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  چکیده مقاله
اصل این آموزه به انضمام طوالنی شـدن غیبـت امـام    . مذهب امامیه است هرئیسهاي  غیبت و انتظار فرج از آموزه

ترین مسأله آن اسـت کـه آیـا امامیـه      مهم. اي شبهات بر اندیشه سیاسی امامیه شده است برانگیزانندة پاره)  عج( زمان
بـه ایـن    امام خمینـی  .ر گونه فلسفه سیاسی استهکند یا آنکه منکر  در دورة غیبت از فلسفه سیاسی خاصی دفاع می

 15پاسخ قاطع ایشان، نه در دوران رهبري حکومت بلکه حتـی پـیش از شـروع نهضـت      و مسأله کامالً التفات داشتند
امامیـه   بـه عقیـده امـام خمینـی    . گـردد  بازمی ش 1323در سال  کشف اسرار، به زمان نگارش کتاب 42خرداد سال 

مخـالف اسـت و از فلسـفه سیاسـی امامـت دفـاع       ) طلبی حکومتی و هرج و مرج بی(اساساً با هرگونه تفکر آنارشیستی 
نـدارد بلکـه شـامل دوره غیبـت هـم       علیـه السـالم   فلسفه سیاسی امامت اختصاص به دوره حضـور معصـوم  . کند می
فقیـه برمبنـاي اصـل      والیـت . ناشی می شـود مامت مشروعیت والیت فقیه در دورة غیبت از فلسفه سیاسی ا. شود می

   . در دوره غیبت است» دولت انتظار«فقیه،  بنابراین، والیت. امامت، فلسفه سیاسی انتظار است
  

   .فقیه، فلسفه سیاسی امامت  امام زمان، غیبت، انتظار فرج، امام خمینی، والیت: واژگان کلیدي
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  مقدمه

  
مـا حکـومتی را مطلـوب    . کنـد  ، بحـث از حکومـت مطلـوب مـی    آن ساحت نظري و انتزاعیفلسفه سیاسی در . 1

حال وقتی حکومت مطلـوب را بـا سـاحت عـین و وضـع موجـود       . باشد و از هرگونه شرّ به دور باشد که خیردانیم  می
. دانـیم  کنـیم و یـا مطـابق بـا آن نمـی      مطابقت دهیم؛ وضع موجود را یا مصداقی از آن حکومـت مطلـوب تلقـی مـی    

هر عمـل سیاسـی یـا بـه قصـد تغییـر وضـع موجـود         «: اشتراوس، عمل سیاسی را بر همین اساس تفسیر کرده است
به عقیدة اشتراوس عمل سیاسی معطوف بـه معرفـت بـه    ) 1: 1387اشتراوس لئو،(» پذیرد یا با هدف حفظ آن صورت می

: همـان . (گذارد، فلسفۀ سیاسی اسـت  اختیار ما میزندگی خوب یا جامعۀ خوب است و آن دانشی که این معرفت را در 
فلسـفه سیاسـی    بـدون توانـد   زمان نمـی  ، با این حساب. بنابراین، فلسفه سیاسی معرفت به حکومت مطلوب است) 2

اي از زمان با تکیه بر فلسفه سیاسی به قصد حفظ یا تغییـر وضـع موجـود انجـام      زیرا عمل سیاسی در هر قطعه. باشد
اي از زمان فاقد فلسفه سیاسی باشـد؛ عمـل سیاسـی مبنـاي فلسـفی و عقیـدتی خـود را از دسـت          طعهاگر ق. شود می
در نتیجه، عمل سیاسیِ فاقد فلسفه سیاسی یا باید به فلسفه سیاسی عاریتی روي آورد یـا بایـد پـذیرا عقیـده     . دهد می

زیرا، اساساً، به دلیـل دوري گزیـدن   . هر دو فرض باطل است. باشد - اعتقاد به عدم ضرورت حکومت  –ها  تسآنارشی
جین همپتن، فلسفه سیاسـی را تـالش   . از عقیده آنارشیستی است که عمل سیاسی مبتنی بر فلسفه سیاسی شده است

وي چهار نظریـه رایـج در   . ها دانسته است معرفتی براي توجیه مشروعیت فرمانروایی سیاسی در مقابل قول آنارشیست
فصـل  : 1380همپتن جـین،  (. ها، مورد بررسی قرار داده است ان کنار زدن استدالل آنارشیستفلسفه سیاسی را از جهت تو

هـاي   از سویی، عمل سیاسی را مبتنی بر فلسفه سیاسی خاصی کرد و از سوي دیگر، پذیراي آمـوزه  توان، پس نمی )اول
سـی بـر مبنـاي فلسـفه سیاسـی      زیرا حاکمیـت سیا . اما بطالن فلسفه سیاسیِ عاریتی هم واضح است. آنارشیستی بود

فلسفه عاریتی از ذات اندیشـه سیاسـی حـاکم، ناشـی     . هاي آن متزلزل خواهد بود ماند و همواره پایه عاریتی پایدار نمی
تـوان عمـل    مضافاً اینکه هرگز، بـا فلسـفه عـاریتی نمـی    . افتد ي براي آن اتفاق نمیجدنشده است و در نتیجه اعتقاد 

عمل سیاسی لرزان قـادر بـه مبـارزه بـا قـدرت متصـلّب موجـود        . ضع موجود، تحریک کردسیاسی را به قصد تغییر و
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بایـد رهبـر انقالبـی بـه فلسـفه      . کنـد  اي روشن براي عمل سیاسی ترسـیم نمـی   ، آیندهیفلسفه سیاسی عاریت. نیست
عـاریتی چنـین جـزم    فلسفه سیاسی . جزم و ایمان راسخ داشته باشد تا قادر به بسیج سیاسی مردم شود  سیاسی مختار،

کند بنابراین، اگر التزام به جدایی عمل سیاسی از عقیـده آنارشیسـتی داریـم؛     و ایمان راسخ را از رهبر انقالبی دریغ می
تواند از فلسفه سیاسی عاري باشـد و البتـه بـا هـر فلسـفه       اي از زمان نمی هیچ قطعه. ناگزیر از فلسفه سیاسی هستیم

  . ي مختار باشد ی را توجیه کرد بلکه باید عمل سیاسی منبعث از ذات اندیشهتوان عمل سیاس سیاسی هم نمی
امامیه با هرگونه آموزه و عقیده آنارشیستی مخالف است و عمل سیاسی معطوف به چنین اعتقادي را نامشـروع  . 2

ن کـریم داللـت بـر    آیـات زیـادي از قـرآ   . دانـد  زیرا امامت و والیت را رکن اسالم مـی . داند و خالف تعالیم اسالم می
نقـل   ذیل پانصد و بیست و یک آیه، روایـات زیـادي از معصـومین   ) ق1107م (مرحوم بحرانی . والیت و امامت دارد

 ).ق1428االمامیـۀ،  حسینی بحرانی سیدهاشم، الهدایۀ القرانیۀ الی : ك.ر(. کرده بر داللت این آیات بر اصل والیت و فروعات آن
. اهللا ناصـر مکـارم شـیرازي اشـاره کـرد      ◌ٔ تألیف آیـه » آیات والیت در قرآن«وان به کتاب ت الوالیۀ و از معاصرین می

در بخش اصـول اعتقـادات، کتـابی بـا     ) ق329م (هاي روایی امامیه، مانند الکافی تألیف محمد بن یعقوب کلینی  باکت
م امامت و وجود حجـت خـدا در   در این کتاب، ذیل ابواب مختلف، روایات زیادي بر لزو. دارند» ◌ٔ کتاب الحجه«عنوان 

پرسـد کـه آیـا     مـی  از امـام صـادق  ) حسین بن أبی العـالء (از جمله روایات آن است که راوي . روي زمین آمده است
و بـاز از امـام    )1ح/1/178: ق1405کلینـی محمـد بـن یعقـوب،     (. خیـر : فرماید ممکن است در زمین امام نباشد؟ حضرت می

ه پیوسته براي خداوند در روي زمین حجتی است کـه حـالل و حـرام خداونـد را بـه      روایت شده ک علیه السالم صادق
ال ع عن أبی عبدهللا«: مردم بفهماند و مردم را به سـوي راه خـدا فراخوانـد    ا زالت األرض اّال و  فیھا : ق م

ی سبیل هللا اس ال دعوا الن علیـه   و بـاز از امـام صـادق    ).3ح/1/178: همـان ( »الحجة، یُعرِّف الحالل و الحرام و ی
علیـه   عن ابی عبدهللا: روایت شده که خدا بزرگوارتر و واالتر است از این که زمین را بی امـام عـادل وانهـد    السالم
ام عادل: قال السالم علمـاي امامیـه بـه     ).6ح/1/178: همـان ( »إّن هللا أجلُّ و أعظم من أن یترک األرض بغیر ام

چنانکـه سـید   . انـد  شان بحث از ضرورت و وجوب امامت بـه تفصـیل آورده   هاي کالمی در کتاب پیروي از معصومین
االمامۀ و الذخیرة، درباره وجـوب امامـت بحـث     فی سنگ الشافی در دو کتاب گران) ق436- 355(الهدي  مرتضی علم
د محمدمهـدي  تـألیف آیـت اهللا سـی   » حاکمیت در اسـالم «توان به کتاب  می هشیع از میان علماي معاصر. کرده است

. به هر روي، وجـوب و ضـرورت وجـود امـام در هـر عصـري از مسـلّمات امامیـه اسـت         . موسوي خلخالی اشاره کرد
حکومت، امـر ضـروري جامعـه اسـت     . کند ماند که امامیه از فلسفه سیاسی معینی دفاع می بنابراین، تردیدي باقی نمی

  . است ولی نه هر نوع حکومتی بلکه شکل خاصی از حکومت، مطلوب
هـیچ  . کند و آن است که زمان فاقـد فلسـفه سیاسـی نیسـت     مقدمه دومِ گفته شده قاعده کلی مهمی را بازگو می

چنـان کـه   . گریزي از والیت ندارنـد  جوامع. اي از زمان وجود ندارد که فلسفه سیاسی در آن ضرورت نداشته باشد قطعه
ھ الب«: روایـت شـده   علیـه السـالم   از حضرت وصی علـی  ّ ھ و إن اجٍر یعمل فی إمَرت َو ف رٍّ أ ٍر ب اس من امی د للن

َجل و یُجَمُع بھ اَلفی رو یستمتع فیھا الکاف. المؤمن ِّغ هللا فیھا األ َل بُل یقاتلو  ئو یُب ھ السُّ أمن ب ُدوُّ و ت ھ الع  ب
اجلو یُؤخُذ بھ  مـردم را حـاکمی بایـد نیکوکـار یـا       »رلضعیف من القوی حتی یستریَح بھ بَرُّ و یُستراَح من ف
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ر بهرة خود برد، تا آنگاه که وعدة حـق سـر رسـد و مـدت     فدر حکومت او مرد با ایمان کار خویش کند، و کا اتکار،  تبه
انی را فراهم آورند و با دشمنان پیکار کننـد و راههـا را ایمـن سـازند و بـه      ویددر سایۀ حکومت او مال . هر دو در رسد
. انـد مکـار در امـان    ار روز به آسودگی به شب رساند، و از گزنـد تبـه  کردناتوان را از توانا بستانند، تا نیکونیروي او حق 

هیچ زمانی نیست که حکومت ضرورت نداشته باشـد حتـی اگـر آن فرمـانروا      )40/39خ: 1372البالغه، ترجمه شهیدي،  نهج(
کنـد؛ پـس بایـد دسـت از فلسـفه       جر بر مـا حکومـت مـی   توان گفت اکنون که فرمانروایی فا نمی. فاجر و فاسق باشد

ایـن   علیـه السـالم   از قضا، امیرالمـؤمنین علـی  . رو آورد) عدم ضرورت حکومت(سیاسی شست و به عقیده آنارشیستی 
آنـان در ایـن   . کردنـد  خوارج مردم را به عدم ضـرورت حکومـت دعـوت مـی    . سخنان را برابر گفته خوارج ابراز داشتند

راد «: فرمایـد  میعلیه السالم  کردند که امام علی اي استفاده می ي حق  از سخن و آموزه فراخوان سیاسی کلمة حق ی
سخنی اسـت حـق کـه بـدان بـاطلی را       »بھا الباطل نعم انھ الحکم اّال  و لیکن ھُؤالِء یقولون الإمرةَ اال 

خـوارج بـا   ) همـان . (ی را، جـز خـدا روا نیسـت   لیکن اینان گوینـد فرمـانروای    جز از آن خدا نیست، خواهند، آري حکم،
در حالی که هیچ زمـانی  . کنند نفی حکومت را استنتاج می ؛» حاکمیت از آن خداوند است«گیري از آموزه درست  بهره

باید حاکم ظـالم را نفـی   . حتی اگر ظالمی از روي زور و غلبه بر مردم حکومت کند. نیست که گریزي از حکومت باشد
    .حکومت راکرد، نه اصل 

قرآن کریم خطاب به مـؤمنین امـر کـرده تنهـا از      1.آموزه غیبت و انتظار فرج، جزء اصول اعتقادي امامیه است. 3
چنـین عملـی از   . شان بـه خـدا و رسـول رجـوع کننـد      األمر اطاعت کنند و باید براي حلّ منازعات خدا و رسول و اولی

َُّھا یَا﴿: افتد اتفاق میسوي آنان که به خدا و روز جزاء ایمان دارند،  ی َ ِذینَ  أ َّ وا ال ُ َِطیُعوا آَمن َ  أ َِطیُعوا وَ  هللاَّ ُسولَ  أ  وَ  الرَّ
ُولِي ْنُکمْ  اْألَْمرِ  أ ِنْ  ِم إ َ اَزْعتُمْ  ف َ ي تَن ِ ُ  ءٍ  َشيْ  ف ُردُّوه َ ى ف َ ِل ِ  إ ُسولِ  وَ  هللاَّ ِنْ  الرَّ ونَ  ُکْنتُمْ  إ ُ ِ  تُْؤِمن َّ ا ِ ْومِ  وَ  ب َ  اْآلِخرِ  اْلی
لِکَ  َْحَسنُ  وَ  َخیْرٌ  ذٰ ِْویالً  أ أ از سـوي خداونـد بـراي مقـام      صلی اهللا علیه و آله طور که رسول خدا همان). 59: نساء( ﴾تَ

در سورة مائده بعد از بیان والیـت خـدا و   . امامت و والیت انتصاب شده است؛ جانشینان ایشان نیز به نصب الهی است
ََّما﴿: دهنـد  دارد و در حال رکوع زکات می رسول، گفته شده از میان مؤمنین کسی والیت بر شما دارد که نماز بپا می ِن  إ

ُُّکمُ  ِی ُ  َول ُ  وَ  هللاَّ ُھ َِّذینَ  وَ  َرُسول َِّذینَ  آَمنُوا ال ِیُمونَ  ال َ  یُق الَة َ  یُْؤتُونَ  وَ  الصَّ اة َک مْ  وَ  الزَّ اغلـب  ) 55: مائـده ( ﴾ َراِکُعونَ  ُھ
  ). 75: 1382مکارم شیرازي ناصر، : ك.ر(. اند ذکر کرده علیه السالم مفسرین شأن نزول این آیۀ شریفه را در مورد علی

 در امامـت علـی  ) صلی اهللا علیه و آله(نصوص از پیغمبر اکرم «: بارة جانشینان رسول اهللا گویدطباطبایی در عالمه
که امام اول است وارد شده است و همچنین نصوص قطعی از پیغمبر اکرم ص و علـی ع در امامـت امـام     علیه السالم

مقتضاي این نصـوص، ائمـه اسـالم     به. اند دوم و همین ترتیب گذشتگان ائمه به امامت آیندگانشان نص قطعی نموده
امام دوازدهم، حضرت مهدي عج اهللا تعـالی علیـه  پـس از     )188: 1362طباطبایی، سیدمحمدحسین، (» باشند دوازده تن می

، در سـال دویسـت و شصـت هجـري قمـري بـه امامـت        علیه السالم  شهادت امام یازدهم، حسن بن علی عسکري

                                                             
الثاقـب؛ صـافی    نجـم شیخ طوسی، کتاب الغیبۀ؛ نعمانی ابن ابی زینب، الغیبۀ؛ طبري نوري میرزاحسـین،  : براي آگاهی از اصل اعتقادي غیبت رجوع کنید به.  1
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آن حضرت دو دوره غیبت دارند که به غیبـت صـغري و غیبـت    . شوند ولی به امر خداوند غیبت اختیار کرد منصوب می
شـیعیان در ایـن دوره از طریـق    . غیبت اول در سال سیصد و بیست و نه قمري خاتمه یافت. کبري شهرت یافته است

اما غیبت کبري از پایـان دوره غیبـت صـغري    . دندبا آن حضرت در ارتباط بو –چهار ثقه و امین ایشان  –نواب خاص 
عالمه طباطبایی گوید پیغمبر اکـرم ص در حـدیث متفـق علیـه     . آغاز شده و هنوز تا وقت معلوم نزد خداوند ادامه دارد

کند تا مهدي از فرزنـدان مـن ظهـور نمـوده،      اگر نمانده باشد از دنیا مگر یک روز، خدا آن روز را دراز می«: فرمایند می
به نقـل از کتـاب    220: 1362طباطبایی سیدمحمدحسین، ( 1»دنیا را پر از عدل و داد کند، چنان که از ظلم و جور پر شده باشد

سفارش زیاد به انتظـار فـرج حضـرت حجـت عـج در دوره غیبـت شـده         از حضرات معصومین ).271فصول المهمۀ، ص
پنجاه و پنج ؛روایات زیادي در ثواب انتظار فـرج حضـرت    ، بابالدین و تمام النعمه کمام شیخ صدوق در کتاب . است

افضل اعمال «: فرمایـد  صلی اهللا علیه و آلـه کـه مـی    از جمله روایتی است از رسول اهللا. حجت عج نقل کرده است
و نیز از امیرالمـؤمنین علـی علیـه السـالم روایـت       )3ح/2/644: 1363صدوق، ( »لّ عّز و ج اُّمتی انتظار الفرج من هللا

منتظر امر ما مانند کسـی اسـت کـه در خـون غلطیـده       »ی سبیل هللاف االمنتظر ألمرنا کالمتشّحط ب«: شده که
  2).6ح/2/645: همان(باشد در راه خداوند 

  
  

  طرح مسأله
توانسته در طول تاریخ اسالم، حیـات سیاسـی شـکوهمندي را تجربـه      امامت با فلسفۀ سیاسی قیم و محکم تشیع

با وصف این، ممکن است آموزه غیبت و انتظار فرج که آن هم جزیی از اندیشه کالمی تشیع است، تـوهم تردیـد   . کند
د و جمـع  دو یکی را انتخاب کـر  این به طوري که گفته شود باید از میان. و اخالل در فلسفه سیاسی امامیه ایجاد کند
  . میان فلسفه سیاسی و غیبت ناممکن است

حکومـت بـراي جوامـع بشـري     . اي از زمـان فاقـد امـام نیسـت     تر بیان گردید که از نظر امامیه، هیچ قطعـه  پیش
اي از  از سـوي دیگـر، دوره غیبـت قطعـه    . توان زمانی را فاقد فلسفه سیاسی تصور کـرد  نمی. ضرورت همیشگی است

پس بـا غیبـت، انشـقاقی در زمـان اتفـاق افتـاده       . کند حاضر نیست و بر مردم حکومت نمیزمان است که حجت خدا 
فلسـفه سیاسـی در    نتوان فقدا ین انشقاق در زمان میاآیا با . زمان به دو دوره حضور و غیبت تقسیم شده است. است

سیاسـی بـراي همـه     ، نه فلسـفه دانستعصر غیبت را نتیجه گرفت و فلسفه سیاسی امامت را اختصاصی عصر حضور
کنـد و مـانع از    آیا آموزه غیبت، ضرورت امامت را محدود به عصر حضور حجـت خـدا در میـان مـردم نمـی     . ها دوران

در ظاهر امر، فلسفه سیاسی امامت با آمـوزه غیبـت و انتظـار فـرج قابـل جمـع       . شود جریان امامت در دورة غیبت نمی
                                                             

1  .عبداهللا بن مسعود قال، قال النبی :عثَ فیه رجالً من امبحتی ی لَ اهللاُ ذلک الیوملَطو واحد واطی اسمه ا ی و من اهلتلو لم یبق من الدنیا الّا یومسمی بیتی ی

 .ء األرض قسطاً و عدالً لما ملئَت جوراً و ظلماًالیمع

 . 1/351: 1388صافی گلپایگانی لطف اهللا، امامت و مهدویت، : براي آگاهی از بحث قرآنی پیرامون انتظار فرج رجوع کنید به .  2
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کند ولی انتظار فرج همگـان را بـه سـکوت و     ییر حاکمیت سیاسی میزیرا فلسفه سیاسی، دعوت به حفظ یا تغ. نیست
. ممکن است چنین توهمی با برخـی روایـات انتظـار تقویـت شـود     . خواند عدم اقدام علیه یا له حاکمیت سیاسی فرامی

ال علیـه السـالم   عن ابی عبدهللا: کرده استنقل علیه السالم  مانند روایتی که نعمانی از امام صادق ھ ق ّ وا « :أن ُّ کف
اًء  ة و ق زال الزیدی دا و یصیب العامھ و ال ت ھ أب ٌر تخّصون ب ألسنتکم و ألزموا بیوتکم، فأنّھ الیصیبکم أم

گیرتـان   هایتان بنشینید که هرگز کاري که مخصوص شـما باشـد دامـن    هایتان را نگاه دارید و در خانه زبان »لکم أبدا
  .)28: 1390نعمانی ابن ابی زینب، (. ا باشندر شمپنشود بلکه همگانی باشد و همواره زیدیه س

گروهـی  . استه توهم عدم اجتماع فلسفه سیاسی امامت و آموزه انتظار فرج و انشقاق زمان براي برخی جدي بود 
الظـاهر چنـین    برخـی علـی  . انـد  داده) انتظار فرج  یافلسفه سیاسی (حکم به ضرورت انتخاب یکی از دو طرف تعارض 

انـد و   اما گروه دیگر حتی انتخاب خـود را نیـز کـرده   . کنند این انتخاب اتفاق افتاده است اند بلکه تصور می حکم نکرده
هـاي   گفتهدرتوان  اي از گروه اول را می نمونه. اند ي غیبت فراخوانده شیعیان را به گذار از فلسفه سیاسی امامت در دوره

روحانیـت بـا چنـین    «: آید به عقیده وي فعالیت سیاسی روحانیت با انتظار فرج جور در نمی. سراغ گرفتاحمد  آل جالل
» کـرده  شـرکت مـی  ) ملی شـدن نفـت   - مشروطه - اکوبتن(هاي اجتماعی  کرده است که در نهضت اعتقادي اشتباه می

روحانیـت یـا بایـد در    «: آل احمد روحانیت را به ضرورت تعیین تکلیف دعوت کرده است. )327: 1386احمد سیدجالل،  آل(
ها شرکت کند یا اگر به اصالت این اصل اعتقادي بـاقی اسـت از    این اصل اعتقادي تجدیدنظر کند و سپس در نهضت

از روحانیـت ماننـد میـرزاي     احمد بزرگـان  آل از نظر. )328: همان(... ها خودداري کند شرکت در امور اجتماعی و نهضت
انـد،   شـرکت کـرده  ) 42خـرداد   15تنباکو، ملی شدن نفت و (هاي اخیر  شیرازي و کاشانی و امام خمینی که در نهضت

شـدن را سـپري    عرفـی تـر فراینـدي از    به عبارت دیگر، آنان پیش. اند هاي دینی بوده فارغ از انتظار فرج و دیگر آموزه
اعتنا به حکـم   همه این بزرگان که برشمردم بی«: با چنین اعتقادي وارد سیاست شوند: ود کهکرده بودند و الّا ممکن نب

فکرانـه   ها با یک فتوا یعنی با یک رأي روشـن  هیچ تسلیم قضا و قدري یا براي نفی همه آن انتظار فرج و بی ازل و بی
هـاي بشـري    بري جماعت مردم را در دستاند که راه مبارزه اجتماعی است و به این قصد که ره قدم در راهی گذاشته

» خود بگیرند و ممانعت کنند از تضییع حقوق ملتی که نه به بالي آسمانی بلکه بـه بـالي زمینـی دچـار شـده اسـت      
  . )332: همان(

اما گروه دوم از مطالعه تحول مفهوم دولت و فقه الحکومۀ در اندیشه فقیهان معاصر به ایـن نتیجـه رسـیده اسـت     
این انشـقاق فکـري در نهضـت    . آموزه غیبت، فقیهان امامی را به دو گروه برجسته تفکیک کرده است که جدي بودن

خـواه و   بـه طـوري کـه دو گـرایش فقهـی مشـروطه      . به شکل آشـکار نمایـان گشـته اسـت    ) ش1285(مشروطیت 
حضور و عصـر غیبـت   فقه سیاسی شیعه بر تفکیک بین دوران «به زعم اینان، . خواه، مولود همین اتفاق است مشروعه
بحث در باب نظام سیاسی در دورة غیبت همواره موجب اختالف انظـار و پیـدایی مکاتـب    «و » استوار استع  معصوم

/ این برداشت به دلیل برجسـته کـردن   . )93: 1391د، ورحی دایف(» مختلف فقه سیاسی، به ویژه در دورة جدید شده است
مه امامیه در دورة غیبت را بـه دور از فلسـفه سیاسـی امامـت تحلیـل      دیدن تفکیک حضور و غیبت، تحول فقه الحکو

از این رو، فقـه سیاسـی   . زیرا عصمت که شرط اصلی فلسفه سیاسی امامت است، در دورة غیبت موجود نیست. کند می
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تصـمیم  . )93:همـان (...نهد را به عهدة خود او وا می ع تصمیم در شاکلۀ نظام سیاسی در شرایط حضور معصوم«هرگونه 
زیـرا  . اما در دورة غیبت، فقه الحکومۀ مبتنی بر نظام امامـت نیسـت  . همه بر نظام امامت، استوار بوده است معصومین

غیبت توجیهی براي تعطیلی احکام شریعت، به ویژه احکام سیاسی که قلمـرو فقـه    در اینجا،. شرط عصمت مفقود است
مشـروط بـه   ) مثـل جهـاد و ابتـدایی   (هـا   شوند که تحقق آن یق میفقط آن دسته از احکام تعل. شود سیاسی است، نمی

پس فقه الحکومه براي اسـتمرار خـود   . هیچ فقیهی فتوا به تعطیلی شریعت نداده است. است ع حضور شخص معصوم
اختالف انظار و پیدایی مکاتب مختلف فقه سیاسی از بحـث در بـاب   . در دورة غیبت به نظام سیاسی جایگزین نیاز دارد

البته شـدت ایـن اخـتالف انظـار مربـوط بـه دوران جدیـد         )94: همان(. ظام سیاسی در دورة غیبت به وجود آمده استن
. فقه سیاسی از آغاز غیبت تا عصر مشروطه عمدة مبتنی بر نظام سلطانی یا فلسفه سیاسی سـلطنت بـوده اسـت   . است

از اندیشـه نظـام سـلطانی و در غلطیـدن در نظـام       اما از یک قرن پیش به این سو، فقه سیاسی در حال فاصله گرفتن
  : سیاسی جدید است

بیش از یک . کنند مالحظات تاریخی به روشنی از دگرگونی گسترده در احکام فقه سیاسی حکایت می
مباحث فقهی سیاسی مبتنی بر نظم سلطانی گذشته جاي خود را به احکام و مفاهیم جدیدي .قرن است 

: 1391فیرحی داود، (.شوند رن دارند و از عناصر و لوازم قطعی دولت جدید محسوب میاند که خاستگاه مد سپرده
195(  

برداشت یاد شده تغییرات گسترده فقه سیاسی در دوره جدید را تنها با فرض فقدان فلسفه سیاسـی امامـت تحلیـل    
شناسـی اسـتنباط    منـابع و روش «اي،  کند بلکه این نکته را نیز در نظر دارد که با وجـود چنـین تغییـرات گسـترده     نمی

لـیکن ایـن اعتبـار سـنتی     . )195:همـان ( انـد،  احکام فقه سیاسی همچنان اعتبار سنتی خود را، کم و بیش، حفـظ کـرده  
برآینـد ایـن دو   . کنـد  بلکه در این دگرگونی نهایتاً اخالل ایجـاد مـی  . را پر کند) عصمت(تواند خالء لنگرگاه ثابت  نمی

بـه  . گیـري دولـت جدیـد اسـت     مفروض، برداشت سرگردانی فقه سیاسی امامیه در شرایط مدرن شدن جامعه و شکل
هاي مختلفی در تحلیل وضعیت جدید فقه سیاسی ارایه شده که برخی بـر منطـق    زعم صاحبان چنین برداشتی، تبیین

. انـد  و روش فقه استوار است و برخی از منطق درونی عبور کرده و به روانشناسی و تجربیات متفاوت فقیهـان رو آورده 
ـ ثتم/ ه ولی راهی که این برداشت پیشنهاد کرده با تکیه بر منطـق درونـی فقـه، عبـارت از نظریـه اسـتعار       در فقـه   لی

نمایـد کـه بسـیاري از تحـوالت در فقـه سیاسـی معاصـر ناشـی از دگردیسـی در           چنین به نظـر مـی  «: سیاسی است
  ) 196: همان( .»است] ي فقه سیاسی[ها هاي پشتیبان این نظریه  استعاره

عی به نظر رسـد زیـرا   طبی، شاید، با چنین برداشتی از ماهیت فقه سیاسی در عصر غیبت، رسیدن به نظریه استعاره 
براي پایدار ماندن گریزي از به عاریـت گـرفتن از بخـش دیگـر     ) عصمت(فقه سیاسی در شرایط فقدان لنگرگاه ثابت 

در ایـن معادلـه،   «: اگر فقه عمومی را مبتنی و متکی بر فقه خصوصـی بـدانیم    به ویژه،. نداردفقه؛ یعنی فقه خصوصی 
دهـد تـا بـه     میع فقه سیاسی احکام خود را به مثابه مجهول به آن ارجا  احکام فقه خصوصی همان معلومی است که

هـاي   توان گفت کـه اسـتعاره   بدین سان می. طور استعاري از تجربۀ حقوق خصوصی در حوزة فقه سیاسی یاري جوید
  )197: همان( .»شوند فقه سیاسی در حوزه خصوصی ساخته و تولید می
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اور است که فقیهان امامیه در زمان غیبت، بـه ویـژه در دوره مـدرن شـدن و     به هر روي، دیدگاه یاد شده بر این ب
غیبـت،  . انتخاب مبتنی بر دوگانه حضـور و غیبـت اسـت   . اند دست به انتخاب زده) عصر مشروطه(تأسیس دولت جدید 

سـی بـه دو   اند ولی براي پایداري فقـه سیا  در نتیجه از فلسفه سیاسی امامت فاصله گرفته. شرایط فقدان عصمت است
، )خـواه  مشـروعه (فقیهان موافق با حفظ وضع سیاسی موجود . اند گروه موافق و مخالف حفظ وضع موجود  تقسیم شده

) نظـام سـلطانی  (یعنی بر همان جایگزین سنتی فلسفه سیاسی امامت در آغاز غیبـت  . مدافع نظام سلطانی باقی ماندند
انـد و راه نجـات از    روي خوش به دولت و نهادهاي مدرن نشـان داده  )خواه مشروطه(اما فقیهان مخالف . وفادار ماندند

بـا وصـف   . بدین ترتیب، نظام سلطانی را از قلمرو و فقه سیاسی کنار گذاشـتند . اند استبداد را در همین دگرگونی دانسته
  . این، به فلسفه سیاسی امامت هم بازنگشتند

 –به باور این گروه، اندیشه سیاسـی شـیعه در عصـر غیبـت      .گفته شد در مسأله غیبت، گروه سومی نیز وجود دارد
زیرا فلسـفه سیاسـی امامـت بـه دورة حضـور      . به ویژه در دورة نوگرایی  گریزي از انتخاب فلسفه سیاسی عرفی ندارد

هـاي    از فلسـفه  بایـد یکـی   ور شود؛  معصوم اختصاص دارد و فقه سیاسی شیعه، اگر نخواهد در تفکر آنارشیستی غوطه
یا والیت معنوي و والیـت   يمطابق این برداشت، والیت در تشیع به دو معناي باطنی و ظاهر. برگزینداسی مدرن سی

به خالف والیت معنـوي کـه   . امامت همان والیت سیاسی است و مقتضاي قاعده لطف است. شود سیاسی تقسیم می
این نظریه سیاسی شـیعه بـا غیبـت    . ت استبنابراین، تئوري سیاسی شیعه امام. براي تحقق محتاج قاعده لطف نیست

زیـرا در زمـان امـام غائـب، ریاسـت ظـاهري       . )273: 1379سروش، عبدالکریم، (دچار مشکل شده است  عج امام دوازدهم
توان لـزوم وجـود و نحـوة     پس با قاعده لطف و نظریه امامت نمی. با غیبت امام، نظریه امامت منتفی است. وجود ندارد

تـر شـدن    ضرورت نظریه بـدیل بـا طـوالنی   . غائب را تبیین کرد و باید از نظریه دیگري استفاده کردگري امام  هدایت
بدین ترتیب، امامت در دورة غیبت از معناي والیت ظاهري و سیاسـی بـه   . )274: همان(دورة غیبت، بیشتر احساس شد 

ریاسـت  (ي خـالء فلسـفه سیاسـی امامـت     توان با والیت معنـو  حال، آیا می. والیت معنوي و باطنی، تغییر کرده است
این گروه با وحشتناك و خطرنـاك  . یعنی نظریه سیاسی شیعه از امامت به والیت معنوي تغییر کند. را پر کرد) سیاسی

  : خواند چنین تغییري، راه حل دیگري را پیشنهاد کرده است و آن پیروي از راه حل عرفی است
و امروزه تئـوري عقالیـی   . ید مثل سایر عقالء فکري عقالیی براي ادارة جامعه خود بکنندبنابراین، در این شرایط شیعیان هم با

فرد منتخب، دیگر معصوم یا افضل خالیق نیست، قاعدة لطـف و منصـوبیت     در این نظریه،. عبارت است از مراجعۀ به آراء مردم
ممکن اسـت حـاکم، افضـل     مسلمانان مدخلیت دارد، و معرفی شدن از ناحیۀ پیامبر هم جایی ندارد، فقط مالحظۀ مصالح جامعۀ

  )280: همان(و چه باك . خلق یا ولی خدا نباشد

آیا آموزة غیبت موجب فاصله گرفتن فقـه سیاسـی   . شرح سه دیدگاه یاد شده براي نشان دادن اهمیت مسأله است
اید سراغ فلسفه سیاسـی جـایگزین   به طوري که براي ماندگاري فقه سیاسی، ب. شود امامیه از فلسفه سیاسی امامت می

بود یا آن که انشقاق فکري اتفاق نیافتاده است و امامت همچنان فلسفه سیاسی فقه سیاسی امامیه اسـت و همچـون   
آنچـه مسـلم اسـت، سـه     . کنـد  هاي جدیدي را بـاز مـی   گذشته به تأثیرات خو در حوزه سیاست ادامه خواهد داد و افق
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وجـه  . تابـد  هایی را برنمی اندیشه امامیه ندارد و منطق درونی فقه امامی چنین راه حل نظریه یاد شده هیچ جایگاهی در
در حالی که فقه سیاسی امامیه دوگانـۀ امامـت و   . مشترك هر سه دیدگاه در پذیرش اصل مسأله و استقبال از آن است

لـذا  . آن کـه بـه اسـتقبال آن رفـت     کند که باید تعارض ظاهري آن را حل کرد، نه اي نگاه می غیبت را به مثابه مسأله
هاي دینی وارد صحنه سیاسـت   در این میان، گروهی که با انگیزه. اند آمده پاسخ به این مسأله بر دعلماي امامیه در صد

از . اسـت  )ره( تـرین آنـان، امـام خمینـی     برجسـته . انـد  اند، بیش از دیگران، خود را ملزم به حل این مسأله دانسـته  شده
هاي ایشان کامالً آشکار است که پاسخ به این مسأله به منظـور بسـیج سیاسـی نیروهـاي مـذهبی،       گفتهفرمایشات و 

 . گردد، بازخوانی  به این مسأله مهم ) ره(پاسخ امام خمینی شود از این رو، در ادامه تالش می. مهم است

  التفات علما به مساله
االعتقـاد موجـب تزلـزل     ایمان و ضعیف شیعیان سستبه دلیل طوالنی شدن آن همواره براي  عجغیبت امام عصر

رو، علمـاي   از ایـن  . فکري و تردید شده است و براي مخالفین موجب طعن و ایراد بر مذهب حقه جعفري بوده اسـت 
همـه بزرگـان   . انـد  امامیه از همان اوایل غیبت در صدد تقویت باور و رفع تردید شیعیان و رد مطاعن مخالفین برآمـده 

چنانکـه محمـد بـن    . انـد  گونه گفته شان همین اند، در پیشگفتار غرض درباره غیبت، آثار ماندگاري تألیف کرده شیعه که
النعمـۀ و شـیخ    الـدین و تمـام   و شـیخ صـدوق در کمـال    –معروف به غیبت نعمـانی   –ابراهیم نعمانی در کتاب الغیبۀ 

همـه ایـن حضـرات، ایـن     . انـد  وزة غیبت بیان کـرده طوسی در کتاب الغیبه، غرض از تألیف را دفع شبهات پیرامون آم
ل از ائمـه  وو در بـین روایـات منقـ   «: نعمانی در پیشگفتار کتـاب خـود گویـد   . اند اقدام را به مثابه تکلیف مصرح دانسته

اي از دانش عطا فرمـوده و برآنچـه کـه دیگـران را      اند کسی را که خداوند بهره به این برخوردیم که امر کرده راستین
به اینکه آنچه را بر برادران دینی او مشتبه گشته برایشـان روشـن کنـد    ) مأمور است(رگز بدان راه نیست آگاه ساخته ه

ها آنان را به راه راست و درست هدایت کند و از وراي تردید و دودلـی بـه سـوي روشـنایی      ها و حیرت و در سرگردانی
. دغدعه دفع شبهات از آموزه غیبت تا بـه امـروز ادامـه دارد   ). 34: 1390نعمانی محمد بن ابراهیم، (» یقین بیرون کشد

مـدرن و سـکوالر شـدن    (زیرا وضعیت جدید جهـان اسـالم   . لیکن اهمیت موضوع در روزگار اخیر دوچندان شده است
علماي امامیه در ایران و عراق را بیش از گذشته وادار به حضـور فعـال در عرصـه سیاسـت و جامعـه      ) ها ملت –دولت 

پاسـخ عـام همـه بزرگـانِ وارد در     . انـد  در نتیجه، این گروه از علما خود را بیش از دیگران مکلّـف دانسـته  . ده استکر
صحنه سیاسی آن است که این ورود مقتضاي آموزه غیبت است و هیچ تمایزي میان فلسفه سیاسـی امامـت و غیبـت    

بر اعمال مسلمین، بـه ویـژه شـیعیان، حاضـر و      راعج ، امام عصر)ق1313- 1234(میرزاي شیرازي بزرگ . وجود ندارد
وم استعمال «: است که اینگونه فتواي تحـریم تنبـاکو را صـادر کردنـد      ناظر دانسته رحیم؛ الی رحمن ال بسم هللا ال

اصفهانی کربالیـی، شـیخ حسـن،    ( »السالم است تنباکو و توتون بأی نَحٍو کان در حکم محاربھ با امام زمان علیھ
1377 :118 .(  

رغـم غیبـت آن حضـرت     علـی  - عج رفت که به امام زمان نهضتی سیاسی به شمار می، تحریم تنباکو در آن دوره 
به دلیل سیاسی بودن فتواي میرزاي بزرگ است کـه ابـراهیم تیمـوري، نویسـنده کتـاب تحـریم       . پیوند خورده بود –
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ن باوري در میان تمـام عالمـان دینـی معاصـر     چنی. نامیده است» اولین مقاومت منفی در ایران«تنباکو، این نهضت را 
 ترین شکل آن در سیره سیاسی امـام خمینـی   اما برجسته. شود که هر یک به نحوي وارد سیاست شده بودند؛ دیده می

ترین مرجع دینی است که تمام قد وارد عرصه سیاست شـد و نهضـتی مردمـی بـه راه      زیرا ایشان بزرگ. شود دیده می
  . هاي ایشان به مسأله غیبت روشنگرانه است از این رو، پاسخ. سی اسالمی برپا کردانداخت و نظام سیا

  )  ره(پاسخ امام خمینی
زمـان  . توان به دو مقطع زمـانی تقسـیم کـرد    به پرسش فلسفه سیاسی در عصر غیبت را می )ره(پاسخ امام خمینی

گردد و زمـان دوم مربـوط بـه     ایشان باز میاول به پیش از تأسیس حکومت اسالمی حتی قبل از آغاز نهضت اسالمی 
بـوده  ) ره(مسأله سیاست و غیبت از دیربـاز مشـغلۀ فکـري امـام خمینـی     ، بنابراین . بعد از تأسیس نظام اسالمی است

اما سـابقه مکتـوب ایـن بحـث در تـاریخ      . ایشان به یکباره در زمان تأسیس حکومت با این مسأله مواجه نشدند. است
ایشان این کتـاب را در مـدتی کمتـر از دو مـاه و در     . گردد باز می» کشف اسرار«به کتاب ) ره(ینیفکر سیاسی امام خم

زاده فرزند شـیخ مهـدي حکَمـی مشـهور بـه پـایین        اکبر حکمی فردي به نام علی» اسرار هزار ساله«پاسخ به کتابچه 
آیـت اهللا حـاج شـیخ عبـدالکریم      هاي مقدس قم بود کـه وقتـی   پدر حکمی زاده یکی از چهره. شهري؛ نگاشته است

اي معمـم   زاده طلبـه  حکَمی ).45: 1386جعفریان رسـول،  (حائري به قم وارد شد، به طور موقت در منزل وي اسکان یافت 
او به تدریج در اثر رفت و آمد به تهران و ارتبـاط بـا کسـروي،    . خواند رفت و روضه می بود و در مدرسه رضویه منبر می

گیري فعالیت مجـدد روحانیـت در     گفته شد، شکل. کند ا کرده از اصالحات مذهبی رضاشاه دفاع میانحراف فکري پید
گري و تجددخواهی که به شـدت بـا حضـور مـذهب و روحانیـت در سیاسـت        وهابی سیاست براي جریان شبه عرصه

  : از این رو، دست به کار هجمه علیه تشیع شدند. کننده بود مخالف بودند، نگران
اي از حلقات فعالیت علیه شعائر مـذهب شـیعه و بیشـتر     حکمی زاده کتاب اسرار هزار ساله را به عنوان حلقه 

این حرکتی بود که از دورة شاه آغـاز شـده و کسـانی چـون     . در دفاع از اصالحات مذهبی رضاشاه تألیف کرد
ایـن کتـاب و   . ن بودنـد سید اسداهللا خرقانی، شریعت سنگلچی و سپس خود کسروي و جمع کثیري مـروج آ 

زیـرا سـفر یـاد    . به ایران نوشته شـد  1322گري کسروي، پس از سفر حاج آقا حسین قمی در سال  نیز شیعی
شده همراه با سروصداي فراوان و استقبالی گسترده بود و نویـد بازگشـت تشـیع سـنتی بـه جامعـه جدیـد را        

اهللا قمی پاسخ مثبـت داد و اجبـاري بـودن     یتهاي آ در همین سفر بود که دولت سهیلی به درخواست. داد می
   )46: 1386جعفریان رسول، (. کشف حجاب را لغو کرد

ش نوشـته  1323/ق1363به فاصله چند ماه پس از انتشار کتابچـه اسـرار هزارسـاله، در سـال      کشف اسرارکتاب 
در مقدمه به این نکته اشاره کرد که آتش فتنه جهـان را فراگرفتـه اسـت و ملـل عـالم در صـدد        ) ره(امام خمینی. شد

بیـنم کـه در ایـن     االسـف مـی   مـع  «دوري گزیدن از آن هستند و انتظار این دست که نخبگان ایران نیز چنین کننـد  
جـویی و تفـرق کلمـه و     یـزي و فتنـه  انگ خردانی چند پیدا شده که با تمام قوا نیروهاي خود را صرف در فساد روزها بی

سـت خـود را اطـراف دیـن و روحانیـت دراز      دکنند؛ امروز که دنیاي آتش خیز بناچـاري   برهم زدن اساس جمعیت می
کند بعضی از نویسندگان ما حمله بدین و دینـداري و روحانیـت را    کرده و خواهد کرد و از نیروهاي معنوي استمداد می
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هاي ننگین خـود اوراقـی را    قلمبا انگیزي داشته باشند،  که خودشان نیز مقصودي جز فتنه برخود الزم دانسته بدون آن
   ).2: ق1363خمینی روح اهللا، (» اند سیاه بین توده پخش کرده

زاده در کتابچه خود در مقام به راه انداختن تردید میان امامت و غیبت برآمـده پرسـش از فـرض امامـت در      حکَمی
الشـرایط بـا فـرض امامـت در      وي کامالً آگاه است که موضوع نیابت فقیه و مجتهـد جـامع  . استغیبت را طرح کرده 

مجتهـد در زمـان غیبـت    «: از این رو، پرسش پنجم خود را اینگونه طرح کرده اسـت کـه  . آید عصر غیبت، جور در می
. »ر آن هسـت یـا نـه؟   نایب امام است راست است یا نه اگر راست است حدودش چیست؟ آیا حکومت و والیت نیـز د 

کند و آن ضرورت حکومـت و اینکـه حاکمیـت از آن     اي را بیان می پیش از پاسخ به این مسأله مقدمه) ره(امام خمینی
تواند بکند آن است که در میانـۀ بشـر قـانون و حکومـت      را نمیآن از احکام روشن عقل که هیچکس انکار «: خداوند

و . )229: همـان (» هـاي اساسـی اسـت    ها و والیت و حکومـت  الت و نظام نامهالزم است و عائله بشر نیازمند به تشکی
گذاري نیز ندارد و خدا به حکم عقل بایـد خـود بـراي مـردم      کسی جز خدا حق حکومت بر کسی ندارد و حق قانون«

). 233: همـان (. ایشان این سنت الهی را همه جایی و همیشگی دانسته اسـت . »حکومت تشکیل دهد و قانون وضع کند
توان فرض کرد که امامت و حکومت ضرورت نداشته باشـد حتـی زمـان مـا کـه       بنابراین، هیچ مقطعی از زمان را نمی

کنـد و هـر جـا     گـزارانش نظـارت مـی    فقیه و مجتهد با نگاه عرضی به حکومت بر اعمال شاه و کار. زمان غیبت است
اي حاکمیـت الهـی واقعـی نیسـت و از طرفـی هـم       چون عرف پـذیر . دهد حذف قانون اسالم باشد؛ به آنان تذکر می

  : ورزد هاي عرفی مخالفت نمی حکومت ضروري است؛ فقیه با اصل و اساس حاکمیت
البته تشکیالتی که براساس احکام خدا و عدل الهی تأسیس شود بهترین تشکیالت اسـت لکـن اکنـون کـه     

هیچگاه مخالفت نکـرده و اسـاس حکومـت را     هم با این نیمه تشکیالت] فقیهان[پذیرند اینها  آن را آنها نمی
نخواستند بهم بزنند و اگر گاهی هم با شخص سلطانی مخالفت کردند مخالفـت بـا همـان شـخص بـوده از      
باب آن که بودن او را مخالف صالح کشور تشخیص دادند وگرنه با اصـل اسـاس سـلطنت تـاکنون از ایـن      

  ) 236: ق1363اهللا،  وحخمینی، ر(. »مخالفتی ابراز نشده] روحانیت[طبقه 
روایات زیـادي بـر انحصـار والیـت فقیـه در دورة غیبـت       . اما از نگاه دینی والیت در عصر غیبت از آن فقیه است

و اما « مـثالً در توضـیح توقیـع شـریف امـام زمـان      . کنـد  امام خمینی برخی از این روایات را ذکر مـی . داللت دارد
یھمالحوادث الواقعھ فارجعوا فیھا الی رو ا حجة هللا عل صـدوق، محمـد   ( »اة احادیثنا فانھم حجتی علیکم و أن

پس معلوم شد که تکلیف مردم در زمان غیبـت امـام آن اسـت کـه در تمـام امورشـان       «: گوید می )484: 1363بن علی، 
خمینـی،  (ده رجوع کنند به راویان حدیث و اطاعت از آنها کنند و امام آنها را حجت خود کـرده و جانشـین خـود قـرار دا    

اگر حـاکمی کسـی   «: ایشان ذیل روایت دیگر جانشین بودن فقیه را اینطور توضیح داده است که. )237: ق1363اهللا،  روح
و نیـز ذیـل    )238: همـان (اش آن است که باید کارهاي او را در نبـودش انجـام دهـد     را جانشین خود معرفی کرد معنی

ایت مجتهد را حاکم قـرار داده و رد او را رد امـام و رد امـام را رد خـدا و رد     در این رو«: گوید مقبولۀ عمر بن حنظله می
ت گرفتـه شـده اسـت و    مبنابراین، مشروعیت والیت فقیه از اصل اما. )238: همان(» خدا را در حد شرك به خدا دانسته

والیت فقیـه در عصـر غیبـت بـا هـر      . عصر و زمانی از آن امام یا جانشین امام استهرحکومت در . نه از طریق دیگر
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  . امامت، همچنان فلسفه سیاسی در عصر غیبت است. عنوانی غیر از امامت، مشروعیت ندارد
ھ السالمعن ابی جعفرمانند، . احادیث روایت شده که موهم نفی فلسفه سیاسی در عصر غیبت است ال علی : ق

د من دون هللاقفع قبل کل رایة تر« و نیـز   )25/114: ق1403مجلـس محمـدباقر،   ( »یام القائم فصاحبھا طاغوت یعب
الھم و العون لھم و السعی فی حوائجھم عدیل «: روایت دخول فی اعم ال ال سألتھ عن عمل السلطان فق
اش  فقیهـان در کتابچـه   زاده براي نفی شـرعی فعالیـت سیاسـی    هر دو روایت را که حکَمی) ره(امام خمینی . »الکفر

ایشان اینگونه احادیث را ناظر به عـزم سیاسـی بـراي تشـکیل حکومـت      . آورده، نقل کرده در مقام پاسخ برآمده است
معناي اول آن است کـه روایـت مربـوط    . ه استمعنا احتمال داد ودر تفسیر روایت اول، دو ته است نسالهیِ عادالنه ندا

. شود، باطـل اسـت   هایی که به عنوان امامت قبل از قیام قائم برپا می علم. است عج به خبرهاي ظهور حضرت حجت
کننـد؛ باطـل و    شوند، چون به وظایف الهـی خـود عمـل نمـی     هایی که برپا می معناي دوم پیشگویانه است یعنی علَم

امـام  . )285: ق1363اهللا،  خمینـی، روح (پس این حدیث هیچ ربطـی بـه تشـکیل حکومـت عادالنـه نـدارد       . طاغوت است
 ئیـ جزاگر کسـی  : الحدیث است افکنی که به این روایت تمسک جسته فاقد فقه معتقد است نویسنده شبهه) ره(خمینی

هاي زمـان خـود را حکومـت ظالمانـه      ن شیعه با آن که حکومتابیند که همیشه امام اطالع از اخبار ما داشته باشد می
هـاي   کردند در راهنمایی براي حفظ کشور اسـالمی و در کمـک   لوك میدانید س دانستند و با آنها آن طورها که می می

کننـد و بـراي بـدبین     آنها در استفاده از احادیث مصادره به مطلوب می. )285: همان(کردند  فکري و عملی کوتاهی نمی
موضـوع  . کننـد  شان استفاده می داران و خصوصاً روحانیون، از احادیث در غیر موضوع کردن دولت و ملت با دین و دین

اگـر ورود بـه   . سوز دیکتاتوري است، نـه هرگونـه مشـارکتی    روایت دوم کمک کردن به حکومت و تشکیالت خانمان
. شـود  دولت ظالم براي جلوگیري از فسادها و براي اصالح حال کشور و توده باشد، خوب است بلکه گاهی واجب مـی 

در ) ق1281- 1214(از فقه امامیه ماننـد شـیخ مرتضـی انصـاري     در این باره همگان را به کالم بزرگان ) ره(امام راحل
خالصه، این دسته از روایات اعانت بر ظالم ناظر بـر حکومـت عادلـه در    . )288: همان(. کتاب المکاسب ارجاع داده است

  : شود عصر غیبت نمی
و شناس باشد و تشکیالت اگـر برطبـق حکـم خـود و اسـاس حکومـت اسـالمی باشـد          دولت اگر وظیفه

شناس باشند و دزد و قاچاق نباشند و برطبق قانون رسـمی مملکـت کـه قـانون      کارمندان دولت اگر وظیفه
: همـان ( .انـد  اسالم است رفتار کنند نه آن دولت ظالم است و نه آن کارمندان اعانت به ظلـم و ظـالم کـرده   

302(   
شـان   بنـدي مقدمـه بحـث    نانکه در جمـع چ. تمام این مطالب را در شرایط غیبت طرح کرده است ) ره(امام خمینی

این قانون براي همه و براي همیشـه اسـت و امـا حکومـت در     «: گفته است) ضرورت حکومت و حاکمیت از آن خدا(
زمان پیغمبر و امام با خود آنها است که خدا با نص قرآن اطاعت آنها را بر همه بشر واجب کرده و مـا اکنـون کـار بـه     

عـج   یعنی زمانی که مجتهد نایب امام زمـان . )233:همان(» ورد بحث ما است، این زمان استزمان آن نداریم و آنچه م
ي امـام   گذشت زمان هیچ تغییـري در ایـن عقیـده   . فلسفه سیاسی مجتهد همان امامت است، نه چیز دیگري. شود می

امام راحل برابـر ظلـم اسـتبداد و    با فلسفه سیاسی امامت به راه افتاد و  42نهضت پانزده خرداد سال . راحل پدید نیاورد
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، هنگام تبعید در نجف اشرف، بحث والیـت فقیـه را بـه سـیاق      )ش1348(ایشان سالها بعد، . استعمار ایستادگی کردند
مفـروض   .تر شده بـود   با این تفاوت که عزم ایشان براي تشکیل حکومت اسالمی بیشتر و قوي. گذشته مطرح کردند

یت فقیه آن اسـت کـه اجـراي احکـام اسـالمی ضـرورت همیشـگی دارد و منحصـر و         اصلی امام راحل در بحث وال
پذیر یـا منحصـر و محـدود بـه زمـان یـا        این حرف که قوانین اسالم تعطیل« :نیست ص محدود به زمان رسول اکرم

 به ضرورت شرع و عقـل آنچـه در دورة حیـات رسـول اکـرم     . »مکانی است، برخالف ضروریات اعتقادي اسالم است
الزم بوده، یعنی حکومت  دستگاه اجرا و اداره، پس از ایشـان و در زمـان    ع طالب ابی بن و زمان امیرالمؤمنین علی ص 

اگـر کسـی ایـن امـر ضـروري را معتقـد نباشـد؛         ) ره(به عقیدة امام خمینـی ) 18: 1377اهللا،  خمینی، روح(. »ما الزم است
بلکـه بـدتر از اعتقـاد و اظهـار بـه      . ین اعتقادي نامعقول اسـت چن. حکومتی و هرج و مرج را پذیرفته است وضعیت بی

تواند بگوید دیگـر الزم نیسـت از حـدود و ثغـور و تمامیـت ارضـی وطـن         هیچ کس نمی«: منسوخ شدن اسالم است
اسالمی دفاع کنیم؛ یا امروز مالیات و خرید و خراج و خمس و زکات نباید گرفته شود؛ قانون کیفري اسـالم و دیـات و   

اکنون که حکومت در دوران غیبت هـم ضـرورت دارد؛ آیـا هـر نـوع حکـومتی        ).19: همان( »ص باید تعطیل شودقصا
لکـن آن خاصـیت   «: ضـروري اسـت  ص  فرماید همان شکل حکومت رسـول اهللا  می ) ره(مطلوب است؟ امام خمینی

» یبـت هـم قـرار داده اسـت    موجود بود براي بعد از غ عج حکومتی را که در صدر اسالم تا زمان حضرت صاحب زمان
  . )39: همان(

تر از گذشـته بیـان کـرده اسـت، فقیـه، حجیـت        در نجف اشرف ادله اثبات والیت فقیه را مبسوط) ره(امام خمینی 
 طور کـه حضـرت رسـول    بر مردم هستند، همان» حجت«امروز فقهاي اسالم «: گیرد میع  والیتش را از امام معصوم

فقهـا از طـرف   . شـد  کرد بر او احتجـاج مـی   ه او سپرده شده بود و هرکس تخلف میحجت خدا بود، و همۀ امور ب ص
بنـابراین، امـام   . )71: همـان (» ین به آنان واگذار شـده اسـت  سلمامام حجت بر مردم هستند همه امور و تمام کارهاي م

مـا آیـا فلسـفه    ا. تا پیش از تشکیل حکومت اسالمی از فلسفه سیاسی امامـت در عصـر غیبـت دفـاع کردنـد      خمینی
سیاسی والیت فقیه در اندیشه امام خمینی با تشکیل حکومت اسالمی، تغییر کرده است و بر فلسفه سیاسـی جدیـدي   

   مبتنی شده است یا خیر؟ 
  

  بعد انقالبشرایط عقیدتی 
و تأسیس حکومت اسالمی با اکثریـت قـاطع رأي ملـت ایـران در دوازدهـم      ) 1357بهمن (قوع انقالب اسالمی و

از شرایط عقیـدتی جدیـد تصـاحب     دصوقم. براي شیعیان پدید آورده استي را ، شرایط عقیدتی جدید 1358فروردین 
اعتقـادي شـیعیان تغییراتـی ایجـاد     این شرایط ممکن است در اصـول  . گذاري نظام سیاسی است قدرت سیاسی و پایه

مانند تحول فکري از ماهیت تبعی قدرت سیاسی به ماهیـت باالصـاله یـا تحـول در مبـانی مشـروعیتی قـدرت        . کند
اینگونـه تحـوالت فکـري بعـد انقـالب      . گیري از آموزه غیبت و انتظار فرج و مسایل فکري دیگـر  سیاسی و یا فاصله

 ) ره( خمینـی م این انحراف فکري بعـد رحلـت امـا    . اي انقالب اتفاق افتاده استاسالمی در برخی از نخبگان و نیروه
در دوران رهبري حکومت اسـالمی همـواره دغدغـه سـالمت فکـري       ) ره(امام خمینی. آشکارتر گردید) 1368خرداد (
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از ایـن  . بودنـد  ایشان کامالً بر شرایط عقیدتی جدید واقف بودند و نگران تحوالت فکـري ناصـواب  . شیعیان را داشتند
. هـا پرداختـه اسـت    هاي مختلف به تبیین مبانی عقیدتی حکومت اسالمی و دفع شبهات و کـژ فکـري   رو، در مناسبت

هـاي ایشـان در دورة رهبـري     از مجموع گفتـه . ترین مسأله براي ایشان فلسفه سیاسی در عصر غیبت بوده است مهم
شـان   تا آخرین لحظات عمر شریف امام راحل. شود ، برداشت میثبات فکري و استمرار اندیشه سیاسی پیش از انقالب

فلسفیِ امامیه باقی ماند و شرایط عقیدتی جدید، تنها در تعمیـق فکـر    –بر همان مشی فکري برآمده از اندیشه فقهی 
  . سیاسی ایشان تأثیرگذار بود

آور اسـت و آن تکلیـف    یـف این ضرورت تکل. حکومت امر ضروري است و منکر آن الجرم هرج و مرج خواه است
گویـد   مـا تکلیـف داریـم کـه، اینکـه مـی      «: براین تکلیف تأکیـد زیـادي دارد  ) ره(امام خمینی . تشکیل حکومت است

ضـرورت تشـکیل   . )21/15: 1379اهللا،  خمینـی، روح (» حکومت الزم نیست، معنایش این اسـت کـه هـرج و مـرج باشـد     
تنها بـه وظـایف   ص  پیغمبر. نیز استص  ل، برگرفته از سیرة نبويحکومت در اندیشه امام خمینی عالوه بر حکم عق
عـالم بـراي دعـوت آدم فرسـتاد و      انحـاء تشکیل حکومت داد و به «شخصی و خلوت کردن با خدا مشغول نبود بلکه 

) هر(بنـابراین، از دیـدگاه امـام خمینـی    . )18/422: همـان (» مردم را دعوت کرد به دیانت و دعوت کردند به بعـد اجتمـع  
ایشان با تأسیس حکومت اسـالمی برابـر اندیشـه    . حکومت اسالمی برپا شده از روي ضرورت حکم عقل و شرع است

چنـین  . هر آن کس که فاقد فلسفه سیاسی باشد؛ از نظر ایشان هرج و مـرج خـواه اسـت   . آنارشیستی قرار گرفته است
هرگونـه   بـا آیـا اسـالم   . اي اسـت  نوع فلسفه اما فلسفه سیاسی اسالم از چه. کسی منکر ضروریات عقل و شرع است

کـرد کـه ماهیـت آن     نوپایی حکومت اسالمی ایجاب می. آید کنار می فلسفه سیاسی، از نوع سلطنت گرفته تا مشروطه،
هـاي سیاسـی را    براي پیروان و مخالفانش معلوم گردد تا آنان بهتر بتواننـد تمـایز حکومـت اسـالمی از سـایر فلسـفه      

ی اسـالم بـا   سـ فلسـفه سیا . در همان آغاز رهبري حکومت به این نکته توجه داشتندایشان این رو، از . تشخیص دهند
دیگـر بـا    هـاي  مـابین حکومـت  فـرق  . حکومت اسالم حکومت الهـی اسـت  «: هاي سیاسی متفاوت است سایر فلسفه

و سلطه پیدا کننـد یـک   خواهند براي اینکه غلبه کنند بعضی بر بعضی  حکومت اسالم این است که آنها حکومت را می
خواهـد اهللا در عـالم    حکومت اهللا هم اینطوري اسـت کـه مـی   ... عده بر عدة دیگر؛ اسالم نیست؛ این منظورش نیست

  . )8/415: همان(. خواهد سرباز مسلمان با سربازهاي دیگر فرق داشته باشد پیدا بشود؛ یعنی می
حکـومتی و هـرج    وضعیت بـی . ان غیبت ضروري استبدین ترتیب، امام خمینی پذیرفته است که حکومت در دور

مطلـوب   علیهم السـالم و ائمـه اطهـار  ص  گونه که در زمـان رسـول اهللا   همان. اي مطلوب نیست و مرج در هیچ دوره
تـر آن   مهـم . پس، دورة غیبت فاقد فلسفه سیاسی نیست. نیز نامطلوب است) عصر غیبت(نبوده است؛ در زمان کنونی 

. حکومت والیت فقیه تأسیس یافته بر پایه همان فلسـفه سیاسـی اسـالم اسـت    . سی متمایز داردکه اسالم فلسفه سیا
در جاي جاي دوران بعثت به آشکارسـازي فلسـفه سیاسـی امامـت      ص رسول اهللا. فلسفه سیاسی اسالم، امامت است

هـاي ماندگارشـان    در یکـی از سـخنرانی   ) ره(امـام خمینـی  . ترین آن اوقات، واقعه غدیر خم اسـت  مأمور شدند و مهم
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. ترین سند در اثبـات امامـت دانسـته اسـت     ایشان غدیر را محکم 1.فلسفه سیاسی امامت را تبیین کرده است) 2/6/65(
لیکن غدیر مثبت امامت سیاسی است نه امامت کلی معنوي زیرا والیت کلی امر تکوینی است و با انتصـاب بـه دسـت    

پـس،  . در غدیر به دلیل والیت معنوي که داشتند به امامـت منصـوب شـدند    ع رالمؤمنین علیآید حال آن که امی نمی
  : امامت در غدیر امر سیاسی است

است، این است که قابل نصب است، والّا مقامـات معنـوي قابـل نصـب     » جعل حکومت«قضیۀ غدیر، قضیۀ 
نیست، یک چیزي نیست که با نصب این مقام پیدا بشـود، لکـن آن مقامـات معنـوي کـه بـوده اسـت و آن        

لهـذا   جامعیتی که براي آن بزرگوار بوده است، اسباب این شده اسـت کـه او را بـه حکومـت نصـب کننـد؛ و      
والیتی کـه در حـدیث   . اورد و والیت مجري اینهاست بینیم که در عرض صوم و صالت و امثال اینها می می

مسـأله حکومـت اسـت؛ مسـأله،     » مسـأله «. است، نه به معناي مقام معنوي» حکومت«غدیر است به معناي 
  ) 20/113: همان... (مسأله سیاست است 

در امامـت سیاسـی دانسـته     علیهم السـالم را  شرایط با حضرات معصومینال مشارکت فقهاي جامع) ره(امام خمینی
الشـرایط   فقهاي جـامع . است علیهم السالم است و امامت کلی و معنوي یا همان امامت تکوینی اختصاصی معصومین

آیات و روایاتی وارد شـده اسـت کـه مخصـوص بـه معصـومین       «: در عصر غیبت کبري نیابت از والیت سیاسی دارند
هرچنـد فقهـاي   . ، و فقهاء و علماي بزرگ اسالم هم در آنهـا شـرکت ندارنـد، تـا چـه رسـد بـه مثـل اینجانـب         است
الشرایط از طرف معصومین نیابت در تمام امور شرعی و سیاسی و اجتماعی دارند و تـولّی امـور در غیبـت کبـري      جامع

والیـت  ) 19/403: همـان (. عصـوم اسـت  موکول به آنان است، لکن این امر غیر والیت کبري است که مخصوص بـه م 
و در امور سیاسی به همان انـدازه والیـت سیاسـی معصـومین،     علیهم السالم  فقیه در امتداد والیت سیاسی معصومین

اگـر چنانچـه فقیـه در    »  :شـود  به طوري که اگر اذن شرعی فقیه نباشد؛ حاکمیت طاغوت می. بخش هستند مشروعیت
اگـر بـا امـر خـدا نباشـد،      . یا خدا، یا طاغوت، یا خداست یا طاغوت. نباشد، طاغوت است فقیه در کار  کار نباشد، والیت

وقتی غیرمشروع شد، طاغوت است؛ اطاعـت او، اطاعـت طـاغوت    . جمهور با نصب فقیه نباشد، غیرمشروع است رئیس
   ).10/221: همان(» است

ما برابر امر سیاسی تکلیـف داریـم و آن   . نیست دروه غیبت کبري، عصر بالتکلیفی) ره(بنابراین، از نظر امام خمینی
شیعیان در حـال انتظـار فـرج بـراي قـدرت      . باشد عجاي براي ظهور امام عصر برپایی حکومت اسالمی است تا مقدمه

انتظار فرج، انتظـار قـدرت   . ما همه انتظار فرج داریم و باید در این انتظار خدمت کنیم«: کنند سیاسی اسالم خدمت می
» شـاءاهللا تهیـه بشـود    ت و ما باید کوشش کنیم تا قدرت اسالم در عالم تحقق پیدا کند و مقدمات ظهـور ان اسالم اس

حضـور امامـت سیاسـی    . دلیل این تکلیف، اعتقاد به فلسفه سیاسـی امامـت در عصـر غیبـت اسـت     ). 8/374: همان(
بـراي مقابلـه بـا ظلـم و اسـتبداد       فلسفه سیاسـی امامـت  . درغیبت ما را به برپایی حکومت اسالمی تکلیف کرده است

ارزش دارد کـه انسـان در   : نهد و با تفسیر انتظار فرج به معناي دسـت روي دسـت گذاشـتن مخـالف اسـت      ارزش می

                                                             
 .ش سوم. 1393کومت اسالمی، پاییز فصلنامۀ ح زادگان داود، غدیر و سیاست در اندیشه سیاسی امام خمینی مهدوي: ك.ر.  1
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هـنش بزنـد و نگـذارد کـه اینقـدر ظلـم زیـاد        دمقابل ظلم بایستد، در مقابل ظالم بایستد و مشتش را گره کند و توي 
 - سـالم اهللا علیـه   - ت که حاال که ما منتظر ظهـور امـام زمـان   ساینطور نی! داریم آقابشود، این ارزش دارد، ما تکلیف 

عجل بـا کـار شـما    » عجلّ علی فرجه«: هایمان، تسبیح را دست بگیریم و بگوییم هستیم، پس دیگر بنشینیم در خانه
سلمین را با هـم مجتمـع کنیـد،    باید تعجیل بشود، شما باید زمینه را فراهم کنید براي آمدن او؛ و فراهم کردن اینکه م

  ) 18/269 :همان(. کند ایشان شاءاهللا ظهور می همه با هم بشوید، ان
بـه عقیـده ایشـان دسـت روي     . با این بیانات در صدد آشکار کردن معناي واقعی انتظار فرج بودند) ره(امام خمینی

تحرّکـی از انتظـار فـرج     کـی اسـت و بـی   تحرّ نشینی و تسبیح را دست گرفتن، همه این موارد بی دست گذاشتن، خانه
در . کنـد  کند؛ به اقدام عملی و مبارزه سیاسی دعـوت مـی   انتظار فرج همگان را به حرکت دعوت می. شود استنباط نمی

گسـتر جهـانیِ حضـرت     تمنّا و طلب برپایی حکومت عدالت عجپیروان امام عصر. انتظار فرج، طلب سیاسی نهفته است
زیرا گفته شد فلسفه سیاسی بحـث  . هر جا طلب سیاسی باشد؛ فلسفه سیاسی هم است. ا دارندمهدي سالم اهللا علیه ر
تـوان انتظـار فـرج     نمـی . معنـا اسـت   بنابراین، انتظار فرجِ فاقد فلسفه سیاسی از اساس بـی . کند از حکومت مطلوب می

فلسفه سیاسی حال انتظـار فـرج   . نداین دو، الزم و ملزوم یکدیگرند و جداشدنی نیست. داشت و فاقد فلسفه سیاسی بود
زیرا دوره حضور و غیبت تفاوت جوهري ندارنـد تـا موجـب اخـتالف     . با فلسفه سیاسی عصر حضور هیچ تفاوتی ندارد

همانطور که فلسفه سیاسی در عصر حضور، امامـت اسـت؛ در دورة غیبـت هـم فلسـفه سیاسـی       . فلسفه سیاسی شوند
در غیـر ایـن صـورت،    . کند بر فلسفه سیاسی امامت است که مشروعیت پیدا می فقیه با تکیه  والیت. امامت پابرجاست

   . کند با حکومت طاغوت هیچ تفاوتی پیدا نمی
  هاي معارض بندي برداشت دسته

پیش از انقالب اسالمی با جریانات فکري منحرف درگیر بـوده اسـت و بـه یـک نمونـه از       ) ره(گرچه امام خمینی
. تر و گسترده شـده بـود   نیز اشاره شد؛ لیکن بعد انقالب، مواجهه ایشان با این جریانات منحرف جدي) زاده حکَمی(آنها 

گـویی بـه    جریانات فکري مقابـل و پاسـخ   گام با تبیین فلسفه سیاسی انتظار، به تحلیل هم ) ره(از این رو، امام خمینی
بنـدي   در صـد دسـته  ) 1367فـروردین 14(ایشان در یکـی از اعیـاد مـیالد نیمـه شـعبان      . شبهات آنها نیز داشته است

پنج برداشت عمده از انتظار فرج اشـاره کـرده    ) ره( امام خمینی. انتظار فرج برآمده است  هاي معارض از آموزه برداشت
آنان افـراد صـالح و متشـرّعی    . را از خدا بخواهند عج دعا کرد و فرج امام زمان کنند که باید ور میتص گروه اول. است

گویـد   سابقه آشنایی با یکی از آنان را داشته است و می) ره(امام راحل. دانند هستند ولی کاري بیش از دعا خواندن نمی
، نیز افراد صالحی هستند و معتقد به خواندن دعـا بـراي   ه دومگرو ).21/13: 1379اهللا،  خمینی، روح(. فرد بسیار صالحی بود
کننـد؛ گـروه    ولی برخالف گروه اول که برابر پرسش از تکلیف، سکوت اختیـار مـی  . هستند عج تعجیل فرج امام زمان

مـا  به عقیده این گروه، ما فقط مکلف به انجام تکالیف شرعی فـردي هسـتیم ا  . دوم، اساساً منکر چنین تکلیفی هستند
آینـد و   مـی  عـج  ما کاري به کار دنیا نـداریم و خـود امـام زمـان    . آید، تکلیفی نداریم اینکه چه بر سر جهان و ملت می
، بر این باور است که اساساً نباید کاري کرد تا جهان را ظلـم و جـور فـرا    گروه سوم. مسایل جهانی را حل خواهند کرد

، بیشـتر از گـروه   گـروه چهـارم  . شود ورت است که انتظار فرج تمام میدر این ص. گیرد و مردم اهل فساد و گناه شوند
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کاري مردم دامن زد و مردم را به فساد و ظلـم کـردن دعـوت کـرد      گویند اساساً باید به گناه آنان می. سوم معتقد است
حـرف زیـادي دیـده    فرماید درون این گروه، افراد سـاده لـوح و من   می) ره(امام خمینی. تشریف بیاورند عج تا امام زمان

در سـر   عـج  افراد منحرف در این گروه، کسانی هستند که اغراض دیگري، غیر از غـرض فـرج امـام زمـان    . شوند می
، معتقدند هر حکومتی در زمان غیبت طاغوت است و برخالف اسالم اسـت و نبایـد در آن مشـارکت    گروه پنجم. دارند
زیرا در بعضی روایـات آمـده کـه هـر علَمـی      . اند شان مغرور شده دهاین گروه، به سبب ورود برخی روایات، بر عقی. کرد

بلنـد شـود، باطـل اسـت     » مهـدویت «هر علَمی که به عنوان . بلند شود؛ آن علَم، علَم باطل است قبل از ظهور حجت
  ). 21/14:همان(

هـاي   تمـام ردیـه  . گفتـه اسـت  اي  اند و براي هر کدام ردیه عقیده هر پنج گروه را ناصواب دانسته ) ره(امام خمینی
منطق گروه اول و دوم، از زیر کار در رفتن است؛ منطق شانه خالی کـردن و فـرار   . امام راحل ناظر به منطق آنان است

حـال آن کـه   . اي جز دعا خواندن ندارند کنند که وظیفه آنان براي خروج از بار تکلیف، چنین تصور می. از تکلیف است
أمور المسلمین  متھمن أصبح الی«: فرماید میص  رسول اهللا. یم و سنت نبوي استاین منطق خالف قرآن کر ب

اسـالم بـراي همـه    ). باب وجوب االهتمام بـأمور المسـلمین، ح دوم   14/741: ق429حرّ عاملی محمدبن الحسن، ( »فلیس بمسلم
تواند برابـر ظلـم و سـتمی کـه      هیچ مسلمانی نمی. تکلیف کرده است و آن تکلیف امر به معروف و نهی از منکر است

 )  ره(امـام خمینـی  . )3/340: 1379اهللا،  خمینـی، روح (. اش را دعا فرج بدانـد  جهان را فرا گرفته شانه خالی کند و تنها وظیفه
بایـد معاصـی را   «: گفـت  او می. تشبیه کرده است) زادگاه امام خمینی(ق حاکم وقت خمین منطق گروه سوم را به منط

مـا هـیچ وقـت نمـاز را تـرك      . این منطق اسـالمی نیسـت   )58: 1377اهللا،  خمینی، روح(. »بیایدعج  رواج داد تا امام زمان
تر اسـت، شـانه    ز نماز واجبکنیم تا وقت ظهور حضرت حجت؛ آن وقت چگونه از تکلیف حفظ اساس اسالم که ا نمی

به عقیده امام خمینی، اگر منطق حاکم خمین درست باشد؛ پس باید براي صـدام جنایتکـار، بـه جـاي     . کنیم خالی می
کننـد تـا ظهـور     زیرا آنها عالم را پر از ظلـم و جـور مـی   . نفرین، دعا خیر کرد؛ باید دعاگوي استکبار جهانی، آمریکا بود

ما مکلّف به دفـع ظلـم و سـتم و فسـاد هسـتیم؛      . بطالن این عقیده آشکار است. اق افتدزودتر اتف عج حضرت حجت
نـاتوانی مـا   . کنـد  عـالم را پـر از عـدل و داد مـی    عج  گستري جهانی نیستیم، حضرت مهدي ولی چون قادر به عدالت

کـرده چنـین    تیست، مخالفبا این عقیده که تکلیفی بر دوش ما ن )  ره(لذا امام خمینی. شود موجب اسقاط تکلیف نمی
  : اي را مالزم با هرج و مرج خواهی دانسته است عقیده

اگـر یـک   . نیست، معنایش این است که هرج و مرج باشدگوید حکومت الزم  میما تکلیف داریم که، این که 
کنـد مملکـت را کـه     سال حکومت در یک مملکتی نباشد، نظام در یک مملکتی نباشد، زن طور فساد پر مـی 

   )21/15: 1371اهللا،  خمینی، روح(. طرفش پیدا نیستآن 
در نقد تفکر گروه سوم و انحرافی بودن فکر آنها به نکته مهمـی اشـاره کـرده اسـت و آن نحـوه      )  ره(امام خمینی

ها بلکـه دعـوت بـه رواج ظلـم و      تکلیف برابر حکومت گروه سوم معتقد به بی. مواجهه این گروه با نظام اسالمی است
شان را کنار گذاشته از نقد حکومت و رواج فسـاد و اینکـه    اسالمی عقیده  د؛ لیکن آنان در مواجهه با حکومتستم هست

انجمـن  «ایشان در این اعتراض مشخصاً گروه موسوم بـه  . کنند کارگزار حکومت اسالمی کمونیست شده صحبت می
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  : 1را نشانه گرفته است» حجتیه
گوینـد   دین از سیاست جداست و مبارزه با شاه حرام است، امـروز مـی   گفتند شعور می نماهاي بی دیروز مقدس

فروشی و فساد و فحشا و فسق و حکومت ظالمـان بـراي    اند، تا دیروز مشروب مسئولین نظام کمونیست شده
اي خالف شـرعی کـه    دانستند، امروز از اینکه در گوشه را مفید و راهگشا می - ارواحنا فداه –ظهور امام زمان 

مبـارزه را  » هـا  اي حجتیـه «دیـروز  ! دهنـد  دهد، فریاد وا اسالما سر مـی  هرگز خواست مسئولین نیست رخ می
یمـه شـعبان را بـه    حرام کرده بودند و در مجموعۀ مبارزات تمام تالش خود را نمودند تا اعتصـاب چراغـانی ن  

هـاي دیـروز کـه در حکومـت و تحجـر خـود،        اند، والیتی تر از انقالبیون شده نفع شاه بشکنند، امروز انقالبی
انـد و   بیـت عصـمت و طهـارت را شکسـته     اند در عمل پشت پیامبر و اهـل  آبروي اسالم و مسلمین را ریخته

خود را بـانی و وارث والیـت نمـوده، و حسـرت      عنوان والیت برایشان جز تکسب و تعیش نبوده است، امروز
  ) 21/281: همان. (خورند والیت دوران شاه را می

فقیـه    و بحـث والیـت   اسـرار  کشـف در نقد عقیده گروه پنجم همان پاسخی را کـه در کتـاب   )  ره(امام خمینی 
. خالف انتظـار فـرج باشـد   این چنین نیست که هر حکومتی پیش از ظهور حجت، طاغوتی و . کنند اند، بازگو می آورده

معناي نبودن حکومت آن اسـت کـه همـۀ مـردم بـه      . توانیم به واسطه آموزه انتظار فرج، حکومت را نفی کنیم ما نمی
از این رو، باید روایاتی را کـه خـالف قـرآن    . جان هم بیافتند و یکدیگر را بکشند و این برخالف نص آیات الهی است

زدیـم؛   تا روایت هم در این باب داشتند، همه را بـه دیـوار مـی    دویستفرض کردیم ما اگر «: کریم است، کنار گذاشت
اگر هر روایتی بیاید که نهی از منکر را بگوید نباید کرد، این را بایـد بـه دیـوار زد،    . براي اینکه خالف آیات قرآن است

  ). 21/16: همان(» .گونه روایات قابل عمل نیستند این
چون ساده لـوحی، نـادانی و کژفهمـی از نصـوص دینـی و بعضـاً اغـراض دنیـوي را در         عواملی )  ره(امام خمینی

لـیکن ایشـان بـه    . هاي انحرافی و ناصواب پیرامون آموزة غیبت و انتظار فرج مـؤثر دانسـته اسـت    گیري اندیشه شکل
دیـن از سیاسـت   هاي بزرگ برپایه اصـل جـدایی    قدرت. هاي استکباري نیز توجه داده است تر؛ یعنی قدرت عامل مهم

عقیده عدم جدایی دین و سیاست سد محکمی برابـر نفـوذ اسـتعمار و اسـتکبار     . اند بر مسلمین سلطه پیدا کنند توانسته
هـاي جهـانی برپـا     اي علیـه قـدرت   در تاریخ معاصر جهان اسالم، به ویژه در ایران و عراق، هرگاه مبارزه. جهانی است

زیـرا  . دانـد  هـایی را ابلهانـه مـی    چنـین برداشـت   )  ره(امام خمینی. بوده استشده نقش مرجعیت دینی کامالً برجسته 
  : کنند هاي استکباري عمل می داند کامالً همسو با سیاست قدرت گوینده آن نمی

هـا، بـه    اما مسأله این است که دست سیاست در کار بوده؛ همان طوري کـه تزریـق کـرده بودنـد بـه ملـت      
هاي دنیا که سیاست کار شماها نیست؛ بروید سراغ کار خودتان و آن چیـزي   مسلمین، به دیگر اقشار جمعیت

د که مردم غافـل بشـوند   خواستن خوب، آنها از خدا می. که مربوط به سیاست است، بدهید به دست امپراتورها
و سیاست را بدهند دست حکومت و به دست ظلم، دست آمریکا، دست شوروي، دست امثال اینهـا و آنهـایی   

                                                             
  . 422: 1386هاي مذهبی سیاسی ایران،  ها و سازمان جعفریان رسول، جریان: براي آشنایی با انجمن حجتیه رجوع کنید به.  1
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هـا را ببرنـد، همـه چیـز مستضـعفان را       که از ناب اینها هستند و اینها همه چیز ما را ببرند، همه چیز مسلمان
  ). 21/16: همان. (این یک حرف ابلهانه استببرند و ما بنشینیم بگوییم که نباید حکومت باشد، 

  بندي جمع
اي شـبهات فکـري    طوالنی شدن دوره غیبت، پـاره . آموزه غیبت و انتظار فرج در اندیشه امامیه جایگاه مهمی دارد

تـر   این شبهات با ورود اندیشه سیاسی مدرن که مبتنی بر اصل جدایی دیـن از سیاسـت اسـت؛ جـدي    . آورد را پدید می
وجو فلسـفه   تواند یا نباید در جست که شیعه بر مبناي آموزه انتظار فرج نمیکرده اند برخی چنین تصور . استهم شده 

علمـا و  . شـود  است و شامل دوره غیبت نمـی  ع فلسفه سیاسی امامت مربوط به دوره حضور امام معصوم. سیاسی باشد
هـاي سیاسـی    تن انتظار فرج یا انتخاب یکی از فلسفهاز کنار گذاش چاره ايبزرگان امامیه براي ورود به عرصه سیاسی 

ایـن التفـات بـه دنبـال تأسـیس حکومـت       . مسأله التفات داشت این کامالً به) ره(امام خمینی. ندارند) غیردینی( فیعر
آن زمـان کـه کتـاب    ،تر  بلکه خیلی پیش  براي ایشان، پدید نیامده بود، 42اسالمی یا حتی شروع نهضت پانزده خرداد 

از این رو، گذشت زمان بر قوت پاسخ ایشان به این مسأله و ایمـان بـه   . اسرار را نوشتند ، براي ایشان مطرح بود فکش
به مسـأله غیبـت و فلسـفه سیاسـی امامـت آن اسـت کـه        )  ره(پاسخ قاطع امام خمینی. آنچه گفته است، افزوده است

. کنـد  کند بلکه از فلسفه سیاسی خاصی دفاع مـی  نمیغیبت و انتظار فرج، نفی ضرورت حکومت و لزوم فلسفه سیاسی 
کند و در عین حال از حکومت اسـالمی مبتنـی بـر امامـت      حکومتی و هرج و مرج را انکار می آموزه غیبت، وضعیت بی

امامـت  . کنـد  هستند، دفاع مـی  ص که جانشینان منتخب خداوند سبحان براي بعد رسول اهللا علیهم السالم معصومین
او ناظر بر اعمال ما است و نامه اعمال بـه آن حضـرت   . حتی در شرایط غیبت پابرجا است علیه السالم سیاسی معصوم

ببینیـد  «: در این باره گفته اسـت  )15، باب236، ص74بحاراالنوار، ج(چنانکه امام خمینی با استناد به روایات . شود عرضه می
نکنـد کـه خـداي    )... حسب روایـات (اي دو دفعه  هفته مانرود پیش امام ز که تحت مراقبت هستید، نامۀ اعمال ما می

باشـد   نخواسته از من و شما و سایر دوستان امام زمان یک وقت چیزي صادر شود که موجـب افسـردگی امـام زمـان    
   ).8/391: 1379اهللا،  خمینی، روح(

فقیـه اسـتمرار فلسـفه    لـیکن والیـت   . در دوره غیبت اسـت  )  ره(والیت مطلقه فقیه، نظام پیشنهادي امام خمینی
گونـه کـه    همـان . شود مشروعیت والیت فقیه از امامت گرفته می. اي مستقل از امامت سیاسی امامت است و نه نظریه

تـوان چنـین    بنـابراین، مـی  . اخذ شده اسـت  ص والیت معصومین از والیت حضرت ختمی مرتبت محمد رسول اهللا
فقیه، دولت انتظار در عصر غیبت اسـت و از فلسـفه سیاسـی      یتوال )  ره(برداشت کرد که از دیدگاه امام خمینی

از ایـن رو،  . اسـت عـج   ساز براي ظهور حضرت مهدي گر و زمینه والیت فقیه، دولت آماده. گیرد امامت سرچشمه می
انتظـار فـرج بـه معنـاي تـرك      . ورزید هاي ناصواب پیرامون انتظار فرج مخالفت می با هرگونه برداشت) ره(امام خمینی

هـاي   ریشـه اینگونـه برداشـت   ) ره(امـام خمینـی   . نیست فیهاي سیاسی عر سیاست و نفی حکومت یا پذیرش فلسفه
را در فردي دیدن احکام شرعی، فرار از تکلیف، ساده لوحی و رواج اندیشه استعماري جدایی دیـن از سیاسـت    تنادرس

و ي ارد عرصه سیاست شدند و نهضت ضـد اسـتبداد   و رواهاي نا ایشان با مردود دانستن اینگونه برداشت. ته استنسدا
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  . موفق به تأسیس دولت انتظار شد عج انداخت و سرانجام با عنایت امام زمان هبرا يضد استعمار
)  ره(امـام خمینـی  . نیازمند است» امید«هر انقالبی براي به فرجام رسیدن خود به عنصر بسیار مهم نکته آخر آنکه 

انقالب اسالمی ایران بـا تکیـه بـر انتظـار     . ها، عنصر امید را از آموزه انتظار فرج اخذ کرده بود برخالف برداشت بعضی
   والسالم . فرج، امید به پیروزي داشت
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