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  ها ترین یافته مهم
  وجود آمدن انقالب اسالمی هشناسایی جریانات فکري قبل از انقالب در ب -

  هاي فکري المی از کدام یک از ملیتمشخص شدن بیشترین تاثیر انقالب اس -

توجـه بـه    گذاري جریانات و مکاتـب بـی   ب اسالمی ایران و دلیل عدم تاثیر      هاي تاریخی و مذهبی انقال     معرفی ریشه  -
  مذهب و دین در ایجاد انقالب اسالمی

 ، مارکسیسم  ناسیونالیسمگرایی،  طلب، غرب اصالح :هاي کلیدي واژه

 89-279-2  شناسه طرح تحقیقاتی شماره :منبع یافته

  یداله سپهري ):انگ(نویسنده
  

  تحوالت فکري ایران پیش از انقالب :عنوان

  89-279- 2  :شماره

 28/10/1394 :تاریخ

   علمیهاي کوتاه یافته
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  )ها، جداول و سایر مستندات ر شکلمل بمشت(اطالعات تکمیلی 
جریان دائمی و همیشگی تفکر در انقالب اسالمی اسالم فقاهتی و والیی بود که اساس جامعه شیعی و مذهبی را     

هاي فکري  این جریان. کرد اهیت و جامعیت اسالم دفاع میمذهبی از مهاي مادي و غیر داد و در مقابل جریان شکل می
دانـست و معتقـد بـود کـه      هاي فرهنگی اسالم بلکه در رها کردن آنها می ا نه در پیروزي از ارزش ماندگی ایران ر   عقب

هاي واقعی و اصلی خالی کرده  جوامع اسالمی و از جمله ایران ضمن حفظ ظاهر اسالم آن را در محتوا و جوهر ارزش           
اي جامع  حضرت امام خمینی نظریه. استاقعی اند و بدین لحاظ تنها راه رستگاري و نجات جامعه بازگشت به اسالم و

دهـد کـه    دهد که مبناي فکري انقالب اسالمی را تشکیل مـی  و طرح نو و جدیدي از معارف و عقاید اسالمی ارائه می  
به اسالم و قرآن نفی ولین بار نظام سلطنتی با استناد طرح حکومت اسالمی در قالب نظریه والیت فقیه است که براي ا

نظریـه  ) ره(اثبات گردید و امـام خمینـی   ) عج(عنوان نواب عام امام زمان  مال حاکمیت براي فقها بهشود و حق اع  می
 .  جهت نظام مطلوب آینده روشن نمودوالیت فقیه را ارائه داد و تکلیف انقالبیون را از

 

  اهمیت موضوع
هاي فکري سیاسـی نقـش داشـتند و بـراي       احزاب و گروه1357که در ساختار سیاسی ایران در سال      جایی از آن 

ها را در بین مـردم   ا و جایگاه آنه رسیدن به این تحول و سقوط دولت پهلوي فعال بودند الزم است فعالیت این گروه       
بررسی کرده و سرانجام تفکري که بیشترین تاثیر را در این تغییر داشت و توانست حاکمیتی بر مبنـاي ایـن تفکـر را              

  .خصوص در خاورمیانه مطرح باشد هعنوان یک قدرت معنوي در صحنه جهانی و ب ایجاد نماید و همچنین امروزه به

  )شرح مساله(مقدمه 
ارد کرد یا تقلید نمود بلکـه الزم اسـت   توان اندیشه و تفکر انقالب را از جایی و        انقالب یک امر درونی است و نمی      
بنابراین، انقالب مبـین یـک   ). ان اهللا ال یغیرو ما بقوم حتی یغیرو ما به انفسهم     (همانند چشمه از درون به جوش آید        

شود و چرا کـه   اساس اندیشه مردم جامعه ایجاد میماعی است که از درون یک جامعه بر قاعده اساسی و تحوالت اجت    
. دهد مگر خود آن قوم بخواهد و تاکید بر اراده و خواست یکپارچه ملت دارد  هیچ قومی را تغییر نمیخداوند سرنوشت

لذا ما در این طرح در پی آن هستیم چه جریان فکري در قبل از انقالب توانست با مساعدت شرایط تاریخی، تحولی در 
   .وجود آورد و با ارائه طرحی نو قدرت سیاسی را با مدل جمهوري اسالمی بدست گیرد گفتمان سیاسی شیعه به


