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 مقدمه

آنبعد از انقالب اسالمي ايران، بومي و به تبع ترين علم سياست از مهمسازي علوم انساني

با براي بومي1360ابتدا در دهه. دغدغه هاي معماران انقالب بود سازي دانش سياسي به ويژه

با.تغيير متون درسي اقداماتي انجام شد مي دهد  اظهار نظر مسئولين جمهوري اسالمي نشان

و تهديدات موجود عليه انقالب اسالمي اين تالش به فضاي انقالبي ها الزم ولي كافي توجه

كه براي بومي سازي علم سياست در اقدامات.نبود انجام شده در اين حوزه نشان از آن دارد

و همت نخبگان ؛اقداميها برطرف شودنياز است تا غفلتر سعي بيشتايران  كه به اجماع

و حوزه .داردنياز دانشگاه

دارائه خود كه ديگر جوامع براي تحليل مسائل سياسيه هايينظري  در ديگر؛هندمي

در.دنكشورها كاربرد نسبي دار  بر صرفاًايران نمي توان كشوري مثل براي تبيين مسائل سياسي

ها نظريگونهآن ي غربي مسائل كشورهاه هاي نظريو تعميم در واقع با تحميل. تكيه كرده

نغيرغربي ميا همچنان حل به اينكه علم سياست.ماندشده باقي مي انتزاعي نيستعل، با توجه

آنو كهتحليل پديده هاي سياسي است، هدف واقعي بايد از آنها براي تفسير؛ پديده هايي

و فرهنگه هايي نظري كه از بومي هستنبهره گرفت كه برگرفته از تاريخ نه عقايدي د

.دنا كشورهاي ديگر به عاريت گرفته شده

باي مولفه ها كه ذهن ايرانيان را شكل مي دهند كه. ديگر كشورها فرق دارندي برداشتي

دارد با ديگر...و مشروعيت، جمهوري اسالمي از حكومت، سياست، قدرت، دولت، مشاركت

و براي تفسير اين مفاهيم به دانش بومي سياسي  از. نياز استملل قدري متفاوت است منظور

 بلكه در بومي سازي؛نيستعرصه در اين ملل ديگريها ناديده انگاشتن تالش،بومي كردن

ما بويژه دستاوردهايي استفاده كردبايد از دستاوردهاي ديگران و هنجارهاي كه با اصول

مبايد بين.سازگار است و نوعي تلفيق ايجاد كرد تا دانش سياسيو عاريتي بومي فاهيم اصول

ايو بومي شكل گيرد  ران به از طريق آن بتوان رفتارهاي سياسي را در جمهوري اسالمي

.درستي تحليل كرد

كه در به مسائلي بومي سازي علم سياست در جمهوري اسالمي ايران مطرح امر با توجه

مي شوند بنياديهاي پرسش؛است سازي علم سياست در جمهوري آيا بومي:زير مطرح

ايچه با مطابق اسالمي ايران امكان پذير است؟ در جمهوريرامي توان علم سياست نظريه

آيا تبيين سياست در جمهوري اسالمي ايران بر مبناي نظريات ديگر المي ايران بومي كرد؟اس

به دانش بومي سياسي  و يا ؟ در تحليل رفتارهاي سياسي محتاج استكشورها امكان پذير است

چه نقشي دارد؟ و ايراني  در ايران هويت اسالمي
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كهيه، فرضهاي مزبورپرسشبا توجه به امكان بومي سازي علم سياست:تحقيق اين است

و تأكيد  و فلسفي به مباحث نظري در جمهوري اسالمي ايران از ديدگاه سازه انگاري با توجه

.هويت وجود داردبرآن 

مي رسد ايبه نظر در جمهوري اسالمي تبيين را تواند بومي سازي علم سياستبكه نظريه

و ساير نظري هاكند سازه انگاري است گمثله و آرمانگراييواقع به ... رايي به درستي قادر

و،در اين تحقيق.آن نيستندو تبيين تشريح  به خصوص مباني نظري  ابتدا مفاهيم سازه انگاري

مي شود به اين نظريه مانندو فلسفي آن شرح داده و معرفت مباحث مربوط هستي شناسي

كه در  و مطالبي هاخصوص شناسي مي، هنجارها، معاني، مفاهارزش و هويت مطرح .ندشويم

و-در قسمت بعد با توجه به مسائل تئوريك، هويت ايراني هويت در جمهوري اسالمي

و موعود گرايي: اسالمي هر يك با چهار شاخص معنويت گرايي، آرمان گرايي، عدالت گرايي

مي تواند بومي سازي علم سيا،در آخر. بيان مي شوند كه اين نظريه راست نتيجه مي گيريم

و هويتي آن تفسير كند .در ايران با توجه به ويژگيهاي تاريخي

 سازه انگاري: ارچوب نظريهچ

مي شود كه در حيطه علوم اجتماعي، جامعه شناسي سازه انگاري الگويي جوان محسوب

و فلسفي آن مقاله ايندر. كاربرد دارد... سياسي  مي شودبر مباحث نظري در حوزهكه تاكيد

.قابل تحليل نيست سازه انگاري جزء با درك سازه انگاري فلسفي. مطرح استسياست

به عنوان فلسفسازه و تلقي مبين گرايشة،انگاري هاي خاص در باب مسائل هستي شناسانه، ها

و مجموعه اين تلقي و هويت است مي دهديها بينشمعرفت شناسانه . خاص از جهان ارائه

به سرشت متفاوتكه نسجمماست سازه انگاري گرايشي  از دل دغدغه هاي مربوط

پديده هاي:دن حاميان آن معتقدوهاي انساني در مقابل پديده هاي فيزيكي بيرون آمد پديده

بو هستند اموري معنادار،انساني و. علوم فيزيك را ندارندايشهرواقابليت مطالعه مثالً وبر

ا و نگاره شوشي به نقش  شكل دهي به واقعيت مادي اشاره داردها در تكوين

)Schutz,1972:75,20(.كه روابط اجتماعي ظهوراتي از انسانها انگاره هاي وينچ نيز عنوان كرد

و حاصل تفسير آنها از اين واقعيت استوباب در  شوشي تحت تأثير.)47-52: 1372وينچ،( اقعيت

. ها تاكيد داشتو نمادين انسانساخته شدن جامعه در تعامل متقابلبر جرج هربرت ميد

به هيچ وجه مستقل از افراد حاصل اين تلقي اين نكته بود كه هر جامعه و پديده هاي آن

و مشترك افراد استتاي از تعامالبلكه حاصل شبكهيست؛ن وي در حكمي. اجتماعي معنادار

كه تحليل اثباتگرايانه سازه انگارانه با نفي الگوي  بررهعنوان مي كند  جامعه به عنوان

بههااي از تعامل انسانساخته به بايد برحسب وابستگي كامل و با توجه معيارهاي تفسيري
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هاا انگارانه بايد با در نگاه سازه.)231-228، صص 1381هميلتون،(و معاني مشترك انجام شودنگاره

ازبهره كه چگونهروش گيري به اين هدف نائل شد  امري در درون جامعه هاي گوناگون

و اين امر چطور محصول تعامالت بينبرساخته مي  ذهني درون آن جامعه استاشود

)kratochwil,2007: 3(.ميمزبور نظريه،نظرماز اين به اين سو كه ما را كشاند كه راهي است

ا به عوامل مادي، بر  هايي تمركز كنيم كه در درون جامعه ساخته نگاره بيش از تكيه

.)101- 1388:102تسليمي،( شوندمي

ا و، بدون شناخت مباني هستي شناسيين مقاله،با توجه به موضوع بحث  معرفت شناسي

به درستي انگاران نمي توان بومي سازي در جمهوري اسالمي ايران را ديدگاه سازهدر هويت

و معرفت شنا به همين سبب،.تبيين كرد و سپس مسئله هويت ابتدا مباحث هستي شناسي سي

.مطرح مي شودانگاري از نگاه نظريه سازه

و معر.1 يگاه سازه انگارندر فت شناسي هستي شناسي

به اين نكته پرداانگاري سازهبراي تحليل نظريه برختبايد چه نوعييچه مبناپايهكه ،

و معرفت شناسيهستي به در بحث هستي شناسي سازه. اي شكل گرفته استشناسي انگاران

و بر نقش تكوين عوامل فكري تاكيد دارند هنجارها، معاني، قواعد، انگاره ها، از نظر. رويه ها

و توانمندي  انواع،انآنبه اعتقاد. ها در چارچوبي معنايي صورت مي گيردآنان استفاده از منابع

و مكاني خاص ببه اعتقاد كنشگرانوترند اجتماعي از نظر زماني و وابسته يشتر وابستگي دارند

ها، انگاره عوامل فرهنگي، هاي تمدني،انگاران، سازهاز نگاه سازه.هاي انساني هستندبه رويه

به. ها اهميت دارندبراي تحليل سازهو قواعد برساختههاارزش هنجارها، توجه سازه انگاران

و ها،نشان دادن قدرت انگاره  پردازي هنجاري شده است باعث تقويت نظريههاارزشهنجارها

.)324: 1384مشيرزاده،(

 در مقابل ماترياليسم)idealism( آليسمشناسي از ايدهانگاري از حيث هستيسازه

)materialism(گراييو از ذهنيت )subjectivism(گراييدر مقابل عينيت )objectivism(دفاع 

ج،از اين منظر. كندمي از سازه انگاري به وجود مستقل و رئاليسم هان )Realism( ذهن انساني

به در انطباق با امر)باور صادق موجهيعني( معناي رئاليستي شناختدر.باور ندارد عيني

 از ذهنيت، شناخت استعاليي، با نفي استقالل امر عيني آيد در حاليكه سازه انگاريدست مي

و رها از ارزش را رد در ذهن نيز به نوبه خود.كندمي عام و امري تكوين يافته است

و، چارچوب جامعه مي سازد و هويت خود جهان را  يابدميبه شناخت دست تاريخ

)Yygostk,1978:24,25(.گراكه شودميشناخته مند انسان نيز موجودي زمينه، در اين چارچوب
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امسازه. گيردميچه سازنده جهان است ولي خود نيز در جامعه شكل ري انگاري سوژه را

و  .)Gergen , 2001: 7-8 & 93,98( داندمي) context( متنشكل گرفته در تاريخ

مي موجوديت،اين نظريه انگار براساس يك سازه. بيند تا بودنهاي جهان را در حال شدن

و بنيادهاي فلسفي مسلم انگاشته تلقي بي ترديد مبادي هاي فوق با ورود به هر حوزه پژوهش

به مسئله و براساس سامانه قبلي شده را و از دل نقد خود اي براي انديشيدن بدل مي كند

ميعرصه در.)Conlinn,2002:4(گشايدهاي نوين را سازه انگاري معتقد است كه انسان

و شيوه هاي چارچوب هستي از پيش موجود ظاهر و در فرآيند جامعه پذيري الگوها مي شود

مي كند و زبان آن را دروني و صاحب افق انديشيدن مي كند و در معاني جمعي مشاركت

و فهم واقعيت.خاص مي شود به تفسير و در جريان اين كنش فعاالنهمي او در اين افق پردازد

مينموده معناردار آن را براي خود تعريف كرده، در. سازدو در نهايت افراد جامعه نيز

و هستي،جهان( واقعيت اطراف چهارچوب ذهنيت مشترك جمعي خود، ) ديگر جوامع را ...

و به معناي ديگر مي و دسته بندي مي كنند و در قالب معناهاي ساخته شدن به تعريف سازند

مي هر جزء در.پردازندبا آن به كنش متقابل از اين جهت تحليل هر كنش فردي يا جمعي جزء

به آن در آگاهي جمعي ممكن نخو به معاني ذهني مربوط  332: 1384ريترز،( اهد بودبازگرداندن آن

.)321و

كه در قلمرو اجتماعي چرا انگارانه، سازدر باب معرفت شناسي به اين نكته توجه دارند

به چيز ديگر منتهي مي كه چگونه چيزها با هم چيزي به فهم اين مسئله توجه دارند و شود

 اين،از اين منظر.)339: 1384ده،مشيرزا( داشته باشند،كه دارندرا شوند تا آن قدرت علمي جمع مي

و از پيش داده شده باور نداردبه ديدگاه و ذاتي : 1386 كاظمي،و متقي( دستيابي به حقيقت عيني

كه جدا از واقعيتهمچنين.)210 و الگويي براي تحليل مسائلهبه حقيقتي عيني اي جامعه

.اعتقادي ندارد اجتماعي باشد،

 ارانهويت از منظر سازه انگ.2

رانانگاراسازه در هويت و انتظارات ها هويت.كه خاص نقش استدانندميخود باره فهم

كه ذاتاً اموري رابطه؛توان جداي از بستر اجتماعي تعريف كردرا نمي .اي هستند چرا

و موقعيت خويش را در ارتباط با ساير هاي اجتماعي برداشتهويت هاي خاص از خود

م و از اين طريق منافع خاص خود را توليد كنشگران نشان به تصميماتننكميي دهند د كه

ميانسياستگذار به مثابه امري محوري در سازه.)Went,19994: 348,357( دهند شكل هويت

و اجتماعي است و معاني جمعي  در چارچوب اين هويت.انگاري برساخته از فرآيند مشاركت

كه اهداف جمعي شكل مي و است  ديدگاه،در واقع.پذيرديمارتباط جمعي صورت گيرد
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كه چگونه هويتسازه مي پردازد به اين امر وانگاري ميهنجار ها ند با روابطنتواهاي اجتماعي

.)Wind 1997:240(گسترش يابدمردم نهادينه 

و ريشه در نظريهگراجتماعي كنش انگاران، هر هويتي تعريفاز نظر سازه هايي دارد است

و ديگري دارند كه به شكل جمعي درباره خود  اعمال" ونت"از اين منظر به نظر.كنشگران

و پاسخ كه در بستر آنها شناخت مشتركهستاجتماعي فرآيندهاي عالمت دادن، تفسير ،ند

ميخلق مي و يادگيري اجتماعي رخ اسميت بر اين باور استيو.)Went,1992:105( دهدشود

و هويت خود را از طريق مشاركت در معاني جمعي بدست است كه كنشگران منا  فع

و منافع امور رابطه چرا؛آورندمي كه آنها را تعريفكه هويت و وقتي و سلبي هستند  اي

مي،كنيممي سه سازوكار. شوند تعريف او همچنين معتقد است ساختارهاي فكري از طريق

و محدودي مختلف يعني تخيل، به هويتارتباطات  دهنديم كنشگران شكلت

)Smith,2001:155(.

و هنجارمندي در شكل گيري هويت اهميت دارند  اين.به نظر سازه انگاران بحث هنجارها

مي گذارند  آنها مانند قواعدي نخست، در شيوه.هنجارها به دو شيوه بر رفتار كارگزاران تاثير

ياهستن و كه هويت كارگزاران را تعيين كرده  نقش تنظيم كننده،و در شيوه دومزندساميد

و تنظيمي بر رفتارهاي،به عبارت ديگر.مي كنند ايفارا رفتار كارگزاران  آنها تاثير تكويني

.)Guzzini ,2001:151( كارگزاران دارند

و به عبارت ديگر متحول يكي ديگر از مباحث هويت از ديدگاه سازه انگاران سيال بودن

كه در ساختن خوداست هويت امري اجتماعي،، به نظر آنهابودن هويت است ، به اين معنا

مي شود به هويت سيال،بنابراين. ديگري هم ساخته ساست انگارانهساز در نگاه بب همين

ا برداشت كنشگران از خود، و اهدافشان تغييرپذير .)Rittberge,2002:124(ستمنافع

هاي دولتي از طريق رويه هاي پيچيده، متداخل،يتهو،انگارانرو از منظر سازهاز اين

و تاريخي قوام مي و در نتيجه سيال،اغلب متناقض و دائم در حال دگرگونيبي يابند ثبات

نه اموري از پيش داده،بنابراين.)Knutsen,1997:88(هستند و منافع  در اين چارچوب هويت

و برآمده از ساختار توزيع قدرت بلكه امري نش ات گرفته از منابع داخلي هويت بازيگران شده

.)Neimeyer,2003:3150( است

و هويت از ديدگاه مسائل هستيباب با توجه به مباحثي كه در شناسي، معرفت شناسي

و تاكيد سازه  فرهنگي، تاريخي،بستر بر برساخته شدن واقعيتها در آنها انگاران مطرح شد

و و هنجاري داينارزشي شكلير بستركه هويت جامعه  تاريخي با توجه به هنجارهاي آن

كه گيردمي مي شود با؛ اين نتيجه حاصل به نوعي هاسياست در يك كشور ي برساخته ارزش

با وجود اينكه در برخي از اصول علم سياست ميان كشورهاي گوناگون. آن جامعه مرتبط است
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بابه چشم مي خوردآنان نيز ميانبسيار هاي تفاوت؛ي مشترك وجود دارديهابرداشت  كه

و فرهنگ هر كشور به تاريخ و هويتكهيحقايقو رجوع به صورت گفتماني خاص در آمده

.ندهستند، قابل تشخيصاهجامعه را شكل داد

و به دو هويت اصلي اين سرزمين يعني هويت ايراني براي تبيين علم سياست در ايران بايد

و پس از انقالبه در ادام.توجه شوداسالمي هويت  و سپس هويت اسالمي ابتدا هويت ايراني

و ايراني را تبيين مي به.كنيماسالمي؛ هويت اسالمي براي درك صحيح سياست در ايران نياز

ب و اسالمي داريم تا وقايع جمهوري اسالمي ايران را درستي تحليله فهم دقيق هويت ايراني

كه خود امري،بر اين مبنا. كنيم و ريشه هاي خود ارجاع هويت تكوين يافته است به منابع

آن.دهدمي  پس براي تحليل نظام سياسي از منظر هويت آن بايد در وهله اول به منابع هويتي

در،بنابراين (taylor, 1992: 120) مندي آن را ثابت كردپرداخت تا زمينه  براي تفسير نظام سياسي

كبايد جمهوري اسالمي به بسيج هويت مي پردازندبه منابعي رجوع كه .نيم

وو مفاهيمي ذهنيت تاريخي ايرانيان متاثر از مسائل كه در شكل گيري دانش سياسي است

مي.ندتحليل سياسي مؤثر و بسيج ايرانيان چه دركي كنند؟چه منابعي، هويت ايرانيان را تجميع

و مسائل آن دارند؟ آيا به الطاف الهي، مسائل مذهبي، به دنيا؟ متافيزيك اعتقاد دارنداز سياست

مي نگرند، مادي يا معنوي؟ آيا مردمي مايل به پذيرش سلطه ديگران هستند يا با چه نگرشي

و رفتارهاي سياسي آنان  خير؟ ترديدي نيست كه اين تلقيها تاثير عميق بر عملكردهاي مردم

و تا درك سيدارد به تحليل رفتار در اين قسمت.ياسي آنان نيستم دقيق از اين مسائل نباشد قادر

و موعودگرايي در هويت چهاراز مقاله  شاخص معنويت گرايي، آرمان گرايي، عدالت گرايي

و ايراني ايراني، مي اسالمي در جمهوري اسالمي-اسالمي پرداختن به ديگر. شودبررسي

.نمي گنجدمقاله ها نياز به تحقيقاتي ديگر دارد كه در اين شاخص

ا.1  يرانيهويت

كه در شكل گيري هويت ايراني موثرند، بررسي در اين قسمت چهار .شوندمي شاخص
 معنويت گرايي.الف

مي شود كه ايرانيان در تاريخ خود جهان را در چارچوبي با بررسي تاريخ ايران مشخص

و اخالقي درك مي كنندمعنويت به.گرايانه هستند داراي نگرشي معنويت؛گرايانه  بازگشت

كه آنان خود را به عنوان حامالن امانت الهي طورهاس هاي تاريخي نشان دهنده اين مطلب است

كه ايرانيان از سياست، حكومت، دولت،.)114-1378:219رضايي راد،(بر زمين تلقي مي كنند انتظاري

و دربار دا و حامالاست ند رسالتي معنويرشاه ن كه بايد اوامر الهي را روي زمين پياده كنند
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و توقع دا به درستي حمل كنند و بار اين امانت را ند اين رسالترامانت الهي روي زمين باشند

. انجام دهندي را دقيقاًقاخال
 آرمان گرايي.ب

 اين امر را بايد ناشي از روح انتقادي.فرهنگ سياسي در ايران ماهيت آرمان مدارانه دارد

تا گروه، به اين ترتيب.نسبت به محيط پيرامون دانست هاي اجتماعي ايران تالش مي كنند

و بين المللي را با نشانه هايي از شاخص هاي آرماني خود مورد سنجش قرار محيط سياسي

مي،به طور كلي. دهند و در نتيجه تواند آرمان گرايي با جلوه هايي از ايران شهري پيوند يافته

و،در ايران. نشانه هايي از روح مطلوب گرايي ايران را منعكس كند  آرمان سياسي، فرهنگي

مي يابند را،به اين ترتيب. اجتماعي بيشتر از خود قدرت اهميت  نيروهاي اجتماعي ايران خود

و بين المللي مي به آرمانهاي فردي، اجتماعي، سياسي از آرمان.دانندمتعهد ها عموماً فراتر

مي باشند و قابليت هاي در دسترس آنان  ايرانيان بر مبناي)315-1388:317 نژاد، مصلي ( ابزارها

و فرامنطقه اي را تفسير و ارزشي خود وقايع ملي، منطقه اي .كنندمي فضاي فرهنگي، آرماني

 عدالت گرايي.ج

و اجراي آن حساسيت به عدالت دايايرانيان نسبت و در برابر ظلم ايستادگير ويژه  ند

ونكمي و شاخصه هاي عدالت حساسيت نشان نسبت به زير پاگذاشتن نشا ند دهنه ها .ندمي

هويت ايراني داراي نگرش.يكي از داليل پذيرش مذهب شيعه روح عدالت طلبي آنان است

به اسطوره هاي تاريخي ايران اين امر مشهود استدرستااساساً عدالت گرايانه   بازگشت

.)28-29: 1378 رضايي راد،(

ا به.عدل در ساختار هويت ملت ايران استانديشهو نگاره اهميت عدالت به دليل سابقه

گيري هويت ملي خود را در عدالت جويي جستجو بيان ديگر، ايرانيان در طول تاريخ شكل

بر.اندكرده و اجتماعي ايران بررسي آنها  اساس بهترين راه شناخت رويكردهاي سياسي

و همچنين عدالت محوري از عدالتييهاجلوه تاكيد جامعه ايراني بر عدالت،. استگرايي

و روح عاطفي همراه ساخته استذهنيت جامعه را با نشانه ؛ هايي از احساسات رمانتيك

و تعهد ايرانيان در قالب نشانهگونهبه ،بنابراين. هايي از عدالت گرايي قرار دارداي كه هيجان

به محيط اطراف خود بيش از آنكه بر مب و هاي از مصالحهناي نشانهنگاه ايرانيان  گرايي

ميگرايي باشد براساس شاخصهنسبي .)383-4ص:1388مصلي نژاد،( شودهايي از عدالت تبيين

مي داند،برهمين اساس و تعالي جو  انديشه سياسي ايران باستان، انسان را فطرتاً عدالت خواه

به عدالت در برابر ظلم بپا مي و،ر اين نگرشد. خيزدكه جهت دستيابي  ميان شهريار خوب

و دادگستري را سرآغاز دادگري رابطه اي برقرار است كه دادگري را فلسفه وجودي شهرياري
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كهتلاعد،يكي از محسنات شهريار.)1387:5يوسفي، ( وظيفه هاي شهريار خوب دانسته اند  است

مي كند و بررسيبا.در مقابل ناعدالتي ايستادگي درحكومت ،آشكار مي ايران باستان سياست

.استبوده عدالت از برجستگي ويژه برخوردار شود كه

 موعودگرايي.د

صور گوناگون به آن به و اديان غير از اسالم مسئله فرجام جهان بحثي است كه مكاتب

در؛در ايران قبل از اسالم نيز مطرح بوداين بحث. اندپرداخته تحليل توصيف،خصوص ولي

و يا رهبران آن تفاوتو چگونگي  يي وجود نظرهااصل حادثه پايان جهان، نقش آفرينان، رهبر

مك. داشت دراتجوهر واحد اين و اديان فرجام تاريخ اين است كه همه اديان حتي بابب

و بدون خدا فرا به دين پيامبر و رهبران آنها چون بودا، مردم را كه پيامبري نداشتند  ادياني

ك غايت؛خواندندمي مي و مدينه فاضله،ردو آرماني را براي بشر ترسيم كه در آن آرمانشهر ند

و بي و":در مقابل.عدالتي نيستديگر خبري از ستم عدالت در تمامي جنبه ها جايگزين ستم

خو"،"آسايش جايگزين رفاه"،"تبعيض و آرامش جايگزين"و"يدخواهايثار جايگزين  صلح

آن. مي شود"جنگ افروزي ها آرمانشهر تمام در بنابراين.ي انساني ظهور خواهد كردارزش

و تاريخ و نهايتي براي حركت جوامع و ويژه؛باور به غايت به مسلمانان اختصاص ندارد

و مكاتب،. مذاهب آسماني نيست و همه اديان موعودگرايي فصل مشترك تمام اديان است

ع به بشريت و پيروان. اندرضه كردهنگرش خود را در مورد پايان عالم نهاآبه باور همه اديان

و رنج، روزي از گردش باز خواهد ايستادچرخ ستم، استبداد، بي به ظهور منجي. عدالتي اعتقاد

ا و همگاني استيشهدنو مصلحي جهاني جز؛اي فراگير كساني كه به تاريخ نگاه برايبه

و منفي دارند ج.بدبينانه پذيري آن خواهد هاني مهم ترين عامل تحقق همين اتفاق نظر جامعه

.)179-8: 1388 محمدي، موالنا،( بود

و ظلم برهاند گرچه در مورد چگونگي؛ايرانيان نيز منتظر منجي بوده اند تا آنان را از ستم

ي موعود گرايي ايرانيان در پذيرش دين اسالم نقش.اندظهور اختالف نظراتي با ديگر ملل داشته

به.كردمؤثر ايفا و بر پايه هاي فوق، منابعي كه هويت ايرانيان را شكل مي دهندبستربا توجه

.اند با هويت ديگر جوامع قدري متفاوت استي خاص بنيان نهاده شدهيهنجارهاوهاارزش

به اين منابع رجوع كنيم،بنابراين . براي تحليل سياست در ايران بايد
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 هويت اسالمي.2

كه چهار هويت ايراني بيان شد با قدري تفاوت در هويت اسالمي قابل بابدرشاخصي

اها با صبغه مذهب شيعي بسط يافتاين شاخصه. تبيين است بهه به منابع اسالمي كه با رجوع ند

.شرح آنها مي پردازيم
 معنويت گرايي در اسالم.الف

و يگانه گستره كهدر اسالم، فقه سياسي اهميت بسيار دارد وب تجراي است ه سياسي

و ديدار مي كنندديدگاه  فقه از اين لحاظ در حوزه علم.هاي گوناگون مسلمانان در آن تالقي

ب و منازعييسياسي و تاثير هيچ رقيب  نيرومند بر سلوك سياسييدر مكان نخست نشسته

و آفرينش فكري آنان باز نهاده است و بر شيوه انديشيدن  فقه به.)229: 1381فيرحي،( مسلمانان

و اين مفاهيم را از ديدگاه مذهب شيعي و حاكم، صبغه معنوي بخشيده حكومت، نظام سياسي

مي شود. كندبررسي مي .معنويت از ديدگاه فقه سياسي شيعه مهم ترين اصل محسوب

و معنويت كه برآمده از تقوا و عملي در فقه اسالمي، مالك سنجش اعمال افراد تقواست

 بلكه تنها؛ارزيابي نمي شوند... ها بر حسب نژاد، زبان، مليت انسان. نباشد هيچ ارزشي ندارد

مي فرمايد. مالك ارزيابي تقوا است :امام اول شيعيان در اين باره

ي و كيف و چگونه قل ما يتقبل؟ال يقل عمل مع التقوي  هيچ كاري با تقوا اندك نيست

مالك پذيرش اعمال)ع(به نظر حضرت علي.)1349: 1379دشتي،(اندك است آنچه پذيرفته شود؟

مياست كه عمل انسان معيار چون با اين؛تقواست كه توام با معنويت ها پذيرفتني و كاري شود

ن و ارزشي از .گاه مذهب تشيع نداردو اخالق نباشد قابل قبول نيست
 آرمان گرايي در اسالم.ب

هارسالت مهم پيامبر در ابتداي ظهور اسالم اين بود كه ي اسالمي را در جامعه ارزش

هااينو منتشر كند عالوه بر سرزمين حجاز در مناطق ديگر مخصوصاً امپراتوريرا ارزش

و از اين منظر قرآن براي پيامبر رسا و روم بسط دهد كه پيامبر ايران لت جهاني توصيف كرد

به صدور اسالم در ديگر نواحي است و گسترش اسالمهابعد. موظف  جانشينان او نيز به بسط

و بعد از و اين وظيفه تا انقالب اسالمي و در اين راه از هيچ تالشي فروگذار نكردند پرداختند

ها را عالوه بر بالدو آرمانهاارزشاين اصول، است حاكم اسالمي موظف.آن حفظ شد

.اسالمي در ديگر نواحي بسط دهد

 بين الملل مبتني بر حاكميت نژاد يا يك در مكتب اسالم حكومت جهاني نه بر پايه

، اسالم در مقام ارشاد.الملل انساني نويد داده شده استاي خاص كه بر مبناي يك بينطبقه

به مردم  پيامبر اسالم حضرت.ها بوده استيعني انسان) الناس(همه جا روي خطابش

و در دورهيهانيز عمالً در راه انجام دادن همين رسالت جهاني گام)ص(محمد ي بلند برداشت
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.)31: 1381محمدي،( كوتاه زمامداري خود با ديپلماسي فعال در جهت معرفي آيين خود اقدام كرد

د،ي سياسيهاارزشاين روند با حفظ و فرهنگي در به ورهاجتماعي هاي بعد ادامه يافت تا

.انقالب اسالمي منتقل شد

 عدالت گرايي در اسالم.ج

ا و يكي از اصول مذهب عدالت و.ستاسالم بر عدالت تكيه دارد  كنش سياسي، اجتماعي

وقران،. فرهنگي مسلمانان بر عدالت مبتني است  كتاب آسماني مسلمانان بر عدالت تاكيد دارد

و الميزان ليقوم الناس بالقسطلقد ارسلنا رسل: فرمايدمي و انزلنا معهم الكتاب همانا.نا بالبينات

و و ميزان)به خلق(معجزات ما پيامبران خود را با دليل و برايشان كتاب نازل) عدل(فرستاديم

و عدالت گرايند اجراي عدالت در اسالم.)25:541 حديد، آيه سوره قرآن،( كرديم تا مردم به راستي

به.كه هدف نهايي ارسال پيامبران برپايي عدل است چنان اهميتي دارد  دغدغه اصلي امامان

في: فرمايدمي او در اين باره. نيز اجراي عدل در جامعه اسالمي است)ع(ويژه امام علي فان

و من ضاق عليه العدل، فالجور عليه اضيق ؛ در عدالت گشايش براي عموم است.العدل سعه

كه عدالت بر او گران آيد تحمل ستم براي او سخت تر است فقه از نظر.)59: 1379دشتي،(آن كس

هاي اسالمي، انسان پايه انديشهبر. اسالم اجراي عدالت وظيفه مهم هر فرد مسلمان است

و ستم در تضاد استمطابق فطرت پاك خود به دنبا و با ظلم  تعاليم، در واقع.ل عدالت است

به اين. ها همخواني داردعدالتخواهانه اسالم با فطرت پاك انسان كه در تاريخ اسالم با توجه

و اقتدارگرايان راه را بر گسترش عدالت بسته  در مقابل مسلمانان براي بسط؛اندستمگران

وتم.نداكردهعدالت همواره تالش ايل به عدالت هيچگاه از جامعه اسالمي رخت برنبسته

يعدالتخواهي در مذهب تشيع خواست.نداههمواره مسلمانان در اين راه فداكاري بسيار كرد

و منطقه اي نبوده بلكه مطالبه . جهاني استايملي

 موعودگرايي در اسالم.د

ميهموعودگرايي در محيط كه حاوي نشانهاي ظهور به.گرايي باشند از رسالتهاييكند

مي،عبارت ديگر هايي از موعودگراييهكنند نشان جوامعي كه براي ساختن فضاي جديد تالش

اسالم نيز ديني است كه براي خود رسالت جهاني.)385: 1388مصلي نژاد،( را در خود دارند

و براي ساخت جامعه جهاني بر مبناي اصول اسالمي تالش مي كه.دكنمتصور است از آنجا

و عقيد)ع(حكومت جهاني مهدي و شالوده فكري آنتحكومتي است الهي، نخستين مبنا ي

كه در شريعت اسالمي ترسيم شده"خداپرستي"  يعني تصوير حكومت جهاني مهدي، آنگونه

و پرستش او است به وجود خدواند و او را نپرستد.در گرو اعتقاد  كسي كه خدا را انكار كند
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براي نظري نخستين گام، به عبارت ديگر.دشوبه حكومت جهاني مهدويت معتقدندتوانمي

و توحيدي است و پذيرش جهان بيني الهي موالنا،( قبول حكومت جهاني مهدي نفي ماترياليسم

يكي از آرمانهاي.)179-1388:18محمدي،  با توجه به مبناي توحيدي دين اسالم، موعودگرايي

به شما مياصلي اين دين دو)ع(به اعتقاد شيعيان دوازدهمين امام شان حضرت مهدي.رودر

كه در ابتدا: نوع غيبت داشت به طول انجاميد)69(يكي غيبت صغري و امام در اين سال

شد.دوران از طريق نواب خاص با يارانش در ارتباط بود  پس از اين سالها غيبت كبري شروع

او هستآن امام منتظرپيروان.به حال ادامه داردكه تا و ند تا و ستم ظهور كند دنيا را از جور

و داد سازد و جهان را پر از عدل را،هاي فوق با صبغه اسالميشاخص.برهاند  هويت ايراني

ادر دور به مكتب شيعي باز توليداهسالمي شكل داده و پس از انقالب اسالمي با توجه  ند

.ختپردامقاله خواهيم بعدي در قسمتبه اين موضوع. اندشده

 هويت جمهوري اسالمي.3

هاوقوع انقالب اسالمي باعث دگرگوني بنيادين در شد، هنجارها، آرمانارزش و معاني ها

و فرهنگ اسالمي بخشيدرنگو به آنها  استقرار نظام سياسي بر پايه الگوي واليت فقيه.ديني

هاو نفي  درياه دور،ي گذشتهارزش اين نظام سياسي.سياست ايران مستقر كرد جديد را

كه در افكار رهبران  و فقه سياسي آن به آن يعني جمهوري اسالمي بدون توجه به مذهب شيعه

 منابع هويتي جمهوري،در اين قسمت. تجلي يافت، قابل تفسير نبود)ره(ويژه آيت اله خميني

به چهار شاخص به ياد شده اسالمي ايران با توجه و قانون اساسي تبيين با رجوع متون اسالمي

.شودمي 

 معنويت گرايي در جمهوري اسالمي.الف

و همراهان زندگينامه،براي تشخيص صحيح سياست در جمهوري اسالمي آيت اهللا خميني

كه رهبري نقش؛ايشان نشان دهنده چگونگي اداره حكومت در اين نظام سياسي است ي چرا

و زهد بوده. بالمنازعه در اين نظام دارد زندگي بانيان انقالب اسالمي توام با معنويت، تقوا

و بعد از انقالب در حقيقت مروجان مذهب. است پيشوايان حكومت جمهوري اسالمي قبل

و توجه به معنويت گرايي در بيانات رهبر آن مشهود است بر.شيعه بوده اند هدف آنان عالوه

و تامين معاش جامعه به زندگي مادي در.ه است اصالح معنوي جامعه بود،توجه امام خميني

به ايران در سال  كه هدف ما عالوه بر 1357ابتداي ورود مي كند  پس از دوران تبعيد بيان

از نظر او مسئوالن جمهوري. تامين معيشت مردم، برآوردن احتياجات معنوي ايشان است
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و تقوا مالك اسالمي عالوه بر تخصص بايد تعهد و.دشها ارزيابي انسانداشته باشند همراهان

و اعتقاد داشتند به معنويت اذعان .ياورانش در بدو انقالب

كه مي تواند چيستي معنويت را در  قانون؛جمهوري اسالمي ايران تبيين كند نظام منبع مهم

و.اساسي است در.تقوا تاكيد شده است در بسياري از اصول قانون اساسي بر معنويت، اخالق

كه بيان مي دارداصل حكومت ايران، جمهوري اسالمي است كه ملت ايران براساس: يكم

و عدل قرآن انتخاب كرداعتقاد ديرينه به حكومت حق  همچنين در اصل دوم بيان شده.اش

به:است كه و اختصاص حاكميت-1: جمهوري اسالمي، نظامي است بر پايه ايمان  خداي يكتا

و لزوم تسلي به او اوو تشريع و نقش بنيادي آن در بيان قوانين-2؛م در برابر ؛ وحي الهي

به سوي خدا-3 و نقش سازنده آن در سير تكاملي انسان و-4؛معاد عدل خدا در خلقت

و نقش اساسي آن در تداوم انقالب اسالم-5؛تشريع و رهبري مستمر و-6؛ امامت كرامت

و آزادي توام با مسئول اجتهاد مستمر.الف: يت او در برابر خدا كه از راه ارزش واالي انسان

اَجمعين و سنت معصومين سالم اهللا عليهم از.ب؛فقهاي جامع الشرايط براساس كتاب  استفاده

و تالش در پيشبرد آنها و تجارب پيشرفته بشري و فنون و.ج؛علوم  نفي هرگونه ستمگري

و عدل و سلطه پذيري، قسط و سلطه گري و ستم كشي و اقتصادي و استقالل سياسي

مي كند و همبستگي ملي را تامين و فرهنگي اصول قانون.)55: 1380قانون اساسي،( اجتماعي

مي روند در بسياري از اصول بر  كه در حقيقت راهنماي حقوقي نظام سياسي به شمار اساسي

و ماترياليستي قابل تحليلمعنويت كه با منابع مادي  نيستند بلكه بر مبناي گرايي تاكيد دارند

مي شوند و ارزشي تحليل .هنجاري

 آرمان گرايي در جمهوري اسالمي.ب

و نشانه هايي از تحمل مصائب آرمان گرايي در جمهوري اسالمي ماهيتي قيامت نگر دارد

به خاطر گسترش عدالت وجود دارد و اجتماعي بسياري از كنشهاي سياسي در ايران. سياسي

به رو مي توان در ادبيات عامه، شعر.حيه قيامت نگري قابل تبيين استبا توجه  موسيقي، حتي

 چنين نشانه هايي در كالم بسياري از رهبران.ي از روحيه آرمان گرايي را مشاهده كرديجلوه ها

كه. دارنددوجوجمهوري اسالمي به حكومت جهاني اسالمي است آرمان نهايي اينان دستيابي

و،در اين جامعه.دشو اجرا احكام اسالم در آن  آرزوهاي سياسي از ابزارهاي قدرت

مي گيردواقعيت .)318-19: 1388مصلي نژاد،  ( هاي محيطي پيشي

: قانون اساسي راجع به آرمان اساسي جمهوري اسالمي بيان مي شود154در اصل

د جمهوري اسالمي ايران سعادت انسان در كل جامعه بشري مي و را آرمان خود و استقالل اند

مي شناسد و عدل را حق همه مردم جهان و حكومت حق  بنابراين در عين خودداري.آزادي
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هاي ديگر از مبارزه حق طلبانه مستضعفين در كامل از هرگونه دخالت در امور داخلي ملت

مي كند تو.)154 اصل:1380قانون اساسي، ( برابر مستكبرين در هر نقطه از جهان حمايت جه به با

و مقدمه قانون اساسي كه انقالب ايران را حركتي براي پيروزي نهايي مستضعفين بر اصل فوق

مي داند و الزمه تشكيل؛مستكبرين  يكي از اهداف مهم جمهوري اسالمي در حقيقت مقدمه

و حمايت از مردم مستضعف دنيا در هر حكومت واحد جهاني همانا مبارزه با استكبار جهاني

انقطه اي  و مذهب به.)33: 1384محمدي،(ستبا هر نژاد، زبان جمهوري اسالمي براي دستيابي

مي كند تا به اهداف از پيش تعيين شده خود مزبور هاي آرمان و امكانات را تجهيز تمامي منابع

به.برسد و خارجي جمهوري اسالمي ايران با توجه  تعيين اهداف در سياست داخلي

وهاارزش ونه منافع ماديي اسالمي مي شوند با اهداف سياسي دول غربي كه صرفاً بر تعيين

. همخواني نداردمي شوند؛مبناي مصالح ماترياليستي تدوين 

 عدالت محوري در جمهوري اسالمي.ج

و خارجي جمهوري اسالمي كه است عدالت يكي از محورهاي اساسي در سياست داخلي

و چندجانبه، روابط اقتصادي،در تمام شئون آن مانند روابط سيا نفي سلطه گريسي دوجانبه

و دول مورد توجه قرار گرفته استو سلطه و روابط با ساير ملل عدالت يكي از اهداف. پذيري

و مسئوالن به حال بوده است رهبران به. اجرايي جمهوري اسالمي از بدو انقالب تا عدالت

موويژه در دوره رياست جمهوري احمدي او در اين مورد بيان. رد توجه قرار گرفتنژاد

ما«:كندمي و زورگويي باشد كه هر گوشه اي از دنيا ظلم، تجاوز )مقابلشاندر(تا زماني

كه.كنار مظلوم نباشيم توانيمهستيم، ما نمي  ما بايد كنار مظلوم باشيم، ما با مناسبات ظالمانه اي

چه در يك توانيم كنار بيايبر جهان حاكم است نمي يم، هر جا كه نظام ظالمانه اي باشد

و سياسي ما نمي توانيم با آن كنار  چه در عرصه جهاني، اقتصادي، فرهنگي و محدوده خاص

مي.بيائيم مي؛خواهيم ما عدالت را براي همه و كرامت در سايه عدالت البته كه عزت دانيم

د، نظامات ظالمانه باشند بعد ما دنبال امكان ندارد در جهان عدالت حاكم نباش.شودمحقق مي

و عزت انسان و.ها باشيمكرامت كه ماندگار  اگر دنبال صلحيم، باز صلح بر پايه عدالت است

و آرامش ظالمانه. پايدار است و هر صلح و اين نمي تواند به نفع بشريت اي ناپايدار است

ر فلذا وقتي عدالت باشد،.ها باشدمتضمن منافع ملت و تجاوزها درگيري ها،يشه جنگديگر ها

و اساس بسياري)24/12/1384سخنراني احمدي نژاد،(»روداز بين مي عدالت در جمهوري اسالمي پايه

و كرامت انسان.ستااز تصميم سازي  و اجراي صلح، آرامش، عزت ها متضمن وجود عدالت

جهم اكنون نشانه.آن در جامعه است هان غرب به عنوان نشانه هاي هايي از مقاومت در برابر

به، بنابراين.شوداجتناب ناپذير عدالت محسوب مي مي تواند از حوزه اجتماعي  عدالت
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كه عدالت. هايي سياسي منتقل شودعرصه مي دهند شواهد تاريخي انقالب اسالمي نشان

و تصميمدغدغه بسياري از كنش و خارجي هاي سياسي گيري در حوزه سياست داخلي

مي شودمحسو و دوم توسعه، حساسيتهاي اجتماعي ايران بعد از برنامهگروه.ب يريزي اول

به عدالت پيدا كرده اند به همين دليل است كه در انتخابات رياست.بيشتر نسبت  شايد

شد1384جمهوري نهم كه در تير كيدتأهايي كه بر نشانه هايي از عدالت گرايي گروه؛ برگزار

.)1388:402مصلي نژاد،( اكثريت آراء را بدست آورندداشتند توانستند 

ت  در اصل دوم.كيد داردأقانون اساسي جمهوري اسالمي ايران در برخي اصول بر عدالت

و تشريعبه در( عدل خداوند در خلقت -در اصل پنجم در بيان ويژگيو)عرصه قانون عدل
به عادل بودن دربر تاكيد(هاي رهبر  اين توجه در اصول.كيد شده استأت)عرصه اجرا عدل

و فقه كه از تعاليم اسالمي فوق نشان دهنده اهميت عدالت در جمهوري اسالمي ايران است

.شيعي استنباط شده اند

 موعود گرايي در جمهوري اسالمي.د

و آخرالزمانهايي از موعودگرايي، رسالتدر تفكر شيعي نشانه گرايي وجود دارد كه گرايي

يك. ري اسالمي بازتوليد شده استدر جمهو و قواعد مذهبي طرف بر قالب موعودگرايي از ها

و فرهنگي دارد و از سويي ديگر ماهيتي سياسي، اجتماعي از. استوار است موعودگرايي پس

و خارجي براي ايجاد سياسترا هاي الزم بسترانقالب اسالمي  هاي انقالبي در عرصه داخلي

مي  و معنوي انقالب.دآورفراهم براي ترويج هاي الزم را بستر اسالمي با فضاي هيجاني

ك تابه همين سببردانديشه موعودگرايي مهيا و عقايد كنون پس از انقالب شاهد رشد افكار

ت هستيممهدوي.

امام خميني بنيانگذار جمهوري اسالمي در بسياري از سخنان خود، حكومت اسالمي را

مي كند ح«:چنين توصيف و او حافظ اين دولت)عج(كومت، حكومت امام مهدياين است

اكالم زير.»است  براي ظهور انقالب اسالمي سازيبستربه روشني به نقش يشاناز

اين.»اين نهضت مقدس براي انقالب بزرگ مهدي موعود است«:اشاره دارد)عج( مهدي

به موضوع  آيت اهللا خميني قبل از رحلت، از آخرين سخنان مورد نظرسخن عالوه بر تصريح

و مسير حركت آيندهاز، از اين جهت.است پختگي كامل براي بيان نقش نهضت امام

اي رهبرهاهللا خامنآيت ايشان،پس از امام خميني، جانشين.)181: 1388موالنا،( برخوردار است

تجمهوري اسالمي ايران بر ترويج انديشه مهدوي و دارندكيدأت .داشته

به انديشه و قانون اساسي جمهوري اسالمي كه در بيانات رهبران، مسئوالن توجهي

شدمهدوي  اين انديشه در عرصه تصميم سازي سياست. در دول ديگر كم سابقه است؛ت
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به اين و ما نمي توانيم تصميمات سياسي را بدون توجه و خارجي تاثيرگذار است داخلي

و دولتخصوص سايردركه در صورتي. عقايد بررسي كنيم ها اين انديشه ها مؤثر نيستند

به تدوين سياست مي و مصالح ماترياليستي در. پردازندآنان بر پايه منافع طبيعي است كه

و روش تحليل مسائل سياسي در هر يك از اين ؛هاي يكسان بهره گرفتدو نبايد از نظريه ها

مي شوندي خاصيهاو رهيافتنظريه ها بلكه هر كدام با . تفسير

 نتيجه

به ويژه در سالهاي اخير مهم ترين دغدغه بومي سازي علم سياست پس از انقالب اسالمي

و انديشمندان سياسي است كه پس از طرح آن، حركتي جدي براي.سياستمداران  عملي

به. تئوريزه كردن آن انجام نگرفت نخبررسي اين عرصه نياز كه اين وظيفه بگان فزاينده دارد

و دستاوردهاي علمي ديگران  و دانشگاه است تا با استفاده از منابع هويتي بومي فكري حوزه

آن؛كه با هويت جمهوري اسالمي همخواني دارد به كمك  دانش سياسي بومي ارائه دهند تا

كه چگونه مي توان دانش. بتوان مسائل سياسي ايران را تحليل كرد در اين پژوهش عنوان شد

ر ميا در جمهوري اسالمي بومي كرد؟سياسي كه راهكار براي به نظر رسد مهم ترين نظريه اي

اين نظريه با توجه به اهميتي. انگاري استسازهنظريه؛بومي سازي علم سياست ارائه مي دهد

ب و معانيهاارزش رايكه كه اين مفاهيم در حال شدن قائل است؛ تاكيد دارد، هنجارها، مفاهيم

ميو هستند و فرهنگي جامعه شكل هويت امري بر ساخته در متن. گيرندلذا در بستر تاريخي

و زمينه مند است به،بنابراين. جامعه ي ايراني بر ساخته ميشودهاارزش هويت ايراني با توجه

كه همان اجتماع ايراني است زمينه ميو در بستر فرهنگي خاص پس در شناخت.دشومند

و مطابق آن مسايل سياسي ايران اي ارائه داد تا قادر به نظريه بايد هويت ايراني را شناخت

و براي منابع هويتي كشورهاي ديگر با كشور. مسائل سياسي ايران باشد تبيين ما متفاوت است

ب. بايد منابع هويتي آنان را به درستي شناخت درك صحيح وقايع سياسي كه رنظريه اي سياسي

 براي همه كشورها قابلدتوان نمي؛حيه جغرافياي خاص صادق استنايا هويت يك منطقه

؛دانش سياسي را بومي كنندخود بلكه مناطق گوناگون بايد با توجه منابع هويتي؛دباشتجويز

امساله كه اكنون دغدغه بسياري از كشورها به نظر خصوصدر.ستاي  جمهوري اسالمي

ميرسد بايد به منابعي كه هويت اين كشومي بهر را شكل و بايهاارزشدهند كه ي خاص

ميقدري متفاوت جوامع ديگر و هويت ايران را در قالب مشخص بسيج رجوع؛نندكاست

با. كرد  گرايي،توجه چهار شاخص معنويت با توجه به مباحث فوق ابتدا هويت در ايران

و موعودگرايي بررسي شد شا.آرمان گرايي، عدالت گرايي درهخصه سپس اين دوران اسالما

سه شباهت.دشدندر نهايت در جمهوري اسالمي پس از انقالب اسالمي مطرحو هايي ميان



 149 امكان بومي سازي علم سياست در جمهوري اسالمي ايران از منظر سازه انگاري

كه پس از انقالب اسالمي با صبغه مذهبي نمود پيدا كرددوره با شاخص . هاي فوق وجود دارد

ت ترديد براي درك صحيح دانش سياسي در جمهوري اسالمي نياز به شناخت دقيق هويبي

و بين كه پس از انقالب بر تحوالت داخلي به. المللي تاثيرگذار بوداسالمي داريم بدون توجه

و تحليل مسائل سياسي نخواهيم بود .اين امر مهم قادر به تبيين دانش سياسي

و مĤخذم :نابع

: فارسي.الف
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