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 )ره( ینیامام خم ی شهید بر اندکی، با تأینید یساالر مردم یشناس معرفت یمبان

 2ییحامد رضا، 1انیعلو یمرتض

 :دهکیچ

ن نگرش، متأثر ينگرد و ا يجهان، انسان، جامعه مشمند چگونه به ياند هك نيشناخت بوده و ا يبه معنا يشناس معرفت

و  يآن، وحد  ه دركبوده  يديتوح يشناس بر معرفت ي، مبتنينيد يساالر مردم يشناس است  معرفت ينشياز چه نوع ب

را  يموجودا  هست ي ز، مبدأ و مقود همهين ينيد يساالر مردم يشناس يباشند  هست يشناخت م يعقل از مناب  اصل

در  يسدع  يبده عندوان چدارچوب نظدر     ينيد يساالر مردم يشناس اربست معرفتكن پژوهش با يداند  در ا يخداوند م

)ره(  يند يامدام خم  ي شهيدر اند يگاهي، چه جاينيد يساالر مردم يشناس   ه؛ نظام معرفتكم ين سوال هستيپاسخ به ا

)ره(، متدأثر از ندوع    ينيامام خم ي شهياند، در يساالر مردم يشناس معرفت هكگفت  دين سوال، بايدارد؟ در پاسخ به ا

ه كد  بوده يديتوح )ره(، متأثر از معرفت ينيامام خم يشناس باشد  معرفت يم يشان به انسان، جامعه و هستيا يمعرفت

)ره(، بده   يند ين، نوع نگاه امام خميو عقل است، بنابرا ي، وحينيساالر د شناخت همانند نظام مردم يدر آن منب  اصل

ومدت بده عندوان    ک)ره(، ح يند يامام خم ي شهيباشد  در اند يم ين نوع نظام معرفتيقانون و مردم، متأثر از اومت، کح

ومدت را متعلدق بده خداوندد دانسدته و معتقدد       کشان، حيشود  ا يم  در نظر گرفته يدن به اهداف عاليرس يبرا يابزار

 ين الهد يد قوانيومت، باکن، در حيچن باشند  هم يهستند، م او  ي دهيه برگزك يسانكخدا و  يم هستكتنها حا هك است

نند  لدذا  ك را انتخاب ومت مورد نظر خودکل حکان شکا  زمان و ميتوانند با توجه به مقتض يز ميشود و مردم ن  ادهيپ

 باشد  يم ينيد يساالر مردم يشناس )ره(، متأثر از معرفت ينيامام خم ي شهيدر اند يساالر مردم يشناس معرفت

 ومت، قانونک)ره(، ح ینی، امام خمینید یساالر ، مردمیشناس : معرفتیدیلک واژگان

 

 ان مسأله:يب

ن ياز نخست يکي يشناس معرفتد  دار ياو ضرور  اساس يمعرفت يشمند، فهم مباني  اندي يها شهيشناخت اند يبرا 

از  يا ه زالبا به حوز يشناس شناخت ايشناخت  ي هيباشد  نظر يم يفلسف يها نهين زميگذارترريتأثن حال يو در ع

م و شناخت يشناس يزها را ميپردازد: ما چگونه چ يا مين قضايا يه به بررسکشود  ياطالق م يپژوهش فلسم

شمند نسبت به جهان، انسان، ياند ي نش و معرفت يب ( 39: 1390،يزها تا چه اندازه معتبر است )قزلسفليما از چ

اوست   يشناس قت معرفتيها و در حق از انگاره يرد، تابعيگ يموضوعا ، در نظر م يبراه ك يتيت زايجامعه و در نها

 يها دگاهياست، د يانسان يزندگ يها ر حوزهيو مرتبط با سا يا  اجتماعيح يها از حوزه يکيه كاست يس ي در حوزه

 ي در  ياسيبا توجه به بعد سدو،  نيا ي و نگاه او به انسان است و رابطه ينيب شمند، تاب  جهانياند ي  ياسيس

ت، يزند و در نها يز ميل و تجوير، تحليشه، دست به تعقل، تدبين انديا ي هيپا ابد و به دنبال آن بري ين ميوکشه، تياند

 ( 93: 1388 ،يريسازد )ضم يمطلوب خود را مشخص م يت و الگويزا
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ن عقل نه تنها ادراک يآورد  بنابرا يمان ميآن ا كند و قل  به مدركا  يعقل ادراک م )ره(، ينيامام خم از منظر   

رسد، بلکه  يو شناخت م يق تفکر و تعقل، صاح  عقل به آگاهياز طر يعنيابد؛ ي يقت امور را در ميكند و حق يم

خود  ي كند و با اراده يانسان اراده م ،جهيو در نت دهد مي نش و انتخاب يار انسان به او قدر  گزيعقل همواره با اخت

آزاز بنيادهاي  ي نقطه ( 121 :1385، يدي)جمش آورد يمان مياست، ا نش كردهيچه گز گاه به آن ند  آنيگز يبرم

 شناسي ايشان است   شناسي و شناخت ، معرفت)ره( سياسي امام ي انديشه

اند؛  نموده  را مطرح  ياسالم  ي عادله  ومتکاسالم، ح  قبول  و  يواقع  يساالر مردم  در شرح  دفعا   به ،)ره(  امام   

  مرات   و در سلسله  از دادهيآنها امت  به  شانيا  يها استحقاق  و بنا به  ستين  اقشار قائل  نيب  يزيتما  هك  يومتکح

 دارد: ي( اظهار م29/2/57) زدي  مردم  اميق  مناسبت  به  ياميدر پ  شاني  ادهد مي   يآنها را جا ، مختلم

  ومتک)ره( ح امام  اميپ  نيدارند  در ا يبرنم  دست  از مبارزه  ياسالم  ومتکح  ردنكو برپا   يپهلو  ومتکح  تا زوال»   

 يني)امام خم «نند ك يم  يمعرف ،اسالم  نيقواعد و قوان  به  کيمت  يمردم ساالر و  عدل بر  يمبتن  ومتکرا ح  ياسالم

 ( 268، 267: 1357)ره(، 

ه خود امام ك، ينيد يساالر د آن در مردميي)ره( و تأ ينيامام خم يشناخت ان معرفتيدنبال بن پژوهش ما به يدر ا   

نظام  يريگ لک، انسان و جامعه، در شي)ره(، به هست ينيم  چگونه نگرش امام خميباش ياند، م )ره(، مبدع آن بوده

 يه توانست با توجه به مبانك، يانقالب اسالمگذار  اني)ره( به عنوان بن  ينياست؟ امام خم داشته ريتأثساالرانه،  مردم

بنا  يشناس آن معرفت يبر مبنا يومتکشان صور  گرفت، حيه توسط مردم از اك يتياسالم و حما يشناس معرفت

نظر الزم  م  بهيباش ي)ره( م  ينير نگرش در اثر اقدام امام خمييل جهان اسالم ما شاهد تغکه در ک ينهد، طور

 يشناخت معرفت ياست، مبان ردهكومت کل حکيخود اقدام به تش ينيد يها ه بنا بر آموزهكشان ياه ؛ كد يرسد فهم يم

 م ين سوال پاسخ دهيه به اكم ين پژوهش بر آنيدارد؟ لذا در ا يگاهيشان چه جا شهيدر اند ينيد يساالر مردم

 م :یمفاه (1

 یشناس معرفت (1-1

 ين الزم به ابزاريين تبيدن به ايرس يباشند  برا ياطراف خود م يها دهين پدييش به دنبال تبيدايها از بدو پ انسان   

    است  مانند عقل، احساس، تجربه و

اربرد كار ي، بسينان از دانش بشرياطم يمعموال  به معن ،ه مشتق شده از علم و دانش استك يشناس معرفت ي لمهك   

ه در آن به ك ينش و حالت ذهنكصور  آگاهانه،  قت بهيار داشتن حقيدر اخت يجا به معن نينان در ايدارد  اطم

 ي، عوامليقت، مناب  دانش انسانيت حقي؛ ماهيشناس ، علم دارد  از جمله موضوعا  مورد توجه معرفتيداشتن آگاه

 ( 12: 1384)شمس،  .نانيار اطمين ابزار اجتناب از خطا و معيشود و همچن يقت ميبه حق يابي ه مان  دستك

از فلسفه  يا شاخه يشناس معرفتم  يوصول به آن هست يها معرفت و راه يستيما به دنبال چ، يدر معرفت شناس

  دازد پر يم معرفت مناب  و دامنه، ت،يماه ي درباره ييها ه به پرسشكاست 

 ي مطالعه 1يشناس يهستپردازد   يا بودن، مي، يهست ي ه، به مطالعهکاز فلسفه است  يا ، شاخهيشناس يهست   

 پردازد  يان آنها ميرامون بودن و روابط ميعمده پ يها ز مقولهيو ن يلكت به طوريا واقعيبودن، وجود  يفلسف

ار كبه  يبه دو معن يشناس يه، وجود دارد  ا  هستكپردازد  يم ييزهايانواع چ ي به مطالعه يشناس يدر فلسفه، هست

ه ك ي انکستور در علم ميترانز ي لمهكباشد، مانند  يم يم خاصيمفاه ي ندهينما يشناس يه هستك يي( جا1رود:  يم

مفهوم  يه به معناك يي( جا2شود   يم ار گرفتهك شده و به يشناس ز مفهوميشود و در فرانسه ن ياستفاده م يسيدر انگل

                                                           
1
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از  يل روشنيه و تحليتجز يشناس يرود  هست يار مكبه  يلكگذاشتن مفهوم  کبه اشترا يباشد و به معنا يعام م

به عنوان  يشناس يند  هستك يم يندگيرا نما يستم، دانشيل قل  هر سکبه ش يشناس يدهد  هست يدانش انجام م

شود،  دانش انجام ي از  يموثر يشناس يل هستيه و تحليند  اگر تجزك يم يساز نهيزم يهر دانش يبرا يفرهنگ لغت

گاه يم باعث خواهد شد، پايل ضعيه و تحليور ، تجزص نير ايآن دانش موثر خواهدبود، در ز ي نه و دامنهيبر زم

 .Chandrasekaran, B., Josephson, J. R., & Benjamins, V. Rد )يآبه وجود  يدانش نامنسجم

1999: 20،21 ) 

، انحراف و ياعتقادا  و مراسم مذهب ،، مذه ي، سازمان اجتماعيشاونديخو ي، معرفيشناس انسان ياصل ي حوزه  

و « ست؟يانسان چ»چون،  ييها ، با پرسشيشناس انسان ( Biehl, J. G, 2004: 1)باشد  ي   م و ينترل اجتماعك

از فرهنگ، جامعه و تفاو  انسان  يا سهيمقا ي مطالعه ي ، يشناس انسان شود  يباشد؟ شروع م يت انسان چه ميماه

، و عوامل ير فرهنگي، تواوياجتماع، روابط يدر زندگ ياريبس يها با در نظر گرفتن راه يشناس باشد  انسان يم

ا  و مرگ يه از تولد، حك يارگان انسان ي  ي جامعه به مثابهشد  ك يگرفته و  ما را به چالش م لکش يخيتار

 ي نظام  يلكبه طور باشد   يم ييها و ساختارها نظام يت خود، دارايز در تماميبرخوردار است، در ابعاد گوناگون و ن

ت امور جامعه، مستلزم شناخت يو هدا  اداره ياست  برا آن يت درونيت و ماهيهو يرونيبروز بو  ينيع يجامعه، تجل

 ( 444: 1388، يديم )جمشيباش يت و نظام جامعه ميماه

معرفت خود را  يشه بر چه اساسين انديه اکد يد اول ديمختلم با يها شهيفهم اند يجه برايدر نت   

او  يها شهيگر اندين نگاه تا چه حد در ديو جامعه دارد وا يبه انسان، هست ياست و چه نگاه ردهک يزير هيپا

 گذاشته است   ريتأث

 :ینید یساالر مردم (1-2

ت يمكحا ي، تلقيساالر است  مفهوم مردم ل شدهکيتش« نيد»و « يساالر مردم» ي از دو واژه ينيد يساالر مردم   

و  ينيد يدر چارچوب باورها ينندگك نييآن تع ينيد دياست و جامعه است و قيس ي مردم و نقش مردم در حوزه

 يدر وح يياست: از سو ياساس ي هياستوار بر دو پا ي، نظامينيد يساالر ن، مردميباشد  بنابرا ياسالم م ينظام اعتقاد

نبال مردم د ي را از رهگذر خواست و اراده يانيوح يها ت آموزهينيگر عيد يشه دارد و از سوير يانيوح يها و آموزه

حکومت مردم و  ي اسالم، رابطه يبا داشتن اصول و نظام اعتقاد« ينيد يساالر مردم» ياسيند  ساختار سک يم

 ( 56: 1387، ي)جمال را تعيين مي كند

عت بنا ين و شريآن براساس د يگذار بوده و نظام قانون ي  الهيمکبر حق حا يمبتن ينيد يساالر مردم

ه بر خواست خود آنان تحقق كباشد،  يمعتبر م يو اله ينيز در چارچوب دي  مردم نيمکاست، و حا دهيگرد

ان ين، بنيرد  بنابرايگ يخداوند قرار م ي مردم در طول اراده ي ، ارادهينيد يساالر افت  درواق ، در مردميخواهد ينيع

ن نظام مورد يز در ايت نيثركه خواست اكت و نظار  مردم بوده، كهمراه با مشار ين الهيت قوانيمكه بر حاين نظريا

 (91: 1382زاده،  رد )مليگ يتوجه قرار م

 : یچاچوب نظر  (2

 ینید یساالر مردم یشناس ( معرفت2-1

مورد توجه  نيز سياسي  کن حال، مشاريشود، در ع يد مكيتا ينيد يها ، بر آموزهينيد يساالر در گفتمان مردم   

ر کاز من يعت، امر به معروف و نهين، بيحه ألئمه المسلميچون، شورا، النو يها حول محور مباحث ن آموزهيباشد  ا يم

دام كه هركاست  ت قرار گرفتهيومت و نقد مشقفانه مورد عناک، مشور  و نظار  بر حينيشود  در فرهنگ د يدنبال م

 ( 74: 1379 ، ي)بدند ک يجاد ميآحاد مردم ا ياسيت سكمشار يرا برا يمناسب ين موارد بسترهاياز ا
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 ي سوره 159 ي هيباشد  در آ يم ميرمستقي  غکمشار ي، مبنايدگيساالر، اصل نما مردم يها ومتکدر ح   

 ي سوره 38 ي هيز در آيه فرموده است و نيامبر را به مشاوره در امور با مسلمانان تو يآل عمران، خداوند پ

 دهند  خود را بر اساس مشور  سامان يارهاکشورا به مسلمانان امر فرموده تا 

 يو منطق يباشد  عقل و خرد فلسف يو تجارب انسان م ياني، شامل عقل، مناب  وحيومت اسالمکمناب  شناخت در ح

ت در عمل يا  و عقالنينظر يريگ لکت در شيشه، عقالنيت روش اندين عقالنيالزم است و ا ياربردك يزير در برنامه

 ( 5: 1379، ياست  )نبو

 يگانه، از ابزارها از حواس پنج ي باشد  البته هر يم ينيد يساالر گر مناب  شناخت و معرفت در مردميتجربه از د   

 د  يگشا يبشر م يا  را به روياز واقع يدام دركشناخت انسان بوده و هر

 يابزار حس ي لهيه به وسك ياز دانش ندارد؛ تنها هنگام يا ه انسان به هنگام تولد بهرهكآموزد  يم به ما ميركقرآن    

م مادرانتان کو خداوند شما را از ش»شود:  يا مياو مه يدانش برا يها نهيند، زمك يدا ميتماس پ يا  خارجيبا واقع

« د يجا آور ر او بهکها قرار داد، تا ش شما، گوش و چشم دل يد، و برايدانست ينم يزيه چك يخارج نمود، درحال

 ( 122: 1390، ي)صلوات

  خداوند يبر اساس تشر يگذار اساس، قانون نيه بر اكباشد،  يم ي، وحين منب  شناخت در نظام اسالميتر ياصل   

 دهد  يص مير و شر را تشخيده و خيها را آفر ه انسانك يسكشود   يها ابالغ م رد و به انسانيگ يانجام م

به  يمختلف يها را از راه يخداشناس و يشناس ي، هستميركقرآن باشد   يمعرفت م گر مناب ياز د ينوع نگاه به هست   

 ؛دهد يارد، و به آنها توجه مد يم نش وايدن در آفريشيارشان را به اندکشتر از همه افيدهد و ب يم ميتعل ،توده مردم

 يدگاريت از وجود آفرياکبرخوردار است، ح يام و اتوال خاصکآن از استح يه سراسر اجزاك ين جهان پهناور هستيا

 ي )سوره «فاطر السموا  و االرض  اهلل ش ياف»د: يگو يم با صراحت ميركرد  قرآن كار کرا ان آنتوان  ينم ،هكدارد 

 ي )سوره «نما تولو وجه اهلليفا»دا است: يهو ي، وجه الهيد: از تمام جها  جهان هستيفرما يا مي ( 10 ي هيم، آيابراه

 (  115 ي هيبقره، آ

 وانا ،يح درختان، ها، وهك ها، رودخانه –در جهان  يزيخداست، هر چ ي دهيآفر ،جهان ،ن اسالمين مبياز نظر د    

 جهان مخلوقا  ه،ك ندك يم يادآوري انسان به بارها قرآن،  است شده خلق خدا لهيوس به – گريد زيچ هر و پرندگان،

 ،هاست ن و هر چه در آنيست  آسمان و زماو قدر  و عظمت گواه عالم، در يزيهرچ  خداوندند ي دهيآفر نش،يآفر

، جهان ياسالم يديتوح ينيب است  از نظر جهان يزيهر چ ي حافظ و نگهدارنده ،هكاوست و فقط اوست  ي دهيآفر

مخلوق خداوند بوده د به معناى ما سوى اهلل د  شود  جهان يم ينگهدار يت الهيت و مشياست و با عنا دهيآفر ي 

 نخواهند بود  از نبوده وياى از خداوند بى ن ائنا  لحظهكو

توان  يبه انسان دارد  م يه، چه نگرشين نظريه، اكد يد دي، باينيد يساالر مردم ي هيفهم بهتر نطر ين برايهمچن   

داند و نسبت به انسان،  يم جو مالكت انسان را خداخواه و ي، ذا  و ماهينيد يساالر ه، مردمكرد ك کگونه در نيا

داند   ير ميپذ انکمحور، ام سعاد  يومتکس حيتأس ي هيرا، در سا ييجو مالكدن به خدا و يباشد و رس ين ميب خوش

 باشد  يم يو هم بعد معنو يبعد ماد ياز نظر اسالم، انسان، هم دارا

و  يفعال يگر، قوايان ديو به ب يو روحان يجسمان يرويا دو نيدو بعد و  يدارا ينيد يساالر ز در مردميجامعه ن   

مل، کم يروين دو نينند  اك يفا ميجامعه را ا يلك ي رهيکت پي ، نقش اداره و هدايدام به ترتكه هركه است، يهاد

  يه، هوکجامعه است  يها  ل به اهداف و آرماني  و تالش در جهت نکاست  حر يا  اجتماعيح ي الزمه

باشد  يم کي آنها قابل تف يد ماهوبر حس  ابعا ين اساس، انواع جوام  بشريند  براک ين مييجامعه را ت  ياصل

 ( 440: 1388، يدي)جمش

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


آثار و مقاالت برگزيده نهمين کنگره پيشگامان پيشرفت کاملمجموعه    

255 

 

نه يعت زمياست  ب عت بودهيومت در گذشته، بکت حيت عامه، در مقبوليو رضا ينيد يساالر مردم ياز نمودها يکي   

 است  مان را فراهم آوردهكشان از حايت ايت مردم و رضاكمشار

اران يمردم و  ي دانهيعت و حضور مويومت را بکرش حيل پذياز دال يکيه، يمعروف شقشق ي )ع(، در خطبه يامام عل

اران، حجت ينندگان نبود و ك عتيد، اگر حضور فراوان بيافت و جان را آفرکه دانه را شك ييسوگند به خدا»داند:  يم

 ( 3 ي البالزه، خطبه )نهج« ردم ک يش مين آنان انداخته، رهاوهاكردند، مهار شتر خالفت را بر ك يرا بر من تمام نم

 ینیساالر د ومت، قانون و مردم، در نظام مردمک( ح2-2

ژه، در يبه و ينيد يم اساسيعمل به تعال ،ه بدون آنكن شده يومت عجکل حکيبا تش يا گونه ن اسالم بهيم ديتعال   

ا  يم در آيركر است  قرآن يپذ انکومت امکل حکيبا تش ياسالمست  وحد  امت ير نيپذ انکام ياجتماع ي عرصه

 سخن گفته است، از جمله: ياز وحد  اسالم يمتعدد

ها]ى ديگر[ كه شما را از راه وى پراكنده  و ]بدانيد[ اين است راه راست من پس از آن پيروى كنيد و از راه»   

انعام،  ي سوره « )است باشد كه به تقوا گراييد فارش كردههاست كه ]خدا[ شما را به آن س سازد پيروى مکنيد اين مى

 ( 153 ي هيآ

آنگاه كه دشمنان  ،خدا را بر خود ياد كنيد  و همگى به ريسمان خدا چنگ زنيد و پراكنده نشويد و نعمت»   

تا به لطم او برادران هم شديد و بر كنار پرتگاه آتش بوديد كه  ،هاى شما الفت انداخت ]يکديگر[ بوديد پس ميان دل

آل  ي سوره « )كند باشد كه شما راه يابيد هاى خود را براى شما روشن مى شما را از آن رهانيد اين گونه خداوند نشانه

 ( 103 ي هيعمران، آ

دم، برقرارى امنييت داخلى و دفاع در اجراى قانون و پياده كردن آن در سطح جامعه و نظار  بر شثون عمومى مر   

ها و اجراى  جلوگيرى از تخلفا  افراد و گروهن، يهمچن برابر تجاوز خارجى، نيازمند دستگاه اجرايى مناس  است 

نهاد فراگيرى به نام حکومت و دولت  ،ها اين نهادها و دستگاه ي طلبد  مجموعه اى را مى عدالت، دستگاه قضايى ويژه

كه مسثول امور عمومى جامعه از قبيل قانونگذارى، حفظ امنيت، دفاع، بسط عدالت، عمران عمومى،  ،سازد را مى

 بهداشت و آموزش و پرورش است 

ح ي  قانون توريمکبه حا ينيد يساالر باشد  در مردم يم ينيد يساالر مردم ياساس يز از محورهايقانون ن 

در  يش را به مثابه مواد قانونيردهاكاركامدها و يپ عنوان قانون، ن بهي، دينيد يساالر است  در مردم د شدهكيو تأ

  خود دارد 

ر يرا در غيبا ما أنزل اهلل ندارد  ز ين، مخالفتيه، قوانکن است يفرض بر ا ينيساالر د مردم يها در نظام   

ند، کم نکرده، حكه خدا نازل ك يامکس به احكهر»شوند؛  يو موحدان خارج م مسلمانان ي صور  افراد از جرگه نيا

 يان اساسكاز ار يکي« مردم»ا  قرآن، ياز نظر اسالم و آ ( 116و  115 :1376ع، يبد« )افر، ستمگر و فاسق است ك

( و يتاب )آسمانكم، و با آنها يل روشن فرستاديما رسوالن خود را با دال» د:يفرما يد ميومت هستند  قرآن مجکح

 ي هيآ د،يحد ي سوره) «    نندكام به عدالت يم تا مردم قيردكن عادالنه( نازل يحق از باطل و قوان ييزان )شناسايم

اصل  ه درآنكباشد  يم يديتوح يبه عنوان نظام ينيساالر د ه، نظام مردمكد گفت ين مباحث بايا ي جهيدر نت(  25

ن نظام، يا يعنيباشد   يواال م يدن به هدفيرس يل نظام براکيه هدف از تشكاست،  ينظام،  بر معرفت اله ياساس

داند  لذا در نظام  يم ين الهياز قوان يرويز در پيها را ن ها به سعاد  و سعاد  انسان دن انسانيرا رس ياصل اساس

ه تنها كست ين يبعد  ت يباشد و انسان به عنوان موجود يم يخداوند تعال ي، صاح  و هدف هستينيساالر د مردم
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شتر ين بعد بيا ينيساالر د ه در نظام مردمكباشد  يز مين يبعد روحان يه داراکرد بليآن مورد توجه قرار گ يابعاد ماد

 يديتوح انسان و جامعه منبعث از معرفت،يبه هست ينيد يساالر    لذا تمام نگاه مردميد شده تا بعد ظاهركيتأ

 باشد   يم

 )ره( ینیامام خم یشناس معرفت یمبان (3

شناسي ايشان است  طرز تلقَّي  شناسي و شناخت )ره(، معرفت ينيسياسي امام خم ي نقطه آزاز بنيادهاي انديشه   

هاي وصول به حقيقت و رف   وي به مسئله شناخت، معرفت، كشم حقيقت، ابزار و مالک درک حق و باطل، روش

   .ترين مباحث اين باب هستند ها و موان  درک حق، از جمله مهم حجاب

 ي ن مورد، در نامهيشان در ايداند  ا يسر ميم يق وحيرا، از طر عتيطب يبه ماورا يقي)ره(، علم حق ينيامام خم   

 سد:ينو يخود به گورباچم م

زير اسالم و زير مکتبهاى توحيدى، اصل ا كارى به ماوراى طبيعت ندارند، عقلشان هم به ماوراى طبيعت »   

رسد، آنى است كه از راه  رسد، آنى كه علمش به ماوراى طبيعت مى رسد؛ علمشان هم به ماوراى طبيعت نمى نمى

 ( 414: 21، ج1385، ينيخم) «    وحى باشد، آنى است كه ادراكش ادراک متول به وحى باشد

ه به عنوان مناب  شناخت مطرح ك، فطر ، قل ، عقل و حس انسان، ي)ره(، در مورد وح ينيدگاه امام خميد   

است، قرار دارند و ارتباط آنها در  ياله ينگر ه همان جهانك، يلكچارچوب  ي ن مناب  بر يه، اكاست  نيشوند، ا يم

ه، در كاست  يور، به عنوان منابعكاز مناب  مذ ي رد امام )ره(، به هريکروشوند   يد ميم و تحدين چارچوب، تعريا

توحيد در   ( 94: 1388، يرينند )ضمك يل ميمکگر را تيديکو  ياريما را  يقت و رستگاريدن به حقيراه رس

)ره( بر مبناي وحد  در كثر  و كثر  در وحد  استوار است  خداباوري در زندگي  ينيسياسي امام خم ي انديشه

سياسي به معناي حركت در مسير سنَّت، قوانين و نظام اكمل و عادالنه هستي است؛ باور به هماهنگي ماده و معنا، 

ير الهي داشتن اخالق و سياست، تکوين و تشري ، دنيا و آخر ، حاكميت الهي و مردمي، و حركت تکاملي و س

در تمام جهان هستي و دار تحقق، فاعل مستقل بجز خداي تعالي نيست    ديگر موجودا     »انسان  انديشه سياسي 

در انديشه « رو، حاكميت مطلق از آن خداست  از اين« اند    صفا ، آثار و افعالشان نيز مستقل نيست  ربط محض

است  بر  باشد و عبث آفريده نشده مند مي محور و هدف ن، عدالتسياسي توحيدمدار امام )ره(، نظام هستي احس

(  در 6: 1388، يميهمين اساس، هدف از تأسيس حکومت اسالمي اقامه عدل و برقراري نظام عادالنه است )مق

امام )ره(، براساس  يباشد و تمام ابعاد معرفت ي)ره( م ينيامام خم يشناس يهست يد، محور اساسياصل توحجه، ينت

 باشد  يد استوار مي، اصل توحيعنيشان، يا ي شهياند ين اصل اساسيمه

به انسان و مناسبا   يه به نوعكاست  ييها شه و اساس تمام شناختي)ره(، شناخت انسان، ر ينياز منظر امام خم   

، يومتکمسائل حومت و ک، حياسياست و امور سي، سيگردد، تا انسان شناخته نشود، جامعه و مسائل اجتماع ياو بازم

(   از ديدگاه امام )ره(، انسان 153: 1390، ييرزايشود )م يشناخته نم يره به درستيو ز يتيريمد يدولت و رفتارها

رو،  داراي قويه شناخت، عقل و در مرحله بعد داراي قدر  اراده و اختيار در جهت سعاد  يا شقاو  است  از اين

شناسي سياسي  برخالف انسانهاي سياسي اجتماعي خود است   مي كنشها و تما ها، شکست انسان مسئول موفقيت

روسو تقسير نموده و  و الک مثل سرشت( و يا )ني  هابز( او را بدسرشت )مثل داند، ساحتي مي زرب، كه انسان را ت 
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بر همين اساس، به مهندسي سياسي و اجتماعي حکومت پرداخته است، از منظر امام خميني، انسان بالطب  گرايش 

 و زندگي معنوي دارد  به طبيعت و زندگي حيواني دارد، ولي بالذا  و بالفطره گرايش به توحيد

انسان را،  يتوجه دارد و سرشت اجتماع يت جامعه، به فطر  اجتماعيو ماه يستيان چي)ره(، در ب ينيامام خم   

ست و ين يانفراد يا، قادر به زندگيه نوع انسان در دنكشود،  يادآور مياست و  ل جامعه دانستهکيتش يعلت اصل

 ينش زندگيو گز ياجتماع يهاست  عدم زندگ آن يش زندگانيباعث آسا گر،يديکها با  معاونت و معاضد  انسان

 ( 437: 1388، يديباشد )جمش يم يوانا  وحشيو الحاق به ح يبشر ي خروج انسان از جامعه ي منزله ، بهيانفراد

ند و نيز دان هاي ماركسيستي و سوسياليستي كه انسان را اسير جبر تاريخ و جامعه مي امام خميني بر خالف نحله   

پندارند، جامعه را در طول  برخالف مکات  ليبرالي كه زرايز طبيعي انسان را محور و بشر را اسير خواست نفساني مي

هاي ديني  شناسي سياسي را با گزاره ها و ساختارهاي جامعه نظام هستي توحيدي تفسير نموده و تمام مفاهيم، نقش

هاي حاكم در جامعه بوده و    اسالم از هنگام ظهورش متعرض نظاممذه»كند  ايشان معتقد است كه  بازتوليد مي

شناسي امام خميني )ره( در  بنابراين، جامعه است  خود داراي سيستم و نظام خا  اجتماعي و اقتوادي و فرهنگي

)ره(، بر اساس  ينيامام خم يشناس معرفت يشناسي قابل تفسير است  مبان ي  نظام منسجم جام  و در طول هستي

 يخاص ي)س( برجستگينين در نگرش امام خميد ياياح يمعرفت يمبانباشد   يم يو اله يديتوح يمعرف يمبان

امام )ره( ن  يد يايمسائل زامض اح ياز گره ها يگشودن گره ا ياست برا يديلكاز آن،  يه هر فرازكافته است ي

شان يدهد  معرفت ا يه در آن تنها خداوند را مد نظر قرار مكداند  يم ياله يدن به حد اعاليانسان را رس يهدف اصل

 ريتأثو جامعه و انسان  يبه هستشان يدر نوع نگرش ا ين مبانياست و ا شده ت گرفتهيشان عاريا يد اسالمياز عقا

 يعني يدن به هدف عاليرس يبرا يوجود دارد را ابزار كين عالم خاي)ره( هرآنچه در ا ينيگذاشته است  لذا امام خم

 داند    يخداوند م

 )ره( ینیامام خم ی شهیومت، قانون و مردم در اندک( ح3-1

ه گاه از آن به كآن است  يت و محتوايومت، ماهکح ي ت يدر مطلوب ياصل ي )ره(، مسأله ينيدگاه امام خمياز د   

 يو ثانو يفرع ين، موضوعياست  بنابرا يانکو م يا  زمانيومت تاب  مقتضکل حکش يگردد، ول ير ميومت تعبکنوع ح

ر ين است  به تعبيو موالح جامعه و د يها و خواست مردم ييانا  و تواناکت، اميگردد و تاب  منب  مشروع يم يتلق

ا موالح مردم و يخا   يتيت جمعيا وضعيت، يمشروع ياز مبان يبا برخ يومتکج حيرا يها لکاز ش يگر، بعضيد

ج يال راکاز اش يومت است  برخکح يلكساختار  ي نندهك انيومت، بکل حکجامعه، سازگار است  ش ي ت  آنها در کم

، يستي، فاشيستيالي، سوسي، پادشاهيپارلمان يراسك، دمويراسكستوي، آريومت فردکاز: ح ومت، عبارتندکح

ل را براساس کن سه شيه اكاست  يتيثركا اي يو جمع ي، گروهيفرد يلكل کومت، سه شک   البته ح و ياستبداد

 ( 480و 479: 1388، يديرد )جمشك يبند ميتقس يال متنوعک   به اش رد و کاهداف، ساختار، عمل

امور جامعه و حل معضال  آن در جوهره و  يومت و سرپرستکو حست يومت نکن، جز حي)ره(، د ينياز نظر امام خم

 باشد  يم ين مترقيذا  د

 يومت اسالمکت حيت دارد، محتوا و ماهيچه اهم ه: اوال ، آنكرد كتوان استنباط  ي)ره( م ينيان امام خمين بياز ا

ومت کخا  از ح ينوع ي نندهك انيه بكومت، کل خا  حکش ي نه  ياسالم يا ، جمهوريل آن  ثانکاست و نه ش

ومت از کل حکا شيومت کح ييل نهاکمردم مسلمان است  ثالثا ، ش يعموم يبه آرا کيه متك ياست  نوع ياسالم
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ا يومت کح ييل نهاکباشد  رابعا ، ش ياست و منحور به زمان ما نم يلكموضوع  ي ن يشود و ا ين مييجان  مردم تع

 ( 481و  480تا:  ي، بينيست )خما  جوام  ايط و مقتضيومت تاب  شراکل حکش

مرج  و ومت، اجرا شده و از هرجکام حکاست، اح بت امام عور )عج(، الزمي)ره(، در دوران ز ينياز نظر امام خم   

ن دوران فقها ي)ره(، در ا ينيباشد  لذا از نظر امام خم يم يومت اسالمکل حکين امر، تشيا ي ه الزمهكشود،  يدور

 را برپا دارند  ياسالم نيومت و قوانکد حيبا

اجراى احکام و برقرارى نظام  يبرا يا وسيلهه ک يداند، مگر زمان يارزش م يومت را بک)ره(، ح ينيامام خم

   است اسالم ي عادالنه

اى بيش نيست  و براى مردان خدا  شدنْ و فرمانروايى وسيله نفس حاكم» د:يفرما ين باره مي)ره( در ا ينيامام خم

از  يهدف عال(  54: 1356، يني)خم « هاى عالى نيايد، هيچ ارزش ندارد اگر اين وسيله به كار خير و تحقق هدف

ه، عالم کفه را انجام دهد ين وظيتواند ا يم يسكان بردن باطل است  يحق و از م ي)ره(، برقرار ينينظر امام خم

ومت که، حکست بليارزش و مقام ن يومت، ذاتا  داراکشان، در دست گرفتن حياز نظر ا به قانون و عادل باشد 

ائمه و فقهاى عادل » دارند: يان ميباره ب ني)ره(، در ا ينيامام خم باشد  يم يام اسالمکاح ياجرا يبرا يا لهيوس

کومتى، براى اجراى احکام الهى و برقرارى نظام عادالنه اسالم و خدمت به مردم، موظفند كه از نظام و تشکيال  ح

 كنند  صِرف حکومت، براى آنان جز رنج و زحمت چيزى ندارد؛ منتها چه بکنند؟ مأمورند انجام وظيفه كنند  استفاده

 ي)ره(، منشأ اصل ينيامام خم   ( 54: 1356، يني)خم «مأموريت و انجام وظيفه است « واليت فقيه»موضوع 

ه شرع مقدس اسالم آن را كداند،  يم يتعال يسعاد  بشر است، ذا  بار ي ه، الزمهكن و دستورا  را يصدور قوان

در  يا ژهيگاه وي، جاييگرا است  لذا موضوع قانون و قانو ردهك يسامانده ياسيو س يو اله ينيت  دکم ي صور   به

ه و اساس امور يرا پا اند و آن ردهك بدان اشاره ياسيام و دستورا  سکانا ، احيامام )ره( دارد و بارها در ب ي شهياند

اسالم  ي ندارد، همه يتاتوريکاسالم د»د: يفرما ين اسالم ميداند  امام )ره(، در رابطه با قانون در د يشور، مك يياجرا

دانست   يم يومت اسالمکح يها هي)ره(، مردم را از پا ينيامام خم   ( 141، 140: 1388، يري)ضم« ن است يبر قوان

 ي شان بر واژهيد اكيدانست  تأ ياسالم يس جمهوريشان در تأسيا ي شهيتوان در اند يت را مين اهميا ينمود اصل

خواست در  ياسالم يان جمهوري)ره(، با ب ينيباشد  امام خم يم يومت اسالمکمردم در ح ريتأث، نشان از يجمهور

 ستد يدانند، با يت ميه اسالم را در تقابل با جمهورك ييها شهيمقابل اند

 يما بنا»د: يفرما ين مورد ميشان در ايداند، ا يو مخالم با اسالم م يرشرعيل بر مردم را، زيامام )ره(، هرگونه تحم

ملت  يم  ما تاب  آراينکب يتاتوريکه دكاست  م، و اسالم به ما اجازه ندادهينکبه ملتمان ب يليتحم ي ه كم ين نداريا

به ما حق  يو تعال کتبار يم؛ خدايم  ما حق ندارينك يت ميها تبع داد، ما هم از آن يم  ملت ما هرطور رأيهست

ها  از آن ييتقاضا ي ها، ما  وقت ين است، گاهکه ممکم، بلينکل بيرا تحم يزيچ ي ه ما به ملتمان كاست  نداده

(    امام )ره(، 34: 11، ج 1385، يني)خم« ند ك يملت از ملت م ي ه خادم ك ييمتواضعانه؛ تقاضا يم؛ تقاضاينکب

اقشار ملت واج  است   ي م بر همهيلکن تيه، اك مردم دانسته و معتقد است يبرا يفيلکرا ت يديومت توحکحفظ ح

 ي ، يديت توحکما  حفظ ممل ي همه ياست برا يم شرعيلکت ي حفظ اسالم »د:   يفرما يمورد م نيشان درايا

از  ي)ره(، امر به معروف و نه يني(    امام خم494: 4، ج 1385، يني)خم« ملت  يقشرها ي همه ياست برا يفيلکت

 ياسيس ي ر را، حضور مردم در صحنهکاز من يمسلمانان، واج  دانسته و تبلور امر به معروف و نه ي ر را بر همهکمن

است  ياسيت سكساز مشار نهيه، زمكشمارد  يم يا ضهيرا، فر داند و آن يار  برآن من حوزه و نظيو دخالت در ا
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 ي همه و همه» داند: يفه ميوظ ي را،  ياسي)ره(، نظار  مردم بر رهبر و امور س ينيامام خم ( 144: 1391، ي)فوز

ه كج گذاشتم، ملت موظم است كنار گذاشتم، كم را يپا ي    اگر من  ن امورينند بر اكه نظار  كاند  ملت موظم

ه، ك نياند به ا ملت موظم ي مهم است    همه يا ن  مسئله، مسئلهك؛ خود  را حفظ يج گذاشتكت را يد، پايبگو

 (    80: 6، ج 1385، يني)خم« ه اآلن مربوط به اسالم است ك ييارهاك ي باشند در همه نظار  داشته

)ره(،  ينيامام خم يشناس معرفت ين بر اساس مبنايران، قوانيا ياسالم يه در جمهوركتوان گفت  يجه ميدر نت   

امام )ره( در  يديمعرفت توح يمبان ريتأثتوان به  يم ين در اصول اول و دوم قانون اساسياست  همچن م شدهيتنظ

 رد:  كاشاره  ياسالم يجمهور

 یریگ جهینت (4

شان يا ي شهياند يه مبانكد يد دينگرد، با يانسان و جامعه م، يشمند چگونه به جهان، هستياند ي ه ك نيفهم ا يبرا

ابزار شناخت جهان است  يشناس استوار است و معرفت ين فهم بر معرفت شناسيشده است و ا يزير هيپا ياساس برچه

 يشناس اطراف خود موون بدارد  موضوع بحث معرفت يايشود، انسان را از خطا در شناخت دن يه باعث مك

بر  ينيد يساالر زها تا چه اندازه معتبر است؟   مردميم و شناخت ما از چيشناس يزها را ميگونه چ ه، ما چهك است نيا

ند  لذا ك يم ميخود تعر ي شهيومت، قانون و مردم را در اندک، انسان و جامعه دارد، حيه به هستك ياساس نوع معرفت

توانند قانون  يط مختلم ميه در آن مردم با توجه به شراكباشد  يم ي، قانون الهينيد يساالر قانون مورد نظر مردم

باشد  يومتکد حيز بايومت نکباشد  ح نداشته يبا قانون اله يآنان مخالفت ي شده ه قانون وض ك ينند به شرطكوض  

د، در يدن به خداوند فذاهم نمايرس يط را برايها بوده و شرا و سعاد  انسان ين الهيقوان ياجرا يه در آن هدف اصلك

ن يا ي دهند  همه يشدن م يان عملکده و به آن اميت بخشيرا فعل يت الهين مشروعين بيز در ايت مردم نينها

باشد، نشأ   يم يديه معرفت توحك، ينيد يساالر مردم يمعرفت يومت و مردم، از مبانکها به قانون، ح نگرش

 است  گرفته

ن اساس امام يباشد  بر ا يم ينيساالر د نظام مردم يديتوح يمعرفت ي)ره( متأثر از مبان ينيامام خم يشناس معرفت   

وصول به سعاد  انسان و  يبرا يا لهيرا وس يابزار ماد ي ومت، قانون و مردم نظر دارد و همهک)ره( به ح ينيخم

 ند يب يم يتعال يدن به خدايسعاد  انسان را در رس

ل آن با توجه به کاست و ش بنا شده يديبر اساس معرفت توحومت کنوع ح ينيد يساالر ه در مردمكگونه  همان   

گونه بوده و بر اساس  نيز اي)ره( ن ينيشه و معرفت امام خمير است در اندييقابل تغ يانکو م يا  زمانيمقتض

ه كشان يا يشناس ي)ره(، متأثر از هست ينيامام خم ي شهيباشد  قانون در اند يم يديتوح يشناس معرفت

ز در يداند  مردم ن يم يگذار دانسته و تنها خداوند را مجاز به قانون يباشد، قانون را قانون اله يم ياله يشناس يهست

رده و كتالش  ين الهيقوان ياجرا يه براكار و اراده بوده ياخت يدارا يشناس انسان يشان با توجه به مبانيا ي شهياند

  دهند  يمومت کل حکيتش
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