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چکیده:

بازخوانی مبانی قرآنی «انقالب اسالمی»

واژه های کلیدی :قرآن ،انقالب اسالمی ،مبانی قرآنی ،اماع خمینی ،حکومش اسالمی.
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قرآن کریم تنها کتاب آسمانی مصون از تحریف دسفتوراملمه هفتایش بدفر در تمفامی هریفف هفاو فردو
اجتماهی در هر زمان اسش .جاملیش قرآن اقتضا می کنت در تمامی هریف ها پاسخگوو نیاز بدر باشت چنین نیف
هسش .یکی از مهم ترین هریف هاو زنتگی بدر ،حاکمیش جوامع بدرو اسش کف امگفوو تمفاع هیفار آن را مفی
توان از قرآن استنباط کرد .انقالب اسالمی ایران از ابتتا بر مبانی قرآنفی پایفف گفیارو شفت در ادامفف مسفیر نیف
همواره تالش کرده اسش در این چهارچوب حرکفش نمایفت .اکنفون کفف بسفیارو از کدفورهاو جهفان بفف دنبفا
امگوگیرو از این انقالب هستنت ،ضر رت تبیین جنبف هاو قرآنی آن بف هنفوان «راز مانفتگارو انقفالب اسفالمی»
ضر رتی مضاه دارد .این پژ هش کف در چهلمین سا انقالب اسالمی سامان مفی پفییرد ،بفف دنبفا اکفا و
ریدف هاو قرآنی انقالب اسش تا هفال ه بفر قفوت قلف تقویفش اهتقفاد ارادت پیفر ان انقفالب اسفالمی ،در
امگوسازو براو سایر ملش هاو مسلمان آزادو خواه نی ایفاو نقش نمایت .بر این اساس در د بخش مبانی هفاع
(موضع قرآن کریم در خصوص تدکیه حکومش یامحان) مبانی خفاص (ریدفف هفاو قرآنفی انقفالب اسفالمی
ایران) بر مبانی مهمی همچون برقرارو هتامش اجتماهی ،ا مویش حکومش یامحان ،م ع دا طل شفتن یفامحان
نهفی از منکفر،
براو حکومش ،پیدگیرو از تسلط کفار بر مسفلمانان ،مف ع اجفراو ریضفف امفر بفف ملفر
ممنوهیش حکومش ظاممان تأکیت شته اسش.

مقدمه:

بازخوانی مبانی قرآنی «انقالب اسالمی»

 -1انقالب:
1-1ملناو مغوو:
انقالب بف ملناو برگردانتن ار نف نمودن چی و از حامی بف حامی دیگر ،3تغییر تبتیه  .4تحفو
5
شتن اسش کف این تحوّ می توانت در امور مادّىّ ،ملنوىّ ،زمانىّ ،مکانىّ  ،حامة ،یفة یا موضوع باشت.

دگرگفون

1-2ملناو ایطالحی:
انقالب در ایطالح رایج بف ملناو شورش هتهاو براو اژگون کردن حکومفش موجفود ایجفاد حکفومتی

 3مفردات الفاظ قرآن،ج،3ص236
 4تاج العروس ؛ ج ،2ص .336و نیز ر.ک لسان العرب ؛ ج 1؛ ص685
 5التحقیق فى کلمات القرآن الكریم ،ج ،9ص336:
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مفهوع «انقالب» از جملف امورو اسش کف ریدف قرانی دارد ،بف طورو کف می تفوان ر یکفرد تمفامی آیفات
قران را آیات انقالبی دانسش؛ چرا کف بف دنبا ایجاد تحو در آدمی در جاملف انسانی اسش.
انقالب اسالمی ایران کف از سا 1341ه.ش بف رهبرو اماع خمینی آغاز در بیسش د ع بهمن سا 1357
ه.ش بف پیر زو رسیت ،از ابتتا بر مبانی اساسی مهمی آن بنا گدتف اسش کف یکی از ایفن مبفانی کفف نقفش پفر
رنگ ترو در ایجاد انقالب داشتف ،قرآن اسش انقالب اسالمی ایران نتیجف و همه بف این کتاب آسفمانی اسفش
کف براو هتایش بدر در اختیار ا قرار گر تف اسش.
از این ر بررسی این موضوع حائ اهمیش اسش؛ چرا کف با شناخش مبانی قرآنیِ انقفالب اسفالمی کفف مهفم
ترین پایف اساس شگه گیرو انقالب اسش ،جایگاه باالو انقالب مدخص میشود کف این امر اثراتفی در داخفه
خارج از کدور بف دنبا دارد.
در داخه کدور از یک طر باهث آشنایی نسه جوان با ماهیفش انقفالب شفته از طر فی دیگفر اهتقفاد ارادت
پیر ان انقالب اسالع بیدتر میشود .در خارج از کدور نی در امگوسازو براو سایر ملش هفاو مسفلمان آزادو
خواه میتوانت ایفاو نقش نمایت.
در این مقامف سلی شته با ر ش کتابخانف او یش بردارو تتبع در کت استفاده از آیات نورانی قفرآن مبفانی
خاص هاع قرآنی ر شن گردد تا در نهایش نگرشی کف قرآن در این زمینف دارد ،آشکار شود.
ام  :مفهوع شناسی:
پیش از ر د بف ایه بحث ،آشنایی با برخی ایطالحات مهم مرتبط با بحث ،ضر رت دارد:

جتیت با هت تغییرات اساسی بنیادو در تماع ساختارهاو سیاسی اجتماهی جاملف جایگ ین کردن ساختارو
جتیت در چهار چوب اهتا آرمان هاو خاص می باشت.6
-2انقالب اسالمی:
انقالب اسالمی در اقع تغییر بنیادین در جاملف بر اساس قوانین اسالع اسفش کفف توسفط مسفلمانان بفا
هت اجرایی شتن تحقّق پیتا کردن ارزشها هنجارهاو اسالمی در جاملف میباشت .7امبتف بایت در نظفر داشفش
کف انقالب اسالمی با اسالع انقالبی متفا ت اسش؛ چرا کف در اسالع انقالبی مبارزه انقالب هت ایلی اسش .
ملتقتان نگرش اسالع انقالبی بر این با رنت کف ،یک مسلمان همیدف بایت در حا جهاد مبفارزه باشفت .از ایفن
ر هرچف از دستوارات اسالمی کف انسان را در مسیر مبارزه قرار میدهت ،قبو هفر چفف از قفوانین اسفالمی کفف
انسان را از مسیر مبارزه د ر کنت ،طرد میکننت .می در انقالب اسالمی آن چف کف هت غایی محسوب میشفود
 ،اسالع ارزشهاو اسالمی اسش انقالب تنها راه سیلفاو  ،براو اجراو ارزشهاو اسالمی میباشت.8
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مبانی از بنی گر تف شته بف ملناو بناساختن،9پتیت آمتن بنا ساختارو بر هیئتی خاص با ضفمیمف کفردن
اج ا موادو بف یکتیگر .10اساس ،بنیاد بنیان یک شیء 11میباشت.
در بنا کردن ماننت خلق کردن ،شیء چتیتو ایجاد می شود ،با این تفا ت کف ،خلق ایجاد شیء از هتع اسش ،مفی
در بنا ضمیمف کردن اج ا موادو اسش کف قبال موجود بوده اسش ایجاد شیء از هتع نمی باشت.12
-4حکومش دینی
 4-1ملناو مغوو:

 6دایرة المعارف تشیع ،ج،2ص562
 7دانسته ها و ندانسته های یک انقالب ،ص18
 8مرتضی مطهری،پیرامون انقالب اسالمی ،ص45
 9قاموس قرآن  ،ج 1؛ ص232
 10التحقیق فى کلمات القرآن الكریم ،ج ،1ص 371 :و نیز ر.ک معجم مقايیس اللغه ؛ ج 1؛ ص302
 11فرهنگ فارسی معین،ج،3ص3777
12التحقیق فى کلمات القرآن الكریم ،ج ،1ص3710:
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-3مبانی:

حکومش بف ملناو قضا ت کردن ،13منع بازداشتن براى ایالح 14اسش بف ایجاد کننفته امفر نهفی نیف
اطالق می شود.15
4-2ملناو ایالحی:
حکومش دینی حکومتی اسش کف هال ه بر اینکف تمامی قوانین مقررات آن برگر تف از اسالع اسش ،مجریفان
آن نی بف اذن خاص یا هاع از طر ختا منسوب شته انت ،کف چنین حکومتی دینی امهی اسش ؛ چرا کف پدفتوانف
آن حکم امهی اسش.
از این ر حکومش رسو ختا(
مطلوب محسوب می شود.16

یلی اهلل هلیف آمف)

امامان ملصوع حکومش می قیف جفامع امدفرایط حکومفش دینفی
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 13تاج العروس ؛ ج 16؛ ص160
 14المصباح المنیر ،ص145
15التحقیق فی کلمات القرآن الكریم  ،ج ،2ص309 :
 16نظام سیاسی اسالم ،ص170
 17اعراف119 ،
 18آل عمران144،
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ب :پیدینف:
انقالب از جملف امورو اسش کف ریدف قرانی دارد ،بف طورو کف مفی تفوان تمفامی آیفات قفران را آیفات
انقالبی دانسش؛ چرا کف بف دنبا ایجاد تحو در آدمی در جاملف انسانی اسش هت ایفلی آن هفتایش انسفان
ها بف کما می باشت.
در قران اژه انقالب بف کار نر تف اسش می مدتقات آن کف  10مورد اسش در آن آمته اسش در تمامی این آیفات
ملناو انقالب کف تغییر تحو دگرگونی اسش مورد توجف بوده اسش .
کف گاهی این دگرگونی بار مثبش رسیتن بف کما را بف همراه دارد:
" َغُلِبُوا هُنامِکَ َ انْقَلَبُوا یاغِرِین"17
هاقبش رهونیان در آنجا مغلوب شته خوار سرشکستف بازگدتنت.
گاه بار منفی بف ملناو بازگدش بف هق انحطاط اسش.
َ ما مُحَمَّتٌ إِالَّ رَسُو ٌ قَتْ خَلَشْ مِنْ قَبْلِفِ امرُّسُهُ أَ َإِنْ ماتَ أَ ْ قُتِهَ انْقَلَبْتُمْ هَلفى أَهْقفابِکُمْ َ مَفنْ یَنْقَلِف ْ
هَلى هَقِبَیْفِ َلَنْ یَضُرَّ املَّفَ شَیْئاً َ سَیَجْ ِو املَّفُ امدَّاکِرو"18
محمت (یلّى املَّف هلیف آمف سفلّم) جف یفک پیفامبر نیسفش کفف پفیش از ا نیف پیغمبرانفى بودنفت
درگیشتنت ،آیا اگر ا بف مرگ یا شهادت درگیشش شما باز بف دین جاهلیّش خود رجوع خواهیت کرد؟ پس
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مقامف:دستا ردهاو انقالب اسالمی ایران از هلی ایغر نصیرو
در تمامی آثار ارزنته وق ،بف مبانی ،سیاسش ها ،دستا ردها خط مدی انقالب اسالمی پرداختف شفته اسفش .امفا
نوآ رو پژ هش حاضر ،تبیین مبانی قرآنی انقالب اسالمی استخراج زیربناو انقالب از کالع حی اسش.
ج :ضر رت بازنگرو مبانی:
ضر رت باز نگرو مبانی انقالب اسالمی شناختن ماهیش انقالب می توانت از آن جهش باشت کفف ،نگفف-
داشتن یک موهبش از بف دسش آ ردن ان مدکه تر اسش  .از این ر انقالب ایجاد کفردن از انقفالب نگفف داشفتن
آسانتر اسش تنها با شناختن ارکان مبانی انقالب تحلیه کردن آن اسش کف میتوان ایفن راه امهفی را ادامفف
انقالب را از توطئف ها حفظ کرد.
در انقالب هایی کف در جهان ایجاد شته از جملف انقالب اسالمی ایران ،بف ضوح می بینیم کفف آن ندفاط
شور قترتی کف در ابتتاو ایجاد انقالب در میان تمامی ارکان انقالب مفوج مفی زد ،شفور هیجفانی کفف ارده
مر دع را حهش سرنگونی حکومتی است چنت برابر کرد ،تا حت دو کم رنگ شته اسش ،کف با شناسفانتن ماهیفش
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هر کف مرتت شود بف ختا ضررى نخواهت رسانیت ،امبتف ختا ج اى نیک اهما بف شکرگ اران هطا کن.
حا پیامبر اسالع بف هنوان آ رنته قران کالع امهی بف منظور تحقق خواستف خاو جا دانفف بدفرو یلنفی آزادو،
هتامش ،مسا ات ،اخالق ،رشت کرامش انسانی برانتاختن ظلم ساد در جاملف ،ا مین کسی بفود کفف در جاملفف
انقالب کرد حکومش دینی تدکیه داد.
اما پس از آن سیت جما امتین است آبادو را میتوان بنیانگ ار انتیدف انقالب اسفالمی در جهفان اسفالع در
ایران دانسش؛ چرا کف ا بف دنبا تغییرات بنیادو اساسی در زنتگی مردع احیاو اسفالع ایفیه بهرمنفتو از
هلوع نون جتیت در چهار چوب قوانین اسالمی بود نهضش و تماع خصوییات یک انقالب اقلی را داشش.
کتاب ها مقاالت زیادو درباره انقالب اسالمی نگاشتف شته اسش از جملف:
انتیدف سیاسی اماع خمینی (ره)از مریمامسادات حسینی
دستا ردهاو بیناممللی انقالب اسالمی ازهلی مرتضوو امامی ز اره
ریدفهاو انقالب ایران ترجمف :هبتامرحیم گواهی
انقالب اسالمی ایران انفتاح تاریخ :بیتارو اسالمی در بهار هربی ازحسین کچویان
نظاع سیاسی اسالع از محمت جواد نور زو
پیرامون انقالب اسالمی از مرتضی مطهرو
آینتۀ انقالب اسالمی ایران از مرتضی مطهرو
دانستف ها نتانستف هاو یک انقالب از محسن نصرو
مقامف:انقالب اسالمی ایران ( انقالبهاو جهان)از جمدیت برزگر

مبانی انقالب بف نسه جوان مر ر این امور براو آحاد مردع می توان انقالب را تتا ع بخدیت.19

بازخوانی مبانی قرآنی «انقالب اسالمی»

 19مرتضی مطهری،پیرامون انقالب اسالمی،ص23
 20نساء/آیه 58
 21المیزان فى تفسیر القرآن ،ج ،4ص 378

6

دو فصلنامه تخصصی نور المصطفی_شماره -9پاییز و زمستان 98

د :مبانی عام قرآنی
ر ش قرآن کریم در رهنگ سازو تحو آ رینی ،بیان مسائه اساسی زیربنایی در کنار ج ییات اسفش .قواهفت
کلی می تواننت مصادیق متلتد را شامه شونت در قیت زمان مکان نی نیستنت .در خصفوص انقفالب حکومفش
اسالمی نی برخی مبانی هاع کلی می توان از قرآن استخراج کرد کف در هر جاملف او مفی توانفت محقفق شفود.
مهم ترین این مبانی هبارتنت از:
یک .تشکیل حکومت از منظر قرآن:
بررسی آیات مربوط بف جوب اطاهش از می امر  ،اجراو احکاعهاو مختل دینی در حاملف از جملف جفوب
اجراو حت د ،جوب تهیف قواو نظامی براو جنگ با دشمنان ختا احکاع مربوط بف قضا ت .ندان گر این اسفش
کف برپایی حکومش اسالمی در جاملف امرو بتیهی غیر قابه انکار اسش هر انسان هاقلی بف ایفن اینکفف اجفراو
احکاع در جاملف ،متوق بر جود حکومش اسش ،حکم می کنت .در قرآن آمته اسش:
«إِنَّ املَّفَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّ ا امْأَماناتِ إِمى أَهْلِها َ إِذا حَکَمْتُمْ بفین امنفاس ان تحکمفوا باملفت ان اهلل
20
نلمّا یلظکم بف ان اهلل کان سمیلاً بصیرا»
براستى ختا بف شما رمان مىدهت کف امانشها را بف اهلش رد کنیت هنگفامى کفف میفان مفردع دا رى
مىکنیت ،بف هتامش دا رى کنیت .در حقیقش نیکو چی ى اسش کف ختا شما را بف آن پنت مىدهفت بترسفتى
کف ختا ،شنواى بیناسش.
کتاب هاى آسمانى بیانگر آیات ختا ملار امهیف اسش ،کف این امانتى اسش کف خفتاى تلفامى بفف اهفه هفر
کتابى سپرده از آنان میثاق گر تف کف بف گوش مردع برساننت ،از اهلش کتمان نکننت .می یهود بفف امانفشهفاى
امهیف کف بف دستدان سپرده شته بود خیانش کردنت با هلم بف این کف دین ختا توحیت اسفش ایفن همفان دینفی
اسش کف پیامبر اسالع بتان دهوت مىکنت ،ندانفهاى رسامش و را کف بف هنوان امانش دسش ایدان بود بایت بفف
مردع اهالع می کردنت ،کتمان نمودنت هال ه بر در دا رى بین مؤمنین مدرکین حکم را بف نفع مدفرکین داده،
دین بشپرستى را بهتر از دین توحیت قلمتاد نمودنت.21
پس با توجف بف این آیف تدکیه حکومش امرو ضر رو اسش بایت اجرا کننته احکاع امهفی ا فرادو باشفنت کفف در
امانش خیانش نکرده هتامش را اجرا کننت.
دو .ارسال رسل ،مقدمه برقراری عدالت اجتماعی
ختاو سبحان یکی از مهم ترین دستا ردهاو بلثش پیامبران را چنین تبیین می کنت:

« مَقَتْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِامْبَیِّنَاتِ َ أَن َمْنَا مَلَهُمُ امْکِتَابَ َ امْمِی َانَ مِیَقُوعَ امنَّاسُ بِامْقِسْط» 22
همانا ما پیامبران خود را با دالیه ر شن رستادیم با آنان کتاب تراز [ى تدفخیص حفق از باطفه]
ناز کردیم تا مردع بف هتامش برخی نت.
این آیف بیانگر این اسش کف ،ختا نت با ارسا رسه رستادن کتفاب میف ان دیفن را بفراو مفردع تدفریع
نموده با این غرض کف ،هم مردع بف قسط هتامش ر تار کننت هم مورد آزمفایش امهفی قفرار گیرنفت مدفخص
شود کف چف کسى ختاى را یارى مىکنت چف کسى از یارى سر باز می زنت  ،نی بیفان کنفت کفف امفر رسفامش از
آغاز خلقش پیوستف در بدر جریان داشتف بف طور متا ع از هر امتى جملى هتایش یا تف بسیارى اسق شتهانت.
درباره اژه می ان کف ختا نت آن را با کتاب ناز کرده  ،د احتما

جود دارد:

بازخوانی مبانی قرآنی «انقالب اسالمی»

احتما د ع :مراد از می ان دین اسش ،چون دین هبارت اسش از چی ى کف هقایت اهما اشفخاص بفا آنسفنجیته
مى شود این سنجش هم مایف قواع زنتگى سلیته انسان اجتماهى انفرادى اسش .امبتف این ملنفا بفا سفیاق آیفف
متلرض حا مردع از حیث خدوع قسا ت قل جتیش سههانگاریدان در امر دین اسش ،سازگارترمی باشت.
بر اساس این آیف شریفف کف در متینف ناز ش ته ،رستادن پیامبران ،ارائف ملجف ات نف کتفاب هفاو آسفمانی،
همگی مقتمف برقرارو هتامش اجتماهی اسش تا در سایف این امور حکومش اسالمی در جاملف تدکیه شود.23
سه .اولویت حکومت صالحان
«أ َمَنْ یَهْتِو إِمَی امْحَقِّ أحَقُّ أنْ یُتَّبَعَ أمَّنْ الَ یَهِتِّو إِالَّ أنْ یُهْتَو َمَا مَکُمْ کَیْ َ تَحْکُمُون»24
آیا کسی کف هتایش بف سوو حق میکنت براو پیر و شایستفتر اسفش یفا آن کفس کفف خفود هفتایش
نمیشود ،مگر هتایتش کننت؟ شما را چف میشود ،چگونف دا رو میکنیت؟
در این آیف ،یک نوع تنبف دهوت بف تفکر مراجلف بف جتان خود انسان اسش کف هر کس اگر بفف جفتان خفود
22حدید،آیه 25
 23المیزان فی تفسیر القرآن ،ج،19ص171
 24یونس/آیه 35
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احتما ا  :می ان همان تراز کف داراى د کفف اسش سنگینىها را با آن مىسنجنت آیف بیانگر این اسفش کفف
ما تراز را ناز کردیم تا مردع در ملامالت هتامش را رهایش کننت اهمیفش ایفن مسفئلف از آن جفایی اسفش کفف،
انسان طرتاَ موجودو اجتماهی اسش براو برطر کردن نیازهاو خود ناچار اسش کف با دیگفران ارتبفاط داشفتف
باشت با آن ها ملاملف مبادمف انجاع دهت ،کف قواع ملامالت مبادالت در خصوص کاالهایى کف بایفت زن شفود
بف این اسش کف نسبش میان آنها محفوظ شود ،کف با تراز این سنجش انجاع می شود.

مراجلف کنت ،خواهت یا ش کف کتاعیک از ا راد جاملف استحقاق رهبرو جاملف را دارد؛ آیا انسانهاو نمونفف آگفاه
حقطل سمبه راهنمایی بف راه حق ،براو رهبرو هتایش جاملف ،بهتر الیقتفر هسفتنت یفا آنهفا کفف در
گرداب مادیات غرق در جهه خود غوطف ر شته از حق سرپیچی میکننت شایستف رهبرو هستنت؟
چهار .حکومت ،حق انبیاء الهی
«یا دا ُدُ إِنَّا جَلَلْناكَ خَلیفَةً ِی امْأَرْضِ َاحْکُمْ بَیْنَ امنَّاسِ بِامْحَق»25
آیاتی کف درباره خلیفف امهی یحبش کرده ،ندان دهنته این اسش کف حکومفش بایفت در اختیفار کسفانی باشفت کفف
یفات اهما مستخل را ندان دهت آینف یفات ا باشت.
پس در نتیجف خلیفف ختا در زمین بایت متخلق بف اخالق ختا باشت ،آنچف ختا اراده مىکنفت ا اراده کنفت ،آنچفف
ختا حکم مىکنت ا همان را حکم کنت چون ختا همواره بف حق حکم مىکنت
ا نی ج بف حق حکم نکنت

بازخوانی مبانی قرآنی «انقالب اسالمی»

پس تلبیر قرآن درمورد جاندین ساختن دا د نی حضرت آدع در زمین ندان مىدهت کف حکومش بر زمین بایفت از
حکومش امهى سرچدمف گیرد .چنان کف اماع خمینی ره نی می رمایت :قرآن کتاب حکومش اسش.
پنج .لزوم داوطلب شدن صالحان برای حکومت:
قَا َ اجْلَلْنِی هَلَی خَ َائِنِ األرْضِ إِنّی حَفِیظٌ هَلِیمٌ * َکَیَمِکَ مَکَّنّا مِیُوسُ َ ِفی األرْضِ یَتَبَفوَّاُ مِنْهَفا حَیْفثُ
یَدَاءُ نُصِی ُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَدَاءُ َالَ نُضِیعُ أجْرَ امْمُحْسِنِینَ27
یوس گفش :مرا سرپرسش خ ائن سرزمین (مصر) قرار ده ،کف نگهتارنفته آگفاهمو ایفنگونفف مفا بفف
یوس در سرزمین (مصر) قترت دادیم کف هرجا میخواسش در آن من میگُ یت ( تصر میکرد) .مفا
رحمش خود را بف هر کس بخواهیم میبخدیم پاداش نیکوکاران را ضایع نمیکنیم.
حضرت یوس خود بف پادشاه مصر پیدنهاد داد کف ایدان را براو تصتو مسؤ میش انتخاب کنت .زیفرا ایدفان هفم
حفیظ بود؛ یلنی ما مردع را از حی میه اغیار حفظ میکرد ،نمیگیاشش ناهتامتی برقرار شفود هفم هلفیم
(آگاه) بود .یلنی درباره متیریش جاملف آگاهی کامه داشش نیازهاو جاملف را خوب درك میکرد.
از این آیف همیته می شود ا راد یامح ظیفف دارنت در یورت مهیا بودن شرایط ،بفراو اداره جاملفف اقفتاع کننفت

 25صِ،آیه 26
 26المیزان فی تفسیر القرآن ،ج،17ص195
 27یوسف،آیات  55و 56
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آ ردن " ا" بر سر جملف" َاحْکُمْ بَیْنَ امنَّاسِ بِامْحَقِّ" بیان کننت این اسش کف،حکم بفف حفق کفردن نتیجفف فرع
خال ش حکومش می باشت نی تصتیق کننت این امر اسش کف«،جله خال ش» این نیسفش کفف شفانیش مقفاع
خال ش بف ا داده بلکف مراد این اسش کف شانیتى را بف للیش برسانت هریف بر ز ظهور آن را بف ا بتهت.26

دا طل شونت.
شش .اعتالی نام خدا در جهان
ختاو سبحان در سوره توبف می رمایت:
«کَلِمَةُ املَّفِ هِیَ امْلُلْیا»28
تنها گفتار ( برنامف) ختا االسش.
این آیف دریتد بیان این مطل اسش کف ،کلمف ختا اال منصور اسش بىآنکف کسى آن را االیى مقاع
داده باشت کلمة اهلل همان یلنى دین  ،شرع رسو ا سش.پس ختا نت بف اسالع مسلمین را ه ت بخدیت.29
و .مبانی خاص قرآنی

بازخوانی مبانی قرآنی «انقالب اسالمی»

یک .پیشگیری از تسلط کفار بر مسلمانان
مَنْ یَجْلَهَ املَّفُ مِلْکا ِرینَ هَلَى امْمُؤْمِنینَ سَبیالً30
ختا هیچ راهى براى (تسلّط) کا ران بر مؤمنان قرار نتاده اسش.
این آیف یکی از احکاع امهی رابیان می کنت آن اینکف از زمان ن
کا ران هیچ گاه بر مومنان مسلط نخواهنت شت.

آیف تا ابت در دنیا مومنفان بفر کففار پیر زنفت

این احتما هم جود دارد کف چون نفی سبیه «نکره در سیاق نفى» اسش هاع باشت  ،یلنى منظور ایفن باشفت کفف
کفار نف در دنیا نف در آخرت مسلط بر مؤمنین نمىشونت مؤمنین بف اذن ختا دائما غامبنت ،امبتف ما داع کفف ملتف ع
بف موازع ایمان خود باشنت.31

 28توبه40 ،
 29مجمع البیان فى تفسیر القرآن ،ج، 11ص 98و نیز ر.ک به  :روض الجنان و روح الجنان فى تفسیرالقرآن ،ج ،9ص 25
 30نساء ،آیه141
 31المیزان/ج 5ص 116و نیز ر.ک به الفرقان فى تفسیر القرآن بالقرآن ،ج،7ص 392
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گیشتف از مبانی هاع کف بف طور کلی بر م ع تدکیه حکومش توسط مؤمنان دالمش داشش ،برخی آیفات قفرآن بفف
طور ملموس ترو بر شرایط چهار دهف قبه جاملف ایران قابه انطباق اسش بازخوانی این آموزه هفاو قرآنفی مفی
توانت مدر هیش نظاع اسالمی را تبیین نمایت:

رهنگفى اقتصفادى

بازخوانی مبانی قرآنی «انقالب اسالمی»

 32آل عمران،آیه 104
 33بقره،آیه 247
 34بقره ،آیه 124
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پس از آیف استفاده می شود کف کا ران نف تنها از نظر منطق بلکف از نظر نظامى سیاسى
خالیف از هیچ نظر نبایت بر ا راد با ایمان ،مسلط شونت.
دو .لزوم اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر:
« َمْتَکُنْ مِنْکُمْ اُمَّةٌ یَتْهُونَ إِمَی امْخَیْرِ َیَأمُرُ نَ بِامْمَلْرُ ِ َیَنْهَوْنَ هَنِ امْمُنْکَرِ َاُ ْمَئِکَ هُمُ امْمُفْلِحُونَ»32
نهفی از منکفر کننفت .آنهفا همفان
بایت از میان شما ،جملی دهوت بفف نیکفی امفر بفف ملفر
رستگاراننت.
از این آیف بف خوبی «م ع برپایی حکومش اسفالمی» اسفتفاده مفیشفود؛ چفون بفت ن یفک حکومفش یفامح
نهی از منکر انجاع داد
هتامشمتار ،نمیتوان امر بف ملر
.
سه .ویژگی های حاکم الهی
در ماجراو برگ یتن حضرت طاموت بف هنوان جاندین یکی از پیامبران امهی ،اشارات مطیففی بفف مسفأمف حکومفش
امهی جود دارد:
« َقَا َ مَهُمْ نَبِیُّهُمْ إِنَّ اهللَ قَتْ بَلَثَ مَکُمْ طَامُوتَ مَلِکاً قَامُوا أنّی یَکُونُ مَفُ امْمُلْکُ هَلَیْنَا َنَحْنُ أحَفقُّ بِامْمُلْفکِ
مِنْفُ َمَمْ یُؤْتَ سَلَةً مِنَ امْمَا ِ قَا َ إِنَّ اهللَ ایْطَفَاهُ هَلَیْکُمْ َزَادَهُ بَسْطَةً ِی امْلِلْمِ َامْجِسْمِ َاهللُ یُؤْتِی مُلْکَففُ
مَنْ یَدَاءُ َاهللُ َاسِعٌ هَلِیم»33
در این آیف چنت نکتف قابه توجف اسش:
ا اینکف گر چف مردع از پیامبر تقاضاو تلیین جاندین کردنت اما چنین جواب شنیتنت« :إنّ اهلل قت بلفث» .یلنفی
حق حاکمیش قط ما ختا اسش.
د ع اینکف این حاکمیش بر اساس میاقش ،تقوا هلم اسش ،نف با ز ر قترت مفا فرا ان ،در نتیجفف ،آگاهفان
بایت حاکم باشنت نف ظاممین جاهلین.
میا در یورت نبودن ملصوع ،میاقش رهبرو جاملف بر د ش هلماو یامح متقی گیاشتف شته اسش.
چهار .ممنوعیت حکومت ظالمان
ختاو سبحان در سوره بقره خطاب بف حضرت ابراهیم ع چنین می رمایت:
«قَا َ إِنّی جَاهِلُکَ مِلنّاسِ إِمَاماً قَا َ َمِنْ ذُرِّیَّتِی قَا َ الَ یَنَا ُ هَهْتِو امظّامِمِینَ» 34
استتالمی کف از « :ال یَنا ُ هَهْتِو امظَّامِمِینَ»براو اینکف حکومش رهبرو بف ظاممان نمی رسفترا مفی تفوان ایفن
گونف بیان کرد:
*ظاممان اهلیش شایستگی امامش را نتارنت.
*امامش رهبرو بف یورت مطلق بت ن هیچ قیتو بف غیر ظاممان نمی رست.

بازخوانی مبانی قرآنی «انقالب اسالمی»

« ختا نت بف مومن سف خصلش داده اسش :ه ت در دنیا ،الح رستگارو در آخفرت هیبفش در قلفوب
ظاممین؛ سپس اماع باقر ع آیف َ مِلَّفِ امْلِ َّۀُ َ مِرَسُومِفِ َ مِلْمُؤْمِنِینَ را تال ت کردنت»38.

 35الفرقان فى تفسیر القرآن بالقرآن  ،ج ، 2ص130
 36تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب ،ج، 2ص 139
 37منافقون،آیه 8
 38تفسیر نور الثقلین ،ج،5ص 336
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*پس در نتیجف رهبرو امامش بف یورت مطلق بت ن هیج قیتو بف ظامم بف غیر ظامم با داشفتن شایسفتگی
الزع می رست آن ها ا رادو هستنت کف کف از طر ختا بف هنوان اماع انتخاب شته باشنت.35
از این آیف ،بف خوبی استفاده میشود کف رهبرو یک جاملف بف ا راد ظامم بیتقوا محوّ نمیشود .میا ایفن آیفف،
اضح امبطالن بودن نظریف استیال را بف خوبی ندان میدهت؛ چون نظریف استیال مفیگویفت :اگفر کسفی بفا ز ر
کودتا از یک حاکم دیگر ،قترت را بف دسش گر ش آن را سرنگون کرد خودش زمامتار جاملف شت ،اطاهفش از
این حاکم الزع ضر رو اسش؛ چون ا ا میاالمر اسش.
در ر ایتی از ابی جلفر (هلیف امسّالع) آمته اسش:
«سخن ختا نت در مورد«ال یَنا ُ هَهْتِو امظَّامِمِینَ» بیانگر این اسفش کفف امفاع رهبفر ظفامم نمفی-
باشت».36
پنج .ذلت ناپذیری:
« َ مِلَّفِ امْلِ َّۀُ َ مِرَسُومِفِ َ مِلْمُؤْمِنینَ»37
این آیف ه ت ب رگی را تنها منحصر در ختا،رسو ختا مومنان کرده اسش ،کف بفا توجفف بفف آیفف هف ت
ذمش ناپییرو از یژگی مومنان اسش .از این ر مومنان هیچ گاه تحش حکومش ظاممان کا ران قرار نمی گیرنفت،
بلکف حکومش تنها شایستف آن ها اسش .در حتیثی از ابی جلفر (هلیف امسالع) آمته اسش:

نتیجه:
انقالب اسالمی ایران بر مبانی قرآنی مبانی چون ،ذمش ناپییرو ،ممنوهیش حکومش ظاممان ،مف ع اجفراو ریضفف
نهی از منکر ،پیدگیرو از تسلط کفار بر مسلمانان ،اهفتالو نفاع خفتا در جهفان  ،مف ع دا طلف
امر بف ملر
شتن یامحان براو حکومش استوار اسش .کف همگی بیان کننته این اسش کف حکومش بایت در دسش کسفانی قفرار
گیرد کف دین را بدناسنت هال ه بر این در جاملف ان را اجرا کننت در مقابه حکومش ظاممان کففار بفا انگیف ه
امهی بف منظور تحقق بخدیتن دین ختا قیاع کرده حکومتی امهی تدکیه دهنت در این راه از تلتاد قفترت
دشمنان نهراسنت ؛ چرا کف دین ÷یر ان دین امهی هیچ گاه مغلوب دشفمنان کفا ران نخواهنفت شفت همفواره
پیر زنت این هته امهی اسش..
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