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  مقدمه

 گـري  احيـا  و گـري  احيا مفهوم بر كلي مروري ضمن تا د شد خواهكوشش   مقاله اين در
   بـه  ،ديگـر  عبـارت  بـه  .شـود  مـشخص  امـام  ةانديـش  در دينـي  احيـاگري  وجـه  ديني،
 امـام  يعنـي  نظـر،  مـورد  گـر  احيـا  هـاي  ويژگـي  احيا، موضوع قبيل از هايي پرسش طرح

 پاسـخي  و پرداختـه  احيـا،  ايـن  در ايـشان  شناختي هستي و فلسفي مباني و )ره(خميني
  .شود مي عرضه اجمالي

 قـرار  احيا در كه داشت توجه اساسي ةنكت اين به بايد د،شو مي احيا از سخن وقتي
 هـاي  قابليت و ،سو يك از تاريخي ةصبغ و سابقه بدون و نوظهور و بديع اتفاقي نيست

 و مجـدد  طرح نيز ديني احياگري از منظور ؛دهد رخ ديگر سوي از احيا متعلق جوهري
 ايـن  بر .است آن تاريخي ةصبغ و جوهره با متناظر و مختلف هاي عرصه در دين مغفول
 يـك  از پس شدن زنده يا مجدد حيات يك سوي هب ناخواسته ذهن احيا، امر در اساس،
 يـا  و ركود و سكون از بعد جنبش و حركت خفتگي، از پس بيداري خزان، يك و مرگ
 جـسم  بـه  روح بازگـشت  مـشخص،  انحـراف  يـك  از پس  گرفتن قرار اصلي مسير در
 هعالمـ  تعبيـر  بـه  .شـود  مـي  هـدايت  منحرف، روح به حقيقي روح بازگشت يا روح بي

 از پس زمستان، در آن خمودي و خزان از بعد زمين روياندن احيا، از مقصود ،طباطبايي
 سـكون  ةدور يـك  از بعد گياهان نمو و رشد و بهاري يها باران آمدن و بهار رسيدن فرا

   .)433، ص12، ج1363 طباطبايي،( است
 خزان يك از پس دين مجدد رويش از اي نمونه نيز را ديني ياحيا توان مي تمثيل با

 نـوع  ويسنده،ن نظر به .دانست ديني و معرفتي بهاري باران بارش با يزمستان خمودي و
 ةپـشتوان  بـا  اجتمـاعي  و حكومتي سياسي، ابعاد در ويژه به اسالم و دين به )ره(امام نگاه

 بهاري بارش همچون پيشينيان، يآرا از برخي به مستند و فقهي كالمي، عرفاني، فلسفي،
 از زدايـي  انحـراف  بـا  و دميـد  ديـن  از غالـب  تفاسير روح بي كالبد در تازه جاني كه بود

 و سياسـي  مختلـف  هـاي   تدالل و اسالم ديگر بار ،بديع تفسيري ةارائ و موجود تفاسير
  .كرد احيا غالب هاي گفتمان از يكي مثابه به كم دست جديد، دوران در را آن اجتماعي

 بـه  .اسـت  هميـشگي  ضرورتي گري، احيا طبعاً و دين از زدايي انحراف اينكه ضمن
 دينـي  انحرافـي  مختلف هاي نحله و تفاسير تراكم و گيري شكل به توجه با رسد مي نظر
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 ايـشان،  مبـارزاتي  سـوابق  و تقليـد  مرجعيت هرچند .است بوده خطير بسيار امام وظيفه
 وجهـه  و اجتهاد در اصولي گرايش با مستقل علميه هاي حوزه و متعهد روحانيان وجود
 هـاي  برداشـت  و تفاسـير  زد، مـي  رقـم  امام براي را فرصتي مردم، ةقاطب شيعي -اسالمي
 مـانعي  هـا،  گـروه  ايـن  از برخي گرايي جمود و تحجر و خرافه با همراه و غلط متعارف
 جمـاعتي  ،بـين  ايـن  در .داد مـي  قـرار  )ره(امام رسالت و اهداف روي پيش را مضاعف
 كـرده  دور خـود  اصـلي  روح از را اسـالم  ناآگـاه،  و آگـاه  ،اسالم پيام باآشنا  و   حوزوي
 بـه  ماسال و غلط تفاسير اين با هم كند، مضاعف تالشي دباي امام كه است طبيعي .بودند
 هـم  و كند مقابله  »گرا رتحج و نما مقدس و وابسته ناحانيور« و معنوي و روحاني ظاهر
  .بكوشد اسالم حقيقي پيام و جوهره نشر و بسط جهت در

  مفهومي  چارچوب .1

 تحليـل  در خـاص  طـور  بـه  شناسـي  انسان و عام طور به شناسي هستي جايگاه به توجه با
 چـارچوب  بهتـرين  رسـد  مـي  نظـر  بـه  ،سياسي و اجتماعي مصلحان و متفكران ةانديش

 قلمـرو  و ابعـاد  و مبـاني  و )ره(خميني امام ديني گري احيا تبيين و تحليل براي مفهومي
 توسـط  صـدرايي  ةانديـش  و تفكـر  بـسط  و ابتكارات و ها آوري نو به اعتراف رغم به آن،
ـ  آن انبـساط  قابليت و صدرايي متعاليه حكمت يا شناسي هستي ،)ره(امام  هـاي  داللـت  اب

 از ملهـم  و اسـتفاده  بـا  تـا  است شده تالش .باشد آن خاص اجتماعي و انساني سياسي،
 و گرايانــه انــسان مــدعيات و توحيــدي گرايــي كــل مبــاني و سياســي ةمتعاليــ حكمــت
 .شود تبيين )ره(خميني امام گري احيا هاي ويژگي و ابعاد مباني، قملرو، آن، ةگرايان جامعه
 و دنيـا  جامعـه،  و فـرد  جملـه  از مختلـف  ابعاد در زدايي ثنويت ود،وج اشتداد و اصالت
 و انـساني  اختيار سياست، و دين عملي، حكمت و نظري حكمت عين، و ذهن آخرت،
 انديـشه  بـر  گـذار  تأثير ايي صدر اساسي هاي مؤلفه از جامعه به بخشيدن  اعتبار و اصالت
 و سـيال  گرايـي  كل و گرايي ياراخت حكومت، تشكيل قالب در )ره(خميني امام گري احيا

 جمهـوري  طـرح  حتـي  و متغيـر  و متحـول  هاي نياز و روزمره مصالح به توجه منعطف،
  .شد خواهد بحث آن مورد در تفضيل به كه است اسالمي
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  خارجي ساخت در دين احياي .1-1

 و هـا  تـالش  خـارجي  و داخلـي  سنگر دو در خاص طور به و دين ياحيا جهت در امام
 امـام  احياگرانه حركت و بيروني دستاوردهاي رسد مي نظر به ؛داشت ردهاييدستاو طبعاً
 و توجـه  مـورد  چندان و گرفته قرار آن با مرتبط هاي چالش و داخلي ابعاد الشعاع تحت
 و ورزي خـرد  سـاحت  در خـدا  بازگـشت  هووجـ  در كم، دست .است نشده واقع عنايت
 روابـط  سـاحت  در معنويـت  ياحيـا  و قدسـي  يا الهي ،ديني علم قبيل از التيمقو طرح

 در گرايـي    بـومي  و فرهنگـي  حقوق قبيل از التيمقو به توجه حتي و اجتماعي و انساني
 و طلبـي  استقالل مداري،  عزت بر عالوه اجتماعي تغييرات و تحوالت با مرتبط هاي طرح
 .كرد جوجست را اسالمي انقالب و )ره(امام هاي انديشه تأثير پاي رد توان مي بخشي رهايي

 مبـاني  و) رنـسانس (نـوزايي    از بعـد  غـرب  تـاريخي  اتفاقات به توجه با و معنا يك به
 در خود گرايي حيدتو و »گرايي اصل« طرح با امام تحوالت، اين معرفتي و شناختي هستي
 و احيـا  را گرايـي  انسان و انسان ديگر بار ،بشري هاي فعاليت ديگر و ورزي خرد ساحت
  .كرد زنده

 بـه  را انـسان  ظـاهر  بـه  خـود  خدامردگي طرح و زدايي اصل بانوزايي   هآنك توضيح
 خواهـد  گرايـي  انـسان  و انسان مرگ به خداكشي اين آنكه از غافل نشاند، مي خدا جاي

 و هيليـسم ين در تـوان  مـي  را انـسان  از ساختارشـكني  و زدايـي  انسان اين تجلي .انجاميد
 ديگـر  دورة در مدرنيسم پست و ريخيتا ةدور يك در نيچه طبيعي و منطقي انگاري هيچ

، 1385 جمـادي،  از نقـل  به داستايوفسكي( داستايوفسكي و سارتر پل ژان .كرد جستجو
 و مانيـسم او منطقـي  ةرابط اي زنجيره توالي و ها ضرورت تمام هرچه زيبايي به )320ص
ـ  يا( وجودي ةفلسف ةحوز شمندياند دو اين .اند دهركتبيين   را زدايي اصل  ،)سيالاگزيستان
 را  خويش امور زمام خود و باشد خويش سرنوشت مسئول بايد انسان كه باورند اين بر
 از را متـصور  غايـات  و شـده  تعيـين  پيش از مسير بايد كار اين براي اما بگيرد، دست به

 و ذات انكـار  جـز  راهـي  نيـز  بـشر  از زدايي غايت براي زدود، او حركت مسير و انسان
 و زدايي اصل جز مفري هيچ نيز بشر از زدايي ذات براي و نيست پيش در انسان سرشت

 بـيش  از غايـت  و ذات از انـسان  تـا  يـد دايبز را خدا .نيست متصور انسان از زدايي خدا
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 سكه گرايي اباحه و گردد خويش سرنوشت مسئول و آزاد دخو شدة طراحي و شده تعيين
  .گردد رايج

 بـه  خـود  توحيـدي  گرايـي  اصل طرح با و ديگر بار گران احيا ديگر دوشادوش ماما
 احياگر ،كار اين با و بازگرداند خود اصلي مسير به را آن و دميد تازه روحي گرايي انسان

 سـاحت  در گرايـي  معنويـت  و ورزي علـم  و خـردورزي  ساحت در خداگرايي مجدد و 
 در اسـالمي  انقـالب  و )ره(امـام  نقش كه است طبيعي .گرديد اجتماعي و انساني روابط

 و اجتمـاعي  و معرفتـي  تحـوالت  بـه  مـشرف  و دردآشـنا  انديـشمندان  ساير تالش ركنا
 را بازگـشت  ايـن  رد توان مي اي گونه به حتي .است عيان و برجسته نقشي غرب تاريخي

ـ  جنـگ  نامـة  در سياسـت  و اخـالق  پيونـد  و رابطـه  بـه  نگـاه  نوع در  از تـن  58 ةطلبان
 و اخـالق  پيونـد  بـه  معتقـد  نامـه  ايـن  در نيـز  آنان .بازيافت آمريكايي فكران روشن شبه

 را الزم مـشروعيت  اخالق، و دين نام به گسترده سپهري بايد كه ندگوي مي و اند سياست
 دينـي  مضموني و ادبيات شاهد كرّات به توان مي نيز نامه اين در .زند رقم سياست براي
 هـاي  زمينـه  و يحواشـ  و اسـالمي  انقالب تأثير از ملهم و ديني نگاه نوع قوتف اگر .بود

 چـه  سـكوالر  فكـران  روشـن  توسـط  هم آن مزبور، مضمون و ادبيات نبود، آن با مرتبط
  باشد؟ داشته توانست مي محملي و توجيه

  داخلي ساخت در دين احياي .2-1

 ضـمن  بايـد ن باشد، خارجي بعد با ارتباط بي تواند نمي ،قطع طور به كه داخلي بعد در اما
 -كالمـي  مبـاني  و اسالمي حكومت ةانديش ةزمين در )ره(امام احياگري موضوع به توجه
 در )ره(امـام  عرفـاني  و فلـسفي  شناسي هستي مباني از خصوص، اين در )ره(امام فقهي

 ايـشان  فقهـي  -كالمي ةنظري بر آن بازتاب حتي و آن اهداف و اسالمي انقالب پيدايش
   سياسـي  ابعـاد  بـه  توجـه  در را امـام  احيـاگري  غالبـاً  هكـ  اسـت  درسـت  .ورزيد غفلت
 لـوازم  و نئوشـ  تمام با حكومت معنا يك به را اسالم نيز امام و دانند مي اسالمي احكام

  :دانند مي آن
 كـه  اسـت  اسـالم  قـوانين  احكام، و است آن نئوش ةهم با حكومت اسالم،«

 ابـزاري  و هـستند  رضعبـال  مطلـوب  احكام بلكه باشد مي آن نئوش از شأني
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 -1379 خمينـي، ( »باشـند  مـي  عـدالت  گسترش و حكومت كردن پياده براي
  .)472، ص2، جالف

 اهـداف  گـرفتن  ناديـده  معناي به اوالً ،اسالمي حكومت اهميت بر ايشان تأكيد اما
 اصـل  يـك  بـدون  -ويـسنده ن نظـر  به -ثانياً و نيست ايشان ةانديش در معنوي و اخالقي
 گرايـي  كـل  يـك  به ناظر شاناي هاي انديشه در اي گونه به كه فلسفي شناسي هستي مبنايي

   يـل وتأ و توجيـه  حكومـت  بـه را   ايـشان  نگاه نوع توان نمي است، صدرايي و توحيدي
ــرد ــاد خــصوص در .ك ــي ابع ــوي و اخالق ــان معن ــت در پنه ــشان اســالمي، حكوم    اي

  :فرمايند مي صراحتاب
 تمـام  و اسـت  بـوده  حـاال  تـا  اسـالم  صـدر  از اسالم در كه تشكيالتي تمام«

 آخـر  تـا  اسـالم  اوليـاي  و داشـتند  حاال تا خلقت صدر از نبياءا كه چيزهايي
 در اسـت،  اسـالم  معرفـت  اسـت،  اسالم عرفان است، اسالم معنويات دارند،
 است، همين براي حكومت تشكيل .است واقع معنويات اين امور ةهم رأس
 »اسـالم  عرفـان  و خداسـت  معرفـي  نهايي ايتغ لكن است، عدل اقامة البته

   .)170، ص20، جب -1379 ،خميني(

  ديني گري احيا شناسي انسان و )عرفاني و فلسفي( شناسي هستي مباني .2

 توسـط  انقـالب  بـه  اقـدام  و اسالمي حكومت و اسالم به ايشان جامع نگاه ترديد بدون
 تـر  زيـرين  هـاي  اليه به توجه بدون ايشان كالمي و فقهي نگرش به تنها تواند نمي ايشان
 گرايـي  كـل  ،عبـارتي  بـه  و ايـشان  شناسي هستي نگاه نوع قطعاً .دبرگرد ايشان اي انديشه

 از اعـم  شـناختي  هـاي  ساحت در ثنويت به اعتقاد و گرايش عدم و اييصدر و توحيدي
 ،اجتمـاعي  -فـردي  مختلـف  هـاي  ساحت و رفتاري و حسي عقالني، اشراقي، وحياني،
 حكمـت  و رينظـ  حكمـت  بـين  ارتبـاط  به بودن قائل و عيني -ذهني ،اخروي -دنيوي
 در ماهيـت  به بخشيدن اصالت مشرب با تقابل در ايشان الوجوديةلاصا مشرب و عملي
 -اجتمـاعي  مقـوالت  و مفـاهيم  بـه  ايـشان  نگـاه  نـوع  و سياسي مديريت و انديشه فهم
  .است مؤثر بسيار تر، بديع و تر تفصيلي هرچند ،سيسيا
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 و سياسي ةچهر يك تنها ماما كه است همگان اتفاق مورد نكته اين تقريباً عالوه، به
 وجـه  كنـار  در امـام  .نبود اسالمي حكومت پايي بر و مبارزه به قائل تقليد مرجع و مبارز
 بـه  توانـد  مـي  )ره(امـام  هـاي  گري احيا و ها نوآوري از هم آن كه( اجتهادي و فقهي بارز
 اسـالمي  بانقال توان مي نيز منظر اين از و بودند نيز لهأمت عارفي و فيلسوف ،)آيد شمار

  .كرد تفسير صدرايي چهارم فرس يا مرحله و عارفانه سلوك و نور انفجار را
 واليـت  برابر در قرآني حكيم واليت تشريح مقام در آملي جوادي هللا آيت حضرت

  :دگوي مي اصغر فقه در فقيه
 .باشد نمي است، فلسفه قبال در كه آن يجرا معناي به كريم قرآن در حكمت«
 جامع و است حكمت هم نظري مسائل و حقوق اخالق، فقه، اساس، اين بر
 و دارد نام حكمتين اكبر، فقه و اصغر فقه مجموع .است كامله حكمت ها اين

 بـه  او از كه كامل حكيم آن .باشد علوم اين جامع كه است كسي كامل حكيم
 يـاد  ]معـاد  و مبدأ در مالصدرا از تأسي به[ مردم ةتود و ائمه ميان رابط مثابه
 مـسائل  بـه  كـه  باشـيم  داشته توقع نبايد ما .است فقيه واليت داراي ،كنند مي

 بايـد  بلكـه  بگـوييم  پاسـخ  متعاليه حكمت منظر از اصغر فقه در فقيه واليت
 داشته انتظار متعاليه حكمت از را االصغر و االكبر الفقه بين جامع فقيه واليت
  .)165، ص1387 آملي، جوادي( »باشيم

 تقريبـاً  و باشد بوده ترديدي )ره(امام فلسفي نظام بودن صدرايي رد كنم نمي تصور
  بـاب  در ،نمونـه  بـراي  اسـت؛  ايـشان  فلـسفي  يآرا بـا  آشـنايان  اتفـاق  مـورد  امـر  اين

 »فلـسفه  تقريـرات « كتاب از فرازي به ماهيت اصالت به نسبت وجود اصالت ارجحيت 
  :كنيم مي اشاره ايشان

 از عـالم  تمام و است ديگري به غيرمربوط و مستقل ماهيتي هر باالخره و ...«
 فقط و ،ممكن يا و باشند مي واجب يا همه و يابد مي تشكيل بالذات متباينات
 همـه  هـا  ايـن  بـود،  خواهد مطرح تشريفاتي طور به ممكن و واجب از اسمي
  !المقدس الموحد ايها است، ماهيت اصالت نتيجه

 بـه  برهـان  كـه  چنـان  ،باشيم لقائ وجود اصالت شريف اصل به اگر اما
 مـصداقاً  صـفات  و اسـماء  تمام اينكه آن و كند مي مؤمن آن به را عقل ناچار
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 چيـز  بـسيطه  هويت يك جز به و باشند مي واحده حقيقت و بوده واحد عين
 چـون  شـود،  مـي  صـادر  او ذات از ،شود صادر او از هرچه و نيست ديگري
 شـود،  مـي  صادر اراده اب كه هرچيزي پس است، ذات تمام و ذات عين اراده،

 ذات لـوازم  از شود، مي صادر ذات تمام از آنچه و شود مي صادر ذات تمام از
 آن مـراد  و ذات بـين  لـزوم  و اسـت  الزم عين مراد، و مراد عين الزم، است؛
 ،لـوازم  از مـراد  چون ؛نيست متصور لزومي آن، از اشد كه است شديد چنان
 ذات الزم عـين  مـراد،  پـس  است، لذاتا تمام عين كه هم اراده و است اراده
 عـين  اراده، الزم تـا  باشد چيزي هم اراده و باشد چيزي ذات، اينكه نه .است
  ....نباشد ذات الزم

 هرچـه  پـس  است، ذات عين علم، و اراده چون ،وجود اصالت بر بنا ...
 اصـل  يك اصل اين .است اراده و علم روي از صدورش شود، صادر ذات از

 ايـن  ديگر اصول و اند گفته وجود اصالت را آن كه است صولاال ام و شريف
   .)557-556صص ،3، ج1381 خميني،( »باشند مي اصل اين فرع باب،

 گرايـي  كـل  ييمبنـا  اصل به ناظر ندهويسن تعبير به كه -هستي وحدت باب در امام
  :فرمايند مي -است )ره(امام فلسفي شناسي هستي زيرين ةالي ،درواقع و توحيدي

 از پركـاهي  و ذره يـك  اگـر  كـه  طـوري  به ،است برخوردار وحدتي از المع«
 تجـافي  ،دارد كـه  حـدي  آن از برگي يك يا و شود جا جابه ،دارد كه اي مرتبه

 را وجودي ذره يك شود نمي و است عالم سرتاسر در انقالب مستلزم بنمايد،
 بـين  اينكـه  ايبـر  آيـد،  مي الزم اتم نظام سرتاسر بانقال اينكه مگر كرد، قلع

 ارتبـاط  مراتـب  اشـد  هـا  آن بـين  و است برقرار معلوليت و عليت موجودات
 خمينـي، ( »اسـت  معلـول  و علّت بين فقط حقيقي ارتباط اصالً و دارد وجود
  .)586-585صص ،3، ج1381

 در حتـي  توان مي را گرا ثنويت غي و گرا غيرتقليل و عالم به مرتبط و يكپارچه نگاه
 بـسط  از ناشـي  كه -دو اين بين ارتباط و عملي عقل و نظري عقل به )ره(امام نگاه نوع

  :كرد جستجو -است ايشان نزد در توحيدي گرايي كل و متعاليه حكمت
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 عقـل  يـك  و است، ادراك آن كه است نظري عقل يك انسان براي :اند گفته«
  .كند مي عملي را معقوله كارهاي كه است عملي

 عقـل  بـه  نظـري  عقـل  و اسـت  الزم عمل دو، هر در :گوييم مي ما ولي
 نظـري  در و گردد، برمي نظري عقل به عملي عقل كه چنان گردد، برمي عملي
 تعبير ايمان به آن از قرآن در آنچه .است الزم عمل است، علم و درك كه هم
 وگرنـه  نيـست  ايمـان  هـا،  آن غيـر  و معاد و مبدأ به علم است، غيرعلم ،شده
 خـدا  چـون  اسـت،  كـافر  آنكـه  حـال  و باشـد  ربهتـ  بايست مي شيطان ايمان
   .)341، ص3ج  ،1381 خميني،( »"الكافرين من وكان" :فرمايد مي

 ،مالصـدرا  جملـه  از ،گذشـته  فيلـسوفان  يآرا و جـوهري  حركت از تأسي به امام
 ،»هـستي  ةعـصار « چـون  هـم  تعـابيري  از و اسـت  قائـل  انـسان  بـراي  ويـژه  جايگاهي

 »عـالم  ةهم ةمجموع« ،»عالم تمام ةفشرد« ، »موجودات ةهم ةعصار« ،»عالم ةشد كوچك«
 )ره(امـام  ديـدگاه  ايـشان،  صـدرايي  نگرش بر عالوه چون .كند مي استفاده ذلك امثال و

   عبـارت  دو بـه  ،نمونـه  بـراي  ؛كنـد  مـي  كمـك  مـا  بعـدي  هاي بحث به انسان به نسبت
 حركـت  بـه  ييصـدرا  گرايش مؤيد هم كه شود مي اشاره ايشان »ةالصلو آداب« كتاب از

 -سياسـي  طبعـاً  و عرفـاني  فلـسفي،  نظـام  در انـسان  ويژه جايگاه بيانگر هم و جوهري
  .است ايشان حكومتي
 و مـديريت  ايـن  در انسان تكريم و ويژه مديريتي ياقتضا ،خاص جايگاه اين طبعاً

 زا ديگر اي جلوه تواند مي كه دارد اجبارانه و تحميلي و رعيتي -ارباب هاي نگاه از پرهيز
   ةسرچـشم  و منبـع  تـوان  مـي  كـه  اي جلـوه  .نـد ك روشن را )ره(امام انديشه در گري احيا
 طـول  در )ع(علـي  حـضرت  و )ص(اكـرم  پيـامبر  عملـي  ةسـير  و قرآني آيات در را آن

  .كرد جستجو واليتشان،
 و جوهريــات و عنــصريات و فلكيــات از ملــك عــالم نظــام تربيــت چــون«

 عصارة ،وليده اين حقيقت در و است كامل انسان وجود مقدمه آن، عرضيات
 و اسـت،  وليده آخر جهت اين از و است عالميان القصوايةياغ و تحقق عالم
 ذاتـي  حركـت  اين و است متحرك هيذات جوهريه حركت به ملك عالم چون

 و است، سير نهايت و خلقت غايت آن شد، منتهي جا هر به ،است استكمالي



  دكتر عماد افروغ     14

 و كـلّ  حيـوان  و كلّ نبات و كلّ طبع و كلّ جسم در نظر كلي طريق به چون
 هيـ ذات حركـات  از پـس  كـه  اسـت  اي وليـده  آخرين انسان افكنيم، كلّ انسان

 تعالي حق تربيت دست پس ،شده او به منتهي و آمده وجود به عالم جوهريه
 االول هـو  االنـسان " و اسـت  پرداختـه  انـسان  تربيـت  بـه  تحقق دار تمام در

  .)262، ص1370 خميني،( »"واآلخر
 منـزل  ايـن  از و بوده قدم هم حيوانات ساير با حيوانيت منزل تا انسان«

 كـه  سـعادت،  منـزل  يكي :كند طي بايد اختيار قدم با كه دارد پيش در راه دو
 راه يكـي  و -مـستقيم  صراط علي ربي انّ -است العالمين رب مستقيم صراط
  .)265، ص1370 خميني،( »است رجيم شيطان جمعو طريق كه شقاوت

 و ،سو يك از )ره(امام گري احيا هاي رگه توان مي كوتاه مقدمه همين با ترديد بدون
 و اسـالم  سياسـي  ابعاد به توجهي بي .كرد مشخص ،ديگر سوي از را رافنحا هاي شاخه

 بـر  گرايـي  جمـود  تحجـر،  الهـي،  احكام و حدود ةاقام براي اسالمي حكومت ضرورت
 و هـا  قالـب  در عرفـان  و هفلـسف  ضـد  و سلكيم اشعري تفكرات و گري اخباري ظواهر،
 باشد دين در فنحراا مختلف مظاهر از تواند مي روحانيان از ياقشار و مختلف عبارات

 وابسته ناروحاني« جمله از ها آن ةعمد بخش از خوبي به )ره(امام روحانيت منشور در كه
  .است شده برداري پرده »تحجرگرا و نما مقدس و

  سياست از دين جدايي قالب در مĤبي مقدس و تحجر .3

 امانـت  حـامالن  مثابـه  بـه  ناروحاني پراهميت جايگاه به اشاره ضمن امام منشور اين در
 و انحرافـات  مـالت، ح برابـر  در اسـالم  حكـم م پايگـاه  ،تفقّـه  حقيقـت  كاشـفان  وحي،

 قناعـت،  چـون  ياتيخـصوص  داران، سـرمايه  بـا  مخالفـت  محرومان، گاه تكيه ها، كجروي
 برابر در مسئوليت احساس ها، قدرت به وابستگي عدم علم، طلب زهد، ر،صب شجاعت،

 مذمت به ،اجتهاد و بحث هاي شيوه و منابع نظر از ها حوزه ابتكار و بودن غني و ها توده
 »نيـستند  و نبودنـد  هـم  كـم « ايشان تعبير به كه تحجرگرا و نما مقدس وابسته، ناروحاني

 يعنـي  هـا،  حـوزه  و روحانيت به استكبار زدن ضربه هرا دو به اشاره ضمن و پردازند مي
 شـعار  القـاي « كـه  دوم راه و نـسته ندا كـارگر  را اول راه نفوذ، و خدعه و زور و ارعاب
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 تعبيـر  بـه  كـه  اي گونه به ؛اند دانسته »كارگر اي اندازه تا« را ،باشد »سياست از دين جدايي
 وابـستگي  تهمت ها سياسي ركةمع در ورود و فقيه شأن دون سياست در دخالت« ،ايشان

 تنها را »ديني بي افتراي و وابستگي تهمت« )ره( امام .است داشته همراه به را »اجانب به
 از تـر  كاري مراتب به را »وابسته آگاه و ناآگاه روحانيت ضربات« و نستهندا راغيا متوجه
  .)15، ص1383 خميني،( دانند مي اغيار

 در فقاهـت  شـدن  محـصور  و سياسـت  از ديـن  جدايي افتادن جا تبعات به ايشان
 اشاره مردم معاشرت در روحاني حماقت بودن فضيلت جمله از ،عبادي و فردي احكام
  :ندگوي مي و كرده

 از حماقت كه بود تكريم و احترام قابل زماني روحانيت افراد، يبعض زعم به«
 اي سـه كا زيرك، و كاردان روحاني و سياس عالم واال ببارد وجودش سراپاي

 راه كـج  كـس  هـر  كه بود ها حوزه رايج مسائل از اين و .داشت كاسه نيم زير
 گنـاه  عرفان، و فلسفه و كفر خارجي، زبان گرفتن ياد .بود تر متدين ،رفت مي
 مرحـوم  خردسـالم،  فرزنـد  فيـضيه  ةمدرسـ  در .رفـت  مـي  شـمار  به شرك و

 فلـسفه  مـن  كـه  چـرا  ؛كـشيدند  آب را كوزه نوشيد، آب اي كوزه از مصطفي
 و روحانيـت  وضـع  يافـت،  مـي  ادامه روند همين اگر ندارم ترديدي .گفتم مي

 و مـسلمين  بـر  خداونـد  كـه  شـد  مي وسطي قرون هاي كليسا وضع ها، حوزه
 خمينـي، ( »نمـود  حفظ را ها حوزه واقعي مجد و كيان و نهاد منت روحانيت

  .)7-6صص ،1383
 »نمـا  روحـاني  نامقدسـ « تفكر ةندپرو اينكه بر نيبم جوان طالب به هشدار در امام
ــان ــاز همچن ــيو و اســت ب ــدس ةش ــĤبي مق ــن و م ــوض فروشــي دي ــده ع  و اســت ش

  :نندك مي اضافه ،»اند شده امروز بازان سياست ديروز، خوردگان شكست«
 تمام مبارزات بحبوحة در و بودند كرده حرام را مبارزه اه»اي حجتيه« ديروز«

 بشكنند، شاه نفع به را شعبان ةنيم نيغاچرا اعتصاب تا نمودند را خود تالش
 و سـكوت  در كـه  ديـروز  هاي »واليتي« !اند شده انقالبيون از تر انقالبي امروز
 و پيـامبر  پـشت  عمل در و اند، ريخته را مسلمين و اسالم آبروي خود تحجر
 جـز  برايـشان  واليـت  عنـوان  و انـد  شكـسته  را طهارت و عصمت بيت اهل
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 و نمـوده  واليـت  وارث و بـاني  را خـود  مروزا است، نبوده تعيش و تكسب
  .)9، ص1383 خميني،( »!خورند مي را شاه دوران واليت حسرت

  گرايي تصلب ةشبه .4

 پـشتوانه  بـا  عميـق  انقالبـي  تواننـد  نمـي  گرايـان  ظاهر و مسلكان اشعري كه است طبيعي
 درك خـوبي  بـه  را آن از ناشـي  االصـغر  و االكبر فقه واليت و صدرايي عرفاني -فلسفي
 فقيـه  واليـت  و توحيدي گرايي كل اين آيا كه است اين ،آيد مي پيش كه اليؤس اما .كنند

 از مـسئوليت  و اختيار سلب گرايي، تكليف تصلّب، تماميت، نوعي بيانگر آن از برخاسته
 ةپـشتوان  اگـر  بـود؟  نخواهد عليه مولّي و ولي بين رعيتي -ارباب رابطه بر مبتني و انسان
 ايـن  آيـا  اسـت،  كامل انسان واليت به معطوف نگرش و توحيدي گرايي لك ،واليي نظم
 انسان به مدار حق نگاه از گيري فاصله با صرف گراي تكليف و ورمح هدايت نگرش يك
 سـؤال  چيست؟ انسان مسئوليت و محوري حق و واليي نظم بين نسبت زند؟ نمي رقم را

 و اجتمـاعي  ةفلـسف  بـا  امـام  واليـي  درك و صـدرايي  نگرش ةرابط به مربوط تر اساسي
 ،»جمهوريـت « ،»حـق « قبيـل  از مفـاهيمي  و »اسـالمي  جمهـوري « بـه  معطـوف  سياسي

 يآرا در تفـصيل  بـه  توان مي را فوق مفاهيم رد آيا است، غيره و »ساالري مردم« ،»آزادي«
 روابـط  در ؟كـرد  جـستجو  بايـد  كجـا  را فوق رد اصوالً كرد؟ جستجو گذشته حكيمان
 مفـاهيم  نيـز  شخصمـ  متـوني  در تـوان  مي مفهومي روابط بر عالوه يا و صرف مفهومي
 انقـالب  پـرداز  نظريـه  عنـوان  بـه  امام آيا و  است كدام متون اين كرد؟ جستجو را مزبور

 و پهـن  اسالمي منابع در تازه توري يا و اند بوده نيز تازه و بديع سخني آور پيام اسالمي،
  اند؟ كرده كشف بديع مطالبي
 كـه  عبـارت  ايـن  و انـسان  بـودن  مختـار  بـر  مبنـي  مالصـدرا  حتصري ،قطع طور به

 و شـده  داده قـرار  انـسان  طبـع  در مختاريـت ( »لـه  يـة راضطرا فيه، عةمطبو ةيفالمختار«
 ودنب مختار ،همچنين و )181، ص 7، ج تا بي مالصدرا،( )است شتهگ او وجود اضطراري

 باشد سياسي و اجتماعي گرايي جبر ساز زمينه تواند نمي ،)ره(خميني امام ديدگاه از انسان
 و يكـسويه  پـايين،  بـه  باال از گرايانه جبر ةرابط يك توان نمي را امت و امام ةرابط طبعاً و

 نيفرام ارادي ش پذير در را انساني گرايي مختار تجلي تنها توان نمي .كرد تفسير متصلب
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 ال« قبيل از آياتي و مينفرا اين بودن غيرتحميلي وجه از و كرد تفسير ديني رهبران الهي
 مـضامين  و )99:يـونس ( »مـؤمنين  يكونـوا  حتـي  النـاس  تكره نتفاا« و »الدين في اكراه

 و پوشـيد  چـشم  او بودن مختار و انساني كرامت راستاي در ديني هاي آموزه غيراجباري
  .كرد غفلت

 چـون  بي تابع و گرا منسك ،منقاد مطيع، انساني مطلوب، انسان صورت، اين غير در
 درك ايـن  .ندارد آن جايگاه و مباني به نسبت دركي هيچ كه بود خواهد واليتي چراي و
 امـر « ،»متقابـل  حق« همچون اسالمي قواعد و اصول با اينكه بر عالوه ،مطلوب انسان از
 با دارد، منافات »المسلمين ةئمال ةلنصيحا« و »مشورت اصل« ،»منكر از نهي و معروف به

المـؤمنين  امير حـضرت  .اسـت  گـار  ناسـاز  نيـز  وي بودن مختار و انسان وجودي ةفلسف
  :فرمايند مي متقابل حق بيان در )ع(علي

 هـستيد  حق صاحب من بر نيز شما و دارم حقي شما بر من همانا مردم، اي«
 و تعلـيم  و زندگي رفاه تأمين و نصايح از كه است اين من بر شما حق اما و

 و بيعـت  بـه  كـه  است اين شما بر من حق اما و نورزم كوتاهي شما آموزش
 وقتـي  و باشـيد  نصيحت لها ،غياب و حضور در و باشيد وفادار خود پيمان
 »كنيـد  اطاعـت  دهـم  مي دستور كه گاه آن و كنيد اجابت ،خوانم فرامي را شما

  . )34 ةخطب ،)ع(علي امام(
 نظـارت  قبيل از مقوالتي بر تصريح بر عالوه مختلفي عبارات در )ره(امام حضرت

 و غيرتحميلـي  وجـه  بـر  -پرداخـت  خواهيم آن به كه -منكر از نهي و معروف به امر و
  :دارند ويژه تأكيدي نيز اسالمي مديريت غيراجباري

 ضـرر  بـه  خـالف،  بـه  ولـو  اسـت  معتبـر  ايشان آراي ،گفتند هرچه اكثريت«
 مـا  ،شماسـت  ضـرر  به اين بگوييد كه نيستيد ها آن ولّي شما .باشد خودشان

   ....نيستيد ها آن ولّي هستيد، ها آن وكيل شما .بكنيم مخواهي نمي
 مـا  ملـت  كـه  مسيري آن و ستا وكالتتان به مربوط كه مسائلي آن شما

 ملت كه مسيري كه است اين تان عقيده ولو برويد، را راه مسير آن روي دارد،
 بـه  بكند، طور اين خواهد مي ملّت .باشد خوب، است، صالحش خالف رفته
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 رأيـي  داده، رأي ملّت .خواهد مي را صالحش خالف دارد؟ كار چه شما و ما
  .)304، ص9، ج2چ ب، -1379 خميني،( »است متبع ،داده كه

 موارد در مگر -ديگري بر فردي رأي تحميل عدم خصوص در و ديگر جاي در و
  :فرمايند مي -استثنايي و نادر بسيار

 خطـر  در نظام حيثيت و اسالم كه نادري موارد در جز اسالمي جمهوري در«
 كـس  هـيچ  دانـا،  كارشناسـان  طـرف  از موضـوع  تـشخيص  بـا  هم آن باشد،
 »نيـاورد  هـم  را روز آن خدا و كند، تحميل ديگري بر را خود رأي تواند نمي

  .)142، ص21، ج2چ ب، -1379 خميني،(

  واليي نظام در دوسويه شرعيت و مردم جايگاه .5

 تحميـل  صـواب  ولـو  را رأيـي  واليي، نظام در وانت نمي كه دارند حتصري )ره(امام اينكه
 همـه  تـا  باشـد  قـرار  واليي نظام در اگر است؟ شناسي انسان فرض پيش چه ةپاي بر ،كرد
 و توجيـه  چـه  تحميل عدم ديگر باشند، كامل انسان مطيع عرفا تعبير به يا امر ولي مطيع

 يك به و تام واليت فقيه ليو واليي، نظام در كه بپذيريم اگر ،قطع طور به دارد؟ محملي
 چنـين  يـك  در مـردم  طبعـاً  دارد، )فقه ةدائر گستردگي به ناظر تعبير به نه( مطلقه تعبير،
 و تـشخيص  گونـه  هـر  به تن داوطلبانه و ارادي صورتي به دباي كه هستند افرادي نظامي،

 خـشك،  گونـه  اين را بحث امام چرا اما .بدهند اجباري و تحميل ،نتيجه در و صالحديد
 منعطف نگرش اين ةريش بينند؟ نمي آمرانه و پايين به باال از يكسويه، ،لسيا غير متصلب،

 در اسـت؟  ايـشان  فلـسفي  مباني از طبعاً كه انسان ديدن مختار در كجاست؟ در لسيا و
 از نهـي  و معـروف  بـه  امر قبيل از هايي آموزه ملزومات و فلسفي -عقلي مباني به توجه
 بـر  طبعـاً  كـه  متقابـل  حـق  و المـسلمين  ةئمـ ال لنـصيحة ا ةعـد قا مشورت، ةقاعد منكر،
 ةادار عملـي  و نظـري  ةسـير  بـه  عميق توجه در ؟ است استوار خاصي هاي يسشنا هستي
 حـضرت  و )ص(اعظـم  پيـامبر  حـضرت  جمله از دين پيشوايان و بزرگان توسط كشور
 بـه  »المياسـ  جمهـوري « قالـب  در را خود كه امام نظر مورد سياسي ةفلسف در ؟)ع( امير
 بازنمـايي  )مقبوليت و حقانيت( آن بودن اي مؤلفهود و مشروعيت از جديد تعريفي مثابه
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 در يـا  و ؟ايشان ديدگاه در دميمر نظارت و رهبري فرمان سويه دو شرعيت در ؟كند مي
  ؟ذكرشده مرتبط موارد تمامي
 ؛كرد جستجو )ره(امام ةانديش در انوت مي راذكرشده   موارد تمام رد ويسندهن نظر به

 جمهـوري  تركيـب  ،يستن )ره(امام سياسي ةفلسف در مردم ويژه جايگاه در ترديدي اوالً
 ايـن  بيـانگر  كـافي  قـدر  به اسالمي جمهوري نظام در مشروعيت مبناي عنوان به اسالمي
 كسي چه از« مشروعيت ةديرين سؤال به پاسخ در )ره(امام رسد مي نظر به .است جايگاه

 نـص  با منطبق و خاص ويژگي از برخوردار هم كه فردي از معتقدند ،»كرد اطاعت بايد
 طبعـاً  .باشد عامه رضايت مورد و مقبول هم و باشد )صالحيت و كفايت عدالت، علم،(

 نظـام  يـك  قانونيـت  را آن و بـدانيم  حقانيـت  يا شرعيت معناي به نه را مشروعيت اگر
 و شرعي حقاني، وجه هم كه ستا قانوني نظامي ايشان، ةانديش در ،كنيم تعريف مستقر
 و باشـد  شده لحاظ حكومت محتواي و حاكم اشخاص هاي ويژگي قالب رد آن اسالمي

 سياسـي  ةفلـسف  ايـن  بـه  عطـف  طبعاً .باشند مردمي رضايت و قبول مورد افراد اين هم
 بـه  دسـت  افـراد  شرعيت و حقانيت به استناد با و نظام يك قانوني استقرار در توان نمي
 و اشخاص هاي ويژگي رب ناظر قواعد عالوه به .كرد تحميل مردم به را خود و زد كودتا

 و مـشورت  و متقابـل  حقوق ديني هاي آموزه بر مشتمل اي گونه به كه حكومت محتواي
 حكـام  بـه  را تعـدي  و تحميـل  اجـازه  اسـت،  آن   امثال و منكر از نهي و معروف به امر
 و مزبـور  قواعـد  و انـسان  بـودن  مختار عيت،مشرو مبناي اين به توجه با طبعاً .دهد نمي

 حـسن  بـر  نظـارت  و اسالمي احكام و فرامين تحقق و اجرا در انسان بودن مدار رسالت
 ها آن به بايد كه شود مي تعيين اسالمي مديريت در هايي محدوديت و قيود ها، آن اجراي
 ةزمينـ  در انانـس  بـودن  مدار رسالت و مردمي نظارت به ناظر اصول به توجه .كرد توجه
 توانـد  مي كه گشايد مي شرعيت و حقانيت مفهوم خصوص در تازه بابي نظارت، و اجرا
 ميان به شرعيت پاي تا معموالً .باشد اسالمي نظام در موجه و مطلوب مديريت گشاي ره
 هـاي  نظـارت  چـرا  ؛شود مي دوخته باال به ها نگاه و فرمان شرعيت متوجه اذهان ،آيد مي

 نباشـد؟  شرعي روزمره، مصالح و عقلي -وحياني هاي آموزه و شرع  يترومح با مردمي
 بـه  سياسـي  نظام بودن قانوني يا مشروعيت اركان از يكي كه -عامه رضايت از نظر قطع
 نظر به نباشد؟ حقاني و شرعي فوق، محوريت با مردمي هاي نظارت چرا -رود مي شمار
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 اسـت،  شـرعي  خـود  خـاص  شـروط  بـا  رهبـري  شـرعيت  كه ميزاني همان به رسد مي
 هـاي اظهار و هـا  فرمـايش  بـه  بنـا  اگـر  و اسـت  حقاني و شرعي نيز مردمي هاي نظارت

 امـام  و )ص(خـدا  رسول خدا، ةواسط سه با رهبري رمانف ،مختلف جاهاي در )ره(امام
 واسـطه  و اذن يا آن، محتواي از نظر قطع مردمي نظارت اصل شود، مي يعشر )عج(زمان
 .خداست اش واسطه و اذن تنها يا خواهد نمي

 -مفـسران  از برخـي  غلـط  تـصور  بـرخالف  -واليي نظام كه است صورت اين در
 دوسـويه  شـرعيت  دواجـ  و مردمـي  مصالح متوجه مردمي، سيال، دوسويه، پويا، نظامي
 و مـشروعيت  خـصوص  در )ره(امـام  سـخنان  از برخي به اكنون .است نظارت و فرمان
  .كنيم مي اشاره آن ملزومات و منكر از نهي و روفمع به امر و نظارت به ناظر قواعد

 ايـن  اينكـه  و آن روايي و عقلي مبناي و فقيه واليت جايگاه خصوص در )ره( امام
 و اوالً اينكـه  و دارد قـرار  )ع(معـصوم  امام و )ص(اكرم نبي ،خدا واليت طول در واليت

  :ايندفرم مي نيست، نافذ ديگر شخصي ةدربار احدي فرمان و حكم لذّات با
 كـه  طوري به حكومت تأسيس كه است آن ،كند مي حكم خداداده عقل آنچه«
 و روا كـسي  از آن، از پيـروي  و متابعـت  باشـد،  الزم خـرد  حكم به مردم بر
 تـصرف  بكند، ها آن در تصرفي هر و باشد مردم چيز همه مالك كه جاست هب

 بـه  بـشر  تمـام  در واليـتش  و تصرف كه شخصي چنين و باشد خود مال در
 و موجودات تمام مالك كه است عالم خداي است درست و نافذ ،خرد حكم
 ملكـت م در ،كنـد  جـاري  كـه  حكمي هر پس .است واتاسم و ارض خالق
 اگر و .است كرده تصرف خود دادة در ،بكند تصرفي هر و كرده جاري خود
 عـه اطاال  الزم پيغمبران گفتة توسط به را او حكم و داد حكومت كسي به خدا
 يـا  و خـدا  حكـم  زر ا غيـ  و كنند اطاعت آن از است الزم نيز بشر بر ،نستدا

 ،1327 خمينـي، ( »بپـذيرد  نبايـد  بـشر  را حكمي هيچ كرده، تعيين خدا آنكه
  ).182-181صص

 عبـارات  مردم جايگاه خصوص در )ره(امام شد، اشاره هم پيشتر كه گونه همان اما
 ها آن از كه تحليلي و پيشين اشاره وردم موارد بر عالوه دارند، انگيزي شگفت و مختلف
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 قانوني حتي و تثبيت و استقرار در مردم جايگاه خصوص در )ره(امام ،شد داده دست به
  :گويند مي اسالمي نظام بودن

 مردمـي  مقبوليـت  ولـي  باشد داشته ]شرعيت[ الهي مشروعيت حكومت اگر«
 اجرايـي  تقـدر  و نـشده  حكومـت  تشكيل به موفق عمالً فقيه باشد، نداشته
 از اسـت  واجـب  ديگر فقهاي بر داشت وجود مردمي مقبوليت اگر اما .ندارد

  .)466-465صص ،2، جالف -1379 خميني، (»كنند اطاعت او
 اي گونـه  بـه  را آن توان مي كه دارند عبارتي نيز )ع(المؤمنين علي امير حضرت البته
  :كرد تفسير )ره(امام ديدگاه نظري خاستگاه

 و نبودنـد،  كنندگان بيعت اين اگر آفريد، را جان و كفيد را هدان كه خدايي به«
 سـتمكار  تا بود نفرموده را علما خدا و نمودند، نمي تمام من بر حجت ياران،
   ايـن  رشـته  بـشتابند،  سـتمديده  گرسـنگان  يـاري  بـه  و نتابند بر را باره شكم
 مامـا ( »انگاشـتم  مـي  آغـازش  چـون  را پايـانش  و گذاشتم مي دست از را كار
   .)3 ةخطب ،)ع(علي

  :فرمايند مي تمام هرچه صراحتاب و ديگر جايي در امام
 حتـي  مراحـل،  ةهمـ  در آن امور تمام كه است اسالمي جمهوري همان اين«

 از بـاالتر  مـردم  براي نقش اين .است شده بنا مردم آراي اساس بر آن رهبري
 اين در ولي .اردند منافات امام و رهبر استقالل با مشاوره زيرا ؛است مشاوره
 دو هـر  رضاي و اذن طبعاً كه هستند او شريك و رهبر عرض در مردم نظريه
  .)125، ص1362 ،خميني( »است معتبر

 از آن ملزومـات  و منكـر  از نهـي  و معروف به امر و نظارت جايگاه مورد در اما و
 دارند گشايي ره و پرمغز عبارات رأي، آزادانه و شجاعانه بيان و نظر اظهار و نقادي جمله

  :شود  مي اشاره آن به كه
 دار زمـام  سـايرين،  برابـر  در مـستقيماً  كـه  دارد حـق  ملت افراد از فردي هر«

 بدهـد،  كننده قانع جواب بايد او و كند انتقاد او به و كند استيضاح را مسلمين
 باشـد،  كـرده  عمـل  خود اسالمي وظايف خالف به اگر ،صورت اين غير در



  دكتر عماد افروغ     22

 كـه  دارد وجـود  ديگري ضوابط و است معزول داري زمام مقام از خود خودبه
  ؛)409، ص5، ج2چ ب،  -1379 خميني،( »كند حل را مشكل اين

 حـق  را كـسي  ،كنـيم  مـي  و گـوييم  مـي  هرچه كه كنيم گمان ماها نبايد«
 »هـا  انسان رشد براي است، الهي ةهدي يك تخطئه بلكه اشكال .نيست اشكال

  ؛)170، ص20، ج2چ ،ب -1379 خميني،(
 خواهد مي و است اسالمي جمهوري كه كند مي ادعا كشوري يك وقتي«

 معروف به مرآ افرادش ةهم بايد كشور اين كند، متحقق را اسالمي جمهوري
  ؛)245، ص12، ج2چ ب، -1379 خميني،( »باشند منكر از ناهي و

 جـايز  حتـي  برايـشان  هـم  كدام هيچ و بدهند را خودشان نظر بايد همه«
   اظهـار  فهمنـد،  مـي  وقتـي  بايـد  .نگوينـد  و بفهمنـد  را يـزي چ يك كه نيست
 خمينـي، ( »باشـد  باشد، هم هركه مخالف باشد، باشد، هركه موافق اين .كنند

  .)102، ص13، ج2چ ب، -1379
 تعامـل  و ارتبـاط  بـر  حـاكم  كه دارد قيودي و چارچوب اسالمي نظام ،قطع طور به
 رفتـاري  و فعـل  هـر  بيـان  آزادي و تقادان نام به نيست قرار و است امت و امام ةدوسوي
 شـرعيت  از و آورديـم  ميـان  بـه  دوسـويه  شرعيت از سخن كه گاه آن نيز ما .باشد مباح
 مردمـي  ةشد تعريف مصالح و شرع  محوريت پاي گفتيم، سخن نظارت شرعيت و فرمان

 شـرع  يـا  و باشـد  شـرع  تأييـد  مورد يا كه مصالحي .آورديم ميان به را عقلي -فطري و
  :فرمايند مي انتقاد سياسي -اجتماعي قيود خصوص در نيز )ره(امام .نباشد آن لفمخا

 باشـد،  حـق  بـه  اگـر  ،انتقاد .شود مي جامعه رشد باعث سازنده و جا هب انتقاد
 از مبـرّاي  و مطلـق  را خود نبايد كس هيچ .شود مي جريان دو هدايت موجب
 نظام اين در اگر .است يانيجر و خطي برخورد از غير انتقاد البته .ببيند انتقاد
 ديگـران  تخريـب  يـا  حـذف  فكر در جهت بي ناكرده خداي گروهي يا كسي
 حتماً بدارد، مقدم انقالب مصلحت بر را خود خط و جناح مصلحت و برآمد
 لطمـه  انقـالب  و اسـالم  بـه  ،بزند ضربه خود رقباي يا رقيب به آنكه از پيش
  .)179، ص21، ج2چ ب، -1379 خميني،( »است كرده وارد
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 سازنده به عنايت ضمن خود فرمايش اين در) ره(ماما كه است اين توجه قابل ةنكت
 از ديگـران  تخريـب  و حـذف  عدم مرتبط قيد دو نقد، از افراد نستنندا مبرا و نقد بودن
 كـه  كننـد  مـي  ذكـر  را انقالب بر جناحي مصالح و منافع ارجحيت عدم و انقالب ةصحن
 يـا  غيرسـازنده  نقـد  نـام  بـه  پيـشاپيش  تـوان  نمـي  امـا  .گيرد رقرا منتقدان نظروردم بايد

 و سـازندگي  .كـرد  جلـوگيري  سازنده هاي نقد ظهور و بروز از انقالبي ضد يا گر تخريب
 پـس  بايد كه دارد را خودش پذير سنجش و ذهني بينا هاي مالك و قواعد نقد بودن جا هب
 و نقـد  استقبال به كه اي جامعه است طبيعي عالوه به .گيرد قرار داوري مورد طرحش از

 وجـود  ضـمانتي  يچه .بكند نيز آن ملزومات و ها پيامد آماده را خود بايد ،رود مي نقادي
 و سـازنده  هـاي  نقـاد  ميان در بسا چه باشند، ارزشمند و سازنده همواره ها نقد كه ندارد

ـ  كـه  كنـد  ظهـور  نيز گر تخريب حتي و غيرسازنده هاي نقد جا، هب  و صـدر  ةعسـ  بـا  دباي
  .داد پاسخ نيز  آن به روشمند و مند قاعده برخورد
 هاي نقد بروز و ظهور از مخرب، نقدهاي با مقابله نام به توان نمي ،ديگر عبارت به
 هجامعـ  رواني و اجتماعي و سياسي شرايط بايد .كرد خودداري الحيلي لطايف با سازنده

 و آحاد براي نقدها و ها ديدگاه و آرا طرح براي الزم امنيت احساس كه باشد اي گونه به
 افراد دروني ها محدوديت و قيود االمكان حتي و باشد هشتدا وجود جامعه مختلف اقشار
 جامعـه  و انـسان  واليـي،  نظـام  از غلـط  تفاسير و مختلف اتهتوجي با نبايد .باشد شده

 مدار واليت اصطالح به و مطلوب ةجامع و انسان مظهر را ودمخ و راكد ،تصام ساكت،
 غافـل  مطلوب ةجامع و انسان فرياد و اعتراض و نقادي و گري پرسش وجه از و بدانيم
 يأس طبعاً و سكوت با را خود هحق حقوق به آگاه و بيدار جامعه توان مي چگونه .شويم
 و بـرود  نقـادي  و اعتراض و فرياد استقبال به بايد ،خواهد مي اميد اگر جامعه .داد پيوند
 بـا  اميـد  چـون  ؛باشد خمودگي و سكوت پذيراي بايد ،است وميدين و يأس طالب اگر

 و اميـد  بـه  را مردم طرف يك از توان نمي .است عجين و همراه سكوت با يأس و فرياد
 آينـده « كتـاب  در )ره(مطهـري  مرتضي شهيد استاد .فراخواند سكوت به ،ديگر طرف از

  :دگوين مي »ايران اسالمي انقالب
 حـس  و پرخاشگري حس خودش مردم به كه است اين خصوصيتش اسالم«

 معـروف  به امر و جهاد .دهد مي را نامطلوب وضع نفي و طرد حس و مبارزه
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 افـراد  در را حـس  و روحيـه  ايـن [ -خـود  جاي در هركدام -منكر از نهي و
 وضـع  حـاكم  وضـع  اگـر  يعني منكر از نهي و معروف به امر ،].كند مي ايجاد

 تمكـين  و بـشوي  ]موجود[ وضع تسليم ايدنب تو ،بود غيراسالمي و نامطلوب
 برقـرار  جهت وضع اين انكار و نفي طرد، براي بايد تو بكني؛ ]موجود[ وضع

 »...اسـت  طـور  همـين  هم جهاد .كني كوشش آل ايده و مطلوب وضع ساختن
  .)91-90صص ،1386 مطهري،(

 و كـن  شـورش  كـن،  قيـام  باش، مهاجم باش، معترض گويد مي اسالم«
 بيـاوري،  وجـود  به را مطلوب وضع تا بريز هم در را وجودم نامطلوب وضع
 بـودن  آرزومنـد  و كـشيدن  آه هـم  طـرف  آن از بودن، ناراضي و نشستن واالّ

 گويـد  مـي  هـم  طرف آن از .دهند نمي انسان به چيزي آرزو با .]نيست كافي[
  .)120، ص1386 مطهري،( »كوشش و سعي و طلب

 و مردمي نظارت كه است شرعي قدر همان ررهب اختيارات واليي، نظام در بنابراين
 و مـشورت  المـسلمين،  ةئمـ ال ةلنصيحا منكر، از نهي و معروف به امر چون هم قواعدي

 .اجتمـاعي  و سياسي ةروزمر سرنوشت به مربوط امور در نقادي و نظارت و عقيده ابراز
 الهـي  و يشـرع  نيز مردم حق حقوق به ناظر و ديني اعتراض و فرياد راستا اين در طبعاً
 مطيـع  ةجامع يك صرفاً غالب، نسبتاً تصور برخالف اسالمي ةجامع يك ،براينبنا .است

 گـر،  پرسش سرزنده، اي جامعه بلكه نيست تعبد و تقليد چون هايي قالب در ولو قادمن و
 مختـار  هاي انسان از مملو اي جامعه .است ديگران و خود تكاليف و حقوق به آگاه نقاد،
 در و دنباشـ  خـود  آميـز  شقاوت و آميز سعادت هاي اراده و ها انتخاب ويگ پاسخ بايد كه

 داشـته  را الزم عمل آزادي و انتخاب ،شقاوت و سعادت يا شر و خير بين انتخاب مسير
 تـوان  نمـي  .كرد تحميل جامعه به را صواب ولو رأيي توان نمي ديني اي جامعه در .دنباش
 اري ال« كه اند فرموده زيبا چه )ع(لمؤمنين علي اامير حضرت .كرد بهشتي را افراد زور به

 خـواهم  نمـي  شما، از آزادي سلب و خود تباهي قيمت به من ،»نفسي فساد با اصالحكم
 كنيد طي اختياربا و آزادانه بايد را مسير اين شما چون ؛برسانم فالح و صالح به را شما
  .باشم گو پاسخ استبداد بعاًط و اختيار سلب اين دليل به دباي خدا و شما برابر در من و
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 ميـان  بـه  فقيـه  ولي اختيار پاي كه حكومتي احكام موارد در حتي است ذكر شايان
 ميان به خبرگان و كارشناسان با مشورت طبعاً و عامه مصلحت پاي هم جا آن در آيد، مي
  .است منتفي استبداد طبعاً و شخصي رأي تحميل شبهه و شائبه هم جا آن در و آيد مي

 و الهـام  الهـي  قـانون  از خـود  هـاي  جنبه و شئون ةهم در اسالمي ومتحك«
 و نظر به توانند نمي اسالم در حكومتي كارگزاران از يك هيچ ؛گيرد مي تئنش

ـ  ،گذرد مي حكومت در آنچه ةهم بلكه باشند مستبد خود رأي  طبـق  بـر  دباي
 مياسـال  حـاكم  البتـه  .حكومـت  گزاران كار از اطاعت حتي باشد، الهي قانون
 خود حكومتي ةحوز صالح با و مسلمين صالح طبق موضوعات در تواند مي

 صالح طبق كردن عمل بلكه نيست رأي به استبداد اختياري، چنين .كند عمل
 -1379 خميني،( » است مصلحت تابع او عمل مانند حاكم، نظر .است خير و

  .)462، ص2، جالف
 .اسـت  مـصالح  ايـن  خيصتـش  كلـي  اصـول  و ضوابط به مربوط اساسي سؤال اما
 احكـام  طـول  در بايـد  مـصالح  ايـن  .يـك  :كند مي اشاره ضابطه سه به صرامي هللا سيف

 اصـل  ايـن  بـودن  عقاليي .باشد شده آن در مهم و اهم قانون رعايت .دو ؛باشد شريعت
 جهـات  رعايـت  .سـه  و باشـد  مخـالف  آن بـا  كـسي  كـه  است آن از مانع )مهم و اهم(

 مرجعيـت  كـه  هرجـا  وي تعبيـر  بـه  .باشد شده مربوط ةينزم در تخصصي و كارشناسي
 اسـت  كارشناسـي  و خبرويـت  رعايـت  بر )ره(امام تأكيد است، مطرح مصالح تشخيص

  .)358، ص1374 صرامي،(
 ،مـصلحت  ويژه به و مصلحت و حق ةمقول دو باب در يونكن شرايط در كه هرچند

 بـه  مربـوط  ،موجـود  مناقشات تمام رسد مي نظر به اما دارد، وجود مناقشاتي و ها چالش
 و روشـمند  غيـر  سياسـي،  گروهـي،  گرايانـه،  تقليـل  برخـورد  و فوق اصول رعايت عدم
  .)44-35صص الف، -1386 افروغ،( است آن با مند قاعده غير

 دهند، مي دست به اسالمي مديريت ةشيو و فقيه واليت از امام كه تصويري با طبعاً
 ةواسط و اذن با مگر نيست نافذ ديگري بر احدي محك و دارد واليت انسان بر خدا تنها
 اينكه و است آن بودن خدامحور در نيز فقيه واليت بودن استبدادي ضد رمز و راز .الهي

 شـده  تعريـف  كارهاي سازو و مربوط ضوابط رعايت با الهي قوانين مجري تنها فقيه  ليو
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 قلمـداد  بـاطني  و انيعرف ولو ،شخصي را واليت اين كه تفاسير برخي برخالف و است
 كـه گفت   بايد كنند،  مي تفسير واليت اين بودن شخصي دائرمدار را بودن مطلقه و كرده

 ايـن  اسـت،  اسـالم  در فقـه  گستردگي به ناظر كه بودن مطلقه صحيح تفسير به توجه با
 ايـن  اتفاقاً .نيست فقيه ولي فردي و شخصي اختيارات به ناظر وجه هيچ به بودن مطلقه
 و عامـه  مـصالح  شـرعي،  احكـام  و قـانون  اخـالق،  به مقيد .است مقيد شدت هب واليت
 رسـول  شخـصي  رأي خـصوص  در )ره(امـام  حضرت .است خبرگان و يممرد نظارت
  :گويند مي )ص(اكرم

 الهــي قــانون و حكومــت در )ص(اكــرم رســول رأي حتــي اشـخاص،  رأي«
  ،1381 ي،خمينـ ( »هـستند  الهـي  ةدارا تـابع  ههمـ  نـدارد،  دخـالتي  گونـه  هيچ
  .)45ص

  فقهي گري احيا و مكان و زمان .6

 مـداري  حكومت و سياسي وجه به معطوف كه احياگري اشاره مورد محورهاي بر عالوه
 نگـاه  اجتمـاعي،  روابـط  و ورزي خـرد  سـاحت  در معنـوي  و الهي ابعاد به توجه اسالم،
 قالـب  در مـردم  و ها انسان ةويژ حقوق او، به رأي  تحميل عدم و انسان به محور كرامت
 نگـاه  و مـردم  نظـارتي  حقـوق  و »اسـالمي  جمهـوري « ابـداعي  و جديد سياسي فلسفه

 اسـالمي  نظـام  در امـت  و امـام  لسيا و فعال تعامل و )نظارت و فرمان( شرعي دوسويه
 تـوان  مـي  ها، گري احيا اين عرفاني و فلسفي و شناسي هستي ةپشتوان از نظر قطع و ،است
 كـه  كرد جستجو امام اجتهادي روش در مكان و زمان نقش در ار ديگر مرتبط گري احيا
 بـه  صراحتاب عبارتي در ايشان .طلبد مي را تخصصي و مستقل مستوفا، بحثي خود البته
  :كنند مي اشاره اجتهاد در مكان و زمان كننده تعيين نقش

 داراي قديم در كه اي همسئل .اجتهادند در كننده تعيين عنصر دو مكان و زمان«
 و سياسـت  بـر  حـاكم  روابـط  در همـسئل  همـان  ظـاهر  به است، بوده كميح

 كه معنا بدان كند، پيدا جديدي حكم است ممكن نظام يك اقتصاد و اجتماع
 كـه  اول موضوع همان سياسي و اجتماعي و اقتصادي روابط دقيق شناخت با
 كه است شده جديدي موضوع واقعاً است، نكرده فرقي قديم با ظاهر نظر از
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 باشد هداشت احاطه خود زمان مسائل با بايد مجتهد طلبد، مي جديد حكم راًقه
  .)98، ص21، ج2چ ،ب -1379 خميني،(

 ةفلسف از )ره(امام خاص تفسير بيانگر ،مقوله اين به توجه كه است معتقد ندهويسن
 روي بازتـابي  طبعـاً  كـه  است دين با اش رابطه و تعامل نوع و جامعه مفهوم و اجتماعي

 داشـته  )ره(امـام  ةانديش در اسالمي جمهوري طرح و محوري جمهوريت و حوريم حق
   .)ب -1386 افروغ،( است شده پرداخته آن به مستقل جايي در كه است

 ،آن حكم طبعاً و موضوع بر مؤثر مكاني و زماني شرايط به توجه اينكه سخن كوتاه
 نه نگاه اين حسب .دارد دين با آن تعامل و رابطه طبعاً و جامعه به خاصي نگاه در ريشه
 ايـن  به عطف ظاهر به كرد، تفسير دين همان را جامعه نه و جامعه همان توان مي را دين
 اهميت بر )ره(امام كه باشد داشته موضوعيت خود براي جاهايي در نيز جامعه بايد نگاه

 بـر  مبتنـي  اي رابطـه  شـايد  .ورزنـد  مي اصرار موضوعات فهم در مكاني و زماني شرايط
 تعيـين  و احكـام  بيـان  در ديـن  اهميـت  پـر  و نهايي نقش با وجه من خصوص و عموم
 انديـشه  در نيـز  را مـصلحت  مفهوم بتوان نگاه اين حسب رسد مي نظر به .نهايي جهات
  .گرفت پي )ره(امام

 و شـرايط  و جامعـه  مفهـوم  خـصوص  در كـه  مـستقلي  ةدغدغـ  بر عالوه ويسندهن
 قبيـل  از مفـاهيمي  بـر  تـأثيرش  و امـام  ةانديش در آن جايگاه و مكاني و زماني تحوالت

 بـر  تفصيلي نسبتاً مروري تا آورد دست به فرصتي داشت، غيره و مصلحت جمهوريت،
  .باشد داشته »مكان و زمان و اجتهاد همايش« جلدي چهارده مجموعه
 از برخـي  كه است اين ،آيد مي  دست به مقاالت اين بندي جمع از ،درمجموع آنچه

 زنـدگي  گونـاگون  هـاي  جنبـه  در كه است تحولي زمان از مراد كه معتقدند مندانانديش
 چـشمگيري  اثـر  و يابـد  مي راه فقه در عواملي تأثير تحت زمان، از مقطعي در اجتماعي،

   پويـايي  اصـلي  ةانگيـز  و گـردد  مـي  رهنمـون  نـوي  راه بـه  را مـردم  و گذاشته جاي به
  فـيض، ( ردآو دسـت  بـه  را خـود  اسـب من پاسـخ  پرسـش، هـر    كه است اين نيز فقه در
  .)158، ص3، ج1374 

 قـرار  »مكان و زمان تيررس« در و مكاني و زماني هاي دخالت مشمول تر بيش آنچه
 زمـان  اخالقيات، و عفرو و اصول در وگرنه است عقاليي بناي و عرفي احكام ،گيرد مي
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 از قبل عقاليي ايبن و عرفي احكام ديگر، عبارت به .نيست فعال و مؤثر چندان مكان و
 و داشـته  وجود ،اند داده تشكيل جمعيت و جامعه خود براي مردم كه روزي از و اسالم
 بـه  .داشـت  خواهند وجود پويا و متحول صورتي به بشري جوامع تحول سير در همواره
 هرگاه و ندارد مولوي احكام ،)ها عرف( اعراف و سنن ةدربار مقدس شارع ايشان، تعبير
 هـستند  ارشادي احكام است، آمده آن غير و نهي و امر صورت به احكامي زمينه اين در
 مـساقات،  مزارعه، مصالحه، اجاره، ،شراء و بيع .كنند مي راهنمايي عقل حكم به را ما كه

 شـمرده  اماحكـ  از دسـته  ايـن  جـزء  مبـادالت  و معـامالت  ةهمـ  ،كلي رطو به و مضاربه
  .)166-165صص ،3، ج1374 فيض،( شوند مي

 سـنت  و عـرف « از ديگـري  تعبيـر  ،مكان و زمان ،»حهممسا« با البته و منظر ينا از
 و گـردد،  مـي  ميسر عقال عرف و عقل دليل به عمل ةساي در فقه پويايي و شود مي »عقال
 تحميـل  آن بـر  را جمـود  و ركود و كرده سالح خلع را فقه بگيرند، فقه از را دو آن اگر
  .)168، ص3ج  ،1374 فيض،( اند كرده

 تـا  و تـر  تفـصيلي  ديـدگاهي  شـده،  تعريف و مشخص نسبتاً ديدگاه اين برابر در اما
 بـه  منحصر تنها را مكاني و زماني تحوالت شمول ةداير كه دارد وجود متفاوت حدودي
 و خصوصيات ،شرايط مكان، و زمان از مراد ديدگاه، اين حسب .داند نمي معادلي احكام

 حـاكم  جامعـه  و افـراد  بر ها مكان تغيير و زمان رورم اثر در كه است جديدي ارتباطات
 جديد علوم با ارتباط اثر در فقيه كه است مختلفي هاي داشت بر مراد ،همچنين و شود مي

 خصوصيات آمدن وجود به و شرايط تغيير .آورد مي دست به فقيه منابع و ادلّه از بشري
   :است زير لتحا دو از يكي مشمول جديد احكام و عناوين طبعاً و جديد

 بـراي  صـالحيت  كـه  نحـوي  بـه  آن قيود از يكي يا موضوع خود تغيير .اول«
  ؛)شطرنج ةدربار )ره(امام حكم مثل( باشد داشته را حكم به تبديل

 بـه  گذشـته  در كـه  جديـد  هـاي  ضـرورت  و ها نياز آمدن وجود به .دوم
 دجديـ  هـاي  نياز مثل است، نبوده مطرح اجتماعي ضرورت و نياز يك عنوان
 ،همچنين و زنده انسان به او اعضاي پيوند و مرد تشريح قبيل از پزشكي علم

  .بانكداري و بانك و بيمه مثل اقتصادي هاي ضرورت
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 هـا  نياز از نظر قطع فقيه، است ممكن شد، اشاره كه گونه همان ،عالوه به
 علـوم  بـا  ارتبـاط  و علمـي  اطالعات وسعت سبب به جديد، هاي ضرورت و

 مبـاني  همـان  بـر  مبتني فقهي، منابع و ادله از جديدي رداشتب بشري، جديد
 .)61-60صص ،3، ج1374 لنكراني، فاضل( »بنمايد اداجته اساسي

 تأثيري يچه حقيقي، نظري علوم در مكان و زمان عنصر آنكه ضمن ديدگاه، اين در
 متـأثر  ،فقه مانند اعتباري علوم جميع كه شود مي پذيرفته كلي ةقاعد يك عنوان به ،ندارد

 و مكان و زمان بودن مؤثر ةمقول ينب پيشين نظر برخالف البته و است مهم عنصر اين از
  :شود مي اشاره آن به كه دارد وجود تفاوت عقال بناي و عرف مانند ديگري امور

 ميـل  و گرايش ةنحو يك عرف در ،كند مي تصريح صدر شهيد كه گونه همان .يك
 مـردم  عامـه  بـين  در عملـي  و روش آمدن وجود هب سبب همان كه است نهفته عمومي

 برخـي  در بلكـه  نيـست  چنين اين هميشه مكان و زمان ةمسئل در كه حالي در شود، مي
 عمـومي  ميـل  و گـرايش  هـيچ  كـه  آيد مي وجود به اجتماعي غيرمترقبه حوادث اوقات
  .ندارد وجود آن به نسبت

  :نويسد مي »الجديده المعالم« در صدر شهيد آنكه توضيح
 از امـري  بـه  -ديـن  بي چه و ديندار چه -است انسان عمومي گرايش و ميل عرف،

 است عبارت عرف اينكه خالصه .باشد نداشته مخالفتي شرع با كه معين جهتي در امور،
 و فـرد  حفـظ  بـراي  و گرفتـه  سرچـشمه  انديـشي  مصلحت از كه مردم عمومي روش از

 و اجتمـاعي  روابـط  ديگر چه و امالتمع يا محاورات، در چه باشد؛ يافته سامان جامعه
 و صـحيح  عرف موقع، اين در و نكند، پيدا شرع با برخوردي كه است معتبر صورتي در

 هـر  و كنـد،  مـي  رجوع دانا به آگاهي كسب براي ناداني هر اينكه مثل است، اي پسنديده
 و راه ايـن  مـردم،  .رود مـي  پزشـك  نزد سالمت آوردن دست به و معالجه براي بيماري
 نقـل  به صدر،( ننددا مي ضروري و الزم خود ةجامع بقاي و نظم حفظ براي را ها روش

  .)168، ص3، ج1374 فيض، از
 مجتمـع  يـك  در كـه  اسـت  افـرادي  غالب و مردم ةعام به مربوط عرف ةمسئل .دو

 جامعـه  مـورد  در  نوعاً اينكه بر عالوه مكان و زمان ةمسئل كه حالي در دارند، همزيستي
  .دارد دنبال به روشني آثار نيز معين شخص و فرد مورد در دارد، اساسي نقش
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 و ديـن  حفـظ  بـا  مـرتبط  مصاديقش، و موارد از برخي در مكان و زمان ةمسئل .سه
 زمان در حج تعطيلي مثل( ندارد عرف با ارتباطي همسئل اين و است زوال از آن صيانت

 حـج  وجـوب  حتـي  رديمـوا  چنـين  در گفـت  بتـوان  شايد ).سال سه مدت به )ره(امام
 موضـوع  ايـن  و ندا محكوم دين حفظ ةمسئل مقابل در شرعي احكام و شود مي وشخدم
 مقتـضيات  مـوارد،  از برخـي  در بگـوييم  توانيم مي ،بنابراين .دارد حكومت ها آن همة بر

  .رساند مي فعليت به را حكومت اين مكان و زمان
 پيـدا  ديگري حكم اجتماع، بر حاكم روابط در موضوعي موارد، از برخي در .چهار

  .ندارد عرف با ارتباطي هيچ كه كند مي
 مـوارد  آن در مكـان  و زمـان  ةمـسئل  كـه  دارد بسزايي نقش عرف مواردي، در .پنج
 حـالي  در دارد، اساسـي  نقش لغات و كلمات ظهورات فهم در عرف مثالً ؛ندارد تأثيري

  .است بيگانه امر اين در مكان و زمان كه
 وجه من خصوص و عموم نمكا و زمان ةمسئل و عرف ةمسئل بين نسبت ،بنابراين

  .)67-66صص ،3، ج1374 لنكراني، فاضل( است
   :دارد وجود تفاوت نيز مستحدثه ةمسئل با مكان و زمان ةمسئل بين ديدگاه اين رد

 در كنـد،  مـي  ايفـا  موضوع تغيير در اساسي نقشي مكان مسائل، از برخي در«
 شـده  مطـرح  قـوم  كتـب  در و رود نمي شمار به ثهمستحد مسائل از كه حالي
 در امـا  است، ماليت و ارزش داراي كه بيابان در آب خريد ةمسئل مثل .است
 خريد ةمسئل يا نيست فروش و خريد قابل و ندارد ماليت و ارزش بيابان غير
 هـت ج بـه  اكنـون  امـا  انـد،  كـرده  نفي را آن گذشته فقهاي كه خون فروش و

 در قبالً همسئل اين .اند كرده تجويز را آن ةمعامل عقال، ظرن مورد منفعت وجود
 لنكرانـي،  فاضـل ( »نيـست  مـستحدثه  ائلمـس  از و است شده عنوان ها كتاب
  .)70، ص3، ج1374

 به مقدماتي مباحثي ةارائ با »احكام استنباط در پويايي و فقيه واليت« ةمقالويسنده  ن
 مقدمـه  در وي .پـردازد  مـي  مكان و نزما عنصر دو خصوص در )ره(امام ديدگاه تشريح
 خاصـي  هـاي  ويژگـي  و شرايط با توأم انساني، هاي رفتار شريعت، در هك دگوي مي خود

 قيـود « عنـوان  بـه  شـرايط  اين .شود مي خاص حكمي به محكوم و گيرد مي قرار مدنظر
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 تقـسيم  دسـته  دو بـه  قيـود  اين .است قانون موضوع مصاديق ةداير ةكنند تعيين »موضوع
 مثـل  ،اشـياء  ذات در نهفتـه  شـرايط  و هـا  ويژگـي ( موضوع داخلي هاي ويژگي :شود مي

 زمـان  بستر در طولي شكل به خارجي، هاي ويژگي و )است حرام كننده مست آشاميدني
 بـا  و اسـت  جامعـه  بر كماح عرف تابع هميشه ها ويژگي اين .مكان گسترة در عرضي و

 ترتـب  عـدم  دليـل  به كه خون فروش مثل ؛گردد مي تحول و تغيير دستخوش آن تحول
 حـسيني،  سـيد ( شـد  حـرام  )ع(معـصوم  امام عصر در آن، بر معتنابه و عقاليي اي ايدهف

  .)117-116صص ،5، ج1374
 احكـام،  استنباط در آن حدود تعيين و موضوع قيود رسيبر جايگاه به اشاره با وي

 پويـا  و تحـول م عنصري حاوي را موضوع قيود استنباط ةزمين در )ره(خميني امام مبناي
 احكـام  نتيجـه  در و موضوعات در پويايي و تحول مقتضي كه داند مي استنباط روش در

   :است تصور قابل موضوع قيود تعيين براي راه دو نخست، نگاه در آنكه توضيح .است
 شـطرنج  بـا  بـازي  بـودن  حـرام  مثـل  سنت، و كتاب در مقدس شارع تصريح .اول
 بـه  نـسبت  شناسـانه  جامعـه  و محققانـه  بررسـي  .دوم و باخـت  و برد هدف به مشروط
 گفتـار  بـه  اگـر  كه خون فروش مثل حكم، صدور زمان در موضوع خارجي هاي ويژگي
 و مطالعه و دقت با اما آيد، نمي دست به مطلق حرمت جز چيزي ،كنيم اكتفا )ع(معصوم
 نفـع  هيچ كه ودهب عرفي تفاهم بر )ع(معصوم امام تكيه كه گردد مي معلوم بيشتر واكاوي

 )ره(خمينـي  امـام  ديـدگاه  از ،ايـشان  نظـر  بـه  .است نبوده بتمتر خون بر توجهي قابل
 زا كه شود مي گفته اجتهادي به ،ستا نيز پويا ،حال عين در كه سنتي كامل و تام اجتهاد

 از .شـود  استفاده احكام موضوعات قيود و حدود دقيق درك براي استنباط روش دو هر
 وسـيع  ديـد  داراي مجتهد كه شود مي محقق صورتي در فقط صحيح جتهادا ايشان، نظر
 عـصر  وضـعيت  بـه  كامل توجه با تا باشد آن افراد روحيات و جامعه شناخت ةزمين در
 حـذف  )ره(خمينـي  امـام  .باشـد  احكام موضوعات صحيح فهم به قادر )ع(معصوم امام

 كـه  تحجـري  و جمـود  معناي به احكام، موضوعات استنباط هاي روش از را دوم روش
  .دانند مي شد، خواهد اسالم انزواي به منجر

 احكامي از بسياري اجتهادي، اصل يك عنوان به خصوص هب دوم، روش پذيرش با
 و زمـاني  مختلـف  شـرايط  بـستر  در واسـت    شـده  مقيد بوده، اطالق داراي ظاهر به كه
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 موسـيقي  حرمـت  بـه  فقهـا  از برخـي  فتواي براي مثال،  ؛شوند مي پويا و متحول مكاني،
 توجـه  آن بـه  و نپذيرفتـه  را دوم روش كـه اسـت    بوده دليل اين به صرفاً مطلق، طور به

  .)122-118صص ،5، ج1374 حسيني، سيد( اند نداشته
 يلـ عق وجوب خصوص در محترم نويسنده نهايي گيري نتيجه مقدمات اين با طبعاً

   :رسد مي نظر به معقول فقيه واليت
 حكـومتي  ضـروريات  اساس بر مصاديق تعيين در واليت فقط فقيه، واليت«

 و است ضروري موارد در اسالم اجتماعي احكام تغيير بر واليت بلكه نيست
   در فقـط  آن يـافتن  موضـوعيت  چـون  و دارد، عقلـي  ضـرورت  معنا، اين به
 اسـالمي  حكومـت  تشكيل پس است، معقول اسالمي حكومت تشكيل ةساي
، 1374  حـسيني،  سـيد ( »بـود  خواهـد  عقلي جبوا نيز "فقيه ولي" ةوسيل به
  .)150، ص5ج

ر  و ثبـات  خاستگاه و حكومت ،)ره(خميني امام« مقاله ندهويسن بـا  »احكـام  در تغيـ 
 محوريت بر تأكيد و حكومتي و سلطاني احكام در مكان و زمان عنصر جايگاه به اشاره
 الزامـات  از عـدول  اردمو مصالح، ساير بر آن تقدم و اسالمي ةجامع و نظام عالي مصالح

  :است دانسته استثنايي و نادر بسيار را شرعي ةاولي
 هـاي  رهنمـود  نيـز  و )ع(المـؤمنين  امير و )ص(اكرم پيامبر حكومت شيوه از«

 در شـرعي  الزامـات  از كـشيدن  دسـت  كـه  شود مي استفاده خوبي هب )ع(ائمه
 وجـود  به نآ ةزمين يا و افتاده اتفاق ندرت هب اجتماعي لحمصا استيفاي جهت
 جامعـه  و نظـام  معضالت حل در )هسرقد( راحل امام روش كه چنان .آيد مي
 گيـري  پـي  نوشـته  ايـن  در آنچه ،بنابراين .حقيقت همين بر است تأكيدي نيز
 ناديـده  خصوص در »اثبات« مقام در اما است، »ثبوت« مقام به ناظر تنها ،شد

 و ويـژه  نگـري  جـامع  نيازمنـد  كـه  است طبيعي شرعي، ةاولي الزامات گرفتن
   موضـوع  صـحيح  تـشخيص  مهـم  و اسـت  شايـسته  تدبيري و بجا تشخيص

  ، 1374 مرتـضوي، ( »اسـت  سـلطاني  ماحكـا  بجـاي  و صـحيح  انطبـاق  براي
  .)74، ص16ج
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  گيري نتيجه

 اعتـراف  بـا  و صدرايي متعاليه حكمت يا شناسي هستي ةپاي بر تا شد تالش مقاله اين در
 و مبـاني  ،)ره(امـام   حـضرت  توسـط  ايـي  صدر تفكر انبساط و ابتكارات و ها آوري نو به

 ،وجـود  اشـتداد  و اصالت به وربا .شود تحليل آن قلمرو و ديني گري احيا اساسي اركان
 كـه  دارد را قابليت اين ،هجامع براي شدن قائل اصالت و انسان ديدن ختارم ثنويت، نفي
 كنـد  تبيين را حكومت تشكيل و سياست و دين پيوند خصوص در )ره(امام نگرش  هم
 ميـل تح عـدم  و انسان بودن مختار به اسالمي مديريت نگاه نوع از واقعي تحليلي هم و

 هـاي  نيـاز  بـر  آن بازتـاب  و مكاني و زماني متغير و متحول شرايط به توجه و او به رأي
 كهـن  سـؤال  بـه  نـو  پاسـخي  مثابـه  بـه  »اسـالمي  جمهوري« مفهوم طرح حتي و جامعه

 ساحت در خدا احياي درمجموع، .دهد دست به سياسي نظام يك ونيتقان يا مشروعيت
 و اسالم حقيقي روح بازگشت اجتماعي، روابط ساحت در معنويت احياي و ورزي خرد

 و اسـالمي  جمهـوري  نظام تشكيل قالب در ديني سياسي وجوه نوآوري با همراه احياي
 نظـارت،  و فرمـان  ةيدوسـو  شـرعيت  نوظهـور،  و جديد سياسي ةفلسف با مرتبط مفاهيم
 و مـصلحت  و حكـومتي  احكـام  قالـب  در اجتماعي و انساني تحولم هاي نياز به توجه
 بحـث  مـورد  مـوارد  از اجتماعي و سياسي اقتصادي، شرايط تأثير و مكان و زمان توجه
  .است آن مختلف ابعاد قلمرو در امام ديني گري احيا

  كتابنامه
  .قرآن كريم 
  .)ع(البالغه امام علي نهج 
  .مهر سورة انتشارات :تهران ،مصلحت و حق مناقشه ،)الف -1386( افروغ، عماد 

  .انتشارات سورة مهر: ، تهرانانقالب اسالمي و مباني بازتوليد آن، ) ب-1386( همو 
   .ققنوس :تهران ،شناسي پديدار زمانه و زمينه ،)1385( سياوش جمادي، 
 نظـر  از متعاليـه  سياسـت  ،»جـامع  سياسـتي  يـه، متعال سياسـت « ،)1387( عبداهللا آملي، جوادي 

  .اسالمي فرهنگ و علوم پژوهشگاه :قم ،وگوها گفت و ها نشست اول، دفتر متعاليه، حكمت
  .فروشي علميه اسالميه، چاپ سوم كتاب: ، تهرانكشف االسرار  ،)1327( خميني، امام روح اهللا 

  . كبير، دفتر نهم  امير:، تهراندر جستجوي راه امام از كالم امام، )1362( همو 
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   .)ره( خميني امام آثار نشر و تنظيم مؤسسه :تهران ،الصلوه آداب ،)1370( همو 
  .دوم ج ،)ره( خميني امام آثار نشر و تنظيم مؤسسه :تهران ،البيع  ،)الف -1379( همو 
، دوم چـاپ  ، )ره( خميني امام آثار نشر و تنظيم مؤسسه :تهران ،نور ة  صحيف ،)ب -1379( همو 

  .20جلد 
  .چاپ دوازدهم  ،)ره(مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني : ، تهرانواليت فقيه، )1381( همو 

  ).ره( خميني امام آثار نشر و تنظيم مؤسسه :تهران ،روحانيت منشور ،)1383( همو 
   مجموعـه  ،»احكـام  اسـتنباط  در پويـايي  و فقيـه  واليـت « ،)1374( صـادق  سـيد  حسيني، سيد 

 امـام  آثـار  نـشر  و تنظـيم  مؤسـسه  :تهـران  ،اجتهـاد  در مكان و زمان نقش همايش، تمقاال
  .پنجم ج ،)ره(خميني

   مجموعـه  ،)ره(خمينـي  امـام  ديـدگاه  از حكـومتي  احكـام  مبـاني « ،)1374( اهللا سـيف  صرامي، 
 امـام  آثـار  نـشر  و تنظـيم  مؤسـسه  :تهـران  ،اجتهـاد  در مكـان  و زمان نقش همايش مقاالت
  .هفتم ج ،)ره(خميني

  .اسالمي انتشارات دفتر :قم الميزان، تفسير ،)1363( محمدحسين طباطبايي، 
 نقش همايش مقاالت مجموعه ،»فقه علم و مكان و زمان« ،)1374( جواد محمد لنكراني، فاضل 

   .سوم ج ،)ره( خميني امام آثار نشر و تنظيم مؤسسه :تهران ،اجتهاد در مكان و زمان
 نقـش  همايش مقاالت مجموعه ،»مكان و زمان بستر در اجتهاد و فقه« ،)1374( عليرضا فيض، 

  .، ج سوم)ره( مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني: تهران ،اجتهاد در مكان و زمان
 در تغييـر  و ثبـات  خاسـتگاه  و حكومـت  ،)ره( خمينـي  امـام « ،)1374( ضـياء   سيد مرتضوي، 

مؤسسه تنظـيم و    : تهران ،اجتهاد در مكاني و زماني نقش همايش مقاالت مجموعه ،»احكام
  .، ج ششم)ره( نشر آثار امام خميني

  .صدرا انتشارات :تهران ،اسالمي انقالب آينده ،)1386( مرتضي مطهري، 
   :قــم خواجــوي، محمــد تــصحيح و اهتمــام بــه ،الكــريم القــرآن تفــسير  ،)تــا بــي (مالصــدرا 

  .هفتم ج بيدار،
  


