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چکیذه
هؼ ٣ه٪اله صاّـ ،تبییى الگىی والیت ٪٥یه میامي تىمٔ اهام عمیًی و بـؿمی ؿويؼ تاؿیغی ىکل گیـی اي٪الب
امالهی بـ اماك آو هیباىؼ .اهام عمیًی با ياهيـو ٛػاينتى هاهیت و اٝمال ػمتگاه صاکن بـای اػاؿه هملکت
ایـاو ػؿ آ١اف ػهه  ، 11با ٩ابلیت ؿهبـی ٥ـاکاؿیقهایی عىػ و تىايایی بنیذ میامی تىػه ها بـای اصیاء ٥ـهًگ ایـايی
– امالهی به ت٪ابل با ػمتگاه هٖل٪ه صاکن پـػاعت .ػؿ ػوؿاو تبٞیؼ ارباؿی ،هباػؿت به يگاؿه کتاب صکىهت
امالهی و ٕـاصی يٚام میامی هٖاب ٨آهىفه هؾهب ىیٞی کـػ .وٝؼهی تض ٨٪آؿهاوها و تخبیت هًٞایی اؿفههای
اي٪البی ،مبب تضـک ارتماٝی ٥ـاگیـ بـای ٕـػ ؿ٩یب صاکن گـػیؼ .اف یا٥تههای ه٪اله صاّـ ،هىىیاؿی ؿهبـی
اي٪الب ػؿ ٕـاصی صکىهت امالهی هٖاب ٨آهىفهی ىیٞی و تخبیت هًٞایی آو بـای آیًؼه میامی کيىؿ ،ػو ٖ٩بی-
مافی راهٞه به گـوه ا٩لیت صاکن ٕا١ىتی و اکخـیت هضـوم و ىبیهمافی ػمتگاه صاکن به يماػهای هً٦ىؿ ػؿ
آهىفه ی ىیٞی ،وابنته به ارايب ٩لمؼاػ کـػو صاکماو٩ ،ؼؿت بنیذ میامی راهٞه و ٕ٢یاو آوها ،اؿاػه هلی و
ائتال ٣راهٞه که هًزـ به ٥ـوپاىی صکىهت پهلىی ػوم گـػیؼ .ایى پژوهو با ؿوه تىٍی٦ی – تضلیلی و بـ هبًای
هٖالٞات کتابغايه ای ػؿٍؼػ تبییى اي٪الب امالهی بـ اماك يٚـیه والیت ٪٥یه میامی و هبايی هٞـ٥ت ىًاعتی آو
و ٝلل هيـوٝیت گنتـػه اف مىی راهٞه هیباىؼ.
واژههای کلیذی :اهام عمیًی ،والیت ٪٥یه میامی ،اي٪الب امالهی ،پهلىی ػوم.
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تاؿیظ ػؿیا٥ت 6533/61/61 :تاؿیظ پؾیـه6533/68/12 :

همذهه
مالهای پل اف م٪ىٓ ػولت هَؼ ،٧ػوؿه ا٥قایو ا٩تؼاؿ ٥ـػی هضمؼؿّا ىاه پهلىی ،ا٥قایو تىاو يٚاهی و میٖـه
کًتـل پلینی و رى اهًیتی بـ راهٞه با تيکیل يهاػهایی هايًؼ ماواک ،گنتـه بىؿوکـامی ػولتی و تنلٔ میامی
بـ راهٞه و بٖىؿ کلی ٩ىه هًً٪ه و هزـیه و ْ٩ائیه تضت کًتـل صکىهت بىػ .صکىهت پهلىی ػوم با ایزاػ يهاػهای
ً
هىافی و الیههای اهًیتی بـ مٖىس هغتل ٤راهٞه ،مٞی ػاىت اؿاػه هٖل ٨عىػ ؿا بـ راهٞه تضمیل يمایؼ .هخال
کمیته هيتـک به هًٚىؿ کًتـل ماواک و رلىگیـی اف يیـوهای تغـیب گـ ػؿ بؼيه آو ٞ٥الیت هیکـػ .با کمک وفاؿت
کاؿ بـ ػمتگاههای ارـائی و کاؿعايزات و هؤمنات هغتل ٤يٚاؿت اهًیتی ػاىت .ػولت ؿايتیـ و هنلٔ بـ
میام ت و ا٩تَاػ با هيغَه هٖل ٨گـایی ٩ؼؿت میامی اف ایى پل به هًَه ٙهىؿ ؿمیؼ.
ایى هيغَه راهٞه ایـاو ػؿ آ١اف ػهه  11با ىـایٔ رؼیؼ بیى المللی ؿوی کاؿ آهؼو ػهىکـات ها ػؿ آهـیکا و
تضمیل ٝلی اهیًی ػهىکـات به ىاه و با رلىگیـی اف ي٦ىؽ کمىيینتی ػؿ کيىؿهای هتضؼ یا میامت مؼ ي٦ىؽ و يیق
اهؼا ٣میامی و ا٩تَاػی ػیگـ ػؿ ایـاو و عاوؿهیايه ،مبب ىؼ تا ْ٥ای باف میامی ایزاػ ىىػ و يیـوهای هًت٪ؼ
اهکاو بافی ػؿ ماعتاؿ ٩ؼؿت ؿا بؼمت آوؿيؼ .اف ایى پل ؿويؼ يىمافی ارتماٝی – ا٩تَاػی صکىهت و صمایت
ػمتگاه تبلی٢اتی گنتـػه اف آو ،با ىکل گیـی رًبو اي٪البی به ؿهبـی اهام عمیًی و ت٪ابل صاکمیت ،مـآ١اف
هباؿفاتی ىؼ که يقػیک ػو ػهه ایـاو ؿا ػؿ کايىو عبـهای رهاو ٩ـاؿ ػاػه بىػ .تبٞیؼ ؿهبـ رًبو اي٪البی و تؼاوم
ً
هباؿفات و عَىٍا تـمین و تاکیؼ ایياو بـ صکىهت هبتًی بـ ٥ـهًگ ػیًی هنیـ هباؿفات ىکل بـايؼافی به عىػ

وقَع اىقالب اضالنی ایسان :جتییو روىر جاریذی ىظسیً والیث فقیً ...

بـ اؿتو با ػمتگاههای کًتـل کًًؼه اهًیتی هايًؼ ؿکى  ،8امت٦اػه اف ابقاؿ اؿتو ػؿ مـکىب اصقاب هًت٪ؼ میامی،

گـ٥ت .ػؿ يتیزه ،ت٪ابل ها بـای هايؼو ػؿ ٩ؼؿت و یا ت٢ییـ هاهیت صکىهت اف ایى پل يمایاو ىؼ.
ػؿ ایى ؿامتا ،مؤال اٍلی ه٪اله پیو ؿو ،بؼیى ٩ـاؿ امت :الگى و ؿوه اهام عمیًی بـای بنیذ میامی يیـوهای
ارتماٝی و ٥ـوپاىی يٚام ىاهًياهی چه بىػ؟ ٥ـّیه پژوهو صاّـ يیق بؼیى ٩ـاؿ امت :اهام عمیًی بـای ي٪ؼ
ٝملکـػ صکىهت پهلىی ػوم و ٕـاصی هؼل صکىهتی امالهی با فٝاهت ولی ٪٥یه با بنیذ میامی راهٞه ػؿ رهت
بـايؼافی صکىهت بىػ .لؾا کىىو بـ آو امت بـاي احبات و یا ؿػ ٥ـّیه هٖـس ىؼه ػؿ پژوهو پیو ؿو گامها
بـػاىته ىىػ .ؿوه گـػآوؿي ػاػه ها يیق بَىؿت هًاب ٜکتابغايه ای امت.
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پیؾیًه پژوهؼ
با بـؿمیهای به ٝمل آهؼه هیچگىيه پژوهو هنت٪لی با ایى ًٝىاو تاکًىو ٍىؿت يگـ٥ته امت .با تىره به اهمیت
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هىّى ٛاي٪الب امالهی و ي٪و ؿهبـی ػؿ تض ٨٪آو ػؿ کتب و پژوهوهای هتٞؼػ با ؿویکـػهای هت٦اوت بؼاو يٚـ
ً
ا٥کًؼه ىؼه امت که ؽیال بـعی اف پژوهوهایی که ػؿراتی اف تيابه ؿا با ه٪اله صاّـ ػاؿيؼ به اعتَاؿ هٞـ٥ی
هیگـػيؼ.
هضمؼ ٩امن ٦١اؿی فاػه ػؿ ه٪اله ? هبايی الگىی هؼیـیت میامی اهام عمیًی (ك)@ الگىی هؼیـیت میامی اهامعمیًی ؿا هًبٞج اف چهاؿ هًب ٜکتاب٪ٝ ،ل ،تزـبهی بيـی ،ىهىػ ػاينته امت .هبايی ٥لن٦ی ػیؼگاه اهام يیق
بـگـ٥ته ىؼه اف رهاؿ هضىؿ هنتی ىًامی ،هٞـ٥ت ىًامی ،ايناو ىًامی و راهٞه ىًاعتی ػاينته امت .يگاؿيؼه
هبايی ٥کـی اهام ػؿ بضج هؼیـیت میامی ؿا ػؿ مه ًَٝـ ىـیٞتٕ ،ـی٪ت و ص٪ی٪ت هیػايؼ .ایياو با بهـه گیـی
اف ایى مه گىهـ ص٪٪ی٪ی ،يٖ٪ه يٚـات و يگـه عىػ ؿا ػؿباؿهی ايناو و ي٪و او ػؿ هؼیـیت میامی راهٞه با
امتغـاد اف هًاب ٜىـٝی اؿائه ػاػه امت .ػؿ هزمى ٛایى پژوهو بیيتـ به ػيبال اؿائه هًاب٥ ٜکـی و ٪٥هی اهام ػؿ
بضج احبات ي٪و ايناو ػؿ هؼیـیت میامی راهٞه هیباىؼ و ؿویکـػی يٚـی بـای آو بیاو کـػه امت.
آيچه ورهی تمایق و ت٦اوت ه٪اله صاّـ هضنىب هیىىػ ػؿ ه٪اینه با ایى کاؿ ّمى اىاؿه به گ٦تاؿ و کالم تاؿیغی
اهام پیـاهىو الگىی صکىهت امالهی با هضىؿیت ولی ٪٥یهٝ ،ملیاتی ىؼو و چگىيگی تض ٨٪ايؼیيههای او و ؿويؼ
تاؿیغی آو  6511تا  6537بیاو هیىىػ .امٖىؿههای هيـوٝیت آؿای میامی اهام و چگىيگی ي٦ی هبايی
هيـوٝیت يٚام ىاهًياهی يیق هؼيٚـ امت.
بهزت یقػ عىامتی و ههؼی ٝقتی ػؿ ه٪اله ? تضلیل تٖبی٪ی يٚـیه ا٩تؼاؿ کاؿیقهاتیک وبـ با ي٪و ؿهبـی اهامعمیًی ػؿ اي٪الب امالهی ایـاو> @ با بهـه گیـی اف يٚـیه کاؿیقهاتیک هاؿکل وبـ ،به ت٦اوت رؼی هیاو ٝلن
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میامت ١ـبی و يهْت اهام عمیًی ػؿ هبايی و ه٦اهین يٚـ ا٥کًؼه امت .يگاؿيؼه ػؿ رم ٜبًؼی عىػ به ایى يتیزه
ؿمیؼه امت که با يگاه کاؿیقهاتیک و هيغَههای عاً آو يمیتىاو ؿهبـی اهام عمیًی ؿا تضلیل کـػ و با يياو
ػاػو هاهیت امالهی يهْت اهام ،هضىؿیت ٪٥اهت و ٝؼالت١ ،یـ ىغَی و ٪ٝاليی بىػو ؿهبـی ػؿ اي٪الب
امالهی تىره ػاىته امت .هبايی ٪ٝیؼتی يهْت که بـگـ٥ته اف هتى ىیٞی امت و تئىؿی که هيـوٝیت عىػ ؿا اف
آهىفهی هؾهبی ػؿیا٥ت هیکًؼ .ػؿ هزمى ٛایى کاؿ بیيتـ اف هًٚـ يٚـی به بـؿمی الگىی ؿهبـی اي٪الب و
ت٦اوتهای آو با ػیؼگاه هىؿػ يٚـ وبـ امت.

آيچه وره تمایق ه٪اله صاّـ هضنىب هیىىػ تؤکیؼ بـ يضىهی تببیى الگىی والیت ٪٥یه میامی با ؿویکـػی
تاؿیغی و ٥ـایًؼ ٝیًیت یابی آو هیباىؼ .لؾا هبًای آو هنتًؼات تاؿیغی بـای ػؿک هبايی هٞـ٥ت ىًاعتی الگىی
اٍ٢ـ ا٥تغاؿی و ابىالضنیى صنیى فاػه ػؿ ه٪اله ?اٍىل و اؿکاو الگىی هؼیـیت میامی اهام عمیًی>@ اٍىل واؿگاو الگىی هؼیـیتی اهام عمیًی ؿا ؽیل راهٞه امالهی به ًٝىاو یک هکتب رؼیؼ ػؿ هؼیـیت میامی ىاهل:
بـياه ه ؿیقی ،تَمین گیـی ،مافهايؼهی ،هؼایت و کًتـل و يٚاؿت ،تبییى کـػه امت .اف ت٦اوتهای هاهىی
هؼیـیت میامی اهام با ػیگـ يٚـات ،تئىؿی هؼیـیت امالهی و تىره ویژه و هضىؿی به ٝىاهل و هًاب ٜهًٞىی ػؿ
آو ،رایگاه بـرنته ای به ایى الگى ػؿ هیاو هکاتب هؼیـیتی ػاػه امت .ػؿ هزمى ٛایى پژوهو با ؿویکـػی يٚـی
بـگـ٥ته اف ػايو میامی هؼیـیت مٞی ػاىته امت هبايی ٪٥هی اهام و تٞمین آو به رایگاه هؼیـ میامی اف هًٚـ
امالم ؿا بیاو کًؼ .آيچه ت٦اوت کاؿ ه٪اله صاّـ به ينبت ایى پژوهو هضنىب هیىىػ ،بهـه گیـی اف ؿویکـػی
تاؿیغی به ٕـس ايؼیيه صکىهت امالهی و ٪٥ه میامی و هـاصل ٝملی ىؼو آو ػؿ ػو ػهه واپنیى ٝمـ صکىهت
پهلىی امتّ .مى آيکه ؿويؼهای تاؿیغی آو ایؼه تا تض٥ ٨٪ـاتـ اف تئىؿی بیاو هیىىػ.
ابىالْ٦ل تاریک ػؿ ه٪اله ? رنتاؿی ػؿباؿه يٚـیه والیت ٪٥یه با تکیه بـ آؿاء اهام عمیًی>@ به بـؿمی پیيیًهوالیت ٪٥یه ،ػؿ ػیؼگاه ٪٥ها هیپـػافػ  .بـؿمی لقوم تيکیل صکىهت امالهی ،که ّـوؿت ورىػ صاکن امالهی ؿا
ایزاب هیکًؼ ،آو ؿا ػؿ هًٚـ اهام عمیًی اهـی بؼیهی هٞـ٥ی هیيمایؼ .با بیاو صؼوػ اعتیاؿات ولی ٪٥یه ػؿ اهىؿ

وقَع اىقالب اضالنی ایسان :جتییو روىر جاریذی ىظسیً والیث فقیً ...

صکىهت امالهی ػؿ بنتـ تاؿیغی هیباىؼ.

صکىهت و فهاهؼاؿی ،هماو اعتیاؿات ؿمىل اکـم (ً) و ائمه ( )ٛامت ،به بضج ػؿباؿه هَلضت ػؿ صکىهت
امالهی هیپـػافػ  .يگاؿيؼه بیيتـ بؼيبال تبییى هبايی هيـوٝیت ولی ٪٥یه میامی اف هًٚـ اهام عمیًی و اػلههای
اؿائه ىؼه ػؿ ایى عَىً امت.
وره تمایق ه٪اله صاّـ ػؿ ه٪اینه با هىؿػ ٥ى ٧الؾکـ ،تيـیش میکل تاؿیغی ٕی ىؼه يٚـیه والیت ٪٥یه میامی اف
هـصله ٕـس تا ٝیًیت یابی هیباىؼّ .مى آيکه هبايی هيـوٝیت آو با ػاػههای تاؿیغی مٞی گـػیؼه امت بیاو
ىىػ.
ػؿ هزمى ٛرًبههای اهمیت ه٪اله صاّـ ،تبییى ؿويؼ تاؿیغی ٕـاصی و تض ٨٪الگىی والیت ٪٥یه میامی اهام
عمیًی و هبايی هيـوٝیت آو و پؾیـه اف مىی راهٞه ،چگىيگی ي٦ی و بی اٝتباؿ ماعتى امٖىؿههای هيـوٝیت
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يٚام ىاهًياهی ،تيـیش ي٪و اهام عمیًی ػؿ اصیاء آهىفههای هؾهبی و تئىؿیقه کـػو آو با ؿویکـػی تاؿیغی اف
هـصله ايؼیيه تا ٝمل هیباىؼ.
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با ٙهىؿ اهام عمیًی به ًٝىاو ىغَیتی هؾهبی ػؿ هًامبات میامی ػؿ ػهه َٝ 11ـ پهلىی ػوم و ي٪ؼهای او اف
ماعتاؿ ٩ؼؿت صاکن ،ىاهؼ ىکل گیـی و تکىیى رًبو اي٪البی هـػم ایـاو هنتین و اف ایى پل تا تض ٨٪اي٪الب با
تؤکیؼ عاً به ي٪و اهام و ؿهبـی ایياو و هبايی هٞـ٥ت ىًاعتی او هٖالب اؿائه هیىىيؼ.
بغتشهای عیاعی – اختماػی ؽکل گیشی خًبؼ ايمالبی هشدم ایشاو به سهبشی اهام خمیًی
کىػتاي  6558چهاؿ هیـاث امامي و هنلن به را گؾاىت .6 :هلي کـػو ي٦ت ؿا بي احـ و هل٢ي ماعت .8
اپىفینیىو مکىالؿ ایـاو ؿا ػؿ هن ىکنت  .5هيـوٝیت ملًٖت ؿا به ىکل ههلکي اف بیى بـػ  .1مىء ٙى ؿا که اف
٩بل هن بـ ٝـٍه میامت ایـاو هنتىلی ىؼه بىػ ،باف هن ىؼیؼتـ کـػ .کىػتا يه تًها بـ میامت و ا٩تَاػکيىؿ ،بلکه
بـ ٥ـهًگ ٝمىهي آو ،و آيچه بـعي ؽهًیت ٝمىهي راهٞه هیياهًؼ ،يیق تؤحیـ ٝمی٪ي گؾاىت (آبـاهاهیاو:6535 ،
.)876
با اهْاء کًنـمیىم ػؿ مال  6555اگـچه ػؿ ٙاهـ ًٍٞت ي٦ت هلي ایـاو ص٪ى ٧هالکايه عىػ ؿا ص ٘٦هیکـػ اها
ػؿ هىاً٪٥اهه يهایي ٝملیات ص٦اؿي ؿا به اراؿه واگؾاؿ هیکـػ .یًٞي کًنـمیىم هیتىاينت ػؿباؿه هیقاو تىلیؼ و
٩یمت ها و ...صتي بؼوو هيىؿت ایـاو ٝمل کًؼ .هـػم ایـاو که به آؿهاوهای هلی عىػ که با ي٦ت هلی گـه عىؿػه
بىػ به ىکل هٖلىب يـمیؼه بىػيؼ ،اف يتایذ صاٍله ياعـمًؼ بىػيؼ .ػول اهپـیالینتی آهـیکا و ايگلنتاو که
مهاهؼاؿ اٍلی بىػ میٖـه و ي٦ىؽ عىػ ؿا همچًاو بـ ایـاو ص ٘٦کـػيؼ .ػؿ وا ٜ٩تا پایاو ٝمـ صکىهت پهلىی ػوم
ًٍٞت ي٦ت هلی ػؿ ٝمل که کلیه اهىؿ اٍلی ػؿ کًتـل ایـاو باىؼ هض ٨٪ييؼ.
مالهای پل اف کىػتا  82هـػاػ  ،6558تا ؿصلت آیت الله بـورـػی ٕب٪ه هؾهبی با هـرٞیت آیت الله بـورـػی
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با تىره به ىـایٔ صاکن ،بیيتـ به تـبیت ٝالماو هتٞهؼ و تـویذ ايؼیيههای ىیٞی و اتضاػ ػؿ مٖش رهاو امالم و
کاؿهای ٥ـهًگی هباػؿت کـػ .ي٪و کًتـلی و يٚاؿتی ؿوصايیىو بـ ٝملکـػ يٚام پابـرا بىػ اها ایى ؿویکـػ اف صؼ
يٚاؿت باالتـ يـ٥ت .ػؿ واٝ ٜ٩لمای ػیًی ایـاو بیيتـ بؼيبال ص ٘٦ىـیٞت امالهی و ػ٥ا ٛاف هًاٝ ٜ٥مىهی بـ
اماك ؿمالت عىػ با ؿویکـػ پـهیق اف يقاٛهای میامی بىػيؼ و تا ؿصلت آیت الله بـورـػی ایى ؿوال پابـرا بىػ.
صکىهت پهلىي ػوم بـاي هژهىيي کـػو گ٦تماو ع ىػ ػؿ ػاعل و ػؿ مٖش بیى المللي ،بـای کنب هيـوٝیت و
پیىيؼ عىػ به مًى هلی و ػوؿههای بامتايی و اهپـإىؿی های ىاهًياهی با ىٞایـ يامیىيالینتی بؼوو ػؿ يٚـ گـ٥تى

٥ـهًگ ػیًی ،ػؿ عامتگاه آو ،تغت رميیؼ هضل تزلي اولیى و بقؿگتـیى اهپـإىؿي ایـاو و رهاو اف مال 6557
به بٞؼ هباػؿت به بـگقاؿي ريىهای  8311مالهی ىاهًياهي کـػ.
?هؼ ٣او اف بـگقاؿي ایى ريىها کنب ورهه بیى المللي بىػ .بـاي عىػ او و ملنله اي که ػؿ مال  6511ه.
تىمٔ پؼؿه بًیايگؾاؿي ىؼه بىػ ...او به ا٩تْاي ىغَیت عىػ هیعىامت ایى هؼ ٣ؿا يه با تىمل به هـػم ایـاو
بلکه با تىمل به کيىؿهاي عاؿري به ػمت آوؿػ> (پىؿآؿیى و ػل آىىبٍ .)61:6531،ـ ٣هق یًههای فیاػ و
هـاممات چيمگیـ و يمایو ؿ ٌ٩فياو با لباكهای هزلل و باف ت٦نیـ ىکىه ػؿباؿ يٚام ىاهًياهی ایـايی که
ؿیيه تاؿیغی کهًی ػاىت@ بـاي ایزاػ تَىؿی آؿهايی اف گ٦تماو صاکن بىػ و عىػ ؿا با امإیـ و تاؿیظ پـا٥تغاؿ
گؾىته پیىيؼ هیػاػ .امٖىؿههای هيـوٝیتي که ػؿ باوؿهاي هلي ًَٝـ ایـايي يهاػیًه بىػيؼ و ػاؿاي يىٝي ت٪ؼك
بىػيؼ.
٥ـهمًؼي ىاه و هیهى پـمتي وصـکت بنمت ٚٝمت ایـاو بامتاو ػؿ ؿامتاي اهؼا ٣عىػ و پیىيؼ عىػ با يٚام
ىاهًياهي چًؼ هقاؿ ماله بىػّ .مى آيکه وي بًٞىاو پاػىاهي ىیٞي که صا ٘٥کاؿگقاؿاو هؾهبي و مًى ؿیيه ػاؿ
اٝت٪اػي امت و يمایًؼه بالهًاف ٛعؼا بـ ؿوي فهیى هیباىؼ همگي بـاي رلب ا٥کاؿ ٝمىهي ػؿ ؿامتاي ٕـسهای
يىمافي ػؿ ٝـٍه ا٩تَاػي و ارتماٝي اف باال به پاییى بىػ .ایى ػؿ ىـایٖي بىػ که ٕب٪ات پاییى راهٞه و اکخـیت
هـػم ص ٨وؿوػ به ایى هـاممات ؿا يؼاىتًؼ و ٕب٪ات ٥ى٩ايي و ههماياو عاؿري بَىؿت تيـی٦اتي ػؿ آو ىـکت
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هاؿویى فويیل ،ػؿ کتاب عىػ پیـاهىو تضلیل ىغَیت ىاه و ايگیقهی او اف بـگقاؿي ريىها چًیى هیگىیؼ:

کـػه و تـمین ایى ىـایٔ هٖلىب بًٞىاو ممبلي بـاي اوّا ٛمیامي و ارتماٝي تماهي راهٞه ٩لمؼاػ هیىؼ.
ٍـ ٣هقیًهاي بیى  81تا  681هیلیىو ػالؿ عىػ گىیاي اهمیت اهؼا ٣ىاه اف ایى هـاممات بىػه امت.
آيتىيی پاؿمىيق م٦یـ و٩ت اهـیکا ػؿ ایـاو ،ػؿباؿه ايضَاؿ عايؼاو پهلىی بـ هًاٍب اٍلی هملکت ػؿ عإـاتو
هیگىیؼ :عايىاػه ملًٖتی – عىاهـاو و بـاػاؿاو ىاه – هـیک ى٢ل و هنئىلیتی ػؿ فهیًههای هغتل ٤ػاىتًؼ .اهىؿی
که به آو ها هضىل ىؼه بىػ ،ػؿ ٝیى اؿتبآ با کاؿها و وٙای ٤اؿگاوهای ػولتی صالت بالًنبه هنت٪لب ػاىت و تابٜ
ػولت يبىػ .پـينل اىـ ٣عىاهـ ػو ٩لىی ىاه ،که فيی ٞ٥ال و پـ تضـک بىػ يمایًؼگی ایـاو ؿا ػؿ هزاه ٜبیى
المللی بـٝهؼه ػاىت و ػؿ ٝیى صال ؿئیل و گـػايًؼه مافهاو ومیٞی بًام مافهاو ىاهًياهی عؼهات ارتماٝی
بىػ .پـينل ىمل عىاهـ بقؿگ تـ ىاه يیق ،ؿیامت مافهاو هالل اصمـ (ىیـ و عىؿىیؼ مـط) ایـاو ؿا بـ ٝهؼه
ػاىت .بـاػؿاو تًی و ياتًی ىاه هن هـ یک ػؿ ؿىته ای ٞ٥الیت هیکـػيؼ .اىـ ٣ؿوصیات او ،با ىاه ػؿ تٞاؿُ بىػ
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و گاه به بـعىؿػهایی بیى او و ىاه هًزـ هیىؼ .اف يٚـ میامی ،عايىاػه ىاه گـ٥تاؿی بقؿگی بـای او به ىماؿ
هیآهؼيؼ .بىی تًؼ ٥ناػ آوها ػؿ همه را به هيام هیؿمیؼ .ایى ٥ناػ به عَىً ػؿ مالهای ؿوي ٨ا٩تَاػی ایـاو
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ابٞاػ ومیٜتـی یا٥ت (مىلیىاو و پاؿمىيق.)833:6573،
ظهىس گفتماو ايمالبي :يمذ اػمال حکىهت پهلىی دوم و تمابلهای يیشوهای ايمالبی دس دهه 11
آیت الله بـورـػي ٩بل اف ؿصلتو با ٕـس اٍالصات اؿّي ىاه که ػؿ هزلل يىفػهن ه٪ؼهات آو ٥ـاهن ىؼه بىػ
هغال٦ت کـػ و هاي ٜتض ٨٪آو گـػیؼ .با ٥ىت آیت الله بـورـػي ،ىاه اف عل ٜهـرٞیت ىیٞي ػؿ ایـاو کمال بهـه ؿا
بـػ و با اؿمال پیام تنلیت به آیت الله صکین ػؿ ٝـا ،٧پیامهای عاٍي ؿا ػيبال هیکـػ .ىایؼ به ٙى عىػ ػؿ ١یاب
ایياو ٝلماي صىفه به تىا ٨٥بـ مـ ی٪٥ ٬یه هيغٌ يـمًؼ و یا ؿ٩ابتهای ػؿويي بیى اياو هاي ٜبقؿگي بـ مـ ؿاهو
٩ـاؿ يؼهؼ.
واٞ٩یت اهـ ایى امت که ىاه ػؿ آ١اف ػهه  11بؼيبال ایزاػ ت٢ییـات ٝمی ٨ماعتاؿي ػؿ راهٞه بىػٕ .ـصي هؼ٥مًؼ
که بؼيبال تْٞی ٤و یا کًاؿ گؾاىتى ٕب٪ات هتىمٔ مًتي (ؿوصايیىو) و بافاؿ مًتی و الیههایی اف ٕب٪ات باال
یًٞي ،اىـا ٣فهیى ػاؿ با ٩ؼؿت هلی فیاػ عىػ ػؿ بؼيه ٩ؼؿت ؿمىط کـػه بىػيؼ .ػؿ وا ،ٜ٩هؼ ٣اٍلی ىاه ،ایزاػ
ٕب٪ات رؼیؼ اف تکًىکـات های ٕـ٥ؼاؿ عىػ با گـایيات ١ـبی ،کاؿگـاو ًٍٞتی و تزاؿ تابًٍ ٜای ٜػولتی بىػ.
ٕب٪ات ٩ؼیمی ٍاصب ي٦ىؽ ػؿ راهٞه هیتىاينتًؼ همىاؿه هىٞ٩یت او ؿا به هغإـه ايؼافيؼ .لؾا ىاه َ٩ؼ ػاىت با
ت٢ییـات ماعتاؿی يىٝی امتبؼاػ ؿ٥تاؿی ؿا بـ راهٞه تضمیل کًؼ و با ٝـ٥ی مافی راهٞه و تْٞی ٤مًتهای
هؾهبی به ممت مکىالؿیقه کـػو راهٞه پیو بـوػ .ػؿ يتیزه ىاه پل اف کًاؿ فػو ٝلی اهیًی و ؿوی کاؿ آوؿػو
امؼالله ٝلن اٍىل چًؼگايه بـياهههای اٍالصی عىػ ؿا اٝالم کـػ .ابتؼا ايزمىهای ایالتی و والیتی و مپل اٍىل
ىو گايه اي٪الب م٦یؼ و ػؿ يهایت الیضه کاپیتىالمیىو ؿا پیو کيیؼ .اهام عمیًی با ػٝىت يغبگاو هؾهبی به
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ائتال ٣و ي٪ؼ ٝملکـػ ػمتگاه صاکن به ًٝىاو بقؿگتـیى هغال ٤عىػ ؿا به ؿژین صاکن يياو ػاػ.
اهام عمیًی ?اي٪الب م٦یؼ> و ٩ىايیى رؼیؼ ايتغابات ايزمىهای ایالتی و والیتی (با صؾ ٣ىـٓ مىگًؼ عىؿػو به
٩ـآو > و پؾیـه ٩ايىو کاپیتىالمیىو و اٖٝای هَىيیت ویژه به اتبا ٛآهـیکایی و پیىيؼهای ١یـ ؿممی ولی عیلی
ههن ىاه و امـائیل و ا٩ؼاهاتی ػؿ رهت ت٪ىیت ػیکتاتىؿی ىاه و ملٖهی هـ چه بیيتـ آهـیکا بـ ایـاو هیػاينت و
به همیى ػالیل به ىؼت آو ها ؿا هضکىم کـػه و به باػ ايت٪اػ گـ٥ت .پل اف ایى واٞ٩ه ىکا ٣هیاو ػیى (ٝلما) و
ػولت ،بیى ٕب٪ات هتىمٔ پاییى یا ٩ؼین و رؼیؼ ،ىهـی و ؿومتایی با ؿژین ،یا راهٞه و ػولت گنتـه یا٥ت و

آ١افگـ هـصلهی رؼیؼی ػؿ تاؿیظ ایـاو و ه٪ؼههی اي٪الب امالهی  6537ه .ىؼ که ؿژین پهلىی ؿا هـچه بیيتـ
اف ٕب٪ات هتىمٔ مًتی ػوؿ يمىػه و به ممت ت٢ییـات ماعتاؿی و اٍالصات تضمیلی اف باال ،به ٍىؿتی لزام

هـػم ایـاو با ؿژین ٝیاو گـػیؼ٩ .یام هـػم ػؿ  63عـػاػ با٥ته ای ؿژین ؿا ػؿ هن ؿیغت .ؿوػؿؿویی عىيیى و گنتـػه
بىػ و بـای اولیى باؿ ػؿ تاؿیظ هٞاٍـ ایـاو ٩یاهی ٍؼ ػؿٍؼ امالهی و به ؿهبـی تمام ٝیاؿ ؿوصايیت و با هؼ٣
مـيگىيی يٚام مًٖتی بى٩ى ٛپیىمته بىػ (هزمىٝه ه٪االت .)811:6571،آعـیى هـصله اٝتـاّات اهام عمیًی يیق
به الیضه کاپیتىالمیىو بىػ که ػؿ آباو هاه  6515هًزـ به تبٞیؼ اهام عمیًی ابتؼا به تـکیه و اف آيزا به ٝـا ٧گيت.
اهام عمیًي ػؿ رـیاو هباؿفات میامي ٔ٪٥ ،به ؿوىًگـي و ٥ـهًگ مافي پـػاعت و رق ٩یام ٝمىهي هلت و
صـکت تىػههای ٚٝین هـػهي آيهن با اٝت٪اػ و ایماو به امالم ؿاه ػیگـي بـاي پیيبـػ يهْت يمیىًاعت .به همیى
رهت کاؿ ٥ـهًگي و ٪ٝیؼتي ػؿ ؿأك ا٩ؼاهات او ٩ـاؿ ػاىت (ي٪ىي صنیًي.)632:6521 ،
ىاه ٝلی ؿ١ن هغال٦ت ىؼیؼ اهام عمیًي و بـ هأل کـػو چهـهی واٞ٩ی اهؼا ٣و بـياهههای اٍالصی چًؼگايهاه
بـعی اف اٍىل ىو گايه اي٪الب م٦یؼ ؿا پیو بـػ ،اهاپل اف تَىیب الیضه ايزمىهای ایالتی و والیتی با اهىاد
ىکًًؼه اٝت ـاّات هزبىؿ به ٪ٝب ييیًی ىؼ .ىکنت ه٦تْضايه ىاه ػؿ هارـای ايزمىهای ایالتی و والیتی یک
يتیزهی ههن بـای او ػاىت و آو ىًاعت اهام بًٞىاو ؿرل میامی – هؾهبی بؼیلی که هـگق ؿژین چًیى پؼیؼه ای ؿا
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گنیغته و تىأم با ٥ناػ و عىػگاهگی ،مى ٧ػاػ (هىح٪ی.)853:6523 ،
ً
مـايزام با مغًـايی تاؿیغی اهام عمیًي ػؿ  65عـػاػ  18و يهایتا ٩یام عىيیى  63عـػاػ  18رلىه واٞ٩ی ؿویاؿویی

پیو بیًی و ؿٍؼ يکـػه بىػ (بهيتی مـىت .)618:6536 ،اهام عمیًي ػؿ پامظ عىػ به ىاه ػؿباؿه اٍىل اي٪الب
م٦یؼ هیگىیؼ ? :هَالش و ه٦امؼ ؿا به ومیله آ٩اي بهبىػي به ٝلي صْـت تؾکـ ػاػم و ايزام وٙی٦ه يمىػم و ه٪بىل
وا ٜ٩ييؼ .ػؿ ٩ىايیى ایـاو ؿ٥ـايؼوم پیو بیًي ييؼه و تاکًىو ماب٪ه يؼاىته رق ی ٬هـتبه آيهن اف ٕـ ٣ه٪اهي ١یـ
٩ايىيي اٝالم ىؼ  . ..هٞلىم يینت چـا آو و٩ت ایى ٝمل ١یـ ٩ايىيي بىػ و اهـوف ٩ايىيي امت (اهام عمیًی:6575 ،
 .)36/6اهام عمیًي ػؿ بـابـ تىریهات گىياگىيي همچىو ؿژین ىاه تًها صکىهت ىیٞه ػؿ رهاو امالم امت ،ها
چاؿه اي رق مکىت يؼاؿین ،ىاه ٩بىل کـػه تا ملًٖت کًؼ و به ٩ايىو امامي ٝمل يمایؼ ،پل چـا به هغال٦ت اػاهه
هیػهیؼ و اهخال آو ،اهام ؿا بـاي کًاؿ آهؼو با ؿژین تضت ٥ياؿ ٩ـاؿ هیػاػيؼ و به ٕـ ٧هغتل ٤هغال٦ت او ؿا به
امتهقاء هیگـ٥تًؼ( .وؿٝي.)615:6571 ،
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ػؿ بـابـ صـکت يهْت اي٪البي ،ػمتهاي اف ؿوصايي يماها ٩ـاؿ ػاىتًؼ که هىؿػ مىء امت٦اػه ابقاؿي ؿژین ٩ـاؿ
هیگـ٥تًؼ و پیامهای آياو با ىکل و لٞاب ػیًي اف ٕـی ٨هٖبىٝات ابال ٟو ايتياؿ هییا٥ت .ایى ىیىه همىاؿه تا
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هـصله به باؿ يينتى يهْت امالهي تؼاوم یا٥ت و ػؿ عالل ػو ػههی چهل و پًزاه ،يهْت و ؿهبـي آو پیىمته ػؿ
هٚاو اتهاهات ىبه ػیًي ٩ـاؿ ػاػيؼ@ به گىيه اي که بـاي ه٪ابله با هـ هغال٦تي بًام ػیى و به هؼػ آو ٥تىا و اٝالهیه
ٍاػؿ هیىؼ (٩اممي .) 38:6526 ،میؼ هضمؼ وؿاهیى (ر٦ٞـی) ػؿ عإـاتو ػؿباؿه َٝـ ؿوف ٝاىىؿا و پیو اف
مغًـايی اهام ػؿباؿه ْ٥ای پـ تًو آو چًیى هیگىیؼ? :ػؿ ایًگىيه هىاؿػ ،اهام به ىایٞات اهمیت يمیػاػيؼ و
هی٥ـهىػيؼ که اؿٝاب امت اها ػؿ ایًزا ي٦ـهىػيؼ که اؿٝاب امت ،هخل ایًکه باوؿىاو آهؼه بىػ که پیياهؼی
عىاهؼ ىؼ٥ .ـهىػيؼ :ها اٝالم کـػهاین که ؿوف ٝاىىؿا مغًـايی هیکًین و بایؼ بـوین ،يمیتىايین يـوین>
(کـبامچی.)833/6 :6526 ،
ؿوفياهه ?ٍؼاي هـػم> که بقؿگتـیى تیتـ عىػ ؿا به ٩یام  63عـػاػ  6518اعتَاً ػاػه بىػ يىىت? :تزلي ؿوس
هـتزٞیى میاه ؿا ػؿ ؿوف  63عـػاػ ،ػؿ تهـاو ػیؼین> .ػؿ اػاهه همیى هٖلب ،بًٞىاو فیـ تیتـ هیيىینؼ? :اؿتزاٛ
میاه کتابغايه پاؿ ٫ىهـ ؿا آتو فػ ،یًٞي ٝلن و ػايو به ػؿػ او يمیعىؿػ .اؿتزا ٛمیاه به کاؿعايه بـ ٧صمله کـػ و
بـاي ایًکه کاؿعايزات ایـاو ؿا هتى ٤٩يمایؼ و کاؿگـاو اف فيؼگي و کاؿ کـػو هضـوم بيىيؼ٩( >.اممي،
 .)31:6526ػمتگاه صاکن با تبلی٢ات ػؿ ؿمايههای گـوهی هیکىىیؼ هغال٦او ؿا با ًٝىایًی هايًؼ اؿتزا ٛمیاه
٩ـوو ومٖایی هاي ٜتـ٩ی و پی يـ٥ت کيىؿ يياو ػهؼ .اگـچه ایى صمالت اف مىی اهام عمیًی و يیـوهای اي٪البی
پامظ ػاػه هیىؼ.
با ايت٪ال اهام به تـکیه ،ایياو ٕی تلگـاهی ػؿ آباو هاه  6515ه .با هىّى ٛاٝالم عبـ مالهتی اف آيکاؿای تـکیه ،به
٥ـفيؼه میؼ هَٖ٦ی عمیًی هیيىینؼ? :يىؿ چيمی ،آ٩ا هَٖ٦ی عمیًی با مالهت واؿػ تـکیه ىؼم .به هیچ
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وره يگـاو يباىیؼ .صالن عىب و ؿاصت هنتن> (ياههها و پیامهای اهام عمیًی .)685:6521،ػؿ ػوؿاو تبٞیؼ ػؿ
تـکیه ،تاله ٝمؼهی اهام عمیًي ٍـ ٣تبییى يٚـي صکىهت امالهي و ؿػ هيـوٝیت پهلىي و ١یـ ٩ايىيي بىػو آو
ىؼ .ایياو اف هـػم عىامتً ؼ که تمام تاله عىػ ؿا رهت مـيگىيي ىاه به کاؿ بگیـيؼ .اولیى تاله ػؿ ایى فهیًه،
يگاؿه کتاب تضـیـ الىمیله بىػ .ػؿ ایى کتاب باؿ ػیگـ امالم ؿا ػیى میامي هٞـ٥ي و تؤکیؼ هیکًًؼ که هـ کل
٩ائل به رؼایي ػیى اف میامت باىؼ ،ػیى و میامت ؿا ييًاعته امت (اىـ٥ي .)17:6527 ،صکىهت پهلىي که با
اهؼا ٣عاٍي اهام ؿا به ٝـا ٧ؿوايه کـػه بىػ با تىره به ورىػ هـار ٜبقؿگ ىیٞي ػؿ ایى کيىؿ و ؿوبـو کـػو اهام با

آياو و بهـه بـػاؿي اف ىـایٔ رؼیؼ اصتمالي که همکى بىػ به ّـؿ اهام باىؼ .اهام عمیًي با گؾىت و کـاهتٍ ،بـ
و امت٪اهت و ػیگـ ٍ٦ات کـین عىػ ،صىفه يز ٤ؿا هزؾوب کـػه و تضت اليٞا٩ ٛـاؿ ػاػيؼ و ایى ػؿ ٕىل تاؿیظ
ػؿ ٝـا ٧باٝج ىؼ اف هیقاو صنامیت ها به وي کامته ىىػ و به هـوؿ اٝتماػ ٝمىهي ؿا به عىػ رلب کًؼ .اف ایى
پل اػاهه صـکت اي٪البي با همهی هضؼوػیت ها اف ٝـا ٧ػيبال گـػیؼ.
يٚام میامی ایـاو ػؿ مالهای صکىهت پهلىی ػوم به ػلیل ّ٤ٞهای هتٞؼػ ماعتاؿی و کاؿکـػی و ٝؼم تىايایی
بـای بـٕـ ٣کـػو آو ها با بضـاو هيـوٝیت ػائمی ؿوبـو بىػ .ایى بؼاو هًٞامت که بـياهههای ػولت ػؿ صىفههای
میامی ،ارتماٝی و ٥ـهًگی با واکًو هً٦ی ٕب٪ات هغتل ٤ؿوبـو بىػ و لؾا ػولت بـای ٥ـاؿ اف ایى وّٞیت
باالرباؿ و هـ چه بیيتـ اف ابقاؿهای يٚاهی و ايتٚاهی بًٞىاو بافوی ارـایی عىػ امت٦اػه هیکـػ (افً١ؼی،
 .)527:6521اهام عمیًي با ومایل اؿتبإي هىرىػ اؿتبآ عىػ ؿا با يیـوهاي ٕـ٥ؼاؿ عىػ ػؿ ػاعل همچًاو ص٘٦
کـػ و اف فهیًههای ياؿّایتي هـػهي ػؿ رهت تيـیش آؿهاوهای اي٪البي بهـه هیبـػ.
تذاوم حشکت ايمالبي ،عشاحی الگىی والیت فمیه عیاعی اهام خمیًی و يفی يظام ؽاهًؾاهی دس اواخش دهه 11
اهام عمیًي ػؿ مالهای پایايي ػهه  11با مغًـاييها و يگاؿه کتاب ?والیت ٪٥یه میامی> هنیـ آیًؼه صـکت
اي٪البي هـػم ایـاو ؿا تـمین کـػ .اهام به ٕىؿ ٝلًی با ي٦ی ػمتگاه صاکن بـ صکىهتی هبتًی بـ ٥ـهًگ ػیًی و هىؿػ

وقَع اىقالب اضالنی ایسان :جتییو روىر جاریذی ىظسیً والیث فقیً ...

هـرٞیت ىیٞه بي ماب٪ه بىػه امت (عإـات مالهاي يز .)61/8 :6523،٤ػؿایت اهام و ؿ٥تاؿ هىىمًؼايه ایياو

تؤییؼ هلت تؤکیؼ کـػ .هًـ بقؿگ ؿهبـی اي٪الب امت٦اػه اف هتىو ػیًی و ىبیه مافی صاکن و٩ت و صاهیايو به
الگىهای ّؼ ػیًی بىػ .با ػو ٖ٩بي مافي کيىؿ به ا٩لیت هـ٥ه و ٍاصب بیوتـیى اهتیاف و ا٩لیت هضـوم یاػ
هیکًؼ و اف اٍٖالصات ٪٥هي ػؿ هتىو ىیٞي هايًؼ ٕا١ىت و ...بـاي ١یـیت مافي ؿ٩یب صاکن بهـه گیـی کـػ.
ػؿ بهمى مال  6512يٚـیه صکىهت امالهی و والیت ٪٥یه ،تئىؿیقه و ايؼیيهی میامی اهام عمیًی به وّىس تبییى
ىؼ .ؿهبـ ػؿ تبٞیؼ ،ػؿ ػوؿاو ا٩اهت ػؿ ٝـا ٧با بیاو ایى تىٍیه به ٕالب و هغإباو عىػ که بایؼ ?صکىهت
امالهی تؤمیل کًًؼ> هیا٥قایؼ? :عیال يکًیؼ ها يمیتىايین امتٞماؿگـاو اف  511-111مال پیو فهیًه ؿا تهیه
کـػيؼ .اف ٍ٦ـ ىـو ٛکـػيؼ تا به ایًزا ؿمیؼيؼ .ىما هن اف ٍ٦ـ ىـو ٛکًیؼ >...گ٦تًی امت اؿائهی يٚـیه والیت
٪٥یه ،آىکاؿا به ه٦هىم رایگقیًی یک يى ٛؿوه صکىهتی بزای ملًٖت و ت٢ییـ يٚام میامی بىػّ .مى ایًکه،
ً
يٚـیه یاػىؼه ،يىآوؿی رنىؿايه ای ػؿ ٥لن٦هی ىیٞه بىػ که اماما ػوگايگی ا٩تؼاؿ ػیًی و ػيیایی ؿا اف هیاو
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بـػاىت .صاهؼ الگاؿ هٞت٪ؼ امت که آیت الله عمیًي بـ اماك آيچه ػؿ کتاب يٚـیه والیت ٪٥یه هٖـس کـػه بىػ،
وٙی٦هی ؿهبـی تضىالت میامی راهٞهی ایـاو ؿا يیق بـٝهؼه گـ٥ته امت (کاٙمیاو.)617:6521 ،
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ػؿ وا ٜ٩يگاؿه کتاب صکىهت امالهي ،ػؿ اواعـ ػهه  11ػؿ ٝـا ٧تىمٔ ؿهبـ ػؿ تبٞیؼ و ت٦نیـ يٚام صکىهتي بـ
پایه مًى هؾهبي و هياؿکت اکخـیتي بؼوو ورىػ يٚام ٕب٪اتي و ا٩لیت اىـا ٣ػؿ بـابـ اکخـیت هٖی ٜبه هًقله
ياهيـو ٛػاينتى بًیاػهاي صکىهت و٩ت و ٕـس رایگقیًي ایؼه هٖـس ىؼه بىػ .گًزايؼو مًى هؾهبي ػؿ يٚام
هًٞایي تبلی٢ي اف مىي ؿهبـي يیـوهاي اي٪البي و بـپایي صکىهتي که اهکاو هياؿکت الیههای هغتل ٤ارتماٝي ؿا
ػاؿػ ػؿ رلب يیـوهاي ٕب٪ات هتىمٔ رؼیؼ و ؿوىً٦کـاو هؾهبي و مایـ ؿهیا٥ت ها بنیاؿ کاؿماف بىػ .صکىهتي
چًؼٖ٩بي که مًى هلي و هؾهبي ؿا پىىو هیػاػ .یکی اف ٝلل و ه٪ؼهات تضىل الگىی ٥ـهًگ میامی ىیٞه اف
ايقوا و ايٞ٦ال به متیق و اي٪الب ػؿ ػو ػههی  11و  ،31پیؼایو و ؿىؼ گـایو به ؿوىًگـی ػیًی و ٕـس ىؼو تٞبیـ
و گ٦تماو رؼیؼی تضت ًٝىاو ?تٞبیـ ایؼئىلىژیک اف ػیى> هیباىؼ (لٖی ٤پىؿ .)667:6573 ،آؿای میامی اهام
عمیًی  ،ػؿ ٩الب هًٞىیت عىاهیٝ ،ؼالت عىاهی ،ملٖه متیقیٙ ،لن متیقی ،امتبؼاػ متیقی ،صمایت اف
هٚلىهاو ،اتضاػ و وصؼت ،ػهیؼه ىؼو ؿوس اهـ به هٞـو ٣و يهی اف هًکـ بیاو ىؼ (ايىه ر٦ٞـی و ٝلی
ابىالٞلی .)81:6538،یکی اف ت٦اوتهای آیت الله عمیًي با ٝلمای پیيیى ػؿ ایى امت که تؤمیل صکىهت
(امالهی) ؿا وارب ػاينت (لک فایی.)631:6536،
یکي اف هؤل٦ههای ههن امتـاتژي ؿهبـي اهام ،صمایت اف هضـوهیى و هنتْ٦ٞاو امت که ػؿ ٕىل هباؿفه ،هیچگاه
افآو ١ا٥ل يبىػه ايؼ@ ایياو با تىره به هؼ ٣ايبیاء ػؿ بـػاىتى فيزیـ ص٪اؿت اف هنتْ٦ٞاو و هضـوهاو ٝالن ،و
ای زاػ ٝؼالت ارتماٝي ،ؿاهبـػ عىیو ؿا ػؿ رهت تض ٨٪بغيي به ایى اهؼا ٣ههن ،تؼویى و تًٚین ٥ـهىػيؼ و
همىاؿه ػؿ ایى هنیـ تاله يمىػيؼ (ى٦یٞي .)616:6523 ،ىـایٔ ٥کـی راهٞه ػؿ ػههی  ،11ؿوصايیىو ؿا به ایى
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يتیزه ؿمايؼ که تًها ؿاه يزات ػاػو امالم اف تنلٔ هکتبهای ٥کـی ؿ٩یب ،ػمت فػو به یک هباؿفه ایؼئىلىژیک
امت .اف يٚـ آبـاهاهیاو پاؿاػاین آیت الله عمیًی ،مغت بـ ىـایٔ ارتماٝی امتىاؿ بىػ و صتی هى٪٥یت ایياو ػؿ
رؾب ٕب٪هی هتىمٔ رؼیؼ و ٕب٪هی کاؿگـ ،ياىی اف هؤل٦ههای ارتماٝی هىؿػ ٝال٩هی ایى ٕب٪ات بىػه امت
(هاىن فهی.)563:6521 ،
اف ػیؼگاه اهام عمیًي ،میامت به هًٞاي ایًکه راهٞه ؿا ؿاه ببـػ و هؼایت کًؼ به آيزایي که ٍالس راهٞه و ا٥ـاػآو
امت .میامت ایى امت که راهٞه ؿا هؼایت کًؼ و ؿاه ببـػ ،تمام هَالش راهٞه ؿا ػؿ يٚـ بگیـػ و تمام ابٞاػ ايناو

و راهٞه ؿا ػؿ يٚـ بگیـػ و ایىها ؿا هؼایت کًؼ به ٕـ ٣آو چیقي که ٍالصياو هنتٍ .الس هلت هنتٍ ،الس
ا٥ـاػ هنت و ایى هغتٌ به ايبیا و اولیامت و به تب ٜآوها ٝلماي بیؼاؿ امالم (تىصؼي.)22:6522 ،
يهایی اهی ؼواؿتـ کًؼ که بـ گـایو راهٞه به ممت اصیاء گـاو و هَلضاو ىیٞی اف میؼ رمال تا هٖهـی و آیت الله
ً
عمیًي ،تىره به ٪ٝل و ارتهاػ و لقوم هماهًگی اٍىل و تٞالین ػیى با ه٪تْیات فهاو ،يه ٍـ٥ا اف لضاٗ ؿوصی و
اعال٩ی بلکه ػؿ ٍضًههای میامی – ارتماٝی بىیژه اف ٕـی ٨صاکمیت و صکىهت هًتغب هـػم امتىاؿ بىػ
(هىح٪ی .) 682:6571 ،اهام عمیًي پل اف تيـیش وّ ٜهىرىػ و بیاو هٚالن و ه٦امؼ آو و ؿیيههای آوها ،کىىیؼ
ّـوؿت بـايؼافی وّ ٜهىرىػ و لقوم امت٪ـاؿ وّ ٜهٖلىب و چگىيگی يیل به آو ؿا بؼمت ػهؼ (صيمت فاػه،
 .)683:6572يٚـیهی اهام ػؿباؿهی هنائل ا٩تَاػی ،ارتماٝی و میامی راهٞهی هٞاٍـ به ػو گـوه ت٪نین
هیىىػ .6 :هنتْ٦ٞیى  .8هنتکبـیى .آیت الله عمیًي اٍٖالس ?ٕا١ىت> ؿا که اف ٩ـآو گـ٥ته ىؼه ،بـای ا٥يای
هاهیت ػولت ىاهًياهی و اهپـیالینن آهـیکایی بکاؿ هیبـػ .هؼ ٣اٍلی هنلماياو ،یًٞی تؤمیل راهٞهی الهی
 ٔ٪٥هباؿفه ٝلیه ؿژین ٕا١ىتی هیتىايؼ ایزاػ ىىػ .اهام عمیًی بـای احبات کـػو ص٪ايیت صکىهت ؿوصايیت ،اف
اصاػیج و ؿوایات پیاهبـ و اهاهاو ىیٞه امت٦اػه هیکـػ.
ٕب ٨يٚـ اهام عمیًی ? ٪٥های ىیٞه يبایؼ  ٔ٪٥به ت٦نیـ ٩ـآو و صؼیج هي٢ىل باىًؼ .بلکه یکی اف وٙای ٤اٍلی
آوها بـؿمی هنائل میامی – ارتماٝی امت .اهام تمام ؿوصايیت ىیٞه ؿا ػٝىت به ايزام ٞ٥الیتهای ارتماٝی
ً
بیيتـ هیکًؼ که هاهیتا به هًٞی ٞ٥ال ىؼو ؿوصايیت ػؿ اهىؿ میامی امت (بایمیت ا .)31:6528،٣ػؿ وا ،ٜ٩هًـ

وقَع اىقالب اضالنی ایسان :جتییو روىر جاریذی ىظسیً والیث فقیً ...

تاله گ٦تماو اي٪البي اهام عمیًی ایى بىػ تا صل اٝتماػ و و٥اٝ ٧مىهی يىپا ؿا بـای ؿمیؼو به بـای ػمتیابی هؼ٣

بقؿگ اهام ػو ٖ٩بي مافي راهٞه بـ اماك ت٦نیـ هتىو ػیًي بـاي هتى ١الب بىػ و اف يماػهاي هؾهبي هً٦ىؿ هايًؼ
هنتکبـیى و ٕا١ىت بـاي ؿ٩یب صاکن بهـه بـػ و گ٦تماو اي٪البي ؿا واهؼاؿ هضـوهیى و هؼاٞ٥او امالم ؿامتیى
هٞـ٥ي کـػ.
اهام بـ ایى باوؿ بىػ که عؼاويؼ ػؿ ٩ـآو ،إاٝت اف ٕا١ىت و ٩ؼؿتهای ياؿواي میامي ؿا يهي ٥ـهىػه امت
(عنـوي .) 617:6521 ،اهام عمیًی ػؿ هنیـ ٥کـی و ؿوصی و يیافهای هـػم ایـاو ٩ـاؿ ػاىت که ػیگـاو ػؿ ایى
هنیـ ٩ـاؿ يؼاىتًؼ .ایياو هباؿفه با اعتًا ٧ؿا ػؿ فیـ پـچن امالم ايزام ػاػيؼ .مغى اف امت٪الل گ٦تًؼ چـا
امت٪الل؟ فیـا ها هنلمايین و هلت با عىػ ارافه يمیػهؼ که ؽلیل باىؼ (ايىه ر٦ٞـی وٝلی ابىالٞلی
ا٩ؼمی١ .) 71-76:6538،ـب متیقی و تؤکیؼ بـ امت٪الل هلی اهام عمیًی ،راهٞه گـایی و ١لبه راهٞه بـ ٥ـػ،
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ؿاػیکالیننّ ،ؼیت با اهپـیالینن و تٞبیـ هًامب با هـػم ماالؿ هؼایت ىؼه اف صکىهت امالهی پـػاعت( .هاىن
فهی.)823:6521 ،
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هاهیت و رىهـهی اٍلي صـکت اي٪البی ایـاو ،امالم و آهىفههای هکتب تيی ٜامتٝ .لما و هت٦کـاو هؾهبي به
پیـایيگـي ٥ـهًگي ػمت یافیؼيؼ و با بافيگـي و اصیاي ه٦اهیمي هايًؼ والیت ٪٥یه ،ىهاػت ٕلبي – که ًٝاٍـي
ٞ٥ال ػؿ مًت و ٥ـهًگ ىیٞه هضنىب هیىىيؼ – ٥ـهًگ هباؿفاتي و اٝتـاّي رؼیؼ ؿا پایه ؿیقي يمىػيؼ که عىػ
هىرؼ ٞ٥الیت کًو گـاو امالهي گـػیؼ .ایى تالهها ،صکایت اف يگاه رؼیؼي بىػ که ػؿ صىفهی هؾهب پیؼا ىؼ
و ػؿٍؼػ پیىمتگي آو با میامت و اؿائهی امالم میامي بىػ .اؿفیابي هزؼػ اٍىل ،عىػ به تًهایي ی ٬رًبو
ؿاػیکال و صتي هؼؿو به صناب هیآهؼ (مىؿي لکي.)6533:13 ،
اهام عمیًی بـ ایى باوؿ بىػ ،بـايؼاعتى ?ٕا١ىت> ،یًٞی ٩ؼؿتهای میامی ياؿوایی که ػؿ مـامـ وٕى امالهی
بـ٩ـاؿ امت ،وٙی٦هی همهی هامت .ػمتگاههای ػولتی رائـ و ّؼ هـػم بایؼ رای عىػ ؿا به هؤمنات عؼهات
ٝمىهی بؼه ؼ@ و ٕب٩ ٨ايىو اػاؿه ىىػ@ و به تؼؿیذ صکىهت امالهی هنت٪ـ گـػػ .عؼاويؼ هتٞال ػؿ ٩ـآو إاٝت اف
?ٕا١ىت> ؿا يهی ٥ـهىػه امت و هـػهاو ؿا به ٩یام بـ ّؼ مالٕیى تيىی ٨کـػه@ و هىمی ؿا به ٩یام ٝلیه مالٕیى وا
ػاىته امت ...ائمه ٝلیهن النالم و پیـوايياو ،یًٞی ىیٞه ،همیيه با صکىهتهای رائـ و ٩ؼؿتهای میامی بإل
هباؿفه ػاىتهايؼ (اهام عمیًی .) 652:6571 ،به ایى تـتیب اهام ،با تٞمین ػیؼگاه ٩ـآيی و مًت ائمه به ؿوفگاؿ ٞ٥لی
اف ایى يماػهای هيـو ٛػیًی بـای ي٦ی و ٕـػ و ١یـیت مافی گ٦تماو صاکن ىاهًياهی بهـه بـػ و هبايی هيـوٝیتی
آو ؿا به چالو کيايؼ.
گ٦تماو هؾهبی آیت الله عمیًی با هبايی هيـوٝیتی باالی عىػ ،با ورىػ ػؿ اعتیاؿ ػاىتى ٩ىه ٩هـیه ػؿ ػمت
ؿ٩یب ،با ت٪ىیت ؿوصیه هلی و تکیه بـ اؿاػه رمٞی تىاينت ؿوصیه اي٪البی و اهکاو ػمتـمی به ىـایٔ هٖلىب ؿا
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ت٪ىیت کًؼ .کاؿکـػهای ایؼئىلىژی که با ت٢ییـات ارتماٝی ٩ـابت ػاؿيؼ و هیتىايًؼ ػؿ ایزاػ ت٢ییـات ای٦ای ي٪و
کًًؼٝ ،باؿت ايؼ :ي٪ؼ وّ ٜهىرىػ ،ػٝىت به هباؿفه ،اي٪الب و بنیذ تىػه ها ،ػٝىت به ٥ؼاکاؿی و اف
عىػگؾىتگیٝ ،ـّه تٞبیـی ماػه و ٝاهه ٥هن اف ػىىاؿیهای هىرىػ ،اؿائه ؿاه صلهای ٝملی بـای ویـاو کـػو
يهاػهای هىرىػ ،تـمین وّ ٜهٖلىب و تٞییى اهؼا ٣يهایی (٦١اؿی ولىیه .)817:6523 ،رًبههایی چًؼ اف
ػکتـیى آیت الله عمیًي يیاف به تىره بیيتـی ػاؿػ :اول ،تَىؿی که اف عىػ به ًٝىاو یک ؿهبـ اعال٩ی بـتـ اف
میامت ػاؿػ .او هیچ گاه ػؿٍؼػ اصـاف ه٪ام ارتماٝی بـای عىػ يبىػه امت ،با ایى صال او عىػ ؿا چهـه بـتـ

اي٪الب امالهی هیػايؼ که إالٝت اف او به تب ٜعَىٍیات هؾهبی اف واربات امت( .امتمپل.)78:6572 ،
هیيل ٥ىکى ،آیت الله عمیًی ؿا ؿهبـی ?امٖىؿه ای> ل٪ب ػاػ که ?پهلى به ا٥نايه هی فيؼ> او ؿهق و ؿاف همبنتگی،
ٝزیبی به ؿهبـ عىػ ػؿ ػل ػاؿيؼ ،هـ کل ينبت به ایياو ٝي ٨هیوؿفیؼ (ايىه ر٦ٞـی و ٝلی ابىالٞلی ا٩ؼمی،
.)36:6538
اهام عمیًي ػؿ عَىً تيکیل صکىهت امالهي رهت تؤهیى وصؼت هٞت٪ؼ امت ها بـاي ایًکه وصؼت اهت
امالم ؿا تؤهیى کًین ،بـاي ایًکه وٕى امالم ؿا اف تَـ ٣و ي٦ىؽ امتٞماؿگـاو و ػولتهای ػمت ييايؼه آوها عاؿد
و آفاػ کًین ؿاهي يؼاؿین ،رق ایًکه تيکیل صکىهت بؼهین و به هًٚىؿ تض٪ی ٨وصؼت و آفاػي هلتهای هنلماو
هیباینت صکىهتهای ٙالن ػمت ييايؼه ؿا مـيگىو کًین و پل اف آو صکىهت ٝاػاليه امالهي ؿا که عؼهت
هـػم امت بىرىػ آوؿین (هت٪ي فاػه .)32:6577 ،اف ػیؼگاه اهام عمیًی چىو ػؿ ١یاب اهام فهاو – ٝلما تًها
ه٦نـاو ص٪ی٪ی ىـیٞت هنتًؼ ،صکىهت يیق بایؼ به ؿوصايیىو – بىیژه ٪٥ها واگؾاؿ ىىػ (آبـاهاهیاو.)327:6522 ،
اهام عمیًي ػؿباؿه اهاهت هی٥ـهایؼ? :اهاهت که به صکن عـػ بایؼ اف اٍىل هنلمه امالم باىؼ و به صکن آیات
٩ـآو و صکن اعباؿ پی٢مبـ که اف چًؼ هقاؿ مال تزاوف هیکًؼ هنلن و حابت امت و به صکن تىاؿیظ هٞتبـه  ...باف
بایؼ گ٦ت که ی ٬اهـ ماػه بىػ یا ی ٬اهـ میامي بىػ که هنلمیى اف آو ماکت بىػيؼ> (اهام عمیًي ،بي تا.)631 :
ً
والیت ٪٥یه اف ػیؼ اهام ،به هًٞاي يٚاؿت و کًتـل ٞ٥ال ،و يه صکىهت صاکن بـ هضکىهیى امت و اماما ػؿ يٚام

وقَع اىقالب اضالنی ایسان :جتییو روىر جاریذی ىظسیً والیث فقیً ...

اتضاػ ،همؼلی و اؿاػهی رمٞی ؿا ػؿ ىغَیت اهام رنتزى هیکًؼ .همچًیى ٥ىکى هیگىیؼ که هـػم هضبت

امالهي ،صکىهت به هًٞاي امتیال و ت٢لب صاکن بـ هضکىهیى ورىػ يؼاؿػ .ولي ٪٥یه يه رقء ػولت امت يه عاؿد
اف آو ،بلکه به ىکلي ٞ٥ال هؼایت گـ راهٞه و هزـیاو کيىؿ ػؿ هنیـ ٍضیش امالهي امت و ػولت و يٚام
میامي ،به وامٖه ایى يى ٛػعالت و کًتـل ٪٥یه ،هيـوٝیت هییابؼ (هزمىٝه ه٪االت کًگـه بیى المللي امالهي،
.)17:6523
اهام عمیًي با پؾیـه ص ٨صاکمیت الهي ٪٥یه ،بـ ایى باوؿ بىػ صکىهت امالهي ػؿ هـصلهی پیاػه ىؼو ،ػاؿاي ػو
رًبهی الهي و هـػهي عىاهؼ ىؼ و به هـصلهی ٞ٥لیت هیؿمؼ و اف ٝالن تيـی ٜو ٕـس ؽهًي به ٝیًیت عاؿري
٩ؼم هیيهؼ (اعىاو کاٙمي .)851:6523 ،اهام عمیًي ػؿ یکي اف ػؿكهایياو که ػؿ فهاو تبٞیؼ ػؿ يز ٤اىـ،٣
ػؿ مال  6512ىمني تؼؿیل کـػهايؼ ،هی٥ـهایًؼ? :بنیاؿي اف اصکام ارتماٝي و میامي ٍاػؿ هیىىػ .پل
ٝباػات ػؿ امالم هـ ػو ه٪ىلهی میامي و تؼبیـات ارتماٝي ؿا ػؿ بـ هیگیـػ (ؿئى .)11:6535 ،٣تاکیؼ اهام
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عمیًي بـ ه٪ام هـرٞیت ياىي اف ایى بىػ که ایياو صىفهی وٙای ٤ه٪ام هـرٞیت ؿا واالتـ اف آو هیػاينتًؼ که به
بافگى کـػو اصکام ٕهاؿت و يزامت اکت٦ا کًؼ (هزلهی صىفه .)82:6572،ػؿ کالم آیت الله عمیًي ،امالم هؼ٣
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و اي٪الب ومیله هیباىؼ  .ػؿ وا ٜ٩هـػم و ؿهبـی بىمیله اي٪الب تاله کـػيؼ که امالم ؿا بًٞىاو یک هکتب
ً
ارتماٝی و میامی هزؼػا اصیاء يمایًؼ (صيمت فاػه٥ .)55:6572،ـاگیـ ىؼو گ٦تماو ؿوىًگـی ػیًی و اصیاء
ابٞاػ ایؼئىلىژیک ػیى اف ػههی چهل به بٞؼ ،گـایو میامی عاٍی ؿا ػؿ هیاو تىػههای هؾهبی هـػم بىیژه ينل
رىاو و ػاييگاهی بىرىػ آوؿػ که به کمک مایـ ىـایٔ و فهیًههای هىرىػ ،هبًای ؿ٥تاؿ میامی اي٪البی هـػم ػؿ
و٩ى ٛاي٪الب امالهی گـػیؼ .ػؿ ایى ٝـٍهی عٖیـ هـصىم ػکتـ ىـیٞتی بیو اف همه ؿوىً٦کـاو ای٦ای ي٪و کـػ.
(لٖی ٤پىؿ.)667:6573،
اوج گیشي هباسصاو يیشوهاي ايمالبي دس دهه  ،51ائتالف هلي و فشوپاؽي حکىهت پهلىي دوم
هيغَه مالهای  6531تا  6533ه .تکىیى و اىاٝه و ؿىؼ چيمگیـ صـکت اي٪البی هـػم ایـو با ا٥قایو
مـکىب ها و بهـه گیـی ىاه و صایماو اف هًاب ٜحـوت و ٩ؼؿت ػؿ ههاؿ و عًخی کـػو هغال٦یى امتىاؿ بىػ .ػؿ مال
 6535ه .با رًگ اٝـاب و امـائیل و بضـاوهای میامی هًٖ٪ه عاوؿهیايه و ا٥قایو چًؼ بـابـی ٩یمت ي٦ت ،مبب
کنب ػؿآهؼهای مـىاؿ ي٦تی و تىفی ٜایى هًاب ٜبیى گـوه صاهیاو و ػؿ ؿامتای ت٪ىیت پایههای صکىهتی ىاه
گـػیؼ .تيکیل يٚام تک صقبی ؿمتاعیق و تًگ تـ کـػو ٝـٍه بافی میامی بـای هغال٦یى و بـ٩ـاؿی ؿوابٔ
يقػیکتـ با آهـیکا و ػول ١ـبی و کنب ًٝاویًی هايًؼ رقیـه حبات و ژايؼاؿم هًٖ٪ه همگی يىٝی تىهن ٩ؼؿت ؿا
ً
بـای ىغٌ صاکن ػؿ بـػاىت .ػؿ وا ٜ٩اهام عمیًی ٝلًا ؿژین صاکن ؿا ي٦ی و آو ؿا هًتغب هـػم يمیػاينت و بـ
تيکیل صکىهت امالهی تاکیؼ ػاىت .لؾا هاهیت میامی آو عؼىه ػاؿ ىؼه بىػ و يٚام هٖل٪ه میامی بؼوو تىره
به الگىهای ٥ـهًگی بىهی و هؾهبی ػؿٍؼػ مکىالؿیقه کـػو راهٞه بىػ و اي٪الب م٦یؼ و مایـ بـياهههای
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اٍالصی عىػ ؿا ػؿ رهت بـػو ایـاو به گماو عىػ به ممت ػؿوافه ها ی بقؿگ پیو ببـػٝ .ؼم ػؿک واٞ٩یت ها و
ٝؼم تىره به عىامت و اؿاػه هلی ا ف مىی ػمتگاه صاکن ػؿ بـابـ اؿاػه هضکن میامی اهام و اتکاء به يیـوی ٚٝین
هـػهی به هـوؿ به تْٞی ٤صکىهت و٩ت هیپـػاعت  .اهام با ٙـا٥ت عاٍی کلیه اٝمال ؿژین صاکن ؿا فیـ يٚـ
ػاىت و بـصنب يیاف به هىّ ٜگیـی میامی هیپـػاعت.
آیت الله عمیًي که ػؿ عاؿد اف کيىؿ به مـ هیبـػ ،ريىهای ىاهًياهي و يیق اٍل يٚام ملًٖتي ؿا هضکىم کـػ.
تضمیل ی ٬تاؿیظ رؼیؼ به هـػم که ػؿ آو به راي آيکه هزـت پیاهبـ هبؼأ تاؿیظ باىؼ فهاو پاػىاهي کىؿوه بقؿگ

ػؿ ػوؿاو ٩بل اف امالم آ١اف تاؿیظ ایـاو به صناب آهؼه بىػ ،بنیاؿي ؿا ٩اي ٜکـػ که ىاه ػؿٍؼػ ؿیيه کى کـػو
امالم امت (کؼي .) 168:6577 ،ایى باؿ يیق ػؿ بـابـ اٝتـاّات ٝمىهي و هىد ٥قایًؼه ه٪اوهت هلي و ...يتىاينت
٥ـاهن يبىػ و هًزـ به بنیذ تىػه اي يگـػیؼ .به هـصال ىاه ػؿ مال  6531هزبىؿ به ايضالل ایى صقب که کاؿ ویژه
عىبي يؼاىت ىؼ .با اود گیـي هباؿفات ات٦ا٩اتي ؿط ػاػ که ػؿ وا ،ٜ٩صکىهت رق به صاىیه ؿايؼه ىؼو ػمتاوؿػي
يؼاىت .یکي ػؿگؾىت پنـ ؿهبـی هغال٦یى ػؿ مال  31بىػ .آ٩ا میؼ هَٖ٦ي که ايگيت اتهاهات بنمت ماوا٫
ؿ٥ت .ػیگـي ايتياؿ ه٪اله اصمؼ ؿىیؼي هٖل ٨بىػ که تبٞات هً٦ي بـاي صکىهت ػاىت.
صکىهت يياو ػاػ که ػؿ اؿفیابی هغال٦یى هؾهبی عىػ ػچاؿ مىء هضامبه ٝزیبی امت و یکی اف ٩ؼمهای يابىػ
کًًؼهی عى ؿا بـػاىت .مـهًيؤ ه٪اله هقبىؿ ػاؿیىه همایىو ،وفیـ إالٝات بىػ .ایى ه٪اله ػو متىيی تضت ًٝىاو
?ایـاو و امتٞماؿ مـط و میاه> به اهْای هنتٞاؿ هًتيـ ىؼ .پل اف ؽکـ کلیاتی ػؿباؿه ?اي٪الب م٦یؼ> و ?ٝکل
الٞمل میاه> ه٪اله ؿهبـ اي٪الب ؿا هؼ٩ ٣ـاؿ ػاػ .آیت الله عمیًی ػؿ ایى ه٪اله یک آػم هارـارى هـتبٔ با
امتٞماؿگـاو ،هـتز ،ٜهـػی با گؾىته هيکىک بىػ که بیيتـ با يام میؼ هًؼی ىًاعته هیىؼ .با ایًکه پیىيؼهای وی
با هًؼ به ٍضًه ه٪اله يیاهؼه بىػ ،اها ؿوىى بىػ که او با ايگلینی ها اؿتبآ ػاؿػ .ػؿ آعـ اهام ؿا هغال ٤اٍالصات
اؿّی هیػايؼ که او اف ٕـی ٨ايگلینی ها (اف ٕـی ٨یک ي٦ـ ٝـب) هبال ٠هًگ٦تی پىل بـای هغال٦ت با ىاه ػؿیا٥ت
کـػه امت (کؼی .) 532:6577 ،مىهیى ٝاهل که اف آو بًٞىاو ٕلیٞه ههن پیـوفی اي٪الب امالهی یاػ هیىىػ@

وقَع اىقالب اضالنی ایسان :جتییو روىر جاریذی ىظسیً والیث فقیً ...

به ػمتاوؿػي بـمؼ .اٝمال اؿاػه ٥ـػي اف ٕـی ٨يٚام ت ٬صقبي و ؿهبـي هؤحـ راهٞه القاهاتي ػاىت که ػؿ ایى ػوؿه

٩یام هـػم ٩ن ػؿ واکًو به تىهیىهای صکىهت به اهام بىػ و يیق اٝالو ايقراؿ و ياهيـو ٛػاينتى آو بـای اٝمال
صکىهت بـ ایـاو بىػ.
ايت٪ال اهام عمیًي اف ٝـا ٧به ٥ـاينه ػؿ تنـی ٜؿويؼ اي٪البي بنیاؿ هؤحـ بىػْ٥ .اي میامي باف ٥ـاينه و پىىو
رهايي ؿمايه اي بـ ٝکل ٝـا ٧ی ٬کيىؿ ػؿ صال تىمٞه با ماينىؿ ؿمايه اي و گمًام تـ ػؿ مٖش رهاو ،اهام اف
ایى پتاينیل بـاي اىاٝه ا٥کاؿ اي٪البي به ىکل هًامبي بهـه بـػاؿي کـػ .هَاصبههای هتٞؼػ با عبـيگاؿاو عاؿري و
ؿمايؼو پیام اي٪الب به رهايیاو ػؿ رلب ا٥کاؿ ٝمىهي بنیاؿ هؤحـ بىػ .ػؿ ػاعل کيىؿ يیق اٝتَابات گنتـػه
ىـکت ي٦ت و بـهن عىؿػو هىافيه ا٩تَاػي که بـ پایه ػؿآهؼهاي ي٦تي امتىاؿ بىػ ػؿ ا٥قایو ٥ياؿها بـ صکىهت به
همـاه ملنله اٝتَابات ػاييزى یي و ...همگي ٝـٍه ؿا بـ صکىهت تًگتـ هیکـػ .ائتال ٣صىفه و ػاييگاه و
هؼایت رًبو اي٪البي ػؿ ػاعل ػؿ ١یاب اهام يیق ػؿ تکىیى صـکت اي٪البي هؤحـ بىػ .اهام با ٕـس يٚام رمهىؿي
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امالهي ػؿ هاههای آعـ ػؿ ٥ـاينه بًٞىاو آعـیى هؼل میامي بـ پایه ؿهبـي هزتهؼ ػیًي و هياؿکت ٥ـاگیـ هـػهي
يياو ػاػ تا تض ٨٪يهایي اي٪الب هَمن امت پیو بـوػ .ػؿ اواعـ مال  6537بنـٝت ىاه ػؿ مـاىیب م٪ىٓ ٩ـاؿ
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گـ٥ت .تىػههای راهٞه بـ ّؼ ػولت ٩یام کـػيؼ ،هیچ یک اف ٕب٪ات ارتما ٛػؿ بـابـ اي٪الب ه٪اوهت يکـػ و هیچ
يیـوی میامی مافهاو یا٥ته ای به ػ٥ا ٛاف صاهیت يبىػ (ٍبا ٟرؼیؼ.)666:6521 ،
ػؿ پایاو هٖالب ؿاهبـػی ػؿ عَىً م٪ىٓ صکىهت پهلىی ػوم و ػؿكهای تاؿیغی آو بیاو هیىىػ .با ارـاي
بـياهههای يىمافي که هى٪٥یت آو هیتىاينت ٕب٪ات باي٦ىؽ هتىمٔ مًتي و ٥ى٩ايي هالکیى که ػؿ مٖش راهٞه
٩ؼؿت ٥ـاوايي ػاىتًؼ ؿا اف ٍضًه کًاؿ فػه و هىرب بنٔ ي٦ىؽ ٩ؼؿت ىاه بیى تىػه ها ىىػ ،يیـوهاي هىؿػ هؼ ٣ؿا
به چاؿه ايؼیيي و ت٪ابل واػاىت .با تاله ها و ػؿایت و ؽکاوت اهام عمیًي يیـوهاي هؾهبي ماهاو میامي یا٥تًؼ.
اگـچه به هـوؿ ایى ؿويؼ ىکل واٞ٩ي عىػ ؿا یا٥ت ،اها ؿ٩یب صاکن ػؿیا٥ت که ت٢ییـات ماعتاؿي با هىاي ٜرؼي
ً
ؿوبـومت .بـياهههای يىمافي صکىهت پهلىي ػوم ،اف اوایل ػهه  11ىمني به بٞؼٍ ،ـ٥ا ػؿ ٝـٍه ا٩تَاػي و
ارتماٝي بؼوو مـایت آو ػؿ ٝـٍه میامي بىػ .ا٥قایو ٩ؼؿت ىغَي ىاه و ارـاي بـياهههای يىمافي هًزـ به
ايقواي میامي گـوههایی باي٦ىؽ راهٞه و هضـوهیت بیيتـ ٞ٥االو هًت٪ؼ صاکمیت ػؿ هًامبات میامي هیگـػیؼ .با
تىره به اينؼاػ میامي و ورىػ صاکمیت هٖل٪ه بـاي کاؿگقاؿاو ٕـ٥ؼاؿ اٍىل هؾهبي و يیق يٚام پاؿلمايي هيـوٕه و
ص ٨صاکمیت هـػهي و ...هضؼوػیتهای امامي ػؿ آو ماعتاؿ بىرىػ هیآوؿػ .هیتىاو گ٦ت ،ػؿ چاؿچىب
باوؿهاي هىؿػ يٚـ گ٦تماو صاکن ،آفاػي کا٥ي بـاي ػمتیابي به اهؼا ٣و اؿفههای هؾهبي و يیق اٍىل تکخـ میامي
و يٚام پاؿلمايي آفاػ و هياؿکت آفاػ تيکالت میامي هینـ يبىػ .ػؿ ایى هیاو ٕب٪ات هتىمٔ رؼیؼ که بیيتـ اف
ا٩ياؿ تضَیل کـػه و يیـوهاي کی٦ي راهٞه بىػيؼ اف ٝؼم اهکاو بافي ػؿ هًامبات ٩ؼؿت هٖاب ٨يٚامهای تکخـگـا
ػچاؿ مـػؿگمي و بي اٝتًایي به صکىهت ىؼيؼ و به هـوؿ هماهًگي همنافگـی آياو يیق با مایـ هغال٦یى بیيتـ و
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يىٝي همبنتگي ارتماٝي با بـرنتگي ٝاهالو هؾهبي بـاي ت٢ییـ هًامبات ٩ؼؿت بىرىػ آهؼ و با ػمت فػو به
ٝمل اي٪البی و ائتال ٣هلی هاهیت میامی صکىهت ٝىُ ىؼ و اي٪الب امالهی به پیـوفی ؿمیؼ .بقؿگتـیى
تزـبهی تاؿیغی اي٪الب امالهی و ؿهق هى٪٥یت آو ایى بىػ که تؤکیؼ بـ ٥ـهًگ ػیًی به ًٝىاو بغيی صیاتی اف
باوؿهای ارتماٝی و ٕـاصی صکىهتی هبتًی بـ آو و تبلىؿ اؿاػه هلی و همبنتگی ارتماٝی و تکیه بـ هـػم و ػؿ
رهت هَالش هلت ٝمل کـػو ٝاهل تض ٨٪اي٪الب امالهی بىػ .ػؿ صال صاّـ ،با اتغاؽ میامتهای کالو
هتًامب با تىمٞه هلی و تـویذ ٥ـهًگ پامؼاؿی اف اؿفههای اي٪البی ػؿ بیى ينلهای رؼیؼ و آهاػه مافی آياو به

لضاٗ ؽهًی بـای پؾیـه هنئىلی ت و ص ٘٦ػمتاوؿػهای اي٪الب امالهی ،ص ٘٦امت٪الل میامی و ا٩تَاػی و
پـوؿه يغبگاو تىمٞه باوؿ با ص ٘٦اٍالت ٥ـهًگ هؾهبی ،همؼلی هلت با ؿهبـی و ي٪و کلیؼی ایياو ػؿ
پیيـ٥ت یا ٝؼم پیيـ٥ت صالت اي٪البی و پیـوفی آو به صْىؿ و کاؿبـػ مه ؿکى امامی اي٪الب یًٞی هـػم ،ؿهبـی
و ایؼئىلىژی بنتگی ػاؿػ .ػؿ هىؿػ اي٪الب امالهی ایـاو اهام عمیًی با ؿهبـی هىىیاؿايه و ایزاػ همبنتگی
ارتماٝی و تؤکیؼ بـ ایؼئىلىژی امالم میامی ىیٞی تىاينت با ي٦ی ػمتگاه صاکن و ياهيـو ٛػاينتى آو بـای اػاؿه
اهىؿ میامی پل اف یک ػوؿه هباؿفه هنتمـ ايؼیيه صکىهت امالهی ؿا اف هـصلهی يٚـی به هـصلهی ٝمل بـمايؼ.
يتیده گیشی
با ػؿگؾىت آیت الله بـورـػی ػؿ آ١اف ػهه  ،11بـياهههای يىمافی صکىهت که تضمیلی و هتًامب با ىـایٔ بیى
المللی بىػه پیاػه گـػیؼ .اهام عمیًی با ي٪ؼ بـياهههای اٍالصی و اهؼا ٣میامی و ا٩تَاػی و ٥ـهًگی پًهاو ػؿ آو
مٞی کـػ پـػه اف فوایای پًهاو آو بـ ػاؿػ .ابتؼا ایياو ػؿ بـابـ ايزمىهای ایالتی و والیتی و مپل اٍىل ىو گايه
اي٪الب م٦یؼ ػؿ ه٪ابل ػمتگاه صاکن ٩ـاؿ گـ٥ت .هماهًگی يیـوهای هؾهبی و همگـایی با مایـ ٕب٪ات ارتماٝی
و ماهاو میامی آياو اف مىی اهام ػيبال ىؼ .اهام با ػٝىت هـػم به وصؼت و بـ هالمافی هاهیت اٝمال ؿژین بـ
ص ٘٦همبنتگی ارتماٝی و ص ٨تٞییى مـيىىت عىػ بؼوو وابنتگی به عاؿد تاکیؼ ػاىت .پل اف یک ػوؿه

وقَع اىقالب اضالنی ایسان :جتییو روىر جاریذی ىظسیً والیث فقیً ...

هؼیـیت بضـاو ها ،همگی مبب تؼاوم آؿهاوهای اي٪البی و هنیـ ؿو به ؿىؼ و تٞالی راهٞه ایـاو هیباىؼ.

هباؿفات میامی مـايزام ٩یام  63عـػاػ  6518ؿ٩ن عىؿػ .اهام ػؿ اػاهه با هىّ ٜگیـی ػؿ بـابـ ْ٩یه کاپیتىالمیىو
اف مىی اٝمال صکىهتی ػمتگیـ و به تـکیه تبٞیؼ ىؼ .صاکمیت با همهی هغال٦ت ها ،بـياهههای يىمافی ا٩تَاػی
و ارتماٝی ؿا پیو بـػ .بیى اينؼاػ میامی و يٚام هٖل٪ه صاکن تٞاػلی ٪ٝاليی ورىػ يؼاىت .ایى اهـ مبب
ياؿّایتی اف هياؿکت میامی و فیـ پا گؾاىته ىؼو اٍىل هيـوٕه پاؿلمايی و ائتالٕ ٣ب٪ات هتىمٔ رؼیؼ و
مًتی ىؼ .ابتؼا اهام با يگاؿه ؿماله تضـیـالىمیله و کاؿبنت اهـ به هٞـو ٣و يهی اف هًکـ بـای ٝـٍه میامی و
ىغٌ صاکن به ي٪ؼ او و ت٦نیـ هؾهبی صاکن ٍالش و ياٍالش پـػاعت .با ايت٪ال اهام عمیًی به ٝـا ٧با يگاؿه
کتاب والیت ٪٥یه یا صکىهت امالهی بٖىؿ ؿممی ٕـس میامی آیًؼه اي٪الب هـػهی ؿیغته ىؼ .اهام ٪٥ه میامی
ً
ىیٞی ؿا ت٦نیـ ػیًی کـػ و با ٕـس صکىهت امالهی بـ اماك ىـیٞت و با صمایت هـػهی ؿمما يٚام صاکن ؿا
هٖـوػ کـػ .هًـ بقؿگ اهام عمیًی ػؿ ػو ٖ٩بی مافی راهٞه به ا٩لیت ٕا١ىتی و اکخـیت هنتْ٦ٞیى بىػ .پل اف
يقػیک ػو ػهه هباؿفه با ائتال ٣يیـوهای ٕب٪ات هتىمٔ مًتی و رؼیؼ و صمایت اکخـیتی راهٞه و ارما ٛگ٦تمايی
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بـ مـ ؿهبـی اهام عمیًی و با همبنتگی هلی تىاينتًؼ با ي٦ی و کًاؿ فػو يٚام ىاهًياهی اي٪الب امالهی ؿا هض٨٪
گـػايًؼ.
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هًابغ
کتب:
آبـاهاهیاو ،یـوايؼ ( .)6522ایشاو بیى دو ايمالب ،هتـرمیى اصمؼگل هضمؼی و هضمؼ ابـاهین ٥تاصی ،تهـاو:
يی.
ــــــــــــــــ ( .)6535کىدتا 1331؛ عیا و سیؾههاي خذیذ دس ایشاو و ایاالت هتحذه ،تـرمهی ياٍـ
فؿا٥ياو ،تهـاو :هىمنه يگاه.
اعىاو کاٙمي ،بهـام ( .)6523يمذ و اسصیابي يظش یهی کاسیضهایي دس تبییى سهبشي اهام خمیًي ،تهـاو :ايتياؿات
هـکق امًاػ اي٪الب امالهي.
افً١ؼی ،میؼٝلیـّا ( .)6521تاسیخ تحىالت عیاعی و اختماػی ایشاو ( .)6581-37تهـاو :ممت.
امتمپل ،راو .ػی ( .)6572دسوو ايمالب ایشاو ،تـرمه هًىچهـ ىزاٝی ،تهـاو :هىمنه ٥ـهًگی ؿما.
اىـ٥ي ،اکبـ ( .)6527هبايي سهبشي عیاعي اهام خمیًي ،تهـاو :ايتياؿات هـکق امًاػ اي٪الب امالهي.
اهام عمیًی ( .)6571والیت فمیه حکىهت اعالهی ،تهـاو :ايتياؿات ٝـود ،چ.1
ــــــــــ ( .)6575صحیفه يىس ،د ،6تهـاو :بی يا.
ايىه ر٦ٞـی و ٝلی ابىالٞلی ا٩ؼمی ( .)6538ايمالب اعالهی ،تئىس یها و کاسبشدها ،يمذ يظش یههای غشب
گشایايه به ايمالب ،تهـاو :ايتياؿات فیتىو مبق.
بهيتی مـىت ،هضنى ( .)6536صهايه وصيذگی اهام خمیًی ،تهـاو :ايتياؿات پژوهيکؼه اهام عمیًی و اي٪الب

172

امالهی.
بیآیمت ا ،٣ل٪ماو ( .)6528ايمالب اعالهی اص دیذگاه هحمماو ؽىسوی ( .)6327-6331تهـاو :هـکق امًاػ
اي٪الب امالهی.
صيمت فاػه ،هضمؼ با٩ـ (<; .)57چاسچىبی بشای تحلیل و ؽًاخت ايمالب اعالهی ایشاو ،تهـاو :هىمنه
٥ـهًگی ػايو و ايؼیيه هٞاٍـ.
خاعشات عالهای يدف (=< .)57د ،6تهـاو :ايتياؿات ٝـود.

عنـوي ،اصمؼ ٝلي ( .)57<4بشسعي اعتشاتژي اهام خمیًي دس سهبشي ايمالب اعالهي ،تهـاو :ايتياؿات هًب،ٜ
چ. 7
ايگلیظ دس ایشاو ،تـرمه هضمىػ ٕلىٝی ،تهـاو :ييـ ٝلن.
ى٦یٞيٝ ،باك ( .)6523اعتشاتژي سهبشي اهام خمیًي ،تهـاو :ايتياؿات ٝـود.
ٍبا ٟرؼیؼ ،رىاػ ( .)6521خًبؼ هؼغىف به اسصػ ،ايتياؿات هـکق امًاػ اي٪الب امالهي
٦١اؿی١ ،الهـّا و لىیه ابـاهین ( .)6523خاهؼه ؽًاعی تغییشات اختماػی ،تهـاو :ييـ اگـا -لىیه.
٩امميٕ ،همىؿث ( .)6526يهضت اهام خمیًي و هغبىػات سژ ین ؽاه ( ،)6516-6537تهـاو :ايتياؿات هـکق
امًاػ اي٪الب امالهي.
کاٙمیاو ،هـتْی ( .)6521يظام علغًتی (بضـاو ،هژهىيی و ا٩تؼاؿ) ،تهـاو :ايتياؿات َ٩یؼه مـا.
کؼی ،يیکی ( .)6577س یؾههای ايمالب ایشاو ،تـرمه ٝبؼالـصین گىاهی ،تهـاو :ييـ ٩لن.
کـبامچی١ ،الهـّا ( .)6526تاسیخ ؽفاهی ايمالب اعالهی ( ،)6511-6518د ،8تهـاو :هـکق امًاػ اي٪الب
امالهی.
لٖی ٤پىؿ ،یؼالله ( .)6573فشهًگ عیاعی ؽیؼه و ايمالب اعالهی ،تهـاو :ايتياؿات هـکق امًاػ اي٪الب
امالهی.

وقَع اىقالب اضالنی ایسان :جتییو روىر جاریذی ىظسیً والیث فقیً ...

مىلیىاو ،ویلیام و پاؿمىيق ،آيتىيی ( .)6573خاعشات دس عفیش اعشاسی اص عمىط ؽاه و يمؼ پًهاو آهشیکا و

لک فایی ،يز .)6536( ٤تحىالت عیاعی – اختماػی ایشاو هؼاصش٩ ،ن :پژوهيگاه ٝلىم و ٥ـهًگ امالهی،
چ. 8
هزله صىفه ( .)6572حکىهت اعالهي دس کىثش صالل ايذیؾه اهام خمیًي٩ ،ن :هـکق ايتياؿات تبلی٢ات امالهي.
هزمىٝه ه٪االت ( .)57;:دس آهذی بش س یؾههای ايمالب اعالهی ،به کىىو ٝبؼالىهاب ٥ـاتی٩ ،ن :ايتياؿات
هٞاؿ.٣
هزمىٝه ه٪االت کًگـه بیى المللي امالهي ( .)57<9تبییى ايمالب اعالهي ،د ،5تهـاو :ايتياؿات ٝـود.
هضمؼی ،هًىچهـ ( .)6571تحلیلی بش ايمالب اعالهی ،تهـاو :ييـ اهیـکبیـ.
هىح٪ی ،اصمؼ ( ،)57<9يىعاصی و اصالحات دس ایشاو (اف ايؼیيه تا ٝمل) ،تهـاو :ايتياؿات ٩ىهل.
ياهههای و پیامهای اهام خمیًی ( .)57<:به کىىو ؿمىل مٞاػتمًؼ ،د ،5تهـاو :ايتياؿات ٝـود.
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ي٪ىي صنیًي ،میؼ صنیى ( .)57<4ايمالب اعالهي دس تئىسي و ػمل٩ ،ن :ايتياؿات ٝلمي و ٥ـهًگي ٍاصب
القهاو.
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وؿٝي ،میؼرىاػ ( .)57;8اهام خمیًي و احیاي تفکش اعالهي ،تهـاو :ايتياؿات ٝـود.
هاىن فهی ،يىؿوف ( .)6521ؽشایظ اختماػی و پاساداینهای سوؽًفکشی دس آعتايهی دو ايمالب ایشاو ،تهـاو:
ايتياؿات ٝـود.
هماالت:
پىؿآؿیى٥ ،ؤاػ و ػل آىىب ،هاػي (? .)6531ايگیقهها و اهؼا ٣بـگقاؿي ريىهای ػوهقاؿ و پايَؼ مالهی
ىاهًياهي> ،فصلًاهه ژسفاپژوه ،ك ،8ه  1و .76- 33 ٌٍ ،3
مىؿي لکي ،هضمؼٝلي و مىؿي ،ایـد (? .)6533ؿويؼ يىمافي ،تٞاؿّات ٥ـهًگي – هؾهبي و ٥ـوپاىي
صکىهت پهلىي ػوم ،فصلًاهه ژسفا پژوه.13-71 ٌٍ ،

