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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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چکیده
در هتب سلسهسل اسی ،ل و شهل کا حهه نظه ،والی اس ک در آ
یهب  .ه ف این پژوهش
شلللروعسل اله و قبهلس رد ب خهب تجا
شلمهخ حفظ و اسلتهارسهزی عه ل اصا پهی اری و ت او ،نظه ،والی اس  .این
تحقسق ب دنبهل پهسللخ ب این پرسللش اصللا اس ل ک همترین عه ل پهی اری و
ت او ،نظه ،والی ک ا ،اس ل فرضللس بررس ل ش ل این اس ل ک از سه عها ل
ختاف پهی اری و نهپهی اری نظه ،اسی والی حهری در بسمش گرایش و رفتهر
همترین عه ل و ضه ن ت او ،و استمرار آ اس و همه طهر ک این عه ل عا
ح ث نظه ،والی را تشهسل ده عا بقس آ نسز هس  .روش تحقسق این
فرضس تهصسف و تحاسا و گردآوری داد ههی آ ب روش اسمهدی و کتهبخهن ای
اس  .بر اسه یهفت ههی این تحقسق آنچ سبب ش در طهل تهریخ حت در ز ه
حضلهر ا ه ه عصه ،نظه ،والی و حهه دیم شهل نگسرد یه ت او ،نسهب
حهر نبهد والی در ان یش و عمل اس ؛ درحهل ک در جریه انقیب اسی
والی حهری تهانسلل ب رغم هم دشللمم هه و تهطئ هه نظه ،والی را بسش از
چههر ده به اقت ار ت او ،بخش .
واژگان کلیدی :والی والی حهری نظه ،والی استمرار.

 دانشیار فلسفه و کالم موتمع آموزش عالی شهید محالتی ،قم ،ایران.m.mashayekh68@yahoo.com :
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مقدمه

نخستین نظام والیی پس از هورت پیامبر اکرم به مدینه بهعنوان یکی از دورهها درخشان
حکوم در طول تاریخ شـکل گرف  .این نظام والیی که مراحل رشـد و تعالی را پش سر
میگذاشـ  ،با رحل پیامبر ،بهرغم فراهمساز مقدمات تثبی نظام اسالمی در حادثۀ
غدیر و راهنمایی ها و تأکیدها آن بزرگوار ،ادامه نیاف  .پس از  12ســال ،بار دیگر نظام
والیی با حکوم علی شـکل گرف  .زعام امام حضرت چهار سال و نه ماه بیشتر دوام
نیاورد و به دنبال آن ،خالف امام حسن بن علی هم چند ماه بیشتر طول نکشید و امام
اسالمی به حکوم جابرانۀ پادشاهی بدل شد (ر .ک .خامنها  )72 :2435 ،و با رو کار
آمدن سلطن امو و عباسی ،نظام والیی برا دورها طوالنی تعطیل شد .در دوران غیب
هم بهرغم تالش فقها و علما اســالمی ،نظام والیی به معنا واقعیاش شــکل نگرف  ،تا
اینکه در عصـر جدید و درحالیکه سکوالریسم و اندیشۀ جدایی دین از سیاس همۀ جهان
را فراگرفته بود ،با تحقق انقالب اسالمی ،اسالم ناب احیا و بار دیگر نظام والیی با محوری
والی فقیه ایواد شـد .این نظام با وجود تمام توطئهها و دشمنیها و عملیاتها سخ و
نرم توانسـ بیش از چهار دهه با اقتدار و پو یایی بهسـو اهداف خود در حرک باشد و به
شــکل قدرتی درآید که هیچ ابرقدرتی را توان رو یارو یی با آن نباشــد .در این دوره ،با وجود
رحل معمار انقالب اسـالمی و نظام والیی ،این نظام با همان مختصات و ماهی خود در
دورۀ زعام مقام معظم رهبر در ســایۀ شــدیدترین تهاجمات ســخ  ،نیمهســخ و نرم
استمرار یاف .
بنابراین ،با وجود اهمی و جایگاه برجســتۀ نظام والیی و اینکه جز در پرتو نظام والیی،
به حقیق دین و جامعۀ اســالمی نمی توان دســ یاف و احکام الهی ضــمان اجرایی
نمییابد (ر .ک .موســو خمینی ،)16 :2472 ،پرســش اصــلی تحقیق این اس ـ که چرا
امامان معصــوم و در دوران غیب علما و فقها بزرگ نتوانســتند نظام والیی و حکوم
اسـالمی را ایواد کنند و اسـتمرار ببخشـند ،اما حضــرت امام خمینی و حضــرت آی الله
خامنها  این فرص ـ و توفیق را پیدا کردند؟ بهبیاندیگر ،انقالب اســالمی و رهبر آن
دارا چه امکان و زمینههایی بود که توانایی آن را یاف که برا نخستینبار ،نظام والیی را در
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مصــداق والی فقیه محقق ســازد و اســتمرار آن را در بیش از چهار دهه با اقتدار و موفقی
تضمین کند ،ولی امامان معصوم و فقها دیگر از آن بیبهره بودند؟
در پاسـخ به پرسش طر شده ،نظرها مختلفی ارائه شده اس  ،اما ضمن باور به نقش مردم
در پایدار نظامها ســیاســی ،مســئلۀ اصــلی پژوهش حاضــر رابطۀ والی محور مردم در
ساح ها بینشی ،منشی و رفتار با شکلگیر و پایدار و ناپایدار «نظام والیی» اس .
این پژوهش برا دسـتیابی به مسـئلۀ تحقیق ،از روش اسناد بهرهمند شده اس که مبتنی بر
مطالعۀ هدفمند و نظاممند منابع و بر پایۀ جسـ وجو توصـیفی و تفسـیر اسـ  .درعینحال
برا پاســخ پرســش چرایی ،از تحلیل تبیینی نیز میتوان اســتفاده کرد .با این روش ،از توصــی
صـرف پرهیز و به تفسـیر و تبیین یافتهها توجه شـده اس  .ازاینرو ،نگارنده ضمن ارائۀ تصو یر از
چگونگی موضـوع ،به تشریح و تبیین دالیل چگونه بودن و چرایی وضعی مسئله پرداخته اس .
همچنین رآن و نهج البالغه در این تحقیق به عنوان منابع دســ اول و بر اســاس اصــال و
اعتبارشــان انتخاب شــده اند .منابع دســ دوم نیز کتاب ها فقیهان مانند کتاب االرشاااد و
کتابها محدثان مشـهور مانند بحار االنوار و صافا الشیعه و فضائل الشیعه و کتاب تاریخی
نظیر تاریخ کامل و تاریخ و تفسیر طبر اس و برا تفسیر موضوع ،از آثار اندیشمندان اسالمی
بهره برده شده اس  .روش گردآور دادهها نیز کتابخانها اس .
پیشینۀ پژوهش

دربارۀ مانایی و پایایی نظام اسالمی پژوهشها علمی متعدد نگارش یافته اس  .بررسی
این پژوهشها که در قالب رســالهها و مقاالت علمی-پژوهشــی تدوین شــدهاند ،در چند
محور قابل دســته بند اســ  :دســتۀ اول از پژوهش ها به نقش رهبر در ماندگار نظام و
انقالب اســالمی پرداخته اند؛ دســتۀ دوم نقش مردم در اســتمرار و پایدار نظام و انقالب
اسالمی را بررسی کردهاند؛ دستۀ سوم به نقش ساختار نظام جمهور اسالمی در مانایی آن
توجه کردهاند؛ دســتۀ چهارم به جا بررســی تکعاملی ،به این نتیوه رســیدهاند که عوامل
متعدد در تداوم و پایدار نظام و انقالب اســالمی نقش دارند .یافته ها این پژوهش ها را
میتوانیم در جدول زیر ببینیم.
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جدول  :1پیشینه پژوهش
پژوهشگر و سال پژوهش

عنوان پژوهش

یافتۀ اجمالی پژوهش

جواد دهقانی ()2432

نقش رهبر در تداوم
انقالب اسالمی

عامل رهبر در قالب اصل والی فقیه مهمترین
عامل در تکو ین انقالب اسالمی ،تثبی و نیز
پایدار آن بوده اس .

علیمحمد حاضر و
ابراهیم صالحآباد ()2476

رهبر و حفظ انقالب در
ایران و مصر :تحلیلی بر
نقش محمد مرسی در
شکس انقالب مصر

رهبر آگاه ،زمانشناس و مدیر توانس مؤلفهها
مهم انقالب را نهادینه کند و طی سالیان بعد ،به
سم استمرار حرک دهد.

علل تداوم رژیم سیاسی
جمهور اسالمی ایران

رهبر و همسو یی حزب جمهور اسالمی با او
در تداوم رژ یم نقش بسزایی داش .

بهو یزدخواستی و محسن
اخوان مهد ()2435

بازخوانی انقالب اسالمی
ایران با تأکید بر راز
ماندگار و پو یایی انقالب

حاکمی حضرت مهد  مبنا فکر
انقالب اسالمی همراه با ماهی توحید انقالب
به راز ماندگار بدل شده اس .

شری لکزایی و محمدعلی
فتحاللهی ()2431

حکم متعالیه و انقالب
اسالمی ایران

حکم متعالیه تأثیر بسیار در پیدایش،
استمرار و تداوم انقالب اسالمی داشته اس .

ناصر جمالزاده و همکاران
()2436

مؤلفهها مانایی انقالب
اسالمی در منظومۀ فکر
مقام معظم رهبر 

اسالم ،رهبر ،مردم و کارآمد عوامل و ارکان
اصلی نگهدارندۀ انقالب اسالمی اس .

غالمحسین مسلمانی و
همکاران ()2437

واکاو ساختار جار نظام
جمهور اسالمی ایران از
منظر مانایی

وجود همۀ شرایط در اجزا اصلی ساختار در
جمهور اسالمی عامل مانایی اس .

محمدحسین طالبی ()2436

نقش مردم در نظام سیاسی
مردمساالر دینی (اسالمی)

در نظام مردمساالر دینی ،مردم ،هم در حدوث
و هم در بقا حکوم دارا نقش مؤثرند.

محمدمهد امامی ()2433

بررسی عوامل و شاخصها
پایدار و ناپایدار سیاسی
در حکوم دینی از دیدگاه
امام علی و تطبیق آن بر
نظام ج.ا.ا.

شاخصها عدال نقش اصلی در چرخۀ
پایدار ثبات سیاسی و اجتماعی دارد.

محمدجواد نوروز فرانی
()2432

شاخص والی مدار در
نظام اسالمی

مسئلۀ والی مدار در همۀ ساح ها آن یعنی
حوزۀ رهبر  ،عرصۀ اقتدار و مشروعی  ،حوزۀ
ساختار و رفتار قابل طر اس .

اکبر اشرفی و طیبه سالم
()2433
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موموع این بررســی ها نشــان می دهد که به موضــوع مانایی و پایدار نظام و انقالب
اسالمی از منظرها مختل توجه شده اس  .عوامل پایدار در پژوهشها اشارهشده در
همۀ نظامها سـیاسی نقشآفریناند ،اما نظام اسالمی و والیی بر اساس مبانی توحید  ،به
عاملی افزون بر آنها نیاز دارد که فقدان آن در صــدر اســالم ســبب ناپایدار حاکمی امیر
مؤمنان و امام حســن موتبی شــد .ازاینرو ،نقطۀ فارق تحقیق حاضــر تبیین این حقیق
اس که والی محور عامل اصلی استمرار و مانایی نظام والیی اس .
مبانی مفهومی و نظری

والیت :واژۀ والی به فتح واو و والی به کســر واو از مادۀ «ولی» اشــتقاق یافته و معنا
اصـلی آن قرار گرفتن چیز در کنار چیز دیگر اسـ ؛ به نحو که فاصلها در کار نباشد؛
یعنی اگر دو چیز آنچنان به هم متصــل باشــند که هیچ چیز دیگر در میان آنها نباشــد ،مادۀ
«ولی» اســتعمال می شــود (مطهر  2466 ،ال  .)23-24 :در کتاب ا رب الموارد اثر
شرتونی ،مجمع البحرین اثر طریحی ،نهایه اثر ابن اثیر و لسان العرب اثر راغب واژۀ والی
با کسـرۀ «و» به معنا تولی و سـلطان دانسته شده اس (ر .ک .حسینی طهرانی:2463 ،
 .)15-3در رآن کریم نیز والی از واژهها پرکاربرد اس که در  213مورد بهصورت اسم
و در  221مورد در قالب فعل در معانی مختلفی به کار رفته اس ـ  .امام خمینی در کتاب
والیت فقیه ،والی را به معنا «حکوم و ادارۀ کشــور و اجرا قوانین شــرع مقدس»
دانستهاند (موسو خمینی .)22 :2477 ،در تعری آی الله خامنها  نیز «کلمۀ والی
به حکوم اطالق شده اس » (بیانات امام خامنها در تاریخ .)2473/3/15
مراد از والی در این پژوهش ،حکوم و همان معنایی اســ که در روایات همتا
تفکیکناپذیر رآن و از شــئون الهی دانســته شــده اس ـ و در افراد خاص و برگزیده تولی
مییابد و زمینی میشود .ولی خدا نیز مأموری دارد رهبر و ادارۀ نظام اجتماعی و سیاسی
را با محوری قانون الهی برعهده گیرد تا آنان را که با خردمند و فرزانگی ،والی و قانون
الهی را پذیرفته و به آن ایمان آوردهاند به منزل مقصود هدای کند.
نظام والیی :از نظر آی الله جواد آملی ،نظام والیی «یک نوع حکوم مردمی خاص
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اسـ که در آن محور قانونگذار وحی الهی اس » (جواد آملی .)224 :2463 ،اعتقاد
به چنین حکومتی برخاســته از جهان بینی توحید اســ (مصــبا یزد .)37 :2472 ،
بنابراین ،نظام والیی تولی بخش والی و حاکمی انحصــار خداســ که به وســیلۀ
انسانها برگزیدۀ الهی که صالحی علمی و عملی الزم را برا اجرا احکام الهی و ادارۀ
ام اســالمی با محوری قانون الهی دارند ،تحقق می یابد .به بیان دیگر ،این نظام دارا
مراتب طولی اس و مصداق برجسته و کامل حاکمی انحصار و والی خدا با امام و
رهبر پیامبر اکرم و امامان معصــوم تحقق می یابد ،و در غیاب آنها ،این مأموری با
تربی شـدگان مکتب اهلبی  و آنانکه در علم و عمل بیشـترین شـباه و سنخی را با
ائمه دارند ،یعنی فقیهان عادل ،تولی مییابد (حاجیصادقی .)31 :2433،با وجود این،
اطالق کلمۀ والی به حکوم بیانگر رابطۀ والیتی بین ولی و مردم اس و ارتباط و اتصال
آنها ،انفکاکناپذیر اس (بیانات امام خامنها در تاریخ .)2473/3/15
والی محور  :دربارۀ این مفهوم تعاری مختلفی هس  .در یکی از تعاری آمده اس
که والی مدار به مفهوم پایبند و التزام عملی به والی اسـ  .والی مدار در اندیشـۀ
معاصـر با وظای شهروند مرتبط اس  ،اما با آن تفاوت نیز دارد .والی مدار دارا بار
معنو بوده و حاکی از رابطه ا مبتنی بر تعاملی عقالنی میان رهبر دینی و افراد جامعه
اسـ  .این ارتباط با محب  ،دوسـتی و دلسـوز همراه اس  .درحالیکه شهروند امر
ً
مکانیکی ،شــکننده و صــرفا حقوقی اســ و گام نهادن در آن ،از باب پایان بخشــیدن به
هرجومرج ،و ایواد نظم از رو اضطرار اس (نوروز فرانی.)6 :2432 ،
رهبر معظم انقالب والی محور را در دو سطح فرد و اجتماعی تعری کردهاند.
در ســطح فرد « ،والی در یک انســان به معنا وابســتگی فکر و عملی هرچهبیشــتر و
روزافزون تر با ولی اســ » (خامنه ا  .)22 :2465 ،پس« ،والی یک انســان پیوســته و
وابســتگی مطلق او با ولی اس ـ » (همان) .در ســطح جامعه نیز والی به معنا «منشــأ و
الهامبخش همۀ نیروها ،نشاطها و فعالی ها آن جامعه اس ؛ قطبی اس که همۀ جو ها
و سـرچشـمهها از او سرازیر میشود؛ نقطها اس که همۀ رشتهها و نخها به آنوا برگردد،
همه به او نگاه کنند و دنبال او بروند» (همان.)27 :
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این معنا در روایات ائمه نیز آمده اس ـ ؛ چنانکه امام صــادق فرمودند« :ک ِذبَ َمنََ
زعمََأ َّنهََ ِمنََش یع ِتناَوََهوََمتم َِّس َکَ ِبعرو َِةَغَی ِرناَ(شــیخ صــدوق)32 :2432 ،؛ دروغ میگو ید

کســی که گمان می کند شــیعۀ ماســ  ،ولی به ریســمان [ســرپرســتی و والی ] غیر ما

[اهلبی  ]چنگ زده اسـ » .یکی از مختصـات اساسی در والی محور فرد یا جامعه
این اسـ که ابتدا باید بکوشد رهبر الهی را بهخوبی بشناسد؛ سپس با تمام توان از او فرمان
ببرد (ر .ک .حاجیصادقی.)47 :2433 ،
بنابراین ،مفهوم والی محور در این پژوهش عبارت اســ از فرد و جامعه ا که در
ابعاد بینشـی ،گرایشی و رفتار چشم به جه گیر و مواضع ولی خدا در تمام صحنهها
زندگی دارد و با تمام وجود از آن پیرو میکند و همۀ مدیران ،نهادها ،سازمانها حکومتی
و مردمی خود را با ولی امر هماهنگ و همسو میسازد.
بدینسان ،والی محور در سه ساح وجود انسان متبلور میشود:
والی محور در بعد بینشــی عبارت اس ـ از پیرو از ولی امر و وابســتگی فکر و
معرفتی به ایشـان .بهبیاندیگر ،در ساح بینش ،پیرو از حاکم اسالمی در عصر غیب از
مبانی اعتقاد اسـ و از ایمان نشئ میگیرد (نوروز فرانی .)23 :2432 ،البته وابستگی
فکر به معنا نادیده گرفتن انتخاب و اختیار انســان نیســ  ،بلکه مؤمن خردمند برا
دسـتیابی به مقصد حقیقی و راه یافتن به دین خدا و برا بهرهمند از معارف و مفاهیم بلند
رآن و تحقق و اسـتمرار نظام والیی که تضـمینکنندۀ احکام الهی اس  ،یگانه راه را تبعی
فکر و معرفتی از والی میداند .ازاینرو ،برخی الزامات والی محور آشــنایی با مبانی
ربوبی والیـ  ،شــنـاخ والی حقیقی و ذاتی خدا ،والی

رســول اکرم و امامان

معصــوم ،والی مطلقۀ فقیه و آشــنایی با نظام والیی و حکوم دینی ،شــناخ شــئون
والی  ،درک صـحیح مواضـع و منویات ولی امر ،شناخ دشمنان والی (حاجیصادقی،
 )36-37 :2433و میزان آگاهی به جایگاه والی فقیه در دســتگاه معرف دینی و میزان
آگاهی به دالیل اثبات والی فقیه (نوروز فرانی )23 :2432 ،اس ؛
والی محور در بعد قلبی یا منشــی ،به معنا اعتقاد و ایمان قلبی و دل بســتگی و
وابستگی قلبی به والی و همۀ مراتب آن ،اعتقاد به واجباالطاعه بودن همۀ مراتب والی ،
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اعتقاد به شئون والی  ،حوی احکام ولی فقیه و تبعی از او ،به شأن زعام و رهبر فقیه
جامعالشـرایط ،به شأن داور فصلالخطاب بودن ولی امر ،اعتقاد به الگوگیر از والی و
خط نگرفتن از غیر اولیا الهی ،دلبستگی به والی و انزجار از دشمنان والی و اعتقاد به
حوی مواضع ولی امر اس ؛
والی محور در بعد رفتار  ،به معنا التزام عملی به دســتورها حاکم اســالمی و
سیاس ها ترسیمشده از سو ولی امر ،اعالم وفادار به والی  ،محور قرار دادن التزام به
والی در انتخابها ،دوستیها ،فرمانبر از ولی امر ،تسلیم داور و مواضع رهبر در همۀ
مناقشـات ،هماهنگ ساختن جه گیر ها و مواضع و اقدامات با مواضع رهبر ،مالزم با
والی و پرهیز از هر عمل افراطی و تفریطی دربارۀ مقام اهل بی  ،عمل خردمندانه با
محوریـ رهبر در شــرایط احســاســی و هیوانی و تهییج کنندۀ دشــمنان ،پایدار
خستگیناپذیر در والی محور  ،صبر و شکیبایی در برابر مشکالت نظام والیی ،شواع
و قاطعی در حفظ اصــول و ارزش ها نظام والیی ،فاصــله گرفتن از بریدگان از والی ،
حفظ تقدس والی فقیه و دفاع هوشــیارانه از والی و ولی امر و یار و خیرخواهی برا
ولی امر و تالش برا گسـترش والی محور اسـ (ر .ک .حاجیصادقی-37 :2433 ،
.)237
نتیوۀ تبیین این ساح ها این اس که شکلگیر و تداوم نظام والیی منوط به آنهاس ؛
چنانکه از نظر امام خمینی« ،مبارزه در راه تشکیل حکوم اسالمی الزمۀ اعتقاد به والی
اسـ » (موسو خمینی .)11 :2477 ،بقا نظام والیی و پیشگیر از آسیبپذیر آن نیز
مبتنی بر همین امر اسـ « :پشــتیبان والی فقیه باشـید تا به مملک شــما آسـیب نرســد»
(موسو خمینی ،2472 ،ج .)27 :25
نکتۀ مهم رابطۀ ســه بعد با هم اســ  :والی محور شــناختی و اعتقاد  ،ســتون
والی محور عملی و رفتار اس و زمانی اثرگذار و موجب تحقق و استمرار نظام والیی
می شــود کـه در رفتـار و کنش ها و واکنش ها ظهور پیدا کند .ازاین رو ،مهم ترین جلوۀ
والی مدار محوری والی در عمل و وفادار و تبعی عالمانه از ولی امر اس .
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بعد بینشی

والیتمحور
ی

بعد کنشی

بعد اعتقادی

مانایی و
استمرار
نظام والیی

نمودار  :1مدل مفهومی پژوهش
(منبع :یافتههای پژوهش)

یافتههای پژوهش

بر اسـاس پیشـینۀ پژوهش ،عوامل گوناگونی در شـکلگیر و مانایی نظام اسالمی و والیی
نقش دارند .یافتۀ این پژوهش این اس که والی محور فرد و جامعه از میان سایر عوامل،
نقش اصلی را ایفا میکند.
 .1دللتهای قرآنی و روایی

از آیات رآن و روایات بهروشــنی برمیآید که نظام والیی جز با پذیرش و مشــارک عملی و
والی محور ام اسـالمی و قیام مردمی شـکل نمیگیرد و استمرار نمییابد .اهداف بلند
حاکمی الهی و حکوم اسالمی ،تنها با اراده و حرک و مواهدت مؤمنان و مردم بهدس
میآید .رآن عدال اجتماعی و اسـتقرار قسـط را که یکی از اهداف مهم نظام والیی اس ،
رهآورد و نتیوۀ حرک و قیام مردمی میداند و ارسال رسل و انزال کتب را مقدمه و در راستا
همین قیام مردمی با بهره گیر از ابزارها خداداد معرفی می کند .در ســورۀ حدید چنین
آمده اس :
ما پیامبران خود را با دلیل روشان فرساتادیم و با آنها کتاب آسمانی و میزان [شناسایی حق
از باطل و قوانین عادالنه] نازل کردیم تا مردم قیام به عدالت کنند و آهن را آفریدیم که در
آن نیرومند شادید و منافعی برای مردم است تا مش،

شود چه کسی خدا و پیامبرانش را

 / 52پژوهشهای سیاست اسالمی  /سال نهم  /شمارۀ نوزدهم /بهار و تابستان 1411
یاری میکند بیآنکه او را ببیند .خداوند توانا و شکستناپذیر است3.

بر اساس آیۀ مزبور ،هدف از بعث انبیا و نزول کتابها آسمانی این نیس که انسانها

َّ
بالقس » این اسـ که خود مردم با
و مردم را وادار به قســط کنند ،بلکه هدف « َِلیَقومََالناسََ ِ
قیام و حرک قاطع خو یش مور قسـط و تضـمینکنندۀ عدال باشـند .ازآنواکه اسـتقرار

عدال و مبارزه با ظلم و ظالمان مواهدت و پیکار میطلبد ،در ادامۀ آیه میفرماید :آهن را
نازل کردیم که در آن قوت شدید و منافعی برا مردم وجود دارد.
یکی دیگر از دالل ها قرآنی دربارۀ رابطۀ والی مدار و شــکل گیر و تداوم نظام
اسـالمی فرمان حضـرت موسی و پیرو نکردن قوم ایشان از حضرت اس  .وقتی خدا به
بنیاسـرائیل فرمود وارد سـرزمین مقدس (منطقۀ شـامات) شو ید و در آنوا زندگی شهر و
همراه با آرامش داشـته باشـید ،گفتند در آن سرزمین جمعیتی ستمگر وجود دارند و وقتی به
آنها گفته شد با آن ستمگران مبارزه کنید و خدا شما را پیروز میکند ،با تنپرور گفتند« :ا
موسی ،تا آنها در آنوا هستند ،ما هرگز وارد نخواهیم شد .تو و پروردگارت برو ید و [با آنان]
بونگید .ما همینجا نشستهایم».

2

از آیۀ نورانی موصـوف برداشـ میشـود که بنیاسـرائیل به دلیل ضع پایهها بینشی و
ً
اعتقاد در والی پذیر  ،از فرمان حضــرت موســی ســرپیچی کردند .بنابراین ،چون قبال
قدرت خدا را دیده بودند ،انتظار داشــتند همان خدایی که فرعون را نابود کرد ســتمگران ش ـهر
مقدس را نابود کند و آنها بدون زحم و مبارزه به زندگی راح و شهر دس یابند .ازاینرو،
امر والی را نپذیرفتند و گفتند ما مینشـینیم تا تو و خدای شــهر را برا ما پاکســاز کنید؛
ولی خدا با قاطعی با آنها برخورد کرد و [به موسی ]فرمود« :این سرزمین [مقدس] تا چهل
سـال بر آنها ممنوعه اسـ [و به آن نخواهند رسـید] .پیوسته در زمین (در این بیابان) سرگردان
3
خواهند بود؛ و دربارۀ [سرنوش ] این جمعی گنهکار غمگین مباش».
ْ
ََ ْ َ ْ
ْ َ ٌ
َ ْ ْ َ
ََ َْ َ َ َ َ َْ َ َ ْ َ َ ْ َ
اب َوالمی َزان لیق َوم َّالناس بالق ْسط َوأ َنزل َنا ال َحدید فیه َبأ ٌس شدید
« .1لقد أ ْر َسـل َنا رسـلنا بالبینات وأنزلنا معهم الکت
َ َّ
َ َْ
َّ َّ َ َ
َو َم َنافع ل َّلناس َولی ْعل َم الله َمن ینصره َورسله بالغیب إن الل َه قو عز ٌیز» (حدید.)12 :
َ
َ
َ َّ َ َ ْ َ
َ ْ
ً
َ
ْ َ
َ َ َ َّ
َ
وسی إنا لن ندخل َها أ َبدا َما َداموا فی َها فاذ َه ْب أن َو َربک فقاتال إنا َهاه َنا قاعدون» (مائده.)13 :
« .2قالوا یا م
َ
َ َ َ َّ َ َ َّ َ َ َ ْ َ
ْ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ْ َ ََ َ َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
« .3قال فإنها محرمۀ علیهم أربعین سنۀ یتیهون فیاألرض فالتأس علیالقوم الفاسقین» (مائده.)17 :
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افزون بر موارد اشــاره شــده ،ســن ها الهی قرآنی نیز بر رابطۀ بین والی محور و
تغییرات نظام اســالمی تأکید دارند .مطابق ســن ها الهی ،تا امتی خود حرک نکند و
دســ به تغییر و تحول نزند ،نباید انتظار تغییر اوضــاع و عنای و امداد الهی را داشــته
باشـد 1.در همین راستا ،رهبران الهی با ابالغ پیام الهی و دعوت مردم و معرفی صراط مستقیم،
از آنها میخواهند خود وارد صــحنه شــوند و برا اســتقرار و اســتمرار حاکمی احکام الهی و
کنار زدن موانع هدای و عدال  ،با طواغی و ستمگران مبارزه و مواهدت کنند .البته اگر آنها
بپذیرند و قیام کردند ،خدا هم نصرت و یار خو یش را از آنها دریغ نخواهد کرد.

2

دالل ها روایی نیز در خصوص نقش والی محور در بقا و استمرار نظام والیی کم
نیستند .یکی از آنها روای امام رضا اس که در بیان کلی فرمودند« :ما هیچ گروه و ملتی
را نیافتیم که بتواند به حیات و بقا خود ادامه دهد ،مگر با وجود سـرپرس  ،قیم و رئیسی»
(شـیخ صدوق ،2473 ،ج  .)274 :2پایدار مردم بصیر در برابر مشکالت پیش رو نظام
اسـالمی یکی دیگر از دالل ها روایی والی مدار و عوامل ثبات و مانایی نظام اسالمی
اس ـ  .این همان واقعیتی اس ـ که علی آن را در جنگ با اهل قبله 3و انحرافات داخلی
ضـرور میدانسـتند و فرمودند« :مردم ،هماکنون آتش جنگ بین شـما و اهل قبله شعلهور
شـده اسـ  ،و این پرچم مبارزه را جز افراد آگاه و بااسـتقام و عالم به جایگاه حق بهدوش
نمیکشند .بنابراین ،آنچه فرمان دادند انوام دهید و از آنچه نهی کردند توق کنید و در هیچ
کار تا روشن نشود ،شتاب نکنید» (طبرسی ،2473 ،ج  .)21 :3عبارتها آگاهی ،علم
به جایگاه حق و اسـتقام در این بیان ،شـاخصها والی مدار اس که اگر در شرایط
پیچیده نباشد ،ثبات و پایدار حفظ نخواهد شد .وجود و حفظ نظم و وحدت نیز از عوامل
پایدار بهشـمار میآید .بر اسـاس روایات ،تمسک به ولی امر و پیرو از او از عوامل مهم
َ
َ
َّ َّ َ َ
َ َ
« .1إن الل َه ال یغیر َما بق ْ ٍوم ح َّتی یغیروا َما بأنفس ـه ْم (رعد)22 :؛ همانا خداوند ســرنوش ـ هیچ قومی (ملتی) را
تغییر نمیدهد مگر آنکه آنان آنچه را در [وجود] خودشان اس تغییر دهند».
َ
َّ َّ
َّ َّ َ َ َ
َ « .2ولینص َرن الله َمن ینصره إن الل َه لقو عز ی ٌز (حج)35 :؛ خداوند کسانی را که یار او کنند [و از آیینش دفاع
نمایند] یار میکند .خداوند توانا و شکس ناپذیر اس ».
َ
 .3منظور از اهل قبله ،تمام مسلمانانی هستند که کعبه را قبلۀ خود میدانند.
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وحدت و مانع بینظمی و تفرقه در ام اسالمی اس  .برا مثال ،حضرت زهرا فرمودند:
«خداوند اطاع و پیرو از ما اهلبی  را سبب برقرار نظم اجتماعی در ام اسالمی
و امام و رهبر ما را عامل وحدت و در امان ماندن از تفرقهها قرار داده اس » (مولسی،
 ،2477ج  .)227 :34در این زمینه ،امام صــادق در معنا حبل الله در آیۀ «واعت ِص مواَ
َّ
ِبحب ِ َلَالل َِهَج َِمی ًعاَولََتف َّرقوا»َفرمودند« :ما [اهلبی  ]همان ریسمان الهی هستیم»( 1همان،
ج  .)73 :13از امام علی نیز نقل شـده اس « :من ریسمان محکم الهی هستم که خدا
ً
عاَوََلَتف َّرقوا" ،خلقش را به چنگ زدن به آن امر
اللهَج َِمی َ
لَ َِ
تعالی در سـخنش" ،وََاعت ِصمواَ ِبحب ِ َ

نموده اس » (برازش ،2437 ،ج .)627 :1

این احادیث دالل بر رابطۀ والی محور با پایدار نظام والیی دارد که در صــورت
نبود آن ،تفرقه و بینظمی بر ام اسـالمی حاکم میشود و میتواند ثبات و استمرار نظام را
مختل کند و از بین ببرد .درحقیق  ،قدرت برا تبدیل شــدن به قدرت مســتحکم ،نیازمند
جامعها اس که دارا ویژگیهایی نظیر وحدت باشد.
بر اسـاس آنچه بیان شـد ،شرط موفقی و تحقق نظام والیی ،محور بودن والی و ولی
امر و متابع قاطع و جد مؤمنان از دســتورها و مطالبات او و هماهنگ و همســو شــدن
جه گیر و مواضع و اقدامات آنها با رهبر اس ؛ بهگونها که در این راه از مبارزه ،جهاد و
ایثار جان و مال خویش دریغ نکنند.
بنابراین ،اگر امامان معصــوم فرص ـ تحقق نظام والیی را نیافتند ،به جه ضــع
بینش عمیق به دین ،و وجود دنیاطلبی بود که مانع همراهی عملی و قیام در رکاب آنها ش ـد.
به تعبیر امام حسین ،تا آنوا اهل دین و والی بودند که دنیا آنها بهخطر نیفتاده باشد ،و
بنابراین ،همان کسـانی که طومارها فراوانی برا آن حضـرت فرسـتادند و ایشان را دعوت
کردند ،وقتی برق شــمش ـیر عبیدالله را دیدند و دانســتند حس ـینی بودن هز ینۀ جانی و مالی
میطلبد و مســتلزم قیام اسـ  ،در جبهۀ مقابل آن حضــرت قرار گرفتند .ازاینرو ،حضــرت
فرمودند« :بهراســتی که مردم بندۀ دنیا هســتند و دین لقلقۀ زبان آنهاس ـ  .تا جایی که دین
ً َ
َ « .1نحن َح ْبل الله الذ قال الله تعالیَ :
واعتصموا بحبل الله جمیعا وال ت َّفرقوا».
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وســیلۀ زندگی آنهاســ  ،دین دارند و چون در معرض امتحان قرار گیرند ،دین داران کم
میشوند»( 1ابن شعبه حرانی.)133 :2421 ،
 .2دیدگاههای اندیشمندان اسالمی

از نظر اندیشـمندان اسـالمی ،شـکلگیر و بقا حکوم اسالمی بدون ارادۀ مردم تحقق
نمییابد .به باور امام خمینی ،تحقق و استمرار حکوم اسالمی منوط به شناخ مردم از
مکتب اســالم و اقدام مواهدانۀ آنها بر پایۀ همان شــناخ اسـ  .ازاینرو ،پیش از پیروز
انقالب اســالمی و تشــکیل نظام اســالمی فرموده بودند« :اســالم را که مکتب جهاد و دین
مبارزه اس ـ در اختیار مردم قرار دهید تا عقاید و اخالق خودشــان را از رو آن تصــحیح
کنند ،و بهصـورت یک نیرو مواهد دسـتگاه سـیاسی جائر و استعمار را سرنگون کرده،
حکوم اسـالمی را برقرار سازند» (موسو خمینی .)244 :2477 ،این بیان نشان میدهد
که شــکل گیر نظام والیی و ســاقط شــدن نظام طاغوتی منوط به بینش و گرایش مبتنی بر
اسالم نابی اس که تولی آن در رفتار بهصورت نیرو مواهد بروز کند.
ایشـان پس از پیروز انقالب و نظامسـاز اسـالمی ،توصـیهها فراوانی در خصوص
نقش مردم در بقا و اســتمرار حکوم دارند .برا مثال ،فرمودند« :اگر مردم پشــتیبان یک
حکومتی باشند ،این حکوم سقوط ندارد» (همان 2472،ج .)461 :7
شــهید مطهر نیز در شــر این روای از علی که فرمودند« :ا مردم ،همانا من به گردن
شـما حقی دارم و شـما نیز بر من حقی دارید» میگو ید به طور مسلم حق امام بر مردم این اس
که او را یار کنند و زمینۀ حکوم آن حضرت را فراهم سازند .حق مردم بر امام نیز این اس که
بهوسیلۀ حکوم به امور دینی و دنیو آنان سامان دهد (مطهر  2466 ،ب.)241 :
تأکید اندیشمندان اسالمی نیز این اس « :هرچند مشروعی حکوم اسالمی از ناحیۀ
الهی تعیین می گردد ،اما حکوم اســالمی هیچ گاه بدون خواســ و ارادۀ مردم تشــکیل
نمیگردد» (جواد آملی .)74 :2463 ،درواقع ،ارادۀ مردم در قبض و بسـط قدرت سیاسی

َ َ َْ
َ َ َّ
َ َ
ْ
َ
َ
َ َ
البالء قل الدیانون».
اس عبید الدنیا َوالدین لع ٌق علی الس َنته ْم یحوطونه ما َد َّرت َمعایشه ْم فاذا محصوا ب
« .1ان الن
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نقش تعیینکننده دارد 1.ازآنواکه اســالم ســیاسـ را از مقولۀ هدای کلی و مدیری کالن
جامعه میداند ،قدرت را برا استقرار حکوم شرط الزم میداند .اقتدار و قدرت هم جز با
حضور آگاهانه و داوطلبانه و حمای قاطع و حرک و قیام همگانی مردم حاصل نمیشود.
بنابراین ،اگر مردم به احکام الهی و رهبر و والی انســانها برگزیدۀ خدا ایمان و اعتقاد
داشته باشند و در صحنۀ رأ  ،آنان را برگزینند ،ولی آنوا که نیاز به حضور ،جهاد ،فداکار و
همراهی آنان باشد ،صحنه را ترک کنند و حفظ منافع فرد و راح طلبی خود را بر مصالح
ً
عمومی ترجیح بـدهند ،مطمئنا حکوم دینی شــکل نمی گیرد؛ چنان که اگر مردم ابتدا
حمای کنند و حاکمی الهی را بهوجود آورند ،ولی در ادامۀ راه سس و از حمای عملی
و اســتقام بر اصــول خســته شــوند و آن را رها کنند ،حکوم اســتمرار و تداوم نمییابد
(حاجیصادقی.)111-112 :2435 ،
بهبیاندیگر ،محققان علوم اسالمی با تقسیم میان عقل عملی و عقل نظر  ،بر این باورند
که تشـکیل حکوم بدون خواستۀ مردم مغایر با عقل نظر اس ؛ چراکه به مقتضا عقل
نظر  ،حکوم نیازمند به مشـروعی و به مقتضـا عقل عملی ،نیازمند به قدرت اس و
قدرت که منبع آن پشــتوانۀ مردمی یک حکوم اسـ  ،موجودی حکوم را در حدوث و
بقا اثبات میکند (اراکی.)3 :2472 ،
 .3دللتهای تجربی-تاریخی
 2-3الف) دللتهای غیرمستقیم

منظور از دالل ها توربی-تاریخی غیرمسـتقیم ،مصـادیقی در تاریخ اس که بهصورت
غیرمســتقیم از فقدان یا ضــع والی محور که ســبب عدم شــکلگیر یا اســتمرار نظام
اسـالمی شده اس  ،پی به تداوم نظام والیی به شرط وجود والی محور میبریم .به چند
نمونۀ تاریخی در ادامه اشاره میشود:
اول .والی محور در دورۀ حکوم علی :یکی از مصــادیق تاریخی ناپایدار نظام
« .1نظر و تصـمیم و خواسـ و ارادۀ مردم اسـ که درحقیق یک رهبر را رهبر میکند و به او امکان تصرف و
قدرت امر و نهی و قبض و بسط میدهد» (بیانات امام خامنها در تاریخ .)2477/22/1
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والیی دورۀ حاکمی امیر مؤمنان اسـ  .امام علی با اصرار مسلمانان ،پس از  12سال
نظام والیی را تشــکیل دادند ،که به اعتقاد رهبر معظم انقالب ،درخشــنده ترین ســال ها
حکوم اسالمی بهشمار میآید .روشها انسانی و عدال مطلق و رعای ابعاد گوناگون
اسـالم در زندگی جامعه ،همراه با قاطعی و صراح و جرئ در این دوره ،بیش از همیشۀ
تاریخ ثب و ضبط شده اس (خامنها .)75 :2435 ،
اما چرا این نظام با داشـتن پشـتوانۀ بهترین روشها حکوم دار برگرفته از آموزهها
قرآنی و نبو و برقرار عدال کامل و دقیق ،دوام نیاف ؟ واکاو بیانات آن حضرت نشان
میدهد که نخســتین عل  ،تغییر نظام معرفتی و ارزشــی مردم و ضــع والی محور در
بینش اس  .علی تصریح دارند که مردم زمانهشان پس از دیندار بیدین شدهاند؛ تعلقی
به اســالم جز به نام آن ندارند و از ایمان جز نشــان آن را نمی دانند (ر .ک .نهج البالغه،
2323ق)137 :؛ یا در فراز دیگر میفرمایند« :من یاران محمد را دیدهام .کسی از شما را
مانند آنان نمی بینم» (همان .)234 :اطاع پذیر یاران آن حضــرت در مقایســه با پیروان
معاویه ،به نحو بود که حضـرت حاضر بودند ده تن از یاران خود را با یکی از یاران معاو یه
عوض کنند 1.افزون بر این ،مردم مبانی نظام والیی پیامبر را بهفراموشـی سپردند و جایگاه
جانشین پیامبر در نزد آنها از حد والی به خالف تنزل یاف و علی را بهعنوان ولی امر
و امام جامعه نمیشـناختند و تصـور مانند سـایر حاکمان داشتند .همچنین طی  12سال
پس از پیامبر ،ارزشها جامعۀ نبو بهتدریج رو به افول نهاد و به جا آن آسایشطلبی
و دنیاگرایی تبدیل به فرهنگ غالب مردم و حتی پیروان آن حضـرت شـد و بدینسان ضع
مبانی و افول ارزشها ،والی محور را در میدان عمل سس و متزلزل کرد.
گرچه اقدامات معاویه و قاســطین ،ناکثین و طلحه و زبیر و خوارج و مارقین برا نظام
والیی آن حضرت چالشآفرین بود و فضا غبارآلود را پیش رو مردم قرار داده بودند ،در
یک تحلیل عمیق نمی توانســتند عوامل اصــلی ناپایدار باشــند؛ چنان که آن حضــرت
« .1به خدا سوگند دلم می خواس که معاو یه بر سر شما با من معاملۀ صرافی کند؛ صرافی دینار به درهم :ده تن
از شما را از من بگیرد و یک تن از یاران خود را به من بدهد» (نهج البالغه.)212 :2476 ،
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میفرمایند شـیعیانی بودند که والی ایشـان را پذیرفتند ،لکن مشـارک عملی نداشتند و با
نافرمانی و کوتاهیها خود رأ و موضع مدیریتی و رهبر ایشان را تباه ساختند.
آن حضــرت در خطبـه هـا متعـدد عـامل جرئ یافتن دشــمنان و ناکامی خود را
والی محور نبودن مدعیان پیرو از خود معرفی میکنند:
گرفتار کساانی شدم که چون امر میکنم ،فرمان نمیبرند و چون آنها را فرامیخوانم،
اجاابات نمی کنناد .ای مردم بی اصااال و ریشاااه ،در یااری پروردگارتان برای چه در
انتظارید؟ آیا دینی ندارید که شااما را گرد آورد؟ ...نه با شااما میتوان انتقام خونی را
گرفت و نه با کمک شااما می توان به هدف رسااید ... .تنها گروه اندکی بهسااوی من
آمدند که آنها نیز ناتوان و مضاطرب بودند؛ گویا آنها را بهسوی مرگ میکشانند و مرگ
را با چشمانشان مینارند (نهج البالغه.)78 :1387 ،

ضـع والی مدار در این دوره بهقدر اسـ که حضرت با تشبیه مردم زمانهشان به
ام بنیاسرائیل که بهواسطۀ پیرو نکردن از اوامر حضرت موسی ،به حیرت و سرگردانی
گرفتار شــده بودند ،میفرمایند« :حق را پشـ ســر گذاشــتید و از نزدیکترین فرد به پیامبر
بریدید و به دورترین شــخص (بیگانگان) متصــل شــدید» (همان .)132 :این بیان روشــن
میکند که اگر پیروان امام در یار حق کوتاهی نمیکردند و در از بین بردن باطل ســســتی
نمیداشـتند ،سـرنوشـ نظام والیی به گونۀ دیگر رقم میخورد .همین کوتاهی ،سستی و
ضـع در والی محور سبب شد بخشهایی از عراق و یمن که تح حکوم و والی
آن حضرت بود به دس فرمانده لشکر معاویه بیفتد .البته حضرت علی باتوجهبه شناختی
که از اوضـاع داشـتند ،چنین سـقوطی را پیشبینی کرده بودند .ایشـان میفرمایند :سوگند به
خدا ،میدانســتم که مردم شــام بهزود بر شــما غلبه خواهند کرد؛ زیرا آنها در یار کردن
باطل خود ،وحدت دارند و شما در دفاع از حق ،متفرقید.
امام علی در فراز دیگر از خطبۀ بیانشـده ،به مصـداق دیگر از ضع والی مدار
مردم و پیروان خود (بهجز عدۀ معدود ) اشاره میکنند که چگونه در برابر فرمان و تدبیر آن
حضرت ،به توجیه متوسل میشدند و از پذیرش آن شانه خالی میکردند« :وقتی در تابستان
فرمان حرک بهســو دشــمن میدهم ،میگو یید هوا گرم اس ـ  ...و آنگاه که در زمســتان
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فرمان حرک بهسو دشمن میدهم ،میگو یید هوا سرد اس  ... .وقتی شما از گرما و سرما
فرار میکنید ،به خدا سوگند که از شمشیر بیشتر گریزانید» .آن حضرت دربارۀ این نافرمانیها
و پیامد ضع والی مدار فرمودند« :کاسهها غم و اندوه را جرعهجرعه به من نوشاندید
و بـا نـافرمانی و ذل پذیر رأ و تدبیر مرا تباه کردید ... ،اما دریغا آن کس (رهبر) که
فرمانش را نبرند ،رأیی نخواهد داش » (همان .)65 :شبیه آنچه در این بیان آمده ،در بسیار
از خطبهها دیگر آن حضرت مانند خطبهها ،226 ،36 ،77 ،62 ،65 ،73 ،43 ،13 ،2
 231 ،275 ،262 ،277 ،242 ،212 ،214 ،212 ،223و  157که در نکوهش کوفیان بیان
شـده نیز مشاهده میشود .موموع این خطبهها بهوضو عل ناکامیها و محروم ماندن از
پیروز را در سستی و ضع اطاع پذیر مردم از ولی امر که خود ناشی از ضع معرفتی
به مبانی نظام والیی ،ولیشناسی و سقوط ارزشها اسالمی اس میدانند؛
دوم .والی محور در دورۀ زمامدار امام حســن موتبی :ضــع والی مدار در
ً
این دوره ،بسیار بیشتر از زمان امام علی بود .لذا عمر نظام والیی در این دوره ،تقریبا بیشتر
از شـش ماه طول نکشـید .نظام والیی امام حسن با بیع کثیر از مردم عراق و همراهی
سایر سرزمینها اطراف شکل گرف و در مراسم بیع نمایش بزرگی از عظم و وفادار
نشان داده شد .منابع متعدد ازجمله کتاب ابن اثیر بیع کنندگان را 35هزار نفر شمردند (ابن
اثیر ،2472 ،ج  .)1523 :2گفته شــد که بیع کنندگان با امام ادعا «بیع مرگ» کرده
بودند (همان) ،اما این وفادار و بیع گویا فقط برا روزها آرام و بدون دغدغه بود؛ زیرا
وقتی امام برا جنگ با معاو یه اعالم بسیج کردند ،تنها 3هزار نفر حاضر شدند؛ درحالیکه
َ
سپاه معاو یه دههاهزار جنگوو داش  .در این میان بسیار از اشراف و مؤثران کوفه به معاو یه
نامهها نوشـتند که ما با تو هستیم (مولسی ،2477 ،ج  .)33 :33حتی برخی بهصراح به
معاو یه نوشـته بودند که در صـورت جنگ ،امام را تسلیم یا ترور خواهند کرد (منتظرالقائم،
 .)162 :2475البته پیش از آن ،امام حســن نهای تالش خو یش را برا تهییج مردم به
جنگ با معاو یه بهکار برده بودند و بهوضـو شرایط خطیر را که مردم به آن بیتوجه بودند،
برایشان گوشزد کرده بودند ،اما آنها سرانوام در پاسخ به اینکه «معاو یه ما را به چیز دعوت
میکند که در آن ،نه عزت اس و نه عدال  .اگر شما خواهان مرگ (جهاد) باشید ،دعوتش
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را به او بازمی گردانیم و ...و اگر خواســتار زندگی (عافی ) باشــید ،آنچه را می خواهد
میپذیریم ،»...فریاد برآوردند« :زندگی؛ زندگی . ...صلح را تمام کن» (همان.)166 :
حادثۀ سـاباط نیز یکی از دالل ها روشـن والی گریز مردم بود که در آن قضـیه نیز
امام دریافتند که مردم ایشان را خوار کردهاند (ر .ک .شیخ مفید2324 ،ق ،ج .)24 :1
بنابراین ،بررســی این دوره و واکاو بیانات امام حســن نشــان می دهد که عل اصــلی
ناپایدار نظام والیی ایشـان و صلح با معاویه ،ضع معرفتی و عملی مردم و پیروان آن حضرت
در والی مدار بوده اسـ  .کتاب انساان 052ساله در توضیح این واقعه ،عمدۀ عامل شکس
حکوم امام حســن را در «ضــع بینش عمومی و آمیخته شــدن ایمان به انگیزهها ماد »
میداند و در زمینۀ ضــع بینش عمومی ،ابراز میدارد که مردم بسـیاربسـیار ناآگاه بودند و ایمان
مذهبیشـان هم آمیخته به انگیزهها ماد  ،و مادی برا آنها اصل شده بود (خامنها :2435 ،
 .)246-247درحقیق  ،این عامل باعث شــد که فرماندهان امام بهســادگی با تطمیع و فریب از
امام حسـن جدا شـوند .برا مثال« ،حکم» که برا فرماندهی 3هزار نفر ،به شـهر انبار گسیل
شده بود ،با تطمیع معاو یه ،دین خود را به دنیا فروخ و روانۀ شام شد (مولسی ،2477 ،ج :33
 .)37عبیدالله بن عباس ،فرمانده 21هزار نفر ،فریب معاویه را میخورد و به او میپیوندد (همان:
 .)12در این دوره نیز همان زمینهها روند که پس از رحل پیامبر ســبب تضــعی مبانی
معرفتی و والی مدار مردم شــد ،با شــدت بیشــتر وجود دارد؛ یعنی « ارزشها در جامعۀ
اسـالمی بهصـورت تدریوی از حدود ده-پانزده سـال قبل از ماجرا صلح امام حسن متزلزل
شده بود» (همان.)246-247 :2435 ،
بنابراین ،متزلزل شدن ارزشها در جامعۀ اسالمی ،بیبصیرتی و فضا بهشدت غبارآلود
و شـبههافکنیها فراوان ضـربۀ سنگینی را بر شاخصها والی محور در این دوره وارد
سـاخ و عدۀ معدود از اصحاب و یاران آن حضرت به ایشان وفادار باقی مانده بودند .به
گواه تاریخ ،اگر والی محور و پشــتوانۀ مردمی حکوم امام حســن قابل اتکا بود و
بزرگان لشکر و فرماندهان سپاه به ایشان خیان نمیکردند ،حضرت هرگز حاضر به صلح با
معاو یه نبودند؛ چنانکه امام فرمودند« :به خدا سـوگند ،من ازآنجه کار را به او سپردم که
یاور نداشـتم .اگر یاور میداشتم ،شبانهروز با معاو یه میجنگیدم تا خداوند میان ما و او
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حکم کند» (مولسی ،2477 ،ج .)1 :33
در همین راسـتا ،وقتی امام حسـن درهمریختگی سپاه خود را دیدند ،با شناختی که از
برخوردها مختل این مردم با پدرشـان داشـتند و میدانستند که هر روز به نوعی و رنگی
رفتار میکنند ،از حکوم کناره گرفتند (جعفریان)233 :2477 ،؛
سـوم .والی محور در دورۀ سایر ائمه :مسئلۀ نقش والی محور در شکلگیر و
بقا نظام والیی را میتوان در مبارزۀ سـیاسـی سـایر ائمه هم مشـاهده کرد .نمونۀ روشن
دراینباره موضـع امام صـادق اسـ  .وقتی سـدیر صیرفی به آن حضرت عرض کرد با این
همه شیعه و پیروان چرا قیام نمیکنید ،امام فرمودند گمان میکنی شیعیان من چقدر باشند؟
گف 255 :هزار155 ،هزار ،بلکه نصـ دنیا .بعد امام نظر کردند به غالمی که گوسفندانی
را میچراند .فرمودند :به خدا قسم ،اگر به تعداد این گوسفندان شیعه داشتم ،مرا قعود و قیام
نکردن سـزاوار نبود .سدیر میگو ید بعد آنها را شمردم ،هفده عدد بودند( 1مولسی،2477 ،
ج .)464-461 :36
مشــابه پرســش و پاســخ بیان شــده را مأمون رقی نقل می کند و می گو ید خدم امام
صـادق بودیم که سـهل بن حسن خراسانی داخل شد و سالم کرد و نشس  .سپس گف :
یابن رسول ،شما بااینکه 255هزار یاور دارید که حاضرند در محضر شما شمشیر بزنند ،چرا
قیام نمیکنید [و نظام والیی را بر پا نمیکنید]؟ امام به او فرمودند :ا برادر خراسانی ،برخیز
و در تنور بنشـین .خراسـانی گف  :یابن رسولالله ،مرا با آتش مؤاخذه نکن .در همین حال،
هارون مکی داخل شــد .امام به او فرمودند :داخل تنور بنش ـین .او هم رف و در تنور آتش
نشس  .امام فرمودند :در خراسان چند نفر اینگونه سراغ دار ؟ او گف  :به خدا هیچکس.
امام فرمودند :خروج و قیام نمیکنم در زمانی که پنج یاور نداشــته باشــم .ما به زمان [قیام]
عالمتریم( 2همان.)213-214 :

بیان مزبور به طور صریح تأیید میکند که عل اصلی محدثۀ نظام والیی ،وجود پیروان
ْ
َ َ
« .1والله یا سدیر ل ْو کان لی شیعۀ ب َعدد هذه الوداء ما َو َسعنی القعود».
ْ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ َ َّ
ْ
َ
مان ال نود فیه خ ْم َسۀ معاضدی َن لنا ن ْحن اعلم بال َوق ».
« .2اما انا ال نخرج فی ز ٍ
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والی مدار در بینش ،اعتقاد و رفتار اســ  .باتوجه به اینکه عل محدثۀ انقالب می تواند
عل مبقیۀ آن هم باشـد 1،این نتیوه حاصل میشود که اگر نظام والیی امام صادق شکل
میگرف  ،بقا و اســتمرار آن نیز میتوانسـ با والی مداران بصــیر در بینش ،اعتقاد و رفتار
تضمین شود.
3-3ب) دللتهای مستقیم

دالل ها توربی-تاریخی مستقیم به نمونههایی اشاره دارد که والی محور عامل اصلی
شکلگیر  ،ثبات و استمرار نظام اسالمی و والیی بوده اس :
اول .شــکلگیر نظام والیی نبو  :شــکلگیر مدینةالنبی و اســتمرار آن در دورۀ پیامبر
اعظم یکی از دالل ها توربی صـریح و مسـتقیم اس  .اگرچه پیامبر اکرم در سیزده
ســال آغازین بعث  ،در مکه فرصــ و امکان تشــکیل حکوم و نظام والیی را نیافتند و
دشـمنان نگذاشـتند آن حضرت در کنار شأن نبوت مهمترین برنامۀ عملی خود برا هدای
عمومی و رســاندن مردم به ســرمنزل مقصــود را عملی کنند ،هورت پیامبر به مدینه و
همراهی و والی مدار مســلمانان و انصــار و مهاجران و مدیری و رهبر حضــرت نظام
والیی قدرتمند ،مستحکم و رشدیابندها را تشکیل داد و تداوم بخشید.
درواقع ،شــکلگیر و اســتمرار نظام والیی پیامبر مرهون دو عامل بود :یکی عقاید و
اندیشهها صحیحی که پیامبر اکرم در ده سال پس از بعث و ادامۀ آن در مدینه و در تمام
ً
آنات و لحظات دائما تعلیم ،تفهیم و تبیین کردند؛ دوم تربی انســانها والی مدار با تمام
شـاخصهایش که پیغمبر بسیار از آنها را در مکه آماده کرده بودند و آمادگی عدها هم
پیش از هورت ،در یثرب با پیام پیغمبر بهوجود آمده بود .بنابراین ،وقتی پیغمبر وارد مدینه
شـدند ،این شوق و این نسیم لطی و مالیم ،به توفانی در دلها مردم تبدیل شد و دلها را
عوض کرد و عقاید و عواط و وابســتگیها قبایلی و تعصــبات آنها ،در چهره و رفتار و
سخن حضرت محو شد (ر .ک .بیانات امام خامنها در تاریخ .)2475/1/17
نتیوه اینکه والی محور در دورۀ ده ســالۀ شــکل گیر حکوم والیی در مدینه ،به
 .1همچنانکه معلول در حدوث محتاج به عل اس  ،در بقا نیز محتاج به عل اس .
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پیامبر اکرم کمک کرد که ضـمن ایواد بنیانها مرصوص در جامعه و استحکام درونی،
بتوانند با طبقۀ صــالح که اصـحاب ایشـان را تشــکیل میدادند در جنگها تحمیلی پیروز
شـوند و مسـلمانان را به مراحل باالیی از رشـد و تعالی و اقتدار برسانند؛ تا جایی که مکه را
بدون خونریز فتح کردند و در آخرین ســال عمر آن حضــرت امپراتور روم حتی جرئ
رو یارو یی با مسـلمانان را در خود ندید و تبوک را پیش از ورود سپاه اسالم ترک کرد و فرار را
بر قرار ترجیح داد.
اما متأسفانه با رحل آن رسول اعظم ،بهرغم راهنماییها و تأکیدات آن بزرگوار ،نظام
والیی استمرار نیاف و با حادثۀ سقیفه ،خالف جا آن را گرف ؛
دوم .والی محور در جمهور اسالمی :نقش والی محور در ایران اسالمی نیز مصداق
دیگر در شـکلگیر و تداوم انقالب اسالمی اس  .آنچه در جریان انقالب اسالمی سبب شد
نظام والیی در مقابل همۀ تهاجمات ســخ و نرم و فتنهها و موانع با قدرت و موفقی به حرک
اسـالمی خود ادامه دهد و هرگز متوق نشـود و دشمنان را در همۀ سنگرها ناکام و تهدیدها را به
فرص ها تبدیل کند ،حضور آگاهانۀ مردم در تمام صحنهها و ایثار جان و مال و به معنا حقیقی
کلمه ،والی محور آنان بود که در تمام مقاطع ،نهفقط دســتورها و تدابیر رهبر ،بلکه منو یات و
ارادۀ او را هم خوب می فهمیـدنـد و برا تحقق آن ،بـا تمام توان و وجود تالش و مواهدت
میکردند و برخالف ام ها گذشــته از هزینۀ جانی و مالی برا نظام و والی دریغ نکردند و
هرگز اجازه ندادند رهبر و ولی امر آنها احســاس تنهایی کند و مانند امیر مؤمنان ،مظلومانه
عبارت «لَرأَیَ ِلمنََلَیطاعَ» 1را بر زبان آورد.

با مقایسـۀ عبارات ائمۀ معصـوم بهو یژه درد دلها علی دربارۀ شـیعیانشان با آنچه
حضرت امام و رهبر انقالب دربارۀ ام اسالمی و مردم ایران بیان کردهاند ،بهخوبی روشن
میشــود که چرا نظام والیی در قالب والی فقیه توانس ـ به عمر با عزت و افتخار و اقتدار
خود ادامه دهد ،اما نظام والیی در عالیترین مصداقش یعنی والی ائمۀ معصوم تحقق و
اســتمرار نیاف  .امام خمینی بارها تأکید می کردند که عامل اصــلی همۀ پیروز ها و
« .1کسی که فرمانش نمیبرند تدبیر او کاساز نیس » (نهج البالغه.)62 :2476 ،
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موفقی ها نظام اسـالمی هشـیار  ،بصـیرت ،مواهدت و حضور بموقع و مقتدرانۀ مردم
بوده اس ؛ تا جایی که آنها را بهتر از مل حواز در عهد رسولالله و کوفه و عراق در عهد
امیر مؤمنان و حس ـین بن علی و ولی نعم خود خواندند (موســو خمینی ،2472 ،ج
 12 :27و ج  .)325 :12ایشان در این مقایسه میفرمایند:
مساالمانان در عهد رسااولالله از ایشااان اطاعت نمیکردند و با بهانههایی به جبهه
نمی رفتناد ...و اهال عراق و کوفاه باا امیرالمؤمنین آن قدر بدرفتاری کردند و از
اطاعتش ساار باز زدند که شااکایات آن حضاارت از آنان در کتب نقل و تاری معروف
ّ
اسات ،اما امروز ملت ایران ،از قوای مسالح نظامی و انتظامی و سپاه و بسیج تا قوای
مردمی از عشااایر و داوطلبان و از قوای در جبهه ها و مردم پشاات جبهه ها ،با کمال
شاوق و اشاتیاق چه فداکاریها میکنند و چه حماسهها میآفرینند ...و اینها همه از
عشق و عالقه و ایمان سرشار آنان به خداوند متعال و اسالم و حیات جاویدان است...
و این رمز موفقیت و پیروزی در ابعاد م،تلف است (همان ،ج .)411 :21

باور امام خمینی در این بیان نشــان می دهد که والی مدار مردم ایران و پیروان امام
خمینی در هر سـه بعد بینشـی ،گرایشی و رفتار کامل بوده و رمزوراز استمرار و پایدار
نظامی اســالمی برآمده از انقالب اســالمی در بیســابقهترین هومهها ســخ و نرم دهۀ
شص  ،در والی محور آنها نهفته اس .
شــور و شــعور انقالبی و والی محور مردم ایران پس از دهۀ شــص ـ و رحل امام
عظیمالشأن ،همچنان تداوم یافته و نقش اصلی و تعیینکننده در پیشگیر از تهاجمات نرم
و حوادث بیثباتساز و برانداز دورۀ بیش از سیسالۀ زعام

و رهبر آی الله خامنها 

و مهار آنها را داشـته اس  .یکی از نمونهها بارز آن مواجهۀ آنها با انتخابات سال  2477و
تحوالت بعد از آن اس ـ که نهتنها تح تأثیر فتنۀ دشــمنان و نیرنگ منافقان قرار نگرفتند،
بلکه نقش خود را در آفرینش حماســه و همچنین مقابله با فتنهگران نشـان دادند .رهبر فرزانۀ
انقالب در توصــی حضـور مردم در این انتخابات فرمودند که انتخابات  11خرداد نمایش
عظیمی از احسـاس مسـئولی مل ما برا سرنوش کشور و دلبستگی مردم به نظامشان
بود و بهخصـوص نسـل جوان نشـان داد که همان شور و تعهد سیاسی را که ما در نسل اول
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انقالب سراغ داشتیم دارد (بیانات امام خامنها در تاریخ .)2477/4/13
آن گاه که مردم تحرکات براندازانه و پروژۀ انقالب رنگی را مشــاهده کردند ،در مقابل
ساختارشکنی و جسارت به امام حسین و حضرت امام و والی فقیه در روز عاشورا ،به
خشــم آمدند و در روز نهم د ماه  2477حماســها بزرگ و حضــور پرمعنا آفریدند که
توطئهها و فتنهها دشمنان را خنثی کرد و پیوند ام با والی را استحکام بخشید .رهبر در
ستایش آنان فرمودند که روز نه د در تاریخ ماندگار اس و همین کشور و انقالب را حفظ
کرده اس (بیانات امام خامنها در تاریخ .)2477/25/23
افزون بر دالل ها گفتهشــده که بهوضــو نقش والی محور را در ثبات و پایدار
انقالب و نظام والیی نشـان داده ،بررسی وصی نامۀ شهدا جنگ تحمیلی و مدافعان حرم
نیز دلیلی دیگر برا فرضــیۀ این پژوهش اس ـ  .تحلیل محتوا این وصــی نامهها نشــان
میدهد که تبعی فکر و عملی از والی فقیه مفهوم مشترک همۀ آنها و عامل اصلی حفظ
ارزش ها و نظام اســالمی و مقابله کننده در برابر تهاجم نظامی بیرونی بوده اســ  .به طور
نمونه ،ربیعی و تمنایی ( )2431در «تحلیل گفتمان وصی نامۀ شهدا جنگ تحمیلی» ،به
این نتیوه رســیدهاند که والی فقیه و رهبر امام خمینی ،اســتکبارســتیز و در رأس آن
امریکا ،واقعۀ کربال و شــهادت امام حس ـین ،حواب ،نماز جماع و نماز جمعه ،نفی
زندگی دنیایی و توص ـیه به گریســتن برا شــهدا کربال به جا گریســتن برا ش ـهادت
خودشــان مضــامین و محورها اصــلی وصــی نامۀ آنان بوده و والی فقیه و رهبر امام
خمینی دال مرکز آنها را تشــکیل می داده اســ  .حســین آقایی ( )2435در «تحلیل
ســاختار و محتوایی وصــی نامه ها شــهدا دفاع مقدس» ،وصــی نامه ها برخی
فرماندهان دفاع مقدس را بررسـی کرده که در نتایج خود به زمینهساز برا ظهور حضرت
مهد  و پشــتیبانی از امام خمینی و والی فقیه بهعنوان دو محور در وصــی نامۀ آنها
رسیده اس « .تحلیل محتوا وصی نامهها سرداران شهید» عنوان پژوهش دیگر اس
که فروغ زاده و ســلطانی ( )2436انوام داده اســ  .نتایج آن نشــان می دهد مهم ترین
مقولهها مســتخرج از وصــایا شــهدا عبارت از اطاع از والی فقیه ،اطاع از امام،
تأ کید بر بزرگی امام ،الگوگیر از اهلبی  ،محافظ از انقالب ،تأ کید بر ادامۀ راه شهدا،
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بر وحدت ،عدم باندباز س ـیاس ـی و بیاعتنایی به دنیا ،جنگ با اســتکبار جهانی و کفر...
اسـ  .پیام صـریح محتوا وصی نامهها شهدا دفاع مقدس این اس که عامل اصلی
حفظ نظام والیی در برابر تهاجم سخ بیرونی ،والی محور بوده اس و در صورت نبود
این ویژگی ،سرنوش جنگ و نظام والیی مشخص نبود.
همین اوصــاف و پیام ،پس از چهار دهه از انقالب در وصــی نامهها مدافعان حرم با
همان حال و هوا دفاع مقدس نیز دیده میشــود .به طور نمونه ،معصــومه مقیمی فیروزآباد
در «بررسـی مؤلفهها سبک زندگی شهدا مدافع حرم :مطالعۀ مورد وصی نامۀ  16تن
از شــهدا مدافع حرم» ،نتیوه میگیرد که مس ـئلۀ «والی فقیه» با عبارت هایی مانند «به
خاطر برخوردار از نعم والی و والی فقیه ،باید بیش از این شاکر باشیم و نکند پش
رهبر را خالی بگذارید» ،بدون اســتثنا در تمام وص ـی نامهها بهصــورت مکرر یاف شــد.
همچنین عشـق به رهبر و توجه و یژه به امام عصـر و آرزو سـرباز ایشان وجه مشترک
همۀ وصـی نامهها بوده که هم در هدف از جهاد و هم در توصیهها و هم در ابعاد فرد  ،در
قالب مفاهیمی چون اســتمرار در خط والی  ،مؤثر بودن تحقق ظهور ،لبیک به رهبر و
پشتیبانی از والی فقیه به آن اشاره شده اس (مقیمی فیروزآباد.)241 :2436 ،
وقتی به وصـی نامۀ مبسـوط سردار شهید سلیمانی نگاه میکنیم ،دلیل دیگر بر دالیل
گفتهشـده اضافه میشود که نقش والی محور در پاسدار از انقالب را تأیید میکند .در
وصــی نامۀ ایشــان« ،والی فقیه» برجســته ترین فراز اســ  .او والی فقیه را «خیمۀ
رســول اللـه» می دانـد و می نویســد« :والله ،والله ،والله ،اگر این خیمه آســیب ببیند،
بی اللهالحرام آسیب میبیند» .سپس تصریح دارد:
از اصول مراقبت کنید .اصول یعنی ول ّی فقیه؛ خصوصا این حکیم ،مظلوم ،وارسته در
دین ،فقه ،عرفان ،معرفت ... .خامنهای عزیز را جان خود بدانید ... .با جان و دل به
توصاایه و تذکرات او بهعنوان طبیب حقیقی شاارعی و علمی ،عمل کنید ... .شاار
اساااساای احراز مساائولیت اعتقاد حقیقی و عمل به والیت فقیه اساات (ساالیمانی،
.)1398/11/24

وصــی نامه ها شــهدا دفاع و مقدس و مدافع حرم اثبات می کنند که آنها همۀ
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شـاخصها والی محور در سـاح ها بینشـی ،گرایشـی و کنشـی را داشتند و همین
مختصات عامل اصلی پیروز بر تهدیدات براندازانۀ ضد نظام والیی بوده اس .
نتیجهگیری

در این پژوهش نشـان داده شـد که والی محور با شکلگیر و پایدار نظام والیی رابطۀ
معنادار دارد .والی محور در ساح ها بینش و گرایش ،در حدوث و بقا نظام والیی
الزم اسـ و شـرایط کافی والی مدار در عمل و رفتار افراد و جامعه اسـ  .پیروز ها
پیدرپی و تداوم و اقتدار نظام والیی و شـکسـ و ناکامی دشمنان داخلی و خارجی مرهون
والی محور و پیوند عمیق ام و رهبر و پیرو فکر و عملی مردم از ولی امر خود و
البته عامل بقا آن و ضـامن حرک روبهرشـد و اسـتحکام بیشتر نظام والیی و پیروز ها
بزرگ آینده اس و تا زمانی که والی محور پایۀ همۀ اندیشهها و موضعگیر ها و اقدامات
مردم و مسئوالن باشد ،هیچ توطئه و تهاجمی نمیتواند به ارکان انقالب و نظام والیی آسیب
برساند.
باتوجهبه نقش کلید والی محور در پایدار نظام والیی ،پیشـنهاد میشود در مراکز
علمی اعم از حوزه و دانشــگاه و دوره ها آموزشــی به محور هایی مانند حقیق و مفهوم
والی محور  ،مبانی و اصـولی که والی محور را اقتضا میکند ،الزامات و شاخصها
شــنـاختی ،گرایشــی و رفتـار والیـ محور  ،آثار و کارکردها مهم والی محور ،
پیـامدها دور از والی محور  ،برنامه ها و توطئه ها دشــمنان برا ضــربه زدن به
والی محور  ،نقش و جایگاه خواص در موضوع والی محور و بازخوانی والی محور
در عصر حضور و دوران غیب بهصورت عالمانه و محققانه توجه شود.
کتابنامه
قرآن کریم ،ترجمۀ ناصر مکارم شیرازی ،دار القرآن الکریم.
نهجالبالغه ( .)1387ترجمۀ حسین استادولی ،قم ،اسوه.
نهجالبالغه (3131ق) .تصحیح صبحی صالح ،قم ،هجرت.
ابن بابویه قمی (شای صدوق) ،محمد بن علی ( .)1391صفات الشیعة و فضائل الشیعه ،ترجمۀ
علیاکبر میرزایی ،قم ،علویان.
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ابن اثیر ،عزالدین ( .)1385تاریخ کامل ،ترجمۀ سیدحسین روحانی ،تهران ،اساطیر.
اراکی ،محسن (« .)1381جایااه مردم در تشکیل حکومت اسالم» ،رواق اندیشه ،2 ،ش -7
 ،8ص .2-21
اشرفی ،اکبر و طیبه سالمت (« .)1394رهبری و حفظ انقالب در ایران و مصر :تحلیلی بر نقش
محمد مرسی در شکست انقالب مصر» ،جستارهای سیاسی معاصر ،پژوهشااه علوم انسانی
و مطالعات فرهنای ،6 ،ش  ،2تابستان ،ص .16-1
آقایی ،حسین ( .)1391تحلیل ساختاری و محتوایی وصیتنامههای شهدای دفاع مقدس،
پایاننامۀ کارشناسی ارشد ،اصفهان ،دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشااه اصفهان ،با
راهنمایی طاهره خوشحال دستجردی.
برازش ،علیرضا ( .)1396تفسیر اهلبیت ،تهران ،امیرکبیر ،ج .2
جمالزاده ،ناصر و همکاران (« .)1397مؤلفههای مانایی انقالب اسالمی در منظومۀ فکری مقام
معظم رهبری  ،»فصالنامۀ علمی-پژوهشای جامعهشیناسی سیاسی جهان اسالم،6 ،
ش  ،1بهار و تابستان.
جوادی آملی ،عبدالله ( .)1379ولیت فقیه ،قم ،اسراء.
حاجیصادقی ،عبدالله ( .)1391فلسفه و نظام سیاسی اسالم ،قم ،زمزم هدایت.
ااااااااااااااااا ( ..)1394والیت محوری چیستی ،چرایی ،چاونای ،قم ،زمزم هدایت،
حاضری ،علیمحمد و ابراهیم صالحآبادی (« .)1387علل تداوم رژیم سیاسی جمهوری اسالمی
ایران» ،فصلنامۀ علوم اجتماعی ،ش  43و ،44پاییز و زمستان ،ص .186-153
ابن شعبه حرانی ،حسین ( .)1352تحف العقول ،ترجمۀ علیاکبر غفاری ،تهران ،اسالمیه.
طالبی ،محمدحسااین (« .)1397نقش مردم در نظام ساایاساای مردمساااالری دینی (اسااالمی)»،
فصلنامۀ سیاست متعالیه ،6 ،ش  ،21تابستان ،ص .114-95
حساینی طهرانی ،سایدمحمد حساین ( .)1379امامشیناسی :ولیت (توحید و والیت :تفسیر آیۀ
والیت) تهران ،عالمه طباطبایی ،ج .5
خامنهای ،سیدعلی ( .)1361ولیت ،تهران ،سازمان تبلیغات اسالمی.
ااااااااااااااااا ( .)1391انسان 052ساله :نگاهی یکپارچه به سیرۀ سیاسی و روش مبارزاتی
ائمه ،تهران ،صهبا.
ااااااااااااااااا ( .)1374طر کلی اندیشۀ اسالمی در قرآن ،تهران ،پژوهشااه فرهنگ و اندیشۀ اسالمی.
دهقانی ،جواد ( .)1391نقش رهبری در تداوم انقالب اسییالمی ،پایان نامۀ مقطع کارشااناساای
ارشد ،دانشااه تهران ،دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی ،تاری دفاع 15 :آبان.
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ربیعی ،علی و امیرحسین تمنایی (« .)1392تحلیل گفتمان وصیتنامۀ شهدای جنگ تحمیلی»،
فصلنامۀ مطالعات جامعهشناختی ،21 ،ش  ،2پاییز و زمستان.
رسول ،جعفریان ( .)1386حیات فکری و سیاسی امامان شیعه ،تهران ،انصاریان.
یزدخواستی ،بهجت و محسن اخوان مهدی (« .)1391بازخوانی انقالب اسالمی ایران با تأکید بر
راز ماندگاری و پویایی انقالب» ،فصلنامۀ مطالعات انقالب اسالمی ،8 ،ش  ،24تابستان،
ص .36-11
سااالیمااانی ،قاااسااام ( .)1398/11/24وصییییییت نییامییۀ سیییردار سیییلیمییانی ،دساااترسااای در:
.https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398
طبرسی ،فضل بن حسن ( .)1384مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،تهران ،ناصرخسرو ،ج .9
لک زایی ،شااریف و محمدعلی فتح اللهی (« .)1392حکمت متعالیه و انقالب اسااالمی ایران»،
جسییتارهای س ییاس یی معاصییر ،پژوهشااااه علوم انسااانی و مطالعات فرهنای ،4 ،ش ،2
تابستان ،ص .144-125
مجلسی ،محمد باقر ( .)1366بحار النوار ،قم ،انتشارات اسالمیه.
مساالمانی ،غالمحسااین و همکارانش (« .)1398واکاوی ساااختار جاری نظام جمهوری اسااالمی
ایران از منظر مانایی» ،پژوهشهای مدیریت ایران ،23 ،ش  ،3پاییز ،ص .158-129
فروغ زاده،سیمین و سلطانی ،سحر (« .)1397تحلیل محتوای وصیت های شهدا نامه(با تأکید بر
 ،8ش ،117بهار و

مفاهیم الاو و توسل به ائمه)»،پاسداری فرهنای انقالب اسالمی،
تابستان ،ص.57-31
مقیمی فیروزآباد ،معصااومه (« .)1397بررساای مؤلفه های ساابک زندگی شااهدای مدافع حرم:
مطالعۀ موردی وصاایتنامۀ  27تن از شااهدای مدافع حرم» ،پژوهشهای اجتماعی اسییالمی،
 ،24ش  ،3پاییز و زمستان.
مکارم شیرازی ،ناصر ( .)1374تفسیر نمونه ،تهران ،دار الکتب االسالمیه.
مطهری ،مرتضی ( 1377الف) .ولءها و ولیتها ،تهران ،صدرا.
ااااااااااااااااا ( 1377ب) .مجموعه آثار ،تهران ،صدرا ،ج .18
موسوی خمینی ،سیدروحالله ( .)1385صحیفه امام ،تهران ،مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام
خمینی.
نوروزی فرانی ،محمدجواد (« .)1391شااخ والیتمداری در نظام اساالمی» ،فصلنامۀ معرفت
سیاسی ،4 ،ش  ،2پاییز و زمستان ،ص .24-5
مصاباح یزدی ،محمدتقی( .)1381پرسیشها و پاسیخها ،قم ،مؤساساۀ آموزشای و پژوهشی امام
خمینی ،ج .4-1
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ابن نعمان عکبری بغدادی (شاای مفید) ،محمد بن محمد (1413ق) .الرشییاد ،قم ،مؤسااسااۀ
آلالبیت ،ج .2
منتظرالقائم ،اصغر ( .)1381نقش قبایل یمنی در حمایت از اهلبیت ،قم ،بوستان کتاب.
موسااوی خمینی ،ساایدروح الله ( .)1388ولیت فقیه ،تهران ،مؤسااسااۀ تنظیم و نشاار آثار امام
خمینی.
ااااااااااااااااا ( .)1385صحیفۀ امام ،تهران ،مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی ،ج .11

