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اندیشه بازگشت به قرآن یکی از تالشهایی است که از جانـ

برخـی علمـای دنیـای

اسالم برای برپایی حکومتهای الهی در جوامع اسالمی و ازمیان بردن بحرانهـای ناشـی از
تسلط حکومتهای طاغوتی مطرح شد .به نوعی می تـوان گفـت سـیر اندیشـه بازگشـت از
سید جمال الدین اسدآبادی آغاز و با تـالش متفکـران بزرگـی نظیـر شـهید مطهـری و امـام
خمینی (ره) ادامه یافته است .این دو متفکر بزرس دنیای اسـالم بـا اعتقـاد قلبـی و ایمـان بـه
گرهگشا بودن کتا آسمانی ،در عمل کوشیدند مسلمانان را متوجه تأ یر قرآن در برطـرف
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نمودن بحرانهای جوامع اسالمی نمایند .با این توضیح برآنیم تا به صورت تحلیلی و با بهـره
گیری از نظریه بحران ها ،تا یر این اندیشه بر شکلگیری انقال اسـالمی را مـورد واکـاوی
قرارداده و بگوییم ،ایجاد مو انقالبی در ایران ،ناشی از تالش های ارزشـمند ایـن دو عـالم
بزرس در عمل به مفاهیم قرآنـی و رجـوع بـه قـرآن بـوده کـه در ابتـدا بـا هـدف برقـراری
حکومت اسالمی با محوریت والیت فقیه در جامعه مطرح و سپس بـا تکیـه بـر آمـوزههـای
قرآنی به تکامل رسیده است؛ به گونهای که امام خمینـی (ره) در جـایی مـیفرمایـد« :اصـالً
کتا انقال

ما قرآن است».

واژگان کلیدی
اندیشه بازگشت به قرآن ،شهید مطهری ،امام خمینی (ره) ،حکومت الهی.
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طرح مسأله
اندیشه بازگشت به قرآن در دوران معاصر توسط سید جمالالدین اسدآبادی مطـرح و
علمای مسلمان دیگـری نیـز بـرای احیـای ایـن تفکـر تـالش کردنـد .طـی چنـد قـرن اخیـر
کشورهای اسالمی دچار بحرانهای عظیمی شدهاند و دالیل متعـددی نیـز در شـکل گیـری
این بحران ها دخیل هستند که عدم مدیریت صحیح جامعه ،یک یا بخش عمده ای از آن به
شمار می رود .به عبارت دیگر تصمیم گیری های نادرسـت بعضـی از حاکمـان کشـورهای
اسالمی در قرون اخیر ،ضمن به تصویر کشیدن چهره ای ضعیف و بی لیاقت از آنهـا ،سـب
بوجود آمدن مشکالت عدیده و بحران های جدی برای جوامع مسلمان شـده اسـت .هجـوم
کشورهای بیگانه و متخاصم به کشورهای اسـالمی و کشـتارهای بـیرحمانـه ای کـه انجـام
دادند نیز می تواند حاصل همین ضعف حاکمان در برابر بیگانگان باشد .عـالوه بـر بحـران-
های بی شمار سیاسی و اجتماعی که بـه دنبـال اسـتقرار سـاختارهای نادرسـت حکـومتی در
کشورهای مسلمان به وجود آمد ،فقـر اقتصـادی و فقـر فرهنگـی نیـز مزیـد بـر علـت شـد و
ضــعف جوامــع اســالمی را دو چنــدان کــرد .در حــال حاضــر نیــز قســمت قابــل تــوجهی از
کشورهای اسالمی درگیر جنگهای نابرابر و ناعادالنهای هستند که روزانه تعداد کثیـری از
مسلمانان را قربانی خود میکند .مهمترین دلیلی که برای به وجـود آمـدن ایـن وضـعیت در
کشورهای اسالمی میتوان بیان نمود ،دوری مسلمانان از اصل دیـن و مهجوریـت قـرآن در
میان آنان است .مهجوریت قرآن در میان جوامع اسالمی سب

شده انحطا در ایـن جوامـع

به او خود برسد .آنچـه در نتیجـه انحطـا بـرای ایـن جوامـع رخ مـیدهـد ،وقـوع همـین
اتفاقاتی است که ذکر شد .پرواضح است حکومتی که توسط طاغوتیان اداره شود ،نتیجهای
جز عق

ماندگی ،بیچارگی و درماندگی در بر نخواهد داشت .بنابراین مسلمانان میبایست

به قرآن بازگردند و حکومتی الهی بر پایـه آمـوزههـای قرآنـی در کشـورهای خـود برقـرار
سازند تا مشکالت ناشی از حکومت حاکمان طاغوتی پایان یابد .در این مسیر علمای مطرح
دنیای اسالم چه از اهل سنت و چه در عـالم تشـیع ،کوشـیدهانـد بـر سـرعت احیـای اندیشـه
بازگشت به قرآن در جوامع اسالمی بیفزایند ،هر چند بین آنها اختالف نظرهای اساسـی هـم
وجود دارد .دو تن از این منادیان و اندیشمندان عـالم تشـیع ،شـهید مطهـری و امـام خمینـی
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(ره) هستند .اغراق نیست اگر بگوییم نتیجه تالشهای این دو متفکر بزرس منجـر بـه شـکل
گیری و به مر نشستن انقال اسالمی در کشور ایران شد .در ادامه سعی می کنـیم تـالش-
های شهید مطهری و سپس امام خمینی (ره) را در راستای احیای اندیشه بازگشـت بـه قـرآن
مورد بررسی قرار داده و سپس تأ یرپریری انقال اسالمی ایـران از ایـن تـالشهـا را مـورد
مطالعه قرار دهیم .یادآور می شود وجه تمایز و نـوآوری ایـن پـژوهش در مقایسـه بـا سـایر
پژوهش های هم راستا ،شکل گیری انقال اسالمی و برپایی حکومـت الهـی اسـت کـه در
واقع نتیجه عملی و توجه دقیق به مفهوم جریان بازگشت به قرآن به شمار می رود.
مبحث اول :شهید مطهری
شهید مطهری چهارچو فکری و اصول تربیتـی ویـژهای بـه دنیـای اسـالم ارائـه داده
است .از جمله اصول مورد اعتقاد این اندیشمند ،التزام به بازگشت به قرآن است.
شهید مطهری در علم فلسفه از مکتـ

صـدرالمتألهین تبعیـت مـیکنـد و اندیشـههـای

فلسفی خود را از مشر تفکر صدرایی وام میگیرد« .فلسفة صدرا آمیـزهای از آمـوزههـای
کالمی ،فلسفی ،تفسیری ،روایی ،عرفانی و  ...اسـت» (قراملکـی .)5 :1389 ،بـر ایـن اسـاس
شهید مطهری به عنوان یکی از پیروان مکت

صدرایی ،دیدگاهی مرک

نسـبت بـه حـوزه-

های فکری مختلف دارد .ایشان در اندیشههایی که به عنوان یک آموزه به مخاط خـویش
ارائه میدهد ،چهارچوبی که شامل تمامی ابعاد علمی و عرفانی باشد را معرفی میکند.
از آنجا که هر نـوع اندیشـهی سیاسـی و اجتمـاعی ،بـر شـناختی از هسـتی و تحلیـل از
نحوهی وجود و واقعیت انسان استوار است و نظریات سیاسـی اسـتاد مبتنـی بـر اندیشـههـای
فلسفی ایشان است (بزرگی ،)89 :1377 ،بنابراین میتـوان از رهگـرر شـناخت اندیشـههـای
فلسفی وی به معتقدات سیاسی او نیز دست یافت.
اندیشه سیاسی شهید مطهری ابعاد گستردهای دارد ،لیکن چنانچـه بنـا باشـد چکیـده و
خالصهای از اندیشه سیاسی وی ،ارائه نمـود ،مـیبایسـت بـه نحـوه نگـرش او بـه حکومـت
پرداخت .ایشان در مجموع معتقد است که حکومت و همه ارکان آن از آن خداوند اسـت.
«حق الهی حاکمیت به طور ریشهای ،اعم از وضع قانون ،وضـع مصـوبات فرعـی ،حکـم بـه
مفهوم فقهی یعنی برمبنای مصالح موقت – زمان – نظیر معبودیت ،فصل قضاء و افتاء اسـت
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و جز خداوند کسی شایسته این حق نیست» (مطهری .)153 :1384 ،حال بـا توجـه بـه اینکـه
ایشان ،در حوزه اندیشه سیاسی ،بر این اعتقاد هستند که حکومت و تمامی ارکان آن متعلـق
به خداوند است ،باید به نوعی به تعار

تفکر حکومت دینی و روش حکومتداری فعلـی

که مبتنی بر رأی مردم اسـت ،پاسـخ داده شـود .شـهید مطهـری در جـای دیگـر مـیگویـد:
«مال  ،انتخا مردم نیست ،انطباق با معیارهای الهی است و بـا آن انطبـاق ،خـود بـه خـود
حاکم میشود و مانعی نیست که درآن واحد ،دهها حاکم شرعی و ولـی شـرعی نیـز وجـود
داشته باشد» (همان) .از این رو میتوان این گونه نتیجه گرفت کـه از نظـر ایشـان ،مـال

و

معیار برای حکومت داری در اسالم ،حکومت الهی است و انتخا ارکان مختلـف آن مثـل
قوای مختلف توسط مردم ،در صورتی صحیح است که منطبق با معیارهای الهی باشد.
در چهارچو اندیشه فلسفی و سیاسی شهید مطهری ،بزرگتـرین بحرانـی کـه جوامـع
اسالمی با آن مواجه هستند ،عدم توجه به استقرار حکومت الهی در جامعه است .طبق آنچـه
شهید مطهری درباره حکومت اسالمی به آن اعتقـاد دارد ،همـه ارکـان حکومـت متعلـق بـه
خداوند است و از طریق پیامبر (ص) در زمین به اجرا گرارده میشود .بعـد از پیـامبر نیـز بـه
جانشینان او یعنی امام معصوم (ع) و در صورت غیبت امام معصوم (ع) ،ولی فقیـه عهـدهدار
این امر خواهد بود.
از نظر شهید مطهری ،برقراری حکومت اسالمی ،اساس همه چیـز اسـت و چنانچـه در
جامعه حکومت اسالمی برقرار نباشد ،فرهنگ و اقتصاد نیز از وصف اسـالمی بـودن ،عـاری
شده و بدین صورت جامعه اسالمی عمالً به یک جامعه المـره

تبـدیل خواهـد شـد .ایـن

قضیه ،ابعاد پیچیدهای دارد که میطلبد در جای خود به تفصیل به آن پرداختـه شـود .شـهید
مطهری بر این اعتقاد است که اساساً حکومتهای غیرالهی در جوامع اسالمی از مشـروعیت
برخوردار نیستند و میبایست از ریشه ،تغییر کرده و حکومت خداوند بر جامعه برقرار شود.
حکومت در هر جامعهای ،نماینده مردم است .به عبارت دیگـر بـه صـورت نسـبی مـی
توان گفت چنانچه حکومت یک کشور مرهبی باشد ،نشان دهنده آن است که مردم نیـز بـه
اصول و مقیدات مرهبی ،پایبند هستند .در نقطه مقابل اگر یک حکومـت غیرمـرهبی باشـد،
می تواند نشانگر این باشد که مردم نیز چندان پایبندی به اصول مرهبی ندارند .در این رابطه
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میتوان به حدیث مشهور "الناسُ عّلی دینِ ملوکهم" اشاره کرد .این حدیث نشان میدهـد،
حاکمان با توسل به ابزارهایی مثل رسانه ،تبلیغات ،سیاست و غیره بـر طـرز تفکـر و اندیشـه
مردم ،تأ یر میگرارند .البته این امر مطلق نیست و ممکن است استثنائاتی داشته باشد ،امّا در
هر صورت قاعده این است که مـردم در هـر جامعـهای دنبالـهرو حاکمـان هسـتند .ایـن امـر
اختصاص به دین یا مره

مشخصی ندارد و در تمام ادیان میتـوان شـاهد ایـن قضـیه بـود؛

البته و به ویژه این موضوع در دین اسالم پررنگتر است .اکنون با توجـه بـه ایـن مهـم و بـا
یادآوری وضعیت کشور ایران قبل از انقال اسالمی ،با رویکـردی کـه حاکمـان وقـت در
پیش گرفته بودند ،مردم رفته رفته از دین و تفکـر دینـی فاصـله گرفتـه و حکـومتی تشـکیل
شده بود که قرابتی با دین نداشت .این امر را میتوان در زمینههای مختلف مشاهده کرد .بـه
عبارت دیگر فاصله گرفتن مردم از اندیشههای دینی در ایران قبـل از انقـال کـه حکومـت
غیردینی حاکم بوده در زمینههای مخلف مثل سینما ،نوع تبلیغات ،نوع هدفگـراری مـردم
برای زندگی خصوصی و غیره ،قابل مشاهده است .در این مقطع زمانی ،افرادی مثـل شـهید
مطهری ،کوشیدند ،تفکر دینی را در جامعه احیا نمایند و در نهایت پس از احیای این تفکر،
مردم حکومت غیر دینی را نفی کرده و منجر به پیروزی انقـال  57شـدند .بنـابراین ریشـه
مشکل حکومت غیر دینی از منظر شهید مطهری ،فاصله گرفتن مردم از دیـن و چهـارچو
فکری دین است .آنچـه موجـ

شـد متفکـران و اندیشـمندانی همچـون شـهید مطهّـری بـه

احیاگری بپردازند و بر ضرورت توجه به آن تأکیـد بورزنـد و سـنگینی مسـرولیت آن را بـر
دوش متفکران و عالمان دینی گوشزد کنند ،وضعیت اسفبـار و نیمـهجـان و زنگـار گرفتـة
چهره دین در میان دین داران و عق ماندگی و انحطا مسلمانان در دنیای پیشـرفته و فنـاور
محور کنونی بود .احیای دین در نگاه استاد مطهری از ایجاد دین در جوامـع الئیـک و غیـر
دینی ضروریتر مینمود (جـوانی و جمشـیدی .)187 :1393 ،شـهید مطهـری خـود بـه ایـن
مسرله اذعان میکند و در جایی میگوید« :آنجا کـه احتیـا بـه احیـای فکـر دینـی هسـت،
کشورهای اسالمی است ،که فکر دینی در آنجا به صورت نیمه زنـده و نیمـه مـرده درآمـده
است و تا هنگامی که دیـن داران از یـک تفکـر زنـدة دینـی برخـوردار نباشـند ،نمـی تواننـد
الگوی آن هایی باشند که رو به سوی دین دارند و می خواهند دین اسـالم را انتخـا کننـد»
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(مطهّری.)145-153 :1368 ،
شهید مطهری میکوشد در آ ار و نوشتههای خود ،جامعه اسالمی آرمانی را بازسـازی
نموده و شاخصهایی معرفی نماید که عمل به آنها احیای جامعه اسالمی آرمانی را به دنبـال
داشته و سرعت می بخشد .این شاخصها عبارتند از:
 .1نیازمندی فرد و جامعه بـه دیـن :از نظـر شـهید مطهـری ،فـرد و جامعـه بـه صـورت
موازی ،به دین نیاز دارند و در صورت توجه دادن به این نیاز در جوامع اسالمی ،ناخودآگاه
افراد به سمت دین گرایش پیدا نموده و در صورت گرایش افراد بـه دیـن ،جامعـه نیـز قهـراً
دینی خواهد شد .شهید مطهری در این رابطه میگوید« :یکی از پایـدارترین و قـدیمیتـرین
تجلّیات روح آدمی و یکی از اصـیل تـرین ابعـاد وجـود او ،حـس نیـایش و پرسـتش اسـت»
(مطهری.)21 :1386 ،
 .2اجتهاد و توجه به مسائل روز جامعه :قطعاً برای اینکه بشر امروز بتوانـد یـک جامعـه
آرمانی تشکیل دهد ،میبایست به دو مسله مهم و اساسی توجه ویـژه داشـته باشـد .نخسـت،
شرایط و وضعیت روز است .به این معنا که بشر باید بسنجد در چه مقطع زمانی میزید و در
این مقطع ،چه ظرفیتها و توانمندیهایی دارد و بر اساس برنامهریزی بر پایه همین ظرفیت-
ها و توانمدنیها ،جامعه آرمانی خویش را تشکیل دهد .مسرله دوم ،نیازهـای انسـانی اسـت.
جامعه آرمانی باید به گونهای باشد که بتواند نیازهای انسانی را برآورده سازد .جامعهای کـه
از چنین ظرفیتی برخوردار نباشد ،اصالً جامعه آرمانی نیست .حال نکته اینجاسـت کـه بـرای
دستیابی به نتای مثبت این دو مسرله ،بشر میبایست از راه اجتهاد و توجـه بـه مسـائل روز،
اقدام به عمل نماید .شهید مطهّری در این باره میگوید« :مهمترین وظیفه مسـرولیت علمـای
امّت« ،اجتهاد» است« .اجتهاد» یعنی کوشش عالمانه بـا روش صـحیح بـرای در

مقـررات

اسالم با استفاده از منابعی همچون کتا  ،سنّت ،اجماع و عقل و این کلمه یعنـی اجتهـاد در
قرآن نیامده است .کلمه ای کـه از لحـاظ روح معنـا ،متـرادف آن اسـت و در قـرآن آمـده،
«تفقّه» به معنای فهم عمیق دین است .اجتهاد از شرو جاوید ماندن اسالم اسـت .ایشـان بـر
این باور است که منابع اسالمی قادر است با یک اجتماع متحوّل و متکامل پـیش بـرود و آن
را راهنمــایی کنــد و قابلیــت آن را دارد کــه بــا مقتضــیات زمــان همــاهنگی پیــدا کنــد و بــه
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احتیاجات هر عصری پاسخ گوید .وی سدّ بـا اجتهـاد در قـرن هفـتم را فاجعـه ای بـزرس
میداند که ابتدا این سدّ با در جهان تسنّن صورت گرفت؛ اما خواه ناخواه بر جهـان شـیعه
نیز ا ر نامطلو گراشت» (مطهّری.)198 :3 ،1375،
 .3دعوت به اتحاد جوامع مسلمان :شهید مطهری در رابطه با ضرورت اتحاد در جوامع
اسالمی و راه صحیح برقراری وحدت میگوید« :مفهوم «اتحاد اسالمی» ،که در میان علما و
فضالی مممن و روشن فکر اسالمی مطرح است ،این نیست که فرقه هـای اسـالمی بـه خـاطر
اتحاد اسالمی از اصول اعتقادی و یا غیـر اعتقـادی خـود صـرف نظـر کننـد و بـه اصـطالح،
مشترکات همة فرق را بگیرند و مختصات همه را کنار بگرارند؛ چـون ایـن کـار نـه منطقـی
اســت و نــه عملــی .مــا کــه خــود شــیعه هســتیم و افتخــار پیــروی اهــلبیــت (ع) را داریــم،
کوچک ترین چیزی ،حتی یک مستح

یا مکروه کوچک ،را قابل مصالحه نمـی دانـیم .نـه

توقّع کسی را در این زمینه می پریریم و نه از دیگران انتظار داریم که به نام «مصلحت» و بـه
خاطر اتحاد اسالمی ،از یک اصل از اصـول خـود دسـت بردارنـد .آنچـه مـا انتظـار و آرزو
داریم این است که محیط حسن تفاهم بـه وجـود آیـد تـا مـا کـه از خـود اصـول و فروعـی
داریم ،فقه و حدیث و کالم و فلسفه و تفسـیر و ادبیـات داریـم ،بتـوانیم کـاالی خـود را بـه
عنوان بهترین کاال عرضه بداریم ،تا شیعه بیش از این در حال انزوا بـه سـر نبـرد و بازارهـای
مهم جهان اسالمی به روی کاالی نفیس معارف اسالمی شیعه بسـته نباشـد .اخـر مشـترکات
اسالمی و طرد مختصات هر فرقه ای محصول آن چیزی است که قطعاً غیـر از اسـالم واقعـی
است؛ زیرا باالخره ،مختصات یکی از فرق جزو متن اسالم است و اسالم مجرّد از همـة ایـن
مشخصات و ممیّزات وجود ندارد» (مطهّری.)17-18 :1370 ،
ایشان بر دوری از تفرقه و تشتّت و پرهیز از هرگونه دسته دسته شدن ،فرقه فرقـه شـدن
و هــر دســتهای در گوشــهای یــک کشــور تشــکیل دادن تأکیــد دارد و تفرقــه را از عــواملی
مــیدانــد کــه مایــة فنــای اقــوام اســت .وی همچنــین تــروی زبــانهــای اســالمی را یکــی از
راه کارهای افزایش وحدت می داند و برای اتحاد مسـلمانان ،آن را ضـروری مـی شـمارد .از
نظر او ،هر زبانی که با آن آ ار اسالمی مهمی به وجود آمده باشـد ،آن زبـان اسـالمی اسـت
(مطهّری.)82-83 :1384 ،
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 .4تأکید بر استقالل و قدرت اقتصادی جوامع مسـلمان :شـهید مطهـری در ایـن رابطـه
میگوید« :اسالم طرفدار قدرت اقتصادی است و تعلیم می دهد کـه از نظـر اقتصـادی ،بایـد
کوشش کنیم مال و روت را از طریق مشروع در اختیار خودمان بگیـریم تـا بتـوانیم از ایـن
قدرت مادی و اقتصادی استفاده کنیم .مردمی که پول و روت نداشـته باشـند ،مسـلّم اسـت
کاری را که از اقتصاد ساخته است نمی تواننـد انجـام دهنـد و بایـد دسـت دریـوزگی پـیش
دیگران دراز کنند» (مطهّری .)128-129 :1373 ،از منظر تعالیم دینـی ،اقتصـاد یـک وسـیله
است که مسلمانان بتوانند به وسیله آن خـود را قدرتمنـد سـاخته و از موضـع ضـعف خـار
شوند .یکی از آسی های بسیار جدی که اقتصاد ممالک اسالمی را تهدید میکنـد ،خـرو
اقتصاد از وسیله بودن و تبدیل شدن آن به یک هدف است .این مسرله به همان میـزان بـرای
جوامع اسالمی مخاطرهآمیز و خسارت بـار اسـت کـه تحـت اسـتعمار قـرار گـرفتن جوامـع
اسالمی تولید خطر و خسارت میکند .از همـین رو شـهید مطهـری در کنـار توجـه دادن بـه
اقتصاد ،جوامع اسالمی را از اینکه اقتصاد را از هویت ابزاری خـار نمـوده و بـه آن هویـت
هدفی بدهند ،برحرر میدارد و اینگونه هشدار میدهد« :در عین اینکه اقتصاد مسـتقل یکـی
از ویژگی های حیات ملّی است و اسالم طرفدار تقویت بنیة اقتصادی است ،اما چنین نیسـت
که خود اقتصاد هدف باشد ،بلکه به سب

آنکه هـدف هـای اسـالمی بـدون اقتصـاد سـالم و

نیروی مستقل اقتصادی میسّر نیست ،بر توانمنـدی اقتصـادی تأکیـد دارنـد؛ همـان گونـه کـه
اسالم اقتصاد را تنها یک رکن از ارکان حیات اجتماعی میداند» (همان.)26 :
 .5معرفی الگوهای عملی بـرای جوامـع دینـی :جامعـه اسـالمی بـرای آنکـه بتوانـد بـه
درستی مسیر احیای تفکی دینی را بپیماید ،نیازمند الگو و اسوه است ،چه آنکه قـرآن کـریم
نیز از شخصیت پیامبر اکرم (ص) به عنوان اسوه حسنه یـاد مـیکنـد 1.یکـی از راههـایی کـه
شهید مطهّری برای احیای تفکر دینی در نظر داشت ،معرفی چهره ها و الگوهای دینی است.
خطابه های ایشان دربارة امام حسین (ع) نشانگر وجود برخوردهای تصفیه گرایانه بـا نهضـت
امام حسین (ع) بود .در کتا جاذبه و دافعة علی به معرفی چهرة امام علـی (ع) مـی پـردازد.

 .1آیه  21سوره احزا

 /258فصلنامۀ علمی پژوهشهای اعتقادی ـ کالمی ،سال یازدهم ،شماره چهل و دوم ،تابستان 1400

دو گفتار از کتا بیست گفتار را به امام صادق (ع) و امام کـاظم (ع) اختصـاص مـی دهـد.
دربارة پیامبر اکرم (ص) کتا سیرة نبوی و محمّد خاتم پیامبران را منتشر می کند .ایشان در
کتــا داســتان راســتان و قیــام حضــرت مهــدی (ع ـ ) ،در عمــوم قســمتهــا ،چهــرههــایی
ایدئولوژیک از رهبران دینی ارائه داده است .نمونه هایی از این دست در آ ـار ایشـان بسـیار
است (جوانی و جمشیدی ،پیشین.)190:
چنانکه گرشت ،شهید مطهری برخی شاخصهها را بیان میکند که جوامـع اسـالمی بـا
عمل کردن به این شاخصهها میتوانند ،به آرمانهـای اسـالمی خـویش نائـل شـوند .از نظـر
ایشان ،عملگرایی و اجرا نمودن شاخصههای مرکور به شکل واقعی و عملی ،تنهـا راه حـل
موجود برای رهایی جوامع اسالمی از بحران است.
شهید مطهّری در بحث تأسیس حکومت خداوند در جوامع اسالمی ،معتقد اسـت« :مـا
مسلمانان اگر بخواهیم طرز تفکر خودمان را تصحیح کنیم باید به گرشته و تـاریخ خودمـان
مراجعه کنیم؛ چرا که ریشة بعضی از آسی ها در زمان های خیلـی دور اسـت .وی از جملـة
این آسی ها را خوار شمردن تأ یر عمل در سـعادت انسـان مـیدانـد .ایشـان ریشـة تـاریخی
تحقیر عمل را در دوران اموی ها می دانست .فرقة مرجره یکی از اصـول عقایدشـان «جـدایی
ایمان و عمل» بود .وی می گوید :انسان اگر به قرآن و سنّت نبوی مراجعه کند کامالً به ایـن
اصل پی میبرد که اسالم دین عمل است و اصوالً تکیـهگـاه تعلـیم و تربیـت اسـالمی عمـل
است .اسالم بشر را متوجه این نکته میکند که سرنوشت انسان را عمل تشکیل میدهد .ایـن
تعلیم یکی از بزرسترین تعلیمات برای حیات یک ملت اسـت» (مطهّـری.)95-97 :1373 ،
چنانکه مالحظه میشود ،بازگشت به قرآن و سنت نبوی ،تنها راه تشکیل حکومت الهـی در
جوامع اسالمی است.
مطل

دیگری که میبایست درباره اندیشه شهید مطهری به آن توجه نمود ،نظر ایشان

در رابطه با برقراری حکومت جمهوری اسالمی و پایهریـزی والیـت فقیـه در جامعـه اسـت.
شهید مطهری یکی از متفکران بزرسِ طرفدار دیدگاه والیت انتصابی فقیه است .این متفکر
بزرس گرچه فرصت کافی برای طرح مستقل ،منسجم و مستوفای والیت فقیه را پیدا نکرد،
امّا با این حال ،بحثهای پراکنـده و مختصـری کـه در مناسـبتهـای مختلـف در ایـن بـاره
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عرضه کرده ،نشانگر آن است که او برقـراری حکومـت والیـت انتصـابی فقیـه را مقدمـه و
الزمه برقراری حکومت خداوند در جامعه میداند (برجـی .)4 :1381 ،بـر ایـن اسـاس بایـد
گفت ،از آنجا که منطبق با قانون اساسی ،والیـت فقیـه یکـی از مهمتـرین ارکـان حکومـت
جمهوری اسالمی است و شهید مطهری نیز طرفدار این دیدگاه است ،میتوان اینگونـه بیـان
داشت که وی نظر مثبتی در ارتبا با حکومت جمهوری اسـالمی دارد؛ هـر چنـد حکومـت
جمهوری اسالمی عالوه بر رکن والیت فقیه ارکان دیگری نیز دارد .همـان گونـه کـه بیـان
شد ،شهید مطهری موافـق بـا حکومـت خداونـد در جامعـه اسـت و سـایر ارکـان حکومـت
جمهوری اسالمی مثل انتخابات برای برگزیدن مناص

مختلف در جامعه را قبول دارد ،امـا

در صورتی مطلو و مورد تأیید اوست که منطبق بر موازین اسالمی باشد .به عبارت دیگـر
آنچه امروز به عنوان دموکراسی در ممالک غربی ،رای است ،با توجه به عـدم تطـابق آنهـا
با موازین اسالمی ،مورد تأیید شهید مطهری نیست.
بر اساس جهانبینی شهید مطهری ،جهان خلقت ماهیتی از اویی و به سوی اویـی دارد.
در این میان آنچه میتواند این نوع جهان بینی را به صورت عینـی در جامعـه تحقـق بخشـد،
برقراری حکومت خداوند در جامعه است .شهید مطهـری ایـن نـوع جهـانبینـی را از آیـاتی
چون آیه  156سوره بقره و  53سوره شوری ،اخر و معتقد است ،چنانچه اندیشه بازگشت به
قرآن در جامعه عملی و به آیاتی که به انسان متـرکر مـیشـود مبـدأ و مقصـد او کجاسـت،
توجه و در میان مردم احیا شود ،اعضای جامعه میکوشـند بـا تکیـه بـر اندیشـههـای قرآنـی
حکومت خداوند را در جامعه برقرار سازند تا واقعیت جهانبینی اسالمی که ماهیتی از اویـی
و به سوی اویی دارد ،واقعیتی عینی یابد.
مبحث دوم :امام خمینی (ره)
اغراق نیست اگر بگوییم امام خمینی(ره) یکی از تا یرگرارترین متفکران دنیای اسالم
است که شاخصه های ذهنی و تفکرات نابش بر سرنوشت مسلمانان تـا یر بـه سـزایی داشـته
است .یکی از شاخصههای اصلی در چهـارچو فکـری امـام خمینـی (ره) ترکیـ

دیـن و

سیاست است .ایشان معتقدند ،دینی که به سیاست نپرداخته باشد ،اساساً دین کـاملی نیسـت،
بنابراین دین اسالم به طور ویژه سیاست را در برنامه خویش قرار داده و به مسـلمانان توصـیه
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میکند که برای برقراری حکومت اسالمی ،قیام کننـد« .بـی تردیـد یکـی از مسـائل مهـم و
اساسی در حوزة اندیشه سیاسی حضـرت امـام خمینـی(ره) موضـوع پیونـد دیـن و سیاسـت
است .ایدة تفکیک دین از سیاست که با تالش گسترده گروههای مختلف در بین مسـلمانان
جای پای خود را بهتر یافته بود ،با مخالفت شدید امام (ره) روبه رو شد» (سبحانینیا:1378 ،
 .) 34پیوند دین و سیاست یک نظریه است که در مقابـل نظریـه جـدایی دیـن از سیاسـت از
طرف متفکرین غربی مطرح شده بود و از طرف امام (ره) نیـز مـورد تأکیـد قـرار گرفـت و
ایشان بر این نظریه بسیار پا فشاری می کردنـد .دلیـل ایـن امـر آن بـود کـه غربـیهـا تـالش
داشتند ،با جدا کردن دین از سیاسـت ،حکومـتهـای فاسـد و دسـتنشـانده را بـر ممالـک
اسالمی بگمارند و از این طریق به مقاصد خویش دست یابند .غربـیهـا برقـراری حکومـت
اسالمی را مانع و سدی بزرس در برابر خویش میبیننـد و بـرای برداشـتن ایـن مـانع ،نظریـه
جدایی دین از سیاست را مطرح مـی کننـد کـه بتواننـد از ایـن طریـق اسـاس حکومـتهـای
اسالمی را سست نموده و در نهایت تخری

نمایند .امام (ره) دقیقـاً بـر خـالف ایـن نظریـه،

اعالم میکند که دین پیوند عمیقی با سیاست دارد .ایشان تأکید میورزند که سیاست دینـی
باید در جامعه رای شود تا از این طریـق ،ممالـک اسـالمی در مقابلـه بـا سیاسـتهـای دول
غربی ،به نوعی مقاوم شوند .لیکن نکته مهم این است که پیوند دین و سیاست ،یـک نظریـه
است و تا زمانی که د ر حد یـک نظریـه بمانـد ،ا ـر چنـدانی بـر وضـعیت ممالـک اسـالمی
نخواهد داشت .این نظریه بـرای آنکـه بتوانـد آ ـار مطلـو خـود را در جوامـع اسـالمی بـه
نمایش بگرارد باید به شکل عملـی درآیـد و بتوانـد در عمـل ،دول متخاصـم را در نیـل بـه
اهداف شوم خود در کشورهای اسالمی ،ناکام گرارد .حال از نظر امام (ره) تنها ابزار عملی
ساختن نظریه پیوند دین و سیاست در جامعه اسالمی ،برقراری حکومت والیت فقیه است.
امام خمینی (ره) نه تنها بر ایـن اعتقـاد اسـت کـه حکومـت بـر مبنـای والیـت فقیـه از
ضروریات جامعه اسالمی است بلکه میگوید ،حکومت فقـط بـه وسـیله فقهـا بایـد تشـکیل
شود و حکومتی که توسط فقیه اداره نشود ،اساساً مشـروعیتی نـدارد .ایشـان در جـایی مـی-
گویــد« :مطلــق حکومــت از مناص ـ

فقیهــان اســت» (موســوی خمینــی.)470 :2 ،1388 ،

صاح نظران ،والیت فقیه را تداوم امامت ائمه (ع) و در نتیجـه مشـمول همـة ادلـه عقلـی و
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نقلی امامت میدانند؛ زیرا هم نظام اصلح و احسن جوامع بشری کـه هـدف آفـرینش جهـان
عینی است و هم قاعدة لطف ،که هر دو به حکمت خدای سبحان مستنداند ،اقتضـا دارد کـه
در عصر احتجا جامعه از ظهور امام معصوم (ع) ،شعاع نیابت آن حضرت بـر مـردم بتابـد»
(جوادی آملی .)123 :1368 ،بر همین اساس امام (ره) در ارتبا با لـزوم حکومـت والیـت
فقیه میگوید « :ادله امامت ،عیناً دلیل بر لزوم حکومت بعد از غیبت ولی امـر (عـ ) اسـت»
(موسوی خمینی .)161 :2 ،1388 ،عالوه بر این ،ایشان معتقدند که عقل آدمی نیز بر لزوم
حکومت ولی فقیه استوار است« .لـزوم حکومـت بـرای گسـترش عـدالت ،تعلـیم و تربیـت،
حفظ نظم ،رفع ظلم ،سد غور و منع از تجاوز اجانـ

از واضـحتـرین احکـام عقـول اسـت،

بدون تفاوت بین زمانی با زمان دیگر یا سرزمینی با سـرزمین دیگـر» (همـان .)162 :حـال بـا
توجه به مطالـ

بیـان شـده ،مشـخص مـیشـود کـه چهـارچو فکـری امـام خمینـی (ره)،

چهارچوبی کامالً سیاسی است و ایشـان از معتقـدان طـراز اول برقـراری جکومـت اسـالمی
توسط ولی فقیه هستند.
نکته مهمی که در رابطه با بازگشت به قرآن در تفکر امام (ره) وجـود دارد ایـن اسـت
که ایشان فقط بـه دنبـال تشـکیل حکومـت والیـت فقیـه نیسـت بلکـه در پـی آن اسـت کـه
بازگشت به قرآن در همه شرون جامعه اسالمی ،به وقوع بپیوندد« .امام بازگشت بـه قـرآن را
هرگز یک سویه ننگریست و یک بُعدی دنبال نکرد ،بلکه همه فکر و اندیشه و همّ امـام آن
بود که تمام نیازهای دینـی انسـان در عرصـه خـار و اجتمـاع و در عرصـه ذهـن و فکـر و
اندیشه بر محور اصالتهای قرآنی و بازگشت به وحی جست وجو و کاویده شود؛ از همین
روی ،انقال  1357در ایـران یـک انقـال سیاسـی اجتمـاعی صِـرف نبـود ،بلکـه انقـال
اسالمی و قرآنی بود» (همان .)3 :امام خمینی (ره) خود صریحاً به این قضیه اشاره میکنـد و
میگوید اساس انقال اسالمی با هدف احیای احکام اسالم بر پا شده است .ایشـان در ایـن
رابطه میگوید« :میدانید که نهضت و انقال بـرای پیـاده کـردن احکـام اسـالم اسـت .مـا
مقصد دیگری غیر از این نداشتیم .شما که نمـیخواسـتید قـدرت کسـ کنیـد ،بلکـه مـی-
خواستید قرآن را احیا کنید» (موسوی خمینی .)27 :16 ،1386 ،مشاهده میشـود کـه امـام
(ره) صریحاً احیای قرآن را هدف انقال اسالمی ،معرفی میکند.
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امام (ره) احیای قرآن را فقط به عنوان یک آرمان دنبال نمیکـرد ،بلکـه بـرای احیـای
آن در جامعه اسالمی با برنامهریزی منظم و منسجم عمل میکرد .ایشان قائل به ایـن بودنـد،
چنانچه این امر در جامعه به تحقق بپیوندد ،جهان اسالم میتواند ،عظمت مورد انتظـار خـود
را حاصل نماید .در نظر امام ،بازگشت به قرآن هم بـرای اخـالص و بنـدگی و نزدیکـی بـه
خداست و هم برای دریافت پاسخِ جستارهای دینی و خار شدن از بن بستها و ابهامهـای
فکری و پا

کردن معرفت دینی از ناخالصیهـا و التقـا هـا و ناسـازگاریهـا در سـاخت

دانشها و آموزههای دین؛ چه در سـایه ایـن مهـم اسـت کـه راه بازگشـتِ دسـته جمعـی و
اجتماعی به قـرآن روشـن و همـوار مـیشـود» (مخلصـی .)5 :1378 ،ایشـان تمـامی ابعـاد و
جوان

بازگشت به قرآن را بررسی کرده و توصـیه مـیکنـد کـه اعضـای جوامـع اسـالمی،

نسبت به این نظریه ،دیدی جامع و همه جانبه داشته باشند ،نه اینکه به صورت تـک بعـدی و
یکجانبه به آن بنگرند .زیرا نتیجه نگرش تک بعدی به احیای قرآن در جامعه این اسـت کـه
حکومت فقط شکل اسالمی دارد و فردی به عنوان ولی فقیه ،آن را اداره میکند .حکـومتی
که به این شکل اداره شود ،برای جوامع اسالمی راهگشا نخواهد بود .بلکه آن حکومتی مهم
و نتیجهبخش است که نه تنها ولی فقیه ،گرداننده آن باشد ،بلکـه سـایر شـرون مثـل اقتصـاد،
فرهنگ ،علوم و دانشهای مختلف ،جامعه و در نهایت تمام جوان

سیاسی جامعه اسـالمی

نیز ،منطبق با آموزه های قرآنی باشد .در ایـن صـورت اسـت کـه قـرآن بـه معنـای واقعـی و
حقیقی خود ،در جامعه اسالمی احیا شده و جامعه آرمانی مد نظر امام (ره) تشکیل میشود.
امام (ره) در موارد متعدد از عدم توجه جامعه اسالمی به قرآن ابراز نارضایتی کـرده و
ممکداً همه مسلمانان را توصیه میکند که به قرآن بازگردنـد .در قسـمتی از کتـا صـحیفه
امام چنین بیان شده« :در قرآن همه چیز است ،لکن معاألسف ما استفاده از آن نکـردهایـم و
مسلمین مهجورش کردند؛ یعنی استفادهای که باید از آن بکنند نکردند .باید مردم را توجـه
داد» (موسوی خمینی.)88 :1 ،1389 ،
امام خمینی (ره) بحران جوامع اسالمی را جدایی دیـن از سیاسـت و فقـدان حکومـت
ولی فقیه در تمام شرون جامعه اسالمی میداند و ریشه این بحران را دوری مـردم از قـرآن و
مهجور شدن آن در جامعه اسالمی ذکر می کند .ایشان به مردم توصیه میکند که بازگشت
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به قرآن ر ا باید از قرائت آن آغاز نمایند .امام خمینی همه اقشار جامعه را توصـیه بـه قرائـت
قرآن میکند .به ویژه طال و دانشجویان را از این جهت که به گونهای قشر محصل جامعه
هستند و آینده سازان مملکت به شمار میروند ،به این امر بیشتر ترغیـ

مـیکنـد .در نگـاه

امام ،انس روحانی و دانشجوی حوزوی با قرآن ،نه تنها بـرای بـاروری تفکـر دینـی او یـک
ضرورت است که بُن مایه معنوی و پشتوانه حرکت کمال جویانه اوست؛ چـرا کـه انـس بـا
قرآن قل

و روح را از فیض و برکتهای الهی سرشار میکند (مخلصی ،پیشین.)7 :

امام (ره) برای تشویق و ترغی

مسلمانان به قرائت قرآن به حدیثی از امـام صـادق (ع)

استناد میجوید و اینگونه بیان میدارد« :ابن عمّار میگویـد :شـنیدم از حضـرت صـادق(ع)
که میفرمود :در وصیت پیغمبر(ص) به علی(ع) این بود که فرمود :ای علی تو را به خـوی-
هایی سفارش میکـنم ،نگاهـدار آنهـا را از مـن … و بـر تـو بـاد بـه خوانـدن قـرآن در هـر
حال…» (موسوی خمینی.)129 :1368 ،
در یک جمعبندی باید گفت ،امام خمینـی (ره) فقـدان حکومـت ولـی فقیـه را بـه
عنوان بحران جامعه اسالمی بیان و دوری مردم از قرآن و مهجوریت آن در میـان مسـلمانان
را به عنوان ریشه بحران موجود ،معرفی مینماید .ایشان خطا به تمامی اقشار مردم ،توصیه
میکند ،ابتدا به وسیله قرائت ،به قرآن رجوع نمایند و سپس به تدری با قرآن انس گرفتـه و
معارف آن را در زندگی خویش اجرا نمایند .در این صورت جامعه آرمانی مورد نظـر امـام
خمینی (ره) شکل میگیرد .ایشان در وصیتنامه خویش ،قرآن را کتا زندگی ،هـدایت و
وسیله وحدت بین مسلمانان دانسته است ،آن جا که می فرماید« :هر چه این بنیان ک به جلـو
آمد ،کجیها و انحرافها افزون شد تا آنجا که قـرآن کـریم را کـه بـرای رشـد جهانیـان و
نقطه جمع همه مسلمانان [است]  ...چنان از صـحنه خـار نمودنـد کـه گـویی نقشـی بـرای
هدایت ندارد و کار به جایی رسید که نقش قرآن به دست حکومت های جائر و آخوندهای
خبیث بدتر از طاغوتیان ،وسیله ای برای اقامه جور و فساد و توجیه ستمگران و معانـدان حـق
تعالی شد و مع االسف بـه دسـت دشـمنان توطرـه گـر و دوسـتان جاهـل ،قـرآن ،ایـن کتـا
سرنوشت ساز ،نقشی جز در گورستان ها و مجالس مردگـان نداشـت و نـدارد و آن کـه بایـد
وسیله جمع مسلمانان و بشریت و کتا زندگی آنان باشد ،وسیله تفرقه و اختالف گردید و

 /264فصلنامۀ علمی پژوهشهای اعتقادی ـ کالمی ،سال یازدهم ،شماره چهل و دوم ،تابستان 1400

یا به کلی از صحنه خـار شـد» ( خمینـی .)4 :1378 ،بـه نظـر مـیرسـد ،امـام خمینـی (ره)
آمیخته شدن قرآن با خرافات را مد نظر داشته و قائل به این بوده که برای ایجاد وحـدت در
امت اسالمی و از میان برداشتن نابسامانیها و بحـرانهـایی کـه بـه نـوعی گریبـانگیـر امـت
اسالمی شده است ،میبایست با خرافاتزدایـی از قـرآن و خـار نمـودن آن از یـک ابـزار
برای رژیم طاغوتی و آخوندهای فاسد ،بازگشت به قرآن حقیقی در جوامع اسـالمی تحقـق
یابد .مشابه آنچه در مسیر انقال اسالمی  1357رخ داد.
نظر امام (ره) در رابطه با برقراری حکومت اسالمی در جامعـه نیـز اینگونـه اسـت کـه:
«حکومت اسالمی حکومت قانونی است ،بلکه فقط حکومتِ قانون الهـی اسـت و هـدف از
این حکومت اجرایِ قانون و بسطِ عدالت الهی بین مردم است .پس بایـد والـی و رهبـر ایـن
حکومت دارای دو ویژگی باشد که آن دو ،اساس حکومت قانونی است و تحقق حکومـت
قانونی بدون آن دو صـفت امکـان نـدارد .آن دو صـفت عبـارت انـد از« :علـم بـه قـانون» و
«عدالت» شر کفایت و کاردانی در مفهوم وسیعِ علم داخل است و شکّی نیست که حاکم
باید از کفایت و کاردانی بهرهمند باشد و اگر میخواهی ،بگو که در کفایت نیز شر جـدا
از شرو اساسی است ...و بنابراین امر رهبری به شخص فقیه عادل تعلق میگیرد» (خمینـی،
 .) 464 :2 :1388ایـن بـدان معناسـت کـه امـام (ره) معتقدنـد اندیشـه قرآنـی در جامعـه بـا
برقراری حکومت اسالمی محقق میشود و حکومت اسالمی نیز صـرفاً بـه فقیـه تعلـق دارد،
بنابراین آن حکومتی که فقیه در رأس آن نباشد ،حکومت اسالمی نیست.
از نظر ایشان شر فقاهـت در حـاکم اسـالمی از شـروطی اسـت کـه تردیـدی در آن
وجود ندارد و از خودِ همان روایاتِ مورد اسـتدالل حضـرت امـام (ره) اسـتنبا مـی شـود.
ایشان جدای از ادلة روایی ،بیان عقلی زیر را نیز در این باره بیان داشـته انـد« :اگـر زمـام دار
مطال

قانونی را نداند (منظور قانون الهی است) الیق حکومت نیست ،چون اگر تقلید کند،

قدرتِ حکومت شکسته می شود و اگر نکند ،نمی تواند حاکم و مجری قانون اسالم باشـد»
(خمینی.)28 :1387 ،
در نهایت امام خمینی(ره) معتقد است قرآن باید از مهجوریت خار شده و به مرجـع
تشریع حقیقی تبدیل شود تا بتواند نقش معیار در ایجاد امت واحده اسالمی را ایفا نماید .در
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غیر اینصورت قرآن جز تزئینی برای طاقچههـا و محبوسـی در گورسـتانهـا و ابـزاری بـرای
سواستفادهگران نخواهد بود.
مبحث سوم :تأثیر بازگشت به قرآن بر شکلگیری انقالب اسالمی
نهضت بازگشت به قرآن ،با اندیشه های سـید جمـال آغـاز و از ظهـور سـید جمـال تـا
کنون ،علمای مختلفی به آن پرداخته اند و همچنـین اتفاقـات متعـددی نیـز بـر مبنـای همـین
تفکر ،رخ داده است .به نوعی میتوان گفت ،نهضت تنبـاکو و انقـال مشـروطه در ایـران،
برداشتی از همین تفکر بازگشت به قرآن است .نهضت بازگشت به قرآن در سالهـای اخیـر
با ظهور امام خمینی (ره) به او خود رسید و بر مبنای همین تفکر اسـت کـه انقـال  57بـه
پیروزی رسید و حکومت والیت فقیه در ایران شکل گرفت« .این فرآیند ،در اسالم معاصر،
با ظهور امام خمینی (ره) به کمال میرسد و عنصر بازگشت به قرآن ،به تمام جلوه میکنـد؛
چرا که در این حلقه احیاگری ،امام نه تنها در یک عرصه بلکه در همـه عرصـههـای عمـل-
گرایانه و معرفت شناسانه دین ،بر قـرآن و مبـانی و انگیـزه بازگشـت بـه قـرآن ،تکیـه دارد»
(مخلصی.)2 :1378 ،
اندیشه بازگشت به قرآن که تا قبل از ظهور امام (ره) یک نظریـه و یـک آرمـان بـود،
با اقدامات و فعالیتهای ایشان به او خود رسید و شکل کامالً عملی بـه خـود گرفـت .بـه
واقع امام (ره) تجلی عملی و واقعگرایانه در بازگشت به قرآن است.
بنا بر اعتقاد مسلمانان ،قرآن کریم برجستهترین و واالترین کتا آسمانی است کـه از
نظر ارزش محتوایی و تأ یر در هدایت اجتماعی بی نظیـر اسـت ،کتـا جاودانـه و تحریـف
نشده ای که از جامعیت موضوعی برخوردار است و برای هـرکس کـه آن را سرمشـق خـود
قرار می دهد نقش مم ری در تعیین مسیر درست زندگی دنیوی و نیل به سعادت اخروی ایفا
می کند .در تاریخ معاصر ایران و بویژه در بزنگـاه هـای تـاریخی همـواره از سـوی متفکـران
مختلف موضوع بازگشت به قرآن مطرح و مورد تأکیـد قـرار گرفتـه اسـت و هـر فـردی از
منظری متفاوت قرآن را متنی دانسته که می تواند محور تحوالت و تحرکات اجتماعی باشد.
بنابراین بازگشت به قرآن در دنیای طوفان زده امروزی امری ضـروری اسـت زیـرا راه حـل
رفع بسیاری از تنشهای اجتماعی و معضالت جوامع بشری در قرآن قرار دارد.
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وقوع انقال اسالمی بر اساس همین موضـوع بازگشـت بـه قـرآن و مبـانی قرآنـی در
ارتبا با جامعه اسالمی است ،امـام خمینـی(ره) در سـالهـای آغـاز نهضـت در دهـه  40در
جاهایی که نفی سلطه اجان

و کافران را در مقدرات حاکمیتی مسلمانان مطرح مـی کردنـد

و نظام سلطه را در سخنرانی های معروفی که برای عدم پریرش سلطه آمریکا و غـر  ،شـاه
را مورد خطا قرار میدادند ریشه در قرآن داشت و به مقتضـای آیـات قـرآن کـه بـه نفـی
سلطه بیگانگان بر مسلمانان اشاره می کند استناد داشت و بعد از انقال هم این جمله ایشـان
که «اصالً کتا انقال ما قرآن است» جملـه معروفـی اسـت (حسـن بهشـتی.)366 :1388 ،
تمام آنچه که به عنوان راهبردهای امام در انقال  ،چه بحث بازگشت به ارزش هـای دیـن و
چه بحث نفی سلطه اجان

و چه نفی پادشاهی و اشرافی گـری مطـرح اسـت ،همـه مبـانی و

راهبردهای قرآنی بود که انقال اسالمی بر این مبنا شکل گرفت و به پیروزی رسید.
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نتیجهگیری
شهید مطهری و امام خمینی (ره) از علمایی بودنـد کـه بـه طـور جـدی بـه احیـای اندیشـه
بازگشت به قرآن همت گماردند و به نوعی کوشیدند این اندیشه را در فضـای عمـومی جوامـع
اسالمی حاکم نمایند .در این راستا و با بهرهگیری از نظریه بحران اسپریگنز که تحلیل و بررسی
اندیشه های سیاسی را در قال

چهار مرحله ،مشاهده بی نظمـی ،تشـخیص درد ،بازسـازی و در

نهایت ار ائه راه درمان امکان پریر می سازد؛ مـی تـوان ایـن گونـه گفـت کـه ایـن دو عـالم ،بـا
مشاهده مشکالت و بی نظمی های موجـود در سـاختار سیاسـی ،اجتمـاعی ،فرهنگـی و مـرهبی
موجود در آن دوره ،ضمن تشخیص درد جامعـه ،ریشـه بحـران در جوامـع اسـالمی را دوری از
قرآن یافتند و معتقد بودند ،شکلگیری حکومتهای غیـر دینـی در کشـورهای اسـالمی سـب
شده ،مسلمانان از دین و آموزههای دینی و به ویژه از اندیشههای قرآنی فاصله بگیرند؛ لرا برای
رهایی از این بحران ها باید حکومت های الهی جایگزین نظام هـای اسـتبدادی شـوند .بنـابراین
بازگشت عملی به قرآن را سرلوحه کـار خـویش قـرار داده و بـرای بـه مـر نشسـتن آن تـالش
کردند .آنچه در نتیجه بازگشت به قرآن در کشور عزیزمان رخ داد این بودکه حکومـت مسـتبد
و طاغوتی نفی شد و یک حکومت الهی بـر پایـه آمـوزه هـای دینـی و اسـالمی در همـه شـرون
شکلگرفت .این حرکت دقیقاً سـرآغاز شـکلگیـری انقـال اسـالمی در ایـران شـد .بنـابراین
پیروزی انقال اسالمی در ایران ،تحت تأ یر احیای اندیشه بازگشت به قرآن شکل گرفـت کـه
به رهبری امام خمینی (ره) و با همراهی عموم مردم و سایر اندیشمندان مثـل آیـت اهلل طالقـانی،
شهید مطهری و  ...به وقوع پیوست .آنچه به طور مشخص در رابطه با تأ یر اندیشـه بازگشـت بـه
قرآن در اندیشه رهبران انقال اسالمی باید گفت این است که قرآن حکومتهای طـاغوتی را
نفی میکند و به مسلمانان میآموزد که در جامعه حکومت اسالمی و الهی برپـا دارنـد .بنـابراین
با احیای تفکرات قرآنی در جامعه ،اندیشه برقراری حکومت اسالمی نیز قوت مـیگیـرد و ایـن
موضوع همان موردی است که رهبران انقال اسالمی دنبال نموده و به دفعات از جانـ شـهید
مطهری و امام خمینی (ره) به مردم گوشزد شدکه قرآن به مسلمانان تاکیـد مـی کنـد حکومـت
اسالمی در جامعه برقرار نمایند و از نظر این دو اندیشـمند ،برقـراری حکومـت اسـالمی بـه جـز
والیت انتصابی فقیه راه دیگری ندارد .بـه عبـارت دیگـر برقـرای حکومـت اسـالمی در جامعـه
زمانی محقق میشود که یک فقیه جامعالشرایط در رأس حکومت قرار گیرد.
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