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چکیده
رابطۀ سیاست با زندگی اجتماعی دوسویه و متقابل است .یکی از طرفهای
مهم در این ارتباط ،نخبگان و رهبران سیاسی هستند که نه در خأل بککأله
در یک محیط واقعیِ اجتماعیسیاسی پرورش یافتأله و فعاییألت مألیکننألد
اصوالً زندگی اجتماعی سیاسی به مثابه پدیدهای انضمامی ،شناخت رهبران
از خودشان و محیط پیرامونشان را شکل میدهد در اینجألا ،سیاسألت نأله
پدیدهای ایدئاییستی ،بککه موضوعی است که وجأله انضألمامی و تجربألی ن
مقدم است در این پژوهش ،این موضوع را در ارتباط با یکألی از مهألمتألرین
رهبران سیاسی قرن بیستم میالدی بررسی میکنیم که نظألام دینألی بألی-
سابقهای را پایهگذاری کرد در این چارچوب باید بررسی کنیم که زنألدگی
اجتماعی سیاسی امام خمینی ،ن گونه که واقعا موجألود بألوده اسألت ،چأله
تأثیری بر شکلگیری ایدههای سیاسی و نیز مبارزات و فعاییتهای سیاسی
ایشان ،چه قبل و چه بعد از پیروزی انقالب اسالمی ،داشته است همچنین
باید اهمیت این قضیه را در رهبری سیاسی امام خمینی در تألاری معاصألر
ایران در نظر بگیریم بر این اساس ،پرسش مرکزی این پژوهش ایألن اسألت
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ت سیاسألی بأله رهبألری سیاسألی امألام
که چگونه زندگی سیاسألی و شألناخ س
خمینی در ایران معاصر شکل داده است؟ در پاس  ،فرضیه پژوهش چنألین
ق موقعیألت او در هسألتی
است که زنألدگی سیاسألی امألام خمینألی از طریأل ِ
اجتماعی و سیاسی اش به ایده اصکی حکومت اسالمی به شکل والیت فقیه
شکل داده است که تنها نمودها و جزئیات ن در اثر جابجألایی در سکسألکه
مراتب قدرت سیاسی و تأسیس نظام جمهوری اسالمی و رهبری این نظألام
تغییر کرده است

واژگان کلیدی
شناختس سیاسی ،امام خمینی ،زندگی اجتماعیسیاسألی ،هسألتی سیاسألی،
حکومت اسالمی ،والیت فقیه

 .1بیان مسئله

دنیای سیاست در رأس زنهگی اجتماعیِ انسان هم دارای وجه ذهنی اسیت و هیم انضیمامیا راب یه
سیاست با زنهگی اجتماعی دوسویه و متقابل استا انسانها در زنهگی اجتماعی و سیاسیی ویود هیم
دست به کنشگرنه و هم کنش پذیرا یکی از طرفهای مهم در این ارتباط ،نخبگان و رهبران سیاسی
هستنه که حتی زنهگی اجتماعی سیاسی انسان را مُتِعَیِن میکننها این رهبران نه در وأل بلکه در یک
محیط واقعیِ اجتماعی سیاسی پرورش یافته و فعالیت میکننیها در سییر حیواد تیاریخی ،همنیون
انقالبها و برساوت شهن نظم جهیه ،ابعاد مهمی از ذهنیت و انهیشه سیاسیِ رهبیران سیاسیی داری
تقهمی هستی شناوتی بر نظمی سیاسی است که رهبری آن را در دست میگیرنها بیه عبیارت بهتیر،
نظرورزی سیاسی آنان مقهم بر فعل سیاسی ایشان جهت کنشهای دگرگونساز ،نظیر انقالب ،استا
اصوالً زنهگی اجتماعیسیاسی به مثابه پهیههای انضمامی از موضعگیریِ اییهیولوییک رهبیران و
نخبگان سیاسی کامالً متأثر میشود و حتی ممکن است مُتِعَیِن گردنها این پهیهه انضمامی به شناوت
رهبران از وودشان و محیط پیرامونشان شکل میدهها در اینجا ،سیاست نیه پهییههای ایهیالیسیتی،
بلکه موضوعی است که وجه انضمامی و تجربیی آن احتمیاال هیم تقیهم شیناوتی دارد و هیم تقیهم
وجودشناوتیا با این وجود ،راه پیونهِ رهبر سیاسی در فردیتاش با دنییای سیاسیت در موضیعگییری
شناوتی آنهاستا این موضع سبب رویارویی آنان با واقعیتهیای موجیود مییشیودا ایین قضییه در
کنشهای والقانه رهبران سیاسیِ دارای شأنِ نظریهپردازی اهمیت افزونتری داردا
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در این چارچوب ،هر فعالیت فکریِ مع وف به سیاست از دو مبنیای هسیتی شیناوتی و معرفیت
شناوتی برووردار استا در این بین ،موضعِ معرفتی است که رهبران را در مواجهه با دنییای سیاسیت
بیرون از وود قرار می دهه و نگرش آنان را در عرصه سیاسی فعال میکنه؛ از این رو ،سیبب شیکل-
گیری راب های شناوتی در فعالیت سیاسی میشود که ارزشهای معرفتی واصی را در ساوت سیاسی
مسلط میکنها بنابراین آنچه که رهبر سیاسی ،بهوصوص رهبری دارای شأن نظریهپردازی مجزا ،در
زنهگی واقعی فردی و جمعی وود و دیگران تجربه میکنه ،سبب مییشیود کیه هیم او و هیم نظیام
سیاسیِ تحت امرش به فرزنهان زمانه وویش تبهیل شونها فرزنه زمان بودن هم به اییهههیای رهبیر
سیاسی در حکومت کردن شکل می دهه و هم در بازشناسی مردم تحت حکومت از سیاست پیرامون-
شان نفوذ میکنها
این بحث بر کلیتِ بافت زنهگی انسان و نحوه تعامل افراد با یکهیگر تأثیر عمیقی بر جیای میی-
گذاردا این تأثیر در زنهگی امروزی ایرانیان جاری و ساری استا در جریان وقیو انقیالب اسیالمی و
تأسیس جمهوری اسالمی ،امام ومینی در جایگاه رهبر و نظریهپردازی سیاسی و دینی (توأمان) عمل
میکردا فقاهت ایشان از یکسو در سیاست عملی و تجربی کامالً فعال بود و از سوی دیگیر ،ضیمن
تأمالت مختلفی به نظرورزی در عالَم سیاست میپرداوتا این انهیشیه بیه واقعییت ذهنییای شیکل
می داد که درصهد دگرگونی واقعیت عینی بودا واقعیت عینی نیز زنهگی فردی و گروهیِ ایشان و تمام
نیروهای موثر در ساوت اجتماعی و پویش تحوالت اجتماعی و سیاسی اییران شیامل مییشیها ایین
واقعیت کامالً متأثر از وضعِ رهبری و زنهگی سیاسی امیام ومینیی بیوده اسیتا ایشیان در وضیعیتی
شناوتی در چارچوب انهیشه و تأمالت سیاسی و دینی ویویش قیرار داشیت کیه مسیئولیتِ سیاسییِ
عملیاتی کردن ایهه حکومت اسالمی در زنهگی سیاسی ایرانیان را متجلی میکردا این وضع شیناوتی
به ارزشهای مسلط در ساوت سیاسی جا ا نیز شکل میدادا این موضیو ییک ارزش معرفتیی را در
ساوت سیاسی ایران مسلط کرد که موجه آگاهی سیاسی در قالبی ایهیولوییک شه که هم میتوانست
در شکلگیری آن ایهیولویی مؤثر باشه و هم وودش حاصل آن آگاهی ایهیولوییک بیه حسیاب آییها
این وود مبین اهمیت جامعه شناوتی رهبری امام ومینی در زنهگی اجتماعیسیاسی معاصیر ایرانییان
استا
وضعیت زنهگی سیاسی امام ومینی در دوران پس از انقالب اسالمی بهکلی تغییر کرد و از موضع
اپوزیسیون به موضع قهرت سیاسی رسمی جابجا شها این جابجایی بهین معنا نبود که قیهرت گیرفتن
ایشان در سلسله مراتب سیاسی و استقرار در رأس هرم قهرت سیاسی به تغییری بنیادی در اییهههیا و
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روشهای حکومتهاری ایشان منجر شودا ایهههای امام ومینی برای حکومیت کیردن و اداره زنیهگی
سیاسی ایرانیان اساساً ریشه در تجربههای ایشان از زنهگی سیاسیاجتماعی فردی و جمعیای داشیت
که در دوران مبارزه سیاسی و دوری از قهرت سیاسی شکل گرفته بودا در این اوضا بود که ایهههای
اصلی ایشان برای به دست گرفتن قهرت سیاسی به تهریج قوام میگرفتا این پایههای تئوریک ،اما،
در موضوعات مختلفی و در جزییاتی تغییر کردنه که فقط نتیجیه تغیییرِ تجربیه عملییای در زنیهگی
سیاسی بود که از جابجایی در سلسله مراتب رسمی قهرت سیاسی ناشی میشها
جابجایی در سلسله مراتب قهرت سیاسی بیهین معناسیت کیه نقیش و جایگیاه افیراد و اعضیای
مختلف جامعه در هستی اجتماعی و سیاسییشیان دگرگیون مییشیودا اعضیای عیادی جامعیه باییه
هنجارهای جهیهی را در نظام دیوان ساالری و نیز نظام روابط روزمره و سیاسیی وودشیان مراعیات
کننها نخبگان اجتماعی و سیاسی و فرهنگی نیز در فضای هنجاری و ارزش رسمی جهیهی قرار می-
گیرنه که با موازین آن بایه تعامالت و وواستهها و فعالیتهای حرفهای ویود را ت بیید دهنیها ایین
وضع به معنای دگرگونی بنیادی در شرایط زیست اجتماعی سیاسی استا امیا ایین تیأثیر فقیط ییک
سویه نیست؛ بلکه ممکن است وود سیاست و ایهههای رهبر سیاسی نیز در مصادید مختلفیی تغیییر
کنه یا دست به نوآوری در ایهههای حکومتهاری بزنها بنیابراین سیاسیت نییز ممکین اسیت در رونیه
جابجایی و استقرار رهبر سیاسی نیز به اشکا مختلف تغییر کنها
این قضایا بهان معناست که رهبری سیاسی امام ومینی در تیاریخ معاصیر اییران هیم از زنیهگی
سیاسیاش ،هم پس و هم پیش از انقالب اسالمی ،تأثیر پذیرفتیه و هیم از طرییدِ شیناوت سیاسیی
منبعث از منابع مختلف ههایت شهه استا بهین ترتیب ،نقیش و اهمییت زنیهگی سیاسیی و معرفیت
سیاسی در شکلدهی به رهبری سیاسی ایرانیان از سیوی امیام ومینیی برجسیته مییشیودا بیا ایین
توضیحات ،پرسش اصلی این پژوهش از این قرار است که:
پرسش اصلی

چگونه زنهگی سیاسی و شناوتِ سیاسی به رهبری سیاسی امام ومینی در اییران معاصیر شیکل داده
است؟
فرضیه

فرضیه پژوهش این گونه طرح میشود که زنهگی سیاسی امام ومینی از طریدِ موقعیت او در هسیتی
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اجتماعی و سیاسی اش به ایهه اصلی حکومت اسالمی به شکل والیت فقیه شکل داده است که تنهیا
نمودها و جزییات آن در اثر جابجایی در سلسیله مراتیب قیهرت سیاسیی و تأسییس نظیام جمهیوری
اسالمی و رهبری این نظام تغییر کرده استا
 .2بحث نظری

معرفت شناسی سیاسی :معرفت شناسی نظریهای در باب معرفت یا دانش است؛ نظرییه ییا معرفتیی
دربارهی روش یا پایهی دانش؛ نظریهای که بیان میکنه :چ ور انسان بیه معرفیتِ از جهیان اطیراف
وود دست یافته ،یا دست وواهه یافت؟ چ ور آنچه را که میدانییم ،مییدانییم؟ «معرفیت شناسیی
بنیانی فلسفی برای ایجاد انوا معرفت را که ممکن است بتوانیم کسب کنیم مهیا سیاوته و معییاری
است برای این که تصمیم بگیریم چ ور معرفت میتوانه به درستی بهصورت من قی سنجیهه شیود»
(محمهپور43 :1397 ،ی)44ا
پژوهش فلسفی دربارهی مفهوم «دانستن» [دانسته/معرفت] و جستوجوی راههای مناسب بیرای
باور کردن هر سخنی و کشف حقیقت (صهق/راستی) را اپیستمولویی (معرفیت شناسیی) مییگوینیها
معرفت شناسی یکی از رشتههای اصلی فلسفی است؛ چرا کیه دو موضیو از مهیمتیرین موضیوعاتِ
کاوشهای فلسفی را با یکهیگر پیونه میزنه :ما و جهانا داستنْ راه پیونه ما و جهان است ،البتیه نیه
این که تنها راه باشه ،اما راهِ بسیار مهمی استا شایه ویژگی اصیلی معرفیت ایین باشیه کیه معرفیت
حالتی است که ما را در یک رویارویی شناوتی با واقعیت قرار میدهه (زاگزبسکی11 :1372 ،ی)14ا
موضو معرفت شناسی عبارت است از علم و شناوت ،البته مقصود م لد علم و آگاهی است بیه
این معنی که معرفت شناسی شناوت بشری شامل تصور ،تصیهید ،علیم حضیوری و علیم حضیوری
میشودا در انهیشه اسالمی موضو اصلی معرفت شناسی حقیقت م لد و در انهیشیه معاصیر بیرب
آگاهی موجه نامیهه میشودا در معرفت شناسی ده موضیو اصیلی میورد بحیث قیرار مییگییرد-1 :
طبیعت؛  -2میل و قهرت طبیعی بشر به علم؛  -3اصول یا مبادی علم؛  -4علیم در ارتبیاط بیا سیایر
احوال انسانی؛  -5قلمرو علوم انسانی؛  -6طبقهبنهی علم طبد تنو متعلقیات آن؛  -9مقایسیه علیم
بشری با سایر انوا علم؛  -9کاربرد و ارزش علم؛  -7روش انتقال علم؛  -12کمی ییا کیفیی بیودن
علم (حقیقت26 :1399 ،ی29؛ )59ا
شناوت معرفت سیاسی ،ناشی از طرز تعیین وضع مناسیبات کیارکردی بیین شیناوت و جامعیه و
نق ه شرو و نحوه این تعیین استا در جامعه شناسی معرفت دو دسته عوامل ذهنی و عینی بر روی
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شکلگیری انهیشه سنجیهه میشونه ،عوامل ذهنی بیشتر بیهصیورت مبیانی فلسیفی شیامل مسیایل
هستی شناسی ،معرفت شناسی ،انسان شناوتی است و در مباحث عینیی بیشیترین توجیه بیه عوامیل
محی ی و اقتضایات زمانی و مکانی میشود (آشتیانی122 :1372 ،؛ پارسانیا)79 :1399 ،ا هر گفتمان
در زمینههای وجودی مشتمل بر هستی شناسی و انسان شناسی و معرفت شناسیی نضیج مییگییردا
عالوه بر آن ،بایه زمینههای وجودی بیرمعرفتی ماننه انگیزههیای شخصیی ییا تجربییات زیسیتی و
اجتماعی شامل عوامل اقتصادی ،سیاسی ،نظامی یا اییهیولوییک میورد تحلییل قیرار گییرد (پارسیانیا،
 12 :1372و )19ا
معرفتِ سیاسی در قالب رهبری سیاسی نمود مییابها همانگونیه کیه برگیر و الکمین گفتیهانیه
«وقتی چیزی معرفت است که کنشگری آن را معرفت بهانها معرفت هر آن چیزی اسیت کیه انسیان
فکر میکنه واقعی استا وقتی از معرفت سخن میگوییم با معنایی سیروکار دارییم کیه بیا سیازوکار
اجتماعی ساوته میشود» (کنوبالخ)277 :1371 ،ا در آرای برگر و الکمن آمهه است «شیکل تعرییف
واقعیت معرفت نامیهه میشود یا با عنوان معرفیت دارای اعتبیار اسیتا درو شیوتس از معرفیت نییز
همین بود :بخشهایی از واقعیت که از طرف اعضای گروه با عنوان واقعیت تعریف میشونه یا ایین-
که اعضای گروه اعتقاد داشته باشنه که آنها واقعیت هستنه ،عناصر معرفیت را تشیکیل مییدهنیه»
(کنوبالخ232 :1371 ،؛ برگر و الکمن)1399 :ا این نو معرفت به شکلی عملی و بیا حضیور فیرد در
رونههای واقعیِ سیاست شکل میگیردا این بهان معناست که «حضور فرد در دنیای واقعیتها منیوط
به کنش او و تأثیرگذاری بر این دنیاست» (کنیوبالخ)222 :1371 ،ا در مجمیو  ،معرفیتِ سیاسیی در
جایگاه کنشی تاریخی و سیاسی و اجتماعی م رح اسیت؛ چراکیه در رونیهی عملیی و بیا مختصیات
تاریخی واصی در فراینههای متمایزِ سیاسی کسب شهه و تغییر میکنها این معرفت ،محصول نهیاییِ
کنشها و روابط متقابلی است که در فراینههای متمایز تاریخی سیاسی شکل میگیرنها
زنهگی سیاسی و معرفت سیاسی :نکته اساسی در بحث ما این اسیت کیه معرفیت ،آنگونیه کیه
میهنظر ماسییت ،بییه عنییوان پهییههای جامعییه شییناوتی م ییرح اسیت کییه در قالییب نیییرو و رهبییری
اجتماعیسیاسی نمود مییابها همانگونه که در مباحث برگر و الکمن نیز آمیهه اسیت «معرفیت ،بیه
اص الح ،مقولهای است در زنهگی روزمرها وقتی چیزی معرفیت اسیت کیه کنشیگری آن را معرفیت
بهانها معرفت هر آن چیزی است که انسان فکر میکنه واقعی استا بنابراین ،ممکن نیسیت معرفیت
علمی ادعا کنه که معرفت را در انحصار وود داردا معرفت ،همانطور که شوتس نشان داد ،بر اسیاس
معنا ساوته میشودا معنا حاصل رونههای نمونه سازی کیامالً انتزاعیی در آگیاهی و رونیههای بیهنی
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مرتبط با آنهاستا وقتی از معرفت سخت میگوییم با معنایی سروکار داریم که با سازوکار اجتمیاعی
ساوته میشودا معرفت آن معنایی است که عینی شهه است ،انتقالپذیر است و میتوانه درونی شیودا
معنا به منزله پهیههای درونی شهه ،صرفنظر از اینکه تا چه میزان دقیید ،معیین ،روشین و م میئن
باشه ،معناست؛ معنا به منزله پهیههای عینیت یافته شکلی بییناالذهیانی اسیت کیه از آن بیا عنیوان
معنای عینی یاد میشود» (کنوبالخ)277 :1371 ،ا
همانطور که در آرای برگر و الکمن نیز آمهه است «شکل تعریف واقعیت معرفت نامیهه میشود
یا با عنوان معرفت دارای اعتبار استا درو شوتس از معرفت نیز همین بود :بخیشهیایی از واقعییت
که از طرف اعضای گروه با عنوان واقعیت تعریف میشونه یا اینکه اعضای گروه اعتقاد داشته باشنه
که آنها واقعیت هستنه ،عناصر معرفت را تشکیل میدهنها به این ترتیب ،معرفیت بیا «اعتقیاد» 1ییا
«منظور داشتن» 2تفاوت ماهوی نهارد ،مگر با شاوص تصیویب اجتمیاعی» (کنیوبالخ)232 :1371 ،ا
این قضایا بهین معناست که شناوتِ اعضای جامعه و به ویژه رهبری سیاسی منبعث از زنهگی واقعیی
آن ها و موقعیتی است که در چارچوب هستی اجتماعی و سیاسی آنان مشخص میشودا ایین هسیتی
اجتماعی و سیاسی هم روش و هم محتوا و کیفیت درونیِ انهیشه و معرفت سیاسی را متأثر مییکنیها
همننان که برگر و همکاراناش میگوینه «تمایز عمههای بین نظام شناوتی 3و روش شیناوتی ،4در
هر مورد از آگاهی واص وجود دارد؛ اص الح نخست به چیستی و اص الح دوم به چگیونگی تجربیه
آگاهی اشاره دارد» (برگر و همکاران)29 :1399 ،ا از جمله نظرییه پیردازان برجسیتهای کیه بیه ایین
موضو در شکلگیری انهیشههای سیاسی پرداوته است ،توماس اسپرینگز استا
اسپرینگز ،مهل وود را به شکل مبسوط در کتاب فهم نظریه سیاسی شرح داده اسیتا او در ایین
کتاب چنین مینویسه :نظریههای سیاسی صرفاً ییک عالقیه دانشیگاهی نیسیتنه ،بلکیه شیهیهاً بیه
موضوعات علمی و روزمره سیاست مربوط میشونها درست است که نظریهپرداز سیاسی تا حهی برای
ارضای تمایالت شخصی وود ،یعنی برای درو جهانی که در آن زنهگی میکنه مینویسه ،اما تا حیه
زیادی هم برای بهرهبرداری عملی مخاطبان وود قلم میزنیها تقریبیاً تمیام نظرییهپیردازان سیاسیی
بهروشنی باور دارنه که عمل به رهنمودهای آنان اوضا را بهتر میی کنیه .پیس هیهف نظرییههیای
سیاسی این است که جهان سیاسیت را برای ما قابل فهم کنه تا بیا آن هیهایت بشیویم ،ییک نقشیه
جغرافیایی از سیاست برای ما رسم میکنه تا به ما بگویه کجا هستیم و چه راهی ما را به مقصه مورد
1 . Glauben
2 . Meinen
 Organization of knowledgeا3
4 . Congnitive Style
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نظرمان میرسانها به نظر اسپریگنز کار فکری نظریهپردازان و وصوصاً نظریهپیردازان سیاسیی دارای
الگوی واصی استا آنها عموماً با مشاههه بینظمی در زنهگی سیاسی و اجتماعی آباز میکننها البته
بعضی وقتها هستنه نظریهپردازانی که از وضع موجود راضی باشنه و صرفاً کنجکاوی فکری آنان را
بر آن داشته که بنیانهای نظم موجود را بررسی کنن؛ ،به گفته اسپریگنز چنین نظریهپردازانی اسیتثنا
هستنها اکثر نظریهپردازان آثار وود را در زمانی نگاشتهانه که واقعاً احساس میکردنه جامعهشان دچار
بحران است.

بعه از اینکه مشکل به ووبی شناسایی شه ،نظریهپرداز نمیتوانیه آرام بگییرد ،بلکیه باییه ریشیه
مشکل را پیها کنها بایه به م العه دقید در علل بینظمی و کارکرد نادرسیت اوضیاعی کیه مشیاههه
کرده است بپردازدا کشف علل و موجبات معموالً ویلی مشکل و دشوار استا در قیهم بعیهی طبیعتیاً
نظریهپرداز جامعهای را تصویر میکنه که در آن مشکل یا معضل سیاسی به شیوۀ مؤثری مورد تجزیه
و تحلیل قرار گرفته و با آن بروورد شهه استا او در این مرحله معموالً تخیالت ویود را بیه ویهمت
میگیرد و میکوشه تصویر یک نظم را که در زمان او وجود نهارد ،به تصویر بکشها در نهایت نوبت به
مرحله ارایه راهحل میرسها پس از شناسایی شکسیتهیای نظیام سیاسیی ،پیس از تشیخیص علیل
شکستها و پس از ترسیم تصویر نظام سیاسی احیاء شهه ،نظریهپرداز بیه احتمیال زییاد پیشینهادات
عملی ارایه میکنها نظریهپرداز طبعاً توصیههایی برای اعمال سیاسی ارایه میدهه که بیه نظیر او بیه
بهترین وجهی مشکل م رح شهه را حل وفصل میکنها نظریهپرداز گاهی به صورت صریح و روشین
و گاه به صورت سرپوشیهه راهحلهای وود را م رح میکنه (اسپرینگز21 :1372 ،ی)93ا
 .3زندگی و معرفتشناسی سیاسی در اندیشه و رهبری امام خمینی:

در قالب انهیشه سیاسی امام ومینی ،ادراو واقعیت در آگاهی سیاسی ایشان ربط وثیقی با پیژوهش-
های دینی و جایگاه ایشان در مقام یک فقیه و پژوهشگر علیوم دینیی داردا ایین مقیام حرفیهای بیه
موقعیتِ او در هستی اجتماعی و سیاسیاش شکل می داد و در جایگاه یک فعال سیاسیِ دینی از سایر
فعالین سیاسی و اجتماعی متمایزش میکردا این امر میتوانه عاملی بیرای بیروز آگیاهی سیاسیی در
نظام معرفتشناوتی ایشان باشها این آگاهی به معنای دسترسی مستقیم ذهنی اسیت بیه آنچیه کیه
مبنای رفتار و کنش اجتماعی _ سیاسی میباشها به همین دلییل اسیت کیه اصیوالً ادراو ایشیان از
واقعیت عینی ،یعنی «واقعییت بیه صیورتی کیه نهادهیا آن را تعرییف و تبییین مییکننیه» (برگیر و
لوکمان ،)222 :1399،از درینه علوم دینی ،فقهی و کالمی صورت میگیردا به همین دلیل است کیه
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ارجاعات متعهد تاریخی و فقهی ایشان به متون مقیهس و سییره زنیهگی معصیومین در تحقیقیات و
فعالیتهای سیاسی ایشان فراوان استا
هستی اجتماعی و سیاسی امام ومینی باعث شهه بود که ایشان از ابتهای دوران مبارزات طوالنی
سیاسی وود در متن حیات سیاسی قرار داشته باشنها در حاشیه نبودنِ ایشان در زنهگی سیاسی باعیث
میشه میشه که ایههها و نقههای سیاسی او نیز حساسیتهای هرم قهرت سیاسی را برانگیخته کنها
اما با وجود آیت اهلل العظمی بروجردی ،شرایط برای افزایش حوزه فعالییت سیاسیی ایشیان ،همنیون
سایر مبارزین و فقها ،وجود نهاشتا این دو عامل سبب میشهنه که تا دهه1342وورشییهی موقعییت
امام ومینی در بین مبارزین و فعالین سیاسی ایران همننان در نوسان باشه و موقعیت برتر را نهاشیته
باشنها این موقعیت باعث میشه که ایشان بحران جامعه و زمانه وود را از رویکردی بیرونی و همواره
به شکلی سیاسی م رح کنه که مبتنی بر واصیت و تعهه بهوصوصی برای سیاست و حکومیت بیودا
ایشان در دهه بیست در کتاب «

» طرح ابتهایی والیت م لقه فقیه و حکومت اسیالمی

ارایه کرد و بعهها در البیع و مکاسسب و والیت فقیه پایهریزی کردا در کشیفاالسیرار ایینگونیه بیر
حکومت فقها تأکیه و بر حقانیت آن استهالل شه که «آنها که روایت سنت و حهیث پیغمبر میکننه،
جانشین پیغمبرنه و هرچه برای پیغمبر از الزم بودن اطاعت و والیت و حکومیت ثابیت اسیت ،بیرای
آنها هم ثابت است ،زیرا که اگر حاکمی کسی را جانشین وود معرفی کنه ،معنیایش ایین اسیت کیه
کارهای او را در نبودنش او بایه انجام دهه» (کشفاالسرار)199 :ا
ایران شناسی فرانسوی ،یان رینارد ،نیز در مقالیهای بیا عنیوان «تفکیر معاصیر شییعی» ضیمن
پرداوتن به نظرات امام ومینی در کشف االسرار ،مینویسه« :به نظر [آیتاهلل] ومینی تنهیا حیاکمی
که میتوانه با قسط بر ایران حکومت کنه ،کسی است که از طرف مجتههین باتقوا و آشنا بیه احکیام
الهی بهون توجه به هواها و فشارهای نفسانی انتخاب شودا سل نت را بایه منکوب کرد؛ زیرا کیه بیه
بیر از سل نت وها ،همه سل نتهای دیگر مخالف منافع مردم و مستضعفین میباشها و سوای قانون
الهی همه قوانین دیگر پوچ و بیفایههانها» حکومتی که مبتنی بر قوانین اسالمی بوده توسیط فقهیای
مذهبی کنترل شود ،بر تمام حکومتهای دنیا رجحان وواهه داشت (اووان کاظمی)66-63 :1399 ،ا
البته در زمان نوشتن کتاب کشفاالسرار ضمن اینکه حکومت فقها ،حکیومتی م لیوب اراییه شیهه،
حکومت سل نتی و مشروطه از باب ضرورت پذیرفته شهه استا در حالیکه در سالهای پس از آن با
تهوین کاملتر انهیشهی والیت فقیه امام ،سایر انوا حکومت مردود شیناوته شیهه اسیتا در کتیاب
والیت فقیه یا حکومت اسالمی با شئون و اوتیارات فقیه که ترجمهی بحیث والییت فقییه از کتیاب
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البیع امام است ،آمهه است« :اقامهی حکومت و تشکیل دولت اسالمی بر فقیهان عادل ،واجب کفایی
است» و «اگر یکی از فقیهان زمان به تشکیل حکومت توفید یافت ،بر سایر فقها الزم است که از او
پیروی کننه»ا در دهههای بعهی «تفاوت عمهه آنچه وی در بحث والیت فقیه م رح کیرد بیا نظیر
علمای پیشین در به فعلیت رسانهن این نظریه ،صیبغه سیاسیی بخشییهن بیه آن و وجیوب تشیکیل
حکومت اسالمی بر اساس آن بود» (ساداتینژاد)1399 ،ا این تفسیر ویاص از میتن اسیالم بیود کیه
مبنایی برای شکلگیری نظم جهیه در س ح اجتماعی و حاکمیت آن در ساوت سیاسی را فراهم بودا
آنننان که از موقعیت امام ومینی در زنهگی اجتماعی و تاریخ سیاسی معاصیر اییران ،در جایگیاه
یکی از اعضای طبقات و الیههای اجتماعی باال و روحانیِ ساوتار اجتماعی اییران ،آشیکار مییشیود،
ایشان همواره از زمان ورود بیه عرصیه مبیارزه سیاسیی تیا دوران پییروزی انقیالب و سیقوط نظیام
شاهنشاهی ،دبهبه محوری مشروعیت عقلی و شرعی نظام سیاسی را به عنوان مسئلهای محوری در
زنهگی سیاسی به همراه داشتنه که بحرانی اجتماعی نیز ایجاد مییکیردا همیین مسیئله و تشیخیص
بحران بود که هم من د بروورد حکومت پهلوی با نهاد روحانیت و رهبری دینی میردم زاییل کیرد و
چشمانهاز داوم آن را از بین بردا «امام در تصویر کردن حکومتها همواره دو مقصود را دنبال میکنه،
یکی اینکه تصویری از یک دولت ایههآل را مجسم سازد و دوم اینکه وضیع دولیتهیای موجیود را
تجزیه و تحلیل کنها او در آثار مختلف وود ضمن م البی که درباره حکومیتهیا بییان کیرده اسیت
تصویری از یک دولت ایههال را به وجود میآوردا در این راستا او همواره حکومت دولتمردانی که به
آن درجه از کمال رسیههانه که میتواننه مصالح عام جامعه را همواره بیبرض و بیینظیر مالحظیه و
کامالً درو کننه؛ یعنی حکومت معصومین را مهنظر قرا میدهها در عینحال در نظر او مادام که ایین
ههف ایههال و این بایهالمراد بشری در سرلوحه مرام دولتهایی که عمالً با آنها روبهرو هستیم قیرا
نگیرد ،تصور وجود یک دولت به مفهوم صحیح ،نه به مفهوم اعم آن ،اساسیاً بییرممکن اسیتا امیام
معتقه است که وجود حکومتهایی بیبرض و بینظرِ فقط جنبه ایههال نهارد؛ بلکه در عیالم واقعییت
هم یافت میشود؛ یعنی بودهانه انسانهای بیبرضی که مصالح شخصی وود را فیهای مصیالح عیام
ساوتهانه؛ زیرا در بعضی از آنها ملکه ای وجود داشیته اسیت بیه نیام ملکیه عصیمت و عیهالت کیه
وودوواهیِ نفسپرستی که منجر به متالشی شهن ایههالهای سیاسی میگردد را زیر پا گذاشته و از
آن مصونیت یافتهانها بنابراین بایستی در جامعه ما هم باشنه افرادی که دارای همان ملکههیا بیوده و
بتواننه ایههالهای سیاسی را از متالشی شهن نجات دهنه» (مهاجرنیا363 :1397 ،ی)365ا
این ،بحرانی بود که امام ومینی در تشخیص وود بر آن مُصِر بیود و نیوعی تیهاوم را در هسیتی
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اجتماعی و سیاسی ایشان و در نتیجه در شناوت او درباره زنهگی سیاسی و نهایتاً رهبیری سیاسیی و
تأسیس نظام سیاسی جهیه نمایان کردا به عبارتی ،زنهگی سیاسی و هستی اجتماعی و سیاسیی امیام
ومینی از طرید شکل دادن به کم وکیفِ شناوت سیاسی او به کیفیتِ رهبیری سیاسیی او در تیاریخ
معاصر ایران ویژگی های متمایزی بخشیها این قضیه به افد نظری و زمینه شناوتی در انهیشیه امیام
ومینی مربوط میشود که محور اصلی این پژوهش استا به تعبیری نظری «هر شناوت وییژه پیس
زمینه ای ( به تعبیر پهیهارشناوتی یک افد) داردا یعنی شناسایی هر پهیهه مشخص مسیتلزم در نظیر
گرفتن یک چارچوب ارزیابی کلی استا همینطور ،اصیالق تعیاریف متفیاوت از واقعییت بیه زنیهگی
روزمره نیازمنه نوعی سازمان دهی کلی استا به بیان دیگر ،فرد برای معنابخشی به زنیهگی بیه طیور
کلی به تعاریف فراگیر واقعیت نیاز داردا این تعاریف جامع بیرای حفیی یکپیارچگی جامعیه و ،در ایین
مورد ،برای تهاوم هر موقعیت اجتماعی واص ضروریانها آنها با هم جهان نمادین فرد ییا جامعیه را
میسازنه» (برگر و همکاران)29 :1399 ،ا تعاریف امام ومین از سیاسی و حکومت و موضعِ شیناوتی
او هم واقعیت موجود را تعریف و تبیین و می کرد هم واقعیتی که بعهها قرار بود ساوته و عیان شیودا
این تعاریف بهم به زنهگی سیاسی وود او ،در مقام نظریهپرداز و نیز فعالی سیاسی ،معنا میداد و هیم
کلیت زنهگی سیاسی ایرانیان و نیز زنهگی سیاسی تودهها و نقش آنها در سیاستا بنابراین ،بیه نظیر
میرسه که معرفت هم سرچشمهای فردی در ذهن فردی رهبر فقیه جمهیوری اسیالمی دارد و هیم
منبعی اجتماعی و سیاسی در تجربیات و زنهگی اجتماعیسیاسی او در جایگاه ییک کنشیگر و بیازیگرِ
سیاسی اجتماعی برجستها گرچه ممکن است که منشأ معرفت در فرد و ذهنیت او باشیه ،امیا ایین بیه
معنای گسست تامِ اجتماعی و تاریخی نیست؛ زیرا این معرفت در ارتباطی عمودی با تاریخ گذشتگان
و همپیمانی با بروی نقل ایههها ،کنشها ،رفتارها و نقلیات اسالف شکل میگییردا ایین موضیو در
رونهِ بروز تحوالت اجتماعی و سیاسی تغییر میکننه و فضاهای حیاتی ایهههای سیاسی را منقبض ییا
منبسط میکننها
به تهریج و با وقو تحوالت اجتماعی و سیاسی مختلف در سیاوتار اجتمیاعی و سیاسیی ایرانیی،
موقعیت نیروهای اجتماعی و سیاسی ،به وصوص روحانیت و شیخص امیام ومینیی کیه مهیمتیرین
نیروی آینهه جامعه بودنه ،در هستی اجتماعی و سیاسیشان تغییر کرد که وضعیت متفاوتی را هیم در
زنهگی سیاسی و هم شناوت سیاسی آنها ایجاد میکیردا «شیکلگییری گفتمیانهیای متفیاوت در
جامعه  ،ناشی از این واقعیت است که ایران در سالهای میان انقیالب مشیروطه و انقیالب اسیالمی،
دگرگونیهای اقتصادی و اجتماعی عمههای را تجربیه کیرده اسیت؛ ایین دگرگیونیهیا شیامل رونیه
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شهرنشینی و صنعتی شهن ،گسترش نظامهای آموزشی و ارتباطی ،ایجاد دولت دیوانساالر متمرکیز،
بهبود جایگاه و موقعیت طبقات جهیه و به ویژه طبقه روشنفکر و پرولتاریای صنعتی ،کیاهش شیمار و
اهمیت طبقات متوسط سنتی و به ویژه ورده بوریوازی بازار و نیروهای مذهبی متعهه به آن می باشها
مهمتر از همه این که دگرگونیهای اجتماعی اقتصادی از یک سو ،وابسیتگیهیای پیهر ارثیی مییان
اربابان قهیمی و پیروان وود را تضعیف و از سوی دیگر ،آگاهی طبقاتی بخش های جهییه جمعییت و
به ویژه طبقه روشنفکر و پرولتاریای شهری را تقویت کردا به بیان کوتاه ،پیونههای عمودیِ قبیلیه ای
و طایفه ای و فرقهای کَمکَم به وابستگی های افقی طبقیاتی تبیهیل شیه» (آبراهامییان654 :1395 ،؛
ازبنهی32 :1396 ،ی)152ا همننین از نظری تاریخی و اقتصادی در دوران 1342تیا 1359در نتیجیه
گسترش نوسازی و بربی کردن کشور ،وضع ورده بوریوازی ایران رو به افیول رفیت و همیین ویود
نفوذ مذهبی روحانیون بر بازار را تشهیه کردا همننین سیاستهای نوسازی دولت پهلیوی بیه مثابیه
موتور اصلی انقالب اسالمی ،دو پیامه مهم داشت که عبارت بودنیه از1« :ا تضیعیف جامعیه سینتی و
طبقات ماقبل سرمایهداری؛ 2ا ایجاد زمینههای ظهور جامعیه تیودهای از طریید اصیالحات ارضیی و
اقتصادی ،گسترش شهرنشینی ،مهاجرت و بیره» (بشیریه)99 :1399 ،ا به اینها بایه وصلت تودهای
جامعه وقت ایران ،نفوذ عمید مذهب و بلبه کمی طبقات ماقبل مهرن و سنتی را افیزود کیه سیاوت
اجتماعی را بسیار مستعه پذیرش ایهیولویی نجاتبخش ،رهبری مذهبی و بسییج سیاسیی مییکیردا
بهین ترتیب ،در جامعه و سیاست وقت ایران ازجاشیهگیهیا 1و بییقیراریهیایی وجیود داشیتنه کیه
تقویت کننهه گفتمانی واص در پویش تحوالت اجتماعی و سیاسی بودنیها از طرفیی دیگیر ،وسیتگی
مردم از مهرنیته ناقص که توسط دولت پهلوی ایجاد شه منجیر بیه شیکلگییری دسیتگاه معنیایی و
مفهومی جهیهی شه که و بارزترین وجه آن شامل بازگشت به سنت بود (احمهونه)317 :1394 ،ا
در کنار این عوامل ،در چنه دهه پییش از انقیالب اسیالمی ،روحیانیون بیرسیاسیی فاقیه عنصیر
ایهیولویی 2بودنه و نیازی هم به آن احساس نمیکردنها با رحلیت آییتاهلل بروجیردی ،امیام ومینیی
به عنوان مجتهه و مبارزی سیاسی وود را در جایگاه نظریهپیرداز و رهبیر مبیارزات انقالبیی بیا نظیام
1ا «ازجاشهگیها حوادثی هستنه که حاصل رشه وصومت و ظهور بیریت و تکثر در جامعهانها آنها حوادثیانه که
نمیتواننه توسط نظم گفتمانی موجود نمادپردازی شونه و لیذا مییکوشینه آن را متالشیی کننیه» (منیوچهری،
)114 :1399ا
2ا از لحاظ نظیری ،اییهیولوییهیای انقالبیی "اسیتهاللهیای وودپسینه بیازیگران سیاسیی مشیخص" هسیتنه
()Skocpol,1985:91ا آنان موجه مبارزان قهرت میشونه که کارگزاران انقالبیانه که تصهید کننهه وجود و
مأموریت آنها در جامعه است ،مسئولیتهایشان را طراحی میکنه و بر اعمال ضروری در جهت تصرف قیهرت
داللت میکنه ()Moadel,1992:356ا
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پهلوی معرفی کردا در این زمان (از دهه 1342به بعه) شرایط اجتمیاعی ،تیاریخی و اقتصیادی بیرای
یک مبارزه سیاسی آشکار و تمام عیار ،هرچنه به طور بیرواضیح ،در حیال فیراهم شیهن بیودا ریییم
محمهرضاشاه با اقهامات اقتصادی و اصالحات ارضی وود هم سبب تشکیل یک بوریوازی وابسیته را
فراهم کرد و هم قهرت اجتماعی و اقتصادی ورده بوریوازی و طبقات باالی زمییندار را تضیعیف و
تخریب کردا این عامل باعث فقهان تکیهگاه و پایگاه محکم اجتماعی برای نظام سیاسی میشیه کیه
در زمانهای حساس و بحرانی به دفا از آن برویزدا پس شرایط مناسب برای سیاسی شیهن هرچیه
بیشتر روحانیون و پیشرو بودن آن در انقالب موجود بودا بهین ترتیب به نظر میرسه کیه دگرگیونی-
های زنهگی سیاسی و اجتماعی ایرانیان به سمتی پیش میرفت که در اههاف تعییین شیهه حکیومتی
مشخص نبودنه؛ زیرا نتیجه نهایی این دگرگونیهای به گسترش فضای حیاتی عمل و تسلط سیاسیی
سنت و ایهههای دینی سنتیِ حکمرانی منجر میشها
این تغییر در فضای حیاتیِ عملِ سیاسیِ دینی سنتی موجب میشه تا دبهبه امام ومینی دربیاره
عملکرد حکومت و مشروعیت سیاسی نظام سیاسی نیز با اقبال اجتماعی بیشتری مواجه شود و بتوانیه
نیروهای اجتماعی سنتی را به عنوان حامالناش به سمت وود جذب کنها بنابراین به نظیر مییرسیه
که ممکن است ایهیولویی انقالب اسالمی را ،به رهبری امیام ومینیی ،واکنشیی تئورییک بیه وضیعِ
انضمامی ای تلقی کرد که تحوالتی نوسازانه به سبک بربی و شبه بربی را بیه جامعیه سینتی اییران
تزرید میکردا این وضع ،زمینه مناسبی را برای بلبه آگاهی سیاسی نخبگیان دینییسیاسیی در بیین
تودههای مردم میساوتا این آگاهی اگرچه که عموماً از سوی نخبگان دینی و با قرایت به وصوصی
از اسالم ظهور کرده بود؛ اما در بین تودهها مشترو بود و آگاهی سیاسی تودهها را هم ایجاد میکیرد
و هم جهت میدادا در این چارچوب ،آگاهی معرفت سیاسی مشترو نخبگان دینی سیاسیی و تیوده-
های مردم مبتنی بر یک آگاهی ایهیولوییکِ دینی بیودا ایین اییهیولویی و آگیاهی ،همننیین سیبب
وضوح نظری بیشتری در مباحث سیاسی و فقهی و دقت در موضعِ شناوتی میشیه؛ زییرا موجودییتِ
یک نیروی حامل اجتماعی و ورود عینی بیه زنیهگی اجتمیاعی سیبب جسیارت و پیرده نپوشییهن از
دیهگاه های دقید و سرراست سیاسی میشودا بنابراین در سالهای پس از طرح مباحثِ کتاب کشیف
االسرار و با تهوین کاملتر انهیشهی والیت فقیه امام ،سایر انوا حکومت مردود شناوته شیهه اسیتا
در کتاب والیت فقیه یا حکومت اسالمی با شئون و اوتیارات فقیه که ترجمهی بحث والیت فقییه از
کتاب البیع امام است ،آمهه است« :اقامهی حکومت و تشکیل دولت اسالمی بر فقیهان عادل ،واجیب
کفایی است» و «اگر یکی از فقیهان زمان به تشکیل حکومت توفید یافت ،بر سایر فقهیا الزم اسیت
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که از او پیروی کننه»ا در دهههای بعهی «تفاوت عمهه آننه وی در بحث والیت فقیه م رح کیرد
با نظر علمای پیشین در به فعلیت رسانهن این نظریه ،صبغه سیاسی بخشیهن به آن و وجوب تشکیل
حکومت اسالمی بر اساس آن بود» (ساداتینژاد)1399 ،ا این تفسیر ویاص از میتن اسیالم بیود کیه
مبنایی برای شکلگیری نظم جهیه در س ح اجتماعی و حاکمیت آن در ساوت سیاسی را فراهم کرد
و زنهگی سیاسی ایرانیان به مسیری جهیه انهاوتا
با شکلگیری چنین موقعیتی در زنهگی اجتماعی سیاسی ایرانیان ،امام ومینی به وضیوح مبنیای
اصلی مشروعیت سیاسی را در قالبِ حاکمیت قانون الهی توصیف میکرد و آن را در وجود ولی فقییه
متبلور میدانستا این دبهبه هم حییات سیاسیی رسیمی را در بیر مییگییرد و هیم حییات سیاسیی
بیررسمی راا در این چارچوب ،مبنای مشروعیت فعالییت سیاسیی اسیالمگراییان در دوران پهلیوی از
زاویه تالش برای استقرار قانون الهی مشرو است ،عملکرد نظام شاهنشاهی پهلوی را قیانون الهیی
نامشرو میکنه و انقالب سیاسی و ساوتنِ یک نظام سیاسی جهیه نییز در راسیتای اسیتقرار قیانون
الهی و حاکمیت آن مشرو استا بر این مبنا او مینویسه« :حاکم و فقیه اوالً باییه احکیام اسیالم را
بهانه و ثانیاً عهالت داشته باشه ،از کمال اعتقادی و اوالقی برووردار باشه؛ عقل همین را اقتضیا دارد؛
زیرا حکومت اسالمی ،حکومت قانون است ،نه وودسری و نه حکومت اشخاص بر مردما اگر زمیامدار
م الب قانونی را نهانه ،الید حکومت نیست؛ چون اگر تقلیه کنه قهرت حکومت شکسیته مییشیود و
اگر نکنه ،نمیتوانه حاکم و مجری قانون اسالم باشها و این مسیلم اسیت کیه «الفقهیاء حکیام علیی
السالطین»ا سالطین اگر تابع اسالم باشنه ،بایه به تابعیت فقها در آینه و احکام را از فقها بپرسنها در
این صورت ،حکام حقیقی همان فقها هستنها پس بایستی حاکمیت رسماً به فقها تعلد بگیرد ،نیه بیه
کسانی که به علت جهل به قانون مجبورنه از فقها تبعیت کننه» (ومینی)62 :1395 ،ا این رویکرد به
معنای تهاوم تاریخی حد حکومت فقها و اعمال قهرت دینی در عرصه سیاسی استا
یکی از مهمترین مصادید تهاوم تاریخی حد حکومت در انهیشه سیاسی امام ومینی ،شیناوت و
نظرات رسمی ایشان در مورد مسایل حکومت است که با اجتهاد در متیون و منیابع گونیاگون نقلیی و
بیرنقلی (ماننه عقل) استخراج شههانها آننه که در این روش مهم است ،این است که اصوالً اجتهیاد
روشی است که در پیونه تنگاتنگ با زنهگی اجتماعی سیاسی قرار دارد و اساساً برای حل معضیالت و
پینیهگیهای تاریخیِ زنهگی اجتماعی و سیاسی به وجود آمهه استا به عبارت بهتر ،سیاست میهار و
فقیه مجتهه ناگزیر از پیونه با زنهگی واقعاً موجود در عرصههای اجتماعی و سیاسیی اسیتا از همیین
منظر است که امام ومینی نیز ،با داشتن مبانی و پایههای عمید اسالمی و شیعی ،نظریه والیت فقیه

نقش زندگی سیاسی در رهبری و شناخت سیاسی امام

خمینی



111

را در مقام یک مجتهه و فعال سیاسی طراز اول م رح کرد و آن را پاسخی برای بحران جامعه زمیان
وود قلمهاد کردا مهمترین بحث در اینباره مربوط به حکومت اسالمی و والیت فقییه اسیتا «طیرح
این مباحث ،یک مرحله استعالیی نسبت به نظریات و دیهگاههای علمای گذشته در وصوص نگاه به
حکومت و نقش فقها و عالمان در همکاری با رییمهای موجود استا این بحث زمانی نگارش یافیت
که امام در تبعیه بودا نکتهای که در این سالها امام بر آنها تأکیه وافری کرده ،این است که اسیالم
منحصر به عبادات و اوالقیات نیست ،بلکه تمیام احکیام آن ،دارای مضیمون و محتیوای سیاسیی و
اجتماعی است» (شاهین و نازاریان)1375 ،ا او بر این باور بود که این توهم کیه اوتییارات حکیومتی
رسول اکرم بیشتر از حضرت امیر بود یا اوتیارات حکومتی حضرت امیر بیشتر از فقیه است
باطل و بلط استا البته فضایل حضرت رسول اکرم بیش از همه عالم است است و بعه از ایشیان
فضایل حضرت امیر از همه بیشتر استا لکن زیادی فضایل معنوی اوتیارات حکیومتی را افیزایش
نمیدهها همان اوتیارات والیتی که حضرت رسول اکرم و دیگر ایمه در تهارو سپاه و بسیج ،تعییین
والت استانهاران ،گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشیته وهاونیه همیان اوتییارات را
برای حکومت فعلی قرار داده استا همانطور که پیغمبر اکیرم میأمور اجیرای احکیام و برقیراری
نظامات اسالم بود و و وهاونه او را رییس و حاکم مسیلمین قیرار داده و اطیاعتش را واجیب شیمرده
است ،فقهای عادل هم بایستی رییس و حاکم باشنه و اجرای احکام کننه و نظام اجتماعی اسالمی را
مستقر گرداننه (موسوی ومینی 64 :1395،و )72ا
اهمیت این قضیه تا بهانجا است که ایشان معتقهنه« :اوتیارات حکومیت منحصیر در چیارچوب
احکام الهی نیست ،حکومت یکی از احکام اولیه و مقهم بر تمامی احکام فرعییه ،حتیی نمیاز و روزه و
حج استا حکومت میتوانه قراردادهای شرعی را که وود بیا میردم بسیته اسیت در میوقعی کیه آن
قراردادها مخالف مصالح کشور و اسالم باشه یکجانبه لغو نمایها حکومت میتوانه هر امیری را ،چیه
عبادی و چه بیرعبادی که جریان آن مخالف مصالح است ،مادامی که چنین اسیت ،جلیوگیری کنیها
ولی فقیه فراتر از حی ه شر میتوانه بر اساس مصلحت نظام حکم وضع نمایها ایین حکیم نیه تنهیا
ماننه دیگر احکام شرعی الزماالتبا و واجباالاطاعه است بلکه در صیورت تیزاحم ،مقیهم بیر همیه
احکام شرعیه فرعیه است» (موسوی ومینی ،ج 192 :22،1361و )194ا بنیابراین فعالییت سیاسیی و
ایفای نقش رهبری سیاسی به یکی از م لوبترین راهحلهای بحران جامعیه تبیهیل مییشیونه کیه
مشابه فعالیتها و نقش های سیاسی و سیبک رهبیری پییامبر و ایمیه اسیتا در ایین چیارچوب،
حکومت یک پهیهه عمومی و دارای کارکردهای عامی است که توسط افراد بیه وصوصیی ،در اینجیا
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روحانیون ،بایه اداره شودا
حضرت امام در راب ه با سبک رهبری وود متأثر از الگوهیای اسیالمی بیوده و ویود را در واقیع
مجری این الگوها میدانستا از این رو سبک رهبیری او را باییه ییک الگیوبرداری موفید از سیبک
رهبری پیامبر اکرم و ایمه معصومین تلقی نمودا این شکل از رهبری سیاسی دارای در راب یه بیا
معیارهای م لوبیتی است که عبارتنه از:
الف) داشتن علوم شرعی و عرفی بهینه شهه با مقتضیات زمان :حضرت امام تأکیه واصی بر ایین
مفهوم داشتنه که رهبری یک جامعه اسالمی آنگاه از پویایی الزم و کافی برووردار وواهه بود که آن
رهبر از لحاظ علوم شرعی فقیه بوده و در عین حال کامالً عالم به مقتضیات مکیان و زمیان روزگیار
وود باشها بنابراین یکی از معیارهای م لوبیت رهبری از دییهگاه امیام هوشییاری واصیی اسیت کیه
اسالم بر آن تأکیه داردا
ب) در اوّلویت بودن مصلحت اسالم و در مرتبه بعهی نظام اسالمی :حضرت امیام بیه تبعییت از
حضرت علی ،تأکیه واصی بر ضرورت حفی مصیلحتهای اسیالمی داشیته و اعتقیاد داشیتنه هیر
شخص و یا موضوعی میتوانه فهای این مصلحت گرددا حضرت امام اعتقاد داشیتنه سیبک رهبیری
وقتی میتوانه مورد تأییه اسالم باشه که این اصل را همواره مهنظر ویود داشیته باشیها در بییر ایین
صورت سبک رهبری زمانی که به سوی سبک دیپلماتیک در معنای عرفی آن در جامعه امروز تمایل
پیها کنه از دیهگاه حضرت امام نه تنها م رود بوده بلکه حتی به طور مق عی نیز استفاده از آن مقبول
نمیباشها
ج) تکیۀ مشروط بر مردم  :از دیهگاه حضرت امام ،حکومت اسیالم در صیورت پشیتیبانی میؤثر و
آگاهانه مردم است که میتوانه تجلی پیها کنه و رهبری اسالمی در آن عملی شودا از این رو حضرت
امام بعه از رعایت مصالح اسالمی ،اهتمام واصی به مردم و پشتیبانی از آنها داشتهانها بنابراین باییه
گفت سبک م لوب رهبری از دیهگاه امام ،سبکی است که در عین حال ،مردمی هیم باشیه؛ ولییکن
بایه توجه داشت که پشتیبانی و حمایت مردمی تا آنجا در سبک رهبری اسیالمی مقبیول اسیت کیه
همراه با اصل والیت فقیه باشه ،در بیر این صورت اگر تمامی مردمی که تحت رهبری اسالمی قیرار
دارنه به هر علت وواستار امری شونه که از نظر ولی فقیه بیر اسیالمی اسیت ،رهبیر اسیالمی حید
قبول آن را به بهانه حفی تکیهگاه مردمی وود نهاردا در نهایت بایه گفت معییار م لوبییت رهبیری از
دیهگاه حضرت امام ،رهبری است که اسالمی – علمی و عرفی بوده باشه به شرط آنکه ابعاد علمی و
عرفی آن همواره تابع و زیر مجموعۀ بُعه اسالمی آن باشه (واعظی 192 :1397 ،تا )191ا
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با توجه به مشخصات رهبری سیاسی و دبهبیه و بحیران تشیخیص داده شیهه در انهیشیه امیام
ومینی ،این حکومت به معنای حکومت شخص فقیه نیستا بلکه به معنیای نیوعی حکومیت قیانون
است که همزمان حکومتی تئوکراتیک و مبتنی بر اصول کالمیی و دینیی اسیتا «حکومیت اسیالم،
حکومت قانون است اااا قانون اسالم یا فرمان وها بر همهی افراد و بر دولت اسیالمی حکومیت نیام
داردا همهی افراد از رسول اکرم گرفته تا ولفای آن حضرت و سایر افراد تا ابیه تیابع قیانون وهاونیه
تبارو و تعالی که در لسان قرآن و نبی اکرم بیان شهه است (هستنه)ا در این حکومت حکم الهی بیر
رییس و مریوس متبع است» (موسوی ومینی54 :1395 ،ی )55ا این حکومت به نوعی هم مشیروط و
دارای قیه وبنه استا «مشروطه از این جهت کیه حکومیتکننیهگان در اجیرا و اداره مقییه بیه ییک
مجموعه شرط هستنه که در قرآن کریم و سنت رسول اکرم معین گشته استا مجموعه شرط همیان
احکام و قوانین اسالم است که بایه رعایت و اجرا شودا از این جهت حکومت اسالمی حکومت قانون
الهی بر مردم است» (موسوی ومینی)53-52 :1395 ،ا این گزارههیا عیالوه بیر اینکیه مبیین وضیعِ
هستی اجتماعی و سیاسی امام ومینی هستنه ،نشانگر زمینه و نظام معنایی کینشهیایی هسیتنه کیه
پس از پیروزی انقالب اسالمی،؛ رونه تغییر و تحول در تاریخ سیاسی ایران را ادامه دادنها
بسیاری از جامعهشناسان استهالل میکننه که کنش را فقط میتوان در زمینه یک نظیام معنیایی
واص یا صورتبنهی گفتمانی به عنوان عقالیی یا بیر عقالیی در نظر گرفیتا در واقیع کینشهیای
نمادین و تشریفات مذهبی برای سیاست حیایز اهمییت مییباشینه ()Edelman: 1964ا در جرییان
انقالب اسالمی ،این نظامات معنایی و گفتمانی در بالب یک ایهیولویی واص نخبهگرا عرضه شیه و
در قالبهای مخصوص کنشی ،واکنشی و عملکردیِ مع وف به بسیج سیاسی واص تودهها و حیذف
و حاشیه نشینی سایرین در حیات سیاسی ایران عینیت یافتا بنابراین ،هویت نخبگیان و تیودههیا ،در
زنهگی سیاسی تازه ،تنها در این چارچوب قابل ارایه بود و هرکسی که وارج از این قالیب قیرار میی-
گرفت به حاشیهنشینی یا اوراج از عرصههای رسمی قهرت سیاسی محکوم میشها ایین قالیب از راه
تأثیری که در شکلدهی به هویت نخبگان داشت ،چروش واص نخبگان در جریان تحوالت پس از
پیروزی انقالب اسالمی و نقش این نخبگان در نظامسازی ،نهادسازی و تثبیت این نظام سیاسی نو و
نهادهای برآمهه از آن را ههایت کردا این فراینه شکلگیری و تثبیت نسبی ایهیولویی و هویت واص
اسالمی به گونهای از سوی تودهها مقبول افتاده بود که کیفیتی به وصوص را در فضای تازه انقالبی
حاکم بر جامعه مهنی برانگیختا
بسیاری از نظریات امام ومینی در حوزه اجتماعیات و سیاسیات از طرید اجتهیاد در منیابع دینیی
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حاصل شهه استا او با تفکر اجتهادی وود به زمان و مکان توجه مینمایه و معتقیه اسیت« :یکیی از
مسایل بسیار مهم در دنیای پر آشوب کنونی ،نقش زمان و مکان در اجتهاد و نیو تصیمیمگییریهیا
است» (ومینی،1399 ،ج )61 :21ا زمان و مکان ،دو عنصر تعیین کننهه در اجتهادنها مسایلی کیه در
قهیم دارای حکمی بوده است ،به ظاهر ،همان مسئله در روابط حاکم بر سیاسیت ،اجتمیا و اقتصیاد
یک نظام ،ممکن است حکم جهیهی پیها کنه (موسوی ومینیی ،1399 ،ج)79 :21ا بیر همیین مبنیا
ایشان در آستانه تشکیل حکومت اسالمی ،فرمود« :ممکن است دموکراسی م لوب ما با دموکراسیی-
هایی که در برب هست ،مشابه باشه ،اما آن دموکراسیای که ما میوواهیم به وجود آوریم ،در برب
وجود نهارد؛ دموکراسی اسالم کاملتر از دموکراسیی بیرب اسیت»ا وی معتقیه بیود کیه «حکومیت
جمهوری اسالمی مورد نظر ما از رویه پیامبر اکرم و امام علی الهام وواهه گرفیت و متکیی بیه آرای
عمومی ملت میباشه و نیز شکل حکومت با مراجعه به آرای ملت تعیین وواهه گردیه؛ به پیا داشیتن
حکومت جمهوری اسالمی مبتنی بر ضوابط اسالم ،متکی بیه آرای ملیت» (ومینیی،1361،ج 13 :3و
)29ا وی در جای دیگری اضافه میکنه که ما وواستار جمهوری اسالمی میباشیم؛ جمهوری فیرم و
شکل حکومت را تشکیل میدهه و اسالمی یعنی محتوای آن فرم قوانین االهی (ومینیی ،ج:4،1361
 127و )159
این گونه از حکومت ریشههایش در حواد تاریخ اسیالم و احادییث و متیون مقیهس اسیت کیه
اصولی مهم در نظام معرفتشناوتی انهیشه امام ومینی را میسازنها وی بیر ایین بیاور اسیت کیه در
«روایات ایمه همنون قرآن از مسیر قرآن سرچشمه کامل علم لهنی رسول اکرم کیه از طیرح وحیی
الهی و علم ربانی است» (ومینی)5 :1391 ،ا امام ومینی معتقه بود قرآن مرکز همه عرفانها و مبیهأ
همه معرفتها است (ومینی،1361 ،ج)439 :17ا
م ابد مسئلهشناسی به وصوص امام ومینی؛ مشروعیت نظام سیاسی برطبید حاکمییت قیانون
الهی توصیف میشود و در وجود ولی فقیه قابل ارایه استا از اینرو ،مینویسیه« :حیاکم و فقییه اوالً
بایه احکام اسالم را بهانه و ثانیاً عهالت داشته باشه ،از کمال اعتقیادی و اوالقیی برویورداری باشیه؛
عقل همین را اقتضا دارد؛ زیرا حکومت اسالمی ،حکومت قانون اسیت ،نیه وودسیری و نیه حکومیت
اشخاص بر مردما اگر زمامدار م الب قانونی را نهانه ،الید حکومت نیست؛ چون اگر تقلیه کنه قهرت
حکومت شکسته میشود و اگر نکنه ،نمیتوانه حاکم و مجری قانون اسالم باشها و این مسیلم اسیت
که «الفقهاء حکام علی السالطین» ،سالطین اگر تابع اسالم باشنه ،بایه بیه تابعییت فقهیا در آینیه و
احکام را از فقها بپرسنها در این صورت ،حکام حقیقی همان فقها هستنها پس بایستی حاکمیت رسماً
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به فقها تعلد بگیرد ،نه به کسانی که به علت جهل به قانون مجبورنه از فقها تبعیت کننه» (ومینیی،
)62 :1395ا
فرق اساسی حکومت اسالمی با حکومتهای مشروطه سیل نتی و جمهیوری در ایین اسیت کیه
نماینهگان مردم یا پادشاه در اینگونه رییمها قانونگذاری میکننه ،در صیورتی کیه قیهرت مقننیه و
اوتیار تشریع در اسالم به وهاونه متعال اوتصاص یافته استا شار مقهس اسالم یگانه قهرت مقننیه
استا هیچ کس حد قانونگذاری نهارد و هیچ قانونی جز حکیم شیار را نمییتیوان بیه میورد اجیرا
گذاشتا ایشان در تعیین جایگاه ولی فقیه ،که زعامت نظام را بر عههه دارد ،میگویه« :فقهای جامع-
الشرایط از طرف معصومین نیابت در تمام امور شرعی و سیاسیی و اجتمیاعی دارنیه و تیولی امیور در
بیبت کبری موکول به آنان است» (موسوی ومینیی،1361 ،ج)239 :17ا و در جیای دیگیر توضییح
میدهنه که مفهوم رهبری دینی ،رهبری علمای مذهبی است در همه شئون جامعه (موسوی ومینی،
 ،1361ج )42 :19ا در این حکومت ،حد حاکمیت در مورد ولی فقیه در ادامه حد حاکمییت پییامبر و
ایمیه معیصومین استا وقتی حقی به ولی فقیه داده شود که اوامر والیی صادر نمایه و الزام سیاسیی
نمایه و نیز مردم را به اطاعت از وود وا دارد ،به این معنا نیست که از روی میل و هوس ویویش ،امر
و نهی کنها اطاعیت از ولیی فقیه ،تنها در جیایی واجیب اسیت کیه طبید احکییام وییها و مییصالح
انیسانها و در چیارچوب ارزشهای الهی ،امر و نهی صادر کنه (وراسانی)17 :1399 ،ا
در «والیت فقیه» میآورد که «والیت فقیه از موضوعاتی است که تصور آنهیا موجیب تصیهید
میشود و چنهان به برهان احتیاج نهاردا به این معنی که اگر کسی احکام و عقاییه اسیالمی را حتیی
اجماالً دریافته باشه چون به والیت فقیه برسه و آن را به تصور در آورد بیدرنگ تصهید وواهه کرد
و آن را ضروری و بهیهی وواهه شناوت» (ومینی)1395 ،ا ایشان در ارجاعاتی نقلی و تاریخی ایین-
گونه بیان کرده است که «ما مکلفیم در امور سیاسی دوالت کنییم؛ مکلفییم شیرعاً؛ همیانطیور کیه
پیغمبر میکرد؛ همانطور که حضرت امیر میکرد» (صحیفه امام ،ج)19 :15ا ایین قضییه بیه راب یه
شناوتی و جایگاه سویه و ابژه شناوت در معرفت شناسی انهیشه امام ومینی نیز مربوط مییشیودا در
این چارچوب ،تبعیت از منابع کسب معرفت و صهق آنها برای نیروهیای اجتمیاعیسیاسیی اولیویتی
بیقیهوشرط داردا سویه سیاسی در رأس هرم قهرت سیاسی دارد و قانون نیز مشروعیت آن را رسمی
کرده استا این «سویه به ابژه میانهیشه» (زاگزبسکی)14 :1372 ،ا سایر نیروهای اجتماعیسیاسی و
واقعیت عینی زنهگی ایرانیان ،چه عوامل داولی میوثر بیر آن و چیه عوامیل ویارجی ،در حکیم ابیژه
شناوت واقع میشونها این نیروها همه به یکسان دارای موقعییت ابیژه در راب یهی معرفیتشناسیانه
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هستنه و کمیت و کیفیت آنها اثری در این راب ه نهاردا بنابراین ،به نظر میرسه که راب یۀ شیناوتی
رسمی در زنهگی سیاسی ایرانیان از یک سویه و تعهاد معتنیابهی ابیژه شیناوتی برویوردار اسیت کیه
همگی در یک قالب وحهتبخش به فعالیت سیاسی میپردازنها به نظر میرسه که این قضییه همیان
باشه که امام ومینی بارها با عنوان وحهت کلمه و اتحاد از آن یاد میکردا وی «مسلمانان را به مثابه
دست واحه و دارای مسئولیت یکسان دانسیته و تبعییض و نژادپرسیتی مییان ملیتهیای مسیلمان را
حرکتی بیراسالمی میدانست» (صحیفه امام )212/2 ،ایشان معتقه بیود هیهف از تشیکیل حکومیت
اسالمی ایجاد وحهت و برابری بوده و هییچ نیژادی بیر دیگیر اقشیار برتیری نیهارد (صیحیفه امیام،
)445/13ا در جایی دیگر میفرمایه که «امروز قهرت داریه برای اینکه حفی کنیه اسیالم را و حفیی
کنیه مصالح کشور را ااا اگر مسامحه کنیه ،مسئول هستیه پییش ویهای تبیارو و تعیالی» (صیحیفه
امام،ج)192 :12ا
یکی از وصوصیات کار امام ومینی این است که نه تنها عالمی استهاللی و نظریهپرداز بود ،بلکه
کنش های انضمامی وود را نیز در جهت تبهیل این استهالل به واقعیتی عینی و جزیی هیهایت میی-
کرد؛ به گونهای که ابتها بر اساس نظریهپردازی نو حکومت اسالم را ترسیم کرد و سپس در کنشیی
کم سابقه ،آن را عملیاتی کردا از اینرو ،پس از انقالب اسالمی میکوشیه مبیانی ویود را در سیاوتار
سیاسی جمهوری اسالمی به اجیرا در آورد و از طریید اعمیال والییت در میوارد گونیاگون همنیون
انتخاب فقهای شورای نگهبان برای نظارت بر مصوبات قوه مقننه ،تنفیذ حکم رییسجمهوری در قوه
مجیه و انتخاب رییس قوه قضاییه ،مشروعیت نظام سیاسی را با مبنای اجتمیاعی مقبولییت آن پیونیه
زدا در پیام امام در مردادماه  1359و اب به اعضای مجلس وبرگان ،این دو عنصر و چگونگ تلفید
این دو عنصر بهروشنی مشهود است« :بر هیچ کس پوشییهه نیسیت کیه انگییزه ایین انقیالب و رمیز
پیروزی آن ،اسالمی بوده [است] و ملت ما در سراسر کشور ،جمهوری اسالمی را وواستار شیهنه و در
رفرانهم بیسابقه با اکثریت آرا به جمهوری اسالمی رأی دادن و دولیتهیای اسیالمی و بیراسیالمی
دولت ایران را به عنوان جمهوری اسالمی به رسمیت شناوتنه» (نامهار)217 :1396 ،ا
از جمله شواههی که در آثار ایشان نظریه نصب را تأییه میکنه ،به دالیل عقلی و نقلی در کتاب
البیع و نیز والیت میتوان اشاره کردا وی در استهالل عقلی وود بر والیت فقیه ،به ادله امامت عامیه
اشاره کرده ،مینویسه« :هر آنچه دلیلی امامت است ،عین همان ادلیه ،دلییل لیزوم حکومیت بعیه از
بیبت ولی امر است»ا عالوه بر دلیل عقلی والیت در چارچوب قاعهه ل ف ،امام ومینی به دالیل
نقلی هم در اثبات نظریه نصب اشاره میکنها استناد او مقبوله عمربنحنظلیه اسیت « :جعلتیه حاکمیا
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علیکم» به نقل از امام معصوم به اعتقاد امام ،حاکم در اینجا اعم از قضاوت است و فقییه در هیر دو
مورد قضاوت و والیت ولی امر و حاکم است (ومینی)1395 ،ا بر این مبناست کیه اساسیاً حییکومت
کیردن و زمامهاری در اسالم یک تکلیف الهی است که فرد در مقام حکومت و زمامهاری ،گذشیته از
وظایفی که بر همه مسلمین واجب است ،یک سلسله تکالیف سنگین دیگری نیز بر عههه اوست کیه
بیایه انیجام دهه (ومینی ،1392 ،ج)95 :3ا
استقبال متقابل مردم از انقالب اسالمی و رهبیری امیام ومینیی در نظیام جهییه سیاسیی و نییز
پذیرش تجربی و نظریِ امام ومینی در ارتباط با نقش مردم در سیاست و انقالب سبب میشه تا پس
از پیروزی انقالب اسالمی و در بین نیروهای انقالبی ،گروه اصلی انقالبی ،یعنی روحیانیون مبیارز بیه
رهبری آیتاهلل ومینی و شاگردانش ،از اقتهار الزم برووردار شهنها منظور از اقتیهار ،قیهرت و نییروی
تغییر وضعیت موجود ،یعنی توانایی تخریب ساوتارهای قهیم و قهرت ایجاد سیاوتار جهییه اسیت بیه
نحوی که مردم این ساوت جهیه را بپذیرنها اقتهار و تخریب وضع موجود در عالم نظر و عمل مبتنی
بر والیت فقیه و قهرت فایقه آن در عرصه سیاسی بودا با عرضه این نظریه« ،آیتاهلل ومینی بر فیراز
نظریه سنتی شیعه قرار گرفتا با این حال ههف اساسی نه تضعیف آن سنت بلکه تشهیه و تقویت آن
درشرایط جهیه بودا در حقیقت نظریه والیت م لقه فقیه به معنی دولتیی شیهن (نیه صیرفاً سیاسیی
شهن) نظریه والیت در نزد شیعه بوده استا بهین سان کارویژه اصلی والیت فقیه پاسهاری از مصالح
حکومت اسالمی تلقی میشود و در این کار لزوماً مشروط و مقیه بیه شیر و قیوانین دینیی نخواهیه
بود» (بشیریه72 :1399 ،ی)71ا همانگونه که امام ومینیی بییان مییکنیه «همیانطیور کیه پیغمبیر
اکرم مأمور اجرای احکام و برقراری نظامات اسالم بود و وهاونه او را رییس و حاکم مسلمین قرار
داده بود و اطاعتش را واجب شمرده بود ،فقهای عادل هم بایسیتی ریییس و حیاکم باشینه و اجیرای
احکام کننه و نظام اجتماعی اسالم را مستقر سازنه» (ومینی 64 :1395 ،و)76ا همننیین وی معتقیه
بود که «اوتیارات حکومت محصور در چارچوب احکام الهی نیستا حکومت یکیی از احکیام اولییه و
مقهم بر تمامی احکام فرعیه ،حتی نماز و روزه و حج است حکومت میتوانه قراردادهای شرعی را که
وود با مردم بسته است در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسالم باشه ییکجانبیه لغیو
نمایها ولی فقیه فراتر از حی ه شر میتوانه بر اساس مصلحت نظام حکم وضع نمایها این حکیم نیه
تنها ماننه دیگر احکام شرعی الزماالتبا و واجباالطاعه است بلکه در صورت تزاحم ،مقهم بیر همیه
احکام شرعیهی فرعیه است» (ومینی192 :1392 ،ی)194ا این احکام ابتکاری و اجتهیادی و سیاسیی
به ویژگی انسانیِ سیاست برجستگی میدهه و از این طرید موجب تمایز آن مییشیودا ایین ویژگیی
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بهین معناست که دگرگونیهای زنهگی سیاسی اجتماعی مبتنی بر نقیش و کیارکرد و عمیلِ عوامیل
انسانی در فراینههای مختلف تعامالت اجتماعی و سیاسی استا این موضو سبب تبلور ویژگییهیای
متمایز و واصِ عوامل انسانی سیاست در زنهگی سیاسی بهان گونه میشود که به شکل فعلی ظهیور
می یابنه؛ چراکه دگرگونی سیاسی ،همنون مبارزه انقالبی و تأسیس نظام سیاسی جهیه ،یک ساوتِ

1

انسانی تلقی میشود که منشأ آن نیز در تعامالت و روابط بین افیراد انسیانی و وصوصییات فیردی و
جمعی آنهاستا
در این چارچوب است که در بررسی عوامل عینیی عیالوه بیر بررسیی عوامیل اجتمیاعی ،نقیش
کارگزارن در وقو انقالب و انسجام آن از اهمیت وافری برووردار اسیتا انقیالب 1359اییران ماننیه
بسیاری از انقالب ها ،چنهین گروه ،طبقه و حزب و با عقایه گوناگون را که مخالف رییم کهنیه بودنیه
متحه و مؤتلف ساوت که پس از سقوط نظام قبلی چنهان دوام نییاوردا انقیالب اییران ویژگییهیای
متمایزی داشت؛ به ویژه ،نقش رهبری منحصر به فرد روحانیونا بروی از انقالبها دارای اییهیولویی
مذهبی بودهانه؛ اما حکومت روحانیون پس از انقالب پهیهه جهیهی بود (کهی)15 :1393 ،2ا گفتمیان
انقالبی اسالمگرا میباشها تأثیر این گفتمان انقالبی در تحوالت معاصر به حهی شگرفی بیوده اسیت
(اسپوزیتو )15 :1399 ،3که نیروهای روحانی و حوزوی تا پیش از ورود امام ومینی به عرصه مبارزات
عملی و تئوریک با نظام پهلوی ،عالقه و تمایل چنهانی برای این کار نهاشتنها پیش از این ،روحانییت
در وضعیتی قرار داشت که مایکل فیشر 4آن را «حمله و دفا » نامیهه استا «دفا از آنچه به آرامی
در فرآینه مهرنیزاسیون از بین میرفت و حمله به آنچه بیرون از حوزه رخ میداد و به شکل گنوسیی
یا قهر با جهان وارج آشکار میشه» (فراتی)123 :1372 ،ا در این راب ه ،آنچه اهمیت دارد به بافیت
و ساوتار قهرت روحانیون و مجتههین مربوط میشود کیه همیواره در ورای قیهرت سیاسیی ،حضیور
داشته است و موقعیتِ هستی اجتماعی و سیاسیی آنیان را بیه گونیهای شیکل مییدهیه کیه قیهرت
اثرگذاریشان بیش از اثرپذیری شان استا این قهرت در عین حال ،ابتها به ساکن ،سیاسی نبیود و در
ساوت اجتماعی مستقر شهه بودا بر این اساس روحانیون «صرفاً قهرتی معنوی و اجتمیاعی داشیتنه و
سرچشمه قهرت آنان نیز در قرابتشان به نصوص دینی و توانایی آنان در تفسیر متون مذهبی و در پی
آن نفوذ اجتماعی در میان مردم ریشه داشت» (فراتی)39 :1372 ،ا
این وضعِ هستی شناوتی در زنهگی واقعاً موجودِ سیاسی و اجتماعی سبب مییشیه کیه نخبگیان
1 . Construction
2. Nikki Keddie
3. John Esposito
4. Michael Fisher
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روحانی یک شاکله واص اجتماعی را در بین وود و در ارتباطشان با سایر بخشهای ساوت اجتماعی
به وجود آورنه که در عین بروورداری از امتیازاتی ویژه ،بهووبی از دیگران متمایز میشهنها بیه تعبییر
فیختر« 1نهاد روحانیت یک ترکیب یا هیئت است که رفتار و کرداری متمایز و متعهد از سیایر نهادهیا
دارد» و به قول  2پارسونز این « کیارکرد و رفتیار را طبید سیاوتاری مینظم و پوییا اجیرا مییکیرد»
(سارووانی)422 :1395 ،ا
بهین ترتیب و با بحثی که ارایه شه ،به نظر میرسه که ساوتِ انسانی و اجتماعیِ وضع و جایگیاه
روحانیت ،به ویژه امام ومینی به عنوان برجستهترین روحانی سیاسی فعال در اسقاط نظام شاهنشاهی
و تأسیس و استقرار نظام جهیه جمهوری اسالمی ،دارای وصفی هستی شناوتی که موقعییت آنیان را
در زنهگی اجتماعی و سیاسی ایران شکل میداده استا این وصوصیات سبب میشه که ویژگیهیای
انسانی و ساوتاریِ زنهگی سیاسی در جریان مبارزات انقالب و برسازی نظام سیاسیی جهییه در ییک
ت سیاسی شکل و جهیت دهنیه و زمینیه ضیروری عمیل سیاسیی در جایگیاه
ارتباط متقابل به شناو ِ
رهبری منحصربه فرد را برای امام ومینی فراهم کننها بروی از این وصوصیات عبارتنه از:
1ا هر چه داعیه سیاسی و اجتماعی مذهب بیشیتر باشیه ،احتمیال دوالیت روحیانیون در زنیهگی
سیاسی بیشتر میشود؛
2ا هر چه روحانیون یک مذهب به عنوان یک نیروی سیاسی از نظر تیاریخی ،موقعییت ممتیاز و
قوت بیشتری داشته باشنه احتمال دوالت مستقیم و قهرتمنهانه آنان در سیاست بیشتر است؛
3ا هر چه امکان تعبیر و تفسیرپذیری مذهب و ت بید آن با شرایط متحول تاریخی بیشتر باشیه،
توانایی روحانیون برای دوالت مستقیم در سیاست بیشتر است؛
4ا هر چه نهادهای مذهبی سازمان یافتهتر و منسجمتر باشنه ،توانایی روحانیت بیرای دوالیت در
سیاست بیشتر است (بشیریه)222 :1396 ،؛
5ا استقالل روحانیون از سایر طبقات و اقشار جامعه نسبت به نظام سیاسی؛
6ا منابع درآمهی مستقل (ازبنهی)47 :1395 ،؛
9ا میزان سازمانههی ،وحهت و اشتراو منافع در درون طبقه؛
9ا س ح سازماندهی و جهتگیری ایهیولوییک و وحهت با طبقات پایین به ویژه طبقه کارگر؛
7ا میزان قهرت یا نفوذ دیگر طبقات اجتماعی و جهتگیری ایهیولوییک آنان؛
12ا میزان همبستگی و تهاول دیگر طبقات (بشیریه)129 :1396 ،؛
1. fikhter
2. Talcott Parsons
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11ا عامالن سیاسى این گفتمان داراى انیسجام ،گستره و امکانات و رهبرى قهرتمنهترى نسیبت
به سایر گفتمانها بودنه (قجری)125 :1399 ،؛
12ا تالش کارگزاران سیاسی آن در فرآینه طرد و بیرجستهسیازى و در دسیترسى و اعتبار بیشیتر
آن نسبت به سایر گفتمانها (قجری)125 :1399 ،ا
نتیجهگیری

همانگونه که در متنِ این پژوهش توصیف و مشاههه شه ،ههف ما بررسیی اجیزای درونیی انهیشیه
سیاسی امام ومینی و نظام معرفت شناوتی آن نبودا ههف این پیژوهش تمرکیز بیر نقشیی بیود کیه
زنهگی سیاسی امام ومینی ممکن بود بر نظام معرفتی در انهیشه ایشان و در نهاییت بیر چگیونگی و
شکل و جهتِ رهبری سیاسیاش در جریان مبارزات انقالبی و تأسیس و تثبیت نظام جهیه جمهیوری
اسالمی داشته باشها آن چنان که مشخص شه ،جایگاه امام ومینی ،به عنیوان عضیوی از قشیربنهی
اجتماعی روحانیت ،در زنهگی سیاسی ایرانیان به او این امکان را میداد که همواره موضیعی انتقیادی
در برابر نظام شاهنشاهی اتخاذ کنها در اوایل دوران فعالیت سیاسیاش هرچنیه کیه نظیام موجیود را
کامال نفی نمیکنه و سایر نظامهای سیاسی بهیل موجود را همی میپذیرد؛ اما ایهههای اولیه شکل-
گیری نظریه و نظام والیت فقیه را در آثارش آشکار کیرده بیودا جایگیاه وی در هسیتی اجتمیاعی و
سیاسی ایران به او این امکان را میداد که از وضعِ موجود و واقعیتِ سیاسی بالفعل فراتر برودا همیین
موقعیتِ هستی شناوتی است که نظام معرفتی او را نیز شکل و جهت داده استا قرار گرفتن در ییک
وانواده بیرمحروم و متوسط با زمینه روحانی ،آموزشهای روحانی و دینی قوی در زمینیههیای فقیه،
کالم ،فلسفه ،عرفان و سیاست دینی عاملی بود که زمینه و موقعیتِ امام ومینی در ساوتارِ اجتمیاعی
و سیاسی ایران را شکل و جهت می داد و شناوتی سیاسی را به شیکلی دینیی و میذهبی و در قالیب
اسالمی شیعیِ دوازده امامی شکل میدادا این موقعیت قاعهتا مییبایسیت فعالییت و نهایتیاً رهبیری
سیاسی ایشان در جریان مبارزات انقالبی را به سمت وسویی ببرد که بیا پییروزی انقیالب اسیالمی و
استقرار نظام جهیه جمهوری اسالمی آشکار شها اما این شکل از شناوتِ سیاسیی و رهبیری سیاسیی
ثابت و یکنواوت نمیمانه؛ زیرا جابجایی در قهرت و استقرار امام ومینی در رأس هرم قهرت سیاسی،
در جایگاه رهبری نظام سیاسی ،هستی سیاسی ایشیان را دگرگیون کیرد و در نتیجیه زنیهگی عینیی
سیاسی ایرانیان و نیز وود او را تغییر دادا در کنار اینها ،تجربههای مبارزات انقالبی و نیز تحیوالت و
کشمکش های سیاسی در جریان انقالب و تسلط بر نظام جهیه سیاسی سبب میشه که بروی اییهه-
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های کمسابقه و جهیه در تاریخ انهیشه سیاسی اسالمی و شیعی ظهور کنه که بروی از آنهیا از ایین
قرار بودنه :ابتکار تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ،مشروعیت نقش سیاسی مردم در تأسیس و
استقرار و تثبیت نظام سیاسی ،مشروعیت نقش سیاسی پارلمان و قیانونگیذاری بیهشیکل موضیوعه،
تقسیم قهرت سیاسی در سلسله مراتب یک نظام سیاسی دینی مشرو  ،حد حکومت والییت فقییه و
در عین حال انحصاری نبودنِ حضور روحانیت و نیاز به کمک متخصصیان بیردینیا
در مجمو  ،چه به لحاظ نظری و چه به لحاظ بررسی ارتباط زنهگی سیاسی و شناوت سیاسی در
انهیشه و رهبری سیاسی امام ومینی ،اگرچه منشأ نمایان معرفت و انهیشه در فرد و ذهنییت اوسیت؛
اما این به معنای گسست کامل از زمینه و افد و مبانی اجتماعی و تاریخی آن انهیشه نیست؛ زیرا این
معرفت در ارتباطی عمودی با تاریخ گذشتگان و همپیمانی با بروی نقلیات اسیالف شیکل مییگییردا
همننین نتیجه مهمتری که این چارچوب معرفتی از این ارتباط عمودی به دست میدهه یک گیزاره
نسبتآً بهیع با عنوان «والیت فقیه» است که به نوعی مستخرج از همان ارتبیاط بیا تیاریخ گذشیتگان
است که با تحوالت جامعه ایران در قرن بیستم میالدی تصادم پیها کرده است و تاریخ ایران معاصیر
را به جلو میرانها
منابع
 .1آبراهامیان ،یرواند ،)1831( ،ایران بین دو انقالب ،ترجمه اممهد ه محمهد و محمهدابراهی
فتامی ،تهران :نی.
 .2ازغند  ،علیرضا ،)1831( ،تاریخ تحوالت اجتماعی و سیاسی ایران ( 1821تها  ،)1811تههران:
سمت.
 .8اخوانکاظمی ،بهرام )1811( ،قدمت و تداوم نظریه والیهت مقهقه هقیه از دیهداا امهام

خمینی ،دفتر مطالعات و بررسیها سیاسی ،چاپ اول .صص .18-11
 .4اکبر ( ،بهار و تابستان  ،)1832هصهنام نقد ونظر ،سال هشت  ،شماره  22و .81
 .1اسپرینگز ،توماس ،)1822( ،ههم نظری های سیاسی ،ترجم فرهنگی رجایی ،تهران :آ .
 .1بر ر ،پیتر و الکمن ،توماس( ،بهار  ،)1831ساخت اجتماعی واقعیت ،ترجمه فریبهرز مدیهد ،
تهران :شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
 .1بر ر ،پیتر و بر ر ،بریدیت و کلنر ،هانسفرید ،)1831( ،ذهن بیخانمان ،ترجم رضها سهاوجی،
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چاپ دوم ،تهران :نی.
 .3بشیری  ،مسین ،)1831( ،موانع توسع سیاسی در ایران ،تهران :آ .
 .2مقیقت ،سید صادق( ،پاییز  ،)1831روششناسی عهوم سیاسی ،چاپ دوم ،ق  :انتشارات دانشگاه
مفید.
 .11خراسانی ،رضا( ،پاییز  ،)1833چیستی الزام سیاسی در ههسهه سیاسهی اسهالم؛ فصهلنام علهوم
سیاسی ،شماره  ،41سال دوازده .
 .11زا زبسکی ،لیندا ،)1821( ،معرهتشناسی ،ترجم کاوه بهبهانی ،تهران :نشر نی.
 .12زمانی ،محسن ،)1821( ،آشنایی با معرهتشناسی ،تهران :انتشارات هرمس.
 .18ساداتینژاد ،سهیدمهد  ،)1833( ،تحول مههوم مشروعیت در هقه سیاسهی شهیع در ایهران،
فصلنام اندیش نوین دینی ،شماره ،11تابستان.
 .14شاهین ،مهد و سیدمحمدوهاب نازاریهان ،)1821( ،اندیشه سیاسهی امهام خمینهی و تحهول

تئوکراتیک در نظم سیاسی جامعه مهدنی  ،تههران :مرکهز الگهو اسهـمی ه ایرانهی پیشهرفت،
مدموع مقاالت پندمین سمینار ملی الگو پیشرفت.
 .11فراتی ،عبدالوهاب ،)1821( ،روحانیت و سیاست؛ مسائل و پیامهدها ،تههران :سهازمان انتشهارات
پژوهشگاه فرهنگ و اندیش اسـمی.
 .11قدر  ،مسینعلی و شداعیزند ،علیرضها ،)1833( ،تحهیهی بر اهتمان سیاسی امام خمینی در

انقالب اسالمی ،پژوهشنام متین ،فروردین و اردیبهشت ،شماره  21و .21
 .11کنوبـخ ،هوبرت ،)1821( ،مبانی جامع شناسی معرهت ،ترجم کرامتاهلل راسخ ،تهران :نشر نی.
 .13لکزایی ،ندف )1838( ،سیر تقوّر تهکر سیاسی امام خمینی ،تهران :پژوهشهگاه فرهنهگ و
اندیش اسـمی.
 .12محمدپور ،اممد ( ،)1832روش در روش ،تهران :جامع شناسان.
 .21محمد  ،منهوچهر( ،زمسهتان ،)1831مهردمسهاالری دینهی در نظهام جمههوری اسهالمی یها

تئوکراسی ،مدل دانشکده مقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران :شماره .14
 .21منوچهر  ،عباس (ب اهتمام) ،)1831( ،رهیاهت و روش در عهوم سیاسی ،تهران :سمت.
 .22موسو خمینی ،روحاهلل ،کتاب البیع ،مطیع مهر ،ق  ،بیتا.
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 ، )1812( ،_________ .28صحیه نور ،جلد دوم ،تهران :مؤسس تنظیک و نشر آثار امام خمینی.
 ،)1811( ،_________ .24والیت هقی  ،تهران :نشر امیرکبیر.
 ، )1811( ،_________ .21صحیه نور ،جلد اول ،تهران :مرکز مدارک فرهنگی انقـب اسـمی.
 ،)1811( ،_________ .21صحیه نهور  ،جلهد چههارم ،تههران :مرکهز مهدارک فرهنگهی انقهـب
اسـمی.
 ،)1811( ،_________ .21صحیه نور ،جلد سوم ،تهران :مرکز مدارک فرهنگی انقـب اسـمی.
 ،)1811( ،_________ .23صحیه نور ،جلد بیست  ،تهران :مرکز مدارک فرهنگی انقـب اسـمی.
 ،)1811( ،_________ .22صحیه نور  ،جلهد هدهده  ،تههران :مرکهز مهدارک فرهنگهی انقهـب
اسـمی.
 ،)1811( ،_________ .81صحیه نور  ،جلهد نهوزده  ،تههران :مرکهز مهدارک فرهنگهی انقهـب
اسـمی.
 ،)1811 ( ________ .81صحیه نور ،جلد یست  ,تهران :مرکز مدارک فرهنگی انقـب اسـمی.
 ،)1811( ________ .82صحیه نور ،جلد بیست و دوم ،تهران :وزارت ارشهاد و سهازمان مهدارک
فرهنگی انقـب اسـمی.

 ،)1812( ،_________ .88جهاد اکبر ،تهران :مؤسس نشر و تنظی آثار امام خمینی.
 )1813( ، _________ .84صحیه امام ،جلهد دوازدهه  ،تههران :مؤسسه نشهر و تنظهی آثهار امهام
خمینی.
 ،)1813( ،_________ .81صحیه امام ،جلهد پهانزده  ،تههران :مؤسسه نشهر و تنظهی آثهار امهام
خمینی.
 ، _________ .81کشفاالسرار ،بیتا ،بیجا.
 .81مهاجرنیا (ب اهتمام) ،محسن ،اندیش سیاس متهکران اسالمی ،جلد سوم :فق سیاسهی شهیع  ،قه ،
سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیش اسـمی ،چاپ اول1832 ،
 .83نامدار ،مظفر ،)1811( ،مبانی مکتبها و جنبشهای سیاسی شیع در صد سال اخیهر ،تههران:
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 .82واعظی ،سیدکمال ،)1812( ،ساختار رهبری و مدیریت در سیر عمهی و نظری حضرت امام
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