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 مذھبی تاریخ معاصر ایران  -باتکیه بر فضای سیاسی

  ) ره(امام خمینی » اسرار  کشف«محتوایی کتاب -بررسی تاریخی

  میثم آقادادی 

 بررسی تاریخی)الف

ش به .ھـ  ١٣٢٣ترین سند مبارزاتی ایشان است که در سال  ترین و قدیمی مھم) ره(کتاب کشف اسرار امام خمینی

رژیم پھلوی با ھدف خاموش کردن این شعلة . مباحث توحید، امامت، روحانی، حکومت، قانون و حدیث پرداخته است

الھی، دست به اقدامات متعددی زد که از جملة آن، ممنوع اعالم کردن کتاب و مجرم خواندن نویسنده و جرم خواندن 

  . باشد دارندة کتاب می

گارش کتابھایی نظیر شرح دعای سحر، مصباح الھدایة الی الخالفة و الوالیة، شرح چھل پس از ن) ره(امام خمینی 

ای بر  به نگارش کتاب کشف اسرار پرداختند که ردیه ١٣٢٠ھای دھة  حدیث، سر الصالة و آداب الصالة، در فضای سال

دھی به شبھات سیاسی  ت پاسخاھمیت این کتاب از لحاظ قّو. باشد جزوة اسرار ھزار سالة علی اکبر حکمی زاده می

و طرح مسألة والیت فقیه در این کتاب و مطرح  ٢٠مذھبی با توجه به فضای رخوت و خفقان سیاسی و مذھبی دھة 

به عنوان سند مبارزاتی امام خمینی، از جمله مواردی است که جایگاه آن را در تحوالت سیاسی، مذھبی   شدن آن

  .دراین نوشتار سعی در تبیین این جایگاه شده است. تاریخ معاصر ایران نمایانده است

ایجاد شده بود، جواب دادن به سؤاالت و شبھاتی که  ١٣٢٠در فضای خفقان سیاسی و رخوت مذھبی که در دھة 

نمود که تنھا کسی مثل امام  ھای دینی و متدینین بود، کاری بس مشکل می آمیخته به صدھاتوھین و تمسخر آموزه

در این نوشتار با روش توصیفی، تحلیلی سعی شده است ابتدا با معرفی کتاب کشف . نجام آن بودخمینی قادر به ا

، با توجه به اسناد و مدارک موجود از ١٣٢٠اسرار و جزوة اسرار ھزار ساله، و توصیف فضای سیاسی و مذھبی دھة 

از آنجا که اسناد موجود در ساواک و . شود ساواک و شھربانی رژیم پھلوی، جایگاه این کتاب در تاریخ معاصر ایران بازگو

بندی موارد آن به توضیح مطالب پرداخته  شود، لذا با دسته ترین منبع در این زمینه محسوب می شھربانی به عنوان مھم

  .شده است

  ):ره(معرفی کتاب کشف اسرار امام خمینی

یعنی دو ) ق.ھـ  ١٣۶۴(شمسی ھجری  ١٣٢٣این کتاب اثری سیاسی، عقیدتی و اجتماعی است که در سال  

امام خمینی در این اثر به شبھات و تبلیغات ضد دینی و  i[1].سال پس از عزل رضاخان از سلطنت نوشته شده است

، پاسخ گفته و به استناد حقایق تاریخی، ضمن طرح و نقد آرای فالسفة یونان » اسرار ھزار ساله«ضد روحانی جزوة 

در . سفة معاصر غرب، بر حقانیت تشیع و نقش سازندة روحانیت اسالم تأکید ورزیده استقدیم، فالسفة اسالم و فال

ھای ضد  ھمین کتاب، اندیشة حکومت اسالمی و والیت فقیه در عصر غیبت مطرح شده است و به تفصیل، سیاست

نجا که تاریخ والدت امام از آ ii[2].افشا شده است) در آن زمان(ملی و الئیک رضاخان و ھمفکران او در ممالک اسالمی 

ساله  ۴٢به ھنگام نگارش این کتاب، ایشان حدود  iii[3].باشد ھجری شمسی می ١٢٨١خمینی مطابق با اول مھر 

مصباح ) ش.ھـ  ١٣٠٧در سال (گرچه امام خمینی قبل از نگارش این کتاب، کتب دیگری مثل شرح دعاء السحر . اند بوده
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در سال (سر الصالة ) ش.ھـ  ١٣١٨در سال (شرح چھل حدیث ) ش.ھـ  ١٣٠٩سال  در(الھدایة الی الخالفة و الوالیة 

ولی اولین اثری که صبغة اجتماعی و  iv[4]اند، را نگاشته) ش.ھـ  ١٣٢١در سال (و آداب الصالة ) ش.ھـ  ١٣١٨

که  -شور این کتاب با توجه به ناشناخته بودن آن در جامعه علمی ک. سیاسی بیشتری دارد،کتاب کشف اسرار است

گرچه امام . تأثیر عمیقی در تاریخ تحوالت سیاسی معاصر گذاشته است - باشد  البته به خاطر عدم تجدید چاپ آن می

کند که به صورت  بیان می حکومت اسالمی یا والیت فقیهخمینی نظریة والیت فقیه را به صورت مفصل تری در کتاب 

ھای مبحث والیت فقیه را در  ش بیان شده است، لکن ریشه.ھـ  ١٣۴٨ھایی در نجف اشرف در سال  سلسله درس

چاپ  -که به درخواست امام بوده است  - این کتاب، در چاپ اول بدون نام نویسنده . توان جستجو کرد کشف اسرار می

ر در بررسی سیر تطّو. کنند در حالی که بعد از انتشار و پخش این کتاب، ایشان شھرت بیشتری پیدا می v[5]شود، می

اندیشة یک متفکر و دانشمند، بایستی تمام آراء و نظرات و کتب او را در نظر گرفت؛ چه اینکه آن اندیشمند، شخص 

باشد که در این بین اولین و آخرین اثر ایشان اھمیت بیشتری ) ره(عارف فیلسوف و فقیھی ھمچون امام خمینی

  .یابد می

   

  ١٣٢٠فضای سیاسی دھه . ١

ه از ایران، قدرت سیاسی از حالت تمرکز سابق خود، خارج و بین نھادھای مختلف، پخش بعد از اخراج رضا شا

کسانی که در دوره رضا شاه ازقدرت کنار :نخبگان پس ازدوره رضاخان به طور عمده به دو دسته تقسیم شدند. گردید

ی با رضا شاه، یا اذیت و آزاری که اینان از مطرود بودن، عدم ھمکار. گذاشته شده، انزوا گزیده و خانه نشین شده بودند

در دوران رضا شاه متوجه آنھا شده بود، به منزله دلیلی بر پاکدامنی یا تعھد حقیقی به مشروطیت و در نتیجه محق 

دسته دوم کسانی بودند که جزء نخبگان . ھای پراھمیت در دورة جدید بھره جستند بودن خود به برخورداری از موقعیت

از قوة قضائیه که بگذریم، نخبگان . شاه جوان در میان این نخبگان حاکم قرار داشت. ای می گرفتندھمکار رضا شاه ج

ھای  در عین حال سفارت خانه. رقیب در مجلس، دولت و دربار سلطنتی آرایش یافتند و با یکدیگر رقابت جدی کردند

توانستند توزیع و غیر شخصی شدن قدرت  انگلیس، شوروی و امریکا نیز رفته رفته به موقعیتی دست یافتند که می

سیاسی که در اثر برکناری رضاخان از قدرت سیاسی، بروز کرده بود، کشور شاھد تعامل در چارچوب نخبگان باشد و از 

این رھگذر با کاسته شدن از خشونت بر میزان ثبات سیاسی کشور افزوده شود؛ اما آنچه در عالم واقع صورت پذیرفت، 

جدای از بررسی وضعیت نخبگان، تأمل در شرایط سیاسی آن زمان نیز  vi[6].رفت بود که انتظار می غیر از توقعی

خورده که امام خمینی را تحت تأثیر خود قرار  سازد که نه نھضت و حرکتی در سطح کشور به چشم می مشخص می

ر گوشه و کنار به وقوع بپیوندد، زیسته که اگر جسته و گریخته، جنب و جوشی د داده باشد و نه ایشان در محیطی می

انقالبی و سیاسی که امروز کم و بیش در دسترس قرار  –بتواند در ایشان مؤثر باشد و نه کتابھا و نشریات اسالمی 

پایان یافتن، دیکتاتوری رضاخان و به تاج و تخت رسیدن شاه کم تجربه و  vii[7].شده است دارد، در آن روز یافت می

شد و این، فرصت خوبی بود  ھای بیشتری احساس می یطی را فراھم آورده بود که در آن، آزادیشرا) محمدرضا(جوان 

   viii[8].کتاب خویش را به رشتة تحریر درآورند) ره(که حضرت امام خمینی

  : ١٣٢٠فضای مذھبی دھه . ٢
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ار این حوزه در برابر زیست که سکوت مرگب خفقان بار و ضربه خوردة قم می  امام خمینی در این زمان در حوزة علمیه

 ix[9].ھای رضاخان اثرات منفی و نامطلوبی در روحیة بسیاری از محصلین آن گذاشته بود ھا و قانون شکنی بیدادگری

کوشیدند که از ھر چیزی که کوچکترین ربطی به دولت و ھیأت حاکمه دارد بپرھزیند و  پیشوایان روحانی با تمام نیرو می

  :آن را تحریم نمایند

  .س دولتی حرام استمدار

  .رادیو، تلویزیون و روزنامه که در دست دولت قرار دارد، حرام است

  .گرفتن پست و مقام دولتی، حرام است

  x[10] ...عقد و ازدواج در دفاتر دولتی حرام است و 

  !شد ولی از نھضت و حرکت و مبارزات مثبت خبری نبود و دخالت در سیاست نادرست و نامشروع پنداشته می

ھای غیر  ھای دست نشاندة آن، در به وجود آمدن این گونه اندیشه دستگاه تبلیغاتی استعمار، امپریالیسم و رژیم

ھا از راه انقالبی اسالم کمک  به انحراف توده» تفکیک دین از سیاست«اسالمی نقش مھمی داشتند و با شعار 

کشوری به اسم دخالت در سیاست، ناموزون و زشت  کردند و دخالت یک مقام روحانی و آگاه را در امور دولتی و می

. کردند ساختند و منزوی و ایزوله می آبرو می او را در میان مردم، ساقط و بی» آخوند سایسی«جلوه داده با بر چسب 

ا در دید و اثر انگشت استعمار ر سوز را از نزدیک می ھا و انحرافات زندگی ھا، کج روی قائد بزرگ اسالم، این کج اندیشی

ھا به پا خیزد و دامن سیاھی را  ھا و تباھی ھی دید که در برابر این سیا کرد و بر خود الزم می البالی آن مشاھده می

ی خواب روبده را  ای ایجاد کند و جامعه شکافته، به سوی نور و روشنایی و خورشید فروزان اسالم نقبی بزند و روزنه

ھای لجام گسیخته پس  روحانیت در شرایط آزادی xi[11].المی، راھبری نمایدبیدار ساخته، به راه راستین و اصیل اس

در برابر سیل ھجوم افکار کمونیستی و یا غربگرایانه نیز، خوراکی برای نسل تحصیل کرده نداشت، جز  ٢٠از شھریور 

   xii[12].او نبودچیزی برای ارائه دادن نزد ... تعدادی کتب حدیث، آن ھم به زبان عربی و نیز رسالة عملیه و 

   

   

  بررسی محتوایی) ب

مرحوم حجت االسالم سید احمد خمینی درباره چگونگی تدوین کشف اسرار توسط حضرت امام، خاطرة زیر را نقل 

ای دارند راجع به کتاب  یک بار در حال رفتن به مدرسة فیضیه مشاھده کردم که عده: حضرت امام فرمودند: اند کرده

ھا  ھا در حوزه گوییم، حال آنکه این بحث ناگھان به ذھنم آمد ما داریم درس اخالق می. کنند ساله بحث میاسرار ھزار 

روند و طی یک ماه تا  گیرند، از وسط مدرسة فیضیه برگشته و دیگر به درس نمی امام تصمیم می. نفوذ پیدا کرده است

   xiii[13].نویسند اسرار را می گذارند و کتاب کشف چھل روز تقریبًا ھمه کارھا را کنار می

باشد که نمود آن را با  مطرح می) ره(توجه به اصل تکلیف بعنوان یکی از اصول ثابت در اندیشه سیاسی امام خمینی

  .توان در روح کتاب کشف اسرار مشاھده نمود توجه به این خاطره، می
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ی حکمی زاده، کتابشان را در شش  امام خمینی بر اساس تبویب و قسمت بندی جزوه: سیر کلی مباحث کتاب. ١

  .کنند گفتار، توحید و امامت و روحانی و حکومت و قانون و حدیث و یک مقدمه تنظیم می

دھند و در آن از نمونه آیات  گفتار اول که با موضوع توحید است، به شبھات وھابیت در مورد اعتقادات تشیع پاسخ می

بیان شرک مجوس و ثنویت و معنی شرک، اثبات شرک نبودن حاجت . یندجو قرآنی و آراء حکما و فالسفه استفاده می

خواستن از مردگان و شفا خواستن از تربت، توضیح معجزة پیامبران، غیبگویی، گنبد و بارگاه، شفاعت استخاره، بداء و 

گیرد حاوی  قرار میامامت که در گفتار دوم مورد بررسی . شود بحثی پیرامون زیارت جامعة کبیره در گفتار اول بحث می

اثبات امامت با قرآن وپنج دلیل در بیان اینکه چرا قرآن اسم امام را نبرده است، توضیح اخبار تقیه، : این مطالب است

گفتار سوم با . توضیح احادیث منزلت، ثقلین، سفینه و غیره و توضیح تأثیر صفویه در حجم کتب تشیع و مطالب دیگر

دلیل حکومت فقیه در زمان غیبت، بحث تقلید از مجتھد زنده، موقوفات و : ر استعنوان روحانی شامل مباحث زی

  .شود کار بودن روحانی و غیره در این گفتار بررسی می روحانی، محافظه

حکومت به عنوان گفتار چھارم نیز شبھه طاغوت بودن ھر حکومتی قبل از قیام قائم، معنی دولت ظلمه و عدیل کفر 

گ و دفاع در اسالم، وظایف دولت و اشکاالتی که به حکومت دینی وارد است و پاسخ آنھا را امام بودن کار سلطان، جن

در گفتار پنجم، قانون نیز مقصود از وضع قانون بشر، شرایط قاضی در اسالم و مباحث معجزه و . آوردند به نگارش در می

رار با نام حدیث نیز، امام خمینی با تبیین ناسخ در گفتار آخر کتاب کشف اس. شود کرامت و شفا یافتن توضیح داده می

عالوه بر آن، توضیحاتی پیرامون چگونگی قوانین . کنند که نسخ در احکام اسالم راه ندارد و منسوخ، عقًال اثبات می

  .آید اند در پی آن می عالقه شده اسالم، معنی تأویل، فرق اخبار احادیث با تاریخ و اینکه چرا مردم به دین بی

خورد  در این کتاب طرح اولیه والیت مطلقه فقیه و حکومت اسالمی به وضوح به چشم می: طرح موضوع والیت فقیه. ٢

و اھمیت ویژه کتاب کشف اسرار نیز به ھمین خاطر است، اما باید اذعان داشت که بسیاری از صاحب نظران و 

اند و به ھمین خاطر  وجه کافی را به آن مبذول نداشتهاند و یا ت مؤلفین، یا اساسًا اھمیت این کتاب را نادیده گرفته

ی نظریة والیت فقیه را به دروس امام در نجف و مجموعه گفتارھای والیت فقیه ایشان در سال  شروع طّراحی و ارائه

  .اند نسبت داده ١٣۴٨

ایران . است از معدود افرادی است که دچار اشتباه نشده» زندگی نامه سیاسی امام خمینی«نویسنده کتاب 

ضمن پرداختن به نظرات امام خمینی » تفکر معاصر شیعی«ای تحت عنوان  شناسی فرانسوی، یان ریچارد نیز در مقاله

تواند با قسط  خمینی تنھا حاکمی که می] آیة اهللا[به نظر «: نویسد کند و می در کشف اسرار، به این مطلب اشاره می

ف مجتھدین باتقوا و آشنا به احکام الھی بدون توجه به ھواھا و فشارھای بر ایران حکومت کند، کسی است که از طر

ھای دیگر مخالف  سلطنت را باید منکوب کرد؛ زیرا که به غیر از سلطنت خدا، ھمه سلطنت. نفسانی انتخاب شود

ی که مبتنی بر حکومت» .اند فایده و سوای قانون الھی ھمه قوانین دیگر پوچ و بی. باشد منافع مردم و مستضعفین می

   xiv[14].ھای دنیا رجحان خواھد داشت قوانین اسالمی بوده توسط فقھای مذھبی کنترل شود، بر تمام حکومت

ھای تندی نیز علیه رژیم پھلوی به ویژه رضاخان  امام ضمن رد اتھاماتی که به علما در این جزوه آمده است، حمله

. شود ی آمده است که مربوط به اندیشة سیاسی ایشان میھایی از این کتاب، مطالب داشتند ھم چنین در بخش

رسد  ای از این مطالب به نظر می آنچه برای برخی افراد، ایجاد سؤال کرده، ھمین مطلب است؛ چرا که در پاره«

ای از  اند، و در پاره حکومت سلطنتی مورد تأیید قرار گرفته و امام معتقد است علما از قدیم االیام، با آن ھمکاری داشته



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

۵ 
 

نظریه اخیر بعدھا از سوی امام . موارد حکومت سلطنتی به شرط نظارت اسالمی به جای آن پیشنھاد شده است

  xv[15]».شرح و بسط بیشتری یافت و با تشکیل نظام جمھوری اسالمی وارد مرحلة نوینی شد

ندیشه سیاسی امام از این جھت این سه نظریه چگونه با یکدیگر قابل جمع است؟ آنان که کشف اسرار را در تبیین ا 

گیرند، کار درستی  ای از افکار مطرح شده در این کتاب با مبحث والیت فقیه قابل جمع نیست، نادیده می که پاره

  .کنند، بلکه عظمت امام این است که اصالت فکرش را در کشف اسرار ھم بتوانیم نشان دھیم نمی

یکی به طریق : حول اندیشه سیاسی حضرت امام را توضیح دادتوان چرایی ت طبق نظر لک زایی به دو روش می

بندی محتوای اندیشه سیای اسالم، و استفاده از روش گفتمان سازی در حوزه اندیشه سیاسی و دوم از طریق  طبقه

  .فھم مکانیزم اجتھاد در مکتب شیعه و فضای حاکم بر استنباط احکام اسالمی

اندیشه سیاسی اسالم را که توسط متفکران مسلمان ارائه شده است،  تمامی محتوای» گفتمان سازی«طبق روش 

ھایی که در صدد توجیه  تمامی اندیشه. گفتمان تغّلب، گفتمان اصالح و گفتمان انقالب: توان در سه گفتمان قرار داد می

ن تغلب قرار اند، تحت عنوان گفتما کرده اند و برای آنھا مشروعیت سازی می نظام ھای سیاسی استبدادی بوده

آمیز و  ھا که در صدد بھبود بخشیدن به اوضاع سایسی و اجتماعی را از طریق مسالمت آن دسته اندیشه. گیرند می

اند،  ھایی که سودای تعویض نظام سیاسی داشته اما اندیشه. گیرند اند، ذیل گفتمان اصالح قرار می تدریجی بوده

  .ش اندیشه سیاسی امام مرکب از گفتمان اصالح و انقالب استطبق این رو. باشند سازنده گفتمان انقالب می

بخشی که ذیل گفتمان اصالح قرار : به عبارت دیگر در اندیشه سیاسی ایشان دو دسته متفاوت قابل شناسایی است

ھای دیگر از قبیل نظریه سومی که در  اما در بخش. گیرد مانند نظریه اول و دوم که در کشف اسرار آمده است می

ھای انقالبی امام  مان کتاب ذکر شد، و نیز آنچه بعدًا با عنوان والیت فقیه در کتاب البیع مطرح شد، در ردیف اندیشهھ

گفتمان انقالب زمانی . در حقیقت تحّول اندیشه امام، حرکت اندیشه وی در میان این دو گفتمان است. گیرد قرار می

در واقع نظریه والیت . احساس شد، به طور جّدی مطرح گشتکه خأل قدرت و بحران مشروعیت توسط حضرت امام 

و به دنبال آن، قضیة  ١٣۴٢خرداد  ١۵فقیه برای برطرف کردن بحران مشروعیت و خأل قدرتی که پس از قیام 

  .ایجاد شده بود، مطرح گشت ١٣۴٣کاپیتوالسیون و تبعید امام در سال 

ی نظریات و فتاوای  فضایی است که فقھا در آن فضا به ارائه روش دوم توضیح تحول در اندیشه سیاسی امام، توضیح

. قبل از توضیح این روش، توجه به این نکته الزم است که دو دسته مسائل تشکیل شده است. پردازند خویش می

کنیم و مسائلی که متغیراند و در پناه آن اصول ثابت  ای که ثابت است و از آن با عنوان اصول ثابت یاد می دسته

به فقیه اجازه » الضرر و الضرار فی االسالم«مثًال اصل . شوند متناسب با شرایط زمانی و مکانی مختلف، جعل می

شود و  افتد، بلکه حرام ھم می دھد بگوید روزه در صورتی که برای فرد ضرر داشته باشد نه تنھا از حالت وجوب می می

توانید تکیه بدھید و بخوانید، و  ره نماز بگوید ایستاده بخوانید، اگر نمیدھد مثًال دربا یا اصل قدر مقدور به فقیه اجازه می

بر طبق . در بحث نظام سیاسی نیز اصول خاصی حاکم است.... توانید بکنید، نشسته بخوانید و  اگر این کار ھم نمی

بنابراین . ن مکلفیماین اصول ھر قدر که بتوانیم در جھت کاھش ظلم و افزایش عدالت قدم برداریم، به ھمان میزا

تمامی آنچه در اندیشه حضرت امام آمده است، ھمچون پذیرش سلطنت مشروطه نظارت فقھا و ھم چنین والیت 

سلطنت مشروطه و حتی سلطنت عادله که حداقلی از ضرورت نظام سیاسی . فقیه، موّجه و قابل توضیح است

لھی است که معصوم یا نایب امام معصوم یعنی فقیه گیرد و در طرف دیگر نظام سیاسی ا است، در یک سو قرار می
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توان گفت بخشی از این طیف  نمی. توان برقرار کرد جامع الشرایط در رأس آن باشد و این حداکثر آرمانی است که می

در آغاز فعالیت امام مطرح شده بود و بخش دیگر در پایان یا اواخر عمر حضرت امام، بلکه تمامی آن در کشف اسرار 

  .ان شده استبی

کند،  در شرایطی که امکان ساقط کردن نظام سیاسی وجود ندارد، اندیشمند عاقل برای سقوط آن، اتالف وقت نمی

اگر فضا و شرایط برای سقوط حکومت مناسب باشد، نیز برای اصالح آن وقت تلف . کوشد بلکه در اصالح آن می

در سیره عملی خویش آن را به ) ره(یزی است که حضرت امام این دقیقًا چ. کوشد کند، بلکه در سرنگونی آن می نمی

   xvi[16].نمایش گذاشت

  جمع بندی بحث والیت فقیه در کتاب کشف اسرار. ١-٢

از احکام روشن عقل که «امام خمینی در این بحث معتقدند که : لزوم حکومت: الف: اصول این بحث چنین است

ی بشر نیازمند به  ه در میان بشر، قانون و حکومت الزم است و عائلهتواند انکار کند، آن است ک ھیچ کس آن را نمی

ایشان پیروی از ھر  :لزوم پیروی از مالک حقیقی: ب» .ھای اساسی است تشکیالت و نظام نامه و والیت و حکومت

. دانند که در تمام بشر به حکم خود نافذ است متابعت از کسی را عقالنی میدانند و تنھا  حاکمی را غیر عقالنی می

: گیرند ایشان با پذیرفتن این اصل، نتیجه می. »خدای عالم است که مالک تمام موجودات و خالق ارض و سماوات است

شر نیز الزم است از آن اگر خدا به کسی حکومت داد و حکم او را که توسط گفته پیامبران الزم االطاعه دانست، بر ب«

  .»اطاعت کند و غیر از حکم خدا و یا آنکه خدا تعیین کرده، ھیچ حکمی را بشر نبایدبپذیرد

بشری ھستند مثل خود او، و شھوت و «آورند که سایر حکومت گران ھم  امام خمینی برای این اصل دلیل می

آنھا ھم محتاج و گرفتار عوامل بسیار ....  خواھند غضب دارند، شیطنت و خدعه دارند، منافع شخصی خود را می

احاطه به ھمه جھات و خصوصیات ندارند و از خطاکاری و غلط اندازی و اشتباه «و در مقام قانونگذاری ھم . »ھستند

امام با . »کنند کنند، یا کم و زیاد می قوانین جاریه را ھر چند وقت یکبار، عوض می«به ھمین جھت . »مأمون نیستند

سوره مائده که ھر کس به غیر از قانون خدا حکومت کند، کافر، ظالم و  ۵۵و  ۵۴و  ۵١و  ۵٠و  ۴٩و  ۴٨با آیات  استناد

کسی «کند و در نتیجه  گیرند که خداوند حکیم، خود برای اجرای قوانین تأسیس حکومت می فاسق است، نتیجه می

داوند خود به حکم عقل، باید برای مردم حکومت جز خدا حق حکومت بر کسی ندارد، حق قانونگذاری نیز ندارد و خ

در زمان پیغمبر و امام با خود آنھاست که خدا با نص قرآن اطاعت آنھا «که این حکومت » تشکیل دھد و قانون وضع کند

  .»را بر ھمه بشر واجب کرده

از روز اّول میان خود » والیت مجتھد«: فرماید امام خمینی پس از این بحث وارد مسأله والیت فقیه شده و می: ج

  .»یکی از فروع فقھیه است«و  »مجتھدین مورد بحث بوده

در » شود و با این مختصرھا درست نمی«کنند، این مسأله یک بحث فقھی است  ایشان در عین حال که اعتراف می

یخ صدوق، مقبولة استدالل به بعضی از روایات والیت فقیه مانند توقیع شریف در کتاب کمال الدین و تمام النعمه ش

  .کنند جوبند و بر والیت فقھا استدالل می در تحف العقول تمسک می) ع(عمر بن حنظله و روایت امام حسین

امام خمینی در عقالنی بودن تشکیل حکومت اسالمی در زمان حاضر به عمل ھمان سیاست مدارانی استدالل : د

ھمان طور که یک مجلس مؤسسان «: فرمایند یشان میا. دانند کنند که حکومت اسالمی را اقدامی غریب می می
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دھد و یکی را به  شود از افراد یک ملت و ھمان مجلس تشکیل یک حکومت و تغییر یک سلطنت می تشکیل می

شود، از یک عده  ھمان طور که یک مجلس شورا تشکیل می«و در مورد قانونگذاری » کنند سلطنت انتخاب می

اروپایی یا خود درآوری را بر یک مملکت که ھیچ چیز آن مناسب وضع ما نیست، تحمیل  اشخاص معلوم الحال و قوانین

چه » شمارند مقدس می«و ھم آن قانون را » دانند سلطان می«و در نتیجه نخبگان ھم آن شخص را » کنند می

و از ھواھای نفسانی دانند و عادل ھم باشند  دار که احکام خدا را می یک مجلسی از مجتھدین دین«اشکالی دارد که 

عاری باشند و آلوده به دنیا و ریاست آن نباشند و جز نفع مردم و اجرای حکم خدا غرضی نداشته باشند، تشکیل شود 

چه شد مجلس «دھند که  و یک سلطان عادل را انتخاب کنند؟ امام خمینی مجددًا نخبگان را مورد سؤال قرار می

ولی مجلسی از مجتھدان » حکمش نافذ و درست است؟ –و ھمه دیدید  –مؤسسان که با زور و سرنیزه تشکیل شد 

  » مخالف با حکم عقل است؟«عادل 

دھند که انتخاب حاکم توسط مجتھد جامع الشرایط یا مجلس مجتھدان، مطلق نیست  امام خمینی توضیح می: ھـ 

اجازه حکومت بدھند، بلکه پیغمبر و امام ھم از جانب خدا اجازه ندارند که به ھر کس توانند به ھر کس  و مجتھدین نمی

  .توانند به کسی اجازه دھند که تنھا از قوانین خردمندانه و عادالنه آسمانی پیروی کند آنھا می. »اجازه بدھند

که اگر امکان برقراری حکومت  کنند ی تاریخ رھبری شیعه اشاره می امام در این بحث به یک جریان واقع نگرانه: و

پذیرند، اینھا ھم با این  اکنون که آن را از آنھا نمی«: فرمایند اسالمی نبود، مجتھدین چه تکلیفی دارند؟ ایشان می

اند به ھم یزنند و اگر گاھی ھم با شخص  نیمچه تشکیالت ھیچ گاه مخالفت نکرده و اساس حکومت را نخواسته

اگر نه با اصل اساسی سلطنت تاکنون از این طبقه، .... مخالفت با ھمان شخص بودهاند،  سلطانی مخالفت کرده

ھای خواجه نصیرالدین طوسی و عالمه حلی، محقق  آنگاه امام خمینی به ذکر ھمکاری. مخالفتی ابراز نشده است

  :ن استخالصة نظریة امام خمینی اس. پردازد ھا می ثانی، شیخ بھایی، محقق داماد و مجلسی با حکومت

  اصل حکومت، یک اصل عقالنی است؛ -١

  حکومت عقالنی، حکومت الھی است؛ -٢

  حکومت فقھا دنباله ھمان حکومت انبیا و امامان است؛ -٣

  امکان برقراری حکومت اسالمی وجود دارد؛ -۴

د و تنھا در صورت نداشتن امکان عملی برقراری حکومت اسالمی به حکم عقل نباید نظامات سیاسی را به ھم ز -۵

   xvii[17].شود مخالفت کرد با شخص می

   

   

   

  پی نوشتھا
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xviii[1]   داند می ١٣٢٠نویسندة کتاب بررسی و تحلیلی از از نھضت امام خمینی، زمان تألیف کتاب را پس از شھریور .

آقای ) ٨٢، ص١راه امام، چاپ ششم، ج تحلیل و بررسی از نھضت امام خمینی،، ١٣۵٩روحانی، سیدحمید (

آمیز به نقد کتاب کشف اسرار امام خمینی پرداخته است، در مورد تاریخ تحریر  توانگر نیز که با زبانی اھانت آلود و توھین

شود و وابستگی  در کتاب به مناسبتی و برای تمثیلی سخن از گرانی و نایابی کاالھا می: نویسد کتاب، اینچنین می

توان استنتاج  دارد، می و چون نویسنده موضوع را به شکل امری در زمان حال بیان می) ٨۶ص(ب به آثار جنگ این مطل

به رشتة تحریر درآمده  –ش .ھـ  ١٣٢۴تا  ١٣١٨یعنی بین سالھای  –ھای جنگ جھانی دوم  کرد که کتاب در سال

  :نویسد می) از کشف اسرار ١٩٣ص(در جایی دیگر . است

چون مرحوم آقا سید ابوالحسن » ...است) دام ظله(ع تقلید شیعه آقای آقا سید ابوالحسن اصفھانی، اآلن، مرج... «

درگذشته است، یقین است که کتاب کشف االسرار پیش از پایان  ١٣٢۴در سال ) ق.ھـ  ١٣۶۵تا  ١٢٨۴از (اصفھانی 

شود که ابتدا و انتھای زمان احتمالی  اشاراتی دیگر نیز در متن یافت می. ش نگاشته شده بوده است.ھـ  ١٣٢۴سال 

چھارده دوره : نویسد می ١٨١در ص(خمینی ] امام[سازد و آن این است که  تر می تحریر کتاب را روشنتر و مشخص

آن دورة تقنینی از مجلس شورای ملی را که در زمان نوشتن کتابش بوده است، دوره ...) انتخابات ایران ما گذشته و 

یابد، پس  ش پایان می.ھـ ٢٠/١٢/١٣٢۴شود و در  ش آغاز می.ھـ  ۶/١٢/١٣٢٢چون این دوره از . دکن چھاردھم ذکر می

ناآگاھی و  ،١٣۶٩توانگر، مرزبان . (کتاب موضوع سخن ما نیز به قطع و یقین در این فاصلة دو ساله نوشته شده است

 ٢٠و  ٢١، لندن، نوآوران، صص ھای سید روح اهللا خمینی، کتاب نخست کشف اسرار ، سیری در نوشتهپوسیدگی

  ) www. My own flag.Org: قابل دسترسی در سایت

xix[2]  از ) ی آرمانی، علمی و سیاسی امام خمینی نگاھی به زندگینامه(، حدیث بیداری، )١٣٨۶(انصاری، حمید

  ٢١٢تولد تا رحلت، تھران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ سی و دوم، ص

xx[3] ۴ھمان، ص  

  ٢٠۶- ٢٢٩ھمان، صص  [4]١ 

xxi[5] .او به یک تفکر . برد، تا مسأله، جنبة شخصی به خود نگیرد زاده نمی در این کتاب، امام، ھیچ نامی از حکمی

من اسمم را ننوشتم «: گوید ایشان بعدھا می. دھد که کتاب با نام او منتشر شود تازد و از سوی دیگر اجازه نمی می

در ) ره(و این تواضع خود موجب محبوبیت بیشتر امام خمینی. »شوم، ولی عکس آن شدخواستم معروف ب چون نمی

، ش ، ماھنامه شھروند امروز»اسرار کشف اسرار« ١٣٨٧باقی، عماد الدین،خرداد. ( میان طالب و علما گردید

  ) www .shahrrandemronz. Com: قابل دسترسی در سایت ۵۵ص  – ۴٩

xxii[6]  مرکز رقابت سیاسی و ثبات سیاسی در جمھوری اسالمی ایران) ١٣٨٢(خواجه سروی، غالمرضا ،

   ١٨٣- ١٨۴اسناد انقالب اسالمی، چاپ اول، صص 

xxiii[7]  ٨٢روحانی، پیشین، ص  

، دفتر قدمت و تداوم نظریة والیت مطلقه فقیه از دیدگاه امام خمینی) ١٣٧٧(اخوان کاظمی، بھرام [8]١ 

  ۶٣صھای سیاسی، چاپ اول،  مطالعات و بررسی

xxiv[9] ٨٢ھمان، ص  
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xxv[10] .ھای ضد استعماری است که به عنوان مبارزه منفی تلقی می شود، اگر  ھا و رژیم تحریم آنچه در دست دولت

لیکن مبارزه را در . تواند در پیشبرد جنبش و مبارزه نقش به سزایی ایفا کند با مبارزات مثبت مردمی ھمراه باشد، می

ھای عمومی را در دست خود دارند،  ھا، تمام زندگی مردم و نیازمندی طی که رژیمآن خالصه کردن، آن ھم در شرای

  . تواند مؤثر باشد عالوه بر آنکه عملی نیست نمی

  ٩۴- ٩۵روحانی، پیشین، صص  [11]١ 

xxvi[12]  ۵۵باقی، شھروند امروز؛ص   

xxvii[13]   شگاه فرھنـگ و اندیشـه   ، تھران، پژوھ)ره(سیر تطّور تفکر سیاسی امام خمینی) ١٣٨٣(لک زایی، نجف

    ١٢٨اسالمی، چاپ اول، ص

xxviii[14]  ، قدمت و تداوم نظریة والیت مطلقه فقیه از دیدگاه امام خمینی، دفتر مطالعات ) ١٣٧٧(اخوان کاظمی بھرام

  ۶٣-۶٧صص .ھای سیاسی، چاپ اول و بررسی

xxix[15]   ،۶٩-٧٠، صص ١٣٨٣لک زایی  

xxx[16]   ،٨٧-٩٠، صص ١٣٨٣لک زایی  

چھار سال رقابت ایدئولوژیک شیعه در ایران، تھران، مرکز اسناد انقالب اسالمی، )١٣٨٣(حسینیان، روح اهللا ،   [17]١ 

  ۶٠۴-۶٠۶چاپ اول صص 
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