رهیافت انقالب اسالمی
سال سوم ،شماره  ،9تابستان 1388
صفحه  81تا 98

ف اسرار» امام خميني (ره) در
جايگاه و تأثير کتاب «کش 
تحوالت سياسي تاريخ معاصر ايران
دکتر ناصر جمالزاده عضو هيأت علمي دانشگاه امام صادق (ع)
م آقادادي کارشناسي ارشد دانشگاه امام صادق (ع)
ميث 

چكيده:
امام خميني (ره) پس از نگارش کتابهايي نظير شرح دعاي سحر ،مصباح الهدايه
الي الخالفه و الواليه ،شرح چهل حديث ،سر الصاله و آداب الصاله ،در فضاي دهه
 1320به نگارش کتاب کشف اسرار پرداختند که رديهاي بر جزوه اسرار هزار ساله
قوت پاسخدهي به شبهات
علي اکبر حکمي زاده ميباشد .اهميت اين کتاب از لحاظ ّ
سياسي مذهبي با توجه به فضاي رخوت و خفقان سياسي و مذهبي دهه  20و طرح
مسأله واليت فقيه در اين کتاب و مطرح شدن آن به عنوان سند مبارزاتي امام خميني،
از جمله مواردي است که جايگاه آن را در تحوالت سياسي ،مذهبي تاريخ معاصر
ايران نمايانده است .دراين مقاله باروش توصيفی تحليلی سعی در تبيين اين جايگاه
شده است.
كليد واژه :امام خميني(ره) ،کتاب کشف اسرار ،علي اکبر حکمي زاده ،اسرار هزار
ساله ،شبهات وهابيت ،واليت فقيه.
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مقدمه:
کتاب کشف اسرار امام خميني(ره) مهمترين و قديميترين سند مبارزاتي ايشان است که در
سال  1323هـ.ش به مباحث توحيد ،امامت ،روحاني ،حکومت ،قانون و حديث پرداخته است .رژيم
پهلوي با هدف خاموش کردن اين شعله الهي ،دست به اقدامات متعددي زد که از جمله آن ،ممنوع
اعالم کردن کتاب و مجرم خواندن نويسنده و جرم خواندن دارنده کتاب ميباشد.
در فضاي خفقان سياسي و رخوت مذهبي که در دهه  1320ايجاد شده بود ،جواب دادن به
سؤاالت و شبهاتي که آميخته به صدهاتوهين و تمسخر آموزههاي ديني و متدينين بود ،کاري بس
مشکل مينمود که تنها کسي مثل امام خميني قادر به انجام آن بود .در اين نوشتار با روش توصيفي،
تحليلي سعي شده است ابتدا با معرفي کتاب کشف اسرار و جزوه اسرار هزار ساله ،و توصيف فضاي
سياسي و مذهبي دهه  ،1320با توجه به اسناد و مدارک موجود از ساواک و شهرباني رژيم پهلوي،
جايگاه اين کتاب در تاريخ معاصر ايران بازگو شود .از آنجا که اسناد موجود در ساواک و شهرباني
به عنوان مهمترين منبع در اين زمينه محسوب ميشود ،لذا با دستهبندي موارد آن به توضيح مطالب
پرداخته شده است.
 -1معرفي کتاب کشف اسرار امام خميني(ره):
اين کتاب اثري سياسي ،عقيدتي و اجتماعي است که در سال  1323هجري شمسي ( 1364هـ.ق)
يعني دو سال پس از عزل رضاخان از سلطنت نوشته شده است 1.امام خميني در اين اثر به شبهات
و تبليغات ضد ديني و ضد روحاني جزوه «اسرار هزار ساله» ،پاسخ گفته و به استناد حقايق تاريخي،
ضمن طرح و نقد آراي فالسفه يونان قديم ،فالسفه اسالم و فالسفه معاصر غرب ،بر حقانيت تشيع
و نقش سازنده روحانيت اسالم تأکيد ورزيده است .در همين کتاب ،انديشه حکومت اسالمي و
واليت فقيه در عصر غيبت مطرح شده است و به تفصيل ،سياستهاي ضد ملي و الئيک رضاخان
و همفکران او در ممالک اسالمي (در آن زمان) افشا شده است )1(.از آنجا که تاريخ والدت امام
خميني مطابق با اول مهر  1281هجري شمسي ميباشد( )2به هنگام نگارش اين کتاب ،ايشان حدود
 42ساله بودهاند .گرچه امام خميني قبل از نگارش اين کتاب ،کتب ديگري مثل شرح دعاء السحر
(در سال  1307هـ.ش) مصباح الهدايه الي الخالفه و الواليه (در سال  1309هـ.ش) شرح چهل حديث
(در سال  1318هـ.ش) سر الصاله (در سال  1318هـ.ش) و آداب الصاله (در سال  1321هـ.ش) را
نگاشتهاند )3( ،ولي اولين اثري که صبغه اجتماعي و سياسي بيشتري دارد،كتاب کشف اسرار است.
اين کتاب با توجه به ناشناخته بودن آن در جامعه علمي کشور  -که البته به خاطر عدم تجديد چاپ
آن ميباشد  -تأثير عميقي در تاريخ تحوالت سياسي معاصر گذاشته است .گرچه امام خميني نظريه
واليت فقيه را به صورت مفصل تري در کتاب «حکومت اسالمي يا واليت فقيه» بيان ميکند که
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به صورت سلسله درسهايي در نجف اشرف در سال  1348هـ.ش بيان شده است ،لکن ريشههاي
مبحث واليت فقيه را در کشف اسرار ميتوان جستجو کرد .اين کتاب ،در چاپ اول بدون نام
2
نويسنده  -که به درخواست امام بوده است  -چاپ ميشود.
 .1-1فضاي سياسي دهه 1320

بعد از اخراج رضا شاه از ايران ،قدرت سياسي از حالت تمرکز سابق خود ،خارج و بين نهادهاي
مختلف ،پخش گرديد .نخبگان پس ازدوره رضاخان به طور عمده به دو دسته تقسيم شدند:کسانی
که در دوره رضا شاه ازقدرت کنار گذاشته شده ،انزوا گزيده و خانه نشين شده بودند .اينان از مطرود
بودن ،عدم همکاري با رضا شاه ،يا اذيت و آزاري که در دوران رضا شاه متوجه آنها شده بود ،به
منزله دليلي بر پاکدامني يا تعهد حقيقي به مشروطيت و در نتيجه محق بودن خود به برخورداري
از موقعيتهاي پراهميت در دوره جديد بهره جستند .دسته دوم کساني بودند که جزء نخبگان
همکار رضا شاه جاي ميگرفتند .شاه جوان در ميان اين نخبگان حاکم قرار داشت .از قوه قضائيه
که بگذريم ،نخبگان رقيب در مجلس ،دولت و دربار سلطنتي آرايش يافتند و با يکديگر رقابت
جدي کردند .در عين حال سفارت خانههاي انگليس ،شوروي و امريکا نيز رفته رفته به موقعيتي
دست يافتند که ميتوانستند توزيع و غير شخصي شدن قدرت سياسي که در اثر برکناري رضاخان
از قدرت سياسي ،بروز کرده بود ،کشور شاهد تعامل در چارچوب نخبگان باشد و از اين رهگذر
با کاسته شدن از خشونت بر ميزان ثبات سياسي کشور افزوده شود؛ اما آنچه در عالم واقع صورت
پذيرفت ،غير از توقعي بود که انتظار ميرفت )4(.جداي از بررسي وضعيت نخبگان ،تأمل در شرايط
سياسي آن زمان نيز مشخص ميسازد که نه نهضت و حرکتي در سطح کشور به چشم ميخورده
که امام خميني را تحت تأثير خود قرار داده باشد و نه ايشان در محيطي ميزيسته که اگر جسته و
گريخته ،جنب و جوشي در گوشه و کنار به وقوع بپيوندد ،بتواند در ايشان مؤثر باشد و نه کتابها و
نشريات اسالمي – انقالبي و سياسي که امروز کم و بيش در دسترس قرار دارد ،در آن روز يافت
ميشده است )5( .پايان يافتن ،ديکتاتوري رضاخان و به تاج و تخت رسيدن شاه کم تجربه و جوان
(محمدرضا) شرايطي را فراهم آورده بود که در آن ،آزاديهاي بيشتري احساس ميشد و اين،
فرصت خوبي بود که حضرت امام خميني(ره) کتاب خويش را به رشته تحرير درآورند)6(.
 .2-1فضاي مذهبي دهه :1320

امام خميني در اين زمان در حوزه علميه خفقان بار و ضربه خورده قم ميزيست که سکوت
مرگبار اين حوزه در برابر بيدادگريها و قانون شکنيهاي رضاخان اثرات منفي و نامطلوبي در
روحيه بسياري از محصلين آن گذاشته بود )7( .پيشوايان روحاني با تمام نيرو ميکوشيدند که از هر
چيزي که کوچکترين ربطي به دولت و هيأت حاکمه دارد بپرهزيند و آن را تحريم نمايند:
مدارس دولتي حرام است.
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راديو ،تلويزيون و روزنامه که در دست دولت قرار دارد ،حرام است.
گرفتن پست و مقام دولتي ،حرام است.
3
عقد و ازدواج در دفاتر دولتي حرام است و...
ولي از نهضت و حرکت و مبارزات مثبت خبري نبود و دخالت در سياست نادرست و نامشروع
پنداشتهميشد!
دستگاه تبليغاتي استعمار ،امپرياليسم و رژيمهاي دست نشانده آن ،در به وجود آمدن اينگونه
انديشههاي غير اسالمي نقش مهمي داشتند و با شعار «تفکيک دين از سياست» به انحراف تودهها از
راه انقالبي اسالم کمک ميکردند و دخالت يک مقام روحاني و آگاه را در امور دولتي و کشوري
به اسم دخالت در سياست ،ناموزون و زشت جلوه داده با بر چسب «آخوند سايسي» او را در ميان
مردم ،ساقط و بيآبرو ميساختند و منزوي و ايزوله ميکردند .قائد بزرگ اسالم ،اين کج انديشيها،
کج رويها و انحرافات زندگيسوز را از نزديک ميديد و اثر انگشت استعمار را در البالي آن
مشاهده ميکرد و بر خود الزم ميديد که در برابر اين سياهيها و تباهيها به پا خيزد و دامن سياهي
را شکافته ،به سوي نور و روشنايي و خورشيد فروزان اسالم نقبي بزند و روزنهاي ايجاد کند و
جامعهي خواب روبده را بيدار ساخته ،به راه راستين و اصيل اسالمي ،راهبري نمايد)8( .
 .3-1بررسي جزوه «اسرار هزار ساله» علي اکبر حکميزاده

پس از شهريور  ،1320برخي در برابر موج ويرانگر هجوم افکار الحادي و خردهگيريهايي که به
دين ميشد ،براي خلع سالح کردن مخالفان و پيش دستي بر آنها و جذب جوانان مذهبي مسألهدار
به سوي خود در يک واکنش دفاعي به نوشتن کتابهايي در بيان ضعفهاي تفکر مذهبي پرداختند
تا از موضع مترقيانهاي ،از دين دفاع کنند .يکي از آنها شريعت سنگلجي و ديگري حکمي زاده
(فرزند حاج شيخ مهدي قمي پايين شهري) بود که کتاب اسرار هزار ساله را نوشت و يا حتي احمد
کسروي .نويسنده اسرار هزار ساله ،طلبه مدرسه علميه رضويه بود که در آنجا حجره داشت و شيخ
مهدي حکمي زاده معروف به آيت اهلل شيخ مهدي پايين شهري (پدر وي) نيز متصدي مدرسه بود،
تنها مدرسهاي که پيش از تأسيس حوزه قم ،در اين شهر به رياست وي وجود داشت .شيخ مهدي
حکمي زاده پايين شهري ،دوست آيت اهلل حائري مؤسس حوزه قم ،و از عوامل دعوت ايشان به قم
براي تأسيس حوزه بود .حاج شيخ مهدي ،شوهر خواهر سيد محمود طالقاني بود که او هم در مدرسه
رضويه حجره داشت .آقاي طالقاني و حکمي زده و آقاي بدالّ ،
تشکل ديني کوچکي را سامان داده
و مجلهاي به نام «همايون» منتشر ميکردند .مسئول مالي مجله ،آقاي همايون بود و صاحب امتياز آن
حکمي زاده .علي رغم آنکه مجله ،هيأت تحريريه داشت ،حکمي زاده به عنوان صاحب امتياز اعمال
نفوذ ميکرد و مطالبي نوشت که توافقي با سايرين نداشت و منجر به کنارهگيري آنها گرديد و لذا
مجله پس از يکسال تعطيل شد .پدر آقاي سيد محمود طالقاني ،سيد ابوالحسن طالقاني نام داشت

رهیافت انقالب اسالمی /سال سوم /شماره  /9تابستان 88

85

و جد حکمي زاده بود و در تهران جلساتي داشت .او عالمي وارسته بود ،از وجوه شرعي استفاده
نميکرد و با شغل ساعت سازي گذران ميکرد ،چون استفاده از ساعت در آن زمان رايج نبود و
افراد متم ّول و صاحب منصب از آن استفاده ميکردند و ساعتهاي خود را براي تعمير ،نزد وي
ميآوردند ،اجرت خوبي هم ميپرداختند .سيد ابوالحسن طالقاني چون مبالغ زيادي از اين رهگذر
درآمد داشت انفاق ميکرد جلسات تدريس او در منزل حاج عباسقلي بازرگان (پدر مهندس مهدي
تجار معتبر بود .برخي افراد مانند کسروي نيز در آن جلسه شرکت
بازرگان) تشکيل ميشد که از ّ
ميکردند که چون از پيش مسأله فکري داشتند بر برخي از افراد کالس تأثير نامطلوب ميگذاشتند.
حکمي زاده که به تهران رفته بود و در آن جلسات با احمد کسروي آشنا شد و گاهي با او به حجره
دوستانش در قم ميرفت که قب ً
ال در جريان انتشار مجله همايون از حکمي زاده کنارهجويي کرده
بود .حکمي زاده وقتي در قم زندگي ميکرد ،در مورد اعمال و رفتار خود ،بسيار مقيّد بود و زير
زبانش ريگ ميگذاشت تا بدون فکر سخني نگويد و دچار لغوگويي نشود ،فردي بسيار متعصب
و بدبين بود و خانوادهاش از اين روحيه او به سختي تحت فشار بودند .چندان که وقتي حكمي زاده
به سفر ميرفت ،هيچ کس حق تماس گرفتن با خانواده او را نداشت به گونهاي که وقتي او در سفر
بود ،و همسرش باردار بود نتوانسته بود قابلهاي را با خبر کند و لذا فرزندش از دنيا رفته بود .اما او
وقتي به تهران رفت ،شايد به خاطر ارتباط با افراد متم ّول و صاحب منصب يا دوستاني چون کسروي
و حضور در محيط بيبند و بارانه تهران ،روحيهاش دگرگون شده و از تفريط به افراط کشيده شده
بود .سخنان کفرآميز ميگفت و رفت و آمد به خانهاش را سخت نميگرفت .روزي دوستش آقاي
بدال اين همه تغيير را مورد سؤال قرار داد و حکمي زاده گفت« :در آنجا قم بود و من هم پسر آقاي
شيخ مهدي حکمي زاده ،ولي اينجا تهران است و من هم حکمي زادهام و رفت و آمد زنان را هم
که در خيابانهاي تهران مشاهده ميکني»()9
نويسنده جزوه اسرار هزار ساله در چندين جاي جزوه ،هدف اصلي نگارش آنرا ،زدودن انحرافات
از جامعه ديني ميداند و با اشاره به رفتار و اعتقاد دوگانه مردم ايران ،سعي در بيان تحريفاتي (که به
زعم خود) در دين صورت گرفته است ،مينمايد .اين جزوه در واقع شرح تفصيلي  13پرسشي است
که در آغاز سال  1322هـ.ش براي روحانيون و اهل اطالع فرستاده و پاسخ درخواست کرده است،
ولي پاسخي نيامده است )10( .البته انجمن تبليغات اسالمي هم در ارديبهشت 1322بيان ميدارد که
پاسخ آن را ميدهد ولي جوابي نميدهد .پس از آن حکمي زاده بر آن شد تا پرسشهاي سيزد ه
گانه را با کمي تغيير ،همراه با توضيحاتي در جزوهاي منتشر کند .جزوه مذکور در فضايي نوشته
شده است که شبهات و حمالت افراد مختلفي نظير احمد کسروي و سنگلجي – که غالباً برگرفته
از شبهات اعتقادي وهابيون است – به دين مقدس اسالم رو به فزوني است .شبهات و سؤاالتي که
در اين جزوه ،مطرح شده است ،عبارتند از -1« :حاجت خواستن از پيغمبر و امام و شفا خواستن از
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تربت و سجده کردن بر آن و ساختن اين گنبد و بارگاهها ،شرک هست يا نه؟ اگر هست بگوييد
و اگر نيست خواهشمند است اول معناي شرک را بيان کنيد تا ببينيم آن شرکي که اين همه اسالم
و قرآن با آن جنگيده ،با اينها چه فرق دارد؟  -2آيا ميتوانيم به وسيله استخاره يا غير آن به خدا راه
پيدا کنيم و از نيک و بد آينده با خبر شويم يا نه؟ اگر ميتوانيم پس بايد از اين راه ،سودهاي خيلي
بزرگ مالي و سياسي و جنگي ببريم و از همه دنيا جلوتر باشيم ،پس چرا مطلب ،به عکس شده
است؟  -3اگر امامت اصل چهارم از اصول مذهب است و اگر چنانچه مفسرين گفتهاند ،بيشتر آيات
قرآن ناظر به امامت است ،چرا خدا چنين اصل مهم را يکبار هم در قرآن صريح نگفت؟ -4 ...مزد
هر کاري بسته است به کوششي که براي آن کار ميشود و سودي که از آن به دست ميآيد .پس
اين احاديثي که ميگويد ثواب يک زيارت يا عزاداري يا مانند آنها برابر است با ثواب هزار پيغمبر
يا شهيد( ،آن هم شهيد بدر) درست است يا نه؟  -5اينکه ميگويند مجتهد در زمان غيب (:غيبت
امام زمان (عج)) نايب امام است ،راست است؟ اگر راست است حدودش چيست؟ آيا حکومت و
واليت نيز در آن هست يا نه؟  -6اگر روحاني خرج خود را به وسيله کار کردن يا از يک راه ثابت
و معين ديگري به دست آورد که در گفتن حقايق آزاد باشد ،بهتر است يا مانند امروز خرج خود
را بيواسطه از دست توده بگيرد و ناچار شود به ميل آنها رفتار کند؟  -7اينکه ميگويند دولت،
ظلمه است يعني چه؟ آيا مقصود اين است که دولت چون به وظيفهاش رفتار نميکند ،ظالم است؟
يا مقصود اين است که دولت بايد به دست مجتهد باشد؟  -8اينکه ميگويند ماليات حرام است يا
نه؟ -9 ...آيا بشر حق دارد براي خود قانون وضع کند يا نه؟ اگر دارد آيا اطاعت چنين قانوني واجب
است يا نه؟ -10 ...اين مسلم است که هم در قرآن و هم در حديث ناسخ و منسوخ زياد است و
علت اين تغيير هم ،البته رعايت اقتضاي زمان است .حال در جايي که در يک محيط آن هم در يک
زمان کمي ،قانون براي رعايت زمان عوض شود ،آيا ممکن است در همه روي زمين ،تا آخر دنيا
عوض نشود؟ بعالوه اينکه ميگويند همه قوانين اسالم براي هميشه است؟ -11 ....چنانچه گفتهاند،
اين احاديثي که امروز در دست ماست ،ظني است و عقل هم اين را نميپذيرد که خداي عادل و
قادر ،اشرف مخلوقات خود را به چيزي امر کند و راه علم به آن را هم بر رويش ببندد -12 .احاديث
بسياري رسيده که با علم و عقل و زندگي و بلکه گاهي با حس نميسازد و در عين حال ،سندشان
هم صحيح است ،مانند احاديث گاو ،ماهي ،جابلقا ....اينها را چه بايد کرد؟  -13به نظر شما علت
اينکه امروز ،مردم به دين بيعالقه شدهاند ،چيست؟»
اگرچه جزوه مذکور حاوي اين سؤاالت مبنايي در آخر آن ميباشد ،لکن نويسنده ،در جاي
جاي اثر خود و به مناسبتهاي مختلف ،اعتقادات شيعه را به باد تمسخر ميگيرد و به بهانه زدودن
انحرافات و تحريفات در دين اسالم ،منکر بسياري از حقايق مکتب تشيع شده است .جزوه مذکور
در  6گفتار تنظيم شده است که عبارتند از :توحيد ،امامت ،روحاني ،حکومت ،و حديث .مشکل
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بودن پاسخ دادن کامل و تخصصي به اين سؤاالت و شبهات و نيز فضاي نامناسب تاريخي دهه 1320
که اشاره شد ،از جمله داليل ترس از جوابگويي بوده است.
به اذعان حکمي زاده کسي به پرسشهاي او جواب نداده است و لذا بر آن شده است که سؤاالت
خود را با کمي توضيح ،منتشر کند )11(.ظاهرا ً به غير از امام خميني (ره) – با وجود درد چشمي که
داشتند – کسي حاضر به نوشتن رديه عليه اين جزوه برنيامده است و تنها امام خميني با تعطيل کردن
تقريباً  2ماه از تدريس خود ،به جواب گويي آن همت ميگمارد .البته آقاي باقي ميگويد :افراد
متعدد از جمله برخي از ائمه جماعات به پاسخ گويي پرداختند .اين پاسخها چندان ضعيف و غير
منطقي بود که خود موجب شبهات و تشتت افکار ميگرديد .يکي از کساني که پاسخي نوشته و
براي چاپ به قم فرستاده بود ،حاج شيخ محمد خالصي فرزند آقا شيخ مهدي خالصي بود که (جزو
مراجع نجف به شمار ميرفت و در جريان مبارزه عليه انگليسيها به همراه آقايان سيد ابوالحسن
اصفهاني و ناييني و ...به ايران تبعيد شده بودند) در کاشان به سر ميبرد ....وقتي به امام توسط برخي از
دوستانش پيشنهاد نوشتن رديه ميشود ،همه کارها را تعطيل ميکند و يکسره به نوشتن آن ميپردازد
و چون آن را به مجمع ارائه داد ،همگان آن را پسنديدند و قرار شد از چاپ ساير کتب جلوگيري
شود تا تشتت بيشتر افکار نگردد و فقط اين جوابيه منتشر گردد.
 -1-3-1توضيح محتوايي جزوه :در مورد وجه تسميه و علت نامگذاري جزوه به (اسرار
هزارساله) ،حکمي زاده بيان ميکند« :ميگوييد هر که را اسرار حق آموختند ،مهر کردند و زبانش
دوختند» ميگويم اين چگونه اسراري است که تنها به مردمان زود باور و بيسواد حق داريد بگوييد
و نشان دهيد ولي پاي مردمان دقيق و کنجکاو که به ميان ميآيد ،انگارجزء اسرار ميشود .اگر سر
است به هيچ کس نبايد گفت و اگر نيست ،باري يکبار آن را در چنين مجلسي آشکار کنيد»()12
در واقع نويسنده بصورت کنايهاي بيان ميکند که بسياري از دستورات مذهبي به مثابه خرافات هزار
ساله جلوه کرده است و او خواسته است که راه حلي براي آن بيابد .در جاي ديگر ،نويسنده به علت
آن اشاره ميکند و ميگويد:
مال اگر از قطع نان خود نميترسيد ،اين اسرار در پشت پرده نميماند )13(.وي کتاب خود را
کتابي ميداند که کلمهاي برخالف حقيقت ننوشته است و خيلي از گفتنيها را هم نگفته است()14
وي معتقد است ،آن چيزي که مردم نام دين بر آن نهادهاند 95 ،درصدش گمراهي است و با اين
پيش فرض در چند جاي جزوه با اشاره به تحريفاتي که در دين اسالم شده است ،سعي در تشريح
آنها مينمايد .وي ميگويد مسلمانان به محتواي دين واقعي عمل نميکنند ولي ادعاي مسلماني
دارند و در واقع رفتار و اعتقاد مردم ايران ،دوگانه است؛ لذا اولين کمک به دين ،از بين بردن،
دروغهايي هزارساله است .روش وي در اين گفتار بدين نحو است که ابتدا شبهه را مطرح ميکند و
سپس جوابهايي به غلط از جانب متدينين مطرح مينمايد و بصورت پرسش و پاسخي خواننده را
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مجذوب نوشته خود ميکند .وي احاديثي از کتب روايي بدون تحليل و بررسي و منبع ذکر ميکند.
در «گفتار يکم :خدا» موضوعات زيرا را بررسي ميکند :تفويض اختيار به امامان و امام زادگان در
دين ،شرک خواندن اعتقادات وارد در زيارت جامعه کبيره و حمله به مجلسي و کتب اربعه شيعه،
تعريف شرک و به زعم خود ،غيب ندانستن پيغمبر ،نفي شفا بودن تربت امام حسين و تمسخر آن،
نفي گنبد و بارگاه ،حمله به عدل الهي ،نفي ثواب و عزاداري ،تمسخر استخاره ،نفي ضريح ساختن
بر قبور ائمه ،رد کردن خمس و زکات ،تفکيک راه خدا از کار خدا ،رد تقليد جاهل از عالم ،بيان
دلبستگي به خرافات به عنوان علت عقب ماندگي ايرانيان.
در گفتار دوم،درباب امامت به مباحث ذيل ميپردازد :رد باالتر بودن مقام امامت از نبوت ،رد
مصحف فاطمي ،توهين به حضرت علي(ع) و عدم درک علت نيامدن اسامي ائمه در قرآن ،رد باب
الحوائج بودن ائمه و شفا دادن آنها ،رد امامت در غير زمان خودشان ،توهين غير مستقيم به مردم .در
گفتار سوم ،درباب روحاني به اين مباحث ميپردازد :رد جانشيني فقيه در زمان غيبت ،انکار تقليد
از مجتهد زنده ،حمله يه دستههاي عزاداري امام حسين ،پيشنهاد صرف قسمتي از موقوفات در راه
خرجي حوزه ،اذعان به اينکه دولت نبايد در کار روحانيت دخالت کند ،تمسخر احکام آب و
طهارت ،انتقاد از عوام به خاطر بستن چشم و گوششان .در گفتار چهارم ،درباب حکومت ميگويد:
اسالم براي حکومت ،هيچ دستوري ندارد ،هم چنين :انتساب حديث (کل رايه ترفع قبل )...به دين
بدون توضيح صحيح آن ،رد استحباب زيارت ،تفسير اشتباه از خمس و توهين به امام زمان ،بت خانه
خواندن حرم حضرت معصومه در قم ،گدا پروري خواندن در اختصاص خمس به سهم سادات،
رد ادعاهاي اسالم مبني بر اداره کردن جهان ،توهين به زائران ،تعريف از فروش اوقاف رضا شاه .در
گفتار پنجم ،درباب قانون ادعا ميکند :قانون شرع همه احتياجات امروزي ما را پاسخگو نيست و
در گفتار ششم ،درباب حديث ،بدون آگاهي صحيح ،به تقسيمبندي احاديث ميپردازد و بسياري
از آنها را رد ميکند.
 .4-1بررسي محتوايي کشف اسرار امام خميني(ره)

کتاب کشف اسرار با هدف پاسخ گويي به سؤاالت و شبهات موجود در جزوه اسرار
هزارساله تأليف شده است و از اين باب که توان پاسخگويي به شبهات روز جامعه را دارد ،بسيار
حائز اهميت است.
مرحوم حجت االسالم سيد احمد خميني درباره چگونگي تدوين کشف اسرار توسط
حضرت امام ،خاطره زير را نقل کردهاند:
حضرت امام فرمودند :يک بار در حال رفتن به مدرسه فيضيه مشاهده کردم که عدهاي
دارند راجع به کتاب اسرار هزار ساله بحث ميکنند .ناگهان به ذهنم آمد ما داريم درس اخالق
ميگوييم ،حال آنکه اين بحثها در حوزهها نفوذ پيدا کرده است .امام تصميم ميگيرند ،از وسط

رهیافت انقالب اسالمی /سال سوم /شماره  /9تابستان 88

89

مدرسه فيضيه برگشته و ديگر به درس نميروند و طي يک ماه تا چهل روز تقريب ًا همه کارها را
کنار ميگذارند و کتاب کشف اسرار را مينويسند)15(.
توجه به اصل تکليف بعنوان يکي از اصول ثابت در انديشه سياسي امام خميني(ره) مطرح
ميباشد که نمود آن را با توجه به اين خاطره ،ميتوان در روح کتاب کشف اسرار مشاهده
نمود.
 .1-4-1سير کلي مباحث کتاب :امام خميني بر اساس تبويب و قسمت بندي جزوهي
حکمي زاده ،کتابشان را در شش گفتار ،توحيد و امامت و روحاني و حکومت و قانون و حديث
و يک مقدمه تنظيم ميکنند.
گفتار اول که با موضوع توحيد است ،به شبهات وهابيت در مورد اعتقادات تشيع پاسخ
ميدهند و در آن از نمونه آيات قرآني و آراء حکما و فالسفه استفاده ميجويند .بيان شرک
مجوس و ثنويت و معني شرک ،اثبات شرک نبودن حاجت خواستن از مردگان و شفا خواستن
از تربت ،توضيح معجزه پيامبران ،غيبگويي ،گنبد و بارگاه ،شفاعت استخاره ،بداء و بحثي
پيرامون زيارت جامعه کبيره در گفتار اول بحث ميشود .امامت که در گفتار دوم مورد بررسي
قرار ميگيرد حاوي اين مطالب است :اثبات امامت با قرآن وپنج دليل در بيان اينکه چرا قرآن
اسم امام را نبرده است ،توضيح اخبار تقيه ،توضيح احاديث منزلت ،ثقلين ،سفينه و ...و توضيح
تأثير صفويه در حجم کتب تشيع و مطالب ديگر .گفتار سوم با عنوان روحاني شامل مباحث
زير است :دليل حکومت فقيه در زمان غيبت ،بحث تقليد از مجتهد زنده ،موقوفات و روحاني،
محافظهکار بودن روحاني و ...در اين گفتار بررسي ميشود.
حکومت به عنوان گفتار چهارم نيز شبهه طاغوت بودن هر حکومتي قبل از قيام قائم ،معني
دولت ظلمه و عديل کفر بودن کار سلطان ،جنگ و دفاع در اسالم ،وظايف دولت و اشکاالتي
که به حکومت ديني وارد است و پاسخ آنها را امام به نگارش در ميآوردند .در گفتار پنجم،
قانون نيز مقصود از وضع قانون بشر ،شرايط قاضي در اسالم و مباحث معجزه و کرامت و شفا
يافتن توضيح داده ميشود .در گفتار آخر کتاب کشف اسرار با نام حديث نيز ،امام خميني با تبيين
ناسخ و منسوخ ،عق ً
ال اثبات ميکنند که نسخ در احکام اسالم راه ندارد .عالوه بر آن ،توضيحاتي
پيرامون چگونگي قوانين اسالم ،معني تأويل ،فرق اخبار احاديث با تاريخ و اينکه چرا مردم به
دين بيعالقه شدهاند در پي آن ميآيد.
 .2-4-1طرح موضوع واليت فقيه :در اين کتاب طرح اوليه واليت مطلقه فقيه و حکومت
اسالمي به وضوح به چشم ميخورد و اهميت ويژه کتاب کشف اسرار نيز به همين خاطر است،
اما بايد اذعان داشت که بسياري از صاحب نظران و مؤلفين ،يا اساس ًا اهميت اين کتاب را ناديده
طراحي و ارائهي
گرفتهاند و يا توجه کافي را به آن مبذول نداشتهاند و به همين خاطر شروع ّ
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نظريه واليت فقيه را به دروس امام در نجف و مجموعه گفتارهاي واليت فقيه ايشان در سال
 1348نسبت دادهاند.
امام ضمن رد اتهاماتي که به علما در اين جزوه آمده است ،حملههاي تندي نيز عليه رژيم
پهلوي به ويژه رضاخان داشتند هم چنين در بخشهايي از اين کتاب ،مطالبي آمده است که
مربوط به انديشه سياسي ايشان ميشود« .آنچه براي برخي افراد ،ايجاد سؤال کرده ،همين مطلب
است؛ چرا که در پارهاي از اين مطالب به نظر ميرسد حکومت سلطنتي مورد تأييد قرار گرفته
و امام معتقد است علما از قديم االيام ،با آن همکاري داشتهاند ،و در پارهاي از موارد حکومت
سلطنتي به شرط نظارت اسالمي به جاي آن پيشنهاد شده است .نظريه اخير بعدها از سوي امام
شرح و بسط بيشتري يافت و با تشکيل نظام جمهوري اسالمي وارد مرحله نويني شد)16(».
اين سه نظريه چگونه با يکديگر قابل جمع است؟ آنان که کشف اسرار را در تبيين انديشه
سياسي امام از اين جهت که پارهاي از افکار مطرح شده در اين کتاب با مبحث واليت فقيه
قابل جمع نيست ،ناديده ميگيرند ،کار درستي نميکنند ،بلکه عظمت امام اين است که اصالت
فکرش را در کشف اسرار هم بتوانيم نشان دهيم.
آقاي لك زايي مينويسد« :به دو روش ميتوان چرايي تحول انديشه سياسي حضرت امام
را توضيح داد :يکي به طريق طبقهبندي محتواي انديشه سياي اسالم ،و استفاده از روش گفتمان
سازي در حوزه انديشه سياسي و دوم از طريق فهم مکانيزم اجتهاد در مکتب شيعه و فضاي
حاکم بر استنباط احکام اسالمي .طبق روش «گفتمانسازي» تمامي محتواي انديشه سياسي
اسالم را که توسط متفکران مسلمان ارائه شده است ،ميتوان در سه گفتمان قرار داد :گفتمان
تغ ّلب ،گفتمان اصالح و گفتمان انقالب .تمامي انديشههايي که در صدد توجيه نظامهاي سياسي
استبدادي بودهاند و براي آنها مشروعيت سازي ميکردهاند ،تحت عنوان گفتمان تغلب قرار
ميگيرند .آن دسته انديشهها که در صدد بهبود بخشيدن به اوضاع سايسي و اجتماعي را از طريق
مسالمتآميز و تدريجي بودهاند ،ذيل گفتمان اصالح قرار ميگيرند .اما انديشههايي که سوداي
تعويض نظام سياسي داشتهاند ،سازنده گفتمان انقالب ميباشند .طبق اين روش انديشه سياسي
امام مرکب از گفتمان اصالح و انقالب است».
به عبارت ديگر در انديشه سياسي ايشان دو دسته متفاوت قابل شناسايي است :بخشي که
ذيل گفتمان اصالح قرار ميگيرد مانند نظريه اول و دوم که در کشف اسرار آمده است .اما در
بخشهاي ديگر از قبيل نظريه سومي که در همان کتاب ذکر شد ،و نيز آنچه بعدا ً با عنوان واليت
فقيه در کتاب البيع مطرح شد ،در رديف انديشههاي انقالبي امام قرار ميگيرد .در حقيقت تح ّول
انديشه امام ،حرکت انديشه وي در ميان اين دو گفتمان است .گفتمان انقالب زماني که خأل
قدرت و بحران مشروعيت توسط حضرت امام احساس شد ،به طور جدّي مطرح گشت .در
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واقع نظريه واليت فقيه براي برطرف کردن بحران مشروعيت و خأل قدرتي که پس از قيام 15
خرداد  1342و به دنبال آن ،قضيه کاپيتوالسيون و تبعيد امام در سال  1343ايجاد شده بود ،مطرح
گشت.
روش دوم توضيح تحول در انديشه سياسي امام ،توضيح فضايي است که فقها در آن فضا به
ارائهي نظريات و فتاواي خويش ميپردازند .قبل از توضيح اين روش ،توجه به اين نکته الزم
است که دو دسته مسائل تشکيل شده است .دستهاي که ثابت است و از آن با عنوان اصول ثابت
ياد ميکنيم و مسائلي که متغيراند و در پناه آن اصول ثابت متناسب با شرايط زماني و مکاني
مختلف ،جعل ميشوند .مث ً
ال اصل «الضرر و الضرار في االسالم» به فقيه اجازه ميدهد بگويد
روزه در صورتي که براي فرد ضرر داشته باشد نه تنها از حالت وجوب ميافتد ،بلکه حرام
هم ميشود و يا اصل قدر مقدور به فقيه اجازه ميدهد مث ً
ال درباره نماز بگويد ايستاده بخوانيد،
اگر نميتوانيد تکيه بدهيد و بخوانيد ،و اگر اين کار هم نميتوانيد بکنيد ،نشسته بخوانيد و....
در بحث نظام سياسي نيز اصول خاصي حاکم است .بر طبق اين اصول هر قدر که بتوانيم در
جهت کاهش ظلم و افزايش عدالت قدم برداريم ،به همان ميزان مکلفيم .بنابراين تمامي آنچه
در انديشه حضرت امام آمده است ،همچون پذيرش سلطنت مشروطه نظارت فقها و هم چنين
موجه و قابل توضيح است .سلطنت مشروطه و حتي سلطنت عادله که حداقلي از
واليت فقيهّ ،
ضرورت نظام سياسي است ،در يک سو قرار ميگيرد و در طرف ديگر نظام سياسي الهي است
که معصوم يا نايب امام معصوم يعني فقيه جامع الشرايط در رأس آن باشد و اين حداکثر آرماني
است که ميتوان برقرار کرد .نميتوان گفت بخشي از اين طيف در آغاز فعاليت امام مطرح شده
بود و بخش ديگر در پايان يا اواخر عمر حضرت امام ،بلکه تمامي آن در کشف اسرار بيان شده
است.
در شرايطي که امکان ساقط کردن نظام سياسي وجود ندارد ،انديشمند عاقل براي سقوط آن،
اتالف وقت نميکند ،بلکه در اصالح آن ميکوشد .اگر فضا و شرايط براي سقوط حکومت
مناسب باشد ،نيز براي اصالح آن وقت تلف نميکند ،بلکه در سرنگوني آن ميکوشد .اين دقيق ًا
چيزي است که حضرت امام (ره) در سيره عملي خويش آن را به نمايش گذاشت)17(.
 -2تأثير کتاب کشف اسرار در تحوالت سياسي ،اجتماعي معاصر
در بررسي اين تأثير ،به صورت متمرکز به بررسي اسناد ساواک و اسناد شهرباني پرداختهايم ،که
در ادامه به موارد آن اشاره ميرود.
 .1-2بررسي تأثير کتاب بر اساس اسناد ساواک:

 .1-1-2مجرم بودن نويسنده و جرم خريد و فروش کتاب :عاله بر توضيح المسائل امام
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خميني ،نامهها و پيامها و ....کتاب کشف اسرار نيز توسط پيروان امام چاپ و منتشر شد .انتشار اين
کتاب در سال  1343هـ.ش موجب شد ساواک از شهرباني تقاضا کند که از توزيع و فروش آن
جلوگيري به عمل آورد .در سال  1346هـ.ش که مجددا ً اين کتاب در برخي شهرها ،مانند تهران و
قم و آذربايجان مشاهده شد ،دستور مجدد جمعآوري و شناسايي موزّعين صادر شد( .سند شماره
 )46/3/15 – 324/8196و فروشندگان کتاب تحت بازجويي ،قرار گرفتند)18(.
 .2-1-2سختيهاي حفظ و فروش کتاب :جلوگيري از توزيع و فروش کتاب توسط
شهرباني در سال  ،1343موجب شد مقلدان و طرفداران امام خميني براي دريافت ،خريد و فروش
و حفظ کتاب ،بسيار در تنگنا باشند ،به نحوي که يکي از فروشندگان اين کتاب ،بر اساس آنچه
در سند ساواک آمده است «کتب مذکور را در مغازه در زير تختي که خودش روي آن مينشيند،
بين کتابهاي کهنه ديگر جا داده است .مشا ٌر اليه جلد اصلي کتابها را کنده ،در عوض جلد مق ّوايي
براي آنها درست کرده ،تا کسي بالفاصله متوجه نام کتاب نشود ،ضمناً شخص موصوف ،اين کتاب
را به افراد مورد اطمينانش ميفروشد» .در روز بعد از اينکه يک نيروي ساواک ،يک جلد آن کتاب
را از کتابفروشي صابري خريده بود «مغازه وي با انجام تشريفات قانوني بازرسي شد و تعداد  5جلد
کتاب از کشف اسرار  428صفحهاي بدون جلد ،به تاريخ چاپ ( 15ربيه الثاني  )1363که تقريباً 25
سال قبل (از سال  )1346چاپ شده و نويسنده آن مشخص نيست و مفاد آن برخالف مصالح کشور
بوده ،بدست آمده ،آقاي صابري اظهار ميدارد :کتابهاي مذکور از قديم در کتابخانه وي بوده،
فقط يک جلد از آن را به يک محصل علوم ديني به فروش رسانيده و  3جلد از کتابها را نيز به اين
ساواک تحويل نموده است که به پيوست تقديم ميگردد )19(»...در سال  1351تالشهاي ساواک
و شهرباني معطوف به شناسايي چاپخانهها و دست اندرکاراني که مرتبط با کتب و عکسهاي امام
بودند ،شد.
 .3-1-2کمبود شديد کتاب :عالوه بر اينکه اگر کسي کتاب کشف اسرار را نزد خود
نگهداري ميکرد ،مجرم شناخته ميشد ،اين کتاب در ايام محمدرضا شاه مخلوع ،بسيار کمياب بود
و هم چنان هم به خاطر داليلي نظيرحفظ وحدت شيعه وسني کمياب است.گرچه ميتوان با دسته
بندي جوابهاي امام خميني و توضيح آنها اين كتاب را ازغربت در آورد.
در سند ساواک آمده است(...« :فردي) اظهار ميدارد :کتب مذکور را به علت اينکه قريب 15
سال است در کتابفروشيام ميباشد ،دقيقاً نميدانم در چه موقع و از چه کسي خريداري نمودهام.
ضمناً اضافه مينمايد که کليه کتابهاي مغازه را از کتابفروشيهاي معتبر تهيه نکرده ،بلکه اغلب از
افرادي که کتابهايي ميخرند و پس از مطالعه به فروش ميرسانند ،من هم بيشتر از اين کتابها (را)
خريداري و سپس به فروش ميرسانم)20(.
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 .4-1-2زيارت در عراق و آوردن کتاب به ايران :از آنجايي که هر اقدام کوچکي که با امام
خميني(ره) و ياران ايشان مرتبط بوده ،براي ساواک مهم تلقي ميشده است ،لذا حتي شايعاتي را
هم که درباره امام بوده است ،دقيقاً در گزارشهاي خود منعکس کردهاند .از جمله در سند شماره
 20/234هـ ب به تاريخ  49/3/19که درباره تأليفات آيه اهلل خميني است ،مينويسد« :در بين عدهاي
از افراد بازاري شايع است ،آيه اهلل خميني عالوه بر تأليف کتاب کشف اسرار ،دو کتاب ديگر يکي
به نام «انقالب سرخ» و ديگري «انقالب سياه» بر وزن کتاب انقالب سفيد تأاليف نموده است و در
نجف نيز به چاپ رسانيده و اکثر زائريني که به عراق بروند و يا در مسير از عراق عبور کنند ،کتب
مزبور را تهيه و با خود به ايران ميآورند»)21(.
 .5-1-2به چالش کشيدن روحانيون سياست گريز :در زمان حضور آيه اهلل حائري ،امام
خميني (ره) نه از موضع رهبري بلکه از موضع فردي مذهبي ،معتقد به تفکيک ناپذيري ديانت از
سياست بوده است ،و علي رغم داشتن نظرات سياسي که گاه آن را با استادان و دوستان خود مطرح
ميکرد ،خود را تابع رياست حوزه ميدانست و از آنچه رياست حوزه انتظار داشت ،گامي فراتر
برنميداشت .همچنين تا زماني که علماي باسابقهتري همچون شهيد مدرس و مرحوم کاشاني در
صحنههاي سياسي کشور حضور داشتند ،ايشان حمايت از افکار آنان را وظيفه خود ميدانست ،اما
پس از شهريور  1320و اشغال کشور توسط متفقين ،متوجه شدند که سياستگريزي براي بسياري
از علما به صورت ارزش درآمده است ،لذا نگارش کتاب کشف اسرار را از اين زاويه نيز بايد مورد
توجه قرار داد ،چنانچه وقتي کتاب منتشر شد ،بيآنکه روحانيون سياست گريز را به واکنش منفي
عليه سياسي شدن علماي حوزه بکشاند ،آنان به حمايت از اين کتاب ،اقدام کردند و به شاگردان
خود توصيه مينمودند ،آن را بخوانند و حمايت آنان از چنين کتابي يک گام مهم براي ورود دوباره
علما به سياست بود)22(.
 .6-1-2سند مبارزاتي امام :هنر امام در سياست آن بود که ميدانست بايد چه موضوعاتي
را از چه وجوهي بپردازد تا با کمترين چالش بين خوديها ،عدم مشروعيت اجنبي و رژيم وابسته
به آن را به چالش جدي بکشاند ،لذا يکي از مهمترين اسناد مبارزاتي امام با رژيم پهلوي ،کتاب
کشف اسرار است که به وضوح ،عدم مشروعيت چنين رژيمي را بيان داشته است .در سندي از
ساواک آمده است "،به علوم جديد و سياست روز هم آشنايي زيادي دارد و در سالهاي  23و
 24کتابي عليه اعليحضرت فقيد نوشته است .هميشه اهل مبارزه و سياست بوده ،پنج سال قبل (از
تاريخ  )1342رساله نوشته و در مقام مرجع تقليد قرار گرفته و پيرواني هم داشته است )23(".در
سند ديگري به تاريخ ( 2537 /5/23که به تاريخ شاهنشاهي نگاشته شده است) سي و چهار مورد
از اقدامات و فعاليتهاي خالف مصالح مملکتي روح اهلل خميني ،ذکر شده است که در مورد 18
آن ،آمده است ":نامبرده در يکي از تأليفات خود به نام کشف اسرار مطالبي عليه رژيم ايران ،نوشته
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است )24(".اطالعيهاي به تاريخ  45/6/24حاکي است که طبق اطالع واصله از تهران ،اخيرا ً کتاب
کشف اسرار نوشته خميني ،چاپ بغداد ،مخفيانه در دسترس علما گذاشته ميشود )25(.و فروش
کتابهاي حکومت اسالمي و کشف اسرار امام در اصفهان نمونهاي از فعاليتهاي طرفداران امام
به شمار ميآيد )26(.ساواک ،حتي مشخصات کامل مغازههايي را که به فروش کتب امام مبادرت
ميورزيدند ،به اطالع مافوق خود ميرساند)27(.
 .7-1-2پاسخگويي به شبهات :به دليل شرايط بد امنيتي ،نامههايي را که امام خميني ،براي
افراد ميفرستادند و هم چنين نامههايي که افراد براي امام ميفرستادند ،با اسم مستعار بوده است .در
تاريخ  53/3/1نامهاي درباره زندگينامه امام خميني(ره) به نام سيد محمد موسوي – که نام مستعار
آقاي سيد جواد مهري است – به کويت ارسال ميگردد .در قسمتي از بخش دوم اين زندگي نامه
امام آمده است« :از آنجا که معظم له در علوم عقليه ،فرد شاخص و منحصر به فرد حوزه علميه قم
بودند ،تنها پاسخگوي مشکالت و شبهات عقلي نسبت به اسالم به شمار ميرفتند و اگر کسي نسبت
به مسائل ديني ،اشکالي داشت و براي حل آن به قم مراجعه کرد – با اينکه علماء زبردست و طراز
اول مانند مرحوم آيه اهلل خوانساري را به حضور امام خميني راهنمايي ميکردند ...و آنروز که کتاب
سفسطه آميز «اسرار هزار ساله» منتشر شد ،نظر به اينکه مطالب کتاب ،مربوط به مسائل عقلي بود،
براي رد آن از طرف علماء قم ،به معظم له مراجعه شد و با اينکه مدتي بود به درد چشم مبتال بودند،
قادر به مطالعه و نوشتن نبودند ،به ايشان اصرار شد که به نحوي هست به اين کتاب منحرف جواب
گويند .شگفتآور اينکه وقتي معظم له در مقام نوشتن رد آن کتاب برآمد و کشف اسرار را تأليف
فرمود ،به طور اسرارآميزي ،درد چشم برطرف شد ،به طوري که گويا اص ً
ال عارضهاي وجود نداشته
است)28(.
 .8-1-2علت آزاد گذاشتن چاپ کتاب :فضاي عمومي ايران در اواخر سال  56و ذکر نام امام
در هر تجمع و از سوي ديگر ناتواني دستگاههاي اطالعاتي و انتظامي در جلوگيري از چاپ رساله و
تأليفات امام ،برخي کارشناسان ساواک را به اين نتيجه رساند که در اين خصوص تجديد نظر کنند.
سندي در تاريخ  56/11/8حاوي نظر کارشناسي مبني بر آزاد گذاشتن چاپ کتاب کشف اسرار و
رساله امام است ،با اين توجيه که کتاب کشف اسرار از نظر تحليلي ،سطحي و از نظر هر روشنفکري
مردود است و توضيح المسائل ايشان نيز تفاوتي با ديگر رسالهها ندارد)29(.
 .9-1-2بياعتبار خواندن کتاب توسط رژيم :اتهام ارتجاعي بودن به نهضتهاي اصيل ديني،
يکي از شگردهاي هميشگي عوامل رژيم پهلوي بوده است که هر گاه با احکام نوراني اسالم مواجه
ميشدند ،با بر چسب ارتجاعي و عقب افتاده ،سعي ميکردند انديشههاي نجاتبخش اسالمي را در
نظر جامعه «مش ّوه و تاريک» جلوه دهند.
در يکي از اسناد ساواک آمده است« :خميني در سالهاي دهه  1360 – 70قمري کتابي به نام
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کشف اسرار نوشته است که مطالبي درباره کشف حجاب نحوه تشکيل دولت و از اين قبيل دارد.
اين کتاب از نظر تحليلي ،بسيار سطحي و از نظرات کهنه و فئودالي ميباشد و امروز از نظر هر
روشنفکري ميتواند مردود باشد و همينطور توضيح المسائل وي که با ديگر توضيح المسائلها
تفاوتي از نظر مباحث و فتاواي ندارد ،در حالي که توقيف آن باعث بزرگ شدن وي و اهميت
پيدا کردن اين رساله نزد خيليها شده است .در صورتي که عرضه آن به تدريج به مردم حالي
خواهد کرد که او هم از قماش همان آخوندهاي ديگر است و بس و نکته اين است که با مراجعه
به اين کتابها ،چنانچه قب ً
ال صالح بر نشر آنها باشد ،در معرفي نظرات ارتجاعي وي مخصوصاًٌ به
روشنفکران ،بيتأثير نخواهد بود».
در واقع دفاع از اسالم و احکام آن که در کتاب آمام آمده است ،از ديد مأمورين ساواک،
ارتجاعي ،سطحي و کهنه و فئودالي بوده است که از ديد روشنفکران غربزده (که ارتجاعيترين
مقررات ضد زن و حقوق انساني را دارند) مردود است .اين فخر امام بود که با تکيه بر اصالتهاي
اسالم ،انقالب خويش را عليه ارتجاع وابسته به غرب سامان داد و دست ايادي غرب را از کشور
ايران قطع کرد)30(.
 .10-1-2هدف از جمعآوري کتاب :سرتيپ مقدم درباره اين کتاب ميگويد :در سال 43
اين کتاب در ساواک مورد بررسي (قرار گرفت) و چون طرفداران خميني ،تبليغاتي روي اين کتاب
مضره بودن اين کتاب ،بلکه از لحاظ اينکه روي خميني تبليغ ميگرديد،
مينمودند ،لذا نه از لحاظ ّ
با شهرباني کل کشور مکاتبه (شد) تا کتاب مذکور را جمعآوري نمايند)31(.
 .11-1-2چگونگي ارتباط با چاپخانه و کتابفروشيهاي مرتبط با کتب امام :ساواک از
هر گونه اقدام مستقيمي که منجر به شناسايي منبع شود ،خودداري کرد .منبع ،فرد جاسوسي بوده که
براي ساواک کار ميکرده است .مث ً
ال در دستور مقامات ساواک آمده است که به منبع آموزش داده
شود تا با تماس دائم با خريدار و فروشنده سعي نمايد ،محل چاپ کتاب مزبور را تعيين نمايد)32(.
 .2-2بررسي تأثير کتاب بر اساس اسناد شهرباني :بطور کلي مجموع اسناد شهرباني که در
مورد فعاليتهاي امام خميني است حدود يک سوم اسناد ساواک ميباشد .براي نمونه به يک مورد
اشاره ميشود:
در مورد چاپ و انتشار کتاب مذکور در تبريز ،از اداره دوم مورخ  1345/2/3اطالعيهاي به اين
مضمون ميرسد« :حاج مير رحيم فردوسي ....اظهار ميداشته :کتاب کشف اسرار ....هم اکنون در
بازار به فروش ميرسد و اين کتاب در کتابفروشي حقيقت واقع در بازار شيشهگر خانه و کتابفروشي
سروش به مبلغ دويست ريال به آشنايان فروخته ميشود .اگر آشنايي کامل با اين کتابفروشيها داشته
باشيد ،ميتوانيد کتاب مزبور را خريداري نماييد ،از اين راه هم کمکي به بودجه نهضت ميشود و
هم داراي يک کتاب عالي خواهيد شد)33(».
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جايگاه و تأثير کتاب «کشف اسرار» امام خميني (ره)...

نتيجهگيري:
کتاب کشف اسرار امام خميني ،با توجه به جايگاه مرجعيت ايشان و رهبري انقالب اسالمي ايران
و با در نظر گرفتن اين حقيقت که براي فهم انديشه سياسي يک دانشمند ،تمام آثار مرتبط وي بايد
بررسي شود ،داراي جايگاه بس عظيمي است .گرچه پرداختن به محتواي اين اثر گرانقدر ،خود
نيازمند مقاله و يا کتاب ديگري ميباشد و هدف ما در اين نوشتار ايضاح تأثير اين کتاب در تاريخ
معاصر ايران بود ،ولي بايد دانست ميتوان با دستهبندي و تبويب رديهها و جوابهاي امام به سؤاالت
و شبهات حکمي زاده ،اين کتاب ارزشمند را در سطح مردم و خواص بيش از پيش مطرح نمود
و بر عمق انديشه سياسي امام خميني ،با استناد به مباحث موجود در اين کتاب ذيل عناوين امامت،
روحاني ،حکومت و عناوين فرعي مثل واليت فقيه ،به طور مستند تأکيد ورزيد .الزم به ذکر است
دکتر مرزبان توانگر در کتاب ناآگاهي و پوسيدگي به نقد کتاب کشف اسرار امام پرداخته است
و در آن از هيچ گونه تمسخر و تهمت نسبت به امام خميني(ره) اجتناب نورزيده است .بررسي نقد
توانگر به جوابهاي امام به حکمي زاده ،به خود موضوع تحقيق ديگري است که در آينده بايد
روشن شود.
از آنجا که اين نوشتار با ديد تاريخي به کتاب امام نگريسته است ،جايگاه و تأثير آن با استناد
به اسناد مدارک سازمان اطالعات و امنيت کشور (ساواک) و شهرباني مورد ارزيابي قرار گرفته و
ليکن موضوعات محتوايي نظير بررسي قاعده الزام در سير تفکر انديشه امام و يا قدمت نظريه واليت
فقيه در تفکر سياسي امام ،از مباحث بسيار ضروري در انديشه سياسي امام خميني(ره) ميباشد.
از ديد تاريخي ،گرچه اين کتاب نزد هر کسي ميبود ،جرم محسوب ميشد و ضمن کمبود
شديد کتاب ،حفظ و فروش آن نيز بسيار سخت بود ولي پيروان امام با ذکاوت و ه ّمت باال به حفظ
و توزيع آن پرداختند و اين کتاب را که به عنوان نياز فکري جامعه بود و به پاسخگويي شبهات ديني
ميپرداخت ،به عنوان سند مبارزاتي حضرت امام خميني مطرح کردند .در مقابل ،رژيم پهلوي براي
خاموش کردن اين شعله نيز مبارزات منفي و مثبتي انجام ميداد .از جمله اينکه ابتدا ،عالوه بر آنکه،
نويسنده کشف اسرار را مجرم خواند و خريد و فروش آن را جرم دانست ،اين کتاب را بياعتبار،
بسيار سطحي و داراي نظرات کهنه و فئودالي تبليغ ميکرد ،هم چنين پس از ناتواني در جلوگيري
از چاپ تأليفات امام ،در سال  1358هـ .ش ،چاپ آن را آزاد اعالم کرد.
در آخر به تمام پژوهشگران انديشه امام خميني پيشنهاد ميشود ،با مطالعه دقيق جزوه اسرار هزار
ساله و جوابهاي امام در کشف اسرار ،عمق انديشه امام را بهتر درک کنند.
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 .)1نويسنده کتاب بررسي و تحليلي از از نهضت امام خميني،
زمان تأليف کتاب را پس از شهريور  1320ميداند( .روحاني،
 ،1359ص )82آقاي توانگر نيز که بازباني اهانت آلود و
توهينآميز به نقد کتاب کشف اسرار امام خميني پرداخته است،
در مورد تاريخ تحرير کتاب ،اينچنين مينويسد :در کتاب به
مناسبتي و براي تمثيلي سخن از گراني و نايابي کاالها ميشود
و وابستگي اين مطلب به آثار جنگ (ص )86و چون نويسنده
موضوع را به شکل امري در زمان حال بيان ميدارد ،ميتوان
استنتاج کرد که کتاب در سالهاي جنگ جهاني دوم – يعني بين
سالهاي  1318تا  1324هـ.ش – به رشته تحرير درآمده است .در
جايي ديگر (ص 193از کشف اسرار) مينويسد:
« ...اآلن ،مرجع تقليد شيعه آقاي آقا سيد ابوالحسن اصفهاني،
(دام ظله) است »...چون مرحوم آقا سيد ابوالحسن اصفهاني (از
 1284تا  1365هـ.ق) در سال  1324درگذشته است ،يقين است
که کتاب کشف االسرار پيش از پايان سال  1324هـ.ش نگاشته
شده بوده است .اشاراتي ديگر نيز در متن يافت ميشود که ابتدا
و انتهاي زمان احتمالي تحرير کتاب را روشنتر و مشخصتر
ميسازد و آن اين است که (امام) خميني (در ص 181مينويسد:
چهارده دوره انتخابات ايران ما گذشته و )...آن دوره تقنيني از
مجلس شوراي ملي را که در زمان نوشتن کتابش بوده است،
دوره چهاردهم ذکر ميکند .چون اين دوره از  1322/12/6هـ.ش
آغاز ميشود و در 1324/12/20هـ.ش پايان مييابد ،پس کتاب
موضوع سخن ما نيز به قطع و يقين در اين فاصله دو ساله نوشته
شده است( .توانگر ،1369 ،صص  21و .)20
 .)2در اين کتاب ،امام ،هيچ نامي از حکميزاده نميبرد ،تا مسأله،
جنبه شخصي به خود نگيرد .او به يک تفکر ميتازد و از سوي
ديگر اجازه نميدهد که کتاب با نام او منتشر شود .ايشان بعدها
ميگويد« :من اسمم را ننوشتم چون نميخواستم معروف بشوم،
ولي عکس آن شد» .و اين تواضع خود موجب محبوبيت بيشتر
امام خميني(ره) در ميان طالب و علما گرديد( .باقي ،شهروند
امروز ،ص.)55
 .)3تحريم آنچه در دست دولتها و رژيمهاي ضد استعماري
است که به عنوان مبارزه منفی تلقی می شود ،اگر با مبارزات
مثبت مردمي همراه باشد ،ميتواند در پيشبرد جنبش و مبارزه
نقش به سزايي ايفا کند .ليکن مبارزه را در آن خالصه کردن ،آن
هم در شرايطي که رژيمها ،تمام زندگي مردم و نيازمنديهاي
عمومي را در دست خود دارند ،عالوه بر آنکه عملي نيست
نميتواند مؤثر باشد.
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