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The topic of rationality and political rationality is one of the most ancient concepts in the history 
of human life, which is considered one of the basic concepts in a civilization with a political system. 
One of the most important sources for explaining this issue in the Islamic Republic of Iran is 
referring to the thoughts of Imam Khomein(RA). In this article, an attempt has been made to 
answer this question: What are the basic foundations of the concept of political rationality in 
Imam's computing system? This article claims that what stands out more than any other issue in 
the view of the founder of the Islamic Republic of Iran is the intersection of political rationality with 
revolutionaryism, which can be talked about under the concept of revolutionary rationality. In this 
article, by using Imam’s interpretations and using the Theme Analysis method, keywords related 
to revolutionary rationality were first extracted and then, from their comparison and analysis, the 
corresponding concepts and general themes were expressed. From the general comparison of 
the two concepts of revolutionary rationality (political rationality and revolutionaryism), it can be 
said that in the view of the Imam(RA), these two have a common denominator, which is the 
element of public and true benefits of the people, which is independent of false needs that 
generally caused by fleeting emotions and emotions. Imam Khomeini(RA) believes that the public 
and real benefits of the people, which sometimes require the protection of procedures and 
sometimes need to be transformed, should be based on a transcendental point of view. Because 
from his point of view, it is only the transcendental point of view that can distinguish the true and 
non-false benefits of mankind. Imam(RA) believes that the result of this view is efficiency and the 
harm of avoiding it will be destruction. 
Keywords: political rationality, revolutionary rationality, revolutionaryism, political thought of Imam 
Khomeini (RA), Islamic revolution. 
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  انقالبی عقالنیت مفهوم بندیصورت
 خمینی امام محاسباتی دستگاه در

 57/25/2952تهریخ پایرش:     56/15/2952تهریخ دریهف : 

 *نیاسیدمهدی موسوی
 **سادات عظیمیسعیده

 (271-200) 

 چکیده
 از یه  .رود   شللمهر ب  پهی   فههسم از یه  سللسهسلل   نظه، واج  تم   در  سعقین
 ههیان یشلل  ب  رجه  ایرا   اسللی   جمههری در  هضلله  این تبسسن  مهبع ترین هم
 ک : شللهد پردا ت  پرسللش نیا ب  شلل    سللع  قهل  نیا در بهشلل .    مسم  ا ه،

 ؟چسس   مسم  ا ه،  حهسبهت  دستگه  در سلسهس  عقینس   فهه   بم یصلهر 
  اسلل  برجسللت  ایشلله  ه  گید در   هضللهع هر از شسب آنی  دارد ادعه رو  شسپ  قهل 
  سعقین  فهه، لیت را آ  تها    ک  اسلل  گریانقیب  به  هسللسسلل  سعقین  تیق

  ضمه   لتحاس روش از استفهد  و ایشه  تعهبسر از اسلتفهد  به  قهل  نیا در .آورد  انقیب
  هیسلل ق از سللپس و گردی   اسللتخراج  انقیب  سعقین به رابط  در ههی کاس واژ  ابت ا
 قینس ع  فهه، دو  کا س ی قه از اس . ش   بسه  کا   ضله سن و  تمهظر  فههسم آ  

 یدارا   ا ه، نگه  در دو نیا ک  گرف  نتسج  نسچم تها     گریانقیب  و سللسهسلل 
 رد،   قسحق و  عمه   صاح  عمصر از اس  عبهر  ک  هسلتم   شلتر   خرج کی

  نهشلل زودگار جهنه سه از عمه ه   ک  اسلل   کهتب یهزههسن از فهرغ  صللاح  نیا ک 
 حفهظ  ب   گهه ک   رد،  قسحق و  عمه   صهل  دارد   سعق  مس م ا ه، شلهد.  
   تعهل   گههید اسلله  بر سلل یبه   اسلل   هز م سن آ  در تحهل ب   گهه و ههروی  از

  قسحق هل  ص تهان    ک  اس    تعهل  گه ید صلرفه   شله  یا  گه ید از چراک  ده . رخ
 بسآسلل و اسلل  یکهرآ     گه  ید نیا ج سنت دارد اعتقهد ا ه، ده . صستشللخ را بشللر

 بهد.  هاه  ینهبهد آ   از اجتمهب
 ن یشللل ا گری  انقیب  انقیب   عقینس  سلللسهسللل   عقینس  کلیدی: واژگان
 اسی  . انقیب   مسم  ا ه، سسهس 
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 مقدمه

 بر یمبتن هاتمدن درواق ، است؛ مهم اریبس هاتمدن تطور و یادیا در شـییاند و لکر گاهیشا
 تفکرا  نقه از توانینم ان،یم نیا در و رندیگیم شکز شامسی نی نام تیهو و لرهنا

 با ایران اســالمی انقالب بود. غالز یلرهنگ تیهو و لرهنا دریگشــکز در دلکر یمبان و
 الزم کی شد منیر سیاسی مینظا تأسیس و اییاد بی، نمینی امام سـیاسی و لکرد رهبرد
ــیر از تا دهد تطبی  نود گذاربنیان اوبیی دیدگاه با را نود حرکت دائماً  اســت ــلی مس  و اص

 ابلیآیت حیــر  اســالمی، انقالب مسظم رهبر چنانچی نگیرد. لـاصــلی نود آرمـانی
کید امر این بی ادنـامنـی  بشــود. رناکم شامسی در امام ادی دینگذار» کی: دارد تأ

 دینگذار کنند، رناکم را امام ادی دینگذار است؛ انقالب نیا روح امام گفتم، کی ،ورنهما
 (. ،23/4/2352 نمینی امام ارتحال سابگرد مراسم در بیانا «)کنند میتحر را امام

ــی بی رشوا درواق ، ــالمی شمهورد بی کالن، نگاه ین در نمینی امام هاداندیش  اس
ــیر مفید، و مطمئن ال ارنرم ین بر مبتنی تا کرد نواهد کمن  در دهد. ادامی را نویه مس
 موضوعاتی از یکی اسالمی، شمهورد گذاربنیان بنیادین هاداندیشی بازنوانی و رشوا مسیر

 یماسال انقالب چراکی است. سیاسی عقالنیت موضوا شـود، واق  م ثر و مفید تواندمی کی
 دهامتال ا ،یح مختلم ابساد بی توشی و یسیمابسدابطب زیر بی عقالنیت بازگرداندن ضــمن
 سییش مساصر عابمان کوشه و عقالنیت ٔ درزمینی یاسالم تمدن خیتار در مسلمان عابمان

 دتریراق سطح در د،بو یاسیس نظام اصالح دبرا عموماً  کی را تیدد و سنت منازعی حز دبرا
ــ تبلور دبرا و کرد دنبال ــیس ــ و یادیا بی نود، موردنظر عقالنیت یاس  همت نهاد سیتأس

  گماشت.
 دابگو کی دغدغی نیا گذرد،یم یاسالم دشمهور دریگشکز از کی ییهاسـال ،ول در

 و یینردگرا بر یمبتن دیبا یاســالم دشمهور یحکمران درمیموا، و دنهادســاز و درلتار
 یشنا یاسالم کردیرو نی از کی دگاهید نیا است. بوده مدنظر همواره باشد، مستحکم منط 

 است: آمده صور  نیا بی ینینم امام انیب در شودیم
 عالم تا عتیطب ماورای تا عتیطب از عنیی است؛ چیزهمه که انسانی نیا برای اسالم»

 كی را انسان خواهدمی اسالم اساالم. دارد برنامه دارد، تز اساالم دارد، مراتب اتیاله
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  بدهد. هست که طورآن به رشاد عنیی جامع؛ بساازد انساانی
ّ

 رشد دارد، عتیطب حظ

  بدهد؛ او به عییطب
ّ

  بدهد؛ او به تیبرزخ رشد دارد، تیبرزخ حظ
ّ

 دارد، تیروحان حظ

  بدهد؛ او به تیروحان رشاد
ّ

  بدهد؛ او به تیعقالن رشد دارد، تیعقالن حظ
ّ

 تیاله حظ

 اآلن است، نق  طور به و دارد انسان که حظوظی همه بدهد. او به تیاله رشد دارد،

 ناق  وهیم نیا ند؛کن اشدهیرس را نار  وهیم نیا که اندآمده انیاد ت؛اسا دهینرسا

 .(9 :4 ،1386 خمینی، موسوی) «کنند کاملش را

ــد، بیان آنچی بنابر ــر مقابی ش ــید نواهید حاض ــالمی ادبیا  از کوش  امام انقالبی-اس
 تحرک اصلی هادپایی از یکی عنوانبی سیاسی، عقالنیت مفهومی بنددصـور ، نمینی

 .نماید بیان را اسالمی شمهورد

 تحقیق .پیشینه۱

 این در نمینی امام دیدگاه و اسالمی انقالب اندیشی در سیاسی عقالنیت مسناد با رابطی در
 ایران اندیشــی در ســیاســت و عقز "کتاب در اســت. شــده تأبیم علمی آثار چندین رابطی،

 ماما دگاهید ،عقالنیت امونریپ دنظر مباحث بی پردانتن از پس اســت شــده تالم مساصــر"
 ردیگقرار یبررس مورد یاسالم حکومت یینظر حوزه در صرلاً  و مخت ر صـور بی ینینم

 نی  "رانیا یاسالم دشمهور در یاسـیسـ تی"عقالن کتاب سـندهینو .(2476 ستمدار،ی)شـر
 دو اســت. کرده نییتب یاســیســ اســالم گفتمان دمبنا بر را یاســالم دشمهور در عقالنیت

 و است شده دنبال اقت اد و یشمس تیهو است،یس حوزه سی در یینردگرا نیا است قدمست
 پردازدیم یاسالم دشمهور در نفت و ملت  ،یتشـ ضـل  سـی یبررسـ بی سـب ، نیهم بی

 در  یتشــ دهاگفتمان با رابطی در کی کتاب نیا از یکوتاه اریبســ بخه .(2414 ،د)نوروز
 همچنین، دارد. انت ام ینینم امام یاسیس اسالم دگاهید نییتب بی اسـت، مساصـر رانیا

 و هااندیشــی نییتب دنبال بی یاســالم تیعیین  فرهنگ-یفکر  شییناسیی انی:ر کتاب
 دروشنفکر انیشر برنال  کی اسـت یاسـالم تیعقالن بی موسـوم انیشر هادبندددسـتی

 یمبان انیب بی ابکت نیا .باشدیم تیدد و سنت یآشت دنبال بی ،یسنت انیشر نیهمچن و ینید
 و شناسیمسرلت ،شناسیانسان ،شناسیهستی ابساد در یاسالم تیعقالن انیشر داشـییاند

 برشمرده را انیشر نیا یلرهنگ-دلکر هادلسابیت بر حاکم اصـول و پردانتی شـناسـیدین
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ــت ــتر یمی)عظ اس ــوش ــندگانینو .(2412 ،ینانرچراغیم و دش  یینظر کارکرد» مقابی س
 « ینینم امام یحکومت عمز و شییاند بر یمبتن رانیا یاسالم انقالب در یاسیس تیعقالن

 سی در ینینم امام یحکومت عمز و شییاند در را یاسیس تیعقالن یینظر کارکرد کوشیدند
 کی تاس شده انیب مقابی نیا در دهند. نشان یاسالم دشمهور  یتسم و تیتثب استقرار، دوره

 استیس گرلتن هیپ در و شامسی سساد  تیغا با ینینم امام رهیس در یاسـیسـ تیعقالن
 در را آن هادم بفی توانمی کی پردازدمی تیواقس و آرمان  یتلف بی ســاالر،مردم و محوردین
 .(2417 ا،یندموسو و )درنشی نمود اح اء شده ذکر دوره سی

 سیاسی نیتعقال لهم در اداسـتفاده قابز مناب  عنوانبی ابذکرلوق هادکوشـه هرچند
 بررسی مقام در آثار این از ینهیچ اما شود،می محسـوب نمینی امام اندیشـی و مساصـر
 از انقالبی عقالنیت مفهومی بنددصور  براد نمینی امام هاداندیشی و بیانا  تف یلی

ــان دیدگاه ــت. نبوده ایش ــر، مقابی نوآورد اس ــمند توشی حاض  و امام آثار و بیانا  بی روش
 است. تحقی  این موردنظر مفهوم بنددصور 

 تحقیق شناسی .مفهوم2

 وضوام با ایران اسالمی شمهورد حرکت در سیاسی عقالنیت مبحث کی ارتبا،ی بی توشی با
 و انقالب ســیاســی، عقالنیت عقالنیت، مفاهیم از مراد اســت الزم کرده، پیدا گرد انقالبی
 گردد: بیان گردانقالبی

 سیاسی عقالنیت/عقالنیت .معنای۲.1

 ،«نرد» بی دهخدا، لارســی نامیبلت در عقز و شــده گرلتی «ل ق ا» ریشــی از عقالنیت،
 و رینـ و نـق ان و کــمال و قبح و حسن از اءیاش صفا  التیدر» یا «دریالت» ،«دانه»

 ،«عقز» اصز نی  عرب ادبیا  در (.27553 :25 ،2466 )دهخدا، است شده مسنا «شـــر
 پایبند اب مسناســت: این بی کی بابسقال اببسیر عقز عبار  مثز اســت، بازایســتادن و کردن بند

 را شتر پاد آن وسیلیبی کی ،نابی مسناد بی است عقال از مأنوذ عقز، بنابراین بست. را شـتر
 از او کرد سرپیچی مان  کی است ادقوه نی  انسـان در دارند.بازمی حرکت از را او و بندندمی
 در را عقالنی و عقالنیت واژه همچنین، شود.می گفتی عقز قوه این بی کی شودمی راسـت راه
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ــی با ،یغرب ا یادب ــاکلمـ  براد ذهن استسداد مسناد بی «reasonable» و «rationality» دهـ
 بی را عقز دنیود و حسابگرد مسناد کی تسبیر این دهند.می نشان محاسبی زمینی دادن شـکز
 )مییدد، اســت شوتسابی و کلی عقز مسناد بی «Intellect» واژه مقابز در دارد، همراه

2414: 36-37.) 
 یا و دانه آوردن دسـت بی براد انسـان توانایی بی توانمی را عقالنیت اوبیی، تسریفی ،ب 

ــمیم اتخاذ ــمندانی ت  ــا،، همچون مفاهیمی با کی نمود ا،الق هوش  اعتقاد عاد ، احس
 را نانسا کی استدالبی یا نرد قدر  بی نی  عقالیی عمز است. تیـاد در سـنت و کورکورانی

 و احسا، نی و باشدمی تفکر بر مبتنی استدالل، این کی اسـت مرتبم کند،می متقاعد و قان 
گاهانی عمز و اندیشی بیانگر عقالنیت واژه (.2471 همکاران، و لر )دانایی هییان  است ادآ
 دیگریک با منطقی ارتباط در اهدا  آن در کی تیربی دانه و مسرلت و منط  قواعد بر منطب 

 آیند.می دست بی اب ارها ترینمناس  با و برنوردارند متقابز قوام و استحکام نوعی از و بوده
 سانتن مندقاعده شنانتن، دادن، تمیی  بی قادر را بشر نوا کی گرددمی ا،الق موهبتی بی عقز

 بوازم از یکی عقالنیت این،بنابر (.264-261 :2472 )نوذرد، ســازدمی حقای  نقـد و
  شد. مت ور تواننمی را عقالنی رلتار از لارغ و عقز بدون بشر و است انسان وشودد

 را شدید عقز هادویژگی توانمی شد، بیان عقالنیت موضوا با ارتباط در تاکنون آنچی از
 صدق سیارم)شدید عقز نودبنیادد شنانت، اب ار و منب  مثابیبی عقز :کرد بنددشم  چنین

 سازد،غایت و سازدحقیقت ،(هست و باید مقام در)شمسی عقز بی توشی ها(،گ اره کذب و
ــبی  بر مبتنی (17-12 ،2414 مییدد،) دین از اب ارد مسنایی ،رح عقالنیت، گرایینس

 دوره در سیاسی عقالنیت مفهومی و مسنایی مخت ا  توانمی عقالنیت، از لوق بنددشم 
 مساصرد اندیشـمندان پردازدنظریی و سـیاسـی آلرینینقه زمینی و بسـتر نعنوابی کی شدید

 دینی، ســیاســت از انح ــارزدایی.2 نمود: مسرلی چنین اســت، نمینی امـام نظیر
 ســیاســی، نظام غایت عنوانبی .رلاه3 محورد،.مردم4 ســیاســی، هادگ اره ســازد.عینی1
 سیاسی. گرایی.نسبی2
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 یگرانقالب/انقالبی .معنای۲.۲

ــتن، دمسنا بی را انقالب دهخدا، اکبر یعل ــ واژگون و دنیبرگرد دن،یبازگردان برگش  و دنش
 طراباض و دور انسکا،، تقل ، دن،یبازگردان و تحول دن،یواگرد ،یحاب و دکار از برگشـتن

 از استفاده با  ین دمطهر دیشه (.4267 ،4 ،2466 دهخدا،است) آورده آشوب و یآرامیب و
 نامس آن شهت شدن عو  و ئیش نی یدانل شـتنبرگ دمسنا بی را انقالب یکلم قرآن، ا یآ
 و یاصــطالح دمسنا لهم انقالب، دبلو دمسنا بی توشی با .(241 ،2475 ،د)مطهر کندیم
 ددهایدپ بی مرسوم یاسیس ا یادب در انقالب .ستین دشوار چندان ،یاسیس علوم در آن میرا

 رییتل نام(، ســتمیســ نی دهااســطوره ای)یزشــار اســتحابی آن، ،ب  کی شــودمی ا،الق
 رییتل ر،ییتل بودن (غیرقانونی یا) یقانون ،یاســیســ دنهادها تحول ،یاشتماع ســانتار

ــونت و (یاشتماع  یترک ثیح از ای الراد بحا  از نخبگان)چی  )کوهن، دهدیم رخ نش
2472، 46-47). 

 اتفاق گاههیچ سـیاسی، حاصـطال ین عنوانبی کی اسـت هاییپدیده ازشملی نی  انقالب
 (.15 ،2466 )حاتمی، است بوده دشوارد امر و نداشتی وشود آن تسریم با رابطی در نظرد
 ییسن آن، مقابز مفاهیم شــنانت انقالب، دقی  تسریم براد قرائن ترینمهم از یکی شــاید

 اذهان رد تسبیر دو این از اوبیی و واهرد صور بی آنچی باشد. ،لبیاصـالح و کاردمحالظی
 از شلوگیرد و اصالح اصابت و کاردمحالظی در موشود وض  حفظ اصابت شود،می متبادر

 است. ،لبیاصالح در براندازد
ــیح، حالبااین  عنوانبی را زیر هادویژگی نظریا ، و تساریم میموا از توانمی توض
ــر ــتر  عن   در حاکم دایدئوبوژ و هاارزم در .دگرگونی2 کرد: ذکر هاانقالب عموم مش

 ســیاســی، نهادهاد در تحول .4 اشتماعی، ســانتارهاد در تحول و .تلییر1 شـامسی،
 نشونت. عن ر .وشود2 حاکمی، گروه اشتماعی پایگاه .تسویض3

 مرســوم ا یادب در گردانقالبی د،یگرد انیب انقالب دهیپد میتسر باب در آنچی بر یمبتن
 و رییتل شامسی، در حاکم ددئوبوژیا و اهارزم در یدگرگون مســتمر دریگیپ ،یاسـیســ علوم

 هگرو یاشتماع گاهیپا ضیتسو ،یاسیس دنهادها در تحول ،یاشتماع دسـانتارها در تحول
 دانست. ونتنش عن ر با همراه حاکمی
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 تحقیق .روش9

 و ســیاســی عقالنیت مفهوم دو با ارتباط در نمینی امام بیانا  حاضــر، مقابی تمرک  نقطی
 مفاهیم از دستی دو بی، نمینی امام مدنظر سیاسی عقالنیت مسناد رد است. گرد انقالبی

 ستنده سیاسی عقالنیت اییابی و مختلم شقوق از کی مفاهیمی نخسـت، نمود: توشی باید
 ،عقالنیت سیاسی، عقز عقز، نظیر تسابیرد دارند. کاربرد نمینی امام سیاسی ادبیا  در و

ــیاســی، عقالنیت ــتداللا ،منط  عاقز، یی،عقال س ــلحت ،س  حکمت، ،عقال عر ، ،م 
 اما هستند. واژگان این ازشملی لکر و بّ   ،للسفی آزادلکرد، تفکر، تدبر، محاسبا ، درایت،

 در سیاسی عقالنیت رقی  عنوانبی کی هستند تسابیرد از دسـتی آن مفاهیم، از دیگرد بخه
 عقالنیت امام کی را آنچی نتشــنا دیگر،بیانبی اند.گرلتی قرار اســتفاده مورد امام ادبیا 

 تسابیرد دارد. ضرور  و اهمیت سیاسی عقالنیت مفهوم و مسنا بیان در داند،نمی سـیاسـی
 شوند.می محسوب مفاهیم این از کاردسازم و تحیر گرد، قشرد کارد،محالظی نظیر

 توشی مفاهیم از دســتی دو بی بایســتمی نی  نمینی امام دیدگاه از گردانقالبی بیان در
 گرد،یانقالب انقالبی، نظیر تسابیرد است؛ انقالب واژه از شده مشت  مفاهیم نخست، نمود:
 اب مرتبم مفاهیم دوم دســتی هســتنـد. واژگـان این ازشملـی انقالبی لکر انقالبی، تفکر

ــتند تسابیرد گرد،انقالبی  دد،شها شهاد، نظیر تسابیرد دارند. آن با مسنایی قرابت کی هس
 دانست. شملی این از توانمی را سهدمت و تسهد

ــیح بی نیاز میان این در آنچی ــت آن دارد یادآورد و توض  امام بیانا  انتخاب در کی اس
 این در گردانقالبی و ســیاســی عقالنیت با مرتبم میــامین و مفاهیم اســتخرا  و نمینی
 نابراین،ب است. بوده م ثر مفاهیم برداشت در پژوهشگر ذهنی برسانت و لهم تأثیر بیانا ،

 صریح و مستقیم تسبیر گرد،انقالبی و سیاسی عقالنیت تسابیر با رابطی در امام اینکی ت ور
 عقالنیت مفهوم لهم در گردید، بیان لوق سطور در چنانچی نیسـت. صـحیح اسـت، داشـتی

 و ســیاســی عقالنیت مفهوم دو بی ن دین تسابیر بی، نمینی امـام دیـدگـاه از انقالبی
 است. شده مراشسی گردانقالبی

 ترینمهم از یکی عنوانبی میمون، تحلیز روم آمده،دسـتبی هادداده تحلیز مقام در
 روم این در دارد. را هاداده مسنایی ارتباط کشــم و انسـیام اییاد توانایی کیفی، هادروم



 151( / 145-172نیا )... ا سیدمهدی موسوی دستااه در انقالبی عقالنیت مفهوم بندیرتصو

 

 یرسبر ضمن شده، مسرلی انسانی علوم عرصی در بسد، بی بیستم قرن پایانی هادسـال از کی
 بی و یکدیگر بی نامرتبم اول نگاه در شاید کی هاییداده از مناسـ  هاییبرداشـت بیان و متن

 و مسنایی شــبکی اصــطالح،بی یا و هاداده این میان ارتباط شــودمی ســسی هســتند، موضــوا
 ذکر بی الزم (.25 ،2412 بن، بهروزد و شود)شاویدد گذارده نمایه بی هاداده میـمونی

 تحلیز بی کیفی روم ین از اســتفاده با کی پژوهه این در کمی، هادروم  برنال اســت
 مطلوب نتییی بی رسیدن براد اصلی مسیار عنوانبی میـامین عددد تکرار پردازد،می هاداده

 تحلیز و رودمی لراتر آشکار عبارا  و کلما  شمارم از میـمون تحلیز درواق ، نیسـت.
 با پژوهشـگر (.226 ،2415 زاده،)شـیخ آوردمی وشود بی را هاداده میان روابم از تردعمی 

 نهفتی داده میان در کی برود میـامینی از دسـتی آن سـراغ بی اسـت قادر روم این از اسـتفاده
 استخرا  را کالن میامین یکدیگر، با هاآن مقایسی و مسانی اسـتخرا  با پژوهشـگر اسـت.

 ارائی نمینی امام دیدگاه از گردانقالبی و ســیاســی عقالنیت از تسریفی درنهایت و نموده
 و التدمی اتفاق استقرایی کامالً  صور بی گردید، بیان کی ادگونیبی میمون تحلیز دهد.می

  گردد.می استخرا  ش ئی هادداده از مفاهیم، نهایی مسناد و اصلی میامین
 درنشی شالل دکتر ،1ادنامنی ابلیآیت سیاسی اندیشی در اعتماد میمونی تحلیز مقابی در

 در دهند. ارائی میمون تحلیز در مرسوم هادروم از را مناسبی بنددشم  اندکوشیده همکاران و
 است: شده اشاره میمون تحلیز در مرسوم روم چهار بی مقابی، این شناسیروم بخه
ــتی روم، این در 2مضااام: : قالب - ــامین از لهرس ــنانتی می ــده ش  هادداده و ش

 تنظیم باالتر سطوح تا ترنپایی هادنوشی و سطوح از مراتبی سلسلی صـور بی آمدهدسـتبی
  .گرددمی

 کی دارد کاربرد هاییپژوهه در میمون، تحلیز روم از شیوه این 3میـامین: ماتریس -
 ماتریس ها،داده از ستونی و ردیفی لهرسـت دو با توانمی و دارد محدودد هادداده و مناب 

                                                           

ــی، شالل و همکاران) 1 ــود بی: درنش ــی آیت2413رشوا ش ــیاس ــی س ــمونی اعتماد در اندیش ابلی (، تحلیز می
 .27-23، صص2413، شستارهاد سیاسی مساصر، سال ششم، شماره سوم، پایی ادنامنی

2. Template Analysis 

3. Thematic Matrix 
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 داد. شکز ار میامین

 تارنما شبیی هادنقه صور بی میـامین از ادشـبکی روم، این در 1میـامین: شـبکی -
  شود.می داده نشان لراگیر میامین و دهندهسازمان میامین پایی، میامین از متشکز

ــی تحلیز - ــگر 2:ادمقایس ــیوه این در پژوهش ــسی ش  ها،داده آوردشم  هنگام دارد س
 شدید نکا  بی تا دهد انیام تطبی  و مقایسی آمدهدسـتبی ،العا ا میان مداوم، صـور بی

 یابد. دست
 شمهورد گذاربنیان بیانا  گســترده حیم بی توشی با و لوق نظرد بنددشم  اســا، بر

  باشد. داشتی روپیه مقابی با بیشترد تناس  میامین، قاب  رسدمی نظر بی اسالمی،

 تحقیق نظری .چارچوب4

 بی نیازد حد تا دارد، گردانقالبی با نسبتی چی نود آلایده نمونی در سـیاسی عقالنیت اینکی
 در پرقدمت سابقی ین پرسه، این حال،بااین دارد. بستگی گردانقالبی و عقالنیت تسریم
 آن اند؛ردانتیپ آن بی برنی للسفی تاریخ در کی دارد «ثابت و متلیر» بر مبانی للسفی مباحث
 تاریخ رد بشر تلییر؟ یا دارد اصابت ثبا  انسانی، حیا  در کی: تاس چنین اساسی پرسه

 و سطحی ،امور در رییتل و است ثبا  بر اصز ایآ کی است بوده تردید این در دائماً  نود تفکر
 ابیین و واهرد امر ثبا  و دارد اصابت رییتل اینکی ای اسـت الین و  یلر احیاناً  و واهرد

 شود:می پردانتی موضوا این با نسبت در متفاو  رویکردهاد بی ادامی، در است.

 سیاسی عقالنیت و گریانقالبی .تباین4.1

 عدم و ثبا  بی را اصابت کی است الرادد نخستین زمره در للسـفی، تاریخ در 3پارمنید، نام
ــت. داده تلییر  دو عابم این موشودا  کی بود مستقد انیائیاب از یکی عنوانبی پارمنید، اس

 لســفیل زیتحل كی با او نداشــتن. لنا و بودن ازبی گرید و ثبا  کیی دارند: اســیاسـ ویژگی
 قمل د،یپارمن ندارد. تیواقس رییتل و است ثبا  هست هرچی کی کند استدالل نواستمی

                                                           

1. Thematic Network 

2. Comparative Analysis 

3. Parmenides 
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 ،1زنون او، شــاگرد اما کند، اثبا  را رییتل و حرکت نفی نواســتمی «موشود» زیتحل راه از
  (.767 :24 تا،بی )مطهرد، است کرده اقامی نی  تلییر بودن محال بر مبنی براهینی

 تلییر بی واقسی و بیننوم نگاهی کی ثبا  اصابت از ذهنی سـابقی این رسـدمی نظر بی
 مطرح گردانقالبی و سـیاســی عقالنیت نسـبت در کی باشـد بحثی از ادپایی عنوانبی ندارد،

 در مداوم تلییرا  اهمیت و تیندیابک اصز نواهدمی وقتی مطهرد شـهید چنانچی اسـت.
 پارمنید، هاداندیشی در للسفی مسئلی همین بی، دهد توضـیح را مارکسـیسـتی هادگرایه
ــم انگاره مقابز در پارمنید،، ایده کی داردمی بیان و دهدمی ارشاا ــیس ــز در مارکس  اص

 دارد. قرار دیابکتین
 شودو لالســفی میان در یهکماب کی دیدگاهی و پارمنید، للســفی مبناد از اســتفاده با

 حکومت بی اعتقاد سب  بی الال،ون همچون الرادد باسـتان، دوران همان از اسـت، داشـتی
 ادامی نی  وسطی قرون دوران در دیدگاه این و 2داشتند منفی نگاهی انقالب موضوا بی آرمانی،

 عنوانبی انقالب و بوده دوره این اوبویت نظمیبی قباحت و نظام ثبا  حفظ مســئلی یالت.
 دو نظریی بر مبتنی کی را وقت حاکمیت مشــروا بنیان کی گردیدمی محســوب ادپدیده

ــا بنابراین داد.می قرار تهدید مورد بود،  با مقابلی بی راهی هر از و نود قدر  تمام با کلیس
ــت؛برمی انقالب پدیده ــتفاده با گاه و انقالبیون تکفیر ،ری  از گاه ناس  دنیروها از اس

 (.11-12 ،2466 )حاتمی، حکومتی
 نی  سنت اهز اندیشی در ن ومبی مسلمانان اندیشی در حتی انقالب، بی منفی دیدگاه این

 همچنین و سنت اهز سیاسی حاکمیت آن، اصلی دالیز از گفت توانمی کی اسـت یالتی تبلور
 ادیوشه تاریخ، در انقالبی روم و منه از کی باشد تاریخ ،ول در انقالبیون شـدید سـرکوب

 و ساصرم دوره در یالتی؛ ادامی نی  مساصر دوره تا دیدگاه این تبلور همچنین، است. سانتی منفی

                                                           

1. Zeno 

ــ .2 ــطو در نس ــت و نوماببتی دیدگاه ارس هاد دیگرد نی  در دیدگاه بینیبت با پدیده انقالب، دیدگاه مثبتی اس
رواقیون نسـبت بی پدیده انقالب وشود داشـتی اسـت. با این حال، آنچی در دوران پیه از ع ـر شدید مرسوم 

 بوده، دیدگاهی منفی نسبت بی انقالب است. 
 حاکمیت کلیسا و پادشاه .3
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 تشدید مسئلی این بی نسـبت هانگرانی میدداً  دنیا، کشـورهاد در مختلم هادانقالب وقوا با
 این ها،البانق ســیاسـی شـناســیشامسی مطابسا  کنونی ادبیا  در کی ادگونیبی اسـت، یالتی

 کامالً  باشــد،می ســیاســی تندرود و رادیکابیســم از برگرلتی گرد،انقالبی و انقالب کی عقیده
 رادیکابیسم اثر بر هاانقالب عموم کی شودمی مطرح اسـا، این بر دارد؛ رسـمیت و عمومیت
 میان توانمی و است غیرعقالنی رلتار انقالبیون، رلتار و کنندمی عمز و گرلتی شـکز سـیاسـی

 تناقیــی ســیاســی، اندیشــی حیطی در انقالبی دیدگاه با کارانیمحالظی و گرایانیعقز هاددیدگاه
 تندرود براد میدانی بی را هاانقالب عرصــی کی پردازانینظریی ترینمهم از کرد. مشــاهده شدد
ــاره هانتیگتون و برینتون کرین بی توانمی دانند،می روهامیانی حذ  و الراد برنی  نمود. اش

 روهامیانی شایگ ین را نود تواندمی تندرو شریان ها،انقالب وقوا از پس دارد اعتقاد برینتون
 ا تحرک براد کی اســت الرادد از یکی برینتون بنابراین، (.217-217 ،2412 نیا،)شــبان کند

 نتینگتونها ساموئز دیگر، سود از است. قائز ادویژه شایگاه انقالب، در هاتندرود و رادیکال
 شناح رب سیاسی، تحرکا  با بیشتر آشنایی سـب  بی تندرو شناح ها،انقالب در دارد اعتقاد نی 

 (.63 ،1315، همکاران و زاد)مرشدد گیردمی سبقت رومیانی

 سیاسی عقالنیت و گریانقالبی .تساوی4.۲

 پارمنید، ابزمق نقطی در 1تو،یهراکل ای تیهراکل نام بی باستان ونانی در دگرید لسو یل
 دو در د یچ چیه کی اســت یمدع پارمنید، نال بر او دارد. قرار او ثبا  اصــابت ایده و

 «نهاد دپا رودنانی كی در بار دو تواننمی» اوست: از شملی نیا .سـتین حال كی بی بحظی
 ،2 تا،بی )مطهرد، است رودنانی آن رودنانی نی و اسـت لرد همان لرد نی دوم ۀبحظ در رایز

 داراد ثبا ، اصابت ایده مقابز در بشـر بسدد هاداندیشـی در نی  ایده این بنابراین، (.265
 مفهوم بی هابینینوم توانمی للسفی، مبناد این بر عالوه اسـت. بوده حامیانی و ،رلداران

 را انقالب تاریخ، پیشرلتروبی و نطی سیر در کی دانست گرایانیتکامز سـود از را انقالب
ــاندن ثمر بی براد ــر، زندگی شدید مراحز رس  دانند؛می ،بیسی امرد یا و نموده تیوی  بش

 بی مختلفی هادنام با کی اســت مارکس کارل هاداندیشـی از منشـس  عموماً  کی هاییدیدگاه
                                                           

1 Heraklit, Heraklitus 
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 پدیده را گردانقالبی و انقالب تنهانی موارد، اکثر در و شــوندمی مرتبم مارکســیســم اندیشــی
  کنند.می تیوی  را آن یبلک دانند،نمی شومی

 منظوربی هادیدگاه برنی دارد. وشود زمینی این در نی  دیگرد پیرامونی هـاددیـدگـاه
کید انقالب پدیده بی آزادد، نظیر هاییمارز بی یالتن دست و سنتی شوام  مدرنی اسـیون  تأ

 براد شامسی ین تالم ازاد شنبی عنوانبی انقالب دارد اعتقاد هانیتگتون مثال،عنوانبی دارند.
 اشتماعی اقت ادد، توسسی عدم از کی التدمی اتفاق شوامسی در بیشتر و است شدن مدرنی ه

 ،2466 )حاتمی، است هاناهماهنگی این رل  براد تالشی انقالب و برندمی رنم سیاسی و
41). 

 سیاسی عقالنیت و گریانقالبی ارتباط .تفصیل4.3

 گردیانقالب و سیاسی عقالنیت تف یلی نسـبت و ارتباط بی کی دامیانی هاداندیشـی بیان در
ــی بی توانمی پردازد،می ــاره اســالمی شمهورد رهبران اندیش ــنتی از برگرلتی کی نمود اش  س

 نسبت با رابطی در اسـت. شـده بنددصـور  اسـالمی عقالنیت مفهوم بر مبتنی و اسـالمی
 مسئلی این بی بیشترد صـراحت با ادنامنی ابلیآیت گرد،انقالبی و سـیاسـی عقالنیت

 شهتازاین گردانقالبی و سیاسی عقالنیت مسناد در ایشان دیدگاه تف ـیز اسـت. پردانتی
 تقســیم شــیطانی و ابهی بخه دو بی آن، کارکردد ســطح در را عقالنیت ایشــان، کی اســت

 نماید:می
 بی اعتماد با متسال، نداد بی توّکز با منتها می ند، دارد کشـور در را اّول حر  عقالنّیت»

 ار عقالنّیت ندا بی امید و ندا بی توّکز عنایتت  ذیز در اگر باشــیم، م من اگر ...متسال نداد
 م،کنی تسطیز را عقالنّیت اینکی نی شــد؛ نواهد باز ما براد باب این وقتآن بیندازیم، کار بی
کید همیشی هم ما و اسـت زمال هااین ۀهم نی، بگذاریم؛ کنار را ماّدد محاسـبا  اینکی نی  تأ

 دان بی توّکز اهز چنانچی اگر ابهی؛ مدد براد بگذارید یکیایی این، کنار در اّما کنیم،می
 یب اعتماد ۀسای در را عقالنّیت نواسـتیم ما چنانچی اگر ...هسـتیم ندا بی امید اهز هسـتیم،
 النیعاق کارکرد و تدبیر و عقالنّیت ...شد نواهد دیگرد شور آنیا بگیریم، کار بی هاشـیطان

 تیهی ا ، در کشور، دانز ۀادار در کشورد، مسائز در دیدلماسی، در- مختلم مسـائز در
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 کسی آن بی اعتماد شیا،ین، بی اعتماد اّما اسـت، الزمی کار -غیره در و صـنست در علم، در
 از یشمس یدارد در یانا ب) «اســت ب رگی نطاد اســت، مخابم شــما دوشو اصــز با کی

 (.21/22/2412 ،ارته ییهوا پدالند و ییهوا یرودن رماندهانل
 اسـاسی ویژگی پنم بی 2412 سـال نرداد 23 بیانا  در ایشـان نی  گردانقالبی ۀدرزمین

اســّیت نواهی،آزادد گرایی،آرمان مدارد،ارزم عبارتنداز: کی نموده ت ــریح  برابر در حســّ
 دیدگاه از گردانقالبی هادویژگی امیمو (23/4/2412) ســیاســی و دینی تقواد دشــمن،

 بی قائز کی هادیدگاه بسیارد از گردانقالبی مفهوم بی را ایشان دیدگاه ،ادنامنی ابلیآیت
 سازد.می متمای  هستند، گردانقالبی و انقالب نشن ماهیت

 این پنیم و چهارم ل ول در و می ا صور بی اسالمی شمهورد رهبران تف یلی دیدگاه
 چند ذکر اسالمی، شمهورد رهبران دیدگاه بیان در ابیملیلی اما شد. نواهد تبیین پژوهه

 است: نکتی
 و شــوندمی تلذیی دین نام بی یکســان منبسی از دیدگاه، این در گردانقالبی و عقالنیت -
  دارد. وشود مسنایی اشترا  مفهوم دو این بین شهت،ازاین
 بی باید کی پذیردمی تأثیر نی  شرایم و اقتیائا  زا حدد تا دهد،می رخ رلتار در آنچی -

 باید گردانقالبی و سیاسی عقالنیت نسـبت در نظر و عمز مقام بنابراین داشـت. توشی هاآن
 شود. نگریستی می ا
 چراکی ندارد. همخوانی ب وماً  مدرن سـیاسی عقالنیت مفهوم با گردانقالبی دیدگاه، این در -

ــی عقالنیت ــیاس ــ مدرن س ــت منحر  و غیرمتکامز بینیشهان ین از یناش  تواننمی و اس
  داد. کامز تطبی  غیربومی مفهوم ین با را اسالمی شمهورد رهبران موردنظر گردانقالبی

  خمینی امام بیانات در سیاسی عقالنیت .معناشناسی5

ــتخرا  قابز نمینی امام بیانا  در عقالنیت مسناد در آنچی بر مبتنی  وانتمی اســت، اس
 ش ئی عنوانبی سیاسی عقالنیت مسناد در و زیر شدول در را آمدهدستبی میـامین و نکا 

 نمود: بنددشم  چنین کز، از
  خمینی امام آثار در سیاسی عقالنیت با مرتبط مفاهیم (.۱شماره) جدول
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 متناظر مضامین هاکلیدواژه

 / اسالم در انسان ابعاد تمام ناریجامع

 وجود در دیار مراتب بر عقالنیت اولویت

 مرتبه بودن غیرعمومی و ت،صصی / هاانسان

 هاانسان در عقالنیت

 ودوج در سیاسی عقالنیت برتر جایااه

 انسان

 / عقل بر ایمان ارجحیت / قلب و عقل تمایز

 یتعقالن دوگانای / باایمان عقالنیت تکمیل

 از گیریبهره گوناگون نتایج / برداریبهره در

 شر( و یرعقالنیت)خ

 وجود در سیاسی عقالنیت ماهیت

 انسان

 اب دوراندیشی تقارن / تدبیر با عقل تقارن

 / گریانقالبی با عقالنیت تقارن / عقالنیت

 بودن سن هم / ناریواقع با عقالنیت تقارن

 روند و قانون با عقالنیت ترادف / شرع و عقل

 و سنجی مصلحت سن،یت / قانونی

 در گراییتکلیف اهمیت / گراییتکلیف

 حکمت کسب شرط تزکیه / سنجی مصلحت

 با مفاهیم برخی معنایی قرابت

 سیاسی عقالنیت

 گراییآرمان با عقالنیت مفهوم م،الفت

 با عقل عناد / غضب و عقل عناد / غیرواقعی

 بغض و حب

 سیاسی عقالنیت با م،الف مفاهیم

 / هافرصت از برداریبهره مثابهبه عقالنیت

 مردم به توجه / عقالنیت هاینشانه از وحدت

 از نفس تهذیب / عقالنیت هاینشانه از

 مثابهبه عقالنیت / عقالنیت هاینشانه

 سیاسی مدارای / گیریعبرت و اندوزیتجربه

 حفاظت / عقالنیت هاینشانه از همفکران با

 مجازات / عقالنیت هاینشانه از خود از

 / نیتعقال هاینشانه از متجاوز بازدارنده

 / م،الفان برابر در داخلی اختالفات مدیریت

 / سیاسی عقالنیت در گرایی نتیجه اصالت

 در قانونی ساختارهای و قانون اصالت

 سیاسی؛ عقالنیت ایجابی معانی

 هاویژگی و هانشانه
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 دشمنی قبال در وحدت / سیاسی عقالنیت

 مدارای حدود / عقالنیت اقتضائات از دشمن

 / دینی حکومت و اسالم به اعتقاد عقالنی:

 تعقالنی تالزم / یدین عقالنیت بودن فرامرزی

 رد ثبات اصالت / واقعی و حقیقی منفعت با

 / شرع به پایبندی با عقالنیت تالزم / جامعه

 هاینشانه از گرایینتیجه و دوراندیشی

 از ناپذیری سلطه / سیاسی عقالنیت

 مقیا  در وحدت / دینی عقالنیت هاینشانه

 عقالنیت در ناردرون مدیریت / اسالم جهان

 تحول / الهی نیات گرو در کامل ایجنت / امام

 امام عقالنیت هاینشانه از پیشرفتروبه دائمی

 امام عقالنیت در جهان مظلومین از حمایت /

 / گراییمادی جایبه گراییمعنویت اصالت

 نیتعقال تقابل / عقالنیت فقدان آفات از فساد

 / غیررحمانی عقالنیت و شیطنت با سیاسی

 / غیردینی عقالنیت در ظالم برابر در سکوت

 منافات / اکراه و تحمیل با عقالنیت منافات

 مصلحت بر مبتنی رفتار با عقالنیت

 هایویژگی از وابستای / دیاری)غیر(

 اب امام عقالنیت مغایرت / غیرخودی عقالنیت

 و الهی هایوعده از غفلت / سکوالریسم

 / مادی محاسباتی نظام در انسانی هایشارز

 نظام در قدرت ظاهری و مادی منابع به اکتفا

 برای غیر توان به اتکا / مادی محاسباتی

 ناب اسالم / غیرخودی عقالنیت در پیشرفت

 اسالم منافات / آمریکایی اسالم مقابل در

 مثابهبه وابستای / دین حاکمیت با آمریکایی

 و داخلی فلتغ / غیر عقالنیت منفعت

 رواج عامل عنوانبه خارجی استعمار

 عقالنیت سلبی)م،الف( معانی

 سیاسی
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 منشأ مثابهبه خودباختای / سکوالریسم

 مثابهبه فکر در وابستای / وابسته عقالنیت

 یتیهو عوامل تضعیف / وابسته عقالنیت منشأ

 نتایج از ذلت / وابسته عقالنیت توسط

 و وابسته عقالنیت تالزم / وابسته عقالنیت

 م،الف هایگزاره از بیمآمقد  / سکوالریسم

 م،الف هایگزاره از نفاق / امام عقالنیت

 م،الف هایگزاره از خشونت / امام عقالنیت

 امام عقالنیت ناپذیریسازش / امام عقالنیت

 عقالنیت ناپذیریسازش / غیر عقالنیت با

 هاقدرت با سازش / غیر هایگفتمان با دینی

 ابودین / هویتی عناصر تضعیف عامل عنوانبه

 آفات از دشمن به فرصت / سازش نتیجه در

 آفات از دشمن شناختن رسمیت به / سازش

 / سازش نتیجه در فکریبی و پیروی / سازش

 مدرن عقالنیت به دینی التقاط نزدیکی

 محدودیت / انسان آزادی حد مثابهبه عقالنیت

 محدودیت / عقالنیت هایکارویژه از آزادی

 از الهی)ب،شی حدود / مصلحت توسط آزادی

 بر مشروط آزادی / مصلحت ضامن قانون(

 / مصادیق تعیین در مردم اثرگذاری / مصلحت

 عرف تعیین ساختار از ب،شی عنوانبه مجلس

 / ثانویه احکام تعیین در عرف توانایی /

 مذهب( از ملی)فارغ منفعت مثابهبه مصلحت

 بودن ملت)فرامرزی مثابهبه مؤمنین /

 عامه مصلحت متضمن دین احکام / مصلحت(

 / مصلحت مکانیسم در ثانویه حکم / مردم

 / گذاریقانون در مکان و زمان نقش اهمیت

 / سنجی مصلحت بهانه به هاارزش از عدول

 / امام عقالنیت در اسالم مصلحت اولویت

 سیاسی عقالنیت هایکارویژه

 عمل( مقام در سیاسی )عقالنیت
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 پیوند / مصلحت هاینشانه از ملی منفعت

 مصلحت لوازم از اقتضائات / مصلحت و قانون

 مدارای حدود / امام منطق در قانون اصالت /

 / دینی حکومت و اسالم به اعتقاد عقالنی:

 الهی نیات گرو در کامل نتایج

 امام( صحیفه اساس بر پژوهش هاییافته )منبع:

ــامین بر مبتنی ــی عقالنیت مسناد ینتبی لوق، می ــیاس ــی در س  در نمینی امام اندیش
 است: پذیرامکان زیر میمونی هادقاب 

 سیاسی عقالنیت سلبی و اثباتی .تعریف5.1

 یاندیش در را سـیاسی عقالنیت از دور و ن دین مفاهیم ذهنی، تبادرد اییاد باب از توانمی
 مسین درواق  گردد. مشخص سـیاسـی عقالنیت مسنایی حدود تا نمود مطرح نمینی امام

 چی بی دارد، اشاره آن بی و گویدمی سخن سـیاسـی عقالنیت از نمینی امام وقتی کی شـود
  ورزد.می اشتناب مخابفی مفاهیم چی از و دارد توشی مترادلی مفاهیم
 دوراندیشــی، تدبیر، نظیر تسابیرد با ســیاســی عقالنیت، نمینی امام اندیشــی در

ــتورا  گرد،نواق  گرد،انقالبی ــرعی، دس ــلحت قانونی، روند و قانون ش ــنیی، م   س
  همچنین است. هماهنا و متراد  ت کیی و حکمت گرایی،تکلیم

 احسا، و هییان از ناشی بلض و ح  و غی  غیرواقسی، گراییآرمان نظیر مفاهیمی 
 بی ورود یاسسی عقالنیت دیدگاه، این بر مبتنی دارد. قرار سیاسی عقالنیت مقابز نقطی در نی 

 مقطسی، و زودگذر هییان و احسا، از روددنبابی شادبی آن، در کی است سیاست از عابمی
 نمود استفاده تدبیر و حکمت اب ار از ها،آرمان و نتایم بی توشی و تکابیم انیام با بایستمی

  گرلت. نظر در را موشود اقتیائا  و شامسی در ثبا  ها،واقسیت و

 سیاسی تعقالنی .مصادیق5.۲

 شده، مطرح مطاب  از توانمی، نمینی امام منظر از سیاسی عقالنیت م ادی  با رابطی در
  نمود: استخرا  را زیر کلی هادویژگی

  خمینی امام دیدگاه از سیاسی عقالنیت هایویژگی کلی مضامین .2 جدول
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 کلی مضامین سیاسی عقالنیت هایویژگی

 هافرصت از گیری.بهره1 هافرصت از برداریبهره

 / ناپذیری سااالطه / خود از حفاظت

 مدیریت / متجاوز بازدارنده مجاازات

 ناردرون

 درونی هایظرفیت به .توجه2

 با ساایاساای مدارای / داخلی وحدت

 داخلی اختالفات مدیریت / همفکران

 قبال در وحدت / م،االفااان برابر در

 دشمن دشمنی

 دشمن برابر در اختالفات .مدیریت3

 / اساااالم جهان مقیااا  در دتوحا

 / دینی عاقاالنایاات باودن فارامارزی

 جهان مظلومین از حمایت

 داشتن جهانی .دغدغه4

 مردم نظر به .توجه5 مردم به توجه

 شرع به .پایبندی6 رعش به پایبندی با عقالنیت تالزم

 اندوزی.تجربه7 گیریعبرت و اندوزیتجربه

 و دوراناادیشاااای / گاارایاای نااتاایااجااه

 یگراینتیجه

 گرایی.نتیجه8

 و حقیقی منفعاات بااا عقالنیاات تالزم

 واقعی

 گرایانهواقع طلبی.منفعت9

 قانونی سااختارهای و قانون به احترام

 جامعه در ثبات اصالت /

 قانون ثبات به .احترام11

 برندهپیش خواهی.تحول11 پیشرفتروبه دائمی تحول

 سیاسی عقالنیت کارکرد و .فرآیند5.3

ــی عقالنیت ش ئی و کلی هادویژگی با رابطی در چیآن بر عالوه ــیاس  گذاربنیان دیدگاه از س
 اسیسی عقالنیت عملی عرصـی رابطی در نی  دقتی باید گردید، بیان ایران اسـالمی شمهورد
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 اب ارد چی از اســتفاده با و اســا، چی بر لوق هادویژگی عمز، در کی مسنا این بی داشــت؛
 شود:می پردانتی سیاسی عقالنیت از ساحت این یب ادامی در شد. نواهند محق 

  خمینی امام دیدگاه از سیاسی عقالنیت هایکارآیی کلی مضامین .9 جدول

 کلی مضام:  س:اسی عقالن:ت هایکارآیی
 / انســـان آزادد حـد مثـابـیبـی عقالنیـت

 / عقالنیت هادکارویژه از آزادد محدودیت
 آزادد / م ــلحت توســم آزادد محدودیت

 م لحت بر شروطم

 شامسی انسانی حقوق .مدیریت2

 ضـــامن قــانون( از ابهی)بخشــی حـدود
 منفست مثابیبی م ــلحــت / م ــلحــت

 متیــمن دین احکام / مذه ( از ملی)لارغ
یی حکم / مردم عـامـی م ــلحـت  در ثانو

 در مردم داثرگذار / م ــلحت مکانیســم
 از بخشــی عنوانبی میلس /  یم ــاد نییتس

 یینتس در عر  توانایی / عر  تسیین سانتار
 ملت)لرامرزد مثابیبی م منین / ثانویی احکام

 مکان و زمان نقه اهمیت / م لحت( بودن
 بهانی بی هاارزم از عدول / گذاردقانون در

 اسالم م لحت اوبویت / سنیی م ـلحت
 هادنشانی از ملی منفست / امام عقالنیت در

 م لحت بوازم از اقتیائا  / م لحت

 مــکــانــیســـم از گــیــرد.بــهــره1
 حدود دنابت اندیشی)بام لحت

 عرلی، دیـدگاه ملی، منـال  ابهی،
 مکانی( و زمانی اقتیائا 

 در قانون اصــابت / م ــلحت و قانون پیوند
 امام منط 

 ،ری  از شـامســی ثبـا  .حـفظ4
 و قانون بـی بخشــیـدن اصــابـت
 قانونی روندهاد

ــی ثبا  .حفظ3 و اسالم بی اعتقاد شانص با یعقالن دمدارا  ،ری  از ســیاس
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ـــدارا ینید حکومت ـــا م ـــدان ب ـــرون ـــــه  ش
 آمریت بی کی محترم)شــهروندانی

 گذارند(می احترام حکومت

 سنف  یتهذ / یابه ا ین گرو در کامز مینتا
 هادانگی ه ،ری  از نتایم .تکمیز2

 امور در ابهی

 پژوهه( هادیالتی )منب :
 آن و نمود نالصی تسبیر ین در توانمی را نمینی امام محاسباتی منط  بخه، این پایان در

 تدبیر یک دارد قرار دیدگاهی مقابز در منط  این سیاست". در متسابیی تدبیر" از: است عبار  تسبیر
 بی تیاوز و شیطنت بی گاهی شهت، همین بی و کندنمی دنبال متسابی مسیر از ب وماً  را سیاست

 قزع اقتیائا  بی توشی ضمن ایشان امام، متسابیی تدبیر در شود.می متوسز انسانی و ابهی هادارزم
 کند.می دنبال ارزشی نظامی چارچوب در را آن نواه،تحول و گرامنفست دوراندیه،

  خمینی امام بیانات در گری انقالبی .معناشناسی6

 میــامین توانمی آمده،دســتبی نمینی امام آثار در گردانقالبی مسناد در آنچی بر مبتنی
 نمود: بیان زیر شرح بی را آثار این از آمدهدستبی هادکلیدواژه با متناور

  ینیخم امام آثار در گریانقالبی با مرتبط میمفاه .4 جدول

 متناظر مضامین هاکلیدواژه

 / مصاااطالااح گاریاناقاالبای بااه امااام انتقاد

 / قانونیبی با تقاابل مثااباهباه گریانقالبی

 / ومرجهرج یجااادا بااا گریانقالبی منااافااات

 موازین و عقالنیاات بر مبتنی گاریاناقاالبای

 بااا گریانقالبی منااافااات / انساااانی و دینی

 جااایازین جهاااد / مبناااییبی و ناظامیبای

 اصالح اولویت / انقالبی اصاطالحبه خشاونت

 مصطلح گریانقالبی مقابل در موضع
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 بر آمیزمساااالمت نهضااات اولویت / جهاد بر

 مقد  جهاد

 / نبودن مردمی با تقابل مثابهبه یگرانقالبی

 / وابساااتای دفع ماثااابااهبااه گاریاناقاالبای

 / داخلی توان به اتکا مثااباهباه گریانقالبی

 مااثااابااهبااه ظاالاام تااحاات هااایماالاات نااجااات

 عنوانبه داخلی توان به اتکاا / گریانقالبی

 مثابهبه گریانقالبی / بودن انقالبی نشاااانه

 هایضااارورت با متناساااب شاااناسااایوظیفه

 اب قاطع برخورد / اسااالمی حکومت اقتضاایی

 در گریانقالبی / انقالبی عمل مثابهبه فساااد

 یافتن جریان / فساااد با کاریسااازش با تقابل

 عالئم از ایثااار / توطئااه اثر در انقالبی عماال

 مشااا،صاااه عنوانبه قاطعیت / گریانقالبی

 گریانقالبی

 گریانقالبی معنای

 / ازخودگذشااتای و ارایث مثابهبه گریانقالبی

 با مدارا / انقالبی عمل مثابهبه سااتیزیساالطه

 غیرانقالبی اقدام عنوانبه غیرشاارعی حکومت

 معطل بروکراسااای با گریانقالبی مناافات /

 عمل مظاهر از فسااااد با مماشاااات / کننده

 مقاااباال نقطااه گریانقالبی / غایاراناقاالبای

 کار معنای به انقالبی کار / کاریمساااامحاه

 بااا مبااارزه معنااای بااه گریانقالبی / قاااطاع

 مقابل نقطه پذیریذلت / ضاداساالم متکبران

 گریانقالبی با مفاهیم تقارن
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 ظلم مقابل نقطه گریانقالبی / بودن انقالبی

 ویژگی عنوانبه شااایطانی عالیق از دوری /

 مقابل نقطااه گریانقالبی / انقالبی انساااان

 رایب دلسوزی و تالش / استکبار برابر در ذلت

 تااقااارن / ریگااانااقااالباای مااثااابااهبااه کشاااور

 گریانقالبی / خواهیاسااالم با گریانقالبی

 گریانقالبی تقارن / خواهیاسالم با ارتباط در

 / هوشاایاری با گریانقالبی تقارن / صاابر و

 الهی مقصاااد و نیاات مثااابااهبااه گریانقالبی

 و احکام اجرای مثابهبه گریانقالبی / داشااتن

 بااا تقااباال در گریانقالبی / دین دساااتورات

 گریتوطئه با مقابله / گسااای،تهلجام ادیآز 

 / انقالبی عمل مثابهبه مسلمین و اسالم علیه

 / گااریانااقاالباای مااثااابااهبااه اساااالم اجارای

 تقارن / گریانقالبی مثابهبه خواهیاساااالم

 گریانقالبی / بودن قانونمند با بودن انقالبی

 نقطه گریانقالبی / خواهیاساااالم مثابهبه

 تقارن / جامعه عرصاااه زا دین حذف مقاابل

 ملی منافع با گریانقالبی

 / گریانقالبی نتیجااه عنوانبااه اساااتاقاالل

 / ایرانی-اسااالمی هویت ضااامن گریانقالبی

 تسامح)انقالبی نتیجه عنوانبه کشور تضاعیف

 نتیجه عنوانباه مصااارفی فرهناگ / نبودن(

 اولیه مبدأ به کاارهاا ارجااع / نبودن انقالبی

 گریانقالبی کارآیی
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 غیرانقالبی دیدگاه / خشاااونت آفت عنوانبه

 گریانقالبی و تعهااد / تسااااامح گرتاوجایااه

 قوانین تحول / نظام کارگزاران معیار عنوانبه

 با کارآمدی تقارن / مردم نفع به ساااختارها و

 گریانقالبی

 امام( صحیفه اساس بر پژوهش هاییافته )منبع:

 امام دیدگاه از گردانقالبی مسناد در هاآن متناور میامین و اوبیی هادبرداشت بر مبتنی
 نمود: بیان چنین زیر میمونی هادقاب  در را گردانقالبی توانمی، نمینی

 مصطلح گریانقالبی مقابل در موضع.6.1

ــطلح، عر  در گردانقالبی تسریم رغمعلی  و بوده منتقد مسنا این بی نمینی امام م 
ــت. ومر هر  ی،قانونیب با تقابز مثابیبی گردانقالبی دارد عقیده ــان، دیدگاه از اس  ایش

ــان و ینید نیمواز و تیعقالن بر مبتنی باید گردانقالبی ــد. یانس  هادتئورد در آنچی باش
 ،لبینشونت با را گردانقالبی و گرددمی بیان انقالب لرآیند در نشونت با رابطی در انقالب

 بر را اصــالح ایشـان، ندارد. اصـابت و اســت مردود امام نگاه از داند،می عقالنیت اقدل و
 ادامی آمی مســابمت ،ری  از بایســتمی االمکان،حتی دارد اعتقاد و دهدمی اوبویت شهاد
 "شهاد رتسبی از ایشان ندارد، وشود اصالحی حرکت براد لرصتی دیگر کی شـرایطی در یابد.

 هاددتئور در کی نشونتی با و است شده گرلتی دینی ادبیا  از کی نمایدمی استفاده مقد،"
 ینبایدهای و بایدها بر مبتنی دینی ادبیا  در شهاد دارد. ماهود تفاو  شود،می بیان انقالب

 پذیرد.نمی صور  الرا،ی آن، در کی است

 گریانقالبی سلبی و اثباتی .تعریف6.۲

 آن گرددمی متبادر ذهن بی گردانقالبی بی ن دین مفاهیم بی یتوش با و اوبیی نگاه ین در آنچی
 ،لبیمبارزه اقتیاد گاهی کی اسـت ادروحیی، نمینی امام دیدگاه از مفهوم این کی اسـت

 را دین دســتورا  و احکام بتوان آن وســیلیبی تا کندمی تیوی  را تحمز و صــبر گاهی و دارد
ــمندد با گردانقالبی نمود. اشرا  نطر بی را مردم منال  و آزادد آنچی با و دهدمی خر هوش
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 تحوال  ،ری  از بلکی زودگذر، و هییانی امور ،ری  از نی امر این کند.می مقابلی اندازدمی
 شهت همین از دهد.می رخ مبنا و عقالنیت نوعی بر مبتنی نوعیبی و شــودمی میســر قانونی
 انتقاد مورد دهد،می رخ انقالبی واهربی دکشورها برنی در را آنچی نمینی امام کی است

 امام صـریح عبارا  در گردانقالبی اصــلی هادشــان ـی عنوانبی آنچی اسـت.اما داده قرار
 باشد:می ذیز میامین است، برداشت قابز نمینی

  خمینی امام دیدگاه از گریانقالبی هایشاخصه .5 جدول

 کلی مضامین گریانقالبی هایویژگی

 شسطهن  عییق از دوری / نبهد   رد   به تقهبل  ثهب ب  گریب انقی
  ثهب ب  کشهر برای دلسهزی و تیش / انقیب  انسه  ویژگ  عمها ب 

 گریانقیب 
  رد، نفع ب  .تیش2

 / انقیب  عمل  ثهب ب  ستسزیساط  / وابستگ  دفع  ثهب ب  گریانقیب 
 برابر در تل   قهبل نقط  گریانقیب  / د به انقیب   قهبل نقط  پایریتل 

 استهبهر
  وابستگ دفع و استقیل .حفظ5

 نشهن  عمها ب  دا ا  تها  ب  اتهه / دا ا  تها  ب  اتهه  ثهب ب  گریانقیب 
 بهد  انقیب 

 درون  تها  ب  .اتهه9

  قهبل نقط  گریانقیب  / گریانقیب   ثهب ب  ظام تح  ههی ا  نجه 
 ظام

 ستسزی.ظام9

 حهه   اقتضهی  ههیضرور  به  تمهسب شمهس وظسف   ثهب ب  گریانقیب 
 اسی  

 گرای تهاسف و شمهس .وظسف 2

  شخص  عمها ب  قهطعس  / انقیب  عمل  ثهب ب  فسهد به قهطع بر هرد
 قهطع کهر  عمهی ب  انقیب  کهر / گریانقیب 

 ا هر انجه، در .قهطعس 7

  ظههر از فسهد به  مهشه  / فسهد به کهریسهزش به تقهبل در گرییب انق
 کهری سه ح   قهبل نقط  گریانقیب  / غسرانقیب  عمل

 ا هر به کهریسهزش از .اجتمهب6
 نهدرس 

 غسرشرع  حهه   به   ارا / تهطل  اثر در انقیب  عمل یهفتن جریه 
  تهبرا  به  بهرز   عمهی ب  گریانقیب  / غسرانقیب  اق ا، عمها ب 

 ض اسی،

 حهه   از حراس  و .ایجهد1
 دیم 

 از هدگاشتگ  و .ایثهر3 از هدگاشتگ  و ایثهر  ثهب ب  گریانقیب  / گریانقیب  عیئم از ایثهر

 غاط ههیروی  .تصحس 25 کمم    عطل بروکراس  به گریانقیب   مهفه 
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 پژوهش( هاییافته )منبع:

ــامین رب مبتنی ــر توانمی لوق، می ــی عناص ــاس  نمود: بیان چنین را گردانقالبی اس
 آن؛ از حراســت و دین حکومت اییاد از اســت عبار  نمینی امام دیدگاه از گردانقالبی
 الزمی اســت. مردم حقیقی و واقسی م ــابح و منال  دربردارنده حکومت شنین چراکی

 ستا وابستگی دل  و درونی)مردمی( توان بی اتکا مرد، نف  بی امور اصالح و دینی حکومت
 هدنوا آسی  حرکت این بی آنچی مسیر، این در تکابیم. و ووایم قا،سانی انیام همچنین و

ــت آن زد ــیر از بخواهند انقالبیون کی اس ــحیح مس ــت امور با و کرده گیردکناره ص  نادرس
 نمایند. مماشا 

 گریانقالبی کارکرد و .فرآیند6.3

 تسبیرد بی یا بودن انقالبی آثار توانمی شامسی، عرصــی در گردانقالبی آثار بسیمطا بر مبتنی
 سانت: مطرح چنین نمینی امام اندیشی در را نبودن انقالبی

 م رلی لرهنا و نودبانتگی از و است یرانیا-یاسـالم تیهو ضـامن گردانقالبی.2
 .آوردمی ارملان بی را استقالل تسبیرد بی و کندمی شلوگیرد

 در و غلم هادرویی با تسامح سـودبی شام  کشـور، در غیرانقالبی هاددیدگاه اثر .بر1
  رلت. نواهد پیه ضسم نتییی

 بی ارهاک ارشاا سب  صحیح، و حقیقی مبانی بی غیرمسـتند و غیرحقیقی گرد.انقالبی4
 ندارد. ادلایده بلندمد  در و شودمی ییاوب مبدأ

 دممر نف  بی سانتارها و نیقوان تحول دربردارنده بایستمی گردانقالبی صحیح .نسخی3
 باشد. سیاسی نظام کارآمدد تسبیرد، بی و

ــی در را گردانقالبی توانمی گردید، بیان آنچی بر مبتنی  تسبیر در، نمینی امام اندیش
  نمود. نالصی حقیقی" و متسابی م ابح تحق  براد دائمی "تالم
  نمینی امام اندیشی در بیانقال عقالنیت مفهوم .،راحی6
 نگاه در گردانقالبی عناصــر و نمینی امام ســیاســی عقالنیت مسناد شــدن مسین با

 از یاسیس نردگرایی مسناد در وقتی کرد. تبیین را مفهوم دو این بین نسـبت توانمی ایشـان،
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 با کی است امور متسابیی تدبیر زمینی، این در ایشان منط  شود،می توشی نمینی امام دیدگاه
 یک اســت آن امور متسابیی تدبیر از منظور درواق ، دارد. تطاب  ایشــان موحدانی لکرد مبانی

 ایشــان همچنین، گیرد. قرار نداانگارانی و توحیـدد هـادچـارچوب انتیـار در درایـت
 کی دداشتن نظر در حقیقی و متسابی م ابح تحق  براد دائمی تالشی عنوانبی را گردانقالبی
 و نسانا زندگی براد هستی، این ناب  توسم کی است چی د آن نی  متسابی م ابح از منظور
  است. شده گرلتی نظر در انسانی شوام 
 ین داراد، امام نگاه در دو این کی گفت چنین توانمی مفهوم، دو این کلی مقایســی از

 این کی مردم حقیقی و عمومی م لحت عن ر از اسـت عبار  کی هسـتند مشـتر  مخر 
ــلحت ــت کاذبی نیازهاد از لارغ م  ــی زودگذر هییانا  و عوا،م از عموماً  کی اس  ناش

 از حفاوت بی گاهی کی مردم حقیقی و عمومی م ــابح دارد عقیده نمینی امام شــود.می
 دهد. رخ متسابی دیدگاهی اسا، بر بایستمی است، نیازمند آن در تحول بی گاهی و هارویی

 کاذب غیر و حقیقی م ابح تواندمی کی است متسابی دیدگاه صرلاً  ،ایشـان دیدگاه از چراکی
 اشتناب آسی  و است کارآمدد دیدگاه، این نتییی دارد اعتقاد امام دهد. تشخیص را بشـر

 از بازگشت علت بی، امام دیدگاه از کی نظام تیـسیم بود. نواهد نابودد و ضـسم آن، از
 صــراحتاً  ایشــان کی اســت امام براد برانگی اســیتحسـ موارد از یکی بوده، انقالبی دیدگاه
  نماید:می قا،  برنورد اسالمی، شمهورد در آن شدن کمرنا با لرموده

 میتیس را اسالمی شمهورد کی نباشـد قلمی وقتین هاآن قلم کی بکنند توشی انیآقا»
 زیم شییهم من بکنند. توشی هااین و اسـت شوردنیا هاقلم بسیـی در نمیبمی من و بکند.

 شییهم و کنم رلتار انیآقا با متیمال با تقاضـا، -کی کنممی عر  -با حت،ین ـ با کی دارم
 بکند اقتیا وقتیین چنانچی اگر بکن نباشد. نباشد، میمال کی صحبتی كی کی باشـد شورد

 وبو کند میتیس را اسالم کسی كی نواهدمی کی ندیبب انسـان وقتین اسـالم، م ـلحت
 رود از کی اهن هســت نادر بسیــی کی -لهم رود از نخواســتینداد ای دمنو لهمدنمی

 کی کنند توشی بکن -باشند شده اسـت ممکن هم ییشـناسـا و ب نند بطمی نواهندمی ادراك
ــ  كی وقتآن دیایب هیپ  دیچ همچو كی وقتین اگر  شورنیا د.یآمی هیپ گردید وض

ــتین ــ امهمی کی س ــ ییقی ــد حتین  ــد،با متیمال و باش ــئلی كی ش  هیپ گردید مس
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 (217 ،15 ،2477 نمینی، موسود«)د.یآمی
 نسبت در تف یلی و تحذیرد تیوی د، گانیسـی بر مبتنی نمینی امام دیدگاه بنابراین،

 مسناد در کی تف ــیلی با نمینی امام اســت. تف ــیلی گرد،انقالبی و سـیاســی عقالنیت
 با متناســ  را مفهوم دو این گذشــت، ایشــان دیدگاه در گردانقالبی و ســیاســی عقالنیت
ــی عقالنیت دیدگاه بر مبتنی نماید.می مسرلی یکدیگر ــیاس  ین بر مبتنی گردانقالبی و س

 شد نواهند منتهی کارآمدد بی زیر، صور بی و مشتر  عن ر
 

 
 نسبت عقالنیت سیاسی و انقالبی گری از دیدگاه امام خمینی .۱شکل 

 پژوهش( هاییافته )منبع:

 گیرییجهنت

 انســان دوشود ابساد در تیپراهم و ســازنده دعن ــر عنوانبی را یاســیســ تیعقالن، امام
 کرد. انیب "استیسـ در ییمتساب ری"تدبریتسب با توانمی را عن ـر ینا از ایشـان منظور .داندیم
 نودمس و یمتساب ریمس از ب وماً  را اسـتیسـ ریتدب کی دارد قرار یدگاهید مقابز در منط  نیا

ــ بی یگاه شهت، نیهم بی و کندینم دنبال ــان و یهاب هادارزم بی تیاوز و طنتیش  یانس
 ،هیدوراند عقز اقتیــائا  بی توشی ضــمن شــانیا امام، ییمتساب ریتدب در شــود.می متوســز
 .کندیم دنبال یارزش ینظام چارچوب در را آن نواه،تحول و گرامنفست
ــانیا گفت دیبا  ین ینینم امام دگاهید از گردانقالبی انیب در ــ  ش  در یمخابف موض
 و یقانونیب با تقابز دمسنا بی گردانقالبی ؛داردیم انیب م ــطلح گردانقالبی مقـابز

 توانیم د،یگرد انیام شــانیا انا یب در کی یمطابسات بر یمبتن اســت. ومر هر  با مخابفت
 چراکی آن؛ از حراست و ینید تحکوم یادیا نمود: انیب نیچن را گردانقالبی یاساس عناصر

  است. مردم یقیحق و یواقس م ابح و منال  دربردارنده یحکومت نیچن
 انقالبی و ســیاســی عقالنیت مفهوم دو بی نســبت نمینی امام دیدگاه برآیند از توانمی

تالش × تدبیر امور 

 دائمی
 مصالح متعالی و حقیقی

 کارآمدی نظام سیاسی
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 بی شدیدد مفهومی از هستند، ابذکرلوق مشـتر  مخر  و لراوان اشـتراکا  داراد کی گرد
 حکمرانی در اسـاسی عن ـرد بی انقالبی عقالنیت بنابراین، کرد. یاد انقالبی" یت"عقالن نام

 شهت در دائمی تالم بی م لحت، و تدبیر از گیردبهره ضمن کی شودمی ا،الق سـیاسـی
 نظر در را ســیاســی نظام کارآمدد ش  غایتی و دارد توشی شامسی حقیقی و متسابی م ــابح

 و یاندیش توضیح توانایی کی است مفهومی عناصر ترینمهم از یکی انقالبی، عقالنیت ندارد.
 و پویایی نی  ایشــان از پس دوران در رســدمی نظر بی و دارد را نمینی امام حکومتی عمز

 دارد. حیا 

 کتابنامه
 .https://farsi.khamenei.ir در: دسترسی رهبری، معظم مقام بیانات

 اندیشااه در «مردم» محتوای مضاامون تحلیل» (.1395) لک بهروزی غالمرضااا و رقیه جاویدی،

 .34-7 ص ،75 ش ،19   ،الی ال  دلوح ،«خمینی امام سیاسی

 اسالمی. تبلیغات سازمان تهران، ،االالح در انقالب نظری  (.1377) محمدرضا حاتمی،

 تدوین مرحله در عقالنیت نقش بررسی عمومی: مشای خط اجرای» .دیاران و حسان فرد،دانایی

 ص تا،بی ،69 ش ،14 جلد ،ایران در مدیریته ی پژوهش-انس ن  دلوح مدرس ،«مشی خط

79-116. 

 ،«ایخامنه اللهآیت اندیشه در اعتماد مضامونی تحلیل» .(1394) دیاران و جالل درخشاه،

 .72-53 ص ،1394 ،17 ش ،6   ،م  صر الی ال  عست ره ی

 انقالب در سایاسای عقالنیت نظریه کارکرد» (.1396) نیای موساو مهدی ساید و جالل درخشاه،

 ،االالح در الی ال  اندیش  ،« خمینی امام حکومتی عمل و اندیشه بر مبتنی ایران اساالمی

 .51-127 ص ،13 ش ،4  

 تهران. دانشااه تهران، ،دهخدا ن م لغت .(1377) اکبر علی ده،دا،

 م رفت ،«ایران اسالمی انقالب بر آن تطبیق وها انقالب چرخش نظریه ارزیابی» .سمقا نیا، شبان

 .41-123 ص ،1391 ،8 ش ،4 جلد ،الی ال 

 دانشااه ،«معاصر ایران سایاسی اندیشاه در سایاسات و عقل» .(1387) حمیدرضاا شاریعتمدار،

 السالم. علیه باقرالعلوم

 و ساااده روشاای مضااامین: شاابکه و مضاامون تحلیل» .(1391) ندیارا و حساان جعفری، عابدی
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 ،5 جلد ،راهبردی مدیریت اندیشرر  ،«کیفیهای داده در موجود الاوهای تبیین برای کارآمد

 .98-151 ص ،11 ش

 فرههگ -فکری شه ال  عری ن (.1395)خانیمیرچراغ حسین و عباسعلی شاوشاتری، عظیمی

 هدایت. زمزم قم، ،  صرم ایران در االالم  دقالنیت

 انقالب در آن از شاااواهدی و رادیکالیسااام پدیده» (.1391) دیاران و زاهد هشاااجین، غفاری

 .88-71 ص ،17 ش ،5 جلد ،االالم  انقالب رهی فت ،«اسالمی

 قومس. تهران، طیب، علیرضا ۀترجم ،انقالب ه یالوری (.1385) استانفورد آلوین کوهن،

 تهران، ،آکوییه س اوم س و ف راب  اندیشرر  در الرری الرر  دقالنیت .(1393) حساان مجیدی،

 .صادق امام دانشااه

 صدرا. تهران، ،االالم  عمهوری پیرامون .(1361) مرتضی مطهری،

 تا.بی صدرا، تهران، ،مطهری شهید آر ر مجمود  تا(.)بی ———

 و تنظیم مؤسسه تهران،، خمیه  ام ح فلسف  اقریرات .(1381) للها سیدروح خمینی، موساوی

 .خمینی امام آثار نشر

 .نییخم امام آثار نشر و میتنظ مؤسسه تهران، ،ام ح صحیف  (.1386) ———

 یورگنه ی نظری  و ه اندیشرر  آراء، بر ه برم س)درآمدی ب زخوان  (.1381) حسااینعلی نوذری،

 چشمه. تهران، ،س(ه برم 

 انتشارات تهران، ،ایران االالم  عمهوری در الری ال  دقالنیت (.1393) محمدحساین نوروزی،

 آرماندیس.

 رهبری: بیانات

 تاری  در خمینی امام رحلت سااالارد هفتمین و بیساات مراساام در انقالب معظم رهبر بیانات

14/3/1395. 

 تاری  در خمینی امام رحلت ساااالارد ومینوساااسااای مراسااام در انقالب معظم رهبر بیانات

14/3/1411. 


