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 چکیده
 یخیمختلف از جمله گفتمان تار یهاحاکم در حوزه یهااز گفتمان یاریبس ی،انقلاب اسلام یروزیبا پ

به عنوان  یاخامنه اللهیتو آ )ره(ینیامام خم ی،تحول گفتمان ینبه ا یدهدچار تحول شد. در جهت

ت صحب قلاب،پس از ان یرانا یخیداشتند. در گفتمان تار ینقش محور یاسلام یرهبران نظام جمهور

دارد؛ به خصوص که  یاریبس یتاهم یاخامنه اللهیتو آ )ره(یینامام خم یخیتار ینشدر باب فهم و ب

 یرانیمورخان ا یبرخ نگرانهیختار یشهاند یزو ن نگارییخدر تار شدهیرفتهپذ یهاروش و ارزش ینش،ب

ضوع، مو ینا یت. نظر به اهمستبوده ا یشانا یکردنگاه و رو یرتحت تأث یادیبعد از انقلاب تا حد ز

در  نگارییخو تار یخپرسش است که در درجه نخست، تار ینبه ا ییگومقاله حاضر به دنبال پاسخ

 یگاهیچه جا ی،اسلام یدر مقام رهبران جمهور یاخامنه اللهیتو آ )ره(ینیامام خم یخیگفتمان تار

 ییهاها و تفاوتدو رهبر از چه شباهت ینا یخیگفتمان تار یقی،داشته و در گام بعد در قالب مطالعه تطب

 برخوردار است.  یکدیگربا 

 ای، انقلاب اسلامی، روحانیت، گفتمان تاریخیالله خامنه، آیت)ره(نگاری، امام خمینیتاریخواژگان کلیدی: 
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 مقدمه
ذشته گ یاتاز تجرب یریگو بهره یآموزعبرت یبارز رهبران بزرگ، توان بالا یصاز خصاا یکی

 یبرا ییگرانبها یهادرس ،یشینیانپ یاتاند که در تجرببرده یپ یقتاً. آنان حقاست یگرانخود و د

خ یاربه ت یو تعمق شگرف یرترو، آنان با بص ینو اصلاح خود و جامعه نهفته است. از ا یرهبر

رهبران  یتو موفق یشتازیخود توجه دارند. رمز پ یهاملت یو تحولات اجتماع یشهفرهنگ و اند

 یزگذشتگان پره ینادرست و خطاها یهااز روش یراز ؛مطلب است ینهم در هم یبزرگ اجتماع

عمل  یکو  دهندیمانده اسااات، ادامه م ینکه بر زم یانموده و راه درسااات را از هماان نقطه

 بران وگروه از ره ینا یب،ترت ین. بدکنندیشاااده را از نو امتحان نمتجربه اجتماعی –یخیتار

ند نسل چ یا یکاز  یشب یات،از تجرب یریگدر بهره شانییتوانا یزانبه م یمصلحان نامدار اجتماع

 یدگاسآنان به  یاجتماع یراتاز تأث توانیلذا نم ،کنندیو عمل م اندیشندیجلوتر از زمان خود م

 کرد. گذر

موجود در  یهاگفتمان توانیم یرانا یاسلام یاز چهار دهه از عمر نظام جمهور یشگذشت ب با

ها، گفتمان گفتمان ینا قرار داد که از جمله یمختلف را مورد بررس یهانظام در حوزه ینقالب ا

ولات و تح یخپس از انقلاب اسات. نوع نگاه و برداشت رهبران هر کشور نسبت به تار یخیتار

رهبران  یرها داشته باشد. تأثآن هایگذارییاستو س یکردهابر رو یمیآثار مستق تواندیم ریخی،تا

ها از آن یرپذیریحال تأث ینها و در عآن سازییختار یو به عبارت یخیتار یو رخدادها یخبر تار

 هاست.مهم بر سرنوشت ملت یامقوله یخی،تار یعو وقا یختار

 یک یاسلام. انقلاب شودیمحسوب م یرانا یختحولات در تار ینتراز مهم یانقلاب اسلام پیروزی

 یهاحاکم در حوزه یهااز گفتمان یاریآن بساا یجهبود که در نت یدئولوژیکو ا یانقلاب فرهنگ

را به طور مشااخص در  یتحول گفتمان یندچار تحول شااد. ا یخیمختلف از جمله گفتمان تار

مورد  توانیدر چهار دهه گذشته م یاخامنه اللهیتآ یو دوره رهبر )ره(ینیامام خم یدوره رهبر

 ییگرااناز انقلاب متأثر از باست یشحاکم بر کشور پ یخیکه گفتمان تار یقرار دارد. در حال یبررس

شد و  یفدچار بازتعر یادیگفتمان تا حد ز ینا ی،انقلاب اسلام یروزیبود، پس از پ گرایییو مل

 ینظومه فکرم ریقرار گرفتند. تأث یلنو و متفاوت مورد تحل ییگذشته از منظرها یخیتحولات تار

و چه در حوزه روش کاملاً  ینشپس از انقلاب چه در حوزه ب یخیبر گفتمان تار )ره(ینیامام خم
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 هب پذیرییکمجزا و تفک یاصول و مبان ی،بعد از انقلاب اسلام یرانا نگارییخمحسوس بود. تار

 یررا از سا نگارییختار ینا یخی،تار ینشو هم در ب یشناسدسات آورد که هم در حوزه روش

 ین. اکردیم یزمتما یرانگذشته ا نگارییختار یرمسا ینمعاصار و همنن نگارانهیختار یهانحله

داشت و از  یعیمذهب اسلام ش یاعتقادات و باورها یادر پاره یشهر ییاز ساو یاصاول و مبان

و تحولات بعد از انقلاب  یخیتار یدادهایرو یینتب یخاص خود برا یاز نظام واژگان یگرد یسو

 یهاو پژوهش یقاتتحق یبرا یخاص یشناساز روش ینو همنن گرفتیدر داخل کشور بهره م

 . کردیم یرویخود پ

د. ش ینهنهاد یادیپسا انقلاب تا حد ز یخیتحولات گفتمان تار یاخامنه اللهیتآ یدوره رهبر در

انقلاب و جنگ هشت ساله  یلاوا یهابا بحران، )ره(ینیامام خم یکه دوره ده ساله رهبر یدر حال

مسائل  یناز اساتعداد و توان کشاور صاار  ا یمقارن بود و بخش مهم یرانبر ملت ا یلیتحم

 یجمهور یهاو توسعه گفتمان یتدوره تثب یاخامنه اللهیتآ یاز ساه دهه رهبر یششاد، بیم

 ییبالا یته فرهنگ از ارزش و اهممقول ی،اخامنه اللهیتآ یبوده است. در منظومه فکر یاسلام

وده مورد توجه ب یشانا یهمواره از سو نگارییخو تار یخگفتمان تار ین،ب ینبرخوردار است؛ در ا

 داشته است.  یتوسعه قابل توجه  یرسه دهه اخ یو ط

و  )ره(نییامام خم یخیتار ینشپس از انقلاب، صحبت در باب فهم و ب یرانا یخیگفتمان تار در

شده  یرفتهپذ یهاروش و ارزش ینش،دارد؛ به خصوص که ب یاریبسا یتاهم یاخامنه اللهیتآ

 یادیبعد از انقلاب تا حد ز یرانیمورخان ا یبرخ نگرانهیختار یشاااهاند یزو ن نگارییخدر تار

در حوزه  یزمتما ینشب ینقرار داشااته اساات، ا یشااانا نگرانهیختار یکردنگاه و رو أثیرتحت ت

است.  یخدر عرصاه تار یمذهب ینید یهاآموزه یرتحت تأث یگریاز هر امر د یشب نگاری،یختار

 اللهیتو آ )ره(ینیامام خم یخیرکن در نگرش تار ینترمهم ینی،د ینشگفت ب توانیدر واقع م

 یشاکله اصل توانیآن را م یهاآموزه یو محتوا ینبه د یدئولوژیکنگاه ا ین. اباشدیم یاخامنه

بر  یمیمسااتق یردانساات که تأث یاخامنه اللهیتو آ )ره(ینیامام خم نگرییخدر تار یو اساااساا

در  یچرخش راهبرد یک یخ،نوع نگاه به تار ینکشورمان داشته است. ا یمل یتو امن یحکمران

ان به عنو یخکشاور داشت. تار یمل یتبر امن یمهم یامدهایبود که پ یرانا عاصارم نگارییختار

آن  یتابلق گذارد،یم یرتأث یاسیس یتکه بر هو یاسیس یدئولوژیا دهندهیلاز مواد تشک یبخشا



 111  یخی...گفتمان تار یقیمطالعه تطب

. ردیقرار گ گذارییهمورد توجه و سااارما یمل یتبر امن یرگذارتأث یارا دارد کاه به عنوان مللفه

خواهد  یحکه در ادامه تشر ی،و مقام معظم رهبر )ره(امام یخیدر گفتمان تار دقیقاً هایژگیو ینا

 شد، وجود داشت.

پرسااش اساات که در درجه نخساات، نگاه کلان امام  ینبه ا ییگوحاضاار به دنبال پاسااخ مقاله

چگونه بوده است  یخبه مقوله تار ی،اسلام یدر مقام رهبران جمهور یاخامنه اللهیتو آ )ره(ینیخم

 ییهاها و تفاوتدو رهبر چه شباهت ینا یخیگفتمان تار یقی،و در گام بعد در قالب مطالعه تطب

 یناست. ا یاو کتابخانه یبر منابع اسناد یهبا تک یخیتار -مطالعه از نوع تطبیقی ین. روش ااردد

 است. یخیتار یروش نوعی مطالعة کیفی است که موضوع آن رخدادها

 

 ینظر چارچوبالف. 
 یشاناسدر جامعه یژهبه و ی،علوم اجتماع ۀدر حوز هاروش ترینیاصال از یکی یقیتطب مطالعه

ها مشااابهت فهم یبرا یسااهبر مقا یکااااه ماااابتن یقیاساات. روش تااااطب یخیو تار یقیتطب

اسات.  یو عاالوم اجاااتماع یاجتماع یشةها در اندروش ترینیمیاز قد یکیهاست، وتفاوت

 و یونانیجهان  یانم یسةاو هرودوت به مق یونانگوناگون  یشهرهادولت یانم یسةارسطو به مقا

 گذارانیانروش مورد اقبال و توجه بن ین(. ا510: 0901 ،و مارش یکاپرداختند )ماک یاونانی یرغ

در مااااقام  ی،شناسروش جااااامعه قواعد در  یمدورک یلقرار گرفته بود. ام یزن یشاناساجامعه

ه برابر ، بلکروش از یارا نه شاخه یقیروش تطب ی،شناسجامعه یشناختمتن روش ترینیککلاس

 یقیتطب یشناسدر جامعه یاجتماع یاتح ی،کارده اسات. باه عبارت یمعرف یشناسبا خود جامعه

را از  قیروش دو نوع  تطب ینا یبر مبنا یم. دورکشودیفهم م ها،یتواقع یقو تطب یسهمقا یقاز طر

 یکه دارا یجوامع یسهها ، مانند مقابر اساس مشابهت یساهمقا یکی. »نمایدیم یزر متمایکدیگ

ها ، مانند بر اساس تفاوت یسهمقا یگریهستند و د یو مشاابه یکساان یهاو سااخت یتماه

ش رو یقیروش تطب یجههستند. در نت یمتفاوت یهاو ساخت یتماه یکه دارا یجوامع یساهمقا

 و همکار، یاست )غفار یاجتماع یندهایو فرا هایتواقع یاندر م هاراقها و افتکشاف اشترا 

 ,Smelser) است یسهماااتضمن مقا یزنااا یفتاااوص ی، حتاسملسر (.  به نظر22-20: 0913
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و  یختاااار یفااارزند تااالاق یقیتطب -یخیپژوهش تار یلی،(. از ناااظر چاااارلز ت2003:644

 (. 51: 0912است )گلدستون،  یشناسجامعه

 یفیک قییتطب ةو مطالع  محوریرمتغ یکمّ یقی،تطب ةمطالع یهاقالب در یقیتطب ةمطاالعا امروزه

 یر پد یاسیق یمحقق در قالب استراتژ یقی،تطب یکمّ ة. در مطالعشوندیدنبال م ماحور مااورد

ماااارتب  و در  یهاداده یلبه ساامت تااااحل یهو حرکت از نظر اسات نظر مورد یةآزمون نظر

مشاهده  یاابتدا واقعه ی،مورد-یخیتار یلکه در تحل ی. درحالاست یاندر جر یهنظر خااادمت

ه و ساالساال یخیتار یندو فرا گرفته قرار ینمع یخیگاه واقعه مذکور در متن تارآن شااود،یماااا

  شااوندیجسااتجو م یتئور یتهااااادا اند بااااااآن واقعه منجر شاااااااده یدکه به تول یحوادث

ها و باه الگاو یو دسترس پردازییهنظر ی،مورد یفیک یقیبتط ةمطالع (. در510: 0911 ی،)ساع

 عام مطرح است. نسبتاً یهامدل

سب بر ح یدبا یآن است. هر پژوهش یقدق ینمسائله و تدو یشاناساگونه یقی،مطالعه تطب آغاز

 قییدر مطالعات تطب یقدامنه تحق یدعوامل مرتب ، محدود گردد. تحد یرفرد محقق و سا ییتوانا

 است. یقتحق ینددر فرآ یراهبرد ینشدارد و انتخاب آن، گز یشتریب یتاهم

ن و تااااقار یزمانو هم یزمان ی است. در  شرا یخیتار فهم یازمندن یقیتطب -یخیمطالعه تار 

 ینو اتصالات ب  ینیتکو هاییرهدر  زنج به است که یخیتار یفهم یبااااه مااااعنا یدادهارو

 خاص نوع یخیتار -یقیتطب یل(. تاحلMahoney & Dietrich, 2003:11) کندیم رخدادها کمک

 ،یعلّ یل: تحلشودیماشخص م یاساس یژگیاست که با سه و یاجتماع یقاتاز تحق یزیو متما

 ینهزم رب یمبتن یا مندبافت یسااتماتیکساا یسااةو اسااتفاده از مقا یزمان یندهایبر فاااارا یدتأک

(Mahoney & Dietrich, 2003: 56 .)یشناختروش یهادر نوشته یقیتطب -یخیتار گرانیلتحل 

 یوردمدرون یل، تحلآنها دارند که به زعم یدتأک محورکلان مورد یفیک یقاتتحق یتاهم خود بر

 سةیمقا یهاروش با و نواقص مرتب  هایتمحدود یمجبران و ترم یبرا یژهاست که به و یابزار

 . است شده یطراح یمورد ینب

نگام پژوهشگر ه یرااست ز ییو فضا یخیتار یسازمعادل یقی،در پژوهش تطب یناکات اسااس از

 ااااای یارزبا مسئله هم یخیموضوع تار یک یسةبه هنگام مقا یحت یاجوامع گوناگون  یساةمقا

در دو  یاگوناگون  ةظااهر ماشابه در دو جاامع به هاییدهپد یا. آشودیرو مروباه  یسازماعادل



 113  یخی...گفتمان تار یقیمطالعه تطب

 یریگاندازه یکه برا یاسیمق یادارند؟ آ یکساان ییو معنا اندواقعاً مشاابه یخیتار متفاوت ورهد

 ،ی)اماام سنجد؟یم یاگرد فرهنگرا در  یرفرهنگ به کار رفته است، همان متغ یکدر  یریمتغ

که  اسات شاده یاد یگوناگون یسازمعادل هاییوهمسئله از ش ینا یحل نسب ی(. بارا002: 0911

  یسنجش یسازو معادل  یمفهوم یساز، معادل یمتن یساز، معادل یواژگان یسازاز آنها به معادل

 اشاره کرد. توانیم

امام  خییموضوع گفتمان تار یبررس یبرا یمناسب یالگو تواندیم یقیروش مطالعه تطب گمانبی

ها و دادن مشابهتنشاان یمشاتر  برا یمباشاد. اساتخرام مفاه یاخامنه اللهیتو آ )ره(ینیخم

 گاهیداست. نوع د ینهزم یندر ا یقیروش تطب یریگفتمان دو رهبر از الزامات بکارگ یهاتفاوت

 یران،در ا نگارییخچند و چون تار یخ،تار یهاآن، کارکردها و درس یتو اهم یختاار ارهدربا

است  ییهااز جمله فاکتور یخیتار یعنظرات درباره رخدادها و وقامورخ و نکته یک هاییژگیو

 در نظر گرفت.  توانیخصوص م ینکه در ا

 

 یخبه مقوله تار یاخامنه اللهیت)ره( و آینیامام خم نگاهب. 
برخوردار  اییژهو یگاهاز جا یخیو گفتمان تار یختار ی،اسلام یرهبران جمهور یمنظومه فکر در

 یادیشده تا حد ز یطراح یرانا یاسلام یجمهور یها براآن یکه از سو یاست و نظام حکمران

با  یاخامنه اللهیتو آ )ره(ینیدارند. امام خم یخیو تحولات تار یخاست که به تار یمتأثر از نگاه

 یکا از نزدر یرانمعاصر ا یخداشته و تحولات تار یخیو تحولات تار یخکه به تار یتوجه به تسلط

 یهادر حوزه گذارییاستو س یحکمران یبرا یکاربرد یزاربه عنوان اب یخاند، از تاردر  کرده

از  آموزیاند و عبرتکه در گذشااته اتفاق افتاده یخیتار یها. ذکر تجربهگیرندیم مختلف بهره

اند شده گیرییمکه ناچار به تصم یطیشرا سازییهاند، شبگذشته داشته یهاکه حکومت یاشتباهات

 یاخامنه اللهیتو آ )ره(ینیمواضع امام خم جاییگذشته، در جا یخیتار یدادهایاز رو یبا برخ

 قابل مشاهده است.  

 یخاردرباره مقوله ت یاسلام یگفتمان دو رهبر نظام جمهور یبررس یقی،مطالعه تطب یکقالب  در

که به  یو نظرات نگارییختار یکردرو یخ،قاعدتاً در چارچوب سه مبحث نگاه کلان به مقوله تار

 ینکه در ا یمشترک یماسات و با توجه به مفاه یرپذاند، امکانداشاته یخیتار یرخدادها یبرخ
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 یبررس یلاًموضوعات ذ ینکه ا شودیدو گفتمان فراهم م ینا یسهوجود دارد، امکان مقا خصوص

 .شودیم

 )ره(ینیامام خم یخیتار یکردروج. 
 هایامپ ها،یندارند اما در آثار مکتوب، سخنران یخدرباره علم تار یاگرچه اثر مستقل )ره(ینیخم امام

ظهار نظر ... او یخفلسفه تار یخی،حوادث تار یخ،مختلف درباره علم تار هاییوهبه ش شانیاناتو ب

بر توجه به مباحث  هعلاو یشاااانبود و ا )ره(ینیاز علوم مورد علاقه امام خم یخاند. علم تارکرده

گذشتگان،  یخاز تار یآموزو الگوگرفتن و تجربه یخیدانش، به مطالعه مستمر آثار تار ینا ینظر

چون مشروطه  ییهادر انقلاب یرانمردم مسلمان ا هاییامصدر اسلام و ق یختار یعبه خصوص وقا

 یخبه تار )ره(ینیامام خم یکرداز وجوه مهم رو یداشتند. برخ اییژهتوجه و 0920 یو انقلاب اسلام

 ارتند از:عب

 

 یخبه تار یانهنگاه کارکردگرا. 1
به شااکل مناسااب خود  یخمتفکر، از تار یکاما به عنوان  یسااتمورخ ن )ره(ینیامام خم هرچند

ها نبهج ینداشت که از ا یمهم یاربس یو کاربرد یامام جنبه کارکرد یبرا یخ. تارکندیم یریگبهره

گر کنش یروهایو ن یخ. تارشدندیمند مبهره یاسیو س یو اصلاح اجتماع ییردر جهت هرگونه تغ

 یدوباره بازخوان یامروز یازهاین یبه خصوص زمان صدر اسلام، برا یشاین،پ یهادر دوره آن

از منظر امام در خدمت  نگرییخ. تارگرفتندیمجدد قرار م یهاو مورد قضااااوت شااادندیم

 زیمورخان بعد از انقلاب ن یخیتار ینشمهم در ب یاربس یژگیو ینآمد و همدر یدجد یدئولوژیا

 (. 05: 0930)احمدوند،  کرد یدانفوذ پ

 یناست که ا یختار یاندر جر یشگیهم هاییژگیظلم و عدل از و یشاگینگاه امام، نبرد هم از

مورد  نیامام در ا یحخواهد شد. انتقاد صر یعدالت و شکست ظلم منته یروزیبه پ یتنبرد در نها

بود که از نظر امام، مصاااداق بارز حکومت ظلم بود.  یحکومت پهلو یکردهایهم متوجاه رو

معاصر از  یختار یلمانند اساتعمار، استثمار، شرق، غرب و... در تحل ییهاواژه ورحضا ینبنابرا

(. نگاه 00-09: 0930)احمدوند،  دهدیخبر م یشاننزد ا ینظر هاییانبن ینجانب امام)ه( از هم

هت ج ینبوده و بد یخیتار -یاسینگاه س یکرخ داده،  یشانا یاتکه در زمان ح یامام به تحولات
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 دهییتبهره برد. مشروع یاز آنها به خوب یرانا یانقلاب اسلام یو رهبر یتهدا ریانبعدها در ج

موضوعات خلا  منافع انقلاب با  یاز برخ زدایییتو تحولات و مشروع یماتتصام یبه برخ

 یبرا یختار یاند، از جمله کارکردهاکه در گذشته حادث شده یخیتار یهااز تجربه یریگبهره

 یهاقدرت: »فرمایندیراستا و با هد  ممانعت در اهدا  انقلاب م ینشان در ایاست. ا )ره(امام

و روشاانفکران  گراهایمختلف از مل یهابه صااورت یها افرادجامعه یانبزرگ چپاولگر در م

که  دارند یرهذخ ترند،رسانیباز همه پرخطرتر و آس یابندکه اگر مجال  نمایانیو روحان یمصنوع

 یگرد یهایلهو ح یپرستو وطن یرانیسماپان یا یمآبو مقدس یاسلام یمش باچهل سال  یس یگاه

خود را انجام  یتو در موقع مناسااب مأمور کنندیم یسااتها زملت یاندر م یبا صابر و بردبار

 (.519 ،5م  :0901 ینی،خم ی)موسو «دهندیم

. نشأت گرفته است یاز دو علت اساس یرانمعاصر ا یختار یاتاز تجرب یریگامام به بهره اهتمام

 از حوادث یآموزبر درس یساز همان آغاز تأس یعمکتب تش یهعلم یهاسنت حوزه ینکهنخست ا

جه تو یع،از علل اساتحکام و استقرار مذهب تش یکی ید. شااخود بوده اسات یرامونپ یخیتار

 یخردورز» یخی،تار یاتدر توجه امام به تجرب یگرسانت باشد. عامل د ینه به همیعشا یعلما

و  تیروحان یاسیاز مبارزات س ینیاست. امام خم یحکومت اسلام یلتشک یبرا یشانا «یاسیس

 یرانا یاسیس یاناترجال و جر از یزدر جهان اسلام و ن یمردم یهانقش آنان در وقوع نهضت

 یهورجم یلو تشک یانقلاب اسلام یروزیخود در راه پ یخیتار ین آگاهیمعاصر باخبر بود و از ا

 (. 10: 0901 زادگان،یکاملاً بهره گرفت )مهد یاسلام

استقلال کشور نقش دارند، به  رفتنینو از ب یکه در وابساتگ یدر کنار عوامل داخل ینیخم امام

کشور  یاسیس یندهدر آ یغرب یهاخانهاز سفارت یبرخ یمهمنون دخالت مستق یعوامل خارج

کرده و  یاد یسرنوشت ملت را به تلخ ییندر تع یغرب یهااشاره داشتند. امام دخالت قدرت یزن

 یادتانها . شما جوانیدیمند را یآزاد یپنجاه و چند سال رو ینما در ا»اند: فرموده ینهزم یندر ا

بودم، من همه  یا. من از اول تا حالا شاهد قضاملت ینکه در زمان رضاخان چه گذشت به ا یستن

]محمدرضا[ را  ینآوردند و مأمور کردند، ا هایسی... او ]رضاخان[ را انگلامیدهرا چشا هایتلخ

که آن جمله را برداشته،  یدمکه خودش در کتاب نوشت و بعد شن یبه حساب آن طور ینمتفق

 ی،ینخم ی)موسو« که من باشم یدندو صلاح د ینجاآمدند ا ینخودش در کتاب نوشت که متفق
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 یکاتصر  سفارت آمر یشاناست که ا ییهادرس ینچن یه(. در واقع در سا01-11 ،5م  :0901

 یدیرا تأآن  یو به شکل ضمن نامندیم یلانه جاساوس یررا، تساخ ین انقلابیادانشاجو یاز ساو

 .کنندیم

 

 یخبه مقوله تار ینینگاه د. 2
رار دارد. ق یمذهب -ینید یهاآموزه یرتحت تأث یگریاز هر امر د یشب یخ،به تار )ره(نگر امامکلان نگاه

 ییبه بساا  نها یختار یانبود که در جر ییهاانگاره یحاو )ره(ینیامام خم یبرا ینید یهاو آموزه یند

اساس بود که  ینبود و بر هم یاصل یتمساتمر حرکت به جانب آن غا یانجر ینو ا رسایدیخود م

و  رفاتیفراتر م یو اخلااق یعبااد هاایییناز صااار  آ یشاااانا یبرا ینید یهااآموزه یمحتوا

 یج(. نتا519 ،5م  :0901 ینی،خم یابعاد آن بود )موسااو یدر تمام ی،آدم یاتبخش کل حسااامان

همه  شااد،یامام حاصاال م ینید یخیتار ینشمندرم در ب هایفرضیشپ ینکه بر ا یمهم یاربساا

س  ب یبرا یاسالام یتحاکم یجادبود. در نظر امام، ا ینید یحکومت یو معطو  به برقرار یاسایسا

)احمدوند،  شدیقلمداد م یو اسااسا یاصال یتدر اجتماع، اولو یند یخیها و اهدا  تارآموزه ینا

0930 :09.) 

و معطو  به حکومت  یانقلاب یریدر بازتفس )ره(ینیامام خم یآن برا یهاآموزه یو محتوا دین

بلکه  یاست،که نه تنها در حوزه س شدیظاهر م یرومندن یاربس یدئولوژیا یکدر نقش  ی،اسلام

امام  یخیتار ینشمدون و منسجم دارد. ب یابرنامه یرانیان،ا یستهز یاتح یهاعرصه یتمام یبرا

رد  ینید یهاآموزه یرا از محتوا یرسیاسیو غ یرانقلابیراه، هرگونه تفسایر غ یندر ا )ره(مینیخ

 ین. بنابراآوردیها به دنبال خود محوزه یرا در تمام ییرتحول و تغ ین،د یشان،. از نگاه اکردیم

است را یو س یانتو د کردندیرا به صراحت رد م یعاز اسلام و تش یرسیاسیغ یهانقد برداشت

 (.015 ،5م  :0901 ینی،خم ی)موسو کردندیعنوان ممکمل هم 

 و گرفتیبه خود م ینیجنبه ع ین،از د )ره(ینیامام خم یخیتار یراساااس، آننه در تفساا ینا بر

از  یریستف -کردیم یفاا ییاستثنا ینقش یشاناز منظر ا یختار یکل یاندر در  جر یزامر ن ینهم

 یلهکشاور را استخرام کرد و هم به وس« اساتقلال»و  «یآزاد»بود که از درون آن هم بتوان  یند

آن  لهیظلم و فساد را به وس هاییگاهاجانب بتوان کرده و پا یادیمندرجات آن دفع ا بازتفسایر
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 نی،یخم ی)موسو یدو ظالمان اهتمام ورز یتکارانبه قطع دست جنا یزن یتکرده و در نها یبتخر

 (.521 ،0م  :0901

، به صورت یک رکن کلیدی فعالیت و رقابت سیاسی درآمد. )ره(به مدد آرای امام خمینی اسالام

ها هویت اسلام احیاشده، به صورت یک ایدئولوژی افضل و برگزیده درآمد که قادر بود، به توده

(. اصطلاح تکلیف، در 959: 0901قادری، هد و آنها را جذب و بسایج نماید )و مشاروعیت بد

گرفت: مبارزه با ظلم و عدم سکوت، تبلیغ اسلام، موضوعات متعددی را در بر می اخلی،سیاست د

خدمت به ملت و ارتقای اقتصادی و سیاست و فرهنگ. در عرصه خارجی نیز، تکلیف شرعی در 

 (.05: 0901)دهشیری،  شدیمبارزه با دشمنان اسلام و دفاع از حدود و ثغور کشور خلاصه م

 

 پس از اسلام  یرانا یخکردن تاربرجسته. 9
 ینداناز شأن چ یرانا یپادشاه یخباستان و تار یرانا یختار یخ،به تار )ره(ینینگاه کلان امام خم در

لف صدر اسلام، در تحولات مخت یختحولات تار یژهاسلام و به و یخدر مقابل، تار یست؛برخوردار ن

 یخاردانش ت هب یتوجه خاص یتیاز نقطه نظر هو )ره(. امامگرفتیقرار م یدمورد تأک یشانا یاز سو

ما تا : »یدرس یشناسمراجعه و در آن تأمل نمود تا به خود یخبه تار یدکه با کندیم یهدارد و توص

ه چ یم،چه بوده و چه هساات یخما در تار یم،بود یکه چ یمنفهم یم،خودمان را نفهم یثیتتمام ح

شور شما مستقل نباشد، ک ا. تا فکر شمیمبکن یداپ توانیمیاساتقلال نم یم،را نفهم هاینتا ا یم،دار

(. 01 ،01م :0911 ینی،الخم ی)موسو «یدفکرتان را مستقل کن ینکهدنبال ا ید. بروشودیمستقل نم

 .«یرانا»است و در مرتبت دوم « اسلام»امام  یشاخصه برا ینترمهم یتی،هو یهاشاخص یاندر م

دارد  رییشتو اعتبار ب التاص یو مل یرانیا یتنسبت به هو ینیو د یاسلام یتهو یشاندر نظر ا

 ی،پهلو یمبه رژ یشانو مکرر ا یدشد یهااز اعتراض یکیروست که  ین(. از ا0911 ی،)حضرت

 ینو سلاط یاسیس یخبه تار یاست. امام چندان نگاه مثبت یشاهنشاه یخبه تار یهجر یختار ییرتغ

 یملت یک: »... داندینم هاتمبا یهرا چندان ما یمل یاسیندارد و به تبع آن، گذشته س یرانگذشته ا

 ینیسلطه سلاط یرسال ز 5211 یخ،جور بوده، در طول تار ینسلطه سلاط یرز یخکه در طول تار

 یروانآن انوشاا یبودند، حت یثهم خب یشاانهاآن عادل یاش جور بوده، حتبوده اسات که همه

بوده، پسر  ابآن شاه عباس جنت مکانش هم از اشخاص ناب یبوده، حت هایثعادلش هم از خب
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« بوده یثخب ینساالاط ینساالطه و چکمه ا یرملت ز ینا یخ،خودش را کور کرده، در طول تار

 (.593، 0: م0911 ینی،خم ی)موسو

ظهور اسلام از نظر  یننخست یهاها و دههدوره معاصر با سال ینا یانکه م ینقطه مقابل، تشابه در

 یهادوره با دوره ینا یدادهایحوادث و رو یقتطب یکه تلاش برا شدیامام وجود داشت، سبب م

صدر  یخارت یربازتفس یو تلاش برا یخینگرش تار ینبه صاورت متناوب تکرار شود. ا یشاینپ

 یروهایه نمبارز یختار یانکه کل جر شدیم یجادا یختار یانبه جر یاعتقاد ینید ینشب یناز ا اماسل

 ییوندپ یانهگراارزش ینشب یندر ا یشان. اشادیتصاور م یمانحق و باطل و طرفداران کفر و ا

 یجادا یو تلاش برا یشو حرکت خو دیدیصاادر اساالام م یخمعاصاار با تار یختار یانم یقعم

 خی،یتار نشینحوه ب ین. ادیدیصدر اسلام م یکلان را در ادامه همان گفتمان و فضا یهایدگرگون

جامعه معاصر  یازهاین یبرا یپاسخ یق،طر ینو از ا دادیقرار م یدئولوژیرا در خدمت ا یختار

ه معطو  ب یخوانش یزن یااست که خوانش امام از حرکت انب اییهرو ین. بر اسااس چنیافتیم

 (.901، 1م :0901 ینی،خم یو اجتماع بود )موسو یاستس یهادر حوزه یقعم ولاتاعمال تح

 

 یرانا یخیدر تحولات تار یتبه نقش روحان یژهو یدتأک. 0
داشت  یتروحان یهاتوجه را به تجربه یشترینگذشتگان، ب یخیتار یاتتجرب یاناز م ینیخم امام

ش را نق یشترینب یدر راه حفظ اسلام و مبارزات مردم یت،روحان یعنی؛ اسلام یحاملان اصل یراز

 اندتهگذاشاا یراثاز خود به م یخیتار یاتگرانبها از تجرب ایینهگنج یلدل ینکردند و به هم یفاا

است که اسلام را تا حالا نگه  یهعلم یهاحوزه ینا: »فرمایندی(. حضرت امام م0911 ی،)حضرت

 یردر رهب یوندر مورد نقش روحان یشانا«. نبودند از اسلام خبر نبود یونداشته است. اگر روحان

م ون هیکه روحان بیندیاست، م یدهرا د یخکه تار یکس: »فرمایدیمعاصر م یاجتماع یهانهضت

بودند. در زمان مشااروطه  یونکرده بر ضااد طاغوت روحان یامآنکه ق ی،در هر عصاار یشااههم

زمان هم که شما مشاهده  ینکردند، در ا یامق یونتنباکو روحان یمکردند، زمان تحر یامق یونروحان

 یدهم تبع ،ید، هم زجر کشااو هم خون داد، هم حبس رفت کرد یامق یکه قشاار روحان کنیدیم

 (.011، 1: م0911 ینی،الخم ی)موسو« کرد یامق یکنل ید،کارها را کش ین، همه ایدکش
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 یدندکوش یرمذهبیخواهان غکه چگونه مشروطه دادندینکته توجه م ینرا به ا یمردم انقلاب ایشان

هساااتند که  هایییتچه جمع ینیدبب: »فرمایدیله مرا از صاااحنه خارم کنند. معظم یتروحاان

کار را  ینا یکه در صاادر مشااروطه با روحان ی. همانطورکنار بگذارند خواهندیرا م یونروحان

لله عبدا یدزدند و کشتند و ترور کردند، همان نقشه است. آن وقت ترور کردند س ینهاو ا دندکر

 یرمس یککه بود، برگرداندند به  یرا از آن راهملت  یررا و مس یرا، کشتند مرحوم نور یبهبهان

 (.023 ،0م :0911 ینی،خم ی)موسو «کشندیرا م یو همان نقشه الان هست که مطهر یگرد

 یخکه در تار دادندیهشدار را م ینموافق و مخالف بعد از انقلاب ا یهاامام به تمام گروه حضرت

 تیروحان یقدرت معنو یلبوده، به دل یاسیاز حضور مردم در صحنه س یهر جا نشان یرانمعاصر ا

. یستن یرانیطلب او استقلال خواهیگروه آزاد یچبه نفع ه یت،شدن روحاناست. لذا کنار گذاشته

 یدواهخ یچقدرت از دست برود شما ه یناگر ا» که کردندیم یهتوص یاسیبه همه فعالان س یشانا

قدرت اسلام است که از حلقوم  کشد،یها ماسات که مردم را به کوچه یقدرت روحان ینبود. ا

 (.11 ،1م :0911 ینی،خم ی)موسو «یدرا نشکن ینهاا آید،یم یرونب یتروحان

 

 یاخامنه اللهیتآ یخیتار رویکردد. 
 یرانا یاسلام ینظام جمهور یدار مقام رهبراز سه دهه که عهده یشدر طول ب یاخامنه اللهآیت

قائل  یختار یبرا یهساااتند، همواره چه در حوزه گفتار و چه در حوزه نوشاااتار، ارزش فراوان

ست در  در یآن برا یو رخدادها یخبه تار یلیو تحل یقنگاه دق یشان،ا یاند. در منظومه فکربوده

 انیشبرخوردار است. ا یادینمهم و بن یگاهیموجود از جا یتشدن وضعو روشن یبشر تحولات

رداخته ابعاد مختلف موضوع پ یینبه تب یخیاز مسائل، ضمن اشاره به مباحث تار یاریبس در طرح

 ینیموجود و تب یترهگذر به فهم وضاااع ینبه مخاطبان، از ا یخیتار یبا ارائه افق یتو در نها

ز ا یکیو رجوع مداوم به آن  «یخبه تار یلینگاه تحل» ین. اپردازندیگوناگون ملت م قشارا یفوظا

. دهدیم یلدر سطح جامعه را تشک «یرهبر یو ارزشا یگفتمان یریتمد» یهاجنبه ترینیاصال

 یفتعر «یتاطلاعات ما از گذشااته بشاار ینهدرس و گنج»را به عنوان  یختار یاخامنه اللهیتآ

 (.1/00/0901 ای،منه)خا کنندیم
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ز دارند ا یداشته و سع یخبه تار یانهگراو عمل ی، نگاه کارکرد)ره(ینیهمنون امام خم یزن یشانا 

 یرانا یاسلام ینظام جمهور هاییاستگذاریس یکه در گذشته اتفاق افتاده، برا یخیتجارب تار

 یبرا صدر اسلام یختار یژهگذشته به و یخیتحولات تار یاسااس، از برخ یناساتفاده کنند. برا

 . گیرندیبهره م یاسلام ینظام جمهور هایگذارییاستس یبه برخ بخشییتمشروع

 یگاهاسااالام از جا ینو د ینید یکردرو )ره(ینیهمنون امام خم ی،اخامنه اللهیتآ یخینگااه تاار در

بیند و برخوردار اساات. ایشااان در پارادایم فکری خود اساالام و ایران را در یک مجموعه می یعیرف

اخلاق  توانیماگر ب»فرمایند: دانند و میسازی تمام شئون اجتماعی را آرمان فرهنگی کشور میاسالامی

را اسلامی کنیم، فرهنگ را اسلامی کنیم، مردم را با خلقیات اسلامی پرورش دهیم و صفاتی را که در 

مان زنده کنیم، صادر اسالام از یک جماعت کوچک، یک ملت عظیم و مقتدر درست کرد، در ملت

و اعضااای  ادمساائولان وزارت ارشاا)بیانات در دیدار وزیر و « ترین دسااتاوردهاسااتها بزرگهمین

فرهنگ دینی وظیفه دولت  ی(. در اندیشه ایشان ارتقا0900/ 03/0شوراهای فرهنگ عمومی کشور، 

ها، گشاایش اقتصادی و ایجاد غنا در کشور و رفع ریزیاسات و تأکید دارند که دولت باید در برنامه

های در خطبه اناتمان انجام دهد )بیفرهنگ دینی را همز یمشاکلات و اصلاح امور اقتصادی و ارتقا

و  یختار یوالا یگاهجا توانیم یشاااانا یاناتبه ب یقدق ی(. باا نگاه51/5/0911نمااز جمعاه تهران، 

 ین، قرآن با انبود یاصل یزچ یک یخاگر تار»دانست:  «یقرآن ینشیب»را برگرفته از  یخیتار هاییآگاه

کرد؛ اما  یرا وارد خودش نم یختار -است یتبشار و برنامه یساازکه اصالاً برنامه انساان-عظمت 

. اهدا  قرآن کارسااز اساات.. یانب یکه برا ییهاهساات؛ البته بخش یخکه در قرآن تار بینیدیشاما م

 (.1/00/0901 ی،ا)خامنه« مهم است یختار ین،بنابرا

 کنندیآن موکول م یخگوناگون را به فهم تار هاییدهشااناخت درساات از پد یاخامنه اللهآیت

در واقع اطلاع از سرنوشت  یخاز تار یباورند که آگاه ینبر ا یشاان(. ا09/05/0902 ی،ا)خامنه

آگاه  یها و آحاد بشرملت یما را از سرنوشت عموم یدبا یخنگاه به تار»ها است: ملت یعموم

 یعموم یخهاست. سرگذشت تارسارنوشات ملت ین. ادهدیدرس اسات، راه را نشاان م ؛کند

 (.0/5/0903 ی،ا)خامنه« استهملت

از خطرات  ییک یندهو آ یفعل یتبه اشتباه افتادن در شناخت وضع« ملّت یخیحافظه تار تضعیف»

از  یکی یشان(. از نظر ا01/1/0930 ی،ااست )خامنه یاخامنه اللهیتاز نظر آ یخبه تار توجهییب
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 یتو انهدام هو شااانیخها با تارقطع رابطه ملت یو اسااتعمار یاسااتکبار یهاقدرت یهاحربه

 (. 50/1/0901 ی،اتوطئه است )خامنه ینا یهااز نمونه یکی ینفلسط یآنها است و ماجرا تاریخی

 اند:کرده یینرا تب یخنوع نگاه به تار ینا یجنتا ینتراز مهم یبرخ یاخامنه اللهآیت

وانمود  ییحوادث استثنا یکحوادث روزگار ما را  کنندیم یسع یاعدّه: »هایبندجبهه شناخت

اما  شود؛یعوض م یزندگ یهاروش شاود،یعوض م یزندگ یهاغل  اسات. رنگ ینکنند. ا

 ی،ا)خامنه «کندینم یداپ ییریبشاار، تغ یاصاال هاییبندبشاار و جبهه یزندگ یاصاال هاییهپا

09/05/0902.) 

 ییهاصحبت )ع(ینامام حس یماجرا یهاوقت درباره عبرت یکمن، : »یفو فهم وظا ی شرا در 

. گیریمیم یزن ییهاعبرت آموزیم؛یکه م ییهااز درس یرحادثه، غ ینکردم و گفتم کاه ما از ا

 فاقاتّ یاکه چه حادثه گویندیبه ما م« هاعبرت» یول یم؛بکن یدکه چه با گویندیبه ما م« هادرس»

هست  یزیچ یخدر تار(. »2/01/0900 ی،ا)خامنه «یفتداست اتّفاق بممکن  یاافتاده و چه واقعه

است...  دهیندغدغه، مربوط به آ ین. ایمدغدغه داشته باش یدبا یریم،از آن عبرت بگ یمکه اگر بخواه

من و  نییع ریخ... تایگرد یاشرح حال ما، در صحنه یعنی یخ. تاریمرا با قصّه اشتباه نکن یختار

مان هر کدام گوییم،یرا م یخ. پس، اگر ما شرحِ تاریمجا هست ینکه امروز ا هاییینهم یعنیشما؛ 

 ینکه مثل ما در ا یکس ینیم. بعد ببیمادر کدام قسمتِ داستان قرار گرفته ینیمو بب یمنگاه کن یدبا

آن طور عمل  یمباش ظبقسمت قرار گرفته بود، آن روز چگونه عمل کرد که ضربه خورد؟ موا

 (.51/9/0902 ی،ا)خامنه «یمنکن

خود، گذشته خود و  یخاز راه شناختن تار خواهیمیم: »یندهراه آ یهموارساز یبرا یختار کاربرد

و راه فردامان را  یمامروزمان را درست بفهم یم؛خود را درسات بشاناس یخ،تار ینبرجساتگان ا

 رایگذشته ب .کنیمیچشم نگاه م ینبا ا کنیم،ی... ما به گذشته که نگاه میمو باز کن یمبده یصتشخ

 ی،ا)خامنه «یمرا هموار کن مانیندهاساات تا راه آ یعبرت یهاساات؛ ما ایینهو آ یلهوساا یکما 

03/5/0901.) 

 

 یاخامنه اللهیتو آ )ره(ینیامام خم یخیدر گفتمان تار یمباحث روشهـ. 

  )ره(ینیاز منظر امام خم نگارییخو ضوابط تار اصول. 1
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بود.  )ره(ینیامام خم یهااز دغدغه یکیهمواره  یرانمعاصااار ا یخثبات و نگارش تار چگونگی

را  یانقلاب اسلام یخمعاصار، به خصاوص تار یخنگارش تار یامام درباره چگونگ هاییهتوصا

مورخان  یکردها بر ذهن و زبان و روو روش هاینشب یرگذارترینو تأث ینتردر زمره مهم توانیم

و همراه با  یقداشت، بازتاب دق یتحوزه اهم ینامام در ا یبه حساب آورد. آننه برا ندورا ینا

که  یپشت سر گذاشته بود. هدف 01دهه  یبه خصوص از ابتدا یبود که انقلاب اسلام یاتیجزئ

از  یریجلوگ» یگریو د یندهآ یهانسل یداریب یکی کردند،یم یمترسا یخاز نگارش تار یشاانا

در نگارش  بایستیمورخان م نگارییخکه تار یاگستره ین،بود. علاوه بر ا «نمغرضا یسینوغل 

شهرها بود که از جانب  یدر تمام یرانها و تظاهرات ملت اآثار خود تحت پوشش قرار دهند، قیام

 0910که در سال  یا(. نامه090 ،9م  :0901 ینی،خم ی)موسو شدیبر آن م یرچشمگ یدیامام تأک

بود که  یمهم یارنکات بس ینوشته شد، حاو یروحان یدحمیدالاسالام سحجت هباز جانب امام 

 کردیم یاننما کنند،یمعاصر انقلاب را ثبت و نگارش م یخکه تار یرا از مورخان یشانانتظارات ا

 یقدق ینبر ضرورت تدو یروحان یدحم یدبه س یشان(. ا015 ،50م  :0901 ینی،خم ی)موساو

 فرمودند: ینکردند و چن کیدتأ یانقلاب اسلام یختار

مردم قهرمان  نظیریب یانقلاب اسلام ةپر حادث و ینآفرحماسه یخبا دقت، تار یدبتوان یدوارم... ام»

که  دیتوجه داشته باش یدمورخ با یک. شاما به عنوان ییدرا بدان گونه که هسات ثبت نما یرانا

گونه که دستور بدان یا و یلندرا آنگونه که ما یختار ین،اکثر مورخ .یداشده یمیدار چه کار عظعهده

که کتابشان بنا است به چه  دانندیآنگونه که اتفاق افتاده است. از اول م نه نویسند،یاند، مگرفته

 یهکه چگونه مردم، عل یدنشان ده یدشما با ...رسندیهم م یجهدر آخر به همان نت برسد و اییجهنت

تفکر اسلام  یگزینرا جا یو فکر اسلام ناب محمد کردند یامق ییگراتحجر و واپس یداد،ظلم و ب

 نشان یدشما با کردند. یکاییکلمه اسلام آمر یکاسلام التقاط و در  داری،یهاسلام سرما ی،سلطنت

 یاو  یستیحرکت مارکس را متهم به یآن زمان که هر حرکت یةعلم یهاکه در جمود حوزه یدده

در دست مردم کوچه و بازار، مردم  دست باورینچند از عالمان د نیت کردند،یم یسیحرکت انگل

 یموسو« )آمدند یرونب یروززدند و از آن پ گذاشتند و خود را به آتش و خون یدهو زجر کش یرفق

 (.593، 50: جلد 0901 ینی،خم
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مد نظر امام  نگارییختار یکردو رو یخیاز گفتماان تار قیمتییذ یهااداده ینااماه حااو این

 یماندگارساز یبرا یریو تصو یاز اسناد صوت یریگبهره یسی،بر مستندنو یداست. تأک )ره(ینیخم

به  دهییآگاه یو مثبت مورخان، رسالت مورخان برا یمنف هاییژگیو ی،انقلاب اسالام یختار

است که امام در  یاز جمله نکات یخمردم و علما در تار یگاهبر نقش و جا یدتأک ینده،آ یهانسل

 اند.کرده یدها تأکبر آن یمکتوب به روشن ینا

 یهادر نهضت یتروحان یگاهجا به یخی،تار یدادهایاز رو یاریعلاوه بر نقش مردم در بس امام

 صد ینا: »فرمایندیم و شمارندیم آن یاصل را محر  یند یو علما داشتند اییژهتوجه و یعهش

 بوده یونروحان طر است، از  شده واقع که یهر جنبش ،کنیمیم ما ملاحظه یرا وقت یراخ سال

بر ضد  همشروط است. جنبش بوده آن وقت تنباکو بر ضد سلطان . جنبشیناست، بر ضد سلاط

 ولدر ط یاسلام یکشورها به ینید یعلما که ییهابدانند، خدمت اسلام ملت یدبا» یا« بود یمرژ

 (.52: 0915 یارکی،ن ی)صوف «یستن شمارش اند قابلکرده یختار

دساااتگاه حاکم و در عصااار ما خدمت مورخ به  یبرا نگارییخ، تار)ره(ینیامام خم یادگاهد از

: »... فرمایندیباره م یندر ا یشاناست، ا نگارییخآفات تار ینشرق و غرب، از بزرگتر یهاقدرت

 یادز غاتیباشد، منتها تبل ینفرشان آدم حساب یک یمن گمان ندارم در تمام سلسله سلاطین حت

دتر آدم از شاه عباس ب یدشا یهدر صفو ینکهکردند، با ا یغشاه عباس آن قدر تبل یاست؛ برا هبود

امثال ذلک، در  دانمیو نم یدهکردند و شاه ش یفشاه تعر ینآن قدر از ناصرالد یهنبوده؛ در قاجار

 یشهمکه در آن وقت بود، ه یغات. آن تبلیدشا یگرانبود که بدتر از د یظالم غدار یککه  یصورت

 یستیو مثل کمون یکاستآمر جمهوریسرئ یدوستمثل صلح یروانانوش یگستربوده است. عدالت

که اسمش را  یکه شما وقت ییآنها یشان،ها.. آن شاه خوب ینهاپرستند ااست .... اصلاً شاه یشورو

نوشتند  که بینیدیم یکتاب یک یتو یا آید،یدلتان م یاز او تو یفیتعر یک شنوید،یم نویسند،یم

خاطر  یهمان شاااه عباس جنت مکان اساات که پساار خودش را کور کرد  برا«... جنت مکان»

 ی)موسو« ها چه بر او گذشتهپادشاه یناز ا یرانکه ا داندی.... خدا م یطلبخاطر جاه یمملکت؛ برا

در نقد و رد  یانشااااهان و صاااراحت ب یخنوع نگاه امام به تار ین(. ا010، 0: م0901 ینی،خم

در دوران  یحت یعه،و محدثان ش یهانفق یانشده از آنان در مساخته یااساطوره هاییتشاخصا

 بوده است.  یرنظکم ینی،از عصر امام خم یشمعاصر و پ
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 و یاو اول یاانب یخالگوسااااختن تار یخی،امام در گفتمان تار یتمهم مورد عنا یرهااز محو یکی

و  خود بدان پرداخته یهاو نوشااته هایاسات که بارها در سااخنران یمقرآن کر یخیقصاص تار

احث مب یاند. از محورهاگرفتن از قصص آنان فرا خواندهو عبرت یاانب یخهمگان را به دقت در تار

 موارد اشاره کرد: ینبه ا توانیم بارهینشان در ایا

 در مبارزه با ظلم و طاغوت. یتعمر فعال یکعنوان خ  به یاو اول یاخ  انب یینتب -

السلام( با فرعون و لزوم اقتدا  یهو هارون )عل یشاه با مبارزه حضرت موس یهمبارزه عل یسهمقا -

 یبرابر دستگاه قدرتمند فرعون بودند، اما برا دو بزرگوار که در ابتدا تنها دو نفر در ینا یرهبه س

 نمودند. یامخدا ق

سلمانان م یبرا یو درس عبرت یحاکم اسلام یعنوان الگوبه )ع(یعل یرالملمنینو ام یامبرپ یرهس -

 (.01: 0930مسرور:  یو طاووس یمیانتخاب حاکم )کر یدر چگونگ

را  یااول و یامکتب انب یحصح یینمورخان در تب یرخط یفهخود وظ نامهیتدر وص ینهمنن ایشان

ا به سال ، اکتف)س(ینو ائمه معصوم ینبزرگان د یختار یانکه در ب شودیاند. امام متذکر ممتذکر شده

 هد  یدندارد؛ بلکه با اییدهامور، چندان فا ینو امثال ا یفو روز وفات و تولد و مقدار عمر شر

 ینی،خم یآن بزرگواران باشد )موسو یرهس یاردادن آنان و به تأساسوه قر یشان،ا یخاز مطالعه تار

 (.011 - 010، 50: م 0901

 انیشا یدارهایو د هایدر سخنران )ره(ینیامام خم یبارها از سو یختار یفبا هرگونه تحر مخالفت

اگر  است که ینمتفکر و متعهد ا ین،هر مورخ ام یفهقرار گرفته است. از نظر امام، وظ یدمورد تأک

 :یزدبرخ یانجر ینمواجه شد، به مبارزه با ا یگرمورخان د یاز سو یختار یفبا تحر

اق اتف یچشم همه ما به روشن یشرا که در پ یرانا یو مسائل جار یمهسات یاتح یدکه هنوز در ق ما»

بدون هراس  یانکه با قلم و ب بینیمیرا م یشگانیپطلبان و منفعتفرصات کنیم،یافتاده اسات، دنبال م

حکم  هو ب دهندیرا برخلا  واقع جلوه م یو نهضاات اساالام ینیمسااائل د یی،از هر گونه رسااوا

 یکو ش ینندبب توانندیکنند و قدرت اسالام را نم یقرا تصاد یتواقع خواهندیمخالفت با اسااس، نم

 یندارد. از ا یارناگو یارآثار بس یندهآ یهادر نسل یخبه اسم تار اسااسینوشاتجات ب ینکه ا یساتن

 یدادهاییو رو وناش تاکنانعقاد نطفه یاز ابتدا یراندر ا یاسلام یلشادن مبارزات اصاجهت، روشان

متفکر و متعهد بدان  یو علما یسااندگاننو یداسات که با یاز مساائل مهم افتد،یاتفاق م یندهکه در آ
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 ینا ینام یسااندگاننو یدهسااتند؛ با یاتواقع یفمسااموم در صاادد تحر یهابپردازند ... و امروز قلم

 یخموضوع، در تار ینا ص(. امام در خصو090، 9 : جلد0911 ینی،خم ی)موساو« ها را بشاکنندقلم

وقت،  یانقلاب فرهنگ یعال یشاااورا یسو رئ جمهوریسرئ ی،اخاامناه اللاهیاتاز آ 0/05/0910

ها درباره نهضت مشروطه و... مدارس و دانشاگاه یخبه کتب تار یافتهراه یفاتخواساتار اصالاح تحر

 .یندشدن آن را ارسال نما ییخواستند که گزارش اجرا یشانشدند و از ا

لاب در انق یروزیاز پ یشامام بود. امام پ یدنکات مورد تأک یگراز د یخیتار یرخدادها یقثبت دق 

 :فرمایندیباره م یندر ا 0920مرداد 

متعهد با  یسندگانمغرضان، نو یسینواز غل  یریو جلوگ یندهآ یهانسل یداریب یاست برا لازم»

 یرانا ینها و تظاهرات مسلمبپردازند، و قیام ینهضت اسلام ینا یختار یقدق یدقت تمام به بررس

و نهضاات  یتا مطالب اساالام یندآن ثبت نما یزهو انگ یخمختلف با تار یهارا در شااهرسااتان

(. از 090 ،9م :0911 ینی،خم ی)موساو« شاود یندهآ یهاسارمشاق جوامع و نسال انیت،روح

نموده و فرزند  گذارییخخود را تار یهابود که تمام نامه ینا )ره(ینیشخص امام خم هاییژگیو

 یخاقدام امام، امروزه بر پژوهشااگران تار ین. ارزش انمودندیکار ساافارش م ینبد یزخود را ن

رد ک یانقلاب تلق یختار یقثبت دق یبرا ییآن را الگو توانیو م یستن یدهپوش میانقلاب اسالا

 (.01: 0930مسرور:  یو طاووس یمی)کر

 یلیتحل یکردبود، رو یدامام راحل مورد تأک یاز سااو نگارییخکه در تار یگریاز نکات د یکی

معاصاار و انقلاب  یختار یقبود. امام راحل تنها ثبت و ضااب  دق یخیتار یرخدادها یندر تدو

 لیمعاصر و تحل یخو مورخان و پژوهشگران را به دقت نظر در تار دانستندینم یرا کاف یاسلام

پنجاه  ینکه اهل مطالعه هستند، ا ییما و آنها نویساانیخکه تار یدوارممن ام: »خوانندمیآن فرا 

 نیپدر و پساار چه به روز ا ینپنجاه سااال، ا ینکه در ا ینندسااال را تحت نظر قرار بدهند و بب

معاصر  یخنگاه امام منحصر به تار ین(. ا001، 1: م0911 ینی،خم ی)موساو ...«کشاور آوردند 

. به اعتقاد شودیرا شامل م یبشر یخدر نگاه کلان، تار یحت یااسلام و  یخبلکه تمام تار یسات؛ن

از آن استخرام نمود. به  یفراوان و گوناگون یهاها و نکتهدرس توانیم یختار یلبا تحل یشان،ا

 داررخورب یاز نگاه انتقاد یدبا یشااینیانو اسااتفاده از منابع پ یختار ینمورخ در تدو یشاااننظر ا

 یرفتهپذ قینیبا قطع و  یشینیانشدن در کتب پرا به صر  مطرح یخیهر گزارش تار یدباشد؛ نبا
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و  با شک یزن یخیتار یجمشهورات را یبه بعض یحت )ره(ینیمسالم بداند. امام خم یو آن را امر

 داند: یموارد باز م ینرا در ا یو بررس یقتحق یو جا نگرندیم یدترد

طاق  یهاخاموش شد و کنگره« آتشکده پارس»ولادت رسول اکرم که گفته شده است که  مثل»

است  نیلکن مطالب ا -گفته شده  یخ،شدنش با تارو خاموش شدنیختهشد. حالا ر یختهر یکسر

 یروحان یهم قوا یکیقوه حکومت جائر بوده است و  یکیکه دو قوه بوده است آن وقت که 

 -دو قوه شکست(؛ .... در ولادت آن آقا، حضرت رسول  ینرسول اکرم ا دنپرست؛ و به آمآتش

ظلم  یهاکردن آتشکدهمبدأ خاموش ینا ینکهاز ا یهکنا یاها خاموش شد، آتشکده –سلام الله علیه 

 ی)موسو «یزدبر یدظلم با ینکهاز ا یهکنا یخت،فرو ر یقصر کسر یهاکنگره هاییهاست، ..... و پا

راه مناقشه در سند و : »فرمایدیم ینهمنن یشانراستا، ا ین(. در ا012-010، 0: م0911 ینی،خم

است.  فیچراکه سند آن ضع یه؛مبارکه سجاد یفهدر صح یباز است؛ حت یاتاز روا یاریدلالت بس

نحو وثوق به صدور آن  یککه  شودیمضمون و فصاحت و بلاغت آن موجب م یاگرچه بلند

تا قابل استدلال در فقه شود.  یساتن یفهوثوق در تمام فقرات صاح جودشاود، لازمه آن، و یداپ

 یمفقرات آن ن یعهمانند نهج البلاغه ... بوده و در جم یفهاصحاب به قبول در صح یتلق ینهمنن

 (.010، 1: م0911 ینی،خم ی)موسو« باشد

 

 یاخامنه اللهیتاز منظر آ نگارییخو ضوابط تار اصول. 2
 نگارییختار یمختلف نسبت به مباحث روش یهادر برهه ی،اخامنه اللهیتآ یخیگفتمان تار در

 اللهیتآ یکه از سو یوجود دارد. از جمله مباحث مهم یشاانا یاز ساو یفروان یاظهارنظرها

ئه از ارا یختار یسندگانقرار گرفته اسات، اجتناب نو یدمورد تأک نگارییخدر حوزه تار یاخامنه

 یرخدادها یتو نقل قول و روا یآورجمع ینمورخ یفهمعتقدند وظ یشاناست. ا یخیتار لیلتح

امکان دارد، قضاوت خودشان را  کنند،یاقدام م یخیتار یلها به تحلکه آن یاست و زمان یخیتار

. شود یخیحوادث تار یواقع یتدر ماه ییرمکن است باعث جعل و تغامر م ینکنند و ا یلتحم

. دهدیرا انجام م یختار یلاز آن، خودش تحل یریگشاااد، هرکس با بهره یاتروا یختاار یوقت

 (.    00/05/0930 یردار،)م
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بر  یاخامنه اللهیتاست که بارها در محافل مختلف آ یادغدغه یخ،و سوءاستفاده از تار تحریف

 خیاساات که در تار ینا یگرد مسائله یک: »...فرمایندیباره م یندر ا یشااناند. اداشاته یدآن تأک

اساتفاده شده است. ساوء یخگفت که از تار یدتر بادرسات یربه تعب یاصاورت گرفته،  یفتحر

عوض کرد؛ اما در جهت  شودیعالم، واقع شاده است. آننه را که واقع شده است، نم حوادث

مدند آ - کندیرا درست م یعیو وس یمعظ یفها هم طاستفاده ینکه حالا ا -گوناگون  یهاادهاستف

لعاب  را رنگ و یبرسد؛ بخش یرا حذ  کردند و نگذاشتند به گوش کس هایتواقع یناز ا یبخش

را اصلاً خلق کردند که وجود نداشته است؛ که البته شما  یخرده پُررنگ کردند؛ بخش یکدادند و 

جهان هم  یخدر تار دانید؛یرا م یادیو موارد ز یداسلام خودمان سراغ دار یخرا در تار یشهانمونه

چند  شود،یصحبت م یدر باب تعصابات مذهب یامروز هم هسات. مثلاً وقت یخهسات، در تار

روز بر اساااس  یکمردم خود اروپا خبر دارند که  بلکه چند درصااد از یران،ا ردمدرصااد از م

 یساردر شهر پ -معرو  است   «یبارتلمسن»که به کشتار  - ینیکشتار خون ی،تعصبات مذهب

 نیجنگ ب یعنیاست؛  یمذهب حادثه یک ینشب کشتند؟ ا یکانجام گرفت و هزاران نفر را در 

تند؛ کش یسزاران نفر را در شهر پارشب تا صبح ه یکبوده است...  هایکها و کاتولپروتساتان

ه اصلاً قطع ینخبر دارند؟ ا یهقض ین  الان چند درصد از مردم فرانسه از ایتعصب مذهب یفق  برا

قدر خبر دارند؟ امروز منعکس بشود. از مردم ما چه یادر دن گذارندیحذ  شده است؛ نم یخاز تار

ب را به داشتن تعص - یاسلام یاز جمله جمهور - ییکشورها یا یکسان قدراروپا چه  ینیدشما بب

« تاس یخاز تار سوء استفاده یناند  احذ  کرده یخحادثه را از تار یناما ا کند؛یشماتت م یمذهب

 (.01/00/0901 ی،ا)خامنه

 یخیتار یجعل رخدادها یاخامنه اللهیتاز نگاه آ نگارییخمهم در حوزه تار هاییباز آس یکی

خودمان را نگاه  هاییههمسا ینا یخما تار یجعل کردند. وقت یخرا هم در تار یزهاییچ»اسات: 

مدون کشور عراق، در  یخندارد. در تار یترا جعل کردند که واقع یزهاییکه چ بینیمیم کنیم،یم

 نیمدون ا یخخصوص در تارمدون کشاور افغانستان، به یخدر تار یه،مدون کشاور ساور یختار

جعل شده، که انسان  یققدر حقاحذ  شاده، آن یققدر حقاساابق، آن یشاورو هاییجمهور

 یراًسابق است و اخ یشورو هاییرا که مربوط به جمهور« احمدآل» سفرنامه ین. اکندیتعجب م

 یجانذرباو قزاقستان و آ یکستانتاج یندر ا ینیدبب ید. شما نگاه کنیداخوانده ابدچاپ شده است، ل
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 ینیدروغ هاییتو شخص کشندیرا برم یجعل کردند. کسان یزهاییجاها، چه چ یرو سا یشورو

 ی،ا)خامنه« بکنند یخیتار اساااتفاده ینهااز ا کهینا یبرا یساااتند؛ن یچکاه ه آورنادیرا باالاا م

01/00/0901.) 

خلاصه عرض »... باشد:  یآموزکه هد  آن عبرت دانندیم یدکشور مف یرا برا یخیتار ایشاان

فاده در کردن باشد. استگرفتن و استفادهعبرت یبرا یدبا گوییم،یم جاینکه ما در ا یخیکنم؛ تار

که  یمخاطبان شما در جهت کمال. کدام کمال؟ کمال و استفاده یسازدر جهت انسان ی؟چه جهت

زحمت  یددار یشما براکه خود ش یهمان اسلام -و اسلام  یو انقلاب اسلام یاسلام جمهوری

جهت بود، غل  است. آن  ینکرده باشند. اگر در خلا  ا ینمع - کنیدیم یو جانفشان کشیدیم

و تجربه است.  یاستاز فرهنگ و س یجهت باشد، مخلوط یندر ا تواندیکه م یزیچ ینوقت ا

 ی،ا)خامنه «در آن باشد یفو تحر ییگوبا خلا  مبارزه یددر آن خلا  باشد؛ بلاشک با یدالبته نبا

01/00/0901.) 

ها دغدغه از سال ینداشته و متأثر از ا یمحل هاییختار ینبر تدو اییژهو یدتأک یاخامنه اللهآیت

 ی،محل هاییخدرباره تار یمتعدد یهاکتاب یمراکز پژوهش یگرو د یدر مرکز انقلاب اسلام یشپ

 مختلف منتشر شده است. یدر شهرها یانقلاب اسلام یخهمنون تار

 یرانملت ا یخاز موضوعات حساس تار یکی یاخامنه اللهیتآ یخیمقدس در گفتمان تار دفاع

 یژهوگوناگون از دفاع مقدس به هاییکسب اطلاعات و آگاه یاخامنه اللهیت. آشودیمحسوب م

 اند: نستهقرار داده و لازم دا یدجنگ را همواره مورد تأک یخخاطرات و تار یهاز زاو

که  یحجم کار ینکنم. ما همه ا یدو تأک یهتک خواهمیجنگ، من م یخ... در مقوله خاطرات و تار»

 که الان، هم سپاه، هم ارتش، ینکم است. با ا یاربس یرد،انجام بگ یددر مقابل آننه با یم،انجام داد

جنگ مشغول  یخهم ستاد کل و آن قسمت تار ی،مختلف مردم یهاهم بخش ی،هم حوزه هنر

 یزیکمتر از آن چ یاربس یت،هم از لحاظ کم ینها،مجموع ا یهاحال، فرآورده ینهستند، در ع ارک

آنها واقعا خوب است اما در  یفیاتاز ک یاگرچه بعض یفیتباشد، هم از لحاظ ک یداسات که با

و  هایها، برجساااتگها، لطفظرافت ها،یباییدهناده زنشاااان یادکاه باا یفیتیمجموع آن ک

. یلیزدن هست؛ خحر  یجا برا یلیو هنوز خ یستباشد، ن یبدوران عج ینا یاهیدرخشندگ

 هایبعض یم،اهزار عنوان کتاب درباره دفاع مقدس نوشته یا 111شود مثلاً ما  یگفته م ی  وقتینیدبب
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 خیاز مقاطع حساس تار یکیکم است. جنگ  یلیخ یناست؛ نه، ا یادز یلیخ ینکه ا کنندیم یالخ

حادثه  ینا یبشوند؛ بررس یروزهاست؛ چه در آن جنگ شکست بخورند، چه پ تهمه مل یبرا

از  یکیافتخارکردن،  یم؛که فق  افتخار کن ینها، ساارشااار از درس اسااات. نه اآن ملت یبرا

که وجود  هایییتدادن وضعگوناگون، نشان هاییاست؛ اطلاعات فراوان، آگاه یهقض یهابخش

 یهقض یگرد یهاوجود داشته باشد، از بخش یندهتواند در آیکه م هایییتداشاته اسات و وضع

 (.53/0/0912 ی،ا)خامنه  کنندیکار م یلیخ افتد،یکه اتفاق م ییهاجنگ یرو یااست. در دن

 

  یرانمعاصر ا یخبه تحولات تار یاخامنه اللهیتو آ ینیامام خم مواضعو. 

 انقلاب مشروطه. 1
ما  یبرا یختار ینکها یانو ب یقرآن یهاآموزه یادداشتنو انقلاب مشروطه: امام با به  )ره(ینیخم امام

 یمشااروطه در ذهن خود داشااتند و سااع یخاز مطالعه تار یژهو هایییافتهدرس عبرت اساات، 

 فتفرقه در ص یشان،. به نظر ایرندبهره گ یانقلاب اسالام یو رهبر یتاز آنها در هدا کردندیم

ها در امر و نقش آن یندر ا یگانهاز صحنه و نقش وابستگان به ب یونروحان رفتننیرومشاروطه، ب

 از عوامل شکست مشروطه بود.  یغرب ینآوردن قوان

با  زیملت را برگرداندند، اکنون ن یرمس یو بهبهان یکه در صدر مشروطه با کشتن نور همانگونه»

در (. »521: 0901 ینی،خم ی)موسو« پرورانند یهمان نقشه را در سر م یگرانو د یکشتن مطهر

به دست آورد،  هایییروزیآغاز شد و پ یراننجف و ا یکه مشروطه اساساً به دست علما یحال

را از صحنه خارم  یونروحان یغاتبا ترور و تبل یسیانگل یژهبه و یخارج یهادولت ابستگاناما و

اگر ملت، علما،  یزبازگشاات و اکنون نزدگان، اسااتبداد کردند و با ساالطه غربزدگان و شاارق

انقلاب به سرنوشت مشروطه دچار خواهد شد؛ با  ینکنند، ا یو روشانفکران سست یساندگاننو

 (. 521: 0901 ینی،خم ی)موسو «یشترنددشمنان ب مروزا ینکهتوجه به ا

 یریگمورد توجه بوده اساات، کناره )ره(ینیمهم مشااروطه که توساا  امام خم یهااز درس یکی

و  نیکه اگر در صدر مشروطه علما و ملمن کندیم یدبود. امام تأک یروزیپس از پ یانقلاب یروهاین

بدان ها و مستخان یبرا ییجا کردند،یآمده بودند و مجلس را قبضه م یدانروشنفکران متعهد به م

ه و مشروط ماندیگرفتند، نم یارآنها مجلس را در اخت یو گرفتن رأ یتو قلدرها که با ارعاب رع
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از صحنه پس از  ینمتد یروهایدورشدن ن یشان(. ا90: 0911 یری،)دهشا خوردیشاکسات نم

که از  یها و مفاسداز آن توطئه یداکنون ما با»کرده اسات:  یفتوصا ینانقلاب مشاروطه را چن

 ی)موسااو «یریمخوردند، عبرت بگ ینکه اساالام و مساالم اییلیآمد و سا یشپ ینینمتد یانزوا

مشروطه را  ی(. امام علت اجرانشادن اصال دوم متمم قانون اسااس590، 01: م 0901 ینی،خم

 (.90: 0911 یری،که بر انقلاب مشروطه مسل  شدند )دهش داندیم یاطینیش یرنگخدعه و ن

 یکرددرباره انقلاب مشروطه با رو یاخامنه اللهیتآ یکردو انقلاب مشروطه: رو یاخامنه اللهآیت

 یاخامنه اللهیتانقلاب مشااروطه از نگاه آ هاییبدارد. آساا یادیز یهمپوشااان )ره(ینیامام خم

 ی،نور الهفضل یخش اللهیتدر انقلاب مشروطه، جفا به آ یونگرفتن نقش روحان یدهعبارتند از: ناد

زده و عدم حضور مردم در نبود نظارت علما در مجلس، سلب اعتماد ملمنان، روشنفکران غرب

 یشپ» :فرمایندیدر جنبش مشروطه، م یتکنار گذاشتن روحان شناسییبمن آسض یشانصحنه. ا

 رهنگامى که علما را کنا یروزى،بود؛ اما بعد از پ یتدر کشااور خود ما، انقلاب مشااروط ین،از ا

 که رضاخان قلدر، فردى که ضد همه یدرس یىبه جا یتمنحر  شد و مشروط یرزدند، از مسا

نماز جمعه در  یهااز خطبه یکیدر  یشان. ا«یدخواهى بود، به حکومت رسهاى مشاروطهآرمان

وجه است که ت ینانقلاب ما ا یپرماجرا یخنهنکته در باب شناخت[ تار یک: »]فرمایندیباره م ینا

مشروطه،  بود تا دوره یبداد سلطنتدچار اسات یمتماد یهاساال ینکهکشاور ما بعد از ا که یمکن

 یک تینهضت مشروط بود که حادثه ینانتظار ا یعنیتنفس؛  یبود برا یفرصت یک یتمشاروط

از  یتنشد. مشروط ینجوربدهد؛ اما ا یبه آنها آزاد یاورد،ملت به وجود ب ینا یبرا یمجال تنفس

  آن مسل یهااز قدرت یکی یا یاقدرت مسل  آن روزِ دن یلهبه وس یگانگان،ب یلههمان اول به وس

 (.02/00/0913 ی،ا)خامنه« بود، مصادره شد یسکه دولت انگل یاروزِ دن

آننه من بر آن اصرار : »فرمایندیانقلاب مشروطه م نگارییخدر خصاوص تار یاخامنه اللهآیت

دوستان متعددى این را درمیان ها پیش با گارى مشاروطه است که از سالدارم، مسائله تاریخن

ام. ما واقعاً احتیام داریم به یک تاریخ مستند قوى روشنى از مشروطیت. ام و بحث کردهگذاشته

را باید درسات تبیین کنیم، که البته وقتى این تاریخ تبیین شد و در سطوح مختلف  مشاروطیت

پخش و منتشر  -قیقى آموزى و دانشگاهى، چه در سطوح تحچه در سطوح دانش -آماده شاد 

خواهد شد. حقیقت این است که ما هنوز از مشروطیت یک تاریخ کامل جامعى نداریم؛ این در 
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الاسلام یا بقیه چیزهایى مربوط به مشروطیت از قبیل همان نوشته ناظم هاىهحالى است که نوشت

هایى از قضاایه خوانند و برداشاتکه از آن زمان نوشاته شاده، در اختیار مردم اساات؛ دارند مى

 (.3/5/0912 ی،ا)خامنه« ها غالباً هم صحیح نیستکنند که این برداشتمشروطیت مى

  

 صنعت نفت شدنملی. 2

صنعت  شادنیاگرچه نفس رخداد مل )ره(ینی: امام خمصنعت نفت شدنیو مل )ره(ینیامام خم 

اب انقل یروزیپس از پ یجبهه مل هایسازییاناما با توجه به جر دهدیقرار م ییدنفت را مورد تأ

کتر درباره د گیرد،یمسائل صورت م یبعض یهجبهه عل ینا یانتقادها که از سو یو برخ یاسلام

 یشاناگرچه همواره ا یزن یکاشان اللهیت. امام درخصوص آکنندیرا مطرح م یانتقادات تند قمصد

ند. در دوم داشت یشاننسبت به ا یزن یتقاداتاما ان کرد،یم یاد یشانو با احترام از ا کردیم یترا حما

علت  ازروزنامه الاهرام مصر که  یرسردب یکله ینامام در مصااحبه با محمد حسن 0920 ماهید

 ینخلاصه آن انتقادات را به ا یشانبود، در پاسخ به سئوال ا یدهپرس ینهضت اسلام یرشدنفراگ

 شدند: یادآورنحو 

 ىیاسهاى سبود. جنبه یاستمصدق، اصل س -قدرت، ناشى از اسلام است. در زمان کاشانى این»

وجه را ت ینىهاى دجنبه یدجنبش قوى بود. در زمان کاشانى، هم به وى نوشتم و هم گفتم که با

 ینىد و به جاى آنکه جهات ینىهاى دجنبه یتبه جاى تقو یشاننخواستند. ا یا. نتوانستند و یدکن

مجلس شدند که اشتباه بود. من  یسشدند؛ رئ یاسىغلبه بدهند، خودشان س یاسىبه جهات سرا 

 (. 511، 2: م0901 ینی،خم ی)موسو« بشوند یاسىکار کنند نه آنکه س ینبراى د یدگفتم که با

خ  آن  یکدانست که  یرا دو خ  مواز یکاشان اللهیتامام به دکتر مصدق و آ یدگاهد توانمی

 ادیآنها بوده و حضرت امام با احترام از آنها  یضداستعمار یتپاسداشت سوابق مثبت و شخص

 شده است.  یادکه باز هم اغلب با حفظ احترام  یوجه انتقاد یگرکرده و خ  د

صنعت  شدنیبه واقعه مل یاخامنه اللهیتآ مواضع :صنعت نفت شدنیو مل یاخامنه اللهآیت

 ینتحقق ا یلاز دلا یکی یشاااناساات. ا یکسااان )ره(ینیبا مواضااع امام خم یادینفت تا حد ز

صنعت  شدنیمل یهدر قضا: »دانندیم یونجانبه علما و روحانهمه یاز همراه یرا ناشا یروزیپ

که  یدنبود، مطمئن باش یکاشان اللهیتآ رحومبودند که جلو افتادند. اگر م یوننفت هم باز روحان
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 یریعده به تعب یک. حالا گرفتیکشور پا نم یندر ا وجهیچصنعت نفت به ه شدنیمل مسائله

بعد به  خوردند،یرا م یشااکن هسااتند؛ نان نهضاات ملکه بنده کردم، نمک خوردگانِ نمکدان

، بود و اگر او نبود یهقضاا ینکه او جلودار ا ی  در حالکنندیم ییبدگو یکاشااان الل ّهیتمرحوم آ

(. 00/1/0912 ی،ا)خامنه «رسیدینم ییکشور، به جا ینصنعت نفت در ا شدنیمل قطعاً مسئله

 :فرمایندیم یگرد ییدر جا یشانا

 ید،ا بخوانر یختار گویمیمن مدام م ینکهاست. ا یختار ینهاا ینیدصنعت نفت؛ بب شدنیملّ نهضت»

شدن  ینبود، قطعاً نهضت ملّ ینید یزهاست. اگر علما نبودند و انگ ینهاا یبرا ید،تأمّل کن یخدر تار

 بانیبود. پشت انیکاش اللهیتنهضت آ ینا را همه بدانند. در مقدّمه ینا رفت؛ینم یشصنعت نفت پ

 یجمع یکفکر،  یندر قم بود. مروّجان ا یخوانسار یّدمحمّدتقیمثل مرحوم آس یدیاو مرجع تقل

متفکّر  یندهگو یفعّال مذهب کیو  یک درجه یِمنبر یک ینی،عالم د یکدر قم و در مشااهد ما 

آمدند. بعد که مرحوم  ینخاطر دبودند، مردم به ینهضاات ملّ ینمروّج ینها]بودند[؛ ا یک درجه

را کنار گذاشتند، مصدّق شکست خورد. تا  هایرا جدا کردند، علما را طرد کردند، مذهب یکاشان

کت ]عنصر[ از آن گرفته شد، حر ینا یبود، حرکت به جلو بود؛ وقت ینید یمانبود، تا عنصر ا یند

در  آمد سچمدان اسکنا یکبا  یکاییآمر یکبه عکس شد.  یلمتوقّف شد، شکست خورد، تبد

 (. 03/01/0932 ی،ا)خامنه« را به هم زد یاقضا تهران و همه

  

 مرداد 21 کودتای. 9

 ینا: »فرمایندیمرداد م 51 یدر مورد کودتا )ره(ینی: امام خممرداد 21 یو کودتا )ره(ینیخم امام

اقشار مملکت ما واقع شد،  یرسا -که  کنمیعرض م -و علما و  یاسیغفلت بزرگ از رجال س

 ناش را هم گرفتند که قدرتمندش کنند. از آکردند بر ما و دنباله یلآدم ]شااااه[ را تحم ینو ا

ها شده است... قدرت دست دکتر مصدق آمد لکن اشتباهات هم داشت. وقت تا حالا هم غفلت

ه بود ک یناز اشتباهات ا یکیخدمت بکند لکن اشتباه هم داشت.  خواستیمملکت م یاو برا

 ینرا. ا یهاش نکرد که تمام کند قض]محمدرضاشاه[ را خفه ینکه قدرت دستش آمد، ا یآن وقت

ارتش دساات او بود،  ینکها یاو نداشاات، برا یبرا یکار یچنداشاات آن وقت، ه وا یبرا یکار

طور نبود که  ینارزش نداشت آن وقت. آن وقت ا ینهم ا  ینها دسات او بود، و اهمه قدرت
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ن چنگال او بود لک یربود و ز یفباشد ... مثل بعد که شد. آن وقت ضع یآدم قدرتمند یک ینا

ه وکلا را وادار کرد ک یکی یکیمنحل کرد و  یشااانمجلس را ا هینکا یگرد یشااد. غفلت یغفلت

بعد از  شااد و آنکه یداشاااه پ یبرا یقانون یقطر یکاسااتعفا دادند،  ی. وقتیداسااتعفا بده یدبرو

 ینرا  ا یروزکرد نخساات یینبا شاااه اساات؛ شاااه تع یروزنخساات یینتع یساات،مجلس ن ینکها

ول به ق یران،مرد را دوباره برگرداندند به ا ینآن ابود که از دکتر واقع شاااد و دنبال  یاشاااتباه

 ین(. امام در ا93، 9: م0901 ینی،خم یموسو« ) که محمدرضاشاه رفت و رضاشاه آمد یبعض

( صورت گرفت، یارمحمدرضاشاه )در زمان دولت بخت یمرژ یروزها ینکه در واپس یساخنران

که رجال  ترساامیمن م»که  دهدیامه مو اد داندیما و روزگار ما م یبرا یحوادث را درساا ینا

 یلهسو ینو روشانفکران و اقشار ملت ما دوباره دستخوش اشتباه شوند و بد یاسایو سا یعلم

 (.93، 9: م0901 ینی،خم ی)موسو «خوانمیبر دشمن فرا م یروزیتا پ یاریآنان را به هوش

در  یانکودتاچ یتموفق یعلت اصل یزن یاخامنه اللهیت: آمرداد 21 یو کودتا یاخامنه اللهآیت

 یبه رهبر یتدکتر مصادق و روحان یبه رهبر گرایمل یروهاین ینرا اختلا  ب 0995مرداد  51

ان است که ال ینماجرا ا ینمهم ا یاربخش بس: »فرمایندیباره م ینو در ا دانندیم یکاشان اللهیتآ

خصوص جوانان ما به آن توجّه کنند. دشمن به خواهمیاست که م یمطلب ینو ا کنمیعرض م

را از  یو سردمداران دولت یاسیّونلذا درصدد برآمد تا س یست؛چ یرانملت ا یروزیکه راز پ یدفهم

 و دفاصااله انداختن ینشااانجدا کردند و ب یکاشااان اللهیتجدا کند. آنها را از آ ینو د یتروحان

را  یرانتوانست ملت ا یکاشاان اللهیته مرحوم آک 0990 یرت 91متأسافانه موفّق هم شادند. از 

در تهران توانسااتند مصاادّق را  یکاکه عوامل آمر 0995مرداد  51تا  یاورد،طور به صااحنه بآن

 یکسال و  یکاز خود نشان ندادند،  یحرکت یچسرنگون و تمام بساط او را جمع کنند و مردم ه

ور و با کش ینضدّ استقلال ا یادیا وساطت اماه، ب یکسال و  یک ین. در ایدطول نکش یشترب هما

که  نیکرد، تا ا یادز یکاشان یملت، دکتر مصدّق مرتّب فاصله خود را با آقا ینتوطئه دشمنان ا

 ودها موجنامه ینهمه ا -مرداد نامه نوشت  51 یچند روز قبل از ماجرا یکاشان اللهیتمرحوم آ

ود به وج یشما کودتا کنند و مشکل یهعل ید،که دار یوضع ینبا ا ترسمیو گفت من م -اسات 

بود. ملت  اجینهستم  اشتباه او هم یرانمردم ا یبانیآورند. دکتر مصدّق گفت من مستظهر به پشت

 ندکها را پُر که صحنه کردیوادار م - یکاشان اللهیتمثل آ یکس - یترا سرانگشت روحان یرانا
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بود  یننشو خانه یمنزو یمرداد که کاشان 51. در دازدینو جان خود را به خطر ب یایدب یدانو به م

عدم حضااور او در صااحنه  -و از خود جدا کرده بود  یو در واقع دولت مصاادّق او را منزو -

 کایآمر یممأمور مستق هاییدر صحنه حضور نداشته باشند؛ لذا کودتاچ یزموجب شد که مردم ن

شت اوباش م یکه تصرّ  درآورند و کودتا کنند. از ارتش را ب یبخش یراحتو به یایندب توانستند

 یکتاااتورىِو الواط تهران را هم راه اناداختناد و مصااادّق را سااارنگون کردناد. پس از آن، د

ال او لگدم یکتاتورید یهاچکمه یرملت ز ینسال ا وپنجیستبه وجود آمد که ب یمحمدرضاشاه

 ییومچون همان نفت را به کنسرس ید؛و پوچ گرد یچشدن صنعت نفت هم در واقع هیشد و مل

آن را کردند. هرچه دشمن خواست، همان شد؛ به خاطر جداشدن از  یطرّاح هایکاییدادند که آمر

: »... فرمایندیم یگرد ییدر جا یشان(. ا51/1/0911 ی،ا)خامنه« عبرت است ینها. اینو د یتروحان

و از دساات  هایساایچنگ انگل کشااور بود، از یدولت مصاادّق که نفت را که منبع ثروت ملّ

توانست خارم کند،  -یگرانو د یکاشان اللهیتمرحوم آ-که بودند  یبا کمک افراد هایسایانگل

 یدکرد با فکر ها،یسانگل یبود. در مقابلِ دشمن یکابه آمر یهانجام داد و آن تک یخیاشتباه تار یک

بود؛ به  کایآن روز از نظر او آمر نیباپشت ینداشاته باشاد، ا المللیینب عرصاه رد یبانیپشات یک

 هاایییکآمر یشی،اندو ساده ینیبخوش ینبود. از ا هایکاییاو به آمر یداعتماد کرد؛ ام هایکاییآمر

 (.05/1/0930 ی،ا)خامنه« مرداد را به راه انداختند وهشتمیست[ بیاستفاده کردند و ]کودتا

 

 یانقلاب اسلام. 0
چون  یاز تحولات یآموزانقلاب و با درس یحفظ دساااتاوردها یتبا در  اهم )ره(ینیخم اماام

 شان انتقال تجاربدغدغه ترینیاز اصل یکی یروزیاز همان بدو پ یانقلاب مشروطه، با هوشمند

 ثبت و یبرا ینیخم یداحمدبه مرحوم س دادنیتبود. مأمور یندهآ یهاانقلاب به نسال یخو تار

 یراب یمرکز اسناد انقلاب اسلام یسدستور تأس یشان،ار مرتب  با خود او اخب هاروایت یریتمد

 رینگایخو تار یخبه تار دادنیتکه در اهم یمختلف یو رهنمودها یانقلاب اساالام یختار ینتدو

 . شودیمحسوب م یشانا یخیمباحث گفتمان تار ینداشتند، از مهمتر

بود. آننه  )ره(ینیامام خم یهااز دغدغه یکیهمواره  یرانمعاصر ا یخثبت و نگارش تار چگونگی

به  یبود که انقلاب اسلام یاتیو همراه با جزئ یقداشت، بازتاب دق یتحوزه اهم ینامام در ا یبرا
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که مورخان در  کردندیم یدمکرراً تأک یشانپشت سر گذاشته بود. ا 01دهه  یخصوص از ابتدا

 یرربه رشته تح ینبرند و آثار یادحوادث صدر مشروطه را از  ی،انقلاب اسلام یختار یانثبت جر

 یردگقرار ب یدمورد تأک یرانمردم ا یانم یتفکر انقلاب یجاددر ا یعتشااا یتکه نقش روحان یددرآ

 (.019 ،50م  :0901 ینی،خم ی)موسو

مام ا یخیگفتمان تار یدر راستا یدرخصاوص انقلاب اسالام یاخامنه اللهیتآ یخیتار گفتمان

 اللهیتآ یهاانقلاب از جمله دغدغه یختار یو در تداوم آن قرار دارد. حفظ دستاوردها )ره(ینیخم

 هبریمن از مقام معظم ر: »کندیباره نقل م یندر ا ینیانالله حسبوده است. مرحوم روح یاخامنه

 داشت یتما اهم یبرا یانقلاب اسلام یلدر اوا یخنگارش تار قدر¬ین: افرمودند¬یکه م یدمشن

را رها کند و به نگارش  ییاجرا یاز ما کارها یکی یمگرفت یمتصم یهاشام یبار با آقا یککه 

 «.موضوع بپردازد ینو سروسامان دادن به ا یانقلاب اسلام یختار

ته و دانس یمورخان انقلاب اسلام یفهرا وظ یانقلاب اسلام یحصح یختار ینتدو یاخامنه اللهآیت

 یجهان، تاکنون در روشنگر یدر کشور و حت یانقلاب اسلام یتباور بودند که به رغم اهم ینبر ا

و قابل  یحسااااس پس از آن کار چندان جد یهاو دوره یمحادثه عظ ینهمه جوانب ا یانو ب

در جمع  0913/ 5/ 50 مورد در مورخه یندر ا یشاناست. ا یامدهدر ن یرتحر به رشاته هیتوج

 :فرمایندینشر م وزهاندرکاران حدست

و حوادث پس از آن( دچار غفلت واقع شده  یعظمت )انقلاب اسلام ینبا چن یموضوع متأسفانه»

کار  یباًتقر ی،محصولات فرهنگ یگرکتاب و د یدو تول یانقلاب اسالام یخنگارش تار ینهو در زم

 یارک یانقلاب اسلام یو واقع یحصح یخدر خصوص نگارش تار یدانجام نشده است ... با یخاص

 «.گذشته جبران شود یهاو غفلت مانجا یجد

 یرد،مورد ملاحظه قرار گ یدبا یانقلاب اسااالام یختار ینکه در تدو ییهامللفه یشااااننظر ا از

 عبارتند از: 

 یمظع یداریو ب المللیینجامعه، گسترش ارتباطات ب یاسیس هاییآگاه یشافزا یلبه دل 

متفاوت  یاربس یگرد هاینگارییخبا تار یرانا یدر مورد انقلاب اسلام نگارییخمردم، تار

 است.
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 یفیتبه ک یتوجاه جد یاازمنادن یانقلااب بااعظمت ینچن یخو نگاارش تاار ینتادو 

 است.  نگارییختار

 یفیتاستحصال مطلب، ک یفیتنگارش، ک یفیتک یدبا یانقلاب اسلام یخدر نگارش تار 

 .یرندحتماً مدنظر قرار گ هایتاولو ینشدر گز یفیتدر نحوه ارائه مطلب و ک

 باشد که مخاطب را اقناع کند. یابه گونه یدمطالب با 

 یضرور یانقلاب اسلام یخمورد نظر در تار هاییتنگارش اولو یبرا یجدول زمان یهته 

 است.

  یرااساات ز یانقلاب اساالام یخاز مسااائل مهم در نگارش تار یکیانتخاب مخاطب 

و  یاسات که از حوادث انقلاب اسلام ینسال جوان یخ،تار ینطب امخا ترینیاصال

 ندارد.  یآن اطلاع یامدهایو پ هایزهانگ یات،جزئ

 مهم است. قرار دادن  یارحوزه بس یندر ا یمجاز یفضا هاییتلزوم اساتفاده از ظرف

 کمک یسندگاناز محققان و نو یاریبه بس ی،مجاز یدهنده در فضااسناد متقن و جهت

 (. 90/0/0931 ی،اخواهد کرد )خامنه یانیشا

 
 یو مقام معظم رهبر )ره(ینیامام خم یخیگفتمان تار هاییژگیو یقیمطالعه تطب جدول

 پیامد
الله آیت

 ایخامنه

امام 

 )ره(خمینی
 موارد

رویکردهای 

 اصلی

ای از الله خامنههم امام خمینی و هم آیت

 تاریخ به عنوان
  

نگاه کاربردی و 

کارکردگرایانه به 

 تاریخ

عرصه 

 بینش

این موضوع در رویکرد تاریخی امام و 

ای به شکل بارزی وجود الله خامنهآیت

 دارد

  

 توجه بیشتر به تاریخ

در مقایسه با  اسلام

 تاریخ ایران باستان

ای الله خامنهگفتمان تاریخی امام و آیت

 مبتنی بر نگاه دینی است.
   تاریخنگاه دینی به 
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بهره گیری از سیره انبیا و امامان اهم از 

ای مورد الله خامنهسوی امام و هم آیت

 تأکید قرار گرفته است.
  

الگو گرفتن از تاریخ 

 انبیا و امامان

ای بر الله خامنههم امام و هم آیت

 مستندسازی تاریخ تأکید دارند.
  رویکرد پوزیتویستی 

حوزه 

 روش

  - ای بر تحلیل تاریخ دارند.تأکید ویژه )ره(امام
رویکرد تحلیلی در 

 تدوین تاریخ

نقش روحانیت در تحولات تاریخی ایران 

و لزوم توجه به این موضوع از سوی هر 

 دو رهبر مورد تأکید ویژه است.

  

تأکید بر نقش 

روحانیت در 

 تحولات تاریخی

هر دو رهبر در این زمینه اشترا  نظر 

 دارند.
  

مقابله با تحریف 

تاریخ از سوی 

 مورخین

برخورد با جعل تاریخ از سوی برخی 

مورخین در مقاطع مختلف از سوی امام  و 

ای مورد تأکید قرار گرفته الله خامنهآیت

 است.

  
مقابله با جعل 

 رخدادهای تاریخی

ای تأکید الله خامنهدر گفتمان تاریخی آیت

 شده است. های محلیزیادی برتاریخ
 - 

های توجه به تاریخ

 محلی

توجه به خاطره نویسی به ویژه در 

نگاری دوره دفاع مقدس از سوی تاریخ

ای مورد تأکید قرار گرفته الله خامنهآیت

 است.

 - توجه به خاطرات 

هر دو رهبر نگاه مشترکی به تحولات  

 انقلاب مشروطه دارند.
  انقلاب مشروطه 

تحولات 

 تاریخی
رخداد را ای این الله خامنهامام و آیت

ای سیاه در تاریخ انقلاب مشروطه نقطه

 کنند.قلمداد می

  
الله اعدام آیت

 فضل الله نوریشیخ



 1011پاییز  39 شماره راهبردی، مطالعات فصلنامه   100

هر دو رهبر به وابستگی رضاخان به 

انگلیس و نقش انگلیس در کودتا تأکید 

 دارند.

  کودتای رضاخان 

ای به نقش پر الله خامنهتأکید امام و آیت

 شدن صنعت نفت.رنگ روحانیت در ملی 
  

شدن صنعت ملی

 نفت

نسبت به مباحث  الله خامنه ایامام و آیت

کودتا، رویکرد مشترکی دارند و موفقیت 

آن را در نتیجه اختلا  بین نیروهای ملی 

 دانند.می

   مرداد 21کودتای 

ای الله خامنهدر گفتمان تاریخ امام و آیت

چه در حوزه بینش و چه در حوزه بینش 

 ها وجود دارد.اشترا  زیادی بین آن

  انقلاب اسلامی 

در حوزه تاریخ  )ره(در گفتمان تاریخی امام

نگاری دفاع مقدس اشاره خاصی وجود 

الله ندارد اما در گفتمان تاریخی آیت

های مختلف ای بر جنبهای توجه ویژهخامنه

نگاری دفاع مقدس و اهمیت آن تاریخ

 وجود دارد.

 - دفاع مقدس 

 

 

 گیرینتیجه
 اللهیتو آ )ره(ینیامام خم یخیگفتمان تار یشده در متن مقاله و با بررساساس مباحث مطرح بر

وزه چه در ح یاخامنه اللهیتگرفت گفتمان امام و آ یجهنت توانیم یقی،تطب یکردبا رو یاخامنه

 دردارد. در واقع اشترا   یهمپوشاان یادیو چه در حوزه روش تا حد ز یخکلان با تار یکردرو

بوده که  یاسلام یساز نظام جمهورنقاط ثبات ینتراز مهم یکی یاخامنه اللهیتگفتمان امام و آ

ها و ها و مقابله با چالشارزش کردنینهو نهاد یرفتارسااااز ی،ساااازدر فرهنگ بدیلیینقش ب

امام  لامیهمان گفتمان انقلاب اس یاخامنه اللهیتداشته است. گفتمان آ یها در نظام اسلامبحران
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امام  یخیقرار دارد. گفتمان تار یکدیگرها کاملاً در انطباق با آن یخیاست. گفتمان تار )ره(ینیخم

حکومت  یهبر نظر یاز اساالام مبتن یعیقرائت شاا در واقع همان یاخامنه اللهیتو آ )ره(ینیخم

ناخته ش یانقلاب اسلام یاندر جر یروزمسل  و پ یشبود که به عنوان گرا یهفق یتو ولا یاسلام

بر  یو مبتن نگریستیم یمذهب یهااز منظر آموزه یخبه تار یخی،نوع نگاه تار ینشاده اسات. ا

قبل از  یخپس از اسلام به تار یرانا یختار یحبود. ترجها آموزه ینا یاز محتوا یانقلاب یهاانگاره

ام، نگاه قبل از اسل یختار هبعد از اسلام نسبت ب یرانا یختار یو غنا یبودن به برتراسالام، قائل

تحولات  یهادر بزنگاه یتروحان یبر نقش محور یدتأک یخی،به تحولات تار ینیو د یدئولوژیکا

دو  نیاز معدود نقاط افتراق ا ید. شاآیدیگفتمان به شمار م یناز وجوه بارز ا یرانمعاصر ا یختار

و در  نیمورخ یاز سو یخیتار قایعو یلامام بر تحل یدتأک نگاری،یختار یگفتمان در حوزه روش

جامع اخبار، اساااناد و مدار   یآورجمع یبرا ینبه مورخ یاخامنه اللهیتآ یهمقاابل توصااا

ها اساات چرا که قضاااوت آن یخیتار یرخدادها یلها از تحلآن یزپره و یخیتار یرخدادها

 بگذارد.   یرتأث یخیتار یرخدادها یقبر حقا تواندیم
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 منابع
 مجموعه ،)ره(ینینگرانه امام خمیختار یهااز آموزه یرانیا ینگاریختار یرپذیریتأث ،(0930محسن ) ی،ملمن ینب؛احمدوند، ز

 .اصفهان: انتشارات کانون پژوهش ،یو تمدن نوین اسلام یانقلاب اسلام یهمایش مل ینمقالات دوم

 .09شماره  - 0911: تابستان ینپژوهشنامه مت یخ،و دانش تار ینیامام خم ،(0911حسن ) حضرتی،

دفتر  یرساناطلاع یگاهاز پا یابیباز ی،با مقام معظم رهبر یانآموزان و دانشاجودانش یدار(، د05/1/0930) یدعلیسا ای،خامنه

 یمقام معظم رهبر

 یگاهاز پا یابیباز ی،و مسااائولان مطبوعات کشاااور با مقام معظم رهبر یرانمد یدار(، د09/05/0902) یدعلیسااا ای،خامنه

 یدفتر مقام معظم رهبر یرساناطلاع

م دفتر مقام معظ یرساناطلاع یگاهپااز  یابیباز ی،اقشار مختلف مردم با مقام معظم رهبر یدار(، د01/1/0901) یدعلیس ای،خامنه

 یرهبر

ام دفتر مق یرساناطلاع یگاهاز پا یابیباز ی،استان سمنان با مقام معظم رهبر یونروحان یدارد ،(01/1/0912) یدعلیس ای،خامنه

 یمعظم رهبر

 یدفتر مقام معظم رهبر یرساناطلاع یگاهاز پا یابیباز ی،مردم قم با مقام معظم رهبر یدار(، د03/01/0932) یدعلیس ای،خامنه

 یدفتر مقام معظم رهبر یرساناطلاع یگاهاز پا یابیباز ی،مردم لار با مقام معظم رهبر یدار(، د03/5/0910) یدعلیس ای،خامنه

 یگاهاز پا یابیباز ی،الله )ص( با مقام معظم رهبرمحمد رسول 50فرماندهان لشاکر  یدار(، د51/9/0902) یدعلیسا ای،خامنه

 یدفتر مقام معظم رهبر یرساناطلاع

ر دفت یرساناطلاع یگاهاز پا یابیباز ی،با مقام معظم رهبر یدگلمردم کاشان و آران و ب یدار(، د51/1/0911) یدعلیس ای،خامنه

 یمقام معظم رهبر

 یگاهاز پا یابیباز ی،کشاااور با مقام معظم رهبر یهنرمندان و مسااائولان فرهنگ یدار(، د55/0/0909) یعل یدسااا ای،خاامنه

 یدفتر مقام معظم رهبر یرساناطلاع

ام دفتر مق یرساناطلاع یگاهاز پا یابیباز ی،از فرماندهان سپاه با مقام معظم رهبر یجمع یدار(، د50/1/0901) یدعلیس ای،خامنه

 یمعظم رهبر

 اهیگاز پا یابیباز ی،با مقام معظم رهبر یسلاممسلولان و محققان مرکز اسناد انقلاب ا یدار(، د90/0/0931) یدعلیس ای،خامنه

 یدفتر مقام معظم رهبر یرساناطلاع

دفتر مقام معظم  یرساناطلاع یگاهاز پا یابیباز ی،از پاسداران با مقام معظم رهبر یجمع یدار(، د2/01/0900) یدعلیس ای،خامنه

 یرهبر

از  یابیباز ی،با مقام معظم رهبر یرانا یاسلام یجمهور یصدا یخگروه تار یاعضا یدار(، د1/00/0901) یدعلیسا ای،خامنه

 یدفتر مقام معظم رهبر یرساناطلاع یگاهپا

با مقام معظم  یتسالگرد مشروط ینصدم یشهما یعلم هاییتهو کم یمرکز یشورا یدارد ،(3/5/0912) یدعلیسا ای،خامنه

 یدفتر مقام معظم رهبر یرساناطلاع یگاهاز پا یابیباز ی،رهبر

 یرساناطلاع یگاهاز پا یابیباز ی،با مقام معظم رهبر یجیبس یانآموزان و دانشجودانش یدار(، د3/1/0911) یدعلیس ای،خامنه

 یدفتر مقام معظم رهبر



 101  یخی...گفتمان تار یقیمطالعه تطب

ر دفت یرساناطلاع هیگااز پا یابیباز ی،مسئولان و کارگزاران نظاام با مقام معظم رهبر یدارد ،(91/0/0935) یدعلیسا ای،خامنه

 یمقام معظم رهبر

های ایران، به کوشش ، یادداشتشکست یا پیروزی، بحثی پیرامون رابطه ایران و جهان اسلام(، 0900آبادی، فیروز ) دولت

 .نایگودولو و لورینی پانتزا، ترجمه: فیروزه مهاجر، تهران: ب

 .یتهران: مرکز اسناد انقلاب اسلام ،ینیامام خم یاسیس یهبر نظر یدرآمد(، 0911محمدرضا ) دهشیری،

 ، تهران: سمت.(یانتقاد یتعقلان یافت)با رهیدر علوم اجتماع یقروش تحق ،(0911) یعل ساعی،

 ماهنامه، «معاصر نگارییخدر تار یدجد یفضا یمو ترس )ره( ینیخم امام روشن،یهسا یفراساو» ،(0915) یتق یارکی،ن صاوفی

 .3 سال دوم، شماره یران،ا یاسیس یخو تار یشهاند

و علوم  یاتدانشــکده ادب ۀمجل،در -یقیتطب یخیتار یقاتدر تحق ی(، معضاال آزمون اسااتدلال عل0910ّمحمدرضااا ) طالبان،

 معلم. یت، تهران: دانشگاه ترب21-20شماره  ،یانسان

 نشر آگرا. یبا همکار یهن: نشر لوتهرا ،یاجتماع ییراتتغ یشناسجامعه(، 0913عادل ) یمی،غلامرضا؛ ابراه غفاری،

 .یزدهمس کتاب نقد، سال چهارم، شماره «)ره(ینیامام خم یشهدر اند یخیتار هاییافتره»(، 0901) یدحسنس زاده،فلاح

 .یاسلام یشه، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندهای دیگراندیشه ،(0901حاتم ) قادری،

 یختار ،«ینیاز منظر امام خم نگارییخو تار یختار شناسییبو آس یتاهم» ،(0930) یدمسرور، سع یمحمود و طاووس کریمی،

 .1سال سوم، شماره  ی،فرهنگ و تمدن اسلام

 .یر، تهران: کودلفروز یمحمد تق ة، ترجمهادر باب انقلاب یخیو تار یقیتطب ی،مطالعات نظر ،(0912جک ) ،گلدستون

، ای، در دیوید مارش و جری اسکوتر، روش و نظریه در علوم سیاسیروش مقایسه(، 0910کی، تام و دیوید مارش) مک

 ترجمه امیر محمدیوسفی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.

 .یرکبیر، تهران: انتشارات امراه از کلام امام یدر جستجو(، 0915روح الله ) ینی،الخم موسوی

 .)ره(ینیو نشر آثار امام خم یمتهران: ملسسه تنظ ی،، دورۀ جلدصحیفۀ نور(، 0901وح الله )ر ینی،الخم موسوی

 .)ره(ینیو نشر آثار امام خم یمتنظ جلد، تهران: ملسسه55، امام یفهصح(، 0911روح الله ) ینی،الخم موسوی

 .)ره(ینیو نشر آثار امام خم یم، تهران: موسسه تنظکشف الاسرار(، 0901الله )روح ینی،الخم موسوی

 .)ره(ینیو نشر آثار امام خم یم، تهران: موسسه تنظشدن نفت یامام و نهضت مل(، 0910) ینحس یزی،تبر موسوی

 .91، مجله حضور شماره )ره(ینیامام خم یتموفق ینظر یهادر مؤلفه یخیتار یبررس(، 0901داوود ) زادگان،مهدوی

 در: ی، قابل دسترسبا رهبر انقلاب یختار یاهال یداراز د یتیروا(، 00/05/0930) یمرتض میردار،

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/12/14/1962095 
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