
  »خدمت« واليت براي ؛ »قدرت«واليت براي 
 

 :شود واليت در مفهوم سياسى آن، آه همان دولت، رهبرى و زعامت جامعه است، از دو طريق حاصل مى
 

  . خدمت بى توقع به ملت-٢ پيروى از قواعد بازى قدرت -١
 

مرحوم آيت .  يا عرضه خدمت استهاى احراز چنين واليتى در رقابت قدرت،  قرآن، يكى هم تبيين شيوه" آيات سبز"از 
ها سپرى آرده بود،  آه عمرى را در مبارزه با واليت نوع نخست و تحقق بخشيدن به واليت نوع دوم در زندان) ره(اهللا طالقانى

 سوره بقره حقايقى را بيان آرده آه گوئى براى امروز نوشته شده است و تحوالت زمانه ما را مّد ٢٠٧ تا ٢٠۴در تفسير آيات 
  .تر باشد اى است آه براى نسل امروز قابل فهم توضيحات زيرتلخيصى آزاد ازمطالب ايشان و بسط آن به نظم ساده! نظر دارد

  
دهد،  گر ارائه مى مشخصاتى را آه مرحوم طالقانى ازرقيبان قدرت براى دستيابى به واليت نوع نخست و حاآم طغيان

  :توان در سطور زيرمشاهده آرد مى
 
هاى آنها فراتر  هاى مادى و آمال وعقده هاى عادى مردم و خواسته ائى آه درك و ديد او از حد تمايالت توده از آنج-١

آند و به اعجاب و شگفتى وا  ، مردم را جذب مى)هاى پوپوليستى با سياست(هاى عامه پسندش براى زندگى بهتر نيست، وعده
  ....).ِفي اْلَحَياِة الدُّْنَياَوِمَن النَّاِس َمن ُيْعِجُبَك َقْوُلُه (دارد  مى

 
نماياند و براى جلب باور  ها مى دهد و برنامه ها مى هاى مردم و برآوردن آرزوهاى آنان، وعده  او براى فريب توده-٢

هاى نفسانى خود  خدا را خرج خواهش. آند آه جز خدمت، نيت ونظرى ندارد گيرد و سوگند ياد مى آنها خدا را به شهادت مى
 ).َوُيْشِهُد الّلَه َعَلى َما ِفي َقْلِبِه. (...شود تا بر خر ُمرادش مسلط گردد  و بر موج احساسات مذهبى عوام سوار مىآند مى

 
 او با هرآزادى خواه و شخصيت مقاوم و حق طلب دشمن است و برخالف ادعاى خيرخواهى و خدمتگزارى، بدترين -٣

 ). اْلِخَصاِمَوُهَو َأَلدُّ(... . شود  خصم جامعه محسوب مى
 
، برهم زدن )آشور(رسيد، محصول و نتيجه واليت او درزمين » واليت«ها و تدابير به   آنگاه آه با همه اين تالش-۴

هاى  ، گشودن راه)ها با تعطيل آزادى(هاى رشد و آمال  تعادل طبيعى امور، پايمال آردن حقوق و حدود شهروندان، بستن راه
، برترى يافتن فرومايگان و برآنارى فرزانگان از مشارآت در اداره جامعه و در )فرصت طلبان رياآاربا ميدان دادن به (تباهى 

َوِإَذا َتَولَّى َسَعى : (باشد آه با دو مشخصه قابل شناخت است نتيجه، متالشى آردن وحدت ملى و ايجاد تفرقه و دشمنى در ميهن مى
 )....ْلَحْرَث َوالنَّْسَلِفي اَألْرِض ِلُيْفِسَد ِفِيَها َوُيْهِلَك ا

 
در زمان نزول قرآن فقط توليدات آه ) َوُيْهِلَك اْلَحْرَث( نابودى آشت و آارو توليدات آشور –الف 

آافى است سرى به شيخ . آشاورزى بود و امروز انواع توليدات صنعتى و علمى به آن اضافه شده است
رق آسيا بزنيد تا به پيشرفت در سايه واليت مطلقه نشينان حاشيه خليج يا به ترآيه و آشورهاى اسالمى ش

نزول نرخ برابرى پول، نزول اعتبار پاسپورت، تعطيل بخش عمده صنعت و رونق ! بيشتر واقف گرديد
 . اى از اين ماجراست بازار تجارت وابسته و واردات انحصارى در يد قدرت سپاه گوشه

 
توان در باالرفتن آماِر فساد و فحشاء،  آه در اين روزگار مى.) َوالنَّْسَل(... نابودى نسل و استعدادها -ب

را مشاهده آرد آه ... اى مطبوعات اعتياد، فقر، فرار مغزها، رشوه، رياآارى و نفاق، دروغ ، تعطيل فله
از انصاف خارج نشويم، دستگاه !! ايم يا دو سه تا مانده به آن تمامًا يا در صدر جدول جهانى قرار گرفته

 !!مان با صدوربيش از هفتصد حكم بازداشت در يك روز رآورد را شكسته است قضائى
 

اراده اصالح آننده الهى موانع و ...). َوالّلُه َال ُيِحبُّ الَفَساَد( در نظام خدائى، فساد، دولت و دوامى نخواهد داشت -۵
هاى بيدار، مانند  آيد، همين آه وجدان  پديد مىها را آه در جوامع بيمار و غافل از مسئوليت و مبارزه موجبات اين نابسامانى

 . دارد قدرت دفاعى بدن در مقابل ميكُرب ، به پاخاست و هشيار و بيدار شد، از سر راه بر مى
 



هاى ديگر حاآم جبار است آه خودخواهى و خوى   انتقاد ناپذيرى و برخورد خشن و حذفى با منتقدين، از ويژگى-۶
تابد و سرآوب  آند و چون به پرواى خدا پندش دهند و از استبداد انتقادش آنند، بر نمى  تباه مىطغيان و سرآشى، ِخَردش را

 ....).َوِإَذا ِقيَل َلُه اتَِّق الّلَه َأَخَذْتُه اْلِعزَُّة ِباِإلْثِم( آند  مى
 
 ...). َجَهنَُّم َوَلِبْئَس اْلِمَهاُدَفَحْسُبُه(يابد   جايگاه او نه در بهشت تصورى سرسپردگان، بلكه در جهنم اعمالش تحقق مى-٧
 

  واليت نوع دوم
  

واليت نوع نخست، بدليل پيچيدگى مواضع مدعيانش و رياآارى و مردم فريبى آنها، نيازمند توضيح و تفصيلى طوالنى 
يازى به توضيح يابد، ن هاى خالص تحقق مى اى آه از طريق خدمت به مردم و خداخواهى هاى صادقانه در سه آيه بود، اما واليت

 :آند تنها يك آيه آوتاه براى معرفى آنان آفايت مى. چندان ندارد، همچون رفتارشان شفاف وآشكار است
 

 َوِمَن النَّاِس َمن َيْشِري َنْفَسُه اْبِتَغاء َمْرَضاِت الّلِه َوالّلُه َرُؤوٌف ِباْلِعَباِد
 

آند و چشم و  هاى خود قربانى مى ديگران را درقدرت طلبىهاى  گر آه صالح و خير و سرمايه در مقابل آن عنصر طغيان
انديشد، عنصر متعالى ديگرى، همچون مشترى، خريدار خرسندى خدا، از  گوشش آر و آور شده و جز در فريب و فساد نمى
  . طريق فدا آردن راحتى و رفاه و مال و جان خود است

 
خرج راه " خود"و جاه و مقامى به دست آيد، اما در واليت دوم، شود تا قدرت  مى" خود"خرج " خدا"در واليت نوع نخست، 

هاى معاويه و يزيد در  طالقانى در تقابل قرار دادن واليت. حاصل گردد" رب"شود تا رضايت  مى" خلق"در خدمت به " خدا"
  .دهد ، اين دو نوع واليت را در صحنه عمل نشان مى)عليهماالسالم(برابرواليت على و حسين 

 
 ).َوالّلُه َرُؤوٌف ِباْلِعَباِد(تهاى آيه، اشاره به رأفت خدا به بندگان شده است در ان

 
 :رسانيم به اين مناسبت سخن را با نقل نوشته مرحوم طالقانى دررمز و راز استفاده از اين نام به انتها مى

 
ها و  ان ظالماو مظهر اسم رؤف و دريچه وزش نسيم رأفت و لطف خداوند و مبشر فلق صبح در مي"... 
به مقتضاى صفت رؤف، آه به صورت سنت الهى ظهور . ها و سايه بهشت در زمين است ظلمت
ها را براى ِخـير  هاى مختلف باشند تا قلب نمايد، بايد اين گونه مردان حق و فداآار در جوامع و زمان مى

پايه گرفتن ....   رأفتشان آيندخلق به طپش درآورند و مردم قابل، واليت آنها را بپذيرند و در معرض نسيم
ها در مجتمع اسالمى، به مقياس دريافتى است آه مسلمانان از  و ظهور رهبرى فرد يا افرادى از اين گروه

  ).١٠٠، ص١پرتوى از قرآن، ج"(ها و اجتماعات حج و ديگر تعاليم اسالمى داشته باشند  الهامات وهدف
 

  عبدالعلى بازرگان
  ١٣٨٩ ماه فروردين ٢٠

  ٢٠١٠ آپريل ٩


