
  وفای به عھد و پيمان  حقوقی -دينی - در پرتو اصل اخ�قی آقای خمينیخط 
   

بحث داغ است که چه کسی بر خط آقای خمينی است و چه کسی خارج  داخلاين روزھا در   
ھرچند اين بحث برای نسل آگاه آينده بيشتر به يک طنز شبيه باشد ولی چه کنيم که در . از آن

و در اين ميان چه فلسفه بافی ھا و نظريه . کشور وجود دارد حال حاضر برای جامعه داخل
سازی ھای عجيب و غريب نيز که از سوی دانشگاھيان و حوزوی ھای وابسته به رژيم در 

بدون اينکه بخواھم بيش از اين وارد اين . واع ژورنالھای به ظاھر علمی ارائه نشده استنا
ا در تعجبم که چرا ھمه چيز در اينجا وارونه بحث طنزآلود شوم به عنوان يک دين باور واقع

چرا بسياری به جای اينکه به تاسی از پيشوايان حقيقی دين و اخLق، اصل را بر . شده است
پور را بط روشن اخLقی و دينی بگيرند، شيسنجش رفتار و خط و رسم انسانھا بر مبنای ضوا

 یکLم و رفتار فرد خاصی موارونه کرده و اصول اخLق و حقوق را در پرتو شخصيت و 
  . سنجند

بگذريم، اجازه دھيد ما بر مبنای سخن امام علی، شخص را با حق بسنجيم و بعد نتيجه را ھر 
و يکی از مھمترين ھمه نظامھای حقوقی و اخLقی جھان  اصل اTصول. چه باشد بپذيريم

و  فای به عھدو"اصل ارزشھای ھر دينی به خصوص دينی که مدعی مکارم اخLق ھم باشد 
يری و دوام ھر ارزش اين اصل برای شکل گنيازی به توضيح اضافی در باره  .است" پيمان

جتماعی که مردم و خLق فردی و اا بنيادھایاز  ھيچيک. گونه زندگی اخLقی سالم نيست
آن را با اھميت تلقی  ی مختلف در طول تاريخو مرامھا انديشه ھا با وجودملتھای گوناگون 

به مانند وفای به عھد و پيمان  ،در حفظ و بزرگداشت آن يکدل و يک فکر باشندو ، کرده باشند
به سه منبع اصلی اسLم  برای اينکه نشان دھيم که برخورد دين اسLم به آن چگونه است .نيست

  :در نزد شيعه توجه کنيم
  نآقر -الف

  نھج الب�غه -ب
     و سنت عملی پيشوايان دينی تاريخ -ج

و موحدان لزومی بر اين کار نباشد و بلکه دين باوران اخLق گرا  شايد نزدپيشاپيش بگويم 
اما ھمانگونه که در ادامه بحث و با ذکر مستندات . و بر من خرده گيرندتوضيح واضحات باشد 

لو چشم مردم از اين نشان خواھم داد چه راحت مدعيان رھبری دينی مردم می توانند در ج
بر پس . ارزشھا عبور کنند و کمتر کسی نيز به ذھنش خطور کند که چه عملی رخ داده است

ی اسLمی رفتار و کردار زعمای جمھوراجازه دھيد برای دقت ھر چه روشنتر در اين اساس 
ويژه امام ه برخاسته از ارزشھای اسLمی و بخود را قدرت فقيه که و به خصوص شخص ولی 

و  افکندهبه اين منابع که طبيعتا بايد آنھا را محترم شمرند علی معرفی می کنند، نظری کوتاه 
  .تا کجا در اين ادعای خود صادق ھستند ببينيم
  قرآن و عھدو پيمان -الف

عام بشر دانسته و شکستن  حقوق ھم از حقوق الھی وھم جزو را  ه عھد و پيمانوفای ب قرآن
 .معرفی می کندبا ھم عھد و پيمان را تحت ھر نوع بھانه و حيله ای ضد حقوق مردم و خداوند 

شده داده  ھشدارمسلمانان به آن وفای به عھد و نقض  مرتبه در مورد ٢٠قرآن بيش از   در
. است شده شمردهتا اين اندازه بزرگ و زمين  روی در رديف فساد در گناه نقض عھداست و 

  :توجه کنيد در زير به چند نمونه از آيات
صاحبان خرد  )١("به پيمان خدا وفا می کنند و پيمان شکنی نمی کنند"را که خداوند کسانی  -١
بر شما باد : "ذيل اين آيه روايت شده گفته شده  در تفسير درالمنثور .می نامد» اولوا اTلباب«

نشکنيد؛ زيرا خداوند آن را نھی کرده، و در باره آن به شديد  وفای به عھد و اينکه ميثاق را
کسانی که پيمان : " سپس چند آيه بعد از اين می فرمايد )٢( است" ترين وجه اعLم خطر کرده 



رمان داده است، و ف"ن الھی را پس از بستنش می شکنند، ومی گسلند آنچه که خداوند به پيوند آ
   )٣(."سرای بدی برای آنان است و ست لعنتکنند، ايشان رامی ] فساد[بھکاریتدر زمين 

، ای کسانی که ايمان آورده »يا ايھالذين آمنوا اَوفوا بالعقوِد «در سوره مائده آمده است که  -٢
ودی که مفسرين مصاديق مختلفی را در رابطه با وج )۴(."دادھا و تعھدات وفا کنيدارايد به قر

ذکر کرده اند اما ھمگی در اين معنا متفق القول ھستند که منظور با به جا آوردن عھد و پيمان 
ه با خلق خدا و خدا کئی است ھاتمامی عھد ھا، عقد ھا و پيمان ،از وفا کردن به عھد و پيمان

نة له، و T اT ايمان لمن T ام«تا جائی که از قول امام علی نقل شده است که . بسته می شود
 جمھور: "ر تفسير کشف اTسرار در مورد آيه فوق آمده استد )۵( »دين لمن T عھد له

که عھد ھا و  -ر عموم است، مؤمنان امت محمد را می فرمايدمفسران بر آنند که اين خطاب ب
اما عھد که با خدا کنيد نذر است و . عقدھا  که با خدا و با خلق خدا کنيد وفا کنيد و بسر بريد

ا خلق عقد ھا است و وعده ھا و شرطھا در مبايعات و توبه و سوگند و امثال آن، و عھد ب
  )۶( ."معامLت و مناکحات

در   الميزان  رتفسي صاحباز برجسته ترين مفسران معاصر و طبائی سيد محمد حسين طبا
مLحظه می » اَوفوا بالعقوِد «: ھمانطور که از ظاھر جملۀ  قرآن کريم: "می گويدھمين مورد 

کنيد، دTلت دارد بر اينکه دستور اکيد داده بر وفا کردن به عقود، و ظاھر اين دستور عمومی 
است، که شامل ھمه مصاديق می شود، و ھر چيزی که در عرف عقد و پيمان شمرده شود و 

قرآن کريم در وفا به عھد به ھمۀ معانی آن تأکيد ...يردتناسبی با وفا داشته باشد را در بر می گ
و ھمۀ مصاديقی که دارد تأکيد شديد فرموده،  دارد، و رعايت عھد را و در ھمۀ معانی آن

از آن نمی شود، و کسانی که عھد و پيمان را می شکنند را به شديد ترين تأکيدی که شديد تر
خدای سبحان اينقدر در : " مطلب می افزايد ندر تأکيد و تصريح اي )٧(."بيان مذمت فرموده

و اوفوا بالعھد ان العھد « : ز آن جمله فرمودهوفای به آن سفارش اکيد نموده، ا بارۀ حفظ عھد و
Tو اين آيه ] ٣۴آيه / اسری. به پيمان وفا کنيد که پيمان خود مسئوليت آور است[ » کان مسئو

مدح و نقض آن را مذمت کرده شامل عھدھای  شريفه مانند غالب آياتی که وفای به عھد را
بلکه از نظر اسLم وفای به عھدھای  فردی و اجتماعی و بين قبيله ای و قومی و امتی است،

اجتماعی مھمتر از وفای به عھدھای فردی است، برای اينکه عدالت اجتماعی مھمتر و نقض 
پيمان و وجوب وفای به آن را و جان کLم اين که اسLم حرمت عھد و ...آن بLئی عمومی است

بطور اطLق رعايت کرده، چه اينکه رعايت آن به نفع صاحب عھد باشد، و چه به ضرر 
   )٨(."او
نيکی آن نيست که روی خود را به " سوره بقره که با اين جمله شروع می شود  ١٧٧آيه  - ٣ 

ھا را فھرست می  در دنباله آيه که بعضی از انواع نيک" طرف مشرق و يا بطرف مغرب کنيد
به عھد خود وقتی ...] و نيکی آنست که" [ ، »والموفون بعھدھم اِذا عاھدوا« : کند، می افزايد

در اين آيه باز وفای به عھد يکی از بزرگترين نيکی ھا ياد ." که عھدی می بندند وفا می کنند
اطLق عھد در آيه : " باز در ھمين آيه عLمه سيد محمد حسين طباطبائی می  گويد . شده است

وی می  )٩(."شريفه شامل تمامی وعد ه ھای انسان و قولھائی که اشخاص می دھد می شود
پس در حقيقت ذکر اين دو : "امر به صبر شده است» عاھدو«فزايد که چون بعد از ا

از ميان ھمه اوصاف مؤمنين به منزلۀ اين است  .]ن. يعنی وفای به عھد و صبر کردن[صفت
مؤمنين وقتی حرفی می زنند، پای حرف خود ايستاده و از عمل به گفتۀ خود : باشدکه فرموده 

  )١٠(."شانه خالی نمی کنند
و اوفوا بالعھد ان العھد کان «: در جھت تأکيد بر وفای به عھد، خداوند می فرمايد - ۴ 

 ًTين آيه در ا )١١(."به عھد خود وفا کنيد، که از عھدھا نيز بازخواست خواھيد شد" ؛ »مسئو
می » عھد«مسئول ھستيد يعنی اينکه از آن بازخواست می شويد و منظور اين است که از خود 

پرسند که فLنی با تو چه معامله ای انجام داد، و آن ديگری با تو چه کرد و عھد را در روز 



گواھی دھد، ھمچنانکه از دست و گوش و دل  سم می سازند تا بر له و عليه مردمقيامت مج
  )١٢( .واست می شود که چرا به آنچه علم نداشتی عمل کردیبازخ

  :با توجه به آيات فوق
  .و شامل تمامی ابناء بشر است .عھد و پيمان از حقوق الھی و حقوق عام بشری است -
  .عھد و پيمان با  مردم شامل ھمۀ عقد ھا وعده ھا و شرطھا است -
  .ايستادگی و عمل به تمامی آن ھا است ھمه نوع وعده ھای داده شده وعھد و پيمان شامل  -
  .پيمان و عھد شکنان، از جمله مفسدين بر روی زمين محسوب می شوند -
  .شکستن عھد و پيمان تحت ھر نوع بھانه ای مردود شناخته شده است -

  نھج الب�غه -ب
امام علی عھد و پيمان را با ھر کس وبا ھرنوع تفکر و انديشه و يا دين و مذھبی که بسته شود، 
آن را حق خداوند و از حقوق عام بشر دانسته و شکستن عھد و پيمان را تحت ھر نوع بھانه و 
حيله ای ضد حقوق مردم و خداوند معرفی می کند و بر آنست که مردم بايد تا پای جان خود از 

  .  مراقبت و محافظت نمايند آن
اگر با دشمن پيمان بستی، و به پيمان او را زنھار دادی به آن وفا کن، پيمان نگھدار و تا پای "

، ھمچون ]حقوق الھی[جان بر سر آن استوار باش، چه، ھيچيک از فريضه ھای خدای پاک 
عقيد ه، در بزرگداشت وفای بعھد نيست که مردم ھمه، با داشتن انديشه ھای گونگون و اختLف 

ھمانا که مشرکين بين خود، در التزام به پيمان استوارند، چه، دريافته اند که   .آن يکدل باشند
  پس چرا مسلمانان به آن پايبند نباشند؟. حاصل پيمان شکنی، وبال است

ل دشمن را مفريب، که با خدا جز نادان سنگد. يمان استوار نباشی و عھد بشکنیمباد که در پ  
دليری نکند، چه خدای عھد و پيمان را به رحمت خود، وسيلۀ امنيت بندگان خويش و حريم 
سايه امان قرار داد تا بندگان او در ان حريم از زيان، در آرامش و ايمنی باشند، و ھمه در پناه 

پيمانی . تباھی و نيرنگ روی داشته باشد نبايد که در عھد و پيمان، پس. جوار الھی بياسايند
وقتی پيمان، استوار  .مبند که که مقصود خود را به روشنی بيان نکند و رنگ و ريو داشته باشد

اگر کاری که پيمان خدای ترا به انجام دادن . مؤکد کردی، به توجيه و تفسير حيله روی مياور
 پيوند آن يد ترا به جائی کشاند که بر خLف حق، رشتۀانب آن ملزم ساخته است دشوار باشد،

، چه بردباری در برابر دشواری آن پيمان، و اميد به گشايش آن فروبستگی و به بگسلی
خجستگی پايان آن، بھتر، تا دست زدن به پيمان شکنی و نيرنگی که از وبال آن بيمناک باشی، 

گردانيده است ] يعنی عمل به حق از واجبات الھی است[ خدای وفای بعھد را بر تو واجب  چه،
   )١٣(."آن عھد خيانت کنی از تو بازخواست کند و دنيا و آخرتت تباه گردد و اگر تو به

  کوتاه آنکه از نگاه امام علی؛ 
  مانند وفای به عھد و پيمان نيست] فريضه ھای خداوند [=  ھچيک از حقوق الھی -
  .بر سر عھد و پيمان تا پای جان بايد ايستادگی کرد -
  بشر متفق القول ھستند در نگھداری عھد و پيمان ھمۀ ابنای -
  ريو و تباھی در عھد و پيمان راه ندارد نيرنگ، فريب، -
  توجيه و تفسير حيله در عھد و پيمان راه ندارد -
  گسستن رشته عھد و پيمان خLف حق عمومی و خداوند است -
  .نقض وفای به عھد و پيمان نزد خداوند، خيانت و تباه کننده دنيا و آخرت است -
در قرآن در مورد عھد و پيمان بدان فرمان داده  قواعدی است کهدر برگيرنده وارد ھمه اين م 

  .شده بود که مرا از آوردن شواھد ديگر بی نياز می گرداند
     و سنت عملی پيشوايان تاريخ - ج 
قرآن ونھج البLغه  نظری آنچه در دوقسمت الف و ج در مورد عھد و پيمان گفته شد، بيان 

پيمان ھای خود چگونه  با عھد ودر عمل اين که بايد ديد پيامبر و امام علی  است اما مھمتر



؟ پس ناگزير بايد  به سراغ ايستادگی کرده اند بر روی آنھاو تا کجا در عمل برخورد کرده اند 
  .تاريخ رفت و پاسخ سئوال را در تاريخ جستجو کرد

تا به امروز در ھيچ تاريخی چه از جانب دوست و يا دشمن، نقض عھد و پيمان از  طرف 
و  و پيمان به شدت استواری و وفای به عھداز  و بر عکس . پيامبر و امام علی ثبت نشده است

اينکه آنان چه در ميدان جنگ چه است و  شدهگزارش  -به تعبير برخی مورخان-تا حد افراط
  .  می شوريده اند که در کنارشان و ھمراھشان بوده اند نعھد و پيما انقضاندر زمان صلح بر 

بعد از صلحنامه با قريش و جناده پسر سھيل که مسلمان شده و پای بند آھنين بر پا داشت  -١
به پدرش .  می آيدو پيش پيامبر می کندپيش قريش فرار در سال ششم ھجری در حديبيه از 

 پيش از آمدن اين قضيه، بين من و تو صلح بر قرار شده استچون ای محمد " :می گويدپيامبر 
ای ابو : "پيامبر به سھيل گفت. حق با تو است و راست می گوئی: محمد گفت. او را نپذير

جندل پايمردی کن که خدا برای تو و ديگر مردم بی توان گشايش و مفری پديد آورد، ما با اين 
و اين عھدی است که با )  ١۴." (دی کرده ايم و خيانت نمی کنيمقوم پيمانی بسته ايم و تعھ

  . قريش بسته ايم و نمی توانم خLف عھد کنم
جا بعد از اينکه پيامبر به مدينه باز گشت، ابوبصير بن اسد از مسلمانانی بود که در مکه او را 

از پيامبر خواستار وی را استرداد قريش نامه نوشتند و . د، وی گريخته و به مدينه آمدگذاشتن
  .شدند

ای ابو بصير، ما با اين قوم پيمانی داريم که می دانی و در دين ما :" پيامبر به ابو بصير گفت
خدا برای تو و مردم کم توان که با تو اند گشايش و مفری پديد می . پيمان شکنی خيانت است

  )١۵." (آورد
سال ھشتم قريش پيمان را شکستند و نقض تا اينکه در . و ابو بصير را تحويل فرستاده ھا داد 

علت ھم آن بود که قوم بنوبکر يک نفر از قوم خزاعه را که ھم عھد پيامبر بود . عھد کردند
  .)١۶(کشتند و بديوسيله نقض عھد کردند 

  .جای شک و شبه نمی ماند که پيامبر خLف عھد و پيمان عمل کردن را خيانت می داند
بعد از اين نقض عھد، پيامبردر سال ھشتم ھجرت به مکه لشکر کشيد و بدون کشتار و  

پيامبر که مسئول اجرای اوامر و نواھی قرآن بوده و زندگی .  خونريزی، مکه را فتح کرد
عملی و نظری خود را بر اساس قرآن تنظيم کرده است پيمان و عھد شکنی به خاطر مصلحت 

گی عمومی و خصوصی او ديده نمی شود و بدين علت تاريخ نشان و اين قبيل امور در زند
نداده است که پيامبر عھد و پيمانی را يکطرفه نقض و يا زير آن زدن باشد و حتی اگر آن عھد 

يگر آن عھد و پيمان و پيمان به ضررش بوده آن را رعايت کرده مگر اينکه از جانب طرف د
  .نقض شده باشد

چنان از اھميت ويژه ای برخوردار بود  علی ان در نظر و عمل اماموفای به عھد و پيم. ٢  
در جنگھا پذيرفتنی  را که عرفاً که شکستن عھد و پيمان برای بدست آوردن پيروزی در جنگ 

  :دو نمونه برای روشن شدن روش امام کفايت می کند. بود کرده ممنوعاست 
ا بود، با کی از سران قبايل آنجپس از ورود اصحاب جمل به بصره ، اخنف بن قيس که ي -

در صورتی که جنگ شعله ور شد، خود و افراد قبيله اش بی طرف طلحه و زبيرپيمان بست تا 
وقتی اخنف  سپاه عظيم  امام را نزديکی بصره ديد،  پيش آن . بمانند و از جنگ کنار بکشند

ا تو بر آنان پيروز يا ابوالحسن گروھی در بصره گمان می کنند اگر فرد: "حضرت آمد و گفت
امام با تعجب که اين اباطيل ) ١٧..."(شدی مردانشان را می کشی و زنانشان را اسير می کنی

تو بر : گفتار خدای عزوجل نشنيده ای که می فرمايد:" فرمود. را چه کسی  به شما گفته است
مسلمانند، و نبايد از اين گروه ! اخنف. آنھا تسلط ندار، مگر بر کسيکه روی گردانيد و کافر شد

 ھم طبری و ھم عبد الفتاح عبد المقصود ) ١٨." (کسی مانند من در اين باره ترسی داشته باشند
آورده اند که  سه با مختصر تفاوتی در متن ھر  و ھم ابن ابی الحديد در شرح نھج البLغه،

". ر اختيارت ھستماگر دستور بفرمائی د! خدا کار ترا اصLح کند: " سپس اخنف به امام گفت



اما امام نظر به اينکه  وفای به عھد و پيمان و نشکستن آن را ، پيمان با خدا  می داند، )  ١٩(
با آن : بدين علت به اخنف فرمود. در معرکه جنگ ھم حاضر نيست عھد و پيمانی شکسته شود

با آنان را  جنگيدن: پيمان گوشه گيری که بسته ای به رفقايت چه پاسخی می دھی؟ اخنف گفت
می ! اخنف: " امام اين پاسخ را نپذيرفت و به اخنف گفت! وفای به عھد خدای عزوجل می دانم

بنابراين از گذاشتن نيرو در اختيار ...خواھی مرا با نيروی افراد طايفۀ خود بی نياز گردانی؟ 
  ) ٢٠. " . (آنان خودداری کن

د و ھم نيرو در اختيار دشمنان امام اخنف نيز با اين عمل خود ھم به پيمان خود عمل کر
  .پس از پيروزی امام و ختم جنگ اخنف و طايفه اش بيامدند و به جمع امام پيوستند. نگذاشت

در جنگ صفين بعد از اينکه امام را مجبور به پذيرفت حکميت قرآن کردند و قرارداد حکميت 
تش بس را تحمل کنند، اندوه نوشته شد، گروھی از ياران مخلص امام که نمی توانستند تلخی آ

. و حسرت از يادشان برده بود که امام پيمان را نمی شکند و زير تعھد به ھيچ قيمتی نمی زند
امير المؤمنين اين خودم و افراد قبيله ام، از فرمانت : "سعيدبن قيس خدمت اما آمد و گفت

زبن جريش با در ھمين حال محر) ٢١..." (سرنمی پيچيم ھر دستوری می خواھی بفرمای
امير المؤمنين راھی برای انصراف از اين نوشته نيست؟ به : " تضرع و ناله به امام می گويد

امام پاسخ صريح و اندوھگينی به )  ٢٢."(خدا قسم می ترسم نتيجۀ آن چيزی جز ذلت نباشد
 )٢٣" (پس از آنکه چيزی را نوشتيم آنرا نقض کنيم؟: " آنھا داد

ری و آن ھم در ھمه حال، عزت و حقيقت را مشاھده می کند، و امام در راستی و وفادا
وفاداری با راستی : " دروغگيان و بی وفايان را حقير و پست می شمارد و متذکر می شود

را ] به خدا[آنکس که چگونگی بازگشت. ھمزاد است، و سپری نگھدارنده تر از آن نمی شناسم
ی قرار گرفته ايم که خيانت و عھد شکنی در روزگار. دانست ھرگز مرتکب خيانت نمی شود

  )٢۴!" (را ھوشمندی دانند، و نادان و ساده انديشان عملشان را حسن تدبير خوانند
  

  از بی وفايی آقای خمينی تا بی وفايی ديگران
می  تنظر و عمل پيامبر و امام علی را در مورد عھد و پيمان مشاھده کرديد که به صراح

حال با اين . نت استشکستن و وفا نکردن به عھد و پيمان خيا گويد و در عمل نشان می دھد
در  .برويمآقای خمينی گفتار و کردار ويژه ه غ مدعيان حکومت وTيت فقيه و بضابطه به سرا
 :توجه کنيد آقای خمينی به چند فراز از گفته ھایاين خصوص 

  
    
       

حرفی زده باشم و امروز حرف ديگری و فردا حرف من ممکن است ديروز «
ام بايد روی ھمان حرفی  ديگری را، اين معنا ندارد که من بگويم چون ديروز حرفی زده

     )   ٢۵(» .باقی بمانم
تواند قراردادھای شرعی را که خود با مردم بسته است در موقعی  حکومت می«

يک جانبه لغو کندو می تواند ھر امری  که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسLم باشد
را چه عبادی و يا غير عبادی که جريان آن مخالف مصاح اسLم است، از آن مادامی که 

  ) ٢۶(   ».چنين است جلوگيری کند
هللا صل هللا عليه و آله و سلم است، يکی  ای از وTيت رسول حکومت که شعبه« 

... احکام فرعيه حتی نماز و روزه حج استاز احکام اوليه اسLم است و مقدم بر تمام 
ھر امری را چه عبادی يا غيرعبادی که جريان آن مخالف مصالح اسLم ... تواند حاکم می

  ) ٢٧(  »است، از آن مادامی که چنين است جلوگيری کنند



اگر يک در ميليون احتمال، يک احتمال بدھيم که حيثيت اسLم با بودن فLن آدم « 
توانيم  ر خطر است، ما مأموريم که جلويش را بگيريم، تا آن قدری که میيا فLن قشر د

  ...و )٢٨( »ند خواھند به ما بگوي ھر چه می
   

به شخصيتی  روحانى، پير و عارف، نايب امام زمان و مرجع تقليد  در سلک آقای خمينی که 
ظاھراً تكيه زده جاى خدا و رسول بسيار از اذھام مردم عادی است و در مردم معرفی شده 

 و در پاريس است و مسئوليت ھدايت مردم را به درستى و راستى و صداقت را بعھده گرفته،
ھای دلربا که قول و قرارچه ست و نب ھاعھدچه به ملت ايران در برابر انظار جھانيان 

به  . در اينجا نيازی به برشمردن اين قول و قرارھا نيست زيرا ھمگی بر آن واقفند. نگذاشت
نظرم شکی ھم در اين نيست که او در پاريس در مقام بيان بوده است و بی ھيچ اجباری و در 

رسيدن  بعد ازچه شد؟ او در ايران ولی . سLمت عقلی اين قول و قرارھا را گذاشته بوده است
ع می شود عھدھا را مرتکب شد  و به ضرس قاط به قدرت و تثبيت رھبريش، عکس تمام آن

مصلحت  و وقتی به قدرت رسيدگفت که به يکی از وعده ھا و قول و قرارش عمل نکرد 
اين به  .و ارزشھا بر جامعه تحميل کردسياست بازى را بنام اسLم انواع و گرايی قدرتمدارانه 

که ھمه اين گفتارھا و کردارھای پس از پاريس آقای خمينی خود گناھى بس ظ جای خود محفو
اما اگر ما با  -حسابش با کرام الکاتبين-بزرگ در درگاه خداوند متعال و در نزد جامعه است

رسيده ھم بايد به اين نتيجه  يروزی انقLب باز گرديمخود و مردم يگانه باشيم و به دوران اول پ
ھا و دسته ھا به دنبال آزادی و حقوق مردم و عدالت بودند و نه دست يابی ھوباشيم که اگر گر

ممکن بود که آقای خمينی و روحانيت انحصار گر  آيا باز ھمبه قدرت و يا سھيم شدن در آن، 
آيا اين ھم اخLقی است که تقصير ھمه بی  فقيه را بر مردم تحميل کنند؟ سياه بتوانند استبداد

  را بر گردن آقای خمينی انداخت؟  ھای داده شده وفايی ھا به عھد
به جای داد و بيداد راه اندختن و  ، روشنفکران دينی و غير دينی،گروه ھا و دسته ھامتاسفانه 

بار گناه را تنھا به گردن زعمای وTيت فقيه انداختن، به خود آيند که در آن دورانی که می شد 
جلو فاجعه را گرفت، خود چگونه در پی کسب قدرت و سھيم شدن در آن بودند، غافل از اينکه 

خود می کشد و او را از خود  ، ھرخواھانی را به درونقدرت اين عجوزۀ رنگارنگ و دلفريب
خود « اينان به جای شکستن آينه بايد خود را بشکنند که. بيگانه کرده به بيرون پرتاب می کند

يعنی اينکه بايد در روش و منش خود تغيير حاصل کنند و  »شکنی آينه شکستن خطا است
ايد به راه آزادی و بدانيم که کوشش برای دستيابی به قدرت و يا سھيم شدن در آن خطا است و ب

قدرت چه به لحاظ انديشه و فکر و چه به . حقوق ذاتی انسانھا باز گشت و به آن گردن گذارد
 .عامل از خود بيگانگی انسان است ،لحاظ عمل

  
  ماکياوليسم دينیتوجيھاتی دين شناسانه و فلسفی برای 

حتی ، و حقوقمداریدر مقام دين شناسی  برای نشان دادن اينکه چگونهو به عنوان تجربه 
نيز ممکن است مقھور اسطوره سازی از اقای خمينی انسانھای آزاد انديش و عدالت خواه 

  بورزند، به يک نمونه اشاره می کنم؛ به توجيه قدرت  شوند و لذا دست
به زيبايی در کتاب تحقيقی خود  کهمنتقد نظريه وTيت فقيه اسLم شناس آقای محسن کديور از 

  ؛کهنشان می دھد 
،Tيت فقيه فاقد مستند قرآنی اوTمذھب  و نه دين، است و نه است و نه ضروری عقل) ٢٩( و

و پيشنيه ) ٣٠( و فقه اماميه، و نه با اصول مذھب تشيع می سازد و نه از مسائل اعتقادی است
نداشته و خLصه فاقد مستند معتبر ) ٣١)(ع(و اھل بيت) ص(ای معتبر در روايات رسول اکرم

وTيت فقيه بر مردم در امور عامه قطعاً اجماعی "و به قول وی ) ٣٢(و نقلی است عقلی
  ؛)٣٣"(نيست



وTيت فقيه نه تنھا در بيانات امام در طول نھضت ديده "که  ستمعترف اھمين فقيه منتقد و باز 
که در ھدايت و پيروزی  –نمی شود، بلکه در اعLميه ھای مراجع تقليد و علمای بزرگ 

در قطعنامه ھای راھپيمائی ھای مردم . نيز به چشم نمی خورد –نقش بسزائی داشته اند انقLب 
به عنوان مرجع، زعيم، رھبر نھضت و  نايب اTمام ياد شده ) ره(نيز اگر چه از حضرت امام 

در ميان شعارھای خود .  است، اما حتی يکبار ھم از وTيت فقيه ذکری به ميان نيامده است
رجمان طبع ھنرمند و نکته سنج ايرانيان مسلمان است عليرغم تصريح به جوش مردم که ت

ابعاد اسLمی انقLب، استقLل، آزادی، جمھوری اسLمی و رھبری امام خمينی، حتی يک بار 
   ) ٣۴(  ؛."ھم وTيت فقيه مطرح نشده است

ب در مجلس تا زمان تصوي» وTيت فقيه«به ھر حال : "که دارد تأکيد  يا در جايی ديگرو  
خبرگان قانون اساسی، نه از اھداف انقLب اسLمی شمرده می شد و نه از اصول جمھوری 
اسLمی به حساب می آمد و نه حضرت امام خمينی قدس سره به صراحت تLزم آن را با 

    ؛)٣۵."(جمھوری اسLمی بيان فرموده بودند
سخنانی  رسد، آقای خمينی میھای تبيين گفتار و کرداروقتی نوبت به ما ھمين فقيه محترم ا

در طول نھضت چرا حضرت امام قّدس سّره ": می نويسدايشان . شگرف به زبان می آورد
حتی يک بار از وTيت فقيه سخنی به بيان نمی آوردند؟ در پاسخ به اين ) ۵۶-۵٧(اسLمی

ايط مردم را در آن شر) ره(حضرت امام . پاسخ اول: سئوال مھم دو پاسخ احتمالی می توان داد
طرح بی موقع اين اصل باعث گريز مردم از حکومت  .مھيای پذيرش وTيت فقيه نمی ديدند

امام خمينی قّدس سّره   نيز با اينکه به لحاظ تئوريک قائل ...اسLمی و نھضت اسLمی می شد
به وTيت انتصابی عامه فقيه بود، در آن شرايط جمھوری اسLمی با نظارت فقيه را تجويز 

رس وTيت فقيه چه بسا صف متحد مردم درھم می شکست و انقLب  کرد چرا که با اعLم زود
امام خمينی قّدس » نظر واقعی« بنابر اين در آن مقطع  .از طی مسير طLيی خود باز می ماند

. پاسخ دوم...وTيت فقيه را عملی نمی دانسته اند نظارت فقيه بوده است و در آن مرحلهسّره  با 
در طول حيات سياسی خود از آغاز قائل به وTيت فقيه بوده اند، چه ) ره(حضرت امام خمينی 

و کتاب کشف اسرار چه در نجف و کتاب البيع و چه در پاريس و مصاحبه ھای  )٣۶(در قم
ائی از نظريۀ خود را به مردم مکانی بخشھ -منتھی در شرايط مختلف زمانی. صحيفۀ نور

اعLم می کرده اند و آنچه را که آمادگی پذيرشش را در مردم نمی ديدند به وقت مناسب 
در پاريس نيز وTيت فقيه بود، نه يک » نظر واقعی امام«بر اين اساس . موکول می کردند

ت فقيه رسميت امام قصد داشتند وقتی به ايران آمدند به وTي. کلمه کم، نه يک کلمه زياد
به ظاھر خLف وTيت فقيه به نظر می رسد، ) ره(مواردی که در بيانات حضرت امام . ببخشند

تقيۀ . نمود، که شرعاً جايز و در شرايطی واجب است» توريه«و يا » تقيه« می بايد حمل بر
از خوف امام . تعبير کرد» تقيۀ مداراتی«يا » تقيۀ خوفی«را می توان به ) ره(حضرت امام 

ادبار مردم از اعانت دين خدا و مدارا با مردم تا در آغوش اسLم تربيت شوند و آمادۀ پذيرش 
  )٣٧." (احکام نورانی اسLم به ويژه اصل مترقی وTيت فقيه شوند

بدون اين که فکر کنند که در ھمين تحقيق خود وTيت فقيه را واقعا جالب نيست؟ اقای کديور  
وTيت فقيه  آقای خمينی را اقل فاقد مستند عقلی و نقلی شمرده اند،  باطل شمرده اند و يا حد

خوف امام از ادبار مردم از اعانت دين : "می دانند و استدTل می کنند" اصل مترقی اسLم"
خدا و مدارا با مردم تا در آغوش اسLم تربيت شوند و آمادۀ پذيرش احکام نورانی اسLم بويژه 

آيا مطلب فوق داد نمی زند که چنين حکومتی، حکومت ) ٣٨." (شونداصل مترقی وTيت فقيه 
قدرتمدار زورگو در پوشش اسLم است؟ چرا محقق پرتLشی مانند آقای کديور بايد تا اين حد 

  در بيان نتايج تحقيق خود مصلحت ورزی کند؟ تا نکند خاطر خط امام رنجيده شود؟
قای خمينی از بيان استدTلی که در مورد عدول آبا ھر دو منتقد وTيت فقيه  اسLم شناس  

 ينی را ماکياوليست معرفی کرده است، چه آگاھانه و چه ناآگاھانه، آقای خمپاريس کرده است
که متناسب با قدرت و به مقتضای روز حرف می زند و نه مثل يک مسلمان متعھد به اصول و 



اکياول  ھمين درس را به شاھزاده م. وفادار به عھود و وعده ھايی که به مردم داده است
روباه بايد بود و دام ھا را شناخت و شير می بايد بود و گرگ ھا را : "ايتاليائی می داد که 

بنابراين، . آنان که تنھا شيوۀ شير را در پيش می گيرند، از اين نکته بی خبرند. رماند
ه زيان اوست و ديگر دليلی فرمانروای زيرک نمی بايد پايبند پيمان خويش باشد ھنگامی که ب

و کدام شھريار است که عذری پسنديده برای عھد شکنی ...برای پايبندی به آن در ميان نيست
خويش در آستين نداشته باشد؟ از ھمين روزگار نمونه ھای بی شمار می توان آورد و نشان داد 

گشته است؛ و آنان که که چه بسيار پيمانھا و عھد ھا که بد عھدی شھرياران شکسته و بی پايه 
اما می بايد دانست که چگونه ظاھر . روباھی پيشه کرده اند از ھمه کامياب تر بر آمده اند

و مردم چنان ساده دلند و بندۀ دم که . آرائی بايد کرد و با زيرکی دست به نيرنگ و فريب زد
بھانه ھای مغاير   و) ٣٩."(ھر فريفتاری ھمواره کسانی را تواند يافت که آمادۀ فريب خوردنند

، که ھمگی زاييده فقه بی اخLقند »توريه«يا » تقيۀ مداراتی«يا » تقيۀ خوفی«اخLقی نظير 
  .چيزی را عوض نمی کند و محتوی يکی است

بسياری از ما زمانھايی ممکن است به آن مبتL بزرگی است که و مصيبت اين درد البته و 
اگر قدرت را می توان در خدمت دين و اخLق گرفت و با اين تصور که کنيم شويم و خيال 
باشد، با آن می توانيم آزادی، حقوقمدار و عدالت خواھی  فLن عالم دين يا اخLققدرت دست 

استبداد وTيت مطلقۀ فقيه را بر  بود که چنين تفکریھمآقای خمينی ھم بر اثر . را گسترش دھيم
نيز خود  ايرانی را به دوران قھقھرای سياست و اخLق کشاند و البته ، ايران ومردم تحميل کرد

  .ناکام از دنيا رفت زھرناک آندر چمبرۀ 
  

  ١٣٨٩/خرداد /١۶محمد جعفری  
mbarzavand@yahoo.com 
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 .اند آقای خمينی تا قبل ازرفتن به نجف به وTيت فقيه معتقد نبوده ،آيت هللا منتظری در خاطرات خودبنا به گفته مرحوم -٣۶

: وTيت فقيه قائل نبوده است   صريح است که بهکه قبل از انقLب نوشته شده، " رساله اجتھاد و تقليد"  در آقای خمينی گفته خود
T اشکال فی ان اTصل ھدم نفوذ حکم احد علی احد قضاً کان او عيوه، نبيا کان الحاکم اوصی نبی او غيرھما، و مجرد النبوه " 

نفوذ جای ھيچ اشکالی نيست در اين اصل و قاعده عدم " والوسايه والعلم بای درجه کان و ساير الدTئل T يوجب صاحبھا نافذا 
حکم  ھيچکسی بر کس ديگر است، فرقی نمی کند که حکم مذکور قضائی باشد يا غير آن، حاکم پيامبر باشد، يا وصی پيامبر يا 

زيرا صرف نبوت و رسالت و وصايت و يا علم و فضائل نفسانی، به ھر درجه باشد، موجب نمی شود که دارندگان . غير آنھا
و قضا و داوری آنان، فاصل و قاطع خصومت و تنازع شود، بلکه آنچه را عقل در می يابد و  اين گونه کماTت نافذ الحکم باشند،

، مقاله ١٣٧۵حکومت و مذھب، دانشگاه لندن، بھمن ." (در باره خلق است به آن حکم می کند، ھمانا نفوذ حکم خداوند متعال
در  ١٧٣تا  ٩٣قای خمينی در ھشتاد صفحه از صفحه ، به نقل از رساله اجتھاد و تقليد آ.٢٢دکتر مھدی حائری خورشيدی، ص 

ضميمه جلد دوم کتاب تھذيب ) ۵٩۶تا  ۵٠۵از ص ( صفحه ٩٢و ھمچنين در . ق.ه ١٣٧٨جلد دوم کتاب  رسائل چاپ قم 
وی حتی    .)اTصول شيخ جعفر سبحانی که تقريرات درس آيت هللا خمينی می باشد و توسط جامعه مدرسين به چاپ رسيده است

و تصريح می کند که غير از  "  دارند) ع(را فقط ائمه الو اTمر و وTيت بر مسلمين: " کتاب کشف اTسرار می نويسد در
   .باشد امامان دوازده گانه شيعيان کسی وTيت بر مسلمين را دارا نمی
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