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1. مقاالت در نشريه ديگر به چاپ نرسيده باشد و يا همزمان براي نشريات ديگر ارسال نشده باشد.
2. نويسندگان محترم مقاالتي را كه جهت چاپ در فصلنامه پانزده خرداد مي فرستند، حداكثر به مدت 6 

ماه  از ارسال آن به نشريات ديگر خودداري نمايند.
3. حجم مقاالت ارسالي از 25 صفحه تايپ شده تجاوز نكند. )هر صفحه 250 كلمه(

4. مقاالت به صورت تايپ شده بر روي كاغذ A4 و با واژه پرداز Word در دو نسخه ارايه شود.
5. ارسال فايل مقاالت در CD يا از طريق ايميل الزامي است.

6. مقاالت به ترتيب ذيل تدوين شوند:
عنوان مقاله؛ نام و نام خانوادگي نويسنده)گان(، همچنين آوردن رتبه علمي: مربي، استاديار و...، سازمان 
وابسته، آدرس، شماره تلفن نويسنده و آدرس ايميل نويسنده)گان( ضروري است؛ چكيده، در حدود 100 
كلمه به زبان فارسي و در صورت امكان به زبان انگليسي؛ كليد واژه ها)تا ده واژه(؛ مقدمه؛ متن اصلي مقاله؛ 

نتيجه؛ فهرست منابع.
7. ارجاعات، اعم از منابع و يادداشت ها با شماره هاي پياپي در متن مشخص و با همان شماره به صورت 
پانوشت در پايان هر صفحه ذكر شود. )شيوه ارجاع براي كتاب: نام و نام خانوادگي نويسنده)گان(، نام 
كتاب )به صورت ايرانيك(، نام مترجم، محل نشر، نام ناشر، سال انتشار، شماره جلد، شماره صفحه و 
براي نشريات: نام و نام خانوادگي نويسنده)گان(، عنوان مقاله)داخل عالمت گيومه(، نام نشريه)به صورت 

ايرانيك(، نام مترجم، سال نشريه، شماره نشريه، شماره صفحه مي باشد.(
8. مقاله ترجمه شده بايد حاوي موضوعات بديع و متناسب با نيازهاي علمي و فرهنگي كشور باشد و 
متن اصلي، ضميمه ترجمه ارسال شود و در هر صفحه ترجمه، عالوه بر شماره صفحه هاي ترجمه، شماره 

صفحه متن اصلي نيز قيد گردد.
9. مسئوليت مقاالت بر عهده نويسندگان است و نشريه پانزده خرداد پاسخگوي آرا و عقايد نويسندگان 
نيست. نشريه پانزده خرداد از بازگرداندن مطالب رسيده معذور است و حق چاپ مقاالت پذيرفته شده 

براي مجله محفوظ است. نشريه پانزده خرداد در كوتاه كردن و ويرايش مطالب آزاد است.

نحوه ارزيابي مقاله
مقاله رسيده در صورتي كه با اهداف مجله مطابقت داشته باشد، توسط دو نفر از صاحب نظران ارزيابي 

مي شود و در صورت كسب امتياز الزم و تصويب اعضاي هيئت تحريريه امكان چاپ مي يابد.
مالك هاي ارزيابي مقاالت عبارت اند از: ابتكار و نوآوري، اتقان تحليل ها و استدالل ها، بهره گيري از منابع 

معتبر، نظم و پيوستگي مطالب، رواني و رسايي مطالب و تناسب با نيازها.

راهنماي نگارش و تنظيم مقاالت فصلنامه پانزده خرداد
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سخن سردبير

درس گفتارهای والیت فقيه، 
منشوری )مانيفست( عليه نظم سکوالر۱

تمهيد بحث
سياست انديشــی، فعاليت مداوم ذهن اســالمی اســت. ترديدی نيســت كه انتزاع 
سياست انديشی از معارف اسالمی در دوران معاصر، غيرواقعی و به تعبير امام خمينی، ساخته 
دست صهيونيسم و استعمار جهانی و مبلغين وابسته به آنها در حوزه های علميه است.2 از 
منظر اين سياست انديشی، برای نهضت امام خمينی دوره ای كه از نگارش رساله كشف اسرار، 
سه سال بعد از سقوط ديكتاتوری ســياه رضاخان در سال 1323 آغاز و به درس گفتارهای 
واليت فقيه در بهمن 1348 در نجف اشرف رسيد و در نهايت زمينه ساز يك انقالب بزرگ 
در 22بهمن 1357 و تأسيس نظام جمهوری اسالمی در ايران شد، وحدت مشخصی دارد. اين 
دوران مهم، سازنده حكمت جديد سياست در ايران است. حكمتی كه از دل تاريخ و فرهنگ 
ملت ايران سرچشمه می گيرد و در هيچ يك از مبادی اوليه و اصول موضوعه خود تحت تأثير 

افكار و انديشه های غربی و شرقی نيست. 

1. بخشی از عنوان اين يادداشــت برگرفته از كتابی به همين نام است. رك: لئو اشتراوس و ديگران، عليه نظم 
سكوالر و چند مقاله ديگر، ترجمه محمدرضا قائمی نيك، تهران، ترجمان، 1394. 

2. امام خمينی، واليت فقيه، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی، 1373، ص4. 
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اعتالی مفهوم ملت و هويت، استقالل و آزادی و عدالت اجتماعی از يك طرف و انحطاط 
تدريجی و تقريباً نهايی تصورات قرون وســطايی گروه ها و جريان های غرب پرست درباره 
پيشرفت، ترقی و تجدد ملت ايران كه تماماً بر بنياد روش های استعماری اروپا و امريكا قرار 
گرفته بود از دگرگونی های اين دوره است. در تمام دوره قاجاری و پهلوی، سياست انديشی 
در ايران در تمام ساحات مختلف و موضوعات متنوع نتوانست خود را از سلطه روش های 
اصحاب غرب پرست رها سازد. تا ســال 1340 اسلوب يا راهی كه مبارزان طريق استقالل 
و آزادی ايران می پيمودند و روش هايی كه با آن افكار خود را بيان می كردند هيچ تعلقی به 
فرهنگ و تمدن ايرانی- اسالمی نداشت. حتی تالش ها و آثار بزرگانی چون: ميرزای شيرازی، 
سيد محمدكاظم يزدی، شيخ فضل اهلل نوری، آخوند خراسانی، ميرزای نائينی، سيد حسن 
مدرس و سيد ابوالقاسم كاشانی با همه ارج و قربی كه در حفظ استقالل و هويت اسالمی ايران 
و مبارزه با استعمار و استبداد داشتند، غريبانه تحت سيطره ديوانساالری اين دوره و جرياناتی 
 كه وابسته به اين ديوانســاالری بودند و تعلق خاطری به ايران و فرهنگ ايرانی نداشتند،

 به ثمر ننشست. 
مراجعه دائم بعضی از اين بزرگان به حجيت عدم امكان تأســيس حكومت اســالمی 
مبتنی بر واليت در دوره غيبت كبرا، كه از نظر معارف و متون مرجع و اصول بنيادی اسالم 
غيرطبيعی می نمود و با شيوه استنباط و سيره پيشوايان دين به خصوص پيشوايان مكتب اهل 
بيت سازگاری نداشت، بيشتر به اين توهم دامن زد كه گويی اسالم جز پاره ای احكام حيض 
و نفاس چيزی ندارد و آخوندها بايد حيــض و نفاس بخوانند... آخوندهايی كه اصاًل به فكر 

معرفی نظريات و نظامات و جهان بينی اسالم نيستند...1 
درس گفتارهای واليت فقيه در چنين شــرايطی مطرح شد. شــرايطی كه سياست در 
ايران فــارغ از دانش های زمان، بر بنياد پنداشــته های افراد بی مايه قرار داشــت و چون 
صورت بندی های آن رابطه ای با واقعيات جامعه ايران نداشــت، زندگی مردم را گرفتار 

مخاطره های ويرانگر كرده بود. 
بنابراين سال 1348 را در تاريخ مبارزات ملت ايران بايد سال مهمی دانست. بيان روشمند 
و هدف مند درس گفتارهای واليت فقيه توسط امام خمينی در مسجد شيخ انصاری نجف 
اشرف و انتشار سريع آن در ايران، آن هم در دورانی كه به سرعت زنجير سهمگين دستگاه 
امنيتی و نظامی رژيم پهلوی بر گردن هر مخالفی افكنده می شد و اغلب گروه های مخالف چپ 
و راست تحت كنترل نفوذی های ساواك قرار داشتند و تمام شور مبارزاتی آنها در صدور 

1. همان، ص6. 
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چند اعالميه، شــليك چند گلوله، ترور چند امريكايی و پاسبان، آتش زدن تعدادی پاسگاه 
روستايی، انتشار چند شبنامه كه خودشان هم به درستی از متن آنها خبر نداشتند، خالصه 
می شد؛ و اثری از انديشه يا عمل مستقل و برآمده از متن آرمان های مردم، در جايی به چشم 
نمی خورد، خبرهای درس گفتارهای واليت فقيه به صحنه مبارزاتی ايران جان تازه ای بخشيد. 
در چنين فضای فروبسته و نفس گيری شايد كســی باور نمی كرد اين درس گفتارها كه 
درون مايه آن در ابتدا در رساله كشف اسرار در سال 1323ش، شكل گرفته بود، روزگاری 
طومار رژيم های استبداد پادشــاهی در ايران را برچيند. بعيد است كه در زمان طرح اين 
درس ها در نجف اشرف، حتی بسياری از مبارزان جســور، به اين زودی ها منتظر انقالب 
در ايران و سقوط ســلطنت بودند. نه چپ های به ظاهر تند انقالبی كه آرمان آنها تأسيس 
نظام ديكتاتوری طبقه كارگر زير سايه ابرقدرت شوروی بود، و نه ترسوترين محافظه كاران 
ليبرال مثل جبهه ملی و نهضت آزادی كه امريكا و اروپا را قبله آرزوهای خود می دانستند و 
عالی ترين هدف آنها در اين خالصه می شد كه شاه سلطنت كند نه حكومت، كسی در جامعه 
غرب گزيده و مسموم ايران فكر هيچ دگرگونی خارج از حيطه قدرت و تمايالت غرب و شرق 
را نداشت و برای افكار عمومی خارج، بيش از افكار عمومی مردم ايران اهميت قائل بودند. 

درس گفتارهای واليت فقيه زمانی مطرح شد كه حتی بسياری از انديشه های الهياتی در 
ايران، به پيروی از غرب، در قلمرو تقابل انتزاعی و ذهنی ميان دين و دنيا، فرد و جامعه، علم 
و دين، سياست و شريعت و امثال اين سرگرمی های روز، مانده بودند و منورالفكران دانشگاه 
و رسانه، گرفتار قبض و بسط های نظريه سه مرحله ای تحول اجتماعی اگوست كنت، حل و 
فصل تكوين سرمايه داری مدرن و برآمدن خرده بورژوازی شهری در جهان سوم، گزينش 
نظريه های متناقض توسعه، سازماندهی عقالنيت ابزاری ماكس وبر در ديوانساالری، يا فهم 
تمايز جهان مدرن و پيشامدرن و تقسيم كار مكانيكی از كار ارگانيكی اميل دوركيم و در نهايت 

گرفتار فرآيند ذوب شدن در ماترياليسم تاريخی كارل ماركس، لنين و استالين بودند. 
امام خمينی در اين شرايط مرگ آور در محيط علمی و حوزه های دينی، تنها حكيمی است 
كه در پی آن شد تا شريعت اسالمی را در حوزه سياسی به همان صورتی كه پيامبر ما بدان 
توجه داشت، احيا كند. و چنين بيانيه جانانه ای را صادر نمايد. بنابراين امام خمينی را بايد به 
خاطر شجاعت مبتكرانه و ژرف انديش شان در سياست ستود؛ فقيهی كه شجاعانه به عادات 

زمانه تاخت و بنيادهای نو در انداخت. 
اكنون ما در آستانه پنجاهمين سال انتشار اين درس گفتارها هستيم. رساله ای كه در كمتر 
از دو دهه بنيادهای نظم سكوالر ايران و جهان را بر هم ريخت و نشان داد كه تقابل انتزاعی 
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سياست و شريعت و دين و دنيا سرابی بيش نيست كه قدرت های استعماری و سلطه گر برای 
تحكيم پايه های نظام های كفرآميز و فسادانگيز خود به راه انداختند و بشر را از حكومت عقل 
و قانون محروم ساختند. بازخوانی مســتمر اين رساله به عنوان مانيفست حكومت اسالمی 
برای همه آنهايی كه سراب رهايی و رستگاری بشر در مدل های سكوالر غربی را با تمام وجود 

لمس كردند يك ضرورت عقلی و تاريخی است. 
اين روزها كه جهان در بحرانی به نام كرونا، ناكامی و ناتوانی و تهی بودن عظمت دروغين 
بسياری از اين قدرت ها و ايدئولوژی های حاكم بر آنها را از نزديك لمس كرده و درندگی 
حيوانی آنها در ربودن ناچيزترين ابزار حفظ سالمتی يعنی ماسك و دستكش و امثال اينها 
را مشاهده نموده، شرايط برای بازانديشی جهان در مورد نظم ناتوان و ناكارآمد و بی رحم 

سكوالر بيشتر فراهم شده است. 
به نظر می رسد نمادهايی در درس گفتارهای واليت فقيه وجود دارد كه همچنان استعداد 
الزم را برای بازآفرينی نظم جديد در جهان پساسكوالر داراست. در اين يادداشت تالش 

می كنيم به صورت اجمالی در قالب نكاتی به اين نمادها اشاره كنيم. 

نکته اول:
والیت فقيه و مسئله رهایی و رستگاری فردی و اجتماعی 

اولين نكته ای كه درباره درس گفتارهای واليت فقيه مغفول مانده است و به ندرت شارحان 
انديشه های امام خمينی از آن ســخن گفته اند اين اســت كه درس های واليت فقيه بيان 
تفصيلی رساله كشف اسرار است كه بعد از شهريور 1320 در دورانی كه هنوز بشر شناخت 
و جسارت كافی نداشت تا به نظم سكوالری كه موجب جنگ های خانمان برانداز اول و دوم 
جهانی شده و ملت های بســياری را به فقر و ويرانی كشانده بود، اعتراض كند؛ امام خمينی 
جزو اولين متفكرانی است كه عليه اين نظم سكوالر بی رحم و ويرانگر بيانيه صادر كرد و در 

مقدمه كشف اسرار نوشت: 
در اين روزها كه آتش فتنه جهان را فــرا گرفته و دود تاريك آن به 
چشم تمام جهانيان رفته و تمام ملل عالم به فكر آن اند كه خود و كشور 
خود را از اين دريای بی پايان آتش به كناری كشانند و از اين فتنه جنگ 
مرگبار به يك سو شود و از روی ضرورت و ناچاری كشورهای اسالمی 
نيز با ســختی و بدبختی هايــی مواجه شــدند و در زيان های اين جنگ 
جهانگير شــركت كردند. گرچه از ســودهای آن بهره ای ندارند خوب 
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بود افراد اين كشــور نيز به فكر ســعادت خود و برادران خود باشند و 
يك دل و يك آواز در چاره جويی اين ســياه روزی ها بكوشند يا دست كم 
از فتنه گری ها و فســاد انگيزی ها در اين موقع باريك، خودداری كنند و 

خودشان به بدبختی خود كمك نكنند.1 
توجه اعتراضی پاره ای از دين پژوهان و سياست انديشــان غربی در ســه دهه اخير به 
ماهيت مخرب و ويرانگر نظم ســكوالر، اهميت بيانيه امام خمينی در رساله كشف اسرار و 
درس گفتارهای واليت فقيه را بيش از پيش نشان می دهد؛ نگارش مقاالت و آثار مختلفی در 
اعتراض به نظم سكوالر غربی از ناحيه متفكرانی چون لئو اشتراوس، جان گری، جان ميلبنك، 
رابين جرج كالينوود و ديگران، كه تازه از خواب مســتی و افسونگری مدرنيته بيدار شده و 
جسارت آن را پيدا كرده اند كه عليه نظم سكوالری كه غرب بر جهان تحميل كرده است و 
اكنون حقيقت كارآمدی، رهايی بخشی و رستگاری خود را در بحرانی به نام كرونا، از عمق به 

سطح آورده است، داد سخن دهند.2 
امام خمينی بيش از پنجاه ســال پيش واقعيات اين نظم مخرب را ديد و شعار آن را پوچ 
و غيرانسانی دانست. در نظم سكوالر كه شــعار دنيای مدرن بعد از جنگ دوم جهانی بود، 
مسئله اصلی و اساسی اين است كه رهايی و رســتگاری ذاتًا مسئله فردی است نه جمعی؛ 
بنابراين دين كه شعار رهايی و رســتگاری می دهد ناظر به اعمال فرد است نه جامعه. اين 
مسئله سال هاست كه فرهنگ غربی و تمامی فرهنگ هايی را كه دلسپرده نظم سكوالر هستند 
در دوراهی های متناقضی درباره دخالت دين در نظم سياسی- اقتصادی گرفتار كرده است؛ 
به گونه ای كه برای حل اين تناقض در اصل مفهوم رهايی و رستگاری كه شعار تمام اديان 
توحيدی و فلسفه های شبه دينی است، ترديد شده است و عده ای از متفكران سكوالر از اساس 
رهايی و رستگاری را وهم بشری كه ربطی به واقعيت ندارد، دانسته اند. تمام تضادهايی كه 
در فلسفه سياسی غرب بين فرد و جامعه، دين و دولت، دين و دنيا، علم و دين، دولت و ملت 

و غيره مطرح می شود از تراوش های نظم سكوالر است. 
تاكنون رساله كشف اسرار و درس گفتارهای واليت فقيه از اين زاويه مورد توجه شارحان 
انديشه امام خمينی نبوده است و شايسته است دانش پژوهانی كه اكنون در بازار دانش ايران 
آثار معترضين غربی نسبت به نظم ســكوالر را منتشر و ترويج و تعظيم می كنند، اندكی به 

داشته های تاريخی و فرهنگی ايران توجه نمايند. 

1. امام خمينی، كشف اسرار، بی نا، بی تا، ص1. 
2. رك: لئو اشتراوس و ديگران، همان، ص164. 



14
سخن سردبير

دوره سوم   سال هفدهم   شماره 62    زمستان 1398
نکته دوم:

والیت فقيه و ماهيت امر سياسی۱ در مکتب امام خمينی
به نظر می رسد نبايد به واليت فقيه در درس گفتارهای امام خمينی صرفًا به عنوان يك 
اصل و قاعده در قواعد فقهيه نگاه كرد. از زاويه نگاه فقهی متن های زيادی در طول تاريخ 
به خصوص در يك قرن اخير در مورد واليت نگاشــته شده كه در جای خود ارزش دارد. 
ليكن آنچه به نظر می رسد در اين اثر مورد غفلت قرار گرفته است ناظر به مسئله واليت 
به عنوان قاعده امر سياسی در مكتب امام خمينی است. گويی دشمنان عمداً و دوستداران 
امام خمينی از روی بی توجهی دست به دست هم داده اند تا سرشت واقعی درس های واليت 
فقيه كه ناظر به ماهيت امر سياسی در مكتب اهل  بيت است را بپوشانند؛ در حالی كه سراسر 
درس های واليت فقيه در اثبات اين قاعده اســت. اغلب مباحثی كه در چهل ســال اخير 
پيرامون نظريه واليت فقيه امام خمينی توسط تكنوكرات ها، محققان علوم دينی، مدرسان 
و پژوهشگران دانشگاه، جامعه شناسان سياسی و ساير اربابان عقيده و دانش نگاشته شده 
است به باور اين دريافت انجاميده كه مسئله واليت كه در انديشه امام سرشت واقعی امر 
سياسی است از اين پس به موضوع نظری شــناخت تبديل شده است و رشد و توسعه اش 
فقط به آينده تحليل و پژوهش علمی در حوزه معارف دينی بستگی دارد. در حالی كه مسئله 
واليت در انديشه امام صرفًا يك مسئله نظری شناخت نيست بلكه عالوه بر آن، در كانون 
امر سياسی يعنی در كانون كشمكش های جامعه و فضای زندگی مردم قرار دارد. يعنی هم 
به عنوان يك مقوله اخالقی نگاه نيك و بد به حوزه سياست و مؤلفه ها و مقوله های آن دارد؛ 
هم به رابطه ميان وسيله و هدف غايی فعل سياسی يعنی دستورها، رايزنی ها، روش ها، فنون 
و قواعد و اصول فرماندهی و به دست گيری قدرت و استفاده انسانی از آن مربوط است و هم 
خود واليت مانند علم و اقتصاد و اخالق و جامعه شناسی از جنبه پديدارشناسی موضوعيت 
و مدخليت دارد و نمی توان آن را به هيچ يك از مقوله ها و فعاليت ها فروكاست. به اين شيوه 
در تاريخ به شكل روشمند و هدفمند كمتر سخن گفته شده است. اين كه چرا چنين است 
موضوع اين يادداشت نيســت و در جای خود از جنبه تاريخی و حتی مفهومی قابل بحث 
است. اما بحث واليت باألخص واليت فقيه به عنوان قاعده امر سياسی از دوره صفويه كه 
ساختار سياسی ايران سرشت و سرنوشتش با مكتب اهل بيت پيوند خورد، ماهيت اجتماعی 

پيدا می كند.

1. اين بخش، از كتاب ژولين فروند الهام گرفته شده است. رك: سياست چيست، ترجمه عبدالوهاب احمدی، 
تهران، آگه، 1384. 
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نکته سوم:
والیت فقيه و احياء بنيادهای عقلی حکومت اسالمی

خواننده دقيق و عميق نوشته های امام، به خصوص درس گفتارهای واليت فقيه، عالوه بر 
بازيابی بصيرت های مهم متألهان مشهور گذشته در اين آثار، دارای فهم تازه ای از زندگی 
سياسی می شود. هر ناظر باهوشی با خواندن رساله واليت فقيه متوجه می شود برخالف آنچه 
در نگاه اول به نظر می رسد، واليت فقيه صرفًا تفســير فقهی و خام از سياست نيست بلكه 
استدالل های امام در اين رساله، احيای بنيادهای عقلی حكمت سياسی شيعه در يك مدل 

هدفمند، روشمند و قابل اجرا در دوران جديد است. 
بنيادهايی كه در طول تاريخ بــه خاطر غلبه تمايالت اخباری در ميان مســلمين، گرد 
فراموشی بر آن نشسته بود و پاره ای از فقهای شيعه در البه الی روايت ها به دنبال روزنه ای 
برای اثبات نسبت سياست و شريعت بودند. اگرچه ذخاير گرانبهای روايت در حوزه های 
اجتماعی به خصوص در مكتب اهل بيت سرشار از نشانه های حكمت سياسی در نگهداری 
فضای زندگی اجتماعی مسلمانان اســت و امام خمينی هم در رساله كشف اسرار و هم در 
درس گفتارهای واليت فقيه به اين حقيقت اذعان دارد اما آنچه رســاله كشــف اسرار و 
درس گفتارهای واليت فقيه را در نوشــته های سياسی علمای شيعه ممتاز می كند پايه های 

عقلی و قانونی حكومت اسالمی است. 
امام در رساله كشف اسرار در استحكام پايه های استدالل های عقلی حكومت اسالمی و 

واليت فقيه می نويسد: 
واليت مجتهد كه مورد سؤال است از روز اول ميان خود مجتهدين مورد 
بحث بوده هم در اصل داشتن واليت و نداشتن و هم در حدود واليت و دامنه 
حكومت او و اين يكی از فروع فقهيه اســت كه طرفين دليل هايی می آورند 
كه عمده آنها احاديثی است كه از پيغمبر و امام وارد شده است. اينك ما به 
گفته های آنها كار نداريم زيرا آن بحث فقهی الزم دارد و با اين مختصرها 
درست نمی شود. به عالوه اينها هم اهل فهم آن نيستند. اينجا ما يك سؤال 
از عقل می كنيم شايد مطلب را حل كند. ما كه می گوييم حكومت و واليت 
در اين زمان با فقها اســت نمی خواهيم بگوييم فقيه هم شاه و هم وزير و هم 
نظامی و هم سپور است، بلكه می گوييم همانطور كه يك مجلس مؤسسان 
تشكيل می شود از افراد يك مملكت و همان مجلس تشكيل يك حكومت و 
تغيير يك سلطنت می دهد و يكی را به سلطنت انتخاب می كند و همان طور 
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كه يك مجلس شوری تشكيل می شود از يك عده اشخاص معلوم الحال و 
قوانين اروپايی يا »خود دراری« را بر يك مملكت كه هيچ چيز آنها مناسب 
با وضع اروپا نيست تحميل می كنند و همه شماها كوركورانه آن را مقدس 
می شمريد و سلطان را با قرارداد مجلس مؤسسان سلطان می دانيد و به هيچ 
جای عالم و نظام مملكت بر نمی خورد اگر يك همچو مجلس از مجتهدين 
ديندار كه هم احكام خدا را بدانند و هم عادل باشند و از هواهای نفسانيه عاری 
باشند و آلوده به دنيا و رياست آن نباشند و جز نفع مردم و اجراء حكم خدا 
غرضی نداشته باشند تشكيل شود و انتخاب يك نفر سلطان عادل كنند كه از 
قانون های خدا تخلف نكند و از ظلم و جور احراز داشته باشد و به مال و جان 
و ناموس آنها تجاوز نكند به كجای نظام مملكت برخورد می كند و همين طور 
اگر مجلس شورای اين مملكت از فقهای ديندار تشكيل شود يا به نظارت آنها 
باشد چنانچه قانون هم همين را می گويد به كجای عالم برخورد می كند. چه 
شد كه مجلس مؤسسان كه با زور سرنيزه تشكيل شد و همه ديديد اكنون هم 
حكم نافذ و درست است ولی اگر اين مجلس از اشخاص مطلع صحيح العمل 

تشكيل شود و بر طبق قانون های خدايی باشد عيب پيدا می كند؟1
همين استدالل عقلی در مقدمه كتاب واليت فقيه هم آمده است. در آنجايی كه می فرمايد: 
»واليت فقيه از موضوعاتی است كه تصور آن موجب تصديقش می شود و چندان به برهان 

احتياج ندارد.«2

نکته چهارم:
والیت فقيه و روشمند شدن نگاه شيعه به سياست 

مهم ترين پرسش برای كسانی كه تصور می كردند فقه سنتی استعداد رهبری جنبش های 
اجتماعی در دوران مدرن را ندارد چه برسد به تأسيس يك نظام سياسی پايدار، اين بود كه 
چرا امام خمينی چنين موضوعی را برای دفاع از مدعای خود برگزيد و اسم آن را واليت  فقيه 
گذاشت. خيلی ها شايد در ابتدا تصور كردند كه اين بحث از حكومت اسالمی در آن شرايط 
فروبسته برای اسالم، و سيطره مطلق تفكرات غربی در حوزه سياست در ميان روشنفكران، 
دانشگاهيان و حتی حوزه های علميه، يك  سوءفهم احتمالی است. اما آنهايی كه امام خمينی را 
می شناختند و از اراده پوالدين و جديت مذهبی وی آگاهی داشتند می دانستند كه نويسنده 

1. امام خمينی، كشف اسرار، همان، ص185. 
2. امام خمينی، واليت فقيه، همان، ص3. 
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كتاب كشف اسرار حكيمی نيست كه بدون شناخت از اوضاع و زبان زمانه به ميدان آيد. بعد 
از كودتای 28مرداد سال 1332ش، منتقدان و مخالفان مذهب، با آزاد كردن بی سر و صدای 
خود از قيد و بندهای دينی، سرسپردگی خود را به فلسفه سياسی سكوالر، فاقد اخالق و ارزش 
و كوبيدن جاده مذهب به گونه ای آشكار كردند كه اغلب باور داشتند تأثيرگذارترين نتيجه 
بی اعتنايی به مذهب، در نهايت برآمدن چهره هايی شبيه به شريعتمداری در حوزه های علميه 

خواهد بود، كه سقف شريعت را بر ستون  های نظام سلطانی و سكوالر استوار خواهند كرد. 
بعضی ها هم معتقد بودند كه تأثيرگذارترين اثری كه برای طرفداران سياست مذهبی، 
شرايطی را فراهم كرده بود كه شريعت، شأن و سهم اندكی در سياست داشته باشد، كتاب 
تنبيه االمه و تنزيه المله ميرزای نائينی است. كتاب نائينی را می توان نمونه ای از تفاوت ذاتی 
ميان حكمت سياسی كه امام خمينی به دنبال احيای آن بود و آنچه پيروان نظام سلطانی انجام 
داده بودند، دانست. حتی كســانی كه بيش از همه نائينی را تحسين می كردند مثل مرحوم 
طالقانی و همفكرانش در نهضت آزادی، به اين نكته اذعان داشــتند كه كتاب نائينی كتابی 
نيست كه بتوان به كسی كه خواستار كسب فهمی عملی نه تئوريك، از ساز و كار درونی نظام 
سياسی مبتنی بر امامت و واليت است، پيشنهاد داد؛ چه برسد به اينكه بر مبنای اين اثر يك 
نظام سياسی مردم ساالر مبتنی بر عقايد شيعه بنا نهاد. انصاف حكم می كند كه بگوييم خود 
نائينی هم قصد ارايه چنين فهمی را نداشــته است. او نظريه خود را حكومت قدر مقدور در 
دوران غيبت اعالم كرد و ظاهراً فكر كرد كه می توان با اين ساز و كار در غياب امام در جامعه 
و عدم امكان تأسيس حكومت امامت و واليت، هنجارهای حاكم بر زندگی سياسی شيعيان را 
با شريعت منطبق كرد. اما، خمينی كبير تالش برای دست يابی به فهمی جامع از امور سياسی 
ذاتی شريعت اســالمی و مكتب اهل بيت و احيای آن در دل يك نظام سيستماتيك را هم 
ممكن و هم ضروری می دانست. فرق است ميان كسی كه به دنبال پيدا كردن جای پايی برای 
شريعت در سياست است با متفكر و حكيمی كه سياست را عين شريعت و تمام حقيقت دين 
ببيند. كتاب تنبيه االمه به نوعی مانيفست توجيه شرعی نظم سكوالر جديدی بود كه موذيانه 
به دنبال پيدا كردن جای پايی در ديوانساالری ايران می گشت و اين اثر كمك كرد كه اين 
جای پا نه تنها فراهم گردد بلكه توجيه شرعی هم شود. در حالی كه كشف اسرار و درس های 
واليت فقيه، اعاده حيثيت شريعت در نظم سكوالری بود كه بر پيروان مكتب اهل بيت در 

نظام مشروطه سلطنتی تحميل شده بود. 
حكمت سياسی شيعه كه مبتنی بر واليت بود، به تعبير امام به خاطر دسيسه های استعمار و 
كج فهمی آخوندهايی كه اصاًل به فكر معرفی نظريات و نظامات و جهان بينی اسالم نيستند،1 

1. همان، ص6. 
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سال ها دچار مرگ مغزی شده بود و نياز به احيا داشت. و امام بنيادهای اين احيا را بازگشت 
به اصل امامت و واليت و تأسيس حكومت اسالمی می دانست. اين احياگری در آن شرايط 
فروبسته كه مقدس مآب ها به نام دين و ليبرال ها به نام علم به مقابله با حكمت سياسی شيعه 
آمده بودند، بسيار سخت و حتی غيرممكن نشان می داد. درس گفتارهای واليت فقيه و حكومت 
اسالمی در نجف اشرف در جوار قطب مكتب واليت يعنی اميرالمؤمنين علی عليه السالم در 
چنين فضايی ارايه شد. نگاه كردن به اين دو اثر گرانقدر امام خمينی از اين زاويه بسياری از 
فروبستگی ها و كج فكری های بعضی از جريانات وفادار به نظم سكوالر در حوزه های علميه را 

كه در آينده می توانند از آفات انقالب اسالمی باشند، ممكن است حل كند. 

نکته پنجم: 
والیت فقيه و احيای اخالق و داوری های ارزشی در سياست 

رساله واليت فقيه تالش برای تأسيس حكمت سياســی شيعه با تكيه بر زبان زمان بود. 
مهمترين ويژگی مشترك و مشهور ميان تالش های مدرن علمی سازی مطالعه سياست در 
غرب كه در ايران هم از دوره مشروطه به بعد شديداً دنبال می شد؛ تمايز ميان واقعيات و 
ارزش هاست. اثر اين تمايز آن بود كه علم سياست را از انجام داوری های ارزشی و اخالقی و 
دينی يا تالش برای سنجش اعتبار يا اثبات آنها بی معنی كرد. تمايز ميان واقعيات و ارزش ها 
به گونه ای مطرح می شد كه گويی يك حقيقت بديهی است كه حتی سطحی ترين آشنايی 
با علم، فرد را قادر می سازد تا آن را بپذيرد. امام خمينی تمايز مورد نظر و استدالل هايی كه 
برای تقويت مقبوليت آن ارايه شده بودند را صحيح ندانست و در رساله واليت فقيه آن را 

ساخته دست استعمار دانست. 
ما هم در رساله كشف اسرار و هم در درس گفتارهای واليت فقيه، شخصيتی را می بينيم 
كه تالش می كند كه اين اصل بنيادی را به حوزه سياست برگرداند. يكی از تالش های عمده 
پيروان مكتب امام خمينی می تواند ناظر به تقويت اين بحث بسيار حياتی، كه در فروپاشی 

نظم سكوالر مؤثر است، باشد. 

نکته ششم: 
والیت فقيه و گذار از سياست فيزیکی به سياست اخالقی و آرمانی 

امام در كشف اسرار بنيادهای سياست فيزيكی در ايران را متزلزل و در درس گفتارهای 
واليت فقيه پايه های يك سياست آرمانی و اخالقی را پی ريزی می كند. ممكن است بعضی 
اشكال كنند كه چرا از دولت پهلوی تحت عنوان دولت فيزيكی يا دولت طبيعی نام برده شده 
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است! برای اين كه اهميت و ســترگی كار امام فهميده شود به اجمال در تفاوت يك دولت 
طبيعی و يك دولت اخالقی نكاتی ذكر می شود. در فلسفه سياسی می گويند دولت طبيعی 
نامی برازنده هر كالبد سياسی است كه سامانش در اصل متكی به قدرت و تغلب باشد نه 
عقل و قانون.1 به عبارت ديگر جامعه ای كه آرمانش مبتنی بر تأمين نيازهای طبيعی انسان 
يعنی خوردن و خوابيدن و ساير تمايالت مشترك با حيوانات است و از گذشت و انسانيت و 
عدالت و ساير فضائل اخالقی در آن خبری نيست چنين جامعه ای را جامعه طبيعی يا فيزيكی 
می نامند و قواعد و قوانين حاكم بر اين جامعه هم همان قواعد يا قانون طبيعت حاكم بر حيات 
حيوانی است. اين قانون بر دو قاعده استوار است: زور و تغلب يعنی جامعه فاقد عقل و قانون. 

امام خمينی در برداشت از آيه 12 سوره مباركه محمد)ص(، می فرمايد: 
هر كس كه مالحظه كرد كه در تمتعاتش در اكل و استفاده ها و لذايذش 
به افق حيوانی نزديك است، يعنی می خورد و لذت می برد بدون اينكه تفكر 
كند كه از چه راهی بايد باشد. حيوان ديگر فكر اين نيست كه حالل است يا 
حرام است؛ فكر اين نيست كه امت در گرفتاری هستند يا نيستند. آنهايی كه 
بدون اين تفكر، بدون قانون اسالمی تمتع می كنند و می خورند، اينها اكلشان 
اكل حيوانی است... در روايتی است كه از برای كافر هفت تا معاء2 است و از 
برای مؤمن معاء واحد است. مؤمن يك معاء بيشتر ندارد و آن معاء قانون 
است: شكمش را، ساير لذايذش را تطبيق می كند با قانون اسالم، تخلف از 
قانون اسالم نمی كند. اما آن كســی كه از راه شهوت می خورد بدون اينكه 
تطبيق با قانون بكند. اين يك معاء، از راه غضب می خورد بدون اينكه تطبيق 
بكند با قانون، اين هم يك معاء، از روی هوای نفس می خورد. اين هم يك 
معاء، مزدوج است بين نفس و لذت و شهوت، بين هوای نفس و غضب، بين 
غضب و... اين هفت تا معاء دارد مؤمن بيش از يك معاء ندارد و آن معائش 
از راه قانون است. اسالم هر چه فرموده است همان يك راه است... همه قوا 
تابع قوه عقل شدند كه عقل هم تابع شرع است. برای يك همچو حكومتی 
كه حكومت عقل است، حكومت عدل است، حكومت ايمان است، حكومت 

الهی است. در رفتنش عزا الزم است...3 
بنابراين در منطق سياسی امام خمينی، حكومت های مبتنی بر قانون طبيعی حكومت زور و 

1. فردريش شيلر، آزادی و دولت فرزانگی، ترجمه محمود عباديان، تهران، فرهنگ و انديشه، 1377، ص28. 
2. معاء به معنای روده است.

3. صحيفه امام، ج2، ص361-362. 
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غلبه و حكومت های مبتنی بر قانون الهی حكومت های انسانی و عادالنه هستند. 

امام در درس گفتارهای واليت فقيه بنيادهای يك حكومت اسالمی و اخالقی را پايه ريزی 
می كند و تمام باورهای كســانی كه معتقد بودند سياست فيزيكی موجوديت دارد و واقعی 
است نه سياست اخالقی كه آرمانی بيش نيست را مورد ترديد قرار داد. در بند بند درس های 
واليت فقيه، امام خمينی به دنبال آن اســت كه انسان و جامعه فيزيكی را به مرتبه انسان و 
جامعه آرمانی ارتقاء دهد؛ كاری كه تمامی پيامبران الهی در پی آن بودند. پيامبران آمدند كه 
انسان فيزيكی را كه اراده معطوف به قدرت، غلبه و سيطره برآوردن آرزوها و اميال شخصی 
و... داشت به انسان آرمانی و اخالقی كه نه اراده معطوف به قدرت بلكه اراده معطوف به عقل 

و آرمان دارد، تبديل كند. 

نکته هفتم: 
والیت فقيه و مسئله تضاد موجودیت و منزلت 

اين كه جوامع فيزيكی و دولت های طبيعی مقيد به زمان هستند و تاريخ مصرف دارند اما 
جوامع آرمانی و اخالقی خودشان را از قيد زمان آزاد می كنند يك قاعده اساسی در سياست 
است. جوامع فيزيكی فقط در پی تثبيت موجوديت خود هستند و حاضرند برای حفظ موجوديت 
همه چيز را فدا كنند؛ حتی منزلت، هويت و اصالت های جامعه را. در حالی كه جوامع اخالقی به 
حفظ منزلت خويش در كنار موجوديت بهای بيشتری می دهند و حاضر نيستند اين منزلت را 
با چيزی عوض كنند. اين داستان دوگانگی موجوديت و منزلت در فلسفه سياسی غرب قصه ای 
به درازای عمر بشر دارد و تا به امروز نيز حل نشده است. بخشی از تضاد بين دين و دنيا، دين و 
سياست، دين و دانش و ساير تضادها در غرب تحت تأثير اين دو موجوديت است. امام خمينی 
دقيقاً در درس گفتارهای واليت فقيه اين دوگانگی را مورد حمله قرار می دهد و آن را ساخته 
دست استعمار می داند. كانون اصلی كج فهمی كسانی كه به غلط تصور می كنند امام رساله كشف 
اسرار با امام رساله واليت فقيه دو امام متفاوت هستند، همين است. امام رساله كشف اسرار 
موجوديت دولت فيزيكی معطوف به قدرت و زور پهلوی را به گونه ای می خواست تغيير دهد 
كه موجوديت جامعه در هم نريزد. بنابراين در آنجا كه امام می گويد »به رغم اينكه اين اساس 
را درست نمی دانيم ولی باز هم نمی خواهيم آن را از هم بپاشانيم«، دليلش همين است. فهم امام 
از سياست مبتنی بود به برقراری تعادل ميان موجوديت و منزلت. تمام گروه های سياسی ايران 
چه چپ و چه راست، برای حفظ موجوديت خود و برخورداری از بعضی امكانات و فرصت ها 
و موقعيت ها آماده بودند صدها بار در مقابل نظام سلطانی كرنش كنند و استعمار انگليس و 
امريكا را ستايش نمايند. از نظر اين جريان ها خودكامگی و كسب رضايت كدخداهای جهانی 
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اگر به موجوديت حزب، باند، گروه، خانواده و قبيله آنها لطمه ای وارد نكند، مجاز می شود؛ حتی 
اگر به نابودی منزلت جامعه منجر گردد. در حالی كه امام به شدت از كسانی كه فكر می كردند 
می توانند خودكامگی را از خصلت فيزيكی دولت های مســتبد و آزادی را از خصلت اخالقی 

جريان های مبارز جدا كنند و خود را انقالبی جا بزنند، انتقاد می كرد. 
هم رساله كشف اسرار و هم رساله واليت فقيه، مخزن االسرار نگاه استثنايی امام به اصالت 
موجوديت همراه با منزلت در حوزه سياسی است. تمام زندگی و سيره امام خمينی در دوران 
حيات اجتماعی پربارش مبتنی بر اين دو اصل است و ما كمتر به آثار امام از اين زاويه نگاه كرديم. 

نکته هشتم: 
والیت فقيه و دستگاه های الهام بخش آن 

دســتمايه درس گفتارهای واليت فقيه اگرچه يك موضوع قديمی در تاريخ انديشــه 
سياسی اسالمی است اما شــيوه بيان و استدالل و نحوه اســتقرار آن در عصری كه اغلب 
انديشــه ها ماهيت ضد توحيدی دارند و از همه مهم تر، برآمدن يك انقالب بزرگ از دل 
اين درس گفتارها نه تنها وسيله استقرار مجدد مفاهيم كهن نشــد بلكه به عنوان يك امر 
جديد موجب پيدايش نوآوری ها در حوزه سياست و تزلزل بسياری از افكار پوسيده به ظاهر 
مدرن در انديشه های اجتماعی شد. بنابراين مشــخص كردن دستگاه های الهام بخش اين 
درس گفتارها در شرايطی كه از اغلب بينش ها و گرايش های غربی سكوالر در شرايط فعلی 
جهانی كه حكومت ها و ايدئولوژی ها در بحرانی به نام كرونا خميرمايه درونی و اصلی خود 
را رو كردند و از قدرت پوشالی و دموكراسی و حقوق بشر نمايشی آنها افسون زدايی شد، در 
جای خود هم موضوعيت و هم طريقيت دارد. آنچه برای ما در شناسايی اين دستگاه فكری 
بايد اهميت داشته باشد، صرفاً تأمالت سياسی برآمده از اين درس گفتارها نيست بلكه يك 
امعان انتقادی و انديشه زاينده ای است كه در شخصيت نيرومندی چون امام خمينی در اين 
مجموعه جمع آمده و برای خود جهانی تازه و باطراوت آفريده است. اين امعان انتقادی برای 

رشد جامعه ايرانی و جامعه اسالمی بسيار ارزش دارد. 

نکته نهم: 
والیت فقيه و خوانش راهگشای آن

امام خمينی نه متفكری واپس گــرا و مقدس مآب بود و نه فيلســوفی كلی باف و عارفی 
دنياگريز. پرسشــی كه در آثارش به خصوص در درس گفتارهای واليت فقيه وجود دارد و 
ناظر به نفی نظم سكوالر است، راهبر تفكر الهی و انسانی اوست. اين تفكر نه با دنياگريزی های 
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مقدس مآب بخشی از حوزه های علميه كه رهايی و رستگاری را امری فردی در حجره های 
دور از اجتماع و جامعه جســت وجو می كردند و سياست و دنيا را امری نجس می دانستند، 
سازگار بود و نه با دنياگرايانی كه همه چيز را در حفظ موجوديت خود خالصه می كردند. امام 
در درس گفتارهای واليت فقيه از قواعدی حرف می زند كه به خودی خود نفی قواعد سلطانی 
و نفی نظم سكوالر است. در قواعد سلطانی از قانون، مردم، عدالت، منزلت و هويت صحبت 
نمی شود بلكه از فرد سخن گفته می شود. در حالی كه در واليت از فرد و ارجحيت او صحبت 

نمی شود بلكه از مردم و قواعد و قانون و اصول عقل سخن به ميان می آيد. 
می گويند، در اجتماع و نظامی كه پيوندهای خانوادگی و اخوت های مذهبی و عاليق مكتبی 
و حتی در سطحی نازل تر، وابستگی های صنفی و شغلی از بين رفته باشد مردم بسيار آمادگی 
دارند كه تنها بر حسب منافع شخصی شان بينديشند و بر وفق فرديت گرايی فقط در انديشه 
خود باشند و دلبستگی به خير همگانی از خود نشان ندهند. نظم سكوالری كه در درس های 
واليت فقيه عليه آن بيانيه صادر می شود چنين وضعيتی را در ايران فراهم كرده بود و امام به 
عنوان يك عالم دينی بر خود واجب می دانست كه اين نظم را در هم پيچد. خوانش رساله های 

كشف اسرار و واليت فقيه حضرت امام از اين منظر خوانشی راهگشا است. 
نکته دهم:1

والیت فقيه و معضله تضاد انسان فيزیکی با انسان فرهنگی 
امام می دانست سياست در همه ادوار تاريخی يك شكل عينی و يك مفهوم سنتی است كه 
كوشش می كند عامل انسانی را در خود وحدت بخشد. دولت در مفهوم اجتماعی به درست 
يا غلط، فرديت فرد را از ميان می برد و انسان در زمان را در انسان در انديشه هضم می كند. 
تمام اديان توحيدی چنين شأنی را برای خود قائل هستند كه عامل انسانی را در خود وحدت 
بخشند. از طرفی تمامی مشرب ها، بينش ها، گرايش ها و ايدئولوژی های ساخته دست بشر 
نيز چنين شأنی برای خود قائل هستند كه انسان در زمان را كه انسان فيزيكی است به انسان 

در انديشه كه انسان فرهنگی است تبديل كنند. 
اين فرآيند پيوسته در حال وقوع است و ظاهراً بشر گريزی از آن ندارد. حاكم در سياست 
از نظر بسياری از فيلسوفان سياسی غرب يك انسان مصنوعی و انتزاعی است كه در مقابل 
انسان طبيعی يا فيزيكی قرار دارد. هميشه هم آنهايی كه مصنوعی هستند عظيم تر، نيرومندتر 
و مخوف تر از طبيعی ساخته يا تصور می شوند. امام در رساله كشف اسرار و درس گفتارهای 

1. در تنظيم اين بخش از فضای حاكم بر كتاب آزادی و دولت فرزانگی فردريش شــيلر بهره گرفته شد. رك: 
فردريش شيلر، آزادی و دولت فرزانگی، همان. 
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واليت فقيه تالش می كند با مبانی اسالمی سياست، اين تضاد بين انسان طبيعی و دولت های 
ساخته دست بشر را كه مصنوعی هستند، با ارجاع به مبادی اوليه خلقت انسان و هستی يعنی 
خدای تبارك و تعالی حل كند. اين پيوستگی سياست و شريعت وقتی اتفاق می افتد كه نظم 

سكوالر از هم بپاشد. 
تمام ايدئولوژی ها، مجادالت انســانی، تعارضات بشری فاشيسم، كمونيسم، آنارشيسم، 
توتاليتاريسم، كمونيسم، ليبراليسم و تمام ايسم هايی كه در سال های اخير بالی جان بشريت 

بودند و صدها جنگ را بر انسان تحميل كردند، زاده نظم سكوالر هستند. 

آخرین نکته
امام در رساله كشف اســرار و درس گفتارهای واليت فقيه، به مشرب استنباطی قدما و 
قواعد فقهيه آن كاماًل پايبند بوده و از آن دفاع می كند. اما راه حل قدما در نگهداری فضای 
زندگی مردم و اجرای شريعت در زير ســايه حكومت های غيراسالمی را نمی پسندد. چه 
اين راه حل ناظر به نظام سلطانی باشــد، چه ناظر به نظام مشروطه. هم نظام سلطانی و هم 
مشروطه سلطنتی در منطق سياسی امام خمينی زاييده نظم سكوالر هستند و هر چه از دل 
اين نظم خارج شود در دستگاه معرفت شناسی خمينی كبير جايی ندارد. فكر سياسی امام از 
رساله كشف اسرار تا درس گفتارهای واليت فقيه در مفهوم حكومت اسالمی، با وجود نهايت 
احترامی كه برای اسالف برجسته خود قائل بود از جهت حجم، تنوع و تعقيد عقايد فلسفی 
از تمام اين بزرگان بسی فراتر می رود. منظور از اين گزاره مؤخره، اين است كه برابر نهادن 
نام های بزرگانی چون شيخ انصاری، آخوند خراسانی، ميرزای نائينی، آيت اهلل بروجردی و 
غيره در برابر امام، برای نفی يكی و اثبات ديگری نه تنها وجاهت عقلی ندارد بلكه بيش از 
هر چيز انسان را متوجه تفاوت های بی سابقه آنها در سبك سياسی و شيوه سلوك با مردم و 
اهتمام آنها به اجرای احكام الهی می كند. احكامی كه عقاًل تمامی اين بزرگان می دانند كه در 

هيچ شرايطی نمی تواند تعطيل شود. 
هر برابرنهادی در منطق اســالمی وقتی ارزش شرعی و عقلی دارد كه در نسبت با متون 
دينی و سيره معصومين صورت پذيرد. متون مبنايی كه قاعده سنجش ديدگاه های متفاوت در 
طول تاريخ هستند در هيچ شرايطی برای ما پيروان مكتب اهل بيت كه متن محور می انديشيم 
و در فهم شريعت تابع نصوص هستيم بيش از آن كه بيانگر اختالف بين علما و حكمای ما 

باشد نماينده زنده بودن مكتب اهل بيت در مقتضيات زمانی است.
رساله كشف اسرار و درس گفتارهای واليت فقيه نه تنها نماد زنده بودن مكتب اهل بيت 
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در پروسه پراتيك يا عمل مولد انسانی است بلكه در حوزه تفكر و تخيل هم به مراتب بالندگی 

خود را به اثبات رسانده است. 
در درس های واليت فقيه هم پروســه تفكر كه مركب از توليد مفاهيم است و در نهايت 
به نظريه ختم می شود و هم پروسه تخيل كه مركب از تصاوير است و به هنر ختم می شود و 
هم پروسه پراتيك كه مركب از اعمال و اقدامات است و رخدادها را رقم می زند، سرچشمه 
خروشانی است كه از آن حكمت سياسی ای می جوشد كه استعداد نگهداری فضای زندگی 

مسلمانان در عصر سيطره نظم سكوالر را دارد. 
اسالم دين افراد مجاهدی است كه به دنبال حق و عدالت اند. دين كسانی 
است كه آزادی و استقالل می خواهند. مكتب مبارزان و مردم ضد استعمار 
اســت. اما اينها اســالم را طور ديگری معرفی كرده اند و می كنند. تصور 
نادرستی كه از اسالم در اذهان عامه به وجود آورده و شكل ناقصی كه در 
حوزه های علميه عرضه می شود برای اين منظور است كه خاصيت انقالبی 
و حياتی اسالم را از آن بگيرند و نگذارند مسلمانان در كوشش و جنبش و 
نهضت باشند، آزاديخواه باشند، دنبال اجرای احكام اسالم باشند، حكومتی 
به وجود بياورند كه سعادتشان را تأمين كند، چنان زندگی داشته باشند كه 

در شأن انسان است.1

1. امام خمينی، واليت فقيه، همان، ص4. 
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درس های حکومت اسالمی امام خمينی در 
نجف اشرف و دشمنان آن

دکتر سيد حميد روحانی 

طيف های مبارزاتی ایران در زمانه طرح درس های حکومت اسالمی 
امام خمينی در روز چهارشــنبه اول بهمن ماه 1348 )12ذيقعده 1389( بحث حكومت 

اسالمی را زير عنوان »واليت فقيه« در مسجد شيخ انصاری در نجف اشرف آغاز كرد.1 
آن روز كه اين بحث مطرح شد، مبارزان ايرانی از نظر اهداف و آرمان چند دسته بودند: 

1. سلطنت طلبانی كه می خواستند »شاه سلطنت كند، نه حكومت« و اجرای قانون اساسی، 
آزادی انتخابات و آزادی قلم و بيان از آرمان های نهايی آنان به شمار می رفت. )مثل جبهه 

1. ماه بهمن در تاريخ زندگی سياســی و مبارزاتی امام، از ماه های پرشور و حادثه به شمار می آيد. آغاز نهضت 
امام بر ضد رفرم امريكايی »انقالب ســفيد« در ماه بهمن بود. در اول بهمن 1341 نخستين اعالميه امام بر ضد 
رفرم يادشده منتشر شد. طرح »حكومت اسالمی« از ســوی امام نيز در روز اول بهمن 1348 آغاز شد و به مدت 
دوازده روز 12بهمن 48   تداوم يافت. ورود امام به ايران و پيروزی انقالب اســالمی نيز در ماه بهمن بود. امام روز 
12بهمن 1357 وارد ايران شد و ده روز بعد 22بهمن 57 انقالب اســالمی به پيروزی رسيد و رژيم 2500 ساله 
شاهنشاهی واژگون شد و »حكومت اسالمی« تحقق يافت. چنان كه روز چهارشنبه نيز برای امام روز ويژه ای بود. 
امام در چهارشنبه 15خرداد 42 دستگير و به زندان گسيل شد. در چهارشنبه 13آبان ماه 1343 به تركيه تبعيد 
شد. هجرت امام از نجف اشرف به سمت كويت روز چهارشنبه 12مهر 1357 بود و در چهارشنبه شب 12بهمن 

1357 از پاريس به سوی ايران حركت كرد. 
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ت فقيه
ت اسالمی و والي

پرونده ويژه پنجاهمين سال طرح حكوم

ملی، نهضت آزادی و طيف های وابسته( 
2. گروه هايی كه دارای انديشــه های ماترياليستی 
و ماركسيســتی بودند و ديكتاتوری طبقه كارگر را از 
آرمان های خود می شمردند و رژيم های شوروی و چين 
الگوی حكومتی بود كه آنان دنبال استقرار آن در ايران 
بودند. )حزب توده، چريك هــای فدايی خلق و اغلب 

گروه های كمونيستی و سوسياليستی و...( 
3. جاه طلبانی كه با رژيم شاه بر سر قدرت دعوا داشتند و موضع گيری های آنان بر پايه 
جنگ قدرت بود. )احزاب ساخته دست ديوانساالری دوره پهلوی كه عمومًا در حزب های 
دولتی و شــبه دولتی حضور داشــتند؛ مثل حزب مردم، حزب مليون، حزب رســتاخيز و 

جريان های فراماسونری دربار پهلوی كه از اين طيف بودند.(
4. ناراضی هايی كه برای به دست آوردن كار، نان، مسكن، شغل و پست به فعاليت های 

سياسی كشيده شده بودند. 
5. نيروهايی كه روی اهداف دينی و اعتقادی با رژيم شاه سرناسازگاری داشتند. اين عناصر 

از نظر ايده و انگيزه چند دسته بودند:
الف. كسانی كه اختالفشان با رژيم شاه ريشــه ای و مبنايی نبود. از رواج فساد و فحشا، 
بی حجابی، شراب فروشی، برپا شدن عشرتكده ها و مراكز فساد رنج می بردند و از ظلم ها و 
بی عدالتی ها انتقاد می كردند و اگر شــاه دولتی را بر سر كار می آورد كه به اين گونه مفاسد 
اجتماعی پايان می داد و حقوق مردم را رعايت می كرد، ســر جای خود می نشســتند و به 
اعتراض و انتقاد پايان می دادند و اصوالً روی ســخنان آنان با دولت ها بود و با شخص شاه 

سخنی نداشتند. 
ب. عناصری كه افزون بر آنچه در بند الف آمد، در مورد سلطه بيگانگان بر ايران، ارتباط 
رژيم شاه با اشغالگران فلسطين، تصويب و اجرای قوانين خالف اسالم و رخنه و نفوذ عوامل 
صهيونيستی مانند »بهايی ها« در پست های كليدی كشــور نيز انتقاد داشتند و گاهی با قلم 
و با بيان به پرخاشگری و افشاگری دســت می زدند، با وجود اين با اساس نظام به مخالفت 

برنمی خاستند. 
ج. مقاماتی كه نسبت به شخص شاه و دودمان پهلوی ذهنيت داشتند، رژيم شاه را بحق 
دست نشانده بيگانگان می دانستند و حاكميت شاه را برای اسالم و استقالل ايران خطرناك 
و زيانبار ارزيابی می كردند و اگر از ســوی صاحب منصبان ارتش يا برخی از رجال سياسی 

امام نخستين شخصيت سياسى 
ايران در تاريخ معاصر بود كه 
رژيم شاهنشاهى و سلطنتى 
را مردود شمرد و عموم ملت 
را در راه واژگونى رژيم شاه 
و نظام شاهنشاهى به مبارزه 

همه جانبه و فراگير فراخواند
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كودتايی در ايران روی می داد و رژيم شاه واژگون می شد، بی ترديد با پشتيبانی آنان روبه رو 
می شد؛ البته به اين شرط كه رژيم جديد به قوانين اسالم و قانون اساسی پايبند می بود و به 

حقوق مردم احترام می گذاشت. 
د. كسانی كه افزون بر واژگونی رژيم شاه، خواهان اجرای قوانين اسالم بودند، خواه زير نام 

»حكومت اسالمی« يا حكومت مردمی و ملی. 
ه. مقاماتی كه نظام شاهنشاهی را ضد اسالمی می دانستند و رسماً هوادار تشكيل حكومت 

اسالمی بودند؛ البته دارندگان اين انديشه و تز در آن روز محدود بودند. 

درس های حکومت اسالمی و کنار رفتن پرده های ابهام در مبارزه 
واقعيت اين اســت كه آن روز كه امام نهضت را آغاز و دنبال كردند، بسياری از كسانی 
كه سر در راه او گذاشتند، نمی دانستند كه هدف امام از نهضت و مبارزه چه می باشد و چه 
می خواهد. برخی بر اين باور بودند كه با الغای قوانين مخالف اسالم مانند كاپيتوالسيون و 
قطع رابطه با رژيم صهيونيستی و... خواسته های امام تأمين می شود و مبارزه پايان می پذيرد، 

شماری نيز می پنداشتند واژگونی رژيم شاه، هدف نهايی امام است. 
طرح حكومت اسالمی از سوی امام و پافشــاری روی اين موضوع كه »وظيفه ما تشكيل 
حكومت است«، راه آينده را روشن و هدف نهايی نهضت را مشخص كرد و پرده های ابهام 

را كنار زد. 
طرح حكومت اسالمی از بزرگترين و مفيدترين رهنمودهای امام در دوران تبعيد به شمار 
می رود. امام در اين طرح، پل های پشت ســر را به كلی خراب كرد، رژيم پادشاهی را ضد 
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اسالمی دانست و راه هر گونه بازگشت، نشست، سازش، كرنش، معامله، مجامله و داد و ستد 
را به كلی بست و به پيروان خود فرمان »حركت به پيش« داد. 

امام نخستين شخصيت سياسی ايران در تاريخ معاصر بود كه رژيم شاهنشاهی و سلطنتی را 
مردود شمرد و عموم ملت را در راه واژگونی رژيم شاه و نظام شاهنشاهی به مبارزه همه جانبه 
و فراگير فراخواند، چنان كه طرح حكومت اسالمی نيز در تاريخ سياسی و اسالمی ايران برای 

نخستين بار از سوی امام مطرح شد. 
طرح حكومت اسالمی از طرف امام در آن روزهای سياه يأس بار كه غول مهيب اختناق 
گلوها را می فشرد و حق نفس كشيدن به مستضعفان نمی داد، شايد كاری بيهوده، بی ثمر و 

ناممكن به نظر می رسيد؛ ليكن بايد دانست: 
... مردان بزرگ كه دارای سطح فكر وسيعی می باشند، هيچ گاه مأيوس 
نگرديده و به وضع فعلی خود كه در زندان و اسارت به سر می برند و معلوم 
نيست كه آزاد می شوند يا نه، نمی انديشند و برای پيشبرد هدف خويش 
در هر شرايطی كه باشند طرح نقشه می كنند كه بعداً اگر توانستند شخصًا 
آن طرح را به مرحله اجرا درآورند و اگر خودشان فرصت نيافتند، ديگران 
هر چند بعد از دويست سال، سيصد سال ديگر دنبال آن طرح بروند و اجرا 
نمايند و اساس بسياری از نهضت های اشخاص بزرگ هم، به همين صورت 

بوده است...1 
امام در پی برهــه ای خويشــتن داری و بردبــاری در برابر انحراف هــا، كج روی ها و 
تاريك انديشی های حاكم بر نجف، فريادی در ســكوت مرگبار آن سامان سر داد و برای 
نخستين  بار پس از ورود به عراق از عرصه منبر نجف، بر جو مسموم و خواب زده آن حوزه 
و جامعه روحانيت شيعه، ســخت تاخت. با نگهبانان شب و ســياهی به مبارزه برخاست. 
بر شب زدگان نور پاشــيد. به خواب ربودگان بانگ زد. افكار اســتعماری، ضد اسالمی و 
واپس گرايانه را كه در برخی از عناصر تاريك انديش حوزه نجف جريان داشت، مورد انتقاد 
قرار داد. مسئوليت های سنگين علما و روحانيان را در برابر اسالم و مردم مسلمان به آنان 
گوشزد كرد. در ميان نســل جوان روحانی كه تحت تأثير محيط، سرخورده و مسموم شده 
بودند، روشنگری كرد. نغمه بيداری خود را در گوش ها نواخت. سخنان شيوا، روح بخش و 
الهام دهنده خويش را بر دل ها نشاند. از موضع اســالمی و انقالبی خود قاطعانه دفاع كرد. 
استعمار، صهيونيسم و رژيم های پادشاهی و ضداسالمی را مورد حمله قرار داد. سستی، زبونی، 

1. حكومت اسالمی يا واليت فقيه، درس 5، ص29. 
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خودباختگی و سكوت و بی تفاوتی برخی از روحانيان را به شدت نكوهش كرد: 
... نقشه آن است كه ما را عقب مانده نگه دارند و به همين حالی كه هستيم 
و زندگی نكبت باری كه داريم نگه دارند تا بتوانند از ســرمايه های ما، از 
مخازن زيرزمينی و روزمينی ما اســتفاده كنند. ما گرفتار و بيچاره بمانيم، 
فقرای ما در همان حال بيچارگی و بدبختی بمانند و به احكام اسالم كه برای 
فقرا فكر كرده و حل كرده است تسليم نشوند و آنان و عمالشان در كاخ های 
بزرگ بنشينند و آن زندگانی مرفه و كذايی را داشته باشند. اينها نقشه هايی 
است كه دامنه اش حتی به حوزه های دينی و علمی رسيده است كه اگر كسی 
بخواهد راجع به حكومت اسالم و وضع حكومت اسالمی صحبتی بكند، بايد 
با تقيه صحبت كند و كار به آنجا رسيده است كه لباس جندی )سربازی( را 
جزء خالف مروت و عدالت دانسته اند، در صورتی كه ائمه دين ما جندی 
بودند، سردار بودند، جنگی بودند. در اين جنگ هايی كه مالحظه می كنيد، 
با لباس جندی جنگ می رفتند، می كشتند و كشته می دادند. اميرالمؤمنين 
كان جنديا، خود بر سر می گذاشــت، زره بر تن می كرد و شمشير حمايل 
داشت. سيدالشهدا-   عليه السالم-   نيز همين طور بود، حضرت امام حسن- 
  عليه السالم-   نيز چنين بود. بعد هم فرصت ندادند وگرنه حضرت باقر هم، 
همين طور بود، ساير ائمه-   عليهم السالم-   نيز چنين می كردند. حاال كار به 
آنجا رسيده است كه پوشيدن لباس جندی را مضر به عدالت دانسته اند! 
و اگر ما بخواهيم حكومت اسالمی تشكيل دهيم، بايد با همين عبا و عمامه 
باشد و   اال خالف مروت و عدالت است!! اين موج همان تبليغات است كه 
كار را به آنجا رسانده است كه حاال محتاجيم زحمت بكشيم تا اثبات كنيم 
كه اسالم هم قواعد حكومتی دارد... درست توجه كنيد. همان طور كه آنان 
بر ضد شما اسالم را بد معرفی كردند، شما هم اسالم را آن طور كه هست 
معرفی كنيد، قوانين اسالم را بنويسيد، فوايدش را بنويسيد و منتشر كنيد، 
خودتان را درست كنيد. شما بايد حكومت اسالمی تشكيل دهيد. خيال نكنيد 
ما نمی توانيم، استعمارگران از چهارصد     سال پيش، زمينه تهيه كردند، از صفر 

شروع كردند تا به اينجا رسيدند، شما هم از صفر شروع كنيد. 
اين سخنان ژرف، روح بخش و دلنشــين كه در نجف ناشنيده و ناگفته مانده بود، همانند 
پتكی بر مغز عناصر مرموز و وابسته به استكبار جهانی فرود می آمد و آنان را كالفه می كرد. 
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آنها كه در مكتب اســتعمار درس خيانت و تزوير 
آموخته بودند، ســاليان درازی بــا نيرنگ بازی، 
جوسازی و تبليغات زهرآگين تالش كرده بودند تا 
اسالم را وارونه جلوه دهند، احكام قرآن را تحريف 
كنند، حوزه علميه نجف را در خاموشی، ناآگاهی و 
بی خبری فرو برند و از سياست، حركت و جنبش 
دور كنند. ديرزمانی در گوش ها زمزمه كرده بودند 
كه اسالم حكومت ندارد، سياســت ندارد، اصوالً 
سياست با روح اسالم مغايرت دارد! در شأن يك 
عالم و روحانی نيست كه در سياست دخالت كند، روحانی بايد فقط عبادت كند، ذكر بگويد، 
ورد بخواند، اگر تو سرش زدند، سرش را بيشتر خم كند، اگر به گوش راستش زدند، گوش 
چپ را جلو بياورد! اگر عبا را از دوشش ربودند، قبايش را تسليم كند. هميشه دعاگوی شاهان 
و ظلمه باشد، در برابر ظلم و خيانت آنان به اسالم و مردم محروم سكوت كند و مردم را نيز 

به سكوت و تسليم وادارد. 
اكنون می ديدند كه خمينی در پايگاه آنان، بر عرصه منبر نشســته است و رشته هايشان 
را پنبه می كند، انديشــه های آنان را مورد انتقاد قرار می دهد، به روحانيان و مردم هشدار 
می دهد كه شما پيرو و شيعه آن بزرگوارانی هستيد كه لباس رزم بر تن می كردند، كاله خود 
بر سر می گذاشتند، شمشير به دست می جنگيدند، می كشتند و كشته می دادند، فرمانروايی 
داشتند، حكومت تشكيل می دادند، كشور و ملت را اداره می كردند و پيرو بايد راه رهبران 

را دنبال كند. 
اين سخنان ســازنده برای مهره های كارآزموده استعمار در نجف فاجعه جبران ناپذير و 
غيرقابل تحملی به بار آورده بود. از اين رو آنان را بر آن داشــت كه پيش از پايان فرصت، 
صدای امام را خاموش كنند و از روشنگری و افشاگری او پيشگيری نمايند و اجازه ندهند كه 
امام، نجف را چون قم آگاهی بخشد و به قيام وادارد. آنها برای خاموش كردن صدای آسمانی 
امام بار ديگر به جوسازی، سمپاشی و شايعه پراكنی دست زدند و از هر راه ممكن امام را زير 
فشار قرار دادند تا به اين بحث پايان دهد و بيش از اين روشنگری و افشاگری نكند! امام در 
ضمن بحث حكومت اسالمی با اشاره به اين جوسازی و فشاری كه از ناحيه عناصر مرموز در 

نجف، برای تعطيل آن بحث بر او وارد می آمد، چنين می گويد: 
... من نمی دانم اين حرف های من بــر بعضی نفوس چقدر گران آمد كه 

آنها كه در مكتب استعمار درس 
خيانت و تزوير آموخته بودند، 
نيرنگ بازى،  با  ساليان درازى 
جوسازى و تبليغات زهرآگين 
تالش كرده بودند تا اسالم را 
وارونه جلوه دهند، احكام قرآن 
را تحريف كنند، حوزه علميه 
نجف را در خاموشى، ناآگاهى و 
بى خبرى فرو برند و از سياست، 

حركت و جنبش دور كنند
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اعتراض كردند: چرا دست از اين حرف ها برنمی دارد؟ چرا مسئله اش را 
نمی گويد و رد شــود؟! خدا می داند كه اين صحبت ها از مسائل واجب تر 
است، اين صحبت ها شما را زنده می كند، اين وضع نكبت بار شما را تغيير 
می دهد. اين تبليغات سوء اجانب است كه شما را اين طور كرده و اين وضع 
را برای شما پيش آورده است و شما را در بين ملل دنيا، گروهی كهنه پرست 

معرفی كرده اند..  .1
امام خمينی نه تنها به فشار مرموزانه ای كه جهت تعطيل كردن بحث حكومت اسالمی 
به عمل می آمد، تسليم نشد بلكه با اســتواری و اراده ای پوالدين، اين بحث را دنبال كرد و 
در كرسی درس نجف به روشنگری و آگاه كردن نسل جوان روحانی سرسختانه ادامه داد. 
پرده ها را باال زد، نقشه ها را برمال كرد، سيمای تابناك اســالم را از زير گرد و غبار، بيرون 

كشيد و به نمايش گذاشت. 

چاپ سلسله درس های حکومت اسالمی 
بيش از دو روز از طرح بحث »حكومت اسالمی« نگذشته بود كه درصدد برآمديم بحث 
مزبور را از نوار پياده كرده، هر چه سريع تر تنظيم و چاپ كنيم و برای توزيع در مراسم حج به 
مكه بفرستيم. از آنجا كه تا آغاز مراسم حج فرصتی چند باقی نبود، بايد با سرعت و كوشش 
هر چه بيشتر دست به كار می شــديم و برای چاپ و نشــر آن، تمام نيروی خود را به كار 
می گرفتيم. از اين رو، نيروی جوان و مبارز حوزه نجف را بسيج كرديم و گروهی را مسئول پياده 
كردن نوارهای بحث حكومت اسالمی و دسته ای را مسئول امور چاپ قرار داديم. نگارنده نيز 
مسئوليت تنظيم، تدوين و تيترگذاری آن را بر عهده گرفت و به اين ترتيب كار به سرعت و 
موفقيت پيش رفت و فقط پنج روز از طرح بحث حكومت اسالمی از طرف امام گذشته بود 
كه اولين جزوه آن، كه شامل درس يك و دو بود از چاپ درآمد كه موجب شگفتی و حيرت 
عموم افرادی كه در جريان كار قرار داشتند، واقع شد؛ و درس های بعدی نيز، به ترتيب و به 
سرعت از چاپ درآمد. مجموع بحث امام درباره حكومت اسالمی دوازده درس بود كه در 
شش جزوه تدوين و تنظيم گرديد و فقط سه جزوه آن به مراسم حج آن سال رسيد و در حد 
وسيعی همراه با خود نوار، ميان زائران خانه خدا پخش شد و از طريق آنان به ايران فرستاده 
شد. بسياری از زائران پارسی زبان خانه خدا نوار و جزوه بحث حكومت اسالمی را به عنوان 

بهترين ارمغان با خود به ايران بردند و به بستگان و دوستان خويش هديه كردند.

1. همان، درس 10، ص34. 
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همزمان با چاپ و نشر جزوه های فارسی »حكومت اسالمی« بر آن شديم كه آن را به عربی 
ترجمه كرده، در ميان برادران عرب در كشورهای عربی توزيع كنيم. با آن كه در برگرداندن 
آن به عربی با مشكل نداشتن مترجم، روبه رو بوديم؛ بيش از هفته ای از طرح بحث حكومت 
اسالمی نگذشته بود كه ترجمه عربی درس اول و دوم نيز با مقدمه ای كه بر آن نوشته بودم، 
از چاپ درآمد و جزوه های ديگر نيز يكی پس از ديگری هر يك با مقدمه ای به چاپ رسيد و 

در عراق و ديگر كشورهای عربی پخش گرديد. 
در مقدمه هر يك از جزوه های عربی تا آنجا كه در توان اين قلم بود، در ترسيم چهره امام 
و راه و خط او كوشش شد و هدف و انگيزه او از نهضت عليه رژيم ايران تشريح گرديد و نقش 
او در بسيج ملت ايران برای آزادی فلســطين و مبارزه عليه صهيونيسم اشغالگر بازگو شد 

و فرازهايی از گفته ها و نوشته های امام درباره فلسطين، اعراب و صهيونيسم، باز گفته شد.
الزم به يادآوری است كه از آغاز نهضت اســالمی در ايران، اين اولين بار بود كه هدف 
و انگيزه امام از اين نهضت و نيز جريان پانزده خــرداد و زندان و تبعيد امام، به زبان عربی 

منعكس می شد و در دسترس عموم مردم عرب قرار می گرفت. 

آرمان های امام خمينی در درس های حکومت اسالمی 
1. اثبات حكومت اسالمی و واليت فقيه

استعمار و ارتجاع ساليان درازی در جامعه اسالمی تبليغ كرده بودند كه فقها و علمای اسالم 
حكومت و واليت ندارند و اساساً حكومت اسالمی نداريم. وظيفه فقها و مراجع تنها »واليت بر 
صغار و...« می باشد. اين دسيسه در اذهان بعضی از علمای نجف عميقاً جا باز كرده بود و آنها 
باور كرده بودند كه برای فقيه واليت نيست. هيچ مجتهدی در هيچ موردی نمی تواند حكمی 
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كند. امام در برابر، ناچار بود تمام نيروی علمی خود را به كار گيرد تا اثبات كند كه اسالم، 
حكومت دارد و فقهای اسالم نيز همانند ائمه اطهار-   عليهم السالم   دارای حكومت و واليت 
هستند؛ و اين موضوع موجب شد كه امام فرصت بيان كيفيت حكومت اسالمی را پيدا نكند و 
به اثبات اصل قضيه همت گمارد. چنان كه امام در بحث حكومت اسالمی صريحاً می گويد: 
... استعمارگران به نظر ما آوردند كه اسالم حكومتی ندارد! تشكيالت 
حكومتی ندارد، بر فرض اينكه احكامی داشته باشد، مجری ندارد و خالصه 
اسالم قانون گذار است. ما كه می گوييم پيغمبر اكرم)ص( بايد خليفه تعيين 
كند، آيا برای بيان احكام اســت؟ بيان احكام، خليفه نمی خواهد، خود آن 
حضرت بيان احكام می كرد، همه احكام را در كتابی می نوشتند و دست مردم 
می دادند. اينكه الزم است خليفه تعيين كند، برای حكومت است، ما خليفه 
می خواهيم تا اجرای قوانين كند، قانون مجری الزم دارد، در همه ممالك 
عالم اين طور است كه تنها جعل قانون فايده ندارد، تنها قانون، سعادت بشر 
را تأمين نمی كند. پس از تشريع قانون بايد قوه مجريه باشد. در يك تشريع 
يا در يك حكومت اگر قوه مجريه نباشد، نقص وارد است. اسالم همان طور 
كه جعل قوانين كرده، قوه مجريه هم قرار داده اســت. ولی امر، قوه مجريه 
قوانين است. اگر پيغمبر اكرم)ص( خليفه تعيين نكند، مابلغ رسالته، نصف 
امر را زمين گذاشته اســت. اصاًل تمام امر، بلكه روح امر را زمين گذاشته 
است. زمان رســول اهلل )ص( اين طور نبود كه فقط قانون بگذرانند، دست 
می بريدند، حــد می زدند، رجم می كردند. همه اين كارها را خود رســول 
اكرم)ص( می كرد، خليفه هم برای اين امور است...   وقتی كه صدر اسالم را 
مالحظه می كنيم، می بينيم رسول اكرم)ص( تشكيل حكومت داد، والی به 
اطراف می فرستاد و احكام حكومتی جريان داشت، بعد از آن حضرت هم، 
احدی از مسلمين در اين معنی كه حكومتی الزم است ترديد نداشت و در 
بين مسلمين هيچ كس نگفت و حتی كلمه ای هم شنيده نشد كه حكومت در 
كار نيست. فقط اختالف در كسی بود كه بايد اين امر را تكفل كند و رئيس 
دولت باشد. لهذا پس از رســول اكرم)ص( در زمان خلفا و زمان حضرت 
امير)ع( هم حكومت تشكيل شد، جنگ ها به وقوع پيوست، صلح ها و پيمان ها 
بسته شد و تشكيالت حكومتی بود... به حكم عقل و ضرورت اديان، شغل 
انبيا و هدف بعثت، تنها مسئله گويی و بيان احكام نيست. وظيفه انبيا اجرای 
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قوانين و احكام است... و همان طور كه پيغمبر اكرم)ص( به اجرای احكام 
مأمور است و خداوند او را رئيس مسلمين قرار داده و اطاعت او را واجب 
شمرده است، فقها هم بايد رئيس و حاكم باشند و اجرای احكام كنند... خدا 
لعنت كند استعمارگران را كه وظيفه دعاگويی را برای ما تعيين كردند، كجا 
وظيفه ما دعاگويی است؟ وظيفه ما شمشير است، وظيفه ما تشكيل حكومت 
است، دعاگويی يعنی چه؟ ما حكومت می خواهيم، اسالم می گويد حكومت 
الزم است، احكام اســالم فرياد می زند كه حكومت می خواهد. ضرورت، 
آيه شريفه واعدوا لهم ما استطعتم من قوه و احكام اسالم اقتضا می كند كه 

تشكيل حكومت داده شود...  
2. مبارزه با تئوری استعماری »تفكيك دين از سياست«

استعمار جهانخوار طی ساليان درازی با نقشه و توطئه كوشيد كه به امت اسالم بباوراند كه 
دين از سياست جداست. علما و روحانيان در امور سياسی و كشوری نبايد دخالت كنند. وظيفه 
علما مسئله گويی، دعاگويی و عبادت است و جز اين، وظيفه و مسئوليتی ندارند! اين تبليغات 
شيطانی و استعماری در كشورهای اسالمی تأثير گســترده و دردآوری داشت. بسياری از 
مردم مسلمان تحت تأثير اين تبليغات شوم باور كردند كه »سياست از ديانت جداست«. 
برای يك انسان مسلمان به ويژه پيشوای روحانی دخالت در امور سياسی قبيح و غيراسالمی 
است و هر يك از علما و فقهای اسالم كه خواستند برخالف اين جو استعماری و ارتجاعی، 
وظايف اسالمی خود را در امور سياسی و كشوری دنبال كنند، با برچسب »آخوند سياسی« 
بدنام و كنار گذاشته شدند و دست آنان از مقدرات كشورهای اسالمی كوتاه شد؛ و در برابر، 
روحانيان ناآگاه، گوشه گير و انزواطلب يا وابسته و مرموز به عنوان پيشوايان اصيل و راستين 
در جامعه اسالمی نفوذ و قدرت يافتند و در نتيجه اسالم در مسائل عبادی، اخالقی، طهارت 
و نجاست خالصه گرديد، بســياری از ابواب اســالم و احكام قرآن، به  طور كلی به دست 
فراموشی سپرده شد، علمای اسالم از مسائل سياسی دور ماندند، رساله های عمليه به مسائل 
عبادی و طهارت و نجاست محدود شد و از مسائل سياســی و احكام زنده و سازنده اسالم 
خالی ماند، مساجد به صورت دير و معبد درآمد و جامعه اسالمی در خمودی، تيرگی و سكون 
فالكت بار فرو رفت، حوزه های علميه به ويژه حوزه نجف كه روزگاری مركز تحرك و مقابله 
با جهانخواران و استعمار جهانی بود، به مركز سكوت و خاموشی بدل شد و به صورت پايگاه 
تبليغاتی استعمار و ارتجاع درآمد كه عناصری در آن همانند مردگان متحرك می كوشيدند 
كه افكار استعمار جهانخوار را در جامعه اســالمی مو به مو اجرا كنند. امام خمينی طی چند 
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سال اقامت اجباری در نجف اشرف به نقش آن حوزه در اجرای تز استعماری »تفكيك دين 
از سياست« و دور داشتن امت اسالم از امور سياسی و كشوری، بيش از پيش آگاهی يافت و 

در يكی از جلسات خود نيز به اين حقيقت تلخ، دردمندانه اشاره كرد و چنين اظهار داشت: 
امروز نجف با اعتقاد به جدا بودن دين از سياست، فكر رضاخان در ايران 
و آتاتورك در تركيه را دنبال می كند و در حقيقت راه آنان را ادامه می دهد. 
بحث واليت فقيه برای امام فرصتی بود كه با اين تز استعماری به مبارزه برخيزد و با وجود 
آن كه اثبات واليت و حكومت برای فقيه، خود نفی اين تز استعماری و ارتجاعی است، امام 

به  طور جداگانه آن را مورد بررسی قرار داده، چنين گفت: 
... استعمارگران گفتند كه بايد ديانت از سياســت جدا باشد. آيا زمان 
پيغمبر اكرم-   صلی اهلل  عليه و آله  - سياست از ديانت جدا بود؟ زمان خلفای 
حق يا غيرحق، زمان خالفت حضرت امير سياست از ديانت جدا بود؟ دو 
دستگاه بود؟ اين حرف ها را آنها زدند تا دين را از تصرف در امور دنيا كنار 
بزنند، آنها دنيا را می خواهند. اگر ما مسلمين جز نماز خواندن، دعا خواندن 
و ذكر گفتن كاری نداشته باشيم، آنها هيچ كاری به ما ندارند، شما برو هر 
قدر می خواهی اذان بگو، نماز بخوان، بيايند هر چه داريم ببرند! حواله شان 
به خدا! ال حول و ال قوه اال باهلل ! وقتی كه مرديم ان شاءاهلل  به ما اجر می دهند! 

اگر منطق ما چنين باشد آنها به ما كاری ندارند...  
اگر شما به سياست دنيا كاری نداشــته باشيد و اسالم را همين احكامی 
كه هميشــه از آن بحث می كنيد بدانيد و از آن اصاًل تخطی نكنيد، آنها به 
شما كاری ندارند. شــما هر چه می خواهيد، نماز بخوانيد، آنها نفت شما را 
می خواهند، به نماز شــما چه كار دارند؟ آنها معادن ما را می خواهند، آنها 
می خواهند كه ما آدم نباشيم، از آدم می ترسند، يك نفر آدم اگر پيدا شد، 
از او می ترسند، برای اينكه ممكن است توليدمثل كند و لذا هر وقت آدمی 
پيدا شد، يا كشتند يا از بينش بردند و يا لكه دارش كردند كه سياسی است! 
اين آخوند سياسی است!! در صورتی كه پيغمبر هم سياسی بود. اين تبليغ 
سوئی است كه آنها كردند تا شما را از سياست كنار بگذارند، از دخالت در 
امور دولتی كنار بگذارند و خودشان هر كاری می خواهند بكنند، هر غلطی 
می خواهند بكنند، عمالشان هر غلطی می خواهند بكنند و كسی نباشد كه 

جلو آنها را بگيرد. 
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... اينها از اول در ذهن شما وارد كردند كه سياست به معنای دروغ گويی 
و امثال آن می باشد تا شما را از امور مملكتی منصرف كنند و آنها مشغول 
كار خودشان باشند و شما هم مشغول دعاگويی باشيد، شما اينجا بنشينيد 
»خلداهلل  ملكه« بگوييد و آنها هر كاری كه دلشان می خواهد بكنند...  يكی 
از مقامات ايران وقتی كه آمد در زندان پيش من، گفت سياست عبارت از 
بدذاتی، دروغ گويی و خالصه پدرسوختگی است و اين را بگذاريد برای ما! 
راست هم می گفت، اگر سياست عبارت از اين است، مربوط به آنها می باشد. 
اسالم كه سياســت دارد، مسلمان ها كه دارای سياســت می باشند، ائمه 
هدی-   عليهم السالم  - كه ساسه العباد هستند، غير آن است كه او می گفت، 
او می خواست ما را اغفال كند. بعد رفت در روزنامه اعالم كرد: تفاهم شده 
كه روحانيون در سياست دخالت نكنند، ما هم بعد از آزادی از زندان رفتيم 
باالی منبر تكذيبش كرديم، گفتيم دروغ گفته است. اگر خمينی يا ديگری 
چنين حرفی بزند بيرونش می كنيم...   آنها گفتند دين از سياست جداست، 
روحانيت نبايد در هيچ امری دخالت كند، شما هم تصديق كرديد و نتيجه 
اين شد كه می بينيم و اين همان آمالی است كه استعمارگران داشته و دارند 

و خواهند داشت...  
3. شناساندن اسالم ناب محمدی)ص( 

جامعه اســالمی حتی برخی از حوزه های علميه به خاطر تبليغات شــيطانی و انحرافی 
جهانخواران كه هماره از اسالم راستين وحشت دارند، از مبانی سازنده و زندگی ساز اسالم 
بی خبر و بيگانه شده بودند و ايدئولوژی اسالمی در نظر آنان در عبادت و ذكر و ورد خالصه 
می شد و احكام سياسی، اجتماعی و قضايی اسالم به دست فراموشی سپرده شده بود. از اين رو، 
امام در بحث حكومت اسالمی از فرصت استفاده كرد و كوشيد كه نظر روحانيان و محصلين 
علوم اسالمی را به همه ابعاد اسالم جلب كند و به واقعيت ها و حقايق اسالمی آشنا سازد و 
به آنان يادآوری كند كه اسالم در عبادت خالصه نمی شود و بايد اسالم را در همه ابعادش 
شناخت و به كار بست. خرافات، موهومات و پيرايه هايی را كه بر دامن اسالم نشسته است، 

زدود و ابهاماتی كه نسبت به اسالم به وجود آمده است، برطرف كرد:
... االن طبقات مسلمين چه تحصيلكرده از متجددين و چه تحصيلكرده از 
روحانيين، فضاًل از توده مردم، اسالم را درست نفهميده اند و همان طور كه 
غربا را مردم نمی شناسند، اسالم هم تقريبًا به وضع غربت در دنيا زندگی 
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كرده است و چنانچه كسی بخواهد اسالم را آن طور كه هست معرفی كند، 
به اين زودی ها، مردم باورشان نمی آيد. 

حدود پنجاه كتابی كه احكام اسالم در آن مجتمع است، سه- چهار جلدش 
مربوط به عباديات و وظايف انســان با رب االرباب است و كمی از احكام 
هم مربوط به اخالقيات است، مابقی كتاب ها همه مربوط به اجتماعيات، 

اقتصاديات، حقوق و سياسيات می باشد...
... آن روز كه دنيا غرق در جهالت بــود و از اروپا هيچ خبری نبود و دو 
امپراتوری بزرگ كه بودند، در حال استبداد به سر می بردند و اصاًل قانونی 
وجود نداشــت، اســالم قوانينی آورد كه جامع قوانين حكومت های زنده 
دنياست و از آن هم جامع تر است و همه جهاتی كه بشر در امور مربوط به 
جنگ، صلح، حكومت، زندگی خصوصی، معاشرت با ديگران... و ديگر امور 

به آن محتاج است، در قوانين اسالم آمده است...
... ما تمام جهات را كنار گذاشتيم و مقداری از احكام را گرفته، خلفا عن 
سلف مباحثه می كنيم. بسياری از احكام اسالم جزء علوم غريبه شده است، 
اصاًل اسالم غريب است و فقط از آن اسمی مانده است، تمام جزائيات اسالم 
كه بهترين جزائياتی است كه برای بشــر آمده االن به كلی فراموش شده 
است و لم يبق اال اسمه. تمام آيات شريفه الهيه كه برای جزائيات و حدود 

است لم يبق اال قرائته... 
... ما االن موظف هستيم ابهامی را كه نسبت به اسالم وجود دارد، برطرف 
كنيم. تا اين ابهام را از اذهان بيرون نكنيم هيچ كاری نمی توانيم انجام دهيم. 
ما بايد خود و نسل آتيه را وادار كنيم و به آنها سفارش كنيم كه نسل آتيه 
خويش را نيز مأمور كنند اين ابهامی را كه بر اثر تبليغات سوء چند صدساله، 
نسبت به اسالم در اذهان حتی بسياری از روشنفكران ما پيدا شده است رفع 
كنند، اسالم و حكومت اسالمی را معرفی كنند، كه اسالم چيست و حكومت 
اسالم چه می باشد و قوانين اسالم چگونه است و بسياری از احكام عبادی 
اسالم با اينكه عبادت اســت، عبادت توأم با سياست است، اجتماع حج و 

جمعه و امثال آن، در عين معنويت از سياسيات اسالم است...
... امروز حوزه نجف، حوزه قم و حوزه های ديگر موظف اند كه اسالم را 

نشان دهند و اين متاع را عرضه كنند...  
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4. مبارزه با خودباختگی و خودکم بينی 
از توطئه های خيانت آميز جهانخواران عليه توده های مستضعف، كوبيدن شخصيت آنان 
و ايجاد سستی، نوميدی و خودكم بينی در آنان است. استعمار جهانی می كوشد كه با تبليغات 
زرق و برق دار و فريبنده، مردم محروم و تحت سلطه را سرخورده، خودباخته، ضعيف النفس، 
زبون و بی اراده بار بياورد و انديشــه حركت، مقابله و مبارزه عليه تجاوزكاران را به كلی از 
آنان سلب كند و به آنان بباوراند كه بدون ياری و مدد ابرقدرت ها، هيچ كاری از آنان ساخته 
نيست و هيچ  گامی نيز نمی توانند بردارند!! اين توطئه در كشورهای اسالمی و جامعه روحانيت 
تأثيرات كوبنده و فاجعه آميزی داشــت و موجب سكوت مرگبار مردم مسلمان و برخی از 
پيشوايان روحانی در برابر قلدرها، ديكتاتورها و تجاوزكاران شد و زيان های جبران ناپذيری 
به بار آورد. حوزه علميه نجف نيز تحت تأثير اين تبليغات فريبنده جهانخواران، به صورت 
گورستانی خاموش، بی روح و تاريك در آمد و از رسالت مقدس انقالب، مبارزه و مقاومت، باز 
ماند. عناصر وابسته و مرتجع آن حوزه در كشانيدن مقامات روحانی و محصلين علوم اسالمی 
نجف به سستی، نوميدی و خودباختگی، نقش مهمی داشتند و در سرخوردگی و عقب نشينی 

آن حوزه در برابر استكبار جهانی، از هيچ تالش خائنانه و مرموزانه ای باز نمی ايستادند. 
امام خمينی با آگاهی از اين توطئه ديرينه استعمار و اثرات فاجعه آميز آن در حوزه علميه 
نجف، در بحث حكومت اسالمی كوشيد كه با سخنان حماسه آفرين خود در كالبد افراد آن 
حوزه روح اميد و شور و حركت بدمد، روحيه مقاومت و مبارزه و اعتماد به نفس در آنان به 

وجود آورد، اراده و استقالل انديشه و خالقيت را در آنان زنده سازد: 
... اين تبليغات سوء چند صدساله استعمار است كه در اعماق قلوب نجف، 
قم، مشهد و ديگر حوزه ها وارد شده و باعث افسردگی گرديده و ما را افسرده 
كرده است و نمی گذارد رشدی داشته باشيم و مرتب عذرخواهی می كنيم 

كه اين كارها از ما ساخته نيست. 
اين فكر غلط اســت، مگر آنها كه اكنون در ممالك اســالمی امارت و 
حكومت دارند چكاره اند كه از آنها می آيد و از ما نمی آيد. كدامی آنها بيش 
از يك فرد متعارف و معمول لياقت دارند؟ بسياری از آنها اصاًل تحصيل 
نكرده اند. حكومت حجاز كجا تحصيل كرده؟ در كدام دانشگاه و دانشكده 
تحصيل كرده و چه تحصيل كرده است؟ رضاخان اصاًل سواد نداشت، يك 
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سرباز بي سوادی بيش نبود.1 
در صدر اسالم هارون الرشــيد يا ديگران كه بر كشور بزرگی حكومت 
می كردند، به كدام يك از ممالك خارجه رفته و تحصيل كرده بودند؟ آنچه 
مربوط به حكومت اسالمی و بسط عدالت بين مردم می باشد، همان است 
كه فقيه تحصيل كرده است. آنچه مربوط به جهات اداره مملكت و استقالل 
است، آن است كه فقيه دارا می باشد. اين فقيه است كه طبق دستور مذهب 

خود، می داند كه نبايد زير بار ديگران برود...   
... از بس اجانب و عمالشان به گوش ما خوانده اند كه آقا برو سراغ كارت! 
سراغ مدرسه و درس و تحصيل، به اين كارها چه كار داريد؟ اين كارها از 
شما نمی آيد! و... ما هم باورمان آمده كه كاری از ما نمی آيد؛ و اكنون من 
نمی توانم اين تبليغات سوء را از گوش بعضی بيرون كنم و به آنان بفهمانم كه 
شما بايد رئيس بشر باشيد، شما هم مثل ديگرانيد، شما هم می توانيد مملكت 

را اداره كنيد. مگر ديگران چطور بودند كه شما نيستيد؟... 
... اينها مطالبی است كه بايد در فكر آن باشــيد، مأيوس نباشيد، خيال 
نكنيد اين كار شدنی نيســت. مرتباً بی عرضگی و زبونی خود را به رخ همه 
نكشيد، خدا می داند كه لياقت و عرضه شــما كمتر از ديگران نيست. اگر 

عرضه، ظلم و آدم كشی باشد، البته ما نداريم... 

5. افشاگری عليه رژيم شاه
رژيم شاه در محافل ارتجاعی نجف، از پرســتيژ ويژه ای برخوردار بود و عناصر مرموز و 
وابسته در آن حوزه، تبليغات دروغين گسترده ای به نفع او انجام می دادند. امام ضمن بحث 
حكومت اسالمی، روی بعضی از اعمال و كردار ضداسالمی او انگشت گذاشت و تا آنجا كه 

شرايط اقتضا می كرد، عليه او افشاگری كرد و ماهيت او را برمال ساخت. 

1. يكی از منافقان، به اصطالح از امام ايراد می گرفت كه رژيم های سعودی و رضاخانی را الگو قرار داده است!! 
غافل از آن كه امام در اين سخنرانی، در مقام معرفی بهترين رژيم هايی كه در دنيا حكومت می كنند نيست؛ بلكه در 
مقام خنثی كردن تبليغات زهرآگين استعمار است كه چنين القا كرده است كه كسی می تواند سرنوشت كشوری 
را به دست بگيرد كه حتمًا در فرنگ تحصيل كرده باشد و خالصه اروپاديده باشد!! امام در رد اين ادعای فريبنده 
و دروغين می پرسد: رژيم سعودی كه سرنوشت حجاز را به دســت دارد و نيز رژيم پهلوی كه سرنوشت ايران را 
توانست به دست بگيرد، به كدام كشور خارجی برای تحصيل رفته بود و چه تحصيالتی داشت؟ تا به آن دسته از 
خودباختگانی كه فكر می كنند چون به اروپا نرفته اند و فارغ التحصيل فرنگ نيستند، كاری از آنان ساخته نيست و 
نمی توانند زمام كشوری را به دســت بگيرند، بفهماند كه اگر بی عرضگی و اهمال كاری را كنار بگذارند توانايی هر 

كاری را دارند. 
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6. موضع گيری عليه رژيم های کشورهای اسالمی 
قشر مرتجع در حوزه نجف، به منظور اغفال نســل جوان روحانی و عموم مردم و تحكيم 
پايه های رژيم های دست نشانده در كشورهای اسالمی تبليغات گسترده و دامنه داری را در 
حمايت از رژيم هايی كه مستقيماً در خدمت امپرياليسم قرار دارند، انجام می دادند و مرتب 
برای ملك فيصل سعودی، ملك حسين اردنی، ملك حسن مراكشی و ديگر ملوك و پادشاهان 
وابسته و دست نشانده سنگ به ســينه می زدند و مديحه سرايی می كردند و اين تبليغات و 
مديحه سرايی ها، خواه و ناخواه در فريب مردم مسلمان و شيعه در كشورهای اسالمی، نقش 
بسزايی داشت. امام در بحث حكومت اســالمی به منظور خنثی كردن آن تبليغات ناروا و 
انحرافی، موضع قاطع و اسالمی خود را در برابر اين گونه رژيم های وابسته و تحميلی چنين 

اعالم كردند: 
... دول اسالمی مستعد كار نيســتند، هر كدام مشغول عياشی خودشان 
هســتند، اگر اينها با هم بودند و با هم تفاهم داشــتند، اين مصيبت ها سر 
مسلمين و اسالم نمی آمد... اينها در مملكت خودشان هم ذليل هستند، در 

مملكت خودشان هم يهود بر آنها حكومت می كند... 
... اگر بايد احكام اسالمی باقی بماند و نبايد كهنه شود و نبايد ديگران در 
ممالك اسالمی اينقدر نفوذ كنند، حكومت الزم است؛ البته قّيم امين صالح 
بايد در رأس آن حكومت باشد وگرنه اين قيم ها به درد نمی خورند، جابرند، 

صالحيت ندارند و اساساً قيم نيستند... 
... ملت اسالم در امور خود به سالطين و حكام جور و قضاتی كه از عمال 
آنها هستند نبايد رجوع كند، هر چند حق ثابتی داشته باشد، مثاًل پسر او را 
كشته اند، خانه اش را غارت كرده اند، با وجود اين حق ندارد به حكام جور 
رجوع كند، يا طلبكار است و شاهد زنده در دست دارد، نمی تواند به قضات 
سرسپرده و عمال ظلمه مراجعه نمايد و اگر در چنين مواردی به آنها رجوع 
كرد، به طاغوت روی آورده است. فإنما يأخذه سحتا و ان كان حقا ثابتا  له. و 
اگر به حكم آنها حق ثابت خويش را هم پس بگيرد نمی تواند در آن تصرف 
كند؛ زيرا اين چيزی كه به وسيله حكام جور و قضات آنان به دست او رسيده، 
سحت می باشد و حتی بعضی از فقها در عين شخصی گفته اند كه مثاًل اگر 
عبای شما را بردند و شما به وسيله حكام جور پس گرفتيد نمی توانيد در آن 

تصرف كنيد...   
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7. مبارزه با روحانی نماها 
امام در ضمن بحث حكومت اسالمی، ماهيت 
روحانی نماهای وابسته به دربار را برمال كرد و 
زيان های آنان عليه اسالم و جامعه اسالمی را 
باز گفت و از جوانان مسلمان ايران خواست كه 
عمامه از سر آنان بردارند و اجازه ندهند كه اين 
مزدوران درباری با لباس مقدس روحانيت در 

جامعه ظاهر شوند. 
اين شديدترين موضع امام عليه روحانی نماها 

تا آن روز بود كه اثر ژرف و مؤثری در جامعه ايران گذاشــت. روحانی نماها دست و پای 
خود را جمع كردند و در خوش رقصی و نوكری برای دربار، از بيم واكنش امام و مردم ناچار 
شدند كه جانب احتياط را رعايت كنند. جوانان مسلمان و متعهد نيز در گوشه و كنار از سر 
برخی از روحانی نماها عمامه برداشتند و آنان را مورد ضرب و شتم قرار دادند. امام درباره 

روحانی نماهای درباری و وابسته چنين گفت: 
... خدا می داند كه از صدر اسالم تاكنون از علمای سوء چه مصيبت هايی 
بر اسالم وارد شده اســت... قضيه ورود علما در دستگاه ظلمه و سالطين 
غير از ورود افراد عادی اســت. يك نفر آدم عادی اگر وارد دستگاه شود، 
فاسق است، بيش از اين چيزی بر آن مترتب نيست؛ ليكن يك فقيه، يك 
نفر قاضی... وقتی در دستگاه ظلمه وارد شوند، دستگاه را عظمت می دهند، 
اسالم را لكه دار می كنند، يك نفر فقيه اگر وارد دستگاه ظلمه شد، مثل اين 
است يك امت وارد شده باشد... اگر بنا باشد به واسطه ورود يك نفر فقيه در 
دستگاه ظلمه بساط ظلم رواج پيدا كند و اسالم لكه دار گردد، نبايد وارد شود، 
هر چند او را بكشند و هيچ عذری از او پذيرفته نيست... البته فقهای اسالم 
از اين حرف ها منزه اند، وضعشان از صدر اسالم تاكنون روشن است، مثل 
نور پيش ما می درخشند و لكه ای ندارند... اشكال سر آنهاست كه عمامه بر 
سر گذاشته و چهار كلمه هم اينجا و يا جای ديگر خوانده يا نخوانده اند و برای 
شكم به اين دستگاه پيوسته اند، با اينها بايد چه كنيم؟ اينها از فقهای اسالم 
نيستند و بسياری از اينها را سازمان امنيت ايران معمم كرده تا دعا كنند. اگر 
در اعياد و ديگر مراسم نتوانست به زور و جبر ائمه جماعت را وادار كند كه 

استعمار جهانخوار طى ساليان درازى با 
نقشه و توطئه كوشيد كه به امت اسالم 
بباوراند كه دين از سياست جداست. 
علما و روحانيان در امور سياسى و 
كشورى نبايد دخالت كنند. وظيفه علما 
مسئله گويى، دعاگويى و عبادت است 
و جز اين، وظيفه و مسئوليتى ندارند! 
اين تبليغات شيطانى و استعمارى در 
كشورهاى اسالمى تأثير گسترده و 

دردآورى داشت
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حضور يابند، از خودشان داشته باشند تا »جل جالله« بگويند!! اخيراً لقب جل 
جالله به شاه داده اند... اينها را بايد رسوا كرد، لكه دار و متهم ساخت، تهمت 
كه از گناهان كبيره است به اين نوع آخوندها الزم است زده شود، تا اگر در 
بين مردم آبرو دارند، رسوا شوند، ساقط شوند. اگر اينها در اجتماع ساقط 

نشوند، امام زمان را ساقط می كنند، اسالم را ساقط می كنند. 
بايد جوان های ما عمامه اينها را بردارند، عمامه اين آخوندهايی كه به اسم 
فقهای اسالم، به اسم علمای اسالم اين طور مفسده در جامعه مسلمين ايجاد 
می كنند، بايد برداشته شود، من نمی دانم جوان های ما در ايران مرده اند؟ 
كجا هستند؟ ما كه بوديم اين طور نبود؟ چرا عمامه اينها را برنمی دارند؟ 
من نمی گويم آنها را بكشند، آنها قابل كشتن نيستند؛ لكن عمامه از سرشان 
بردارند. مردم موظف هستند، جوان های غيور ما در ايران موظف هستند 
كه نگذارند اين نوع آخوندها، معمم در جوامع ظاهر شوند، با عمامه در بين 
مردم بيايند، الزم نيســت آنها را حتی كتك بزنند! لكن عمامه از سرشان 

بردارند. اين لباس شريف است و نبايد بر تن هر كسی باشد...   
8. احيای دو مراسم عبادی- سياسی و زدودن غبار تحريف از حج و نماز جمعه

استعمار جهانی با ارزيابی و برآورد مســائل و احكام اسالم، به  خوبی دريافت كه مراسم 
حج و جمعه كه به ظاهر جنبه عبادی دارد، دو جريانی اســت كــه در متحد كردن، آگاهی 
دادن، ساختن و به حركت درآوردن توده های مسلمان نقش مهمی ايفا می كند و اگر اين دو 
مراسم آن طور كه بايد و شايد تشكيل و انجام گردد، خطر آن برای منافع جهانخواران جدی 
و كوبنده است، زيرا كه توده های مسلمان در اين دو مراســم، بينش سياسی و اجتماعی را 
همراه با انجام فرايض عبادی فرا می گيرند و روشن است كه انسان ها اگر با تكيه به عبادت و 
ارتباط قلبی و معنوی با خداوند، امور سياسی را درك كنند، به كار بندند، نفوذناپذيرند و خطر 
سياست توأم با عبادت برای دشمنان خالق و خلق و غارتگران بين المللی از بمب هيدروژنی 

بيشتر است. 
از اين روی بر آن شدند كه اين دو مراسم را به تباهی، تحريف و تعطيل بكشانند و يا آن 
كه يكی از دو جنبه آن را از بين ببرند، به  طوری كه يا به صورت يك مراسم عبادی خشك و 
صوری درآيد و يا به مراسم سياسی خالی بدل شود و يا آنكه هر دو جنبه آن از بين برود و به 

صورت يك مراسم تشريفاتی و يا مركزی برای سود و تجارت باشد. 
اين نقشــه شــيطانی در مورد مراســم حج و جمعه، به بهترين نحوی در كشــورهای 
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اسالمی  پياده شــد و حج اين بزرگ كنگره 
جهانی اسالم به مراســم عبادی بی محتوا، و 
مركزی برای تجارت و بازاريابی سوداگران 
غرب بدل شد و مراسم جمعه در بسياری از 
كشورهای اسالمی به كلی تعطيل و فراموش 
شد و در بعضی از كشورها به صورت بنگاه 
تبليغاتی بيدادگران و پادشاهان خائن درآمد 
و نقش اصلی آن مراسم عظيم و مقدس كه 
شوراندن توده های مسلمان عليه ستمگران و 

تجاوزكاران بود، از ميان رفت و در گوشه و كنار نيز به صورت يك مراسم عبادی و به دور از 
جريانات سياسی روز، تشكيل گرديد. 

امام در بحث حكومت اسالمی با اشاره به عظمت و اهميت اين دو مراسم عبادی- سياسی 
يادآور شدند: 

... بسياری از احكام عبادی اســالم با آنكه عبادت است، عبادت توأم 
با سياســت اســت. اجتماع حج و جمعه و امثال آن، در عين معنويت، از 

سياسيات اسالم است. 
اســالم اين اجتماعات را فراهم كرده تا از آن استفاده های دينی بشود. 
ديگران اگر بخواهند چنين جمعيتی فراهم آورند، بايد ميليون ها تومان از 
بودجه مملكت صرف كنند؛ اما اسالم زمينه ای فراهم آورده كه هر كس 
خودش راه می افتد و آرزو می كند به حج برود و با اشتياق در مراسم نماز 
جمعه و جماعت شركت می كند، كسی به فكر نيست كه از اين اجتماعات 
اســتفاده كند. بعضی جز آنكه والالضالين را خوب ادا كنند فكری ندارند. 
حج كه می روند به جای اينكه با برادران مسلمان خود تفاهم كنند، عقايد و 
احكام اسالم را نشــر دهند و برای مصايب و مشكالت عمومی مسلمان ها 
چاره ای بينديشند، به اختالفات دامن می زنند، در حالی كه مسلمين صدر 
اسالم با اجتماع حج و با جماعت جمعه كارهای مهمی انجام می دادند. در 
خطبه روز جمعه اين طور نبود كه فقط يك ســوره و دعايی بخوانند و چند 
كلمه ای بگويند، با خطبه جمعه تجهيز جيوش می شد و از مسجد به ميدان 
جنگ می رفتند و در جنگ و كشتن و كشته شدن، از هم پيشی می گرفتند 

اثبات حكومت اسالمى و واليت فقيه، 
تفكيک  استعمارى  تئورى  با  مبارزه 
دين از سياست، شناساندن اسالم ناب 
محمدى)ص(، مبارزه با خودباختگى و 
خودكم بينى، افشاگرى عليه رژيم شاه و 
موضع گيرى عليه رژيم هاى كشورهاى 
اسالمى، مبارزه با روحانى نماها و اعالم 
خطر صهيونيسم از آرمان هاى امام خمينى 

در درس هاى حكومت اسالمى بود
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و البته كسی كه از مسجد به ميدان جنگ برود، از هيچ چيز نمی ترسد. هر 
گاه خطبه هايی را كه راجع به جمعه است و خطبه های حضرت امير)ع( را 
مالحظه كنيد می بينيد كه بنا بر اين بوده است كه مردم را راه بيندازند، به 
حركت در آورند و برای اسالم خدمتگزار درست كنند و گرفتاری ها را بر 

طرف كنند. 
اگر در هر روز جمعه مجتمع می شدند و گرفتاری ها را ذكر می كردند و 
رفع می كردند و يا درصدد رفع آن بر می آمدند، كار به اينجا نمی كشيد، لكن 
هيچ به فكر نيستند، نه از احكام اسالم دفاع می كنند و نه مفاسدی را كه واقع 

می شود برطرف می سازند...   
9. تاکيد بر وظايف و مسئوليت  های سياسی-  اجتماعی روحانيان

10. اعالم خطر صهيونيسم
11. نشان دادن نقش خانمانسوز و اسارت بار استعمار در کشورهای اسالمی

12. اثبات تضاد اسالم با رژيم پادشاهی
و..  . 

از ديگر موضوعات حساس و مهمی بود كه امام در ضمن بحث حكومت اسالمی روی آن 
انگشت گذاشت و انديشه ها را به آن متوجه ساخت و بررسی آن را از انديشمندان روحانی 
و ديگر دانشمندان اسالم خواستار شد و يادآوری كرد كه انگيزه ما بازشناسی اصل موضوع 

حكومت اسالمی است، چنانكه در پايان بحث آورده است: 
... در هر حال طرح اين بحث تازگی ندارد و ما فقط موضوع را بيشتر مورد 
بررسی قرار داديم و شعب موضوع را ذكر كرده، در دسترس عموم گذاشتيم 
تا مسئله روشــن تر گردد و تبعا المراهلل  تعالی فی كتابه و لسان نبيه)ص( 

موضوعات مورد احتياج روز را نيز فی الجمله بيان كرديم. 
ما اصل موضوع را طرح كرديم و الزم اســت نسل حاضر و نسل آينده 
در اطراف آن، بحث و فكر كنند و راه به كار بستن آن را پيدا كنند. سستی، 
سردی و يأس را از خود دور سازند و ان شاءاهلل  تعالی كيفيت تشكيل و ساير 
متفرعات آن را با مشورت و تبادل نظر به دست بياورند و كارهای حكومت 
و مملكت اسالمی را به دست كارشناسان امين و خردمندان معتقد بسپارند 
و دســت خائنين را از حكومت، مملكت و بيت المال مسلمين قطع كنند و 

مطمئن باشند كه خداوند توانا با آنهاست. 
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نجف و طرح حکومت اسالمی 
عوامل و ايادی استعمار در نجف اشرف كه طی نيم قرن با تبليغات و سمپاشی ها در خواب 
و خام كردن حوزه نجف كوشــيده بودند، يكباره متوجه شدند كه امام از منبر مسجد شيخ 
انصاری زنگ بيداری توده ها را به صدا در آورده است و با روشنگری ها و افشاگری های خود، 

می خواهد زمينه تحول و حركتی را پديد آورد. 
آنچه آنان را وحشــت زده كرده بود، آنكه می ديدند امام پس از زمانی سكوت ظاهری 
تاكتيكی، يكباره بر خواب زدگان و نگهبانان شب و سياهی، شبيخون زده است و ضربه های 
بيداركننده و طلسم شكن خود را آنچنان سريع و برق آسا وارد می كند كه فرصت برابری و 

پيشگيری برای آنان نمانده است. 

عوامل و ايادی اســتعمار طی ســاليان درازی به ملت های اســالمی درس نوميدی و 
بی اعتمادی به خويشتن داده بودند و به توده های محروم منطقه باورانده بودند كه از آنان 
هيچ كاری نمی آيد و سرنوشت آنان چنين رقم خورده است كه هميشه اسير و ذليل دست 
قدرت های بزرگ باشند! و اكنون می ديدند كه امام با حماسه آفرينی ها و روشنگری های خود 
می خواهد به آن اسطوره سازی ها و افسانه ســرايی ها پايان بخشد و توطئه ها و دسيسه های 
استعماری آنان را برمال و خنثی كند و به توده های محروم و مردم مستضعف جهان بفهماند 
كه قدرتمندان، زورمداران و غارتگران بين المللی در برابــر اراده ملت ها عاجز و ناتوانند و 
ملت ها در سايه اراده، اتحاد، پايداری و بردباری می توانند سيادت و استقالل از دست رفته 
خود را بازيابند، بر كاخ نشينان و استعمارگران چيره شوند و پيروزی قطعی و نهايی را از آن 
خود سازند. مهره های كهنه كار استعمار در نجف اشرف با درك اين حقيقت بر آن شدند 
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كه پيش از گذشت فرصت و به بار نشستن 
شيوه تفكر امام، صدای آسمانی او را در گلو 
خفه كنند و از اخالل در آرامش مرگبار حوزه 
نجف جلوگيری به عمل آورند. از اين رو، از 
سويی تالش گسترده و همه جانبه ای را برای 
بازداشتن افراد از شــركت در درس امام 
آغاز كردند و از سوی ديگر كوشيدند كه با 
شايعه سازی هايی بحث حكومت اسالمی امام 
را مرموز، نادرست و غيراصولی جلوه دهند! و بدبينی افراد را نسبت به آن جلب كنند. بنابراين 
اينجا و آنجا شايع كردند كه »مطرح كردن بحث حكومت اسالمی طبق نقشه تيمور بختيار 
است كه می خواهد ايران را جمهوری كند«!! يا اينكه »در بحث حكومت اسالمی لبه تيز حمله 

متوجه امريكا شده است و اين زمينه ساز نفوذ كمونيست ها در ايران است«!! 
از اين بی شرمانه تر آن كه چند عنصر مرموز را واداشــتند كه جار و جنجال راه بيندازند 
و شــايع كنند كه »از طرف هواداران خمينی حزب حكومت اسالمی تشكيل شده است«! و 
ديگران درصدد رد و تكذيب آن برآمدند و جريان تا آنجا دنباله پيدا كرد كه نشستی تشكيل 
دادند تا به اصطالح تحقيق و بررســی كنند كه آيا چنين حزبی تشكيل گرديده يا نه! و اين 
نقشه ای بود حساب شده جهت بدنام كردن »حكومت اسالمی« تا كسی را جرأت دم زدن 
از آن نباشد و جانبداری از »حكومت اسالمی« به ســان طرفداری از يك مكتب الحادی و 

انحرافی وانمود شود! 
اين گونه دسيسه ها از طرف ارتجاع نجف نمايانگر اثر ژرف، روشنی بخش و آگاه كننده طرح 
حكومت اسالمی در حوزه خواب ربوده نجف بود كه موجب وحشت و نگرانی شب زدگان و 

تاريك انديشان شده بود. 
امام با شنيدن اين شايعه كه »حزب حكومت اسالمی تشكيل شده است« اظهار داشت: 

از آنجا كه ما از حوزه های علميه خواستيم كه روی حكومت اسالمی بحث 
و بررســی كنند و برای پياده كردن آن فكرها را به كار اندازند، دشمن به 
وحشت افتاده است و با اينگونه شايعه پراكنی ها می خواهد جوی بسازد تا 
كسی جرأت نكند حتی اسم »حكومت اسالمی« را بر زبان آورد. )نزديك 

به اين مضامين(. 
ارتجاع نجف به منظور رويارويی با بحث حكومت اسالمی امام، تنها به تبليغات و جوسازی 

عوامل و ايادى استعمار در نجف 
اشرف كه طى نيم قرن با تبليغات و 
سمپاشى ها در خواب و خام كردن 
حوزه نجف كوشيده بودند، يكباره 
متوجه شدند كه امام از منبر مسجد 
شيخ انصارى زنگ بيدارى توده ها را به 
صدا در آورده است و با روشنگرى ها 
و افشاگرى هاى خود، مى خواهد زمينه 

تحول و حركتى را پديد آورد
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بسنده نكرد بلكه كوشيد تا آنجا كه می تواند نيروها را از هر گونه همكاری برای پخش و نشر 
اين بحث باز دارد و حتی از برگرداندن بحث حكومت اسالمی امام به عربی جلوگيری كند. 
از اين رو، برای برگرداندن آن به عربی با مشكل نداشتن مترجم ماهر روبه رو بوديم؛ زيرا كه 
مترجمين زبردست و ماهر، به سبب وابستگی بسيارشان با اين و آن حزب، دسته و »بيت«، از 
هر گونه همكاری با امام و پيروان او سر باز می زدند! يكی از عناصر رده باالی »حزب الدعوه« 
گفته بود: »چون در اين بحث موضع گيری ها به گونه ای است كه در حقيقت به نفع شوروی 
است، از ترجمه آن معذورم«!! و آنگاه كه يكی از روحانيان ايران مقيم نجف كه تا حدودی به 
زبان عربی آشنايی داشت، مسئوليت ترجمه آن را بر عهده گرفت، با اعتراض شديد عناصر 
مرموز، ارتجاعی و حزبی نجف روبه رو شد! و فشارهای گوناگونی بر او وارد آمد؛ ليكن به  رغم 
اين كارشكنی ها و سنگ اندازی ها ترجمه عربی درس اول و دوم همراه با مقدمه ای از نگارنده 
خيلی زودتر از آنچه تصور می رفت، چاپ و منتشر شد و عوامل و ايادی استعمار را در نجف 
با حيرت، وحشت و شگفتی روبه رو كرد و بر آن داشت كه بار ديگر به جوسازی و سمپاشی 
دست بيازند و در حوزه نجف و ميان مردم عرب شــايع كنند كه اين جزوه را حزب بعث 
حاكم بر عراق ترجمه كرده و بر آن مقدمه زده است! و از طرف ديگر نيروی خود را بسيج 
كردند كه آن جزوه های عربی را تا آنجا كه می توانند جمع آوری كنند و آن را از دسترس 
مردم عرب دور سازند! در اين نقشه تا حدودی موفق شدند و شماری از جزوه های عربی را 
به اسم پخش و نشر از ما گرفتند و روانه رود دجله و فرات كردند! از ديگر توطئه های آنان 
آن كه به اسم دلسوزی ســر و صدا راه انداختند كه اين ترجمه غلط های ادبی دارد! از نظر 
ترجمه افتضاح است! اصاًل به عربی نمی ماند! عربی آب نكشيده است! از عرب ها هر كه آن 

را بخواند می خندد!! و...   
با وجود اين در پی تالش شــبانه روزی و پيگير برادران متعهد و وفادار به امام كه تعداد 
آنان محدود بود و از نظر امكانات نيز در عراق و ديگر كشورهای عربی محدودتر بودند و در 
تنگنا و فشار قرار داشتند، ترجمه عربی حكومت اسالمی نه تنها در عراق بلكه در بسياری از 
كشورهای عربی پخش شد و از طرف انديشمندان متعهد و پويندگان حقيقت مورد بررسی و 
توجه ژرفی قرار گرفت. يكی از نويسندگان عراقی به نام »طاهر ابورغيف« در كتاب خود به 
اسم ادب الدعا، بحث حكومت اسالمی امام را مطرح ساخت و بخش هايی از كتاب خود را ويژه 
آن بحث قرار داد؛ و اين از نخستين واكنش های مثبت در كشور عراق در برابر بحث حكومت 
اسالمی در آن جو آلوده و اختناق بار بود و در روحيه برادرانی كه دست اندركار چاپ و پخش 
آن بودند، اثر ژرف و ارزنده ای داشت. الزم به يادآوری است كه جار و جنجال عناصر مرموز 
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نجف درباره ترجمه عربی بحث حكومت اسالمی و آه و ناله آنان از به اصطالح اغالط ادبی 
آن، اثر منفی و كوبنده ای در روحيه دست اندركاران چاپ و پخش عربی آن گذاشت و آنان 
را از ادامه ترجمه آن به عربی به كلی منصرف كرد؛ ليكن رهبر ژرف انديش انقالب كه به 
توطئه ها و دسيسه های شيطانی ايادی مرموز استعمار به فوريت آگاهی می يابد، در اين مقطع 

نيز به توطئه شكنی پرداخت و نگارنده را فوراً به حضور طلبيد و هشدار داد: 
... اين ترجمه تا آن حد كه جار و جنجال روی آن راه انداختند نادرست 
و بی ربط نيست، اين سر و صداها و جار و جنجال ها صرفاً به خاطر آن است 
كه شما را از كار باز دارند و سرخورده سازند، تا نتوانيد چهره واقعی اسالم را 
به مردم عرب و غيرعرب نشان دهيد و حقايق را برای آنان روشن سازيد، 
من مطلع هستم كه توطئه هايی در كار است تا طرح حكومت اسالمی را در 
نطفه خفه كنند و از اينكه بحث حكومت اسالمی، ممكن است موجی به پا 
سازد و ملت اسالم را بسيج كند، خيلی ها به وحشت افتاده اند و خواه ناخواه 
ساكت نمی نشينند و هر روز بساطی راه می اندازند، ليكن شما بی اعتنا به اين 
سر   و   صداها كار خود را دنبال كنيد و نگرانی به خود راه ندهيد...  . )نزديك 

به اين مضمون( 

ملی گراها و طرح حکومت اسالمی
تنها عناصر وابسته به استعمار و ارتجاع نبودند كه تمام نيروی خود را برای خاموش كردن 
صدای فريادگر امام به كار گرفتند بلكه آن دسته از چهره های به ظاهر اسالمی برون مرزی 
كه به اصطالح از اسالم دم می زدند، نه تنها كوچكترين واكنش مثبت و مؤثری در برابر طرح 
حكومت اسالمی از خود نشان ندادند، بلكه از مطرح شــدن اين بحث از طرف امام سراپا 
لرزيدند؛ زيرا انديشه های ليبراليستی و غربی، به گونه ای آنان را تحت تأثير قرار داده بود كه 
حكومت اسالمی و واليت فقيه برای آنان تحمل ناپذير بود، از اين رو توطئه سكوتی از طرف 
عناصر ليبرال، غربزده و مادی گرايان وابسته به غرب و شرق، عليه بحث حكومت اسالمی 
امام به وجود آمد! ماركسيســت ها با آوردن آن بخش از سخنان امام كه عليه رژيم شاه و 
استعمار بود، در زير عنوان »دعوت به مبارزه« در نشريه های خود، كوشيدند كه به اصطالح 

اسم »حكومت اسالمی« را برای هميشه مدفون سازند! و برای اين منظور نوشتند: 
حضرت آيت اهلل  خمينی در بهمن ماه 1348 هنگام تدريس، يك سلسله 
مطالبی درباره وظايف مســلمانان ايراد فرمودند كــه به صورت جزواتی 
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چاپ و توزيع گرديده اســت. حضرت آيت اهلل  خمينی در ضمن سخنرانی 
خود روحانيون و مردم را دعوت به مبارزه عليه استعمار و رژيم ديكتاتوری 

كرده اند كه در اينجا نكاتی از آن نقل می گردد...1 
اگر ماركسيست ها بخش هايی از سخنان امام در بحث حكومت اسالمی را كه عليه شاه و 
استعمار بود، در نشريه ها و روزنامه های خود نقل كردند، ليبرال های به ظاهر مسلمان حتی 
اين كار را نيز نكردند! زيرا اين گونه برخورد با بحث حكومت اسالمی به  خوبی نمايانگر موضع 
آنان عليه واليت فقيه بود و ليبرال ها كه در آن روز سخت تالش داشتند به امام بباورانند كه 
در خط اسالم و فقاهت هستند، نمی خواستند كه مشت آنان، در پيش امام باز شود و موضع 
مخالف آنان با واليت فقيه و حكومت اسالمی برمال گردد. از اين رو چاره را در اين ديدند كه 
خودشان را به بی خبری بزنند! انگار كه اصوالً از مطرح شدن طرح حكومت اسالمی از طرف 
امام، خبردار نشــده اند! اگر برای درج اعالميه و سخنرانی امام عليه رژيم شاه، در نشريات 
خودشان، سر و دست می شكســتند و با يكديگر به رقابت برمی خاستند، به بحث حكومت 
اسالمی كه می رسيدند، يكباره يادشان می رفت كه در دنيا شخصيتی به نام »خمينی« وجود 

دارد و حدود دوازده روز سخنرانی هايی داشته و رهنمودهايی كرده است. 
اينجا بود كه بنی صدر، قطب زاده و يزدی در كنار كمونيست ها و مادی گراها قرار گرفتند 
و »اتحاد نامقدسی« عليه حكومت اسالمی امام تشكيل دادند و توطئه سكوت عوامل شرق 
و غرب در برابر اين طرح به صورت زشــت و ناموزونی جلوه پيدا كرد و روشن ساخت كه 
»فرزندان مصدق، لنين و مائو«! از حكومت اســالمی و واليت فقيه، تا چه پايه ای وحشت 
دارند و گريزانند؛ و امروز وقتی كه »خبرنامه« بنی صدر- قطب زاده و »پيام مجاهد« يزدی- 
قطب زاده را ورق می زنيم و جرياناتی را كه در آن روز و روزگار در اين نشريه ها منعكس شده 
است، می خوانيم، درمی يابيم كه آنچه هرگز در اين نشريه ها حتی به صورت يك خبر منعكس 

نشده است، طرح حكومت اسالمی امام در نجف اشرف است! 
راستی ملی گراهای كشور ما بنابر ادعای خودشان اگر از نظر فكری و عقيدتی با حكومت 
اسالمی و واليت فقيه مخالف نبوده اند و امروز روش مسئوالن روحانی، آنان را به ديگر سو 
كشانده است! بايد ديد چرا در برابر طرح حكومت اسالمی امام در نجف اشرف كوچكترين 
واكنش مثبتی از خود نشــان ندادند؟ چرا در »خبرنامه« آقای بنی صدر كه ادعا داشت به 
علت آنكه در آن مرتب نام »خمينی« آورده می شود، به »خمينی نامه« معروف شده است! 
حتی خبر طرح حكومت اسالمی از طرف امام در سال 1348 درج نگرديده است؟ چرا در 

1. ايران آزاد، ش69، اسفند 1348. 
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پيام مجاهد هيچ گونه بحث و يا مطلبی از 
»حكومت اسالمی« نيامده است؟ درست 
است كه پيام مجاهد در سال 1348 هنوز 
انتشار نيافته بود، ليكن بايد توجه داشت كه 
امام در طرح حكومت اسالمی، دست كمك 
به سوی همه آنان كه در راه اسالم و برای 
اسالم گام برمی دارند، دراز كرد و از آنان 
خواست كه در راه تشكيل حكومت اسالمی 
»عاشورای ديگر بســازند« و اين طرح را 
دنبال كنند و نگذارند كه موضوع حكومت 

اسالمی به دست فراموشی سپرده شود. 
گردانندگان به اصطالح پيام مجاهد اگر به راستی پيرو خط امام و معتقد به واليت فقيه 
بودند، آيا نبايد دست كم برای يك بار موضوع حكومت اســالمی را در آن نشريه مطرح 
می كردند و پيام امام درباره حكومت اسالمی را به خوانندگان خود می رساندند؟ آری، »جبهه 
ملی« و فرزند خلف آن، »نهضت آزادی« و ديگر ملی گراها، نه تنها پس از پيروزی انقالب 
اسالمی، روياروی واليت فقيه ايســتادند و با آن به مبارزه برخاستند، كه از روز طرح آن از 
طرف امام در نجف اشرف، با توطئه سكوت، نشان دادند كه راه و خط آنان از خط واليت فقيه 
جداست و با حكومتی كه با نظارت فقها و مراجع اسالم تشكيل شود و كوتاه سخن با حكومت 
خدا بر مردم، مخالفت آشتی ناپذير دارند. اين تنها ليبرال ها، عناصر »جبهه ملی«، »نهضت 
آزادی« و ماركسيست ها نبودند كه در آن روز با سكوت خود در برابر طرح حكومت اسالمی 
به دعوت امام برای به كارگيری همه نيروها، توان ها و امكانات، جهت پياده كردن آن طرح، 
پاسخ »نه« دادند و به ندای امام پشت كردند كه سردمداران »اتحاديه انجمن های اسالمی 
دانشجويان« در اروپا كه متأسفانه آلت دست »جبهه ملی« و »نهضت آزادی« قرار داشتند 
نيز در برابر طرح حكومت اسالمی امام موضع منفی گرفتند و زيركانه كوشيدند كه از كنار 
آن بی تفاوت بگذرند! و در نشريات خود نه تنها كوچكترين اشاره ای به مطرح شدن اين طرح 
از طرف امام نكردند بلكه تالش كردند كه نام »حكومت اسالمی« را نيز به قلم و زبان نياورند 
تا مبادا اذهان جوانان مسلمان به آن آشنا شود! و آنان را به مطالعه آن وادارند! از اين رو، پس 
از گذشت نزديك به يك سال از طرح آن، فرازی از گفتار امام در طرح حكومت اسالمی را 
كه جنبه حاشيه ای داشته و هيچ ارتباطی به حكومت اسالمی ندارد در نشريه مكتب مبارز 

عناصر ليبرال، ملى گرا و بازى خورده هاى 
آنان نه تنها طرح حكومت اسالمى از طرف 
امام را در اروپا سانسور كردند، بلكه آنچه 
را كه توسط روحانيان مجاهد نجف از 
كتاب، نشريه و ماهنامه به دست آنان در 
اروپا مى رسيد، كنترل مى كردند و اگر در 
آن موضوعى بود كه با انديشه ليبراليستى و 
فرنگ مآبانه نمى خواند، سانسور مى كردند 
و از پخش آن در ميان جوانان دانشجو در 

اروپا جلوگيرى به عمل مى آوردند
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آوردند و مأخذ آن را »از درس های آقای خمينی« ذكر كردند! و حتی به خود اجازه ندادند 
كه نام مأخذ آن را كه كتاب حكومت اســالمی يا واليت فقيه است، به قلم بياورند چون از 
اين اسم نيز وحشت داشتند! آن فرازی كه از بحث حكومت اسالمی امام در مكتب مبارز 

آوردند اين است: 
اسالم را به مردم معرفی كنيد تا بچه های ما گمان نكنند كه اين آخوندها 
در گوشه نجف يا قم دارند احكام حيض و نفاس می خوانند، به سياست چه 
كار دارند! ديانت از سياست بايد جدا باشد! بی دين ها اين را می گويند، آنها 

)استعمارگران( گفتند كه بايد ديانت از سياست جدا باشد! 
از درس های آقای خمينی1 

1. مكتب مبارز، ج10، ص39. 
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در بهار ســال 1350 آقايــان صادق 
طباطبايی، مســئول »اتحاديه انجمن های 
اســالمی دانشــجويان« در اروپا )گروه 
پارســی زبان( و صادق قطب زاده به نجف 
آمدند. طی ديدار با آنان، اين پرســش را 
مطرح كردم كه چــرا در برابر فراخوانی 
امام به غور و بررســی دربــاره حكومت 
اســالمی، هيچ گونه واكنشی از جانب شما 
بروز نكرد و در نشريه، ماهنامه و گاهنامه 
خود، كوچكترين اشاره ای به مطرح شدن 
اين بحث از طرف امام، نكرديد و دست كم 
دعوت امــام را در اين زمينــه به عموم 

»ابالغ« نكرديد؟! 
آقای صادق طباطبايی پاسخ داد كه اتحاديه نشســت ها و سمينارهايی جهت بررسی و 
تحقيق درباره حكومت اسالمی تشكيل داده است و بچه ها به  طور مرتب و پيگير روی اين 
موضوع دارند كار می كنند و به زودی نتيجه تحقيقات آنان در دسترس عموم قرار خواهد 
گرفت1 و ما نمی خواهيم پيش از آن كه طرح حكومت اســالمی را كاماًل ارزيابی و حالجی 
كنيم، در مورد آن مطلبی بنويســيم! آقای صادق قطب زاده نيز ضمن چيدن مقدماتی به  
طور تلويحی اظهار داشت كه بعضی نظريات امام در بحث حكومت اسالمی از نظر جهان 
امروز درخور پذيرش نيست و نمی توان آن را عرضه داشت! و بايد روی آن بيشتر تأمل 

و بررسی كرد! 
در پاسخ آنان يادآوری كردم كه ما نمی گوييم و نمی خواهيم كه نظريات امام در طرح 
حكومت اسالمی را چشم و گوش بســته و بدون تحقيق و بررسی بپذيريد، امام نيز مدعی 
نيستند آنچه را كه درباره حكومت اسالمی مطرح كرده اند، تمام است و هيچ گونه نيازی 
به بحث، تأمل و بررسی ندارد2 ليكن بايد ديد كه چه سر مگويی اقتضا كرده است كه حتی 
خبر طرح حكومت اسالمی از طرف امام در نشــريه های خبری شما منعكس نشود؟ اگر 
شما با حكومت اسالمی از اساس مخالف نيستيد، هر چند بعضی يا بسياری از نظريات امام 

1. البته تا به امروز، هنوز نتيجه آن تحقيقات در دسترس عموم قرار نگرفته است!! 
2. »... ما اصل موضوع را طرح كرديم، الزم است نسل حاضر و نسل های آينده در اطراف آن بحث و فكر نمايند 

و راه به دست آوردن آن را پيدا كنند...«؛ حكومت اسالمی يا واليت فقيه، درس 12، ص66. 

ژرف انديش  پژوهشگران  و  محققان 
طرف  از  كه  آن  با  علميه  حوزه هاى 
ساواك شديداً زير نظر قرار گرفته بودند 
و بارها نوشتجات آنان در مورد مسائل و 
موضوعات اسالمى، از طرف ساواك به 
يغما رفته بود، با پشتكار و كوشش فراوان 
به تحقيق و بررسى پيرامون حكومت 
و  گسترده  تالش  و  نشستند  اسالمى 
همه جانبه اى را براى روشن ساختن سيستم 
حكومتى و كشوردارى اسالم آغاز كردند، 
ليكن دستگيرى هاى پى  در پى و زندان و 
تبعيد درازمدت، هيچ گاه به آنان فرصت 
نداد تا بتوانند تحقيقات و بررسى هاى خود 

را در اين باره به انجام برسانند
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را در زمينه آن قبول نداشــته باشيد، بايد به دعوت 
امام جهت مطرح كردن طرح حكومت اســالمی و 
بررســی و تحقيق درباره آن پاسخ مثبت می داديد و 
به  طور رسمی از كليه دانشــجويان، دانش پژوهان و 
دانشمندان اسالمی دعوت به عمل می آورديد كه به 
فرمان امام درباره طرح حكومت اسالمی لبيك گويند 
»و در اطراف آن بحث و فكــر نمايند«، نه آن كه به  
طور كلی آن را سانســور كنيد. پاسخ قانع كننده ای 

ندادند، ليكن از اين برخورد من ســخت ناراحت شــدند و پس از بازگشت آنان به اروپا 
يكباره نامه ای برای امام آمد كه در آن نامه از امام درخواست شده بود كه »احمد رفيعی 

را كه يك نفر ماركسيست است از خود برانيد«!!1 
اينجا بود كه دريافتم چرا برادر بزرگوار و ژرف انديش حاج سيد مصطفی خمينی نسبت 
به اين عناصر تا آن پايه بدبين بود كه خطر آنان را از كمونيســت ها بيشتر می دانست و به 
برادران روحانی در نجف توصيه می كرد كه از آنان دوری كنند و اجازه ندهند افرادی كه 
خود را در فرنگ زير پوشش اســالم پنهان كرده اند آنان را آلت دست خود قرار بدهند و 

استفاده ها بكنند! 
عناصر ليبرال، ملی گرا و بازی خورده های آنان نه تنها طرح حكومت اسالمی از طرف امام 
را در اروپا سانسور كردند، بلكه آنچه را كه توسط روحانيان مجاهد نجف از كتاب، نشريه و 
ماهنامه به دست آنان در اروپا می رسيد، كنترل می كردند و اگر در آن موضوعی بود كه با 
انديشه ليبراليستی و فرنگ مآبانه نمی خواند، سانسور می كردند و از پخش آن در ميان جوانان 

دانشجو در اروپا جلوگيری به عمل می آوردند. 
امام در تاريخ 27تيرماه 1349 رهنمودنامه ای به عنوان پاسخ به پيام اتحاديه انجمن های 
اسالمی دانشجويان در اروپا )گروه فارسی زبان( برای آن اتحاديه فرستاد. در اين نامه، امام 
با توجه به بی تفاوتی گردانندگان و ســردمداران اتحاديه نسبت به طرح حكومت اسالمی 

يادآوری كرده است: 
... طرز حكومت اسالم را كه مع األسف بسيار عمر كوتاهی داشت و در 
همان چند صباح راه و روش اسالم را در واليت والی روشن كرد، به جوامع 

عموماً و به فرزندان اسالم خصوصاً گوشزد كنيد...   

1. نگارنده در طول اقامت خود در نجف اشرف با نام مستعار »احمد رفيعی« با ديگران مكاتبه می كرد. 

خمينى  مصطفى  سيد  شهيد 
پيرامون اهميت طرح حكومت 
اظهار  امام  از طرف  اسالمى 
داشت: »شعار حكومت اسالمى 
يک شعار موسمى و گذرا نيست، 
شعارى است كه قرن ها مى توان 
پاى آن سينه زد و براى تحقق آن 

تالش كرد.«
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متن آن نامه به اين شرح است: 
بسمه تعالی

14 ج 1 901
اتحاديه انجمن های اسالمی دانشجويان گروه فارسی زبان در اروپا 

پس از اهدای سالم، پيام ششمين كنگره ساالنه اتحاديه واصل شد. توجه 
نسل جوان به شناسايی و شناساندن چهره واقعی اسالم موجب تقدير است. 
ما امروز قبل از هر چيز وظيفه داريم تبليغات چند صدساله اجانب و عمال 
استعمار را خنثی كنيم. كارشناسان اســتعمار با كمال تزوير و حيله با اسم 
اسالم دوستی و شرق شناسی پرده های ضخيمی بر چهره نورانی اسالم كشيده 
و اسالم را با معماری ها و نقاشی ها و ابنيه عاليه و هنرهای زيبا معرفی نموده و 
حكومت های جائرانه ضداسالمی اموی و عباسی و عثمانی را به اسم خالفت 
اســالمی به جامعه ها تحويل داده اند و چهره واقعی اسالم را در پشت اين 
پرده ها پنهان نگاه داشته، به  طوری كه امروز مشكل است ما بتوانيم حكومت 
اسالم و تشكيالت اساسی و سياسی و اقتصادی و اجتماعی آن را بر جوامع 
بشری حتی مسلمين بفهمانيم. بايد كوشش كرد و پرده از تبليغات مسموم 
چند صدساله اجانب برداشت. شما نسل جوان موظف هستيد غرب زده ها 
را از خواب بيدار كنيد و فجايع حكومت های ضدانسانی آنها و عمال آنها 
را برمال نماييد و طرز حكومت اسالم را كه مع األسف بسيار عمر كوتاهی 
داشت و در همان چند صباح، راه و روش اسالم را در واليت و والی روشن 
كرد به جوامع عمومًا و به فرزندان اسالم خصوصًا گوشزد كنيد و صفوف 
خود را فشــرده تر نماييد. از خداوند متعال توفيق همه را برای خدمت به 

اهداف اسالم خواستار است. و السالم عليكم و رحمه اهلل .
روح اهلل  الموسوی الخمينی 

1. 27تير 1349
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شاه و طرح حکومت اسالمی 
به دنبال طرح حكومت اسالمی از طرف امام، شاه و ساواك نيز درصدد برآمدند كه اين 
صدای زندگی ساز را پيش از آن كه توده های محروم و زير ستم را به خود آورد و بيدار سازد، 

خاموش كنند و از بررسی و تحقيق روی آن پيشگيری به عمل آورند. 
چنان كه در كتاب نهضت امام خمينی )دفتر نخست( آوردم، شاه آرزو داشت كه امام را در 
ميان مردم به اصطالح »لجن مال كند«! و اين بدانديشی را در گفت وگويی با حاج آقا روح اهلل  
كمالوند، صريحاً اظهار كرده بود و تا روز سقوط نظام خويش، از اين نقشه غافل نبود. از اين رو 
با مطرح شدن طرح حكومت اسالمی از طرف امام، بار ديگر درصدد برآمد كه اين نقشه را به 
منظور ضربه زدن به امام به مرحله اجرا درآورد. رئيس ساواك شاه ضمن مطالعه بخش هايی 
از درس حكومت اسالمی امام كوشيد كه نقطه ضعفی در آن بيابد و به عنوان سوژه ای عليه 
امام به كار برد! و برای اين منظور بر بعضی از گفتار امام درباره حكومت اســالمی، حاشيه 

طعن آميزی زد! و در پايان صريحاً نوشت: 
به تمام رؤسای كشــورهای عربی توهين كرده است، مقاالت متواتری 
می توانيد در رد گفته های خمينی تهيه كنيد و او را از لحاظ درك مطلب و 

فهم لجن مال كنيد.!! 
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ليكن از آنجا كه مغزهای الكلی و انديشه های جامد درباری ها و ساواكی ها تهی تر از آن بود 
كه بتواند انديشه كند و در برابر طرح واال، پويا و بالنده حكومت اسالمی حتی به سفسطه ای 
دست بيازد، آن نقشه نيز نقش بر آب شــد و برای رژيم شاه جز گرفتن، زدن و بستن آنان 
كه كتاب حكومت اســالمی يا نوار آن را با خود به ايران آوردنــد و در تكثير و توزيع آن 
می كوشيدند، راه ديگری نبود. از اين رو، از مركز به كليه ساواك های ايران تلگرافی بخشنامه 

شد: 
اخيراً خمينی در نجف سخنرانی نموده و گفتار وی به صورت جزوه و نوار 
به ايران آورده شده. از توزيع آن جلوگيری و عاملين شناسايی و نتيجه را 

اعالم نمايند. ضمناً برخی از حجاج حامل جزوه مزبور می باشند. 
مقدم- 48/12/7 1
ساواك در گزارش ديگری برای پيشگيری از ورود جزوه های حكومت اسالمی به ايران 
توسط زائران خانه خدا، دستور بازرسی از وسايل حجاجی را كه به كشور وارد می شوند، صادر 

كرده است: 
... اخيراً خمينی در نجف سخنرانی هايی مبنی بر لزوم ايجاد يك حكومت 
جهانی اسالمی نموده كه عالوه بر فارسی به زبان های عربی، تركی وارد و 
ترجمه و بين حجاجی كه جهت انجام فرايض حج رفته بودند توزيع شده 
است. بديهی است غالب حجاج ايرانی طرفدار خمينی دارای چنين جزواتی 
می باشند و به احتمال قريب به يقين پس از بازگشت به ايران آن را تكثير و 
توزيع خواهند نمود. بنابراين الزم است كه از وسايل حجاجی كه به كشور 

وارد می شوند، بازرسی به عمل آيد. 

1. پرونده امام در ساواك، ج 24، سند شماره 59. 
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وزارت خارجه نيز طی يادداشتی به ساواك از پخش جزوه های حكومت اسالمی در برخی 
از مساجد كويت گزارش داده است: 

در تاريخ 48/11/22 در برخی از مساجد كويت جزوه ای به زبان فارسی 
كه در نجف طبع شده و حاوی درس هايی اســت كه خمينی تحت عنوان 
حكومت اسالمی يا واليت فقيه ايراد نموده، بين حاضرين توزيع شده كه يك 
نسخه آن به پيوست ارسال می گردد. به طوری كه از سفارت شاهنشاهی 
در كويت اعالم شده، جزوه مزبور به وسيله عمال سفارت عراق در كويت 

توزيع شده است.1 
با مطالعه اين جزوه به نظر می رسد كه خمينی بعد از مدت ها ضمن بيان 
مسائل مذهبی مطالبی را كه كاماًل عليه ايران اســت اظهار می دارد و در 
جزوه پيوست چندين جا حمالت ناروا به ايران كرده است. خواهشمند است 
دستور فرمايند نسبت به موضوع رسيدگی شود و از نتيجه، اين وزارت را 

مستحضر سازند. 

1. رژيم الييك بعث در عراق نه تنها در راه پخش جزوه های حكومت اســالمی هيچ گاه گامی برنداشت، بلكه 
اصوالً در برابر امام و راه و خط او به شــدت موضع خصمانه و مخالفت آميز داشت. اين گونه گزارش های دروغ و 
خالف واقع ريشه در سرشت طاغوتی رژيم شاه داشت كه می كوشــيد هر حركت آزاديخواهانه و ضداستعماری 
ملت مسلمان ايران و رهبر آن را به بيگانگان يا خوانين قداره بند درون مرزی نسبت دهد. از آغاز نهضت امام، رژيم 
شاه حركت و نهضت ايشان را گاهی به جمال عبدالناصر، گاهی به توده ای ها و گاهی به مالكين و زمين داران بزرگ 
منتسب ساخت و اين زشت گويی ها و پيرايه تراشی ها را حتی پس از فروپاشــی نظام شاهی و فرار شاه از ايران نيز 
دنبال كرد و اكنون نيز اين حربه زنگ زده را هنوز عليه امام و نظام اسالمی به كار می گيرند؛ هر چند از اين ترفند 

هيچ گاه نتوانستند طرفی بربندند. 
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از طرف وزارت خارجه پيرو گزارش باال در گزارش ديگری آمده است:
پيرو نامه شماره 6748/1 مورخ 48/12/5 درباره نشريه »واليت فقيه« 
كه يك نسخه متن عربی آن را سفارت شاهنشاهی در بغداد فرستاده است و 
ناشر مقدمه ای كه هدف و منظور آن حمله به دولت شاهنشاهی ايران است 

بر آن نوشته است. عين نسخه مزبور به پيوست ارسال می گردد.
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اين گونه گزارش ها نيز ســاواك را بيش از پيش به رويارويی، فشــار، كنترل، سانسور و 
بازرسی وامی داشت و به بخشنامه هايی كه نمونه های آن در باال آمد وادار می كرد. 

با وجود فشارها و كنترل های ساواك، جزوه های حكومت اسالمی و نوارهای سخنرانی امام 
درباره آن به وسيله زائران خانه خدا و از راه های ديگر به ايران می رسيد و در حد گسترده ای 
توزيع می شد و انديشه ها را به خود جلب می كرد. ساواك شــاه تمام نيروی خود را به كار 
گرفته بود تا از پخش و توزيع نوارها و جزوه های طرح حكومت اسالمی پيشگيری كند، ليكن 
يكباره دريافت كه آن نوارها و جزوه ها به حد زيادی به ايران رسيده و دست به دست پخش 

شده است. گزارش ساواك نيز گويای اين حقيقت است: 
نوار سخنرانی خمينی در قم زياد است و افرادی كه اقامه دارند و در درس 
خمينی شركت می كنند سخنرانی وی را ضبط كرده اند و اين سخنرانی همان 
است كه به صورت جزوه به زبان های عربی، انگليسی و فارسی در موقع حج 

بين حجاج پخش كرده اند و در چادرهای حجاج ايرانی نيز داده اند. 
من نوار را از آقای احمدی كه در خانه خمينی است گرفتم و ايشان هم از 

طلبه ديگری گرفت كه او را نشناختم..  .1 
ساواك شاه به منظور پيشگيری از گسترش انديشه حكومت اسالمی در ميان ملت ايران، 
روحانيان متعهدی را كه در سنگر مســاجد و منابر، پيرامون طرح حكومت اسالمی سخن 
می گفتند، شديداً تحت تعقيب قرار می داد و می كوشــيد آن پيام آوران انديشه »حكومت 
اسالمی« را از منابر به زير كشد، دهانشان را ببندد، حلقومشــان را بفشارد و آنان را روانه 
سلول ها، شكنجه گاه ها و تبعيدگاه ها سازد. چاپخانه ها، كتابفروشی ها و مراكز نشر و ارشاد زير 
كنترل شديد مأموران ساواك قرار داشت تا از چاپ و نشر جزوه های حكومت اسالمی كه از 
نجف، مكه و خليج فارس، به ايران می رسيد و تكثير و توزيع می شد، جلوگيری كند، به منازل 
علما، روحانيان و رهروان راستين راه امام يورش می برد تا نوارها و جزوه های حكومت اسالمی 

امام، ضبط و محو گردد و دارنده آن مورد تعقيب و مجازات قرار گيرد.
جاسوس های ساواك در نيمه شب، از پنجره، دريچه و روزنه، به اتاق های افرادی كه عليه 
آنان گزارش داشتند سرمی كشيدند و اگر آنان را در حال مطالعه می ديدند، فوراً خود را به 
باالی سرشان می رساندند تا اگر كتابی سياسی به ويژه جزوه های حكومت اسالمی را در دست 
داشتند، آنان را از رختخواب بيرون بكشند و به شكنجه گاه های ساواك گسيل دارند؛ البته اين 
شيوه پليسی مانع اين نبود كه جزوه های حكومت اسالمی و نوارهای آن در سطح گسترده ای 

1. پرونده امام در ساواك، ج24، سند شماره 98. 
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در ايران نشر و پخش شود و در دسترس عموم قرار گيرد. 
گويندگان اسالمی و سخنگويان روحانی نيز با وجود ارعاب، اختناق و فشارهای همه جانبه 
در سنگر منابر و مساجد، گفتار امام پيرامون حكومت اسالمی را برای مردم بيان می كردند 
و درباره آن به بررســی و تحليل می پرداختند و جنب وجوش تازه ای در ميان اجتماع پديد 

می آوردند. 
اين موج جديدی كه طرح حكومت اسالمی از طرف امام در ميان مردم پديد آورده بود و 
سخن روز روحانيان در منابر شده بود، ساواك را نگران می كرد. به ويژه آن كه ماه محرم در 
پيش بود و ساواك به  خوبی می دانست كه روحانيان متعهد از آن فرصت ارزنده برای پيشبرد 
انديشه حكومت اسالمی حداكثر بهره برداری را خواهند كرد. از اين رو طی ليستی، شماری از 
روحانيان را در تهران و بسياری از شهرستان ها ممنوع المنبر ساخت و آن ليست را در اختيار 

ساواك سراسر كشور و شهربانی و ژاندارمری قرار داد. 
متن بخشنامه ساواك و ليست روحانيان ممنوع المنبر چنين است: 

ضمن ايفاد ده برگ )يك نسخه( صورت اســامی وعاظ ممنوع المنبر و 
افرادی كه با سپردن تعهد مجاز به استفاده از منبر می باشند، خواهشمند 
است دســتور فرماييد با در نظر گرفتن مفاد طرح شماره 316/1431/- 
46/1/21 با همكاری سازمان های انتظامی محل در جريان برگزاری مراسم 
سوگواری ماه های محرم و صفر قرار گيرند و رفتار روحانيون و متعصبين 

مذهبی را تحت مراقبت قرار دهند و نتيجه را اعالم نمايند. 
مقدم 

صورت اسامی وعاظ ممنوع المنبر در ماه های محرم و صفر 1390 1

محل سكونتشهرتنام پدرنام
تهرانمهدوی كنیـــ1. محمدرضا

تهرانسعيدی خراسانیسيد احمد2. سيد محمدرضا
تهرانجعفری همدانیمحمدتقی3. شيخ غالمحسين

تهرانهاشمی رفسنجانیعلی4. شيخ علی اكبر
تهراننورانیالماس5. شيخ سيف اهلل
تهرانعاليی طالقانیابوالحسن6. سيد محمود

1. فروردين و ارديبهشت 1349. 
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تهرانصالحی )بهرام(سليمان7. شيخ محمود
تهراناسالمیحسن8. شيخ قاسم

تهرانصدرزادهسليمان9. شيخ علی اكبر
تهرانكاشمری )سيبويه(محمد10. شيخ ابوالقاسم
قممنتظریعلی11. شيخ حسينعلی

قمحشمت طباطبايیمحمد12. محمدتقی
قمكالنترسلطان13. سيد احمد

محالتمحمودیمحمدرضا14. سيد مرتضی
محالتمقدسیسيد مرتضی15. سيد طه

اردبيلمسائلیعبدالحميد16. شيخ محمد
شيرازحائریعبدالحسين17. شيخ صدرالدين
شيرازمحالتیبهاءالدين18. شيخ مجدالدين

قمحسينی ارسنجانیمحمدحسين19. محمدحسن

رژيم شاه به منظور پيشگيری از گسترش انديشه »حكومت اسالمی« فقط به توطئه هايی 
كه در اينجا بازگو شده است، بسنده نكرد، بلكه توطئه های ديگری را نيز در اين مورد به كار 
گرفت كه در جلد دوم و چهارم نهضت امام خمينی به تفصيل مورد بررسی قرار گرفته است. 

مجاهدان اسالم و طرح حکومت اسالمی 
با وجود تالش های همه جانبه رژيم شاه برای پيشگيری از توزيع نوارها و جزوه های حكومت 
اسالمی و گسترش انديشــه آن، موج تازه ای كه اين طرح در ميان ملت ايران ايجاد كرده 
بود، هر روز ابعاد تازه ای پيدا می كرد و برای مردم كه در مقطعی كوتاه از رهبری های امام به  
طور مستقيم و رسمی بی نصيب مانده بودند، اميد و نويد تازه ای به دنبال داشت. رهروان راه 
امام نيز از اين طرح شور و شعف ويژه ای داشتند و بيش از هر وقت ديگر به ادامه مبارزه و 
نهضت مصمم و دلگرم بودند، زيرا كه تا آن روز هدف نهايی امام برای آنان كاماًل مشخص 
نبود و نمی دانســتند امام چه می خواهد؟ و تا كجا می خواهد پيش برود؟ آنان كه امام را از 
نزديك می شناختند و راه و انديشه او را درك می كردند تا پايه ای دريافته بودند كه هدف 
امام سرنگونی رژيم شــاه و پايان دادن به رژيم شاهی اســت، ليكن بعد از آن مرحله امام 
چه انديشه ای در سر داشت و چه برنامه ای را می خواســت به مرحله اجرا درآورد روشن 
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و مشخص نبود. شايد برخی می پنداشــتند اگر يك ژنرال ايرانی طی كودتايی رژيم شاه را 
سرنگون سازد و زمام امور را در دســت گيرد و با مراعات احكام و قوانين اسالم حكومت 
كند، امام دست از مبارزه برمی دارد و دنبال درس و بحث خود در حوزه علميه قم می رود! 
روشنفكرمآب های ملی گرا انتظار داشتند كه امام با ادامه سلطنت شاه در صورتی كه كرسی ای 
در پارلمان به آنان واگذارد، موافقت نمايد و از مبارزه عليه شاه دست بردارد!! بسياری نيز 
اصوالً نمی دانستند كه امام با ادامه مبارزه و نهضت چه هدفی را دنبال می كند و چه انديشه ای 

در سر دارد و اساساً روی چه انگيزه ای نهضت را آغاز كرده است؟! 
با طرح حكومت اســالمی از طرف امام، هدف نهايی مشخص شد. همه دريافتند كه چه 
هدفی را بايد دنبــال كنند و تا كجا بايد پيش بروند، دامنه نهضــت را تا چه مرحله ای بايد 

گسترش دهند و درجه مقاومت و پايداری را تا چه پايه ای باال ببرند. 
شهيد ســيد مصطفی خمينی پيرامون اهميت طرح حكومت اسالمی از طرف امام اظهار 
داشت: »شعار حكومت اسالمی يك شعار موسمی و گذرا نيست، شعاری است كه قرن ها 
می توان پای آن سينه زد و برای تحقق آن تالش كرد«؛ نيز از آن شهيد است كه »به نظر من 
جا داشــت حوزه خواب زده نجف، بيش از نيم قرن از وجوهات اسالمی استفاده كند و سرپا 

بماند تا امروز خمينی بتواند چنين طرحی را در اين حوزه مطرح سازد«. 
آگاهان امت و جوانان روشــن ضمير ايران هر يك به نحوی آنچه را كه در توان داشتند 
برای تشكيل حكومت اسالمی به كار گرفتند، گويندگان متعهد در منابر به تشريح و تفسير 
حكومت اسالمی پرداختند، جمعی به توزيع و تكثير نوارها و جزوه های حكومت اسالمی همت 
گماردند و با وجود كنترل شديد و همه جانبه ســاواك توانستند آن را در سطح گسترده ای 
پخش كنند و در دسترس عموم قرار دهند، جوانان دلير و فداكار پيرو فرمان امام در طرح 
حكومت اسالمی، مبنی بر برداشتن عمامه از ســر روحانی  نماهايی كه در خدمت رژيم شاه 

بودند، عمامه شماری از آنان را برداشتند. 
بسياری از جوانان برنامه هايی را در راه پياده كردن اين طرح دنبال كردند و به گردآوری 

نيروها و سازماندهی مبارزان در راه تشكيل حكومت اسالمی دست زدند. 
ساواك خوزســتان درباره يكی از اعضای گروهی كه در خرمشهر فعاليت می كرد به نام 

حسين ابراهيمی پور چنين گزارش داد: 
... نامبرده باال يكی از اعضای حزب اهلل  بوده كه در تاريخ 51/6/12 ضمن 
اجرای طرح دســتگيری اعضای حزب مذكور دستگير و محل سكونتش 
با رعايت تشريفات قانونی بازرسی گرديده اســت. مشاٌراليه... در جهت 
براندازی حكومت شاهنشاهی و برقراری حكومت اسالمی صريحاً اعترافات 

الزم را نموده است...   
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شهيد تندگويان نيز در بازجويی خود صريحًا اعالم كرده اســت كه هدف او از مبارزه، 
تشكيل حكومت اسالمی می باشد.

مبارز ديگری به نام اسماعيل زمانی در بازجويی خود، در پاسخ اين پرسش كه از چه مشی 
سياسی پيروی می كند، آورده است:

... گروهی كه من در آن عضويت داشــتم »ارتش انقالبی خلق مسلمان 
ايران« نام دارد. خط   مشی آن مبارزه مسلحانه به منظور ساقط كردن رژيم 

شاهنشاهی و استقرار حكومت اسالمی در كشور می باشد...   
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محققان و پژوهشگران ژرف انديش حوزه های علميه با آن كه از طرف ساواك شديداً زير 
نظر قرار گرفته بودند و بارها نوشتجات آنان در مورد مسائل و موضوعات اسالمی، از طرف 
ساواك به يغما رفته بود، با پشتكار و كوشش فراوان به تحقيق و بررسی پيرامون حكومت 
اسالمی نشستند و تالش گسترده و همه جانبه ای را برای روشن ساختن سيستم حكومتی و 
كشورداری اسالم آغاز كردند، ليكن دستگيری های پی  در پی و زندان و تبعيد درازمدت، 
هيچ گاه به آنان فرصت نداد تا بتوانند تحقيقات و بررســی های خود را در اين باره به انجام 

برسانند و سيستم حكومتی اسالم را همراه با تبيين خطوط آن ارايه دهند. 
مجاهد فقيد ربانی شــيرازی در نامه ای كه چند ماه پس از طرح حكومت اسالمی برای 
نگارنده در نجف اشرف نوشته است، ديدگاه های خود را درباره حكومت اسالمی بيان داشته 
است كه صرف نظر از جنبه درستی يا نادرســتی آن، از اين نظر در خور اهميت است كه 
رهروان راستين راه امام و علمای محقق حوزه علميه قم به محض مطرح شدن طرح حكومت 
اسالمی از طرف امام بی درنگ به بررسی و تحقيق درباره آن پرداختند و ديدگاه های خود را 

در مورد آن بيان كردند. 
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امام خمينی)ره( و 23 قاعده عقلی در اثبات حکومت اسالمی و 
والیت فقيه از کتاب کشف اسرار

اشاره
كتاب كشف اسرار، پاسخ امام خمينی به جزوه ای است به نام اسرار هزارساله، كه فردی به 
نام علی اكبر حكمی زاده يكی از روحانيون منحرف و هوادار كسروی در قم برای ايجاد ترديد 
بين مردم نسبت به بعضی از اعمال و اعتقادات شيعه نوشته شد و در سال 1322 در نشريه 
پرچم متعلق به فرقه كسروی منتشــر گرديد. اگرچه كتاب كشف اسرار به ظاهر پاسخی 
عقلی و شرعی به شبهات حكمی زاده نسبت به پاره ای از اعتقادات شيعه است اما مطالبی در 
آن وجود دارد كه 35 سال بعد اركان اعتقادی و عملی و پايه های اساسی يكی از بزرگترين 
جنبش های سياســی و اجتماعی و فكری جهان يعنی انقالب اسالمی شد و از دل آن الگوی 

جديدی از نظام های مردم ساالر دينی، به نام جمهوری اسالمی متولد شد. 
بی ترديد رد پای اوليه نظريه حكومت اسالمی و واليت فقيه كه ركن اساسی نظام جمهوری 

اسالمی است را بايد در كتاب كشف اسرار جست وجو كرد. 
شــخصيتی كه بعدها رهبر بزرگترين، مردمی ترين، انسانی ترين و شوريده ترين انقالب 
جهان در اواخر قرن بيستم شد، از دل اين كتاب بيرون آمد، به ملت تحقيرشده ايران هويت و 
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كرامت بخشيد، بت های ايدئولوژيك چپ و راست را در هم كوبيد، خواب آسوده قدرت های 
سلطه طلب را آشفته ســاخت، ملت ايران را يكپارچه و آماده دگرگونی كرد، كاخ سلطنت 
هزاران ساله شاهان ايران را ويران نمود و انقالب او در سال 1357 روح يك جهان بی روح1 

شد. 
به رغم اهميت بنيادين اين رساله در شناخت شخصيت امام خمينی و باورها و اعتقادات 
وی در مورد حكومت اسالمی و واليت فقيه، و از همه مهم تر انتقاداتی كه به عملكرد دوره 
رضاخانی دارد، اين رساله نزديك به چهل سال است كه به داليلی مورد كم لطفی قرار گرفته 
و نه تنها تجديد چاپ نمی شــود بلكه به ندرت در فهم زمينه های فكری امام خمينی از آن 
استفاده می شود. بی ترديد بخشی از مطالب رساله كشف اسرار مولود اقتضائات زمان است 
و شايد طرح همه مطالب آن در اقتضائات كنونی بی وجه به نظر آيد، ليكن دليل نمی شود كه 
دل سپردگان به انقالب اسالمی و دوستداران خمينی كبير از اساس اين رساله گران سنگ را 

به دست فراموشی بسپارند. 
فصلنامه پانزده خرداد كه رسالت خود را نشــر افكار و آرمان های امام خمينی و انقالب 
اسالمی می داند، با توجه به اين كه در آستانه پنجاهمين سال طرح درس های واليت فقيه 
يا حكومت اسالمی توسط امام خمينی در دوران تبعيد در نجف اشرف هستيم، تالش كرده 
است كه نكات اساسی كتاب كشف اسرار در اثبات عقلی حكومت اسالمی و واليت فقيه را به 
اقتضای ظرفيت يك مقاله انتخاب و به دوستداران خمينی كبير و رهپويان مرام و آرمان های 
آن امام عزيز تقديم كند. اميدواريم تمام نكات راهبــردی اين اثر برای فهم عميق و دقيق 
شخصيت، منش و بينش امام در آينده استخراج شــود و در اختيار اهل معرفت و پژوهش 

قرار گيرد. 
نظر به اين كه اغلب چاپ های مربوط به كتاب كشف اسرار در دوره اختناق سياه پهلوی 
به صورت مخفی منتشر می شــد بنابراين فاقد معيارهای جاری كتابشناسی هستند. ما در 
استخراج مطالب اين متن، از كتابی كه تصوير آن در ابتدا آمده، استفاده كرديم. تمام مطالب 
كه در داخل دو گيومه )»«( هستند مربوط به امام بوده كه شماره صفحه در انتهای هر متن 
برگزيده، آمده است و عناوين و بقيه مطالب خارج از گيومه ها مربوط به فصلنامه می باشد. 

فصلنامه پانزده خرداد 

1. عبارتی است كه ميشل فوكو فيلسوف فرانســوی در مورد انقالب اسالمی به كار گرفت. رك: ميشل فوكو، 
ايران روح يك جهان بی روح، ترجمه نيكو سرخوش و افشين جهانديده، تهران، نی، 1379. 
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۱
هفت دليل عقلی در ضرورت امامت و والیت

و پاسخ به مغلطه تقابل انتصاب امامت با عقل
)می گويند( »اگر امامت اصل چهارم از اصول مذهب است و اگر چنانچه مفسرين گفته اند 
بيشتر آيات قرآن ناظر به امامت است چرا خدا چنين اصل مهم را يك بار هم در قرآن صريح 
نگفت كه اين همه نزاع و خونريزی بر سر اين كار پيدا نشود... اينك ما قبل از جواب اساسی 
از اين پرسش خود را نيازمند می دانيم به يك نظر به طور كلی درباره امامت. و از خرد داوری 
می خواهيم تا ببينيم امامت را عقل كه فرستاده نزديك خدا است يكی از اصول مسلمه دين به 
شمار می آورد و الزم می داند كه خدای جهان كه كارهايش همه بر اساس خرد بنا نهاده شده 

اين اصل را گوشزد بشر كند يا نه...« )ص105(
دليل اول: »همه می دانيم كه خدای جهان در آن زمان كه بشر در هر جا زندگی می كرد 
بزرگی و سرافرازی خود را به آن می دانست كه يا آتشكده اش از همه آتشكده ها بزرگ تر و 
افروخته تر باشد و يا بت خانه اش سرفرازتر و بت هايش بزرگ تر و از فلزات پرقيمت تر باشد. 
آنهايی كه خدايشان طال بود و عرض و طولش بيشتر بود البته اهميت و سربلنديشان بيشتر 
بود حتی خدايان را در جنگ ها با ارابه های بزرگ حمل می كردند. چنانچه اهل مكه هبل را 

كه بت بزرگ بود برای جنگ با مسلمين آوردند...« )ص106( 
دليل دوم: »در چنين روزی پيغمبر اســالم را از جانب خود به رسالت مبعوث كرد اول 
پيشنهادی كه به بشر آن روز كرد اين بود كه اين خدايان كه ساختيد بايد در هم شكنيد و با 
توحيد خدای جهان به رستگاری رسيد )قولوا ال اله اال اهلل تفلحوا( پس از آن كم كم قانون های 
آسمانی كه همه پايه اش بر اساس عقل استوار بود برای بشر آورد و آراء و پندارهای جاهالنه 
و ســرخودی های آنها را برانداخت و تشــكيل يك حكومت عادالنه كه پايه اش بر قوانين 
آسمانی استوار بود داد و پس از بيست و چند سال كوشــش های طاقت فرسا با گفتارهای 
منطقی الهی و سيره و كردار عادالنه و اخالق بزرگ جالب قلوب و نيروهای شگرف آسمانی 
و زمينی و جانبازی فداكاران در راه آيين مقدس خدايی موفق به يك تشكيالت با اساسی شد 
كه پايه اش با عدالت و توحيد برقرار بود و پيغمبر اسالم چنانچه می دانيد و در تواريخ جهان 
خوانديد تا آخرين روز زندگانيش از كوشش در راه انداختن چرخ های توحيد خدا و توحيد 
كلمه و توحيد آراء و عقايد خودداری نكرد تا پايه دين و آيين و نظام مدينه فاضله استوار و 

برقرار شد...« )ص106(
دليل سوم: »اينك ما از خردمندان جهان و از زمامداران ممالك دنيا پرسش می كنيم كه 
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آيا باقی ماندن اين اساس محكم و آيين بزرگ آسمانی در محافل عقال از امور با اهميت تلقی 
می شود و برپاكننده اين اساس كه خدا است به وسيله پيغمبر اسالم پايدار بودن اين اساس 
را الزم می داند يا آن كه بايد به سهل انگاری و سردی تلقی شود؟ ماندن اين اساس و نماندن 
آن در نظر او يكسان است. مردم به بی دينی برگردند يا ديندار باشند فرقی نمی كند در اين 
صورت دانشمندان می توانند به اعتراض برخيزند و به خدای دانا بگويند اگر اين حكومت و 
آيين بود و نبودش يكسان بود چرا پيغمبر فرستادی و يك كتاب با آن همه تشريفات نازل 
كردی، البته خدای جهان را از بی ارج شمردن عدالت و توحيد بری می دانيد در اين صورت 
برای بعد از پيغمبر بايد دستوری برای استوار بودن اين اساس بدهد و مردم را بالتكليف و 
مملكت و آيين را دستخوش اغراض يك مشت هواپرست و رياست طلب نكند...«  )ص107-

)106
دليل چهارم: »پيغمبری كه برای رفتن مستراح و خلوت كردن با زن و شير دادن يك طفل 
چندين حكم خدايی و فرمان آسمانی آورده و برای هيچ چيز كوچك و بزرگ نيست مگر اينكه 
تكليف معين كرده اگر برای يك همچو موضوعی كه بقاء اساس دعوت و نبوت بر او است و 
استوار ماندن پايه های توحيد و عدالت پيوند به او است هيچ كلمه  در تمام عمر نگويد و دين 
و آيين الهی را دستخوش اغراض مشتی چپاولچی هرزه كند كه پس از مردنش برای رياست 
چندروزه خود آن همه كارها كه همه می دانيد و در كتاب های سنی و شيعه و تواريخ جهان 
ذكر شده كنند، چنين پيغمبری را دانشمندان جهان مورد اعتراض و نكوهش قرار دهند و او 

را به پيغمبری و عدل و داد نشناسند...«؟ )ص107(
دليل پنجم: »پيغمبری كه می گويد كسی كه بدون وصيت بميرد مثل كسی است كه در 
زمان جاهليت مرده يعنی مثل كافر مرده و برای وصيت خدا به او امر می كند و آيات قرآن 
فرو می فرستد در يك همچو كاری كه مهمترين امور است و برای وصيت از هر چيز اولی و 
نيازمند تر است اگر هيچ كلمه ای نگويد و خود به قول خدا و خود عمل نكند برای چنين پيغمبر 

چه ارج می توان قائل شد...«؟ )ص107( 
دليل ششم: »ما خدايی را پرستش می كنيم و می شناســيم كه كارهايش بر اساس خرد 
پايدار و به خالف گفته های عقل هيچ كاری نكند نه آن خدايی كه بنايی مرتفع از خداپرستی 
و عدالت و دينداری بنا كند و خود به خرابی آن بكوشد و يزيد و معاويه و عثمان و از اين قبيل 
چپاولچی های ديگر را به مردم امارت دهد و تكليف ملت را پس از پيغمبر خود برای هميشه 

معين نكند تا در تأسيس بنای جور و ستمكاری كمك كار نباشد...« )ص107(
دليل هفتم: »يك رئيس ]كار[خانه كه پنجاه نفر كارمند دارد، يك سرپرســت عائله كه 
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ده نفر افراد دارد اگر بخواهد دو ماه مسافرت كند نه آن كارخانه را بی تكليف می اندازد و نه 
اين عائله خود را بی سرپرست می گذارد. اينك پيغمبر اسالم كه هزاران قانون های بزرگ 
آسمانی و دستورات محكم الهی آورده و يك نظام بزرگ خردمندانه و يك حكومت خدايی 
عادالنه برپا كرده، می خواهد از ميان آنها برای هميشه برود و خيانتكاران و منافقان را كه در 
سی چهل سال با آنها معاشرت كرده و می شناسد و خدای او بر حكومت های جائرانه كه پس 
از او تشكيل می شود و دين را دستخوش اغراض مسمومه خود می كنند مطلع و عالم است 
اكنون خرد می گويد بايد اين كار آخر را كه بزرگترين كارها است برای بقاء اساس توحيد و 
عدالت بكند يا آيين خود را به دست يك مشت معلوم الحال كه در وقت مردن او به سر و كله 
هم می زدند برای رياست و حكومت و از همان وقت آشوب به پا می كردند واگذار كند و از 
هدايت و راهنمايی به صالح امت كه بيست و چند سال خود را به آن معرفی كرده و خدای 
َّما اَنَْت ُمنِذُر َو لُِكلِّ قَوٍم هاد در قرآن برای او نازل كرده دست بردارد و در يك همچو  جهان اِن
حال كه حال بحران اساس توحيد و عدالت است و ملت قرآن از هر چيز نيازمندتر بر نص 
تكليف خود بعد از پيغمبر بودند آنها را سرگردان و متحير بگذارد عقل شما و همه خردمندان 
در اينجا چه حكم دارد اين فرستاده نزديك خدا كه برای آدمی همچون چشم است در اينجا 
هيچ حكم ندارد و پيش پای خودش را نمی بيند يا حكم می كند كه خدا و پيغمبر الزم نيست 
روی ميزان خرد رفتار كنند ممكن اســت كارهای بيهوده بچگانه هم بكنند يك دستگاه با 
عظمت با دست خود بسازند و فوراً خراب كنند يا می گويد امامت يك اصل مسلمی است 
در اسالم كه خدا تعيين آن را خود كرده چه در قرآن اسم برده باشد يا فرضاً نبرده باشد...« 

)ص108-109( 

2
در نفی نظام سلطانی و اثبات ضرورت تأسيس حکومت اسالمی

پاسخ به مغلطه پيوند اسالم و سلطنت
ُســوَل َوُأولِي اأَلْمِر ِمنُْكْم )سوره نساء، آيه 59(  َِّذيَن آَمُنوا أَِطيُعوا اهللَ َوأَِطيُعوا الرَّ »يا أَيَها ال
خدای تعالی به تمام مؤمنيــن واجب نموده اطاعت خود و اطاعــت پيغمبر خود و اطاعت 
صاحبان امر را، خدای تعالی در اين آيه تشكيل حكومت اسالم را داده است تا روز قيامت و 
پر روشن است كه فرمانبرداری كسی ديگر جز اين سه واجب نكرده بر تمام امت و چون بر 
تمام امت واجب كرده اطاعت از اولی االمر را ناچار بايد حكومت اسالمی يك حكومت بيشتر 
نباشد و بيش از يك تشكيالت در كار نباشد وگرنه هرج و مرج الزم آيد. ما اكنون اطاعت 
خدا و پيغمبر را می دانيم آنچه بايد مورد بررســی خرد كه فرستاده نزديك خدا است قرار 
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دهيم آن است كه اين اولی االمر چه كسانی هستند؟ و بايد چگونه اشخاصی باشند؟ بعضی 
می گويند كه آنها پادشاهان و امرا هســتند، خدا واجب كرده بر مردم كه اطاعت و پيروی 
كنند از سالطين و پادشاهان خود چنانچه در زمان مصطفی كمال پاشا رئيس جمهور تركيه و 
رضاخان شاه ايران، آنها را اولی االمر می دانستند و می گفتند خدا واجب كرده اطاعت آنها را 
و سنيان با خلفای اسالم كه از جمله  آنها معاويه بن ابی سفيان و يزيد بن معاويه و ديگر خلفا 

اموی و عباسی است تطبيق می كنند. 
اينك ما از عقل خداداده داوری می خواهيم خدای جهان پيغمبر اسالم را فرستاد با هزاران 
احكام آسمانی و پايه حكومت خود را بر اصل توحيد و عدالت بنا نهاد و مردم را به چيزهايی 
امر كرد و از چيزهايی نهی كرد و پس از كوشــش های فراوان و تعليم كردن و اجرا كردن 
دستورات خدايی همين خدا كه پايه عدل را در جهان با فداكاری های مسلمانان استوار نمود 
و از ستم كاری ها و بی عفتی ها آن طور جلوگيری كرده به مردم امر كند كه بايد همه اطاعت 
كنيد از آتاتورك كه می گويد دين در مملكت رسميت ندارد و همه می دانند كه با دينداران 
چه كارها كرد و با مردم چه ستمكاری ها نمود. چه بی عفتی ها در تركيه به جريان انداخت و 
چه مخالفت ها با دين خدا كرد يا بگويد بايد از پهلوی اطاعت كنيد كه همه ديديد چه كرد 
و برای ريشه كن نمودن دين اسالم چه كوشــش ها كرد كه اگر كسی بخواهد مخالفت های 
صريح او را با قرآن خدا بشمارد نيازمند به يك كتاب شايد گردد. چنين خدايی را كه خود 
اساس دين و عدل را به پا كرده و خود به دست خود به خراب آن امر نموده دانشمندان او را به 
خدايی و عدل و داد نمی پذيرند و مقام خدای عالم از چنين بيهوده كاری منزه است، می گوييد 
از طرز حكومت اين ستمكاران بی خبر بود و گمان می كرد اينها همه با گفته های او موافق اند 
اين از حكم خرد بيرون است. خدايی كه بندگان خود را نشناسد ما او را به خدايی نمی شناسيم 
يا می گوييد خدا از گفته های خود پشيمان شد. چند روزی توحيد و تقوی و عدالت می خواست 
بين مردم پس از آن خود مردم را به شرك و ستمكاری و خالف عفت دعوت كرده اين نيز 
از حكم خرد بيرون است و چنين خدايی را ما به خدايی نمی شناسيم، پس ناچار بايد بگوييد 

اولواالمر پادشاهان و امرا نيستند...« )ص109-110( 

3
در ضرورت عقلی بودن امامت و والیت

و پاسخ به مغلطه شریعت صامت 
»بعضی از دشمنان اميرالمؤمنين علی بن ابيطالب سخنی سراپا دروغ گفته و اين بی خردان 
كوركورانه از آن پيروی كردند. ما اينك سخن اينان را می آوريم و خطاكاری و دروغ پردازی 
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آنها را روشن می كنيم تا رسوايی بيشتر از پيش شود. می گويد: در صدر اسالم امامت يك امر 
ساده يا سياسی بوده كه قرآن و مسلمين درباره آن ساكت بودند ولی بعدها زمامداران ايران 
برای بيرون رفتن از حكم خلفا عرب يا تــرك، امامت را به اين رنگ درآورند و دليل آن را 
چنين می آورد كه كتاب های زمان قبل از صفويه و بعد از آنها فرق كرده درباره امامت. بعد 
از صفويه كتاب ها بزرگتر و غلوشان بيشتر شده است حاصل كالمش آن است كه مذهب 
تشيع را صفويه از پيش خود شاخ و برگ دادند برای پيشرفت كار خود و پس از آن. به اين 
رنگ مانده و آن مرد افيونی بی خرد1 در كتاب شيعی گری می گويد شيعه از زمان بنی اميه 

پيدا شدند و بعدها در زمان جعفر بن محمد و ديگران رنگ هايی پيدا كرد... 
ما پيش از اين با حكم خرد ثابت نموديم كه بايد امامت كه معنيش تعيين نگهبان از برای 
دين است در دين اسالم مسلم و ثابت باشــد و اگر قانون گذار اسالم يك شخص خردمند 
عادی هم بود بايد تكليف دينداران را پس از خــود معين كند... خدای عالم كه قانون هايی 
گذاشته برای زندگی بشر و احكامی آورده برای سعادت اين جهان و آن جهان ناچار به حكم 
خرد قانون ها و احكامی است كه جريان خود آنها را خدا و پيغمبر می خواستند نه ضد و نقيض 
آن را و اين محتاج به دليل نيست. خود از احكام روشن عقل است كه هر قانون گذاری در 
عالم قانون را برای جريان و عملی كردن می گذارد نه برای نوشــتن و گفتن و ناچار جريان 
قانون ها و احكام خدايی فقط منحصر به زمان خود پيغمبر نبوده پس از او هم بايســتی آن 
قانون ها جريان داشته باشد... ناچار در اين صورت بايد كسی را خدای عالم تعيين كند كه 
گفته او و پيغمبر او را يكان يكان بی كم و كاست بداند و در جريان انداختن قانون های خدايی 
نه خطاكار و غلط انداز باشــد و نه خيانتكار و دروغ پرداز و ستمكار و نفع طلب و طماع و نه 
رياست خواه و جا ه پرست باشد و نه خود از قانون تخلف كند و مردم را به تخلف وادارد و نه 
در راه دين و خدا از خود و منافع خود دريغ كند و اين معنی امامت )است(... اكنون می گوييد 
خرد چه حكم می كند می گويد قانون گذاری كرد برای نوشتن و گفتن، قرآن آورد فقط برای 
خواندن يا جريان قانون ها و احكام موضوعه را می خواست اگر می خواست تنها برای زمان 
پيغمبر می خواست يا پس از پيغمبر دين و حكم بود ناچار بايد بگوييد بود. اگر جريان پس از 
پيغمبر را هم می خواست بايد كسی را برای راه انداختن قانون برقرار كند يا هر كس هر چه 
خواست و فهميد بكند ناچار بايد بگوييد هرج و مرج را نمی خواسته و غلط اندازی و غلط فهمی 
را دشمن داشــته زيرا جريان خود قانون در نظر قانون گذار است نه هر كس هر چه فهميد 
و خواست. پس خدا بايد خود راهی برای فهماندن قانون كه بالضروره آراء اشخاص در آن 

1. منظور امام، احمد كسروی است. 
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مختلف می شود معين كند كه همه به او رجوع كنند تا قانون جريان پيدا كند و آن شخص 
بايد آن اوصاف را كه گفتيم داشته باشــد تا منظور حاصل شود. از اين جهت به حكم خرد 
همان طور كه دين و قرآن در پيشگاه خدا و پيغمبر با اهميت تلقی می شود امامت هم بايد در 
آن پيشگاه به همان اهميت شناخته شود زيرا كه امامت قوه جريان قانون است كه مقصود 
اصلی از دين و قانون گذاری است. از اين جهت بی امامت قانون گذاری لغو و بيهوده است و 
امری بسيار كودكانه و از قانون خرد بيرون است و با امامت دين كامل و تبليغ تمام می شود...« 

)ص133-135( 
4

در ستایش امامت و والیت
و پاسخ به مغلطه تشيع علوی و تشيع صفوی و مکتب ایرانی تشيع 

»اگر فهرست آيات و اخباری كه درباره امامت وارد شده و فهرست كلمات مورخين را 
كسی بخواهد بنويسد محتاج به يك كتاب بزرگ شود و ما در اينجا برای اختصار بيش از اين 
چند كلمه را ننوشتيم اينك از خوانندگان حكميت می خواهيم كه با يك نظر منصفانه بی غرض 
نظر كنند كه امامت كه به حكم خرد بايد از اصول مسلمه اسالم باشد و به حكم آيات قرآن و 
حكم اخبار پيغمبر كه از چند هزار تجاوز می كند مسلم و ثابت است و به حكم تواريخ معتبره 
كه از اول بعثت پيغمبر اســالم تا روز رحلتش كوشش های خود را درباره آن كرده باز بايد 
گفت كه يك امر ساده بوده، يا يك امر سياسی بوده كه مسلمين از آن ساكت بودند و سالطين 
ايران آن را به اين رنگ درآوردند ما نمی دانيم كدام تاريخ يا كدام كتاب افسانه اين بيهوده را 
گفته تا اينان با جرأت تمام چنين دروغ روشنی را در حضور مردم می گويند اينها هيچ گمان 
نكردند آنهايی كه اين كتاب ها در ميان آنها پخش می شود خيلی هايشان از اهل تاريخ و سير 
و اخبار و آثارند. گو كه چند نفر ساده لوح هم ممكن است سخنی را بی دليل به محض ادعا 
بپذيرند و ناچار اين ماجراجويان بی خرد به همين قدر هم قانع هستند... اينك ما نام بعضی 
كتاب های امامت را كه قبل از صفويه نوشته شده ذكر می كنيم تا معلوم شود از زمان صفويه 
به بعد كتاب های در اين موضوع رو به تنزل رفته و تصنيفات درباره امامت قبل از آنها خيلی 
بيشتر بوده و صفويه و سياست آنها كوچكتر از آن است كه امامت را كه يكی از اصول بزرگ 

اسالم است بتراشد.« )ص153-154، 157(1

1. امام بيش از چهل اثر از متونی كه قبل از صفويه در موضوع امامت نوشــته شده است را در اين بخش ذكر 
می كند كه خوانندگان می توانند به بخش امامت رساله كشف اسرار رجوع كنند. 
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5
در ستایش حکومت عدل و نکوهش حکومت جور
و پاسخ به مغلطه لزوم اطاعت از حکومت غالب 

»اينكه می گويند مجتهد در زمان غيبت نايب امام اســت راست است يا نه؟ اگر راست 
است حدودش چيست؟ آيا حكومت و واليت نيز در آن هست يا نه؟

... اينجا يك مقدمه ذكر می كنم... خوانندگان درست مطلب را تا آخر بسنجند و مطالعه 
كنند تا مقصود معلوم شود. بسيار شــود كه عادت و تكرار يا عمل پرده به روی احكام خرد 
می پوشد به طوری كه اگر كسی برخالف آن سخنی بگويد بسيار شگفت آور شده بر خالف 
تشخيص داده می شود ما ناچاريم در اينجا با يك مثال مطلب را روشن كنيم. يك نفر آدم 
عادی اگر از شما با زور يك تومان بگيرد يا شــما را به زور به كاری كه برخالف ميل شما 
است وادار كند همه او را بدعمل و متعدی تشخيص می دهند و كار او را از حكم خرد بيرون 
می دانند و او را مجرم می خوانند و برای او مجازات قائل می شــوند. همين شــخص مجرم 
دسته بندی كرد و بيست، سی نفر را دور خود جمع كرد و حمله كرد به يك قريه، چند نفر را 
زخمی كرد و آنجا را تصرف كرد باز همه خردمندان او را ظالم و كارهای او را جرم تشخيص 
می دهند و دفع و سركوبی او را الزم می دانند. قدری باالتر بياييد اگر اين آدم دسته بندی اش 
قوی شد و به يك شهر هجوم كرد و چندين نفر را كشت و آن شهر را تصرف كرد و از مردم 
جريمه هايی گرفت باز همه عقال او را ظالم و مجرم می دانند و ســركوبی و اعدام او را الزم 
می شمرند از اين هم قدری ترقی كنيد همين شخص مجرم چند فوج سرباز را با خود همدست 
می كند و به مركز يك سلطنت حمله می كند و اهالی آنجا را می گيرد، حبس می كند و عده 
كثيری را می كشد و مركز را تصرف می كند و شاه آن مملكت را بيرون می كند1 و خود جای 
او را می گيرد. چند روزی كه اين عمل تازه است باز كام مردم تلخ است بعدها نام اين هجوم 
و آدم كشی كوتاه می شود و برای او جشن ها می گيرند و چراغانی ها می كنند او را اعليحضرت 
همايونی می خوانند و حكم او را با احكام قدر همدوش می كنند و در سرودهای ملی می خوانند 
)چه فرمان يزدان چه فرمان شاه( تفاوت اين مراتب را از عقل خالی از عادت بپرسيد چه شد 
دايره ظلم هر چه كوچكتر بود مرتكب ظالم و مجرم و كار جرم تشخيص داده شد ولی چون 
دايره ظلم وسعت پيدا كرد و با آدم كشی و تعديات ديگر جفت شد همه نام ها عوض شد آنجا 
دزد و مجرم و جرم می گفتند اينجا اعليحضرت اقدس همايونی و فرمان قضاء و قدر و مانند 
آن. اكنون يك نظری هم به قانون های دنيا كنيد يك نفر از اشخاص عادی يك كتابچه نوشت 

1. منظور امام كودتای سياه رضاخان در سوم اسفند 1299ش است. 
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و در آن تكليف هايی برای مردم يك شهر يا يك مملكت تعيين كرد از قبيل اينكه بايد سالی 
فالن قدر بدهند و فالن كار را كه برخالف زندگانی و ميل آنهاست بكنند اين كتابچه را همه 
جزء سياه مشق می دانيم و اگر بخواهد اين حكم خود را به موقع اجرا بگذارد او را مجرم و حكم 
او را برخالف عقل و عدل تشخيص می دهيم اگر صد نفر هم از اين كتابچه ها بنويسند باز همان 
حكم را دارد ولی همين شخص به واسطه زور يا زر عده آراء قاچاقی تهيه كرد و وكيل شد و 
همان صد نفر ديگر هم با وسيله هايی كه همه می دانيم خود را به كرسی وكالت رساندند اينجا 
ديگر هر حكمی آنها بكنند برخالف ميل موكلين باشد يا برای غارت اموال و هتك ناموس و 
ريختن آبروی آنها باشد اين حكم خردمندانه و از روی معدلت است و مخالفت با آن جرم و 
جنايت است از عقل روشن خالی از عادات جاهالنه تفاوت اينها را بپرسيد اگر بگوييد مردم 
خودشان وكيل تعيين كردند و مجبورند تبعيت كنند می گوييم همه می دانيد كه اوالً اكثر 
مردم خبر از وكالت و آمدن و گذشتن دوره انتخابات و چگونگی وكالت و حدود اختيارات 
وكيل ندارند از اين جهت در شهرستان هايی كه بيش از دويست هزار جمعيت دارد بيشتر 
از ده، دوازده هزار تعرفه برای انتخابات پخش نمی شود. و در اين صورت وكالت ظالمانه و 
احكام آنها جور است و درباره مردم نبايد اجرا شود و ثانيًا چهارده دوره از انتخابات ايران ما 
گذشته و همه ديديد كه چه در دوره قبل از ديكتاتوری و چه در آن دوره های ننگين و چه دوره 
بعد كه اين دوره است وكالت از روی عدالت و آزادی جريان پيدا نكرده حاال همه دوره ها را 
بتوانيد ماست مالی كنيد دوره های پهلوی را كه نمی شود سرپوشی كرد. چه شد كه قانون های 
آن روز را هم همه عادالنه می دانيد و مخالفت آن را جرم تشخيص می دهيد با آن كه حقًا 
عمل كردن به آنها از بزرگترين جرم ها و بيداد گری هاســت و ثالثاً وكيل به حكم خرد بايد 
كارهايش موافق صالح و نفع موكل باشد وگرنه از وكالت معزولست به حكم خيانت و جنايت 
و موكلين هرگز اختيار جان و مال و فرزند و ناموس خود را به آنها نداده و نمی دهند پس تمام 
اين قانون های بشری و حكومت های جهان از روی جور و برخالف حكم خرد پايه اش بنا نهاده 

شده است...« )ص179-181(

6
در ضرورت عقالنی بودن تشکيل حکومت از نظر اسالم

و پاسخ به مغلطه تضاد دین و حکومت 
»از احكام روشــن عقل كه هيچ كس انكار آن را نمی تواند بكند آنست كه در ميانه بشر 
قانون و حكومت الزم اســت و عائله بشر نيازمند به تشــكيالت و نظامنامه ها و واليت و 
حكومت های اساسی است و آنچه عقل خداداده حكم می كند آن است كه تأسيس حكومت 
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به طوری كه بر مردم به حكم خرد الزم باشد متابعت و پيروی از آن از كسی روا و بجا است 
كه مالك همه چيز مردم باشد و هر تصرفی در آنها بكند تصرف در مال خود باشد و چنين 
شخصی كه تصرف و واليتش در تمام بشــر به حكم خرد نافذ و درست است خدای عالم 
است كه مالك تمام موجودات و خالق أرض و سماوات است پس هر حكمی كه جاری كند 
در مملكت خود جاری كرده و هر تصرفی بكند در داده خود تصرف كرده است و اگر خدا 
به كسی حكومت داد و حكم او را به توسط گفته پيغمبران الزم االطاعه دانست بر بشر نيز 
الزم است از آن اطاعت كنند و غير از حكم خدا و يا آن كه خدا تعيين كرده هيچ حكمی را 
بشــر نبايد بپذيرد و جهت هم ندارد كه بپذيرد. حكم گذاران هم بشری هستند مثل خود 
او شهوت و غضب دارند، شيطنت و خدعه دارند، منافع شخصی خود را می خواهند منافع 
ديگران را فدای خود می كنند، جمله كالم آن كه آنها هم محتاج و گرفتار عوامل بســيار 
هستند و از چنين بشری كســی توقع ندارد كه احكامش به مصالح عامه باشد و خود را بر 
ديگران ترجيح ندهد و منافع ديگران را پايمال نكند عالوه اينها كه قانون گذاری می كنند 
نيز چون ديگران احاطه به همه جهــات و خصوصيات ندارند و از خطاكاری و غلط اندازی 
و اشتباه  مأمون نيستند چه بسا حكمی كنند كه بر ضرر مردم تمام شود و بر خالف مصالح 
كشور باشد چنانچه اگر بخواهيم اين رشته از قوانين را آفتابی كنيم يك كتابچه الزم دارد 
و ما هم اكنون پرده دری را الزم نمی دانيم. همين قدر بس كه قوانين جاريه را هر چند وقت 
يك مرتبه عوض می كنند يا كم و زياد می كنند و خطاهای خود را خودشان هم می فهمند و 
آنهايی را كه خود آنها هم نمی فهمند خيلی بيش از اينها است تنها در قوانين جزايی و حقوقی 
اين  قدر احكام بر خالف خرد وضع شده است كه تعداد آن يك وقت بيشتری الزم دارد شما 
همين قانون دارايی را ببينيد كه تا چه اندازه كودكانه و بازيچه است كه گاهی اختيارات تامه 
به يك مرد بی ادراك بی اطالع می دهند كه هر طوری بخواهد با جان و مال مردم بيچاره 
اين كشور بی صاحب رفتار كند و همين كه اسم مستشار امريكايی روی يك كسی آمد ديگر 
برای او اين زمامداران بی هوش و خودسر ما خطا و اشتباه يا خيانت و دزدی قائل نمی شوند، 
اين بيدادگران خودپسند لغت عربی را كه از فرهنگ خدا و دين اخذ شده و در عين حال با 
بهترين اسلوب و زيبايی توسعه بی پايان به فرهنگ ما داده به جرم آن كه به گفته اينان لغت 
اجنبی است از كشور می خواهند بيرون كنند لكن اختيار يك كشور را به دست مشتی اجانب 
می گذارند و آن را با كمال بی شرمی قدم اصالحی می دانند اين را جز بی هوشی يا خيانتكاری 

می توان ناميد...« )ص181-182( 
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7
نفی حکومت مبتنی بر زور و تغلب

در پاسخ به مغلطه الحق لمن غلب )حق با کسی است که قدرت دارد( 
»بشر هر چه زورمند باشد و دارای قدرت و سلطنت باشد عقل حكم او را حق نمی داند و 
بی جهت نمی پذيرد و سلطنت و حكومت او را ظالمانه و بی خردانه می داند ولی ما از گفته های 
خدا در اينجا گواه می آوريم تا حال اين حكم ها و حكومت ها روشن شود اينك گواه از قرآن 
خدا سوره مائده آيه 44: َوَمْن لَْم يْحُكْم بَِما أَنَْزَل اهللُ فَُأولَئَِك ُهُم الَْكافُِروَن)45( َوَمْن لَْم يْحُكْم 
الِموَن)47( َوَمْن لَْم يْحُكْم بَِما أَنَْزَل اهللُ فَُأولَئَِك ُهُم الَْفاِسُقوَن)48(  بَِما أَنَْزَل اهللُ فَُأولَئَِك ُهُم الظَّ
قًا لَِما بَيــنَ يَديِه ِمَن الِْكتَاِب َوُمَهيِمًنا َعلَيِه فَاْحُكْم بَينَُهْم بَِما  َوأَنَْزلْنَا ِإلَيَك الِْكتَاَب بِالَْحقِّ ُمَصدِّ
)49( َوأَِن اْحُكْم بَينَُهْم بَِما أَنَْزَل اهللُ َواَل تَتَّبِْع  ا َجاَءَك ِمَن الَْحقِّ أَنَْزَل اهللُ َواَل تَتَّبِْع أَْهَواَءُهْم َعمَّ
أَْهَواَءُهْم َواْحَذْرُهْم أَْن يْفتُِنوَك َعْن بَْعِض َما أَنَْزَل اهللُ ِإلَيَك)50( أَفَُحْكَم الَْجاِهلِيه يبُْغوَن َوَمْن 

ِ ُحْكًما. أَْحَسُن ِمَن اهللَّ
اگر بخواهيم آياتی كه عمومًا حكم را مخصوص به خدا كرده و خصوصًا آنجاها كه يكان 
يكان قوانين را به قانون خدايی منحصر كرده بشمريم سخن طوالنی و دامنه دار می شود اينجا 
باز از همه اين چيزها می گذريم و از خرد می پرسيم كه آيا خدايی كه اين جهان را با اين نظم 
و ترتيب بديع از روی حكمت و صالح خلق كرده و خود بشــر را می شناخته كه چه موجود 
عجيبی است كه در هر يك هوای سلطنت همه جهان است و هيچ يك بر سر سفره خود نان 
نمی خورد و در نهاد هر كس تعدی و تجاوز به ديگران است ممكن است آنها را بدون تكليف 
رها كند و خود يك حكومت عادالنه در بين آنها تشكيل ندهد، ناچار اين كاری كه از حكم 
خرد بيرون اســت نبايد به خدای جهان كه همه كارش بر اساس محكم عقل بنا نهاده شده 
نسبت داد پس بايد تأسيس حكومت و وضع قوانين جاريه در ممالك را خود عهده دار شده 
باشد و قانون های او ناچار همه اش بر پايه عدل و حفظ نظام و حقوق بنا نهاده شده و البته در 
قانون های آسمانی جنبه های منافع شخصی و نظرهای خصوصی و عوامل گوناگون اين عالم 
به هيچ وجه دخالت ندارد زيرا خدا از همه اينها مقدس و بركنار است...« )ص184-185( 

8
در اثبات پيوند ناگسستنی اسالم و سياست

پاسخ به مغلطه تضاد دین و سياست 
»... قانون اسالم در طرز تشــكيل حكومت و وضع قانون ماليات و وضع قوانين حقوقی و 
جزايی و آنچه مربوط به نظام مملكت است از تشكيل قشون گرفته تا تشكيل ادارات هيچ 
چيز را فروگذار نكرده است و شماها از آن بی خبريد و همه بدبختی ها آن است كه مملكتی كه 
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يك همچو قانونی دارد دست خود را پيش مملكت های اجانب دراز كند و قانون های ساختگی 
آنها را كه از افكار مسموم يك مشت خودخواه تراوش كرده در مملكت خود اجرا كند و از 
قانون مملكت خود كه مملكت دينی خدايی است به طوری غافل باشد كه باز هم گمان كند 
اينجا قانون ندارد يا قانونش ناقص است، تنها درباره  قضاوت چند هزار ماده در دين هست 
كه با بهترين طرز و آسان ترين ترتيب كار قضاوت را انجام می دهد... نتيجه سخن ما تا اينجا 
كسی جز خدا حق حكومت بر كسی ندارد و حق قانون گذاری نيز ندارد و خدا به حكم عقل 
بايد خود برای مردم حكومت تشكيل دهد و قانون وضع كند اما قانون همان قوانين اسالم 
است كه وضع كرده و پس از اين ثابت می كنيم كه اين قانون برای همه و برای هميشه است 
و اما حكومت در زمان پيغمبر و امام با خود آنها اســت كه خدا با نص قرآن اطاعت آنها را 
بر همه بشر واجب كرده و ما اكنون كار به زمان آنها نداريم و آنچه مورد بحث ما است اين 

زمان است...« )ص184( 

9
در اثبات ضرورت عقالنی حکومت فقيه

پاسخ به مغلطه مقدس مآبان
»واليت مجتهد كه مورد سؤال است از روز اول ميان خود مجتهدين مورد بحث بوده هم 
در اصل داشــتن واليت و نداشــتن و هم در حدود واليت و دامنه حكومت او و اين يكی از 
فروع فقهيه است كه طرفين دليل هايی می آورند كه عمده آنها احاديثی است كه از پيغمبر 
و امام وارد شده است اينك ما به گفته های آنها كار نداريم زيرا آن بحث فقهی الزم دارد و 
با اين مختصرها درست نمی شود به عالوه اينها هم اهل فهم آن نيستند اينجا ما يك سؤال از 
عقل می كنيم شايد مطلب را حل كند ما كه می گوييم حكومت و واليت در اين زمان با فقها 
است نمی خواهيم بگوييم فقيه هم شاه و هم وزير و هم نظامی و هم سپور است، بلكه می گوييم 
همان طور كه يك مجلس مؤسسان تشكيل می شــود از افراد يك مملكت و همان مجلس 
تشكيل يك حكومت و تغيير يك ســلطنت می دهد و يكی را به سلطنت انتخاب می كند و 
همان طور كه يك مجلس شوری تشكيل می شود از يك عده اشخاص معلوم الحال و قوانين 
اروپايی يا خوددرآری را بر يك مملكت كه هيچ چيز آنها مناسب با وضع اروپا نيست تحميل 
می كنند و همه شماها كوركورانه آن را مقدس می شمريد و ســلطان را با قرارداد مجلس 
مؤسسان ســلطان می دانيد و به هيچ جای عالم و نظام مملكت بر نمی خورد اگر يك همچو 
مجلسی از مجتهدين ديندار كه هم احكام خدا را بدانند و هم عادل باشند و از هواهای نفسانيه 
عاری باشند و آلوده به دنيا و رياست آن نباشــند و جز نفع مردم و اجراء حكم خدا غرضی 
نداشته باشند تشكيل شود و انتخاب يك نفر سلطان عادل كنند كه از قانون های خدايی تخلف 
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نكند و از ظلم و جور احتراز داشته باشد و به مال و جان و ناموس آنها تجاوز نكند به كجای 
نظام مملكت برخورد می كند و همين طور اگر مجلس شورای اين مملكت از فقهای ديندار 
تشكيل شود يا به نظارت آنها باشد چنانچه قانون هم همين را می گويد به كجای عالم برخورد 

می كند...«؟ )ص185( 

۱0
در دفاع از استقالل و آزادی کشور

و پاسخ به مغلطه دخالت دین در سياست موجب هرج و مرج است 
»چه شد كه مجلس مؤسســان كه با زور سرنيزه تشكيل شــد و همه ديديد اكنون هم 
حكمش نافذ و درست است ولی اگر اين مجلس از اشخاص مطلع صحيح العمل تشكيل شود 
و بر طبق قانون های خدايی باشــد عيب پيدا می كند؟ اينها نيست جز اينكه با قانون خدای 
طرف هستيد و می خواهيد از قانون های اروپايی پيروی كنيد و اين از بدبختی های بزرگ ما 
است و مخالف با حكم عقل است. مجتهدين هيچ وقت با نظام مملكت و با استقالل ممالك 
اسالمی مخالفت نكردند فرضاً كه اين قوانين را برخالف دستورات خدايی بدانند و حكومت 
را جائرانه تشخيص دهند باز مخالفت با آن نكرده و نمی كنند زيرا كه اين نظام پوسيده را باز 
بهتر می دانند از نبودنش و لهذا حدود واليت و حكومت را كه تعيين می كنند بيشتر از چند 
امر نيست از اين جهت فتوی و قضاوت و دخالت در حفظ مال صغير و قاصر و در بين آنها 
هيچ اسمی از حكومت نيست و ابداً از سلطنت اسمی نمی برند با آن كه جز سلطنت خدايی 
همه سلطنت  ها بر خالف مصلحت مردم و جور است و جز قانون خدايی همه قوانين باطل و 
بيهوده است ولی آنها همين بيهوده را هم تا نظام بهتری نشود تأسيس كرد محترم می شمارند 

و لغو نمی كنند...« )ص186(

۱۱
در دفاع عقلی بودن سياست اسالمی

و پاسخ به مغلطه دخالت علما در سياست موجب پراکندگی قدرت است 
»می گويد )دين امروز ما می گويد فقيه در زمان غيبت نايب امام است بر اين سخن چندين 
اشكال فقهی و علمی وارد است تا آنجا كه می گويد اگر واليت و حكومت داشته باشند ما در هر 
محله و گاهی در يك خانه چندين شاه داريم.( اين بی خردان سخنان را در هم و برهم كرده و 
با اشتباه كاری های فراوان تحويل مردم می دهند ما ذكر كرديم كه هيچ فقيهی تاكنون نگفته و 
در كتابی هم ننوشته كه ما شاه هستيم يا سلطنت حق ما است آری آن طور كه ما بيان كرديم 
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اگر سلطنتی و حكومتی تشكيل شود هر خردمندی تصديق می كند كه آن خوب است و مطابق 
مصالح كشور و مردم است البته تشكيالتی كه بر اساس احكام خدا و عدل الهی تأسيس شود 
بهترين تشكيالت است لكن اكنون كه آن را از آنها نمی پذيرند اينها هم با اين نيمه تشكيالت 
هيچ گاه مخالفت نكرده و اساس حكومت را نخواستند به هم بزنند و اگر گاهی هم با شخص 
ســلطانی مخالفت كردند مخالفت با همان شــخص بوده از باب آن كه بودن او را مخالف 
صالح كشور تشخيص دادند و گرنه با اصل اساس سلطنت )حكومت( تاكنون از اين طبقه 
مخالفتی ابراز نشده بلكه بسياری از علما بزرگ عالی مقام در تشكيالت مملكتی با سالطين 
همراهی ها كردند مانند خواجه  نصيرالدين و عالمه حلی و محقق ثانی و شيخ بهايی و محقق 
داماد و مجلسی و امثال آنها و هر قدر هم دولت يا سالطين با آنها بدسلوكی كردند و به آنها 
فشار آوردند باز با اصل اساس تشكيالت و حكومت مخالفتی از آنها بروز نكرده تواريخ همه 
در دست است و پشتيبانی هايی كه مجتهدين از دولت كردند در تواريخ مذكور است اكنون 
شما می خواهيد دولت را به آنها بدبين كنيد و اين نيست جز از سوءنيت و فتنه انگيزی و تفرق 
كلمه و ايجاد نفاق و از بين بردن وحدت كه اساس حفظ كشور بر آن است وگرنه مجتهدين 

هميشه خير و صالح كشور را بيش از همه می خواهند...« )ص186-187( 

۱2
در اثبات حکومت اسالمی)۱( 

»باز به عادت هميشه يك غلط اندازی ديگر می كند1 می گويد )بعضی می گويند الزم نيست 
حكومت دست فقيه باشد بلكه دست هر كس هست بماند ولی از فقها اجازه بگيرد چنانچه 
بعض شاهان می كردند و در قانون هم هست آنگاه وارد اشكال می شود(. اين درست است كه 
فقيه به آن طور كه ذكر شد می تواند اجازه دهد بلكه اجازه يك فقيه جامع الشرايط هم اگر به 
موقع خود باشد صحيح است لكن نمی گويند هر كس به هر كس می تواند اجازه دهد. مجتهد 
چنين اجازه ندارد بلكه پيغمبر و امام هم از جانب خدا اجازه ندارند كه به هر كس اجازه بدهند 
به كسی آنها می توانند اجازه بدهند كه از قانون های خدا كه پايه اش بر اساس خرد و عدل بنا 
نهاده شده تخلف نكند و قانون رسمی مملكت او قانون آسمانی خدايی باشد نه قوانين اروپا 
يا بدتر از اروپا و به حكم عقل و قانون اساسی هر قانونی برخالف قوانين اسالم باشد در اين 
مملكت قانونيت ندارد از اين جهت و جهات ديگر می گوييم اين مملكت تاكنون به مملكت 
مشروطه شناخته نشده زيرا هم مجلس برخالف قانون است و هم انتخابات و هم قوانين آن. 
لكن با همه وصف مجتهدين با همين آش شله قلمكار هم مخالفت را جايز نمی دانند و از همه 

1. منظور امام، علی اكبر حكمی زاده نويسنده كتاب اسرار هزار ساله است. 
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در حفظ و حراســت آن در موقع خود پيش قدم تر هستند چنانچه همه ديديد كسی كه در 
مملكت بين النهرين هم برای استقالل آن قدم برداشت و اين نيمه استقالل را گرفت علما آن 
دوره بودند كه مرحوم آقا ميرزا محمدتقی شيرازی در رأس آنها بود. اكنون هم اگر مشكالتی 
برای مملكت پيش آمد كند مجتهدين از وظيفه حتميه خود می دانند كه آن را رفع كنند و 
با دولت در موقع های باريك همكاری كنند و از خطاهايی كه در اين دوره های سياه در اين 
مملكت شد يكی كه از همه باالتر بود سلب نفوذ روحانيت بود كه اين از برای مملكت از همه 
بدتر بود. زيرا دل توده از دولت به واسطه فشارها و بی عدالتی ها رنجيده است و دولت با دل 
جريحه دار مردم نمی تواند از مملكت خود دفاع كند لكن اگر نفوذ روحانيت بود مردم مانند 
صدر اول اسالم وارد عمل می شدند و مملكت با دست واحد و قوه روحانی و دلگرم از خود 
دفاع می كرد يا ديگران را به رنگ خود در می آورد. اين يكی از خطاهای دولت بود و هست 
و تا بيدار شوند كارشان تمام شده. خطا ء ديگر آنها بدبين كردن توده جوان را به روحانيين 
بود كه دولت با تمام قوا كوشش در آن كرد كه به واسطه آن تفكيك قوه روحيه و ماديه از 
يكديگر گرديد و زيان های كمرشكن به كشور وارد شد از دست دادن اين قوه معنوی و مادی 
كار مملكت را عقب انداخته و تا اين دو قوه را برنگردانيم به همين حال هستيم ما نمی توانيم 
باور كنيم كه اين اساس از مغز خشك خود رضاخان بود زيرا كه اين يك شالوده متفكرانه بود 
كه بی دستور مدبرانه ديگران انجام نمی گرفت و اكنون هم پيروی از آن نقشه كمك به خراب 

مملكت است...« )ص189-190( 

۱3
در اثبات حکومت اسالمی )2(

»... اگر آن حكومت حق خدايی عادالنه بخواهد تشكيل شــود بايد مجلس از فقها يا به 
نظارت فقها تشكيل شود و در مجلس قوانين آسمانی طرح شود و در كيفيت عملی شدن آن 
بحث شود و دولت قوه اجراء آن باشد و جمله كالم آن كه شما می گوييد قوه تقنينيه افكار 
پوسيده بشر است ما می گوييم قوه تقنينيه خدای جهان است كه عالم به همه مصالح است و 
هم مهربان به همه افراد است و هم خود غرض و مرض ندارد و هم دستخوش عوامل نيست 
و در تحت تأثير كسی واقع نمی شود و منافع كشوری را فدای كشور ديگر نمی كند. در اين 
صورت تشكيل مجلس برای وفق دادن مصالح كشور است با كليات قانون های آسمانی و 
نظارت در قوه اجرائيه عامله است اينك ما و شما در تمام مراحل با هم موافق هستيم در اينكه 
حكومت الزم و قوه تقنينيه و قضائيه و اجرائيه می خواهيم هيچ كدام حرفی نداريم، اختالف 
در اين است كه خدای جهان می تواند مثل اروپاييان يا ايرانيان قانون وضع كند يا نه و مصالح 
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كشور اسالمی را خدا بهتر تشخيص می دهد يا امثال ميليسپوها؟1، ما می گوييم خدا بهتر است 
و كرده است شما در كدام يك حرف داريد، می گوييد بهتر نيست، يا آن كه قانون اسالم از 
خدا نيست، يا خدا كه اين قانون را آورده اطالع بر مصالح كنونی كشور ما نداشته است و ما 
خود اكنون بهتر تشخيص می دهيم مصالح كشور خود را از خدا هر كدام را می خواهيد اختيار 
كنيد تا پس از اين وارد در اين مباحث شويم و اثبات كنيم كه قانون های خدايی مصالح امروز 

كشور را هم در نظر دارد...« )ص191-192(

۱4
در اثبات حکومت اسالمی )3(

»ما پيش تر ذكر كرديم و روشن نموديم از روی حكم حس و خرد كه تشكيل حكومت های 
امروزی در جهان از روی سرنيزه و زور است سلطنت ها و دولت هايی كه امروز در كشورهای 
عالم سراغ داريم هيچ يك از روی يك اساس عدالت و پايه صحيحی كه خرد آن را بپذيرد 
نيست. اين اساس ها همه پوشالی و در عين حال اجباری و از روی فشار و سرنيزه است و خرد 
هيچ گاه با اين همراه نيست كه يك بشری كه در همه فضائل صوری و معنوی با ديگران يا 
فرق ندارد يا پست تر است به مجرد آن كه با چند نفر دسته بندی كرده و با قتل و غارت يك 
مملكتی را مسخر كرده حكم های او را حق و از روی عدالت بداند و حكومت او را حكومت حق 
تشخيص دهد معنی حق را می دانيد چيست، اگر نمی دانيد از خرد كه برای انسانی چون چشم 
است بپرسيد تا به شما بگويد عقل می گويد تصرف هر كس در مال خود كه از راه مشروعی 
به دست آورده حق است و تجاوز در مال و حدود ديگران باطل و ظلم است متجاوز هر كس 
باشد و هر قدر قوه داشته باشــد و محكوم و مظلوم هر چه كوچك باشد و بی دست و پا اين 
مرام هيتلری كه می گويد من با زور تانك و ســرنيزه بايد لهستان را به دست بياورم گو كه 
صدها هزار خانواده ها بر باد فنا برود و شماها نشسته از دور و بی خردانه از او ستايش می كنيد 
مرامی است كه از مسموم ترين و عدالت سوزترين فكر بشر تراوش كرده و بايد هر دانشمند 
عدالت دوستی با آن طرف باشد و خردمندانی كه در فكر جهانند بايد ريشه امثال اين پندارها 
را از جهان براندازند تا جهان به آرامش خود برگردد. تنها حكومتی كه خرد حق می داند و با 
آغوش گشاده و چهره باز آن را می پذيرد حكومت خدا است كه همه كارش حق و همه عالم 
و تمام ذرات وجود حق خود اوست و استحقاق او در هر چه تصرف كند در مال خود تصرف 

1. آرتور ميسلپو مستشار امريكايی كه توسط منورالفكران دوره قاجاريه و پهلوی برای تصدی امور مالی و دارايی 
ايران به استخدام دولت درآمد. ميلسپو در طول اقامت در ايران و نفوذ در دربار قاجاری و پهلوی هسته اصلی ورود 
مستشاران امريكايی به ايران و عامل اصلی نفوذ امريكا در ديوانساالری ايران است. شناخت امام از اين عنصر نفوذی 

آن هم در دوران جوانی حاكی از عمق بصيرت ايشان و رصد تحوالت سياسی- اجتماعی ايران است. 
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كرده و از هر كس هر چه بگيرد مال خود را گرفته و هيچ كس انكار اين سخن را نتواند كرد 
مگر آن كه به اختالل دماغ دچار باشد. 

اينجا است كه حال حكومت ها همه معلوم می شود و رســميت حكومت اسالمی اعالن 
می گردد دولت ما كه يكی از حكومت های كوچك جهان است وظيفه اش آن است كه دنبال 
همين حكومت رسمی را بگيرد و قانون مجلس تشريح همين قانون خدايی باشد تا پس از اين 
روشن شود كه قانون اسالم در تمدن جهان پيشقدم همه قانون ها است و با عملی شدن آن 

مدينه فاضله تشكيل می شود...« )ص221-222( 

۱5
در اثبات حکومت اسالمی)4( 

»ما چنانچه پيش تر گفتيم نمی گوييم حكومت بايد با فقيه باشد بلكه می گوييم حكومت 
بايد با قانون خدايی كه صالح كشور و مردم است اداره شود و اين بی نظارت روحانی صورت 
نمی گيرد چنانچه دولت مشروطه نيز اين امر را تصويب و تصديق كرده و اين امر به هيچ جای 
نظم مملكت و تشكيل حكومت و مصالح كشور برخورد نمی كند و با اين كار تمام افراد مملكت 
بی استثناء از روحانی گرفته تا كاسب سر محله و از لشكری گرفته تا دالل دوره گرد با حكومت 
همكاری می كنند و برای استقالل و عظمت كشور به جان و دل می كوشند. شما خوب است 
يك نظری بيندازيد به تشــكيالت امروزی اول يك سری به دربار و وضعيت اسف آور آن 
بزنيد سپس در وزارتخانه ها رفته يكان يكان اشخاص پشت ميزنشين و مرام آنها را بررسی 
كنيد و آنگاه به ارتش مملكتی سركشی كرده خياالت قشونی و سرلشكرها را به دست بياوريد 
و آنگاه پايين تر آمده اعضا ادارات كشوری و لشكری را در تمام شهرستان ها ببينيد و از آن 
پس يك قدمی به صحنه دارالشوری گذاريد و قوه تقنينيه را بررسی كنيد، جمله كالم از سپور 
اين دم كوچه تا باالها هر جا می خواهيد برويد و افكار متشتته و خياالت در هم و بر هم و آراء و 
عقايد مخالف يكديگر و نفع طلبی ها و شهوترانی ها و بی عفتی ها و جنايتكاری ها و خيانتكاری ها 
و هزارها چيز ديگر را با چشم باز تماشا كنيد آنگاه بفهميد بودجه كشور كجا خرج می شود و 
از كجا در می آيد البته با چنين وضعيت هايی كه همه می دانيد و پرده دری جايز نيست نبايد 
توقع داشت كه در محافل روحانی اين دولت را دولت حقه بشناسند و توده بيچاره كه تمام اين 
جنايت ها و خيانت ها در پيش چشمش عملی می شود و با هر يك از افراد آن بيدادگری ها از 
طرف مأمورين در هر ساعت می شود با دولت همكاری كند و خيانت را به دولت خائن جايز 
ندانند شما فقط يك ماده قانون مشروطه را عملی كنيد )كه هر قانونی كه بر خالف قانون شرع 
باشد قانونيت ندارد( تا تمام افراد اين مملكت با هم هم آواز شوند و وضع كشور به سرعت 
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برق تغيير كند و با عملی شدن آن تمام اين تشكيالت اسف آور به تشكيالت نوين خردمندانه 
تبديل پيدا كند و با تشريك مساعی همه توده عارف و عامی كشور رنگ و رويی پيدا كند كه 

در جهان نظير آن را پيدا نكنيد...« )ص222-223( 

۱6
در اثبات حکومت اسالمی )5(

»ما می دانيم كه اين سخنان برای كسانی كه با خيانتكاری و شهوت پرستی و آواز و نواز و 
رقص و هزار جور مظاهر فسوق و بی عفتی بار آمدند خيلی گران است البته آنان كه تمدن و 
تعالی مملكت را به لخت شدن زن ها در خيابان ها می دانند و به گفته بی خردانه خودشان با 
كشف حجاب نصف جمعيت مملكت كارگر می شود )لكن چه كاری همه می دانيد و می دانيم( 
حاضر نيستند مملكت با طرز معقوالنه و در زير قانون خدا و عقل اداره شود. آنهايی كه اينقدر 
قوه تميز ندارند كه كاله لگنی را كه پس مانده درندگان اروپا است ترقی كشور می دانند با 
آنها ما حرفی نداريم و توقع آن را هم نداريم كه آنها از ما سخن خردمندانه را بپذيرند عقل و 
هوش و حس آنها را اجانب دزديده  اند كسانی كه اينقدر حس و شعور خود را در مقابل اجانب 
از دست دادند كه در وقت هم تقليد از آنها می كنند ما با آنها چه بگوييم همه می دانيد كه ظهر 
تهران به تقليد اروپا بيست دقيقه قبل از نصف النهار خودش به رسميت شناخته شده و يكی 

تاكنون نگفته اين چه كابوسی است كه اهل اين مملكت به آن دچار شدند. 
آن روز كه كاله پهلوی سر آنها گذاشتند همه می گفتند مملكت بايد شعار ملی داشته باشد 
استقالل در پوشش دليل استقالل مملكت و حافظ آن است. چند روز بعد كاله لگنی گذاشتند 
سر آنها يك دفعه حرف ها عوض شد گفتند ما با اجانب مراوده داريم بايد همه هم شكل باشيم 
تا در جهان باعظمت باشيم مملكتی كه با كاله عظمت برای خود درست می كند يا برايش 

درست می كنند هر روزی كالهش را ربودند عظمتش را هم می برند. 
در همه اين مراحل اجانب كه نقشه های خود را می خواستند عملی كنند و با كاله گذاشتن 
سر شما می خواستند كاله را از سر شما بردارند از دور با چشم استهزا به شماها نگاه می كردند 
و به كارهای كودكانه شما می خنديدند. شما با يك كاله لگنی دور خيابان ها قدم می زديد و 
با دخترهای برهنه سرگرم بوديد و به اين وضع افتخار می كرديد غافل از آن كه در سرتاسر 
كشور افتخارات تاريخی شما را بردند و در سرتاسر كشور منابع ثروت شما رفت و از دريا 
تا دريای شــما را زير پا درآوردند و با يك خط سرتاسری شــما را به اين روز نشاندند...« 

)ص223-224( 
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۱7
در اثبات حکومت اسالمی )6(

»اكنون اگر كسی تكذيب كند از وضع يك حكومتی كه اين حكومت ها جائرانه است و كسی 
هم تا زمان دولت حق نمی تواند آنها را اصالح كند چه ربط دارد به اينكه حكومت عادالنه 
نبايد تشكيل داد، بلكه اگر كسی جزئی اطالع از اخبار ما داشته باشد می بيند كه هميشه امامان 
شيعه با آن كه حكومت های زمان خود را حكومت ظالمانه می دانستند و با آنها آن طورها 
كه می دانيد سلوك می كردند در راهنمايی برای حفظ كشور اسالمی و در كمك های فكری 
و عملی كوتاهی نمی كردند و در جنگ های اسالمی در زمان خليفه جور باز شيعيان علی)ع( 
پيش قدم بودند، جنگ های مهم و فتح های شــايانی كه نصيب لشكر اسالم شده مطلعين 
می گويند و تاريخ نشان می دهد كه يا به دست شيعيان علی يا به كمك های شايان تقدير آنها 
بوده شما همه می دانيد كه سلطنت بنی اميه در اسالم بدترين و ظالمانه ترين سلطنت ها بوده 
و دشمنی و رفتارشان را با آل پيغمبر و فرزندان علی بن ابيطالب همه می دانيد و در ميان همه 
بنی هاشم بدسلوكی و ظلمشان نســبت به علی بن الحسين زين العابدين بيشتر و باالتر بود 
به همين سلطنت وحشيانه جائرانه ببينيد علی بن الحسين چقدر اظهار عالقه می كند... اف 
بر اين تشخيص بی خردانه و حق كشی بی اساس شما اينها هر وقت ممكن شده با شمشير و 
هر گاه نشده با قلم و زبان از حكومت های اسالمی بی آنكه طمعی در كار باشد يا خود خيال 
حكومت و منصبی داشته باشند با هر كوششی شده است تأييد كرده و می كنند در عين حال 
كه تشكيالت را بدترين تشكيالت می دانند و می دانيد كه همين طور هم هست از هيچ  گونه 

همراهی برای حفظ حكومت اسالمی دريغ ندارند و در موقع امتحان هم امتحان داده اند.
اما روايت دويم كه می گفت داخل شدن در عمل ســلطان و معاونت كردن از او و رفع 

حاجت او را كردن همدوش كفر است. 
اين ماجراجوی بی خرد چنانچه تاكنون ديديد و عادت دارد در نقل روايات خيانت می كند 
وگرنه مطلب روشن تر از آن اســت كه در آن خود را نيازمند به جواب بدانيم اين روايت و 
امثال آن كه روايات بسياری است جلوگيری از داخل شدن در تشكيالت دولت است برای 
اعانت به ظلم و كمك كاری كردن بر ســتمكاری ها اين در تمام قوانين عالم ممنوع است 
شما می گوييد اسم سلطان را سر هر كس گذاشتند و نام دولت را روی هر كس نهادند ديگر 
بر جان و مال و ناموس مردم حكمفرمای مطلق اســت اگر چنين اســت پس چرا بر عمال 
ديكتاتوری نفرين می كنند و آنها را اينقدر تعقيب می كنند چرا مختاری و احمدی را عوض 
حبس و مجازات ستايش نمی كنند آنها هم از كارگران سلطان بودند اكنون اگر يك روزنامه 
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از عمال ديكتاتوری تكذيبی كند يا اگر از كسی بپرسند كه داخل شدن در كارهای حكومت 
ديكتاتوری چطور است گفت داخل شــدن در آن و همراهی كردن با آن طور تشكيالت از 
بزرگترين بی شرفی ها و جنايتكاری ها اســت بايد گفت اين با تشكيالت مخالف است و از 

حكومت عادالنه تكذيب می كند؟ 
ما می گوييم در همان تشكيالت خانمان ســوز ديكتاتوری هم اگر كسی وارد شود برای 
جلوگيری از فســادها و برای اصالح حال كشور و توده خوب اســت بلكه گاهی هم واجب 
می شود خوب است آقايان رجوع كنند به كتاب فقها در باب واليت از قبل ظالم ببينند آنها 

چه می گويند...« )ص225-227( 

۱8
در اثبات حکومت اسالمی )7( 

»اينك  ما يك جمله از عبارت مكاسب استاد فقها شيخ مرتضی انصاری را ترجمه می كنيم 
تا حيله گری و حقه بازی و عوام فريبی اين بی خردان روشن شود، گرچه خوانندگان تاكنون هر 
چه بايد بفهمند فهميده اند. شيخ بزرگوار می گويد دو چيز جايز می كند والی شدن از طرف 
ظالمان  را يكی قيام كردن بر مصالح بندگان خدا و در اين مسئله ظاهراً خالفی نيست چنانچه 
بعضی گفته اند داخل شدن در كارهای سلطان ظالم جايز است اگر بتواند انسان حقی را به 
صاحبش برساند به اجماع علماء و حديث صحيح و گفته خدا كه درباره يوسف پيغمبر است 
می گويد )َو اَجَعلنی َعلی َخزائِن االَرض( پس شيخ بزرگوار رواياتی نقل می كند در اين باب 
كه از جمله روايتی است كه از حضرت صادق سوال می شود كه يكی از دوستان آل محمد در 
امر ديوان داخل است و در زير رايت آنها كشته می شود حال اين چطور است جواب می دهد 
كه خدا او را با نيت او محشور می كند و از رجال كشــی در احواالت محمد بن اسماعيل بن 
بزيع كه از بزرگان اصحاب ائمه است و در دولت منصور داخل است يك حديث از موسی 
بن جعفر نقل می كند كه از اشخاصی كه در دربارهای سالطين ستمگر واردند و برای اصالح 
حال كشور و توده قدم برمی دارند به قدری تعريف و تمجيد كرده است كه انسان را متحير 
می كند. می گويد اينها حقيقتاً مؤمن اند اينها محل نور خدا هستند در زمين اينها نور خدا هستند 
در توده نور اينها برای اهل آسمان روشنی می دهد همچون ستارگان درخشان كه برای اهل 
زمين نور پخش می كنند بهشت برای آنان خلق شده و آنان برای بهشت. پس از آن كه شيخ 
بزرگوار اين روايات را نقل می كند می گويد: داخل شدن در عمل سالطين گاهی هم واجب 
است و آن در وقتی است كه امر به معروف و نهی از منكر واجب توقف به آن داشته باشد...« 

)ص227-228( 
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۱9
در اثبات حکومت اسالمی )8(

»اينك ايــن قانون های خردمندانه اســالم، بيايند و ببينند اين قرآن اســالم را با ديگر 
كتاب های جهانيان بسنجند، اين كشــورگيری های مسلمين را با كشورگيری های ديگران 
مقايسه كنند اين ايران ما را كی از ننگ آتش پرستی و مجوسيت ننگين بيرون آورد جز فتح 
اسالمی و چون معلوم شد كه جهاد اسالمی كشورگيری مانند ساير كشورگيری ها نيست البته 
بايد تشكيل حكومت اسالمی در تحت نظر امام عادل يا به امر او بشود تا به اين امر اقدام شود 
و گرنه چون كشورگيری ديگر جهانيان شود كه آن از حكم خرد بيرون و از بيدادگری ها و 

ستمكاری ها به شمار می رود و اسالم و تمدن و عدالت اسالمی از آن دور و بری است. 
و اما قسم دوم از جنگ اســالمی كه به نام دفاع اسم برده شده و آن جنگيدن برای حفظ 
استقالل كشور و دفاع از اجانب است به هيچ وجه مشروط به وجود امام يا نايب امام نيست 
و كسی از مجتهدين نگفته كه دفاع را بايد با امام يا جانشين آن كرد بلكه بر تمام افراد توده 
واجب است به حكم اسالم از كشور اسالمی محافظت كنند و استقالل آن را پابرجا نمايند...« 

)ص230( 

20
در اثبات حکومت اسالمی )9(

»... اينكه می گويند حكومت بايد به دست فقيه باشد نه آن است كه فقيه بايد شاه و وزير و 
سرلشكر و سپاهی و سپور باشد، بلكه فقيه بايد نظارت در قوه تقنينيه و در قوه مجريه مملكت 
اسالمی داشته باشد زيرا قانونی را كه عقل و دانش می پذيرد و حق می داند غير از قانون خدايی 

نيست و ديگر قانون ها را روشن كرديم كه از حكم خرد بيرون است. 
ما می گوييم مجلس مؤسسانی كه تشكيل می شود برای تشكيل يك حكومت يا تغيير يك 
رژيم بايد از فقها و مالهای خردمند عالی مقام كه به عدالت و توحيد و تقوی و بی غرضی و 
ترك هوی و شهوت موصوف باشند تشكيل شود تا در انتخاب سلطان مصالح كشور و توده را 
سنجيده و شاه عدالتخواه مطيع قوانين كشوری كه همان قانون های خدايی است انتخاب كنند. 
ما نمی گوييم و نگفتيم كه شاه بايد فقيه باشد يا مقدمه واجب بداند، شاه بايد نظامی باشد 
ولی از فقه كه قانون رسمی مملكت است تخلف نكند، اطالعات نظامی و تاريخی فقط برای 
شاه كفايت نمی كند و هر نظامی مطلعی را نمی توان به شاهی انتخاب كرد. رضاخان نظامی بود 
ولی به درد سلطنت نمی خورد، اول شرط شاه آن است كه تخلف از قانون را بر خود روا ندارد 
و خود را مطيع قانون بداند تا او را به مطاعی ديگران بپذيرند، شاه بايد مملكت را از خود و خود 
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را از مملكت بداند و عهده دار حفظ جان و مال و ناموس و شرف توده باشد نه آن كه سلطنت 
را وسيله شهوترانی ها و غارتگری ها كند و جان و مال و ناموس كشور را به باد فنا بدهد. نظارت 
مالهای وارسته فقط می تواند قانون كشور را به جريان اندازد و دست چپاولچی ها را كوتاه 
كند و گرنه شما همه تجربه كرديد غالباً اين وكال و وزراء قالبی جز پر كردن كيسه و پر كردن 
بانك های خارجه و پس از كناره گيری به سر وقت آنها رفتن كاری برای كشور نمی كنند اگر 

سرباری برای آن درست نكنند...« )ص232-233( 

2۱
در اثبات حکومت اسالمی )۱0( 

»اين كه می گوييد دين را اگر از ميان اوراق بيرون آورنــد و به مورد اجرا گذارند فاتحه 
كشــور و زندگی را بايد خواند، اگر مقصود اين اســت كه دين می گويد كشــور و زندگی 
نمی خواهيم اين سخنی است بســيار بی خردانه كه به دين و دينداران از روی ماجراجويی 
می بنديد، دين برای سازمان حكومت و كشور و زندگی آمده است كدام قانون آن با كشور و 
زندگی مخالف است. بگوييد تا مشت شما را در ميان توده باز كنيم و اگر می گوييد فاتحه اين 
زندگی آلوده به هزار گونه شرف سوزی و شهوترانی و خيانت و جنايتكاری و اين كشور بی  سر 
و سامان دزد پرور در هم و بر هم را بايد خواند و اســاس زندگی را به يك زندگی پرافتخار 
سراســر معارف و عدالت و خرد و دانش و كشور را به يك كشــور زنده با استقالل منظم 
دزدبرانداز معارف پرور بايد تبديل كرد چه بهتر از آن، مگر حاال وضع زندگی ننگين ما خوب 
است، مگر امروز كشور ما را بايد جزء كشور ها به حساب آورد اگر اين زندگی و اين كشور را 

هم خوب بدانيم ديگر لغت بد را از قاموس جهان بايد محو كنيم...« )ص236( 

22
در اثبات حکومت اسالمی )۱۱( 

شــما از كجا می گوييد دين تكليف حكومت را تعيين نكرده اگر تعيين نكرده بود پيغمبر 
اسالم چطور تشــكيل حكومت كرد و به قول شــما در نيم قرن نيمی از جهان را گرفت آن 
تشكيالت بر خالف دين بود يا با دستور دين. اگر بر خالف بود چطور پيغمبر اسالم و علی بن 

ابيطالب خود بر خالف دين رفتار می كردند. 
از همه گذشتيم شــما مگر قرآن را هيچ نديديد، اگر ديديد دست  كم چند صفحه آن را 
بخوانيد و از يكی ترجمه اش را بپرســيد اين همه آياتی كه برای قتال با كفار و جنگ برای 
استقالل كشور اسالمی و برای كشورگيری در قرآن است بدون حكومت و تشكيالت صورت 
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می گيرد. اين همه جنگ ها و فتوحات اسالمی بدون حكومت و تشكيالت بوده خوب بود دست 
كم احكام جهاد و دفاع و سبق و رمايه و امر به معروف و واليت را از يكی بپرسيد و بی گدار به 
آب نزده رسوايی بار نياوريد، اساس حكومت بر قوه تقنينيه و قوه قضاييه و قوه مجريه و بودجه 
بيت المال است و برای بسط سلطنت و كشورگيری بر جهاد و برای حفظ استقالل كشور و دفع 
از هجوم اجانب بر دفاع است. همه اينها در قرآن و حديث اسالم موجود است. قرآن در عين 
حال كه كتاب قانون است برای اجراء آن نيز كوشش كرده و در حالی كه بودجه مملكت را به 
بهترين طرز كه پس از اين می گوييم تعيين كرده تكليف كشورگيری و حفظ استقالل كشور 

را نيز معلوم نموده...« )ص237-238( 

23
در اثبات حکومت اسالمی )۱2(

»... دولت اگر وظيفه شناس باشد و تشــكيالت اگر بر طبق حكم خرد و اساس حكومت 
اسالمی باشد و كارمندان دولت اگر وظيفه شناس باشند و دزد و قاچاق نباشد و بر طبق قانون 
رسمی مملكت كه قانون اسالم است رفتار كنند نه آن دولت ظالم است و نه آن كارمندان 

اعانت به ظلم و ظالم كرده اند. 
ما می گوييم دولتی كه برای پيشرفت كاله لگنی نيم خورده اجانب چندين هزار افراد مظلوم 
كشور را در معبد بزرگ مسلمين و جوار امام عادل مسلمانان با شصت تير و سرنيزه سوارخ 
سوراخ و پاره پاره كند اين دولت دولت كفر و ظلم است و اعانت آن عديل كفر و بدتر از كفر 

است. 
ما می گوييم دولتی كه بر خالف قانون كشور و قانون عدل يك گروه ديوان آدم خوار را به 
نام پاسبان شهربانی در هر شهر و ده به جان زن های عفيف بی جرم مسلمانان بريزد و حجاب 
عفت را با زور و سرنيزه از سر آنها بربايد و به غارت و چپاول ببرد و محترمات بی سرپرست را 
در زير لگد و چكمه خورد1 كند و بچه های مظلوم آنان را سقط كند اين دولت، دولت ظالمانه 
و اعانت بر آن عديل كفر است ما حكومت ديكتاتوری را ظالمانه و عمال آن را ظالم و ستمكار 

می دانيم. شماها در اين سخن حرفی داريد بزنيد تا رسوايی بيش از اين شود...« )ص239( 

1. ُخرد
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امام خامنه ای و بایسته های اصولی یک جامعه والیی 

اشاره
بحث واليت و نسبت آن با حوزه حكومت اسالمی يك اصل اساسی در اسالم و مكتب اهل 
بيت اســت ولی به دليل عروض عوارض در طول تاريخ اسالمی و حساسيت حكام مستبد 
جوامع اسالمی به اين اصل حيات بخش و مترقی، به حاشيه رانده می شد و اگر هم مباحثی 
از اين اصل اجتماعی و سياســی تعيين كننده، مطرح می شد عموماً از يك سلسله مجادالت 
كالمی يا فقهی فراتر نمی رفت و هيچ گاه به اين اصل، مجالی برای تصدی امور عرفيه عامه 

مسلمانان داده نشد. 
اگر چه بحث واليت مخصوصاً واليت فقيــه از دوره صفويه وارد حيطه مباحث اجتماعی 
گرديد ولی تا پايان عصر قاجاری در بهترين حالت، موقعيتی مناسب تر از تصدی امور شرعيه 
عامه و در بعضی از زمان های اندك، فراتــر از صدور جواز تصدی و تصرف در امور عرفيه 
عامه برای بعضی از حكام و يا نهادها بدست نياورد. با ورود امام خمينی به صحنه مبارزات 
سياســی و اجتماعی ايران و طرح نظريه واليت فقيه و حكومت اسالمی باألخص در اواخر 
دهه چهل شمسی، موضوع واليت نه صرفاً به عنوان يك قاعده فقهی و كالمی، بلكه به عنوان 
يك امر اجتماعی و سياســی وارد متون تحقيقاتی حوزه های علميه و مجامع دانشگاهی و از 
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همه مهم تر موضوع مطالبه بعضی از جريان های مبارز عليه رژيم منحوس پهلوی و تأسيس 
حكومت اسالمی در ايران شد. 

پس از طرح درس های واليت فقيه و حكومت اسالمی توسط خمينی كبير در سال 1348 
در حوزه علميه نجف، بعضی از مجامع مبارزاتی ايران و روحانيون مجاهد و مبارز پيرو مكتب 
و مرام امام خمينی به صورت جدی به ابعاد اين موضوع در متون و منابع اصيل اسالمی توجه 
ويژه كردند و به بهانه طرح مســئله واليت به موضوع حكومت اسالمی و ويژگی های يك 

جامعه واليی پرداختند. 
حضرت آيت اهلل خامنه ای يكی از معدود مبارزان جوانی بود كه در سال 1353 در مسجد 
امام حسن مجتبی شهر مشهد مقدس در جوار هشتمين امام شيعيان، با شروع ماه مبارك 
رمضان در بيست و هفت جلسه در قالب »طرح كلی انديشه اسالمی در قرآن« فصل قابل 
توجهی را به مســئله واليت و ويژگی های جامعه واليی اختصاص داد. در اين سخنرانی ها 
كوشيده شد مهم ترين پايه های فكری اسالم به زبان روز و در ادبياتی زنده و انقالبی و سازنده 

برای نسل جوان تبيين و تحليل شود. 
اكنون در آستانه پنجاهمين ســال طرح درس های واليت فقيه امام خمينی، گزيده هايی 
از مباحث كليدی مربوط به اين اثر كاماًل روشــمند، انتخاب و به خوانندگان محترم تقديم 
می شود. كتاب طرح كلی انديشه اسالمی در قرآن برای بار اول در سال 1354 منتشر شد. در 
سال 1360حزب جمهوری اسالمی بخشی از دروس اين اثر را به عنوان آموزه های تشكيالتی 
حزب در قالب جزوه های مجزا منتشر كرد. نشريه شماره 36 حزب، مجموعه دروس مربوط 
به واليت از طرح مذكور است كه در اين مقاله مورد استفاده قرار گرفته است.1 اميدواريم 
اين متن گزيده، در كنار ســاير مطالب اين مجموعه در فهم تأثيراتی كه درس های واليت 
فقيه در جامعه اسالمی بر جای گذاشت و با گشودگی های جديدی كه ايجاد كرد و شرايط 
را برای پيروزی انقالب اسالمی بر مبنای طرح حكومت اسالمی و نظريه واليت فقيه فراهم 

ساخت، مؤثر باشد. 
آنچه متن رساله واليت را خواندنی می كند پايبندی نويسنده رساله )كه اكنون خود سابقه 
بيش از سی سال رهبری يك نظام واليی را به عهده دارد( به تمام قواعد و اصولی است كه 
خود سال ها قبل از پيروزی انقالب اسالمی اين اصول را پايه های اساسی و شاخص های يك 

جامعه واليی می دانست. 
فصلنامه پانزده خرداد

1. سيد علی خامنه ای، واليت، نشريه شماره 36، تهران، حزب جمهوری اسالمی، 1360. 
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۱
والیت یک اصل مدرن و مترقی 

»مسئله واليت به آن صورتی كه از قرآن استنباط می كنيم غالباً كمتر مطرح می شود. البته 
گوش شيعه با كلمه واليت كاماًل آشناست، به طوری كه در دعاهای ما، در خواسته های ما از 
خدا، در روايات ما، در افكار رايج و عمومی ما، مسئله ای به نام واليت با قداست و احترام تمام 
توأم است. ما هميشه به عنوان شيعه خود را دارای واليت می دانيم و دعا می كنيم كه خدا ما 
را با واليت بدارد و با واليت بميراند. و من می خواهم درباره مفهوم واليت« از ريشه حرف 
بزنم... می خواهيم معنی واليت را از آيات كريمه قرآن بيرون بكشيم و استنباط و استخراج 
كنيم تا ببينيد كه اصل واليت چه اصل مدرن مترقی جالبی اســت و چگونه يك ملت، يك 
جمعيت، پيروان يك فكر و عقيده اگر دارای واليت نباشند سرگردان هستند... چرا كسی كه 
واليت ندارد نمازش نماز، روزه اش روزه، و عبادتش عبادت نيست. به خوبی می شود با اين 
بحث فهميد كه چرا اگر جامعه ای و امتی واليت ندارد اگر همه عمر را به نماز و روزه و تصدق 

تمام اموال بگذراند باز اليق لطف خدا نيست.« )ص8(

2
اگر والیت نباشد پيامبر نمی تواند کارخانه انسان سازی درست  کند

 و نبوت هم ناقص می ماند 
»مسئله واليت در دنباله بحث نبوت اســت، بلكه يك چيز جدای از بحث نبوت نيست. 
مسئله واليت در حقيقت تتمه و ذيل و خاتمه نبوت است... اگر واليت نباشد نبوت هم ناقص 
می ماند... پيغمبر خدا برای چه می آيد؟... پيغمبر برای ساختن انسان ها می آيد، برای به قوام 
رساندن اين مايه ای كه نامش انسان است می آيد، اكنون بايد ديد كه پيغمبر از چه راهی و 
از چه وسيله ای برای ساختن انسان استفاده می كند و چگونه انسان ها را می سازد. آيا مدرسه 
درست می كند؟ كتب فلسفی درست می كند؟ صومعه و جايگاه عبادت درست می كند؟ 
پيغمبر برای ساختن انسان، كارخانه انسان سازی درست می كند. پيغمبر ترجيح می دهد كه 
ده سال، بيست سال، ديرتر موفق بشود اما آنچه می ســازد يك انسان و دو انسان و بيست 
انسان نباشد بلكه می خواهد كارخانه انسان سازی درست كند كه به طور خودكار انسان كامل 
پيغمبرپسند تحويل بدهد. پس پيغمبر برای ساختن انسان ها و به قوام آوردن مايه انسان، از 

كارخانه انسان سازی استفاده می كند.« )ص9-10( 
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3
کارخانه انسان سازی پيامبر، جامعه و نظام اسالمی است؟ 

»كارخانه انسان سازی چيست؟ كارخانه انسان سازی، جامعه و نظام اسالمی است. آن پيچ 
و نقطه اساسی توجه و تكيه حرف اينجاست. همه می گويند پيغمبر می خواهد انسان بسازد، 
همه می گويند پيغمبر برای تعليم و تربيت می آيد و همه اين را می فهمند، آنچه كه با دقت 
بايد فهميد اين است كه پيغمبر يكی يكی گوش انسان ها را نمی گيرد و به يك كنج خلوتی ببرد 
و در گوششان زمزمه مهر خدا را بنوازد، پيغمبرها مكتب علمی و فلسفی تشكيل نمی دهند 
تا يك مشت شاگرد درست كنند اين شاگردان را بفرستند تا مردم را در اقطار عالم هدايت 
كنند. پيغمبر كارش از اين مسائل محكم تر، استوارتر و ريشه دارتر است. چه كار می كند؟ 
يك كارخانه ای كه از آن كارخانه جز انسان بيرون نمی آيد می سازد و آن كارخانه جامعه 

اسالمی است.« )ص10( 

4
جامعه اسالمی و ماهيت آن 

»جامعه اسالمی چيست؟ و دارای چه ماهيتی است؟... جامعه اسالمی يعنی آن جامعه ای، 
آن تمدنی، كه در رأس آن جامعه خدا حكومــت می كند، قوانين آن جامعه، قوانين خدايی 
است، حدود الهی در آن جامعه جاری می شــود، عزل و نصب را خدا می كند، در مخروط 
اجتماعی- اگر جامعه را به شكل مخروط فرض و ترسيم كنيم همچنان كه معمول و مرسوم 
عده ای از جامعه شناسان است- در رأس مخروط خدا است و پائين تر از خدا، همه انسانيت و 
همه انسان ها هستند. تشكيالت را دين خدا به وجود می آورد، قانون صلح و جنگ را مقررات 
الهی ايجاد می كند، رابط اجتماعی را، اقتصاد را، حكومــت را، همه و همه را دين خدا تعيين 
می كند و دين خدا اجرا می كند و دين خدا دنبال اين قانون می ايستد، اين جامعه اسالمی است. 
همچنان كه پيغمبر به مدينه آمد و در مدينه يك جامعه ای تشكيل داد كه در رأس آن جامعه 
خدا حكومت می كرد و عماًل سررشته حكومت به دست نايب خدا، يعنی رسول اهلل بود كه 
مقررات را وضع و اجرا می كرد و هدايت و رهبری جامعه را به عهده داشت.« )ص10-11( 

5
جامعه اسالمی و تشکيالت آن 

آيا پيغمبر به تنهايی می تواند يك جامعه را اداره كند؟ آيا يك جامعه تشكيالتی نمی خواهد 
كه عده ای اين تشكيالت را اداره بكنند؟ سربازی كه از اين جامعه دفاع كند و دشمنان اين 
جامعه را به جای خود بنشاند، نمی خواهد؟ كسانی كه پيغمبر را ياری كنند و دعوت نبی را 
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نشر بدهد الزم نيست؟ البته كه الزم هستند و همه كارها بايد از طريق اسباب معمولی انجام 
بگيرد. پيغمبرها هم در بيشترين فعاليت هايشان از اسباب معمولی استفاده كرده اند. پيغمبر 
می آيد برای اينكه بتواند جامعه مورد نظر را كه همان كارخانه انسان ســازی است تشكيل 
دهد و برای اين كار احتياج به يك جمع به هم پيوسته متحد دارد كه از اعماق قلب مؤمن و 
معتقد به اين مكتب بوده و با گام های استوار پويا و جويای آن هدف باشند.« )ص12-13( 

6
والیت عنصر به هم پيوستگی جامعه اسالمی 

»آيا اين پيوستگی مسلمانان جبهه آغاز دين كه از هم جدايی پذير نيستند، با ديگر جبهه ها 
به كلی منقطع اند، با خودشان هر چه بيشــتر چنگ در چنگ و دست در دست هستند و به 
همديگر گره خورده اند، آيا در قرآن و حديث نامی دارد يا ندارد؟ بلی نام اين به هم پيوستگی، 
واليت است. پس واليت در اصطالح اولی قرآنی يعنی به هم  پيوستگی و هم جبهگی و اتصال 
شديد يك عده انســانی كه دارای يك فكر واحد و جويای يك هدف واحد هستند، در يك 
راه قدم برمی دارند، برای يك مقصود تالش و حركت می كننــد، يك فكر و يك عقيده را 
پذيرفته اند افراد اين جبهه هر چه بيشــتر بايد به هم متصل باشــند و از جبهه های ديگر و 
قطب های ديگر و قسمت های ديگر خودشان را جدا و كنار بگيرند. چرا؟ برای اينكه از بين 

نروند، هضم نشوند، اين را در قرآن واليت می گويند.« )ص15( 

7
اتحاد و پرهيز از تفرقه، بنياد جامعه والیی 

در ارتباطات داخلی 
»يك جامعه اســالمی و يك جمعيتی كه به عنوان امت اســالمی تشكيل شده است و با 
مقررات الهی و با طرز فكر الهی و با قانون گذاری و اجرای قانون به وسيله قدرت الهی اداره 
می شود اگر اين امت اســالمی بخواهد به واليت، به آن معنای قرآنی... برسد و آن را برای 
خود تأمين كند بايد دو جهت را مراعات نمايد. يك جهت، جهت ارتباطات داخلی در داخل 
جامعه اسالمی و يك جهت، جهت ارتباطات خارجی يعنی رابطه عالم اسالم و امت اسالم 
و جامعه اسالمی با جوامع ديگر اســت! در زمينه ارتباطات داخلی، امت اسالم وقتی دارای 
واليت به معنای قرآنی است كه كمال همبستگی و اتصال و ارتباط و اتحاد صفوف و فشردگی 
هر چه بيشتر آحاد و جناح های گوناگون را در خودش تأمين كند و هيچ گونه تفرق و اختالفی 
در سرتاسر امت عظيم اسالمی نباشد، صف های گوناگون در داخل اين امت تشكيل نشود، 
اگر چنانچه دو واحد در داخل امت اسالمی با همديگر به جنگ برخاستند دستور قرآنی بر 
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اين است كه بقيه مسلمان ها هر چه می توانند سعی كنند تا ميان آن دو مخاصم و يا متخاصم 
را آشتی بدهند.« )ص32( 

8
حفظ استقالل، اساس جامعه والیی 

در روابط خارجی
»اما در زمينه روابط خارجی امت اسالمی بايد ســعی كند روابط خود را طوری با دنيای 
غيرمسلمان... تنظيم كند كه يك ذره تحت فرمان آنها و تحت تأثير افكار آنها قرار نگيرد و 
به قدر يك مختصر هم تحت تأثير سياست های آنها از استقالل نيفتد، هم جبهگی و پيوستگی 
ملت مسلمان با آنها به كلی ممنوع است. داستان معروفی است كه در نوع كتب معتبر شيعه 
اين روايت ذكر شده است و مربوط به زمان امام صادق يا امام باقر صلوات اهلل عليه است 
كه سكه عالم اسالم را از كشور روم می آوردند و او يك تهديدی كرد و اينها درمانده شدند. 
آنگاه امام عليه السالم دستگاه خالفت را ارشاد كرد. خيلی عجيب است. فقط يكی- دو مورد 
استثنائی است كه بنده می بينم ائمه هدی عليهم الســالم مختصر روی خوشی به دستگاه 
خالفت نشان دادند و يكی اينجاست كه امام دستگاه خالفت را راهنمايی كرد و فرمود كه 
سكه را اين طور بريزيد چون آنها طريقه سكه زدن نقره ها را نمی دانستند. بنابراين از لحاظ 
روابط خارجی، يك ذره تأثيرپذيری از جناح های غيراسالمی و خصوصاً ضد اسالمی ممنوع 
است جامعه اسالمی و امت اسالمی حق ندارد كه پيوند خودش را با دنيای خارج از اسالم 
جز به صورت فرادست بودن و باالدست بودن برقرار كند. يعنی اگر بنا بشود كه يك رابطه 
استثماري از قبيل ماجرای تنباكو و كمپانی رژی كه همه آن را شنيده و خوانده ايد ميان امت 
اسالمی و يك كشور غيراسالمی برقرار بشود عالم اسالم حق ندارد اين رابطه را ببندد. مثل 
آن سالطين و حكام مغولی هندوستان كه اجازه دادند دولت های خارجی بيايند و در آنجا 
كمپانی تأسيس بكنند اين كار جايز نيســت و بر خالف واليت عالم اسالم است. اينها بايد 
می دانستند و همه بايد بدانند كه وقتی مثاًل كمپانی هند شرقی وارد آن منطقه شد، وارد آن 
سرزمين شد چه باليی به روزگار آن مردم درخواهد آورد و چگونه استعمار را تا رگ و پی در 
آن شبه قاره عظيم خواهد گسترد. عالم اسالم و امت اسالمی هرگز اين گونه روابط را اجازه 

نمی دهد.« )ص33-34( 

9
نفی پيوستگی و وابستگی جامعه والیی با بيگانگان 

»توجه داشته باشيد وقتی می گوييم با دولت های غيرمسلمان و با ملل غيرمسلمان رابطه ها 
قطع است به اين معنا نيست كه عالم اسالم و امت اسالمی در انزوای سياسی به سر خواهد 
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برد، مسئله انزوای سياسی نيست كه خيال كنيد عالم اسالمی با هيچ كس نه رابطه بازرگانی 
دارد، نه رابطه سياسی دارد، نه روابط ديپلماسی دارد، نه سفير می فرستد و نه سفير می گيرد، 
اين طور نيســت. روابط معمولی دارد اما واليت با آنها ندارد، پيوستگی با آنها ندارد، پيوند 
جوهری و ماهوی با آنها ندارد. آن طور نخواهد بود كه اگر آنها خواستند بتوانند عالم اسالم 
را تحت تأثير خودشان قرار بدهند. پس واليت قرآنی دو رويه دارد، يك رويه آن اينست كه 
در داخل جامعه اسالمی، همه عناصر بايستی به سوی يك هدف و يك جهت و يك راه گام 
بردارند و رويه ديگرش اين است كه در خارج از جامعه اسالمی است بايستی با همه بلوك ها 
و جناح های ضد اسالمی پيوندهای خودش را بگسلد. اينجا يك نكته دقيقی وجود دارد كه 
می رساند واليت به معنای قرآنی آن همان واليتی است كه شيعه به آن قائل است.« )ص34( 

۱0
امام و رهبر، اساس هماهنگی و هم گرایی در جامعه والیی

»اينكه ما ارتباط با امام را اين قدر مهم دانسته ايم، اينكه ما فرمان امام را در همه شئون زندگی 
جامعه نافذ می دانيم برای چيست؟ و از كجا درمی آيد؟ اينجا است كه قرآن با ما حرف می زند 
كه اگر يك جامعه ای و يك امتی بخواهد واليت قرآنی را به اين معنا داشته باشد يعنی بخواهد 
تمام نيروهای داخلی اش در يك جهت به سوی يك هدف در يك خط به راه بيفتد و بخواهد 
تمام نيروهای داخلی اش عليه قدرت های ضد اسالمی در خارج بسيج بشود احتياج به يك 
نقطه قدرت متمركز در متن جامعه اسالمی دارد. به يك نقطه ای احتياج دارد كه تمام نيروهای 
داخلی به آن نقطه بپيوندند، همه از آنجا الهام بگيرند و همه از او حرف بشنوند و حرف گوش 
كنند و او تمام جوانب مصالح و مفاسد را بداند تا بتواند مثل يك ديده بان نيرومند قوی دستی 
و قوی چشمی هر كســی را در جبهه جنگ به كار مخصوص خودش بگمارد. الزم است يك 
رهبری، يك فرمانده ای، يك قدرت متمركزی در جامعه اسالمی وجود داشته باشد كه اين 
قدرت بداند از شما چه برمی آيد، از من چه بر می آيد، از انسان های ديگر چه بر می آيد تا به 
هر كسی آن كاری را كه برای او الزم است بگويد. مثاًل در مقام تشبيه اين كارگاه های قالی بافی 
را ديده ايد؟ يك عده نشسته اند قالی می بافند. هر كسی دارد كاری می كند، هر بچه ای يا هر 
بزرگی كه نشسته است دارد نخی می بافد و هر كدام دارند نشاطی و كاری را انجام می دهند. 
اگر چنانچه اين كارها هماهنگ نباشد، اگر يك فكر و چشم و قدرت باالتری نباشد كه آن متن 
قالی را بر طبق آن دســتورهای خاص بخواند تا اينها بدانند چه نخی را به كار ببرند و چطور 
بزنند و چطور ببرند، اگر يك چنين قدرت متمركزی وجود نداشته باشد اين قالی چه جوری 
درمی آيد؟ می بينيد كه طرف راست آن حكايت از شرق و طرف چپ آن حكايت از غرب 
می كند آن طرفش صحبت از قالی كردی می كند، آن طرف صحبت از قالی تركمن می كند، 
نقش ها بی ترتيب و يك چيز هجوی از كار درمی آيد. اين كه شما می بينيد اين طرف يك گلی 
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آمده و مثل آن گل بدون هيچ كم و زيادی آن طرف هم روئيده و هر دو تا به آن ترنج وسط 
رســيده و مثل اين دو آن طرف قالی دوتای ديگر وجود دارد و همه چيزها منظم و همه چيز 
به جا است اين برای اين است كه اوالً دستور مشخص است و يك نفر هم با صدای بلند آن 
را می خواند. جامعه هم اگر بخواهد همه نيروهايــش در يك جهت به كار افتد و هيچ يك از 
نيروهايش هرز نرود و همه نيروهای جامعه به صورت يك قدرت متراكم درآيد، به طوری كه 
بتواند مثل مشت واحدی در مقابل جناح ها و صف ها و قدرت های متخاصم عمل كند احتياج 
به يك قدرت متمركز دارد. احتياج به يك دل و يك قلب دارد كه البته شــرايطی هم دارد. 
بايد خيلی آگاه باشد، بايد خيلی بداند، بايد خيلی با تصميم باشد، بايد چشم او دارای يك ديد 
ديگری باشد، بايد از هيچ چيز در راه خدا نهراسد، بايد اگر الزم باشد خود را فدا كند. ما اسم 
چنين موجودی را چه می گذاريم؟ امام؛ امام يعنی آن حاكم و پيشوايی كه از طرف پروردگار 
در آن جامعه تعيين می شود... امام يعنی پيشوا، يعنی حاكم، يعنی زمامدار، يعنی آن كسی كه 

هر جا او می رود انسان ها دنبالش می روند.« )ص35-36( 

۱۱
ابعاد والیت و اثرات پایبندی به آن در جامعه اسالمی 

»حاال بايد ديد اگر واليت را رعايت كرديم چه می شود؟ آيا اثری هم برای ما دارد؟ اگر 
سه بعد واليت را كه عبارت باشد از:

1. حفظ پيوندهای داخلی 
2. قطع پيوند و وابستگی به قطب های متضاد خارجی 

3. حفظ ارتباط دائمی و عميق با قلب پيكر اسالمی و قلب امت اسالمی يعنی امام و رهبر 
كه بيان كرديم حاال اگر اين سه بعد را رعايت كرديم چه خواهد شد؟ آيه قرآن در آيه بعد 
جواب می دهد: و من يتول اهلل و رسوله والذين امنوا ان حزب اهلل هم الغالبون.1 كسی كه قبول 
واليت خدا و رسولش و يا كسانی كه ايمان آورده اند را بكند و اين پيوند را مراعات و حفظ 
كند اينها غالب و پيروزمندان اند و از همه پيروزتر همين  ها هستند و اينها هستند كه بر همه 

جناح های ديگر غلبه خواهند داشت.« )ص43(

۱2
ویژگی های جامعه والیی:

مستقل، یکپارچه و یک جهت و وحدت در فرماندهی 
»در زمينه بحث واليت دو نكته قابل تذكر است. اوالً يك معرفی اجمالی از جامعه دارای 
واليت و فرد دارای واليت، ثانيًا يك نقش و دورنمايی از جامعه ای كه در آن واليت وجود 

1. قرآن كريم، سوره مائده، آيه 56. 
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دارد. آنچه از تدبر در آيات قرآن و با استمداد و استنتاج از مبارزه اهل بيت در زمينه واليت 
به دست آمد اين بود كه واليت دارای چند بعد و چند جلوه است. يكی اينكه جامعه مسلمان، 
وابسته و پيوسته به عناصر خارج از وجود خود نباشد، و پيوستگی به غير مسلم نداشته باشد 
و توضيح داديم كه پيوسته نبودن و وابسته نبودن يك حرف است و به كلی رابطه نداشتن 
يك حرف ديگر؛ و هرگز نمی گوييم كه عالم اسالم در انزوای سياسی و اقتصادی به سر برد و 
با هيچ يك از ملت ها و كشورها و قدرت های غيرمسلمان رابطه ای نداشته باشد بلكه مسئله، 
مسئله وابسته نبودن و پيوسته و دنباله رو نبودن است؛ در قدرت های ديگر هضم و حل نشدن 

و استقالل و روی پای خود ايستادن را حفظ كردن است. 
جلوه ديگر و رويه ديگر از واليت عبارت است از انســجام و ارتباط بسيار شديد داخلی 
ميان عناصر مسلمان يعنی يكپارچه بودن و يك جهت بودن جامعه اسالمی همان طوری كه 
در احاديث نبوی و غيرنبوی است كه مثل المؤمنين في توادهم و تراحمهم كمثل الجسد اذا 
اشتكی بعضهم تداعی سائرهم بالسهر و الحمی.1 قريب به همين الفاظ- كمثل البنيان- مثل 
مؤمنين، مثل يك پيكر واحد و يك عمارت واحدی است كه با همديگر بايد پيوسته به هم، 
جوش خورده به هم و گره خورده به هم باشند و در مقابل دست های ديگر در مقابل تعارض ها 
ٍَّه َعلَی  و دشمنی هايی كه پيش خواهد آمد دست واحدی باشــند كه اين مطلب از آيه »اَِذل
ٍه َعلَی الَْكافِِريَن...«2 اســتفاده می شــود. آيه ديگر از قرآن همين مطلب را به  الُْمْؤِمنِيَن اَِعزَّ
اُء َعلَی الُْكَفّاِر ُرَحَماُء  ٌد َرُسوُل اهللِ َوالَِّذيَن َمَعُه أَِشَدّ صورت واضح تری بيان كرده است: »ُمَحَمّ
بَيْنَُهْم...«3 وقتی در مقابل جبهه خارجی قرار می گيرند تو از آنها چيزی استوارتر، خلل ناپذيرتر، 
تأثرناپذيرتر و نفوذناپذيرتر نمی بينی، اما در ميان خودشــان بسيار با هم مهربان اند، چون 
جبهه بندی در داخل وجود ندارد و در بدنه ها و جناح های پيكر عظيم اسالمی نفوذناپذيری و 
تأثرناپذيری نيست بلكه به عكس همه روی هم اثر می گذارند، همه يكديگر را به سوی خير 
و نيكی جذب می كنند، همه يكديگر را توصيه به پيروی هر چه بيشتر از حق می كنند، همه 
يكديگر را به پافشاری هر چه بيشتر در راه حق و مقاومت هر چه بيشتر در مقابل انگيزه های 

شر و فساد و انحطاط سفارش می كنند، همه همديگر را نگه می دارند... 
جلوه ديگر از جلوه های واليت كه بسيار مهم و از همه مهم تر است و ضامن بقاء واليت به 
معنای اول و دوم هم همين است، اين است كه جامعه يك مركز فرماندهی مقتدری در درون 
خود داشته باشد. چون جامعه اسالمی حكم يك پيكر واحدی را بايد داشته باشد كه هم در 
داخل با يكديگر متجاذب و متماسك باشند و هم در خارج مثل يك مشت واحد، و يك تن 

1. نهج الفصاحه، ش2712، ص561. 
2. نسبت به مؤمنان فروتن و به كافران سرافراز و مقتدرند. )مائده، 54(

3. محمد فرستاده خداست و ياران و همراهانش بر كافران بسيار سخت دل و با يكديگر بسيار مشفق و مهربان اند. 
)فتح، 29( 
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واحد، در مقابل جبهه های خارجی عمل كنند و اين وحدت بدون تمركز نيروی اداره كننده 
ممكن نيست و چنانچه بر هر گوشه ای از گوشه های جامعه اسالمی يك عاملی، يك قدرتی، 
يك قطبی حكومت بكند، اعضــای اين پيكر از يكديگر جدا می شــوند، در يك راه حركت 
نمی كنند... مثل اين می شود كه ارگانيسم اعصاب اداره كننده انسان، دو دستگاه فرماندهی 
داشته باشد. يكی مال طرف راست و يكی مال طرف چپ. در اين صورت برای انجام يك عمل 
واحد قسمت های چپ و راست با هم، هم آهنگی نخواهند داشت و مثاًل برای بلند كردن يك 
وزنه در حالی كه دست راست آماده است كه اين بار را بردارد دست چپ به كلی تبديل به 
يك مشت بسته می شود و به هيچ وجه حاضر نيست كه بار را بردارد. اينست كه اگر سلسله 
اعصاب انسان از دو مركز فرماندهی فرمان بگيرد وضع بدن مختل می شود و به هنگام انجام 
عمل و يا دفع دشمن وضع مسخره ای به خود می گيرد و از عهده دفع شر دشمن برنخواهد 
آمد. جامعه اسالمی هم اگر بخواهد دشــمنان را به جا و به موقع دفع بكند بايد مركزيت 
فرماندهی در آن حفظ شود و چنانچه يك جامعه می خواهد با دشمن خود بستيزد بايد در 
آن واحد همه جناح های اين جامعه اسالمی با آن دشــمن روبه رو و مواجه بشوند و به طور 
هماهنگی ضربه محكمی بر دشمن وارد آورند و اين طور نباشند كه هر جناحی به دلخواه خود 

بخواهد عمل كند.« )ص50-52( 

۱3
در ستایش انسان والیی و جامعه والیی )۱(

»مسئله ای كه بعد از اين پيش می آيد اين است كه من و شما آيا دارای واليت هستيم يا 
نه؟ ممكن است من و شما دارای واليت باشيم اما آيا مجموعه جامعه ما دارای واليت هست 
يا نيست؟ ممكن است اين سؤال پيش آيد مگر اين دو يكی نيستند و با هم فرق می كنند؟ در 
جواب بايد گفت بله، اگر يك عضوی به خودی خود سالم باشد سالم بودن يك عضو اوالً نه به 
معنای سالم بودن همه بدن است و ثانياً يك عضو سالم اگر در يك بدن غيرسالم قرار گرفت 
نمی تواند همه محسنات يك عضو سالم را دارا باشد. اول ببينيم كه يك انسان با واليت چه 
جور آدمی است تا بفهميم آيا من و شما دارای واليت هستيم يا نه؟ اگر چنانچه ثابت و روشن 
شد كه من و شما دارای واليت هستيم بعد بايد ببينيم كه جامعه چگونه بايد باشد تا دارای 
واليت باشد و هيچ مانعی ندارد كه يك انسان دارای واليت، در يك جامعه بی واليت باشد 
البته منظورم از نظر خود آن كه می گويم مانعی و اشكالی ندارد وگرنه خيلی هم اشكال دارد 
حاال بايد اين مسئله پرداخت كه وقتی كسی خودش دارای واليت بود آيا ديگر مسئوليتش 
تمام شده است؟ و همين كه خود او دارای واليت شد ولو اينكه در جامعه محروم عاری از 
واليت زندگی می كند، آيا اين زندگی می تواند يك زندگی مطلوب باشــد؟ و آيا اگر كسی 
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خودش دارای واليت بود اما در يك جامعه ای زندگی كرد كه آن جامعه بی واليت بود و او در 
مقابل بی واليتی جامعه مسئوليت احساس نكرد همين عدم احساس مسئوليت واليت خود او 
را هم مصدوم و خراب نمی كند؟ اينها يك چيزهايی است كه شما مرد مسلمان و زن مسلمان 

مخصوصاً جوان مسلمان بايد روی اش فكر كنيد... 
حاال می پردازم به اينكه اوالً يك انسان دارای واليت چگونه انسانی است؟ ثانياً ما و جامعه 
و هيأت اجتماعی انسان هايی كه يك جا جمع شده ايم چگونه باشيم تا دارای واليت باشيم و در 
چه صورت دارای واليت نخواهيم بود؟ در چه صورتی يك جامعه، يك جامعه ولی و متولی و 
موالی، به صورتی كه اسالم دستور داده درمی آيد و در چه صورتی و در چه شرايطی از واليتی 

كه اسالم گفته، محروم می ماند. 
مسئله سوم اينكه آيا يك انسانی كه دارای واليت است تكليف خودش با واليت داشتن 
شخص خودش تمام شده است و ديگر تكليف ندارد كه جامعه دارای واليت بسازد؟ و مسئله 
چهارم اينكه اگر يك آدمی خودش دارای واليت بود و در يك جامعه محروم از واليت زندگی 
می كرد و احساس تكليفی نمی كرد كه جامعه را دارای واليت بكند، آيا اين احساس تكليف 

نكردن، واليت خود او را هم مخدوش نخواهد كرد؟« )ص53-55( 

۱4
در ستایش انسان والیی و جامعه والیی )2(

»واليت در يك انسان به معنای وابستگی فكری و عملی هر چه بيشتر و روزافزون تر با ولی 
است. ولی را پيدا كن. ولی خدا را بشناس، آن كسی كه او ولی حقيقی جامعه اسالمی است، 
او را مشخص كن بعد از آن كه مشخص كردی شخصاً از لحاظ فكر، از لحاظ عمل، از لحاظ 
روحيات، از لحاظ راه و رسم و روش، خودت را به او متصل كن، مرتبط كن، به دنبالش حركت 
بكن، به طوری كه تالش تو، تالش او و جهاد تو، جهاد او، دوســتی تو، دوستی او، دشمنی تو، 
دشمنی او و جبهه بندی های تو، جبهه بندی های او باشد. اين است كه آدمی كه دارای واليت 
است. كسی كه ولی را بشناسد. فكر ولی را بشناسد و با ولی همفكر بشود، عمل ولی را بشناسد 
و با ولی هم عمل بشود، دنبال او راه بيفتد، خودش را فكراً و عماًل پيوسته با ولی بخواند چنين 

كسی دارای واليت است... 
اما واليت يك جامعه به چيست؟ واليت يك جامعه به اين است كه ولی در آن جامعه اوالً 
مشخص باشد. ثانياً منشأ و الهام بخش همه نيروها، نشاط ها، فعاليت های آن جامعه باشد. قطبی 
باشد كه همه جوب ها و سرچشمه ها از او سرازير می شود، مركزی باشد كه همه فرمان ها را او 
می دهد و همه قانون ها را او اجرا می كند. نقطه ای باشد كه همه رشته ها و نخ ها به آنجا برگردد، 
همه به او نگاه كنند، همه دنبال او بروند ، موتور زندگی را، او روشن بكند، راننده و پيش قراول 

كاروان زندگی در جامعه، او باشد. اين جامعه، جامعه دارای واليت است.« )ص56-57(  
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۱5
والیت روح یک جامعه بی روح 

»جامعه ای كه دارای واليت شد مانند مرده ای است كه دارای جان شده است. شما مرده ای 
را در نظر بگيريد كه بی جان افتاده اســت. او مغز دارد ولی كار نمی كند، چشــم دارد ولی 
نمی بيند، دهان دارد ولی غذا را هضم و بلع نمی كند، معده و كبد و جهاز هاضمه دارد اما غذا را 
جذب نمی كند، رگ دارد كه در آن خون هست ولی خون جريان ندارد، دست دارد اما يك 
مورچه ريز را هم نمی تواند از خودش دفع كند، پا دارد اما نمی تواند از آفتاب به سايه برود 
چرا اين طور است؟ چون جان ندارد اما وقتی كه جان دميده شد، مغز كار می كند، اعصاب كار 
می كند، دست می گيرد، دهان می خورد، معده هضم می كند، دستگاه گوارش جذب می كند 
خون می چرخد و می گردد و نيرو را به همه بدن می رساند، بدن را گرم می كند، او را در تالش 
می اندازد، راه می رود، دشمن را می كوبد، دوست ها را جذب می كند، خود را هر چه بيشتر 
كامل تر و آبادتر می كند، اين مثل را شــما در مقام فهميدن اهميت واليت در يك جامعه، 
مقابل چشم هايتان بگذاريد. پيكر مرده را برداريد و جايش جامعه انسانی بگذاريد، به جاي 
جان و روح هم واليت را بگذاريد، جامعه ای كه واليت ندارد، استعدادها در اين جامعه هست، 
اما خنثی می شود، به هدر می رود، نابود می شود، هرز می رود و يا بدتر به زيان انسان به كار 
می افتد؛ مغز دارد و می انديشد، اما می انديشد برای فسادآفرينی، می انديشد برای انسان كشی، 
می انديشد برای عالم سوزی، می انديشــد در راه بدبخت كردن انسان ها، می انديشد برای 
محكم كردن پايه های استثمار و استبداد و استكبار. چشم دارد اما آنچه بايد ببيند نمی بيند، و 
آنچه بايد نبيند می بيند، گوش دارد اما سخن حق را نمی شنود، اعصاب سخن حق را به مغز 
می رساند، مغز فرمانی بر طبق حق به جوارح و اعضا نمی دهد، جوارح و اعضا عملی بر طبق 
حق در عالم انجام نمی دهند، شرايط عالم اجازه كار بر طبق حق به انسان نمی دهند. اين جامعه 
بی واليت است. در جامعه بی واليت چراغ ها شعله نمی كشند و روشنی شان بيشتر نمی شود. 

همان يك ذره روغنی هم كه دارند تمام می شود تا به كلی خشك می شود.« )ص59-60( 
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نامه مرحوم ربانی شيرازی در مورد والیت فقيه 

اشاره
وقتی درس های حكومت اسالمی يا واليت فقيه امام خمينی منتشر شد و نسخه هايی از 
آن به دست مبارزان ايرانی رسيد، استاد سيد حميد روحانی در جلد دوم نهضت امام خمينی 
می نويسد: »محققان و پژوهشــگران ژرف انديش حوزه های علميه با آنكه از طرف ساواك 
شديداً زير نظر قرار گرفته بودند و بارها نوشتجات آنان در مورد مسائل و موضوعات اسالمی، 
از طرف ساواك به يغما رفته بود، با پشــتكار و كوشش فراوان به تحقيق و بررسی پيرامون 
حكومت اسالمی نشستند و تالش گســترده و همه جانبه ای را برای روشن ساختن سيستم 
حكومتی و كشورداری اســالم آغاز كردند، ليكن دستگيری های پی  در پی و زندان و تبعيد 
درازمدت، هيچ گاه به آنان فرصت نداد تا بتوانند تحقيقات و بررسی های خود را در اين باره 
به انجام برسانند و سيستم حكومتی اسالم را همراه با تبيين خطوط آن ارايه دهند. از ميان اين 
پژوهشگران، مجاهد فقيد ربانی شيرازی در نامه ای كه چند ماه پس از طرح حكومت اسالمی 
از طرف امام، برای نگارنده در نجف اشرف نوشته است، ديدگاه های خود را درباره حكومت 
اسالمی بيان داشته است كه صرف نظر از جنبه درستی يا نادرستی آن، از اين نظر در خور 
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اهميت است كه رهروان راســتين راه امام و علمای محقق حوزه علميه قم به محض مطرح 
شدن طرح حكومت اسالمی از طرف امام، بی درنگ به بررسی و تحقيق درباره آن پرداختند 

و ديدگاه های خود را در مورد آن بيان كردند.«1 
اكنون پنجاه سال از آن ايام سخت مبارزه و مجاهدت برای پايه ريزی حكومت اسالمی در 
ايران گذشته است و حكومت جمهوری اسالمی از يك نهال نورسته به يك درخت تنومند 
و پرثمر تبديل شده است. بسياری از آن مبارزان پاك نهاد بر عهد و پيمانی كه با خدا و بنده 
مخلص او امام خمينی بسته بودند تا واپسين روزهای زندگی خود باقی ماندند و تعدادی هم 
اسير وسوسه های شياطين نفس شدند و عهدشكنی كرده و ميثاق گسستند. مرحوم ربانی 
شيرازی از جمله ياران مبارز نهضت امام خمينی بود كه وفای به عهد را با خون خود امضا كرد 
و تا روز مرگ قدمی از آرمان های انقالب پس نكشيد. مطالعه ديدگاه های او در مورد واليت 
فقيه در حكومت اسالمی كه جزء اولين نوشته هايی اســت كه بعد امام اين مسئله را مورد 
توجه قرار داده است در نوع خود راهگشاست. اگر چه اين نامه در جلد دوم كتاب گرانقدر 
نهضت امام خمينی اثر استاد سيد حميد روحانی منتشر شده است ليكن اين سند ارزشمند 
مانند بسياری از اسناد تاريخ نهضت امام هنوز هم در جامعه علمی ايران مكتوم مانده و گرد 
غربت ايام و فراموشی بر آن نشسته است. اميدواريم چاپ مجدد اين سند به فهم هر چه بهتر 

انعكاس درس های حكومت اسالمی در جامعه ايران كمك كند. 
فصلنامه پانزده خرداد

1. رك: سيد حميد روحانی، نهضت امام خمينی، تهران، عروج، 1381، دفتر دوم، ص746-754. 
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هوالعزيز
5 صفر1

برادر عزيز
نامه سر باز2 بدون پاكت مورخ 25ذی القعده در 27محرم رسيد. از سالمتی شما خرسند و 
از الطاف شما ممنون گرديدم. نوار چهار منبر حاج آقا3 قباًل واصل شد، حالم خوب است. قبل 
از شروع در پاسخ از خبرهايی كه بيش ]و[ كم می رسد گله گذاری كنم، دوستانی كه مراجعت 
می كنند نوعًا اختالفات دوســتان و كناره گيری بعضی و تغيير روش ديگری را به سوغات 
می آورند،4 شرايط مساعد آن محيط به جای آن كه با اتفاق كامل، مورد توجه و بهره برداری 
قرار گيرد، متأسفانه سوء تأثير داشته اســت، بعضی محافظه كار و بعضی تندرو و بعضی با 
خياالت واهی دمســاز گرديده. نمی دانم آيا موقع بيداری فرا نرسيده؟ وقت آن نشده كه 
روش خالف اسالمی سابقين متروك شود؟ اگر ما كه خود را انقالبی و مبارز فكر می كنيم، در 
وحله5 اول، انقالب در درون خود ايجاد نكنيم و با نفاق، شقاق، تك روی مبارزه نكنيم، كه بكند؟ 
مگر نه اين است كه جهاد با نفس، اكبر از جهاد با دشمن است؟ مگر اين نيست كه نفسانيت 
موجب شكست از دشمن است؟ مگر ما به ديگران حمله نمی كنيم و خواهان رفع اختالفات 
نيستيم؟ حاصل آنكه مگر ما نمی خواهيم مسلمان واقعی باشيم و به اسالم واقعی عمل كنيم؟ 
مگر اسالم نمی گويد: واعتصموا بحبل اهلل  جميعاً و التفرقوا، و التنازعوا فتفشلوا و تذهب ريحكم. 
ديگران خيال می كنند كه اينها دستورات اخالقی است و اخالقيات ملزمی برای عمل ندارد، 
ما كه می دانيم اينها دستورات سياسی است و واجب االجراست، چرا عمل نكنيم؟ اگر در آن 
محيط، دولت با اشخاصی خاص نزاع پيدا می كند و دست و پنجه نرم می كند به ما چه ربطی 
دارد؟ انقالبی اساسی در خاورميانه شروع شــده6 و به مرزهای ايران كشيده، خواه ناخواه 

1. آغاز طرح حكومت اسالمی از طرف امام چهارشنبه 12ذيقعده 1389 مطابق اول بهمن ماه 1348 بوده است، 
نامه باال 5 صفر 1390 مطابق 23فروردين 49 درست 82 روز پس از آن نوشته شده است. 

2. برنامه و شيوه مكاتبات سياسی ما با ايران چنين بود كه نامه را در كتابی جاسازی می كرديم و برای دوستان و 
همرزمان به ايران می فرستاديم. نامه ای كه پيرامون طرح حكومت اسالمی برای ربانی شيرازی نوشته بودم، با آن 
كه از اهميت ويژه ای برخوردار بود، به علت سهل انگاری و عجله بدون آن كه جاسازی كنم، به  طور سر باز برای 

ايشان ارسال داشتم كه از اين اشتباه به  طور اشاره بحق انتقاد كردند. )رك: سيد حميد روحانی، همان.( 
3. منظور، امام است و نوار بحث حكومت اسالمی. 

4. اشاره به اختالف برادران در مورد بهره برداری يا عدم بهره برداری از اختالف رژيم بعث عراق با شاه می باشد. 
رك: همان. 
5. وهله 

6. اشاره به انقالب فلسطين كه از 1347 به دنبال شكست دولت های عربی از اشغالگران فلسطين اوج گرفت و 
خاورميانه را سخت بلرزانيد. 
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عوامل داخلی و خارجی كوشش می كنند انقالب را نابود كنند. اگر دولتی خواست جلو آن 
عوامل را بگيرد، ما نبايد ناراحت شويم، به اسم اينكه با فالن آقا و يا پسر فالن آقا توهين شده 
است، چه بسا واقع امر فالن آقا، يا پسر فالن آقا از عواملی باشند كه دانسته يا ندانسته عليه 
انقالب قيام كرده اند. ما كه از روزهای اول از دگرگونی های در محيط شما استنباط مان شكل 
ديگری بود و هر   آن منتظر كودتا به وسيله عوامل ضدانقالب داخلی و خارجی بوده ايم، شما 
می دانيد شرايط اجازه نمی دهد من چنين نامه ای بنويسم ولی چه كنم بعضی اوقات به واسطه 
مصالح اهمی ممكن است انسان انتحار كند. آقايی كه موضوعات آن محيط ناراحتش می كند 
و به فكر بازگشت به وطن می افتد و به وسايل آشتی متشبث می گردد، در اشتباه است، در 
اشتباه1 شّم سياسی ندارد، در انقالبات و دگرگونی ها حس واقع بينی او از كار می افتد، تسليم 
ظواهر امر می شود، شخصيت ها او را مدهوش می كند، بلكه نزعات مذهبی و تعصبات او را 
به بيراهه می كشاند، دست از كار می كشد، اين به قهقرا برگشتن است؛ و يا اگر چند پيرمرد 
فرسوده كه از اجتماعات و سياسات اسالمی بهره ای ندارند و عمری سهم امام خورده اند و 
حيض ]و[ نفاس خوانده اند و زيارت را شغل خود كرده اند و مردم را به دين بدبين نموده اند و 
در حوزه مسئوليت خود كمونيست تبليغ كرده اند، به فالن سياستمدار نابغه كه شرق و غرب 
را به ستوه درآورده2 بد گويند و يا به اختالفات مذهبی دامن زنند و يا با نيرنگ استعمار، به 
تفرقه اندازی دامن زنند، ما نبايد تقيه و محافظه كاری را پيش گيريم و تسليم محيط گرديم، ما 
بايد محيط را تحت تأثير قرار دهيم، نه تحت تأثير محيط، آن هم محيط منحط واقع شويم، اين 
انحراف است، انحراف. به هر حال محيطی است مساعد، جوی است كه حاضر بوديم با صرف 
ميليون ها تومان به دست آيد، به رايگان به دست آمده، بايد با همكاری، اتفاق نظر، فداكاری 
بهره برداری شود. اگر در موضوعی نتوانستيد تصميم مشتركی اتخاذ كنيد، بايد مراجعه به 
رهبر خود كنيد و اختالفات را شــرح دهيد و از او استمداد جوييد و هر آن راهی كه دستور 
فرمود، اطاعت از آن كنيد. قل انی اعظكم بواحده ان تقوموا ]هلل [ مثنی و فرادی ثم تتفكروا. 
سعی كنيد به فوری ساير جزوات نطق حاج آقا فرستاده شود. اين بحث را با تذكری خاتمه 
دهم و آن عدم احتياط در ارسال نامه بود، نامه باز بدون پاكت، خالف حزم و احتياط است، 
يكی از دوستان كه چنين نامه ای فرستاده بود، قباًل به او تذكر دادم كه بعد از اين برای من 
نامه نفرست. ممكن است ناراحت شده باشد ولی ضرورت اقتضا می كرد كه به او توجه دهم 

1. آن روزها شايع شــده بود كه آقای دكتر محمد صادقی تهرانی به علت تنفر شديد از رژيم بعثی ها در عراق 
بر آن اســت كه به ايران بازگردد و برای اين منظور يك روحانی نمای درباری را واسطه قرار داده است تا ترتيب 
بازگشت بی دردسر او را به ايران بدهد؛ ليكن اين شايعه به كلی عاری از حقيقت بود. دكتر صادقی تا روز پيروزی 

انقالب اسالمی، استوار، پايدار و ثابت قدم عليه رژيم شاه و رژيم صدام مبارزه كرد. 
2. منظور، امام است. 
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كه نفرستادن نامه بهتر از اين نحوه فرستادن است، نامه ای كه فرستاده می شود، حتماً بايد به 
وسيله غيرمعمولی باشد. به دوستان همگی سالم گرم مرا تقديم داريد و از آنها بخواهيد كه 

متفقاً و متحداً به فكر واحد مشغول كار گردند و از تفرقه و تك روی بپرهيزند.1
در مورد واليت فقيه شش درس به  خوبی منتشر و در شرف انتشار است. نوارهای زياد 
و جزوات به صورت پلی كپی به حد وافر بوده و افرادی كه نمی شناســم به  خوبی به پخش 
مشغول اند، از اين حيث نگرانی نيست. عمده ايجاد موج است كه بايد سخنگويان تعقيب كنند 
كه متأسفانه جز يك- دو نفر كسی متعرض نشده چون كه فشار شديد است، ولی مأيوس 
نيستم، ان شاءاهلل  در ماه صفر تا حدودی عمل می شود اما جمع آوری مباحث به صورت كتاب، 
كتب مختلفی برای مراجعه ارسال گرديد، رفقا در آنجا بايد جلسه تحقيقی درست كنند و 
با فراهم كردن كتب ديگری كه در عراق موجود است از قبيل: االحكام السلطانيه، الخراج، 
األموال، مقدمه ابن خلدون، كتب مصری: قطب و غزالی و مودودی، االمام علی، االســالم 
والحضاره، الراعی و الرعيه، نهج البالغه، اصول كافی و كتب زيادی كه مصری ها در حكومت 
اسالمی نوشته اند و مقدم بر همه اينها كتاب اهلل المجيد و تفاسير آن از قبيل: المنار و الضالل و 
تفسير شلتوت، تحقيقاتی درين باره نموده و به نظر حاج آقا برسانيد و چاپ كنيد. البته قم هم 
به نوبه خود، در اين امر جديت كامل مبذول می دارد و خيال می شود اگر افرادی ]را[ آزاد 
بگذاريم و مطالب ايشان را بررسی كنند و تقريرات نويسند در كمال آن دخالت بيشتر داشته 
باشد، لذا الزم نيست از اجازه جلوگيری شود. به هر حال شما مشغول جمع آوری باشيد و هر 
مقدار موفق به تحقيق گرديد عمل كنيد، ما هم نتيجه تحقيقات قم را می فرستيم بلكه ان شاءاهلل  
كتاب جامعی چاپ شود؛ البته به زبان فارسی و عربی بايد تدوين شود و اسمی بايد انتخاب 
نمود كه از نظر دستگاه ايران زنندگی نداشته باشد و بتواند الاقل تا مدتی وارد شود. اما وضع 
حاج آقا بحمداهلل  از حيث مردم بسيار خوب است و روز به روز ارادت مردم در تزايد است؛ و 
اما از نظر سياسی دستگاه فيمابين فشار و احتياط كار می كند، وضع عراق ايجاب می كند عدم 
سختگيری را و شدت ارادت مردم، دولت را به احتياط و عدم آزادی مطلق وادار می كند، لذا 
در محرم جلو روضه خوانی را گرفتند ولی به كلی مانع از آمد ]و[ شد طالب در منزل حاج آقا 
مانند سابق نشدند و دوستان در عاشورا در تهران و غير تهران در منابر از حاج آقا بلكه حمله 
به اسرائيل متذكر می شدند و دولت به روی خود نمی آورد و من قباًل به آقا مصطفی نوشته 
بودم بهار به ايران بيايد و با وجود بستن منزل، باز هم آمدن ايشان را مفيد می دانم و خطری 
هم در كار نمی بينم. اما راجع به مطالب »واليت فقيه« در نامه ای كه برای حاج آقا فرستاده 

1. اصل: بپرهيزيد 
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اموری را متذكر شده ام، فعاًل بعضی مطالب را جهت توجه شما و آشنايی و سابقه ذهنی برای 
تحقيق تذكر می دهم:

1. فقيه كيست؟ آيا واليت و حكومت جهانی اسالم برای همين فقهايی است كه ذكر شده؟ 
نه فقيه در كتاب و سنت در صدر اســالم به معنی امروزی نيست. »تفقه فی الدين« صرف 
دانستن احكام از لحاظ حقوقی نيست، تفقه در دين، فهم در دين به معنی وسيع كلمه است. 
دينی كه می خواهد نه به كره زمين بلكه به ساير كرات فرمانروايی كند، فهم اين دين از لحاظ 
ايدئولوژی، اقتصادی، نظامی، سياســی و بالجمله تمام شئونی كه بر جامعه از حيث اخالق، 
معارف، سياست، روابط اجتماعی، اقتصاد و غيره حكومت می كند، فهم اين شئون تفقه در دين 
است، عالم به اين شئون فقيه است، العلماء ورثه  االنبياء، الفقهاء خلفاءالرسول، اينها هستند 
كه اكمل آنها ائمه هســتند و با مراجعه به صفات الزمه در امامت، اين مطلب بيشتر تأييد 
می شود ولی اگر بخواهيم بگوييم فقيه حقوقدان، آن هم اين حقوقدان هايی كه می شناسيم، 
زعامت اسالم را كوچك كرده ايم، حكومت اسالمی را به صورت كدخدايی درآورده ايم، يك 
حقوقدان نمی تواند بر جامعه كوچكی چه رسد به جامعه بزرگی كه يك جزئش كره ارض 
است وعداهللّ  الذين آمنوا ليســتخلفنهم فی االرض حكومت كند، بلكه جهان بينی می تواند 
حكومت كند. رئيس جمهور امريكا با اعوان، انصار و متخصصين، نقشه كره زمين را بررسی 
می كند و امور سياسی، اجتماعی و اقتصادی آن را تجزيه و تحليل می كند. حاكم اسالمی بايد 
جهان بينی داشته باشــد و بتواند امور جهان را تجزيه، تحليل و تدبير نمايد. پس اول شرط 

حاكم، جهان بينی است و فقيهی حاكم است كه جهان بينی داشته باشد. 
2. فقيه عالوه بر جهان بينی شرط است جهانگير باشــد، چون مأمور به تشكيل حكومت 
اسالمی در زمين است و كليه حكومت ها را غاصب و باطل می داند و در قرآن و سنت اشارات 

زيادی به اين شرط است، وزاده بسطه فی العلم و الجسم.
3. فقيه بايد به فنون جهانداری آشنا باشد و عدالت جزيی از اين شرط است. پس ماحصل 
شرايط حاكم در همين سه شرط دور می زند 1. جهان بينی 2. جهانگيری 3.  جهانداری؛ اما فقه 

به معنی حقوقدانی و عدالت را نمی توان دو شرط اساسی واليت دانست. 
3. 1 اگر فقيه بدين معنی و با اين شرايط شــد، در پياده كردن طرح، گرفتار محذوری كه 
حاج آقا با آن روبه روست و ناچار شــده به خودمختاری متشبث شود، با اينكه آن هم رفع 
محذور نمی كند، نمی شويم. حاج آقا وقتی واليت فقيه را ثابت نموده مواجه با تعدد فقها در 
هر صوب و بلدی شده و چون راهی نداشته، فرموده اگر شد حكومت واحد و اال خودمختاری، 

1. به نظر می رسد كه بايد شماره 4 باشد، اشتباهًا در نامه 3 نوشته اند. 
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خودمختاری حكومت اسالمی نيست، خودمختاری تجزيه حكومت بزرگ اسالمی است، 
خودمختاری عاقبتش وضع موجود است، با اينكه در محيط حكومت خودمختاری باز فقها 
كثيرند، در هر قصبه و دهی ممكن است چند فقيه باشد، پس چه بايد كرد؟ البته بنا به تصوری 
كه ما هم كرديم بايد فكری برای پياده كردن طرح بكنيم چون كه هميشه فقيه به آن معنی 
منحصر به فرد نيست. در زمينه تعدد، قاعده ما رجوع به امرهم شورا بينهم و روايات مشورت 
و رواياتی امثال روايت عيون 222 كه من تولی من غير مشوره فاقتلوه است، اهل حل و عقد 
و زبدگان ملت بايد فرد را تعيين كنند و در صورت تعيين، ديگران نمی توانند اعمال واليت 
كنند، زيرا كه اعمال واليت واجب كفايی و با وجود من به الكفايه وجوبش از ديگران ساقط 
است و در زمينه سقوط، اعمال نظر آنها مستقاًل چون موجب اخالل در امر متصدی است، 
غير جايز است، بلی ممكن است ديگران نظريه دهند و تشريك مساعی كنند كما اينكه در امر 
قانون گذاری نيز ممكن است مشورت را حاكم كنيم و جمعيت نظريه دهند و قول اكثريت 

چون كه اقرب به واقع است، اخذ گردد. 
4. 1 الزمه اســتدالل حاج  آقا، واليت فقها در عرض واليت ائمه اســت، چون كه الفقهاء 
حصون االسالم و يا خلفاءالرســول و امثال آن مستفادش اين اســت، با اينكه ديگران در 
طول می دانند و حتی بعضی نيابت می دانند؛ ولــی در وجهی كه ما ذكر كرديم چون مراتب 
جهان بينی و جهانداری و جهانگيری متفاوت است، لذا اكمل مقدم است و با فرض بودن ائمه- 
عليهم السالم-   چون اكملند مجالی برای واليت ديگران نيست و در زمان غيبت هم فقهايی كه 
در اين صفات اكملند مقدم، تا برسد به جايی كه بعضی در بعض شئون مثاًل واليت بر صغار 

و غيب و قصر فقط واليت دارند چون در بقيه شايستگی و صالحيت ندارند. 
6. واليت چنين فقيهی عموميت دارد و همان بسطی كه واليت ائمه داشت، دارد و آيه النبی 
اولی بالمؤمنين من انفسهم چون مربوط به امامت پيغمبر است نه نبوت، شامل ائمه می شود و 
شامل ساير حكام جامع الشرايط هم می شود، آنها هم اولی بالمؤمنين من انفسهم، البته حدود 
اوليت )اولويت( پيغمبر بايد مورد بحث واقع شود، كه متأسفانه تا به حال واقع نشده است. و 
قدر متيقن از اوليت در امور اجتماعی است كه پيغمبر می تواند دخالت در مال و انفس آنها 
بنمايد و اما در امور شــخصی كه به هيچ وجه ربطی در امور اجتماعی ندارد، مثل اينكه من 
می خواهم فالن مقدار مال مشروع بخورم، فالن موقع مشروع بخوابم، فالن زن مشروع را 
بگيرم، فالن غذای مشروع تحصيل كنم، شمولش معلوم نيست. شما در ذيل آيه، رواياتی كه 
در برهان است مطالعه كنيد كه تصريح دارد كه آيه در مورد واليت پيغمبر است و همين 

1. به نظر می رسد كه بايد شماره 5 باشد، اشتباهًا در نامه 4 نوشته اند. 
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واليت منتقل به ائمه است، به مقتض و اولوا االرحام بعضهم اولی ببعض، پيغمبر)ص( در غدير 
خم اول از مردم اقرار به مضمون آيه گرفت بعد همان واليت را برای علی- عليه الســالم  - 

ثابت كرد و كسی اولويت به انفس را از جمله مختصات پيغمبر نشمرده است.
7. اگر صفات مختلفه در حاكم، در افراد اشــد و اضعف بود مثاًل فردی اعلم در سياست 
بود، در مقابل فرد ديگری كه واجد ساير صفات اســت، اعلم در حقوق بود و فرد ديگر در 
اقتصاد و فرد ديگر در سياست، چه بايد كرد، اگر چه با فرض شورا قضيه حل است، چون كه 
زبدگان ملت، مراعات موقعيت می كنند ولی مع ذلك به  طور كلی می توان گفت: بايد مراعات 
خصوصيت زمان و احتياج شود، اگر مثاًل وضع مملكت از حيث اقتصاد ضعيف است و فعاًل 
ضرورتی كه اقتضای تقدم اعلم در حقوق را نمايد )وجود ندارد(، اعلم در اقتصاد مقدم است. 
8. آيا مدت خالفت مادام العمر است و يا موقت، دو وجه بايد مورد بررسی و تحقيق قرار 
گيرد، وجه اول اينكه فرد مادام كه مورد شايستگی است واليت دارد و نمی توان او را عزل 
نمود، بنابراين شبيه به جمهوری مادام العمر می شود. وجه دوم چون كه خليفه ولو اينكه عادل 
است ولی انسان است، ممكن است به تدريج موقعيت خود را تثبيت كند و فردی مستبد از 
كار درآيد و عزلش هم در آن )هنگام( يا ممكن نباشد و يا محذورات ديگری پيدا كند، عالوه 
بر اينكه ممكن است در زمان تصدی او فردی ديگر حائز شرايط تقدم شده باشد، در رشته از 
رشته های اعلم شده باشد، بنابراين از اول مدت را موقت قرار دهيم و پس از فرا رسيدن مدت، 
زبدگان ملت تجديدنظر كنند، اگر به صالحيت باقی بود، دو مرتبه انتخاب شود و اال اصلح 
انتخاب شود. در همين جا مسئله ديگری بايد مورد تحقيق واقع شود كه آيا خليفه مذكور تا 
چند مرتبه می توان انتخابش كرد و در اين موضوع بايد مالحظه شود كه به طرزی عمل گردد 
كه استبداد پيش نيايد. اينها مطالبی است مربوط به واليت كه بايد مورد توجه واقع شود و 
من در سابق تحقيقاتی در اين زمينه كرده ام ولی ناتمام افتاده است و وضع مزاجی ام قسمی 
است كه اميد به اكمال آن ندارم، باشد كه شما در اين زمينه كاری كنيد، بعضی از اين مطالب 
را خدمت حاج آقا عرض نموده ام، اگر شما تمامی اين هفت موضوع را و موضوعات آتيه را 

بنويسيد، به ايشان بدهيد و از ايشان نظريه بخواهيد، خوب است. 
و مطالب ديگری در اين موضوع هست از قبيل: ]1.[ تقسيم وظايف حكومتی 2. شرايط 
رؤسای ادارات 3. حدود مسئوليت آنان 4. وظايف و مسئوليات حاكم 5. وظايف و مسئوليات 
ملت در مقابل حاكم 6. سيره حاكم 7. ماليات اســالمی و اموال عمومی كه غير از خمس و 

زكات، اقالم مهمی هست امثال خراج، جزيه، انفال، اوقاف عام و غيرها. 
من خيال می كنم رئوس مطالبی كه ذكر كردم شما را به تحقيقات زيادی كمك كند و با 

مراجعه به كتاب و سنت، ابواب حكومت بر شما باز گردد. 
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زمينه های نگارش کتاب کشف اسرار 
و پاسخ امام خمينی به افکار انحرافی حکمی زاده

ميثم عبداللهی 
چکيده

علی اكبر حكمی زاده كتاب اسرار هزارساله را در شهريور 1322 با ادبياتی بسيار سخيف 
در نقد آموزه های دينی شيعه، با كمك كسروی منتشــر ساخت. اين كتاب جنجال زيادی 
به پا كرد و جوابيه های مختلفی بر اين كتاب نوشته شد و نشريات مختلفی به پاسخگويی به 
آن كتاب مشغول شدند. مهم ترين جوابيه كتاب كشف اسرار نوشته امام خمينی بود كه در 
فروردين 1323 منتشر گرديد و به طور مبسوط و مستند به پاسخگويی به شبهات كتاب 
حكمی زاده و شبهات وهابيت پرداخت و به عنوان پاسخ رسمی حوزه قم به آن شبهات منتشر 
شد. پاسخ های امام كه در آن زمان از مدرســين برجسته و جوان حوزه قم بودند، به قدری 
قوی و محكم بود كه حكمی زاده و كسروی هيچ واكنشــی به آن نشان ندادند. حكمی زاده 
بعد از نوشتن كتاب اسرار هزارساله و جنجالی كه در فضای جامعه به پا كرد، برای هميشه 
منزوی شــد و از كارهای فكری كناره گرفت و در خفا به فعاليت های اقتصادی روی آورد 
و از كارهای افراطی دوران جوانی اش فاصله گرفت و ســال ها بدون حاشيه به فعاليت های 
اقتصادی پرداخت و تا بعد از پيروزی انقالب اسالمی هم زنده بود ولی كمتر كسی از سابقه 
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او اطالع داشت تا اينكه در سال 1366 در تهران درگذشت. از آنجايی كه زمينه های ورود 
امام به حوزه سياسی در پاسخ به افكار انحرافی حكمی زاده در كتاب كشف اسرار متجلی است 
بازخوانی زمينه های ظهور اين جريان برای فهم بخش مهمی از تاريخ تحوالت سياســی- 

اجتماعی ايران اهميت دارد. 
کليدواژه ها: جريان انحرافی، سلفی گری در شــيعه، انديشه سياسی اسالم، نهضت امام 

خمينی، كشف اسرار 

مقدمه 
در تاريــخ معاصر ايــران جريانات 
مختلفی درصدد بودنــد كه ايمان دينی 
مردم را متزلزل كرده و جذب تفكرات 
انحرافی خود كنند و اينگونه راه را برای 
سيطره استعمار و استبداد در كشور هموار 
ســازند. از فعال تريــن و مؤثرترين اين 
جريانات، جريان »شبه سلفی« است كه 
از شبهات سران وهابيت مانند ابن تيميه 
و محمدبن عبدالوهاب عليه شيعه تقليد 
می كردند. اين جريان در ايران، اگر چه 
عمومًا نســبت خود با وهابيت را پنهان 
كرده و شــبهات را از نبوغ خود معرفی 
می كردند ولی با كمترين دقتی معلوم بود 

كه شبهات وهابيت را با تعابير جديد و در رسانه های مختلف بازتوليد می كنند. 
جريان شبه سلفی شيعه، از دوران پهلوی يكی از محل های اصلی شبهه پراكنی عليه روحانيت 
شيعه گرديد و ذهن جوانان را هدف گرفت و تالش می كرد تا بذر ترديد و تزلزل نسبت به عقايد 
دينی را در دل آنها بكارد. اين تفكرات در ايران، در دوره رضاشاه به اوج خودش رسيد و توسط 
افرادی چون سيد اسداهلل خرقانی، شريعت سنگلجی، احمد كسروی، و بعدها، سيد ابوالفضل 
برقعی، حيدرعلی قلمداران و... ترويج می شد. علما و روحانيت هم زير فشار و اختناق دوره پهلوی، 

يا اجازه نداشتند كه به اين شبهات پاسخ دهند يا به سختی به اين شبهات پاسخ می دادند. 
جريان شبه سلفی در ايران، به  رغم ادبيات هتاكانه و تندی كه عليه معتقدات شيعه به كار 



13
1

13
98

ن 
ستا

  زم
  6

ه 2
مار

  ش
م 

ده
 هف

ال
  س

وم 
ه س

ور
د

ی ...
مین

م خ
 اما

سخ
و پا

رار 
 اس

ف
کش

ب 
کتا

ش 
گار

ی ن
ه ها

مین
ز

می برد حرف نويی بــرای گروندگان به اين 
آيين نداشتند و همين خأل باعث شده بود اين 
جريان معموالً دوران كوتاهی برای گذار به 
جريانات انحرافی به حساب آيد و افرادی كه 
در دام آنها می افتادند، بعد از مدت كوتاهی 
يا جذب جريانات ماركسيستی چپ، يا جذب 
جريان روشنفكری ليبرال يا به الحاد كشيده 
می شدند. كسروی كه يكی از سردمداران اين 
جريان بود در نهايت به ايجاد فرقه ای به نام 
»پاكدينی« و دين جديد رسيد. او كه با شعار 
مبارزه با فرقه گرايــی مذهب، به جنگ دين 
آمده بود پس از مــدت كوتاهی خود تبديل 
به يكی از متعصب ترين و منحرف ترين فرقه 

شبه دينی در ايران شد و در ترويج افكار انحرافی خود تا به حدی پيش رفت كه يكم دی ماه 
هر سال را روز عيد و جشن كتاب سوزی در ايران نام نهاد. پيروان افكار ارتجاعی كسروی در 
اين روز اغلب كتاب هايی را كه به زعم خود به حال مردم نامناسب تشخيص می دادند، جمع 
كرده و به آتش می كشيدند و دور اين آتش به رقص و پايكوبی می پرداختند. كسروی در 

توجيه اين عمل ابلهانه در رساله يكم دی ماه و داستانش می نويسد: 
چنانكه خوانندگان می دانند ما يكم دی ماه )يا روز يكم زمستان( را عيد 
گرفته در آن روز در همــه جا كتاب هايی را می ســوزانيم. اين كار را چرا 
می كنيم؟... كتاب ها را چرا می ســوزانيم؟ برای اينكه آنها را سرچشــمه 
بدبختی ها می شناسيم و به ياری خدا و به خواســت او، به خشكانيدن آن 
سرچشمه می كوشيم... ما به اين كار بی مقدمه برنخاسته ايم. ما سال هاست 
در اين راه می كوشيم و تاكنون صد گفتار بيشتر نوشته ايم و نشان داده ايم كه 
مايه بدبختی اين مردم انديشه های پريشان و بدآموزی های فراوانيست كه 
در كتاب ها و مغزها جا گرفته. اين را با دليل های بسيار، روشن گردانيده ايم.1
كسروی دشمن ادبيات غنی فرهنگ ايرانی بود و چون نســبت به فهم معانی پربار اين 
فرهنگ جهل مطلق داشــت آن را بنياد بدبختی اين مردم می دانست و معتقد بود عامل 

1. احمد كسروی، يكم دی ماه و داستانش، تهران، پايدار، 1337. 
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عقب ماندگی ايران آن بدآموزی هايی اســت كه از كتاب ها يا از روزنامه ها ياد می گيرند.1 
بنابراين وجه مشترك جريان شبه سلفی با جريانات روشــنفكری چپ و راست در ايران، 
مقابله با اسالم ناب و آثار دانشمندانی بود كه به نوعی اين معارف غنی اسالمی را در جامعه 

منتشر می كردند.  
علی اكبر حكمی زاده، روحانی جوان و آقازاده ای كه آينده درخشانی برای او در حوزه  قم 
انتظار می رفت، جذب كسروی گرديد و كم كم عقايدش متزلزل شد. حكمی زاده مجله همايون 
را در ســال های 1313 و 1314 در ابتدا با رويكرد نقد دينی منتشر كرد ولی به مرور زاويه 
بيشتری با دين گرفت و آن نشريه به كانون ترويج افكار كسروی تبديل شد و همين باعث 
گرديد كه اين مجله خيلی زود تعطيل شــود. حكمی زاده كم كم به يك شخصيت ضد دين 
تبديل شد كه قصد داشت خود را وقف مبارزه با تشــيع كند و كتاب اسرار هزارساله را در 
شهريور 1322 با ادبياتی بسيار تند در نقد بسياری از آموزه های دينی شيعه منتشر ساخت و 

به زعم خود، اين مذهب را به چالش كشيد و روحانيون را به تقابل فراخواند. 
جوابيه های مختلفی بر اين كتاب نوشته شد و نشريات مختلفی به پاسخگويی به آن كتاب 
مشغول شدند ولی مهم ترين جوابيه، كتاب ارزشمند كشف اسرار نوشته امام خمينی بود كه 
در فروردين 1323 منتشر گرديد و به طور مبسوط و مستند به پاسخگويی به شبهات آن 
كتاب و شبهات وهابيون عليه شيعه پرداخت. اين كتاب اولين اثری است كه امام خمينی)ره( 
در آن با صراحت سخن از اسالم سياسی و حكومت اسالمی به ميان آورده و درباره جزييات 

آن بحث كرده است. 
در اين مقاله برای درك شرايط و زمينه های نگارش كتاب كشف اسرار، شناخت علی اكبر 
حكمی زاده، سابقه خانوادگی او و پدرش و پدربزرگش، دوران تحصيل حكمی زاده در حوزه 
قم، نحوه ارتباط گيری اش با كسروی و ســيری كه او طی كرد تا به يك شخصيت ضد دين 
مبدل گشت، اهميت دارد. سپس به معرفی مجله همايون خواهيم پرداخت و درباره كسانی 
كه آن را تأسيس كردند و افرادی كه در آن مقاله می نوشتند و سيری كه مجله همايون در راه 
انحراف پيمود و گزيده ای از مقاالت حكمی زاده و سايرين در اين مجله و دليل تعطيل شدن 
آن سخن گفته می شود. در نهايت كتاب اسرار هزارساله را معرفی كرده و بازتاب هايی كه اين 
كتاب در جامعه داشت، كتاب هايی كه جريان روشنفكری در حمايت از اين كتاب نوشتند، 
بازتاب هايی كه اين كتاب در حوزه قم داشت و معرفی اجمالی جوابيه هايی كه بر اين كتاب 

نوشته شد، خصوصاً كتاب كشف اسرار بيان خواهد شد. 

1. همان، ص1. 
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حکمی زاده، زندگی و زمانه وی 
علی اكبــر حكمــی زاده فرزنــد آقا شــيخ مهدی 
پايين شــهری قمی فرزند آخوند مالعلی اكبر حكمی 
يزدی در خانــواده ای روحانی متولد شــد و پدرش و 
پدربزرگــش از علمای صاحب نام و خوشــنام قم در 
عصر خود بودند. آخوند مال علی اكبر ِحَكمی پدربزرگ 
علی اكبر حكمی زاده اســت و نام و شهرت پدربزرگ 
را بر نوه گذاشــتند. مال علی اكبر حكمی فرزند شــيخ 
محمدمهدی يزدی عالمی بزرگ و حكيمی برجسته بود. 

او در تهران بيشترين استفاده را در محضر درس فلسفه آيت اهلل ميرزا محمدرضا قمشه ای 
برد و در حكمت به مقام بلندی رســيد و به »ِحَكمی« معروف گرديد. در فقه و اصول نزد 
آيات ميرزا ابوالقاسم كالنتر و ميرزا محمدحسن آشتيانی تلمذ كرد و از آيت اهلل آشتيانی 
اجازه نامه اجتهاد دريافت نمود. سپس به قم مهاجرت كرد و برای هميشه در آنجا سكونت 
گزيد و به تدريس علوم دينی پرداخت و از ميان شاگردانش می توان شيخ محمدعلی قمی 
)فرزند محمدجعفر( را نام برد كه كتاب رسائل را نزد استادش آموخت. مال علی اكبر در 
روز 22جمادی الثانی1322ق )مطابق 13شــهريور 1283ش( درگذشت و در قبرستان 
شيخان مدفون گرديد. از وی تأليفاتی به جای مانده كه می توان به اين چند اثر اشاره كرد: 

1. رضاعيات )ترجمه فارسی رساله الرضاع شيخ انصاری( 2. شرح شواهد الربوبيه 3. شرح 
بدايع االصول 4. حاشيه به رسائل 5. حاشيه به مكاسب.1 

1. آغابزرگ طهرانی، نقباء البشر فی القرن الرابع عشر، محققين: سيد عبدالعزيز طباطبايی و محمد طباطبايی بهبهانی، 
مشهد، دارالمرتضی للنشر، 1404ق، ج4، ص1608-1607؛ سيد محسن امين ، اعيان  الشيعه، بيروت، دارالتعارف 
للمطبوعات ، 1406ق، ج 8، ص176؛ مينا احمديان، شــيخان قم: زندگينامه بزرگان مدفون در شيخان كبير )گلزار 
شيخان(، قم، دليل ما، پاييز 1383، ص143-142. الزم به ذكر است كه عالم ديگری نيز به نام »ميرزا علی اكبر حكمی 
يزدی«، در قم می زيست كه مشهورتر است و بيشتر به عنوان استاد امام خمينی در رياضيات شناخته می شود و نبايد 

با شخص پيش گفته اشتباه شود. شرح حال آن عالم برجسته را به اجمال در اينجا ذكر می كنيم: 
آيت اهلل ميرزا علی اكبر ِحكمی يزدی  معروف به »حكيم الهی« و متخلص به »تجلی« فرزند ميرزا ابوالحسن تاجر 
اردكانی و متولد سال 1264ق )1227ش( در شهر يزد بود. ايشــان سال ها در حوزه های مختلفی چون اصفهان و 
تهران و سپس قم به تحصيل و تدريس پرداخت و در رياضيات و فلسفه از شخصيت های شاخص به شمار می رفت. 
در درسش علمای بزرگ حوزه قم حاضر می شدند و از او استفاده می كردند؛ چون امام خمينی، و آيات محمدعلی 
شاه آبادی، سيد احمد خوانساری، سيد محمدتقی خوانساری، محمد كبير قمی، محمدتقی اشراقی، سيد علی يثربی، 
ميرزا ابوالحسن شعرانی، سيد ابوالحسن رفيعی قزوينی، شهاب الدين مرعشی، محمدعلی اراكی، سيد محمود روحانی 
قمی و... امام خمينی درباره اش فرمود: »مرحوم آقا ميرزا علی اكبر يزدی كه يكی از فالســفه بزرگ و مردی عالم 
و صادق و پرهيزكار بود...« از ايشــان تأليفات متعددی هم بر جای مانده كه اكثر آنها در باالترين مباحث فلسفی 
و حكمی است. ايشان در اواخر سال 1344ق )1305ش( در قم درگذشــت و در قبرستان شيخان در جوار مزار 
جناب زكريا بن آدم مدفون گرديد. )برای دانستن شرح حال ايشان رك: محمدقاسم بهجت، استادان امام: مروری 
بر زندگی، آثار و انديشه ها، تهران، مركز اسناد انقالب اسالمی، اول، بهار 1385، ص171-129؛ قدرت اهلل عفتی، 
اساتيد و مشايخ امام خمينی)ره( )زندگينامه(، قم، مارينا، تابستان 1393، ص163-157؛ امام خمينی، تفسير سوره 
حمد، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی، تهران، عروج، 1392، ص188-187؛ صحيفه امام، تهران، مؤسسه 
تنظيم و نشر آثار امام خمينی، 1378، ج18، ص71 و ج19، ص427؛ شيخ آغابزرگ طهرانی، الذريعه الی تصانيف 

الشيعه، اسماعيليان قم و كتابخانه اسالميه تهران ، 1408ق، ج 7، ص59؛ مينا احمديان، همان، ص138-141( 
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پدر علی اكبر حكمــی زاده آيت اهلل آقا 
شيخ مهدی پايين شهری قمی فرزند آخوند 
مالعلی اكبر ِحَكمی يزدی اســت كه در 
ســال 1280ق يا 1281ق در شهر قم به 
دنيا آمد. تحصيالت علوم دينی را در قم 
آغاز كرد و ادامه آن را در تهران نزد ميرزا 
ابوالحسن جلوه پی گرفت و در علوم عقلی به مرتبه بااليی رسيد. سپس در سال 1311ق راهی 
سامرا گرديد و در آخرين سال عمر ميرزای شيرازی )متوفی 1312ق( در درس او شركت 
كرد و سپس به نجف رفت و از محضر درس ميرزا محمدتقی شيرازی، سيد محمد فشاركی، 
ميرزا حسين خليلی تهرانی، آخوند خراسانی و... استفاده كرد. نيز در زمره شاگردان خاص 
محدث نوری قرار داشت و در تصحيح و مقابله مستدرك الوسائل همراه شيخ علی زاهد قمی 

به استادش كمك می كرد. 
در سال 1322ق به قم بازگشــت و به تدريس و رفع دعاوی و حل مشكالت و اختالفات 
مردم پرداخت و پناهگاه مردم گرديد. آقا شيخ مهدی از مقدسين برجسته حوزه قم و نيز مدير 
مدرسه رضويه بود و به تدريس هم اشتغال داشت و مدرسه رضويه در دوران مديريت شيخ 
مهدی، پررونق بود و مهم ترين مدرسه در حوزه قم به شمار می رفت. مدرسه رضويه تا پيش 
از ورود شيخ مهدی به آن، مدرسه ای خرابه بود كه پس از آن، هم از حيث ساختمان و هم از 
حيث برنامه و شاگردان و اساتيد، رشد چشمگيری كرد و به قوی ترين مدرسه علميه در شهر 

قم تبديل شد و شيخ مهدی زحمات بسياری را در راه بازسازی ساختمان آن متحمل شد. 
مرحوم شيخ شريف رازی درباره اش چنين می نويسد: 

اين بزرگوار نورانی... به تمام معنــا از مصاديق »عالم الذی يذّكركم اهلل 
رؤيته« بود. در قدس و تقوا، زهد و ورع، علم و عمل، صفا و وفا كم نظير بود. 
معاصران ايشان كراماتی برای او نقل می كنند. يكی از آنها دست بابركت 
و شفابخش ايشان بود كه غالباً به هر مريض و صاحب دردی می رسيد، شفا 
می يافت. مردم پايين شــهر قم نوعاً عقرب گزيده را و مار گزيده را خدمت 
ايشان می بردند. انگشتر يا دست خود را به موضع نيش و درد گذارده، فوراً 

سم بيرون آمده و آن شخص مبتال از مرگ نجات پيدا می كرد.1
آيت اهلل شيخ عبدالكريم حائری يزدی، در سفر زيارتی كه در رجب سال 1340ق )نوروز 

1. شيخ محمد شريف رازی، گنجينه دانشمندان، تهران، اسالميه، 1352، ج1، ص117. 

جريان شبه سلفى در ايران، اگر چه 
عمومًا نسبت خود با وهابيت را پنهان 
كرده و شبهات را از نبوغ خود معرفى 
مى كردند ولى با كمترين دقتى معلوم بود 
كه شبهات وهابيت را با تعابير جديد و 

در رسانه هاى مختلف بازتوليد مى كنند
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1301ش( به قم داشت، شيخ مهدی ميزبانش بود چراكه در عراق در درس ميرزا محمدتقی 
شيرازی هم درس بودند و سابقه رفاقت داشتند. علمای قم در منزل شيخ مهدی به ديدار 
حاج شيخ رفتند و از ايشان دعوت كردند كه در قم بماند و حوزه قم را تأسيس كند و خود 
شيخ مهدی نيز بر اين مسئله اصرار داشت. در نهايت شيخ عبدالكريم پذيرفت و شالوده بنای 
عظيم حوزه قم، در خانه شيخ مهدی نهاده شد. در تمام مدت حضور شيخ عبدالكريم حائری 

در حوزه قم، ارتباط بسيار خوبی بين شيخ مهدی و شيخ عبدالكريم برقرار بود. 
شيخ مهدی در نجف با دختر آيت اهلل سيد ابوالحسن طالقانی )خواهر آيت اهلل سيد محمود 
طالقانی( ازدواج كرد و صاحب چند فرزند شد كه علی اكبر حكمی زاده يكی از آنهاست. شيخ 

مهدی به خاطر پاره ای اختالفات از همسرش جدا شد و تا آخر عمرش ازدواج نكرد. 
علی اكبر حكمی زاده در چنين خانواده ای در شــهر قم متولد شــد و اصالتــاً يزدی بود. 
حكمی زاده از طالب حوزه علميه قم و معمم بود و در مدرسه علميه رضويه- كه پدرش آنجا 
را مديريت می كرد- حجره داشت. او نزد آيات آقا ناصرالدين قمی، شيخ محمدرضا يزدی 
و ميرزا علی اصغر اشعری قمی درس خواند و از محضر ميرزا خليل كمره ای و شيخ حسين 
عالمه قمی استفاده كرده و دوستان هم مباحثه اش شــيخ محمد شاهرودی و شيخ مهدی 
منصوری قمی بودند.1 حكمی زاده از حيث علمی در زمره فضالی جوان حوزه قم به شــمار 
می رفت و شرحی به كتاب كفايه االصول آخوند خراسانی نوشت كه حاكی از توانايی علمی 

او بود.2 
در آن زمان آيت اهلل سيد حسين بَُدال با حكمی زاده هم حجره بود و آيت اهلل سيد محمود 
طالقانی- دايی اش- در نزديكی حجره آنها، حجره داشــت و اين سه با هم دوست صميمی 
بودند. حكمی زاده روزها برای درس و بحث در حجره بود و شب ها به خانه پدرش می رفت.3 
حكمی زاده در بعضی از ايام سال در مدرسه رضويه منبر می رفت و شخصيت های مهم قم 
پای منبرش می آمدند. شيخ مهدی پايين شهری، هر سال در روز عاشورا در مدرسه رضويه 
مجلس عزاداری بزرگی برپا می كرد كه آيت اهلل شيخ عبدالكريم حائری و ساير علمای بزرگ 
قم، در آن شركت می كردند و چند سال ســخنرانی آن مجلس به عهده حكمی زاده جوان 
بود كه روضه خوانی می كرد و در نهايت به صورت دسته عزاداری سينه زنی به سمت حرم 

1. ســيد عليرضا ريحان يزدی، آينه دانشــوران، مقدمه و تعليق: ناصر باقری بيدهندی، قم، كتابخانه عمومی 
حضرت آيت اهلل العظمی مرعشی نجفی)ره(، 1372، ص334 و 371؛ رســول جعفريان، جريان ها و سازمان های 

مذهبی- سياسی ايران: سال های 1320 تا 1357، تهران، علم، 1392، ص52. 
2. هفتاد سال خاطره از آيت اهلل سيد حسين بدال، تهران، مركز اسناد انقالب اسالمی، 1378، ص196. 

3. همان، ص28 و 33. 
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می رفتند و اكثر افراد اين دسته را علما و فضالی حوزه تشكيل می دادند.1
حكمی زاده به شدت اهل زهد و و تقوا بود و اصرار داشت كه هيچ كالمی جز قرآن و دعا 
از دهانش خارج نشود و برای جلوگيری از سخن نسنجيده، ريگی در دهانش می گذاشت تا 

كمتر سخن بگويد و حرف سنجيده بزند.2 

آغاز انحراف
حكمی زاده به همراه دو دوستش طالقانی و بدال تابستان ها به تهران می رفتند و در جلسات 
هفتگی پدربزرگش، آقا سيد ابوالحسن طالقانی شركت می كردند. آقا سيد ابوالحسن طالقانی 
روزهای جمعه جلسات مذهبی داشت كه در خانه همسايه اش حاج عباسقلی بازرگان )پدر 
مهندس مهدی بازرگان( برگزار می شد و بحث های آزادی در آنجا برقرار بود كه جوان ها 
شركت می كردند و سؤاالتشان را می پرسيدند. اما در حاشيه مجلس، عده ای هم به مطامع 
ديگر حضور می يافتند و جوانــان را جذب جريان های انحرافی كــرده و آنها را به مجالس 
خودشان دعوت می كردند. در همين جلسات حكمی زاده كم كم به سمت انحراف از عقايد 
شيعه، گام برداشت و در تهران، گاهی به كليسا و گاهی به كالج امريكايی دعوت می شد و به 

احمد كسروی گرايش پيدا كرد و با كسروی ارتباطاتی 
برقرار نمود. به سرعت اين ارتباطات وثيق شد و حتی 
چند بار كسروی را كه در آن زمان هنوز معمم بود و 
انحرافاتش علنی نشده بود، به حجره اش در مدرسه 
رضويه برد و دوستانش مانند بدال را نيز با او آشنا كرد. 
كسروی آدرس آنها را يادداشت كرد و مجله پيمان را 
برای آنها ارسال می كرد تا آنها را به سوی خود جذب 
كند. حكمی زاده روز به روز ارتباطاتش با كسروی و 
سپس با شريعت ســنگلجی محكم تر شد و از اسالم 

بيشتر فاصله گرفت.3 

1. همان، ص86. 
2. همان. 

3. همان، ص29، 34، 36، 213-195؛ »حالوت محبــت او را از خاطر نمی برم: مــروری بر تبار و خاطرات 
دوران تحصيل آيت اهلل طالقانی در گفت وگويی منتشرنشده با آيت اهلل سيد حسين بدال«، مجله يادآور، ش9-12، 
تابستان 1391، ص36-34؛ سيد حسين بدال، »كشف اسرار و زمينه پيدايش آن«، مجله كيهان انديشه، فروردين 
و ارديبهشت 1369، ش29، ص167-166؛ عمادالدين باقی، »اسرار كشف االسرار«، مجله شهروند امروز، خرداد 

1387، ش49، ص55. 

احمد کسروی
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قديمی ترين گزارشی كه درباره حكمی زاده وجود دارد، مربوط به مرحوم ريحان يزدی 
است و او حكمی زاده را در سال 1313 كه درصدد انتشار مجله همايون بود، ديده و از او چنين 

ياد كرده است: 
او خود، صاحب اثر است و بعض نبشته هايش به چاپ رسيده و در اين 

اوقات، مجله همايون نيز به مسئوليت مشاراليه در شرف انتشار است.1
حكمی زاده بعد از اينكه در عقايدش متزلزل شــد از تحصيل در حوزه قم كناره گرفته، از 
سلك روحانيت خارج شده و مدتی در قم كاسبی می كرد و مغازه بقالی داشت.2 شيخ مهدی 
پايين شهری از اينكه می ديد سفرهای پسرش به تهران مقدمه انحرافش شده، از اين سفرها 
ابراز ناراحتی می كرد ولی نمی توانست جلوی سفرهای پسرش را بگيرد و پسر هم به سخنان 

پدر اعتنايی نكرده و راهی تهران گرديد.3

سکونت در تهران 
حكمی زاده بعد از مدتی ساكن تهران شد و ارتباط با افراد منحرف مانند كسروی و شريعت 
سنگلجی و حضور در محيط های بی بند و بار، تفكراتش را دگرگون ساخت و از افراط به تفريط 
كشيده شد. او برای ســكونت در تهران يك آپارتمان نيمه كاره را اجاره كرد و در همان جا 
سكونت گزيد و تا مدت ها كارگران ساختمانی در همان ساختمان كار می كردند و حكمی زاده 
و همســرش ناچار بودند كه دائم درها را ببندند و پرده ها را بكشند. آيت اهلل بدال كه برای 
ديدن او به منزلش رفته بود، از اوضاع او ناراحت شده و به او گفت كه چرا همسرت را به اينجا 
آوردی كه انواع و اقسام كارگران دائم در آن مشغول كار هستند و احتمال دارد كه هر نوع 
آدمی در ميان اينها باشد. تو كه به خاطر مراقبت بيش از حد كه نامحرم همسرت را نبيند، 
يك فرزندت را از دست دادی! چطور شده كه االن عقيده ات عوض شده؟! حكمی زاده در 

جواب گفت: مهم نيست و اينها با ما كاری ندارند.4 
بعد از فوت آقا شيخ مهدی پايين شهری، مســئول كتابخانه مدرسه رضويه سيد محمد 
صحفی، نزد حكمی زاده رفت و به او گفت كه شش جلد كتاب جواهراالصول با چاپ قديم 
از منزل پدرتان برای كتابخانه مدرسه آورده اند كه سه تايش وقف نامه دارد و بقيه ندارد. 

1. سيد عليرضا ريحان يزدی، همان، ص334. 
2. سيد محمدتقی حسينی ورجانی، »چهل سال خاطرات عبرت آموز-10: آيت اهلل شيخ محمد خالصی و تأثير او 

 http://h-varjani.blogfa.com/post-53.aspx :بر قلمداران«، وبالگ قرآنيان، به آدرس
3. هفتاد سال خاطره از آيت اهلل سيد حسين بدال، همان، ص207-208. 

4. همان، ص210. 
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تكليف آنها را مشــخص كنيد يا آنها را به من 
بفروشيد تا وقف كتابخانه كنم يا خودتان آنها را 
وقف كنيد. حكمی زاده جواب داد كه تمام شش 
جلد كتاب را به من بدهيد تــا آنها را به همراه 
ديگر كتاب های پدرم به تهران ببرم و در جشن 
كتابسوزان كسروی- كه در روز يكم دی ماه هر 
سال برگزار می شد- بسوزانم! صحفی متعجب و 
عصبانی از اين حرف، حاضر نشد كتاب ها را به 
حكمی زاده تحويل دهد. مرحوم شيخ مهدی كه پيش بينی می كرد بعد از مرگش، علی اكبر 
تصرفات نادرستی در كتابخانه اش بدهد، با هوشــياری، تدابيری انديشيده بود و به ساير 
بازماندگانش سپرد و جلوی سوء استفاده  پسرش را گرفت و كتابخانه اش هم به طور كامل 

محفوظ ماند.1 

کناره گيری از کارهای فکری 
حكمی زاده در سال 1322 كتاب انحرافی اســرار هزارساله را در نقد عقايد شيعه نوشت 
و رديه های مختلفی بر آن نوشته شد كه معروف ترين آنها كتاب كشف اسرار نوشته امام 
خمينی است. حكمی زاده در زمان نوشتن كتاب اسرار هزارساله، در تهران سكونت داشت و 

كارمند وزارت كشاورزی بود.2
كتاب اسرار هزارساله معروف ترين و مهم ترين و البته آخرين كتابی بود كه حكمی زاده 
نوشته بود و رديه های متعددی بر آن كتاب نوشته شد و نفرت عمومی نسبت به حكمی زاده 
و تفكر وهابی زده اش به وجود آمد. او بعد از انتشــار اين كتاب، برای هميشه منزوی شد و 
از كارهای فكری كناره گرفت و مدتی به امريكا رفت و وقتی بازگشــت، وارد فعاليت های 
اقتصادی گرديد. او تا چند سال بعد از پيروزی انقالب اســالمی هم زنده بود و بدون هيچ 
گونه تظاهری در تهران زندگی می كرد.3 او در نهايت وارد كار مرغداری شد و در كرج به 

1. همان، ص213-212؛ »حــالوت محبت او را از خاطر نمی برم: مروری بر تبــار و خاطرات دوران تحصيل 
آيت اهلل طالقانی در گفت و گويی منتشرنشده با آيت اهلل سيدحسين بدال«، همان، ص36. 

2. محمد رفيعی طالقانی، »اسالم سلفی: پيش خريد نمودن علی اكبر حكمی زاده دين اسالم را از احمد كسروی«، 
مجله آيين اسالم، 1323/2/16، ش8، ص4. 

3. گفت وگوی نگارنده با دكتر موسی حقانی كه ايشان از سيد مهدی طالقانی فرزند آيت اهلل طالقانی نقل كردند. 

حكمى زاده در سال 1313 امتياز 
همايون  نام  به  دينى  ماهنامه اى 
و  امتياز  صاحب  كه  گرفت  را 
مديرمسئول آن، خودش بود و محمد 
همايون پور هم در شناسنامه، »مؤسس 
و مدير داخلى« معرفى شده بود و 
سيد محمود طالقانى و سيد حسين 

بدال عضو هيئت تحريريه اش بودند
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مرغداری و توليد جوجه پرداخت و از حيث مالی پيشرفت هايی كرد.1
حكمی زاده در جوانی با خواهر آيت اهلل ميرزا علی اصغر اشعری قمی ازدواج كرد. آيت اهلل 
بدال بعد از انحراف حكمی زاده، به آقای اشــعری گفته بود كه بودن خواهر شما در منزل 
حكمی زاده خالف شرع است. اشعری گفته بود كه اگر يك نفر ديگر غير از شما چنين شهادتی 

بدهد، من خواهرم را از خانه حكمی زاده می آورم ولی كسی چنين شهادتی نداد.2 
حجت االسالم محمدحسين اشــعری فرزند مرحوم آيت اهلل علی اصغر اشعری قمی، كه 
حكمی زاده شوهر عمه اش بود، به نكات مهمی درباره اوضاع فكری و زندگی حكمی زاده در 
سال هايی كه از كارهای فكری كناره گرفته بود و به كارهای اقتصادی مشغول بود اشاره دارد 
كه حكايت از تعديل تفكرات حكمی زاده در آن ســال ها دارد. حجت االسالم محمدحسين 

اشعری می گويد: 
پدرم می گفت: من بــرای آن كه نفهمم كه تكليف من نســبت به اين 
شــخص چه بايد باشــد، كتاب او را نخواندم. گويا امام خمينی هم درباره 
وی با پدرم صحبت كرده بود. يك سالی در يكی از روستاهای ساوه بودم و 
نوجوان بودم، پدرم هم آنجا بود. در زدند و گفتند: آقای حكمی آمده، پدرم 
گفت: بگوييد بيايد. حكمی زاده دم در ايستاد و به پدرم خيلی احترام كرد و 
گفت از چه دری وارد شود؟ پدرم گفتند: از در صداقت. ايشان آمد و غير 
از احوال پرسی هيچ صحبتی نكرد و رفت. من مكرر به منزل عمه ام می رفتم، 
ايشان كاماًل پذيرايی می كرد و استنكاری نسبت به مسائل دينی در مقابل 
ما نداشــت. گاهی تعارف ماندن هم می كرد. يك مرتبه به من گفت: اگر 
عمه شــما می خواهد مكه و كربال برود، من مانعش نيستم و هزينه اش را 
می دهم و مسائل ايشان را به عهده نمی گيرم. در سفر ديگری كه به منزلش 
رفتم، ايشــان به من گفت: من كتاب های مرحوم پدرم را كه می فروختم، 
چند كتاب، رويش وقف نوشته بود. نمی دانم اين نوشته سندی برای وقف 
است يا نه؟ با اين حال اينها را جدا گذاشتم، ببر و ببين تكليف شرعی هر چه 
هست عمل كن. در يك ســفر ديگری كه به منزلش رفتم، از مكه پرسيد، 
گفت: خيلی دلم می خواهد مكه بروم، اگر مســئله ذبح برای من حل شود، 
به مكه می روم، اين گوسفندها آنجا تلف می شوند. دخترش كه به انقالب 

1. هفتاد سال خاطره از آيت اهلل سيدحسين بدال، همان، ص209.
2. همان، ص196.
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خيلی عالقه مند بود و در ايام جنگ، در بيمارستان ها خدمت می كرد و پدر 
مانعش نبود، يك بار با عمه ام آمدند منزل ما. عمه ام مقيد به نماز و زيارات 
بود. آن دختر هم همراهش بود.1 ... نيمه شب كه بلند شدم برای نماز، ديدم 
كه اين دختر در اتاق نماز شب می خواند. اين مربوط به قبل از انقالب است. 
من به نماز خواندن خودش برخورد نكرده بودم، و معنايش اين نيست كه 
نماز نمی خواند، به عكس من او را ُمْظهر به تدين می ديدم. ايشان شغلش 
مرغداری بود و زمانی بهترين كارشناس مرغدار در دنيا شناخته شده بود 
و برای آموزش به كشورهای مختلف دعوتش می كردند و می رفت. پسر و 
نوه اش هم اكنون در همين شغل هستند. از نظر مالی هم فردی مقيد بود... 
وی در 66/7/11 درگذشت و در بهشت زهرا دفن شد. در مجلس ختم او 
اخوی زاده آقای اشعری منبر رفت. من هم زمانی با امام خمينی راجع به او 
صحبت كردم و امام كه شنيد او هنوز زنده است، با شگفتی به حرف های 

من گوش می داد.2 

درگذشت
علی اكبــر حكمــی زاده در روز 11مهر1366 در تهران درگذشــت و فــردای آن در 

بهشت زهرا، قطعه 104، رديف 45، شماره 3 مدفون گرديد.3

تأليفات
حكمی زاده عالوه بر انتشار مجله همايون، دارای تأليفاتی نيز بود كه فهرستی كه نگارنده 

به دست آورد، به اين شرح است: 
1. حاشيه بر كفايه االصول كه چاپ نشده است. 

2. دستور ازدواج
3. آئين پاك4

1. در توضيح اين مطلب نوشته شده كه اين دختر در حدود هفتاد سالگی در آبان 1384 درگذشت. 
2. رسول جعفريان، همان، ص51-52.  

3. پرتال سازمان بهشت زهرا به آدرس: 
http://beheshtezahra.tehran.ir/Default.aspx?tabid=92&ctl=SearchDetails&mid=653&sr

id=857134 

4. رسول جعفريان، همان، ص49. 
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4. راه  نجا ت  از آفا ت  تمدن  عصر حا ضر، تهران، كتا بخا نه  اســالميه ، 56 صفحه. درباره 
فوائد دين داری و لزوم دوری جستن از دخانيات و انواع افيون و مشروبات الكلی و فحشا كه 

بزرگ ترين امراض اجتماعی عصر حاضر هستند.1
5. دين و دنيا، كه بخش هايی از آن در خالل مجله همايون منتشر شده بود؛ قرار بود كه 
متن كامل آن به جای شماره های 11 و 12 مجله همايون، در اواسط سال 1314 منتشر گردد 

كه مجله تعطيل شد و اين كتاب به جای آن منتشر شد.2
6. اسرار هزارساله، ضميمه مجله پرچم شــماره 12، چاپخانه پيمان، اول شهريور1322، 

38 صفحه. 

مجله همایون
حكمی زاده در ســال 1313 امتياز 
ماهنامه ای دينــی به نــام همايون را 
گرفت كه صاحب امتياز و مديرمسئول 
آن، خودش بود و محمــد همايون پور 
هم در شناســنامه، »مؤســس و مدير 
داخلی« معرفی شده بود و سيد محمود 
طالقانی و سيد حسين بدال عضو هيئت 
تحريريه اش بودند. دفتر مجله در يكی 
از حجره های مجاور حجره طالقانی در 
مدرسه رضويه قرار داشت. حكمی زاده 
اولين شماره مجله همايون را در مهرماه 
1313 )جمادی الثانی 1353ق( در قم 

منتشر كرد.3 
 شماره اول اين مجله در 32صفحه به قطع كوچك خشتی، به صورت سربی با همكاری دو 

1. همان؛ مجله همايون، س1، ش1، مهر 1313، پشــت جلد؛ مجله همايون، س1، ش8، ارديبهشت 1314، 
پشت جلد. 

2. محمد صدر هاشمی، تاريخ جرايد و مجالت ايران، اصفهان، كمال، 1364، ج4، ص339-338؛ مجله همايون، 
س1، ش1، مهر 1313، روی جلد و ص1؛ مجله همايون، س1، ش9، خرداد 1314، پشت جلد؛ مجله همايون، س1، 

ش10، تير 1314، پشت جلد. 
3. مجله همايون، س1، ش1، مهر 1313، ص1؛ همان، ش10، تير 1314، ص1؛ هفتاد سال خاطره از آيت اهلل 

سيدحسين بدال، همان، ص203ـ207.
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چاپخانه فرهومند و اقدام در تهران منتشر شد و 
در قم آن را توزيع نمودند. شماره دوم اين مجله 
توســط دو چاپخانه اقبال و علمی منتشر شد و از 
 شماره 3 تا 8، سه چاپخانه فرهومند و اقبال و علمی
 به صورت مشــترك با هم اين مجله را منتشر 
می كردند و عبارت »شــركت مطبعه فرهومند و 
اقبال و علمی« روی صفحه اول درج می شد. در دو 
شماره 9 و 10 هم نام چاپخانه فرهومند به تنهايی، 

روی مجله درج شده بود. 
روی جلد نشريه اين بيت شعر درج شده بود: »همايون و فرخنده آن خامه ای- كه از خود 
به گيتی نهد نامه ای« كه شاعر آن مشخص نيست و احتماالً به محمد همايون پور كه شاعر هم 
بود و نام مجله از روی نام او استفاده شده، تعلق داشت. روی جلد عنوان مراسالت: »قم، مجله 

همايون« و مراجعات در تهران: »خيابان ناصريه، كتابخانه علميه اسالميه« درج شده بود.1
شعار مجله، آيه شريفه ای از قرآن كريم بود كه در باالی صفحه اول تمامی شماره ها درج 
شــده بود: »ولتكن منكم امه يدعون الی الخير«.2 به معنای اينكه بايد از ميان شما طايفه ای 
باشند كه مردم را به سوی خير دعوت نمايند. قيمت اشتراك يك ساله آن در داخل و خارج 
از كشور، 20ريال بود. اين مجله به صورت ماهانه منتشر می شد و در روی جلد اولين شماره 
نوشته شده بود كه اين مجله در هر سال، در 10شماره منتشر خواهد شد و به جای شماره های 
11 و 12، يك كتاب نشر خواهد شد. در پشت جلد نهمين شماره مجله همايون، اين موضوع 
را به اختيار مخاطبين گذاشتند كه در صورتی كه عالقه مند باشند به جای دو شماره آخر، 
كتاب دين و دنيا نوشته علی اكبر حكمی زاده كه بخش هايی از آن قباًل در مجله منتشر شده 
بود، آماده است تا تقديم مشتركين گردد.3 آيت اهلل سيد محمود طالقانی در اين مجله با نام 
علوی طالقانی مقاله می نوشت كه از او چهار مقاله در دوره يك ساله اين نشريه منتشر شده 

است. 
بعضی از علما و فضالی حوزه در اين مجله مقاله می نوشتند و به اين نشريه اميدهايی بسته 
شده بود. در تقريظی كه ميرزا محمدتقی اشراقی از وعاظ برجسته قم و از مدرسين حوزه بر 

1. مجله همايون، س1، ش1، مهر 1313، روی جلد. 
2. قرآن كريم، آل عمران، آيه 104. 

3. محمد صدر هاشمی، همان، ص339-338؛ مجله همايون، س1، ش1، مهر 1313، روی جلد و ص1؛ مجله 
همايون، س1، ش9، خرداد 1314، پشت جلد؛ مجله همايون، س1، ش10، تير 1314، پشت جلد. 

اسرار هزارساله كتاب معروفى است 
و نام اين كتاب از نام نويسنده اش 
معروف تر است. اين كتاب ادبيات 
بسيار تندى دارد و نويسنده با لحن 
زننده اى به تمسخر دين و توهين 
روحانيت و زير سؤال بردن بخشى 
از اعتقادات دينى شيعه پرداخته و 
به زعم خودش، به نقد تشيع و نهاد 

روحانيت اقدام كرده بود
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اين نشريه نوشت عباراتی درج شده كه از تأييد اين مجله و اميدهايی كه به اين نشريه بسته 
شده بود، حكايت داشت: 

برادران من! اين گرانمايه نامه را كه تازه مولود مغزهای نورانی و ِدماغ های 
باز است، عزيز و محترم بداريد و او را يار خانه و بازار و رفيق حضر و سفر 
بدانيد، بهترين يار مهربانی اســت كه بی اجر و مزد، شما را به راه سعادت 

هدايت می كند.1
احمد كســروی برای ترويج افكار انحرافی اش مجله پيمان را بــه صورت دوهفته نامه و 
سپس به صورت ماهنامه در تهران از اول آذر 1312 منتشر ساخت و تا خرداد 1321 آن 
را منظم منتشر كرد و به خاطر ترويج افكار انحرافی، به تدريج به شهرت رسيد و علما به اين 
مجله حساس بودند.2 كسروی در اولين شماره مجله همايون، يادداشتی با نام »ايران امروز، 
بر سر سه راه است« داشت كه در واقع مقدمه كسروی بر انتشــار اين مجله است و او در 
اين يادداشت اظهار اميدواری كرده كه مجله همايون، مسير انحرافات كسروی را بپيمايد. 

كسروی در همان مقاله، درباره مشی مجله همايون چنين نوشت: 
اين مجله كه از يك كانون علمی انتشار می يابد، از روی آشنايی كه ما به 
دارنده و نويسنده دانشمند آن داريم، اميدواريم كه گرانمايه ترين نيكی را 
برای ايران انجام خواهد داد به ويژه در زمينه نبرد با خرافات و گمراهی های 

دينی، كه اين مجله بيش از همه، شايستگی چنان نبرد را دارد.3 
حكمی زاده نيز در پشت جلد شماره اول مجله همايون، تبليغ مجله پيمان را نموده، تعبيرات 
عجيب و غريبی را برای كسروی استفاده كرده است و او را يگانه منجی غرب و شرق عالم از 
گمراهی كه به وسيله كتاب آيين و مجله پيمان قرار است تمام ملل شرق عالم را بيدار كند و 
به سرمنزل سعادت برساند، خواند! و امروز بر تمام ملل شرق خصوصاً مردم ايران الزم است 

كه آثار كسروی را بخوانند!4 
پس از انتشار سومين شماره از مجله همايون، كســروی اين مجله را در ماهنامه پيمان 

معرفی كرد و يك صفحه را به تبليغ آن اختصاص داد و درباره آن نوشت: 
مهنامه همايون را كه در شماره های پارسال اعالن كرديم، اينك تاكنون 
سه شماره از آن انتشار يافته. برای آگاهی از اندازه سود و ارزش اين نامه، 

1. مجله همايون، س1، ش1، مهر 1313، ص4. 
2. مجله پيمان، س1، ش1، 1312/9/1، ص1؛ همان، س7، ش9، خرداد 1321، ص1. 

3. احمد كسروی، »ايران امروز بر سر سه راه است«، مجله همايون، س1، ش1، مهر 1313، ص13-15. 
4. مجله همايون، س1، ش1، مهر 1313، پشت جلد. 
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بهترين راه به دست آوردن و خواندن آن می باشد. اين نامه گرامی هنوز تازه 
به راه افتاده ولی خود پيداست كه يكی از بهترين نامه های سودمند شرق 
خواهد بود... با يكايك مقاله های همايون كار ندارم. روی هم رفته، آن بسيار 

نيكو و بسيار ارجمند است.1
حكمی زاده در شماره هفتم مجله همايون مطلبی در نقد عزاداری با عنوان »اين ره كه تو 
می روی به تركستان است« درج كرد و نوشت كه هر قومی يك سری عاليق و عادات خاصی 
دارد كه با جان و دل آنها بستگی دارد. او اين سبك رايج عزاداری را بدعت و امری كه در 
شرع دستوری برای آن وجود ندارد، دانسته است و يك سری امور درست را با امور نادرست 

به هم آميخته است و همه آنها را با چماق »بدعت« رانده بود: 
كجا اسالم گفته كه شــما از مردم با فشــار و اصرار پول بگيريد هنگام 
عزاداری، و ديوار را آينه بندی كنيد؟ كجــا پيغمبر گفته اين  همه وظايف 
حتمی دين را زمين گذاريد و دنبال طبل و بوق و شيپور برويد؟ كجا امام گفته 
اين همه مال، خرج علم و بيرق و مشعل كنيد، در صورتی كه يك دارالتبليغ 
نداريد؟ كجا علما گفته اند كه خود را با تيغ و خنجر مجروح و خونين كنی به 

اسم حسين)ع(، در صورتی كه دل از او خبری ندارد؟!2 
و در پايان، عزاداری را »نادانی« ناميده است كه بايد هر چه زودتر آن را كنار بگذاريم: »اگر 
شما به دست خود، اين نادانی ها را كنار گذاشتيد، حقايق محفوظ خواهد ماند وگرنه ممكن 

است حق هم همراه باطل برود.«3
حكمی زاده در همين شماره از اين مجله مطلبی را تحت عنوان »تبليغات« نوشته و در آن 
از وضع سينما گله كرده و به مجالس شهوت انگيز و انتشار عكس های زنان نابكار در جامعه و 
شهوت رانی و بی عفتی نقد كرده و آن را نادرست دانسته و اين امور را مسبب ايجاد زيان های 
بهداشتی، اقتصادی و اجتماعی بزرگی به مردم ايران معرفی نموده است. اما حكمی زاده به 
لحاظ فكری كم كم در حال تغيير بود و در سال های بعد نظرش درباره حجاب و زن تغييرات 

زيادی كرد.4 
مشی انحرافی حكمی زاده باعث شد تا دوســتانش از او فاصله بگيرند و روز به روز مجله 
بيشتر به دست شــخص خودش اداره شــود. اكثر مطالب شماره8 نشــريه همايون، به 

1. احمد كسروی، »مهنامه همايون«، مجله پيمان، س2، ش1، دی1313، ص67. 
2. مجله همايون، س1، ش7، فروردين 1314، ص29.

3. همان، ص30. 
4. همان، ص31-32. 
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قلم حكمی زاده بود؛ به طــوری كه از 32صفحه، 
22صفحه اش را خود حكمی زاده نوشت! در ابتدای 
همين شماره مطلبی طوالنی با عنوان »مقصود من« 
درج كرد كه در آن، پرده پوشی در طرح نظريات 
وهابيت را كنار گذاشته و به طور رسمی شعارهای 
سلفی ها در بازگشت به سلف صالح و بازگشت به 
قرون اوليه اسالمی را الزم دانسته و دين اسالم را 
دارای پيرايه هايی خواند كه در قرون بعدی به آن 

اضافه شده است. او در همين يادداشت به آنها گفته كه قصد ندارم اين مشی را تغيير دهم، 
بلكه به تمام تذكرات ناصحين و دوستان بی  توجهی كرده و همه را منحرف دانسته كه از راه 
دين ارتزاق می كنند و خودش را مسئول مبارزه با تمام آنها دانسته است. وی چنين نوشته: 

اول با يك نظر عميق نگاه كنيم به پيشرفت اسالم در ]قرن[ اول و ضعف 
آن در دوره كنونی تا بدانيم ســبب آن ترقی چه بوده و باعث اين ضعف 
چيست؟ در اين صورت می توانيم راه اين مقصود را به خوبی بشناسيم و از 
كوشش خود نتيجه بگيريم. به عقيده نگارنده، تنها چيزی كه سبب آن همه 
ترقيات حيرت انگيز شد همان صفا و روشنی اوليه اسالم بود و يگانه چيزی 
كه باعث اين ضعف شد، همين پيرايه هايی است كه در مدت سيزده قرن 

به واسطه اغراض گوناگون، جزء اسالم گرديده است. 
او در ادامه می نويسد: »بهتر اين است كه به جای اين همه رنج های بيهوده، اين آلودگی ها 
را از اسالم پاك كنند و حقيقت آن را معرفی نمايند.«1 سپس به احاديث اشكاالتی می گيرد 
و سعی می كند كه استناد به احاديث را زير سؤال ببرد: »اين همه اخبار متعارض كه شماره 
آن از حد حساب بيرون است از كجا پيدا شــده؟ آيا می توان گفت كه همه اينها از معصوم 
صادر شده؟! پس ناچار بايد يك طرف آنها را مجعول دانست.«2 او در جای ديگری می گويد: 
گمان می كنم اگر خود پيغمبر هم بيايد و به اين مردم بگويد، اين دينی كه 
شما در دست داريد از من نيست، آن را تكفير كنند و بگويند پدران ما اين 
مطلب را بی جهت به ما نسپردند... تا وقتی ما تو را به پيغمبری قبول داريم 

كه همه عقايد ما را ضروری و بديهی و قطعی بدانی.3

1. همان، ش8، ارديبهشت 1314، ص1-2. 
2. همان، ص5. 
3. همان، ص8.

حكمى زاده هدف از تأليف اسرار 
هزار ساله را زدودن انحرافات از 
جامعه دينى عنوان كرده و با اشاره 
به رفتار و اعتقاد مردم ايران، سعى 
در بيان تحريفاتى- كه به گمان 
خود- در دين صورت گرفته، نمود. 
اما او به بهانه مقابله با انحرافات و 
خرافات، به بسيارى از اصول شيعه 

حمله كرده و منكر آنها شده است



146
دوره سوم   سال هفدهم   شماره 62    زمستان 1398

ت فقيه
ت اسالمی و والي

پرونده ويژه پنجاهمين سال طرح حكوم

حكمی زاده در مطلب ديگری با عنوان »منبر و روضه خوانی« مســائلی را درج كرده كه 
از اوضاع فكری او در اين روزها حكايت دارد كه بخشــی از مطالب اين يادداشت مطالب 
درست است ولی مطالب غلطی را هم به اين يادداشت افزوده است و نگاه تيره ای به اوضاع 
روضه خوانی و اهل منبر دارد. به مرور با فاصله گرفتن از ديانت و حوزه و نزديك شدن بيش 
از پيش به كسروی، اين افكار دستخوش انحراف بيشتری شده كه جلوتر خواهيد ديد. او در 

نقد روضه خوانی چنين می نويسد: 
دريغا كه چنين امر پربهايی در اثر بی اعتنايی بزرگان، به اندازه ای بی بها 
شد كه اكنون تضييع وقت و اتالف مال از آن گرفته نمی شود! پيش از اين 
كه روضه خوانی به اين صورت كنونی درآيد هيچ كس جرئت نداشت به 
طور آشكار كوچك ترين دروغی را ببندد ولی االن كار به جايی رسيده كه هر 
دروغی را جلوی چشم هزاران چشم، بدون هيچ ترسی می گويند و كسی هم 
نيست كه كوچك ترين اعتراضی را بكند... البته گريه كردن خوب است ولی 

نه آن طور كه همه چيز را فدای آن كنند.1 
از نكات قابل تأمل اين يادداشت آن اســت كه حكمی زاده از قانون متحدالشكل كردن 
لباس در سال 1307، كه از سياست های استعماری رژيم پهلوی برای نابودی دين و برداشتن 
مهم ترين نمادهای دينی از جلوی نگاه مردم بود، تقدير كــرده و آن را باعث اصالح منابر 
دانسته بود! او رژيم رضاشاه را عالقه مند به حفظ ديانت و زدودن انحرافات از اسالم، معرفی 
كرده است و حتی از علما و روحانيت، عالقه مندتر برای حفظ اسالم معرفی كرده است! و آرزو 
كرده كه كاش سياست های متحدالشكل كردن لباس به صورت جدی تری پياده می شد و 

همان چند نفر مجتهدی هم كه باقی مانده بودند، باقی نمی ماندند! او چنين می نويسد: 
دولت در قانون اتحاد شكل، تا اندازه ای مراعات اصالح و منبر را نمود و 
گفت: محدثين بايد قوه تمييز حديث صحيح از فاسد را داشته باشند. بعضی 
از كوتاه نظران به نام خدمت به دين و سيدالشهدا باز به هر بی سروپايی اجازه 
دادند، به طوری كه بسياری از كسانی كه قوه تمييز الف از باء را نداشتند، 
تصديق تمييز صحيح از ســقيم گرفتند. در صورتی كه اگر می گذاشــتند 
اين قانون درســت عملی شود؛ اوالً قســمت مهمی از مفاسد منبر اصالح 
می شد. و ثانيًا اهل منبر به اين واســطه توجهی به درست بودن احاديث 
 پيدا می كردند. و ثالثًا اهل فضل و كمال شــناخته می شــدند و در نتيجه 

1. همان، ص22-23. 
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حقوق آنها محفوظ می ماند]![1
در شماره نهم مجله همايون، با صراحت بيشتری لزوم بازگشت به سلف صالح را مطرح 

كرده است و اينكه بايد مانند صدر اسالم تالش كنيم تا اسالم را از خرافات بزداييم: 
مقتضی است كه عده ای از اهل علم و اطالع، برای تبليغ حقايق اسالم و 
الغای خرافات، با يكديگر متحد شوند. در اين صورت چيزی نخواهد گذشت 
كه نيمی از مذاهب مختلف، پيرو گرامی دستور قرآن گردند؛ چنانچه در 
صدر اسالم، به همين جهت آن همه ترقيات پيدا شد. دانشمندان محترم 
خوب است تأّسی به مسلمين صدر اسالم نمايند يعنی چنانچه آنان جان و 
مال خود را صرف توسعه و ترويج دين نمودند و در نتيجه در آن مدت كم، 

اسالم را در ممالك بزرگ دنيا معرفی نمودند.2
حكمی زاده در همين نشريه، مطلبی با عنوان »دورويی« نوشت و در آن به تقدير از قانون 
متحدالشكل كردن لباس پرداخت كه مدت هفت سال بود كه در حال اجرا بود و با اجرای آن، 
روحانيون و حوزه ها سخت در فشار بودند. او از اينكه رضاشاه با زور، لباس مقدس روحانيت را 
ممنوع كرده و در هر شهر و منطقه ای به جز عده ای معدود مجتهد، هيچ كس اجازه پوشيدن 
لباس روحانيت را نداشت، اظهار خوشحالی كرده و روحانيون خلع لباس شده را جاه طلب و 

مال طلب ناميده است: 
ديرزمانی بود كه لباس روحانيت در نظرها قيمتی داشت و مردم به آن 
با نظر اهميت می نگريستند. اين بود كه بســياری از مردمان مال طلب و 
جاه خواه، برای غرض های گوناگون به اين لباس درآمدند. و مردم هم چون 
دين و روحانيت را به اين لباس می شناختند و بدرفتاری های اينان را ديدند 
نسبت به آن بدبين شدند. اكنون كار نداريم به اينكه چه نتيجه هايی از اين 
كار پيدا شد زيرا هر چه بود، تا اندازه ای دست اينان از اين خودنمايی های 

بی نتيجه، كوتاه شد.3
حكمی زاده در دهمين شماره و آخرين شماره مجله همايون كه در تير 1314 منتشر شد،  
در اولين جای ممكن در ابتدای مجله، تبليغ مجله پيمان كسروی را نموده است و درباره آن 
نوشته »مجله پيمان؛ وقتی را كه صرف خواندن اين نامه گرانبها كنيد در بهترين راه صرف 

1. همان، ص29.
2. همان، ش9، خرداد 1314، ص2.

3. همان، ص27-28. 



148
دوره سوم   سال هفدهم   شماره 62    زمستان 1398

ت فقيه
ت اسالمی و والي

پرونده ويژه پنجاهمين سال طرح حكوم

شده، بر شما الزم است كه به هر قيمت تمام شود، آن را بخوانيد.«1  و عجيب اين كه در اولين 
شماره و آخرين شماره مجله همايون، تبليغ برای مجله پيمان شده است. به جای دو شماره 
11 و 12 كه بايد در مرداد و شهريور منتشر می شد، كتاب دين و دنيا نوشته حكمی زاده را به 

صورت مستقل منتشر كردند و پرونده مجله همايون با همان ده شماره بسته شد.2
حكمی زاده در نشريه همايون به عنوان صاحب  امتياز، اعمال نفوذ می كرد و مطالبی می نوشت 
كه توافقی با سايرين نداشت و می خواست به اسم مبارزه با خرافات، به نقد عقايد شيعه بپردازد. 
همين امر منجر به كناره گيری دوستانش گرديد و علمای قم از دادن مقاالتشان به اين مجله 
خودداری كردند و مجله اعتبارش را از دست داد و خيلی زود تعطيل شد.3 در زمان انتشار 
آخرين شماره های مجله همايون، مشكالت مالی هم وجود داشت. به آيت اهلل بدال، ارثی رسيد 
كه می خواست با آن خانه بسازد و ديگر به حكمی زاده اعتمادی نداشت و نمی خواست اين پول 
را برای انتشار اين مجله هزينه كند. در نهايت همايون پور وساطت كرد و پول را از بدال قرض 

گرفت تا يكی- دو شماره آخر يك ساله هم منتشر شود و ديگر تعطيل شود.4 
آيت اهلل سيد صدرالدين صدر كه از مراجع تقليد بود و در آن زمان مدتی در مشهد اقامت 
داشت، همزمان با انتشار آخرين شــماره های مجله همايون، به بدال پيغام داد كه مطالب 
اين مجله برای حوزه مضر است. بدال هم به ايشــان پاسخ داد كه اين مجله محتوايش را از 
دست داده است و وعاظی چون ميرزا علی اصفهانی و ميرزا محمدتقی اشراقی ديگر در آن 
نمی نويسند و خود من هم مدتی است كه ديگر مقاله ای به آن مجله نداده ام.5 اين مجله از 
اين به بعد مورد تأييد ما نيست و همان راهی را می رود كه مجله پيمان كسروی، می رود و 
هر چند ما با هر دوی اين مجالت، زمانی همكاری داشتيم ولی از وقتی دچار انحراف شدند، 

ديگر با آنها همكاری نداريم.6

1. همان، ش10، تير 1314، صفحه فهرست مندرجات. 
2. محمد صدر هاشمی، همان، ص339-338؛ مجله همايون، س1، ش1، مهر 1313، روی جلد و ص1؛ مجله 

همايون، س1، ش9، خرداد 1314، پشت جلد؛ مجله همايون، س1، ش10، تير 1314، پشت جلد. 
3. هفتاد سال خاطره از آيت اهلل سيد حسين بدال، همان، ص207-203؛ »حالوت محبت او را از خاطر نمی برم: 
مروری بر تبار و خاطرات دوران تحصيل آيت اهلل طالقانی در گفت وگويی منتشرنشده با آيت اهلل سيد حسين بدال«، 
همان، ص36-34؛ سيد حسين بدال، »كشف اسرار و زمينه پيدايش آن«، همان، ص167-166؛ عمادالدين باقی، 

همان، ص55. 
4. هفتاد سال خاطره از آيت اهلل سيد حسين بدال، همان، ص204-206. 

5. آيت اهلل بدال در اينجا دچار سهو شده است. او در آخرين شماره مجله همايون يك مطلب با عنوان »علم و دين« 
نوشته بود. او در تمام شماره های مجله همايون يك مطلب نوشته بود به جز دو شماره اول و در مجموع 8 مطلب از 

بدال در اين مجله منتشر شده كه چند تای آنها ترجمه مقاالت عربی يا انگليسی بوده است. 
6. هفتاد سال خاطره از آيت اهلل سيد حسين بدال، همان، ص206-207. 
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کتاب اسرار هزارساله
كسروی شــماره 12 دوهفته نامه پرچم را كه در نيمه دوم شهريور 1322 منتشر كرد، 
ضميمه ای كوچك در 38صفحه و قطع وزيری به نام »اســرار هزارساله« به قلم علی اكبر 
حكمی زاده داشت.1 اين كتاب در چاپخانه پيمان كه به »باهماد آزادگان« تعلق داشت چاپ 
شد و كسروی در پشت جلد كتاب اسرار هزارســاله نوشته بود: »چون آقای حكمی زاده به 
پيمان و راه آن، نزديك بوده اند و اين كتابشان از آن راه، دور نيست، با پرچم به چاپ رسيد.«2 
خانبابا مشار اطالعات كتابشناسی اين كتاب را چنين ثبت كرده است: »اسرار هزارساله: 
علی اكبر بن مهدی حكمی زاده، تهران، 1322ش، سربی، وزيری، 38ص.«3 دو صفحه اول 
كتاب، شماره صفحه ندارد و از صفحه سوم شماره گذاری صفحات آغاز شده است و تا 36 
صفحه ادامه دارد و هر صفحه با فونت ريز و در 34 خط صفحه آرايی شده است و قيمت آن 5 
ريال است. اسرار هزارساله كتاب معروفی است و نام اين كتاب از نام نويسنده اش معروف تر 
است. اين كتاب ادبيات بسيار تندی دارد و نويسنده با لحن زننده ای به تمسخر دين و توهين 
روحانيت و زير سؤال بردن بخشی از اعتقادات دينی شيعه پرداخته و به زعم خودش، به نقد 
تشيع و نهاد روحانيت اقدام كرده بود. زير نام كتاب اين عبارت »دعوت از پيشوايان دين 

كنونی ايران و سخنرانان و نويسندگان و جمعيت های طرفدار آن«4 درج شده است. 
حكمی زاده در ابتدای اين كتابچه، متنی نوشته است كه وقيحانه اكثر معتقدات شيعه را 
زير سؤال برده و 95 درصد اعتقادات شيعه را گمراهی دانسته و از همين جا، توهين و تحقير را 
آغاز كرده است و با ادبيات تندی »َهل من مبارز« گفته و روحانيت شيعه را به مبارزه دعوت 

كرده بود و چنين نوشته است: 
چنانچه می دانيم پيشوايان دينی ما آنچه تاكنون گفته اند و نوشته اند، تنها 
به قاضی رفته اند و ديگران يا جرئت نداشته اند در برابر ]آنها[، سخنی بگويند 
و يا اطالع... اينك من می گويم اين چيزی را كه شما دين نام نهاده ايد، 95 
درصدش گمراهی است و برای اثباتش حاضرم... حال اگر شما هم راستی، 
به گفته های خود، اطمينان داريد بياييد تا اين گفت وگو را در يك كتاب، تمام 

1. روزنامه پرچم، س1، ش1، 1320/11/5، ص1؛ دو هفته نامه پرچم، س1، ش1، نيمه يكم فروردين 1322، 
ص1؛ دو هفته نامه پرچم، س1، ش12، نيمه دوم شهريور 1322، ص1؛ ناصر پاكدامن، قتل كسروی، آلمان، فروغ، 

پاييز1383/ 2004م، ص77. 
2. علی اكبر حكمی زاده، اسرار هزارساله، تهران، چاپخانه پيمان، 1322، پشت جلد. 

3. خانبابا مشار، فهرست كتاب های چاپی فارسی، تهران، مؤلف، 1350، ج1، ص302. 
4. علی اكبر حكمی زاده، همان، صفحه نخست. 
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كنيم و به قضاوت عامه واگذاريم... آن سد استواری كه در جلوی افكار توده 
گذاشته شده بود و شما هم در پناه آن بوديد، شكسته شد و اكنون جز دليل 
و منطق چيزی نمی تواند جلوی آن را بگيرد. اگر داريد كه چه بهتر؛ وگرنه 
ديگر با سكوت و تكفير و يا فاســدالعقيده خواندن و استكان آب كشيدن، 

نمی توان جلوی سيل احساسات مردم ايستاد. اكنون يا جواب يا استعفا]![1
حكمی زاده پيش از آغاز متن اصلی، يادداشتی با عنوان »از ماست كه بر ماست« را درج 
كرده و در آن به دفاع از عملكرد رضاشــاه پرداخته است. بعد از شــهريور 1320 و فرار 
رضاشاه از ايران، مردم ايران جشن گرفتند و فرصت حيات دوباره يافتند و موج افشاگری 
پيرامون دوران حاكميت رضاخان انجام می شد كه برای وابستگان فكری و سياسی به اين 
رژيم ناراحت كننده بود. در كتابچه ای كه مربوط به نقد عقايد شــيعه است، حكمی زاده در 
ابتدای آن به دفاع از رضاخان پرداخته كه هيچ ارتباطی با موضوع كتاب نداشت ولی حاكی 
از پيوند وثيق اين جريان با رضاشاه است. از اصول همين طيف فكری جريان شبه سلفی در 
ايران، عالقه به رضاخان، بلكه داشتن نوعی نگاه آرمانی به ديكتاتوری سياه رضاخانی است؛ 
فلذا بعد از رفتن ديكتاتور، از او سخت تمجيد كردند و در دادگاه هايی كه با فشار مردم برای 
محاكمه جنايت كارترين عوامل رضاشاه برپا شد، كسروی وكالت پزشك احمدی و سرپاس 
مختاری دو تن از مشهورترين جالدان رژيم رضاشاه را با افتخار، به عهده می گيرد و از آنان 
دفاع می كند و تمام تالشش را می كند تا آنها را تبرئه كند و شرح دفاعياتش را سلسله وار در 

روزنامه پرچم از 28تير1321 تا شهريور همين سال منتشر می كند.2
حكمی زاده مقدمه اسرار هزارساله را با نام خدا شروع كرده و سپس به پيشوايان دينی حمله 

كرده و به آنها انواع اتهامات را بار می كند و می گويد: 
بيش از هزار سالست كه پيشوايان و زمامداران ما، دين را بازيچه يا وسيله 
پيش بردن غرض های سياسی و شخصی خود گردانيده اند. از اين رو دينی 
كه امروز به دست ما رسيده يك آش شله قلمكاری از آب درآمده كه هر 

چيزش از يكجاست و از دين چيزی كه دارد، ]فقط[ همان اسم است.3 
او دين را دكانی برای روحانيت می داند كه از اين راه به آالف و الوف رســيده اند و مردم 
فريب خورده اند. می  گويد كه بيدار كردن چنين مردمی كه عادت و تقليد را روش خود قرار 

1. همان. 
2. احمد كسروی، »محاكمه مختاری، پرچم، روش«، روزنامه پرچم، س1، ش148، يكشنبه 1321/4/28، ص2؛ 

احمد كسروی، »محاكمه مختاری 1«، روزنامه پرچم، س1، ش150، سه شنبه 1321/4/30، ص1. 
3. همان، ص1. 
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داده اند بسيار سخت است! و بعد می نويسد: »حال 
ما اگــر بخواهيم به دين خدمتــی كنيم، چاره ای 
جز اين نيســت كه اول اين دروغ ها يا زباله های 
هزارســاله را از جلو برداريم.«1 او درباره نوشتن 
اين كتاب می گويد: »من به سهم خود درباره چند 
موضوع مهم كه بيشــتر باعث گرفتاری ايرانيان 
شده، آنچه را كه پس از كوشش های زياد به دست 

آورده ام، می نويسم.«2 
حكمی زاده هدف از تأليف اين كتاب را زدودن 

انحرافات از جامعه دينی عنوان كرده و با اشاره به رفتار و اعتقاد مردم ايران، سعی در بيان 
تحريفاتی- كه به گمان خود- در دين صورت گرفته، نمود. اما او به بهانه مقابله با انحرافات و 
خرافات، به بسياری از اصول شيعه حمله كرده و منكر آنها شده است. در اين كتاب محوريت 
با سيزده سؤالی است كه حكمی زاده ادعا كرده كه در ابتدای سال 1322 برای روحانيون و 
اهل اطالع فرستاده و درخواست پاسخ كرده است ولی كسی به او پاسخ نداده است و همين امر 
باعث شده تا او اين سؤاالت را با كمی تغيير در اين كتاب منتشر كند. بعد از انتشار اين كتاب، 
حكمی زاده می نويسد كه انجمن تبليغات اسالمی در تاريخ 31ارديبهشت 1322 وعده داده 
بود كه به اين پرسش ها جواب دهند و انتشار كتاب را به خاطر جواب آنها به تأخير انداختيم 
ولی آنها جوابی ندادند. انجمن تبليغات اسالمی بعد از انتشار اين كتاب، از اينكه حكمی زاده 
منتظر جوابشان نمانده، اظهار تعجب كردند و به حكمی زاده نامه نوشته و او را برای گرفتن 
پاسخ به دفتر انجمن دعوت كردند. در مدت دو ماه جلسات متعددی با حضور حكمی زاده 
برگزار شد و مناظراتی شكل گرفت و پاسخ های مفصلی به او داده شد و وعده دادند كه به 

زودی نتيجه اين مذاكرات منتشر شود.3 
سؤاالت سيزده گانه حكمی زاده به اين شرح است: 1. آيا حاجت خواستن از پيغمبر و امام 
و شفا خواستن از تربت و سجده كردن بر آن و ســاختن اين گنبد و بارگاه ها، شرك است يا 
نه؟ اگر شرك است بگوييد و اگر نيست خواهشمند است اول معنای شرك را بيان كنيد تا 
ببينيم آن شركی كه اين همه اسالم و قرآن با آن جنگيده، با اين كارها چه فرق دارد؟ 2. آيا 

1. همان. 
2. همان. 

3. همان، صفحه پايانی؛ »انجمن تبليغات اسالمی رساله اسرار هزارساله را رد می كند«، مجله آيين اسالم، س1، 
1323/1/26، ش5، ص7. 

احمد كسروى در كمتر از شش 
ماه بعد از چاپ اين كتاب، كتابى 
به نام شيعيگرى در بهمن ماه همان 
سال )1322( نوشت و منتشر كرد 
كه به مراتب تندتر و كمى مفصل تر 
از كتاب پيشين بود و كسروى در 
آن، حمالت بسيارى را به تشيع 
انجام داده بود و به دنبال آن حمالت 
ديگرى نيز از ناحيه سران جريان 

شبه َسلفى، به تشيع انجام دادند
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می توانيم به وسيله استخاره يا غير آن به خدا راه 
پيدا كنيم و از نيك و بد آينده با خبر شويم يا نه؟ 
اگر می توانيم پس بايد از اين راه، سودهای خيلی 
بزرگ مالی و سياسی و جنگی ببريم و از همه دنيا 
جلوتر باشيم، پس چرا مطلب به عكس شده است؟ 
3. اگر امامت اصل چهارم از اصول مذهب است 
و اگر چنانكه مفسرين گفته اند، بيشتر آيات قرآن 
ناظر به امامت است، چرا خدا چنين اصل مهم را 
يك بار هم در قرآن صريح نگفت كه اين همه نزاع 
و خون ريزی بر سر اين كار پيدا نشود؟ 4. مزد هر 
كاری بسته است به كوششی كه برای آن می شود و 
سودی كه از آن به دست می آيد. پس اين احاديثی كه می گويد ثواب يك زيارت يا عزاداری 
يا مانند آنها برابر است با ثواب هزار پيغمبر يا شهيد، )آن هم شهيد بدر( درست است يا نه؟ 
5. اينكه می گويند مجتهد در زمان غيبت، نايب امام اســت، راست است؟ اگر راست است 
حدودش چيست؟ آيا حكومت و واليت نيز در آن هست يا نه؟ 6. اگر روحانی خرج خود را 
به وسيله كار كردن يا از يك راه ثابت و معين ديگری به دست آورد كه در گفتن حقايق آزاد 
 باشد، بهتر است يا مانند امروز خرج خود را بی واســطه از دست توده بگيرد و ناچار شود به

 ميل آنها رفتار كند؟ 7. اينكه می گويند دولت، َظلَمه است يعنی چه؟ آيا مقصود اين است كه 
دولت چون به وظيفه اش رفتار نمی كند، ظالم اســت؟ يا مقصود اين است كه دولت بايد به 
دست مجتهد باشد؟ 8. اينكه می گويند ماليات حرام است يعنی چه؟ آيا مقصود اين است 
 كه به طور كلی ماليات نبايد گرفت يا آنكه بايد به جای ماليات، زكات گرفت؟ اگر قســم 
دوم است در مثل امروز، از مثل شهر تهران يا شــهرهای مازندران يا كشورهای صنعتی از 
چه چيز زكات بگيريم؟ 9. آيا بشر حق دارد برای خود قانون وضع كند يا نه؟ اگر دارد، آيا 
اطاعت چنين قانونی واجب است يا نه؟ و در صورت وجوب، اگر كسی تخلف كند سزايش 
چيست؟10. اين مسلم اســت كه هم در قرآن و هم در حديث، ناسخ و منسوخ زياد است و 
علت اين تغيير هم، البته رعايت اقتضای زمان است. حال در جايی كه در يك محيط آن هم 
در يك زمان كمی، قانون برای رعايت زمان عوض شود، آيا ممكن است در همه روی زمين، 
تا آخر دنيا عوض نشود؟ و به عالوه اينكه می گويند همه قوانين اسالم برای هميشه است، اگر 
مدرك مسلم و روشنی دارد خواهشمند است بيان فرماييد. 11. چنانچه گفته اند، اين احاديثی 

امام خمينى بعد از اينكه نسخه اى 
از كتاب اسرار هزارساله را ديد، 
به ايشان براى پاسخگويى مراجعه 
شد تا بر اين كتاب نقد بنويسد و با 
توجه به اينكه متأهل بود، شب ها 
تا پاسى از شب در حجره شان در 
مدرسه فيضيه مى ماند و مشغول 
تأليف بود. امام براى جلوگيرى 
از شهرت، از ذكر نامشان بر روى 
اسرار خوددارى  كتاب كشف 
كردند ولى نتيجه عكس آن شد و 

شهرت بسزايى در حوزه پيدا كرد
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 كه امروز در دست ماست، ظنی اســت و عقل هم اين را نمی پذيرد كه خدای عادل و قادر،
 اشرف مخلوقات خود را به چيزی امر كند و راه علم به آن را هم بر رويش ببندد. 12. احاديث 
بسياری رســيده كه با علم و عقل و زندگی و بلكه گاهی با حس نمی ســازد و در عين حال، 
سندشان هم صحيح است، مانند احاديث گاو، ماهی، جابلقا، جابلسا، بدا، زكات و جهاد. اينها 
را چه بايد كرد؟ 13. به نظر شما علت اينكه امروز، مردم به دين بی عالقه شده اند، چيست؟1 
حكمی زاده كتابش را در شش گفتار نوشــته است و آن سيزده پرسش را در قالب همين 
گفتارها تفصيل داده و شرحی درباره مسائل مورد نظرش بيان كرده كه موضوعات آن شش 
گفتار، به اين شرح است: گفتار اول درباره توحيد، گفتار دوم درباره امامت، گفتار سوم درباره 
نهاد روحانيت، گفتار چهارم درباره حكومت، گفتار پنجم درباره قانون شــرع و گفتار ششم 

درباره حديث. 
احمد كسروی در كمتر از شــش ماه بعد از چاپ اين كتاب، كتابی به نام شيعيگری در 
بهمن ماه همان سال )1322( نوشت و منتشــر كرد كه به مراتب تندتر و كمی مفصل تر از 
كتاب پيشين بود و كسروی در آن، حمالت بســياری را به تشيع انجام داده بود و به دنبال 
آن حمالت ديگری نيز از ناحيه سران جريان شبه َسلفی، به تشيع انجام دادند. اين كتاب در 
قطع رقعی در 78 صفحه تدوين شده بود و در چاپ های بعدی توسط كسروی تكميل شد.2 
پس از آن از ســوی جريان روشــنفكری كتاب ها و مقاالتی در حمايت از حكمی زاده و 
كسروی و شريعت سنگلجی منتشر شد و به امام خمينی و كتاب كشف اسرار حمله كردند. 
بعد از پيروزی انقالب اسالمی هم اين جريان متوقف نشد و تا به امروز در كتاب ها و مقاالتی 
در رسانه های ضد انقالب خارج نشــين در حمايت از افكار حكمی زاده و در مخالفت با امام 
خمينی فعاليت هايی  می كنند. از جمله مهم ترين آنها كتابی به نام ناآگاهی و پوسيدگی در دو 
جلد است كه جلد اول آن به نقد كتاب كشف اســرار اختصاص دارد و جلد دومش به نقد 
كتاب واليت فقيه امام خمينی. نويسنده اين كتاب دكتر منوچهر تهرانی3 بود كه با نام مستعار 

1. علی اكبر حكمی زاده، همان، صفحه پايانی. 
2. احمد كسروی، شيعيگری، تهران، 1322، تمامی صفحات. 

3. دكتر منوچهر تهرانی متولد سال 1309 در تهران و از مديران ســازمان برنامه و بودجه رژيم پهلوی بود و 
دكترای اقتصاد از دانشگاه تهران داشت و بعد از پيروزی انقالب راهی اروپا شد و از همكاران روزنامه كيهان لندن 
بود. وی در روز دوشنبه 26 اكتبر 2015م مطابق 1394/8/4 در هامبورگ آلمان درگذشت. )»به ياد دكتر منوچهر 

تهرانی همكار صميمی كيهان لندن«، سايت روزنامه كيهان لندن، 1394/9/6. به آدرس: 
https://kayhan.london/fa/1394/09/06/%D8%A8%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8
%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D9%86%D9%88%DA%86%D9%87%D8
%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%A
9%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85%DB%8C-%DA%A9 
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»مرزبان توانگر« اين كتاب را نوشت. اين كتاب به تاريخ شهريورماه 1369 در نشر نوآوران 
در لندن منتشر گرديد و جلد اولش در 159 صفحه تدوين شده است و كتاب بسيار ضعيفی 
است. نويسنده حتی مخاطب كتاب كشف اســرار و علت تأليف آن را- كه امام خمينی در 
جواب حكمی زاده و اسرار هزارساله نوشته است- نمی دانسته و بنابر حدس و گمان احتمال 
داده كه مخاطب اين كتاب، كسروی يا يكی از پيروانش باشد! )ص22 و 23( متن اين كتاب 
حاكی از ناآگاهی عميق نويسنده نسبت به شرح حال امام خمينی و تاريخ معاصر ايران است 

كه اشتباهات فاحشی را مرتكب شده است.1
انتشار كتاب اسرار هزارساله، در ميان عموم مردم، بازتاب  های نامطلوبی داشت و موجی از 
مخالفت با اين كتاب و حكمی زاده و كسانی كه با او همفكر بودند، در ميان مردم و روحانيون 
به وجود آمد. رژيم پهلوی هم كه چه در دوران پادشاهی رضاشاه و چه بعد از آن، از مبلغين 
اين تفكر حمايت می كرد، برای آنكه خودش را از زير فشــار بيرون بكشد و خود را از اتهام 
همراهی با حكمی زاده و كسروی برهاند، مجله پرچم را به صورت موقت، توقيف كرد و اين 
مجله برای مدتی منتشر نشد. حكمی زاده بعد از اين بلوايی كه به راه انداخت، منزوی شد و 
ديگر هيچ كتاب يا حتی مقاله ديگری ننوشت و نيز به هيچ كدام از رديّه هايی كه بر كتابش 

نوشته شده بود جواب نداد و از كارهای فكری برای هميشه كناره گرفت. 

بازتاب ها در حوزه قم 
انتشار كتاب اسرار هزارساله، در حوزه قم بازتاب  يافت و موجی از مخالفت با اين كتاب 
شكل گرفت و تالش هايی برای پاسخگويی به آن، در جای جای حوزه به وجود آمد. اما هر 
كسی از پس اين كار برنمی آمد و فراگير شــدن موج پاسخگويی آفت بزرگی داشت كه به 
قول آيت اهلل بدال: »افراد مختلفی درصدد بر آمدند تا به آن جواب بدهند؛ مطالب مختلفی 
نوشته شــد كه بعضی از آنها خود احتياج به جواب داشت و از اســتحكام الزم برخوردار 
نبود.«2 و در پی آن، در حوزه تشتت به وجود آمد و همين باعث شد تا بزرگان حوزه تصميم 
بگيرند كه يك جوابيه كامل و بدون نقص به عنوان جوابيه حوزه تدوين شود و از انتشار بقيه 
جوابيه ها جلوگيری شود و اگر منتشر شده اند، از توزيع آنها جلوگيری شود. فهرست بعضی 

از رديه هايی كه بر كتاب اسرار هزارساله نوشته و منتشر شد از اين قرار است: 

1. مرزبان توانگر، ناآگاهی و پوسيدگی: سيری در نوشته های سيد روح اهلل خمينی، كتاب نخست: كشف اسرار، 
لندن، نوآوران، شهريور 1369، تمامی صفحات. 

2. هفتاد سال خاطره از آيت اهلل سيد حسين بدال، همان، ص196.
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1. جواب اسرار هزارساله
كتابچه كوچكی به نام جواب اسرار هزارساله منتشر شد كه روی جلد اين كتابچه »چاپ 
قم« درج شده و ساير مشخصات نشر نداشت و نويسنده آن و تاريخ انتشارش هم معلوم نبود؛ 
ولی در قطع رقعی در 28صفحه منتشر گرديد. 1خانبابا مشار از اين كتاب به اين صورت نام 

برده است: »جواب اسرار هزارساله: قم، بی تاريخ، سربی، رقعی، 25ص.« 2
در مقدمه آن اشاره شده است كه امروزه شــبهات و تفكرات مادی و خرافات با بهترين 
شكل و بهترين ابزارها برای ملت های مختلف دنيا عرضه می شود ولی ما برای تبليغ اسالم از 
اين ابزارها استفاده نمی كنيم و دليل آن را بی حالی خود ما مسلمانان دانسته است و اينكه قبل 

از دادن جواب به اين جاهالن، ابتدا بايد خودمان را مالمت كنيم: 
آری، ما بايد در مقابل سخنان معاندين، به جای هر گونه جواب، قباًل خود 
را مالمت كنيم و دانسته باشيم كه هر سخن زشتی كه به ما و مذهب مقدس 
ما گفته می شود مربوط به بی حسی ما و غلفت خود ما می باشد... اگر حس 
داشتيم كه امثال نويسنده اسرار هزارساله و استادان او جوابی غير از جواب 

كتبی هم داشتند ولی افسوس. 3
نويسنده اين كتاب، بخشی از بی حالی و سستی مسلمانان را از توطئه خارجی هايی می داند 
كه عالقه دارند كه در ميان مسلمانان تفرقه ايجاد كنند و مسلمانان را در سستی و ضعف 
نگه دارند و منافع سرزمين های اسالمی را ببرند. دليل روشن تالش اجنبی، »همين شبهات 
پوسيده است كه صدها سال پيش جواب های آنها گفته شد، ولی باز با اين دست های ناپاك در 
محيط های اسالمی از جمله ايران، تجديد می گردد؛ ما نيز مبارزه خود را عليه كفر و جاهليت 

تجديد می كنيم.« 4
در پايان مقدمه اشاره شده كه »اين جواب، تصور می رود كه بسيار منطقی و در عين حال، 
بسيار مختصر است زيرا تفصيل آن را به كتابی كه يكی از دانشمندان نوشته و در دست انتشار 

است، واگذار كرده ايم.«5 كه احتماالً به كتاب كشف اسرار امام خمينی اشاره كرده است. 
در اين كتاب فصل بندی صورت نگرفته و صرفًا به ترتيب ســؤاالتی كه حكمی زاده در 
كتاب اسرار هزارساله طرح كرده، را يكی يكی نوشته و به هر كدام به طور اجمالی پاسخ داده 

1. جواب اسرار هزار ساله، چاپ قم، تمامی صفحات. 
2. خانبابا مشار، همان، ج2، ص1603. 

3. جواب اسرار هزار ساله، همان، مقدمه، ص الف و ب.
4. همان، مقدمه، ص ب.
5. همان، مقدمه، ص ج.
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است. بيشتر از آيات برای پاسخگويی استفاده كرده و هر از گاهی خواننده را به داوری طلبيده 
است و نويسنده قلم نسبتاً روانی دارد و در نوشتارش از عصبانيت پرهيز كرده و با آرامش به 

پاسخگويی به حكمی زاده پرداخته است. 
در بخشی به اين سؤال كه آيا دولت ظلمه است، چنين پاسخ می دهد: 

اگر مراد ســائل از حكومت ظلمه، رژيم ديكتاتوری و اســتبداد مانند 
بيست ســاله گذشــته باشــد، البته طبقه روحانيين از اين رژيم كشنده و 
خانمان سوز، شــديداً متنفر بوده و تنفر و انزجار خود را با قيد »ظلمه« به 
تمام افراد ملت ايران اعالم می دارد... و اگر مراد سائل از »حكومت ظلمه«، 
حكومتی است كه اتكای آن به افكار عمومی و قانون اساسی باشد، البته همه 
می دانند اين نوع حكومت را، يعنی حكومت عادالنه و ملی را ملت ايران با 
كمك روحانيين روشنفكر و فداكار خود به دست آورده و آنها بانی و مؤسس 
حكومت عادالنه و ملی بوده اند. قانون اساسی كه سنت آزادی ملت ايرانست 
با نظارت دقيق و ماهرانه خود آنها تدوين شده است. اين حكومت عادالنه 
اگر روزی به معنی و مفهوم حقيقی خود در ايران طلوع كند، يگانه پشتيبان 

آن طبقه روحانيين خواهند بود.1

2. رساله پاســخنامه اســالمی؛ رد بر اسرار 
هزارساله

شــيخ محمدعلی همت آبادی از علمای ساكن 
تهران، كتابچه ای  را در رد حكمی زاده در 20 صفحه 
با قطع رقعی در رمضان المبارك 1364ق )مطابق 
مرداد 1324( در چاپخانه علمی تهران منتشر كرد.2 
عجيب آن كه نويسنده كتاب، خودش را روی جلد 
كتاب »حضرت آيت اهلل العظمی آقای...« لقب داده 
است. روی جلد نوشته شده »حق طبع محفوظ«؛ ولی 
نويسنده در ابتدای كتاب اين عبارت را نوشته كه 
»تغيير و تقليد، ممنوع و چاپ آزاد است.« كه اشاره 

1. همان، ص15ـ16.
2. خانبابا مشــار، مؤلفين كتب چاپی فارســی و عربی از آغاز چاپ تاكنون، 1341، ج4، ص449-448؛ شيخ 
محمدعلی همت آبادی، رساله پاسخنامه اسالمی؛ رد بر اسرار هزارساله، چاپخانه علمی، رمضان المبارك 1364ق، 

تمامی صفحات. 



15
7

13
98

ن 
ستا

  زم
  6

ه 2
مار

  ش
م 

ده
 هف

ال
  س

وم 
ه س

ور
د

ی ...
مین

م خ
 اما

سخ
و پا

رار 
 اس

ف
کش

ب 
کتا

ش 
گار

ی ن
ه ها

مین
ز

به حقوق چاپ اين كتابچه دارد و با چيزی كه 
روی جلد نوشته در تناقض است. 

در اولين صفحه از اين كتاب نوشــته شــده 
كه اين كتابچه برای پاســخ به اسرار هزارساله 
نوشته شده و به صورت تحقيقی هم نوشته شده 
تا جواب شبهات اين شخص را بدهد. ولی باز در 
صورتی كه هر شخصی از هر فرقه ای شبهاتی را 
در ذهن دارد، نويسنده اعالم می كند كه حاضر 
به گفت وگوی دينی اســت تا شبهات برطرف 

شود.1
اين كتابچه فصل بندی نشده است و نويسنده در ابتدا يك مقدمه كوتاه ذكر كرده است و 
بالفاصله سراغ سؤاالت حكمی زاده رفته و به ترتيب يكی يكی سؤاالت را بيان كرده و به طور 

اجمالی به هر كدام پاسخ داده است. 
نويسنده اين متن را بسيار مؤدبانه و متين و منطقی نوشته و در هيچ  جا احساسات بر او غلبه 
نكرده و برای حكمی زاده هم كه آن ادبيات بسيار تند و زننده و آن توهين ها را نسبت به دين 
و روحانيت بروز داده اســت، از هيچ احترامی كوتاهی نكرده و حكمی زاده را بسيار مؤدبانه، 
»آقای سائل« می خواند كه به دنبال حق و حقيقت است و خطاب به او می گويد: »چون از وضع 
بيان و صراحت لهجه شما پيداست كه مقصود شما فهميدن مطالب پرسش شده و حل آنها 
است. و چنانچه وعده داده ايد، چنانچه از روی متانت و انصاف باشد، پذيرفته و جبران خواهيد 
فرمود... اميد اســت به وعده وفا ]كرده[ و از روی كمال بی غرضی و منصفانه در آنها تأمل 
و قضاوت فرموده...«2 و در ادامه نويسنده، نشانی خود را می نويسد و حكمی زاده را دعوت 
می كند كه در صورتی كه خودش يا ديگران دچار شبهاتی بودند، به اين نشانی بفرستيد تا در 

كمال متانت، جواب داده شود. 
در خاتمه نويسنده می گويد كه در گفت وگوی دينی بايد با رعايت نهايت ادب و احترام 
دعوت حكمت و موعظه حسنه صورت بگيرد پس »چنانچه عبارتی در نظر سائل، زننده و 
بيرون از رعايت ادب تصور شود با تقديم معذرت، اميد عفو و اغماض داشته، منتظر ارسال 
ساير شبهات و سؤاالت دينيه بعد از اين فتح باب از جناب ايشان و هر سائل ديگری هستم.«3

1. همان، ص1. 
2. همان، ص3. 

3. همان، 20. 

امروزه بعد از گذشت بيش از هفتاد 
سال از انتشار كتاب اسرار هزارساله، 
هنوز شبهات وهابيت پيرامون عقايد 
شيعه، به شكل هاى مختلفى بازتوليد 
ايران  عمومى  فضاى  به  و  شده 
تزريق مى شوند و هنوز اين شبهات 
در جامعه ما جارى است اما كتاب 
كشف اسرار سال هاست كه ديگر 
چاپ نمى شود و از آخرين چاپ هاى 

آن بيش از سى سال مى گذرد
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3. جوابيه شيخ عباس صفايی حائری 
آيت اهلل شيخ عباس صفايی حائری امام جماعت مسجد نو در قم نيز جوابيه ای را بر كتاب 
اسرار هزارساله نوشت كه به صورت پاورقی در روزنامه  استوار قم منتشر شد. اما اينكه او 
برخی از نظريات حكمی زاده مانند استخاره را پذيرفته بود، باعث شد تا اعتبار خود را در ميان 

مردم و روحانيت از دست بدهد.1

4. کشف األستار
عالــم مجاهد آيــت اهلل شــيخ محمد 
خالصــی زاده )فرزنــد مرحــوم آيت اهلل 
شــيخ مهدی خالصــی زاده( زمانی كه در 
تبعيدگاهش در كاشــان به ســر می برد، 
جوابيه ای با نام كشف االســتار: جواب بر 
اسرار هزارســاله در 56 صفحه نوشت و با 
ســرمايه محمدحســين محمدی اردهالی 
در چاپخانه تابان در ســال 1323 به چاپ 
رســاند.2 خالصی زاده اين كتاب را از سری 
كتاب های معارف المحمديــه نام نهاد كه 
از حدود بيســت ســال پيش، كتاب هايی 
در موضوعات مختلف اســالمی از همين 
سری را نشر داده بود. اولين جلد از سلسله 

كتاب های معارف المحمديه را در اوان جوانی درباره مباحث فلســفه توحيد نوشته بود كه 
در سال 1341ق )1301ش( در مصر به چاپ رسيد و در حوزه تحت مديريت پدرش به 
عنوان كتاب درسی قرار گرفت و در ايران با نام معارف محمدی توسط حيدرعلی قلمداران 

به فارسی ترجمه و در سال 1370ق منتشر گرديد.3

1. هفتاد سال خاطره از آيت اهلل سيد حسين بدال، همان، ص203. 
2. شيخ محمد خالصی، كشف االستار: جواب بر اسرار هزارساله، ناشر: محمدحسين محمدی اردهالی، چاپخانه 
تابان، 1323، ص1؛ شيخ آغابزرگ طهرانی، الذريعه الی تصانيف الشيعه، همان، ج 18، ص10؛ سيد محمدحسين 
حســينی جاللی، فهرس  التراث، قم، دليل ما، 1422ق، ج 2، ص462؛ »هم زاد كشف اسرار يا نقدی ديگر بر اسرار 

هزارساله«، فصلنامه ياد، پاييز و زمستان1391، ش106-105، ص17-28. 
3. اسالم دباغ، مبارزات آيت اهلل شيخ محمد خالصی زاده به روايت اسناد، تهران، مركز اسناد انقالب اسالمی، 

بهار1390، ص19. 
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خانبابا مشار از آن، چنين نام برده است: »كشف االستار: جواب بر اسرار هزارساله، حاج 
محمد بن مهدی خالصی زاده، ناشر محمدحسين محمدی اردهالی، تهران، 1323ش، سربی.«1
عالمه آغابزرگ طهرانی هم در الذريعه اين كتاب را نام برده: »كشف األســتار، فارسي، 
للشيخ محمد بن الشيخ مهدي الخالصي، طبع 1323 ش، و يسمی بمعارف محمديه أيضا، و 

هو في جواب اسرار هزارساله لحكمي زاده.«2
آيت اهلل شيخ مهدی حائری، فرزند شيخ عبدالكريم حائری يزدی مؤسس حوزه قم، طی 
نامه ای از آيت اهلل خالصی درخواست كرده كه به اسرار هزارساله پاسخ دهد. خالصی زاده نيز 
پاسخی در ده بند به شيخ مهدی حائری نوشت و كتابی كوچك در پاسخ به حكمی زاده تدوين 
كرد و متن نامه خويش به شيخ مهدی حائری را به عنوان مقدمه كتاب، درج كرد. محتوای 
اصلی اين كتاب تا صفحه39، به پايان می رسد و بعد از آن خالصی زاده دو ضميمه را كه- به 
زعم خود- بيشتر مورد نياز مردم می دانسته ذكر كرده كه اولی بحثی در وجوب نماز جمعه 

و بعدی آداب تخلی است!3 
خالصی زاده متن كتابش را قبل از انتشار به قم فرستاد و شيخ مهدی حائری وقتی كتاب را 
ديد، آن را ضعيف و دارای اشكاالتی ديد كه الزم بود از انتشار آن جلوگيری شود ولی از آنجا 
كه خالصی زاده اخالق تندی داشت، فلذا آيت اهلل بدال را مأمور كردند كه به كاشان برود و 
با خالصی زاده با نرمی صحبت كند و او را از انتشار كتاب باز دارد. آيت اهلل بدال می گويد كه 
موفق شد خالصی زاده را از انتشار كتابش منصرف نمايد تا تنها يك جواب كه از همه متقن تر 
و قوی تر بود، تدوين شده و به عنوان پاسخ حوزه قم منتشر گردد.4 اما عجيب آن كه بخشی از 
اوايل كتاب خالصی زاده در مجله آيين اسالم از تاريخ 26فروردين1323 به صورت سلسله 
مقاالتی به صورت پاورقی در چند شماره از اين مجله درج گرديد و سپس در همين سال، متن 
كامل آن با مشخصات كتابشناسی كه در باال گفتيم، منتشر و توزيع شد و امروزه نسخه های 

آن در كتابخانه ها موجود است.5 

1. خانبابا مشار، فهرست كتاب های چاپی فارسی، ج4، همان، ص4072. 
2. شيخ آغابزرگ طهرانی، الذريعه الی تصانيف الشيعه، همان، ج 18، ص10. 

3. شيخ محمد خالصی، همان، ص5-2 و 39-56. 
4. هفتاد سال خاطره از آيت اهلل سيد حسين بدال، همان، ص198-201. 

5. شيخ محمد خالصی، همان، اغلب صفحات؛ »هم زاد كشف اســرار يا نقدی ديگر بر اسرار هزار ساله«، همان، 
ص20-18؛ سيد حسين بدال، »كشف اسرار و زمينه پيدايش آن«، همان، ص166؛ خالصی زاده، »رساله جوابيه«، 
مجله آيين اسالم، 1323/1/26، ش5، ص3-2؛ خالصی زاده، »رساله جوابيه2«، مجله آيين اسالم، 1323/2/2، 
ش6، ص2؛ خالصی زاده، »رســاله جوابيه3«، مجله آيين اســالم، 1323/2/9، ش7، ص2؛ خالصی زاده، »رساله 
جوابيه4: جواب سيزده سؤال اسرار هزارساله«، مجله آيين اسالم، 1323/2/16، ش8، ص2؛ خالصی زاده، »رساله 
جوابيه5: جواب سيزده سؤال اسرار هزارساله« مجله آيين اسالم، 1323/2/23، ش9، ص2؛ خالصی زاده، »رساله 
جوابيه6: جواب سيزده سؤال اسرار هزارساله«، مجله آيين اسالم، 1323/3/12، ش12، ص2؛ خالصی زاده، »رساله 

جوابيه7: جواب سيزده سؤال اسرار هزارساله«، مجله آيين اسالم، 26 خرداد 1323، ش14، ص2. 
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خالصی زاده در پايان اين كتاب »خاتمه« ای درج كرده و می گويد از آنجا كه قصد دارم هيچ 
پرسشی از سؤاالت حكمی زاده در اسرار هزارساله را بی پاسخ نگذارم، پس به شش پرسشی 
كه حكمی زاده در ابتدای كتابش در حمايت از رضاشــاه، مطرح كرده هم پاسخ می دهم. به 
اولين سؤال كه »آيا ايرانيان در زمان رضاشاه آســوده تر بودند يا پيش از او؟« خالصی زاده 
چنين پاسخ داده است: »ايرانيان در زمان رضاشــاه پهلوی، مالك دين و ناموس و عرض و 
ملك و اوالد خود نبودند، حتی مردگان هم مالك قبور خود نبودند، و اين شخص زنده و مرده 

ايرانيان را سوزانيد.«1
5. کشف اسرار

امام خمينی در زمانی كه حدود شش ماه از انتشار كتاب اسرار هزارساله گذشته بود، كتابی 
مفصل و مستند در نقد آن با نام كشِف اســرار- كه بعضًا به اشتباه آن را »كشف االسرار« 
نيز می گويند- را منتشــر ســاخت. در اولين صفحه از چاپ اول كشــف اســرار، تاريخ 
15ربيع الثانی1363ق نقش بسته است كه مطابق با روز يكشنبه 20فروردين1323 شمسی 
می باشد و اين كتاب در 428 صفحه، با بهای 70ريال، توسط چاپخانه اسالميه تهران منتشر 
گرديد. اين كتاب به عنوان جوابيه حوزه علميه قم منتشر شد و مورد اقبال حوزه و مردم قرار 
گرفته و چندين بار تجديد چاپ شــد. اين كتاب به ادعاهای حكمی زاده و كسروی به طور 
مبسوط پاسخ داده و نقش بسيار مهمی در رفع شبهاتی كه آن كتاب گسترده بود، ايفا كرد. 
چاپ سوم آن در سال 1327 با صفحه بندی جديد در 334 صفحه در كتابفروشی اسالميه 

1. شيخ محمد خالصی، همان، ص38. 
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تهران انجام شد.1 
خانبابا مشــار از آن، چنين نام برده اســت: »كشف االسرار: )رد بر اســرار هزارساله 
حكمی زاده(، حاج آقا روح اهلل بن سيد مصطفی خمينی، تهران، 1363ق، سربی، رقعی، 428 
ص.«2 عالمه آغابزرگ طهرانی هم در الذريعه از اين كتاب نام برده: »كشف األسرار: لحاج 

آقا روح اهلل بن سيد مصطفی الخميني، فارسي، طبع بطهران، في 1363، في 428 ص.«3
همان طور كه گفته شد، بر كتاب اسرار هزارساله جوابيه های مختلفی نوشته شد كه بعضی 
به صورت مستقل و بعضی در مجالت دينی منتشر می شد و نيز وعاظ بر روی منابرشان از 
اين كتاب می گفتند و آن را نقد می كردند ولی بعضی از اين نقدها ضعيف بود و به جای آن 
كه مطالب كتاب را رد كند، بيشــتر آن را تأييد می كرد. همين مسئله باعث شد تا بزرگان 
حوزه علميه قم درصدد برآيند كه از ميان جواب ها و رديه های متعددی كه نوشته شد يكی 
را كه از همه كامل تر و بهتر است انتخاب كرده و فقط همان را منتشر كنند و از انتشار بقيه 
جلوگيری كنند تا پاسخ درستی به اسرار هزارساله داده شود. در اين ميان كتاب كشف اسرار 
نوشته امام خمينی)ره( كه كامل ترين و مستدل ترين پاسخ بود و مورد توافق همه علما قرار 
گرفت و حوزه را از تأليف جوابيه ای ديگر، بی نياز كرد، به چاپ رســيد. امام خمينی كه از 
شهرت احتراز داشت، در اولين چاپ اين كتاب گفته بود كه در ابتدای كتاب، هيچ نامی از من 
به عنوان مؤلف نبريد و تنها به نام حوزه، منتشر شود. تا مدتی كسی خبر نداشت كه نويسنده 
اين كتاب چه كسی است و فقط معدود بزرگانی كه در جريان اين جمع آوری جوابيه ها بودند، 
از نويســنده اين كتاب مطلع بودند. امام خمينی كه در اين زمان در سن 42سالگی بود و از 
مدرسين برجسته حوزه قم به شمار می رفت، كتاب های متعددی تأليف كرده بود ولی هيچ 
كدام از آن كتاب ها تا آن زمان منتشر نشده بودند و كشف اسرار، اولين كتابی است كه از 

امام خمينی منتشر شده است.4 
امام خمينی بعد از اينكه نسخه ای از كتاب اسرار هزارساله را ديد، به ايشان برای پاسخگويی 
مراجعه شد تا بر اين كتاب نقد بنويسد و با توجه به اينكه متأهل بود، شبها تا پاسی از شب در 
حجره شان در مدرسه فيضيه می ماند و مشغول تأليف بود. امام برای جلوگيری از شهرت، از 
ذكر نامشان بر روی كتاب كشف اسرار خودداری كردند ولی نتيجه عكس آن شد و شهرت 

1. سيد روح اهلل خمينی، كشف اسرار )چاپ اول(، صفحات آغازين؛ محسن بهشتی سرشت، زندگی و زمانه امام 
خمينی، تهران، پژوهشكده امام خمينی)س( و انقالب اسالمی، 1391، ص81. 

2. خانبابا مشار، فهرست كتابهای چاپی فارسی، همان، ج4، ص4073. 
3. شيخ آغابزرگ طهرانی، الذريعه الی تصانيف الشيعه، همان، ج 18، ص13. 

4. سيد حسين بدال، »كشف اســرار و زمينه پيدايش آن«، همان، ص166؛ هفتاد سال خاطره از آيت اهلل سيد 
حسين بدال، همان، ص202.



162
دوره سوم   سال هفدهم   شماره 62    زمستان 1398

ت فقيه
ت اسالمی و والي

پرونده ويژه پنجاهمين سال طرح حكوم

بسزايی در حوزه پيدا كرد.1 امام خمينی چنين می گويد: »به من مراجعه شد و من كتاب كشف 
اسرار را در ظرف دو ماه با تعطيل كردن درسم نوشتم و يك قلم، آن را نوشتم... من اسمم را 

ننوشتم چون نمی خواستم معروف بشوم ولی عكس آن شد.«2 
امام در اين كتاب هيچ نامی از حكمی زاده نبرده تا مســئله جنبه شخصی به خود نگيرد؛ 
چراكه او را به عنوان نماينده يك تفكر انحرافی مورد نقد قرار داده بود. بعد از انتشــار اين 
كتاب، حكمی زاده برای امام خمينی پيامی فرستاد. امام خمينی درباره محتوای آن پيام چنين 

می گويد: 
بعد از انتشار كتاب]كشف اسرار[، حكمی زاده برای من پيغام فرستاد و 
گفت: جواب هايی كه شما نوشته  ايد، بسيار متين است و بعد گفت كه من 
غرض نداشتم از انتشار كتاب ]اسرار هزارساله[، جز اينكه اين سؤال ها برای 

مردم مطرح بود و من می خواستم كسی مثل شما ]به آنها[ جواب بدهد!3 
مرحوم آيت اهلل شيخ حسين لنكرانی نقل كرده است كه وقتی كتاب كشف اسرار به دست 
كسروی رسيد و آن را مطالعه كرد، گفت: »اين كتاب، عالمانه  نوشته  شده و نمی توان با آن  

مقابله  كرد.«4
آيت اهلل ســيد محمود طالقانی هم كه دايی حكمی زاده و دوســت نزديك او بود، اسرار 
هزارساله را منحرف دانسته و نظريات امام خمينی در كتاب كشف اسرار را پسنديد و انتشار 

اسرار هزارساله باعث قطع رابطه آيت اهلل طالقانی با حكمی زاده گرديد.5 
آيت اهلل شيخ حســين لنكرانی كه خودش مشــغول مبارزه فرهنگی با تفكرات انحرافی 
كسروی بود، با خواندن كشف اسرار به شدت عالقه مند به امام شده و آرزوی ديدار ايشان 

را در سر می پروراند. او خود چنين بيان كرده است: 
در آن موقع، صحبت ]از[ كسروی و شريعت سنگلجی و اسداهلل خرقانی  
بود. يك مرتبه كتابی به نام كشــف اسرار منتشر شــد... من  هم  سرگرم  
كارهای ]اصالحی و مبارزاتی[ خودم بودم... كتاب را خواندم ديدم خيلی 

1. همان، ص202.  
2. اميررضا ســتوده، مصاحبه با آيت اهلل جعفر ســبحانی، پا به پای آفتاب: گفته هــا و ناگفته ها از زندگی امام 

خمينی)س(، تهران، پنجره، 1374، ج3، ص204. 
3. همان، ج3، ص204. 

4. علی ابوالحسنی )منذر(، »روابط و مناسبات آيت اهلل حاج شيخ حسين لنكرانی و امام خمينی 1328-1324ش- 
قسمت اول«، فصلنامه تاريخ معاصر ايران، بهار و تابستان 1381، ش22-21، ص10. 

5. »مدارای طالقانی نفاق رجوی را عيــان كرد: آيت اهلل طالقانی و تعامل با مجاهديــن خلق از نظر تا عمل در 
گفت و گوی يادآور با دكتر ســيد محمدمهدی جعفــری«، مجله يادآور، ش12-9، تابســتان 1391، ص223؛ 

گفت وگوی نگارنده با دكتر موسی حقانی كه ايشان از سيد مهدی طالقانی فرزند آيت اهلل طالقانی نقل كردند. 
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عميق است. نويسنده  اش درد داشــته. آن را قلم ننوشته، دل نوشته است. 
خوب، من حواسم جمع   اســت، مطالعه  كردم ديدم كارش را كرده است. 
كتاب عجيبی است. پرسيدم مال كيست؟ گفتند مال حاج آقا روح  اهلل خمينی  
است. شروع به ترويج كتاب كردم. می خريدم  و به اين و آن می  بخشيدم، 
و به اين كار، خوش بودم. در اين بين، دلم می خواست اين آقا را ببينم و خدا 
شاهد است خيال نمی كردم ايشان سيدند، فكر می  كردم مثل خودم شيخ 
هستند... زمان چرخيد و مقداری  فاصله شد تا اينكه يك روز به من گفتند 
ايشان به تهران تشريف آورده  اند. قرار دادند كه من ايشان را زيارت كنم. 
منزل ابوالزوجه ايشان، آيت اهلل ثقفی رفتم... آقای ثقفی در پامنار می زيست 
و من به منزلشان رفتم. اتاق را برای من خالی گذاشته بودند. نشسته بودم، 
ديدم  يك  آقای سيدی وارد شد، نشستند. گفتم بنا بود آقا را زيارت كنم، آقا 
كجا هستند؟ كه گفتند: من خودم هستم! و قضيه معلوم شد... در آنجا، يك 
قدری بين ما مذاكرات ]بلكه[ معاشقه اسالمی شد و من، بی  اختيار، كلمه ای 

را  به  ايشان  عرض كردم كه نمی دانم چه  بود؛ هر  دو  گريه كرديم.1
امروزه بعد از گذشت بيش از هفتاد ســال از انتشار كتاب اسرار هزارساله، هنوز شبهات 
وهابيت پيرامون عقايد شيعه، به شكل های مختلفی بازتوليد شده و به فضای عمومی ايران 
تزريق می شوند و هنوز اين شبهات در جامعه ما جاری است اما كتاب كشف اسرار سال هاست 
كه ديگر چاپ نمی شود و از آخرين چاپ های آن بيش از سی سال می گذرد و اگر كسی دنبال 
اين كتاب باشد فقط در كتابخانه های قديمی می تواند آن را بيابد و همين نكته باعث شده تا 
اين كتاب در فضای علمی كشور، ناشناخته بماند. مؤسسه حفظ و نشر آثار امام خمينی)ره( 
بايد به صورت جدی به اين مطالبه پاســخ دهد و به صورت عمومی اطالع رسانی كند كه 
چرا كتاب كشف اســرار- همچون كتاب رنجنامه حاج سيد احمد خمينی- بازنشر نشده و 
نمی شود؟ كتاب كشف اسرار در دوران پانزده ســاله نهضت امام خمينی، بارها به صورت 
زيرزمينی منتشر شد ولی چاپ های قديمی آن از كيفيت بااليی برخوردار نبود. جا دارد اين 
كتاب با يك مقدمه درباره تاريخچه آن و يك تحقيق عالی و توضيح برخی نكات ضروری در 
پاورقی، بار ديگر در شكلی مناسب و زيبا منتشر شود و در دسترس عموم قرار بگيرد تا مردم 
با سير جريان فكری امام خمينی آشنا شوند و نيز بسياری از شبهات وهابيت پاسخ داده شود. 
امام خمينی فصل های كتاب كشف اسرار را بر اساس كتاب اسرار هزارساله به شش گفتار 

1. علی ابوالحسنی )منذر(، همان، ص11-12. 
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و يك مقدمه ترتيب داده است و به همان روال به پاســخ گويی به شبهات اسرار هزارساله 
پرداخته است. 

نتيجه گيری
كسروی نقد آموزه های شيعی را با استفاده از شــبهاتی كه وهابيت وارد كرده بود، آغاز 
كرد و آنها را با بيانی ديگر در تهران بازتوليد می كرد و در دل های جوانان بذر شك نسبت 
به عقايدشان را می كاشت. كسروی تالش زيادی برای جذب افراد مستعد مانند علی اكبر 
حكمی زاده داشت و آنها را به تفكرات انحرافی خويش، آلوده ساخت. حكمی زاده هم رفاقت 
عميقی با كسروی برقرار كرد و روز به روز اين پيوند وثيق تر می شد. كسروی از مجالت و 
كتاب های مختلفی برای نشر افكار خود استفاده می كرد. مجله پيمان در سال 1312 توسط 
كسروی منتشر شد و با فاصله يك ساله، حكمی زاده هم مجله همايون را در قم منتشر كرد كه 
مروج افكار شبه سلفی بود و در ابتدا با رويكرد نقد دينی منتشر می شد ولی به مرور زمان، زاويه 
بيشتری با دين گرفت و دوستان حكمی زاده از او فاصله گرفتند و علمای قم هم اعتمادشان 
نسبت به مجله ســلب و مجله همايون بعد از يك ســال فعاليت، تعطيل شد. بدين ترتيب 
علی اكبر حكمی زاده به يك شخصيت ضددين تبديل شد كه قصد داشت خود را وقف مبارزه 
با دين كند و كتاب اسرار هزارساله را در شــهريور 1322 با ادبياتی بسيار سخيف در نقد 

آموزه های دينی شيعه، منتشر ساخت. 
جوابيه های مختلفی بر اين كتاب نوشته شد و نشريات مختلفی به پاسخگويی به آن كتاب 
مشغول شدند ولی مهمترين جوابيه، كتاب ارزشمند كشف اسرار نوشته امام خمينی است 
كه در فروردين 1323 منتشر گرديد و به طور مبسوط و مستند به پاسخگويی به شبهات آن 
كتاب و شبهات وهابيت پرداخت و به عنوان پاسخ رسمی حوزه قم به آن شبهات منتشر شد 
و تا پيروزی انقالب اسالمی، اين كتاب بارها به صورت زيرزمينی منتشر شد. امروزه بعد از 
گذشت بيش از هفتاد سال از انتشار كتاب اسرار هزارساله، هنوز شبهات وهابيت پيرامون 
توسل، زيارت، شفاعت و بسياری ديگر از عقايد شيعه، به شكل های مختلفی بازتوليد شده و به 
فضای عمومی ايران تزريق می شوند و هنوز اين شبهات در جامعه ما جاری است. اما كتاب 
كشف اسرار سال هاست كه ديگر چاپ نمی شود و از آخرين چاپ های آن بيش از سی سال 
می گذرد و اگر كسی دنبال اين كتاب باشد فقط در كتابخانه های قديمی می تواند آن را بيابد. 
عالوه بر اينكه كتاب كشف اسرار، اولين اثری است كه در آن، امام خمينی)ره( با صراحت 
سخن از اسالم سياسی و حكومت اسالمی به ميان آورده و درباره كيفيت آن بحث كرده است. 
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حكمی زاده بعد از نوشتن كتاب اسرار هزارساله و جنجالی كه در فضای جامعه به پا كرد، 
خصوصًا با ديدن كتاب كشف اسرار، برای هميشه منزوی شــد و از كارهای فكری كناره 
گرفت و در خفا به فعاليت های اقتصــادی روی آورد و از كارهای افراطی دوران جوانی اش 
فاصله گرفت و سال ها بدون حاشــيه به فعاليت های اقتصادی پرداخت و تا بعد از پيروزی 
انقالب اسالمی هم زنده بود ولی كسی از او اطالعی نداشت تا اينكه در سال 1366 در تهران 

درگذشت. 
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مفهوم نظریه والیت فقيه از دیدگاه امام خمينی۱

نوشته: دکتر حميد عنايت 
ترجمه: سعيد محبی 

تمهيد
حميد عنايت در مطالعات انديشــه سياسی ايران و جهان اســالم و حتی غرب در دوره 
پهلوی، چهره ناشناخته ای نيســت. آثار وی در دين و جامعه، انديشه سياسی جهان عرب، 
فلسفه سياسی غرب و از همه ماندگارتر، كتاب انديشه سياسی در اسالم معاصر كه عمومًا 
به عنوان متن درسی در دانشــگاه های ايران به خصوص دانشگاه تهران مورد استفاده قرار 
می گرفت، در ميان اساتيد و دانشجويان علم سياست در ايران از جمله متون مرجع به حساب 
می آيد. عنايت از معدود روشنفكرانی است كه فارغ از حب و بغض های ايدئولوژيك جريان 

1. اين مقاله در كتاب زير كه »انســتيتو مسائل بين المللی انگلستان« منتشــر كرده و حاوی مجموعه مقاالت 
متفكرين حوزه انديشه سياسی از كشورهای مختلف اسالمی است، چاپ شده است: 

Islam in the political process, ed. by James p. piscatori, Cambridge University Press, London 
1983(3rd ed. 1986)PP. 160-180. 

عنوان مقاله حميد عنايت در اين مجموعه: 
iran: “khomeini s concept of the guardianship of the jurisconsult”, pp. 160-181
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منورالفكری در تاريخ ايران، به نقش دين در جامعه و تحوالت سياسی- اجتماعی مسلمانان 
به شكل علمی توجه ويژه داشــته و بخش عمده ای از دغدغه های پژوهشی وی متمركز بر 
مطالعه جنبش های اسالمی در جهان عرب بوده است. تمركز پژوهشی حميد عنايت تا سال 
1356 عموماً بر نهادها و انديشه                                   های سياسی در دنيای اهل سنت بود. آشنايی و دوستی وی 
با استاد شهيد آيت اهلل مرتضی مطهری و اوج گيری نهضت امام خمينی در سال 1356 كه 
منجر به پيروزی انقالب اسالمی در ايران شد، تمركز وی را به تحوالت ايران به خصوص 
انديشه سياسی شيعه و نظريه واليت فقيه معطوف كرد. حاصل اين رويكرد پژوهشی، تأليف 
دو اثر در آخرين سال های زندگی وی را به خود اختصاص داده و در نهايت حميد عنايت در 

سوم مرداد سال 1361 دار فانی را وداع كرد. 
بخش قابل توجهی از كتاب انديشه سياسی در اسالم معاصر كه محصول چند ماه پژوهش 
وی از اكتبر 1979م )1357ش( تا مارس 1980م )1358ش( در لندن اســت، به بررسی 
تحوالت انديشه سياسی در شيعه اختصاص دارد. خود عنايت در مقدمه اين اثر می نويسد: 
»اگر دوستی اينجانب با مرحوم مرتضی مطهری استاد فلسفه اسالمی دانشگاه تهران نبود، 
انديشه اصلی اين كتاب به خاطرم خطور نمی كرد. مطهری متفكری اصيل و خالق، مسلمانی 
به تمام معنی و انسان دوســت بود.«1 اثر دوم، مقاله حاضر است كه در همان سال های اول 

انقالب نوشته شد و در سال 1983م )1361ش( به چاپ رسيد. 
عنايت شايد از جمله معدود منورالفكرانی باشد كه تالش كرده در اين اثر نظريه واليت 
فقيه را، نه بر مبنای تمايالت ايدئولوژيك خود بلكه به عنوان نظريه ای كه توانسته است در 
جهانی كه به ظاهر ديگر دين نقش تعيين كننده ای در تحوالت اجتماعی نداشت، مورد تجزيه 
و تحليل قرار دهد. اگرچه عنايت در اين مقاله داوری هايی دارد كه بخشی از آنها ربطی به 
ديدگاه شيعه ندارد و ما در بعضی از جاها به شكل پاورقی به نام فصلنامه، اين خطاها را گوشزد 
كرده ايم ليكن اين مقاله از آن جهت كه نويسنده آن يكی از متفكران دانش سياسی در ايران 
معاصر است ارزش بازخوانی دارد. مقاله حاضر ظاهراً برای اولين بار در سال 1375 ترجمه 
و در ماهنامه كيان منتشر شد.2 متأسفانه بعد از آن، جريان منورالفكری در ايران ظاهراً روزه 
ســكوت و بايكوت در قبال اين مقاله را مانند بسياری از تحوالتی كه با عاليق و ساليق آنها 

سازگار نبود برگزيدند و تالش كردند آن را از حافظه تاريخی جامعه پاك نمايند. 
فصلنامه پانزده خرداد

1. حميد عنايت، انديشه سياسی در اسالم معاصر، ترجمه بهاءالدين خرمشاهی، تهران، خوارزمی، 1365، ص15. 
2. ماهنامه كيان، س6، ش34، دی و بهمن 1375، ص13-2. 
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اشاره
ترديدی نيســت كه نظريه واليت فقيه موضوعی محوری در گفتار سياسی ايران بعد از 
انقالب بوده است. اما اغلب كسانی كه درباره اين نظريه سخن گفته اند، كوشيده اند تا اعتبار 
كالمی- فقهی اين نظريه و نيز بنيادهای مشــروعيت بخش آن را در نصوص دينی بيابند و 
آن را از منظری درون  دينی اثبات كنند. در اين چشم انداز تدوين نظريه واليت فقيه توسط 
امام خمينی، احيای يك باور دينی بوده اســت. اما به نظر می رسد كه اين نظريه از منظری 
بيرون دينی به عنوان يك نظريه سياسي كمتر مورد كاوش و تحليل قرار گرفته است. مقاله ای 
كه پيش روست، اثر زنده ياد دكتر حميد عنايت است كه گرچه در همان سال های نخست 
انقالب به رشته تحرير درآمده، اما بی ترديد هنوز هم در ميان تالش های پراكنده ای كه در 
اين زمينه صورت گرفته، قابل توجه است. دكتر عنايت با ديدی علمی، نظريه واليت فقيه را 
مورد تحليل قرار داده است. از نظر عنايت، روايت امام خمينی و نظريه واليت فقيه در سنت 

تفكر سياسی اسالم، روايتی بديع و نوآورانه است و اهميت آن بيشتر از اين حيث است.1 
برپايی جمهوری اسالمی به دنبال انقالب ســال 79-1978 در ايران، حادثه ای يگانه و 
بی پيشينه در تاريخ طوالنی ايران به شمار می رود. البته نمونه هايی از اين جريان را می توان 
در پيوندهای نزديكی كه بين دين و دولت وجود داشته يا در تالش هايی كه برای مشروعيت 
بخشيدن به قدرت سياسی به كمك انديشــه دينی به عمل می آمده، يافت. در اين زمينه، 
پيشگام جمهوری اسالمی همانا دولت صفويه در قرن شانزده و هفده بود كه هدف آشكارش 
آن بود كه آيين و مذهب خاصی از اسالم، يعنی مذهب شيعه اثنی عشری را، كيش رسمی 
ايرانيان كند2 و سازمان پيچيده، نظامی و نهادها و مناصب دولتی آن طوری طراحی شده بود 
كه حاكمان و فرمانروايان موقت دولتی تحت امر و تابع مقامات روحانی قرار گيرند.3 مرغ 
انديشه و خيال را می توان باز هم دورتر پراند تا برســد به دوران ايران قبل از اسالم؛ يعنی 
به عصر امپراتوری ساسانيان )637-224 ميالدی( كه حكومت آن نمونه ای است بسيار 

نزديك و متناظر از حكومت های مبتنی بر عقيده )ايدئولوژی( در عصر جديد. 

1. توضيح مترجم. 
2. عنايت مذهب رسمی ايرانيان با مذهب رســمی حكومت را يكی تلقی كرده اســت؛ در حالی كه بر مبنای 
مستندات تاريخی، صفويه مذهب رسمی دولت را مذهب تشــيع اعالم كرد نه مذهب رسمی مردم ايران را. در 
دوران برآمدن صفويان، اغلب اقوام ايرانی و اغلب قبائلی كه بر ايران حكومت می كردند دارای مذهب تشيع بودند. 

)پانزده خرداد( 
3. See Tadhkirat al-muluk (A Manual of Safavid Administration), translated and explained by 

V. Minorsky (London, Luzac, 1943),PP. 41-3; ) Jean Aubin, Etudes Safavides I, Sah Isma’il et 
les notables de l’Iraq persan, Journal of the Economic and Social History of the Orient, (1959), 
esp. 180-6. 
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اما آنچه رژيم سياسی را كه به دنبال انقالب اسالمی در ايران برپا شده از اين نمونه های 
پيشين متمايز می سازد، مفهومی است كه بيش از آن كه به ماهيت نظام سياسی آن معطوف 
باشد به شخص يا اشخاصی مربوط می شود كه به شيوه ای انحصاری صالحيت آن را دارند 
كه فرمانروايان يا اختيارداران نهايی آن نظام سياسی به شــمار روند. آن مفهوم اينك به 
»واليت فقيه« ترجمه و اصطالح شده كه به معنای واليت »فقيهان« است و نه چنان كه گاه 
گفته می شود، »واليت علمای الهيات يا متكلمين« )تئولوژيست(؛ به اين دليل ساده كه كالم 
و فقه )يا حقوق اسالمی( دو نظام و سامان مختلف اند كه ای بسا گاه با هم به اختالف و نزاع 
درمی آيند. هر چند مفهوم واليت فقيه در حوزه حقوق اسالمی اصل و ريشه ای طوالنی دارد، 
اما صورت كامل آن در نظرگاه سياسی رهبر دينی ايران، يعنی آيت اهلل روح اهلل ]امام[ خمينی 

شناخته و تعريف شده است.  
قائلين به واليت فقيه را می توان بين فقيهان بزرگ شيعه در قرون اوليه و قرون ميانی نيز 
يافت كه مؤثرترين و مهم ترين ايشان احيانًا كركی است كه به »محقق ثانی« مشهور است 
)متوفی 1534 ميالدی(. اگر به ياد آوريم كه كركی شيخ االسالم دوران شاه طهماسب و عنصر 
قدرتمندی در دولت صفويان بوده است، اين امر بيشتر قابل فهم است. اعتقاد جازم كركی به 
واليت فقيه1 با ساير آرا و نظرهای اصلی او پيوندی استوار دارد كه از آن جمله است عقيده 
عمل گرايانه او به اصل امر به معروف و نهی از منكر كه به نظر وی تكليف بدون قيد و شرط 
هر مسلمانی است، بدين معنی كه حتی كسانی كه اطالع الزم از مبانی دينی ندارند، نمی توانند 
از اين وظيفه شانه خالی كنند و موظف اند برای تضمين پايبندی مسلمانان به اصول دينی و 

رعايت آنها، با تمام توان به وظيفه امر به معروف و نهی از منكر قيام و اقدام كنند.2 
اما آنچه ]امام[ خمينی را به عنوان يك انديشمند دينی يگانه و منحصر می سازد، مدعای 
اوست كه فقيه صرفًا يك مقام عالی رتبه در كنار ســاير مقاماتی كه ستون فقرات دولت را 
می سازند، نيست بلكه ناظر عالی، قاضی و ولی حكومت است. اهميت انقالب ايران تا حدودی 
ناشی از اين حقيقت است كه اين خواسته قديمی پاره ای از متدينان پرشور و تند را برآورده 
است. اما شگفت آن كه انقالب در مقطعی از تاريخ ايران اتفاق افتاد كه به دو دليل كمتر از هر 

1.-Ali Ibn, Abd al-Ali al-Karaki, Qati’at al-lidjaj fi hill al-kharaj’, in Kalimat al-rida iyyat wa’l-
kharajiyyat (Tehran, 1313 [1895); Cf. Sayyid Husayn Modarresi Tabataba’i, Ashna, i ba chand 
nuskhih-yikhatti (Qum, 1396 (1976)), P. 274; for Karaki’s administrative involvement, see 
Wilfred Madelung, Shiite Discussions on the Legality of the Kharaj’, in Rudolph Peters (ed)., 
Proceedings of the Ninth Congress of the Union Europeenne des Arabisants et Islamisants 
(Leiden, E. J. Brill, 1981), pp. 193-202. 

2. برای مالحظه برداشت های معاصر و نو از آرای محقق كركی، رك: سيد احمد طيبی شبستری، تقّيه، امر به 
معروف و نهی از منكر، تهران، 1350، ص101. 
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موقع ديگر مورد انتظار بود: نخست به اين دليل كه روند نوسازی يا غربگرايی در ايران با همه 
خبط ها و افول ها و عدم توازن هايش چنان جلو رفته بود كه بازگشت به آنچه به گمان عده ای 
يك خبط تاريخی به شمار می رود- يعنی پيروی سياست از دين- بعيد می نمود. دوم به اين 
دليل كه گرچه انديشه دينی ميان ايرانيان شيعه مذهب در طول آخرين دهه حكومت شاه 
انگيزش فوق العاده ای داشت، اما بسی دور بود از اينكه بتواند اجماع و اتفاق نظر همگانی را در 
مورد امكان پذيری يا رجحان حكومت فقيهان برانگيزد. بسياری از علمای برجسته دينی از 
آرا و نظرهای يكی از فقيهان بزرگ قرن نوزدهم، يعنی شيخ مرتضی انصاری )متوفی 1864( 
جانبداری می كردند و هنوز هم می كنند. جا دارد نظرهای شيخ مرتضی انصاری را به اختصار 

بررسی كنيم تا بخشی از نوآوری های آرا و عقايد ]امام[ خمينی معلوم شود. 

پيشينيان ]امام[ خمينی 
هدف و مقصد اصلی شيخ انصاری در مباحثی كه طرح می كند، اين است كه وظايف فقيه را 
تعريف و تعيين نمايد تا اينكه از منابع مشروعيت منصب خود به عنوان فقيه طرحی به دست 

دهد. شيخ برای فقيه اين وظايف را برمی شمرد: 
اول، افتاء، يعنی اجازه اعالم نظر حقوقی يا فتوی درباره »فروع دينی و امور استنباطی«؛ 

دوم واليت به معنای فصل خصومت يا حكميت برای حل و فصل منازعات مردم؛ و 
سوم، واليت برای تصرف در اموال و انفس مردم. 

شيخ انصاری در زمينه دو وظيفه نخست اختالف نظری بين علما نمی بيند و از اين رو وارد 
بحث در جزئيات آنها نمی شود. اما سومين وظيفه فقيهان به نظر او مقوله های مجادله آميز 
و اختالفی است و محتاج دقت نظر است. شيخ می گويد برای »واليت« يكی از دو صورت را 
می توان تصور كرد؛ يكی آن كه ولی )فقيه( باالستقالل عمل كند، صرف نظر از اينكه صحت 
اعمال مردم موكول و مشروط به اذن او باشد، با اين استدالل كه »نظر او در واقع سبب عمل 
خود اوست«. صورت دوم آن كه ولی خود مستقاًل عمل نمی كند، بلكه چون صحت اعمال و 
اقدامات ديگران موكول و وابسته به اجازه اوست، اعمال واليت می كند، با اين استدالل كه 
نظر وی شرط عمل ديگران است«. پيداست كه در اين دو صورت يا مفهوم، تداخل وجود 
دارد. مثاًل وقتی شخصی از جانب حاكم اجازه می يابد كه موقوفات را اداره كند، به يك معنی 
به عنوان جانشين يا نماينده حاكم مســتقل عمل می كند و در معنای ديگر می توان گفت 
كسی است كه هيچ گونه اختياری از خود ندارد و به صورت وابسته به حاكم عمل می كند. 
شيخ انصاری ترديد نمی كند كه شكل اول واليت اختصاص دارد به پيامبر و جانشينان او در 
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رهبری مردم كه در سنت شيعی، امامان معصوم هستند، زيرا مطابق آيات قرآن )مثال آيه 59 
سوره نساء( به مسلمانان فرمان داده شده كه از خداوند، پيامبر و اولواألمر اطاعت كنند و در 
حديث نبوی نيز آمده است كه پيامبر متصدی و ولی مؤمنين است )النبي اولی بالمؤمنين من 
انفسهم(. بر حسب نظر شيخ، واليت مطلقه بر مردم چه در امور دنيوی و چه در امور معنوی 
در صالحيت و اقتدار امامان است، اما امور شرعی و جزائيات )حدود و تعزيرات( اقدام در 
مورد كسانی كه از بعضی حقوق محروم اند )صغار( و حل و فصل موضوعات پيش بينی نشده 
يا »حوادث واقعه« در زمان غيبت امام معصوم مشخصاً به عهده فقيهان به نيابت نهاده شده 
است. به اين ترتيب، آنچه عماًل برای فقها می ماند، بقيه ای از امر واليت است، به اين معنی كه 
فقط در بعضی از اقتدارات می توانند اعمال نظر نمايند و آن هم در مورد عده ای از مسلمانان 
كه به علل گوناگون قادر نيستند شخصاً امور خود را اداره كنند، مثل صغار، محجورين، بيماران 

و ذينفع موقوفات عامه )موقوف عليهم در وقف عام(.1
دو جنبه از اســتدالالت شــيخ انصاری از حيث مبحثی كه امروزه دربــاره همخوانی و 
انطباق پذيری واليت فقيهان با دموكراســی در ايران وجود دارد، از اهميت ويژه برخوردار 
است: نخست تالش او برای نشان دادن ضعف اين استدالل كه چون امامان معصوم در همه 
زمينه های زندگی دنيوی و معنوی واجب االطاعه هستند، فقيهان نيز شايسته چنين اطاعتی 
می باشند. دوم، اعتقاد وی به اينكه علی االصول هيچ شخصی جز پيامبر و امامان، اجازه اعمال 

واليت بر ديگران ندارد. 
وجود پاره ای اشارات مشاجره آميز در بيانات شيخ انصاری حكايت از اين می كند كه در 
عصر او نظرهای مخالفی وجود داشته كه برای فقيهان صالحيت اقدام به عنوان حافظ و ناظر 
مسلمانان در اموری بسيار بيشتر از آنچه مورد قبول شــيخ بوده، قائل بودند. در تأييد اين 
گمان بايد به اين واقعيت اشاره كرد كه علما در عصر او تازه شروع كرده بودند به تحريك 
احساسات عمومی عليه تجاوزهای روس ها و انگليســی ها به ايران و نيز اينكه بازار مباحث 
كالمی و فقهی بسی داغ و رايج بوده است. اما انصاف آن است كه به دنبال شكست های ايران 
از روس ها به سال 1828 كه علما هم تا حدودی مقصر شمرده می شدند،2 جانبداران واليت 

فقيه علی القاعده بايد بيشتر در موضع دفاعی افتاده باشند تا ادعا و اثبات.

1. شيخ مرتضی انصاری، كتاب المكاسب، تبريز )1375 قمری(، ص155-156. 
2. از محقق دقيق و عميقی چون عنايت بعيد بود كه بعضی از ادعاهای بدون ســند تاريخی را تأييد كند. هيج 
سندی در دوران جنگ های ايران و روس وجود ندارد كه مردم يا حتی دولتيان دربار قاجاری، علل شكست ايران از 
روسيه را علما بدانند. اينها ادعاهايی است كه عموماً در اواخر قاجاريه و دوران منحوس پهلوی توسط غرب پرستان 
دين ستيز و دين گريز مطرح شد. در متون و منابع دوران قاجاری چنين ادعاهايی وجود ندارد. كتاب احكام الجهاد 
و اسباب الرشاد ميرزا عيسی قائم مقام فراهانی و همچنين نامه های قائم مقام در دوران جنگ های ايران و روس و از 
همه مهم تر يادداشت های ميرزا محمد وقايع نگار از آغاز جنگ تا عهدنامه تركمانچای بهترين اسناد برای قضاوت 

در تاريخ و سنجش اين ادعا است. )پانزده خرداد( 
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زمينه اسالمی وسيع تر والیت فقيه 
هر چند نظرات و مدعيات ]امام[ خمينی در مــورد حق فقها به عنوان حاكمان صالح، در 
تاريخ انديشه سياسی شيعه چندان نو و بديع به شمار نمی آيد، اما حكايت از احيای غيرمنتظره 
مباحث كهنی می كند كه مدت ها مسكوت مانده بود. به هر حال اگر كسی بخواهد ايدئولوژی 
حاكم در ايران امروز را بفهمد، بايد اســتدالالت و آرای ]امام[ خمينی را به دقت مطالعه 
كند. اگرچه در اين نوشته به منابع ديگر هم مراجعه كرده ام، اما مهم ترين منبع من درباره 
نظرهای ]امام[ خمينی كتابی است به اسم نامه ای از امام موسوی، كاشف الغطاء1 كه به سال 
1357 منتشرشده و پيروان ايشان به عنوان بيانيه انقالب اســالمی از آن استفاده و به آن 
استناد می كنند. در بخش های بعدی اين مقاله، مفاد اين كتاب را در چهارچوب گرايش های 
وحدت طلبانه اسالم مدرن مورد بحث و توجه قرار می دهيم تا بتوان اقبال فوق العاده ای را كه 
به بسياری از انديشه های ايشان بين مسلمانان شيعه و سنی چه در ايران و چه خارج از ايران 

شده است، تبيين و توضيح داد. 
يك نكته را در همين آغاز بحث روشن كنيم. در بررسی ]امام[ خمينی از مسئله »واليت« 
تمام اختالف نظرهايی كه ايشان با شــيخ انصاری دارند، به طبقه بندی ساده ای از مفهوم 
واليت كاهش می يابد. واليت يا تكوينی است يا اعتباری. واليت تكوينی مقام وااليی است كه 
خاص پيامبر و امامان معصوم است، در حالی كه واليت اعتباری تكليف اجتماعی و سياسی 
فقهاست برای »حكومت و اداره كشور و اجرای قوانين شرع مقدس«.2 يكی از نتايج مهم اين 
تقسيم بندی اين است كه در عين حال كه جايگاه سياسی فقها را ارتقا می دهد، از القای اينكه 
فقها موجوداتی ماورايی اند نيز اجتناب می ورزد. بدين سان، نظريه ]امام[ خمينی به نظرگاه 
سنيان نزديك تر می شــود. به گفته ]امام[ خمينی »واليت، يعنی حكومت و اداره كشور و 
اجرای قوانين شرع مقدس، يك وظيفه سنگين و مهم است، نه اينكه برای كسی شأن و مقام 
ماوراءالطبيعی به وجود بياورد و او را از حد انسان عادی باالتر ببرد.3 به عبارت ديگر، واليت 

1. اين كتاب همان كتاب معروف حكومت اسالمی يا واليت فقيه است كه در دوران قبل از انقالب به نام های 
مختلف در ايران منتشر شده است. )پانزده خرداد(

2. اين طبقه بندی سابقه ای طوالنی دارد و به مكتب اشراقی در فلسفه اسالمی برمی گردد كه ايرانيان در آن نقش 
شاخصی داشته اند. بعضی از فقها نيز همين تقسيم بندی را با مختصر تفاوتی در نامگذاری ارايه كرده اند. از نظر ايشان 
واليت بر دو نوع است: تكوينی و تشريعی. واليت تكوينی مختص پيامبر است، اما واليت تشريعی با فقهاست. رك: 
محمد مقيمی، واليت از ديدگاه مرجعيت، تهران، )بدون تاريخ(؛ كه در آن نظرهای فقهای ايرانی در موضوع واليت 
به اختصار آمده است. نيز رك: ]امام[ خمينی، مصباح الهدايه الی دارالخالفه و الواليه، ترجمه از عربی سيد احمد 

فهری، تهران، پيام آزادی )1360(. 
3. معلوم نيست عنايت ادعای ماوراءطبيعی بودن مفهوم واليت فقيه در انديشه شيعه را از كدام عالم شيعه نقد 
می كند؟ تا جايی كه متون عالمان شيعی حكايت می كند هيچ عالمی در مورد واليت فقيه چنين ديدی ندارد. نظر 

امام هم هيچ ربطی به نظريات اهل سنت ندارد. )پانزده خرداد( 
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مورد بحث يعنی حكومت و اجرا و اداره، برخالف تصوری كه خيلی افراد دارند، امتياز نيست. 
بلكه وظيفه ای خطير است.«1 اين بيان در رد نظری است كه بعضی شيعيان غير متخصص 
و عوام و نيز منتقدين غربی يا سنی ايشان دارند، مبنی بر اينكه »آيات عظام« يا مراجع تقليد 
فوق انسان هستند، و واجد خصلتی هستند كه آنها را تقريباً تالی تلو امام معصوم قرار می دهد. 
البته همان طور كه بعداً خواهيم گفت، از سال 1978 به بعد اوضاع و احوال و شرايط قدرت 
سياســی در ايران نوعی فضای روانی را ترويج كرد كه بيشتر متناسب است با جايگاه فوق 

طبيعی داشتن فقها. 
دكترين واليت فقيه حاكی از اين عقيده اســت كه حكومت اسالمی بهترين شكل دولت 
است. بسياری از متفكران اصولگرای اســالمی در عصر حاضر نيز از اين عقيده جانبداری 
كردند كه از ميان ايشان رشيدرضا از سوريه(، محمدالغزالی )از مصر( و ابواالعال مودودی )از 
پاكستان( به خوبی شناخته شده اند.2 گرچه برخالف آنها ]امام[ خمينی يك فقيه شيعی است، 
اما در نظريه وی در مورد وظيفه ايجاد حكومت اسالمی هيچ جنبه خاص شيعی يا فرقه ای 
وجود ندارد، زيرا نظر ايشان هم مبتنی است بر همان مبانی ای كه ديگران اتخاذ كرده اند، كما 
اينكه همانند الغزالي عقيده دارد كه اجرای پاره ای از مهم ترين دستورات و اوامر دينی بدون 
برپايی يك دولت اسالمی ممكن نيست، مانند دفاع از سرزمين و خاك مسلمانان، جمع آوری 

صدقات و ماليات اسالمی و اجرای سيستم جزايی اسالم )حدود و ديات(.3 
]امام[ خمينی، همزبان با اين متفكرين معتقد اســت كه حفظ و بقای وحدت مسلمانان، 
چه از طريق بازپس گيری اقتدار مسلمانان از بيگانگان، يا بيرون راندن مزدوران و نوكران 
داخلی ايشان منحصراً موكول است به ايجاد حكومت اسالمی كه منافع مسلمانان را به طور 
جدی و حقيقتاً نصب العين خود قرار دهد.4 ايشــان با عقيده مودودی نيز همراه اســت كه 
چنين حكومتی فقط از راه انقالب برپا شدنی است،5 اما برخالف وی، ]امام[ خمينی توصيفی 

1. ]امام[ خمينی، نامه ای از امام موسوی كاشف الغطاء، تهران )1356( ص65-64. اين كتاب به نام حكومت 
اسالمی نيز در سطح وسيعی منتشر شده است. 

2. برای مالحظه نظرهای اين متفكرين در مورد حكومت اسالمی، مراجعه كنيد به كتاب نگارنده به اسم انديشه 
سياسی اسالم معاصر، لندن، مك ميالن، 1982. )از اين كتاب در ترجمه فارسی در دست است. يكی به قلم بهاءالدين 
خرمشاهی كه انتشارات خوارزمی چاپ كرده و ديگر ترجمه ابوطالب صارمی كه انتشارات اميركبير در مجموعه 

انديشه و اجتماع منتشر كرده است. مترجم(
3. محمد الغزالی، من هنا نعلم، چاپ قاهره، بی تا، ص59-55. اين كتاب به انگليسی نيز ترجمه شده است با اين 

مشخصات: 
Our Beginning in Wisdom, Translated by Ismail el-Farugi, New York (Octagon Book. 1975)

P. 25-28.

4. ]امام[ خمينی، مرجع پيشين، ص41-42. 
5. همان مرجع، ص39. مقايسه كنيد با ابواالعال مودودی، روند انقالب اسالمی )انگليسی(، چاپ الهور، 1955. 
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نظام واره )سيستماتيك( از »انقالب اسالمی« به دست نمی دهد. البته نظرها و سخنان پراكنده 
ايشان اين نكته را روشن می كند كه با اين عقيده مودودی كه چنين انقالبی معنوی، تدريجی و 
مسالمت جويانه خواهد بود موافق نيست، بلكه آن را حركتی سياسی، تند و قهرآميز می داند، 
ولو اينكه هدف غايی آن اصالح و تهذيب معنوی انسان است. گرچه هر رژيم سياسی فاسد كه 
در خدمت منافع بيگانه باشد، شايسته است كه هدف چنين انقالبی قرار گيرد، اما رژيم های 
سلطنتی از آنجا كه ذاتًا ضداسالمی اند و با اساســی ترين مبنای ايمان، يعنی اينكه حكومت 
متعلق به ذات پروردگار می باشد در تعارض اند، به وجه شاخص تری در آماجگاه آن قرار 

می گيرند.1 
اما تا آنجا كه ]امام[ خمينی مباحث خود را بر اين مبانی و در چهارچوب كلی شريعت استوار 
و تبيين می كند، هر مسلمانی می تواند مخاطب نظرهای سياسی او با لحن و لسان انقالبی ای كه 
دارد، باشد بدون اينكه از مرز حساسيت های فرقه ای بين مسلمانان تخطی يا آن را تحريك 
كند. از اين حيث، افكار ايشان به جريان مسلط در انديشه سياسی اسالمی متعلق است. اين 
مطلب به ويژه ناظر به مراحل نخستين انقالب اسالمی اســت و در آن دوره بيشتر صدق 
می كند. يعنی وقتی كه افكار و آرای ايشان كمتر صريح بود و همواره شعار وحدت مسلمين و 
ضرورت و اصالت آن را مطرح می كرد. ولی به موازات اينكه انقالب هر چه بيشتر به قهر و 
خشونت می گراييد و با مخالفت های داخلی مواجه و درگير می شد، انتقادات از ناحيه سنيان 
هم از آرای امام خمينی گسترده تر می شد، منتها اينها بيشتر انتقاداتی سياسی بود تا دينی، 
و عمدتاً بر بعضی پيامدهای ضددموكراتيــك حكومت فقيهان تأكيد می ورزيد. اما معدود 
نقدهای دينی كه از نظريه واليت فقيه كه در سال 1979 منتشر و مطرح می شد، بيشتر متوجه 
شكل بندی عقالنی و فكری نظريه ايشان به عنوان يك شيعه بود، يعنی كسی كه به اصولی 
همچون معصوميت امامان شيعه، غيبت امام دوازدهم شيعيان و نيز انكار و رد حق خلفای 
نخستين، يعنی ابوبكر، عمر و عثمان به عنوان خليفه و جانشين پيامبر پايبند و معتقد است. اما 
اين انتقادات هيچ گونه ارتباط مستقيمی با عقيده ]امام[ خمينی به حكومت اسالمی ندارد.2 
در واقع هر گاه بين منافع سياسی ايران و رژيم های سنی مذهب، تعارض منفعتی پيش آمده، 

1. ]امام[ خمينی، مرجع پيشــين، ص56-55 و نيز ص207-204. ايشــان در اين كتاب هر گونه همكاری با 
سلطان جائر را نامشروع دانسته، اما در كتاب قبلی شان به اسم كشف اسرار از بسياری علمای شيعی زمان های قبل 
نقل می كند كه قبول شغل از حاكم ولو عادل نباشد، با قصد اصالح سيستم سياسی از درون، بالمانع است )كشف 

اسرار، ص227-228(. 
2. رك: من جمله به عبارات »اخوان الجمهوريون« سودان با اين مشخصات: 

See, inter alia, the tract of Al-Ikhwan Al-Jumhuriyyun (Republican Brothers of the Sudan), 
entitled Al-Khumayni yu’akhkhir agarib al-sa a (Omdurman, December 1979), especially PP. 
36-7; also Fitna Iran (April 1979).)
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اين قبيل خرده گيری ها و انتقادات هم در عرض و عمق گسترده تری مطرح می شود... 
چنان كه پيش از اين گفتيم، جسورانه ترين مشاركت و نقشی كه ]امام[ خمينی در مباحث 
جديد در باب حكومت اسالمی داشته، عبارت است از تأكيد وی بر اين نكته كه ماهيت چنين 
حكومتی چندان در ســاختار آن يا تكليف حكمرانان آن به تبعيت از شريعت نيست، بلكه 
بيشتر در كيفيت و ويژگی رهبری آن اســت كه به نظر ايشان، فقط توسط فقيهان می تواند 
تأمين و ارايه شود.1 درست است كه در شيعه، »فقيه« به عنوان كسی كه در زمان غيبت امام 
معصوم ولی و نگاهبان جامعه است، واجد جايگاه و موقعيتی به مراتب مهم تر از آنچه نزد اهل 
سنت تحت عنوان حافظان و ناظران جماعت وجود دارد، می باشد؛ نيز درست است كه مبانی 
شرعی كه ]امام[ خمينی برای اثبات نظرش اتخاذ می كند، همه مأخوذ از منابع شيعی است، 
اما اين نظر كه فقط فقيهان هستند كه می توانند در حكومت اسالمی رهبری صحيح و بی عيب 
و نقصی ارايه كنند، اختصاص به شيعه ندارد. بين متفكرين متجدد اسالمی، رشيدرضا همين 
عقيده را در مجموعه آثارش در مورد خالفت، ابراز داشته است و در طرحی كه از حكومت 
اسالمی ارايه كرده، باالترين مقام بعد از خليفه را )كه خود بايد مجتهد باشد، يعنی كسی كه 
بتواند مستقاًل نظر دهد( مختص برگزيدگان مورد احترام جامعه با »اهل حل و عقد« می داند 
كه نمايندگان واقعی مسلمانان به شــمار می روند. رشيدرضا پس از برشمردن اوصافی كه 
اين برگزيدگان بايد دارا باشند، بر افول قدرت سياسی »علما« در مصر، تونس، هند و تركيه 
انگشت حسرت می گزد و آرزو می كند كه بار ديگر جايگاه رفيع خود در اداره امور جامعه 
اسالمی را فراچنگ آورند. آنگاه در ترســيم منظری نزديك تر از اين نكته اشارت آميز در 
موطن خود، پيكره نحيف رهبری علمای سنی را در برابر محبوبيت و مردمی بودن مجتهدين 
شيعه در اندامی سترگ و اطاعت ناپذير آن به مقايسه می گذارد و تحرك و جنب و جوش 
ايشان را، چنان كه در رهبری نهضت تنباكو به سال 1892 در ايران و نيز قيام شيعيان عراق 

به سال 1920 از خود نشان دادند، به زبان تحسين می ستايد.2
]امام[ خمينی در اثبات و دفاع از نقش فقيهان بيش از اين اصرار می ورزد و خواست وی در 
مورد ايشان به مراتب صريح و دقيق تر از آن است كه رشيدرضا يا مودودی در نظر دارند. 
وی فقيهان را نه در لباس ساده مســئله گويان يا نصيحت پردازانی مرافق و موافق، بلكه در 
چهره صاحبان اصلی قدرت می بيند. او به خوبی می داند كه چنين جايگاه فرمانروايانه برای 

1. عنايت مشــخص نمی كند از كجای نظريه امام خمينی در رساله واليت فقيه اســتنباط می شود كه ماهيت 
حكومت تابع شريعت نيست. از نظر امام فقيه به اين اعتبار می تواند در امور تصرف كند كه به نيابت از امام مطابق 

با شريعت فضای زندگی مردم را نگهداری كند. )پانزده خرداد( 
2. محمد رشيدرضا، الخالفه و االماميه العظمی، چاپ قاهره، 1922، ص60. 
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فقيهان به دست نمی آيد، مگر اينكه شريعت به صورت قانون مسلم و الزم االجرای كشور 
درآيد. بدين قرار، در حالی كه رشيدرضا و مودودی تمايل داشتند كه با استفاده از اجتهاد و 
ساير ابزارهای تسهيل كننده زمينه ای برای اجرای بعض قوانين غيردينی و دنيوی )سكوالر( 
فراهم كنند، ]امام[ خمينی با جسارت اعتقادی كه داشت بالصراحه می گفت شريعت »تنها« 
قانون است و وضع قوانين بشری فقط تا جايی كه تدابيری عملی برای اجرا و تحقق احكام الهی 
باشد، مجاز و مشروع است.1 اين طرز فكر، قوانين موضوعه بشری را هر چه هم كه معقول و 
درست وضع شده باشد، فاقد هر گونه خصلت الزام آور و اجرايی ذاتی می داند و آنها را تابع 

تصويب و تأييد فقيهان می شمرد. 
اين انديشــه در قانون اساسی جمهوری اســالمی ايران مصوب نوامبر 1979 حرمت و 
قداستی يافته است )اصول 107 تا 112 فصل هشتم قانون اساسی( و قدرت زيادی به رهبر يا 
ولی امر كه به لسان قانون اساسی بايد »فقيهی شجاع، عادل، مدير و مدبر« كه »دارای مقبوليت 
عامه« باشد، اعطا شده است. از جمله حقوق و اختيارات خاص رهبری عبارت است از نصب 
اعضای شورای نگهبان كه بررسی و نظارت بر مصوبات مجلس از حيث انطباق با موازين 

شرعی، در شمار وظايف آن است. 
گرچه فقط نيمی از اعضای شــورای نگهبان توســط مقام رهبری و از بين فقها منصوب 
می شوند )و نيم ديگر را مجلس با پيشنهاد شورای عالی قضايی و از بين حقوقدانان مسلمان 
انتخاب می كند.2 پيداست كه مجموعه شورای نگهبان نمی تواند قوانينی را كه خالف منويات 

رهبری باشد، تصويب و تأييد كند.3 
هيچ كدام از اين شــروط و تدابير با هيچ يك از عقايد اساسی عامه مسلمانان از هر فرقه 
و گروهی كه باشــند معارضه و مباينتی نــدارد، زيرا در هيچ فرقه يا گروه اســالمی علما 
علی األصول ممنوع از اتخاذ و اشتغال به رهبری نشده اند. حتی تعظيم و احترامی كه ]امام[ 
خمينی به شعاير و نمادهای شيعی مانند عاشورا كه يادبود شهادت امام حسين)ع( فرزند و 
وصی امام علی)ع( به دست سنيان روزگار خود است،4 يا در باب اصل انتظار ظهور حضرت 
مهدی)عج( می كند، لزوماً نسخه ايشان را در مورد حكومت اسالمی در نظر سنی مذهبان از 
ارزش نمی اندازد. چنين است، زيرا اوالً اين نمادها و مفاهيم در چشم بسياری از سنيان نيز 

1. ]امام[ خمينی، مرجع پيشين، ص53. 
2. رك: اصل 91 قانون اساسی مصوب آبان 1358. 

3. اين برداشت عنايت منطبق با قانون اساســی جمهوری اسالمی ايران نيست. چون شورای نگهبان قوانينی را 
كه منطبق با شريعت و قانون اساسی نيست نمی تواند تأييد كند نه قوانينی كه خالف منويات رهبری است. )پانزده 

خرداد(
4. ]امام[ خمينی، مرجع پيشين، ص181. 
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اگر نه مقبول و متبع، دست كم محمود و محترم است، و ثانيًا اين شعاير با ماهيت و اساس 
حكومت اسالمی مورد نظر ]امام[ خمينی هيچ برخورد و معارضه ای ندارند. طرفه آن كه، 
اگر هم ايرادی شرعی بر نظريه ايشان در مورد حكومت اسالمی اقامه شده، همان طور كه هم 
اينك خواهيم ديد، از جانب پاره ای علمای شيعی- و نه سنی- بوده كه با تفسير وی از مبانی 
و منابع شرعی اختالف نظر دارند.1 بخشی از ادله و مباحث ]امام[ خمينی في الواقع معطوف 
است به انتقاد تاريخی از علمايی كه در خدمت حاكمان بودند و تكليف و مسئوليت خود را 
به عنوان حافظان خودآگاهی و شعور مسلمانان فراموش كرده بودند؛2 انتقادی كه هيچ فرد 
متدين مخلصی نمی تواند با آن مخالف باشد. اما افزون بر آن، ]امام[ خمينی احاديثی را از 
پيامبر و ائمه نقل و استناد می كند كه در آنها از علما به عنوان »وارثان پيامبران« ]العلماء ورثه 
األنبياء[ يا »سنگرهای اسالم« و »معتمدان مالئكه« نام برده شده است. ايشان همچنين به 
اين آيه مشهور از قرآن كريم استشهاد می كند كه به مسلمانان فرمان می دهد از خداوند و 
رسول اكرم و اولی االمر اطاعت كنيد«. )سوره نساء، آيه 59( و باألخره به دو حديث مشهور 
ارجاع می كند كه موسوم است به روايت عمربن حنظله و روايت ابی خديجه كه از امام ششم 
حضرت صادق)ع( نقل شده و شيعيان را از مراجعه و تظلم نزد حاكمان جور منع كرده است.3 
نتيجه ای كه ]امام[ خمينی از همه اين منابع و ســاير مآخذ اسالمی استنباط و استخراج 
می كند، اين اســت كه جز امتياز انحصاری دريافت وحی، همه مسئوليت ها و اختياراتی كه 
پيامبر داشته است پس از غيبت امام دوازدهم به علما واگذار و منتقل شده است.4 دو روايت 
ابن حنظله و ابی خديجه حاوی مضمونی شديد ضد سنی است، اما تفسيری كه ايشان از آنها 
و نيز ساير احاديث به دست می دهد و استنتاجی كه در پايان از مجموع مباحث خود ارايه 

می كند، فارغ از هر گونه معارضه و حمله ای عليه سنيان است. 

نقد والیت فقيه از دیدگاه تشيع 
نقدهای شيعی مسلكی كه از نظريه واليت فقيه شده، هم از ديدگاه دينی است و هم از منظر 
غيردينی )سكوالر(؛ هم از موضع راست اســت و هم چپ؛ هم عالمانه است و هم عوامانه. 
اما در اين مقاله ناگزيريم هم خود را متوجه آن گــروه از انتقادها كنيم كه حداقل با بعض 

1. برای مالحظه نمونه ای از اين قبيل ايرادات، رك: ناصر كاتوزيان، پيامی به مجلس خبرگان قانون اساســی، 
كميسيون آموزش جنبش، )بدون تاريخ(، بويژه، ص12-16.

2. ]امام[ خمينی، مرجع پيشين، ص11 و 23. 
3. همان، ص74-143. 

4. همان، ص160 به بعد، نيز ص30. 
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فروض و مبانی اساسی نظريه ]امام[ خمينی همراه و موافق اند و خود را وقف اسالم و ايمان 
به آن كرده اند و اسالم را نظامی جامع و مشــتمل بر اخالق و معنويت، قانون و حكومت و 
نيز روحی ستيهنده در برابر تهديد اصالت و تماميت سياسی و معنوی مسلمانان، می دانند. 
زيرا فقط منتقدانی كه با مبانی نظريه وی همزبان اند می توانند با آرا و عقايد او تماس حاصل 
كنند و گفت و گويی معقول و پردوام را فراهم سازند. غيردينی انديشان )سكوالريست ها( يا 
چپ گرايان كه موضوعيت و ربطی برای دين در سياست مدرن قائل نيستند يا محافظه كارانی 
كه از شور انقالبی كه در تعاليم ]امام[ خمينی وجود دارد طفره می روند، با انتقادات خود در 
واقع باعث استحكام عقيدتی بيشتر بين پيروان ايشان و نيز طرح هر چه مؤكدتر و مصرانه تر 

نظريه وی می شوند. 
باری، نمونه خوبی از نقدهای نيكخواهانه از مفهوم واليت فقيه را می توان در كتاب كوچك 
اما پرمايه محمدجواد مغنيه، متفكر و نويسنده برجسته لبنانی يافت كه آثار او در زمينه فقه 
شيعه، تفسير و انديشه سياسی بين روشنفكران شيعه ايرانی تأثير فراوانی داشته است. طرح 
تجددطلبانه ای كه وی از مسئله امتناع و انكار شيعيان در طول تاريخ در سازش با حاكمان 
مستبد به دست داده، الهام بخش بسياری از نويسندگان و گويندگان مذهبی در مقابله ای بود 

كه به وضعيت موجود در ايران قبل از انقالب داشتند.1
مغنيه نســبت به ]امام[ خمينی و انقالب ايران با نگاهی سراسر تحسين می نگرد و نظر 
او درباره ايشــان هنگامی كه اين حديث را از امام هفتم نقل می كنــد كه فرموده: »مردی 
از شــهر قم قيام خواهد كرد كه مردم را به قســط می خواند و مردمی به او می پيوندند كه 
همچون آهن اســتوارند، با هيچ طوفانی از پای درنمی آيند، خستگی ناپذيرند و در تالش و 
همتشــان بی دريغ اند و به خداوند متكی اند«،2 لحن و ارتفاعی ماورايی می يابد. وی انقالب 
ايران را نشــانه ای از پيروزی ايمان دينی بر قدرت نظامی می دانــد و اين ادعای بعضی از 
ناسيوناليســت های عرب را كه گفته اند ايرانيان با برپايی يك رژيم انقالبی بر اساس دين 
بهانه ای به دست صهيونيســت ها داده اند كه ضرورت وجود دولت اسرائيل را به صورت 
اصالت يهود توجيه كنند، واهی می داند. به نظر مغنيه اين استدالل مانند آن است كه كسی 
بگويد مسلمانان بايد از پيروی عدالت خودداری كنند، زيرا ممكن است مخالفين را تحريك 

1. نمونه هايی از آثار مغنيه كه به فارسی ترجمه شده، عبارت است از: اين است آئين وهابيت، ترجمه سيد ابراهيم 
علوی )1351(، شيعه و زمامداران خودسر، ترجمه مصطفی زمانی )1343(. 

2. محمدجواد مغنيه، الخميني و الدوله االســالميه، بيروت، دارالعلم للماليين، 1979، ص38. اين پيش بينی از 
جانب بعضی پيروان ]امام[ خمينی در ايران نيز مطرح شده است. رك: محمدرضا حكيمی، تفسير آفتاب، تهران، 

1358، ص437. 
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كند كه بيشتر سراغ شيطان و نادرستی بروند و آنها را ترويج كنند.1 وی حتی مخالف استداللی 
است كه پاره ای از مسلمانان سكوالر يا شبه سكوالر در رد فريضه ايجاد دولت اسالمی مطرح 
می كنند و برای نمونه به آيه 88 سوره غاشيه استناد می جويند كه پيامبر را بر حذر می دارد 
كه بر مسلمين سيطره ای ندارد )لست عليهم بمصيطر( و می گويد كه اين آيه مكی است و 
مربوط به دوران وحی در مكه است كه پيامبر هنوز قدرت سياسی به دست نياورده بود و از 

اين رو ناگزير بود با احتياط و حزم بيشتر عمل كند.2 
با اين همه، و با وجود نظرهايی از اين قبيل، مغنيه از مخالفان نظريه واليت فقيه است كه 
از ديد او عبارت است از مساوق و مساوی پنداشتن مقام واليت كه از امور معمولی دنيوی 
اســت، با مقام عصمت امام. نظرگاه وی در اين باب را می توان اين گونه خالصه كرد: هيچ 
انسانی حكومت با واليتی بر انسان ديگر ندارد، مگر اينكه به موجب يك امر صريح قرآنی با 
يك سنت صحيح و اصيل مقرر شده باشد. وظيفه فقها عبارت است از استنباط احكام دينی از 
منابع و تدوين و تنظيم آن به صورتی كه برای عموم قابل درك باشد. فقيه فقط برای مسائل 
جديد می تواند احكام جديدی استخراج كند؛ يعنی امور مستحدثی كه پيشينيان از فقها آن را 
مالحظه و به آن التفات نكرده باشند. اما اين سخن بدين معنی نيست كه فقيه معاصر نسبت 
به اخالف خود برتری يا اولويتی دارد، بلكه صرفًا به آن معنی است كه هر فقيهی در دنيايی 
متفاوت از ديگر فقها زندگی می كند. سپس اين روايت را از حضرت صادق)ع( نقل می كند كه 
فرمودند: »علم هر روز و هر شب در تحول است، روز به روز، ساعت به ساعت. حكم هر چيز 
كه در مورد آن اختالف نظر بين افراد وجود داشته باشد، در كتاب خدا آمده است اما فكر 
آدمی آن را نمی يابد.«3 بنابراين برتری هر عالم دينی )فقيه( در آن است كه احكام مناسب 

عصر و زمانه خاص خود را استنباط و ارايه كند. 
مغنيه، در اين بيان في الواقع يكی از قواعد معروف مكتب اصوليين شــيعه اثنی عشری را 
تكرار می كند كه مطابق آن بايد از مجتهد زنده تقليد شود. از اين نظرگاه، اگر مقام فقيه با مقام 
امام معصوم مقايسه شود، روشن تر می گردد امام معصوم بر همه مردم واليت دارد خواه عالم 
باشند و خواه عامی و سخنان وی همان اعتباری را دارد كه وحی الهی. اما فقيه كه يك انسان 
دنيايی )غير معصوم( است، در معرض هوای نفس، فراموشی يا اشتباه است و چه بسا تحت 
نفوذ و نوسانات احساسات شخصی اش قرار گيرد و قضاوت ها و آرای او المحاله با محيط و 
اوضاع و احوال اجتماعی- اقتصادی زمانه ای كه در آن زندگی می كند، شكل می گيرد. بدين 

1. محمدجواد مغنيه، همان، ص33-34.
2. همان، ص13-14.
3. همان، ص52-53.
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قرار، گرچه فقيه صالحيت و نيز وظيفه دارد كه در پاره ای شئون زندگی اجتماعی مانند وقف 
عام و نسبت به بعضی از مسلمانان مانند محجورين يا متوفی بالوارث، مداخله و اقدام كند، اما 
نمی توان گفت در كليه شئون زندگی اجتماعی مردم و نسبت به همه مسلمانان واليت دارد. 
همان طور كه پيش از اين ديديم، شيخ انصاری نيز همين نظر را دارد و مغنيه هم يادآوری 
می كند كه شماری ديگر از صاحبنظران برجسته مانند سيد محمد بحرالعلوم و ميرزای نائينی 

با اين عقيده موافق اند.1
افزون بر منتقدانی مانند مغنيه، متفكرين شيعی ديگر هم هستند كه عقيده دارند اگر هم 
علما بخشی از وظايف سياسی و معنوی پيامبر را به ارث برده باشند، فقط جزء معنوی آن 
است. اين متفكرين قبول دارند كه حديث ابن حنظله و ابی خديجه صالحيت و الزام فقها برای 
ايفای نقش به عنوان قاضی را اثبات می كند، آنها حتی موافق اند كه وظيفه علمای دين است 
كه قيام و اقدام نمايند و در موقع بحران يا آشوب و هرج و مرج وارد عمل شوند و جامعه را از 
بی نظمی نجات دهند، اما از سوی ديگر عقيده دارند كه در شرايط عادی فقها نبايد مستقيمًا 
وارد امور سياســی شــوند، و اال بدون ترديد دچار آلودگی های اصحاب قدرت می شوند 
 و حتی ممكن اســت به خاطر كمبودها و نواقص رژيم سياســی، مخاطب انواع سرزنش ها 

نيز قرار گيرند.2  

عمل گرایی ]امام[ خمينی 
]امام[ خمينی در آثار و مكتوبات خود اين قبيل انتقادات را ملحوظ داشته و به ترديدهايی 
كه عده ای در مورد تخصص فنــی و توانايی حرفه ای علمای دينــی در اداره امور مملكت 
روا می داشــتند، واقف بوده است. پاســخی كه ايشان به ســبك قديمی جدل به همه اين 
خرده گيری ها می دهد اين است كه بی معنی است كه علما را وارث و جانشين پيامبر بدانيم، 
بدون اينكه اعتبار و نيز تكليف ايشان به عنوان رهبران سياسی مردم را به رسميت بشناسيم. 
ايشان اين استدالل را قبول ندارند كه علمای دينی فاقد تخصص تكنوكراسی و توانايی اداره 
كشور باشند و آن را به بدگويان نسبت می دهد و انگشت اشارت خود را به سوی حكمرانان 

1. همان، ص62-64. مغنيه مباحث و نظرهايی دقيق تر از آنچه نقل كرديم نيز دارد، اما در اينجا مجال نقل همه 
آنها نيست. مهم ترين نقطه نظر و توجه او در مورد حكومت فقيهان اين است كه اگر چنين حكومتی به ظلم رو كند، 
به مراتب بدتر از رژيم خداناپرستان عادل خواهد بود. )همان، ص72(. مقايسه كنيد با اثر ديگر وی به نام فقه امام 

جعفر صادق)ع(، چاپ بيروت، دارالعلم للماليين، 1966، ج5، ص237. 
2. در اين زمينه مطالبی از جانب بعضی از رهبران دينی، به ويژه كســانی كه در مراحل اوليه پيروزی انقالب 
اسالمی مشاركت داشتند ابراز شده است، مانند ســيد محمود طالقانی، سيد كاظم شريعتمداری و سيد ابوالفضل 
زنجانی؛ در مورد نظرهای طالقانی و شريعتمداری رك: محمدجواد مغنيه، الخمينی و الدوله االسالميه، همان، ص74 

و نيز 112-117. 
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بی خاصيت و بی صالحيت مســلمانان هم در زمان حال و هم در گذشــته نشان می دهد و 
می گويد: »]عده ای مرتب عذر می آورند كه اين كارها از ما ساخته نيست، اما اين افكار غلط 
است. مگر آنها كه اكنون در كشورهای اسالمی امارت و حكومت دارند، چكاره اند كه آنها 
از عهده برمی آيند و ما برنمی آييم؟[ كدام يك از آنها بيش از فرد متعارف و معمولی لياقت 
دارد؟ بسياری از آنها اصاًل تحصيل نكرده اند. حاكم حجاز كجا و چه تحصيل كرده؟ رضاخان 
اصاًل سواد نداشت و سرباز بی سوادی بيش نبود. در تاريخ نيز چنين بوده است. بسياری از 
حكام خودسر و مسلط، از لياقت اداره جامعه و تدبير ملت و علم و فضيلت بی بهره بوده اند.« 
اما در مقام مقايسه و بالعكس، »آنچه مربوط به نظارت و اداره عاليه كشور و بسط عدالت بين 
مردم و برقراری روابط عادالنه ميان مردم می باشد، همان است كه فقيه تحصيل كرده است. 
به عالوه تحصيالت و داشــتن علوم و تخصص در فنون )فقط( برای برنامه و برای كارهای 

اجرايی و اداری الزم است كه ما هم از وجود اين نوع اشخاص استفاده می كنيم.«1 
اين مباحث به اين نتيجه می انجامد كه مخالفت با حكومت فقيهان به هر حد و ميزانی كه 
باشد باز هم نمی تواند بر ضرورت قطعی مداخله جدی علمای دين به منظور حفظ اسالم در 
برابر معارضه ای دو جانبه، يعنی هجوم غرب از بيرون و افول ارزش های دينی از درون فائق 
آيد و آن را تحت الشعاع قرار دهد. ]امام[ خمينی در انتقاد به اصرار بعضی به ظواهر عبادی 
و دينی كه مانع از سياسی شدن رهبری دينی شده، می گويد »ما مكلف هستيم اسالم را حفظ 
كنيم. اين تكليف از واجبات مهم است. حتی از نماز و روزه واجب تر است.«2 ايشان در يك 
جا كه مواضع و برخورد شريح را كه قاضی كوفه در عهد خلفای راشدين بود )632-661 
ميالدی( بحث و محكوم می كند، از وی به عنوان »آخوند« ياد می كند كه در زبان فارســی 
اصطالحی است كه قباًل برای ناميدن مالهای شيعه به كار می رفت، ولی امروزه معنای سخيفی 
را القا می كند و به افراد قشری و متحجر اطالق می شود.3 در همين راستا از نوع رهبری دينی 
سنتی با لسان رد و تحقير ياد می كند، زيرا باعث شده يا علمای دينی را از مداخله در امور دنيا 

و تنظيم جامعه مسلمانان بركنار كنند يا آلت دست حاكمان قرار گيرند.4 
غلبه سياست در انديشــه های مذهبی ]امام[ خمينی است كه او را از ساير رهبران دينی 

1. ]امام[ خمينی، مرجع پيشين، ص189.
2. همان مرجع، ص87؛ نيز مقايسه كنيد با ص174. 

3. لفظ آخوند الزامًا چنين معنايی را كه عنايت تصور كرده اســت ندارد. در بسياری از نوشته ها و سخنان امام 
معنای مثبت اين واژه نيز ارتكاز شده است. )پانزده خرداد(

4. همان مرجع، ص23. 
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شيعی در دوران گذشته و معاصر متفاوت می سازد.1 ايشان خطاب به علمای دينی می گويد: 
»البته مسائل عبادی اســالم را بايد ياد بدهيد، اما مهم مسائل سياسی اسالم است، مسائل 
اقتصادی و حقوقی اسالم است. اينها محور كار ما بوده و بايد باشد.« و در جای ديگری نيز 
می گويد: »بسياری از احكام عبادی اسالم منشأ خدمات اجتماعی و سياسی است. عبادت های 
اسالمی اصوالً توأم با سياست و تدبير جامعه است. مثاًل نماز جماعت و اجتماع حج و جمعه 
در عين معنويت و آثار اخالقی و اعتقادی حائز آثار سياسی است. اسالم اين گونه اجتماعات 

را فراهم كرده تا... مسلمين برای مشكالت سياسی و اجتماعی خود راه حل هايی بيابند.«2 
اين جلوه های عمل گرايی ايشان بسيار جالب اســت، البته نه به اين دليل كه از يك مقام 
روحانی صادر شده، بلكه بيشــتر به خاطر آن كه با سوابق ايشان منافات دارد. ايشان معلم 
فلسفه اسالمی بوده اند، يعنی نظام فكری كه به اعتبار كناره گيری تعالی جويانه اش از سياست، 
مشهور و شناخته شده است. افزون بر اين، تمايل و كششی كه ]امام[ خمينی به تصوف دارد 
و برداشت عرفانيش از اسالم امر واضحی اســت و انعكاس آن را می توان در تعريض هايی 
ديد كه به ماترياليسم می كند يا در پاسخی مشاهده كرد كه به آن گروه از منتقدين می دهد 
كه نگران اند اشتغال تمام عيار به عاليق مذهبی پيشرفت اقتصادی و تكنولوژيك جامعه را با 

مانع مواجه كند.3
اما از آن جهت كه اين عمل گرايی با ســابقه فكری ايشــان در تعارض اســت، سيمای 
چشمگيری دارد؛ سابقه ای كه عميقاً ريشه در تفكر سنتی دارد. به عنوان يك انقالبی، ]امام[ 
خمينی به نحوی سازش ناپذير می خواهد كه همه كسانی كه با رژيم قبلی ايران از نظر سياسی، 
اداری يا فرهنگی همكاری داشتند، مجازات شــوند، اما از موضع يك مرجع دينی شيعی، 
تصوير متفاوتی ارايه می كند. بدين معنی كه در راستای موازينی كه علمای بزرگ سلف وضع 
كرده اند، از آن منطق حقوقی جانبداری می كند كه در حقوق جزای اسالمی وجود دارد و اصل 
را بر برائت شخص در برابر اتهامات غيرعادالنه می گذارد. اين نكته به صورت واضح تر در 
مباحث علمی ايشان در مورد »حكومت از قبل حاكم جائر« كه از مضامين قديمی در انديشه 

1. به عنوان پيشگامان عمل گرايی اســالمی در تشيع تجددطلب، می توان از كســانی مانند سيد جمال الدين 
اسدآبادی يا افغانی )متوفی 1897( يكی از پايه گذاران تجددگرايی )مدرنيسم( اسالمی، نيز سيد ابوالقاسم كاشانی 
)متوفی 1962( كه رهبر مذهبی اصلی در جنبش ملی شدن صنعت نفت ايران )1330-1329( بود، نام برد. البته 
سيد جمال، فقيه به معنای خاص كلمه نبود و كاشانی هم از نظر علمی و مرجعيت فقهی جايگاهی مانند امام خمينی 

نداشت. 
2. ]امام[ خمينی، مرجع پيشين، ص174 و 179. 

3. برای نمونه رك: معراج الســالكين و صلوه العارفين در »يادنامه استاد شــهيد مرتضی مطهری«، ويرايش 
عبدالكريم سروش، تهران، 1360، نيز به حواشی ]امام[ خمينی بر فصوص الحكم ابن عربی. 
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سياسی اسالم است، نيز به دست می آيد. گرچه مقامات انقالبی در ايران در بيان محكوميت 
بدون استثنای همه همكاران رژيم پهلوی اغلب به سخنان امام خمينی به عنوان رهبر انقالب 
اسالمی و بنيانگذار جمهوری اسالمی استناد می جويند، اما خود ايشان در ارزيابی حق و باطل 
از ديدگاه فقهی به مراتب پروسواس ترند و با قيد تفكيك سخن می گويند و به جای صدور يك 
حكم كلی در مورد تمام كسانی كه از جانب سلطان جائر مسئوليتی قبول كرده اند، ايشان را 

بر حسب انگيزه ها و دواعی كه داشته اند، چنين طبقه بندی می كنند:  
اول، كسانی كه برای حفظ شئون و آزادی عمل مؤمنين عمل كرده اند. 

دوم، كسانی كه هم برای اين مقصود و هم برای حفظ زندگی شخصی خود عمل كردند. 
سوم، كسانی كه صرفاً به منظور تأمين زندگی شخصی عمل كرده اند. 

چهارم، افرادی كه برای همكاری و تحكيم قدرت حاكم اقدام كرده اند. 
عمل سه گروه اول قابل اغماض اســت، اما گروه چهارم مرتكب گناه كبيره شدند زيرا 

كسانی اند كه به هر شكلی به تحكيم حاكم مستبد كمك رسانده اند.1 
]امام[ خمينی گامی فراتر نيز می نهد و می گويد اصطالح جائر يا ظالم مبهم اســت و لذا 
قبل از تعيين مصداق، بايد تعريف و تبيين شود. به نظر ايشان چهار گروه اند كه ممكن است 
اين تعبير نسبت به ايشان صدق كند: اول، مجرمين معمولی مانند سارقين يا قاطعان طريق. 
دوم، سالطين و حكامی كه موازين عدالت را نقض كنند. سوم، مدعيان كذاب جانشين پيامبر 
)متنبيان( و چهارم، غاصبين مقام امامت معصوم، يعنی سلسله های سنی مذهب بنی اميه و 
بنی عباس. در نظر ايشان حرمت كار كردن برای گروه اول و ســوم و چهارم محل ترديد 
نيست، ولی به توضيح و تشريح وضع گروه دوم می پردازد و می گويد: عالوه بر مسئله نيت، 
احتمال شيعه بودن اين حكام را بايد در نظر گرفت. به عالوه، بايد بين مقامات و مناصب عالی 
دولتی و مشاغل كوچك و پايين تفكيك قائل شد، بدين معنی كه صاحبان مشاغل پايين را 
می توان معفو داشت، اما قبل از صدور هر گونه حكمی در مورد مقامات عاليه حكام جور و 

ظلمه، بايد رفتار و عملكرد ايشان مورد بررسی و تدقيق قرار گيرد.2 
محتوای تعاليم و نظرهای ]امام[ خمينی تا حد وسيعی به همان سبك سنتی است، اما روشی 
كه ايشان برای تبيين و تبليغ نظرهای خود استخدام كرده اند، چه قبل از رسيدن به قدرت و 
چه پس از آن، مردم پسند و انقالبی است. اين نكته را می توان در زمينه های مختلف مشاهده 
كرد؛ در خطاب ها و خواسته ايشــان از توده های مردم، در تأكيدی كه بر ضرورت رعايت 

1. ]امام[ خمينی، المكاسب المحرقه، قم، 1381 قمری، ج2، ص124 به بعد و نيز ص137. 
2. مرجع پيشين، ص106 و در مورد تعريف »حكام جور« ص93-94. 
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خواسته های مردم دارد و در موضع سازش ناپذير و بی پروايی كه در برابر كسانی كه دشمن 
اسالم می داند، اتخاذ كرده است. بدگويی های ايشان از امپرياليسم امريكا و صهيونيسم و نيز 
حمالتی كه به ســرمايه داران و توانگران می كند، جنبه نظری ندارد، بلكه به عمل معطوف 
است. از اين حيث ايدئولوژی ايشان يك ايدئولوژی انقالبی محسوب می شود و به همين لحاظ 

توانست افكار و اذهان بسياری از مسلمانان خارج از ايران را نيز به خود جلب كند. 
عالوه بر اين، بيانات ايشــان له عمل گرايی سياســی و عليه افراط در امور عبادی باعث 
دلگرمی و تشويق بسياری از مبارزانی شد كه آن را پشتيبان نظر خود می دانستند و ظواهر 
عبادی را تابعی از انگيزه ها و اهداف بلند سياسی می شــمردند. اين گونه مواضع و سخنان 
امام خمينی برای بسياری از مسلمانان تندرو در ايران، مهم و كارساز بود، يعنی كسانی كه 
همبستگی با السالوادور برايشــان خيلی مهم تر بود تا همبستگی با مردم افغانستان، زيرا در 
نظر ايشان مبارزه با امپرياليسم امريكا مهم تر از واهمه از تجاوزگری اتحاد جماهير شوروی 

)سابق( بود. 
به رغم همه اين انتقادات تند كه ]امام[ خمينی از حكام جور می كند و زبان انقالبی كه به 
كار می برد، كاماًل پيداست كه سيستم حكومتی كه ايشان پيشنهاد می كنند از مفهوم حكومت 
اســالمی كه مودودی ارايه می كرد، دموكراتيك تر نيســت. گرچه هدف چنين حكومتی، 
حكومت برای مردم است، اما مسلمًا حكومت توســط مردم نيست.1 همين نكته، انسجام 
انديشه سياسی ]امام[ خمينی را نيز نشان می دهد، زيرا اين در ذات هر حكومت هرمی شكل 
است كه اگر نه در ماهيت، دست كم در شكل وابسته به رأس هرم است و از همين رو هر گونه 
مفهوم منافع ملی را، به جز آنچه رهبران تعيين و تعريف يا تصويب می كنند، ممنوع می داند. 
]امام[ خمينی می نويسد: »واليت فقيه از امور اعتباری عقالنی است، زيرا واقعيتی جز جعل 
ندارد، مانند جعل )قرار دادن و تعيين( قيم برای صغار. قيم ملت با قيم صغار از لحاظ وظيفه و 
موقعيت هيچ فرقی ندارد.«2 منتها مطابق طرح ايشان از واليت فقيه دو ضمانت اجرا يا نگهبان 
برای عدم سوءاستفاده فقها از قدرت پس از احراز منصب سياسی وجود دارد: يكی شخصيت 
اخالقی و معنوی خود ايشان كه عالوه بر دانش دينی يكی از شروط حكومت است، و دوم آن 
كه مطابق اعتقادات شيعی، هيچ فقيهی دارای »واليت مطلق« بر ساير فقها نيست و نمی تواند 

1. اين مطلب، ادعايی بيش نيست چون مفهوم دموكراتيك يك مفهوم كاماًل مورد مناقشه و پرابهام است. در 
همان دورانی كه اين مقاله نوشته می شد حكومت مشروطه سلطنتی انگليس ادعای دموكراتيك داشت، فرانسه و 
انگليس هم ادعای دموكراتيك داشتند و از طرفی حكومت توتاليتر شوروی نيز خودش را اتحاد جماهير دموكراتيك 

خلق های شوروی می ناميد و...
عنايت هيچ مالكی برای ارزيابی دموكراتيك بودن ارايه نمی دهد. 

2. ]امام[ خمينی، نامه ای از امام موسوی كاشف الغطاء، همان، ص65. 
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فقيه ديگری را نصب يا عزل كند. در اين معنی، مراتب و درجات نيست. كه يكی در مرتبه 
باالتر و ديگری در مرتبه پايين تر باشد. يكی والی و ديگری والی تر باشد.«1 

اما پس از تأسيس جمهوری اسالمی ايران، اجرای اين اصل در عمل با مشكالتی مواجه شد. 
مخالف بودن با نظرهای يك فقيه كه شخصيتی دينی در بين ساير فقها و همتايان خود است، به 
اعتبار مجاز بودن اختالف عقيده در امور ثانويه يك چيز است، و مخالفت با آرای او در حالی 
كه به عنوان رئيس دولت عمل می كند، چيز ديگر. البته مواضع ]امام[ خمينی در مكتوبات 
فارسی و عربی ايشان در اين خصوص متفاوت است. در كتاب البيع ايشان كه به زبان عربی 
است و حدود ده سال قبل از پيروزی انقالب نوشته شده، بالصراحه به اولويت فقيهی كه در 

موقعيت حاكم سياسی نشسته نسبت به ديگر فقها، تصريح شده است.2 
بر حسب نظر مفسرين وفادار آرای ]امام[ خمينی، احكام و فتاوی چنين فقيه حاكمی دو 
نوع است: نوع اول صرفًا ناظر اســت به تكاليف و فرايض مسلم دينی بدون اينكه متضمن 
حكم جديدی باشد كه قباًل وجود نداشته و در واقع كاشف از نظر شارع است )حكم كاشف( 
در حالی كه نوع دوم احكامی است كه حاكم فقيه بر اســاس تشخيص و استنباط شخصی 
خود صادر می كند و آن را به مصلحت يا به نفع مردم می داند ولو اينكه هيچ گونه پشتوانه يا 
سابقه دينی نداشته باشد )حكم واليتی(. نمونه نوع اول، مثل اعالم رؤيت هالل ماه برای آغاز 
ماه های قمری و نمونه دوم مانند تعيين قيمت كاال و ارزاق. احكام نوع اول برای ساير فقها 
الزام آور نيست و آنها می توانند نظری مخالف حاكم فقيه داشته باشند، معذالك حاكم به نيت 
حل مناقشات می تواند در قوانينی كه مربوط به حكومت است قائل بر استثنا شود، در غير 
اين صورت مناقشات تا ابد حل نشده می ماند. ولی احكام نوع دوم همواره الزم االجراست: به 
خاطر حفظ وحدت مسلمين و نظم عمومی جامعه، برای همه حتی فقيهی كه مخالف آن باشد 

الزم است كه از آن پيروی كند.3 
به طور كلی، استدالل ]امام[ خمينی در مورد ضرورت تبعيت فقهايی كه حكومت را در 
دست ندارند يا غير سياسی اند از فقيه حاكم صرفاً حقوقی يا مبتنی بر منابع سنتی دينی نيست، 
بلكه عمل گرايانه است. افزون بر اين، اگر چيز نو يا بی سابقه ای در آرای ايشان در باب واليت 
باشد، بيشتر همين ضرورت اولويت و برتری يكی از فقها )فقيه حاكم( بر ديگر فقيهان است، 

تا نفس حكومت فقها. 
رهبری سياسی در جمهوری اسالمی، در واقع مبتنی بر نظرها و آرايی است كه ايشان در 

1. همان مرجع، ص67. 
2. ]امام[ خمينی، المكاسب المحرمه، پيشين. 

3. همان. 
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كتاب البيع خود ابراز كرده است. گرچه »مرجعيت« ساير فقهای جامع الشرايط مصون مانده 
است، اما در مسائل سياسی، احكام واليتی ]امام[ خمينی است كه اغلب فائق است. بدين قرار، 
سيستمی كه در ايران متولد شــده في الواقع نوعی »اتوكراسی« است كه مشكل می تواند با 
»جمهوری طلبی« يا دموكراسی چنان كه در غرب فهميده می شود، همسو شود. اما دوگانگی 
كه ]امام[ خمينی در نهاد مرجعيت قائل شده و آن را به دو گونه سياسی و دينی منقسم كرده، 
سيستم حكومت ايران را قادر ساخته كه اصل تكثر و اختالف نظر حقوقی و فقهی را كه همواره 
يكی از نقاط برجسته تشيع بوده است، زنده نگه دارد. معذلك به تدريج كه سيستم حقوقی 
جمهوری اسالمی در ايران، در راستای انطباق با آرا و طرز فكر ]امام[ خمينی و شاگردانش 
در باب اسالم، اسالمی می شود، مضايقی كه در اين دوگانگی كاركرد مرجعيت وجود دارد نيز 
بيشتر می شود؛ بدين معنی كه فشارهای بيشتر و بيشتری بر مقامات و مراجع مذهبی وارد 
می شود كه از مخالفت با احكام ايشان اجتناب ورزند تا اجتماع و امت اسالمی محفوظ بماند.
نظر ]امام[ خمينی پيامدهای كالمی نيز دارد كه از جنبه ها و صبغه سياسی يكسره خالی 
نيست كه يكی از آنها تضعيف، اگر نه رد و نفی يكی از اصول عقايد عامه شيعه يعنی مسئله 
انتظار ظهور حضرت مهدی)عج( است؛ چنان كه مشهور است، نه تنها منتقدين بلكه حتی 
بعضی از مدافعان روشنفكر شيعی، مسئله انتظار را يكی از علل اصلی انفعال سياسی پيروان 
آن در طول تاريخ دانسته اند. عامه شيعيان معمولی انتظار را اين گونه می فهمند كه تحقق 
واقعی عدالت چه به معنای عدالت جهانی و چه به مفهوم اجتماعی و حقوقی، منحصراً مشروط 
به ظهور امام غايب است و فرج ايشان هنگامی انجام می شود كه جهان پر از ظلم و جور شده 
باشد. ]امام[ خمينی بدون اينكه عقيده به مهدويت را وانهد، می كوشد آن را از محتوای سياسی 
منفی اش تهی و خلع كند. يعنی شيعيان را به تشكيل دولت اسالمی فرا می خواند و آشكارا اين 
عقيده عامه را سخيف می خواند كه عدالت حضرت مهدی)عج( هنگامی فائق می شود كه 

سراسر جهان مملو از ظلم و جور شده باشد.1 
بدين سان، انديشه های سياســی ]امام[ خمينی بعضی از مهم ترين اختالف نظرهای بين 
شيعه و سنی را از بين می برد و شكاف بين آن دو را با اين بيان كاهش می دهد كه ماهيت اصلی 
تشيع چيزی نيست جز اعتراض موجه آن به نقصانی كه خليفه اول از حيث يكی از شروط 
اوليه خالفت، يعنی علم دين داشتند. درخواست ايشان از شيعيان كه بر ضد بی عدالتی قيام 
كنند و حكومت اسالمی برپا نمايند، متضمن رد اين رويه است كه شخص بايد عقايد خود را به 
طريق مناسب مخفی كند )تقيه( و نيز متضمن رد برداشت عوامانه از مسئله انتظار است. بدين 

1. ]امام[ خمينی، نامه ای از امام موسوی كاشف الغطاء، همان، ص67. 
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ترتيب ايشان عماًل از دو رويه و رفتار شيعی كه از مايه های اصلی مباحث دينی و مجادالت 
سنيان با شيعيان است، انتقاد می كند. 

البته تقريب موفقيت آميز تشيع و تسنن تا حدودی موكول است به اينكه اين افكار تا چه 
حد در نوشته های متفكرين آينده شيعه و ســنی  پرورده شود. اما با توجه به تجربه اسالمی 
كه در ايران رخ داده، چنين تقريبی به همان اندازه موكول اســت به عواملی مانند واقعيات 
سياسی و اجتماعی غيرنظری كه در عمل پيش آيد، مانند تعارض ناسيوناليسم ايرانی و عربی، 
معارضه رژيم اقليت علوی در سوريه با مخالفان سنی مذهب آن دولت )تازه صرف نظر از 
بعضی اختالفات اساسی كه بين علويان و شيعيان اثنی عشری در سوريه وجود دارد( و باألخره 

كشمكش های بين شيعيان محروم با زمين داران بزرگ سنی در لبنان.  

از تئوری تا عمل 
به رغم نفوذناپذيری و مايه های نظری ضد كمونيســتی كه در توصيف و تفسير ]امام[ 
خمينی از حكومت اسالمی وجود دارد، در مقايسه با نظرهای مودودی، نشانی از محافظه كاری 
اقتصادی در خود ندارد. بر عكس، طرح تئوری اقتصادی كه در آثار ]امام[ خمينی آمده است، 
نوعی سوسياليسم اسالمی است كه دفاع جانداری از حقوق و منافع مستضعفان و محرومان 
می كند. بر عكس نظريه های اسالم التقاطي، ايشان افكار را دائر بر مبارزه فراگير با فسق و 
هرزگی، فساد مالی و اختالف طبقاتی، به يك برنامه رفورم و اصالح سيستماتيك تبديل و 
ترجمه نمی كند تا ناگزير نشود بين اسالم و انديشه های اقتصادی جديد تلفيق و آشتی برقرار 

نمايد. 
اما طرز فكر ايشان در مسائل اجتماعی اين گونه نيست؛ به ويژه در مورد حقوق زنان كه 
نظريه های وی شبيه نظريه های مودودی و بلكه محافظه كارانه تر از اوست. محافظه كاری 
اجتماعی ]امام[ خمينی را به طور روشن تر و صريح تر می توان در نظرهای ايشان در زمينه 
جزائيات اسالم )حدود( مشــاهده كرد. اگر الغزالی و مودودی داليلی می آورند كه اجرای 
حدود الهی تا زمان فراهم شــدن و تحقق همه لوازم و مقتضيات حكومت اســالمی معوق 
بماند، نه ]امام[ خمينی و نه دولت اســالمی وی چنين مهلت و فرصتی برای مجرمين قائل 
نمی شوند. البته در اين خصوص، به اين نكته هم بايد توجه كرد كه فلسفه جزائيات اسالمی در 
جمهوری اسالمی ايران عمدتًا ناشی از ضرورت هايی است كه به حكم وجود اوضاع انقالبی 
در كشور پيش آمده؛ يعنی خطر همدستی و همكاری مخالفين داخلی با دشمنان خارجی كه 
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موجوديت رژيم نوپای ايران را تهديد می كند، و همچنين ناشــی از ميل به انتقام1 است كه 
الزمه گريزناپذير هر انقالبی است. اين انتقام جويی ابتدا متوجه سران، وزرا، ژنرال های نظامی، 
مديران دستگاه های ارتباط جمعی بود، اما بر خالف آموزش ها و افكار ]امام[ خمينی، خيلی 
زود متوجه رده های پايين تر رژيم قبلی مانند افراد پليس، نظاميان و كارمندان دون پايه نيز 
شد تا جايی كه به سراسر زندگی اجتماعی مردم سرايت كرد. در چنين جو سياسی و روانی، 
اجرای سياست اسالمی كردن سيستم حقوقی از طريق كنار گذاردن آيين دادرسی و مفاهيم 

عدالت به سبك غربی، طبعاً شدنی است. 
البته در اينجا نيز نفوذ افكار ]امام[ خمينی آشــكار و شاخص است؛ ايشان از سال ها قبل 
در 1320 روش های دادگستری غيردينی )سكوالر( را با لحن شديدی محكوم كرده بود و 
آن را به علت كندی كار، آيين دادرسی وقت گير و اعمال مجازات های بدون فايده مردود 

می دانست: 
تنها اگر قانون قصاص و ديات و حدود اسالم يك ســال عمل شود تخم بيدادگری ها و 
دزدی ها و بی عفتی های خانمان سوز از كشور برچيده می شود. كسی كه بخواهد دزدی را از 
جهان بردارد بايد دست دزد را به بريدن كوتاه كند و گرنه با اين حبس های شما، كمك كاری 

به دزدان و دزدی كردن است.2 
صالبتی كه در اين قاطعيت و در اين اعتقاد به خودكفايی مفهوم دينی عدالت نهفته، از همان 
زمان پيروزی انقالب خود را به خوبی معرفی كرده اســت: صدها نفر3 به حكم دادگاه های 
انقالب اعدام شدند و احكام اين دادگاه ها اغلب مســتند بود به يكی از آيات مشهور قرآن 

كريم كه می فرمايد: 
همانا كيفر كسانی كه با خدا و رسول او به جنگ برخيزند و در زمين به فساد كوشند جز 
اين نباشد كه آنها را به قتل رسانده يا به دار كشند با دست و پايشان به خالف ببرند يا با نفی 

و تبعيد، از سرزمين صالحان دور كنند.4 
مفسرين ماضی اين آيه را ناظر به قاطعان طريق می دانستند، اما محاكم انقالبی با تمسك به 

1. اين داوری منصفانه نيســت. اگر حجم مجازات اعدام و قتل عام مخالفان و عوامل رژيم پيشــين در انقالب 
فرانسه، روسيه و چين را با ايران مقايسه كنيم الحق بايد جمهوری اســالمی ايران را يكی از نظام های الگوپذير در 
عفو و گذشت از دشمنان و مجرمان دانست. استفاده از واژه انتقام گيری در ادبيات سياسی معنای درستی نيست. 

)پانزده خرداد( 
2. ]امام[ خمينی، كشف اسرار، ص274. 

3. عنايت در اينجا هم بدون سند از صيغه مبالغه استفاده كرده است؛ در حالی كه واژه صدها نفر از جنبه علمی و 
پژوهشی واژه دقيقی نيست. )پانزده خرداد(

4. قرآن كريم، سوره مائده، آيه 33. 
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تفسيری ضعيف و دور، آن را مجوز مجازات های بزرگ برای انواع مجرمين از مقامات باالی 
رژيم سابق، شكنجه گران و مختلسين اموال عمومی و توطئه گران سياسی گرفته تا مجرمين 

عادی به شمار می آورند.1 
منبع و مجوز شــمول اين آيه به اين مجرمين خاص نظر »فقيهی« اســت كه به عنوان 
دادستان انقالب عمل می كند. البته فقط مسائل جزايی و كيفری نيست كه مطابق با نظريه 
واليت فقيه تعيين و اجرا می شود، بلكه تمام نهادهای بزرگ قانون گذاری، قضايی و آموزشی 
جمهوری اسالمی هم بايد تحت رهبری مستقيم2 آن به تنظيم درآيند و عمل كنند. در سطح 
قانون گذاری، قباًل به نهاد شورای نگهبان اشاره كرديم. مهم تر از آن مجلس است كه به رغم 
تفاوت هايی كه درون سازمان آن با ساير نهادها هست )به جز اعضای غيرمسلمان آن(، در 
وفاداری استوار و عدول ناپذيرش به افكار و تعاليم ]امام[ خمينی يكدست و متحد است. نهاد 
قضايی اصلی كشور يعنی شورای عالی قضايی متشكل از پنج عضو است كه سه عضو آن از بين 
قضات عادل و متدين توسط كليه قضات كشور انتخاب می شوند و دو عضو ديگر آن رئيس 
ديوان عالی كشور و دادستان كل است )اصل 158 قانون اساسی( كه بايد مجتهد باشند و از 
بين فقها انتخاب می شوند. وظيفه شورای عالی قضايی عبارت است از ايجاد تشكيالت الزم در 
دادگستری و تهيه لوايح قضايی متناسب جمهوری اسالمی و استخدام قضات عادل و شايسته 

كه خود مشتمل است بر قضات مذهبی.3 
مسئله آموزش و پرورش كشور نيز تحت بررسی و بازرسی شورای عالی انقالب فرهنگی 
است كه متشكل است از افراد مكتبی و وظيفه آن عبارت است از بازسازی كليه جنبه های 
فرهنگ و آموزش در راستای موازين اسالمی. مهم ترين اقدام اين شورا بستن دانشگاه ها بود 
كه با هدف بازسازی برنامه دروس دانشگاهی، بازنويسی كتاب های درسی و پاكسازی هيئت 

علمی و آموزشی از عناصر ضد اسالمی انجام شد.
در سطح اجرايی و عملی نيز ارگان های متعددی، چه رسمی و چه غيررسمی وجود دارد كه 
مستقيم و غيرمستقيم در تضمين استمرار حكومت ولی فقيه می كوشند؛ مانند سپاه پاسداران 
انقالب كه عمــال كار پليس را انجام می دهد، ولی به ارتش نيــز كمك می كند و گروه های 
غيرمنظم كه برای مقابله با هر گونه تهديد عليه انقالب تشــكيل شده اند و نيز انجمن های 

1. اين داوری منطبق با مستندات تاريخی نيست و صرفاً ادعايی است كه تكيه بر گمانه زنی نويسنده دارد نه امر 
واقعی. )پانزده خرداد(

2. اين قضاوت مبتنی بر واقعيت های حقوق اساسی جمهوری اسالمی نيست چون رهبری در قانون اساسی به 
شكل مستقيم بر اين نهادها سيطره ندارد. )پانزده خرداد(
3. قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران، آبان 1358. 

ً
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اسالمی كه به صورت هسته های طرفداران جمهوری اسالمی در انواع سازمان ها و واحدهای 
دولتی و غيردولتی وجود دارند. عالوه بر آن، ســه سازمان وجود دارد كه وظيفه آنها بسيج 
عمومی برای حوادث فوق العاده سياسی، اقتصادی و آموزشی است: جهاد سازندگی، جهاد 
دانشگاهی و بسيج مستضعفين. و باألخره حزب جمهوری اسالمی تأسيس شده كه قدرت 

تشكيالتی و ايدئولوژيك است كه پشت دستگاه های مملكتی عمل می كند. 
در پايان بايد به ياد داشت كه نظريه واليت فقيه متضمن ويژگی دموكراسی رسمی نيز 
هست، زيرا فقيه مقام و موقعيت خود را به واسطه تصميم و رأی مقامات باالتر يا از طريق 
انجمن های انتخاباتی مخفی به دست نمی آورد، بلكه به واسطه اشتهار و اعتباری كه از رهگذر 
اعتماد مردم به او در امور مالی و نيز حل مناقشات تحصيل نموده سرچشمه می گيرد. اين 
ويژگی دموكراتيك به واســطه موقعيت هايی كه پس از انقالب برای بيان و اعالم خواسته 
عمومی پيش آمده، مانند رفراندم تشــكيل جمهوری اسالمی و انتخابات مجلس خبرگان 
تدوين قانون اساسی و همچنين رياســت جمهوری و مجلس، تقويت  شده و گسترش يافته 
است. معذلك، هر چه هم كه انسان در ذكر اين گرايش های دموكراتيك سخاوتمند باشد، 
بايد داليل و شواهد مخالف آن را كه فقها با عملكرد خود به جای گذاشتند نيز در نظر گرفته 
شود. اين عملكردها مبتنی بر فرضی است كه قدرتی برتر از قدرت هر حاكم مدرن ]برای 
فقيهان[ قائل می شــود، زيرا فعاًل نه تنها واجد قدرت سياسی فراگير هستند، بلكه برخالف 
آنچه ]امام[ خمينی در ابتدای كار می خواست يا اعالم كرد، دارای امتيازات ويژه و انحصاری 

روحانی نيز شده اند. 
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تطهير پهلوی در کتاب     الف الم خمينی

سهراب مقدمی شهيدانی
چکيده

تطهير كارگزاران و خصوصًا دو پادشــاه پهلوی، به عنواِن يك پروژه تاريخی- رسانه ای 
مورد توجه مخالفان نظام اسالمی قرار گرفته و با مطالب زيادی اين رويكرد، توليد و منتشر 
شده است. خدشه در ذهنيت تاريخی نسل امروز و آينده، ايجاد ترديد در علل وقوع انقالب 

اسالمی و نيز كارآمدی جمهوری اسالمی، از جمله نتايج پروژه تطهير در ايران است. 
اين نوشــتار ضمن مرور هشــدارهای تاريخی امام خمينی نســبت به تطهير پهلوی و 
انوشيروان سازی از آنان، با اتكا بر مستندات تاريخی، به بازكاوی برخی موارد از تطهير پهلوی 
در كتاب الف الم خمينی و نقد آن پرداخته است. اثر مزبور واجد جايزه كتاب سال جمهوری 
اسالمی گرديده و به تبع شهرت نويسنده آن، در كوتاه زمانی به نحو بسيار فراگير در مجامع 
مختلف فكری و فرهنگی توزيع شده است. از اين رو، نقد علمی آن حائز اهميت ويژه است. 

تكثير الگوی نقد مورد اســتفاده در اين مقاله، تا حدود زيادی مخاطب را نسبت به تأثير 
عميق و ناخودآگاه مطالب تاريخی خالف واقع، مصون خواهد كرد و امتداد چنين تحقيقاتی 

موجب پااليش منابع تاريخی داخلی و پيشگيری از گسترش روند تطهير خواهد شد. 
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کليدواژه ها: تحريف انقالب اسالمی، تطهير پهلوی، تاريخ پهلوی، نقد متون تاريخ انقالب، 
امام خمينی

مقدمه
كتاب الف الم خمينی به قلم آقای هدايت اهلل بهبودی نگارش يافته و توســط مؤسســه 
مطالعات و پژوهش های سياسی )وابسته به يكی از نهادهای رسمی دولت( انتشار يافته است. 
اين اثر به  رغم برخورداری از اغالط تاريخی فاحش و قطعی، در سايه سكوت يا مالحظه كاری 
اهل اطالع، با حمايت جانبدارانه جدی دولت اعتدال، به عنوان كتاب سال جمهوری اسالمی 
ايران معرفی شده است. اين وضعيت طبعاً موجب انتشار پرتراكم اغالط تاريخی مندرج در 
كتاب مذكور در سطح ملی و بين المللی خواهد شد و نتيجه ای جز تحريف پردامنه شخصيت 
و سيره سياسی امام خمينی نخواهد داشت. گذشته از تحريف امام، تطهير پهلوی نيز در موارد 
متعددی از اين اثر به چشــم می خورد كه در اين نوشتار برخی نمونه ها مورد بازكاوی قرار 

خواهد گرفت. 
در اين مقاله، با تكيه بر مطالب كتاب به نقد مستند و علمی بخش هايی از آن خواهيم پرداخت 
كه مصداق تطهير پهلوی محسوب می شود. طبعاً اين مقاله گنجايش بازخوانی انتقادی و ارزيابی 
همه موارد مورد نقد را نداشته، تنها به برخی از مهم ترين نمونه ها بسنده كرده ايم. پيش از ورود 

به بحث اصلی، ارايه برخی شاخصه های كلی اين اثر، خالی از لطف نيست. 

تحليلی بر منابع و سبک نگارش کتاب   الف الم خمينی
نويسنده در كتاب الف الم خمينی در مجموع از 280 منبع استفاده كرده است و اين اثر 
در مجموع 3783 ارجاع- اعم از تكراری و غيرتكراری- دارد كه به ترتيب بيشترين منابع 

استفاده شده در اين كتاب از اين قرارند:
1. اسناد خام چاپ نشده، 1132 مورد. 

2. خاطرات، 857 مورد كه تقريبًا بيشــترين ارجاع مربوط به كتاب خاطرات آيت اهلل 
پسنديده است.

3. كتب مرجع، 730 مورد كه نود درصد ارجاع آن به صحيفه امام است.
4. كتب اسناد، 369 مورد. 

5. روزنامه   ها، 367 مورد كه نود درصد آن ارجاع به روزنامه اطالعات است.
6. كتاب های تاريخی، 100 مورد. 
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7. مجالت، 92 مورد.
8. سرگذشتنامه، 52 مورد. 

9. سايت، 16 مورد. 
10. تعدادی از منابع هم در دسته منابع مبهم و متفرقه قرار گرفته اند. 

با مالحظه سه قسم اول از منابع استفاده شده در كتاب چند نكته روشن می گردد: 
اول اينكه تقريباً ثلث ارجاعات كتاب به اسناد خام و چاپ نشده ای است كه برای خواننده 
امكان دسترسی و صحت سنجی آن وجود ندارد و انتظار آن بود كه نويسنده اين حجم اسناد 
را كه شامل بيشترين ارجاع او در كتاب هستند، در انتهای كتاب يا در مجلدی مستقل درج 
می نمود تا امكان قضاوت علمی در اصالت آن و نيز صحت سنجی نوع برداشت نويسنده از 

اسناد وجود داشته باشد. 
دوم اينكه كتب خاطرات بعد از اسناد خام بيشترين منبع مورد استفاده هستند كه در تمام 
فصول كتاب ديده می شوند و در اين ميان گفته ها و ناگفته ها، بانوی انقالب، خديجه ای ديگر 
و اقليم خاطرات مشمول بيشترين ارجاع نويسنده هستند. بسياری از كتب خاطرات ديگر يا 

اصاًل استفاده نشده اند يا خيلی كم بدان ها رجوع شده است. 
ســوم اينكه بيش از نود درصد ارجاعاتی كه در نوع كتب مرجع قرار می گيرند، كتاب 
صحيفه امام اســت و از كتب ديگری مثل نهضت امام خمينی كه مصدر صحيفه محسوب 

می شوند به ندرت استفاده شده است. 
با بررسی علمی نحوه ارجاع دهی در كتاب الف الم، مشخص خواهد شد كه حجم انبوهی 
از اشكاالت مربوط به عدم احاطه نويسنده بر منابع متقن بوده و به عدم مراجعه وی به منابع 
معتبر تاريخی بازمی گردد. به نظر می رسد ميل افراطی نويسنده به استفاده از منابع تازه ياب، و 
پرهيز جهت دار وی از ارجاع به برخی نويسندگان و آثار، موجب شده او بدون توجه به صحت 
و سقم مندرجات منابع غيرمعتبر، گزاره های مخدوش قطعی را به عنوان مبنای شناخت و 
تحليل شخصيت الهی- سياسی امام خمينی قرار دهد و نوشته ای غيرقابل دفاع و پرغلط را 
پديد آورد. طبعًا با گذر از التهابات رسانه ای و خلسه جايزه های سازمان يافته، اهل تحقيق 
نويسنده و ناشر چنين اثر پرغلطی را مورد مالمت قرار خواهند داد و تاريخ قضاوت مثبتی از 
آثار اين كتاب نخواهد داشت. چه اينكه اين كتاب، با ارايه چهره ای مخدوش از امام خمينی، 
بر آرمان يك نسل و يك تاريخ و يك ملت پنجه تحريف دركشيده است كه گناهی است 

نابخشودنی. 
نويســنده كتاب الف الم خمينی در فرازهای مختلف از كتاب خود، بر اســاس حدس و 
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گمانه زنی پيش رفته كه با اساس تاريخ نگاری علمی تناسبی ندارد. به عنوان مثال او با اشاره 
به ديدار 24فروردين 43 امام با فرزند آيت اهلل بروجردی ادعا می كند كه وی در اين ديدار به 
امام پيشنهاد اقامه جماعت در مسجد اعظم را داده و ايشان رد كرده است! جالب آن كه در 

اثبات مدعای خود هيچ مدركی ولو تاريخ شفاهی، ارايه نداده است! وی می نويسد: 
بيست و چهارم فروردين به ديدار پسر آيت اهلل بروجردی رفت. احتماالً 
با اين پيشنهاد او روبه رو شد كه امام جماعت مسجد اعظم را در نمازهای 

مغرب و عشا بپذيرد. پاسخ روشنی در رد يا پذيرش آن نداد...1
حتی كسی كه ممكن است در چنين ديداری حضور داشته باشد نيز نمی تواند اين چنين 
با جزئيات، مطلبی را به طرفين ديدار نسبت دهد! اين سنخ خيال بافی های تاريخی قباًل در 
برخی آثار مانند كتاب  خمينی روح اهلل: زندگينامه امام خمينی بر اساس اسناد و خاطرات و 

خيال نوشته سيد علی قادری نيز سابقه داشته است. 

مسئله تطهير؛ ابعاد و کارکردها 
تطهير، فرآيندی پيچيده اســت كه در طی آن، عملكرد برخی شخصيت ها و جريان های 
بدسابقه، به صورت وارونه و كاماًل مثبت و روشــن معرفی می شود. تطهير در طول تاريخ 
مصاديق فراوان داشته و محصول تاريخ نگاری وابســته و مغرضانه است كه در بسياری از 
موارد، جای خادم و خائن را عوض كرده است.2 تطهير به عنوان مصداق بارز تحريف تاريخ، 
در دوران معاصر نيز مصاديق فراوان دارد. در دوران پيروزی انقالب اســالمی، تطهير در 
ابعادی گسترده مطرح بوده و نمی توان آن را منحصر به يك جهت خاص نمود. تطهير امريكا، 
صدام و سازمان مجاهدين خلق)منافقين(،3 نمونه های روشنی هستند كه از دهه شصت تا دهه 

1. هدايت اهلل بهبودی، الف الم خمينی، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش های سياسی، 1396، ص401. 
2. برای اطالع بيشتر و مصداقی تر در اين باب رك: سيد حميد روحانی، نهضت امام خمينی، تهران، پژوهشگاه 

فرهنگ و انديشه اسالمی، ج4، 1390، ص11-22. 
3. جريان های مختلفی در تطهير ســازمان منافقين فعال بوده اند؛ اين جريان خزنده و خطرناك از دهه شصت 
و همزمان با كشتارهای خونين اين ســازمان تروريستی شروع شــد و تا دهه نود و در اوج رقابت های انتخاباتی 

رياست جمهوری، ادامه يافت. 
يكی از مهم ترين حاميان سازمان مجاهدين در ابتدای دهه شصت، نهضت آزادی است كه پدرخوانده سياسی 
سازمان محسوب می شــد. مهندس بازرگان كه در ابتدای پيروزی انقالب اسالمی، مجاهدين را فرزندان نهضت 
آزادی خوانده بود، در ميانه دهه شصت، در كتاب مشهورش با نام انقالب ايران در دو حركت، به دفاع تمام قد از 
سازمان مجاهدين برخاسته، كشته شدگان سازمان تروريستی مجاهدين خلق )منافقين( را همسنگ شهدای دفاع 

مقدس برشمرده است! 
رك: مهدی بازرگان، انقالب ايران در دو حركت، تهران، چاپ مظاهری، 1363، ص61. 

از ديگر تطهيركنندگان ســازمان منافقين، قائم مقام معزول، آقای حســينعلی منتظری است كه از مهم ترين 
مخالفان مجازات منافقين در دهه شصت بود و انتشار فايل صوتی جلسه محرمانه او با مجريان مجازات های منافقين 

در سال 67، در تابستان 1395 توسط بيت او، به تطهير اين سازمان تروريستی پرداخت. 
برای آشنايی با ابعاد تطهير سازمان و بازتاب های آن رك: ســهراب مقدمی شهيدانی و محمدجواد فرج نژاد، 

روزگار قائم مقامی، تهران، بنياد تاريخ پژوهی و دانشنامه انقالب اسالمی، 1398. 
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نود، افكار جامعه ايرانی را در معرض اثرگذاری 
گسترده قرار داده اســت. به طور خاص، پروژه 
تطهير، در مورد سران و كارگزاران رژيم پهلوی، 

در حجمی گسترده به وقوع پيوسته است. 
پروژه تطهير، ابعاد گســترده ای دارد؛ از نظر 

موضوعی و مفهومی، موضوعات و جريان ها و شــخصيت های مختلف را شــامل می شود 
و از حيث جغرافيا ممكن اســت در داخل يا خارج از كشــور صورت پذيــرد و همچنين، 
تطهيركنندگان نيز از نظر اغراض و اهداف، قابل طيف بندی هستند. در تحقق پروژه تطهير 
در داخل كشور، مسئله نفوذ، بسيار جدی است و از جهاتی، اين سنخ از تطهير به دليل آن كه 
در پوشش مراكز حاكميتی يا بعد از عبور از فيلترهای دولتی منتشر می شود، در ذهن مخاطب 
از نوعی اعتبار خاص برخوردار است و طيف های مختلف، اين گونه می پندارند كه به نوعی، 
ُمهر و امضای جمهوری اسالمی پای منشورات داخلی درج شده است. خصوصاً توليدات علمی 
نهادهای معتبر تاريخ نگاری در جمهوری اسالمی، خواه ناخواه واجد چنين اعتباری هستند و 

اين مسئله، ضرورت دقت و حساسيت بيشتر در اين موضوع را می طلبد. 

عناصر زمينه ساز در پروژه تطهير
عوامل تطهير نيز قابل بررسی و دسته بندی مجزا و تفصيلی است؛ بی اطالعی و فقد دانش 
تاريخی، ضعف مراكز اسنادی در انتشار گسترده و بهنگام اســناد تاريخی، اعمال سليقه و 
مصلحت سنجی در انتشار اسناد، ابهام و ايهام در اسناد تاريخی، مزدوری و قلم به مزدنويسی، 
اعمال عاليق سياسی و فكری در تاريخ نگاری، انفعال نسبت به آموزه های روشنفكری سكوالر 
از قبيل نمايش بی طرفی )كه به انكار يا هدم  بخشی از واقعيت های ناخوشايند معاندين انقالب 
اسالمی منجر می شود(، فقر گزارش ها و توليدات شاهدان عينی و جريان اصيل، توليد انبوه 
گزارشات و خاطرات جهت دار مغرضين كه به عنوان منبع تاريخ نگاری مورد استفاده بوده 

يا در آينده خواهد بود، از جمله برخی عوامل تحقق پروژه تطهير است. 
تطهير مربوط به دوران امروز نيست و قبل از انقالب به شكلی ديگر و در سطحی گسترده 
جريان داشته است. خصوصاً در مورد عملكرد پهلوی اول، اگرچه بعد از كودتای 28مرداد، 
فضای نسبتاً باز برای طرح برخی انتقادها پديد آمد، اما دقيقاً در همين زمان برخی روشنفكران 
در آثار خود به ستايش و تمجيد از رضاخان دست زدند. به عنوان نمونه نويسنده اسرار هزار 
ســاله1 در مقدمه كتاب خود، در ذيل تيتری با عنوان »از ماست كه بر ماست«، به دفاع از 

1. اسرار هزار ساله در سال 1322 نوشته و به عنوان ضميمه هفته نامه پرچم )ارگان مطبوعاتی احمد كسروی( 
در 36 صفحه منتشر شده شد. 

نسل  تاريخى  ذهنيت  در  خدشه 
امروز و آينده، ايجاد ترديد در علل 
وقوع انقالب اسالمى و نيز كارآمدى 
جمهورى اسالمى، از جمله نتايج 

پروژه تطهير در ايران است
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عملكرد رضاخان پرداخته است.1 امام خمينی نيز در كتاب كشف اسرار2- مقدمه3 و متن- 
ضمن پرداخت مكرر به جنايات رضاشاه، در آخر، اصحاب قلم و مطبوعات را به تحقيق در 
عملكرد رضاخان و انتشار شــجاعانه اقدامات او فرا می خواند.4 موضوع تطهير منحصر در 
شخص پهلوی ها نيست، بلكه كارگزاران و ارگان های حاكميتی وابسته به پهلوی نيز شامل اين 
جريان هستند. نوع مواجهه اللهيار صالح، رهبر جبهه ملی ايران، با عملكرد علی اكبر خان داور، 
نمونه ای از اين سنخ تطهير است كه در ضمن آن، صالح بدون در نظر گرفتن حضور داور در 
كسوت پايه گذاری و كارگزاری رژيم غيرقانونی پهلوی، با تمجيد يك سويه از كارنامه حقوقی 
وی، در حقيقت به تبرئه رضاخان و نمايش چهره »انوشيروانی عادل« از او دست زده است!5 
با توجه به پيشينه تاريخی و ابعاد وسيع پروژه تطهير پهلوی و عدم امكان بررسی همه جانبه 
آن در يك مقاله، در اين نوشتار با ذكر برخی مصاديق و شــواهد تاريخی، تنها به بازكاوی 
تحقق تطهير پهلوی در منشورات داخلی عصر جمهوری اسالمی پرداخته  شده است. واكاوی 
مسئله تطهير پهلوی در منشورات داخلی اگرچه متضمن برخی محدوديت ها و دلخوری ها 
خواهد بود، اما از جهات متعدد ضروری است. چه اينكه »آورده های نسنجيده و ضد و نقيض 
خودی ها، به مراتب از دروغ پردازی ها و تحريف گری های بی پايه دشمنان سوگندخورده، 
خطرناك تر و زيان بارتر می باشــد... ]چراكه[ نســل آينده با اعتماد و اطمينان به درستی 

آورده های خودی، آن را مالك قرار می دهند و بر اصالت و صحت آن تكيه می كنند.«6 

پروژه تطهير پهلوی در نگاه امامين انقالب اسالمی
امام خمينــی در خردادماه 1347، در خــالل نامه نگاری با يكــی از علمای بالد، برخی 
تلگراف های علمای ايران را »متضمن تطهير مجرم اصلی ]=شاه[« دانست و آنان را مصداق 

1. علی اكبر حكمی زاده، اسرار هزارساله، تهران، ضميمه شماره 12 هفته نامه پرچم، 1322، ص5-6. 
2. پس از بازتاب نسبتًا گســترده كتاب حكمی زاده در ميان مردم و محافل نخبگانی و حوزوی، امام با مشاهده 
تأثيرپذيری برخی طالب فيضيه از اين كتاب، درس را تعطيل كرد و به نگارش كشف اسرار پرداخت. )رك: سيد 

حميد روحانی، همان، تهران، بنياد تاريخ پژوهی و دانشنامه انقالب اسالمی، چاپ نوزدهم، ج1، ص54(. 
اين اثر در تاريخ 15ربيع الثانی1363 مطابق با 20فروردين1323، بدون ذكر نام مؤلف در 428 صفحه توسط 

چاپخانه اسالميه منتشر شده است. در دفعات بعد، اين اثر در 341 و 336 صفحه نيز مجدداً منتشر شده است. 
3. امام خمينی، كشف اسرار، تهران، چاپخانه اسالميه، 1363قمری/1323ش، ص12-14. 

4. رك: همان، ص422-423. 
5. سيد حميد روحانی، همان، بنياد تاريخ پژوهی و دانشنامه انقالب اسالمی، 1393، ج3، ص69-70. 

6. سيد حميد روحانی، »تاريخ نگاری انقالب اسالمی در گرداب؛ ضد و نقيض گويی ها و وارونه نويسی ها«، پانزده 
خرداد، دوره دوم، س4، ش18، بهار 1374، ص55-56. 
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»ناطِق ُمِضر« برشمرد.1 امام در پيام 21آبان1356 
خود به مناســبت شهادت آقای ســيد مصطفی 
خمينی، خطاب  به علما و ملــت ايران، تظاهرات 
عظيم ملت به مناسبت شهادت فرزندش را، نه يك 
مسئله شــخصی بلكه »اظهار تنفر از دستگاه جبار 
و رفراندوم حقيقی و رأی عدم اعتماد بر دســتگاه 
خيانتكار« دانست و نسبت به »اغفال ملت و خدعه 

اجانب و عمال آنها«، اعالم خطر نمود. ايشان »مسامحه اخير دولت كه نويسندگان را مجال 
نوشتن و گويندگان را مجال گفتن داد« را »حيله بزرگی برای تطهير شاه و وانمود كردن آزادی 
ادعايی؛ و جنايات را به گردن دولت - كه آلتی بيش نيســت- انداختن« دانست. به اعتقاد 
ايشان »اكنون می خواهند اين شخص را تطهير كنند تا به جناياتش ادامه دهد. می خواهند با 
آزادی محدود در چهارچوب توجه دادن جنايات را به دولت ها، قلوب ساده را آرامش دهند 

و اذهان صاف را منحرف كنند، و هسته مركزی خيانت ها و جنايت ها را فراموش كنند.«2 
بنيان گذار انقالب اسالمی در مردادماه 1357 نيز در پيامی خطاب به ملت ايران، نسبت به 
تحريف تاريخ نهضت توسط مغرضان، هشدار داد و برای پيشگيری از اين جريان، نويسندگان 
متعهد و امين را به قلم فرسايی دعوت كرد.3 ده سال بعد همچنان نگرانی از تحريف انقالب 
اسالمی ذهن امام را مشغول كرده بود، چنانكه در حكم 25/10/67 خطاب به سيد حميد 
روحانی، با نقد رويه غلط تاريخ نگاری وابسته و تحريف گر، ثبت دقيق وقايع تاريخی بدان گونه 
كه هست، تبيين اهداف قيام مردم، و بيان تاريخ از زبان توده های مردم رنجديده را خواستار 

شد.4
امام در 5مهر 1358 در يك سخنرانی عمومی در جمع روحانيون، با نقد صريح عملكرد 
برخی جريان های ملی گرا در دوران پس از پيروزی انقالب اسالمی، هجمه رسانه ای آنان 
نسبت به عملكرد دادگاه های انقالب اسالمی و محاكمه سران پهلوی را مصداق تطهير آنان 

و برخالف ملی گرايی برشمرد.5 

1. صحيفه امام، ج 2، ص185. در بخشی از نامه امام به شريعت اصفهانی، چنين آمده است: »... بعض تلگرافات 
كه اخيراً از قِبَل بعضی آقايان شده است متضمن تطهير مجرم اصلی است...« 

2. همان، ج 3، ص261-262. 
3. همان، ص435. 

4. همان، ج21، ص240. 
5. همان، ج 10، ص143-144. 

اين نوشتار ضمن مرور هشدارهاى 
تاريخى امام خمينى نسبت به تطهير 
پهلوى و انوشيروان سازى از آنان، 
با اتكا بر مستندات تاريخى، به 
بازكاوى برخى موارد از تطهير 
پهلوى در كتاب الف الم خمينى و 

نقد آن پرداخته است
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با نزديك شــدن به زمان برگزاری كنفرانس سران 
غيرمتعهدها در بغداد و احتمــال قرار گرفتن صدام در 
رياســت كنفرانس )بر اســاس ضوابط مقرر(، امام در 
11خرداد1361 با بيانی هشدارآميز، اين كنفرانس را 
اقدامی برای تطهير صدام خوانــد و ديكتاتور عراق را 
تطهيرناپذير خواند.1 در سال 64 امام ضمن پيش بينی 
تطهير پهلوی ها، انعكاس جنايات پنجاه ساله آنان را ضامن 
پيش گيری از »انوشيروان سازی« از رضاخان و محمدرضا پهلوی، برشمرده است. تاريخ نگار 

انقالب اسالمی، سيد حميد روحانی در اين زمينه چنين گفته است: 
يادم هســت وقتی جلد دوم كتاب نهضت امام در سال 64 منتشر شد، 
حضرت امام در جماران تشــريف داشــتند. يك يا چند ماه بعد از چاپ 
كتاب كه خدمت ايشان رفتم، با حالتی تشرگونه فرمودند: »رها كنيد اين 
قهرمان ســازی ها را. از اول تا آخر كتاب، خمينی، خمينی. برويد و جنايات 
پنجاه ساله اين پدر و پسر را به دست بياوريد و منعكس كنيد كه يك وقت از 

اينها انوشيروان عادل نسازند!« حقيقتاً امام عميق فكر می كردند.2
همچنين پس از نامه نگاری مستند سيد حميد روحانی )سال 1367( مبنی بر ورود برخی 
تحريفات تاريخی در بعضی منابع آموزشــی مدارس و دانشگاه ها،3 امام خمينی در نامه ای 
خطاب به رئيس جمهور وقت، نامه سيد حميد روحانی را »اخطاری برای همه آنانی كه دلشان 
برای اسالم و انقالب می تپد« برشمرد و وجود مطالب خالف واقع در نظام آموزشی كشور 
اسالمی ايران را »باعث تعجب و تأسف« دانســت و از رئيس جمهور و رئيس شورای عالی 
انقالب فرهنگی درخواست اكيد نمود كه »مســئولی برای رسيدگی به اين امور« قرار داده 
شود تا در تمام اين گونه موارد، وی را در جريان بگذارد. در پايان نيز گزارش روند پيگيری 

كار را طلب نمود.4 
رهبر معظم انقالب اسالمی نيز با التفات به خطرات پروژه تطهير پهلوی، به تبيين اين مسئله 

1. همان، ج 16، ص281-282. 
2. نيم  قرن بر ستيغ آزادگی؛ ميزگرد پيرامون پنجاهمين سالگرد 15خرداد: »نهضت امام خمينی و نسبت آن با 
سبك زندگی سياسی و اجتماعی ايرانيان« در ميزگرد پاسدار اسالم با حجت االسالم والمسلمين سيد حميد روحانی، 
عزت اهلل شاهی )مطهری( و خانم مرضيه حديدچی )دباغ(، پاسدار اسالم، دوره 1392، ش377- شماره پياپی 378، 

بهار 1392، ص18-29. 
3. صحيفه امام، ج 21، ص295-296. 

4. همان، ص297. 

كتاب الف الم خمينى به  رغم 
برخوردارى از اغالط تاريخى 
فاحش و قطعى، در سايه 
سكوت يا مالحظه كارى اهل 
اطالع، با حمايت جانبدارانه 
جدى دولت اعتدال، به عنوان 
كتاب سال جمهورى اسالمى 

ايران معرفى شده است
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در ذيل پروژه تحريف تاريخی، اشــاره كرده و هدف از آن را زير سؤال بردن اصل انقالب 
اسالمی چنين عنوان می كند: 

يك عواملی وجود دارد كه به ما كمك می كنــد، يك موانعی هم وجود 
دارد كه بايد به آن موانع توّجه داشت... موانع بيرونی هم داريم؛ عمده  موانع 
بيرونی، تزريق نوميدی، القای ناتوانی و مانند اينها است... تبيين های دروغ؛ 
مسائلی را تبيين می كنند، تبيين های خالف واقع. تحريف حقايق تاريخی؛ 
البته اين مال حاال نيست، چند سال است يك حركت موذيانه ای شروع شده 
در تطهير رژيم طاغوت، رژيم پهلوی. حاال ای كاش يك چيزی بود كه قابل 
تطهير بود، قابل تطهير هم نيست! همان هايی هم كه چيز می نويسند راجع 
 به شخصيت های آنها، با اينكه خب خيلی سعی می كنند اطرافش را جمع 
بكنند، در عين  حال ناچار به يك چيزهايی اعتراف می كنند. يك رژيمی كه 
هم فاسد بود، هم ضعيف بود، هم وابسته بود، هم منحرف بود، هم به شدت 
غيرمردمی بود، هم به شدت افرادش و اشخاصش سودطلب شخصی بودند، 
قابل دفاع است؟ هويدا قابل دفاع است؟ محمدرضا قابل دفاع است؟ خب، 
شما آن دوره را كه نديده ايد؛ يك حركتی در اين زمينه دارد انجام می گيرد 
و هدفش اين است كه يك جوان امروز بگويد »عجب! اينها آدم های بدی 
نبودند، اوضاع بدی نبود؛ پس چرا انقالب كرديد؟«؛ اصاًل همه  برمی گردد 

به مسئله  زير سؤال بردن انقالب؛ اينها از خارج دارد انجام می گيرد.1

تطهير پهلوی در کتاب   الف الم خمينی
كتاب الف الم خمينی در موارد متعددی حاوی مطالبی در جهت تطهير پهلوی است كه در 

ادامه برخی نمونه ها مورد بازكاوی قرار خواهد گرفت. 
1. آرايش و پااليش چهره آلوده پهلوی ها 

نويسنده الف الم در امتداد يك سلســله روايت های ناروا و غيرمستند، با اشاره به ديدار 
امام خمينی با محمدرضا پهلوی )به نمايندگی از آيت اهلل العظمی بروجردی(، به ارايه روايتي 
ساختگي و ناهماهنگ با محكمات انديشه و سيره سياســی امام دست زده و تلويحًا امام را 

ستايشگر رضاشاه نمايانده است. در بخشی از الف الم خمينی چنين آمده است: 
... شــاه نشســت. آقاي خميني احترام الزم را گذاشــت و البد پس از 

1. بيانات مقام معظم رهبری در جمع دانشجويان در حسينيه امام خمينی، 1397/3/7. 
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گفت   وگوهاي مقدماتي و ارايه شــرحي از حوادث تلــخ ابرقو، خطاب به 
محمدرضا پهلوي اظهار داشت: »]پدر شما[ اين گروه ضاله1 را داد به طويله 
بستند... االن هم مردم ايران همان جريان را از شما انتظار دارند.« شاه آهي 
كشيد و گفت شما االن را با آن وقت مقايسه نكنيد. آن وقت همه وزرا و همه 
رجال مملكت از پدرم حرف شنوي داشتند. جرئت نمي كردند تخطي كنند. 
االن حتي وزير دربار من هم از من حرف شنوي ندارد. من چطور مي توانم 

اين كار را بكنم؟...2
آن گونه كه از متن برداشت می شود نويســنده الف الم در اين بخش، به شكلي خاص، 
رضاشاه را از مخالفان گروهك بهايي- پرورش يافته استعمار انگليس- نمايانده و ادعا كرده 
است كه او بهايي ها را به صالبه كشيده و به طويله بسته است! نويسنده دانسته يا نادانسته 
اين نقل خالف واقع كه شواهد قطعی كذب بر آن وجود دارد را به امام نسبت داده و از زبان 
امام برای رضاخان فضل تراشی كرده است؛ از همين رو احتمال باور و پذيرش اين موضوع 

برای خوانندگان باال خواهد رفت! 
در نقد مدعای پيشين، گفتنی آن كه اوالً رضاشاه وامدار بهايي ها بود و آنها در رسيدن او 
به قدرت نقش بسزايي داشــتند. اصوالً اين بهايي ها بودند كه رضاخان ميرپنج را كشف و 
با اردشيرجي آشنا كردند و زمينه را براي كودتاي سوم اسفند 1299 هموار ساختند. دوم 
اينكه رضاشاه برخالف ادعاي نويسنده الف الم نه تنها هيچ گاه بهايي ها را زير فشار نگذاشت 
بلكه آنها در دوران سلطنت او از جايگاه بلندي برخوردار بودند. حبيب اهلل خان عين الملك، 
مجيد آهي، سلطان يوسف خان، سرهنگ شعاع اهلل عاليي، سرگرد صنيعي، علي محمدخان 

موقرالدوله و... از بهايي هايي بودند كه در رژيم رضاشاه، پست و مقام گوناگوني داشتند.3 
در پي كودتاي ســوم اسفند 99 يكي از ســران برجســته بهايي به نام علي محمدخان 
موقرالدوله در كابينه سيد ضياء به عنوان وزير فوايد عامه و تجارت و فالحت برگزيده شد. 
»اين مقام نيز به دليل خدمات بهائيان در پيروزي كودتا به او اعطا شــد.«4 آرامش خاطر 
رضاشاه به بهايي ها تا آن پايه بود كه او سرگرد صنيعي را كه يك بهايي طراز اول بود، به عنوان 

1. مقصود بهايي ها هستند. 
2. هدايت اهلل بهبودی، همان، ص161. 

3. مريم صادقی، نيمه پنهان؛ واكاوی در لجنه: نقش بهائيان در پيدايش و استمرار رژيم پهلوی، تهران، كيهان، 
1392، ج49، ص109-112. 

4. عبداهلل شهبازی، »جستارهايی از تاريخ بهائی گری در ايران«، تاريخ معاصر ايران، س3، ش27، پاييز 1382، 
ش27. 



20
5

13
98

ن 
ستا

  زم
  6

ه 2
مار

  ش
م 

ده
 هف

ال
  س

وم 
ه س

ور
د

نی
خمی

الم 
ف 

ب ال
کتا

در 
ی 

هلو
ر پ

طهی
ت

آجودان وليعهد گماشت.1 
اصوالً بايد دانست همان دستي كه يك قزاق 
بي فرهنگ و بي ســواد، دائم الخمر و الت به نام 
رضاخــان را به عنوان شاهنشــاه بر گرده ملت 
ايران سوار كرد، مشتي جاسوسان بي وطن به نام 
بهايي را پرورش داد و به عنوان ستون پنجم خود 

در ايران، برای جاسوسي، فتنه گري و خيانت به ايران، اسالم و ملت ايران واداشت. چگونه 
شدني است دو جرياني كه هر دو دست پرورده و اجير يك قدرت استعماری هستند، عليه 

يكديگر اقدام كنند؟! 
ناآشنايی نويسنده الف الم با سيره و انديشه سياسی امام خمينی موجب شده وی به غلط 
چنين بپندارد كه امام نيز مانند برخی رهبران سياســی غيرالهی، بــر پايه خوي و خصلت 
انتقام جويي و كينه توزي شخصی، هر گونه ظلم و تجاوز و رفتار غيرانساني با گروهك بهايي را 
روا مي دانسته و از اينكه رضاشاه آنها را به طويله بسته، خرسند و خشنود بوده است و از اين رو 
همان شيوه خشونت آميز را به محمدرضاشاه سفارش و از او مطالبه كرده است! در صورتي كه 
امام انجام هر گونه رفتار غيرانساني و غيرضابطه مند نسبت به بزهكاران كه هر جرم و جنايت 
و ظلم و خيانتي مرتكب شده باشند- حتي افراد كافر و ملحد را- برخالف مقررات اسالمي و 
موازين انساني مي دانستند و آن را مورد نكوهش قرار مي دادند. امام در درسشان در نجف 
بيان كردند كه وقتي متهمي را كه محكوم به اعدام شده است و او را به پاي چوبه  دار مي برند، 
اگر كسي به ناحق ســيلي به گوش او زد بايد اجراي حكم اعدام را پس بيندازند تا متهم آن 
سيلي را كه به ناحق خورده است، قصاص كند. خميني پيرو راستين موال علي)عليه السالم( و 
از پرورش يافتگان مكتب آن بزرگوار است كه نسبت به قصاص قاتل خويش نيز توصيه به 

مراعات ضوابط شرعی نموده اند. 
رضاشاه فرضاً اگر بهايي را به طويله بسته بود، از نظر امام اين كار او محكوم و مورد نكوهش 
و كيفر بود و او هرگز آن رفتار غيرانساني را به ديگران سفارش نمي كرد. امام درباره گمراهان، 
بدعت گزاران و كفرپيشــگان، خواهان اجراي قانون بود؛ نه به صالبه كشيدن و زجركش 
كردن و رفتار وحشيانه اي كه زورمداران غرب و شرق و پيروان خودباخته آنان به آن دست 
مي زنند. امام تا آن پايه از رأفت و شفقت برخوردار بود كه حتي از كشتن مگس و پشه دوري 

مي گزيد. 

1. عبداهلل شهبازی، ظهور و سقوط سلطنت پهلوي )خاطرات حسين فردوست(، تهران، اطالعات، 1382، ج1، 
ص56. 

با بررسى علمى نحوه ارجاع دهى در 
كتاب الف الم، مشخص خواهد شد 
كه حجم انبوهى از اشكاالت مربوط 
به عدم احاطه نويسنده بر منابع متقن 
بوده و به عدم مراجعه وى به منابع 

معتبر تاريخى بازمى گردد
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مخدوش سازی چهره امام در اين نوشتار تا بدان 
مرحله پيش رفته كه امام را ستايشــگر جنايات 
غيرانساني و ننگين رضاخان قلدر و آدمكش نشان 
داده و مدعی شده امام استمرار سيره سياه رضاخان 

را به فرزند جنايت پيشه اش محمدرضا يادآوری و بلكه توصيه نموده است! 
آرايش چهره منحوس پهلوي اول از يك سو و پوشــاندن راز و رمز آشكار او با بهايي ها و 
ارباب مشترك آنان، تنها بخشی از نقد وارد به عبارات مذكور در كتاب الف الم خمينی است. 
آن گونه كه از نظر گذشت، نويسنده در ادامه تطهير رضاشاه، به بزك كردن چهره پليد پهلوي 
دوم پرداخته و از او قيافه اي بي گناه! و حق به جانب، ساخته است كه انگار تا آن پايه فروتن و 
بي كبر و ريا بود كه با امام به درد دل پرداخته و با صراحت به ناتواني خود اذعان كرده است 
و از آن مهم تر اينكه او نيز همانند پدر ضد بهايي خويش)!!( از بهايي ها نفرت داشته و بر آن 
بوده است كه آنها را به طويله ببندد! اما طفلك از اختيار و اقتدار الزم برخوردار نبوده و حتي 
وزير دربارش نيز از او حرف شنوي نداشته است!! واكاوی اسناد برجای مانده از پهلوی نشان 
می دهد كه محمدرضا شاه نيز همانند پدرش وامدار بهايي ها بود و به آنها بيش از هر كس ديگر 
براي حفظ تاج و تخت خود اعتماد داشت. عالوه بر اين، كيست نداند كه آن شاه مغرور و تازه 
به قدرت رسيده و فرزند خلف رضاخان تا آن پايه كبر و نخوت و خودخواهي داشت كه هرگز 
كاستي و ناتواني در خود نمي ديد، خود را از پدرش قدرتمندتر مي پنداشت و اقتدار خود را از 
چرچيل و روزولت و استالين كمتر نمي دانست! »اين تكبر، ظالمان را عادت روزانه است«! ليكن 
گندزدايي از چهره ديكتاتورها از آن خودباختگاني است كه ِكلك را با َكلك در هم مي آميزند.1
به كار گماردن برخی چهره های بهائی و بهائی زادگان سرشناس در صدر ساختار حكومتی 
پهلوی و اندرونی دربار پهلوی دوم، نشان از ناراستی مدعای نويسنده الف الم دارد؛ افرادی 
همچون هويدا )نخست وزير محبوب شــاه با طوالنی ترين دوره تصدی صدارت در عصر 
پهلوی(، هژبر يزدانی )سرمايه دار معروف(، ثابت پاسال )مدير راديو تلويزيون رژيم شاه(، 
فرخ رو پارســا )وزير آموزش و پرورش كابينه هويدا(، دكتر شاهقلی )وزير بهداری فرزند 
سرهنگ شاهقلی، مؤذن بهايی ها(، تيمسار ايادی )پزشك مخصوص شاه(، پرويز ثابتی )رئيس 
اداره سوم ساواك(، اسداهلل صنيعی )وزير جنگ و وزارت خواربار( و هوشنگ نهاوندی )از 

كارگزاران فرهنگی مؤثر رژيم و رئيس دانشگاه شيراز و دانشگاه تهران(.
روابط پيچيده و پيوسته دربار پهلوی با فرقه بهائيت، در منابع علمی مختلف مورد بررسی 

1. سيد حميد روحانی، »الف الم خدمت يا خيانت )بخش سوم(«، پانزده خرداد، دوره سوم، س16، ش58 و 59، 
زمستان 1397 و بهار 1398، ص87-92. 

نويسنده كتاب الف الم خمينى در 
فرازهاى مختلف از كتاب خود، 
بر اساس حدس و گمانه زنى پيش 
رفته كه با اساس تاريخ نگارى 

علمى تناسبى ندارد
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تفصيلی قرار گرفته است.1 
2. القای قانون مداری کارگزاران پهلوی

بهبودی با اشاره به اقدام خالف قانون رژيم در تعطيلی مجلس و اقدام به قانون گذاری در 
هيئت دولت، رئيس وقت ديوان عالی كشور رژيم پهلوی را فردی قانون مند معرفی كرده و 

چنين نوشته است: 
در نبود قوه مقننه، دولت لوايح خود را در قالب »تصويب نامه« طرح كرده، 
به اجرا می گذاشت؛ و با اين شــيوه در عمل قانون گذاری می كرد. مقامات 

ذی ربط می دانستند كه اين كار با قانون اساسی نمی خواند. 
رئيس وقت ديوان عالی كشــور، موضوع را خصوصی به نخست وزير 
گوشزد كرده بود. گفته بود: »مواظب باشــيد... اگر اين تصويب نامه ها را 
پهلوی من بياوريد من اينهــا را قبول نمی كنم چون اين با قانون اساســی 
نمی خواند... تصويب نامه ها جوری نباشــد كه كسی شكايت كند و كارش 
برود به ديوان عالی كشور...« به علم گفته بود تا زمانی كه اين شيوه برمال 
نشود، من هم چشم پوشی می كنم ولی اگر اين كار به ديوان عالی كشور بكشد، 

اين قانون گذاری در دولت، محكوم می شود.2
آن گونه كه در متن مذكور قابل مشاهده است، نويسنده با تكيه بر برخی نقل های شفاهی 
طيفی از كارگزاران پهلوی از جمله خاطرات علينقی عاليخانی، وزير اقتصاد هفت ساله رژيم 

شاه، مطالبی را مطرح كرده كه برآيند آن تطهير كارگزاران پهلوی است.
نويسنده با تكيه بر يك نقل شفاهی بی پشتوانه، چنان القا می كند كه رئيس وقت ديوان عالی 
كشور فردی قانون مدار بوده كه اوالً نسبت به صيانت از قانون اساسی ايران حساسيت داشته، 
ثانيًا جرأت كرده در مقام صيانت از قانون، نخست وزير كشور را تهديد كند كه در صورت 
ارجاع پرونده های مرتبط با مصوبات غيرقانونی دولت به ديــوان عالی، او با آنها مخالفت 

خواهد كرد و روال غلط دولت را محكوم خواهد كرد! 
اگر حقيقتاً رئيس ديوان عالی پهلوی استقالل رأی داشت و مسئله صيانت از حقوق اساسی 
ملت برايش مهم بود، چرا قبل از شكايات مردمی به ديوان رأساً اقدام نمی كرد و در سايه بند 

و بست با دولت، از رويه غلط آنان چشم پوشی می نمود؟! 

1. برای اطالع از جزئيات و مســتندات مربوطه رك: مجتبی كاظمی، »دربار پهلوی و بهائيان«، تاريخ معاصر 
ايران، س3، ش50، تابستان 1388، ص702-681؛ محمد بهمنی، »بهائيت و رژيم پهلوی«، تاريخ معاصر ايران، 

س3، ش50، تابستان 1388، ص317-328. 
2. هدايت اهلل بهبودی، همان، ص201. 
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اگر واقعًا رياســت ديوان قدرت محكوم كردن اقدام 
دولت را داشته و از حريت و استقالل رأی نيز برخوردار 
بوده، چه دليلی داشــته كه تا قبل از ارجاع شكايات به 
ديوان، ســكوت و چشم پوشــی كند؟ از اين گذشته، در 
خاطرات رجال حكومت پهلوی، ارتكاز نانوشته  ای مبنی 
بر پاس كاری ظلم ها به ديگران و تطهير فرد اصلی كشور 

يعنی شخص محمدرضا شاه است. 
اساسًا اســتفاده از اين روايت های ناصحيح و غيرقابل باور، چهره قانون ستيز كارگزاران 

پهلوی را تطهير خواهد كرد. 
جالب آن كه منبع اوليه اين مدعا، كتاب اقتصاد و امنيت؛ خاطرات علينقی عاليخانی است 
كه توسط حسين دهباشی گردآوری و مع األسف با بودجه عمومی و توسط »سازمان اسناد 

كتابخانه ملی جمهوری اسالمی ايران« انتشار يافته است!1 
3. تطهير رضاشاه و تحريف ماجرای کتك زدن آيت اهلل بافقی

هدايت اهلل بهبودی در روايت ماجرای كشف حجاب زنان دربار پهلوی در حرم حضرت 
معصومه)س( در نوروز 1307ش، با تكيه بر نقل های شــفاهی سســت )از جمله مصاحبه 
عصمت الملوك، زن چهارم رضاشاه(، روحانيون متعهد و مجاهد اعتراض كننده به اين اقدام 
ناشايست را تخطئه كرده و مقصر جلوه می دهد! اين سطح از تحريف رضاخان، در نوع خود 
كم سابقه و عجيب است. نويسنده كشف حجاب مورد اعتراض را به افتادن چادر از سر يك 
نفر از زنان دربار تقليل داده و آن را نتيجه سهل انگاری عصمت الملوك جلوه داده است. در 
عين حال، با تكيه بر كتاب تاريخ شفاهی انقالب اسالمی به قلم غالمرضا كرباسچی، مدعی 
می شود كه سيد ناظم تهرانی، واعظ مراسم حرم، با مشاهده وضعيت پوشش اين زن از زنان 
دربار، به زنان دربار فحاشی كرده است! در ادامه او با تكيه بر اقوال مندرج در منبع مذكور، 
مدعی شده حضور زنان با چادر سفيد در حرم، از منكرات محسوب می شده است! به روايت 
نويسنده، گرچه زنان دربار بعد از امر به معروف مرحوم بافقی، محيط حرم را ترك می كنند 
اما گزارش تند و تيز مأمورين موجب غضب رضاشاه و حركت او به سمت قم شد. او بدون 
اشاره به كيفيت ورود هتاكانه، بی ادبانه و بی سابقه رضاخان به حرم حضرت معصومه)س(، 

1. برای مشاهده مطلب در منبع اصلی رك: حسين دهباشی )به كوشش(، اقتصاد و امنيت؛ مجموعه تاريخ شفاهی 
و تصويری ايران معاصر؛ خاطرات دكتر علينقی عاليخانی، تهران، ســازمان اسناد كتابخانه ملی جمهوری اسالمی 

ايران، 1393، ص157-158. 

تطهير، فرآيندى پيچيده است 
كه در طى آن، عملكرد برخى 
جريان هاى  و  شخصيت ها 
بدسابقه، به صورت وارونه 
و كامالً مثبت و روشن معرفى 

مى شود
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روايتی جانبدارانه از ماجرا ارايه داده است!1
در برخی منابع متقدم اما، حضور مكشفه زن رضاخان 
و زنان همراه او به تصريح درج شــده، و كيفيت امر به 
معروف آيت اهلل بافقی و نوع مواجهه هتاكانه رضاخان 
با ايشــان به تفصيل آمده كه با روايت بهبودی كاماًل 
متعارض اســت.2 جالب آن كه جناب بهبودی كه در 

بخشی از نوشتار خود به منابع سست و روايت های ناروا تمسك جسته، ساير منابع كه روايت 
درست را منعكس كرده اند را نيز كاماًل مشــاهده كرده اما از درج واقعيت ماجرا استنكاف 
نموده است. به عنوان نمونه جلد چهارم از تاريخ بيست ساله مكی، شرح مظالم رضاخان عليه 
بافقی را انعكاس داده ولی او برای بر هم نخوردن روايت نادرست خود، روايت مكی را ناديده 

گرفته اما در ادامه، به مناسبت، به همين منبع ارجاع داده است!3 
مكی در دو بخش به روايت ماجرا پرداخته است؛ بخش نخست روايت خود نويسنده است 
و بخش دوم گزيده ای است از گزارش روزنامه شرق كه با تيتر مجزا درج شده است. دليل 
جهت دارنويسی روزنامه شرق مشخص است. از مطبوعات وابسته به دربار انتظار نيست 
كه تمام حقايق را بنويسند و از ديگرســو جو خفقان بار عصر پهلوی نيز اجازه چيزی غير از 
مجيزگويی را نمی داده اســت. جالب آن كه بهبودی در بخشی از كتاب )كه مربوط به منع 
چادر سفيد در قم است(، روايت روزنامه شرق را برگزيده است! در كتاب حسين مكی كه 
در سال 61 منتشر شده و از منابع مهم تاريخ پهلوی است، تصريح شده كه »اعضای خانواده 
پهلوی كه همسر رضاشاه )محمدرضا( جزو آنان بود، به قم آمده و در غرفه باالی ايوان آئينه 
بدون حجاب كامل نشسته بودند. به طوری جلب نظر می كرد كه صدای اعتراض مردم از هر 
سو بلند شده بود و اين طرز حضور در مكانی مقدس را بی احترامی به حضرت معصومه)س( 

1. هدايت اهلل بهبودی، همان، ص62-63. 
2. »تأملی درباره رضاشاه و نحوه به سلطنت رسيدن او )شرايط تاريخی- اقليمی و تأثير آن در پيدايش سلطنت 
پهلوی(«، ياد، ش35 و 36، پاييز و زمستان 1373، ص73-69؛ »ستارگان حرم: مجاهد بافقی مردی از تبار سجاده 
و شمشير: به مناسبت هفتادمين سال فرياد بافقی عليه حجاب زدايی و غربگرايی رضاخانی«، فرهنگ كوثر، ش13، 
فروردين 1377، ص21-19؛ محمدتقی بهلول، خاطرات سياسی بهلول، مشهد، حضرت صاحب الزمان)عج(، 1379، 
ص15-14؛ غالمرضا گلی زواره، »قهرمان امر به معروف و نهی از منكر؛ سيری در زندگی و مبارزات آيت اهلل شيخ 
محمدتقی بافقی)قدس سره(«، پاسدار اسالم، ش199، تير 1377، ص42-40؛ »چهره بی نقاب رضاخان )قسمت 

دوم(؛ مصاحبه با قاسم تبريزی، مطالعات تاريخی، ش53، تابستان 1395، ص180. 
3. رك: حسين مكی، تاريخ بيست ساله ايران، تهران، علمی، 1374، ج4، ص267-263؛ هدايت اهلل بهبودی، 

همان، ص64. 

آرايش چهره منحوس پهلوي 
اول از يک سو و پوشاندن راز 
و رمز آشكار او با بهايي ها و 
ارباب مشترك آنان، تنها بخشى 
از نقد وارد به عبارات مذكور 
در كتاب الف الم خمينى است
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می دانستند ولی هيچ كس جرأت نمی كرد قدم پيش بگذارد و 
به آنها تعرض نمايد.«1

اين  طور كه از اين متن برمی آيد مسئله كنار رفتن لحظه ای 
چادر عصمت الملوك در ميان نيست بلكه وضع زننده حجاب 
همراهان همسر رضاشــان آنچنان بوده كه موجب اعتراض 
عمومی طوالنی مدت شــده و آنان با بی توجهی به اعتراضات و تذكرات، به حضور خود با 

همان هيئت ادامه می داده اند.
آيت اهلل نوری همدانــی از مراجع قم و از متخصصان فن ترجمه نــگاری، در يكی از آثار 

خويش جزئيات ماجرا را اين گونه انعكاس داده است: 
اعضای خانواده رضاخان از جمله همسرش )مادر محمدرضا( به قم آمده 
و در غرفه باالی ايوان آئينه بدون حجاب )با سر و صورت باز( نشسته بودند 
و اين موضوع به طوری جلب نظر می كرد كه صدای اعتراض مردم از هر 
سو بلند شد و بســياری می گفتند اگر از مردم شرم نمی كنند، دست كم از 
حضرت معصومه)س( شرم كنند و باألخره صدای اعتراض مردم كم كم 

اوج گرفت.2
جالب آن كه در يكی از منابع تاريخی انتشاريافته توسط همان ناشر كتاب الف الم خمينی، 
ماجرای كشف حجاب در حرم، از نقل گزارشات سفارت انگليس، متعارض با روايت بهبودی 

آمده است. در گزارش مزبور چنين می خوانيم:
به گزارش سفارت بريتانيا در تهران عصر امروز )29اسفند1306ش( 
ملكه عصمت الملوك دولت شاهی همسر رضاشاه، برای زيارت وارد حرم 
حضرت معصومه)س( وارد قم شد. او به داخل حرم شلوغ رفت و در رديف 
نخست نشست. ليكن به جای حجاب متعارف، عبايی پوشيده بود و سر و 

چهره اش برای زوار ديگر باز بود.3
در روايت الف الم خمينی هم زنان مكشفه دربار پهلوی تطهير شده اند و هم شخص او تطهير 
شده و در عوض ناهيان از منكر مانند سيد نظام تهرانی و آيت اهلل بافقی مقصر جلوه داده شده اند. 

عجيب آن كه در هيچ كدام از منابع معتبر، از فحاشی سيد ناظم سخنی به ميان نيامده است! 

1. حسين مكی، همان، ص282. 
2. حسين نوری همدانی، اسالم مجسم: علمای بزرگ اسالم، قم، مهدی موعود، 1385، ج1، ص238. 

3. محمد محبوبی و حميدرضا آريانفر، روزشمار تاريخ معاصر ايران، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش های 
سياسی، تهران، 1397، ج7، ص571. 

نويسنده كتاب الف الم 
در قالب ادبياتى ابهام آميز، 
تلويحاً روايتى جانبدارانه 
و تطهيرآميز از اقدامات و 
مواضع شاه ارايه داده است
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4. ادعای پيشنهاد امام برای حفظ شاه! 
نويسنده الف الم در روايتي نارسا و نادرست از ديدار سليمان بهبودي )نماينده شاه( با امام، 

چنين آورده است: 
بهبودي سالم شاه را رساند و اندكي درباره نظام ارباب و رعيتي گفت و از 
قول شاه ابراز داشت كاري كه مي خواهيم بكنيم قانوني است؛ امالك را به 
زور نمي گيريم؛ مي خريم. آيت اهلل گفت كه خريد ملك ديگران به زور جايز 
نيست، اما دعواي ما درباره اين چيزها نيست. بلكه دو مطلب را بايد بگويم 
يكي اينكه شاه قرار بود ديگر ارتجاع ســياه نگويد، ولي دوباره اين حرف را 
گفته است.]!!![ دوم اينكه علم... گفته است در اين كار1 دولت جلودار نيست، 
بلكه شخص اعلي حضرت جلودار است... بهتر بود در اين قضيه هم علم جلو 

مي آمد تا اگر ضربه اي وارد شد، شاه ضربه نخورد]![.2
شاه در پي اعالم رفراندوم پيرامون مواد ششگانه، ســليمان بهبودي را به عنوان نماينده 
رسمي خود به قم فرستاد تا انگيزه و انديشه خود را براي علما توضيح دهد و نظريه هاي آنان 
را نيز بشنود و تا سر حد امكان آنان را با رفراندوم شاه همراه سازد. امام در اين ديدار آنچه را 
كه با صراحت مطرح كرد در اعالميه اي كه بعد از آن ديدار بيرون داد بازگو كرد و بندهايي 
از آن را برشمرد ليكن بنابر آورده نويسنده الف الم عمده ترين اشكالي كه امام در ديدار با 
سليمان بهبودي مطرح كرده و روي آن با شاه دعوا داشته دو مطلب بوده است: نخست اينكه 
شاه كلمه »ارتجاع سياه« را بر زبان نياورد! دوم اينكه علم به جاي شاه جلودار انجام رفراندوم 
شود تا اگر پيشنهاد شــاه با بي اعتنايي و رأي منفي مردم رو به رو شد »شاه ضربه نخورد«!! 
نويسنده الف الم مدعی شده چون اين دو مطلب مورد نظر امام، از سوي شاه پذيرفته نشد! 
امام دست به قلم برد و با صدور اعالميه اي رفراندوم شاه را غيرقانوني و فرمايشي خواند و در 

واقع نخستين ضربه را خود به شاه وارد كرد! 
نويسنده در اين فراز، چنين القا كرده كه گويا امام خود را مصداق ارتجاع سياه مي دانسته 
و از آن كلمه رنج مي كشيده است! دوم اينكه امام تا آن پايه شاه دوست بوده! كه شكست شاه 
در رفراندوم را نمي توانسته است برتابد و بر خود هموار كند؛ از اين رو پافشاري داشته است 

كه علم مسئوليت رفراندوم را بر دوش بگيرد كه »شاه ضربه نخورد«! 
 تاريخ نگار انقالب اسالمی، سيد حميد روحانی در نفی پيرايه هايی از اين قبيل به مواردی

1. مقصود تقسيم اراضي است. 
2. هدايت اهلل بهبودي، همان، ص236. 
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 از سعه صدر و ازخودگذشتگی بی نظير امام اشاره می كند و در مقام ازخودرستگی ايشان 
از عاليق قشری صنفی، چنين می نويسد: 

به ياد دارم كه در اسفندماه 1341 رژيم شــاه براي اينكه بتواند امام را 
مرعوب كند و به پس روي وادارد فحش نامه اي عليه او با امضاي ساختگي 
»سازمان زنان ايران« در قم پخش و به ديوار كوچه ها و خيابان هاي قم نصب 
كرد. در آن شب نامه زننده ترين، زشت ترين و بي شرمانه ترين نسبت ها را 
به امام داده بودند. با شماري از جوانان روحاني در آن شب سرد زمستان در 
كوچه ها و خيابان هاي قم دور زديم و آن شب نامه هاي ننگين را در مرز توان 
خود از در و ديوار كنديم. فرداي آن شب به بيت امام رفتم. امام در جمع 
شماري از مردم و روحانيان نشسته بود. من به گمان اينكه او از آن شب نامه 
بي خبر است با شرمندگي و لكنت زبان از آن اهانت بي شرمانه سخن گفتم. 
امام با يك دنيا وقار و متانت اظهار كرد: بله به منزل ما نيز ريخته بودند، چرا 
آن را جمع كرديد بگذاريد بر ديوارها باشد تا ماهيت اين دستگاه جبار براي 
مردم بهتر روشن شود. فرداي آن روز در سخنراني خود در مسجد اعظم در 

29 اسفند 41 با اشاره به اين شب نامه اظهار كرد: 
»... به من اگر فحش مي دهند شما چرا غصه مي خوريد؟ شما چرا نگران 
مي شويد؟ چرا كاغذها ]شب نامه ها[ را جمع مي كنيد؟ مگر من از حضرت 
امير عليه السالم باالتر هستم؟ معاويه چند سال در باالي منبر به علي فحش 

داد و آن حضرت صبر كرد...«1
اين از ويژگي هاي آن ابرمرد تاريخ اســت كه مردم او را به عنوان امام، 
رهبر و پيشوا برگزيدند و سر در راه او نهادند كه انساني بود تكامل يافته، 
از خودرسته و به مقام رضا و فنا دست يافته بود. به مردم عشق مي ورزيد، 
مردم را محرم راز مي دانســت، با مردم حرف مــي زد و با مردم حركت 
مي كرد. در برابر دشــمنان و زورمــداران و جهان خواران، سرســخت و 
سازش ناپذير بود. هر گونه گفت وگو و بند و بست با دشمن درون مرزي و 

برون مرزي را رد مي كرد و آن را جايز نمي دانست.2
استاد سيد حميد روحانی به مورد مشابه ديگر در ايام حضور امام در نجف اشاره كرده و 

1. صحيفه امام، ج1، ص163. 
2. سيد حميد روحانی، »الف الم خدمت يا خيانت )بخش سوم(«، همان، ص93-94. 
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چنين نوشته است: 
آنگاه كه او را به عراق تبعيد كردند )13مهر44( شــب نامه اي ضد او 
در نجف پخش شد كه در آن نسبت هاي ناروايي به او داده بودند. امام به 
مصداق »و اذا مروا باللغو مروا كراما« از آن بي تفاوت گذشت و خم به ابرو 
نياورد. دو تن از اســاتيد نجف )آيت اهلل رضواني- آيت اهلل راستي( نزد او 
رفتند و اظهار كردند: »يا خود اين شب نامه را تكذيب كنيد يا به ما اجازه 
دهيد از شما دفاع كنيم و آن را تكذيب كنيم.« امام پاسخ داد: »ديگر فرصتي 
براي دفاع از خود نمانده است. اگر فرصتي باشد بايد از اسالم دفاع كرد. 
برويد از اســالم دفاع كنيد.« )نزديك به اين مضامين( امام از اينكه به او 
اهانت كنند و به او نسبت ناروا بدهند و تهمت بزنند پروا نمي كرد و خود را 
نمي باخت، چون خود را نمي ديد، ازخودرسته بود، به خدا رسيده بود. براي 
او ستايش يا نكوهش يكسان بود و در او تأثيري نداشت. مرحوم سيد احمد 
آقا روايت مي كرد كه روزي با امام نشسته بوديم فرياد »درود بر خميني« 
از حسينيه جماران از سوي مردمي كه منتظر ديدار او بودند طنين انداز بود. 
امام به من گفت: احمد اگر به جاي شعار »درود« بگويند: »مرگ«، براي من 

مساوي است!1 
در موارد ديگر نيز نويســنده در قالب ادبياتی ابهام آميز، تلويحــًا روايتی جانبدارانه و 
تطهيرآميز از اقدامات و مواضع شاه ارايه داده است كه تنها به ذكر اجمالی آن بسنده می شود. 

به عنوان نمونه در روايت ماجرای لوايح ششگانه، او می نويسد: 
]شاه[ در خالل سخنان خود به دو اصل 27 قانون اساسی و 26 متمم قانون 
اساسی اشاره كرد و گفت كه اين موارد اجازه چنين كاری را به او نمی دهد. 
شاه چندان بی راه نمی گفت، اما برداشت او از اين دو اصل، ناقص و يك طرفه 

بود.2
در بخش ديگری از كتاب مزبور از امام انساني چند چهره روايت شده كه روزي با تيمسار 
پاكروان رمز و راز سربسته اي دارد كه هيچ  گاه برمال نمي شود3 و فرداروز سخنانی بر زبان 
آورده كه نشان می دهد او از هواداران سرسخت سلطنت و رژيم شاهنشاهي است! آنچنان كه 
نويسنده به امام نسبت داده: »اگر روزي قرار تغيير رژيم در كشور باشد چون آن را به ضرر 

1. همان، ص94. 
2. هدايت اهلل بهبودی، همان، ص232. 

3. همان، ص377. 
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جامعه مي دانم. صددرصد با آن مخالفت مي كنم«!!1 يكی از قالب های تطهير پهلوی، خدشه 
در جنايات قطعی رژيم است. به عنوان نمونه نويســنده الف الم با تكيه بر اسناد متناقض و 
مخدوش مربوط به شهادت آيت اهلل سعيدی، روايتی مبهم و مخدوش از شهادت مظلومانه 
ايشان به دست داده و بدون توجه به ساير منابع تاريخی و از جمله اظهارنظر امام نسبت به 
شهادت وی، تنها به بازنشر اسناد ساختگی پهلوی، بسنده كرده است.2 اين در صورتی است 
كه عنصر صداقت سياسی يكی از عناصر اساسی سيره امام خمينی بود3 و ايشان با حساسيتی 
وسواس گونه ماجرای ارتحال آيت اهلل سعيدی را پی گيری نمود و تا قبل از اطمينان از شهادت 
قطعی وی، از اظهارنظر امتناع نمود.4 حال بايد بررسی شود نويسنده بر كدام مبنا، از انعكاس 

ديدگاه امام خودداری نموده است.5
نقد و ارزيابی اين قبيل گزاره های مخدوش در اين نوشتار نمی گنجد. 

1. همان، ص368. 
2. همان، ص628. برای اطالع از جزئيات شهادت آيت اهلل ســعيدی و موضع امام، رك: سيد حميد روحانی، 

نهضت امام خمينی، همان، ج3، ص833-909. 
3. برای اطالع از صداقت سياسی امام خمينی رك: سهراب مقدمی شهيدانی، انقالب نامه؛ چهارده مقاله در تحليل 
زمينه ها، رخدادها و پيامدهای انقالب اسالمی ايران، مقاله »تحليلی بر سيره امام خمينی در مراعات اصل صداقت 

سياسی«، تهران، بنياد تاريخ پژوهی و دانشنامه انقالب اسالمی، 1398، ص125-138. 
4. سيد حميد روحانی، نهضت امام خمينی، تهران، بنياد تاريخ پژوهی و دانشنامه انقالب اسالمی، 1392، ج2، 

ص901-904. 
5. در پيام امام خمينی به صراحت از قتل شــهيد سعيدی به دست رژيم، ســخن به ميان آمده است: ايشان 
می نويسند: »حوادث اخير ايران كه قتل مرحوم سعيدی مترتب بر آنهاست، موجب كمال تأثر     است. اين تنها مرحوم 
سعيدی نيست كه با اين وضع اسف انگيز در گوشه زندان از پای     درمی آيد بلكه چه بسا افراد مظلوم و بی گناه به جرم 
حق گويی در سياه چال های زندان،     مورد ضرب و شتم و شكنجه های وحشيانه و رفتار غيرانسانی قرار می گيرند... من 
قتل فجيع اين سيد بزرگوار و عالم فداكار را- كه برای حفظ مصالح مسلمين و     خدمت به اسالم جان خود را از دست 
داد- به ملت اسالم عمومًا و خصوصًا به ملت ايران     تعزيت می دهم و از خداوند متعال رفع شر دستگاه جبار و عمال 

كثيف استعمار را مسئلت     می نمايم.« رك: صحيفه امام، ج2، ص277-279. 
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حساسيت رژیم پهلوی به رساله حکومت اسالمی امام خمينی
به روایت گزارش های ساواک

از ارديبهشت تا شهريور سال 74 انجمن اسالمی مهندسين وابسته به نهضت آزادی ايران 
نشســت هايی در زمينه رابطه دين و حكومت در تهران برگزار كرد كه تعدادی از اعضا و 
هواداران اين گروه ديدگاه های خود را پيرامون نسبت حكومت و دين در اين سمينار ارايه 
دادند و تمام اين ديدگاه ها در مجموعه ای به نام دين و حكومت در سال 1378 منتشر شد.1 
در يكی از اين نشست ها ابراهيم يزدی ادعا كرد طرح و بحث و بررسی رابطه دين و دولت 
در جامعه كنونی ما واكنش به تجربه بعد از انقالب اسالمی است و قبل از انقالب چنين سؤال 
و ضرورت پرداختن به آن كمتر به ذهن مبارزين سياسی، ملی- مذهبی يا مذهبی و صاحبان 
انديشه دينی خطور می كرد.2 وی مدعی شد البته بودند افرادی يا گروه هايی كه اين سؤال را 
در چهارچوب بحث های جامعه شناختی مطرح می ساختند، اما حداقل در ميان روشنفكران 
دينی كسی به طور جدی نمی پرسيد كه دين و دولت چه رابطه ای با هم دارند يا می بايد داشته 

1. رك: دين و حكومت: مجموعه مقاالت و سخنرانی های سمينار دين و حكومت در انجمن اسالمی مهندسين، 
تهران، رسا، 1378. 
2. همان، ص79. 
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باشند؟ يا سرشت و محتوای حكومت اسالمی و رابطه آن با جمهوريت چيست؟1 وی سپس 
مدعی شد كه وقتی كتاب حكومت اســالمی امام منتشر شد تا انقالب اسالمی كسی از اين 

كتاب خبر نداشت.2
اگرچه در ادعاهای ابراهيم يزدی و اغلب كســانی كه در اين نشست ها حضور داشتند، 
حقيقــت انكارناپذير بيگانگــی و جهل گروه های به ظاهر روشــنفكری ايــران، با فرآيند 
دگرگونی هايی كه در عمق جامعه و در متن توده های مردم در حال وقوع بود، به خوبی نمايان 
است؛ ليكن سطحی بودن اين ادعا و عدم شناخت مدعی از تحوالت سياسی- اجتماعی ايران 
آنچنان خودنمايی می كرد كه اعتراض بعضی از همفكران و هم مســلكان وی را در همين 

نشست ها به همراه داشت. 
لطف اهلل ميثمی از اعضای قديمی نهضت آزادی و سازمان مجاهدين خلق، در سخنرانی 
خود در پاسخ به ابراهيم يزدی گفت: »مطلبی كه راجع به واليت فقيه فرمودند، آن مدتی كه 
آقای دكتر در خارج بودند و ما در ايران بوديم، از سال 46 3 به بعد كه اين كتاب واليت فقيه 
امام چاپ شد و بعد اسم حكومت اسالمی گرفت بسياری از مبارزين به خاطر چاپ و نشر اين 
كتاب به زندان رفتند و شالق خوردند. هر كسی كه در ايران بود و اين كتاب را خوانده بود به 
خاطرش شالق خورده بود. من تعجبم از اين است كه آقای دكتر می گويند كسی از اين كتاب 
خبر نداشت. بين نيروهای مبارز به عنوان تز حكومت اسالمی و تز واليت فقيه مطرح بود و 
يك سری مطالبی هم داشت در ضديت با ارتجاع و ضديت با رساله های موجود و آخوندها... 
در اين كتاب تا حد زيادی حوزه های علميه رد شده و به مراجع در آن انتقاد شده است. من 
يادم هســت كه با مرحوم صمديه4 و انتظارمهدی،5 در خانه تيمی نشستيم و اين كتاب را 
خوانديم، نقد نوشتيم و با آن برخورد كرديم. بعد برديم در سر شاخه، همه نقد ما را خواندند؛ 
چطور می گوييد كسی نمی دانست؟ طلبه های انقالب با اين كتاب زندگی می كردند. همين 

1. همان. 
2. همان، ص143. 

3. كتاب حكومت اسالمی يا واليت فقيه مجموعه سيزده درس است كه امام خمينی در فاصله 1348/11/1 تا 
1348/11/20در دوران تبعيد در نجف اشرف در مسجد شيخ انصاری ايراد فرمودند. لطف اهلل ميثمی به اشتباه 

زمان انتشار اين اثر را سال 46 عنوان كردند. 
4. مرتضی صمديه لباف از اعضای اصلی سازمان مجاهدين خلق بود كه به همراه مجيد شريف واقفی به دليل 
پافشاری بر عقايد اسالمی و مخالفت با تغيير ايدئولوژی سازمان به ماركسيسم، در سال 1354 توسط تقی شهرام 
يكی ديگر از اعضايی كه ماركسيست شده بود، مورد سوءقصد قرار گرفت. مجيد شريف واقفی كشته و بدنش در 
بيابان های اطراف تهران توسط سازمان سوزانده شد ولی مرتضی صمديه لباف مجروح و در بيمارستان به دست 

ساواك افتاد و در 11 بهمن 1354 به همراه جمع ديگری از اعضای سازمان اعدام شد. 
5. ناصر انتظارمهدی از اعضای سازمان مجاهدين خلق و از دوستان مرتضی صمديه لباف 
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اميد )نجف آبادی( همه زندگيش را برای چاپ اين كتاب گذاشت. خيلی ها زندان رفتند، نظير 
گروه مهندس طاهری1 در شيراز، اسمشان هست و تاريخچه شان موجود است. در سال 51 و 
52 كه در زندان عادل آباد شيراز بودم بچه های گروه مهندس طاهری می گفتند تقريباً ماهی 
هفت جلد كتاب حكومت اسالمی مرحوم امام در شيراز فروش می رفته و يكی از حرف های 

آنها در زير شكنجه در ارتباط با همين كتاب بود.«2 
از آنجايی كه شبه روشنفكران غرب پرست در ايران يد طواليی در تحريف تاريخ معاصر 
دارند و با ژست هايی به ظاهر علمی و دموكراتيك توهمات و خياالت خود را متن واقعيت ها 
و حقايق تاريخی جا زده و می زنند و نسل هايی را كه درك شهودی از تاريخ ندارند به بيراهه 
برده و بی هويت و نوكر بيگانگان می سازند اســناد زير كه بخش مختصری از خيل عظيم 
اسنادی است كه ضمن ابطال ادعاهای ابراهيم يزدی، عمق تأثير كتاب حكومت اسالمی در 
خيل مبارزان جوان به خصوص دانشجويانی كه به رغم سياست های ضد دينی رژيم پهلوی 
دل به برقراری حكومت اسالمی بسته بودند را نشان می دهد؛ منتشر می شود. اين اسناد به ما 
می گويد چگونه ساواك با نفوذ در جلسات مذهبی و تجمعات دانشجويی و تفتيش انتشارات، 
كتابخانه های مساجد و كنترل شديد افرادی كه از خارج به ايران وارد می شدند رد پای كتاب 
حكومت اسالمی امام خمينی را تعقيب و از دسترسی مردم به اين اثر تأثيرگذار، جلوگيری 
می كرد. از متن گزارشات ساواك در مورد كتاب حكومت اسالمی به خوبی حساسيت رژيم 
پهلوی از نشر افكار و آثار امام در جامعه آشكار می شود. اميدواريم اين اسناد به فهم عميق و 

دقيق تاريخ معاصر ايران به خصوص نهضت امام خمينی و انقالب اسالمی كمك كند. 
فصلنامه پانزده خرداد

1. مهندس رجبعلی طاهری از مبارزان انقالبی شيراز در دوران رژيم پهلوی و از وفاداران به انقالب اسالمی، عضو 
حزب جمهوری اسالمی و نماينده مردم كازرون در اولين دوره مجلس شورای اسالمی

2. دين و حكومت، همان، ص143. 
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بسمه تعالی
برگه درخواست اشتراک فصلنامه پانزده خرداد

خواننده گرامی
شما می توانيد برای دريافت اشــتراك اين فصلنامه، برگه درخواست اشتراك را تكميل 
و به همراه اصل حواله بانكی به مبلغ 400000 ريال برای اشــتراك يك ســاله )واريزی به 
حساب جاری شماره 0100796004004 در بانك صادرات شعبه جماران- كد 1548 به 
نام فصلنامه پانزده خرداد(، به نشانی: تهران، خيابان ديباجي جنوبي، خيابان شهيد تسليمي، 
كوچه زاور، كوچه گل )دست ر است(، كوچه دادآفرين، كوچه صدر، پالك6، صندوق پستی 

7385-19395 ارسال نماييد. 

نام مؤسسه:نام و نام خانوادگی: 

رشته تحصيلی:ميزان تحصيالت:

نشانی:

آدرس الكترونيك: 

شماره و تاريخ حواله بانكی: تلفن: 

شماره اشتراک قبلی: 

اساتيد و دانشجويان محترم می توانند با ارسال مدارك خود از 50 % تخفيف حق اشتراك 
فصلنامه بهره مند شوند. 

نكات ضروری
1. كپی حواله بانكی را تا قطعی شدن اشتراك نزد خود نگه داريد. 

2. از ارسال وجه نقد خودداری فرماييد. 
3. در صورت تغيير نشانی، امور مشتركين را از نشانی جديد مطلع فرماييد. 

امور مشتركين





بنياد تاريخ پژوهي و دانشنامه انقالب اسالمي 
منتشر کرده است:

عالقه منـدان به تهيـه کتـب انتشـاريافته بنياد، می تـوانند به فروشــگاه 
کـتاب انتشارات کيهان ) به آدرس: تهران، خيابان انقالب اسالمی، بين 

خيابان فخررازی و خيابان دانشگاه، پالک 1210( مراجعه نمايند.





هنضت امام خمیین 

چهار جلد

نامه ای که مانند آن ظرف چهل سال گذشته ونشته نشد...

ونیسنهد :  سید محید روحاین

قیمت دوره:  195000 وتمان

قطع: وزیری



جواانن درابری و آرمانهشر

صتور روییدن یک گل زبیا در لجنزار برای عهد ای دشوار است. شاید با مطالعه سرگذشت 

یلع پهلوی )اسالیم( به عنوان عضوی از خاندان پهلوی به این کالم اهلی رهنمون شومی 

که امکان وتلد از مردگان مه وجود دارد.

ونیسنهد: سید محید روحاین

قطع: وزیری / قیمت: 25000 وتمان / تعداد صفحات: 258

اسناد انقالب اسالیم 

شش جلد

اعالمیه ها ،اطالعیه ها ،بیانیه ها،پیامها،تلگراف ها و برنامه هایی از آیات عظام ،مراجع 

تقلید،علما ،اسایتدحوزه و دانشگاه اسنادی است که معرف گسرتدگی و عمق فعالیت این قشرها 

در مسری انقالب اسالیم از شکل گریی تا پریوزی آن است ، که در شش جلد تدوین شهد .

ونیسنهد: سید محید روحاین

قطع: وزیری

قیمت دوره: 300000 وتمان 



شوریدیگ در تذبذب 

برای پی بردن به ماهیت سازماین به نام مجاهدین خلق که در تئوری و عمل خود را به نام 

سازمان منافقنی شهره ساختند، مطالعه این کتاب وتصیه یم شود.

ونیسنهد: سید محید روحاین

قطع: وزیری / قیمت: 15000 وتمان / تعداد صفحات: 251

رشیعیت در دادگاه اتریخ

با مرور این اثر یم وتان به نگاهی متفاوت  از زمانه و آثار و دیدگاه  دکرتیلع شریعیت  

دست یافت؛ به نحوی که بتوان به ارتباط او با دستگاه اطالعات رژمی پهلوی پی 

برد  و ماهیت و تبعات این روابط را به نقد نشست    .

ونیسنهد: سید محید روحاین

قطع: وزیری /قیمت: 35000 وتمان / تعداد صفحات: 443



نقدی بر مدخل خمیین روح هللا در 

دایرة املعارف بزرگ اسالیم

 معریف نشوند، تاریخ در بازشنایس جایگاه و 
ً

 و تحقیقا
ً

رهربان بزرگ تاریخ اگر در آثار مرجع دقیقا

نقش آهنا دچار اشتباه خواهد شد؛ این کتاب هنییب است به ونیسندگان این عرصه که متوجه امهیت 

قلمی خود و فردی که در مورد آن یم ونیسند، باشند.

ونیسندگان: سهراب مقدیم شهیداین و میمث عبداللهی چریاین

قطع: وزیری /قیمت: 15000 وتمان / تعداد صفحات: 213

انقالب انمه

کتاب حاضر مجموعه چهارده مقاله پریامون زمینه ها، رخدادها و پیامدهای انقالب اسالیم 

ایران است که اغلب در برخی نشریات علمی و پژوهیش انتشار یافته است .

ونیسنهد: سهراب مقدیم شهیداین

قطع: وزیری /قیمت: 65000 وتمان / تعداد صفحات: 390



نقدی بر مدخل امام خمیین در

 دایرة املعارف تشیع

نگارنهد کتاب بر آن است تا با نقد مدخل حضرت امام )ره( در دایره املعارف تشیع، به نقد 

ساختار مدخل و دیدگاه های ناصحیح ونیسنهد آن بپردازد تا انتظار جامعه علمی ایران اسالیم 

به عنوان بزرگرتین نظام شیعی از چننی اثر مرجعی را به  مخاطبنی، مسئولنی دایره املعارف و 

مدخل ونیسان محرتم گوشزد مناید.

ونیسنهد: سهراب مقدیم شهیداین

قطع: وزیری /قیمت: 20000 وتمان / تعداد صفحات: 368

نفوذ ارسائیل در عراق و أتثیر آن

 بر امنیت میل ایران

عراق ، رکدها و اسرائیل منفصل  از مه، خود به خود در آسیای غریب بار سیایس هر 

تحقییق را باال یم برند . حال اگر این اسایم در اکونین به  نام رکدستان به مه مرتبط شوند 

تحوالت مهمی را در منطقه رقم یم زنند که این اثر به دنبال شرح آن است.

ونیسنهد: علریضا خسروی

قطع: رقعی /قیمت: 15000 وتمان / تعداد صفحات: 300



انقالب اسالیم ایران و 

گروه های تجزیه طلب

تنوع اقوام و طوایف در ایران ذیل چرت اسالم و ملیت ایراین،  بدخواهان زیادی به 

ویژه  قدرت ها را به طمع انداخت تا با ابزار تجزیه، قدرت غری قابل انکار آن را از 

میان بردارند. این اثر به دنبال معریف مجریان خرد این طرح استعماری است.

ونیسنهد: اصغر حیدری

قطع: وزیری / قیمت: 65000 وتمان / تعداد صفحات: 768

روزگارقامئ مقایم

فراز و فرود یک مبارز روحاین وسیاستمدار را باید در داستان  آقای منتظری به 

عنوان درس عربت تاریخی مرور رکد و به گوش آویخت؛  دریس که هزینه بسیار 

زیادی بابت آن پرداخت شد. 

ونیسندگان: سهراب مقدیم شهیداین  و  محمدجوادفرج نژاد

قطع: وزیری /قیمت: 30000 وتمان / تعداد صفحات: 441



روزهای حماسه و نور

چهار جلد

رق این کتاب یم وتانید لحظه به لحظه از تحوالت سال های مهم انقالب مطلع شوید. با وت

هتیه و تنظمی: معصومه مرادپور آراین و

 یلع حسنی امحدی

قطع: وزیری /قیمت دوره: 75000 وتمان 

ازجوالنگاه اسرت ات وادی هصیون

اکرنامه هیود به عنوان یک قوم در طول تاریخ ایران در قالب نقد چند اثر مهم در این 

حوزه، مورد بحث این کتاب است.

ونیسنهد: علریضا سلطانشاهی

قطع: وزیری /قیمت: 35000 وتمان / تعداد صفحات: 293



انقالب اسالیم در مراغه 

مراغه اولنی آزمایشگاه طرح اصالحات ارضی وبد و مهنی دلیل قابل اعتنایی است 

که به سابقه این شهر  در جریان مبارزات مردیم و اقدامات پهلوی تا وقوع انقالب 

اسالیم از دریچه این کتاب نظری بیفکنمی.

ونیسندگان: دکرت منصور پور مؤذن و دکرت مسعود غالمیه

قطع: وزیری / قیمت: 15000 وتمان / تعداد صفحات: 294

ارسائیلیات اتریخی

اصرار یک جریان صهیونیسیت در حوزه تاریخ نگاری  هیود ایران در این اثر مورد 

نقد و ارزیایب قرار یم گرید .

ونیسنهد: علریضا سلطانشاهی

قطع: وزیری / قیمت: 50000 وتمان / تعداد صفحات: 312


