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مقدمه و بيان مساله
بر اساس قوام بخشي متقابل ساختارها و کارگزاران ،گفتمان جمهوري اسالمي(ساختار) و نهادهاي
برآمده از انقالب ايران (کارگزار) را توليد ميکنند ،در مقابل جمهوري اسالمي ايران نيز از طريق
روالها و رفتارهاي سياسي خود اين گفتمان را باز توليد ميکند ،بهگونهاي که هيچيک از اين دو
بدون ديگري وجود نخواهد داشت (خرمشاد .)932:3131،اگر گفتمان انقالب اسالمي بهعنوان يک
ساختار اجتماعي و نظام معنايي وجود نداشته باشد ،جمهوري اسالميايران معنا و هويت خود را از
دست خواهد داد .به همين ترتيب ،اگر جمهوري اسالمي ايران به روشها و رفتارهاي سياسي خود
ادامه ندهد گفتمان انقالب اسالمي باز توليد نخواهد شد .بنابراين انقالب اسالمي در قالب
جمهوري اسالمي ايران پيدرپي باز توليد ميشود و حيات مستمر مييابد بهعبارتي ديگر تا زماني
که جمهوري اسالمي وجود دارد و به رفتارهاي خود ادامه ميدهد انقالب اسالمينيز تداوم خواهد
يافت.
بيترديد مهمترين شاخص قدرت در جمهوري اسالمي بهعنوان نظام برخواسته از انقالب
اسالمي ،نهادينه کردن دين اسالم در ساختار دولت قدرت و سياست است .از اينرو جمهوري
اسالميايران ملت -دولت متعارف که ايدئولوژي مليگرايي زيربناي آن است ،بر ايدئولوژي اسالم
استوار است .اين دولت نه تنها ماهيت سکوالر و عرفي ندارد بلکه از سرشتي کامالً ديني برخوردار
است .ايجاد يک جامعه ديني مبتني بر ارزشها و اصول فرازماني و فرامکاني شريعت اسالم در
کانون دولت اسالمي قرار ميگيرد .بالطبع سياست و دانش سياسي که مطلوب اين نظام باشد خود
را در پيوند با عناصري از اسالم و ايدئولوژي انقالب اسالمي ميجويد و رابطه مستحکمي مابين
ارزشهاي انقالب و دانش سياست در اين نظام وجود دارد در نتيجه دانش سياست نميتواند غايت
خود را چيزي غير از اين ارزشها برگزيند.
طرح سياست مطلوب در انديشه حضرت امام(ره) در دو سطح مفهومي و نهادي حاکي از عدم
تضاد دروني در ساختار کلي انديشه اوست و اين عدمتضاد دروني خود بيانگر اتکال امام به مبنايي
واحد و نه مباني متعدد و ناسازگار در طراحي انديشه حکومتي است .بر اين اساس توليد دانش
سياست که متکي بر آرا و انديشههاي امام خميني(ره) واز لحاظ کارکردي منطبق بر ارزشها و
نمادهاي اسالمي و انساني است بهدليل توان گفتماني باال واجد مطلوبيت براي جامعه برآمده از
انقالب اسالمي است .دانش سياستي که مستخرج از انديشههاي امام خميني(ره) بهدليل باز توليد
کردن مفاهيم ارزشي و اسالمي و استفاده از بطن تعاليم اسالمي و روششناسي خاص ايشان است
ميتواند تأثيري ماندگار بر مناسبات سياسي و نوع نگرشها به عرصه سياست بهدنبال داشته باشد.
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بايد اذعان کرد ،پس از سيدجمالالدين اسدآبادي و عالمه محمدحسين ناائيني ،پارتالش تارين
عالم و مجتهد ديني در عرصه بوميسازي مفاهيم مدرن سياسي بهمنظور تولياد معرفات سياساي
امام خميني(ره) است .او بر پايه اجتهاد ديني ،بدون اينکه صورت مفاهيم مادرن سياساي را تيييار
دهد ،مفاهيم مدرن سياسي را با محتواي ديني عرضه کرده است (شيرودي .)931 :3133،با توجاه
به مسائل باال ،سؤال اصلي اين مقاله عبارت است از؛ امام خميني(ره) چگونه به سياست و مباحث
آن به مثابه يک معرفت و دانش مينگرد و بر اساس چه معيارهاايي سياسات مطلاوب را ترسايم
ميکند؟بر اين اساس فرضيه ما در اين پژوهش بيانگر اين است که دستيابي به سياست مطلوب
از ديدگاه امام خميني(ره) مستلزم باز انديشي در منابع و روشهاي تحقق دانش سياست متداول و
انطباق کار آمد آن در فضاي ارزشي بعد از انقالب اسالمي اسات کاه مايتاوان باه ناوعي آن را
معرفتي بومي دانست.
چارچوب مفهومي و نظري
دانش سياست زماني حالت بوميدارد که بهعنوان يک عنصري از حوزه فرهنگي در ارتباط متناسب
و هماهنگ نيازهاي جمعيت انساني در قلمرو مکاني که زيست بوم اجتماع بهحساب ميآيد کار
کرد داشته باشد .بوميسازي دانش سياست ،در اينجا به استقالل در هدف و مقصد دانش توجه
دارد نه به منشأ و مبدأ شکلگيري آن ،زيرا دانش هرجايي است و مرز نميشناسد اما هدف و
مقصد ميخواهد و اين را هر جامعهاي خود ميتواند بر مبناي فرهنگ و مکتبش تعيين کند و براي
ما انقالب اسالمي و ارزشهاي مکتبي آن است که بايد اين مقصد و هدف را تبيين نمايد .به
عبارتي ديگر مقصود از بوميسازي عبارت است از انطباق علوم جهاني با شرايط خاص ايران
اسالمي .برمبناي اين گفتمان مفروضات بوميسازي چند دسته است يکي" :اينکه علم منتزع و
بريده شده از شرايط خاص اجتماعي و فرهنگي نيست"،و دوم" اينکه امکان تطبيق دانش بر
شراط خاص وجود دارد"(حقيقت.)86:3133،
سوم اينکه از نظر امام خميني(ره) سياست تابعي ازعلوم اسالمي (فقه ،کالم و تفسير و )...است
که با تأکيد بر نصوص ديني (ادله اربعه) توسط مجتهدين استنباط ميشود .چهارم اينکه استنبط
احکام سياسي توسط مجتهدين در خالء اتفاق نميافتد ،بلکه از تصادم نصوص اسالمي با عمل،
ايجاد ميشود (يوسفيفخر .)918 :3163 ،اين نوع از تصادم الزامهاي خاصي را براي فقيهان به-
وجود ميآورد و در اين صورت مجتهدين براي رفع تصادم نصوص ديني و عمل ،به چارهجويي
ميافتند .فرآيند همپيوندي بين نصوص و عمل را اجتهاد ميگويند (همان .)333:پنجم اينکه از
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نظر امام خميني(ره) انسان داراي دو بعد مادي و معنوي است و هدف از بعثت انبيا آن است که
بتوانند با رشد اين دو جنبه ،انسان را به سعادت دنيوي و اخروي راهنمايي نمايند .او با توجه به
همين انسانشناسي تعريف خود را از سياست عرضه ميدارد که مستند به نصوص ديني است
) (غزالي ،بيتا:ج .)36 ،3
(
ششم اينکه از ديدگاه امام خميني(ره) دين اسالم برخالف برخي اديان ديگر ،دين سياسي يا
دين سياست است؛ بدين معنا که اسالم در ظهور و پيدايش ،در شکلگيري و بقا ،در توسعه و
گسترش ،در بيان مسائل و احکام و قوانين و در مبدأ و مقصد خويش ،دين سياست ا البته به معني
متعالي آن ا است و براي سامان بخشيدن به زندگاني آنها آمده است (امام خميني3131 ،ق :ج،3
 )912از اينرو ،در اسالم ،دين بدون سياست و سياست بدون دين بيمعناست .بهعالوه ،پرداختن
به سياست در اسالم ،هم مقدمه ساختن آن جهان و تأمين سعادت آن جهاني است و هم فينفسه
مورد رضايت و خشنودي خداوند است؛ چرا که ساختن جهان ،تحقق عدل و داد در آن و تأمين
زندگي دنيوي و اخروي انسانها ،همان رضايت خداوند و مبارزه و تالش در راه اوست و دين و
سياست جز براي تحقق عدل در جامعه انساني و رساندن انسان به سعادت راستين معنا ندارند .اين
است که امام خميني(ره) اسالم را دين سياست ،دين هدايت و راه بردن آنها و نيز دين عدالت و
تأمين سعادت آدميان ميداند و ميفرمايد:
اسالم دين سياست است (با تمام شئوني که سياست دارد) اين نکته براي هر کس که کمترين تدبري
در احکام حکومتي ،سياسي ،اجتماعي و اقتصادي اسالم بکند ،آشکار ميگردد .پس هر `که را گمان بر
اين برود که دين از سياست جداست ،نه دين را شناخته و نه سياست را (امام خميني3131 ،ق :ج،3
.)912

او در کالميديگر فرموده است:
«واهلل اسالم تمامش سياست است .اسالم را بد معرفي کردهاند .سياست مُدُن ،از اسالم سرچشمه
ميگيرد( ».صحيفه امام :3116 ،ج.)911 :3

برمبناي چنين گفتماني ميتوان سخن از دانش سياست بومي به معناي دانشي که مقصد و
هدف آن با فرهنگ اسالمي– ايراني انطباق دارد هر چند در محتوا جهاني و انساني است.
دانش سياست و رسالت و جايگاه آن در انديشه اسالمي
سياست در آموزههاى اسالمى به معناى مديريت و تدبير معطوف به هدايت جامعه است؛ از اينرو
موضوع سياست در انديشه اسالمى نه قدرت است و نه دولت ،بلکه نظم عادالنه مبتنى بر تقاوا و
هدايت است .مضافاً ،در اسالم سياست صرفاً مديريت بحران نيسات ،بلکاه ماديريت در راساتاى
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سعادت و هدايت بشر بهمنظور ايجاد و استقرار ارزشهاى انسانى و الهاى اسات؛ از ايانرو داراى
قداست است با توجه به تعريف ارائه شده براى سياست ،سياست داراى سه رکن و مقوم مىباشاد:
اولين رکن ،تدبير يا مديريت است .مفهوم تدبير اشاره به «ماهيت سياست» دارد .حاکم اسالمى از
منظر آموزه اسالمى در جست و جوى ايجاد نظم و امنيت (جان ،مال و عِرض) شهروندان است؛ از
اينرو هر نوع تدبير و چارهجويى در جهت تنظيم روابط اجتماعى و اداره کشور و جامعه را سياست
مىگويند؛ دومين عنصر ،تقواست .اين عنصار نااظر باه «جهات حرکات» در سياسات اسات .در
آموزههاى اسالمى تمامى کنشها ،وقتى اصالت مىيابند که در مسير قرب الهى و تقوا باشند ،چرا
» (حجرات .)31/بنابراين همچنان که مبدأ انسان از خداست مقصاد
که «
) (بقره .)378/البته تقوا داراى ابعاد مختلف و
نيز بايد به سوى خداوند باشد (
مدارج متعدد است؛ ولى آنچه در کليت زندگى سياسى مدنظر مىباشاد ،رفتاار و کانش اجتمااعى
مبتنى بر تقواست؛ سومين رکن ،عدالت است .عنصر عدالت نااظر باه «غايات فعال سياساى» در
مفهوم سياست است .آهنگ حرکت بهسوى آرمان نهفته است و سياست در پى آن است تا ضامن
ايجاد رابطه با واقعيتهاى موجود ،چگونگى وصول به هدف را فراروى ما نهد .به عبارت ديگر ،در
انديشه اسالمى سياست نيازمند مالک و ميزان است .اين معيار چيزى جز عدالت نمىتواند باشاد،
همانطور که خداوند متعال غايت دولت اسالمى را در موارد متعدد متذکر مىشوند؛ از جمله:
؛( حديد  )97 /هر آينه ماا
رسوالن را با داليل روشن فرستاديم و کتاب و ميزان را نازل کرديم تا بين مردم قسط و عدالت را
اقامه نمايند.
در روايات نيز مىخوانيم:
» (مالک سياست ،عدالتورزي است)(محمدى رى شهرى :3169،ج ،2
«
).762
انديشمندان و متفکران اسالمى نيز با توجه به آموزههاى اسالمى ،سياست را کم و بيش با
واژههاى تدبير ،هدايت ،سعادت ،فضيلت و خير برين تعريف کردهاند؛ چنان که فارابى ،حاصل
خدماتى که حاکم در جهت نشر فضايل و اخالق و بهمنظور رسيدن به سعادت انجام مىدهد را
سياست مىنامد:
راه ايجاد فضيلت در وجود انسان آن است که افعال و سنن فاضله ،پيوساته در شاهرهاا و مياان
امتها رايج و شايع باشد اين کار امکانپذير نيست مگر بهوسيله حکاومتى کاه در پرتاو آن ،ايان
افعال و سنن و مالکات اخالقى در شهرها و در ميان مردم رواج يابد حاصل اين خدمت را سياست
گويند (فارابى.)311: 3162،
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؛ راه بردن انسان سختتر

جمله معروفى از شافعى است که «
از سياست چهار پايان است»(بخشايشى اردستانى.)36 :3161،
خواجه نصيرالدين طوسى نيز در اخالق ناصرى سياست را مرادف با تدبير قرار مىدهد و آن را
به تدبير منزل ،تدبير خدم و عبيد ،تدبير اوالد ،تدبير مدن و ...تقسيم مىکند و همه را جزء حکمت
عملى قلمداد مىکند (نصيرالدين طوسى.)39 :3181 ،
در يک جمعبندي کلي ميتوان گفت که سياست نزد انديشامندان اساالميفاار از دورههااي
زماني و يا نحلههاي فکري به امور کم و بيش مشابهي اشاره دارد که ميتوان آنها را در وسيله-
اي براي کمال و سعادت بشري و وصول به حقايق متعالي دانست.در نتيجه دانش سياست تصدي
حفظ مصالح ديگران و صيانت از سرنوشت آنان و تحقق هر آنچه درخور و شايستهي اناان اسات
(جمشيدي .)63 :3167،برهمين اساس فار از ادبيات هرکدام از انديشمندان اسالميسياست نازد
آنها پيوستگي تام و تمامي با شريعت و اجراي آن در جامعه دارد.
.2مفهوم سياست از منظر امام خميني(ره)
امام خميني(ره) به لحاظ انديشاهاي و فکاري ،داراي نگرشاي حکماي ا عرفااني و ديناي اسات.
بنابراين ،معنويت و ارزشهاي معنوي و اخالق متعالي و انسان شدن ،باراي او از مساائل اساساي
حيات و زندگاني انسان است .او با اعتقاد به توحيد و عدل وجودي ،همه چيز را در سايه اين اعتقاد
خويش و در راستاي انسانسازي در سايه توحيد تفسير ميکند (جمشيدي .)7:3166،باور اماام باه
جامعيت اسالم و رهايي بخشي آن ،ارتباط تنگاتنگ زندگي در دنيا و آخرت را نشاان مايدهاد .از
اين رو ،اسالم برنامه جامع انسان در عرصه فردي و اجتماعي ،دنياايي و اخاروي اسات .بناابراين،
سياست در متن اسالم است و چون هدف اسالم ،ساختن انسان در همه ابعاد وجودياش است .به
همين دليل امام خميني(ره) توجه و عنايت خاصي به مفهوم سياست و ادراک صحيح آن دارد.
نگرش امام خميني(ره) به مفهوم سياست ،مرتبط با نگرش او به مسائلي چون شناخت هستي و
انسان ،ابعاد وجودي او ،ضرورت راهيابياش به سوي سعادت راستين و حقيقي از طريق تهذيب،
سلوک ،تزکيه ،ضرورت تعليم و تربيت ،ارتباط کلي انسان با جهان هستي ،بهويژه با انسانهاي
ديگر ،برخورداري او از يک سرنوشت مشترک جمعي و در نتيجه ،بروز و ظهور سياست در بين
انسانها و در مدينه يا جامعه بشري است .بنابراين در نگرش امام خميني(ره) ،سياست همان« :راه
بردن جامعه به موازين عقل و عدل و انصاف «است (صحيفه امام:ج .)217 ،93از اين منظر ،در
گستردهترين معنا ،سياست عبارت است از اداره امور عمومي جوامع بشري يا به بياني ديگر ،تدبير و
تعيين جهت مسائل سياسي جامعه با شرکت تمام افراد آن ،براي بهرهمندي از حقوق حقه خود .در
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اين بيان ،سياست بهمنزله مديريت و تدبير عمومي و اجتماعي يا دانش تدبير و ادارهکردن در نظر
گرفته شده و محدوده سياست ،امور عمومياست .بهطور کلي ،مجريان سياست تمام افراد جامعه
هستند يا حداقل تمام افراد جامعه ،در اين امر ،يعني مديريت و تدبير عمومي ،مشارکت دارند .امام
خميني(ره) در جايي ديگر ،به بيان مصاديق و اهداف اين تدبير اشاره دارد .در اين نگاه ،سياست
عبارت است از:
«اجراي قوانين بر معيار قسط و عدل و جلوگيري از ستمگري و حکومت جائراناه و بساط عادالت
فردي و اجتماعي و منع از فساد و فحشا و انواع کجرويها[ ،تأمين و حفظ] آزادي بر معيار عقل و
عدل و استقالل و خودکفايي و جلاوگيري از اساتعمار و اساتثمار و اساتعباد و حادود و قصااص و
تعزيرات بر ميزان عدل ،براي جلوگيري از فساد و تباهي يک جامعه ،و سياست و راه بردن جامعاه
به موازين عقل و عدل و انصاف»(صحيفه امام ،جلد.)217 :93
از ديد امام خميني(ره) ،مبنا و اساس سياست را دو چيز تشکيل ميدهد .3 :عدالت؛  .9عقل و
تمام مصاديق ،روشها ،برنامهها و نتايج سياست در عرصه ادراک و عمل ،بر اين دو استوار
ميگردد.
بنابراين ،هرچند در اساس سياست ،روابط و مناسبات خاص و تدبير امور جامعه است ،ولي در
تبيين امام از سياست ،آنچه حائز اهميت است ،اين است که :اوالً اين مناسبات و تدابير امور جامعه،
داراي دو معيار و مبناي روشن ،يعني عقل و عدل است .ثانياً هدف اصلي آنها جلوگيري از پيدايش
مفسده و خروج از دايره فطرت انساني است .بر همين اساس ،او در تعريفي ديگر از سياست ،در
عين اينکه آن را به مثابه دانش يا هنر يا فن بررسي روابط و مناسبات خاص در نظر ميگيرد ،به
هدف اساسي آن ،يعني جلوگيري از مفاسد و بهعبارت ديگر ،رعايت مصالح توجه دارد و ميفرمايد:
«مگر سياست چي است؟ روابط ما بين حاکم و ملت ،روابط ما بين حاکم باا سااير حکوماتهاا-
عرض ميکنم کها جلوگيري از مفاسدي که هست ،هماه ايانهاا سياسااتي اسات کاه هسات»
(صحيفه امام :جلد.)991 ،1
اين تعريف از سياست بهمثابه يک دانش يا معرفت ،به جهتگيري اصلي آن ،يعني جلوگيري از
مفاسد يا بهعبارت ديگر ،رعايت و تحقق مصالح ،توجه دارد .اين است که ميبينيم امام خميني(ره)
به جهتگيري و ارزشي بودن سياست ،توجه بسزايي دارد .بنابراين سياسات ياک کانش ياا ياک
مفهوم و لفظ خنثي نيست که صرفاً بيانگر تدبير کردن يا اداره کردن و ماديريت و ...باشاد ،بلکاه
داراي جهتگيري مشخصي است و جهتگيري آن نيز به سمت سعادت دو جهاني ميباشد.
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 .4شاخصها ي دانش سياست مطلوب از ديدگاه امام خميني(ره)
دانش سياست بوميو مطلوب امام خميني(ره) داراي شاخصهاي منحصر به فردي است که توجه
به آن ميتواند جوابگوي بسياري از چالشهاي موجود در دانش سياست باشد .اين شاخصها بر
اساس انديشه امام خميني عبارتند از:
الف) اجتهادي و برهاني بودن
اجتهاد دستگاه توليد فکري مربوط به زندگي فردي و جمعي ،با محدوديت نصوص ديني معتبر
است .تعاليم آموزهها و دانش ديني در بدو امر به دو دسته نظري و عملي تقسيم ميشود .اجتهاد
بيشتر در دو قسم کاربرد دارد و از طريق پيوند نظام وار بين کتاب ،سنت ،عقل و اجماع چون
دستگاهي به توليد و آفرينش گزارهها و احکام و قوائد زندگي و از جمله زندگي سياسي ميپردازد.
يعني اجتهاد نوعي فرآيند توليد فکر و انديشه است که معطوف به عمل است .امام خميني(ره) در
يک جمله رابطه علم و عمل را بهخوبي بيان فرمودند:
«علم فقه مقدمه عمل است .و آن شعبه از علم فقه ،که در سياست مدن و تدبير منزل و تعمير بالد و
تنظيم عباد است نيز مقدمه آن اعمال است که آنها دخالت تام و تمام در حصول توحيد و معارف
دارند»(شرح حديث جنود عقل و جهل .)31:

عقلي و عقاليي بودن اجتهاد را ميتوان در چند امر بنيادين در معرفت فقهي ،جستوجو و
پيگيري کرد:
الف) احکام و نصوص فقهي از شارع خردورز و حکيم صادر شده است و او نيز با توجه به قواعد ،از
عقل براي تفهيم و تفاهم بهره ميگيرد؛
ب) طرف خطاب و فهمنده اين نصوص نيز داراي مزيت عقل است و قواعد عقاليي را مراعات
ميکند؛
ج) در نصوص ،براي هر قضيه و رخداد جزيي ،نص و حکم مشخصي فرستاده نشده است ،بلکه با
بيان زيربناهاي فکري ،قوانين کلي و اصول بنيادين ،راه براي فهم عقلي و استنباطهاي اجتهادي
گشوده شده است.
ب)وظيفهگرايي
بهطور کلي رفتار سياسي يا معطوف به وظيفه يا تکليف هستند يا معطوف به قدرت در رويکرد
نخست ،اعتقاد ،اصل و اساس انجام وظيفه و تکليف مبتني بر مکتب است و کسب قدرت فرع
ميباشد اما در نگرش دوم کسب و گسترش قدرتمحور و مدار رفتارهاي سياسي است .در ديدگاه
نخست ،شکست و پيروزي در درجه دوم اهميت قرار دارد و مهم انجام تکليف است ولي در نگاه
دوم ،نتيجه تصميم و اقدام سياسي در اولويت قرار دارد و رفتار سياسي بر مبناي آن تنظيم ميشود.
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تکليفگرايان رفتارهاي سياسي را فراتر از محاسبات علوم دقيقه ميسنجند ،اما قدرتگرايان آنها
را بهصورت واقعگرايانه و با روش علوم دقيقه محاسبه ميکنند .تکليفگرايان اسالمي رفتارشان بر
اجتهاد و معيارهاي مذهبي و در نظر گرفتن مصلحت اسالم و مسلمين مبتني است و در اين راستا،
نيز به تعليم ،تربيت و آگاه کردن امت يا بهعبارتي همفکرسازي در جامعه مؤمنين معتقد هستند
(توحدي .)16:3163،اما قدرتگرايان براي دستيابي به نتيجه مطمئنتر رفتارشان را با تکيه بر
واقعيات فرهنگي ،اعتقادي ،سياسي و خواست عمومي سازمان ميدهند.
تکليف و اداي آن هر دو از نگاه امام داراي جايگاه واال و با اهميت ميباشد .به نحويکه
بررسي آثار و افکار او بيان کننده اين است که او گرايش به تکليف را به مثابه معياري اساسي در
زندگي پذيرفته است و لذا ميتوان او را در زمره تکليفگرايان محسوب کرد در چنين نگرشي
ارزش عمل نه به فايده-آنگونه که فايدهگرايان ميگويند -و نه به نتيجه فايده عملي رفتار مثبت
آنگونه که پراگماتيستها ميگويند -است بلکه تکليف وظيفهاي است که ما داريم
(جمشيدي .)123:3162،امام خميني(ره) با توجه به بنيانهاي نظرياش تکليف گرايي را به منطق
و سيره انباء و معصومين(ع) معطوف دانستهاند و بر همين اساس در تمام مراحل جنبش جمهوري
اسالمي ،رفتارهاي سياسي خود و جامعه را برمبناي تکليف شرعي ،وجداني ،اجتماعي ،ملي و
قانوني رهبري کردهاند .بهعبارتي ديگر ايشان به اداي تکليف و انجام وظيفه ميانديشيدند،
شکست پيروزي ،حيات و شهادت را در راه خدا پيروزي ميدانستند بنابراين به محاسبات مربوط به
نتايج و عواقب ظاهري و دنيوي امر کمتر ميانديشيدند.
ما بايد به تکليف عمل کنيم نتيجه حاصل شود يا نشود به ما مربوط نيست (امام خميني ،ج:31
 )131يا در جاي ديگر ايشان در برابر دولت عراق که بر اساس تعهد خود به رژيم پهلوي که
خواستار پايان فعاليت سياسي امام شده بود ميفرمايد:
من يک تکليف شرعي دارم عمل ميکنم و به تعهد شما اعتنايي نميکنم هم در منابر خطابه ميخوانم
و هم اعالميه صادر ميکنم و هم نوار پر ميکنم و ميفرستم اين تکليف من،شما هم هر تکليفي داريد
عمل کنيد (صحيفه امام ،ج.)339: 99

امام خميني(ره) تکاليف را بر اساس مبناي آنها به سه دسته تقسيم ميکند:
 -3تکليف الهي يا شرعي
امام خميني(ره) از اين نوع تکليف تحت عنوان تکليف ديني و گاه تکليف الهي ،شرعي يا تکليف
خدايي ياد ميکند .از نگاه او با توجه به اهميت اسالم ،بهعنوان آخرين و کاملترين دين آسماني،
سخن از تکليف اسالمي يا تکليف قرآني و ..به ميان ميآيد .که بيانگر همان تکليف الهي انسان
در برابر خداست.
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 -9تکليف عقلي يا وجداني
اين بيانگر تکليفي است که مبناي اعتبار و وضع آن وجدان و عقل انسان باشد .از اين نوع تکليف
گاه بهعنوان تکليف انصافي نيز ياد ميشود .امام خميني(ره) به اين نوع تکليف هم توجه داشته و
گاه آن را هماهنگ با تکليف شرعي ميداند.
 -1تکليف ملي يا اجتماعي
در سخنان اما گاه در قالب کلي سخن از تکليف يا تعهد ملي به ميان ميآيد که بيان کننده
تکليفي است که عموم افراد يک جامعه با آن مواجه است و بر اساس اعتبار و شان کلي يک
جامعه مطزح شده است .البته همانطور که پيش از اين بيان شد از نگاه او اين سه نوع تکليف
تعرضي نيست ،بلکه هر سه دواير يکديگرند (جمشيدي .)172:3162،بدين معنا که در طول هم
هماهنگ به هم مطرح ميشوند.
ج)واقعيتبيني
در رابطه با تأثير واقعيت موجود يا نقش زمان و مکان سه ديدگاه عمده در ميان مسلمانان و
فقهاي شيعه مطرح است .در ديدگاه اول کليه احکام ديني معامالت و عبادات اموري ثابت و
اليتييري هستند که به هيچ وجه تيييرپذير نيستند .معتقدان به اين ديدگاه با تأکيد بر رواياتي
همچون:
(اصول کافي،ج.)76 :3
بر اين باورند که شرع صرفاً معامالتي را امضا کرده که در آن عهد انجام گرفته است .لذا هر
گونه معامله نوظهور بايد به يکي از معامالت دور بازگشت کند تا شمول امضاي شرع گردد.
همچنين الزم است انجام معامله به همان شيوه گذشته انجام گيرد.
ديدگاه دوم را کساني ابراز ميدارند که در مورد تييير احکام؛ بهواسطه تييير زمان و مکان قائل
به تفصيل شدهاند و آن را در بخشي از احکام ميپذيرند و در بخشي ديگر انکار ميکنند .در اين
مورد معتقدند که زمان و مکان در موضوعات و احکام مربوط به عبادات تأثير نميگذارند اما در
معامالت تأثير ميگذارند (فوزي )339 :3161،و يا اينکه معتقدند که برخي احکام ثابت و غيرقابل
تييير ميباشند و برخي ديگر متييير و تييير پذيرند.
ديدگاه سوم معتقد است واقعيت يا زمان و مکان ميتواند همه احکام را به نوعي در عين ثابت
بودن تييير دهد .طبق اين ديدگاه که از سخنان امام خميني برداشت ميشود همه موضوعات
احکام ميتواند تحت تأثير زمان و مکان به معناي عام آن قرار گيرد .بنابراين وقتي موضوعات و
مصالح و مالکات احکام تييير کرد .ضرورتا حکم نيز ميتواند تييير ميکند چرا که نسبت آن به
حکم شبيه نسبت علل به معلول است و اين شامل تمام احکام عبادي و معامالت به معنايي اعم
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ميشود و فقط يک حکم تکليفي ثابت داريم و آن وجوب حفظ اسالم است (اجتهاد زمان و مکان،
ج .)913: 9
امام خميني(ره) در نقد ديدگاه اول آن را نابود کننده تمدن جديد ميداند و لذا قائل به تييير
است:
بالجمله آن گونه که جناب عالي از اخبار و روايات برداشت داريد تمدن جديد بايد به کلي از
بين برود و مردم کوچنشين بوده و يا براي هميشه در صحرا زندگي نمايند (صحيفه امام ،ج:93
.)373
ايشان در نقد ديدگاه دوم معتقد است که در شرايط خاص ،هر امر عبادي يا غير عبادي ،که
مخالف مصالح اسالم باشد ميتواند تعطيل گردد ،زيرا زمان و مکان ميتواند در تبديل احکام اوليه
به احکام اوليه ديگر يا احکام ثانويه تأثير داشته باشد و همچنين به نقش زمان و مکان و صدور
حکم حکومتي در توسعه و تضييق احکام و نقش آن در اجتهاد و استنباط احکام اشاره ميکند
(اجتهاد و زمان و مکان ) 916 :اينان معتقدند که موضوعات و احکام ميتواند تحت شرايط زماني
و مکاني تييير يابد.
در انديشه امام خميني(ره) فقه و اجتهاد با جزئيات عمل سياسي بدينگونه ارتباط برقرار ميکند
و چون انسان از طريق تجربه با پيامدهاي جزئي آشنا ميشود صحت و سقم احکام اجتهاد و فقه
سياسي بيش از هر چيز با تجربه و ادراک حس جزئي و کلي پيوند مييابد ،وهر چه فهم مجتهد
به مسائل زمانه بيشتر باشد اعتبار آراء و تصميمات آن در جامعه استوارتر ميسازد (صحيفه امام،
ج.)112: 6
س) غايتمندي
در سياست معطوف به سعادت که مبتني بر نگرش غايتمندي است ،تحقق کل غايات انساني اعم
از رفاه مادي اصالح و شکل دادن و جلوگيري از انحرافات ،و نيز تهذيب اخالقي شهروندان و
تربيت آنها در کانون شرح وظايف دولت و سياستمداران قرار ميگيرد .در اين تلقي دولتها
داراي کارکردي اعتقادي و اخالقي و تربيتي ميشوند .آنان بايد جامعه و مدينه فاضلهاي تاسيس
کنند تا همه اين غايات محقق شود .براي مثال دولتمردان بايد دل نگران تهاجم فرهنگي و
ارزشي و گرايشي و بينشي رقبا و دشمنان باشند .در حاليکه در اين موارد در سياست معطوف به
قدرت و رفاه دنيوي دولتها فاقد کارکرد اعتقادي و اخالقياند .مقوله اعتقادات و اخالقيات
اشخاص در حوزه احوال شخصيه و فردي است و دولت حق ورود به آن قلمرو را ندارد و دولتها
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کاري به سعادت اخروي ندارند ،بلکه صرفا به سياست دنيوي اهتمام ميورزند .از همين روست که
تلقي غايتگرا به برداشتي عام و کلي از سياست منجر ميشود.
علوم شرعيه ،علوم عقليه اينها وسيلهاند براي رسيدن به مقصد و هر کدام که ما را باز دارند از
آن مقصد ،ديگر علم نيست ،اينها حجاب است ظلمت است حجاب ظلماني است ...گاهي علم
توحيد هم حجاب است (امام خميني.)323-321 :3118،
در نگرش توحيدي و اسالمي و مذهبي ،هدف اين است که عموم مردم به سوي تعالي و
سعادت هدايت شوند و به تدريج از بستر و جايگاهي که در شان بعد حيواني انسان است ،دور و به
جايگاهي که شايستهشان انساني است ،نزديک شوند .اما در نگاه ابزاري چنين نگرش و چنين
هدفي اصال وجود ندارد.
 .5روشهاي پژوهش دانش سياست بر مبناي انديشه امام خميني(ره)
منظور از مباني روششناسي ،شيوههاي تحقيقي و پژوهشي ،اعم از روشهاي نظير روشهاي
برهاني و استداللي و يا روشهاي علمي نظير شيوههاي تجربي يا شهودي و جز آن است که
معرفتشناسي ،وجودشناسي ،انسانشناسي ،فلسفه اخالق و فلسفه سياسي يک انديشمند از طريق
چنين روشهاي بهدست ميآيد .بر مبناي مجموعه معرفتي امام خميني(ره) ميتوان اين روشها
را به شرح زير بيان کرد.
الف) روش برهاني
از ديد امام خميني(ره) عقل آدمي بهعنوان برجستهترين خصلت او ،وسيله ادراک معقوالت و ابزار
فهم حقايق (جمشيدي )313 :3162،است .لذابرهان و قياس برهاني در چارچوب نگرش عقلي و
فلسفي از راهگشاترين روشها در تبيين مسائل سياسي است .از اين حيث معرفت فلسفي با تکيه
بر روش برهاني وسيله ادراک تماميحقايق و من جمله حقايق سياسي است":فلسفه...وسيله است
براي اينکه شما مسائل را ،معارف رابا برهان به عقلتان برسانيد"(امام خميني .)339 :3118 ،حاصل
چنين روشي ،فلسفه سياسي است.
ب)روش اجتهادي
از آن جايي که در نگرش امام خميني(ره) ،وحي اساس شرع و شريعت است"لکل جعلنا منکم
شرعه و منهاجا"(مائده)7:يعني :ما براي هريک از شما ملتها ،شريعت و طريقهاي مقرر داشتيم.
پس فقه ،دانش شريعت يا طريقه زندگي و کنش عملي است همانطور که از معناي ليوي آن به
دست ميآيد راهي است روشن و آشکار و مبين که مايه حيات است از اين روي توانايي جواب
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دادن به تمام مسائل حيات و زندگاني انسان را دارد .امام در مورد اهميت و جامعيت اين روش و
نيز ساير روشهاي نقلي چون روش جدلي و غيره ميفرمايد:
«هيچ موضوع حياتي نيست که اسالم تکليفي براي آن مقرر نداشته و حکمي در باره آن نداده
باشد»(صحيفه امام،ج.)67: 2

البته روش فقهي موردنظر امام ،اجتهاد جواهري يا فقه سنتي است يعني همان روش حاکم و
رايج در حوزههاي علميه و ميان مراجع ديني ،فقيهان و مجتهدان که در استنباط احکام دين به
کار ميبرند .روشي که نمايندگان بارز آن شيخ مرتضي انصاري صاحبالمکاسب و محمدحسن
نجفي صاحب جواهرالکالم هستند ولي امام بر دو نقش و تأثير عنصر اساسي زمان و مکان يعني
مقتضيات زماني و مکاني در آن تأکيد دارد .که آن را از حالت سکون به حالت پويا و رشد يا بنده و
بالنده ميسازد .دستاورد اين روش فقه سياسي است.
ب) روش جدلي
بسياري از بحثهاي امام خميني(ره) در حوزه مسائل سياسي اجتماعي و عقيدتي بهوسيله
شيوههاي کالمي و جدلي بيان شده است .بهعنوان مثال امام در بحث از واليت فقيه ميفرمايد:
«واليت فقيه از موضوعاتي است که تصور آنها موجب تصديق ميشود و چندان به برهان احتياج
ندارد»(صحيفه امام ،همان.)3:

همانگونه که مالحظه ميشود ،اين نحوه بحث که ميتوان آن را نوعي جدل يا قياس جدلي
ناميد از ارکان دانش کالم است و مبتني بر فرض پذيرش و تصديق تصوراتي است که روش
پژوهش و انديشهها در جهت بهکار بردن استداللها و براهين عقلي و نقلي براي توجيه اين روش
در بسياري از آثار امام بهصورت بارزي برخورد کرده است .به گونه اي که ميتوان او را از متکلمان
برجسته دوران معاصر و حتي از احياگران کالم ديني و لذا به معنايي متکلمين جديد دانست .دفاع
از اين تصورات مفروض ،اقدام در جهت اثبات آنها ميباشد (جمشيدي )321:3162،در شيوه
جدلي کالميمعموالً دو نوع استدالل يا برهان مورد توجه قرار ميگيرد که عبارتند از :براهين
عقلي و براهين نقلي .ولي موضوع مورد بحث را عقايد و معارف اعتقادي ،سياسي و اجتماعي چون
توحيد ،عدل ،امامت و رهبري جامعه تشکيل ميدهد .البته شيوه کالميعالوه بر جدلي و عقلي نيز
ميباشد .بنابراين روش جدلي نوعي روش انديشه و بحث است که در کالم بيشتر رايج است و
امام خميني(ره) در بسياري از پژوهشهاي خود اين روش را بهکار برده است .محصول چنين
روشي کالم سياسي يا الهيات سياسي است.
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د) روش شهودي
از آنجاييکه از ديدگاه امام خميني(ره) ،قلب يا دل به عنوان مرکز عواطف ،ايمان و باور انسان
نقش اساسي در ساختن او دارد؛ بنابراين از منابع اصلي معرفت ميباشد و انسان از طريق تهذيب
نفس و سير و سلوک نفساني ميتواند به حقايق آن راه يابد چه وجدان ذوقي است که ميتواند
انسان را به مراتب باالتر از ادراک عقالني برساند و اين مرحله باالتر از مرحله ادراک عقالني
است .لذا بعد از اشاره به چوبي بودن استدالل ،ميفرمايند:
آنکه انسان را ميتواند راه ببرد ،انسان حقيقتاً ميتواند راه برود عبارت است از آن پايي است با آن جلوه
خود را ببيند ،عبارت از آن ايماني است که در قلب وارد ميشود ،و وجدان ذوقي است که انسان ميکند،
و ايمان ميآورد اين هم يک مرتبه است و مرتبه باالتر هم دارد (خميني.)339: 3118،

در نگاه عارف ،براي انسان صراط مطرح است که بايد آن را بپيمايد و اين پيمودن در قالب طي
منازل و سير و سلوک صورت ميگيرد که حاصل آن رسيدن به نوعي آگاهي شهودي يا ذوقي
است لذا خود يک روش تأملي و ذوقي براي رسيدن به معرفت تلقي ميگردد .معرفتي که يقينيتر
از معرفت استداللي و برهاني است .البته عرفان نظري به تفسير هستي-نظير فلسفه -ميپردازد
ولي در اين کار مبادي و اصول به اصطالح کشفي را مايه استدالل قرار ميدهد و آنگاه آنها را با
زبان عقل توضيح ميدهد .در واقع آنها را براي بشر توجيه ميکند يعني هر آنچه را که با ديده
دل و با تمام وجودش کشف يا شهود کرده است با زبان عقل شرح ميدهد .پس روش عرفاني يا
شهودي روش سلوک و کشف است و حاصل آن عرفان سياسي تواند بود.
ر) روش تاريخي
اين روش نيز گه گاه در برخي از بررسيها مورد توجه امام خميني(ره) قرار گرفته است بهويژه
که تاريخ از منظر ايشان عبرت و وسيله بيداري است ،لذا تجربه آموز و پندآموز ميباشد .بايد توجه
کرد که اغلب آثاري که در دفاع از انديشه سياسي امام و بهطور مشخص نظريه واليت فقيه منتشر
شده ،در چارچوب رويکردي غيرتاريخي به موضوع نگريستهاند .در اين آثار کوشيده شده است
انديشه سياسي امام بهعنوان دستگاه انديشهاي منطقي از نو صورتبندي شود و تعارضهاي
ظاهري با تمسک به مباني و تقييد اقوال معارض به مبنا برطرف شود .از اين ديدگاه ،امام ،فقيهي
است که انديشههاي خود را بر اساس مباني فلسفي ،کالمي و اصولي خاصي که دارد ،ارائه کرده
است .مواضع و آراي سياسي امام هم سرانجام بايد به مباني انديشهاي ايشان بازگردانده ،و بر
اساس آن توجيه و تحليل شود .برخي از آثار نيز که درباره نظريه واليت فقيه ،بهعنوان هسته
محوري انديشه سياسي امام ،نگاشته شده است ،در همين چارچوب قرار ميگيرد .نهايت تالشي
که در اين آثار بهکار رفته اين بوده است که عالوهبر ادله مورد بحث امام ،ادله عقلي يا نقلي تازه-
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اي در اثبات واليت فقيه و حدود و اختيارات آن عرضه شود .در مقابل ،آثاري نيز در نقد
انديشههاي امام يا رد نظريه واليت فقيه نوشته شده است که آنها نيز در چارچوب رويکرد
غيرتاريخي جاي ميگيرند (حائري يزدي.)78 :3112،
در تحليل نهايي ميتوان گفت انديشه و آراي سياسي امام از پيچيدگيهايي برخوردار است که
براي حل آنها نميتوان صرفاً به رويکردهاي غيرتاريخي بسنده کرد .در واقع ،عليرغم همه
کوششها بايد گفت رويکرد غيرتاريخي در ارائه توضيحي شفاف و منسجم از انديشه سياسي امام
خميني(ره) ناکارآمد بوده است .مشکالتي که بهويژه در تبيين ديدگاه امام در مورد مبناي
مشروعيت نظام اسالمي يا رابطه واليت فقيه و نهاد دولت يا واليت فقيه و قانون اساسي وجود
دارد ،سبب شده است به نقش عامل زمان و مکان در تحليل انديشههاي ايشان بيشتر توجه ،و از
رويکرد غيرتاريخي تا اندازهاي پرهيز شود .حاصل اين روش نيز تاريخ سياسي ميتواند باشد.
س) روش تفسيري
اين روش را که متکي بر تفسير کتاب خدا بهعنوان مهمترين متن ادراک انديشه سياسي و
سياست از نگاه امام ميباشد ،ميتوان ترکيبي از روشهاي چند گانه مطرح شده در اينجا دانست
که صرفاً متکي بر کتاب و سنت است .نمونه اين روش را ميتوان درتفسير سوره حمد يا در آثاري
که بهعنوان شرح بر احاديث نگاشته شده است نظيره شرح چهل حديث يا شرح حديث جنود عقل
و جهد مشاهده کرد .در واقع ميتوان گفت که در اين روش محور اساسي بحث امام وحي و کالم
معصوم است که يقينيترين نوع معرفت را در بر دارند (جمشيدي.)328 :3162،
روش تفسيري ،داوري بر پايه منابع و مستنداتي است که مفسر در تفسير آنها را بهکار
ميبندد .معموالً روش تفسيري ،بر پايهي منابعي چون قرآن ،روايت ،عقل ،علم و عرفان يا تلفيقي
از مجموع اين منابع شکل گرفتهاند .به اين ترتيب ،اگر مفسري در تفسير خود از منبع قرآن بهره
ببرد ،ميتوان روش تفسير او را «روش تفسير قرآن به قرآن» ناميد .اگر مفسر ديگري بر روايت
تکيه کند ،روش او «روش تفسير روايي يا نقلي» خواهد بود و روش مفسري که بر عقل و
اجتهاد تأکيد بورزد( ،روش تفسير عقلي» يا (اجتهادي) نام خواهد گرفت .همچنين است اگر منبع
ديگري نظير علم و عرفان دستمايه تفسير قرآن شود .دستاورد چنين روشي نيز همان الهيات
سياسي يا کال سياسي تفسيري است.
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رهيافتهاي تحصيل دانش سياست از ديدگاه امام خميني(ره)
الف) رهيافت فلسفه سياسي
فلسفه سياسي ،شاخهاي از فلسفه به معناي عام و لذا فلسفهاي مضاف است .در اين اصطالح،
فلسفه نوع نگرش و روش را بيان ميکند در حاليکه واژه سياسي بيانگر موضوع و کار ويژه خاص
آن است .بنابراين فلسفه بيانگر روش و نگرش کلي ،برهاني و عقلي است و سياسي نشان از
موضوعيت سياست در دايره فلسفيدن است (جمشيدي )312:3167،و يا بهعبارتي ديگر فلسفه
سياسي کوششي است براي نشاندن معرفت به ماهيت امور سياسي بهجاي گمان درباره آن
(اشتراوس.)9،
فلسفه سياسي به حجم وسيعي از مباحث نظري و فلسفي اشاره دارد که از تعريف جامعه
سياسي و دولت گرفته تا شکل مطلوب نظام سياسي و غايات و اهداف و فضايل جامعه سياسي،
همه را پوشش ميدهد .اضافه شدن قيد «اسالم» يا «اسالمي» به فلسفه سياسي به معناي آن
است که اين تأمالت فلسفي و بنيادين در باب سيااست و جامعه ساياسي مطلوب با توجه به
آماوزههاي توصيفي و هنجاري اسالمي انجام پذيرد و نظام ارزشي اسالم و اصول راهبردي آن در
مورد سعادت فرد و جامعه ،در تدوين فلسفه سياسي مورد لحاظ قرار گيرد (واعظي .)1 :3166،از
دستاوردهاي امام خميني(ره) و انقالب اسالميدر شالودهشکني سيطرهي گفتمانهاي رسمي در
حوزهي سياست ،ترديد در ظرفيتها ،امکانات و استعدادهاي دستگاه مفاهيم فلسفي ،سياسي و
اجتماعي غرب (مدرنيته و پست مدرنيته) ،در فهم بنيادهاي فلسفهي سياست بود .بهدنبال اين
ترديد ،نقشهاي از پيش تعريف شدهي کنشگران اجتماعي ،نهادهاي سياسي ،نقش مردم در
سامان سياسي ،جايگاه دين در حوزهي سياست و در نهايت بسياري از مفاهيم و نقشها دچار
دگرگوني و از سيطرهي اين گفتمانها رها گرديد (دهشيري.)97:3163،
ب)رهيافت فقه سياسي
رهيافت فقهي ،ديدگاه و نگرشي است که بر اساس دانش فقه يا دانش بررسي شرايع صورت
ميگيرد .واژه فقه در ليت به مفهوم فهميدن ،درک کردن و يا فهم عميق ميباشد .در قرآن و
حديث ،فقه به معناي پيدا کردن آگاهي و بصرت در دين ميباشد ،قرآن ميفرمايد (
)(کليني ،بيتا،ج.)18 :2
)(توبه )399/و امام صادق(ع) ميفرمايد (
فقه سياسي شاخهاي ازفقه عمومي و انديشه سياسي اسالم است که با تکيه بر روششناسي
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اجتهادي در عرصه اجتماع و سياست ،شيوه ارتباط فرد با ديگر شهروندان ،پيوند شهروندان با
دولت ،ارتباط دولت اسالميبا ديگر دولتها ،مسائل نوپديد ،گشايش مشکالت اجتماعي و معرفي
الگوهاي مطلوب را بررسي ميکند .اجتهاد در ليت از ريشه جَهد (به معناي طاقت) باشد يا جُهد
(به معناي مشقت) (ابنمنظور3366 ،م ،)791 :معناي تالش و کوشش را به همراه خود دارد
(فراهيدى3293 ،ها )919 :.عالمه حلى (متوفى  )118مينويسد :اجتهاد بهکارگيرى همه توان
براي دستيابى به ظن نسبت به احکام شرعى است ،بهگونهايکه موجب سرزنش نگردد (عالمه
حلي ،بيتا )91 :بنابراين ،اجتهاد ،تالشي روشمند و عقلي براي به کف آوردن حجت و ظن شرعي
در مسائل ديني ،متناسب با زمانها و مکانهاي مختلف است .در اين تعريف ،بر دو عنصر
«عقالنيت» و «فهم روشن از زمانه» تأکيد ميشود (ارشاد.)92: 3161،
شهيد سيدمحمدباقر صدر هنگام تحليل فقه به بايستههايي اشاره دارد که در نظريهپردازي فقه
سياسي نقش کليدي دارند .ويدر اين وادي بر چند امر تأکيد دارد ،از جمله:
 .3موضعگيرى در برابر سازش با واقعيتهاى ناشايست و موضعگيرى مجاهدانه براى دگرگون
ساختن واقعيت فاسد و بهدست دادن گزينه بديل از ديد اسالم؛
 .9از ميان رفتن کوتهبيني نسبت به شريعت و قانون در مفهوم حرکت اجتهاد
 .1دگرگوني درک ما از نصوص دينى
 .2در نظر گرفتن همه جوانب شخصيت پيامبر و امام
 .7فهم و شناخت پايگاه و زمينه اجتماعى نصوص( ،هر نصى همراه با مفهوم اجتماعى خود،
معنايى دارد که در بسيارى مواقع ،از معناى ليوى آن وسيعتر است).
 .8حرکتي مجاهدانه براي عرضه اسالم بهصورت يک مجموعه با نفي برکنار ماندن دين از صحنه
اجتماع.
 .1توجيه مردم در خصوص ضرورت تطبيق زندگي بر اساس اسالم در همه جوالنگاه زندگى
(صدر.)92 :3173 ،
ج) رهيافت عرفان سياسي
يکي از اثرات سيطره انديشه عرفاني در تاريخ انديشه ايراني ،زوال تدريجي انديشه سياساي باوده
است .که با توجه به اين زوال تدريجي ميخواهيم در اينجا مشکل امتناع تأسيس انديشه سياساي
بر مبناي انديشه عرفاني را مطرح کنيم .انديشه عرفااني ،نااتواني خاود در بنياانگاذاري انديشاه
سياسي و ناسازگاري احکام خود با اصول و لوازم خرد سياسي را نشان داده است .عارفان بزرگ در
«دايره حيرت» منزل دارند و بنياد عمر را بر باد ميدانند .بديهي است که بر شالوده چنين انديشاه
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نااستواري نسبت به دنيا ،نميتوان انديشه سياسي تأسيس کرد (طباطبايي389 :3112 ،ا .)382
سيد حيدر آملي را ميتوان مهمترين فقيه شيعهاي دانست که براي نخستينبار در تفکر شيعه ،يک
منظومه سياسي با رويکردي عارفانه از خود بر جاي گذاشت .ايشان شرع را داراي سه سطح شريعت،
طريقت و حقيقت ميداند و شريعت را گستردهترين رکن آن بيان ميکند .دو رکن ديگر ،يعني
«طريقت و حقيقت» را نيز بهترتيب مربوط به عالم نفوس و ملکوت و عالم عقول و جبروت
ميداند .به همين دليل ،وي سياست را در عرصه طريقت و حقيقت وارد نميکند ،وي در بحث نبوت،
شريعت را به رسالت ،يعني چهره مردمي و هدايتگرانه پيامبر اکرم(ص) و سپس امام معصوم(ع)،
اختصاص ميدهد و در عصر غيبت ،به حوزه وظايف فقيهان .طريقت را نيز به حوزه حکيمان و
حقيقت را به حوزه عارفان واگذار ميکند .وي در همه جا با تکيه بر ايده دينمحوري و
شريعتساالري ،حرکت ميکرد و براي سياست نيز دو نقش قائل است :نخست اينکه سياست را
ابزار کارآمد و وسيله مهمي در اختيار شريعت ميداند که در هر زمان و هر شرايطي که دين صالح
بداند ،از آن بهره ميجويد ،ديگر اينکه سياست گاهي آنچنان رنگ ديني به خو ميگيرد که
تفکيک و تمايز آن از اصل شريعت دشوار ميشود و به اصطالح ،سياست عين شريعت ميشود که
سيد از آن به سياست شرعي تعبير ميکند و آن را جز هدفهاي مهم بعثت پيامبران الهي بهويژه
پيامبر اسالم(ص) ميداند (آملي .)91-36 :3111 ،امام خميني(ره) نيز به پيروي از فالسفه بزرگي
چون ابونصر فارابي ،ابن سينا ،شيخ اشراق و مالصدرا ،معتقد است حقيقت ،واحد است و هدف
دين ،حکمت و عرفان جستوجوي اين حقيقت واحد است .پس دين ،حکمت و عرفان ،در اساس
يکي هستند .از اينرو ،قابل جمعند و تعارضي با يکديگر ندارند؛ زيرا در نگاه او ،همه امور به يک
امر بازميگردند و رخ ساقي ،واحدي بيش نيست ،هر چند تجليها ،تنوع و کثرت داشته باشد (امام
خميني )313:3111،بنابراين ،به وحدت عالم در عين کثرت قائل است .در جامعه ،آرمانها يا
ارزشهاي جمعي سبب انسجام و وحدت اجتماعي ميشوند .توحيد عملي بر مبناي انگيزه الهي که
معطوف به فناي في اهلل و لقاء اهلل است ،با از بين بردن خودپرستيها و هواپرستيهاي افراد ،ريشه
اختالف و تفرقه را بر ميکند و سبب تحکيم اساس وحدت و همبستگي ميشود« :خداوند بر ما
منت گذاشت که اين ملت يکدل و يک جهت ا در جهت توحيد ا با تحوالت روحي ،رو به اسالم
آوردند و اين نهضت مقدس را بارور کردند»(امام خميني :3163 ،ج.)393 ،1
د) رهيافت کالم سياسي
«کالم سياسي» نيز يکي از عرصههاي تفکر سياسي اسالمي است که به سنت کالم اسالمي
تعلق دارد .ميتوان براي کالم سياسي ،همتاياني در تفکر غرب يافت که از آن به «الهيات
سياسي» تعبير ميکنند .البته آن چه در غرب بهعنوان الهيات مي شناسيم ،از کالم اسالمي متمايز
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است .ميتوان گفت :کالم سياسي به بيان آراء و انديشههاي کالمي مسلمانان در باب سياست و
زندگي اجتماعي ميپردازد (لک .)31:3169،کالم سياسي منشعب از علم کالم است و در نتيجه،
ويژگيها و خصايص علم کالم در آن وجود دارد .نميتوان کالم سياسي را بهعنوان يک حوزه
مطالعاتي مستقل در گذشته اسالمي يافت و تنها مسائلي در درون متون کالمي گذشته وجود دارند
که به عرصه سياسي ا اجتماعي مربوط ميشوند .گاه تکنگاريهايي را نيز ،بهويژه نزد متکلمان
شيعي ،مييابيم که به يکي از عرصههاي سياست و عمدتاً مسئله امامت اختصاص يافتهاند.
در واقع ،کالم سياسي گرايشي است که برخي از محققان در گونهشناسي مطالعات سياسي
مسلمانان در گذشته اسالمي آن را بهعنوان يک مشرب مطالعاتي سياسي در يک طبقه خاص قرار
دادهاند .وضعيت کالم سياسي از اين حيث کامالً شبيه وضعيت فقه سياسي است .هيچکدام از اين
دو حوزه يک حوزه مطالعاتي مستقلي در دوره اسالمي نبودهاند و انديشمندان اسالمي نيز در آثار
خود ،چنين نگرشي به آن نداشتهاند .از اين حيث ،ميتوان تلقي اين دو حوزه مطالعاتي را بهعنوان
حوزههاي مستقل در انديشه سياسي اسالم به دوران جديد متعلق دانست که در گذشته اسالمي،
صرفاً جزوي از بدنه کلي علوم فقه و کالم بودهاند.
نتيجهگيري
حضرت امام خميني(ره) نخستين مرجع ديني استکه در طول تاريخ تشيع بهعنوان بنيانگذار ورهبر
يک نظام سياسي که داراي مواضع صريح و کاربردي در ارتباط با حکومت و سياست ميباشد .لذا
او به دانش سياست در نگرشي مطلوب و خاص که با فرهنگ اسالمي– ايراني انطباق و هماهنگي
داشته باشد توجه نموده است و مشخصههاي اصلي چنين دانشي را مطرح ساخته است .بر اين
اساس توليد دانش سياست بوميکه متکي بر آرا و انديشهه ي امام خميني(ره) ،از لحاظ کارکردي
منطبق بر ارزشها و نمادهاي اسالميو انساني است و بهدليل توان گفتماني باال واجد مطلوبيت
براي جامعه برآمده از انقالب اسالميمحسوب ميشود .دانش سياسي که مستخرج از انديشههاي
امام خميني(ره) بهدليل باز توليد کردن مفاهيم ارزشي و اسالمي و استفاده از بطن تعاليم اسالمي
و روششناسي خاص خود است که ميتواند تأثيري ماندگار بر مناسبات سياسي و نوع نگرش ما به
مسائل سياسي بهدنبال داشته باشد.
مقايسه مباني ،پيشفرضها و نظام صدق حاکم بر نهضت امام خميني و علم سياست غربي
نشان ميدهد که تقابل و تعارضي جدي ميان اين نگاه و علم سياست يا به تعبيري ،کل گفتمان
مدرن وجود دارد .علم سياست غربي ،علمي است که بر پايه اومانيسم ،يعني نگاه تکساحتي به
انسان و حاکميت مطلق او در برابر حاکميت خداوند ،عرفيگرايي و نيز تقدسزدايي از عالم ،در
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حوزههاي مختلف اجتماع ،سياست و فرهنگ شکل گرفته است و با تکيه بر ابزارهايي همچون
عقل خودبنياد و نقاد مدرن ،در پي تکاملگرايي بر اساس انديشه ترقي است ،بهگونهاي که تنها راه
پيشرفت و نوگرايي را مدرنيته غربي و حرکت بر اساس انديشه ترقي متناسب با آن ميداند ،ولي
ديدگاه امام خميني(ره) نسبت به سياست و دانش سياسي با تکيه بر تعاليم انبياي الهي ،بر اساس
حاکميت خداوند و نگاه به انسان در طول حاکميت و اراده الهي و نيز اعتقاد به ضرورت دخالت
دين و معنويت در حوزههاي مختلف جامعه بشري شکل گرفته است .در اين حرکت ،بحث تحول
و پيشرفت نيز با تعريف متفاوتي از سعادت و خوشبختي و با در نظر گرفتن همه ابعاد و ساحتهاي
وجودي انسان بر اساس تعاليم ديني و نيز نفي مرکزيت غرب و فرهنگ مدرنيته مطرح شده است.

منابع
اشتراوس ،لئو ،7831 ،فلسفه سياسي چيست،ترجمه فرهنگ رجائي ،تهران ،انتشارات علمي وفرهنگي.
 اشتراوس ،لئو ،7811 ،اجتهاد و زمان و مکان ،قم  :موسسه تنظيم و نشر آثار امام ره ،چاپاول.
توحدي ،علياصغر ،7837 ،قرائت امام خميني(ره) از سياست ،تهران ،انتشارات عروج.داستاني بيرکي ،علي ،7837،مروري بر انديشههاي سياسي -اجتماعي امام خميني(ره) ،تهران،انتشارات عروج.
 حائري يزدي ،مهدي ،7831 ،کاوشهاي عقل عملي ،تهران ،مؤسسه پژوهشي حکمت وفلسفه ايران ،چاپ دوم.
 حقيقت،صادق ،7837 ،آسيبشناسي رشته علوم سياسي در ايران ،فصلنامه راهبرد فرهنگ،سال پنجم شماره نوزدهم.
-حلي ،حسن بن يوسف ،بيتا،

 ،محقق جعفر سبحاني

تبريزي ،قم :مرکز اطالعات و مدارک اسالمي.
 خميني (امام) ،سيدروح اهلل موسوي ،7813 ،صحيفه امام ،تهران ،موسسه تنظيم و نشر آثارامام خميني ،چاپ اول.
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 خميني (امام) ،سيدروح اهلل موسوي ،7815 ،کلمات قصار ،تهران ،موسسه تنظيم و نشر آثارامام خميني ،چاپ ششم.
 خميني (امام) ،سيدروح اهلل موسوي ،7811 ،تفسير سوره حمد ،تهران ،موسسه تنظيم و نشرآثار امام خميني(ره).
 خميني (امام) ،سيدروح اهلل ،7813 ،موسوي شرح حديث جنود عقل و جهل ،تهران ،مؤسسهتنظيم و نشر آثار امام خميني(ره).
 خميني (امام) ،سيدروح اهلل ،7813 ،کتاب البيع 5 ،جلدي ،تهران ،مؤسسة تنظيم و نشر آثارامام خميني(ره).
 خميني (امام) ،سيدروح اهلل 7831 ،ق ،تحريرالوسيله ،النجف االشرف ،مطبعه االداب. خميني (امام) ،سيدروح اهلل ،7811 ،ديوان امام خميني ،تهران ،مؤسسه تنظيم و نشر آثار امامخميني(ره).
 جمشيدي ،محمد حسين ،7835 ،رخ انديشه ،کتاب اول :روش شناسي شناخت انديشههايسيا سي ،تهران ،کلبه معرفت.
 جمشيدي ،محمدحسين ،7831 ،انديشههاي سياسي امام خميني(ره) ،تهران ،انتشارات عروج. جمشيدي ،محمدحسين« ،7833 ،سياست جيست تبيين ديدگاه امام خميني(ره)» ،فصلنامهمطالعات انقالب اسالمي ،قم.

 جواديآملي ،عبداهلل« ،7815 ،ب» ،بنيان مرصوص امام خميني(ره) در بيان و بنان آيتاهللجوادي آملي ،گردآوري و تنظيم محمدامين شاهجويي ،قم ،نشر اسراء.
 -سبحاني ،جعفر ،7831 ،المناهج التفسيريه ،چاپ سوم ،قم ،مؤسسه امام صادق.

 شيرودي ،مرتضي« ،7837،رهيافت حضرت امام خميني(ره) در توليد دانش سياسي بومي»،فصلنامه مطالعات معرفتي در دانشگاه اسالمي ،سال شانزدهم ،تابستان ،شماره .57
 صدر ،سيد محمد باقر7111 ،هـ7331.م ،رسالتنا ،تهران ،نشر توحيد ،چاپ سوم. صدر ،سيد محمد باقر7113 ،هـ ،.فلسفتنا ،قم ،مجمع علميشهيد صدر ،چاپ دوم. طباطبايي ،سيدجواد ،7811 ،درآمدي فلسفي بر تاريخ انديشه سياسي درايران ،تهران ،انتشارتکوير.
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 لک ،بهروز ،7831 ،جهاني شدن و اسالم سياسي در ايران ،قم ،انتشارات،پژوهشگاه فرهنگ وانديشه اسالمي.
 کسروي ،احمد ،7873 ،در پيرامون اسالم ،تهران ،انتشارات فردوس.کيامرث ،جهانگير و محمدباقر يوسفنيا پاشا« ،7837 ،امکان بوميسازي علم سياست درجمهوري اسالميايران از منظر سازه انگاري» ،فصلنامه سياست دانشگاه تهران ،بهار ،دوره،11
شماره.7
محمدي ري شهري ،محمد ،7831 ،عدل در جهانبيني توحيدي ،تهران ،انتشارت حوزه علميه
 محمّد بن يعقوب بن اسحق کلني ،ابو جعفر ،7813 ،اصول کافي ،مترجم جواد مصطفوي،کتابفروشي علميه اسالميه ،تهران.
غزالي ،ابو حامد محمد ،7857 ،احياء علوم الدين ،ترجمه مويدالدين محمد خوارزمى ،به
کوشش حسين خديوجم،
فارابى،ابونصر محمد ،7831 ،احصاء العلوم ،ترجمه حسين خديوجم ،تهران ،انتشارات بنياد
فرهنگ ايرانى.
فوزي ،يحيي ،7831 ،مذهب و مدرنيزاسيون در ايران ،تهران :مرکز اسناد انقالب اسالمي.
يوسفي فخر ،حسين ،7833 ،سياست و اجتهاد در انديشه غزالي و امام خميني(ره) ،تهران،
انتشارات عروج.
واعظي ،احمد ،7833 ،ابعاد معرفتشناختي فلسفه سياسي در اسالم ،ماهنامه معرفت ،قم
کليني ،ابوجعفر محمدابن يعقوب ،بيتا ،اصول کافي ،با ترجمه و شرح سيد جواد مصطفوي،تهران :انتشارات علميه اسالميه.

