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سه ضلع انقالب اسالمي ايران

دکتر اکبر اشرفي*1

چكيده
مجموعه باورها ،ارزشها و آموزههای دینی نقش مهمی در شکل دادن بهه یاایه و جهه گاهیی
میدم یک جامعه در قبال نظام یاایی ایفا میکنه .مکته شیهاب بهه عله بیوهورداری از مفهاها و
عناصیی مانن .اصل امام  ،انتظار و غاب  ،امی به معیوف و نههی از منکهی ،نفهی یهبال ،جههاد و ای هار،
همواره این ظیفا را دارا بوده ای که بیانگازانن.ه رفتار انقالبی باشه .در دهههههای  0431و 0431
هجیی شمسی ظهور مذه شیاب در غال ای.ئولوژی انقالب ،بهه رهبهیی امهام ومانهی ره در مقهام
میجب شقلا .و پایوای مذهبی میدم و حضور فعال و گستیده ام مسلمان ایهیان در صههنه مبهارزه در
مییوعا بخیا.ن و فیاگای نمودن انقالب ایالمی اییان ،نقش ایفا نمود و در واقب با پا.ایش یه ضهلب
م لث انقالب واشصال آنها به هم.یگی ،انقالب ایالمی در اییان به وقوع پاوی که این مقاله بهه دنبهال
مطالعه نقش این اضالع یه گانه در پایوزی انقالب ایالمی ای
کليد واژهها
انقالب ایالمی ،مکت شیاب ،امام  ،رهبیی ،میجعا  ،میدم ،مبارزه

*عضو هاأتعلمی و ایتادیار گیوه علوم یاایی ،واح .شهیان میکز ،دانیگاه آزاد ایالمی ،شهیان،اییان
Akbarashrafi552@gmail.com
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مقدمه
انقالب به صورت ای.هآل در زمان و مکانی شانس موفقا وواه .داش که شیایط دو قطبی
بیجامعه حک فیما باش .شیایطی که در آن گیوههای اجتماعی از یاست یاایهی حهاک جه.ا
ش.ه و در مقابل آن میایستن .چنهان جامعههای بها نهوعی دو آلاسه نویه قه.رت مواجهه
میگیدد و در چنان شیایطی ابت.ا مییوعا ق.رت یاایی مورد یؤال قهیار میگاهید و آنگهاه
ق.رت اجتماعی به دنبال نااما.ی میدم از یاست یاایی بهش.ریج شهکل میگاهید بنهابیاین از
یک طیف یاوتارها و نهادهای یاایی حاک رو به ضعف می رود شا جهایی کهه شوانهایی فهیاه
کیدن ح.اقل ووایتههای جامعه را ناز از دی میده .و از طیف دیگی نایوهای اجتمهاعی کهه
اطمانان و ق.رت کافی به شوانایی وود پا.ا نموده و از نظام یاایی رویگیدان ش.هان ،.در مقابل
نظام قیار میگاین .بت.ریج شکاف بوجود آم.ه در این ماان به ح.ی میریه .کهه ادامهه چنهان
وضعی غای قابل شهمل میشود مهم.ی41-40 :0433 ،
ش.اوم این شکاف به انفکاك ووای ها منجی میشود و مبنهای طياهان ووایهتههای ج.یه .قهیار
میگاید هیچه شضهاد ماهان ارزشههای مسهلط و مهورد شکهیی نظهام یاایهی و ارزشههای حهاک
بیگیوههای اجتماعی بایتی شود ،شیایط وقوع انقالب آمادهشی میگیدد بنابیاین بهیای پهی بهیدن بهه
علل عم.ه بیوز شیایط انقالبی بایستی به وضعا و شیایط یاایی و اجتماعی جامعه شوجه نمود
در بیریی شیایط یاایی و اجتماعی حاک بی اییان در عصهی پهلهوی دوم کهه نمونهب بهارز و
میخصی از یک جامعه دو قطبی بود عوامل میخصب زیی را میشوان بیشمید:
وجود شبعاض ،اجهاف و اعمال زور و دیکتاشوری ،وفقهان شه.ی .یاایهی ،وابسهتگی شه.ی.
یاای های دول به ق.رتهای باگانه بویژه آمییکا و انگلهاس ،یهلطه و نفهوس مسهتقا و غاهی
مستقا باگانگان بیکیور ،شهقای روحاه ملی مهیدم ،بیشفهاوشی در بیابهی میهکالت اجتمهاعی و
اقتصادی ،یانسور روزنامهها و نیییات ،شیویج فساد و فهیاء ،اصالحات ارضی ،نابودی کیاورزی
و شویعه شهینیانی ،بیشوجهی به ارزشهای مسلط مذهبی و بیشفهاوشی در قبهال ووایهتههای
رهبیان مذهبی ،بیبن .و باری زیاد از ح ،.ع.م میاعات عف عمهومی ،شيااهی شهاریس ایهالمی و
بازگی به ارزشها و ین های قبل از ایالم و شیویج و شبلاغ آنها از عوامل مهمهی بودنه .کهه
جامعه را بیای «انقالب اجتماعی» آماده کیده بودن .و بی بساج شودهها علاه رژی حهاک پهلهوی
شأ ای عم.های داشتن .زیباکالم53 :0433 ،
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البته که این واقعا ههای شلهس یاایهی و اجتمهاعی بهه وهودی وهود و بهه شنههایی ،هیگهز
نمیشوانن .عامل انقالب باشن .جوامب متع.دی یاف میشون .که ایهن واقعا ههای شلهس ،دههها
یال به ش.ت در آنها جییان دارد ولی هاچگونه انقالب بناادی ناز در آن جوامب رخ نمیدهه.
در چنان شیایطی هینوع شهول و شياای یاایی -اجتماعی از قبال کودشا ،شورش ،رفهیم ممکهن
ای صورت بگاید
پا.ایش ،ایتمیار و پایوزی انقالب در ایهن شهیایط بهه حضهور و کهاربید یهه رکهن انقهالب
مکت  ،رهبیی و میدم بسهتگی دارد بنهابیاین اگهی عوامهل یهه گانهه در جامعهه بوجهود آیه.
شکلگایی انقالب دور از دیتیس نخواه .بود؛ دراین شیایط رژی ههای حهاک هیچهه قه.ر هه
قوی باشن .شای .در شق.م و شأوی شهکلگایی انقالبهی بتواننه .نقیهی ایفها کننه .ولهی در کهل
نمی شوانن .مانب بیوز انقالب شون ،.ماننه .اشفهاقی کهه در جامعهه ایهیان در یهال  0433افتهاد و
موج پایوزی انقالب ایالمی اییان شه .به.ینشیشاه شهه لهوای مهذه شیهاب و اصهول و
آموزههای آن ،حضور فعال و گستیده ام مسلمانان ایهیان در صههنه مبهارزه بهه رهبهیی یهک
میجب شقلا-.که از نبوغ و درایتی بی نظای بیووردار بود  -در واقب اضالع م لهث انقهالب یعنهی
مکت شیاب ،رهبیی امام ومانی و میدم انقالبی شکل گیف و عمال انقهالب ایهالمی ایهیان را
رق زد
میدم

رهبی

مکت
گفتار اول :چيستی و مبانی انقالب
 -1مفهوم انقالب اسالمی
انقالب از لهاظ ليوی به معنای شياای و شهول عم.ه و بناادی ای و از لهاظ اصطالحی بهه
معنای دگیگونی و شياای عم.ه و بناادی در افکار فید و جامعه بیایهاس ایه.ئولوژی و مکته در
جه ریا.ن به وضب مطلوب و بهطور یییب و نوعاً شوأم با ویون و وونییزی همیاه میباشه.
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همچنان میشوان انقالب را دگیگونی عم.ه نهاد و نظام یاایی جامعه که با یهیع و ویهون
همیاه ای و نظام پایان بای .به طور کلی ازماهان بهیود و نظهام ج.یه.ی بهه وجهود آیه .کهه
پاون.ی با گذشته ن.اشته باش .شعییف کید
بنابیاین انقالب ایالمی ،این گونه قابل شعییف ای :
«انقال ب ایالمی عبارت از دگیگونی عم.ه و بناادی در نظام یاایی جامعهه و جهایگزین کهیدن
یک نظام یاایی کامالً ایالمی به جای آن و احااء و شهقق ارزشها و احکام ایهالمی در افکهار و
رفتار افیاد جامعه در جه ریا.ن به کماالت انسانی و ایهالمی ایه انقهالب ایهالمی یعنهی
راهی که ه.ف آن ایهالم و ارزشههای ایهالمی ایه ؛ انقهالب و مبهارزه صهیفاً بهیای بیقهیاری
ارزشهای ایالمی ای » مطهیی033 :0433 ،
ایتاد عما .زنجانی در کتاب «انقالب ایالمی و رییههای آن» انقالب ایهالمی را ایهنگونهه
شعییف میکن « :.انقالب ایالمی ،عبارت از دگیگهونی بناهادی در یهاوتار کلهی جامعهه و نظهام
یاایی آن ،منطبق بی جهانبانی و موازین و ارزشهای ایالمی نظام امام و بیایهاس آگهاهی
و ایمان میدم و حیک پایگام متقاان و صالهان و قاام قهیآماز شودههای میدم ایه » عماه.
زنجانی50 :0430 ،
در مجموع میشوان نتاجه گیف که انقالب ایالمی ،شهول اجتمهاعی ویهژهای ایه کهه بهه
دنبال آن ارزش های حاک بی جامعه ،مبانی نظ اجتمهاعی ،یهازمان.هی یاایهی و اقتصهادی و
حاکمان یاایی دچار شهوالت عماق میشون .در این ماان بایه .بهه نقهش ایایهی ایه.ئولوژی
ایالم در صورشبن.ی و یازمان.هی و جه دهی شهوالت انقالبی اشاره کید این ای.ئولوژی باعهث
میشود که رهبیی انقالب ایالمی را شنها پاامبیان ،امامان و ولی فقاه عادل و پیهازگار بی عه.ه
بگاید شجاعاان33-35 :0435 ،
 -2مبانی انقالب
هی انقالبی به پیتوانه و زیییاوتی فکیی و سهنی نااز دارد ،که در میاحهل گونهاگون بتوانه.
راه انقالب را بگیای .و اه.اف و آرمان انقالب را شوجاه نمای ،.انگازههای الزم را بیای ف.اکاری و
ییمایهگذاری معنوی و مادی شوده انقالبی شأمان کن ،.وح.ت و انسجام بان نایوهای انقالب را
شهقق بخی.؛ این پیتوانه ایه.ئولوژی ناماه.ه میشهود فیاشهی 453 :0433 ،ایه.ئولوژی نظهام
بانش ،ارزش و روشی میتیك بان انقالباون ای که پاون .بان عوامهل ،زمانههها ،فیصه ها و
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امکانات رش .فیاین .انقالب را فیاه مینمای .و انگازة قاام و حضور یاایهی مهیدم را ،شباهان و
شوجاه کیده ،رابطب بان رهبیی انقالب را با نایوی اصلی انقالب – یعنی میدم -شعییف و شهکها
مییازد سوعل 44 :0433 ،
ب .ون ای.ئولوژی ،حتی واقعاات موجود در جامعه و یا به عبارت دیگی عوامهل عانهی انقهالب
ه نمیشوان .به عامل انقالب شب.یل شود یعنی شها زمهانی کهه بهی ایهاس چهارچوب اعتقهادی
پذییفته ش.ه از یوی شودهها ،واقعاات جامعه «نامطلوب» شلقهی نیهون ،.بالفعهل عامهل انقهالب
نخواهن .ش ،.این پیتوانه عالوه بیشعییف و شعاان وضعا نامطلوب ،به شییا و چارچوبهبنه.ی
وضعا مطلوب و معاار موازین آن ناز میپیدازد پس پیتوانه و رییه اعتقهادی انقهالب ،نقهش
بساار مهمی را و چه بسا نقش اول را در شهقق و پایوزی انقهالب دارایه در انقهالب ایهالمی
اییان این پیتوانه ،اعتقاد رایس و رییهدار میدم مسلمان اییان بهه ایهالم و مهذه شیهاب بهود
مجموعه آموزهها و ان.ییههای مذه شیاب ،انگازه شهول آفیینی قوی و گسهتیدهای را در فهید
مسلمان ایجاد می کن .و او را به یوی اصالح عماق و بناادی و همه جانبه وود و جامعهه یهو
می ده .به عبارت دیگی ای.ئولوژی انقالبی شاعه در درون وود دارای عناصی قوی و مؤ ی انقهالب
یاز ای که زمانههای نظیی و پیتوانههای اعتقادی انقالب و مبارزه را بیای شههول در جامعهه
فیاه و شأمان مییازد مه شیین و اصهلیشیین ایهن عناصهی عبارشنه.از :اصهل امامه  ،غابه و
انتظار ،امی به معیوف و نهی از منکی ،جهاد و روحاه ای ار و شهادت طلبی ،قاع.ه نفی یبال
اعتقاد به اصل امام  ،به عنهوان اصهل ایایهی ایهالم ،راه را بهیای قبهول ظله و فسهاد بهی
مسلمانان میبن.د و زمانه وازش و مبارزه با طواغا و ابیق.رتها را فیاه مییازد و در بیابهی
اقت.ار یاایی بالفعل موجود ،موضب رد و نفی میگاید طبهق نظییهه امامه  ،همچنهان کهه در
طول حاات ریولاهلل «صلی اهلل علاه و آلهه» ههیدو اقته.ار یاایهی و دینهی در وجهود شهخ
پاامبی اکیم ص جمب آم.ه بود ،امامان جانیان او ناز وار ان حقاقی هیدو اقت.ارنه .اگهی چهه
این حق به عل شیایط نامساع .شاریخی جز بیای امام اول آن ه به شکل نهاق مهقهق نیه.
هنیی لطافپور33 :0435 ،
بنابیاین شاعاان معتق.ن .امام و ریای همگانی بی جامعه ایالمی هنگامی مییوع وواهه.
بود که از طیف و.ای متعال باش .و او کسی ای که همب صف های پاهامبی را دارد و یهخنان
او حج و فیمانهای او واج االطاعه ای ؛ لذا اگی حهاک به.ون در نظهی گهیفتن ویژگیهها و
بناادهای شیعی به حکوم ریا.ه باش ،.حکوم او نامییوع و شخ
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بود ب.ین معنا که حکوم چنان حاکمی وضب الیی فی غای مهله ای که همان ظله ایه ،
چون این شخ از مسای حق منهیف شه.ه و گهیایش بهه باطهل و بایاههه پاه.ا کهیده و مقهام
حکوم را که حق ائمب ع می باش ،.را غص کیده ای
از یوی دیگی در عصی غاب امام معصوم ع ناز شاعاان معتق.نه .کهه اگهی شنهها جانیهان
شیعی پاامبی و شنها دارن.ه ی اوتاارات و اقت.ارات شیعی بع .از پاامبی ،در عیصه ظاهیی جهان
حضور ن.اشته باش ،.الجیم ،هیق.رت دناوی که ادعای صالحا و ادارهی امور را داشهته باشه،.
فی ح .نفسه نامییوع و جائی وواه .بود ،االّ این که بتوان .به نههو روشهن و غاهی قابهل شیدیه،.
نیان ده .که اقت.ارات مزبور را بهه ناابه از جانه ] او [ اعمهال میکنه .شهجاعاان:0435 ،
033
به عبارت دیگی بنا بی اعتقادات شاعه ،مسلمان در عصی غاب به حال وود رها نیه.هان .در
عصی غاب نای امام معصوم ،که معل شیبا و م.بی یاای ای نای امام در ایهن زمهان بهه
احااء و اجیای احکام و وظافه رهبیی جامعه میپیدازد نای امام در هی عصیی عهال ربهانی آن
عصی ای احم.ی طالایان33 :0433 ،
این عقا.ه بساار مه  ،یب گیدی.ه شا شهاعه در وهالل بخهش اعظه شاریخایهان در بیابهی
یلطه و اقت.ار یاایی بالفعل موجود ،موضب رد و نفی داشته باش .یکی از بهثهایی که مهالزم
بهث غاب ای  ،بهث انتظار فیج امام زمان عج میباش .بیایاس این اصل ،ع.م میهیوعا
حکام دناوی ،موضوعی ناس که شا اب .ادامه داشته باش ،.بلکه با ظهور رهبیی مییوع در آین.ه
 که با ی .در انتظار و چی به راه بهود؛ آن هه انتظهار یهازن.ه و نگه.ارنه.ه ،شعهه .آور و نبهیدآویین و شهیك بخش ،به گونهای که نوعی عبادت و حقپییتی شمیده شود مطههیی:0433 ،
 3-3بهطور کامل بساط حکوم جائی بی چا.ه وواه .ش .آرزوی ظهور امام غایه و شیهکال
حکوم ع.ل و حق شویط امام معصوم یکی از آرزوهای دییین و از عوامل مه و مؤ ی بی نگهیش
یاایی شاعه بوده ای
از یوی دیگی عنصی امی به معیوف و نهی از منکی ،وظافه بزرگ میاقبه از اوضهاع اجتمهاع و
احساس شکلاف بیای اصالح وطاها و ویابیها را ،بیای هی فید مسلمان ،بهعنوان شکلافهی دینهی
ایجاب میکن .و اجازه بیشفاوشی و گوشهنیانی و عزل از جامعه را به کسهی نمیدهه .هیچهه
معیوف یا منکی مه شی باش ،.حسایا نسب به آن ه در جامعه بایتی وواه .بهود از دیه.گاه
یک مسلمان حقاقی ،بزرگتیین منکی ،وجود نظام طاغوشی میباش .و بزرگتیین معیوف ،ایتقیار
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نظام حکومتی و مقیرات و ضوابط ارزشهای ایالمی ای

بنابیاین رواج و عمهل بهه ایهن حکه

ایالمی ،روحاب اصالحگیی و مسؤولا شنایی اجتماعی را افزایش وواه .داد و موجه حفه
آمادگی و میاقب از نفوس فیهنگی ،شبلايی و معنوی دشمن وواه .شه .سوعله -005 :0433 ،
003
قاع.ه نفی یبال که از آیه  030یورهی نسهاء «و لَهن یَجعَهلَ اهللل للکهافیَینَ عَلَهی المهؤمناَنَ
یَباالً؛ و.اون .هیگز کافیان را بی مؤمنان شسلطی ن.اده ای » اوذ ش.ه ای ؛ هیگونه رابطههای
را که در آن کافیان بی مسلمانان مسلط شون ،.نفی میکن .و به مسلمانان اجازه نمیدهه .شهه
یلطه ی کافیان قیار گاین .این قاع.ه ی نفی یبال همچهون عامهل مههیك و ناهیوی انقالبهی
عمل میکن .و به طور کلی هی اق.امی را کهه موجه راهاهابی دشهمنان ایهالم در شأ ایگهذاری
بییینوش جامعب ایالمی شود ،والف ارادة شیییعی و.اون .و مخالف حک او اعالم کیده ای
بنابیاین هی جامعب ایالمی که در نظام حاک بیوود چنان ایتاال و نفوسی را ببان .قاع.شاً بایه.
در ص.د دفب و اصالح نظام حاک باش .همان003 :
بی ایاس این ای.ئولوژی پاکار و جها د مسلهانه علاه دشمنان در جامعهه ضهیورت مییابه .و
شهادت در راه و.ا ارزشی متعالی ای کهه یهک فهید مسهلمان آرزوی آن را دارد؛ بنهابیاین در
مبارزه با دشمنان ایالم نه شنها هیایی از میگ در یک مسلمان ناس که ایهتقبال از شههادت
یک ارزش مهسوب میشود ،بی این ایاس یکی از ویژگیهای انقالب ایالمی آن بود که مبنهای
حیک میدمی این انقالب ،مکت شیاب و احاای آموزهای عم.ه ایهن مکته بهود آنچهه باعهث
احاای ابعاد ای.ئولوژیک دین ش ،.شیایط و زمانههای مساع .یاایی و اجتماعی اییان در زمهان
قبل از انقالب بود در یک جامعه راک .و ینتی که یاو و نظهام اجتمهاعی و یاایهی ابه و
شياای ناپذیی ای مذه بایهتی بهه عنهوان مجموعههای از دیهتورات و قهوانان صهیفاً عبهادی،
ویالهای بیای فالح و ریتگاری فید ای اما جامعهای که شهوالشش از نظی اجتماعی و از لهاظ
فیدی شک و شیدی .و عصاان را موج میشود؛ به دین از بلع .یاایی ،اجتمهاعی و انقالبهی آن
نگییسته میشود و به عنوان مجموعهای از دیتورات و قهوانان کهه میبایه .راه مبهارزه را نیهان
ده .و جامعه را از یلطه ظل و ایتب.اد و ایتعمار نجات بخی ،.شلقی میگیدد مسج .جامعی،
043 :0430
بنابیاین یک فید شاعی نسب به وضعا یاایی و اجتماعی جامعه وود حسایها دارد و
وود را موظف به انطبا چارچوب حاک بی جامعه با احکام و ارزشههای ایهالمی میدانه .اگهی
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جامعه اییان ،از ییمایه فیهنگی دین و آئان عظامی کهه در اوتاهار داشه مههیوم بهود و اگهی
چنان امکانات فیهنگی ارزشمن.ی در اوتاار ن.اش  ،هیگز نمیشوانس به انقالب ایالمی پایوز
و موفق وود دی یاب .سوعل 35 :0433 ،
مایکل فایی با مطالعه شهوالت معاصی در اییان بهه نقهش شفکهی شهاعی و زنه.گی یاایهی و
اجتماعی میدم و شوان فزاین.ه این ای.ئولوژی در بساج میدم اشاره کیده و مینویس :.طهی چنه.
دهه گذشته مذه شاعه به عنوان یک شییبون اوالقی بیای انتقاد از معای و کایتیهای رژی
پهلوی مورد ایتفاده قیار گیفته ای معهایبی از قباهل انجهام شه.یه .و ارعهاب شویهط پلهاس
مخفی ،وجود فساد آشکار دربهار و در طبقهات بهاالی اجتمهاع ،از ماهان بهیدن کیهاورزی ،یهوء
ایتفاده از ایتع.ادهای طبقه متویط ،جلهوگایی از پایهیف اییاناهان بهه نفهب ایهتعمارطلبان
وارجی و یل مسؤولا یلطن در قبهال مهیدم در واقهب ایه.ئولوژی انقالبهی شیهاب حهاوی
شاوصهای عم.ه ای ای که نمایانگی شوان فزاین.ة شفکی دینی در دوران معاصی به منظور رهبیی
یک نهض انقالبی و یینگونی یک نظام یاایی ای عاوضی003 :0433 ،
گفتار دوم :امام خمينی(ره) و انقالب
انقالب یک واقعاه ایه و بهیای شهقهق آن نایوهها و عوامهل واقعهی و عانهی الزم ایه
زمانههای یک انقالب شا وقتی در عانا  ،مورد بهیهبیداری واقب نیود ،نمیشوان .این حیکه را
شهقق بخی .بیای اجیای موفهق ایه.ئولوژی در یهک جامعهه ،رهبهیی قهوی ارزش واالیهی دارد
همانطور که گفته ش .یکی از ویژگیهای انقالب ایالمی آن بود که مبنای حیک میدمهی ایهن
انقالب ،مکت شیاب و احاای آموزههای عم.ه این مکت بود در واقب شهقق میهارک یاایهی
میدم در انقالب ایالمی ناشی از احاای همان آموزهها بود این بیداش های نهوین از ایه.ئولوژی
ایالمی و احاای ارزشهای انقالبی شه شأ ای روحانا متیقی و روشهنگیی امهام ومانهی ره
شجلی یاف عاوضی035 :0433 ،
نایوی اصلی و حقاقی عمل کنن.ه و ایجاد کنن.ة انقالب میدم و شودهههای جامعهه هسهتن.
اگی میدم نخواهن ،.انقالبی مهقق نمیشود اما میدم ،آحاد پیاکن.های هسهتن .کهه بهه مههوری
جامب و قوی ،بیای وح.ت حقاقی و واقعی نااز دارن .اینجای که رهبیی اهما مییاب .همب
عوامل مه  ،در صورشی که به عنوان «مواد وام» و «لوازم اولاه» بیای انقالب ،در اوتاار رهبیی
الیق ،کاردان و مقت.ر و صالحا دار قیار نگاید ،ضایب وواه .ش .و به بار نخواه .نیسه امهام
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ومانی در جییان انقالب ایالمی اییان ،بمانن .معمار چایهدیتی که مصالح یاوتمان را وهوب
میشنای ،.از نقیهها به ووبی اطالع دارد و بها بکهارگایی همهب عوامهل و زمانهههای موجهود و
ایتفاده از هیآنچه بکار پایوزی انقالب میآی ،.به بهتیین وجهه بزرگتهیین وه.متی را کهه یهک
رهبی میشوان .در وطایشیین موقعا ها به مل وود بنمای ،.انجام داد سوعل 34 :0433 ،
بیای آنکه نقش امام ومانی ره را در مقام رهبی و پایوای مذهبی میدم در انقالب ایالمی
اییان شباان نمایا  ،الزم ای ابت.ا نگاهی هیچن .اجمالی به مفههوم میجعاه دینهی درماهان
شاعه بافکنا
مفهوم میجعا دینی و لزوم اطاع از مجته .جامب الییایط دقاقاً از مبانی فقهی و کالمهی
شاعاان نیأت میگاید این مبانی به همان شیشا که مجته.ین شاعه را در موقعاه واال قهیار
میده ،.میدم را ه به اطاع از آنان فهیا میووانه .از دیه.گاه مکته شیهاب یکهی از وظهایف
مسلمانان ،شناو احکام ایالمی و شطباق کیدار فیدی و اجتماعی وود با آن و پامودن طییهق
ایت.الل ای ؛ ولی روشن ای که انجام این وظافه بیای شمامی مسلمانان امکانپهذیی ناسه و
فقط ع.ه ایی ق.رت و شوانایی انجام این وظافه را دارن ،.بنابیاین افیادی که این شوانایی اجتهاد را
ن.ارن ،.بیایاس حک شیع و عقل بایستی از مجته.ی که این شوانهایی را دارد شقلاه .کنه ،.ایهن
مساله در امور غای دینی انسانها ناز همواره این اشفا میافت .اشیفی33 -33 :0433 ،
امام ومانی ره با بیوورداری از این پایگاه و اقت.ار معنوی نقش مه و یینوش یازی در
مییوعا بخیا.ن و ناز فیاگای کیدن شفایای و قیائ های انقالبی از مفاها و عناصهی ایایهی
مکت شیاب ایفا نمودن .امام ومانی ره پس از آنکه غبار شفایای انفعالی را از چهیة مفاها و
نهادهای مذه شاعی میزدای ،.با هوشمن.ی شماش این مفهاها و آموزههها را بها ضهیورتهای
زمان وویش پاون .میده.
امام در کتاب والی فقاه وود در شیایطی که یالاان دراز شبلاغ میشه .کهه یهلطان یهایه
و.ای و اطاع از وی ،اطاع از و.ای  ،همه این ارزشها را نفهی کهیده و بیایهاس نظییهه
کلی شاعه یعنی نامییوع بودن حکومتهای غای معصهوم و غاهی مهأسون بهه مخالفه بها نظهام
یلطن پیداوته ان .و به طور ایایی و بناادی آن را مهکوم کهیده ایه و باهان میدارنه .کهه
حضیت پاامبی ص و امهام حسهان ع وواههان بیچاه.ه شه.ن نظامههای یهلطن بودنه.؛ و
شجاعانه وواهان ایتقیار حکوم ایالمی که در آن فقهای جامب شهیایط در مقهام نایبهان عهام
امام زمان عج  ،حکوم را بیمبنای شییعتی ایالمی به وجود میآورن .اییان معتق .بودنه .کهه
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ماها و کافا احکام شیع به گونهایس که اجیا و عمل به آنها مستلزم حکوم ایه

امهام

ومانی55 :0434 ،
در باان دیگی اییان اینچنان میفیماین:.
«یلطن و والی عه.ی همان ای که ایالم بی آن وط بطالن کیا.ه ایه  ،همهان طهیز
حکوم شوم و باطلی که حضیت یا.الیه.ا علاه ایالم بهیای جلهوگایی از بیقهیاری آن قاهام
فیمود و شها .ش .بیای اینکه زیی بار والیتعه.ی یزی .نیود و یلطن او را به ریما نینایه.
اگی کسی ببان .که حاک جائیی در بان میدم حکوم میکن ،.ظل دارد به میدم میکن .بایه.
مقابلش بایست .و جلوگایی کن ،.هیق.ر که میشوان .با چن .نفی با چن.ین نفی و… مگی وون مها
رنگانشی از یا.الیه.ا ای  ،ما چیا بتییها از اینکهه جهان به.ها آن هه در مهاجیای دفهب
یلطان جائیی که میگف  ،مسلمان مسلمانی یزی .ه مانن .شاه بود؛ اگی بهتهی نبهود ،به.شیه
نبود مویسه شنظا نیی ا ار امام ومانی ره 33-35 :0433 ،
نظییه امام ومانی ره درباره امی به معیوف و نهی از منکی ،عامهل مهمهی در شهیكبخیهی
به مل مسلمان و ایجاد جیأت بیای قاام و مخالف و شکس یکوت بوده ای در طول شهاریس
ایالم و با گذر زمان این اصل حااتبخش فیاموش ش.ه و ا ی انقالبی وود را از دیه داده بهود؛
یکی از د الیل اصلی آن در شیایط وجوب آن که عبارشن.از :عل به معیوف ،احتمال شأ ایگذاری و
ن.اشتن وطیجانی و مالی و نامویی ،نهفته ای ایهن شهیایط ایهن مسهاله را صهیفاً بهه مسهائل
شخصی و فیدی شقلال داده و آ ار یاایی -اجتماعی را از آن یل کیده بود
بیایاس دی.گاه امام ومانی ره امی به معیوف و نهی ازمنکی در مسائلی که حا اه ایهالم
و مسلمان در گیو آنهای  ،با مطلق ضیر نفس یا جیح ،دفب نمیشود بنابیاین بذل جان و مهال
نسب به بعضی میاش امیبه معیوف و نهی از منکی ،نه شنها جهایز ،بلکهه واجه ایه از یهوی
دیگی ،از آنجا که وجود حکوم طاغوت در جامعهی ایالمی بزرگتیین منکی و همکاری بها آن از
انکیات منکیات ای  ،لذا اگی یکوت علمای دین موج شقوی حکومه طهاغوت شهود ،چنهان
یکوشی حیام و اعتیاض و اظهار نفیت از ظال بیآنها واج ای  ،هیچن .که چنهان اعتهیاض و
اقوامی در رفب ظل مؤ ینباش .همان ،بیشا335 :
امام ومانی ره در مبارزات و رهبیی وود بی قاعه.هی نفهی یهبال شمسهک کیدهانه .و در
اشاره به این اصل میفیماین« :.قیآن میگوی :.هیگز و.ای شبارك و شعالی یهلطهای بهیای غاهی
مسل بی مسل قیار ن.اده ای

هیگز نبای .یک همچو چازی واقب شود ،یک شسلطی ،یک راهی،
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اصالً یک راه نبای .پا.ا بکن ،.این ق.رتهای فاس بیمسلمان » امام ومانهی ره  ،0431 ،ج:4
 3اییان در ادامه وارج ش.گان از این قاع.ه را مورد عتهاب قهیار میدهنه .و میفیماینه« :.در
همه حال ،شعار ما قطب ایادی اجان رای و چپ از کیور ای ؛ زییا رش .و ایهتقالل و آزادی
با وجود دوال اجنبی ازهیجنس و مسلک و ملا  ،درهی امیی از امهور کیهور اعه از یاایهی،
فیهنگی ،اقتصادی و نظامی ،وواب و واالی بهاش ناسه و ههیکس طیحههایی کهه الزمههاش
ادامهی شسلط اجنبی یا ایجاد شسلط شازهای باش ،.ب.ان .وائن به ایالم و کیور ای و احنهیاز از
او الزم ای » همان004-003 :
آموزه قاام بیای و.ا و عمل به شکلاف ییلوحه شمامی اق.امات و شفکهیات امهام ومانهی ره
در جییان انقالب ایالمی قیار داش بیایاس این آموزه یاای حضهیت امهام بهیای مقابلهه بها
وضعا نامطلوب موجود ،بیمبنای عمل به وظافب شیعی و شکلاف الهی ایتوار بود لذا انگاهزهی
قاام نه بیای منافب شخصی یا اماال نفسانی ،بلکه بیای رضای و.اون .میباش .و در صورشی کهه
همهی مخاطبان به این وظافه عمل کنن .از شسلط حاکمان ناالیق و مخالف مذه بی یینوشه
اشهیفی،

مل مسلمان جلوگایی وواه .ش .و شنها راه اصالح مملک دراین نکتهه نهفتهه ایه
015-001 :0433
بنابیاین همانطور که باان ش .ایاس حیک انقالبی امام ومانی ره درآموزهها و مؤلفهههای
مکت شیاب رییه دارد اعتقاد به چنان آموزهههایی میهیوعا هیگونهه اقه.ام منطبهق بها آن
آموزهها را شضمان وواه .کید حاکما چنان آموزههایی بیان.ییه و رفتار امام ومانی ره به
عنوان یکی از عوامل اصلی پا.ایش ش.اوم و پایوزی انقالب ایالمی بود از آنجا که رفتهار اییهان
در متن جامعه ایالمی صورت میگیف  -و وصوصاً با شوجه به این نکته که این رفتارها را کسی
انجام میداد که در رأس نهاد میجعا شاعه بود -میدم را بهه راحتهی آنهها میپذییفتنه ،.بهه
عبارت دیگی میدم ووایتههای وود را در قال عملکید امام ومانی ره میدی.نه .و بهه نهوعی
امام یخنگوی آنها ش.ه بود از این رو امام ومانی ره عالوه بیاین که وود نقش مسهتقا در
احااء مفاها و عناصی بهالقوه یاایهی و مهذه شهاعه ایفها نمهود بها حیکه وهویش موجه
مییوعا یافتن و فیاگایشه.ن شفایهای انقالبهی از مفهاها مهذه شهاعه و شههول در نگهیش
یاایی میدم ش.ن .نقش و نبوغ امام ومانی ره دراین بود که با طیح و ارزشگذاری بهه ایهن
مفاها و عامه فه کیدن و ارشباط دادن آنها به مسائل جاری یاایی و اجتماعی جامعه ایهیان
آنها را از نو زن.ه کیده و میدم را به شهققشان وادار کید گواهی040 :0433 ،
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گفتار سوم :مردم و انقالب
نقش میدم اییان در پایوزی انقالب ایالمی اییان به حق از نقشهای ایایی و مههوری بهود
و میدم یکی از ارکان اصلی پایوزی و به نتاجه ریا.ن انقالب ایالمی بودهان .در ههاچ یهک از
انقالبهای جهان معاصی ،هاچگاه نقش میدم به ویع نقش میدم اییان نبهوده ایه در طهول
نهض این میدم بودن .که با اشاره امام هیکجا که الزم بود به ما.ان میآم.ن .و از بهذل جهان و
مال وویش دریغ نمیورزی.ن .هم.لی و همبستگی میدم ایهیان ،وحه.ت کلمههای کهه در بهان
اقیار مختلف میدم کسبه ،مهصل ،دانیگاهی ،کارمن ،.کیاورزان ،زن و مید و وجهود داشه
فیاموش نخواه .ش .احم.ی راد500 :0433 ،
حضور انبوه میدم در انقالب ایالمی اییان شمامی ناظیان وود را به حایت افکنه.ه بهود ،چهیا
که در این انقالب به ناگهان شمامی میدم ووایتار شهول و شياای ایایی یعنی یقوط رژیه شهاه
و بیقیاری حکوم ایالمی ش.ن .روحاهی انقالبهی در انقهالب ایهیان چنهان شعمهقّ و گسهتیش
یافته بود که انقالباون هیگز حاضی به شسلا در بیابی رژی پهلوی نبودن .حتی زمانی کهه رژیه
پهلوی یعی میکید با یکسیی اق.امات رفییستی مانن .شياای پی در پی نخسه وزیهیان ،آزادی
زن.اناان یاایی و آزادی های کنتیل ش.ه مطبوعات اوضاع را کنتیل کن .اما موفق نیه ،.چهون
میدم با این اق.امات عق نیانی نکیدن .زمانی ه که رژی به اق.امات ییکوبگیانه مانن .اعالم
حکوم نظامی روی آورد باز ه انقالباهون شیهلا نیه.ن .روحاهه شيااهی و دگیگهونی در کهل
یاوتار رژی پهلوی و جامعه اییان به گونهای گستیش یافته بود که انقالباون جهز بهه یهینگونی
رژی پهلوی رضای نمیدادن .رفابزاده033 :0433 ،
مسأله مه این ای که چه علل و عواملی باعث ش .شا رفتار یاایی میدم در قاله الگهوی
مقابله جویی قیار بگاید در پایس به این مسأله بای .گف شا میدم آگاهی ن.اشته باشهن .حیکه
صورت نمیگاید الزمهی حیک میدم آگاه ش.ن آنها از حقو حقه آنان ای این آگهاهی در
چارچوب اه.افی که رهبی یا رهبیان انقالب مطیح میکنن .ب.ی میآی .و ه میشوانه .ناشهی
از بلوغ فکیی میدم یک جامعه باش .پس از آگاهی از وضب موجود ،آگاهی بهیای چگونهه شيااهی
دادن وضب موجود الزم ای و این که چه حیکتی ،با چه شهاوهای و چگونهه بایه .حیکه کهید
مه ای حیک میدم اییان به واطی آگاهیهایی بود که از طیف ایه.ئولوگ انقهالب رهبهیی
به آنها داده ش.ه بود ،ای.ئولوژی که در ین دییینه ایالم موجود بود و ایه.ئولوگ آن را بهیای
میدم شعبایی امیوزی و این همانی کیدن .مطهیی030 :0435 ،
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این شفسای امام ومانی ره از ایالم و شیهاب بهود کهه بهه مهیدم ناهیوی انقالبهی داد امهام
ومانی ره از یکسو با ارائه شفسای و قیائ ج.ی .از مفاها فیهنگ یاایی شاعه مانن .انتظار،
شهادت ،امی به معیوف و نهی از منکی و و زدودن زنگار شسلا حبس و انزواگیایی از چهیه ایهن
مفاها  ،زمانه شفکی و سهنا انقالبی را بی پا یاو و از یوی دیگی به دلال بیوهوردار بهودن از
موقعا ممتاز میجعا دینی و پایگاه میدمیاش ،موج مییوعا یافتن و فیاگای شه.ن ایهن
بیداش های ج.ی .ش.ن .هنیی لطاف پور033 :0435 ،
بای .شوجه داش که میدم اییان از یال  0431یا  0435شاعه نی.هان .یا به ویاله امام ره
شمایالت شاعی پا.ا نکیدهان ،.بلکه امام ومانی ره شهلال انقالبی از مذه شاعه بهیای مهیدم
داشتن .میدم در سهن وود ای.ئولوژی شاعه را دارا بودهان .امام ومانی ره ایهن مکته ظله
یتاز را از حال قوه به فعل در آورد در حقاق شور انقالبهی مبهارزه یاایهی را بها شوجهه بهه
اصول مسل مذه شاعه امام ره ایجاد نکید چیا که از قبل وجود داشه امهام ومانهی ره
این وودآگاهی موجود در میدم را که شا آن زمان در شکل مبارزه منفی شجلی مینمود به یهم
شکلگایی مبارزة م ب جه داد امام ره پ.ی .آورن.ة گفتمانی ج.ی .بهود کهه بها شمهام نهو
بودنش در ین دییینه ایالم رییه داش
اما بای .در نظی داش که ب.ون وجود میدمی که از رهبیی وود اطاع نماینه ،.آگاهیههای
رهبی ه به شنهایی نتاجه بخش نخواه .بود میدم ب.نب اصلی این شهول هستن .و چون اهه.اف
وود را با رهبی بیای شکلگایی انقالب و یهینگونی رژیه پهلهوی و بیقهیاری حکومه ایهالمی
هماهنگ می بانن .حاضی به هینوع ف.اکاری هستن .اینجای که اشهاد میدم و یکپارچگی آنها
ج.ای از آغازگیی انقالب پایوزی انقالب را ناز باعث میشود این ب.ان معنایه کهه رهبهی در
مجموعه اه.اف میدم قیار گیفته و بهیای آنهها شهالش میکنه .رهبهی به.ون مهیدم معنها پاه.ا
نمیکن .و شا زمانی که میدم ای رهبی ای و حهیف و نظهیش اعتبهار دارد رفاهبزاده:0433 ،
033-033
نتيجهگيري
یه عنصی میدم ،رهبیی و مکت یا ای.ئولوژی از عوامل الزم بیای پا.ایش انقالب می باشهن.
و هی یک ضلعی از م لث انقالب را شیکال می دهن .ای.ئولوژی پیهتوانه و زیییهاو فکهیی و
سهنی انقالب ای

این پیتوانه عالوه بی شباان وضعا نامطلوب به شییا وضعا مطلوب ناز
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می پیدازد در انقالب ایالمی اییان این پیتوانه اعتقاد رایس و رییه دار میدم به مهذه شیهاب
بود ای.ئولوژی انقالبی شاعه در درون وود دارای عناصی مو ی انقالب یازی ای که زمانهههای
نظیی و پیتوانههای اعتقادی انقالب و مبارزه را بیای شهول در جامعه فیاه مییازد مه شیین
عناصی مذکور عبارشن.از :اصل امام  ،غاب و انتظار ،امهی بهه معهیوف و نههی از منکهی ،جههاد و
روحاه ای ار و شهادت طلبی و قاع.ه نفی یبال
زمانههای یک انقالب شا وقتی در عانا  ،مورد بهیهبیداری واقب نیود ،نمیشوان .این حیک
را شهقق بخی .بیای اجیای موفق ای.ئولوژی در یک جامعهه ،رهبهیی قهوی ارزش واالیهی دارد
همب عوامل مه  ،در صورشی که به عنوان «مواد وام» و «لوازم اولاه» بهیای انقهالب ،در اوتاهار
رهبیی الیق ،کاردان و مقت.ر و صالحات.ار قهیار نگاهید ،ضهایب وواهه .شه .و بهه بهار نخواهه.
نیس امام ومانی ره در جییان انقالب ایالمی اییان ،بمانن .معمار چایهدیهتی کهه مصهالح
یاوتمان را ووب میشناو  ،از نقیهها به ووبی اطالع داش و بها بکهارگایی همهب عوامهل و
زمانههای موجود و ایهتفاده از عوامهل مهو ی در پاهیوزی انقهالب ایهالمی  ،انقهالب ایهالمی را
رهبیی کید ظهور امام ومانی ره به دو شکل موج شهول در نگیش یاایی شهاعه و غاله
ش.ن گفتمان انقالباگیی ش .نخس اینکه امام ومانی ره با شباان و احاای مفاهامی ماننه.
انتظار ،شهادت ،امی به معهیوف و نههی از منکهی و در زدودن زنگهار شسهلا طلبی و انزواگیایهی از
چهیه این مفاها  ،زمانه شفکی و سهنا انقالبی را مهاها یهاو و در شهکل دوم امهام ره بهه
دلال بیووردار بودن از موقعا ممتاز میجعا دینی و پایگاه میدمی موج میهیوعا یهافتن
و فیاگایش.ن بیداش های ج.ی .ارائه ش.ه در جامعه اییان ش.ن .نایوی اصلی و حقاقهی عمهل
کنن.ه و ایجاد کنن.ه انقالب میدم و شودههای جامعه هستن .نقش مهیدم ایهیان و حضهور فعهال
اقیار میدم در پایوزی انقالب ایالمی اییان از نقشهای ایایهی و مههوری بهود؛ کهه ناشهی از
اعتقاد میدم به ایالم و مذه شیاب و شه شأ ای گسهتیش شفایهای انقالبهی از مفهاها مکته
شاعه بود
بنابیاین شیکا یه ضلب م لث مکت  ،رهبیی ومیدم در شیایط نامسهاع .جامعهه دیه بهه
دی ه داده موج پایوزی انقالب ایالمی اییان ش.ن .ب.ین شیشا که شهه لهوای مهذه
شیاب و اصول و آموزههای آن ،حضور فعال و گستیده ام مسلمانان اییان در صهنه مبهارزه بهه
رهبیی میجب شامه شقلا .وود که از نبوغ و درایتی بی نظای بیووردار بهود مهقهق گیدیه ،.و بها
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شلفاق یه عنصی مکت شیاب ،رهبیی امام ومانی ره و مهیدم انقالبهی عمهالً پاهیوزی انقهالب
ایالمی اییان از یوی م لث یاد ش.ه رق زده ش.
فهرست منابع
احم.ی راد ،مهم.حسن « 0433عوامل پاهیوزی انقهالب ایهالمی ایهیان» ،راه انقالالب؛ مجموعال
مقاالت پژوهشی دربارة انقالب اسالمی .شهیان :نیی هماهنگ
احم.ی طالیاان ،مهم.رضا  0433تحول مفهوم حكام جائر در فقه سياسی شيعه شههیان :نیهی
میکز ایناد انقالب ایالمی
اشیفی ،اکبی  0433مبانی رهبري سياسی امام خمينی(ره) شهیان :میکز ایناد انقالب ایالمی
سوعل  ،علی  0433نظري تحول در اسالم (رهيافتی درباب گفتمالا دينالی انقالالب) شههیان:
یازمان انتیارات پژوهیگاه فیهنگ و ان.ییه ایالمی
سوعل  ،علی « 0433عوامل پایوزی انقالب ایالمی اییان» ،راه انقالب مجموع مقاالت پژوهشالی
دربارة انقالب اسالمی شهیان :نیی هماهنگ
شهیان :میزفکی -شاناا

رفابزاده ،عظا

 0433ريشههاي انقالب ايرا

زیباکالم ،صاد

 0433مقدمهاي بر انقالب اسالمی شهیان :انتیارات روزنه

شجاعاان ،مهم 0435 .انقالب اسالمی و رهيافت فرهنگی (تأثير انقالب اسالالمی ايالرا بالر
نظريههاي انقالب) شهیان :میکز ایناد انقالب ایالمی
عما .زنجانی ،عبایعلی  0430انقالب اسالمی و ريشههاي آ
عاوضی ،مهمه.رحا
شهیان :اله.ی

شهیان :نیی کتاب یاایی

 0433رشد مبانی فكري و تحول فرهنگ سياسی در انقالالب اسالالمی

فیاشی ،عب.الوهاب  0433رهيافت نظري برانقالب اسالمی ق  :معاون امور ایاشا .و دروس معارف
ایالمی
گواهی ،عب.الیحا « 0433 ،رییههای انقالب از دی.گاه نویسهن.گان غیبهی» ،در مجموعهه مقالاالت
سمينار انقالب اسالمی و ريشههاي آ

ق  :نهاد نماین.گی رهبیی در دانیگاهها

مهم.ی ،منوچهی  0433تحليلی بر انقالب اسالمی شهیان :مؤیسه انتیارات امایکبای
مسج .جامعی ،مهم 0430 .ايدئولوژي و انقالب شهیان :بینا
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مطهیی ،میشضهی  0433قيام و انقالب مهدي (عج) از ديالدگاه فلسالفه تالاري  ،ج  00شههیان:
انتیارات ص.را
مطهیی ،میشضی  0435پيرامو جمهوري اسالمی شهیان :ص.را ،چاپ یازده
مویوی ومانی ،امام روح اهلل ره  0434واليت فقيه شهیان :مویسه شنظا ونیی ا ار امام ره
مویوی ومانی ،امام روح اهلل ره  0431صحيفه نور ،ج 4شهیان :یازمان مه.ارك فیهنگهی انقهالب
ایالمی
مویوی ومانی،امام روح اهلل ره بی شا تحريرالوسيله ،ج 0ق  :ایماعالاان
مؤیسه شنظا و نیی آ ار امام ومانی( )0433قيام عاشورا در کالالم و پيالام امالام خمينالی(ره).
شهیان :مؤیسه شنظا و نیی آ ار امام ومانی ره
هنیی لطافپور ،ی.اله  0435فرهنگ سياسی شيعه و انقالب اسالمی شهیان :میکز ایناد انقهالب
ایالمی
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