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چکیده
سیاست و دانش مربوط به آن ،یکی از مسائل اصلی حوزه علوم انسانی محسوب میی ریردد یه ،ذهی بسییارا از
نظریه پردازان و محیط هاا علمی را به خود مشغول رده است .به همی دلیل بررسی آثار اندیشمندان بزرگ میی
تواند به فهم و بومی سازا سیاست و دانش آن مک شایان توجهی نماید .یکی از شخصیت هایی ه اندیشه ها و
دستگاه فکرا وا می تواند در خصوص شناخت شناسی سیاست و روش هاا بومی سیازا آن ،میک مبتتیی بیه
نظریه پردازان ای حوزه نماید ،امام خمینی (ره) است .از آنجایی ه سیاست با توجه به نظر امام خمینی ،در اسیمم،
از جایگاه رفیعی برخوردار است ،ای رویکرد در اندیشه هاا امام راحل تتلور پیدا رده است و ایشان بیر ایی ملولیه
در منظومه فکرا خویش تا یدات فراوانی دارد .التته نوع نگاه ایشان به سیاست و دانیش منتعیا از آن ،بیر خیم
دیدراه هاا غربی ،تک ساحتی و صرفاً مادا نیست بلکه براا سیاست ابعاد دنیوا و مادا ،ترسییم میی نید یه
قادر باشد ه سعادت انسان ها در لیه حیات آنهابه ارمغان بیاورد .ایشان ضیم اینکیه سیاسیت را ماییه سیعادت و
رستکارا انسان ها می دانند ،براا دانش سیاست ،اثرات زیادا را مترتب می سازد ه از آن جمله می توان به رفی
فساد در سطح جامعه ،برپایی عدل و داد ،ملابله با جورِ دستگاه هاا سیاسی ،بسترسیازا آزادا هیاا شیهروندا و
غیره اشاره نمود .ایشان براا اینکه سیاست به منزل ملصود و هد متعالی برسد ،بر بومی سازا آن تا ید داشت و
شاخص هاا آن را می توان در تلویت اسمم ررایی ،نگرش توحیدا بیه اسیمم و بهیره رییرا از منیاب اسیممی
مشاهده نمود .سیاست بومی در دستگاه فکرا امام خمینی (ره) داراا ساختارا به شرح زییر اسیتت تجمیی آرمیان
ررایی و واق ررایی ،ارتتاط ایدئولوژا با مظاهر تمدن ،منزلت مردم ،جامعیت اسمم ،رستگارا دو ساحتی (میادا و
معنوا) و عدالت محورا .با ای رویکرد ،می توان از اجتهادا و استداللی بودن ،تکلیف ررایی ،زمان و مکیان منید
بودن ،ابزارا بودن دانش ،غایت مندا و آخرت ررایی به مبابه مولفه هیاا دانیش سیاسیت بیومی از دییدراه امیام
خمینی (ره) اشاره نمود.
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بیان مساله
علم سیاست که سابقه ای به قدمت تااری مادون بشار دارد ،هماواره در هها
کنجکاو اندیشمندان علوم اجتماعی قدیم و جدیاد ،ابهاماات و ررسشاهایی دربااره
انسان ،جامعه ،حکومت و رابطه آنها با هم مطرح کرده و تحول موضوعات و روش
های شناخت آن دستخوش فراز و نشیب هایی شده اسات .اگار علام سیاسات در
قلمرو علوم انسانی مطرح است ،بدی دلیل است که در ای علم جنبه های مختلف
زندگی اجتماعی مورد توجه قرار می گیرد .ازآنجا که بیان

انساان از مؤلفاه هاای

تعیی کننده رفتار او در جامعه ،در ادراک و عملکرد فاردی و جمعای ماوار اسات،
ررداخت به رفتار انسان ،مسأله همه دورانها بوده است .برخی از نویسندگان کوشیده
اند با توجه به دامنه گسترده و بی رشته ای علم سیاست ،نظام سیاسی را به عناوان
موضوع معی و متق و مرکزی ای دان

تثبیت کنند.

با ای حال به نظر می رسد که علم سیاست مرکاز و شاالوده دایمای و واحادی
نداشته باشد و همچون بسیاری از دان

هاای دیگار دانشای ناد مرکازی باشاد.

(فرزاناه راور )7831 ،علام سیاسات و باه تبا آن علاوم انساانی ،دانشای ایساتا و
تغییرنارذیر نبوده و دایم در حال تغییر و تبدیل است .ای تغییر و تبدیل ،متناسب باا
مقتضیات جوام گوناگون صورت می گیرد؛ را که مفاهیم بنیاادی و اصالی علام
سیاست مانند قدرت ،زمانی کاربرد درست خود را خواهد داشت که با فرهنگ نظام
سیاسی مختلف مطابقت ریدا کند .بنابرای  ،بومی کردن ای مفاهیم مطابق هنجارهاا
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و ارزش های نظام های سیاسی امری ضروری در جهت نیل به کارکردهای درسات
ای علم است( .کیامرث و یوسف نیاراشا )788 :7837 ،بدی ترتیب ،موضوع علاوم
انسانى به طور اعم و علوم سیاسی به طور اخص ،برخالف علوم طبیعى ،کن هاا
انسانى است که ریوند وایقى با اراده و آگااهى انساانى دارناد و یکاى از گاامهاا
ضرور در حوزه علوم سیاسی ،تبیی ابعااد «باومی سااز علاوم سیاسای» اسات.
(ساجدی )7831 ،با ای تفاسیر ،شناخت مفهوم سیاست برای نظام های ملی حاایز
اهمیت است و یکی از دغدغه های آموزش عالی و مجام علمی در ایران محسوب
می گردد .یکای از اندیشامندانی کاه تبیای آراا و اندیشاه هایشاان مای تواناد در
خصوص مسایل سیاست ،به ما کمک نماید ،اندیشه های امام خمینای (ره) در بااب
است.
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باید اهعان کرد ،رس از سایدجمال الادی اسادآبادی و آیات ام محمدحسای

نایینی ،ررتالش تری عالم و مجتهد دینای در عرصاه باومی ساازی مفااهیم مادرن
سیاسی به منظور تولید دان

بومی سیاسی ،امام خمینی (ره) است .ایشاان بار رایاه

اجتهاد دینی ،بدون اینکه صورت مفاهیم مدرن سیاسی را تغییر دهد ،مفااهیم مادرن
سیاسی را با محتوای دینی عرضه کرده است( .شیرودی )278 :7837 ،در ای مسیر،
سوال اصلی ای مقاله عبارت است ازاینکه؛ مفهوم سیاست و شاخص های سیاست
بومی در دیدگاه امام خمینی (ره) یست؟ و راه های تحصیل باه آن کادام اسات؟
مرج اساسی ای رژوه  ،مجموعه آاار اماام مای باشاد کاه باا روش اکتشاافی و
تحلیلی به سواالت رژوه

راس خواهد داده شد.

چارچوب مفهومی
واژه علم در مفهوم کلی خود ،بر هر نوع آگااهی نسابت باه اشایاا ،ردیاده هاا،
روابط و غیره ،اطالق میشود ،اعم از اینکه مربوط به حوزه مادی و طبیعی باشاد و
یا مربوط به علوم معنا و ماوراا الطبیعه .برای اساس علم بشر شامل مجموعه ای از
آگاهی ها ،دان

ها و معلومااتی اسات کاه انساان توانساته از طریاق روش هاای

گوناگون تا به امروز نسبت به دنیای مادی و عالم معنا ،دست ریدا نماید .در مجموع
معرفت و دان

بشری ترکیبی از معارف گوناگون است که در یک دسته بندی کلی

می توان آن را به سه دسته تقسیم بندی نماود :الاف) حاوزه علاوم الهای و مااوراا
الطبیعه ب) حوزه علوم انسانی و اجتماعی ج) حوزه علوم ماادی و طبیعای .شاایان
توجه است که دان

بشری در ای حوزه ها مرهون به کارگیری ابزار و روش های

علمی گوناگون بوده است .از مفهوم علم به طور خاص ،معنای خاصای نیاز مطارح
می شود و آن به معنای ساینس () Scienceاست که از ریشه التینی «ساینتیا» گرفتاه
شده است و معموالً مقصود از ای مفهوم علم متناظر به آن بخشی از دان

بشاری

است که از طریق روش های تجربی حاصل شده است و قواعد علوم تجربی بار آن
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حاکم است .در هر صورت علم را به هر معناای کاه در نظار بگیاریم؛علم و روش
علمی معموالً در کنار هم مطرح می شوند ،که در خصوص روش علمی مای تاوان
گفت:روش علمی فرایند توصیف کسب دان

است که می تواند مبتنی بار تجرباه،

عقل و یا ترکیبی از هر دو باشد.فارغ از تعریف علم ،روش علمی مای تواناد بارای
برخی از علوم همانند و یکسان باشد (دادگر .)7831 ،با توجاه باه تعریاف علام و
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حوزه های گوناگون معرفتی در دان

بشری ،بخشی از معارف نازد انساان هاا باه

حوزه علوم انسانی تعبیر می گردد؛ که دارای قلمرو و حیطه ،شناختی خاص اسات؛
که شامل معلوماتی است که خصلت ها ،ویژگی ها ،فعالیت هاا و رفتارهاای انساان
مربوط است؛ که در ای حوزه آگااهی و معلوماات مرباوط باه هریاک از ماوارد و
ردیده های انسانی می تواند موضوع یکی از رشته های مختلف علوم انسانی باشاد.
(اکبری )23-81 :7837 ،اهمیت بومی سازی علوم انسانی و معضل کاربردی کاردن
و انطباق دادن علوم انسانی با نیازهای کشور از جمله مهم تاری مشاکالت جامعاه
علمی به شمار می رود .علوم انسانی جهت دهناده و گشااینده مسایرهای جدیادی
برای جامعه است .با لحاظ ای واقعیت باید گفت که اگار علاوم انساانی ،اساالمی
گردد و با ما علوم انسانی -اسالمی روبرو شویم زمینه تحاوالت مثبات گساترده ای
فراهم می آید .واقعیت آن است که علوم انسانی اسالمی ،با ایجاد تغییار در نگارش
ها و باورها ،جامعه را به سوی توسعه و تعالی ری

می راند .در جهان امروز علاوم

انسانی به عنوان علوم اصلی شناخته می شود .مطابق ای نگرش علاوم انساانی ،باه
عنوان علومی دارای مبانی مشخص و جهت دهنده به جامعه ،نگریسته می شود .باه
همی دلیل در جوام غربی در زمینه علاوم انساانی سارمایه گاذاری هاای زیاادی
صورت می گیرد و تالش می شود تا رویایی در دوران میانه اسالمی در میان اصالی
تری تولید کنندگان دان

و علوم قارار داشاتند .اماا اکناون تولیاد علام در علاوم

مختلف ،به ویژه در علوم انسانی ،در جوام علمی غرب اتفاق می افتد .ایا مساأله
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال سوم
شماره هشتم
تابستان 9315

نیاز به بررسی ،آسیب شناسی دقیق و مناسب دارد .در توضیح دیگار قابلیات هاای
علوم انسانی بایاد گفات کاه ایا علاوم منااب فرهنگای مناسابی را جهات خلاق
رویکردهای تازه به انسان و اجتماع ایجاد می کنند و ظرفیت های بالقوه عظیمای را
فراهم می آورند .بنابرای الزم است که ای ظرفیت ها در جامعه احیاا شود و به آن
شکل مناسب داده شود .مسایل برآمده از علوم انسانی ،در بسیاری از موارد ،گویاای
مسایلی بنیادی هستند و می توان آنها را ریشه علوم و دان

های مختلاف دانسات.

با لحاظ ای واقعیت باید گفت هم نان که استحکام ریشه باعث رشد شاخ و برگ
ها خواهد شد ،ررداخت به علوم انسانی نیز استحکام دیگر دان

های بشاری را در

ری خواهد داشت( .روریانی )7837 ،به زبان دیگر رشد علوم انسانی مسیر ریشارفت
و ترقی جامعه ،و دیگر علوم را ،هموار خواهد نمود .برای بازنگری و ایجاد تحاول
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در علوم انسانی در گام نخست باید اقدام باه نقاد وضاعیت علاوم انساانی موجاود

نماییم .البته ای مسأله به معنای آن نیست که علوم انسانی فعلی ،به طور کامل ،کنار
گذاشته شود .در راستای اصالح علوم انسانی موجاود بایاد خالهاای تئوریاک ،باه
لحاظ مبنایی ،در علوم انسانی روش شود .هم نی الزم اسات نسابت باه آسایب
های علوم انسانی آگاهی و شناخت الزم به دسات آیاد .طبعااً رخاداد ایا مساأله
احتیاج به مفاهمه ای جدی دارد و باید در ایا راساتا ،اقادام باه برراایی جلساات
مختلف علمی نمود .برگزاری نشست های علمی در ارتباط با جایگاه علوم انساانی
و مبانی و بنیان های آن سبب خواهد شد تا مشکالت موجود در شناخت ای سان
از علوم مرتف شود .باید توجه داشت که علوم انسانی غارب بارای حال مساایل و
مشکالت جوام غربی ردید آمد .طبعاً ای علوم با جامعه ،عقاید ،باورها ،فرهنگ و
سیاست جوام غربی تناسب دارد .طی دوره های مختلف عالمان غربای باا نظریاه
رردازی های مناسب سعی در گره گشایی از مسایل مبتال باه جامعاه خاود نمودناد.
بنابرای باید با اتخاه رویکرد مناسب و توجه باه ارزش هاا ،نگارش هاا و فرهناگ
حاکم بر جامعه اسالمی ،علوم انسانی را سامان دهی نمود .به عبارت دیگر ،از آنجاا
که علوم انسانی تعیای کنناده حرکات جامعاه اسات بایاد متناساب باا فرهناگ و
ارزشهای جامعه شکل بگیرد .با لحاظ ای واقعیت است که می تاوان فهمیاد ارا
مسأله تحول و بومی سازی علوم انسانی از نی اهمیتای برخاوردار اسات و بایاد
مورد توجه عالمان و اندیشمندان قرار گیرد .تنها هیل توجهی از ای دست است که
جامعه در مسیر تعالی و ریشرفت قرار خواهد گرفت .یکی از اصلی تری ملزوماات
رخداد نی اتفاقی ،اهمیت دادن به علوم انسانی در سطح ملای اسات .از ایا رو،
باید علوم انسانی را برتر از علوم ریاضی و تجربی دانست و ایا نگااه را باه بدناه
علمی کشور منتقل کرد .بومی سازی علاوم انساانی ،بای
شناخت مشکالت کشور از منظر دانشی و کوش

از هار یاز ،باه معنای

جهت مرتف کردن آنها از طریاق

بازسازی ای علوم به شیوه ای متناسب با فرهنگ و ارزش هاای حااکم بار جامعاه

دانش سیاسی در
منظومه فکرا
امام خمینی(ره)
( 33تا )77

اسالمی است( .همان)
علم بومی و سیاست مستخرج آن
امام خمینی (ره) به لحاظ اندیشهای و فکری ،دارای نگرشی حکمی ا عرفانی و
دینی است .بنابرای  ،معنویت و ارزشهای معنوی و اخالق متعالی و انساان شادن،
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برای او از مسایل اساسی حیات و زندگانی انسان است .او باا اعتقااد باه توحیاد و
عدل وجودی ،همه یز را در سایه ای اعتقاد خوی

و در راستای انسانساازی در

سایه توحید تفسیر میکند( .جمشیدی )5: 7833 ،باور اماام باه جامعیات اساالم و
رهاییبخشی آن ،ارتباط تنگاتنگ زنادگی در دنیاا و آخارت را نشاان مایدهاد .از
ای رو ،اسالم برنامه جاام شادن انساان در عرصاه فاردی و اجتمااعی ،دنیاایی و
اخروی است .بنابرای  ،سیاست در مت اسالم است و اسالم با همه ابعاادش ،دینای
سیاسی و اجتماعی است و سیاست مطرح در آن ،سیاستی ارزشی و معناوی اسات؛
ون هدف اسالم ،ساخت انسان در همه ابعاد وجودیاش است .به همی دلیل امام
خمینی (ره) توجه و عنایت خاصی به مفهوم سیاست و ادراک صاحیح آن دارد .در
مجموعه  22جلدی صحیفه امام ،سیاست به صورت مجرد 533 ،بار و با مشاتقات
 111بار تکرار شده است.
نگرش امام خمینی (ره) به مفهوم و معناای سیاسات ،مارتبط باا نگارش او باه
مسایلی ون شناخت هستی و انسان ،ابعاد وجاودی او ،ضارورت راهیاابیاش باه
سوی سعادت راستی و حقیقی از طریق تهذیب ،سلوک ،تزکیه ،ضارورت تعلایم و
تربیت ،ارتباط کلی انسان با جهان هستی ،بهویژه با انسانهای دیگر ،برخاورداری او
از یک سرنوشت مشترک جمعی و در نتیجه ،بروز و ظهور سیاست در بی انسانهاا
و در مدینه یا جامعه بشری است .بنابرای در نگارش اماام خمینای (ره) ،سیاسات
همان« :راه بردن جامعه به موازی عقل و عادل و انصااف »اسات( .صاحیفه اماام،
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال سوم
شماره هشتم
تابستان 9315

ج )115 :781 ،27از ای منظر ،در گستردهتری معنا ،سیاست عبارت اسات از اداره
امور عمومی جوام بشری یا به بیانی دیگر ،امور سیاسای و تعیای جهات مساایل
سیاسی کشور با شرکت تمام افراد جامعه ،برای بهرهمندی از حقوق حقاه خاود .در
ای بیان ،سیاست بهمنزله مدیریت و تدبیر عماومی و اجتمااعی یاا دانا

تادبیر و

اداره کردن در نظر گرفته شده و محدوده سیاسات ،مساایل کشاور و اماور عماومی
است .به طور کلی ،مجریان سیاست تمام افراد جامعه هستند یا حاداقل تماام افاراد
جامعه ،در ای امر ،یعنی مدیریت و تدبیر عمومی ،مشارکت دارند .امام خمینی (ره)
در جایی دیگر ،به بیان مصاادیق و اهاداف ایا تادبیر اشااره دارد .در ایا نگااه،
سیاست عبارت است از:
«اجرای قوانی بر معیار قساط و عادل و جلاوگیری از ساتمگری و حکومات
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جایرانه و بساط عادالت فاردی و اجتمااعی و منا از فسااد و فحشاا و اناواع

کجرویها[ ،تأمی و حفظ] آزادی بر معیار عقل و عدل و استقالل و خودکفایی
و جلوگیری از استعمار و استثمار و استعباد و حدود و قصاص و تعزیارات بار
میزان عدل ،برای جلوگیری از فساد و تباهی یک جامعه ،و سیاست و راه باردن
جامعه به موازی عقل و عدل و انصاف( «.همان ،ج)115 :27

از دید امام خمینی (ره) ،مبنا و اسااس سیاسات را دو یاز تشاکیل مایدهاد:
 .7عدالت؛  .2عقل و تمام مصادیق ،روشها ،برنامهها و نتاایج سیاسات در عرصاه
ادراک و عمل ،بر نی مبنایی مهم استوار مایگاردد .بناابرای  ،هر ناد در اسااس
سیاست ،روابط و مناسبات خاص و تدبیر امور جامعه است ،ولی در تبیای اماام از
سیاست ،آنچه حایز اهمیت است ،ای اسات کاه :اوالً ایا مناسابات و تادابیر اماور
جامعه ،دارای دو معیار و مبنای روش  ،یعنی عقل و عدل است .اانیاً هادف اصالی آنهاا
جلوگیری از ریدای

مفسده و خروج از دایره فطرت انسانی است .بر همی اساس،

او در تعریفی دیگر از سیاست ،در عی اینکه آن را بهمثاباه دانا

یاا هنار یاا فا

بررسی روابط و مناسبات خااص در نظار مایگیارد ،باه هادف اساسای آن ،یعنای
جلوگیری از مفاسد و به عبارت دیگر ،رعایت مصالح توجه دارد و میفرماید:
«مگر سیاست ی است؟ روابط ما بی حاکم و ملت ،روابط ماا بای حااکم باا
سایر حکومتها ا عرض میکنم که ا جلوگیری از مفاسدی کاه هسات ،هماه
اینها سیاساتی است که هست( ».همان ،ج)221 :8

ای تعریف از سیاست به مثابه یک هنر یا دان

یا معرفت ،به جهتگیری اصلی

آن ،یعنی جلوگیری از مفاسد یا به عبارت دیگر ،رعایات و تحقاق مصاالح ،توجاه
دارد .ای است که میبینیم امام خمینی (ره) به جهتگیری و ارزشی بودن سیاست،
توجه بسزایی دارد .بنابرای سیاست یک علم ،هنر ،معرفات ،فعال ،کان

یاا یاک

دانش سیاسی در

مفهوم و لفظ خنثی نیست که صرفاً بیانگر تدبیر کردن یا اداره کردن و مادیریت و...

منظومه فکرا

باشد ،بلکه دارای جهت گیری مشخصای اسات و جهاتگیاری آن نیاز باه سامت

امام خمینی(ره)

سعادت میباشد .در نتیجه ،از منظر امام خمینی (ره):


سیاست مفهومی است که بر کن



سیاست تدبیر کردن یا اداره مدبرانه امور عمومی است،



سیاست دارای جهتگیری و سمتگیری مشخصی است،



جهتگیری و سمتگیری سیاست ،متوجه کمال و سعادت انسان است.

و دان

مرتبط با آن کن

( 33تا )77

داللت دارد،

ایشان در جایی دیگر ،ای موضوع را به وضوح مورد بررسی قرار میدهد:
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«سیاست ای است که جامعه را هدایت کند و راه ببرد ،تمام مصاالح جامعاه را
در نظر بگیرد و تمام ابعاد انسان و جامعه را در نظار بگیارد و اینهاا را هادایت
کند به طرف آن یزی که صالحشان هست ،صالح ملت هست ،صاالح افاراد
هست و ای مختص به انبیاست؛ دیگران ای سیاست را نمیتوانند اداره کنناد».
(همان ،ج)182 :78

روش های تحصیل دانش سیاسی
روش برهانی

از دیدگاه امام خمینی ،عقل به عنوان برجسته تری خصلت او ،وسایله ادراک و
معقوالت و ابزار فهم حقایق و رسیدن انسان باه حقاایق اماور اسات .او در تفسایر
سوره حمد می نویسد:
«فلسفه وسیله است خودش مطلوب نیست ،وسیله است برای اینکه شما مسایل
را ،معارف را با برهاان باه عقلتاان برساانید ،هنارش همای قادر اسات"راای
استداللیان وبی بود" مقصود همی است که وب است رای اوبی اسات».
(تفسیر سوره حمد)778 : 7811 ،

بنابرای استدالل عقالنی ،استداللی حایز اهمیت در زندگی ناوع انساان اسات و
ه بسا انسان بتواند با به کار گیری آن به سعادت و حقیقت راه یابد.
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال سوم
شماره هشتم
تابستان 9315

روش فقهی یا شریعت نامه ای

از آن جایی که در نگرش امام خمینی ،وحی اساس شرع و شریعت اسات "لکل
جعلنا منکم شرعه و منهاجا" ما برای هریک از شما ملتها ،شاریعت و طریقاه ای مقارر
داشتیم( .مایده )5:رس فقه ،دان

شریعت یا طریقه زندگی و کن

عملی اسات .در

نگاه امام فقه یعنی «قانون المعاش و المعاد» (جواهر االصول ،ج 75: ،7و االجتهاد و
التقلید )72: ،همانطور که از معنای لغوی آن به دست می آید راهی اسات روشا و
آشکار و مبی که مایه حیات است از ای روی توانایی جواب دادن به تمام مساایل
حیات و زندگانی انسان را دارد .امام در مورد اهمیت و جامعیات ایا روش و نیاز
سایر روش های نقلی ون روش جدلی و غیره می فرماید:
«هیچ موضوع حیاتی نیست که اسالم تکلیفی برای آن مقارر نداشاته و حکمای
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در باره آن نداده باشد( ».صحیفه امام ،ج)35: 1

البته روش فقهی مورد نظر امام ،اجتهاد جواهری یا فقه سنتی است یعنای هماان
روش حاکم و رایج در حوزه های علمیه و میان مراج دینی ،فقیهان و مجتهدان که
در استنباط احکام دی به کار می برند .روشی که نمایندگان بارز آن شای مرتضای
انصاری صاحب المکاسب و محمد حس نجفی صاحب جواهر الکالم هستند ولای
امام بر ودو نق

و تاایر عنصر اساسی زمان و مکان یعنی مقتضیات زمانی و مکاانی

در آن تاکید دارد .که آن را از حالت سکون به حالت رویا و رشد یاا بناده و بالناده
میسازد.
روش جدلی

بسیاری از بحث های امام خمینی در حوزه مسایل سیاسی اجتمااعی و عقیادتی
به وسیله شیوه های کالمی بیان شده است .به عنوان مثال اماام در بحاث از والیات
فقیه می فرماید:
«والیت فقیه از موضوعاتی است که تصور آنهاا موجاب تصادیق مای شاود و
ندان به برهان احتیاج ندارد( ».صحیفه امام ،همان)3:

همانگونه که مالحظه می شود ،ای نحوه بحث که می توان آن را ناوعی جادل
یا قیاس جدلی نامید از ارکان دان

کالم است و مبتنی بر فرض رذیرش و تصادیق

تصوراتی است که روش رژوه

و اندیشه ها در جهت به کاار باردن اساتداللها و

براهی عقلی و نقلی برای توجیه ایا روش در بسایاری از آااار اماام باه صاورت
بارزی وجود دارد ،به گونه ای که می توان او را از متکلمان برجسته دوران معاصار
و حتی از احیا گران کالم دینی ،دانست .دفاع از ای تصاورات مفاروض ،اقادام در
جهت اابات آنها می باشد (جمشیدی )711 :7831 ،در شیوه جدلی کالمای معماوال

دانش سیاسی در

دو نوع استدالل یا برهان مورد توجه قرار می گیرد که عبارتناد از :باراهی عقلای و

منظومه فکرا

براهی نقلی .ولی موضاوع ماورد بحاث را عقایاد و معاارف اعتقاادی ،سیاسای و

امام خمینی(ره)
( 33تا )77

اجتماعی ون توحید ،عدل ،امامت و رهبری جامعه تشکیل می دهاد .البتاه شایوه
کالمی عالوه بر جدلی استداللی و برهانی نیز می باشاد .بناا بار ایا روش جادلی
نوعی روش اندیشه و بحث است که درکالم بیشتر رایاج اسات و اماام خمینای در
بسیاری از رژوهشهای خود ای روش را به کار برده است.
45

روش شهودی

از آنجایی که از دیدگاه امام خمینی ،قلب یا دل به عنوان مرکز عواطف ،ایمان و
باور انسان نقا

اساسای در سااخت او دارد.؛ بناابر ایا از منااب اصالی معرفات

می باشد و انسان از طریق تهذیب نفس و سیر و سلوک نفسانی می تواند به حقاایق
آن راه یابد ه وجدان هوقی است که می تواند انسان را به مراتاب بااالتر از ادراک
عقالنی برساند و ای مرحله باالتر از مرحله ادراک عقالنی است  .لذا بعد از اشااره
به وبی بودن استدالل ،می فرمایند:
آنکه انسان را می تواند راه ببرد ،انسان حقیقتا می تواند راه برود عباارت اسات
از آن رایی است "با آن" جلوه خود را ببیند ،عبارت از آن ایمانی اسات کاه در
قلب وارد می شود ،و وجدان هوقی است که انسان می کند ،و ایماان مای آورد
ای هم یک مرتبه است و مرتبه باالتر هام دارد (تفسایر ساوره حماد ،ریشای
)772:

در نگاه عارف ،برای انسان صراط مطارح اسات کاه بایاد ان را بییمایاد و ایا
ریمودن در قالب طی منازل و سیر و سلوک صورت می گیرد که حاصل آن رسایدن
به نوعی آگاهی شهودی یا هوقی است لذا خاود یاک روش تااملی و هوقای بارای
رسیدن به معرفت تلقی می گردد .معرفتی که یقینی تر از معرفت استداللی و برهانی
است .البته عرفان نظری به تفسیر هستی-نظیر فلسفه -می رردازد ولی در ایا کاار
مبادی و اصول به اصطالح کشفی را مایه استدالل قرار می دهد و آنگااه آنهاا را باا
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال سوم
شماره هشتم
تابستان 9315

زبان عقل توضیح می دهد  .در واق آنها را برای بشر توجیه می کند یعنی هر آنچاه
را که با دیده دل و با تمام وجودش کشف یا شهود کرده است با زباان عقال شارح
می دهد  .رس روش عرفانی یا شهودی روش سلوک و کشف است.
روش تاریخی

ای روش نیز گه گاه در برخی از بررسی ها مورد توجه امام خمینی قرار گرفتاه
است به ویژه که تاری از منظر ایشان عبرت و وسیله بیداری است ،لذا تجربه آموز
و رند آموز می باشد
روش تفسیری
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ای روش را می توان ترکیبی از روشهای ند گانه مطرح شده است .نمونه ای

روش را می توان درتفسیر سوره حمد یا در آااری که به عنوان شارح بار احادیاث
نگاشته شده است نظیره شرح هل حدیث یا شارح حادیث جناود عقال و جهال
مشاهده کرد .در واق می توان گفت که در ایا روش محاور اساسای بحاث اماام
وحی و کالم معصوم است که یقینی تری نوع معرفت را در بر دارناد( .جمشایدی،
)711 :7831
محتوای دانش سیاسی بومی
سیاست توحیدی

توحید در اندیشه سیاسی امام بر مبنای وحدت در کثارت و کثارت در وحادت
استوار است .خداباوری در زندگی سیاسی به معنای حرکت در مسیر سنّت ،قاوانی
و نظام اکمل و عادالنه هساتی اسات؛ بااور باه همااهنگی مااده و معناا ،اخاالق و
سیاست ،تکوی و تشری  ،دنیا و آخرت ،حاکمیت الهی و مردمی ،و حرکت تکاملی
و سیر الهی داشت انسان .اندیشه سیاسی «در تمام جهان هستی و دار تحقاق ،فاعال
مستقل بجز خدای تعالی نیست ...دیگر موجودات ...ربط محضاند ...صفات ،آاار و
افعالشان نیز مستقل نیست( ».تقریرات فلسفه ،ج )711: ،2از ای رو ،حاکمیت مطلق
از آن خداست .در اندیشه سیاسی توحیدمدار امام ،نظام هستی احس  ،عدالتمحور
و هدفمند میباشد و عبث آفریده نشده است .بر همای اسااس ،هادف از تأسایس
حکومت اسالمی اقامه عدل و برقاراری نظاام عادالناه اسات (رک  :اماام خمینای،
حکومت اسالمی / 11: ،صحیفه امام ،ریشی  ،ج711 :73؛ ج 87 :3؛ ج )733 :1
دانش سیاسی در

مستخرج از منابع اسالمی

با توجه به حجم عظیمى از احکام اجتماعى و اهداف سیاساى  -دیناى اساالم،

منظومه فکرا
امام خمینی(ره)
( 33تا )77

مىتوان هدفگیر اصلى ای دی مقدّس را شناخت .امام خمینى (ره) در ای بااره
مىفرماید« :اسالم دی سیاست است ،با تمام شائونى کاه سیاسات دارد .ایا نکتاه
برا هر کسى که کمتری تدبّر در احکام حکومتى ،سیاسى ،اجتماعى و اقتصاد
اسالم بکند ،آشکار مىگردد .رس هر که را گمان بر او برود که دی از سیاست جدا
است ،نه دی را شناخته و نه سیاست (صحیفه امام ،ریشی  ،ج  )211 :7باا مارور
کوتاه بر قوانی اسالمى و آیات قرآن ،روش مىگردد که اسالم دینى جاام و هماه
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سونگر است که تمام ابعاد زندگى انسان (فرد  ،اجتماعى ،دنیایى ،اخرو  ،ماد و
معنو ) را در نظر گرفته است و همان گونه که مردم را به عباادت و یکتاا ررساتى،
دعوت نماوده و دارا دساتورات اخالقاى و خودسااز فارد اسات؛ احکاام و
دستوراتى در مورد مسایل حکومتى ،سیاساى ،اقتصااد  ،اجتمااعى ،قضاایى ،اماور
مربوط به اداره صحیح جامعه ،روابط بی الملل و ...دارا مىباشد .بدیهى است اجرا
نی احکام و دستوراتى ،بدون قدرت اجرایى ،امکانرذیر نیست .به عباارت دیگار
آموزهها سیاسى و اجتمااعى دیا لزوما ًا حکومات دیناى را نیاز باه دنباال دارد.
حکومت دینى -به معنا صحیح آن حکومتى است که جامعه را بر اسااس قاوانی
الهى اداره کند و زمینهها رشد استعدادها و امکان رسایدن انساانهاا باه کماال و
ایجاد جامعها بری  ،صالح و شایسته را بارا ماردم آمااده ساازد و باا فساادها
اخالقى ،اجتماعى و ...مبارزه

کند.

تقویت اسالم سیاسی

قبل از امام خمینی (ره) در ری لغو خالفت توسط ایادیولوژی کمالیسام و جادا
کردن دی و روحانیت از سیاست در ایدیولوژی ناسیونالیساتی رهلاوی ،سیاسات و
حکومت از یک طرف به حوزه عقل بشری و اندیشه های وارداتی از غارب مادرن
محدود شده بود و از طرف دیگر دی به حوزه اجتماعی و مسایل فقهی غیر سیاسی
محدود شده بود .ای ایدیولوژی هاای وارداتای اساساا دیا را مرباوط باه حاوزه
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال سوم
شماره هشتم
تابستان 9315

خصوصی کرده بودند .اما امام ای گفتمان غرب زده را شکسته و با بنیاان گذاشات
سیاست بر رایه دی و وارد کردن حوزه های جدید به عرصه سیاست ،از یک طرف
سیاست و حکومت را از دایره تنگ نفساانیت و ایادیولوژی غربای نجاات داد و از
طرف دیگر دی را از حوزه خصوصی به حوزه سیاسی و اجتماعی وارد کارده و از
اسالم یک ایدیولوژی کامل حکومتی و سیاسی ارایه داد .امام خمینی تحاولی را کاه
در اندیشه شیعه از اخباریگری به اصولی گرایی ایجاد شده بود را کامل کارد شایعه
وظیفه علمای دی به امور حسبیه و فقهی تقلیل داده شده بود.و در زمان غیبت هار
گونه حکومتی را نامشارع مای دانساتند و بارای ایجااد عادالت ،میبایسات ،انتظاار
حکومت امام زمان را می کشیدند (داستانی بیرکای )883: 7837 ،در اندیشاه شایعه
حکومت وجهی سیاسی دارد و هم وجهی دینی و ای با تلقی فره ایازدی در ایاران
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باستان که مظهر هر دو قدرت\ سیاسی و دینی بود ،سازگاری داشت .و ون اتصال

به منب فیض الهی در وجود امام محصور و محدود بود حکومت اسالمی و ایجااد
عدالت روی زمی تا ظهور امام زمان امکان نداشت (کسروی )81 :7873 ،به همای
دلیل علما از دخالت در کار سیاست خود را من کرده و سیاسات تقیاه را در رای
گرفتند .اولی کسی که بر اساس آیات و احادیث حق حکومت بعد از اماماان را باه
والیت فقیه داد مال احمد نراقی بود .امام خمینی خود ریشینه بحاث را باه نراقای و
نایینی ربط می دهد به طوری که نقل کرده اند مرحوم کاشف الغطا نیاز بسایاری از
مطالب را فرموده اند .اما امام خمینی (ره) اسالم سنتی شیعه را دگرگاون کارد و باا
ایده والیت فقیه مشروعیت دخالت فقها را در سیاست و بنیاد گذاشت سیاسات بار
دی  ،اسالم سیاسی را بوجود آورد.
ساختار سیاست بومی
از نظر امام خمینی (ره) سیاست تابعی از فقه اساالمی اسات کاه باا تاکیاد بار
نصوص دینی و مناب

هار گانه توسط مجتهدی استنباط می شود .اساتنبط احکاام

سیاسی توسط مجتهدی در خالا اتفاق نمی افتد ،بلکه از تصادم نصوص اسالمی با
عمل ،ایجاد می شود (یوسفی فخار )211 :7833 ،ایا ناوع از تصاادم الازام هاای
خاصی را برای فقیهان بوجود می آورد و در ای صورت مجتهدی برای رف تصادم
نصوص دینی و عمل ،به اره جویی می افتند .فرآیند همییونادی بای نصاوص و
عمل را اجتهاد می گویند در ای بی امام خمینی (ره) کوشیده است که باا اساتفاده
از ادله عقلی و نصوص اسالمی و بخصوص از رویه سنت ریامبر و ایمه معصاومی
و همچنی از روش و سیره جامعه صدر اسالم (شیوه تاریخی) جامعه ای شرعی بر
ت سیاست بیوشد و به تعریف سیاست منطبق بر ارزشهای اساالمی و سان اصایل

دانش سیاسی در
منظومه فکرا

انسانی اقدام می نماید .از نظر امام خمینی (ره) انسان دارایی دو بعد مادی و معنوی

امام خمینی(ره)

است و هدف از بعثت انبیاا آن است که بتواند با رشد ایا دو جنباه ،انساان را باه

( 33تا )77

سعادت دنیوی و اخروی راهنمایی نمایاد وی باا توجاه باه همای انساان شناسای
تعریف خود را از سیاست عرضه می دارد که مستند به نصوص دینی اسات .بارای
تقری به هه می توان عناصرو ترکیباتی را که منبعث از ایا اندیشاه اسات را باه
شرح هیل برشمرد.
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تجمیع آرمانگرایی و واقعگرایی

حضرت امام هم معتقد به آرمانها باودهاناد و هام نگااه باه واقعیاات داشاتند.
حکومت اسالمی حکومتی است برای همه مستضعفی  .وظیفه ما آن است که اسالم
را بی همه مستضعفی و همه مردم جهان تبلیغ کنیم .ای آرمانی جهانشمول است,
اما در عی حال باید به امکانات هم توجه کرد .امکاناات ماا محادود اسات .فعاالً
ممک است توانایی صدور انقالب را به شکل کامل نداشته باشایم .محادودیت ماا
ای است که باید مرزهای دولت -ملت را بیذیریم .به هر حال ما همسایگانی داریم
و روابطی باید داشته باشیم .اینها واقعیات روابط بی الملل است .حضرت اماام ایا
واقعیات را هم رذیرفتند و بنابرای در روابط بی الملل هام واقا گارا بودناد و هام
آرمانگرا .یکی از عبارتهای وصیتنامه نی است :فریااد قهرماناناه ملاتهاا بار
سردمداران ستمریشه در طول تاری الی ابد( .صحیفه امام ،ریشی  ،ج )111 :27یعنی
ریام اسالم ،ریام قرآن و ریام حکومت اسالمی است .زمان و مکان نمیشناسد .یاا در
جایی دیگر میفرماید :وصیتناماه سیاسای -الهای اینجاناب اختصااص باه ملات
عظیمالشان ایران ندارد ،بلکه توصیه به جمی ملل اسالمی و مظلومان جهاان از هار
ملت و مذهب است .یعنی ریام عام و جهان شمول است( .همان)838 ،
برقراری ارتباط وثیق ایدئولوژی با مظاهر تمدن

حضرت امام دیدی عارفاناه و جما کنناده بای متناقضاات داشاتند ,البتاه اگار
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال سوم
شماره هشتم
تابستان 9315

متناقض باشند که نیستند .یعنی آن یزهایی که در ظاهر متناقض به نظر مایرساند،
ناسازهاند و محالنما هستند ،اما در واق تناقضی بی آنها نیسات .مظااهر تمادن باا
اسالم جم میشود .ما باید به سراغ تمدن برویم ،از تمدن غرب نباید وحشت کرد.
باید تمدن غرب را گرفت و هم نهادی بی تمدن غربی و تمدن اسالمی ایجاد کارد.
از جمله توطئههایی که حضرت امام نسبت به آن هشدار میدهند ,ای شابهه اسات
که میگوید اسالم دینی ارتجاعی است و با هار ناوآوری و مظااهر تمادن مخاالف
است .ایشان میفرمایند:
اینان می خواهند نای جلاوه بدهناد کاه روحاانیون و علماا مایخواهناد باا
هاررایان سفر کنند ,یعنی سوار هواریما نشوند ,در حالی که ای طاور نیسات،
ما مظاهر تمدن غرب را میگیریم( .همان)
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در نامه مشهوری که حضرت امام به آیتام غدیری نوشتهاند ,فرمودناد... :اگار

نی باشد که شما می فرمایید ,نی توهم خواهد شد که اسالم با تمدن ناساازگار
است ,در حالی که اسالم با تمدن ,با تمدن غربی ,با مظااهر تمادن ساازگار اسات,
بعضی از مظاهر تمدن غربی خوب است( .همان)757 ،
جامعیت اسالم و آموزه های منبعث از آن

اسالم دی جامعی است که برای تمامی وجوه زندگی انسان برنامه دارد .اساالم
تنها در وجوه سیاسی و اجتمااعی خالصاه نمای گاردد و هام خاوی

را تنهاا باه

عبادیات و امور اخالقی خالصه نکرده است .امام ،بویژه با توجه باه شارایط زماناه
خوی  ،که روحانیون را از ررداخت به سیاست من نموده و اسالم را فاقد قاوانینی
برای زندگی سیاسی و اجتماعی قلمداد می نمودناد ساعی در رد ایا خدشاه مای
نمایند و می گوید:
مذهب اسالم همزمان با اینکه به انساان ماىگویاد کاه خادا را عباادت کا و
گونه عبادت ک ؛ به او مىگوید گونه زندگى ک و روابط خود را باا ساایر
انسانها باید گونه تنظیم کنى ،و حتى جامعاه اساالمى باا ساایر جواما بایاد
گونه روابطى را برقرار نماید (صحیفه امام ،ج)833: 5

از نظر وی اسالم دی سیاست است و در احکام آن ری

از امور عبادی به امور

سیاسی و اجتماعی رداخته شده است (همان) حتی به اعتقاد ایشان می توان گفت
احکام عبادی آن مانند نمارهای جمعه ،جماعت و اعیاد و فریشاه حاج ،در جهات
اصالح و اداره امور جتماعی قرار دارد.
رستگاری دوساحتی

غایت دان

و کن

دانش سیاسی در

سیاسی و هدف مشترک اخالق و سیاست مسائله ساعادت

منظومه فکرا

است .سعادت از نظر امام ،با تعدیل عقل نظری و عملی حاصل می شود .از ای رو

امام خمینی(ره)

اگر هر عقیده و عملی در هر حوزه ای که باشد و دسترسای انساان را باه ساعادت

( 33تا )77

نزدیکتر سازد مطلوب شمرده می شود امام در ای زمینه می فرماید:
«جامعه ها از انسان ها تشکیل شده است که دارای بعد معنوی و روح عرفاانی
است و اسالم در کنار مقررات اجتماعی و اقتصادی و غیره ...به تربیات انساان
بر اساس ایمان به خدا تکیه می کند و در هدایت جامعه بیشتر از ای بعد برای
هدایت انسان به طرف تعالی و سعادت عمل می کند( ».صحیه امام ،ج )731: 1
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عدالت

هدف اساسی از برقراری حکومت تحقق عدالت در جامعه است که در تشاکیل
حکومت ،تعیی غایات آن و نیز ویژگیهای حاکم بر آن نق

تعیی کنندهای دارد:

«و انبیا اینکه دنبال ای بودند که یک حکومت عدلی در دنیا متحقق کنند بارای
ای است حکومت عدل اگر باشد ،حکومتی باشاد باا انگیازه الهای یاا انگیازه
اخالق و ارزشهای معنوی انسانی ،یک همچون حکومتی اگر تحقاق ریادا کناد
جامعه را مهار می کند و تا حد زیادی اصالح می کند و اگار حکومات هاا باه
دست جباران باشد ،بدست منحرفان باشد به دست اشخاصی باشد کاه ارزشاها
را آمال نفسانی خودشان می دانند .تا ای حکومت ها برقرار هستند بشریت رو
به انحطاط است( ».صحیفه امام ،ج)711: 71

شاخص های دانش سیاسی بومی
اجتهادی و استداللی بودن

اجتهاد دستگاه تولید فکری مربوط به زنادگی فاردی و جمعای ،باا محادودیت
نصوص دینی معتبر است .تعالیم آموزه ها و دان

دینای در بادو امار باه دو دساته

نظری و عملی تقسیم می شود .اجتهاد بیشاتر در دو قسام کااربرد دارد و از طریاق
ریوند نظام وار بی کتاب ،سنت ،عقل و اجماع ون دستگاهی به تولیاد و آفارین
گزاره ها و احکام و قواید زندگی و از جملاه زنادگی سیاسای مای راردازد .یعنای
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال سوم
شماره هشتم
تابستان 9315

اجتهاد نوعی فرآیند تولید فکر و اندیشه است کاه معطاوف باه عمال اسات .اماام
خمینی در یک جمله رابطه علم و عمل را به خوبی بیان فرمودند:
«علم فقه مقدمه عمل است .و آن شعبه از علم فقه ،که در سیاست مدن و تدبیر
منزل و تعمیر بالد و تنظیم عباد است نیز مقدمه آن اعمال است که آنها دخالت
تام و تمام در حصول توحید و معارف دارناد( ».شارح حادیث جناود عقال و
جهل)71: 7837 ،

عقلی و عقالیی بودن اجتهاد را میتوان در ند امر بنیاادی در معرفات فقهای،
جستوجو و ریگیری کرد:
 احکام و نصوص فقهی از شارع خردورز و حکیم صادر شده است و او نیاز44
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با توجه به قواعد ،از عقل برای تفهیم و تفاهم بهره میگیرد؛

 طرف خطاب و فهمنده ای نصوص نیز دارای مزیت عقال اسات و قواعادعقالیی را مراعات میکند؛
 در نصوص ،برای هر قضیه و رخداد جزیی ،نص و حکم مشخصی فرستادهنشده است ،بلکه با بیان زیربناهای فکری ،قوانی کلی و اصول بنیاادی  ،راه
برای فهم عقلی و استنباطهای اجتهادی گشوده شده است.
تکلیف گرایی

به طور کلی رفتار سیاسی یا معطوف به تکلیف هستند یاا معطاوف باه قادرت
(صحیفه امام ج  .)735 :27در رویکرد نخست ،اعتقاد ،اصل و اساس انجام وظیفه و
تکلیف مبتنی بر مکتب است و کسب قدرت فرع می باشد اما در نگرش دوم کسب
و گسترش قدرت محور و مادار رفتاار هاای سیاسای اسات .در دیادگاه نخسات،
شکست و ریروزی در درجه دوم اهمیت قرار دارد و مهم انجام تکلیف اسات ولای
در نگاه دوم ،نتیجه تصمیم و اقدام سیاسی در اولویت قرار دارد و رفتار سیاسای بار
مبنای آن تنظیم می شود .تکلیف گرایان رفتار هاای سیاسای را فراتار از محاسابات
علوم دقیقه می سنجند ،اما قدرت گرایان آنها را به صورت واقعگرایاناه و باا روش
علوم دقیقه محاسابه مای کنناد .تکلیاف گرایاان اساالمی رفتارشاان بار اجتهااد و
معیارهای مذهبی و در نظر گرفت مصلحت اسالم و مسلمی مبتنی است و در ایا
راستا ،نیز به تعلیم ،تربیت و آگاه کردن امت یا به عبارتی همفکر ساازی در جامعاه
مومنی معتقد هستند (توحدی )13: 7837 ،اما قدرت گرایان برای دستیابی به نتیجه
مطمئ تر رفتارشان را با تکیه بر واقعیات فرهنگای ،اعتقاادی ،سیاسای و خواسات
عمومی سازمان می دهند .تکلیف و ادای آن هر دو از نگاه امام دارای جایگاه واال و

دانش سیاسی در

با اهمیت می باشد .به نحوی که بررسی آاار و افکار او بیان کننده ای اسات کاه او

منظومه فکرا

گرای

به تکلیف را به مثابه معیاری اساسی در زندگی رذیرفته است و لذا می توان

امام خمینی(ره)
( 33تا )77

او را در زمره تکلیف گرایان محسوب کرد در نای نگرشای ارزش عمال ناه باه
فایده-آنگونه که فایده گرایان می گویند -و نه به نتیجه فایده عملی رفتار مثبات آن
گونه که رراگماتیستها می گویند -است بلکه تکلیف وظیفه ای است کاه ماا داریام
(جمشیدی )813: 7831 ،امام خمینی با توجاه باه بنیاان هاای نظاری اش تکلیاف
گرایی را به منطق و سیره انباا و معصومی (ع) معطاوف دانساته اناد و بار همای
اساس در تمام مراحل جنب

جمهوری اسالمی ،رفتار های سیاسی خاود و جامعاه
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را برمبنای تکلیف شرعی ،وجدانی ،اجتماعی ،ملی و قانونی رهباری کارده اناد .باه
عبارتی دیگر ایشان به ادای تکلیف و انجام وظیفه می اندیشیدند ،شکست ریروزی،
حیات و شهادت را در راه خدا ریروزی می دانستند بنابرای به محاسبات مربوط باه
نتایج و عواقب ظاهری و دنیوی امر کمتر می اندیشیدند:
ما باید به تکلیف عمل کنیم نتیجه حاصل شود یا نشاود باه ماا مرباوط نیسات
(امام ،ج)838 :71

یا در جای دیگر ایشان ایشان در برابر دولت عراق که بر اساس تعهاد خاود باه
رژیم رهلوی رهلوی که خواستار رایان فعالیت سیاسی امام شده بود میفرماید:
م یک تکلیف شرعى دارم ،عمل مىکنم و به تعهد شما اعتنایى نمىکانم .هام
در منابر خطابه مىخوانم ،و هم اعالمیه صادر مىکنم ،و هم نوار رر ماىکانم و
مىفرستم .ای تکلیف م  .شما هم هر تکلیفى دارید عمل کنید( .صحیفه اماام،
ج)221: 1

اهمیت تکلیف و ادای آن در نگاه اور به گونه ای است که در راه آن در نظار و
عمل از هر گونه ریشامدی دریغ ندارد و حاضر به ایثار و جانفشانی برای عمل بدان
است .ب عنوان نمونه در تلگرافی خطاب به سید حس بحر العلوم در بااره دعاوت
از علما برای اعتراض در مقابل رژِیم رهلوی مطرح می سازد:
ای جانب عازم هستم تا آنجا که ممک است اقدام کانم و از هار اه ریشاامد
کند هراسى نکنم ،تا بلکه تکلیف شرعى خود را ادا کرده باشام (صاحیفه اماام،
ج)212 :2
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال سوم
شماره هشتم
تابستان 9315

ایشان تکالیف را بر اساس مبنا آن ها به سه دسته تقسیم میکند:
الف) تکلیف الهی یا شرعی

امام خمینی از ای نوع تکلیف تحت عنوان تکلیف دینای و گااه تکلیاف الهای
شرعی یا تکلیف خدایی یا می کند .از نگاه ایشان با توجاه باه اهمیات اساالم ،باه
عنوان آخری و کاملتری دی آسمانی ،سخ از تکلیف اسالمی یاا تکلیاف قرآنای
و ..به میان می آورد.
ب) تکلیف عقلی یا وجدانی

یعنی تکلیفی که مبنای اعتبار و وض آن وجدان و عقل انسان باشد از ای ناوع
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تکلیف گاه به عنوان تکلیف انصاف نیز یاد می شود.

ج) تکلیف ملی یا اجتماعی

در سخنان اما گاه در قالب کلی سخ از تکلیف یا تعهد ملی به میان می آید که
بیان کننده تکلیفی است که عموم افراد یک جامعه با آن مواجه است و بر اسا اعتبار
و شان کلی یک جامعه مطزح شده است .البته همان طور که ری

از ای بیان شد از

نگاه او ایا ساه ناوع تکلیاف تعرضای نیسات ،بلکاه هار ساه دوایار یکدیگرناد
(جمشیدی.)851: 7831 ،
زمان و مکان

در رابطه با تاایر نق

زمان و مکان سه دیدگاه عمده در میان مسلمانان و فقهای

شیعه مطرح است در دیدگاه اول کلیه احکام دینی معامالت و عبادات اموری اابات
و الیتغیری هستند که به هیچ وجه تغییر رذیر نیستند .معتقادان باه ایا دیادگاه باا
تاکید بر روایاتی همچون:

حالل دمحم حالل ابدا یوم القیامه و حرامه حرام ابدا الی یوم القیامه (کافی ،ج)53 :7

بر ای باورند که شرع صرفا معامالتی را امضا کرده که در آن عهد انجام گرفتاه
است .لذا هر گونه معامله نوظهور باید به یکی از معاامالت دور بازگشات کناد تاا
شمول امضای شرع گردد .همچنی الزم است انجام معامله به هماان شایوه گذشاته
انجام گیرد .دیدگاه دوم را کسانی ابراز می دارند که در مورد تغییر احکاام؛ بواساطه
تغییر زمان و مکان قایل به تفصیل شده اند و آن را در بخشی از احکام مای رذیرناد
و در بخشی دیگر انکار مای کنناد .در ایا ماورد معتقدناد کاه زماان و مکاان در
موضوعات و احکام مربوط به عبادات تاایر نمی گذارند اما در معاامالت تااایر مای
گذارند (مذهب و مدرنیزاسیون )772 :و یا اینکه معتقدند که برخی احکاام اابات و

دانش سیاسی در

غیر قابل تغییر می باشند و برخی دیگر متغییر و تغییر رذیرند .دیادگاه ساوم معتقاد

منظومه فکرا

است زمان و مکان می تواند همه اجکام را تغییر دهد طبق ایا دیادگاه از ساخنان
امام خمینی برداشت می شود .همه موضوعات احکام می تواند تحت تااایر زماان و

امام خمینی(ره)
( 33تا )77

مکان به معنای عام آن قرار گیرد و تغییر کند بنابر ای وقتی موضوعات و مصاالح و
مالکات احکام تغییر کرد .ضرورتا حکم نیز تغییر می کند را که نسبت آن به حکم
شبیه نسبت علل به معلول است و ای شامل تماام احکاام عباادی و معاامالت باه
معنایی اع م میشود و فقط یک حکم تکلیفی اابت داریم و آن وجوب حفاظ اساالم
است (اجتهاد زمان و مکان :ج )217: 2
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امام خمینی (ره) در نقد دیدگاه اول آن را نابود کننده تمدن جدید می داند:
بالجمله آن گونه که جناب عالی از اخبار و روایات برداشت دارید تمدن جدید
باید به کلی از بی برود و مردم کوچ نشی بوده و یاا بارای همیشاه در صاحرا
زندگی نمایند (صحیفه امام ،ج)757 :27

ایشان در نقد دیدگاه دوم معتقد است که در شرایط خاص ،هر امر عبادی یا غیر
عبادی ،که مخالف مصالح اسالم باشد می تواند تعطیبل گردد ،زیرا زمان و مکان می
تواند در تبدیل احکام اولیه به احکام اولیه دیگر یا احکام اانویه تاایر داشته باشاد و
همچنی به نق
و نق

زمان و مکان و صدور حکم حکومتی در توسعه و تضییق احکاام

آن در اجتهاد و استنباط احکام اشاره می کند (اجتهاد و زمان و مکان)213 :

اینان معتقدند که موضوعات و احکام می تواند تحت شرایط زمانی و مکاانی تغییار
یابد.
به نظر می رسد تعریفات یااد شاده از زماان و مکاان هماه مبتنای بار کلماات
حضرت امام خمینی (ره) است که در هیل به مواردی از آن اشاره می کنیم:
 زمان و مکان دو عنصر تعیای کنناده در اجتهادناد مسائله ای کاه در قادیمدارای حکمی بوده است ،به ظاهر همان مسئله در روابط حاکم بر سیاست و
اجتماع و اقتصاد یک نظام ممک است حکم جدیدی ریدا کند ،بدان معنا که
با شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجماعی و سیاسی همان موضوع اول کاه
از نظر ظاهر با قدیم فرق نکرده است ،واقعا موضوع جدیدی شده است کاه
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال سوم
شماره هشتم
تابستان 9315

قهرا حکم جدیدی می طلبد مجتهد باید به مسایل زمان خود احاطاه داشاته
باشد (صحیفه امام ،ج)233 :27
 در اندیشه امام خمینی فقه و اجتهاد با جزییات عمال سیلسای بادی گوناهارتباط برقرار می کند و ون ((انسان از طریق تجربه با ریامد ههاای جزیای
آشنا می شود صحت و سقم احکام اجتهاد و فقه سیاسی بی

از هر یز باا

تجربه و ادراک حس جزیی و کلی ریوند می یابد ،وهر ه فهام مجتهاد باه
مسایل زمانه بیشتر باشد اعتبار آراا و تصمیمات آن در جامعه استوار تر مای
سازد)) (امام خمینی (حکومت اسالمی) ج)811: 3
 زمان و مکان دو عنصر تعیی کننده در اجتهادند .مسئلها که در قدیم داراحکمى بوده است به ظااهر هماان مساأله در رواباط حااکم بار سیاسات و
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اجتماع و اقتصاد یک نظام ممک است حکم جدید ریدا کند ،بدان معنا که

با شناخت دقیق روابط اقتصاد و اجتماعى و سیاسى همان موضوع اول که
از نظر ظاهر با قدیم فرقى نکرده است ،واقعاً موضوع جدید شده است که
قهراً حکم جدید مىطلبد( .صاحیفه اماام ،ج  )233: 27لاذا در حکومات
اسالمی باید همیشه باب اجتهاد باز باشد و طبیعت انقالب و نظاام هماواره
اقتضا می کند که نظرات اجتهادی -فقهی در زمینه های مختلف ولو مخالف
با یکدیگر آزادانه عرضه شود و کسی توان و حق جلوگیری از ان را نادارد.
ولی مهم شناخت درست حکومت و جامعه اسات کاه بار اسااس آن نظاام
اسالمی بتواند به نف مسلمانان برنامه ریزی کند که وحادت رویاه و عمال
ضروری است و همی جاست که اجتهاد مصطلح در حوزه هاا کاافی نمای
باشد .بلکه اگر یک فرد اعلم در علوم معهود حاوزه هاا باشاد ولای نتواناد
مصلحت جامعه را تشخیص دهد و یا نتواند افراد صالح و مفیاد را از افاراد
ناصالح تشخیص دهد و به طور کلی در زمینه اجتماعی و سیاسی فافد بین
صحیح و قادرت تصامیم گیاری باشاد ،ایا فارد در مساایل اجتمااعی و
حکومتی مجتهد نیست و نمی تواناد زماان اماور جامعاه را بدسات بگیارد
(همان)713 :
انگیزه ها و غایت ها
از نظر امام خمینی (ره) علمی مفید است که جهت دار باشد .آن بزرگوار «علام
مطلق» صرف دانست را بدون رعایت جهت مطلوب مضر می دانند .اگار ملات ماا
علم را «آن علم جهت دار را» یاد بگیرناد .تربیات بشاوند ... ،در رهلاوی علام هام
تربیت باشد ،تربیت دینی ،تربیت الهی ،تربیت انسانی و هم علم .اگر ایا دو حرباه

دانش سیاسی در
منظومه فکرا

در دست شما باشد ،کسی نمی تواند به شما تعدی کند .کسی نمی تواند اساتبداد را

امام خمینی(ره)

بر گرداند (احمدی فشارکی .)7835 ،از ای بیان امام (ره) نی استفاده می شود که

( 33تا )77

علم به همان معنایی که دانشمندان بدان توصیه دارند جلوی بیگانگان را نمی گیارد.
دانشی که در ظرف مزکی؛ یعنی انسان تزکیه شده قرار گیرد ،اار بخ

است و مای

تواند از فسادها و انحرافها ریشگیری به عمال آورد .باه همای دلیال مای فرمایناد:
« تزکیه نفس اهمیت

بیشتر از مسئله تعلیم کتاب و حکمت اسات .مقدماه از بارای

ای است که کتاب و حکمت در نفس انسان واق بشود .اگار تزکیاه بشاود انساان
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تربیت بشود به تربیت هایی که انبیا (ع) برای بشر هدیه آوردند ،بعد از تزکیه ،کتاب
و حکمت هم در معنای حقیقی خودش در نفس انسان نق

می بنادد و انساان باه

کمال مطلوب می رسد » ...در کل ،امام (ره) منشاا تمامی اختالفات ،منهای اختالف
بی حق و باطل را از عدم تزکیه نفس می دانند.
در سیاست معطوف به سعادت که مبتنی بر نگرش غایتمندی است ،تحقاق کال
غایات انسانی اعم از رفاه مادی اصالح و شکل دادن و جلاوگیری از انحرافاات ،و
نیز تهذیب اخالقی شاهروندان و تربیات آنهاا در کاانون شارح وظاایف دولات و
سیاستمداران قرار می گیرد .در ای تلقی دولتها دارای کارکردی اعتقادی و اخالقای
و تربیتی می شوند .آنان باید جامعه و مدینه فاضله ای تاسایس کنناد تاا هماه ایا
غایات محقق شود .برای مثال دولتمردان باید دل نگران تهاجم فرهنگی و ارزشای و
گرایشی و بینشی رقبا و دشمنان باشاند .در حاالی کاه در ایا ماوارد در سیاسات
معطوف به قدرت و رفاه دنیوی دولتها فاقد کارکرد اعتقاادی و اخالقای اناد.مقولاه
اعتقادات و اخالقیات اشخاص در حوزه احوال شخصیه و فردی است و دولت حق
ورود به آن قلمرو را ندارد و دولتها کاری به سعادت اخروی ندارند ،بلکه صرفا باه
سیاست دنیوی اهتمام می ورزند .از همی روست که تلقی غایت گارا باه برداشاتی
عام و کلی از سیاست منجر می شود.
علوم شرعیه ،علوم عقلیه اینها وسیله اند برای رسیدن به مقصد و هر کدام که ما
را باز دارند از آن مقصد ،دیگر علم نیست ،اینها حجاب است ظلمت است جچااب
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال سوم
شماره هشتم
تابستان 9315

ظلمانی است ...گاهی علم توحید هم حجاب است (تفسایر ساوره حماد ،ریشای :
)717-711
نتیجه
دیدگاه امام خمینی (ره) به مفهوم سیاست ،مرتبط با نگرش او به مسایل اسالمی
و انسانی در مدینه یا جامعه بشری است .بنابرای امام راحل از سیاسات باه عناوان
عامل هدایت و راهبری شهروندان در بستر عدل و انصااف باا ماوازی عقلای یااد
میکنند و برای سیاست آاار زیادی را بر می شمارند از آن جمله می تاوان باه رفا
فساد و فحشاا در سطح جامعه ،بررایی عدل و داد ،مقابلاه باا جاور دساتگاه هاای
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سیاسی ،بسترسازی آزادی های شهروندی و غیره اشاره نماود .ایشاان بارای اینکاه
سیاست به مزل مقصود و هدف متعالی برسد ،بر بومی سازی آن تاکید داشتند.

در نتیجه ،از منظر امام خمینی (ره)؛ سیاست مفهومی است که بر کن
مرتبط با آن کن

و دانا

داللت دارد ،سیاست تدبیر کردن یاا اداره مدبراناه اماور عماومی

است ،سیاست دارای جهتگیری و سمتگیاری مشخصای اسات ،جهاتگیاری و
سمت گیری سیاست ،متوجه کمال و سعادت انسان اسات .باه همای خااطر ،اماام
راحل نگاهی گزینشی نسبت به سیاست دارند و تاکید دارند کاه بایاد باه سیاسات،
نگاهی اسالمی و انسانی داشت و در بستر مقتضیات بشری به آن نگریست و با ای
دیدگاه ،ایشان شاخص دان

سیاسی بومی را می تاوان در تقویات اساالم گرایای،

نگرش توحیدی به اسالم و بهره گیری از مناب اسالمی بازشناسی کرد.
تجمی آرمان گرایی و واق گرایی ،ارتباط ایدیولوژی با مظااهر تمادن ،منزلات
مردم ،جامعیت اسالم ،رستگاری دو ساحتی (مادی و معنوی) و عدالت محاوری از
ساختارهای استخراج شده سیاست بومی در اندیشه امام خمینی (ره) می باشاند .در
عی حال ،اجتهادی و استداللی بودن ،تکلیاف گرایای ،زماان و مکاان مناد باودن،
ابزاری بودن دان  ،غایت مندی و آخرت گرایی از مولفه های دان

سیاست بومی

از دیدگاه امام خمینی (ره) محسوب می شوند که از طریاق روش هاای اساتداللی،
جدلی ،فقهی ،تاریخی و برهانی قابلیت دست یابی را دارند.

دانش سیاسی در
منظومه فکرا
امام خمینی(ره)
( 33تا )77
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کتابنامه


خمینی ،روح ام موساوی ()7811تفسیر سوره حمد ،تهران ،مؤسساه تنظایم و
نشر آاار امام خمینی.



اااااااااااا ( ،7811شرح چهل حديث (اربعيی حيديث) ،تهاران ،مؤسسا
تنظیم و نشر آاار امام خمینی (ره).



اااااااااااا ( ،)7811واليت فقیه ،تهران ،مؤسس تنظیم و نشر آاار امام خمینی
(ره).



اااااااااااا ( ،)7813شرح حديث جنود عقل و جهل ،تهران ،مؤسسه تنظایم
و نشر آاار امام خمینی (ره).



اااااااااااا ( ،)7813كتاب البیع 5 ،جلدی ،تهران ،مؤسس تنظیم و نشار آااار
امام خمینی (ره).



اااااااااااا ( 7831ق) ،تحريرالوسیله ،النجف االشرف ،مطبعه االداب.



اااااااااااا ( )7813صحیفه امام 22 ،جلدی ،تهران ،موسسه تنظیم و نشر آاار

امام خمینی (ره).


اااااااااااا ( )7835تبیان ،آثار موضوعی ،دفتر چهل و سوم ،تهران :مؤسسه
اپ و نشر عروج.



اکبری ،نعمت ام ( « :)7837آسیب شناسی کاربرد روش های تجربای در علاوم
انسانی» ،مجموعه مقاالت کنگره علوم انسانی.

فصـلنامه
علـمــی
تخصصی



سپهر سیاست
سال سوم
شماره هشتم
تابستان 9315



روریانی ،محمدحسی (« :)7837آسایب شناسای باومی ساازی علاوم انساانی،
خردنامه همشهری ،شماره.31
دادگر ،یدام ( :)7831درآمدی بر روش شناسی علم اقتصاد ،اپ اول ،تهران،
نشر نی.



شیرودی ،مرتضی (« :)7837رهیافت حضرت امام خمینی (ره) در تولیاد دانا
سیاسی بومی» ،فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسالمی ،سال شاانزدهم،
تابستان ،شماره .57



فرزانه رور ،حسی ( :)7831امکان بومیسازی علوم انسانی و رشاتههاای آن باا
تأکید بر علوم سیاسی ( ال
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انسانی.

ها و راهکارها) ،مجموعاه مقااالت کنگاره علاوم



کیامرث ،جهانگیر و محمدباقر یوسف نیا راشا (« :)7837امکان بومی سازی علم

سیاست در جمهوری اسالمی ایران از منظر سازه انگااری» ،فصيلنامه سیاسيت
دانشگاه تهران ،بهار ،دوره ،12شماره.7

دانش سیاسی در
منظومه فکرا
امام خمینی(ره)
( 33تا )77
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