




 فصلنامه تخصصي
 در حوزه تاريخ پژوهي ايران معاصر
شماره 62
دوره سوم- سال هفدهم
زمستان 1398



فصلنامه تخصصي در حوزه تاريخ پژوهي ايران معاصر
دوره سوم- سال هفدهم- شماره 62- زمستان 1398

صاحب امتياز و مدير مسئول: دكتر سيد حميد روحاني
سردبير: دكتر مظفر نامدار

دبير سرويس فلسطين: عليرضا سلطانشاهي
مدير داخلي: مهديه مرادپور

هيئت تحريريه )به ترتيــب حروف الفبا(: دكتر بهادر امينيان، دكتر محســن خليجي، دكتر علي رباني 
خوراسگاني، حجت االسالم و المســلمين دكتر ســيد حميد روحاني، دكتر مجتبی زارعی، عليرضا 
سلطانشاهي، دكتر محمد شفيعی فر، دكتر حسين قريب،دكتر رامين خانبگي، دكتر حسين كلباسي 

اشتري، دكتر منوچهر محمدي، دكتر مظفر نامدار 

مدير اجرايي: مهندس سيد محمود حقي
صفحه آرا: آرام بديعي دزفولي

ناشر: بنياد تاريخ پژوهي و دانشنامه انقالب اسالمي

www.iranemoaser.com :پايگاه اطالع رساني
15khordad@iranemoaser.ir :پست الكترونيك
15khordad.mag@gmail.com                                                           

قيمت: 10000 تومان

 آدرس: تهران، خيابان ديباجي جنوبي، خيابان شهيد تسليمي، كوچه زاور، كوچه گل )دست ر است(، 
كوچه دادآفرين، كوچه صدر، پالك6

تلفن: 5-22579192                        نمابر: 22761264                      صندوق پستي:19395-7385



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. 
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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 



24
سخن سردبير

دوره سوم   سال هفدهم   شماره 62    زمستان 1398
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. 


