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تشکیل حکومت اسالمی گردیده است.

واژگان کلیدی
امام خمینی ،اندیشه فقهی سیاسی ،رهبری ،اجتهاد ،والیت فقیه

طرح مسئله

تحلیل و تفسیر حرکت امام خمینی ،به عنوان مرجع و همچنین رهبر برجسته دينی در عرصه سیاست
بدون درک بنیانهای فکری ايشان میسر نیست ،امام خمینی به ارائهی تفکـری جديـد و فرهنگـی و
کامالً دينی و الهی پرداخت .نوآوری امام نسبت به دنیای معاصر ،قبل از آنکه در سطح عمل سیاسی
باشد در افق انديشه سیاسی است به گونهای که نقطه عطفی را در اين زمینه بـه وجـود آورد .وی بـا
شناسايی نقاط قوت و ضعف نیروهای درگیر در معارضات سیاسـی ،در هنگامـهی عمـل ،در هـای
تاريخ را با قاطعیتی بینظیر به کاربست و با تلفیق دين و سیاست ،بزرگترين رويداد تاريخ معاصـر را
رقم زد.
امام خمینی به عنوان انديشمندی انقالبی و مؤسس نظامی بـديع صـاحا انديشـه و نظرگـاه
سیاسی خاص و متمايزی نسبت به اسالف فقیه و انديشمند خود بود.
در همین راستا اين پژوهش درصدد پاسخ دهی به اين سـؤال اساسـی اسـت کـه مبـانی انديشـه
سیاسی امام خمینی شامل چه عوامل ،مؤلفه¬ها وابعادی است که نتايج حاصل از آن بـه تشـکیل
نظام سیاسی انجامید؟
تحول در انديشه سیاسی امام خمینی از مهم¬ترين انديشههای انقالبی  -اسالمی اسـت کـه در
دوره ی معاصر ،ارائه و عملی شد .اين انديشه در گذر از انديشهی اصالحی به انديشـهی انقالبـی کـه
تجلی آن در وقايع سال  1342و حوادث پس از آن بود دچار تحول تدريجی گرديد و اين همان نقطه
قوت انديشه سیاسی امام است که به کمک شناخت دقیق اوضاع ،شرايط و امکانـات از اصـل پويـای
تفکر شیعی ،يعنی اجتهاد شکل گرفته است .در حقیقت انديشه سیاسی امـام کـه بسترسـاز تحـو ت
سیاسی  -اجتماعی گرديد ،انديشهای بود که در فضای فکری و عملکردی مقام مرجعیت تبلور عینـی
يافت.
از آنجا که مذهبی بودن جامعه و تودههای مردم امکان برقراری ارتباط بین روحـانیون و مـردم را
به آسانی فراهم نموده است ،لذا تحت تأثیر اين مشخصهی بنیادين ،روحانیت همـواره توانسـته اسـت
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تحت رهبری مرجعیت در تحو ت سیاسی  -اجتماعی سده اخیـر نقـش بسـیج نمـودن مـردم و بـه
حرکت درآوردن و سازماندهی جامعه را بر عهده داشته باشد .به طـوری کـه حضـور فعـال و فراگیـر
روحانیون به رهبری مرجعیت در نهضت مشروطه و انقالب اسالمی در مقايسه با سـاير جنـبشهـا و
نهضتهای تاريخ معاصر ايران جايگاهی ممتاز و ويژه يافته است.
اين دو جريان سیاسی  -اجتماعی در پی دعوت طیفی از روحانیون مبنـی بـر پیوسـتن مـردم بـه
مبارزه ،جنبهی مردمی و همگانی به خود گرفت و مردم براسا

احسا

تکلیف دينی به اين مبـارزه

پیوستند .اما به رغم حضور فعال و برجسته روحانیون در تمامی سطوح در نهضت مشـروطه و انقـالب
اسالمی ،به دلیل عدم وجود انسجام انديشهی سیاسی در سطح مرجعیت ،سرانجام تالش روحانیت در
نهضت مشروطه به تفرق و گسست روحانیون منجر شد و در نهايت خواسته مـورد نظـر آنهـا ادامـه
نیافت .لیکن در انقالب اسالمی تالشهای نهاد روحانیت که امام خمینی در رأ

آن قرار داشـت

با حفظ همبستگی و وفاق ،موجا استمرار آن تا تشکیل جمهوری اسالمی گرديد و در نهايـت زمینـه
تحقق عملی انديشه سیاسی ايشان را فراهم نمود.
يکی از مهم¬ترين فرضیات در اين رابطه مبانی فکری و انديشه سیاسی امام خمینی بود کـه
سبا رويکرد متفاوت ايشان نسبت به نظام سیاسی و بالتبع عملکرد مبتنی بر آن گرديـد بـه گونـهای
که در نهايت منجر به تأسیس دولت و نظام سیاسی متکی بر انديشه سیاسی تشیع در ايران شـد .بـه
همین دلیل وصیت¬نامه امام خمینی نه تنها شامل راهکارهايی است که بـرای رفـع چـالشهـای
پیشروی امت اسالمی میباشد بلکه زمینهی اسـتمرار تحقـق انديشـهی سیاسـی ايشـان و اسـتقرار
حکومت اسالمی را نیز فراهم میکند .زيرا حاوی قـوانین اجتمـاعی قـرآن ،سـنت پیـامبر و ائمـه
اطهار در جهت انجام درست وظايف و مسئولیتها میباشد لذا ضمن بهـرهگیـری از دسـتورالعمل
های آن بايد به نصايح و توصیههای ايشان در ابعاد مختلف عمل شود.
اين نوشتار برای درک مبانی انديشهی سیاسی امام خمینی به عنوان رهبر و مرجع عـام انقـالب
اسالمی به مهم¬ترين محورهای انديشه فقهی سیاسی ايشان :و يت فقیه ،جايگاه و نقش مـردم در
حکومت ،مجلس و قانونگذاری و مشارکت سیاسی اجتماعی زنان میپردازد.
اين محورها سبا تمايزی گرديد که موجبات تفکر و طراحی برنامه عملی جديدی را در حـوزهی
انديشه و سیاست شیعی فراهم نمود.
در همین راسـتا ايـن پـژوهش بـا روش تـاريخی  -تحلیلـی بـر مبنـای آثـار مکتـوب ،از جملـه
وصیت¬نامه سیاسی الهی امام خمینی به تبیین مبانی و همچنین مهم¬ترين تمـايزات حـوزه-ی
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انديشهای ايشان با انديشه سیاسی مرجعیت ،تحت رهبری آخوند خراسانی در نهضت مشروطه ،مـی-
پردازد تا پیامدهای تأثیرگذاری اين تمايزات را بر ساحت سیاست و نظريهپردازی بـديع و جديـد امـام
خمینی را در باب حکومت نشان دهد.
اندیشه فقهی سیاسی اماام خمینای در گااار از اندیشاه سیاسای اصاالهی باه
اندیشه سیاسی انقالبی

امام خمینی به عنوان يک شخصیت سترگ تاريخی بیش از هفتاد سـال در فـراز و نشـیا تـاريخ
معاصر ايران قرار داشت و از نزديک سه دوره حکومت قاجاريه و پهلوی اول و دوم را نظاره کرد.
نتیجه کنش و رويارويی امام با حوادث مختلف تاريخی از يک سو و بینش علمی و معرفت خاص
دينی از سوی ديگر ،موجا گرديد تا انديشه سیاسی امام در ابعاد مختلـف نسـبت بـه سـاير رهبـران
انقالبی ،کامالً متفاوت ظاهر گردد.
آگاهی ايشان به زمان نه تنها سبا استنباط احکام و دستورالعملهای دين متناسـا بـا نیازهـای
جديد گرديد بلکه نمايانگر پويايی اجتهاد ايشان و همچنین متحول شدن جامعه ايران نیز میباشد.
توجه به اين نکته ضروری است که انقالب با سرشت هر کشوری سـازگار نیسـت بنـابراين امـام
خمینی به عنوان يک رهبر منطقی ابتدا بايد ملت را بر علیه حکومت شاهنشاهی رهبری مینمـود
که اين امر مستلزم تالشها و هدايتهای دقیق و روشمند است تا بتوانـد سـاختار جامعـه و انديشـه
مردم را تغییر دهد.
به عبارت ديگر:
کسی بزرگمرد زمان خویش است که بیانگر ارادهی آن روزگار باشرد ،بره عصرر
خود بگوید چه باید اراده کند و آن اراده را بره اجررا درآورد .عملکررد او جران و
جوهر عصر اوست ،او عصر خود را فعلیت میبخشد( .ایچ کار)88 :7887 ،

امام مانند بسیاری از مردان بزرگ از زمان خود جلوتر بود؛ اما به هر حال ايجـاد تحـو ت عظـیم
معطوف به انديشه سیاسیای میباشد که فراز و فرود شئون و مبناهای آن در بوته عمل بازشناسـی و
اصالح گرديده است.
سیر تحول انديشهی سیاسی امام خمینی را به دو روش میتوان توضیح داد:
الف) استفاده از روش گفتمانسازی در حوزهی انديشه سیاسی؛ طبق اين روش همـهی محتـوای
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انديشهی سیاسی اسالم را که متفکران مسلمان ارائه کردهاند ،میتوان در چهار گفتمان قرار داد:
 .1گفتمان تغلا ،مشتمل بر همهی انديشههايی که در صدد توجیه نظامهای سیاسـی اسـتبدادی
بوده و برای آنها مشروعیتسازی میکردهاند.
 .2گفتمان تقیه ،شامل آن دسته از انديشههايی هستند که دغدغهی آنها حفظ دين و نیروهـای
مبارزه از طريق مبارزهی پنهانی است.
 .3گفتمان اصالح کـه شـامل آن دسـته از انديشـههاسـت کـه دغدغـهی آنهـا بهبـود اوضـاع
سیاسیاجتماعی ،از روشهای مسالمتآمیز و گام به گام بوده است.
 .4گفتمان انقالب که مربوط به انديشههايی است که سودای تعويض نظام سیاسی داشتهاند.
طبق اين روش انديشهی سیاسی امام خمینی مرکا از گفتمان اصالح و انقـالب اسـت ،بخشـی
7

6

که ذيل گفتمان اصالح قرار میگیرد ،مانند نظريهی اول و دوم که در کشفا سرار ذکر شده و بـا
اصل «قدر مقدور» و دفع افسد به فاسد توجیه میگردد ،اما بخشهای ديگری از انديشـهی سیاسـی
8

امام از قبیل نظريهی سوم که در همان کشفا سرار آمده است و نیز آنچه بعداً بـا عنـوان «و يـت
4

فقیه» در کتاب البیع مطرح شد ،در رديف انديشه های انقالبی است( .نجف لک زايی-203 :1371 ،
 . 7در ادامه مباحث مربوط به حکومت ،امام خمینی میفرمايد:
«ما ذکر کرديم که هیچ فقیهی تاکنون نگفته و در کتابی هم ننوشته که ما شاه هستیم يا سلطنت حق ما اسـت .آری؛ آن
طور که ما بیان کرديم اگر سلطنتی و حکومتی تشکیل شود هر خردمندی تصديق میکند کـه خـوب اسـت و مطـابق
مصالح کشور و مردم است .البته تشکیالتی که براسا احکام خدا و عدل الهی تأسیس شود بهترين تشـکیالت اسـت
لکن اکنون که آن را از آنها نمیپذيرند .اينها هم با اين نیمه تشکیالت هیچگاه مخالفت نکرده و اسـا حکومـت را
نخواستند به هم بزنند و اگر گاهی هم با شخص سلطانی مخالفت کردند مخالفت با همان شخص بوده از بـاب آن کـه
بودن او را مخالف صالح کشور تشخیص دادند وگرنه با اصل اسا سلطنت تاکنون از اين طبقه مخالفتی ابـراز نشـده،
بلکه بسیاری از علمای بزرگ عالیمقام در تشکیالت مملکتی با سالطین همراهی کردنـد( ».روح اهلل خمینـی ،کشـف
ا سرار ،بیتا،صص )129-126
« . 6مجلس مؤسسانی که تشکیل میشود برای تشکیل يک حکومت يا تغییر يک رژيم بايد از فقها و مالهـای خردمنـد
عالیمقام که به عدالت و توحید و تقوا و بیغرضی و ترک هوی و شهوت موصوف باشند تشـکیل شـود تـا در انتخـاب
سلطان مصالح کشور و توده را سنجیده و شاه عدالتخواه مطیع قوانین کشوری کـه همـان قـانونهـای خـدايی اسـت
انتخاب کنند( ».روح اهلل خمینی ،کشف ا سرار ،بیتا ،صص )233-232
« .8پس معلوم شد آنهايیکه روايت سنت و حديث پیغمبر میکنند ،جانشین پیغمبرند و هر چـه بـرای پیغمبـر از
زم بودن اطاعت و و يت و حکومت ثابت است برای آن ها هم ثابـت اسـت زيـرا کـه اگـر حـاکمی کسـی را
جانشین خود معرفی کرد معنی اش آن است که کارهای او را در نبودنش او بايد انجام دهد( ».روح اهلل خمینـی،
کشف ا سرار ،بیتا  ،ص)122
. 4آن چه فقیه جامع الشرايط بايد به آنها بپردازد ،همان ها است که برای رسول و امامان مقرر بوده اسـت و نمـی
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)204
تغییر شرايط سیاسی-اجتماعی کشور طی دهه بیست تا چهل با افزايش وابستگی رژيم پهلـوی و
سرکوب مخالفان سبا چالشهای جدی میان دولت و روحانیون گرديد .واقعه  15خرداد و پیامـدهای
انقالب سفید و اصالحات ارضی در ايران سبا نابسامانیهای اجتماعی و گسـترش نارضـايتی مـردم
گرديد و مشروعیت سیاسی نظام شاهنشاهی را با چالش جدی روبه رو ساخت.
در واقع نظريه و يت فقیه برای برطرف کردن بحران مشروعیت و خأل قدرتی بـود کـه پـس از
مرجعیت امام ،خصوصاً در قیام  15خرداد  1342و به دنبال آن ،يحـهی کاپیتو سـیون و حادثـهی
تبعید ايشان پیش آمد.
ب) روش دوم برای شناخت تحول در انديشهی سیاسی امام خمینـی ،تبیـین فضـايی اسـت کـه
نظريات و فتاوای خود را در آن فضا ارائه کردهاند.
بر طبق اين روش ،بايد به اين نکته توجه کنیم که محتوای اسـالم از دو دسـته مسـائل تشـکیل
شده است:
 .1دستهای که از آنها به اصول ثابت تعبیر میکنیم .2 ،مسـائلی کـه متغیـر اسـت و بـر مبنـای
اصول ثابت و متناسا با شرايط زمانی و مکانی مختلف جعل میشوند.
انديشه سیاسی موفق بايد ضمن انعطاف دارای اصول ثابت هم باشد .درشرايطی که ساقط کردن
يک نظام سیاسی ممکن نیست ،انديشمند عاقل برای سقوط آن اقدام نمیکند بلکه در اصالح آن می
کوشد .هم چنان که اگر موقعیت برای سقوط آن مناسا باشد ،در اصالح آن وقت تلف نمیکند ،بلکـه
برای سرنگونی آن تالش میکند .اين رفتار را امام خمینی در سیرهی عملی خود نشان داد.
انديشه سیاسی امام خمینی برترين الگوی تفکر اصالحات اصولی و متکامل را پايهريزی کرد زيرا
اصول فکری او برآمده از نظام سیاسی امامت شیعه بود .کلید فهم تحول انديشه و عمل سیاسی امام،
توجه به برخی از اصول و مؤلفه¬های حاکم بر انديشه سیاسی ايشان است.
با توجه به تحلیل و ارزيابی آثار امام در رابطه با انديشه سیاسی ايشان چنین به نظر مـیرسـد
که وی براسا

مقتضیات زمان و مکان به بازسازی اصول و مؤلفه¬هـای انديشـهاش پرداختـه و در

نهايت آنها را کاملتر مطرح مینمايد .در همین راستا بیانات و مبـاحيی کـه امـام مطـرح کـردهانـد،
نمايانگر چند نکته است:
توان پذيرفت که فقیه در برخی از مسائل حق نیابت داشته باشد و در برخی از مسائل نداشته باشد (امام خمینی،
کتاب البیع ،ج ،2ص)626
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 .1تحول انديشه سیاسی امام خمینی از انديشه اصالحی به انديشه انقالبی
 .2سیر تحول انديشه سیاسی امام مبتنی بر اصول ثابتی است و انعطافی کـه در انديشـه سیاسـی
ايشان مشاهده میگردد ،مرهون اجتهاد شیعی است .بر همین اسا

امام خمینی ابتدا خواستار تحول

اساسی در شئون حکومت است و به تدريج د يل عدم مشـروعیت حکومـت را ماننـد سیاسـتهـای
غیرملی و ضدمذهبی و وابستگی زمامداران و نفوذ بیگانگان در ايران را افشا و برمال میکند و سـپس
با ظرافت بسیار ايدههای عملی خود را برای تحول اساسی در ساختار حکومت در چـارچوب نظـارت و
دخالت فقها در امر حکومت مطرح مینمايد .در حالیکه در نهضت مشروطه ،آخوند خراسـانی اصـالح
وضع موجود را از طريق زدودن پیرايه ها از سیمای دين و احیای اصول فراموش شده آن و همچنـین
استیال بر استبداد را در سرلوحهی برنامهی اصالحی خود قرار داد .اما اصالحات کمالگرايانـهی امـام
خمینی تأسیس دولت را دگرگون کرد و آن را از صورت تسلط گروهی زورمند بر تودهها خارج کـرد و
به همبستگی اعتقادی ،همکاری و مبادلهی خدمات و غلبه بر اسـتبداد داخلـی و سـلطه بیگانگـان و
وابستگی به غرب و شرق را بر پايهی اصول ارزشی اسالم و در چهارچوب مواد و مقررات آن بنا نهاد.
اندیشه فقهی ا سیاسی مرجعیت در رهبری انقالب اسالمی

با تزلزل و فساد نظام قاجار در سال های پايـانی قـرن نـوزدهم و بحـرانهـای اقتصـادی ،اجتمـاعی
کشورهای اسالمی و رويارويی مسلمانان با فرهنگ و تمدن غـرب ،جريـان فقاهـت و مرجعیـت وارد
دوران تازه ای شد که همان نهضت مشروطیت بود .هر چند آغاز اين گفتمان به صورت انحصـاری از
حوزه فقاهت نبود اما همراهی عالمان و مراجع ثالث در نجف به ويژه آخوند خراسانی و نقشآفرينـی
آنان ،اين نهضت را به پیش برد.
حدود هفتادودو سال پس از نهضت مشروطه ،انقالبی به رهبری مرجعیت شیعه ،امام خمینـی

به وقوع پیوست که در آن بساط رژيم پهلوی برچیده شد.
امام خمینی قیام و نهضت اسالمی خود را از نظر فکری با احیای انديشهی سیاسی اسالم ،بـه
ويژه احیای تئوری حکومتی اسالم آغاز کرد .ايشان عالوه بر نظريهپردازی بر اجرای نظام مـورد نظـر
خويش توفیق يافت و کاستیهای آن را تا حد امکان برطرف نمود..
انقالب اسالمی ايران بیش از همه از جريانات اسالم سیاسی فقاهتی تغذيه شد .ايـن جريـان کـه
مبتنی بر انديشههای سیاسی امام خمینی میباشد ،با تأکید بر تعامل و يگانگی ديـن و سیاسـت و
عدم جدايی اين دو مقوله در آثار و به ويژه وصیت¬نامه ايشان قابل مشاهده است.
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امام خمینی در وصیت¬نامه خود با اشاره به دو گروه از مخالفان جدايی دين از سیاست چنین
میفرمايد:
گروه اون که باید گفت از حکومت و قانون و سیاسرت یرا اعرالد ندارنرد ،رر
مندانه خود را به بیاعالعی می زنند ،زیرا اجراء قوانین بر معیار قسر و عردن و
 ...و صدها از این قبیل چیزهایی نیست که با مرور زمان در عرون تراریب بشرر و
زندگی اجتماعی کهنه شود این دعوی به مثابه آن است که گفته میشود .قواعد
عقلی و ریاضی در قرن حاضر باید عو

شود و به جای آن قواعد دیگرر نشرانده

شود( ».امام خمینی)82 :788 ،

امام خمینی درباره گروه دوم که اسالم را از حکومت و سیاست جدا میدانند معتقـد اسـت :آنهـا
نادان و بیاطالع از قرآن و سنت هستند و در پاسخ به اين گروه میفرمايد:
قرآن کریم و سنت رسوناهلل آن قدر که در حکومت و سیاست احکام دارنرد
در سایر چیزها ندارند بلکه بسیاری از احکام عبرادی اسرالم ،عبرادی  -سیاسری
است که فلت از آنها این مصیبتها را به بار آورده است( .امام خمینری:788 ،
)87

سپس ايشان به تشکیل حکومت توسط پیامبر اسالم خلفای اول اسالم و علی بن ابـیطالـا
اشاره مینمايد( .امام خمینی)87 :132 ،
به همین دلیل و براسا

تفکیک ناپذيری دين و سیاست ،امام خواهان تشکیل دولتی مدرن بـر

پايه ی اسالم ،ضد استعمار و ضد استبداد گرديد و براسا

نظريهی و يت فقیـه موفـق بـه تشـکیل

نظام سیاسی شد.
امام خمینی و والیت فقیه

انديشه سیاسی امام خمینی در روند تکاملی خود در تعبیر فقهی ـ سیاسی ،و يت فقیه متجلـی شـده
است ،لذا نگرش تبینی او در اين زمینه باز تعريف میشود.
امام خمینی معتقد است:
مسائلی که در قدیم دارای حکمی بوده است به ظراهر همران مسرلله در روابر
حاکم بر سیاست و اجتماد و اقتصاد یک ناام ممکن است حکم جدیردی پیردا

نقش مؤلفه¬های اندیشه سیاسی امام خمینی در پیروزی انقال اسالمی ...



778

کند( .خمینی ،7888 ،ج)88 :67

از نظر امام خمینی از ادله ی اثبات حکومـت دينـی ماهیـت اجتمـاعی قـوانین اسـالمی اسـت و
حکومت نشان دهندهی جنبهی علمی فقه در برخورد با تمام معضالت اجتماعی و سیاسـی و نظـامی
است.
امام خمینی در چهار مرحله به نظريه و يت فقیه پرداختنـد ،در مرحلـه نگـارش کتـاب «کشـف
ا سرار» بحث و يت فقیه را ابتدا در سال  ،1323بعدها در سال  1331در کتاب «رسائل» ،سپس در
سال  1343در «تحريرالوسیله» و در سال  1342در «کتاب البیع» اين نظريه را مجدداً مطرح کردند.
امام با به کارگیری تعبیر و يت فقیه طی فرايندی عملی و تجربهی حکومتی بـر اجـرای آن نیـز
تأکید نمود .او با اين رويکرد نوعی تالزم میان حکومت پیامبر اسالم ،ائمه معصومین و و يت
فقها قائل است و و يت پیامبر اسالم و ائمه اطهار را به دو نوع و يتِ «باطنی» و «ظاهری»
تقسیم میکند .در و يت باطنی و معنوی ،معصوم مقام خاص و تکوينی دارد:
آن مقام که خالفت کلی الهی است و گاهی در لسان ائمه از آن یاد شده اسرت،
خالفتی است تکوینی که به موجب آن جمیع ذرات در برابر «ولی امرر» خاضرع
اند ،از ضروریات مذهب ماست .کسی به مقامرات معنروی ائمره نمریرسرد و
حتی ملک مقر و نبی مرسل (خمینی)46 :7887 ،

امام خمینی اين و يت باطنیه را از و يت ظاهريه تفکیک میکند و و يت ظاهريه را و يتی
میداند که امکان تجلی آن به صورت اعتبـاری و قـراردادی بـرای ادای وظیفـه فـراهم اسـت .امـام
خمینی تأکید میکند که:
وقتی میگوییم والیتی را که رسون اکررم و ائمره اعهرار داشرتند بعرد از
یبت فقیه عادن دارد ،برای هیچ ک

ایرن تروهم نبایرد پیردا شرود کره مقرام

فقیهان همان مقام ائمه و رسون اکرم است؛ زیرا ایرن جرا صرحبت از آن
مقام نیست ،بلکه صحبت از وظیفه است و بررخالف تصروری کره خیلری افرراد
دارند ،امتیاز نیست ،بلکه وظیفهای خطیر است( .خمینی)46 :7887 ،

امام خمینی شئون فقیه را در افتاء و قضاوت منحصر ندانسته و ادله عقلی و نقلی را دال بر توسعه
و يت و اختیارات فقیه میداندو اين د لت را در امور اداره حکومت ،مطلق و عام میشمارد.
بنابراين از ديدگاه امام ،و يت سیاسی فقها تنها در چارچوب امور حسبیه خالصه نمیشود ،بلکـه
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اختیارات حکومت ولی فقیه بر جمیع احکام الهی تقدم دارد .زيرا ادارهی جامعه براسا

احکام اولیه و

ثانويه در مرحلهی اجرا با تزاحمهای فرسايندهای مواجه میشود که نتیجهای جـز متوقـف شـدن امـور و
انفعال حاکم در مقابل نیازهای حیاتی جامعه نخواهـد داشـت( .کالنتـری )116 :1374 ،از ديـدگاه امـام،
حکومت يکی از احکام اولیه است که بر تمامی احکام ديگر حکومت تقـدم رتتبـی دارد .بنـابراين فقیـه و
حکمش به لحاظ رتبی ،فراتر از احکام اولیه و ثانويه میباشد ،مشروط بـر ايـنکـه در چـارچوب اهـداف
شريعت و با رعايت مصلحت عمومی جامعه اسالمی باشد .ضمانت اجرايی کنترل فقیه نیـز از دو طريـق
صورت میگیرد:
 .1کنترل درونی که به صفات ولی فقیه (عدالت ،زهد ،تقوا و  )...برمیگـردد .فقیـه بـا عمـل بـه
فرامین ،اوامر و نواهی الهی و پرهیز از هوای نفسانی ،احکام الهی را در محدوده عمل شخصی و هـم
چنین در جامعه اسالمی به درستی عمل میکند.
 .2کنترل بیرونی که بخشی ديگر به نهادهای حکومتی (همانند مجلس خبرگان و  )...مربوط می
شود.
در هر صورت ،چنین تفسیری از و يت سیاسی فقها ،نتیجهی مهمی را موجا میشود و آن اين
که حوزه و يت و تصرف فقیه را به نحو گستردهای توسعه میدهد به گونـهای کـه سـامان دادن بـه
قوای حکومتی و قدرت اداره جامعه را نیز شامل میشود.
از آن جا که حوزه حکومتی ،اداره نظام جامعه میباشد برعهده حاکم استکه حکم صادر کند از اين
رو پیروی از حاکم بر همه واجا است و هر گاه میان حکم حاکم و حکم اولی تزاحم يا تعارض برقرار
گردد ،حکم حاکم مقرر است( .خمینی ،البیع ،ج )466 :2و تشخیص مصلحت در احکام اولیه ناشـی از
جعل الهی بر عهده شارع است و در احکام حکومتی بر عهده حاکم و از آن جا کـه احکـام حکـومتی
برخاسته از مصلحت و مفسده ای است که حاکم آن را تشخیص داده ،هر گاه اين دو باقی باشد ،حکم
حکومتی نیز هست و با انتفای مصلحت و مفسده ،ارزش حکم حکومتی نیز به پايان میرسد.
امام خمینی برای تشريح دايره گستره اختیارات و يت فقیه و احکام حکومتی معتقد است کـه
اين احکام به مانند نماز ،روزه ،احکام اولیهاند و البته ،استد ل ايشان بر اين مبنا استوار است کـه اگـر
دامنه اختیارات ولی فقیه اولیه نباشد ،در اجرای احکام دچار تناقض خواهد شد و در اين رابطـه تأکیـد
میکند که حکومت شعبه ای از و يت رسول اهلل است ،و يکی از احکامِ اولیه است( .خمینـی،1322 ،
ج )452 :1بر اين اسا

آنجا که مصلحتِ امور مسلمین و حفظ بیضهی اسـالم مطـرح اسـت نـه تنهـا

دامنه اختیارات ولی فقیه منحصر به قانون اساسی نیست بلکه دامنهی اختیـارات وی بايـد شـمولیت نیـز
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داشته باشد( .زيوريار)115-112 :1370 ،
با مالحظهی انديشهی فقهی  -سیاسی امـام خمینـی و هـمچنـین انديشـهی فقهـی  -سیاسـی
مرجعیت در نهضت مشروطه به ويژه آخوند خراسانی چنین به نظر میرسد که هر دو به اصل و يـت
فقیهان معتقدند ولی در حدود اختیارات و شئون و يت فقها با هم اختالف نظر دارند به نحوی که در
نظريه امام خمینی فقیه در حوزه عمومی جامعه کامالً مبسوط الید است ،از اين رو قدرت سیاسی زم
را جهت استقرار و اداره حکومت داراست و مشروعیت تمـام امـور بـه او برمـیگـردد .امـا از مجمـوع
عبارات و تقريرات مرحوم آخوند میتوان اين گونه استنباط نمود که ايشان فقط و يت فقیـه در امـور
حسبیه و و يت عامهی فقیه (و يت سیاسی فقیـه) را پذيرفتـه اسـت( .میراحمـدی73-72 :1370 ،؛
خراسانی)1406 ،
همچنین نکته قابل توجه اين است که عملی شدن احکام صادره از سوی فقیه منوط بـه حمايـت
گستردهی مردمی و راه کارهای فراقانونی دارد و در قانون مشروطه تضمینی برای اجرايی شـدن ايـن
گونه احکام توسط فقیه پیشبینی نشده ،بنابراين جايگـاه فقیـه در نظـام مشـروطه و نظـام سـلطنتی
تفاوت چندانی ندارد و اين جايگاه در اين دو نظام قابل مقايسه با نظام جمهوری اسالمی که بـر پايـه
ی و يت فقیه طراحی شده نمیباشد.
 .3-3-4-4جايگاه و نقش مردم

در طول يک صد سال گذشته هر چند از عصر مشروطه به عصر امام خمینی نزديکتر میشـويم نـه
تنها در انديشه سیاسی علما بر اهمیتِ نقش مردم در حکومت افزوده میشود بلکه در عمل نیز نقـش
مردم از يک نقش حاشیهای و ابزاری به مشارکت فعال و تأثیرگذار در عرصههای سیاسی تبديل مـی
شود.
در دوره قاجاريه با لغو امتیاز تنباکو مطالبات سیاسی مردم افزايش يافت .آنها خواهـان تغییـر در
ساختار حکومت و تبديل نظام پادشاهی اسـتبدادی بـه يـک نظـام مشـروطه بودنـد .پـس از آن نیـز
مناسبات نادرست شاهان ،خوانین و روابط ظالمانه ارباب و رعیتی موجا نارضايتی مردم از حکومتها
گرديد.
در همین راستا امام خمینی شکل حکومت مطلوب خود يعنی «جمهوری اسالمی» را با توجه بـه
مقتضیات زمان و براسا

روش شورا و حاکمیت مردم ترسـیم نمـوده اسـت و يکـی از مهـم¬تـرين

مبانی و اصولی که در وصیت¬نامهی ايشان مورد تأکید قرار میگیرد مشارکت و حضور مردمی است.
امام خمینی مردم را يکی از پايههای حکومت اسالمی دانسته و همواره در بیانات خود توده مردم
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را در حوزههای مختلف واجد نقش معرفی مینمود و آنها را در نظر و عمل مـورد خطـاب و تکـريم
قرار میداد.
من با جرأت مدعی هستم که ملت ايران و توده میلیونی آن در عصر حاضر بهتر از ملت حجاز در
عهد رسول اهلل و کوفه و عراق در عهد امیرالمؤمنین و حسین بن علی میباشند .اما امـروز مـیبینـیم
که ملت ايران  ...با کمال شوق و اشتیاق چه فداکاریهـا مـیکننـد و چـه حماسـههـا مـی-آفريننـد.
(خمینی)16 :1329 ،
در نظام انديشهای و اصولی امام خمینی مشارکت مـردم در امـر حکومـت را مـیتـوان براسـا
حقالهی مردم ،تکلیف ،مجلس و نهادهای قانونگذاری تبیین نمود.
الف) حق الهي مردم

شارع برای مردم حقوقی را به رسمیت شناخته که زمهی اعمـال آنهـا برخـورداری مـردم از حـق
دخالت در سرنوشت خود و همچنین حق نظارت بر حکومت است.
در تاريخ معاصر ايران در دوره مشروطه نیز بعضی از فقها بحث نظارت بر قدرت حـاکم را مطـرح
کردهاند .میرزای نائینی نظارت بر سلطنت اسالمی را حق مردم دانسـته اسـت( .نـائینی)112 :1322 ،
نظارت بر حکومت ،جلوگیری از انحراف حاکمان و به طور کلی اصالح امور حکومتی از مصاديق بـارز
اهتمام به امور مسلمین است و کسی نمیتواند آنان را از ايـن حـق مشـروع بـازدارد ،هـمچنـان کـه
حضرت علی نیز نظر مردم در مورد حاکمان صالح را معیار تشخیص صالحیت آنان دانسته است و
در اين رابطه به مالک تذکر می دهد که خود را برای نظارت مردم بر اعمالش آماده کند( .نهجالبالغه،
نامه)53
يکی از مبانی نظری انديشه سیاسی امام خمینی نیز حقی اسـت کـه از سـوی خداونـد بـرای
تعیین سرنوشت ،به خود انسانها داده شده است به گونهای که براسا

آن مردم میتوانند مشـارکت

عملی گسترش يافته در مقابل حکومت استبدادی داشته باشند .يعنی حقوق اولیه هـر فـرد اسـت کـه
خودش بتواند يک چیزی را که راجع به مقدرات مملکت خودش است ،انتخاب نمايد.
و وصیت من به ملت شریف آن است که در تمام انتخابات ،چره انتخرا رئری
جمهور و چه نمایندگان مجل

شورای اسالمی و چره انتخرا خبرگران بررای

تعیین شورای رهبری یا رهبر در صحنه باشند( .خمینی)61 :7887 ،

او براسا

«حق الهی مردم» برای مردم حقوق سیاسی قائل بود و برمبنای انديشه وی حاکمیت
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و مشروعیت الهی ،مقدم بر حاکمیت و مشروعیت مردمی و در طول آن است ،نه در عرض آن ،يعنـی
مردم و فقها مستقل از قوانین الهی مشروعیت شرعی ندارند بلکه مشروعیت و حاکمیت هر دو گـروه،
افاضهی الهی تلقی میشود ولی خداوند برای هر يک از دو دسته به واسطهی جايگاه خاص خودشان
کار ويژهای مختص به خود را قرار داده است .بـا توجـه بـه ايـن رويکـرد وقتـی مشـارکت مـردم در
حکومت از جمله حقوق آنها باشد بنابراين بايد آنقدر آزاد باشند که بتوانند دولت را مـورد سـؤال يـا
اعتراض قرار دهند زيرا مردم يکی از مهم¬تـرين و تعیـین کننـدهتـرين نیروهـای تحـول اجتمـاعی
هستند .امام خمینی حضور مردم در سیاست را با دين پیوند زد اما تبلـور ايـن مشـارکت را نـه ماننـد
گذشته در يک مبارزه ضد استعماری يا پارلمانی ،بلکه در چارچوب حکومت اسـالمی نمايـان سـاخت
وی همه فرمانروايان را در برابر مردم مسؤول میدانست و نظارت بر گفتار و اعمال آنـان و اعتـراض
به آنان را حق مردم میدانست( .امام خمینی ،بیتا ،ج 6 :2و ج )402 :13و بدين ترتیـا توانسـت در
نهايت نظام پادشاهی سلطنتی اسـتبدادی را از مملکـت برچینـد و بـه جـای آن حکومـت جمهـوری
اسالمی مبتنی بر اسالم و مشارکت مردمی بنا نهد .ايشان در رابطه با شکل حکومت میفرمايد:
شکل حکومت ما جمهوری است ،جمهوری به معنای این کره متکری برر آزادی
اکثریت است و اسالمی برای اینکه متکی به قانون است( .خمینری ،7888 ،ج:4
)648

تأکید امام بر حضور و مشارکت مردم و لزوم اين امر ،از باب حکم حکومتی بـود و ايشـان از ايـن
منظر ،میزان را رأی مردم میدانستند.
نقش حکم حکومتی آن است که مطابق مصلحت ،حکمی را که در شرع نیامده ارائـه مـیکنـد و
امام با حکم حکومتی خود به نوعی میخواست به رأی مردم اعتبار بخشد و آنان را بـر سرنوشـت
خود حاکم سازد و لذا میتوان گفت نظريه ايشان بر مردمسا ری دينی اطالق دارد( .نجف لک زايی:
)212
بر اين اسا

چنین به نظر میرسد انديشه و عمل امام خمینی در باب نقش و مشارکت مـردم در

حکومت ،شکل تکامل يافته انديشه و عمـل اسـالف او ماننـد آخونـد خراسـانی و نـائینی در نهضـت
مشروطه است .بدين معنا که سالمت و موفقیت حکومت ،وابسته به نظارت دقیق بر آن اسـت و تنهـا
با نظارت بیرونی مردم بر حکومت میتوان به ارتقای عملکرد حاکمیـت و بهبـود کیفیـت کـار دسـت
يافت.
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ب) اصل تکليف

در انديشه امام خمینی اصل تکلیف از آثار ناظر بودن خداوند بر اعمال انسـان نشـأت مـیگیـرد .ايـن
اصل نه تنها مانع از بیتفاوتی انسان در مسائل گوناگون میگردد بلکه سبا افزايش عملکرد افراد و
اثربخشی فعالیتهای آن نیز می شود زيرا انسان همواره اين دغدغه را دارد که آيا وظیفهی خود را در
پیشگاه الهی به انجام رسانده است؟ بر اين اسا

فرد همواره احسا

مسـئولیت مـیکنـد و خـود را

موظف میداند که به اندازه توانايی خود عمل کند.
در همین راستا عمل به تکلیف به عنوان يک فريضه به ويژه در تصـمیمگیـریهـای سیاسـی از
اهمیت خاصی برخوردار میگردد؛ از اين رو امام خمینی نه تنها بر حق مردم در مشارکت امور مربـوط
به حکومت تأکید میکرد بلکه آن را از باب تکلیف و وظیفه شرعی تلقی مینمـود و معتقـد بـود اگـر
مردم مسامحه کنند:
و خبرگان را روی موازین شرعیه و قانون انتخا نکنند چه بسا که خساراتی بره
اسالم و کشور وارد شود که جبرانپذیر نباشد و در این صورت همه در پیشرگاه
خداوند متعان مسلون میباشند( .خمینی)61 :7887 ،
و چه بسا که در بعضی مقاعع همان عدم حضور و مسامحه گناهی باشد کره در
رأس گناهان کبیره است( .خمینی)61 :7887 ،

عملکرد امام خمینی در مبارزه با رژيم شاه براسا

اصل تکلیف بود .با اسـتناد بـه گفتـار ايشـان

زمهی انجام يک عمل ،علم به نتیجهی آن نیست هـمچنـان کـه پیـامبر و امامـان معصـوم در
مقابل حکومتهای غاصا بر همین مبنا مبارزه میکردهاند( .خمینی ،1322 ،ج)12 :5
ما مکلفیم در امور سیاسی دخالت کنیم؛ مکلفیم شرعاً ،همانعرور کره پیبمبرر
میکرد ،همانعور که حضرت امیر میکرد ( ...خمینی ،7888 ،ج)72 :71

وی شرکت فعال مردم در انتخابات و رأی دادن آنها را نیز بر اصل تکلیف تفسیر میکـرد ،زيـرا
مردم شرعاً مکلفند که در صحنه باشند و اسالم را حفظ کنند( .خمینی ،1322 ،ج)16 :15
همه قشرها باید در سیاست دخالت کنند ،سیاست یرک اررری نیسرت کره مران
دولت باشد یا مان مجل

باشرد  »....همره اهرالی ایرن کشرور اعرم از خرانمهرا،

روحانیون و  ...حق دخالت در سیاست را دارند و این یک تکلیف است( .خمینی،
 ،7888ج )71 :71این تکلیف از دیدگاه امام تکلیرف بره مشرارکت سیاسری
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است نه الزام به رأی دادن به یک فرد یا جناح خاص .هم چنان که «حضرت ابی
عبداهلل نهضت کرد و قیام کرد با عدد کم ،برای این بود که گفتنرد تکلیرف مرن
این است( .خمینی)726: 7888 ،

با ايجاد نظام اسالمی توسط امام خمینی ،تفاوت و تحولی که در مشارکت سیاسی مردم رخ داده،
اين است که مردم آگاهانه و با شعور سیاسی وارد عرصههای مختلف اجتماعی و فرهنگی شدهاند.
در واقع اين ادای تکلیف بود که باعث حضور آگاهانه مردم در صحنههای قبل و بعـد از پیـروزی
انقالب اسالمی شده است و به همین دلیل تکلیفگرايی به عنوان يکی از شاخصهای مؤلفه انديشـه
سیاسی امام در پیروزی انقالب اسالمی ايران مطرح میگردد و بر همین اسا

ايشان درباره دفـاع از

جمهوری اسالمی میفرمايد:
بر ملت عایمالشأ ن ایران است که در تحقق و محتوای آن (جمهوری اسرالمی)
به جمیع ابعاد و حفظ و حراست آن بکوشرند کره حفرظ اسرالم در رأس تمرام
واجبات است( .خمینی)77 :7887 ،
 .4-3-4-4مجلس و قانونگذاري

يکی از عناصر کلیدی انديشه سیاسی امام احیا و تأکید بر قانونگرايـی بـوده اسـت ،بـر ايـن اسـا
مجلس شورای اسالمی با ترين مقام و در رأ

همه امـور جـا دارد (خمینـی ،1322 ،ج .)420 :12او

همواره بر ارکان قانونمندی و قانونگرايی تأکید داشت؛ از اين رو ،تصـويا قـوانین ،اجـرای صـحیح
آنها و احترام به نهادهای قانونگذار را ابزاری برای تحقق امنیت ،رشد و بالنـدگی و نظـم اجتمـاعی
ضروری میدانست .به همین دلیل است که امام خمینی در انتقاد به رژيم پهلوی در بیان علـت عـدم
پای بندی مردم به قوانین آن رژيم معتقد است که يک قانون زمانی در نظر مردم محترم شمرده می-
شود که خود قانونگذار از زير بار قانون خود ،درنرود و در عمل کردن به قانون راهنمای تـوده باشـد.
(امام خمینی ،کشف ا سرار )301 :و به همین دلیل است که تأيید نهادهای قانونگذار ،اعمال دقیـق
قانون و پذيرش و پایبندی به آن از سوی مسئو ن و ارکان حکومتی از عوامل مهمی است کـه بـر
اعتماد عمومی میافزايد و در غیر اين صورت آسیا جدی به مصالح مردم و جامعه وارد مینمايد.
و بر همین اسا

امام خمینی در وصیت¬نامه خود چنین میفرمايد:

از بعد از مشروعه تا عصر رژیم جنایتکار پهلوی  ...چه مصیبتهرا و خسرارت-
های جانفرسا از این جنایتکاران بی ارزش و نوکرمرب بره کشرور و ملرت وارد
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شد( .خمینی)68 :7887 ،

در دوره مشروطه نیز هنگامی که مردم به سبا استبدادِ داخلی حاکمیت ،به دنبال محدود کـردن
قدرت مطلقه پادشاه و بسط قدرت ملت بودند ،مراجع و علمای بزرگ شیعه نیز در هدايت دينـی ايـن
نهضت به دنبال استقرار مشروطه و مجلس شورا براسا

آموزههای دينـی بودنـد تـا هـم از افتـادن

جامعه و حکومت به دست روشنفکران غربی جلوگیری کنند و در عین حال مردم نیز بتوانند به حقوق
خود در قبال حکومت دست يابند در اين میان آخوند خراسانی نقش به سزايی ايفا کرد .وی مشـارکت
مردم در سیاست و نهادهای مرتبط با آن را مانند مجلس که نمايندگان مردم در آن حضور داشتند بـه
عنوان ابزاری برای محدود کردن قدرت جابرانهی پادشاهی به کار گرفت.
در نظر وی مجلس نهادی نظارتی است که بر نهاد غاصا يعنی شاه و دولت نظـارت دارد .وی و
معاصران او بیشتر تالش میکردند تا از طريق کمک به ورود فقها بـه مجلـس بـر عملکـرد آن و بـر
تصويا قوانین نظارت داشته باشد .اما دخالت روشنفکران و بیگانگان مانع جدی بر سـر آنـان بـود .از
ديدگاه امام خمینی:
از بعد از مشروعه ،هیچگاه تقریباً به مواد مهم قانون اساسی عمل نشد  -قبرل از
رضاخان با تصدی ر زدگان و مشتی خان و زمین خواران و در زمان پهلوی به
دست آن رژیم سفاک و وابستگان و حلقه به گوشان آن( .خمینی)68 :7887 ،

و اين در حالی است که به عقیده آخوند خراسانی همانطور که قانون امری زم و واجا اسـت،
ايجاد مجلس نمايندگان برای وضع قانون نیز زم و واجا اسـت .مهـم¬تـرين ادلـه فقهـی وجـوب
مجلس ،اصل «رفع ظلم»« ،امر به معروف و نهی از منکر»« ،تقويت ملت و دولت»« ،رفاه مـردم» و
«حفظ بیضه اسالم» هستند .از نظر وی ،وجوب تأسیس مجلس چنان قطعی است که مخالفت با آن،
مخالفت با صاحا شريعت تلقی میگردد .همچنین ايشان در پاسخ بـه تلگـراف علمـای تبريـز مـی-
نويسد« :وقتی که عموم ملت اتفاق بر تأسیس مجلس شورای ملی که مايه رفع ظلم و ترويج احکـام
شرعیه و حفظ بیضه اسالم و صیانت شوکت مذها جعفری است ،داشـته باشـند ،کـه اهـم تکـالیف
است ،بر همه مسلمین موافقت آن واجا و مخالفت آن غیرجايز است( ».کرمانی ،1362 ،ج)26 :2
امام خمینی تأکید می کرد که مجلس بايد مطابق با آيین اسالم به قانونگذاری بپردازد و قـوانین
مصوب آن نبايد مغايرت و مخالفت با اسالم داشته باشد .عالوه بر اين نمايندگان مجلس بايـد واجـد
شرايط زم از نظر تعهد دينی باشند (حتی نمايندگان اقلیتهای دينی)( .خمینی)24 :1329 ،
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توصیههای ايشان به حفظ مقام مجلس و جايگاه دينی آن برمیگشت:
مجل

شورای اسالمی  ...از ویژگی خاصی برخوردار است که مهم¬تررین آنهرا

اسالمی  -ملی بودن آن است  (.خمینری ،7887 ،ج )461 :78وصریت مرن بره
مجل

و شورای نگهبان و  ...آن است که در مقابل احکام خداوند خاضرع بروده،

 ...و به مالکیت و سرمایه هرای مشررود برا حردود اسرالمی احتررام بگذاریرد »...
(خمینی)48 :7887 ،

امام خمینی ،لزوم وجود هیئت فقها را در کنار مجلس برای مشروعیت بخشیدن به مصـوبههـای
آن تأکید میکند و ضمن تشکیل نهاد مذکور در دوران حاکمیت خـود ،از ايـن کـه عـدهای در صـدر
مشروطیت ،مانع اجرای متمم قانون اساسی شدند و از نظارت هیئت فقهـا بـر مصـوبه هـای مجلـس
جلوگیری کردند ،ابراز ناراحتی مینمايد و با عبرت گرفتن از توطئه های دشمنان بر ضد ايـن نهـاد در
آن زمان ،بر وجود شورای نگهبان بسیار تأکید نموده و در وصیتنامهی خـود ،بـه اعضـای آن شـورا
سفارش میکند که در هیچ وضعیتی در انجام وظايف خود سهلانگاری ننمايند و جز به اسالم ،قانون
اساسی و مصالح جامعه اسالمی به چیز ديگری نینديشند؛ «و با مالحظهی ضرورات کشور که گـاهی
با احکام ثانويه و گاهی با و يت فقیه بايد اجرا شود ،توجه نمايند» (خمینی)25 :1329 ،
در طرح حکومتی امام ،بهترين راه کار عملی برای مشروعیت بخشیدن به مصـوبههـای مجلـس،
بررسی آنها توسط کمیتهای متشکل از فقهای عادل و جامعالشـرايط اسـت تـا بـدين وسـیله مغـاير
نبودن مصوبات مجلس با مقررات احکام اسالمی تضمین شود.
با توجه به گستردگی مسايل جامعه ،پیچیدگی و تخصصی شدن اظهارنظر در آنها زم است که
گروهی از متخصصان منتخا مردم ،گردهم آمده و با همانديشی به بحث و بررسی و تصويا قوانین
بپردازند تا از يک سو ملت ،قانون حاکم بر جامعه را سـاخته و پرداختـه اراده خـود بدانـد و در مقابـل
اجرای آن تمکین کند و از سوی ديگر قوانین با کارشناسی مطلوب به تصويا برسد.
امام خمینی در وصیتنامه خود خطاب ملت میفرمايد:
وصیت این جانب به ملت در حان و آتیه آن است که  ...وکالی دارای تعهرد بره
اسالم و جمهوری اسالمی که الباً بین متوسطین جامعه و محرومین میباشرند
و یرمنحرف از صراط مستقیم به سوی ر یا شرق و بدون گرایش به مکتب-
های انحرافی ،و اشخاص تحصیل کرده و مطلع بره مسرائل روز و سیاسرتهرای
اسالمی (را) به مجل

بفرستند( .خمینی)64 :7887 ،
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از منظر امام خمینی ،گرچه مجلس از ارکان ضروری نظام اسالمی است ،اما اگر روزی در دسـت
عناصر بی هويت يا دنیاطلا و فريفته قرار گیرد ،سبا از بین رفتن امنیت و اسـتقالل جامعـه خواهـد
شد و به مرور زمان ،بستر ساز استبدادی به مراتا خطرناکتر از استبداد فردی میشود .همانطور که
در اواخر دوران مشروطیت به علت حضور نمايندگان ناشايست ،امنیت و هويت دينی و فرهنگی ملـت
به چالش گرفته شد به طوری که برخی از شخصیت-های بزرگ نهضت مشروطه را به جرم مخالفت
با مجلس و مبارزه با آموزههای فرهنگ غرب تبعید ،زندانی و يا به دار آويختند.
 .5-3-4-4مشارکت سياسي ـ اجتماعي زنان

پس از نهضت مشروطه گفتمان جديدی در مورد زنان با تأثیرپذيری از مدرنیسم در دوران پهلوی اول
و دوم مطرح شد .آن چه در اين دوران در جريان بود نه ديدگاهی مدرن ،بلکـه مـیتـوان ديـدگاهی
شبه مدرن نامید .ديدگاه رضاخان به نقش زنان ،نگرشی ابزاری بود .تحول در وضعیت زنان تـا جـايی
گسترش يافت که در توسعهی مورد نظر او در جامعه نقش ايفا کنند و اعتقادی به مبانی نظری تجدد
و برابری زن و مرد نداشت( .ايبوت و وا

)113 :1396 ،

اين نوع نگرش در دوران محمدرضاشاه نیز تداوم يافت و حضور زن بیشتر در عرصههای تبلیغات
کا های وارداتی و مسائل خاص محدود شد( .کار)41: 1397 ،
امام خمینی براسا

مقتضیات زمان و مکان در مورد مسئلهی زنان موضعگیـریهـای متفـاوتی

داشتهاند.
ايشان در دورهی پهلوی اول و پهلوی دوم با حضور و مشارکت زنان در جامعه و حوزهی سیاسـی
به دلیل مفسدههايی که بر حضور زنان مترتا بود ،مخالفت کردهاند .وی پس از اعالم کشف حجـاب
در زمان رضاخان تأکید میکند که:
قیام برای نفس است که چادر عفت را از سر زنهای عفیف مسلمان برداشت و ا ن هم اين امـر
خالف دين و قانون در مملکت جاری است و کسی بر علیه آن سخن نمیگويد( .خمینی ،1322 ،ج:1
)220
در راستای تحو ت غربگرايی رژيم گذشته از سال  1341با اعطای حق رای بـه زنـان ،الگـوی
زن مدرن غربگرا را ترويج مینمود .اين روند تنها توانست عمدتاً زنان طبقه مرفه و متوسط جامعه را
متأثر سازد و عمالً توده جامعه زنان کشور در اين فرايند مشارکت نداشتند.
امام در سال  1341خطاب به عَلَم (نخستوزيـر وقـت) بـا موضـعگیـری قاطعانـه علیـه مصـوبه
انجمنهای ايالتی و و يتی ورود زنها به مجلسین و انجمنهای ايالتی و و يتی را نه تنهـا مخـالف
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قوانین اسالم ،بلکه مضر و مخاطرهآمیز دانسته است .ايشان در اين رابطه میفرمايد:
مگر با چهار تا زن فرستادن [به] مجلس ،ترقی حاصل میشود؟ مگر مردهـا کـه تـا حـا بودنـد
ترقی برای شما درست کردند تا زنهايتان ترقی [درست کنند]  ...ما با ترقی زنها مخالف نیستیم ،بـا
اين فحشا مخالفیم ،با اين کارهای غلط مخالفیم( .خمینی ،1322 ،ج)305 :1
امام معتقد بود که آزادی افراد مستلزم حرکت از حیطهی حرف به حیطهی عمل است و همچنین
تأکید می کرد که در زمان رضاشاه و محمدرضاشاه به دو گروه ،يکی زنان و ديگری روحانیون بیش از
اقشار ديگر ظلم شد( .خمینی :1322 ،ج)356 :2
اولین جرقههای انقالب اسالمی در دی ماه  1356در حالی آغـاز گرديـد کـه تنهـا  %35/5زنـان
کشور باسواد بودند (که اين نسبت در مردان  %57بود) (سالنامه آماری  .)1355بنابراين ساختار سـنتی
عدم مشارکت زنان در فعالیت های اجتماعی و سیاسی که اکيريت جامعـه زنـان را تحـت تـأثیر خـود
داشت و آنها را از حضور پر رنگ در فعالیتهای اجتماعی و سیاسی دور نگه میداشت و به تبـع آن
در صورت استمرار اين جريان يقیناً در فرآيند انقالب اسالمی نقش و حضور زنان نقشی کماثر و کم-
رنگ باقی میماند.
حوادثی که در سالهای  1356و  1359روی داد موجـا تحـولی عظـیم در سـطوح مختلـف در
جامعه ايران گرديد .در اين مقطع زمانی و در آستانه انقالب اسالمی ،گفتمان جديد ديگـری در مـورد
زنان به وجود آمد که رويکرد جديدی در نگرش به زن در ايران را مطرح میسازد.
در اين دوره حجاب و گسترش آن ضمن آن که تأکیدی بر افزايش گرايشات اسالمی در طیـف-
هايی از جامعه بود ،در عین حال به عنوان نمادی از مخالفت با رژيم پهلـوی تلقـی مـیشـد( .کـدی،
)365 :1397
با توجه به شرايط خاص ايجاد شده و برخالف دوره پهلوی ،امام خمینـی کـه حضـور زنـان و
مشارکت آنها را در عرصهی اجتماع مفسدهانگیز تلقی میکرد ،متناسا با تغییر موقعیـت زمـانی نـه
تنها منعی در حضور سیاسی اجتماعی زنان نمیبیند بلکه اعالم مینمايد:
تشیع نه تنها زنان را از صحنه زندگی اجتماعی عرد نمیکنرد ،بلکره آنران را در
جامعه در جایگاه رفیع انسانی خود قرار میدهد( .خمینی ،ج)118 :4

امام تالش کرد بادفاع نظری از ديدگاه اسالم و همچنین بیان انديشهی جديد ،نوع نگرش به زن
را تغییر دهد و بر اين اسا

چنین فرمود:
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زن ها در حکومت اسالمی آزادند .حقوق آنها مثل حقوق مردهاست( .خمینری،
ج« )71 :1در ناررام اسررالمی ،زن همرران حقرروقی را دارد کرره مرررد دارد :حررق
تحصیل ،حق مالکیت ،حرق رأی دادن و حرق رأی گررفتن» .بلره ممکرن اسرت
اسالم بعضی چیزها را نسبت به زنان ممنود کرده باشد و این اختصاص به زنران
ندارد ،بلکه «در مردان هم مواردی است که اسالم به دلیل پیدایش مفاسد برر او
حرام کرده است( .خمینی ،ج)787: 1

ايشان و ساير علما که در جريان مصوبه انجمنهای ايالتی و و يتی در سـال  1341عـدم جـواز
حضور زنان در انتخابات و همچنین ساير فعالیت های سیاسی اجتماعی را اعـالم کـرده بودنـد امـا در
آستانه انقالب اسالمی امام خمینی نه تنها حضور زنان در صحنه مبارزات سیاسی را منع نکـرد بلکـه
آن را واجا اعالم نمود( .مطهری)61 :1369 ،
اين نوع نگاه پیامدهای خاصی را در عرصههای اجتماعی برای زنان در ايران به دنبال داشت بـه
گونهای که با حضور آنها در صحنه تظاهرات و فعالیتهای اجتماعی ديگر که منتهی به سقوط رژيم
پهلوی شد ،نه تنها در صحنه حاضر شدند بلکه حضور و فعالیت را به عنوان يک وظیفه و حق اساسی
برای خود تلقی کردند.
امام خمینی پس از پیروزی انقالب اسالمی ،بر اين نکته تأکید کردند:
« آنچه در ایران بزرگتر از هر چیز بود تحولی است که در برانوان ایرران حاصرل
شد( ».خمینی ،ج)416 :78

همچنین ايشان بر اين باور بود که تحول و خدمت زنان به جامعه که بعد از انقـالب ايجـاد شـد،
بیشتر از آن مقداری بود که مردها خدمت کردند( .خمینی ،ج )51-57 :11و در اين رابطه میفرمايد:
ما مفتخریم که بانوان و زنان  .....در صحنههرای فرهنگری و اقتصرادی و نارامی
حاضر ،و هم دوش مردان یا بهتر از آنان در راه تعالی اسالم و مقاصد قرآن کرریم
فعالیت دارند  ....و ما مکرر دیدیم که زنان با بزرگواری زینبگونه فریاد میزننرد
که فرزندان خود را از دست داده و در راه خدای تعالی و اسالم عزیز از همه چیز
خود گذشته و مفتخرند به این امر ،و میدانند کره آن چره بره دسرت آوردهانرد
باالتر از جنات نعیم است ،چه رسد به متاد ناچیز دنیا( .خمینی)7-2 :7887 ،

بنابراين اهمیت نقش انديشه سیاسی امام در به حرکت درآوردن و مشارکت توده زنان کشور حتی
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پیشاپیش مردان در راهپیمايیهای سال  59را میتوان به وضوح دريافت ،که اگر حضور گسترده زنان
در انقالب اسالمی به وقوع نمیپیوست ،شايد به ثمر رسیدن آن در بهمن  59نیز محقق نمیشد.
نتیجهگیری

از میان آثار مکتوب امام خمینی وصیت¬نامه سیاسی  -الهی عالوه بر آن که خالصهی مجموعـه
انديشههای ايشان در موضوعات متعدد میباشد ،حاصل تجارب سالیان متمادی مبـارزه بـا اسـتبداد و
استعمار است .بر اين اسا

وصیت¬نامه امام خمینی منشأ تأثیرگذاری و برداشتهـای جديـد جهـت

تيبیت حکومت اسالمی در ايران میباشد.
واکاوی مؤلفه¬ها ،ويژگیهای انديشه سیاسی امام خمینی و میزان تـوانمنـدی آن در رهبـری و
همچنین مواجه شدن با چالش های ناشی از عوامل تأثیرگـذار بیرونـی ،مهـم¬تـرين نقـش را در بـه
وجودآوردن تفاوت در عملکرد روحانیت و اثر بخشی آن در پیروزی انقالب اسالمی داشته است.
براسا

فرضیه اين پژوهش و همچنین مؤلفه¬های مذکور در انديشه سیاسی امام خمینی که

مورد تأکید ايشان در وصیت¬نامه نیز می باشد( ،و يـت فقیـه ،جايگـاه و نقـش مـردم در حکومـت،
مجلس و قانونگذاری و مشارکت سیاسی  -اجتماعی زنان) ،تفاوت معناداری میان نقش روحانیـت در
انقالب اسالمی و ديگر تحو ت سیاسی  -اجتماعی سدهی اخیر به ويژه نهضت مشروطه ديـده مـی
شود .به گونهای که با طرح مسئله و يت فقیه ،امام خمینـی تئـوری انقـالب و هـمچنـین چگـونگی
تحقق حکومت دينی را نیز مطرح نمود .تأثیر انديشه و فعل او سبا تيبیـت رأی  -مـردم در مسـائل
اجتماعی گرديد .در انديشه ايشان حکومت در اسالم به معنی تبعیت از قانون است و همه افـراد بايـد
خودشان را با آن قانون تطبیق دهند .و با تأکید وی بر حضور سیاسی  -اجتماعی زنان ،آنان را نه تنها
عامل کمال انسانی بلکه از راه بران اجتماع به شمار آورد.
انديشه سیاسی امام خمینی آنقدر در نوع خود جامعیت داشته است که نه تنها منجر به شکل
گیری يک نظام سیاسی شده است ،بلکه سبا توانمندی نهاد روحانیت در رهبری انقالب اسـالمی و
همچنین حفظ استمرار آن در شرايطی گرديد که «جريانها و گروههای روشنفکری» به عنوان يکـی
از نیروهای بیرونی مهم و تأثیرگذار در موقعیتی قـرار داشـتند کـه از نظـر کمـی ،کیفـی و همچنـین
تشکیالتی ،در مقايسه با دوره مشروطه به مراتا قویتر و گستردهتر عمل میکردنـد .هـمچنـانکـه
نیروی «بیگانگان» نیز به عنوان ديگر نیروی تأثیرگذار بیرونـی ،در امـور داخلـی کشـور و حمايـت از
رژيم شاه در مقايسه با دوره مشروطه به مراتا پیچیدهتر و گستردهتر دخالت میکردند.
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اين ويژگیها به خوبی نشان میدهد ،مهم¬ترين عامل تأثیرگذار بر اثربخشی نقش روحانیـت در
پیروزی انقالب اسالمی و استقرار نظام جمهوری اسالمی ،انديشه فقهی سیاسی و مرجعیت عام امـام
خمینی میباشد.
توانمندی انديشه سیاسی و همچنین ويژگیهای رهبری امام خمینی در جريان انقالب اسـالمی
همراه با حفظ و استمرار جايگاه معنوی و نفوذ اجتماعی روحانیت در نـزد تـوده مـردم باعـث گرديـد
نیروهای تأثیرگذار بیرونی همچون جريانهای روشنفکری و دخالت بیگانگان فرصت و توان مقابله و
رويارويی با آن را نیابند.
انديشه سیاسی امام خمینی و اسـالف فقیـه وی ماننـد آخونـد خراسـانی دارای عناصـر سیاسـی
مشترک بوده است .آنها به دنبال ايجاد جامعهای مبتنی بر پیوند دين و سیاسـت و مبتنـی بـر ارزش
های اسالمی بودند .و استقرار شريعت را به عنوان مهم¬ترين ويژگی مطلوب خـود مـیدانسـتند ،امـا
الگوی حکومت دينی آن ها با يکديگر مبانی متفاوتی دارد .چنین به نظر میرسد آن چه علت پیروزی
قیام امام خمینی و به شکلگیری حکومت دينی در ايران شد را بايد در کارآمـدی انديشـه فقهـی
سیاسی ايشان به ويژه در و يت فقیه و هم چنین مرجعیـت عـام ايشـان دانسـت کـه انسـجام نهـاد
روحانیت را در پیش برد انقالب به دنبال داشت.
امام خمینی مرجعی دينی و رهبری تحولآفرين با انديشه انقالبی و همچنین با ويژگی چشـم
انداز قوی نسبت به آينده و خواهان تغییرات اساسی مبتنی بر فرهنگ شیعی در ساختار جامعـه بـود و
بر همین اسا

بود که انقالب اسالمی به پیروزی رسید و به دنبال آن نظام سیاسی مبتنی بـر آن در

ايران تأسیس گرديد.
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