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هـاي سیاسـی   هاي مطرح در محافل علمی، چگونگی توانمندي امام در به چالش کشیدن اندیشـه یکی از پرسشچکیده: 
رسی نشاندن آن در ایران است. پاسـخ بـه آن،   سازي پارادایم والیت فقیه، و به کسکوالر حاکم در عصر مدرنیته و گفتمان

در تشریح ابعاد سیاسی، اجتماعی دین مبین اسـالم، بـا شـیوة     رهاوردي است در توانمندسازي پیروان مکتب امام خمینی
ست شبهات احتمالی را پاسخگو باشند. این پژوهش، به تبیین تحلیل کالمی و عقالنیت امام پرداخته، نتیجـه  نامام، که توا

هاي سیاسی، توانست نظریۀ توأمانی دین اسـالم  دست آمده حاکی است که امام تنها با اتخاذ رویکرد کالمی در اندیشههب
سـازي  نظران مخالف مطرح نمـوده و بـا تشـکیل حکومـت اسـالمی، بـه گفتمـان       با سیاست و والیت فقیه را نزد صاحب

  استعمار را از این سرزمین قطع نمایند.پارادایم والیت فقیه جامۀ عمل بپوشاند و دست استبداد و 

  ، حکومت اسالمی، طاغوتی، استبداد، استقالل، استعمار.ها: سکوالر، امام خمینیکلیدواژه
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  مقدمه
مؤسـس آن دارد.   هاي سیاسی در جهان، ریشه در چگـونگی اندیشـه رهبـري و   بنیادهاي هر یک از نظام

هاي نوبنیاد، که نظر پژوهشگران مجامع جهانی را به خـود جلـب کـرد، پیـدایش حکومـت      یکی از نظام
هـاي سیاسـی سـکوالر    در معناي اندیشه دینی در ساختار جمهوري اسالمی ایران به رهبري امام خمینی

فـق و مخـالف، درصـدد    اینک هر یـک از دو طیـف موا  حاکم بر جوامع بشري در اوج مدرنیته است. هم
فهم واقعیت و مبانی کالمی و منطق عقالنی بر تفکـر سیاسـی امـام هسـتند. مسـئله مـورد تحقیـق ایـن         

  پژوهش، نقش منطق کالمی امام در به چالش کشیدن هژمونی گفتمان سیاسی سکوالر است.
، شـف اسـرار  کهاي این موضوع به صورت مستقیم در آثار امام، همچـون  اي از مفردات و مؤلفهپاره

هـا و مقـاالت، تحـت عنـاوین مختلـف در      و با شرح و بسطی در سایر کتـاب والیت فقیه ، و کتاب البیع
بـه طبـع رسـید. بـا     صحیفه نـور  و تبیان از جمله مجموعه  سلسله منشورات مرکز تنظیم و نشر آثار امام

اي درصدد است تـا  مسئله ، کتاب یا مقاله مستقلی در این زمینه تدوین نشده است. طرح چنینیناوجود 
شیوة امام و علـت موفقیـت وي را در سکوالرسـتیزي، احیـاي روحیـه ضداسـتبدادي، اسـتکبارگریزي،        

  طلبی، و تشکیل جمهوري اسالمی روشن سازد.خواهی، عدالتاستقالل
هاي سیاسی سکوالر در عصر مدرنیتـه، و پـس   امام با توجه به دوران طوالنی هژمونی گفتمان اندیشه

فقیه و در نتیجـه، انحـراف   دریافت بازخوردهاي منفی برخی متفکران شیعی نسبت به ادله فقهی والیت از
کارانه در برابر حکومت جائر و سلطۀ اجانـب درصـدد درمـان مشـکالت موجـود      گزینش شیوة محافظه
ضـت  هـاي نه دردهاي ناشی از تفکـر سـکوالر، کـه پـس از ناکـامی آرمـان       مداوايبرآمدند؛ ایشان براي 

کـردن منطـق    گر با دیانت، با ابتکاري مناسب به برجستهمشروطه و پیدایش دولت وابسته و مستبد ستیزه
سـازي منطـق   عقالنی و براهین بدیهی کالمی، در کنار ادله یا مؤیدات فقهی روآوردند. ایشـان بـا شـفاف   

ترش میـان برخـی   بـه گسـ   خود، طلسم هژمونی یاد شده در دو قرائت الئیسـیته و دینـی تقیـه مـآب رو    
الملل احیـاگر گفتمـان اندیشـه سیاسـی     اصحاب حوزوي را شکسته، و به چالش کشانده و در سطح بین

توانـد  دینی و تفکر والیت فقیه شدند. تبیین و بررسی روش امام در مقابله با رشد تفکر سـکوالري، مـی  
سـاز سـلطه   ارزده، که زمینهبراي معرفی صحیح اسالم به جهانیان و جلوگیري از گرایش سکوالري استعم

  مجدد اجانب بر ایران و سایر کشورهاي اسالمی است، ارزشمند باشد.
هـاي سیاسـی وي، بـراي اثبــات    نسـبت بـه برخـی از اندیشـه     خمینـی بررسـی روش کالمـی امـام   

ناپذیري دیانت اسالم از سیاست و حقانیت والیت فقیـه، نگـاه جدیـدي اسـت کـه قـبالً بـا ایـن         تجزیه
  در تحقیقاتی که تاکنون ارائه گردید، مشاهده نشد.رویکرد 
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و نقش آن در بـه چـالش کشـیدن     که براهین کالمی امام خمینیال اصلی این پژوهش این استؤس
  هژمونی گفتمان سیاسی سکوالر چیست؟

  الف. مفاهيم
حـوزه  از میان تعاریف متعدد ارائه شده براي سکوالریسم، امروزه تفکیـک و جداسـازي حـوزه دیـن از     

دین در عملکـرد نظـام اجتمـاعی    «هاي گوناگونی معروف شده است. دنیا، بخصوص از سیاست با انگیزه
شود و کارکردهاي اساسی در عملکرد جامعه، با خارج شـدن از زیـر نفـوذ و نظـارت     به حاشیه رانده می

). 129، ص1374، (الیـاده » گـردد عواملی که اختصاصاً به امر ماوراي طبیعی عنایـت دارنـد، عقالنـی مـی    
داند کـه  ، به روند پیدایش سکوالریسم توجه کرده و سکوالریزاسیون را فرایندي میآلن بیروبرخی چون 

بر طبق آن، واقعیاتی که در قلمرو دینی، جادویی و مقدس جاي داشتند، به محـدوده امـور غیرمقـدس و    
آمیز برخی مظـاهر  دودن بعد تقدسطبیعی منتقل شدند و در زمینۀ حیات اجتماعی، غیردینی ساختن با ز

ی، جـایگزین  و فنـ  هـاي عقالنـی، علمـی   جهان و مقام انسان در جهان همراه است. در این فرایند، جنبـه 
  ).334، ص1370شوند (بیرو، مظاهر دینی و تبیین جهان از امور مقدس و الهی می

اعتنـایی و بـه   حذف یا بیدر نتیجه، سکوالریزم مصطلح عبارت از گرایشی است که طرفدار و مروج 
هـاي گونـاگون حیـات انسـانی از قبیـل سیاسـت، حکومـت، علـم،         حاشیه راندن نقش دین در ساحت

  ).328، ص1381بیات، (باشد عقالنیت، اخالق و... می
اي از علوم اسالمی است که با استفاده از براهین بدیهی عقلی و یـا نقلـی مسـتدل، از    علم کالم رشته

). تفاوت خاستگاه کالمـی بـا   36 -  35و  30، 1376، گردد (ر.ك: حلبیاسالمی دفاع میاندیشه و عقاید 
که چون موضوع علـم کـالم، ذات، افعـال، اسـماء و اوصـاف خـداي       فقهی در اندیشه سیاسی این است

(مسـتبدین سـتمگر و    متعال است، مـتکلّم سیاسـی بـه بررسـی عـدم حجیـت عقلـی سـلطه طـاغوت         
پـردازد. ولـی موضـوع    مشروعیت والیت الهی و جانشینان و منصوبین او مـی  استعمارگران) و حجیت و

علم فقه، تعیین تکالیف و حقوق عباد است که فقیه با تمسـک بـه متـون اسـالمی آیـات و روایـات، بـه        
ممنوعیت پذیرش سلطه مستکبران، و ضرورت و وجوب پذیرش حاکمیت الهـی و بایـدها و نبایـدهاي    

  کند.حت عنوان فقه سیاسی، حکم صادر میسیاسی زمامداران الهی ت

  سازي سياسي انديشه سكوالر از ديدگاه امام خمينيب. گفتمان
ساز تفکر جـدایی دیـن   هاي گفتماندر سهم نهادها و گروه هایی از تحلیل امام خمینیدر اینجا به گوشه

  پردازیم.از سیاست و اهداف آنان می
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  مسيحي در پيدايش گفتمان سياسي سكوالر. نقش كليساي قرون وسطا و روحانيت ۱

قطبی سلطانی و یزدانی بود کـه حـوزة اقتـدار    نظام دو گفتمان غالب سیاسی قرون وسطا، اندیشۀ سیاسی
، 1، ج1376(ر.ك: مـدنی،  *اي از زمـان غیـر از برهـه  ریزي و جعـل قـوانین سیاسـی و مـذهبی، بـه     برنامه
دو نهاد تفکیک شده بنفسه مشـروعیت داشـتند و    یک از اینهراز همدیگر منفک بودند.  )158- 155ص

یـک از ایـن دو قـوه،    مکلّف به اطاعت از هردوي آنها بودند. ولی هیچ ههاي مربوطافراد جامعه در حوزه
اندازي کند. قوانین حاکم بر این دو حـوزه، از هـم مجـزا بـوده و     نباید به حوزه اختصاصی دیگري دست

و قـوانینی کـه بـا    » قوانین انسانی«کنند، نیوي انسان را براي او تنظیم میتفاوت داشتند. قوانینی که امور د
شـدند. ریشـه و مبنـاي ایـن     نامیده می» قوانین یزدانی«تأمین سعادت وي در دنیاي دیگر سروکار دارند، 

گفت مال قیصـر  «دانست که در انجیل آمده است:  تفکیک را باید در فرمان مشهور و منسوب به مسیح
  ).21، فقره 22(انجیل متی، باب » یصر ادا کنید و مال خدا را به خدارا به ق

هاي انجیلـی آنهـا مـنعکس اسـت، از دو آیـۀ      هم که در نامه پطرس قدیسو  پولستعلیمات مذهبی 
هاي برتر بشود، زیـرا کـه قـدرتی جـز از خـدا نیسـت و       هر شخص مطیع قدرت«اند: انجیل الهام گرفته

دا مرتب شده است* حتی هر که بـا قـدرت مقاومـت نمایـد، مقاومـت بـا       آنهایی که هست از جانب خ
  ).1، فقره 13(رساله پولس رسول برومیان، باب » ترتیب خدا نموده باشد

هاي قرن پنجم میالدي نیز به اصل تفکیک و وظایف رهبران سیاسـی و  ) از پاپGelasius( گالزیوس
). تقریباً هفت قرن بعد نیز استیفن 401، ص1، ج 1362، کید داشت (فاسترأدینی در امور انسانی و یزدانی ت

قطبـی و پایگـاه منفـک    قرن دوازدهم بـه همـان نظـام دو    )، از رهبران مسیحیStephen of Turnaiتورنی (
  ).503روحانیت و سلطنت، اهتمام ورزید و از حوزة قانون انسانی سخن به میان آورد (ر.ك: همان، ص 

ستانتیسم لوتري، پس از رنسانس نیز جدایی سازمان دینی از سیاسـت  هاي مذهب پروتیکی از ممیزه
بود که مورد استقبال برخی زمامداران سیاسی قرار گرفت، آنگاه سکوالریسم به مثابه یـک نظـام منسـجم    

گرایی و عقالنیت ابتنـاء یافـت. در یـک    گرایی، تجربهبینی درآمد که بر انسانفکري به صورت یک جهان
، حقـوق، وظـایف و امتیـازات کلیسـا بـه نهادهـاي غیرمـذهبی منتقـل شـد کـه از آن بـه            تدریجروند به

  ).135و  120، ص1374؛ بیگدلی، 129 ـ 124، ص1374شود (ر.ك: الیاده، سکوالریزاسیون یاد می
هاي مشابه در جهـان اسـالم   ساز طرح برخی دیدگاهاین تجربه تاریخی نظام دوقطبی در غرب، زمینه

از سکوالریزم بپردازند. در حالی که آنـان بـه تفـاوت مـاهوي دیـن اجتمـاعی اسـالم، بـا          شد که به دفاع
با توجـه بـه تـاریخ سیاسـی قـرون       . به همین دلیل، امام خمینینداشتندمسیحیت تحریف شده توجهی 
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گیـري  وسطا و حاکمیت نظریۀ سیاسی نظام دوقطبی، میان عمده رهبران مسیحیت، یکی از عوامل شـکل 
تفکر سکوالریسم، بخصوص یکی از ابعاد مهم آن، یعنی جدایی دیـن از سیاسـت را مواضـع     و گسترش

  کلیساي قرون وسطا و پس از آن خواند و در جمع روحانیون گفت:
بینید که از اول یک جریانی در کار بود که شماها را از ملت منعزل کنند... همان چیـزي  شما می

لیسا براي خودش علی حده برود و مسـائل ناسـوت و   گفتند: ککه در غرب نسبت به کلیسا می
، 15، جالـف  1378اش بکنـیم (موسـوي خمینـی،    الهوت بگوید و مملکت را بدهنـد مـا اداره  

  ).43، ص6)... سیاست مال قیصر و محراب مال آخوند!... (همان، ج11- 10ص
ست و انزواي مسـیحیت  دانالبته امام مسیحیت اصیل را چون اسالم محیط بر احکام عبادي و سیاسی می

گر کوشش کردند به دسـت عمـال بـه    چپاولگران حیله«گوید: در قرون وسطا را امر عارضی دانسته و می
اصطالح روشنفکر خود اسالم را همچون مسیحیت منحرف بـه انـزوا کشـانند و علمـا را در چـارچوب      

 ).89، ص 18(همان، ج» مسائل عبادي محبوس کنند
ز اوضاع بحران فکري متأثر از قرون وسـطاي حـاکم بـر بخشـی از مجـامع      این سخنان امام، حاکی ا

دینی و برخی از رهبران مذهبی در حوزه و در میان معدودي از دانشگاهیان بـود. بـه طـوري کـه وجـود      
  انحراف در پندار جدایی دین مسیحیت از سیاست نزد عمده آباي کلیسا در قرون وسطا محرز است.

  ترويج انديشه جدايي دين از سياست هاي استعماري و. قدرت۲

اروپاییان پس از انقالب علمی، صنعتی و نیـاز غـرب بـه بـازار و مـواد خـام و نیـروي کـار موجـود در          
دلیـل  زمین با شعار استعمار و صدور عمران و آبادي، به اسـتثمار جهـان سـوم پرداختنـد. آنهـا بـه      مشرق

شـد، آواي  ع غـرب، کـه از اسـالم ضدسـلطه ناشـی مـی      هراس از اتحاد و مبارزة مسلمانان در برابر مناف
زمین مسلمان سـردادند تـا بـا جـدا کـردن مسـلمانان از حـوزة        جدایی دین از سیاست را در میان مشرق

عنوان تکنیکی بشري مجرد از حاق دیانت و اسالم، بـه آسـانی بتواننـد    سیاسی، و جلوه دادن سیاست، به
بینـی از ایـن نقشـه    اعی آنـان تسـلط یابنـد. امـام بـا روشـن      بدون دخالت رهبران دینـی بـر امـور اجتمـ    

  استعمارگران گفتند:
مأیوس شد، دو راه براي ضربه زدن ها استکبار وقتی که از نابودي مطلق روحانیت و حوزه

ترین حرکت، القاي شعار جدایی دین از سیاسـت اسـت کـه    انتخاب نمود،... اولین و مهم
اي کارگر شده است... (موسوي خمینـی،  حانیت تا اندازهمتأسفانه این حربه در حوزه و رو

  ).278، ص 21، جالف 1378
ها پیش از انقالب اسالمی، دربارة نقشه استعمارگران در تبلیغ جدایی دیـن از سیاسـت   سال امام خمینی

۴۴     ، ۱۳۹۲سال پنجم، شماره اول، بهار و تابستان  

  اند:ی نوشتهمل هايبراي دسترسی بدون مانع ثروت
ورهاي اسـالمی راه پیـدا کردنـد... [آنهـا] در     ...استعمارگران از سیصدسال پیش یا بیشتر به کش

هاي صلیبی احساس کردند آنچه سدي در مقابل منـافع مـادي آنهاسـت... اسـالم و     اثناي جنگ
احکام اسالم است... پس به وسایل مختلف بـر ضداسـالم تبلیـغ و دسیسـه کردنـد (موسـوي       

  ).20 -  6، ص الفتا خمینی، بی
ها و مؤسسات تبلیغاتی دولتـی یـا   ها، عمالشان در دانشگاهستعمار در حوزهاز نظر امام، مبلغان وابسته به ا

هاي آنها، همگی بـراي تحریـف حقـایق اسـالم بـود.      هاي انتشاراتی و مستشرقان در خدمت دولتبنگاه
بهرگی آن از نظامات و قوانین اجتمـاعی و حکـومتی تبلیـغ    رو، براي عدم جامعیت دین اسالم و بیازاین

اسالم را منحصر در یک مجموعه احکام حیض و نفاس و اخالقیات نمودند تـا وانمـود کننـد     نمودند و
ضمناً علماي اسالم را از مردم و مبارزان راه آزادي و اسـتقالل جـدا کننـد. در    «دین از سیاست جداست. 

مام با تمـام  (همان). در نتیجه، ا» هاي ما را غارت کنندتوانند بر مردم مسلط شده و ثروتاین صورت، می
وجود معتقد بود که پدیدة شوم تفکر جدایی دیانـت از سیاسـت در میـان مسـلمانان، مجـامع مـذهبی و       

  برخی حوزویان محصول تبلیغات استعماري استعمارگران بوده است.
  . وابستگان به اجانب و تبليغ جدايي دين از سياست۳

مانـدگی از  رانیان علت شکست را در عقـب هاي ایران و روس، آنگاه که ایپس از شکست ایران در جنگ
یافتند، از آن روز توجه به پیشرفت علمی غرب صـورت گرفـت.   ن بازتکنولوژي جنگی در برابر متجاوزا

مـون باشـد.   توانست میایرانی میـ  این غربگرایی براي اخذ علوم و فنون با حفظ مزایاي فرهنگ اسالمی
ق انجـام گرفـت   1230و  1226 هـاي از ایران به غرب در سالهاي دانشجویی رو، اعزام اولین گروهایناز

همـراه  ). بـه 9و  8تـا، ص  هاي بلندي براي نوسازي ایران بردارند (رضوانی، بیتا پس از تحصیالت، گام
و برخی درباریان، براي تنظـیم قشـون و تعلـیم     عباس میرزاآن، مأمورینی از فرانسه و انگلستان به دستور 

تشکیل شـد   1262سرانجام در سال  امیرکبیرم گردیدند. در ادامه، دارالفنون با مساعی فنون نظامی استخدا
ق دبسـتانی  1305، در سـال  میرزا حسن رشـدیه ). 2917، ص 2، ج1373برداري رسید (دهخدا، و به بهره

، 1373وجود آمـد (دهخـدا،   هتنها در تهران سی و شش مدرسه ب 1323را در تبریز احداث کرد و تا سال 
  ).323، ص 1368؛ منذر، 10642، ص 7ج

گـر گردیـد و   دیري نپایید این حرکت نوین، تبدیل به حرکتی براي سلطه استعماري کشورهاي سلطه
ین    «روند غربگرایی قابل قبول و منطبق با تعالیم نبـوي کـه فرمـود:     محمـدي  » اطلبـوا العلـم ولـو بالصـ)
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ربیان، تبدیل به جریان غربزدگـی گردیـد کـه در    بار با مطمع نظر غاین)، 718، ص 2، ج1383شهري، ري
جـاي اعتمـاد بـه نفـس در     خودبیگـانگی، بـه  یا فرهنگ از» الیناسیون«این مکتب، پیش از هر چیز، ترویج 

وسیله عناصر خودباخته و گاهی به اسم روشنفکر، صورت گرفت. سیل اعـزام  مجامع اسالمی و ایرانی به
گیري از علوم و فنون غرب، بسیاري از آنان جـذب  به جاي بهرهدانشجویان مدیریت نشده به خارج، که 

دستاورد مثبتی، آنها تنهـا بـه تحقیـر ایرانیـان پرداختنـد. در      هیچ گري فرهنگ غرب گردیدند، بدون اباحه
در رسـالۀ مجدیـه در    الملکمجـد واقع، زمینۀ حضور و نفـوذ اسـتعمارگران در ایـران را فـراهم کردنـد.      

  نویسد:باره میاین
هـا در راه  اند و دولت ایران مبلغهاي ایرانی که از پطرزبورغ و سایر بالد خارجه برگشتهشترمرغ

تربیت ایشان متضرّر شده، از علم دیپلمات و سایر علوم که به تحصیل و تعلیم آن مأمور بودنـد،  
  ).75، ص 1375معلومات آنها به دو چیز منحصر شده: استخفاف ملت و تخطئه دولت ( بهنام، 

گـرایش بـه    نویسان نیز با توصیف تمدن غـرب، بنیـان اسـتقالل جامعـه ایـران را سسـت کـرده       سفرنامه
وابستگی و عدم اعتماد به استعدادهاي ملی را تـرویج نمودنـد. از نظـر تربیتـی، شکسـتن غـرور ملـی و        

نیـز در   جـالل آل احمـد  دنبـال داشـت.   بار اسـتعمار را بـه  هاي ذلتمرعوب شدن، همواره پذیرش نقشه
منـدي  مشخصۀ روشنفکري بیمار در افکار عامیانه و حتی روشنفکران، مخالفت با مذهب و دیـن، عالقـه  

بینی علمی و قضـا  خواندگی و داشتن جهاناعتنایی به فرهنگ بومی، درسبه سنن غربی، اروپارفتگی، بی
اي هسـتند کـه   ریشهدي و بیو قدري نبودن را بیان کرده است. از نظر وي، آنها در واقع روشنفکران تقلی

گونه که روشنفکران اصیل اروپایی در برابر مسیحیت تحریف شده ایسـتادگی کردنـد و   پندارند، همانمی
بخـش اسـالم مقابلـه    به روشنگري پرداختند، آنها هم باید در برابر تعـالیم حیـات   دائرةالمعارفبا تدوین 

با نوآوري علمی مقابله کـرد. ولـی اسـالم همـواره      کنند. با اینکه مسیحیت منحرف در دوره قرون وسطا،
خالف روشنفکر اروپـا، کـه   برروشنفکر تقلیدي،  آل احمدمشوق تولید علم بود! از سوي دیگر، به نوشته 

پرداخـت و  اي از زمان به حمایت از محرومان آمریکاي جنوبی هماننـد کوبـا مـی   مستقل بوده و در برهه
را علیه استعمارگران اسپانیولی نوشته بودند، این روشـنفکران بیمـار    کرجنگ شکتاب  ژان پل سارترامثال 

هاي استعمارگر را علیه کشورهاي محروم، چون ایـران در پرونـدة خـود ثبـت     داخلی، وابستگی به دولت
انـد. یـک دسـته بـه     اي به آخور یک فرهنـگ بسـته  روشنفکران ایرانی هر دسته«نویسد: می جاللکردند. 

دسته دیگر به آخور انگلیس، دسـته دیگـر بـه آخـور آمریکـا یـا آلمـان و همـین جـور...          آخور فرانسه، 
  ).107، ص 1356احمد، (آل

۴۶     ، ۱۳۹۲سال پنجم، شماره اول، بهار و تابستان  

، که دین مسیحیت و یا سایر ادیـان حـامی   مارکسروشنفکر بیمار ایرانی، به دلیل تقلید ناروا از امثال 
م را نیز از مصـادیق آن سـخن قـرار    طبقه حاکم استعمارگر را افیون جوامع خوانده بود، آنها در ایران اسال

دادند و با دیانت و رهبران دینی به معارضـه برخاسـتند. بـا اینکـه اسـالم در مبـارزات ضداسـتعماري و        
همیشه جِرم قیام و نارضـایی را بـه   «آفرینی را داشت و مذهب تشیع ضداستبدادي همواره افتخار حماسه

یک امپراطـوري جهـانی   « مارکسلی مسیحیت نظر ، و»صورت عدم تمکین از اولواالمر حفظ کرده است
هاي ملی در اروپا و آمریکا و ناچـار کمـک کننـده دسـت     است و مسلط دست آخر است بر تمام دولت

  ).109(همان، ص » مانده...اول است به استعمار و استثمار ملت عقب
هـاي  ا میعادگـاه روشنفکران، به دلیل همان بریدگی از اکثریت مردم، مدام براي خود پـاتوق و یـ  

هـاي روشـنفکران بیمـار    ). از جمله پاتوق126اند (همان، ص شدهمعین داشته که در آنجا جمع می
). 135دادنـد (همـان، ص   بـازي، فراماسـونري، و غیـره تشـکیل مـی     گري، کسـروي ایرانی را بهایی

، محالتـی  حـاج سـیاح  ، طالـب اف ، آخونـدزاده آوران روشنفکري غرب به ایران، افرادي چـون  پیام
خواسـت علیـه   ، که داعیه روشنفکري داشت و مـی خانمیرزا ملکمهاي نامطمئنی بودند و امثال آدم

روشنگري کند، خود او دلّال معاملـه بسـیار اسـتعماري و زیانبـار      ناصرالدین شاهیدستگاه استبداد 
  ).196، ص 3، ج1387زاده، به نقل از: ذبیحرویتر بود! (

زدگـان  ، یکی از عوامل تبلیغ جدایی دین از سیاسـت را غـرب  ه این جریاناتبا توجه ب امام خمینی
  عمال استعمارگران خواند و گفت: خودباخته و

چپاولگران کوشش کردند به دست عمال به اصطالح روشنفکر خود، اسالم را همچون مسیحیت 
ئمه جماعات را در منحرف به انزوا کشانند و علما را در چارچوب مسائل عبادي محبوس کنند و ا

مساجد و محافل عقد و ازدواج منزوي، و مقدسین از توده را سرگرم ذکر دعا و جوانان عزیز را 
سرگرم عیش و نوش، از صحنه امور سیاسی و اجتماعی و اهتمام به امور مسلمین و گرفتاري بالد 

ـ  مسلمین خارج نمایند... و از این جهالت و غفلت ما سوء الد مسـلمین را یـا   استفاده نمودند و ب
مستعمره خویش نمودند و یا به استعمار کشیدند... و وابستگی و فقـر و فاقـه و پیامـدهاي آنهـا     

  ).89، ص 18، ج الف 1378هاي دربند گردید (موسوي خمینی، گریبانگیر توده
ند، هـایی اسـت کـه نسـل اندیشـم     نجات جامعه ایران در رهین واقعگرایی در نتیجه، از نظر امام خمینی

هـاي  بخـش اسـالم و سـنت   خصوص مدعیان روشنفکري، باید به جاي مقابله با دین آسمانی و حیاتبه
بومی برخوردار از عقالنیت، و به جاي تبلیغ وابستگی و تقلید کورکورانـه از غـرب، بـه فرهنـگ بـومی،      

  هاي اسالمی روآورند.اعتماد به نفس ملی و ارزش
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  در تحقق جدايي دين از سياست . نقش روحانيون دنياپرست يا غافل۴

از گیري نظریۀ جدایی دین اسالم هایی که سهم بیشتري در شکلاز جمله گروه از نظر امام خمینی
طلبانـه خـود و   دلیل توجیه رفتار عافیـت سیاست داشتند، روحانیون ناآگاه و دنیاپرست بودند که به

ی اسالم، بـه معرفـی شـکل ناقصـی از     ناپذیري در اجراي احکام حقوقی، سیاسی، اجتماعمسئولیت
هاي عملیه خـود، تنهـا بـه بخشـی از احکـام عبـادي و حقـوقی        اسالم پرداختند و در آثار و رساله

هاي احکام جزایی، کیفـري، امـر   آوردند و سایر ابواب فقه حکومتی در زمینهاسالم رو غیراجتماعی
ه اسالم، که در قرآن و روایـات بـیش   به معروف، نهی از منکر، سیاسیات و سایر ابواب اجتماعی فق

از امورات عبادي فردي آمده است، توجه نکردند. گویا دستورات اسـالم منحصـر شـده اسـت بـه      
تعداد محدودي از احکام مربوط به طهارات، نجاسات، شکیات نماز و امثال آن، و گویا بقیه احکـام  

  جزء فقه اسالم نبوده است. امام نوشتند: 
شود تا چـه حـد   علوم شود فرق میان اسالم و آنچه به عنوان اسالم معرفی میبراي اینکه کمی م

هـاي عملیـه   و کتب حـدیث، بـا رسـاله   » قرآن«دهم به تفاوتی که میان است، شما را توجه می
هاي عملیـه،  هاي حدیث، که منابع احکام و دستورات اسالم است، با رسالههست. قرآن و کتاب

شود، از لحاظ جامعیت و اثـري کـه در زنـدگانی    جع نوشته میکه توسط مجتهدین عصر و مرا
کلی تفاوت دارد. نسبت اجتماعیات قرآن با آیـات عبـادي آن،   تواند داشته باشد، بهاجتماعی می

)... اسـالم را  8 -  7تـا الـف، ص   موسوي خمینی، بـی از نسبت صد به یک هم بیشتر است!... (
ورمان آمده اسـت کـه اسـالم (را) بـه سیاسـت چـه!       همچو بد معرفی کردند به ما که ما هم با

)... 43، ص 6، ج 1378سیاســت مــال قیصــر و محــراب مــال آخونــد!... (موســوي خمینــی،  
زننـد بـه ایـن مطلـب...     ها هستند و درباري هستند آنها دامن میروحانیونی که وابسته به دولت

  ).204، ص 17(همان، ج 
اي غیرواقعـی معرفـی   از اسالم و دنیاپرست، اسـالم را بـه گونـه    خبراز نظر امام، در گذشته روحانیون بی

کردند و شکل ناقصی از دین را ارائه نمودند تا از ایـن طریـق، خاصـیت سیاسـی و انقالبـی آن را از      می
  اسالم بگیرند و خودشان را دردسر ندهند:

است کـه  شود، براي این منظور هاي علمیه عرضه میشکل ناقصی که (از اسالم) در حوزه
خاصیت انقالبی و حیاتی اسالم را از آن بگیرند و نگذارند مسلمانان در کوشش و جنـبش  
و نهضت باشند. آزادیخواه باشند، دنبال اجراي احکام اسالم باشـند، حکـومتی بـه وجـود     
بیاورند که سعادتشان را تأمین کند. چنان زندگی داشته باشند کـه در شـأن انسـان اسـت     

  ).7 ، صالفتا (موسوي خمینی، بی
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هایی از روحانیت و حوزویـان  پیش از انقالب و پس از آن، در موارد متعدد از غفلت بخش امام خمینی
هاي استعماري جهانخواران نسبت به موج تبلیغـات جـدایی دیانـت از سیاسـت، و نفـوذ      در مقابل نقشه

ا و روحـانیون، اعـم از مغـرض    همین اندیشۀ سکوالري در میان آنها، ضمن نقد آن، از این دسته از علمـ 
همـراه اسـتعمارگران مقصـر خواندنـد. ایشـان پـیش از       اندیش، گالیه نموده، آنها را بـه درباري و یا ساده
  اند:آورده والیت فقیهانقالب در کتاب 

تبلیغات سوء آنها متأسفانه مؤثر واقع شده است. االن گذشته از عامۀ مردم، طبقه تحصیل کـرده،  
و از آن تصـور  انـد  چه بسیاري از محصلین روحانی، اسالم را درست نفهمیده چه دانشگاهی و

هاي اجانب براي اینکـه مسـلمین و   )... دست7، ص الـف تا خطایی دارند... (موسوي خمینی، بی
کـه  انـد  روشنفکران مسلمان را که نسل جوان ما باشند از اسالم منحرف کننـد وسوسـه کـرده   

حـق هـم همـین اسـت.     » اي احکـام حـیض و نفـاس اسـت!    رهاسالم چیزي ندارد، اسالم پا«
بینـی اسـالم نیسـتند و عمـده     آخوندهایی که اصالً به فکر معرفی نظرات و نظامـات و جهـان  

هـاي (فصـول) اسـالم را    گوینـد و سـایر کتـاب   کنند که آنها میشان را صرف کاري میوقت
رند. آنها هم تقصیر دارند (موسـوي  باید مورد چنین اشکال و حمالتی قرار بگیاند، فراموش کرده

  ).9، ص الفتا خمینی، بی
امام در ادامه، به غفلت حوزویان و همسو با اهداف استعمارگران در پرهیز از بیان ماهیت و ساختار 

هاي دینـی  اش حتی به حوزههایی است که دامنهاینها نقشه«حکومت اسالم اشاره کردند و فرمودند: 
طوري که اگر کسی بخواهد راجع به حکومـت اسـالم و وضـع حکومـت     و علمی رسیده است؛ به

(موسـوي   »زدگان روبـرو نشـود  ند تا با مخالفت استعماراسالم صحبتی بکند، باید با تقیه صحبت ک
  ).15، ص الف تاخمینی، بی

سـخ عملـی ایـن    اامام با نقد انواع رویکردهاي اخالقی، عرفانی، فقهی، کالمـی و عقالنیـت عرفـی، پ   
  از حوزویان را داده، با تشکیل جمهوري اسالمی، در برابر بداندیشان آنان ایستادگی نمودند. دسته

  سازي تفكر سياسي سكوالربعدي حوزوي در زمينه. سهم تفكر تك۵

، عالوه بر آن استعمارزدگان حوزوي، که به صورت آشکار و یا خـاموش موجبـات اندیشـه    امام خمینی
انت و روحانیت با سیاسـت را فـراهم نمودنـد، بـا عالمـان شـیعی پارسـا و        دوقطبی و یا تفکیک میان دی

فقیهان صاحب فضائل علمی و تقوایی مواجه بودند که در نظر آنان، بر اساس رویکردي از منطق فقهـی،  
  باشد.» والیت فقیه«توانست روایات موجود مثبت اصل نمی

حسـبه قابـل اثبـات بـود؛ زیـرا از نظـر        در حـد  ه تنهارو، مطابق با برخی از آثارشان، والیت فقیازاین



   ۴۹؛ و . . . امام خميني

حقـوقی و یـا تکلیفـی عینـی را     ـ    توانند والیت موسع فقیه از جهت منصبیایشان، روایات موجود نمی
نسبت دادند، ولی ایشـان   البیعدر مبحث کتاب  شیخ انصارياثبات کنند. گرچه این نظر را در برداشتی به 

. )76، ص 1372؛ آذري قمـی،  154، ص 1366ان نمودند (انصـاري،  ، به والیت فقیه اذعالقضاءدر کتاب 
این طرز تفکر در مجموعۀ گفتمان فقهی والیت فقیه وجود داشته است که نه به والیـت فقیـه   به هرحال، 

فراتر از امور حسبی معتقد بودند و نه روایات موجود را موجب وجوب زمامداري خود در عصر غیبـت  
، ص 1376و  1385است (کـدیور،   همورد نقد قرار گرفت آخوند خراسانینسبت به پنداشتند. البته این می
  ).1389؛ جوادزاده، 79ـ78

دانست، بلکه آن را ناشـی  گاه ناشی از تبلیغ استعمار نمیامام، این طرز تفکر و اندیشه سیاسی را هیچ
دانسـت  دینی مـی مدتاً دروناساس سلوك فقاهتی و عبرسویه آنان نسبت به ادله والیت فقیه، از پندار یک

ه فراتـر از امـور   دار نظام امامت، ارائه نمودند و والیت فقیکه آنها آن را عاري از صبغه برهان کالمی ادامه
، ص الـف تـا  دانستند (موسوي خمینی، بـی اساس منطق فقاهتی، قابل استناد به روایات باب نمیحسبه بر

ون و توانست فرصتی بـراي تکمیـل پـروژه سکوالریزاسـی    ی). این نگاه محدود فقهی برخی از فقها، م72
  سازان باشد.قطبی براي بقیه گفتماننظام دو

  رويكرد كالمي امام در اثبات واليت فقيه
نظـران  با توجه به آنچه گذشت، از آنجا که با نظریه توأمانی دیانت با سیاست و یا والیت فقیـه، صـاحب  

توانسـت  تند و از سوي دیگر، برهان متعارف فقهی حوزوي نمـی یک با اهدافی به معارضه با آن پرداخهر
در  اهللا بروجـردي آیـت پیش از مرجعیت و حتی قبل از ورود  براي همگان قانع کننده باشد، امام خمینی

) و آنگـاه پـس از پـذیرش    137 -  8، ص بتـا  (موسـوي خمینـی، بـی   کشف اسرار حوزه علمیه قم در 
با استناد به قرآن و برهان عقلـی و وجـدانی، حوزویـان و سـایر      مرجعیت بیشتر با رویکرد کالمی،

نمود و راه را بر فقیهانی که تنهـا بـا   طبقات اندیشمند را در اثبات والیت فقیه مقهور منطق خود می
آور، دست از مبارزه با طـاغوت و تشـکیل حکومـت    استناد به روایات و نیافتن دلیل قطعی تکلیف

. وي به عبارتی با برجسته کردن آثار تلخ و ویرانگر تفکر جـدایی دیـن   اسالمی کشیده بودند، بست
الدالـه را  السند و یا ضـعیف روایات ضعیفبعضی از سیاست، مجالی براي تشخیص وظیفه از روي 

نمـود کـه تمـام    ته، استدالل مـی نسدادند. ایشان والیت فقیه را نوعی سیاست و بحث کالمی دانمی
شود، در عصر غیبت براي اثبـات والیـت فقیـه نیـز     از نبوت اقامه می مامت، بعداي که براي اثبات اادله

۵۰     ، ۱۳۹۲سال پنجم، شماره اول، بهار و تابستان  

کننـد، بـه ایـن    ). اما اینکه چرا فقها آن را در فقه مطرح می461، ص1366جاري است (موسوي خمینی، 
دلیل است که در فقه ابوابی وجود دارد که اساساً مربوط به سیاست اسـت؛ ابـوابی چـون جهـاد، تقسـیم      

  زیه، و امثال آن.غنائم، ج
، کتـاب القضـا،   18ق، ج 1412(حرعـاملی،  » امـا الحـوادث الواقعـه...   «دربـارة روایـت    امام خمینی

  فرماید:)، می9، حدیث11باب
بن یعقوب چون شیخ کلینی داراي قدر و منزلت است، سؤال نکـرد کـه احکـام    مرحوم اسحاق

در این موارد بدیهی بود، او سـؤال از  شرعی را از چه کسی پرسش نماییم؛ زیرا مراجعه به فقیه 
  ).89، ص الف تاسرپرست جامعه کرد، پس جنبه سیاسی و کالمی دارد (موسوي خمینی، بی

احقّ الناس بهذا االمر اقـوایهم علیـه و اعلمهـم    «که فرمود:  با استناد به سخن حضرت امیر امام خمینی
شرط را با استفاده از این روایت براي حاکم در نظـر   )، دو247، ص 173البالغه، خطبه (نهج» بامر اهللا فیه

ال در پیرامون مسـائل سیاسـی اسـالم.    واگرفت: اول برخورداري از بینش سیاسی باال، دوم، داشتن دانش 
این دو شرط، کامالً از شرایط عقالنی و طبیعی است، نه تعبدي شرعی. پس بحـث صـبغۀ کالمـی پیـدا     

بارة عمل مکلّف نیست، بلکه دربارة رهبـري اسـت. امـام پـس از بـدیهی      کند، نه صبغۀ فقهی؛ زیرا درمی
بحـث   نراقـی پردازد که مرحـوم  خواندن والیت فقیه و بعد از ارائه ادله کالمی، به تحلیل روایات باب می

کرده بود. این همه، براي تأیید والیت فقیه بود والّا امام اصل اثبات والیت براي فقیه را رویکرد کالمـی و  
  ).23، ص الفتا دانست (موسوي خمینی، بیدنبال دالیل عقلی در پیرامون نظام امامت میهب

  گوید:می اهللا معرفتآیت
نگري والیت فقیه براي آن است که برخی براي زیر سؤال بـردن  اما علت اصرار (امام) بر کالمی

کردند؛ لذا امـام  دار میروند و آن را به نوعی خدشهمسئله والیت فقیه، به سراغ روایات باب می
نمایند تـا بـر فـرض ورود چنـین     آن را در درجه اول با برهان کالمی و بداهت عقلی اثبات می

  ).10، ص 1378معرفت، (شبهاتی باز حقانیت والیت فقیه استوار بماند 
، داراي دو صـبغه کالمـی و فقهـی اسـت: در صـبغۀ      البته والیت فقیه از جهتی چـون والیـت معصـوم   

شود که خداوند انسان معصوم را براي خالفت و والیت نصـب کـرده اسـت. در صـبغۀ     ی، گفته میکالم
از سوي خداوند براي والیت نصب شده اسـت، پـس بـر او     شود که چون امام معصومفقهی، گفته می

واجب است که والیت را بپذیرد و بر مسلمانان نیز واجب است تـا خالفـت و والیـت او را بپذیرنـد. از     
، گاهی والیـت همتـراز نبـوت و رسـالت قـرار      اي بودن والیت امامان معصومصبغهدورو، به دلیل ینا

باشـند.  انـد مـی  شود که همتراز نماز و روزه که از فروعات فقهیگیرد و زمانی نیز در روایات دیده میمی
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، ص 10ق، ج 1412(حرعـاملی،  » بنی االسالم علی خمس الصلوة و الزکاة و الصـوم و الحـج و الوالیـه   «
توان بـراي والیـت فقیـه در نظـر گرفـت. امـام،       ). همین شرایط را می352، ص 1367آملی، ؛ جوادي18

گرچه روایات و ادله فقهی را براي اثبات والیت فقیه و تشکیل حکومت اسالمی توسـط فقهـا در عصـر    
می در ادامه قلمـرو نظـام   پیش از آن، براي والیت فقیه یک صبغه کالاین داند، با وجود غیبت حجت می

  امامت، قائل است و بدین شیوه و منطق توانست اندیشوران، اعم از فقیهان و سایران را قانع سازد.
  گویند:می اهللا جوادي آملیآیت

صورت پذیرفت. ایشان کـاري   اوج این تطور فکري توسط سیدنا االستاذ حضرت امام خمینی
را که تا آن زمان مظلـوم واقـع   » والیت فقیه«ن بود که دست را که در محور فقه انجام دادند، ای

شده بود و در محدودة مسائل فرعی محبوس بود، گرفتند و از قلمرو فقـه بیـرون آوردنـد و در    
جایگاه اصلی خود، یعنی علم کالم نشاندند. سپس این مسـئله را بـا بـراهین عقلـی و کالمـی      

ه، سایه افکند و نتایج فراوانی به بار آورد که یکی شکوفا ساختند، به نحوي که بر همه مسائل فق
  ).147، ص 1367پس از دیگري شاهد آن بودیم (جوادي آملی، 

  ستيزي. منطق كالمي امام در طاغوت۱

شـود  مشتق از طغیان به معناي نافرمانی و از حد گذشتن است و به کسی گفتـه مـی  » طاغوت«واژة 
جـاي خـداي متعـال، معبـود دیگـري را      هر کس کـه بـه   که متجاوز باشد و از حد بگذرد. همچنین

این کلمه، ناظر به تقسیمات قرآنی اسـت کـه شـامل    . )571، ص 1374انتخاب کرده باشد (فارسی، 
هـاي گونـاگون سیاسـی، اجتمـاعی، اقتصـادي، فرهنگـی،       هر رفتار و سلطه غیرخـدایی در عرصـه  

  شود.... مینامشروع و خانوادگی
  ي از نظر امامهاي طاغوتانواع حكومت

هاي غیرالهی مطرح در ادبیات علوم سیاسی، اعم از دیکتاتوري، الیگاروشی، سـلطنتی،  امام انواع حکومت
  د:گویاریستوکراسی، حتی دموکراسی و جمهوري غیردینی را طاغوتی خوانده و می

هایی کـه دارد، تـا قبـل از شـرع مقـدس و      ن آن و ارگانوواضح است که حکومت جمیع شئو
وند تبارك و تعالی شرعیت پیدا نکند، اکثر کارهاي مربوط به قوه مقننه و قضائیه و اجرائیـه  خدا

واسطه شرعیت آن باز باشـد، بسـته   هها، که باید ببدون مجوز شرعی خواهد بود و دست ارگان
شود. اگر بدون شرعیت الهی کارها را انجام دهند، دولت به جمیع شئونه، طـاغوتی و محـرّم   می

  ).133، ص 17، ج الف 1378بود ( موسوي خمینی،  خواهد
و من لم یحکم بما انزل اهللا فاولئک هم الکـافرون... و مـن لـم    «امام در مواردي با استناد به آیاتی از قرآن 

۵۲     ، ۱۳۹۲سال پنجم، شماره اول، بهار و تابستان  

یحکم بما انزل اهللا فاولئک هم الظالمون... و من لم یحکم بما انزل اهللا فاولئـک هـم الفاسـقون... و انزلنـا     
الحق مصدقاً لما بین یدیه من الکتاب و مهیمناً علیه فاحکم بیـنهم بمـا انـزل اهللا و ال تتّبـع     الیک الکتاب ب

(مائـده:  » و أنِ احکم بینهم بما انـزل اهللا و ال تتّبـع اهـوائهم و احـذرهم...     اهوائهم عما جاءك من الحقّ...
دن حکومـت زورمنـدان و   )، استناد جسته و آنها را مؤید حکم عقل در طاغوتی و ظالمانـه خوانـ  49- 44

  ).72، ص17، ج الف 1378هاي بدون ارتباط با شرع برشمرد (موسوي خمینی، انواع حکومت
  ستيزيبرهان كالمي امام در طاغوت

هاي غیرخدایی، کـه ریشـه در نفسـانیات    ، با توجه به عقالنیت طاغوتی بودن انواع حکومتامام خمینی
فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن باهللا فقـد استمسـک بـالعروة    «مله طاغوتی از جات ضددارد و با توجه به آی

ترین اصول اندیشه سیاسی خود را مبارزه با طاغوت و دسـتگاه  ) و آیات دیگر، بنیادي256(بقره: » الوثقی
هاي نـارواي سیاسـی را   و قدرت» طاغوت«خداي متعال در قرآن، اطاعت از «جائر قرار دادند و فرمودند: 

و مردمان را به قیام بر ضد سالطین تشویق کرده، و موسی را بـه قیـام علیـه سـالطین      نهی فرموده است
  ).180، صالفتا (موسوي خمینی، بی» واداشته است

، که فرموده بود: هرکه در مورد دعـاوي حـق یـا    ایشان در ادامه، با استناد به مفاد سخنان امام صادق
مراجعه کـرده... (حرعـاملی،   » طاغوت«در حقیقت به  دعاوي ناحق به (قضات دستگاه ظلم) مراجعه کند،

  گوید:) می1، حدیث 11، باب18، ج1412
حضرت در جواب، از مراجعه به مقامات حکـومتی نـاروا چـه اجرایـی و چـه قضـایی نهـی        

دهند که ملت اسالم در امور خـود، نبایـد بـه سـالطین و حکـام جـور و       فرماید: دستور میمی
هرگـاه در چنـین    چند حق ثابت داشته باشـند... نند. هرهستند، رجوع کقضاتی که از عمال آنها 

هاي ناروا روي آورده است، و در صورتی یعنی قدرت» طاغوت«مواردي به آنها رجوع کرد، به 
فانّمـا بأخـذه   «هاي ناروا به حقوق مسلّم خویش نائـل آمـد،   ها و دستگاهوسیلۀ این قدرتهکه ب

دست پیـدا کـرده و حـق نـدارد در آن تصـرف کنـد...       » حرام«به » لهسحتاً و ان کان حقاً ثابتاً 
  ).120، ص الفتا (موسوي خمینی، بی

توان گفت: از آنجا که یکـی از ملزومـات نجـات و    در تحلیل مبانی کالمی این دست از سخنان امام، می
دلیـل  الهـی بـه  سعادت ابدي هر انسانی، کفر به طاغوت و پرهیز از شرك در عبودیت الهی است، انسـان  

آنکه حد نصاب از اندیشه توحیدي خود را حفظ کند، باید توجه داشته باشد که تنها اطاعـت از اوامـر و   
نواهی خداي خالق، رب العالمین، مالک جهان هستی و صاحب جمیع اختیارات، مشروع و قابـل امتثـال   

داري در ی بـه دلیـل ریشـه   است، ولی اوامر سلطانی و احکام حکومتی و داوري قضایی، غیرالهـی همگـ  



   ۵۳؛ و . . . امام خميني

، 1367شرك در توحید ربوبیت تشریعی، محکوم به طغیان در برابر سـلطه ربـانی اسـت (ر.ك: مصـباح،     
(موسـوي  » غیر از حکم خدا... هیچ حکم را بشر نباید بپذیرد و جهت هم ندارد که بپذیرد). «61ـ54ص 

  ).182، صبتا خمینی، بی
  فرماید:امام می

ها به همین صـورت ضداسـالمی یـا    ند که باید نگذاریم وضع حکومتکشرع و عقل حکم می
غیراسالمی ادامه پیدا کند. دالیل این کار، واضح است؛ چون برقراري نظام سیاسـی غیراسـالمی   

اجرا ماندن نظام سیاسی اسالم است. همچنین به این دلیـل کـه هـر نظـام سیاسـی      به معناي بی
است. و ما موظفیم آثـار شـرك   » طاغوت«ون حاکمش غیراسالمی، نظامی شرك آمیز است... چ

را از جامعۀ مسلمانان و از حیات آنان دور کنیم و از بین ببریم و باز به ایـن دلیـل کـه مـوظفیم     
شرایط اجتماعی مساعدي براي تربیت افراد مؤمن و بافضیلت فراهم سازیم. این شرایط درسـت  

  ).35، ص الفتا (موسوي خمینی، بیهاي ناروا است و قدرت» طاغوت«ضدشرایط حاکمیت 
در نتیجــه، امــام بــا روشــی متفــاوت از روش فقــاهتی، و بــا شــیوة کالمــی و عقالنیــت، بــه ضــرورت  

  ستیزي پرداختند.طاغوت
  ستيزيدر ظلم و استبداد . منطق امام خميني۲

در  ییکی از اصول اندیشه سیاسی امام، که عمالً بخش عمدة علت محدثه پیدایش نهضـت امـام خمینـ   
ملـت اسـالم   : «ستیزي است. از نظر امـام خمینـی  دهد، اصل ظلم و ستمقیام پانزده خرداد را تشکیل می

» التَظلمـون و ال تُظلمـون  «شـود، در دو کلمـه   هـاي آن مکتـب خالصـه مـی    پیرو مکتبی است که برنامه
ایـران و سـلطه    ). امام با تأکید بر مظلومیـت تـاریخی ملـت   81، ص 14، ج الف 1378(موسوي خمینی، 

ظالمانه استعماري انگلیس و آمریکا و دست نشاندگانشـان، بـه بـداهت عقلـی و کالمـی قباحـت رفتـار        
  ها در مبارزه با ستمگران پرداختند و گفتند:  ظالمانه و حق انسانی و الهی انسان

و  هاي اسالمی هستند و تبع اسالم هستند. دستور اسالمی است که نبایـد ظلـم بکنیـد   اگر دولت
نباید تحت بار ظلم بروید و اگر تابع عیساي مسیح هستند، عیساي مسیح ظلم را بـه هـیچ وجـه    

داشت و زیر بـار  داشت و اگر تابع موساي کلیم هستند، موساي کلیم هم ظلم را روا نمیروا نمی
شـده  رفت. این برنامۀ انبیا است. برنامۀ الهی است که به وسیله انبیا به بشـر ابـالغ   ظلم هم نمی

است که مردم نباید ظالم باشند، حتی دو درهم، حتی یـک تومـان، و نبایـد قبـول ظلـم بکننـد       
  ).82، ص 14، ج الف 1378(موسوي خمینی، 

  فرماید:امام، در مبانی کالمی مبارزه با ستمگر و حکومت استبدادي، می
د تسـلیم باشـد و از   آموزد که انسان تنها در برابر ذات اقدس حق بایاین اصل (توحید) به ما می

۵۴     ، ۱۳۹۲سال پنجم، شماره اول، بهار و تابستان  

هیچ انسانی نباید اطاعت کند، مگر اینکه اطاعت او اطاعت خدا باشـد. بـر ایـن اسـاس، هـیچ      
 (موسـوي خمینـی،   هاي دیگر را به تسلیم در برابر خود مجبور کنـد انسانی هم حق ندارد انسان

در برابـر   بنابراین، انسان باید علیه این بندها و زنجیرهـاي اسـارت و   )...1، ص 1ج ، ب 1378
کنند، قیام کند و خود و جامعه خود را آزاد سـازد تـا همگـی    دیگرانی که به اسارت دعوت می
  تسلیم و بنده خدا باشند... (همان).

با منطق و روش کالمی و عقل بدیهی، و با بنیاد تفکر توحیـدي خـود، بـه مبـارزه      در نتیجه امام خمینی
با همـین نگـاه جامعـه شـیعی ایـران را ضداسـتبدادي و        پیشگان خارجی و داخلی برخاست وعلیه ستم

  استکباري تربیت کرد و آنها را نیز به مبارزه فراخواند.  
  . منطق كالمي امام در مقابله با استعمار۳

عنوان فقیهی سیاستمدار، دیدگاه سیاسی خویش را با استناد به مبـانی اعتقـادي، و قواعـد    به امام خمینی
کرد. در بـاب دیپلماسـی اسـالمی و تنظـیم سیاسـت خـارجی       پسند ارائه میو عقلفقهی یا بیان متعارف 

ی و تبـري، تـألیف   ل، دعـوت، تـول  جمهوري اسالمی، به اصول و معیارهاي ضروري از جمله نفـی سـبی  
هـاي امـام   تـرین اصـول در آمـوزه   الملل، ملتزم بود. یکی از مهـم قلوب پایبندي به قراردادها و عرف بین

هـاي سیاسـی، اقتصـادي، فرهنگـی بـه      اسی اسالمی، پرهیز از وابستگی مسلمانان در عرصـه دربارة دیپلم
بیگانگان و اروپاي نامسلمان است. امام قبل از فرمان مبارزه با استعمار و تبیین مبـانی کالمـی و عقالنـی    

از  آن، ابتدا با بیان روشن، به تشریح وضعیت اسـفبار وابسـتگی موجـود کشـورهاي مسـلمان برخـوردار      
خـو،  هـاي امپریالیسـتی را موجـوداتی درنـده    هـا پرداخـت و قـدرت   منابع غنی خـدادادي بـه ابرقـدرت   

هـا  صفت و خبیث معرفی کرد که با استخدام زمامداران خودباخته و یا خودفروخته به چپاول ملـت گرگ
خـود بـر   ). آنها براي تثبیـت سـلطه   451، ص 5، ج الف 1378اند (ر.ك: موسوي خمینی، همت گماشته

سـازي سـاختاري و   کشورهاي ضعیف، سـعی در عقـب نگـه داشـتن کشـورهاي مستضـعف و وابسـته       
  محرومیت آنان دارند.
ها براي تحکـیم سـلطۀ خـود بـر کشـورهاي ضـعیف و حفـظ اقتـدار         ابرقدرت از نظر امام خمینی

رضـی (جوانـان)   االخویش بر جهان، به از بین بردن ذخایر تحت االرضی (منابع و معادن) و ذخایر فـوق 
پردازند تا بدین وسیله، بتوانند تمامی ذخایر آن کشور را قبضه کرده، تا از استقالل سیاسی، اقتصـادي،  می

). در ایـن  381، ص 1، ج الـف  1378فرهنگی و نظامی آنان جلوگیري به عمل آورند (موسوي خمینـی،  
، و هنها را از فرهنگ اسـالمی بیـرون بـرد   پردازند و آاالرضی یا جوانان میراه، به فاسد کردن ذخایر تحت

زده نموده و یا به مراکز فحشا و عـیش و نـوش سـوق    با تحریک تمایالت مادي و نفسانی، آنان را غرب



   ۵۵؛ و . . . امام خميني

تفـاوت نماینـد   دهند تا از شکوفایی استعداد جلوگیري کرده و آنها را نسبت به شئونات مملکـت بـی  می
  ).320، ص 18، ج الف 1378(موسوي خمینی، 

ام با تبیین وضعیت سلطۀ جاري آمریکا و افشـاگري خیانـت رژیـم شـاه در ارتبـاط بـا پـذیرش و        ام
گري سلطۀ غیرخدا بر بشـر و پـس   قانونی نمودن طرح کاپیتوالسیون، با منطق عقالنی و کالمی در پوچی

از اخذ گواهی از وجدان سالم جوامع بشري، بـه محکومیـت سـلطۀ اجانـب و ضـرورت مبـارزه بـا آن        
  اختند و گفتند:پرد

اي براي غیرمسلم بر مسلم قـرار نـداده اسـت.    گوید هرگز خداي تبارك و تعالی سلطهقرآن می
لـن  «هرگز نباید یک همچون چیزي واقع شود، یک تسلطی، یک راهی، اصالً راه نباید پیدا کند، 

هـاي  ن و این قدرت، اصالً راه نباید داشته باشند، مشرکی»یجعل اهللا للکافرین علی المؤمنین سبیالً
  ).317، ص 4، ج الف 1378فاسد... بر مسلمین (موسوي خمینی، 

مجموعۀ این مباحث از امام، ریشه در مبانی کالمی، از جمله اصل حقانیت مالکیت و عـزت حـق تعـالی    
ر د امـام خمینـی  ». و هللا العزة و لرسوله و للمؤمنین«سورة منافقون آمده است:  8دارد که از جمله در آیۀ 

عزت ما پایکوب شد. عظمت ایـران از  «جریان تحمیل طرح استعماري کاپیتوالسیون آمریکایی، فرمودند: 
  ).415، ص1، جالف 1378(موسوي خمینی، » بین رفت. عظمت ارتش ایران را پایکوب کردند...

  ناپذيري دين اسالم از سياست. منطق كالمي امام در تجزيه۴

داهت عقلی و با مقدماتی به ضرورت توأمانی دین با سیاست پرداختنـد.  با منطق کالمی و ب امام خمینی
  کید بر جامعیت اسالم و دربرداشتن دستورات تامین کنندة سعادت دنیا و آخرت بشر فرمودند:  أوي با ت

چیز است، یعنی از طبیعت تا ماوراء طبیعـت تـا عـالم الوهیـت،     اسالم براي این انسانی که همه
خواهد انسان را یک انسانی بسـازد جـامع؛   تزي دارد، برنامه دارد، اسالم می مراتب دارد، اسالم

طور که هست بدهد. از حظّ طبیعـت دارد، رشـد طبیعـی بـه او بدهـد، حـظّ       یعنی رشد به آن
روحانیت دارد، رشد روحانیت به او بدهد، همه حد و حدودي که انسان دارد و به نقص اسـت  

اش کننـد ایـن میـوة نـاقص را     ند که این میوه نـارس را رسـیده  ااالن نرسیده است؛ ادیان آمده
  ).169، ص 12، ج الف 1378کاملش کنند... (موسوي خمینی، 

  فرمایند:  می امام خمینی
نسبت اجتماعیات قرآن به آیات عبادي آن، نسبت صد به یک هم بیشتر است. از کتاب حـدیث  

عبادات است. مقداري هـم مربـوط بـه    که حدود پنجاه کتاب است، سه چهار کتاب مربوط به 
اخالقیات، بقیه هم مربوط به اجتماعیات و اقتصادیات، حقوق و سیاست و تدبیر جامعه اسـت...  

گوید: خدا را عبادت کن و چگونه عبادت کند. بـه او  مذهب اسالم همزمان با آنکه به انسان می

۵۶     ، ۱۳۹۲سال پنجم، شماره اول، بهار و تابستان  

ـ  باید چگونه تنظـیم کنـی  ها گوید: چگونه زندگی کن و روابط خود را با سایر انسانمی ی و حت
جامعه اسالمی با سایر جوامع چگونه باید روابطی برقرار نماید. هیچ حرکتی و عملی از فـرد یـا   

 1378جامعه نیست، مگر اینکه مذهب اسالم بر آن حکمی مقرر داشته است (موسـوي خمینـی،   
  ).167، ص 4، ج الف

جاي اکتفا به استناد ادله نقلـی  ت اسالم از سیاست، بهبراي اثبات عدم تفکیک دیان در نتیجه، امام خمینی
و رویکرد فقهی، با منطق عقلی قابل قبول نسل اندیشمند، به اثبات مدعاي خود پرداخت و روایات بـاب  

  را مؤید آن قرار داد.
  . منطق كالمي امام در اثبات واليت فقيه۵

نظام سیاسی در دوران غیبت اسـت. ایشـان   از جمله فقهایی است که معتقد به لزوم تأسیس  امام خمینی
کند تا اثبـات کنـد کـه عـالوه بـر بـداهت ضـرورت اصـل وجـود          با ارائه دالیل عقلی و نقلی تالش می

براي تأمین امنیـت و رفـع هـرج و مـرج و رفـع ظلـم و سـتم و دفـاع از         ي، حکومت براي جوامع بشر
، اجـراي احکـام اسـالم مـورد مطالبـه      )23، ص 2، ج 1369(وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، مظلومان 

بـا دقـت   «... نیست، نیاز به تشکیل حکومت اسالمی دارد.  قرآن و سنت، که مقید به عصر حضور ائمه
یابیم که اجراي آنها و عمـل بـه آنهـا، مسـتلزم تشـکیل حکومـت       در ماهیت و کیفیت احکام شرع درمی

تـوان بـه وظیفـۀ اجـراي احکـام الهـی       داره، نمیاست. بدون تأسیس یک دستگاه عظیم و پهناور اجرا و ا
  ).30ـ 29، ص همان» (عمل کرد
  افزاید:امام می

پذیر را منحصر و محـدود بـه زمـان یـا مکـانی اسـت،       این حرف که قوانین اسالم تعطیل
برخالف ضروریات اعتقادي اسالم است. بنابراین، چـون اجـراي احکـام پـس از رسـول      

تشکیل حکومت و برقراري دستگاه اجرا و اداره ضـرورت  و تا ابد ضرورت دارد،  اکرم
  ).26، ص تا الفبییابد (موسوي خمینی، می

حکومت اسـالم حکومـت قـانون اسـت. در ایـن طـرز       «آنگاه با افزودن مقدماتی، از جمله  امام خمینی
 1378(موسـوي خمینـی،   » حکومت، حاکمیت منحصر به خداست و قانون فرمـان و حکـم خداسـت...   

والیت فقیه از موضـوعاتی اسـت کـه تصـور     «گیرند: از جهت کالمی نتیجه می). 45ـ44، ص 4ج  ،الف
)؛ یعنی پـس از تصـدیق اصـول دیـن     5، ص تا الفبی(موسوي خمینی، » شود...آنها موجب تصدیق می

توان به ضرورت والیت فقیه رسـید و در ادامـه   معاد و نبوت) و اعتراف به ضرورت امامت، می، (توحید
  آید.رهان لطف میب



   ۵۷؛ و . . . امام خميني

ل اینکه، امام در بحث از دالیل و براهین عقلی والیت فقیه، به همـان دالیـل و بـراهین نبـوت،     صحا
  فرمایند:کنند. ایشان میامامت و ضرورت حکومت و رهبري در جامعه بشري استناد می

وران غیبـت  کند، عیناً لزوم حکومت در دهمان دالیلی که لزوم امامت پس از نبوت را اثبات می
عصر ولی     را دربردارد... و آیا خردمندانه است که بگوییم خداوند حکیم بـه هـرج و مـرج

  ).461، ص 1366، میان مسلمانان و پریشانی احوال آنها رضا داده است (موسوي خمینی
هـاي دولـت اسـالمی، کـه در آن     ایشان با یادآوري ماهیت حکومت اسالمی و ضمن اشـاره بـه ویژگـی   

کند که براي اجراي صـحیح قـوانین مـذکور، شخصـی     شود، معتقدند: عقل حکم میالهی اجرا می قوانین
ترین فرد به احکام مذکور است، در رأس حکومت قرار گیرد و ناظر بر اجراي قـوانین باشـد. بـر    که آگاه

هـم   عقـل و نقـل بـا   «سـازند:  این اساس، ایشان شرایط حاکم اسالمی را در پرتو دلیل عقلی روشـن مـی  
متحدند در اینکه والی باید عالم بـه قـوانین (فقیـه) و عـادل در میـان مـردم و در اجـراي احکـام باشـد.          

شود و هم اوست کـه صـالحیت والیـت مسـلمین را     بنابراین، امر حکومت به عهدة فقیه عادل نهاده می
  ).465(همان، ص» دارد

تفکیـک سیاسـت از دیانـت و اثبـات      ه عقلی و کالمـی در عـدم امکـان   پس از ارائه ادل امام خمینی
عنوان مؤیـد جهـت رعایـت ادبیـات و منطـق فقهـا مطـرح        والیت فقیه، دالیل نقلی و روایات باب را به

کنند تا در صورت اصرار آنان در مخدوش نمودن اسناد یا داللت احادیث و یا برخی از آنان، گریـزي  می
  رهان کالمی و عقلی نماند.براي آنان و جمیع اندیشمندان و سیاسیون در حجیت ب

  نتيجه گيري
با توجه به پیشینۀ هژمونی گفتمان سیاسی سکوالر برآمده از انحطاط فکري رهبـران کلیسـا    امام خمینی

گرایـان منـزوي و فقیهـان    زدگان، روحانیون دربـاري، عرفـان  در قرون وسطا، مقاصد استعمارگران، غرب
تبداد را به نوعی فراهم آورده بودنـد، بـا اسـتفاده از پیشـینه     نگر، که تمهیدات سلطۀ اجانب و اسهسوییک

سـازي برهـان و منطـق کالمـی و     بدوي منطق کالمی و عقالنی برخی از اعاظم علماي امامیه، مبتکر غنی
اندیشان جهان شدند. بـدین وسـیله، آن گفتمـان سیاسـی سـکوالر را بـه       قابل قبول آزاد عقالنیت بدیهی
  چالش کشیدند.
و نقش آن در به چالش کشیدن هژمونی گفتمـان سیاسـی سـکوالر، ایـن      می امام خمینیبرهان کال

آمیز خواند و نیاز جامعـه بـه   است که امام با ارائه منطق کالمی، استبداد و سلطه اجانب را ظالمانه و شرك
بـا   نظام سیاسی تأمین کنندة امنیت داخلی و مقابله با متجـاوزان در عصـر غیبـت را بـدیهی شـمرد. وي     
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هـا، و عـدم   بخش دنیوي و اخـروي انسـان  استناد به جامعیت اسالم، که دربردارندة جمیع قوانین سعادت
رضایت شرع مقدس به تعطیلی اکثریت احکام غیرعبادي در عصر غیبت و نیاز اجـراي آن بـه حکومـت    

ه اثبات والیـت  ه فقهی مصطلح، توانست بمراه ادلهاسالمی است، با رویکرد کالمی و عقالنیت بدیهی به
فقیه بپردازد و با سکوالریزم هژمونیک مبارزه کرده، آن را به چالش کشاند و ضرورت ایدة توأمـانی دیـن   

  با سیاست را در سطح جهان مطرح نمایند.
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