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 دهيچک

ن يتدو يبرا ياديبن ييتواند مبنا يماست داشتند ي)ره( از سينيامام خم حضرت که ياژهيقرائت و
مرسوم در  يها  ينظرگذشتن از تنگ باشد. ينياست ديستر قير دقيا در تعبي يماست بويدانش س
م ين مفاهيدر ا يشيم برآمده از غرب و لزوم باز انديبه مفاه يانتقاد ياست به همراه نگاهيمورد س

)ره( در ينيم خماما يخاص به منظومه فکر ياد جلوهيجد يشناسو روش يو افزودن منابع معرفت
، ساختار و روش ميابد که توجه به مفاهي يمش در وهن پژيده است.ايبخشاست يمورد دانش س

منطبق  که ياسيس يتواند ما را به دانش يماست يحوزه مسائل س )ره( درينيشه امام خمياند يشناس
برابر  يکرامت ذات يدارا يها  ديباشد و به انسان به مثابه آفر يو انقالب  يماسال يها بر ارزش
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 ان مساله يمقدمه و ب

 يها  دها)ساختار( و نياسالم يو کارگزاران، گفتمان جمهور ها متقابل ساختار يبر اساس قوام بخش
ق يز از طريران نيا ي ماسال يکنند، در مقابل جمهور يمد ي)کارگزار( را تول رانيبرآمده از انقالب ا

ن دو يک از ايچيکه ه ياگونهکند، به يمد ين گفتمان را باز توليخود ا ياسيس يها  و رفتار ها روال
ک يعنوان به  يماگر گفتمان انقالب اسال .(3131:932)خرمشاد، وجود نخواهد داشت يگريبدون د

از  ت خود رايران معنا و هويا يماسال يوجود نداشته باشد، جمهور يياو نظام معن يساختار اجتماع
خود  ياسيس يها و رفتار ها ران به روشيا  يماسال يب، اگر جمهورين ترتيدست خواهد داد. به هم

در قالب   يمن انقالب اساليد نخواهد شد. بنابرايباز تول  يمادامه ندهد گفتمان انقالب اسال
 يگر تا زمانيد يعبارتابد بهي يمات مستمر يشود و ح يمد يباز تول يدرپيپ نرايا  يماسال يجمهور

ز تداوم خواهد ين يمدهد انقالب اسال يمخود ادامه  يها  وجود دارد و به رفتار  يماسال يکه جمهور
 افت.ي

عنوان نظام برخواسته از انقالب به  يماسال ين شاخص قدرت در جمهوريترد مهميترديب  
 يرو جمهورنياست است. از اين اسالم در ساختار دولت قدرت و سينه کردن ديدها، نياسالم
اسالم  يدئولوژيآن است، بر ا يربنايز ييگرايمل يدئولوژيدولت متعارف که ا-ران ملت يا يماسال

برخوردار  ينيد کامالً يندارد بلکه از سرشت يت سکوالر و عرفيماه ن دولت نه تنهاياستوار است. ا
عت اسالم در يشر يو فرامکان يو اصول فرازمان ها  بر ارزش يمبتن ينيک جامعه ديجاد ي. ااست

ن نظام باشد خود يکه مطلوب ا ياسياست و دانش سيرد. بالطبع سيگ يمقرار   يمکانون دولت اسال
 نيماب  يمو رابطه مستحک ديجو يم  يمانقالب اسال يدئولوژياز اسالم و ا يوند با عناصريرا در پ
ت يتواند غا يماست نيدانش س جهيدر نتن نظام وجود دارد ياست در ايانقالب و دانش س يها ارزش

 .نديبرگز ها ن ارزشير از ايغ يزيخود را چ
از عدم  يحاک يدهاو ن  يمسطح مفهودو شه حضرت امام)ره( در ياست مطلوب در انديسطرح   

 ييانگر اتکال امام به مبنايخود ب ياد درونتضن عدميست و ااوشه ياند يدر ساختار کل يتضاد درون
د دانش ين اساس تولياست. بر ا يشه حکومتياند يمتعدد و ناسازگار در طراح يواحد و نه مبان

و  ها منطبق بر ارزش ياز لحاظ کارکردو )ره(ينيامام خم يها  شهيبر آرا و اند ياست که متکيس
جامعه برآمده از  يت برايباال واجد مطلوب يتمانل توان گفيدلاست به يو انسان  يماسال يها نماد

د يل باز توليدل)ره( بهينيامام خم يها  شهيکه مستخرج از اند ياستياست. دانش س  يمانقالب اسال
شان است يخاص ا يشناسو روش  يمم اساليو استفاده از بطن تعال  يمو اسال يم ارزشيکردن مفاه

 دنبال داشته باشد.است بهيبه عرصه س ها  و نوع نگرش ياسيسماندگار بر مناسبات  يريتأثتواند  يم
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محمدحسين ناائيني، پارتالش تارين     الدين اسدآبادي و عالمهد اذعان کرد، پس از سيدجماليبا  
 ياسا يسمعرفات  منظور تولياد  سازي مفاهيم مدرن سياسي بهعالم و مجتهد ديني در عرصه بومي
د ديني، بدون اينکه صورت مفاهيم مادرن سياساي را تيييار    اهامام خميني)ره( است. او بر پايه اجت

با توجاه  . (931: 3133،يرودي)ش دهد، مفاهيم مدرن سياسي را با محتواي ديني عرضه کرده است
و مباحث  استيس به چگونه )ره(ينيامام خمن مقاله عبارت است از؛ يا يال اصلؤ، سبه مسائل باال

م ياسات مطلاوب را ترسا   يس ييهاا  اريد و بر اساس چه معنگر يمک معرفت و دانش ي به مثابه آن
است مطلوب يبه س يابيدست ن است کهيانگر ايبن پژوهش يه ما در اين اساس فرضيبر اکند؟ يم

است متداول و يسدانش تحقق  يها  در منابع و روش يشي)ره( مستلزم باز اندينيدگاه امام خمياز د
آن را  يباه ناوع   تاوان  يما کاه   اسات   يمانقالب اسال بعد از يارزش يدر فضاآن انطباق کار آمد 

 دانست.  يمبو يمعرفت
 
 يو نظر  يمارچوب مفهوچ

در ارتباط متناسب  ياز حوزه فرهنگ يک عنصريعنوان دارد که به يمحالت بو ياست زمانيدانش س
 کار ديآ يمحساب ست بوم اجتماع بهيکه ز يمرو مکاندر قل يت انسانيجمع يها ازيو هماهنگ ن

وجه نجا به استقالل در هدف و مقصد دانش تيدر ااست، يدانش س يساز يمکرد داشته باشد. بو
شناسد اما هدف و  يماست و مرز ن ييدانش هرجا رايز ،آن يريگدارد نه به منشأ و مبدأ شکل

 ين کند و برايينگ و مکتبش تعفره يتواند بر مبنا يمخود  يا ن را هر جامعهيخواهد و ا يممقصد 

به . دينما نييتب ن مقصد و هدف رايد ايبااست که آن  يمکتب يها و ارزش  يمانقالب اسال ما

ران يط خاص ايبا شرا ينهاجعبارت است از انطباق علوم  يساز يمگر مقصود از بويد يعبارت
نکه علم منتزع و يا" :يکي است دسته چند يساز يممفروضات بون گفتمان يا يبرمبنا. ياسالم

ق دانش بر ينکه امکان تطبيا "دوم و"ست،ين يو فرهنگ يط خاص اجتماعيز شراده شده ايبر

 .(86: 3133قت،ي)حق"شراط خاص وجود دارد

ر و...( است يکالم و تفس ،)فقه  يمازعلوم اسال ياست تابعي)ره( سينياز نظر امام خمنکه يسوم ا  
استنبط نکه يرم اهاچشود.  يمن استنباط يتوسط مجتهد )ادله اربعه( ينيد بر نصوص ديکأکه با ت
با عمل،   يمافتد، بلکه از تصادم نصوص اسال يمن در خالء اتفاق نيتوسط مجتهد ياسياحکام س

-هب نهايفق يرا برا يخاص يها  ن نوع از تصادم الزاميا. (918: 3163فخر،  يوسفي) شود يمجاد يا

 ييجوو عمل، به چاره ينيرفع تصادم نصوص د ين براين صورت مجتهديآورد و در ا يموجود 
از نکه يپنجم ا .(333همان:) دنيگو يمد هان نصوص و عمل را اجتيب يونديند همپيافتند. فرآ يم



27    66، ش 39، زمستان 9انقالب اسالمي، س  يهافصلنامه علمي ـ پژوهشي پژوهش 

 

ا آن است که ياست و هدف از بعثت انب يو معنو يدو بعد ماد ي)ره( انسان داراينينظر امام خم
با توجه به  او .دنينما ييماراهن يو اخرو يوين دو جنبه، انسان را به سعادت دنيد با رشد انبتوان
 است ينيدارد که مستند به نصوص د يماست عرضه يف خود را از سيتعر يشناسن انسانيهم

 .(36، 3ج تا:يب ،يغزال) ()
يا   سياسي  ديگر، دين  اديان  برخي  برخالف  دين اسالم خميني)ره(  امام  ديدگاه ازنکه يا ششم    
و   در توسعه بقا،و   گيري ، در شکل در ظهور و پيدايش  اسالم  کهمعنا   است؛ بدين  سياست  دين

  معني  به  البته  سياست ا  ، دين و در مبدأ و مقصد خويش  و قوانين  و احکام  مسائل  ، در بيان گسترش
، 3ق: ج3131، ينيخمامام ) است  آمده هاآن  زندگاني  به  دنبخشي  سامان  و براياست ا   آن  متعالي
  ، پرداختن عالوه . به معناست بي  دين  بدون  و سياست  سياست  بدون  ، دين در اسالم رو، نياز ا (912
  نفسه في  ني است و همهاج  و تأمين سعادت آن  نهاج  آن  ساختن همقدم  هم  در اسالم،  سياست  به

  و تأمين  و داد در آن  عدل  تحقق، جهان  مورد رضايت و خشنودي خداوند است؛ چرا که ساختن
و   اوست و دين  در راه  و تالش  خداوند و مبارزه  رضايت  ، همانها  انسان  و اخروي  دنيوي  زندگي
  معنا ندارند. اين  راستين  سعادت  به  انسان  و رساندن  در جامعه انساني  عدل  تحقق  جز براي  سياست
و   عدالت  ز دينيو ن ها آن  بردن  و راه  هدايت  ، دين سياست  را دين  خميني)ره( اسالم  امام  که  است
 فرمايد: داند و مي مي  آدميان  سعادت  تأمين

  تدبري  کمترين  که  هر کس  براي  نکته  دارد( اين  سياست  که  شئوني  )با تمام  است  سياست  دين  اسالم  
بر   را گمان  که`هر   گردد. پس بکند، آشکار مي  اسالم  اديو اقتص  ، اجتماعي ، سياسي حکومتي  در احکام

، 3ق: ج3131)امام خميني،  را  سياست  و نه  را شناخته  دين  نه  جداست،  از سياست  دين  برود که  اين
912).  

 ديگر فرموده است: يماو در کال

  سرچشمه  از اسالم  مُدُن،  ياستند. سها کرد  را بد معرفي  . اسالم است  سياست  تمامش  واهلل اسالم» 
 .(911: 3: ج3116امام،  )صحيفه« گيرد. مي

که مقصد و  يدانش يبه معنا  يماست بوياز دانش ستوان سخن  يم ين گفتمانيچن يبرمبنا    
 است. يو انسان ينهاند در محتوا جانطباق دارد هر چ يرانيا – يمفرهنگ اسال هدف آن با

 
 يشه اسالميگاه آن در انديااست و رسالت و جيدانش س

رو  نيت جامعه است؛ از اير معطوف به هدايت و تدبيريى اسالمى به معناى مدها  است در آموزهيس 
شه اسالمى نه قدرت است و نه دولت، بلکه نظم عادالنه مبتنى بر تقاوا و  ياست در انديموضوع س

ت در راساتاى  يري، بلکاه ماد  سات يت بحران نيرياست صرفاً مديت است. مضافاً، در اسالم سيهدا
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رو داراى  نيا ى انسانى و الهاى اسات؛ از ا  ها  جاد و استقرار ارزشيمنظور ات بشر بهيسعادت و هدا
باشاد:   است داراى سه رکن و مقوم مىياست، سيف ارائه شده براى سيبا توجه به تعر قداست است

دارد. حاکم اسالمى از « استيست يماه»ر اشاره به يت است. مفهوم تدبيريا مدير ين رکن، تدبياول
ت )جان، مال و عِرض( شهروندان است؛ از يجاد نظم و امنيمنظر آموزه اسالمى در جست و جوى ا

است يم روابط اجتماعى و اداره کشور و جامعه را سيى در جهت تنظيجو ر و چارهيرو هر نوع تدب نيا
اسات اسات. در   يدر س« تجهات حرکا  »ن عنصار نااظر باه    ين عنصر، تقواست. ايند؛ دوميگو مى

ر قرب الهى و تقوا باشند، چرا يابند که در مسي ، وقتى اصالت مىها  ى اسالمى تمامى کنشها  آموزه

قصاد  ن همچنان که مبدأ انسان از خداست ميبنابرا .(31)حجرات/« »که 
البته تقوا داراى ابعاد مختلف و  .(378)بقره/ ()د به سوى خداوند باشد يز باين

باشاد، رفتاار و کانش اجتمااعى      اسى مدنظر مىيت زندگى سيمدارج متعدد است؛ ولى آنچه در کل
در « اساى يت فعال س يا غا»ن رکن، عدالت است. عنصر عدالت نااظر باه   يمبتنى بر تقواست؛ سوم

است در پى آن است تا ضامن  يسوى آرمان نهفته است و ساست است. آهنگ حرکت بهيمفهوم س
گر، در يى موجود، چگونگى وصول به هدف را فراروى ما نهد. به عبارت دها  تيجاد رابطه با واقعيا

تواند باشاد،   زى جز عدالت نمىيار چين معيزان است. ايازمند مالک و مياست نيشه اسالمى سياند
 :شوند؛ از جمله عدد متذکر مىت دولت اسالمى را در موارد متيطور که خداوند متعال غاهمان

نه ماا  ي( هر آ97د / ي؛) حد
ن مردم قسط و عدالت را يم تا بيزان را نازل کرديم و کتاب و ميل روشن فرستاديرسوالن را با دال

 .ندياقامه نما

 م:يخوان ز مىيات نيدر روا

 ،2: ج 3169حمدى رى شهرى،ماست() يورزاست، عدالتيسمالک « )» 
762. ) 
ش با ياست را کم و بيى اسالمى، سها  ز با توجه به آموزهيشمندان و متفکران اسالمى نياند    
ند؛ چنان که فارابى، حاصل اه ف کردين تعرير بريلت و خيت، سعادت، فضير، هدايى تدبها  واژه

دهد را  دن به سعادت انجام مىيمنظور رسل و اخالق و بهيخدماتى که حاکم در جهت نشر فضا
 :نامد است مىيس
ان يا و م هاا  وساته در شاهر  يلت در وجود انسان آن است که افعال و سنن فاضله، پيجاد فضيراه ا  

ن يا پرتاو آن، ا  له حکاومتى کاه در  يوسست مگر بهير نيپذ ن کار امکانيع باشد ايج و شايرا ها  امت
است ين خدمت را سيحاصل ا ابديان مردم رواج يو در م ها افعال و سنن و مالکات اخالقى در شهر

 .(311: 3162،فارابىند )يگو
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تر  ؛ راه بردن انسان سخت»جمله معروفى از شافعى است که    
 .(36 :3161،شى اردستانىي)بخشا«ان استير پاهااست چياز س
دهد و آن را  ر قرار مىياست را مرادف با تدبيز در اخالق ناصرى سين طوسى نيرالديخواجه نص    

را جزء حکمت  کند و همه م مىير مدن و... تقسير اوالد، تدبيد، تدبير خدم و عبير منزل، تدبيبه تدب
 .(39: 3181ن طوسى، يرالدي)نصکند  عملى قلمداد مى

 يهاا   فاار  از دوره  يمشامندان اساال  ياست نزد انديتوان گفت که س يم يکل يبندک جمعيدر     
-لهيرا در وس ها توان آن يماشاره دارد که  يش مشابهيبه امور کم و ب يفکر يها  ا نحلهيو  يزمان

 ياست تصديدانش س جهيدر نتدانست. يق متعاليو وصول به حقا يکمال و سعادت بشر يبرا يا
 اناان اسات   يستهيانت از سرنوشت آنان و تحقق هر آنچه درخور و شايگران و صيحفظ مصالح د

است نازد  يس يمشمندان اساليات هرکدام از انديفار  از ادب اساس نيبرهم .(63: 3167،يدي)جمش
 دارد. آن در جامعه يو اجرا عتيبا شر  يمتام و تما يوستگيپ ها آن
 
 )ره(ينياست از منظر امام خميسمفهوم .2

و فکاري، داراي نگرشاي حکماي ا عرفااني و ديناي اسات.         ياهره( به لحاظ انديشا امام خميني)
ي معنوي و اخالق متعالي و انسان شدن، باراي او از مساائل اساساي    ها  بنابراين، معنويت و ارزش

حيات و زندگاني انسان است. او با اعتقاد به توحيد و عدل وجودي، همه چيز را در سايه اين اعتقاد 
باور اماام باه    .(3166:7،يديجمش)کند  يسازي در سايه توحيد تفسير م استاي انسانخويش و در ر

دهاد. از   يبخشي آن، ارتباط تنگاتنگ زندگي در دنيا و آخرت را نشاان ما   ييها جامعيت اسالم و ر
رو، اسالم برنامه جامع انسان در عرصه فردي و اجتماعي، دنياايي و اخاروي اسات. بناابراين،      نيا

اش است. به  متن اسالم است و چون هدف اسالم، ساختن انسان در همه ابعاد وجوديسياست در 
 ل امام خميني)ره( توجه و عنايت خاصي به مفهوم سياست و ادراک صحيح آن دارد. ين دليهم
و   هستي  شناخت  چون  مسائلي  او به  با نگرش  مرتبط  سياست،  مفهوم  به )ره(خميني  امام  نگرش    

،  تهذيب  و حقيقي از طريق  راستين  سعادت  سوي  به  اش راهيابي  او، ضرورت  ، ابعاد وجودي انسان
  يها  با انسان  ويژه هستي، به جهانبا   انسان  کلي  ، ارتباط و تربيت  تعليم  ، ضرورت ، تزکيه سلوک

  در بين  ر سياستبروز و ظهو  و در نتيجه،  جمعي  مشترک  سرنوشت  او از يک  ديگر، برخورداري
  راه: » همان  ، سياست )ره(خميني  امام  در نگرش  . بنابراين است  بشري  يا جامعه  و در مدينه ها  انسان
منظر، در   از اين .(217، 93فه امام:جي)صح است»  و انصاف  و عدل  عقل  موازين  به  جامعه  بردن

و ر يتدبديگر،   بياني  جوامع بشري يا به  امور عمومي  از اداره  است  عبارت  ترين معنا، سياست گسترده
حقه خود. در   از حقوق  مندي بهره  ، براي آنافراد   تمام  با شرکت جامعه  سياسي  مسائل  جهت  تعيين
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کردن در نظر  و اجتماعي يا دانش تدبير و اداره  و تدبير عمومي  منزله مديريت به  سياست  بيان،  اين
  افراد جامعه  تمام  سياست  مجريان  طور کلي، . به است سياست، امور عمومي  دهمحدوو   شده  گرفته

  دارند. امام  ، مشارکت و تدبير عمومي  مديريت  امر، يعني  ، در اين افراد جامعه  تمام  هستند يا حداقل
  سياست  نگاه،  در اين دارد.  تدبير اشاره  اين  و اهداف  مصاديق  بيان  ديگر، به  در جايي )ره( خميني
 از:  است  عبارت

  عادالت   و بساط   جائراناه   و حکومت  از ستمگري  و جلوگيري  و عدل  بر معيار قسط  قوانين  اجراي»
و   بر معيار عقل  [ آزادي و حفظ  ، ]تأمينها  روي کج  از فساد و فحشا و انواع  و منع  و اجتماعي  فردي
و   از اساتعمار و اساتثمار و اساتعباد و حادود و قصااص       و جلاوگيري   و خودکفايي  و استقالل  عدل

  جامعاه   بردن  و راه  ، و سياست جامعه  يک  از فساد و تباهي  جلوگيري  ، براي عدل  بر ميزان  تعزيرات
 .(217: 93فه امام، جلدي)صح« و انصاف  و عدل  عقل  موازين  به
و   . عقل9؛  . عدالت3دهد:  يرا دو چيز تشکيل م  سياست  س)ره(، مبنا و اسا خميني  از ديد امام    
استوار  ن دويادر عرصه ادراک و عمل، بر   و نتايج سياست ها  ، برنامهها  ، روش مصاديق  تمام
 .گردد مي

در   ولي  است،  و تدبير امور جامعه  خاص  و مناسبات  ، روابط سياست  ، هرچند در اساس نابراينب    
،  و تدابير امور جامعه  مناسبات  اوالً اين:  که  است  است، اين  م از سياست، آنچه حائز اهميتتبيين اما

  از پيدايش  جلوگيري ها آن  اصلي  ثانياً هدف است.  و عدل  عقل  يعني  روشن،  مبنايو  دو معيار  داراي
، در  ياستديگر از س  عريفياو در ت  اساس،  است. بر همين  انساني  از دايره فطرت  و خروج  مفسده
  گيرد، به در نظر مي  خاص  و مناسبات  روابط  بررسي  يا هنر يا فن  دانش  مثابهرا به   آن  اينکه  عين
 فرمايد: دارد و مي  توجه  مصالح  ديگر، رعايت  عبارت از مفاسد و به  جلوگيري  ، يعنيآن  اساسي  هدف

 -هاا   باا سااير حکومات     حاکم  ما بين  ، روابط و ملت  حاکم  نما بي  ؟ روابط است  چي  مگر سياست»
« هسات   کاه   اسات   سياسااتي  هاا  ايان   ، هماه  هست  که  از مفاسدي  ا جلوگيري که  کنم مي  عرض
 .(991، 1فه امام: جلدي)صح
از   يجلوگير  ، يعني آن  اصلي  گيري دانش يا معرفت، به جهت  مثابه يک  به  از سياست  تعريف  اين     

 خميني)ره(  امام  بينيم مي  که  است  دارد. اين  ، توجه و تحقق مصالح  ديگر، رعايت  عبارتمفاسد يا به
کانش ياا ياک    ک يا دارد. بنابراين سياسات    بسزايي  توجه  سياست،  بودن  و ارزشي  گيري جهت  به

ماديريت و... باشاد، بلکاه    مفهوم و لفظ خنثي نيست که صرفاً بيانگر تدبير کردن يا اداره کردن و 
 .باشد يم ينهاج دوگيري آن نيز به سمت سعادت  است و جهت يگيري مشخص  داراي جهت

 
 



27    66، ش 39، زمستان 9انقالب اسالمي، س  يهافصلنامه علمي ـ پژوهشي پژوهش 

 

 )ره(ينيدگاه امام خمياست مطلوب از ديدانش س يها   شاخص .4 
است که توجه  يمنحصر به فرد يها  شاخص ي)ره( داراينيو مطلوب امام خم يماست بويدانش س
بر  ها  شاخص نياست باشد. ايدانش س موجود در يها  از چالش ياريبس يبگوجوا تواند يم به آن

 عبارتند از: ينيامام خم شهياساس اند
 بودن ينها و بر يدها الف( اجت

معتبر  ينيت نصوص دي، با محدوديو جمع يفرد يمربوط به زندگ يد فکريد دستگاه تولهااجت
د هاشود. اجت يمم يتقس يو عمل يبه دو دسته نظردر بدو امر  ينيو دانش د ها  م آموزهياست. تعال

سنت، عقل و اجماع چون  ،ن کتابيوند نظام وار بيق پيشتر در دو قسم کاربرد دارد و از طريب
پردازد.  يم ياسيس يو از جمله زندگ يو احکام و قوائد زندگ ها  نش گزارهيد و آفريبه تول يدستگاه

ر د )ره(ينيشه است که معطوف به عمل است. امام خميندد فکر و ايند توليفرآ يد نوعهااجت يعني
 ان فرمودند:يب يخوبک جمله رابطه علم و عمل را بهي

ر بالد و ير منزل و تعمياست مدن و تدبيعلم فقه مقدمه عمل است. و آن شعبه از علم فقه، که در س»
د و معارف يصول توحدخالت تام و تمام در ح ها ز مقدمه آن اعمال است که آنيم عباد است نيتنظ
 .(31ث جنود عقل و جهل :يشرح حد«)دارند

وجو و  ، جستين در معرفت فقهياديتوان در چند امر بن يد را مهابودن اجت ييو عقال يعقل    
 کرد: يريگ يپ

ز با توجه به قواعد، از يم صادر شده است و او نياز شارع خردورز و حک يالف( احکام و نصوص فقه
 رد؛يگ يو تفاهم بهره مم يتفه يعقل برا

را مراعات  ييت عقل است و قواعد عقاليمز يز داراين نصوص نيب( طرف خطاب و فهمنده ا
 کند؛ يم

فرستاده نشده است، بلکه با  ي، نص و حکم مشخصييه و رخداد جزيهر قض يج( در نصوص، برا
 يدهااجت يها  استنباط و يفهم عقل ين، راه براياديو اصول بن ين کلي، قوانيفکر يها ربنايان زيب

 گشوده شده است.
 ييگرافهيب(وظ

کرد يا معطوف به قدرت در رويف هستند يتکل ايفه يا معطوف به وظي ياسيرفتار س يطور کلبه
بر مکتب است و کسب قدرت فرع  يف مبتنيفه و تکلياصل و اساس انجام وظ اعتقاد، نخست،

دگاه ياست. در د ياسيس يها  ر و مدار رفتارمحوباشد اما در نگرش دوم کسب و گسترش قدرت يم
در نگاه  يف است وليت قرار دارد و مهم انجام تکليدر درجه دوم اهم يروزينخست، شکست و پ

 شود. يمم يآن تنظ يبر مبنا ياسيت قرار دارد و رفتار سيدر اولو ياسيم و اقدام سيجه تصميدوم، نت
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 ها ان آنيگراسنجند، اما قدرت يمقه يمحاسبات علوم دقرا فراتر از  ياسيس يها  ان رفتاريگرافيتکل
رفتارشان بر   يمان اساليگرافيکنند. تکل يمقه محاسبه يانه و با روش علوم دقيگراصورت واقعرا به
ن راستا، ياست و در ا ين مبتنيو در نظر گرفتن مصلحت اسالم و مسلم يمذهب يها اريد و معهااجت
 ن معتقد هستنديمندر جامعه مؤ يسازهمفکر يعبارتا بهيکردن امت ه ت و آگايم، تربيز به تعلين

ه بر يتر رفتارشان را با تکجه مطمئنيبه نت يابيدست يان برايگرااما قدرت. (3163:16،ي)توحد
 دهند. يمسازمان   يمو خواست عمو ياسيس ،ياعتقاد ،يات فرهنگيواقع
که يباشد. به نحو يمت يگاه واال و با اهميجا يآن هر دو از نگاه امام دارا يف و ادايتکل     

در  ياساس ياريف را به مثابه معيش به تکلين است که او گرايان کننده ايآثار و افکار او ب يبررس
 ين نگرشيان محسوب کرد در چنيگرافيتوان او را در زمره تکل يمرفته است و لذا يپذ يزندگ

رفتار مثبت  يده عمليجه فايو نه به نت -نديگو يمان يگرادهيگونه که فاآن-دهيارزش عمل نه به فا
 مياست که ما دار يافهيف وظياست بلکه تکل -نديگو يم ها ستيگونه که پراگماتآن

به منطق  را ييف گراياش تکلينظر يها  انيبا توجه به بن )ره(ينيامام خم .(3162:123،يدي)جمش
 ين اساس در تمام مراحل جنبش جمهوريند و بر هما)ع( معطوف دانستهنيره انباء و معصوميو س

و  يمل ،ياجتماع ،يوجدان ،يف شرعيتکل يخود و جامعه را برمبنا ياسيس يها  رفتار ،ياسالم
دند، يشياند يمفه يف و انجام وظيتکل يشان به ادايگر ايد يعبارتبهاند. کرده يرهبر يقانون

ن به محاسبات مربوط به يدانستند بنابرا يم يوزريدت را در راه خدا پهاات و شي، حيروزيشکست پ
 دند.يشياند يمامر کمتر  يويو دن يج و عواقب ظاهرينتا
: 31، جينيخم )امام ستيا نشود به ما مربوط نيجه حاصل شود يم نتيف عمل کنيد به تکليبا ما    
که  يپهلوم يشان در برابر دولت عراق که بر اساس تعهد خود به رژيگر ايد يا در جاي (131

 د:يفرما يمامام شده بود  ياسيت سيان فعالياخواستار پ
خوانم  يمکنم هم در منابر خطابه  يمن ييکنم و به تعهد شما اعتنا يمدارم عمل  يف شرعيک تکليمن 

د يدار يفيف من،شما هم هر تکلين تکليفرستم ا يمکنم و  يمکنم و هم نوار پر  يمه صادر يو هم اعالم
 .(339: 99ه امام، جفي)صح ديعمل کن

    :کند يمم يسه دسته تقس به ها آن يف را بر اساس مبناي)ره( تکالينيامام خم
 يا شرعي يف الهيتکل -3

ف يا تکلي يشرع ،يف الهيو گاه تکل ينيف ديف تحت عنوان تکلين نوع تکلياز ا )ره(ينيامام خم
، ين آسمانين ديترن و کاملينوان آخرعاسالم، به تيکند. از نگاه او با توجه به اهم يماد ي ييخدا

انسان  يف الهيانگر همان تکليب که د.يآ يمان يو.. به م يف قرآنيا تکلي  يمف اساليسخن از تکل
 در برابر خداست.
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 يا وجداني يف عقليتکل -9
ف ين نوع تکلياعتبار و وضع آن وجدان و عقل انسان باشد. از ا ياست که مبنا يفيانگر تکليب نيا

ف هم توجه داشته و ين نوع تکليبه ا )ره(ينيشود. امام خم يماد يز ين يف انصافيعنوان تکلهگاه ب
 داند. يم يف شرعيآن را هماهنگ با تکل گاه
  يا اجتماعي يف مليتکل -1
ان کننده يد که بيآ يمان يبه م يا تعهد مليف يسخن از تکل يدر سخنان اما گاه در قالب کل 

ک ي ياعتبار و شان کل سک جامعه با آن مواجه است و بر اساياد است که عموم افر يفيتکل
ف ين سه نوع تکليان شد از نگاه او اين بيش از ايطور که پجامعه مطزح شده است. البته همان

 ن معنا که در طول هميبد. (3162:172،يدي)جمش گرنديکدير يبلکه هر سه دوا ،ستين يتعرض
 شوند. يممطرح  هماهنگ به هم

  ينيبتيعج(واق
ان مسلمانان و يدگاه عمده در ميا نقش زمان و مکان سه ديت موجود يواقع ريتأثدر رابطه با 

ثابت و  يمعامالت و عبادات امور ينيه احکام ديدگاه اول کليعه مطرح است. در ديش يهافق
 ياتيرواد بر يکدگاه با تأين ديتند. معتقدان به اسير نيرپذييچ وجه تييهستند که به ه يريتييال

 همچون:
 .(76: 3،جياصول کاف)  

را امضا کرده که در آن عهد انجام گرفته است. لذا هر  يمعامالت ن باورند که شرع صرفاًيبر ا     
شرع گردد.  يل امضااز معامالت دور بازگشت کند تا شمو يکيد به يگونه معامله نوظهور با

 رد.يوه گذشته انجام گين الزم است انجام معامله به همان شيهمچن
ر زمان و مکان قائل ييواسطه تيهر احکام؛ بييدارند که در مورد تي يمابراز  يدگاه دوم را کسانيد    

ن ير اکنند. د يمگر انکار يد يرند و در بخشيپذ يماز احکام  ياند و آن را در بخشل شدهيبه تفص
گذارند اما در  يمن ريتأثمورد معتقدند که زمان و مکان در موضوعات و احکام مربوط به عبادات 

رقابل ياحکام ثابت و غ ينکه معتقدند که برخيا اي( و 339: 3161،ي)فوز گذارند يم ريتأثمعامالت 
 رند.ير پذيير و تيييگر متييد يباشند و برخ يمر ييتي

 ثابت نيدر ع يتواند همه احکام را به نوع يما زمان و مکان ي تيواقع دگاه سوم معتقد استيد    
همه موضوعات  شود يمبرداشت  ينيدگاه که از سخنان امام خمين ديطبق ا ر دهد.ييبودن تي
موضوعات و  ين وقتيرد. بنابرايعام آن قرار گ يزمان و مکان به معنا ريتأثتواند تحت  يماحکام 

کند چرا که نسبت آن به  يمر ييتي تواند يمز ير کرد. ضرورتا حکم نييمصالح و مالکات احکام تي
اعم  ييو معامالت به معنا ين شامل تمام احکام عباديه نسبت علل به معلول است و ايحکم شب
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د زمان و مکان، ها)اجت م و آن وجوب حفظ اسالم استيثابت دار يفيک حکم تکليشود و فقط يم
 .(913: 9ج 
ر ييتي داند و لذا قائل به يمد يدگاه اول آن را نابود کننده تمدن جديره( در نقد د)ينيامام خم     

 است:
از  يد به کليد بايد تمدن جديات برداشت دارياز اخبار و روا يبالجمله آن گونه که جناب عال    
 :93فه امام، جي)صح ندينما يشه در صحرا زندگيهم يا براين بوده و ينشن برود و مردم کوچيب

373). 
، که ير عباديا غي يط خاص، هر امر عباديدگاه دوم معتقد است که در شرايشان در نقد ديا    

ه يل احکام اوليتواند در تبد يمرا زمان و مکان يل گردد، زيتواند تعط يممخالف مصالح اسالم باشد 
و مکان و صدور  ن به نقش زمانيداشته باشد و همچن ريتأثه يا احکام ثانويگر يه ديبه احکام اول
 کند يمد و استنباط احکام اشاره ها ق احکام و نقش آن در اجتييدر توسعه و تض يحکم حکومت

 يط زمانيتواند تحت شرا يمنان معتقدند که موضوعات و احکام يا ( 916د و زمان و مکان: ها)اجت
 ابد.ير ييتي يو مکان
کند  يمگونه ارتباط برقرار نيبد ياسيعمل س اتيبا جزئ دهافقه و اجت )ره(ينيشه امام خميدر اند    

د و فقه هاشود صحت و سقم احکام اجت يمآشنا  يجزئ يها  امديق تجربه با پيو چون انسان از طر
ابد، وهر چه فهم مجتهد ي يموند يپ يو کل يز با تجربه و ادراک حس جزئيش از هر چيب ياسيس

 ،امام فهي)صح سازد يمتر ات آن در جامعه استوارمياء و تصمشتر باشد اعتبار آريبه مسائل زمانه ب
 .(112: 6ج
 

 يمندتيس( غا

اعم  يات انسانياست، تحقق کل غا يمندتيبر نگرش غا ياست معطوف به سعادت که مبتنيدر س
شهروندان و  يب اخالقيز تهذياز انحرافات، و ن يرياصالح و شکل دادن و جلوگ ياز رفاه ماد

 ها دولت ين تلقيرد. در ايگ يممداران قرار استيف دولت و سيح وظادر کانون شر ها ت آنيترب
س يتاس يانه فاضلهيد جامعه و مدي. آنان باشوند يم يتيو ترب يو اخالق ياعتقاد يکارکرد يدارا

و  يجم فرهنگهاد دل نگران تيمردان بامثال دولت يات محقق شود. براين غايکنند تا همه ا
است معطوف به ين موارد در سيکه در ايرقبا و دشمنان باشند. در حال يشنيو ب يشيو گرا يارزش

ات يمقوله اعتقادات و اخالق اند.يو اخالق يفاقد کارکرد اعتقاد ها دولت يويقدرت و رفاه دن
 ها است و دولت حق ورود به آن قلمرو را ندارد و دولت يه و فردياشخاص در حوزه احوال شخص
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ن روست که يورزند. از هم يماهتمام  يوياست دنيرند، بلکه صرفا به سندا يبه سعادت اخرو يکار
 شود. يماست منجر ياز س يعام و کل يگرا به برداشتتيغا يتلق
دن به مقصد و هر کدام که ما را باز دارند از يرس ياند برالهيوس ها نيه ايه، علوم عقليعلوم شرع    

علم  ياست... گاه يظلمان حجابلمت است حجاب است ظ ها نيست، ايگر علم نيآن مقصد، د
 .(323-321: 3118،يني)امام خم د هم حجاب استيتوح
و  يتعال ين است که عموم مردم به سويهدف ا ،يو مذهب  يمو اسال يديدر نگرش توح    

دور و به  ،انسان است يوانيکه در شان بعد ح يگاهيج از بستر و جايت شوند و به تدريسعادت هدا
ن ين نگرش و چنيچن يک شوند. اما در نگاه ابزارينزد ،است يشان انسانستهيه شاک يگاهيجا
 اصال وجود ندارد.  يهدف

 
 )ره(ينيامام خم شهياند يبر مبنااست يپژوهش دانش س يها  . روش5

 يها ر روشينظ يها ، اعم از روشيو پژوهش يقيتحق يها  وهي، شيشناسروش يمنظور از مبان
و جز آن است که  يا شهودي يتجرب يها  وهير شيظن يمعل يها ا روشيو  يو استدالل ينها بر

ق يشمند از طريک اندي ياسي، فلسفه اخالق و فلسفه سيشناس، انسانيشناس، وجوديشناسمعرفت
 ها  روش نيتوان ا يم )ره(ينيامام خم يمجموعه معرفت يبر مبنا د.يآ يمدست به يها ن روشيچن

 ان کرد.ير بيز شرح را به
  ينها روش بر (الف
ادراک معقوالت و ابزار  لهيوس ،او خصلت نيترعنوان برجستهبه  يمعقل آد )ره(ينيد امام خمياز د
و  يدر چارچوب نگرش عقل ينها اس برين و قها ( است. لذابر313: 3162،يديق )جمشيحقا فهم
 هيبا تک يفلسف عرفتث مين حياز ا .است ياسيمسائل س نييدر تب ها  روش نياز راهگشاتر يفلسف

له است ي..وس.فلسفه"است: ياسيق سيحقا ق و من جملهيحقا يمادراک تما لهيوس ينها بر روش بر
حاصل  (.339: 3118، يني)امام خم"ديبرسان عقلتان ن بهها بر معارف رابا ،شما مسائل را نکهيا يبرا
 است. ياسيس فلسفه ،يروش نيچن

  يدهاروش اجتب(
لکل جعلنا منکم "عت استياساس شرع و شر ي، وح)ره(ينيرش امام خمدر نگ که يياز آن جا

م. يمقرر داشت ياقهيعت و طريشر ها، ک از شما ملتيهر ي: ما برايعني(7)مائده:"جاهاشرعه و من
آن به  يليو يطور که از معناهمان است يو کنش عمل يقه زندگيا طريعت يپس فقه، دانش شر

جواب  ييتوانا ين رويات است از ايه حين که مايکار و مباست روشن و آش يد راهيآ يمدست 
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ن روش و يت ايو جامع تيانسان را دارد. امام در مورد اهم يات و زندگانيدادن به تمام مسائل ح
 د:يفرما يمره يو غ يچون روش جدل ينقل يها  روش ريز ساين

در باره آن نداده   يمآن مقرر نداشته و حک يبرا يفيکه اسالم تکل ستين ياتيچ موضوع حيه»

 .(67: 2ج،فه اماميصح«)باشد

و  همان روش حاکم يعنياست  يا فقه سنتي يد جواهرها نظر امام، اجتمورد يالبته روش فقه     
ن به ين و مجتهدان که در استنباط احکام دهاي، فقينيان مراجع ديه و ميعلم يها  ج در حوزهيرا

حسن المکاسب و محمدصاحب يانصار يخ مرتضين شن بارز آندگايکه نما يبرند. روش يمکار 
 يعنيزمان و مکان  يعنصر اساس ريتأثامام بر دو نقش و  يالکالم هستند ولصاحب جواهر ينجف

ا بنده و يا و رشد يد دارد. که آن را از حالت سکون به حالت پويکدر آن تأ يو مکان يات زمانيمقتض
 است. ياسيس روش فقه نيدستاورد ا سازد. يمبالنده 

  ي( روش جدلب
له يوسبه يدتيو عق ياجتماع ياسيمسائل سدر حوزه  )ره(ينيامام خم يها  از بحث ياريبس
  :ديفرما يمه يت فقيعنوان مثال امام در بحث از والان شده است. بهيب يو جدل  يمکال يها  وهيش

اج ياحت نها ن به برشود و چندا يمق يموجب تصد ها است که تصور آن يه از موضوعاتيت فقيوال»

 .(3فه امام، همان:يصح«)ندارد

 ياس جدليا قيجدل  يتوان آن را نوع يمن نحوه بحث که يشود، ا يمهمانگونه که مالحظه      
است که روش  يق تصوراتيرش و تصديبر فرض پذ يد از ارکان دانش کالم است و مبتنينام

ن روش يه ايتوج يبرا يو نقل ين عقليو براه ها کار بردن استداللدر جهت به ها  شهيپژوهش و اند
توان او را از متکلمان  يمکه  يبرخورد کرده است. به گونه ا يصورت بارزاز آثار امام به ياريدر بس

د دانست. دفاع ين جديمتکلم ييو لذا به معنا ينياگران کالم دياز اح يبرجسته دوران معاصر و حت
وه ي( در ش3162:321،يدي)جمش باشد يم ها اثبات آنن تصورات مفروض، اقدام در جهت ياز ا
ن يرد که عبارتند از: براهيگ يمن مورد توجه قرار ها ا بريدو نوع استدالل  معموالً يمکال يجدل
چون  يو اجتماع ياسي، سيد و معارف اعتقاديموضوع مورد بحث را عقا ي. ولين نقليو براه يعقل
 زين يو عقل يعالوه بر جدل يموه کاليدهد. البته ش يمل يجامعه تشک يد، عدل، امامت و رهبريتوح
 ج است ويشتر رايکالم ب شه و بحث است که دريروش اند ينوع ين روش جدلياباشد. بنابر يم

 نيمحصول چن کار برده است.ن روش را بهيخود ا يها از پژوهش ياريدر بس )ره(ينيامام خم
 است. ياسيات سياله اي ياسيکالم س يروش

 
 



77    66، ش 39، زمستان 9انقالب اسالمي، س  يهافصلنامه علمي ـ پژوهشي پژوهش 

 

  يروش شهود د(
نسان مان و باور ايا دل به عنوان مرکز عواطف، ايقلب  ،)ره(ينيدگاه امام خميکه از ديياز آنجا

ب يق تهذيباشد و انسان از طر يممعرفت  ين از منابع اصلي؛ بنابرادر ساختن او دارد ينقش اساس
تواند  يمکه  ستا يابد چه وجدان ذوقيق آن راه يتواند به حقا يم ير و سلوک نفسانينفس و س

 ين مرحله باالتر از مرحله ادراک عقالنيبرساند و ا يانسان را به مراتب باالتر از ادراک عقالن
 ند:يفرما يمبودن استدالل،  يلذا بعد از اشاره به چوب .است

جلوه است با آن  ييتواند راه برود عبارت است از آن پا يم قتاًيانسان حق ،تواند راه ببرد يمآنکه انسان را 
کند،  يماست که انسان  يشود، و وجدان ذوق يماست که در قلب وارد  يمانيند، عبارت از آن ايخود را بب

 .(339: 3118،ينيک مرتبه است و مرتبه باالتر هم دارد )خمين هم يآورد ا يممان يو ا

 ير قالب طمودن دين پيد و ايمايد آن را بپيانسان صراط مطرح است که با يدر نگاه عارف، برا    
 يا ذوقي يدشهو يآگاه يدن به نوعيرد که حاصل آن رسيگ يمر و سلوک صورت يمنازل و س

تر ينيقيکه  يگردد. معرفت يم يدن به معرفت تلقيرس يبرا يو ذوق يملک روش تأياست لذا خود 
د پرداز يم -ر فلسفهينظ-ير هستيبه تفس ياست. البته عرفان نظر ينها و بر ياز معرفت استدالل

را با  ها دهد و آنگاه آن يم ه استدالل قراريرا ما يو اصول به اصطالح کشف ين کار مباديدر ا يول
ده يهر آنچه را که با د يعنيکند  يمه يبشر توج يرا برا ها دهد. در واقع آن يمح يزبان عقل توض

ا ي يانپس روش عرف .دهد يما شهود کرده است با زبان عقل شرح يدل و با تمام وجودش کشف 
 تواند بود. ياسيو حاصل آن عرفان س روش سلوک و کشف است يشهود

 يخير( روش تار
ژه يو)ره( قرار گرفته است بهينيمورد توجه امام خم ها  ياز بررس يز گه گاه در برخين روش نيا   

توجه  ديبا باشد. يمموز آاست، لذا تجربه آموز و پند يداريله بيشان عبرت و وسيخ از منظر ايکه تار
ه منتشر يت فقيه واليطور مشخص نظرامام و به ياسيشه سيدفاع از اند که در يکرد که اغلب آثار

ده شده است ين آثار کوشياند. در استهيبه موضوع نگر يخيرتاريغ يکرديشده، در چارچوب رو
 يها شود و تعارض يبنداز نو صورت يمنطق ياشهيعنوان دستگاه اندامام به ياسيشه سياند

 يهيدگاه، امام، فقين ديد اقوال معارض به مبنا برطرف شود. از اييو تق يبا تمسک به مبان يظاهر
که دارد، ارائه کرده  يخاص يو اصول  يم، کاليفلسف يخود را بر اساس مبان يها  شهياست که اند

ه، و بر شان بازگردانديا ياشهياند يد به مبانيامام هم سرانجام با ياسيس ياست. مواضع و آرا
عنوان هسته ه، بهيت فقيه واليکه درباره نظر زياز آثار ن يل شود. برخيه و تحلياساس آن توج

 يت تالشيهارد. نيگ يمن چارچوب قرار يامام، نگاشته شده است، در هم ياسيشه سياند يمحور
-تازه يا نقلي يبر ادله مورد بحث امام، ادله عقلن بوده است که عالوهيکار رفته ان آثار بهيکه در ا
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ز در نقد ين يارات آن عرضه شود. در مقابل، آثاريه و حدود و اختيت فقيدر اثبات وال يا
کرد يز در چارچوب روين ها ه نوشته شده است که آنيت فقيه واليا رد نظريامام  يها  شهياند
                                               .(78: 3112،يزدي ي)حائر رنديگ يم يجا يخيرتاريغ

برخوردار است که  ييها يدگيچيامام از پ ياسيس يشه و آرايتوان گفت اند يم ييهال نيدر تحل    
رغم همه يبسنده کرد. در واقع، عل يخيرتاريغ يها کرديتوان صرفاً به رو يمن ها حل آن يبرا

امام  ياسيشه سيندشفاف و منسجم از ا يحيدر ارائه توض يخيرتاريکرد غيد گفت رويبا ها کوشش
 يدگاه امام در مورد مبناين دييژه در تبيوهکه ب يناکارآمد بوده است. مشکالت )ره(ينيخم

وجود  يه و قانون اساسيت فقيا واليد دولت هاه و نيت فقيا رابطه والي  يمت نظام اساليمشروع
شتر توجه، و از يشان بيا يها  شهيل انديدارد، سبب شده است به نقش عامل زمان و مکان در تحل

  تواند باشد. يم ياسيس خيز تاريروش ن نيحاصل ا ز شود.يپره ياتا اندازه يخيرتاريکرد غيرو
 يريس( روش تفس

و  ياسيشه سياند ن متن ادراکيترعنوان مهمهر کتاب خدا بيبر تفس ين روش را که متکيا 
نجا دانست يانه مطرح شده در اچند گ يها از روش يبيتوان ترک يم باشد، يماز نگاه امام  استيس

 يا در آثارير سوره حمد يفستوان درت يمن روش را يبر کتاب و سنت است. نمونه ا يمتک که صرفاً
ث جنود عقل يا شرح حديث يره شرح چهل حديث نگاشته شده است نظيعنوان شرح بر احادکه به

و کالم  يبحث امام وح يسن روش محور اسايتوان گفت که در ا يمو جهد مشاهده کرد. در واقع 
 .(328: 3162،يدي)جمش ن نوع معرفت را در بر دارنديترينيقيمعصوم است که 

کار را به ها ر آنياست که مفسر در تفس يمنابع و مستندات ه، داوري بر پاييريروش تفس    
 يقيا تلفيت، عقل، علم و عرفان يچون قرآن، روا يمنابع يهيبر پا ،يريروش تفس معموالًبندد.  يم

ر خود از منبع قرآن بهره يدر تفس يب، اگر مفسرين ترتياند. به ان منابع شکل گرفتهياز مجموع ا
ت يد. اگر مفسر ديگري بر رواينام «ر قرآن به قرآنيروش تفس»ر او را يتوان روش تفس يمببرد، 

عقل و خواهد بود و روش مفسري که بر « يا نقلي يير روايروش تفس»ه کند، روش او يتک
ن است اگر منبع ينام خواهد گرفت. همچن (ديهااجت)يا « ير عقليروش تفس)د بورزد، يد تأکها اجت

 اتياله ز همانين يروش نيدستاورد چن. ر قرآن شوديه تفسير علم و عرفان دستماينظ يگريد
 است. يريتفس ياسيا کال سي ياسيس
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 )ره(ينيدگاه امام خمياز د استيل دانش سيتحص يها  افتيره 

 ياسيافت فلسفه سيره( الف
ن اصطالح، يمضاف است. در ا ياعام و لذا فلسفه ياز فلسفه به معنا يا، شاخهياسيفلسفه س

ژه خاص يوع و کار وانگر موضيب ياسيکه واژه سيکند در حال يمان يفلسفه نوع نگرش و روش را ب
نشان از  ياسياست و س يعقل و ينها ، بريانگر روش و نگرش کلين فلسفه بياآن است. بنابر

گر فلسفه يد يعبارتا بهيو  (3167:312،يدي)جمش دن استيره فلسفياست در دايت سيموضوع
 باره آنگمان در يجابه ياسيت امور سينشاندن معرفت به ماه ياست برا يکوشش ياسيس

 .(9)اشتراوس،
که از تعريف جامعه  فلسفه سياسي به حجم وسيعي از مباحث نظري و فلسفي اشاره دارد    

سياسي و دولت گرفته تا شکل مطلوب نظام سياسي و غايات و اهداف و فضايل جامعه سياسي، 
به فلسفه سياسي به معناي آن « اسالمي»يا « اسالم»دهد. اضافه شدن قيد همه را پوشش مي

به  ياسي مطلوب با توجهااست و جامعه سااست که اين تأمالت فلسفي و بنيادين در باب سي
ي توصيفي و هنجاري اسالمي انجام پذيرد و نظام ارزشي اسالم و اصول راهبردي آن در ها وزهاآم

از  .(1: 3166،ي)واعظ مورد سعادت فرد و جامعه، در تدوين فلسفه سياسي مورد لحاظ قرار گيرد
در   يمسر يها  گفتمان يطرهيس يشکندر شالوده يمو انقالب اسال )ره(ينيامام خم يها  دستاورد
و  ياسي، سيم فلسفيدستگاه مفاه يها امکانات و استعداد ها،  تيد در ظرفياست، ترديس يحوزه
ن يدنبال ااست بود. بهيس يفلسفه يها  اديته(، در فهم بنيته و پست مدرنيغرب )مدرن ياجتماع

م در ، نقش مردياسيس يها دها، نيگران اجتماعکنش يف شدهيش تعرياز پ يها  د، نقشيترد
دچار  ها  م و نقشياز مفاه ياريت بسيهااست و در نيس ين در حوزهيگاه دي، جاياسيسامان س
 .(3163:97،يريد )دهشيگرد ها ر ها  ن گفتمانيا يطرهيو از س يدگرگون

 
 ياسيس فقه افتيره(ب
 صورت عيشرا يبررس دانش اي فقه دانش اساس بر که است ينگرش و دگاهيد ،يفقه افتيره
 و قرآن در. باشد يم قيعم فهم اي و کردن درک دن،يفهم مفهوم به ليت در فقه واژه. رديگ يم

) ديفرما يم قرآن باشد، يم نيد در بصرت و يآگاه کردن دايپ يمعنا به فقه ث،يحد

 .(18: 2تا،جيب ،ينيکل()) ديفرما يم( ع)صادق امام و( 399/توبه()
 يشناس روش بر هيتک با که است اسالم ياسيس شهياند و يمعمو ازفقه ياهشاخ ياسيس فقه    
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 با شهروندان ونديپ شهروندان، گريد با فرد ارتباط وهيش است،يس و اجتماع عرصه در يدهااجت
 يمعرف و ياجتماع مشکالت شيگشا د،ينوپد مسائل ،ها  دولت گريد با يماسال دولت ارتباط دولت،
 جُهد اي باشد( طاقت يمعنا به) جَهد شهير از ليت در دهااجت. کند يم يبررس را مطلوب يها الگو
 دارد خود همراه به را کوشش و تالش يمعنا ،(791: م3366 منظور،ابن( )مشقت يمعنا به)
 توان همه رىيکارگ به دهااجت: سدينو يم( 118 متوفى) حلى عالمه( 919.: ها3293 دى،يفراه)

 عالمه) نگردد سرزنش موجب که ياهگون به است، شرعى احکام به نسبت ظن به ابىيدست يبرا
 يشرع ظن و حجت آوردن کف به يبرا يعقل و روشمند يتالش د،هااجت ن،يبنابرا( 91: تا يب ،يحل
 عنصر دو بر ف،يتعر نيا در. است مختلف يها  مکان و ها  زمان با متناسب ،ينيد مسائل در
 .(92: 3161ارشاد،) شود يم ديتأک «زمانه از روشن فهم» و «تيعقالن»

 فقه يپرداز هينظر در که دارد اشاره ييها  ستهيبا به فقه ليتحل هنگام صدر دمحمدباقريس ديشه    
 :جمله از دارد، ديتأک امر چند بر يواد نيا دريو. دارند يديکل نقش ياسيس
 دگرگون براى  مجاهدانه رىيگ موضع و ستيناشا ىها  تيواقع با سازش برابر در رىيگ موضع. 3

 اسالم؛ ديد از ليبد نهيگز دادن دستبه و فاسد تيواقع ساختن
 دهااجت حرکت مفهوم در قانون و عتيشر به نسبت ينيب کوته رفتن انيم از. 9
 نىيد نصوص از ما درک يدگرگون. 1
 امام و امبريپ تيشخص جوانب همه گرفتن نظر در. 2
 خود، اجتماعى مفهوم با همراه نصى هر) نصوص، اجتماعى نهيزم و گاهيپا شناخت و فهم. 7

 .(است تر عيوس آن ليوى معناى از مواقع، ارىيبس در که دارد ىيمعنا
 صحنه از نيد ماندن برکنار ينف با مجموعه کي صورت به اسالم عرضه يبرا مجاهدانه يحرکت. 8

 .اجتماع
 زندگى جوالنگاه همه در اسالم اساس بر يزندگ قيتطب ضرورت خصوص در مردم هيتوج. 1
 .(92: 3173 صدر،)
 
 ياسيعرفان س افتيره( ج

يکي از اثرات سيطره انديشه عرفاني در تاريخ انديشه ايراني، زوال تدريجي انديشه سياساي باوده   
خواهيم در اينجا مشکل امتناع تأسيس انديشه سياساي   ياست. که با توجه به اين زوال تدريجي م

گاذاري انديشاه    ي انديشه عرفاني را مطرح کنيم. انديشه عرفااني، نااتواني خاود در بنياان    بر مبنا
سياسي و ناسازگاري احکام خود با اصول و لوازم خرد سياسي را نشان داده است. عارفان بزرگ در 

 دانند. بديهي است که بر شالوده چنين انديشاه  يمنزل دارند و بنياد عمر را بر باد م« دايره حيرت»
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 .(382ا 389: 3112)طباطبايي،  توان انديشه سياسي تأسيس کرد ينااستواري نسبت به دنيا، نم
بار در تفکر شيعه، يک  نيدانست که براي نخست يها ترين فقيه شيع توان مهم يم را سيد حيدر آملي

عت، منظومه سياسي با رويکردي عارفانه از خود بر جاي گذاشت. ايشان شرع را داراي سه سطح شري
 يعنيکند. دو رکن ديگر،  يان ميترين رکن آن ب داند و شريعت را گسترده يطريقت و حقيقت م

ترتيب مربوط به عالم نفوس و ملکوت و عالم عقول و جبروت ز بهيرا ن «طريقت و حقيقت»
 در بحث نبوت، يکند، و يسياست را در عرصه طريقت و حقيقت وارد نم يبه همين دليل، وداند.  يم

، )ع(و سپس امام معصوم )ص(عت را به رسالت، يعني چهره مردمي و هدايتگرانه پيامبر اکرمشري
ز به حوزه حکيمان و ين. طريقت را نها دهد و در عصر غيبت، به حوزه وظايف فقي ياختصاص م

محوري و  ه بر ايده دينيکند. وي در همه جا با تک يحقيقت را به حوزه عارفان واگذار م
کرد و براي سياست نيز دو نقش قائل است: نخست اينکه سياست را  يحرکت م ساالري، شريعت

داند که در هر زمان و هر شرايطي که دين صالح  يابزار کارآمد و وسيله مهمي در اختيار شريعت م
گيرد که  يچنان رنگ ديني به خو مد، ديگر اينکه سياست گاهي آنيجو يبداند، از آن بهره م
شود که  يشود و به اصطالح، سياست عين شريعت م ياصل شريعت دشوار م تفکيک و تمايز آن از

ويژه  مهم بعثت پيامبران الهي به يها  کند و آن را جز هدف يسيد از آن به سياست شرعي تعبير م
از فالسفه بزرگي  يرويبه پ زين )ره(ينيامام خم .(91-36: 3111داند )آملي،  يم )ص(پيامبر اسالم

معتقد است حقيقت، واحد است و هدف  ،مالصدرا و شيخ اشراق، ابن سينا، يابونصر فارابچون 

وجوي اين حقيقت واحد است. پس دين، حکمت و عرفان، در اساس  دين، حکمت و عرفان جست
گر ندارند؛ زيرا در نگاه او، همه امور به يک يکديبا  يرو، قابل جمعند و تعارض نيا يکي هستند. از

امام )، تنوع و کثرت داشته باشد ها  ساقي، واحدي بيش نيست، هر چند تجليگردند و رخ  يامر بازم
يا  ها  در جامعه، آرمان .ن، به وحدت عالم در عين کثرت قائل استيبنابرا( 3111:313،ينيخم

شوند. توحيد عملي بر مبناي انگيزه الهي که  ي جمعي سبب انسجام و وحدت اجتماعي ميها  ارزش
ي افراد، ريشه ها  و هواپرستي ها  هلل و لقاء اهلل است، با از بين بردن خودپرستيفي ا يمعطوف به فنا

خداوند بر ما »شود:  يبستگي م م اساس وحدت و هميکند و سبب تحک ياختالف و تفرقه را بر م
منت گذاشت که اين ملت يکدل و يک جهت ا در جهت توحيد ا با تحوالت روحي، رو به اسالم 

 .(393، 1: ج3163، ينيامام خم«)ت مقدس را بارور کردندآوردند و اين نهض
 ياسيافت کالم سيره د(

اسالمي کالم ي تفکر سياسي اسالمي است که به سنت ها  نيز يکي از عرصه« کالم سياسي»
الهيات »توان براي کالم سياسي، همتاياني در تفکر غرب يافت که از آن به تعلق دارد. مي

عنوان الهيات مي شناسيم، از کالم اسالمي متمايز بته آن چه در غرب بهکنند. التعبير مي« سياسي
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ي کالمي مسلمانان در باب سياست و ها  سياسي به بيان آراء و انديشه کالم توان گفت: يم .است
کالم سياسي منشعب از علم کالم است و در نتيجه، . (3169:31)لک، پردازدزندگي اجتماعي مي

عنوان يک حوزه توان کالم سياسي را بهآن وجود دارد. نمي م کالم درو خصايص عل ها  ويژگي
مسائلي در درون متون کالمي گذشته وجود دارند  هامطالعاتي مستقل در گذشته اسالمي يافت و تن
ويژه نزد متکلمان يي را نيز، بهها  نگاريشوند. گاه تککه به عرصه سياسي ا اجتماعي مربوط مي

 اند. ي سياست و عمدتاً مسئله امامت اختصاص يافتهها  به يکي از عرصه يابيم کهشيعي، مي
شناسي مطالعات سياسي  در واقع، کالم سياسي گرايشي است که برخي از محققان در گونه    

عنوان يک مشرب مطالعاتي سياسي در يک طبقه خاص قرار مسلمانان در گذشته اسالمي آن را به
کدام از اين ي از اين حيث کامالً شبيه وضعيت فقه سياسي است. هيچوضعيت کالم سياس. ندها داد

اند و انديشمندان اسالمي نيز در آثار دو حوزه يک حوزه مطالعاتي مستقلي در دوره اسالمي نبوده
عنوان توان تلقي اين دو حوزه مطالعاتي را بهاند. از اين حيث، ميخود، چنين نگرشي به آن نداشته

قل در انديشه سياسي اسالم به دوران جديد متعلق دانست که در گذشته اسالمي، ي مستها  حوزه
 .اندصرفاً جزوي از بدنه کلي علوم فقه و کالم بوده

 
 يريگجهينت
رهبر انگذار ويبنعنوان ع بهيخ تشيکه در طول تاراست ينين مرجع دي)ره( نخستينيحضرت امام خم 
لذا  باشد. يماست يسدر ارتباط با حکومت و  يردبارح و کيمواضع صر يکه دارا ياسيک نظام سي

 يانطباق و هماهنگ يرانيا – يمبا فرهنگ اسالمطلوب و خاص که  ياست در نگرشيس دانشاو به 
ن يبر ا ساخته است. مطرح را يدانش نيچن ياصل يها  باشد توجه نموده است و مشخصهداشته 

 ي)ره(، از لحاظ کارکردينيامام خم يه   شهيندبر آرا و ا يکه متک يماست بويد دانش سياساس تول
ت يباال واجد مطلوب يل توان گفتمانيدلبهو است  يو انسان يماسال يها و نماد ها منطبق بر ارزش

 يها  شهيکه مستخرج از اند ياسي. دانش سشود يممحسوب  يمجامعه برآمده از انقالب اسال يبرا
 يمم اساليو استفاده از بطن تعال  يمو اسال يم ارزشيفاهد کردن ميل باز توليدل)ره( بهينيامام خم

به  ماو نوع نگرش  ياسيماندگار بر مناسبات س يريتأثتواند  يمکه است  خودخاص  يشناسو روش 
 دنبال داشته باشد.به ياسيسمسائل 

و نظام صدق حاکم بر نهضت امام خميني و علم سياست غربي  ها  فرض پيش  مقايسه مباني،  
و علم سياست يا به تعبيري، کل گفتمان  نگاهان اين يجدي م يدهد که تقابل و تعارض ن مينشا

ساحتي به  نگاه تک يعنيه اومانيسم، يمدرن وجود دارد. علم سياست غربي، علمي است که بر پا
زدايي از عالم، در  ز تقدسيگرايي و ن انسان و حاکميت مطلق او در برابر حاکميت خداوند، عرفي
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يي همچون ها است و فرهنگ شکل گرفته است و با تکيه بر ابزاريي مختلف اجتماع، سها  حوزه
راه  هاکه تن ياهگون گرايي بر اساس انديشه ترقي است، به  تکامل يعقل خودبنياد و نقاد مدرن، در پ

 يداند، ول ميمتناسب با آن پيشرفت و نوگرايي را مدرنيته غربي و حرکت بر اساس انديشه ترقي 
الهي، بر اساس  يبا تکيه بر تعاليم انبيا ياسياست و دانش سيس به نسبت )ره(امام خميني دگاهيد

ز اعتقاد به ضرورت دخالت يحاکميت خداوند و نگاه به انسان در طول حاکميت و اراده الهي و ن
ي مختلف جامعه بشري شکل گرفته است. در اين حرکت، بحث تحول ها  دين و معنويت در حوزه

ي ها  پيشرفت نيز با تعريف متفاوتي از سعادت و خوشبختي و با در نظر گرفتن همه ابعاد و ساحتو 
 شده است. مطرح تهيفرهنگ مدرن وز نفي مرکزيت غرب يوجودي انسان بر اساس تعاليم ديني و ن

 
 

   منابع
و   يمانتشارات عل، تهران ،يرجمه فرهنگ رجائتست،يچ ياسيفلسفه س ، 7831، وس، لئواشترا-

 .يفرهنگ

م و نشر آثار امام ره، چاپ يموسسه تنظقم :  ،د و زمان و مکانهااجت، 7811، اشتراوس، لئو -

 .اول

 .، تهران، انتشارات عروجاستياز س )ره(ينيقرائت امام خم ، 7837، اصغري، عليتوحد-

 ،تهران ،()رهينيامام خم ياجتماع -ياسيس يها  شهيبر اند يمرور ،7837،يعل ،يرکيب يداستان-

 .انتشارات عروج

حکمت و  يمؤسسه پژوهش ،تهران ،يعقل عمل يها  کاوش ،7831، يمهد ،يزدي يحائر -

 .چاپ دوم ،رانيفلسفه ا

ران، فصلنامه راهبرد فرهنگ، يدر ا ياسيرشته علوم س يشناسبيآس ، 7837، قت،صادقيحق -

 سال پنجم شماره نوزدهم.

 يمحقق جعفر سبحان ، ،تايب، وسفيحسن بن  ،يحل-

 .يمرکز اطالعات و مدارک اسالم ، قم:يزيتبر

م و نشر آثار يموسسه تنظ ،تهران ،فه اماميصح، 7813 ،يوح اهلل موسورديس ،)امام( ينيخم -

 .چاپ اول ،ينيامام خم
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م و نشر آثار يموسسه تنظ ،تهران ،کلمات قصار ،7815 ،يوح اهلل موسودري)امام(، س ينيخم -

 .چاپ ششم ،ينيامام خم

م و نشر يموسسه تنظ ،تهران ،ر سوره حمديتفس ،7811 ،يوح اهلل موسودري)امام(، س ينيخم -

 .)ره(ينيآثار امام خم

تهران، مؤسسه  ،ث جنود عقل و جهليشرح حد يموسو، 7813، وح اهللدري)امام(، س ينيخم -

 .()رهينيم و نشر آثار امام خميتنظ

تهران، مؤسسة تنظيم و نشر آثار  ،يجلد 5 کتاب البيع، ، 7813، وح اهللدري)امام(، س ينيخم -

 .)ره(امام خميني

 .النجف االشرف، مطبعه االداب ،تحريرالوسيله ، ق 7831، وح اهللدري)امام(، س ينيخم -

م و نشر آثار امام ، تهران، مؤسسه تنظيديوان امام خميني  ،7811، وح اهللدري)امام(، س ينيخم -

 .(رهخميني)

 يها  شهيشناخت اند ي: روش شناسشه، کتاب اوليرخ اند ،7835، نيمحمد حس ،يديجمش -

 ، تهران، کلبه معرفت.يا سيس

 انتشارات عروج.، تهران (،ره)ينيامام خم ياسيس يها  شهياند ،7831 ،نيحسمحمد ،يديجمش -

فصلنامه  ،«)ره(ديدگاه امام خمينين ييتب ستيج استيس»، 7833 ،نيحسمحمد ،يديجمش -

 .قم ، يممطالعات انقالب اسال

اهلل  تيان و بنان آي( در بره)ينيان مرصوص امام خميبن، «ب» ،7815 ،آملي، عبداهللجوادي -

 .، قم، نشر اسراءيين شاهجويم محمداميو تنظ ي، گردآوريآمل يجواد

 .مؤسسه امام صادق ،قم، چاپ سوم، هيريالمناهج التفس، 7831، ، جعفريسبحان -

، «رهيافت حضرت امام خميني)ره( در توليد دانش سياسي بومي» ،7837،ي، مرتضيروديش -

 .57فصلنامه مطالعات معرفتي در دانشگاه اسالمي، سال شانزدهم، تابستان، شماره 

 د، چاپ سوم.ي، تهران، نشر توحرسالتنا ،م7331هـ.7111د محمد باقر، يصدر، س -

 .د صدر، چاپ دوميشه يم، قم، مجمع علفلسفتنا ،هـ.7113، حمد باقرد ميصدر، س -

، تهران، انتشارت درآمدي فلسفي بر تاريخ انديشه سياسي درايران، 7811، طباطبايي، سيدجواد -

 کوير.
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انتشارات،پژوهشگاه فرهنگ و  ،قم ،رانيدر ا ياسيشدن و اسالم س ينهاج ،7831، لک، بهروز -

 .يشه اسالمياند

 انتشارات فردوس. ،، تهرانرامون اسالميدر پ، 7873، ، احمديوکسر -

است در يعلم س يساز يمامکان بو» ،7837، ا پاشاينوسفير و محمدباقر ينگهاامرث، جيک-

، 11ر، دورههادانشگاه تهران، ب استي، فصلنامه س«يران از منظر سازه انگاريا يماسال يجمهور

 .7شماره

 هيانتشارت حوزه علم ،، تهرانيديتوح ينيبنهاعدل در ج ،7831، ، محمديشهر ير يمحمد

 ،يمصطفو جواد مترجم ،ياصول کاف، 7813، ابو جعفر ،يکلن عقوب بن اسحقيمحمّد بن  -

 .تهران ،کتابفروشي علميه اسالميه

ن محمد خوارزمى، به يدالدي، ترجمه مونياء علوم الدياح ،7857، ابو حامد محمد ،يغزال

  وجم،ين خديکوشش حس

اد يانتشارات بن ،تهران وجم،ين خدي، ترجمه حساحصاء العلوم، 7831، ابونصر محمد،فارابى

 .رانىيفرهنگ ا

 .ي، تهران: مرکز اسناد انقالب اسالمرانيون در ايزاسيمذهب و مدرن، 7831، ييحي ،يفوز

، تهران ،)ره(ينيو امام خم يشه غزاليد در اندهااست و اجتيس ،7833، نيحس فخر، يوسفي

 .انتشارات عروج

 قم، در اسالم، ماهنامه معرفت ياسيفلسفه س يشناختابعاد معرفت ،7833، احمد ،يواعظ

، يد جواد مصطفوي، با ترجمه و شرح سياصول کاف، تايب، عقوبيابوجعفر محمدابن  ،ينيکل-
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