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Abstract  
The purpose of the present study is to review political and social backgrounds behind the formation of 

"religious state" in the political philosophy of Imam Khomeini. In this regard, the books of Kashf al-Asrār 

(1941) and Wilāyt-e Faqih (1961) written by Imam Khomeini were studied using a historic-analytic 

method. The results show that in both books under study, the legitimacy of the religious state has been 

formed based on Wilāyat-e Faqh. Imam Khomeini in Kashf al-Asrār, relying on the principle of necessity 

of continuation of the political guardianship of the Prophet (PBUH), follows the identity of religious state 

through the parliament of founders, whereas in Wilāyt-e Faqih, he explains the principle of Wilāyat-e Faqih 

and formation of religious state based on leadership of a just and jurist who meets all the expectations. In 

other words, the political philosophy of Imam Khomeini has changed during two decades from a 

"constitutional" path to a "revolutionary" approach.  
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 چکیده
است. در  ینیشه سیاسی امام خمیدر اند« حکومت دینی»گیری  های سیاسی و اجتماعی شکل حاضر بررسی زمینه هدف پژوهش

تحلیلی، مورد بررسی قرار گرفت.  -( امام خمینی، با روش تاریخی0231( و والیت فقیه )0231اسرار )  های کشف این راستا، کتاب
رد بررسی، مشروعیت حکومت دینی بر پایه والیت فقیه شکل گرفته است؛ با دهد که در هر دو اثر مو های تحقیق نشان می یافته

این تفاوت که امام خمینی در کتاب کشف اسرار، با تکیه بر اصل ضرورت تداوم والیت سیاسی پیامبر)ص(، هویت حکومت دینی 
گانه و عبور از  قوای سهکند، اما در کتاب والیت فقیه، براساس نظریه تفکیک  را از طریق مجلس مؤسسان پیگیری می

پردازد. به  الشرایط می گرایی، به تببین اصل والیت فقیه و تشکیل حکومت دینی بر مبنای رهبری فقیه عادل جامع مشروطه
 دهد. تغییر مسیر می« انقالبی»به رویکرد « گرایانه مشروطه»مفهومی دیگر منظومه سیاسی امام خمینی در طول دو دهه از مسیر 
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 . مقدمه0
جامعه تبدیل شد و جریان نیروهای « های اساسی چالش»رابطه دین و سیاست بعد از مشروطه به یکی از 

شیعه به مقابله نظری و عملی با مذهبی و سکوالر را پیرامون خود رقم زد. در این میان، مرجعیت فکری 
د یست؟ چه کسی بایل حکومت چیهایی چون فلسفه تشک های سکوالریستی پرداخت و در برابر پرسش اندیشه

و   کالمی -م فقهییهای خود را براساس دو متغیر پارادا ار او تا کجاست؟ پاسخیطه اختیحکومت کند و ح
تب نجف را با پارادایم فقهی، مکتب سامرا را با پارادایم کالمی و توان مک که می ات زمانه ارائه داد. چنانیمقتض

(. به مفهوم دیگر، مشروطه 088 ،380 ،383: ص3111مکتب قم را با تلفیقی از هر دو شناسایی کرد )نامدار، 
ان دو مکتب سامرا و نجف شد و از این رهیافت جریان رقیبی قدرت یای غربی موجب شکاف م دهیبه عنوان پد

 (.11-10: ص3101تافت )اسماعیلی،  را به عنوان نایبان عام امام زمان برنمی که رهبری فقها افتی
دو   نظر در روش تحقق حکومت دینی، در این میان فقهای شیعه در برابر جریان مشروطه، بدلیل اختالف

هم استمرار داد. با ن علمای پس از مشروطه را یکرد سکوت و مقابله را اتخاذ کردند. اختالفی که شکاف بیرو
ان آن دو، اندیشه حکومت دینی را در پرتو انقالب یق میس مکتب قم و تلفینی با تأسیاین اوصاف امام خم

 تکامل یافت. 3118تا  3108یکباره شکل نگرفت و از دهه  اسالمی عینیت بخشید. اما نظریه وی به
ن آن در آراء سیاسی امام خمینی های تکوی و زمینه« حکومت دینی»هدف پژوهش حاضر بررسی مفهوم 

( تبیین شده است. هرچند 3118( و والیت فقیه )3108کشف االسرار ) در دو کتاب مهم ایشان است که
ها و مکتوبات پس از انقالب نیز در این مسئله قابل طرح  اشارات امام خمینی به حکومت دینی، در سخنرانی

ب بسنده گردیده است. اکنون این پرسش مطرح است که اندیشه است، اما در این تحقیق به مقایسه این دو کتا
سال در کتاب والیت فقیه در چه شرایط تاریخی و  01اسرار و پس از  در کتاب کشف « حکومت دینی»

های  هایی داشته است؟ بی گمان، وقایع و بحران و شباهت  ای شکل گرفت و مسیر ارائه آن چه تفاوت سیاسی
رعیتی شروع گردید. ایشان  -دوره کودکی با مبارزه پدرشان در مقابل نظام ظالمانه اربابزندگی امام خمینی از 

زدایی  در دوران نوجوانی با قضیه شکست تلخ مشروطه مواجه شد. اما بحران شدیدتر زندگی امام خمینی، اسالم
 بوده است. گیری منظومه فکری ایشان موثر عصر رضاخان بود. بدین ترتیب تمامی این حوادث بر شکل

اش دارد. چنانکه  های زمانه تر، تئوری سیاسی امام خمینی، رابطه معناداری با بحران به عبارت دقیق
کند که حکومت باید با نظارت  وقتی ایشان به اصالح نظام سلطنت امید دارد، در کشف اسرار تصریح می

های سیاسی و اجتماعی  تشدید بحرانروحانیت فقیه اداره شود، ولی زمانی که بدلیل عدم کارایی مشروطه، 
داند. از آنجا که برای  های سیاسی موجود می حل چالش را مشاهده نمود، والیت مطلقه فقیه را تنها راه
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 -بررسی اندیشه هر فرد، فهم شرایط زمانه و رهیافت علمی وی الزم است، پژوهش حاضر با روش تاریخی
را در « حکومت دینی»ام خمینی را تبیین نموده و در نهایت مفهوم تحلیلی، ابتدا شرایط تاریخی و پارادایم ام

 کند.  دو اثر ایشان مقایسه می
 درباره اندیشه سیاسی امام خمینی، تحقیقات مختلفی صورت گرفته است، از جمله:

نظریه والیت فقیه و ثبات آن در اندیشه سیاسی امام »(، در مقاله 3101جمشیدی و همکاران )
های تأثیرگذار بر اندیشه امام خمینی، بیشتر به دنبال اثبات نظریه والیت  زمینه در نظر گرفتن ، بدون«خمینی
 این دو کتاب بودند. فقیه در

تحلیل محتوای کیفی الگوی نظام سیاسی در کتاب والیت »  (، نیز در مقاله3101قهرمان و کشاورز )
اند. علیزاده  امام خمینی در این کتاب بودهمطالعه کیفی اندیشه سیاسی  درپی، فقط «فقیه امام خمینی

بررسی نظریه والیت فقیه و تئوری حکومت اسالمی امام خمینی در کتاب تحریر »(، در مقاله 3101)
گیری حکومت دینی در اندیشه سیاسی امام خمینی توجهی  های شکل ، به بافت تاریخی و زمینه«الوسیله

 نداشته است. 

 . چارچوب نظری2
بر اساس تئوری نظریه سیاسی توماس اسپریگنز، استاد فلسفه سیاسی، انجام شده است.  تحقیق حاضر

ز، در یش از هر چی، پیاسیدر مورد نظریه سیاسی، تعاریف متعددی وجو دارد، شاید بتوان گفت فلسفه س
ر وضع ییتغ ا به قصدی یاسیوند با ادراک بوده و هر عمل سیز دوباره در پیخود عمل ن وند با عمل است، امایپ

ح یر تصریمعرفت به خ یبه سو یریگ ن جهتیرد. حال اگر ایپذ یا با هدف حفظ آن صورت میموجود و 
خوب قرار دهند، فلسفه  ۀخوب و جامع یح خود را کسب معرفت نسبت به زندگیها هدف صر شود و انسان

یشمندان سیاسی هر (. اسپریگنز معتقد است که اند30: ص3101 شود )لئواشتراوس، یدار میپد یاسیس
ها، پاسخی به مشکالت سیاسی محیط آنان است )باقری و  گرا بوده و تالش فکری آن شدت واقع  دوران، به

 (.311: ص3101 خلیلی،
اسپریگنز تولید اندیشه سیاسی را در چهار مرحله مشاهده بحران سیاسی در جامعه، بررسی و یافتن 

ل و ارائه پیشنهادهای عملی، مورد بازشناسی قرار داده است بدون مشک  علل مشکل، تصویرسازی از جامعه
نظریه هر فرد، محصول شرایط سیاسی و  (. براساس نظریه اسپریگنز،10-18: ص3100 )اسپریگنز،

کند. از سوی دیگر، مبانی معرفتی و پارادایم حاکم بر اندیشه، نقش  اجتماعی است که در آن زندگی می
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نماید. کاربست این نظریه در تحقیق حاضر چنین خواهد بود که اوال  در  می اساسی در سه مرحله بعد ایفا
زدایی در جامعه، وجود داشته  های استعماری و دین زمانه امام خمینی، بحران استبداد و وابستگی به دولت

، امام خمینی بر اساس و سپس عرفانی خود، با این بحران مواجه شده  –کالمی  –پارادایم فقهی  است. ثانیا 
و  با ارائه ترسیم جامعه مطلوب شیعی، اصل والیت فقیه را مدل جایگزین حکومت در عصر غیبت، مطرح

 های عملی رسیدن به این حکومت را ترسیم نموده است. در نهایت راه

 . شرایط تاریخی و بافت اجتماعی حاکم بر اندیشه امام خمینی7
تبار و تحصیالت دروس مقدماتی حوزه  ای روحانی ( در خانواده3003الله خمینی ) تولد سید روح

: 3101الله حائری یزدی و مهاجرت ایشان به قم را فراهم نمود )بهبودی،  (، مقدمه شاگردی آیت3000)
های  ههای اختالف علما در مشروطه و گسترش اندیش (. دوران رشد امام خمینی با سال10-10، 00ص

(، تأثیر 3181های تأسیس حکومت سکوالریستی پهلوی ) مدارانه در ایران همراه بود. همچنین سال غرب
رو، حیات سیاسی و اجتماعی امام خمینی به دوران مشروطه و  عمیقی بر تفکر سیاسی ایشان داشت. از این

 حکومت پهلوی قابل تقسیم است. 

 . عصر مشروطه7-0
 در پیدانستند و  ون مییفه و حق روحانیبت را وظی، حکومت در زمان غاکثر علمای دوره مشروطه

نوین در قالب مشروطه بودند اما بدلیل اختالف در تفسیر مشروطه، به علمای « حکومت دینی»  طرح 
 خواه با دو مسیر متفاوت تقسیم شدند.  خواه و مشروعه مشروطه

مشروطه و اسالم، تعارضی قائل نبوده و مه مثبت مشروطه، بین یخواهان با تاکید بر ن مشروطه
خواهان با  ت همخوانی داشت. در حالی که، مشروعهیاز اسالم را برجسته کردند که با مشروط ییها بخش

کیها مه سکوالریستی آن، بر قسمتیتوجه به ن کار  دند که نافی مشروطه بود. راهید ورزیی از اسالم تأ
ریق مشروطه، حکومت را بیشتر کنترل کرد اما گروه مقابل، آن را توان از ط خواهان این بود که می مشروطه

 دانست و معتقد بود، نتایج آن برای روحانیت و دین بدتر است.  ممکن نمی
دانستند و مدعی بودند، مشروطه  سازان اصلی مشروطه می گرایان را جریان خواهان، غرب مشروعه

رو، عقیده داشتند  والریسم انجامیده است. از اینبرخالف اهداف خود، به تضعیف روحانیت و ترویج سک
: 3111نژاد،  که اگر بنای مشروطه مشروعه ممکن نیست، الاقل باید به وضع پیشین اکتفا کرد )زرگری

 (.310-300ص
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خواه، در مبارزه توأمان با  نوری، رهبر علمای مشروعه الله در این میان امام خمینی به رهیافت شیخ فضل
های کودکی و جوانی وی،  داد؛ زیرا در طول سال یل حکومت دینی، گرایش بیشتری نشان مخالفان و تشک

ت نتوانست زمینه پیشبرد مقاصد حکومت دینی را فراهم کند و هر لحظه از آن فاصله بیشتری یروحان
( تثبیت شد و سعی در به حاشیه راندن 3000گرفت. این مسیر که پس از مشروطه دوم با اشغال تهران )

را داشت، به نفوذ هرچه بیشتر سکوالرها در ارکان جامعه و حکومت انجامید و با تأسیس  وحانیون از متنر
 دولت مطلقه پهلوی تقویت گردید. 

 . دوران پهلوی7-2
پهلوی اول، حفظ این نهاد برای نخبگان شیعه اهمیت  روحانیت در دوره حذف با توجه به برنامه

 های ذیل بهره برد: های سکوالریستی، از روش ی اول برای پیشبرد سیاستپهلو اساسی یافت. در این مقطع،
این ایدئولوژی بر عناصر  بخشی به حکومت نوپا:  الف. تولید ایدئولوژی ضددینی برای مشروعیت

پرستی استوار بود و در نقطه مقابل ایدئولوژی سیاسی سّنتی )قائل   مداری و شاه  گرا، غرب  گرایی باستان  ملی
سازی آیین  ب. نوسازی ادیان باستانی در قالب برجستهبه نیابت عامه فقهای عصر غیبت( قرار داشت. 

دانست که در درازمدت به نقطه   نی مردم مییت دیان روشنفکری، این اقدام را تحول در هویجر زرتشت:
ها را  نی سعی داشت نگرشیسازی د  شد. دنیوی های مدرن منتهی می دهیورهای سّنتی و اان بایتعادلی م

حکومت پهلوی برای  ج. مقابله با شعائر دینی: (.310، 310: ص3101ر دهد )آشنا، یین تغینسبت به د
ت یقدرت اجتماعی فقها، تضعیف و نابودی مناسک دینی را مدنظر قرار داد. کشف حجاب و ممنوع کاهش

 د. مقابله مستقیم با روحانیت: (.003: ص3113بود )کاتم،  ها استین این سیتر ماه محرم از مهم  یزادارع
ه یجنگ روانی عل ف منابع مالی،یمدارس علمیه با تضع این نقشه با کاستن پایگاه اجتماعی، دولتی کردن

 ت و حذف فیزیکی آنان، صورت گرفت.یروحان
مواضع مختلفی برگزیدند. از سویی  های سکوالریستی پهلوی،  استبا این اوصاف، علما در مقابل سی

خواهی رضاخان، بدلیل ترس از قبضه شدن قدرت  ن مخالف طرح جمهوریتیتر مدرس به عنوان بزرگ
ای را در داخل و خارج مجلس پنجم در این مهم آغاز کرد؛ تا جایی که   ت گستردهیتوسط سردار سپه، فعال

، 3: ج3110ری، به آن پیوستند )مکی، یم حاینی، ابوالحسن اصفهانی و عبدالکرییناالله   مراجعی چون آیت
 (.10، 11: 0: ج 3113؛ بهار، 011ص

به قیام مسجد گوهرشاد  اعتراض به سیاست کشف حجاب نیز از مصادیق دیگر این دیدگاه بود که
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لسله پهلوی و نیروهای مذهبی الله حسین قمی را همراه کرد )س  بزرگانی چون آیت ( منتهی گردید و3131)
(. اعتراض حاج آقا نورالله اصفهانی در واکنش به قانون 001-001: ص3113ج، یخ کمبریت تاریبه روا

های ضددینی حکومت اتفاق افتاد. همچنین الغاء و  ( نیز با هدف مبارزه با سیاست3181نظام اجباری )
ت پنج عالم روحانی بر مصوبات مجلس(، اصالح نظام اجباری، اجرای اصل دو قانون اساسی )نظار

ن و یری از نشر اوراق مضّر برخالِف دیت محاضر شرع و جلوگیجاد و تثبیه، ایات شرعیری از منهیجلوگ
 (.111: ص3110حقانی،   هیگانگان، از مطالبات این جنبش بود )نجفی و فقیلی مدارس بیت و تعطیروحان

گری نسبت به اقدامات دولت جور دانست،  نوعی درمان توان واکنش نخبگان سیاسی را،  می در واقع
داند  را ضروری می یدرمان روان یالگو یریکارگ سیاسی، به یها شهیگونه که اسپریگنز برای فهم اند همان

مدار   افت قانونیالله مدرس در این بحران جدید، ره  اما از سوی دیگر، آیت (.11: ص3100 )اسپریگنز،
ت مطلوب تشخیص داد؛ زیرا مجلس را به عنوان گلوگاه یدن به وضعین مسیر برای رسیت مجلس( را بهتری)تقو

نی یدانست. به عبارت دیگر، حکومت د اسی میید سیت و نخبگان جدیونددهنده مردم، دربار، روحانیپ نظام،
شد. او   ق مجلس اسالمی یا رهیافت پارلمانتاریستی، برای مقابله با سکوالریزاسیون محقق مییمدرس از طر

قدرتی که »و نیز « تجاوز نکند ین ما از حدود اسالمیی قوانیک سر موید جّد و جهد کرد که یبا»معتقد بود: 
(. لذا، او قصد 010-011، 011: ص3111ان، ی)معتضد« ستدیتواند مقابلش با ز نمییچ چیمجلس دارد، ه

بازگردد.  تا روح مشروعه به کالبد مشروطهبه مجلس بکشاند و آن را قانونمند سازد  را  گذاری استیداشت هر س
 (.000: ص3118بود )مدرس، « ها آن ین و اجرایت از قوانیتابع»فه دولت و همگان ین، وظین بیدر ا

 ۀاز جامع یریافتن تصوی یموجود، برا ینظم یب ۀپرداز از نقط هیگونه که اسپریگنز مدعی است نظر همان
سازد و آن را در جامعه بازسازی  یخوب را در ذهن مجّسم م ۀجامع یکند و الگو یمت میعز افتهی نظم یاسیس

ستیزی نظام پهلوی اول، علمای نجف همچون  (. در مقابله با طرح دین03ص :3118کند )مدرس،  می
ه انتخابات یخود عل ینی و ابوالحسن اصفهانی، موضعی تعدیلی داشتند. آنان که به دلیل فتواییالله نا آیت

-111، ص0: ج3110د شده بودند )مکی، یران تبعیزمان وزارت سردار سپه رضاخان به امجلس عراق، در 
 1رو شدند. مواضع تند قبلی خود را نسبت به قاجار تعدیل نمودند (، چون با استقبال خوب وی، روبه111

                                                           

المّله، به نظرات شیخ  االمه و تنزیه   فرهنگ کمونیستی و با عدول از برخی نظراتش در رساله تنبیه نایینی به دلیل ترس از نفوذ .1
خواست در برابر این تهاجمات فرهنگی  شد و از رضاشاه نزدیک  نفوذ فرهنگ غرب،الله یعنی ترجیح استبداد قاجار بر   فضل

 توان دید. بایستد. این خوشبینی را در نامه اصفهانی به رضاشاه هم می
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 (.311، 00، 10: ص3110)منظور االجداد، 
دید  تر می مداخله اجنبی را در امور پررنگ طرفیالله حائری هم که پس از مشروطه از   در این میان آیت

اسی دخالت یدانست، ترجیح داد در امور س ون فراهم نمییو از طرف دیگر فضای جامعه را برای نفوذ روحان
ه قم بود. این ینی، حفظ و گسترش حوزه علمیت و فرهنگ دین راهبرد حائری برای بقاء روحانیتر نکند. مهم

ران یچون آبروی علمای ا»ت داشت که در برابر انتقاد نورالله اصفهانی که یاهم خ به قدرییموضوع برای ش
« دانم من حفظ حوزه را از اهّم مسائل می»داد:  ، پاسخ«زد، حفظ حوزه چه سودی خواهد داشتیبر

است از طریق فرهنگی و اجتماعی، گام برداشت تا علما ی(. حائری برای نفوذ در س111: ص3113)دوانی، 
 (.18: ص3111می جهرمی، یرند )کریشتری بگیمزاحمت کار خود را انجام دهند و توان ب  د بیبتوانن

گرفت، برای  ط انقالب اسالمی قرار میینی در مورد استاد خود فرمود: اگر حائری در شرایالبته امام خم
س یتر از تأس کم دیه قم را نبایس حوزه علمینکه اقدام به تأسینمود، کما ا ام مییس حکومت اسالمی قیتأس

مدعی است، متفکر  گنزیگونه که اسپر (. همان110: ص3103کوبرش، یجمهوری اسالمی دانست )ن
 :3103کوبرش، یگیرد )ن معیارهایی برای جامعه آرمانی خود در نظر می پس از مواجهه با بحران، یاسیس

های  حل از جامعه، راهان بعد از سقوط رضاشاه، با توجه به مشکالت زمانه خود و نیی( روحان311ص
های   های اجتماعی، سیاست  های موجود ارائه نمودند و با توسعه فعالیت رفت از بحران جدیدی برای برون

 ستیزانه دو دهه پیش را جبران کردند.  دین
ها و مدارس   گیری از رسانه (، بهره11: ص3100اقداماتی مانند؛ بازسازی نهادهای مذهبی )خزعلی، 

: 3101(، گسترش تفسیرهای عصری و عقالنی از دین )جعفریان، 110-110: ص3103، نو )حسینیان
کید بر احیای احکام اسالمی )نواب   هایی مانند بهائیت و کسروی  (، مقابله با فرقه10-11ص گری، تأ

( و مقابله 181-180ص :3110زاده خراسانی،   تقویت اتحاد اسالمی )واعظ (،001ص :3111صفوی، 
 (. از این نوع اقدامات بود.000، ص0الف: ج 3110)مدنی،  با استعمار

علی اکبر  «اسرار هزار ساله»در چنین شرایطی، امام خمینی کتاب کشف اسرار را به بهانه نقد کتابچه 
 زاده در زاده نوشت و تالش کرد اندیشه حکومت دینی را بر مبنای تفسیر خود، احیاء کند. حکمی حکمی

م یگو اند. من می  اند، تنها به قاضی رفته اند و نوشته  نی ما آنچه تاکنون گفتهیان دیشوایپ»نویسد:  این کتاب می
، 1تا: ج  )امام خمینی، بی« د، نود و پنج درصدش گمراهی استیا ن نام نهادهیزی را که شما دین چیا

کشف » های تولید کتاب ت گردید وید حوزه و روحانیزاده موجب واکنش شد (. اثر حکمی113-118ص
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 (.18: ص3101زاده را بدنبال داشت )جعفریان،  خ محمد خالصییش« کشف االستار»نی و یامام خم« اسرار
 -های زندگی امام خمینی از دوره کودکی با مبارزه پدرشان در مقابل نظام ظالمانه ارباب وقایع و بحران

زدایی عصر  حران شدیدتر اسالمرعیتی شروع گردید و به دوران نوجوانی و شکست مشروطه استمرار و به ب
گیری منظومه فکری و سیاسی ایشان  گمان تمامی این حوادث بر شکل رضاخان و پسرش متصل شد. بی
رفت از این بحران، با تکیه بر دالیل نقلی و عقلی و اشراف بر شرایط  موثر بود. امام خمینی برای برون

را مطرح کرد و سپس با ارائه  )ص(سی پیامبراجتماعی و سیاسی، ابتدا اصل ضرورت تداوم والیت سیا
 نظریه والیت فقیه، مشکل رهبری جامعه اسالمی را در دوره غیبت کبری حل نمود.

 . تأملی بر رهیافت امام خمینی به معرفت دینی و سیاست0

 ینید قم، مطرح است، اما امام خمیاءگر حوزه جدیعنوان مؤسس و اح به     یزدی  یریالله حا تیگرچه آ
، تحولی دیدگاهی نسبت به این یك به علوم حوزویدئولوژیا یباشد. او با نگاه می« مکتب قم»گذار  انیبن

د در تضاد یعالوه برگرایش به عرفان، فلسفه و فقه، اسالم را با علوم جد ینیعلوم بنیان نهاد. امام خم
زی داشت. به عبارت یمتما یفکر میگیری از اندیشه سیاسی علمای پیشین، پارادا د. او در عین بهرهید ینم

سّنتی، نگرش ایشان را متحول ساخت  یکالم -یم فقهیدیگر، الحاق عرفان به عنوان ُبعد سوم در پارادا
 (.101-101: ص3113)دوانی، 

ان یداشت م یبود. ایشان سع« هیحکمت متعال» یت، از نسل حکماین مقام مرجعیدر ع ینیامام خم
، با ینیر از متون دیعت و عقل و شهود جمع ببندد و در تفسیقت و شریطر، عرفان و فلسفه، یعقل و وح
 ، به باطن آن بپردازد. یرونیب یها هیگذر از ال

ها است. امام خمینی برخالف برخی  سحر و آداب و اذکار نماز از این نمونه یر سوره حمد، دعایتفس
ل یاد ی(، با تجلیاسالمی )مولو ی( به صراحت از حکما )مالصدرا( و عرفایفقها )محمدباقر مجلس

 یگریز دیر فقه چیکند غ یال میه خیفق»فرمود:  می (. ایشان380الف: ص 3110کرد )امام خمینی،  یم
ر از یکند غ یال میلسوف هم خیست؛ فین یزیر از عرفان چیکند غ یال میست در عالم؛ عارف هم خین

)امام ...« دار شود ین نفس بینکه ایا ید، براك مقصدنی یکه[ همه برا ست ... ]در حالیین یزیفلسفه چ
ك یك مطلب است، فالسفه، مثال  یمختلف،  یها ك مطلب در زبانی»(. یا 18- 10: ص3118خمینی، 

)امام « ندیگو یز میك چیخاص خودشان ... )اما( همه  یك زبانیخاص خودشان دارند، عرفا هم  یزبان
 (.00ص :3118خمینی، 
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ق سلوك به او، با یالله و طر ن کتاب معرفتیا»خواند و بر آن بود که  یمنبع عرفان مامام خمینی قرآن را 
م یپارادا یایشان به تبع ُبعد عرفان«. ده شدیق خود به انحراف و انزوا کشیدست دوستان جاهل از طر

 یعرفانکرد. از نگاه  ین مییتب یه و رویکرد عرفانیرا بر مبنای حکمت متعال یش، انسان و تمام هستیخو
اسم »و چون ...« همه عالم، اسم الله است  »، لذا «دا کردی، همه عالم وجود پیحق تعال یبا تجلّ »ایشان، 

 (. 31 ،31، 0: ص3118)امام خمینی، « هرچه هست، از او است»است، پس  یخودش فان یدر مسّما
ت قرار داده است. یحب والگر، صایالله( را بر بندگان و مخلوقات د فةیامبران )خلیاز سویی خداوند، پ

عت یامبر، صاحب شریسفر چهارم، پ یمالصدرا مطابقت دارد؛ زیرا ط« اسفار اربعه»ت، با ین نظریه والیا
گران مانند ید یچهارگانه برا ین سفرهایشود. امام خمینی معتقد است، ا یم یو باطن یو احکام ظاهر

 (.030-038، 301، 00: ص3111است )امام خمینی،  یافتنی عه دستیامامان ش
ه همانند فقهای پیشین، با یفق ت یوال   شود او در ارائه بحث  یم امام خمینی باعث میپارادا یُبعد فقه

  تیوال   رغم آنکه ایشان نقطه مطلوب  است و حکومت ورود کند. همچنین علییمدار، به س افتی قانونیره
ك ی، تفکیعیت تشریو وال ینیت تکویان والیدانست، م یم ینیت تکویاز وال یراتبافتن به میه را دست یفق

 یه حامل و مجرینشد. در واقع، فق یو عرفان ینیه، متعرض ابعاد تکویفق ت یوال   قائل گردید و در بحث 
 و ینیت تکویان والیبت، میعه است. لذا، پس از دوران غیامبر و امامان شیسفر چهارم پ یدستاوردها

بپردازد که  یعیت تشریابد به اعمال والی یت اجازه مین والیه به اذن صاحبان ایافتد و فق یم ییجدا یعیتشر
ضرورت  یل حکومت اسالمین منظور تشکیها بوده و به ا آن یو اجرا ینیهمان استنباط احکام از متون د

 توان یافت. نیز می« خالفت»ابد. البته نظیر همین تفکیک را در نگاه امام خمینی به ی یم
 یدو معن یخالفت دارا»گوید:  ، با تفکیک میان دو معنا از خالفت، می«کتاب البیع»امام خمینی در 

است.  )ع(نیامبران مرسل و ائمه طاهریمخلص مانند پ یایکه مختص اول ینیتکو یاست: اول، خالفت اله
 . )ص(ن توسط پیامبریفه مسلمیعنوان خل به    )ع(نیرالمؤمنیام مانند معرفی یو قرارداد یاعتبار یدوم، معنا

ز هست و یه عادل نیفق یاست بود، برایدر ارتباط با حکومت و س )ع(و ائمه )ص(امبریپ یآنچه برا
و  یکننده حدود اله عت و اقامهیاحکام شر ی، مجریباشد؛ چرا که وال ین امر[ فرقیست که ]در ایمعقول ن

غمبر، خواه یباشد. خواه پ کننده در آنچه صالح مسلمانان است، می مصرفها و  اتیر مالیرنده خراج و سایگ
که مصلحت اقتضاء کند، مردم را  یکنند و در صورت یم یآور ك منوال صدقات را جمعیه، به یا فقیامام 

 (. 111، ص0تا: ج )امام خمینی، بی« کنند یرویدهند و مردم واجب است که از آنان پ یفرمان م
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ن از جمله عرفان و اخالق را یدر معنای کامل خود، علوم مربوط به د« فقه»قد بود که امام خمینی معت
داشتن نیست و « تیوال»(. لذا، مجتهد بودن تنها شرط 10ب: ص3110گیرد )امام خمینی،  هم دربر می

کند )امام  یخالصه م« عدالت»ها را در مفهوم  آن یز باشد که وین یگرید یها یژگید واجد ویه بایفق
 (. 10، ص1ب: ج 3111خمینی، 

(. عادل بودن، 310: ص3111شدن است )امام خمینی،   ییق خدای، عدالت طرینیدر نگاه امام خم
یعنی  یو ذهن یچهارگانه درون یتواند قوا یاست. عدالت م یافتن و دور شدن از نشئه خاکی یکمال انسان

وجود آورد )امام  به   را  ینفسان یك انسان منقطع از هواهایوهم و عقل را سامان دهد و از او   شهوت، غضب،
را  یش برد و عدالت اجتماعیتواند خود و جامعه را پ یم ین انسانی(. چن103، ص1: ج3113خمینی، 

 (. 01: ص3118محقق سازد )امام خمینی، 
شه یند. او ریب ینم یر و صالحیدانسته و در آن خ« حجاب اکبر»ب نفس را یامام خمینی علم بدون تهذ

(. 18-11: ص3118شمرد )امام خمینی،  یبرم ینفسان یاز هواها یرویرا در پ یتمام مشکالت بشر
مجتهد »به شرط « هیفق ت یوال   » یای است که برا به گونه ینیامام خم یبرا« عدالت»ت موضوع یاهم

معتقد بودم و اصرار داشتم که من از ابتدا »گوید:  کند. لذا، در اواخر عمر خویش می ی، بسنده م«عادل
)امام « کند یت مید خبرگان محترم سراسر کشور کفاییست. مجتهد عادل مورد تأیالزم ن« تیمرجع»شرط 

 ( .113، ص03: ج3110خمینی، 

 فقیه امام خمینی  والیت   اسرار و  حکومت دینی در دو اثر کشف    . سیر اندیشه 5

دهد که امام خمینی  ه نشان مییفق ت یوال   اسرار و   در دو کتاب کشفه یفق  تیوال   شه یتبیین متفاوت اند
ط موجود سازگار کند. ایشان در هر دو یطرح کرد که در هر زمان بتواند خود را با شرا یا شه را به گونهیاین اند

رار اس د. اما چون نگارش کتاب کشف یگو یمدارانه سخن م افت قانونیشین با رهیپ یوه فقهایکتاب به ش
 مقتضی، طرح کند.   وهیکرد نظرخود را به ش یت بود، سعیط نامساعد روحانیهمزمان با شرا

را یاست؛ ز ین حکومتیاز به حکومت قانون دارد و تنها خداوند صاحب چنیدر باور امام خمینی، بشر ن
رگ و در تمام تا م ینیش هستند. امام تصریح دارد که اسالم از دوران جنینفس خو یهوا ر او همه تابعیغ

ز یچ چیل حکومت هی، صاحب برنامه بوده و در طرز تشکی، اجتماعی و حکومتی، خانوادگیات فردیجزئ
امبران و یپ یعنی ینان حکومت الهیجز خدا و جانش ین، به حکم عقل کسیرا فرونگذاشته است. بنابرا

 (. 011-000ص ،1تا: ج امامان، حق حکومت و وضع قانون ندارد )امام خمینی، بی
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کند.  یه را مطرح میفق ت یوال   ه یمدارانه خود در عصر غیبت، نظر افت قانونیبا تکیه بر ره ینیامام خم
 یك همچون مجلسیاگر »دهد که:  ند و ادامه میید مجلس مؤسسان فقها برگزیوی معتقد است که شاه را با

باشند و جز  یه عارینفسان یو از هواهاندار که هم احکام خدا را بدانند و هم عادل باشند ین دیاز مجتهد
ك نفر سلطان عادل کنند که از یل شود و انتخاب ینداشته باشند، تشک یحکم خدا، غرض ینفع مردم و اجرا

ها تجاوز  تخلف نکند و از ظلم و جور احتراز داشته باشد و به مال و جان و ناموس آن ییخدا یها قانون
 (. 011ص ،1تا: ج )امام خمینی، بی« کند ینظام مملکت برخورد م ینکند، به کجا

روشن است که این جمله به مفهوم اعتقاد امام خمینی به مشروطه مشروعه نیست؛ زیرا ایشان حتی بعد از  
توانستم مانند محقق کرکی نزد یک سلطان بروم و او را وادار به اجرای دین  کند که اگر من هم می انقالب تاکید می

د شخص ینند، بلکه منتخب بایبرگز ن مقامیرا به ا یتوانند هر شخص یایشان قائل بود که فقها نمرفتم.  کنم، می
خدا  یها توانند اجازه بدهند که از قانون یها م آن یبه کس»باشد، وگرنه نقض غرض خواهد بود.  ییمؤمن و توانا

 ییخدا یمملکت او قانون آسمان یاش بر اساس خرد و عدل بنا نهاده شده، تخلف نکند و قانون رسم هیکه پا
ط هم یدر آن شرا ینی(. بنابراین، امام خم010ص ،1تا: ج )امام خمینی، بی« ن اروپا و بدتر از اروپایباشد، نه قوان

 ید بر رأس قوایبا« ها مدرس»گفت  یه درآورد و به صراحت میفق یار ولید و تحت اختیدرصدد بود سلطنت را مق
 (.001-011ص ،1تا: ج نظارت داشته باشند )امام خمینی، بی ینین دیقوان یسه گانه و بر اجرا

اسرار، به صورت مؤکد در مجلس مؤسسان )خبرگان( و  ه مورد نظر امام خمینی در کشف یفق  تیوال   
ت یت، به والین والیشد. ا یمتبلور م یالله نور خ فضلیش یشنهادیپ یت اصل دوم متّمم قانون اساسیتقو

بازگشتی که  به بعد و در راستای جنبش ناتمام پانزده خرداد و مسیر بی 3118انجامید. اما از دهه  یفقها م
را با اصل « سلطنت» یبه جا« تیجمهور»پهلوی در سکوالریزه حکومت و جامعه برگزیده بود، تحقق 

ژه نظام یو به و یکومتد حیجد یها ه را با شکلیفق ت یوال   تر دانست و تالش کرد اندیشه  اندیشه خود مناسب
وجود آورد، فرم و  به   گذشته خود  یآرا یت و محتوایدر ماه یرییهمساز کند. لذا، بدون آنکه تغ یجمهور

 تر نمود.  قالب آن را کامل
 یعهد تیاسالم، سلطنت و وال»کند که  ( در نجف بیان می3110ه )یفق ت یوال   در مباحث  ینیامام خم

ل یو امامان در تشک )ص(امبریره پی(. ایشان سپس از س31، ص1ب: ج3111)امام خمینی، « ندارد
اثبات  یت فقها، برایات عام مشیر به والیروا یاسالم و برخ یاسیو س ین اجتماعی، قوانیحکومت اسالم

را انکار اسالم و انکار  ین حکومتیبرد و انکار چن یدست فقها بهره م به یل حکومت اسالمیضرورت تشک
 (.13 ،00، ص1ب: ج3111داند )امام خمینی،  یم یاحکام اسالم یجاودانگ
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کردش در یبا تکامل رو یعنوان حکومت مشروط به قانون اله به    یحکومت اسالم یامام خمینی با معرف
، «مقلد»ه باشد و زمامدار ید فقیز بایت نیکند که شخص نخست حاکم یان میاسرار به وضوح ب کشف 

)امام خمینی، « شود ید کند، قدرت حکومت شکسته میچون اگر تقل» ستیسته حکومت کردن نیشا
 (. 18، ص1ب: ج3111

ای نیست و تقریر دیگری از  کند که این سخن، نظر تازه امام خمینی در تبیین اندیشه خود تاکید می
است و نه  ینه استبداد یحکومت اسالم»کند که  اندیشه علمای دوره مشروطه است. لذا، تصریح می

 ین، تابع آرایب قوانیآن که تصو یمتعارف فعل یقه، بلکه مشروطه است. البته مشروطه نه به معنامطل
ك مجموعه ید به یکنندگان در اجرا و اداره، مق ن جهت که حکومتیت باشد. مشروطه از ایو اکثر یشخص

، یت اسالمن جهت حکومین شده است ... از ایمع )ص(م و سّنت رسول اکرمیشرط هستند که در قرآن کر
  (.11-10، ص1ب: ج3111)امام خمینی، « بر مردم است یحکومت قانون اله

هایی نظیر آن عبور کرده و  از حکومت پهلوی و رژیم با این اوصاف، امام خمینی در کتاب مهم خویش
طور مستقیم در اختیار فقیه باشد. باوری که به سادگی و از  داند که قدرت اجرایی آن به حکومتی را دینی می

آمد. چون بر اساس این باور، نظام پادشاهی به هر شکلی نامشروع  طریق حفظ نظام مشروطه به دست نمی
در « جمهوریت»فقیه با  تیب، این اندیشه در سیر کمال خود موجب پیوند اصل والیت شد. بدین تر تلقی می

فقیه در آن شرایط یک ایدئولوژی کامال  برانداز و  های منتهی به انقالب گردید؛ زیرا تئوری والیت  سال
ای انقالب انقالبی بود که به عنوان جایگزین رژیم سیاسی وقت قرار گرفته بود؛ نظام سیاسی جدیدی که بر

 مّتکی بود. « جمهوریت»و پیروزی به قدرت مردم یا همان 
فقیه را با نظام جمهوریت درآمیخت؛ تا در   لذا، در بحبوحه انقالب اسالمی، امام خمینی اندیشه والیت

ه یفق یسلطان، ول یاند، به جا آن مجلس خبرگان )یا مجلس مؤسسان سابق( که توسط مردم انتخاب شده
ت یگانه، اعمال وال سه یرفتار قوا ینی بر چگونگیت دیند. فردی که با مشروعیگز ط را بریالشرا جامع

و  یتواند احکام حکومت یم ین است و حتیت معصومی، همان والیکه از لحاظ حکومت یتیکند؛ وال یم
 (.01ص ،1: ج3113ه را صادر کند )امام خمینی، یثانو

 گیری . نتیجه6

ساله  01اسرار و والیت فقیه که با فاصله حدود   ه خویش یعنی کشفامام خمینی در دو اثر برجست
های موجود، اندیشه  رفت از بحران تدوین شده است براساس مقتضیات زمانه خود و برای برون
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دانست که در عصر مشروطه، حذف سلطان از عرصه سیاسی و  را مطرح کرد. ایشان می« فقیه والیت »
ممکن نیست. لذا، تمام سعی خود را برای کنترل و مهار استبداد بکار برد اما جایگزینی آن با والیت فقیه، 

 شکست تجربه مشروطه و رشد سیاسی مردم، شرایط را برای پذیرش نظریه والیت فقیه مساعد نمود.
 گیرد. شکل می  ط زمانییهای سیاسی براساس شرا ز معتقد است اندیشهنگونه که اسپریگ همان

ت جامعه ایران در یکه از عدم توجه به نهاد روحانیت و اکثر یهای دوره پهلو حراناست که ب الزم بذکر
تأثیر نبود. بدین  گیری این تفکر بی شد، در شکل ناشی می ییده سکوالریسم و تجددگرایعملی کردن ا

 ، نسل جوانی از علمای حوزه از جمله امام خمینی در مقام مرجعیتیالله بروجردتیترتیب با درگذشت آ
در ژه مشروطه و نهضت نفت، یو عصر خویش، به یها از نهضت یآموز دینی قرار گرفتند. ایشان با تجربه

های موجود برآمد و به دنبال سرکوب مقطعی جنبش، مسیر انقالبی را برگزید. وی در این  مقابله با بحران پی
ت یوال»ا طرح الگوی ن برآمد و بیگزیجدید و حکومت جا یاسیس یدئولوژیك ایریزی  مسیر به طرح

احیای  یگر برایح ورزد. لذا، مبارزه دیخواهد بر مطالبات گذشته خود تصر ی، نشان داد که نم«هیفق
با مطالبات توده مردم و مراجع فکری آنان  یگر، اگر پهلویر دیبه تعب تر نیست. مشروطه یا اهداف کوچک

ش از دهه یپ ینینکه امام خمیآمد. کما ا ید نمیهای انقالبی و تغییر رژیم سیاسی پد آمد، اندیشه یکنار م
های  انقالب نبود. اما تداوم سیاست در پیکه از حکومت داشت ولی  یادیز یها یتیچهل و با وجود نارضا

های انقالبی  امام خمینی، به حادثه پانزده خرداد منتهی شد، نگرش یریکه با اعتراض و دستگ یگذشته پهلو
او را در جامعه  یت، به پیروی از امام خمینی، رهبرینمودن نسل جدیدی از روحانرا تقویت کرد و با فعال 

وارد « حکومت دینی»ن بار با اندیشه تأسیس یت ایتثبیت نمود. این تحوالت به این منزله بود که روحان
و « مشروطه» یازهایشد که برآورنده ن محقق می ای که صرفا  با رویکرد انقالبی میدان شده است. اندیشه

 بود. یپهلو ینیردیغ یدئولوژیها و ا یساز یبه عرف یپاسخ
دهد که  تحلیل گفتمان امام خمینی در باب والیت فقیه، در دو اثر کشف اسرار و والیت فقیه نشان می

اش دارد. چنانکه وقتی امام خمینی به اصالح نظام  های زمانه نظریه سیاسی ایشان، رابطه معناداری با بحران
کند که حکومت باید با نظارت روحانیت فقیه اداره شود، ولی  لطنت امید دارد، در کشف اسرار تصریح میس

حل  کند، والیت مطلقه فقیه را تنها راه وقتی بدلیل عدم کارایی مشروطه، تشدید بحران را مشاهده می
پیوند داد. « جمهوریت»ه را با فقی داند. بدین گونه معمار انقالب، اندیشه والیت  های سیاسی موجود می چالش

ای صادر  هیو ثانو یتواند احکام حکومت یم ین است و حتیت معصومی، همان والیکه از لحاظ حکومت یتیوال
 دهد.  یالشعاع قرار م ه را تحتیکند که احکام اول
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دانش  (. تحلیل محتوای کیفی الگوی نظام سیاسی در کتاب والیت فقیه امام خمینی.3101قهرمان، میثم؛ کشاورز، هادی )

 (.01)30، سیاسی

 . ترجمه فرشته سرلک. تهران: گفتار.رانیسم در ایونالیناس(. 3113چارد )یکاتم، ر
 . قم: دارالحکمه.رییم حایخ عبدالکریالله مؤسس مرحوم حاج ش تیآ(. 3111می جهرمی، علی )یکر

جا: انتشارات  بی .درسد حسن مید سیرامون زندگی شهیی پیها ادداشتیها و مکتوبات و  نطق (.3118مدرس، سیدحسن )
 ابوذر.

 .0. قم: دفتر انتشارات اسالمی، جرانیاسی و روابط خارجی ایخ تحوالت سیتارالف(. 3110ن )یالد مدنی، جالل
خ تفکر اسالمی. تهران: یاسی در تاریدر: تأمالت س .د حسن مدرسیاسی سیتفکرات س(. 3111ان، محمدرضا )یمعتضد

 فرهنگی.پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 
 .0. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، جمدرس قهرمان آزادی(. 3110ن )یمکی، حس

 .0تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ج ران.یست ساله ایخ بیتار (.3110ن )یمکی، حس
 رازه.یتهران: ش .استیت در عرصه اجتماع و سیمرجع(. 3110ن )یمنظوراالجداد، محمدحس

. تهران: پژوهشگاه علوم ریعه در صد ساله اخیهای سیاسی ش ها و جنبش افتی بر مبانی مکتبیره (.3111نامدار، مظفر )
 انسانی و مطالعات فرهنگی.

 ران.یخ معاصر ای. تهران: مؤسسه مطالعات تاررانیاسی ایخ تحوالت سیتار(. 3110حقانی، موسی )  هینجفی، موسی؛ فق
 به همت هادی خسروشاهی. تهران: اطالعات. شه(.یخ، عملکرد، اندیان اسالم )تارییفدا(. 3111نواب صفوی، مجتبی )

. تهران: شرکت چاپ و نشر زدییری یم حایخ عبدالکریالله حاج ش تیاسی آیبررسی عملکرد س (.3103کوبرش، فرزانه )ین
 الملل. نیب

. تهران: ثی و رجالی وییحد الله العظمی بروجردی و مکتب فقهی، اصولی،  تیزندگی آ (.3110زاده خراسانی، محمد )  واعظ
 ب مذاهب اسالمی.یمجمع جهانی تقر

 
 




