
 

  

7 

  سياست متعاليه
  سومسال  
  يازدهمشماره  
  94زمستان  

  و) ره(امام خميني
  ي سياسيفلسفه
  واليت فقيه؛(انتظار 

  )دولت انتظار
  )26تا  7(

  سياسي انتظار ي و فلسفه) ره(امام خميني
  )واليت فقيه؛ دولت انتظار(

  ∗زادگانداود مهدوي
  7/8/1394 :تاريخ دريافت
  6/12/1394 :تاريخ تأييد

  
  چكيده

 شدن ي مذهب اماميه است كه به انضمام طوالني هاي رئيسه غيبت و انتظار فرج از آموزه
. ي سياسي اماميه شده است اي از شبهات در انديشه ي پاره برانگيزاننده) عج(غيبت امام زمان
ي  ي غيبت از فلسفه همواره در اين دوران مطرح بوده كه آيا اماميه در دوره  اين سوال مهم

ي سياسي است؟ التفات و پاسخ امام  كند، يا منكر هرگونه فلسفه سياسي خاصي دفاع مي
تنها با تأسيس نظام جمهوري اسالمي، بلكه پيش از   اين پرسش اساسي را نهخميني به 

. ش بايد مالحظه كرد.ه 1323در سال  كشف اسرارخرداد و با نگارش  15شروع نهضت 
ي  فلسفه«ي ايشان، اماميه اساساً با هرگونه تفكر آنارشيستي مخالف است و از  عقيده بنابر 

نيست و در  )ع(ي حضور معصوم اي كه منحصر به دوره هكند؛ فلسف دفاع مي» سياسي امامت
ي  ي غيبت نيز از فلسفه مشروعيت واليت فقيه در دوره. ي غيبت نيز قابل اجراست دوره

فقيه را بايد معادل واليت بنابراين، برمبناي اصل امامت،. شود سياسي امامت ناشي مي
   .ي دانستعصر غيبت كبر» دولت انتظار«و » ي سياسي انتظار فلسفه«

  
   :كليدي هايواژه

  .ي سياسي امامت فقيه، فلسفهامام زمان، غيبت، انتظار فرج، امام خميني، واليت
  

   

                                                      
  و عضو انجمن مطالعات سياسي حوزه دانشيار پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ∗

)davood@ihcs.ac.ir.( 
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  طرح مسأله :مقدمه
 است؛، بحث از حكومت مطلوب اش فلسفه سياسي در ساحت نظري و انتزاعيبحث . 1

حال وقتي . باشددور  بوده و از هرگونه شرّ به دانيم كه خير ما حكومتي را مطلوب مي
وضع موجود را يا  ،حكومت مطلوب را با ساحت عين و وضع موجود مطابقت دهيم

، عمل اشتراوس. دانيم كنيم و يا مطابق با آن نمي مصداقي از آن حكومت مطلوب تلقي مي
هر عمل سياسي يا به قصد تغيير وضع «: گويد و ميسياسي را بر همين اساس تفسير كرده 

عمل  اشتراوس ي به عقيده. )1: 1387اشتراوس، (» يرد يا با هدف حفظ آنپذ موجود صورت مي
خوب است و آن دانشي كه اين معرفت را در  ي هخوب يا جامع ،سياسي معطوف به معرفت

سياسي معرفت به  ي بنابراين، فلسفه ؛)2: همان( ي سياسي است هگذارد، فلسف اختيار ما مي
زيرا  ؛سياسي باشد ي تواند بدون فلسفه ، زمان نميبا اين حساب. خواهد بودحكومت مطلوب 

قصد حفظ يا تغيير وضع  ، بهسياسي ي اي از زمان با تكيه بر فلسفه عمل سياسي در هر قطعه
عمل سياسي مبناي  ،اي از زمان فاقد فلسفه سياسي باشد اگر قطعه پذيرد و ميموجود انجام 

 ي عمل سياسيِ فاقد فلسفه :توان گفت ميلذا . خواهد دادفلسفي و عقيدتي خود را از دست 
  ها آنارشيست ي عقيده ييا بايد پذيرا ؛سياسي عاريتي روي آورد ي سياسي يا بايد به فلسفه

اساساً به دليل  ؛ زيراهر دو فرض باطل است. باشد ـ عدم ضرورت حكومت اعتقاد بهـ 
سياسي شده  ي سفهآنارشيستي است كه عمل سياسي مبتني بر فل ي دوري گزيدن از عقيده

فلسفه سياسي را تالش معرفتي براي توجيه مشروعيت فرمانروايي  نيز جين همپتن. است
از  ،سياسي را ي رايج فلسفه ي چهار نظريهدانسته و ها  سياسي در مقابل قول آنارشيست

فصل : 1380همپتن، (ها، مورد بررسي قرار داده است  جهت توان كنار زدن استدالل آنارشيست
انجام داد، و از سياسي خاصي  ي از سويي عمل سياسي را مبتني بر فلسفه  توان، پس نمي .)اول

سياسيِ عاريتي  ي بطالن فلسفهبا اين وجود، . شدهاي آنارشيستي  پذيراي آموزه سوي ديگر
ماند و  سياسي عاريتي پايدار نمي ي زيرا حاكميت سياسي بر مبناي فلسفه ؛هم واضح است

 ،سياسي حاكم ي عاريتي از ذات انديشه ي فلسفه. ي آن متزلزل خواهد بودها همواره پايه
كه هرگز با  مضافاً اين. افتد ناشي نشده است و در نتيجه اعتقاد جدي براي آن اتفاق نمي

عمل . نمودتحريك  سياسي را به قصد تغيير وضع موجودتوان عمل  عاريتي نمي ي فلسفه
 نيز سياسي عاريتي ي فلسفه و لرزان قادر به مبارزه با قدرت متصلّب موجود نيست سياسيِ
سياسي  ي بايد رهبر انقالبي به فلسفه. كند اي روشن براي عمل سياسي ترسيم نمي آينده
 كه ؛ در حاليجزم و ايمان راسخ داشته باشد تا قادر به بسيج سياسي مردم شود  مختار،
بنابراين،  .كند را از رهبر انقالبي دريغ مي يين جزم و ايمان راسخسياسي عاريتي چن ي فلسفه
 ي ناگزير از فلسفه ملتزم باشيم،آنارشيستي  ي به جدايي عمل سياسي از عقيدهنسبت اگر 
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سياسي عاري باشد و البته با  ي تواند از فلسفه اي از زمان نمي هيچ قطعه. خواهيم بودسياسي 
بلكه بايد عمل سياسي  ؛توان عمل سياسي را توجيه كرد نمي اي نيز سياسي ي هر فلسفه
  .ي مختار باشد ات انديشهمنبعث از ذ

با هرگونه آموزه و شود؛ لذا  شمرده ميركن اسالم نزد اماميه امامت و واليت  اساساً. 2
آنارشيستي مخالف است و عمل سياسي معطوف به چنين اعتقادي را نامشروع و  ي عقيده

آيات زيادي از قرآن كريم بر  بنابر ديدگاه علماي اماميه، .داند مي يمخالف تعاليم اسال
ذيل پانصد و بيست ) ق1107م (مرحوم بحراني براي نمونه،  ؛دنواليت و امامت داللت دار

بر داللت اين آيات بر اصل واليت  را مبنيمعصومين ي  ائمهاز  متعدديو يك آيه، روايات 
از . )ق1428حسيني بحراني، الهداية القرانية الي االمامية، ( است گردآوري و نقل كرده و فروعات آن
اهللا ناصر  تأليف آيت» آيات واليت در قرآن«ب توان به كتا مي نيز معاصرآثار انديشندان 

محمد بن يعقوب تأليف  »الكافي«هاي روايي اماميه، مانند  كتاب. نمودمكارم شيرازي اشاره 
به اين » كتاب الحجه«عنوان تحت  بخشي رادر بخش اصول اعتقادات، ) ق329م ( كليني

بر لزوم امامت و متعددي ، روايات آن ذيل ابواب مختلفموضوع اختصاص داده است كه 
حسين  ها، روايتي به نقل از ي آن از جمله. اند تصريح نمودهروي زمين بر وجود حجت خدا 

آيا ممكن است در زمين امام نباشد؟  :پرسد مي )ع(ادقاز امام ص است كه بن أبي العالء
چنين در اين كتاب روايت ديگري از  هم. )1ح/1/178: ق1405كليني، (. خير: فرمايد حضرت مي
شده كه پيوسته براي خداوند در روي زمين حجتي است با اين مضمون نقل  )ع(امام صادق

عن أبي «: سوي راه خدا فراخواند را بهرا به مردم بفهماند و مردم كه حالل و حرام خداوند 
ما زالت األرض الّا و هللا فيها الحجة، يعرِّف الحالل و الحرام و يدعوا الناس : قال )ع(عبداهللا

ي متعال روايت شده كه خدا) ع(باز از امام صادق. )3ح/1/178: همان(» الي سبيل اهللا
: قال )ع(عبداهللا عن ابي«: ادل وانهدامام ع بدونكه زمين را  بزرگوارتر و واالتر است از اين

علماي اماميه به . )6ح/1/178: همان(» إنّ اهللا أجلُّ و أعظم من أن يترك األرض بغير امام عادل
ضرورت و وجوب امامت مربوط به حث ابمشان  هاي كالمي پيروي از معصومين در كتاب

در دو كتاب ) ق436- 355(الهدي  كه سيد مرتضي علم چنان اند؛ مطرح كردهتفصيل  را به
از . وجوب امامت بحث كرده است ي درباره »الذخيرة«و  »الشافي في االمامة«سنگ  گران

اهللا سيد  تأليف آيت» حاكميت در اسالم«تاب توان به ك مينيز ميان علماي معاصر شيعه 
به هر روي، وجوب و ضرورت وجود امام در هر . محمدمهدي موسوي خلخالي اشاره كرد

سياسي  ي ماند كه اماميه از فلسفه بنابراين، ترديدي باقي نمي. مسلّمات اماميه استعصري از 
بلكه  ؛حكومت، امر ضروري جامعه است ولي نه هر نوع حكومتي. كند معيني دفاع مي

  .صرفاً شكل خاصي از حكومت، مطلوب است
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زمان عده، در اين قاكند كه  كلي مهمي را بازگو مي ي قاعده ،شده ي دومِ گفته مقدمه
سياسي در آن  ي اي از زمان وجود ندارد كه فلسفه هيچ قطعه و سياسي نيست ي فاقد فلسفه

 روايت شده )ع(از حضرت علي. گريزي از واليت ندارند ، جوامع. ضرورت نداشته باشد
و و يستمتع فيها الكافر  أَو فاجرٍ يعمل في إمرَته المؤمنو إنّه البد للناس من اميرٍ برٍّ «: است

يبلِّغ اهللا فيها األَجل و يجمع به اَلفيئ و يقاتل به العدو و تأمن به السبل و يؤخذُ به للضعيف 
كار،  تبهمردم را حاكمي بايد نيكوكار يا  ؛»من القوي حتي يستريح به برُّ و يستراح من فاجر

گاه كه  رد، تا آنخود ب ي هو كافر بهر ايمان كار خويش كندتا در حكومت او مرد با
حكومت او مال ديواني را فراهم  ي در سايه. رسد و مدت هر دو در رسد حق سر ي وعده

نيروي او حق ناتوان را از توانا  ن سازند و بهها را ايم آورند و با دشمنان پيكار كنند و راه
اند كار در امان م بستانند، تا نيكوكردار روز به آسودگي به شب رساند و از گزند تبه

 ،هيچ زماني نيست كه حكومت ضرورت نداشته باشد .)40/39خ: 1372ي شهيدي،  البالغه، ترجمه نهج(
بر ما  يفاجر فت اكنون كه فرمانروايتوان گ نمي. حتي اگر آن فرمانروا فاجر و فاسق باشد

عدم (آنارشيستي  ي سياسي شست و به عقيده ي پس بايد دست از فلسفه ،كند حكومت مي
 ي گفته در مقابلاين سخنان را  )ع(از قضا، اميرالمؤمنين. رو آورد) ومتضرورت حك

آنان در اين . كردند مردم را به عدم ضرورت حكومت دعوت ميكه  ندا هخوارج ابراز داشت
ي آن  درباره )ع(كردند كه امام علي اي استفاده مي ي حق  فراخوان سياسي از سخن و آموزه

بها الباطل نعم انه الحكم الّا هللا و ليكن هؤُالء يقولون الإمرةَ اال كلمة حق يراد «: دفرمودن مي
ليكن   خدا نيست، جز از آنِ ؛ آري حكم سخني است حق كه بدان باطلي را خواهند ؛»هللا

 ي گيري از آموزه خوارج با بهره .)همان( فرمانروايي را، جز خدا روا نيست اينان گويند
كه  ، در حاليدكردن نفي حكومت را استنتاج مي »حاكميت از آن خداوند است«درست 

حتي اگر ظالمي از روي زور و غلبه بر  ؛هيچ زماني نيست كه گريزي از حكومت باشد
  .م را نفي كرد، نه اصل حكومت رابايد حاكم ظالدر واقع، . مردم حكومت كند

از حضرات  1.اصول اعتقادي اماميه است وغيبت و انتظار فرج، جز ي آموزه. 3
شده  يغيبت سفارش زياد ي در دوره )عج(به انتظار فرج حضرت حجتنسبت معصومين 

روايات زيادي » الدين و تمام النعمه كمام «كتاب باب پنجاه و پنجم در  شيخ صدوق. است
جمله روايتي است از رسول  ؛ از آنحضرت نقل كرده استآن در ثواب انتظار فرج 

                                                      
ابن ابي زينب،  ،شيخ طوسي، كتاب الغيبة؛ نعماني: براي آگاهي از اصل اعتقادي غيبت رجوع كنيد به .1

اهللا، منتخب األثر، امامت و مهدويت؛  ، لطفالثاقب؛ صافي گلپايگاني ميرزاحسين، نجم ،الغيبة؛ طبري نوري
 .سيد محمد، تاريخ غيبت كبري ،صدر
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: 1363صدوق، (» متي انتظار الفرج من اهللا عزّ و جلّافضل اعمال اُ«: دودنفرمكه  )ص(اهللا
المنتظر ألمرنا كالمتشحط «: استروايت شده  )ع(از اميرالمؤمنين عليچنين  هم .)3ح/2/644

منتظر امر ما مانند كسي است كه در خون غلطيده باشد در راه خداوند  ؛»باهللا في سبيل اهللا
  1.)6ح/2/645: همان(

توانسته است در طول تاريخ اسالم، » امامت«سياسي قيم و محكم ي  تشيع با فلسفه
ي غيبت و  وصف، ممكن است آموزه حيات سياسي شكوهمندي را تجربه كند؛ با اين

ي سياسي اماميه موجب  در فلسفه ـ ي كالمي تشيع است كه جزيي از انديشه ـ انتظار فرج
ن اين دو، يكي را انتخاب كرد؛ در براي مثال گفته شود بايد از ميا. ترديد و اخالل شود

  .ي سياسي و غيبت ناممكن است كه جمع ميان فلسفه حالي
نيز حكومت  ؛اي از زمان فاقد امام نيست تر بيان گرديد كه از نظر اماميه، هيچ قطعه پيش

 ي توان زماني را فاقد فلسفه نميسو  پس از يك. هميشگي است يبراي جوامع بشري ضرورت
اي از زمان است كه حجت خدا  غيبت قطعه ي از سوي ديگر، دوره ؛سياسي تصور كرد

به و پس با غيبت، انشقاقي در زمان اتفاق افتاده . كند حاضر نيست و بر مردم حكومت نمي
توان  مي ،انشقاق در زمان ي طرح مسألهآيا با . حضور و غيبت تقسيم شده است ي دو دوره

صرفاً سياسي امامت را  ي و فلسفهجيه كرد توسياسي در عصر غيبت را  ي فقدان فلسفه
 ترتيب، بدين آيا !؟ها سياسي براي همه دوران ي نه فلسفه ؛دانست ختص عصر حضورم

غيبت، ضرورت امامت را به عصر حضور حجت خدا در ميان مردم محدود  ي آموزه
سياسي  ي در ظاهر امر، فلسفه !؟شود غيبت نمي ي ند و مانع از جريان امامت در دورهك نمي

به حفظ يا  ي سياسي زيرا فلسفه ؛غيبت و انتظار فرج قابل جمع نيست ي امامت با آموزه
ولي انتظار فرج همگان را به سكوت و عدم اقدام  ،كند تغيير حاكميت سياسي دعوت مي

ممكن است چنين توهمي با برخي روايات انتظار  !خواند مي عليه يا له حاكميت سياسي فرا
عن ابي «: نقل كرده است )ع(يتي كه نعماني آن را از امام صادقمانند روا ؛تقويت شودنيز 

كفُّوا ألسنتكم و ألزموا بيوتكم، فأنّه اليصيبكم أمرٌ تخصون به أبدا و  :أنّه قال )ع(عبداهللا
هايتان  هايتان را نگاه داريد و در خانه زبان ؛»يصيب العامه و ال تزال الزيدية و قاء لكم أبدا

بلكه همگاني باشد و  ،گيرتان نشود كه هرگز كاري كه مخصوص شما باشد دامن بنشينيد
  .)28: 1390نعماني، (همواره زيديه سپر شما باشند 

                                                      
اهللا، امامت و  صافي گلپايگاني، لطف: براي آگاهي از بحث قرآني پيرامون انتظار فرج رجوع كنيد به .1

 .1/351: 1388مهدويت، 
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انشقاق «و » ي انتظار فرج آموزه«و » ي سياسي امامت فلسفه«در هر حال اين تصور كه 
. ي جدي بوده استا ديگر نيستند، براي برخي انديشمندان مسأله قابل جمع با يك» زمان

ي سياسي يا انتظار  فلسفه(گروهي حكم به ضرورت انتخاب يكي از دو طرف تعارض 
كنند اين انتخاب  اند ولي تصور مي الظاهر چنين حكم نكرده اند؛ برخي نيز علي داده) فرج

ها، دعوت شيعيان به گذار  اتفاق افتاده است؛ گروه ديگري نيز وجود دارند كه انتخاب آن
با توجه به سه ديدگاه يادشده اكنون جاي . ي غيبت است ي سياسي امامت در دوره فهاز فلس

ي  ي غيبت موجب فاصله گرفتن فقه سياسي اماميه از فلسفه اين پرسش است كه آيا آموزه
ي سياسي  كه براي ماندگاري فقه سياسي، بايد سراغ فلسفه طوري شود، به سياسي امامت مي

ي سياسي فقه  چنان فلسفه انشقاق فكري اتفاق نيافتاده و امامت هم كه جايگزين باشيم؛ يا آن
ي سياست ادامه خواهد  چون گذشته به تأثيرات خود در حوزه و هم باقي ماندهسياسي اماميه 
چه مسلم است، سه تلقي ذكرشده هيچ  هاي جديدي را خواهد گشود؟ آن داد و افق

هايي را  حل روني فقه امامي چنين راهي اماميه ندارند و منطق د جايگاهي در انديشه
اما . وجه مشترك هر سه ديدگاه در پذيرش اصل مسأله و استقبال از آن است. تابد برنمي

كند كه بايد تعارض  اي نگاه مي مثابه مسأله ي امامت و غيبت را به فقه سياسي اماميه دوگانه
رو، علماي اماميه در صدد از اين . كه به استقبال آن رفت ظاهري آن را حل كرد، نه اين

هاي ديني  در اين ميان، گروهي از علما كه با انگيزه. اند آمده گويي به اين مسأله بر پاسخ
ي مذكور  بودند، بيش از ديگران خود را ملزم به حل مسأله  ي سياست شده وارد صحنه

هاي  و گفته از فرمايشات. است )ره(ي اين گروه امام خميني ترين چهره دانستند؛ برجسته مي
گويي به اين مسأله از آن حيث براي آن بزرگوار  ايشان نيز كامالً آشكار است كه پاسخ

تالش   از اين رو، در ادامه. شد اهميت داشت كه به بسيج سياسي نيروهاي مذهبي منتهي مي
 .ي مهم را بازخواني كنيم به اين مسأله )ره(خواهيم كرد پاسخ امام خميني

  سألهالتفات علما به م
االعتقاد موجب  ايمان و ضعيف براي شيعيان سست )عج(طوالني شدن غيبت امام عصر

ي جعفري بوده  تزلزل فكري و ترديد، و براي مخالفين موجب طعن و ايراد بر مذهب حقّه
 است؛ لذا علماي اماميه از همان اوايل غيبت در صدد تقويت باور و رفع ترديد شيعيان و رد

ي غيبت، آثار ماندگاري تأليف  ي بزرگان شيعه كه درباره همه. اند مدهمطاعن مخالفين برآ
محمد بن : براي نمونه. اند شان به اين مسأله پرداخته و اشاره نموده اند، در پيشگفتار اثر كرده

الدين  كمال«در  شيخ صدوقو  ـمعروف به غيبت نعماني  ـ» الغيبه«در كتاب  ابراهيم نعماني
غرض از تأليف اثرشان را دفع شبهات » الغيبه«در كتاب  شيخ طوسيو » النعمه و تمام
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  )دولت انتظار
  )26تا  7(

مثابه تكليف  ي اين حضرات، اين اقدام را به همه. اند ي غيبت بيان كرده پيرامون آموزه
  :گويد نعماني در پيشگفتار كتاب خود مي. اند مصرح دانسته

اند  كردهبه اين برخورديم كه امر  ي راستين و در بين روايات منقول از ائمه
چه كه ديگران را  اي از دانش عطا فرموده و برآن كسي را كه خداوند بهره

چه را بر برادران  كه آن به اين) مأمور است(هرگز بدان راه نيست آگاه ساخته 
ها آنان را  ها و حيرت ديني او مشتبه گشته، برايشان روشن كند و در سرگرداني

سوي روشنايي  اي ترديد و دودلي بهبه راه راست و درست هدايت كند و از ور
  . )34: 1390نعماني، ( يقين بيرون كشد

اهميت ادامه داشته، بلكه غيبت تا به امروز  ي فع شبهات از آموزهر ي هتنها دغدغ نه
مدرن و زيرا وضعيت جديد جهان اسالم  ؛شده استنيز موضوع در روزگار اخير دوچندان 

اماميه در ايران و عراق را بيش از گذشته وادار به علماي  ،ها ملت ـ و سكوالر شدن دولت
در نتيجه، اين گروه از علما خود را بيش  نموده، وسياست و جامعه  ي حضور فعال در عرصه

 ي بزرگانِ وارد در صحنه ي پاسخ عام همه. اند دانستهگويي  به پاسخاز ديگران مكلّف 
 ي و هيچ تمايزي ميان فلسفه غيبت است ي سياسي آن است كه اين ورود مقتضاي آموزه

، )ق1313- 1234(ميرزاي شيرازي بزرگ براي مثال؛ . سياسي امامت و غيبت وجود ندارد
گونه  كه اينداند  ميويژه شيعيان، حاضر و ناظر  را بر اعمال مسلمين، به )عج(امام عصر

تنباكو و  بسم اهللا الرحمن الرحيم؛ اليوم استعمال«: كند ميفتواي تحريم تنباكو را صادر 
. )118: 1377اصفهاني كرباليي، (» است )ع(توتون بأي نَحوٍ كان در حكم محاربه با امام زمان

رغم  علي )عج(رفت كه به امام زمان شمار مي اكو در آن دوره، نهضتي سياسي بهتحريم تنب
 . غيبت آن حضرت پيوند خورده بود

   )ره(پاسخ امام خميني
توان به دو  ي سياسي در عصر غيبت را مي ز فلسفهبه پرسش ا )ره(پاسخ امام خميني

زمان اول به پيش از تأسيس حكومت اسالمي، حتي قبل از آغاز . مقطع زماني تقسيم كرد
گردد؛ مقطع دوم نيز به بعد از تأسيس نظام اسالمي مربوط  نهضت اسالمي ايشان باز مي

بوده و  )ره(فكري امام خميني ي ي سياست و غيبت از ديرباز مشغله بنابراين، مسأله. شود مي
ي مكتوب  سابقه. اند باره در زمان تأسيس حكومت با اين مسأله مواجه نشده ايشان به يك

. گردد باز مي» كشف اسرار«نيز به كتاب  )ره(اين بحث در تاريخ تفكر سياسي امام خميني
» ار هزار سالهاسر«ي  تر از دو ماه و در پاسخ به كتابچه ايشان اين كتاب را در مدتي كم

شهري نگاشته  زاده فرزند شيخ مهدي حكَمي مشهور به پايين اكبر حكمي فردي به نام علي
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اهللا حاج شيخ  هاي مقدس قم بود كه وقتي آيت زاده يكي از چهرهپدر حكمي. است
 .)45: 1386جعفريان، (طور موقت در منزل وي اسكان يافت  عبدالكريم حائري وارد قم شد، به

او . خواند رفت و روضه مي ي رضويه منبر مي اي معمم بود و در مدرسه زاده طلبه حكَمي
وآمد به تهران و ارتباط با كسروي، انحراف فكري پيدا كرد و از  تدريج در اثر رفت به

ي  گيري فعاليت مجدد روحانيت در عرصه  شكل. اصالحات مذهبي رضاشاه دفاع نمود
شدت با حضور مذهب و  و تجددخواهي كه به گري وهابي سياست، براي جريان شبه

كار هجمه عليه  كننده بود؛ از اين رو، دست به روحانيت در سياست مخالف بودند، نگران
  : تشيع شدند

اي از حلقات فعاليت عليه  عنوان حلقه زاده كتاب اسرار هزار ساله را به حكمي
. شاه تأليف كردتر در دفاع از اصالحات مذهبي رضا شعائر مذهب شيعه و بيش
ي شاه آغاز شده و كساني چون سيداسداهللا خرقاني،  اين حركتي بود كه از دوره

اين . شريعت سنگلچي و سپس خود كسروي و جمع كثيري مروج آن بودند
گري كسروي، پس از سفر حاج آقا حسين قمي در سال  كتاب و نيز شيعي

سروصداي فراوان و  زيرا سفر ياد شده همراه با. به ايران نوشته شد 1322
در . داد ي جديد را مي جامعه استقبالي گسترده بود و نويد بازگشت تشيع سنتي به

اهللا قمي پاسخ مثبت داد  هاي آيت همين سفر بود كه دولت سهيلي به درخواست
  .)46: 1386جعفريان، ( و اجباري بودن كشف حجاب را لغو كرد

ي اسرار هزارساله، در سال  فاصله چند ماه پس از انتشار كتابچه به كشف اسراركتاب 
در مقدمه به اين نكته اشاره كرد كه آتش  )ره(امام خميني. ش نوشته شد1323/ق1363

فتنه، جهان را فراگرفته است و ملل عالم در صدد دوري گزيدن از آن هستند و انتظار اين 
خرداني چند  بينم كه در اين روزها بي السف ميا مع«است كه نخبگان ايران نيز چنين كنند؛ 

جويي و تفرق كلمه  انگيزي و فتنه پيدا شده كه با تمام قوا نيروهاي خود را صرف در فساد
ناچاري دست خود را  خيز به كنند؛ امروز كه دنياي آتش و برهم زدن اساس جمعيت مي

كند  عنوي استمداد مياطراف دين و روحانيت دراز كرده و خواهد كرد و از نيروهاي م
داري و روحانيت را برخود الزم دانسته بدون آن  دين و دين بعضي از نويسندگان ما حمله به

هاي ننگين خود اوراقي را سياه  انگيزي داشته باشند، با قلم كه خودشان نيز مقصودي جز فتنه
  .)2: ق1363خميني، (» اند بين توده پخش كرده

در مقام به راه انداختن ترديد ميان امامت و غيبت برآمده و زاده در كتابچه خود  حكَمي
وي كامالً آگاه است كه موضوع . پرسش از فرض امامت در غيبت را طرح كرده است

آيد؛ از اين  الشرايط با فرض امامت در عصر غيبت، جور در مي نيابت فقيه و مجتهد جامع
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تهد در زمان غيبت نايب امام مج«: كند كه گونه مطرح مي رو، پرسش پنجم خود را اين
است، راست است يا نه؛ اگر راست است حدودش چيست؟ آيا حكومت و واليت نيز در 

: اي را بيان كرده است پيش از پاسخ به اين مسأله مقدمه )ره(امام خميني» آن هست يا نه؟
بشر  ي تواند بكند آن است كه در ميانه كس انكار آن را نمي از احكام روشن عقل كه هيچ«

ها و واليت و  نامه ي بشر نيازمند به تشكيالت و نظام قانون و حكومت الزم است و عائله
جايي و هميشگي  ايشان اين سنت الهي را همه .)229: همان(» هاي اساسي است حكومت

توان فرض كرد كه امامت و  بنابراين، هيچ مقطعي از زمان را نمي. )233: همان(دانسته است 
فقيه و مجتهد با نگاه . داشته باشد، حتي زمان ما كه زمان غيبت استحكومت ضرورت ن

كند و هرجا حذف قانون  گزارانش نظارت مي عرضي به حكومت، بر اعمال شاه و كار
چون عرف پذيراي حاكميت الهي واقعي نيست و از . دهد اسالم باشد، به آنان تذكر مي

هاي عرفي مخالفت  اكميتطرفي هم حكومت ضروري است، فقيه با اصل و اساس ح
  :ورزد نمي

البته تشكيالتي كه براساس احكام خدا و عدل الهي تأسيس شود بهترين 
هم با ] فقيهان[ها  پذيرند اين ها نمي تشكيالت است لكن اكنون كه آن را آن

هم  اين نيمه تشكيالت هيچگاه مخالفت نكرده و اساس حكومت را نخواستند به
شخص سلطاني مخالفت كردند، مخالفت با همان بزنند و اگر گاهي هم با 

شخص بوده از باب آن كه بودن او را مخالف صالح كشور تشخيص دادند؛ 
مخالفتي ابراز ] روحانيت[وگرنه با اصل اساس سلطنت تاكنون از اين طبقه 

  .)236: ق1363خميني، ( »نشده
ادي بر انحصار روايات زي. فقيه است واليت در عصر غيبت از آنِ ،اما از نگاه ديني
امام خميني برخي از اين روايات را ذكر  كه دنغيبت داللت دار ي واليت فقيه در دوره

و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها « )عج(مثالً در توضيح توقيع شريف امام زمان. كند مي
پس «: گويد مي )484: 1363وق، صد(» الي رواة احاديثنا فانهم حجتي عليكم و أنا حجة اهللا عليهم

معلوم شد كه تكليف مردم در زمان غيبت امام آن است كه در تمام امورشان رجوع كنند 
ها را حجت خود كرده و جانشين خود  ها كنند و امام آن به راويان حديث و اطاعت از آن

طور  ا اينجانشين بودن فقيه ر ،ايشان ذيل روايت ديگر. )237: ق1363خميني، ( »قرار داده
اش آن است  معني ،اگر حاكمي كسي را جانشين خود معرفي كرد«: توضيح داده است كه

عمر بن  ي چنين ذيل مقبوله هم .)238: همان( »كه بايد كارهاي او را در نبودش انجام دهد
در اين روايت مجتهد را حاكم قرار داده و رد او را رد امام و رد امام را رد «: گويد حنظله مي

بنابراين، مشروعيت واليت فقيه . )238: همان(» دا و رد خدا را در حد شرك به خدا دانستهخ
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 عصر و زماني از آنِ حكومت در هر. از اصل امامت گرفته شده است و نه از طريق ديگر
واليت فقيه در عصر غيبت با هر عنواني غير از امامت، . امام يا جانشين امام است

  .ي سياسي در عصر غيبت است چنان فلسفه ت، همامام و مشروعيت ندارد
عن  :مانند. اند ي سياسي در عصر غيبت كه موهم نفي فلسفهاند  نيز روايت شده ياحاديث
» كل راية ترفع قبل قيام القائم فصاحبها طاغوت يعبد من دون اهللا«: قال) ع(ابي جعفر

ن فقال الدخول في اعمالهم و سألته عن عمل السلطا«: و نيز روايت )25/114: ق1403مجلسي، (
كه  ـ هر دو روايت را )ره(امام خميني. »العون لهم و السعي في حوائجهم عديل الكفر

در و نقل كرده  ـ اش آورده زاده براي نفي شرعي فعاليت سياسي فقيهان در كتابچه حكَمي
گونه احاديث را ناظر به عزم سياسي براي تشكيل  ايشان اين. ديآ ميبرها  آن بهمقام پاسخ 

معناي . دهند مياحتمال را حكومت الهيِ عادالنه ندانسته و در تفسير روايت اول، دو معنا 
؛ يعني است )عج(اول آن است كه روايت مربوط به خبرهاي ظهور حضرت حجت

معناي دوم پيشگويانه . دنا د، باطلنشو عنوان امامت قبل از قيام قائم برپا مي هايي كه به علم
باطل و  ،كنند شوند، چون به وظايف الهي خود عمل نمي هايي كه برپا مي يعني علَم ؛است

. )285: ق1363خميني، (پس اين حديث هيچ ربطي به تشكيل حكومت عادالنه ندارد . ندا طاغوت
فاقد  ،تهافكني كه به اين روايت تمسك جس شبهه ي معتقد است نويسنده )ره(امام خميني

  :الحديث است فقه
بيند كه هميشه امامان  اگر كسي جزيي اطالع از اخبار ما داشته باشد، مي

دانستند و با  هاي زمان خود را حكومت ظالمانه مي شيعه با آن كه حكومت
كردند، در راهنمايي براي حفظ كشور  دانيد سلوك مي طورها كه مي ها آن آن

  .)285: همان( كردند ي كوتاهي نميهاي فكري و عمل اسالمي و در كمك
ناظر بر حكومت عادله در عصر غيبت  ،خالصه، اين دسته از روايات اعانت بر ظالم

  : شود نمي
شناس باشد و تشكيالت اگر برطبق حكم خود و اساس  دولت اگر وظيفه

شناس باشند و دزد و قاچاق  حكومت اسالمي باشد و كارمندان دولت اگر وظيفه
طبق قانون رسمي مملكت كه قانون اسالم است رفتار كنند، نه آن نباشند و بر

  .)302: همان( اند دولت ظالم است و نه آن كارمندان اعانت به ظلم و ظالم كرده
كه در  تمام اين مطالب را در شرايط غيبت مطرح كرده است؛ چنان )ره(امام خميني

  :فرمايد مي) ضرورت حكومت و حاكميت از آن خدا(شان  بندي مقدمه بحث جمع
اين قانون براي همه و براي هميشه است و اما حكومت در زمان پيغمبر و 

شر ي ب ها را بر همه ها است كه خدا با نص قرآن اطاعت آن امام با خود آن
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چه مورد بحث ما است،  واجب كرده و ما اكنون كار به زمان آن نداريم و آن
  .)233: همان( اين زمان است

ي سياسي مجتهد همان امامت  شود، فلسفه مي )عج(كه مجتهد نايب امام زمان يعني زماني
 .ي امام راحل پديد نياورد گذشت زمان نيز هيچ تغييري در اين عقيده. است، نه چيز ديگري

ي سياسي امامت به راه افتاد و ايشان برابر ظلم استبداد  با فلسفه 42نهضت پانزده خرداد سال 
، هنگام تبعيد در نجف  )ش1348(ها بعد،  سال )ره(امام خميني. و استعمار ايستادگي كردند

اشرف، بحث واليت فقيه را به سياق گذشته مطرح كردند؛ با اين تفاوت كه عزم ايشان 
  .تر شده بود تر و قوي حكومت اسالمي بيش براي تشكيل

مفروض اصلي امام راحل در بحث واليت فقيه آن است كه اجراي احكام اسالمي 
اين حرف «: نيست )ص(ضرورت هميشگي دارد و منحصر و محدود به زمان رسول اكرم

پذير يا منحصر و محدود به زمان يا مكاني است، برخالف  كه قوانين اسالم تعطيل
ي حيات رسول  چه در دوره به ضرورت شرع و عقل آن. »ت اعتقادي اسالم استضروريا
دستگاه اجرا  الزم بوده، يعني حكومت )ع(طالب ابي بن و زمان اميرالمؤمنين علي )ص(اكرم

ي امام  به عقيده .)18: 1377خميني، (» و اداره، پس از ايشان و در زمان ما نيز الزم است
حكومتي و هرج و مرج  ضروري را معتقد نباشد، وضعيت بي اگر كسي اين امر )ره(خميني

تنها نامعقول است، بلكه بدتر از اعتقاد و اظهار به  چنين اعتقادي نه. را پذيرفته است
  :شدن اسالم است منسوخ

تواند بگويد ديگر الزم نيست از حدود و ثغور و تماميت  هيچ كس نمي
ت و خريد و خراج و خمس و ارضي وطن اسالمي دفاع كنيم؛ يا امروز ماليا

 زكات نبايد گرفته شود؛ قانون كيفري اسالم و ديات و قصاص بايد تعطيل شود
  .)19: همان(

اكنون كه حكومت در دوران غيبت هم ضرورت دارد، آيا هر نوع حكومتي مطلوب 
لكن «: ضروري است) ص(اهللا همان شكل حكومت رسول )ره(است؟ از نظر امام خميني

موجود بود،  )عج(متي را كه در صدر اسالم تا زمان حضرت صاحب زمانآن خاصيت حكو
 .)39: همان(» براي بعد از غيبت هم قرار داده است

  بعد انقالبشرايط عقيدتي 
و تأسيس حكومت اسالمي با اكثريت قاطع رأي ) 1357بهمن (وقوع انقالب اسالمي 

. ، شرايط عقيدتي جديدي را براي شيعيان پديد آورد1358ملت ايران در دوازدهم فروردين 
اين . گذاري نظام سياسي است مقصود از شرايط عقيدتي جديد تصاحب قدرت سياسي و پايه



 

 

  فصلنامه
  علمي
  پژوهشي

18

دي برخي از شيعيان تغييراتي ايجاد كرده باشد؛ مانند شرايط ممكن است در اصول اعتقا
مباني «؛ يا تحول در »ماهيت باالصاله«به » ماهيت تبعي قدرت سياسي«تحول فكري از 

و مسايل » ي غيبت و انتظار فرج گيري از آموزه فاصله«و يا » مشروعيت قدرت سياسي
خي از نخبگان و نيروهاي گونه تحوالت فكري بعد انقالب اسالمي در بر اين. فكري ديگر

) 1368خرداد () ره(انقالب اتفاق افتاد؛ اين انحراف فكري بعد از رحلت امام خميني
ي  در دوران رهبري حكومت اسالمي همواره دغدغه )ره(امام خميني. آشكارتر گرديد

ايشان ضمن وقوف كامل بر شرايط عقيدتي جديد، نگران . سالمت فكري شيعيان را داشتند
هاي مختلف به تبيين مباني عقيدتي  فكري ناصواب بودند؛ از اين رو، در مناسبتتحوالت 

ترين مسأله براي ايشان  مهم. ها پرداختند حكومت اسالمي و دفع شبهات و كژ فكري
ي رهبري،  هاي ايشان در دوره از مجموع گفته. ي سياسي در عصر غيبت بوده است فلسفه
امام . روشني متوجه شد ي سياسي پيش از انقالب را به هتوان ثبات فكري و استمرار انديش مي

 ـي فقهي  شان بر همان مشي فكريِ برآمده از انديشه راحل تا آخرين لحظات عمر شريف
فلسفيِ اماميه باقي مانده بودند و شرايط عقيدتي جديد، تنها در تعميق فكر سياسي ايشان 

  .تأثيرگذار بوده است
اين . نكر آن الجرم هرج و مرج خواه استحكومت يك امر ضروري است و م

بر اداي  )ره(امام خميني. آور است و آن تكليف، تشكيل حكومت است ضرورت تكليف
گويد حكومت الزم نيست،  كه مي ما تكليف داريم؛ اين«: اين تكليف تأكيد زيادي داشتند

حكومت در ضرورت تشكيل . )21/15: 1379خميني، (» معنايش اين است كه هرج و مرج باشد
ايشان . ي نبوي است عالوه بر حكم عقل، برگرفته از سيره )ره(ي امام خميني انديشه
  :فرمايند مي

 و آورد مى جا به را خودش شخصى وظايف كه حالى عين در اكرم پيغمبر
 عالم انحاء به و داد حكومت تشكيل داشت، تعالى و تبارك خداى با ها خلوت
 بعد كردند دعوت و ديانت به كرد دعوت را مردم و فرستاد آدم دعوت، براى
  .)18/422: همان(  اجتماع به

حكومت اسالمي بنابر ضرورت حكم عقل و شرع برپا شده  )ره(از ديدگاه امام خميني
ي آنارشيستي است؛ زيرا  ايشان معتقدند كه تأسيس حكومت اسالمي در مقابل انديشه. است

ج و مرج خواه و منكر ضروريات عقل و ي سياسي باشد، هر كس كه فاقد فلسفه هر آن
ي سياسي اسالم با ساير  ايشان در همان آغاز رهبري با تاكيد بر تفاوت فلسفه. شرع است

  :فرمايند هاي سياسي مي فلسفه



 

  

19 

  سياست متعاليه
  سومسال  
  يازدهمشماره  
  94زمستان  

  و) ره(امام خميني
  ي سياسيفلسفه
  واليت فقيه؛(انتظار 

  )دولت انتظار
  )26تا  7(

هاي ديگر با  فرق مابين حكومت. حكومت اسالم حكومت الهي است
ه غلبه ك خواهند براي اين ها حكومت را مي حكومت اسالم اين است كه آن

ي ديگر؛ اسالم نيست؛  كنند بعضي بر بعضي و سلطه پيدا كنند يك عده بر عده
خواهد اهللا در  طوري است كه مي حكومت اهللا هم اين... اين منظورش نيست

خواهد سرباز مسلمان با سربازهاي ديگر فرق داشته  عالم پيدا بشود؛ يعني مي
  .)8/415: همان( باشد

پذيرفته است كه حكومت در دوران غيبت ضروري است و بدين ترتيب، امام خميني 
شود؛ لذا  اي مطلوب محسوب نمي حكومتي و هرج و مرج در هيچ دوره وضعيت بي

مطلوب نبوده است، در زمان كنوني  )ع(و ائمه اطهار )ص(اهللا گونه كه در زمان رسول همان
ي سياسي نيست، بلكه  هي غيبت فاقد فلسف تنها دوره پس نه. و عصر غيبت نيز نامطلوب است

حكومت واليت فقيه تأسيس يافته بر . ي سياسي متمايزي دارد كه اسالم فلسفه تر آن مهم
در  )ص(اهللا رسول. فلسفه سياسي اسالم، امامت است. ي همان فلسفه سياسي اسالم است پايه
آن ترين  ي سياسي امامت مأمور شدند كه مهم جاي دوران بعثت به آشكارسازي فلسفه جاي

هاي ماندگارشان  امام خميني در يكي از سخنراني. ي غدير خم بوده است اوقات، واقعه
ترين سند در  ايشان غدير را محكم 1 .ي سياسي امامت را تبيين كرده است فلسفه) 2/6/65(

ليكن غدير مثبت امامت سياسي است، نه امامت كلي معنوي؛ . اثبات امامت دانسته است
كه اميرالمؤمنين  آيد، حال آن دست نمي تكويني است و با انتصاب بهزيرا واليت كلي امر 

پس امامت . اي كه داشتند به امامت منصوب شدند دليل واليت معنوي در غدير به) ع(علي
  :در غدير يك امر سياسي است

است، اين است كه قابل نصب » جعل حكومت«ي  ي غدير، قضيه قضيه
يك چيزي نيست كه با نصب . نيست است، و الّا مقامات معنوي قابل نصب

اين مقام پيدا بشود، لكن آن مقامات معنوي كه بوده است و آن جامعيتي كه 
براي آن بزرگوار بوده است، اسباب اين شده است كه او را به حكومت نصب 

آورد و  ها مي بينيم كه در عرض صوم و صالت و امثال اين كنند؛ و لهذا مي
يتي كه در حديث غدير است به معناي وال. هاست واليت مجري اين

ي حكومت است؛  مسأله» مسأله«. است، نه به معناي مقام معنوي» حكومت«
  . )20/113: همان( ...ي سياست است  مسأله، مسأله

                                                      
ي حكومت  ي سياسي امام خميني، فصلنامه ير و سياست در انديشهزادگان، داود؛ غد مهدوي: ك.ر .1

 .، ش سوم1393اسالمي، پاييز 
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الشرايط در امامت سياسي با حضرات  از نظر امام خميني اگرچه فقهاي جامع
يا همان امامت تكويني مختص  مشاركت دارند، اما امامت كلي و معنوي )ع(معصومين
الشرايط داراي نيابت  است؛ در عين حال، در عصر غيبت كبري فقهاي جامع) ع(معصومين

  : در امر واليت سياسي هستند
است و ) ع(آيات و رواياتي وارد شده است كه مخصوص به معصومين«

ها شركت ندارند، تا چه رسد به مثل  فقهاء و علماي بزرگ اسالم هم در آن
الشرايط از طرف معصومين نيابت در تمام امور  هرچند فقهاي جامع. جانب اين

شرعي و سياسي و اجتماعي دارند و تولّي امور در غيبت كبري موكول به آنان 
به معصوم است است، لكن اين امر غير واليت كبري است كه مخصوص 

  .)19/403: همان(
ي  همان اندازه و در امور سياسي به) ع(واليت فقيه در امتداد واليت سياسي معصومين

كه اگر اذن شرعي فقيه نباشد،  طوري بخش هستند، به واليت سياسي معصومين، مشروعيت
   :شود حاكميت طاغوت مي

. شد، طاغوت استفقيه در كار نبا  چه فقيه در كار نباشد، واليت اگر چنان
جمهور با  اگر با امر خدا نباشد، رئيس. يا خدا، يا طاغوت؛ يا خداست يا طاغوت

وقتي غيرمشروع شد، طاغوت است؛ اطاعت . نصب فقيه نباشد، غيرمشروع است
   .)10/221: همان( او، اطاعت طاغوت است

ي غيبت كبري، عصر بالتكليفي نيست و ما  دوره )ره(بنابراين، از نظر امام خميني
اي براي  نسبت به امر سياسي تكليف داريم و آن برپايي حكومت اسالمي است، تا مقدمه

شيعيان در حال انتظار فرج، براي قدرت سياسي اسالم خدمت . باشد )عج(ظهور امام عصر
اسي امامت در عصر غيبت ي سي دليل اين تكليف، اعتقاد به فلسفه. )8/374: همان(كنند  مي

. استمرار امامت سياسي در غيبت، ما را به برپايي حكومت اسالمي تكليف كرده است. است
نهد و با تفسير انتظار فرج  ي سياسي امامت براي مقابله با ظلم و استبداد ارزش مي فلسفه

  : معناي دست روي دست گذاشتن مخالف است به
بايستد، در مقابل ظالم بايستد و مشتش  ارزش دارد كه انسان در مقابل ظلم«

قدر ظلم زياد بشود، اين ارزش  را گره كند و توي دهنش بزند و نگذارد كه اين
 طور نيست كه حاال كه ما منتظر ظهور امام زمان اين! دارد، ما تكليف داريم آقا

 مان، تسبيح را دست بگيريم هاي هستيم، پس ديگر بنشينيم در خانهسالم اهللا عليه 
عجل با كار شما بايد تعجيل بشود، شما بايد . »عجلّ علي فرجه«: و بگوييم
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كه مسلمين را با هم  زمينه را فراهم كنيد براي آمدن او؛ و فراهم كردن اين
  .)18/269 :همان( كند ايشان شاءاهللا ظهور مي مجتمع كنيد، همه با هم بشويد، ان

. كردن معناي واقعي انتظار فرج بودندبا اين بيانات در صدد آشكار ) ره(امام خميني
تحرّكي  دست گرفتن، بي نشيني و تسبيح به ي ايشان دست روي دست گذاشتن، خانه عقيده به

انتظار فرج، همگان را به . توان از انتظار فرج استنباط كرد است و چنين كارهايي را نمي
رج، طلب سياسي نهفته در انتظار ف. كند ي سياسي دعوت مي حركت و اقدام عملي و مبارزه

نيز تمنّا و طلب برپايي حكومت  )عج(روست كه پيروان امام عصر است و از همين
ي  هرجا طلب سياسي باشد، فلسفه. را دارند سالم اهللا عليه گستر جهانيِ حضرت مهدي عدالت

ي سياسي، بحث از حكومت مطلوب است و انتظار  سياسي هم هست؛ چراكه بحث فلسفه
توان انتظار فرج داشت و فاقد  يعني نمي. معنا است ي سياسي از اساس بي سفهفرجِ فاقد فل

ي سياسي  فلسفه. ديگرند و جداشدني نيستند ي سياسي بود؛ اين دو، الزم و ملزوم يك فلسفه
ي حضور  ي سياسي عصر حضور هيچ تفاوتي ندارد؛ زيرا دوره در زمان انتظار فرج با فلسفه

طور كه  همان. ي سياسي شوند د تا موجب اختالف فلسفهو غيبت تفاوت جوهري ندارن
ي سياسي امامت  ي غيبت نيز فلسفه ي سياسي عصر حضور است، در دوره فلسفه» امامت«

كند؛ و در  ي سياسي امامت مشروعيت پيدا مي فقيه نيز با تكيه بر فلسفه  واليت. پابرجاست
  .غير اين صورت با حكومت طاغوت هيچ تفاوتي نخواهد داشت

  هاي معارض بندي برداشت دسته
 پيش از انقالب اسالمي با جريانات فكري منحرف درگير بودند )ره(اگرچه امام خميني

ليكن بعد از پيروزي انقالب  ـ نيز اشاره شد) زاده حكَمي(ها  كه به يك نمونه از آنـ 
با تبيين  گام تر شد و هم تر و گسترده ي ايشان با جريانات منحرف جدي اسالمي، مواجهه

. گويي به شبهات پرداختند ي سياسي انتظار، به تحليل جريانات فكري مقابل و پاسخ فلسفه
بندي  در صدد دسته) 1367فروردين14(ي شعبان  براي مثال؛ در يكي از اعياد نيمه

ي انتظار فرج برآمده و آن را به پنج برداشت عمده تقسيم   هاي معارض از آموزه برداشت
. را از خدا خواست )عج(دعا كرد و فرج امام زمان كنند بايد تصور مي اولگروه : كردند

: 1379خميني، (دانند  آنان افراد صالح و متشرّعي هستند، ولي كاري بيش از دعا خواندن نمي
نيز اگرچه افرادي صالح و معتقد به خواندن دعا براي تعجيل فرج امام  گروه دوم .)21/13

هستند، ولي برخالف گروه اول كه در برابر پرسش از تكليف، سكوت اختيار  )عج(زمان
اند و معتقدند ما فقط مكلف به انجام تكاليف شرعيِ  كردند، اساساً منكر چنين تكليفي مي

آيد، تكليفي نداريم؛ خود امام  كه چه بر سر جهان و ملت مي فردي هستيم و در برابر اين
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بر اين باورند كه  گروه سوم! جهان را حل خواهند كرد خواهند آمد و مسايل )عج(زمان
اساساً نبايد كاري كرد كه جهان را ظلم و جور فرا گيرد و مردم اهل فساد و گناه شوند؛ 

برخالف گروه سوم معتقدند  گروه چهارم. شود چراكه در اين صورت انتظار فرج تمام مي
 )عج(و ظلم دعوت نمود تا امام زمان كاري مردم دامن زد و مردم را به فساد بايد به گناه

لوح و منحرف زيادي  درون اين گروه، افراد ساده: فرمايد امام خميني مي. تشريف بياورند
بر اين  گروه پنجم. را در سر دارند )عج(هستند كه اغراض ديگري، غير از فرج امام زمان

ذا نبايد در آن باورند كه هر حكومتي در زمان غيبت، طاغوت است و برخالف اسالم؛ ل
اند و  شان مغرور شده اين گروه به سبب ورود برخي روايات، به عقيده. مشاركت نمود

بلند شود، علَم باطل است » مهدويت«عنوان  معتقدند هر علَمي كه قبل از ظهور حجت به
  . )21/14:همان(

بيان اي  رديه ،و براي هر كدام  هر پنج گروه را ناصواب دانسته ي عقيده )ره(امام خميني
منطق گروه اول و دوم، از . هاي امام راحل ناظر به منطق آنان است تمام رديه. است كرده

آنان براي خروج از بار . شانه خالي كردن و فرار از تكليف استو زير كار در رفتن 
كه اين منطق  حال آن اي جز دعا خواندن ندارند؛ ه وظيفهكنند ك تكليف چنين تصور مي

من أصبح اليهتم بأمور «: فرمايد مي) ص(اهللا رسول. رآن كريم و سنت نبوي استق خالف
اسالم . )باب وجوب االهتمام بأمور المسلمين، ح دوم 14/741: ق429حرّ عاملي، (» المسلمين فليس بمسلم

هيچ . تكليف كرده است و آن تكليف امر به معروف و نهي از منكر است  براي همه
شانه خالي كند و تنها  ،رابر ظلم و ستمي كه جهان را فرا گرفتهتواند ب مسلماني نمي

منطق گروه سوم را به منطق حاكم  ايشان. )3/340: 1379خميني، (فرج بداند  ياش را دعا وظيفه
بايد معاصي را رواج داد تا «: گفت مي ند كها تشبيه كرده) زادگاه امام خميني(وقت خمين 

  .اين منطق اسالمي نيست. )58: 1377خميني، (» بيايد )عج(امام زمان
ي اين   ي مواجهه نحوه ها، به در نقد تفكر گروه سوم و انحرافي بودن آن امام خميني

ها و  تكليفي در برابر حكومت اند؛ گروهي كه معتقد به بي گروه با نظام اسالمي متذكر شده
شان را كنار  هاسالمي عقيد  دعوت به رواج ظلم و ستم است، اما در مواجهه با حكومت

كه كارگزار حكومت اسالمي كمونيست شده  گذاشته و از نقد حكومت و رواج فساد و اين
انجمن «روي سخن ايشان در اين اعتراض، مشخصاً گروه موسوم به . كنند صحبت مي

چنين در نقد گروه پنجم همان پاسخي را كه در  ايشان هم. )21/281: همان(است » حجتيه
اين : فرمايند اند، بازگويي كرده و مي فقيه آورده  و بحث واليت »كشف اسرار«كتاب 

چنين نيست كه هر حكومتي پيش از ظهور حجت، طاغوتي و خالف انتظار فرج باشد؛ ما 
معناي نبودن حكومت آن . ي انتظار فرج، حكومت را نفي كنيم ي آموزه توانيم به واسطه نمي
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ديگر را بكشند و اين برخالف نص آيات  ي مردم به جان هم بيافتند و يك است كه همه
: همان(از اين رو، بايد رواياتي را كه خالف قرآن كريم است، كنار گذاشت . الهي است

21/16(.  
عواملي چون ساده لوحي، ناداني و كژفهمي از نصوص ديني و اگرچه  )ره(امام خميني

ي  پيرامون آموزههاي انحرافي و ناصواب  گيري انديشه بعضاً اغراض دنيوي را در شكل
هاي استكباري نيز توجه  تر، يعني قدرت دانند، اما به عامل مهم غيبت و انتظار فرج مؤثر مي

. ي ترويج اصل جدايي دين از سياست بر مسلمين سلطه يابند اند برپايه دهند كه توانسته مي
جهاني ي عدم جدايي دين و سياست سد محكمي در برابر نفوذ استعمار و استكبار  عقيده
اي عليه  ويژه در ايران و عراق، هرگاه مبارزه در تاريخ معاصر جهان اسالم، به. است
 )ره(امام خميني. هاي جهاني برپا شده، نقش مرجعيت ديني كامالً برجسته بوده است قدرت

ي چنين سخني  گوينده: كند اعتقاد به جدايي دين و سياست را ابلهانه دانسته و تصريح مي
  . )21/16: همان(كنند  هاي استكباري عمل مي ه كامالً همسو با سياست قدرتآگاه نيست ك

  بندي جمع
ي  شدن دوره طوالني. ي اماميه جايگاه مهمي دارد ي غيبت و انتظار فرج در انديشه آموزه
ي سياسي مدرن  اين شبهات با ورود انديشه. آورد اي شبهات فكري را پديد مي غيبت پاره

اند  برخي چنين تصور كرده. اند تر شده جدايي دين از سياست است، جديكه مبتني بر اصل 
ي سياسي  وجوي فلسفه تواند يا نبايد در جست ي انتظار فرج نمي كه شيعه بر مبناي آموزه

است و شامل ) ع(ي حضور امام معصوم ي سياسي امامت مربوط به دوره باشد، چراكه فلسفه
اي جز  ي سياسي چاره ان اماميه براي ورود به عرصهشود و علما و بزرگ ي غيبت نمي دوره

امام . ندارند) غيرديني(هاي سياسي عرفي  كنار گذاشتن انتظار فرج يا انتخاب يكي از فلسفه
دنبال تأسيس حكومت اسالمي يا حتي  اين التفات به. به اين مسأله التفات داشت) ره(خميني

تر، آن زمان  بلكه خيلي پيش  يامده بود،براي ايشان پديد ن 42شروع نهضت پانزده خرداد 
از اين رو، گذشت زمان بر . نوشتند، براي ايشان مطرح بود كه كتاب كشف اسرار را مي

پاسخ قاطع امام . چه گفته بود، افزوده است قوت پاسخ ايشان به اين مسأله و ايمان به آن
ت و انتظار فرج، ي سياسي امامت اين است كه غيب ي غيبت و فلسفه به مسأله خميني

ي سياسي خاصي  كند، بلكه از فلسفه ي سياسي را نفي نمي ضرورت حكومت و لزوم فلسفه
حكومتي و هرج و مرج را انكار كرده و در عين  ي غيبت، وضعيت بي آموزه. نمايد دفاع مي

كه جانشينان منتخب خداوند سبحان  )ع(حال از حكومت اسالمي مبتني بر امامت معصومين
حتي در شرايط ) ع(امامت سياسي معصوم. كند هستند، دفاع مي) ص(د رسول اهللابراي بع
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ي ما به  ي اعمال همه غيبت پابرجاست و هم ايشان است كه بر اعمال ما ناظر است و نامه
، 236، ص74بحاراالنوار، ج(كه امام خميني با استناد به روايات  چنان. شود آن حضرت عرضه مي

رود پيش  ي اعمال ما مي ببينيد كه تحت مراقبت هستيد، نامه«: ه استباره گفت در اين )15باب
نكند كه خداي نخواسته از من و شما و ساير )... حسب روايات(اي دو دفعه  هفته امام زمان

خميني، (دوستانِ امام زمان يك وقت چيزي صادر شود كه موجب افسردگي امام زمان باشد 
1379 :8/391(.  

ي غيبت است؛ ليكن واليت  دوره براي ظام پيشنهادي امام خمينيواليت مطلقه فقيه، ن
مشروعيت واليت . اي مستقل از امامت ي سياسي امامت است، نه نظريه فقيه استمرار فلسفه

گونه كه واليت معصومين از واليت حضرت ختمي  شود؛ همان فقيه از امامت گرفته مي
توان چنين برداشت كرد كه از  ، ميبنابراين. اخذ شده است )ص(اهللا مرتبت محمد رسول
ي سياسي  دولت انتظار در عصر غيبت است و از فلسفه» فقيه  واليت«ديدگاه امام خميني، 
ساز براي ظهور حضرت  گر و زمينه واليت فقيه، دولت آماده. گيرد امامت سرچشمه مي

ن انتظار هاي ناصواب پيرامو از اين رو، امام خميني با هرگونه برداشت. است )عج(مهدي
معناي ترك سياست و نفي حكومت يا پذيرش  انتظار فرج به. ورزيد فرج مخالفت مي

هاي نادرست را در فردي  گونه برداشت ي اين ايشان ريشه. هاي سياسي عرفي نيست فلسفه
ي استعماري جدايي دين از  ديدن احكام شرعي، فرار از تكليف، ساده لوحي و رواج انديشه

ي سياست  هاي ناروا، وارد عرصه گونه برداشت و با مردود شمردن اينسياست دانسته است 
راه انداختن نهضت ضد استبدادي و ضد استعماري، سرانجام با عنايت امام  شده و با به

  .موفق به تأسيس دولت انتظار گشتند )عج(زمان
» يدام«فرجام رسيدن خود، به عنصر بسيار مهم  كه هر انقالبي براي به ي آخر آن نكته

ي انتظار  ها، عنصر اميد را از آموزه برخالف برداشت بعضي )ره(امام خميني. نيازمند است
  .اللّهم عجل لوليك الفرج و العافية و النصر. فرج اخذ كرده بود و اميد به پيروزي داشت

  
  منابع

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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رسول جعفريان، قم، انتشارات : كوشش ، شيخ حسن، تاريخ دخانيه، به)1377(اصفهاني كرباليي  .5
 . الهادي، چ اول

 .هاي جيبي، تهران، چ دوم ، تحريم تنباكو، شركت سهامي كتاب)1358(تيموري، ابراهيم  .6
سياسي ايران، قم، انتشارات مورخ،  ـ هاي مذهبي ها و سازمان ، جريان)1386(جعفريان، رسول  .7

 .چ هشتم
الشيعه و مستدركها، قم، موسسة  ، وسايل.)ق1429(الحسن و ميرزا نوري  ملي، محمد بنحرّ عا .8

 .النشر االسالمي، چ اول
، سيدهاشم، الهداية القرانيه الي الوالية االماميه، قم، انتشارات ذوالقربي، .)ق1428(حسيني بحراني  .9

 .چ اول
 .نا ، كشف اسرار، بي.)ق1363(اهللا  خميني، روح .10
  .چ هفتم ،)ره(تنظيم و نشر آثار امام خميني هتهران، مؤسس ، واليت فقيه،)1377( ــــــــــــ .11
 .چ دوم ،)ره(تنظيم و نشر آثار امام خميني ه، صحيفه امام، تهران، مؤسس)1379( ــــــــــــ .12
، )ره(تنظيم و نشر آثار امام خميني هدفتر چهل و دوم، تهران، مؤسس: ، تبيان)1381(ــــــــــــ  .13

  . چ اول
، )ره(تنظيم و نشر آثار امام خميني هوپنجم، تهران، مؤسسدفتر چهل: ، تبيان)1384(ــــــــــــ  .14

 .چ اول
 .، بسط تجربه نبوي، تهران، مؤسسه فرهنگي صراط، چ سوم)1379(سروش، عبدالكريم  .15
نشر و توزيع ، منتخب األثر في االمام الثاني عشر، قم، مركز .)ق1430(اهللا  صافي گلپايگاني، لطف .16

 .االثار العلميه، چ سوم
 .، امامت و مهدويت، قم، دفتر انتشارات اسالمي، چ ششم)1388( ـــــــــــــــــــــ .17
افتخار زاده، سيد حسن، تهران، نيك معارف، : ، تاريخ غيبت كبري، ترجمه)1387(صدر، سيدمحمد .18

 . چ سوم
ام النعمة، قم، مؤسسه النشر االسالمي، الدين و تم ، كمال)1363(صدوق، ابن جعفر محمد بن علي  .19

 . چ اول
 .، شيعه در اسالم، قم، دفتر انتشارات اسالمي، چ اول)1362(طباطبايي، محمدحسين  .20
اكبر، قم، دارالكتب  غفاري، علي: ، كتاب الغيبة، تصحيح)1387(طوسي، ابوجعفر محمد بن الحسن  .21

 .االسالميه، چ دوم
عزيزي، مجتبي، قم، انتشارات : ، كتاب الغيبه، ترجمه)1390(ــــــــــــــــــــــــــــ  .22

 .مسجد مقدس جمكران، چ سوم
  ، الشافي في االمامة، تهران، مؤسسه الصادق لطباعة و النشر،.)ق1426(الهدي، سيدمرتضي  علم .23

 .چ دوم
 .، الذخيره في علم الكالم، قم، موسسة النشر االسالمي، چ سوم.)ق1405( ــــــــــــــــــ .24
 .اكبر، بيروت، چ اول غفاري، علي: ، الكافي، تصحيح.)ق1405(جعفر محمد بن يعقوب  كليني، ابي .25
 .، قدرت، دانش و مشروعيت در اسالم، تهران، نشر ني، چ سوم)1382(فيرحي، داود  .26
 .و سياست در ايران معاصر، تهران، نشر ني، چ اول فقه، )1391( ــــــــــ .27
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