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چكيده
شیوه اندیشیدن درباره حكومت در هر جامعه یكی از موضوعات قابل تأمل براي اندیشهورزان حوزه سیاست است به
طوريكه میتواند مبنایی براي بدیهی یا غیربدیهی قلمداد كردن هر حكومت از یك سو و تعیین شكل و سیاق ابراز
مخالفت علیه آن از سوي دیگر قلمداد شود .به دیگر سخن ،نوع تصور حكومت و پرسشهاي جدي درباره مطلوبیت آن،
از جمله موضوعات اساسی در بررسی تفكر انقالبی یا اصالحی مخالفان هر نظام سیاسی قلمداد میشود .بنابراین ،اتخاذ
هر گونه روشی در برخورد با نظام سیاسی مسلط مبتنی بر تلقی نیروهاي مخالف از حكومت (مفهوم حكومتمندي فوكو)
است .نوشتار پیش رو بر آن است تا در چارچوب مفهوم حكومتمندي فوكو به ارزیابی تفاوت میان تفكر انقالبی امام
خمینی(ره) با رویكرد آیت اهلل خالصی زاده؛ و نیز جریان فداییان اسالم بپردازد و نشان دهد كه اساس اسالم سیاسی دهه
 1320را نمیتوان جریانی یكدست در نظر گرفت كه به شكل واحدي در مورد حكومت پهلوي اندیشیده یا استراتژي
انقالبی خود را تعریف كرده است .پرسش اصلی آن است كه تفكر انقالبی امام(ره) ،چه تفاوتی با تفكر برخی جریانات
دیگر انقالبی زمانه خود در دهه بیست مانند آیت اهلل خالصی زاده و جریان فداییان اسالم دارد؟ فرضیه مقاله آن است كه
نوآوري تفكر انقالبی مبتنی بر صورتبندي خِرَد جدید حكومتی در نفی سلطنت ،توانست حتی بر خالف دو جریان
اصالحیِ خالصی زاده و افراطیِ فداییان و بر خالف سنت مقبولیت سلطنت ،از نظام تاریخی سلطنتی مشروعیتزدایی
نماید .روش مقاله توصیفی -تحلیلی و مبتنی بر اسناد كتابخانهاي (اسناد وآرشیو تاریخی مستند و معتبر) در دسترس
است.
کليد واژهها :حكومتمندي ،رویكرد انقالبی ،اصالح ،اجراي احكام ،تغییر سلطنت.
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مقدمه
بنابر ادبیات فوكویی درباره مفهوم ابداعی خود یعنی حكومتمندي ،تصور از حكومت در روند تحوالت
سیاسی معاصر جامعه ایران ،عمدتاً مبتنی بر فرهنگ و نظام سلطنتی بوده است .این گونه سنتی از
حكومتمندي ،تأثیر غیرقابل انكاري بر تفكر اصالحی به جاي تفكر انقالبی تا پیش از دهه  1320و حتی
در مواردي در فضاي سیاسی پس از این دهه دارد .از این نظر گاه ،می توان مدعی شد كه تاریخ معاصر
ایران ،عمدتاً روایتِ ظهور و سقوط نظامهاي سلطنتی متعدد بوده است به طوريكه ،علیرغم تجربه
گفتمان مشروطهخواهی كه نهایتاً در ایجاد تحول رادیكال در نظم و نظام سلطنتی ناكام ماند (هرچند
پایههاي آن را تا حدودي سست كرد) ،حافظه جمعی و فرهنگ سیاسی ایرانیان ،تا پیش از ظهور جدي
اسالم سیاسی ،بر اساس و منوال نظم و منطق شاهنشاهی صورتبندي و تثبیت شده است .چنانكه با
وجودِ تحوالت دهه  -1320بهعنوان رُستنگاه گفتمان اسالم سیاسی به لحاظ فكري -حتی در روند
مبارزات سیاسی و گفتمانسازي اسالم سیاسی معاصر از سوي اسالمِ فقاهتی و حوزه علمیه قم و روحانیت
و بزرگان آن هم چون آیت اهلل بروجردي و حتی امام خمینی(ره) تا پیش از مسائل تحولساز دهه  1340از
قبیلِ طرح مسئله الیحه اصالح قانون انجمنهاي والیتی و ایالتی؛ و خصوصاً تا پیش از طرح مسئله
كاپیتوالسیون و خاصه قیام  15خرداد  ،1342سنت فكري و رفتاري روحانیت نیز موافقت و حتی حمایت از
سلطنت و نهاد دربار بوده است .در واقع تا پیش از این مقطع ،هیچ جدیت قاطع یا تحول بخشی در ظهور
گرایشِ دال بر تحول در حكومتمندي ایرانی دیده نمیشود و حتی آرمانهاي مشروطه و مشروطهخواهی
نیز به دلیل سویهها و جهتگیريهاي مدرن آن و بهویژه به حاشیه رانده شدن روحانیت (خصوصاً قشري
از روحانیتِ خواهان حمایت از سنت در مقابل روحانیون تجددگرا) در تحوالت مشروطه ،در نهایت مورد
پسند و تأیید نهاد روحانیت قرار نگرفت .از این حیث ،اهمیت مقاله پیش رو در بررسی تأثیر روندي است
كه تغییر و تحول در تلقی از حكومت (سلطنت) بر برداشت از دو موضوع اساسی یعنی نوع تفكر انقالبی از
یك سو و اصل و ضرورت تشكیل حكومت اسالمی از سوي دیگر ایجاد میكند .تلقی از حكومت نیز،
چنانكه خواهد آمد ،یك مفهوم جدید است كه در ادبیات فوكو تحت عنوان «حكومتمندي» مطرح شده
است .بدینسان ،هرگونه موضعگیري درباره ضرورت یا عدم ضرورت اصل وقوع انقالب و به تبع آن طرح
مباحث انقالبی در شرایط طرح الگوهاي مدرن یا شبه مدرنِ ترقی ،میتواند در سایه بازاندیشی یا دست
كم تأمل در حكومتمندي ایرانیان معنا و مفهوم پیدا كند .بدینسان ،این مقاله میكوشد به معیار و مناطی
براي ارزیابی صحت یا سقم سوگیري انقالبی كه خود بر اساس تصورات از حكومت موجود و نوع حكومت
مطلوبِ جایگزین دست یابد.
چارچوب نظری
از آنجا كه این پژوهش میكوشد تحول در حكومتمندي ایرانی را به معناي تحول در تصور و برداشت از
حكومت به عنوان مبناي تفكر انقالبی در نظر بگیرد ،لذا یكی از چارچوبهاي نظري متناسب كه میتواند
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به توضیح تئوریك این معنا بنشیند مفهوم و نظریه «حكومتمندي» 1میشل فوكو ،نویسنده شهیر معاصر
فرانسوي است .البته برداشتها و تعاریف متعدد و متنوعی براي مفهوم صعب حكومتمندي ذكر كردهاند
كه تنوع و تكثر آنها ،شاید منبعث از توضیحات مختلف در لسان و ادبیات خودِ فوكو ،بر پیچیدگی آن
افزوده است :گاه حكومتمندي ،مطابق آنچه او در درس گفتارهاي تولد زیست  -سیاست تصریح میكند،
به معناي «روش هدایت رفتار انسانها» به كار میرود .در این معنا ،فوكو حكومتمندي را را «شبكه»اي
تلقی میكند كه تحلیل روابط قدرت در آن ممكن میشود .گاه نیز آنگونه كه در چهارمین درس گفتار از
2
مجموعه درسهایش در كولژ دوفرانس در اول فوریه  ،1978تحت عنوان «امنیت ،قلمرو و جمعیت»
مطرح میكند ،خود ابراز تمایل میكند كه نام «تاریخ حكومتمندي» را به جاي آن بنهد (فوكو:1384 ،
.)27
بدینسان ،هرچند تعریف اصطالح حكومتمندي دشوار و پیچیده مینماید میتوان مدعی شد كه یكی
از معانی مهم و جدي حكومتمندي كه چارچوب نظري این نوشتار را نیز بر میسازد عبارت است از:
نگرش ،طرز تلقی و تفكر ،دید و ذهنیت نسبت به مسئله حكومت؛ این موضوع كه اعضاي یك جامعه
خصوصاً با ذهنیتها و عقالنیتهاي متفاوت و افقهاي ذهنی مختلف چگونه در مورد حكومت كردن فكر
میكنند؟ از این حیث ،اصطالح حكومتمندي تركیبی است از دو واژه ( Governmentبه معناي حكومت)
و ( mentalityبه معناي طرز فكر و اندیشه) .این نوع تلقی از حكومت خصوصاً بدیهی یا غیربدیهی
انگاشتن آن؛ و همچنین داشتن طرحوارهاي شفاف از حكومت جایگزین در صورت تصمیم به ساختارشكنی
انقالبی از نظام سیاسی حاكم ،بسیار مهم و جدي به نظر میرسد.
بهطور خالصه آنچه به بهره و حظ نویسنده این سطور از مفهوم مغلق ،گسترده و پیچیده فوكو از
مفهوم حكومتمندي مربوط میشود عبارت است از درك حكومتمندي به عنوان «شیوه خاصی از
اندیشیدن به حكومت» و در واقع پرسش از نحوه حكومت كردن و تحت حكومت واقع شدن؛ امري كه
فوكو آن را در مباحث خود درباره پیدایش رسالههایی آغاز میكند كه از نظر او« ،نه دیگر اندرزنامه به
امیرند و نه علم سیاست ،بلكه هنرهاي حكومت كردن» اند .و در همین رسالههاست كه او شیوه خاصی از
اندیشیدن به حكومت را مطرح میكند (فوكو.)236 :1389 ،
گذار از اسالم سنتي به اسالم سياسي و مسئله حكومت اسالمي
با اتخاذ یك رویكرد تاریخی و ریشه كاوانه میتوان مدعی شد روند سیاسی شدن اسالم امري تدریجی و
نتیجه بازسازي گفتمان دینی در طول تاریخ معاصر و در قرن نوزدهم ،در واكنش به تحمیل سكوالریسم
آمرانه و سركوب جریان و گفتمان دینی در دوره پهلوي اول بوده است .بازنگريها ،ترمیمها و
بازسازيهایی كه در قرن نوزدهم در گفتمان اسالم سنتی صورت میگرفت ،خصوصاً از منظر تقویت
1. Governmentality
2. securite territoire et population
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جایگاه عالمان دینی و مجتهدان ،زمینههاي نظري سیاسی شدن اسالم و در واقع صورتبندي اسالم
سیاسی را در بُرشهاي بعدي تاریخی خصوصاً در دهه  1320فراهم میكرد .نكته مهم آن است كه در
اندیشه سنتی شیعه ،غیبت امام معصوم(ع) ،همواره مهمترین مانع در مسیر شكلگیري حكومت اسالمی به
شمار میرفته است .با این وجود ،عمالً با گسترش نقش فقیهان و مجتهدان ،همه یا برخی از اختیارات
ائمه(ع) ،به عالمان دینی واگذار گردید و همین مسئله ،زمینه افزایش نقش فكري و عملی فقها و علما در
عصر غیبت را فراهم آورد .نتیجتاً ،این مسئله طرح و بسط گردید كه اگر علماء بتوانند در عصر غیبت بر
جایگاه اما م معصوم(ع) تكیه زنند و از اختیارات او برخوردار باشند ،دیگر غیبت نمیتواند مانعی بر سر راه
تشكیل حكومت اسالمی قلمداد شود .به دیگر سخن ،اصولیون یا همان تفكر اصولی شیعه با طرح و بسط
نظریه نیابت سیاسی فقیهان در عصر غیبت و گسترش دایره اختیارات آنها در حوزه اجتهاد و مسئله تقلید،
امكان مندي نظري ایجاد حكومت اسالمی در عصر غیبت را فراهم نمود و در یك كالم قابلیت سیاسی
شدن تشیع را افزایش داد .مجتهدان به عنوان جانشین امام معصوم(ع) ،حق انحصاريِ تفسیر اجتهادي
دین را در اختیار گرفتند و بدین ترتیب ،امكانِ ارائه تفاسیر سیاسی از دین و طرح نظریههاي حكومت
اسالمی فراهم شد .به عبارت دیگر ،اجتهاد به فراتر رفتن گفتمان مذهبی از تفسیرهاي سنتیِ سیاستگریز
و ارائه نظریههاي جدید كمك كرد (حسینی زاده.)168-167 :1389 ،
با سقوط رضاشاه و در فضاي كم و بیش آزاد دهه بیست ،و در حالیكه انتشار آثار ضد دینی نیز افزایش
یافته بود ،فرصتی فراهم شد تا برخی علما وارد منازعات فكري -سیاسی شده و در مورد حكومت و نظام
سیاسی به تأمل بنشینند .خصوصاً اینكه ماركسیسم ،كه در دوره رضاشاه ممنوع بود ،به تدریج وارد فضاي
فكري -سیاسی ایران میشد و جریانات مذهبی را به چالش میكشید .از طرفی ،كسروي مهمترین آثار
خود را در نفی شیعه و اسالم در اوایل دهه  1320منتشر كرد؛ و نهایتاً بهائیان نیز در همین سالها آزادانه
فعالیتهاي خود را از سر گرفتند و مراكز مذهبی خود را برپا داشتند .این سه جریان ،واكنشهاي بسیاري
را در میان علما و نیروهاي مذهبی برانگیختند و گفتمان مذهبی را به بازسازي و تقویت خود و حتی
صورتبندي جدي فكري و عملی اسالم سیاسی واداشتند؛ اسالمی كه براي حكومت برنامه دارد و به
دنبال اجرایی كردن تصور خود از حكومت است .در واقع ،انتشار آثار احمد كسروي و جزوهاي كوچك از
علی اكبر حكمی زاده ،موجی از اندیشهورزي سیاسی را در میان نیروهاي مذهبی به دنبال داشت .كسروي
و حكمی زاده لبه تند و تیز حملههاي خود را متوجه علما و جایگاه آنان در مذهب شیعه كرده و از جمله
والیت فقیه ،حقوق سیاسی فقهیان و عدم مشروعیت حكومت در عصر غیبت را به نقد كشیده بودند.
در چنین شرایطی ،با اینكه علماء و مراجعِ وقت به پیروي از آیت اهلل حائري از حقوق سیاسی فقیهان
سخنی به میان نمیآوردند ،اما پرسشها و تردیدهایی كه از سوي كسروي و حكمی زاده مطرح میشد،
علما را وا داشت تا در مورد ماهیت حكومت اسالمی و نقش فقیهان در اداره جامعه به تأمل جدي بپردازند.
این تأمالت به انتشار مجموعه رسالههایی منجر شد كه در آنها ،شاید براي نخستین بار از مفهوم حكومت
اسالمی و ویژگیهاي آن سخن به میان میآمد (رك :كوهستانی نژاد )1381 ،در واقع ،این رسالهها را باید
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نخستین مجموعه از ادبیات مربوط به اسالم سیاسی در ایران به شمار آورد .بدین ترتیب ،با ورود به دهه
بیست و خصوصاً در سالهاي میانی دهه بیست ،همانگونه كه خواهد آمد ،شاهد نوعی بازسازي و ترمیم
اندیشه سیاسی اسالم و تولد اسالم سیاسی هستیم .در این سالها ،مجموعهاي از رسالههاي مربوط به
حكومت اسالمی پدید آمد كه در آنها برخی از اصول كلی این حكومت بیان شده بود.
البته باید توجه داشت در بیشتر این رسالهها كوشش میشد نظریه حكومت اسالمی در برابر گفتمان
مسلط مشروطهخواهی و نظام سلطنت قرار نگیرد .این بدان معنا بود كه طرح ایده و تصور حكومت
اسالمی ،الزاماً به معناي از میان برداشتن مشروطهخواهی و حتی نظام سلطنتی و همچنین عبور از قانون
اساسی نبود .در واقع ،با وجود انتشار و نشر رسالههاي یاد شده و از اواخر دهه بیست ،به طور موقت اندیشه
و تلقی حكومت اسالمی در جامعه ایرانی فروكش كرد كه این موضوع علل متعددي داشت :نخست ،آنكه
پس از كشته شدن كسروي اندیشههاي ضدمذهبی نیز افول كرد و جرأت بروز و ظهور نیافت و خیال
دینداران از این بابت آسوده گشت .دلیل دوم ،آنكه گسترش ماركسیسم در ایران علما و دینداران را به
سمت همكاري با دربار و دولت مشروطه سوق داد .در واقع ،براي جلوگیري از خطرات مشتركی كه دولت
و دینداران را تهدید میكرد دشمنیها بهطور موقت فراموش گردید .به همین جهت در حالیكه شاه
تظاهر به دینداري میكرد علماي بزرگ نیز در مواقع ضروري به پشتیبانی از سلطنت و قانون اساسی
مشروطه میپرداختند و دیگر از حكومت اسالمی و حتی اجراي اصل دوم قانون اساسی ،1سخن به میان
نمیآوردند .سومین دلیل آن بود كه مسئله نفت ضدیت با استعمار و استثمار خارجی را به هدف اصلی
جامعه ایرانی تبدیل كرد و تب و تاب نهضت ملی ،اساس توقع و اندیشه حكومت اسالمی را كمرنگ كرده،
به حاشیه برد .آخرین و شاید مهمترین دلیل از جدي شدن ایده و تصور حكومت اسالمی آن بود كه
علماي بزرگ و مراجع وقت حوزه قم از این موضوع حمایت نكردند .مشخصاً آیت اهلل بروجردي به عنوان
مرجع وقت حوزه و دیگر مراجع تمایلی به تقویت نظریه حكومت اسالمی ،و یا حتی دخالت در سیاست،
نداشتند (حسینی زاده.)173: 1389 ،
به هر تقدیر ،در ابتداي دهه بیست ،آثار و نوشتههاي كسروي ،بهویژه دو كتاب شيعي گری و در
پيرامون اسالم وي كه در سال  1323منتشر شدند ،واكنش بسیاري ایجاد كرد و موجی از تولیدات
فكري جریانهاي مذهبی و اسالمگرا را به راه انداخت و از متن و بطن آنها میتوان به تحول در تصور از
حكومت نائل آمد .همچنین انتشار جزوهاي كوچك به نام اسرار هزارساله از سوي شخصی به نام
حكمی زاده نیز واكنشهایی از همین جنس و سنخ به دنبال آورد .بدینسان ،پاسخگویی به كسروي و
حكمی زاده ،به هدف اصلی بسیاري از نویسندگان مذهبی و روحانیون در در این سالها بدل شد و از این
رهگذر آنها را به تأمل و اندیشه ناكی بیشتر و عمیقتر ترغیب و مآالً به طور ناخودآگاه به وسعت و عمق
بخشیدن به ادبیات مذهبی و مشخصاً جریان نوظهور اسالم سیاسی در ایران خصوصاً در تعریف و مواجهه
 . 1طبق اصل دوم قانون اساسی مشروطه :مجلس شوراي ملی نماینده قاطبه اهالی مملكت ایران است كه در اموور معاشوی و سیاسوی وطون خوود
مشاركت دارند.
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با امور مدرن اجتماعی و امر سیاسی و از جمله حكومت كمك شایانی كرد .در واقع ،انتشار شيعي گری
كسروي و خصوصا انتشار كتابچه اسرار هزار ساله حكمی زاده ،مباحث دینی را وارد مرحله نوینی نموده
و حساسیتها را برانگیخت .چراكه در ضمنِ مخاطب قرار دادن علماء و حوزه علمیه ،عمالً اتهامات و
ابهامات جدیدي را طرح و بسط میداد و موجب تحریك افكار عمومی میشد .با توجه به همین مالحظات
بود كه علماء و حوزه علمیه قم در مقام پاسخ برآمدند .در چنین اوضاعی ،مهمترین این پاسخها را باید
نوشتههاي خالصی زاده و امام خمینی(ره) دانست .هرچند به نوشته سیدحسین بدال ،ردیه خالصی زاده
علماي حوزه را قانع نمیكرد و به همین دلیل آنان كوشیدند تا وي را از انتشار جوابیهاش منصرف نموده و
نوشته امام خمینی را به عنوان جوابیه رسمی حوزه منتشر نمایند (بدال)166 :1369 ،؛ اما در این مجال به
دلیل نزدیكی معنادار جوابیه این دو در خصوص والیت و حكومت پاسخهاي هر دو را به اختصار مورد
بحث و بررسی قرار میدهیم.
نكته مهم در این میان آن است كه مجموعه پاسخهاي مطرح در واكنش به شبهات كسروي و حكمی
زاده ،خصوصاً تمركز این پاسخها بر امكان و حتی وجوب تشكیل حكومت اسالمی در عصر غیبت ،حاكی
از طرح و بسط تصوري جدید از حكومت در ایران دهه  1320به بعد است كه بر اساس آن بر اجراي
شریعت به عنوان تنها راه حل پاي فشرده میشود .آیت اهلل خالصی زاده و امام خمینی(ره) دو اندیشمند
حوزوي بوند كه ،البته با برخی تفاوتها در تصور از حكومت اسالمی و الجرم تفاوت در ترسیم منش
اصالحی یا انقالبی ،به نقدهاي كسروي و حكمی زاده پاسخ داده ،به دفاع از شریعت و حكومت اسالمی
برخاستند كه به نوبه خود زمینههاي صورتبندي فكري و عملی جدیدي از حكومتمندي و ترسیم خط
مشی در تاریخ ایران بعد از دهه  1320را فراهم آورد.
 .1نظريه حكومت آيت اهلل خالصي زاده :دوگانه لزوم اصالح حاکم/حفظ ساختار اقتدار

قبل از امام خمینی(ره) ،آیت اهلل شیخ محمد خالصی زاده (1270و 1342شمسی) روحانی فعال سیاسی آن
دوره ،به تقاضاي شیخ مهدي حائري ،فرزند آیت اهلل شیخ عبدالكریم حائري ،نیز در پاسخ به اسرار هزار
ساله حكمی زاده ،کشف االستار را به نگارش درآورد .خالصی زاده در پاسخ به سئوال حكمی زاده كه :آیا
فقیه در زمان غیبت ،نایب امام(ع) است؟ و آیا این جانشینی شامل حكومت و والیت نیز هست یا
نه؟(حكمی زاده ،)22 :1322 ،سعی میكند رابطهاي بین علم و زهد از یك سو و حكومت از سوي دیگر
نشان دهد .وي با چنین «مالزمهاي» ،شایستگی حكومت معصوم(ع) و فقیه عصر غیبت را در امتداد هم
دانسته و بدینسان تلقی حكومت خود را ترسیم و تصویر میكند:
این مسئله از اهم مسائل اجتماعی مسئول است و حاصل آن اینكه شیعه معتقدند كه اعلم و زاهدترین
و باتقواترین امت بعد از پیغمبر(ص) باید حاكم باشد و این صفات به ائمه اثنی عشر علیهم السالم منحصر
است و بعد از آنها باید به نسبت اعلم و داناتر و پرهیزكارتر و عالقمندتر تمام امت به قوانین اسالم و
اجراي آن  ...باید حاكم باشد .لكن اهل اهوا و اطماع نگذاشتند چنین اشخاصی ]یعنی امامان معصوم(ع)[
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حكومت كنند ...اشخاص واجد شرایط بعد از ائمه نیز از حكومت و اداره مملكت ممنوع شدند و اشخاص
فاقد شرایط متصدي حكومت گردیدند تا عصر خودمان .اشخاص واجد شرایط را شیعه ،فقها مینامند و آنها
فقط حق حكومت و اداره مملكت را دارند ،نه اشخاص جاهل ،بیسواد ،بیدین ،خونخوار ،طماع و بیرحم
كه حرث و نسل را هالك میكند و اموال و نفوس و اعراض اهل مملكت را فداي شهوات نفس خود
میكنند (خالصی زاده.)18: 1324،
نكته مهم قابل تأمل درباره نقل قول فوق این است كه منظور خالصی زاده از صفات مذموم فوق
الذكر ،دربارِ پهلوي و بهویژه شخص رضاشاه است .در واقع خالصی زاده در غیاب راه حلی براي خروج از
بحران دولت در ایران ،به سمت دوگانهاي حركت میكند كه یك سوي آن حكومت آرمانی فقیه است و
سوي دیگرش نیز نظام سلطانی موجود و حاكمانی با ویژگی شخصیتی منفی است .بهعبارت دیگر ،خالصی
زاده به ساختار معیوب دولت مطلقه هیچ توجه و تعرضی ندارد؛ و با تحفظ بر همان سازمان اقتداري كه
موجب سرایت شخصیت منفی سلطان به كل دولت است ،تالش میكند كه فقط رأس دولت را عوض
نماید و در اندیشه جایگزینی فقیه دانشمند و زاهد به جاي سلطان جاهل و خودخواه است .بر این اساس،
با وامگیري از ادبیات فوكویی حكومتمندي میتوان گفت تلقی حكومت خالصی زاده به گونهاي نیست كه
بخواهد طرحی شالوده شكنانه از ساختار سیاسی اتوریته پهلوي دراندازد و انقالب به معناي تغییرات
بنیادین و اساسی را تأیید و تجوز نماید .در واقع ،چنین به نظر میرسد كه تصور خالصی زاده از دولت،
همان است كه هست و سازمان اقتداري آن قبال در دوره رضاشاه تكوین یافته است .بدینسان ،او عیب
را نه در نهاد و سازمان دولت ،بلكه در شخصیت حاكمان میبیند و با همین مالحظات است كه به اصالح
حاكمان و نه اصالح سازمان دولت میاندیشد (فیرحی .)79 :1394 ،اینجاست كه بهنظر میرسد با وجود
انتقاد خالصی زاده به عملكردها و سیاستهاي حاكم ،تغییر انقالبی ساختار اقتداري سلطنتی مطمح نظر او
نیست و صرفاً جایگزینی یك فقیه زاهد دانشمند و صالح به جاي پادشاه فاسد در عینِ حفظ چارچوبهاي
سلسله مراتبی و اقتداري ،مورد تأكید است.
بر این اساس ،بهنظر میرسد كه اندیشه او در باب حكومت اسالمی در دهه بیست و نیز لزوم یا عدم
لزوم تغییر انقالبی از بنیاد با این دریافت از ماهیت دولت و حكومت همراه بوده است .خالصی زاده ،نه در
جستجوي بدیلی براي دولت مطلقه ،بلكه بهدنبال بدیلی براي حاكم مطلق در ایرانِ عصر خود است.
بدیهی مینماید كه اگر بناست دولت مطلقه سر جاي خود بماند و فقط حاكم مطلق موضوع پرسش واقع
شود ،كیست كه حاكمِ مطلقِ دانشمند را بر حاكمِ مطلقِ بیدانش ترجیح ندهد؟ (فیرحی )79: 1394 ،به
همین دلیل است كه او از سئوالِ منتقدین والیت فقیهان تعجب میكند و بهعنوان «طریق اصالح»
مینویسد:
بر عموم ملت ایران ،شرعاً ،وجداناً و عقالً واجب است كه كوشش كنند اشخاص نادان و جاهل و طماع
و بیدین و بیناموس و خونخوار و خودسر و حقكُش و واجد هر صفت مذمومه از زمامداري و تصدي امور
دولتی دور ،بلكه آنها را از دنیا خارج كنند و به جهنم بفرستند و براي زمامداري و اداره امور دولتی
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اشخاصی را انتخاب كنند كه واجد شرایطِ ورع و پرهیزكاري و تقوا و جد و اجتهاد و علم و عالقمندي به
افراد بشر و به مملكت و اجراي قوانین اسالمی باشند (فیرحی.)80 :1394 ،
از این جمالت چنین بر میآید كه خالصی زاده ،همانند تلقی حاكم و رایج برخی دیگر از اسالمگرایان
سیاسی در این دهه از جمله جریان فداییان اسالم كه ذكر آن خواهد رفت ،به ماشین دولت مطلقه
نمیاندیشد و به كالبدشناسی آن نمیپردازد؛ چرا كه عملكرد دستگاه دولت را نه در سازه و سازمان آن،
بلكه در عیب و هنر شخص حاكم و راهبر میبیند و بههمین دلیل هم هست كه فرمان حذف و مرگ
زمامدارانِ واجد صفات مذمومه میدهد و همانگونه كه گفته شد ،بهدنبال جایگزینی اشخاص مجتهد و
پرهیزگار است .غافل از اینكه چنین تغییراتی به فرضِ امكان ،فقط تغییر در روبناها است و نه سازمان
عمومی دولت .از اینرو ،تحولی زیربنایی در حكومتمندي ایرانی متأثر از تفكر و ایده اسالمگرایانی مانند
خالصی زاده در این دهه قابل مشاهده نیست.
در مجموع ،بهنظر میرسد خالصی زاده دوگانهاي مطرح میكند كه یك طرف آن اصالح شخص حاكم
به عنوان منشاء ایجاد صالح و فساد در مملكت؛ و طرف دیگر آن تحفظ بر همان ساختار اقتدارگراي
سنتی در جامعه ایرانی است .بدینسان شاید بتوان گفت در عین تأثیرگذاري خالصی زاده در طرح برخی
گزارههاي جدید از جمله اهلیت و شایستگی حاكم بهعنوان یكی از شاخصهاي حكمرانی جدید (شایسته
كراسی) ،اما وي همچنان در اتمسفر اقتدار و اقتدارگرایی تنفس میكند و نتوانسته است به تغییر اندیشه و
تفكر سیاسی در جامعه ایرانی كمك چندانی بنماید .بر اساس چنین تفكري ،قرار نیست مجوز تغییر ساختار
اقتدار و خصوصاً ساختار سلطنتی صادر شود و در واقع راه اصالح مملكت و امورات مملكتی صرفاً از طریق
اصالح حاكم یا حاكمان و جایگزینی آنها با حاكمان صالح میگذرد و نه تغییر بنیادین نظم و نظام
سلسلهمراتبی و اقتدارگرایانه سلطنتی .اینجاست كه حدود و ثغور تفكر انقالبی خالصی زاده بر مدار دایره
اصالح حاكم میگردد و كامالً با رویكرد انقالبی كه بعدها از دهه  1340به بعد خصوصاً پس از قیام 15
خرداد  1342دنبال شد مغایرت جدي دارد.
 .2نظريه حكومت جريان فداييان اسالم :دوگانه اجرای احكام اسالمي /انتقام الهي

نواب صفوي اعالمیه فدائیان اسالم یا كتاب راهنمای حقايق ،شاه و دولت را «غاصبین حكومت اسالمی
ایران» معرفی كرده و به صراحت اعالم میكند« :چنانچه نقشهها و دستورات اسالمی اصالحی را ...
بهطور دقیق عملی و اجرا نكنید ... ،به یاريِ خداي منتقم ،دست به انتقام و نابود كردن شما گذاشته و
سریعاً شما را نابود كرده و به جهنم عالم برزخ سوقتان میدهیم» .او در ادامه میافزاید« :اصالح تنها در
سایه قدرت و قدرت ،یعنی فداكاري و فداكاري تنها در سایه تربیت اسالم است ...پس ما فرزندان اسالم
به یاري خداي توانا مقتدریم و اصالحات عمومی در سایه جانبازيهاي ماست» (نواب صفوي 1329 ،به
نقل از خسروشاهی .)293-292 :1375 ،غلبه جریان افراطگرایی اسالمی در این دوره عمدتاً حاكی از
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عكسالعملی بود كه جریانات اسالمگرا بهویژه در مقابل تندرويها و هتاكیهاي بیمبنا و بیمالحظه
كسروي و دیگران از خود نشان میدادند.
با وجود نمودِ عینی چنین روشهاي تندروانه و انقالبیاي ،حقیقت آن است كه فداییان صرفاً در روشِ
اقدام ،خشونتآمیز عمل میكردند و اساساً محتواي حركت آنها انقالبی نبود .بهعبارت دیگر این جریان ،به
انقالب به معناي بسیج عمومی در جهت تغییر كلیت ساختار سیاسی توجه چندانی نشان نمیدادند .در واقع
آنان ،چندان تصویر روشنی از مفهوم و ساختار حكومت اسالمی نداشتند و یا ارائه ندادند كه بتوانند بر
مبناي آن نوعی تفكر و استراتژي انقالبی را سامان و سازمان دهند .به دیگر سخن ،بهنظر میرسد كه این
جریان نه به شكل و ساختار ،بلكه به غایت حكومت میاندیشیدند .چنانكه به نظر آنان ،حكومتی را
میتوان اسالمی و مطلوب قلمداد كرد كه مجري احكام شریعت باشد .معالوصف و با وجود این مطالب،
اگر بخواهیم طرحواره اي مشخص از حكومت اسالمی در نظرگاه فدائیان اسالم را ترسیم و تصویر نماییم
باید گفت كه آنان در فرجام كشاكشهاي خود در قم ،در سال  1329با انتشار كتاب راهنمای حقايق به
طرح دیدگاهها ي خود درباره حكومت اسالمی پرداختند و از این طریق تصور رایج خود درباره مدلول
حكومت اسالمی را واگویه نمودند.
نواب برخالف امام خمینی(ره) و دیگران در عدم بازگشت خود به مشروطه و نیز در پاسخ به ایرادات
كسروي و حكمی زاده ،اساساً سخنی از والیت سیاسی فقیهان به میان نیاورد و گفتگو درباره رأس هرم
قدرت در حكومت اسالمی را به فراموشی سپرد و تنها والیت فقها بر امر قضاوت و آن هم در ذیل نظریه
سلطنت را پذیرفت (جعفریان .)338 :1383 ،بهنظر میرسد كه نواب ،بیش از آن كه به مسئله حكومت،
عالقهمند باشد ،بیشتر دغدغه اسالمی كردن جامعه را در سر داشت و به شكل و رژیم حقوقی آن اهمیت
نمیداد .این بدان معناست كه براي نواب صفوي همین موضوع كفایت میكرد كه شاه ،متدین باشد؛ در
نماز جماعت و عیدین شركت كند؛ از داشتن حرمسرا بپرهیزد و در یك كالم به اجراي احكام اسالمی
همت گمارد .بههمین دلیل ،او سلطنت اسالمی را با قیودي از ویژگیهاي مدرن پذیرفت .بدینسان ،در
نظریه سلطنت اسالمی نواب ،میتوان تأكید كرد شاه فردي است عادي و خصلت الهوتی ندارد و بدون
كمترین تفاوت با افراد عادي ،از حقوقی برابر با دیگران برخودار است .عالوه بر این ،نواب ،برگزاري
انتخابات آزاد و دموكراتیك را پذیرفت تا از طریق آن ،نمایندگان شیعی و الیق وارد مجلس شوراي ملی
شوند تا با «لغو كلیه قوانینی كه از اول مشروطیت ،تاكنون از مجلس گذشته و مخالف با قانون مقدس
اسالم بوده» كشور اسالمی ایران را بر اساس قوانین مذهب جعفري ،سامان دهند (جعفریان.)423 :1383 ،
از اینرو ،از آنجا كه مطالبه حكومت اسالمی از منظر فداییان عمدتاً به معناي اجراي جدي و دقیق
احكام اسالمی تلقی میشد ،وقتی این گروه متوجه شدند دولت مصدق پس از رسیدن به قدرت ،خود را
متعهد به حكومت اسالمی نمی داند؛ و آیت اهلل كاشانی نیز اعالم حكومت اسالمی و اجراي احكام اسالمی
را بهدلیل نامساعد بودن شرایط تحقق (امینی ،)235 :1381 ،به بعد از حل قضیه نفت و كوتاه كردن دست
انگلیسیها موكول میكند ،به تدریج از كاشانی و مصدق فاصله گرفتند و به مخالفت با آنان برخاستند
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(واحدي .)46 :1381 ،مصدق در پاسخ به انگاره فداییان براي تشكیل حكومت اسالمی و اجراي احكام
اسالم تصریح كرده بود« :من نه مدعی حكومت اسالمی هستم و نه میخواهم همیشه حاكم و نخست
وزیر باشم .هدف من ،حل قضیه نفت است؛ حكومت اسالمی را آقایان بگذارند براي یك دولت دیگر و در
دولت دیگر تقاضاي دولت اسالمی كنند؛ دولت من كه براي ابد نخواهد ماند» (خسروشاهی.)170 :1375 ،
در واكنش به چنین تصوري از حكومت اسالمی در منظر مصدق و كاشانی بود كه فدائیان ،این دو را
به همكاري با دربار و متهم و در اعالمیه خود تأكید كردند« :تا سراسر احكام اسالم را طبق كتاب فداییان
اسالم مو به مو اجرا ننموده ،ریشههاي دشمنان رذل اسالم را از اعماق زمین جنایت قلع و قمع نكنیم،
دست بردار نیستیم» (امینی .)240 :1381 ،شكاف میان فداییان و دولت مصدق بر سر تعریف حكومت تا
آنجایی پیش رفت كه حتی فداییان از كودتاي  28مرداد  1332استقبال كردند ولی این بار باز همان
مطالبه اجراي احكام اسالمی را از شاه برآمده از كودتا و نخست وزیر او پیگیري كردند .در این راستا
فدائیان اعالم كردند كه« :باید قوانین مخال ف احكام اسالم لغو گردیده و به منكرات خاتمه داده شود و در
مرحله اول مسكرات خانمانسوز و لختی و بیقیدي شرم آورِ زنان و موسیقی شهوتانگیز فضیلتكُش و
رقاصخانههاي جنایتبار و قوانین قضایی پوسیده اروپایی از میان برود و تعالیم عالی و احكام حیات بخش
اسالم جایگزین آنها گردد» (خسروشاهی.)383 :1375 ،
بدینسان ،مدینه فاضلهاي كه فداییان ترسیم میكنند ،جامعهاي است كه در آن پرچم سبز اسالم و
ایران به اهتزاز درآمده و ملت مسلمان ایران را از خواب بیدار كند .در چنین جامعهاي قواعد و احكام
اسالمی در همه اركان و شئونات جامعه جاري و ساري بوده و با برپایی عدالت به تعبیر خودشان« ،ایران،
بهشت این جهان و همان بهشتی است كه بهشتِ برین آخرت را براي همگان ،به یاري خداي مهربان،
تامین میكند» (خسروشاهی.)288 :1385 ،
بهطور خالصه و مجمل ،فداییان در مهندسی و طرح خود از حكومت ،خصوصاً در كتاب راهنمای
حقايق ،چندان ساخت و شكل حكومت اسالمی را روشن نكردهاند و حتی از حاكمیت فقیه ،كه در
رسالههاي دهه  1320مطرح بود ،سخنی به میان نمیآوردند .در عوض ،آنان عمدتاً به تغییرات صوري و
اجراي احكام اسالمی (ولو به دست شاه یا هر قدرت دیگر غیرفقیه) توجه و تأكید ویژهاي دارند .در این
راستا قابل فهم است كه چرا فداییان در عینِ حال كه سلطنت ایران را غاصب و غیرقانونی میدانستند
(خسروشاهی ،)314 :1385 ،اصل سلطنت را رد نمیكردند و صرفاً خواستار پادشاهی بودند كه نقش پدري
مهربان و با ایمان را براي ملت خود بازي كند .این مطالب نشان میدهد كه تفكر سیاسی فدائیان اسالم
بر دو ركن اساسی استوار بوده است :اجراي احكام اسالمی؛ و دولت یا پادشاه مجريِ احكام اسالمی .با
چنین تحلیلی ،میتوان نتیجه گرفت كه منظور فدائیان اسالم از «حكومت صالح اسالمی» دولتی است كه
پادشاه و وزیران ،مجري احكام اسالمی باشند؛ و چون استنباط احكام شرع به عهده مجتهدین و نهاد
روحانیت است ،نظم سیاسی مطلوب بر مدار همكاري علماء و حاكمان (اعم از شاه و وزیران) صورتبندي
میشود (فیرحی.)153 :1394 ،
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از اینروست كه میتوان مدعی شد فداییان ساخت حكومت اسالمی را متفاوت از «سلطنت مشروطه»
نمی دیدند و در واقع تصویر و تلقی روشن و منضبطی از حكومت اسالمی نداشتند .در یك كالم،
حكومتمندي فداییان مبتنی بر «اجراي احكام اسالمی توسط هر حكومتی» است كه بتواند مانع رواج
فساد ،فحشاء ،بی حجابی ،رشوه خواري و مشروب خواري بشود .چرا كه از نظر آنان هر حكومتی كه بتواند
احكام الهی را اجرا كند و از چنین مفاسدي جلوگیري كند ،اسالمی است .البته میتوان مدعی شد كه
چنین تصوري از حكومت اسالمی ،كم و بیش همچنان بر ذهن بسیاري از انقالبیهاي مذهبیِ دهه 1340
سایه انداخته بود و اكثریت مراجع و علماء تا پاییز  ،1357بهصورت جدي براي تغییر سلطنت و تشكیل
حكومت اسالمی توسط یك فقیه برنخاستند.
نتیجه مدنظر از طرح این تصور فداییان از حكومت اسالمی ،انتزاع رگههایی از تفكر انقالبی آنها مبتنی
بر همین تصور از حكومت است .اینك میتوان مدعی شد كه تفكر و عمل انقالبی در رویكرد فداییان
اسالم ،لزوماً به معناي تغییر نظم و نظام سلطنتی نبوده ،مادامیكه حاكم حتی در چارچوب ساختار
سلطنتی ،به اجراي احكام اسالمی و پرهیز از فساد و تباهی همت میگمارد ،نباید علیه او وارد عمل
انقالبی بنیان برافكن گردید .در غیر این صورت ،یعنی در صورت عدم اجرایی شدن احكام اسالمی و
ترویج فساد و الابالیگري در جامعه ،مجوز هرگونه انتقام از چنین حكومتی داده میشود .نكته مهم آن
است كه این انتقام و خشونت انقالبی نه بهواسطه مخالفت با بُعد استبدادي و ساختار اقتداري سلطنت؛
بلكه بهواسطه عدم اهتمام به اجراي احكام اسالمی و عدم جلوگیري از ترویج فساد اخالقی و بیبندوباري
در جامعه خواهد بود .اینجاست كه در یك كالم میتوان گفت تفكر انقالبی جریان فداییان بر اساس
مانیفست راهنماي حقایق در دوگانه اجراي احكام اسالمی /انتقام الهی گرفتار میماند و از حیث جامعه
شناختی راهی به سمت و سوي بسیج تودهها براي در انداختن طرح انقالبی نمییابد.
نظريه حكومت امام(ره) و تطورات تفكر انقالبي
از آنجا كه مهمترین محور مطالب حكمی زاده مخالفت و اعتراض وي نسبت به حكومت دینی و تقابل و
تعارض با اندیشه حاكمیت فقهاء است ،رویكرد امام در کشف اسرار ضمن تالش براي پاسخدهی ،در
واقع در برگیرنده نكات مشعر و دال بر تصور امام از حكومت مطلوب مدنظر اسالم است .این تصور از
آنجایی تعیینكننده است و موضوعیت مییابد كه بنابر مفهوم فوكوییِ حكومتمندي ،مالك و مناط جدي
براي تعیین تفكر انقالبی امام(ه) در واكنش به اتهامات پیشین حكمی زاده ،به نظریه والیت فقیوه بهشمار
میرود .حكمی زاده پیشتر نظریه اخیر را ناموجه و بیپایه ارزیابی میكرد و نوشته بود« :میگویند حكومت
باید به دست فقیه باشد ،حال آنكه دیدیم به این سخن دلیلی ندارند» و اگر منظور از حكومت دینی،
همین دین فعلی است كه «باید فاتحه كشور و زندگی را خواند(».حكمی زاده )19 :1322 ،همزمان در
طرحواره امثال حكمی زاده ،كسروي و بهاءاهلل از حكومت (حكومتمندي حكمی زاده) ،جانبداري آنها از
سلطنت مطلقه ،آن هم از نوع پادشاهی رضاشاهی ،قابل تأمل است .بهعنوان نمونه ،از آنجا كه حسینعلی
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بهاء اهلل -پس از دادن وعده تحقق فراگیر شدن كیش بهائی به پیروانش -معتقد بود« :شوكت سلطنت
آیتی است از آیات الهی دوست نداریم مُدُن عالم از آن محروم مانند»(اسلمنت ،بی تا141 :؛ .)256
نكته مهمتر كه با نظریه دولت امام(ره) نیز كامال همبستگی و تناظر معنایی پیدا میكند ،مباحثی از
كتاب است كه به اندیشه سیاسی او خصوصاً انگاره وي درباره سلطنت و معناي حكومت اسالمی (حكومت
فقها) مربوط میشود .این انگاره دستكم در کشف اسرار خود داراي برخی ابهامات است؛ چرا كه در
نظریه دولت امام(ره) ،گاه حكومتِ فقیه ،یك امر اجرایی نیست ،بلكه از نوع هدایت و نظارت بر حركت
كل نظام است .در این معنا ،این كه حكومت باید به دست فقیه باشد این نیست كه فقیه باید شاه و وزیر و
سرلشكر و سپاهی باشد ،بلكه فقیه باید نظارت در قوه تقنینیه و در قوه مجریه مملكت داشته باشد .توضیح
این نكته میتواند به تحول و تغیّرِ حكومتمندي در منظر خود امام خمینی(ره) نیز داللت میكند .در واقع
قانع شدن امام خمینی(ره) به نظارت فقها و اجراي قوانین شرعی ،علیرغم دفاع و حمایت از والیت
داشتن فقیه عادل در درسها و كتب خود نگاهی است كه وي تا فراهم شدن شرایط انقالبی در جامعه
ایران حفظ كرد.
البته این ادعا ،كمی بغرنج مینماید و موجب طرح برخی ابهامات نیز در خصوص زمینه و زمانه و
چیستی دقیق تصور از حكومت اسالمی از منظر امام خمینی(ره) گشته است .آنگونه كه نجف لكزایی نیز
تصریح میكند « :آنچه براي برخی افراد ،ایجاد سئوال كرده ،همین مطلب است؛ چراكه در پارهاي از این
مطالب بهنظر می رسد حكومت سلطنتی مورد تأیید قرار گرفته و امام معتقد است علما از قدیم االیام ،با آن
همكاري داشتهاند ،و در پارهاي از موارد حكومت سلطنتی به شرط نظارت اسالمی به جاي آن پیشنهاد
شده است .نظریه اخیر بعدها از سوي امام شرح و بسط بیشتري یافت و با تشكیل نظام جمهوري اسالمی
وارد مرحله نوینی شد» (لك زایی .)128 :1383 ،نكته كلیدي آن است كه اندیشه و تفكر انقالبی امام(ره)
به موازات تحول و تطور در تلقیهاي ایشان از حكومت (تحول در حكومتمندي او) دچار تحول و
دگردیسی میشود و هرچه این تغییر و تحول به سمت دهههاي نزدیكتر به انقالب اسالمی پیش میرود،
تفكر انقالبی او نیز كامال متفاوت از رویكرد اصالحی -انقالبی پیشینیان خود از جمله آیت اهلل خالصی
زاده و نواب صفوي میگردد .بهطور خالصه میتوان از سه طرز تلقی حكومت در ردیه اسرار هزار ساله
حكمی زاده در کشف اسرار امام خمینی(ره) ،سخن به میان آورد:
-انگاره روايي و پذيرش سلطنت

در این انگاره ،گویا امام همچنان از مدار سلطنت خارج نشده و سنت و نظم تاریخی سلطانی را میپذیرد.
رویكرد امام(ره) در این بخش را میتوان متناظر با رویكرد آیت اهلل خالصی زاده در بخش پیشین دانست
كه طبق آن صرفاً در صدد اصالح حاكمان (شخص رضاشاه) و جایگزینی او با فردي صالح است و نه
ایجاد تغییر در ساختار معیوب دولت مطلقه .به دیگر سخن ،چنین مینماید كه بخشی از تصور امام از
دولت در پذیرش همان سازمان اقتداري سلطنتی است كه اِشكال اصلی را متوجه نه نهاد و سازمان دولت،
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بلكه شخصیت سلطان میداند .بدینسان و بر اساس همین مالحظات است كه در چنین تصوري ،امام
عمدتاً به اصالح حاكمان و نه اصالح سازمان دولت میاندیشد.
این مؤلفهها به خودي خود حكایت از آن دارد كه امام(ره) در این مقطع زمانی هنوز در درون به
اصطالح مغناطیس مشروطه میاندیشد و میتوان مدعی شد كه گسست از تصور مشروطهاي از حكومت
نه در زمانه وقوع انقالب بلكه در زمان نگارش رساله حكومت اسالمی اتفاق افتاده است .او در این راستا،
اظهار میداشت« :من هیچ فعالیتی در داخل خود دولت ندارم و به همین نحو كه االن هستم وقتی كه
دولت اسالمی تشكیل شود نقش هدایت دارم» (موسوي خمینی ،1378 ،ج .)88 : 3شهید مطهري نیز
تأكید میكرد كه «والیت فقیه به این معنا نیست كه فقیه خود در رأس دولت باشد» (مطهري ،بیتا:)86 :
ما ذكر كردیم كه هیچ فقیهی تاكنون نگفته و در كتابی هم ننوشته كه ما شاه هستیم یا سلطنت حق ما
است .آري همان طور كه ما بیان كردیم ،اگر سلطنتی و حكومتی تشكیل شود ،هر خردمندي تصدیق
می كند كه خوب است و مطابق مصالح كشور و مردم است .البته تشكیالتی كه بر اساس احكام خدا و
عدل الهی تأسیس شود ،بهترین تشكیالت است لكن اكنون كه آن را از آنها نمیپذیرند ،اینها هم با
این نیمه تشكیالت هیچ گاه مخالفت نكرده و اساس حكومت را نخواستند به هم بزنند و اگر گاهی هم
با شخص سلطانی مخالفت كردند ،مخالفت با همان شخص بوده از باب آن كه بودن او را مخالف
صالح كشور تشخیص دادند و گرنه ،با اصل اساس سلطنت تا كنون از این طبقه مخالفتی ابراز نشده
[است]؛ بلكه بسیاري از علماي بزرگ عالی مقام ،در تشكیالت مملكتی با سالطین همراهیها كردند؛
مانند :خواجه نصیر الدین و عالمه حلی و محقق ثانی و شیخ بهائی و محقق داماد و مجلسی و امثال
آنها ]...[ .مجتهدین همیشه خیر و صالح كشور را بیش از همه میخواهند (موسوي خمینی:1323 ،
.)187-186

از اینرو برخی خواستهاند از مطالب فوقالذكر ،نتیجه بگیرند كه گویا امام با حكومت سلطنتی مخالفتی
نداشته و اصوالً به دنبال انقالبی بنیان برافكن مطابق آنچه در انقالب اسالمی در بهمن  1357دیده شد،
نبوده است .در پاسخ به چنین مدعایی همانگونه كه ذكر شد باید تأكید كرد كه تفكر انقالبی امام(ره) را
باید به منزله طیف زمانبري درك كرد كه ابتداي آن ،مطابق سنت سیاسی اسالمگرایانِ زمانه خود اصالح
و اصالحگري است و انتهاي آن ناامیدي از اصالح و نهایتاً لزوم عمل انقالبی منتهی به براندازي رژیم
پهلوي بوده است .چنانكه ایشان بعدها با اشاره به این كه تصور میكرده ،افراد صالح به اندازه كافی وجود
دارد میگوید« :بعد دیدم خیر ،آنها افراد ناصالحی بودند و دیدم حرفی را كه زدهام درست نبوده است .آمدم
صریحاً اعالن كردم من اشتباه كردم» (موسوي خمینی ،1378 ،ج178 :18؛ ج.)212: 16
-انگاره سلطنت مأذون از مجتهدين

برخی دیگر با استناد به همین کشف اسرار بر آنند كه از نوع متفاوت دیگري از حكومت پرده بردارند كه
طی آن سلطان عادل توسط مجلس مؤسسان متشكل از مجتهدین دیندار عاري از هواهاي نفسانی
انتخاب میشود:
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ما كه میگوییم حكومت و والیت در این زمان با فقها است ،نمیخواهیم بگوییم فقیه ،هم شاه و هم
وزیر و هم نظامی و هم سپور است؛ بلكه میگوییم همانطور كه یك مجلس مؤسسان تشكیل میشود از
افراد یك مملكت و همان مجلس ،تشكیل یك حكومت و تغییر سلطنت میدهد و یكی را به سلطنت
انتخاب میكند .1و همانطور كه یك مجلس شورا تشكیل میشود از یك عده اشخاص معلومالحال و
قوانین اروپایی یا خود درآري را بر یك مملكت كه همه چیز آنها مناسب با وضع اروپا نیست تحمیل
میكنند و همه شماها كوركورانه آن را مقدس میشمرید و سلطان را با قرارداد مجلس مؤسسان سلطان
میدانید و به هیچ جاي عالم و نظام مملكت بر نمی خورد؛ اگر یك همچو مجلس از مجتهدین دیندار كه
هم احكام خدا را بدانند و هم عادل باشند ،و از هواهاي نفسانیه عاري باشند و آلوده به دنیا و ریاست آن
نباشند و ج ز نفع مردم و اجراي احكام خدا غرضی نداشته باشند تشكیل شود و انتخاب یك نفر سلطان
عادل كنند كه از قانون هاي خدایی تخلف نكند و از ظلم و جور احتراز داشته باشد و به مال و جان و
ناموس آنها تجاوز نكند ،به كجاي نظام مملكت بر خورد میكند؟ (موسوي خمینی)185 :1323 ،
با تأمل در متن مذكور ،به نظر می رسد كه حكومت سلطان عادل كه تحت نظارت علما و با نصب آنها
به اداره امور بپردازد ،بدون اشكال است و الاقل به نظر امام(ره) در آن مقطع ،میتوان از این نوع حكومت
سخن گفت .البته روشن نشده كه این سلطان عادل ،الزم است فقیه باشد یا خیر؟ در هر صورت تأكیدي
بر فقاهت سلطان نشده است .البته برخی از مطالب ارائه شده در مصاحبههاي دوران انقالب نیز قرابتی با
مطالب مذكور دارد .امام(ره) در پاسخ به سؤالی تصریح میكند« :من در آینده [پس از پیروزي انقالب
اسالمی] همین نقشی كه االن دارم ،خواهم داشت؛ نقش هدایت و راهنمایی ،و در صورتی كه مصلحتی
در كار باشد ،اعالم میكنم و اگر چنانكه خیانتكاري در كار باشد ،با او مبارزه میكنم ،لكن من در خود
دولت هیچ نقشی ندارم» (موسوي خمینی ،1369 ،ج)206 : 4
 -انگاره تعيير سلطنت (حكومت فقيه)

در کشف اسرار مطالبی آمده كه نشان میدهد امام(ره) ،هیچ یك از دو نوع حكومتی را كه ذكر شد،
مشروع نمیداند و بلكه در نظر ایشان تنها حكومت مشروع ،حكومت الهی است كه فقیه جامع الشرائط در
رأس آن باشد .این تلقی از حكومت بعدها با تشكیل نظام جمهوري اسالمی و خصوصاً با اصالحات
صورت گرفته در متن قانون اساسی در تعریف صفت اطالق در معناي والیت مطلقه فقیه ،به تلقی رسمی
و مورد پذیرش حاكمیت نیز بدل شد .در چنین رویكرد و تلقی خاص از حكومت و بر خالف دو تلقی
فوقالذكر« ،جز سلطنت خدایی ،همه سلطنتها بر خالف مصلحت مردم و جور است و جز قانون خدایی،
همه قوانین باطل و بیهوده است» (موسوي خمینی.)186 :1323 ،

 .1این جمله امام(ره) در این مقطع و در این بخش از كشف اسرار اشاره دارد به تشكیل مجلس مؤسسان و تغییر سلطنت از سلسله قاجاریه به
پهلويها است ،كه با تغییر قانون اساسی مشروطه به انجام رسید.
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امام خمینی(ره) در رد ادعاي نویسنده اسرار هزار ساله ،كه گفته بود« :هیچ دلیلی بر این مطلب كه
حكومت حق فقیه است ،وجود ندارد» ،به بسط چنین حكومتمندياي همت میگمارد« :مبانی فقهی،
عمدهاش اخبار و احادیث ائمه است كه آن هم متصل است به پیغمبر خدا و آن هم از وحی الهی است
(موسوي خمینی )187 :1323 ،در چنین فضاي تقابل جویانهاي با حكمی زاده است كه او به منظور تعیّن
بخشی به چنین انگاره جدیدي از حكومت و در واقع جدیدترین نوع تلقی از حكومت موجود و مطلوب و
رویكرد انقالبی متناسب با آن در تاریخ معاصر ایران ،به ذكر چند حدیث پرداخته و ذیل یكی از آنها چنین
نتیجه گرفته است« :پس معلوم شد آنهایی كه روایت سنت و حدیث پیغمبر میكنند ،جانشین پیغمبرند و
هر چه براي پیغمبر از الزم بودن اطاعت و والیت و حكومت ثابت است ،براي آنها هم ثابت است؛ زیرا كه
اگر حاكمی كسی را جانشین خود معرفی كرد ،معنیاش آن است كه كارهاي او را در نبودنش او باید انجام
دهد» (موسوي خمینی.)188 :1323 ،
نكته جالب آن است كه بهنظر میرسد آنچه در تحول حكومتمندي مدنظر امام(ره) اتفاق افتاده است،
در عمل سیاسی ایشان نیز وجود داشته است .بهعنوان مثال ،تاریخ مبارزات سیاسی ایشان نشان میدهد
كه ایشان از آغازِ مبارزات شعار نفی سلطنت و در واقع تغییرات انقالبی بنیادین ندادهاند ،بلكه در ابتدا
تقاضاهاي ایشان همانند جریان فداییان اسالم ،متوجه انجام برخی اصالحات در سازمان سیاسی و
فرهنگی جامعه و جلوگیري از تخلفات شرعی و قانونی بوده است .بهعنوان نمونه ،امام(ره) در نامهاي به
محمدرضا پهلوي گوشزد میكند كه به اسداهلل علم در این بدعتی كه میخواهد به اسم انجمنهاي ایالتی
و والیتی انجام دهد ،تذكر دادم؛ و مفاسدش را گوشزد كردم اما توجه نكرد .و سپس ادامه میدهد كه:
اینجانب به حكم خیرخواهی براي ملت اسالم اعلیحضرت را متوجه میكنم به اینكه اطمینان نفرمایید
به عناصري كه با چاپلوسی و اظهار چاكري و خانه زادي ،میخواهند تمام كارهاي خالف دین و قانون را
كرده به اعلیحضرت نسبت دهند و قانون اساسی را كه ضامن ملیت و سلطنت است ،با تصویبنامه خائنانه
و غلط از اعتبار بیندازند تا نقشهها ي شوم دشمنان اسالم و ملت را عملی كنند .انتظار ملت مسلمان آن
است كه با امر اكید ،آقاي علم را ملزم فرمایید از قانون اسالم و قانون اساسی تبعیت كند و از جسارتی كه
به ساحت مقدس قرآن كریم نموده استغفار نماید و اال ناگزیرم در نامه سرگشاده به اعلیحضرت مطالب
دیگري را تذكر دهم .از خداوند تعالی استقالل ممالك اسالمی و حفظ آن را از آشوب مسالت مینمایم
(روحانی.)157-156 :1359 ،
بدیهی است كه رفتار سیاسی حضرت امام(ره) در جریان الیحه انجمنهاي ایالتی و والیتی در
چارچوب دولت مشروطه و نظارت عالیه علما قابل تفسیر است .در واقع ،نخستین فعالیتهاي امام(ره) ،در
خواست از حكومت براي اجراي احكام دینی بود .ادامه این جریان به نصیحت دولتمردان و فعالیت براي
اصالح چارچوب فكري حاكم منجر شد .اما سیر حوادث و وقایع ،امام(ره) را به این نتیجه رساند كه هدف
یاد شده ،اجباراً بدون تشكیل «حكومت اسالمی» تحقق نمییابد و الجرم ایشان در تلقی خود از حكومت
(حكومتمندي) تجدید نظر مینماید .از اینروست كه ایشان تدریجاً نهاد سلطنت را فاقد مشروعیت خواند و
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قانونی بودن آن را زیر سؤال میبرد .از اینجا به بعد است كه تفكر انقالبی امام(ره) بر خالف سنت تاریخی
گذشته خود از پیله و پوسته اصالح بیرون میآید و تا تغییر بنیادین و انقالبیِ اصل و اساس سلطنت از پاي
نمینشیند .این مطلب نشان میدهد كه تحول در تفكر انقالبی امام(ره) كامالً معلول تطورات حكومتمندي
در اندیشه سیاسی ایشان است .در تحلیل نهایی ،میتوان در خصوص تحلیل چرایی تطور انگاره حكومت
اسالمی به رویكرد نجف لك زایی تكیه كرد در نظرگاه امام خمینی(ره) ،دو روش را مطرح میكند:
به دو روش میتوان چرایی تحول اندیشه سیاسی حضرت امام را توضیح داد :یكی به طریق طبقهبندي
محتواي اندیشه سیاسی اسالم ،و استفاده از روش تحلیل گفتمانسازي در حوزه اندیشه سیاسی و دوم از
طریق فهم مكانیزم اجتهاد در مكتب شیعه و فضاي حاكم بر استنباط احكام اسالمی .طبق روش
«گفتمانسازي» تمامی محتواي اندیشه سیاسی اسالم را كه توسط متفكران مسلمان ارائه شده است،
میتوان در سه گفتمان قرار داد :گفتمان تغلّب ،گفتمان اصالح و گفتمان انقالب .تمامی اندیشههایی كه
در صدد توجیه نظامهاي سیاسی استبدادي بودهاند و براي آنها مشروعیتسازي میكردهاند ،تحت عنوان
گفتمان تغلّب قرار میگیرند .آن دسته اندیشهها كه در صدد بهبود بخشیدن به اوضاع سیاسی و اجتماعی
از طریق مسالمتآمیز و تدریجی بودهاند ،ذیل گفتمان اصالح قرار می گیرند .اما اندیشههایی كه سوداي
تعویض نظام سیاسی داشتهاند ،سازنده گفتمان انقالب میباشند .طبق اینروش ،اندیشه سیاسی امام
مركب از گفتمان اصالح و انقالب است» (لك زایی.)90 : 1378 ،
نتيجهگيری
نوآوري و بدیع بودن تفكر انقالبی امام خمینی(ره) در میان جریانات اسالم سیاسی دهه بیست ،كه از
نوعی سردرگمی و بیعملی سیاسی رنج میبردند 1در این نكته است كه ایشان كامالً بهگونه واقعگرایانه
با تحوالت زمانه خود برخورد میكنند؛ ایشان انگاره حكومت خود را بدیهی و الیتغیر نمیپندارند و بر
اساس شرایط و واقعیات جاري و ساري در جامعه ایرانی ،موضع اصالحی یا انقالبی خود را در قبال نظم و
نظام سیاسی حاكم تعیین و تقدیر می نمایند .بدینسان ،اگر مراحل تطور اندیشه سیاسی امام(ره) را بهطور
كامل در نظر بگیریم ،میبینیم كه برداشت او از «سیاست» و «برنامهریزي» براي انقالب ،گام به گام
تغییر میكند و پیچیده میشود این تغییر به حدي است كه از نظر برخی« ،تلقی امام از سیاست و
برنامهریزي» در پایان عمر در مقایسه با اوایل دوران مبارزاتی «دچار دگرگونی عظیم» شده است (نبوي،
 .)132-130 :1377در واقع ،بهنظر میرسد بر خالف جریان خالصی زاده كه بر تغییر افراد به جاي تغییر
ساختار عالقه نشان میدهد و در آن متوقف میماند؛ و نیز بر خالف جریان فداییان كه بر اجراي صرفِ
 .1نكته قابل ذكر آن است كه تفكر انقالبی در این مقطع دچار نوعی سردرگمی نسبی است .این تفكر انقالبی مبتنی بر حكومتمندي نسبتا مبهم و
دوگانه اي از یك سو با تكیه بر سنت فلسفه اسالمی بر تفكیك شكل و محتواي دولت تأكید میورزد و بقاي جامعه اسوالمی را در ذیول سولطنت،
میسر میانگارد (فراتی )151 :1385 ،و از سوي دیگر ،ذاتاً سلطنت را مغایر مصلحت مردم و به شدت عالقه مند بوه تحدیود و حتوی تغییور آن ،بوه
واسطه نهادي مدرن مثل مجلس شوراي ملی است (موسوي خمینی187-185 :1323 ،؛ .)222
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احكام اسالمی ولو به دست غیرفقیه بسنده میكند ،امام(ره) از همان ابتدا داراي تصور روشن و مشخصی
از ماهیت حكومت اسالمی است و بهدنبال جایگزینی نظام سكوالر سلطنتی با نظام و حكومت اسالمی
است.
از اینرو تفكر انقالبی امام(ره) همچون لوح ملفوفی است كه بهتدریج گشوده میشود و در واقع لوح
سفیدي است كه با توجه به تحوالت میدانی و واقعی در جامعه ایرانی ،بر روي آن خطوط انقالبی رادیكال
و شالوده شكنانه نوشته میشود .این مدعا بر اساس ترسیم و تببینی كه از حكومت اسالمی توسط امام(ره)
صورت میگیرد در مقایسه با سایر حكومتهاي موجود وضوح بیشتري مییابد در واقع تصور و تلقی
امام(ره) از حكومت كه میتوان آن را در چارچوب مفهوم حكومتمندي فوكویی مورد تأمل قرار داد،
بهعنوان زیربنا مشخصكننده نوع تفكر انقالبی امام(ره) ،بهعنوان روبنا ،باشد .بهنظر میرسد این تلقی
حكومت یا همان حكومتمندي امام(ه) فیالواقع ادامه همان تصور و تصویري است كه اصالحگرانی همانند
اسداهلل خرقانی از «راه سوم» پیشروي حكومتمندي ایرانی در دهه بیست باز نمود (جعفریان.)44: 1382 ،
این راه سوم نه استبداد را و حكومت مطلقه را میپسندد و نه بنا دارد مشروطه را بهعنوان حكومت بیقید
و شرط و فعال مایشاء مردم بپذیرد .در عوض راه سوم یا مسیر جدیدي كه مینمایاند حكومت غیر
استبدادي و مشروط و مقید بر یك سري قواعد اسالمی است و نه مشروط به رأي مردم به صرف مردمی
بودن آراء .به تعبیر ایشان:
حكومت اسالمی ،هیچ یك از انواع حكومتهاي موجود نیست .استبدادي و مطلقه نیست كه رئیس
دولت آن مستبد و خود رأي باشد .بلكه مشروطه است؛ البته نه مشروطه به معناي متعارف آن كه تصویب
قوانین تابع آراي اشخاص و اكثریت باشد .مشروطه از این جهت كه حكومتكنندگان در اجرا و اداره مقیّد
به یك مجموعه شرط هستند كه در قرآن كریم و سنت پیامبر معین گشته است .مجموعه شرط همان
احكام و قوانین اسالم است كه باید رعایت و اجرا شود و از این جهت ،حكومت اسالمی حكومت قانون
الهی بر مردم است (موسوي خمینی ،بیتا .)45 :
بهطور خالصه ،حكومت اسالمی در تصور اسالم سیاسی فقاهتی ،حكومتی است كه در آن قوانین
اسالمی با تصديگري و تولیت یك حاكم اسالمی (فقیه) اجرا گردد .لذا در چنین تصور و تلقیاي از
حكومت ،نمیتوان حتی به اجراي احكام اسالمی توسط غیرفقیه اكتفاء كرد و اساساً نظام اقتداري سلطنتی
از اساس غیردینی و غیراسالمی انگاشته میشود كه باید با یك انقالب مردمی و مبتنی بر آموزه قرآنی
«تغییر به دست خود مردم» 1تغییر یابد .این تلقی و تصور ،برخاسته و ملهَم از مبانی كالمی اسالمی در
خصوص حاكمیت انحصاري و مطلق خداوند است كه داراي حق وضع قوانین براي بشریت است .در چنین
نگاهی ،حكومت اسالمی عبارت است از حكومتی كه بتواند حكم و قانونی را كه منحصر به خداوند است،
اجرا بكند .بر این مبنا ،قانون اسالم با فرمان خدا بر همگان و از جمله بر دولت اسالمی حكومت تام دارد و
َّ َ ُ َ ِّ ُ َ َ ْ َ َّ ُ َ ِّ ْ
روا َما ب ُ
آنف ِس ِهم.
 .1این مضمون اشاره به بخشی از آیه یازدهم سوره رعد داردِ :ان هللا ال یغ ِیر ما ِبقو ٍم حتی یغ ِی
ِ
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همه افراد -از رسول اكرم(ص) گرفته تا خلفاي آن حضرت و دیگران -تا ابد تایع چنین قانونی هستند.
ایشان در بیان تلقی و تصور خود ،كه به زایش جدید فكري ایرانی در تحلیل و تلقی از حكومت انجامید،
تصریح میكند:
حكومت اسالمی ،نظامی است ملهم و منبعث از وحی الهی كه در تمام زمینهها از قانون الهی مدد
میگیرد و هیچیك از زمامداران و سرپرستان امور جامعه را حق استبداد رأي نیست .تمام برنامههایی كه
در زمینه زمامداري جامعه و شئون و لوازم آن براي رفع نیازهاي مردم به اجرا در میآید ،باید بر اساس
قوانین الهی باشد .این اصل كلی حتی در مورد اطاعت از زمامداران و متصدیان امر حكومت نیز جاري و
ساري است (موسوي خمینی.)4 : 1369 ،
بر همین بنیاد ،وي گاه حكومت اسالمی را حكومتی مشروطه میداند البته همانگونه كه گفته شد نه
آن مشروطهاي كه تجربه ناموفق و شكست آرمانهاي آن ،زمینه تحول حكومتمندي ایرانی را به سمت و
سوي نوعی حكومتمندي جدید مبتنی بر استبداد رقم بزند؛ این بدان معناست كه در تلقی امام(ره) از
حكومت ،حكومت كنندگان در اجرا و اداره ،مقیّد به شروطی هستند كه در قرآن كریم و سنت رسول
اكرم(ص) معین و مشخص شده است .این شروط ،همان احكام و قوانین اسالم است كه الجرم باید
رعایت و اجرا شود و ضمن اینكه راه را بر استبداد ،سلطنت و سایر مدلهاي غیرمردمی میبندد ،زمینه
اِعمال حاكمیت الهی بر روي زمین را نیز فراهم میكند .در یك كالم تصویر روشنی كه امام(ره) از ماهیت
حكومت اسالمی ارائه میدهد عبارت است از« :حكومت قانون الهی بر مردم»؛ چراكه از دیدگاه ایشان،
حكومت اسالمی ،هدفی گسترده تر از حكومتهاي معمول و مرسوم بشري دارد؛ بدین معنا كه افزون بر
تأمین مطلوب زندگی و نیازهاي مشروع مادي انسان ،به رشد معنوي و تربیت الهی او نیز میاندیشد
(مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی .)55 :1392 ،جدول ذیل میتواند حاوي یك گونهشناسی اولیه و
ساده شده از تفاوت انقالبی امام خمینی(ره) با رویكرد تحولخواهی دو جریان آیت اهلل خالصی زاده و
فداییان اسالم (نواب صفوي) بر اساس تلقیهاي متفاوت از حكومت مطلوب (حكومتمندي) باشد:

آیت اهلل خالصی زاده
جریان فداییان اسالم
(نواب صفوي)
امام خمینی(ره)

تصور از حكومت مطلوب

تفكر انقالبي متناسب با حكومتمندی

ساختار اقتداري بهره مند از حاكم
صالح(فقیه)
حكومت مجريِ احكام اسالمی و مانع
ترویج فساد اخالقی در جامعه
تطور از پذیرش سلطنت مجري احكام
فقهی؛ و سطنت مأذون از مجتهدین به
انگاره حكومت فقه و فقیه

اصالح و تغییر حاكم به جاي انقالب
علیه ساختار اقتدارگراي سلسله مراتبی
انتقام(روش ترور) علیه حاكمان در
صورت عدم اجراي احكام الهی
تحول از اصالح طلبی در چارچوب
ساختار تاریخی سلطنت به اقدام انقالبی
بنیادین علیه اصل و اساس سلطنت
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