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چکيده
ایفای نقش مردم در کنار دو اصل مذهب و رهبری از مهمترین ارکان انقالب صدر اسالم
و انقالب اسالمی ایران است .پایبندی ملّت به مذهب و اطاعت از رهبری از عوامل اصلی
تحقّق انقالبها و حفظ آن در مسیر صحیح است .بر این اساس ،سؤال اصلی این مقاله ،میزان
تحقّق معیار والیت مداری در مسیر عدالت در ملّت ایران اسالمی پس از امام خمینیرحمهاهللعلیه در
مقایسه با امّت صدر اسالم پس از پیامبرصَلَّىاهللُعَلَیْهِوَآلِهِوَسَلَّم است .برای این منظور ،میزان حضور و
نقشآفرینی امّت مسلمان صدر اسالم در تحقق این آرمانها در زمان خلفای چهارگانه در
مقایسه با نقشی که ملّت ایران در حفظ انقالب اسالمی بعد از امام خمینیرحمهاهللعلیه ایفا کردهاند،
مورد سنجش قرار میگیرد و نشان داده میشود که شاخصههای عدالتخواهی و والیتمداری
ملّت ایران در سطح باالتری نسبت به امّت صدر اسالم قرار دارد.
کليد واژهها :امام علیعلیهالسالم ،انقالب صدر اسالم ،انقالب اسالمی ایران ،والیتمداری،
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مقدمه
انقالب ،حرکتی مردمی و ناگهانی در جهت تغییر بنیادین ارزشها و ساختارها و رهبری استت،
که با خشونت همراه است (ن.ک :محمدی 82 :3131 ،ت  ،3و محمدی .)133 :3131 ،تشابه رفتتار و
صفات ملّتها با هم ،موجب تشابه سرگذشت آنها در کارهای فراوانتی متیشتود از ایتن رو مز
است ملّتهای انقالب کننده در احوال ملّت های انقالبی قبل از خود توجّه کنند تتا از وتواملی کته
آن ها را در هم شکسته و قدرتشتان را تعتفیک کترده استت ،بزرهیونتد و ووامتل یتروزی و اقتتدار
ملّتهای قبلی را بیابند و مطابق آن ومل کنند .مطالفه نهعتها و انقالبها و چگونگی شکلگیری
و به وجود آمدن آن ها در تاریخ و بویژه تاریخ صدر اسال و تاریخ انقالب اسالمی ایران از اهمّیّت
ویژهای برخوردار است .نقش توده های مرد در انقالب غیر قابل انکار استت .ملّتتهتا همتواره از
مهمترین ارکان انقالبها به شمار میآیند چنانکه قرآن هم بر نقش ملّتتهتا و اقتوا ملتلتک در
تغییر سرنوشتت ختود تیکیتد دارد " ا ّن اهلل م یغیّتر متا بقتو حتّتی یغیّتروا متا بانفستهم" (روتد.)33 /
مشارکت اقشار ملتلک ملّت ها در ذیرش قلبی دین و یروی از رهبر میق و شایستته از مهتمتترین
وناصر و ووامل انقتالب هتا استت و بتدون ایتن ون تر و وامتل اساستی ،انقتالب صتورت نلواهتد
ذیر فت به همین دلیل در این مقاله میوان ذیرش قلبی و یروی ملّت مسلمان صدر استال و ملّتت
ایران انقالبی از رهبران خود بررسی میشود.

والیتمداری در نهجالبالغه
خطبهها ،نامهها و حکمتهای حعرت امیر
توصیکهای حعرت امیر

ولیهالسال

ولیتهالستال

در کتتاب شتریک نهت البالغته و بیانتات و

از ملّت انقالبی صدر اسال  ،میتواند منبع و راهنمتای مهتم حفت

انقالب اسالمی ایران در مسیر صحیح انقالب ،و هدایت جریانات فکری و سیاسی ملّتهای کنتونی
جهان اسال برای تبدیل شدن به انقالبهای اسالمی باشد .در بیانات ولی

ولیهالسال

درباره گتروههتای

ملتلک مردمی از اصول مهمّ و روند های کلّی که باید متورد اهتمتا ملّتت انقالبتی باشتد ،مباحت
مهمی ذکر شده است که در سیر کلّی ،مشلص میشود و مورد توجه قترار متیگیترد .در ادامته بته
برخی از نکات مورد نظر اما ولی

ولیهالسال

در این زمینه اشاره میشود:
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 4ـ اطاعتپذیری و والیتمداری
برتری مستلمانان بته ایتن دلیتل استت کته خواهتان ستیادت و او ارزشهتای انستانی هستتند
ارزش هایی که آنها را در مسیر ورو و وظمت و دشتمنان استال را در مستیر نتوول قترار داد و بتر
همین اساس آینده درخشان انقالب صدر استال و انقتالب استالمی اجتنتابنا تذیر بتود .البتّته ایتن
تعمین بر اساس حف ارزشها و ایبندی به آن ها است و به همین دلیل انقالب صدر اسال بهرغم
رخ دادن و به وقوع یوستن ،به قلّه نرسید .جدای از وقتوع انقتالب ،مست له حفت انقتالب در مستیر
صحیح به منظور رستاندن انقتالب بته قلّته و او و تفتالی آن از اه ّمیّتت ویتژهای برختوردار استت.
دستیابی به این مهم نیازمند ویژگتی هتایی استت کته بایتد در ملّتت انقالبتی وجتود داشتته باشتد .از
مهمترین این ویژگیها ،ومیتمداری است .ومیتمداری از مهتمتترین مفیارهتای اصتیل استالمی
است که انقالبها را به او و تفالی میرساند و میتوان با آن سابقه ملّت صدر استال را بتا ستابقه
ملّت ایران در انقالب اسالمی مقایسه کرد .مفیار ومیتمداری در دو زمینه جهاد و جانشتینی متورد
توجّه قرار میگیرد.
 4ـ  4ـ اطاعتپذیری در جانشينی
همواره از دست دادن رهبران انقتالب ،ختو و مشتکلی بتور

در ادامته راه انقتالبهتا ایاتاد

میکند .در صورتی که ب دون از دست دادن فرصت ،جانشینی مناسب این خو را ر نکنتد در ادامته
روند انقالب تیثیرات منفی فراوانی بر جای خواهد ماند و چه بسا روند انقالب و فرهنگ انقالبی بتا
انحراف روبهرو شود (جمفی از مؤلفان .)331 :3121 ،روی کار آمتدن جانشتینی کته مناستب مقتا
رهبری و ومیت باشد از مهم ترین ووامل حف انقالب در مسیر صحیح است و موجبات ادامه روند
سیادت ارزشهای انقالبی را فراهم میکند .اگر فرد شایستهای رهبری انقتالب را در دستت گیترد،
می توان امیدوار بود که انقالب در مسیر صحیح به حرکت صفودی خود ادامه دهد لکن با جانشینی
افراد نامیق نمیتوان چنین انتظاری داشت .بدیهی است که نقش و تیثیر ملّتت در روی کتار آمتدن
جانشین مناسب یا نامناسب بسیار است همانطور که در ایااد اصل انقالب نقش ملّتت بستیار مهتم
است .ولی

ولیهالسال

افرادی را که بنتا و استاس "ومیتت" و رهبتری ملّتت استال را از محتلّ ختویش

برمیدارند و در غیر آن ن ب میکنند ،وامل تما خطاها و در تما گمراهیها و آنها را مفتقتدان
به باطل و در حیرت و سرگردانی غوطهور و در مستی و نادانی ،دیوانه و حیران میداننتد .ایشتان در
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خطبه  313در باب یروی نکردن ملّت از جانشین و ولیّ برحق یامبرصَلَّىاهللُوَلَیْهِوَآلِهِوَسَلَّم در انقالب صدر
اسال متیفرماینتد " :ت

از مااهتدات ملّتت مستلمان در دوران یتامبرصَتلَّىاهللُوَلَیْتهِوَآلِتهِوَسَتلَّم و استتقرار

حکومت ایشان ،خداوند یامبرش را به سوى خود فرا خواند.گروهى به قهقرا برگشتند که اختتالف
و راکندگى ،آنها را هالک ساخت و تکیه بر غیر خدا کردند و با غیر خویشتاوندان یونتد برقترار
نمودند و از وسیلهاى (اهل بیت یامبرولیهمالسال ) که وظیفه داشتند به آن مودّت ورزند ،کناره گرفتند
و بنا و اساس رهبرى جامفه اسالمى را از محلّ خویش برداشتند و در غیر آن ن ب کردند و از اما
و جانشین برحقّ یروی نکردند( .اینان) مفدن تما خطاها و وامل ورود گمراهیهتا و اهتل باطلنتد.
آنها در حیرت و سرگردانى غوطهورند و در مستى و نادانى ،دیوانهوار بتر روش «آل فروتون» فترو
رفتند :گروهى تنها به دنیا رداختند و به آن تکیه کردند و یا آشکارا از دین جتدا شتدند" (دشتتی،
 ،3113خطبه .)311 :313بر اساس این خطبه بفد از یامبرصَلَّىاهللُوَلَیْهِوَآلِهِوَسَلَّم غالب ملّت مسلمان نسبت به
ایمال شدن حقّ ولی

ولیهالستال

و انحراف در مس له خالفت و ومیت ،کوتاهی کردند و نه تنها ایشتان

را در کسب این مقا یاری نکردند بلکه به راحتی با دیگر صحابه ،که به ناحق مقا خالفت را از آن
خود ساختند ،بیفت ،و با این وملکرد سیاسی ناباا ،زمینهای را فراهم کردند که بنا و اساس خالفت
و رهبرى ملّت مسلمان ،توسّط غاصبان خالفت از محلّ خویش برداشته ،و در غیتر آن محتلّ ن تب
شود و مقا ومیت در دست جانشین حقیقی و شایسته آن قرار نگیرد.
برای خیل وظیمی از ملّت مسلمان ،اهمیّتی نداشتت کته حکومتت در دستت فترد شایستته قترار
گرفته ،یا در دست افراد دیگری است بلکه اهتما آنها بیش از هر چیتو ،همتاهنگی و در تی آن،
بهرهگیری از خلیفه جدید بود .این دسته از ملّت اسالمی ،نته تنهتا نستبت بته ایتن انحتراف ومیتق و
ردامنه ،بیاوتنا بودند بلکه به آسانی افرادی را مرتد میخواندند که نسبت به این انحتراف واکتنش
نشان می دادند و با نزرداختن زکات ،ملالفت خود را از جریان غاصب حکومت ،ولنی متیکردنتد.
مقابله با وشایر و قبایل اطراف مدینه برای ابوبکر از درگیری با ملالفان خود از بورگتان صتحابه در
مدینه آسانتر بود از این رو با برچسب ارتداد و اینکه ملالفان از استال برگشتتهانتد بته جنتگ بتا
مسلمانها رداخت .جماوتی از صحابه به ابوبکر درباب جنگ نکردن با مانفان زکات توصیه کردند
که آنها را به حال خود واگذارد لکن ابتوبکر نزتذیرفت و مستلمانان تحتت فرمتان او بته جنتگ بتا
مسلمانانی رفتند که نسبت به حکومت غاصبانه او مفترض بودند (ذهبی،3133 ،

 83 :1جمفی از

مؤلفان .)831 :3121 ،این مسائل بی توجّهی ملّت مسلمان صدر اسال را در مس له ومیت و جانشینی
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یامبرصَلَّىاهللُوَلَیْهِوَآلِهِوَسَلَّم بلوبی نشان متیدهتد .جتدای از احادیت

848/

مفتبتر کتتابهتای شتیفی ،حتّتی در

کتابهتتای مفتبتتر اهتتل تس تنّن بتته فراوانتتی احتتادینی نقتتل شتتده کتته نشتتانگر مفرّفتتی ائمّتته از جانتتب
یامبرصَلَّىاهللُوَلَیْهِوَآلِهِوَسَتلَّم و مؤیِّد نظر شیفه امامیه در خالفت بالف ل ولی ولیه السال است .دین استال ،
و منقومتِ یامبرصَلَّى اهللُ وَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَتلَّم در این زمینه رهنمون میکنتد.

انسان را به یروی از این احادی
حدی

یو انذار و منولت و ثقلین و غدیر و حدی

اثنا وشر خلیفه از جمله ایتن دستته از احادیت

است (سید مرتعی .)31 :1 ،3133 ،ر وشنگری و صراحت احادی

و ذکر شتدن بستیاری از آنهتا

در منابع حدینی اهل تسنّن ،نشاندهنده صحّت ادّوای شیفه امامیه در موضوع امامت و خالفت است
لکن

از رحلت یامبرصَلَّىاهللُوَلَیْهِوَآلِهِوَسَلَّم  ،مفاد این احادی

مالک وملکرد ملّت مسلمان در یتروی

از جانشین تفیین شده قرار نگرفت و تالش قابتل تتوجّهی بترای رستاندن ایشتان بته مقتا ومیتت و
خالفت ،صورت نزذیرفت.
از مهمترین دمیل غ ب خالفت در انقالب صدر اسال  ،سلیقههای حوبی و شل ی شدید در
زمان یامبرصَلَّىاهللُوَلَیْهِوَآلِهِوَسَلَّم بود .هرچند یامبرصَلَّىاهللُوَلَیْهِوَآلِهِوَسَلَّم مرزهای قبیلهای را به مرز اوتقتادی تغییتر
داد و از رهگذر رهبری و مدیریت ایشان ،جدال هولناکی میان گستترش مرزهتای انستانی و حتوزه
های وقیدتی ،و وفاداری به و بیت قبیلهای و سلیقههای حوبی و شل ی به وجود آمد و در زمتان
ایشان رابطه ایمانی بر رابطه قبیلهای و حوبی چیره شد ،بفد از رحلت یامبرصَلَّىاهللُوَلَیْهِوَآلِهِوَسَلَّم (بته دلیتل
ومل نکردن صحابه به رهنمودهای ایشان در تیکید بر روابط ایمانی و رهیو از ستلیقههتای حوبتی و
شل ی) ،این جدال مطابق سلیقه های حوبی و شل ی به سراناا رسید و بسیاری از صحابه میل و
گرایش شل ی را مالک انتلاب خلفا قرار دادند و به رهنمودهای یتامبرصَتلَّىاهللُوَلَیْتهِوَآلِتهِوَسَتلَّم در ایتن
زمینه ومل نکردند (ولوی .)333 :3123 ،بسیاری از مسلمانان خواهان حکومتی بودند که مطتابق بتا
منافع آنان اداره شود و بی توجه به اینکه امامت و حکومت حق کیست ،خواهان حکومت اشلاص
مورد نظر خود بودند .برخی از مهاجران به رهبری ابوبکر و برخی از ان ار به رهبری سفد بن وباده،
هر کدا به دنبال منافع خویش بودند .تودههای وامّته کته یتا یترو ختواصّ منحترف بودنتد و یتا بتا
بیاهمّیتی در مقابل ومل انحرافی آنها ،برخورد و واکتنش مناستبی از ختود نشتان ندادنتد درواقتع
مهیّاکنندکان زمینه این انحراف بور

در تاریخ خالفت اسالمی بودند.

صَلَّىاهللُوَلَیْهِوَآلِهِوَسَتلَّم

حباب بن منذر صحابی یامبر

 ،ان تار را بترای قبعته خالفتت تحریت

گفت اگر مهاجران اصرار دارند امیر از آنان باشد

کترد و

امیری از ما و امیری از آنها باشد (ابن قتیبه،
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 .)113 :8ابوبکر هم برای اینکه جانشین از قبیله او باشد ،اسخ میدهتد

صَلَّىاهللُوَلَیْهِوَآلِهِوَسَتلَّم

که به گفته یامبر

از ایتن جریتانهتا در

یشوای مسلمین باید از قریش باشد ،هر یت

اندیشه تیمین م الح خود و همفکران خود بوده اند نه اجرای دستور الهی (ر.ک :ابن قتیبته:3133 ،
 81ت  .)81از گفتاری که میان حباب ابن منذر و ابتوبکر و دیگتر صتحابه در ثقیفته صتورت گرفتته،
هویداست که در جامفه اسالمی آن روز ،امیال شل ی و گرایشهتای حوبتی بته جتای اطاوتت از
دستور یامبر و شایستهسامری ،مالک ومو مرد در انتلاب خلیفه بوده است .دور از انتظار نیست
در چنتتین جامفتته ای بتته جتتای خلیفتته برحتتق ،اشتتلاص دیگتتری خلیفتته شتتوند .غ تتب جانشتتینی
یامبرصَلَّىاهللُوَلَیْهِوَآلِهِوَسَلَّم نشان میدهد جامفهای که ایشان برای تربیت آن زحمتت بیستت و چهتار ستال
تالش مداو را بر خود هموار کرد ،هنوز به صورت کامل متفالی نشتده استت چته اینکته فرهنتگ
انسان ساز و تفالی بلش این ملّت بر بقایای دوره جاهلیت بنا شده است و تا محو کامل ویژگیهای
مل وص آن دوره ،فاصله زیادی داشت .ملّت مسلمان به امامت ولی

ولیهالسال

نیاز داشت که با ولم و

درایت ،مسیر صحیح را تشلیص دهد و با بستن راه نفاق ،راه اتّفاق و اتّحاد را برای مسلمین همتوار
سازد .یامبرصَلَّىاهللُوَلَیْهِوَآلِهِوَسَتلَّم در مسیر جانشینی صحیح بسیار کوشیدند و البتّه ایشان تنها وظیفته ابتال
داشتند ،امّا کوتاهی ملّت مسلمان در شتنیدن اوامتر او ،رخنته نفتاق در یتاران او ،ضتفک شتناخت و
اهمّیّت دادن به مفیارهای جاهلی (تحت تیثیر جناحبندیهای سیاسی و حوبی) ،سرمایهگذاری روی
شل یتهای منحرفی از خواصّ ،و سناش حقّ با مفیار خواصّ منحرف ،راه را برخالفت و ومیت
ولی

ولیهالسال

سد کرد (جففریان.)813 :8 ،3111 ،
صَلَّىاهللُوَلَیْهِوَآلِهِوَسَتلَّم

در مقایسه جانشینی یامبر

با جانشینی اما خمینتی

رحمتهاهللولیته

 ،توجّته بته ایتن نکتته

مناسب است که برخی از انحرافات ملّت صدر اسال در انقالب اسالمی ایران رخ نتداد و جانشتینی
اما خمینیرحمهاهللولیه ،با قوّت صورت ذیرفت .اختالفی کته در متورد آقتای منتظتری ایاتاد شتد بتا
درایت و روشنگری اما و خبرگان در زمان حیات اما به ایان رسید .برخالف ملّت صتدر استال ،
جناحبندیهای سیاسی و حوبی منفی و قدرتطلب ،چندان در مس له جانشتینی امتا رحمتهاهللولیته تتیثیر
منفی بر جای نگذاشت .ملّت ایران در شناخت دشمن و چهرههای نفاق وموماً دچار اشتباه نگشتتند
و روی خواصّ انقالبی برای همیشه سرمایهگتذاری و هوینته نکردنتد و بته میتوان فراوانتی وملکترد
خواصّ را با ترازو و مفیار حقّ سنایدند .برخالف ملّت صدر استال  ،نلبگتان و ختواصّ صترفاً تتا
زمانی که در مسیر اهداف انقالب و جامفته ومیتی باشتند در میتان تتودههتای ملّتت ،مشتروویّت و
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مقبولیّت دارند"و نه برای همیشه و در هر موقفیتی".
آقای منتظری حاضر نبود خود را مس ول وضفی بداند که برای او یش آمد و ت

از وتول در

خاطراتش ،انت اب خود را برای قائم مقامی از سوی خبرگان کار غلطی دانست و ایتن حتق را بته
خبرگان نداد که از جانب خود قائم مقا رهبری تفیین کنند و استناد کرد که ایتن مست له در قتانون
اساسی نیامده و در واقع خبرگان را متّهم کرده است .لکن ایشتان در چهتار ستال قتائم مقتامی ،ایتن
اشکامت را به طور جدّی بیان نکرد و خبرگان را فاقد انتلاب قائم مقا ندانست و اگر واقفاً چنتین
اوتقادی داشت می بایست این سمت را به طور جدّی قبول نکند که خبرگان به بازنگری ناچار شوند
یا به اجالسیه خبرگان برود و آنها را من رف کند امّا چنین نکرد و از موقفیّت قائم مقامی استفاده
کرد و در دوران قائم مقامی همه مس ولیّتها را ذیرفت و در تما کارها دخالت کرد.
ایشان به جای همراهی با اما به صتورت متدّوی رهبتری و دستتگاههتا در آمتد و اطتراف او را
وناصر مس له دار گرفتند و بهرغم تذکّرات اما و سایر مس ومن نظا  ،حاضر نشدند تغییری در ختط
مشی خود بدهند

به ناچار کنار زده شدند و با اکراه استففا کردنتد (بتادا چیتان.)111 :3121 ،

اما رحمهاهللولیته که بر اساس شرع و خواست ملّت ،رهبری ملّت را به وهده داشت به دلیل اشتتباهات و
رویکرد انحرافی آقای منتظری ،ایشان را وول کرد و خبرگان هم رأی خود را
وول آقای منتظری مطابق خواست اما و ملّت و مال

گرفتند و مست له

خبرگتان اناتا شتد .بفتد از رحلتت امتا ،

تفیین جانشین ایشان از جانب خبرگان ،که نماینده ملّت در این امر بودند در فرایندی کامالً قتانونی
اناا ذیرفت و مطابق قانون ،مال

خبرگان به انتلاب جانشین شایسته این مقا رداختنتد یفنتی
صَتتلَّىاهللُوَلَیْتتهِوَآلِتتهِوَسَتتلَّم

دقیقتتاً بتترخالف مستت له جانشتتینی یتتامبر

 ،کتته بتترخالف شتترع و رهنمودهتتای

یامبرصَلَّىاهللُوَلَیْهِوَآلِهِوَسَلَّم به انحراف کشیده شد ،مس له جانشینی اما در انقالب استالمی ،مطتابق قتانونی
که مورد تییید اما و ملّت بود ،اناا ذیرفت.
 2ـ  4ـ اطاعت پذیری در جهاد
درصورتی که یروان مسیر انقالب ،مطیع رهبری نباشند ،رهنمودها و دستورهای رهبتر انقتالب
نمیتواند در انسانهای خاموش تیثیر گذارد.
بسیاری از یاران یامبرصَلَّىاهللُوَلَیْهِوَآلِهِوَسَلَّم و کوفیان طرفدار ولی
و فرمانبردار نبودند .ملّت مسلمان ت

ولیهالسال

در مس له جهاد ،ومیت تذیر

از یتامبرصَتلَّىاهللُوَلَیْتهِوَآلِتهِوَسَتلَّم ،ولتی

نلستین یاری نکردند ،بلکه مطابق بیانات ولی

ولیهالسال

در نه البالغه ت

ولیتهالستال

را در برابتر خلفتای

از اینکته ولتی

ولیتهالستال

بته
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اصتترار ملّتتت ،خلی فتته مستتلمین شتتد ،اطاوتتت تتتا ّ و تمتتامی از ایشتتان بتته ونتتوان جانشتتین برح تقّ
یامبرصَلَّىاهللُوَلَیْهِوَآلِهِوَسَتلَّم نداشتند و مادّانه برای دستیابی ایشان بر برخی سرزمینهای استالمی (بتهویتژه
شا ) نکوشیدند چنانکه ولی

ولیهالسال

در خطبه 81خطاب به ملّتت مستلمان در اینکته ت

از جنتگ

صفّین از جنگ دوباره با مفاویه خودداری کردنتد ،فرمودنتد" :همچتون بنتىاسترائیل در حیترت و
سرگردانى قرار گرفتید .به جانم سوگند که سرگردانی شما
حقّ را شت سر انداختهاید از نودی

از من چند برابر خواهتد شتد زیترا

ترین افراد به یامبر (ولی ولیه الستال ) بریتده و بته دورتترین

فرد (مفاویه) یوند نمودهاید" (دشتی ،3113 ،خطبه  .)12 :81خطّ مشی منففالنه ملّت مسلمان ،زمینه
خالفت مفاویه را فراهم کرد و انقالب زمان یامبرصَلَّىاهللُوَلَیْهِوَآلِهِوَسَلَّم را بیش از یش در مستیر انحرافتی
قرار داد .البته بسیاری از ملّت مسلمان از برحق بودن ولی
اما

ولیهالسال

ولیهالستال

و باطل بودن امویتان آگتاه بودنتد.

خطاب به ملّت مسلمان نافرمان فرمودند " :رچم گمراهی بر ایههای خود برافراشته شده

و طرفداران آن فراوان گشته است شما را با یمانه خود متی ستناند و سترکوب متیکننتد ترچم
دارشان (مفاویه) از ملّت اسال خار

شده ،و بر راه گمراهی ایستاده است ...درو ردازیها تا چته

زمتتانی شتتما را متتیفریبتتدا از کاتتا دشتتمن در شتتما نفتتوذ کتترده بتته ایناتتا آورده استتت و بتته کاتتا
بازمیگرداندا" (دشتی ،3113 ،خطبه  1 :332ت )313
مفاد کتابهای حدینی و تاریلی اهل سنّت نشان میدهد که بسیاری از ملّتتهتای مستلمان بته
دلیل روشنگریهای یامبرصَلَّىاهللُوَلَیْهِوَآلِهِوَسَلَّم درباره برخی اشکامت ومده مفاویه و بنتیامیته (از جملته
تبدیل خالفت به سلطنت از جانب آنها) از اشکامت بنیامیه آگاه بودند با وجود این در رفع فتنته
بنی امیّه ،ولی
بیهقی ،بی تا،

ولیهالسال

و دیگر ائمّه را آنچنانکه باید ،یاری نکردند (والمته جففتری ،بتی تتا 2 :ت 1

 .)331 :3جالب اینکه طبق کتابهای اهل سنّت ،مفاویه و دیگر خلفای اموی با در

اختیار گرفتن خالفت و حکومت ،شتیوه حکومتت استالمی را ،کته بتر مبنتای حاکمیّتت و ستیادت
ارزشها بود به شیوه سلطنتی و ادشاهی تغییر دادند .برخی از این احادی  ،مشلّص میکند که ملّت
مستتلمان از اشتتکامت مفاویتته و بنتتی امیّتته آگتتاه بتتودهانتتد و بتتا وجتتود ایتتن از خلیفتته برح تقّ ختتود
(ولیولیهالستال ) و ائمّه

از ایشان ولیه بنی امیّه ،شتیبانی مز را به ومتل نیاوردنتد چنانکته یتامبر

صلى اهلل وَلَیْهِ وَ سلّم در حدینی که توسّط یکی از صحابه به نا "سفینه" نقل شده است ،فرمودهانتد
که

از سی سال از رحلت ایشان ،حکومت به شیوه ادشتاهی و ملت

و ستلطنت تغییتر خواهتد

کرد (این زمان با حکومت مفاویه م ادف و بیانگر تغییر حکومتت بته ستلطنت و ادشتاهی توستط
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اوست) (ساستانی ،بی تا .)833 :1 ،بیهقی (از محدثان مشهور اهل سنّت) در کتاب "المدخل" از
سفینه صحابه یامبرصَلَّىاهللُوَلَیْهِوَآلِهِوَسَلَّم حدینی را بیان کرده است که یامبرصَلَّىاهللُوَلَیْهِوَآلِهِوَسَتلَّم ،مفاویته را بته
ونوان اوّلین ملوک مفرفی میکند (بیهقی ،بیتا،
هم بر اساس حدی

دیگری ،حکومت

 .)331 :3در کتاب نووی (شارح صحیح مسلم)

از سی سال نلست (حکومت مفاویه و بنی امیّه) ،مل

و ادشاهی خوانده شده است (نووی 3118 ،ق،

 .)833 :38حدّادی در شرح جامعال غیر در ایتن

زمینه میگوید :ولّت اینکه مفاویه و خلفای اموی ،خلیفه به حساب نیامدهاند (و از ملوک و سالطین
بهشمار میروند)  ،این است که اسم خالفت شایسته کسی است که به ستنّت ومتل کنتد و ملالفتان
سنّت ،ملوک هستند هرچند خلیفه نامیده شوند .همچنین به سفید بن جبهان گفته میشتود بنتیامیّته
گمان میکنندکه آنها خلیفه رسول اهللصَلَّىاهللُوَلَیْهِوَآلِهِوَسَتلَّم هستند .سفید جواب میدهتد کته "فرزنتدان
چشم آبی درو میگویند ،بلکه آنها ادشاهانی از بدترین ادشاهان هستند" (حدّادی:1 ،3111 ،
 .)131بسیاری از اهل سنّت اذوان دارند که در حکومت امویتان ،خالفتت بته ملت
سلطنت تغییر یافته است (ابن حاروسقالنی،3131 ،

و ادشتاهی و

 .)831 :31سستی اهتل کوفته و دیگتر ملّتت
صَلَّىاهللُوَلَیْهِوَآلِهِوَسَتلَّم

مسلمان در جهاد با مفاویه و دیگر امویان (با اینکه طبق گفتههای یامبر

 ،باطتل بتودن

مفاویه و امویان آشکار بوده است) ،نشان از ود وو جدّی ملّتت مستلمان در جهتاد بتا غاصتبان و
منحرف کنندگان مقا خالفت دارد.
ود اطاوت ذیری ملّت مسلمان صدر اسال از مقا ومیت از جانب برخی شارحان نه البالغه
مورد بح

قرار گرفته است .ولّامه جففریرحمهاهللولیته در شرح نه البالغه از قول ابن ابتىالحدیتد بته

نقل از ابو ونمان جاح میگوید« :ولّت و یانگرى اهل وراق بر زمامداران ختود و اطاوتت اهتل
شا از زمامدارانشان ،صاحبنظر و هشیار بودن اهل وراق و کوفه است .او مفتقد است کته ایتن دو
صفت در اهل وراق ،موجب ماجراجویی و ویتبجتویى و مقایسته افتراد و برتترى دادن بفعتى بتر
بفعی دیگر ،و تشلیص و جدا کردن زمامداران از یکدیگر و فاش ساختن ویوب آنان شده استت.
در مقابل ،اهل شا فهم اندک داشته ،و مقلّد و به جمود فکرى در رأى مبتال بودهاند

اطّالوتى

از نظریات نمتیگیرنتد و از مستائل شتت ترده ستؤال و تحقیتق نمتىکننتد کته بته اطاوتت تتا ّ از
زمامدارانشان منار میشود» (والمه جففری ،بیتا 1 :ت  2جمفی از مؤلفتان 812 :3121 ،دینتوری،
بیتا ،اخبار الطوال.)311 :
ولّامه جففری

رحمهاهللولیه

این نظر را قبول ندارند و اشکال میکند که اهل وراق همواره مفروف به
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اطاوت اندک و اهل اختالف با رؤساى خود هستند .شیوع اندیشتههتاى بتىاستاس بته همتراه ختود
محورى که از سوی جاح در جامفه کوفه امتیاز محسوب میشتود ،درواقتع از بتروز اندیشتههتاى
اصیل و سازنده جلوگیرى میکند .نمیتتوان هتوش و زیرکتى و کناکتاوى ای کته دستت و تاى
زمامدارى مانند ولى بن ابیطالب

ولیهالستال

را میبندد از اوصتاف برجستته و وامتل تکامتل محستوب

کرد .این چه وامل تکاملی است که ستقو و بتدبلتى جامفته را فتراهم ستاخته و زمامتدارى را از
انسان کاملی همچون ولى

ولیهالسال

گرفته و به چنگال مفاویهها و حاّا بن یوسکهتا ستزرده استتا

مطلب به این سادگى نیست که اهل شا را به نفهمی و جمود فکرى متّهم ساختهانتد .اگتر ملتتی بته
این حقیقت توجّه کنند کهکناکاویها و هشتیاریهتاى بتیش از حتدّ و ختار از چتارچوب آنتان
جایگوین وملگرایی آنها شده به گونهای که نتیاه آن بردگتى ومتو ملّتت استت ،بایتد انتقتاد و
ماجراجویى را به هشیاران و خبرگان جامفه واگذار کننتد .وقتتى افتراد جامفته ت

از تاربتههتاى

آموزنده ،بدانند کناکاوى و هشیاریهاى آنان همراه با بیمتارى خودختواهى استت و بته تتواحم و
ت اد دائمى منار میگردد و زندگى اجتماوى و نظا ملّت را ملتتل متیستازد ،بایتد بترای تتیثیر
اندیشهها و هشیاریهاى خود حدودى قائل شوند ...و یقین یدا کنند که هشیاریهاى نتاقص آنتان،
بور ترین مانع رسیدن بته هشتیاری هتاى وتالى استت کته فقتط بتا تفتاهم و همکتارى بتا دیگتران
امکان ذیر خواهد بود منل ملّت وراق در دوران زمامدارى امیرالمؤمنین

ولیهالستال

که با تیکید بیاا بر

هشیاریهای ناقص و بىنتیاه خود ،سدّ راه امیرالمؤمنین میشدند منل کسانى استتکته هتر کتدا
چراغی موشى با نور بسیار ناچیو در دست بگیرند و خود را از نور خورشید بتىنیتاز بداننتد (والمته
جففری ،بیتا 2 :ت .)1
در مقایسه اطاوت ذیری دو ملّت انقالبی مز استت قیتا هتای یتا ی و جانفشتانیهتا و یتروی
کام ل ملّت ایران از رهبر انقالبی در برابر رژیم شاهنشاهی و منافقان و ورصه جنگ تحمیلتی ،متورد
توجّه قرار گیردکه این موارد ،رشد ملّت مسلمان ایران را در مسیر ومیتمداری نشان میدهد .امتا
خمینیرحمهاهللولیه به ایااد این رشد در ملّت مسلمان ایران اینگونه استناد نمودهاند :آنچه موجب امید
و آرامش است ،طلیفه بیداری ملّت و رشد سیاسی طبقات ملتلفته استت .از رشتد ملّتت استت کته
نقشه های شو اجانب ،که به دست شاه باید اجرا شود ،مواجه با ملالفت ملّت میشتود .رشتد ملّتت
است که حوب ساختگی شاه را با آن همه رود و برق و وربده رسوا کرد و شاه را گرفتار آشتفتگی
و هیاان کرد .رشد ملّت است که با همه ارواب(هتا) و تهدیتد(هتا) در انتلابتات مفتعتح شترکت
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نکرد(ند) مگر مشتی از جیرهخواران و بستگان به دستگاه .رشد سیاستی دانشتاویان قتدیم و جدیتد
است که به تبلیغات چند صد ساله اجانب و نقشههای تفرقهانداز استتفمار شتت تا زده و در صتک
واحد در مقابل رژیم ،مردانه ایستاده و از حقوق ملّت مظلو دفاع میکند و از شکناهها و حب هتا
و محرومیّتها هراس ندارند .رشد سیاسی دانشاویان قدیم و جدیتد استت کته در بورگداشتت 31
خرداد ،روز رستاخیو ملّت در سراسر کشور به تظاهراتی دست زدند که شاه را دچار سرگیاه نمود
و دستور حمله وحشیانه به مدرسه فیعیّه و دارالشفا ،مهد تربیت اسالمی و کتانون انفاتار در مقابتل
ظلم و استبداد ،صادر و مح ّلین قرآن و فقه اسال را به استم کمونیستت ت

از زجتر و ضترب و

جرح به زندانها و سربازخانهها کشاند که سرنوشت آنها مفلو نیست (سفادتمند.)813 :3121 ،
حتّی دشمنان انقالب اسالمی ،اطاوت ذیری ملّت مسلمان ایران را به زیبایی وصتک کتردهانتد.
دکتر شائول بلّاش ،که از ملالفان جمهوری اسالمی و از طرفداران صهیونیستهتا و استتاد تتاریخ
دانشگاه "جر میسون" امریکا است ،انقالب اسالمی را چنین ترسیم کرده است :یتروزی انقتالب
ایران را باید بیش از هر چیو در گروی دگرگونی در ذات ملّتی دانست که قدرت رژیم را بته هتی
انگاشتند .این انقالب سراسر جهان را مات و مبهوت خود ساخت زیرا در این انقالب ملالفانی که
فقط به شفار و بیانیّه مسلّح بودند ،سلطانی را مغلتوب کردنتد کته تاهیتوات قابتل مالحظتهای را در
اختیتتار داشتتت .شتتاه بتتر ی ت

ارتتتش  1333نفتتری ،ی ت

نیتتروی لتتی

وستتیع و لتتی

ملفتتی

دستهای خبرچین نیمه وقت در
وحشتناکی(ساواک) فرمان می راند و چهار هوار میمور تما وقت و 
آن کار میکردند .حکومت وسایل ارتبا جمفی را تحت نظارت داشت و مطبووتات را بتهستلتی
کنترل میکرد .تنها ی

حوب سیاسی مااز وجود داشت که آن هم خدمتگوار شاه بتود (شتائول

بلاش ،بیتا 31 :امیدوار و یکتا.)3131 ،
برخالف ملّت تحت فرمان ولی

ولیهالسال

 ،ملّتت مستلمان ایتران از رهبتر انقالبتی ختود و جانشتین

ایشتتان اطاوتتت و یتتروی کامتتل متتیکردنتتد کتته رشتتد و تفتتالی ملّتتت مستتلمان ایتتران را در مستتیر
ومیتمداری نشان میدهد و می توان میوان این رشد را از نمونته مشتابه آن در ملّتت صتدر استال ،
بیشتتتر دانستتت بتتویژه اگتتر بتتیتتتوجّهی ملّتتت مستتلمان صتتدر استتال را در انحتتراف خالفتتت
یامبرصَلَّىاهللُوَلَیْهِوَآلِهِوَسَلَّم یفنی تیخیر  81ساله در شروع خالفت ولی
کامل آنها را در دوران تحقّق خالفت ولی

ولیهالستال

ولیهالستال

و از سوی دیگرود اطاوت

در نظر آوریم .در ایاتاد ایتن هتر دو انحتراف،

یر وی نکردن و ود اطاوت بی چون و چرای ملّت صدر اسال از مقا ومیت ولتی

ولیتهالستال

 ،تتیثیر
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منفی بهسوایی دارد و از ووامل اصلی این انحرافها به شمار میرود.

 2ـ عدالت پذیری در جهت رفع مشکالت عموم مردم
قشر وظیمی از تهیدستان و مستمندان در انقالب صدر اسال و انقالب اسالمی ایران به همراهی
حق ولیه باطل رداختند .از اشتراکات این دو انقالب بور

جذب ،و استتفاده از تتودههتای وظتیم

ملّت مسلمان به منظور به سراناا رساندن انقالب است .رداختن به مشتکالت تهیدستتان از ارکتان
اصلی شکلگیری انقالبها و از مهمترین ووامل حف انقالبها در مسیر اوّلیّته و روایتت وتدالت
اجتماوی است که باید همواره مورد نظر باشد .حالت ملالک این وضفیّت ،قبعه حقوق و امکانات
وامّه مرد توسّط ی

اقلّیّت و گروه خواصّ است.

از وقوع برخی انقالبها ،قدرت در دستت

ودّهای خاص و صرفاً در جهت تیمین منافع آنها قرار میگیترد بته ونتوان منتال در انقتالب 3321
فرانسه قدرت تنها در دست اقلّیت رادیکال قرار گرفت و از ورود تودههای ملتلک ملّت در صحنه
قدرت جلوگیری شد و تودههای ضفیک در مواردی حتّی نمتیتوانستتند از جریتان سیاستی حتاکم
شده به منظور رسیدن به حقّ خویش در برابر توانگران بهرهای بگیرند (محمدی.)323 :3131 ،
هدف برخی از خواصّ در انقالب های اجتماوی اساساً رسیدن به دنیتا و متتاع دنیتوی و "نفت
مل

و سلطنت" است .چه اینکه همه ختواص ،اهتداف و نیّتات مفنتوی و ق تد ختدمت بته خلتق

ندارند ،بلکه برخی به دنبال اهداف مفنوی و برخی هم به دنبال اهداف مادّی هستند (فراتی:3123 ،
 331و  .)318در انقالب صدر اسال بسیاری از خواص ،اهدافی داشتند که با م لحت ومتو ملّتت
متناسب نبود و جالب است که از جانب حکومت به شتیوه نتامطلوبی بتر ضتد م تالح وامّته مترد ،
شتیبانی شدند چنانکه ولی

ولیهالسال

در نه البالغه میفرمایند که دو خلیفه نلست ،شتر خالفت را به

نفع خویش دوشیدند (دشتتی ،3113 ،خطبته  .)13 :1از دیتدگاه ولتی

ولیتهالستال

قتدرت بایتد شتتوانه

رسیدن توده های ملتلک ملّت به حقّ خویش باشد و حاکمان و رهبران مسلمان باید برای رفاه توده
مرد و جلب رضایت آنها نسبت به خواصّ ،اهمّیّت بیشتری قائل شوند .ایشان که قتدرت سیاستی
از انقالب صدر اسال را (

از سه خلیفه نلست) در اختیار گرفتند در خطبه  13میفرماینتد:

ستمدیدگان که در نظرها ذلیل و ستند از نظر من وویو و محترمند تا حقّشان را بگیتر و نیرومنتدان
ستمگر در نظر من حقیر و ستند تا حق دیگران را از آنها بستانم (دشتی ،3113 ،خطبه  )18 :13این
در حالی است که خلفای نلست صدر اسال  ،چنین اوتقادی نداشتند و با در اختیار گترفتن قتدرت
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سیاسی ناشی از انقالب توده مرد تا ح ّد امکتان ،موجبتات ستوس استتفاده سیاستی و متالی خواصّتی
همچون مفاویه و مروان بن حکم و زبیر و وبدالرحمن بن ووف و ...را فراهم نمودند .ستوس استتفاده
ستمگران از خالفت و قدرت خلفای نلست به نحوی بود که بر اقتدار خواصّ مال اندوز و قتدرت
ال وبد الرحمن بن وتوف چنتان ثروتتی بته دستت آورد کته بته
طلب ،روز به روز افووده می شد من ً
قارون امّت مشهور شد بهگونهای که وقتی از دنیا رفت ،شمشهای طالی او را با تبر قطفته قطفته و
ص سوس ،همچتون مفاویته و متروان بتن حکتم از خالفتت خلفتای
تقسیم نمودند .برخی از این خوا ّ
نلست سوس استفاده فراوان نمودند تا حدّی که بفد از مدّت زمانی ایتن دو و امنتال آنهتا بتا قبعته
بیشتر ارکان قدرت و ثروت ،مقا خالفت مسلمانان را در اختیار گرفتند (جمفتی از مؤلفتان:3121 ،
 321و  3ت  811ابن اثیر ،بیتا 133 :1 ،یفقوبی ،بیتا.)311 :8 ،
رهبر مفظم انقالب ایران ،که ولم مبارزه با فساد مالی را بر دوش میکشد ،میفرمایند" :بدترین
فسادها در جامفه این است که کسانی دچار فساد مالی و اقت ادی بشوند و از بیتالمال مترد بترای
منافع شل ی و ر کردن جیب خود تغذیه کنند" .همچنین متیفرماینتد" :اگتر رونتق اقت تادی در
کشور باشد ،امّا ودل اجتماوی نباشد ،این رونق اقت ادی به درد فقرا و مستعففان نلواهد ختورد و
محرومیّت را برطرف نلواهد کرد" .با وقوع انقالب استالمی ایتران ،فستاد متالی گذشتته بته میتوان
فراوانی کاسته شد و میوان فساد مالی امروز بهمراتب از دوران گذشته ایران کمتر است و بی گمتان
امروز از بی ودالتی و شکاف طبقتاتی وستیع دوران هلتوی ،فاصتله فتراوان گرفتته ایتم بتهویتژه در
سالهای اخیر با تدابیر و دستتور مقتا مفظتم رهبتری در خ توص مبتارزه بتا مفاستد اقت تادی در
برخورد با تللفات ،اقدامات خوبی صتورت گرفتته استت (ن تری 2 :3121 ،و  113و  313ت .)313
بهرغم برخی از فسادهای مالی در جمهوری اسالمی از جمله فساد برخی از خواصّ یتا من توبان بته
آنها و فساد برخی بان

های داخلی و خارجی (ر.ک :فر ور 832 :3123 ،و  13ت  )812با توجته

به مقایسه میوان امالک و مبالغ مورد نظر ،و توجّه به وملکرد ستازمانهتای متتولی نظتارت اداری و
مالی و آمار ارائه شتده از جانتب آنهتا (ر.ک :وبتاس زادگتان 1 :3121 ،ت  318حاجیتانی:3121 ،
 ،)311و یگیری این مشکالت ،میتوان به این نتیاه رسید که میوان ستوس استتفاده سیاستی و متالی
خواصّ جمهوری اسالمی بسیار کمتر از سوس استفادههایی است که در انقالب صدر استال توسّتط
برخی از خواصّ سوس ،صورت ذیرفته است.
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 9ـ بهکارگيری سياستهای متناسب با امور عامّه
از مهمترین ووامل حف انقالب در مسیر اصلی ،توجّه و اهمّیت ویژه دادن به وامّه مرد استت.
حعرت در نامه  11به مال

اشتر نلفی میفرمایند :باید محبوبترین کارها نود تو امورى باشد که

موجب رفاه "وامّه مرد " است زیرا حقّ با ودالت موافقتر و با رضتایت تتوده مترد هماهنتگتتر
است چرا که خشتم تتوده مترد  ،خشتنودى ختواصّ را نستبت بته حکومتت بتىاثتر متىکنتد ،امّتا
ناخشنودى خواصّ با رضایت ومو ملّت ،جبران ذیر است( .ای مال

بتدان کته) هوینته احتدى از

روایا و وامّه ملّت بر والى سنگینتر از هوینه گروه خواص نیست و از سوی دیگر "وامّه مترد " در
اوانت و حلّ کردن مشکالت ،کمتتیثیرتر از "گتروه ختواص" نیستتند و "وامّته مترد " در اجتراى
ان اف ناراحتتر از خواصّ نمیباشند و به هنگا درخواست و سؤال راصترارتر و ت

از وطتا و

بلشش کمسزاستر از "گروه خواص" نیستند و به هنگا منتع خواستتههتا وذرنا تذیرتر از ختواصّ
نیستند و در ساوات رویارویى با مشکالت کم استقامتتر از "گروه خواصّ" نلواهند بود .با وجود
این ایه و اساس دین و جمفیّتت مستلمانان و ذخیتره دفتاع از دشتمنان "تتوده ملّتت" هستتند! ت
میبایست توجّه مس ومن به آنها و خواست مس ومن مطابق نیازهای توده ملّت باشد (دشتی،3113 ،
نامه .)131 :311
با دقّت در نکات مورد نظر ولی

ولیهالسال

مز میآیتد کته ختواصّ جامفته و ستتمگران در امّتت

صدر اسال و انقالب ایران ،مورد شتیبانی و توجّه بیش از حدّ قرار نگیرند و توجّه حاکمان اسالمی
ص ستوس بته مناصتب حسّتاس
بیش از آنها به "ومو ملّتت" باشتد و تتا حت ّد امکتان از ورود ختوا ّ
حکومتی جلوگیری شود به گونهای که تا حدّ امکان حقّ دیگران توسّط آنها ایمال نشود.
به رغم ایمال شدن برخی از حقوق وامّه توسّط برخی از خواصّ سوس در هر دو انقالب (صتدر
اسال و ایران) در مقا مقایسه وملکرد ملّت ایران در این زمینه با ملّت صدر اسال نکاتی قابل اشاره
است .خلفای نلستین صدر اسال از جمله ونمان ،وملکردی داشتتند کته امنتال مفاویته و متروان و
برخی از دیگر خواصّ سوس همه کاره حکومت باشند .افرادی که مالاندوزی و سوس استتفاده آنهتا
از حکومت زبانود خاصّ و وا است و حتّی مطابق نقل منابع اهل ستنّت ،چنانکته بیتان شتد ،همتین
افراد و دودمان آنها بودند که خالفت را (صرفاً بر اساس ستود ختود و قبیلته خودشتان) بته شتیوه
سلطنت موروثی تغییر دادند.
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مالاندوزی و بلششهای بیدریغ ونمان نسبت به دامتادش (متروان بتن حکتم) نمونته مناستب
جومن خواصّ سوس در صدر اسال است .ونمان ی

نام تما غنائم افریقیّه و همچنین سی هتوار

دینار را (که در صدر اسال مبلغ بسیار هنگفتی بوده است) بدون دلیل به مروان بلشید و بتهراحتتی
حقوق وامّه مرد را در اختیار برخی از خواصّ سوس و بته خ توص امویتان قترار داد .در حکومتت
خلفای نلستین با سوس استفاده خواصّ و مالاندوزی آنها مقابله نمتیشتد ،بلکته حکومتت خلفتای
نلستین ،زمینه مناسب سوس استفاده خواصّ را فراهم نمود .این افراد و داراییهای آنها مورد یگرد
قانونی قرار نمیگرفتند ،بلکه قدرت آنها و شتوانه سیاستی آنهتا روز بته روز در حکومتت خلفتا
افووده شد و به همین دلیل مقابله ولی

ولیهالسال

به ونوان خلیفه وقت و سرسلتی ایشان در برختورد بتا

چنین افرادی ،نه تنها موجب تسلیم آنها و یا ضبط اموال و تسلیم مناصب سیاسی آنها نشتد ،بلکته
برخی خواصّ اجازه این گستاخی را به خود دادند که با خلیفه وقت (ولیولیهالسال ) وارد نبرد نظتامی
شوند و حتّی در نبرد صفّین اوضاع سیاسی به نفع آنها رقم خورد.
در جمهوری اسالمی اموال بسیاری از مفسدان اقت ادی م ادره شد و بسیاری از آنها دستگیر
شدند و یا تحت تفقیب و یگرد قانونی قرار گرفتند که تا حدّ فراوانی وضتفیّت مطلتوبتتری را در
برخورد با خواصّ سوس در جهت احقاق حقوق وامّه ملّت نشان میدهد (وبتاسزادگتان 1 :3121 ،ت
 318حاجیانی .)311 :3121 ،چنین افرادی تتا حت ّد امکتان در جمهتوری استالمی بته مناصتب مهتم
سیاسی گماشته نشده و در مواردی هم که امنال بنیصتدر بته من تب مهمتی رستیدهانتد بتا درایتت
رهبری و ملّت و در زمان مناسب وول ،و توسّط رهبری و ملّت از مناصب مهتم کنتار زده شتدهانتد.
جریان وول آقای منتظری از قائم مقتامی نیتو نمونتهای از احقتاق احکتا استالمی و بتیاوتنتایی بته
ناراحتی برخی از خواصّ است که مطابق نظر ومو ملّت ،توسّط امتا خمینتیرحمتهاهللولیته و خبرگتان
رهبری صورت ذیرفت.

 1ـ همکاری و اتّحاد در اطاعت از ولی امر مسلمين
حعرت در خطبه  831در لوو روایت مس له اتّحاد و همکاری میفرماینتد" :از حقتوق واجتب
خداوند بر بندگان این است که تا حدّ امکان در خیرخواهى و ن یحت بندگان خدا کوشش کنند و
در راه برقرارى حقّ در میان خود ،همکارى نمایند .توجّه داشته باشید هی ک

را نمىتوان یافتت ت
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و دارای سابقه درخشان در دین باشد ت کته در اناتا حقّتى کته بتر
دیگران باشد" (دشتی ،3113 ،خطبه  .)131 :831مرد انقالبی باید در

اطاوت از ولی امر خود متّحد و یکدست ومل کنند.
در این زمینه میتوان جنگ جمل را با مشکالت ناشی از ریاست جمهوری بنیصدر و همچنین
جریان فتنه  3122مقایسه نمود .اگر ملّت مسلمان زمان ولی

ولیهالسال

تسلیم هوی و هوس نمیشتدند و

با احساس مس ولیت بیشتر نسبت به دین و خلیفه خود ،اتّحاد خویش را حف میکردند ،هرگو سزاه
جمل تشکیل نمیشد و آتش سوزان این جنگ ،که کشتههای فراوان ملّت مسلمان حاصل و نتیاته
آن بود ،هرگو برافروخته نمیشد و ملّت مسلمان به کشتار همدیگر راضی نمیشتدند .یتروی خیتل
وظیم ملّت مسلمان در صدر اسال از طلحه و زبیر و وایشه در اتّحادگریوی و بر ایی جنگ درونتی
بین مسلمانان که تیثیر ومیقی در ضفک حکومت دینی بر جای گذاشت در برابر یروی قاطع ملّتت
ایران از نظر و رأی اما خمینیرحمهاهللولیه و مال

خبرگان در وول بنی صدر،که موجب شتد بتدون

جنگ داخلی دست بنیصدر از سرنوشت ملّت کوتاه شود ،نشان دهنتده اختتالف فتراوان وملکترد
ملّت ایران اسالمی با وملکرد ملّت صدر اسال استت .از ستوی دیگرجریتان جمتل و یمتانشتکنی
طلحه و زبیر در مقابل ولی امر مسلمان ،بسیار شبیه جریان فتنه سال  3122است که آقایان موسوی و
کروبی با همکاری رسانه های خارجی موجبات فتنه و جنگ داخلی را در جمهوری اسالمی فتراهم
کردند با این تفتاوت ومتده کته احستاس مست ولیت و هتم رأی بتودن و ا ّتحتاد مترد در یتروی از
رهنمودهای ولی امر مسلمین ،بسیار بیش از آن بود که کار به کشتار مرد مسلمان توسّط همتدیگر
و یا دولت شود و بحمداهلل جریان فتنه با کمترین تلفتات جتانی و متالی بته ایتان رستید (محمتدی،
 312 :3113و  133و .)131

 7ـ بصيرت و شناخت راه و مسير
مطابق سنّت تکوینی نظا الهی ،ملّتت استالمی همتواره در مفترض «ابتالئتات» و «آزمتونهتای»
گوناگون است که یکی از اقسا آنها «فتنه اجتماوی» است که به مفنای غلبه یتافتن متوقفیتی غبتار
آلود و مبهم در فعای درونی نظا اجتماوی است بهگونهای که تشلیص و تمییو «حتق» از «باطتل»
بر بسیاری از افراد ،سلت و دشوار میشود (محمدی .)12 :3113 ،بحران سیاسی و اجتمتاوی فراتتر
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از بحران فردی است و به تغییرات ناگهانی ،غیر قابل یشبینی و مفارض با هناارهای ذیرفته شتده
در جامفه منار میشود .آنچه نظا اجتماوی را در رویارویی با «فتنههای اجتماوی» ،مقاو و م ون
میدارد« ،ب یرت» است .آگاهی و شناخت حق از باطل در اوضاع یچیتده و متدیریت بحترانهتا و
فتنهها فوقالفاده تیثیر منبت دارد.
از اصولی که حعرت امیر

ولیهالسال

برای بر اکنندگان نهعتهای اجتمتاوی (انقتالب کننتدگان)
ولیهالستال

برشمردهاند ،ب یرت و کسب یقین است .در حکمت  13نه البالغه ذکر شده است که اما
صداى یکى از خوار را (که مسیر انحرافی خود را با ش
شب مىخواند و قرآن تالوت مىکرد سز
نماز با شت
ولی

ولیهالسال

ّ انتلاب کترده بودنتد) شتنید کته نمتاز

فرمودند":خواب توأ با یقتین و ایمتان بهتتر استت از

" (دشتتی ،3113 ،حکمتت  .)112 :13گتروههتای فراوانتی از ملّتت مستلمان در زمتان
جذب فرقه های انحرافی از جمله خوار شدند و ملّت مسلمان از جانتب آنهتا متحمّتل

هوینههای زیاد مفنوی و مادّی شدند به ونوان منال در جنگ صفّین بیب یرتی سزاه ولی

ولیهالسال

در

مقابل خدوه و نیرنگ مفاویه و ومرو بن واص ،هوینه بسیار سنگینی برای ملّت اسالمی دربر داشت.
از آناا که تفداد خواصّ آگاه و اهل ومل همچون ومّار در سزاه ایشان زیاد نبود که بتهموقتع و در
ابتتدای شتتبهه راکنتی ،ب تتیرت و آگتاهی ایاتتاد کننتد ،افتتراد نتادانی کتته در رکتاب ولتتی

ولیتهالستتال

میجنگیدند ،فریب قرآن بر نیوه کردن سزاهیان مفاویه را خوردنتد و متانع یتروزی ستزاه استال در
صفّین شدند .همچنین نادانی و حماقت ،آنها را به اختالف با اما و جداشدن از سزاه ولتی
در مسیر بازگشت به کوفه کشتاند و از آن ت

ولیتهالستال

بته ختوار موستو شتدند و مشتکالت گونتاگون

دیگری را از جمله جنگ نهروان و به شهادت رساندن ولتی

ولیتهالستال

و ...بتر ملّتت مستلمان تحمیتل

کردند (صلواتی 1 :3131 ،و .)32
ب یرت و آگاهی ملّت ایران به این دلیل قابل توجه است کته در متوارد ملتلتک از جملته فتنته
سال  3122اسیر توط هها و دا های گسترده نشدند .ملّت اسالمی با بهترهگیتری از مکتتب و رهبتری
ومیی و نقش خواصّ آگاه ،توط ههای یچیده و گوناگون فتنه  22را خننتی کترد .بترخالف دیگتر
کشورها ،که در دا فتنه و انقالبهای رنگی اسیر شده و حاکمّیت آنها ستقو کترده بتود ،ملّتت
ایران نه تنها فریب نلوردند بلکه با سربلند بیرون آمدن از فتنه ،جریان فتنه و نتیاه آن را به فرصتت
بور

مفرّفی ب یرت ملّت و ایبندی آنها به نظا استالمی در فعتای جهتانی تبتدیل کردنتد و بتا

شت سر نهادن فتنههای ملتلک ،انقالب به «تکامل مفنوی» خود نودی

تر میشود.
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نقش و تیثیر خواصّ و نلبگان در ایااد ب یرت بسیار زیاد است زیرا غالباً این گونه است کته
ولی امر (اما ) به سبب ارهای م الح و محدویتها ،نمیتواند در مسیر ایااد «ب تیرت» گتا هتای
بلند و حداکنری را به تنهایی بردارد .از این رو مز میآید در ذیل تالشهای مستمرّ ایشان ،جمفی
از «خواصّ» و «نلبگان» (که در فعایی گشودهتر بهسر میبرند) به صورتی «شفاف» و «آشتکار» بته
ورصه غبارآلود و مهگرفته اجتماع ا نهند و حقایق نا یدا را برای تودههای مرد «تبیین» کننتد .اگتر
بیشتر خواصّ و نلبگان متوجّه تکلیفی که بر وهده آنهاست نشوند یا به آن ومل نکنند یا دیر ومل
کنند و یا ضدّ تکلیک ومل نمایند (منالً متوجّه فتنته نباشتند یتا ستکوت اختیتار کننتد و بتهموقتع بته
روشنگری نزردازند یا سلنان دو هلو بر زبان جاری سازند و یا به جبهه فتنهجویتان بزیوندنتد) ،فتنته
غالب و مسلّط میشود و یا دست کم ،مقطع زمانی بیشتری امتداد مییابد و خسارتهای افوونتری
بر جای مینهد .بحران سال  3122هرچند مشکلزا شد و برخی را به کا ختود بلفیتد ،توسّتط ملّتت
ایران کنترل شد (محمدی 112 :3113 ،و  131ت .)111
با اوتال نتتای انتلابتات  22در حتالی کته جهانیتان از مشتارکت  21درصتدی ملّتت ایتران در
انتلابات دهم ریاست جمهوری حیرت کرده و زبان بته تحستین گشتوده بودنتد ،برختی نامودهتای
انتلاباتی که حائو رأ ی اکنریّت نشدند ،سوس رفتارهای غیرمنطقی از ختود نشتان دادنتد و صتحّت و
سالمت انتلابات و نهادهای نظارتی را زیر سؤال بردند و بر این نهادهتا اتّهتا تقلّتب زدنتد .ایتن در
حالی است که وملکرد این نهادها مطابق با قانون اساسی بود و طبق قانون متیبایستت نتیاته اوتال
شده از سوی نهادها ،مورد تذیرش همگتان قترار گیترد و اگتر شل تی اوتراضتی دارد از ماترای
قانونی اقدا کند نه اینکه تحت تیثیر دشمن و در مسیر رضایت او ،سالمت نظا را زیر سؤال بترد و
آشوب بر ا نماید .از سوی دیگر شرکت در انتلابات و بهویژه نتامود شتدن در انتلابتات از جانتب
نامودهای ریاست جمهوری به مفنای اذوان به سالمت نظا است و در تناقض آشکار با اتّها زدن به
سالمت نظا  ،آن هم

از ایان رأیگیری (و شکست در انتلابات) است .کسانی که چنین روش

نا سندی را در یش گرفتند در واقع به رأی ملّت تمکین نکردند و در مسیر دیکتاتوری قرار گرفتند
(مؤسسه فرهنگی هنری قدر ومیت .)181 :3113 ،بسیاری از خواصّ و وامّه مرد  ،بیتوجّهی برخی
از نامودها نسبت به رأی ملّت و اتّها ناروای آنها را بر نظا اسالمی درک کردند و با دادن ب یرت
مز به توده ملّت در مقابل اموا این بحران صکآرایی کردند و به مقابلته بتا آن رداختنتد .ملّتت
مسلمان ایران ،نهم دی  3122به خیابانها ریلتند و بهرغم تبلیغات سوس رسانههتای بیگانته و تتالش
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اغتشاش گران داخلی با حعور خود در واقع ی

811/

بار دیگر به سالمت نظا و صحّت انتلابتات رأی

دادند 1 .دی و  88بهمن سال 3122نشان دهنده نقطه وطفی در مسیر وینیت یتافتن گفتمتان انقتالب
اسالمی و مرد سامری دینی و سند ب یرت و آگاهی مرد ایران در مواقع بحرانی قلمداد میشتود.
با حعور آگاهانه ملّت در ورصههای ملتلک از جمله 1دی ،نه تنها انقالب متوقّک نشد بلکه ستبب
شادابی و شکوفایی روحیه انقالبی گردید تا جایی که به ونوان الگویی برای ستایر جوامتع همتواره
میتواند مطرح باشد و تاربیات خود را به نسلهتای دیگتر منتقتل کنتد .اگتر در فتنته  3122مترد
ب یرت مز را نمیداشتند و قاطبه خواصّ بهخوبی ومل نمتیکردنتد ،یقینتاً انقتالب بته سرنوشتتی
دچار میشد که نهعت مشروطه و نهعت ملّی صنفت نفتت در دوران قبتل از انقتالب دچتار شتده
بودند لکن ملّت ایران در انقالب اسالمی برخالف ملّت صدر اسال در مهار فتنه  22بلتوبی ومتل
کرد و اوضاع آشفته را آنگونه که بایسته بود ،کنترل کرد.

نتيجه
بهره گیری از رهنمودهای دینی و توجته بته یشتینه تتاریلی ت سیاستی و تفکّتر در بتاب مستائل
سیاسی موجب آگاهی و ب یرت ملّت ایران در بفد سیاستی شتد و ایتن ویژگتی بته میتوان فراوانتی
موجب یگیری مستمرّ اهداف انقالبی همچون ومیتمتداری و وتدالتختواهی استت .ایاتاد ایتن
ویژگی ها موجب شد ملّت ایران برخالف ملّت صدر اسال  ،بازگشت به قبل از انقالب نداشته باشند
بلکه به صورت مستمر ،اهداف انقالب را یکی

از دیگری محقّق نمایند .مقایسه جریانات مشابه

در تاریخ صدر اسال و انقالب اسالمی ایران ،نشان دهنده این مهم است که ملّت ایران نه تنها موفّق
شد همچون ملّت صدر اسال در صحنه تاریخ انقالبی خود ،حماسهآفرینی کنند بلکته حتدّ و مفیتار
ملّت ایران در ذیرش ومومی فرهنگ دینی و انقالبی و ایبندی به این فرهنگ ،نشان دهنده تفتالی
و رشد فرهنگ انقالبی ملّت صدر اسال در ملّت ایران اسالمی است .از ستوی دیگتر بتهکتارگیری
سیاست های متناسب با امور وامّه و استفاده از قدرت در جهت رفع مشتکالت وامّته مترد و مقابلته
ملّت با انح ار قدرت در دست برخی خواصّ و افراد دارای نفوذ از دیگر نکات قوّت ملّت مسلمان
ایران نسبت به ملّت صدر اسال است.
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