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﹞︡﹆﹞﹤ 

لحـاظ   بـه  .انـد  داشـته شـیعی   -سـازي اسـالمی  نقش مهمی در دولت ،علویان و سادات
 هـا  قیـام سـادات در   علویـان و  درپـی  پـی  هـاي  شکسـت  تاریخی، همواره به حوادث تلخ و

 سـازي  دولـت  جهـت در  ویـژه سیاسی بـه   هاي عرصه در را اما موفقیت آنان ،نگریسته شده
عرصه، نسبت به دیگر مسـلمانان   این دران و سادات نقش علوی که درحالی ،اندنادیده گرفته

، تحت تـأثیر حادثـه   زمینهشاید به آن علت که نقش علویان در این  ؛بوده است گیرتر چشم
 تـأثیر به ظاهر ناکـام علـوي پـس از آن، قـرار گرفتـه یـا شـاید تحـت          هاي قیامعاشورا و 

 بویـه  آل، مانند دولت اند گرفتهشکل  شیعیان غیرعلوي توسط ،مقتدر دیگر شیعی هاي دولت
. یا دولت صفویه هرچند در سادات بودن یـا نبـودن صـفویان، جـاي بحـث و تأمـل اسـت       

شود،  توجهدیگر  هاي زاویهو از  تر عمیقنقش علویان و سادات به صورت به ، اگر هرحال به
 بعدي و نیز در عصر حاضـر،  هاي دورانهم در سده نخستین تاریخ اسالم و هم در  توان می

 البتـه . انـد نهـاده   بنیـان  این دو دسـته مقتدر اسالمی ـ شیعی در نظر گرفت که    هاي دولت
 ؛نمـود  وجو جست سادات وعلویان  خود در مسألهپیرامون این  توان میرا  دیگري هاي علت

 پیونـد  ومقـام   انـد  نخواستهکه  تعالی حقبلند و اخالص نیت آنان در برابر  هاي آرمانمانند 
 گـذار  بنیـان در وجود  ،نمونه و مصداق کامل این سخن. به رخ جامعه بکشانندرا  شان نسبی

 در گـاه  هـیچ تجلی یافتـه کـه    ;خمینیدولت مقتدر جمهوري اسالمی ایران حضرت امام 
  .زمینه سخن به میان نیاورد این

ـ نکته دیگر این  اقصـی شـیعی، دولـت ادریسـیان درمغـرب      که منظور از دولت اسالمی 
 مصـر  در، دولـت فاطمیـان   )ق 250ـ   316( طبرسـتان  دردولت علویـان   ،)ق172ـ   375(
 نیز منظور از علویان .است) ش 1358( ایران درو دولت جمهوري اسالمی ) ق297ـ    567(

 8فاطمـه زهـرا   حضـرت  و 7که فقط از نسل حضرت امام علی ساداتیندآن دسته از 
از شـیعه بـودن ایـن     غرض چنینهم .خارجند، بقیه سادات از موضوع بحث بنابراین. باشند
  .زیدي و اسماعیلی است ، اعم از شیعه امامیه،ها دولت
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  ـ ︫﹫︺﹩ ﹨︀ی ا︨﹑﹝﹩ ︑︃︨﹫︦ دو﹜️ ︨︀دات در و ︻﹙﹢︀ن ﹡﹆︩ ﹝︧︐﹆﹫﹛
چنـد مؤلفـه    قالـب  دراسالمی ـ شیعی را    هاي دولت تأسیس درعوامل موفقیت علویان 

  :تبیین نمود توان می

  ︠﹢ا﹨﹩ ︻︡ا﹜️ ︨︐﹫︤ی و ︸﹙﹛. 1
جهـت حمایـت از    هـاي حکـام جـور، در    برابر دسـتگاه  سادات در ستیزي علویان و ظلم 
بـه   عییهاي اسـالمی ـ شـ    یکی از عوامل اساسی در جهت تأسیس دولت ،هاي مردمی توده

یـک ویژگـی و    دیـدگاه عقلـی،   هـم از  ستیزي هم به لحاظ اعتقادي و ظلم .آید حساب می
ـ  ،گـذر از ایـن ره  شـود مـی ارزش شـمرده   ان بـراي حمایـت از مظلومـان و قشـرهاي     علوی

هـاي علویـان، ماهیـت     اصوالً بعضـی از قیـام  . خاستند پذیر و محروم جامعه به پا می آسیب
گـذار حکومـت علویـان در     ، قیام حسن بـن زیـد بنیـان   براي مثال .ستیزانه داشته استظلم

د بـن اوس  محمـ  مورد ستمبه علت درخواست مردم به ویژه کسانی آغاز شد که  ،طبرستان
 روستاییان را زیر فشار گذاشت، ،که فرستاده حکومت علت تشدید شد و به این بلخی بودند

 راروسـتاییان   مراتـع  هـا و  جنگل ،خراج را سه برابر وضع کرد و حتی اراضی موات مالیات و
  )365 :1994 ؛ ابن اثیر،365ـ  364: 1988طبري، ( .به عنوان ملک دولت ضبط کرد

  :آمده، گفتند ، مردم طبرستان نزد یکی از علویان به نام محمد بن ابراهیمبه همین مناسبت
، ا︗ـ︡اد︑︀ن  و آ︋ـ︀ و  ︫ـ﹞︀  و︋﹥ ︗ـ︀ن آ﹝ـ︡﹛    ،﹝︀ از ︸﹙﹛ ︗﹞︀︻️ ﹝﹞︡ او︨﹩

﹋ـ﹥ ︨ـ﹫︡ وا﹐ـ﹩ از آل     ︠﹢ا﹨﹫﹛ ﹝﹩و ﹝︀  ا︡ ︋﹢ده﹨﹞﹢اره ﹝﹆︐︡ای ا﹨﹏ ا︨﹑م 
︡﹝﹞  ︣دا﹡﹫﹛ ︑︀  ︠﹢د ︋︣را﹎ ﹜﹋︀ـ︡ و ا﹎ـ︣   ﹝︀ ︋﹥ ︻︡ا﹜️ ر﹁︐ـ︀  ︋﹫﹟ در︀﹝﹡ ر

︡︣︢︍︋ در︠﹢ا︨️ ﹝︀ را ︀﹝︫، ︀﹝︫ ️﹋︣ ︀︋، آ﹡ـ︀ن   ︋﹫ـ︡اد﹎︣ی  ︸﹙﹛ و ︣  ﹝ـ︀  ︋ـ
︡129 :1361﹝︣︻︪﹩، ( .﹝︣︑﹀︹ ︠﹢ا﹨︡ ﹎︣د (  
جـا را بـه دامـن    منطقه، ساکنان آن آن درداران عباسی درواقع عملکرد و رفتار بد استان

  )206: 1383تقوش، ( .علویان انداخت و با آنان، بیعت نمودند
دیده قشرهاي ستم ویژه بهنگاه عموم جامعه  ،دستگاه عباسیان برابر دریستادگی علویان ا

زیـدي و   هاي فرقهگرویدن مردم به  عوامل ازکه یکی اي  گونهبه  ؛به خود معطوف نمود را
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. اسماعیلی یا بهتر بگوییم علویان، همان نارضایتی مردم از چگونگی حکومت عباسیان بـود 
تـر از دیگـران   به مراتب بـیش  پیشه، ستم هايود علویان از ایادي حکومتالبته نارضایتی خ

عقایـد   گسـترش  ورا بـراي تـأمین امنیـت    هـا   پناهگاه ترین دورافتاده ،بود و به همین دلیل
  )207: 1383تقوش، (. خویش برگزیدند

گیـري قاطعانـه امـام     تـوان بـه موضـع    مـی  ،و سـادات ستیزي علویان  هاي بارز ظلم نمونه از
- حمایـت از سـتم   سـتیزي وي و  ظلـم . شاهی پهلوي اشاره نمود در برابر دستگاه ستم ;خمینی
 هـاي علمیـه، از فاجعـه مدرسـه فیضـیه و کشـتار مـردم و        به ویژه علما و طالب حوزه دیدگان

تـاریخ   دهنـده، در  ایـن فاجعـه تکـان    .شـد  7عزاداران به مناسبت سالگرد شهادت امام صادق
بـدین شـکل کـه کمانـدوهاي رژیـم      . ایـران ثبـت گردیـده اسـت    اجتمـاعی مـردم    - سیاسی 

چوب مسـلح بودنـد، هنگـام عـزاداري وارد      که به چاقو و شاهی، با لباس کشاورزان، درحالی ستم
زمـان  هم) 555: 1ج ،1377منصوري، ( .روحانیان پرداختند فیضیه شده، به کشتار مردم و مدرسه

مـورد   7هنگام مراسم عزاداري حضرت امام صـادق با این فاجعه، تعدادي از مساجد تبریز نیز 
اي از مأموران ساواك و شهربانی قرار گرفـت و آنـان بـا ورود بـه مدرسـه طالبیـه آن        حمله عده

ضـمن تـأثر و انـدوه     ;امام خمینـی ) 558: 1ج ،1377منصوري، ( .شهر، با طالب درگیر شدند
   :نین خطاب کردشاهی چ واکنش بسیار تندي نشان داد و به دستگاه ستم شدید،

 ﹤﹚﹝ ﹤︨︡ر﹞ ︣ا ︋﹥ ﹝︣دم و﹩﹞ ︡﹠﹠﹋  را  7︮ـ︀دق و ﹝︖﹙︦ ︨﹢﹎﹢اری ا﹝︀م
  ؟ ﹋︪﹠︡ ﹝﹩و ︵﹑ب را  ﹎﹠︀ه ︋﹩و ︣ا ﹝︣دم  ز﹡﹠︡ ﹝﹩︋︣﹨﹛ 

قصد داشتند بـه مدرسـه فیضـیه     ،هنگام درگیري، براي حمایت از مردم و طالبایشان 
. از خـروج ایشـان از خانـه شـدند    امام، با اصـرار زیـاد مـانع     منزل دربروند اما افراد حاضر 

و  ظلـم  و فاجعـه فیضـیه،   1342از قیـام پـانزده خـرداد     بعـد ) 559: 1ج ،1377منصوري، (
همـین روز، کشـتار و قتـل مـردم      در .شـد  مـی روز افزوده روزبه شاهی ستمجنایات دستگاه 

 خـون  ،و نفربرهاي ارتشی بـه داخـل جمعیـت    ها تانکبا ورود ؛ بود انگیز وحشتمشهد نیز 
  )72: 1384سکندري و ذاکري داد، ( .گون نمودرا سرخ ها خیابان فرش سنگمردم 

ترین مصـداق ظلـم و جنایـت     هاي ساواك بود که از بزرگ تر، شکنجهاز همه وحشتناك
ها،  ضرب جرح هاي طوالنی، جمعی، حبس هاي دسته اعدام. آید رژیم علیه مردم به حساب می
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با کسانی کـه   )157 :1377شیرخانی، ( رهاي خالف عفتحتی کا ها و حرمتی ها، بی هتاکی
. شدند، از دیگر مصادیق برخورد وحشیانه رژیم علیـه مـردم بـود   دستگیر و بازجویی قرا می

پاشیدن اسید به صورت یکی از روحانیان قـم، از   )83: 1371دفتر ادبیات انقالب اسالمی، (
هاي  درباره شکنجه )85: 1371سالمی،دفتر ادبیات انقالب ا( .دیگرجنایات رژیم پهلوي است

. روحـی بـود   ها، جسمی و برخی شکنجه. همین عنوان نوشته شده است رژیم شاه، کتابی با
هاي ناموسی، توهین به رهبران دینی، واداشتن زندانیان به توهین ازجمله فحاشی و توهین

تن حیوانـات بـه داخـل    جلوگیري از اقامه نماز، ترساندن زندانیان، انداخ علیه رهبران مبارز،
فرزنـدان زنـدانی،    سلول زندانیان، وانمود کردن به اعدام متهم، تهدید بـه دسـتگیري زن و  

خـوابی،   واداشتن زندانی به شکنجه اطرافیان، آمدن با حالت بسیار زننده به اتاق زنـان، بـی  
دیگر و پا و  لگد، شکستن دست  شکنجه با مشت و ها، شکنجه اطرافیان زندانی،بستن چشم

آویزان کردن، شـکنجه بـا ابزارهـایی ماننـد      اعضا مثل دندان، فروبردن سر زندانی زیر آب،
  )184-155: 1386پور، صمدي(. گیر، قیچی جراحی و روغن جوشان ناخن

سـتیزي   اوج ظلم. برابر ظلم و استبداد مبارزه نمود همواره در ;از آن طرف، امام خمینی
این زمینـه،   وي در. یابد الیحه کاپیتوالسیون تجلی می مخالفت با استکبارستیزي وي در و

زده قلمداد نمود که باعث گردید تا ملـت ایـران    دولت شاهنشاهی را حکومتی مزدور و غرب
با توجه به همین جنایات،  )332: 1378رجبی، . (برابر امریکاییان احساس حقارت نمایند در

  : بعد از پیروزي انقالب فرمود
︋﹥ د︨ـ️   ،در︋﹠︡ ﹝︷﹙﹢م ﹨︀ی ﹝﹙️﹋﹥ ﹝﹆︡رات  ﹋﹠﹫﹛ ﹝﹩﹩ ﹝︀ در ︻︭︣ی ز﹡︡﹎

 ﹩︐︪﹞️︀﹠︗ ﹤︪﹫︎  ️﹫︺︊︨ ـ﹩ ︾︀﹜ـ︉ ا︨ـ️    آ﹡︀ن ︋︣﹋﹥ ︠﹢ی﹞  ︡  در﹝ـ︀  . ︋︀︫ـ
﹩︴﹫﹞  ︡ار﹡︡ ﹋﹠﹫﹛ ﹝﹩﹎︢ران﹡ ﹅ ـ︣   ،﹋﹥ ﹝︷﹙﹢﹝︀ن ﹋﹥ ︗︣﹝﹩ ︗︤ د﹁︀ع ازز

﹜︐︨ ﹤﹝﹊ ︣ان ︠︣د﹎﹩﹞ ︡﹡﹢︫) . 23 :18ا﹝︀م ︠﹞﹫﹠﹩، ج(  
معنـوي   هاي ارزشجمله  از سادات وعلویان  ستیزي ظلم، گفته شدهبا عنایت به مطالب 

. داشته اسـت  پی درکه همواره واکنش متقابل مردم را به عنوان پاداش نیز  هبود عقالنی و
 جایگـاه  وپاس داشتن احتـرام   سادات، وعلویان  ستیزي ظلم برابر درپاداش مردم  ترین مهم

از حاکمـان و   بسـیاري و  ره مردمبوده که هموا اهللا رسولاجتماعی آنان به عنوان ذریه 
  )1154 -1151: 1392عابدي،( .داشتندمیپاس  پادشاهان
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2 .﹩﹠︣م ︨︀﹐ری د﹞  
 ؛آن نقش اصـلی را بـه عهـده دارنـد     ساالري، حکومتی است که مردم در مردم منظور از

جمشـیدي،  ( ؛پردازند با تدبیر به آن می، بدین معنا که مردم بر سرنوشت خویش حاکم بوده
هاي علویان و سادات  تأسیس دولت دربارهتوان  دیگر را که می عامل رو، ینازا) 651 :1384

 ؛هاي آنان به علویان و سـادات اسـت   ، تحرك مردم و اقبال و گرایشکردتحلیل  بررسی و
 ها، همراهـی و  هاي مختلف به ویژه در قیام زیرا مردم همواره علویان و سادات را در جریان

هاي  توان گفت حمایت در این دیدگاه، می) 7: 1385مقدم و دیگران، ( .نمودند پشتیبانی می
هـاي   هـاي قـوي در اقـدامات مبـارزاتی و قیـام      و اهـرم  هاي محرك مردمی به عنوان نیرو

هـاي   تأسـیس دولـت   در ،گـذر، علویـان و سـادات   علویان و سادات نقش داشته و از این ره
  .اسالمی ـ شیعی توفیق یافتند

مختلـف بـه ویـژه در     هـاي  عرصـه در  سادات ومردمی از علویان  ايه حمایتتحرك و 
 بـر تاریخی است که همواره اتفاق افتـاده و   انکارناپذیر هاي واقعیتاز  ،مبارزاتی هاي عرصه
از آنـان   ،اقدام دیگـر، سـراغ مـردم و قبایـل رفتـه      مبنا، علویان و سادات قبل از هر همین

ادریسـیان در مغـرب و   کـه  چنـان  هـم ) 138 :1378محرمـی،  ( .آوردنـد  میدعوت به عمل 
خـویش را بنیـان    هـاي  دولتمردم و قبایل،  هاي پشتیبانی و ها حمایت، با مصر درفاطمیان 

خلدون طالبیـان پـس از عزیمـت از مشـرق و     ابنبه گفته  )40: 2ج، 1374یعقوبی،( .نهادند
 فـرا  دور خـویش  را بـه  مـردم  کوشـیدند و مرکز خالفت، در بازستاندن خالفت از عباسیان 

و چندین بار قیام کردند و دولـت آنـان را اسـتوار     پذیرفتنددعوت آنان را  نیز مردم .خواندند
 از فاطمیـان،  »صنهاجه«و  »کتامه«از ادریسیان و قبایل  »مغلیه«و  »اوربه«قبایل . نمودند
با  ،تاندر طبرس علویان چنین،هم )300، 1ج، 1354ابن خلدون،. (هستندبارز آن  هاي نمونه
عباسـی، متحـد    مجریـان و کـارگزاران  ابتدا آنان را در برابـر   ،از نارضایتی مردم گیري بهره

شهرها و مناطق یکـی   تصرف ودرخشان سیاسی و نظامی  هاي پیروزيو پس از  ندگردانید
. دولـت علـوي را در طبرسـتان بنیـاد نهادنـد     ) 558: 2ج، 1374مسـعودي، ( دیگريپس از 

  )365: 1361؛ مرعشی، 362: 5 ج، 988طبري،(
حضور مردم و پشتیبانی آنان به عنوان نیروي محرك در نهضت فکري و حرکت انقالبی 
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سـاالري دینـی از    دیگر، مردمـی بـودن و مـردم    عبارت به. نیز برجسته است ;امام خمینی
ایـن   در) 91: 1392عابـدي، ( .هاي انقالب و تأسیس دولت جمهوري اسالمی اسـت  ویژگی

به نقش و جایگاه مردم در انقالب و تأسیس دولت جمهوري اسالمی  ;خمینیزمینه، امام 
هاي دینی و  در واقع، وي وظایف شرعی مردم را در برابر مسئولیت. العاده اهتمام داشت فوق

  : فرماید جهت حفظ، دوام و بقاي دولت اسالمی، خاطرنشان نموده، می شان در اجتماعی

﹡︷︀رت ﹋﹠﹠ـ︡ ﹋ـ﹥ ﹝ـ﹟ ـ﹉      ؛ا﹝﹢ر ا﹟ ︣︋﹨﹞﹥ ﹝︣دم ﹝﹣︸﹀﹠︡ ﹋﹥ ﹡︷︀رت ﹋﹠﹠︡ 
︀︎️ را ﹋ـ︕   :﹝﹙️ ﹝﹣︸︿ ا︨️ ﹋﹥ ︋﹍﹢︀︎. ︡﹛ را ﹋﹠︀ر ﹎︢ا︫︐﹛، ﹋︕ ﹎︢ا︫︐﹛

﹟﹋ ︶﹀ ـ﹟ ﹡﹊︐ـ﹥ ︑﹢︗ـ﹥        ،﹎︢ا︫︐﹩، ︠﹢دت راـ︡ ﹋ـ﹥ ︋ـ﹥ ا﹠﹀︸﹣﹞ ️﹚﹞ ﹤﹝﹨
ــ﹠︡   ــ︐﹥ ︋︀︫ ــ﹥ دردا︫ ﹝﹨ ︀ــ ــ﹥ ا﹐ ﹩﹋︀ر﹨ ﹋  ️ ــ ــ﹑م ا︨ ــ﹥ ا︨ ــ﹢ط ︋  .»ن ﹝︣︋

  )48: 1385ا﹞︡ی،(

  ︀︎︡اری. 3
 در آنـان . قابـل بررسـی اسـت    نیـز  حـاکم  هاي قدرت برابر درو سادات پایداري علویان 

حتی در مواردي که پاداش و پیروزي هم  ؛مقاومت نشان دادند خود ازمختلف  هايوضعیت
-مـی جور به مبـارزه   هاي حکومتهمواره در تقابل با  به عبارت دیگر، .آوردند نمی دست به

 آنـان  هرچنـد . یافتنـد  مـی یس حکومت توفیق و تأس سازي دولتو گاهی در زمینه  ندپرداخت
 ،فـخ  شـهید  ونفـس زکیـه    هـاي  یحیی، قیـام زید شهید و فرزندش  هاي قیامسلسله  از بعد
اطـراف و   هـاي  سـرزمین اغلب بدون نتیجه بود و خـود در   ،را که به راه انداختند هایی قیام

باعـث پیـروزي در    آنـان،  پایداريهم  باز )300: 2ج، 1374مسعودي،( .مرزها پراکنده شدند
یکـی از  . را در تأسیس حکومـت، تثبیـت نمـود    شان توانمندي وگردید  ها قیامبعضی از این 

   :نگاشته است گرانپژوهش

︡     ،︨︀دات در ز﹝︀ن ︻︊︀︨﹫︀ن ﹨︀ی ﹇﹫︀م از︋︧﹫︀ری   ؛﹝﹠︖ـ︣ ︋ـ﹥ ︫﹊︧ـ️ ﹎︣دـ
 ﹟︊︩ا﹝︀ ︋︣︠﹩ از ا﹠︗ ،︀﹨ ︨︡︀دات ﹎︣د ︳︨﹢︑ ️﹞﹢﹊ ﹏﹫﹊︪︑ ﹤︋ ︣︖﹠﹞؛ 
و ﹁︀︵﹞﹫ـ︀ن در   ︵︊︨︣ـ︐︀ن  در﹝︽ـ︣ب، ︻﹙﹢ـ︀ن    ادر︧ـ﹫︀ن در ﹝︀﹡﹠︡ ﹊﹢﹝ـ️  

  ) 73: ١٣٧٨،﹋﹙﹫﹠﹩ ا﹐︨﹑م ︔﹆﹥︋︤ر﹎︡ا︫️  ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︋﹫﹟﹋﹠﹍︣ه (﹝︭︣ 
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طول سفر دید، موفقیت ادریـس دوم کـه    هایی که در موفقیت ادریس اول بعد از سختی
دولت «لدون خحتی قبل از تولد از سوي قبایل بربر به عنوان رهبر برگزیده شد و به گفته ابن

یا موفقیت عبیداهللا مهدي پس ) 3:9ج ،1363بن خلدون،ا(»او و فرزندانش شوکتی تمام یافت
از تعقیب شدید توسط عباسیان و به زندان افکندن او که باز هم سرانجام به عنـوان اولـین   

هایی که در جریان نبـرد   یا پیروزي )22: 1ج ،1378ابن حماد،( .خلیفه فاطمیان برگزیده شد
 ؛364: 5، ج1988طبـري، ( .داران عباسی نصیب آنان گردیدویان طبرستان در برابر طرفعل

هاي اسالمی  ها، تأسیس دولتتداوم آن ها و در هرکدام از این قیام) 365: 4، ج1994ابن اثیر،
  .شود ـ شیعی، موفقیت و پاداشی در برابر رفتار عملکرد سیاسی آنان، شمرده می

ـ   تـوان  مـی را  ;خمینیانقالبی امام  فکري و نهضت در پایداري  نظـر  در یطـی مراحل
 1341 سـال  درایـالتی و والیتـی    هـاي  انجمنلغو فوري الیحه  وي،اولین موفقیت  :گرفت

 ازرا حـذف نمایـد کـه    » اسـالم «قید کلمه  خواست میبه موجب این طرح، رژیم شاه  .بود
 گـروه با به صحنه کشاندن  ;خمینیامام  بود؛ و انتخاب شوندگان کنندگان انتخاب شرایط

 ایـن  ازو رژیم  نمود وادار نشینی عقبدینی در برابر این طرح، رژیم را به  عالمان ازوسیعی 
 در برابر رژیم و تحـریم  ایشانمخالفت علنی  )154 :1382قلی پور، . (طرح، دست برداشت

در تاریخ  با حضور مراجع و علماي قم، موفقیت دیگري ،رژیم پیشنهاديبرگزاري رفراندوم 
 گیـري  شکل، تر مهماز همه  )162 :1382قلی پور،( .گردد میقلمداد  ;سیاسی انقالب امام

هتـک حرمـت    دربـاره رانـی  طـی سـخن   ;امام خمینـی  قیام پانزده خرداد بود که در آن،
رژیم پهلـوي  ، واقعه کربال تشبیه کرده هرا ب آنمأموران رژیم به مدرسه فیضیه و روحانیت، 

 هـاي  واکـنش  بـا . وي انجامیده اسرائیل معرفی نمودند که البته به دستگیري نشاندرا دست
ایـن  . و قم به راه افتـاد  تهران درقیام پانزده خرداد شکل گرفت و تظاهرات وسیعی  ;امام

) 162: 1382قلی پور،( .کشیده شد خون وتظاهرات با حمله نیروهاي نظامی رژیم به خاك 
بـود کـه زمینـه را بـراي فـروریختن       ;امامبزرگ  هاي قیتموف ازیکی  ،قیام پانزده خرداد

  .نظام استبدادي فراهم ساخت هاي پایه
دسـتگیري   جریـان  دربرانگیختن احساسات علما و مراجـع بـود کـه     ويموفقیت دیگر 

را  عـراق   وایـران   علمـاي  ومراجـع   ها، شخصیتگسترده  هاي واکنشایشان اتفاق افتاد و 
و کشـتار مـردم را    ويدسـتگیري   هـایی،  تلگـرام و  هـا  اعالمیـه آنان با صدور . درپی داشت
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 در ،سراسـر کشـور   علمـاي  ومراجع  ترین برجستهدیگر، جمعی از  سوي از. محکوم نمودند
و چندین ماه بـه بحـث و    کردند  به تهران مهاجرت ;اماماعتراض به دستگیري حضرت 

  ) 291: 1ج، 1378رجبی،( .مناظره پرداختند
 )337: 1ج، 1378رجبـی، ( ترکیـه به  1343آبان  سیزدهدر  امریکا دستور با ;تبعید امام

 دوران تبعید را به یک فرصت تبـدیل نمـود و در حقیقـت،    ويزیرا  ؛بود ها موفقیتاز دیگر 
را به حرکت فکري و انقالبی خـویش   المللی بینعموم مردم به ویژه مجامع جهانی و  نگاه

 وعلویـان   توسـط اسـالمی ـ شـیعی     هاي دولت تأسیس فرایندبه هرحال، . معطوف ساخت
  .تحقق یافته است ها موفقیتو  ها سختیبا  همراه سادات

  ︨﹫︀︨﹩ ︑︺﹆﹏ و︫﹠︀︨﹩ ︸︣﹁﹫️. 4
از دیگـر   سـازي،  دولـت  جهـت سیاسـی علویـان و سـادات در     تعقـل  وشناسـی  ظرفیـت 

هـم   ،مختلف در ابعاد داین مسأله را بای. احتمال موفقیت آنان را باال برد است که هایی علت
بررسـی و   شـناختی،  روانو  شـناختی  جامعـه و محیطی و هم به لحـاظ   ژئوپلیتیکبه لحاظ 

 دورتـرین  فاطمیـان،  وکه چرا ادریسیان  گردد می، این سؤال مطرح اول در بعد. کردتحلیل 
حکومـت برگزیدنـد؟ سـؤال     تأسیس ومنطقه نسبت به مرکز خالفت عباسیان را براي قیام 

 وقیـام   را بـراي طبرسـتان   دلیـل منطقـه مـرزي و کوهسـتانی     به چه یاندیگر اینکه، علو
  ؟ انتخاب کردندحکومت  تأسیس

بـه دسـت    از منظر ابن خلـدون  توان می شناسی، موقعیترا به لحاظ ها  پرسشپاسخ این 
منطقـه یـا نقطـه مـرزي را      دورتـرین او معتقد است که اگر فردي از خاندان معروف، . آورد

ـ   د، اهـالی آن منطقـه، بـدون درنـگ دور او را گرفتـه، قیـام را بـه ثمـر         براي قیـام برگزین
دور بـرود، مـردم دور او جمـع     سـرزمین  دراگر  ،فردي از خاندان برجسته« مثالً رسانند؛ می
سـلطنت وي   درگمارند و به هیچ رو میگذاري دولتی به نام وي همت بنیان در گردند ومی

  ) 300: 1ج ،1354ابن خلدون،(».ورزندمیطمع ن
علویان طبرسـتان   شناخت و انتخاب ادریسیان، فاطمیان و: توان گفت با این نگرش، می

شناسی سیاسی، یک  شناسی و جامعههاي مورد نظرشان، بر اساس ظرفیت نسبت به سرزمین
زیـرا شـناخت علویـان و سـادات از      شده بوده اسـت؛ حساب انتخاب کامالً آگاهانه، دقیق و
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و سـپس بـه    7ژه مردم مغرب و قبایل بربر، به زمان حضـرت علـی  مردمان منطقه به وی
دنیـا  ابی«معروف به  »علی بن عثمان«براي مثال، . گردد دوران امامان هفتم و هشتم برمی

الغُمـیش،  ( .بـود  7از اهـالی بربـر و راوي مسـتقیم احادیـث امـام علـی      » المعمرالمغربی
جنگ  که در» الصنعنیحنَش«روف به مع 7یکی از شاگردان امام علی یا )94 -1388:86

چنین امامـان بـا بربرهـا    هم. حضرت حضور داشت و بعداً ساکن قیروان گردید صفین، کنار
حمیده « بانوي بافضیلتی به نام 7براي مثال، مادر امام موسی کاظم. روابط نسبی داشتند

و نیز مادر » نَجمه مغربیه«بانوي بافضیلتی به نام  7الرضا موسیبن، مادر امام علی»بربریه
الغُمـیش،  ( .از قبایـل بربـر بودنـد   » سمانه مغربیـه «بانوي بافضیلتی به نام  7امام هادي
طبیعتاً این پیشنه روابط سببی و نسبی، در گرایش مردمان مغرب و قبایـل  ) 94 -1388:86

سادات به لحاظ  جهت، علویان و بدین. العاده تأثیرگذار بوده است بربر به علویان و سادات فوق
  .انتخاب نمودند شناختی سیاسی، همان منطقه را براي تأسیس دولت جامعه

 ، در افکـار و باورهـاي مـردم   تمـدنی  وساختن شهرهاي تاریخی که به لحاظ فرهنگـی  
که علویـان و سـادات    آمد میو محیطی به حساب  ژئوپلیتیکبود، از دیگر عوامل  تأثیرگذار

الً ساختن شهر فاس، به عنوان شهري مقدس، خانه شرفا یا خانـه  مث ؛، اهتمام داشتندبه آن
آن دیـار   و )78: 1381کلیفورد، ( .شودمیشناخته  پیامبرگرامی  هاي نوادهاعقاب، ممتاز 

، 1374مسعودي،( .گفتند میآن را دیار ادریس بن ادریس  که گردد میبه نام ایشان معروف 
افکـار عمـوم    جـذب  دراي فاطمیان ساخته شده، که به نام خلف یشهرهای اصوالً) 300: 2ج

عبیـداهللا مهـدي بـه افریقـا آمـد و پـس از       ؛ به همین جهت ؛تأثیرگذار بوده است العاده فوق
یا بعد از فتح فسـطاط   )215: 1346کارل، ( .چندي اقامتگاه جدیدي به نام المهدیه بنا نمود

 )140: 1381کلیفـورد، ( .ندقمري، پایگاه جدیدي به نـام قـاهره سـاخت    358 سال و مصر در
 ماننـد سـایر نکـات    اهمیت داشت، بـه این شهرها  ساخت درمهندسی که  مسائلعالوه بر 

  )32: 1365گاستون، ( .شدمینیز توجه  طبیعی فرانجومی و حتی عوامل  عوامل
و محیطـی، در نهضـت فکـري و حرکـت انقالبـی امـام        ژئـوپلیتیکی عوامل  بهاهتمام 

چنین برگزیدن حوزه علمیه بـه عنـوان   شهر قم و هم انتخاب .تاس برجسته نیز ;خمینی
 ؛تأثیرگـذار بـود   العاده فوقت افکار و اعتقادات مردم خو حرکت مردمی، در سا خیزش مرکز

از ایـن   .داشـت  ايزیرا قم به عنوان مهد علم، فرهنگ و معنویت، قداست و جایگـاه ویـژه  
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بـه ویـژه   ) 1392،91عابـدي، ( .ساخت را دوچندان ;منظر، بعد معنوي حرکت امام خمینی
در جهت حفظ و احیاي  بعد از فاجعه مدرسه فیضیه، با ایستادگی حضرت امام در برابر رژیم

  :فرماید ایشان میبدین علت . مردم دمیده شد جان نیمه کالبد درهویت دینی، روح دوباره 

﹟ ︠ـ︡﹝️  ـ ﹍ـ︣ ا ︨︀ل د ﹥ ︑︀ ︮︡﹨︀﹋︣ده ا︨️ ﹋︋﹥ ا︨﹑م  ﹩﹢زه ﹇﹛ ︠︡﹝︐ 
︮ـ︡﹨︀ ︨ـ︀ل    .︡ ︋﹥ ـ﹢زه ﹇ـ﹛  ﹫﹠﹋د︻︀  !﹟ را︀ن ا︡ آ﹇︀﹛ ﹡︪﹞︣﹋ .ا︨️ ﹩︀﹇︋
︣د ا︨ـ﹑م  ﹋ـ ﹥ ﹇﹛ ز﹡︡ه ﹫﹢زه ︻﹙﹞. ️︧﹨ ︣ ﹨﹛ ا︨﹛ ﹢زه ﹇﹛ در ︑﹢ار﹍د
  )27: 2ج ا﹝︀م ︠﹞﹫﹠﹩،( .را

-ظرفیـت  توان میرا  سازي دولت جهتسیاسی و اعتقادي علویان و سادات در  شعارهاي
الرضا « شعاریان و سادات طبرستان دولت خویش را با علو. شناسی و تعقل سیاسی برشمرد

نگاشته است که احمد بن عیسی بـن   طبري در این زمینه،. تأسیس نمودند »محمد آلمن 
و دیگر ادریس بن موسی بـن   7حسین الصغیر بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب

ـ    7علـی بـن حسنبن حسن بن  عبداهللا بن موسی بن عبداهللا ا مـردم ري  نمـاز عیـد را ب
 نیـز  مسـعودي ) 364: 5ج، 1988الطبـري، . (را دعـوت نمودنـد   مردم ،و با این شعار خواندند

قمـري، بـرادرش محمـد بـن زیـد       277 سال آورده است که بعد از مرگ حسن بن زید در
جانشین او شد و بعد از آنان، کسانی دیگر از علویان و سادات مانند حسن بن علـی حسـنی   

 .کردنـد  مـی دعـوت   ایـن شـعار  سرش و حسن بن قاسم، همگی به معروف به اطروش و پ
  )558: 2ج، 1374مسعودي،(

 در دولت جمهـوري اسـالمی   المللی بینجهانی و  عرصه درسیاسی و تأثیرگذار  هاي شعار
و حتـی قبـل از انقـالب،     سـازي  دولـت  جهـت در  ;خمینـی امـام  . بسیار پررنگ است نیز

) 66: 1384نـوازنی،  ( .اسالمی را برگزید هاي ارزش دینی و هاي آموزهشعارهاي برگرفته از 
اسـالم نـاب   «، »نـه شـرقی نـه غربـی جمهـوري اسـالمی      « ماننـد  آفرین عزت شعارهاي
اسـتکبار  «ماننـد   شـکن  دشـمن و شـعارهاي  » سیاست ما عین دیانـت ماسـت  «، »محمدي

ر و غیـره برخاسـته از اعمـاق تفکـ    » اسرائیل باید محو گـردد «، »شیطان بزرگ«، »جهانی
  .وي بودشناسی سیاسی و ظرفیت
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﹫︺﹩ ︨︀دات در ︑︃︨﹫︦ دو﹜️ ︾﹫︣﹝︧︐﹆﹫﹛ ︻﹙﹢︀ن و ﹡﹆︩  ︫ ﹑﹝﹩ـ    ﹨︀ی ︨ا
. شیعی نیـز برجسـته اسـت    -اسالمی هاي دولتدر تأسیس  علویان، کنار درنقش مردم 

  .گرددمی بررسیچند مؤلفه  قالب در مسألهاین 

  ﹝﹢ری︋﹫️ ا﹨﹏ .1
بـه   همـواره  :که گـرایش بـه اهلبیـت    سازد می تاریخ گذشته، این واقعیت را نمایان

سیاسـی،   مسـائل عنوان یک ارزش و محور، باعـث جـذب و اتحـاد مـردم و مسـلمانان در      
مختلـف   هـاي  توده میان درو علویان،  بیت اهل زیرا جایگاه ؛اعتقادي و اجتماعی بوده است

م خود علویـان و  هم مردم و هانکارناپذیر است و  مسلمانان به عنوان یک ارزش اجتماعی، 
خـود را مصـداق حقیقـی خانـدان      حسـنیان  ،رو ازاین، اندداشته به این جایگاه توجهسادات، 

علویان و سادات، به دلیل انتسـاب بـه   یا مثالً  )16: 1385زاده، الهی( دانستند می پیامبر
 و جـز بـراي خـود، مشـروعیتی     دانستند میخاندان، دیگران را براي خالفت، نامشروع این 

  )78: 1384زاده و دیگران، عالم( .نبودند قائلمذهبی  هاي فرقه وبراي سایر افراد 
طبرسـتان، بـار    ها مانند دولت فاطمیان در مصر یا علویان در اصوالً نام نهادن این دولت

بـه ویـژه حضـرت     بیـت  معنایی خاص خود را دارد که همان عظمت و جایگاه خاندان اهـل 
این زمینـه، یکـی از نویسـندگان خـارجی      در. رساند را می 8حضرت فاطمه و 7علی

و  گفته که فاطمیان، مدعی تبار علوي بودند و نامشان از نام فاطمه دختر پیامبر اسـالم 
 بـا ایـن نگـرش،    )140: 1381کلیفـورد، ( .گرفته شـده اسـت   7طالب همسر علی بن ابی

در بـین   ن پیامبرتوسط علویان، امري اتفاقی نبوده، بلکه محبوبیت خاندا تشکیل دولت
زاده و عـالم ( .هـاي اجتمـاعی و فرهنگـی دیگر،بـوده اسـت      ساکنان منطقه در کنـار زمینـه  

  )1384،74دیگران، 
محوري و گرایش بیت اهلو نگرش  سویک ازجایگاه اجتماعی و قداست معنوي علویان 

. یـد آ میحکومت به حساب  تأسیس جهتمردم به علویان از سوي دیگر، از عوامل مهم در 
گونـه بـوده،   نگـاه قداسـت   همـواره به عبارت دیگر، نگاه مردم به جایگاه علویان و سادات، 

. گزیدنـد ، افراد شایسته از خاندان علویان و سادات را به عنوان امـام و رهبـر برمـی   رو ازاین
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کـه مـردم و شـیعیان افریقیـه، بـراي پیشـوایان خـود از فرزنـدان          کـرده خلدون اشاره ابن
چنین ادارسه مغرب، ادریـس و پسـرش ادریـس    هم .ندبردمیب امام را به کار اسماعیل، لق

ایـن ویژگـی یعنـی لقـب      کهچنانهم) 437: 1ج، 1354خلدون،ابن( .گفتند میاصغر را امام 
  .سایر القاب ایشان غلبه یافتبر گذار جمهوري اسالمی ایران، امام، براي بنیان

فـرا  نیـز مـردم را بـه خـود      بیـت  اهـل که خود برخی منابع تاریخی، حکایت از آن دارد 
ـ مقرزمینه، نگاشته که  این در گرانپژوهشیکی از  .خواندند می ضـمن نقـل عبـارات     يزی
نـدگان  یرا نما ابوسـفیان و  یتـاب، حلـوان  که یدر حاش ان، یفاطم یخ اختصاصیر در تاریاثابن

 بیـت  اهـل را بـه  نـد تـا مـردم    رفت مغرب به قمري 145 ه در سال ک دانسته 7صادقامام 
دو  ان رایـ مـذهب فاطم  نیز معتقد است که خلدونابن  که کند میاضافه  وي .نماینددعوت 

ـ دو را به آن د آن 7صادق امامه آوردند و یقیبه افر ابوسفیانو  یحلوان يها به نام نفر ار ی
و اثبات ایـن   داردتأمل  جايهرچند این نکته  )57: 1ج ،1379 ناصري طاهري،( .ندفرستاد

ن و داعیان از سوي علویان، مردم را امبلغ ، بدیهی است کهطلبد می ايادعا تحقیق جداگانه
  . کردند میمردم هم استقبال  به دولت اهلبیت دعوت نموده،

 تأثیرگذار و تر نزدیکمردم  هاي دلان به یعلوهاي گران، دعوتبه گفته یکی از پژوهش
   )2:8ج ،1384،مونس(. ساخت میدوار یام ، قبایل راتیب به نفع اهل آنان غیتبل بود و

و خانـدان   و آنـان بـه اوالد   وجود داشـت  محوري در میان شیعیان طبرستان نیزیتب اهل
ادریـس را بـه اعتبـار    نیز  زناتهقبیله  )138، 1378محرمی،( .، حسن اعتقاد داشتندپیامبر

علوي بودنش، به پیشوایی خود برگزیدند و ادریس به یـاري آنـان، اولـین دولتـی مسـتقل      
  )55 :1378 خضري،( .دشیعی را در شهر فاس بنیاد نها

امـام   .برجسـته بـود   نیـز  نظـام جمهـوري اسـالمی ایـران     تأسـیس در  بیت اهلجایگاه 
و نهضت عاشورایی آن حضرت، حکومـت   اباعبداهللابا الگوپذیري از قیام حضرت  ;خمینی

را در  بیـت  اهلنقش و جایگاه  ایشان، رو ازاین )69: 1379قنبري، ( .اسالمی را بنیان نهادند
 یدر قالـب الفـاظ و عبـارات    هم آنبه صورت پویا  انت از حریم دین مقدس اسالم،صی جهت

این محرم و صـفر اسـت   « :کردمیو مسلمانان قابل فهم باشد، تبیین  که براي عموم مردم
  ) 204، ص 15 جامام خمینی، ( ».که اسالم را زنده نگه داشته است

همـه   ؛سـت سیدالشهدامحضـر  همـه جـا    !کل ارض کـربال « :فرماید مییا درجاي دیگر 

http://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/16884/1/62?SearchText=%22%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa%22+AND+%22%d9%81%d8%a7%d8%b7%d9%85%db%8c%d8%a7%d9%86%22
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، اعقابشـان  و پـدرش  ونبـود، یزیـد    سیدالشـهدا اگر حضرت . ستسیدالشهدامحضر  منبرها
  )70 ص ،8جامام خمینی، ( ».اسالم را منسی کرده بودند

2 . ﹤︐︧︀︫ ری﹐︀︨  
علویـان، اوج ارزش و اهتمـام آنـان را در برابـر      از سوي مردم نسبت به ساالري شایسته
اسـاس، علویـان نیـز     این بر. رساند میقی و اجتماعی علویان و سادات اخال هاي شایستگی

 وبـاالي از اوصـاف پسـندیده     حـد  دررا  شـان  اجتمـاعی  رفتارهـاي سعی داشتند تا همواره 
کـه در   هـایی  ویژگیشجاعت، گذشت، مقام علمی، نگاه بلند و دیگر . استوار نمایند شایسته

نمونـه،   بـراي . کـرد  میردم را نسبت آنان معطوف رفتار اجتماعی آنان ملحوظ بوده، نگاه م
یکـی از   محمـدابراهیم  سـید مردم آمل در دولت علویان طبرستان، حاکم منطقه را طـرد و  

  )19: 1388امیري، . (علویان را به عنوان حاکم مطالبه نمودند
مـردم از جملـه    موردتوجـه  العـاده  فـوق صفات اخالقـی و برخـورد اجتمـاعی علویـان،      

اوصاف و شایستگی علویان و از چگـونگی  درباره ابوالفرج اصفهانی . بوده است راننگا تاریخ
اوصـاف ایشـان ماننـد شـجاعت،      بربرها سخن گفتـه و بـه   میان درسرپرستی ادریس دوم 

   )409: 1987اصفهانی،( .و ذوق ادبی اشاره کرده است سخاوت
ـ «: گویدمیدیگر  نگارتاریخ  درواع فضـایل آراسـته و   حسن بن زید، مردي بود به تمام ان
   )130: 1361مرعشی،( ».نداشت نظیر و تدبیر ملک و ملت شجاعت

اوصاف شایسته علویان حتی در محافل رقباي سرسخت آنان مانند خلفاي عباسـی نیـز   
زمینه نگاشته است که محمد بن عبداهللا دمشقی بـه   این در مسعودي. جاري بود ها زبانبر 

تا حوادث و اتفاقـات گذشـته    پیرمردي از اهالی رقه را جست )خلیفه عباسی(دستور المتقی 
، دانـد  مـی پیرمرد دستور داد تا از احوال طالبیین هرچه  به شبی متقی. را برایش بازگو نماید

تا نوبت به اخبار حسن بن زید و برادرش محمد بـن زیـد و   « :او همه را گفت .تعریف نماید
علـم   اهـل که محاسن ایشان، بسیار گفت و این سرگذشت آنان در دیار طبرستان رسید و از

، 1374مسـعودي، ( ».گفتنـد  مـی شـعر   شـان  دربـاره و شـاعران   رفتند می ها آنو ادب سوي 
   )2:719ج

از  حسن بن زید، مؤسس دولـت علویـان طبرسـتان،    گرایانهاساس، برخورد تعامل این بر
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خـانواده  او بـا  تعامـل و گذشـت    اثیر،خلدون و ابندور نمانده، ازجمله ابن نویسانتاریخدید 
کـه  انـد  یادآور شدهرا ) طبرستان درکارگزار طاهریان (سلیمان بن عبداهللا  اش سیاسیرقیب 

مردانه، همسر و فرزندان سلیمان را بـه وسـیله   جوان یاو اسیر شد و حسن با اقدام دست به
بـه   )365، 1994اثیـر، ؛ ابـن 34و  33: 3ج ،1388خلـدون، ابـن ( .فرستادکشتی، نزد سلیمان 

تر در بین رقباي سیاسی اتفـاق افتـاده   و گذشت و جوانمردي، کم هرحال، این نوع برخورد
  .علویان و سادات دیده شده است اجتماعی -اما در رفتار سیاسی 

 شـیعی  -اسـالمی  هـاي  دولتعلویان و سادات مؤسس  هاي ویژگیمقام علمی، از دیگر 
ندیم، حسـن  زمینه، طبري و ابن این در. گذاشتمیتأثیر آنان  سازي دولت جهتکه در  بود

؛ 332: 1996ابن نـدیم،  ( .نمایند میدار معرفی بن زید را به عنوان عالم دینی و فقیهی دین
  )228: 1ج، 1988الطبري،

گـذاري و   هـاي قـانون   حـوزه  علـم فقـه و اصـول اسـالمی، در     شاید بتوان اذعان نمود کـه 
 - هـاي اسـالمی    بـه عنـوان مبـانی دولـت     7امام زمـان عصر غیبت  سازي، به ویژه در دولت

 با توجه بـا جایگـاه فقـه و فقاهـت در    . گردیده است ناپذیر قلمداد هاي اجتناب شیعی، از ضرورت
هاي علـوي،   گذاران دولتمیان بنیان مقام علمی، در گذاري، این قانون سازي و هاي دولت عرصه

ایشان به عنوان فقیه و مرجـع تقلیـد، حکومـت     گذار جمهوري اسالمی منحصر بود تنها به بنیان
حکومـت را فلسـفه   «: نویسـد این زمینه مـی  گران دریکی از پژوهش. اسالمی را تأسیس کردند

   )65: 1378زاده، ایمن(».مبتکر آن بود ;عملی تمام فقه دانستن، اصلی است که امام خمینی
در  تأثیرگـذار  ومهـم   عوامـل  ازیکی  ایشان،مرجعیت  با این نگرش، مقام علمی به ویژه

با اسـتفاده   ایشانواقع،  در )91: 1392عابدي،. (دولت جمهوري اسالمی بوده است تأسیس
تئـوري   اسـاس  بـر کالمـی، حکومـت اسـالمی را     فقهـی و  هـاي  رهیافتویژگی و  این از

  :فرماید میزمینه،  این در. نهادندبنیان  فقیه والیت

︻﹞﹙﹩ ︑﹞︀﹝﹩ ﹁﹆﹥ در ︑﹞︀م زوا︀ی ز﹡︡﹎﹩ ﹊﹢﹝️ در ﹡︷︣ ﹝︖︐︡ وا﹇︺﹩، ﹁﹙︧﹀﹥  
د﹨﹠ـ︡ه ︗﹠︊ـ﹥ ︻﹞﹙ـ﹩ ﹁﹆ـ﹥ در ︋︣︠ـ﹢رد ︋ـ︀ ︑﹞ـ︀﹝﹩         ﹊﹢﹝️ ﹡︪︀ن .︪︣︋️ ا︨️

﹁﹆﹥، ︑ـ﹢ری وا﹇︺ـ﹩ و   . ﹝︺︱﹑ت ا︗︐﹞︀︻﹩ و ︨﹫︀︨﹩ و ﹡︷︀﹝﹩ و ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ا︨️
  )21:68 ا﹝︀م ︠﹞﹫﹠﹩، ج. (﹋︀﹝﹏ اراده ا﹡︧︀ن و ا︗︐﹞︀ع از ﹎﹢اره ︑︀ ﹎﹢ر ا︨️
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  ︨﹫︀︨﹩ ﹝︪︀ر﹋️ و︋﹫︺️  .3
 هـا  دولـت  المللـی  بـین در وجهـه   زیاديروزه بیعت و مشارکت سیاسی مردم به میزان ام

. زیر سؤال خواهند بـرد  به شدتآن را  المللی بینفقدان آن، بعد  صورت درو است  تأثیرگذار
  :نویسد میمشروعیت  گران دربارهپژوهشیکی از 

︑﹢︗﹥ ︋﹥ ︨︣︀ن ︀﹋﹞﹫️ د﹠ـ﹩ از ︨ـ﹢ی ︠︡او﹡ـ︡، ﹝︪ـ︣و︻﹫️ ﹊﹢﹝ـ️       ︋︀
﹩﹠ـ︀ل، ﹝﹆︊﹢﹜﹫ـ️         ،د ﹟﹫ـ︣دم ︋︧ـ︐﹍﹩ ﹡ـ︡ارد، ا﹝ـ︀ در︻ـ﹞ ﹩﹀﹡ ︀ ل﹢︊﹇ ﹤︋

﹎︢ر ر﹨﹫︀﹁️ ︻﹞﹢﹝﹩ و ﹝︪︀ر﹋️ ﹨﹞﹍︀﹡﹩ در ﹇︀﹜︉ ︋﹫︺️ ﹝︣دم ﹊﹢﹝️ از ره
﹩﹞ ﹅﹆︑ ،﹤︺﹞︀︗ ︣︊﹨ر ︀︋ ︡︋︀ .  ️ـ﹞﹢﹊ ︡﹠︣﹨ ﹤﹋ ️︨︀﹠︺﹞ ا﹝︣، ︋︡ان ﹟ا

︻﹞ـ︀ل  ا﹝︀ ا︗︀زه ﹡︡ارد از ا︋︤ار﹨︀ی ا︗︊︀ر و زور ︋︣ای ا د﹠﹩، ﹝︪︣و︻﹫️ دارد،
ا ﹟︀﹜️، ا﹇︊︀ل ﹝︣دم و ︱﹢ر آ﹡ـ︀ن ﹋ـ﹥    در. ︀﹋﹞﹫️ ︨﹫︀︨﹩ ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠︡

ــ︉ ﹝︪ــ︀ر﹋️ ︨﹫︀︨ــ﹩ ﹝︴ــ︣ح ﹝ــ﹩  از ا﹨﹞﹫ــ️ ︗ــ︡ی  ،︫ــ﹢د ا﹝ــ︣وزه در ﹇︀﹜
  )124: 1382︨︖︀دی، ( .︋︣︠﹢ردارا︨️

 دربـاره تشـیع،   جهـان  درو مرجـع تقلیـد    الشرایط جامع یبه عنوان فقیه ;امام خمینی
   :فرماید میغیبت مشروعیت حکومت دینی در عصر 

﹊️﹞﹢ ا﹝﹢ر از ﹩︡ا︗ ︣︢︎︀﹡ از ی︀ر﹫︋︧ و ا︨️ ا︨﹑م ︋ـ︡ون  ا︨﹑م، ︀م﹊ا 
﹊️﹞﹢ ﹞﹑︨ا︗︣ا ﹇︀︋﹏ ﹩ا ﹡﹫ ️  ﹩ا︨ـ﹑﹝  ﹛﹋ـ︀  ︋ـ﹥  ﹨ـ︀  آن از ی︀ر﹫︋︧ـ  و ︧ـ

 ا﹡ـ﹢اع  از ﹊ـ﹩  ﹁﹆﹫ـ﹥  و﹐﹟ ،︀﹠︊﹞ ︀︋︡ ️﹀﹎ ﹋﹤ ️ا ︋︣. ا︨️ ︫︡ه داده ار︗︀ع
ــو﹐ ️ ︪︣ــ︑︺﹩ ا︨ــ️؛ ــ ــ︡ ﹩︺﹠ ــو﹐ ﹨﹞︀﹡﹠ ️ ︎ــ  ا﹞ــ﹥ و ا﹋ــ︣م ︀﹝︊︣﹫

 و ️ـ و﹐ دار ︻ـ︡ه  ا﹜︪ـ︣ا︳  ︗ـ︀﹝︹  ﹥﹫ـ ﹁﹆ ︊️،﹫︾ ︻︭︣ در و :﹝︺︭﹢﹝﹫﹟
 دوره در آ﹡︙ـ﹥  ︻﹆ـ﹏،  و ︫︣ع ︲︣ورت ︋﹥ و ﹎︣دد ﹝﹩ ﹩ا︨﹑﹝ ︗︀﹝︺﹥ یر﹨︊︣

﹫︣م﹋ر︨﹢ل ا ︀ت ـ  ا﹝﹫︣ا﹜﹞ـ﹣﹝﹠﹫﹟  ز﹝ـ︀ن  و ︉  ا︋ـ﹩ ︋ـ﹟ ﹩︻﹙  ﹐زم 7︵︀﹜ـ
ـ ﹡ ﹝ـ︀  ز﹝ـ︀ن  در و ︪︀نا از ︎︦ اداره و ا︗︣ا د︨︐﹍︀ه و ﹢﹝️﹊﹠︺﹩  ︋﹢ده؛ ﹫︤ 
   )19: 1373ا﹝︀م ︠﹞﹫﹠﹩، ( .ا︨️ ﹐زم
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منتخـب   حکومـت  بـر چنین آگاهی و نظارت آنـان را  مشارکت سیاسی مردم، هم ایشان
  )46: 1385احمدي،( .دانستند می جامعه درضامن حفظ امنیت  ترین بزرگخودشان، 

 ،سـادات  وعلویان  هاي دولتبیعت و حضور مردم در  واقعیت است که این برتاریخ گواه 
 هـا  دولـت بوده و به لحاظ مقبولیت اجتماعی، باعث استحکام ارکان ایـن   گسترده و پررنگ

رؤساي قلعه کالر وکالر «: آمده چنین بیعت مردم با علویان طبرستان، درباره. گردیده است
و نهی عن المنکر، با حسـن بـن    معروف بهرسوله واالمر  تاهللا و سنرستاق، بر اقامه کتاب

  )1361،130مرعشی، ( ».زید بیعت کردند
 یدولـت جمهـوري اسـالم    گیري شکلو  انقالب يروزیپ آنان در تکمشار مردم و نقش

 در جهـان  هـاي  انقـالب  تـرین  مردمی از یکی در واقع انقالب، لذت این .بود نظیر بی رانیا
 نظـام  نوع درباره مردم از ینظرخواه نینخست ،1358 سال در .آید میبه حساب  ستمیب قرن

 بـه  ،پرسـی  همـه  در کنندگان شرکت لک درصد 98/ 2 جهینت در هک گرفت صورت انریا در
تصـویب قـانون   از  )129 و 128: 1387نظرپـور،  ( .دادند مثبت يرأ یاسالم يجمهور نظام

تعیین رهبـر   ، از جملهمسئوالن انتخاب در مردم نقش .گرفت صورت پرسی همهاساسی نیز 
 مـردم  منتخـب  خبرگـان  تعیین رهبر به ،یاساس قانون 107 اصل مطابق .نیز برجسته است

 انیم از را نفر یک باشند، مجتهد دیبا خود هک خبرگان مجلس ندگانینما. است شده واگذار
 انتخـاب  رهبر عنوان به است، تر قوي یاسیس و یفقه نشیب يدارا هک طیشرا واجد يفقها

ـ وز ،جمهـور  رئـیس  انتخاب. کنند می یمعرف مردم به و ـ ینما و رانی  يشـورا  مجلـس  دگانن
  )129 و 128: 1387نظرپور، . (پذیرد میاسالمی نیز به همین شکل تحقق 

  

﹤︖﹫︐﹡  
جهـت   شـان، در  و موقعیت اجتمـاعی  علویان و سادات توانستند با استفاده از نیروي خدادادي

شـواهد  . هاي اسالمی ـ شیعی را بنیـان نهنـد    دیدگان، دولتستم حمایت از حقوق مستضعفان و
دهد که مردم در برخی موارد، براي نجات از جان و مال و نـاموس خـویش از    نشان میتاریخی 

آوردند؛ مانند مردم طبرسـتان کـه از علویـان اسـتمداد خواسـتند و       گران، به علویان پناه میستم
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تري کسـب نمودنـد و از ایـن طریـق،     حمایت از مردم، مقبولیت و محبوبیت بیش علویان نیز در
برخـی مـوارد، علویـان بـه مـردم پنـاه بـرده و         چنین، درهم. تأسیس کردند حکومت علویان را

دست به تأسیس حکومـت زدنـد؛    آرام از موقعیت اجتماعی و معنوي خویش استفاده کردند و آرام
هـاي دینـی مشـترك، هـم      در برخی موارد نیز با آرمان. هاي ادریسیان و فاطمیان مانند حکومت

قـوانین الهـی و حکومـت اسـالمی،      تبداد و هم در جهت اجرايظلم و اس هاي براي زدون جلوه
دیگر حرکت نموده، حکومت مبتنی بر دین و شریعت محمـدي را بنیـان نهادنـد؛    دوشادوش هم

و مردم ایران که به لحاظ تاریخی، مقتدرترین حکومـت اسـالمی ـ شـیعی      ;مانند امام خمینی
جمهوري اسالمی بسیار پررنگ بـوده، امـا   البته نقش مردم در تأسیس حکومت  .گردد قلمداد می

تأسـیس دولـت جمهـوري     انـداز و  چشـم  و تدبیرهاي حکیمانـه ایشـان در   ;نقش امام خمینی
  .بگنجد تر از آن است که در قالب یک مقاله علمی اسالمی، عمیق
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﹤﹞︀﹠︋︀︐﹋  
  .4ج بیروت، مؤسسه التاریخ العربی، ،ا﹜﹊︀﹝﹏ ﹁﹩ ا﹜︐︀ر ).1994( اثیرابن -
  .1ج تهران، مؤسسه انتشارات امیرکبیر، ︑︀ر ﹁︀︵﹞﹫︀ن، ).1378( محمد بن علی حماد،ابن - 
، بنگـاه  تهـران  محمد پروین گنابـادي،  ترجمه ،﹝﹆︡﹝﹥ ).1354( عبدالرحمانابن خلدون،  -

  .1جکتاب،  نشر وترجمه 
آیتـی، تهـران،    عبدالمحمـد  ترجمـه  ،︑︀ر ا︋﹟ ︠﹙︡ون). 1363( ـــــــــــــــــــ -

  .3ج ،ت و تحقیقات فرهنگی وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالیسسه مطالعاؤم
شرح وتعلیق یوسف علی طویل، بیـروت،   ،﹁︨︣️ ).1996( محمدندیم، اسحاق بن ابن -

  .دارالکتب العلمیه
سید احمـد صـقر، بیـروت،     تحقیق وشرح  ،ا﹜︴︀﹜︊﹫﹫﹟﹝﹆︀︑﹏ ).1987(الفرج اصفهانی، ابی -

  .تمنشورات مؤسسه االعلمی للمطبوعا
  18، انتشارات چاپخانه وزارت ارشاد اسالمی، ج تهران ،︮﹫﹀﹥ ﹡﹢رخمینی، امام  -
﹑﹝﹩ ).1373( ـــــــــــ -    .;نشر آثار امام خمینی ، تهران، مؤسسه تنظیم و﹊﹢﹝️ ︨ا
 نشـریه ، "با طاهریـان  برخورد ودالیل ظهور علویان در طبرستان "). 1388( اکبرامیري،  -

  .، پاییز13 شماره ،ن︑︀ر ︑﹞︡ ا︮﹢ل ﹁﹆﹥ و ﹁﹆﹥ و
  .، زمستان11 شماره ،︻﹙﹢م ا︗︐﹞︀︻﹩ نشریه ).1378( رحیمزاده، نیام -
جودکی، بـا اضـافاتی از    اهللا حجت ترجمه ،دو﹜️ ︻︊︀︨﹫︀ن). 1383( سهیلتقوش، محمد -

  .دانشگاه ورسول جعفریان، قم، مؤسسه پژوهشی حوزه 
پژوهشکده امـام   ،نتهرا ا﹡︪︡﹥ ︨﹫︀︨﹩ ا﹝︀م ︠﹞﹫﹠﹩، ).1384( محمدحسین جمشیدي، -

  .انقالب اسالمی خمینی و
 شـماره  ،﹡︀﹝﹥ ا﹡﹆﹑ب ا︨﹑﹝﹩ دا﹡︪﹍︀ه ا︮﹀︀ن︎︥و﹨︩). 1385( محمودحاج احمدي،  -

  .، بهار13
، ︋﹢ـ﹥  ︑︀ر ︠﹑﹁️ ︻︊︀︨ـ﹩ از آ︾ـ︀ز ︑ـ︀ ︀︎ـ︀ن آل     ).1378( احمدرضاخضري، سید  -

  ).سمت( ها دانشگاهکتب علوم انسانی  تدوین وتهران، سازمان مطالعه 
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  .نا ، تهران، بیای ︨︀واک ﹨︀ی ﹡﹢︋﹥ رو︀﹡﹫️؛ ︋﹢﹜︐﹟ ).1371( فتر ادبیات انقالب اسالمید - 
تهـران، مرکـز اسـناد     ،﹡︀﹝﹥ ︨﹫︀︨﹩ ا﹝︀م ︠﹞﹫﹠﹩ ز﹡︡﹎﹩). 1378( محسنرجبی، محمد  -

  .1ج انقالب اسالمی،
، قم، مرکز چـاپ  ﹝︊︀﹡﹩ ︑︤ب در ا﹡︪︡﹥ ︨﹫︀︨﹩ ا︨﹑م ).1382( عبدالقیومسجادي،  -

  .لیغات اسالمی حوزه علمیهو نشر دفتر تب
، تهران، انتشارات مرکـز  ︪﹞ ﹟﹫﹡﹢︠ ﹤︊﹠︪﹊︡). 1384( دیگرانو  سکندري، علی جان -

  .اسناد انقالب اسالمی
 اسـناد  مرکز ،تهران ،﹝︡ر︨﹥ ﹁﹫︱﹫﹥ 1354︠︣داد  17﹞︀︨﹥ ). 1377( علیشیرخانی،  -

  .انقالب اسالمی
  .رکز اسناد انقالب اسالمیم تهران، ،︫﹊﹠︖﹥ در رژ﹛ ︫︀ه). 1386( سعدي صمدي پور، - 
  .5ج العلمیه، دارالکتب ،بیروت ،︑︀ر ︵︊︣ی). 1988( جریرالطبري، محمد بن  -
ــا  ").1392( محمدســید عابــدي، - نقــش امــام خمینــی دربیــداري اســالمی در مقایســه ب

︩  نامه علمی ـ تخصصی  دو فصل ،"الدین جمالسید ﹡︀﹝ـ﹥ ﹝︴︀﹜︺ـ︀ت ︑ـ︀ر﹩    ︎ـ︥و﹨
  .تابستان واول، بهار سال اول، شماره  ︗︀ن ا︨﹑م،

ـ  -  درســادات و امامزادگــان  سیاســی ونقــش علمــی، فرهنگــی  ".ـــــــــــــــــــــ
، اصـفهان  ،زاد﹎ـ︀ن ا﹜﹞﹙﹙ـ﹩ ا﹝ـ︀م   ﹝︖﹞﹢︻﹥ ﹝﹆︀﹐ت او﹜ـ﹫﹟ ﹋﹠﹍ـ︣ه ︋ـ﹫﹟   ، "افغانستان

  .3ج دانشگاه اصفهان،
︻﹙ـ﹢م   اي رشـته  نشـریه میـان  ، "مذهب ادریسـیان  ").1384( دیگرانزاده، هادي و عالم -

  .1384، پاییز 55 شماره ،ا﹡︧︀﹡﹩ دا﹡︪﹍︀ه ا﹜︤﹨︣ا
، او︲ـ︀ع ﹝ــ︢﹨︊﹩ ـ ﹁︣﹨﹠﹍ـ﹩ دو﹜ــ️ ادر︧ــ﹫︀ن    ).1388( عبدالســالممـیش، سید لغال -

  .، قم، جامعه المصطفی العالمیهنامه کارشناسی ارشد پایان
︋︣ا︋︣ ﹡︷︀م ︨﹫︀︨﹩ ︎﹙﹢ی و ﹡︀د﹨︀ی  ﹝﹢ا︲︹ ا﹝︀م ︠﹞﹫﹠﹩ در). 1382( جعفرپور، قلی -

  .اسناد انقالب اسالمی، تهران، مرکز آن
، ﹁﹙︧﹀﹥ ︻︀︫﹢را از دـ︡﹎︀ه ا﹡︪︡ـ﹞﹠︡ان ﹝︧ـ﹙﹞︀ن ︗ـ︀ن     ).1379( بخشعلیقنبري،  -

  .سازمان تبلیغات اسالمی الملل بین نشرتهران، شرکت چاپ و 
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، ترجمه هـادي جزایـري، تهـران، بنگـاه     ︑︀ر دول ا︨﹑﹝﹩ ).1346( بروکلمانکارل،  -
  .ترجمه و نشر کتاب

، ايبـدره ، ترجمـه دکتـر فریـدون    ﹨︀ی ا︨﹑﹝﹩ ︗︡︡ ︨﹙︧﹙﹥ ).1381( آدموندکلیفورد،  -
  ).انتشارات باز(تهران، مرکز بازشناسی اسالم و ایران، 

﹝︖﹞﹢︻﹥ ﹝﹆︀﹐ت ﹁︀ر︨﹩ ﹋﹠﹍︣ه ). 1387( کلینی االسالم ثقهبزرگداشت  المللی بینکنگره  - 
  .1ج ،علمی فرهنگی دارالحدیث موسسه ناشر قم، ،︔﹆﹥ ا﹐︨﹑م ﹋﹙﹫﹠﹩ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︋﹫﹟

، تهـران  ، ترجمـه محمـود احمـدي،   ﹇︀﹨︣ه ︫︣ ﹨﹠︣ و ︑︖ـ︀رت ). 1365( ویتگاستون،  -
  .فرهنگی -شرکت انتشارات علمی

︣  ). 1378( غالمحسن محرمی، - ، قـم،  ا︑︀ر ︑︪﹫︹ از آ︾︀ز ︑︀ ︀︎︀ن ︻︭︣ ︾﹫︊ـ️ ︮ـ︽
  .1ج ،;سسه آموزشی پژوهشی امام خمینیؤم

 ،تهران ︀ن و ﹝︀ز﹡︡ران،︀ر ︵︊︨︣︐︀ن و رو︑ ).1361( نصیرابن  ظهیرالدینمرعشی،  -
  .1 ج مطبوعاتی شرق، مؤسسه

︉ ). 1378( حسینمسعودي، علی بن  - ، تهـران  ابوالقاسـم پاینـده،   ترجمـه  ،﹝︣وج ا﹜ـ︢﹨
  .2ج، فرهنگی وشرکت انتشارات علمی 

کتـب   تـدوین  و، تهران، سازمان مطالعه 2 ︑︀ر ︑︪﹫︹). 1385( دیگرانمقدم، حسین و  -
  ).سمت( ها دانشگاهعلوم انسانی 

، مرکـز اسـناد   تهران ،︠︣داد ︋﹥ روا️ ا︨﹠︀د 15︑︀ر ﹇﹫︀م ). 1377( جوادمنصوري،  -
  .1ج ،1377انقالب اسالمی، 

تهـران،   شـیخی،  حمیدرضـا  ترجمـه  ،و ︑﹞ـ︡ن ﹝︽ـ︣ب   ︑ـ︀ر  ).1384( حسین مونس، -
  .2ج ،)سمت( ها دانشگاه ین کتب علوم انسانیسازمان مطالعه و تدو

  .1، جحوزه و دانشگاه گاهپژوهش ، قم،︀︵﹞﹫︀ن در ﹝︭︣﹁ .)1379( عبداهللا ناصري طاهري، - 
  .1387، ﹡︷︀م ︗﹞﹢ری ا︨﹑﹝﹩ ا︣ان آ︫﹠︀﹩ ︋︀). 1387( مهدينظر پور،  -
، ﹝︀﹨﹫️ ﹁﹊︣ی و ︑﹊ـ︀︎﹢ی ︨﹫︀︨ـ﹩   ،︗﹠︊︩ ︧﹠﹫︀ن). 1385( محمدحسنزاده، الهی -

  .1ج،شناسیشیعه قم،
تهـران، شـرکت   ترجمـه آیتـی،    ،︑ـ︀ر ︺﹆ـ﹢︋﹩   ).1374)(احمد بن یعقوب( یعقوبیـ 

  .2ج انتشارات علمی فرهنگی،


