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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  
  

  پيشگفتار ناشر
يك درس در يك  هاي دانشگاه پيام نور حسب مورد و با توجه به شرايط مختلف كتاب

و  ،، مـتن آزمايشـگاهي، فرادرسـي   كتـاب درسـي  صـورت   بـه  يا چند رشتة دانشـگاهي، 
  . دنشو درسي چاپ مي كمك

نيازهـاي  ي صاحب اثـر اسـت كـه براسـاس     مهاي عل ثمرة كوشش درسيكتاب 
، طراحـي   هـاي مصـوب تهيـه و پـس از داوري علمـي      درسي دانشـجويان و سرفصـل  

پـس از  . رسـد  به چـاپ مـي   ،آموزشي علمي و هاي در گروه آموزشي، و ويرايش علمي
 هايبـا دريافـت نــظر   ها و داوري علمي مجدد و  نظرخواهيبا چاپ ويرايش اول اثر، 

صـاحب اثـر در كتــاب تجديدنــظر     ،متناسب با پيشرفت علوم و فناوري و اصـالحي
  . شود چاپ ميجديد  زباني و صوري با اعمال ويرايش كتاب ويرايش جديد كند و مي

 كمـك اسـتفاده از آن و  است كه دانشـجويان بـا    راهنمايي) م( متن آزمايشگاهي
  . دهند آزمايشگاهي را انجام مي و كارهاي عملي ،استاد

ـ  بـه منظـور غنـي   ) ك( درسي كمكو ) ف( هاي فرادرسي كتاب ر كـردن منـابع   ت
دانشـگاه   وبگـاه ند و يـا در  شـو  و بر روي لوح فشرده تكثير مـي درسي دانشگاهي تهيه 

  . گيرند قرارمي
  

 محتوا    و تجهيزات آموزشي وليدمديريت ت
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 مقدمه

صول به و ابي ويعلوم اجتماعي وسياسي نشان داده كه دست علمي در تجارب تاريخي و
خدشه از روندها، جريانات، حقايق  بي فهم كامل و ناپذير و خلل يك نتيجة قطعي و

  بسي مشكل و،  وقايع تاريخيخصوص بهعقيدتي،  مسائل مختلف فقهي و امور و
كاوش فراوان  فالسفه با تفحص و ،اگرچه، پيوسته محققين، فقها واست بودهدشوار 
هاي مؤثري نيز دست  به نتايج و موفقيت نموده و بخشي از حقايق را روشن اند توانسته
، غالب آنها اذعان شود ميقابل استناد، مطرح  آنجا كه بحثي علمي و ذلك معيابند، 

 صورت بهلذا آنچه  .وقايع به سادگي ميسر نيست كامل حقايق و  كه ارائه دقيق وكنند مي
 براي اي وسيله تنها ، ودهثابت نب ، نتايجي مطلق وشود ميخطابه ايراد   كتاب و، مقاله

  .مكشوفه است اي فراسوي انسان جهت نيل به امور غير دريچه تقريب به اهداف و
رود با  احتماالً نواقصي را به همراه خواهد داشت كه اميد مي تحقيق حاضر نيز

تدوين  جهت تبيين و گامي باشد در شده و اصالح ، انبنظرتوصيه صاح راهنمايي و
  .مينظريه انقالب اسال

ي ها ديدگاه ، تكامل مباحث تئوريكي آنو توسعه و در زمينه پيدايش انقالب 
شرق از مصريان قديم و و متفكرين غرب  بعضاً متفاوتي توسط دانشمندان و بسيار و

 فالسفه يونان باستان گرفته تا نظريه پردازان پيشتاز انقالب انگلستان و نيز انديشمندان و
  با اين حال در، است شدهماركوزه، ابراز و لنين يا آرنت و س يي نظير ماركها تئوريسين

، آن هم  خورد  اثري به چشم نمي،تئوري تشيع ديدگاه اسالمي و اين مجموعه حجيم از
مدلول  قابل اعتنا بوده و كه ديدگاه اسالم راجع به انقالب بسيار دقيق و درحالي

اي درمتن اصول  وجود چنين پديدهعقايد اسالم حكايت از  تاريخ و يي از فقه وها بخش
  .كند ميبنيادهاي آن  و

مانع  روند تحوالت گذشته، تعبيري يكسان، جامع وو تاريخ عقايد سياسي  هرچند در
اين همه معاني و توصيفات اطالق  فراتر ازآن لفظي واحد بر از انقالب ارائه نشده و

اين  دقيق از نها تعريفي منضبط وفقه اسالم نه ت  سنت و، كاوش در كتاب ، تعمق واست شدهن
 اركان، ، دست خواهد داد، بلكه وجوب، حرمت ه اجتماعي آن ب–پديده به مفهوم سياسي 

طبعاً  .معين خواهد كرد  مشخص و، تكامليشروند مدارج آن را نيز در  مراحل و عناصر و
 قات مدون ونقصان تحقي كمبود و ي انقالب، ريشه درها تئورينيافتن اين مبحث در  عنوان

هفت
 



 

ي ها تحليل  وها برداشتتوجه به   كه نگارنده با، تأليفات كالسيك در همين خصوص داشته
يي از ديدگاه اسالم راجع ها جنبه كند مي تالش ، مراحل تكوين آنو ارائه شده در زمينه انقالب 

  .تحليل قرار دهد  مورد بررسي و، به اين پديده را مطرح نموده
 ، كند ميرا در پژوهش درمورد چنين موضوعي تشديد آنچه گرايش نويسنده 

 ، نويسندگان غيرمسلمان به اسالم وارد ساخته هاي ناروايي است كه مستشرقين و تهمت
 توجيه استبداد و  استثمار مردم و،  مؤثر براي تخدير نيروهاي انقالبياي وسيلهآن را 

  :ويسدن توماس آرنولد مي .اند جلوه داده ستمگري سالطين خود سر
 نوعي از حكومت استبدادي و ، شناسايي قرار گرفته خالفتي كه مورد قبول و«

 .باشد سلطه مطلقه برخوردار مي ظالمانه است كه خليفه از اختيارات نامحدود و
  ».گونه حكومت، وظيفه مردم صرفاً اطاعت محض است در اين

  :دارد  مرجليوث اظهار مي
 –كاري كه بكند  هر عي كه باشد ونو  هر-پادشاهي كه به سلطنت نشست« 

ضديت با پادشاه خود  اعتراض و ديگر براي توده مسلمان هيچ حقي در
  .»نيست

  :گويد ميمك دونالد نيز 
 آن معنايي كه از –توان خليفه را يك حكمران مشروطه خواند  درهرحال نمي« 

  1».شناسيم قانون اساسي مي مشروطه و

 دريك كلمه شرايع ،  ياد كردهها ملتبه عوان افيون الحادي ماركسيسم نيز ازدين  مكتب
بيانية اتحاديه جماهير  در .داند ميآسماني را به مثابه زنجيرة گران برپاي همة خداباوران 

  :شوروي آمده است
هميشه و مانند ديگر اديان هميشه سير ارتجاعي را طي كرده است اسالم به « 

ر براي مكيدن خون طبقات  دردست طبقات ارتجاعي استعمارگاي وسيله
 جهت به بندكشيدن اي وسيلهنيز براي استعمارگران بيگانه  و .است بودهكارگري 

استعمارگري را موجه  دو نظام طبقاتي و قرآن هر سنت و .است بودهملل شرق 
  2».شمارند مي
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آراء فقهي غالب رهبران  تأثر يك مسلمان واقعي است، فتاوا و آنچه ماية تأسف و
سلطنت زمامداران ستمگر را   سياسي اهل سنت است كه مشروعيت امارت وفقهاي و

 اين عده نه تنها به حرمت قيام و .اند به طرفداري از حفظ وضع موجود پرداخته تاييد و
انقياد از آنها را  اند، بلكه اطاعت و انقالب مسلحانه مردمي عليه اميران جائر فتوا داده

 .اند منكرات آنها امر كرده سكون در قبال تحريفات و واجب اعالم داشته و به سكوت و
هاي ذهني و منابع مستند براي متفكران و  هايي مايه انديشه ترديد چنين فتاوي و بي

در همين رابطه عالمه اميني . است بودهي آنها ها نويسندگان غربي در تأليفات و نوشته
 كه بر تحريم انقالب كند مينخست تعدادي از اخبار و احاديث اهل سنت را نقل 

با عنايت و توجه به چنين احاديثي «:نويسد سپس مي. مردمي و قيام مسلحانه اشعار دارد
طوري كه امام  هب ،»ل و خلع امام فاسق نظر داده استبود كه جمهور تسنن به عدم عز

 بر جور و ستم حاكم بايد صبر نمود و از خروج و توطئه :ته استفاحمد به تصريح گ
صبر و :  كه گفتاست شدهو لذا از او روايت . يه پادشاه بايد دوري جستچيني عل

و اگرچه زمامداران . ي زير سلطه و حكومت سلطان جائر يا عادل واجب استيشكيبا
  1.كسي حق خروج و قيام عليه آنان را نخواهد داشت. جور و ستم پيشه نمايند

  :نويسد ميمحمد ابوزهره 
 كه است شده، مالك و شافعي و احمد نقل خبر فوق از پيشوايان اهل سنت

 زرقاني نيز در شرح موطاء مالك رأي جمهور اهل سنت و رأي 2.ي دارديشهرت روا
  :كند ميمالك را چنين نقل 

 به ظلم و  بر اين است كه اگر امام و پيشوارأي امام مالك و جمهور اهل سنت«
  3».استستمگري پرداخت اطاعت و فرمانبري بهتر از خروج و طغيان 

الدين نووي شافعي در شرح صحيح مسلم ذيل احاديث و رواياتي كه دال بر  حافظ محي
  :دارد  اظهار ميتتحريم انقالب اس

ده كرديد، كراهت ورزيده، سخن اگر عمل مكروه و منكري را از حكام مشاه «
 قيام و خروج بر سالطين و قتال ، ليكن به اجماع و اتفاق مسلمين. دييگوحق 
شود، هر چند زمامداراني ستمگر، فاسق و ظالم  مي ان امري محرم شمردهبا آن
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باشند، جماهير اهل سنت از فقهاء محدثين و متكلمين همه بر اين قولند كه 
امام و سلطان با فسق و تبهكاري و ظلم و تعطيل حقوق از منصب خود منعزل  

ت او را موعظه شود و خروج نيز عليه او جايز نبوده بلكه واجب اس خلع نميو 
 1».و تخويف نمايند

ي خود، از متون يابهام نگارنده با توجه به شناخت و آشنااين براي رفع بنابراين 
نتايج ي انقالب در غرب، ها تئوريي از فقهي و تاريخ و عقايد اسالم و نيز برداشت ذهن

  .دركدر يك مقدمه و پنج فصل ارائه خواهد را اين موضوع پيرامون تحقيق پژوهش و 
مشروعيت انقالب درخصوص بحث و بررسي همچنين نوشتار حاضر، 

ي علما و سران اهل سنت مبني بر تحريم ها استداللاسالمي را كه شامل توجهات و 
انقالب و وجوب سكوت و سكون مردم در قبال سالطين جور و ظلم، و نيز ادله و 

الب عليه زمامداران براهين و فتاوي فقهاي شيعه كه بر جواز و احياناً وجوب انق
توضيح . دهد مي، را مورد بحث و كنكاش قرار كند ميستمگر و خود رأي، داللت 

نظر نبوده، هر چند اجماالً و  خصوص مطمح ي متفكرين غربي دراينها ديدگاهآنكه 
در توضيح و تفسير . هاي برخي از آنها خواهد شد اي به انديشه به اختصار اشاره

اي از انقالب در اسالم ارائه خواهد  ا، تعريف گونهه  شبههموضوع و رفع ابهامات و
فصل سوم،  در. شود ميي عمده آن توضيح و تبيين ها شاخصشد و خصوصيات و 

امر به «با توجه به دخول مفهومي انقالب به معناي سياسي اجتماعي آن در فريضه 
مورد به تفصيل شرايط و مراحل و درجات امر و نهي » معروف و نهي از منكر

ي انقالب و ادله ها انگيزهو در پايان . بررسي و ارزيابي قرار خواهد گرفت
مبحث ديگري كه جلب توجه . مشروعيت انقالب اسالمي مطرح خواهد شد

فعل «و » ترك معروف« كلي تحت عنوان طور به شرايط انقالب است كه نمايد مي
 و تحقيقات تر  ليكن بحث مفصل و عيني آن فرصت زياداست شدهبيان » منكر

  .است شده كه در اين كتاب مطرح نطلبد ميبيشتري را 
عنوان كتاب حاوي مفاهيم كلي و فراگير انقالب، اسالم و انقالب اسالمي است 

ها، توضيح  ترشدن موضوع و دقت بيشتر در تجزيه و تحليل داده كه جهت روشن
  .رسد مي نظر بهمختصر و كوتاهي از چنين مفاهيم الزم و ضروري 

                                                                                                                  
 

  

 .36، ص 8الدين نووي، شرح صحيح مسلم به هامش ارشاد الساري، ج  حافظ محي .1

 ده



 

  :است كرده چنين معني را آندكتر محمد معين : انقالب در لغت
  .شدن  برگشتن از حالي به حالي، دگرگون.1
  .ديدن برگشتن اگر  زيروروشدن، و.2
  .تگي، تغييرش برگ. 3
  آرامي   شورش و بي.4
  1.حكومت موجود  و ايجاد حكومتي نوكردن  اي براي واژگون شورش عده) سيا (.5

  :ده استمدچنين آ» م سياسيفرهنگ علو«و در 
 يكي از صورت بهبراي نخستين بار ) انقالب ( Revolutionدر سده هفدهم واژه 

و اين مضمون استعاري يا مجازي بيش از گذشته به .  رفتكار بهاصطالحات سياسي 
بازگشت به نظمي كه از پيش «و » گردش به جاي اول«يعني . مدلول اصلي نزديك شد

واژگوني تمام عيار حكومت و يا « اين اصطالح به 1600 سال از» است شدهتعيين 
 2».است شدهاطالق » دولت، و جايگزيني حاكم و يا دولت جديد از طريق خشونت

  :نمايد ميآن را چنين توصيف » فرهنگ سياسي«داريوش آشوري نيز در 
تحوالت ناگهاني و شديدي كه در اوضاع سياسي و اجتماعي و اقتصادي روي «

مستقر جاي خود ) با نظام حقوقي و اجتماعي و اقتصادي( و يك دولت دهد مي
گونه تحول غالباً با استعمال زور و خشونت و طغيان  اين. دهد ميرا به ديگري 

 استاد مطهري نيز در ديدي سياسي انقالب را عبارت از طغيان و 3».مردم است
د براي ايجاد عصيان مردم يك ناحيه و يا يك سرزمين، عليه نظم حاكم موجو

  4.داند مينظمي مطلوب 

 از است عبارتانقالب « :نويسد ميدكتر داوود باوند در تعريف و تبيين اين پديده 
ي فاحش و ناگهاني در نظام سياسي اجتماعي، اقتصادي فرهنگي جامعه كه ها دگرگوني

كه انقالب اجتماعي مورد  يتورصدر. مسالمت باشديا ممكن است توأم با خشونت و 
كه  يي انقالب زيرين و درجارا آنبحث با شركت گسترده مردم و توأم با خشونت باشد 

تحوالت مزبور تحت هدايت و رهبري خود اليت با هئيت حاكمه با مسالمت و بدون 

                                                                                                                  
 

  

  .387، ص 1ج » فرهنگ فارسي«محمد معين،  .1
  35، ص 3ج ) ،1366شركت نشر ويس : تهران(چاپ اول » فرهنگ علوم سياسي«غالمرضا بابائي، دكتر بهمن آقائي،  .2
 .37ص ) 1368انتشارات مرواريد، : تهران(، چاپ چهاردهم »فرهنگ سياسي«داريوش آشوري،  .3
  ».30 و ص 21ص ) تا بيانتشارات صدرا، : تهران(پيرامون انقالب اسالمي «مرتضي مطهري، ... آيت ا. 4

 يازده



 

  1».نامند رين ميب انقالب زرا آنونريزي انجام گيرد خ
غيير و تحولي در ناگفته نماند كه انقالب به معناي اعم خود شامل هر دگرگوني و ت

نقالب گيرد از قبيل انقالب ادبي، ا وضع موجود است كه ابعاد وسيعي را دربرمي
ي، انقالب عربي، انقالب يا انقالب سبز، انقالب روستايبورژوازي، انقالب كشاورزي 

ي اصطالحي و سياسي كه در اينجا فقط معنا... مدني، انقالب مذهبي، انقالب مسلسل و
اما راجع به . مورد توجه قرار گرفته است» انقالب كالسيك «عبارتي بها ياجتماعي آن و 

 تعاريف مختلفي ذكر خصوص دراينتعريف انقالب اسالمي بايد اذعان كرد كه 
ين توصيفي كه نگارنده از آن در هر دو مفهوم زيرين تر ين و جامعتر  اما دقيقاست شده

نظر در توصيفات  ي اسالم و امعانبا توجه به چارچوب كل) انقالب و اصالح (و زبرين 
  :از است عبارتاجماالً و مقدمتاً  ،دهد مياجتماعي انقالب ارائه و تعاريف سياسي 

 ،  كه از طرف مردمي آگاه، متحول و شعوريافتهيامر به معروف و نهي از منكر«
زمان و جمعي در مقابل سلطان و يا هئيت حاكمه   همطور بهبا انتخاب و اختيار 

، ها ساختتحول در  منظور تغيير و  خاص به متخطي، طي مراحليجائر و
تر احياء سنن و معارف  ي مسلط، و به تعبير صحيحها ارزشها و  نهادها، ارج

، تحريفات و منكرات، تحت رهبري واجد شرايط، كه ها بدعتالهي و واماته 
  ».گيرد آميز است صورت مي معموالً خشونت

  :ر اشاره به نكات ذيل دارد نيز در اين نوشتااسالمواژه 
  :باره  مشروعيت و جواز آن، كه دراينخصوص بهي اهل سنت راجع به انقالب، ها ديدگاه) الف

  . احاديث و روايات وارده صحاح و سنن.1
  . فتاواي رهبران و ائمه و فرق تسنن.2
د هاي فقهاي سياسي اهل سنت، مطرح و مورد نقد و بررسي قرار خواه آراء و انديشه. 3

  .گرفت
 ي تشيع درخصوص حق انقالب و شورش از سوي مردم عليه حكام جور وها ديدگاه) ب

 سيره تاريخي ائمه و نيز آراء و تفكرات فقهاي ، ظلم كه شامل احاديث، روايات، آيات قرآن
 آيات قرآن و سيره تاريخي خصوص به و براهين از آنها ها استدالل، كه طبعاً در باشد ميشيعه 

  .استفاده و استناد خواهد شد) ص(سران مذهبي و نيز سنت رسول اهللا ائمه و 

                                                                                                                  
 

  

 .2 ـ 1صص  )1366، )ع(دانشگاه امام صادق : تهران(، بخش آزاديي ها نهضت و ها انقالبداوود باوند،درسنامه تئوري  .1

 دوازده



 

 ها ماركسيستشناسان غربي و نيز   كه بيان شد غالب مستشرقين و اسالمطور همان
 ابزار و را آناسالم را مذهبي مناسب براي توجيه سلطنت زمامداران جائر دانسته و 

. اند ي و ستمگري معرفي نمودهأيبخشيدن به استبداد و خودر يزي براي مشروعيتاودست
 مستمد و اند بديهي است، چنين برداشت و تلقي از اسالم كه مستشرقين ارائه داده

مستند از اقوال و احاديث صحاح و رهبران اهل سنت مبني بر سكوت برجوري است 
با توجه به اظهارات فوق .  مانده استجاي به آنها رواييكه در كتب فقهي، تاريخي و 

:  اين است كهشود مي كه قابل طرح بوده و به ذهن متبادر سؤاليين تر  و عمدهينرت مهم
ي ها چارچوبآيا از ديدگاه اسالم، انقالب به مفهومي سياسي اجتماعي با توجه به 

 ادله مشروعيت ينتر مهم از بنيان مشروعي برخوردار باشد يا خير؟ دتوان ميتئوريكي آن 
  و جواز انقالب چيست؟

ال ؤوش پيرامون موضوع تحقيق و نيز يافتن پاسخي مناسب براي سبحث و كا
  :شود مي است كه ذيالً عنوان هايي پرسشفوق مستلزم توضيح و تبيين 

  ؟است بوده روند تحوالت و سير تاريخي پديده انقالب چگونه .1
 سياسي، بار خشونتي ها اي بين انقالب با ساير پديده  آيا مشخصه و يا وجه مميزه.2

ي چون اصالح آميز مسالمت كودتا، شورش، آشوب، مقاومت، نهضت و يا پديده چون
  وجود دارد؟

  جايگاه انقالب به مفهوم سياسي اجتماعي در چارچوب كلي اسالم كجاست؟ و.3
  تعريف خاص اسالم از آن چيست؟

  ي عمده آن كدامند؟ها شاخص عناصر و اركان مميزه انقالب اسالمي و .4
  ات دارد؟فهب اسالم با اصالح تباين و منايده انقالب در اسالم آيا مذول پد با فرض قب.5
 آيا به مجرد خطا و انحراف حاكم، انقالب مسلحانه عليه او تجويز خواهد شد و يا .6

  مراحل و مراتب خاصي براي آن منظور است؟
  امر به معروف و نهي از منكر مفهومي كلي است كه انقالب يكي از مصاديق بارز آن.7

با چنين فرضي آيا امر به معروف و نهي از منكر مقيد به شرايط و در . است
  چارچوب مراحل و مراتبي خاص است؟

  ي و براهين اهل سنت مبني بر تحريم انقالب چيست؟ها استدالل.  8
   ادله مشروعيت انقالب از ديدگاه شيعه و اقليت اهل تسنن كدامند؟.9

 سيزده



 

ي كمك شاياني در ايضاح مطلب و ارائه  فرعسؤاالتبديهي است پاسخ به اين 
  .، كه نتيجه آن اثبات و يا رد فرضيه نخستين خواهد بودنمايد مي منسجم يطرح

  : كهها فرض حال با قبول اين پيش
هاي قدرتمندي در رشد و توسعه سياسي و   انقالب يكي از عوامل مؤثر و اهرم.1

ها، از قبيل بحران مشروعيت،   غالب بحرانكه طوري بهاجتماعي جامعه در كشور است 
 كه انقالب اسالمي طور همان. مشاركت، توزيع و هويت از اين طريق مرتفع خواهد شد

  . آورده استوجود بهايران تحوالتي را در اين زمينه 
يي بر مباني دموكراتيك و مردم ساالري استوارند كه حق اصالح و ها حكومت .2

  .مگر را رسماً و عمالً پذيرفته باشنداعتراض براي مردم عليه حاكم طاغي وست
  . فرضيه زيرا به عنوان نقطه آغازين پژوهش مطرح ساختتوان مي

از ديدگاه اسالم ) چه از ذيل و چه از صدر(انقالب به معناي اعم خود 
 تشيع نه تنها از بنيان مشروعي برخوردار بوده و جو از آن بال مانع است خصوص به

  . استناپذير اجتنابآن نيز بر مردم مسلمان ثابت و بلكه در برخي شرايط وجوب 
براي بررسي اين مطلب نگاهي به قرآن كريم، مجموعه روايات اسالمي، سيره 

  .ي از نظر خواهد گذشتتي آها بخشقالء خواهيم داشت كه در پيامبران و ع ائمه و
نگارنده در تحقيق و نوشتار حاضر در پي وصول به هدف و يافتن علل و 

ي انقالب و ادله مشروعيت و جو از آن در اسالم و نيز يافتن پاسخي مناسب ها هانگيز
ضمن ؛  تحريم انقالب و خروج بالسيف استي قائلين بهها استداللدر قبال براهين و 

 از توصيف و نيز تبيين تاريخي هم مورد ييها جنبهآنكه هر كجا ضرورت افتاده است، 
  .است شدهاستفاده واقع 

هاي  ي، روند تاريخي پديده انقالب و سير انديشه متفكرين تئوريسينفصل اول حاو
  . انقالب است

فصل دوم به تبيين و تعريف انقالب در اسالم و ذكر خصوصيات، اركان، عناصر 
 داشتن رهبري فقيه و عادل، ، بودن ، عموميبودن ي آن از قبيل مردميها شاخصو 

  .تحليل نموده است نيز تجزيه وآن پرداخته و مراحل آن را ... بودن فرهنگي
ط و مراحل آن و يفصل سوم به بيان اهميت امر به معروف و نهي از منكر و تحليل شرا

  .پردازد ميدخول مفهومي انقالب در اين پديده 

 چهارده



 

فصل چهارم نيز داراي دو بخش است كه بخش اول اختصاص به تجزيه وتحليل 
ل سنت و فتاواي رهبران و فرق آنها و نقد و بررسي اجمالي از احاديث و روايات اه

در بخش . گذارد ميي فقهاي سياسي تسنن را به بحث ها دارد و در آن آراء و انديشه
  .شود ميشيعه مطرح و عنوان ء دوم تفكرات فقها

 و ادله مشروعيت انقالب مطرح و مورد بررسي ها انگيزهفصل پنجم نيز مختصراً علل و 
  .و مداقه قرار خواهد گرفت

م به ذكر است در زمينه موضوع مورد بحث كتب و مقاالت بسيار متعددي الز
لذا نگارنده براي ارائه عيني مطالب و وصول به حقايق و نيز بررسي و  .وجود دارد

ارزيابي دقيق فرضيه نهايت سعي و كوشش خود را به عمل آورده است تا از منابع 
 مستقيم  و بدون واسطه طور هبدست اول و كتب و رساالت مختلف اهل تسنن و تشيع 

 و تسلط بر زبان عربي و ييطبعاً جهت انجام اين مقصود، آشنا. استفاده و استناد نمايد
 كه غالب كتب و مقاالتي كه در شود ميمتذكر . است بودهمتون فقه و تاريخي، ضروري 

ام  شواهد و مدارك و منابع اوليه و خصورت بهاين رابطه تأليف و تدوين يافته است 
چنين » انقالب«مورد استفاده واقع شده و كمتر در رابطه با موضوع يا تحت عنوان 

  .اند مباحثي مطرح شده
در خاتمه ضرورت دارد تا از حضرت آيت اهللا عميد زنجاني و آقاي دكتر حسين 

طبعاً .  تشكر نمايماند ساختهمند  بشيريه كه مؤلف را از نظرات ارزشمند خويش بهره
 با نظر خوانندگان و رود ميي اين نوشتار به عهده اينجانب است كه اميد ها همه كاستي

 .رأي ناصحان به حداقل ممكن برسد

 

 پانزده



 



 

  فصل اول

  سير تاريخي و روند تحوالت پديده انقالب

  مقدمه
 يك اصطالح سياسي از معني و مفهوم عنوان به» انقالب«در تاريخ عقايد سياسي واژه 

 و فالسفه سياسي در مسير پردازان نظريهبا حضور  و است بودهمشخصي برخوردار ن
.  معاني ارزشي و گاهاً مذمومي را به خود گرفته استتدريج بهرخدادهاي تاريخي 

 تعبيري واحد و تعريفي اند  انقالب نتوانستهپردازان نظريه غالب متفكرين و كه طوري به
لذا، بديهي . ائه دهندجامع و مانع كه تمامي معاني و مفاهيم تاريخي را شامل شود ار

 در گذشته چندان آشنا و مأنوس كنيم مياين واژه برداشت از است معاني را كه امروزه 
  .اند نبوده

مضافاً بر اين واقعيت كه هر انديشمندي به فراخور دانش و برداشت سياسي و 
ي را پيشنهاد خصوص بهاجتماعي خود از حقايق و رويدادهاي عصر خويش تعاريف 

 حتي لفظ مشخص و واحدي نيز ، ر اين پراكندگي در مفاهيم افزوده استداده و ب
تاكنون بر اين معاني ارائه شده، اطالق نگرديده است، و انحصار واژه انقالب در اين 

 عربي و ، انگليسي، زبان التين تعمق و تأمل در فرهنگ و. ني امري مقبول نيستامع
گ فارسي بيشتر كلمات آشوب و شورش، در فرهن. بيانگر چنين امري است... فارسي و

مشهور و مصطلح .... ياغيگري و قيام همانند قيام سربداران، قيام ابومسلم،  ، فتنه
رايج و مصطلح » واژه انقالب«و تنها در اوايل انقالب مشروطيت است كه  . است بوده

عني، ب الب بيشتر تحت عنوان كتاب جهاد،در فرهنگ عربي و فقه اسالمي از انق. گرديد
امر به معروف و نهي از منكر بحث و بررسي شده، كه گروهي آن را تجويز و برخي نيز 



 2     از ديدگاه اسالمنقالب ا  

 كه در امر خروج و قيام   و كساني؛اند  حاكم را مطلقاً تحريم نمودهقيام و خروج عليه
. ايشان مرگ بودزند كه سشد ميارجي و باغي قلمداد عليه نظام حاكم شركت داشتند خ

 را باغي پنداشته و قتال آنان نمودند ميا كه عليه امام عادل خروج فقهاي شيعه كساني ر
ند را وظيفه امر به معروف كرد ميقيام افرادي را كه عليه سالطين جور قيام  را واجب و

المنكر بر آنها اطالق   آنها دانسته وعنوان آمرين به معروف و ناهين عنيو نهي از منكر
  .دكردن مي

دكتر حسين بشيريه . است شدهمعناي انقالب استفاده نيز به » دولت«از كلمه 
حداقل . است بودهي اخير مطرح نها در انديشه اسالمي بحث انقالب در دوره « :گويد مي

به » دول« زيرا دولت از ريشه شد مي برده كار به» انقالب«در آغاز براي » دولت«عنوان 
ر شد جنبش عباسيان وقتي دولت عباسي مستق) تدول.(معني تحول و دگرگوني است

 دولت به معني حكومت ييها  بعد از آن بدليلشد مي دولت يا انقالب شناخته عنوان به
براي اين مفهوم اصطالحي » ورهث« لغت عرب از لفظ در و اخيراً نيز 1. برده شدكار به

 stasisدر زبان التين نيز ارسطو در مبحث انقالب آن را با اصطالح . كنند مياستفاده 
 كه فتنه و آشوب را مي رساند و از سده هفدهم به بعد بود كه لفظ كند مي بيان

Revolotion اي كه اصالً از مصطلحات اخترشناسي است  كلمه؛ بر اين پديده اطالق شد
هم منشأ   پوليوبيوس است كه آنanakukiosis و خود آن دقيقاً ترجمه التيني اصطالح

  2.نجومي داشت
  

   دوران باستان.1
ي انقالبي متعدد در صحنه ها نظامان باستان با اينكه تحوالت سياسي ژرف و در دور

 در رابطه با پردازي نظريهسياست جهاني ظاهر شدند لكن توجيهات ايدئولوژيكي و 
 انقالب يكي از چند مفهوم ذلك مع. خورد ميرويدادهاي مورد بحث كمتر به چشم 

.  از دوران باستان مربوط دانست  سابقه آن را حتي به پيشتوان ميسياسي است كه 
 اين متن قديمي مصر آميز خشونتبراي درك قدمت مفهوم انقالب به معناي هر تحول 

  :باشد ميباستان قابل توجه 
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ده، طاعون تمامي سرزمين را ييافسوس كه قلب مردان به خشونت گرا«
، مرگ به هيچكس امان خورد ميخون در همه جا به چشم . فراگرفته است

، حقاً كه گويند ميشدن به آنها سخن   قبل از نزديكها يي، موميادهد مين
، جويبار به گور و خاكريز به اند  دفن شدهها ي بسياري در رودخانهها مرده

ثروتمندان سوگوارند و فقرا از شادي لطيف، در هر . است شدهجويبار مبدل 
بها، زمرد و هاي گران  قدرتمندان است و طال و سنگكردن شهري سخن از نابود

  ».است شدههاي برده بسته  ياقوت، نقره و برنز همه بر گردن زن

 درك كرد كه نظم مستقر را پيوسته قدرتمندان توان مي اين متن قديمي مصري براساس
رابطه نظم سياسي  .وسيله منافع خويش را حفظ كنند ، تا بديندهند مياقتصادي تشكيل 

مندان راديكال را بر آن داشت تا به نفي هرگونه در قرن نوزدهم، انديش و سلطه عمدتاً
كارتر در  در مقابل متفكران محافظه. قدرت و تشكيالت ناشي از آن مبادرت كنند

رسميت شناختند و  ه شرط الزم بعنوان بهچارچوب تفكر ليبراليستي ضرورت دولت را 
  .رسانندد زمينه بروز انقالب را به حداقل بكردن با ارائه تئوري دمكراسي تالش

و  انقالب شده باشد در آثار درخصوصدر دوران باستان اگر بحثي كالسيك 
 خورد ميچشم ه نوشتجات انديشمندان يونان باستان چون سقراط، افالطون و ارسطو ب

ي حاد اجتماعي سياسي چندان دلخوش ها دگرگونيكه آنها نيز نسبت به انقالب و 
انروا از طريق شورش و هم تغييرات اجتماعي در آن زمان انقالب هم تغيير فرم. نبودند

  .شد هاي طبقاتي را شامل مي ييجا هحاصله از جاب
زيرا كه . فتيام انقالب را بايد در تاريخ آنان اولين كمك يونانيان به مفهو

ستند مفهوم انقالب توان ميآنها ن. اند حوادث انقالبي را مورد بررسي و تفحص قرار داده
 بودن بپذيرند ولي اين مانع از جديرا  1789رانسه در سال كامل مانند انقالب ف

 Anomia فالسفه يونان باستان انقالب در نتيجه پيدايش نظر به. شود ميي آنها نها تحليل
 گردد ميي سياسي و اجتماعي ظاهر ها ارزشها و  يعني تزلزل در اعتقادات و سقوط ارج

 سي اجتماعي در يك روند دوراني وي سياها نظامساز تغييرات  نوبه خود زمينه و به
 توان مي تاريخ نيي آنها به چيزي جز سير قهقرانظر بهاي كه   پروسهشود ميسايكلي 

  .توجيه نمود
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  افالطون
اي در مفهوم   شالوده، د طبيعيافالطون در تشبيه تحوالت ساخت سياسي به جذر و م

ي كاركردگرايان ها ه در نوشتهي سياسي بنا نهاد كه امروزه همان شالودها انيك سيستمگار
  .خورد ميچشم ه  تالكوت پارسونز بويژه بهآمريكايي 

يك قانون اساسي الزم ه در يك دوره رشد و زوال افالطون اهميت نياز فوري راب
 يياين اصطالح به معني كشورها. ناميد  و خود اين دوره راتيموكراتيك ميدانست مي

ند كه انگيزه اصلي آنها عشق و عالقه و پاكدامني و شد ميوسيله افرادي اداره  هبود كه ب
هرحال نبايد از نظر دور داشت كه از نظر افالطون قانون اساسي يك  هب. افتخار بود

ي تند به يك ها  آن منازعات و تنشبراساس رقيب بود كه يها گروهقرارداد معين بين 
 چون هيچ مرجعي اما افالطون عقيده داشت. شد ميرقابت سياسي غيرخشن جايگزين 

براي حفظ و ارجاع اين قانون اساسي وجود ندارد حكومت تيموكراتيك سرانجام 
  .طول انجامد هسوي استبداد سوق پيدا خواهد كرد و اگر چه اين دوره ممكن است ب هب

ولي اين امر مسلم است كه افالطون در طول اين دوران حوادث بالقوه 
كه قدرت را در دست دارند عمالً  ييها گروه. كند ميي را مشاهده آميز خشونت

دادن قدرت نيستند مگر اينكه در مقابل زور ناچار به تسليم  جه حاضر به ازدستو هيچ به
 در مورد حكومت دتوان ميافالطون به اين نتيجه رسيد كه يك چنين دوري . شوند
ودند وسيله كساني كه طرفدار آن ب هآل او يعني جمهوري مصداق پيدا كند و ب ايده

جلوگيري از چنين انحطاطي تنها از طريق . خود بگيرد همنحرف شود و رنگ ديگري ب
دهنده  وضع و برقراري معيارهاي مطلق عدالت و موازنه مناسب بين نيروهاي تشكيل

  .پذير است حكومت امكان
در ميان همه مباحث مربوط به استبداد، افالطون خود امتياز بيشتري براي نقش 

.  باشديافته تكامل قائل است كه با تشكيل يك حكومت دموكراتيك داري هسرماياقتصاد 
 منقرض شده و جامعه را اي عدهاو از اين بيم دارد كه حكومت اين چنين افرادي توسط 

 دقيقاً نقطه مقابل و مخالف اي جامعهچنين .  و هرج و مرج بكشاندعدالتي بيبه 
بيشتر از ر چنين حالتي حكومت د. مورد انتظار معيارهاي اخالقي اوستحكومت 

. ي خشن سياسي خواهد شدها هميشه مواجه با خشونت داخلي و متكي بر مداخله
 شدن خير محدود است و تبديل دست به موضوع انقالب دست ، بنابراين به نظر وي
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 علت انقالب در اين .ظاله مدني ها حكومتنوعي ديگري از يك نوع از حكومت به 
ي از توراني خصوص بهي نوع حكومت ها سياست و ها روشاعمال جوامع را افراط در 

نظر ه انقالب بنيادي ب. داند ميوكراسي اليگارشي، تيموكراسي، دمكراسي و اريست
 بلكه از طريق آموزش و تعليم و گيرد ميافالطون اساساً از طريق خشونت صورت ن

 كردن ، شهريارها دميتشكيل آكا. شود ميانجام » اصالح «تر تربيت و به تعبيري صحيح
 وي براي 1.راه رسيدن به مدينه فاضله است ...  شهرياران كردن فيلسوفان و يا فليسوف

 كه كند ميي نيز اقدام يها  شده و به مسافرتكار بهي خود عمالً دست ها آرمانتحقق 
 نه انقالب، زيرا داند مي يا تحول بزرگ stasisوي اين اقدامات را . شود ميموفق ن

 به مدينه فاضله در چارچوب ظاله مدن وجود دارد و تبديل ظاله مدنب تنها در انقال
كه  ييبنابراين افالطون  و غالب انديشمندان يونان از آنجا. شود ميانقالب جاي داده ن

 يا حقوق طبيعي logosخواهان نظام سياسي ثابت و جاودان از طريق درك و شناخت 
ند، دانست مي طريق استقرار حكومت فالسفه عملي بودند و تحقق اين مقصود را فقط از

نتيجتاً با انقالب به عنوان يك پروسه دوراني در رابطه با تغيير اشكال حكومت قوياً 
.  تلقي نمودAnti-Revolution آنها را ضد انقالب توان ميمخالف بودند و از اين نظر 

وكراسي را بايد در  افالطون با مدافعان دمييبرخورد سقراط با پريكليس ورويارو
ي ها و همچنين دشمني شديد افالطون با انديشه. محدوده همين مقوله بررسي نمود

رواقيون نظام حاكم بر دولت . انقالبي رواقيون تا حدودي ملهم از همين برداشت بود
حقوق طبيعي يا  و مغاير روح nomos نوعي تحريف شده از  براساسشهر آتن را 

logos ًيك چارچوبطالب واژگوني آن و استقرار نظام سياسي جديد در  دانسته و قويا 
  . بودند)cosmic law(  قانون جهانيحكومت جهاني طبق اصل

  
  ارسطو

 اما شاگرد ، برخوردار نبوداي گستردهاگرچه مطالعات افالطون پيرامون انقالب از دايره 
 ها حكومتعات تطبيقي برجسته او يعني ارسطو اين كار را ادامه داد و به عنوان پدر مطال

  .اولين پايه و اساس جامع را براي مطالعات انقالب بنا نهاد
 و از آن چنين دهد ميانقالب موضوع اصلي كتاب پنجم سياسيت را تشكيل 
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 بلكه واقعيتي ضروري يي كه انقالب از نظر ارسطو نه يك پديده استثناشود مينتيجه 
نت و مبارزه و وي همراه با خشها نيدگرگوبراي تحوالت سياسي است، وي تحوالت و 

  :گويد ميوي  .داند مي هر دو را انقالب آميز مسالمتتغيير و تحوالت 
 دتوان ميانقالب يك پديده سياسي توام با خشونت يا بدون خشونت است كه «

 اجتماعي يها گروهنمايانگر فرآيند اصلي تحولي باشد كه به تغيير يا تبديل 

  1»انجامد مي
يكي انقالبي كه هدف آن تغيير «:دهد مي يوناني دو نوع انقالب تشخيص اين فيلسوف

شكل حكومت است و ديگري انقالبي كه هدف آن فقط تغيير يك يا چند نفر از 
 كه 2».بدون آنكه به شكل ونوع حكومت تغييري داده شود. اعضاي هئيت حاكمه است
طو وجود چهارعامل را  تغيير نظام حكومتي ارسعبارتي بهبراي تحقق انقالب و يا 

  :داند ميضروري 
به عبارت .  عامل مادي در رابطه با توزيع ثروت و ساختار طبقاتي مربوط به آن.1

  . شكاف بين اغنياء و فقراويژه به افزايش اختالف طبقاتي تر ساده
 عدالت توزيعي ويژه به عامل ايدئولوژيكي، يعني چگونگي برخورد با نظريه عدالت .2

  . دارداي ه سهم عمداي ههاي سياسي و فرق بندي د دستهكه در ايجا
 يا سازندگان انقالب يعني رهبراني كه طالب قدرت هستند و تغيير نظم ها شخصيت نقش .3

  .دانند و نسق سياسي وقت را وسيله مؤثر براي حصول به مقاصد سياسي خود مي
 و باالخره عوامل ي انساني جامعهها ارزش و ها  بروز تزلزل در اعتقادات و ارج.4

هاي سياسي و نظامي كه همه و همه موجبات انقالب يا  ديگري چون ناكامي
  .نمايد ميدگرگوني حكومت را فراهم 

 كه خود اين داند مي» نابرابري«در مجموع ارسطو علت پديد آمدن انقالب را 
ني بر مثالً دموكراسي مبت. نابرابري با توجه به نوع حكومت داراي انواع مختلفي است

اين اصل است كه كليه كساني كه از يك خصوصيت مساوي برخوردارند از همه جهات 
 وجود بهاليگارشي بر اين پايه . باشند مييكسانند و افراد يكسان مدعي تساوي مطلق 

ي اجتماعي متحمل ها  كه كساني كه از يك جهت مساوي نيستند در تمام زمينهآيد مي
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 هوادار دموكراسي يا اليگارشي براي يها گروه هر كدام از اين. نابرابري شود
 و يا براي تأمين همه جانبه منافع خود به جنبش دانند ميآوردن آنچه حق خود  دست به

  .زنند انقالبي دست مي
ي ها حكومتاز نظر ارسطو در » نابرابري«در نتيجه علت اصلي انقالب يعني 

 در تبيين انقالب به دو دسته  ويحال عين در.شود ميمتفاوت به اشكال مختلف ظاهر 
 ، يي شامل سودجودتوان ميعامل رواني . عامل رواني و اجتماعي قائل است

ي، اهانت، خواري يا در حقيقت يجو خواهي، گستاخي، ترس، عشق، برتري احترام
حسادتي باشد كه در اثر ارتقاء مقام بي مورد بعضي از عوامل حكومتي در ديگران 

 دسيسه بازي در كند مياز عوامل اجتماعي انقالب كه ارسطو ذكر اما  .آيد مي وجود به
مباالتي رجال، ناچيزشمردن نارضايتي مردم و عدم تجانس و  دقتي و بي انتخابات، بي

ي ارسطو ها  انديشهدانيم مي كه چنانهم.  حكومت استدهنده تشكيلناهماهنگي عناصر 
را جزء ذاتي انقالب » نتخشو«از جهت نوبودن جالب توجه است خصوصاً آنكه وي 

  1.داند مين
  

   تئوري انقالب در قرون وسطي.2
در اين دوران كليسا حاكميت الهي و رسالت اولي االمري خود را بر سراسر اروپا بسط 
و گسترش داده بود و مسئله ثبات نظام سياسي و حفظ وضع موجود جامعه 

به همين .  از جمله پاپ بود مسئله فكري انديشمندان وينتر مهمالمنافع مسيحي  مشترك
دگرگوني در رسالت آنها و ايجاد فساد در اجتماع   تحول وعنوان بهجهت با انقالب 

 كه بنيان نظام مشروعه شد ميدر اين زمان انقالب به رويدادي گفته . شد ميمقابله شديد 
به . رار دهدجاري را كه مبتني بر نظريه دو شمشير بود مورد تهديد و دگرگوني ق

بي بين مقام  دنيوي و مذهر شده در رابطه اموبيني پيشا موازنه بت خالفبارتي نه تنها مع
ايجاد تغيير در نظام مونارشي يا بلكه  ،شد ميشايست قلمداد انسلطنت و كليسا عملي 

 نيز به عنوان يك عمل شيطاني مطرود حكام ناميدند ميسلطنتي كه آن را موهبت الهي 
 .ندشد مي انقالبيون ضدمسيحي معرفي عنوان به دو طريق مسيحي بود و رهروان اين

بديهي است در چنين شرايطي مقاومت و ستيز در قبال انقالب يعني عمل غيرمشروع 
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 شد ميدر اين مقطع وظيفه كليسا نيز معطوف .  شده بودبيني پيشيك امر حاكم غاصب 
و باالخره  غاصب و فاسد به از بين بردن آثار انقالب و مبارزه با باني و موجد آن حاكم

دو ه براي تحقق اين مقصود كليسا معموالً ب. احياي نظام مشروع سلطنتي يا منارشي
  :شد ميوسيله متوسل 

   تكفير حاكم غاصب يا انقالبي .1
  . ها و مردم از حكومت تيراتي مورد بحث ، فئودالها  عدم اطاعت پرنس.2

 به قتل جمله منوسيله ممكن در اين رابطه وظيفه مردم عادي موازنه به هر 
 چون سن توماس كاري محافظهدر همين مورد متفكر . رساندن تيران، تجويز شده بود

، امري واجب   از سوي كليسا توصيه شده باشدكه درصورتيواكيناس قتل حاكم جبار را 
  .نمايد مياعالم 

 سدهو موضوع بحث در ساير موارد غيرمشروع و مف ردم جز در مورد ماما قيام 
 اكيناس بروز نظر به. شد مي فتنه و آشوب برخورد عنوان به و با آن شد ميانگيزه تلقي 

. باشد ميپروري در جامعه  فتنه ناشي از وجود عدم تساوي و فقدان احساس عدالت
ي مردم به عنوان فتنه ياد كرده و ها شورشنيز از  متفكر ديگر اين دوره مارسلودپا دوا

  .است كرده آن برخورد با ديد بسيار منفي با
 چه در مفهوم جديدآن يعني ضدانقالبيخالصه آنكه در قرون وسطي احساسات 

قلب نظام سياسي از سوي حاكم جبار و غاصب و چه در معني سنتي آن يعني فتنه و 
و مفهوم . مطرح و مورد بررسي قرار گرفتتر وسيع صورت بهشورش از سوي مردم 

تداول معاصر براي نخستين بار در دوران پس از رنسانس انقالب يا رولوشتن به معناي م
  . براي آن شدپردازي تئوريومانيسم متجلي شد و زيربناي ا و روند

  

   عصر رنسانس.3
آن مطرح و مفهوم انقالب براي نخستين بار در دوران پس از رنسانس، به معناي متداول 

نامي همچون  هندان بديشم از انتوان مي در اين ميان كهمورد بررسي قرار گرفت 
  .بز ياد كردها ك والماكياول، 
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 را آن روح 1. و انديشمندان پس از او بدون آنكه از انقالب ذكري نمايندماكياول
 مانند افالطون نظرات به عبارت ديگر ماكياول. ي ساختنددر نظرات سياسي خود متجل

نقالب نمايد و به بدون آنكه مبادرت به طرح تئوري ا. انقالبي جديدي را مطرح نمود
ي مردمي ها قياماو از .  او ظاهر نگرديديها ههمين جهت واژه مورد بحث در نوشت

ني در نظام سياسي اجتماعي برد و از هرگونه تغيير و تحول و دگرگو  فتنه نام ميعنوان به
لذا با هر عملي  .زاري جسته و نظام سياسي با ثبات و پايداري را مدنظر داشتبيموجود 
 آميز خشونتي ها  فنتنه و آشوب و واكنشويژه به شد ميجب تغيير حكومت كه مو

  .عمومي موضعي منفي اتخاذ نمود
از نظر وي اين پديده در حوزه بخت و اقبال حاكم و از جمله امور غيرقابل 

وي . ز وقوعش جلوگيري كندل گوناگون اي كه حاكم بايد با وسا،  استبيني پيش
 كه موجب از بين رفتن حيطه اراده و اقتدار و داند ميشر  نفي وي مها  را پديدهها انقالب

 توان مي قرار دارند نبيني پيشل ب، و چون در حوزه امور غيرقاشوند ميهنر سياستمداري 
وي با طرح پيشنهادي به حاكم سعي دارد كه از حدوث . در مورد آنها تئوري وضع كرد

 انقالبات در ضعف يا قوت خود از نظر وي ريشه. عمل آورد هانقالب جلوگيري ب
ي ضعيف و ها حكومتاين . شود مي دچار انقالب نگاه هيچدولت مقتدر . دولت است

 را براي اي ويژهماكياول اقدامات . آورند ميي انقالب را فراهم ها متزلزل هستند كه زمينه
  : كه عبارتند ازنمايد ميجلوگيري از انقالب و حفظ قدرت و مصلحت دولت پيشنهاد 

 ها جا و دفعتاً كليه مصائب و آزار و سختي  حاكم جديد پس از قبضه قدرت بايد يك.1
  .را به جمعيت تحت اقتدارش وارد سازد

 حاكم چنان با رعيت رفتار نمايد تا مردم بيشتر از او هراس داشته باشند تا اينكه به او .2
  .عشق بورزند

ت را تابع مالحظات اخالقي و  حاكم براي بسط و گسترش حيطه قدرت، نبايد سياس.3
  2.مذهبي قرار دهد

 را پدر روحاني انقالب بدانند و بر اين نظر م اين احوال برخي مايلند ماكياولبا تما

                                                                                                                   
  

 شكلي جاي به ناگفته نماند كه وي براي توصيف سرنگوني قهرآميز فرمانروايان و نشاندن شكلي از حكومت .1
رجوع . برد  ميكار به متعلق به سيرون را  Mutatio Rerumهمه مورد توجه او بود، هنوز عبارت  ديگر كه آن

  .47شود به انقالب نوشته دانا آرنت، ص 
 .49 ص ، نقالب هانا آرنت، ا.2
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  1.تأكيد دارند

  
  مشروعيت انقالب در ديدگاه الك، هابز، هاميلتون

بود كه در » اعاده وضع گذشته«عنوان انقالب تا قبل از پيدايش انقالب انگلستان به مفهوم 
ل قرن جديد به فروپاشي نظم و ي كه اين معني در اواشد ميتعبيري » ارتجاع«معنا و مفهوم 

  .طغيان مردمي متحول شد كه انقالب كرامول در انگلستان حكايت از اين مفهوم داشت
در حقيقت نظريه راديكاليستي جديد راجع به انقالب و اعتقاد به نقش خالف و 

 انگلستان در ستيز و جدال بين 1664 بار در حادثه انقالب مؤثر آن براي نخستين
 در نظرات و آثار جان ويژه به مطرح گرديد، و تطرفداران سلطنت و حاميان جمهوري

توماس هابز از طرفداران و حاميان نظام .  و جان الك هويدا شدجيمز هرينگتونميلتون، 
ن جمهوري هر يك به نحوي از سلطنت و استبداد و جان ميلتون و جان الك از طرفدارا

 قرارداد اجتماعي براي توجيه و تبيين آراء  تفكرات متعارض و متفاوت يكديگر چارچوب
  .جستند بهره مي

خواهان و كراموليان اشعار داشت كه مردم   جمهوريتتوماس هابس در رد نظرا
موجب يك قرارداد  هب» جنگ همه عليه همه نبود«در حالت طبيعي كه چيزي جز 

 طور بهدر اين قرارداد مردم . مان زدندأجتماعي دست به تشكيل جامعه و دولت توا
جانبه ضمن تفويض قسمت عمده حقوق طبيعي خود به دولت، حق هرگونه  يك

 و بدين جهت انقالب امري اند جويي، قيام و انقالب را از خود سلب كرده چالش، مقابله
به نظر جان الك انقالب از ... باشد يمغيرمشروع و خالف قرارداد تاريخي مورد بحث 

اي بين مردم و دولت است، زيرا به   قرارداد اجتماعي و مرحلهدهنده تشكيلعناصر 
موجب قرارداد مورد بحث دولت متعهد گرديده كه شرايط الزم براي تحقق حقوق 

 دولت از كه درصورتي .طبيعي افراد، يعني حق حيات، آزادي و مالكيت را فراهم نمايد
سئوليت مورد بحث عدول نمايد و يا تعهدات خود را نقض كند و به عبارت ديگر م

اي كه مقتضي بدانند  قرارداد را به هم بزند، شهروندان مجاز خواهند بود به هر وسيله
 از طريق انقالب دولت خاطي را واژگون كنند و دولت و يا نظم سياسي جمله من

ميلتون انقالب را حق طبيعي يك ملت آزاد ها....  آن مستقر سازندجاي بهي را ديگر

                                                                                                                   
  

 .50، ص همان .1
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هر نحوي كه به مصلحت تشخيص دهد حاكمي را معزول و ه  بدتوان مي كه داند مي
  .انتصاب نمايد حتي اگر چه حاكم معزول تيران و يا غاصب نباشدبه جاي او ديگري را 

گيزي نا در هر حال پديده انقالب در دوران كرامول و بعد از آن دوباره عنوان فتنه
  1. رفتكار به آن درخصوصو شورش 

 عامل تحقق آزادي و حريت جلوه عنوان بهدر انقالب آمريكا و فرانسه انقالب 
اي براي حراست و صيانت از آزادي نبود بلكه  در اينجا انقالب صرفاً وسيله. نمود

 لببه خود جنظر رهبران انقالب را  ، تر آن  و كاملتر وسيعحصول بر صفاتي جديدتر، 
به همين جهت دكترين حقوق طبيعي كه بنيان و اساسي دنيوي و متافيزيكي . كرد

 تر  غنييي مشخص و محتواييخود گرفت و بر مبنا هاي انساني و معنوي ب ريشه ، داشت
 ناظر به تنظيم روابط و مناسبات افراد با هئيت حاكمه تبلور خارجي تر يافته و شمول

ي مطلقه به ها قدرتحق تعيين سرنوشت و حاكميت از عالوه بر اينكه با انتقال . يافت
مردم و لزوم مشاركت آنها در اداره حكومت، انقالب به عنوان آخرين وسيله مشروع 
. براي اعالم اداره عمومي در رابطه با شيوه استقرار نظام مطلوب حكومتي مطرح گرديد

  :گويد ميرائه داد دكتر بشيريه نيز در رابطه با مفهوم جديدي كه انقالب فرانسه ا
انقالب فرانسه هم . انقالب فرانسه بود كه به اين لفظ معناي امروزي را بخشيد«

.  را مطرح بسازدها سنتمعتقد به بازگشت بود، منتهي بازگشت به طبيعت و نه 
 ييبنابراين انقالب در مفهوم اروپا... بازگشت به برابري انسان در وضع طبيعي

ازگشت بوده و بعد از انقالب فرانسه چون بازگشت تا همين اواخر به معني ب
. به طبيعت معناي ظريف و دقيقي بود اين تصور غيرقابل وصف و ناهمگن بود

 و انقالب تحولي نو بود كه امر بديع را كند ميلذا انقالبات معناي جديدي پيدا 
، مثالً شعار شود مي ديده 1848 كه پس از انقالب كند ميدر تاريخ عرضه 

  2. كه قبالً در تاريخ اروپا وجود نداشته استسازد ميري را مطرح براب

                                                                                                                   
  

 و در قرون گذشته باشد مي در فرهنگ و آداب ايران نيز واژه انقالب به معناي اصطالحي رايج يقيناً مستحدثه .1
 رفته است، اين كار بهبلكه بيشتر به معناي فتنه و آشوب و فساد  . است شده ميچنين مفهومي از آن مستفاد ن
ثاري كه از پاره اي از جهانگردان ايراني كه در اوايل انقالب مشروطيت به اروپا واژه در اولين نوشته ها و آ

، فتنه  و آشوب و خونريزي شود ميبرداشتي كه از انقالب حاصل .  مانده است جاي بهمسافرت نموده اند 
ياد  عملي مطلوب و ممدوح عنوان به امروزه از آن كه درحالياست كه مسلماً امري مذموم و قبيح است، 

و ـ پيش از اين از جفتنه و آشوب و خونريزي م: گويد ميو حتي قبل از آن اين شعر مولوي كه . شود مي
 و به دارد ميحكايت از يك حادثه غمناك و نامطلوب و مذموم نموده و از آن برحذر . شمس تبريزي مگو

 .بردند  ميكار بههمين جهت براي جنبش هاي انقالبي عناوين فتنه و آشوب را 
 .4 ـ 5 دكتر حسين بشيريه، همان منبع، ص .2
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  19 تئوري انقالب در قرن .4
انقالب كبير فرانسه تحولي جهاني و گسترده بود كه ادعاي استقرار نظم و نسق نويني 

 انسان از سيطره بشر در يي آزادي و رها برابري و سه اصل برادري،براساسدر جهان 
در اين راستا، . را داشت اقتصادي و مذهبي ، ي سياسيها نبهج و ها تمام زمينه

ي در جهت از بين بردن ساختارهاي فئوداليزم يها گذاران انقالب نه تنها گام بنيان
) سكيوالريزم(برداشتند بلكه اقداماتي نيز در جهت جدايي كامل سياست از مذهب 

هاي مستقل ايتاليا  وم و ايالتتا اينكه ناپلئون به عمر امپراطوري مقدس ر. انجام دادند
ي اوليه خود منحرف و ها آرمانكم انقالب از مسير اوليه و شعارها و  و كم. خاتمه داد

تبديل به بوناپاريسم شد كه نتيجه آن پيدايش سه ) نظام جهان وطني (كوزوموپوليتيسم 
روند مذكور، روند ليبراليسم، سوسياليزم و ناسيوناليزم از انقالب فرانسه شد؛ كه هر سه 

. دانستند  و مفيدترين وسيله براي وصول به مقاصد و اهداف خود ميينتر مهمانقالب را 
ي ها جنبش بلژيك و يونان براي كسب استقالل سياسي و 1948 و 1830ي ها انقالب

تجليات كاملي از دو ... و ها  و لهستانيها ها به رهبري سازيني ييطلبانه ايتاليا استقالل
  .ليسم و ناسيوناليسم در اروپا بودروند ليبرا

با توجه به اين انقالبات گسترده و پياپي است كه معناي تاريخي انقالبات يكي از 
ها و  به عبارتي بازتاب. ي سياسي و انقالب استها تئوري مسائل مربوط به ينتر مهم

 يا مفاهيم ي فرانسه و آمريكا منجر به تعريف وها انعكاسات سياسي، فرهنگي گسترده انقالب
هاي مختلف جريانات مذكور، مفاهيم  با توجه به خاستگاهلذا . نويني از انقالب گرديده است

  . كه ذيالً به برخي از آنها اشاره خواهد شداند اي از انقالب طرح شده تازه
  

  هگل
 نيروي افشاكننده اسرار تكاملي تاريخ و عنوان به توان مياز يك ديدگاه انقالب را 

 اما نوئل كانت كه چنانساز آن اعالم داشت  ه قدرت فعال و خالقه و فرهنگآشكاركنند
و كندروسه انقالب را رويدادي افشاگرانه از پروسه تكاملي تاريخ دانستند و از طرفي 

 جهش كيفي در روند تغييرات تدريجي و كمي تاريخي دانست عنوان به آن را توان مي
 تكاملي حال عين در و ديالكتيكي در روند  هگل با پرداختن به نقش انقالبكه چنان

 تاريخ بشري كه ديالكتيكيتاريخ ابن وجه را به نمايش گذارده است، وي حركت 
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تجلي در روح پويا و بالنده جهاني است را فقط به تحقق آزادي در تمامي جوانب آن 
ملي  تكاحال عين در كه در جريان جبري و رسد ميو اين گونه به نظر . دهد ميارجاع 

لكن از . است شده ناي هاشار» انقالب«مورد نظر هگل صراحتاً به اهميت و نقش سازنده 
، مكان و منزلت باشد ميكه انقالب نقطه عطفي در سير تكاملي مورد بحث  ييآنجا

 را عاملي بسيار مهم در ها شخصيتهگل اراده انسان و . است كردهخاصي را احراز 
يعني برخالف لسينگ . نمايد مياي انقالبي معرفي ايجاد و انشاء تحوالت و رخداده

لسينگ ضمن اعتقاد به جبر . كند مياراده انسان را در جريان و روند جبري تاريخ نفي ن
 بر اين باور بود كه اراده انسان هيچ نقشي در پيشرفت يا تكاملي تاريخي ندارد ، تاريخي

راده انسان باعث وحشت و به نظر وي آزادي ا. دو از هم منفك و جدا هستند و اين
و انسان سعيد و خوشبخت كسي است كه خود و سرنوشت خود را . اضطراب اوست

 را مايه قوت و گيري تصميمولي هگل آزادمنشي و استقالل در . به دست تاريخ بدهد
 و اين داند ميعاملي مثبت و مهم در سير تكاملي تاريخ و تغيير و تحوالت آن 

زيرا  .سازد ميالبي بيش از همه جا نقش خود را نمايان خصوصيت در رخدادهاي انق
 و ها ملتانقالب نه تنها جلوه افشاگرانه روند تكاملي تاريخ است بلكه در انتخاب 

. نمايد مي آزادي و كمال جهاني نيز نقش مؤثري ايفا سوي به براي حركت ها شخصيت
 مثبت از انقالبات هگل اولين فيلسوف غربي است كه توجيهي«به نظر دكتر بشيريه 

تار از خير و پود از .  هگل تاريخ متضمن تاروپود خير و شر استنظر به. كند ميعرضه 
ائل و رزحاكي از ) عرض(پود . كند ميغلبه بنابراين خير بر شر در تاريخ . باشد ميشر 
متضمن رشد ) طول( تار كه درحاليرحمي و ساير نقاط تاريك زندگي بشر است  بي
 از تاريخ ييبنابراين انقالبات هم جز.  آگاهي و تسلط او بر تاريخ است انسان،يعقل

 جمله من ها و همه پديده.  خير و شر استديالكتيك. حاوي هر دو جزء هستند ، هستند
  1».بنابراين بايد شر آنها را به خير بخشيد. انقالبات مثبت هستند

  
  ماركس

 تكاملي تاريخ توسط حال عين در و يديالكتيك از روند اي ويژهانقالب به عنوان تجلي 
  . نظرات جديد درباره انقالب قرار گرفتينتر مهمكارل ماركس اساس يكي از 

                                                                                                                   
  

 .3 دكتر حسين بشيريه، همان منبع، ص .1



 14     از ديدگاه اسالمنقالب ا  

آليستي و يا متافيزيكي هگل را به عامل مادي تغيير و تبديل داد و  ماركس زيربناي ايده
ي ها ماركس نيز انديشه. جهت درصدد توجيه علمي در پروسه و روند تاريخ برآمد بدين

  : وي اعتقاد داشت كه.  هگل گذاردديالكتيكاستداللي خود را بر سلوك عقلي يا 
  . طبيعت و جهان در حركت و تكاپوي دائم است و ثبات و توقف وجود ندارد.1
 خود در همه آنها مؤثر نوبه به هر جزء از اجزاء طبيعت تحت تأثير ساير اجزاست و .2

  .زاء وجود دارد همبستگي كاملي ميان اجكه طوري بهاست 
 و به تعبير ها حركت پايه ها ، تضادها و كشمكششود مي حركت از تضاد ناشي .3

  .هاست ليت نزاع ما در پيشرفتكهرا
جدال دروني اشياء روبه تزايد و شدت است و آن دم كه به اوج و آخرين حد . 4

ه وار تبديل ب اختالف و كشمكش رسيد تغييرات كمي در يك حالت انقالبي و جهش
تغييرات كيفي شده و كشمكش به سود نيروهاي نو و شكست نيروهاي كهنه پايان 

 و ه و اين جريان پيوسته اتفاق افتادشود مي يكسره به ضد خود تبديل يي و شيابد مي
و . پيمايد اي به مرحله ديگر منتقل شده، راه تكامل را مي طبيعت به حركت و از مرحله

ال ما تعقيب كند و يا اينكه در جستجوي كچنين نيست كه طبيعت هدف مشخص ر
نوبه  ولي چون آن انهدام نيز به. نهد بلكه در جهت نابودي و انهدام خويش گام مي. باشد

 خود گرايش دارد، كننده نفيكننده به سوي  خود به انهدام خويش تمايل دارد و هر نفي
 و قهراً و جبراً دگير مينفي كه نوعي تركيب ميان دو مرحله قبلي از خود است صورت 

ديد تر  بي.نمايند مي طبيعت تعبير ديالكتيكو اين چيزي است كه به . دهد ميتكامل رخ 
 هستند، ها انساناش  دهنده تشكيل از طبيعت است و هر چند عناصر ييتاريخ نيز جز

صورت كه تاريخ يك جريان همبستگي و  بدين. ولي سرشت و سرنوشت يكساني دارد
تباط متقابل ميان انسان و اجتماع و انسان و طبيعت و يك جدال و آرايي و ار يك صف

مانده و   در حال زوال و عقبيها گروه در حال رشد انسان و يها گروه ميان ييرويارو
كهنه انساني است كه سرانجام در يك پروسه تند و انقالبي به سود نيروهاي در حال 

تضاد است كه مد و درگيري بين اشياء و باالخره يك تكاپوي امتدا. يابد ميرشد پايان 
مبدل شده و جريان تكامل طبيعت ضد  به ضد خودش را و به ضد اي دائماً هر واقعه

  .يابد ميتداوم 
در تأكيدي كه ماركس بر عوامل مادي يا اقتصادي در زندگي جوامع انساني به 
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 و رابطه ميان super structure و روبنا structure subمفاهيمي مانند زيربنا  .عمل آورد
  :كه در اينجا باز مسائلي مانند. گردد ميدو مطرح  اين

  Relation of productionمناسبات توليد روابط يا  .1
كه اين دو گردد مي مطرح productive forces of society نيروهاي مولد درجامعه يا .2

 بيشتري برخوردار ي مولد از اهميتها ضمن آنكه نيرو دهند ميبا هم زيربنا را تشكيل 
موتور به حركت آورنده تاريخ و عامل اساسي : گويد مي در همين رابطه ماركس 1.است

و بدون آن استمرار تكامل تاريخ غيرقابل . تداوم حيات جوامع بشري كار توليدي است
 بشر همواره جهت توليد دست به ايجاد ابزارآالت مناسب ،در طول تاريخ. تصور است

ين و بنابراين اول. نيز توسعه و ترقي داده استر آن تكنولوژي توليد را  فراخوزده و به
مادي و نيروهاي مولد هستند كه تاريخ تكامل جوامع نيز در   نياز جامعه، توليدينتر مهم

 نيروهاي مولد جامعه. است بودهمسير حيات به تاريخ تكامل نيروهاي مولد وابسته 
  :عبارتند از

سنگ ،  كه منظور از آن مجموعه مواد خام مانند الوارobject of labour موضوع كار .1
  . آوردعمل بهمعدن، آهن كه ابزار كار بايد تغييرات الزم را در آن 

 تاريخ زندگي نو بشر از ،نظر  كه از يك نقطهlnstrument of labour ابزارآالت كار يا .2
از قطعه سنگ يك ميليون آغاز تا به امروز در واقع تكامل انواع و اقسام ابزار كار 

  .باشد ميسال پيش تا ابزارآالت و تجهيزات اتوماتيك و الكترونيك امروز 
 محوطه depots  و مخازن كه شامل انبارهاfacilities تسهيالت گوناگون مورد نياز .3

 نيروهاي الكتريسيته و همچنين ، آهن منابع انرژي سد، راه ، factory space ها كارخانه
  .باشد مي براي امر توزيع الزم كه  transportation حمل و انتقالي ها شبكه

4. means of labourتشكيل آالت و ابزار كارموارد فوق و كه از مجموع  ل كاري وسا 
  .شود مي

 كه از مجموع وسايل كار و موضوع كار means of production وسايل توليد .5
  .آمده است دست به

                                                                                                                   
  

 كه از نظر گيرد ميروبنا قرار  ،شود مينيروهاي مولد و روابط توليد كه زيربنا ناميده (بر روي اين دو . 1
بديهي است كه  .باشد ميلسفه، دين و انواع هنرها مركب  فمذهب، قانون،  مركب از حكومت،ها ماركسيست

هاي  خواه ناخواه پديده اگر زيربناي جامعه يعني نيروهاي مولد و روابط توليد دستخوش دگرگوني واقع شود
 .ي نيز بايد دستخوش دگرگوني شوديروبنا
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 باشد به نيروي انساني تر ل توليد پيشرفتهيه هر اندازه وساك 1 نيروي كار در جامعه،.6
 .باشد مي بيشتر skill و باالخره semi skillمتخصص   يا نيمهunskillچه غيرمختص 

  .كار اندازد ه كلي وسايل توليد را بطور بهتا بتواند اين آالت و ابزار و تجهيزات و 
اي مولد جامعه را امعه، نيروهدر مجموع، وسايل توليد به اضافه نيروي كار در ج

آالت تكامل بيشتري پيدا كند  هر اندازه آالت و ابزار كار و ماشينتشكيل داده كه 
الزم به ذكر است كه  .يابد ميهمان اندازه سطح  نيروهاي مولد در جامعه افزايش  به

كه  .دهند مينيروهاي مولد عمل توليد را خواه ناخواه در چارچوب روابط توليد انجام 
نياز انسان به توليد و پيداش  طبعاً. منظور از روابط توليد همان روابط مالكيت است

 از تاريخ موجب تقسيم كار است كه آن نيز پيدايش روابطي اي نيروهاي مولد در مرحله
 كه روابطي روي  شود ميمثالً جامعه كشاورزي موجب . طلبد مي را ها انسانخاص ميان 

  .آورد وليد اين روابط را از درون آن بيرون ميزمين پيدا شود و خود ت
آمدن نوع خاصي از روابط وجود بهگويد نوعي از توليد موجب  ماركس مي

 از رشد باشد مناسبات و اي تيب نيروهاي مولد در هر مرحلهتر بدين 2.شود ميحقوقي 
يك  و آن مناسبات اقتصادي مقتضي كند مي ميان افراد ايجاب اي ويژهروابط اقتصادي 

 و خانوادگي و غيره است كه ييسلسله مناسبات ديگر اعم از اخالقي و سياسي و قضا
ي ها نظام وبا توجه به مناسبات توليد است كه انواع و اقسام نمايد ميآنها را توصيه 

يعني نظام اشتراكي اوليه سپس . گردد مياجتماعي اقتصادي طي ادوار تاريخي مشخص 
 و باالخره داري سرمايهتوليد آسيابادي، نظام ارباب و رعيتي، داري و نيز نظام  نظام برده

ي اجتماعي اقتصادي تحت عنوان ها نظامنظام اجتماعي اقتصادي سوسياليستي كه اين 
Relation of production ي مابين روابط ها نظام در گيرد مي مورد بررسي قرارExploitation 

 روابط توليدي كه  نيروهاي مولد در جامعه و اما روابط ميانخورد مييا استثمار به چشم 
 بسيار مهم بوده، و اي  رابطهدهد ميدو زير بناي اقتصادي جامعه را تشكيل  جمع اين

 در كه درحالي( .خصوصيت اصلي اين مناسبات توليد عبارت است از روابط استعماري
اين  ). تعاونبراساسكمونيزم اوليه و سوسياليزم روابط عبارت است از همكاري 

 است كه بعضي از انقالبات سياسي اجتماعي و نيز تغيير و تبديل يك نظام اي رابطه

                                                                                                                   
  

 155-154صص ) 1370الست، : تهران(معاصر هاي سياسي  انديشهسيري در دكتر علي اكبر،  .1
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مثال ذيل اين رابطه را . نمايد مييه و تبيين جاجتماعي اقتصادي به نظام ديگر را تو
 بر تن دارد و بر تن و اندامش اي جامعهجواني را در نظر گرفته كه : نمايد مي تر روشن

 جامه از هم ، ست ولي با گذشت زمان و رشد جسمي او خواه ناخواهبرازنده و مناسب ا
منزله مناسبات يا روابط توليدي است  هكه در اينجا جامه ب. پاشد  مي گسسته شده و فرو

 مناسبات و روابط جديدي را ، كه اجباراً بايد با رشد و توسعه ابزارآالت توليد كنار رفته
   .جايگزين خود نمايد

 مناسبات توليد عالوه بهوصيات زيربنايي يعني نيروهاي مولد حال مجموعه خص
 معتقدات اخالقي عالوه به قوانين عالوه به مانند تشكيالت حكومتي ييهاي روبنا خصلت

براي . نمايد مي فلسفه و هنر را در يك جامعه معين عالوه به moral beliefsو مذهبي 
ي اجتماعي ها نيامده است مسئله بيمه وجود به كه صنايع ماشيني اي جامعهمثال در يك 

 دستخوش تغيير و تحوالت ييكه خصوصيات زيربنا هنگامي.  مطرح باشددتوان مين
ند، خواه ناخواه و شبا هاي علمي و تكنولوژيك مي گردند، كه آن هم منوط به پيشرفت

 دستخوش تغيير و تحول و ييي زيربناها دگرگوني هم به نفع ييهاي روبنا قهراً خصلت
 و مجموعه زيربنا و روبنا را با نام نظام اجتماعي اقتصادي كه بدان گردند ميانقالب 

 ذكر شده در زندگي مادي، شيوه توليد، كه چنانبنابراين . شود مياشاره شد مشخص 
و اين شعور بشر . نمايد ميحركت زندگي اجتماعي سياسي و روشنفكري را مشخص 

بخشد   برعكس آنچه شعور او را تكوين ميكننده وجود اوست بلكه نيست كه تعيين
آسياب دستي . مناسبات اجتماعي با نيروهاي توليدي پيوند دارد. وجود اجتماعي اوست
 داري سرمايهالطوايفي يا فئوداليته و ماشين بخار نمودار جامعه  نمودار جامعه ملوك

 توليد را  قهري و جبري شيوهطور بهصنعتي است، خالصه اينكه ابزار توليد است كه 
 و زيربنا نيز به اقتصادي سازد ميو اين شيوه توليد زيربناي جامعه را . دهد ميتشكيل 

جبري خويش، اشكال حقوقي، اجتماعي، اخالقي، فرهنگي، روابط طبقاتي خاص و نوع 
مثالً در جامعه فئوداليته كه شيوه توليد كاردستي و . كند ميمالكيت را خلق و مشخص 

ولي با رشد و توسعه . كيت خصوصي نيز موافقت و تجانس داشتمشخصي بود با مال
ي توليدي، شيوه توليد تغييريافته و قطعاً روابط ها شدن دستگاه ابزارآالت و صنعتي

عبارتي وقتي زيربناي  به. كند ميتوليدي نويني را كه همان مالكيت جمعي باشد را طلب 
اقي ماند و با آن در تضاد شد،  مالكيت فردي بصورت بهجمعي شد ولي روبنا كماكان 
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ناچار به انقالب منجر ) مالكيت خصوصي(اين تضاد بين زيربناي جمعي شده و روبنا 
، كه در اين مسير و در تحقق اين هدف كارگران نقش مهم و پيشتازي را ايفا شود مي
يند ب زيرا همواره قشر وابسته به اعتقاد كهن كه دگرگوني را به زيان خود مي. نمايند مي

 كه به حفظ وضع موجود بپردازد اما قشر نوخاسته با بينش نو و نمايند ميتالش وافر 
در جامعه صنعتي، قشر ( كه نتيجه تكامل ابزار و وابسته به آن است يافته تكاملوجدان 
قشري كه منافع و مصالح خود را در تحول و دگرگوني اوضاع و احوال ) باشد ميكارگر 

 جامعه را متحول ساخته و اقليت كند مي سعي دهد ميتشخيص و استقرار نظمي جديد 
و ساير شئون اجتماعي از جمله مالكيت . دار طرفدار نظام موجود را ساقط كند سرمايه

 و يافته تكاملدسته جمعي عوامل توليد را جايگزين مالكيت فردي نمايد كه با ابزار 
اين دو گروه به شدت عميق نهايتاً كشمكش و جدال بين . جديد مطابقت داشته باشد

 و طبقات رسد مي تا به اوج خود كه نقطه انفجار است يابد ميقدر ادامه   و آنشود مي
محروم با يك حركتي تند و جهشي نظام كهن را دگرگون و نظامي نوين و مناسب را 

  1.رسد ميصورت انقالب اجتماعي به پيروزي   و بدينسازد ميمستقر 
 انقالب كارگري چند عامل ذيل را يك براي تحقق  مجموع ماركس و انگلسدر

  :دانستند ضروري مي
  . رشد و بالغت كامل صنعتي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي.1
  .گسترش روز افزون طبقه كارگر. 2
شدن طبقه متوسط و پيوستن آنها به  كشيده هاي اقتصادي و به استضعاف  بروز بحران.3

  .جبهه محرومين
  .اكثريت قريب به اتفاق جامعه و احراز انگيزه چالشگري و انقالبي شدن  پرولتاريزه.4
  . طبقه كارگرويژه بهشدن افراد جامعه   از خود بيگانه.5

در پرتو چنين روندي، انقالب كارگري يك رويداد گريزناپذير خودانگيخته 
 اند  احراز كردهيياكثريت جامعه كه خصوصيت پرولتاريا. و خودجوش خواهد بود

 خودانگيخته مبادرت به طور به اي ه كارگر بدون رهبري حزب يا دستهيا طبق
پس از پيروزي .  خواهد نمودداري سرمايهانقالب همگاني جهت از بين بردن نظام 

انقالب و تحكيم ديكتاتوري پرولتار يا طبقه كارگر حاكم دو مسئوليت مهم را 
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  :دار خواهد شد عهده
  . بورژوازي و آثار آن تصفيه و زدودن كامل بقاياي نظام.1
 آماده ساختن جامعه براي ورود به مرحله باالتر و واالتر بعدي يعني جامعه .2

  :رسد مي نظر بهكمونيستي كه در اين برهه انتقالي تحوالت ذيل ضروري 
  .ي زندگي سوسياليستيها ارزشها و   فرهيختگي جامعه به ارج.1
  .بقه كارگر خود طجمله من زوال تدريجي طبقات اجتماعي .2
  . افول تدريجي دولت و نهادهاي قدرت.3
   منسوخ شدن نظام و قوانين حقوقي .4
   تقليل تدريجي سلطه و حاكميت اشياء بر انسان.5

در اين مرحله از تكامل، يعني انتقال از جامعه سوسياليستي به جامعه كمونيستي 
ه آرامي به مرحله انقالب و خشونت ضرورتي نداشته و ب ،برخالف مراحل قبلي تاريخ

عبارت ديگر حركت جبري تاريخ جاي خود را به روندي  به. شود مي وارد يينها
در اين مقطع است كه حكومت ديكتاتوري پرولتاريا با علم . دهد مياختياري و آگاهانه 

و آگاهي به آنچه در آينده خواهد بود، مقدمات و شرايط مساعد را براي ورود به جامعه 
و در اين دوره است كه . سازد ميون دولت و بدون نظام حقوقي مهيا بدون طبقه، بد

طبيعت اشياء و اصول زندگي اشتراكي كه ملهم از انگيزه تعاون و همكاري مستترد در 
نهاد بشر است اساس و بنيان روابط اجتماعي قرارگرفته و به آنها شكل حقوقي 

 حاكميت و سلطه اشياء بر و نهايتاً با محو و نابودي. دهد ميمخصوص به خود را 
  .ترين مرحله انسانيت و آزادي خواهد رسيد ترين و كامل انسان، نوع بشر به عالي

  
  ها آنارشيست
ي ديكتاتوري و نهاد قدرت و دولت و استقرار ها نظامسازي   براي دگرگونها آنارشيست

مشروعترين  تمسك به انقالب را ، مسلط و حاكماي  آزاد فارغ از هرگونه طبقهاي جامعه
. و مؤثرترين وسيله دانسته كه به شرايط تاريخي خاص براي وقوع انقالب قائل نيستند

صورت كه در هر مقطع زماني و تاريخي كه مردم بتوانند نظام حاكم را واژگون  بدين
مردم مقيد نيستند كه براي انقالب . باشد ميسازند عمل انقالبي آنها مشروع و پسنديده 

آنها نه تنها انقالب عليه . اً جامعه و دوران فئوداليته را پشت سرگذارندسوسياليستي حتم
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د، بلكه مخالف جدي هر گونه كردن  را تجويز ميداري سرمايهي مسلط فئوداليته، ها نظام
و از اينجاست كه با .  دولت هر شكل و نوعي هستندنام بهاقتدار و نهاد مسلطي 

 ديكتاتوري پرولتاريا را نيز نفي و ها آنارشيستا زير. كنند مي اختالف پيدا ها ماركسيست
 و بر اين باورند كه در ماهيت و جنس هيچ فرقي با انواع و اقسام ديگر كنند ميطرد 

مين جهت ه به.  گرفته استخود به و فريبنده كننده گمراه ندارد و تنها عنوان ها حكومت
ارل ماركس كه به طرح نظريه با كونين از رهبران آنارشيست در انترناسيونال اول با ك

  .خود مبني بر ديكتاتوري پرولتاريا پرداخت شديداً مخالفت كرد
ديكتاتوري كارگري مورد نظر كارل ماركس نه تنها رسالت « :وي اشعار داشت

تاريخي مورد انتظار را در مرحله انتقالي از سوسياليزم به كمونيزم انجام نخواهد داد 
اصطالح انقالبي كارگر در جهت  ه ب ديكتاتوري و مشروعيتگيري از قدرت بلكه با بهره

  ».حفظ و تداوم قدرت خود كوشا خواهد بود
قواعد زندگي : پير، ژوزف پردون رهبر اين فرقه در قرن نوزدهم معتقد بود

گونه ربطي با پديده دولت ندارد بلكه ناشي از طبيعت خود اجتماع  اجتماعي هيچ
 و نهادهاي اقتدار از جامعه برداشته شود جامعه به ها سازمان كه درصورتي. باشد مي

 نظامي (the nature of things)اقتضاي طبيعت اجتماعي خود و طبق اصل ماهيت امور 
 نهايتاً ها دولت پرودن بيني پيشبه موجب  .هنگ و آزاد برقرار خواهد نمودامتعاون، هم

و جامعه نظم . اهد شدمحكوم به زوال بوده و نظم طبيعي اجتماعي جانشين آن خو
به نظر . آورد  ميدست بهمطلوب خود را در آنارشيسم يعني جامعه بدون طبقه و دولت 

پرودن ايجاد جامعه مطلوب مورد نظر در هر شرايطي با توجه به سه اصل زير عملي 
  :است

  mutualism تعاون و همكاري متقابل .1
  federalism فدراليسم .2
  direct action اقدام مستقيم .3

 بهترين وسيله براي اسقاط و فروپاشي عنوان بهبا كونين ضمن آنكه انقالب را 
. كرد ساز نيز تلقي مي  خالقه بالقوه و انساناي دهي آن را پددانست ميي سياسي ها سازمان

 جهت سرنگوني آميز مسالمتوي با هر نوع تحول و حركت گام به گام و آهسته و 
 و انقالب خونين را مشروع آميز خشونتا اقدام سلطه حاكم مخالف بوده و تنه
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 را collectivismبا كونين ضمن قبول نظرات پرودن اصل اشتراكيسم يا . دانست مي
 انقالب و اشتراكيسم تا اضمحالل نهضت كه طوري به پيشنهاد نمود mutualism جاي به

دكتر داوود . و اصل اعتقادي مسلم آنها بود دي داخلي اسپانيا ها جنگآثارشيستي در 
 در رابطه با اصول زير توان مي را ها ماركسيست و ها آنارشيستاختالف «:گويند ميباوند 

  :خالصه نمود
 نظام اقتدار و استقرار جامعه كردن  توسل به انقالب براي واژگونها آنارشيستاز نظر . 1

ت  رشد و بالغها ماركسيستحال آنكه . اشتراكي در هر مقطع و زماني عملي است
 فرهنگي را شرط قبلي براي انقالب سوسياليستي ، كامل صنعتي اقتصادي، اجتماعي

  .نددانست مي
، در جوامع صنعتي پيشرفته انقالب كارگري يا سوسياليستي ها ماركسيست از ديدگاه .2

خواهد ) ديالكتيكيو مرحله ساز در روند ( يك رويدادي گريزناپذير و خودانگيخته 
 قادر به انجام يي و به تنهاخود به كارگران خود ها آنارشيستعقيده  به كه درصورتي. بود

ست رهبري و هدايت آنها را يبا انقالب نيستند بلكه حزب يا گروه انقالبي منضبط مي
 انقالب يك رويداد آگاهانه و ها آنارشيستعبارت ديگر از نظر   گردند، بهدار عهده

  .اختياري است نه جبري
ند زيرا دانست مي كننده گمراه مردود و اي توري پرولتاريا را پديده ديكتاها آنارشيست .3
 و ناقل واسطه به آنها اوالً براي ايجاد جامعه اشتراكي، بدون طبقه و دولت احتياج نظر به
ثانياً وقتي كارگران بر اريكه قدرت بنشينند ديگر . ر عنوان و خصوصيت نيست هبه

لكه مانند ساير صاحبان قدرت يا جامعه پندار و كردار كارگري نخواهند داشت ب
برخورد خواهند نمود و در نتيجه براي حفظ و بقاي موجوديت سياسي خود از 

  1».گرانه خودداري نخواهند كرد هيچگونه اقدامات سركوب

  
   تحليل انقالب از ديدگاه برخي از متفكرين معاصر.5

 بسياري را به خود جلب دازانپر نظريههاي انقالبي در جهان توجه  بروز پي در پي پديده
دنبال پيروزي انقالب اكتبر روسيه شوروي  هنمود تا اينكه بعد از جنگ جهاني اول و ب مي

غيب و تر  اساتيد علوم سياسي را به بحث و تفحص و ايجاد آثار گوناگون در اين زمينه

                                                                                                                   
  

 .17 داوود باوند، همان، ص .1
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 از يها بانقالامروز محققين، . عتنا استتشجيع كرد، روندي كه هنوز هم قابل توجه و ا
 كه اينگونه كنند ميضافه  و ادانند ميذيل را يكي از خصوصيات جريان مدرنيزاسيون 

وقوع پيوست و  ه ب1688 تا 1640 در انگلستان از 17براي اولين بار در قرن ها  انقالب
 1830ي ها انقالب، 1815 تا 1689ي انقالبي ها جنگمتعاقب آن در انقالب كبير فرانسه و 

 به استثناي انگلستان و روسيه ترازي و سرانجام 1848ي ها انقالب و ييروپادر كشورهاي ا
 كه در ييها انقالب كه رسد مي نظر به. در قرن بيستم انقالب بلشويكي ظهور و نمود پيدا كرد

، انقالب 1906 مانند انقالب مشروطه ايران ييقرن بيستم در برخي از كشورهاي آسيا
، و مجموعه تحوالت و 1905، انقالب روسيه 1911ـ12ن ، انقالب چي1908مشروط تركيه 

 در مقابل رخنه العملي عكستغييراتي كه منجر به انقالب كمونيستي در چين گرديد در واقع 
 خاصي بازتاب خود وو نفوذ و گسترش تمدن غرب در اين جوامع بوده كه هر يك به نح

يم كه جنبه خورد ميانقالب مي جي بركما اينكه در مورد ژاپن ما به . دهد ميرا نشان داده و 
 و تاريخ يكي دتر وسيع و در مقياس نظر نقطه،  شايد از يك )1868( داشت آميز مسالمت

، يك پاسخ در اشكال مختلف به گسترش و نفوذ يي و آمريكايي، آفريقاييقرن جوامع آسيا
  .تمدن و تكنولوژي اروپاي غربي در اين مناطق باشد

  
  رابرت گر

كه در » كنند ميچرا انسان شورش  «نام بهاز محققيني است كه در كتاب خود رابرت گر، 
 انتشار يافت، اشكال مختلف حكومت را به بحث گذاشته و با توجه به 1970سال 

 دو براساس، اجتماعي، اقتصادي، نظريه محروميت نسبي خود را شناسي روانعوامل 
 مردمي يها گروه و ها انساننات  امكا(capability) تمايالت و (Expectation)عامل 
 در جوامع ها توانايي و شكاف يا فاصله ميان تمايالت و انتظارات و است كردهمطرح 

 را معلول تغييراتي كه در ها گوناگون را اساس تحقيقات خود قرار داده، و انواع خشونت
درنيزاسيون يقيناً در جريان م. داند مي گيرد مي صورت ها انساني ها تواناييتمايالت و 

ها دستخوش تغيير   انساني بيش از ساير زمانيها گروه كه تمايالت و امكانات باشد مي
آسيا، آفريقا، (و تحول گرديده، و طبيعي است كه در اين روند كشورهاي جهان سوم 

ي ها امروزه بيش از كشورهاي پيشرفته در معرض بروز انواع خشونت) آمريكاي التين
  .دارندمدني يا سياسي قرار 
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 با انتشار (John Jay) جان جي نام به شناسان جامعهالزم به تذكر است كه يكي از 
، علت انقالب را، اختالف بسيار ييشناسي آمريكا  در نشريه جامعه1962 سالاي در مقاله

 صورت بهبين توقع و انتظارات افراد جامعه و ارضاي عملي آنها دانست كه اين اختالف 
شكل نموداري در آورده است كه  هدانشمند مزبور اين نظريه را ب. شود ميمحروميت احساس 

  1.است شده معروف J منحني نام بهمنحني آن 
علت حدت و شدت منجر به خشونت  هبنابراين محروميت نسبي ممكن است ب

و در .   خشونت سياسي گردديي و در مرحله نها(collective violence)دسته جمعي 
 از طرف ديگر و افزايش ها تواناييطرف و  تظارات و اميال از يكنتيجه شكاف ميان ان

 دستخوش داري سرمايهي اخير پس از جنگ جهاني دوم، جوامع پيشرفته ها آن، در دهه
اقسام  اي و جوامع در حال توسعه و كمونيستي مواجه با انواع و ي حاشيهها خشونت

  .است بودهي سياسي ها خشونتانقالب و 
 تاريخي، ما را به اين نتيجه نظر نقطه از خصوص به تر يقات عميق تحق، بنابراين

 است كه باعث بروز انواع (poverty) كه، اين نه فقر و فالكت سازد ميرهنمون 
 بلكه در بسياري از موارد، تفاوت عميق ميان توقعات و امكانات گردد مي ها خشونت
دنبال   را بهها خشونتتاً انواع ي سياسي، اقتصادي و اجتماعي و نهايها دگرگونياست كه 

 مانند انقالب كبير فرانسه، انقالب ييها انقالب درخصوصتحقيقات تاريخي . آورد مي
بخش از  بنابراين توجيه رضايت. نمايد ميچين، انقالب بلشويكي، اين نظريه را تأييد 

 اين اساسبرلذا .  شرايط رواني و ذهني قرار گيردبراساس بايد ها خشونتانواع و اقسام 
 كه ناراضي گردند مي بدين علت متوسل به خشونت ها انسانتئوري در اكثر موارد، 

يشان ها  و موقعيتها تواناييعلت ناراضي هستند كه عمالً   و بدين(dissatisfied)هستند 
  .كمتر از اميال و انتظارات آنها است

  
  ساموئل هانتينگتون

 1971 سالكه در هايي كنفرانسعروف در  مشناسان جامعهساموئل هانتينگتون يكي از 
 را عنوان آميز مسالمتبندي مواردي از مشاركت سياسي  تشكيل شد طي يك تقسيم

  : نمود كه عبارتند از
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  .ماس با مأموران دولتيت. 1
  . تشكيل گروه و احزاب سياسي.2
 و ها مشي خط انجام تبليغات براي نامزدهاي انتخاباتي يا احزاب سياسي و يا .3

  .خصوص بهي ها استسي
  .ها دولتي ارائه شده از طرف احزاب يا ها  تحقق بخشيدن به برنامه.4
  دادن در انتخابات   رأي.5
  .  داردآميز مسالمت تظاهراتي كه جنبه .6

  : كه عبارتند ازپردازد مي نيز آميز خشونتهمچنين به مواردي از مشاركت سياسي 
   (Riot) آشوب .1
   كودتا.2
  يكيي چرها جنگ .3
  . شورش.4

 اجتماعي كه از محروميت نسبي رنج يها گروهگويد كه افراد و  گون مينهانتي
 كه براي زدودن اين محروميت نسبي مخصوصاً در دهند ميبرند اصوالً ترجيح  مي

 از ميان بردن فاصله منظور به» آميز مسالمتمشاركت سياسي «مسائل اقتصادي متوسل به 
 از طرف ديگر گردند، منوط به ها تواناييقعات از يك طرف و ميان انتظارات، اميال و تو

 صورت به امكانات براي مشاركت سياسي كنند ميكه زندگي  اي جامعهاينكه در 
  . موجود باشدآميز مسالمت

 و يا امكاناتي از قبيل مجالس مقننه، احزاب ها سازمانبنابراين اگر چنين مجاري، 
د نداشته باشد و يا اينكه ميزان محروميت نسبي بسيار وجو... آزاد سياسي، انتخابات آزاد

 اجتماعي مختلف يها گروهشديد باشد، توسل به خشونت سياسي از طرف گروه يا 
ي سياسي، همچون محروميت ها تواناييناپذير است و اگر اين محروميت شامل  اجتناب

ا در معرض آزادي بيان يا حق رأي بوده و يا اينكه امنيت شخصي فرد در جامعه جد
خطر قرار گيرد، توسل به خشونت سياسي به اشكال گوناگون آن تنها راه ممكن براي 

  1.افراد جامعه خواهد بود
نظام سياسي در جوامع در  «نام بهپروفسور هانتينگتون در كتاب معروف خود 

                                                                                                                   
  

 40، ص بخش آزاديي ها نهضت و ها بانقالعلي اكبر، تئوري  .1
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  :دهد ميچنين توضيح نظريه محروميت نسبي را » حال تغيير
به انقالب و تحوالت سياسي  وامع در حال رشدشدن است كه ج در روند مدرنيزه

شدن و   صنعتيسوي بهو هرچه جوامع حالت سنتي را ترك، و . مبتال خواهند شد
ي سياسي ها مدرنيزاسيون گام نهند، احتمال اينكه مواجه با انقالب و دگرگوني

وي بر اين باور است كه در جوامع صنعتي و . يابد مي شوند كاهش آميز خشونت
 و نهادها و تأسيسات سياسي هستند كه يابد ميه، مشاركت سياسي مردم كاهش مدرنيز

 و به توسعه و مدرن ساختن جامعه اشتغال شود ميروز بروز تعداد و فعاليت آنها افزوده 
 از تالش يك جامعه براي مدرنيزه شدن اي انقالب نيز جنبه«از نظر وي . خواهند يافت

اي   كه بعد از گذراندن دورهدهد مين در جوامعي رخ  و به احتمال قريب به يقيباشد مي
از توسعه اقتصادي، اجتماعي با مشكل عدم هماهنگي آنها با توسعه سياسي مواجه شده 

  1».كنند ميو يا يك حركت انقالبي ناهماهنگي را جبران 
  : كند ميهانتينگتون همچنين دو الگو از انقالب را مشخص 

   الگوي غربي .1
    الگوي شرقي.2

 كه شود ميبندي سه مجموعه از جريانات و رويدادها در نظر گرفته  در اين تقسيم
 و رابطه ميان اين سه مجموعه رويداد يا سه پديده در اين دو الگو با sequencesتعاقب 

  :اين سه مجموعه عبارتند از. باشد مييكديگر متفاوت 
ت از ذيل، شركت انبوه  گسترش مشاركت سياسي كه البد يكي از خصوصيات انقالبا.1

  .باشد ميقشرهاي وسيع نيروهاي اجتماعي در رويدادها 
  ، نهادها و تشكيالت موجود مخصوصاً نهاد سلطنت ها سازمان انهدام .2
  2ي جديدها سازمان ايجاد نهادها، تشكيالت و . 3

 و نهادهاي موجود، ها سازمانالگوي غربي، مرحله اول عبارت است از انهدام  در
اً نهاد سلطنت و سپس گسترش مشاركت سياسي و باالخره در مرحله سوم مخصوص

 مرحله اول توسعه مشاركت سياسي ،  در الگوي شرقيكه درحاليايجاد نهادهاي جديد، 
ي ها ي چريكي بوده و سپس ايجاد نهادهاي جديد در سرزمينها جنگ آغاز صورت به
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، تشكيالت، نهادهاي سياسي ها سازمان، انهدام ييآزاد شده و باالخره در مرحله نها
انقالب كبير فرانسه، انقالب سوسياليستي روسيه، انقالب مكزيك، . باشد ميموجود 

 مراحل آخرين كه درحالي.  در الگوي غربي قرار دادتوان ميمراحل اوليه انقالب چين را 
  . در الگوي شرقي جاي دادتوان ميانقالب چين انقالب كوبا، ويتنام را 

ته هانتينگتون، تغيير و تحوالت انقالبي را يكي از عوامل مهم و مؤثر روي هم رف
اما خود . داند ميدر توسعه سياسي و اقتصادي و نهايتاً مدرنيزه شدن جوامع و ثبات آنها 

  .نمايد ميبا ديده احتياط با اين پديده برخورد 
ساختن جامعه موضعي  و در اتخاذ چنين روشي توسط مردم براي مدرنيزه

 راه تعالي و پيشرفت را مناسب عنوان بهدر جوامع، » انقالب«گرفته، لزوم وقوع  فيمن
 و باورهاي ها ارزشيك تغيير سريع بنياني در  «عنوان به كه وي آن را، اي پديده. داند مين

ي ها فعاليت و ها روشمسلط، نهادهاي سياسي، ساختارهاي اجتماعي، رهبري و 
  1».داند ميت داخلي حكومتي يك جامعه توأم با خشون

  
  هربرت ماركوزه

هربرت ماركوزه انديشمند برجسته مكتب فرانكفورت، بيش از دو دهه پيش با شناخت 
ي نسبتاً جديدي ها ديدگاه آورده بود، دست به داري سرمايهعميقي كه از جوامع پيشرفته 

 وي در مورد سرنوشت انقالب به معناي يك تحول راديكال و ضد .ارائه داد
  :گويد مي چنين داري ايهسرم

احتماالً سرشت تعيين كننده انقالب قرن بيستم يا بيست و يكم بدين «
م يي بگو، بلكهشود مي كه در وهله نخست از تنگدستي زاده نشود ميوسيله معلوم 

 اسراف و فراواني به اصطالح جامعه مصرفي، اكراه از زاز نامردمي، از بيزاري ا
 خواست اصلي اين ل ـ و به همين دليشود ميمنتج ، ها انسانقساوت و ناداني 
يافتن هستي كه به :  نخستين بار در تاريخ ـ اين خواهد بوديارانقالب ـ در واقع ب

 فقط مسئله پس ، راستي در خور انسان باشد، و بناكردن شكلي تماماً تازه از زندگي
  2».بر سر تغيير كمي نيست، بلكه بر سر تغييري كيفي است
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 يك واقعيت، اما صورت به اگر نه ، و انقالب در انتهاي قرن بيستماز اين ر
ي ها به اعتقاد ماركوزه توده.  ضرورت همچنان وجودش احساس خواهد شدصورت به

ي زندگي مصرفي ها مردم غرب چنان دست آموزكارگزاران تبليغاتي و اسير وسوسه
ظار داشت و اينك تنها گروه  انتتوان مي كه ديگر درك حقايق امور را از ايشان ناند شده

و .  و وظيفه اعالم حقايق را دارنديياندكي از روشنفكران آگاه و از خود گذشته، توانا
و همواركننده راه چنين انقالبي از نظر » محلل و كاتاليزور« نقش دانشجويان به عنوان 

ضع  به گفته هربرت ماركوزه، اين روشنفكران به حكم و1.است بودهوي مورد تأكيد 
خاص و وظيفه خطير خويش بايد از حيث شيوه تفكر و ذوق و رفتار و روش زندگي، 

 محكوم وضع موجود نشوند و گاه هيچخير ممتاز باشند، تا  از اكثريت گمراه و بي
 به عقيده ماركوزه از ميان همه آثار فكري عالوه به.  باقي بمانندها ييهمواره مخالف ناروا

رج پايدار اجتماعي را دارد، كه گوناگوني تفكر انتقادي را و ذوقي بشر تنها آن بخش ا
ين انتقاد ماركوزه از جامعه پيشرفته صنعتي آنجاست كه تر هوشيارانه. در افراد بپرورد

او اين تأثير را داراي دو . كند ميتأثير مصرف زدگي را بر شيوه فكري افراد بشر آشكار 
 را كه در حالت خام خود مايه يينظام مصرف از يك سو نيازها. داند ميوجه 

 و از سوي ديگر اوضاع و احوال كارگر كند مي، برآورده شود ميناخرسندي و اعتراض 
  .آورد ميرا منفعل و تسليم پيشه، بار 

  
  هانا آرنت

 يك تغيير سريع و پردازان نظريهامروزه مفهوم مدرن و اساسي انقالب در ديدگاه برخي 
 است، بلكه در محدوده مرزهاي يك سيستم المللي ينبناگهاني، نه در سطح جهاني و 

 پيوسته مفهوم وقوع به المللي بيناما تحوالتي كه يك دهه اخير در نظام . اجتماعي است
ي پردازان نظريهو همواره . انقالب جهاني و كوزموپوليتيسم را شكلي آرماني داده است

 برداشت ن هميبراساس. اند كرده را تبليغ  جدي آرمان انقالب جهانيطور به، كه اند بوده
 نيز منجر المللي بين هر تحليل در مورد انقالب به تحليلي كالن از سيستم ها مدتتا 
اديكال از انقالب نيز وجود دارد كه در ري غيرها  تحليلها ديدگاه اينگونه در مقابل. شد مي

يكي از  .  استتوجه بي و مفهوم امپرياليستي المللي بينتفسيرهاي خود به سيستم 
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  . داردآرنت تعلق  به انديشمند برجسته آلماني االصل خانم هاناها ديدگاهمشهورترين اين 
 و به نظر او جوهر كند ميمعني » آزادي سياسي«هانا آرنت انقالب را جستجوي 

حتي معيار سنجش اساسي هر كشور . است» آزادي«انقالب كوشش جهت دستيابي به 
 در عصر ها انقالبپس براي فهم «:نويسد ميوي .  و شرافت نه عدالتداند ميرا آزادي 

جديد توجه به اين نكته ضروري است كه تصور آزادي و تجربه آغازگري بايد باهم 
اين كه تا كجا حاضر به پذيرفتن اين نكته باشيم وابسته است به . منطبق و مقارن باشند

 خود از انقالب مايه نوبه بهمان از انقالب و همچنين تصورمان از آزادي كه آنهم  فهم
اين بدان سبب است كه به موجب برداشت جاري در جهان آزاد، باالترين . گيرد مي

 وي در 1»مالك سنجش اساسي هر كشور را بايد آزادي قرار داد نه بزرگي و دادگري
 كه اين احساس نوآوري وجود داشته ييفقط جا«: كهدارد ميجاي ديگر كتاب اشعار 

. ي نيز با مفهوم آزادي پيوند بيابد حق داريم از انقالب صحبت كنيمباشد و نوآور
 است و حق نيست كه هر كودتا را آميز موفقيت يك شورش زانقالب چيزي باالتر ا

فقط هنگامي ... انقالب بخوانيم يا در هر جنگ داخلي اثري از انقالب جستجو كنيم
ازي تازه باشد و خشونت  از انقالب سخن گفت كه دگرگوني به معناي آغتوان مي
ي سياسي جديدي براي جامعه ها سازمان تشكيل حكومت به شكلي نو و ايجاد منظور به
 از 2». از ستمگري به قصد استقرار آزادي صورت بپذيرديي رود كه در آن رهاكار به

 آزادي منفي به معناي شود ميديدگاه وي آزادي به دو مفهوم مثبت و منفي تقسيم 
. شود مي آزادي بيان طور بهي فرد ها ت است كه در آن نيازها و خواستفقدان محدودي

در مقابل، آزادي مثبت عبارت است از استقالل اخالقي، قدرت انتخاب فرد و 
هانا آرنت در اين رابطه . ي سياسي استها گيري تصميم مشاركت مردم در خصوص به

  . و آزادي يكي نيستند(libration)ييناگفته پيداست كه اوالً رها« :دارد مياظهار 
 به آن خودي به ممكن است شرط آزادي باشد ولي به هيچ رو خودييثانياً رها

 تصوري دتوان مي نهفته است يي ضمني در رهاطور بهثالثاً تصور آزادي كه . انجامد مين
 وي 3» مساوي با تمناي آزادي نيستييصرفاً منفي باشد و بنابراين رابعاً حتي قصد رها

  :نويسد ميات ديگر كتاب انقالب در صفح
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اگر بخواهيم آزادي سياسي را به معناي جديد در نظر بگيريم و بفهميم كه كندرسه و «
بايد ... د هدف انقالب آزادي استكردن ديگر مردان انقالب چه در سرداشتند كه ادعا مي

 امروز در هايي نبود كه اول به اين واقعيت آشكار توجه كنيم كه مقصود آن صرفاً آزادي
زيرا .  و به مفهوم اخص حقوق مدني مي ناميمكنيم ميي مشروطه مشاهده ها حكومت

سه حق (حقوق مذكور از ... هيچ يك از اين حقوق نتيجه نظري يا عملي انقالب نيست
اما همه .... شوند مييعني حق حيات و حق آزادي و حق مالكيت نتيجه » بزرگ و اوليه

 آزادي از نياز و آزادي از زيرعنوان و آنچه بخواهيم از خود ها ياين اختيارات يا آزاد
آزادي، يعني .  هستندييارعاب بدانها بيفزاييم، ماهيت منفي دارند و فقط ثمرات رها

 به اعتقاد 1».ستها مشاركت در امور همگاني و راه رفتن به قلمرو عام، غير از اين آزادي
 براساس.  تحقق پذير خواهد بودآرنت آزادي مثبت تنها در شكل حكومت جمهوري

آزادي به معناي توانايي . اين ديدگاه ميان آزادي و آزادسازي تفاوتي اساسي وجود دارد
حال آنكه آزادسازي كوششي جهت تغيير و تصحيح در وضعيت . انجام كار است

به اعتقادي وي شورش .  از فقر و ظلم استيي، كه همان رهادهد مينامطلوب را معني 
اما در مقابل اين نفي چيزي را . شود مييزه آزادسازي به رهايي از فقر و ظلم منتج با انگ

 آميز موفقيتحال آنكه انقالب چيزي باالتر از يك شورش . كند مياثبات و جايگزين 
به اعتقاد . دارد مي آزادي در يك نظام سياسي نوين قدم بركردن  و جهت نهادينه2است

پرداختن به مسئله آزادسازي از فقر، انقالبيون را از ي تاريخي ها انقالبآرنت، در 
 كه شود ميهانا آرنت در همين كتاب مدعي . پرداختن به آزادي مثبت بازداشته است

 نظر به و اين گيرد مي مسائل اقتصادي قرار الشعاع تحت ها انقالبجوهر سياسي اغلب 
 جهت ها ب فرانسه تودهاز نظر وي در انقال. ستها انقالباو، تراژدي بزرگ برخي از 

د و انقالبيون تندرو به رهبري روبسپير كردن آزادي از فقر و ظلم از انقالبيون حمايت مي
آزادي و ايجاد زمينه مناسب براي آن غفلت ورزيدند، و اين  ازبا پرداختن به مسئله فقر، 

ست خود موجب ظهور رژيم ديكتاتوري جديد در فرانسه شد، هانا آرنت بر اين باور ا
.  اهداف اصلي خود را نفي كردها نب در دوران حاكميت ژاكوويژه بهانسه كه انقالب فر

 مدل انقالب صورت به سرلوحه فعاليت نيروهاي انقالبي قرار گرفت و به غلط ذلك مع
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  .در جهان عرضه شد
ي ها ارزش براساسبرداشت آرنت ديدگاهي اخالقي فلسفي است و انقالب را 

به اين ترتيب نمونه آرماني انقالب از ديدگاه او، انقالب . كند ميموردنظر خود تعريف 
 نام انقالب را بر توان مي كه در واقع جنگ استقالل بود و اساساً نشود ميآمريكا معرفي 

ي استقالل آمريكا را ها جنگ كه رود ميآرنت در اين موضع تا آنجا به پيش .آن نهاد 
وي در . داند مي تر قالب فرانسه و روسيه، واقعي تطابق با مفهوم انقالب از انلحاظ به

روزگاري مبادرت به نوشتن كتاب انقالب كرد كه جهان تجربه جنگ دوم را 
و در آن تاريخ آرنت با .  جنگ سرد را باعث شده بودها قدرتازسرگذرانده و تضاد ابر
در . ي توتاليتر به نفع جبهه غرب موضع گيري كردها حكومتتوجه به تجربه دردناك 

واقع آرنت از انقالبيون مي خواست، تضادهاي اجتماعي و اقتصادي جامعه خود را كنار 
 آزادي، بدون حل تضادهاي كردن حال آنكه نهادينه. بگذارند و تنها به آزادي بينديشند

وي مانند همه انديشمندان جامعه شناس، .  نيستپذير امكاناجتماعي و اقتصادي عمالً 
رار دارد كه در برابر دو پديده آزادي و عدالت كداميك را بايد در برابر يك سؤال ق

اما آنچه مسلم است و . و آرنت مانند همه متفكران غرب آزادي را برمي گزيند. برگزيد
 كه آزادي بدون عدالت و عدالت بدون آزادي شود ميبا اتكاء به تجربه چنين وانمود 

پيوندند،   نميوقوع بهس نهادهاي دموكراتيك  تنها به انگيزه تأسيها انقالب. شود ميحاصل ن
 براي حضور در تر  به مراتب جدياي ي مردم، عدالت انگيزهها بلكه حداقل در نزد توده

  .صحنه انقالب است
  

   دو برداشت از انقالب.6
گونه  با توجه به تعاريف مختلفي كه از انقالب در سطور پيشين توضيح داده شد، اين

دن به يك مفهوم و تعريف واحد مشترك از اين پديده تا حدودي  كه رسيرسد مينظر  به
برداشت   از انديشمندان با طرح دواي عدهدر همين راستا  .باشد ميسخت و دشوار 

 تا به نحوي زمينه ايجاد يك ذهنيت اند گرا و حداكثرگرا از انقالب سعي كرده حداقل
  .مشترك از انقالب را پديد آورند

 عنوان بهي اجتماعي را ها طرفداران اين تفكر برخي از پديده :راحداكثرگ برداشت )الف
به موجب آن  است كه اي دارند كه انقالب، پديده انقالب تلقي كرده چنين اشعار مي
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اين انقالب در . شود مي ديگري جاي بهانتقال قدرت سياسي و جايگزيني يك رژيم 
بندي سياسي  ماعي و گروه را در ساخت اجتييها دگرگوني نه تنها تحوالت و منظر

ا رچ. سازد مي كلي متغير و دگرگون طور به جامعه را  بلكه چهرهكند ميقتصادي ايجاد ا
كه انتقال قدرت صرف، بدون تحوالت عظيم سياسي اقتصادي امري است معمول و 

  1.را بدان تنزل داد... ي بزرگي چون انقالب فرانسه، روسيهها انقالب توان ميمتداول كه ن
 در ساخت بار خشونتهرگونه تحول طرفداران اين برداشت  :گرا حداقلبرداشت  )ب

اين تعريف از انقالب گرچه جامع است ولي . كنند مي انقالب تلقي عنوان بهقدرت را 
 از جمله كودتاها و آميز خشونتي ها بنابراين همه پديده. مانع و دافع اغيار نيست

 ـ انتقال 1آيند چرا كه دوشرط  به حساب ميانقالب ، انقالبات كاخي در اين ديدگاه
اين عده بر اين باورند كه اگر .  در آن مالك و مناط استبودن آميز خشونت ـ 2قدرت 

ي جهان شمول و وصول ها تئوريم ارائه ييانقالب را در چند پديده معدود تحديد نما
ه مصاديق زيرا هر چ. ي عام امري غيرممكن و پيچيده خواهد بودها گيري نتيجهبه 

ي نظري با واقعيت سنخيت ها قانونمنديبيشتري از انقالب در عالم خارج يافت شود، 
 و تر و هرچه گزيده افزون باشد نتايج نيز كلي. بيشتر و دقيقتري در برخواهد داشت

 اما از طرف ديگر باعث رسد مياين مطلب گرچه صحيح به نظر .  خواهد بودتر منضبط
. شود مي چون انقالب فرانسه ي بزرگيها انقالبي ها ويژگي  فتن بسياري ازناديده گر
ي نادري هستند كه هر روزه در تاريخ به وقوع نمي پيوندند ها ، پديدهها انقالبچرا كه 

عريف فوق، فلذا با قبول ت. باشند ميو مستلزم تكوين در طي قرون و ادوار تاريخي 
 .ماي كه امري متداول است تنزل دادهچين را به سطح كودتاهايي  وانقالب روسيه، فرانسه

. ماي و خصوصيات و وجوه متنوع و متجلي در اين انقالبات را ناديده گرفتهو ابعاد 
 بر اين اعتقادند كه تنها تحوالت خاصي كه حداكثرگرابنابراين طرفداران برداشت 

را ي سياسي، اقتصاد و اجتماعي شوند، لياقت اطالق عنوان انقالب ها دگرگونيموجب 
در تاريخ از چند مورد انقالب در معناي واقعي خود  اين برداشت براساسكه . دارند

  2.كنند معدود تجاوز نمي
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  ي سياسي مدنيها خشونت و وجوه تمايز انقالب با ساير تحوالت و ها ويژگي  .7
 در نظر داشت كه آن را توان ميي خاصي را براي انقالب ها ويژگي مطابق اين برداشت 

ي ديگري چون طغيان شورش، كودتا، اصالح، آشوب، توطئه ها دث و پديدهاز حوا
  .شود مي آنها اشاره ينتر مهمدر زير به .سازد ميمتمايز 

هر چه چهره جامعه پس  : و ايدئولوژي مستقر در جامعهها ارزش دگرگوني در )الف
دئولوژي ي حاكم و ايها ارزشاز انقالب در مقايسه با جامعه پيش از انقالب از حيث 

 ايدئولوژي شامل وجوه شود مي ارزيابي تر مستقر متفاوت باشد، انقالب رخ داده عميق
 و ها آرمانگوناگون زندگي انسان، جهان و دولت و مجموعه به هم پيوسته از عقايد، 

مشروعيت قدرت سياسي، خصوصاً بحث منشأ مشروعيت قدرت كه . شود مياهداف 
ست كه  اايدئولوژي حاكم است نيز از جمله اموري و ها ارزشناظر بر دگرگوني در 

ديد مصدر تر ي بزرگ كه بيها  در انقالبخصوص به، يابد ميمتحول و منشأ آن تغيير 
اگر در يك دوران نيروهاي . مشروعيت در دوران قبل و بعد از انقالب متفاوت است

ند، شد ميمنشأ مشروعيت شناخته ) همانند انقالب فرانسه و روسيه(ماوراء طبيعي 
  .شود ميدوران بعد از انقالب منشأ قدرت به نيروهاي اين جهان و ملت استناد 

بيشتر تئوريستهاي بزرگ انقالب معتقدند  : تغيير و تحول در ساختارهاي اجتماعي)ب
كه انقالب تنها در صورتي اتفاق مي افتد كه نه تنها افكار و عقايد و ايدئولوژي تغيير و 

 ساختار اقتصادي ـ مجموعه روابطي خصوص بهساختارهاي جامعه تحول بايد بلكه در 
 ـ دگرگوني حادث شود و اين يابد ميكه توليد، توزيع و مصرف در درون آن شكل 

  .ورزند مي بيش از همه بر آن تأكيد ها ماركسيست ويژه به شاخصي است كه ينتر مهم
نوع و شكل حكومتي بين م نهادها و تأسيسات سياسي : تغيير در نهادهاي سياسي)ج

ي بزرگ و در برداشت حداكثرگرا ها انقالباست كه در آن كشور استقرار دارد، كه در 
دستخوش تغيير و تحول قرار گرفته و تأسيسات و نهادهاي جديدي جايگزين آن 

  .خواهد شد
تغيير و تحول ، ي ديگر انقالبها شاخص از : تعويض پايگاه اجتماعي گروه حاكمه)د

جتماعي هيئت حاكمه است كه هر اندازه پايگاه جديد از خاستگاه هيئت در پايگاه ا
بديهي است در .  استتر  و راديكالتر حاكمه سابق متفاوت و دورتر باشد، انقالب عميق

كه از حيث پايگاه اجتماعي چندان  تررو  ميانهيها گروهپيروزي انقالب، آغاز و اوايل 
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، ليكن با تشديد روند نمايند ميرت را تصاحب تفاوتي با گروه حاكمه قبلي ندارند، قد
  .شود ميدو كامالً از هم متباين  آن جديدتري به قدرت رسيده و پايگاه يها گروهانقالب، 

 با احتساب : حادثه به اعتبار قوانين و اصول هيئت حاكمه سابقبودن  غيرقانوني)هـ
ر را انقالب  كه پيدايش حزب نازي و هيتلاي چنين شاخصي عليرغم تصور پاره

  .  دانستها انقالب ظهور هيتلر و حزب نازي را در زمره توان مي، ندانند مي
زيرا تكوين و پيدايش اين حزب بر قاعده و روش معمول و در چارچوب نظام 

 انتقال قدرت در آمريكا به زعم روزولت و اقدامات امپراطور ژاپن طور همين. سابق بود
  .رسد مي نظر به تر د و اطالق رفورم بر آن صحيح عملي انقالبي ناميتوان ميرا ن

، خشونت و سركوب شود مي در بحث از انقالب آنچه به ذهن متبادر : خشونت)و
گرا بر اين   هئيت حاكمه است كه طرفداران حداقل قيام كننده توسط نظاميانيها گروه

قدرت بنحو  جز انتقال اي  انقالب را پديدهكه طوري به. ورزند ميويژگي سخت اصرار 
 نيست (Garden party) انقالب،حزب باغ گويد ميمائو . كنند نمي معرفي آميز خشونت

 فقط را آنبلكه با خشونت همراه است و تروتسكي انقالب را جبر شديد تاريخ و تحقق 
 خود يك عمل خودي به جرياني كه را آن و كائوتسكي داند مياز دهانه توپ عملي 

  1.كند يمنيروي برهنه است تعريف 
 گفت خشونت الزم توان مياگر رفرم را نيز در انقالب بياوريم «  :گويد ميدكتر بشيريه 

  2».نيست
 (violence)ر اجتماعي معموالً مرتبط با مفهوم خشونت با اين وجود انقالب در امو

  :نويسد مي خصوص دراينارسطو فيلسوف يوناني نيز . گيرد ميو با توسل به آن صورت 
 نمايانگر دتوان مي خشونت است كه ك پديده سياسي توأم با خشونت يا بدونانقالب ي« 

 ولي در 3.انجامد مي اجتماعي يها گروهفرايند اصلي تحولي باشد كه به تغيير يا تبديل 
شدن قدرت ميزاني از خشونت در هر انقالبي الزم و  دست همجموع، براي دست ب

  .ضروري است
ي فوق بارزتر و شديدتر باشد، انقالب ها شاخصحال هر اندازه خصوصيات و 

 كه طبعاً تميز و يابد مي و تحت اين عنوان تجلي تر به برداشت حداكثرگرا نزديك
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تفكيك آن از كودتا، شورش آشوب و ترورهاي سياسي نيز با سهولت و دقت انجام 
ث  در توضيح و تبيين بيشتر به وجوه تمايز انقالب از ساير حوادذلك مع. خواهد گرفت

 و ها ويژگي ، ها شاخص از اي  از جمله كودتا ذيالً به ذكر پارهبار خشونتي ها و پديده
  .پردازيم ميخصوصيات آنها 

  
  كودتا
از زبان فرانسه ) حكومت و دولت ( Detat) ضربه و براندازي (Coupاز دو واژه كودتا 

رانه عملي است ناگهاني سريع و خشن كه با يك ضربه شديد غافلگي. مأخوذ است
داخلي از جانب مقامات ارتش، گروه حاكم با خشونت و ارعاب به كنار گذاشته 

ين انواع تر ين و سريتر كودتا يكي از خشن. شوند مي و خود جايگزين آنها شود مي
 در كشورهاي خصوص به، است شده مشهور و متداول اي توطئه است كه امروزه پديده

 1977 ساله خود تا سال 65حيات سياسي  كشور بوليوي طي كه طوري بهجهان سوم، 
عمل براندازي در كودتاها .  كودتا را تجربه و پشت سرگذاشته است68بيش از 

 اثر رقابت در قدرت ، دربار خشونت كه اغلب اين حركت گيرد مينحو صورت  بدين
 براي تحصيل بيشتر ها  شرايط و زمينهتدريج به و آيد ميحاكمه پديد بين دو گروه 

ظامي به سود يك جناح مساعد شده، و انشعابات خود را از طبقه حاكمه اعالم قدرت ن
 شديد و غافلگرانه رقيب را از صحنه بيرون اي  با ضربهنمايد مي و سپس سعي نمايد مي

  .كند و بر مسند قدرت بنشيند
. باشد ميديد كودتاگران انگيزه انساني ندارند و منازعه اشان بر سر قدرت تر بي
 مردم، اصالحاتي ظاهري نيز كردن نمودن و دلخوش  جهت راضيكنند ميالش هر چند ت

 آيد، قادر بر تأمين وجود به، كودتايي كه با انگيزه قدرت طلبي ذلك مع آورند، عمل به
هر چند امري معمول و متداول است ليكن از بنياني مشروع . منافع عامه نخواهد بود

در اين شكل از كسب قدرت، تنها قوه سركوب زيرا عامل تعيين مقام . برخوردار نيست
و اعمال زور و وحشت است و آنچه به حاكم كودتاچي حق حاكميت داده و زمام 

 همان نيروي انتظامي و قدرت فائقه اوست و هيچ آورد ميكشور را تحت فرمان وي در
شخص پيروز حاكم .دليل مشروع و قانوني در اعطاء حق حاكميت به وي وجود ندارد 

 گرفته دست به به اين دليل كه قدرت دارد و حكومت را به چيرگي و استيال است



  سير تاريخي و روند تحوالت پديده انقالب     35

  طبق مثل معروف الحق لمن غلب.است
 و رژيم شوند ميرسميت شناخته ه با اين همه كودتاگران معموالً پس از موفقيت، ب

  .گيرد مي خود به شكل قانوني تدريج بهحاكم 
  

  وجوه تمايز انقالب و كودتا
و اساسي بين انقالب و كودتا وجود دارد كه ذيل مورد اشاره قرار ي عمده ها تفاوت

  :گيرد مي
براندازي حكومت و طبقه حاكم بسيار محدود   در كودتا، مشاركت مردم در امر.1

 جهت نابودي و اي و بسيج جمعيت و حركت توده. (limited participation).است
 و نيروهاي نظامي با شكست گروه حاكم مطرح نبوده و صرفاً بخشي از ارتش

عالوه بر . شود مي به هيئت حاكمه تحريك و فعال زدن ضربه منظور به قبلي ريزي طرح
فقدان مشاركت مردمي، سعي بر اين است كه عمليات كودتا كامالً مخفيانه و در پشت 

فلذا از وجوه تمايز ميان كودتاهاي .  معدود از نظاميان انجام شوداي عدهصحنه توسط 
 انقالبات از ذيل اين است كه معموالً در مورد كودتاهاي نظامي ميزان مشاركت نظامي و

 ، يكي از خصوصيات چشمگير انقالبات سياسي اجتماعيكه درحاليبسيار محدود بوده، 
انقالب «:به تعبير استاد مطهري. مشاركت وسيع قشر يا طبقات مختلف جامعه است

ر دومي يك اقليت مسلح و مجهز به نيرو د.  ولي كودتا چنين نيستدارد ميماهيت مرد
 و خود جاي گروه كند ميدر مقابل اقليت ديگري كه حاكم بر اكثريت جامعه است، قيام 

آنچه كه اهميت دارد، در كودتا اكثريت مردم از حساب خارج هستند . گيرد ميقبلي را 
  1.و در فعل و انفعاالتي نقشي ندارند

است ناگهاني كه با يك ضربه شديد عملي كودتا : قدرت انتقال غافلگيرانه و ناگهاني .2
 كه اين امر در كودتاهاي موفق شود ميو غافلگيرانه داخلي حاكم به زور كنار گذاشته 

 سري براي عمليات مهيا طور بهزيرا شرايط قبالً . انجامد ميبيش از چند ساعت بطول ن
  .است شدهو مساعد 

 معموالً ها اش شدن عمليات و طرحو در صورت طوالني شدن عمليات بدليل ف
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 اطالع ها  همه مردم از برنامهها انقالب در كه درحالي 1»شود ميكودتا با شكست مواجه 
لذا عمليات .داشته و مشاركت گسترده خود را با تظاهرات خياباني اعالم مي دارند

و مخفيانه نيست تا آشكار شود بدين جهت است كه در انقالب بين سقوط رژيم سابق 
  . طول مي كشدها مدتتحكيم نظام انقالبي جديد گاهي 

منظم و  يافته، عمليات كودتا بسيار سازمان:يافته قبلي هاي بسيار سازمان ريزي طرح .3
 تهيه و تدارك خصوص بهي سياسي ها دقيق است و قبل از وقوع،طرحها و شيوه

ي از قبل طرح ها نامه نظامي و كودتاگر بايد مطابق با بريها گروهكه هر يك از شود مي
نصورت عمليات با شكست مواجه شده و حاصلي نخواهد اي در غير. شده عمل كند

  .داشت
كودتاگران از پايگاه اجتماعي طبقه حاكم و از افراد باالي نظام   در كودتا، اغلب.4

 و اي فرقه ، به علت رقابت بر سرقدرت و اختالفات حزبي، شخصيكه هستند 
زنند و به همين جهت ايدئولوژي فراگير و  اندازي حاكم ميخانوادگي دست به بر

غالباً نيز . كنند ميخاصي را ندارند و بعد از كسب قدرت شروع به توجيه اعمال خود 
 براي المقدور حتيو  كنند مي منافع ملي را بودن همه كودتاگران ادعاي در خطر

. آورند ميا به عمل  مردم و تقبيح شيوه نظام قبلي اصالحات ظاهري ركردن دلخوش
بنابراين كودتاهاي نظامي يكي از انواع خشونت اقتداري است كه متعاقب آن ممكن 

 دستخوش تغيير و تحوالت policies ها مشي خطاست دستگاه رهبري و بعضي از 
 وقوع بهي موجود در جامعه ها ارزشا يليكن تغييرات بنيادي در ساخت اجتماعي  .گردد

  .نمي پيوندد
  

  اصالح
، سازش دادن، آمده كردن ، بسامانكردن ، نيككردن واژه اصالح از نظر لغوي به معناي به
كه در اصطالح رايج منظور از آن، ماندن در 2.است كه جمع آن اصالحات است

 از تغييرات و بهبودهاي اي  به پارهبودن  يك نظام و سيستم سياسي، و خرسندچارچوب
 و . اساسي به اصول و اركان آن نظام وارد آيداي آنكه ضربه و لطمه جزئي درون آن، بي

                                                                                                                   
  

 .15 دكتر حسين بشيريه، همان ص .1
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استاد . به عبارتي تغيير شكل بدون آنكه در محتوا و ماهيت تغييري اساسي حاصل شود
سامان بخشيدن و نقطه مقابل افساد كه به معناي نابساماني «مطهري اصالح را 

 قرآن كه مكرر ي متضادها وي اصالح و افساد را يكي از زوج. داند مي است كردن ايجاد
 اسالمي تلقي اي طلبي را روحيه  اصالحيو .كند مي عنوان است شدهدر آن مطرح 

 زيرا اصالح ؛طلب و يا طرفدار آن است  كه هر مسلماني خواه وناخواه اصالحنمايد مي
 يك شأن پيامبري در قرآن مطرح است و هم مصداق امر به معروف عنوان بهطلبي، هم 

پيرامون «ايشان در 1. از اركان تعليمات اجتماعي اسالم استو نهي از منكر است كه
معموالً «: گويد مياصالح را نقطه مقابل انقالب قرار داده و در تبيين آن » انقالب اسالمي

، اگر بينادي نباشد يعني جامعه را از نظر بنياد و دهد ميتغييراتي كه در يك جامعه رو 
سازد، بلكه تنها تغييراتي در جهت بهبود ساختمان اصلي و نظامات حاكم، دگرگون ن

  2».نامند اوضاع ايجاد كند اصالح مي
ريزي استعمال چنداني  قابل ذكر است كه در اصالح عنصر خشونت و خون

دكتر علي اكبر در توضيح دو .  در عوض عنصر احتياط و سازش را دارا است؛نداشته
  :گويد مي» اصالح«و » انقالب«واژه 

 ممكن است در شكل اصالح انجام گيرد كه خواه و ناخواه اين ها يدگرگونتحوالت و «
از يك طرف و Revolution كه چه تمايز يا تفاوتي ميان انقالب شود ميمسئله مطرح 

مخصوصاً اينكه لفظ انقالب مفهوم .  از طرف ديگر وجود داردReformesاصالحات 
د نيز عالوه بر ش نبابا خشونت كه همراه ييها دگرگوني ووسيعي داشته و تغيير 

وجه تمايز ميان اين دو جريان يا دو  .گيرد مي را در بر آميز خشونتي ها دگرگوني
 ها دگرگوني جهت .3 (scope) حدود و ثغور.2 (speed) سرعت .1مفهوم را بايد در 

(direction) ناگفته نماند كه امروزه، 3.ي اجتماعي و سياسي جستجو نمودها نظام در 
رنگ و منزلت باخته است و در » انقالب«در مقابل » اصالح« كلمه ارزش و تقدس

ي متعالي براي انسان ها ويژگي  نه تنها، يكي  از بودن عوض انقالب و صفت انقالبي
ي جامعه ها انسان توفيقي ملكوتي دانسته كه نصيب تعدادي اندكي از را آناست بلكه 

                                                                                                                   
  

انتشارات صدرا، : تهران( سال اخير، چاپ يازدهم 100ي اسالمي در ها نهضتلي  مرتضي مطهري، بررسي اجما.1
 6-7ص ) 1367

 .31 ـ 30پيرامون انقالب اسالمي، ص :  مرتضي مطهري.2
 27ي انقالب، ص ها تئوري علي اكبر، .3
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 كه حاضر شود ميه كسي گفته گر ب  به همين جهت است كه انسان اصالح1خواهد شد
 را نپذيرد و آن هنگام كه آميز خشونتبه عمل انقالبي و بنيادي نباشد و انقالب 

 وي به تغييرات جزئي نمايد ميي بزرگ ضرورت ها حركتتحوالت عميق و بنيادي و 
  .شود ميو كوتاه قانع 

  
  شورش

ئيت حاكمه كه با پديدارشدن امواج نارضايتي و ناخشنودي اقشاري از جامعه عليه ه
 .دنبال خواهد داشت ه سركش و عصيان را بانهايت و. شونت و خونريزي همراه است خ

در ساخت و چارچوب مسلط سياسي عمده  تغيير و تحوالت  هر چنددر شورش
. ي نهادهاي سياسي وجود داردبعضليكن احتمال تغيير در . نيستميسراجتماعي 

ست كه همه مردم در آن شركت ندارند خصوصيت اصلي شورش در ميزان مشاركت ا
حضور دارند ن  در آ (subordinate class)فقط گروهي از طبقات مادون يا مستضعفين 

 نان و مواد خصوص بهها  هاي سنگين، گراني قيمت كه علت آن ظلم و ستم، ماليات
  .زنند خوراكي است كه به موجب آن مردم دست به نافرماني مي

  
  نهضت

 رفته است كار به، جهش و حركت كردن  لغوي در معاني برخاستن و قياماين واژه از نظر
 نهضت، جهد و كوشش ملتي عليه حاكميت و 2.باشد مي Movementكه معادل التين 

ي بيگانه در كشور آنان است، كه اگر ها دولتمداخالت سياسي اقتصادي و نظامي 
 بانفوذي باشد غالباً به ي مردمي عليه بيگانگان تحت رهبري قوي، هوشيار وها تالش

نهضت تنباكو و نهضت ملي نفت تالش و ستيز مردمي را عليه . شود ميانقالب تبديل 
 مردمي عليه اي  و نهضت اسالمي ايران مبارزهكند ميمداخالت انگلستان در ايران بيان 

الب به انق) ره(سلطه سياسي اقتصادي امريكا در كشورمان بود كه با رهبري امام خميني 
رفتار گروهي نسبتاً : است كردهرا چنين تعريف  نهضت آقا بخشي . اسالمي تبديل شد
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  1. نقشه معينبراساسمنظم و با دوام براي رسيدن به هدف اجتماعي سياسي معين و 
  

  مقاومت ملي 
 و جنگ ها قدرت رقابت بين صورت به تجسم ثانوي سرشت جنگ مقاومت ملي 

كاسي است از روح ميهن پرستي و بيزاري از اجانب و انع. باشد مي ها داخلي بين ملت
 مقاومت 2.كه با احساس سرشكستگي و خشم فروخورده و انديشه انتقام همراه است

 داشته باشد و سايرين را مؤمن و را آني عضويت خصوص بهسازماني نيست كه فرد 
ك عمل مند به انجام ي هبلكه يك حالت رواني است كه شخص را عالق. متعهد بدان كند

. رين درجه مقاومت استمقاومت منفي كمت. كند مي و مواجه شدن با خطر خصوص به
قصد و ترور همراه است و در اين صورت  ريب، اعتصاب، سوءخمقاومتها گاه با ت

ي مقاومت، سعي در جذب انديشه و نظر مردم دارند ها اعضاي مقاومت با تشكيل هسته
ي، ها راهتيب از تر نظام حاكم به. ان ارتباط يابندكوشند تا با خارجي كه اگر نتوانند مي

ها را   دعوت به همكاري، روحيه مقاومت،دادن، ارعاب و زور اهميت جلوه اعتنايي، بي بي
در ) 1926ـ 1924(در ايتالياي موسيليني ) 1942ـ1940(در انگلستان بين . شكند مي

ي مقاومت ظهور ها  هستهي فراواني از تشكيلها نمونه) 1939 تا 1933(آلمان هيتلري 
  3.كرد

 بدان »كند مي چرا انسان شورش «در كتاب  كه رابرت گربندي تقسيمدر خاتمه 
ي مدني يا ها خشونت اين محقق نظر نقطهاز . ميي را ذيالً عنوان مي نمااست شدهمتذكر 

  .گيرد ميسياسي در سه گروه قرار 
  : كه داراي خصوصيات زير است(Turmoil)  آشوب.1

  .گيرد ميكم و بيش از روي طيب خاطر و داوطلبانه صورت  )الف
  . شده نيستريزي طرح سازمان يافته و (unorganized)) ب
  . مشاركت عمومي در مقياس وسيع)ج

  : مصاديق آشوب عبارتند از
  (Violent political strikes) سياسي آميز خشونت اعتصابات .1

                                                                                                                   
  

  همان .1
 .26سازمان فرهنگ نشر انساني، ص :  محسن هشترودي، جنبش هاي مخفي در اروپا، تهران.2
 .205 و 48 همان ص .3
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  Riots فتنه و بلوا .2
   Localized Rebellion طغيان .3
  Political Clash برخوردهاي سياسي .4

 
  :ي آن عبارتند ازها ويژگي  كه (Conspiracy) توطئه .2

  . و سازمان يافته استاست شدهكشي كاملي   و نقشهريزي طرح highly organized )الف
  . ميزان مشاركت مردمي محدود استLimited participation )ب

  : مصاديق توطئه عبارتند از
  Coups Detat كودتا .1
  Mutiny شورش و ياغيگري گروهي از سربازان .2
  Small Scale Quarrel Warي چريكي محدود ها جنگ. 3
  Organized Political Assassination ترور سياسي سازمان يافته .4
  Small Scale Terrorism ترورهاي محدود .5
  

  :عبارتند ازي آن ها شاخصكه  )Internal War( ي داخليها جنگ .3
   شده و سازمان يافته است  كشي  از قبيل طراحي و نقشهHighly Organized) الف
  . مشاركت در مقياس وسيع و گستردهSubstantial Popular Participation) ب
  .هدف از بين بردن رژيم يا سيستم دولتي است) ج
  .همراه با خشونت زياد است) د

   :ي داخلي عبارتند ازها جنگمصاديق 
  ي داخلي ها جنگ .1
ي داخلي همانند جنگ داخلي ها جنگ اعمال تروريستي در مقياس وسيع ـ .2

  1. جنگ داخلي افغانستان1939ـ1936اسپانيا 

                                                                                                                   
  

 28 ص بخش آزاديي ها نهضت و ها انقالب علي اكبر، تئوري .1



 

  فصل دوم

  اسالم و انقالب

  ، اركان و عناصر انقالب در اسالممفهوم
 و واژه انقالب همواره از معني و مفهوم مشخص و دقيقي برخوردار نبوده و موارد

انقالب علمي، انقالب صنعتي، انقالب .  اختصاص داده استخود بهي را تعددمصاديق م
 انقالب بورژوا ودموكراتيك، انقالب اجتماعي، Revolution in Fashionرفتاري 

اي اصالح شده و كودهاي كه از طريق تكنولوژي بذره(انقالب سفيد، انقالب سبز
 هندوستان به ميزان جمله من جهان سوم در بعضي از كشورهاي كشاورزي و  ييشيميا

... انقالب در پوشاك، انقالب ادبي، انقالب ارتباطات) قابل توجهي افزايش يافته است
 توان ميقطع نظر از اينكه انقالب به معناي اعم خود را ن. همه بيانگر مطلب فوق است

 سياسي  تعريف و تبيين نمود، انقالب به معنايرا آندر قالب مشخصي جا داد و 
اجتماعي نيز هنوز بين نويسندگان و دانشمندان علوم سياسي در تعريف و تحديد آن 

ي كه در جريان تغيير و تحوالت و رخدادهاي متنوع طور به ؛است شده حاصل ناجماعي
تاريخي و ظهور فالسفه سياسي از كشورها و مذاهب مختلف معاني گوناگوني را پذيرا 

 و تعبيراتي كه بنابر تجارب ها برداشتف، پراكندگي در عالوه بر اين اختال. است شده
، واژه واحدي نيز طي قرون گذشته بر است شدهتاريخي توسط متفكرين هر عصر ارائه 

واژه و از جمله سيسرون روميان قديم  .است شدهاين طيف گسترده از مفاهيم اطالق ن
Mutatio Rerum و افالطون Metabole و ارسطو Stasisبيوس  و پوليوPoliteion 

anakukiosis ي عصر جديد قدر مشتركي ها انقالب كه هيچكدام با ، مي بردندكار به را
در فرهنگ فارسي كلمات آشوب، شورش، سركشي، فتنه و بيشتر واژه قيام آشنا . ندارند

 نشانگر  و قيام ابومسلم خراساني، قيام مختار)ع(قيام امام حسين . باشد ميو مأنوس 
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  : گويد مياين شعر مولوي كه . باشد مين لفظ استعمال اي
  1بيش از اين از شمس تبريزي مگو    فتنه و آشوب و خونريزي مجو

 كه طبعاً است بودهگوياي اين است كه الفاظ آشوب و فتنه اصطالح گذشتگان ما 
 از اوايل انقالب مشروطيت است كه واژه شته وايت از امر مذموم و قبيحي را داحك

رايج گرديده و در نوشتجات نويسندگان و  اصطالح سياسي شايع وانعن بهانقالب 
  .است شدهايراني ظاهر 

در فرهنگ اسالمي و فقه شيعه و سني نيز كراراً از انقالب به معناي سياسي و 
به تفصيل مورد بحث و » امر به معروف و نهي از منكر«اجتماعي امروزي تحت عنوان، 

حكم به تجويز و گاهي وجوب امر به معروف و كنكاش قرار گرفته است كه گروهي 
اي نيز حكم به تحريم امر و نهي و   و پارهاند نهي از منكر در قبال حكم ستمگر داده

كننده را باغي و قتال او   قيام مسلحانه عليه حاكم جائر را صادر كرده و قيامخصوص به
ندان اهل تسنن جاي  كه اين طيف از مفتيان اغلب در زمره دانشماند را واجب دانسته

فقهاي شيعه نيز در حالتي كه امام عادل باشد قيام عليه او را حرام دانسته و حكم . دارند
 كه به تفصيل در فصل بعد مورد بحث واقع 2دانند مي باغي روا درخصوصبغي را 

جالب توجه است كه نويسندگان متقدم قيام مردمي عليه سالطين جائر و . خواهد شد
آمر به « و قيام كنندگان را نمودند ميمعرفي »  به معروف و نهي از منكرامر«ظالم را 

 ابومحمد ابن حزم از فقهاي كه طوري بهد كردن توصيف مي» معروف و ناهي از منكر
بزرگ اهل تسنن جنبش انقالبي مردم عليه اميران جائر و سالطين ستم پيشه را امر به 

هم يعني انقالب و خروج مردم عليه معروف و نهي از منكر خوانده و اين مبحث م
  .حكام جبار را تحت همين عنوان مورد بررسي قرار داده است

 است كه قلم سرخ برچپاول، غارت و جور و ستم اميران ييابن حزم از نادر فقها
ين فقيهي كه از ميان انديشمندان سني مذهب، با صراحت نه تنها تر برجسته. جائر كشيد

امر به معروف و نهي از «ب مسلحانه مردمي را تحت عنوان جواز، بلكه وجوب انقال
اگر امر به معروف و نهي از منكر جز از طريق «:نويسد ميوي . دارد مياعالم » منكر

 واجب اي بران و برافراشتن شمشيرها ممكن نباشد، توسل به چنين شيوه كشيدن تيغ

                                                                                                                   
  

 .5، ص 1ج ) تا بيدان، بي جا، انتشارات جاوي( محمد بلخي، مثنوي معنوي الدين جالل .1
 و انقالبيـون    كننـدگان   قيـام ي غيرمشروع و مخـالف امـام عـادل را بغـي و              ها  انقالب و   ها  شورش به تعبير ديگر     .2

 .ناميدند ميمنحرف و ضد امام عادل را بغات 



 و انقالباسالم      43

 كه نمايد ميي استناد احاديث نبو و در اثبات فتواي مشهور خود به آيات و» شود مي
  1.قابل اعتنا است

عبدالرحمن ابن خلدون نيز قيام و خروج مردم عليه حاكم ظالم را تحت عنوان 
وي . داند مي نوعي از امر به معروف را آنو  كند ميياد » امر به معروف و نهي از منكر«

و امر به ...  مي خاستندپا بهبسياري از روندگان راه دين بر ضد ستمگر « :نويسد مي
ي ها قيامابن خلدون سپس تعدادي از » .ساختند ميمعروف و نهي از منكر پيشه خويش 

آمر به «خود را ،  كه همه رهبران جنبش و قيامنمايد ميقبل از خود را نام برده و اضافه 
  2.خواندند ميمعروف و ناهي از منكر 

كالمي بيهوده  اند ي جور ستيز كردهها نظامبي شك كساني كه براي خدا عليه 
چرا كه حسين ابن  . اند نگفته و وظيفة امر به معروف و نهي از منكر خويش را ادا كرده

خاست و قيام خود را آغاز پا بهنيز آن هنگام كه عليه دستگاه فاسد و جائر يزيد ) ع(علي 
 و بر انقالب خود عنوان 3»اريد ان آمربالمعروف وانهي عن المنكر«:نمود چنين گفت كه 

فرزند شجاع او زيدبن علي نيز قيام و . ر به معروف و نهي از منكر اطالق نمودام
  4.كند ميمعرفي » امر به معروف و نهي از منكر«انقالبي كه در پيش دارد را با عنوان 

شيخ طوسي از فقهاي بزرگ شيعه در نهايه و تفسير تبيان، شيخ مفيد در المقنعه، 
 قطب راوندي در فقه القرآن و عالمه حلي در سيد مرتضي و ابن ادريس درالسرائر،

امام خميني در تحريرالوسيله همه تحت عنوان امر حضرت الطلب و  الفقها و منتهي تذكره
به معروف و نهي از منكر شركت در حكومت جور و ظلم و نيز اطاعات و يا نافرماني 

قطب راوندي، سيد  كه طوري به؛اند بنحوي مطرح و به بحث گذاشتهو قيام عليه آنان را 
مرتضي، ابن ادريس و شيخ طوسي در تفسير تبيان در اجراي امر به معروف و نهي از 
منكر توسل به شمشير وسالح حتي بدون اجازه امام را تجويز و گاهي نيز واجب 

را در امر به معروف و نهي از منكر » وجب حمل السالح«شيخ طوسي جمله . اند دانسته
شيخ . اند ير امروزي انقالب مسلحانه مردمي را تجويز نمودهكه به تعب. آورده است

بردن شمشير و سالح در كار به درخصوصمحمود صلواتي نيز از فتواي قطب راوندي 

                                                                                                                   
  

 .132، ص 4 ابن حزم، الفصل في الملل و االهواء و النحل، ج .1
 .305، ص 1ون،ج  عبدالرحمن بن خلدون، مقدمه ابن خلد.2
 .208، ص 2 جلد ، طالب ي مناقب آل اب.3
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وي چنين . نموده است» انقالب مسلحانه«امر به معروف و نهي از منكر، تعبير به 
 براي نهي دهد ميجازه  است كه به مردم ايياز جمله فقها) قطب راوندي(او «:نويسد مي

به معناي ( گرفته و با خونريزي هم كه شده، جلوي منكرات دست بهاز منكر، اسلحه 
انقالب « گفت، او به جواز بلكه وجوب توان ميلذا بر اين اساس . را بگيرند) اعم كلمه
  1».عليه حكام جور و فسق فتوا داده است» مسلحانه

، دكتر بشيريه كه چنان. است شدهب استفاده بعدها از كلمه دولت نيز به معناي انقال
ي اخير مطرح نموده است حداقل ها در انديشه اسالمي بحث انقالب در دوره« :گويد مي

زيرا دولت از ريشه دول به معني  .شد مي برده كار بهعنوان دولت در آغاز براي انقالب 
براي اين معناي » هثور«ظ  و اخيراً نيز در زبان عربي از لف2»)تدول(تحول و دگرگوني است 
 به بعد به نقل از آرنت از لفظ 17 نيز از سده ها غربي. شود مياصطالحي رايج استفاده 

Revolution اثر واسطه به استفاده نمودند كه در اصل از اصطالحات اخترشناسي است كه 
اي  است كه معنRevolve مشتق از كلمه  وك در علوم طبيعي داراي اهميت شدبزرگ كپرني
چون نظريات عنوان شده، از طرف اين عالم خالف نظريات هيئت . دهد ميگردش را 

گرديد از آن پس تا به امروز، در هر  بطليموسي بود و بدعتي به معناي واقعي محسوب مي
 چه علم و چه تكنولوژي و چه جريانات اجتماعي و اقتصادي اگر تحول و اي زمينه

ماقبل، تفاوت و يا اختالف عمده و بنيادي داشت رويدادي صورت مي يافت كه با وضع 
  3.شد  اطالق ميRevolutionبه اين تحول عنوان انقالب يا 

 مذموم و قبيح از آن ياد شده اي  پديدهعنوان بهلذا لفظ انقالب در اين مسير گاهي 
 كه اند  از ارزش بر آن پوشاندهاي  تقديس و تمجيد كرده و جامهرا آن نيز اي و پاره
اخيراً . ي افراد به نظام حاكم داشته استها آرمان بستگي به منشأ تفكرات و همگي

حدي افزايش يافته است كه نيروهاي كودتاگر و حتي مخالفين  ه بها انقالبتقدس 
ي خود عنوان انقالب بر آنها ها  و برنامهها روشانقالب نيز براي تقديس و توجيه 

  .نهند مي
براي بررسي انقالب و ارائه تعريفي جامع و با توجه به چنين روندي است كه 

مانع از آن در مكتب اسالم، ضرورتاً بايد فارغ از الفاظ ارائه شده با توجه به معنا و 
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انقالب در فقه و تاريخ اسالم به تحقيق و تفحص  مفهوم اصطالحي و امروزي از
خي از بپردازيم كه مقدمتاً براي حصول بر معناي اصطالحي جهت تحقيق متعرض بر

  .شويم مي و دانشمندان علوم سياسي شناسان جامعهتعاريف عنوان شده از سوي 

  
   مفهوم لغوي و اصطالحي انقالب.1

  :اكبر دهخدا واژه انقالب را در معاني زير آورده است علي
، )از اقرب الموارد(، ناظم االطباء )منتهي االرب(برگشتن، ) ع مص) (اق: (انقالب

، برگرديدن و واژگون شدن و برگشتن از كاري و )القرآن جرجانيترجمه (بازگردانيدن، 
) مصادر زوزوني(، )المصا در بيهقي تاج(، واگرديدن )آنندراج) (اللغات غياث(حالي، 

برگشتن، ) مؤيد الفضال(برگشتن از كاري، ) اللغه مجمل(تحول و بازگردانيدن، ) اللغه مجمل(
، دور و )اللغات غياث( رجعت كواكب، )ي مؤلف، دهخداها يادداشت(تقلب، انعكاس 

  1).هاي مؤلف، دهخدا يادداشت(آشوب ) ناظم االطباء(آرامي،  اضطراب و بي
  )ع (enyclabانقالب :  چنين معنا نموده استرا آندكتر محمد معين 

  .برگشتن از حالي به حالي، دگرگون شدن) مص ل (.1
  ديدن، برگشتن اگر  زيروروشدن و.2
  ي، تغيير، تحول، تبديلبرگشتگ) ا مص (.3
  آرامي  شورش، بي.4
   حكومت موجود و ايجاد حكومتي نوكردن  براي واژگوناي عدهشورش ) سيا (.5
   شورش دل .6
 ديگر است و آن همان صورت بهانقالب در عناصر به معناي تبديل صورتي ) قل (.7

  2.ج انقالبات. كون و فساد است
 گرفته مفهوم لغوي كار بهصيغ مختلف آن در ا  راي د نيز هركجا، چنين واژهقرآن مجي

استاد مطهري .  نه مفهوم سياسي اجتماعي و اصطالحي رايج رااست كرده اراده را آن
ماده انقالب ينقلب، تقلب، صيغه منقلب و امثال اينها در قرآن آمده است از جمله : گويد مي

و ما : ل اين آيه مي خوانيم و من ينقلب علي عقبيه فلن يضر اهللا شيئا و يا در قسمت او«
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انقالب در . محمد االرسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم علي اعقابكم
  1.تعبير قرآن يعني رو در جهت پشت قرار گرفتن و پشت در جهت رو

واژه انقالب در زبان عربي «:گويد مياستاد مصباح يزدي نيز در تبيين واژه انقالب 
ي و زير و رو شدن است ولي منظور از نقرآن به معناي مطلق دگرگوو در تعبيرات 

چنين تحولي .  در جامعه استاي انقالب در اصطالح رايج يك تحول فراگير و ريشه
معموالً توأم با خشونت خواهد بود زيرا دستگاه حاكمه منافع خودش را در انقالب 

ه خشونت و درگيري و خونريزي  و منجر بكند ميبيند و طبعاً در برابر آن مقاومت  نمي
د و همراه با ي بياوجود به اي جامعهالبته فرض اينكه يك انقالب بنيادي در . شود مي

 نباشد فرض نامعقولي نيست اما فرضي است كه عمالً ها خشونتها و  درگيري
بينيم چنين انقالبي بدون خونريزي و  نشده و در شرايطي مثل آنچه ما در دنيا مي واقع

 شده انقالب نهايي بيني پيش كه در متون نيز طور همان نخواهد آمد و وجود به خشونت
ي خيلي وسيع و ها خونريزيهم بدون خونريزي نخواهد بود، بلكه با ) ع(وليعصر 

  2»شديدي توأم خواهد بود
ه شناسان جامعهانقالب در اصطالح «:كند مياستاد مطهري انقالب را چنين تعريف 

 سه عنصر مهمي آميز خشونت طور بهي جامعه ها ساختحول در عالوه بر تعويض و ت
  .بايد در آن دخيل باشد

  . عملي ارادي است.1
 تقدس و تعالي در اين مفهوم مستتر است بدين صورت كه نام به وجود جزء ديگري .2

  .شود ميهر دگرشدني كه از كمال به سمت نقص برود، انقالب ناميده ن
 به اين ترتيب با .ب وجود دارد عنصر نفي و انكار است سومين عاملي كه در انقال.3

درنظرگرفتن اين سه عامل مفهوم اجتماعي انقالب عبارت خواهد بود از وضعي را با 
 براي رسيدن به وضعي بهتر، واژگوني وضع حاكم براي برقراري كردن اراده خود خراب

  3.تر نظمي متعالي
تحول در شكل حكومت، افراد و از نظر سياسي نيز مراد از انقالب تغيير و 

 ارسطو نيز كه طوري به. طبقات حاكم  يا دگرگوني در نهادها و تأسيسات سياسي است

                                                                                                                   
  

 .105 مرتضي مطهري، پيرامون انقالب اسالمي، ص .1
 .1613ص ) ات بي، تا بيبي جا،  (169 محمد تقي مصباح يزدي، معارف قرآن، جلسه .2
 .110 مرتضي مطهري، پيرامون انقالب اسالمي، ص .3



 و انقالباسالم      47

يكي انقالبي كه هدف آن تغيير شكل حكومت «:دهد ميدو نوع انقالب را تشخيص 
است و ديگري انقالبي كه هدف آن فقط تغيير يك يا چند نفر از اعضاء هيئت حاكمه 

 كه اين نوع از تغيير به 1»نكه در شكل و نوع حكومت تغييري داده شوداست، بدون آ
انقالب يك پديده سياسي توأم با  « گويد ميوي در جاي ديگر . كودتا مشهور است

 نمايانگر فرآيند اصلي تحولي باشد كه به دتوان ميخشونت يا بدون خشونت است كه 
ژ پيتن سردار فرانسوي و پايه گذار  ژر2»انجامد مي اجتماعي يها گروهتغيير يا تبديل 

  3.كند ميحكومت ويشي در جنگ دوم جهاني انقالب را تجديد تشكيل دولت تعريف 
به عقيده ماركس انقالب ناشي از تكامل نيروهاي مولد جامعه و تضاد آن با 

طبقات حاكم صورت كه  بدين. روابط و قالب سياسي و اجتماعي موجود است
خواند در موقعيت  ود را از دست بدهند و طبقات محكوم نميخواهند موقعيت موج نمي

  .شود ميي خونين ها انقالبسر برند، اين برخورد موجب  هموجود ب
انقالب را انفجار ) در نيمه دوم قرن نوزدهم(طلبان و پيروان كليسا  بعضي مانند سلطنت

رند تحوالت ناگهاني و بعضي اعتقاد دا. دانند ميعواطف وحشيانه و از بند رسته مخرب مردم 
 و يك دولت و يا نظام دهد ميو شديدي كه در اوضاع سياسي و اجتماعي و اقتصادي روي 

، شود مي، انقالب ناميده دهد ميديگري ه حقوقي و اجتماعي و اقتصادي مستقر جاي خود را ب
  4.اينگونه تحول غالباً توأم با خشونت و طغيان مردم است

انقالب غير از مفهوم « :دارد مي اظهار صخصو درايندكتر علي شريعتي 
شناسي آن كه عبارت است از تغيير زيربناي اجتماعي در معناي سياسي آن، كه  جامعه

. ي حاكميت است، عمل اكثريت مردم استها تغيير نهاد سياسي و نيرو و نظام و سمبل
شت  تجلي اراده جامعه كه حق تعيين حاكميت و مسئوليت بر سرنوصورت بهانقالب 

، با اند خويش را دارد ـ فرد يا رژيم يا گروهي را ـ كه تجلي اراده اقليتي ضد مردمي
در اينجا نيز . گيرد مي دست به و خود زمام جامعه را زند مياعمال قدرت و رفتار كنار 

 ولي گيرد ميهمچون كودتا يا فتح و اشغال يا غلبه خارجي عمل با اعمال فشار صورت 
اعمال قدرت است از طرف ذيحق محروم بر . ه اعمال حق استاعمال زور نيست بلك
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  1.»حق غاصب عليه بي
طغيان و عصيان مردم يك « مرتضي مطهري انقالب را در ديد سياسي عبارت از

و در . داند ميناحيه و يا يك سرزمين، عليه نظم حاكم موجود براي ايجاد نظمي مطلوب 
 منظور بهو طغيان است عليه وضع حاكم  كه انقالب از مقوله عصيان نويسد ميادامه 

  : كه ريشه هر انقالبي دو چيز است شود ميتيب معلوم تر استقرار وضعي ديگر، به اين
   نارضايتي و خشم از وضع موجود.1
  2». آرمان يك وضع مطلوب.2

امعان نظر و تدقيق در تعاريف و توصيفات مختلف از انقالب، محققان را به همان 
طرفداران  .سازد مي از انقالب رهنمون گرا حداقلحداكثرگرا و نتيجه و برداشت 

شرط  ه و تحول سياسي و اجتماعي وانتقال قدرت دولتي بر، هر نوع تغييگرا حداقل
كرين بريتون در اين گروه  و ند كه آرتور باوئزدانست مي را پديده انقالبي بودن بار خشونت

منظور  هي موفق و يا ناموفق كه بها تالش«آرتور باوئز انقالب را عبارت از . ندا واقع
 قلمداد گيرد ميايجاد تغييراتي در ساخت جامعه از طريق اعمال خشونت انجام 

به معناي جانشيني ناگهاني و شديد گروهي كه « و كرين بيرنتون انقالب را3.كند مي
ي  گروه ديگري كه تا پيش از اين متصدجاي به اند  نداشتهدست بهتاكنون حكومت را 

  4»نمايد مي تعريف اند اراده دستگاه سياسي كشور بوده
 دانند ميقائلين به مفهوم حداكثرگرا، انقالب را صرف انتقال قدرت و خشونت ن

ي بنيادي ها  كه شامل تغييرات و دگرگوني و مفهوم گسترده و وسيع جامع آنبلكه معنا
 يافت ندرت بهيي ها قالباناالطرافي باشد را مدنظر دارند كه در تاريخ، چنين  و جامع

 بيشتر در اين برداشت واقع دهند مي از انقالب ارائه ها ماركسيستتعريفي كه . شود مي
 ساموئل هانتينگتون و برخي ديگر نيز چنين مقصودي را دارند كه ذيالً مطرح .است

 و باورهاي مسلط، ها ارزشوي انقالب را به عنوان يك تغيير سريع بنيادي در : شود مي
ي حكومتي يك ها فعاليت و ها روشادهاي سياسي، ساختارهاي اجتماعي، رهبري و نه

ي فرانسه، روسيه، چين، كوبا و ها انقالبوي  5.دانند ميتوأم با خشونت داخلي  ، جامعه
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  .دهد ميايران را در اين تعريف جاي 
بنابر تعاريف و توضيحات فوق اعم از معناي لغوي و اصطالحي از انقالب و با 

ق و بررسي پيرامون مفهوم سياسي انقالب از يجه به تشتت در مفاهيم و الفاظ، تحقتو
 كه نگارنده اميد دارد با بذل طلبد ميدقت و كنجكاوي صحيحي را  ، ديدگاه اسالم
  . در اين راه گام نهاده زمينه را براي تحقيقات بعدي مساعد نمايد محققانه مساعي خود

  
  نمعناي لغوي انقالب در قرآ. 2

مال عروشدن، بسيار در قرآن است شدن و زيروروشدن يا پشت انقالب به معني دگرگون
استاد . است شدهجز مفهوم لغوي از آن ارائه ن هو در هر جاي آن تعبيري ب .است شده

ماده انقالب، ينقلب، تقلب، صيغه منقلب و امثال اينها در « دارد ميمرتضي مطهري بيان 
من ينقلب علي عقيبيه فلن يضر اهللا شيئا و يا در قسمت اول قرآن آمده است از جمله و 

 نويسد ميو در جاي ديگر ... خوانيم و ما محمداً االرسول قدخلت من قبله اين آيه مي
انقلبتم علي . تعبيرا نقلب علي وجهه يعني پشت و رو شد و برگشت و تغيير جهت داد«

 منقلبون ـ وسيعلم الذين نا الي رينان اهللا و فضل قالوا ااعقابكم ـ فانقلبوا بنعمته م
ـ و ... ي تقلب وجهك في السماءتر  منقلب ينقلبون فاصبح يقلب كفيه ـ قداي ظلموا

داخلي » برگشتن«ب مفهوم مجموعاً در قرآن كلمه انقالن اي بنابرتقلبك في الساجدين، 
هماند و ف و زبر را مي رو يا زير و  يعني عوض شدن جهت رو و پشت يا زير، يك شئي

انقالب در فقه و فلسفه اصطالح خاصي دارد، غير از اصطالح لغت . ا رجوع فرق داردب
 بنابراين بررسي لفظ انقالب در قرآن ما را 1.كه قرآن هم بر همان اصطالح جاري است
 توان ميرساند و ن وروشدن مي شدن و پشت به همين مفهوم لغوي آن يعني دگرگون

در صيغ انقلب، ينقلب انقالب جستجو كرد، چرا كه را يج مفهوم سياسي و اصطالحي را
ي امروزي است كه در لغت فارسي ها انقالب به معناي سياسي اصطالحي از واژه

 از واژه انقالب براي مفهوم گاه هيچ و در فرهنگ عربي و قرآني شود مياستعمال 
راي چنين هنوز هم اعراب از اين واژه ب.  نرفته استكار بهاصطالحي امروزي آن 
و اگر . كنند مي براي بيان مقصود استفاده »ثوره« بلكه از واژه اند مقصودي استفاده نكرده

در الفاظ و اصطالحات نامي از انقالب برده شود مقصود كودتاهاي نظامي است نه 
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با اينهمه از بررسي اجمالي انقالب به معناي لغوي در قرآن چنين . انقالب مردمي
 جهتي مثبت و برگشتن به ؛دو جهت براي آن قابل تصور است كه شود ميبرداشت 

 سوي بهاصل انسانيت و خدا كه سعادت در همين است و جهتي منفي كه چرخشي 
و ما «قرآن در آيه .  دارددنبال بهست كه انحطاط معنوي انسان را ها  و رذالتها پستي
هشدار » علي اعقابكمان مات او قتل انقلبتم فرسول قدخلت من قبله الرسل ا ال امحمد

 كه انقالب و بازگشت در جهت گمراهي، ضاللت و جهالت نيز امري ممكن دهد مي
 از اي عدهآيه فوق در جنگ احد، زماني كه كشته شدن رسول خدا، شيوع يافت و . است

) ص(محمد : گويد ميآيه خطاب به مؤمنين . د نازل شدكردن مسلمين از صحنه نبرد فرار
ن يعني تمام پيامبران هم مرد. ودنديش از او نيز پيامبران ديگري آمده بپيامبري است كه پ

او نيز چون ديگران حامل وحي و خبر است، اگر ) ص(دارند و هم كشته شدن، محمد 
 در اينجا ؟ آيا شما بايد به عقب برگرديد،  پروردگار او زنده است؛بميرد، يا كشته شود

و بازگشت . و به سوي ترقي و تكامل استمسير حركت و رشد جامعه اسالمي به جلو 
پستي يا انقالب است، انقالبي كه  اين فرقه از دين و آئين به معني برگشت به عقب و

بنابراين انقالب در تعبير قرآن رو در جهت پشت قرار . جهت منفي و رذالت دارد
 گرفتن و پشت در جهت رو، كه ممكن است جهتي تكاملي و متعالي داشته باشد و يا

فانقلبو «: گويد ميقرآن در جاي ديگري . دار شده باشد ها جهت ها و رذالت  پستيسوي به
 كه در اين آيات نيز منظور از انقالب 2»الي ربنا منقلبون« و يا 1»بنعمته من اهللا و فضل

 در جهت خدا قرارگرفتن رو و ها خيرات   خوبيسوي بهبازگشت است، اما بازگشت 
عالي و متكامل داشته و در  نهايت به هدايت به سعادت و رشد كه طبعاً جهتي مت. است

تيب ادراك اين مطلب كه انقالب به معناي لغوي آن در قرآن تر بدين. شود ميمنتهي 
حاوي مفهوم تقديس يا ضدتقديس نيست و اينكه هر دو جهت منفي و مثبت بر آن 

  . خواهد شدنقابل حمل است روش
آن در مفهوم لغوي در قرآن قابل بررسي و  ذكر شد، انقالب وصيغ كه چنان

سازي در رابطه با   چندان كمكي در فهم و تئوريرسد ميولي به نظر . تحقيق است
 خصوص درايناستاد مرتضي مطهري نيز . كند ميمفهوم سياسي و اصطالحي انقالب را ن
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 يك  امروز اين كلمهاست كردهانقالب در زمان ما معناي خاص ديگري پيدا «:نويسد مي
» ثوره«ها، انقالب به معني اخير را  عرب. اصطالح جامعه شناسي و فلسفه تاريخ است

انقالب در عصر ما « :گويد مي و در اثر ديگر خود 1»رولوسيون«ها  يينامند و اروپا مي
 كه با اصطالحات فلسفي نزديك است نه با است كردهيك مفهوم اجتماعي پيدا 

ن تحقيق و بررسي انقالب در معني و مفهوم اصطالحي  بنابراي2»اصطالح لغوي يا فقهي
رايج آن در قالب الفاظ انقلب، ينقلب، انقالب موجود در قرآن شايد مفيد و راهگشا 

 است به معني تر  رفته است بسيار نزديككار بهو احتماالً واژه تغيير كه در قرآن . نباشد
قوم حتي بن اهللا اليغير ماا«آيه  كه چناناصطالحي و سياسي انقالب تا خود لفظ انقالب؛ 

 متعاقب تغيير و تحوالت ، داللت بر تغيير و تحوالت يك جامعه3»يغيروا ما بانفسهم
، كه مسلماً با اين تغيير و تحوالت، نهادهاي اجتماعي و نمايد ميدروني افراد آن قوم 

تفسير چنانچه سيد محمد باقر صدر در . هيئت حاكمه نيز تعويض و تغيير خواهد يافت
  :نويسد مياين آيه 
تغيير اوضاع  و شئون اجتماعي هر قومي روبناي آن قوم است تغيير بنيادي «

تغييري است كه در خود قوم پديد آمده باشد و هر تغيير ديگر از اين تغيير 
بنيادي سرچشمه گرفته است مانند تغيير حالت نوعي يا تغيير حالت تاريخي و 

تغيير » ما بانفسهم« بديهي است مقصود از تغيير :يا تغيير حالت اجتماعي قوم
در درون ملت است اين تنها تغيير اوضاع و احوال يك قوم وملت است كه از 

  4».كند ميريشه تغيير دروني خود آن قوم و ملت تغذيه 
البته اصطالحي را كه قرآن « :گويد مي خصوص درايندكتر ابوالفضل عزتي نيز 

 استفاده از آيه قرآن براساساست كه » تغيير« است اصطالح  گرفتهكار بهبراي دگرگوني 
 كه اصطالح تغيير دهد ميوي ادامه . است شدهبه كار گرفته » ...قومبان اهللا اليغير ما«

ده و رشيد ب مكرر مورد استفاده انديشمندان اسالمي مانند سيد جمال الدين، عطور به
 زمينه انقالبي و تحريك و تشويق آوردن وجود به منظور بهرضا، قرار گرفته و آيه مربوط 

  5».است شدهمردم به انقالب مورد استفاده واقع 
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بنابراين بررسي و كاوش پيرامون مفهوم اصطالحي انقالب، بايد فارغ از الفاظ و 
استعمال ظاهري الفاظ، بلكه با توجه به روح كلي اسالم، مباني اعتقادي آن، اصول و 

 عمومي شريعت اسالمي و با عنايت به مفاهيم توحيد، بچارچو در ،  اسالميها ارزش
 معاد، عدل و امامت، جهاد و امر به معروف و نهي از منكر و تاريخ سراسر ، نبوت

 مفهوم و تعريف اند كه كه كوشيده  تشيع انجام گيرد؛ و كسانيخصوص بهمبارزه اسالم 
ال ظاهري آن مورد بررسي  لغات و الفاظ و مواد استعمبراساسانقالب را در اسالم تنها 
  .اند قرار دهند، به بيراهه رفته

امر به معروف »«جهاد« انقالب به مفهوم اصطالحي در ابواب فقهي كه درصورتي
امر به معروف و نهي از مكرر و متعدد  و احاديث و ذيل آيات » بغي«و » از منكرو نهي 

مردمي عليه حاكم ظالم منكر قابل بررسي و تدقيق است ـ و به نظر نگارنده انقالب 
دو نيز رابطه  يكي از مصاديق بارز امر به معروف و نهي از منكر است كه رابطه بين اين

چه منكري باالتر از حاكم جائر و ظالم و چه معروفي . باشد ميعموم و خصوص مطلق 
  .بهتر از حاكم عادل

  
   تعاريف انقالب اسالمي.3

الب نيز مانند مسائل ديگر مفهوم خاص تيب اسالم در مورد اصطالح انقتر به اين
 را توجيه و ها يبدون اينكه بخواهد تعاريف و مفاهيم غرب. اسالمي خود را قائل است

 كه بعضي از اصول و رسد مي ننظر بهو صحيح . يا آنها را انكار و تقبيح نمايدو تقديس 
م و يا ييازور بر اصالحات غير اسالمي تطبيق و جايگزين نمه مفاهيم اسالمي را ب

ي ها ارزش را بدون تأمل و مطابقت بر معاني و غرب ي ها اظ و واژهاستعارات و الف
  .ميينماو يا معادل يابي اسالمي تحميل 

 كه دانشمندان و فالسفه هر يك به طبع Revolutionاصطالح و مفهوم انقالب يا 
، دقيقاً ها و واژه نيز ممكن است چون ديگر تعابير اند خويش تعريفي از آن ارائه نموده

 خصوص درايندر اسالم موجود نباشد، و شايد هم بتوان محلي براي آن يافت كه 
مباحث زيادي هست، ولي به هر  صورت، مؤلف تالش دارد كه آنچه از اسالم با توجه 

 در اينجا كه . را ارائه دهدنمايد ميبه چارچوب كلي آن در رابطه با انقالب برداشت 
 برخي از تعاريف و توصيفاتي كه از انقالب اسالمي و انقالب در ضرورتاً و مقدمتاً
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  .، را ذيالً مورد اشاره قرار مي دهيماست شدهاسالم توسط متفكرين مسلمان ارائه 
 منظور بهاستاد مطهري انقالب را نوعي عصيان و طغيان عليه نظم موجود و وضع حاكم 

 بر نارضايتي مردم و خشم از وضع  مبتنيرا آنبرقراري نظم و وضعي مطلوب دانسته و 
 از يي كه صرف نارضاشود ميآنگاه متذكر . نمايد ميموجود و طلب وضعي ديگر 

 و حتي خشم ييزيرا ممكن است نارضا. وضعي و آرزوي وضعي ديگر كافي نيست
باشد اما مقرون به سكوت وسكون، اينجاست كه ارزش مكتب و ايدئولوژي روشن 

امر به معروف و نهي از «و » جهاد«مسيحيت، مشتمل بر  و اسالم برخالف شود مي
  1».است كه عنصر شورش و هجوم بر وضع موجود است» منكر

 كه اسالم با انقالب پيوند دارد بذر انقالب در تعاليم اسالم دارد ميوي اشعار 
ي اسالمي ها ارزشانقالب اسالمي يعني راهي كه هدف آن، اسالم و . موجود است

و به . گيرد ميي اسالمي انجام ها ارزش و مبارزه صرفاً براي برقراري و انقالب. است
انقالب « ميان اي عدهاما . بياني ديگر در اين راه مبارزه هدف نيست، وسيله است

.  يعني براي آنها انقالب و مبارزه هدف استكنند مياشتباه » اسالم انقالبي«و » اسالمي
فكر كه مبارزه اصل است، ناشي از طرز تفكري  است براي مبارزه، اين اي اسالم وسيله

به اعتقاد آنان، تاريخ و طبيعت جرياني . است كه ماديون در مورد جامعه و تاريخ دارند
 و طبيعت زندگي جامعه كنند مي طي كرده از ميان اضداد عبور ديالكتيكيبه اصطالح 

  2»متكاملجنگ است و جنگ و هر كه عليه وضع موجود مبارزه كند مترقي است و 
  :استاد عميد زنجاني انقالب اسالمي را چنين تعريف نموده است

انقالب اسالمي عبارت از دگرگوني بنيادي در ساختار كلي جامعه و نظام «
ي اسالمي و نظام امامت، و ها ارزش و موازين و بيني جهانسياسي آن منطبق بر 

حان، و قيام  آگاهي و ايمان مردم، و حركت پيشگام متقيان و صالبراساس

  3».ي مردم استها قهرآميز توده
انقالب اسالمي « :نويسد ميدكتر ابوالفضل عزتي در توصيف انقالب اسالمي 

 محتوي، رهبري، روش، اهداف و خصوصيات ديگر آن ،  انقالبي كه علتاز است عبارت
،  و انقالبي مداوم، شامل پويا، جهاني عمومي، همه جانبهباشد ميكامالً و فقط اسال
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عميق، ضداستبدادي، ضداستعماري و استثماري، ضدظلم باشد و علت و روح آن فقط 
 مسبوق به تغيير در فكر و بودن  قانون عليت و هدفيچارچوباسالم باشد و در 

 استقرار حكومت الهي، بنا به مسئوليت بشر، آغاز منظور به تغيير فكري بودن عمومي
  1.ادامه و موفق شود

ر است به .ي. كه ريشه و اصل تغيير كه غنويسد مييير وي در توضيح لفظ تغ
و آيات ...) ان اهللا اليغير ما( آيه ياد شده براساسو اين اصطالح . معني دگرگوني است

  :كه در آن. و احاديث مشابه به وجود آمده است
  مسئوليت بشر براي ايجاد تغيير . 1
   تغيير در فكر .2
   تغيير بودن  عمومي.3
  تغيير  بودن  هدفي.4
   تغيير و انقالب از قانون عليت كردن  پيروي.5
   شرايط الزم براساس تغيير و انقالب بودن  جبري.6
 وي 2.شود مي رعايت ،  عامل اصلي تغيير و انقالبعنوان بهگرفتن بشر  حساب  به.7

  : كه سه شرط از شرايط اصلي هر انقالب اسالمي عبارتند ازشود ميسپس متذكر 
  . انقالب و تغيير دروني در افراد انقالبي باشددنبال بهمي بايد ضرورتاً  انقالب اسال.1
انقالب ( اين تغيير و انقالب بايد در كل افراد جامعه و در تمام جامعه صورت گيرد .2

ضرورت و اهميت دو شرط كه در حقيقت كيفيت تغيير را بيان ). عمومي و عامه و ناس
  )11ـ13(».ان اهللا اليغير مابقوم حتي يغيروا ما بانفسهم«. است شده از قرآن استفاده كنند مي
طرف درتداوم انقالب دروني فرد و   انقالب اسالمي تداوم و استمرار خود را از يك.3

 و از طرف ديگر اين تداوم را از كند ميجامعه از راه تزكيه و جهاد نفساني پيشنهاد 
  3.است قرن تاريخ اسالم حفظ نموده 14ظهور اسالم در طول 

و » انقالب اسالمي ايران«اي از نويسندگان اخير نيز با توجه و نگرش به  پاره
 كه ذيالً تقريرات اند تجربه خود از آن به تعريف و توصيف انقالب اسالمي پرداخته

  .يمينما يرا عنوان م» كليم صديقي«

                                                                                                                   
  

 .24مي، ص  ابوالفضل عزتي، اسالم انقالبي و انقالب اسال.1
 .22، ص  همان.2
 30 و 29 ص ،  همان.3
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  : وضع اجتماعي كه در آناز است عبارتانقالب اسالمي «
 كه اراده و تصميم شوند ميي تجهيز طور بهن منطقه مربوطه تمام مسلمانا: اوالً

  .عمومي جامعه غير قابل شكست و غيرقابل مقاومت باشد
انقالب اسالمي مربوطه بايد از يك رهبري متعهد كه تنها هدفش استقرار : ثانياً

 كامل اسالم بوده و هيچ گونه هدف شخصي و كردن حكومت و امت اسالمي و پياده
مانند (نداشته و چيزي را جز رضاي خدا و امت مسلمان و اجراي اسالم غيراسالمي 

  .برخوردار باشد. را در نظر نگيرد) مليت، حكومت طبقاتي و غيره 
 قادر خواهد بود، اسالم، شود مي گرفته كار بهتيب نيرويي كه تر با اين: ثالثاً

درون در تمام حكومت اسالمي و امت اسالمي را برپا دارد وجامعه مسلمان را از 
  .سطوح و ابعادش بازسازي نمايد

، قادر خواهد بود جهان خارج را در كند مينظام حكومتي كه برپا : رابعاً
 اهداف و مصالح و مفاسد مستقل خود بررسي نمايد و در محدوده تحت چارچوب

  1».سلطه مورد توجه قرار نگيرد
ب اسالمي ايران ارائه  تجربه تاريخي انقالبراساس پيداست تعريف فوق، كه چنان

ي ها انقالب درك و فهم صحيحي از فقه و عقايد تاريخ اسالم و براساس و نه است شده
 برخي از براساستعريف انقالب اسالمي، و ترديدي نيست كه . اسالمي تاريخ گذشته اسالم

  .ستي نخواهد بودري انقالب اسالمي ايران روش علمي دها ويژگي خصوصيات و 
 و ها ارسي نيز انقالب مورد نظر خود را تغيير و تحولي در زمينهالدين ف جالل

» گرچه اصطالح«، دارد ميوي اظهار . كند ميابعاد مختلفي از حيات انسان قلمداد 
 تعيين را آندگرگوني جامعه را مي رساند بدون اينكه حد و اندازه «انقالب اجتماعي 

تحقق انقالب اجتماعي .  استاي بهكند، مقصود ما از آن يك دگرگوني كامل و چند جان
 آنها ينتر مهمكه . باشد ميكامل مستلزم تحقق چند انقالب، يا تغيير از چند جنبه 

  :عبارتند از
  ). و بينش اجتماعي افراد جامعهبيني جهانتغيير عقايد و ( انقالب اعتقادي .1
  .)تغيير خوي و عادات و رفتار و كردار افراد جامعه ( انقالب اخالقي .2
  ).تغيير اسلوب حكومت و روابط متقابل مردم با متصديان خدمات عمومي( انقالب سياسي.3

                                                                                                                   
  

  K.Seddiqui: Islamic Revolution. P.19. M,I.1980 .27 به نقل از اسالم انقالبي و انقالب اسالمي، ص .1
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  ). اقتصادي و شيوه مالكيت كسب توليد، مبادله و مصرفطتغيير رواب(  انقالب اقتصادي.4
  )تغيير شيوه و هدف و برنامه آموزش( انقالب فرهنگي .5
  1) تشكيالت آنتغيير هدف  شيوه دفاع ملي و(  انقالب نظامي .6

ي نگام، ستيز مردمي و ه» و نهي از منكرامر به معروف« فارسي در مبحث الدين جالل
  :كند ميرا چنين تعريف » مبارزه ضد ارتجاعي«عليه منكرات حاكم كفر پيشه و 

 كه هر شود ميوظيفه امر به معروف و نهي از منكر به نامهاي مختلف خوانده «
مثالً امر به معروف و نهي از منكر . ستيك منبع يك حالت يا خصوصيت ا

ا رهبري و بر ضد يك رويه و اصل ارتجاعي ب دسته جمعي و صورت بهوقتي 
منكر گاهي . ناميد» مبارزه ضد ارتجاعي «را آن توان مييا كفرآلود انجام شود 

يك عمل و رويه و عقيده شخصي است كه در آنصورت هر فردي كه با آن 
اگر » منكر«اما .  از بين مي بردرا آن يا عمالً كند مي برخورد نمايد از آن نهي

نكر ارتكابي حاكم يا گروه حاكم، ناشي از ممبسوط و پرحجم باشد طبعاً 
 يك رويه اقتصادي يا سياسي و نظامي هيئت صورت بهسياست ايشان بوده و 

 دسته جمعي و طور بهكنندگان بايد  كه در آن حال امر به معروف. حاكمه است

  2».هبري بر ضد آن اقدام كنندا رب
تعمق و تفكر در تعاريف و توصيفات متفكرين و نويسندگان فوق الذكر از 
. انقالب و انقالب اسالمي، بي شك در تسهيل امر تحقيق مؤثر و مفيد خواهد بود

ي فوق از انقالب و نيز با عنايت به ها برداشتبنابراين مؤلف با توجه به مفاهيم و 
در اين فصل، تبيين و توضيح » انقالب در اسالم«ت تلقي خود را از مفهوم كلي شريع

  .دهد مي
 سابقاً نيز متذكر شديم مفهوم انقالب در اصطالح سياسي در فقه سياسي كه چنان

ا فهم ب است كه 3قابل تتبع و تحقيق» امر به معروف و نهي از منكر« در باب خصوص به
تعريف انقالب از ديدگاه اسالم نيز تا » ز منكرامر به معروف و نهي ا« و تمركز در مفهوم

انقالب اسالمي در اين باب در رديف يكي از موارد و مصاديق . شود ميحدي آسان 

                                                                                                                   
  

 .20ص ) 1355تهران، انتشارات آسيا، ( فارسي، انقالب تكاملي اسالم الدين جالل .1
 .567 ص ،  همان.2
 شـود   مـي ي غيرمشروع و ناحق پرداخته      ها  شورش و   ها  قيامكه در باب بغي نيز به مواردي از          الزم به تذكر است      .3

 سركشي عليه امام عادل تمام فقها سني و شيعه باالتفاق حكم به             خاطر  بهي  هاي  قيامكه بنابر بطالن ماهيت چنين      
 .شود مي و عنوان بغات بر آنها اطالق اند دادهقتال آنها را 
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 زماني كه اين وظيفه خصوص به. گيرد ميعيني امر به معروف و نهي از منكر قرار 
 عموم وبچارچدو در   دسته جمعي و تحت رهبري ديني انجام شود، و رابطه اينطور به

 هر امر به معروف و نهي از منكر ضرورتاً كه طوري به. يابد ميو خصوص مطلق شكل 
مصداق انقالب اجتماعي سياسي نيست ولي هر انقالبي عليه نظام جور و ظلم توسط 

فلذا انقالب از ديدگاه اسالم .مسلمين مصداق كامل امر به معروف و نهي از منكر است 
كه از طرف مردمي » امر به معروف و نهي از منكري«: از است عبارتبه نظر نگارنده 

 همزمان و جمعي در مقابل سلطان، طور بهشعوريافته، با انتخاب و اختيار  آگاه، متحول و
 تغيير و تحول در منظور بهپادشاه و هيئت حاكمه ظالم و جائر طي مراحلي خاص 

 و ها سنتحياء  اتر درستي مسلط، و به تعبيري ها ارزش و ها ، نهادها، ارجها ساخت
، تحريفات و منكرات، تحت رهبري واجد شرايط كه ها بدعته تمعارف الهي و اما

  ».گيرد مي است صورت آميز خشونتمعموالً 

  
   عناصر مميزه و اركان انقالب در اسالم.4

 رفته است به نحوي از عناصر و كار بهيي كه در تعريف فوق از انقالب ها الفاظ و واژه
ي تر  مي آيند كه قطعاً به توضيح و تبيين مكفيشمار بهي، انقالب اسالمي ها ويژگي 

  .گيرند مينيازمند است كه ذيالً مورد بررسي و ايضاح قرار 
  

   امر به معروف و نهي از منكر است)الف
امر به معروف و نهي از منكر يكي از ضروريات دين اسالم است كه در آيات و «

 كه بحث تفصيلي آن، در مبحث شرايط است شدهد و داللت احاديث زيادي بر آن تأكي
 در اهميت انجام آن توسط مردم در قبال حكام ذلك مع .و مراحل آن مطرح خواهد شد

شدن حكام شرير و ستمگر و  ترك آن را موجب مسلط) ع(بايد گفت كه حضرت علي 
 كه امر به  قابل ذكر است1داند مينشدن خواست و دعاي مردم توسط پروردگار  دعوت

معروف و نهي از منكر در تعريف هر دو با هم آمده و اين مبين اين است كه انقالب در 

                                                                                                                   
  

لتـامرون بـالمعروف و تنهـون عـن المنكـرا و ليـستعملن              : بن خالد قال سمعت اباالحسن يقول      احمد بن محمد     .1
عليك شراركم فيد عوفياركم فال يستجاب لهم، ويل لقوم اليديئون اهللا باالمر بالمعروف و النهـي عـن المنكـر،                    

رالكتـب االسـالميه   نجـف، دا  (تاليف شيخ طوسي الجزء السادس،      « في شرح المقنعه    » تهذيب االحكام «بنقل از   
 .176 ص ، ) م 1960 ، طيعه ثانيه



 58     از ديدگاه اسالمنقالب ا  

  تيب تر اسالم داراي يك هدف مزدوج است بدين
  تغيير اوضاع فاسد كهنه . 1
   ايجاد شرايطي صالح و نو،.2

اجراي ـ 1.شود ميو به عبارتي برنامه انقالب اسالمي از لحاظ اصولي در دو بند خالصه 
  . ـ مبارزه با فساد2اصالحات 

با توجه به خوشبيني اسالم نسبت به فطرت و سرشت انسان كه او را اصالتاً 
 است شده، امر به معروف كه جنبه مثبت دارد مقدم بر نهي از منكر داند ميصالح و نيك 

و به تعبير فضل اله روزبهان خنجي امر به معروف بر نهي از منكر مقدم شمرده 
زيرا كه معروفات به مثابه نور است و منكرات به مثابه ظلمت است چون نور : است شده

و اقم الصاله ان الصلوه «:چنانچه حق تعالي مي فرمايد.افروخته شد ظلمت فاني گشت
  1)45عنكبوت (» تنهي عن الفحشاء و المنكر

حاكم بنابراين يكي از مصاديق امر به معروف و نهي از منكر، امر و نهي در قبال 
متخطي از جانب عامه مردم است، كه اگر حاكم به اصالح وضع خود اقدام نكرد، و بر 
منكرات اصرار بورزد، مردم متوسل به آخرين مرحله امر به معروف و نهي از منكر كه 

، در اين مرحله حمل شوند مي گيرد مي شكل بار خشونتدر قالب انقالب زيرين و 
غالمعلي حداد عادل .  از ملزومات آن استسالح و استفاده از زور و سركوب

امر به معروف و «مبارزه با حكومت طاغوت از مصاديق بارز «:نويسد مي خصوص دراين
 …است و در فقه اسالمي اجراي اين امر به شرايطي بستگي دارد » نهي از منكر

ازطرف ديگر، ولي فقيه كه مي خواهد مبارزه با يك  حكومت را شروع كند، ابتدا 
يفه دارد كه فساد آن حكومت و راه اصالح آن را براي دستگاه حكومت بيان كرده و وظ

با فرعون عمل نمود به روشنگري ) ع( حضرت موسي كه چنانآن» اتمام حجت«از باب 
 و هم نسبت گيرد مياين حركت آگاهي بخش هم نسبت به حكومت صورت . بپردازد

 افساد و طغيان بر نداشت و نسبت  حكومت فاسد، دست ازكه درصورتيبه مردم، حال 
 بعدي حركت كه از شدت عمل بيشتري لبه دستورات دين تمكين نكرد، مراح

سازي، براي  سير طبيعي اين مراحل خود بهترين زمينه. آيد ميبرخوردار است، پيش 

                                                                                                                   
  

انتشارات : تهران(با تصحيح و مقدمه محمد علي موحد، چاپ اول، :  فضل اهللا روزبهان خنجي، سلوك الملوك.1
 .190، ص )1362خوارزمي، 
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ايجاد شعور و آگاهي سياسي و اجتماعي در مردم است و مردم با چنين آگاهي و 
است »  كه تجسم مراحل در امر به معروف و نهي از منكراي ارزهبصيرتي به صحنه مب

  1».شود ميوارد 
مبارزه با حكومت طاغوت و انقالب مردم مسلمان عليه نظام جور و ظلم 
جز در قالب امر به معروف و نهي از منكر با توجه به مراحل آن در بينش اسالمي 

، آن )ع(ين بن علي و به همين جهت است كه حس. مشروعيت و حقانيتي ندارد
هنگام كه قصد قيام و انقالب عليه يزيد ستمگر را نمود، انقالب خود را امر به 

ان  اريد«كه : به محمد بن حنفيه نوشت اي معروف و نهي از منكر خواند و در نامه
امر به معروف » «مدفع يماني شعار خود را« و 2»آمر بالمعروف و انهي عن المنكر

و به تعبير دكتر . نج نهادزر داد و اين عنوان را بر انقالب قرا» و نهي از منكر
 را تحريك و عليه رژيم عباسي و زي كشاورها چنين توده خربوطلي يماني اين

 حسينعلي منتظري نيز قيام مردم عليه سالطين جائر و 3».كرد تسلط اتراك بسيج مي
و . داند مييع آن متخلف را از مصاديق امر به معروف و نهي از منكر به مفهوم وس

در جواب به اين سئوال كه اگر حاكم بعد از اينكه از طريق مشروع به قدرت 
رسيد معصيتي از او سرزند و يا جور پيشه كند عزل قهرآميز او از واليت جايز 
نيست و يا اينكه به مجرد معصيت جزئي و يا ظلمي از او، خروج و قيام عليه او 

  4.تب مذكور در نهي از منكر در اينجا جاري است ظاهراً مرانويسد ميجايز است 

  
   عمومي و مردمي است)ب

بر امر معروف و نهي از منكر و انقالب اسالمي نسبت  چنانچه ذكر شد رابطه حاكم 
عموماً حاالت ديگري از » امر به معروف و نهي از منكر«عموم و خصوص مطلق است 

 كه براي شود ميرا شامل ....  بر فرد و امر و نهي حاكم بر مردم و امر و نهي فرد :قبيل

                                                                                                                   
  

 63ص ) 1368  ايران،شركت چاپ و نشر: تهران( غالمعلي حداد عادل، آشنايي با عوامل اجتماعي انقالب اسالمي ايران .1
 .، ترجمه عبدالصاحب يادگاري208، ص 2طالب، ج   مناقب آل ابي.2
 130ي اسالمي، ترجمه عبدالصاحب يادگاري، ص ها انقالب دكتر خربوطلي .3
 و الظاهر انه يجري في المسئله المراتب المذكوره في باب نهي عن المنكر لالنكار بالقلـب و يـا لـسان ثـم باليـد بمراتبهـا                           .4

و در  . النهايه الي الخروج و القيام بالسيف بل المسئله من مصاديق الباب بمفهومه الوسيع             بقدراالمكان الي ان تصل النوبه من     
الثـوار،  ودنعم يجب ان يكون القيام و الكفاح تحت نظام صحيح و قياده رجل عالم عـادل يق                «:گويد  جاي ديگر در ادامه مي    

 )600 و 594 ص ،1ات في واليه الفقيه و فقه الدوله االسالميه، ج در اس(» .كيال يلزم الهرج و المرج
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 و بودن  قيد عموميجمله من را ها صهاي ديگر قيود و مخص ج ساختن حالتخار
 را متعاقب آن ذكر نموديم، كه در اينجا تعريف انقالب، آن حالت از امر و بودن مردمي

توجه نهي كه جنبه عمومي و مردمي داشته، و در مقابل حاكم متخطي، انجام شود مورد 
 امر به معروف و نهي از منكر در بعضي بودن الدين فارسي ضرورت عمومي جالل. است

  :شود ميحاالت را اين چنين يادآور 
اگر مبسوط و پرحجم باشد، طبعاً منكر ارتكابي حاكم يا گروه حاكم يا » منكر«

 يك رويه اقتصادي يا سياسي و نظامي هيئت صورت بهناشي از سياست ايشان بوده و 
 دسته طور بهحاكمه است كه در آن حال امر به معروف و نهي از منكركنندگان بايد 

 حضرت امام خميني نيز در مبحث امر به 1.جمعي و با رهبر بر ضد آن اقدام كنند
فقها بايد بدون ترس از حكام جور و ستم اقدام به «:گويد ميمعروف و نهي از منكر 

 است كه فقهاء را ييوم توده مردم واجب كفا وظايف خود نمايند و بر عمكردن پياده
   2» مساعدت و كمك نمايندباره دراين

 آن بودن  و همگانيبودن بنابراين از شاخصترين معيارهاي انقالب اسالمي مردمي
 آن و حضور يكپارچه مردم در بودن مردمي» انقالب« ركن ينتر مهمشك  است و بي
جوشد، مردمي كه مستمد و  رون مردم ميانقالب اسالمي، به حقيقت، از د .صحنه است

 هر قدر هم كه عظيم باشد توان ييلذا هيچ نيرو. متكي به قدرت اليزال الهي هستند
مشاركت تمام اقشار و طبقات اجتماعي در جريان مبارزه انقالبي . مقابله با آن را ندارد

  . يكي از مميزات و خصوصيات مهم اين انقالب است 
بر همين مدعي ـ » اليغير مابقوم حتي يغيروا ما بانفسهمان اهللا «آيه شريفه 

 انقالب ـ داللت و اشارت دارد كه تا مردم و قومي خود متحول و دگرگون بودن مردمي
خداوند نيز هيچ تغيير و دگرگوني در وضع  .نشوند و در درون خود انقالبي ايجاد نكنند

هاي طبقاتي و  د و مرزبنديو تا همه مردم متحد نشون.  نخواهد آوردوجود بهآنها 
اجتماعي را كنار ننهند و همه با هم براي دگرگوني نظام حاكم نخروشند و بيانخيزند، 

  .كند ميخداوند نيز جهت بهبود حال آنها لطف و مرحمتي ن
بنابراين حضور مردم و نقش فعال و كيفي آنها در صحنه انقالب در بينش 
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در تأكيد بر حساسيت و ) ع(ضرت علي ح. باشد مياسالمي مطمح نظر علماي دين 
انما عمودالدين و جماع المسلمين « :گويد مياهميت نيروي مردمي به مالك اشتر چنين 

 استوانه برپادارنده 1»و العده لالعداء، العامه من االمه فليكن صفوك لهم و ميلك معهم
 با دين توده مردم هستند و جمعيت مسلمين و نيروي متشكل و آماده براي جنگ

 آنها باشد و با آنها سوي به، بايد ميل توبه دهند ميدشمنان را همين توده مردم تشكيل 
  .همراه باشي

 خودجوش طبق مسئوليت اسالمي و وظيفه صورت بهدر انقالب اسالمي مردم 
 شود ميامر به معروف و نهي از منكر ـ گرچه در محورهاي كلي توسط رهبري هدايت 

در بررسي زندگي انبياء نيز اين شيوه را . قالب گام مي نهندـ به ميدان مبارزه و ان
پيامبران در عين اينكه در بين مردم هستند و در كنار آنان فعاليت . ميينما مشاهده مي

 تا مردم خود قيام كرده و عدل و قسط را در آورند ميزمينه را به نحوي فراهم . كنند مي
لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا «:ي فرمايد خداوند در اين رابطه م.جامعه برپا سازند

همانا ما پيامبران خود را با ادله و ... 2»الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط معهم
معجزات فرستاديم و برايشان كتاب و ميزان نازل كرديم، تا مردم به قسط و عدل قيام 

هاي براي   مقدمعنوان بهوده ، تمام مسائلي كه در ابتداي آيه فرمشود ميمشاهده . كنند
 و اين بر اهميت شود ميمردم به قسط و عدالت مطرح  خود اين نتيجه مهم يعني قيام 

نتيجه اينكه يكي از عوامل مهم در . ي الهي داللت داردها انقالبمردم در  نقش فراگير
  . نقش مردم در سه وجه قابل بررسي استفلذا.انقالب مردم هستند

  

   ا رهبري رابطه مردم ب.1

 مردم اطاعت از فرامين رهبري انقالب را بر كه طوري بهاي بين مقلد و مقلداست  رابطه
خدا و  همردمي كه با تكيه و ايمان ب ، كند ميخود فرض و واجب دانسته و بدان عمل 

از اين جهت وجه . دهند مياعتقاد پاك به نصرت پروردگار رهبر را متابعت و ياري 
يافته در جهان معاصر   انقالب در اسالم با ساير انقالبات تحققبودن تمايزي ميان مردمي

ي مختلف نبرد و تحقق پيروزي آنان در ها وجود دارد و آن اينكه وجود مردم در صحنه
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انقالب صرفاً يك حضور فيزيكي و قابل احصاء از جهت آماري نيست بلكه مردم 
ي مذهبي و به فرمان ها حركمسلمان خود در بطن انقالب اسالمي هستند و به سبب م

رهبر و ولي فقيه، وجدان جمعي و شعور ايماني خود را در ترسيم رخداد انقالبي 
آنچه در مراحل اصلي انقالب بيش از هر چيز چهره خود را نشان . آورند مي دست به

و اين خود .  اعتماد و حسن نيت مردم نسبت به رهبري ديني در صحنه استدهد مي
... ي جمعي و صحيح آنان از مراكز مذهبي از قبيل مساجدها حركتعامل مؤثري در 

طلب است كه  اين فوج عظمي مردم با اراده، مومن و آگاه و شهادت. آيد ميشمار  هب
  .دهند مي را بشارت يي طليعه رها، سرانجام نظام جائر و ستمگر حاكم را ساقط كرده

  

   رابطه مردم و مكتب.2

مكتبي كه . باشد ميو مكتب هدايت و نجات براي مردم ت ل يك رساعنوان به اسالم 
همواره حركت بخش و روحيه ظلم ستيزي خود را به همراه دارد و به انسان مي آموزد 

هر يك از اصول و فروع اسالم . كه در مقابل ستم و ظلم بايد ايستاد و مبارزه كرد
توحيد خود . استي جدي براي انقالب عليه مظالم و مفاسد حاكمان جبار ها انگيزه

عدل ظلم و ستم را .مشتمل بر نفي ماسوي اهللا و خداوندگان دروغين و اثبات اهللا است
  و داند مي و نبوت  و امامت واليت غير عادل و سالطين ظالم را باطل كند مينفي 

تولي و تبري دوستي با دوستان . باشند ي قوي براي اقامه واليت فقيه عادل ميها انگيزه
امر به معروف و نهي از منكر انقالب . كند ميني با دشمنان خدا را اقتضا خدا و دشم

اسالم بنابراين . عليه هر چه ظلم و ستم و فساد و تمامي منكرات را در بطن خود دارد
 خود به را اي ويژهو مذهب تشيع جايگاه . هميشه ايدئولوژي و مبارزه بوده و هست

 مي ها انسانستيزي و انقالب خونين را به تاريخ شيعه درس ظلم . اختصاص داده است
الگوي ) ع(حسين بن علي . در كربال گرفتند) ع(آموزد و آنها نيز اين درس را از حسين 
اصل شهادت در ايدئولوژي و مكتب اسالم، . مبارزه انقالبي، شهيد همين راه است

ايت ايده نهايت تعالي و رستگاري و سربلندي دنيوي و اخروي است و رسيدن به اين غ
 كه اين غايت طلبي رمز سير و شتاب انقالب است بودهآل از آمال و آرزوهاي آنان 

ي ها ويژگي اسالمي است كه جز اسالم در هيچ مكتب و ايدئولوژي چنين عنصري با 
 عنوان به مكتب اسالم درخصوص فارسي الدين جالل.  يافتتوان ميارزشي و قدسي را ن
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  :نويسد ميچنين ) ص(ايدئولوژي انقالب پيامبر 
نقش دين مدون . بود) ص( ايدئولوژي در انقالب پيامبر عنوان بهدين و قرآن «

، در نهضت وي روش باشد ميرا كه تئوري مبارزه و تجديد سازمان جامعه هم 
لكل شئي و هدي و رحمه و بشري  نزلنا عليك الكتاب بيانا «كند مي

روشنگر هر چيز است و رهنمون  و قرآن را برايت فروفرستاديم كه 1»للمسلمين
قرآن را برنامه تجديد سازمان جامعه و . و رحمت و مژده براي مسلمانان

 كند ميرا در حالي وصف ) ص( و پيامبر كند ميدستورالعمل حكومت معرفي 
انا « نظامات قرآني پرداخته است براساسكه به كار انقالبي تجديد تنظيم مردم 

ما قرآن را به راستي » حكم بين الناس بما اريك اهللانزلنا اليك الكتاب بالحق لت
 اصول و قوانيني كه خدا برايت باز نمود، در وسيله بهبرايت فروفرستاديم تا 

  2».ميان مردم فرمان براني و حكومت كني
بنابراين چنانچه ذكر شد اسالم مكتبي حركت بخش، تحول زا و ظلم ستيز در 

ي انقالبي ايفاء ها جنبش در ايجاد و پيداش طول تاريخ نقش مؤثر و خالق خود را
، اند  تلقي نمودهها ملت كه دين را افيون ها ماركسيستنموده است و برخالف پندار 

 بدور بوده و ماهيت كفر ستيزي و پرچم ها از اين تهمت مذهب تشيع ويژه بهو اسالم 
ت موروثي  سعادشهادت . مبارزه عليه مقاصد و منكرات را همواره حفظ نموده است

مبارزه عليه سالطين ستمگر راه و غايتي مقدس است كه در محصول ارزشمند شيعه و 
اي است كه بر اسالم حاكم است وحتي   و اين روحيه.شود مينصيب انقالبيون مسلمان 

 كه نتيجه اعتقادات قوي مردم است بودهانگيز انقالب اسالمي  ي شگفتها يكي از پديده
 كه آيات و روايات بسياري در فضيلت و سعادت شهادت وارد  زيراباشد ميبه اسالم 

 بهترين و يا آخرين مرحله كمال عنوان به وقتي روايات و آيات، شهادت را است شده
 كمال، كه به گفته پيامبر به دنبال به طبيعي است كه انسان خداجو و 3.نمايد ميمعرفي 

.  آن بروددنبال بهدت ديده و امام خويش ايمان دارد كمال و سعادت خويش را در شها
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خواهنـد و بهتـرين       و مي خواهم بهترين چيزي كه بنـدگانت از تـو مـي             كنم  مي خداوندا از تو سئوال      گويد  مي
 پيامبر اكرم به آن فرمود اگـر دعـاي تـو            .ييكني به من عطا فرما     ات مرحمت مي   چيزي را كه به بندگان شايسته     

رسي و احاديث ديگري از قبيل فـوق          و به فيض شهادت مي     شود  ميمستجاب شود، خونت در راه خدا ريخته        
 ).243، ص 2مستدرك جلد (اهللا  سبيل كل ذيبر برحتي يقتل في
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 سعادت ابدي است مرگ براي او پايان زندگي نيست بلكه دنبال بهبنابراين كسي كه 
و التحسبن الذين قتلو في سبيل اهللا امواتا بل احياء عند «آغاز زندگي و رستگاري است 

  شهادت طلبانه درگير نبرداي حال مردمي كه با چنين روحيه) 169:3(» ربهم يرزقون
 مسلماً پيروز خواهند شد و سالح زور و شمشير دشمن را خنثي ،انقالبي بشوند
 اسالم استراتژي اساسي انقالب اسالمي طلبي شهادتتيب خط تر بدين. خواهند نمود 

ي مردم كه ها توده» ترس«طلبي باعث زايل شدن   ضمن اينكه روحيه شهادتشود مي
تيب عمالً كار برد سالح و زور و تر نبدي. شود ميين مانع حركت آنها است تر عمده

ي ها  زيرا اگر مانع اصلي در حركت توده.شود ميسركوب از طرف نظام حاكم اثرناپذير 
 اين مانع كردن  با زايلطلبي شهادتس از قدرت دشمن باشد خط تر ميليوني مردم،

 و  كه با تهاجم گستردهكند ميآنچنان قدرت و جسارت روحي در كادر انقالبي ايجاد 
 و .كند ميو اسقاط پرصالبت خويش بر خصم، ماهيت ظالمانه و غيرانساني اش را افشا 
  .چنين است كه انقالبيون مسلمان در جستجوي احدي الحسنين هستند

  

    وحدت كلمه.3
اين وحدت .  انقالب اسالمي استبودن ي مردميها وحدت كلمه از بارزترين نشانه

اتحاد در عمل و يكپارچگي در مسير مبارزه و يعني يگانگي در انديشه و اراده و 
ي مهم انقالب است كه ها ويژگي اعتصام جمعي به رهبري انقالب و مكتب اسالم، از 

  . باشد ميدر رابطه با مردم قابل تصور 
هاي انقالب است كه مرهون  ين سالحتر وحدت كلمه از نيرومندترين و برنده

تحاد نيروها در امر پيروزي واقعيت وحدت و ا.رهبري عادل و عالم مذهبي است 
ازه به آن توصيه نموده است و اين نشانگر اند اجتماعي است كه خداوند نيز در قرآن بي

 كه بر ايمان به خدا حال عين درحقيقتي است كه يك حركت الهي و انقالب مردمي 
عايت متكي است، چگونه بايد ضوابط اجتماعي مثالً لزوم وحدت و پرهيز از تفرقه را ر

و اعتصموا «خداوند در قرآن پس از توصيه به تقوا و ترس از خدا مي فرمايد . كنند
والتنازعوا فتفشلوا و  «گويد مي 45 و در سوره انفال آيه 1»بحبل اهللا جميعا و ال تفرقوا

 جز ضعف و اي با همديگر به نزاع و مخاصمه برنخيزيد زيرا نتيجه» تذهب ريحكم
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 بنابراين . آن عزت و عظمت و دولت خود را از دست مي دهيددنبال بهزبوني ندارد و 
همان اندازه كه وحدت كلمه عاملي مهم در پيروزي بود، اختالف و تفرقه عامل ه ب

سقوط و شكست خواهد بود و اگر در نيروهاي انقالبي پراكندگي و اختالف پديد آيد 
ندهي واحد و اطاعت  است و اينجاست كه مسئله فرماناپذير اجتنابشكست نيز امري 

در ) ع(اميرالمؤمنين . ي اوليه هر انقالبي استها ضرورتيكپارچه از فرمانده و رهبر از 
نالند كه بخدا قسم كه دل مي ميرد و  البالغه از دست ياران خود چنين مي خطبه نهج

بر باطل ) معاويه و يارانش( از اتحاد و اتفاق اين قوم گيرد ميحزن و اندوه آدم را فرا
  . شما از حقتانييخود و تفرق و جدا

  
    آگاهي، شعور و بينش يافتگي مردم)ج

 و مميزات مردم در انقالب اسالمي است، ها ويژگي آگاهي، شعور و بينش يكي ديگر از 
انقالب در اسالم مرهون گسترش آگاهي و بينش مردم از حقايق امور و اوضاع و احوال 

 در خصوص بهي اسالمي در جامعه ها شارز و ها نظام حاكم است و ترويج ارج
ي متعالي ها ارزشو اگر انقالبي چنين مبتني بر فرهنگ الهي و  .ي محروم استها توده

اساس انقالب از ديدگاه . انساني باشد بي شك به نفع مصالح و منافع كل جامعه است 
 هيئت اسالم تغيير و تحول در فكر و عقيده و درك انسان از ماهيت و اعمال و رفتار

يافتن اين تحول فرهنگي است كه انقالب اجتماعي را  ن و عمقشد ميعمو .حاكمه است
از اين رو ترويج اطالعات واقعي و . سازد مي عملي را آنسرعت بخشيده و تحقق 

 و منكرات حاكم در مكتب اسالم ها مردم براي شناخت از رذالتبه هاي صحيح  آگاهي
 ؛ آن استبودن اخص انقالب اسالمي فرهنگي شينتر مهمدر حقيقت . ضرورت دارد

 و اگر انقالبي نفع و .ي اوستها ارزشها و  چرا كه انسانيت انسان به شناخت و گرايش
ي صحيح مبتني شود و ها  و بينشها ارزشصالح انسانيت را مدنظر داشته باشد بايد بر 

.  نيستي فرهنگي اسالم در كل جامعه ميسرها ارزشاين جز با ترويج باورها و 
 سياسي يا اقتصادي داشته باشد، يك انقالب رنگبنابراين، اين انقالب قبل از اينكه 

استاد مصباح در . فرهنگي كه مستمد از عقايد و باورهاي اسالم است. فرهنگي است
 عامل براي ايجاد يك تحول اصيل و انساني عامل ينتر مهم«:نويسد مياين رابطه 

... دواز نهاد آموزش و پرورش به معناي عامش آغاز شفرهنگي است و اين حركت بايد 
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 را به مقاصد اقتصادي و اجتماعي و حقوقي و سياسي آگاه اي جامعهحتي اگر بخواهيم 
هاي  مخصوصاً با توجه به اينكه دستگاه ، دادن دارد كنيم احتياج به تبليغ و آموزش

 زدن مردم ي فريب و گولها راه ، ها حكومت حكومتي امروزه در اثر تجارب طوالني قرن
  . در دست داردرا

ي است بايد در قدم اول مردم را آگاه كرد و كار  بكه چنين نظام فري اي جامعهدر 
ي آنها را ها  كه روي كارهاي آنها كشيده شده را باال زد و نقطه ضعفييها اين پرده

پرورش افراد و  دارد كه در نهاد آموزش و ييها فعاليتروشن نمود و اين كار احتياج به 
  1».گيرد مينيروها انجام 

 قولوا الاله «در چند سال اول بعثت خود شعار) ص(به همين جهت پيامبر اسالم 
 ييبخشيدن به مردم و راهنما او آگاهي را گفت و چيزي بر آن نيفزود كار» اال اهللا تفلحوا

دالت را  عييمسئوليت روشنگري و فرهنگي جهت برپا. به سوي حق و نظام الهي بود
 سال دوره سازندگي در مكه امتي معتقد به اسالم و قرآن و 13در طول .  شددار عهده

 فرهنگ اشرافيت و جاهليت و يمسلح به سالح ايمان و آزاد شده از قيد و بندها
 مناسب و اذهاني بيدار و اي  و در نتيجه زمينه.بازگشته به فطرت خويش تربيت نمود

ن براي ايجاد انقالب اسالمي و برقراري حكومت الهي آگاه از حقايق محيط عربستا
حق و آگاهي بخشيدن  هدعوت ب ،بنابراين نخستين گام در انقالب اسالمي. فراهم ساخت

برخالف . به مردم و آموزش نظري و سياسي در مقياسي به وسعت كل جامعه است
ر و در نظام فرهنگ، افكا ، هيچ انقالبي در عقيده: تئوري ماركسيستي كه معتقد است

 مگر اينكه تغيير و تحولي در نيروهاي مولد و شرايط توليدي دهد ميحكومتي رخ ن
  .دشوتحول محاصل شود و وجه توليد دگرگون و 

  
   اخالقي- تحول دروني و تغيير اعتقادي)د

هاي منفي كبر   اخالقي و انقالب فكري، در مبارزه بنيادي با خصلت-تحوالت اعتقادي
ي برجسته انقالب ها شاخصست از ها انساني شيطاني ها تمام خصلتو غرور كه ريشه 

چنين تحولي در انسان انقالبي است كه زمينه مساعدي را براي تحول . اسالمي است
آورده و ملت را در جهت استقرار وجود بهروابط ظالمانه در سطوح داخلي و خارجي 
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 جهاد تربيتي در جهت  در مراحل اوليه انقالب بهرو اين  از.كند ميقسط هدايت 
 اين طريق در قلب تحول پديد  بايد پرداخت تا ازها انساندگرگوني اعتقادي اخالقي 

 آماده ي انقالبي بسيج و ها هدف شايسته و متناسب با ،از آنان يك نيروي مبارز، آمده
بنابراين در روند انقالب اسالمي عمل تغيير و تحول در روح و روان و . كرد

 قادر تا بياني بر تحوالت سياسي اجتماعي تقدم خواهد داشت و مؤمن انقالي انسها خصلت
  نخواهند توانست، كندپا بهنباشد روح و روان خود را تزكيه نمايد و انقالبي دروني در خود 

 ساختن و پرداختن ذا اسالم ل.جامعه و روابط حاكم بر آن را در جهت صحيح منقلب نمايد
 كه در را آنجهاد اكبر ناميده است و روبناي  ، راحيح به محتواي باطني در مسير ص

آيت اهللا صدر در ارتباط با جهاد اكبر و . نامد جهاد اصغر مي ، جهت الهي به حركت آيد
هرگاه جهاد اصغر از جهاد اكبر جدا شد اصالت  و محتواي اصلي «نويسد ميجهاد اصغر 

اشت تغيير حقيقي در  و به همين دليل قدرت نخواهد ددهد ميخود را از دست 
 تغيير و تحوالت گويد ميوي در توضيح .  آوردوجود بهي تاريخي و اجتماعي ها صحنه

در شرايط و اوضاع و احوال سياسي و اجتماعي هر قوم و ملت روبنايي است كه 
بستگي به تغيير و تحوالت دروني افراد آن جامعه دارد، بنابراين انقالب بنيادي، انقالبي 

  . آمده باشدوجود بهدر خود قوم و ملت ت نخساست كه 
قوم حتي بان اهللا اليغير ما«در آيه » سهمتغير ما بانف«بديهي است كه منظور از 

اين تنها تغيير اوضاع و «... باشد ميتغيير و تحول درون امت و مردم »  ما بانفسهم ايغيرو
  1».كند مييه احوال يك قوم است كه از ريشه تغيير دروني خود آن قوم و ملت تغذ

انقالب اسالمي «:نويسد ميفتحي بيكن در ضرورت انقالب اخالقي و فكري 
دفعه محقق گردد و يا از طريق يك قيام نظامي   و يك مصنوعيصورت بهامكان ندارد 

يي موردنظر ها انگيزهسريع سروصورت گيرد بلكه براي آن ضروري است عوامل و 
جاهليت بر آن نگي و رواني كه مبناي مجتمع ي فكري و اخالقي و فرهها باشد و بنيان

  2»شوداستوار است دگرگون 
 فارسي نيز قائل به انقالب اخالقي و اعتقادي است كه مقدم بر الدين جالل

  :گويد ميتحوالت سياسي اجتماعي است وي 
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از طرفي اعتقاد با خوي و رفتار رابطه دو جانبه دارد، انقالب اعتقادي با انقالب اخالقي 
تغييرات اعتقادي و اخالقي . ه در مقياس جامعه الزم و ملزومندچياس فرد ور مقچه د

ست نه فقط يكايك ها انساناخالق امري اجتماعي و مربوط به . آيند ي هم پديد ميپا بهپا
 پذيرد ميافراد، ضمن اينكه خوي و عادات و رفتار و كردار و گفتار يكايك افراد تغيير 

 كه در ييها انسان ارتباط فرد تغييريافته را، با يابد ميلوژيك و ريشه جسمي و پايه فيزيو
 از رهگذر تغييرات سان بدين. تماس و همكاري اويند، دستخوش تحول مي گرداند

روابطي كه . شود ميوابسته و پيوسته اعتقادي اخالقي، روابط اجتماعي دگرگون 
پاي  هي و اخالقي و پابپس در نتيجه دو انقالب همراه اعتقاد. اقتصادي و سياسي است

  1.دهد ميدو، انقالب سياسي و اقتصادي رخ  آن
متد اسالم اين است كه انقالب اول بايد در فكر نه فقط در « :و خالصه كالم آنكه

 بيني جهان.  آيدوجود بهبيني بايد انقالب   آيد يعني در فكر به معناي جهانوجود بهعلم 
  2».ستي و توحيد نظري و عملي خداشناسي، خداپربراساس توحيد، براساس

  
  نبودن حركت انقالبي  جبري)هـ

ي انقالب در اسالم، عامل اختيار و اراده است، كه مردم با ها ويژگي از ديگر عناصر و 
اهداف و . كنند مي قيام گر سلطه مستقل و آزاد در مقابل نظام حاكم و اي ارادهانتخاب و 

 كه هيچيك باشد ميلي و صالح و كمال انسان  مورد نظر در انقالب، رشد، تعايها آرمان
 كه كند مين تأكيد به همين جهت است كه قرآ. شود ميبه زور و قهر بر مردم تحميل ن

 خداوند نيز در سرنوشت آن قوم تغييري ،ه نكنند و متحول نشونددارتا مردم خود ا
 توان ميا ني غيراسالمي چنين ويژگي رها ي ديگر و انقالبها در مكتب. كند ميحاصل ن

 كه بتوانند مردم را ولو باالجبار در صحنه بكشانند و به اي شيوهرهبران آنها از هر . يافت
انقالب سرعت بخشند سود مي جويند و از تحميل اموري از قبيل سلب امنيت، ايجاد 

.  ندارنديينمودن مردن ابا  ناراضيمنظور بهترور و وحشت، فشارهاي رواني و جسمي 
ني ب سعي بر اين است كه مردم آگاه شده و رشد فكري فرهنگي و عقالدر اين انقال

 به اهداف انقالب ايمان آورده و از جان و دل در راه يابند، و با شعور و فهم دقيق
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  1.انقالب ايثار و فداكاري نمايند
 عامه مردم قلمداد  رايير و تحول و قوه محركه انقالب اسالم تنها عامل اصلي تغ

ليت اين دگرگوني و تحول در ابعاد اعتقادي سياسي و اقتصادي و حتي نموده و مسئو
 كه انقالب را ها ماركسيستنهد، برخالف  سكون و سكوت را به عهده خود انسان مي

ليد در مسير تاريخ  جبري و قهري دانسته و آن را متأثر از رشد عوامل تواي پديده
دي را متالشي ساخته و نيروهاي ي سياسي اقتصااي پاره كه ضرورتاً ؛كنند ميمعرفي 

، قهراً عليه نيروهاي كهن وارد نبرد ديالكتيكوابسته به ابزار جديد در يك روند 
 و داند ميبشر و اراده ليكن اسالم همه تحوالت و رخدادها را محصول عمل . شوند مي

  كه ضرورتاً در عالمداند مياز اين جهت وي را در قبال اعمال و رفتار خويش مسئول 
  .آخرت پاسخگوي حركت، قيام و يا سكوت خود خواهد بود

 قانون عليت كه چارچوبالبته در اسالم نيز جبريت تاريخ مطرح است، منتها در 
بديهي است كه اسالم جبر و قهر را . اختيار و مسئوليت بشر نيز قابل پذيرش است

ر مطلق نيز قائل  كما اينكه به تفويض واختياداند ميحاكم بر تمام امور و جريانات ن
  ).امر بين االمرين (پذيرد ميو نظريه واسط يعني چيزي مابين جبر و تفويض را . نيست

هم خدا و هم مردم و قوم را » قوم حتي يغيروا ما بانفسهمبان اهللا اليغير ما«آيه شريفه 
حقيقت اين است كه آيه مذكور مشيت و . عاملين تغيير و انقالب معرفي نموده است

داوند در ايجاد تحول و دگرگوني را به دنبال تصميم و عزم مردم در ايجاد تغيير اراده خ
ضمن اينكه . و اين نشانگر اراده مردمي در تعيين سرنوشت خويش است. دهد ميقرار 

  .خداوند نيز اشراف كلي بر امور دارد

  
   انقالببودن اي مرحله) و

ب اسالمي است، كه مراتب ، خصوصيت ممتاز و ركن جالب توجه انقالبودن اي مرحله
اينكه . شود ميو مراحل آن با عنايت به مراحل امر به معروف و نهي از منكر مشخص 

انقالب در مراحل آغازين خود خاتمه يابد و يا اينكه مردم مجبور به طي تمام مراحل 
بستگي به نظام حاكم و  آن و سپس با اعمال قدرت و خشونت حاكم را معزول سازند، 

و شكل حكومت دارد، وظيفه اسالمي مردم و رهبري آگاه انقالب، ايجاب ماهيت 
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  راء رامت ارتكابي حاكم يا هيئت حاكمه، ا كه به هنگام خطا، انحراف و منكرانمايد مي
كه ، ي متروك را بدان امر نمايندها سنتا معارف و يپند و نصيحت و خيرخواهي كنند و 

ي ها روف و نهي از منكر قلبي و لساني و شيوهطبعاً درجات مختلف اندرز و امر به مع
هيدات و امر و نهي قلبي و لساني و مراتب مو همه اين ت. آيد ميگوناگون آن به اجرا در 

. يابد ميتجلي » دعوت و نصح«مخصوص آن در نخستين مرحله اصلي انقالب يعني 
د كه در درجه اول  پيامبران خدا مأمورنرو ايناز «:نويسد مياستاد مطهري در اين رابطه 

به پند و اندرز ستمگران بپردازند كه شايد انسان فطري در بند كشيده شده در درون آنها 
... را آزاد سازند، و شخصيت فطري آنها را عليه شخصيت پليد اجتماعي آنها برانگيزند

 كه به سراغ فرعون برود و به تذكر و يابد ميموسي در اولين مرحله رسالتش مأموريت 
قرآن براي هدايت، ارشاد، . اري فطرت او بپردازد و اگر مفيد واقع نشد با او بستيزدبيد

از نظر قرآن اين امور . موعظه، برهان و استدالل منطقي ارزش و نيرو قائل است
 انسان را دگرگون سازد و مسير زندگي او را تغيير دهد، شخصيتش را عوض دتوان مي

اذهب الي فرعون انه طغي و قل هل لك الي ان . مايدكند و انقالب معنوي در او ايجاد ن
نيز در سرفصل هر كشمكش ) ع(حضرت علي  1تزكي و اهديك الي ربك فتخشي

داخلي و حتي در آغاز هر نبردي كه بر ضد تجاوز داخلي صورت مي گرفت در ميدان، 
. زد تا اختالف خود را با او از طريق مراجعه با قرآن مرتفع ساكرد ميطرف را دعوت 

ا هئيتي به اردوي مخالف انجام يه، خطابه و نطق و اعزام نماينده اين كار را توسط نام
 شام مي سپاهمثالً به هيئت نمايندگي . كرد داد و حجت را حتماً بر مخالفين تمام مي مي

 و يا 2خوانم من شما را به كتاب خداي عزوجل و سنت پيامبرش فرا مي! هان«فرمود كه 
 كه به كتاب خدا و كنم ميهان من شما را دعوت « نوشت ها ويه و شاميدر نامه به معا

  3»شدن خون فرزندان اين ملت جلوگيري كنيد سنت پيامبرش مراجعه كنيد و از ريخته
را شروع كند ابتدا متخطي خواهد مبارزه با يك حكومت  بنابراين ولي فقيه كه مي

براي دستگاه حكومت بيان كرده و  را آنوظيفه دارد كه فساد آن حكومت و راه اصالح 
با فرعون عمل نمود به روشنگري ) ع(از باب اتمام حجت آنچنان كه حضرت موسي 

 و هم نسبت گيرد مياين حركت آگاهي بخش هم نسبت به حكومت صورت . بپردازد
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 حكومت غاصب دست از فساد و طغيان برنداشت و نسبت كه درصورتيحال . به مردم
مراحل بعدي حركت كه از شدت عمل بيشتري  ، ين نكردبه دستورات دين تمك
واجب «:نويسد مي خصوص دراينحسين علي منتظري . آيد ميبرخوردار است پيش 

است نصح و ارشاد حاكم و اطاعت حاكم در امور امت و نافرماني در آنچه به جور 
 و در چنين حالتي كه حاكم از عدالت خارج شده و ستم پيشه نمايد كند ميحكم 

مراتب چندگانه امر به معروف و نهي از منكر يعني انكار قلبي و سپس با لسان و زبان و 
 تا اينكه در ؛نهي از منكر شود ، اندازه نياز و مراتب خاص خود اگر مؤثر نبود با دست به

 بلكه .رسد مينهايت اگر اين مراحل نيز مفيد واقع نشد نوبت خروج و قيام مسلحانه 
و در  .باشد مييق امر به معروف و نهي از منكر به مفهوم وسيع آن اين مسئله از مصاد

) ص( عزوجل؟ فقال اي الجهاد احب الي اهللا«حديث است كه به رسول خدا گفته شد 
 بنابراين اولين 1كلمه حقي كه در مقابل امام جائر گفته شود» المام جائركلمه حق تقال 

 اگر امير متخطي تحمل پذيرفتن گام انقالب دعوت حاكم به حق و ارشاد اوست كه
 راه تغيير و تحول را بازگذاشت ونصايح و ارشاد و هدايت رهبر و مردم را داشته باشد 

، نهادها و تشكيالتي را ايجاد كند ها سازمان باشد رـ به تعبيري ديگر اگر حكومت قاد
 اين چارچوبكه عمل مشاركت سياسي كه از خصوصيات جوامع دموكراتيك است در 

ازي به انقالب زيرين ني - صورت گيرد آميز مسالمت صورت به و مؤسسات ها ازمانس
الب اصالح و يا  و اقدامات مردمي و رهبر در قها فعاليت و همه امور و نخواهد بود

 و مردم نيز به غرض و يابد مي است تحقق آميز مسالمترين كه ب انقالب زعبارتي به
 ولي اگر نظام حاكم چنان .اند  رسيده استفهدف خود كه رفع منكر و عمل به معرو

متصلب و سيطره ظالمانه بر جامعه گسترده باشد كه به هيچ دعوت و نداي حقي پاسخ 
 عبارتي بهو نگفت و از منكرات و انحرافات دست برنداشت و بر آن اصرار بورزد، 

اگر  اينجاست كه ،ي جذب و هضم تغيير و تحوالت را مسدود كرده باشدها راه
 .شوند مي متوسل به انقالب توده مردم باالجبار ،وچكترين تغيير و اصالحي قصد شودك

يعني اين ماهيت جائرانه و استبداد حاكم است كه مردم را به مرحله بعدي امر به 
عليه ه سلحانمر يعني حمل سالح و توسل به قيام و انقالب معروف و نهي از منك

  .دكن ميسلطان مستبد و غيرمنعطف رهنمون 
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مطلبي كه قابل توجه است در صورتي مردم به رهبري فرد واجد شرايط دست به 
انقالب مسلحانه، عليه زمامدار ستمگر و متخطي مصر بر منكر مي زنند كه قدرت و 

 كه مسلمين آيد ميي ديگري پيش ها تاكتيك واال مراحل و ، مقابله را داشته باشندييتوانا
 كه بعد از دعوت حاكم به حق در صورت عدم اي همرحل اولين .بدان ملزم و موظفند

 مهيانمودن شرايط ذهني انقالب و بيدارساختن باشد مينظر   مقابله با او، مطمحييتوانا
نيروهاي مردمي است كه هنوز از ماهيت ضد اسالمي و جائرانه سلطان حاكم بي 

 انقالب و دعاه  ديگر ايجاد انقالب فكري و فرهنگي توسط رهبريعبارت بهو  .اند اطالع
استاد .  مشهود استوضوح بهي اسالمي در تاريخ شيعه ها قياماو كه اين امر در اكثر 

 و براي احقاق آورد ميمحرومي كه فرياد برن: نويسد ميعميد زنجاني در همين رابطه 
رزمد او نيز انسانيتش در بند است و بايد آزاد  حق و استقرار عدالت نمي خروشد و نمي

 و انبياء گردد ميها آغاز  ست كه مرحله نخستين انقالب اسالمي از درونرو اين از .گردد
 انسان را از درون آزاد سازند و تا چنين انقالبي روي ندهد اميد چنداني به كنند ميسعي 

   . داشتتوان مي انقالبي در جامعه نپيروزي حركت
روهاي انقالبي سومين مرحله از انقالب آماده باش و يا كادر سازي و پرورش ني

 اند نيروها آماده. سازي و آمادگي براي رسيدن به مطلوب است  اين مرحله زمينه. است
ي دشمن ها  را بشناسند و درنقطه ضعفها ي خود را پركرده و مانعها تا نقطه ضعف

تنظيم فكر روحيه، طرح و عمل خاصيت اين مرحله . نفوذ نموده، از آن استفاده كنند
 جهاد مسلحانه كنار گذاشته و با تغيير تاكتيك، جهاد غيرمسلحانه را در اين مقطع. است

 و ويژگي آن تدارك .شود مي برگزيده دارد  ميكه جنبه نيرومند سياسي و اعتقادي و مرا
 كه منافع اسالم و مسلمين و است شدهاين شيوه حساب . و تربيت نيروي مبارز است

ز غالباً ماهيت جهادشان جنبه تبليغي و ائمه ما ني. شود ميتوده انقالبي را متضمن 
هدفشان، تربيت و پرورش و تدارك نيروهاي . است بودهعقيدتي و فاقد جنبه مسلحانه 

اين همان تاكتيكي  «كرد ميمجاهد انقالبي را كه قادر به مبارزه مسلحانه باشد دنبال 
 در آن دوره  برده است زيرا مجاهدت پيامبركار بهاست كه پيامبر در دوره مديد مكي 

صرفاً اعتقادي، سياسي و اخالقي بود و تدارك و تربيت نيروي مجاهدي كه دولت 
رساند و جنبه مستقيم و مسلحانه نداشت و نيز همان  مدني را تأسيس كند به انجام مي
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   1»تاكتيكي است كه علي بن ابيطالب در دوره مديد سقيفه تا سقوط عثمان پيش گرفت
به تربيت،پرورش و ) ع( حضرت علي اي مرحلهدر چنين  همين شيوه و واسطه به

 دست پروردگان خود چون مالك، واسطه به نيروهاي انقالبي پرداخت و كردن آماده
 ابوالهيثم بن تيهان، عمار و ذوشهادتين بود كه توانست باالخره حكومت حق را ،عدي

اين مرحله خاص ي مبارزه مهمي كه در ها  و شيوهها تاكتيكاز جمله . استقرار بخشد
ها و تشكيالت  قابل توجه و مورد استعمال است تاكتيك همكاري نكردن با دستگاه

 گسستن قيد و بندهاي روابط سياسي اقتصادي از اندام افراد است كه منظور بهدولتي 
نپرداختن   و در صورت امكان.باشد مينوعي مقاومت منفي و ضربه غيرمستقيم به رژيم 

 نداشته و يياگر شيوه فوق نيز كارا.  و زكوه به حكومت استماليات، خراج و خمس
بر مستضعفيني كه » مهاجرت« توسل به تاكتيك ،براي مخالفين رژيم ستمگر مقدور نبود

ي مثبت هجرت و ترك ها نقطه. رسد مي نظر به دارند ضروري و واجب را آنقدرت 
  .كشور مورد ستم در بندهاي ذيل متجلي است

ي ها حكومت كشور و پناهندگي به دولت حداقل بيطرف و يا  نقش مهاجرت از.1
 مقامات حاكم عدالتي بياسالمي طرفدار انقالبيون خود نشانه اعتراض بر ظلم و ستم و 

  .است
 و اعمال نارواي حاكم را عدالتي بيمهاجر حداقل خود را از ظلم و جور نجات داده، . 2

  .كند ميتحمل ن
  .اسي بحد مقدور بر رژيم جائر حاكم وارد خواهد شد ضربه  اقتصادي، نظامي و سي.3
آزاد ديگر قادر خواهند بود به  انقالبيون با مهاجرت خود به سرزمين وسيع و .4
 و تشكيالت مناسبي را ها ها، نقشه درسازي و تدارك و تربيت نيرو اقدام نموده، طرحكا

جهت هجرت   بدين.هاي مسلمين ديگر نيز بهره مند شوند سازمان بخشيده و از كمك
انقالبي بر مستضعفيني كه امكان آن را داشته باشند امري حتمي و واجب است كه 

  .تخلف از آن بازخواست الهي را در پي خواهد داشت
ان الذين توفيهم الملئكه ظالمي انفسهم قالوا فيم «: كند ميخداوند به اين مطلب اشاره 

  2».وا فيهارج تكن ارض اهللا واسعه فتهالوا المكنتم قالوا كنا مستضعفين في االرض قا
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پندارند كه تنها مستكبران در عذاب خواهند بود و نفرين  چنين مستضعفاني مي
 عذاب خواهند مي بعضي .چند برابر داشته باشندعذاب طلب   كه مستكبران فزونكنند مي

 بار دان  تسليم كردهپذيري ظلم و تن به ذلت و اند خودشان كه استضعاف را پذيرا شده
 براي شود ميعذاب مستكبران كنند و خود از عذاب خالص شوند ولي به آنها خطاب 

 اعراف بر اين امر داللت 38هر كدامتان عذاب دو برابر يا چند برابر خواهد بود، آيه 
قال افربهم الوليهم ربنا هوال اضلونا فانهم عذاب ضعفا من النار قال لكل ضعف « :كند مي

  ».ولكن التعلمون
رحله بعدي از انقالب در اسالم حالت تقيه است كه كساني بدان توسل م

 مقابله و ييجويند كه با هئيت حاكمه جائر سرستيز و مخالف داشته ليكن توانا مي
 دين ائمه بر آنها فرض واجب عنوان به اينجاست كه تقيه .مهاجرت را نيز ندارند

ه نظام جور است بلكه به مفهوم  البته تقيه نه به معناي تعطيل فعاليت علي1شود مي
علي . فعاليت مخفي و سري و زيرزميني جهت سرنگوني پادشاهان جائر و جبار است

تهراني ضمن برشمردن چهار قسم از تقيه، تقيه كتمانيه كه مورد بحث ما و از مراحل 
تقيه كتمانيه كتمان مرام و حفظ مسلك و » نمايد ميانقالب است را چنين تعريف 

قدار عده و قدرت جمعيت هم مسلكان و فعاليت سري در پيشبرد اهداف در اختفاي م
موضع ضعف و هنگام مهيا نمودن براي انتشار مرام كه مقابل اذاعه و انتشار مرام و 

  2.فعاليت علني كه در موضع قدرت و تهيه قواي كافي است
 اصل اولي عبارت است نويسد مي خصوص دراينسيد احمد طيبي شبستري نيز 

ز تبليغ اسالم، از امر به معروف و نهي از منكر، از دعوت اسالمي از تالش و فعاليت ا
 معيني از اين اصل ثانوي و شرايط منتهي گاهي در .همه جانبه در راه پيروزي اسالم

 تازه خود اين اصل تقيه در مفهوم .شود مي يعني رخصت تقيه نيز استفاده يياستثنا
 به اسالم و يك نوع امر به معروف و نهي از منكر صحيح آن، يك نوع دعوت و خدمت

است و در حقيقت تقيه فقط تغيير نحوه و روش كار است و به تعبير روز آن صرفاً 
عبارت از تغيير تاكتيك خدمت به اسالم و تغيير تاكتيك امر به معروف و نهي از منكر 
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  1. نه چيز ديگرباشد مي
مؤمن در هر حال «) ع(مام صادق وي همچنين در جاي ديگر در توضيح حديث ا

جنگد و در دولت   تقيه با دشمنان خدا ميوسيله بهمجاهد است زيرا او در دولت باطل 
  :نويسد مي»  شمشيروسيله بهحق 

اين حديث شريف صريحاً داللت دارد بر اينكه تقيه نه تنها به معني توقف و 
د داري و سود پرستي سكوت و ركود و چاپلوسي و تملق و مداحي از ظالمين و مري

 طور به بلكه خود نوعي جهاد و نوعي امر به معروف و نهي از منكر است منتهي .نيست
 اين نكته دقيق را به روشني دريافت كه مؤمني با توان مي از آن كه چنانسري و پنهاني 
اي و تحت االرضي درحقيقت جاده را براي پيدايش دولت حق و  اين جهاد تقيه

ن، كه در سايه آن جهادش با كفار و دشمنان اسالم تبديل به جهاد علني كارآمدن آ روي
  2.گردد مي هموار شود ميو شمشير 

ي يها از شكل. ي امر به معروف و نهي از منكر است ها بنابراين تقيه يكي از شكل
شان دارد چه در از علي ن.  آرام باشد و در هر حال كوشا استدتوان مياست كه مؤمن ن

 محمد را و از ،ساخت و از ابوبكر ا تقيه مبارز بود و ياران خود را ميبط خلفا هنگام تسل
كه پس  يي تا آنجا؛ دوستان خويش را بيرون مي كشيد،قيس را و از دشمنان، سعد بن عباده

از بيست و پنج سال تضعيف و تحقير و محدوديت كاري را انجام داد كه پس از رسول با 
ي حساب شده رسول، از آن ممنوع ها دهاي مستمر و حمايتهمه روزهاي بزرگ و تأيي آن

 و كند مي و مؤمن مجاهد است بدون امكان اقدام ن.شده بود و اين جهاد علي است
 كه داند مي و نبود امكان را عذر نشود ميو طعمه دشمن مشترك ن.برد  ها را باال نمي درگيري

 در هر موقعيت چگونه بايد موضع داند مي كه كند مي و نيازها را تأمين سازد ميامكانات را 
. گرفت و چگونه بايد حق را از راه حق و بخاطر حق ياري كرد و تقيه در برابر جهاد نيست

و  دنداو ولكردن اذاعه پخش» الحسنه التقيه و السيئه االذاعه«كه تقيه در برابر اذاعه است 
 3.دردي ت نه بيكاري و بياسرار را به دشمن دادن است و تقيه سرداري و پنهان كاري اس

  : همانندشود ميهر نحوي حرام و فعاليت علني واجب  هالبته در برخي موارد نيز تقيه ب
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  1.در قتل نفوس تقيه جايز نيست .1
 .مادامي كه عمل موجب فساد در دين شود .2

  مسح برخفين. .3

  .زمانر ساختن اسرار و اسامي هم لودادن و فاش .4
سرگذاشتن اين  انه مردمي است كه با پشتقيام مسلح، آخرين مرحله از انقالب

شدن و تدارك نيروهاي مبارز و نيز تدارك تجهيزات كافي، مردم انقالبي  مراحل و آماده
 و در صورت لزوم، نمايند ميبا تظاهرات خياباني و گسترده با نظام حاكم مخالفت 

بخشند  ميمسلحانه نبرد نموده و با عزل حاكم جائر، حكومت قسط و عدل را استقرار 
ترديد بعد از اينهمه سرسختي براحتي كنار نرفته و الجرم خونريزي و كشتار نيز  كه بي

  .دنبال خواهد داشت به
  
   و منكراتها بدعت احياء سنن و معاريف و اماته )ز

 و نهادهاي وابسته به نظام جائر مسلط را ها ساخت و ها ارزش و ها انقالب اسالمي ارج
زيرين مطرح باشد، تغيير و تحول داده و  و بار الب خشونتكه انق  زمانيخصوص به

 ديگر و به تعبير عبارت به. كند ميي ارزشي جديدي را جايگزين ها ساختتأسيسات و 
اي   كه نتيجهپردازد مي ها بدعتبه احياء سنن الهي و اماته منكرات و ) ع(امام حسين 

ماعي در آن پيوند خورده جز فروپاشي نظم حاكم كه روابط سياسي، اقتصادي و اجت
ريف و عمل منكر نه تنها در مسائل ح پي نخواهد داشت چرا كه بدعت و تاست را در

امام  .اجتماعي بلكه در مسائل و امور اقتصادي و سياسي نيز قابل نفوذ و رخنه است
ي موجود در ها بدعتنيز هنگام خروج و انقالب خود خواستار از بين بردن ) ع(حسين 

ي واليت او به شمار مي آمدند، شد و ها  و ارجها ارزشد كه طبعاً جزء حكومت يزي
 كه اي نامهمتقابالً به احياء و برپاداشتن سنت و سيره پيامبر مردم را دعوت كرد وي در 

و انا « هجري به رؤساي اخماس در بصره نوشت فرمودند 60در شهر مكه در سال 
 من شما را به 2»داميتت و البدعه قدا حييتادعوكم الي كتب اهللا و سنه نبيه فان سنه ق

درستي كه سنت خدا فراموش شده و بدعت  هخوانم ب كتاب خدا و سنت نبي فرا مي
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  .است شدهاحياء 
 و ها ساختبارزترين مصداق انقالب اسالمي انقالب صدر اسالم بود كه غالب 

لوب و  و نظم و نسق موجود را درهم ريخت و نظامي مط.نهادها رادگرگون ساخت
  . نوين برقرار ساخت

انقالب صدر اسالم در همان حال كه انقالب «:نمايد مياستاد مطهري چنين اظهار 
خود قرآن اساساً .  اقتصادي و حتي ادبي هم بود،  اجتماعي، مذهبي بود، انقالبي سياسي

 نيز به جهان عرضه كرد و اي تازه اين انقالب فرهنگي .مبدأ يك ادبيات جديد شد
  1.گذار تمدن جديدي در جهان شد ياننب

ي جهان خواهد ها انقالبترين   و كاملينتر بزرگكه ) ع(انقالب حضرت مهدي 
ي حاكم ايجاد ها ارزش و نهادها و ها ساختبود نيز تحول ودگرگوني فاحش را در 

خيزد امري جديد پا بهكه قائم  همين« گويد مياين حديث معروف كه . خواهد نمود
 بر همين 2»در آغاز ظهور اسالم امري جديد آورد) ص(نه كه پيامبر گو  همانآورد مي

 و تحريفات حاكم ها ، خرافهها ارزش، نهادها، ها ساختمدعا داللت دارد كه وي غالب 
را متزلزل و دگرگون ساخته و تشكيالت و باورهاي جديد و نويني را استقرار خواهد 

  .بخشيد

  
   رهبري عادل و عالم در رأس انقالب )ح

بررسي رهبري انقالب يكي از مباحثي است كه بعلت روابط عاطفي و عقيدتي خود با 
اگر ايدئولوژي اسالم را عنصر اوليه انقالب .  برخوردار استاي ويژهمردم از اهميت 

اسالمي محسوب داريم، رهبري و مردم نيز از ديگر اركان اساسي و محورهاي 
ي جدي و مستحكم انقالب ها  پايهعنوان بهدو، آنگاه كه اين . باشند مي آن دهنده تشكيل

 شاهد پيروزي و تداوم و دستيابي توان ميرابطه هماهنگ و نزديكي باهم داشته باشند 
رهبري بدون پشتوانه و مردم بدون موهبت رهبري هيچ . انقالب به اهداف خود بود

دم و رهبري، در تحليل نقش مر.  قادر به اقدام مؤثر و مفيدي نيستندييكدام به تنها
كه مقام رهبر بسان عدد يك و مردم : نمايد ميتشبيهي ساده حقيقت امر را بسي روشن 
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م و يي حجها رهبر، توده  بي.اند ي صفري كه در سمت راست آن نشستهها چون توده
بعثت و .  و ارزش عملي استييتوده، فاقد كارا بيشمار، همگي پوچند و رهبر بي

 اين نيروهاي عظيم كارگيري بهريخ خود دليلي قوي براي پيدايش پيامبران در طول تا
هميشه . است بوده قسط و عدل يي و برپاها مردمي در جهت رشد استعدادها و خالقيت

از مسير اصلي و فطرت الهي و  كند ميغبارها و زنگارها، فطرت بشر را تيره  و كبود 
خاطر تداوم  ه، هر زمان ب حجت خداعنوان به اين رهبري الهي است كه ولي .كند ميدور 

 و با مردم و همراه آنان بر طاغوت و طاغوتيان يابد ميخط انبياء سلف در زمين ظهور 
  .شورد مي

اي در روند پيروزي انقالب دارد  كننده كيفيت رابطه رهبر با مردم نيز تأثير تعيين
مي هرگز از نوع رابطه مردم با رهبر اسال.  متمايز استها انقالبكه قطعاً از رهبري ديگر 

رابطه متداول رهبران سياسي دنيا با مردم خود نيست كه تنها جنبه ارشاد سياسي و مادي 
ماهيت ،  در اينجا رابطه قبل از اينكه ماهيت سياسي و اقتصادي داشته باشد.داشته باشد

 مأموم، رابطه مريد و رابطه مقلد و مقلداست رابط امام و. اعتقادي ديني و اخالقي دارد
 نايب امام و عنوان بهمردم رهبر را .  فرزند و پدر توأم با عشق و محبت است،مراد

االتباع كه بر جان و مال و نواميس آنها واليت دارد، شناخته و از اوامرش  مرجع واجب
 همين براساس. دانند مي فرامين صادره از امام و پيامبر بر خود فرض و الزم عنوان به

ر و طبقات مختلف مردم، از  همه اقشادتوان مي رهبري انقالب اعتقاد است كه در اسالم
گران   تحليلر و شهري را در كناييارمند، روستامعلم، دانشجو تا كارگر و ك ،استاد

 به همين جهت است كه رهبر .حاكم بكشاند سياسي در صحنه مبارزه عليه نظام فاسد
 حراست از آن تا رسيدن به  ركن انقالب در روند پيروزي وينتر مهمانقالب اسالمي، 

 رابطه بين مردم و :گويد مي محمد يزدي در اين رابطه .آيد ميحساب  اهداف موردنظر به
.... در مسائل فقهي و اعتقادي و ايماني . رهبر انقالب رابطه بين يك مقلد و مقلداست

 معنا كه  به اين. نقش را در تداوم انقالب داردينتر بزرگ  اين نوع رابطه و كيفيت نفوذ
قدر  اين فتوا آن .دهد ميامام فتوا   كه بايد از فتوا استفاده شود،اي مسئلهوقتي در يك 

 خود به وخودآيد ميقاطع و صريح است كه تخلف از آن يك گناه قطعي به حساب 
اين چيزي است كه ......  رود  تحت اين پوشش كنار ميها اختالف نظرها،ديدها و سليقه
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  1».ر دنيا نداريمي ديگها انقالبدر 
  واليت فقيه مطرح است طبعاًعنوان بهكه رهبري انقالب در اسالم تشيع  يياز آنجا

بايد متصف به همان خصوصيات و شرايطي باشد كه در مكتب غني شيعه چون بلوغ، 
 صحت جسمي، حسن واليت، اعلميت، اجتهاد و طهارت مولد، عدالت، ايمان، عقل،

تقوا و زهد براي امام و  شجاعت، مدبر، مدير و ت زمان،آگاه به سياس سمعي و بصري،
ديد اگر رهبري با چنين اوصاف و شرايطي يافت نشد و يا اينكه تر بي .والي مدنظر است

نتوانست انقالب را رهبري كند به افرادي كه نسبت به ديگران از اوصاف و شرايط 
منين نيز ؤه به عدول م در آخرين مرحلكه طوري به ،شود ميبهتري برخوردارند رجوع 

الذكر از جمله تقوي و  ي فوقها ويژگي عا ب ط.توان براي رهبري انقالب مراجعه كرد مي
 او را از خطر سازش، ،   اسالمي در امامي بارز اخالقها  نمودعنوان بهدالت ع
استفاده از آن كه غالبا سراغ رهبران پيروزمند  وءطلبي و س ترس و قدرت ثيرپذيري،أت
اي از صالبت و   استوانهعنوان به او را ونگاه داشته  در امان آيد ميهاي دنيا  البقان

  .آورد ميدورانديشي در
در هدايت ي و نيز رابطه قلبي خود با مردم يها  بنابراين رهبري انقالب با چنين مميزه

  : برخوردار استاي ويژهاز اهميت زير  امر ود  درخصوص بهو ارشاد مردم 
ها، امكانات،  زمينه طوط كلي انقالب اسالمي و ارزيابي دقيق نيروها، خكردن  مشخص.1

  .كشاندن مردم در محور اسالم ها و به صحنه شرايط و جناح
ها و جلوگيري از افتراق و پراكندگي  بست بن ها،  نجات مردم از خطرها مهلكه.2

  ي مومن و از هر انحراف ديگر و خالصه دفع آفات انقالب  نيروها
شدني  پيروي و فداكاري مردم و امت نيز فراموش  رهبر و قدرت او،در كنار

من، آگاه و متعهد نداشته باشد رهبر ؤم مردمي خداطلب،  زيرا اگر بهترين رهبر،.نيست
 .»راي لمن اليطاع ال « چرا كه  .شود مينشين   سال خانهجبيست و پن) ع(همچون علي 

قطع نظر  وه گزينش و انتخاب رهبر، نح،باشد ميمطلب ديگري كه قابل بحث و مطرح 
مسئله در اين است  .ورزند مياز مواصفات و خصوصيات آن است كه همه بر آن تاكيد 

دادن و بيدارساختن مردم و ايجاد  با آگاهي كه آيا رهبر واجدالشرايط خود قيام نموده و
صحنه به ي مردمي را به حركت درآورده و جهت مقابله با نظام جائر ها  توده،جرقه
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 و يا اينكه مردم با رشد آگاهي و بالغتي كه خود از فرهنگ اسالم و قوانين آن آورد مي
رهبر  ، فاسد حكام قيام نموده در مسير حركت و مبارزه عليه مظالم،م ،كنند ميكسب 

 دو دسته از خصوص درايننمايند كه   پيروي مياز اوحائز شرايط و مناسب را انتخاب و
  .اند  از دو نظر فوق اظهار عقيده نمودهنويسندگان به پيروي

 معتقد به ،دنجزو آن......و ،  عميد زنجاني)ره( چون امام خمينيگروه اول كه كساني. 1
ايجاد جرقه و شعله تمام . نقش فرد يا گروه پيشتاز در پيدايش و تكوين انقالب است

هاي خفته  وجدان .كند مي ييارشاد و راهنما  اوست كه هدايت،. رهبر استدست به
فكر مردم را متحول و . كند ميانقالبي در مردم ايجاد  مردم را بيدار كرده بينشي نو و

 و بدين طريق مردم را در مبارزه عليه چنين كند ميماهيت سيستم حكومتي جبار را افشا 
 رد اين همان رهبري است كه تمام پيامبران.نمايد ميش دعوت ينظامي به پيروي از خو

ه پيشتاز قوم راوخويش عليه سالطين و فراعنه زمان بدان متصف بوده و همي ها انقالب
حضرت امام خميني بر پيشتازي و تقدم فقهاء در مبارزه  .خود در قيام انقالبي بودند

فقهاء بايد «: نويسد ميانقالبي و پشتيباني مردم از آنها و وجوب پيروي از رهبري فقيه 
بر عموم   وظايف خود نمايند وكردن م به پيادهستم اقدا بدون ترس از احكام جور و

 استاد 1» مساعدت و كمك نمايندباره دراين است كه فقهاء را ييتوده مردم واجب كفا
ديدگاه اسالم در مورد انقالب با تفسير وتحليل غربي و «: نويسد ميعميد زنجاني 

خواهي و  آرمانماركسيستي كامال متفاوت بوده و عامل عمده انقالب در تحليل اسالمي 
مجاهدان را وارد ميدان مبارزه انقالبي  عقيده به مكتبي است كه نخست گروه پيشرو و

و  كشاند ي گسترده مردم انقالب را به درون جامعه ميها  و سپس با بسيج تودهكند مي
  2.رساند  مردمي به پيروزي ميصورت بهرا  انقالب

عليه نظام كه ل از انقالب قبي مبارز ها سازمانناگفته نماند كه برخي از 
گردن   همسئوليت گروه ناتوان ب«: نيز چنين اعتقادي داشتندفعال بودندشاهنشاهي 

تنها آن  .باشند  مردم را دارا مييي كسب صالحيت و راهنماييگروهي است كه توانا
ند علل اصلي و راه خروج توان مي اين مردم هستند كه زويرآها و نصيرهاي مورد  ولي

. فشان مبارزه نمايند تشآ به آنان نشان دهند و آنان را تبديل به بست را عمالً بناز اين 
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مناسبت نيست كه براي درك بيشتر مطلب و همچنين درك مسئوليت طبقه قشر اول  بي
 از قرآن  كلماتي كه مستقيماً.عالي برجسته اسالم توجه كنيد مبارزه به كلماتي از اولياء

اذا  :گويد  بزرگوار ميفرزند پيامبر.سفه اسالمي مطرح برداشت شده ودر آن روح فل
 ، اصول كافي.(مه و من لم يفعل فعليه لعنته اهللالعلي العالم ان يظهر عفالبدع  ظهرت

  1).54ص  ،1جلد
گروه دوم برعكس اعتقادي به فرد يا گروه پيشتازي جهت تحريك و تشويق و 

د كه مردم بنا بر مسئوليت خويش و آگاهي دادن به مردم را نداشته چنين اظهارمي دارن
 كه از اسالم و فرهنگ غني آن دارند، خود مصالح، منافع و مضار خود را ييالگو

تشخيص داده و با كسب آگاهي از اوضاع و شرايط و ماهيت حكومت فساد و قيام 
 كه در اين مسير، يكي از بهترين فقهاي واجد شرايط را نمايند مي اقدام ،انقالبي عليه آن

كان : گويد ميحسين علي منتظري . نمايند مياز ميان مردم براي رهبري انقالب انتخاب 
 2 و المواصفات المعتبرهشرايطلالمه حق االنتخاب ولكن ال مطلقا بل لمن و جد ال

الگوي كامل و الزم و معيارهاي مكفي  استدالل اين گروه چنين است كه اسالم خود
 يي و تواناباشد ميان و اقدام متقابل مردم را دارا براي تشخيص حكام و نحوه رفتار آن

ي مردم را در خود داشته و نياز به گروه پيشتاز ها اعطاي خط فكري، سياسي به توده
رهبران معموالً بعد از شروع «:نويسد مييكي ديگر از پيروان اين طرز تفكر . خلق نيست

 رهبر يا بودن  انتخابيعلت ه و آن بشوند ميانقالب در صحنه مبارزات مردم ظاهر 
 شود ميتيب كه تا مردم حركت نكنند انقالبي شروع نتر رهبران توسط مردم است بدين

و مجموعه شرايط بيروني و ... گردد ميو تا انقالبي شروع نشود رهبري براي آن معين ن
  3» انتخاب گرددها دروني الزم است تا رهبر از بين بهترين

  
  ب اسالميعدم ضرورت خشونت در انقال) ط

انگيز انقالب اسالمي  ضرورت خشونت و كاربرد سالح و قوه قهريه يكي از موارد بحث
 عنوان به نيز در اثبات و لزوم خشونت ها انقالب سياسي پردازان تئوري كه چنان .است

ارسطو تغيير و تحول توأم با . اند ويژگي انقالب يا نفي و انكار آن به اتفاقي دست نيافته
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 تروتسكي  .داند مي هر دو را انقالب آميز صلحبارزه و تغيير و تحول خشونت و م
 خود يك عمل خودي به جرياني كه را آنانقالب را جبر شديد تاريخ و كائوتسكي 

جانسون در كتاب دگرگوني انقالبي، انقالب را تالش . كند مينيروي برهنه است قلمداد 
اس حكومت جوامع با توسل به  در اسها دگرگونيو كوشش براي تحقق بخشيدن به 

 حكومت يك بار ديگر سيستم اجتماعي براساسقوه قهريه كه در نتيجه اين تغييرات 
هانتينگتون . كند مي رضايت بخشي انجام دهد معرفي صورت به وظايف خود را دتوان مي

 آميز خشونت توصيف كرد و دكتر اكبر نيز انقالب را ضرورتاً بار خشونتانقالب را پديده 
  .دانست مين

بحث با شركت گسترده مردم و توأم با   انقالب اجتماعي موردكه درصورتي
زبور تحت هدايت و كه تحوالت م ييخشونت باشد آن را انقالب زيرين و در جا

 انقالب را آنونريزي انجام گيرد ا هئيت حاكمه با مسالمت و بدون خيرهبري خوداليت 
 نمايد مي آنچه از انقالب تبادر به ذهن دارد ميار دكتر بشيريه نيز اظه. نامند رين ميبز

م كه خشونت ضروري ييخشونت است مگر اينكه اصالح را نيز داخل در انقالب نما
االسالم مصباح يزدي لزوم و ضرورت عنصر خشونت را در انقالب نفي  حجت .نيست

انقالبات با آن  امري است معمول كه غالباً اي پديده كه چنين دارد مي ليكن اظهار كند مي
  .ندا توأم

 بيايد و همراه با درگيري وجود بهالبته فرض اينكه يك انقالب بنيادي در جامعه 
 و در .است شده نباشد فرض نامعقولي نيست اما فرضي است كه عمالً واقع نبار خشونت

 وجود بهبينيم چنين انقالبي بدون خونريزي و خشونت  شرايطي مثل آنچه ما در دنيا مي
 وليعصر يي انقالب نهاده شبيني پيشكه در متون علمي هم  طور همان و .اهد آمدنخو

 توأم خواهد يدشدوي خيلي وسيع ها خونريزيبلكه با . هم بدون خونريزي نخواهد بود
  1»بود

دو شرطي كه در مفهوم رولوشن  «دارد ميدكتر ابوالفضل عزتي در اين رابطه بيان 
، در مفهوم انقالب اسالمي بودن  و توأم با خشونتبودن ناگهاني ، است شدهالزم شناخته 

 همه جانبه و بودن لزومي ندارد، اساس انقالب در اسالم تغيير در فكر و عمومي
 و خشونت بودن البته اين بدان معنا نيست كه ناگهاني. تغيير فكري است بودن عميق
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  1».نبايستي وجود داشته باشد بلكه شرط الزم است
ي انقالب ها شمي نجف آبادي نيز در مقاله اي با عنوان ريشهحجت االسالم ها

 تعريف رسد مي نظر بهاما با توجه به برآيندهاي انقالب اسالميمان «:نويسد مياسالمي 
حركت سريع و ناگهاني مردم توأم با عصيان و خشونت : مناسب از انقالب اين است 

 وي سپس در .اسي حاكمي مسلط و سيستم سيها ارزش دگرگوني مثبت در منظور به
 خشونت در انقالب از آنجا كه همراه با باورهاي اجتماعي و :گويد ميتوضيح بيشتر 

 ها شورش است با خشونت و ها ي مورد قبولي است كه مطابق با عينيتها ذهنيت
 خيزش كند مي ايجاب ها ارزشعدم سازش و مصالحه بر سر . تفاوت ماهيتي دارد

اطعيت باشد كه قهراً عصيان و خشونت عمومي را بهمراه عمومي توأم با صالبت و ق
ي حريف حاكم و امكانات ها  در ارتباط با مقاومتها طبعاً نحوه خشونت.خواهد داشت

، انفجار، سرانجام كار برد سالح سرد و يي فرياد، اعتصاب، راهپيمايابد ميانقالب عينيت 
ه توسط رهبري انقالب اعالم ست كها  سالح گرم همه انحاء خشونتكارگيري بهبالمال 

  .و هدايت خواهد شد
الزم به تذكر است كه وي خشونت به معناي اعم خود كه حتي شامل فرياد، 
اعتراض، پرخاش و اعتصاب باشد را از عناصر انقالب دانسته كه ما نيز در مراحل و مراتب 

ا اين تفاوت كه ب. انقالب با توجه به برخورد و مقاومت هيئت حاكمه قائل به اعمال آنيم
 ذلك معلبي را داخل در خشونت نياورديم ي چون گفتگو، فرياد، اعتراض و تنفر قيها پديده

ل به تفكيك است و ئي قايها ر اعمال چنين پديده كه دشود مياز بيانات وي چنين استنباط 
  .كند ميدر مراحل اوليه انقالب كاربرد سالح گرم و آتشين را تجويز ن

ا مسالمت، قهر و زور يا ماليمت و ياعتقاد است كه خشونت نده بر اين نگار
 مالزم و را آن نيستند كه در آغاز و بدو امر بتوان ييمالطفت، در ديدگاه اسالم فاكتورها

همراه انقالب دانست بلكه موضوعي است كه اعمال هر يك بستگي كامل به نوع نظام 
ان سامان يافته باشد و اگر سيستم حكومتي چن. و مقاومت سيستم حكومتي دارد

متناسب با شرايط زمان و اوضاع و احوال سياسي، تأسيسات و نهادهاي الزم براي هضم 
 كلي امر به معروف و نهي از منكر رهبران طور بهجذب انتقادات، پيشنهادات، نصايح و 

 ؛و نيروهاي مردمي و در اصطالح امروزي مشاركت سياسي عموم را فراهم كرده باشد
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 و بدون خونريزي انجام خواهد شد و آميز مسالمت طور به تحول و امر و نهي تغيير و
 تحوالت و عبارتي بهنيازي به خشونت مردمي و اعمال قوه قهريه نخواهد بود 

ولي اگر دستگاه .  در قالب انقالب زبرين يا اصالح انجام خواهد شدها دگرگوني
تكوين يافته باشند كه راه هر گونه حكومتي و نهادها و تأسيسات آن بگونه اي انشاء و 

كت مردمي مسدود شده باشد  و به خواست آنها اعتناء و توجهي رتغيير و تحول و مشا
ي قهرآميز و ها  و به شيوهناچار بهي الهي و دفع منكرات ها سنتنشود مردم براي احياء 

عزول مي  با توجه به مقاومت دستگاه حاكم توسل يافته و هيئت حاكمه را مبار خشونت
بنابراين اگر نظامي چنين استقرار يافته باشد و حاكمي خودسر و مستبد را در . سازند

رأس داشته باشد خواه ناخواه و اجباراً هر گونه اقدام براي تغيير وضع موجود و دفع 
.  ميسر نخواهد شدبار خشونتمنكر و امر به معروف جز در قالب انقالب خونين و 

نقالب بنيادين از اين لحاظ است كه حاكم منحرف و فاسد براي كشتار و خونريزي در ا
ابقاء خود و سركوب انقالبيون، نيروهاي نظامي تحت فرمان خود را به قتل و كشتار 

ي انقالبي و نيروهاي نظامي ها  كه طبعاً در جريان درگيري بين جناحدهد ميفرمان 
  . خواهد ماندجاي بهحكومت قتل و خونريزي زيادي 

 بودن معمول«ف انقالب قيد ه قابل توجه و تدقيق است در تعرياي ك نكته
 اين بدين جهت است كه بيشتر حكام و سالطين بعد از به قدرت . رفتكار به» خشونت

زور و غلبه استيال يافته باشند، قدرت فائقه، چه از نظر ه كه ب نشستن مخصوصاً كساني
 و طبعاً گيرند ميدر اختيار بست دره قدرت سياسي و اقتصادي را  چ ونظامي و لشگري

 در كساني كه عالئق و خصوص بهقدرت و حشمت و پول و ثروت كالن، 
 نباشند، فساد برخوردارو از صفات معتبره براي امامت ي وافري به آن دارند ها دلبستگي

لذا آن دسته از حكامي كه در اين مسير .  خواهد داشتدنبال بهو تباهي روزافزوني را 
ي مشروع رهبران مردمي نكرده و به ها يابند ديگر توجهي به اندرزها و خواستگرايش 

خشونت و دستگاه اعمال زور و سركوب جهت ابقاء نظام و نابودي جنبش انقالبي 
  .توسل مي جويند

هرگاه اين رياست بر «:نويسد ميعبدالرحمن بن خلدون در وصف چنين حكامي 
ور و سركشي و سرافرازي كه از او مسلم گردد، چون خوي خودپسندي و غر

 بالطبع از شركت دادن ديگران در امور .ي حيواني است در وي وجود داردها سرشت
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 شود مي و خوي خدا منشي كه در طبايع بشر يافت زند مي و سلطنت سرباز رواييفرمان
 كه عبارت از شود مي و با مقتضيات سياست كشورداري همراه آيد ميدر او پديد 
 و چون حقيقت پادشاهي نوعي دارد مي و در جاي ديگر اظهار 1»ستخودكامگي ا

 و مقتضاي آن قهر و غلبه است كه از آثار رود مي شمار بهاجتماع ضروري براي بشر 
 و شوند مي اغلب پادشاهان از حق و حقيقت منحرف رو اينخشم و حيوانيت است از 

  ».ددان ميبه مردم زيردست خويش در امور دنيوي ستمگري روا 
 ها حكومتبنابراين تغيير و تحوالت و امر به معروف و نهي از منكر بنابر طبيعت 

  .شود ميغالباً و معموالً در قالب انقالب از ذيل و قهرآميز و توأم با خشونت تمام 
 اند  كه غالب اميران و سالطين از اين قبيل بودهاست كردهتجربه تاريخي نيز اثبات 

عليه ) ص(بينيم كه انقالب پيامبر  لذا مي. اند  بهبود امور نبودهو حاضر به انجام اصالح و
 زيرا كه اشراف مكه حاضر به قبول نظرات  و ؛مشركين بدون خشونت و خونريزي نبود

  .نبودند) ص(نصايح پيامبر اكرم 
انقالبش ) ع(حسين بن علي . قيام مردم عليه عثمان قهرآميز و قتل او را سبب شد

قيام زيدبن علي، شهيد .  داشتدنبال بههمراهانش را ودت خود سرخ و خونين و شها
 بود و اين بيانگر ماهيت بار خشونت تا انقالب اسالمي ايران همگي خونين و 2...فخ و

 و بالمĤل امر به معروف اند  گرفتهت كه به استبداد و غرور وتكبر خوحكام و اميران اس
عتصاب و تظاهرات و عمل مسلحانه انجام و نهي از منكر مردم خواه و ناخواه از طريق ا

  . خواهد بودبار خشونتخواهد شد كه انقالب خونين و 
نه تنها تاريخ اسالم بلكه تاريخ بشريت نيز حكايت از طبيعت پست و 

 است بودهخودخواهانه و جائرانه و خصلت طاغوتي غالب حكام و زمامداران غيرالهي 
 .اند تانه و مشاركت دادن مردم در امور نبودهكه حاضر به اصالحات و اقدامات بشر دوس

ي غلط و نامشروع ها سنت كه عليه نظام موجود و اند از اين رو هميشه انقالبگراني بوده
ناپذير جدال حق و ناحق برافروخته   و اين نبرد و مشعل آشتياند سالطين قيام نموده

 ان ا في كل امه رسوالًنثولقد بع«:فرمايد خداوند در ترسيم چنين وضعيتي مي. است بوده
 3»اعبداهللا و اجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدي اهللا و منهم من حقت عليهم الضالله
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راستي كه در هر امتي رسولي را برانگيختيم بر اينكه امت را دعوت كند كه خدا را  هب
 بعضي .پس خدا بعضي از آنان را هدايت كرد. بپرستند و از طاغوت دوري كنند

لقد ارسلنا رسلنا بالبنيات و انزلنا : گويد مي حديد 25 و نيز در آيه .راهي بودسزايشان گم
براستي كه ما رسوالن خود را با دالئل . معهم الكتاب و الميزان ليوم الناس بالقسط

 قسط قيام كنند و آهن را ييروشن و كتاب و ميزان فروفرستاديم تا مردم براي برپا
يي براي مردم است براي اينكه خدا بداند چه ها منفعتفرستاديم كه در آن بيم شديد و 

:  و در آيه. كه خدا قدرتمند عزيز استكند ميكسي او و رسوالنش را به غيب ياري 
ون كثير فما وهنوا لما اصابهم في يبكاين من نبي قاتل معه ر: ايد آل عمران مي فرم146

  .قينسبيل اهللا و ما ضعفوا و ما استكانوا و اهللا يحبون الصاد
از اين آيه شريفه : گويد مي» انقالب بي خون« فارسي در ذيل همين آيه در الدين جالل

ي پيامبران بسياري در زمان خود پيامبران به مبارزه مسلحانه ها  كه نهضتآيد ميبر 
انجاميده است و خداپرستان يا علماي خداپرست يا دين پرستان خداپرست همراه اين 

  1.است بودهي پيامبران داراي جنبه قوي مسلحانه ها عني نهضتي. اند پيامبران جنگيده
 كه در پيوستار تاريخ زندگي بشر و حتي شود مياز همه اين آيات چنين برداشت 

 همواره خوي و خصلت حيواني و كبر و غرور در ها فراتر از آن در اساطير و افسانه
وم و مستضعف فطرت حكام رسوخ نموده و ظلم و جور آنها دامنگير مردم محر

يكارگر و اين پاك مردان پاك باخته پيامبران، اين نيروهاي انقالبي و هميشه پ . است بوده
استه عليه ظلم و جور طاغوت مشعل  خپا بهي مردم ها خدا از ميان تودهبه انتخاب 

هدايت را برافراشته مردم را براي عبادت خدا و دوري از مستكبران و ظالمان به قيام 
 كه از اين ميان صالحان و نيكان كه اكثراً از طبقات محروم و ستمديده اند فراخوانده

 پوشيده نشده بود گم شده ها كساني كه فطرت الهي آنها به غبار تعلقات و وابستگي
كف، عصيانگر همراه انبياء عليه نظامات جور مسلحانه  يافتند و جان بر خويش را مي

الفاظ حديد،  در آيات فوق. رساندند رشد ميتعالي و  شوريدند و انسانيت را به مي
. اصابت و قتال داللت بر سرسختي حكام و جنگ مسلحانه انبياء در قبال آنها را دارد

طلبانه بشر است كه از آدم تا ابراهيم و از  ي حقها انقالبسرگذشت پيامبران داستان 
ينيم كه دشمنان خدا  و ب يگاهي زكرياي پيامبر را م. يابد ميادامه ) ص(ابراهيم تا محمد 

                                                                                                                   
  

 .2/12/58خون، انتشارات جمهوري اسالمي،   فارسي، انقالب بيالدين جالل .1



 و انقالباسالم      87

برد و بنياد نظام  را كه تبر خويش را فرا ميشكن  بت و ابراهيم كنند مياش  تا پا اره از سرمردم 
ي چوپاني به دست بهمي نگريم كه با چو و زماني موسي را زند ميآلود مستكبران را گردن  شرك

 با ياري ،ار ا و بر عدم ايماننجات مستضعفين برخاسته و فرعون را بعد از تبليغ و انذار و اصر
يافته و مؤمن به  بينيم كه به ياري محرومين هدايت گاهي موسي را مي. رساند خدا به هالكت مي

ي ها  و انقالبها قيام و در ادامه اين زنجيره شگفت است كرده طغيان فرعون خدا بر عليه 
چكد و دندانش  و مي كه از پيشانيش خون فركنيم ميرا مشاهده ) ص(اسالمي حضرت محمد 

 و توسط مردمي كه فطرت دارد ميشكسته است ولي همچنين مشعل هدايت را برافراشته نگاه 
  .كوبد  مشركان و منافقان را متواري ساخته و باطل را در هم مياند الهي خود را دريافته

بنابراين تاريخ بشر و خصوصاً سرگذشت پيامبران و ائمه ما مملو از مبارزات 
و خونين است كه همه نشان در خوي و خصلت حيواني و جائرانه حكام دارد و بنيادي 

اين خودكامگي و غرور آنهاست كه مانع از اعطاء حق و ايجاد تغيير و تحول و اصالح 
تاريخ اين واقعيت را به هزار «اي   و به تعبير نويسندهشود ميدر امور و شئون مردم 

 و عدالت و است شدهيشه به زور گرفته  كه عدالت و حق هماست كردهت ثابت رصو
 و همين طبيعت ظالمانه و غيرمنعطف 1»حق طبق مثل معروف گرفتني است نه دادني

 را طلب نموده است و باز همين طبيعت حيواني و آميز خشونتاكثير سالطين، انقالب 
 تا انقالب جهاني حضرت مهدي نمايد ميخصلت طاغوتي است كه چنين ايجاب 

 در كه چنانم نيز انقالبي از ذيل و بنيادي توأم با خشونت و خونريزي باشد السال عليه
   و آيد مي ندست به كه پيروزي وي به آساني است شدهروايات بر چنين امري اشاره 

اين « :گويد مي) ع(امام صادق .  را در پي خواهد داشتييفرسا ي طاقتها مشقت و رنج
  2»ن و عرقپيروزي دست نخواهد داد جز در غرقاب خو

آمده است كه آزاري را كه قائم ) ع(و نيز در حديث ديگري از حضرت صادق 
همه   است از آنتر بيند، بسي سخت ميبه هنگام رستاخيز خويش از جاهالن آخرالزمان 

  3. كه پيامبر از مردمان جاهليت ديديآزار
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  فصل سوم

   نهي از منكر وامر به معروف

  مقدمه
ه مفاهيم سياسي اجتماعي است كه در فقه سياسي و مباحث پديده انقالب از آن دست

از . اعتقادي و تاريخي اسالم مورد توجه و بحث و بررسي زيادي قرار گرفته است
 معني و حيث را نه لفظاً بلكه از اي پديده چنين ، ديرباز فقهاء و دانشمندان مسلمان

مورد بحث و » منكرامر به معروف و نهي از « باب خصوص بهمفهوم در كتاب جهاد 
ن دو مفهوم آ است كه بين يگنو اين تخصيص به سبب رابطه تنگات1.اند بررسي قرار داده

 انقالب به معناي اعم خود چه زيرين و چه زبرين از مصاديق كه طوري به. موجود است
اي از احاديث مربوط به اين  پاره. شود ميبارز امر به معروف و نهي از منكر قلمداد 

  .آيد ميشرح زير  هموضوع ب
 اين حديث مشهور و متواتر كه تسلط، سيطره و چيرگي سالطين شرور و )الف

، داند مياز طرف مردم » امر به معروف و نهي از منكر«ستمگر بر ملت را نتيجه ترك 
مردم در مقابل سلطان ظالم است كه جز » امر به معروف و نهي از منكر«بيانگر ضرورت 

  .متن حديث چنين است. كند مياكم ستمگر را افاده نانقالب مردمي عليه ح
امر به معروف و نهي از منكر كنيد كه در غير اينصورت «:فرمود) ص(رسول خدا 

گذرند و   كه از بزرگ شما نميشوند ميسلطان ظالم و ستمگران بر شما مسلط و حاكم 
ي جواب داده  ولكنند مي و نيكان شما بر عليه آنان دعا كنند نميبر كوچك شما رحم 

                                                                                                                   
  

به مبحث امر به معروف و نهي از منكر، باب كاملي را نيز تحت عنوان                امام محمد غزالي ضمن اختصاص كتابي        .1
مـصر، شـركه    (احياء علـوم الـدين      «. نهيهم عن المنكر باز نموده است      في امر االمراء و السالطين بالمعروف و      «

 . به بعد337 ص 2ج )  م1939: مكتبه و مطيعه مصطفي البابي الحلبي و اوالده
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طلب مغفرت مي كنيد و آمرزيده . دشوي نميطلب ياري مي كنيد و استعانت . شود مين
  1.دشوي نمي
ن جراح در مستدرك روايت نموده ب همچنين حديثي كه حاكم به نقل از ابوعبيد)ب

  : متن روايت چنين است. است بر اين مدعا داللت دارد
 كدام شهيد نزد خداوند !پرسيده شده كه اي رسول) ص( رسول خدا زا«

ر بايستد و او را امر به ئمردي كه در مقابل حاكم جا: گفت!  استتر  كريم
پس اين . معروف و نهي از منكر كند و والي ستمگر به همين خاطر او را بكشد

  2»مرد شهيد است و منزلت او در بهشت بين حمزه و جعفر است
عروف و نهي از منكر در مقابل حديث فوق نه تنها بر حساسيت و اهميت امر به م

بلكه خطرهاي جاني و مالي و حتي قتل و . كند ميسلطان و امير جائر و ظالم تأكيد 
 كه در هر حال مي بايست متحمل آن كند ميخونريزي كه بر آن مترتب است را گوشزد 

شد و كسانيكه در اين راه جان ببازند به فضيلت شهادت نائل خواهند شد كه بهترين 
حال چنين امر به معروف و نهي از منكري كه توأم با قتل و شهادت و . ل استفضائ

هرگاه جنبه عمومي و همگاني يافت در اصطالح . خونريزي و به تعبيري قهرآميز است
  .شود ميبر آن اطالق » انقالب ازذيل«امروزي عنوان 

ل سلطان در مقابل به امر به معروف و نهي از منكر ي ابومحمد ابن حزم اندلسي نيز قا)ج
كه منكر ارتكابي سلطان جز از طريق حمل سالح و قيام ي شرايطجائر و جابر بوده و در
 عملي كه در اصطالح سياسي ؛داند مي واجب و الزم را آن باشد، مسلحانه مردمي ممكن

الملل و  الفصل في« وي در جزء چهارم . رود مي كار بهبراي آن » انقالب«امروزه واژه 
 فتواي مشهور خود را المر بالمعروف و النهي عن المنكرتحت عنون ا»  النحلاالهواء و

                                                                                                                   
  

بالمعروف و لتنهن عن المنكراو ليسلطن اهللا عليكم سلطانا ظالما اليحل كبيركم و اليرحم لتامرن « قال رسول اهللا .1
صغيركم و يدعو عليه خياركم فاليستجاب لهم و تنتصرون فال تنصرون و تستغرون فال يغفرلكم و در 

ليكم شراركم ثم التتركوا االمر بالمعروف و النهي عن المنكر فيولي ع«:البالغه با كمي اختالف آمده است  نهج
  406 و 317 فيض ص ،  و نهج البالغه307 ص 1همان ج»تدعون فاليستجاب لكم 

رجل قام الي وال : يا رسول اهللا اي الشهدا اكرم علي اهللا عزوجل قال: قال ابوعبيد بن جراح رضي اهللا عني قلت «.2
. لته في الجنه بين حمزه و جعفرفذلك الشهيد منز. جائر فامره بالمعروف و نهاه عن المنكر فقتله علي ذلك

خير ) ص(قال رسول اهللا : ابوحامد محمد غزالي همين متن را با كمي اختالف از جابر روايت نموده است
محمد .الشهداء حمزه بن عبدالمطلب ثم رجل قام الي وال فامره و نهاه في ذات اهللا تعالي فقتله علي ذلك

 .237، ص 2غزالي احياء العلوم الدين ج 
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  1.است كردهمبني بر وجوب قيام مسلحانه مردمي در قبال امام ظالم صادر 
وي سپس در پاسخ به كساني كه در مقابل ظلم و ستم امام حكم به سكوت داده 

 ولو اينكه امام بر اند ندانستهو قيام مسلحانه در امر به معروف و نهي از منكر را جائز 
همه اين احاديث و « :گويد ميپشت رعيت بكوبد و به ناحق اموال آنها را غصب كند 

آياتي كه قائلين به جبر و سكوت در مقابل امام جائر و اكتفا نمودن به امر به معروف و 
 و . هيچ حجت و دليل معيني براي اثبات نظرشان نيستاند نهي از منكر قلبي، آورده

همه اين اخبار و روايات را يكي پس از ديگري هم از لحاظ معني و هم از لحاظ اسناد 
  .ايم دقت بررسي و رد كرده هب» االتصال الي فهم معرفه الخصال«در كتاب خود 

اما اينكه پيامبر دستور فرمود كه اگر حاكم مال تو را گرفت و بر پشت تو كوبيد 
مالي  بر ما كوبيد و يا وم پيشواي به حق و عادل باشد،  اگر اما؛ پيشه كنييصبر و شكيبا
بر ما واجب است، صبر كنيم و اگر از اعطاء مال و تمكين در ضرب و شتم  ،از ما اخذ كرد

اما اگر . ايم  بر ما واجب است، امتناع نموديم، فاسق، و معصيت خدا را نمودهكه درصورتي
امر به صبر بر ظلم و ستم ) ص(ول اهللا حاكم امامتش باطل بود، پس پناه بر خدا كه رس

 البر و تعاونوا علي: دليل و برهان بر اين نظر، قول خداوند است. امام جائر نموده باشد
) ص(و به تحقيق دانستيم كه كالم رسول خدا . االثم و العدوان والتقوي و ال تعاونوا علي

  .2.هيچ تباين و منافاتي با كالم پروردگارش ندارد
امر به «ت زيدبن علي و تأييد شيخ مفيد داللت بر دخول مفهوم انقالب در  اظهارا)د

 امر به  با عنواند چرا كه وي از قيام و انقالب مردمي زي.دارد» معروف و نهي از منكر
  3.كند مي ياد معروف و نهي از منكر 

امر به معروف و «توضيح و تبيين به اينك با توجه به مطالب فوق در اين فصل 
  .پردازيم مي شرايط و مراحل آن، خصوص به» ز منكرنهي ا

  

                                                                                                                   
  

ذهبت طوائف من اهل السنه و جميع المعتزله و جميع الخوارج و الزيديه الي ان سل السيوف في االمر «:نويسد مي وي .1
و هذا قول علي بن ابيطالب رضي اهللا عنه و . بالمعروف و النهي عن المنكر واجب اذا لم يمكن دفع المنكر اال بذلك 

رضي اهللا عنه و طلحه و الزبير و كل من معهم من الصحابه رضي كل من معه من الصحابه و قول ام المؤمنين عائشه 
و هو قول عبداهللا الزبير و محمد و الحسن بن علي و بقيه الصحابه من المهاجرين و االنصار ... اهللا عنهم اجمعين 

 .القائمين يوم الحره رضي اهللا عن جميعهم اجمعين و قول كل من اقام علي الفاسق الحجاح
 .132، ص 4لملل و النحل و االهواء، البن حزم، ج  الفصل في ا.2
 .251 ص ،  شيخ مفيد، االرشاد.3
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   وجوب امر و نهي و مفهوم معروف و منكر.1
يكي از قوانين موكد و اصولي آئين مقدس اسالم است » امر به معروف و نهي از منكر«

كه در چارچوب آن، مشاركت سياسي مردم در امر حكومت و نظارت همگاني بر هيئت 
يدعون الي الخير و امه ولتكن منكم «:مي فرمايدمتعال وند  خدايابد ميحاكمه، تحقق 

 امر به معروف و نهي از .1»امرون بالمعروف و ينهون عن المنكر و اولئك هم المفلحوني
فريضه اي كه توسط آن، عموم . منكر روش پيامبران و طريقه صالحان و نيكان است

 كارها آسان و مظالم .شود ميرفته  امن و از دشمنان انتقام گها راه، شود ميفرائض اقامه 
 برخوردار بوده و داراي آثار و نتايج قابل اي ويژهاين اصل از اهميت . شود ميرد 

همچنين .  و ضامن اجراي مؤثري براي قوانين و اصول اسالمي است.باشد ميتوجهي 
امر به معروف و نهي از منكر، ضامن بقاء و استمرار حكومتي كامالً صالح، عادل و 

سيد احمد طيبي شبستري در تفسيري زيبا از اين فرضيه . سالمي خواهد بودا
حق اعتراض ملت «يا » مراقب همگاني«يا » نظارت ملي«تضامن جمعي يا «:گويد مي

خشم و عصيان عليه «يا » ها عدالتي بيحق انتقاد از انحرافات و «يا » عليه اوضاع فاسد
حق «يا » احترام به افكار عمومي«يا » ردمحكومت مردم بر م«يا » مفاسد و عوامل فساد

اشراف و سيطره ملت بر كليه شئون اجتماعي و كليه امور و مسائل مربوط به سعادت 
 توان مي است كه ييي صحيح و رسااي پارهنظائر اينها و عناوين مترقي و عصري، «و » او

ري در آنها  حسي و عصطور بهرا » امر به معروف و نهي از منكر«مفهوم واقعي اصل، 
گونه تكلف و تحميل و تجاوز از اصول و نصوصي كه  البته آنهم بدون هيچ. نمايش داد

  2». آمده استدست بهاين اصل از آنها 
نكته قابل اعتناء جامعيت و گستردگي مفهوم  ، در تعريف معاني منكر و معروف

مفردات راغب .  در برگيرددتوان ميشماري را  اين دو كلمه است كه موارد و مصاديق بي
 و منكر شود مي عقل و شرع شناخته وسيله بههركاري كه خوبي آن :اصفهاني، معروف را

، دانسته باشد ميرا لفظ مقابل آن يعني كاري كه مورد انكار و تقبيح عقل و شرع 
الفعل الحسن الذي له صفه زائده علي : معروف را» فقه القرآن«قطب راوندي در «.است

                                                                                                                   
  

 104 سوره آل عمران، آيه .1
 71همان منبع ص :  شبستريطيبي احمد .2
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  1».داند ميو القبيح ه: حسنه و منكررا
المعروف هو كل فعل حسن اختص :نويسد ميعالمه حلي در منتهي المطلب 

  2»بوصف زائد علي كلمه اذا عرف فاعله ذالك او دل عليه
دستور به » الحمل علي الطاعه قوال او فعال«شهيد ثاني نيز امر به معروف را 

 من فعل المعاصي قوال و نعرا الماطاعت از خداوند در گفتار و كردار و نهي از منكر
  3».فعال جلوگيري از معصيت خداوند در گفتار و كردار آورده است

 كه كننده يي كار نيكواز است عبارتبنابراين، تعريف مشهور اين است كه معروف 
 كه گويند مي شود و منكر نيز هر كار زشتي را ييآن، آن را بشناسد يا به انجام آن راهنما

  .دانن به وي بشناسرا آن مي شناسد يا اين كه را نآباز هم فاعل آن، 
در وجوب وظيفه امر به معروف و نهي از منكر بين مسلمين اختالف و افتراقي 

. شود مينيست و دالئل آن متواتر و بسيار است كه از قرآن، سنت، عقل و اجماع اتخاذ 
لب فقهاي اهل  غاكه طوري به.  و كيفيت اجراي آن استهآنچه در آن اختالف شده نحو

 بجز برخي از آنها كه حمل سالح دانند مي به قلب و حداكثر به زبان را آنسنت وجوب 
فقهاي شيعه نيز در موارد تقيه و خطر جاني . اند و شمشير را در اجراي آن جايز دانسته

 و وسع انجام 4امر به معروف و نهي از منكر مسلحانه را جايز ندانسته و بقدر امكان
 باعث گاه هيچامح البته تحمل بعضي مصائب معمولي و قابل تس. اند يه نموده توصرا آن

 و امر 5 در مواردي چون قتل نفس و فساد در دين تقيه نيز حرامو حتي. ترك آن نيست
  .شود ميبه معروف و نهي از منكر ولو خطر جاني و مالي را داشته باشد واجب 

 اتفاق اجماع ومعروف و نهي از منكره فقها در وجوب امر به باطق ذكر شد كه چنان

                                                                                                                   
  

فقه القرآن، به تحقيق سيد احمد حسيني و محمود مرعشي طبعه اولـي             ) قطب الدين   ( سعيد بن هبه اهللا راوندي       .1
 .356ص ) 1397 مرعشي العامه مكتبه آيت اهللا: قم(

تبريز، چاپ حاج احمد آقا مقلب به مؤيد العلماء چـاپ           (منتهي المطلب   ) عالمه حلي ( حسن بن علي بن مطهر       .2
 .991، ص 2ج ) 1333سنگي 

 .409ص  ،2ج ) 1967مكتبه الداوري ( شهيد ثاني شرح لمعه الدمشقيه .3
 اهـل االيمـان االمـر بـالمعروف و النهـي عـن المنكـر بحـسب                  قالو اجب علـي   : گويد  مي شيخ مفيد در المقنعه      .4

 .129االمكانات و شرط اصالح، ص 
بـي شـماره بـاب امـر بـه          ).  هـــ  1270 تـا   بي) بي جا (( چاپ سنگي،    ،   محمد بن ادريس السرائر، نوع خط نسخ       .5

 .معروف و نهي از منكر



 94     از ديدگاه اسالمنقالب ا  

 مانند شيخ طوسي و مقداد اند  شرعي دانستهرا آن بعضي از فقها وجوب ذلك مع 1.نظر دارند
 مانند سيد مرتضي علم الهدي و اند تهنسديگر از فقها وجوب آن را عقلي داسيوري و برخي 

حلي و حضرت امام خميني  از فقها مانند شهيد اول و عالمه اي عده. شهيد اول و شهيد ثاني
ل يق حلي و شيخ بهاء الدين عاملي قا مانند محقاي  دانسته و پارهيياين وظيفه را واجب كفا

  2.اند به وجوب عيني امر به معروف و نهي از منكر شده
، بسيار روشن خواهد بود اكنون بعد از بيان وجوب اين وظيفه پرخطير اسالمي

 آثار مخربي چون رذائل اخالقي و محرمات قطعاكر به معروف و نهي از منمركه ترك ا
  .بس بزرگ شرعي بر جاي خواهد گذاشت 

 به استبداد و خودكامگي ها حكومت جامعه بشري به ضاللت و گمراهي و عالوه به
بنابراين در هر زمان كه مصلحان و انقالبيون پاك باخته به اين امر خطير . شوند ميكشانيده 
و در هر عصري كه . اند نسبت از سالمت و خير و آزادگي بهره جستههمان ه  باند قيام كرده

 گرفتار سالطين جور وظلم شده ؛اند  ترك كردهرا آنه سرباز زده و علماء و مردم از اين وظيف
  . داشته استدنبال بهو فقر و اسارت و استبداد و تسلط و استيال اميران فاسد را 

، پند بگيريد كه پروردگار متعال درباره عبرت بگيريد«: مي فرمايد)ع(امام حسين 
 چه فرموده كنند ميو كوتاهي كه از امر به معروف و نهي از منكر خودداري  كساني
اگر :  بار و روحانيون را مورد مالمت و سرزنش قرار داده است ح در قرآن كريم ا.است

 بسيار زشت آنها را از گفتار زشت و خوردن حرام بازندارند، كار، علماء و روحانيون
اين خودداري و امتناع و اين سكوت و سكون را عيب شمرده و آنان را كه در . كنند مي

بندند، مسئول و  برابر مظالم و منكرات، لب از امر به معروف و نهي از منكر فرو مي
ز ستم اربانيون و احباركه پيشوايان و ائمه قوم بودند، پادشاهان را . محكوم دانسته است

اما بر ضد  .نگريستند از نزديك بر ظلم و تيره بختي مظلوم مي .اند هكرد ميي نو تعدي نه
، اين سكوت نمودند مي همواره سكوت  ودكردن قيام و انقالب نمي ستمگرانظلم 

گرفت كه از مصادر ظلم به ربانيون و احبار   صورت ميييخاطر هدايا و مزايا هبيشتر ب
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  1.شد ميتقديم 
 دهد مييد بر وجوب امر به معروف و نهي از منكر دستور  تأكضمندر اينجا امام 

به وظيفه خويش قيام  وكه بندگان آگاه وي از اين دو تكليف حساس شانه خالي نكنند
  :دهد ميامام سپس ادامه . نمايند

امر به معروف و نهي از منكر دو منادي مجاهد اسالمند كه فرياد مسلمانان را 
  .دارد ميمنكرات باز  معروف همي خواند و از سوي به

امر به معروف ما را به رد مظالم و احقاق حقوق و مخالفت ظالم و حاكم جائر و 
 و نهي از منكر، ما را از ستم و كند ميمستبد و عدالت اجتماعي و اداي فرايض دعوت 

  .دارد مي باز ها ها و پستي تعدي و تجاوز و آلودگي
االي اين فريضه الهي را بيان پس از آنكه ارزش و اهميت و) ع(امام حسين 

فرمايند، دانشمندان و كساني را كه به خير فضيلت شهرت يافته و بايد گناهكاران و  مي
 و از اينكه سكوت و اند ظالمان و فاسقان را از منكرات بازدارند مورد خطاب قرار داده

  :كنند مي مذمت اند قعود اختيار كرده
 و روي از اند  بينيد كه پيمان الهي را شكستههم اكنون مي... شما اي مردم دانشمند

اگر عهد شما را بشكنند .  قفل خموشي را بر دهان داريدحال عين در و اند پروردگار برتافته
در برابر شما مواثيق پيامبر اكرم را . يدروا عهداه همي برآ جزع و فزع همي آوريد و فرياد

گيرها، بيچارگان در   زمين، ها ورها، كرها، اللك. آيد ميناچيز مي شمارند و دم از دهانتان بر ن
اما شما با شكم سير و سيراب  .اند برند، و همه گرسنه نشسته سر مي ه بييتهي دستي و بينوا

مال  و اهها اپلوسيچها و  انگاري  سهلدر پناه ظلمه آرميده ايدو آب و نان شما از بركت
 . است شده مي بريد، تأمين و تضمين ارك بهاستتاري كه در امر به معروف و نهي از منكر و

پروردگار متعال به شما زبان داده است كه بي هول و هراس مردم را خواه امير، خواه اسير، 
  2.ع و خواه شريف به معروف تشويق كنيد و از منكر بازداريديخواه وض

  

  )طرح فتاواي فقهاي تشيع(شرايط امر به معروف و نهي از منكر  .2
 وجوب امر به اينكه . اين فريضه اختالف نظر دارندشرايطدر دان مسلمان فقها و دانشمن
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به شرط تحقق بعضي از شرايط خاصي براي آمر به معروف بايد معروف و نهي از منكر 
 اين بودن ، و يا اينكه در تعداد شروط آن و نيز بر فرض مشروطباشدو ناهي از منكر

ط واجب و تحقق فعل و يا  شرايط از قبيل شرط وجوب است ياوظيفه خطير شر
 حاصل نكرده و آراء ييبعضي شرط وجوب و برخي شرط واجب، اتفاق و اجما

  .اند مختلفي را ارائه داده
 كه وجوب اين وظيفه مشروط به كند مي حكم خصوص درايناصل اساسي و اولي 

ين اطالق و تقييد ا. نمايد ميهيچ قيد و شرطي نيست و اطالق آيات قرآن بر اين امر داللت 
 و ن منتفي بوده وليكن احاديث مختلف قرآنظر نقطهمتوقف بر دليل است كه آنهم از 

 مخصص در نظر داشت كه در بعضي عنوان به توان مي احاديث مربوط به تقيه را خصوص به
 و يا شود ميبه مرحله فعاليت سري و محرمانه مبدل » امر به معروف و نهي از منكر«حاالت 

ناگفته نماند بعضي از احاديث و اخباري كه براي . يابد ميله قلبي تنزل اينكه به مرح
ص اين فريضه بزرگ و به عبارتي، بعضي براي تعطيل آن استناد مي جويند، صحت يتخص

 آقاي محمد كالنتر در شرح، شرح لمعه براي تقييد كه طوري به. و سقم آن مورد بحث است
من تعرض «مني از مفسده جاني و مالي از حديث امر به معروف و نهي از منكر به شرط اي

 استفاده و استناد 1» الصبر عليهاقمنه بليه لم يوجر عليها و لم يرزلسلطان جائر و اصابته 
 آقاي محمد ري شهري همين حديث را از جمله احاديث مجعوله كه درحالي. نموده است

  2.در باب طاعت سلطان معرف نموده است
 حزم اندلسي، با ذكر وجوب اين اصل اساسي و اجماع عامه ون ابنچبرخي از فقها 

مسلمين بر آن به بيان اختالف علماء در كيفيت اجراء آن پرداخته و به هيچ قيد و شرطي 
 به قيود و را آن و گروهي از فقهاء و حجج اسالم نيز است شدهبراي قيام به آن قائل ن

ي بر مؤمن واجب شده، و بدون تحقق  كه با حصول آن، امر و نهاند شرايطي مقيد نموده
تعداد قيود و شرايط ارائه شده توسط اين فقها بستگي به  . وجوب منتفي خواهد شدشرايط

نظر و نحوه برداشت و استنباط آنها از متون و نصوص و آيات و روايات و نيز اوضاع و 
از زمان ائمه ولي نكته قابل توجه اين است كه هر چه . احوال سياسي اجتماعي داشته است
ط و قيود بيشتري را براي  متأخرين از فقها، شرو، ايم و فقهاي عصر غيبت فاصله يافته
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 و در صورت  را شرط نموديييخ صدوق فقط تواناش. اند  اصل اقامه كردهينوجوب ا
 و 2 شيخ طوسي عدم ضرر را معتبر دانست1.قدرت نداشتن وجوب آن را قلباً حكم كرد

اما با 3.داند مي منوط بر عدم ضرر بر جان و دين خود و مسلمين ار آنشيخ مفيد وجوب 
 پنج شرط و شيخ جعفر كاشف الغطاء در كشف الغطاء يي چون شيخ بهاييتأخر زمان فقها

كه در اينجا برخي از آراء و فتاوي فقهاي اقدم و . دارد ميحدود چهارده شرط را منظور 
  .قديم اسالم را مورد اشاره قرار خواهيم داد
د يابدست و ه كه با دل و زبان دانست مي عمواي شيخ صدوق امر و نهي را فريضه

  4.يابد مي به مرحله قلبي تنزل ييبه اجراي آن اقدام نمود و در صورت عدم توانا
شيخ مفيد امنيت از جان و دين خود و مؤمنين را در اجراي قولي و فعلي آن، 

 علي اهل االيمان االمر بالمعروف و النهي جبوقالوا «: نويسد ميوي . مناط دانسته است
فاذا تمكن االنسان من انكار المنكر بيده .عن المنكر بحسب االمكانات و شرط الصالح 

و لسانه او امن في الحال و مستقبلها من الخوف بذلك علي النفس و الدين و المؤمنين 
  5.وجب عليه االنكار بالقلب و اليد و اللسان

 مكلف و ايمني از ضرر بر خود و مؤمنين را ييو تواناشيخ طوسي نيز تمكن 
  :دهد ميچنين فتوا » النهايه«وي در . شرط اقدام دانسته است

االمر بالمعروف و النهي عن المنكر يجبان بالقلب و اللسان و اليد اذا تمكن «
المكلف من ذلك و علم انه اليودي الي ضرر عليه و ال علي احد من المومنين 

  6»...ل و ال في المستقبل االوقات او ظن ذلكال في الحا

وجوب آن را مشروط به پنج » الكافي في الفقه«تقي الدين ابوالصالح الحلبي در 
يقف وجوبه علي شروط «:ابوالصلح الحلبي چنين اظهار داشته است. شرط دانسته است 

لنهي و منها منها العلم بحسن المأمور و قبح المنهي و منها التمكن من االمر و ا«:خمس
هما و منها ان رواجب مستقبال و منها تجويز تأثي القبيح و االخالل بالوقوع بهغلبه الظن 

  7»التكون فيها مفسده
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به وجوب اجراي آن ولو به حمل سالح حكم » فقه القرآن«قطب الدين ابوالحسن راوندي در 
  1.نداشتن، دانسته است مفسده .3 ؛ تجويز تأثير انكار.2 ؛ علم.1 مشروط به را آننموده و 

ضمن ذكر وجوب آن بر همه مسلمين، » المهذب«القاضي عبدالعزيز بن البراج در 
آينده مناط و مالك قرار و  مسلمين را در حال ركن و عدم لحوق ضرر برخود و ديگتم

  2.داده است
شرط شش ضمن تأكيد بر وجوب آن، قائل به » السرائر«محمد بن ادريس نيز در 

  : عبارتند از كه است شده
   منكر را بشناسد.1
  . باشدمنكروجود داشته و دليلي بر استمرارت امار.2
   احتمال تأثير بدهد.3
  . بر جان خودش نترسد و ايمن باشد.4
  . از نظر مالي نيز در خطر نباشد.5
  3. در نهي از منكر نباشداي  مفسده.6

آن بر مكلف آورده براي وجوب شرايط چهارگانه را » تذكره فقها«عالمه حلي در 
  : كه عبارتند از.است

   آمر معروف و منكر را بشناسد .1
   احتمال تأثير بدهيد.2
  اصرار بر منكر بورزدمنكر فاعل .3
  4. در برنداشته باشداي مفسدهبراي آمر .4

 كه نمايد مينيز ضمن بر شمردن همين شروط اضافه » منتهي المطلب«عالمه در 
خود و يا براحدي از مؤمنين الزم آيد فريضه امر و نهي به  براي مفسدهاگر در اين كار 

توجه وي و يا مالش خواهد شد و  و اگر گمان قوي كند كه ضرري م.يابد ميقلب تنزل 
كه ) ع( بخاطر قول معصوم ؛شود مي وجوب ساقط شود مييا يكي از مسلمين متضرر 

) ع(يد از ابي عبداهللا و بخاطر روايتي كه شيخ از مفضل بن يز» الضرر و الضرار«گفت 
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ليه لم يوجرعليها و بن جائر فاصابته المن تعرض لسلطا«يا مفضل : آورده است كه گفت
  1.ق بالصبر عليهارزلم ي

ز منكر نهي ا: نويسد مي و داند ميمحقق در شرايع االسالم چهار شرط را ضروري 
 .2؛ شناسدمنكر را بامرمعروف و اينكه .1: چهار شرطتحقق مگر با شود ميواجب ن

 در نهي از منكر .4؛مصر بر گناه و منكر باشدمنكر اين كه فاعل .3؛ مال تأثير بدهدحتا
  2. نباشداي مفسده

برخي از انديشمندان و نويسندگان معاصر همانند حجه االسالم سيد احمد طيبي 
مبحث ...  محمد صالح الظالمي، قربانعلي عرفاني، سيد ابراهيم سيد علوي،شبستري
و قيود امر به معروف و نهي از منكر را بحثهاي ماهيتاً نظري دانسته و كشيده شرايط 

شدن به آن را، انحرافات فاضل نمايانه و مانعي در ايفاء وظيفه و قيام به اين فريضه، و 
 و ضمن پذيرش بعضي شرايط، آنها را در دانند ميعذر و بهانه براي ترك مسئوليت 

و تكيه اساسي آنها بر شرايط عيني، و .ه شرط وجوب  ندهند ميزمره شراط واجب قرار 
فقهاي بزرگي چون . جاآوردن اين وظيفه به انحاء مختلف در اشكال متفاوت است هب

با » شرط علم و آگاهي داشتن به معروف و منكر،«محقق كركي و شهيد ثاني نيز در 
  .رط وجوب نه شدانند مي شرط واجب و تحقق فعل را آندسته موافقت داشته و  اين

تحت عنوان نوگرايان دكتر حميد عنايت نيز از اين دسته از فقها و حجج اسالم 
  :نامبرده، چنين مي نويسند

 قبلي را به دو علت نامقنع مي شرايطنوگرايان بحث كالسيك مربوط به اين «
 بودن نخست اينكه معتقدند حتي فقدان اين شروط قبلي، برعكس شرط مستطيع. يابند

حج براي مسلماني كه استطاعت . كند ميخود عمل را نفي ن« مكه الزام براي زيارت
مالي كافي ندارد، واجب نيست لكن امر به معروف و نهي از منكر براي هر مسلمان 

حتي در فقدان شرايط قبلي مربوط به آن، همانگونه كه نماز براي شخص . الزامي است
ب، مسلماني كه معرفت خوب و بد تيتر بدين. ماً پاك نيست، باز هم الزم استسكه ج

 نه اينكه جهل خويش را ، در اسالم را ندارد، بايد با تمام قوا در تحصيل آن بكوشد
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 1.عالقگي خويش نسبت به مسائل مربوط به اخالق عمومي قرار دهد عذري براي بي
دوم آنكه نوگرايان دومين و  :دارد ميوي در ادامه به نقل از مرتضي مطهري اظهار 

 و استدالل دانند ميحالي  معني و تشويقي براي بي ن شرط را يك مانع مطلقاً بيسومي
مرداني مانند  كه اگر قهرمانان بزرگ مبارزه اجتماعي و سياسي در تاريخ اسالم، كنند مي

 چنين شرايطي را رعايت كنند، هرگز بر ضد خواستند مي زيد و علي و حسين و ابوذر
  2.دردنك هاي زمان خويش قيام نمي ستم

 چند شرط مهم از شرايط امر به معروف و نهي با اين وجود الزم است در اينجا
  :را مورد بررسي قرار دهيماز منكر 

  
  علم به معروف و منكر. 1

چنانچه گفته شد فقها و انديشمندان بزرگي چون محقق كركي و شهيد ثاني به نفع 
 بودن جوب و واجب مشروط و در رد قاطع شرط واند نوگرايان بحث و استدالل كرده

محقق كركي . اند امر به معروف و نهي از منكر در ذيل شرط اول استدالل و برهان آورده
م كه علم شرط وجوب بلكه شرط صحت عمل و از قبيل يييم بگوتوان مي«:گويد مي

 و شود مي كه منكري در خارج واقع داند مي زيرا كسي كه اجماالً باشد ميشرط واجب 
براي . شود مي و اين معنا از طريق گواهي دو شخص عادل ثابت گردد مي معروفي ترك

و الزم است تحصيل علم . شود ميچنين كسي امر به معروف و نهي از منكر واجب 
 ولي داراي طهارت و وضو شود مي مانند شخصي كه نماز او واجب .كرده و اقدام نمايد

د و پيش از تحصيل طهارت نيز  چنين كسي الزم است وضو بسازد و نماز بخوان.نيست
 بودن مشروطبرعمده دليل ما بر اين مطلب اين است كه دليلي  .نماز برايش واجب بود

امري كه در آيات و اخبار وارد  چون او.وجوب امر به معروف و نهي از منكر نداريم
 و تقيد و اشتراط محتاج به دليل است و .باشد مي همه مطلق و بدون قيد است شده

 خود اشعار اند  بلكه دليلي كه قائلين اشتراط وجوب آورده.باشد ميدليلي موجود نچنين 
 زيرا منافاتي نيست كه امر به معروف و باشد ميو داللت دارد بر اينكه وجوب مشروط ن
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 انسان جز در صورت علم به حال عين درنهي از منكر براي انسان واجب باشد ولي 
يا نهي كند پس علم شرط صحت و وقوع خارجي معروف و نهي از منكر نتواند امر 

  1.است نه شرط اصل وجوب
ندانستن : گويد مي شهيد ثاني نيز قريب به كالم محقق كركي است وي اظهارات

 آري با خود امر و .معروف و منكر منافاتي ندارد كه امر و نهي بر انسان واجب باشد
 ف به منكر در ميان است ولي منافات دارد زيرا محظور اشتباه و خلط معروكردن نهي

 از داند مي اجمال طور بهي رفع محظور كسي كه اروجوب، محظوري در برندارد زيرا ب
شخص منكري واقع شد يا معروفي ترك گشته است معروف و منكر را ياد ميگيرد و 

 پس بالنتيجه منافاتي نيست در اينكه شخص جاهل در حال .كند مياقدام به امر و نهي 
 بر اوامر و نهي واجب حال عين درند امر به معروف و نهي از منكر كند و جهل نتوا

 مانند نماز نسبت به . صحيح اقدام نمايدطور به و دتا معروف و منكر را ياد بگير. باشد
ي كه بر او واجب است ولي صحت نماز و وقوع آن در حال عين دركسي كه وضو ندارد 

  2.خارج احتياج به تحصيل طهارت دارد
ي اين دو بزرگوار جهل و بيسوادي و اهمال در ها يروان اين روش در تأييد صحبتپ

 تقبيح نموده و اظهار مي دارند كه چنين نيست كه كسي بر حسب تصادف و را آنفراگيري 
 دانش و پيشرفت سوي به ناگهاني و بدون كوشش دفعتاً از جهل و عقب افتادگي طور به

كه فطرتاً در ضمير » شيخ نجفي«اين مجتهد عالي مقام  كه نمايند ميو اضافه . جهش كند
 از قيد و شرط زدن به اين فريضه مهم به آن نحو واجب مشروط سخت نگران شناخودآگاه

 و وسوسه كاري محافظهند به روش استداللي ويژه مبتني بر ي ببدين دليل كه پا اما است بوده
ايش نموده است هر چند ضمير  فتواي واجب مشروط گرسوي بهدر اقوال سابقين بوده 

ناخودآگاهش نتوانسته خاموش بماند و حداقل ده بار برخالف ميل اظهار داشته است كه ادله 
امر به معروف و نهي از منكر اعم از آيات و روايات مطلق بوده و تحمل هيچ قيد و شرطي 

  3. را نداردبودن براي واجب مشروط
نكر و شناختن آن واجب نباشد با ب آنكه اگر تحصيل علم به معروف و ميعج

 تحصيل علم به احكام شرعيه يعني واجبات و محرمات و مسائل حالل و يها دلچه ا
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حرام كه يا از مقوله معروفند يا از مقوله منكر بر هر مكلفي بايد فرض واجب باشد؟ و 
نيم چگونه مقبول است كه ما معروف را بدون امر به آن و منكر را بدون نهي از آن بتوا

 معروف و امر به آن و منكر و نهي از آن در لسان ادله الزم و كه درحاليتصور كنيم 
 و معروف و منكر كه جزء احكام و تكاليف اند ملزوم و ضروري يكديگر وارد شده

قربانعلي عرفاني نيز در جواب .  يادگرفتن آنها براي خود مكلف واجب استاند  شرعي
هو علي القوي المطاع العالم بالمعروف ال علي انما «به صاحب جواهر كه حديث 

جاآوردن اين واجب  ه براي بگويد مي است كردهذكر را » الضعيف الذي اليهتدي سبيال
 ناگهاني به طور بهبايد تحصيل قدرت كرد و قدرت چيزي نيست كه خدا بي تالش و 

علم و آگاهي خود د، و نيز ييانسان عطا كند و بگويد اين قدرت، حاال لطفاً اقدام بفرما
 است و در حديث هم در مقابل ضعف قرار داده يياز مظاهر بارز قدرت و توانا

 آنهم ضعف آدم جاهل وقاصرنه مقصر، ضعف افراد مستضعف كه اساساً است شده
خالصه اينكه امر به . دانند ميتكليفي به آنها متوجه نيست و بقول امام هيچ طريقي را ن

جاهل قاصر واجب نيست ولي آنكه قدرت بر تحصيل علم معروف و نهي از منكر بر 
  1.دارد واجب است علوم الزمه را كسب نمايد

 اين شرط يعني شناختن معروف و منكر نويسد ميسيد ابراهيم سيد علوي نيز 
شرط وجوب امر به معروف و نهي از منكر نيست بلكه شرط صحت عمل و از قبيل 

 موظفين تحصيل علم به معروف و منكر كنند بنابراين الزم است كه. شرط واجب است
عذر تحقيق نيافتن شرط، شانه از اين ه و به اين وظيفه واجب قيام نمايند نه اينكه ب

  2.تكليف خطير خالي كنند

  
   احتمال تأثير.2

 .اند شرايطي است كه برخي براي امر و نهي در نظر گرفتهجمله نيز از  احتمال تاثير
م و يا ظني به عدم تأثير داشته باشد امر به معروف و نهي از نحو كه اگر كسي عل بدين

در پاسخ اين گروه كه با فرض ظن به عدم تأثير خودشان را از .منكر از وي ساقط است 
 كه نمايند ميمتأخرين چنين استدالل ؛اين فرضيه راحت نموده و سكوت برمي گزينند 
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ز مراتب امر به معروف و نهي از  كه مرتبه اول اشود مياين شرط به انكار قلبي نقض 
منكر است و انكار قلبي مطلقاً واجب است و بر تأثير و يا عدم تأثير توقف ندارد و 

  :گويد ميچنانچه صاحب جواهر 
اين كار قلبي رمز ايمان به خدا و اعتقاد به آنچه پيامبر آورده است و نيز «

 و زبان و دست هست كه كسي كه با قلب) ع(روايتي از اميرالمؤمنين علي 

  1» در بين احياء استاي منكر را انكار نكند مرده
كرا فلينكره بيده ان استطاع فان لم نممن راي منكم «: نيز فرمود كه )ص(اعظمپيامبر

 قيد احتمال ، در مورد شرط قبلي گفته شدكه چنان» يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه
 و اطالق اوامر مقتضي شد مي يافت نيه دليلدليل دارد ك هو يا ظن تأثير نيز احتياج ب

 الزم نبودن درخصوص چنانچه خود صاحب جواهر .وجوب بدون قيد و شرط است
 در اين صورت امر به اند مراد از غلبه ظن و عدم تأثير كه گفته: احتمال تأثير بياناتي دارد

تمال معروف ونهي از منكر واجب نيست اطمينان عادي است كه با وجود آن به اح
زيرا چنين احتمالي از اوهام خواهد ) نبايد به اين احتمال توجهي كنيم (شود مياعتناء ن

با وجود احتمال مورد اعتبار عقالً كه مقتضي . بود نه اينكه مراد عدم وجوب آن است
 بر اينكه آنچه با اي عده نهي نيز همين است مخصوصاً پس از تصريح واطالق ادله امر

 وجوب امر به معروف و نهي از منكر است نه جواز آن شود مي ساقط علم به عدم تأثير
  2اند بلكه بعضي از اصحاب در اين صورت قائل به استصحاب آن نيز شده

 اال انه لالجماع و غيره سقط في خصوصها امر غيرهما فباق گويد ميوي سپس 
ر صورت علم و  كه داند اما علماء بر اين اجماع كرده. االطالق من الوجوب علي مقتضي

  .شود مييا ظن بر عدم تأثير تكليف ساقط ن
در اين كالم اوالً اعتراف شده «:نويسد ميسيد احمد طيبي در توضيح اين عبارت 

 .شود مي كه عقال به آن اعتناء نشود ميبه اين كه كلمه احتمال گاهي از جمله اوهامي 
واره چنين احتمالي كه اطالق ثانياً به اينكه احتمال بايد عقالني باشد و پيش عقال هم

ادله هم بر مبناي آن است وجود داشته باشد پس اشتراط اين شرط عمالً لغو و بيهوده 
 مأيوس ييازه احتمال عقالاند  از تأثير فعاليت و سخن ولو بهگاه هيچاست زيرا عقالً 
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يه اي براي تعطيل اين فرض نبوده و نيستند پس فايده عملي اين شرط چيست؟ جز بهانه
  1»مهم اسالمي ثالثاً به اينكه ادله امر به معروف و نهي از منكر مطلق است نه مشروط

ادعاي اجماع آقاي نجفي صحيح و روشن نيست و بين علماء «:گويد ميوي سپس 
اختالف است و وحدت كلمه بين علماء وجود ندارد تا اجماع درست باشد و اجماع 

 آورند ميپس استدالل ساين عده . ش معلوم نيست نيز اجماع تقييدي است كه مستندييادعا
صرف ظن به عدم تأثير ه  و بشود ميروشن و م واضح اكه تأثير نيز هميشه بعد از اقد

 اضافه بر اين تمام انبياء و از جمله پيامبر اسالم در .كشيدن از امر و نهي صحيح نيست دست
 در زمان پيامبر .نجا حاكم بودي مبعوث شدند كه يأس و نااميدي و فساد بر جو آيها محيط

ب سايه افكنده بود كه انتظار هيچ اصالح و تحولي در اذهان نيز رجاهليت چنان بر جامعه ع
نهي نكند   پيامبر اسالم نيز اگر مي خواست به حساب ظن به عدم تأثير امر و.نمي رفت

 از نظر كه ليدرحا لذا مي بينيم .ايستاد  مي گرفت و از حركت ميههميشه مي بايست كنار
ت و سظاهري شرايط انقالب برايش فراهم نبود و احتمال تأثير نمي رفت باز هم آرام ننش

 و ها وع كرد و علي رغم شكنجه آن حضرت از ابتدا با دو نفر شر.قيام به وظيفه نمود
 بنابراين قضيه اين . راه ندادخود به فتور و سستي شهاي روحي و جسمي در مبارزه ارآزا

ت كه براي ايجاد حوادث تاريخي و تحوالت اجتماعي سياسي حركت و اقدام چنين اس
ان اهللا اليغير مابقوم حتي .( تأثيرها را نيز در برخواهد داشتينتر بزرگالزم است كه 

  2»...يغير

  
   ايمني از مفسده جاني و مالي و عرضي.3

كر بدان معتقدند  امر به معروف و نهي از منبودن  ديگري كه قائلين به مشروطشرايطاز 
 امر و نهي است كه با علم و يا ظن به آن، دنبال بهتب مفسده جاني و مالي تر عدم

  .شود ميوجوب ساقط 
  :نمايد ميشيخ محمد حسن نجفي از مشهورترين اين گروه چنين استدالل 

مالي، يا  ،  امر و نهي ضرر جانيواسطه بهاگر علم يا ظن حاصل شود كه «
كي از مسلمين حاال يا در آينده خواهد شد بدون هيچ عرضي متوجه وي يا ي
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 بعضي از فقها نيز بر اين اعتراف كه چنان .اختالفي وجوب آن ساقط است
 و هرج در دين اسالم منتفي است وسبب كه ضرر و ضرار   بديناند نموده

خداوند هم بريسرو راحتي است و اراده محه شريعت اسالم شريعت سهله و س

  1»رساست نه ع
را دستاويزي براي مدعيان اصالح، انقالب و  خالفين اين طرز تفكر اين شرط م

 كه در تاريخ مبارزات سياسي، اجتماعي گويند مي و چنين دانند ميتحوالت اجتماعي 
 و ابوذرها ايمني از مفسده جاني و مالي ها )ع(ها و حسين )ع(انبياء و غير انبياء از علي 

 از ضرر خاطر ترس ه و ديده نشده كه اين قهرمانان ب.است دهبو مورد اعتناء آنها نگاه هيچ
 ؛ شوند و فرار ننگين را برقرار پرافتخار ترجيح داده باشند خارججاني يا مالي از ميدان

هاي  بلكه دليرانه و شرافتمندانه خطرات و زيانهاي فردي را تا آنجا كه منجر به زيان
علي عرفاني در  قربان2.اند از استقبال كردهاجتماعي غيرقابل جبران نگردد را با آغوش ب

 و ها انقالبهمه  اين ، عالوه بر اينها« :نويسد مي چنين شرطي ضرورت زمينه عدم
آوردن نظام وجود به كه در جامعه بشري براي برافكندن بنياد ستم و ييها دگرگوني

ها دينار و  نوي، ميلشوند ميهزاران نفر براي آن قرباني  ، دهد ميصحيح و عادالنه رخ 
الي  چون احتمال ضرر جاني و مگويند مي عقالي عالم نگاه هيچ، شود ميدالر مصرف 

تحمل و فداكاري و دادن جان و مال در راه رسيدن به هدف بلكه . دارد نبايد اقدام كرد
ق غيور و زنده خسارت و ها ي فساد و غيراسالمي پيش خلقها و دگرگون ساختن رژيم
گي با ذلت و دن با غيرت نزد مسلمانان غيور بهتر است از زندشكست نيست زيرا مر

از نظر .زيرپاگذاشت  هر چيز را توان مياحتمال ضرر، ن صرف هخالصه اينكه ب. شكست
 و تالش كند ميقصد تجارت سفر  هعرف هم صحيح نيست زيرا تاجري هم كه ب

  3».شود مي ضررهاي حاصله از آن را نيز خريدار و متحمل ،نمايد مي
 :نمايد مي منكرات را دو قسم معرفي يياهللا حكيم نيز ضمن صدور فتوا آيت

دسته منكراتي كه با اساس دين و كيان اسالم تنافي نداشته، و متعارفند همچون  يك«
 مذكور در كتب شرايطدفع و انكار آن،  در شرب خمر و امثال اينها كه ، ترك نماز، روزه

 قسم ديگر منكراتي كه اساس دين و كيان اسالم را .فقه را مراعي و معتبر دانسته است
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ور را در چنين منكراتي، شرايط مذك  دفع اين كه برايدهد ميمورد تهديد و خطر قرار 
 هيچ نوع فداكاري و جانبازي  بلكه بايد در راه آن ازداند مياجراي امر و نهي الزم ن

ل تاريخ در ستيز با ظلمه اعمال مجاهدين و انقالبيوني كه در طوه ننمود و حتي قمضاي
فتواي »  را مصداق كامل امر به معروف و  نهي از منكر دانسته استاند رسيدهبه شهادت 

 و فقها ايم شرايطي كه براي امر به معروف و نهي از منكر بيان نموده«:وي چنين است
 شرايطي است كه براي نهي از منكرات متعارف بيان اند رضوان اهللا عليهم ذكر كرده

وكار مثل ترك نماز يا شرب خمر و امثال اينها اموري كه با اساس دين سر. است دهش
اما منكراتي كه وقوع آنها اساس دين را . ازداند طر نميندارد و كيان اسالم را به خ

 دفع آن امور واجب است و فداكاري در راه محافظت اساس دين و كند ميمتزلزل 
 براي حفظ كيان اسالم در بسياري از اعصار و چنانچه. اسالم و مال و جان واجب است

 و اند  و آن عملي كه اين مؤمنان انجام دادهباشد ميبالد جهاد واجب بوده و 
 محمد صالح 1»است بودهكه در اين راه به آنان واجب شده از اين نوع دوم  ييها ضربه

ف و نهي از شرايطي كه فقهاء در قرون اخير براي امر به معرو«:دارد ميظالمي اظهار 
 امت اسالم را در تنگنا قرار داده و آنان را در مبارزه با منكرات با اند منكر بيان نموده

امر به معروف و نهي از منكر مفهوم جهادي خود را از دست . محظوراتي مواجه ساخت
 در شرايطوي با ذكر . »داد و مقيد به قيودي گرديد  و شرايط اين فريضه چنان بيان شد

 باز است گاهي ترس و ها فرار از مسئوليته بينيم كه با اين وضع رامي «:نويسد يمادامه 
خوف اگر آن نبود احتمال عدم استجابت و اگر آن نبود حسن ظن و امثال آن براي 

د و بندها راه فرار از ترك اين فرضيه مقدس راه گشا خواهد بود و نه تنها اين قي
اي افراد با ايماني هم كه بخواهند مبارزه كنند مانع  بلكه برسازد مي را هموار ها مسئوليت

 كه اين شرايط براي نمايد ميوي چنين استدالل » رود ميشمار   بهاي و عامل بازدارنده
 به جميع جوانب شرايطظروف خاصي و منكرات خاصي بيان گشته است و تعميم اين 

ز روح شريعت اسالم امري دور ا ، امر به معروف و نهي از منكر و تمام ظروف رسالت
 دانسته است و و معارض با نصوص فراواني است كه اين فرضيه را نوعي از جهاد

و دفاع از حريم شريعت اسالم بدون بذل مال و جان تحقق مسلم است كه جهاد 
لو اضرت الصاله باموالهم و ابدانهم لتركوها كما «:فرمايد مي) ع(امام صادق . يابد مين
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يعني اگر نماز به اموال و  1»االمر بالمعروف و نهي عن المنكرتركوا اشرف الفرائض 
 كه باالترين فريضه طور همان كنند ميبدنهايشان ضرري مي رساند همانا آن را ترك 
  .اند يعني امر به معروف و نهي از منكر را ترك كرده

نيز انقالب بنيادين خويش ) ع(وي سپس ضمن بيان اين نكته كه حسين ابن علي 
 به لزوم بذل مال و جان در راه امر دانست ميعي از امر به معروف و نهي از منكر را نو

: گويد مي از كتاب خود چنين ييها بخشدر . نمايد ميبه معروف و نهي از منكر اشاره 
آن انقالب خونين و پيكار مسلحانه خود را با دستگاه بني اميه و آن ) ع(حسين ابن علي 

ي ه معروف و نهي از منكر دانسته و مفهوم امر به معروف و نهفداكاري بي نظير را امر ب
 در اولين بيانيه رسمي خود كه وصيت آن حضرت  كهدهد مياز منكر را آنقدر گسترش 

و اهللا ماخرجت اشرا و «به برادرش محمد بن حنيفه هنگام ترك مدينه است مي فرمايد
 گفت امر به توان مي اينجاست كه از» ان آمر بالمعروف و انهي عن المنكر اريد... البطرا

  2.كر گاه مستلزم فداكاري با مال و جان استمنز معروف و نهي ا
سودجويان و  يا كاران محافظهخساراتي كه از ديدگاه و بنابراين همه اين ضررها 

 ،  است كه سربلندي، سيادتييها  حقيقتاً بهاي پيروزيشود ميطلبان ضرر پنداشته  نفع
 مطلبي كه كتاب خدا نيز حكايت از آن ؛ر ملتي در گرو تحمل آنهاستپيشرفت و آزادي ه

 كه امر و نهي و دعوت به خير و صالح كار چندان آساني نيست و هميشه با كند مي
. باز برخورد و تصادم داشته است ي سالطين و پادشاهان جائر و هوسها آرمانها و  خواست

 در جنبه اجتماعي آن كه در حقيقت صخصو بهبديهي است كه قيام به اين وظيفه خطير 
تأمين  هرشكل ممكن و هقيام به تغيير سرنوشت يك اجتماع و ايجاد اصالح يا انقالب ب

كه در پي خواهد داشت و تحمل  ييها محروميتو  ها سعادت اوست چه مشقت
به همين جهت است  .ي جاني، مالي و باليا و خطرات از لواحق طبيعي آن استها مفسده
ي ها  از آزار و اذيتگاه هيچين به معروف و ناهين از منكر حقيقي به تعبير قرآن كه آمر

 و تهديدات آنها مصون و محفوظ نمانده و همواره مايملك، ها مخالفين و شكنجه
 و اغلب قرباني سفاكي اند حيات و خون خود را در اين طريق بذل و بخشش نموده، هستي

ان الذين يكفرون بايات اهللا و «:فرمايد  متعال ميخداوند. اند  ظالمان گشتهييو خودرا
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  انذار1»النبيين بغير حق و يقتلون الذين يامرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب اليم يقتلون
 كشند مي و نيز كشند مي و پيامبران را بناحق ورزند ميده كساني را كه به آيات خدا كفر 

  . به عذاب دردناكيكنند ميكساني از مردم را كه به قسط و عدل امر 
وف حقيقي باره است امر به معر ها آيه در اين موجب اين آيه كه يكي از دهه پس ب

يعني عدل و مساوات دارد حتي خطر جاني شهادت را انه يكه مضمون و محتواي مترق
نكر را با  خواهد داشت و بديهي است تا كسي امر به معروف و نهي از مدنبال بهنيز 

خطر نيندازد و به  هد و رياست و منافع شخصي تبهكاران را بن عمل نكنتمام مراحل آ
هيچ سلطاني و لو جائر به  ، همان پند و اندرزهاي مخدر و ظالم پسندانه اكتفاء نمايد

  2.نمايد مي و اذيت و ريختن خون چنين آمرين و ناهيني اقدام نرآزا
 داللت دارد كه امر به معروف  اين امرررز لقمان به فرزندش در آيه ذيل بگفتار و اند

 پذيراي آن  بايدها انساننهي از منكر توأم با مصائب، مشكالت و مشقات زيادي بوده كه 
انهي وامر بالمعروف و يا بني اقم الصواه . صبر نمايند و زحمات ها شده و بر سختي

 و برپاداراي فرزندم نماز را . 3اصبر علي ما اصابك ان ذالك من عزم االمور و المنكر عن
امر به معروف و نهي از منكر كن و بر مصيبت و آسيبي كه بر تو وارد شود صبرنما زيرا 

ها و امور حتمي و ناشي از تصميم و اراده و ثبات است و  كاري حكممكه آن صبر از 
شعر بر اين معنا است كه صبر  ماست شدهدر ذيل اين آيه وارد ) ع(روايتي كه از علي 

 امر به معروف و نهي از منكر برايي است كه ياه  و رنجها از مشقتت عبارت بصيبر م
  :متن حديث چنين است. دنبال دارد به

ر علي ما اصيبك من المشقه واالذي في االمر بامعروف و ب واص:)ع(قال علي «
صيت در آيه شريفه عبارت از مشقت و اذيت و آزاري است ممراد از » النهي عن المنكر
آيه اين شيخ طوسي در تفسير تبيان ذيل  4.معروف و نهي از منكر استكه الزمه امر به 

  .شريفه به چنين مطلبي اشاره نموده است
در اين آيه داللت است بر وجوب امر به معروف و نهي از منكر ولو اينكه در آن «

 يافت كه حكايت از توان ميدر قرآن را  و نيز آيات بسياري 5» باشدها  از مشقتاي هپار
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 و بذل جان و مال در راه ايفاي رسالت ها ي تحمل مشكالت، ناگوار، ها ا، شكنجهخطره
 جز صبر و تقوا و اي ه كه چارنمايد ميانقالبي و دعوت به حق و مبارزه با ستمگران 

به تواتر در كتب ) ع(در همين رابطه روايتي نيز از امام محمد باقر .  نيستييشكيبا
 وجوب امر به معروف و بودن ن آنها در رد مشروطيتر فقهي به ثبت رسيده كه صريح

مرحوم . باشد مي در مبارزه با مفاسد و جور و ستم حكام ظالم ويژه بهنهي از منكر 
كليني در كافي نخستين حديثي كه باب امر به معروف ونهي از منكر را با آن آغاز كرده 

يت است كه ذيالً و نيز شيخ طوسي در تهذيب االحكام بدان اشارت نموده همين روا
  :گردد ميعنوان 

 كه از ميان آنها مردماني ظاهر شوند ميدر آخرالزمان قومي پيدا «
ان مصنوعي، خشك مقدسان و زهدفروشان، تازه به ي رياكار، قارگردند مي

را خردان، اينان امر به معروف و نهي از منكر  دوران رسيده و سفيهان و بي
براي توجيه سكوت . ز ضرر در امان باشند اكه درصورتي مگر دانند ميواجب ن

.  مي جويندها خود و ترك اين فريضه مهم براي خود مجوزها، عذرها و بهانه
 و آورند ميعلمند، به نماز و روزه روي  ها و اعمال فاسد علماي بي  لغزشعتاب

 اگر احياناً نماز .به هر چيز ديگر كه برايشان تكليف جاني و مالي نداشته باشد
. كنند مي هم ترك كرده و رها را آنمالي و جاني داشته باشد  ايشان ضررهم بر
ين فرايض يعني امر به معروف و نهي از منكر را تر ين و شريفتر  عاليكه چنان

 آن فرضيه عظيمي است كه ساير فرايض به آن كه درحالي ؛اند دور انداخته
ب خدا بر آنان تمام اينجاست كه غض. شوند مي آن برپا وسيله بهبستگي داشته و 

 به كه طوري به. گرداند  و خدا همه آنان را مشمول عقاب و كيفرش ميشود مي
جا و در كنار آنان هالك  ان و نيكان هم با بدان و فساق يكباصطالح، خو

 امر به معروف و نهي از منكر راه ا همان. و خردان در كنار بزرگانشود مي
ريضه عظيمي است كه ساير فرايض  ف.پيامبران و رسم و روش صالحان است

 مظالم رد و شود مي حالل ها  امن و كسبها راه آن وسيله بهبه آن متكي است و 
 و از دشمنان يابد مي و زمين عمران گردد ميحقوق غضب شده مسترد . شود مي
پس شما با  .يابد مي و كارها راست و درست و امور اصالح شود ميه دستان داد

د و نيز با ييامر به معروف نما ، نيد و با زبان سخن حق گفتهدل منكر را انكارك
دست در راه آن محكم بر پيشاني آنها بكوبيد و در اين راه از سرزنش هيچ 

 حق بازگشتند، ديگر راه سوي بهالمتگري نهراسيد پس اگر پند گرفتند و م
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ردم راه اعتراض فقط بر آناني است كه بر م. اعتراض و مجازاتي بر آنان نيست
كه اينان .نمايند مي و فساد برپا يي و در زمين بناحق ماجراجوكنند ميستم 

اينجاست كه با اينان بايد نهايتاً جهاد و پيكار . برايشان عذاب دردناكي است
يتان آنان را دشمن بداريد بدون اينكه طالب سلطه و سيطره و ها دلكنيد و با 

 يا بخواهيد كه از طريق ظلم و قدرت نامشروع باشيد و يا جوياي مال حرام و
تا ) چنين پيكار و مبارزه كنيد آري با چنان مردمي اين(ستم به پيروزي رسيد 

  1» فرمان خدا برگردند و بر طاعت او روندسوي بهوقتي كه 
 امر به معروف و نهي از منكر همچنين استدالل بودن مخالفين واجب مشروط

 در پس ،مييان حكم به سقوط تكليف نما كه اگر به صرف احتمال ضرر و زيكنند مي
ي متنوع و ها هانهبالعمل نشان داد و به عذر و  كاري نبايد عكس گونه خالف برابر هيچ

جاآوردن يك  ه از زيربار مسئوليت شانه تهي كرد و تنها به صرف ب، پايه ي بيها تعلل
 : كه فرمودبه تواتر نقل شده) ص(از پيامبر اكرم . سلسله امور عبادي اكتفا نمود

در اين حديث شريف پيامبر سخن حق »  الجهاد كلمه حق عند سلطان جائر افضل«
چرا ؛ ين اعمال دانسته است تر گفتن در قبال سلطان جائر را باالترين جهاد و پرفضليت

و اندرز و نصحيت سلطان جبار با خطر مالي و جاني و شكنجه و آزار  كه نوعاً وعظ 
اشد كه انكار باطل و اظهار حق و معروف هيچ خطري را براي همراه است و اگر قرار ب

 نداشته باشد در اين صورت صاحبان قدرت با افراد عادي چه فرقي خواهند دنبال بهآنها 
جهاد باشد و ديگران از چنين امتيازي، برترين داشت تا كلمه حق گفتن در قبال آنها 

من مشي « كه نمايد ميين مطلب تأكيد در روايتي بر هم) ع(امام باقر . برخوردار نباشند
الي سلطان جائر فامرهم بتقوي اهللا و وعظه و خوفه كان له اجرالثقلين الجن و االنس 

و يا حديث مشابهي كه قبالً ذكر آن رفت و قتل در اين مسير را باالترين »  2 اعمالهملمث
 و ها ختيحمزه و ابوالشهداء معرفي نمود كه همگي مصائب، سازدرجه شهادت بعد 

  . دارد را توضيح دهددنبال بهضررهاي جاني و مالي را كه امر به معروف و نهي از منكر 
 گفت كه توان ميبا در نظر گرفتن اين احاديث و روايات است كه به صراحت 

. امر به معروف و نهي از منكر همچنان مطلق و مؤكد به تأكيدهاي بسيار قوي است
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ضرر آني يا مستقبل از امر و نهي و مبارزه ايدئولوژيكي بنابراين اگر با صرف احتمال 
و ) ع(و علي ) ص( رهبران و پيشوايان اسالم از جمله پيامبر اكرم ؛بتوان كناره گرفت 

ي ها گزيدند و متحمل هيچگونه مشقت و سختي نيز همين طريق را بر مي) ع(حسين 
تناق و بسيار نامساعد  زيرا آنان نيز در شرايط و اوضاع اخ؛ندشد ميجنگ و جهاد ن

 و ها  و شكنجهها  همه مصائب، سختي كه آنهادهد ميولي تاريخ گواهي . زيستند مي
حتي شهادت را تحمل كردند و در برابر جنايات دستگاه حاكمه جائر آرام و قرار 

از امر و نهي و مبارزه با   خودمقتضيات زمان و شرايط محيط به هر يك بنا  و. نگرفتند
ي و نهامرنتيجه اينكه اين گروه فرضيه .  و اقامه حق و عدل دريغ نورزيدندظلم و ستم

را همانند جهاد دانسته كه ضررها و خطرهاي مالي و جاني و حتي كشته شدن را از 
 فريضه جهاد اسالمي چنين نيست كه به منتهي نه اين فريضه و نه .دانند ميلواحق آن 

 و ها يمال جنون آميز باشد و تحمل فداكارمعناي انتحار و خودكشي و دست زدن به اع
ي متعالي را نيز به معني ها هدف و مايه گذاشتن از مال و جان در راه ها يجانباز

 دتوان مي كه كسب قدرت ورزند مياين گروه تأكيد . دانند ميخسارت و ورشكستگي ن
رقي ي متها هدفاز ضررها و خسارات و اعمال انتحاري و نسنجيده كه صدمه به اصل 

ه معناي ب و لزوم كسب قدرت بواينجاست كه مسئله وج. نمايد پيشگيري زند مي
 قابل طرح است كه ،شود ميدر اين عنوان جامع خالصه وسيع كلمه كه همه شروط 

 يعني از قبيل واجب مطلق .نسبتش به اين فريضه نسبت تحصيل طهارت به نماز است
خالصه . ت نه شرط وجوباست و كسب قدرت شرط واجب و شرط تحقق فعل اس

اينكه براي احتراز از بروز ضرر و مفسده بر شخص و يا بر اهداف هرچه زودتر بايد 
 و حصول ها يا پيروزببرسد كه در قياس كسب قدرت كرد تا مفاسد و ضررها بحدي 

  1.اهداف اندك جلوه نمايد
كر را نيز در تحريرالوسيله امر به معروف و نهي از من) ره(حضرت امام خميني 

  :واجب مشروط دانسته و قابل به چهار شرط
   شناخت و معرفت به معروف و منكر.1
   احتمال تأثير .2
   اصرار فاعل يا تارك بر منكر يا معروف .3
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  . از نفس عمل منكرتر مهم و تر بزرگ منجرنشدن امر و نهي به مفسده .4
 فتوا وط اين شرعلي اطالق و بدون قيد و تخصيص به ) ره(ولي حضرت امام 

 باز خواه  طلب و آمرين و ناهين مصلحت ل و عافيته تا راه را براي مقلدين كااند نداده
اشيده از زيربار مسئوليت شانه خالي تر  بتوانند با طرح اين شروط عذر و بهانه ، شتهاگذ

طرح مسائل مختلف ذيل هر يك از چهار شرط با ) ره( بلكه حضرت امام ؛كنند
. اند مسدود كرده ترك اين فريضه را برايتحرير عمالً راه  در خاتمه خصوص به

ضمن تأكيد بر فريضه امر به معروف و نهي از منكر در مبارزه با شاه ) ره(حضرت امام 
د و بارها اعالم كردن ايران نيز همواره پرچم امر به معروف و نهي از منكر را علم مي

اثري از جور و ظلم باقي ،  كنندداشتند كه اگر مردم به اين وظيفه خطير خود قيام
تحت همين عنوان مبارزه با » حكومت اسالمي«در ) ره(حضرت امام  .د ماندنخواه

 حاكم طاغي و ستمگر ايران را مطرح و مورد بررسي قرار خصوص بهسالطين جائر و 
 كه شود مي چنين برداشت الوصف مع .ورزند ميداده و بر اهميت آن تأكيد بسيار 

ي حكومتي و اجتماعي امر به معروف و نهي از ها جنبهنيز در ) ره(ميني حضرت امام خ
 قائل به رعايت شرايط چهارگانه ، امر و نهي در قبال حاكم جائرخصوص بهمنكر 
 چون شرط طهارت نسبت به نماز كه تحصيل آن واجب است تلقي را آن و اند نبوده
 علماء واجب است دست به بر«:چنين اظهار مي دارند) ره(حضرت امام . اند نموده

دست يكديگر بدهند و براي تشكيل حكومت اسالمي مبارزه كنند زيرا امر به معروف و 
نهي از منكر و اجراي حدود الهي و دفاع از مظلومين و ستمديدگان و ستم پيشگان 

اهم آنها تحصيل قدرت و حكومت است واجب كه واجب مطلق و مقدمات آن 
  1.باشد مي

 كه حضرت در ذيل شروط جهت يي از مسائل و فتاوااي ه پاراينك به ترجمه
  :ميينما  اكتفا مياند جلوگيري در فرار از مسئوليت كاهالن و مصلحت طلبان صادر نموده

ا انجام گناه يا ترك فعل واجب تأثير نداشته به معروف و نهي از منكر جز ـ اگر امر ب
صورت اگر هدف موردنظر در  ن در اي.شود ميباشد حكم قاعده تزاحم بر آن جاري 

 كه انسان ناچار است براي انجام باشد  مي از عمل محرتر مهم شرعاً اي هدين فريض
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 انجام دهد واجب است كه امر به معروف و را  آنفريضه امر به معروف و نهي از منكر، 
اگر هدف شرعي مورد نظر . گردد مينهي از منكر انجام گيرد و آن عمل نيز حالل 

 و هر كار ديگري شود ميامر به معروف و نهي از منكر واجب .  از قتل نفس باشدرت مهم
  .كه الزم باشد بايد صورت گيرد

 دهد ميت بدان اهميت زيادي عيحب شرـ اگر معروف و منكر از اموري باشند كه صا
ا هتك ناموس آنها يا آثار اسالم و محو ي از مسلمين و اي عدهوس فند حفظ نمان

ه باعث گمراهي مسلمين گردد يا محو بعضي از شعائر اسالم مانند برهان آن ك
الحرام و خانه خدا بايد روي اهميت آن مالحظه گردد و در چنين مواردي احتمال  اهللا بيت
اگر اقامه براهين . شود مي و حرج هر چند كه جاني باشد موجب رفع تكليف نضرر

ها  د موقوف بر فداي جان يا جاناسالم كه بتواند مسلمانان را از گمراهي نجات ده
  .باشد ظاهراً اين فداكاري واجب است تا چه رسد به تحمل ضرر و يا حرج

 اسالم رواج دهند و صفوف علما و رؤساي مذهب اعلي اهللا كلمتهم نام بهـ اگر بدعتي را 
ها واجب است كه بر باعث هتك اسالم شود و موجب ضعف عقيده مسلمين گردد بر آن

حال اين .  كه ممكن باشداي ها هر وسيلب. كار نمايندن ارا آنستند و يابعت عليه آن بد
انكار در برافكندن فساد تأثير داشته باشد يا نه و همچنين اگر سكوت علماء از انكار 

  . ضرر و حرج است نه اهميتشود مي آنچه بدان اعتنا نشود ميمنكرات باعث فساد 
علي اهللا كلمتهم اين احتمال را دهد كه منكر اـ اگر سكوت علماء دين يا رؤسا مذهب 

د و يي واجب است تا اظهار علم نماانبه معروف و معروف به منكر تبديل شود بر آن
و در اينجا با . سكوت آنان جايز نيست اگر انكار آنها در ترك فاعل مؤثر واقع نشود

  .شود ميوجود اهتمام شارع مقدس به حكم ضرر و حرج بدان اعتناء ن
گر در سكوت علماء و سران مذهب تقويت ستمگران و تأييد آنان باشد سكوت ـ ا

  .حرام و اظهار حق واجب است اگر چه در رفع ظلم و ستم آنان مؤثر نباشد
 ظلمه و ستمگران در ارتكاب كردن ـ اگر سكوت علماء و سران دين موجب جرات پيدا

 كار آنان واجب است و تحريفات بشود سكوت حرام و انها بدعت ، ديگر محرمات
  .اگر چه در رفع حرام مؤثر نباشد

ـ اگر سكوت علماء و سران مذهب موجب سوءظن به آنها و هتك حرمت و 
 شود كه شرعاً صحيح و جايز نيست مثل اينكه اعوان و ييدادن آنها به چيزها نسبت
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ت  بر آنان واجب است انكار اين ننگ و عار از ساح،همكاران ظالمان به حساب آيند
  1.خود هر چند در رفع ظلم مؤثر نباشد

  

   مراحل امر به معروف و نهي از منكر .3
ت و نيز قخداوند و انبياء وي در زمين و خلي پايدار ها سنتيكي از اصول معتبر و 

نيز در آغاز بعثت به ) ص(پيامبر اكرم . است بودهبودن امور  اي نزول احكام الهي، مرحله
سلحانه با كفار و مشركين نپرداخت بلكه از انقالب عقيدتي،  و نبرد مستقيم مييرويارو

قولوا الاله «فكري و فرهنگي آغاز نمود و شعار خود را بر مبناي دعوت به توحيد و 
 به ساير احكام، از محرمات و مستحبات و تدريج بهنهاد، و سپس » االاهللا تفلحوا

 چون بدر ـ احد ـ خيبر و ييها جنگ رسيد كه درگير اي مرحلهمكروهات پرداخت و به 
بنابراين در هر برهه و هر مكان در مخالفت با رفتار خالف اسالم كه از . فتح مكه شد

مسلمين مؤظف به اجراء مراحل گوناگون امر به . زند مييك شخص يا رژيم حاكم سر 
ين درجات تر  به تعبير علي كوراني، اين مراحل از ساده.معروف و نهي از منكر هستند

مت منفي مانند چشم پوشي و اعراض و روي گرداني براي ابراز تنفر تا قطع رابطه ومقا
دهنده با  مخالفت علني آگاهي ، پس از آن مراحل. شود ميمنفي و قهرآميز را شامل 

 و باالخره گيرد ميين درجات تا باالترين آنها قرار تر ين و نرمتر مخالفت فكري از ساده
ين درجات و تا حد اصالح امور به زور از طريق انقالب در رت نيياستفاده از قدرت از پا

  2.گيرد ميمرحله بعدي قرار 
امر به معروف و نهي از منكر بنابر روايات و اخبار داراي مراحل و مراتبي است 
كه در مقام عمل و ازاله منكر در جامعه، رعايت مراتب و درجات آن امري ضروري 

  . نخواهد بوداست كه تخلف از آن مورد قبول شرع
 فرد انزجار و ناراحتي قلبي و  است كه در اين مقطع، اولين مرحله انكار به قلب.1

كه اين مرحله . كند ميشان داده و معروف را اراده ن را از منكردر چهره و تنفر خود تك
چه شرايط موجود باشد و چه . از اين فرضيه مطلقاً بر هر فرد مسلماني واجب است

  .ترين درجات امر به معروف و نهي از منكر است اً از نازلنباشد كه طبيعت
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 ممنكرا فليغير بيده فان لم يستطيع ممن راي منك«: رسول خدا فرمودكه چنان
هم نفم: در نهج البالغه مي فرمايد) ع(حضرت علي . ه  و ذلك اضف االيمان بفبقل

  1»المنكر للمنكر بيده و لسانه و قلبه فذالك المستكمل لخصال الخير
ابن براج اندلسي نيز در وجوب مطلق اين مرحله از امر و نهي و عدم سقوط آن 

ا امر به معروف و نهي از بشته باشد كه اگر علم حاصل كند و يا ظن قوي دا: نويسد مي
 فقط شود مي به او و يا يكي از مسلمين وارد اي همنكر زباني و يا دستي ضرر و مفسد

: گويد ميالمطلب   منتهيدر عالمه حلي 2.شود ميواجب  فرض و امر و نهي قلبي بر او 
 وي در 3».باشد مين فريضه است مطلقاً واجب اي مرحلهمرحله قلبي كه اولين 

فقهاء ضمن ذكر وجوب اين مرحله از امر و نهي باز هم درجات خاصي را براي الةتذكر
كراهت منزجر شده  كه اگر كننده منكر فقط با اظهار دارد ميچنين اظهار . آن قائل است

 ليكن اگر آمر و ناهي بداند كه . فقط همين مرحله كافي استكنند ميو منكر را ترك 
 و نوع ديگري از اعراض الزم است از قبيل كند مياظهار كراهت او را كفايت ن

، گويد ميشهيد اول در لمعه  4.شود مي اين امر واجب ،گيري و هجر از او كناره
  5.الام  شرايطال كل حال سواء اجمتعتاالنكار بالقلب عي  يجب

ست كه در صورت مؤثر واقع نشدن  ادومين مرحله مقابله با منكر، انكار به زبان .2
مرحله پيشين براي جلوگيري از منكرات و اشاعه معروف با زبان و گفتار و نوشتار و 

 كه با حالت ؛شود مياستدالل كه شامل ارشاد و موعظه و نصيحت باشد اقدام 
 شدت و حدت و پرخاش و تهديد و  وجهي شروع و به مرحله و گشادهييشروخو

 كننده منكر از عمل ناپسند منصرف شده و كه چنانو . شود مياركت و مفارقت ختم تم
 كه طور همان.  تشويق و تمجيد خواهد شد،ي الهي اقدام نمايدها سنتبه خيرات و 

 از و منكرات حاكم ها  فساد و ظلمتكردن اشاره شد، پيامبر اسالم نيز براي ريشه كن
حركت خود را با موعظه و نصيحت و ارشاد زباني و تنوير محيط ، شبه جزيره عربستان

 در سايه تبليغ و گسترش احكام الهي و قوانين قرآن  وشروع كردعقول و ادراك مردم 
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 116     از ديدگاه اسالمنقالب ا  

ذب  آوردن يك ملت مبارز و شايسته، اقدام و با همين شيوه سعي در جوجود بهدرصدد 
 از مبارزه عقيدتي و انقالب فرهنگي كه از پيامبر. و اصالح طوايف حاكم بر حجاز نمود

 وسيله بهو 1»كبيرا اداهو جاهدهم به ج« .وي ابالغ شده بود، عدول نكرده جانب خدا ب
  .يكار نمايدپآن بر ضد مشركان 

رفتن علت طبايع و استعدادهاي مختلف و گوناگون مردم، در پذيه اضافه بر اين ب
 با يك لحن توان ميتفاوت خاصي دارد و همه را نبا ديگري سخن حق نيز هر يك 

 با جدل و ديگري با شعر و تمثيل و ييگرد يكي با برهان و .مورد خطاب قرار داد
و از اين .  در آنها نفوذ و تأثير نمودتوان مي ييخو قياس و ديگري با مالطفت و نرم

ف خود به شيوه و طرق مختلف تبليغي ابه اهدروست كه شريعت اسالم، جهت وصول 
ادع الي سبيل ربك بالحكمه و الموعظه الحسنه «:توسل جسته است خداوند مي فرمايد

  2»و جادلهم بالتي هي احسن
حجت از آخرين مراتب و درجات اين مرحله است كه با تهديد و تحكم و آمريت 

 بسياري از فقها چون ن نظرو اي. تقاضاي ترك منكر و اقامه معروف محقق خواهد شد
  3.است... ن و ابن ادريسي شيخ طوسي، شهيد، عالمه حلي

است كه اگر دست و ضرب و شتم ه  سومين مرحله از مراحل امر و نهي انكار ب.3
انكار زباني و تخويف و وعظ و حتي تهديد و اتمام حجت نيز در جلوگيري از منكرات 

ور و سركوب و خشونت و اقتدار و در آخرين  توسل به قوه ز، نداشتييو مفاسد، كارا
دست به يعني كه در مورد . نمايد ميمرتبه آن شمشير كشيدن نيز متدرجا ضرورت 

 اجراي امر به معروف و نهي از منكر برخي اجازه امام را ملحوظ برايسالح بردن 
ي يها المومنون انه من راا«:در همين رابطه مي فرمايد) ع(حضرت علي  4.اند داشته

بلسانه فقد دعي اليه فانكره بقلبه فقد سلم و برء و من انكره يعمل به و منكرا يعدوانا 
بالسيف لتكون كلمه اهللا العليا  و كلمه اجرو هو افضل من صاحبه و من انكره 

ور في قلبه ن سبيل الهدي و قام علي الطريق و السفلي فذلك الذي اصابه الظالمين
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 است براي بار خشونت شمشير و عمل قهرآميز و وسيله بهار سومين راه، انك.... 1»اليقين
 اين راه طريق وصول به هدايت كردن دنبال. برافراشتن حق و شكست و خواري ظالمين
شيخ طوسي نيز در جواب اين سؤال كه آيا . و پيوستن به جرگه اهل يقين و ايمان است

؟ شود ميجب در انكار منكر و نابودي اعمال خالف شرع، حمل سالح هم وا
چون خداوند امر به دفع منكر نموده است و . اگر احتياج به آن پيدا شد، بلي«:گويد مي

اگر اين كار با موعظه و تخويف و با دست خالي پيش نرفت، حمل سالح واجب 
 و تا هنگاميكه امكان انجام آن هست، از مكلف مري است واجب اين ا،  چونشود مي

  2».شود ميساقط ن
ابوالحسن راوندي نيز با طرح اين پرسش كه آيا در انكار منكر سالح قطب الدين 

بلي، آن هنگام كه به حسب امكانات بدان ضرورت «:گويد ميبرافراشتن و اجب است 
پس اگر در دفع منكر، وعظ و نصيحت . براي اينكه خدا به اين حكم نموده است. يابيم

 ». وجب حملَ السالح«يمدق نشو تهديد و تخويف مؤثر واقع نشد و با دست نيز موف
 براي اينكه .شود مييعني سالح برافراشتن و حمل آن براي ازاله منكر فرض و واجب 

 است كه تا در وسع و امكان ما هست ساقط اي هامر به معروف و نهي از منكر فريض
ا منته. مدانجا ميكاري كه لزوماً به جهاد .  مگر اينكه واقعاً منكر را زايل سازيمشود مين

  3» دفع منكر باشدصد اوبايد در كشتن و قتال نيت و ق
 نمايد ميتيب تجويز تر شيخ صدوق نيز مراتب سه گانه قلبي و لساني و يدي را به

  4.شود ميو در صورت عدم امكان به همان انكار قلبي اكتفا 
 كه در صورت عدم داند ميابن براج مراحل امر و نهي را قلبي، زباني و يدي 

  5.شود ميمكن وجوب منحصر به انكار قلبي ت
اگر دفع منكر با وعظ و اندرز حاصل نشد واجب است كه : نويسد ميابن ادريس 

هر چند كه باعث آزار و حتي ضرر .  مورد استفاده قرار گيرد،مرحله زدن با دست
رساندن و اتالف نفس فاعل و كننده منكر شود ولي بايد قصدش رفع و زوال منكر 

 كه ظاهر دارد مي شيخ ما ابوجعفر طوسي در كتاب اقتصادش بيان گويد ميبعد  .باشد
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 118     از ديدگاه اسالمنقالب ا  

مذهب شيوخ اماميه، چنين است كه اين مرحله از انكار مخصوص ائمه است يا به 
 كه سيد گويد ميسپس شيخ . كساني اختصاص يافته كه از طرف امام مأذون هستند

ار، بدون نفس براي دفع انك در قتل دارد ميمرتضي مخالف اين قول است و اظهار 
، اموري است شود مي چرا كه آنكه با اجازه و اذن ايشان انجام ؛اجازه امام هم جائز است

براي آنكه عملي غيرمقصود . خالف آن است ه بخصوص دراين و است شدهكه قصد آن 
نمودن و   و ناهي دفعو همانا قصد آمر) صد و غرض نيستيعني كشتن طرف ق(است 

پس اگر ضرري واقع شد در حين دفع و انكار منكر، آن . دشبا  انجام منكر ميممانعت از
 اين كالم آخر شيخ ما ابوجعفر گويد ميابن ادريس سپس . است بودهضرر غير مقصود 

و آنچه را كه سيد مرتضي بدان حكم نموده قول اقوي » االقتصاد«طوسي است دركتاب 
 كه شيخ طوسي در كتاب نويسد ميمه دهم و در ادا است و من نيز بدان فتواي مي

 و غير از قول مرتضي است كرده تقويت را  آنبه قول مرتضي بازگشت نموده و » التبيان«
  1.است كردهو آنچه را كه قبالً در االقتصاد بيان داشته بود را تضعيف 

اگر گفتار و «: گويد ميعالمه حلي مرحله سوم را انكار با دست دانسته است 
كه ) ع(بخاطر قول صادق . د مؤثر واقع نشده با دست امر و نهي كندوعظ و تهدي

ليكن زبان و دست . خداوند عزوجل چنين قرار نداده كه زبان گشاده باشد و دست بسته
و اگر در ضرب با دست جرح . اما بسته شوند تو ورا چنان قرار داده كه با هم باز شوند

 است كه چنين كاري بدون اذن امام هم قول سيد مرتضي اين. و قتل و كشتار نياز شد
  2»جايز است

 كه امر به اي ه است كه در مرتبيي ذكر آن رفت از فقهاكه چنانابن حزم نيز 
معروف و نهي از منكر امكان عملي خود را از دست داده باشد بجز با عمل 

  3.داند مي واجب و بر مسلمين فرض را آنبردن،  الحس و دست به آميز خشونت
 ضمن آنكه مراتب .نمايد مياني ضرب وانكار يدي را آخرين مرحله ذكر شهيد ث

تدريج في الضرب ايضا يو: گويد مي. و مدارج خاصي را براي همين مرحله قائل است
 كه سيد دارد مي وي سپس اشعار 4علي حسب ما تقتضيه المصلحه و يناسب مقام الفعل
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دليل عموم اخبار و  ه قتل را بيش جرح وها كتابمرتضي و عالمه حلي در بسياري از 
اجب اعالم كرده و نيز بعلت اطالق و وروايات كه دال بر وجوب امر و نهي است، 

 ، عموم ادله امر به معروف و نهي از منكر، در صورت مؤثر نبودن كالم و سخن و وعظ
در تحرير الوسيله ) ره( حضرت امام خميني 1».شود ميقتل و جرح تجويز 

راحل اول و دوم مؤثر واقع  نشد اعمال قدرت و زور و تنبيه با دست و اگر م«:نويسد مي
، در اين مرتبه هم بايد مراعات شود تا در درجه سبكتر احتمال شود ميسالح تجويز 

 زدن و درخصوصو سزاوار است كه .  نپردازدتر تأثير است، بانجام درجه سخت
  2».لشرايط اجازه گرفته شود ا دن از فقيه جامعش مجروح

بنابراين وظيفه پرخطير امر به معروف و نهي از منكر خصوصاً آن هنگام كه منكر 
و بدعت و تحريف از جانب طبقه حاكم و سلطان ستمگر و خودرأي باشد، از اهميت 

  . برخوردار خواهد بوداي ويژه
مردم مسلمان در برابر يك حكومت «:نويسد ميابوالفضل شكوري در همين رابطه 

يعني او را با دست و با .  ستمگر حق دارند تا آخرين مرحله عمل كنندجائر و ناحق و
در ) ص(چنانچه اصحاب و ياران رسول اهللا . سيف و سالح خود نهي از منكر نمايند

  3».صدر اسالم و در زمان خالفت عثمان انجام دادند
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  فصل چهارم

  مشروعيت انقالب

طرح  حاكم از مباحث قابل عليه،  مردمحق قيام وشورش بحث مشروعيت انقالب و
  كه درشود ميدرتحقيقي كوتاه، چنين هويدا .است بودهدرميان انديشمندان سياسي 

ظالمانه بر آنها حكمراني  وري واقع شده و بهره   مورد استثمار وها انسان ، اعصار قديم
 بدون اينكه حق كوچكترين مخالفت، عصيان وشورشي عليه نظام و ،است شده مي

امتثال  شده مسيحيت، اطاعت و مذهب تحريف در .سي حاكم داشته باشندسيستم سيا
تنها ي كه مسيحيان نه طور به، شود ميناپذير دين قلمداد  اوامر پادشاه جزء امور تفكيك

 ان او باشند، بلكه رفتار آنان نسبت به قيصر ونمايندگ و بايد تسليم محض خداوند
 )340-398( ثال ؛ سنت آمپروز اسقف شهر ميالنبه عنوان م 1.بستگانش هم بايد چنين باشد

 پاپ سنت گريگوري كبير  وكند مييه پادشاه را شديداً انكار لحق شورش مسيحيان ع
بدخو  بنيان مشروعي به حكومت يك زمامدار شرور و) 540-604( كليساي رم

  2.خواند او فرا مي مردم را به اطاعت از ، شيدهبخ
  اساسي براي هس در قرن سيزده ميالدي خدشاحياي علم وفرهنگ وآغاز رنسان

حقارت  بندگي و  را كه در زنجير اسارت وها انساناين نحوه تفكر وارد ساخت و
كم به  باره آزاد ساخت وكم پادشاهان  جور به بند كشيده شده بودند، به يك سالطين و

حفاظت  تضمين عدالت و قرارداد اجتماعي تأمين و خود آمدند كه هدف از حكومت و
ي به دست زمامداران  حيثيت انسان آزادي و ، مال از حقوق افراد است، نه تضييع جان،

 قرارداد اجتماعي مشروعيت چارچوباينجا بود كه جان الك در  از  و.وحكام خودسر
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 122     از ديدگاه اسالمنقالب ا  

هرينگتون حتي پا را  .انقالب را به رسميت شناخت وآن را حق طبيعي مردم دانست
به  آنها  كنند،حق عزل وسرنگوني حاكم را برايمردم ارادهدر شرايطي كه  فراتر نهاده و

  :آمده است» مجادله«دركتاب  .دشناس ميرسميت 
،از طرف خداوند كند مييك پادشاه همانند چوپاني كه گله خويش را هدايت «

زورگويي  مدافع آن ملت در برابر ستم و  واست شدهبراي رهبري ملتي مأمور 
 او تا اوامر .ي بردگي پادشاه خود نيافريده استخداوند آن ملت را برا است و

 تا به است شدهبلكه پادشاه براي ملت آفريده . جاي آورند را صحيح يا غلط به
كه  هنگامي و .آنان عشق بورزد و همانند پدران از فرزندان خود حمايت كند

چنين رفتاري نداشته باشد به آنان ستم كرده و درجستجوي فرصت براي نقض 
دراين صورت او .م آيين باستان آنهاست وبه زور طالب بردگي آنان استوانهدا

ديگر پادشاه نيست بلكه مستبدي ستمگر است وملت نبايد قدرت اورا مجاز 
 قانوني درانديشه انتخاب طور بهشمارند بلكه بايد راه صحيح را برگزيده و

  1».رهبر ديگري براي خود باشند
عناوين خاص اسالمي  ديگر مسائل و  جدا ازانديشه اسالمي نيز چنين مبحثي در

نبوده وهمواره مورد تأكيد فقها و انديشمندان قرار داشته است وبسياري نيز محور 
  .اند مطالعات وتتبعات خودرا دراين راستا معطوف داشته

 بدون شك بعد از ارائه تعريف انقالب در اسالم و توضيح دقيق خصوصيات و
 توجه به مراتب و با» امر به معروف ونهي از منكر«ه طرح مفهومي آن در ذيل فريض

قيام عمومي مسلمين   كه انقالب وشود ميپذيرفته  ، به عنوان اصل اساسي ، مراحل آن
 مساعد نباشد نه تنها از ، ذهني مواردي كه شرايط عيني و عليه حكام جور وظلم، جز در

اسالم بوده كه در برخي  شريعتبنيان مشروعي برخوردار است بلكه از ضروريات مهم 
آن جهت كه برخي از  ليكن از .شود ميموارد نيز حكم وجوب درخصوص آن جاري 

سران مذهبي در كيفيت امر به   از علما واي همذاهب اسالمي وبه عبارتي پار فرق و
 يكسان پيروي اي هنظر و روي وحدت  از، قبال سلطان نهي از منكر در معروف و

تجويز  ظلم و  جور و حاكم مبني بر قيام مسلحانه عليهييدور فتوارغم ص ، علياند نكرده
نهي را فقط  ي از اهل تسنن نيز، فريضه امر ويها گروه ،ب از ناحيه بعضي از فقهاانقال

 كه كند ميلذا ايجاب  .اند به اظهار كراهت قلبي و يا حداكثر به مرحله زباني تنزل داده
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جواز انقالب مردم عليه زمامداران زورمدار تري را درخصوص  اين فصل بحث عميق در
  :جبار، مطرح كنيم و
  

  اهل تسننمشروعيت انقالب از ديدگاه  )الف
  روايات و احاديث .1

 كه نه تنها به شويم ميمقدمتاً، متعرض بخشي از روايات واخبار مروي از اهل سنت 
، بلكه كند ميتحريم خروج وقيام مسلحانه وحتي آرام عليه حكام جاير وفاسق،امر 

 را به عنوان امام بحق مسلمين تجويز غاصب رهبري سالطين فاسق وظالم و ستمكاران 
 نتيجه آن چيزي جز حذف رهبري واطاعت وانقياد آنها را واجب وفرض مي شمارد كه

  . عادل از صحنه حكومت اسالمي نخواهد بودعالم
 ا به پيامبر، حديثي ر»ازكتب معتبر اهل سنت«محمد بن مسلم در صحيح مسلم 

 كه براساس آن مسلمانان وظيفه دارند ازحاكم وزمامدار ولو دهد مي نسبت )ص(اعظم 
شخصي به نام سلمه بن يزيد جعفي از رسول ، طبق اين حديث، ظالم وناحق پيروي كنند

 خواهند ميپرسيد كه اگر اميراني برما مستولي شوند كه حق خودرا ازما ) ص(خدا 
  يد؟كرد مي، شما چه حكم كنند مياب وازاعطاي حقوق ما اجتن

 با شنيدن اين سخن از او روي برتافت، دوباره سوال را تكرار كرد )ص(پيامبر«
دردومين يا سومين دفعه از حضرت پرسيد كه .وپيامبر نيز چون قبل، ازوي روي گرداند

  :پيامبر جواب داد اشعث ابن قيس، سلمه را كنار كشيد و
ن را كه آنها در قبال كارها ووظايف خود مسئولند و بشنويد واطاعت كنيد اميرا«

  1»شما نيز مسئول كار خود هستيد
  :منقول است كه ) ص(از حضرت رسول 

اگر كسي از پادشاهش عمل مكروه وناپسندي را مشاهده كرد، برآن صبر «
ويا بر (ازه يك وجب از جماعت خارج ودور نشد اند حقاً كه كسي به.كند

  2.»مرد مگر آنكه به مرگ جاهليت خواهد مردون) سلطان خروج نكرد
 بخاري درباره فرمان به شكيبايي به هنگام ستم واليان و محمد بن مسلم و
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  :كنند مينقل ) ص(اختصاص ثروت مردم به خود از قول پيامبر 
درستي كه شما بعد از من با حكامي روبرو مي شويد كه ثروت ملت را به  به«

قيامت  فيد صبر كنيد و اطاعت كنيد، تا درخود اختصاص ميدهند وشما موظ
  1.»درحوض كوثر بر من وارد شويد

) ص( به رسول خدا گويد ميحذيفه .صحيح مسلم منقول است حديث ديگري در
پس  .بريم  مي را پيش كشيد كه اكنون درآن به سرخداوند خير  ما در شر وبدي بوديم وگفتم

   شري نيز خواهد آمد؟، آيا بعد از اين خير
خيري نيز خواهد بود؟ باز « آيا بعد ازآن شر : گفتم.بلي: فرمود) ص(يامبر پ
 ، راه من بعد از من اماماني خواهند آمد كه به مسير و: گفتم چطور فرمود .بلي: فرمود

  وكنند نمي وبه شيوه و سنت من عمل كنند نميبه شيوه وسنت من حمل  نشده و هدايت
 .ي شيطان است در پيكره انسانها دلكه قلوب آنها  كنند ميبين آنها مرداني قيام  در

  چه كنم؟ ، يا رسول اهللا اگر آن زمان را درك كردم: گفتم
بشنو » تسمع و تطيع لالمير و ان ضرب ظهرك و اخذ مالك فاسمع و اطع«:فرمود

 ؛مالت را به زور تصاحب كند هرچند بر پشتت بكوبد و .حرف امير را وازاو اطاعت كن
  2.را اطاعت نما او  گوش كن وپس به حرف او

 شنيد كه )ص( كه وي از قول رسول خدااست شدهاز عوف بن عمالك روايت 
  :فرمود مي

منديد وآنها نيز به  امامان خوب شما كساني هستند كه شما به آنها عالقه«
آنها  شما نيز بر و .آنها كه بر شما صلوات مي فرستند .ورزند ميشما محبت 

كينه  مامان بد و شرور شما كساني هستند كه به آنها بغض وا فرستيد و درود مي
شما آنان را لعن  دشمني شما را دردل دارند و آنها نيز كينه و ورزيد و مي
 ».كنند ميآنها نيز شما را لعن  كنيد و مي

  قيام نكنيم؟ اي رسول خدا آيا با شمشير برآنها نتازيم و: گفته شد
آن هنگام كه  ميان شما نماز را به پا مي دارند و  درنه تا زماني كه: پيامبر جواب داد

دانيد پس نسبت به  كريه مي از اميران خود چيزي ديديد كه مخالف طبع شماست و
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  1».عمل منكر او اكراه ورزيد ولي دست از اطاعت او برنداريد
  عبداهللا بن عمر نزد عبداهللا بن مطيع آمد، 2صحيح مسلم از نافع آمده است كه  در

 فرشي را ، گفت اويه بود، وهنگام كه وي مشغول واقعه حره در زمان يزيد بن معآن 
ام  ام تا بنشينم بلكه آمده  واو گفت من نيامده، ن عبدالرحمن بگسترانيد تا بنشيندبراي اب

  :گفت شنيدم كه مي) ص(تا حديثي را به تو بخوانم كه از رسول خدا 
قيامت، خدا را مالقات هركسي دست از اطاعت حاكمي بكشد در روز «

 كسي بميرد و هر و .دليلي براي اين عمل ندارد كه حجت و  درحالي، كند مي

  3».بيعت زمامدار وقت بر گردن او نباشد، به مردن جاهليت مرده است
  :فرمودند) ص( كه پيامبر خدا كنند مينقل 

ن اجر زمامداران را دشنام ندهيد براي اينكه اگر ايشان نيكي كنند، براي آنا«
 .بر شما صبر بر شماست شكر واگر بدي كنند براي آنان گناه است و است و

شان از هر كسي بخواهد انتقام  اي وسيله بهويقيناً ايشان عذاب خدا هستند كه 
  4».عذاب خدا را استقبال نكنيد ، پس با تعصب و خشم .كشد مي

 :فرمود) ص( كه رسول خدا ازمقدام نقل شده

ا هرچه باشند، فرمان بريد اگر فرمان آنان به شما با آنچه من فرمانروايان خودر«
 موافقت داشت هم ايشان ازآن راه به پاداش مي رسند وهم شما ، به شما گفته ام

با اطاعت پاداش وجزا مي بريد واگر شما را به امري دستور دادند كه شما را به 
سئول وگناهكار آن، امر نكرده بودم كه گناهش به گردن خودشان است وشما م

پروردگار ما ستمي : نيستيد، زيرا هنگامي كه خداوند را ديدار كنيد، مي گوييد
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اهللا بن مطيع نصيحت و گوشزد آور اينجاست كه عبداهللا بر عمر سخت به عبد نكته جالب توجه وبسيار تعجب. 3

حجت است كه دراين حال  بدون دليل و نقض بيعت عملي حرام و  كه سرپيچي از سلطان وقت وكند مي
پذيرش واليت   درحاي كه خود از زمره متمر ديني است كه از خالفت و.به جاهليت مرده است ،  مردن

 هم اوست كه در عصيان پيشه ساخت و وروي بر تافت و نقض بيعت كرد ) ع(حضرت  اميرالمؤمنين علي 
 كه مطرح است سؤالي.جور را پذيرفت  واليت ظلم و بر او بوسه زد و خاك افتاد و همقابل حجاج سفاك ب

 انصار و كه واليتش با بيعت مهاجرين و) ع(اي شانه از بيعت علي  عبداهللا بن عمر با چه عذر و چه بهانه
بند نبود وبدان  امثال چنين اخباري پاي چرا خود به اين حديث و كرد؟ وقاطبه مردم انعقاد يافته بود، خالي 

) ع(عصيان با علي  سر مخالفت و زبير به چه دليلي پيمان شكستند و  طلحه و، عمل نكرد؟ گذشته از او عايشه
اه مگر او نبود كه جنگ جمل به ر« .تاخت  او را گذاشتند؟مگر عايشه نبود كه عثمان را نعثل خواند و بر

مگر ياران او طلحه و زبير و ديگران نبودند كه  .شوريد) ع(علي  بر آشوب به پا داشت و  فتنه و، انداخت
 عصيان كردند و پيمان شكستند؟، نبردي خونين  جاري ساختند

 171ص » مع اهللا  «،  ونيز از محمد غزالي10ص ، الخراج، ابويوسف. 4
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پروردگارا : گويند ميوسپس .ستمي نيست : گويد ميپس خداوند نيز  .نيست
 رسوالني را به سوي ما ارسال داشتي وما نيز به اذن تو ازآنها پيروي كرديم و

  وما هم به دستور تو از1ان ما برگزيدي مي جانشيناني براي ايشان در خلفا و
 .»ما آنها را اطاعت كرديم امرايي را برما فرمانروايي دادي و آنان فرمان برديم و

دامن شما   بر ايشان است وانگناه آن ، راست گفتيد: گويد خدا مي :فرمود) ص(پيامبر 
  .بري از گناهان آنهاست پاك و

  : به من گفت – رضي اهللا عنه –عمر بن خطاب : كه گفت اند از سويد پسر غفله آورده
را منقاد باش  او پس امام را اطاعت كن و، شايد تو بعد از من بماني، اي ابواميه«

اگر برتو بزند، صبر كن و اگر تورا به كاري فرمان . حبشي باشداي ههرچند برد
نيز بهره تورا برد  را از حقت محروم كرد و اگر تو دهد، باز هم شكيبايي كن و

تحمل كن واگر تورا به كاري فرمان داد  صبر كن و اگر برتو ستم ورزد صبر و
 كنم ميشنوم واطاعت  رفتن دين تو خواهد شد بگو مي كه باعث نقض و ازبين

  2»را  نه دين خود دهم و خونم را مي و

  : كه است كردهصاحب عقد الفريد نيز چنين روايت 
 اورا تعظيم بيشتر كن وآن دم كه تورا عبد هنگامي كه پادشاه به تو اكرام ورزيد«

 3».دگار خود بدانورتو اورا پر قرار داد،

 نسبت داده شده )ص(مكرروايات فوق كه بعضاً به ناحق به پيامبر ا اخبار و
 و مستضعف دستاويزي قوي براي حكام و امراي جور جهت سركوب مردم محروم و

مت ظالمانه اميران جبار لزوماً به ابقاي حكو .است بودهآنها براي تعيين سرنوشت 
ي قوي عقيدتي نياز داشته كه چنين احاديثي قادر به جبران چنين خاليي ها پايه
 گ سياسي وماندگي فرهن تنزل و عقب  وطبعاً عواقب سويي چون انحطاط واست بوده

امري كه نه تنها رهبري سالطين خودكامه و  . داشته استاقتصادي را نيز به دنبال
بلكه  ، زد مهر تاييدي بر استبداد واستعمار واستثمار مي اران خودسر را تصويب ودمزما

نسبت داده كه شرعاً نيز هرگونه مخالفت، وقيام مردمي را ) ص(آن را به پيامبر خدا 
ها و  صبر بر مصيبت  را واجب وي چنين پادشاهانيها فرمان اوامر و ت ازاطاع تحريم و

بديهي است، اين قبيل اخبار منابع  .كند ميتوصيه  ش ومظالم و مفاسد آنها را سفار
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  .است بوده تحريم انقالب درخصوصو آرائ ي اوااصلي فقهاي سني در صدور فت
  :از عمده اشكاالت وارده برروايات مذكور عبارتند

ستم تعارض  با نص صريح قرآن مبني بر مقابله با جور وغالب اين روايات . 1
  .شوند ميار ساقط  لذا از درجه اعتب1دارند،

  2. قابل اعتماد نيستند،  از آنها از حيث سند تاريخي داراي اشكال بودهاي هپار. 2
 .ها جايز نيست لذا عمل بدان ،  كه جزء منسوخات هستندشود ميمواردي نيز ديده . 3

ائمه اطهار در  و) ص(دليل براين ادعا نيز وجود روايات متعددي از رسول خدا 
 3. ظالم و احقاق حق مظلومان استضرورت قيام عليه

  

  فتاواي رهبران و ائمه اهل سنت .2
 احاديث ورواياتي كه شرح آن رفت كماكان به عنوان سخنان پيامبر و وحي منزل در
مسير تاريخ وخالل كتب روايي به جا ماند وتوسط مزدوران وعمال سالطين خودكامه 

 يافت كه امر به متقيان بر مردم قرائت ودست به دست گشت وچنان شهرت روايي
 سند حديث و وفقهاي بي دقت واحياناً كاهل نيز مخفي وپوشيده ماند وبدون تأمل در

 روايات صادر و  فتوايي مستند از همين قبيل اخبار و، سقم آن توجه به صحت و دقت و
گروهي از  .بنيان حكومت وواليت پادشاهان خودرأي و ظالم را استحكام  بخشيدند

با قلم منافقانه خود مردم  زور حكام قرار گرفتند و به رسم معمول فريفته زر وفقها نيز 
 اعتقادات و قيام مردم را در ي انقالب وها  ريشهسان بدين و .را به سكوت فرا خواندند

بر پايه همين روايات مجهول نيز  .زايل ساختند اذهان ديني مردم سوخته و افكار و
  :پردازيم مي به اهم آنها  كه ذيالًاست شدهفتاوايي صادر 

 ) مالكي، حنفي،شافعي(بنا به نقل محمد ابوزهره فتواي سه نفر از ائمه اهل سنت 
  :امرا دارد ظلم سالطين و مقابل جور و شكيبايي در داللت بر سكوت و

يش براين معني تأكيد و تصريح ها دريكي از نوشته»احمد«امام : گويد ميوي 
  :دنويس ميآنجا كه  .است كرده

 دادند  رضايتهركسي متولي خالفت شد ومردم به گرد او آمدند و به او«

                                                                                                                   
  

 ال تطيعوا امر المسرفين الذين يفسدون في االرض وال يصلحون وال تطع منهم آثماً او كفورا«همانند . 1
 45- 46 ص 11 شرح نهج البالغه ج ، مراجعه شود به ابن ابن الحديد. 2
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خليفه مسلمين است وهركسي نيز با زور وشمشير به خالفت برسد، او هم 
 شود ميبا اميران تا روز قيامت تجويز همراه خليفه اسالم است و جنگ وستيز 

   .1»نيكوكار يا تبهكار
  :كند مين بيان ابن جوزي فتواي احمد بن حنبل را چني

 گرد آن  مردم بر مسلمين خروج كند درحالي كهكسي بر امامي از پيشوايان هر«
به خالفتش اقرار نموده باشند، به هرنحوي كه باشد   اجتماع كرده باشند وماما

ه  به تحقيق ك، استيال به واليت رسيده باشد يا به زور و به رضايت و
جدا شده ومخالفت با آثار رسول كننده بر امام از جماعت مسلمين  خروج

اين حالت بميرد، به مرگ جاهليت مرده  كننده در اگر خروج كرده و) ص(خدا
  .2»است

  :نويسد ميهمان صفحه ابن جوزي  در و
د كرده وازخروج و ييبه تحقيق كه امام احمد به وجوب صبر هنگام جور حاكم تا

ست كه روايت شده كه حضرت قيام مردم وتوطئه صراحتاً نهي نموده وبه همين جهت ا
د و هيچ صبر وشكيبايي كرر بايد ائ چه عادل وچه جتحت حكومت سلطان،: دفرمو

  3.كسي نبايد مسلحانه عليه پادشاهان خروج كند، هرچند به ظلم وجور بپردازند
  :گويد ميسپس محمد ابوزهره استاد مصري 

افعي و احمد نقل ش پيشوايان اهل سنت مالك و اين فتوايي است كه از امامان و
  4.معروف است فتوايي مشهور و  واست شده

  5:گويد مي و كند ميبه فتواي شافعي اشاره » الفقهاء ةتذكر«عالمه حلي نيز در 
معتقدند كه  جاير تفاوت وتمايزي قايل نبوده و فرقه شافعي بين امام عادل و

 اكه آنها امامت وچر. شود ميستمكاري منعزل ن فجور و  فسق وواسطه بهسلطان و امام 
 و اگر چنين باشد كه آنها از ابتدا  فسق را مانعي در كند ميواليت رهبر فاسق را تجويز 

تر در استمرار  با دليل قوي دارند پس به طريق اولي و به خالفت رسيدن محسوب نمي

                                                                                                                   
  

  146 ص ،  پيشين، محمدابوزهره المذاهب االسالميه. 1
 146 ص ،  پيشين، ، به نقل از المذاهب االسالميه176 المناقب ص ، ابن جوزي. 2
 176 ص ،  پيشين، ابن جوزي. 3
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  1.بينند منعي و اشكالي نمي ، حكومت فاسق
  : كه كند ميگونه تبيين خالصه كالم اينكه زرقاني موضع اهل سنت را اين

 عادل و ، اهل سنت اين باور را دارند كه اختيار مردم بايد بر امام وپيشواي فاضل
نيكوكار تعلق گيرد واگر واجد چنين اوصافي نبود، صبر وتحمل وشكيبايي بر جور 

زيرا كه . اووج بر عليه است تا قيام وخرتر وستم والي واطاعت وانقياد او اولي وسزاوار
 شود مير خروج وانقالب عليه امير جاير، امنيت و آرامش به خوف وهراس تبديل براث

 كند مي وفساد گسترش پيدا يابد ميوخونريزي وسفك دماء وغارتها وچپاولها رونق 
ر است نسبت به صبر وسكوت واگر چنين شود، مصيبتي است كه زيانش بيشتر و زيادت

  كه مكروه اعظم ودهند ميين نيز گواهي د قواعد و عقل و اصول و. فسق امير جايربر 
  2. خواهد بودتر  سزاوارتر وشايسته،  هميشه به ترك وكنار گذاشتنتر بزرگعمل ناپسند 

مفهوم «: گويد ميتوضيح عبداهللا بن عمر  در حاشيه صحيح و نيز در» السنوسي«
 مذهب  كه مذهب وروش او نيز همانندكند ميروايت عبداهللا بن عمر براين امر داللت 

اكثريت اهل سنت درمنع وتحريم قيام عليه امام وخلع او از مقام واليت به هنگام 

                                                                                                                   
  

 مواردي شود ميه درسيره عملي او ديده ي كطور به.البته درباره موضع گيري ابوحنيفه دراين ميان اختالف است. 1
به عنوان مثال ابوبكر . وآنها را به شورش فرا خوانده است كردهكه عمالً  عليه حاكم جاير فتوايي صادر 

ظلم مشهور  مبارزه با ستمكاران و پيشوايان جور و مذهب و روش ابوحنيفه در پيكار و: گويد ميحصاص 
ته است احتمال دارد كه ابوحنيفه بر هر چيزي اعتقاد داشته باشد ومعروف بود وبه همين جهت اوزاعي گف

قول  گفتار و  و- داديم پس ما اين احتمال را نمي .شمشير جهت مبارزه با ظلمه بردن به سالح و حتي دست
نهي ازمنكر از طريق گفتار وقول است كه اگر ازاين طريق   وجوب امر به معروف و، ابوحنيفه دراين باره

 .است شده حاصل نشد ومؤثر نبود،قايل به وجوب آن از طريق دست بردن به سالح وشمشير اي نتيجه
 نهي ازمنكر پرسيد و همچنين نقل است كه ابراهيم صائغ يكي از فقهاي خراسان وروات اخبار از امر به معروف و

) ص(اند كه نبي اكرم عكرمه از ابن عباس خو حديثي را از فرض است و آن امري واجب و: ابوحنيفه درجواب گفت
را به معروف   او، آن كسي است كه در مقابل سلطان ستمگري برخاسته برترين شهداء حمزه بن عبدالمطلب و« : فرمود
  .»شود ميسپس كشته   وكند مينهي از منكر  امر و

منكر نهي نمود و را به معروف امر و از  بنابراين ابراهيم به سوي مرو بازگشت ودرمقابل ابو مسلم قيام كرد و او
نهايتاً دراين راه  وي اين عمل را چندين بار انجام داد و.انكار كرد خونريزي ناحق اورا نفي و ستم و ظلم و

مراجعه شود واينكه او » زيد بن علي «گيري او در قضيه  درباره ابوحنيفه مناسب است به موضع .كشته شد
 جهت توضيح بيشتر كند مييه سلطان را تجويز فتوايي سري در وجوب نصرت وياري زيد دارد وجنگ عل

همچنين نگاه ،  به داستان نحوه برخورد او با محمد وابراهيم فرزندان عبداهللا بن حسن نيز رجوع كردتوان مي
  :كنيد به 

  1ج ) ق. ه، 1347 ،  اداره الملتظم، مصر مطبعه البهيه المصريه(احكام القرآن ،  احمد بن علي الرازي الحصاص- 
  81ص 

همچنين است فتواي حسن بصري آنجا كه پس از برشمردن وظايف .292، ص 2 شرح الموطأ،ج ، زرقاني. 2
بايد  درصورت فساد آنها باز هم مردم ملزم به اطاعت ازآنها هستند و: دارد مي اظهار ، گانه حاكمان اسالمي پنج

 )153ص « ن پيشي» محمد ابوزهره: نگاه كنيد به .(به دعا اصالح ايشان را بخواهند
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. اما اگر قبل از عقد بيعت وبه خالفت رسيدن امام فاسق بود. حدوث فسق وجور است
  وليكن اگر براساس زور وغلبه واست شدههمه اتفاق دارند كه واليت براو منعقد ن

مردم چيرگي يافت  حكومت رسيد و بر ه مقام خالفت و اتفاقي بطور بهيا  استيالء و
طور كه يزيد به سلطنت رسيد، حكم او به منزله كسي است كه با رأي وبيعت  همان

اين  بعد از بيعت فسق و فجوري ازاو حادث شود دراگر  مردم به خالفت برسد و
ت دارد حرام است وآنچه بر اين امر دالل ع وونحالت قيام وخروج مردم عليه او مم

اش  قيام مسلحانه حديثي است كه ابن عمر بيان كرد كه سياقش انكار عمل ابن مطيع و
  .عليه يزيد بود

، به خروج امام حسين اند كساني كه قيام عليه دستگاه سياسي ظلم را تجويز كرده
اكثريت اهل سنت در فتوا  ذلك مع اند اميه احتجاج كرده  عليه بنياهل مدينه ابن زبير و و
 به احاديث ، جاير انقالب مسلحانه عليه حاكم طاغي و نظر خود مبني بر تحريم قيام و و

خروج عليه اميران جور چه بسا  كه قيام و اند نيز استدالل نموده ج كرده ومذكور احتجا
هايي را به دنبال  حرمتي و پرخاش بي خونريزي و قتال و انگيزد و يي برميها كه فتنه

  »1.واقعه حره چنين شد خواهد داشت چنانچه در
  
  

                                                                                                                   
  

درشرح صحيح مسلم درذيل اخبار و ،   دانشمند و محدث شهير اهل سنت، الدين نووي شافعي حافظ محي. 1
 :نويسد ميرواياتي كه آمده 

تنازع  ند درواليت ايشان به كشمكش و دار عهده معني حديث چنين است كه با كساني كه سرپرستي كارها را به - 
اصول  د، مگر چنان كار زشتي را ازآنها ببينيد كه مي دانيد به راستي با قواعد وآنان خرده نگيري بر نپردازيد و

قول حق را درهر كجا بوديد بر زبان  اين عمل را انكار كنيد و پس اگر چنين ديديد، .اسالمي موافقت ندارند
هرچند كه .استپيكار وستيز كنيد به اجماع همه مسلمين اين كار حرام  ولي اينكه برآنان بشوريد و .آوريد

 واز شود مياما وجه مذكور دركتب فقه بعضي از اصحاب ما براينكه امير جاير عزل  بيدادگر باشند و تبهكار و
علما . است وقايل آن مخالف اجماع مسلمين استغلط اين ،  همچنيناست شدهمعتزله اين قول حكايت  

انقالب عليه او اموري است  تحريم خروج و وبيدادگر از واليت  نشدن سلطان جاير و سبب عزل: اند كه گفته
مفسده بين مردم كه اين  خونريزي و فساد و ، از قبيل ايجاد فتنه وشود ميكه بر اين شورش وخروج مترتب 

حال اگر خليفه بعد ازانعقاد .مفسده و ضرر كه منتج از عزل سلطان است از بقا و حكومت او بيشتر خواهد بود
را از مقام حكومت  اند كه واجب است او بعضي گفته،  تبهكار گرديد  حادث شد وفجوري براو  فسق و، بيعت

 جمهور اهل سنت از فقها و محدثان و.جنگ براين عمل مترتب شود فساد و اال اينكه فتنه و .خلع كنند
مقام كردن حقوق از  تعطيل ستم و نيز ظلم و  حدوث فسق از او ووسيله بهمتكلمان اظهار داشته اند كه امير 

شورش عليه سلطان به سبب فسق وظلم  خروج و و. واين كار نيز جايز نيستشود ميعزل ن سلطنت خلع و
توجه به  را از ستم بترسانند با او نصيحت كنند و را وعظ و هم حرام است بلكه بر مردم واجب است او

  شرح صحيح مسلم،،  ين نوويالد حافظ محي: نگاه كنيد به (است شدهباره وارد  رواياتي كه دراين احاديث و
  )34ص « 8ج 
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  آراء وعقايد فرق عامه . 3
   مرجئه )الف

معصيت وگناه او هيچ ضرري به امر ، مرجئه معتقد است كسي كه داراي ايمان باشد
ثوابهاي او اثر نخواهد بخشيد و ايمان واعتقاد به خدا ،  واگر كافر باشدزند ميحكومت ن

وترك اطاعت .ين صفات مؤمن استقلب است كه دارنده اه وخضوع ومحبت براي او ب
 معتقدند مبارزه با زمامداران ، بنابراين. زند مي ضرري به او نكردن خدا ومعصيت

 صحيح كنند ميستمگري كه نسبت به دين خدا بي اعتنايي كرده و به بندگان خدا ظلم 
 وامنيت به رعب ووحشت تبديل شود ميزيرا اين مبارزه سبب اختالف مسلمين .نيست

  1.شود مي
  

   اشاعره )ب
رفتارهاي انسانند و اينكه  اين فرقه قايل به اصل جبريت وحكومت آن بر روابط و

با چنين  و .شود مييافته و تنظيم  قدر الهي شكل كردار او براساس قضا و جميع افعال و
ستم سالطين جور نيز قابليت توجيه و  روابط انساني است كه ظلم و بينشي از هستي و

 ستم پيشه كرد وبر رعيت جفا ودين خارج شد  پادشاهي ازاگر   وابدي ميمشروعيت 
را نخواهد داشت،   سرزنش اوحق مالمت و كسي نيز گناهي متوجه او نيست وكرد، 

اراده زمامدار را خنثي كرده و اجبار حاكم بر  يت حاكم بر جهان، اختيار ولعچراكه 
  2.است كردهرا به ارتكاب اعمال شنيع و منكر وادار   او، هستي

  
  معتزله ) ج

اراده انسان كه مسئوليت خاص برآن مترتب  معتزله را از طرفداران نظريه اصالت عقل و
 جبر حاكم بر ، اين فرقه برخالف اشاعره .اند تاريخ عقايد، معرفي كرده است در

بروز هر عملي را به خود انسان  ، رخدادهاي جهان را انكار كرده حوادث و سرنوشت و
هاي  برهمين مبنا است كه آنها انحراف  ودهند ميه و تصميم آزاد او نسبت و اراد

نيز تنگناهايي كه دستگاه سياسي  عدالت و پادشاهان از مسير حق و سالطين و

                                                                                                                   
  

  45-44ص  )1356چاپ دوم ، مركز نشر معارف اسالمي :جا بي(زمامداران خودسر،   شيعه و،  محمد جواد مغنيه.1
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قدر و جبر تاريخي   را به حساب قضا وكند ميدرمشاركت مردمي درامر حكومت ايجاد 
ازند،كه درصورت اند داران متخطي ميزمام  مسئوليت امور را به گردن والت و، نگذاشته

 جهت بار خشونتاصالح، مردم را موظف به قيام وحركت جمعي و نهايتاً انقالب  عدم
ين علماي اين تر عبدالحميد بن ابي الحديد از مشهور .دانند ميخلع امير جاير  عزل و

 چنين» ج را پس ازمن نكشيدرخوا«: كه فرمودند ) ع(فرقه درشرح كالم امام علي 
  :نويسد مي

همچنين  ائمه جور واجب است و نزد اصحاب ما قيام عليه پيشوايان و در«
 برمردم چيره ومسلط شود، جايز نيست ،فاسقي كه بدون شبهه قابل اعتماد

، تضعيف اند نهي ازمنكر قيام كرده انقالبيون را كه براي دين وامر به معروف و
 كه به آنها كمك شود هرچند بلكه واجب است. كرد و حاكم ظالم را ياري كرد

.  ديني درآن وارد شده باشداي هشبه اعتقادي كه دارند اشتباه كرده باشند و در
تر هستند، شكي نيست كه خوارج  به  تر و عادل براي اينكه آنها به حق نزديك

او ظاهر  ن چنين چيزي ازاي كه بدون ترديد معاويه اين ملزم هستند درحالي
  1».نشد

  
   خوارج )د
وارج نيز گروهي از پيروان و معتقدان به اسالم بودند كه درجنگ صفين بر سر خ

تحت منشعب شدند ونهايتاً جنگي خونين ) ع(حكميت اختالف كرده واز ياران علي 
ازجمله عقايد اينان يكي آن است .به راه انداختند) ع(عليه حضرت عليهروان نعنوان 

صحيح بايد انتخاب شود وهمه مسلمين نه  وكه خليفه فقط از طريق انتخاب مردم آزاده 
واليت زمامدار تا  خالفت و  بايد دراين امر مشاركت داشته باشند و، بعضي از آنها

 گمارد واز خطا و دين همت مي به اقامه شرع و  وكند ميكه عدالت را رعايت  زماني
چنانچه از اما .ام  واستمرار خواهد داشتو د، كند مياجتناب  انحراف دوري و لغزش و

 يا به قتل برسانند و مردم واجب است اورا عزل كنند و مسير اصلي منحرف شد بر
در قضيه حكميت مرتكب خطاي ) ع(حضرت علي زعم خود،  بهبرهمين اساس بود كه 

                                                                                                                   
  

 78، ص 5 ج ،  پيشين، البالغه شرح نهج، عبدالحميد ابن ابي الحديد. 1
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  1. رايت مخالفت برافراشتندوخروج كرده فلذا عليه او. مفرط شد
  

  الب ي فقهاي سياسي درمورد حق انقها انديشه آراء و. 4
 به پديده انقالب  راجع،  به آراء وتفكرات سياسي فقهاي اهل سنت، اين بخش از تحقيق

 ضمن آنكه مجمالً ، استه فتاه زمامدار ستمگر  اختصاص يمردمي عليوقيام مسلحانه 
  .برداشت خاص آنها از سياست نيز به بحث گذاشته خواهد شد

انديشمندان سياسي اهل  خصوص به انسلممافكار فقهاي  بحث از عقايد و در
نفوذ احاديث  سنت مقدمتاً تذكر اين نكته ضروري است كه غالب اين فقها از تأثير و

وروايات ذكر شده در باال كه به عنوان اسناد دست اول وغيرقابل خدشه از رسول 
 فارغ از تأثير و شايبه و به جاي مانده است، مصون نمانده و با ذهني بي) ص(خدا

 ، بنابراين مطالعه. اند يل اخبار به صدور فتوا ورأي فقهي، سياسي نپرداختهتأثرات اين قب
نقاد،  با ديدي عميق و اط ويحتابا بايد هاي سياسي آنها  كارگيري انديشه به بررسي و

بيان   وگيري تصميم ، مكاني چنان بر قدرت تفكر عالوه شرايط زماني و هب. دصورت گير
خواهانه از حكومت  ، برداشت آرماناند آزادانه نتوانستهرأي آنها محيط بوده كه  حكم و

محور غالبا كه  يطور به .به بيان احكام واقعي شريعت بپردازند ارائه دهند و ، سياست و
را مصروف اين  و تمامي هم خود .است» سلطان پادشاه و« اصلي تحليل سياسي آنها 

تر بهترين شيوه حفظ   دقيقبه تعبيري سلطنت و روش امارت و  كه راه وكنند ميامر 
هاي  ساحت  همه شؤون و، قدرت سياسي را نشان دهند ودر پي وصول به اين هدف
دهند، اكثر آنها به اندرزگويي  ديگر حيات اجتماعي را در خدمت قدرت سياسي قرار مي

 يري از فتنه وگجلو  حفظ نظم ومنظور بهي قدرت سالطين ها تحكيم پايه خليفه و
اوامر   وها فرماننه تنها مردم را به اطاعت از   واند مرج اقدام كرده هرج و آشوب و

 نامه و  به نگارش سياست، ، بلكه فراتر از آنخواندند ميجبار فرا  سلطان گرچه جاير و
ي نگهداري ازآن ها اندرزگويي پادشاه جهت كسب بيشتر قدرت سياسي و شيوه

ي ديگر نيز به آن منوط ها ارزشكه وجود  ، عنوان واالترين ارزش قدرتي كه به .پرداختند
  .است بودهتأييد اين قبيل انديشمندان اهل سنت   مورد تأكيد و، است

                                                                                                                   
  

بيروت دار ) كتاب الفخري في االداب السلطانيه  (، خ الدول االسالميهتاري، )ابن طقطقا(محمد بن علي بن طباطبا. 1
 34ص ) م1960( هـ1380) للطباعه والنشر(صادر، دار بيروت 
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  :گويد ميي گوناگون از علم سياست ها برداشتدكتر حسين بشريه تحت عنوان 
ي باستاني به روش امروزي تخصصي ها تمدنبه علت اينكه شيوه زندگي در«

بود، علماي سياسي معموالً براي پادشاهان نشده بود وقدرت نيز مطلقه 
اندرزگوياني بودند ومĤالً مفهومي كه آنها از سياست داشتند مفهومي تجويزي 

 اين بود كه ، دكردن به عبارت ديگر چيزي كه آنها از سياست مراد مي .بود
 به حكام داد توان ميچه اندرزهايي . دولت را استوار نگه داشتتوان ميچگونه 
ي مطلقه مسلمان نيازمند چنين ها قدرتان از خطر سقوط رهايي يابد، تا دولتش

  ».اند اندرزگوياني بوده

  :وي در ادامه اظهار ميدارد 
 عنصر المعالي وماكياولي كه ، الملك نظام خواجه ، ، جاحظمقفع ابندرآثاري مثل آثار «

است مراد آنچه از علم سي، همه متعلق به اين سنت از علم سياست هستند مي بينيم
به عبارت ديگر همان انديشه ماكياولي .، چگونگي حفظ مصلحت دولت استشود مي

ودر راه نيل به اين هدف .داند ميكه امروزه از سياست وجود دارد وقدرت را هدف 

  1».استفاده از وسايل گوناگون را موجه مي شمارد
  :نويسد ميوصف اين دسته از فقها  سيد جواد طباطبايي در

ي ها شيوه نويسان عموماً به بحث دراكتساب قدرت سياسي و امهن سياست«
جلوگيري » خروج خوارج« ازتوان مي واينكه چگونه اند نگهداري آن پرداخته

اما حفظ قدرت سياسي  .كرد وسر رعايا را در چنبر اطاعت ملك نگاه داشت
كه  تسامح برگزار كرد و حتي زماني امري نيست كه بتوان آن را به تساهل و

 بايد به سياست ، خالي» خروج خوارج«آرامش حكمفرماست وملك از 
  2»با سياست به رتق و فتق امور پرداخت پرداخت و

  :گويد ميوي در بخش ديگري از كتاب خود 
آنها را به ي سياسي كه شايد بتوان ها ي مربوط به انديشهها نوع ديگر نوشته«

 به توجيه ايدئولوژيك ها است نامهناميد، درحالي كه مانند سي» نامه شريعت«مسامحه 
  وگيرند مي، اما در تأسيس نظريه خود از انديشه سلطنت فاصله پردازند ميخالفت 

شايد همه آنها   وها كتاباغلب اين .دهند ميكانون تفسير خود قرار  شريعت را در

                                                                                                                   
  

 7-6ص ) ، 1366) ع(انتشارات دانشگاه امام صادق :تهران (»مباني علم سياست «، دكتر حسين بشيريه. 1
 دفتر نشر و فرهنگ ، ،تهران(چاپ دوم» انديشه اسياسي درايران درآمدي فلسفي بر تاريخ  «، سيد جواد طباطيايي. 2

  20ص ) ،1368اسالمي 
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اهللا  الملوك فضل سلوك( وكتاب اند شافعي نگارش يافته  مطابق فقه حنفي و–

.»يكي از بامعناترين آنها است)  خنجي اصفهانيروزبهان
1  

 ،  كه شدهاي ه از فقها نيز سياست را نه به معناي صرف حفظ قدرت به هر وسيلاي هپار
د كه كردن  مذهبي و يا اخالقي تلقي مي، بلكه به معناي رسيدن به اهداف خاص معنوي 

 آنها از سياست تفكري  اشتهار دارند كه برداشت، به فرجامگرايان و يا مدينه سازان
 ابوالحسن بن ابوذر، ، كساني چون ابونصر فارابي.خواهانه است  گرانه وآرمان غايت

تعريف نيز سياست را عبارت از انتقال انسان از يك مرحله فروتر به  كه در... سينا و  ابن
 ، تپنداشتند و اين نظر را كه براي حفظ قدر ايصال او به خير اعلي مي مرحله باالتر و

سياست وسيله « سازش با همه امور خير وشر ضرورت دارد،نپذيرفته وتأكيد داشتند كه 
آثار ابونصر »هدف اين است كه انسان را به سعادت برساند، نيل انسان به سعادت است

  2.وضوح به نمايش گذاشته است فارابي چنين طرز تفكري را به
 آراء، فتاوي و تفكرات اين دسته يي ازها بخش كه كند ميضرورت ايجاب  ، هر حال در

 حكام فاسق و  عليه سالطين وبار خشونتاز فقها را درخصوص مشروعيت انقالب وقيام 
  : اجمال مورد اشاره قرار خواهد گرفتطور به كه ذيالً ، بررسي گذاريم جاير به بحث و

  
   عبداهللا بن مقفع)الف

ن حنيف اسالم را برگزيد و با  آيي، ر ايرانيوشهمعبداهللا بن مقفع از سياستمداران 
تبحري كه در قوانين وآيين پادشاهان ايراني به دست آورده  فراگيري اصول اسالمي و

به » ادب الوجيز للولد الصغير«و»ادب الكبير وادب الصغير«ي با ارزشي چون ها كتاب، بود
رچند ه. متهم بودبودن  به زندقيا همه فضليتي كه داشت از زبان جاحظوي ب.جاي نهاد

 3.است كرده كه او چطور خودش را فراموش اند  نوشتهحظبرخي نيز در توضيح بيان جا
 ورزد، پند و ميبدان اهتمام » ادب الكبير وادب الصغير«درهر حال آنچه را كه وي در 

آداب معاشرت و برخوردهاي اجتماعي  نصيحت جهت رعايت نكات اخالقي و
زراء وهمچنين بيان كيفيت جلوس و مصاحبت شهروندان با يكديگر ونيز با امراء و و

                                                                                                                   
  

 27 ص ، همان. 1
تصنيف ابونصر »سياست مدينه «: ونيز رجوع شود به 9 ص ، دكتر حسين بشيريه،  رجوع شود به مباني علم سياست.2

 163ص ) ،1358 ، انجمن فلسفه ايرانانتشارات ، تهران (،  ترجمه وتحشيه از دكتر سيد جعفر سجادي، فارابي
 6ص )،1956 دارالفكر مكتبه لبنان ، بيروت، (مقدمه مصجج ، «ادب الكبير و ادب الصغير«عبداهللا بن مقفع . 3
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مقربان ووزراء وهمچنين بيان كيفيت جلوس ومصاحبت مقربان ووزراء با پادشاه 
وسلطان است، از طرف ديگر شيوه فرمان روايي وامارت سالطين واميران بر توده مردم 

ه هدف او حفظ مصلحت پادشاه وعامنهايتا  كه كند مي سياست نامه بيان صورت بهرا 
. گذارد ميبه بحث » مطلب«مردم با به كارگيري اندرزهاي اوست كه همه را ذيل عنوان 

ي سيرالملوك، نوشته ايرانيان باستان ها عبداهللا بن مقفع در تدوين كتاب خود از رساله
 و حتي برخي از آنها را به زبان عربي جهت استفاده امرا وزمامداران است بودهبي بهره ن

  .است دهكربه عربي ترجمه 
  :از اندرزها ونصايح وي به رعيت اين است كه 

پروردگار خويش را از خود خشنود بنما واگر امير وسلطاني برتو امارت « 
  1».بايد رضايت وخشنودي او را جلب كني كه اين از نيازهاي تو است« داشت

  :نويسد ميخواجه نصيرالدين طوسي نيز دراخالق ناصري ضمن اشاره به اين مطلب 
را   كه اگر سلطان تورا برادر گرداند تو اواند  آوردهمقفع ابنآداب  رد«

 تو در تعظيم او زيادت كن و ، خداوندگاران و اگر در تقريب تو زيادت كند
دعا در هر  ملق لفظي مانند تضرعات متواتر و خدمت او منزلتي يا بي چون در

 روه وشرايط خدمت ملوك رياضت نفس بود بر مك .لفظي استعمال مكن
كتمان   امور بر هواي ايشان وكردن مقدر موافقت ايشان در مخالفت رأي خود و

 تصديق اقوال و و... اسرار و بحث ناكردن از چيزي كه تورا بدان وقوف ندهند
تزيين آراي ايشان ونشر محاسن وستر مساوي و تقريب آنچه آن را نزديك 

نت خود برايشان واحتمال وتخفيف مؤو.خواهند وتبعيد آنچه آن را دورگردانند

  2».مؤونت ايشان وبذل مجهود درطاعت به عادت گرفتن
  :نويسد ميي ديگري از ادب الكبير، ها بخشوي در 
آن هنگام كه حاكم صالحيت به خرج داد و امور مملكت را تدبير كرد وبه «

ي حكومت ودولت را استحكام بخشيد ها جريان انداخت و بدين وسيله پايه
ينتر مملكتي را نيز به صاحبان فن سپرد، ديگر هيچ عيب وايرادي وشؤونات پاي

 به لعب ولهو وسرگرمي ، بر پادشاه نيست كه به عيش و عشرت وتنعم پرداخته

                                                                                                                   
  

 20ص ، دارالفكر، 1956 ،  بيروت،  ادب الكبير وادب الصغير، عبداهللا بن مقفع. 1
 چاپ اول ،  عليرضا حيدري–مقدمه مجتبي مينوي  با تصحيح و، اخالق ناصري، خواجه نصيرالدين طوسي. 2

 319-318ص ) 2536، انتشارات خوارزمي:تهران (
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  1.»دل مشغول دارد
  : كه كند ميي قدرت پادشاه چنين سفارش ها  درتحكيم پايهمقفع ابن

 را كامالً شود مينها حاكم وامير بايد جريانات امور مردم وآنچه مربوط به آ«
به اصالح اوضاع واحوال  دلجويي بپردازد و تحت نظر گرفته و به كاوش و

مشكالت را برطرف كند،به نيكان واحرار وبهبود حال آنها   موانع و، پرداخته
 درقلع وقمع ، نيز آن عده كه بناي شرارت وپستي دارند، باز داشته اقدام كند و

 مترصد طغيان و سركشي وآشوبند همت وسركوبي افراد پست و لئيم كه
نيز از  هراس كند و پادشاه بايد از كريم آن دم كه گرسنه و نادار است، .گمارد

 بپرهيزد كه اين دو مايه زوال دولت ، اند خبيث كه به سيري رسيده افراد لئيم و
  2».اويند

 چنان مدهوش هيبت و شكوه پادشاه قرار گرفته است كه نه تنها مقفع ابن
؛ بلكه كساني كه از فعل كند ميتراض و سخن حق گفتن در قبال پادشاه جاير را نهي اع
نزد  را در آنكه كراهت خود ، ازورزند ميبه آن كراهت  رفتار سلطان ناخوشايندند و و

  :نويسد ميدراين باره  .دارد  ميدرباريان نيز ابراز دارند، جداً پرهيز  نزديكان و
را  عمل وي تو داري واز رأي و  امير مكروه مي وهرگز از آنچه برگاه هيچ«

 خوش نيايد به وزير يا وزراي سلطان و يا درباريان قصروي درميان مگذار و

  3.»شوي نميمؤيد  اين راه موفق و كه تو در شكوه ننما،
نيز بياناتي مشابه » ادب الوجيز للولد الصغير« دركتاب ديگر خود به نام مقفع ابن

  :پردازيم مييي از آن ها به گوشه كه است كردهايراد 
مغالبت او نباشد، برابري  كسي كه ترا طاقت مقاومت و با پادشاه و ، اي پسرم«

  4»مبارزات مسپر طريق مكابره و و همسري مجوي و
گرايانه است كه هدفش حفظ   مصلحت،  از سياستمقفع ابن كلي برداشت طور به

 وي ،  در تعارضوليكن .ت مردم استامني نيز تأمين سالمت و حراست از حكومت و و
سكون  وي پيوسته مردم را به سكوت و .دهد ميمردم ترجيح منافع  را بر منافع سلطان

                                                                                                                   
  

 29ص ،  ادب الكبير وادب الصغير، عبداهللا بن مقفع. 1
 31ص ، همان .2
 53- 52ادب الكبير وادب الصغير ص ، عبداهللا بن مقفع. 3
جه نصيرالدين طوسي به تصحيح و اهتمام غالمحسين  ترجمه خوا،  ادب الوجيز للولد السغير، عبداهللا بن مقفع. 4

 64- 63 ص ، 1340، چاپخانه رياحي، اصفهان، آهني
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 رعايت تواضع و  وكند مي مكروه ناپسند او سفارش دستورات در مقابل مظالم و
 .كند مينابودي قلمداد  ابتعاد از مهلكه و مقابل حاكم را شرط سالمت و فروتني در

 جهت پايداري و  وكند ميسفارش  انصاف توصيه و حال حاكم را نيز به نيكي و عيندر
  .كند ميها و پيشنهادهايي را ارائه  حل ي قدرت او، راهها استحكام پايه

  
  )ق. هـ255متوفي (جاحظ ) ب

ابوعثمان عمر وبن جاحظ از جمله فقها ومتفكران معروفي است كه جهت مصلحت 
اندرز  ابقاي امارت آنها از هرگونه پند و قدرت سالطين وحراست از  حفظ و دولت و

به تبيين يك سلسله آداب  »التاج«وي درسراسر كتاب .ارشاد، دريغ نورزيده است و
محبت « ورسومي كه بايد نسبت به سالطين جبار انجام داد، تحت عناويني از قبيل باب 

رسوم عجم   اغلب ازكتب وكه» آداب تلطيف كالم به هنگام سخن با ايشان به پادشاه و
وي همچنين وظايف و  .هند مأخوذ است واصالً ارتباطي با اسالم ندارد،پرداخته است و

 امرا بر كردن يا دو زمامدار با يكديگر و نيز نحوه سياست پادشاه و نحوه  معامله دو
 ها استدالل .كند ميتوصيه  سلطنت را مشخص و پايداري واليت و رعيت جهت دوام و

رسوم و سيره پادشاهان ايراني ازجمله اردشير  اهين او بيشتر با تمسك به آيين وبر و
 كه رسد ميچنين به نظر  .است شدهخسرو پرويز پرورده  بهرام گور و ، بابكان، انوشيروان

نظري او از رفتار  اندرزها و نصايح جاحظ به زمامداران وقت، بنا به تجارب عملي و
از طرف ديگر  .است بودهسفاك تاريخ  الطين ستمگر وسيره وروش س امراي معاصر و

كه توسط » التاج درسيرت انوشيروان « نظير ) تاج( وكتب ديگري تحت عنوان ها نوشته
 او قوت بخشيده و  نظريه سلطنت را در، نويسندگان تاريخ ماقبل خود به نگارش درآمده

ابقا و  زاين رو درا.فره ايزدي را به رسميت شناخته است حق حاكميت شاهنشاهي و
ستمگر از هر اندرزي تسامح و  اميران نيكو و ي حكومت پادشاهان وها ارساء پايه

ها  مالك قوانين اسالم است كه در  اصول ورود ميآنچه صحبتي ن و از .ورزد تساهل نمي
عمل  توصيه حكام در راهنمايي و و معيارهاي خود براي تشخيص صحيح از سقيم و

  1.است شده ناي هبدان هيچ استفاد
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 فرمانبري خصوص به چراي توده مردم و چون و وي در مورد اطاعت بي
  :نويسد ميپادشاهان  دانشمندان از زمامداران و

به  اول آنكه بر دانشمندان واجب است كه به تعظيم پادشاهان قيام كنند و«
زيرا . تفخيم آنها همت گمارند گزاردن و به سپاس تكريم ايشان بكوشند و

قدرت خويش  از دگار جهان ايشان را به كرامت خود مخصوص كرد وپرور
قسمتي از اماكن را به ايشان مخصوص  و .اي به ايشان عطا فرمود شمه

  1.»دانست

  :گويد ميوي 
ام چونانكه اردشير بابكان گفته  براثر اين تأليف راه خوشبختي را به مردم نموده«

هان است وخوشبختي پادشاهان  به فرمانبرداري پادشاها ملتاست وخوشبختي 
  .»به فرمانبرداري خدا

جاحظ درخصوص اطاعت وفرمانبري پادشاهان فاسق و ملحدي چون فراعنه 
  :دارد ميمصر اشعار 

 كه ابن ابي نجيح از مجاهد در اند درباره آيه اخير ياران ما از ورقا روايت كرده«
ز طريق احترام روي وا(»كنيه وي را بخوانيد«  شنيده است كه 2تفسير اين آيه

و خداوند بدان جهت اين فرمان را داده است كه حقوق پادشاهان را ) نگردانيد
يعني امر . اگرچه مانند فراعنه مصر بر مردم شوريده باشند.بر مردم معلوم سازد

فرموده است كه با پادشاهي اگرچه ملحد باشد با ادب سخن  گوييد وبا كلمات 
ست فرمان خدا درباره پادشاه گناهكاري چون اين ا. پسنديده مقابلت كنيد

وبا پيامبران دشمني داشت و منكر بود چه . كرد ميفرعون كه ادعاي خدايي 
 دين وحامي ي كه خداپرستند و عادل ونگهبانخواسته نسبت به پادشاهان

. به جاي پيغمبران بنشينند ونمايندگي خداوندگار را گزينند. فرايض وآيينند
 و در رديف اطاعت خود است كرده اطاعت ايشان را واجب والبته خداي جهان

  3».وپيغمبران قرار داده است

نقياد سالطين  سفارش وتوصيه به اطاعت و ا،  جاحظشود مي مشاهده كه چنان
  .شود ميعدل و حق قايل نامراي  امراي جور و ظلم و و تمايزي ميانكند مي
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  )ق. هـ485-408( طوسي الملك نظامخواجه ) ج
 وزير سالطيني چون آلب ارسالن ،  تابع فقه شافعيالملك نظامي حسن خواجه ابوعل

حوزه سياست دو وي از نادر انديشمنداني است كه در هر . وملكشاه سلجوقي بود
  :است وبه تعبير مينوي  نظري وسياست عملي گام نهاده

  طوسي بود كه تا حديالملك نظام فقط خواجه ، در دوره تاريخ اسالمي ايران«
  1».حايز شرايط يك زعيم حكيم بود

ي ها خواجه نيز ازجمله دانشمندان مصلحت گرا بود كه جهت تحكيم پايه
 راه حل پيشنهاد مي نمود ودر سياست ، حكومت پادشاهان واستحكام نظام سياسي وقت

  .شتونامه دراين خصوص پند و اندرز مي ن
ره وسنت اميران  سياست و قلم تدبير خواجه بود كه مخالفان سيواسطه به

  :نويسد ميجعفر شعار .سلجوقي قلع وقمع شدند
 چنان كفايت و ، در اداره امور وفتح بالد وسركوبي مخالفان اين دو پادشاه«

حسن تدبير به خرج داد كه دولتي وسيع از حلب گرفته تا كاشمر را تحت امر 
  2».ايشان آورد

  :  است كه چنين نوشته بودگوياي اين مطلب قول خواجه در پاسخ به پيغام ملكشاه
  ».اگر مي خواهي بفرمايم دوات از پيش تو برگيرند«

  :و خواجه فرمود 
  3». آن تاج بردارند، هرگاه اين دوات برداري. دولت آن تاج به اين دوات بسته است «

 كه خواجه تا چه حد در تقويت و بقاء سلطنت اميران سلجوقي شود ميمشاهده 
شيده است و سياست نامه را كه دستوري عملي جهت اداره و پايندگي دولت آنها كو

 ايدئولوژيكي سالطين جهت اعمال ، ي عقيدتيها ملك بود، انشا كرده و پايه
 . است كردهي حكمراني و كشورداري و حفظ قدرت سياسي را تقويت ها سياست
ق الهي ح« پادشاهي را ،  نيز چون بيشتر پادشاهان و دولتمردان ايرانيالملك نظامخواجه 

 لذا فصل اول سياست نامه با اين مطلب ، كند مي اعطا  كه خداوند به پادشاهداند مي» 
  : كه شود ميآغاز 
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ايزد تعالي درهمه عصري و روزگاري يكي را از ميان خلق برگزيند و او را به «
 و ها دلهنرهاي پادشاهانه و ستوده آراسته گرداند و هيبت و حشمت او اندر 

گذراند و آن  تا مردم اندر عدل او روزگار مي. گستراندچشم خاليق ب
  1» .خواهند مي و بقاي دولت هباشند ميه

 حق تعالي جهت وسيله بهجمالت فوق بيانگر اعتقاد وي بر گزينش پادشاهان 
 اند گونه حق و دخالتي در انتخاب پادشاه نداشته فرمانروايي و زعامت است و مردم هيچ

 سرپيچي ، حكومتتخلف از قوانين و اوامر قياد وي هستند لذا ر به اطاعت و انو ناگزي
  .از شرع مقدس و عصيان و طغيان در برابر خداست 

  :نويسد مي زمينه حلبي در همين علي اصغردكتر
اين خداست كه  : كند ميبا اين چند عبارت خواجه اساس استبداد را تشييد«

و ابداً در كار پادشاهي گزيند نه مردم و راي آنان اصالً  سلطان را بر مي
 خداست كه او را به هنرهاي پادشاهانه آراسته طور همين . مدخليتي ندارد

 و از ، نيستفتن آيين حكومت نيازي  لذا به كسب علم و تجربه و فراگر. كند مي
همين جاست كه مردي مانند سنجر سلجوقي بي آنكه سواد خواندن و نوشتن 

اه  پنجدتوان مي ، ايش او را به پادشاهي برگزيدهداشته باشد بااتكا بر اين كه خد
فرمانروايي تكيه زند و هر كاري مي خواهد بكند و هر فرماني سال بر اريكه 

  2.» براند و كسي نتواند بگويد كه باالي چشم سلطان ابروست داند ميكه الزم 

نهاي استبداد مطلقه و ديكتاتوري  خواجه با قلم تواناي خود شالوده و بنيا
 تقويت و تحكيم كرده و چنان ت راادشاهي كه حق اعتراض و انقالب در آن نيسپ

تصوري از هيأت حاكمه و سالطين به دست داده است كه عمالً نيز رأي و نظر مردم در 
  .تعيين سرنوشت خود ابداً مؤثر وذي مدخل نخواهد بود

و ستم به عدل و انصاف و احسان و پرهيز از ظلم را  حاكم درعين حال خواجه
ملك با  »الملك يبقي مع الكفر و اليبقي مع الظلم«: كه دارد مي و اظهار كند ميسفارش 

  3.د و با ستم نپايدايكفر بپ

 زمامداران خودسر و جاير بدون توجه به حال رعيت و بر همين اساس
سطان را داراي فرايزدي و «رعايت عدل و انصاف با استناد به بيانات خواجه كه 
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 بدون اينكه 1 مي خواند كه جهانيان همه عيال و بنده او هستند،كدخداي جهان
به نام ظل اهللا و نيابت از خدا . كسي حق هر گونه مخالفت و اعتراضي داشته باشد

 دكتر سيد جواد . ندشد مي مرتكب ، وش مي آمدهر جنايتي كه به ذايقه شان خ
دشاهان اعطا كرد كه خواجه مشروعيت مضاعف به پا : دارد ميطباطبايي نيز اظهار 
  :نويسد  وي مي .مزيد بر استبداد شد

و از سوي  .... داند ميپادشاه عادل را از يكسو صاحب فرايزدي ) خواجه («
سلطان كدخداي جهان  (كند ميمقايسه » كدخداي جهان«ديگر پادشاه را با 

شاه  تفاوت ميان پاداي هبا چنين مقايس) باشد و جهانيان همه عيال و بنده اويند
فرهمند و سلطان از ميان رفته و با مشروعيت مضاعفي كه به خالفت و 

از وضيع و شريف حق هيچ فردي  . گردد مي تثبيت ، شود ميسلطنت اعطا 
 كه مشروعيت از و سو دارد بيرون اي هسر از چنبر اطاعت چنين خليفندارد 

نيز ابايي  حتي از جعل تاريخ و تهمت اي هآورد و خواجه در توجيه چنين نظري
 تهمت 2 ،  و براي مثال به يعقوب ليث كه سر از چنبر اطاعت بيروت كرد، ندارد

  3».در شريعت اسماعيليان شده و بر خليفه بغداد دل بد كرد «كه زند مي
 اي هخواجه در تأييد عبارت آغازين خود دال بر اطاعت محض و بندگي پادشاه كه نتيج

   :نويسد مي ، شتداا نجز تحريم حق انقالب عليه زمامدار ر
 پادشاه را زبر دست همه مردمان آفريده است و جهانيان زير ، خداي عزوجل«

 بايد كه ايشان را چنان دارد كه ، دست او باشند ونان پاره و بزرگي از او دارند
بندگي از گوش بيرون نكنند و كمر  شناس باشند و حلقه هميشه خويشتن

 به زشتي و نمايند مي ايشان را با ايشان اطاعت از ميان نگشايند و هر وقت
نيكويي ناخويشتن را فراموش نكنند و رسن فراخ نگذارند تا هر چه خواهند 

 و از احوال هر يكي پرسيده مي دارند دانند ميازه و محل هر يكي اند  كنند و

سپس در و  . اند جز آن نكنند كه مثال يافتهتا پاي از خط فرمان نتوان مردن و 
  4» آورد ميكالم خود از بوذرجمهر نخبگان نقل قول  اثبات

 ، سواي طرز تفكر خواجه كه بر محور سلطنت و حق الهي پادشاه استوار بود
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شخص او از جمله زمينداران بزرگ و مالكان بود كه با هر گونه جنبش آزاديخواهي 
انقالب  شيعيان و اسماعيليان كه خروج و ،  با رافضيانويژه به . خلق مخالفت داشت

لي و ستمگرانه سالجقه مسلحانه آنها را زنگ خطري براي سقوط حكومت فئودا
  . دانست مي
  
   باقالني )د

   :گويد ميباقالني 
يي همچون آدميان مي ستايند و به حديثها ها ويژگي كساني كه خدا را با «

امام و پيشوا بر اثر فسق و فجور و ظلم بر مردم و  : گويند ميگرمند  پشت
 و چيرگي به ناحق بر اموال مردم و آسيب رساندن بر پيكر مردم و استيال

 از ، ريختن ناحق خون مردم و ضايع ساختن حقوق و تعطيل كيفرهاي الهي
 و بر مردم واجب نيست عليه زمامدار قيام شود ميامامت و رهبري خلع وعزل ن

انند و از  بترس رااو،  است به سبب اعمال نارواي وي بلكه واجب، و خروج كنند
 اطاعت و فرمانبري ، امري كه معصيت خداست و مردم را بدان فرا مي خواند

  ».نكنند

  : كه دارد ميوي سپس اظهار 
احتجاج و  )ص(جمهور اهل سنت در اين قول خود به اخبار زيادي از نبي «

 وجوب اطاعت ائمه و درخصوص و نيز از صحابه رواياتي اند استناد كرده
 هر چند اين پيشوايان به جور و ستم بپردازند و ، اند هرهبران خويش آورد

  1». دارايي مردم را به غارت برند
  

  ) هـ ق 505ـ 450( ابوحامد محمد غزالي )هـ
محمد غزالي فقيهي ايراني و اشعري مذهب بود كه ضمن پرورش ايده آلها و  ابوحامد

 . داشت يز از نظر دور نمي واقعيتهاي دنياي سياست و رابطه آنها را ن، ي فاضلهها آرمان
 بعد از ترك خصوص بهبرداشت مصلحت گرايانه او از سياست در بيشتر عمر او 

دادن به  نشيني موجب شده بود تا غالب انتشارات او در قالب پندگويي و موعظت زاويه
 شخصيت امام محمد غزالي حال عين در ، پادشاهان جهت حفظ قدرت سياسي جلوه كند
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او درخصوص حق شورش و انديشه  بغرنج بوده و شناخت دقيقي از بسيار پيچيده و
 در تميز بين اين حقيقت كه او واقعاً خصوص به . انقالب براي مردم بسيار دشوار است

 انقالب ، و اعتقاداً مخالف امر به معروف و نهي از منكر مسلحانه مردم و به عبارتي
يز اين باور را داشته كه حاكم جاير  يا اينكه خود ناست بودهخونين عليه حاكم جبار 

بايد امر و نهي شود و تا سرحد شهادت بايد با او در جهت فعل معروف و ترك منكر 
حد و حصر پادشاه مانع از   اما شرايط نامساعد زمان و قدرت مطلقه و بي. ستيزه شود

 ،  استساخته ه و عمالً هر حركتي را در نطفه خفه ميشد ميي انقالبي ها حركتپيروزي 
پادشاهي را حق الهي دانسته و » التبرالمسبوك في نصيحه الملوك «چرا كه غزالي در 

 كه مردم ناگزير از اطاعت و انقياد هستند و داند ميمشروعيت سلطان را از خدا 
 حاكم را سرپيچي و هر نوع شوريدن عليه نظامطريق راه هرگونه مخالفت و  بدين

  .كند ميمحكوم 
  :كند مينين آغاز غزالي كتاب را چ

آدم دو گروه را برگزيد و اين دو  بدان و آگاه باش كه خداي تعالي از بني« 
 اما پيغامبران را .  و ديگر ملوك، يكي پيغامبران. گروه را بر ديگران فضل نهاد

 ، بفرستاد به بندگان خويش تا ايشان را به وي راه نمايند و پادشاهان را برگزيد
يكديگر نگاه دارند و مصلحت زندگاني رعيت در ايشان تا ايشان را از ظلم 

 در اخبار كه چنان . بست به حكمت خويش و محلي بزرگ نهاد ايشان را
، يعني كه بزرگ و برگماشته »سلطان سايه خداست بر روي زمين«شنوي كه  مي

 پس ببايد دانستن كه كسي را كه او پادشاهي و . خداست برخلق خويش
 و با ملوك . بودن  و پادشاهان را متابع بايد،  بايد داشتن دوست، فرايزدي داد

از «:  و دشمن نبايد داشتن كه خداي تعالي گفته است ، كردن منازعت نشايد
 تفسير اين چنان است كه مطيع 1».  رسول خدا و اولي االمر او پيروي كنيد، خدا

ي تعالي دين  پس هر كه را خدا.باشيد خداي را و پيغامبران را و اميران خويش
 بايد كه پادشاهان را دوست دارد و مطيع باشد و بداند كه اين ، داده است

  2»....پادشاهي خداي دهد و آن را دهد كه او خواهد 

 كه غزالي در اين چند جمله چطور اساس ديكتاتوري و استبداد شود ميمشاهده 

                                                                                                                   
  

 58 آيه ، سروه نساء .1
 82 و 81ص )  هـ ش1361 ، چاپ جالل همايي انتشارات بابك: تهران ( نصيحه الملوك ، ابوحامد محمد غزالي .2

 44ـ 43 صص ،  م1968 چاپ قاهره ، و التيرالمسبوك في نصيحه الملوك
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 با اعطاي حق الهي  و، است كردهسالطين و پادشاهان جور و ستمگر را تحكيم و تقويت 
 است كرده حق هرگونه مخالفت و شورشي را عليه حاكم از مردم سلب ، سلطنت به آنها

االطالق در  و با همين باور خود يعني اطاعت بي چون و چرا از پادشاه و تسليم علي
 دهد ميي سلطان است كه فتوا به قتل كشتار شيعيان و اسماعيلياني ها فرمانبرابر اوامر و 

متن فتوا چنين . ليه زمامداران زورمدار و سالطين جاير قيام مسلحانه كرده بودندكه ع
  :است 

بدترين خلقنند و ) يعني اباحتيان و زندقيان (پس بيايد دانست كه اين قوم « 
 و ايشان را كردن  و با ايشان مناظره.بدترين امتند و عالج ايشان مأيوس

 ايشان و ريختن خون ايشان نصيحت گفتن سود ندارد كه قمع و استيصال
  1». واجب است و جز از اين طريق نيست اصالح ايشان

   :كند مي فتواي ديگر غزالي بر همين مضمون تأكيد 
است  بر سلطان و پادشاهان و واجب  .تر از آب باران بدان كه قتل ايشان حالل«

ان ا از نجاست و رجاست ايشايشان قهر كنند و قتل كنند و پشت زمين ربركه 
ند و با ايشان دوستي و محبت نشايد كرد و ذبيح ايشان را نشايد پاك كن

 و خون ملحدي ريختن اوليتر است كه هفتاد كردن خوردن و نكاح ايشان نشايد
  2». كافر رومي را كشتن

 باب مستقلي را به امر به ، كه همين مؤلف در احياء العلوماست در حالي اين 
اده و بخش اعظم آن را به بحث و گفتگو در امر به معروف ونهي از منكر اختصاص د

 شود مي وي متذكر . معروف و نهي از منكر مردم در قبال امرا و سالطين  پرداخته است
  :كه 

 به حكم ، هر كسي تخلف و عمل منكر و ناپسندي را از امير و پادشاه مشاهده كرد
معروف و نهي از منكر كند گر چه وظيفةديني و شرعي خود با رعايت مراتب بايد او را امر به 

 ليكن مراعات اين شرط را بايد بكند كه ضرر و آسيبش . در اين راه كشته و خونش ريخته شود
 نزند و خود تحمل مصايب را بكند كه در غير اينصورت امر و اي هبه افراد ديگر جامعه صدم
  3. نيست نهي در مقابل سلطان جايز

                                                                                                                   
  

مدي فلسفي بر تاريخ انديشه سياسي در درآ: ، به نقل از 88ـ 87 صص ، فضائل االنام من رسائل حجت االسالم. 1
  314 ص ،  تأليف جواد طباطبايي، ايران

ـ 72، صص 1348 انتشارات بنياد فرهنگ ايران ،  تهران،  ترجمه فريده بدره اي،  فداييان اسماعيلي، برنارد لويس. 2
73. 
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 غزالي است كه فهم دقيق نظريات فقهي او چندان با توجه به همين آراء و فتاواي
 ابوحامد غزالي شخصيتي است بغرنج و استثنايي و به ، آسان نيست و به گفته طباطبايي

ي متنوع ديگر كه ها سياسي وي بيش از زمينهر ما اين بغرنجي در قلمرو انديشه نظ
 ولي . است در خور توجه و شايان بررسي است كردهغزالي در آنها زور آزمايي 

 ،  تا ضمن توصيه و مصلحت طلبي براي پادشاهكند ميرفته غزالي سعي و تالش  هم روي
  1. ي شرع نيز ملزم و متعبد سازدها فرماناو را به قوانين و 

  
  ) هـ ق 778متوفي (ابن تيمه  ابوالعباس احمد)و

ام حمله  هنگهب است كه در فقيه و عالم سياسي حنبلي مذ، ابوالعباس احمد بن تيميه
در  وي حكومت مبتني بر زور و استبداد را . تاتار به دمشق به مقاومت و نبرد پرداخت

تأييد كرد و به رسميت شناخت و براي استمرار و ابقاي سالطين بر چارچوب شريعت 
 و اندرزگويياريكـة قدرت و اكتساب بيشتر اقتدار و مشروعيت سلطنت، به 

 به نام انقالب عليه زمامداران و اي پديده او با  كليطور به . خواهي پرداخت مصلحت
 به نظر او حداقل .  ستمگر و يا دادگستر به هر نحوي موافق نبود، اميران عادل يا ظالم

كاري كه از عهدة مردم ساخته است و بدان ملزمند طغيان و سركشي در آن قسمت از 
لذا در كتاب  .ا استي صادره از پادشاه است كه متضمن معصيت خدها فرماناوامر و 

  :نويسد مي» السياسه الشرعيه«
 اموال وحكم به كردن برمردم است كه اولي االمر را دراداي امانات، قسمت«

، اطاعت و فرمانبري كنند، مگر اينكه امر به معصيت خدا ها جنگ وكردن عدل
ديگر برمردم واجب نيست كه . نافرماني خدا حكم كردند كنند كه اگر به گناه و

   2»  چرا كه فال طاعه لمخلوق في معصيه الخالقعت و فرمانبري كنندطا

فتنه وآشوب ،  وخروج مسلحانه مردم عليه حاكم رابه همين جهت او انقالب

                                                                                                                   
  

 : داليل فراواني دارد از آن جمله ، اي ملتزم شده زالي به چنين ايدهاينكه چرا غ .1
 و اگـر احيانـاً فـرد شورشـي و           اند  كرده  ميـ قدرت بي حد و حصر پادشاهان كه هر مخالفي را به شدت سركوب               

   .است شده ميه او نيز در نهايت به يك ديكتاتور جديد تبديل شد ميكودتاچي پيروز هم 
   .است بوده رو روبهاز قيام عليه پادشاهان كه معموالً با شكست ـ آثار سوء حاصله 

  .نهايتاً معني ندارد» سلطان  حكومت بي«ـ حاكميت تئوري مبني بر اينكه 
  )37ص ،  پيشين،  تفكر نوين سياسي اسالم، حميد عنايت :نگاه كنيد به (
 7ص) م1960 - هـ1279 مطبعه دارالجهاد، :مدينه( السياسيه الشرعيه في اصالح الراعي والرعيه ، ابن تيميه .2
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ضمن انكه . كه مفاسد ومضراتش بيشتر از منافع آن استداند ميوخونريزي بي ثمري 
فلذا مردم را به .چنين عملي با نص صريح احاديث و روايات نبوي در تعارض است

  سكوت و قعود فرا مي خواند
 رويكردهاي مختلف در عالم تسنن را نسبت 1» منهاج السنه النبويه« ابن تيميه دركتاب 

  2:كند مي حكومت چنين دسته بندي مسئلهبه 
كساني كه معتقدند به مجرد بيعت با يك قريشي امامت او منعقد شده : دسته اول 

 نفاق و ،  اگرچه مستور الحال ويا درنهايت فسق، شود ميواطاعتش بر جميع خلق واجب 
  .كفر باشد

 ووجوب اطاعت را كنند نميدسته دوم ؛ گروهي كه اطاعت دركليه شؤؤن را تجويز 
، لذا اگر امام عادل هم باشد، چون به كاري دانند ميمنحصر به توافق حكم صادره با شرع 
س اگر حاكم فاسق بود، اما حكمي  وبرعكشود ميخالف شرع حكم داد، اطاعتش زايل 

 ، البته هستند كساني هم كه حكم را عام دانسته.شود ميموافق با شرع داد، اطاعت او واجب 
  .معتقدند حاكم چون فاسق شد در هيچ امري نبايد ازاو اطاعت كرد

، اند تميز قايل شده...  حكمرانان اقاليم و،  حاكم اعظم، دسته سوم؛ آنان كه بين امام
لذا .كه در سطوح باال ايجاد تغيير وتحول بدون خونريزي وفساد ميسر نخواهد شدچرا

او  قيام عليه ، اگر عزل حاكم مبتني بر فسادي باشد كه بيشتر از منافع عزل حاكم باشد
 رأي جمهور اهل تسنن مبني بر عدم جواز قيام عليه حاكم ستمگر علت. جايز نيست

  .شود ميازهمين جا ناشي نيز
هايي كه دارد   وخرابيها خونريزي كلي ابن تيميه انقالب وقيام را به علت طور به
 كه سلطان و پادشاهي كه قدرت و شوكت يافت كند ميوي استدالل .كند ميتجويز ن

عزل و سرنگوني او جز با فتنه و آشوب و تباهي ممكن نيست و اگر قرار باشد اسقاط 
اشته باشدكه از فساد بقاء او بيشتر و سرنگوني او مفاسد و مضراتي را به دنبال د

و به همين جهت .باشدجايز نيست كه جهت دفع مفسده به اعظم الفسادين روي بياوريم
عليه سلطان ولو سلطان ظالم فتواي مشهور اهل سنت بر عدم جواز خروج و قيام 

                                                                                                                   
  

» منهاج الكرامـه فـي معرفـه االمامـه        « جالب توجه اينكه ابن تيميه اين كتاب را در رد قول عالمه حلي دركتاب               . 1
 كـه ابـن تيميـه نهايتـاً نظـر عالمـه را              رسـد   مينگاشته است وچون محقق دوكتاب را مطالعه كند به اين نتيجه            

  .رآن ارائه نداده استعمالً ردي ب پذيرفته و
 ،  مـصر (،   بهامش الكتاب المسمي بيان مواقفـه صـريح المعقـول لـصحيح المنقـول              ،   منهاج السنه النبويه   ،  ابن تيميه . 2

 87-86، ص 2 ج )،  هـ1321 ،  الطبعه االولي، المطبعه الكبري االميريه
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السلطان  «بدين صورت مي پروراند كه» السياسه الشرعيه«اين مطلب را دركتاب .است
 كه است شدهو گفته پادشاه سايه خدا بر روي زمين است يعني »  هللا في االرضظل ا

شصت سال تحت حكومت سلطان ظالم بهتر است از شبي بدون سلطان و تجربه نيز 
ضمن .اطاعت كامل شودولذا ضرورت دارد درحيطه شرع ازاو1.است كردهاين را ثابت 

 وظيفه مردم .دهد مينه انقالب حكم بدر قبال ملوك و پادشاهان اينكه به هيچ وجه 
  ه ك چيز ديگري نيست بر جور و ستم حاكم ظالم و ترك قتالدرچنين حاالتي جز صبر

ن كار بهترين امور براي بندگان خدا در دنيا و آخرت است و متخلف كار خيري اي
  2.انجام نداده جز ايجاد فساد و تباهي

  
  )ق. هـ381متوفي ( ابوالحسن محمد بن يوسف بي ابي ذر)ز

ابوالحسن بن ابي ذر يكي از مشاهير سياسي اسالم، همانند فقهايي چون فارابي وابن 
خير برتر  عادت وكسب س يش بر طرح مدينه فاضله وها نوشته سينا، محور مطالعات و

 فلسفي وي براين است كه –تفكرات سياسي  .قرار گرفته است ، رشد و تعالي انسان و
بختي تنها هدفي بود نيك وشبخت وخوشحال كرد وسعادت و انسان را ختوان ميچگونه 

 فارابي وديگر فالسفه اسالم، آنچه در ، ابوالحسن عامري.مد نظر داشتكه في نفسه 
 .است بودهسقراط   ارسطو و، اقتباس از افالطون  تلخيص واند زمينه سياست نگاشته

 نانيان از اندرزها ويادگيري اصول عقايد سياسي يو جز تعلم و ه عامري كه بخصوص به
هرمز نيز جهت اصالح   سابورين، اردشير و، نصايح پادشاهان ايراني چون انوشيروان

 بهره كردن يافتن وخوشبخت دابير عملي جهت سعادتت اصول اخالقي و امور مملكت و
  بعضاً نيز به برخي از اخبار و، است كردهعمل به آنها را توصيه و سفارش   وجسته

 به مالك اشتر و) ع(هاي حضرت علي  فرمايش و) ص (اكرم از پيامبر روايات منقول
  :نويسد مي مجتبي مينوي كه چنان .است كرده استدالل ديگر اصحاب رسول استناد و

ي عربي مؤلفات افالطون و ها از ترجمه تدابير را مؤلف كتاب اين اصول و«
 مات واندرزها وبا نكات و تعلي ساير فالسفه يونان استخراج كرده و ارسطو و

 مناسب و عرب يافته است و دستورها و حكاياتي كه دركتب ايران وهند و

                                                                                                                   
  

  240 ص ، 2 ج ،  منهاج السنه النبويه، ابن تيميه .1
 241-166ص ، پيشين .2
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 كتابي در سيرت و  درآميخته و، ي يونانيون تشخيص داده استها مؤيد گفته
  1».تدبير، ترتيب داده است اصول تربيت و قوانين سياست و اخالق انسان و

نظمي را به دنبال  بي فساد و ، تحول ووي همچون افالطون اين باور را دارد كه تغيير 
 همه به يك سنت عمل كنند ، لهذا الزم است براي جلوگيري از اختالف .خواهد داشت

 آن بود كه همه خصايل نيكو را ، پندار وي از سنت 2.سود را درآن باز يابند وخير و
هاي ناپسند آنگاه خصلت.ترتيب بر شمارند و راه وروش وصول به آن را نيز ارائه دهند به

. هاي ناروا را نيز بنمايانند اين خصلت احتراز از ، مشخص كرده و رذايل را تعريف و
هاي احتمالي اجتماع  نيز  ا و ناگواريه رنج ، ها  شقاوت، ها ها، خوشبختي خوشي  همچنين

  3.شودداده ، آموزش و تعليم مردمبه عامه  و قرار گرفته ييمورد شناسا
مالك ومناطي است كه » سنت«: كه دارد ميوري اظهار مري نيشاباابوالحسن ع
 تا ازاين راه مردم به طريق و .آن پيروي شود ملك قرارگرفته و از بايد قدوه پادشاه و

  :نويسد ميسلوك سعادت كشانده شوند، لذا به نقل از افالطون 
راه كشيدن عامه مردم به بندگي وطاعت در سلوك طريقت وروش سعادت «

حركت نكند مگر به  را قدوه والگوي خود سازد و» سنت«ادشاه اين است كه پ
ونيز سزاوار است كه ... تحريك سنت وسكني نگزيند مگر به تسكين آن 

خودرا سرمشق و الگوي زيردستان خود از اوالد و خويشان وخواص ووالت 
امور خود دراياالت، قرار دهد ونيز اهل وعيال وفرزندان وخاصگان وواليان 

 مناسب براي ديگران وافراد زير اي ه به نحوي باشند كه الگو وقدوامور نيز
دست قرار گيرند وشايسته است كه به واليان امور امركنند كه از افراد زيردست 
پيمان بگيرند كه آنها نيز خودرا الگو و سرمشق خويشان و فرزندان خود قرار 

معاً بر قطب ي كه درنهايت همه اهالي مملكت وتوده مردم جطور بهدهند، 

  ».است» سنت«واحدي اداره وبر وفق آن آراسته شوند وآن قطب 
 است شده براي سنت قايل اي ه عامري نيشابوري چنان اعتبار وارزش فوق العاد، بنابراين

اگرچه مفهوم  .داند مي بستن آن كار به فهم و  را درها انسانسعادت  كه رمز خوشبختي و
گونه استنباط كرد كه   اينتوان مي كلي طور به، است هشد فراگير و تعريف ن، سنت؛ عام

                                                                                                                   
  

 انتشارات ، تهران(،  به انضمام مقدمه،  مقدمه السعاده واالسعاد، تأليف ابوالحسن بن ابي ذرالعامري، مجتبي مينوي. 1
 ص ج) ، 1366 ، دانشگاه تهران

  212 ، همان. 2
  بعد   و24 السعاده واالسعاد، ص ، ابوالحسن عامري. 3
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آل   آن را ايده، يا فارابي طراح آن بوده  است كه افالطون واي هغرض او ازسنت، انديش
 كه طرفدار انقالب باشد، دتوان مي ولذا همچون ايشان نخواندند مي) كمال مطلوب(

 مردم را امر ، سياستمداران  پادشاهان و1 پس از نقل اوصاف عاليه وممتاز ،براي همين
  : كه كند مي اين جمله را از انوشيروان نقل ، به فرمانبري از ايشان كرده

تعالي به حقيقت پادشاهان را بيافريده تا خواست ومشيت او  خداوند تبارك و«
 جهت كه مصالح ومنافع مردم را رعايت و بدين اجرا كنند و را در خلق تنفيذ و

گوييم  ات مصون ومحفوظ بدارد و ازاين روست كه ميآنها را از گزند خطر
نتيجه آنكه قيام  و .ملوك جانشينان وخلفاي خدا بر روي زمينند پادشاهان و

  2»عليه آنان به هيچ وجه جايز نيست

  :گويد ميدر جاي ديگر ضمن برشمردن وظايف پادشاهان وي 
دشاه به بندگي عبيد ، پاكند ميملك وعبوديت دواسمي هستند كه يكي ديگري  را ثابت 

و رعيت نيازمند است ورعيت را ناچار به سري است، بهترين خصال پادشاه دورانديشي او 
درعواقب امور است وبهترين صفات رعيت وتوده مردم اطاعت وفرمانبري مستمراز حاكم در 

  3.ستها ي و چه در بدها يشؤون واوامر امير ووفاي به عهد سلطان چه در خوب

م ومردم كيي كه حاها آرمان ضمن طرح مدينه فاضله و كه عامريدشو مي همشاهد
پادشاهي را حق الهي وجانشيني و وصول به آنها هستند، ملك  دادن و ظف به انجاموم

ند هر عملي توان مياولويت  دانسته كه با استفاده از حق واليت وبر روي زمين خداوند 
چه سوء تنها به پيروي و   ببينند وتوده مردم چه خير محقق سازد و د،را كه اراده كن

  كوتاهي در اطاعت امر پادشاهان باعث وشوند ميپادشاه توصيه  ر سلطان واطاعت از ام
با اين نظر وعقيده است كه .ت وكرامت آنها خواهد شدذلت و خواري و نابودي عز

شته فقت ندا مردم سر مواقيام مسلحانه و؛ با حركت انقالبيشود ميماً روشن قطعاً وجز
  .است كرده سلب وحق انقالب را از مردم

  
   فضل اهللا روزبهان خنجي اصفهاني )ح

اهللا روزبهان خنجي فقيه و متكلم نيمه اول قرن نهم است كه در زمره فضل 
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 روزبهان نه تنها حكومت مبتني بر زور و . چون ابن تيميه قرار داردينويسان نامه شريعت
  محق واي ها به لباس دين ملبس كرده و چهر بلكه آن ر1غلبه را به رسميت شناخت

نويساني چون  نامه او نيز همانند سياست .   مورد تاييد و تصويب قرار داد، مشروع به آن بخشيده
 زمامداران فاسق وجاير پرداخت  به توجيه حقانيت سلطنت و حكومتالملك نظامخواجه 

 تفاوت كه در توجيه  سلب كرد؛ با اين هرگونه مخالفت وشورشي را از مردمحق و
  مدنظر نداشت و، نظريه سلطنت قبل از اسالم راايدئولوژيك خود از سلطنت زمامدار

ي ملوك و علماي باستان استناد نجسته است بلكه بيشتر با ديدي اعتقادي، ها به انديشه
مباني نظري سعي در اثبات ) ص(ي مذهبي وتمثيل وبرهان به اقوال نبيها جنبه شرعي و

سيد جواد طباطبايي .داشته استجمله تثبيت مشروعيت سالطين ستمگر خود از 
  :نويسد ميباره  دراين

 به توجيه ايدئولوژيك ها درحالي كه مؤلفان شريعت نامه مانند سياست نامه«
، اما در تأسيس نظريه خود از انديشه سلطنت فاصله پردازند ميخالفت 

الملوك  كتاب سلوك...دهند مي كانون تفسير خود قرار و شريعت را در گيرند مي
  2».روزبهان خنجي اصفهاني يكي از بامعناترين آنها است

توسط  استيال و واليت تنها از طريق زور و زيست كه حكومت و وي در زماني مي
 اهللا در توجه به همين واقعيت بود كه فضل با .يافت اصحاب شوكت و قدرت استقرار مي

زور را يكي از طرق انعقاد   شوكت و، ا حركت تشيعمعارضه ب در تاييد خلفاي تسنن و
  :نويسد ميچنين قلمداد كرده پادشاهي 
علما  .امامت، استيالء و شوكت است طريق چهارم از اسباب انعقاد پادشاهي و«

بيعتي و   كه چون امام وفات كند وشخصي متصدي امامت شود، بياند گفته
ان را قهر كند به شوكت لشكر، مردم آنكه كسي او را خليفه ساخته باشد و بي

خواه عرب باشد يا  خواه نه و شي باشد وي خواه قر.شود ميامامت او منعقد 

  .3»جاهل خواه فاسق و عجم يا ترك و خواه مستجمع شرايط باشد و

اعتبار   بي، مد نظر داشت را كه خود براي حاكم اي هگان وي با اين فتوا هم شرايط دوازده
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 بنابر .است كردهواليت امام را قابل خدشه   سلطه وبودن قانوني ساخته وهم حقانيت و
ر خصوصيتي ولو جاير، فاسق وجاهل اگر بتوان بر مسند عقيده او هركسي از هرجا با ه

 عصيان و سرپيچي و  وشود مي خالفت و امامت مسلمين بر وي اطالق قدرت بنشيند؛
  :نويسد يمدراين خصوص . قيام عليه امارت وسلطنت او جايز نيست

  1»واجب است طاعت امام وسلطان در هرچه امر ونهي كند مادام كه مخالف شرع نباشد«

وي  .داند ميسق وتبهكاري امام را سبب عزل و بركناري او نفضل اهللا روزبهان ف
  :نويسد مي

شرط است كه از اهل واليت باشد وسايس باشد ؛ يعني صاحب سياست باشد «
 وحفظ وحدود دراسالم كند وانصاف مظلوم از و قادر بر تنفيذ احكام باشد

  2».شود ميبه فسق منعزل ن ظالم ستاند و

تعريف جايز شمرده  حد نصيحت و مخالفت با سلطان را در وي اعتراض و
  :دارد ميچنين اظهار   وكند ميبيشتر از آن را تأكيد ن

همچنين جايز است رعيت را كه احتساب كنند با سلطان، اما رعيت را در «

  3»رسد مينصيحت ن حتساب با سلطان غيرتعريف وا

نظمي  جلوگيري از بي اهللا روزبهان درمجموع طرفدار حفظ وضع موجود و فضل
ي انقالبي ها جنبشو فروپاشي نظام سلطنت وخالفت تسنن است وشديداً با 

فتواي قتال با آنها را صادر   وكند مي  و مخالفت از جانب شيعيان معارضتخصوص به
 4»خيانت خدا ورسول كرده «دتوان ميبه نظر وي سلطان براي استقرار نظم حتي  .كند مي

 ليكن سلطان ،  امير سازد، آن امارت نافذ باشداي هفاسقي را بر بلد ، اگر جايري«زيرا كه 
 به نظر وي پادشاه هرچند درمقابل شرع و دين مسئول 5» رعايت حق نكرده باشد

ليكن درحيطه سياست و امور حكومت،  .توموظف به رعايت قوانين واحكام اس
  :گويد ميوي  .مختار است الحكم و مستقل
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».سلطان بر تغييرات وتصرفات در مدينه مستقل الحكم است«
1  

شاهان و  با اصرار مي خواهد زعامت وسلطنت  پاد خنجيدرعين حال روزبهان
 يهد وبه صبر وسكوت وعدم شورش عل را بر مردم بقبوالنسالطين فاسق وجاهل

از جانب وي حكومت وسلطنت را حق مشروع آنها دانسته كه .دهد ميسالطين فتوا 
 هرگونه تحول انقالبي عليه آنها را محكوم و  لذاوبه ارث رسيده است پيامبر به آنها 

: كند ميي خود به اخبار ذيل تمسك ها وي در تاييد گفته.داند ميمخالف اخبار نبوي 

  : فرمود- اهللا عليه وآله وسلم صلي–درحديث آمده كه آن حضرت 
. هركسي كه بميرد وامام زمان خودرا نشناسد بر طريق اهل جاهليت مرده است«

مردن پس . كند مياست كه اطاعت امام و امراي او نكسي  مراد حديث آن اند علما گفته
 وازاين اند هكرد مياو بر طريق مردن كفر است كه اهل زمان كفر طاعت وسالطين وامرا ن

 درآن كه طاعت امرا كنند واگرچه آن ، ت است كه آن حضرت مبالغات بسيار فرمودهجه
  .امير نه مرد اصيل ونه سيد قوم باشد

  :  درحديث آمده كه چنان
  .»پند بريد واطاعت كنيد واگر چه امير سازد بر شما بنده حبشي را«

  :ودرحديث ديگر فرموده 
 ده وهركس اطاعت من كرد،آن كسي كه اطاعت امير من كرد، اطاعت من كر«

آن   عصيان من كرده و، اطاعت خدا كرده و آن كسي كه عصيان امير من كرد
  2». كسي كه عصيان من كرد عصيان خدا كرده

 مطيع ر اين اخبار تا چه حد مردم را كه فضل اهللا روزبهان با ذكشود ميمشاهده 
قيام  انقالب و از بين برده،مسلمين  روحيه اعتراض را در  وآورد ميپادشاه بار  سلطان و

  .داند ميغيرمشروع مسلحانه را 
  

  عبدالرحمن بن خلدون )ط
عبدالرحمن بن خلدون از فقها و انديشمندان سياسي است كه برداشتي نسبتاً علمي از 

 حفظ ي او نه پند و اندرز به حاكم جهت استمرار وها سياست داشته و آثار و نوشته
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 تالش . گرايانه و طرح مدينه فاضله است هداف آرمان اقدرت سياسي است و نه حاوي
  در ريشه يابي 1.  و منشأ و علل و عوامل پيدايش آنهاستها او درجهت شناخت پديده

ي سياسي طريقت و مسلك ارسطو فيلسوف يوناني را ها رخدادها و كشف علل پديده
ي ها  ريشهر مقدمه خود سعي در شناخت و دركپيموده است و به همين جهت د

 ، ها انقالب و ها قيام علل ، ها دولت و ها تمدن عصبيت عرب و علل انحطاط ، دولت
 ها انقالب وي ضمن اينكه به برخي از .  داردها حكومتها و نهايتاً فروپاشي  ديكتاتوري

 از ، كند ميي زمان خود به رهبري فقيهان و عابدان عليه اميران ستمگر اشاره ها قيامو 
ي خروج مردم عليه سالطين نيز دريغ نمي ها دهندة انقالب و ريشه لعلل و عوامل شك

ي مردمي را به انقالب خونين و خروج مسلحانه ها  توده،  ابن خلدون در مجموع. ورزد
 چرا كه وي از يك جهت ، است كردهعليه حكام و زمامداران ستمگر تشويق و ترغيب ن

ي در قبال ستمگران حاكم هاي تلخ و هالكت اقوام و قبايل شورش شاهد شكست
ي انقالبي را به نظاره نشسته است كه ها جنبش و ها حركت ،  و از طرف ديگراست بوده

   :گويد مي باره دراين وي . اند  بودهطلب از جمله رهبران آنها و رياستافرادي پست 
گونه اسامي ـ آمر به معروف و ناهي عن المنكر  بيشتر كساني كه خود را به اين«

ان كه كار ببينيم يا در زمره خيالبافان و ديوانگانند و يا از فري  مي، خوانند ـ مي
   2». در طلب رياستند

 ابن خلدون خروج مسلحانه مردمي و انقالب خونين را با عنوان امر حال عين در
  :نويسد ميوي  . داند مي آن را قسمي از آن ، به معروف و نهي از منكر ياد كرده

ن راه دين بر ضد ستمگر به پا مي خاستند و امر به معروف بسياري از روندگا«
  ». ساختند ميو نهي از منكر پيشه خويش 

 اين بودن  مفيد، داند مي را كه در تجويز اين فريضه الزم و ضروري اي هوليكن نكت
 بحث ،  بنابراين وي در كيفيت و شرايط آن. وظيفه به شرط قدرت و شوكت است

 نگراني . به معروف و نهي از منكر مسلحانه در قبال اميران جاير نه در اصل امر كند مي
ابن خلدون از شورشيان و انقالبيون از اين جهت است كه مراعات نيرو و امكانات الزم 

بودي  و به هالكت و ناكنند نميير ستمگر و ذي شوكت را جهت پيروزي و تفوق بر ام
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ني و ذهني براي خروج مسلحانه عليه  شرايط عيبودن  و گرنه با مساعد،شوند ميمبتال 
 امر به معروف و نهي از  نيز مخالفتي ندارد و آن را وظيفهزمامدار و سلطان ستمگر وي

  . دادن آن امر فرموده است تعال به انجامممنكري آنها دانسته كه خداوند 
 تنوع عقايد و تمايالت و تفاوت ، ها ابن خلدون عصبيت را سبب بروز اختالف

 ها انقالب در تكوين و پيدايي اي ه آن را عاملي اساسي و ريش،  دانستهها شتبردادر 
 را منوط به وجود و ها تمدن و ها دولتطور كه تداوم و استمرار   همان. كند ميمعرفي 

 در كشورهايي دارد مي از اين روست كه اظهار . داند ميتقويت اين عامل در آن دولت 
  .دهد مي بيشتر رخ ها انقالب ، اوانندهاي فر كه داراي قبايل و جمعيت

 زيرا اختالف عقايد و تمايالت كه به دنبال هر يك از آنها عصبيتي «
 و از اين رو مخالفت با دولت و شود مياست كه مانع از عصبيت ديگري 

هر چند خود آن دولت هم متكي . يابد ميخروج و قيام بر ضد آن پياپي فزوني 
 خود را داراي ، هاي زير دست دولت يك از عصبيت زيرا هر ، به عصبيتي باشد

  1».قدرت و ارجمندي مي پندارد

عصبيت  يدعوت ديني ب« تحت عنوان ، ابن خلدون در فصل ششم كتاب خود
   :نويسد مي »،يابد ميانجام ن

 ناچار ،  آن عموم و اكثريت مردم را بدان واداشتوسيله بههر دعوتي كه بايد «
 گذشت در حديث صحيح آمده است كه كه چناند و بايد متكي به عصبيت باش

خداوند هيچ پيامبري را بر نينگيخت مگر آنكه در ميان قوم خويش ارجمندي 
ين مردم تر داري داشت و هر گاه اين امر براي پيامبراني كه شايسته و خويشتن

 .  براي جز آنان به طريق اولي الزم خواهد بود، در خرق عباداتند ضرور باشد
ند در غلبه و جهانگشايي خرق عادت توان ميگران غير از طريق عصبيت نچه دي
 و اين موضوع براي ابن قسي شيخ متصوفه و صاحب كتاب 2». كنند

 پيش آمده است كه اندلس را به نام دعوت به حق ، النعلين في التصوف خلغ«
 او كمي پس از دعوت محمد . ناميدند ميبشورانيد و اصحاب وي را مرابطيان 

ظهور كرد و نخستين تبليغ موحدان در اندلس به شمار مي رفت و انقالب وي 
 احوال شورش كنندگان از عامه مردم و 3. شد ميبه نام انقالب مرابطيان خوانده 
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» نهي از منكر «فقيهاني كه براي منع از رفتار زشت و كردارهاي مخالف شرع 
تسبان به عبادات و كوشيدند نيز از همين قبيل است چه بسياري از من مي

بير رفتار  به پا مي خاستند و آنها را به تغروندگان راه دين بر ضد اميران ستمگر
د و امر به معروف و نهي از منكر را به اميد اينكه از اين كردن زشت دعوت مي

  1». ساختند مي پيشه خود ، راه به ثواب ايزدي نايل شوند

ي انقالبي و شورشي ها حركت و ها قيام كه ابن خلدون همه جا شود ميمالحظه 
 كه جهت دارد مي و اشعار كند ميمعرفي » امر به معروف «و يا » نهي از منكر «را براي 

 عابدان و ، تغيير و تحول در وضع موجود كه همان اعمال ناروا و رفتارهاي زشت است
  .ساختند ميرا پيشه خود »  از منكرامر به معروف و نهي«دينداران 
  : كه دهد مين در ادامه توضيح ابن خلدو

شوند زيرا  مي هالك هليكن بيشتر اين دعوت كنندگان در اين راه گناه كرده اجر نبرد«
 به امربه معروف اجب نكرده بلكه مردم راخداي سبحانه اين وظيفه را بدينسان بر آنان و

  ".  باشدو نهي از منكر فرمان داده است اما موقعي كه توانايي برآن در امكان انسان
  : فرمود)ص(پيامبر 

و اگر نتوانست به .  بايد آن را به دست خويش تغيير دهد، هركه از شما منكري ببيند"
  ".زبان خود و اگر از اين راه هم ميسر نباشد، پس به دل خود آن را بد شمارد

ي شورشي عليه زمامداران ها حركتهه اي نيست كه اين خلدون نيز  شب، بنابراين
ي خونين را همه مصداقي از مصاديق امربه معروف و نهي از منكر ها قالبانستگر و 
او از . دادن اين فريضه است اعتراض و ايراد او فقط در شرايط انجام  وكند ميقلمداد 

 كند ميين جور را گناه معرفي ي مسلحانه عليه سالطها قيام و ها حركتاين جهت اين 
ي از منكر را واجد نبوده و انقالبيون بدون كه شرايط كافي براي امر به معروف و نه

و نهايتا اند   عليه سطالطين خروج كردهها ياكتساب قدت و تهيه مقدمات و تواناي
 كند مي حديث نبوي هاد بن سپس است. اند موجب خونريزي و هالكت خود وديگران شده

وي در عوامل . كند مي توانايي بر نهي از منكر فقط انكار قبلي كفايت كه در صورت عدم
  :دارد مي برسلطان حاكم بيان پيروزي يك گروه 

 مستحكم و نيرومند است و بنيان ها تدولپيداست كه وضع پادشاهان و "
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صيبت قبايل و عشاير نيز عاي كه  طلبي زورمندانه  را به جز توسعهها تدول
راين بناب. تواند متزلزل و منهدم سازد ديگري نمي  آن باشد، چيزنهمراه و پشتيبا

هرگاه كسي در اين شيوه گام نهد بفرض كه بر حق هم باشد تنهايي و نداشتن 
عصبيت او را از رسيدن به مقصود باز خواهد داشت و در پرتگاه نابودي 

 ها جنبشگونه  نخستين بار اين. سقوط خواهد كرد و به هالكت خواهد رسيد
اهري روي داد و امين كه فتنه ط مي در بغداد پديد آمد و هنگاندر ميان مسلمانا

از .  وليعهدي  برگزيداند، علي بن موسي را بهكشته شد و مامون درخراسان بم
 عباسيان با ديده انكار و مخالفت به وي نگريستند و يكديگر را نآن پس خاندا

به همين جهت با ابراهيم . به قيام و نافرماني نسبت به مامون دعوت كردند
در همين .  و ناامني در بغداد روي دادمهدي بيعت كردند و هرج و مرج

گيرودار در بغداد مردي معروف به خالدالدريوس قيام كردو مردم را به امر به 
 و با دمعروف و نهي از منكر دعوت نمودو خلق دعوتش را پاسخ دادن

".  شدهتبهكاران و شرانگيزان به نبرد برخاست و برايشان چير
1  

  :خوريم  به همين نكته برميشود ميدر جمالتي كه ذيال نيز اشاره 
داد، معروف به سهل بن سالمه  مردم بغهآنگاه پس از وي مرد ديگري از عام"

 "انم قيام كرد، و قرآن به گردن آويخت و مردم را به بوحري و مكني به اانصا
 و عمل كردن به كتاب خدا و سنت خدا و "امر به معروف و نهي از منكر 

سلطان عيب جويي رمن ب: دريوس به وي گفت الخالدو ... پيامبر او فراخواند
ولي من با هركه مخالف : به وي پاسخ داد) ابوحاتم (بينم و سهل  ميروا ن

 و اين واقعه به سال كنم ميخواهد باشد، نبرد ميكتاب وسنت رفتار كندهركه 
".دويست  و يك هجري رخ داد

2  

ن جبار را مسدود نكرده را آند عليه زمامه راه انقالب مسلحان، خلدون ابنبنابراين 
ن دسته از آين از فقهاي سنت به تحريم آن فتوا نداده است و صرفا رو برخالف ساي

ز عصبيتي براي تفوق بر سلطان جابر نباشند، مذموم و قبيح دانسته ئ را كه حاها انقالب
  . اهند بود بلكه براين امر ماجور نيز نخو، آنهاست كه نه تنها فرجامي ناخواسته در انتظار

بر يزيد  )ع(نظر از مطالب فوق، تحليل و تفسير وي از انقالب خونين حسين  صرف
. نمايد كه او به تحريم قيام مسلحانه عليه امير ستمگر رأي نداده است ميفاسق چنين 
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  :نويسد وي مي
پيروان و .  چون فسق و تبهكاري يزيد در نزد همه مردم عصر او آشكار شد"

كه به سوي  دن فرستاد)ع(يامبر در كوفه هياتي نزد حسين شيعيان خاندان پ
 ديد كه قيام برضد يزيد )ع(ايشان برود تا به فرمان وي برخيزند، حسين 

ويژه اين امر بر كساني  ه زيرا او متجاهر بر فسق است و ب. تكليف واحبي است
  ". دادن آن هستند، الزم است مكه قادر بر انجا

 بعد از ه را عصبيتي دانست كه دوبار)ع(م حسين ابن خلدون عامل شكست قيا
عصبيت مضري كه در قبيله قريش و عصبيت قريش در قبيله . پيامبر احيا شده بود

  :دارد وي اظهار مي.  بودهعبدمناف و عصبيت عبدمناف تنها در قبيله امي
زيرا .  در اين باره اشتباه نكرده است) حسين ع ( وي ، از لحاظ قضاوت شرعي"

اين : دارد كه امر وابسته به گمان و استنباط خود اوست همچنين اظهار مياين 
 )ع(حسين . كند ميعمل يزيد يكي از اعمالي است كه فسق او را تاكيدو تأئيد 

 يدر اين واقعه شهيد و در نزد خدا مأجور است و عمل او بر حق واز رو
اه كرده است و اجتهاد است و قاضي ابوبكر بن عربي مالكي در اين باره اشتب

 "القواصم و العواصم "راه خطا برگزيده است كه در كتاب خود موسوم به
ود كشته  جد ختن موافق قانون شريعي حس":معني آورده است  مطالبي بدين

 غفلت وي از اشتراط ، داشته و آنچه گوينده را بدين گفتار غلط وا". است شده
تر  در آن زمان چه كسي را عادلاست و  ادل براي نبرد با صاحبان عقايدامام ع

". توان يافت   در امامت و عدالت مي)ع(از حسين 
1  

  

  )ق ه450-364(بن حبيب ماورد  ابوالحسن علي بن محمد)ي
ر سده فقهاي سياسي شافعي مذهب است كه دد ماوردي از مابوالحسن علي بن مح

 سياسي   فيلسوف، وي نه تنها محدث و فقيه بلكه نحوي. زيست ميچهارم هجري 
: ي وي آثار سياسي اوست كه عبارتند ازها هين نوشتتر مهمليكن . وجامعه شناس نيز بود

 ،"نصيحه الملوك "،"تسهيل النظر وتعجيل الظفر"،"سياسه الملك "،"قوانين  الوزاره "
ين تاليفات اوست كه تر مهمن و ياحكام السلطانيه از مشهورتر. "االحكام السلطانيه "و

و ارزيابي قرار دقت در آن مورد تفحص  هومت و اركان نظام دولت را بهمه جوانب حك
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و وظايف سلطان در باب اول اين اثر به امامت و ضرورت حاكم و واجبات . داده است
  :دارد قبال مردم و تكاليف آنها نسبت به امير اختصاص دارد كه ماوردي در آن اظهار مي

ي نيست كه ميان آرزوهاي ا از وجود حاكم نيرومندي براي كشور چاره«
گردنشان ار از كشور براند واگر   وحدت و انسجام ببخشد و، مختلف مردم

گرايند و   ميينظم سالطين نباشند، مردم به هرج و مرج و بي چنين اميران و
  1 ».رود كار همه به فساد و تباهي مي

  :يابد به نظر او امامت به دو طريق انعقاد مي
  2. و عقد و ديگري توسط امام سابقيكي به انتخاب اهل حل 

اي خاص   و سلسلهه منصب امامت اختصاص به شخص معيني يا طايف، بنابراين
ندارد و تنها عامه مسلمين و مردم معيار اصلي هستند وراي قاطع آنهاست كه امام و 

جمهور فقها ":  كه كند ميرساند و حكايت   به مقام امامت و واليت مي، رهبر را برگزيده
يابد، مگر با رضايت و اختيار   اعتقادند كه امامت و واليت انعقاد نمي متكلمين براينو

  . 3عموم مسلمين

سپس مارودي به رابطه ميان زمامدار و مردم در چارچوب نظريه قرارداد 
يك از هر  براي شود ميعرض آن ت و پيماني را كه ماوردي مداد قرار، پردازد ي ميعاجتما

به نحوي كه . كند ميل ي واجبات و حقوقي را تحم، كم و محكومطرفين عقد يعني حا
 سرباز زد ، يا از آن درستي انجام نداد و هاگر يكي از طرفين تكاليف و وظايف خود را ب

 از ديگري ، هدهد كه پيمان را كان لم يكن تلقي كرد ن حق را مييطرف مقابل به خود ا
داد اجتماعي ارائه داد، وي  الك از قرار تقريبا همان برداشتي را كه جان.اطاعت نكند

  :اد دارد كه چنين اعتق
شرايط الزم براي تحقق حقوق  بحث دولت متعهد شده كه دداد مور به موجب قرار"

كه دولت از  زادي و مالكيت را فراهم كند، در صورتيآطبيعي افراد، يعني حق حيات، 
عبارت ديگر   كند و بهرا نقضا تعهدات خود ي كند ومسئووليت مورد بحث عدول 

 كه مقتضي بدانند اي وسيلهداد را بر هم زند شهروندان مجاز خواهند بود به هر قرار
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ا نظم سياسي ديگري را ب دولت خاطي را واژگون و دولت و يجمله از طريق انقال من
  1". به جاي آن مستقر سازند

: آنها عبارتند ازرشمرده كه اهم مارودي نيز واجبات و وظايف امام را به ترتيب ب
 و اقامه عدل و ها تحفوظ باشد، رفع خصومم، تا دين از خلل نحفظ دين و اصول آ«

 صيانت ،  اجرا و تنفيذ احكام و حقوق و حدود براي صيانت از محارم اهللا، انصاف
شهرها و مرزها و حريم مسلمين و پاسداري از آنها در قبال هجوم دشمنان و ايجاد از

گرفتن اموال مورد نياز از   دشمنان و معاندين اسالم بعد از دعوت،جهاد عليه، امنيت
توزيع صدقات و عطايا بر .افرادي كه شرع مقدار آن را معين و واجب گردانيده است

   ».فقيران و مباشرت و نظارت بر امور
 و تكاليف مردم در قبال وظايفوي بعد از تعيين و تحديد واجبات حاكم به ذكر 

  :گويد ميچنين اخته، دحاكم پر
قيام كرد   ياد شد،كه چنانو چون امام به انجام دادن اموري از حقوق ملت « 

كه   بكند طاعت و نصرت تا زمانيدتوان ميق را طلب حنان دو آآنگاه او نيز از 
 .است كرده ادات شرط آغاز "اذا"ماوردي عبارت خود را با » .حال او تقير نكند

 و واجباتي كه بر عهده اوست قيام كرد يفوظامعني كه اگر امام به  بدين
 حالش كه چناناطاعت و فرمانبرداري مردم نيز از حاكم واجب است وگرنه 

 خود قصور و كوتاهي كرد، نه اطاعتش واجب وظايفمال تغيير يافت و در اع
 ذلك مع . خواهند آورددست بهبلكه مجوزي براي قيام نيز  اش؛ است و نه ياري

مستقر مباحث بسياري صورت گرفته است به نظر ماوردي در باب عزل خليفه 
مواردي كه  ، اول .شود ميدالئل مربوط به عزل خليفه به سه گروه اصلي تقسيم 

. ناك ارتكاب محرمات يا عقايد شبه ، يعني فسق،گردد ميبه عدالت خليفه بر
 خليفه در صورت عدول از عدالت صالحيت خالفت پذيرد ميماوردي با اينكه 

 ،دوم .كند مينحوه عزل وي را مشخص ن ، در عمل و به شكل حقوقي ندارد،را 
مانند از بين رفتن قدرت  مواردي كه نقص و ناتواني جسماني را به همراه دارد،

و  .گردد ميبر » در رفتار«سوم، مواردي كه به نقص  . به كورييتفكر يا ابتال
فهوم تسلط اطرافيان حجر به م. حجر و وقهر :خود شامل دو زير مجموعه است

اگر اين اطرافيان  امام بر اوست كه بنا به نظر عموم فقهاء ازجمله ماوردي،
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حجر امام وقت آسيبي به بيعت او   از حيطه عدالت رفتار نكنند،جخار
قهر نيز به اين مفهوم است كه خليفه در دست دشمن اسير بوده، در  .رساند نمي

در اين حالت اگر خالصي او  .ندف خود را اجراء كيوظا دتوان ميعمل ن
  1. نباشد بايد وي را عزل و با امام ديگري بيعت كردپذير امكان

  
  )ق. ه370متوفي ( ابوبكر احمد بن علي الرازي الجصاص)ك

او  .شد ميدر عصر خود امام اين مذهب شناخته  ابوبكر جصاص پيرو مذهب حنفي و
ه حنفي اطاعت مردم از اميران ستمگر از جمله كساني است كه همانند ابوحنيفه امام فرق

عمده  .كند مي و قيام و خروج مسلحانه را عليه آنها مشروع قلمداد داند ميرا جايز ن
مده است وي ضمن بيان اقوال  آ»واجعل من ذريتي اماما«دالئل وي در ذيل تفسير آيه

  : دارد ميمختلف اظهار 
يز نيست فرد ستمگر نبي  روشن است و آن اينكه جامسئلهگذشته از غرض اصلي «

و همچنين جايز نيست منصبي را بگيرد كه قول  .خليفه و يا جانشين نبي شود
  .»صاحب آن براي مردم واجب االتباع است از قبيل مفتي يا مشاهد يا مخبر نبي

كه رسد ميجصاص ضمن استناد به تعدادي ديگر از آيات الهي نهايتا به اين نتيجه 
لذا بايد عليه چنين .  فرد فاسق و ستمگر استيي امامت و پيشوامدلول آيات الهي در نفي

جصاص از بوحنيفه نيز دفاع كرده و  .ن سپردآكسي دست به طغيان زد و منصب را به اهل 
 اند و وي را طرفدار سكوت و رضايت خوانده اند، قول كساني را كه به او نسبت ناروا داده

حكم به  ين حاكم صالح و فاسق تمييز قائل شده،ابوحنيفه ب ، به نظر او. مردود مي شمارد
  2.اطاعت را در مورد حاكم عادل و صالح اظهار داشته است و نه حاكم فاسق

  
   ابو محمد علي بن حزم اندلسي )ل

تارك فقه شافعي و محيي فقه داوود اصفهاني و صاحب مذهب  ابو محمد علي بن حزم اندلسي
 كه حصارهاي جزميت و متابعت كور از فتاوا و وي از جمله فقهاي سني است .ظاهري است

 راه و رسمي جديد ، رغم علماي عصر خويش اخبار مشكوك پيشين را كنار گذاشت و به
او فقيهي منحصر به فرد و  . نوعي استنباط و اجتهاد در اصول و منابع اسالم برگزيدبراساس

                                                                                                                   
  

  80ص ) 1385سمت،:تهران(انديشه هاي سياسي در اسالم و ايران، حاتم قادري،. 1
   80 ص1 ج)ق . ه1347االزهر،مطبعه البهيه المصريه اداره الملتزم، :مصر(ابوبكر جصاص، احكام القران . 2
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 .نويسي قوي پنجه بودنويسي خوش فكر و شاعري خوش ذوق و نثر ملل و نحل ، محدثي قوي
فقيهي است كه قياس را انكار و رد . خوانند الفقهاء مي نثر ادبي او به قدري زيباست كه او را اديب

و تتبع پرداخت و اصول و  به كاوش و تحقيق .استحسان را به شدت مورد نقد قرار داد .كرد
ذهب شافعي برگزيد و وي م لذا در جمعي كه همه مالكي بودند .فروعي را در فقه بنيان نهاد
ابن حزم  .و در جبهه مخالف درآمد .و به طريقت ظاهري پيوست.سپس اين فرقه را ترك كرد

و دوباره به محفل علم و  .گرچه تا مقام وزارت رسيد ولي اين نيز مورد توجه او واقع نشد
او .  و خصوصا بحث در احكام شريعت و حاكم اسالمي را مدنظر قرار داد1.تحقيق باز گشت

صالحيت   كه اگر فاقد برخي از آنها باشد،دارد مي براي حاكم اسالمي منظور اي ويژه شرايط
 اشاره ، بودن  به عدالت و ظاهرالصالحتوان مياز جمله اين شروط  .حكمراني را نخواهد داشت

  .كردكه در صورت فقدان آنها مردم حق قيام مسلحانه عليه حاكم را خواهند داشت
 از نادر فقهايي است كه بالصراحه خط بطالن بر ظلم و ستم و ومحمد بن حزمبا

 امر " را تحت عنوان جواز انقالب مسلحانه يرن جابر كشيد واستيالي ناحق و تعدي ام
رأي قاطعي كه ابوحنيفه   همان نظر و.  اعالم داشت"منكر به معروف و نهي از

  :نويسد وص صادر كرد، اين حزم ميصخ همين در
 رفع جور و ستم و نهي از منكر، جز از طريق تيغ بران ، معروفاگر امر به "

 ، لم همه واجب است و سكوت و رضايت به ظممكن نباشد، اين امر بر
".  به نص قرآن حرام استاست كهمعاونت و شركت در ستم ظالمين 

2  

ي مختلف شيعي و سنتي در باب وجوب ها گروهدر همين راستا او پس از طرح اقوال 
دادن اين امر، ادله قايالن به سكوت و صبر  عروف و نهي از منكر و نحوه انجامامر به م

  :دارد  اظهار مي، وردهآتفصيل   هدر مقابل حاكم ستمگر را ب
 همه آيات و روايات اينها را " الخضال ه االتصال الي فهم معرف"ما در كتاب 

يك از مستندات ايشان ايم كه هيچ  ايم و به اين نتيجه رسيده مورد بررسي قرار داده
  3. ي برصحت دعوايشان نداردتدالل

                                                                                                                   
  

   14-3ص)  م 1954مصر،مطبعه احمد علي مخبر، (محمد ابو زهره، ابن حزم،. 1
 .133ص ، همان. 2
اي از اين احاديث بايد با توجه به سيره نيوي  كند كه پاره يدر اين كتاب مهم اين حزم اين گونه استدالل م. 3

ر پشت تو كوبيد، صبر پيشه كن كه در چون حاكم مال تو را گفت و ب: گويد ميمثل آنكه . تفسير صحيح شوند
 شريعت مورد نظر با آنچه ما ، در بعضي موارد چون قصه پسران آدم. اينجا امام حق منظور است و نه باطل 

گذشته .  چرا كه به فرموده خداي متعال هرگروه و جمعيتي را شريعتي خاص خود استكند ميداريم تفاوت 
 �واسطه بهستند كه در صحت آنها شكي نيست و ليكن اين احاديث  احاديث ديگري هم ه، از اين دو مورد
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   مشروعيت انقالب ازديدگاه تشيع )ب
اي مستمر در برابر ظلم و ستم و فساد   قيام و مبارزه، تاريخ گذشته تشيع از حماسه
حماسه و نبردي كه فرزندان شايسته  .دهد گواهي مي سالطين و پادشاهان خودسر

قيقت جوي حتشيع را پيروان راستين و . ش داشتندپرچم سرخش را به دو )ع(علي
دهند كه پيامبر خدا آنها را گروه فايزين در روز قيامت و  تشكيل مي) ع(حضرت علي 

  1.عالم آخرت معرفي كرد
 مي جستجو و مبارزه دايم تما،  تالش،  شيعه فوز عظيم را در حركتهفرق

فاسد و مظالم اميران ستمگر فرا  و منكرات و متها و تحريفا ي عدالت ها، ب نابرابري 
 استبداد و استثمار زمامدارن ستمگراستراتژي او انقالب خونين در پاسخ به . يافته است

 ايثار، شهادت، عدالت و امامت ، زاديآ كه همواره پيام است بودهنظام غارت و غصب  و
زه و خروش  مبار،  جوشش، تك تاريخ پرافتخار ما دمي از حر. را به ارمغان داشته است

نوادگان  ي سهمگين و خونين فقها وها حماسه. توقف نداشته استعليه مظالم و مفاسد 
سنگ   بر، شده الد اسالمي و هرآنجا كه ستمي اعمال ميه شيعه در جاي جاي بائم

آنها ي ويران نشده ها  و مقبرهها ناره گنبدها م. ي خاكشان مشهود و ملموس استها نبشته
ها مبارزه پيامبران و اجدادشان   قرن، هد كه بار سنگين رسالتد وضوح نشان مي به

  . اند ساالر شهيدان را به دوش داشته )ع( و حسين )ص( پيامبر، همچون زكريا، موسي
  :نويسد باره مي دانشمند معروف اهل سنت الوردي دراين مورخ و
 برضد  نخستين كساني هستند كه تفكر انقالبي و پرچم قيام را در اسالم شيعه"

ت شيعه روح  انقالب را با خود همراه اطغيان به دوش كشيدندو همواره نظري
 آنها را به  انتقاد و . ت كه شيعه بدان سخت ايمان داشتم عقيده به اما. داشت

گيري در برابر آنها  ي حاكمه و سرانجام به جبههها تاعتراض نسبت به هيا
 به عقيده آنها . مشهود استن حقيقت در سرتاسر تاريخ شيعه آداشت و  وامي

                                                                                                                    
نهايتا اين حزم اين سئوال را از قائالن نظريه . اند و تمسك به آنها جايز نيست احاديث بعدي منسوخ شده�

گوييد؟   كه در برابر حاكمي كه يهوديان و نصاري را بر جامعه اسالمي مسلط ساخته چه ميكنند ميسكوت 
برند يا اينكه عليه اشرار بايد قيام كرد؟ بديهي  نها اسالم و مسلمين را از بين ميآسكوت كرد و ديد كه آيا بايد 

توان استدالل  در اين صورت است كه مي  وشود مياست كه به قيام عليه اين حاكم اسالمي فاسق  حكم صادر 
،  ابن حزم:ك.ر( ست و متزلزل كردنها را با محدودكردن دايره فسق تا رسيدن به پادشاه فاسق، شكآاوليه 

  .)به بعد130 ص ،  پيشين،  و االهوائ والنحلالملل  الفصل في
ابو جعفر محمد بـن فتـال نيـشابوري،         .(والذي نفسي يبده ان هذا و شيعته هم الفائزون يوم القيامه            : قال رسول اهللا ص     . 1

   348ص  ) تا بيمطبعه الحكمه،:قم(روضه الواعظين،
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 ، هر قالبي كه باشد هرحكومتي غاصب و ظالم است به هرشكل و در) شيعه(
به همين .  زمام حكومت را در دست گيرد، مگر آنكه امام معصوم يا نايب آن

 مداوم در يك جريان انقالبي مستمر به سر طور بهدليل بوده كه شيعه در تاريخ 
".كردند د و نه ان را رها ميگرفتن برند، نه آرام مي مي

1  

 و عصيان و ديد تداعي خونتر و شيعيان او بي )ع(باخته علي  گذشته فرزندان پاك
 تقيه و رازداري و فعاليت سري ، اي علني و گاهي بنا به ضرورت غل و زنجير و مبارزه

نمايد، قروني كه حاكميت غصب و غارت و ظلم و ستم  ميو مخفي در سراسر اعصار 
  :نويسد ميمسعودي در اين باره  . استيال و چيرگي داشته است،  در آن

 در خانه اسلحه و كتاب )ع(امام علي النقي :  جاسوسان خليفه گزارش دادند"
  2". خواهد حكومت را در دست گيرد ميضاله پنهان كرده و 

زند كه همه مأخوذ از خزانه  مياين حقايق در فرهنگ گهربار ما بسي موج 
دار حق و عدالت است كه   پرچم)ع( علي ، آن و سنت پيشوايان ماستگرانسنگ قر

شدن روح و كفتار  فرياد برآورده و سكوت و دم فروبستن را معادل استحاله ذات و مسخ
  :گويد مي، وي داند ميشدن 

:  شكار صيادان هرزه پو گردم ، من كفتار نيستم كه با غفلت و سكوت خويش"
ارسد در كنار خدا پويان حق خواه با گردنكشان ناپاك زيرا من تا روزي كه مرگم فر

  3". ستيزم مي
  :" علي و مساوات " به گفته دكتر الوردي در مقاله ، خالصه كالم آنكه و
 و است شدهان ديگري موفق د اگر علي در ميدان سياست ناكام شده باشد، در مي"

  4". اهد نشستگاه آتش آن فرو نخو آن ميدان قيام بر ضد ستمگري است كه هيچ
  
  يات روا.1

برهمين اساس در ادامه به استمرار اين انديشه انقالبي در بستر فكري تشيع خواهيم 
  :پرداخت

                                                                                                                   
  

  293 ص ، طينوعاظ السال. 1
  .23- 22 صص ، محمد سرشار، پيشين. 2
  . لكني اضرب بالسامع المطيع المريب.3
  .19 ص ، به نقل از محمد سرشار، تشيع پايگاه انقالب  دكتر الوردي،.4
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مجموع روايات و اخباري كه در وسايل الشيعه شيخ حر عاملي و مستدرك محدث 
نوري وديگر كتب معتبر شيعه آمده است از نظر معني و مفهوم در چند گروه قابل 

 .دي است كه ذيال مطرح و مورد نقد و بررسي قرار خواهد گرفتتقسيم بن

  
  قسم اول 

امر ) رواياتي كه به صبر و سكوت و نهي از قيام مسلحانه قبل از ظهور امام عصر عج
 بر حرمت قيام داللت ، كننده را در رديف طواغيت برشمرده ي كه قيامطور به ، كرده
  :مانند .دارند

از قيام قايم برافراشته شود صاحب آن طاغوت هرقيامي و پرچمي كه قبل "
".پرستد ميستمگر و شيطان بوده و غير خدا را 

1  

روايت فوق با چنين اطالق و عموميتي شكي نيست كه با عقل و آيات محكمه 
عالوه بر اينكه در رجال سند آن احمد بن محمد معروف به . قرآن تعارض دارد

 " خالصه الرجال "اره او عالمه حلي در كتاب  كه دربشود ميابوعبداهللا الخصبي ديده 
  :نويسد مي

  2.  كذاب و جاعل حديث است كه نشايد به او التفاتي كرد، او فردي بسيار ضعيف
يكي ديگر از رجال آن حسين بن مختار است كه در جامع الرواه اردبيلي و 

 3. است شده موصوف ، بودن خالصه الرجال عالمه به واقفي

 كساني كه –ويان اين خبر يكي كذاب و ديگري واقفي از جمله ربينيم ا ميلذا 
در حضرت موسي بن جعفر توقف كرده و ائمه بعد از آن حضرت را قبول ندارند 

  . داشتند ميي ديگر بر حذر ها پرچمبنابراين مردم را از گردآمدن به زير  هستند و
  مضمون كه حديث ديگري در جلد سوم بحار ضمن احاديث رجعت آمده به همين 

هر بيعتي قبل از ظهور حضرت مهدي عج مبتني بر كفر و نفاق است و «
  ».نيرنگي بيش نيست پس خدا طرفين آن را لعن كند

 ضمن . يستوثوقي بدان ن  آن از حديث سند مخدوش وحديث فوق با اطالق
ح كتاب خدا كه دال بر ستيز بر ظلم و فساد و ي ايات صرآنكه مضمون خبر  مخالف

                                                                                                                   
  

  .248، ص 2 ج ، مستدرك الوسايل. 37، ص 11 ج ،  وسايل الشيعه، شيخ حر عاملي. 1
  .305 ص ، جف چاپ ن،  خالصه الرجال، عالمه حلي. 2
 .254، ص 1 ج ،  جامع الرواه، ، مقدس اردبيلي215 ص ،  خالصه الرجال، علما حلي. 3
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 )ع(ائمه اطهار و) ص( حكومت و اخذ بيعت است و نيز مغاير سنت و سيره رسول خدا تشكيل
 اولين ،  حمدان سند اين حديث ضعيف است زيرا كه حسين بن. و احاديث متواتر آنهاست

 شيخ طوسي و ابوعمر كشي ،  مردي مطعون و ملعون است كه مرحوم اردبيلي، راوي آن
 راودي ديگر آن محمدبن النصر است كه 1.اند  داده او حكمبودن همگي بر فاسد المذهب

عمر بن الفرات از ديگر رجال اين حديث است كه به گفته 2. در جرگه غالت قراردارد
 رجال طه و ، ت بوده و در كتاب رجال شيخ طوسي او هم از غال، عالمه در رجال

نكه در جامع  از همه آتر مهم.  نقدالرجال مير مصطفي تماما با همين وصف آمده است
 بر او اطالق شده كه تماما بر عدم اعتبار قول اين دو داللت "ذومنا كير"الرواه صفت 

  3. دارند
 "مفضل بن عمر"از طرف ديگر منبع اصلي تمامي اين روات شخصي به نام 

  4. است كه در احاديث از سوي امام معصوم كافر و مشرك لقب گرفه است
وايان خبر كافي نبوده و ميزان و معبار در قبول يا مع ذلك اكتفا به صفات و شناخت ر

  .  عرضه كردن آنها بر كتاب خدا و سنت رسول و سيره ائمه اطهار است، ديثارد اح
سته از پرچمداراني را در ستي سند، حضرت آن دربنابراين برفرض صحت و د

و غير ت به نفس كه باطل وع كه راه ضاللت و دداند ميو سركش  طاغوت ، وليروايت ا
  :ذري قمي آبه تعبير احمد .اند  پيشه كرده، شرعي است

 اند بفرض اينكه فرموده) (عج(فراشته شده قبل از قيام قائم امراد از پرچم بر«
پرچمي است كه در ) برافرازنده آن طاغوت يعني كثيرالطغيان علي اهللا است 

 را دعوت  مردم، مقابل خدا و رسول  وامام برافراشته شده و صاحب آن پرچم
 –توان فقيهي را كه به جهت نيابت از امام زمان   بنابراين نمي"كند مي نفس هب

حق را  هن امام بآ واليت اعطايي از جانب ايشان قيام كرده و پرچم –السالم  عليه
 5». مشمول اين حديث دانست و او را طاغوت ناميد، برافراشته

كرارا به ) ع( و امام رضا )ع(امام صادق نمونه بارز اين مدعا قيام زيد است كه از سوي 

                                                                                                                   
  

 .23 ص ،  حكومت در اسالم،  و حيدر علي قمداران237، ص 1 ج ،  اردبيلي، جامعه الرواه. 1
 .207 ص 2 ج ،  اردبيلي،  جامع الرواه.2
 .24- 23 صص ، ل از حكومت در اسالمق به ن.3
 .24همانجا، ص : نقل از به . 4
روايتي ( ، 9 شماره ، )فروردين ( ، 1364 ،  نور علم، )عج (ي قبل از انقالب مهدي ها انقالب ، احمد آذري قمي. 5
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  1. است شده ياد نيكي از آن
ن اخبار، با اين قراين و شواهد ترديدي نخواهد ماند كه منظور از طاغوت در اي

 و نه براي اقامه حق و معروف و نه )ع(يد از امام معصوم كساني هستند كه بدون تأئ
 دعوت به نفس منظور به ستم بلكه صرفاًمنكر و مبارزه با جور و انحراف و  براي نهي از

 و نيز اند طلبي و وصول به اغراض شخصي قيام كرده و پرچمي را برافراشته و رياست
قرار حاكميت تمراد از طاغوت آن فقيهي كه به نيابت از امام بر حق براي دفع ستم و اس

، ندك ميده و قيام عت رسول و اهل بيت دست به سالح براطا خدا و پرستش حق و
 اين روايات پابرجاست اينكه مقصود و درخصوصاحتمال ديگري كه . است بودهن

، اند يي كه صاحب آن طاغوت و شيطان قلمداد شدهها پرچم و ها قياممنظور امام از 
ي از آنهاست كه تحت عنوان مهدي موعود و يا ادعاي مهدويت به خصوص بهتعداد 

 )ع( و صادق )ع( زيرا كه در زمان حضرت باقر، خواندند ميناحق مردم را به گرد خود فرا 
 قيام  به عنوان مهدي موعود، افراد زيادي از اعتقاد شيعه به مهدويت سوء استفاده كرده

شنهاد ي نيز پ)ع(كردند و اين عقيده چنان شيوع يافته بود كه بعضي از اصحاب ائمه  مي
ي كه طور به. ساختند مي قيام و مبارزه مسلحانه را به آنان تحت عنوان مهدويت مطرح

  :فرمودند ائمه اين پيشنهادها را رد كرده مي
 را تشكيل دهد ما نيستيم بلكه از ي كه بايد قيام كند و حكومت جهانيشامام«

  2».است شدهفرزندان ماست و هنوز هم متولد ن

  
  قسم دوم

به ) عج(مان يي كه قبل از ظهور و قيام امام زها انقالببخش دوم رواياتي است كه بر شكست 
 بيني پيشدر مسير قيام را ات و مشكالت زيادي مپيوندد، داللت دارد، و زح وقوع مي

  .شود مي بدان اشاره كه ذيالًكند مي
  :فرمايد مي جارود  به ابي)ع(امام محمد باقر

 و اينكه مالزم خانه خود باش و در منزل كنم ميتو را به تقوي سفارش "
گيري كن و بر حذر باش  مردم فرونشسته و كنارهتاريك خود از اجتماع با اين 
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 هيچ ربراي اينكه آنها ب .بوده باشي) آل ابي طالب(كه با خروج كنندگان از ما
راهي نيستند و به كس و چيزي تكيه ندارند و بدان كه هيچ گروهي 

 را در ن يا دين را عزت بخشد مگر اينكه بليه ايشاكند ميخيزد كه دفع ظل برنمي
. موقعي كه آن گروهي كه با رسول خدا در بدر حاضر شدند برخيزندافكند تا 

عرض . نمايند ميود را مداوا ن و مجروحان خكنند ميآنان كشتگانشان را دفن ن
  1». فرشتگان: آنها كيانند فرمودكردم

  :فرمايد مي) ع (امام باقر
 مگر د كس از ما اهل البيت نيست كه ظلمي را دفع كند و به حق دعوت كن"
".ينكه دچار بليه و مصيبت خواهد شدا

2  

  :فرمايد مي) ع (ابي جعفر
خروج كند ) عج( مثل كسي از ما اهل البيت كه قبل از قيام حضرت قائم "

افتد و كودكان با او بازي  مي جوجه اي است كه از النه اش به زمين همانند
".كنند

3  

  :روايت صحيفه سجاديه
 جلوگيري از سمتي و منظور بهائم ما هيج يك از ما اهل بيت تا روز قيام ق"

 و قيام رسد مياقامه حقي خروج نكرده و نميكند مگر آنكه آفت و باليي به او 
".افزايد مياو بر اندوه ما و شيعيان ما 

4 

  :  نقل شده كه فرمودند)ع(از امام سجاداز حماد بن عيسي 
گر  مكند ميپيش از قيام قائم خروج نهل بيت ابه خدا سوگند هيچ يك از ما "

اينكه مثل او مانند جوجه اي است كه قبل از محكم شدن بالهايش از آشيانه 
".پردازند ميپرواز كرده است ودر نتيجه كودكان او را گرفته و با او به بازي 

5 

روايت حماد بن عيسي در سلسله راويان سند آن برخي ناقالن و راويان آن 
ه چندان مستند و قابل كفوع و خبري است مرامي آنان نرفته است  و ذكر اساند مجهول

اعتماد نخواهد بود واين شبهه را كه اين قبيل احاديث ساخته و پرداخته جيره خواران و 
 بازداشتن سادات علوي و فرزندان تعباس جه اميه و بني عامالن خلفاي جور بني
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ا روايت ام. كند مي از قيام عليه هيات حاكمه جبار است تائيد و تقويت )س(فاطمه
 عمر ، است شده نقل هحيفه سجاديدر مقدمه ص) ع(متوكل بن هارون كه از امام صادق 

اما شيخ طوسي اين . آورده است بن متوكل آن را به نقل از پدرش متوكل بن هارون
 و نيز در سند حديث 1. ل بن عمر بن متوكل منسوب كرده استكروايت را به متو

طلب شيباني آمده است كه علماي رجال در صحت او ابوالمفضل محمد بن عبداهللا بن م
پوشي  صحاب ما از او چشمام كه بزرگان ا چنين ديده: گويد مي نجاشي اند اختالف كرده

 كتاب فضايل ا كه در زمره آنهاند  و كتابهايي به او نسبت دادهاند عيفش كردهكرده و تض
شان دهنده موافقت و بنابراين تدوين همين كتاب كه ن2. استبدالمطلب عباس بن ع

همكاري آثار وي با مصالح و منافع بني عباس و سپاسگزاري از آنهاست در قدح و 
 . كند ميت او كفايت خدشه به رواي

از ابن غضائري چنين روايت شده كه محمدبن عبداهللا بن المطلب شيباني 
ابوالمفضل في نفسه حديث سازو جاعل روايت كه منكرات و تخلفات زيادي را 

  3. باشد مي است شدهتكب مر
 بر اي ههيچ داللت و نشان،  اسنادبيشتر روابات فوقبودن قطع نظر از مخدوش

حرمت و ممنوعيت انقالب مردمي وجود ندارد، بلكه آنچه از اين مجموعه روايات 
 ي معموال بروز مصايب، مشقات و رنجهاي بسياري است كه هر انقالب، شود ميمستفاد 

كه هيچ . كند ميت و حداكثر عدم موفقيت و شكست قيام را افاده به دنبال خواهد داش
 درخصوصنيز بارها مطالبي ) ص( پيامبر . دليلي بر نفي جواز انقالب نخواهد بود

) ص(ي پيامبر ها يليكن پيشگوي. و زيدبن علي بيان داشته بود) ع(شهادت امام حسين 
دت و اسارت خاندان اوست، از قيام خود كه باعث شها) ع(هرگز باعث نشد كه حسين 

 چنين استنتاج كنند كه منظور اين نيست كه انقالب مشكالت اي عدهصرفنظر كند و اگر 
 و ها قيامو مسايلي را به دنبال خواهد داشت بلكه مراد شكست قطعي تمام 

ي گواه پيروزي  اين نيز حرفي بيهوده و باطل است چرا كه گذشته تاريخ. ستها انقالب
 كه از جمله آنها است بودهي جور و ظلم ها نظام مردمي عليه يها نقالبابسياري از 

انقالب اسالمي ايران عليه هيأت حاكمه جاير شاهنشاهي بود كه با موفقيت به پيروزي 
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 اگر چنين پنداشته شود كه حضرت قصد تخطئه و ذم هر نوع . تمام عيار دست يافت
 بااين ، را داشته است) عج(ام زمان ي قبل از خروج امها حكومتقيام و شورشي عليه 

ي مقدس كه ها قيام زيدبن علي و حسين بي علي و ديگر ، )ع(فرض قيام امام حسين 
 در حالي كه .  تخطئه و مذموم شمرده خواهد شد نيزاست بودهس ائمه مورد تأييد و تقدي

  . است بوده مقدس و مورد تأييد ائمه ، تشيع يها قيامبسياري از اين 
 ارشادي بر شكست و ،  آنهاتفسير روايات اصرار شود كه جمله درر اما اگ

 و اجازه در ترك مبارزه مسلحانه ،  در اين حال نيز عدم وجوب قيام، موفقيت باشد عدم
 بلكه اقدام انقالبي و مبارزه مسلحانه عليه ،  نه تحريم آنشود ميدر زمان غيبت افاده 

  . بالمانع خواهد بودزمامداران سفاك و جبار كماكان جايز و 
 وجوب آن منتفي ، ند كه در صورت مهيا نبودن شرايط قيام مسلحانهناگفته نما

 در اينجا توان مي با اين حال . كند مياست و صرف مبارزه تبليغاتي و فكري كفايت 
احتمال اختصاصي و انحصار عدم موفقيت خروج : احتماالت ديگري را هم مطرح كرد 

 و يا بر فرض . در زمان بني اميه و بني عباس نيز مطرح است) عج(پيش از قيام قائم 
كه در ) ازما (» منا«دارد كه مراد از كلمه احتمال آن وجود ) ع(يت از امام صدور اين روا

 چرا كه شيعيان ائمه ، روايت آمده تنها ائمه دوازده گانه باشد نه همه سادات علوي
بر اين معني اصرار ج و قيام داشتند و از آنان توقع و انتظار خرو) ع(معصومين 

خواسته است با بيان يك امر غيبي آنان را قانع سازد كه هر ) ع(س امام  پ. ورزيدند مي
 ، كسي از ما پيش از قائم خروج كندبه سبب نبودن عده و عده و اسباب  و امكانات الزم

ت و عدم دفاع از  به اين روايات براي سكوتوان ميلذا ن. يابد مي نموفق نشده و ظفر
 شرايط فراهم كه درصورتين اسالم و مسلمانان در مقابل هجوم كفار و دست نشاندگا

 چرا كه قويترين دليل بر امكان هر چيز وقوع آن ،  استناد كرد، و اميد پيروزي برودباشد 
   :نويسد مي احمد آذري قمي نيز 1. است

 زمان نواب عامه حضرت مثل زمان ما و) ع(اما غير سادات و ائمه معصومين «
 خوشبختانه پيروزي اسالم و كه چنانبقيه اهللا مشمول اين احاديث نيست 

پس اگر اين اختصاص  .برقراري حكومت اسالمي در اين انقالب عينيت دارد
  2».آيد ميرا منكر باشيم كذب و مخالف با واقع در حديث الزم 
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  : به گفته قلمداران و
ي بوده كه به احتمال قوي براي منظور هباين احاديث در موقع صدورش «

 مردم از بيعت سادات و احراري كه عليه دستگاه ظلم و كردن مأيوس و سست
ه و اگر مفاد آن تخطئه قيام شد مي جعل ، دكردن بيدادگري خلفاي جور قيام مي

 اين تخطئه در درجه اول ، آيد مي از مفهوم آن به دست كه چنانو خروج باشد 
است كه براي دفع ) ع(متوجه حضرت سيد الشهدا ء حسين بن علي العياذ باهللا 

  1». ظلم بني اميه و احياي حق قيام كرد

در شرايطي معين و  افرادي خاص درخصوص برخي از اين روايات عالوه به
 و زمانه براي تقيه و رازداري و است شدهاست كه زمينه هاي انقالب هنوز مهيا  ن

 برخي از اخبار . تا خروج و قيام مسلحانه و علني را دارد ، فعاليت سري تناسب بيشتري
نيز ناظر به آن دسته از ساداتي است كه به عنوان مهدي موعود و برقرار كنندة حكومت 

 كه هم قيامشان غير موفق و منهزم و هم خالف شرع . اند  قيام كرده، واحد جهاني اسالم
  . و حرام است

  
  قسم سوم

كنندگاني كه از ائمه اهل بيت  ماع و الحاق شيعيان را به قيامبخشي از روايات نيز اجت
داشته و كشتگان  برحذر ، اند پرستي برافراشته و هواطلبي رياست و پرچم كنند نميپيروي 

  .اند اين راه را هالك دانسته
  2:كه فرمودند ) ع(شنيدم از حضرت صادق : عيص بن قاسم گفت 

 ، راي او شريكي نيست و در خود نظر كردهبر شما باد تقواي خداوند يكتا كه ب«
مواظب خويش باشيد به خدا سوگند اگر صاحب گله گوسفندي چوپاني 

 اگر چوپاني داناتر و كارآتر بيايد چوپان قبلي را رد كرده و چوپاني ، داشته باشد
به خدا سوگند .  مي گمارد سركار ، ها داناتر استرا كه به گوسفندان و وضع آن

م كسي داراي دو جان باشد و با يكي از آنها جنگيده و تجربه اگر فرض كني
بيندوزد و ديگري بماند و بداند و فقط از روي تجربه عمل كند بحثي در آن 

 يك جان بيشتر ندارند و ها انسان .  و حال آنكه اين چنين نيست. نيست
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 پس سزاوار است كه . كه از دست رفت ديگر راه بازگشت وجود ندارد هنگامي
 پس بنگريد براي چه . راه بهتر را انتخاب كرده و دقت كافي مبذول داريد

 زيرا زيد ، است كردهخروج ) عموي حضرت (خروج مي كنيد و نگوييد زيد 
 او ، عالم راستگو بود و هرگز شما را به سوي خودو امامت خود دعوت نكرد

 امام باقر خواند ـ منظور  فرا مي، است) ص(شما را به آنچه رضاي آل محمد 
گذشته از آنكه وي . كرد مي به وعدة خود وفا شد ميـ و اگر موفق و پيروز ) ع(

عليه يك قدرت حاكم و ستمگر خروج كرد، تا آن را نابود سازد، ولي كسي كه 
؟ ما كند ميشما را به چه كس دعوت )  محمد بن عبداهللا  (كند ميامروز خروج 

 ما چطور رضايت داشته باشيم . نيستيمگيريم به اينكه راضي  شما را شاهد مي
يي ها پرچم پس اگر . كند مي امروز كه او تنها است از ما اطاعت نكه درصورتي

 مگر آن كس . كند ميباال رود و گروهي اطراف او گرد آيند، حتماً از ما اطاعت ن
 پس به خدا سوگند آن . ددر اطراف او جمع شده باشن) ع(كه از فرزندان فاطمه 

 اطاعت او بر شما الزم ، به دور او گرد آيند) ع( فرزندان فاطمه  همهكس كه
 ماه رجب بياييد به نام خدا و اگر خواستيد تا ماه شعبان به تأخير بيندازيد . است

و اگر خواستيد تا ماه رمضان به تأخير انداخته و اگر ماه رمضان هم در شهر و 
كار اين  شايد . آماده قيام شود پس از ماه رمضان ، خانوادة خود روزه گرفتيد

براي شما موجب نيروي زيادتر و تقويت شما باشد و خروج سفياني به عنوان 
  ». نشانه و عالمت چنين قيامي براي شما كافي است

روايت فوق از حيث سند صحيحه و راويان آن موثق و مضمونش صحيح است 
حاديث قبلي را توجيه و ي كه اطالق عموم روايات را مقيد ساخته و ديگر اطور به

 ،  مستفاد از اين روايت به ظاهر چنين است كه در برخي از موارد. كند ميتفسير 
كننده دعوتش براي نفس و منحرف ازخط امامت است كه نصرت و مساعدت او  قيام

 رهبران و زعيماني يافت ، بيهوده و قتل در اين راه هالكت است و در برخي شرايط
وي از امام معصوم و در خط واليت براي دعوت به حق و استقرار كه به پير شوند مي

 بلكه ،  كه نه تنها نصرت و اعانت آنها جايز استكنند ميحكومت امامت و عدالت قيام 
 گردآمدن به زير رايت و ، براي فروپاشي بنيانهاي ظلم و ستم و برقراري قسط و حق

ين روايت بيشتر بر انتخاب رهبري تاكيد ا.يضه و واجب خواهد بودپرچم قيام كننده فر
ي دعوت كننده ميسر خواهد ها انگيزه كه با دقت در اهداف و باشد مياليق و صالح 

 است كردهبنا بر اين پرچمداري كه به پيروي از امام معصوم و به نيابت از او قيام .بود
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تن  پيوساست كردهپرچمداري كه براي اغراض شخصي قيام  و .الحاق به او جايز است
 احمد آذري قمي در .به او جز خسارت و تباهي و هالكت حاصلي نخواهد داشت

عليه نظام حاكم را نيز ) ع( خروج و قيام خود حضرت صادق ، توضيح حديث فوق
  :نويسد   مي، محتمل دانسته

 حضور در ماه رجب  شيعيان را به، خر روايتمالحظه مي فرماييد كه حضرت در آ«
 و عالمت كند ميدعوت )) ع(امام صادق (ان به سوي خود و شعبان و يا ماه رمض

فرمايد و از ذيل روايت استفاده   تعيين مي، محتومي را كه خروج سفياني است
هاي آينده خروج كنند و  ماه در) ع( كه ممكن است خود حضرت صادق شود مي
 امكان تأخير هم هست كه در بعضي روايات تأخير خروج و حال عين در

  1».كند مين آن را معول به كارهاي خالف و افشاي سر بعضي افتاد عقب

 كه روايت هيچ داللتي بر وجوب شود مي مشخص ، با توجه به اين توضيحات
 بلكه حرمت كمك به رهبري منحرف و . كند ميسكوت و عدم خروج در زمان غيبت ن

  .كند ميغير شايسته و عدم جواز قيام تحت پرچم داعي به نفس را افاده 
  
  سم چهارم ق

 منتظر وقوع ،  كه شيعيان بايد در خانه نشستهدارد مي اشعار  از روايات نيز چنيناي هپار
 از قبيل خروج سفياني و دجال و) عج(ي ويژه فرج و ظهور حضرت مهدي ها نشانه

 آسماني و خسف و قتل نفس زكيه و يماني باشند و اگر فردي قبل از اين عاليم صيحه
 را ياري كرد و در خانه سكونت جسته و بر مصايب و باليا صبر خروج كرد، نبايد او

 ذيالً مطرح و اين دسته از روايات. ي موعود در موعد مقرر ظهور كندكنند تا مهد
  . بررسي خواهد شد

  :اند فرموده) ع(در حديث است كه ابا عبداهللا 
اي سدير در خانه ات بمان و مراقب زندگيت باش و تا آن زمان كه شب و «

پس هنگامي كه خبر به تو رسيد كه .  تو نيز ساكن و آرام باش، روز آرام هستند
  2» به سوي ما بيا ولو با پاي پياده ، سفياني خروج كرد

  : كه فرمود كند ميروايت ) ع(جابر از امام محمد باقر 
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بر زمين بنشين و دست و پايت را به تحرك وا مدار و مبارزه مكن تا عالماتي «
آن ) عمرت به سر نرسد (گويم مشاهده كني و گمان نكنم  يكه برايت م

صدايي كه «و » خواند  نداي منادي كه از آسمان فرا مي«عالمات را درك نمايي 
  1 »رسد مياز ناحيه دمشق به شما 

 از اي عدهمنقول است كه ) ع(روايات ديگري نيز به همين مضمون از اباعبداهللا 
 اقدام توان مياساساً ن) عج(ظهور حضرت مهدي «كه تا كاهالن را به اين نتيجه رسانده 

 درخصوص اولين خبر بايد گفت كه خطاب حضرت در آنجا 2.به تأسيس دولتي نمود
 است كه نه اي ه لذا تعميم آن به تمامي اعصار و افراد محتاج قرين، است» سدير«متوجه 

دير فردي بود ساده و  بدين معني كه س. شود ميتنها در خبر نيست بلكه عكس آن افاده 
. كه احساسات و عواطفش بر عقل او غلبه داشت) عج(از منتظران قيام حضرت مهدي 

 سدير اساساً شخصي نبوده كه توانايي قيام و تشكيل حكومت اسالمي را داشته ، بنابراين
  3. خود را در تباهي نيندازد،  در خانه نشستهر همان بوده كه سالمباشد و بهت

 پاسخ اين است كه ، به ابومسلم) ع(جواب رد حضرت امام صادق اما در مورد 
كه  خود عليه منصور در جنگ قدرتي ابومسلم براي مشروعيت بخشيدن به نبرد

ند و از قدرت مطلقه دانست ميورد و امام كه اين مطلب را آدرگرفته بود، به امام روي 
 اسالم و طرفدارانشان را حفظ ،  خود را از دام ابومسلم رهانيده، منصور نيز آگاه بودند

گرفت و  دي جاي فاسد ديگري را مي فاس، چرا كه در صورت پيروزي ابومسلم. كردند
 از اين توان مي لذا ن، گرفت مي فشار منصور عليه ايشان شدت ، ر صورت شكستشد

  .حديث حكم كلي مورد نظر را استنتاج كرد
ه ائمه معصومين قصد  كشود مي مشخص ، با توجه به رواياتي از اين دست

 بلكه ايشان را از همراهي با كساني كه با سوء استفاده از ، اند  مردم را نداشتهكردن ساكت
 ،  سعي در فريب آنها را داشتند، براي وصول به قدرت سياسي) عج(نام حضرت مهدي

 احقاق حق منظور بهجهاد عليه ظالمان  «:دارند واال اصل كلي همان است كه  برحذر مي
   »ظلومانم
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  قسم پنجم
جهت ) عج(رواياتي كه مؤمنان را از قيام قبل از فرا رسيدن زمان ظهور امام عصر 

 و از تقدم و پيشتازي بر امام نهي  كرده آنان را به انتظار، امر، استقرار حكومت بازداشته
 شكستن خصوص به ،  و زحمت و تالش افراد در انجام دادن اموراست كرده

 ،  استعجال بي فايده و مهدور دانسته، هنوز فروپاشي آن فرا نرسيدهيي كه ها حكومت
  . كند ميصبر و شكيبايي را بدانها توصيه 

  : كه ايشان فرمودند كند مينقل ) ع(ابوالمرهف از امام محمد باقر 
هاي چموش   اسب. گرد و غبار به ضرر كسي است كه آن را برانگيخته است« 

اسبهاي چموش مغرور چه :  فدايت شويم ، ردم عرض ك، شوند مي مغرور هالك
) مأمورين حكومت ( آنان . كساني كه عجله دارند:  كساني هستند ؟ فرمود 
 كه در معرض ديد آنها باشند يا با كنند مي دستگير ، كساني را زير نظر گرفته

 جمعيتي اي هآيا ديد: اي ابا مرهف : آنان برخورد داشته باشند تا  اينكه فرمود 
 فرجي قرار نداده ،  خداوند براي آنان،  جان خود را وقف راه خدا كرده باشندكه

باشد؟ بلي به خدا سوگند خداوند براي آنان راه فرج و گشايشي قرار خواهد 
  1»داد 

  :فرمودند ) ع(امام صادق 
هاي  درستي كه بركندن كوه ه اي علي ب، وصيت كرد كه) ع(به حضرت علي ) ص(پيامبر «

  2». تر است از فروپاشي حكومتي كه زمانش به پايان نرسيده است انمستحكم آس

  :فرمودند ) ع(امام صادق 
 مگر اينكه خداوند او را به ، كند مي جان خود را براي خدا حبس ناي ههيچ بند«

  3».كند ميبهشت داخل 

   :اند  نقل شده كه فرمودهاي هدر ضمن خطب) ع(از حضرت علي 
 و شمشيرها ها تد بر زمين و بر باليا صبر كنيد و دسو ساكن باشي قيام نكنيد«

 ،  نينداختهورا در ميل و هواي زبان خود حركت ندهيد و چيزي كه خدا جل
 زيرا هر كسي بميرد بر رختخواب خود ، شما زودتر از موعد آن را طلب نكنيد

 شهيد از دنيا رفته است و ، و حق خدا و رسول و اهل بيت رسول را بشناسد
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بر خداست و مستوجب ثواب عمل صالحي است كه نيت كرده و نيت مزدش 
 زيرا براي هر چيزي مدت و اجلي . جايگزين شمشير كشيدن او خواهد شد

  1».داند مي كه خدا است شدهتعين 

ي احساسي و زودرس بعضي از اصحاب ائمه را ها حركتروايت ابوالمرهف 
با ) ع( كه امام شود ميت چنين مستفاد  از روايا. پردازد مي به ايجاد اميد ، نفي كرده

ي جبار ها حكومتكساني كه قبل از موعد و زمان مناسب دست به شورش و قيام عليه 
لهذا شيعيان . دانند مي موافق نبوده و هالكت و نابودي را ثمره آن ، زنند و قوي پنجه مي

  .دارد مي خودرا از اين قبيل اعمال برحذرمخلص و پيروان مؤمن 
بدون تهيه مقدمات  ،  حكايت از خروج برخي از افراد و اصحاب، روايتمضمون 

 عليه پادشاهان و سالطين خروج مسلحانهو فرا رسيدن زمان مناسب و اقدام آنها به 
 كه همچنان تحت تعقيب و اند  كشته و برخي نيز منهزم و متواري شدهاي عده كه كند مي

ه توسط عمال حكومت به عنوان خارجي ابوالمرهف نيز بيم آن دارد ك. پيگرد هستند
دستگير و مورد شكنجه واقع شود كه امام با اظهارات خودضمن تسلي خاطر و دادن 

 به هالكت و خسران مادي و آرامش به او بيان مي دارند كه چنين اعمال زودرسي
در لتي ادخ نه كساني كه . نگيزندگان آن است آن متوجه برا و نتيجهشود ميمعنوي منجر 

علي هذا حضرت درصدد منع پيروان و رهروان خود از انقالب عليه . ندارندروج خ
 بلكه قيام مسلحانه را بر تهيه امكانات و تدارك لوازم و اسباب كافي ، نظام جاير نبودند

 واجد با چنين ديدگاهي مسلماً اگر عالمي ، ندا ساختهجهت پيروزي كامل متوقف 
يدادگري را فرو پاشد و حكومت عدالتگر اسالمي را  دستگاه ب، شرايط بتواند با قدرت

 بلكه فريضه بزرگي  ،  خواهد بود)ع( نه تنها موجب رضايت ائمه اطهار، استقرار بخشد
است كه بنا به مفاد خبر آن نه تنها بر تحريم و حتي كراهت انقالب مسلحانه عليه نظام 

 و موفقيت انقالب مردمي را  پيروزيبودن  بلكه محال، جاير و ستم پيشه اشعار نداشته
 كه بسياري از دهد مي بستري را نشان ، ها انسانچرا كه گذشته . كند مينيز افاده ن

 كردن  كه نتيجه هر يك ساقط، ستي موفق و پيروز را در خود پرورانده اها انقالب
 و است بودهي دلخواه خود ها حكومتپادشاهان ستمگر از اريكه قدرت و استقرار 

 دليل بر امكان هر ينتر مهمجواب متمسكين به اين روايت بايد گفت كه  راصوالً د
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 ،  بيان مشكالت، است بوده) ص( ليكن آنچه مراد حضرت پيامبر .  وقوع آن است، شيء
و مصايب  و زحمات ناگواري  است كه انقالبيون بايد آن را تحمل كنند و هرقيام 

انه به عبور از آنها سفارش شده كه در  مراحل خاصي داشته كه مسلمين صبوراي همبارز
 موقعيت و امكانات الزم و رهبري صحيح و واجد شرايط كردن اين مسير با فراهم

 چنين و. هيأت حاكمه ستمگر را ساقط سازندند اقدام به عملي انقالبي كرده وتوان مي
 خروج  بر او، هر وقت اراده كرد به مجرد انحراف پادشاهو نيست كه هر كسي به آساني 

  .كرده و ملك را فروپاشد
 كه اگر برخي چنين استنباط كنند كه روايت بر تحريم هر شويم ميباز هم متذكر 

عليه ) ع( قطعاً قيام علي ،  عليه اميران خودسر و جاير اشعار دارداي هنوع قيام مسلحان
اينكه  علي رغم ، اند مورد سئوال قرار دادهنظام جايرانه و بساط ظالمانه معاويه را 

 1علم داشت كه حكومت اموي قريب هزار ماه استمرار خواهد يافت )ع(علي حضرت 
  . است شده و زيد و ديگران تخطئه ) ع(سين حامام و ) ع(حسن امام و نيز مبارزات 

روايت عبيدي نيز براي توجيه و تجويز سكوت و سكون در زمان غيبت حضرت 
 و ندارد چرا كه حبس نفس براي خدا به قابليت استناد و استدالل نداشته) عج(قائم 

ي كه تماماً و كماالً در مسير او طور به ،  مطلق جان در راه خداستكردن معناي وقف
 امر به معروف و نهي ،  و چنين معنايي از حبس نفس با جهادكند ميخدمت و كوشش 

 تا ، ر است سازگار و موافقت، ان سفاكگر سلطهاز منكر مسلحانه و انقالبب خونين بر ضد 
  .پذيري سكوت و عزلت و ذلت

 خاص در اي هالبالغه قطعاً ناظر به حادثه و واقع كالم حضرت در خطبـة نهج
ي كه در چنان حالتي مسلماً طور به است بوده از حكومت حضرت اي ويژهشرايط 

حركت مسلحانه و برخورد شديد اصحاب و پيروانش را در قبال فرد يا افرادي ) ع(امام
خانه  بار تشخيص داده است كه امر به سكوت و مالزمت در  مضر و زيان، گراناز ستم

  . است كردهو اكتفا به نيت جهاد 
ر و حكمرانان قصد تحريم خروج عليه سالطين جبا) ع( حضرت، بنابراين

نظر وي بوده كه هنوز مقدمات و   بلكه مورد خاصي مطمحزورمدار را نداشته است
 و اين روايت هرگز در رديف است بوده آن فراهم نيامده شرايط مساعد براي عمل به
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 در حاالتي كه خصوص بهان گر سلطهادله سكوت و قعود مسلمين در قبال پادشاهان و 
) ع( سيره عملي حضرت علي عالوه به . گيرد ميشرايط عيني و ذهني مساعد باشد قرار ن

  1.مطابقت نداردتفسير  است نيز با اين  با ستمگران و ملحدانكه مشحون از مبارزه
هيچ گاه درصدد جلوگيري از ) ع( كه ائمهشويم ميهم متذكر  زدر خاتمه با

 و اگر در برخي موارد به چنين اند خروج آمرين بالمعروف و ناهين عن المنكر نبوده
 كه بعضي از اصحاب را بر است بودهبنا به مصالح و شرايط موجود ، مواردي برخورديم

  :  كه كند مينقل ) ع( ابن ادريس از امام صادق كه چنان . اند حذر مي داشته
از خروج و قيام كنندگان از سادات عليه سالطين ) ع(در حضور امام صادق «

مادامي كه افرادي از آل پيغمبر  : حضرت فرمودند، جور سخن به ميان آمد
 بسيار دوست مي .  من و شيعيان من در خير و سالمت هستيم، كنند ميخروج 

 زندگي  و من مخارج و نفقهكرد ميمد خروج شتم كه فردي از آل محدا

  2». پرداختم خانوادة او را مي
  

  قسم ششم
 دستاويز سكوت و قعود در غياب ها گروهآخرين بخش از احاديثي كه برخي از 

 است كه درخصوص انتظار فرج مهدي يت روايا، اند قرار داده) عج(مهدي حضرت 
 كه دارد مي مفاد اين اخبار چنين اظهار .  جاي مانده استدر آثار مسلمين به) عج(

يك فترت تاريخي نسبتا طوالني كه ما آن را غيبت كبري مي ناميم و حضرت پس از 
 و اند  مستولي برجهان به ستوه آمدهعدالتي بياينكه مردم جهان از ظلم و ستم و پس از

 ظهور كرده به امر خداوند  ، و حق كشي و استضعاف فرا گرفته استزمين را خونريزي 
يمالء االرض «.پردازد ميو با انقالب خونين خود به دفع ستم و اقامه قسط و عدل 

عبدالرحمن بن خلدون در همين خصوص 3» قسطا وعدال كما ملئت ظلما و جورا
و اين عقيده . كند مي و زمين را پر از عدل و داد آيد مياو در آخرالزمان پديد «: گويد مي

شاره به حديثي است كه دركتاب ترمذي درباره مهدي آمده است و ايشان تا هم ايشان ا

                                                                                                                   
  

 : نگاه كنيد به باره دراين .1
  .190 خطبه ، 156 ص ، 2 ج ،  عبده، 765 ص ،  فيض االسالم، نهج البالغه
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  1». اكنون منتظر ظهور وي هستندو او را به همين سنت منتظر مي نامند
، عامة مسملين از فريقين در انتظار ظهور حضرت مهدي بيني پيش همين براساس

 حضرت كه چنان. دانند مي  عبادتينتر بزرگو فرج نهايي هستند و اين انتظار را ) عج(
  :فرموده است) ص(رسول 
  2»برترين عبادت انتظار فرج است«

  :مي فرمايد) ص(است كه حضرت رسول ) ع(و در روايتي از امام زين العابدين 
  3». برترين اعمال امت من انتظار فرج است.  اعمال استينتر بزرگانتظار فرج از «

  :مي فرمايد) ص( پيامبر باره دراين
آنان كه پيش از . شا به حال كساني كه در حال انتظار به حضور قائم برسندخو«

و اقيام نيز پيرو او هستند با دوست او عاشقانه دوستند و موافق و با دشمن 
  4»خصمانه دشمنند و مخالف

 و كج فهمان، انتظار را به مفهوم تسليم و پذيرش  كاهالن ليكن برخي از
يبايي در برابر استثمار و استكبار و استبداد تفسير هاي حكّام و صبر و شك ييزورگو

 كه بر فرض قدرت و توانايي در تشكيل و اقامه دولت حق، كنند ميكرده و استدالل 
كار صحيحي نيست چرا كه همه مأمور به انتظار هستيم؛ يعني تحمل همة  ، اقدام به آن

ظهور كند و ) عج(ي ها تا روزي كه حضرت مهد ها و مظالم و بدبختي ها، ستم مشقت
اين گروه  اين باور را دارند كه حكومت بايد به دست معصوم . انتقام از ظالمين بگيرد

شيخ محمود حلبي رهبر اين .  تشكيل دهدت حكومدتوان ميباشد و كسي جزا او ن) ع(
  :گويد مييش ها يجريان در يكي از سخنران

 يك پيشوا و يك رهبر آقا شما اول پيشوا پيدا كنيد، اول شما يك افسر و«
روي نقطه عصمت، . يك رهبر كه بتواند ادارة اجتماع كند. پيدا كنيد) ع(معصوم

.  اكنون مي گويي حكومت اسالمي خوب است، نه عدالت، عدالت كافي نيست
شما آن مصداق حاكم اسالمي را نشان بدهيد، آن كه معصوم از خطا باشد نشان 

  5».نشان بدهيدبدهيد، آن كه معصوم از گناه باشد 
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 به رهبري امام اي هي نه تنها معتقدند كه هرگونه تالش و مبارزيها گروهاين چنين 
غيرمعصوم براي ازاله فسق و فجور و اقامة دولت حق، بي ثمر و حرام است، بلكه 
اصالحات جزيي را نيز محكوم دانسته و آن را سبب تأخير در ظهور حضرت قائم 

مؤثّر ) عج( چنين است كه آنچه در تسريع قيام مهدي هانفهم آ. كنند ميمعرفي ) عج(
است كمك در اشاعة ظلم و فساد و جور سالطين به عنوان مقدمه و شرط ظهور 

چنين شيوة تفكّر، زياد هم . حضرت است كه اهمال در اعمال آن شايد روا نباشد
اسالم . ست نيها انقالب در تئوري ، شباهت به ديالكتيك ماركس و انقالب انفجاري بي

مند نيست و خشونت انقالبي و انقالب انفجاري را  اصوالً با چنين طرز تفكري عقيده
 و در برابر تجاوزات و فسق و فجور پادشاهان چنين نيست كه در داند ميكامالً مردود 

 بپردازد بلكه طي  مستقربدو امر با قيام مسلحانه بر آنان بتازد و به ويران ساختن نظام
 كه ما تحت عنوان امر به كند مي به خير و صالح و اصالح امور دعوت ي خاصلمراح

اصوال يكي از مواردي كه اسالم را با ساير مكاتب . معروف و نهي از منكر آورديم
 همن اصل ديالكتيك و تشديد تضادها براي سازد مي مكتب ماركسيسم متمايز جمله من

مصائب و  ، ها بر افزايش سختيدر تئوري ماركسيستي اعتقاد .تغيير و تحوالت است
مشكالت طاقت فرسا و ازدياد شكافهاي طبقاتي عميق و جلوگيري از هرگونه 

 باره دراين) ره(شهيد مطهري. اصالحات جزئي براي وقوع انقالب زيرين و بنيادي است
  :نويسد ميصراحتاً 
 ها مانياايجاد نابس. به همان دليل كه اصالحات جزيي و تدريجي مشروع است«

، كند ميبست و بحران كه نظريه ابزاري تجويز   ايجاد بنمنظور بهها  و تخربي
  1».نامشروع است

  :گويد مي) ع(وي در بخش ديگري از كتاب ماهيت نهضت امام حسين 
 نيزاسالم به انقالب انفجاري يك ذره هم معتقد نيست، اسالم انقالبيش «

  2».صددرصد آگاهانه و از روي تصميم است

وجه  هيچ اصالحات جزئي و تدريجي به: نويسد ميطهري در توضيح استاد م
 انقالب اضداد به صورت بهزيرا تاريخ راه خود را جبرا از ميان اضداد  .محكوم نيست
اصالحات جزئي  .تا اصالحات جزئي و تدريجي مانع انفجار گردد كند مييكديگر طي ن
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طلب  با انسان منحط  جو و حق حق خود كمك به مبارزه انسان نوبه بهو آرام آرام نيز 
 ،  و برعكس فسادها. كند مياست و آهنگ حركت تاريخ را به سود اهل حق تند 

فسق و فجورها كمك به نيروي مقابل است و آهنگ حركت تاريخ را به زيان  ،ها تباهي
  1.نمايد مياهل حق تند 

 چرا كه ، تاريخ و قصص گذشته پيامبران و ائمه نيز بيانگر همين حقيقت است
 موعظه و ، سر را به راه مستقيم هدايت و به خيرخواهيي خوداآنها همواره امر

 غالب ،  ليكن از آنجا كه قدرت مطلقه و فساد ناشي از آن. اند اصالحات فراخوانده
 نشده و بر باطل خود ء حاضر به قبول نصايح و اندرزهاي انبيا، زورمداران را فريقته بود

ساختن   و روشنها انسان كردن  را مجبور به آگاهء اقدامي كه انبيا، ورزيدند ميلجاجت 
ي خفته و زدودن افكار و عقايد باطل و منكرات از جامعه و ايجاد تغيير و ها تفطر

 عميق و انقالبي مردمي و آگاهانه عليه اي هتحول در افكار و عقايد جهت مبارز
چون پادشاه حبشه وجود دارد كه به  مواردي نيز . است كردهها و مظالم آنها  خودكامگي

سرلوحه را ) ص(ي پيامبر ها اذعان داشته و نصايح و توصيه) ص(حقانيت پيامبر اسالم 
 در ها  تصور مسلمين از انتظار و آرزوي گشايش گره،  بنابراين. امور خود قرار داده است

دادن   تن، انگري عامل انحطاط و ويرينتر بزرگ يكي .  دوگونه و كامالً متضاد استهآيند
.  طلبي ندارد  انتظاري كه حاصلي جز تنبلي و راحت. به ذلت و توجيه وضع موجود

كه روح اسالم از آن بيزار است و ديگري عامل حركت و ارتقاء » انتظاري منفي«
 اين .  آينده گرا و اميد بخش كه انتظاري مثبت و تحول آفرين است، برنده و سازنده پيش

 استاد شهيد مرتضي . است شدهدر تعاليم اسالمي مورد تأكيد واقع انتظاري است كه 
   : نويسد مي باره دراين) ره(مطهري 

 نيرو آفرين و ،  تعهدآور است، انتظاري كه سازنده و نگهدارنده است«
 نوعي عبادت و حق پرستي دتوان مياي است كه  گونه ه ب. تحرك بخش است

 فلج ،  اسارت بخش است، ويرانگر استشمرده شود و انتظاري كه گناه است و 
 ،  اين دو نوع انتظار فرج. بايد محسوب شود» اباحيگري «كننده است و نوعي 

  2.»يم مهدي موعود است ظمعلول دو نوع برداشت از ظهور ع

گفتن به آنچه از ستم و « نه« يعني ، اكنون روشن خواهد بود كه انتظار حقيقي

                                                                                                                   
  

  46 ص ، )ع(مرتضي مطهري، قيام و انقالب مهدي . 1
 8 ـ 7 صص ، يشينپ ، مرتضي مطهري. 2



 182     از ديدگاه اسالمنقالب ا  

 انتظار به معناي نفي و ضع نامطلوب و نارواي . ت ستمكاران اسعدالتي بيبيداد و 
 دكتر علي . موجود و انكار واقعيت تلخ و جايرانه حاكم بر جهان و حاكم بر تاريخ است

   :نويسد مي خصوص دراينشريعتي 
كسي كه منتظر است چه كسي است ؟ كسي است كه در نفس انتظار خود «

 موجود را نمي خواهد كه  او وضع. اعتراض به وضع موجود را پنهان دارد
 انتظار ايمان .  حتي انتظار منفي خود اعتراض است. خواستار چيز ديگري است

 منتظر ،  كسي كه از حال خشنود است. و الزمه اش انكار حال. به آينده است
 از آينده مي هراسد دوست دارد و تالش .  بر عكس محافظه كار است. نيست

  1.كه هيچ چيز دست نخوردكند مي

انساني است آماده و مهيا براي پيكار در هر دو ) عج(با اين حال منتظر مهدي 
) عج( مهديييهر لحظه احتمال وقوع انقالب نها مؤمني است كه ، ميدان فكري و رزمي

 ،  منتظر.  وظيفه اش جنگيدن و رزميدن در ركاب آن حضرت استرا خواهد داد كه
 ررحم و بيدادگ ي بيها نظامانتظار وزوال انسان مسلمان و متعهدي است كه هر آن در 

آماده ) عج(انقالب جهاني مهدي  زورمداران است و همواره خود را براي شركت در
بلكه مسئوليت او را در  ، كند مينه تنها از انسان سلب مسئوليت  اين انتظار ن. بيند مي

يد سرنوشت خود و سرنوشت مسلمين و رهايي آنها از مظاهر ستم و تعدي تشد
 ي است كه شخص را در زمرهچنين انتظاري مسلماً نيكترين و واالترين اعمال. كند مي

  . دهد ميقرار ) ص ( اهللاشهداي نزديك رسول
اصوالً سؤال قابل طرح اين است كه اگر دوران غيبت كبري به هزاران سال 

نار آمد و در  كام و مفاسد حاكم ستم پيشه بايد  آيا در اين اعصار طوالني با مظ، بينجامد
 : فرمايد كرد، مگر نه اين  است كه قرآن ميو همكاري اثم و عدوان آنها معاونت 

  »تعاونوا علي البر و التقوي و ال تعاونوا علي االثم و العدوان «
آيا درست است كه اسالم و احكام آن را معطل ساخته و شريعت حق را به انزوا 

 روزه و  ،  نماز،  تسبيح،  تضرع، ن دعا چويو مسامحه كشانيم ؟ آياتمسك به امور
 سفاك و ترك فرايض و تكاليف ديگري چون گر سلطهي پادشاهان ها فرماناطاعت 

 در جنبه اجتماعي آن خصوص به امر به معروف و نهي از منكر ، جهاد مبارزه با ستم
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 با ظلم و يبراي يك مسلمان واقعي قابل قبول است ؟ چطور ممكن است كسي كه مدت
 كه بر باشد مي منتظر قائ، م پاك ساخته است و در ظلم و جنايت مشاركت داشتهست

  !تازد  مي و بر ستم پيشگان آورد ميظالمان خروش بر
  : تذكر چند نكته ضرورت دارد ، اين بحثدر خاتمه 

 جهان از ظلم و بودن رغم اشارة بعضي از روايات مبني بر مملو علي: نخست آنكه
 ظالم و ،  مردم چنين نيست كه همه، )عج(ضرت مهدي ظهور حستم و جور در هنگام 

 مظلوم است كه در محيط ظالمانه اي عده بلكه وجود جور و ستم مستلزم ، ستمگر باشند
  . خيزند به طرفداري از حق و عدالت و حكومت دادگستر به پا مي

صالحان و مؤمنان نيز حضور خواهند ) عج(بديهي است در زمان ظهور حضرت 
ت كه در ركاب حضرت با متجاوزان و خطاكاران براي استقرار حكومت جهاني داش

 بنابراين بر فرض تشكيل حكومت اسالمي در يكي از انحاي بالد . كنند مياسالم نبرد 
 مامي مظاهر ظلم و فساد را از صحنه چنين نخواهد شد كه اين دولت بتواند ت، اسالمي

 هست كه همين دولت اسالمي كوچك توسط بلكه باز هم اين امكان جهان براندازد،
 كما اينكه انقالب اسالمي ، ي بزرگ ظالم جهاني مورد تجاوز و ظلم واقع شودها تدول

 شرق و غرب و حتي يي استكبارها تحكومايران از هر طرف مورد هجوم و آسيب 
 و همين دولت حقه مظلوم است كه در . ه استي اسالمي منطقه قرار گرفتها تدول

 در روايات سخن كه چنان . به ياري او خواهد شتافت) عج( ظهور مهدي موعود هنگام
  و همهكند ميادامه پيدا ) عج(هدي از دولتي است از اهل حق كه تا قيام حضرت م

  1.دهد ميامكانات خود را در اختيار او قرار 
 زكات و حج حكم وجوب خود را از دست ،  روزه، بنابراين همان طور كه نماز

 امر به معروف و نهي از منكر و انقالب عليه پادشاهان متخطي و منحرف ، هد دادنخوا
دادگستر نيز همچنان بر مسلمين الزم و فرض خواهد عادل و براي استقرار حكومت 

  .ي نمانده باشدقچند ساعتي با) عج(هر چند تا قيام مهدي . بود
 در پهنه گيتي بر  تحول و عدالت و گسترش عدل و دادمسئله: مطلب ديگر آنكه 
 پيوسته و ضرورتاً ما را به ، ي اسالمي در بالد مسلمينها انقالبفرض وجود و پيدايي 

ي ها انقالبچراكه رخداد . چشم به راه خواهد داشت) عج(قيام جهاني حضرت مهدي 

                                                                                                                   
  

 243، ص 52 ج ، بحاراالنوار: در اين مورد نگاه كنيد به . 1



 184     از ديدگاه اسالمنقالب ا  

 كفاف استقرار داد و عدل را در تمامي زمين نداده و باز ، اسالمي در كشورهاي اسالمي
از جهان از قسط و حق محروم خواهد ماند و مظاهر كفر و نفاق و ظلم و يي ها بخش

ي جاير شيوع خواهد داشت و چنين امري ها تدول  و حيطهستم حداقل در قلمرو
طلب حايز اهميت است  و نيز تذكر اين مطلبد ميرا ) عج(ظهور جهاني حضرت مهدي 

و ظهور ايشان آخرين ) عج(اسالمي، مبارزات دامنه دار حضرت مهدي كه در انديشه 
 بدين معني كه نبردهاي اهل حق در . ي مبارزات اهل حق بر باطل استها حلقه از حلقه

 تا اينكه شود ميطول تاريخ استمرار يافته و روز به روز زمينه براي پيروزي حق فراهم 
 نهايي خودمي رساند و خورشيد عدل مبارزات را به نتيجهاين ) عج(قيام مهدي موعود 

) عج( و اين بيانگر اين مطلب است كه انقالب مهدي كند ميحق در آسمان بشري طلوع و 
 قيام و ظهور  روايات ذيل بر اين مدعا داللت دارد كه در مقدمهكه چنان ، ابتدا به ساكن نيست
آنچه به نام قيام . گيرد ميي ديگر از طرف اهل حق صورت ها قيامامام يك سلسله 

ست و ها قياميي از اين ها  نمونهاست شدهاسان قبل از ظهور بيان يماني يا پرچمداران خر
  :ن ماجه آمده است كه بيا روايات ديگر كه در سنن ا

  1».كنند ميآماده ) عج( و زمينه را براي حكومت مهدي كنند ميمردمي از مشرق قيام «

  

   آراء فرق شيعه .2
ينيان مستضعف به ارمغان  كه قسط و عدل را بر زماست بودهتشيع هميشه مروج حركتي 

 حركتي كه در زوال فساد و فسق و فجور پيشتاز بوده و از پويايي نايستاده . آورده است
حال نا گفته نماند كه تشيع در كيفيت مبارزه و ستيز با خلفاي جور به فرق  با اين. است

شيعه  آنها اماميه يا شيعه اثني عشري و نيز ينتر مهممختلفي انشعاب يافته است كه 
  در طول تاريخ اسماعيلي وزيدي هستند كه هر كدام به نحوي پرچم مبارزه را

  . اند برافراشته
  

   زيديه )الف
 تنها كساني را از فرزندان ، شيعه زيديه به استراتژي واحدي اعتقاد داشت كه بر طبق آن

گر پذيرفت كه در هر شرايطي عليه سالطين و زمامداران ستم به رهبري مي) ع(فاطمه 
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 زيديه قايل به امامت و پيشوايي زيدبن علي و استمرار . به قيام مسلحانه مبادرت ورزند
استدالل آنها چنين است كه زيد اعتقاد داشت كه . امامت در فرزندان انقالبي او بودند

  1. شرط امام اين است كه حتماً عليه حاكم ظالم خروج كند

  :است كه در هنگام خروج چنين ) ع(بيانات زيدبن علي 
 كساني كه جدم حسين را به قتل رساندند و بر مدينه ، همانا بر فرزندان اميه«

 اهللا خانه خدا را به سنگ با  و غارت نمودند روز حره و سپس بيتحمله كرده
  2» خروج نمودم ، د كردن منجنيق زدند و آتش كشيدند و ترك

شاخه شيعه هستند كه  كه اين فرقه تنها دهد ميتفحص در اعتقادات زيديه نشان 
 الزامات اخالقي بول تقيه نتيجه عدم ق. اصل تقيه يا پنهان داشتن معتقدات را قبول ندارند

 كه فعال باشند و خواستند ميبوده كه زيديه براي افراد خويش قايل بودند و از ايشان 
  3.براي پيروزي جماعت خويش بكوشند

پيروان مخلص امام محمد باقر و  زيد از پاكان و ، در ديدگاه شيعه اثني عشري
امام صادق ـ عليهماالسالم ـ بود كه بر نظام حاكم و ستمگر زمان شوريد و قصد آن 

ليكن برخي از 4. بسپارد) ص (داشت كه بعد از پيروزي حكومت را به امام صادق 
و  دانسته  جدا)ع(و امام باقر ) ع(نويسندگان اصرار دارند مسير وي را از راه امام صادق 

را براي امامت الزم » خروج « كه وي دعوت به نفس كرده و شرط اند چنان پنداشته
   :نويسد مي ابوزهره در همين خصوص . ه استدانست مي

بسياري از شيعيان از آل او و در رأس آنها برادرش محمد باقر در شرط خروج و «
 كه به او است شده با او مخالفت كردند پس روايت ، اينكه امام دعوت به نفس كند

نيز امام نيست به درستي كه او پدرت بر طبق مذهب تو )) ع(امام محمد باقر : (گفت 
   5«. هرگز خروج نكرد و خود را در معرض خروج قرار نداد
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   اسماعيليه )ب
ي مذهب تشيع دانسته و هفتمين امام خود را اسماعيل ها اسماعيليان خودرا از فرقه
 ،  و اين باور را دارند كه پس از اسماعيلكنند ميعرفي م) ع(فرزند امام جعفر صادق 

 . محمد پسر بزرگش به دماوند و ري رهسپار و علي پسر ديگرش به سوريه رفت
ند تا درجهت  در شهرهاي اسالمي مي فرستاد»داعي «ب اسماعيل مبلغيني به نام اعقا

  . اقدام جدي مبذول دارند،  باطنيه شهرت داشتترويج عقايدشان كه به
استراتژي جدي اسماعيليه بر مبارزه با خالفت جور و واليان ستمگر تحت هر 

 از جمله داعيان رهبري اين فرقه ميمون بن قداح . شرايط و اوضاع و احوالي مبتني بود
الموت ح براي پيشبرد اهداف خود در قلعه  حسن صبا. و حسن صباح هستند

و روش ترور و 1. ان فرقه خود پرداخت به آموزش عقيدتي و نظامي پيرو، استقراريافته
 علت ها نهضت در كتاب تاريخ . خشونت و نبرد داخلي را براي اين منظور برگزيد

  :ده است تشكل فرقه اسماعيليه چنين آماصلي 
 مبارزه با شيوه ، اطنيان در قلمرو كشورهاي اسالميهدف نهايي سازمان مخفي ب«

 به همين . است بودهو سياسي و ملي  تعصب عربيت و كسب استقالل فكري ، فكري
ي ها  پايهكردن  سستمنظور بهي نظامي و يا عقيدتي آنان ها فعاليتعلت كليه 

  2». حكومت نكبت بار عباسيان و در نتيجه سقوط و انقراض آن انجام گرفته است

اسماعيليان با رهبري و امامت محمد بن اسماعيل نخستين دعوت مسلحانه خود 
 ،  يكي از دعات خود به نام حسين بن هوشب كه ايراني االصل بودرا در يمن توسط

 بحرين و كوفه به ترويج و ،  و نيز در اهوازدجهت سركوبي عمال فئوداليسم آغاز كردن
 با تأسيس دولت فاطمي ، اهميت سياسي اسماعيليه. ي خود اقدام كردندها يشهاند انتشار
 همچنين .  شروع شد، ت انقالبي داشت خلفاي اوليه اين سلسله كه حالخصوص بهمصر 

كه محمد بن اسماعيل را امام هفتم و ) طرفداران حمدان اشعث (است حال قرمطيان 
ي كلي طور به . ه و اعتقاد به قيام مسلحانه و قتل مخالفان خود داشتندتالزمان دانس صاحب

اين گسترش استبداد پادشاهان سلجوقي و آزار بيش از حد شيعيان زمينه رشد و 
  : به گفته عميد زنجاني  را فراهم آورد ها نهضت

 . است بودهدر حقيقت مذهب اسماعيليه سازمان مخفي مبارزه با آل سلجوق «

                                                                                                                   
  

 221ص ) 1351 ، چاپخانه حيدري: تهران ( مناهيج المعارف ، ابوالقاسم موسوي خوانساري .1
 297ص ) 1357 آذر ، شركت مؤلفين و مترجمان: تهران  (، ي فكري ايرانيانها نهضتتاريخ  .2
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يدند و  محالت شيعه نشين كرخ را به آتش كش، سلجوقيان با تصرف بغداد
 حريق كردند و اموال شيعيان را غارت كردند و قدري را طعمه كتابخانه گران

ي علمي اي چون شيخ طوسي مجبور به هجرت و ترك وطن اه شخصيت
ت امراي مشورش اسماعلييان در نقاط مختلف ايران در عصر حكو. شدند

 ،  آنهايافته  هدف ترور و وحشت سازمان. تسلجوقي حالت ضدمردمي نداش
   1». هاي آن بود دولتمردان و پايگاه

قه روشنگر استراتژي است كه بر  و آثار  عملي اين دو فرها توجه و عنايت در انديشه
 ، نبرد و ستيز بي امان در هر شرايط و اوضاع و احوالي با پادشاهان و خلفاي ناحق و بيدادگر

لحانه عليه  زيديه كه حتي شرط زعامت و امامت را نيز خروج مسخصوص به . است شدهمبتني 
 عملكرد ، حققان است ليكن آنچه مورد توجه پژوهشگران و م. كند مي زمامداران وقت تلقي

  .وش منتخب مترتب خواهد شدتيجه و بازدهي است كه بر ردرست و ن
  

   اماميه )ج
 برحسب شرايط و ، استراتژي شيعه اثني عشري درمبارزه و نبرد با اميران ستمگر

 پيروان ائمه دوازده گانه و پويندگان . مقتضيان زمان پايه گذار ي و ترسيم خواهد شد
 و مبارزة خود را با سالطين جاير در چارچوب امر به معروف و نهي  نبرد، فقه جعفري

ها و  ها و توانايي  كه مسلماً با توجه به شناخت موقعيتكنند مي ريزي پي ، از منكر
 مهم را بنا به تشخيص ولي فقيه هر يك از مراحل چندگانه اين فريضهتحصيل امكانات 

 امامي گاهي ستيز شيعه . گذارند ميه اجرا و اقدام و رهبري واجد شرايط به مرحل
وي با پيشوايان كفر را پيشه كرده و زماني نيز به مبارزه ارشادي و تبليغي و ر در رو

اي   به فعاليت علني و قيام مسلحانه،  آنگاه كه فرصت اقتضا كند. است كردهفرهنگي اكتفا 
پرداخته و سري د  نيز به نبراي هاقدام كرده و در بره) ع (چون انقالب خونين حسين 

  .  مبارزات را برگزيده است، تاكتيك تقيه و يا نبرد مخفيانه به عنوان سپر
 و نه پذيرد مياماميه در قيام، نه شمشير صرف را به عنوان استراتژي دايمي 

ساكن پيروان اين فرقه هرگز . دنگزي ميدوام را برالنشيني علي  سكوت و سكون و خانه
سراسر مبارزه و فعاليت بودند كه در دو چهره قيام مسلحانه و  بلكه ، اند و ساكت نشده
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 استراتژي نبرد . اند وي و تاكتيك تقيه يا فعاليت مخفي و سري ظهور يافته ردر جنگ رو
 است كه در هر زمان و مكان برحسب شناخت و ارزيابي اي همبارز  شيوة، تشيع جعفري

 خودي و نيروهاي دشمن و با توجه به يها تواناييعيني و دقيق از شرايط و امكانات و 
  .  بايد اتخاذ و اجرا شود، ضرورت دين و نفوس مسلمين

ط و اي استراتژي و راه اماميه تاكتيك ثابت و واحدي نيست كه در شر، بنابراين
 بلكه آنچنان شيوة مناسب و قابل انعطافي . اوضاع نامساعد نتواند به مبارزة مؤثر بپردازد

ن و مكاني بنا به مقتضيات دين و شرايط زمان قابل اتخاذ خواهد است كه در هر زما
، بهترين و اند ي متنوعي را كه ائمه شيعه در مبارزات خود به كار بستهها روش انواع . بود

  . گوياترين سند اين حقيقت است
 گيرد مي اعالم بيعت كرده و قدرت را به دست ، بر همان اساس) ع(امام حسن 
 همان ،  در نخستين ايام خالفت. هم بر آن مبنا به خالفت رسيده) ع(كه حضرت امير 

  آنگاه كه ديگر امكان ادامه. كند مياستراتژي مبارزه مسلحانه و رويارويي را انتخاب 
  شيوة نبرد زيرزميني و ، بيند، استراتژي و شكل مبارزه را تغيير داده  را نمياي شيوهچنين 

  . گزيند فعاليت مخفي را برمي
 كه دارد ميي اظهار ي كه حضرت در پاسخ سليمان بن صرد و حجربن عدطور هب

نيروهاي موجود نابود  مسلماً همه) رزه مسلحانه روياروي مبا( همان شيوه درصورت ادامه
با اين ) ع( بنابراين امام حسن . گرفت ها در دست ياران معاويه قرار مي  پايگاه و كليهشد مي

  .كند ميرا براي زماني مساعد حفظ و نگهداري تدبير نيروي اندك موجود 
بر حسب شرايط زمان و مقتضيات دين براي افشاي جنايات و مظالم ) ع(امام حسين 

و منكرات يزيد و نيز احياي سنن و معارف الهي استراتژي مبارزه رو در رو و انقالب 
 منكرات و دنكر  بلكه براي رسوا، گزيند وي نه به سبب پيروزي ظاهري خونين را برمي

  .  توسل مي جويداي شيوههاي خفتـة مسلمين به چنين  تحريفات يزيد و بيداري وجدان
 تشيع انقالب را با مراحل خاص كه كامالً منبطق بر مراتب و درجات ، بنابراين

 مراحل آن تقيه ينتر مهم كه يكي از پذيرد مي ، ويژه امر به معروف و نهي از منكر است
ه و سري جهت تربيت و تدارك نيروهاي انقالب و مبارز است و يا فعاليت مخفيان

 از آن نيز جهاد يا جنگ مسلحانه است كه آخرين مرحله از اين فريضه اساسي اي مرحله
  . است



 

  فصل پنجم 

  ادلة مشروعيت انقالب

 فقهاي سياسي اهل سنت يها يشين با بحث و بررسي در مورد آراء و انديشهدر فصول پ
ي دو فرقه ها ديدگاه و ها برداشت فقهي انديشمندان شيعه تا حدودي و نيز فتاواي

 مشروعيت انقالب و حق قيام براي مردم تحت سلطه عليه حكام شرور و درخصوص
بي شك هر دو فرقه در وجوب امر به معروف و نهي از منكر در . ستمگر روشن شد

. القولند  همگام و متفق، رفتهقبال زمامداران جاير تا آنجا كه از مرحلة قلب و دل فراتر ن
 و سركشي و طغيان رسد مي كه امر و نهي و اعتراض مردمي به مرحله عمل اما زماني

پادشاهان  قبال معاصي و تحريفات و اعمال ظالمانه درزباني و يدي و حتي حمل سيف 
و  غالب اهل سنت از مسير شيعه جدا شده و درهر حال  نافرماني ، طلبد ميمتخطي را 

  .اند عت از او را واجب دانستها حرام و اطاسلطان رل عز
 اين باور را دارند كه نه تنها امر به معروف و نهي از منكر در ، تشيع و اقليت نادر تسنن

  اين فريضه با زبان و گفتار انجاماي  بلكه در مرحله، ، محدود به قلب نيستظالمبرابر حاكم 
امر به معروف و نهي حانه عليه سلطان ستمگر  مسلحمل سالح و قيام  و گاهي نيز باشود مي

 كه در اخبار و روايات اين مرحله از امر و نهي باالترين ؛خواهد شدو متحقق از منكر عملي 
 بنابراين با قبول امر به معروف و نهي از منكر به مفهوم وسيع . 1است شدهمرحلة ايمان قلمداد 

م نه تنها از بنيان مشروعي برخوردار بوده و جواز آن انقالب از ديدگاه اسال« اين فرضيه كه ، آن
 ناپذير اجتناب بلكه در برخي شرايط وجوب آن بر مردم مسلمان قطعي و ، بالمانع است

 بودن اي  مرحله، اي كه قابل توجه است ليكن نكته. يابد ميو قطعيت نيز حتميت  »خواهد بود

                                                                                                                   
  

صحيح . (من راي منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف االيمان. 1
   )49،حديث 20اب كتاب ايمان،ب، 69ص ، 1ج، مسلم
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 انقالب ، وع خطا و انحراف جزيي از حاكمنحو كه به مجرد وق  بدين. انقالب در اسالم است
 نصح و ارشاد و موعظه مردم و رهبران ، مسلحانه تجويز نخواهد شد بلكه در مراحل اوليه

چرا .  عملي حرام و نامشروع خواهد بود، صورت اين  كه درغيركند ميديني و فكري را طلب 
 امري طبيعي كم اسالمينبودن حا افات جزيي به دليل معصومكه احتمال اشتباهات و انحر

 كه عدة آنها نيز زياد است كه ان نمايندگان و واليان منتخب حاكم در ميخصوص بهاست 
هم گسيختگي  از  عليه آنها موجبات هرج و مرج و، درصورت طغيان و عصيان مسلحانه مردمي

  .و خونريزي و كشتار و فتنه را در سطح كشور و مملكت اسالمي فراهم خواهد كردنظام 
حال چنانچه والي و سلطان چنان ستمگري كرد و بر منكرات و تحريفات خود اصرار 

» اصالح«اشت و تالش مردم در چارچوب  پند و اندرز نيز در او تأثير ندورزيد كه ارشاد و
 امر به معروف و نهي از منكر توسط عامه مردم واجب خواهد بار خشونت مرحله ، عملي نشد

 اين مرحله از امر . تجلي خواهد يافت "انقالب زيرين " صورت به شد كه بازتاب آن درجامعه
 و قيام مسلحانه عليه هيأت حاكمه را اقتضا هي از منكر كه نافرماني از حاكمبه معروف و ن

 كه در اين اند  مورد قبول اكثريت اهل سنت نبوده و به تحريم چنين عملي فتوا داده، كند مي
در هر دو مفهوم آن و رد نظر اين گروه از تسنن  » نقالب ادلة مشروعيت ا«فصل از تحقيق 

 داليلي كه .  بحث و طرح خواهد شدمبني بر وجوب اطاعت بي چون و چرا از سالطين ظالم
 بلكه در برخي موارد بر وجوب مبارزه با مظالم و ، كند مينه تنها حرمت اطاعت از آنها را افاده 

 و حتي كشته شدن در اين راه را فوز  طاعات دانسته اشعار داشته و آن را از افضل، مفاسد
 بي اعتنايي در اين مورد را از برزگترين ؛وكند ميشهادت و رسيدن به مقام سيد الشهدا معرفي 

 كه ذيالً آيات و اخباري كه كند ميگناهان و موجب قهر و غضب پروردگار عالميان قلمداد 
 مطرح و سپس ادلة قيام ، لت داشتهبرحرمت اطاعت و پيروي از امراي جور و فسق دال

مسلحانه مردمي براي عزل و خلع حاكم از منصب امامت را به بحث و بررسي خواهيم 
  . گذاشت

  
   روايات  از قرآن و از حاكم ستمگرنكردن اطاعت ادله .1

   آيات الهي )الف
  1والتطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في األرض و اليصلحون 

                                                                                                                   
  

 151 و 150شعراء آيات . 1
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  .پردازند  و به اصالح نميكنند ميكه در زمين فساد   اطاعت نكنيد، كسانيفرمان مسرفين را
  1.التطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا و اتبع هويه و كان امره فرطا

ايم و از هواي نفس پيروي  از كسي كه ما قلبش را از ذكر و ياد خود غافل كرده
  . كرده و به تبهكاري پرداخته است اطاعت نكن

  2. أطعنا سادتنا و كبراء نا فأضلونا السبيالقالوا ربنا انا
پروردگارا ما از بزرگان و پيشوايان فاسد خود اطاعت كرديم كه ما را به : گفتند

  .راه ضاللت كشيدند
  3و التطع الكافرين و المنافقين 
  از كافرين و منافقين فرمان مبر

  4و التطع منهم اتماً او كفوراً 
  اعت مكن گناهكاران و كافران آنها را اط

  5. فالتطع المكذبين
  . از دروغگويان فرمان مبر
  6والتطع كل حالف مهين 

  . خورند اطاعت مكن مياحدي از منافقان دون را كه دايم به دروغ سوگند 
 كنند ميبه كساني كه ظلم و ستم 7. والتركنوا الي الذين ظلموا فتمسكم النار -

  .گيرد مي را فرا صورت آتش شما ركون و اعتماد نكنيد كه درغيراين
آيه فوق بر اين امر اشعار دارد كه جايز نيست ظالمان و ستمگران متصدي امر حكومت 

  .و خالفت شوند و نيز مردم نبايد به آنها اعتماد و تمايل يابند و از آنها پيروي كنند
  

   احاديث )ب
سؤال ) ص(كه معاذ از پيامبر خدا  مياين حديث از طريق فريقين روايت شده كه هنگا

                                                                                                                   
  

 28 آيه ، كهف. 1
 67 آيه ، احزاب. 2
 48و1 آيه ، احزاب. 3
 24دهر،آيه  .4
 8 آيه ، قلم. 5
  10 آيه ، قلم .6
 13 آيه ، هود .7
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گزاراني باشند كه به سنت تو عمل نكنند و فرمان  كرد كه يا رسول اهللا هرگاه بر ما امرا و فرمان
 :فرمود) ص(فرماييد ؟ رسول خدا  ميتو را به كار نگيرند درخصوص اطاعت از آنها چه 

 نيست و مردم نبايد از  هيچ اطاعتي براي او، كند ميكسي كه فرمانبري خدا را نيعني 

  1»وي كننداو پير

از كسي كه  يعني 2»الطاعه لمخلوق في معصيه الخالق«:فرمود) ص(رسول خدا 

  . نبايد پيروي كردكند ميا معصيت خدا ر

» من امركم بمعصيه فالتطيعوه« :فرمود) ص( كه رسول خدا اند شيعه و سني آورده
  .  از او پيروي نكنيد، دا امر كردهركسي شما را به معصيت خ

 از حكومت جور و ظلم و گويد ميدر توضيح اين حديث عزتي  ابوالفضل

اين گفته كه خود يك اصل انقالبي .  استبداد و استحمار نيز نبايد پيروي نمود

هاي فساد و  يمژ مسلمانان را به مبارزه و شورش عليه ركند ميسياسي را بيان 

  3.كند ميسلطه و ظلم و تبعيض و استثمار امر 

علي المرء المسلم السمع و الطاعه فيما احب «:كه نقل است ) ص(از رسول خدا 
مسلمان است كه  بر »و كره اال ان يومر بمعصيه فان امر بمعصيه فال سمع و ال طاعه

اطاعت كند از حاكم مگر اينكه حاكم به معصيت امر كند كه در اين صورت 

  4. اطاعت جايز نيست
مؤاخذه كرد كه چرا از ) ع(ن در بحار چنين آمده است كه وقتي عثمان از اميرالمؤمني

 حضرت در جواب عثمان ،  مشايعت كرده است، است بودهابوذر كه تبعيدي عثمان 
  :فرمود 

 به خدا كه از آن فرمان ، هر آنچه امر كني و در آن اطاعت از غير خدا باشد«
  5».نخواهم برد

در  »الطاعه في معصيه اهللا انما الطاعه في المعروف« :فرمود) ص(رسول خدا 

                                                                                                                   
  

  )67، ص 6ج.كنزالعمال ( لمن اليطع اهللا عةالطا. 1
   168 ص 2 و مروج الذهب ج422 ص 11وسائل الشيعه ج . 2

  69ص، ابوالفضل عزتي،اسالم انقالبي و انقالب اسالمي .3 
  234، 4 و صحيح بخاري 1469، 3 ، صحيح مسلم .4 

   306 ص 8 بحار االنوار ج .5
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معصيت خداوند اطاعت جايز نيست به درستي كه درمعروف فرمانبرداري واجب 

  1. است
 كه ابن عباس در گفتگويي با خوارج كه است شده چنين روايت ، در بحاراالنوار

هم مانند امامت )حكمين(حكومت «:گفت  مي ، از طرف اميرالمؤمنين مأمور شده بود

 و همچنين اين دو حكم شود مياجب  معصيتش و،  هر وقت امام فاسق شد، است

 ، اند  حكم كرده، همين كه خالف حكم خدا) ابوموسي اشعري و عمرو بن عاص(

  2». شود مينداخته احرفهايشان به دور 

  :فرمود) ص(پيامبر گرامي اسالم 
 به او كمك نمايد و ها كسي كه همراه حاكم ستمكاري باشد تا در ستم« 
  3» دين اسالم خارج شده  از،  كه او ظالم استداند مي

  :فرمود ) ص(حضرت پيامبر اسالم 
كسي كه سلطان ستمكاري را مدح گويد و خود را در مقابل او سبك «

د و براي او فروتني كند از روي طمعي كه بر وي دارد همنشين او شمار به
  ». در آتش خواهد بود

رماني امر خدا از كسي كه ناف» الطاعه لمن عصي اهللا«:فرمود ) ص(حضرت پيامبر 
  4 اطاعت نكنيدكند ميرا 

  
  مسئلهبعد فقهي  )ج

پيامبر  عدم اطاعت در معصيت خداوند و تخلف از كتاب و سنت ، ين شرط بيعتتر مهم
كردند با صراحت  كه خلفا از مردم بيعت اخذ مي هنگامي درصدر اسالم . است) ص(

دار مسلمين از حدود الهي  كه اگر زمام،كردند  قيد ميفرمانبري در معصيت راشرط عدم 
 بيعت آنها لغو ، خارجي شد و از طريق عدالت منحرف و راه جور و خيانت پيش گرفت

شواهد ذيل بر چنين . شود ميو اطاعتشان بر عموم مسلمين حرام و انذار آنها واجب 
  .كند ميداللت  -شرط ضمن عقد بيعت  -شرطي 

                                                                                                                   
  

  1469، 3، صحيح مسلم. 1
 554، ص 8 ج ، بحاراالنوار .2
 220 ن ص 16 ج، بحاراالنوار. 3
 .218 ص ، 16 ج ،  بحاراالنوار، مجالس صدوق .4



 194      از ديدگاه اسالم انقالب  

بن ياسر و  عمار.شود مياين شرط ديده ) ع(ن علي  در بيعت مردم با اميرالمؤمني-    
  : گرفتند كه  ميبراي آن حضرت بدين شرط بيعت ابوالهيثم بن التيهان 

ل او پس چنانچه به وسنيم به شرط پيروي از خدا و سنت رك با شما بيعت مي«
شما گردن  راي ما نيست و هيچ بيعتي بر بر شما طاعتي ب، اين عهد وفا نكرديم
  1». ر ما و شما حاكم استباقي نيست و قرآن ب

  :اي خواند و گفت   خطبه، ابوبكر نيز درهمان نخستين روز خالفت
نيز از من پيروي كنيد پس  شما ، او رسول او را اطاعت كردم خدكه زمانيتا «

كه نافرماني خدا كردم شما نيز مجبور به اطاعت و پيروي از من  هنگامي
  2».نيستيد

از مردم  )ع(منين علي مؤه در مصر به نام اميرالكه قيس بن سعد بن عباد هنگامي
فقومو و بايعو علي كتاب اهللا و سنه نبيه فان «: گفتاي هگرفت ضمن ايراد خطب بيعت مي

 يعني برخيزيد و بر 3»نحن لم تعمل فيكم بكتاب اهللا و سنه رسوله فال بيعه لنا عليكم
ما به كتاب خدا و سنت پس اگر ما در ميان ش .كتاب خدا و سنت پيامبرش بيعت كنيد

 .شود ميرسول عمل نكرديم بيعت ما بر شما برداشته 

انا : كرد ميزيد بن علي بن الحسين رهبر زيديه هنگام بيعت با مردم چنين شرط 
المستضعفين و اعطاء  ادعوكم الي كتاب اهللا و سنه نبيه و جهاد الظالمين والدفع من

اتبايعوني علي  . مظالم و نصر اهل البيتالمحرومين و قسم هذا الفيء بين اهله و رد
 4.فوضع يده علي ايديهم.ذلك؟ قالو نعم

يزيد بن وليد بن عبدالملك در روز اول خالفتش ضمن   هجرت،125در سال 
اگر من به گفتار خود وفا كردم  :وي گفت. شرايط و الزاماتي بعهده گرفتاي هخطب

 كه چنانايد از من اطاعت كنيد و اگر فعليكم السمع والطاعه واال فعليكم خلعي  يعني ب
ابن اثير در الكامل اين عبارت .به پيمان خود وفا نكردم شما حق خلع و عزل مرا داريد

 بيعت وفا شرايطيعني اگر به 5ان لم اف فلكم ان تخلعوني اال ان اتوب  و :افزايد را مي

                                                                                                                   
  

با خوارج كه ) ع(نگاه كنيد به گفتگوهاي حضرت علي ) ع( درباره سيره عملي حضرت علي ، 8 ج، واربحار االن .1
 . در هر دوي آنها شرط ضمن بيعت يعني اطاعت الهي از سوي حاكم به صراحت آمده است 

 .9 ص ،  صواعق المحرقه، ، ابن حجر هيثمي219، ص 2 ج ،  الكامل التواريخ، ابن اثير .2
و .23 ص ،  پيشين، 3 ج ،  كامل التواريخ،  و ابن اثير059 ص ، 6 ج،  پيشين، هج البالغةن شرح ،  الحديد ابن ابي.3

  551 ص 3تاريخ طبري ج
  408 ص 4ج،  ابن اثير، كامل التواريخ.4
  345 ص 4 ابن اثير، كامل التواريخ،ج.5
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 . يد مرا از حكومت خلع كنيدمگر آنكه توبه كنمتوان مينكردم شما 

عالوه برآيات و روايات فوق، فلسفه پيدايش و هدف و غرض ازعقد بيعت و 
تأمين و تضمين عدالت اجتماعي و ، استقرار حكومت اسالمي  اجراي احكام شريعت

حفاظت از حقوق افراد است نه تضييع جان و مال و آزادي و حيثيت انساني به دست 
 ادله حق انقالب و شورش براي پادشاهان و حكام ستمگر و اين خود يكي از بارزترين

 ،  و حتي بنابر  آيات و روايات هم، مردم در برابر رهبران منحرف و طاغي است
حكومت اسالمي جهت تنفيذ احكام اسالم و برپايي عدل و داد در قلمرو و حيطة بالد 

 موجب نقض ، حال كه بقاي پادشاه ستمگر و ظالم.  مسلمين تشكيل و تشريع يافته است
جنبش   ضرورتي در ابقاي او نبوده و مردم از حق قيام وشود ميقلي و شرعي غرض ع

  .انقالبي جهت سرنگوني وي برخوردار خواهند بود

 ، بنابراين، نظر جمهور تسنن مبني بروجوب اطاعت مطلق از سلطان ستمگر و ظالم
در  آن را  نيزابن تيميهي كه مردم با حاكم دارند، سخني كه بيعتبه خاطر تعهد و 

د دورشرع و عقل م  به موجبوپايه بوده  ا ضعيف و بياساس،  بيان داشته، »السنه منهاج«
  1.باشد مي
  

   ادله جواز انقالب و خروج مردم عليه حاكم ستمگر.2
اثم و عدوان   به طرح و بررسي آيات و رواياتي كه دربارة جلوگيري ازبخشدر اين 

 جهت ، انه مردمي عليه هيأت حاكمه جورو اعتراض و نهايتاً قيام مسلحظالم و فاسق 
يي از ها  ضمن آنكه گوشه. پردازيم  مي، است شدهخلع و عزل آنها از منصب واليت وارد 

 نيز فروگذار ،  كه مرتبط با همين بحث است)ع(تاريخ و سيره پيامبران و ائمه اطهار
 حفظ مراتب كرگفته نماند كه در اعتراض عليه حكام منحرف و فاعل من نا. نخواهيم شد

 ضروري است و در صورت انحراف اساسي و  امر به معروف و نهي از منكر و مدارج
عنوان و  ي كه حكومت جور و فسقطور بهموازين اسالم  عدالت و كلي حاكم از 

الزمه  امكانات با تهيه مقدمات ومسلحانه و انقالب  قيام ، طاغوت بر او منطبق گشت
  . شود ميعليه او تجويز 
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  )الهيآيات ( كتاب خدا )فلا
از كافران اطاعت 1.والتطع الكافرين و جاهدهم به جهاداً كبيرا :فرمايد ميخداوند متعال 

  نكن و با آنها به جهاد برخيزـ چنانكه مخالفت قرآن ودين حق كنند
  2الينال عهدي الظالمين  :فرمايد ميخداوند متعال 

 شامل حال ، د خداوند استآيه چنين داللت دارد كه امامت و واليت كه عه
 كه ظالم به مقام واليت كند ميو اطالق آن چنين اقتضا . شود ميستمگران و ظالمان ن

  . الزم است از منصب خود خلع و عزل شود،  باشديافته  و اگر نيز واليترسد مين
اال الذين آمنو و عملوا الصالحات و ذكروا اهللا كثيرا :قول خداوند در سورة شعراء 

  3صروا من بعد ما ظلموا و سيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبونو انت
جز كساني كه ايمان آورده و اعمال شايسته كردندو خدا را بسيار ياد كرده و «

 به اند  انتقام گرفتند و كساني كه ظلم كرده، بعد از آنكه مورد ظلم واقع شوند
  ».گردند ميزودي خواهند دانست كه در چه بازداشتگاهي بر

در اين آية شريفه پس از آنكه مؤمنان را به انتقام گرفتن از ستمگران تشويق 
 و آنان را از يأس و كند مي ستمگران را نيز به عاقبت سوء و سرانجام بد تهديد كند مي

  . ساندتر انتقام مؤمنان مي
   :فرمايد ميخداوند 

 به ندهد و دفع شر بعضي از مردم را) و انقالب(و اگر خدا رخصت جنگ «
 و مساجدي كه در آن نماز و ذكر ابدو مع ها بعض ديگر نكند، همانا صومعه

 ، شد و هر كه خدا را ياري كند  مي همه خراب و ويران، شود ميسيار خدا ب
 . ي اقتدار و توانايي استها تالبته خدا او را يار ي خواهد كرد كه خدا را من

دارند و  مي نماز به پا ، ين دهيمبه آنان اقتدار و تمكاگر آنان كه در روي زمين 
دانند  مي و كنند ميدهند و امر به معروف و نهي از منكر  ميزكات به مستحقان 

  4» . كه عاقبت كارها به دست خداست

آيد كه خداوند نسبت به فساد و تباهي و ويراني مساجد و  مياز آيه فوق چنين بر 
 صالحان و نيكان به پا خيزند و ورزد و دوستدار آن است كه ميمعابد بغض و كراهت 
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فرايض الهي را به جا آورند و خداوند نيز آنها را جهت دفع فساد و ويراني و حراست 
ي الهي و امر به معروف و نهي از منكر كه انقالب عليه حكام ها سنتاز معارف و 

هي  بديهي است كه چنين امر به معروف و ن، كند مي ياري ، ستمگر نيز از موارد آن است
 جنگ مسلحانه محقق ساد و ظلم پادشاهان زورمدار به غير ازاز منكر جهت دفع اهل ف

  .شود مين
لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب والميزان  :فرمايد ميباز خداوند 

ليقوم الناس بالقسط و انزلنا الحديد فيه باس شديد و منافع للناس و ليعلم اهللا من ينصره 
  1بالغيبو رسله 
همانا پيامبران خود را با ادله فرستاديم و برايشان كتاب و ميزان نازل كرديم تا «

 و آهن را كه در آن هم سختي و كارزار و نيز قيام كنند و عدالت قسطمردم به 
ي حفظ عدالت آفريديم تا معلوم شود كه چه ار ب، اي مردم استمنافع بسيار بر

  ». خدا را ياري خواهد كردكسي با ايمان قلبي خدا و رسوالن

بشر عموم آية فوق گوياي اين واقعيت است كه پيامبران براي رشد و تكامل 
ره دعوت آنها به جنگ و ستيز و وا هملي واند برمبناي توحيد و از طريق دعوت آمده

  . ا حكام جبار و ستم پيشه انجاميده استبدرگيري 
 مدون و كلمه ميزان سمبل كيفيت در اينجا كتاب مبين ايدئولوژي انقالب و قانون

طرح وانزلنا الحديد فيه باس شديد و منافع للناس در معيت .ي مطلوب استواجرا
 همچنين . است تثبيت حاكميت الهي و تحكيم مباني آن منظور بهكتاب و ميزان 

نگر  از ايدئولوژي و ميزان و سالح نه تنها بياگيري بهرهاختيارات تام پيامبران در 
بلكه ؛ حق با جبهة باطل و پادشاهان ستمگر است و جدال بدون وقفه جبههمخاصمه 

مأموريت انبياي الهي در مبارزه و پيكار با همة مظاهر باطل و منكرات را مورد تأكيد 
، گمراهقرار داده است و اين عمل يعني ستيز و مبارزه بادوام مردم و صالحان با سالطين 

 همة رسوالن شريت بايد ادامه دهند؛ چرا كه سيره و عموم بها نسلراهي است كه همه 
گواه بارز » ) ص(نوح و ابراهيم و موسي و عيسي و محمد«باالخص پيامبران اولوالعزم 

  . بر اين مدعا ست
  :نويسد  ميعزت اهللا رادمنش در اين باره 
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فلسفة آمدن انبيا را براي بشريت و هدايت آنها در راه اصالح جز انقالب «
و همان دگرگوني را كه الزمة ايجاد يك فرهنگ جديد و انسان بينيم  نمي

 انقالب را از سيابيم و بهترين در خوبي درمي هجديدي است در پيام پيامبران ب
تمامي عناصري را » ...لقدأ رسلنا رسلنا بالبينات  «. آوريم دست مي رسالت آنان به

ايجاد يك تمدن  وشناسان براي ايجاد يك انقالب   و فرهنگشناسان جامعهكه 
رسوالن » الگوي زنده مكتب« رهبر .1: بينيم  دانند، در همين يك آيه مي الزم مي

     1»... ميزان .3 ايدئولوژي .2خود رهبران و پيشروان هستند 

  :نويسد مي نيز در اين زمينه آيت اهللا منتظري
رستادن  كه از اهدافي كه در ارسال و فرو فشود مياز آية شريفه چنين مستفاد «

 به پا خاستن مردم براي تعالي قسط و حق و عدالت است ، است شدهكتب اراده 
 پس واجب . و خداوند حديد و اسلحه را ضمانت اجراي آن قرار داده است

  2.»است تحقق و اقامة حق ولو با جنگ مسلحانه و انقالب خونين

   :فرمايد ميخداوند متعال 
 او به جنگ برخيزند و در روي زمين به همانا كيفر آنان كه با خدا و رسول«

 جز اين نباشد كه آنها را كشته يا به دار كشند و يا دست و پايشان ، فساد كوشند
اين ذلت . را به خالف ببرند يا با نفي بلد و تبعيد از سرزمين صالحان دور كنند

و خواري عذاب دنيوي آنهاست و اما در آخرت باز به عذابي بزرگ معذب 
  3».ود مگر آنان كه پيش از آنكه بر آنها دست يابند توبه كنندخواهند ب

عموم آيات فوق داللت بر جزا و كيفردادن به محاربان و فسادانگيزان و ستمگران 
 چه تبهكار فرد عادي .  چرا كه هيچ فرقي در اجراي حكم بر ستمگر وجود ندارد، كند مي

لكه فساد و تبهكاري حاصل از  ب. بوده باشد و چه اينكه صاحب قدرت و شوكت باشد
 بنابراين واجب است مجازات و كيفر رساندن ، عمل پادشاه ستمگر بسي زيادتر است

نقالب مسلحانه عليه اپادشاه ستمگر را كه اين عمل جز از طريق قيام عمومي مردم و 
  . شود ميدستگاه بيدادگري وي ميسر ن

 قتال با پادشاه باغي و  بلكه وجوب، آية شريفة ذيل از سورة حجرات برجواز
  .كند ميستمگر اشاره 
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المومنين اقتتلو فاصلحوا بينهما فان بغت  ان طائفتان من و :فرمايد ميخداوند متعال 
  احديهما علي االخري فقاتلوا التي تبغي حتي تفيءالي امراهللا

 شما در ميان ، ه از اهل ايمان با يكديگر به جنگ و نزاع برخيزندفاگر دو طاي«
 با ديگري ستم كرد، با طايفه ،  صلح برقرار كنيد و اگر يك دسته از آن دوآنان

  1»...ظالم و باغي قتال كنيد تا به امر خدا باز گردد

آية شريفة فوق گوياي مبارزه و نبرد با بغات و سركشان بوده و مالك در جواز 
ز يا وجوب قتال صرفاً بغي و طغيان است كه اين عصيان و سركشي ممكن است ا

جانب جمعيت و يا گروهي عليه گروه ديگر باشد و يا از ناحية افراد يا طوايف خاصي 
همچنان كه ممكن است بغي و سركشي از جانب . عليه حكام و واليان امور تحقق يابد

 طبق آيه ، عليه امت و مردم مسلمان صورت پذيرد كه در هر حالجور والت و سالطين 
ا عليه باغيان و ستمگران و متجاوزان از حدود فوق بر عموم مسلمين واجب است ت
  .الهي قتال و نبرد و جنگ مسلحانه شود

  :دارد  ميابن حزم اندلسي درهمين زمينه اظهار علي 
ما در كتاب خداوند متعال در مورد مبارزه با دسته طغيان گري كه عليه دسته «

ه خداوند متعال  بلك. يابيم ميديگر تجاوز كرده فرقي بين سلطان و غير سلطان ن
ايد با وي  ب،  هر كسي عليه برادر مسلمان خويش تجاوز كرد، دستور فرموده

   2».د تا به اطاعت از دستور خداوند باز گرددمبارزه كر

 كه اگر دولت و پادشاه نيز بر ضد مردم شود ميبنابراين، از آية فوق چنين مستفاد 
ازگشتش به امر خداوند مبارزه و  تا سقوط و يا ب، مسلمان دست به بغي و طغيان زد

 بلكه آيه فوق صراحت بيشتري در وجوب . انقالب مسلحانه عليه او واجب و الزم است
، چرا كه اگر حكام و واليان امور از ارددعليه والت و سالطين ستمگر مبارزه و قيام 

و مسير حق و اسالم انحراف يابند و به تضييع حدود و حقوق مسلمين پرداخته و ظلم 
 كيان اسالمي را در معرض خطر ي را در مملكت اسالمي اشاعه داده وفساد و بيدادگر

 فاحشتر و شديدتر از بغي ، شود ميقرار دهند، به مراتب بغي و عصياني كه از آنها صادر 
 بنابراين مدلول آيه بر وجوب . شود مي كه از جانب گروهي از مسلمين انجاماست 

 اگر ، اغي و ستمگر و پادشاهان منحرف و جاير حكايت داردمبارزه با حكام و سالطين ب
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  . چه اين عمل مستلزم جانبازي و ايثار مقداري از اموال و نفوس مسلمين باشد
رار حكومت عادل و قآيه شريفه ذيل نيز بر عدم اطاعت از پادشاه مسرف و مفسد و است

  . هستندناگزير از حكومت و واليت   چرا كه مردم، كند ميصالح داللت 
   :فرمايد ميو نيز قرآن كريم 

نگري حال آنان كه به گمان و دعوي خود ايمان به قرآن و كتبي كه  آيا نمي«
خواهند كه طاغوت را حاكم   چگونه باز مي، اند پيش از تو فرستاده شد آورده

كه مأمور بودند كه به طاغوت كافر شوند و شيطان  خود گمارند درصورتي
  1». كندخواهد كه گمراهشان

م ارجاع ظاهر آيه شريفه فوق بر وجوب كفر ورزيدن نسبت به طاغوت و نيز تحري
 حال كه تحاكم و ارجاع قضاوت به .  طاغي و سركش اشعار داردتحاكم و داوري به حاكمي

 برعموم مسلمين واجب است حاكمان طاغي و سركش را از ، طاغوت حرمت آن ثابت است
ي مناسب براي استقرار حكومت ها  تا زمينه كنندساقطمسند قدرت و منصب واليت 

 چرا كه جامعة مسلمين به وجود قضاوت و ، صالحان و واليت فقهاي عادل فراهم آيد
  . داوري و نيز حاكم واجد شرايط قطعاً نيازمند و محتاج است

ان الذين توفهم المالئكه ظالمي انفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا  :خداوند مي فرمايد
تضعفين في االرض قالوا الم تكن ارض اهللا واسعه فتهاجروا فيها فاولئك ماويهم مس

    2جهنم و سائت مصيرا
 ، اند آنان كه به هنگام مرگ و قبض روح در حالي كه به خود ظلم و ستم كرده«

ميرند فرشتگان از آنها باز پرسند كه در چه كار بوديد پاسخ دهند كه ما در  مي
آيا زمين خدا :  فرشتگان گويند، ف و ناتوان بوديمروي زمين مردمي ضعي

از محيط جور و ظلم و (پهناور نبود كه مهاجرت نماييد و در جاي ديگر رويد 
و مأواي ايشان جهنم است و بازگشت آنها به ) سرزمين عدل و انصاف برويد

  ». جايگاه بسيار بدي است
 ليكن در قبال آن عقاب خداوند درخصوص مستضعفاني كه ظلم را دوست ندارند

 حكايت از جواز بلكه وجوب قيام مسلحانه عليه ، كنند ميسكوت پيشه كرده و عليه آن قيام ن
به مهاجرت و حداقل توانايي و نبرد رو در رو  زمامداران جبار و ظالم دارد كه در صورت عدم
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  . شود ميترك وطن سفارش 

  :دارد  ميسيد محمد باقر صدر در همين زمينه اظهار 
سازند و سكوت مرگبار  مي ولي با ظلم ، كساني كه ظلم را خوش ندارند«

 اين حالت اضطراب . برند مي در يك حالت اضطراب و پريشاني به سر ، كنند مي
ين حالت براي ابتكار و رشد فكري در زمينة روابط انسان تر و پريشاني سخت

اينان به كسي . مدنا مي ستمگران نسبت به خود ،  اينان را قرآن. و طبيعت است
نشينان   از حاشيه،  مانند گروه اول ستمگران مستضعف نيستند، اند ظلم نكرده

اي كه عقلشان را ازدست داده  اراده  عناصر بي. باشند متملق مستكبران نيز نمي
قالوا كنا « مستضعفند كنند مي هم نيستند بعكس اينان احساس ، باشند

 و ضعف خود را اند را از دست ندادهاينان عقلشان » مستضعفين في االرض
 عنوان بهي سست عنصري هستند لذا قرآن از آنها ها انسانفهمند ولي عمالً  مي

  1». ستمگران به خود تعبير كرده است

 اسالم نه تنها .  و سلطة ظالم است،  مبارزة با ظلم، ين اصل اسالميتر مهمين بنابرا
 بلكه پذيرفتن ظلم ، داند ميفة شرعي و جهاد مبارزه با سلطه و با ظالم و ستمگر را وظي

 در اسالم انسان حق ندارد ظلم را تحمل كند و به ، داند ميو سلطه را نيز عملي محرم 
  2. تشويق و توسعة آن كمك كند

لذا اسالم با ارزشيابي كردن اخالقي و معنوي مبارزه و با دادن ارزش ديني و 
 مبارزه و انقالب ، كوشد تابه اين جنگ مي ، سلطهمعنوي به مبارزه و انقالب عليه ظلم و 

همانگونه كه پذيرفتن . اصالت دهد و آن را جهاد در چارچوب جنگ اصولي معرفي كند
چيزي نيست كه تنها در اسالم حق نيز  . سلطه در اسالم طرد شده و حرام استظلم و 

 در صورتي كه حق شتن از حق گذ. چيزي است كه بايد گرفته شود بلكه ، بايد داده شود
و اجتماعي امت اسالمي باشد و يا حق شخصي باشد كه با حقوق اجتماعي   ميعمو

 حق نه تنها بايد داده شود بلكه بايد گرفته .  حرام است، امت اسالمي ارتباط داشته باشد
  3. شود و تحقق يابد هر چند با مبارزه و انقالب باشد

  :دارد  يم اشعار زدايي ظلمعميد زنجاني در مورد 
ي ها ت از جامعة بشري و صحنة فعاليزدايي ظلمقرآن در تأكيد بر ضرورت «

                                                                                                                   
  

 158ـ157 صص ، ي تاريخ قرآنها سنتسيد محمدباقر صدر،  .1
 )279 آيه ، سورة بقره(»وان تبتم فلكم رئوس اموالكم التظلمون و التظلمون «. 2
 .210 ص ،  اسالم انقالبي و انقالب اسالمي، ابوالفضل عزتي .3
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 و براي ظلم داند مي و خدا را بري از ظلم كند مي از خدا آغاز ها انساناجتماعي 
 را شامل همة زدايي ظلم و شود ميگونه جايي در نظام آفرينش قايل ن هيچ

نسان باخدا و با خويشتن و يا قلمروهاي حيات بشري از جمله قلمرو رابطة ا
  1». داند ميديگران و جامعه 

  
   ادلة روايي بر مشروعيت و جواز انقالب عليه ستمكاران )ب

اسالم صالحيت و شايستگي و عدالت رهبران حاكم را از آنجا كه غالب مردم پيرو و 
تماعي تابع آنها بوده و افكار و روحيات و اخالقيات آنها متاثر از رهبري فكري و اج

در اين ) ع( حضرت علي .  مورد عنايت و تأكيد بسيار قرار داده است، زمامداران است
ند تا تر مردم به رهبرانشان شبيه« الناس بامرائهم اشبه من آبائهم:فرمايد ميباره 

يعني » الناس علي دين ملوكهم« :فرمايد نيز مي)ص( حضرت پيامبر»پدرانشان 

 نيز اصالح رهبري  حضرت در جاي ديگر.اند ويشمردم بر دين و كيش پادشاهان خ

ي  است  طبيع، بنابراين . 2داند ميسياسي فكري جامعه را الزمة اصالح و هدايت مردم 

يبت بر واليت فقيه عادل تأكيد كند و در زمان غ) ع(كه شيعه بر رهبري معصومين
ي ها نظامد تا  بشوران را بر رهبران فاسد و اميران جايروعموم مسلمين و پيروان خود
  .  حكومت دادگستر صالحان را اقامه كند، فسق و جور را سرنگون ساخته

ايهاالناس ان رسول اهللا  :فرمايد ميدر همين زمينه ) ع(حضرت حسين بن علي 
من راي سلطانا جائرا مستحال لحرام اهللا ناكثا عهده مخالفا لسنه رسول اهللا يعمل في :قال

 . لم يغيرعليه بفعل وال قول كان حقا علي اهللا ان يدخله مدخلهعباداهللا باالثم والعدوان ف
اال و ان هوالء قدلزموا طاعه الشيطان وتركوا طاعه الرحمن واظهروا الفساد و عطلوا 

  3.الحدود واستاثروا بالفي واحلوا حرام اهللا وحرموا حالله و انا احق ممن غيري
مگري را ببيند كه حرام هر كسي سلطان ست: فرمود )ص(پيامبر خدا ! مردم «

شكند و با سنت و روش  ميگرداند و عهد و پيمان خدا را  ميخدا را حالل  
ورزد و در جامعه نسبت به بندگان خدا گناه و تعدي  ميپيامبر خدا مخالفت 

دارد، آنگاه عليه او با كردار و گفتار خويش و جهاد با سالح و زبان قيام  روا مي

                                                                                                                   
  

 69 و 68 صص ،  انقالب اسالمي و ريشه هاي آن، عباسعلي عميد زنجاني. 1
  العلماء واالمراء .صلحت امتي و اذا فسدا فسدت امتي،  اثنان من امتي اذا صلحا.2
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آگاه ! مردم .ا او را با همان ستمگر محشور سازد سزاوار است كه خد. نكرد
 ، اند طاعت خداوند را ترك و پيروي از شيطان را برگزيده )(اميه بني(باشيد اينان 

 ،  في را به خود تخصيص داده. اند فساد را اشاعه و حدود الهي را تعطيل كرده
 رهبري كه من به هدايت و  درحاليندا ساختهحالل و حرام خداوند را دگرگون 

  .»جامعه مسلمين از ديگران احق و سزاوارترم 

  :نقل است كه فرمودند  )ص(از حضرت رسول 
هميشه اين امت در زير دست لطف الهي و در كنف حمايت او است مادامي «

 ،  با زمامداران آن مداهنه و تملق نكنند و علماي امت، كه دانشمندان ديني آن
 بدان آن را ناچيز نگيرند پس اگر ، ان آنفاجران آن را تزكيه ننمايند و خوب

 آنگاه ستمكاران . دارد چنين كنند خدا دست لطف خود را از سر آنها برمي
 آنگاه خدا . ها ايشان را بگيرند  پس به بدترين عذاب. ايشان بر آنان مسلط شوند

       1».فقر و فاقه را برايشان مسلط كند

باالترين و « 2جائر )سلطان(عندامام) حق( عدل افضل الجهاد كلمه:فرمايد مي) ص(پيامبر
  ».  گفتن سخن حق و عدل در مقابل پادشاه ستمگر است، ين جهادتر با فضيلت

  :توان به احاديث ذيل استناد جست  ميدر همين زمينه 
سيدالشهداء عمي حمزه و رجل قام الي : كه فرمود است شدهنقل ) ص (از رسول خدا 

ي كه در ر شهيدان حمزه عموي من است و مردساال  « .قتلامام جاير فامره ونهاه ف
3»مقابل امام جاير ايستاد و او را امر و نهي كرد و در اين راه كشته شد 

  

ي اهللا يعصي فتطرف ختي تر التحل لعين مومنه:كه از پيامبر نقل شده همچنين 
 خدا را حالل نيست بر چشمي كه ايمان دارد در كاسه گردش كند و ببيند كه «يغيره

  4».  تغيير دهدرا آن تا اينكه كنند ميمعصيت 
 كه روزي عمربن الخطاب براي است شدهدر المناقب از محمد بن خالد الضبي روايت 

صرفتما عما تعرفون الي ماتنكرون ماكنتم  لو«:خواند و در ضمن آن گفت  ميمردم خطبه 
دند تا اينكه عمر سه مردم سكوت كر: گويد مي ، محمد كه راوي حديث است »صانعين؟

ا تر در آن موقع«:برخاست و فرمود ) ع( در اين هنگام علي ، مرتبه اين جمله را تكرار كرد

                                                                                                                   
  

 دارصـعب  ،  بيـروت ، )مجموعـه و رام   ( تنبيـه الخـواطر و نزهـة النـواظرالمعروف بـه             ،  االمير ورام بن ابي فراس     .1
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 ، اگر توبه نكردم:  عمر گفت . پذيريم كنيم اگر توبه كردي از تو مي ميبه توبه وادار 
در اين هنگام كاسه سري كه چشمان تو در آن واقعند با شمشير : حضرت فرمود 

خداي را سپاس كه در اين امت كساني را مقرر داشته كه اگر ما كج :  عمر گفت . زنيم مي
  1.»شديم راستمان كنند

 :كه فرمودند ) ع(نقل است از اباعبداهللا 
خداوند چنين قرار نداده كه زبان به گفتگو و گشايش درآيد و دست بسته «

  2».شوند  مي ليكن آنها را چنين نهاده كه با هم باز و هم بسته، باشد

توقف مخبر فوق بيانگر اين است كه امر به معروف و نهي از منكر در حد قول و گفتار 
  .طلبد مي بلكه در مرحله اي نيز عمل يدي و مسلحانه را ، شود مين

 :فرمودند) ع(حضرت علي 

اش خواب  يشهاند ي كهطور بهغول داشته بود  مرا سخت به خود مشمسئلهاين «
 يكي ،  هر چه كردم ديدم در برابرم دو راه بيش نيست. ده بودشبانگاهيم را ربو

 . فرو فرستاده است) ص(جنگيدن و ديگري كافرشدن به آنچه خدا بر محمد
زيرا خداوند متعال خشنود نخواهد بود كه دوستدارانش دست بسته بنشينند و 
تماشاگر سرپيچي از قانون الهي باشند و با سكوتشان بر وضع موجود صحه 

 نه امر به معروف كنند و نه نهي از منكر،. انقياد نمايند ذارند و تلويحاً اظهاربگ
 است از اينكه بندهاي گران دوزخ را بر ديدم جنگيدن براي من خيلي آسانتر

  3». پيكرم تحمل كنم

   :فرمايد ميدر نهج البالغه ) ع(حضرت علي 
ن تمام نشده اگر حضور مردم نبود و به سبب وجود ياري دهنده حجت بر م«

بود و خداوند از علماء پيمان نگرفته بود كه بر ظالمان بتازند و به كمك 
  4». گذاشتم ميمظلومان بشتابند همانا طناب حكومت را كنار 

  :نقل شده كه فرمود ) ع(و از امام صادق 
     5. امتي كه در آن حق ضعيف از قوي گرفته نشود منزه نيست

نقل كرده ) ص( را از حضرت رسول اسالم اين حديثو ابن ماجه در سنن خود مشابه 

                                                                                                                   
  

 12 ص ،  و نيز الخراج البو يوسف52 ص ،  چاپ نجف،  المناقب، موفق بن احمد خوارزمي. 1
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  1. است
من قتل دون ماله فهو شهيد والمقتول دون دينه شهيد :فرمود ) ص(رسول خدا 

  والمقتول دون مظلمه شهيد
 شهيد ،  دين و نيز در مقابل ظلم و ستم كشته شود، كسي كه در راه دفاع از مال«

  2.»است 

 پاره اي از ، ام مسلحانه عليه نظام جور و ظلماز ديگر داليل جواز و يا وجوب قي
روايات و اخباري است كه بر حرمت مساعدت و ياري ظالمين و حتي حب و ميل به 

 شركت در ظلم محسوب ،  چرا كه در اسالم نه تنها كمك به ظلم. بقاء آنها اشعار دارد
  . شود مي بلكه رضايت به ظلم نيز نوعي شركت در ظلم ظالم تلقي ، شود مي

  :فرمود ) ص(رسول خدا
كسي كه همراه ظالم راه برود و بداند كه وي ظالم است به درستي كه از دين «

  3». است شدهخارج 

   :فرمايد مي) ع(امام صادق 
دهد هر سه در ستم و ظلم  ميظالم و همكار و و نيز كسي كه به ظلم رضايت «

  4»شريكند

  :منقول است ) ع(از امام حسين 
المين و ستمگران را بخواهد بدرستي كه معصيت خدا را كسي كه بقاء ظ«

  5». دوستدار است

فلسفه پيدايي و غرض از برپايي حكومت اسالمي يكي از بارزترين ادله 
مشروعيت انقالب و حق قيام براي مردم در برابر زمامداران منحرف و اميران فاسد و 

 حكومت اسالمي جهت تنفيد ،  آيات و اخبار معتبر،  چرا كه بنابر روايات. ستمگر است
  احكام اسالم و برپايي عدل و داد در قلمرو و حيطه بالد مسلمين تشكيل و تشريع

  . يافته است
   :فرمايد مينيز در همين زمينه ) ع(حضرت رضا
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علت جعل امام منع نمودن از فساد و همچنين اقامه حدود و احكام است و «
شد  رفت و دين زايل مي ميلت از بين اگر امام امين و حافظ و درستكار نبود م

كردند و  كاران در دين اضافه مي يافت و بدعت و سنن و احكام تغيير مي

  1».كردند ميكاستند و دين را بر مردم مشتبه  ميملحدان از آن 
 گوياي اين مطلب شود مي عنوان در نهج البالغه كه ذيالً) ع(حضرت علي بيان 

ئر و مستبد حق دارند تا آخرين مرحله عمل كنند است كه مردم در برابر حكومت جا
 اصحاب و ياران كه چنان .يعني او را با دست و سيف و سالح خود نهي از منكر كنند

 در زمان عثمان عمل كردند حضرت چنين خصوص بهدر صدر اسالم ) ص(رسول
قلبه فقد من راي عدوانا يعمل به و منكرا يدعي اليه فانكره ب !ايها المومنون: ايدفرم مي

سلم و بريء و من انكره بلسانه فقد اجر و هو افضل من صاحبه و من انكره بالسيف 
لتكون كلمه اهللا هي العليا و كلمه الظالمين هي السفلي فذلك الذي اصاب سبيل الهدي 

  2.و قام علي الطريق و نور في قلبه اليقين
اب و مورد  هر كسي ببيند كه عملي برخالف شرع و عقل ارتك، اي مؤمنين«

 اگر فقط با قلب خود آن ، شوند دادن آن دعوت مي  و ديگران به انجامشود مي
 جزو مرتكبين محسوب نشده و ، منكر را نفي كند و كينه مرتكبين را بدل بگيرد

سالم خواهد ماند و اگر كسي آن را با زبان خود نفي كندو در انكار آن سخن 
اهد بود و او بهتر از اولي است و اگر  عالوه بر مصونيت مأجور نيز خو، بگويد

ير بايستد و مقابله و شكسي در مقابل فرد مصر بر ارتكاب منكر با اسلحه و شم
وسيله خواسته باشد نام خدا را باال برده و نام  نهي از منكر كند و بدين

 او به بزرگراه هدايت راه يافته ، ستمگران و ظالمين را فرو كشيده و خوار سازد
  ». ه مستقيم قدم گذاشته و به جرگة اهل يقين پيوسته استو در را

  :كه فرمود ) ص(روايت است از رسول خدا 
 گفتم اي رسول خدا . مساعدت كن ، در حق برادر دينيت چه مظلوم و چه ظالم«

 پس چطور فرد ستمگر و .  درست است كه ياريش كنم، اينكه مظلوم است! 
او را ظلم و ستم و مردم : فرمود ) ص(ر ظالم را نيز كمك و ياري كنم؟ پيامب

  3».اي طريق وي را مساعدت و كمك كرده  چرا كه بدين، بازدار
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 ، است شده تودة مسلمين حداقل براي ياري خود حاكم ستمگر نيز كه ، بنابراين
بايد به هر نحو كه ممكن است او را از اعمال سلطه ظالمانه و انجام دادن فسق و فجور 

درت و واليت مسلمين را از او سلب كنند و به فردي عادل و صالح واگذار  ق، باز داشته
  .كنند

  
   شواهد تاريخي و سيره پيامبر و ائمه دال بر حق انقالب بر اي مردم )ج

و اصحاب و ) ع(شواهد تاريخي اسالم و سيره و سنت پيامبران الهي و ائمه اطهار 
 انقالب و خروج مسلحانه عليه روعيتمشادله  ينتر مهم يكي از )ص(تابعين رسول اهللا 

اصوالً تاريخ جوامع بشري همواره شاهد مبارزات .استپادشاهان و سالطين ستمكار 
 و اولياي خدا عليه چپاولگران و ستمكاران ءمستضعفان ومحرومان به رهبري انبيا

 انعكاسي از ، دهد مياسالمي كه اكنون رخ و نهضت ي كه هر انقالب طور به است بوده
  .  در اعصار گذشته است)ع(مان مبارزات اصيل و حق جويانه پيامبران و ائمهه

خوبي آشكار  ه اين واقعيت را ب،  نگرشي دقيق به تحوالت تاريخي، بنابراين
  معروف و،  روشنايي و تاريكي،  پاكي و ناپاكي، سازد كه مبارزه ميان حق و باطل مي

 ،  يكتاپرستي و انديشه اهريمني شرك و كفر عدالت و بيدادگري و سرانجام انديشه، منكر
 آيينة نبرد سنگيني است ، ي تاريخند، تمامي تاريخها ين پديدهتر ين و هم كهنهتر هم تازه

 ، كه در خطوط مقدم آن در يكسو پيامبران و پيروان راستين آنان و در ديگر سوي
خداوند . ر قرار دارندو زمامداران زورمدا ستمگران ،  هوي پرستان،  آزمندان، طاغوتيان

 ييو شكيباضمن اشاره به اين جنگ مستمر و سراسري از قدرت مقاومت و صبر متعال 
و كاين من نبيي قاتل معه ربيون كثير فما  «:در جبهة حق ستايش كرده و فرموده است 

  1» .وهنوا لما اصابهم في سبيل اهللا و ما ضعفوا و ما استكانوا واهللا يحب الصابرين
ه بسيار رخ داده كه پيامبري جمعيت زيادي از پيروانش در جنگ چيعني «

هايي كه در راه خدا به آنها   و با اين حال اهل ايمان با سختياست شدهكشته 
 مقاومت كردند و هرگز بيمناك و زبون نشدند و زير بار دشمن سر فرود هرسيد

  .»و خدا دوست دارد شكيبايان را. نياوردند

به رهبري در همه ادوار تاريخي در مقابل مستكبران  ها انقالبدارترين  ريشه
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 ها تمدنگذار  ، بنيان انقالب مستضعفان كه هميشه در تاريخ. پيامبران رخ داده است
اتفاق افتاده و  ،  عيسي،  موسي،  ابراهيم،  به پيشوايي پيامبراني همچون نوح، است بوده

  1. است را در طول تاريخ ايجاد كرده ها حركتترين  عظيم
هاي ستمكار دوران   انبياي بزرگ عليه امپراتورير ادامه رويارويي و قيام سرسختانهد

عليه ) ص(بل به رهبري حضرت محمد  كه در چهارده قرن قءخود به آخرين انقالب انبيا
) ص( پيامبر اكرم. رسيم  غرب برپا شد ميي الحادي شرق وها تقدر جاهليت و ي پليدها نظام

پرستان  نه بترحما علي رغم برخوردهاي بياد ذاتي و امدادهاي غيبي توانست در پرتو استعد
ين اقوام را به صراط مستقيم تر ين و مرتجعتر بدويترين زمان  كوتاه در و هزاران مشكل ديگر

 ، اي اسالمي ن جامعهو براساس اصول قرآن به ساخت. هدايت كندو در مسير رشد و بالغت 
  تغييرات سريع و، ي كه انوار تابناك اين انقالب بزرگطور به ؛مؤمن و سعادتمند بپردازد

  . وجود آورد  شگرفي در اجتماعات بشري بهتحوالت
انساني آلود، اخالقش فاسد و روابطش غيرالعرب كه عقايدش شرك  ةجامعة جزير

، خيلي زود اسالميمانده بود، در ساية انقالب  گرانه و فرهنگش منحط و عقب و غارت
يي تربيت شدند كه از ها انسان حركت كرد و ، يك جامعة توحيدي سالمبه سمت 

ي خداوند و ايجاد برادري و برابري اه زندگي و جان و مال خود در راه اجراي فرمان
ناپذير جهانيان را به شگفتي   و با ايماني مستحكم و روحي شكستچشم پوشيده ،انسان

  .واداشتند
ت فرمودند و متأسفانه بعد از رحلت در سال دهم هجري رحل) ص(رسول خدا 

ن  به علت پيدايش انحراف در سيستم رهبري و ايجاد تفرقه و تشتت ميان مسلمي، ايشان
 و به جاي شرايطي پيش آمدكه اساس اسالم در معرض خطر جدي قرار گرفت

برابري و مساوات اسالمي . ي استبدادي بر قرار شدها ت حكوم، حكومت اسالمي
 ويژه به ها انواع نابرابري جاي خود را به ، ن عثمان خليفه سوم در زماخصوص به

. خارج شد اجتماع تبعيضات اقتصادي و اجتماعي داد و قرآن و سنت عمالً از صحنه 
كنندگان قرار گرفت تا  و حيف و ميلمسرفين  ، المال مسلمين در اختيار چپاولگران بيت

فت برافراشته و به شورش عمومي عليه  كوفه و مصر همگي علم مخال، اينكه مردم مدينه
  :نويسد باره مي حيدرعلي قلمداران دراين. دست زدندوقت خليفه 

                                                                                                                   
  

 .و عيني ابن مريم و أخذنا منهم ميثاقاً غليظاواذ أخذ نا من النبيين ميثاقهم و منك و من نوح و ابراهيم و موسي  .1



 ادلة مشروعيت انقالب     209

 مورد ، ين فرايض الهيه استتر بزرگاساساً امر به معروف و نهي از منكر كه از «
 و تأكيداتي كه از طرف ها ظالم است زيرا در توصيه بارز آن جلوگيري از حاكم 

ين ضرر تر بزرگترين اثر و   روشن، خصوص وارد شدهبزرگان دين در اين 
  ».اند  واليت و حكومت اشرار دانسته، ترك امر به معروف و نهي از منكر را

  :نويسد  وي سپس در ادامه مي
شدن عثمان به علت تجاوز او از حدود الهي بود و مسلمانان  دانيم كه كشته مي«

 و اخطار ءنهاا ،  وضعي كه داشت مرتبه او را بدانينبر طبق دستور شرع در اول
 عزل وي را خواستار شدند و چون بر بغي خود ، و سپس اعالم خطر كرده

  1». سرانجام بدان كيفيت كشته شد، اصرار ورزيد

  :نويسد  ميعباسعلي عميد زنجاني 
علي رغم بيست و پنج سال دورماندن از قطب و ) ع(اميرالمؤمنين علي 

ت علني ك آغاز حر، شتابد  امت به بيعتش مي وقتي، مركزيت جامعه اسالمي
به  و داند ميسياسي خود را مبني بر اقامه حدود الهي و احقاق حقوق مظلومان 

در اين راه به پيكاري عظيم عليه كليه موجب پيماني كه خداوند از علماء گرفته 
يازد كه نمونه بارز امر به  مي قاسطين و مارقين ـ دست   ، منحرفان ـ ناكثين

اما والذي خلق الحبه وبراء «: گويد ميوي .2معروف و نهي از منكر است 
 الناصر و ما اخذ اهللا علي وجود بهالنسمه لوال حضور الحاضر و قيام الحجه 

  3»العلماء اال يقاروا علي كظه ظالم و ال سغب مظلوم اللقيت حبلها علي غاربها

 قيام و انقالب حضرت ، است) ع( مربوط به قيام امام حسين ، ديگرتاريخي نمونه 
توان از شواهد و  ميبن معاويه را  عليه دستگاه فاسد و جاير يزيد) ع(امام حسين 

عليه ) ص(مدارك متقن و محكم براي اثبات قيام اصحاب و نزديكان رسول خدا 
و تأييد حق قيام بري مردم عليه حكام مسلمان نما و فاسق ظالم سالطين و پادشاهان 

را ) ص( كه يزيد نيز ادعاي واليت امر مسلمين و جانشيني رسول خدا  چرا، برشمرد
اهللا حضرت  كه نواده رسول .كرد عنوان خليفه مسلمين بر مردم حكمراني ميكرد و به  مي

  اسقاط و سرنگوني منظور به ،  حكومت اوبه علت ماهيت فاسد و جاير) ع(امام حسين 
انحراف ) ص(ر شيعه بعد از وفات رسول اهللا به نظ. كرديزيد قيام مسلحانه نظام سلطنت 

                                                                                                                   
  

 337 ص ،  حكومت در اسالم ، حيدر علي قلمداران .1
  107عباسعلي عميد زنجاني،انقالب اسالمي و ريشه هاي آن،ص: رك .2
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خارج )ع(اساسي در امامت و خالفت ايجاد شد و امامت دنيوي از دست اهل البيت 
تا اينكه از زمان معاويه به بعد خالفت به ملك .ي غاصب مستقر شدندها حكومتو  .شد

اهللا كم معارف الهي و سيره رسول  و كم .موروثي و حكومت فاسد استبدادي مبدل شد
در زمان معاويه و يزيد بود كه  . آشكار شدها بدعتمتروك و منكرات و تحريفات و 

مسجدالحرام و  .المال مسلمين غارت شد و اموال مردم حيف و ميل گرديد بيت
ين فرزاندان رسول خدا اسير تر مسجدالنبي مورد توهين و تعرض واقع شد و حتي عزيز

فرزند معاويه كه به  .شد ميي داشت احياء و جاهليت گذشته به نوع .و شهيد شدند
عنوان جانشين رسول اهللا به قدرت رسيده و زمام امور را به دست گرفته بود؛ غافل از 

در اين زمان .مصالح مسلمين به فسق و فجور و اشاعه فحشاء و منكرات مي پرداخت
 آيا .  يتناهي عنهاال ترون ان الحق اليعمل به و ان الباطل ال« با فرياد ) ع(حسين بن علي 

به . باشد مي و براي كارهاي باطل حد و مرزي نشود ميبينيد كه به حق عمل ن نمي
وارد صحنه نبرد شد و » .اند  احياء شدهها بدعتدرستي كه سنت رسول از بين رفته و 

  .عليه حاكميت خاندان فاسد اموي خروج كرد
 در پاسخ تهمت ، نبارشدر آغاز مراحل تمهيدي قيام تاريخي خو) ع(امام حسين 

براي عالم  از زعامت يزيد تر بزرگاي  من فتنه«:، نوشت شد ميبه وي زده آشوبگري كه 
  1»بينم  ميناسالمي 

ن فكري و اكردن مردم كوفه ـ مركز قيام ـ و نيز عالمان و فقها و رهبر و براي آگاه
عامل بالكتاب و القائم فلعمري ما االمام اال ال« اعالم داشت كه اي نامهطي  عقيدتي مردم

واجب شرعي را قيام عليه سلطان ستمگر وي با صراحت  » الحق بالقسط والدائن بدين
   2. ستدان

ه در كلية اعصار براي  الگو و نمونعنوان به) ع( انقالب امام حسين ، بنابراين
عمل «:  چرا كه حضرت فرمود ، رد عمل استوو مو مبارزان راه دين مسجل جويان  حق
 مبني بر تمسك به ، لذا با عنايت به حديث شريف ثقلين. »سرمشقي براي شماست من 

ماند كه قول و فعل و   جاي ترديدي باقي نمي، )ع( و اهل بيت)ص(عترت پيامبرسنت و 
ي حق جويانه ها جنبش برهاني براي عمل انقالبي ودليل و ) ع(تقرير حضرت حسين 
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 )ص(چنين خبري را از رسول خدا ) ع(رت  مضافاً بر اينكه حض. بود خواهد مسلمين
   : فرمايد مينقل 

  :توان به موارد ذيل استناد جست  مياز ديگر شواهد تاريخي 
 از موارد ، قيام توابين نيز كه بازتابي از انقالب خونين كربال در ميان شيعه بود

سلطنت  قيام عبداهللا بين زيبر عليه ،  استي عليه زمامداران فاسقعيني حركت انقالب
 قيام ، اموي ـ قيام مردم مدينه و قيام عمومي مردم عليه حجاج فاسق مانند انس بن مالك

اندلسي در  قيام ابراهيم بن عبداهللا و ديگران كه ابن حزم ، محمد بن عبداهللا محض
  1. از آنها نام برده است "الفصل في الملل"

و خروج وي برهشام رهبر زيديه ) ع(  انقالب زيدبن علي بن الحسين قيام زيد
 حق انقالب براي تودة درخصوص بدالملك نيز از ديگر شواهد روشن تاريخبين ع

كه زيد دست به قيام مسلحانه عليه قدرت حاكم زمان خويش زد   هنگامي. مسلمين است
 در صف اول هواداران وي ، و خود شخصاً رهبري اين حركت را به عهده گرفت

 متابعت و حمايت از به وجوب داشت كه صريحاً ابوحنيفه مؤسس مذهب حنفي قرار

 اين نوع 2.  و مسلمانان را به پيوستن به صفوف شورشيان دعوت كردفتوا داد؛زيد 

برخوردار ) ع(دانستند قيام زيد از پشتيباني ائمه  حمايت بدان جهت بود كه مي
  :در حق وي فرمود ) ع( امام صادق . است بوده

رت كرد و واي بركسي كه فرياد وي را بشنود و زيد در قيام خود با من مشو«
  3».اجابتش نكند

پس از شهادت زيد خانواده او را تحت تكفل خويش در آورد ) ع(صادقحضرت 
ي شهداي قيام زيد تفقد و به آنها كمك ها و توسط يكي از ياران خود از همه خانواده

  :نيز در مورد وي فرموده بود) ع(امام باقر 4. مالي رسانيد
 طبري و 5».و بر حق است و واي بر كسي كه او را ياري نكند و با او بستيزدا«

ابن مخنف از مورخان معروف تعداد كساني را كه با زيد بيعت كردند بالغ بر 
 و قضات و نام به كه در ميان آنها از فقهاي اند پانزده هزار نفر شمارش كرده
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  1.اند محدثان بزرگي وجود داشته

 ييي و ابراهيم بن عبداهللا بن حسن از ديگر علمابن حسن مثنمحمد بن عبداهللا 
و اكثريت كساني كه سابقة   در حجاز و عراق دست به قيام مسلحانه زدندبودند كه

  .  سرانجام آنها با شكست مواجه شد هر چند، يع داشتند به آنها پيوستندتش
عليه خالفت  وي قيام خود را در مدينه ، قيام حسين بن علي بن حسين صاحب فخ

موسي الهادي آغاز و شهر را به تصرف خويش در آورد كه سرانجام در موضع فخ نزديكي 
يي است كه مورد تأييد و تقديس ائمة ها جنبش حركت وي از جمله . مكه به شهادت رسيد

  2. ن بيان داشته استبيالطال  كه تفصيل آن را ابوالفرج اصفهاني در مقاتلاست شدهشيعه واقع 

  
  لت فطرت بر حق انقالب  دال.د

 مبارزه با ظلم و دفاع فلذا.عدالتخواهي و ظلم ستيزي است، انسان مفطور بر حق پرستي
اتاً داراي روحية دفاع ا نسان ذ، الهي در وجود انسان نهفته است فطرت صورت بهاز حق 
و تا اين فطرت  و درگيري با توسعه طلبي و انحصار خواهي ديگران است از حق
 تجاوز  خود به خود مخالف، ودو از مسير اصلي انسانيت منحرف نشتغيير نكند انساني 

 منبع اين نيرو در وجود خود انسان است و اين چشمة جوشان چيزي . و تعدي است
 البته ، باشد چه مسلمان و چه غربي ،پردازان نظريهوردهاي انيست كه فقط محصول دست

ي مجرب و با سابقه و رهبران بزرگ هميشه اه انسانشيوة مبارزه و اصول آن به وسيله 
 با يك ولي . قابل اصالح و تكميل خواهد بود كه خود بحثي مستقل و قابل تحقيق است

 طور بهيابيم كه از طليعه خلقت و تولد انسان بشر همواره و  مينگاه اجمالي به تاريخ در 
 اين مبارزات و نبردها  واست بودههايي در ميان خود  پيوسته درگيرودار نبردها و نزاع

عموماً ميان دو قشر و دو قطب از جوامع انساني بوده كه نيروهاي مستضعف و حق 
پرست و الهي يك جناح و سپاه مستكبرين و فرعون صفت و ستمگر جناح ديگر اين 

  . اند داده ميمبارزه را تشكيل 
 در يك   وشود مي حق و باطل ناميده ، گونه مبارزات در زبان قرآن كريم اين
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يي ها انقالبتوان گفت كه همة  مي ، ي مستمرها يبندي از اين برخوردها و درگير جمع
  : اند  بر دوگونه بوده، است شدهكه در راستاي تاريخ از آدم تا به امروز متحقق 

ي الهي كه مالك اصلي در آن عبادت خدا و وصول به استقرار حكومت ها انقالب )الف
  . است بودهالهي 

 كه ريشه ، نشاندن خواست محرومان ي غير الهي كه معيار اصلي به كرسيها البانق )ب
 بنابراين اقتضاي فطرت پاك بشري تشديد و تقويت . است بوده ، اند در مذهب نداشته

خصوص   دراينر محمد صد. شرك و ظلم و بيدادگري است گر با روحية مبارزه و ستيزه
  :نويسد مي

كليه . ستها انسانعي و مربوط به مجموعه اي است اجتما مسئلهانقالب «
 و آثاري ها ويژگي اين فطرت داراي ، اند  با فطرت پاك الهي خلق شدهها انسان

ماندن آن در ضمير انسان و عدم محوش توسط عوامل  است كه در صورت باقي
يي كه در فطرت ها ويژگيين تر مهماز . خارجي تظاهراتي خواهد داشت

 است كه همين بودن خاصيت ضدظلمه و ضدظالم.  نهفته استها انسان
  1» در اكثر نقاط جهان است ها انقالبخصوصيت از عوامل مهم ايجاد 

توانند چنين ادعايي  ي آسماني ميها بليكن مطلب قابل اشاره اين است كه مكت
 در ها انسانكردن فطرت منحرف شده   براي بيدارته باشند كه با الهام از خالق هستيداش

طبقات محروم را به حق و وظيفه خود آشنا كنند و راه روشن و صحيح  ، تاريخسراسر 
ي ها يشك درگير بي .درگيري با متجاوزان و گرفتن حقوق محرومان را ترسيم كنند

موسي با فرعون و اشراف مغرور و ، مبارزات گرمآن طاغوت ست ابراهيم با نمرود،
ل، تالش و پيكارهاي اسرايي  بنيت عيسي با ياغيان انحصارطلب، مبارزامنحط قبطي
ي ائمه بزگوار ها يالعرب و درگير ةبا سران مشرك و متجاوز جزير) ص(پيغمبر اكرم

عليه يزيد ) ع(ن  حسيسالطين جاير و مخصوصاً انقالب خونينبا خلفا و ) ع(شيعه 
حكم اي م تواند پشتوانه  مي، اي كامالً انساني ، آن هم با محتوا و شيوهساز و فاسد فتنه

  . براي چنين ادعايي باشد
نتيجه اينكه بنا به ادله و براهين فوق در اسالم انقالب و قيام عليه حاكم ظالم 

بنابراين آن گاه كه  .باشد ميفاعل منكر، نه تنها جايز بلكه در برخي موارد واجب شرعي 

                                                                                                                   
  

 1362 بهمن 26 ،  پاسدار اسالم،  وجوه اشتراك انقالب اسالمي ايران و انقالب نيكاراگوئه، محمد صدر .1
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 امكان كه يطور به ،  ذهني و عيني فراهم گشتشرايطمقدمات قيام از قبيل عده و عده و 
شيعه اين انقالب را تجويز و بر مسلمين الزم  پيروزي بر قواي ستمگر قابل تحقق بود؛

دست به عمل انقالبي بزنندكه )فقيه عادل(شرايطكه تحت رهبري واجد داند ميو واجب 
 تربيت كادر انقالب وهدايت آنها،طراحي و تعيين ، طبعا مسئوليت رهبر انقالب

 متفاوت،ارشاد و تنظيم شرايطي مناسب با توجه به ها كتيكتااتخاذ ، استراتژي انقالب
جلوگيري از هرج و مرج و خودسري نيروهاي انقالبي و جهت دادن به ، صفوف انقالبي

 تسريع در روند انقالب و نهايتا استقرار حكومت عدل منظور بهسمت و محور انقالب 
و آمادگي تحت رهبري بي شك انقالب اسالمي با چنين تمهيدات . اسالمي خواهد بود

  . گيرد ميفقيه عادل، هرگز مورد مخالفت عقل وشرع قرار ن
  

  گيري نتيجه
 بلكه ، واژة انقالب به عنوان اصطالحي سياسي در قرون گذشته مفهوم مشخصي نداشته

 معاني ارزشي و بعضاً ، با ظهور فالسفه سياسي در جريان رخدادهاي جديد تاريخي
نظر از اين تشتت در معاني كه حاصل تجارب تاريخي   صرف. است بودهمذمومي را دارا 

 ، متفكران هر عنصري است تاكنون لفظ مشخص و واحدي نيز بر اين گسترة تعابير
 امري خالف ، دراين همه معاني» انقالب« و ادعاي انحصار واژه است شدهاطالق ن

 عربي و فارسي و ، ي انگليس،  تأمل و تفكر در فرهنگ وزبان التين. واقعيت تاريخي است
 قرون وسطي و ، ي مختلف ارائه شده در زمينة انقالب در دوران باستانها تئوريبررسي 

 مبين حقيقت اين مدعاي ماست كه در فصول اول اين تحقيق بتفصيل ، عصر جديد
 در ضمن نظر به همين وجه بوده كه در فصول بعدي به تشريح . اند طرح و بررسي شده

منظور در نخستين مرحله اقدام به  ايم و براي اين خصوص پرداخته راينديدگاه اسالمي د
امر «ايم كه نتيجه آن انتخاب اصطالح  معادل يابي براي اين واژه در گفتمان اسالمي كرده

  . است بوده» به معروف و نهي از منكر 
الزم به ذكر است كه تأكيد نگارنده بر اين بوده كه براي بررسي انقالب و ارائه 

 و ها  ضرورتاً بايد فارغ از همة الفاظ و واژه، تعريفي جامع  و مانع از آن در مكتب اسالم
 ، صرفاً با توجه به معني و مفهوم اصطالحي و امروزي آن در فقه و اصول و تاريخ اسالم

 ،  معاد،  نبوت، با توجه به ايدئولوژي و روح كلي اسالم و با عنايت به مفاهيم توحيد
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 تاريخ سراسر مبارزه خصوص به امر به معروف و نهي از منكر ،  و جهادعدل و امامت
 صرف انتخاب كلمة انقالب و صيغ ،  بنابراين. تشيع به تحقيق و تفحص پرداخته شود
 چرا . رسد مي، در قرآن چندان صحيح به نظر ننمختلف آن و تحقيق و تتبع در مورد آ

 ، ادريس  ابن،  شيخ مفيد،  طوسي، ابن حزمكه بيشتر فقهاي شيعه و سني نيز از قبيل شيخ
خروج و عصيان عليه بغات و والت سركش و ) ره ( حضرت امام خميني، قطب راوندي

طاغي را تحت عنوان امر به معروف و نهي از منكر ذيل ابواب فقهي جهاد و امر و نهي 
 يكي از  چنانكه خروج مردمي عليه حاكم ظالم. اند و آيات مربوط بحث و تحقيق كرده

مصاديق بارز اين فريضه مهم كه طبعاً رابطه شان نيز عموم و خصوص است تلقي 
  . شود مي

شدن و   لفظ انقالب و صيغ آن در معني لغوي در قرآن كه همان دگرگون، بنابراين
سازي   ليك كمك مؤثري در فهم و تئوري.  قابل بررسي و اعتناست، روشدن باشد و پشت

 انقالب ،  به تعبير ا ستاد مطهري. نمايد  اصطالحي انقالب را نميدربارة مفهوم سياسي و
 يك اصطالح جامعه ، در زمان ما معناي خاص ديگري پيدا كرده است امروز اين كلمه

  . شناسي و فلسفه است
 اجتماعي انقالب در فقه سياسي ، كه سابقاً نيز اشاره شد، مفهوم سياسي چنان

 قابل تتبع و  نهي از منكرامر به معروف و ويژه بهو بغي  ي جهاد،ها ب در باخصوص به
 تعريف انقالب از ديدگاه اسالم ، تحقيق است كه با فهم و تمركز در مفهوم اين فريضه

و انقالب اسالمي در اين باب در رديف يكي از موارد لذا . شود مينيز تا حدي ميسر 
 جمعي و طور بهاين وظيفه كه   زمانيخصوص به. گيرد  قرار مياين فريضهمصاديق عيني 

طبعاً رابطه اين دو در . عليه حاكم ظالم و فاعل منكر انجام شودتحت رهبري ديني 
ي كه هر امر به معروف و نهي طور به ، يابد ميشكل مطلق چارچوب عموم و خصوص 

 اما هر انقالبي عليه نظام جور . از منكر ضرورتاً مصداق انقالب اجتماعي سياسي نيست
مصداق بارز و كامل امر به معروف و  شرايطبا رعايت ه فاسد توسط مسلمين و دستگا

 "انقالب اسالمي "يا به تعبيري  انقالب از ديدگاه اسالم ،  بنابراين. نهي از منكر است
  :عبارت است از 

 ،  متحول و شعوريافته، امر به معروف و نهي از منكري كه از طرف مردمي آگاه«
 پادشاه و هيأت ،  همزمان و جمعي درمقابل سلطانطور هببا انتخاب و اختيار 
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 ، ها تحول در ساختن تغيير و منظور بهحاكمه جور و ظلم طي مراحل خاص 
ف  و معارها سنت احياي ، تر يري صحيحي مسلط و به تعبها ارزش و نهادها
 و تحريفات و منكرات تحت رهبري واجد شرايط كه ها بدعتواماته الهي 

  ».گيرد مي صورت ، ت آميز استمعموالً خشون

مبحث چهارم اين فصل به عناصر مميزه واركان انقالب در اسالم اختصاص يافته 
 انقالب بودن يي از قبيل امر به معروف و نهي از منكرها يويژگتفصيل  هاست كه ب

 آگاهي و شعور يافتگي عمومي تحول دروني و تغيير ، بودن  عمومي و مردمي، اسالمي
 كه در اين بودن  جبري نبودن حركت انقالب اسالمي و مرحله اي،  اخالقياعتقادي و

 ،  كادر سازي،  آماده باش،  انقالب فرهنگي، باره مراحلي از قبيل دعوت و نصح و ارشاد
 رازداري و فعاليت مخفيانه ،  تقيه،  استفاده از تاكتيك مهاجرت، پرورش نيروهاي انقالبي

  . ابدي ميو قيام مسلحانه عينيت و نهايتاً تظاهرات خياباني 
 خصوصيت ممتاز و ركن جالب ،  انقالببودن الزم به تذكر است كه مرحله اي

توجه انقالب اسالمي است كه مراتب و مراحل آن با عنايت به مدارج امر به معروف و 
 بنابراين پاسخ به اين سؤال كه روند انقالب در مراحل . شود مينهي از منكر مشخص 

يابد يا اينكه مردم مجبور به طي تمام مراتب آن و نهايتاً با اعمال  مي خود خاتمه آغازين
 بستگي به كيفيت نظام حاكم و ماهيت و ،  حاكم را معزول سازند، قدرت و خشونت

 ،  انعكاس دستگاه حاكم در پاسخ به دعوت و نصح و ارشاد مردم. شكل حكومت دارد
 و نصايح و بازگذاردن تغيير و تحوالت بود،  انتقادات، اگر در جهت پذيرش دعاوي

 و اقدامات مردمي و رهبر در قالب اصالح يا انقالب زبرين كه ها تهمة امور و فعالي
 ، ها سازمان به تعبير ديگر چنانچه حكومت قادر باشد . يابد مي تحقق ، مسالمت آميز است

 خصوصيات جوامع سياسي كه ازنهادها و تشكيالتي را تأسيس كند كه عمل مشاركت 
 ،  آرام و مسالمت آميز انجام شودصورت به در چارچوب اين مؤسسات دمكراتيك است،

 حال اگر سيستم .  به نام انقالب زيرين و خونين مواجه نخواهد شداي پديدهبا وقوع 
ه هيچ دعوت و حاكم چنان متصلب و سيطرة ظالمانه بر بالد مسلمين داشته باشد ك

 بلكه بر ،  و نه تنها از منكرات و انحرافات انصرافي حاصل نشددنداي حقي پاسخ نياب
 ،  مسدود گشت، ي جذب و هضم تغيير و تحوالتها راهآن تأكيد و اصرار ورزيده شد و 

 متوسل به ، هرگونه قصد تغيير و تحوالت اصالحي ولو جزئي باالجبار مردم مسلمان را
 تجهيزات و كادر انقالبي ،  مقدمات كه از ضروريات آن تهيهكند ميانقالب مسلحانه 
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  . است
 احياي سنن و معارف خدا و رسول و زايل ، خصوصيات ديگر انقالب اسالمي

 رهبري عادل و عالم در رأس انقالب و  بودن  و منكرات و نيزها بدعتساختن 
  . ضرورت خشونت در اين پديده است عدم

ضرورت دارد تا از مفهوم  ، حال پس از قبول اين استدالل و پذيرش ديدگاه فوق
بين  چرا كه رابطه محكم و تنگاتنگي ، امر به معروف و نهي از منكر اطالع حاصل كنيم

 براي انجام دادن اين مهم در فصل سوم تحقيق . است انقالب و اين فريضه استوار
ايم كه مضمون كلي آنها  اي از احاديث و روايات پرداخته حاضر به طرح مجموعه

  . بخشيدن به انقالب است قيام عليه حكام فاسد و به عبارتي مشروعيتشمردن  واجب
در اين راستا شرايط امر به معروف و نهي از منكر مورد بحث قرارگرفته و آراي مختلف 

 الزم به ذكر است كه فقها و دانشمندان در وجوب بدون قيد و شرط . اند به تفكيك آمده
ي كه برخي از طور به ، اند ماعي حاصل نكرده هنوز اج، امر به معروف و نهي از منكر

آن را واجب مطلق دانسته و برخي نيز آن را مقيد بر تحصيل شرايطي » ابن حزم «قبيل 
 به شرايطي بودن  و برفرض مشروطاند كردهامر به معروف و ناهي از منكر خاص براي 

نهي و نبودن مفسده  احتمال تأثير امر و ، از قبيل علم و آگاهي داشتن به معروف و منكر
 همانند ،  دوباره بحث است كه شرايط از قبيل شرط وجوب است، جاني و مالي

 همانند طهارت براي نماز و يا اينكه ، استطاعت براي حج يا شرط واجب و تحقق فعل
  . بعضي شرط وجوب و برخي شرط واجب است

اق و اجماعي ناگفته نماند كه بين فقها اختالف رأي بوده و در اين موارد اتف
االسالم سيد   برخي از انديشمندان و نويسندگان معاصر همانند حجت. است شدهحاصل ن

مبحث شرايط و قيود ... .  قربانعلي عرفاني و،  محمد صالح ظالمي، احمد طيبي شبستري
 انحرافات فاضل ، هايي ماهيتاً نظري دانسته و كشيده شدن به آن را امر و نهي را بحث

انعي در ايفاي وظيفه و قيام به اين فريضيه خطير و عذر و بهانه براي ترك نمايانه و م
 آنها را در زمرة شرط واجب ، اين عده ضمن پذيرش شرايط. دانند ميمسئوليت مبارزه 

به ميان  دكتر حميد عنايت نيز از اين دسته فقها ذكري . دهند، نه شرط وجوب ميقرار 
درخصوص شرايط امر ) ره(حضرت امام خمينيسپس اشاره اي به نظريات آورده است 

ي اجتماعي امر ها جنبه درخصوص) ره( تأكيد حضرت امام خصوص به . شود ميو نهي 
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 ، به معروف و نهي از منكر كه آن را واجب مطلق و تحصيل مقدمات آن را كه اهم آنها
  .شود مي بيان ، اند تحصيل قدرت است واجب اعالم داشته

و نهي از منكر عنوان بعدي است كه به بحث گذاشته مراحل امر به معروف 
 داراي مراحل و مدارجي است كه در ،  اين فريضه خطير بنا بر اخبار و احاديث. شود مي

مقام عمل رعايت آنها امري الزم و ضروري بوده و تخلف از آنها ابداً مقبول شرع 
لماني مطلقاً واجب نخستين مرحلة انكار به قلب است كه بر هر فرد مس. نخواهد بود

 انكار با زبان ، دومين درجه مقابله با منكر. است چه شرايط موجود باشد و چه مفقود
است كه در صورت مؤثر نشدن مرحله پيشين در جلوگيري از منكر و معصيت با زبان 

 شود مي اقدام ، و گفتار و نوشتار و استدالل  كه شامل ارشاد و موعظه و نصيحت باشد
حدت و پرخاش و تهديد و   خوشرويي شروع و به سر حد شدت وكه با حالت
 تشويق و ،  و چنانچه فاعل منكر از معاصي منصرف شدشود ميارقت ختم فمتاركت و م

 انكار به دست و ضرب و شتم ،  سومين مرحله از مراحل امر و نهي. تمجيد خواهد شد
تهديد و اتمام حجت  زباني و تخويف و وعظ و حتي و حمل سالح است كه اگر انكار

 توسل به قوه قهريه و زور و ، نيز در جلوگيري از شيوع فساد و منكرات كارآيي نداشت
ناگفته نماند كه . يابد ميسركوب و خشونت و حتي شمشير كشيدن مندرجاً ضرورت 

  .اند درخصوص شمشير كشيدن بعضي اجازه امام مسلمين را ملحوظ داشته
ست كه براي چهارمين فصل اين پژوهش در نظر عنواني ا، »مشروعيت انقالب «
 نخست حق قيام و انقالب از ديدگاه نظريه پردازان غير ،  در اين فصل. است شدهگرفته 

 كوتاه به بحث گذاشته شده و سپس از طور بهمسلمان به خصوص علماي مذهب مسيح 
 حق  بحث مشروعيت انقالب و. شود ميديدگاه اهل سنت و تشيع مطرح و ارزيابي 

شورش براي مردم از ديرباز مبحثي قابل طرح در ميان فالسفه و انديشمندان سياسي 
  . است بوده

 مورد ها انسان ،  كه در قرون گذشتهرسد ميدر تحقيقي كوتاه چنين به نظر 
 ه بدون اينك، است شده مياستثمار و بهره كشي واقع شده و بيدادگرانه بر آنها سلطنت 

 .  عصيان و شورش عليه نظام سياسي مسلط را داشته باشند، حق كوچكترين مخالفت
مذهب تحريف شده مسيحيت نيز نخست تحت تأثير سنت پل و در درجه بعد در اثر 

پيروانش را به ترس از خدا و اطاعت و انقياد از پادشاه سفارش » سنت پيتر«القائات 
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ي بود كه خدشه اي آغاز رنسانس و احياي علم و فرهنگ در قرن سيزده ميالد. كرد مي
 را كه در زنجير اسارت و بندگي و ها انساناساسي بر اين نحوه تفكر وارد ساخت و 

 مردم . حقارت سالطين و پادشاهان جبار به بند كشيده شده بودند به يكبار آزاد ساخت
به تدريج به اين حقيقت واقف شدند كه هدف از قرارداد اجتماعي و حكومت تأمين و 

اجتماعي و حفاظت از حقوق افراد است نه تضييع جان و مال و آزادي تضمين عدالت 
و حيثيت انساني به دست پادشاهان و حكام خود سر رفته رفته انديشمندان در اين باره 

  .به نوشتن و القاي خطابة پرداختند
عليه رهبران   مي بحث گسترده اي دربارة جواز انقالب مرد، با توجه به اين مقدمه

ي فقهي مذاهب مختلف اسالمي و ها ديدگاهمگر مطرح خواهد شد كه طبعاً فاسق و ست
ي فقهاي سياسي اسالم درخصوص خروج حاكم  اسالمي از ها همچنين آراء و انديشه

طاعت خداوند و اشتهار به فسق و ستم و انحراف اساسي از دين و نيز حقوق و 
 اصالح و يا انقالب مورد ، ت از قبيل سكو، وظايف متقابل مردم در قبال چنين رهبراني

  . بررسي و كنكاش قرار خواهد گرفت
 كه مقدمتاً  متعرض بخشي  از شود ميي اهل تسنن عنوان ها ديدگاهنخست 

شويم كه نه تنها بر تحريم و قيام مسلحانه و حتي  روايات و اخبار مرويه از آنها مي
 بلكه رهبري سالطين ،كند ميرام عليه رهبران جاير و فاسق امر آخروج و اعتراض 
 را به عنوان امام بحق مسلمين تثبيت و اطاعت آنها را واجب نشرور و فتنه گرا

 عادل از صحنه ين اخباري چيزي جز حذف رهبري عالمشمارد كه حاصل چن مي
  .حكومت اسالمي نخواهد بود

 با رجوع به آيات محكم الهي و سيره ، نگارنده پس از نقل مستندات اهل سنت
 ها استداللو ائمه اطهار به نقد و بررسي اين ) ص( نظري حضرت رسول عملي و

شتر فتاوايي كه بي.آورد ميتيب زمينه نقد فتاواي اهل سنت را فراهم تر پردازد و بدين مي
 پاره اي از فقها . است بوده روايات و اخبار مجعول ايادي سالطين غاصب ، اتشانمستند

 با قلم نابكارانه خود مردم را ، زور و تزوير حكامنيز به رسم معمول تحت تأثير زر و 
ي انقالب و قيام مردمي را در اعتقادات و افكار ديني آنها ها به سكوت فراخوانده ريشه

البته در اين ميان بايد ابوحنيفه را استثنا كرد چرا كه او برخالف ائمه سه . زايل ساختند
  . م داده است حكم به جواز انقالب عليه حكام ظال، ديگر فرقة
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در بحث از عقايد و افكار فقهاي سياسي اهل سنت بايد اظهار داشت كه غالب 
 به عنوان اسناد دست زعم آنها  بهاين فقها از تأثير و نفوذ احاديث و روايات سابق كه

 مصون نبوده و با ذهني ، به جاي مانده است) ص (ااول و غيرقابل خدشه از رسول خد
 عالوه به . اند أثير و تأثرات اين قبيل اخبار به صدور فتوا نپرداختهبه و فارغ از تئشا بي

گيري و بيان  آميز و جابرانة زماني و مكاني چنان بر قدرت تفكر و تصميم شرايط خفقان
 برداشتي اند آزادانه نتوانسته رسد ميبه نظر  كه است بودهحكم فقهي آنها محيط 

ي كه محور طور به. مت و سياست ارائه دهنداز حكوو مطابق با شريعت خواهانه  آرمان
 خود را مصروف اين  و غماصلي تحليل سياسي آنها پادشاه و سلطان است و كلية هم

تر بهترين شيوه حفظ   كه راه و روش امارت و سلطنت و به تعبيري دقيقكنند ميامر 
الملك در  ما خواجه نظ،  جاحظ، مقفع ابن اين گروه از قبيل . قدرت سياسي را نشان دهند

ي ديگر حيات اجتماعي را در خدمت ها تپي وصول به اين اهداف همة شؤون و ساح
ي قدرت ها رزگويي خليفه و تحكيم پايهاند   اكثر آنها به. اند قدرت سياسي قرار داده

آشوب و هرج و مرج اقدام جلوگيري از سالطين تحت عنوان حفظ نظم و اتقاء الفتنه و 
 بلكه خواندند مي  و اوامر سلطان فراها فرمانمردم را به اطاعت از  و نه تنها اند كرده

نامه و اندرزگويي پادشاه جهت اكتساب بيشتر قدرت  فراتر از آن به نگارش سياست
  .پرداختندبه هر نحو ممكن ي نگهداري از آن ها سياسي و شيوه

 كه اي وسيله ر هبه اي از فقها نيز سياست را نه تنها به معناي صرف حفظ قدرت پاره
اخالقي تلقي  مذهبي و يا ، ، بلكه به معناي رسيدن به اهداف خاص معنويقبول نداشتهشده 

 ، از سياست  اشتهار دارند كه برداشت آنها، سازان گرايان و يا مدينه  كه به فرجامكردند مي
 ،  كساني چون ابونصر محمد فارابي. خواهانه است گرايانه و آرمان تفكري غايت

كه در تعريف نيز سياست را عبارت از انتقال انسان از ....  ابن سينا، لحسن بن ابي ذرابوا
 ، پنداشتند اعلي و سعادت مي يك مرحله فروتر به مرحلة باالتر و ايصال او به خير

نيز چون ابن خلدون برداشتي نسبتاً علمي از سياست داشته و آثار و  برخي ديگر
ز به حاكم جهت حفظ قدرت سياسي است و نه حاوي ي آنها نه پند و اندرها نوشته

 تالش اين گروه در جهت شناخت . گرايانه و طرح مدينه فاضله است اهداف آرمان
يابي رخدادها و كشف علل   و منشأ و علل و عوامل پيدايي آنهاست ودر ريشهها پديده
ه همين  ب. اند ي سياسي طريقت و مسلك ارسطو فيلسوف يوناني را پيمودهها پديده
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 ، ي دولتها  سعي در شناخت و درك ريشه، جهت است كه ابن خلدون در مقدمة خود
 و فروپاشي ها انقالب و ها قيام علل ، ها دولت و ها تمدنعصبيت عرب و علل انحطاط 

ها  آل  ضمن پرورش ايده غزالي و ماوردي برخي نيز چون امام محمد. دارد را ها تحكوم
و ي دنياي سياست و رابطه آنها را نيز از نظر دور نداشته ها تعي واق، ي فاضلهها آرمانو 

  .اند در چارچوب شريعت فتواي سياسي صادر كرده
 عنواني است كه در بخش دوم فصل چهارم ، مشروعيت انقالب از ديدگاه تشيع

ويژه رواياتي كه توهم  ه ب، خصوص ي تشيع دراينها ديدگاه در اين بخش . شود ميمطرح 
  . گيرد  مورد نقد و بررسي قرار مي، كند ميكون سكوت و س

اي مستر در   قيام و مبارزه، ديد واضح است كه تاريخ گذشته تشيع از حماسهتر بي
 . است بوده مملو ، برابر ظلم و ستم و فساد سالطين و پادشاهان خودسر و ستمگر

 دوش  پرچم سرخش را همواره به، )ع(حماسه و نبردي كه فرزندان شايسته علي 
م عليه كليه ئ جستجو و مبارزه دا،  تالش،  فرقه شيعه فوز عظيم را در حركت. كشيدند مي

ستراتژي او انقالب ا.  ت پادشاهان مستبد فرايافته است و تحريفاها يعدالت  بي، ها ينابرابر
 همواره  واست بودهخونين در پاسخ به استبداد و استعمار آنها و نظام غارت و غضب 

 تاريخ پر افتخار تشيع .  عدالت و امامت را به ارمغان داشته است،  شهادت، ديپيام آزا
ي ها  حماسه. خروش عليه مظالم و مفاسد نياسود  مبارزه و،  جوشش،دمي از حركت

سهمگين و خونين فقها و نوادگان ائمه شيعه در جاي جاي بالد اسالمي و هر آنجا كه 
 به تعبير يكي از . ي خاكشان كامالً هويداستها  بر سنگ نوشته، هشد ميستمي اعمال 

 شيعه نخستن كساني هستند كه تفكر انقالبي و پرچم قيام را در سالم ، مورخين برجسته
بر ضد طغيان به دوش كشيدند و همواره نظريات شيعه روح انقالب را با خود همراه 

  . داشت
هم ده است كه توكتب شيعه به جاي مان برخي از اخبار و رواياتي در ، ذلك مع

 كه مجمالً . نمايد  قبل از قيام قائم را ميها انقالب و ها قيامموفقيت  مشروعيت و يا عدم عدم
رغم حذردادن از  اين دسته از روايات علي: توان اظهار داشت كه در پاسخ به آنها چنين مي

وم اطاعت از ي جاير وقت و لزها دولتقيام و انقالب و امر به سكوت هيچ داللتي بر تأييد 
ت است كه هر حكومتي ن كه اكثراً نتيجة افراط و ضديت با احاديث اهل سكند ميآنها را ن

دانستند، لذا برخي از اين روايات قبول  ميولو جاير و فاسق را الزم االتباع و واجب االطاعه 
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  .كند ميرا نفي ) عج( قبل از بيعت با قائم ، بيعت و حكومتي
 بعضي از ، كند ميكسي كه مردم را به نفس و باطل دعوت نهي ازقيام و خروج با 

 نظير بيان مدت خالفت بني اميه و بني عباس و ، اين احاديث در مقام بيان اخبار غيبي
 نه درصدد امر به ، باشد مي است شدهيي كه در آن دوران حادث ها نهضت و ها ديگر فتنه

بود كه برخالف آنها عمل نخستين كسي ) ع( حسين بن علي ، سكوت و سكون وگرنه
بعضي نيز در صدد بر شمردن عاليم و خصوصيات قيام حضرت قائم براي . كرد 

 برخي نيز از عجله و شتابزدگي بدون تهيه مقدمات و ، جلوگيري از شبهه از اذهان است
همچنين گوياي اين مطلب است كه تنها قيام و  . كنند ميامكانات در قيام و مبارزه نهي 

است و ساير ) عج(كه كامالً به اهدافش خواهد رسيد انقالب حضرت مهدي انقالبي 
 پاره اي نيز خطاب به افراد و ،  به اين حد از پيروزي نخواهند رسيدها انقالب
ي خاصي است كه الغاي خصوصيت و تعميم آن به همه مسلمين جايز ها تشخصي

سابقاً نيز ذكر شد  در هر حال چنانكه ، نيست و وجوه ديگري كه قابل تصور است
 قدرت مقابله با آيات محكم و صريح قرآن كه در مبارزه با فساد و ، گونه روايات اين

 در گفتار .  قابل استناد و استدالل براي قعود و سكوت نيستند، ورزد نداشته ظلم تأكيد مي
 چرا كه تشيع در ، شود مي عقايد و آراء فرق شيعه عنوان ، بعدي بخش دوم اين فصل

ين آنها تر مهميفيت مبارزه و ستيز با خلفاي ناصالح به فرق مخلتف انشعاب يافته كه ك
اماميه يا شيعة اثني عشري و نيز شيعة اسماعيلي و زيدي هستند كه هر كدام به نحوي 

  . است شدهي آنها بررسي ها ديدگاهدر اين مبحث اجماالً . پرچم مبارزه را برافراشتند
ف نظر از قبول امر به معروف و نهي از منكر به  صر، در فصل پنجم پژوهش

مفهوم وسيع آن ادله ديگر مشروعيت و جواز انقالب بر ستمكاران مطرح و تبيين 
 بلكه در برخي ،  و اين فرضيه كه انقالب از ديدگاه اسالم نه تنها جايز استشود مي

 نيز به ،  خواهد شدناپذير اجتنابموارد نيز وجوب آن بر مردم و مسلمين حتمي و 
  . اثبات خواهد رسيد

داليل مطروحه شامل تعدادي از آيات و احاديثي است كه بر حرمت اطاعت 
  .وپيروي از امراي جور و ظلم داللت دارد

و نيز قسم ديگري از آيات و روايات كه بر جواز انقالب و خروج مردمي عليه 
  .دارد زمامداران ستمگر و جاير اشعار مي
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 فلسفه پيدايي و غرض از استقرار حكومت ، يات و رواياتاصوالً به جز اين آ
 يكي از بارزترين ادله حق انقالب و شورش براي مردم در برابر رهبران ، اسالمي

 حكومت اسالمي ،  چرا كه بنابر روايات و آيات و اخبار معتبر، منحرف و طاغي است
بالد مسلمين تشكيل و جهت تنفيذ احكام اسالم و برپايي عدل و داد در قلمرو و حيطة 

 شود ميموجب نقض غرض  ، حال كه بقاي پادشاه ستمگر و ظالم.  تشريع يافته است
جنبش انقالبي جهت قيام و حق  و شرعاً عقالًضرورتي در ابقاي او نبوده و مردم

  . سرنگوني وي را خواهند داشت
يز ما را به نگاهي كوتاه به سير تاريخي و سيره و سنت پيامبران و ائمه بزرگوار ن

سازد كه حق انقالب و اعتراض جزء فطرت و سرشت آدمي  همين حقيقت رهنمون مي
 تاريخ بشر نيز دمي از ستيز و مبارزه ميان جناح حق از يكسو و باطل از سوي . است

 گذشتة طوالني بشري نشان داده است كه مبارزات مستضعفان و . است بودهديگر آرام ن
دامه داشته كاران پيوسته ا گران و ستم  عليه چپاول، و اولياي خدامحرومان به رهبري انبيا 

 انعكاسي از همان ، دهد انقالب اسالمي كه اكنون رخ مي كه هر يطور به . است
  . جويانه پيامبران و ائمه در قرون گذشته است ي اصيل و حقها مبارزه

 رهبري و نيز به علت پيدايي  انحراف در سيستم) ص(بعد از رحلت رسول خدا 
 مردم مدينه و كوفه و مصر همگي علم مخالفت برافراشته و ، كنار رفتن اصول اسالمي

  . به شورش عمومي عليه خليفة متخطي اقدام كردند
عليه دستگاه فاسد و جاير يزيد ) ع(همچنين انقالب خونين حضرت امام حسين 

قن براي اثبات قيام  از شواهد و مدارك مت، كه به ظاهر خالفت مسلمين را متولي بود
عليه پادشاهان جاير و نيز تأييد حق قيام و انقالب ) ص(اصحاب و نزديكان رسول خدا 

  . مردمي است
 و ها شورش حسين بن علي صاحب فخ و ديگر ،  زيدبن علي، ي توابينها قيام

 عليه رهبران فاسد و خود رأي در طول ، )ع(ي حق جويانه فرزندان علي ها حركت
  . كي محكم بر تأييد حق انقالب و قيام براي مسلمين استتاريخ مدار

 اوالً : كهشود ميبندي كلي از مطالب فصول گذشته چنين استنتاج  در جمع
و نيز آن دسته از فرق مسلمين كه از مذهب ) ع( اين پيروان حضرت علي ، شيعيان

 در  مشاركت سياسي بيشتريكنند ميابوحنيفه و يا فقهايي چون ابن حزم پيروي 
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ي اهل سنت ها گروه اجتماعي جامعه از ديگر فرق و ، ي سياسيها تاقدامات و فعالي
ي گزاف و بااليي چون انقالب ها مشاركتي كه حتي در برخي شرايط با هزينه. دارند

  .يابد ميخونين و قيام مسلحانه عليه دستگاه حاكم تحقق 
لهي توسط هيأت حاكمه  تخلفات و معاصي ا،  منكرات،  هر اندازه تحريفاتثانياً

 ضريب شدت وقوع جنبش انقالبي و قيام ، تشديديافته و بر آن اصرار و تأكيد ورزد
ي مسلحانه ها حركت بنابراين براي ايجاد . يابد  ميانه عمومي عليه نظام افزايشمسلح

 كه خود شرايط عيني انقالب ه رهبران مرتجع و فاسد جوامعيشورشي و انقالبي علي
 ، اند ساختهعدالتي و اشاعة منكرات و ترك معروف را فراهم  ساد و بيچون ظلم و ف

ي ذهني انقالب چون ترويج و گسترش ادله و عقايد ظلم ها  زمينهكردن آمادهحداقل 
 رواياتي كه از طرف فقهاي خصوص بهستيز و ضدفسق از آيات و احاديث و اخبار 

  . نمايد  ضروري مي، است شده وارد بزرگ
 اخالقي و ، بودن  و مميزاتي از قبيل مردميها يويژگانقالب با  ر اگبنابراين

 تحت رهبري واجد شرايط و داشتن ، بودن  اسالمي،  تغييربودن  دروني، بودن فرهنگي
 هرگز ، در يكي از بالد مسلمين وقوع يابد.. . طلبي در كادر انقالبي آن و انگيزة شهادت

چنين ) ره(شد و به تعبير حضرت امام خميني  به نام شكست مواجه نخواهد اي پديدهبا 
  .پذير نخواهد بود انقالبي موجودي الهي است كه ابداً آسيب
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