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In the political doctrine of Islam, the general form and mould of a government is 

based on a guardianship system in which divine legislation and popular 

acceptance are well manifested. The purpose of this study is to recognise, protect 

and strengthen the main factor of stability and durability of the guardianship-style 

system. This study seeks to find an answer to the main question which is, which 

is the most important factor in the stability and durability of the guardianship 

system? The hypothesis that was assessed is that amongst the various factors of 

stability and instability of the Islamic system, axial guardianship in insight, 

orientation and behaviour is the most important factor and guarantor of its 

durability, and as this factor is the cause of the guardianship system, it is also the 

reason for its survival. The research method of this hypothesis is descriptive and 

analytical, and its data is collected through documentary and library methods. 

According to the findings of this study, the reason why a guardianship system and 

a religious government hasn’t been formed or hasn’t proved itself durable over 

history, even during the lifetime of the infallible Imams, is because guardianship 

hasn’t been the axis in thought and action. However, during the Islamic 

Revolution, axial guardianship was able to establish a durable guardianship 

system with authority for over four decades regardless of the enemies and their 

plots. 

Keywords: Guardianship, Axial guardianship, Guardianship system, 

Durability. 
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 دهیچک
 آ  رد ک  اس ی  وال  نظه، حهه    کا شهل و   ل  اسی،  هسلسسل  هتب در
 پژوهش نیا ه ف .هب ی    تجا  خهبب    رد   س قبهل و  اله  سلشلللروع 

 این .اس  والی  نظه، ت او، و ی ار یپه  اصا عه ل اسلتهارسهزی و حفظ شلمهخ  
 و ی ار یپه عه ل نیتر  هم ک  اسلل   اصللا پرسللش این ب  پهسللخ دنبهل ب  تحقسق
 عها ل  سه  از ک  اسلل  این شلل  بررسلل  فرضللس  اسلل   ک ا،ی  وال  نظه، ت او،

 رفتهر و گرایش بسمش  در  حهریوالی  اسی    نظه، نهپهی اری و پهی اری  ختاف
 عا  عه ل  این ک  طهرهمه  و اس  آ  استمرار و ت او، ضه ن و عه ل ترین هم

 این تحقسق روش هس . نسز آ   بقس  عا  ده     تشهسل را والی  نظه،  ح ث 
 ایکتهبخهن  و اسمهدی روش ب  آ  ههیداد  دآوریگر  و تحاسا  و تهصسف  فرضس 
 ز ه  در  حت خیتهر  طهل در ش  سبب آنچ  تحقسق  این ههییهفت  اسه  بر اس .

  هب سن ت او، هی ردسنگ شهل  مید حهه   وی  وال  نظه،   عصه، ا ه ه  حضلهر
   اسی  انقیب ه یجر  در ک  درحهل اس ؛ عمل و ش یان  در  یوال  نبهد   حهر

 از شسب رای  وال  نظه،  ههتهطئ  و هه دشللمم  هم رغمب  تهانسلل ی  حهر  یوال 
  .بخش  ت او، اقت ار به ده  چههر

 استمرار. والی   نظه،  ی حهر  یوال    یوال  :یدیکل واژگان
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 مقدمه

 درخشان ها دوره از یکی عنوانبه مدینه به اکرم پیامبر هورت از پس والیی نظام نخستین
 رس پش  را تعالی و رشـد مراحل که والیی نظام این گرف . شـکل تاریخ طول در حکوم 

 حادثۀ در اسالمی نظام تثبی  مقدمات ساز فراهم رغمبه ،پیامبر رحل  با گذاشـ ،می
کیدها  و هاراهنمایی و غدیر ــال، 12 از پس نیاف . ادامه بزرگوار، آن تأ  نظام دیگر بار س

 دوام بیشتر ماه نه و سال چهار حضرت امام زعام  گرف . شـکل علی حکوم  با والیی
 امام  و نکشید طول بیشتر ماه چند هم علی بن حسن امام خالف  آن، دنبال به و نیاورد

 کار  رو با و (72 :2435 ا ،خامنه ک. )ر. شد بدل پادشاهی جابرانۀ حکوم  به اسالمی
 ب یغ دوران در .شد لیتعطی طوالن  ادوره  برایی وال نظام ،یعباس و  امو سلطن  نآمد
 تا ،نگرف  شــکل شایواقع  معنا بهیی وال نظام ،یاســالم  علما و فقها تالش رغمبه هم

 جهان ۀهم اس یس از نیدیی جدا ۀشیاند و سمیسکوالر کهیدرحال و دیجد عصـر در نکهیا
  یمحور ابیی وال نظام گرید بار و ایاح ناب اسالم ،یاسالم انقالب تحقق با ،بود فراگرفته را

 و سخ   هااتیعمل و هایدشمن و هاتوطئه تمام وجود با نظام این .شـد وادیا هیفق  یوال
 به و باشد حرک  در خود اهداف  سـوبهیی ایپو و اقتدار با دهه چهار از شیب توانسـ  نرم

 جودو با دوره، این در نباشــد. آن بایی ارویرو توان رای ابرقدرت چیه که دیدرآی قدرت شــکل
 در خود ماهی  و مختصات همان با نظام این والیی، نظام و اسـالمی انقالب معمار رحل 

 نرم و ســخ نیمه ســخ ، تهاجمات شــدیدترین ســایۀ در رهبر  معظم مقام زعام  دورۀ
 یاف . استمرار

 ،ییالو نظام پرتو در جز نکهیا ویی وال نظام ۀبرجســت گاهیجا و  یاهم وجود با بنابراین،
ــالم ۀجامع و نید ق یحق به ــ  توانینمی اس ــمان ی اله احکام و اف ی دس یی اجرا ض
 چرا که اســ  این تحقیق اصــلی پرســش ،(16 :2472 خمینی، موســو  ک. )ر. ابدیینم

 حکوم  ویی وال نظام نتوانســتند بزرگ فقها  و علما ب یغ دوران رد و معصــوم امامان
 الله یآ حضــرت و ینیخم امام حضــرت اما ،ببخشـند اسـتمرار و کنند وادیا رای اسـالم
 آن  رهبر وی اســالم انقالب دیگر،بیانبه کردند؟ دایپ را قیتوف و فرصــ  نیا  اخامنه

 در رایی وال نظام ،بارنینخست  برا که اف ی را آنیی توانا که بودیی هانهیزم و امکان چه  دارا
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  یموفق و اقتدار با دهه چهار از شیب در را آن اســتمرار و ســازد محقق هیفق  یوال مصــداق
 بودند؟ بهرهیب آن از گرید  فقها و معصوم امامانی ول ،کند نیتضم

 مردم نقش به باور ضمن اما اس ، شده ارائه مختلفی نظرها  شده،طر  پرسش به پاسـخ در
ــی، ها نظام پایدار  در ــیاس ــئلۀ س ــلی مس ــر پژوهش اص  در مردم محور والی  رابطۀ حاض

   اس . «والیی نظام» ناپایدار  و پایدار  و گیر شکل با رفتار  و منشی بینشی، ها ساح 
 بر مبتنی که اس  شده مندبهره اسناد  روش از ق،یتحق مسـئلۀ به دسـتیابی برا  پژوهش این
 حالدرعین اســ .  ریتفســ و یفیتوصــ  جووجســ  پایۀ بر و منابع مندمنظا و هدفمند مطالعۀ

 توصــی  از روش، این با کرد. اســتفاده توانمی زین ینییتب لیتحل از چرایی، پرســش پاســخ برا 
 از ریتصو ارائۀ ضمن نگارنده رو،ازاین اس . شـده توجه هایافته تبیین و تفسـیر به و پرهیز صـرف

 اس . داختهپر مسئله  یوضع ییچرا و بودن چگونه لیدال نییتب و حیتشر به موضـوع، چگونگی
ــ  منابع عنوانبه تحقیق این در البالغهنهج و  رآن همچنین ــاس بر و اولدس ــال  اس  و اص

ــاناعتبار ــد انتخاب ش ــ  منابع اند.هش  و االرشاااد باکت مانند هانیفق  هاکتاب نیز دومدس
 خیتاری کتاب و عهیالش فضائل و عهیالش صافا  و االنوار بحار مانند مشـهور محدثان ها کتاب
 اسالمی منداناندیش آثار از موضوع، تفسیر برا  و اس  طبر  تفسیر و تاریخ و کامل خیتار نظیر
 اس . ا کتابخانه نیز هاداده  گردآور روش اس . شده برده بهره

 پژوهش ۀپیشین

 بررسی اس . یافته نگارش متعدد  علمی ها پژوهش اسالمی نظام پایایی و مانایی دربارۀ
 چند در اند،شــده تدوین پژوهشــی-علمی مقاالت و هارســاله قالب در که هاپژوهش این

ــته قابل محور ــ : بند دس ــتۀ اس  و نظام ماندگار  در رهبر نقش به هاپژوهش از اول دس
ــالمی انقالب ــتۀ ند؛اپرداخته اس ــتمرار در مردم نقش دوم دس  انقالب و نظام پایدار  و اس
 آن مانایی در اسالمی جمهور  نظام ساختار نقش به سوم دستۀ اند؛کرده بررسی را اسالمی

 عوامل که اندرســیده نتیوه این به عاملی،تک بررســی جا  به چهارم دســتۀ اند؛کرده توجه
ــالمی انقالب و نظام پایدار  و تداوم در متعدد  را هاپژوهش این ها یافته دارند. نقش اس

 ببینیم. زیر جدول در توانیممی
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 : پیشینه پژوهش1جدول 
 پژوهش اجمالی یافتۀ پژوهش عنوان پژوهش سال و پژوهشگر

 تداوم در  رهبر نقش (2432) یدهقان جواد
 یاسالم انقالب

 نیترمهم هیفق  یوال اصل قالب در  رهبر عامل
 زین و  یتثب ،یاسالم انقالب نیتکو در عامل

 اس . بوده آن پایدار 

 سالم  بهیط و یاشرف برکا
(2433) 

 در انقالب حفظ و رهبر 
 بر تحلیلی :مصر و رانیا

 در مرسی محمد نقش
 مصر انقالب شکس 

گاه، رهبر   هامؤلفه توانس  مدیر و شناسزمان آ
 هب بعد، سالیان یط و کند نهادینه را انقالب مهم

 دهد.  کحر استمرار سم 

 و  حاضر محمدیعل
 (2476)  آبادصالح میابراه

ی اسیس رژیم تداوم علل
 رانیا اسالمی جمهور 

 او با اسالمی جمهور  حزب ییهمسو و رهبر
 .داش یی بسزا نقش میرژ تداوم در

 محسن و یزدخواستی بهو 
 (2435)  مهد اخوان

 یاسالم انقالب یبازخوان
ک با رانیا  راز بر دیتأ

 انقالب ییایپو و ماندگار 

  فکر  مبنا  مهد حضرت  یحاکم
 انقالب  دیتوح  یماه با همراه یاسالم انقالب

 .اس  شده بدل  ماندگار راز به
ی محمدعل و ییزاکل شری 

 (2431) یلهلافتح
 انقالب و هیمتعال حکم 

 ایران اسالمی
 ،پیدایش در بسیار  تأثیر هیمتعال حکم 

 .اس  داشته اسالمی انقالب تداوم و استمرار

 همکاران و زادهجمال ناصر
(2436) 

 انقالبیی مانا  هامؤلفه
  رکف ۀمنظوم در اسالمی

 رهبر  معظم مقام

 انکار و عوامل  ارآمدک و مردم ،رهبر اسالم،
 .اس  اسالمی انقالب ۀدارندنگه یاصل

 و یمسلمان نیغالمحس
 (2437) همکاران

 نظام  جار ساختار  واکاو
 از رانیا یاسالم  جمهور

 ییمانا منظر

 در ساختار یاصل  اجزا در طیشرا ۀهم وجود
 .اس  ییمانا عامل یاسالم  جمهور

 یاسیس نظام در مردم نقش (2436) یطالب نیمحمدحس
 (ی)اسالم ینید  ساالرمردم

 حدوث در هم ،مردم ،ینید  ساالرمردم نظام رد
 .مؤثرند نقش  دارا حکوم   بقا در هم و

 (2433) یامام  محمدمهد

  هاشاخص و عوامل یبررس
 یاسیس  داریناپا و  داریپا

 دگاهید از ینید حکوم  در
 بر آن قیتطب و یعل امام

 .ا.ا.ج نظام

 ۀچرخ در اصلی نقش عدال   هاشاخص
 دارد. یاجتماع و یاسیس ثبات  داریپا

 یفران  نوروز محمدجواد
(2432) 

 در  مدار یوال شاخص
 یاسالم نظام

 یعنی آن  هاساح  ۀهم در  مدار یوال ۀمسئل
 ۀحوز ، یمشروع و اقتدار ۀعرص ،رهبر  ۀحوز

 اس . طر  قابل رفتار و ساختار
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ــ این موموع ــان هایبررس ــوع به که دهدمی نش  انقالب و نظام پایدار  و مانایی موض
 در شدهاشاره ها پژوهش در پایدار  عوامل اس . شده توجه مختل  منظرها  از اسالمی

 به توحید ، مبانی اساس بر والیی و اسالمی نظام اما ،دناآفریننقش سـیاسی ها نظام ۀهم
 امیر حاکمی  ناپایدار  ســبب اســالم صــدر در آن فقدان که دارد نیاز آنها بر افزون یعامل

 حقیق  این تبیین حاضــر تحقیق فارق ۀنقط رو،ازاین .شــد موتبی حســن امام و نامنؤم
  .اس  والیی نظام مانایی و استمرار اصلی عامل محور والی  که اس 

  ینظر  و یمفهوم یمبان

ــر به والی  و واو فتح به والی  واژۀ والیت: ــتقاق «ولی» مادۀ از واو کس  ا معن و یافته اش
 نباشد؛ کار در ا فاصله که نحو  به اسـ ؛ دیگر چیز کنار در چیز  گرفتن قرار آن اصـلی

 مادۀ نباشــد، آنها میان در دیگر چیز هیچ که باشــند متصــل هم به چنانآن چیز دو اگر یعنی
ــتعمال «ولی» ــودمی اس  اثر الموارد ا رب کتاب در (.23-24 ال : 2466 )مطهر ، ش

 الی و واژۀ راغب اثر العرب لسان و ریاث ابن اثر هینها ،یحیطر اثر نیالبحر مجمع ،یشرتون
 :2463 ،یطهران حسینی ک. )ر. اس  شده هستناد سـلطان و  یتول  معنا به «و» ۀکسـر با
 اسم صورتبه مورد 213 در که اس  پرکاربرد ها واژه از والی  نیز کریم  رآن در .(3-15
ــ . رفته کاربه مختلفی معانی در فعل قالب در مورد 221 در و  کتاب در خمینی امام اس

ــور ادارۀ و  حکوم» معنا  به را والی  ،فقیه والیت ــرع نیقوان  اجرا و کش  «مقدس ش
  یوال ۀلمک» نیز ا خامنه اللهآی  تعری  در (.22 :2477 خمینی، موسو ) انددانسته

  (.15/3/2473 تاریخ در ا خامنه امام بیانات) «اس  هدش اطالق حکوم  به
ــ  معنایی همان و حکوم  ،پژوهش این در والی  از مراد  همتا  روایات در که اس
 تولی برگزیده و خاص افراد در و اســ  شــده دانســته الهی شــئون از و  رآن ناپذیرتفکیک

 سیاسی و اجتماعی نظام ادارۀ و رهبر  دارد مأموری  نیز خدا ولی   شود.می زمینی و یابدمی
 نونقا و والی  فرزانگی، و خردمند  با که را آنان تا گیرد برعهده الهی قانون محوری  با را

  د.کن هدای  مقصود منزل به اندآورده ایمان آن به و پذیرفته را الهی
 خاص مردمی حکوم  نوعیک » ییوال نظام ،آملی  جواد اللهآی  نظر از والیی: نظام
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 اعتقاد .(224 :2463 ،یآمل  جواد) «اس ی اله وحی گذار قانون محور آن در هک اسـ 
ــته حکومتی چنین به ــ  توحید  بینیجهان از برخاس ــبا  اس  .(37 :2472 یزد ، )مص

 ۀلیوســبه که خداســ   انحصــار  یحاکم و  یوال بخشیتولیی وال نظام بنابراین،
 ۀادار وی اله احکام  اجرا برا  را الزم عملی و علمی صالحی  کهی اله ۀبرگزید  هاانسان
ــالمی ام   دارا  نظام این دیگر،بیانبه .دیابیم تحقق ،دارندی اله قانون محوری  با اس

 و امام  با خدا  یوال و  انحصار  یحاکم کامل و برجسته مصداق و اس  طولی مراتب
ــوم امامان و اکرم امبریپ  رهبر  با مأموری  نیا ،آنها غیاب در و ،ابدییم تحقق معص

 با را  یسنخ و شـباه  بیشـترین عمل و علم در کهآنان و  یباهل مکتب شـدگان یترب
 این، وجود با .(31 :2433صادقی،حاجی) دابییم تولی ،عادل هانیفقی عنی ،دارند ائمه

 اتصال و ارتباط و اس  مردم و ی  ول نیب یتیوال ۀرابط بیانگر حکوم  به  یوال ۀکلم اطالق
 (.15/3/2473 تاریخ در ا خامنه امام )بیانات اس  ناپذیرانفکاک آنها،

 اس  آمده تعاری  از یکی در س .ه مختلفی تعاری  مفهوم این ۀدربار : محور یوال
 ۀشــیاند در  مدار یوال .اســ   یوال به یعمل التزام و پایبند  مفهوم به  مدار یوال که

 بار  دارا  مداروالی  دارد. زین تفاوت آن با اما اس ، مرتبط شهروند   یوظا با معاصـر
 جامعه افراد و ینید رهبر انیم یعقالن یتعامل بر یمبتن  ارابطه از یحاک و بوده معنو 
 امر  شهروند  کهیدرحال اس . همراه سـوز دل و یدوسـت محب ، با ارتباط نیا اسـ .

ــکننده ،یکیمکان ــرفاً  و ش ــ  یحقوق ص ــ انیپا باب از آن، در نهادن گام و اس  به دنیبخش
 (.6 :2432 ی،فران  نوروز) اس  اضطرار  رو از نظم وادیا و ،جمروهرج

 ند.اهکرد تعری  اجتماعی و فرد  سطح دو در را محور والی  انقالب معظم رهبر
 و بیشــترهرچه عملی و فکر  وابســتگی معنا  به انســان یک در والی » ،فرد  ســطح در

ــ  ولی   با ترروزافزون ــان یک والی » پس، (.22 :2465 ا ،)خامنه «اس ــته انس  و پیوس
 و منشــأ» معنا  به والی  نیز جامعه ســطح در )همان(. «اســ  ولی   با او مطلق وابســتگی

 هاجو  همۀ که اس  قطبی اس ؛ هجامع آن ها فعالی  و هانشاط نیروها، همۀ بخشالهام
 برگردد، آنوا به هانخ و هارشته ۀهم که اس  ا نقطه ؛شودمی سرازیر او از هاسـرچشـمه و

  (.27 )همان: «بروند او دنبال و کنند نگاه او به ههم
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َک» :فرمودند صــادق امام کهنچنا اســ ؛ آمده نیز ائمه روایات در معنا این ََِذب  ن  َم 
م َ ع  ه ََز  ن َّ
 
ََأ ِتنایش  َِمن  ََع  ََو  و  ََه  س  َِّ م  ت  ةََِکم  و  ر  ََِبع   دیگومی دروغ ؛(32 :2432 ،صــدوق شــیخ)َِرنایغ 

ــیک ــ ندکمی گمان هک س ــ ، ۀعیش ــمانیر به ولی ماس ــتی] س ــرپرس  ما ریغ [والی  و س
 جامعه یا فرد محور والی  در اساسی مختصـات از یکی «.اسـ  زده چنگ [بی اهل]

 فرمان او از توان تمام با سپس ؛بشناسد خوبیبه را الهی رهبر بکوشد باید ابتدا که اسـ  این
 (.47 :2433 صادقی،حاجی ک. ر.) ببرد

ــ  عبارت پژوهش این در محور والی  مفهوم بنابراین،  در که ا جامعه و فرد از اس
 ها صحنه امتم در خدا ولی   مواضع و گیر جه  به چشم  رفتار و یگرایش ،یبینشـ ابعاد

 حکومتی ها سازمان نهادها، مدیران، همۀ و کندمی پیرو  آن از وجود تمام با و دارد زندگی
 سازد.می همسو و هماهنگ امر ولی   با را خود مردمی و

  :شودمی متبلور انسان وجود  ساح  سه در محور والی  ،سانبدین
عد در محور والی   و فکر  وابســتگی و امر ولی   از پیرو  از اســ  عبارت بینشــی ب 

 از ب یغ عصر در یاسالم حاکم از پیرو  نش،یب ساح  در ،دیگربیانبه .ایشـان به معرفتی
 وابستگی البته (.23 :2432 فرانی، )نوروز  ردیگمی  ئنش مانیا از و اسـ  اعتقاد  یمبان

ــان اختیار و انتخاب گرفتن نادیده معنا  به فکر  ــ ، انس  را ب خردمند مؤمن بلکه نیس
 بلند مفاهیم و معارف از مند بهره برا  و خدا دین به یافتن راه و حقیقی مقصد به دسـتیابی

 تبعی  را راه یگانه اس ، الهی ماحکا ۀکنندتضـمین که والیی نظام اسـتمرار و تحقق و  رآن
 مبانی با آشــنایی محور والی  تالزاما برخی رو،ازاین داند.می والی  از معرفتی و فکر 
 امامان و ماکر لرســو والی  خدا، ذاتی و حقیقی والی   شــنـاخ والیـ ، ربوبی

 شــئون شــناخ  دینی،  حکوم و والیی نظام با آشــنایی و فقیه ۀمطلق والی  ،معصــوم
 صادقی،)حاجی والی  دشمنان شناخ  امر، ولی   تمنویا و مواضـع صـحیح درک والی ،
گاه زانیم و (37-36 :2433 ــتگاه در هیفق  یوال گاهیجا به یآ  زانیم و ینید معرف  دس

گاه  اس ؛ (23 :2432 فرانی، )نوروز  هیفق  یوال اثبات لیدال به یآ
ــی یا قلبی عدب   در محور والی  ــتگیدل و قلبی ایمان و اعتقاد معنا  به ،منش  و بس

 والی ، مراتب ۀهم بودن االطاعهواجب به اعتقاد آن، مراتب همۀ و والی  به قلبی وابستگی
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 فقیه  رهبر و زعام  شأن به او، از تبعی  و فقیه ولی   احکام حوی  والی ، شئون به اعتقاد
 و والی  از الگوگیر  به اعتقاد امر، ولی   بودن الخطابفصل داور  شأن به الشـرایط،جامع

 هب اعتقاد و والی  دشمنان از انزجار و والی  به بستگیدل الهی، اولیا  غیر از نگرفتن خط
 اس ؛ امر ولی   مواضع حوی 

ــتور به عملی التزام معنا  به ،رفتار  عدب   در محور والی  ــالم حاکم  اهدس  و یاس
 به التزام دادن قرار محور والی ، به وفادار  اعالم امر، یلو  سو از شدهمیترس  هااس یس

 ۀهم در رهبر مواضع و داور  تسلیم امر، ولی   از بر فرمان ها،دوستی ها،انتخاب در والی 
 با مالزم  رهبر، مواضع با اقدامات و مواضع و هاگیر جه  ساختن هماهنگ مناقشـات،

 با خردمندانه عمل ،بی اهل مقام دربارۀ تفریطی و افراطی عمل هر از پرهیز و والی 
 پایدار  دشــمنان، ۀکنندتهییج و هیوانی و احســاســی شــرایط در رهبر  محوریـ 

 شواع  والیی، نظام مشکالت برابر در شکیبایی و صبر ،محور والی  در ناپذیرخستگی
ــول حفظ در قاطعی  و ــله ،والیی نظام ها ارزش و اص  والی ، از بریدگان از گرفتن فاص

ــیارانه دفاع و فقیه والی  تقدس حفظ  برا  خیرخواهی و یار  و امر ولی   و والی  از هوش
-37 :2433 صادقی،حاجی ک. )ر. اسـ  محور والی  گسـترش برا  تالش و امر ولی  

237).  
 آنهاس ؛ به منوط والیی نظام تداوم و گیر شکل که اس  این هاساح  این تبیین نتیوۀ

  یوال به اعتقاد ۀالزم یاسالم حکوم  لیتشک راه در مبارزه» ،خمینی امام نظر از کهچنان
 نیز آن پذیر آسیب از پیشگیر  و والیی نظام بقا  (.11 :2477 خمینی، موسو ) «اسـ 
 «نرســد بیآســ شــما مملک  به تا دیباشــ هیفق  یوال بانیپشــت» اســ : امر همین بر مبتنی

 (.27 :25 ج ،2472 ،خمینی موسو )
ــه ۀرابط مهم ۀنکت ــ  هم با عدب   س ــناختی محور والی  :اس ــتون اعتقاد ، و ش  س
 والیی نظام استمرار و تحقق موجب و اثرگذار زمانی و اس  رفتار  و عملی محور والی 

 ۀجلو ترینمهم رو،ازاین کند. پیدا ظهور هاواکنش و هاکنش و رفتـار در کـه شــودمی
 اس . امر ولی   از عالمانه تبعی  و وفادار  و عمل در والی  محوری  مدار  والی
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 پژوهش مفهومی مدل :1نمودار 

 های پژوهش()منبع: یافته

 پژوهش هاییافته

 والیی و اسالمی نظام مانایی و گیر شـکل در گوناگونی عوامل پژوهش، ۀپیشـین اسـاس بر
 عوامل، سایر میان از جامعه و فرد محور والی  که اس  این پژوهش این ۀیافت .دارند نقش
 .کندمی ایفا را اصلی نقش

  روایی و قرآنی هایدللت .1

 و عملی مشــارک  و پذیرش با جزیی وال نظام که دیآیبرم روشــنیبه روایات و  رآن آیات از
 بلند اهداف .ابدیینم استمرار و دریگمین شـکل مردمی قیام و اسـالمی ام   محور یوال

 دس به مردم و نامؤمن مواهدت و حرک  و اراده با تنها ،اسالمی حکوم  و الهی حاکمی 
 اس ،یی وال نظام مهم اهداف ازی کی که را قسـط اسـتقرار و اجتماعی عدال   رآن د.یآیم

  راستا در و مقدمه را کتب انزال و رسل ارسال و ددانمیی مردم امیق و حرک  ۀوینت و وردآره
ــورۀ در کند.یم معرفی  خداداد ابزارها  از  ریگبهره بای مردم امیق نیهم  چنین حدید س

  اس : آمده
 حقی ی]شناسا زانیم وی آسمان کتاب آنها با و میفرساتاد روشان لیدل با را خود امبرانیپ ما

 در هک میدیآفر را آهن و کنند عدالت به امیق مردم تا میکرد نازل عادالنه[ نیقوان و باطل از

 را امبرانشیپ و خدا کسی چه شود مش،  تا است مردمی برای منافع و دیشاد رومندین آن

 بعد بینشی
 

 بعد اعتقادی

مانایی و  بعد کنشی
 استمرار

 نظام والیی

محوروالیت
 ی
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 3است. ریناپذشکست و توانا خداوند ند.یبب را او آنکهیب کندیمی اری

 هاانسان که نیس  اینی آسمان  هاکتاب نزول و ایانب بعث  از هدف مزبور، ۀآی اساس بر
وم َیَ لَِ» هدف بلکه ،کنند قســط به وادار را مردم و ََق  اس   اب مردم خود که اســ  این «بالِقس   َالنَّ
 اسـتقرار ازآنواکه .باشـند عدال  کنندۀنیتضـم و قسـط  مور شیخو قاطع حرک  و امیق

 را آهن :دیفرمایم هیآ ۀادام در ،طلبدیم کاریپ و مواهدت ظالمان و ظلم با مبارزه و عدال 
 دارد. وجود مردم  برای منافع و دیشد قوت آن در که میکرد نازل

ــکل و مدار والی  رابطۀ دربارۀ قرآنی ها دالل  از دیگر یکی  نظام تداوم و گیر ش
 به خدای وقت اس . حضرت از یشانا قوم نکردن پیرو  و موسی حضـرت فرمان اسـالمی

 و  شهری زندگ آنوا در و دیشو شـامات( ۀ)منطق مقدس نیسـرزم وارد فرمود لیاسـرائیبن
 بهی وقت و دارند وجود ستمگری تیجمع نیسرزم آن در گفتند ،دیباشـ داشـته آرامش با همراه

  ا» گفتند:  پرورتن با ،کندیم روزیپ را شما خدا و دیکن مبارزه ستمگران آن با شد گفته آنها
 [آنان با] و دیبرو پروردگارت و تو .شد مینخواه وارد هرگز ما ،هستند آنوا در آنها تا ،یموس

 2«.میانشسته جانیهم ما .دیبونگ
 و بینشی ها پایه ضع  دلیل به لیاسـرائیبن که شـودمی برداشـ  موصـوف نورانی آیۀ از

 قبالً  چون بنابراین، کردند. ســرپیچی موســی حضــرت فرمان از پذیر ،والی  در اعتقاد 
 هرشــ ســتمگران کرد نابود را فرعون کهیی خدا همان داشــتند انتظار بودند، دهید را خدا قدرت

 رو،ازاین یابند. دس   شهر و راح ی زندگ به مبارزه و زحم  بدون آنها و کند نابود را مقدس
 د؛یکن  ســازپاک ما  برا را شــهر  یخدا و تو تا مینینشــیم ما گفتند و نپذیرفتند را والی  امر

 چهل تا ]مقدس[ نیسرزم نیا» فرمود: [یموس ]به و کرد برخورد آنها با  یقاطع با خدا ولی
 ردانسرگ ابان(یب نیا )در نیزم در وستهیپ د[.یرسـ نخواهند آن به ]و اسـ  ممنوعه آنها بر سـال

  3«.مباش نیغمگ گنهکار  یجمع نیا ]سرنوش [ ۀدربار و بود؛ خواهند

                                                           

اْلبَ » .1 َلَنا ب 
سـ  ْلَنا ر  م  الْ یَلَقْد َأْرسـَ ْسط  َوَأنَزْلَنا یَزاَن ل  یَتاَب َواْلم  کَنات  َوَأنَزْلَنا َمَعه  اْلق   ب 

اس  وَم النَّ ٌد یه  َبْأٌس َشد  یَد ف  یاْلَحد  ق 
اس  َول   لنَّ ع  ل  ه  َمن یَوَمَناف  اْلغَ یْعَلَم اللَّ  ب 

َله  س  ه  َور  ر  نَّ ینص  یٌز ب  إ  َه َقو   َعز   (.12)حدید: « اللَّ
وَسییقالوا » .2 وا ف   ا م  َلَها َأَبدًا َما َدام  ا َلن َنْدخ  نَّ الَ  کَها َفاْذَهْب َأْنَ  َوَرب  یإ  ا  َفَقات  نَّ وَن إ  د  َنا َقاع   .(13مائده: ) «َهاه 
مَ » .3 َحرَّ َها م  نَّ ْم َأْرَبع  یَعلَ  ۀَقاَل َفإ  وَن ف  یت  ی ۀَن َسنَ یه  ْرض  َفاَلَتْأَس َعَلییه 

َ
یَن اأْل ق   .(17مائده: )« اْلَقْوم  اْلَفاس 
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ــاره موارد بر افزون ــده،اش ــن  ش  و محور والی  بین رابطۀ بر نیز قرآنی الهی ها س
ــالمی نظام تغییرات کید اس ــن  مطابق دارند. تأ  و نکند حرک  خودی امت تا الهی، ها س
ــ  ــاع رییتغ انتظار دینبا نزند، تحول و رییتغ به دس ــت رای اله امداد و  یعنا و اوض   هداش
 م،یمستق صراطی معرف و مردم دعوت وی اله امیپ ابالغ بای اله رهبران راستا، همین در 1باشـد.

 وی اله احکام  یحاکم اســتمرار و اســتقرار  برا و شــوند صــحنه وارد خود خواهندیم آنها از
 نهاآ اگر البته کنند. مواهدت و مبارزه ستمگران و  یطواغ با عدال ، و  یهدا موانع زدن کنار
 2کرد. نخواهد غیدر آنها از را شیخو  اری و نصرت هم خدا کردند، امیق و رندیبپذ

 کم والیی نظام استمرار و بقا در محور والی  نقش خصوص در نیز روایی ها دالل 
 ملتی و گروه هیچ ما» فرمودند: کلی بیان در که اس  رضا امام روای  آنها از یکی نیستند.

 «ئیسیر و قیم سـرپرس ، وجود با مگر دهد، ادامه خود بقا  و حیات به دبتوان که نیافتیم را
 نظام رو  پیش مشکالت برابر در بصیر مردم پایدار  (.274 :2 ج ،2473 صدوق، )شـیخ

 یاسالم نظام ییمانا و ثبات عوامل و مدار والی  روایی ها دالل  از دیگر یکی اسـالمی
ــ  واقعیتی همان این اســ .  داخلی انحرافات و 3قبله اهل با جنگ در را آن علی که اس

 ورهشعل قبله اهل و شـما نیب جنگ آتش نونکاهم ،مردم» :ندفرمود و نددانسـتمی ضـرور 
گاه افراد جز را مبارزه پرچم نیا و اسـ ، شـده  دوشبه حق گاهیجا به عالم و بااسـتقام  و آ
 چیه در و دینک توق  ردندک نهی آنچه از و دیده انوام دادند فرمان آنچه ،نیبنابرا شند.کنمی

گاهی، ها عبارت (.21 :3 ج ،2473 )طبرسی، «دینکن شتاب ،نشود روشن تا ار ک  علم آ
 شرایط در اگر که اس  مدار والی  ها شـاخص بیان، این در اسـتقام  و حق جایگاه به

 لعوام از نیز وحدت و نظم حفظ و وجود شد. نخواهد حفظ پایدار  و ثبات نباشد، پیچیده
 مهم املوع از او از پیرو  و امر ولی   به تمسک ،روایات اسـاس بر .آیدمی شـماربه پایدار 

                                                           

َه اَل » .1 نَّ اللَّ ییغَ یإ  َقْوٍم َحتَّ وا َما یغَ ی ر  َما ب  ْم ر  ه  ســ  َأنف  را  (یملت) یچ قومیهمانا خداوند ســرنوشــ  ه؛ (22)رعد:  ب 
 «.ر دهندییخودشان اس  تغ [وجود]دهد مگر آنکه آنان آنچه را در یر نمییتغ

ه  َمن یَولَ » .2 َرنَّ اللَّ َه َلَقو  ینص  نَّ اللَّ ه  إ  ر  دفاع  نشییو از آ]او کنند   اریرا که  یخداوند کسان؛ (35)حج:  ٌز یَعز    نص 
 «.ر اس یناپذخداوند توانا و شکس  .کندیم  اری [ندینما

بلهمنظور از  .3  .دانندیخود م ۀکه کعبه را قبل هستند یتمام مسلمانان ،َاهل ق 



 1411بهار و تابستان / نوزدهم/ شمارۀ  نهمهای سیاست اسالمی / سال پژوهش / 54

 :فرمودند زهرا حضرت ،مثال برا  .اس  اسالمی ام  در تفرقه و نظمیبی مانع و وحدت
 اسالمی ام  در اجتماعی نظم برقرار  سبب را بی اهل ما از پیرو  و اطاع  خداوند»
 )مولسی، «اس  داده قرار هاتفرقه از ماندن امان در و وحدت عامل را ما رهبر  و امام  و

وا» آیۀ در الله حبل معنا  در صــادق امام زمینه، این در (.227 :34 ج ،2477 م  ص  ِ ت  اع  َو 
ِلَ ب  ِهََِبح  ِمََالل َّ ًََعایج  ل  واَو  ق  ر َّ ف   ،)همان 1«میهستی اله سمانیر همان [ یباهل] ما» دند:فرموَ«ت 

  خدا که هستم یاله محکم سمانیر من» :اس  شـده نقل نیز علی امام از .(73 :13 ج
َ" ،سـخنش در یتعال واَو  ِصم  ت  ِلََاع  ب  ِمََاللِهََِبح  ََعاًَیج  واَلَو  ق  رَّ ف   امر نآ به زدن چنگ به را خلقش ،"ت 

  .(627 :1 ج ،2437 ،برازش) «اس  نموده
ــورت در که دارد والیی نظام پایدار  با محور والی  ۀرابط بر دالل  احادیث این  ص

 را نظام استمرار و ثبات تواندمی و شودمی حاکم اسـالمی ام  بر نظمیبی و تفرقه ،آن نبود
 ازمندین ،مســتحکم قدرت به شــدن لیتبد  برا قدرت درحقیق ، ببرد. بین از و کند مختل
 باشد. وحدت نظیر هاییویژگی دارا  که اس  ا جامعه
 ی  ول و والی  بودن محور ،ییوال نظام تحقق و  یموفق شرط شـد، بیان آنچه ساسـا بر

 شــدن همســو و هماهنگ و او مطالبات و اهدســتور از نامؤمن جد  و قاطع متابع  و امر
 و جهاد ،مبارزه از راه این در کها گونهبه اس ؛ رهبر با آنها اقدامات و مواضع و  ریگجه 

  د.نکنن غیدر خویش مال و جان ثاریا
ــوم امامان اگر بنابراین، ــ  معص ــع  جه  به ،افتندین رایی وال نظام تحقق فرص  ض

 د.شــ آنها رکاب در امیق وی عملی همراه مانع که بود دنیاطلبی وجود و دین، به عمیق بینش
 و ،باشد فتادهین خطربه آنها  ایدن که بودند  یوال و نید اهل آنوا تا ،نیحس امام ریتعب به

 دعوت را یشانا و ندفرسـتاد حضـرت آن  برای فراوان  طومارها کهی کسـان همان بنابراین،
ی مال وی جان ۀنیهز بودنی نیحســ دانســتند و دندید را هداللیعب ریشــمشــ برقی وقت ،کردند

 حضــرت رو،ازاین .گرفتند قرار حضــرت آن مقابل ۀجبه در اســ ، امیق مســتلزم و طلبدیم
 نید هک ییجا تا .آنهاســ  زبان ۀلقلق نید و هســتند ایدن ۀبند مردم هک راســتیبه» فرمودند:

                                                           

وا بحبل  الله  جمیقال الله  تعال  َنحن  َحْبل  الله  الذ  » .1 قوای: واعَتصم   .«عًا وال َتفرَّ
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ــ ــ ، زندگی ۀلیوس  مک داراننید رند،یگ قرار امتحان معرض در چون و دارند نید آنهاس
 (.133 :2421 حرانی، شعبه )ابن 1«شوندمی

 یاسالم شمندانیاند هایدیدگاه .2

 تحقق مردم ارادۀ بدون اسالمی حکوم  بقا  و گیر شـکل اسـالمی، اندیشـمندان نظر از
 از مردم شناخ  به منوط اسالمی حکوم  استمرار و تحقق ،خمینی امام باور به یابد.نمی

 پیروز  از پیش رو،ازاین اســ . شــناخ  همان پایۀ بر آنها مواهدانۀ اقدام و اســالم مکتب
 نید و جهاد مکتب که را اســالم» بودند: فرموده اســالمی نظام تشــکیل و اســالمی انقالب

 حیتصــح آن  رو از را خودشــان اخالق و دیعقا تا دیده قرار مردم اریاخت در اســ  مبارزه
 کرده، سرنگون را  استعمار و جائر یاسیسـ دسـتگاه مواهد  روین کی صـورتبه و کنند،

 دهدمی نشان بیان این .(244 :2477 خمینی، موسو ) «سازند برقرار را یاسـالم حکوم 
ــدن ســاقط و والیی نظام گیر شــکل که  رب مبتنی گرایش و بینش به منوط طاغوتی نظام ش

  کند. بروز مواهد نیرو  صورتبه رفتار در آن تولی که اس  نابی اسالم
 خصوص در فراوانی ها توصـیه اسـالمی، سـاز نظام و انقالب پیروز  از پس ایشـان

ــتمرار و بقا در مردم نقش ــت مردم اگر» :ندفرمود مثال، برا  دارند.  کومح اس  کی بانیپش
  .(461 :7 ج 2472همان،) «ندارد سقوط حکوم  نیا باشند، یحکومت

 گردن به من همانا مردم،  ا» فرمودند: که علی از روای  این شــر  در نیز مطهر  شــهید
 اس  نیا مردم بر امام حق ممسل   طور به دیگویم «دیدار یحق من بر زین شـما و دارم یحق شـما

 هک اس  نیا نیز امام بر مردم حق .سازند فراهم را حضرت آن وم کح ۀنیزم و نند  کاری را او هک
 .(241 ب: 2466 )مطهر ، دهد سامان آنان  ویدن وی نید امور به وم کح ۀلیوسبه

کید  ۀیناح ازی اسالم وم کح  یمشروع هرچند» اس : این نیز اسالمی اندیشمندان تأ
ــالم وم کح اما ،گرددیم نییتعی اله ــ  بدون گاهچیهی اس ــ مردم ۀاراد و خواس  لکیتش
 سیاسی قدرت بسـط و قبض در مردم ارادۀ درواقع، (.74 :2463 ،یآمل  جواد) «گرددینم

                                                           

اَس َعب» .1 ن  الن  ٌق َعلیا َوالد  یند  الد  یا  ْم  ین  َلع  ه  َنت  ْت َمعایَاْلس  وَنه  ما َدرَّ وط  الَبالء  َقلَّ الد  یح  وا ب 
ص  ح  ذا م  ْم َفا  وَن یَشه   «.ان 
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 کالن مدیری  و کلی هدای  مقولۀ از را ســیاســ  اســالم ازآنواکه 1دارد. کنندهتعیین نقش
 با جز هم قدرت و اقتدار داند.می الزم شرط حکوم  استقرار برا  را قدرت داند،می جامعه
گاهانه حضور  شود.نمی حاصل مردم همگانی قیام و حرک  و قاطع حمای  و داوطلبانه و آ

 اعتقاد و ایمان خدا برگزیدۀ ها انســان والی  و رهبر  و الهی احکام به مردم اگر بنابراین،
 و ار فداک جهاد، حضور، به نیاز که آنوا ولی برگزینند، را آنان رأ ، صحنۀ در و باشند داشته

 مصالح بر را خود طلبیراح  و فرد  منافع حفظ و کنند ترک را صحنه باشد، آنان همراهی
 ابتدا مردم اگر کهچنان گیرد؛نمی شــکل دینی حکوم  مطمئناً  بـدهند، ترجیح عمومی
 عملی حمای  از و سس  راه ادامۀ در ولی آورند، وجودبه را الهی حاکمی  و کنند حمای 

 یابدنمی تداوم و اســتمرار حکوم  کنند، رها را آن و شــوند خســته اصــول بر اســتقام  و
  (.111-112 :2435 صادقی،)حاجی

 اورندب این بر ، نظر عقل وی عمل عقل انیم میتقس بای اسالم علوم محققان دیگر،بیانبه
 عقل  مقتضا به هکچرا ؛اس   نظر عقل با ریمغا مردم ۀخواست بدون وم کح لکیتشـ که

 و اس  قدرت به ازمندین ،یعمل عقل  مقتضـا به و  یمشـروع به ازمندین وم کح ، نظر
 و حدوث در را وم کح  یموجود ،اســ  حکوم ی یک مردم ۀپشــتوان آن منبع هک قدرت

 .(3 :2472 ،کیارا) کندیم اثبات بقا

 تاریخی-تجربی هایدللت .3

  غیرمستقیم هایدللت الف( 3-2

 صورتبه که اس  تاریخ در مصـادیقی غیرمسـتقیم، تاریخی-توربی ها دالل  از منظور
 نظام اســتمرار یا گیر شــکل عدم ســبب که محور والی  ضــع  یا فقدان از غیرمســتقیم

 چند به بریم.می محور والی  وجود شرط به والیی نظام تداوم به پی اس ، شده اسـالمی
  شود:می اشاره ادامه در تاریخی نۀنمو

 نظام ناپایدار  تاریخی مصــادیق از یکی :علی حکوم  دورۀ در محور والی  اول.

                                                           

ان تصرف و کو به او ام ندکیرهبر را رهبر م کی ق یه درحقکسـ  مردم ا ۀو خواسـ  و اراد میظر و تصـمن» .1
 .(1/22/2477ا  در تاریخ )بیانات امام خامنه« دهدیو قبض و بسط م یقدرت امر و نه
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 سال 12 از پس ،مسلمانان اصرار با علی امام اسـ . نامؤمن امیر حاکمی  دورۀ والیی
ــکیل را والیی نظام ــنده ،انقالب معظم رهبر اعتقاد به که ند،داد تش ــال تریندرخش  ها س

 گوناگون ابعاد رعای  و مطلق عدال  و انسانی ها روش .آیدمی شماربه اسالمی حکوم 
 همیشۀ از بیش ،دوره این در  ئجر و صراح  و قاطعی  با همراه جامعه، زندگی در اسـالم
  .(75 :2435 ا ،)خامنه اس  شده ضبط و ثب  تاریخ

 ها آموزه از برگرفته  دارحکوم  ها روش بهترین ۀپشـتوان داشـتن با نظام نیا اچر اما
 شانن حضرت آن بیانات واکاو  اف ؟ین امود ،قیدق و کامل عدال   برقرار و  نبو و یآنقر

 در محور والی  ضــع  و مردم ارزشــی و معرفتی نظام تغییر عل ، نخســتین که دهدمی
 تعلقی ؛دانهشد یندیب  داریند از پس شانزمانه مردم که دارند تصریح علی اس . بینش

ــالم به ــان جز ایمان از و ندارند آن نام به جز اس  ،البالغهنهج ک. )ر. دانندنمی را آن نش
 را شما از کسی ام.دیده را محمد یاران من» فرمایند:می دیگر  فراز  در یا (؛137 ق:2323
ــرت آن یاران پذیر اطاع  (.234 )همان: «بینمنمی آنان مانند ــه در حض  پیروان با مقایس

 هیمعاو ارانی از یکی با را خود یاران از تن ده بودند حاضر حضـرت که بود نحو  به معاویه،
 جایگاه و سپردند فراموشـیبه را پیامبر والیی نظام مبانی مردم این، بر افزون 1ند.کن عوض

 امر ولی   عنوانبه را علی و یاف  تنزل خالف  به والی  حد از آنها نزد در پیامبر جانشین
 سال 12 طی همچنین داشتند. حاکمان سـایر مانند تصـور  و شـناختندنمی جامعه امام و

ی طلبشیآسا آن جا  به و نهاد افول به رو تدریجبه نبو  جامعۀ ها ارزش ،پیامبر از پس
 ضع  سانبدین و شـد حضـرت آن پیروان حتی و مردم غالب فرهنگ به تبدیلیی اگرایدن و

  کرد. متزلزل و سس  عمل میدان در را محور والی  ها،ارزش افول و مبانی
ــط و معاویه اقدامات گرچه  نظام برا  نیمارق و خوارج و ریزب و طلحه و نیناکث ن،یقاس

 رد ،بودند داده قرار مردم رو  پیش را غبارآلود  فضا  و بود آفرینچالش حضرت آن والیی
ــتنمی عمیق تحلیل یک ــلی عوامل ندتوانس ــند ناپایدار  اص ــرت آن کهچنان ؛باش  حض

                                                           

بر سر شما با من معاملۀ صرافی کند؛ صرافی دینار به درهم: ده تن  هیمعاو خواس  کهدلم میبه خدا سوگند » .1
 (. 212: 2476نهج البالغه، ) «از شما را از من بگیرد و یک تن از یاران خود را به من بدهد
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 با و تندنداشی عمل مشـارک  لکن ند،رفتیپذ را یشـانا  یوال که بودند یانیعیشـ دنیفرمایم
  .ساختند تباه را یشانا  رهبر وی تیریمد موضع و  رأ خود  هایکوتاه وی نافرمان
 را خودی ناکام و دشــمنان افتنی جرئ  عـامل متعـدد  هـاخطبـه در حضــرت آن

  د:نکنیمی معرف خود از  رویپ انیمدع نبودن محور یوال
 ،خوانمیفرام را آنها چون و برندینم فرمان ،کنمیم امر چون که شدمی کساان گرفتار

 در چهی برا پروردگارتانی اریا در ،شاااهیر و اصااالیب مردم  ی ا کنناد.ینم اجاابات

 رای خون انتقام توانیم شااما با نه آورد؟... گرد را شااما که دینداری نید ایآ ؟دیانتظار

 منی سااوبهی اندک گروه تنها ... د.یرساا هدف به توانیم شااما کمک با نه و گرفت

 مرگ و کشانندیم مرگی سوبه را آنها ایگو ؛بودند مضاطرب و ناتوان نیز آنها که آمدند

  .(78 :1387 ،البالغه نهج) نارندیم چشمانشان با را

 به شانزمانه مردم تشبیه با حضرت که اسـ  قدر به دوره این در مدار والی  ضـع 
 یسرگردان و رتیح به ،یموس حضرت اوامر از نکردن پیرو  ۀواسطبه که لیئاسرایبن ام 

 پیامبر به فرد تریننزدیک از و گذاشــتید ســر پشــ  را حق» فرمایند:می بودند، شــده گرفتار
 روشــن بیان این (.132 )همان: «شــدید متصــل )بیگانگان( شــخص دورترین به و بریدید

 یســســت باطل بردن نیب از در و دنکردنمی یکوتاه حق  اری در امام پیروان اگر که کندمی
 و سستی کوتاهی، همین خورد.می رقم دیگر  گونۀ به والیی نظام سـرنوشـ  ،دنداشـتنمی

  یوال و حکوم  تح  که یمن و عراق از هاییبخش شد سبب محور والی  در ضـع 
 شناختی بهباتوجه علی حضرت البته بیفتد. معاویه لشکر فرمانده دس  به بود حضرت آن
 به سوگند فرمایند:می ایشـان بودند. کرده بینیپیش را سـقوطی چنین داشـتند، اوضـاع از که

 کردن یار  در آنها زیرا کرد؛ خواهند غلبه شــما بر زود به شــام مردم که دانســتممی خدا،
  متفرقید. حق، از دفاع در شما و دارند وحدت خود، باطل

 مدار والی  ضع  از دیگر  مصـداق به شـده،بیان ۀخطب از دیگر فراز در علی امام
 آن تدبیر و فرمان برابر در چگونه که دننکمی اشاره معدود ( عدۀ جز)به خود پیروان و مردم

 تابستان دری وقت» :کردندمی خالی شانه آن پذیرش از و شدندمی متوسل توجیه به حضرت،
 زمســتان در که گاهآن و اســ ... گرم هوا دییگویم دهم،یم شــمند  ســوبه حرک  فرمان
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 سرما و گرما از شمای وقت ... .اس  سرد هوا دییگویم ،دهمیم دشمن  سوبه حرک  فرمان
 هاافرمانین این دربارۀ حضرت آن «.دیزانیگر شتریب ریشمش از که سوگند خدا به ،دیکنیم فرار

 دینوشاند من به جرعهجرعه را اندوه و غم  هاکاسه» فرمودند: مدار والی  ضع  پیامد و
 که (رهبر) کس آن غایدر اما ... ،دیکرد تباه مرا ریتدب و  رأ  ریپذذل  وی نـافرمان بـا و

  اریبس در ،آمده بیان نیا در آنچه هیشب (.65 همان:) «داش  نخواهدیی أر ،نبرند را فرمانش
 ،226 ،36 ،77 ،62 ،65 ،73 ،43 ،13 ،2  هاخطبه مانند حضرت آن گرید  هاخطبه از

 انیب انیکوف نکوهش در که 157 و 231 ،275 ،262 ،277 ،242 ،212 ،214 ،212 ،223
 از ماندن محروم و هایناکام عل  وضو به هاخطبه این موموع .شودیم مشاهده نیز شـده

 معرفتی ضع  از ناشی خود که امر ولی   از مردم پذیر اطاع  ضع  و سستی در را  روزیپ
 دانند؛می اس  اسالمی ها ارزش سقوط و شناسیولی والیی، نظام مبانی به

 در مدار والی  ضــع  :موتبی حســن امام زمامدار  دورۀ در محور والی  دوم.
 ربیشت باً یقرت دوره، این در والیی نظام عمر لذا بود. علی امام زمان از بیشتر بسیار دوره، این

 همراهی و عراق مردم از کثیر  بیع  با حسن امام والیی نظام .دیکشـن طول ماه شـش از
  وفادار و عظم  از یبزرگ شینما ع یب مراسم در و گرف  شکل اطراف ها سرزمین سایر
 )ابن شمردند نفر هزار35 را کنندگانبیع  اثیر ابن کتاب ازجمله متعدد منابع .شد داده نشان

ــد گفته (.1523 :2 ج ،2472 ر،یاث  هکرد «مرگ ع یب» ادعا  امام با کنندگانبیع  که ش
 ازیر ؛بود دغدغه بدون و آرام  روزها  برا فقط گویا بیع  و وفادار  این اما )همان(، بودند

 کهیدرحال ؛شدند حاضر نفر هزار3 تنها ،ندکرد جیبس اعالم هیمعاو با جنگ  برا امام یوقت
 هیمعاو به کوفه مؤثران و شرافاَ  از  اریبس انیم نیا در داش . جنگوو هاهزارده هیمعاو سپاه
 به صراح به یبرخ یحت (.33 :33 ج ،2477 ،ی)مولس میهست تو با ما که نوشـتند هانامه

 القائم،)منتظر کرد خواهند ترور ای میتسل را امام ،جنگ صـورت در که بودند نوشـته هیمعاو
ــن امام ،آن از شیپ البته (.162 :2475  به مردم هییجت  برا را شیخو تالش  ینها حس
 بودند، جهتویب آن به مردم که را  ریخط طیشرا وضـو به و ندبود هبرد کاربه هیمعاو با جنگ

 دعوت  زیچ به را ما هیمعاو» اینکه به پاسخ در سرانوام آنها اما بودند، هکرد گوشزد شانیبرا
 دعوتش د،یباش )جهاد( مرگ خواهان شما اگر عدال . نه و اس  عزت نه ،آن در که کندمی
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 خواهدیم را آنچه د،یباشــ ( ی)عاف یزندگ خواســتار اگر و و... میگردانیبازم او به را
  (.166 :همان) «کن تمام را صلح . ...یزندگ ؛یزندگ» برآوردند: ادیفر ،...«میریپذیم

 نیز قضـیه آن در که بود مردم گریز والی  روشـن ها دالل  از یکی زین سـاباط ۀحادث
  (.24 :1 ج ق،2324 مفید، شیخ ک. )ر. اندکرده خوار را ایشان مردم که ندافتیدر امام

ــی بنابراین، ــن امام بیانات واکاو  و دوره این بررس ــان حس ــلی عل  که دهدمی نش  اص
 رتحض آن پیروان و مردم عملی و معرفتی ضع  معاویه، با صلح و ایشـان والیی نظام ناپایدار 

 شکس  عامل ۀعمد واقعه، این توضیح در ساله052 انساان کتاب اسـ . بوده مدار والی  در
 « ماد ها زهیانگ به مانیا شــدن ختهیآم و عمومی نشیب ضــع » در را حســن امام حکوم 

 مان  یا و بودند ناآگاه اریاربســیبســ مردم که داردمی ابراز عمومی، نشیب ضــع  ۀنیزم در و داندمی
 :2435 ا ،)خامنه بود شده اصل آنها برا   یماد و ،ماد  ها زهیانگ به ختهیآم هم شـانمذهبی

 از فریب و تطمیع با ســادگیبه امام فرماندهان که شــد باعث عامل این درحقیق ، .(247-246
 لیگس انبار شـهر به نفر، هزار3 یفرمانده  برا که «حکم» مثال، برا  شـوند. جدا حسـن امام
 :33 ج ،2477 )مولسی، شد شام ۀروان و فروخ  ایدن به را خود نید ،هیمعاو عیتطم با بود، شده
هیعب .(37  )همان: پیونددمی او به و خوردمی را معاویه فریب نفر، هزار21 فرمانده ،عباس بن دالل 
 مبانی تضــعی  ســبب پیامبر رحل  از پس که روند  ها زمینه همان نیز دوره این در (.12

ــد، مردم مدار والی  و معرفتی ــدت با ش ــتر  ش  جامعۀ در هاارزش » یعنی دارد؛ وجود بیش
 متزلزل حسن امام صلح ماجرا  از قبل سـال پانزده-ده حدود از تدریوی صـورتبه اسـالمی

  .(246-247 :2435 )همان، «بود شده
 غبارآلود شدتهب فضا  و بصیرتیبی اسالمی، ۀجامع در هاارزش شدن متزلزل بنابراین،

 وارد دوره این در محور والی  ها شاخص بر را سنگینی ضـربۀ فراوان ها افکنیشـبهه و
 به بودند. مانده باقی وفادار یشانا به تحضر آن ارانی و اصحاب از  معدود ۀعد و سـاخ 

ــتوان و محور والی  اگر ،خیتار گواه ــن امام وم کحی مردم ۀپش  و بود اکات قابل حس
 با صلح به حاضر هرگز حضرت ردند،کینم ان یخ شانیا به سپاه فرماندهان و رکلش بزرگان

 هک سپردم او به را ارک جه ازآن من سـوگند، خدا به» فرمودند: امام هکچنان نبودند؛ هیمعاو
 او و ما انیم خداوند تا دمیجنگیم هیمعاو با روزشبانه داشتم،یم  اوری اگر .نداشـتم  اوری
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  (.1 :33 ج ،2477 ،یمولس) «ندک مکح
 از هی کشناخت با ،نددید را خود سپاهی ختگیردرهم حسـن امامی وقت راسـتا، همین در

ی رنگ وی نوع به روز هر هک نددانستیم و ندداشـت انپدرشـ با مردم نیا مختل   برخوردها
  ؛(233 :2477 ان،یجعفر) ندگرفت نارهک وم کح از نند،کیم رفتار

 و گیر شکل در محور والی  نقش ۀلئمس :ائمه سایر دورۀ در محور والی  سـوم.
 روشن ۀنمون .کرد مشـاهده هم ائمه سـایر سـیاسـی مبارزۀ در توانمی را والیی نظام بقا 

 نیا با کرد عرض حضرت آن بهی رفیص ریسـدی وقت اسـ . صـادق امام موضـع بارهدراین
 ؟باشند چقدر من انیعیشی کنیم گمان ندفرمود امام د،یکنینم امیق چرا روانیپ و عهیش همه

 یگوسفندان کهی غالم به ندکرد نظر امام بعد .ایدن نصـ  بلکه ،هزار155 ،هزار255 :گف 
 امیق و قعود مرا ،داشتم عهیش گوسفندان نیا تعداد به اگر ،قسم خدا به :ندفرمود .چراندیم را

 ،2477 ،یمولس) 1بودند عدد هفده ،شمردم را آنها بعد دیگویم ریسد .نبود سـزاوار نکردن
 .(464-461 :36 ج

ــابه ــش مش ــخ و پرس ــدهیانب پاس  امام خدم  دیگویم و کندمی نقلی رق مأمون را ش
 گف : سپس نشس . و کرد سالم و شد داخلی خراسان حسن بن سـهل که میبود صـادق

 چرا ،بزنند ریشمش شما محضر در حاضرند که دیدار اوری هزار255 نکهیباا شما رسول، ابنی
 زیبرخ ،یخراسان برادر  ا :ندفرمود او به امام [؟دیکنینم پا بر رایی وال نظام و] دیکنینم امیق
 ،حال نیهم در .نکن مؤاخذه آتش با مرا ،اللهرسول ابنی گف :ی خراسـان ن.یبنشـ تنور در و

 آتش تنور در و رف  هم او ن.یبنشــ تنور داخل :ندفرمود او به امام شــد. داخلی مک هارون
 کس.چیه خدا به :گف  او ؟ دار سراغ گونهنیا نفر چند خراسان در ند:فرمود امام نشس .

 [امیق] زمان به ما .باشــم نداشــته اوری پنج کهی زمان در کنمینم امیق و خروج :ندفرمود امام
 .(213-214 )همان: 2میترعالم

 پیروان وجود والیی، نظام ۀمحدث اصلی عل  که کندمی تأیید صریح طور به مزبور بیان

                                                           
داء ما َوَسعن ۀعیش   یل ر َلْو کاَن یا سدیوالله » .1 َعدد هذه الو  ود یب  ع   «.اْلق 
ج  ف» .2 ْخر  ا ال ن  ا َانَّ د  ف یَام  د ۀه  َخْمَس یَزماٍن ال َنو  عاض  اْلَوْق   یم   «.َن َلنا َنْحن  َاْعَلم  ب 
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ــ . رفتار و اعتقاد بینش، در مداروالی   تواندمی انقالب ۀمحدث عل  اینکه بهباتوجه اس
 شکل صادق امام والیی نظام اگر که شودمی حاصل نتیوه این 1باشـد، هم آن ۀمبقی عل 

 رفتار و اعتقاد بینش، در بصــیر مدارانوالی  با توانســ می نیز آن اســتمرار و بقا گرف ،می
  د.وش تضمین

 مستقیم هایدللت ب(3-3

 اصلی عامل محور والی  که دارد اشاره هایینمونه به مستقیم تاریخی-توربی ها دالل 
  س :ا بوده والیی و اسالمی نظام استمرار و ثبات گیر ،شکل

 پیامبر دورۀ در آن اســتمرار و النبینةیمد گیر شــکل نبو : والیی نظام گیر شــکل اول.
 زدهیس در اکرم امبریپ اگرچه اس . مسـتقیم و صـریح توربی ها دالل  از یکی اعظم
ــال ــ  مکه در ،بعث  نیآغاز س ــک امکان و فرص  و ندافتین رایی وال نظام و حکوم  لیتش

  یهدا  برا خودی عمل ۀبرنام نیترمهم نبوت شأن کنار در حضرت آن نگذاشـتند دشـمنان
ــاندن وی عموم ــرمنزل به مردم رس ــود س  و نهیمد به پیامبر هورت د،نکنی عمل را مقص

 نظام حضــرت  رهبر و  یریمد و نامهاجر و انصــار و مســلمانان مدار والی  و همراهی
 بخشید. تداوم و داد تشکیل را ا رشدیابنده و مستحکم قدرتمند، والیی

 و عقاید یکی :بود عامل دو مرهون پیامبر والیی نظام اســتمرار و گیر شــکل ،درواقع
 تمام در و مدینه در آن ۀادام و بعث  از پس سال ده در اکرم پیامبر که صحیحی ها اندیشه

 تمام با مداروالی  ها انســان تربی  دوم کردند؛ تبیین و میتفه ،میتعل دائماً  لحظات و آنات
 هم ا عده آمادگی و ندبود ردهک آماده هکم در را نهاآ از  اریبس پیغمبر که هایششـاخص

 نهیمد وارد غمبریپ وقتی بنابراین، .دوب آمده وجودبه غمبریپ امیپ با ثربی در ،هورت از پیش
 را هادل و شد لیتبد مردم  هادل در یتوفان به م،یمال و  یلط مینس نیا و شوق نیا ،ندشـد

ــتگی و عواط  و دیعقا و ردک عوض ــبات و یلیقبا ها وابس  و رفتار و چهره در آنها، تعص
  (.17/1/2475 تاریخ در ا خامنه امام بیانات ک. ر.) شد محو حضرت سخن

ــالۀده ۀدور در محور والی  اینکه نتیوه ــکل س  به مدینه، در والیی حکوم  گیر ش
                                                           

 اس .ز محتاج به عل  یدر بقا ن ،که معلول در حدوث محتاج به عل  اس همچنان .1
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 درونی، استحکام و جامعه در مرصوص ها بنیان ایواد ضـمن که کرد کمک اکرم پیامبر
 پیروز تحمیلی ها جنگ رد دادندمی تشــکیل را ایشـان اصـحاب که صــالح ۀطبق با ندنبتوا

 را همک کهیی جا تا ؛دنبرسان اقتدار وی تعال و رشـد ازیی باال مراحل به را مسـلمانان و دنشـو
  ئجری حت روم  ورتامپرا حضــرت آن عمر ســال نیآخر در و ندکرد فتح  زیرخون بدون

 را رارف و کرد ترک اسالم سپاه ورود از پیش را تبوک و دیند خود در را مسـلمانان بایی ارویرو
  داد. حیترج قرار بر

ک و هاییراهنما رغمبه ،اعظم رسول آن رحل  با متأسفانه اما  نظام بزرگوار، آن اتدیتأ
 ؛گرف  را آن  جا خالف  فه،یسق ۀحادث با و اف ین استمراریی وال

 مصداق نیزی اسالم رانیا در  محور یوال نقش اسالمی: جمهور  در  محور یوال دوم.
 شد سببی اسالم انقالب انیجر در آنچه اس . اسالمی انقالب تداوم و گیر شـکل در دیگر 

 حرک  به  یموفق و قدرت با موانع و هافتنه و نرم و ســخ  تهاجمات همۀ مقابل دریی وال نظام
 به را دهایتهد و ناکام سنگرها همۀ در را دشمنان و نشـود متوق  هرگز و دهد ادامه خودی اسـالم
ی قیحق  معنا به و مال و جان ثاریا و هاصحنه تمام در مردم آگاهانۀ حضور کند، لیتبد هافرص 
 و اتیمنو بلکه رهبر، ریتداب و دســتورها فقطنه مقاطع، تمام در که بود آنان  محور یوال کلمه،

 مواهدت و تالش وجود و توان تمام بـا آن، تحقق  برا و دنـدیـفهمیم خوب هم را او ارادۀ
 و نکردند غیدر  یوال و نظام  برای مال وی جان نۀیهز از گذشــته  هاام  برخالف و کردندیم

ــاس آنها امری ول و رهبر ندادند اجازه هرگز  مظلومانه ،مؤمنان امیر مانند و کندیی تنها احس
ََل» عبارت

 
أ َیَر  ن  اع َیلَ َِلم   آورد. زبان بر را 1«ط 

 آنچه با انانشیعیشـ دربارۀ یعل  هادل درد   ژهیوبه معصـوم ۀائم عبارات ۀسـیمقا با
 روشنی خوببه اند،کرده انیب رانیا مردم وی اسالم ام  ۀدربار انقالب رهبر و امام حضرت

 تداراق و افتخار و عزت با عمر به توانســ  هیفق  یوال قالب دریی وال نظام چرا که شــودیم
 و تحقق معصوم ۀائم  یوالی عنی مصداقش نیتریعال دریی وال نظام اما ،دهد ادامه خود

ک بارها ینیخم امام اف .ین اســتمرار  و ها روزیپ همۀی اصــل عامل که دکردنیم دیتأ

                                                           

 . (62 :2476)نهج البالغه، « برند تدبیر او کاساز نیس کسی که فرمانش نمی. »1
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 مردم ۀمقتدران و بموقع حضور و مواهدت رت،یبصـ ، اریهشـی اسـالم نظام  ها یموفق
 عهد در عراق و کوفه و اللهرسول عهد در حواز مل  از بهتر را آنها کهیی جا تا ؛اس  بوده

 ج ،2472 خمینی، )موســو  ندخواند خود نعم یول و یعل بن نیحســ و نامؤمن ریام
 فرمایند:می مقایسه این در ایشان .(325 :12 ج و 12 :27

 جبهه بهیی هابهانه با و کردندینم اطاعت شااانیا از اللهرسااول عهد در مساالمانان

 از و کردندی بدرفتار قدرآن نیرالمؤمنیام باا کوفاه و عراق اهال و رفتناد...ینم

 معروف  یتار و نقل کتب در آنان از حضاارت آن اتیشااکا که زدند باز ساار اطاعتش

حی قوا از ران،یا ملت امروز اما ،اسات
ّ
 یقوا تا جیبس و سپاه وی انتظام وی نظام مسال

 کمال با ،هاجبهه پشاات مردم و هاجبهه دری قوا از و داوطلبان و ریعشااا ازی مردم

 از همه نهایا و ...نندیآفریم هاحماسه چه و کنندیم هایفداکار چه اقیاشات و شاوق

 ...است دانیجاو اتیح و اسالم و متعال خداوند به آنان سرشار مانیا و عالقه و عشق

  (.411 :21 ج )همان، است م،تلف بعادا دری روزیپ و تیموفق رمز نیا و

 امام پیروان و ایران مردم مدار والی  که دهدمی نشــان بیان این در خمینی امام باور
  پایدار و استمرار رمزوراز و بوده کامل رفتار  و گرایشی بینشـی، بعد سـه هر در خمینی
 دهۀ نرم و ســخ  ها هومه ترینســابقهبی در اســالمی انقالب از برآمده اســالمی نظامی

 اس . نهفته آنها محور والی  در شص ،
 امام رحل  و شــصــ  دهۀ از پس ایران مردم محور والی  و انقالبی شــعور و شــور

 نرم تهاجمات از پیشگیر  در کنندهتعیین و اصلی نقش و هیافت تداوم همچنان ،الشأنعظیم
 ا خامنه اللهآی  رهبر  و زعام  سالۀسی از بیش دورۀ برانداز و سازثباتبی حوادث و
 و 2477 سال انتخابات با آنها مواجهۀ آن بارز ها نمونه از یکی .اس  داشـته را آنها مهار و

 تند،نگرف قرار منافقان رنگین و دشــمنان ۀفتن تأثیر تح  تنهانه که اســ  آن از بعد تحوالت
 ۀفرزان رهبر دادند. نشـان گرانفتنه با مقابله همچنین و حماســه آفرینش در را خود نقش بلکه

 شینما خرداد 11 نتخاباتا که فرمودند انتخابات این در مردم حضـور توصــی  در انقالب
 نظامشان به مردمی بستگدل و کشور سرنوش   برا ما مل   یمسـئول احسـاس ازی میعظ
 اول نسل در ما که رای اسیس تعهد و شور همان که داد نشـان جوان نسـل خصـوصبه و بود
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  (.13/4/2477 تاریخ در ا خامنه امام بیانات) دارد میداشت سراغ انقالب
ــاهده را رنگی انقالب ۀپروژ و براندازانه تحرکات مردم که گاهآن  مقابل در کردند، مش

 به عاشورا، روز در هیفق  یوال و امام حضرت و نیحس امام به جسارت وی ساختارشکن
 که دندیآفر اپرمعن  حضــور و بزرگ  احماســه 2477 ماه د نهم روز در و آمدند خشــم
 در رهبر د.یبخش استحکام را  یوال با ام  وندیپ و کردی خنث را دشمنان  هافتنه و هاتوطئه

 ظحف را انقالب و کشور نیهم و اس  ماندگار خیتار در  د نه روز که فرمودند آنان شیستا
 .(23/25/2477 تاریخ در ا خامنه امام بیانات) اس  کرده

 پایدار  و ثبات رد را محور والی  نقش وضــو به که شــدهگفته ها دالل  بر افزون
 حرم مدافعان و تحمیلی جنگ  شهدا ۀناموصی  بررسی ،داده نشـان والیی نظام و انقالب

 نشــان هانامهوصــی  این محتوا  تحلیل اســ . پژوهش این ۀفرضــی ا بر دیگر دلیلی نیز
 ظحف اصلی عامل و آنها ۀهم مشترک مفهوم فقیه والی  از عملی و فکر  تبعی  که دهدمی

ــالمی نظام و هاارزش ــ . بوده بیرونی نظامی تهاجم برابر در کنندهمقابله و اس  طور به اس
 به ،«یلیتحم جنگ  شهدا ۀنام یوص گفتمان لیتحل» در (2431) ییتمنا و یعیرب ،نمونه

 آن سرأ در و  زیاســتکبارســت ،ینیخم امام  رهبر و هیفق  الیو که اندهرســید نتیوه این
ــهادت و الکرب ۀواقع کا،یمرا ــ امام ش  ینف جمعه، نماز و جماع  نماز حواب، ،نیحس

ــ و ییایدن یزندگ ــهدا  برا ســتنیگر به هیتوص ــتنیگر  جا به الکرب  ش ــ  برا س  هادتش
 امام  رهبر و هیفق  یالو و بوده انآن ۀناموصــی  اصــلی  محورها و نیمضــام خودشــان

ــکیل را آنها مرکز  دال ینیخم ــ  هدادمی تش ــ .اس  لیتحل» در (2435) ییآقا نیحس
ــاختار ــ ییمحتوا و  س ــهدا ها نامه یوص ــی  ،«سمقد دفاع  ش  برخی ها نامهوص

 حضرت ظهور  برا  سازنهیزم به خود نتایج در که کرده بررسـی را مقدس دفاع فرماندهان
 آنها ۀناموصــی  در محور دو عنوانبه هیفق  الیو و ینیخم امام از یبانیپشــت و  مهد

 اس   گرید پژوهش عنوان «دیشه ردارانس ها نامه یوص  محتوا لیتحل» .اس  هرسید
ــلطان و زاده فروغ که ــ . داده انوام (2436)  یس ــان آن یجنتا اس  نیترمهم دهدمی نش

 امام، از اطاع  ه،یفق  الیو از اطاع  از عبارت شــهدا  ایوصــا از مســتخرج ها مقوله
 شهدا، راه ۀادام بر دیکأت ب،الانق از محافظ  ، بیاهل از  ریالگوگ ،امام یبزرگ بر دیکأت
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 ...کفر و یجهان اســتکبار با جنگ ،ایدن به ییاعتنایب و یاســیســ  باندباز عدم ،وحدت بر
 اصلی عامل که اس  این مقدس دفاع  شهدا ها نامهوصی  محتوا  صـریح پیام .اسـ 
 نبود صورت در و اس  بوده محور والی  بیرونی، سخ  تهاجم برابر در والیی نظام حفظ

 نبود. مشخص والیی نظام و جنگ سرنوش  ،ویژگی این
 با حرم مدافعان ها نامهوصــی  در انقالب از دهه چهار از پس پیام، و اوصــاف همین

 روزآبادیف یمیمق معصــومه ،نمونه طور به شــود.می دیده نیز مقدس دفاع هوا  و حال همان
 تن 16 ۀنام یوص مورد  ۀمطالع :حرم مدافع  شهدا یزندگ سبک ها لفهمؤ یبررسـ» در
ــهدا از ــ که ردگیمی نتیوه ،«حرم مدافع  ش  به» مانند هاییعبارت با «هیفق  یوال» ۀلئمس

 پش  دنکن و میباش شاکر نیا از شیب دیبا ه،یفق  یوال و  یوال نعم  از  برخوردار خاطر
 .شــد اف ی مکرر صــورتبه هانامه یوصــ تمام در اســتثنا بدون ،«دیبگذار یخال را رهبر

 مشترک وجه شانای  سـرباز  آرزو و عصـر امام به ژهیو توجه و رهبر به عشـق همچنین
 در ، فرد ابعاد در هم و هاهیتوص در هم و جهاد از هدف در هم که بوده هانامهوصـی  ۀهم

 و رهبر به کیلب ظهور، تحقق بودن مؤثر  ،یوال خط در اســتمرار چون یمیمفاه قالب
  .(241 :2436 ،روزآبادیف یمیمق) اس  شده اشاره آن به هیفق  یوال از یبانیشتپ

 دالیل بر دیگر  دلیل ،کنیممی نگاه یمانیسل دیشه سردار مبسـوط ۀنام یوصـ به وقتی
 در کند.می تأیید را بانقال از پاسدار  در محور والی  نقش که شودمی ضافها شـدهگفته

ــی  ــان، نامۀوص ــته «هیفق  یوال» ایش ــ . فراز نیتربرجس  ۀمیخ» را فقیه والی  او اس
 ند،یبب بیآســ مهیخ نیا اگر ،والله ،والله ،والله» :نویســدمی و دانـدمی «اللـهرســول

  :دارد تصریح سپس .«ندیبیم بیآس الحرامالله یب
  ؛هیفق ّی ول یعنی اصول .دیکن مراقبت اصول از

 
 در هوارست مظلوم، م،یحک نیا خصوصا

 به دل و جان با ... .دیبدان خود جان را زیعز یاخامنه ... .معرفت عرفان، فقه، ن،ید

 شاار  ... .دیکن عمل ،یعلم و یشاارع یقیحق بیطب عنوانبه او تذکرات و هیتوصاا

 )ساالیمانی، اساات هیفق تیوال  به عمل و یقیحق اعتقاد تیمساائول احراز یاساااساا

24/11/1398). 

 ۀهم آنها که کنندمی اثبات حرم مدافع و مقدس و دفاع شــهدا  ها نامهوصــی 
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 همین و داشتند را کنشـی و گرایشـی بینشـی، ها سـاح  در محور والی  ها شـاخص
 .اس  هبود والیی نظام ضد ۀبراندازان تهدیدات بر پیروز  اصلی عامل مختصات

 گیرینتیجه

 رابطۀ والیی نظام پایدار  و گیر شکل با محور والی  که شـد داده نشـان پژوهش این در
 والیی نظام بقا  و حدوث در گرایش، و بینش ها ساح  در محور والی  دارد. معنادار 

  ها روزیپ اســ . جامعه و افراد رفتار و عمل در مدار والی  کافی شــرایط و اســ  الزم
 مرهونی خارج وی داخل دشمنانی ناکام و شـکسـ  ویی وال نظام اقتدار و تداوم وی درپیپ

 و خود امری ول از مردمی عمل و  فکر  رویپ و رهبر و ام  قیعم وندیپ و  محور یوال
  ها روزیپ ویی وال نظام شتریب اسـتحکام و رشـدروبه حرک  ضـامن و آن  بقا عامل البته

 اقدامات و ها ریگموضع و هاشهیاند ۀهم ۀیپا  محور یوال کهی زمان تا و اس  ندهیآ بزرگ
 بیآسیی وال نظام و انقالب ارکان به تواندینمی تهاجم و توطئه چیه ،باشد مسئوالن و مردم

  برساند.

 مراکز در شودمی پیشـنهاد والیی، نظام پایدار  در  محور یوال کلید  نقش بهباتوجه
ــگاه و حوزه از اعمی علم ــ  هادوره و دانش  مفهوم و ق یحق مانند ییهامحور بهی آموزش
  هاشاخص و الزامات کند،یم اقتضا را  محور یوال کهی اصـول وی مبان ، محور یوال

 ، محور یوال مهم  کارکردها و آثار ، محور یـوال  رفتـار وی شــیگرا ،یشــنـاخت
 به زدن ضــربه  برا دشــمنان  هاتوطئه و هابرنامه ، محور یوال از  دور  امدهایـپ

  محور یوالی بازخوان و  محور یوال موضوع در خواص گاهیجا و نقش ، محور یوال
 .شود توجه محققانه و عالمانه صورتبه ب یغ دوران و حضور عصر در

 کتابنامه
 م.یرکال القرآن دار ،یرازیش مکارم ناصر ترجمۀ ،میکر قرآن

 اسوه. قم، استادولی، حسین ترجمۀ (.1387) البالغهنهج

 هجرت. قم، صالح، صبحی تصحیح ق(.3131) البالغهنهج

 ترجمۀ ،الشیعه فضائل و عةیالش صفات (.1391) علی بن محمد صدوق(، )شای  قمی بابویه ابن

  علویان. قم، میرزایی، اکبرعلی
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  اساطیر. تهران، روحانی، سیدحسین ترجمۀ ،کامل تاریخ (.1385) عزالدین اثیر، ابن

-7 ش ،2   ،اندیشه رواق ،«اسالم ومتکح لکیتش در مردم ااهیجا» (.1381) محسن ،کیارا

 .2-21 ص ،8

 نقش بر یلیتحل مصر: و رانیا در انقالب حفظ و یرهبر» (.1394) سالمت بهیط و برکا ،یاشرف

 یانسان علوم پژوهشااه ،معاصر یاسیس یجستارها ،«مصر انقالب ستکش در یمرس محمد

 .16-1 ص تابستان، ،2 ش ،6   ،یفرهنا مطالعات و

 ،مقدس دفاع شهدای هاینامهوصیت محتوایی و ساختاری تحلیل (.1391) حسین آقایی،

 اب اصفهان، دانشااه انسانی علوم و ادبیات دانشکدۀ اصفهان، ارشد، کارشناسی نامۀپایان

 دستجردی. خوشحال طاهره راهنمایی

 .2 ج امیرکبیر، تهران، ،بیتاهل تفسیر (.1396) علیرضا برازش،

 مقام یرکف منظومۀ در یاسالم انقالب ییمانا یهامؤلفه» (.1397) همکاران و ناصر زاده،جمال

 ،6   ،اسالم جهان یاسیس یشیناسجامعه یپژوهشا-یعلم فصالنامۀ ،« یرهبر معظم

  تابستان. و بهار ،1 ش

 اسراء. قم، ،هیفق تیول  (.1379) عبدالله ،یآمل یجواد

 ت.یهدا زمزم قم، ،اسالم یاسیس نظام و فلسفه (.1391) عبدالله ،یصادقیحاج

 هدایت، زمزم قم، چاونای، چرایی، چیستی، محوری والیت (..1394) ااااااااااااااااا

 یاسالم یجمهور یاسیس میرژ تداوم علل» (.1387) یآبادصالح میابراه و محمدیعل ،یحاضر

 .186-153 ص زمستان، و زییپا ،44و 43 ش ،یاجتماع علوم فصلنامۀ ،«رانیا

 ه.یاسالم تهران، ،یغفار اکبریعل ترجمۀ ،العقول تحف (.1352) حسین ،یحران شعبه ابن

 ،«)اسااالمی( دینی ساااالریمردم ساایاساای نظام در مردم نقش» (.1397) محمدحسااین طالبی،

 .114-95 ص تابستان، ،21 ش ،6   ،متعالیه سیاست فصلنامۀ

 آیۀ تفسیر والیت: و )توحید ولیت شیناسی:امام (.1379) حساین سایدمحمد ،طهرانی حساینی

 .5 ج طباطبایی، عالمه تهران، والیت(

 اسالمی. تبلیغات سازمان تهران، ،تیول  (.1361) یدعلیس ،یاخامنه

 مبارزاتی روش و سیاسی سیرۀ به پارچهیک نگاهی ساله:052 انسان (.1391) ااااااااااااااااا

 صهبا. تهران، ،ائمه

 

 .یاسالم شۀیاند و فرهنگ پژوهشااه تهران، ،قرآن دری اسالم شۀیاندی کل طر  (.1374)ااااااااااااااااا 

 کارشااناساای مقطع نامۀپایان ،اسییالمی انقالب تداوم در رهبری نقش (.1391) جواد دهقانی،

 آبان. 15 دفاع: تاری  سیاسی، علوم و حقوق دانشکدۀ تهران، دانشااه ارشد،



 69  /   (43-71ا عبدالله حاجی صادقی ) ییو وال  یاسالم نظامدر استمرار  محورییتنقش وال 

 

 ،«تحمیلی جنگ شهدای نامۀوصیت گفتمان تحلیل» (.1392) تمنایی امیرحسین و علی ربیعی،

 زمستان. و پاییز ،2 ش ،21   ،شناختیجامعه مطالعات فصلنامۀ

 ان.یانصار تهران، ،شیعه امامان یاسیس و یرکف اتیح (.1386) انیجعفر رسول،

 بر تأکید با ایران اسالمی انقالب بازخوانی» (.1391) مهدی اخوان محسن و بهجت یزدخواستی،

 تابستان، ،24 ش ،8   ،اسالمی انقالب مطالعات فصلنامۀ ،«انقالب پویایی و ماندگاری راز

 .36-11 ص

 در: دساااترسااای ،سیییلیمییانی سیییردار نییامییۀوصییییییت (.24/11/1398) قاااسااام سااالیمااانی،

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398. 

 .9 ج ناصرخسرو، تهران، ،القرآن تفسیر فی البیان مجمع (.1384) حسن بن فضل طبرسی،

 ،«رانیا یاسااالم انقالب و هیمتعال متکح» (.1392) یاللهفتح یمحمدعل و فیشاار ،ییزاکل

 ،2 ش ،4   ،یفرهنا مطالعات و یانسااان علوم پژوهشااااه ،معاصییر یاسیییسیی یجسییتارها

 .144-125 ص تابستان،

 اسالمیه. انتشارات قم، ،النوار بحار (.1366) باقر محمد مجلسی،

 اسااالمی جمهوری نظام جاری ساااختار واکاوی» (.1398) همکارانش و غالمحسااین مساالمانی،

 .158-129 ص پاییز، ،3 ش ،23   ،ایران مدیریت هایپژوهش ،«مانایی منظر از ایران

 بر تأکید نامه)با شهدا های وصیت محتوای تحلیل» (.1397) سحر سلطانی، و زاده،سیمین فروغ

 و ،بهار117 ش ،8  اسالمی، انقالب فرهنای ،پاسداری«ائمه( به توسل و الاو مفاهیم

 .57-31ص تابستان،

 حرم: مدافع شااهدای زندگی ساابک هایمؤلفه بررساای» (.1397) معصااومه فیروزآباد، مقیمی

 ،اسییالمی اجتماعی هایپژوهش ،«حرم مدافع شااهدای از تن 27 نامۀوصاایت موردی مطالعۀ

 زمستان. و پاییز ،3 ش ،24  

 ه.یاالسالم الکتب دار تهران، ،نمونه ریتفس (.1374) ناصر ،یرازیش مکارم

 صدرا. تهران، ،هاولیت و ولءها الف(. 1377) مرتضی مطهری،

 .18 ج صدرا، تهران، ،آثار مجموعه ب(. 1377) ااااااااااااااااا

 امام آثار نشر و تنظیم مؤسسۀ تهران، ،امام هفیصح (.1385) اللهسیدروح ،ینیخم یموسو

 .خمینی

 معرفت فصلنامۀ ،«اساالمی نظام در یمداروالیت شااخ » (.1391) محمدجواد فرانی، ینوروز

 .24-5 ص زمستان، و پاییز ،2 ش ،4   ،سیاسی

 امام پژوهشی و آموزشای مؤساساۀ قم، ،هاپاسیخ و هاپرسیش (.1381)یمحمدتق ،یزدی مصاباح

 .4-1 ج ،ینیخم
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 مؤسااسااۀ قم، ،الرشییاد ق(.1413) محمد بن محمد مفید(، )شاای  بغدادی عکبری نعمان ابن

 .2 ج ،البیتآل

 کتاب. بوستان قم، ،بیتاهل از حمایت در یمنی قبایل نقش (.1381) اصغر القائم،منتظر

 امام آثار نشاار و تنظیم مؤسااسااۀ تهران، ،فقیه ولیت (.1388) اللهساایدروح خمینی، موسااوی

 .خمینی

 .11 ج ،خمینی امام آثار نشر و تنظیم مؤسسۀ تهران، ،امام صحیفۀ (.1385) ااااااااااااااااا
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