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 (1) آلهوعلیهاهللصلیپیامبر سیره به امام رویکرد در حکومت و سیاست

واسعیعلیرضا:آورندهپدید

 بنیانهای درک بی ،سیاست عرصه در ،مذهبی برجسته روحانی عنوان به ،خمینی امام حرکت تفسیر و تحلیل

 دینوی  علووم  نظری هایکاوش در را خویش عمر ،حوزه علمای دیگر چون هم که ،او.نیست میسور ،او فکری

 خطوی  ترسویم  به و خزیده برون سنتی گران اندیشه کاروان خیل از نگرشی چه با ،بود نهاده سر پشت فقه و

 و گوران  سیاسوت  کاریهوای  زشت سبب به که عصری در هم آن است؟ آورده روی دینداری عرصه در دیگر

 آمد می شمار به معنوی ارزشهای و ماسال از شدن دور،سیاست های عرصه و میدانها در ورود ،طلبان قدرت

 نصویحت  بوه  و آمد مالقاتش به فردی ،او خود گفته به و شد نمی تلقی فریب و حیله جز چیزی سیاست و

 :گفت

 موا  بورای  شما را آن و است پدرسوختگی خالصه و نیرنگ ،خدعه ،گفتن دروغ از است عبارت سیاست آقا»

 (1)« .بگذارید

 سوازگار  دیانوت  بوا  را آن ،سیاست از دیگرگون تعریفی با و بنشیند نظاره به ردیگ منظری از توانست چگونه

 :بگوید همو جواب در و کند

 (2)« .ایم نبوده ،گویید می شما که سیاست این وارد ما ،اول از...»

 معرفتوی  و وجوودی  حیثیوت  با که فلسفه بابهای از یکی عنوان به ،آن در جدی درنگ و سیاست به امام نگاه

 بوه  را آن واقعیوت  و زند دست نیز دین از جدید تفسیری ارائه به تا شد سبب ،دارد ناگسستنی پیوندی ،بشر

 ای بایسوته  شوکل  بوه  ،بودنود  نهواده  مردم توده منظر در وارونه او از پیش تا که را آنچه داردو عرضه درستی

 نموای  مقود   ای عده» را آن به پردازنده و پنداشتند می اش بیگانه سیاست از که را همانی و سازد دگرگون

 و شوناختند  موی  حماقوت  و عنصوری  سست به تنها را روحانیت و شمردند می مطرود« متحجّر و گرا واپس

 دخالت حکومت و سیاست در و رود بیرون آن حصار و دایره از نبود مجاز هم فقیه ناگزیر و نهادند می ارج

 :برآورد فریاد( 3) ،کند
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« .گیورد  موی  سرچشمه اسالم از مدن سیاست ،کردند معرفی بد را اسالم ،است سیاست تمامش ،اسالم واهلل»

(4) 

 :بگوید نیز سیاست تعریف در و

 مفاسودی  از جلووگیری  ،حکومتها سایر و حاکم بین روابط ،ملت و حاکم بین روابط چیست؟ سیاست مگر»

 (5)« .است سیاست اینها همه ،هست که

 نموده بشر جمعی زندگی های جنبه دیگر با را آن تنیدگی هم در ،دکر ارائه امام که سیاست از تعریف این با

 :است

 و بندگان وظیفه که عبادات به و کند نظر جامعه شؤون جمیع در آن بسط و اسالم احکام به اجماالً کس هر»

 و حیوات  بوه  مربوو   سیاسوی  و اجتمواعی  جهات دارای نیز دو این گرچه) حج و نماز مانند ،آنهاست خالق

 اسوالم  کوه  دید خواهد ،کند نظر سیاسی و اجتماعی و حقوقی و اقتصادی قوانین به و( است دنیوی معیشت

 سواالن  کهون  و جوانوان  از کثیوری  بلکه ،بعضی که این کما ،نیست صرف اخالقی و عبادی احکام از عبارت

 (6)« .اند برده گمان مسلمین

 :که داند می عادله حکومت سیستأ برای تنها را اسالم و نهاده فراتر این از پا ادامه در و

 دولوت  بوین  پیمانهوای  و دفوا   ،جهواد  ،حقوق ،قضا ،جزائیات... المال بیت ،مالیات به مربو  قوانین آن در»

 (7)« .دارد وجود دیگر های دولت و اسالمی

 :سیاست و دین همسازی

 آن و اسوت  واقعی و حقیقی بلکه ،مکانیکی و تصنعی صورت به نه ،دیانت و سیاست همسازی ،امام نگاه در

 :گفتند می و شد می تبلیغ آن بر که تنافی احسا 

 قووانین  و حکومت طرز ،ندارد قوانین و نظامات جامعه برای ،نیست زندگی دین ،نیست جامعی دین اسالم»

 اداره و زنودگی  بوه  راجوع  امّوا  ،دارد هوم  اخالقیاتی ،دارد نفا  و حیض احکام فقط اسالم ،نیاورده حکومتی

 (8)« .ندارد زیچی جامعه
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 نوه  فوردی  چنوین  و دیانت از هم و است بیگانه سیاست از هم که است کسی نگاه از برخاسته ،امام باور در

 :پرسد می که خبرنگاری پاسخ در حضرتش ،رو همین از (9) .را سیاست نه و است شناخته را دین

 «  جداست دینی فعالیت از سیاسی فعالیت که کنند می تبلیغ ای عده »

 :گوید می

 در دخالوت  از را مسلمان ملتهای خواهند می که است استعماری تبلیغات از جداست دین از سیاست شعار»

 بحو   اجتمواعی  و سیاسوی  امور در ،عبادی امور از بیش ،اسالم مقد  احکام در بازدارند خویش سرنوشت

 (11)« .است شده

 آن بورای  گرچوه  ،است ناممکن ،نگرد می بشری حیات و دین به فراز از که کسی برای ،دو این میان تفکیک

 ،نیسوت  آسوان  نکتوه  ایون  فهوم  ،کند نمی تجاوز مسجد از: امام تعبیر به و است محدود اش اندیشه دایره که

 :ولی

 آن ،اهلل رسوول  سنت و کریم قرآن که گفت( کنند می تفوّه را سیاست از دین جدایی که) نادانان این به باید»

 (11)« .ندارند چیزها سایر در دارند ماحکا سیاست و حکومت در که قدر

 :و

 عبوادی  .نیسوت  تنهوا  سیاسی دیانت و مذهب یک طور همین و نیست تنها عبادی دیانت یک اسالم دیانت»

 جنبوه  هموان  یعنوی  ؛اسوت  مدغم سیاستش در عبادتش و است مدغم عبادتش در سیاستش .سیاسی و است

 (12)« .دارد سیاسی جنبه یک عبادی

 :بود امام از پیش ،سیاست از دین نبودن اجد اندیشه طرح آغاز

 باید ،کند ایجاد حرکت و جنبش مسلمانان در بخواهد اگر کرد احسا  که بود کسی نخستین جمال سید و»

 مطورح  مسولمین  میان در شدت به را مسأله این او که بود این .نیست جدا دین از سیاست که بفهماند آنها به

 (13)« .کرد

 دیگور  و داخلوی  اسوتبداد  جبهوه  یکوی  ،دانست می الزم جبهه دو برای را سیاست و دین همبستگی طرح ،او

 :خارجی استعمار
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 بورای  و سوازد  بیدار استعمار و استبداد با مبارزه برای را مسلمانان مذهبی شعور که داشت فراوان کوشش و»

 (14)« .بود قایل تقدم حق دیگر اصالحی برنامه هر به نسبت ،برنامه این

 ،اندیشوه  ایون  گستراندن در ،گذشت او بر که قضایایی و مردم توده میان در سیدجمال جایگاه به توجه با اما

 و شوده  پذیرفتوه  موردم  طورف  از مرجعیت به که برجسته فقیهی زبان از آن طرح ولی ،نیافت چندانی توفیق

 دو ارجوی  ،سوازند  برابور  وی دستورهای با را خود مذهبی آداب ترین کوچک تا کوشند می وسوا  با مردم

 دیانوت  و شریعت کننده سازوار عنصر ،اجتهاد ،مذهبی شده پذیرفته سنت برابر که آن بویژه ،یابد می چندان

 از ،دیانوت  از سیاسوت  نبوودن  جدا بیان و دارد وجود متصور اعالی حد در ،مرجع در ،مادی زمانه و زمان با

 گو ؛باشد ثانوی احکام صورت به اگر حتی ،دنمای می را سیاست و دین همانی این ،خود ،انسانی چنین زبان

 .آیود  برموی  او سوخنان  جوای  جوای  از چنانکه ،شمارد می اولیه احکام از را آن تردیدی هیچ بی امام که این

(15) 

 امام نگاه منشأ

 تبیوین  تووان  موی  چگونوه  را حکومت بنیانگذاری ضرورت و ،دیانت دریچه از سیاست به امام نگرش فلسفه

 وجووب  حد در حکومت تشکیل که ،وجوست جست درخور امام معرفتی دایره در که چهآن از گذشته کرد؟

 :گوید می که جا آن ،رود می باال دینی

 دسوتگاه  کوه  کنویم  کوشوش  بایود  و باشیم معتقد حکومت تشکیل ضرورت به باید معتقدیم والیت به که ما»

 ،اسوت  والیوت  به اعتقاد الزمه اسالمی تحکوم تشکیل راه در مبارزه ،شود برقرار امور اداره و احکام اجرای

 (16)« .شود برقرار امور اداره و احکام اجرای دستگاه که کنیم کوشش باید

 :نگریست بدان توان می دیگر زاویه دو از

 سووی  از ،آن به( فقه منظر از فقط نه) امام سویه همه توجه و سوی یک از آن فراگیری و اسالم جامعیت .1

 به گویی پاسخ در را خود و است فراگیری این مدعی نیز خود اسالم .است رجمندا و درخور پاسخی ،دیگر

 :داند می توانا بشری نیازمندیهای همه

 طورز  و نووین  نظوامی  اسوالم ...معنووی  و ظاهری ،بشر زندگی شؤون همه شامل و جامع است آیینی اسالم»

 ،تهوذیبی  و اخالقوی  اسوت  مکتبوی  کوه  ایون  عوین  در ،آورد وجوود  بوه  عمالً تازه تشکیالتی و جدید تفکری
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 بواالخره  و دنیوا  در را آخورت  ،ظواهر  در را باطن ،ماده در را معنی اسالم ،سیاسی و اجتماعی است سیستمی

 (17)« .کند می نگهداری پوسته در را هسته و پوست در را مغز

 آن از بشور  کوه  یانتظوار  و دین مفهوم واشکافی با دین فراگیری ،برآنند و گرفته نقد به را فرض این شماری

 پوای  روشنی به که کنند می تعریف معنویت و فردی زندگی عرصه در تنها را دین اینان .یابد می معنی ،دارد

 کوه  نیسوت  انتظاری چنین دین از و است دنیوی امری سیاست که چرا ؛شود می برچیده سیاست گلیم از آن

 بوه  و حّل راه ارائه به که است بشری تجربه و قلع این،آورد سامان به را آن و پرداخته بشری دنیایی امور به

 از پرهیوز  در نیوز  پیشوین  فقیهوان  و دیون  کارشناسان از شماری عمل .است پرداخته دشواریها از گشایی گره

 دینی مبنای بی البته که ،سیاست عرصه در دینداران نکردن دخالت به سفارش و سیاسی تکاپوهای و تالشها

 .پردازد می نظریه نقد به و شود می آورده واهگ دیدگاه این بر (18) ،نبود

 بیوان  را آن هوای  بایسته و کند می نظر دین از مقوله سه به دیگر اندازی چشم از ،دسته این به پاسخ در امام

 :دارد می

 .احکام اجرای بایستگی .الف

 بوا  درآید؟ اجرا به دین آن احکام که آن بی ،رساند دینی آیند خوش مرحله به را جامعه یک شود می چگونه

 :گوید می امام ،آشکار ناسازگاری این طرح

 بودون  ....االجراسوت  الزم و بواقی  ابود  توا  و نیست مکانی و زمان به محدود اسالم احکام ،شریفه آیه طبق»

 احکوام  اجورای  طریق از را افراد فعالیتهای و جریانات همه که اداره و اجرا دستگاه بدون و حکومت تشکیل

 موی  پدیود  اخالقوی  و اعتقادی و اجتماعی فساد و آید می وجود به ومرج هرج ،آورد در النهعاد نظام تحت

 نیسوت  ای چواره  نشوود  فساد دچار جامعه و نیاید پیش گسیختگی عنان و ومرج هرج که این برای پس .آید

 (19)« .یابد می جریان که اموری همه به بخشیدن انتظام و حکومت تشکیل جز

 دانسوته  سیاسی دیانت یک را اسالم دیانت و پردازد می (21) اسالم ورزی سیاست هب آشکار و روشنی به و

 (22) .است سیاسی عبادی آن احکام از بسیاری که (21)

 ورود همان ،آنها شدن عملی و یابد نمی معنی ،آن آیینهای دستورهاو شدن عملی و احکام اجرای بی دیانت

 مقویم  دانشجویان نامه به پاسخ در ،روی این از .است حکومت تشکیل برای عملی اقدام و سیاست عرصه به
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 بورای  کوشوش  بوه  آن تبوع  به هم و کند می دعوت اسالم شناسایی و شناخت به را آنان هم ،کانادا و آمریکا

 بورای  تنهوایی  به را قانون وجود تمام ،او.بیند نمی جدایی امام دو این بین (23).اسالمی حکومت کردن پیاده

 :اندد نمی کافی جامعه اصالح

 جهوت  هموین  بوه  .دارد احتیاج مجری و اجرائیه قوه به شود بشر سعادت و اصالح مایه قانون که این برای»

 اداره و اجورا  دسوتگاه  و قوانون  یوک  ،شور   احکوام  بین ،قانون مجموعه یک فرستادن کنار در متعال خداوند

 (24)« .است کرده مستقر

 .اسالم آیینهای و قانونها چگونگی و ماهیت .ب

 .اسوت  شور   احکوام  ماهیوت  و چگوونگی  ،حکوموت  تشوکیل  و سیاست عرصه به ورود لزوم بر دیگر لدلی

 :که رساند می اسالم آیینهای و قانونها ماهیت

 (25)« .است گشته تشریع جامعه فرهنگی و اقتصادی و سیاسی اداره برای و دولت یک تکوین برای»

 .آیود  موی  دست به ،دینی های داده در اجمالی یریس با که است ای گونه به امام نگاه در مطلب این روشنی

 و نمواز : چوون  ،عبادات از بعضی حتی و زکات و خمس ،قضا ،حدود ،جهاد باب در اسالم دستورات) (26)

 تحقوق  دینوی  حاکمیوت  بوا  اسوالمی  جامعوه  یوک  وجود بدون ،ازمنکر نهی و معروف امربه بویژه( ... و حج

 .بوود  خواهود  ناکارآمود  حکوومتی  تشوکیالت  یک بدون ،نیز سالما تعزیراتی احکام و حدود و است نایافتنی

 و حکوموت  تشوکیل  بوا  جوز » اسوت  عادالنه اجتماعی روابط اسا  بر ترتیب و نظم که بعثتها هدف و (27)

 (28)« .نیست پذیر امکان ،آن احکام اجرای

 (29) .کند می رهاشا اسالم جزایی و حقوقی احکام و ،ملی ،دفاعی ،مالی احکام به خویش نظر تأیید در امام

 .اراضی از دفاع .ج

 یوک  وجوود  پرتو در که چرا ؛است اسالمی سرزمینهای حفظ بایستگی فشارد می پا برآن امام که جهتی دیگر

 :گوید می جهت همین به .یابند می اجرا شایستگی دینی بلند هدفهای و ارزشها( زمین) مادی پایگاه
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 اسوت  اسوالم  اموت  اسوتقالل  و ارضوی  تمامیوت  از دفا  و اسالم حفظ به راجع که احکامی ،دیگر طرف از»

« الخیول  ربوا   مون  و قووّ   مون  اسوتطعتم  ما لهم واعدّوا» :حکم این مثالً دارد داللت حکومت تشکیل برلزوم

 (31)« .است کلی طور به دفاعی و مسلح نیروی تر بیش هرچه تدارک و تهیه به امر که( 8/ انفال)

 میسور  اسوالمی  مقتدر حکومت وجود با مسأله این و شود می تامین یمل امنیت ،اسالمی سرزمینهای حفظ با

 ولوی  ،باشود  شودن  خودایی  و تعالی وسوی سمت به انسانها راهنمایی درصدد اسالم شود می چگونه .است

 کوه  اسوت  متکوی  آرام و امن زمین به ،زمینه این کردن نیاورد؟فراهم فراهم را آن رشدونموّ اصلی های زمینه

 معنی بستری چنین در ،اسالمی تفکر در وطن راه در جانباز ارجمندی .دارد نمی دور نظر از را آن هرگز این

 .یابد می

 معنوی محدود حیطه از را آن از انتظار و گذارده دید عرضه به را اسالم فراگیری و جامعیت امام ،گونه بدین

 موی  و شومرده  نادرسوت  را نایو  از غیور  انگاشتی و کشاند می حکومت و جامعه گسترده عرصه به ،فردی و

 :گوید

 تعوالی  و تبوارک  خدای و افراد مابین معنوی رابطه یک فقط ،است( کنونی)مسیحیت مثل اسالم نشود گمان»

 اسوالم  احکوام  ،زیوارت  و دعوا  و نمواز  ....دارد حکومت برنامه اسالم ،دارد زندگی برنامه اسالم.بس و است

 اداره ،اسالم دارد سیاست لکن ،است اسالم ابواب از باب یک زیارت و دعا .است احکام از باب یک ،نیست

 (31)« .اسالم کند می اداره را بزرگ ممالک ،اسالم دارد مملکتی

 :بگوید کسی که معنی این و

 کار چه سیاست به اسالم .است اسالم نشناختن این ،است اسالم با جنگ این ،دارد کار چه زندگی به اسالم»

 (32)« ....تاس اسالم با جنگ این ،دارد

 و سیاسوی  های عرصه در حضور با ،زمانی همه و خاتم دین عنوان به اسالم صحیح شناخت ،آمد آنچه بنابر

 .دارد وثیق پیوندی اجتماعی

 بودین  .دارد بهتوری  ارائوه  امکان که است آله و علیه اهلل صلی اکرم پیامبر سیره به امام خاص رویکرد ،پاسخ دومین .2

 هموه  در دینوداران  شوده  پذیرفتوه  الگووی  و دیانوت  عینی تجسم عنوان به آله و علیه اهلل صلی پیامبر زندگی که معنی
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 ترسویم  به آله و علیه اهلل صلی  اسالم پیامبر و پیامبران عملکرد به استناد با او .گیرد می قرار امام نگرش مستند ،ادوار

 :دارد می اعالم روشنی به و زند می دست خویش سیاست

 :است داشته وجود پایا و جدی اصل یک عنوان به سیاسی کارهای انجام ،پیامبران تمام زندگی در

 هوم  ایشان .است گفته معنویاتی یک عیسی حضرت کنند می خیال او امروز تابعین که عیسی حضرت حتی»

 کتواب  مون :گویود  موی  ،شود  متولود  تازه که وقتی آن.کند معارضه که این به بوده بنا اول از که بوده همینطور

 مسأله و بگوید خواست می شود؟اگر چه تا بگوید مسأله و خانه توی نشیند نمی عیسی همچو یک...آوردم

 (33)« کردند؟ می اذیتش چرا دیگر...بود گو

 و بوود  سیاسوت  عرصوه  بوه  ورودش بورای  جودی  انگیوزه  آلوه  و علیه اهلل صلی پیامبر زندگی به بویژه ،امام توجه این

 (34) .است نبوده ،یافته تجلی پیامبر حیات در آنچه جز چیزی ،نیز وی نظر مورد حکومت

 :است نیازمند ای مقدمه به سخن این بسط

 آله و علیه اهلل صلی پیامبر زندگی به مسلمانان رویکرد

 احوزاب )« حسنة اسو  اهلل رسول فی لکم کان لقد و»:آله و علیه اهلل صلی پیامبر از مسلمانان الگوپذیری بر قرآن تاکید

« فوانتهوا  عنوه  نهواکم  موا  و فخوذوه  الرسوول  آتاکم ما»:حضرت آن از چرا و چون بی پیروی تگیبایس و(21/

 ویا( 6 آیه 33/ احزاب)« انفسهم من بالمؤمنین اولی النبی»:همگان بر حضرتش بودن سزاوارتر و( 7/  حشر)

 زنودگی  به توجه به را مسلمانان ابتدا همان از( ...و 36/ احزاب،64/  نساء) اهلل رسول از پیروی بودن واجب

 آن اسوا   بور  توا  ،گرفوت  قرار ضبط و ثبت مورد دقت به نبوی سنت ،روی این از کشاند آله و علیه اهلل صلی پیامبر

 ،یافت می تفسیر پیامبر سنت با که نیز قرآن در پیچیدگیها و رموز وجود .گردد ترسیم مسلمانی زندگی شیوه

 تصوویر  در ،کنوون  توا  اسوالم  صدر از شده نگاشته بسیار کتابهای .کرد می تری بیش تاکید آن مهم جایگاه بر

 و نمونوه  ادیوان  تاریخ در راستی به که بود زندگی الگوی رسم برای کوششی ،آلوه  و علیه اهلل صلی پیامبر حیات دقیق

 و نگواران  سویره  باورهوای  نقوش  آن و پوشوید  چشوم  تووان  نمی نکته یک از جا این در البته .است مانند بی

 ننگریسوته  بودان  پیشوین  ذهنیّوت  بی نیز آن از وران بهره .است واقعیت آن به دهی شکل در آنان اههایدیدگ

 :است یافته ظهور اکرم پیامبر سیره به چندی رویکردهای نتیجه در .اند
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 :نفوس تربیت رویکرد .1

 الگویی عنوان به ،باوران دین از شماری نظر در اجتماعی عمل و دینی فهم جدی منبع عنوان به اسالم تاریخ

 افراد ساختن برای ،تنها دین که است پیشینی باور همان پیرو این .است آمده شمار به انسانی افراد تربیت در

 بُعدی و شده خارج خود بودن زمینی از انسان ،آن های آموزه و آیینها و دستورها نگهداشت با .است انسانی

 بوه  و نخسوت  مرحلوه  در ،دینوی  احکام و ها آموزه .پردازد نمی این از بیش به دین .یابد می الهی و ملکوتی

 و جموع  از گیوری  کنواره  بوا  بسوا  چه پرورش این و است آنان تربیت و نفو  اصالح درصدد ،خود خودی

 (35) .نیست یافتنی دست ،راه این از جز بلکه ،بیابد تحقق اجتما  هیاهوی از گریز

 اخوالق  هوواداران  (36) .یابود  موی  معنوی  راسوتا  این در ،خود گوناگون شکلهای با دین به عرفانی نگرشهای

 متعوالی  انسوانی  بتواننود  که خواهند نمی این جز آسمانی های داده و وحی از ،اینان مانند به ،نیز خردگرایانه

 در عوارف ( 37) .افکند کمال و راستی مسیر در و دارد باز زشتیها و پلیدیها به شدن آلوده از را وی و بسازند

 را خوود  هرگوز  و گذارد می پیامبر پای جای پا.دانست می انسانی هر از برتر را خود که میاسال های جامعه

 آینود  خووش  چنودان  نوه  رفتواری  یا انفرادی منزویانه زندگی ،پنداشت نمی دینی آیینهای و دستورها نافرمان

 کوم  دست یا و داخ رسول فردسازانه سیره به وی نگرش از جز رفتار این و داشت ویژه هایی آرایه با ،زمانه

 زیبواترین  ،جامعوه  و جموع  از دوری و گزینوی  خلووت  .گرفت نمی شکل پیروی و روی دنباله چنین ادعای

 را فخور  ایون  آنان .داشت می دورشان به خویش زمانه از را آنان قرنها گاه که بود آنان زندگی در دین وجهه

 از قموی  سعید قاضی .انگاشتند می دینی نشأ خالف را سیاست در ورود باب این از! کردند نمی انکار هرگز

 :گوید می چنین جامعه و سیاست عرصه به ورود باب در صفویه عهد عرفای

 و بندگی منزلت میان که شد پیشنهاد خدا رسول به وقتی که است سنت توسط شده تثبیت حکایت یک این»

 ایون  از ،نبی ملک نه ،باشد نبی عبد خواست و برگزید را اولی حضرتش ،کند انتخاب را یکی پادشاهی مقام

 جبواران  دسوت  در کوه  سولطنت  از نوعی به رسد چه تا ،نیست او جانشینی خور در ،ظاهری سلطنت ،روی

 (38)« .باشد

 وسووا   و دقوت  و« اسوت  چنوین  ایون  زاویه این از احکام تمام که» دین فردی احکام به عمل ،نگاه این در

 تکواپو  و توالش  به نیازی که آن بی کشاند می انسانی کمال قلّه به را وی ،آن صحیح انجام در اندازه از بیش

 کوه  روی آن از بلکوه  ،بازدارد کامل طور به اجتماعی تالشهای از را او که معنی بدان نه البته .باشد جامعه در
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 گران تکاپو و گران تالش حتی و آید نمی شمار به او ذاتی و اصلی تالش و دینی ارزش از ،اجتماعی تالش

 معنووی  بورای  انسوان  (39) .ندارند بهره چندان دینی پاداش از که اند گرایانی دنیا بسا چه ،اجتما  عرصه در

 ،زمانوه  بوا  درآمیختن و انسانها با آمیزش و کند زندگی خویش زمان از خارج در باید ،شدن روحانی و شدن

 :گوید می افرادی چنین ذهنی فضای تصویر در امام .است کمال از دوری

 شواه  ،شونیدی  موی  جوواب  بالفاصوله  ،است خائن شاه: بگویی خواستی می اگر ،اسالمی مبارزات  شرو در»

 نداشوت  را این قدرت کس هیچ و دانستند می حرام را چیز همه ،واپسگرا نمای مقدّ  ای عده ،است شیعه

 از گوز هر ،اسوت  خوورده  متحجور  دسوته  ایون  از پیرتوان  پدر این که دلی خون .کند قدعلم آنان مقابل در که

 منطوق  در فقاهوت  و افتاده جا سیاست از دین جدایی شعار وقتی .است نخورده دیگران سختیهای و فشارها

 رود بیرون حصار و دایره از که نبود مجاز هم فقیه قهراً و شد عبادی و فردی مسایل در شدن غرق ناآگاهان

 بعضی زعم به .شد فضیلت ،دممر با معاشرت در ،روحانیت حماقت .نماید دخالت حکومت و سیاست در و

 و سیاسوی  عوالم  واالّ ببوارد  وجوودش  سوراپای  از حماقت که بود تکریم و احترام قابل زمانی روحانی ،افراد

 (41)« .داشت کاسه نیم زیر ای کاسه،زیرک و کاردان روحانی

 که بود دوانده اذهان در ریشه آنچنان ،دارد دستی سیاست در که کسی و دیندار انسان واالیی بین ناسازگاری

 تالشوهای  و کارها در شدن غرق و اجتماعی تالشهای و کارها از گریز با« اسالمی کارشنا » دین مبلغ حتی

 دلیلوی  ،فقهوی  کتابهوای  فوردی  احکوام  بخشهای افزونی و پرحجمی.یافت می منزلت و ارج ،فردی و عبادی

 نگرشوی  چنوین  زموانی  چوه  از کوه  این( 41) .ستا آله و علیه اهلل صلی پیامبر سیره و حیات به نگرش این بر روشن

 :کرد اعتماد کربن هانری سخن به بشود شاید یافت استواری

 قوانون  رعایوت  و فقوه  بوا  انحصاری ای گونه به که گشت رسمی روحانیت ای گونه پدیدآور صفوی تشیع»

 پنهوان  را دخو خودگویی باطنی و عرفانی جوهر در اصلی تشیع که ای درجه به تا ،یافت سروکار( شریعت)

 (42)« .کرد

 :گوید می دسته این به گونه تعریض نقد در امام

 متحد جائر دولتهای و استعمارگران ،باشیم نداشته ذکرگفتن و دعا و نمازخواندن جز کاری مسلمانان ما اگر»

 ،برنود ب داریوم  هرچوه  بیایند ،بخوان نمار ،بگو اذان خواهی می قدر هر برو شما .ندارند ما به کاری هیچ ،آنها
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 آنها .بخوانید نماز خواهید می هرچه شما....ندارند ما به کاری آنها باشد این منطق اگر ...!خدا با شان حواله

 (43)« .دارند کار چه شما نماز به

 :دینی جامعه ایجاد رویکرد .2

 برای ندی شود می چگونه .اند ندانسته واقع به نزدیک و استوار چندان ،دین به را نخست دسته نگاه شماری

 انسوانی  شخصویت  گیری شکل بستر که او جامعه به آنکه بی باشد ،آمده انسان فردی اوضا  آوری سامان به

 دیون  از اجتمواعی  الگووی  تصویر به ،جدید قراءتی و دین از دیگر تفسیری با اینان باشد؟ افکنده نظر ،است

 تا ،دیگر یک حال نگهداشت ،حمر صله از اجتماعی دستورهای به هم خویش دریافت تأئید در و زده دست

 ...و منکر از نهی و معروف به امر و جهاد چون اجتماعی های عرصه در حضور و زکات و خمس پرداخت

 .نشستند نظاره به آله و علیه اهلل صلی پیامبر زندگی در ابهامی هیچ بی را آن هم و کردند تکیه

 عزیز آن دائمی حضور از ،مدینه سال ده و مکه سال سیزده ورهد در آله و علیه اهلل صلی پیامبر زندگی به گذرا نگاهی

 پیمانهوای  پیواپی  و گواه  هموه  دعووت  از .دارد حکایت میدان این به دیگران فراخوانی و اجتماعی عرصه در

 یوک  سواختن  بورای  ،هموه  و هموه  ،جنگوی  میدانهای در کوشش تا ،اجتماعی صحنه در حضور از ،گوناگون

 .است فردی نفو  تربیت از تر عجام و فراتر ،دینی جامعه

 و بواز  نیرنگ جامعه در که را انسانی توان نمی .یابد می معنی نشسته بار به دینی جامعه یک در ،دینی تربیت

 ،پسوت  ای جامعه در متعالی انسان از توان می چگونه .خواند فرا راستی و صدق به ،کند می زندگی فریبکار

 گفت؟ سخن

 :خویشند جامعه مسؤول ،انسانها تمام .است دینی ضرورتی ،جامعه باب در گری اندیشه ،بنابراین

 «  .رعیّته عن مسئول کلّکم و را  کلّکُم»

 :و

 « .بمسلم فلیس المسلمین باُمور یهتم ولم اصبح من»

 نگورش  بورای  را بسویاری  های خدشه و نقد ،منظر همین از و دارد اجتماعی رنگ دین از بسیاری های داده

 .ساخت اردو توان می اول
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 نوه  آلوه  و علیه اهلل صلی پیامبر ،تصویر این در .است ارزشی مقوله ،اجتماعی امور و جمع به پرداختن ،رویکرد این در

 جامعوه  دل در پرتکواپو  انسانی و خوار غم گری تالش بلکه ،جوی کناره گرای معنویت و منزوی راهب یک

 و کوشوش  .نیسوت  رفوتن  فورو  درخود و انسانها از گزیدن دوری معنای به دسته این نگاه در معنویت .است

 چنانکوه  .اسوت  متعوالی  معنویوت  و انسوانی  حقیقوت  عوین  ،اجتمواعی  مسؤولیت کشیدن دوش بر و پویایی

 تموامی  ،خوود  گسترده معنای در که دانسته خدا راه در جهاد را خویش امت رهبانیت خود آله و علیه اهلل صلی پیامبر

 (44) .است شامل را اجتما  پهنه در انسان هایثارگران تکاپوهای و تالشها

 سوختیها  تموامی  به دادن تن با که زمان آن تا پرداخت خویشاوندانش دعوت به پیامبر که روزهایی آغازین از

 آشونایان  و دوسوتان  ،خویشوان  بوا  مقاتله و جدال به ناچار به که روزی آن تا و کرد اعالم رسماً را الهی دین

 پوی  در ،حال همه در ،خورد می گره پیامی ابالغ به او حمیّت و همت تمام که روزی آن تا و برخاست خود

 زنودگی  گوذران  بوه  بایود  کوه  گونه آن بتوانند انسانها آن در که بود دینی ای جامعه استوارسازی و ریزی پی

 .بپردازند

 در .نودارد  رو شپوی  ای آمواده  زمینه همیشه ،دینی جامعه ایجاد رویکرد با ،پیامبری چنین از پیروی گمان بی

 نباید! هرگز خطر اما ،آورد روی توریه و تقیه به یا داد تن انزوا و سکوت به بایستی یا ،هنگام این در ،نتیجه

 آن وظیفوه  ،کند بیداد جامعه در ستم و باشد نابکاران دست در حکومت ،گرچه ،برخاست ،مبارزه و ستیزه به

 :بود یافته قوام پایه چند به گرشن این .شود وارد سیاسی عرصه در انسان که نیست

 به را اجتماعی وران اندیشه و فیلسوفان از برخی ذهن پیوسته که زمان امام ظهور آرمان و غیبت عنصر .الف

 .است انجامیده سیاسی حاد امور در آنان نکردن دخالت به جدی طور به و داشته مشغول خود

 در دخالوت  عودم  به متمایل تر بیش حتی دنیوی قدرت به نسبت تشیّع نظریات دوازدهم امام غیبت از پس»

 و بوود  هموراه  قدرت آن حقانیت انکار با دنیوی قدرت برابر در منفی مقاومت این چند هر ،شد سیاسی امور

 (45)« .نبود خالی ها سلسله و رژیم با مکرر های مشاجره از

 منفوی  انتظار پیشگاه در را سیاسی شتال هرگونه ،فساد و ظلم شدن فراگیر انگاره با زمان امام ظهور تصور و

 .شمرد می نازیبا و کرد می قربانی
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 نوه  و آلوه  و علیوه  اهلل صولی  پیوامبر  نه که یابد می معنی جان پای تا بشری تکلیف .جان حفظ بودن واجب عنصر .ب

 هرگونوه  دیگور  ،اسوت  گذشوتن  جوان  از خطور  که جا آن .کنند نمی تکلیف او توان فوق به را بشر ،خداوند

 و تقیوه  قالب در که شده می سیاسی تالشهای بند پای نیز نامو  و عرض گاه و است شده برداشته کلیفیت

 برابور  در(  )حسوین  امام و دارد داستانها ها توجیه چنین از اسالم تاریخی حافظه .است یافته می بروز توریه

 :نیست بیش ای بازیچه آنان دست در دین: فرماید می که است اینان همه

 «  .معایشهم به مادرّت حی  یحوطونه السنتهم علی لعق والدین الدنیا عبید لنا ا»

 ایثوارگری  ،خود حقیقی معنای در دینداری که گاه آن و همراهند دین با رسید نان و نام به بتوان که جا آن تا

 .اندیشند نمی نان و نام به جز دیگر ،کند طلب فشانی جان و

 :کند می اعالم ،آیند می پیش ،اسالم منزلی چند تا که افراد از تهدس این به پاسخ در خمینی امام

: فرموود  امر آن به اهلل رسول که است عبادی سیاسی فریاد یک این و حج مراسم در مشرکان از برائت فریاد»

: گفوت  داند می اسالم خالف را شوروی و اسرائیل و آمریکا بر مرگ فریاد که مزدور آخوند آن به باید حال

 را تعوالی  حوق  فرموان  اطاعوت  و بزرگوار آن به تأسّی و کنید می تخطئه را خداوند امر و اهلل رسول به یتأسّ

 منوافع  بورای  را رسوول  و خودا  اوامور  و کنید می تنزیه کفار از براءت از را حج مراسم و ،دانید می برخالف

 و مسلمانان با محاربان و اسالم دشمنان به نسبت را نفرین و براءت و سپارید می نسیان طاق به خود دنیایی

 (46)« .دانید می کفر مسلمین بر ستمگران

 .است ارزشی غیر ،طبیعی طور به و سودجویانه نگاهی ،دین به محدود نگاه گونه این

 :دینی حکومت تأسیس رویکرد .3

 ،زکوات  ،هروز ،نماز) اسالم ستون پنج از تا چهار پس ،است دیگران با کار و زندگی هنر سیاست جوهر اگر»

 اعتالی برای« .است محمد نبوت و خدا وحدانیت به شهادت ،شده استثنا جا این در که پنجمی ستون و حج

 زعوم  بوه  که ،مقد  جنگ یا جهاد) مناسبند کامالً ،دین این پیروان میان در گروهی انسجام و همکاری روح

 اگور ( .اسوت  توری  بویش  بازهم رتقد دارای تأثیر همین ایجاد برای .است ستون ششمین مسلمین از بعضی

 بینوی  جهان توان می زحمت به ،است قدرت برای تالش سیاست مشخصه ترین بزرگ ،دیگری نظرگاه طبق

 جسمی نیازهای جهت دو هر از همواره را انسانی طبیعت اسالم که زیرا ،یافت اسالم آن از تر بزرگ سیاسی
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 وجووی  جسوت  در هموواره  بول  نیسوت  قانع آن یآرمانها محض ارایه به هرگز و کند می مالحظه روحی و

 پیروی به را مؤمنان ،قرآن .است مقصود این به نیل برای اساسی وسیله یک قدرت و .آنهاست اجرای وسایل

 موفقیوت  تورین  بوزرگ  چوون  ،کنود  موی  دعووت  ،نامد می حسنه اسوه را او که آلوه  و علیه اهلل صلی محمد الگوی از

 از کوه  موظفنود  نیوز  جهوت  این از مسلمین ،بوده اسالم تعالیم براسا  دولتی انگذاریبنی ،آلوه  و علیه اهلل صلی محمد

 (47)« .کنند پیروی وی سرمشق

 پیشوین  دسته دو دیدگاه از واالتر و باالتر چیزی را آن و کند می نظر پیامبر سیره به زاویه این از خمینی امام

 ،نبووت  ،خودا  بوه  اموام  نگاه .پذیراست معنی خاص بینی جهان یک در که بیند می آنها از تر کامل و فراتر و

 زنوودگی در او .اسووت کشووانده سوویره از متفوواوت تفسوویری بووه را وی ،قیامووت و دیوون ،انسووان ،هسووتی

 هوم  و رویود  موی  دینوی  جامعوه  هم آن زمین در که دینی حکومت تشکیل برای تالش جز آله و علیه اهلل صلی پیامبر

 :دبین نمی چیزی ،ربوبی شده تربیت انسان

 تواریخ  و داد حکوموت  تشکیل خود اوالً زیرا ؛است حکومت تشکیل لزوم بر دلیل اکرم پیامبر رویّه و سنت»

 اداره بوه  و پرداختوه  اسوالم  نظوارت  برقوراری  و قوانین اجرای به و داد حکومت تشکیل که دهد می گواهی

 و فرمووده  موی  نصوب  ضوی قا و ،نشسوته  می قضاوت به ،فرستاده می اطراف به والی ،است برخاسته جامعه

 را جنوگ  ،بسوته  موی  پیموان  و معاهوده  ،کورده  موی  روانوه  پادشاهان و قبایل رؤسای نزد و خارج به سفرایی

 .است انداخته می جریان به را حکومتی احکام خالصه و ،کرده می فرماندهی

 پیوامبر  از پس جامعه برای متعال خداوند وقتی .است کرده حاکم تعیین خدا فرمان به خود از پس برای: ثانیاً

 الزم نیوز  آله و علیه اهلل صلی اکرم رسول رحلت از پس حکومت که معناست این به ،کند می حاکم تعیین چنین اکرم

 نیوز  را حکومت تشکیل ضرورت ،نماید می ابالغ را الهی فرمان خویش وصیت با ،اکرم رسول چون و است

 (48)« .رساند می

 و فشورده  پوای  آلوه  و علیوه  اهلل صولی  پیوامبر  سیرت از فهم این بر ،ابتدا همان از ،خویش سخنان جای جای در ،امام

 ،کنود  می ارائه آلوه  و علیه اهلل صلی پیامبر زندگی از امام که تصویری است کرده توجیه آن سایه در را خویش حرکت

 فهوم  پناه رد جز امام حرکت تفسیر ،بنابراین .است مذهبی فعالیت و دینی حکومت یک تشکیل برای الگویی

 آلوه  و علیه اهلل صلی پیامبر حیات از وجهه این شناخت با و نیست ممکن حکومتگری نگرش با ،رسول سیره صحیح
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 عملوی  در است مناسب رو این از .گردد می آسان نیز امام سیاسی حیات مبهم و تاریک زوایای کردن روشن

 .شود بازگشوده ،المیاس حکومت تشکیل در ،پیامبر سیره به امام نگرش ،گون مقایسه

 :آله و علیه اهلل صلی پیامبر بعثت هدف عنوان به حکومت تشکیل ضرورت .الف

 آلوه  و علیوه  اهلل صولی  اکورم  پیوامبر  بویژه ،پیامبران سیره به عقل به استناد بر عالوه ،حکومت تشکیل ضرورت در امام

 :اند ودهب حکومت ایجاد صدد در پیامبران تمام که است آن بر و کند می تکیه

 (49)« .بخشند استقرار را اهلل حکومت که است بوده این آنان اهداف»

 قیود  از را مستضوعفین  ،آنوان  وارثوان  و عظوام  انبیواء  حکیمانوه  رهبری با که است آن بر تعالی خداوند اراده»

 (51)« .بسپارد خودشان دست به را آنان سرنوشت و آزاد طاغوتی حکومت

 (52) .کردنود  موی  مبوارزه  حکوموت  به دهی شکل برای ،(51) جور سالطین بربرا در مردم به تکیه با آنان و

 از هرگوز  اما (53) ؛نیافتند چندانی توفیق واال هدف این به دستیابی در پیامبران از شماری است ممکن گرچه

 .اند نبوده غافل آن

 :کوشیده حکومت تشکیل جهت در ،دیگری پیامبر هر از بیش نیز اکرم پیامبر

 (54)« .فرمود ایثار و فداکاری ،توان همه با ،آن راه در ،خود زندگی برکت رپ لحظات آخرین تا»

 دعووت  و اسوالم  بوه  کرد می دعوت داشت را عالم و عالم اطراف در بود کرده دراز را دستش اسالم پیغمبر»

 از اسوالم  صودر  در ،دادند تشکیل حکومت بعد خلفای و داد تشکیل حکومت و اسالمی سیاست به کرد می

 (55)« .بودند توأم دیانت و سیاست ،نبود کار در انحراف که وقتی آن تا خدا سولر زمان

 بوه  را آنوان  و کنود  ابوالغ  موردم  بوه  را اسالم بتواند که بود آن برای حکومت تشکیل در پیامبر حرکت و قیام

 (56).کند دعوت توحید سوی

 گوام  بوه  گوام  در و نگریسوته  دینوی  حکوموت  تأسویس  رویکرد با آله و علیه اهلل صلی پیامبر سیره به امام طریق بدین

 رسوالت  بین و (57)بیند نمی حکومت ایجاد برای کوشش جز چیزی ،آن لحظه لحظه و حضرت آن رسالت

 بور  .دانود  می ناکافی را دیگری هریک بی و (58) یابد می وثیق پیوندی حکومت و داری پای به حضرت آن
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 بوه  را آنوان  تردیودی  هویج  بوی  ،شود  می واقع تقادان مورد متحجران و درباریان سوی از هرگاه ،اسا  همین

 :داد می ارجا  پیامبران حرکت و پیامبر زندگی

« .برسوانیم  خودشان الیق کمال به را محروم ملت این که این برای ،کردیم قیام اکرم نبی از تبع به هم ما ...»

(59) 

 شوباهت  اسوالم  صودر  در ماسوال  حکومت به که نحوی یک به را حکومتش ،الاقل ،را اسالم خواهیم می و»

 (61)« .بکنیم اجرا ،باشد داشته

 ایون  .بودنود  توأم دیانت و سیاست ،نبود کار در انحراف که وقتی آن تا ،خدا رسول زمان از ،اسالم درصدر»

 خلفوای  و را پیغمبوران  و پیغمبور  باید یا ،شوروی یا آمریکایی سالطین اصطالح به این و درباری آخوندهای

 (61)« .کنند تخطئه را خود حکومتهای و خود باید یا کنند تخطئه را نپیغمبرا و پیغمبر

 دوش ،راه ایون  در کوه  را دشوواریهایی  و سختیها و تحمل و گذارده صحه خویش حرکت بر گونه بدین امام

 (62).شمارد می ،آله و علیه اهلل صلی پیامبر از پیروی و تأسی به ،کشد می

 سر پشت آلوه  و علیه اهلل صلی اکرم رسول سیره از الگوگیری با را حکومت تشکیل مراحل تمامی ،رویکرد این با امام

 و سیره مبنای بر بلکه ،کشاند نمی سیاسی افتخار به را او ،دینی حکومت ایجاد ضرورت صرف و گذارد می

 .شود می عمل وارد و برداشته راه سر از را ها بازدارنده و سدها تدریج به ،عقل مقتضای به

 حکومت تشکیل مراحل

 :نیروها سازی آماده .1

 سویزده  در آلوه  و علیوه  اهلل صلی پیامبر .است الزم خبره و کاردان نیروهای داشتن ،حکومت ایجاد در چیز هر از پیش

 کوه  زد دسوت  انسوانهایی  سواختن  به ،بسیاری سختیهای تحمل با و پرداخت کار بدین ،مکه در حضور سال

 جوان  ،(63) مزایوا  و خواسوته  ترین کم با که نیروهایی ،شوند یاسیس و اجتماعی مسؤولیت دار عهده بتوانند

 .کنند ایثار و نهاده اخالص کف در را خویش

 افوراد  آوری جموع  مشوغول  لکون  ،بدهد تشکیل حکومتی یک توانست نمی حضرت ،بود مکه در که مدتی»

 (64)« .بود زیرزمینی سیاست یک مشغول ،بود
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 و شوهری  درون از ،آشوکارا  و عموومی  تا انفرادی و پنهانی از آلوه  و علیه اهلل صلی پیامبر تدریجی و اصولی دعوتهای

 .بود حکومت تأسیس برای کارآمد نیروهای ساختن و جمع در ،فرسا توان کوششی ،مرزی برون تا قومی

 را افوراد  کوه  بوود  کوردن  سوازنده  و کوار  کردن درست مسأله ،مسأله ،بود کشی نقشه ،بودند مکه در که قبالً»

 (65)« .بسازند

 دسوت  عقیودتی  و فکری قوای تواناسازی و اندرز و پند به تر بیش مکه در آله و علیه اهلل صلی پیامبر جهت همین به

 .زند می

 اسوالم  معرفوی  و تعوالی  حوق  مقد  ذات ومعرفی اهلل الی تبلیغ فقط ،بردند می سر به مکه در که روزهایی»

 کوه  طوور  همان و ،دهند گسترش را اسالم و بجنگند مشرکین با آنان کمک با بتوانند تا نداشتند یاورانی .بود

 از و دارد را معرفی و موعظه و پند جنبه فقط ،شده نازل مکه در که هایی سوره فرمایید می مالحظه قرآن در

 (66)« .شده تر کم آن در احکام متن و نیست صحبتی جدال و جنگ

 خوود  پیشوه  را سیاسوی  تالشهای که روزی آن از و گذاشت پایه را خویش حرکت ،اسا  همین بر نیز امام

 .بود ساخته و پرورده را نیروهایی ،دینی نظام آن دنبال به و انقالب پیدایی زمان تا ،کرد

 :حکومت پذیرش برای فضاسازی .2

 درسوتی  بوه  را خوویش  زموان  جامعه ،گمان بی ،خویش سیاسی هدفهای بستن کار به برای آله و علیه اهلل صلی پیامبر

 صودد  در ،آن پوی  در کوه  است داشته موجود حال و وضع از ای خردمندانه توجیه ،سخن دیگر به و شناخته

 دسوتور  در ،نیرو سازی آماده بر افزون ،عمومی فضای کردن آماده .برآمده معقول اقدام و عمل راه روشنگری

 کوه  روز آن توا  ،خویش دعوت روزهای آغازین در ،حضرت آن .است داشته قرار پیامبر ساله سیزده کوشش

 نظوام  یوک  بوه  دهوی  سوامان  بورای  فضاسازیهایی و کارها ،زد دست رسمی و آشکار تکاپوهای و تالشها به

 بوا  هماننودی  و نسب ،نیکو سابقه ،صالبت ،اخالق ،چیز هر از بیش ،عرصه این در .است داده انجام سیاسی

 .کشاندند او سوی به و ندکرد او متوجه ،زیبا خصال این را مردم و داشتند کارایی (67) ...و عرب

 .است روشن خود جای در ،کشید راه این در که فراوانی سختیهای البته
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 فرموود  قیوام  ،بودند مخالف او با همه که محیطی یک در و فرمود قیام تنها ،اسالم پیغمبر که دانند می آقایان»

 موردم  کرد دعوت ،فرمود ابالغ مردم به را اسالم این تا برده فراوان رنجهای ،زیاد مذمتهای ،زیاد زحمتهای و

 را آن طاقوت  کسوی  نودارم  گمان که فرمود تحمل ایشان مشقت قدر آن ،توحید به کرد دعوت ،هدایت به را

 (68)« .باشد داشته

 انسوانهای  توجوه  سبب ،(69) آن آرامی و قلب نرمی قرآن تعبیر به و یکدلی و خوشرویی ،مهرورزی و نرمی

 پیمان شکستن و ابیطالب شعب جریان در ،مکه مشرکان حتی که بدانجا تا ،شد حضرت آن سوی به بسیاری

 ،آنوان  بور  دلسووزی  و همودردی  حوس  و برخاسوتند  حضورت  آن از حمایت و سران با مخالفت به ،صحیفه

 (71).داشت وا تسلیم به را شرک سران ،سرانجام

 انجامیود  می شماری خشم به گاه که ،او دقیق و شده حساب حرکت و آلوه  و علیه اهلل صلی پیامبر دعوت منطقی سیر

 موی  اثور  جواهلی  عورب  سونگ  دل در آهسته آهسته ،آب های قطره همچون که قرآن تدریجی آمدن فرود و

 و ابوسوفیان  ،ابوجهول  چون) افراد ترین دشمن گاه که قرآن کلمات نظیری بی و شیوایی ،زیبایی نیز و گذارد

 کوردن  آمواده  در همگوی  (71) ،دهنود  فورا  گووش  او گیزان دل نوای به که انگیزد می بر را( شریق بن اخنس

 .بود کارگر سخت ،مدینه در حکومت دهی شکل در ،بعدی گامهای برای مناسب فضای

 گاه که خویش شده حساب و گام به گام حرکت با و گردید عرصه وارد ،روش این از الگوپذیری با نیز امام

 را اسوالمی  حکومت بتواند تا ساخت فراهم را اسبیمن فضای ،انجامید می حکمرانان کنترل غیرقابل خشم به

 .گذارد پایه

 :عمومی باورهای و نگرش های پایه دگرگونی .3

 آن بور  خوود  شوهریار  کتاب در ماکیاولی .نیست ناپسند ،هرگونه به قدرت به دستیابی ،بازان سیاست نگاه در

 ،جدیود  فرموانروای  که است نای مقصودش و باشد موجود وضع حفظ باید ،فرمانروا اساسی هدف که است

 عوالی  وی نظور  بوه  .بکوشد حکومتی نظام بر خویش سلطله حفظ در بویژه و دارد نگاه را موجود وضع باید

 کوه  مووهبتی  بهتورین  یعنوی  .است( مکنت و جاه) ،خیزند می بر رقابت به آن سر بر مردمان که پاداشی ترین

 (72) .است آن بخشش به قادر بخت

 :است باور این بر او
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 کواری  و آورد در مقبوول  صوورت  به را آن و گمارد همت کشوری حکومت اصالح به بخواهد که هرکسی»

 موردم  نظور  در کوه  نحوی به کند کهن اصول حفظ به تظاهر الاقل باید ،باشد همگان بر مبتنی بقایش که کند

 (73)« .است نداده روی نهاد در تغییری که آید چنان

 هودف  بوه  هوم  پیوامبر  .نیست پیامبران کار راسته در هرگز ،نامقد  هدف برای وسیله گرانه توجیه نگاه این

 بوه  ،پیوامبر  نگواه  در وسویله  .شود می گرفته کار به آن به رسیدن برای که ای وسیله به هم و دارد ایمان خود

 زمینوه  کوردن  فوراهم  درصدد که ،دنیا مقام و مال به یابی دست پی در نه پیامبر (74) .شود نمی توجیه هدف

 موردم  بواوری  ارکوان  و فکوری  هوای  پایوه  کوه  آیود  موی  پدید زمانی ،زمینه این و است دینی حکومت های

 در مملووک  موجوودی  عنوان به گاه ،فردی تشخص بی ،خویش ای قبیله زندگی در که عرب .یابد دگرگونی

 نموی  ایون  از بواالتر  حقوی  خویشوتن  بورای  وهرگز ،بود ستمی هرگونه پذیرای و آمد می در اشراف مالکیت

 به حاضر دیگر که رسید انسانی آگاهی خود به حضرت آن گیر پی های مبارزه و پیامبر انگیزشهای با ،فهمید

 بون  خبواب  ،بوالل  ،سومیه  ،یاسر بسیار شکنجه تحمل و جان تاپای پایداری .شد نمی اشراف قبال در تسلیم

 و وحوی  بور  تکیوه  بوا  ،امبرپیو  روشونگری  و تبلیوغ  .اسوت  خودآگاهی چنین نتیجه ،دیگران و صهیب و ارتّ

 ،بودوی  عرب که شکست درهم را سنتی باورهای آنچنان( اندک گرچه) دلداده همراهانی و ،فردی پشتکاری

 نوه  گور دی .نموود  موی  محال برایش ،همسانی تصور روزی که دانست می همانانی با طراز هم انسانی را خود

 .دانسوت  می خود انسانی شأن را گناه به آلودگی نه و ،ثروتمندان خدمت در نه و بود ستم پذیرش به حاضر

 سواماندهی  بوه  بتواند پیامبر تا کرد فراهم مناسبی فرصت ،بینی جهان تحول و عقیده و باور در دگرگونی این

 از اسوتفاده  بوه  حاضور  و نگرفوت  بهوره  منفی ولی ،کهن موجود فرصتهای از هرگز پیامبر .بیندیشد حکومت

 (75) .نشد دیار آن ثروتمندان و مندان قدرت

 در را خوود  کوه  ایرانوی  جووان  بوه  و زند می دست باورها دگرگونی به ،سیاستی چنین داشت نظر در با امام

 فاسود  و عزیوز  یا که ایرانی زنان نیز و کند وجود احسا  تا بخشید نیرو ،پنداشت می کوچک ،بیگانه مقابل

 در که روحانی و کند عزت احسا  هم و باشد ایمان با هم که کشاند ای عرصه به ،محقّر دیندار یا و بودند

 ،بوود  کورده  خووی  ،نبوودن  خوویش  زمانوه  با و ظاهرسازی ،گیری کناره بودن ارزش باور به دراز سالیان طی

 .ساخت دگرگون
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 :حکومت تشکیل و مادی فضای به دستیابی .ب

 چرا ؛است ناممکن تحکوم تشکیل چنان هم اما ؛کرد فراهم مساعدی های زمینه ،بزرگ پیامبر تالش تمامی

 موادی  قودرت  ولوی  ،انود  شده میانه بی مشرکان و شرک با مردم و .است یافته تحول مکّه سرزمین گرچه که

 سوال  بوه  او ،راسوتا  ایون  در .بکوشود  آن تأمین پی در بایستی پیامبر و است شرک سران دست در هنوز مکه

 عنووان  بوه ( زموین ) از کوه  کسوانی  ،گوردد  موی  آشنا خزرج قبیله از ،یثرب مردم از گروهی با هجری یازدهم

 ،هجورت  بوه  مسولمانان  و حضرت آن آهنگ و پیامبر از دعوت .دارند بهره ،حکومت ارکان در مهم عنصری

 کوردن  پیواده  بورای  تور  رسومی  توالش  وارد پیامبر و برداشته راه سر از را حکومت تشکیل بازدارنده هرگونه

 .شود می خود متعالی هدف

 :توانست نمی حضرت دبو مکه در که مدتی

 (76)« .دادند تشکیل ،بود حکومتی دیگر جا آن ،مدینه به آمدند و ...بدهد تشکیل حکومتی یک»

 فکور  سطحی که عادی افراد ،گردید خارج مکه از ناگوار و خورده شکست وضع آن با حضرت که روز آن»

 بوه  وقتوی  لکن ،داشت خواهد الدنب به مصالحی چه مهاجرت این که کنند بینی پیش توانستند نمی ،کنند می

 (77)« .بود مترتب ایشان هجرت بر نتایجی چه شد معلوم ،بردند تشریف مدینه

 سیاسوی  و حکوومتی  احکام و پردازد می خویش حرکت روشنگری به ،مدینه در پیامبر زندگی استناد به امام

 بخوواهیم  اگور  کوه  اسوت  آن بر امام .گیرد می قرار امام راه فرا ،شود می مشخص پیامبر برای پس این از که

 بی ،(78) بزنیم دست تعلیمات و تبلیغات به آله و علیه اهلل صلی پیامبر از پذیری الگو با باید ،بدهیم تشکیل حکومتی

 اموام  .است ناممکن اسالم از حقیقی و صحیح تحلیل ،او سیره و حضرت آن زندگی واقعیتهای داشت عرضه

 مقود   متحجور  و مقتودر  گوروه  ،آن تورین  مهوم  .اسوت  آگواه  راه ینا سر بر هایی بازدارنده وجود به ،خود

 مقود   ایون  اصوالح  .دانند نمی راه به را خویش جز و غلتیده در ناسره باوری در دراز سالیان که نماهاست

 خوود  بوه  را اموام  تکاپوهوای  و تالشها از بخشی ،اینان با مبارزه .است تعلیمات و تبلیغات دیگر روی ،نماها

 :هدد می اختصاص

 اسوم  به و گیرند می را مسلمین و اسالم نفوذ جلو ،ساختگی مقدسین که شده طوری مسلمین جامعه امروز»

 در .اسوت  روحانیوت  هوای  حووزه  در ،دارد وجود ما درجامعه که ،جماعت این ریشه .زنند می صدمه اسالم
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 موا  نگذاریود  بیاییود  ،باشوید  زنده بیایید بگوید نفر یک اگر که هستند اینها ...مشهد و قم و نجف های حوزه

 (79)« .کنند می مخالفت او با ...کنیم زندگی دیگران پرچم زیر

 ایون  اگرچوه  ،دارد می بر گام ،زندگی حقیقت وجوی جست در ،ماکیاولیستی اندیشی مصلحت هیچ بی امام

 :کند می سفارش علماء به روشنی به اما ؛کند محروم شماری دی ما پشتیبانی از را وی ،نگرش نو 

 شوما  به دشمن که است این مثل آنها وجود با .کنید روشن را نماها مقد  این تکلیف ،کار هر از قبل شما»

 مقدسین نه ،است مقدسین اسمشان که اینهایی .باشد گرفته را شما دستهای محکم هم نفر یک و کرده حمله

 ،بدهیود  انجوام  کواری  بخواهیود  اگور  و .انود  بسته را شما دستهای ،نیستند مصالح و مفاسد متوجه و ،واقعی

 می ضایع جامعه در را شما آنها ،شود واقع مفاسد این نگذارید که کنید قبضه را مجلسی ،بگیرید را حکومتی

 (81)« .کنند

 یاد عناصر دیگر با ،مدینه سرزمین .کند می روی سیاسی کارهای به جدی طور به مدینه در آله و علیه اهلل صلی پیامبر

 میان برادری پیمان بستن ،قبا مسجد بنیانگذاری از .است آورده فراهم حضرت آن برای را امکانی چنین شده

 ،شود  گریبوان  بوه  دسوت  آن با پیامبر که بسیاری جنگهای تا اساسی قانون نخستین تدوین ،انصار و مهاجران

 دور بوه  جودی  هوای  بازدارنوده  از نیوز  دیوار  این در او اما .بود دینی نظام یک به دهی شکل راستای در همه

 تواب  روی هور  به که کسانی ،یهودیان نیز و مسلمانان کیش هم ظاهر به دوچهرگان و منافقان وجود .نیست

 راه جودی  هوای  دارنوده  بواز  ،مسلمانانند خارجی دشمنان که مشرکان همچنین و ندارند را پیامبر پیروزیهای

 ،دسوته  سوه  این با رویارویی در ،خردمندانه و آیند خوش روشهای بستن کار به با آله و علیه اهلل صلی پیامبر .پیامبرند

 (81).است امام برای کارآمد بس الگویی ،بزرگ حرکت این .داد سامان را کارها

 .بپردازد حکومت تشکیل برای محیط سازی پاک به خارجی و داخلی گوناگون های جبهه در چگونه که

 :آله و علیه اهلل صلی پیامبر حکومت ویژگی .ج

 یک هر که است انسانی وظیفه اصالت براسا  یا و اجتماعی قراردادهای اسا  بر یا حکومتها ودنب مشرو 

 در: کوه  است این آید می کار به نوشتار این در که دو این اساسی فرق .طلبد می پردامنه بحثی خود جای در

 آیینهوای  و قانونهوا  عوضو  هوم  گموان  بوی  ،اند یافته داد قرار و مردم از را خود بودن مشرو  که حکومتهایی

 حکومتها این بودن مشرو  قلمرو و کنند می تفسیر و تعریف راستا آن در را حکومت کارآمدی هم و جامعه



22 
 

 گرچوه  ،اسوت  خوارج  حکوموت  اختیوار  حیطوه  از ،آن از بیرون و اند داده تن بدان که است پیمانی برابر ،نیز

 .کند دیگری اقتضای واقعی مصالحی

 گرچوه  ،اسوت  منودی  وظیفوه  و شایسوتگی  ،اسوت  حکوموت  کننده مشرو  آنچه ،ظیفهو اصالت نظام در اما

 مشورو   ،است مردمی پسند که آنچه همه ،حکومتی چنین در (82) .دارد تکیه مردم همراهی به آن کارآمدی

 را ما ،اساسی فرق و جدایی این .است مشرو ( ارزشی خاص معنای در) انسانی مصلحت آنچه بلکه ،نیست

 .رساند می یاری اسالمی حکومت بودن مشرو  فهم در

 :گوید می امام

 و فرموان  قوانون  و خداسوت  ،منحصر حاکمیت ،حکومت طرز این در .است قانون حکومت اسالم حکومت»

 از افوراد  هموه  .دارد توام  حکومت اسالمی دولت بر و افراد همه بر خدا فرمان یا اسالم قانون .خداست حکم

 به اسالم در حکومت ،باری ....هستند قانون تابع ابد تا افراد سایر و ضرتح آن خلفای تا گرفته اکرم رسول

 بوه  محودودی  اختیارات که هم جا آن.دارد فرمایی حکم جامعه بر قانون فقط و است قانون از تبعیت مفهوم

 (83)(.است خداوند طرف از ،شده داده والیت و اکرم رسول

 کوه  اسوت  اسوتبدادی  نوه  ،دارد جودی  و اساسی فرق امام گاهن در ،حکومتها دیگر با ،پیامبر حکومت بنابراین

 و اسوت  الهوی  قانونهوای  به محدود او قدرت بلکه ،باشد چیره مردم مال و جان بر و داشته تام اختیار حاکم

 :گفت توان می ،بنابراین (84) .تابد نمی بر آن از پیامبر هرگز

 یوک  نفسوانی  تموایالت  و آراء در که است اکمح استبداد شیوه نه آن در که است حکومتی بنیانگذار ،اسالم»

 بور  متکوی  کوه [ غربی و شرقی سبک به] جمهوری و مشروطه شیوه نه و کند تحمیل جامعه سراسر بر را نفر

 اسوت  نظوامی  ،اسالمی حکومت بلکه ،کنند می وضع آن تمامی برای جامعه افراد از گروهی که باشد قوانینی

 جامعه امور زمامداران از یک هیچ و گیرد می مدد الهی قانون از ها نهزمی تمام در که وحی از منبع  و ملهم

 دفوع  جهوت  ،آن لوازم و شؤون و جامعه زمامداری زمینه در که هایی برنامه تمام .نیست رأی استبداد حق را

 از اطاعوت  موورد  در حتوی  کلی اصل این .باشد الهی قوانین اسا  بر باید ،آید می در اجرا به مردم نیازهای

 (85)« .است ساری و جاری نیز حکومت امر متصدیان و زمامداران
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 فوردی  هرگوز  ،آنهوا  وجوود  بوی  کوه  ای گونوه  بوه  ،اسوت  ویژگیهایی دارای حکومت از گونه این در زمامدار

 .باشد شده برگزیده و پذیرفته مردم طرف از گرچه ،یابد نمی حکمرانی( مشروعیت) شایستگی

 از پوس  .اسوت  اسوالمی  حکوموت  طورز  طبیعت از ناشی مستقیماً ،تاس ضروری زمامدار برای که شرایطی»

 (86)« .عدالت .2 قانون به علم .1: از عبارتند که دارد وجود اساسی شر  دو ،تدبیر و عقل: مثل عامه شرایط

 بوا  ،زمامداری شرایط با همراه را اکرم پیامبر زندگی در یافته اسالمی حکومت بین جدایی ،تصویر این با ،امام

 موی  عرضوه  را خوویش  اسالمی حکومت الگوی ،نگاه این با و دهد می نشان آن زمامداران و حکومتها دیگر

 .دارد

 :اسالمی حکومت هدف .د

 ،سیاسوی  فیلسووفان  گیورد؟  موی  شوکل  هودفهایی  چوه  برای و است؟ اهدافی چه دنبال به اسالمی حکومت

 کوه  اسوت  معتقد و دانسته حکومتها هدف را امنیت و آزادی ،منتسکیو .اند دانسته هدفهایی برای را حکومت

 :و هستند آزادی حداکثر و امنیت دنبال به ،قوانین وضع و حکومت به دهی شکل با انسانها

 کورده  منوع  قوانون  که را آنچه بتواند کسی اگر و است داشته روا قانون که است چیزی آن انجام حق آزادی»

 از کوه  اسوت  خواطری  آراموش  ،فورد  سیاسوی  آزادی ...داشت نخواهد وجود آزادی دیگر ،دهد انجام ،است

 کوه  اسوت  الزم ،آزادی ایون  بوه  یوافتن  دسوت  بورای  ،شوود  موی  ناشوی [ اجتما  در] خود ایمنی به اعتقادش

 (87)« .باشد نداشته هراسی دیگری از اجتما  در کس هیچ که باشد نحوی به حکومت تشکیالت

 اینوان  .دهود  می روسو ژاک ژان و الک جان( ایترض) به را خود جای ،منتسکیو امنیت و صلح آزادی آرمان

 (88) .شود می حاصل قراردادها قالب در که دانند می افراد عمومی رضایت را حکومتها تشکیل هدف

 همگوانی  سوودمندی  در سوعادت  و باشود  موردم  سعادت باید ،قانونگذار یک هدف و غایت ،بنتام نگاه در و

 .است نهفته

 موورد  آن منوافع  کوه  را معینوی  جامعه خیر که است چیزی آن تشخیص از تعبار قانونگذاری علم ،بنابراین»

 (89)« .کند تأمین ماست نظر
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 موی  معنوی  است آدمی غایت تنها که درد از گریز و لذت وجوی جست کشاکش و میانه در سودمندی این و

 میوان  از زینشگ فقط آن کار که معنی بدین ،کرد تشبیه پزشکی به توان می را حکومت ،بنابراین» .(91) .یابد

 توانود  موی  فقوط  حکومت .است آزادی نقض نوعی قانونی هر زیرا ؛است شر یک قانونی هر .است شرّ چند

 دو از بایود  او ،باشد باید چه گزینشی چنین هنگام قانونگذار هدف ،حال این در .برگزیند را یکی شرها میان

 :کند حاصل یقین امر

 .هستند شر واقع در ،کند جلوگیری آنها از کوشد می او که حوادثی همواره که این اول

 کوار  به آنها از جلوگیری وسیله عنوان به خواهد می او که هستند شرهایی از تر بزرگ شرها این که این دوم

 (91)« ....برد

 یوا  عقلوی  فضویلت  در یکسان طور به کشور و فرد راستین شادی ،را دولت و حکومت برین غایت ،بُدن ژان

 :که چرا ؛مادی رفاه نیز و (92) .داند می تفکر

 حفوظ  را خوود  بقای فروتر غایت تأمین بدون تواند می انسان نه ،است برتر غایت چند هر ،اندیشه و تفکر»

 ،اتبوا   از دفوا   و نگهبوانی  قبیول  از عوادی  اموور  که آن مگر ،کرد اداره خوبی به توان می را کشور نه و کند

 شوود  مسوتغرق  تفکر در روحش چنان انسان اگر که همانگونه .گردد ملحوظ الزم خواربار تهیه و دادگستری

 (93)« .داشت نخواهد دوامی حیاتش ،برد یاد از را آشامیدن و خوردن که

 (94) .کرد وجو جست باید خود جای در که دارد وجود باب این در نیز دیگری دیدگاههای

 هودف  راستی به که است طرح قابل اسالمی حکومت باب در جد به ،بح  این ،دیدگاهها چنین به توجه با

 خیر؟ یا پذیرفت چیزی شده شمرده هدفهای از آن برای توان می آیا چیست؟ آن غایت و

 :گوید می امام

 و احکوام  اجورای  وظیفوه  انجوام  وسویله  بلکوه  ،نیسوت  مقامی و شأن ،ذاته حد فی حکومت شدن دار عهده»

 (95)« .است اسالم عادالنه نظام برقراری

 :کند می نقل(  )امیر حضرت قول از و
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 آوردن دسوت  بوه  بورای  نوه  ،است باطل بردن بین از و حق اجرای برای یعنی ؛عالی هدفهای برای حکومت»

 (96)« .مقام و منصب

 :گوید می دیگر جای در و

 متصوور  انسوان  بورای  کوه  مصالحی همه و ببرند راه ،کنند هدایت را ملت خواهند می ...[اولیاء و انبیا] آنها»

 جامعه مصالح تمام .ببرد راه در ،کند هدایت را جامعه که است این سیاست .است متصور هجامع برای ،است

 کوه  چیوزی  آن طورف  به کند هدایت را اینها و بگیرد نظر در را جامعه و انسان ابعاد تمام و بگیرد نظر در را

 را سیاست نای دیگران و است انبیاء به مختص این و است افراد صالح ،است ملت صالح ،است صالحشان

 (97)« .کنند اداره توانند نمی

 .اسوت  نیازمنود  تفسیر و بسط به خود ،شمرده بر اسالمی حکومت هدف عنوان به امام آنچه است روشن امّا

 حکوموت  ایون  در تربیوت  روش نیوز  و چیسوت؟  اسوالمی  حکومت اعالی هدف برین هدف که معنی بدین

 است؟ کدام ،رسول حضرت سیره به امام یکردرو در آن روشهای و ابزار و ،کارکردها است؟ چگونه
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