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  ي اسيس مبارزةي قرآني الگو
  )ره(ي نيخم امامي عمل سيرة وي نظر انديشة در

 
  
  

 ١ابراهيم كالنتري

   دانشگاه تهران اسالميانديشةمعارف و دانشكدة  تاريخ، تمدن و انقالب اسالمي دانشيار گروه
  )21/4/95:   تاريخ تصويب– 28/2/95: تاريخ دريافت(

  
  

  چكيده
 ازي ك يكه انقالبي اساس اركان و ها مؤلفهي بررس ران،ياي اسالم انقالب ةجانب ههم ليتحل رد

 نيا در. دارد يفراوان تياهم ،استي وي مبارزاتي الگو و) ره(ي نيخم امامي رهبر آنها ترين مهم
ي نيخم امام كه شد موجبي مبارزاتي الگو كدام كارگيري به كه است نياي اصل پرسش خصوص

 ببرد شيپ خودي اصل ريمس در دقت و درستي به راي اسالم نهضتي اسيس رهبر ك يقامت در) ره(
 ازي اتيآ و مرتبط منابع يا پاره به مراجعه با قيتحق نيا در نگارنده برساند؟ي روزيپ سرمنزل به و

ي نيخم امامي مبارزات روشي چگونگ حيتشر بهي قيتطب وي ليتحل ،ياستناد روش با و ميكر قرآن
 قرآن كه استيي الگو بر منطبق ايشاني مبارزات ةويش كه است دهيرس جهينت نيا به و هپرداخت) ره(

 ي ژگيو پنج از رد ودا» هللا اميق «تيماه همبارز الگو، نيا در. است فراخوانده بدان را مؤمنان ميكر

 وي سازمانده. 5 و بودني مردم. 4 شناخت، وي آگاه با توأم. 3 ،يمحور اسالم. 2 ،ييگرا فيتكل. 1
 و ميكر قرآن هاي آموزه بر هيتك با فقط هايي ويژگي نيچن با مبارزه. است برخوردار ،مندي نظام
  .ندارد راه آن در شكست گاه هيچ و رسد مي سامان به ناب اسالم

  

  واژگان كليدي

  .يعمل سيرة ،ياسالم انقالب ،ينظر انديشة ،)ره (ينيخم امام ،يقرآني الگو

                                                            
  Email: ekalantari@ut.ac.ir        02188965979 :فاكس. ۱
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   درآمد
 هر كه شود مي دهيدي متعدد هاي نهضت و ها خيزش مسلمان مللي اسيس رزاتمبا خيتار در

نياز يي نها سرانجام و جينتا عوامل، ،ها ريشه قيدق ليتحل و كالبدشكافي به خودي جا در كدام
 بهمن 22 دري روزيپ به كه رانيا مردمي اسالم انقالب ةجانب همه ليتحل انيم نيا در. دارد

 ازي اريبس كه جهت آن از ،دشي منته رانياي اسالمي جمهور نينو نظام سيتأس و 1357
 گفتمان و ساخت متحول كلي به را انهيخاورم ةمنطق ويژه به جهان بر حاكمي اسيس معادالت

. دارد بسياري تياهم ،داد قرار جهان شمندانياندي رو شيپي اسيس ةعرص در راي ديجد
 ترين مهم ازي ك يكه انقالبي اساس اركاني سبرري اسالم انقالب ةجانب همه ليتحل در گمان بي
 نيا در. دارد يفراوان تياهم ،استي وي مبارزاتي الگو و) ره(ي نيخم امامي رهبر آنها

 امام كه شد موجبي مبارزاتي الگو كدامي ريكارگ هب كه است نياي اصل پرسش خصوص
 به و ببرد شيپ دخوي اصل ريمس در دقت و درستي به راي اسالم نهضت بتواند) ره(ي نيخم

 برساند؟ي روزيپ سرمنزل
ي اسالم انقالب زيتما وجوه شناخت ةنيزم نكهيا بر افزوني اساس پرسش نيا به قيدق پاسخ

] مدل[=يي الگو ،سازد يم فراهمرا  رياخ يها سدهي اسالم هاي نهضت و ها خيزش ريسا از
 .دهد يم قرار ستم تحت يها تمل و رهبران ارياخت در مؤثر مبارزةي برا مشروع و مداكار كامل،
ي عمل سيرة وي نظر انديشة دري اسيس مبارزةي قرآني الگو «عنوان تحت كه نوشتار نيا
 آثار ژهيو به مرتبط منابع و آثار به مراجعه با است درصدد ،رسد مي  سامان به» )ره(ي نيخم امام
 به يقيو تطبي ليتحل ،يناداست روش با و ميكر قرآن ازي اتيآ و) ره(ي نيخم امامي كالم وي قلم
يي الگو آن، نظري يبند صورت با و بپردازد) ره(ي نيخم امامي مبارزات روشي چگونگ حيتشر
 است، افته يتبلور) ره(ي نيخم امامي عمل سيرة وي نظر انديشة در كهي اسيس مبارزة ازي قرآن
  .دكن ارائه

  
  )ره(ينيخم امامي زندگي خيتار ادوار بري مرور

 ينيخم امامي تيشخص وي شخص جامع ةمنظوم در قيتحق نيا گاهيجا به قيدقي ابيستد منظور به
  .مرور شودي وي زندگي خيتار ادواري اصل ةمسئل به ورود از شيپ است الزم ،)ره(

ي بررس به و كرد ميتقس دوره پنج به توان مي را) ره(ي نيخم امامي زندگ رسد مي نظر به
  :گذاشت

 سال تا و آغاز )ش1281 مهرماه كمي( ايشان تولد از دوره نيا ؛ينوجوان وي كودك دورة. 1
  .يابد مي ادامه ،كنند مي هجرت اراك به ليتحص ةادام براي كه ش،1298
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 دولت ضعف و رانيا بر قاجار ةسلسل تيحاكمي انيپا يها سال با مصادف دوره نيا
 بودهي ناامن و نيخوان و اشراري ريدرگ و تهاجم ةصحن رانيا مناطق ازي اريبس كه استي مركز
 بر عالوه ،يمركز استان توابع از نيخم خود زادگاه در) ره(ي نيخم امام دوره نيا در. است

: 1380 ،يانصار( هينيد يها حوزهي مقدمات علوم و قرآن قرائت و نوشتن و خواندن سواد فراگرفتن
   .)374 و 259 ،13 و 12 :12ج ،1378 ،ينيخم (است داشته فعال حضور زيني اجتماع مسائلي برخ در ،)16

 به ليتحص ةادام ايشان براي كه ش1298 سال از دوره نيا س؛يتدر و ليتحص دورة. 2
 اهللا آيت هجرت با. يابد مي استمرار ش1339 سال انيپا تا وشود  مي آغاز ،ندكرد هجرت اراك

 ةفاصل به زين) ره(ي نيخم امام ،1301 سال در قم به اراك ازي زد ييحائر ميعبدالكر خيش
 علوم سيتدر و ليتحص از يپربركت دورة و )17 :همان ،يانصار( كردند هجرت قم بهي اندك

 و اتياضير نجوم، نيهمچن و اخالق و عرفان فلسفه، اصول، فقه، ليقب ازي نيد گوناگون
 بر افزوني طوالن نسبتاً دورة نيهم در. )113: 1377 ،يرجب( ديآ يم ديپدي وي زندگ در هندسه
 وي اصول ،ياسيس ،ياخالق ،يعرفان يها حوزه دري سنگ گراني علم آثار س،يتدر و ليتحص
 را دوره نيا. )74  و73 :اول دفتر ،تا يب ،يروحان( شود مي منتشر بعضاً و نيتدو شانيا توسطي فقه
 )ره (ينيخم امام ممتازي اجتماع وي علم تيشخص استحكام و ثبات ،يريگ شكل دورة توان مي
  .دانست ناب، اسالم به زمتمل و متعهد و شجاع دردمند، زمان، به آگاه مجتهد عنوان به

 آغازي بروجرد اهللا آيت رحلت با ،1340 نيفرورد از دوره نيا ؛ينيد تيمرجع دورة. 3
 شاه ميرژي تيامن مقامات كهي گزارش در. يابد مي ادامه )ره (ينيخم امام عمر انيپا تا وشود  مي
 آن ةبرجست تاداناس و قم ةيعلم ةحوز ةدربار 22/12/1335 خيتار در ساواك، سيتأس آغاز در
شده ي معرفي بروجرد اهللا آيت از پس برجسته مراجع شمار در) ره(ي نيخم امام ،اند كرده هيته
 رانيا غرب وي مركز االتيا دري مقلدان و است نفر 500 حدودي و درس شاگردان شمار كه

 امام نام شان،يا از پس تيمرجع ةمسئل طرح وي بروجرد اهللا آيت رحلت با. )76: همان( دارد
 ،ها بيتخر وجود با. شود مي مطرح يجد صورت به ديتقل مراجع انيم در زين) ره(ي نيخم

 وي تيامن ،ياطالعات يها دستگاه و شاه ميرژ كهي اريبس يها يتراش مانع و ها يپرداز دروغ
 نيهم از) ره(ي نيخم امامي رسم تيمرجع ،هندد مي انجام) ره(ي نيخم امام هيعل آني غاتيتبل

 با. )78 و 77 :همان( دشو مي آغازي مردم هاي توده انيم در سپس و قم ةيعلم ةحوز در زمان
ي نيع صورت) ره(ي نيخم امام عام تيمرجع ،1356 سال در رانيا مردم مبارزات گيري اوج
ي اسالم انقالبي روزيپ به لين و گيرد مي سرعت مبارزات روند رهگذر نيهم از و يابد مي

  .دشو مي هموارتر
ي نيخم امام تلگرام با 1341 مهرماه از آشكار صورت به دوره نيا ؛ياسيس مبارزة دورة. 4

 مصوب(ي تيوال وي التيا هاي انجمن قانون بيتصو به اعتراض دري پهلو محمدرضا به) ره(
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 نظام شدن دهيبرچ روز ،1357 ماه بهمن 22 تا وشود  مي آغاز ،)علم دولت 1341 مهرماه 14
  . يابد مي استمرار ران،ياي اسالم انقالبي روزيپ وي سلطنت

 و طاغوت مظاهر باي و مبارزة كه دهد نشان مي) ره(ي نيخم امام هاي نگاشته و آثار ةمطالع
 از كه بودي كس او رايز ؛گردد ميباز مذكور دورة از شيپ ها سال بهي سلطنت نظام تيحاكم

 و بود داده دست از انيطاغوت مظالم اثر بر را خود پدر تيطفول عنفوان در ،خورده زخم طاغوت
 1322 فيتأل [=اسرار كشف كتاب همچوني آثار در و ديتشد شانيا وجود در مبارزه ةيروح
 نظام و دولت باي وي ارويرو و ميمستقي اسيس مبارزة نيا وجود با بود؛ دهش منعكس] يشمس
ي اسالم انقالبي روزيپ تا وقفه يب وشده  آغاز مذكور تلگرام صدور با 1341 مهرماه ازي سلطنت

  .است افته ياستمرار
 آغازي اسالم انقالبي روزيپ با 1357 بهمن 22 از دوره نيا ؛ياسالم نظامي رهبر دورة. 5
 گرچها. است افته ياستمرار) ره(ي نيخم امامي ملكوت رحلت با 1368 خردادماه 14 تا وشود  مي

 مبارزة شروع باي اسالم نهضت در) ره(ي نيخم امام توسط مردمي اسيس بارزاتمي رهبر
 نگارنده است، ناپذيرانكار ي قتيحق ،ياسالم انقالبي روزيپ تا 1341 سال از حضرت آني رسم
 قالب دري اسالم انقالب نشاندن بار به در) ره(ي نيخم امام ليبد يب ينيآفر نقش تياهم ليدل به

 از و مربوطي اسيسي نهادها و ساختارها جاديا و فيتعر ،ياسالمي جمهور عيبدي اسيس نظام
 هرم رأس دري رهبري اسيس گاهيجا افتن يتيرسم وي تيحاكمي قوا وي اساس قانون جمله

 تيوال ةينظر بري مبتني اسيسي رهبر ازي عمليي الگو ةارائ نيهمچن وي اسالم نظامي اسيس
 برجسته ساز سرنوشت دورة نيا در را )ره (ينيخم امام يرهبر دورة حضرت، آن توسط هيفق 

  .است ساخته
تمركز  )ياسيس مبارزة دورة( چهارم دورةبر  نوشتار نيا در مذكور، ةگان پنج ادوار از
 هاي آموزه بر منطبقي اسيس مبارزة ازيي الگو م،يكر قرآن اتيآ بر قيتطب روش كه شود مي
  .شد خواهد ارائه ،است استنتاج قابلي نيخم امامي عمل سيرة وي نظر انديشة از كهي انيوح

  
  )ره (ينيخم امام نگاه دري اسيس مبارزة تيماه

 »هللا اميق «به آن از ميكر قرآن لسان در كه دارد يا ژهيو تيماه )ره (ينيخم امام نگاه در مبارزه
 آن توان مي كه 1323 بهشتيارد 15 خيتار بهي مكتوب اميپ در )ره (ينيخم امام. است شده ريتعب
 در آني خطة نسخ اصل اكنون هم و آورد شمار بهي وي مبارزات اسناد نيتر يخيتار ازي ك يرا

 ژهيو تيماه نياي ايگو حيتشر به ،)21: 1 ج ،1378 ،ينيخم( شود ميي نگهدار زد ييريوز ةكتابخان
 لله تقُوموا اَن بِواحده ماَعظُكُ انَّما قُل«: ةفيشر ةيآ بر هيتك با مهم سند نيا دري و. اند پرداخته

 امبريپ ازي هست خالق كه دانسته مبارزه نيراست ةويش گانه يرا» هللا اميق «)46 :سبأ(« يفُراد وي مثن
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ي سنگ گران مفهوم» هللا اميق«. )همان( فراخواند آن به را مؤمنان ةهم كه است خواسته شيخو
 در كجا يصورت به را وهيش هم و هدف هم جهت، هم حركت، هم خود درون در كه است
  .ديزدا يم راي انحراف وي ناخالص گونه هر جهات نيا ةهم در و دهد يم قرار مخاطب ارياخت

يي ستايا و سكون مقابل در كه رايي ايپو و حركت مفهوم صراحت به» هللا اميق «آنكه حيتوض
 پاخاستن هب ريمس زا جزي انسان ةجامع و فرد اصالح كه معنا نيبد ،كند يم القا مخاطب به ،است
 و مقدس آنگاهي حركت نيچن نيا وجود با ؛ستين ممكن او حركت و اراده و عزم و انسان

 وي ماد از اعم يالهريغ ةزيانگ چيه آن در و باشد خداوندي برا فقط كه است ارزشمند
 دتوان مين ،باشد خداوندي برا فقط كهي اميق و حركت گمان بي. باشد نداشته حضور يرماديغ

 اصالح ةحوز در(ي ديتوح ةجامع به لين و )فرد اصالح ةحوز در( خداوند به قرب جزي فهد
 در بزرگ خداوند آنچه جز يا وهيش از دتوان ميني حركت نيچن چنانكه ؛دكن دنبال را )جامعه
  .رود فراتر ،است دهكر عيتشر) ع (پاكشي اياوص و) ص (اكرم امبريپ ،يوح لسان

 و) ع(ي موس ،)ع (ميابراه همچوني اله امبرانيپي اصالح ركتح )ره (ينيخم امام نگاه در
 بدون را آنان كه است بودهي اله تيماه نيهم و اند داشته »هللا اميق «تيماهي همگ) ص (محمد

 روزيپ شيخو عصر توز نهيك مشركان و ها فرعون و نمرودها بري ماد امكانات ازي برخوردار
  .)همان( است ساخته
 مقابل ةنقط حيتشر به) ره(ي نيخم امام ،»هللا اميق «سنگ گران مفهوم دنش تر روشن منظور به

 ،»نفسي برا اميق «،»يشخص منافعي برا اميق «اي» هللا اميق ترك «و» يخودخواه «و پرداخته آن
 با كامل تضاد دري همگ را» خودي برا اميق «و» ارهما نفسي برا اميق «،»شخصي برا اميق«
 به ميمفاه نيا شتريب حيتشر در) ره(ي نيخم امام. اند دانسته باطل يها نفعالا اقسام از و» هللااميق«

 و ضعف و ها انحراف ،ها اختالف ،ها بتيمص و پرداخته آنها بار بتيمص قيمصاد برشمردن
 باطل يها اميق معلول اي» هللا اميق «به يتوجه يب معلول را رانيا كشور و اسالم جهان اضمحالل

  .)22 :همان( اند دانسته نفس به دعوت وي نفساني هواها ،يشخص منافع از برخاسته و
 هم و شود مي شامل را انساني فرد اتيح ةعرص هم ،)ره (ينيخم امام نگاه در» هللا اميق«
 اميق با فقطي اخالق انحرافات و ليرذا از فرد اصالح كه معنا نيبد را؛ اوي اجتماع اتيح ةعرص
ي بردگ و استبداد ،ياجتماع انحرافات و مفاسد از جامعه صالحا چنانكه ،دشو مي ريپذ امكان هللا

 نيچن در نهادن گامي برا گمان بي. )همان( رسد مي انجام به هللا اميق با فقط زين تيطواغ
 است خداوندي برا شدن خالص و ايدن حب از كامل دنيبر نخست شرطي ريخط يها عرصه

 و مسنَدي سودا در كهي عالم و ايدن متوجه معال سوء، عالم اساس نيا بر. )62: 1374 ،ينيخم(
  .)61 :همان( بگذارد مبارزه ةعرص به گام دتوان مين هرگز ،است استير
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 امام عمل و نگاه در ،است ميكر قرآن از برگرفتهي مفهوم كه هللا اميق تيماه با مبارزه
 ازي قرآنيي الگو ،شوند ليوتحل هيتجز و شناخته درستي به اگر كه دارد هايي ويژگي) ره(ي نيخم

ي ممتازي الگو دتوان مي ايدني اسيس يها شهياند ةحوز در كه گذارد مي ارياخت در را مبارزه
 كه استي تيماه نيچن باي اسيس مبارزة يها يژگيو ترين مهم ليذ يها يژگيو. ديآ شمار به
  .كرد استحصال) ره(ي نيخم امامي عمل سيرة وي نظر انديشة از توان مي

  
  ييگرا فيتكل. 1

 فه،يوظ رييتغ ليدل به رفتار رييتغي حت وي شرع ةفيوظ و فيتكل براساس عمل ويي گرا فيتكل
 در.  )203: 1394 ،ييزا لك( دارد) ره(ي نيخم امامي اسيس عمل و شهياند فهم دري مهم گاهيجا

 رديگ قراري اله فيتكال شمار در كه است مشروع آنگاه مبارزه) ره(ي نيخم امامي اسيس انديشة
 تيماه دتوان مين مبارزه صورت نيا ريغ در باشند، شده مكلف بدان خداوند ةيناح از مؤمنان و
 اعالم صراحت به امام اساس نيهم بر. ديآ ينم شمار به مشروع جهينت در و باشد داشته هللا اميق
 »باشد اسالم احكام به عمل و اتيمعنو به توجه و حيصح تيترب با توأم ديبا مبارزه«: كه كند يم
 اموال، گمان بيي اسيس مبارزة در كه است نياي اديبن انديشة نياي مبنا. )203: 4 ج امام، ةفيصح(

 امور نيا اسالم نگاه در و رديگ يم قرار مخاطره در انسان] آبروها [=اعراض و] ها جان [=نفوس
 و اذن حتاجمي طيشرا هر در آنها افكندن مخاطره به كه برخوردارندي تياهم و ارزش چنان از

 كه است نيا شيمعنا ،رديگ قراري اله فيتكال شمار در مبارزه كه آنگاه ؛استي اله عيتشر
  .است شده صادر خداوند ةيناح ازي عيتشر و اذن نيچن

 دارد؛ قراري اله فيتكال شمار در دليل چند بهي شاهنشاه ميرژ با مبارزه امام نگاه در
 حكومت با مبارزه اسالم و است طاغوت حكومت بارز مصداقي شاهنشاه ميرژ نكهيا نخست
 كه استي اتيآ نگاه نياي قرآني مبنا. )235 :5 ج همان،( است شمرده واجب را طاغوت
 اجتنبوا و اهللا اعبدوا اَنِ رسوالً امه كلِّي ف بعثنا لَقَد و«: است  قرارنيبد آنها نيتر روشن

 خدا كه] كند اعالم آنان به تا [ميختيبرانگ يا فرستادهي امت هر در نيقي به و« )36 :نحل(» الطاغوت
 حدود از كه گردد مي اطالقي انگريطغ هر به طاغوت. ديكني دور طاغوت از و ديبپرست را
ي برخ. )99: 1 ج ق،1423 ،يرازيشي نيحس( »باشد مي جور حاكمان همان مراد كه كرده تجاوزي اله

 آنچه ريغ به كه كس هر ؛اهللاُ اَنزَلَ ما رِيبِغَ حكُم ينم «به را آن طاغوتي معنا انيب در مفسران
 يا هيآ در ميكر قرآن. اند كرده ريتفس ،)118: 1 ج ق،1385 شبر،( »كند يم حكم كرده نازل خداوند

 ةحوز در فقط طاغوت به كفر و است ساخته مكلف طاغوت به كفر به را مؤمنان )60 :نساء( گريد
 زين را مؤمناني اجتماع روابط و مسائل بلكه ،شود يمن خالصهي فرد روابط و مسائل
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 و مرجع را طاغوت ،ينيد ةجامع امور ةادار در ستندين مجاز هرگز مؤمنان رو نيازا. رديگ يدربرم
  .)171: 1394 ،يكالنتر( ورزند كفر طاغوت به ديبا زين حوزه نيا در بلكه ،دهند قرار خود گاه هيتك

 با مبارزه و دارند يم روا مردم بر را  ظلم انواع آن دمدارانسر وي شاهنشاه ميرژ ،نكهيا دوم
) ره(ي نيخم امام. )306: 12 ج ،1378 ،ينيخم( استي اله فيتكال شمار در ييها ظلم نيچن
» ميكن مقابله ظلم با كه ،يتعال و تباركي خدا طرف از ميمكلف ما«: كند يم اعالم صراحت به
ي الَ التَركَنُوا و«: است هيآ نيا آنها ةجمل از كه استي اتيآ ليدل نياي قرآني مبنا. )322: همان(

 ستم كهي كسان به و التُنصرُون ثم اءياول من اهللاِ دون من لكم ما و النّار فَتَمسكُم ظَلَموا نيالّذ
 چيه خدا جز كه يدرحال گرفت خواهد فرا را شما] دوزخ [آتش كه د،ينكن هيتك كردند

 قيمصاد گرچها» ظلموا نيالذ «.)113 :هود(» شد دينخواهي ار يسپس داشت، دينخواهي سرپرست
 بارز مصداق ،رديگ يبرمدر را خداوند به ظلم و گرانيد به ظلم نفس، به ظلم و داردي گوناگون

 و اند زده خدا بندگان انيم در فساد و ظلم به دستي آگاه و عمد سر از كه هستندي كسان آن،
 315 :9 ج ،1383 ،يرازيش مكارم( اند كشانده انيعص و انحراف به خداي بندگ ميمستق ريمس از را جامعه

ي تيمسئول هرگز خداوند كه كند يم حيتصر مطلب نيا بر گريد يا هيآ در ميكر قرآن. )312 –
. )124 :بقره( داد نخواهد ظالمان به ،استي الهي عهد كه را امتيي شوايپ و امامت همچون
 از نيتمك به مجاز فقط نه زين مؤمنان و ندارد تيمشروع ظالمان تيحاكم ات،يآ نيا براساس

  .كنند مقابله ا آنب بايد كه ستند،يني تيحاكم نيچن
 جاديا درصددي استكبار يها قدرت به جانبه همهي وابستگ علت بهي پهلو ميرژ ،نكهيا سوم

 مردود اسالم اهنگ در يا سلطه نيچن و بودي اسالم ةجامع بر كفاري استكبار ةسلط ميتحك و
 اگر«: ديگو يم صراحت با خصوص نيا در )ره (ينيخم امام. شود مبارزه آن با ديبا و است
 مسلمان مردم رايز ؛رديگ يم دستور اسالم از هم باز كند يم مبارزه اجانب تسلط هيعل رانيا ملت
» شوند آنان سرنوشت بر مسلط كه بدهند دخالت خود امور در را نيمسلم ريغ كه ندارند حق

 اهللاُ جعلَ يولَن«: ديفرما يم مؤمنان بر كافران ةسلط زمينة در ميكر قرآن. )236 و 235 :5 ج همان،(
» است نداده قرار يا سلطه مؤمنان بر كافراني برا هرگز خداوند ؛الًيسب نيالمؤمني عل نيللكافر

 سلطه آنان بر كافران هندند اجازه هرگز كه خواهد يم مؤمنان از گريدي سو از قرآن. )141 :نساء(
  .)28 :عمران آل ؛144 :نساء( ابندي

 و شهرونداني بردگ وي تباه و فساد بهي انسان ةجامع بر طاغوت تيحاكم ،نكهيا چهارم 
 نيچن با مبارزه و انجامد يم جامعه ازي اخالق يها ارزش و ليفضا و مانيا بستن بر رخت

 داستان در ميكر قرآن. )35: 1390 ،ينيخم( است نيراست مؤمناني نيد فيوظا ازيي سو يامدهايپ
 جامعه در فرعوني افسادگر را يا مبارزه نيچن ضرورت و تيمشروع فرعون، باي موس مبارزة
 ذَبح يمنهم طائفه ستَضعف يعاًيش اَهلَها جعلَ و األرضِي ف عال فرعونَ انَّ«: ديفرما يم دانسته،
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 انيم و كردهي كش گردن نيزم در فرعون همانا ؛نيالمفسد من كانَ انَّه ائَهمنسيي ستَح يو اَبنائَهم
 زنده را زنانشان و كشد يم را پسرانشان كرده فيضع سخت راي گروه افكنده، تفرقه شهروندان

  .)4 :قصص(»است مفسدان از فرعون كه است نيا قتيحق ،دارد يم نگه
 هيآ نيا به شانسخنان ازي بخش در ،يپهلو ميرژ با مبارزه ضرورت انيب در) ره(ي نيخم امام
 زيآم شرك نظام و طاغوت تيحاكم ازي ناش كه يا ياجتماع طيشرا«: ديگو يم ،دهكر استناد
 همان نيا ... است االرض يف فساد همان نيا. دينيب يم كه استي فساد نيهم اش الزمه است
 من كانَ انَّه «و آورد، وجود به مصر كشور در خود استيس با فرعون كه استي فساد

  . )35: همان(» ... نيالمفسد
 اسالم اساس دنيبرچ سپس و فيتضع درصدد خود يها نقشه باي پهلو ميرژ نكهيا پنجم و

 )ره (ينيخم امام. استي اله فيتكال ازي شوم يها نقشه نيچن با مبارزه و بوده كشور از
 كننده انتخاب از بودن مسلمان شرط ذفح باي پهلو جبار دستگاه كه كنند مي اعالم صراحت به
ي براي خطرناك يها خواب ،)يتيوال وي التيا هاي انجمن ةنام بيتصو در( شونده انتخاب و

ي گاه كه ميا دهيشن بارها مملكت و كنار گوشه در را آنهاي طانيشي صدا ما. است دهيد اسالم
 به من. )16: 1 ج همان،( ميخواه ينم را اسالم ما كه كنند مي مزمزه حاًيتلوي گاه و صراحت به

ي رو دست اسالم به انتيخ برابر در ،است داده مقابله و جهاد دستور ما به كه اسالم حكم
 اصل ،يطانيش حركت نيا در ميرژ كه آنجا از. )162: همان( نمينش ينم ساكت و گذارم ينم دست
 صورت در نيسهمگ ةمقابل نيا در كنند مي اعالم )ره (ينيخم امام ،است رفته نشانه را اسالم

 ،افراد با مبارزهي قرآني مبنا. )314 و 313 :17 ج ،همان( كرد ميخواه نثار را خودي هست ةهم ازين
 به را مسلمانان كه استي متعدد اتيآ هستند، اسالم دنيبرچ درصدد كه ييها دستگاه و ها گروه
  .)گريد اتيو آ 9 : ميتحر ؛35 :مائده ؛73 و 41 :توبه( اند دهكر مكلف مال و جان نثار با اهللا ليسبي ف جهاد

 ميرژ با مبارزه) ره(ي نيخم امام نگاه در كه استي جهات نيتر ياصل باال ةگان پنج جهات
 نيهم بر هيتك با) ره(ي نيخم امام. است داده قرار مؤمناني اله فيتكال شمار در راي پهلو

 مشكالت بروز و ظهور بهي پهلو ميرژ تيحاكم كه ورزند يم حيتصر زين مطلب نيا بر جهات
 مبارزة حت،ينص با كه است شدهي منته كشور و شهروندان عمومي برا ييفرسا جان و بزرگ

 ثاريا و ميمستق مبارزة جز يحل راه عمالً و پرداخت آنها وفصل حل به توان مين غاتيتبل اي يمنف
 نيتر ياصلي  ژگيو نيا. )279: 21 ج ،1378 ،ينيخم( است نماندهي باقي اله فيتكل عنوان به خون
 با مبارزه در خود او گفت توان مي رو نيازا ،است )ره (ينيخم امامي مبارزاتي مش زيتما ةنقط
 انجام از ريغ شيبرا زيچ چيه و بود شده محوي شرع فيتكل وي الهة اراد دري پهلو ميرژ
  .)3: 1394 ،يا خامنهي نيحس( نبود مطرح ف،يتكل
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  يمحور  اسالم. 2
ي محتوا هم كه است يا مبارزه مشروع مبارزة ،)ره (ينيخم امامي عمل سيرة وي نظر انديشة در

 را اسالم تيحاكم جزي هدف هم و است اسالم تابع ها روش در هم ،رديگ يم اسالم از را خود
 مبارزة كه آمد دست به روشن ةنكت نيا نيشيپ مباحث از. دهد ينم قرار خوديي نها آرمان
 با مبارزه ظلم، با مبارزه طاغوت، تيحاكم با مبارزه هماني پهلوي استبداد ميرژ با ميمستق
 ا يخصومت چيه آن در و استيي زدا اسالم با مبارزه و االرض يف فساد با مبارزه ،كفار ةسلط
  .بود نخواهد توجه موردي شخص نفع
 ،رسد مي مانسا بهي اله فيتكل سرانجام از كه آنگاهيي محتوا نيچن با مبارزه گمانيب
 قرآن، حيصر اعالم براساس كه آنجا از. بود نخواهد اسالم لياص هاي آموزه به عمل جزي زيچ

 مقبول اسالم جزي نيد هر رشيپذ و )3 :مائده( است خاتم عصري براي اله كامل نيد اسالم
» نيالخاسر من آلخرهاي ف هو و منه قبلَ يفَلَن ناًيد األسالمِ رَيع بتَغ يمن و«: بود نخواهد خداوند

 هاي آموزه در آنچه جز رايي محتواي اسيس مبارزة در ندتوان مين اسالم به معتقدان ،)85 :عمران آل(
 امام ن،ياديبن باور نيهم براساس. دهند قرار توجه مورد ،است شده حيتصر آن به اسالم لياص
 قانون و مييما«: كند يم الماع صراحت بهي پهلو ميرژ با مبارزه يها گام نينخست در) ره(ي نيخم

 و اسالمندي علما ،ينبو ثياحاد و اسالمندي علما م،يكر قرآن و اسالمندي علما اسالم،
 و مينه يم گردن تواضع كمال با ما باشد اسالم نيقوان و نيد موافق هرچه اسالم، ةائم ثياحاد
 با ما – باشد يالملل نيب الزامات ولو باشدي اساس قانون ولو – باشد قرآن و نيد مخالف هرچه

  .)116: 1 ج ،1378 ،ينيخم(» ميمخالف آن
 زين مبارزه يها روش مبارزه،ي اسالمي محتوا بر افزون ،)ره (ينيخم امامي نظر انديشة در

 ميترسيي مرزها و حدود امور ةهمي براي اسالم هاي آموزه در رايز ،باشد اسالم بري مبتن ديبا
 ميكر قرآن. ستين حدود آن گذاشتن پا ريز و شكستن به مجاز مسلمان انسان كه است شده

 حدود نيا ؛»الظالمون هم فاولئك حدوداهللا تَعد يمن و تَعتَدوها فَال اهللاِ حدود تلك«: ديفرما يم
 »ندا ستمكاران قتيحق به كنند تجاوز خدا حدود از كه آنان دينكن تجاوز آنها از خداست نيد
 ناراً دخله يحدوده تَعد يو رسولَه و اهللاَ عصِ يمن و«: ديفرما يم گريد يا هيآ در قرآن. )229 :بقره(

 احكام و حدود از و كند خدا رسول و خداي نافرمان كس هر ؛»نٌيمه عذاب لَه و هايف خالداً
 در ههموار و ماند خواهد آن در شهيهم كه درافكند آتش به را او خداوند د،ينما تجاوزي اله

 اعالم) ره(ي نيخم امام ريفراگ اصل نيهم به تيعنا با. )14 :نساء( »بود خواهد  خواركنندهعذاب
» باشد اسالم احكام به عمل و اتيمعنو به توجه و حيصح تيترب با توأم ديبا مبارزه«: كند يم
 نياي پهلو ميرژ با مبارزه در )ره (ينيخم امامي عمل سيرةي بررس. )203: 4 ج ،1378 ،ينيخم(

 وي رخواهيخ حت،ينص با كند يم تالش آغاز دري و كه گذارد مي ارياخت در را قتيحق
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 يا وهيش همان ،دكن مردمي اساس حقوق و اسالم تيرعا متوجه را ميرژ سردمداران ،ييخو نرم
 نرم زبان با فرعون با هياول ةمواجه در كه خواهد يم هارون وي موس خود امبرانيپ از خداوند كه
 ناًيل قوالً لَه فَقُوال* ي طَغ انَّه فرعونَي ال اذهبا«: بازگردانند خدا راه به را او و گفته سخن او با

 سخني آرام وي نرم با او با پس نموده انيطغ كه ديبرو فرعون يسو به ؛يخش ياو تَذَكَّرُ يلَعلَّه
 امام ،يقرآن ةويش نيهم براساس. )44 و 43 :طه(» بترسد خداوند از ا يشود متذكر كه باشد دييبگو
 به اعتراض در 17/7/1341 خيتار در كه شاه با ميمستق ةمكاتب نينخست در) ره(ي نيخم
 احترامات تيرعا و نرم زبان با ،است گرفته انجامي تيوال وي التيا هاي انجمن ةنام بيتصو

 نيمب نيد احكام كشور، مصالح برخالف كه را مذكور ةنام بيتصو كه خواهد يمي و از متعارف
 كه زين شاه با دوم ةمكاتب در امام. )78: 1 ج امام، ةفيصح (دينماي ملغ است، جامعه آرامش و اسالم

 را وهيش نيهم امام. )89 و 88 :همان( است داده ادامه راي مش نيهم ،گرفته انجام 15/8/1341 در
 وهيش نيا آنكه از پس. )90: همان( اند دهكر تيرعا زين وقت ريوز نخست علم اسداهللا با مكاتبه در

 ةويش با ميمستق مبارزةي عن ي،شوند يم مبارزه ازي ديجد ةمرحل وارد امام ،نشد واقع مؤثر
 نيآخر تاي حت گاه هيچ امام ،نيا وجود با. مردم جييته و كردن آگاه اعتراض، ،يافشاگر
 بهي ازين كه بودند باور نيا بر و ردهنك زيتجو را مسلحانه مبارزةي مش به ورود مبارزهي روزها

 يها روش به توجه . ...)و 354 ،331 ،314 ،294 ،250 ،3: 4 ج ؛ 514: 3 ج همان،( ستين يا مبارزه نيچن
 و ها ستيماركس با اتحادي طيشرا چيه در )ره (ينيخم امام كه است شده سبب مبارزهي اسالم
 مردم از همواره و نكرده زيتجوي پهلو ميرژ با مبارزه در را ضاله يها فرقه و منحرف يها گروه

 روش نياي قرآني مبنا. )371 و 204: 3 ج همان،( شندينديني اتحاد نيچن به كه بخواهند مسلمان
 برادران را مؤمنان فقط ا ي)71 :توبه( دهكر عيتشر مؤمنان بر را مؤمنان تيوال فقط كه استي اتيآ

 مبارزهي اسالمي مش در ،ادشدهي اتيآ براساس ديترد بي. )10 :حجرات( است شمرده گريهمد
 حدود به و نداشته مانيا قرآن و اسالم به اساس در كه شد متحد ييها گروه و افراد با توان مين
  .ندارند التزام مبارزهي اسالمي محتوا نيهمچن وي اله ةشد نييتعي مرزها و

 از برآمده زين مبارزهيي نها هدف و آرمان ،)ره (ينيخم امامي عمل سيرة وي نظر انديشة در
 ،)ره (ينيخم امام. استي اسالم ةجامع بر )ناب اسالم( خدا نيد تيحاكم آن و است اسالم
 وي سلطنت نظام دنيبرچ. 2 حكومت، از شاه عزل. 1 شامل مبارزه ةياول اهداف برشمردن از پس

 نيچن ارزهمبيي نها مقصد حيتشر در كشور، ازي شورو و سيانگل كا،يآمر ةسلط قطع. 3
ي اسالم حكومت ك ي،يعدل حكومت ك يكه است نيا از عبارتي اَعل مقصد«: نديگو يم

 قرآن. )24: 5 ج ،1378 ،ينيخم(» ماستي اعال مقصد آن بشود حاصلي اسالم قواعد بري مبتني عدل
 الحكم ان«: ديفرما يم خداوند به يقانونگذار حق انحصار خصوص در كامل صراحت با ميكر
 ةسور از هيآ سه در ميكر قرآن. است خداوند آن از فقط )قانون وضع( حكم ،)40 :وسفي(» هللاِ الّا
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 ،»كافر «كنند، آن نيگزيجا را گريد نيقوان گرفته، دهيناد را خدا قانون كه راي افراد مائده،
 جز يا جهينت اتيآ نيا بهي عمل التزام. )47 و 45 ،44 :مائده: ك.ر( است شمرده» فاسق «و» ظالم«
 ةعرص در هم جامعه، ةادار ةعرص در هم(ي اسالم ةجامع بر خدا نيد تيحاكمي ريگيپ

ي اسالم قواعد بري مبتني اسالم حكومت گريد ريتعب به و) قضاوت ةعرص در هم وي قانونگذار
 سخن آن از صراحت به مبارزه در )ره (ينيخم امام كهيي اعال هدف هماني عن يداشت، نخواهد

 ميكر قرآن اتيآ تيب شاه كه ديتوح اصل بر هيتك با گريدي انيب در ،)ره (ينيخم ماما. اند گفته
 ،است طاغوت با مبارزهيي نها مقصد همان كهي اسالم حكومت و تيحاكم اثبات به است،

  .)387: 5 ج ،1378 ،ينيخم( اند پرداخته
  

  شناخت وي آگاه با توأم. 3
 و شناخت مبارزهي اصل يها يژگيو ازي ك ي،)ره (ينيخم امامي عمل سيرة وي نظر انديشة در

 با آن ارتباط و سو ك ياز مبارزه گوناگون يفرازوفرودها و ها ظرافت ،ها يدگيچيپ. استي آگاه
 از مقابل ةجبهي برخوردار نيهمچن و گريدي سو از جامعه شهروندان اعراض و نفوس اموال،
 وي آگاه سوم، جانب ازي استكبار ةتوانپش و ريتزو زور، زر، جمله از و مقابلهي ابزارها انواع

ي ضرور را مبارزهي محتوا و روش هدف، ويژه به مبارزه گوناگون ابعاد از جانبه همه شناخت
 عصر اتيمقتض و اسالم قيدق شناخت گرو در يا گسترده شناخت نيچن كه آنجا از. سازد يم

 علم سالح به شدن مجهزي اجنب با مبارزه نيمؤثرتر«: كند يم اعالم صراحت به امام ،است مبارزه
 و اسالم به انتيخ سالح، نيا خلع به دعوت و سنگر نيا كردني خال و استيدن و نيد

 به يبخش يآگاهي اله امبرانيپي اصل نقش ميكر قرآن نگاه در. )327: 3 ج همان،(» است مملكت
 اتيآ قالب رد را قتيحق نيا قرآن. است بودهي اله ميمستق صراط به آنان تيهدا و  انسان
 چيه ؛ ...لَهم نيبيل قومه بِلسانِ الّا رسولٍ من اَرسلنا ما و«: دكن يم اعالم صراحت بهي متعدد

. )4 :ميابراه( » دينما نييتب آناني برا را قيحقا تا خودش قوم زبان به مگر مينفرستاد راي امبريپ
 قتيحق به ؛... بِالقسط النّاس مقويلُِ زانَيالم و الكتاب عهمم اَنزَلنا و ناتيبِالب رسلَنا اَرسلنا لَقَد و«
 زانيم و كتاب آنان با و ميفرستاد) مردمان يسو به (روشن معجزات و ادله با را خود امبرانيپ ما

 ما سِللنا نَيلتُب الذكرَ كيال اَنزَلنا و« .)25 :ديحد(» كنند اميق عدالت و قسط به مردم تا م،يكرد نازل
 بر را آنچه مردمي برا تا ميكرد نازل) اسالم امبريپ (تو بر را قرآن و ؛تفكّرون يلَعلّهم و هميال نُزّلَ
 قتيحق نيهم بري اريبس اتيآ. )44 :نحل( »شندينديب كه باشد ويي نما انيب است شده نازل آنان
  . )گريد اتيآ و 2 :جمعه ؛64 :نحل ؛19 :مائده: ك.ر( دارند ديتأك

 ،يپهلو ميرژ با ميمستق مبارزة ةمرحل به نهادن گام از شيپ كه) ره(ي نيخم ماما
 با خود نكهيا بر افزون بود،ي اسالم عتيشر گوناگون ابعاد بر مسلطي هيفق و جامع يشناس اسالم
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 كرد، آغاز را مبارزه ش،يخو عصر تيوضع و اسالم گوناگون ابعاد ةجانب همه و قيدق شناخت
 رانيا مسلمان مردم ژهيو به مسلمانان ةهم كه ديورز يم ديتأك زين حساس ةكتن نيا بر همواره

 گونه نيا و ابندي يآگاه سنت و كتابي اديبن و لياصي هاآموزه و ناب اسالم به نسبت بايد
 نيمسلم. بشوند داريب ديبا نيمسلم «رد؛يگيم قرار خود حيصح ريمس در وشود  مي آغاز مبارزه

 چه ننديبب كنند، مطالعه ديبا) ص (اكرم غمبريپ سيرة از نيمسلم خصوصاً و ءايانب سيرة از ديبا
 مشغول مكه در است آمده كه اول همان از) اكرم امبريپ. ... (ميكني تأس ديبا ما و است كرده
» ميبكن را كار آن ديبا هم ما كرد، چه كه او به كنندي تأس ديبا نيمسلم ... است بوده مبارزه

 نيد مبلغان و عالمان از همواره امام مهم نيا تحققي راستا در. )412 :20 ج امام، ةفيصح(
 و قتيحق ندهند اجازه و كنند تالش مسلمان مردم به اسالم حيصحي معرف در كه خواستند يم

 امام. )11: 1390همان،( بماندي مخف استعمارگران نيضدد غاتيتبل غبار در ناب اسالم تيماه
 غاتيتبل مقابل در كه كنند مي دعوت اسالم شناس تيمسئول مبلغان و عالماناز  ،)ره (ينيخم

 اسالم حيصحي معرف به و نشده انفعال گرفتار آناني داخلي اديا و استعمارگراني ضداسالم
 را اسالم شما ،اند كردهي معرف بد را اسالم شما ضد بر آنها كهطور همان«: گمارند همت ناب
 ليتشك راه در مبارزه. ... ديكني معرف هست چنانكه را تيوال د؛يكني معرف هست كه طور آن

 شناخت بر هيتك با )ره (ينيخم امام. )21: همان(» است تيوال به اعتقاد ةالزمي اسالم حكومت
 استي مكتب ناب اسالم كه فشردند يمي پاي اديبن باور نيا بر ناب اسالم از جانبه همه و قيعم
ي چگونگ هم و آموزد يم را ضيتبع و فساد ظلم، طاغوت، با مبارزه نيراست مؤمنان به هم كه
 در ناب اسالم امام، نگاه در. )421: 5 ج ،1378 ،ينيخم( را شرويپ وي مترق سالم، ةجامع كي يبنا

 از نگران يسطحي برخ نگاه در تا شود مين خالصه ميقد عصر به متعلق سننِ و آداب و ها آموزه
 مورد آنچه ةهم بلكه باشد، ناتوان ديجد عصر انساني تشيمع وي معرفتي ازهاين بهيي پاسخگو

: 10 ج همان،( استي دسترس قابل ناب اسالم لياص هاي آموزه در زين است عصر نيا انسان ازين
 هاي توده به ناب اسالم شفاف و حيصحي معرف بر) ره( ينيخم امام اساس، نيهم بر. )94

 هيرايپ يب و حيصح شناخت به اگر مسلمان انسان رايز ،)162: 1 ج همان،( ورزند يم ديتأك مسلمان
 دانسته خودي مذهب يها تيمسئول ازي مهم بخش را مبارزه صورت نيا در ،ابد يدست اسالم از
  .)158 و 157 :1 ج ؛188: 5 ج همان،( پوشاند يم عمل ةجام آن به و

  
  بودني مردم. 4
 رايز ،ديآ يم شمار هب آني اصل ركانا از مبارزه بودني مردم) ره(ي نيخم امامي اسيس انديشة در
 وي آگاه سر از جامعه ك يشهروندان تا كه بودند آگاه قتيحق نيا بر درستي به امام

 نخواهد ريپذ امكان جامعه دري رييتغ ،نزنند الزم اقدام به دست و نخواهندي شناس تيمسئول
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 العبور صعب وي سخت از تصراح به امام نكهيا با مبارزهي روزها نيآغاز در ليدل نيهم به. بود
 راه نيا مردم ساختن داريب با كه ورزد يم ديتأك زين نكته نيا بر ،ديگو يم سخن مبارزه راه بودن
 خواهند قرار ميرژ مقابل در كه اند مردم خود نيا صورت نيا در رايز شد، خواهد هموار
 و سهيدس نيا مقابل در ميبتوان اگر ما «درآورد؛ي پا از را آنان دتوان ميني سالح چيه و گرفت
 ريتأث تحت و بخورند گول كه مينگذار و ميساز آگاه و داريب را مردم فقط شاه، يها توطئه
ي كار نيتر بزرگ ... ساخت ميخواه مواجه شكست با را او حتماً رند،يبگ قرار او بندهيفر ةبرنام
ي دارا كه ديد دياهخو وقت آن است؛ مردم ساختن متوجه و كردن داريب است ساخته ما از كه
» شود مين آن فيحر هم تانك و توپ و است ريناپذ زوال كه بود ميخواهي ميعظي روين چه

  .)134: 1 ج همان،(
 ةمقابل در كه ورزند يم ديتأك نكته نيا بر طاغوت، با مبارزه در مردم به دادن اصالت با امام

 نه است ميرژ ،دهد يم لزوا و شكست به تن قطعاً آنكهي طاغوت ميرژ ك يو ملت ك ينيب
 سيرة به را نيد عالمان مبارزه،ي مردم ركن تياهم بر ديتأك با) ره(ي نيخم امام. )151: همان( مردم

 اسالم غيتبل وي معرف به تنها و كه ياريبس يها رنج تحمل با كه سازد يم متذكر) ص (اكرم امبريپ
 حضور يپرست بت و شرك هيعل بارزهم متن در كه بودند مردم آنگاه و پرداختند مردم انيم در
. )30 و 29 :2 ج همان،( آوردند ديپد را اسالمي جهان تمدن وي اسالم تيحاكم ،و اسالم ندافتي

 كه آنجا ؛است ميكر قرآن حيصر نص از برخاسته زين مبارزه در مردم تيمحور بهي نگاه نيچن
 مردم اميق هدف به زانيم و كتاب و روشن معجزات و ادله با همراه راي اله امبرانيپ بعثت قرآن
 صراحت به گريد يا هيآ در ميكر قرآن. )25 :ديحد( است دهكر عنوان قسط و عدالتيي برپاي برا

 تيوضع خود تالش و همت با كه هستند جوامع شهروندان و مردم نيا كه كند يم اعالم
  . )11 :رعد(» باَنفُسهم ما روايغي يحت بِقومٍ ما رُيغيال اهللا انَّ«: دهند مي رييتغ را جوامع
ي فراد وي مثن هللا تقوموا اَن بواحده اَعظُكُم انما قُل «ةفيشر ةيآ بر هيتك با) ره(ي نيخم امام

 اشخاص فقط نه )108: 4 ج ،1378 ،ينيخم( دانسته مؤمنان همه متوجه را مبارزهي اله فيتكل ،)46 :سبأ(
 ةفيوظ نيا و كرده نظر صرف مبارزهي مردم نقش از ندارد حق كسهيچ سبب نيهم به. ينيمع

 ميرژ هيعل مبارزه در مردم امام نگاه در. سازد محدودي نيمع اشخاص ا يگروه به راي همگان
 در استقامت رايز ،دكنن استقامت راه نيا در اند موظف و  كرده عملي قرآن فرمان نيا به طاغوت

ي برا ديكن اميق اند فرموده كه را اول امر...  ديكرد اميق ملت شما «است؛ قرآن فرمان زين راه نيا
 )112 :هود(» معك تاب من و اُمرت كما فَاستقم«: دوم امر است ماندهي باق د،يكرد اطاعت خدا

ي عمل سيرة وي نظر انديشة در. )494: 7 ج ،1378 ،ينيخم(» ديكن حفظ را اميق نيا د،يكن استقامت
 نشستن بار به از پس بلكه ست،ين مبارزه زمان به محدود فقط مردم تيمحور ،)ره (ينيخم امام

 وي اسيس نظام نوع خودي اسالمي باورهاي مبنا بر كه هستند مسلمان مردم نيا باز مبارزه
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 نيتر يميقد در توان مي هم راي اديبن نگاه نيا انعكاس. كنند مي نييتع را كشور امور انيمتول
: 7 ج ،1378 ،ينيخم: ك.ر( شانياي بعد آثار در هم و )186 و 185 :اسرار كشف: ك.ر( افت يامامي علم آثار
  . ...)و 371: 21 ج ؛ 379 و 378 :18 ج ؛491: 16 ج ؛512

  
  مندي نظام وي سازمانده. 5
 نظام و نيمع سازمان بدون ،فراوان يها تيحساس و ها يدگيچيپ ليدل بهي اسيس ةمبارز گمان بي
 در زين قتيحق نيا. ابدي نمي دست نظر مورد جينتا هب و رسد نمي سامان به يا شده فيتعر
 به است؛ بودهي و توجه مورد دقت بهي پهلو ميرژ با) ره(ي نيخم امامي اسيس مبارزةي الگو
 ك يبراساس ديباي مردم مبارزة نيا كه كنند مي اعالم يروشن به آغاز همان از امام سبب نيهم

 ،است نواخته را اميق يها جرقه نينخست كه قم ةيعلم ةحوز و رديگ انجام نيمع سازمان و نظام
 براساس. )394: 3 ج ،1378 ،ينيخم( دكن اقدام كشور سراسري برا الزم سازمان و نظام جاديا در ديبا
 هاي انجمن ةنام بيتصو با مخالفت در كه مبارزه گام نينخست در )ره (ينيخم امام باور، نيهم
 منظور به را قم اول ترازي علماي اقدام هر از پيش است، گرفته صورتي تيوال وي التيا

 ،يو حضور با كهي نشست در و خواند يم فراي فور نشست بهي مقتض ميتصم اخذ و نظر تبادل
 خيش اهللا آيت منزل در ،يحائري مرتض خيش اهللا آيتي زبانيم به وي عتمداريشر ،يگانيگلپا اتيآ

 در طاغوت يها نقشه و دولت و شاه داماق يدورنما ،دشو مي برگزاري زد ييحائر ميعبدالكر
 به يروشن به راي اسالم ةجامع و زنان كشاندن فساد به و ها حوزه و تيروحان اسالم،ي انزوا
 امام آن، در اتخاذشده ماتيتصم و نشست نيهم در پي. )172: 1 ج همان، ،يروحان( كشد يم ريتصو
 ،ينيخم( دارد يبرم شاه به حيصر يمتلگرا ارسال قالب در را مبارزه گام نينخست) ره(ي نيخم

 مشابه يها نشستي برگزار نشست، نيهم در اتخاذشده ماتيتصم جمله از. )78: 1 ج ،1378
 مبارزه موضوع در اول ترازي علما انيم نظر وحدت جاديا و كشور تيوضع رصدي براي هفتگ

ي برا كشور بر اكمحي اسيسي فضا كردن روشن منظور به ييها اميپ و ها نامه ارسال نيهمچن و
ي نيخم امامي اسيسي مش ةمطالع. )174 و 172 :همان ،يروحان( است بوده ها شهرستان ميمقي علما

 بر هموارهي و كه گذارد مي ارياخت در يروشن به را قتيحق نياي پهلو ميرژ با مبارزه در) ره(
 بوده بنديپا آن به زين خود و دهكر ديتأك مبارزه در مداكار ساختار و سازمان وجود ضرورت

  .است
 محور عنوان به كه خواهد يم كشور سراسر در نيدي علما از امام ضرورت، نيهم ةيپا بر
 محور نيا گرد بر خواهد يم مسلمان مردم از و دهكر حفظ را خودي نيد اجتماعات مبارزه،
 ماه تياهمي ادآوري. )407: 1 ج ،1378 ،ينيخم( ندكني رويپ نيد عالمان هايدستور از و ،اجتماع
 اعزام منبر، اهل و وعاظي برا نامه ارسال ،ينيد مبلغان به آن از حيصح يمند بهره و محرم
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 گنجاندني برا) ع (تيب اهل ذاكران از درخواست ،)232 و 194: همان( كشور نقاط به توانا مبلغان
 ها يزن نهيس و ها نوحه در عتيشر انصار و انتيد و فقه مراكز و اسالم بر وارده يها بتيمص

 مبارزهي اسالم مقاصد ازي بانيپشت و نييتب منظور بهي اتينشر انتشار درخواست و )230: همان(
 با مبارزه به يبخش انسجام منظور به) ره(ي نيخم امام كه استي اقدامات ازي همگ ،)220: همان(

  .اند داده انجامي پهلو ميرژ
 ةمبارز دادن قرار الگو با مبارزه در مندي نظام و سازمان وجود ضرورت موضوع در امام،
 ضرورت بر نكهيا بر افزون د،يزي يطاغوت دستگاه با شيباوفا اران يو) ع (نيحس امام حضرت

 پرده زيني پهلو ميرژ با مبارزهي نيد تيماه از يروشن به ،ورزد يم ديتأك مبارزه مندي نظام
 چه ديبا وضع دانيم در كه كرد ميلتع ما به خودش كار از دالشهداءيس حضرت«: دارد يبرم

 ديبا اديز تيجمع با كم تيجمع ك ينيب مبارزه نكهيا تيفيك را، مبارزه تيفيك ... و باشد جور
 با دارد، دست در را جا همه كهي قلدر حكومت ك يمقابل در اميق نكهيا تيفيك باشد، چطور

  .)56: 17 ج همان،(» باشد چطور ديبا معدود عده كي
 مبارزة جمله از و امور ةيكل در مؤمنان مندي نظام وي سازمانده ضرورتي نقرآي مبنا 

 ؛80 :نساء() ص (اكرم رسول از مؤمنان تيتبع و اطاعت وجوب كه استي متعدد اتيآي اسيس
 ياياول را مؤمنان كهي اتيآ نيهمچن ؛اند دهكر اعالم را )59 :نساء( األمر ياول و )132 و 32 :عمران آل

 :عمران آل( اند فراخواندهي برادر و وحدت به را مؤمنان آنكه ا يدانسته )72 :انفال ؛71 :توبه( گريهمد
 به مؤمنان توسط راي سازمان انسجام و مندي نظام از يا نمونه ليذ ةيآ در ميكر قرآن. )103
 لَم جامعٍ اَمري عل معه كانُوا اذا و رسوله و بِاهللا آمنُوا نيالّذ المؤمنونَ انّما«: است گذاشته شينما
 استَأذَنوك فاذا رسوله و باهللا ومنونَ ينيالذ اولئك ستأذنونك ينيالذ انَّ ستَأذنُوهي يحتّ ذهبواي

 مؤمنان هيآ نيا. )62 :نور(» ميرح غفور اهللا ان اهللا لَهم واستغفر منهم شئت لمن فأذَن شأنهِم لبعضِ
 تيمع دري جمع كار در كه آنگاه و داشته مانيا او رسول و خدا به كه داند يمي كسان فقط را

 انجام بهي و ةاجاز و اذن با را خود امور بلكه ،كنند مين يخودسر دارند حضور خدا رسول
» جامع امر «لفظ تيعموم به با توجه ،استي نظام امور فهيشر ةيآ نزول مورد گرچها. رسانند يم

 ازيني رهبر محور بر مؤمنان اجتماع به آنها در كهي امور ةيبه كل را هيآ توان مي] يجمع كار[=
ي عن يخدا، رسول با تيمع فهيشر ةيآ ،گريدي سو از. )166: 15 ج ق،1417 ،ييطباطبا( داد ميتعم است،
ي حاو مطلب نيا و شمردهي واقع مؤمنان شمار در فرد گرفتن قرار طيشرا از راي اله رهبر
 خودي اجتماع امور دري واقع مؤمنان نكهيا جمله از است، مؤمنان مندي نظام دري مهم نكات
 لوازم ةهم به و كنند مي اجتماع ،است برخورداري اله تيمشروع از كهي رهبر گرد بر فقط
 متذكر خداوند بعد، ةيآ در. زنند ينمي خودسر به دست هرگز و ندا ملتزمي رهبر نيچن با تيمع
 و فتنه به او يها فرمان بهي عمل التزامي منها رسول با تيمع كه شود مي حساس ةنكت نيا
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 هيتك با) ره(ي نيخم امام. )63 :نور( شد خواهد منجري اله سخت عذاب وي اجتماع ومرج هرج
 كهي مؤمنان انيم در موجود نظام و سازمان از ،)22 :مجادله ؛56 :مائده( ميكر قرآن اتيآ ازي برخ بر
: نديگو يم حزب نيا فيتوص در و كرده ادي» اهللا حزب «به ،اند برخاسته مبارزه بهي پهلو ميرژ با
 قيدق انضباط از رفتار و اعمال در و است رفتهيپذ را اسالم اصول و نيمواز كهي مسلمان هر«
 و حزب نيا هايدستوري تمام و است اهللا حزبي اعضا از عضو ك ياست، برخورداري عيش

 امروز متداول يها حزب از ريغ حزب نيا .است كرده انيب اسالم و قرآن را آن يمش خط
 مبارزهي اسالمي شعارها با كه مرد، و زن از هستند كهي سن هر در رانيا مردم امروز. استيدن
 .)408: 5 ج ،1378 ،ينيخم(» هستند اهللا حزب جزء كنند مي

  
  جهينت

 در ده،دا اختصاص خود به را) ره(ي نيخم امام پربار اتيح ازي مهم فصل كهي اسيس ةمبارز
 دادن قرار هم كنار از كه است برخورداري خاص يها يژگيو ازي وي عمل سيرة وي نظر انديشة

 هاي آموزه بر منطبقي اسيس مبارزة ازي ممتازي الگو به توان مي آنها قيدق يبند صورت و
 است مجاز و مشروع آنگاهي اسيس مبارزة ،يقرآني الگو نيا در. افت يدست ميكر قرآن حيصر
 نيچن. باشد نداشته دخالتي گريد ةزيانگ آن در و باشد برخوردار» هللا اميق «تيماه از كه

 تابع اهداف، و ها روش محتوا، در و دارد قرار مؤمناني اله فيتكال شمار در يا مبارزه
 توأم شناخت وي آگاه با انجام تا آغاز از يتيماه نيچن با مبارزه. است اسالم لياص هاي آموزه
 ةجامع كه آنگاه يا مبارزه نيچن. دهد يم دست از را خود لياص تيماه آن،ي منها و است
ي نابود خطر در ناب اسالم ا يطاغوت تيحاكم گانگان،يب ةسلط فساد، ظلم، معرض دري اسالم

 به سبب نيهم به و شود مي شمرده مسلماناني نيد فيوظا از ،رنديگ قرار انحراف و فيتحر اي
. زديخ يبرم آناني نيد مانيا و نياديبني باورها از كه استي مردم يا مبارزه كلمهي واقعي امعن
 نيآفر نقش و مؤثر يحضوري اسالم ةجامع شهروندان عموم نكهيا با مبارزه،ي قرآني الگو در

ي اجتماع ومرج هرج به و دشو مين مخدوش مبارزه مندي نظام و سازمان انسجام، گاه چيه ،دارند
ي اله تيمشروع از برخورداري رهبر محور بر» هللا اميق «تيماه با رزهمبا رايز ،كند ينم دايپ ليم
ي حت و مسلمان شهروندان عموم كه شود مي سببي ژگيو نيهم و رسديم سامان به
 به گاهيجا همان در و رنديگ قرار خود خاص گاهيجا در مشروعي رهبر اذن به رمسلمانيغ
 دتوان مي فقط ،هايي ويژگي و تيماه نيچن باي اسيس مبارزة ديترد بي. بپردازند نقشي فايا

 در دقت. برسد سامان به و شود خلق ناب اسالم و ميكر قرآن هاي آموزه به باور براساس
 الگو نيا براساسي اسيس مبارزة كه گذارد مي ارياخت در را مهم ةجينت نيا مذكور يها يژگيو

 شمار به اصل آن در كنندگان تشركي برا آنچه رايز ،شود مواجه شكست با دتوان مين گاه هيچ
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 ةجينت حصول گرو در تيموفق ،ياله فيتكال انجام در و استي اله فيتكل انجام ،ديآ يم
 اگري حت ،برسد سامان به ها يژگيو نيا با يا مبارزه كه يدرصورت اساس نيا بر. ستيني ظاهر

 دشمنان با مصاف در آن در كنندگان شركت ةهم آنكه ا يابدين دست متعارفي ظاهر جينتا به
  .  شود مي شمرده موفق و مشروعي عمل مبارزه آن برسند، شهادت به

 به مؤمن جان عمق از و ناب اسالم و قرآن مكتب نيراست شاگرد كه) ره(ي نيخم امام
ي الگو نيا ،يپهلو ميرژ با خودي اسيس مبارزة دورة در ،اند بودهي آسماني وح هاي آموزه

 و رتيح بهت، كمال در گونه نيا و دادند قرار رانيا ملت و خود اميقي مبنا راي قرآن ليبد يب
 بخش بر و آمد ديپد رانياي اسالم انقالب جهاني اسيس شمندانياند و استمدارانيسي ناباور
  .افكند پرتو معاصر جهاني اسيس معادالت از يا عمده
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