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 چکيده
 آ  هید اول یهدل آرمدل   از انحداا   عددم  و سدل   40 از پد   یاسدبم  انقدب   رشدد  به رو و زیآمتیموفق تداوم: زمینه و هدف

 انقدب   تید مله و سدلتتلر  کده  دهدمی نشل  کلیآما یجهلن استکبلر آ  رأس در و سلطه نظلم دهیچیپ و متعدد یهلیدشمن رغمیعل
  از نگدلر  ایدن   . هدد دید نمل یطد  را دشدوار  ایمس نیا توانسته که است یفاد به منحصا یهلشلتص و هلویژگی یدارا یاسبم

 اا  است.با اسلس قلنو  اسلسی و تجلر  موفق نظلم ج.ا.ای« سیا تکوین انقب  اسبمی»مقلله ارائه الگوی راهبادی 
آمدلری بده    به رو  کیفی)داده بنیلد( انجلم گافته است. جلمعده  است که حلضا از نوع کلربادی تحقیق :روش شناسي

ای و اسدنلد و مددارو و   هل در بخش نظای از طایق منلبع کتلبخلنهابزار گادآوری داده بلشد.میشلمل تباگل   نفا 16تعداد 
وا تحلیل محتد  وع نظای بل جلمعه آملری ذکا شده به رو  گلوله بافی به شاط اشبل بلزدر بخش محتوایی بل انجلم مصلحبه 

افدزار  ندام  هلی بده دسدت آمدده بدل اسدتفلده از     از قلنو  اسلسی جمهوری اسبمی ایاا  صورت گافت. تجزیه و تحلیل داده
MAXQDA شده است انجلم.   

کدوین انقدب    در فاایندد سدیا ت   داد نشدل   هدل و قدلنو  اسلسدی   مصلحبه محتوای تحلیل از هلی حلصلیلفته :هایافته 
 شلتص )مفهوم( مدنظا بلشد. 108مولفه و  21بعد،  4ی بلیستی تعداد اسبم
در سیا تکوین انقب  اسبمی با اسلس قلنو  اسلسدی و تجدلر  موفدق نظدلم     موثا  نتلیج نشل  داد ابعلد :گیرینتیجه 

                                                           
با اسلس گفتمل  « سیا تکوین انقب  اسبمی»)ارائه الگوی راهبادی  لله دکتای بل موضوعاین مقلله مستخاج از رس 1

گیای از تجلر  موفق بشای( در دانشکده امنیت ملی، املم )ره(و رهبای، قلنو  اسلسی، تجلر  نظلم ج.ا.ایاا  و بهاه

 بلشد.دانشگله علی دفلع ملی می

هدیدات امنیت ملی، دانشگله عللی دفلع ملی )نویسنده مسئو ( گاایش ت -دانشجوی دکتای رشته امنیت ملی 2

rakhsh.1399@gmail.com 
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 و ماار انقدب  اسدبمی  ماحله اسدت  ماحله پیاوزی انقب ،، گیای انقب ی شکلماحله زمینه در چهلر توانندج.ا.ایاا ، می
بدا  « سدیا تکدوین انقدب  اسدبمی    »راهبدادی  . تاوجی پژوهش منجابه تاسیم الگدوی  قاار گیادماحله استکمل  انقب  

تواند به عنوا  یک مدلی جلمع و منلسب و همچندین  شدکه این الگو می اسلس قلنو  اسلسی و تجلر  موفق نظلم ج.ا.ایاا 
 انقب  بل مبنل قاار داد  بیلنیه گلم دوم انقب  بلشد.الگویی کلربادی باای چله دوم 

 گیای، پیاوزی، استماار، استکمل انقب  اسبمی، تجلر  موفق، زمینه شکل   :هاکليدواژه
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 مقدمه

 و اسدبم  بخدش لتید ح مکتب باهیتک و تیجلمع از یباتوردار بل اا یا یاسبم انقب 

 و تیتاب سللم، یاجلمعه سلتتن ح ، و عقل از یایگبهاه بل و یلنیوح ینیب باجهل  یمتک

 آ  یالگدو  کده  است داده قاار تود آرمل  و هد  را یواقع عدالت تیحلکم و انسل  یتعلل

 ،محمددی ) .هسدت  (ع)نیاالمدممن یام و (ص)اعظدم  لمبایپ عصا یارزش جلمعه و نظلم از نمونه دو

هدل  توده شور : لیقب از یردموا به توا یهل مانقب  وقوع ییچاا تصوص در .(236: 1380

 کنتدا  اقلبدل یغ شیافدزا  هدل  آ  سداکو   و سدتم  فبکدت،  ،یبدبخت لیدل به ستمگاا  هیعل

 درو  ندزاع  ،یقحطد  ،یسلطنت تلنواده یورشکستگ: لیقب هل ازدولت یفاارو حلد مشکبت

 مدادم  یعلد یزندگ در یحاکت که کل یراد و دیجد افکلر ظهور لی و جنگ و حلکم تلندا 

 یمطهدا  دیشده  دگلهید د اسدلس  بدا  یطافد  از .(19:2012،یکدد ) کاد اشلره آورند،یم وجود هب

 و یاعتقدلد  لید  یلسد یس یتیمدله  توانندد یمد  و نداشته یملد تیمله هل تنهلانقب  از یلریبس

 جدلمسد  را اا ید ا یاسدبم  انقدب   تلستگله اسلس نیهم با و بلشند داشته زین کیدئولوژیا

 طبقدلت  هدل و گداوه  همده  را یاسدبم  انقب  مخلطب و یایگجهت نیهمچن شل یا.داندیم

 یاسدبم  انقدب   یاصدل  شده یر را مدادم  یاسدبم  عواطد   شد دارحهیجا و دانسته جلمعه

 .(44:1393، ل یملکوت یمصطف) داندیم

 اید ات صدسدل   مهم یاجتملع -یلسیس یهلپدیده از یکی عنوا به اا یا یاسبم انقب 

 و ییشنلسدل  که است ییهلآفت و تکلمل ایس یدارا گاید یهلانقب  یملمت ملنند زین جهل 

 تحقدق  و آ  یدائمد  حاکت تداوم و انقب  زوا  و شکست از یایجلوگ یبااآنهل  نیتدو

 ایزمینده  اا یا اسبمی انقب  چااکه.است یهل ضاورنهیزم همه در انقب  یهلآرمل  تملم

 الهدی  معندوی  یهدل رحمت هل بهانسل  سلیا ایاا ، تمل دست به آ ، در تل سلتت فااهم را

 .(56 :1392،یزدی مصبلح) یلبند دست

 حکومدت  گیدای شدکل  در شدود، مدی  مشدخص  یاسدبم  انقدب   نیتکو ایس یبارس بل

 قدلنو   و اسدت  داشدته  یلیبدیب نقش «هیفق مطلقه تیوال» هینظا اا یا در یاسبم یجمهور

 نید ا در .اسدت  افتهیپذ اسبم نیمب نید و قاآ  کتل  زا آ  تیتبع لیدل به را آ  زین یاسلس
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 یاسدبم  جلمعده  بدا  حکومت رو  نیتامنلسب را هیفق مطلقه تیوال)ره( ینیتم املم تفکا،

 یبداا  کده  لسدت یس و حکومدت  بده  مابوط امور هیکل»: که اندفاموده نیچن و اند داشته ل یب

 زید ن عقدب  و اسدت  صدلد   زید ن عدلد   هید فق مدورد  در مقارشدده،  السبمهمیعل ائمه و لمبایپ

 بدا )ره( یند یتم امدلم  دیتأک (617 –618، 1342ی، نیتم املم).«...شد قلئل دو نیا ل یم یفاق توا ینم

 بدب  و یالهد  یتیمدله  یدارا حدلکم   قددرت  یلسد یس تیمشاوع که است نیا لنگایب مهم نیا

 و یمدذهب  قتددار ا حدوزه  دو قیتلف روند به د یبخش ساعت بلعث اما نیهم و است واسطه

 .شد 57 سل  در اا یا انقب  باهه در یلسیس قدرت

 ه،ید فقیول یرهبا اسبم، مملفه چهلر باهیتک هل بلسل  نیا طو  در اا یا یاسبم انقب 

 یبداا  داتدل  در اسدتکبلر  و طلغوت مظلها با غلبه بل زمل هم توانسته یاسلس قلنو  و مادم

 تید مله چااکده  شدود،  لیتبدد  موفدق  الگو کی عنوا به جهل  و مسلمل  تواهل آرمل  ایسل

 تید هو و قدرت تیاهم و سوکی از اندکاده ذکا آ  یباا که ییهلوهیش و اسبم در دعوت

 یسدو  از( المللنیب نظلم) نظلم از تلرج و یاامونیپ طیمح در یاثاگذار منظوربه نظلم درو 

 سدلتته  یمتجلد  «شدد   الگو» هد  در اا یا یاسبم انقب  یباا را تیمطلوب مفهوم گا،ید

 موضدوع  نیهم با آغلز همل  از زین اا یا یاسبم انقب  رهبا و معملر)ره( ینیتم املم.است

 و اسدبم  به توجه یلیاح اا ،یا یاسبم انقب  صدور از مقصود و هد  اایز کادند، دیتأک

 صددور  بدل  مبدلرزه  یبداا  جهدل   تواهل  یآزاد و نیمسلم نف اعتملدبه هیروح بلزگاداند 

 .(40:1385 ،یوضیع).است بوده استعملر و استبداد

ی انقب  اسبمی نشدل  داد  هلآرمل تواهل  جهل  و مسلملنل  به شعلرهل و توجه آزادی

هلی عملی و نظای باای ایجلد تغییا و تکلمدل  هلی ذاتی و قلبلیتاین انقب  دارای ظافیت

دیدده  هلی سدتم پذیا  از ملل مسلمل  و سلیا ملتاجتملعی در جوامع اسبمی و انسلنی و 

سدل  از انقدب  شدکوهمند اسدبمی و تلثیاگدذاری آ  بدا        40رغدم گذشدت   است.امل علی

شده در تصدوص انقدب  اسدبمی، هندوز     رغم مطللعلت وسیع انجلممعلدالت جهلنی، علی

و تددوین نشدده    الگویی علمی، مدو  و راهبادی از سیا تکوین انقب  اسبمی ایاا  تبیین

هدل و  آمیدز مسدیا تکلمدل و مواجهده بدل چدللش      است. لذا ضاوری است باای ادامه موفقیت
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رویدادهلی پیش روی انقب  اسبمی، سدیا تکدوین انقدب  بارسدی و الگدوی راهبدادی       

هدلی اصدلی   هل بل توجه به مملفده حلصل از تحلیل و ماور تجابیلت کشور در طو  این سل 

ی یعنی مادم و قلنو  اسلسی تدوین گادد. سوالی اصلی که نویسندگل  قدرت انقب  اسبم

سویر  »الگویی راهروردی    در این مقلله در پی پلسخ به آ  هستند به این صورت هست کده 

بر اساس قانین اساسي و تجارب میفق نظوا  .اااایوران اودا     « تکیین انقالب اسالمي

ز دانستند تل بل طااحی سوالهلی فاعی باای رسید  به الگوی موردنظا نویسندگل  نیلاست؟ 

 مسیا رسید  به این الگو را مشخص کنند.

اسددبمی بددا اسددلس تصددوص سددیا تکددوین انقددب  دراو : ابعددلد مددوثا سددوا  فاعددی

 ؟کدامنداسلسی و تجلر  موفق قلنو 

سیا تکوین انقب  اسبمی با اسلس قلنو  اسلسدی   موثا در هلیمولفهسوا  فاعی دوم: 

 ؟ کدامندموفق و تجلر  

سیا تکوین انقدب  اسدبمی بدا اسدلس قدلنو        موثا در هلیشلتصسوا  فاعی سوم: 

 ؟ کدامنداسلسی و تجلر  موفق 

سیا تکوین انقب  اسبمی با اسلس قدلنو  اسلسدی    در یینهل مد سوا  فاعی چهلرم : 

 ؟ بلشدو تجلر  موفق به چه صورت می

 

 مباني نظری

 پیشینه تحقیق

ی کلمل یک انقدب  در  هلویژگیه انقب  اسبمی ایاا  به لحلظ داشتن عظمت و شکو

گافت، تدل جدلیی بدود    کشوری که شله آ  از طا  اباقدرتهلی جهل  مورد حملیت قاار می

مطللعلت زیلدی در تصوص آ  انجلم بگیاد. لذا نگلرنددگل    که بعد از به وقوع پیوستن آ 

لبه بل موضدوع مقللده اشدلره کداده و در انتهدل بده       در این بخش به چند مورد از مطللعلت مش

 تفلوت مطللعلت انجلم گافته و پژوهش حلضا تواهند پاداتت.
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 در آ  نقدش  و امدلم  یرهبدا  یالگدو  »در پژوهشدی تحدت عندوا      (1392) بازگامنش

 یالگدو  به این موضوع پاداتته و نتلیج به دست آمده نشل  داد که« یاسبم انقب  یاوزیپ

 بدا  تیایمدد  آ ، یاوزید پ و اا ید ا یاسبم انقب  روند در)ره( ینیتم املم تحضا یرهبا

 جملده  از. شدود  یمد  محسدو   انقب  یاوزیپ علمل نیتامهم عنوا  به که بود مادم قلو 

 زهید انگ زین و یمدار مادم ،یمدار  یتکل: به توا  یم یرهبا یالگو نیا در شلتص عنلصا

 بدوده  ینظدلرت  نقش یدارا)ره( املم یرهبا یالگو در یرمدا  یتکل ،یطاف از.کاد اشلره یاله

  .دارد یلدیبن نقش یاله زهیانگ و

 انقدب   یاوزید پ در تید روحلن و مسدلجد  نقدش  »درتحقیقی بل عنوا  (1392) ییلیایج

 یاوزید پ دربه موضوع مورد نظا پاداتتده و نتدلیج تحقیدق حلضدا نشدل  داد کده       « یاسبم

 نده، یزم نید ا در اگدذار یتأث و مهدم  علمل دو. اند بوده لیتد یمختلف عوامل ،یاسبم انقب 

 اسدتقب  : لید قب از ییهدل  تیمز یدارا اا یا در تیروحلن ستمیس. است تیروحلن و مسلجد

 تدلص  یاجتمدلع  گلهیجل از یباتوردار و دیتقل مااجع و مادم ل یم ارتبلط جلدیا ،یاقتصلد

 در مبدلرز  و یروحدلن  نیاثاگدذارتا  و نیتاشلتص ن،یتامهم از یتعداد. بلشدیم مطلو  و

 ،یمطهدا  ،یبهشت ،العدللی( )مدظلهیاتلمنه اهلل تیآ ل یآقل: از عبلرتند اا یا یاسبم انقب  ل یجا

 ،یدیسدع  ،ییطبلطبل یقلض ،یطللقلن مفتح، ،یاصفهلن یاشاف ،یصدوق ب،یدستغ ،یمدن بلهنا،

 و نید غیتبل با عبوه و ،یروحلن یتمبلرزا گلهیپل عنوا  به مسلجد، در نیهمچن... . و یفلسف

 بدلزه  نید ا در مسلجد یکلرکادهل. شدیم مطاح یانقبب و یلسیس موضوعلت مااسم، یاجاا

 مسدلجد  ،یطافد  از. اسدت ...  و یلسد یس ،یاقتصدلد  ،یهندا  ،ینظدلم  ،یغد یتبل: شدلمل  یزملن

 صدلحب  ارو، جواد،ال بلزار، ،یلیجل لازاده، قبل،: از عبلرتند مقطع نیا در مشهور و اگذاریتأث

  ... . و الزمل 

 انقب  یایگشکل علل »در رسلله دکتای تود تحت عنوا  (1390) نیالد یسفبحی 

به این موضوع پاداتته و نتدلیج ایدن پدژوهش نشدل      « آ  یرو شیپ یهل چللش و یاسبم

 انقدب   یبداا  را نده یزم نیشدتا یب یلسد یس نظدلم  موجود، یسلتتلرهل ل یم از داده است که

 تید مله. گدادد  یم با یپهلو میرژ تلص ساشت به مسأله نیا. است آورده فااهم یاسبم
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 بدللقوه  یاوهدل ین مدوارد  از یا پدلره  در سدو،  کی از که بود یا گونه به یپهلو یلسیس نظلم

 معتدا   یاوهدل ین تلدق  بده  مدوارد  از گاید یا پلره در و سلتت داریب را اا یا در یانقبب

 هاگونده  امکدل   ،یپهلدو  یلسد یس نظلم یسلتتلر یهل ضع  و تأل ن،یهمچن. رسلند یلری

  .باد نیب از را یانقبب یهل اعتاا  مهلر و تیایمد

 «نقش اسبم شیعی در انقب  اسبمی ایداا  » در پژوهشی تحت عنوا ( 2013) 1یدماس

 اا ید ا یاسبم انقب  کهبه موضوع مورد نظا پاداتته و نتلیج این پژوهش نشل  داده است 

 محمدرضدل  فشدلر  اید ز یاانیا جلمعه که یاقتصلد-یاجتملع متفلوت مسلئل بل یقیعم ارتبلط

 اسدتفلده .کاده یبلز یخیتلر واقعه نیا در یاسلس نقش یعیش اسبم.دارد شد،یم متحمل شله

 بده  را ییتواندل  نید ا آ  به وستهیپ فلتیتشا و( کابب)واقعه  )ع(نیحس املم یسوگوار لمیا از

 متحو  یانقبب بحاا  کی نیح در داشتند که یتینلرضل یط را اا یا مادم تل ددا ینیتم املم

 انقدب   رهبدا  و فعدل   یهلکنندهشاکت نیب ممثا ارتبلط وجود جهت به تحو  نیا که.کند

 سدلتتن  سدا یم بده  موفدق  یند یتم امدلم  موقع نیهم در(.کابب واقعه) داشت ارتبلط یاسبم

 .دیگاد شله هیعل یمیعظ ییهلتوده از یلسیس یمعملر کی یباا سلزوکلر

 عابدی  بهلر باای هلییدرس :ایاا  اسبمی انقب » ( در پژوهشی بل عنوا  2011) آیزنشتلت

 محمدرضلشدله پهلدوی در جلدوگیای از انقدب      به نقش نیاوهلی مسدلح پیشدافته  « 2011 سل 

ه و ایدلالت متحدد  اسبمی پاداتته است. نویسنده در این پدژوهش بده غدلفلگیای سیلسدتمدارا      

اده کد محمدرضلشله پهلوی در شکست از انقببیو  علی رغم داشتن نیاوهلی مسلح قوی اشلره 

لیدد.  یح مدی نم و مادمی بود  این نیاوهل و تحت تلثیا قاار گافتن آنهل از انقب  اسبمی را تشا

  باای انقدب  دهد انقب  اسبمی ایاا  الگوی بودهنتلیج به دست آمده از این پژوهش نشل  می

هدلی  بلهتشد هلی در تلورمیلنه و شمل  آفایقل مثل انقب  تون ، مصا، لیبی و .... که یکدی از  

 هل داشتن نیاوهلی مسلح قوی از طا  کشورهلی یلد شده است.این انقب 

 در درگذشدته  کده  مطللعدلتی  و مدذکور  هلیپژوهش اجمللی بارسی جمع بندی پیشینه:

 سدطح  در – الو  کده    هسدت  این انجلم شده نشلنگا سبمیسیاتکوین انقب  ا تصوص

                                                           
1. Damerci 
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 موضدوع  درزمینده  مسدتقیم  طدور بده  کده  پژوهشدی  هدی   داتلی هلیمااکز علمی و دانشگله

 داشدتند  ارتبدلط  موضدوع  بدل  کده  تحقیقدلتی  لدیکن  نشد، یلفت بلشد گافته صورت موردنظا

رابطه بل تددوین الگدوی    در جلمعی مطللعه هی  -ب .گافتند قاار باداریبهاه و موردمطللعه

 .است نیلفته انجلم کشورمل  راهبادی سیاتکوین انقب  اسبمی در

 بدل بارسدی   بده سدیاتکوین انقدب  اسدبمی،     نگدله  بل تل نملیدمی تب  حلضا پژوهش

 بده  اقدام اسبمی جمهوری نظلم تجلر  موفق و اسبمی جمهوری اسلسی قلنو  محورهلی

 مطللعدلت  هدل و پدژوهش  از یکهی  سوی از اما این که ملیدبن راهبادی مدونی الگوی ارائه

 .نگافته است قاار موردتوجه پیشین

 

 ادبيات پژوهش

 انقالب يشناسمفهی  

کلربادهلی متفلوت داشته است.انقب  از قلدب بده    و عابی واژه انقب  در زبل  فلرسی

تحلله و دگاگدونی  معنی دگاگونی، زیاو رو شد ، تحو  و تغییا است.در فقه به معنلی اسد 

ظلهای و محسوس، در فلسفه به معنلی دگاگونی ذات و حقیقت شیء، در عافل  به معنلی 

تغییاات اسلسی حلالت روحی و در زبدل  علمیلنده بده معندلی تغییدا و دگاگدونی حدلالت        

ای عابی است امل در زبل  فلرسی بدل  بل اینکه واژه« انقب »رفته است.لفظ جسمی به کلر می

شدود و در زبدل  عابدی ایدن معندل را بدل واژه       لسی و معنلی جدید تود استعمل  مدی بلر سی

آنجل  ،سیلسی واژه انقب  در قاآ  نیز آمده است امل نه بل محتوا و بلردهند.نشل  می« الثوره»

أَوْ قُتِلَ انقَلَبْدتُمْ عَلَد    وَمَل مُحَمَّدٌ إ الَّ رَسُو ٌ قَدْ تَلَتْ مِن قَبْلِهِ الاُّسُلُ أَفَإ   مَّلتَ »فاملید: که می

 (144آ  عمداا ،  ) أَعْقَلب کُمْ وَمَن یَنقَلِبْ عَلَ َ عَقِبَیْهِ فَلَن یَضُاَّ اللّهَ شَیْئًل وَسَیَجْز ی اللّدهُ الشَّدلکِا ینَ   

گادید؟ کسی که به آ  باگدادد  آیل اگا پیلمبا بمیاد و یل کشته شود به دین اجداد تود با می

یل أَیُّهَل الَّذینَ آمَنُوا إ  ْ تُطیعُوا الَّدذینَ کَفَداُوا یَداُدُّوکُمْ    »و « رسلند.ضاری نمی به تداوند هی 

ای مممنین در صدورتی کده از کفدلر اطلعدت      (149آ  عماا ، )« أَعْقلب کُمْ فَتَنْقَلِبُوا تلسِاینَ  عَلی

. در تواهیدد داشدت   بدلر گادانند، پد  بلزگشدتی زیدل    کنید شمل را به دین اجدادتل  بلز می
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در اصل از مصطلحلت اتتاشنلسی اسدت کده بده     (revolution)هلی التین کلمۀ انقب  زبل 

 .(36: 1361)آرنت، واسطۀ اثا بزرگ کپانیک در علوم طبیعی از اهمیت تلصی باتوردار شد.

ای جدید است، در فاهنگ گذشته غللب جوامدع  انقب  که در معنلی اماوزی آ  پدیده

شدد و آ  را بدل قیدلم، طغیدل  و شدور  بدا ضدد حکدلم باابدا          طلوبی قلمدداد مدی  اما ندلم 

شد، بیشتا اتب  و هنجلری بود.این نگدا   دانستند.اگا بحث تئوریک نیز دربلره آ  میمی

هدلی مدادم وارد   کده هندوز تدوده   « تقلبدل حکدلم  »منفی به انقب  در تمدلم دورا  تدلریخی   

از ت.ل قبل از قا  نوزدهم در اغلب جوامع وجود داشهلی سیلسی نشده بودند یعنی تجایل 

هل گیای انقب  فاانسه که سخن از حق بشا در باابا حکومتاواتا قا  هیجدهم، بل شکل

به میل  آمد، تکلی  اطلعت از حکومت زیا سما  رفت و باتی اندیشمندا  هوادار حقدو   

ای از اندیشدمندا   که عده ل وجودیبطبیعی، حق شور  مادم را به صااحت تأیید نمودند 

بل احتیلط بیشتای در این تصدوص سدخن   « توملس هلبز»و « ادموند باو»کلر چو  محلفظه

دانست هل را بهتا از هاج و ماج نلشی از انقب  میستمگاتاین حکومت« هلبز»گفتند و می

نی بود کده  از جمله نخستین اندیشمندا« پلیب».نمودو انقب  را به ها حل  نلموجه تلقی می

مفهوم انقدب  را بده معندی بلزگشدت امدور بده وضدع متعدلد  و درسدت گذشدته تفسدیا            

بداای نخسدتین بدلر اندیشده تبیدین       1«کلر  ملرک »( در قا  نوزدهم 1: 1390بشیایه، کاد.)

علمی پدیده انقب  را پدیش کشدید و انقدب  را وسدیله اصدلی دگاگدونی بنیدلدی تدلریخ         

  یکی از مبلحث عمدده علدم سیلسدت شدد.در قداو  جدیدد       تواند.از آ  پ  بحث انقب

داد، موضدوع  هلی کوچک و بزرگ سیلسی کده در کشدورهلی جهدل  سدوم ر  مدی     انقب 

 انقب  را بسیلر بحث انگیز نمود.

 

 انقالب اسالمي

هجدای تورشدیدی بدل مشدلرکت طبقدلت       1357ایاا  در بهمن مله سل   1357انقب  

  سیلسی مخلل  حکومت پهلوی، روشنفکاا ، دانشدجویل  و  مختل  مادم، بلزاریل ، احزا

                                                           
1 . Karl marx 
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 و زمینده  و نظلم پلدشدلهی ایدن کشدور را سدانگو      روحلنیو  شیعه در ایاا  انجلم پذیافت

را فدااهم   )ره(روی کلر آمد  نظلم جمهوری اسبمی، به رهبای روحلنی شیعه، امدلم تمیندی  

ای داشتند طنتی حضور باجستههلی اسبمی، در این انقب  ضدسلکاد.تفکاات و شخصیت

 .(1387:25)آبااهلمیل  ،آ  را انقب  اسبمی تواند . )ره(و املم تمینی

 

 قانین اساسي

تاین سند حقوقی یک کشدور و راهنمدلیی بداای تنظدیم قدوانین دیگدا و       قلنو  اسلسی عللی

ت یدک  کننده اصو  سیلسی، سلتتلر، سلسله مااتب، جلیگله و حدود قدرت سیلسی دولد تعای 

کننده حقو  شهاوندا  کشدور اسدت.به عبدلرت دیگدا قدلنو       کشور و همچنین تعیین و تضمین

کندد قددرت در کجدل متماکدز     کننده نظلم حلکم است، قلنونی که مشخص میاسلسی قلنو  تعیین

بده  ( 17: 1375)یدزدی،  هل و حقو  افااد ملت چگونده اسدت.  است، روابط این قدرت حلکم بل آزادی

هدل و نهلدهدلی ماکدزی حکومدت را     قلنو  اسلسی، سلتتلر رسمی دولت، قدرتبیل  دیگا 

هل و وظدلی  حکومدت در آ    کند.همچنین حقو  شهاوندا  و حوزه محدودیتتاسیم می

 (32:1373)قوام، مشخص شده است.

 

   اسالمي انقالب تکیین ها درحیزهیهو ابالغ اساسي قانین

وز  نظلمی عمومی بداای حفدظ اسدتقب  و    تقویت کلمل بنیه دفلعی ملی از طایق آم-

 اصل سوم قلنو  اسلسی( 11تملمیت ارضی ونظلم اسبمی کشور)بند

هدلی رهلشدده، معدلد ، دریلهدل و...در اتتیدلر      انفل  و ثاوت عمدومی از قبیدل زمدین    -

حکومت اسبمی است تلبا طبق مصللح علمه نسبت به آنهل عمل نملید.)اصل چهدل وپدنجم   

 قلنو  اسلسی(

کنم که پلسدار حایم اسدبم و  من در باابا قاآ  مجید به تداوند متعل  سوگند یلد می -

نگلهبل  دستلوردهلی انقب  اسبمی ملت ایاا  و مبدلنی جمهدوری اسدبمی بلشم...)اصدل     

 شست وهفتم(
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ارتش جمهوری اسبمی ایاا  پلسداری از استقب  وتملمیت ارضی ونظدلم جمهدوری    -

 عهده دارد.)اصل یکصدوچهل وسوم(اسبمی کشور را با 

سپله پلسدارا  انقب  اسبمی که در نخستین روزهلی پیاوزی ایدن انقدب  تشدکیل     -

ملند.)اصدل  شد،باای ادامه نقش تود در نگهبلنی از انقب  و دسدتلوردهلی آ  پلباجدل مدی   

 یکصد وپنجلهم(

ظلمی را بدا طبدق   دولت موظ  است باای همه افااد کشور بانلمه وامکلنلت آموز  ن -

طوری که همه افااد توانلیی دفلع مسدلحلنه از کشدور ونظدلم    موازین اسبمی فااهم نملید، به

 جمهوری اسبمی را داشته بلشند.)اصل یکصدوپنجله و یکم(

به منظور تلمین منلفع ملی وپلسداری از انقدب  اسدبمی وتملمیدت ار  وحلکمیدت      -

گادد.)اصل یکصد وهفتلد رئی  جمهور تشکیل می ملی شورای عللی امنیت ملی به ریلست

 وششم(

تدهددیددات را بده سدده دسددته تهدیددات سدخت )نظدلمی(      مأموریت فاهنگی سپله:  -

بدیهی  کنند.سخت )امدندیتی( و تهدیدات نام )فاهنگی د تبلیغلتی( تقسیم می تهدیدات نیمه

مقلبدل آ  نیدز الزم و ضداوری     گونه تدهدیددات )فاهنگی(، دفدلع دراست بل توجه بده این

است و از این رو، یکی از وظلی  ذاتی سدپله، دفدلع فاهنگدی و تدبدلیددغلتی از انقدب  و      

دستلوردهلی آ  در داتل و تلرج از کشور است  زیاا راه مهم مقلبله بل تهدیدات فاهنگی، 

 .)قلنو  اسلسی وقلنو  تشکیل سپله(هلی فاهنگی و تبلیغلتی استدفلع بل رو 

دارای وظددلی  و  بسددیج کدده جزیددی از سددپله پلسدددارا  انقددب  اسددبمی اسددت     -

موریت فاهنگی، سیلسی، اجتملعی أشلمل مهل هلی زیلدی است که این مأموریتمدوریتأمد

سپله پلسدددارا  از آ  در جهددت حفددظ و پدلسدددداری از کدشدددور و  .و ندظدلمدددی اسدددت

کدندد.هدشدددت سدددل  دفدددلع فدددلده مددیاندقدددب  اسدبمدددی و دسدتدلوردهدددلی آ  اسدتد

مدقددس در مدقدلبل جنگ تحمیلی صدام، نشل  دهنده ضاورت و لزوم وجود این دو نیاو 

.)قدلنو  اسلسدی وقدلنو     .بلشدد در کنلر یکدیگا باای دفلع از انقب  و دستلوردهلی آ  می

 تشکیل سپله(
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تود، دشمن را از تدعدا  گیای از تملمی توا  بود  نیاوهلی مسلح بل بهاهددافدعیت -

کنندد و  بلزداشته، در باابا هاگونه تجلوز بده انقدب  اسدبمی و کشدور ایداا ، دفددلع مدی       

نملیند و در عددین اعتقدلد بدده اصدل عددم تعدا ، ملدل        مدتجلوز را تنبیه و سداکدو  می

)قدلنو    کنندد. مسلمل  یل مستضع  غیامعلر  بل اسبم را باای دفدلع از تدود، یدلری مدی    

 سلسی وقوانین مابوط به نیاوهلی مسلح(ا

هدا یدک از کلرکنل  نیاوهلی مسلح بلید بل ایمل  و اعتقلد راسخ و عبقه در حفظ اسددبم،   -

والیدت فدقدیده، اندقدب  و دسدت آوردهدلی آ ، ندظدلم جدمدهددوری اسدبمددی، اسدتقب  و    

فین غیامعدلر  و در اندجددلم   تملمیت ارضی کشور اسبمی ایاا ، دفلع از مسدلمین و مستضدع  

وظدیدفده مدحدوله، کدوشدل بدلشدد و در اجداای فداامدیدن مدقدلم مدعدظدم فدامدلنددهددی کددل   

قدوا، فداملندهل ، رؤ سل و مدیاا  و نیز تعهدات سدابلزی تدود بدل ایثدلر و جلنبدلزی، وفدلداری       

 مه انضبلطی(آیین نل42)قلنو  اسلسی وقوانین ماتبط بلنیاوهلی مسلح ملدهکند.

 

 مصداقي از تجارب میفق نظا 

    تشکیل شورای عللی امنیت ملی باای مدیایت امور امنیتی، دفلعی و انتظدلمی کشدور

 )اصو  قلنو  اسلسی(

 هلی اطبعلتی و سدلملندهی  سلزی سلزمل ایجلد وزارت اطبعلت و ادغلم و یکپلرچه

همددلهنگی جلمعدده  و ایجددلد شددورای 64امددور امنیتددی و اطبعددلتی کشددور در سددل  

 گذاری و مدیایت یکپلرچه.اطبعلتی کشور جهت سیلست

   هدلی متعددد و پااکندده انتظدلمی )کمیتده،      تأسی  نیاوی انتظلمی و ادغدلم مجموعده

شهابلنی، ژاندارمای، پلی  قضلیی( و ایجلد انسجلم و مددیایت یکپلرچده بدا امدور     

 امنیتی و انتظلمی در کشور

 هلی تخصصدی در موضدوعلت مابوطده    یجلد دادگلهتخصصی کاد  امور قضلیی و ا

هدلی اقتصدلدی، مطبوعدلت و... )اصدو  مختلد  قدلنو        نظیا دادگله تلنواده، دادگله

 اسلسی و قوانین علدی(
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 هلی کشور و غیاقلنونی اعبم کداد    قلنونی کاد  امور بلزداشت و بلزداشتگله

ی و قدوانین  بلزداشت بدو  دستور قوه قضدلئیه )اصدو  مختلد  قدلنو  اسلسد     

 علدی(

  گذاری و مدیایت واحدد  هل و اقداملت تأمینی جهت سیلستهلی زندا ایجلد سلزمل

سدلزی  هلی کشور و پیدلده هل و بلزداشتگلهمند و یکپلرچه زندا و یکسل  و اداره نظلم

 هلی تنبیهیهلی تابیتی مقدم با سیلستسیلست

  حملیت و دفلع از متهمدین در باابدا   استقب  وکب و کلنو  وکب از قوه قضلییه باای

 دستگله قضلیی )قوانین علدی(

    ایجلد شوراهلی حل اتتب  جهت رسیدگی به موارد حقوقی و قضدلیی کوچدک و

 جزئی و کلهش بلر مااجعه و پاونده در قوه قضلئیه )قوانین علدی(

  ر ایجلد دیوا  عدالت اداری باای تظلم تواهی علمه از سیستم اداری و اجاایی کشدو

 و احقل  حقو  متقلبل دولت و ملت )اصو  قلنو  اسلسی و قوانین علدی(

     ایجلد شورای نگهبل  جهت حفظ هویت اسبمی نظلم و مشاوعیت قدوانین )اصدو

 قلنو  اسلسی(

 هلی مختلد  سدبمت   هلی درملنی و حملیتی در عاصهتوسعه و گستا  انواع بیمه

 )قوانین علدی(

  لی محداوم و مستضدع  جلمعده در کدلهش فقدا و      ارائه تدملت نهلدمند به قشداه

 محاومیت )قوانین علدی(

 

 الگی

توانند در قللب یک موضوع، تصویا، توصی  شفلهی، پنهل  یل انتزاعدی ارائده   الگوهل می

هلی جهل  هستند و به موضوعی در شوند.الگوهل متضمن یک رویداد و یل روابط بین پدیده

.الگوهل بیلنگا اصو  مابوط به قدوانینی هسدتند کده    شوندیک زمل  و مکل  واحد مابوط می

بلشند، آنهل ممکن است بسیلر دقیق و جزیی ای از رویداد میتوصی  و تشایح شده یل طبقه
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هل را در تود پلالیش کنند و روابطدی از  یل بسیلر کلی و انتزاعی و کلمب نظای بلشند، نظایه

 (32: 1978، 1)کلمنهل را ارائه دهند.مفهوم

روشه الگو یل مدد ، طداح   تعای  گیکلر رفته است.بنل بهدر معلنی متعددی به 2ژه الگووا

ای از آ  باداشدته  شدود و یدل نسدخه   ای است، که از آ  الهدلم گافتده و پیداوی مدی    و نمونه

 (44: 1379)روشه،شود.می

 هل را باای طی نمود  مسیا انجدلم کدلر  چلرچوبی مشخص و متنلسب که محدوده»الگو 

هدل را در  هلی هدا ماحلده و فعللیدت   ل اصلی، گلمتواند تملمی فلزهل، مااحیین کاده و میتع

 (16:1387صللح اصفهلنی،)«تود معافی نملید.
 

 راهرردی الگیی

 نامندانده، ه و منطقی چیدمل  آ  از استفلده بل که است ایپیشافته مد » راهبادی الگوی

 شدده ارائه مکنم شکل بهتاین بهآنهل  بین لیهرابطه و راهباد هلیعاصه و اصلی هلیعلمل

ظای و سدلده  یل الگوی راهبادی نملیش ن (19:1389راعی، و صدرا) «گیاندمی قاار موردبارسی و

ن مزیدت اسدت   بلشد که دارای اینگا میمند و آیندههلی واقعی بل رویکاد نظلمشده از پدیده

 (21: 1392)نلدی:نملید بینی میکه عوامل محیطی ممثا با یک پدیده را تبیین و پیش
 

 چارچوب نظری 

شدده هسدتند، مابدوط بده قدا        هلیی که اماوزه در بل  انقب  مطاح و شنلتتهاغلب نظایه

تدوا  در آثدلر کبسدیک    بلشند.بل این وجود نطفه اصلی بسیلری از ایدن مبلحدث را مدی   بیستم می

اندد کده بده    از این جهدت قلبدل تلمدل    5یمو دورکهل 4، دوتوکویل3هلی ملرک یلفت. به ویژه دیدگله

هدلی ملرکسیسدتی، روا  شدنلتتی و جلمعده شدنلتتی انقدب  را تشدکیل        تاتیب ریشه تئدوری 

 دهند.می

                                                           
1. Common 

2. Pattern 

3. Marx 

4. de Tocqueville 

5. Durkheim 
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هلی مطاح شده ی تلص انقب  اسبمی ایاا  از مجموع نظایههلویژگیبه دلیل داشتن 

قب  اسدبمی  هلی الزم در تصوص تبیین اندر تصوص انقب ، هی  کدام حلئز مفاو 

ای که مدی تواندد تدل    هلی مطاح شده در بل  انقب  تنهل نظایهایاا  را ندارد. از بین نظایه

حدودی انقب  اسبمی ایاا  را تبیین نملید نظایه کاین باینتو  است که در ادامه بده ایدن   

 موضوع تواهیم پاداتت.

 Theکتاب ظایدۀ تدود را در   تبلر، عمدة مبلحث در تبیین نکاین باینتو ، مور  آمایکلیی

Anatomy of Revolution  انتشلر داد، انعکلس داده اسدت. پژوهشدی    1938، که آ  را در سل

بلشدد. باینتدو  در ایدن    هلی انگلستل ، امایکل، فاانسه و روسیه مدی تطبیقی از تلریخ انقب 

ود کده انقدب    ای بین چهلر دوره را مورد تحقیق قاار داده و قویلً معتقدد بد  پژوهش مقلیسه

روسیه دارای وجوه مشتاو زیلدی بل انقببلت مل قبل تود بوده است.اینکه احتملالً به موقع 

ای کده در آ  شدور و شدو     وارد ماحلۀ تامیدوری شود، دور از انتظلر نخواهد بود  ماحله

انقببی فاوکش کند و رو به تلموشی نهدد و پد  از آ ، نظدلم دولتدی ندوین کلرآمددتای       

ا  را پشت سا گدذارده و بده ماحلده تثبیدت     کنندهگای تبلهود آید که دورا  آزملیشوجبه

باینتو  بل محور قاار داد  چهلر انقب  مذکور، مددعی اسدت    (99: 1383)کلرلوت، « نظلم باسد

کنددد کده از آ  تامیدددور یددلد  هدلیی را طددی مدی  کده هددا انقببدی در طددی عمدا تددود دوره   

هلی رایدج  هل، یکی از واژهیل حاکت دوری انقب  «تامیدور» .(108-106: 1362)باینتو ، کند.می

 کللبدشدکلفی چهدلر  »در مبلحث انقب  است کده نخسدتین بدلر توسدط باینتدو  در کتدل        

هدل در تقدویم   ی تامیدور در حقیقت باگافته از نلم یکی از ملهبه کلر باده شد. واژه «انقب 

ی عطفدی در انقدب  فاانسده    ای مهم در این مله، نقطهدلیل حلدثهانقب  فاانسه است که به

اسدت کده در   ( م1789یلزدهمین مله تقدویم انقدب  فاانسده )    «تامیدور»شود. محسو  می

 از گداوه  م بدود، روبسدپیا و یدلرانش   1794ی ژوئیده  27نهمین روز این مله که مصلد  بدل  

شدند. در حقیقدت ایدن واقعده حدلکی از     سانگو   نلپلئو  هل( بل کودتلیهل )ژاکوبنرادیکل 

ی ارتجلعی و ضد انقببی در انقب  فاانسه اسدت کده کودتدلگاا  بدل دسدتلوردهلی      ماحله

ی استقاار دیکتلتوری پ  انقب  کبیا فاانسه دشمنی ورزیدند و این مقطع در فاانسه دوره
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باینتدو    ی تامیددوری کداین  ی شداوعی بداای نظایده   از انقب  است. ایدن واقعده نقطده   

 . (1379:324)آقلبخشی و افشلری راد  شد

ی نقلهدت پد  از فداو    ی بحاا  انقببی و در واقدع، یدک دوره  تامیدور بیلنگا پلیل  دوره

شدود، در  ی استقاار و عصا وحشت، تامیدور آغلز مدی نشستن تب انقببی است. پ  از دوره

بد، امدل در حقیقدت طعدم و عدلدت     یلاین دوره، زندگی سیلسی کم کم پلیداری تود را بلز می

هدل و محلکمدلت مبتندی بدا رعلیدت تشدایفلت قدلنونی        تشونت سیلسی در کودتل، در تصدفیه 

تددریج تبعیددیل  سیلسدی    ، بده همچنل  ادامه دارد و مادم کوچه و بلزار دیگا در صحنه نیستند

در نظدم ملدی و   عندوا  اتدب    گادند و تندروا  انقببی بهشوند و به وطن بلز میبخشیده می

رود. در ابتددا  طور طبیعی پیش میشوند و جایل  بهمقصا مشکبت پ  از انقب  معافی می

ی شوند، تل ساانجلم بل بلزگشت دیکتلتوری و سلطنت، همهکلر میرو، سپ  محلفظهمیلنه همه

رسدت مثدل   هدلیی متفدلوت، د  بلر بل چهاهآیند، ولی اینهلی نظلم پیشین با سا کلر میبلزملنده

اسدت کده   شویم  واقعیت ایدن فاانسه و روسیه. در این ماحله بل واقعیتی نلتوشلیند روباو می

 . (48 :1385 ،)شیاودی آورندهل چندا  دگاگونی در جوامع پدید نمیانقب 

هلی کاین باینتو  کم و بیش از تود نلسدلزگلری  انقب  اسبمی در تطبیق بل یکنواتتی

توا  گفت که، با تب  نظا باینتدو ، جلمعده ایداا     یکنواتتی او  می دهد.دربلرهنشل  می

شد. ولی بل توجه به این که جلمعده از  ای مافه شماده نمیپیش از انقب  در مجموع جلمعه

نظا اقتصلدی گافتلر رکورد گستاده نبود، بل معنلیی که از این مفدلهیم در نظدا دارد، جلمعده    

او  تطبیدق داشدت.یکنواتتی دوم، آشدکلرا در ایداا  وجدود      ایاا  تل حدودی بل یکنواتتی 

نداشت.اگا یکنواتتی سوم را به معنلی آشفتگی و درهم ریختگدی امدور اداری بگیدایم، در    

هلی عملی به دلیدل وجدود   ایاا  تقایبل این یکنواتتی وجود نداشت. ولی حکومت از جنبه

تل پدیش از آغدلز انقدب  در ایداا       کلغذ بلزی و فسلد اداری، کلرآمد نبود.یکنواتتی چهلرم

شد.یعنی تل پیش از شاوع انقب  تعداد روشدنفکاانی کده آشدکلرا بدل رژیدم شدله       دیده نمی

تا بودندد.یکنواتتی پدنجم نیدز تدل پدیش از شداوع انقدب         درگیا بودند، از گاوه مقلبل کم

کاد کده  نمی اسبمی وجود نداشت.یعنی تل آ  زمل  تقایبل هی  عضوی از طبقه حلکم تصور
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هلی این طبقه نخواهد پلیید یل در دست داشتن قدرت توسط این طبقه غیدا علدالنده و   امتیلز

هلی طبقلتی نیز بیشتا در جایل  هل و نفاتنلبخادانه است.یکنواتتی ششم، یعنی نلهمسلزی

یدن  انقب  دیده شد. انقب  اسبمی در آتاین یکنواتتی بل نظا باینتو  انطبدل  دارد. بدل ا  

طور نسبی نیاوهلی نظلمی و ضد شور  بیشتای در اتتیلر تفلوت که رژیم شله در ایاا  به

 .(189 -188: 1385)جمعی از نویسندگل ، داشت 

 

 شناسي تحقيقروش

 نفدا از  16شدلمل  آمدلری  جلمعده . بدود و از ندوع اکتشدلفی    کیفدی ، حلضدا  رو  تحقیق

دی، مددیاا  و تباگدل  مداتبط کده     در حوزه مطللعدلت راهبدا   نظاا صلحب و اندیشمندا 

سل ، مدرو تحصدیلی دکتدای و    30ی مشتاو ایشل  تجابه، سلبقه تدمتی بلالی هلویژگی

کلرشنلسی ارشد یل معلد ، مسئولیت در سطوح عللی مدیایتی جمهوری اسبمی ایداا  مدی   

مددارو و  ای و اسنلد و هل در بخش نظای از طایق منلبع کتلبخلنهابزار گادآوری داده بلشد.

بل جلمعده   دقیقه 65 تل 30 پاسشهلیی بین طاح بل که بلزدر بخش محتوایی بل انجلم مصلحبه 

آملری به رو  گلوله بافی به شاط اشبلع نظای و تحلیل محتوا از قلنو  اسلسی جمهدوری  

سیا تکدوین   موثا در هلیشلتص وهمچنین هلمملفه عوامل و اسبمی ایاا  صورت گافت.

شددند.   شنلسلیی بنیلد، داده تحلیل رو  از استفلده بلی با مبنلی قلنو  اسلسی انقب  اسبم

مصدلحبه   سدما   4 مقددملتی  بارسدی  بداای  شدوندگل ،  مصلحبه بل انفاادی هلیدر مصلحبه

 درو تجلر  باای سما  ها کنلر در نیز دیگای فاعی هلیسما  که این ضمن .استفلده شد

-شداکت  از گیاینمونه فاایند در پژوهشگا .شدمی مطاح مصلحبه حین در کنندگل شاکت

 دریلفدت اطبعدلت   بدل  بدوده  ندلقص  که مواردی تل داد قاار تحلیل مورد هل راداده کنندگل ،

 فاعدی  و اصدلی  عوامل مصلحبه، 16 انجلم از بعد گادد. کلمل جدید از شاکت کننده جدید

 آوریبده جمدع   مصدلحبه  حدین  در رسید. اشبلع به پژوهشگا تکاار و قبلی هلیدر مصلحبه

 پاداتته سیا تکوین انقب  ممثادر عوامل تعیین باای منلسب هلیشلتص مورد در نظاات

هلی بده دسدت آمدده بدل     تحلیل داده. شد نهلیی و بارسی نظا مورد فاعی و اصلی عوامل و



 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 1399، زمستل  وهشتمیت ملی، سل  دهم، شملره سفصلنلمه علمی امنی / 492

 

نمدل و  باای تلئید روایی مقللده از نظدا اسدلتید راه    .شد انجلم MAXQDAافزار استفلده از نام

اسدتفلده   کوربین و اسدتااوس ای از رو  کدگذاری سه ماحله مشلورا  و باای پلیلیی مقلله

 شد.

 

 ها تحقيقها و یافتهوتحليل دادهتجزیه

 های میثر در سیر تکیین انقالب اسالميها و شاخصابعاد، میلفه شناسایي

هدل و  ، مولفده تباگدل ، مضدلمین   پ  از انجلم مصلحبه عمیق و دریلفت نظاات و پلسدخ 

ماحلده کدگدذاری    3در قللب  سیا تکوین انقب  اسبمیتصوص  در مفلهیم اثاگذار مهم

 بدلز  کددهلی  شنلسلیی و هلمصلحبه محتوای بلز، محوری و گزینشی استخااج شدند. تحلیل

 ه است.  بندی گادیددسته 1بندی آنهل باابا جداو  شملره مقوله و اصلی( )مفلهیم
 

 بندی آنهلمقوله و اصلی( )مفلهیم بلز کدهلی شنلسلیی و هلمصلحبه محتوای تحلیل: 1جدو  شملره 

های مقوله
 اصلي

 کدهای باز یا مفاهيم استخراج شده

عیامل 
ای زمینه

شکل گیری 
انقالب 
 اسالمي

تددا،   بداای  دیددگله، قیدلم   سدلزی، تبیدین   طلبدل ، آگدله   فاصدت  نفوذ هدایت، تطا و روشنگای
 نظلمی،وابستگی محوری، وابستگی گاایی، تدا قیلم، تکلی  در لشهدا، پلیداریا سید از الگوگیای

مدادم،   از تدلرجی، بایدد    هدلی  قددرت  به سیلسی، اتکلء فاهنگی، وابستگی اقتصلدی، وابستگی
 علیده  سدوء  کداد ، تبلیغدلت   تخددیا  و تیدل   بدی  حد ،  جواندل ، بدی   کاد  غا  و کاد  غلفل

 پهلوی رژیم از ماداد، حملیت 28 ت،کودتلیروحلنی و اسبم به روحلنیت، هجوم

حدلکم،   طبقده  مسدئوال ، فسدلد   و رژیدم  کفدلیتی  ایاا ، بدی  ملت هویت و استقب  گافتن ، نلدیده
 فضدلی  ملندگی، ایجلد عقب و اقتصلدی نلبسلمل  مادم، اوضلع میل  افکنی کشتلر، تفاقه و جنلیلت

 فاهنگ ستیزی،زوا  جلنبه،دین همه تفقل ،وابستگی

 
پیروزی 
انقالب 
 اسالمي

 و جدلمع  انقب ،شدعلرهلی  روح و و ایمدل   مقصد، بود  وحدت،الهی و الهی هلی انگیزه با تلکید
 سیلسی مادمی،فشلرهلی

 اسددبم و اسداائیل  بدل  روابددط آمایکلء،گسدتا   توسدط  کودتدل  جلنبدده،طااحی همده  هدلی  تحدایم 
 سیلسدی،تکلی   زنددانیل   ادسدلزی شله، آز مادم، فاار مادم، فایب کشتلر و نظلمی زدایی،حکومت
 گستاده مادم،اعتصلبلت مقلومت و طلبی محوری،شهلدت

پلیدداری،   و حوزه، استقلومت و دانشگله هلی شهلدت، تب  و ایثلر همبستگی، روحیه و وحدت
 حملسده  از مهدویت، تلسدی  به روحلنیت،اعتقلد و مذهبی، ماجعیت هلی هوشیلری،آئین و بصیات

 اسبمی بینی جهل  و تفکا اب حلکم علشورا  روح
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های مقوله
 اصلي

 کدهای باز یا مفاهيم استخراج شده

 نهدلد  و علمیده  هدلی  حدوزه  هدلی  نفوس،تب  در تحو  و ایمل  اسبم، شکوفلیی دین پلسداریلز
 مسلجد روحلنیت،فعللیت

 و شنلسدی  ملت،جایدل   بده  فقلهت،اتکدلء  و گذشتگی، ماجعیدت  تود از و تدا، شجلعت عنلیت
 نلپذیای شنلسی،آشتی دشمن

 توطئده  سدلزی  تنثدی  و مدادم  سدلزی  انقب ،آگدله  ره، هدایت یتمین املم تفکا  بصیات و تعقل
 ارتش جذ  و هل،روشنگای

 
استمرار 
انقالب 
 اسالمي

 همده  اسبم،اسدتقب   تودبلوری،احیدلی  روحیده  اسدتکبلر،ایجلد  هیمنه ملی،شکستن وحدت ایجلد
 بود  میتطلهل، ماد پذیا  و پذیای پذیای، انعطل  اصو ، نقد به اعتدا ،پلیبندی جلنبه،رعلیت

 بود ،همده  انقببدی  هلی شلتص به انقب ، توجه حکیملنه،مشاوعیت و صلدقلنه انقب ، رهبای
 تدا و ایمل  به غا ،اتکلء از استقب  و ملت به انقب ،اتکلء بود  جلنبه

 و مدادم  دفلعی،یکپدلرچگی  بنیده  دشدمنل ،تقویت  مقلبدل  در نلپدذیای  ملی، تسدلیم  عزت به اتکلء
 انددازی  هدل،راه  قومیت تکفیای، جنگ هلی گاوه انقب ، تشکیل عللی رگزارا کل مسئولین،تصفیه

 آمایکلء انگیزی فتنه و تحمیلی، جنلیت جنگ

 تاوریسدت، تحدایم   حدلمی  کشدورهلی  لیسدت  در ایداا   صددام، قداارداد    از مستکاین پشتیبلنی
 از دیدن  اییجدد  توطئده  و افکندی  نظدلم، تفاقده   و اسبم از ملت کاد  نظلمی، ملیوس و اقتصلدی

 هدلی  گاوهدک  جدلهب ، توطئده   ماز،کلرشدکنی  حددو  بدی  هل، دشمنی دانشگله در سیلست، نفوذ
 تواص از بعضی شد  دشمن گمااه، بلزیچه هلی گاوه و احزا  منلفقین، اغتشلشلت

استکمال 
انقالب 
 اسالمي

 اسدبم،حفظ  حفظاطهدلر،  ائمه از مادم،پیاوی به اتکلء و گاایی آزادی، مادم و استقب  به پلیبندی
 جمعی،تفایحددلت کددلر بدده انسددجلم،اهتملم و وحدددت مددادم،حفظ الهی،جلب،رضددلیت انگیددزه

تدلنواده،   بده  شد  قلئل داتلی،اهمیت کلالی از آسل ،استفلده اسبمی،ازدواج پوشش سللم،رعلیت
 دانشدگله  و مددارس  کاد  آینده،اسبمی به بینلنه تو  نگله و معنویت،امید اتب ،گستا  بهبود
 نفدوذ  بل تبلیغلت،دشمن،مقلبله کاد  حزبی،تنثی اقداملت از مسلح نیاوهلی تهدیدهل،دوری هل،دفع

 فسدلد  بدل  المللی،مبدلرزه  بدین  عزت روابط،رعلیت در روابط، حکمت در مصلحت دشمنل ،رعلیت
 و لارگلنهد  اقتصلدی، پلکسلزی فسلد بل اتبقی، مبلرزه فسلد بل سیلسی، مبلرزه فسلد بل اداری، مبلرزه

 اقتصلد، مولدد  کاد  عدالت، مادمی کلمل سلزی جنلیتکلرا ، پیلده پاونده به سایع نهلدهل،رسیدگی
 ریدزی، درونزایدی   بودجده  سیسدتم  زائدد، اصدبح   هدلی  هزینده  اقتصلد،کلهش شد  بنیل  دانش و

 عیدو   مدیایتی،اصدبح  هدلی  ضدع   سلزی، اصبح نفت، تصوصی به وابستگی اقتصلد،کلهش
 اقتصلدی،توسدعه  کیفیت،اسدتقب   بدل  انبدوه  محور،تولیدد  عدالت اندازه،توزیع به سلتتلری،مصا 

 اصدبح  و پژوهش،تکمیل به شد  قلئل دانش،اهمیت هلی قله به علمی،رسید  انسلنی،جهلد علوم
 هل دانشگله سلتتلرهل،اصبح

 انتخدل   در مادمدی، هوشدیلری   فعدل   عمل، مشدلرکت  ساعت و مضلع ،هوشیلری،ابتکلر همت
 از تجلر ،اسدتفلده  از گدافتن  افزایی، درس بصیات و اتکلیی،روشنگای مسئولین، تود و ا مدیا

 انسلنی و طبیعی هلی ظافیت
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بارسدی   بداای  اسدت،  اسدتنبلط  قلبل 1 شملره جدو  اطبعلت و هلداده از که هملنگونه

-تصوص سیا تکدوین انقدب  اسدبمی ، مدی     در هل و مفلهیم اثاگذار مهممضلمین، مولفه

 پیاوزی انقب  اسبمی،،  عوامل زمینه ای شکل گیای انقب  اسبمی چو  ابعلدی لیستب

 قاارگیاد. مد نظا استکمل  انقب  اسبمیو  استماار انقب  اسبمی

 

 های پژوهشپاسخ به سوال

تصدوص سدیا تکدوین انقدب  اسدبمی بدا        درابعلد موثا  پاسخ به سیال فرعي اول:

 ؟  کدامندر  موفق اسلس قلنو  اسلسی و تجل

موثا  هلیمولفه داد نشل  هلمصلحبه محتوای تحلیل و پیشینه ادبیلت، از هلی حلصلیلفته

 4 در بلیسدت در سیا تکوین انقب  اسبمی با اسلس قلنو  اسلسی و تجلر  موفدق ، مدی  

   است. شده تاسیم آ  شملتیک نملی 1 نمودار شملره در که گیاد قاار مدنظا بعد

 

 
 : ابعاد مرترط با سیر تکیین انقالب اسالمي1اره شکل شم

 

سیا تکوین انقدب  اسدبمی بدا اسدلس      موثا در هلیمولفه پاسخ به سیال فرعي دو :

 ؟  کدامندقلنو  اسلسی و تجلر  موفق 

سدیا تکدوین    مولفه نیز کده در  21 ، تعداد1 نمودار در شده ابعلد چهلرگلنه ارائه کنلر در

 شد و تعیین س قلنو  اسلسی و تجلر  موفق دتیل هستند، شنلسلییانقب  اسبمی با اسل

 شده است. ارائه 2 شملره جدو  که در
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 گانه تحقیقچهار ابعاد یِهامیلفه : 2جدول 

کدهای گرینشي )مضامين 
 یا ابعاد(

 ها(کدهای محوری )مولفه

عوامل زمینه ای شکل گیای 
 انقب  اسبمی

 اقداملت انقببیو 
 ضدانقببیو  اقداملت

 پیاوزی انقب  اسبمی

 انقب  یهلویژگی
 مستکباین توطئه

 پهلوی رژیم اقداملت
 مادم اقداملت
 مکتب یهلویژگی
 رهبای یهلویژگی

 استماار انقب  اسبمی

 دستلوردهلی عظیم
 ملهیت کلمل و بی نقص
 پلیداری و حفظ انقب 

 دفع تهدیدهل
 رجیاقداملت دشمنل  تل

 اقداملت دشمنل  داتلی

 استکمل  انقب  اسبمی

 انقب  یهلآرمل حفظ 
 توسعه سبک زندگی اسبمی

 مازبندی بل دشمن
 عدالت محوری و مبلرزه بل فسلد

 پیلده سلزی اقتصلد مقلومتی
 توسعه علمی

 استفلده از مدیایت جهلدی

 

ا تکوین انقب  اسبمی با اسدلس  سی موثا در هلیشلتص پاسخ به سیال فرعي سی :

 ؟  کدامندقلنو  اسلسی و تجلر  موفق 

در سدیا  شدلتص   108 ، تعدداد آنهدل گذشدت   شاح مولفه که 21بعد و  4در چلرچو  

 یفد یپدژوهش ک  ندد یاز فاا تکوین انقب  اسبمی با اسلس قلنو  اسلسی و تجدلر  موفدق  

شدده   ارائده هدل  مولفه کیبه تفکهل شلتص نیا 3که در جدو  شملره  شد نییتع و ییشنلسل

 است.
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سیر تکیین انقالب اسالمي بر اساس قانین  های میثر در درمرترط با میلفه های: شاخص3جدول 

 اساسي و تجارب میفق
 هاکد مصاحبه شونده هاشاخص هامولفه

اقداملت 

 انقببیو 
 اسبم و انگیزه هلی اسبمی، رهبای دینی

، 9، م8، م 7، م 3، م 2، م 1م 

 15، م14، م11م

 اقداملت

 ضدانقببیو 

 اسدتعملرگاا ، تیلنتهدلی   حکومت، توطئده  بود  مادمی غیا و وابسته

 صهیونیستی رژیم

، 13،م8، م 6، م 5، م 3، م 1م 

 16، م15، م14م

 یهلویژگی

 انقب 

 و و ایمدل   مقصدد،  بدود   وحددت، الهدی   و الهی هلی انگیزه با تلکید

 مادمی و جلمع انقب ، شعلرهلی روح

، 10، م9، م8، م 6، م 4، م 1م 

 16، م15، م14، م13، م12، م11م

 توطئه

 مستکباین

 توسدط  کودتدل  جلنبده، طااحدی   همده  هدلی  سیلسی، تحایم فشلرهلی

 آمایکلء
 ،16، م11م ،8، م 7، م 6م ،  5م 

 اقداملت

 پهلوی رژیم

 کشدتلر  و نظدلمی  زدایی،حکومدت  اسدبم  و اساائیل بل روابط گستا 

 سیلسی زندانیل  شله، آزادسلزی مادم، فاار ، فایبمادم

، 8، م7، م6، م5، م 4، م 2،م 1م

 16،م14،م11، م9م

 اقداملت

 مادم

گسدتاده،   مادم، اعتصدلبلت  مقلومت و طلبی محوری، شهلدت تکلی 

 و دانشدگله  هدلی  شهلدت، تدب   و ایثلر همبستگی، روحیه و وحدت

 یلریهوش و پلیداری، بصیات و حوزه، استقلومت

 ،16، م11م ،8، م 7، م 6م ،  5م 

 یهلویژگی

 مکتب

 از مهدویت، تلسدی  به روحلنیت، اعتقلد و مذهبی، ماجعیت هلی آئین

 اسدبمی، پلسدداری   بینی جهل  و تفکا با حلکم علشورا، روح حملسه

 هددلی نفددوس، تددب  در تحددو  و ایمددل  اسددبم، شددکوفلیی دیددن از

 تدا مسلجد، عنلیت عللیتروحلنیت، ف نهلد و علمیه هلیحوزه

، 8، م7، م6، م5، م 4، م 2،م 1م

 16،م14،م11، م9م

 یهلویژگی

 رهبای

ملدت،   بده  فقلهدت، اتکدلء   و گذشدتگی، ماجعیدت   تود از و شجلعت

تفکدا،   و نلپدذیای، تعقدل   شنلسدی، آشدتی   دشدمن  و شنلسدی  جایل 

 تنثدی  و مدادم  سدلزی  انقب ، آگدله  ره، هدایت تمینی املم بصیات

 ارتش جذ  و هل، روشنگای طئهتو سلزی

، 13،م8، م 6، م 5، م 3، م 1م 

 16، م15، م14م

 و هویت

ملهیت 

 انقب 

 نقص بی و کلمل عظیم، ملهیت دستلوردهلی
، 10، م9م ،8، م 7، م 6م  5م 

 16، م15، م 14، م13، م12، م11م

 اقداملت

 انقببیو 
 ،16، م11م ،8 ، م7، م 6م ،  5م  تهدیدهل انقب ، دفع حفظ و پلیداری

 اقداملت

 ضدانقببیو 
 6، م 5م  ،4، م3م،2، م 1م  داتلی دشمنل  تلرجی، اقداملت دشمنل  اقداملت
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 هاکد مصاحبه شونده هاشاخص هامولفه

 حفظ

 یهلآرمل 

 انقب 

 از مدادم، پیداوی   به اتکلء و گاایی آزادی، مادم و استقب  به پلیبندی

 مادم، حفظ رضلیت الهی، جلب انگیزه اسبم، حفظ اطهلر، حفظ ائمه

 انسجلم و وحدت

، 10، م9م ،8، م 7، م 6م  5م 

 16، م15، م 14، م13، م12، م11م

 توسعه

 سبک

 زندگی

 اسبمی

 اسبمی، ازدواج پوشش سللم، رعلیت جمعی، تفایحلت کلر به اهتملم

 تدلنواده، بهبدود   بده  شد  قلئل داتلی، اهمیت کلالی از آسل ، استفلده

 آیندده، اسدبمی   بده  بینلنه تو  نگله و معنویت، امید اتب ،گستا 

 هل دانشگله و مدارس کاد 

، 7،م 6، م5، م 4، م 3، م2، م 1م

 10، م9، م8م

 بل مازبندی

 دشمن

 کداد   حزبدی، تنثدی   اقداملت از مسلح نیاوهلی تهدیدهل، دوری دفع

روابدط،   در مصدلحت  دشمنل ، رعلیدت  نفوذ بل دشمن، مقلبله تبلیغلت

 المللی بین عزت روابط، رعلیت در حکمت

، 7، م6، م 5، م4، م3، م2،م1 م

 12، م11، م10، م9، م8م

 عدالت

 و محوری

 بل مبلرزه

 فسلد

اتبقدی،   فسدلد  بل سیلسی، مبلرزه فسلد بل اداری، مبلرزه فسلد بل مبلرزه

 بده  سایع نهلدهل، رسیدگی و ارگلنهل اقتصلدی، پلکسلزی فسلد بل مبلرزه

 عدالت کلمل سلزی جنلیتکلرا ،پیلده پاونده

، 6، م 5، م 4،م 3،م2 ،م1م

 ،13،م12،م11،م10،م9،م8،م7م

 16،م15،م14م

 سلزی پیلده

 اقتصلد

 مقلومتی

 هزینده  اقتصدلد، کدلهش   شد  بنیل  دانش و اقتصلد، مولد کاد  مادمی

 اقتصدلد،کلهش  ریدزی، درونزایدی   بودجده  سیسدتم  زائد، اصدبح  هلی

مددیایتی،   هدلی  ضدع   سلزی، اصدبح  نفت، تصوصی به وابستگی

 محور، تولید عدالت اندازه، توزیع به سلتتلری، مصا  عیو  حاصب

 اقتصلدی کیفیت، استقب  بل انبوه

، 6، م 5، م 4،م 3،م2،م 1م

 ،13،م12،م11،م10،م9،م8،م7م

 16،م15،م14م

 توسعه

 علمی

 داندش، اهمیدت   هلی قله به علمی، رسید  انسلنی، جهلد علوم توسعه

 هل دانشگله لتتلرهل، اصبحس اصبح و پژوهش، تکمیل به شد  قلئل

، 6، م 5، م 4،م 3،م2،م 1م

 ،13،م12،م11،م10،م9،م8،م7م

 16،م15،م14م

 از استفلده

 مدیایت

 جهلدی

 فعدل   عمدل، مشدلرکت   سداعت  و مضلع ، هوشیلری، ابتکدلر  همت

اتکددلیی،  مسددئولین، تددود و مدددیاا  انتخددل  در مادمددی، هوشددیلری

 از تجددلر ، اسددتفلده از گدافتن  افزایددی، درس بصددیات و روشدنگای 

 انسلنی و طبیعی هلی ظافیت

، 6، م 5، م 4،م 3،م2،م 1م

 ،13،م12،م11،م10،م9،م8،م7م

 16،م15،م14م

سیا تکوین انقب  اسبمی با اسدلس قدلنو     یینهل مد  پاسخ به سیال فرعي چهار  :

 نتلیج کلی تحقیق و مصدلحبه بدل تباگدل    ؟  بلشداسلسی و تجلر  موفق به چه صورت می

اما، نشل  داد که مد  نهلی سیا تکوین انقب  اسبمی با اسلس قدلنو  اسلسدی و تجدلر     
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سیا در ادامه مد  نهلیی بلشد. شلتص فاعی می 108مولفه و  21بعد اصلی،  4موفق دارای 

 ارائه گادید.تکوین انقب  اسبمی با اسلس قلنو  اسلسی و تجلر  موفق 
 

 
 : مدل نهایي تحقیق2شکل شماره 

 

 گيرینتيجه

سیا تکوین انقب  اسبمی با اسلس قلنو  اسلسی و  یارائه الگوتحقیق حلضا بل هد  

سدیا   یالگو در موضوع بیشتا شنلتت به منظور حلضا پژوهش در .انجلم شد تجلر  موفق
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گیدای از  بهداه  هدل بدل  و شدلتص  هلمملفه شنلسلیی ابعلد، همچنین وتکوین انقب  اسبمی 

هلی مورد نیلز در جهت تدوین الگدوی  هل و همچنین شلتصابعلد و مولفه نظاات تباگل ،

سدیا تکدوین انقدب  اسدبمی بدا       تصوص در گادید. ابعلد اثاگذار مهمشنلسلیی مابوطه 

ماحلده کدگدذاری و در قللدب اقدداملت      3در قللدب  اسلس قلنو  اسلسی و تجلر  موفدق  

 بدا پیداوزی انقدب  اسدبمی، اسدتماار      گیای انقب  اسبمی، عوامل موثاهلی شکلزمینه

شدلتص کده در    108مولفه و  21بود. همچنین  اسبمی انقب  استکمل و  اسبمی انقب 

 دتیل هستند، شنلسدلیی  سیا تکوین انقب  اسبمی با اسلس قلنو  اسلسی و تجلر  موفق

  گادید. و تعیین

اسدبمی بدا اسدلس قدلنو       سیا تکوین انقدب   دردر پلسخ به سوا  او  که ابعلد موثا 

گیدای انقدب  اسدبمی، عوامدل     هلی شکلزمینهچهلر بعد  ؟کدامنداسلسی و تجلر  موفق 

اسدبمی، بده    انقدب   اسدتکمل  و  اسبمی انقب  موثا با پیاوزی انقب  اسبمی، استماار

موثا در سیا تکوین انقب  اسبمی مورد شنلسدلیی قداار گافدت کده اقدداملت       عنوا  ابعلد

گیدای انقدب     هدلی شدکل  هدلی زمینده  ضدانقببیو  به عندوا  مولفده   و اقداملت انقببیو 

 یهدل ویژگدی مدادم،   پهلوی، اقدداملت  رژیم مستکباین، اقداملت انقب ، توطئه یهلویژگی

دستلوردهلی عظیم،  پیاوزی انقب  اسبمی  هلیرهبای به عنوا  مولفه یهلویژگیمکتب، 

پلیداری و حفظ انقب ، دفع تهدیدهل، اقدداملت دشدمنل  تدلرجی،     نقص،وبیملهیت کلمل

 یهدل آرمدل  حفدظ   اسدبمی و  انقدب   استماار هلیاقداملت دشمنل  داتلی به عنوا  مولفه

، توسعه سبک زندگی اسبمی، مازبندی بل دشمن، عدالت محوری و مبلرزه بل فسلد، انقب 

 هلیستفلده از مدیایت جهلدی به عنوا  مولفهپیلده سلزی اقتصلد مقلومتی، توسعه علمی و ا

سدیا تکدوین    مدوثا در  هدلی اسبمی در پلسخ به سوا  دوم بل عنوا  مولفه انقب  استکمل 

  استخااج گادید. ؟ کدامندانقب  اسبمی با اسلس قلنو  اسلسی و تجلر  موفق 

 هدلی صشدلت  در پلسخ به سوا  )سوم( 3هلی به دست آمده در جدو  شملره شلتص 

بده   ؟ کدامندد سیا تکوین انقب  اسبمی با اسلس قلنو  اسلسی و تجدلر  موفدق    موثا در

هلی سیا تکوین انقب  اسبمی مورد شنلسلیی قاار گافدت کده در   عنوا  مهمتاین شلتص
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گادید ( 2هل منجا به تاسیم الگوی نهلیی تحقیق )شکل هل و شلتصنهلیت این ابعلد، مولفه

سیا تکدوین انقدب     یینهل مد ی مذکور، پلسخی است به سوا  )چهلرم( که در واقع الگو

   ؟ بلشداسبمی با اسلس قلنو  اسلسی و تجلر  موفق به چه صورت می

بدا   هلی الگوی سیا تکدوین انقدب  اسدبمی   هل و شلتصبل مشخص شد  ابعلد، مولفه

سدلله   40موفقیدت   توا  نتیجه گافت کده تدداوم و  اسلس قلنو  اسلسی و تجلر  موفق می

هدلی آ  در قللدب الگدو ارائده داده     انقب  که در این پژوهش سعی شد تجلربی از موفقیت

هدلی دقیقدی را بداای    ریزیشود، بلعث شده است که دشمنل  انقب  در چله دوم آ  بانلمه

 توا  بده عندوا   ای که از این پژوهش میجلوگیای از ادامه آ  در نظا بگیاند. بهتاین نتیجه

رغدم  دهدد علدی  تاوجی مثبت از آ  یلد کاد این است که الگوی به دست آمده نشدل  مدی  

سل  گذشته با مادم و مسدئولین   40تملمی مشکبت و موانعی که دشمنل  انقب  در طو  

هل بودیم و اسدتقب  کشدور   این کشور روا داشتند شلهد پیشافتهلی مختل  در تملمی حوزه

پادازاندی مثدل   هلی نظایها بلعث به چللش کشیده شد  تئوریتود را حفظ کادیم و این ام

سل  گذشته بل اطلعدت و تبعیدت از قدلنو     40کاین باینتو  شده است. مادم ایاا  در طو  

اسلسی و والیت فقیه توانستند موفقیتهلی و تجلر  توبی را باای اداره کشور کسب کنندد.  

هدل هسدتیم.   ب  و کوشش در تمدلمی حدوزه  ی انقب  نیلزمند تهلآرمل باای رسید  به  امل

نیلزمند اتحلد بین مسئولین و مادم هستیم. دشمنل  انقب  بل ایجلد شکل  و تفاقده در بدین   

نیاوهلی انقببی و ایجلد فلصله بین مادم و مسئولین به دنبدل  تجزیده و از بدین بداد  ایدن      

منلسدبتهلی مختلد  مثدل    هدل و  انقب  بزرگ هستند البته مادم ایاا  بدل حضدور در صدحنه   

دی جلوی فتنه بزرگ ایستلدگی کادند و یدل بدل حضدور     9که بل حملسه  1388حوادث سل  

تشیع پیکا شهید قلسم سلیملنی به آمایکلی تاوریسم نشدل  دادندد کده     گستاده و عظیم در

پشتیبل  انقب  تود هستند و تواهند بود. مادم ایاا  بل سالوحه قاار داد  نقشه راهی کده  

مقلم معظم رهبای تحت عنوا  بیلنیه گلم دوم انقب  بداای هددایت ایداا  اسدبمی و ایدن      

انقب  تاسیم کادند تواهند توانست با تملمی مشکبت و مصلئب فعلی فلئق آیندد و زیدا   

 توارا  قاار نگیاند.  یوغ ستم و ذلت جهل 
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 پيشنهادها
  بین المللی بل تولید آثدلر  ی مقدس انقب  اسبمی در سطح ملی و هلآرمل اهدا  و

و هنای بلزنشا و به گفتمل  غللب ملت هلی ستم دیده تبدیل شدده   علمی، فاهنگی

 المللی شود.یک مطللبه بین و

    تجلر  موفق ج.ا.ا در سیا تکوین انقب  اسبمی از طایق باگزاری همدلیش هدلی

نددا  و جلمعده   بین المللی و تولید و انتشلر آثلر علمی در اتتیدلر بشدایت، عبقده م   

 علمی قاار داده شود.

   مستندسلزی تجلر  فعلال  حوزه انقب  اسبمی، بلالتص کسلنی که هنوز در قیدد

 حیلت هستند و مسئولیت دارند انجلم و در اتتیلر جلمعه علمی قاار گیاد.

 هلی آینده و زنده نگه داشتن اهددا  و آرمدل  هدلی    به منظور انتقل  تجلر  به نسل

می و تاغیب جوانل  و آینده سلزا ، درسی تحت عنوا  انقب  اسبمی انقب  اسب

 در متو  درسی دانش آموزا  پیش بینی و لحلظ گادد.

       به منظور تسهیل در استکمل  انقب  اسبمی، بیلنیده گدلم دوم انقدب  اسدبمی بده

 عنوا  یک سند بلالدستی تبیین و راهبادهلی تحقق آ  تدوین و عملیلتی شود. 

 علدی و معمولی کمکی به استکمل  انقب  اسبمی نمی نملید، لذا بلیستی بل  حاکت

ی یک حاکت جهشی و رو به جلدو بده منظدور    جهلد تیایمدو پیلده سلزی  استفلده

 تحقق اهدا  انقب  اسبمی ایجلد گادد.
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 ومآخذ منابع فهرست

 فارسي منابع ال ا

 ایقاآ  کایم بل تاجمه الهی قمشه 

 تهاا : ممسسۀ تنظیم و نشا آثلر املم تمینی، 2الریع،.  (،1342))ره( املم تمینی 

  ( 1387آبااهلمیل ،یاوانددد ،)تاجمدده احمددد گددل محمدددی، محمدددابااهیم ایووران بووین دو انقووالب.

 فتلحی.چلپ سیزدهم.نشا نی

 تهاا ، نشا چلپلرفرهنگ علی  سیاسي (،1379)راد، مینو بخشی، علی  و افشلریآقل ، 

 نلمده  ل ید پل ،ياسوالم  انقوالب  یروزیپ در آن نقش و اما  یرهرر یالگی ،(1392) عبدالاضدل  ،بازگامنش 

 .رضل شها واحد یاسبم آزاد دانشگله ی،لسیس علوم دهکدانش ی،لسیس علوم رشته ارشد یکلرشنلس

 ( 1362باینتو ، کاین)،  تاجمدۀ محمدود عنلیدت،    از انقالب مذهري ارمیل تا انقالب سرخ لنوین ،

 .فتهجل، هبی

 (  1385جمعی از نویسندگل)،   تهیده پگدله   انقالبي متمایز؛ جستارهایي در انقالب اسوالمي ایوران ،

 .حوزه، قم، ممسسۀ بوستل  کتل 

 یکلرشنلس نلمه ل یپل ،ياسالم انقالب یروزیپ در تیروحان و مساجد نقش (1392) حسن یی،لیایج 

 .محبت واحد یاسبم زادآ دانشگله ی،لسیس علوم دهکدانش ی،لسیس علوم رشته ارشد

 (1379روشه، گی )زاده، مشدهد  ، همدل زنجدلنی  ای بر جامعه شناسي عمیمي: انش اجتمواعي مقدمه

 دانشگله فادوسی.

  ی ، فصدلنلمه شناسي انقالب اسالمي و تئیری ترمیدوری برینتینيآسیب (،1385)شیاودی، ماتضی

 48، ص 39ی روا  اندیشه، شملره

  ( 1387صللح اصفهلنی، اصدغا ،) الگیی مدیریت راهرردی نیروهای مسلح جمهیری اسالمي ایوران 

 .)پلیل  نلمه دکتای(، تهاا ، دانشگله عللی دفلع ملی، دانشکده مدیایت راهبادی

 (  1389صدرا، علیاضل و راعی، جب ) ظهویر  سواز زمینوه  دولت برای فرهنگي –الگیی راهرردی، 

 .105 شملره هشتم سل  بومی، بادراه ملهنلمه ملی، دفلع عللی دانشگله تهاا ،

 (1385عیوضی، محمدرحیم ،)«    چدلپ او ، تهداا ، انتشدلرات    «آسویب شناسوي انقوالب اسوالمي ،

 پژوهشگله فاهنگ و اندیشه اسبمی.

 آن یرو شیپو  یها چالش و ياسالم انقالب یریگ شکل علل، (1390) یعل ،نیالد  یس یفبح، 

 ی.ماکز تهاا  واحد یاسبم آزاد دانشگله ی،لسیس ومعل دانشگده ی رشته علوم سیلسی،دکتا رسلله

 سمت ، انتشلراتتهاا ، ایسیاستهای مقایسه (،1372)عبدالعلی ،قوام. 

 ( 1383کلرلوت، پیتا)، تاجمۀ حمید قلنعی، تهاا ، آشیل انقالب و ضد انقالب ،. 
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 (،1380محمدی، منوچها ،)«انتشدلرات نهدلد   چلپ او ، تهاا ،«ها و پیامدهاانقالب اسالمي، زمینه ، 

 هل.نملیندگی مقلم معظم رهبای در دانشگله

  تددوین و نگدلر : قلسدم    ،«هوای آن انقالب اسوالمي و ریشوه  » (،1392)محمدتقی  ،مصبلح یزدی

 ششم ،.چلپ،(ره)تمینی املم پژوهشی و آموزشی ممسسه انتشلرات قم، –نیل.شبل 

  ، چددلپ ، «جهوواني انقووالب اسووالمي عیاموول و بازتوواب، هووازمینووه» (،1393،)مصطفیملکوتیددل

 پنجم،انتشلرات دانشگله تهاا .

 ( 2012نیکی، کدی ،)«متاجم: عبدالاحیم گواهی، چدلپ ششدم، تهداا ،    «های انقالب اسالميریشه ،

 انتشلرات علم.

 تهاا : انتشلرات امیاکبیا ،قانین اساسي برای همه (1375)یزدی, محمد. 

  ( ،1361آرنت، هلنل ،) زت اهلل فوالدوند، تهاا ، انتشلرات توارزمی.، تاجمۀ، عانقب 

 انتشلرات دانشگله تهاا . ،. تهاا انقب  و بسیج سیلسی(. 1390)،شیایه، حسینب 

 ،تهاا ، دانشگله عللی دفلع ملیالگوی راهبادی حفلظت اطبعلت ملی(، 1392) نلدی، حمیدرضل ، 
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