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  سپاسگزاري

مندم کرد نهایت سپاسگزارم که از نعمت سالمتی بره، از خداوند رحمان بیاین رساله، قبل از همهبراي نوشتن 

وانم در مقطع دکتري به کسب دانش پرداخته و این مرحلۀ علمی را با موفقیت و همۀ شرایط را فراهم ساخت تا بت

  به انجام برسانم.

پس از آن، از پدرم حضرت آیت اهللا آقا میر احمد تقوي به عنوان نخستین آموزگارم، و همچنین مادر حکیم و 

  مهربانم سپاسگزارم.

ت فرهنگی و همۀ دانشمندان و اساتیدي که سپس ضمن تقدیر از مسئوالن پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعا

در این دورة تحصیلی از محضر آنها کسب فیض کردم، از اساتید محترم راهنماي رساله آقایان دکتر مصطفی 

ۀ شان بهرة وافر بردم، سعاینکه از رهنمودهاي علمی ارزنده ملکوتیان و دکتر عبدالرحمن حسنی فر که عالوه بر

ظراتشان، باعث تأمین فراغت خاطر اینجانب در نگارش رساله اجتنابشان از تحمیل نان و همچنین صدر و تحملش

  گردید، بسیار سپاسگزارم.

همچنین از اساتید محترم مشاور رساله، آقایان دکتر فرهاد زیویار و دکتر علیرضا مالیی توانی که از مشاورت 

  مند شدم نیز بسیار سپاسگزارم.آنها بهره

ن رساله، آقایان دکتر مالک شجاعی و دکتر موسی فقیه حقانی و به ویژه از استاد دانشمند از هیئت محترم داورا

هنمودهاي علمی و حمت داوري رساله را تقبل کرده و رو ارجمند جناب آقاي دکتر منوچهر محمدي که ز

  ارزشمندشان در جریان داوري باعث غناي بیشتر رساله گردید، کمال سپاس را دارم.

اش در همۀ مراحل زندگی، از جمله در همسرم سرکار خانم سیده حلیمه موسوي نژاد که همراهی سرانجام، از

این دورة تحصیلی، از عوامل مهم توفیقم بود، و همچنین، از فرزندانم، سید مجتبی و سید صدرالدین که در انجام 

  امور این رساله یاري فراوانم دادند نیز سپاسگزارم.
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  تقدیم به:

 ،امام خمینی (ره) آزادة بزرگ معاصر، لحِمصمجاهد و  فقیه

 و تعالی و کرامت اي که در پی آزاديو همۀ مصلحان آزاده

  ها و عزت و پیشرفت ایران هستند.انسان
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  چکیده

گیري انقالب و نظام اسالمی در ایران، هاي مربوط به چرایی و چگونگی شکلاین رساله در حوزة نظریه

ی و روش امام خمینی در تحقق این رخداد را مورد بررسی قرار داد. فرضیۀ پژوهش این تبیین جایگاه مبان

امام خمینی موجد رویدادها و تحوالتی شد که به تحقق انقالب و نظام ویژة است که: اندیشه و عمل 

  جمهوري اسالمی مبتنی بر والیت مطلقۀ فقیه انجامیدند.

ویدادها رنقش شخصیتها در روند  موضوع رساله وماهیت  بدین منظور، پس از طرح کلیات، با توجه به

رابطۀ این دو، از منظر متفکران غرب هاي مربوط به نظریه؛ مفاهیم شخصیت، جامعه، و و تحوالت اجتماعی

  و نظریۀ استاد شهید مرتضی مطهري به عنوان پایۀ نظري پژوهش قرار گرفت. ده شمطرح و اسالم 

 گیريمراحل شکلبه امام خمینی و پیوند آن با اندیشه و عمل وي،  براي درك جامعۀ ایران در عصر

 .تا اول دورِة قاجاریه پرداخته شداز آغاز  هویت تمدنی ایران اسالمی شیعی و تحول و تکامل ساختار آن،

ه جپس از آن، رویارویی نابرابر ایران دورة قاجاریه با تمدن و استعمار غرب و تهدیدهایی که از این ناحیه متو

بنیان اقتدار و استقالل و هویت ملی کشور شده بود، و قرارگرفتن رفع این تهدیدها به عنوان نیاز حیاتی و 

هایی که این جریانها در عرصۀ گرا، غربگرا و اسالم سیاسی، و پاسخمطالبۀ ملی، و ظهور جریانهاي ملی

  اند، تحلیل شد.شده دادهاندیشه و اجرا به مطالبۀ یاد

ستا، نهضت مشروطه به عنوان یک پاسخ مهم و کالن به مطالبات جامعه، و تأثیري که بحرانها در این را

ز آن، از جمله امام خمینی، داشت، و و سرنوشت آن بر تحوالت و اندیشه و عمل جریانها و متفکران پس ا

ت با جامعه  کومبه اختالل تعامل علماي شیعه و سالطین، و به تقابل حکه پهلوي  سلسلۀاقدامات  همچنین،

طلبید، یتري منسبت، پاسخ بنیاديو در نتیجه، به تعمیق تهدیدها و تشدید مطالبات انجامید، و به همان 

  نیز تبیین گردید.

پاسخ و مواضع مهمترین جریانهاي  به بعد، 1341 ضمن تبیین ادامه و تشدید تهدید و تحقیر از سال

تبیین شدند و براي تبیین پاسخ و مواضع امام این دوره  درمذهبی، مذهبی)  –فکري و سیاسی(ملی، ملی 

ها و عمل وي، نقطۀ عزیمت اندیشه و گیري و عوامل مؤثر بر شخصیت و اندیشههاي شکلخمینی؛ زمینه

ی و پردازي سیاسورزي و نظریههاي ایران و اسالم و استعمار، مراحل اندیشهرویکرد تمدنی ایشان به مقوله

ع ویژة و مواض هاي دینی، مبانی نظري رفتار سیاسیوزهشان در بازتفسیر مفاهیم و آمابتکارات علمی ای

  ایشان به تفصیل، تبیین شدند.

مراحل و مصادیق تجلی بینش و روش ویژه و هاي رفتار سیاسی امام، ضمن تبیین شاخصهسپس 

، به 1341 - 1357ي منحصر به فرد ایشان در قبال اقدامات رژیم پهلوي و خلق رویدادهاي مهم سالها

حاشیه راندن جریانهاي سازشکار و خنثی کردن اقدامات رژیم و آمریکا براي مهار انقالب، و گسترش و 

تبیین شدند. در ادامه، به نقش همین بینش و  1357بهمن  22تعمیق مبارزه تا پیروزي نهایی انقالب در 

ارکان نظام و سازماندهی و هدایت ساختار  روش ویژه در مدیریت جامعۀ پسا انقالبی و تثبیت و استقرار

حث بندي مبادر پایان، جمعهداف انقالب اسالمی، پرداخته شد. حقوقی و تدوین قانون اساسی آن در جهت ا

  .ندهاي نظریۀ پژوهش به اختصار آمدو ویژگی رساله، اثبات فرضیۀ آن

  ي، رژیم پهلوي، نظریه پردازي.ایران، امام خمینی، انقالب اسالمی، والیت فقیه، مطهر کلیدواژه:
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  پیشگفتار

 میان را جهان قدرت هايکانون ش،1350 و 1340 هايدهه در المللیبین روابط بر حاکم دوقطبی نظام

 به. ودب کرده ترسیم جهان ساختار براي خاصی ژئوپلتیکی آرایش و کرده تقسیم غرب و شرق بلوك دو

 آن از یکی شدة تعریف نافعم و راهبرد چهارچوب در فقط سوم، جهان اصطالح به کشورهاي که ايگونه

 مار،پرش تاریخی هايداده و اسناد اساس بر وضعیتی، چنین در. کردندمی پیدا هویت و معنا ابرقدرت، دو

 ایاالت دولت جهانی منافع و راهبرد چهارچوب در که بود حکومتهایی از یکی شاه رضا محمد دورة در ایران

 یکسون،ن دکترین اساس بر علت، همین به.  نمودمی ایفا نقش و شدمی تعریف غرب بلوك و آمریکا متحدة

  . کردمی نقش ایفاي منطقه ژاندارم عنوان به

 مرداد 28 ،1299 اسفند سوم رخدادهاي پی در پهلوي رژیم سیاسی مشروعیت بحران رغم به رو، این از

 مورد همچنان مرژی آن کشور؛ ملی هویت و استقالل با آن عملکرد تعارض و 1342 خرداد 15 و 1332

 ثبات براي غرب و شرق قدرتهاي که هنگامی حتی. داشت قرار غرب و مریکاآ دولت جانبۀ همه حمایت

 دولتهاي به وضعیت این کردند،می پیشه را زدایی تنش سیاست خود، منافع تثبیت و سلطه تحت جهان

 تنظیم تاراس همین در را خود للیالمبین روابط نیز اینان و یافتمی تسري نیز پهلوي رژیم مانند اقماري،

 حکومت ایانیپ سالهاي در رو، این از. شدمی تحکیم و یافته استمرا آنها موقعیت ثبات گونه بدین و کردندمی

 زبرقرارنی چین و شوروي مانند شرق، بلوك قدرتمند دولتهاي با ایران میان مناسبی روابط شاه، رضا محمد

  .بود برخوردار مناسبی المللیبین موقعیت از رژیم آن ترتیب، بدین و بود، شده

 بگذارد، سر پشت را خود عمدة بحرانهاي ش1350 دهۀ در توانست پهلوي حکومت موقعیتی، چنین با

 و ارتش قدرتمندترین سازد، خطربی و اثربی و کرده سرکوب گوناگون هايشیوه به را داخلی مخالفان

 نیز را فتن قیمت شدن چندبرابر از ناشی ثروت باشد، داشته تیاراخ در را منطقه امنیت سازمان ترینمخوف

 وعدة ه،گرفت پی را نظر مورد مدرنیزاسیون برنامۀ اقتصادي، اقتدار و سیاسی ثبات اوج در و آورد دست به

  . بدهد جامعه به را بزرگ تمدن

 بلکه ی،سیاس خبگانن یا و عادي مردم تنها نه که رسیدمی نظر به مستحکم ايگونه به رژیم موقعیت

 اردچ آینده سال ده تا ایران که بودند باور این بر نیز) سیا( آن اطالعات سازمان و آمریکا هايدیپلمات

 که بود هاتحلیل گونه همین و تدابیر همین پایۀ بر. بود نخواهد نیز انقالبی شرایط در و شودنمی انقالب

 ،1356 سال در انقالب هايجرقه نخستین شروع از پیش روز چند تنها آمریکا، جمهور رئیس کارتر، جیمی

  .کرد یاد »ثبات جزیرة« عنوان به خود میزبان کشور از ایران، از دیدار هنگام

 به ،1357 بهمن 22 در و شد مردمی فراگیر انقالب به منجر رویدادها از ايمجموعه همه، این با

 نظام و پهلوي رژیم سقوط. داد پایان یرانا در شاهنشاهی نظام به آن، از تر مهم و پهلوي حکومت

 و مهم هايپدیده از یکی ایران، در اسالمی جمهوري نظام استقرار دو، آن از ترمهم و شاهنشاهی

 و یرانا راهبردي موقعیت به توجه با که علت بدان مهم،. است میالدي بیستم قرن دوم نیمۀ انگیزشگفت

 آن بقاي براي هاچاره همۀ روز، آن جهان بر حاکم دوقطبی منظا ساختار در غرب بلوك براي آن اهمیت
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 به المللیبین حمایت و امنیتی نهادهاي تقویت اقتصادي، توسعۀ اجتماعی، رفرم بود؛ شده اندیشیده رژیم

 بدان انگیز،شگفت و.  برسد ممکن حد کمترین به رژیم آن پذیريآسیب تا شدند بسته کار به همزمان طور

 کوالریستیس -اومانیستی گفتمان غلبۀ و غرب تمدن فرهنگی اقتصادي، سیاسی، سلطۀ زگاررو در که علت

 جهان حساس نقاط از یکی در عمومی، افکار و کشورها مدیران و اندیشمندان عمل و اندیشه حوزة بر آن

 کی رهبري به اسالمی انقالبی بود، غربی نوسازي هايبرنامه اجراي و غرب سلطۀ تحت دهه چندین که

  .انجامید فقیه والیت بر مبتنی اسالمی نظامی تأسیس به و نمود رخ دینی مرجع

 بارة در یسممارکس و لیبرالیسم مدعاي نقض براي عینی سندي منزلۀ به که انقالب این ترتیب، بدین

 بها،انقال دیگر از بیش کشید،می چالش به عمل و نظر در را غالب تمدن گفتمان و شد،می تلقی مذهب

 این پیام که آنجا از. گرفت قرار آنان علمی هايکاوش موضوع و گردید جهان نظرانصاحب ذهن غۀدغد

 عنوان هب و گذاشته سر پشت را بحرانها همۀ توانست آن مولود سیاسی نظام و یافته استمرار نیز انقالب

 و مؤثر حضور یالمللبین و ايمنطقه مسائل در انقالب گفتمان همان راستاي در قدرتمند، دولت یک

 و هیافت گسترش آن بارة در علمی هايکاوش دامنۀ بکشد، چالش به را سلطه نظام و داشته ايمقتدرانه

 ناساییش براي متنوع و متعدد پژوهشهاي انجام از ناگزیر نیز جهان سیاسی قدرتهاي علمی، محافل بر افزون

  .شدند پدیده این

 قرار علمی محافل جدي توجه مورد و هستند تأثیرگذار و مهم ر،ناد پیچیده، هاییپدیده اصوالً  انقالبها

 بیشتر توجه دمور پدیده این شد، اشاره که عللی به بنا اما. شودمی ارائه آنها از گوناگونی تفسیرهاي و گرفته

 تاس نآ گویاي باره این در شده منتشر علمی آثار حجم. گردید تريمتنوع و متعدد هايدیدگاه ارائۀ باعث و

 همچنان آن، دمولو سیاسی نظام تأثیرگذار حضور طریق از آن پیام استمرار به توجه با ویژه به پدیده، این که

 از آن جوانب و عوامل و علل بارة در پژوهش باب و است مطرح معاصر جهان مهم مسئلۀ یک عنوان به

  .  است فتوحم نیز...  و ايرشته میان فرهنگی، سیاسی، اقتصادي، روانشناسی، شناسی،جامعه متنوع منظرهاي

 اقتصادي و یسیاس عوامل بر بیشتر برخی اند،پرداخته موضوع این به که هایینوشته و علمی آثار انبوه از

 رخداد این مهم و اصلی عامل را آن اجتماعی پیامدهاي و دوم پهلوي نوسازي سیاستهاي کرده تکیه

 وسیلۀ هب تنها نیز شکل این و بود، ایران در انقالب انجام نحصرم شکل مذهب، که آنجا از البته. انددانسته

 نقش و،ر این از یافت؛ تحقق انقالب تا شد چنین نیز عمل در و بشود، مدیریت توانستمی مذهبی رهبري

 شدهن گرفته نادیده هانوشته قبیل این از کدام هیچ در اسالمی انقالب تحقق در مذهبی رهبري و فرهنگ

 دیگري بخش. است شده تلقی ابزار یک عنوان به و انقالبی اعتراضات شکل و قالب حد در رفاًص  اما است،

 تحقق در ماسال ویژه به و فرهنگ نقش براي و اند،پرداخته انقالب تحلیل به فرهنگی رویکرد با که آثار، از

 به مینیخ امام و یت،روحان رهبري و اسالم مردم، نقش عمومی و کلی تبیین به شدند، قائل اصالت انقالب

  .اندکرده بسنده روحانیت پیشتاز عنوان

 را اسالمی انقالب پیچیدة و عظیم رخداد حقیقتِ از وجوهی شده، یاد رویکرد دو از کدام هر البته

 نقالبا گیريشکل چگونگی و چرایی به مربوط هاينظریه حوزة در موجود هايکاستی به نظر. نمایانندمی
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 فرضیۀ و سؤال طرح با و متفاوت، رویکردي با تا است آن پی در رساله این ایران، در اسالمی نظام و

 شخص ابتکاري و ویژه عمل و قرائت و اندیشه کانونی نقش موضوع مطهري، شهید نظریۀ پایۀ بر مشخص،

 ینید هايآموزه سازفعال و جامعه، بنیادین و معوقه مطالبات و نیازها دهندةبازتاب عنوان به را خمینی امام

  .دواکاو اسالمی نظام و انقالب مولِّد عنوان به نتیجه، در و روحانیت، و مردم گربسیج و مرجعیت، نهاد و

 اب ،گذشتۀ خود دهۀ دو پژوهشی تجارب و هااندوخته از گیريبهره بر افزون پژوهش، این انجام براي

 مورد سند، هزاران و مقاله، رساله، اب،کت از اعم موضوع، با مرتبط مهم منبع صدها وقت، سال چهار صرف

 جشسن و تبیین براي شده انجام هايبرسی و مطالعات محصول. گرفتند قرار برداريیادداشت و مطالعه

  . شدند سازماندهی زیر صورت به رساله این در پژوهش، فرضیۀ

  پژوهش سازمان

  :یافتند مانساز آن مجموعۀ زیر قسمتهاي و بخشها و فصل 4 قالب در رساله مباحث

 وهش،پژ انجام ضرورت و اهمیت مسئله، طرح: قبیل از پژوهش موضوع به مربوط کلیات ،اول فصل در

  . دندش مطرح اختصار به پژوهش نوآوریهاي و ویژگیها شناسی، روش پیشینۀ، فرضیه، و سئوالها قلمرو،

 هاشخصیت نقش وجهمت را بحث منطقی، طور به که رساله موضوع ماهیت به توجه با ،دوم فصل در

 جامعه، شخصیت، مفاهیم اجمال، به نظري، بحثی در ابتدا. سازدمی اجتماعی تحوالت و رویدادها روند در

 یبررس و نقد از پس و کرده مطرح اسالم و غرب متفکران منظر از را دو این رابطۀ به مربوط هاينظریه و

 با عهجام نیاز و روح میان پیوند و فرد، و معهجا اصالت بر مبنی مطهري مرتضی شهید استاد نظریۀ آنها،

 عنوان به جامعه، نیاز و روح با نوابغ اقدام همسویی صورت در اجتماعی، تحوالت ایجاد براي نوابغ اقدام

  . شد داده قرار پژوهش نظري پایۀ

 شبخ 3 رد پژوهش هايیافته یادشده، نظریۀ پایۀ بر رساله موضوع تبیین منظور به ،سوم فصل در 

  :شدند داده سازمان

  : شدند داده سازمان قسمت 4 در نیز بخش این مباحث: اول بخش

 ایشان روزگار در ایران جامعۀ عمومی وضعیت مولود خمینی امام اندیشۀ که آنجا از ،اول قسمت در

 مطالبات و نیازها میان دیگر، بیان به و بود، جامعه این مطالبات و نیازها به پاسخی نیز ایشان عمل و بوده،

 هویت یريگشکل مراحل و مبانی این؛ بر بنا دارد، وجود وثیق پیوند ایشان عمل و اندیشه و جامعه بنیادین

 پایۀ و اجتماعی و فردي زیست مبناي عنوان به آن، ساختار تکامل و تحول و شیعی اسالمی ایران تمدنی

  .شدند تبیین قاجاریه دورِة اول تا آغاز از جامعه، سیاسی فرهنگ

 و هقاجاری دورة در غرب استعمار و تمدن با ایران نابرابر رویارویی: که شد تبیین مباحث، این ادامۀ در

 جریانهاي ورظه بود، شده کشور ملی هویت و استقالل و اقتدار بنیان متوجه ناحیه این از که تهدیدهایی بروز

 شیعه فقهاي و سیاسی فقه در اصولی تمانگف غلبۀ با که تحولی ویژه به و سیاسی اسالم و غربگرا گرا،ملی

 هک هاییپاسخ و جامعه، در معرفتی تحول این عملی و نظري پیامدهاي و آمد وجود به روحانیت ساختار و

 مشروطیت نهضت همچنین، و اند،داده شدهیاد تهدیدهاي به اجرا و اندیشه عرصۀ در جریانها این مجموعۀ
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 آن پیامدهاي و بحرانها و شد ایجاد یادشده نیازهاي و تهدیدها هب کالن و مهم پاسخ یک عنوان به که

 لتعام در اختالل باعث که پهلوي حکومت اقدامات و شد، منجر پهلوي حکومت پیدایش به که نهضت

 همبه ههم چگونه انجامیدند؛  تهدیدها تعمیق به و شده جامعه با حکومت تقابل و سالطین و شیعه علماي

  .گذاشتند تأثیر خمینی امام ویژة عمل و اندیشه گیريشکل و تکوین بر و خورده پیوند

 ضمن مشاور، و راهنما محترم اساتید ولی شدند، تدوین و تنظیم صفحه 400 در قسمت این مباحث

 امر تسهیل و رساله حجم کاهش منظور به پژوهش، هدف تبیین براي یادشده مباحث اهمیت به اذعان

 لهرسا این در مباحث آن از ايصفحه چند ايچکیده تنها دانستند صالح ان،داور هیئت براي آن ارزیابی

  .شد چنین که شود، آورده

 و خمین، زادگاهش در خمینی امام هاياندیشه و شخصیت گیريشکل هايزمینه ،دوم قسمت در

 یشهدان به دهیجهت و گیريشکل در محیط دو این در که هاییشخصیت و رویدادها و قم، تحصیلش محل

 امام ندیشۀا عزیمت نقطۀ پهلوي، رژیم عملکرد که شد روشن و شدند تبیین گذاشتند، تأثیر ایشان عمل و

  . شد سیاست و اسالم و استعمار و ایران هايمقوله به وي تمدنی رویکرد و خمینی

 این ايهویژگی و خمینی امام سیاسی و فقهی عرفانی، فلسفی، معرفتی مبانی ،سوم قسمت در

 امام که ینگرش همچنین،. شدند تبیین دادند،می پیوند سیاسی عمل و سیاست و جامعه با را وي که نیمبا

 دورة در آن مطالبات و نیازها و تهدیدها و تحوالت و ایران به خود سیاسی و معرفتی مبانی پایۀ بر خمینی

 ویژه به و بعد هايدهه رد وي عمل و اندیشه به دهیجهت و گیريشکل عامل و پیداکرد پهلوي و قاجار

  . شد ارائه گردید، ایشان مرجعیت دوران در

 فاهیمم بازتفسیر در ایشان ابتکارات و سیاسی پردازينظریه و ورزياندیشه مراحل ،چهارم قسمت در 

 ینهم پایۀ بر وي عملی اقدامات و سیاسی نظام طراحی سیاست، و دین به وي نگرش دینی، هايآموزه و

  . است شده تبیین ایشان سیاسی پردازينظریه و بازتفسیر

 مقام در خمینی امام ابتکاري و متفاوت و ویژه مواضع تبیین به بخش این مباحث: دوم بخش

 قابلم در جامعه، بنیادین مطالبات و نیازها عنوان به کشور هویت و استقالل از دفاع بر مبنی مرجعیت،

  . یافتند سازمان قسمت 4 در مباحث این. پردازدمی پهلوي رژیم اقدامات

 رضا محمد حکومت اقدامات و 1356 تا 1341 سالهاي در ن ایرا عمومی وضعیت ،اول قسمت در

 سیاست و خارجی سیاست عرصۀ در آمریکا متحدة ایاالت نظر مورد مدرنیزاسیون اجراي پیامدهاي و شاه

  .دش تبیین تهدیدها، آن به مناسب پاسخ به جامعه نیاز تشدید و تهدیدها تعمیق نتیجه، در و داخلی،

 مواضع تبیین به و شد ترسیم 1356 – 1341 سالهاي در کشور سیاسی آرایش ،دوم قسمت در

  .شد پرداخته مقطع آن سیاسی و فکري جریانهاي مهمترین

 ازتفسیرهايب و معرفتی مبانی بر مبتنی که امام سیاسی رفتار هايشاخصه ابتدا در ،سوم قسمت در 

 از پس. دندش تبیین بودند، نیز پهلوي رژیم اقدامات قبال در ایشان سیاسی مواضع مبناي و بودند وي دینی

 ایالتی هايانجمن الیحۀ تصویب قبال در خمینی امام ابتکاري و متفاوت و ویژه مواضع مراحل تبیین به آن
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 چون مهمی رویدادهاي خلق به منجر که شد پرداخته کاپیتوالسیون و سفید انقالب رفراندوم والیتی، و

 دادهاروی این از ناشی پیامدهاي همۀ و ایشان تبعید و خرداد پانزدة قیام روحانیون، ماهۀ دو نهضت پیروزي

 مرجعیت جرای ارتباط گسیختن به رویدادها این خلق و وي ابتکاري مواضع که شد تبیین همچنین،. گردید

 نظري رزةمبا متنوع اشکال بروز براي را عرصه و شتهگ جامعه و رژیم میان شکاف ایجاد و سالطین با شیعه

 انها،جری دیگر بردن حاشیه به با و ساخت، فراهم مختلف هايشخصیت و جریانها سوي از رژیم با عملی و

 پرداخته بمطل این به پایان در. کرد هدایت ایشان روش و بینش پایۀ بر انقالب یک سوي به را حوادث سیر

 به ،1356 سال تا را مبارزه این نیز تبعید از پس ایشان جریانها، دیگر سکوت و خفقان شرایط در که شد

 ردهک مدیریت سیاسی، بسیج عرصۀ در هم و جایگزین سیاسی نظام طراحی عرصۀ در هم مختلف، عناوین

  . دادند گسترش و تعمیق و

 در شانای فرد به منحصر و ویژه روش و بینش تجلی مصادیق و مراحل تبیین به ،چهارم قسمت در

 قالب،ان مهار براي آمریکا و رژیم اقدامات کردن خنثی و سازشکار جریانهاي راندن حاشیه به و انقالب خلق

  .شد پرداخته 1357 بهمن 22 در انقالب نهایی پیروزي تا مبارزه تعمیق و گسترش و

 انقالبی اسپ جامعۀ مدیریت در ایشان ویژة روش و بینش نقش تبیین به بخش این در: سوم بخش

  : یافتند سازمان قسمت 2 در آن مباحث و شد پرداخته

 و ظامن ارکان استقرار و تثبیت و ایجاد مدیریتِ در وي ویژة روش و بینش نقش به ،اول قسمت در

  .شد پرداخته اسالمی انقالب اهداف جهت در امور هدایت و سازماندهی

 دوینت و سیاسی نظام حقوقی ساختار یتهدا در ویژه روش و بینش این تأثیر به ،دوم قسمت در

  .  شد پرداخته کشور ادارة مبناي عنوان به ،1368 و 1358 سالهاي اساسی قوانین

 هایویژگ به همچنین، و آن فرضیۀ اثبات و رساله مباحث بنديجمع به فصل این در :چهارم فصل

  .شد پرداخته اختصار به نیز پژوهش نظریۀ کاربردي و نظري دستاورد و
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  مسئلهتعریف 

بود که توانست مولّد ره امام خمینی و روش رهبريمعرفتی مبانی از میان رویکردهاي مختلف در جامعۀ ایران، 

رخداد بزرگ و تأثیرگذاري چون انقالب اسالمی و در پی آن، تأسیس نظام جمهوري اسالمی مبتنی بر والیت 

بنیادین  ها، مولود نیازهايالبته همۀ تحوالت اجتماعی و به ویژه تحوالت کالن و بنیادینی چون انقالب .فقیه بشود

به بیان دیگر، انقالبها پاسخ جامعه به تهدیدها و نیازها و مطالبات بنیادین معوقه اي هستند که در  .جوامع هستند

انقالب اسالمی نیز پاسخ جامعۀ ایران به  .ه باشندفرایند تحوالت معمولی و با روش متعارف پاسخ خود را نیافت

سال اخیر ایران پاسخ خود  150تهدیدها و نیازها و مطالبات بنیادین معوقه اي بود که در تحوالت و نهضت هاي 

در چارچوب یک مکتب رخ داد و برخاسته و این پاسخ و رخداد، به طور طبیعی، در متن یک تمدن  .را نیافته بودند

به نیازها و مطالبات ایران و اسالم و حوزة تمدن اسالمی و محصول یک الگوي  اه و رویکرد خاصاز یک نگ

 به بیان دیگر، اندیشه و عمل امام خمینی در آن .فکري و عملی ویژه بود که در شخصیت امام خمینی تجلی یافت

به عنوان تأمین کنندة نیازهاي  آن ازهاي جامعه را نمایندگی می کرد و از این رو ملت ایران مقطع تاریخ، دغدغه

نا بر این، در ب .اساسی خود استقبال کرد و بر پایۀ آن اقدام کرد و در نتیجه، انقالب و نظام اسالمی تحقق یافتند

ایی و و چرامام خمینی فرایند مطالعه و بررسی انقالب و نظام اسالمی، بررسی و شناخت جایگاه اندیشه و عمل 

و اجراي آن به عنوان پاسخ عملی به نیازهاي جامعه و علت موجدة این رخداد، همچنان به  چگونگی بروز و نمود

تبیین درخور و شناخت عالمانۀ  زیرا .خواهد بودمطرح دغدغۀ اذهان اهل نظر است  صورت یک مسئلۀ مبنایی که

   .ودبسیاري دیگر از مسائل محوري انقالب و نظام، در گرو تبیین درست این مسئله خواهند ب
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هایی پیچیده و نادر و مهم و تأثیرگذار هستند و به همین علت، به یک مسئلۀ مهم روزگار انقالبها اصوالً پدیده

در این  .شودخود تبدیل شده و مورد توجه جدي محافل علمی قرار گرفته و تفسیرهاي گوناگونی از آنها ارائه می

 -تصادي، فرهنگی تمدن غرب و غلبۀ گفتمان اومانیستیمیان، انقالب اسالمی که در روزگار سلطۀ سیاسی، اق

سکوالریستی آن بر حوزة اندیشه و عمل کشورها، در یکی از نقاط حساس جهان رخ نمود و به تأسیس نظام 

جمهوري اسالمی مبتنی بر والیت فقیه انجامید و گفتمان تمدن غالب را به چالش کشید، بیش از دیگر انقالبها، 

اي که تعداد کتب و مقاالتی که در به گونه .ها گردیدهان را متوجه خود ساخت و دغدغۀ آنذهن صاحب نظران ج

سال دربارة  60سال اول این انقالب در سطح جهان دربارة آن منتشر شد با تعداد کتب و مقاالتی که در طول  10

نوان ل تحقق آن، همچنان به عبدین ترتیب، این انقالب و علل و عوام .کنندانقالب شوروي نوشته شد برابري می

شناسی، یک مسئلۀ مهم روزگار ما مطرح است و باب پژوهش در بارة آن از زوایا و منظرهاي متنوع جامعه

   .نیز مفتوح است ...اي وروانشناسی، اقتصادي، سیاسی، فرهنگی، میان رشته

  موضوعاهمیت و ضرورت 

امعۀ ایران، مبانی و روش رهبري امام خمینی توانست جا که از میان رویکردهاي مختلف در جاز آن :اهمیت

مولّد رخداد بزرگ و تأثیرگذاري چون انقالب اسالمی و در پی آن، تأسیس نظام جمهوري اسالمی مبتنی بر والیت 

فقیه بشود، که نه تنها براي امروز و فرداي ایران داراي اهمیت فراوان است، بلکه براي بیش از 
�

�
جمعیت جهان،  

نی حوزة تمدن اسالمی، به عنوان یک الگو مطرح است و حتی می تواند الهام بخش تحرکات سیاسی ملل یع

مسلمان در برابر نظام سلطه نیز باشد؛ بنابراین، با توجه به اهمیت انقالب و نظام، پرداختن به الگوي اندیشه و غیر

  .ستعمل امام خمینی و تبیین عالمانۀ آن از اهمیت اساسی برخوردار ا

گیري نظام جمهوري اسالمی، با همۀ اهمیت همان گونه که گفته شد، تحقق انقالب اسالمی و شکل :ضرورت

از آنجا که  .شان، مولود یک الگوي فکري و عملی ویژه بود که در شخصیت امام خمینی تجلی یافتو تأثیرگذاري

ش همۀ جریانها و .ه 1340ي آغازین دهۀ اي این شبهه القا می شود که گویا در سالهاامروزه به طور گسترده

تشکل هاي سیاسی براي انجام انقالب و براندازي رژیم پهلوي فعال و توانمند بوده و در هر صورت و با هر اندیشه 

ه قرار اهللا خمینی در رأس مبارزو مدیریت و ماهیتی، انقالب انجام می گرفت، و فقط چون بنا به عللی اتفاقی آیت

نگ و لعاب اسالمی پیدا کردند! و بدین گونه در ماهیت انقالب و نظام و مبانی نظري و عملی گرفت، حوادث ر
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ان آشکار است که اگر در ارک .شودهاي جامعۀ ایران تردید افکنده میشان با نیازها و ضرورتها و پیوند بنیادینآن

ی در خلق این رخداد، تشکیک و نظري و عملی این پدیده، یعنی در نقش شخصیت و اندیشه و عمل امام خمین

تردید شود، عالوه بر تحریف واقعیت و قلب ماهیت انقالب و نظام، اثر تربیتی و جنبۀ هدایتگرانه و الگوبرداري این 

بنابر این، پژوهش دربارة نقش  .پدیده براي نسل هاي امروز و آیندة ایران و جوامع مختلف نیز آسیب خواهد دید

نی که عامل تحقق این رخداد عظیم و عبور موفقیت آمیز آن از همۀ بحرانها و موانع اندیشه و عمل امام خمی

داخلی و جهانی شده و آن را به تأسیس نظام جمهوري اسالمی مبتنی بر والیت فقیه نایل گرداند، حائز اهمیت و 

  .ضرورت فراوان است

  هدف پژوهش

  :امام خمینی است در هدف این پژوهش، تبیین علمی نقش ویژة مبانی و روش رهبري

 1341هايسالشناخت نیازهاي بنیادین و مطالبات معوقۀ ایران (رفع تهدید از استقالل و هویت کشور) در  الف)

  ش .ه 1368تا 

 گیري نظام جمهورياقدامات عملی و توانایی او براي پاسخ به آن نیازها و تحقق انقالب اسالمی و شکل ب)

  .فقیهاسالمی مبتنی بر والیت مطلقۀ 

  قلمرو پژوهش

  ایران :الف) قلمرو مکانی

  هجري شمسی 1368 – 1341سال هاي  :ب) قلمرو زمانی

  امام خمینی، انقالب اسالمی و نظام جمهوري اسالمی :ج) قلمرو موضوعی

 سئوالهاي پژوهش

  :سئوال اصلی

ر المی مبتنی بگیري نظام جمهوري اسامام خمینی در تحقق انقالب اسالمی و شکل مبانی و روش رهبري

  والیت مطلقۀ فقیه چه نقشی داشتند؟
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 :سئوالهاي فرعی

 گیري تحوالت جامعه وتواند در تحقق و شکلشخصیت در برابر جامعه حالت انفعالی دارد یا میآیا یک  .1

  سیاست نقش ایفا کند؟

 هاي مبانی و روش رهبري امام خمینی کدامند؟مؤلفه .2

 ینی چه نقشی درتحقق انقالب اسالمی داشتند؟مبانی و روش رهبري امام خم .3

گیري نظام جمهوري اسالمی مبتنی بر والیت مطلقۀ مبانی و روش رهبري امام خمینی چه نقشی درشکل .4

  فقیه داشتند؟

 فرضیۀ پژوهش

 امام خمینی عامل شناخت ویژة ایشان از نیازهاي بنیادین و مطالبات معوقۀ جامعۀ ایرانمعرفتی مبانی  :فرضیه

به  مربوط(رفع تهدید از استقالل و هویت کشور) شد و روش رهبري وي براي پاسخگویی به نیازها و مطالبات 

مجموعه حوادث و تحوالتی گر ش، مولِّد و هدایت.ه 1368تا  1341هاي در فاصلۀ سال استقالل و هویت ملی،

سفید محمد رضا شاه، قیام پانزدهم خرداد،  هاي ایالتی و والیتی، مبارزه با انقالبچون مبارزه با الیحۀ انجمن

که به تحقق انقالب اسالمی و  شد 1357و  1356مبارزه با کاپیتوالسیون، تبعید ایشان و رویدادهاي سالهاي 

  .گیري نظام جمهوري اسالمی مبتنی بر والیت مطلقۀ فقیه انجامیدندشکل

   پیشینۀ پژوهش

  .توان به دو دستۀ کلی تقسیم کردرویکرد آنها می آثار مربوط به انقالب اسالمی را به اعتبار

ي اند، اصوالً نقشی محوري برابه تحلیل انقالب پرداخته رویکرد اجتماعی و اقتصاديهایی که با نوشته .1

   .عناصر فرهنگی در این پدیده قائل نیستند و بر آن تأکید ندارند

اند، به طور عمده به تبیین کلی و عمومی نقش هآثاري که با رویکرد فرهنگی به تحلیل انقالب پرداخت .2

   .اسالم، مردم و رهبري روحانیت و امام بسنده کرده اند

نامه میسر نیست و ضرورت هم ندارد، به اجمال به برخی از نمونه هاي چون معرفی همۀ آثار در این طرح

  :ودشآثار دستۀ دوم که قرابت و نسبتی با موضوع رساله دارند، اشاره میمهم


