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 ینیدگاه امام خمیت قرآن از دیعوامل و آثار مهجور

  1یرستمعلرضا 

آن و عدم  يم واالیترك و اعراض از مفاه يت قرآن به معنایمهجور ده:یچک
رباز مورد توجه متفکران یاز د، مسلمانان یزندگ يهاهیرسوخ احکام آن در ال

ن مدرِك یتریکه مظهر عال یتیبه عنوان شخص ینیقرار گرفته است. امام خم
 ین عامـل عقـب مانـدگ   یتـر مهـم ، در عصـر حاضـر بودنـد    یاله عهین ودیا

  دانند.یقرآن م يهاو ترك آموزه يمسلمانان را دور
ت قرآن و آثار ین عوامل مهجوریترن است که مهمین مقاله ایا یپرسش اصل

 ست؟ین و جوامع مسلمانان چین غفلت بزرگ بر مسلمیا

را  یعوامـل مختلفـ  ، ینـ یدگاه امـام خم یـ ت قـرآن از د یمهجور یدر بررس
و مربوط به مواجهه  یداخل ،ن موانع فهم قرآنیاز ا يتوان برشمرد؛ شماریم

م فرزانـه  یاسـت. امـا آن حکـ    ین کتـاب الهـ  یـ و رفتار مسلمانان نسبت به ا
مسخ و  يبرا، یرا استعمار و استثمارگران خارج ير گذارین عامل تأثیشتریب

                                                   
 rostamali_reza123@yahoo.comدانشجوي دکتراي علوم قرآن و حدیث ـ دانشگاه آزاد ساري.  .1
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  دانستند.یادت بر آنان میجهت س، پوچ نمودن مسلمانان
را در وحـدت مسـلمانان و انـس     یصه عظمین نقین راه حل ایترشان مهمیا
  شتر با قرآن اذعان نمودند.یب

  ت.یمهجور، قرآن، ینیامام خمها: کلید واژه

  مقدمه

ر یقرآن بر سـا  يبرتر« :فرمودند امبر اکرمین بس که پیهم، ت قرآنیاهم رامونیپ
قـرآن  ) 227ص :2ج، 1371، یمیحک( »دگانشبر بن خداوند است يمانند برتر، سخنان

، کنـد مـی  نیانسـان را در دو جهـان تضـم    ياست که رسـتگار  یکتاببه عنوان ثقل اکبر
او و  بخشـد. یی میرها یجهل و نادانهاي یکیاز تار، انسان را، فروزان یهمچون مشعل

  د.ینمامی را در دو جهان به سرمنزل مقصود رهنمون
د که در قرآن یبدان« اند:ه انتظام جامعه دانسته و فرمودهیقرآن را ما یحضرت عل

ه نظـم و سـامان   یـ درد شما و آنچه ما ينده و سخن از گذشته و دارویعلوم مربوط به آ
 )58خطبه ، نهج البالغه( »وجود دارد، ان شماستیم

ـ یامـام خم ر.ك: ( يقرآن را کتاب آدم سـاز  ینیامام خم ، )532ص  :7ج ، 1385، ین
 يازهـا یط رفـع تمـام ن  ی) و واجد شـرا 434: ص 17ج ، همانر.ك: ( یالهباب معرفت 

 کـه  است یکتاب) و قرآن 448: ص 4ج ، همانر.ك: ( داندیمها انسان یو اجتماع يفرد
فهم عظمت  ) هر چند530: ص 10ج، همانر.ك: ( .میم و عمل کنیم و بفهمید بخوانیبا

ن یه به عظمت همـ یاجمال تلکن اشار، اندپنداشتهیبشر م خارج از طوق ادراك را قرآن
ر.ك: ( دانسته است.یم رهیموجب فوائد کث را بشر استۀ کتاب متنزّل که در دسترس هم

  ).182ص ، 1394، ینیامام خم
 و ضَـنْکاً  شَۀًیمع لَه فَإِنَّ يذکْرِ عنْ أَعرَض منْ وچون  یاتیشان با الهام گرفتن از آیا

شُرُهی نَحمو ۀِیالْقمى امأَع ) :ن از قرآن و کنار گذاشتن حبـل اهللا  یمسلم يدور، )124طه



  3 عوامل و آثار مهجوریت قرآن از دیدگاه امام خمینی(ره)  

  اند: دانسته یجاد تفرقه و دودستگین را آغاز مصائب و ایالمت
ن است که قرآن ین ایلکن مشکل بزرگ مسلم، اد استین زیمشکالت مسلم

م کـه  یانـد. قـرآن کـر   آمـده گران درید ياند و تحت لوام را کنار گذاشتهیکر
، ه رایک آین یما اگر هم، تَفَرَّقُوا ال و عاًیجم اللَّه بِحبلِ اعتَصموا ود: یفرمایم

و  یه را عمل به آن بکنند تمام اشـکاالت اجتمـاع  یک آین ین اگر همیمسلم
امـام  ( .شـود یر رفع مـ یزشان بدون تشبث به غیو همه چ يو اقتصاد یاسیس

   ).275 ص :13ج ، 1385، ینیخم
ـ  الرَّسـولُ  قـالَ  وم آمده اسـت:  یقرآن کردر   الْقُـرْآنَ  هـذَا  اتَّخَـذُوا  یقَـوم  إِنَّ رب ای
 ».ن قرآن را رها کردنـد یقوم من ا، امبر [خدا] گفت: پروردگارایپ): «30فرقان:( مهجوراً

و بـر   دیگوسخن مى ن از قرآنینسبت به ترك مسلم امبر اسالمیۀ پیاز گال، هین آیا
  اند: متصور یقرآن مراتب و منازل تیمهجور يبرا ینیاساس امام خمن یهم

د یشمار دارد که به عمدة آن شایار و منازل بیمهجورگذاردن قرآن مراتب بس
ـ یزه و قیپـاک  يه را مثالً جلـد یفۀ الهین صحیا اگر ما ایم آیما متّصف باش  یمت

آن را ، میده نهـاد یـ م و بـه د یدیا اسـتخاره بوسـ  یـ م و در وقت قرائت ینمود
د و جهـات  یـ خـود را صـرف در تجو   ا اگر غالب عمریم؟ آیمهجور نگذاشت

رون یـ ت بیـ ف را از مهجورین کتاب شریا، میۀ آن کردیعیه و بدیانیه و بیلغو
از ننـگ هجـران از   ، میا اگر قرائات مختلفه و امثال آن را فرا گرفتیآ م؟یآورد

و فنون محسـنات آن را   ا اگر وجوه اعجاز قرآنیم؟ آیدا کردیپ یقرآن خالص
چ یهات! که هـ یم؟ هیمستخلص شد ت رسول خدایاز شکا، میتعلّم کرد

، ینـ یخم امام( ستیم الشأن آن نین امور مورد نظر قرآن و منَزِّلْ عظیک از ای
  ).198 ص، 1394
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  مهجور یو اصطالح يلغو يمعنا

کردن  يدور یعنی»: نهتَرَکَه و اَعرَض ع« در لغت به معناى» هجر«مشتق از » مهجور«
، ابـن منظـور  ( الهجرُ ضد الوصـل ، )138ص  :7ج، ق1412، یقرش( يزیو اعراض از چ

اتَّخَـذُوا هـذَا    یا رب إِنَّ قَـوم یو قالَ الرَّسولُ د: یفرمایقرآن م )250: ص 5ج، ق1408
راغـب  ( شـد. بامـی  دور شدن از آن بـا دل و قلـب و زبـان    یکه به معن »الْقُرْآنَ مهجوراً

دهـد کـه   یه خداى تعالى از قول رسولش خبر مین آیدر ا) 834ص، ق1412، یاصفهان
ـ ، ن گفتهیت از امتش چنیحضرت در مقام شکا آن ـ  یا در قی د کـه  یـ گوین مـ یامـت چن

ن است که مـردم  یت ایمنظور از مهجورد. دنیامت من قرآن را مهجور گردان !پروردگارا
ن قـرآن را بـه دسـت    یـ سـتند. ا یبنـد ن یمش پایت و تعالو به دستورا، قرآن را رها کرده

روزى و یله نجات است؛ قرآنى که عامل پیات و وسیفراموشى سپردند؛ قرآنى که رمز ح
ان آنها بـه  یهاى زندگى است؛ قرآن در محرکت و ترقى است؛ قرآنى که مملو از برنامه

جالـب از  فاتى درآمـده اسـت؛ تنهـا الفـاظش را بـا صـداى       یک کتـاب تشـر  یصورت 
هاى مساجد به عنوان هنر يکارو جاى آن در کاشى، کنندیهاى فرستنده پخش مدستگاه

و شـفاى  ، ا حفـظ مسـافر  یـ و ، رد؛ براى افتتاح خانه نـو یگیمعمارى مورد توجه قرار م
 ند.کنیو حداکثر براى تالوت به عنوان ثواب از آن استفاده م، مارانیب

  ت قرآنیعوامل مهجور

م را از آداب مهـم  ید و قـرآن کـر  یان مسـتف یو حجاب م یکیرفع تار ینیامام خم
، از قرآن دانسته و معتقدند چنانچه متعلم به رفع موانع ادراکات همت نـورزد  يمندبهره

از موانع درك و فهم قـرآن   یبهره خواهد بود. بعضبی یوضات قرآنیبه همان اندازه از ف
  باشد:یل میذافت است به شرح یکه از آثار امام قابل در
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  ینیخودب و تکبر .1
ام یـ و تواضـع ندارنـد و در برابـر آن ق    یگان در ساحت حق فروتنـ چون تکبرکننده

دن حق دارند. یشن يبرا ییاست و نه گوش شنواینه زبانشان به علم و حق گو، کنندیم
بّـرُونَ فـی األَرضِ بِغَیـرِ     د: یفرماینان میاوند درباره اخد سأَصرِف عنْ آیاتی الَّـذینَ یتَکَ

 از، ورزنـد ین به نـاحق تکبـر مـ   یزم يرا که در رو یکسان يبزود) 146اعراف:( الْحقِ
ال یکه گرفتار ظنّ و گمان و خ یانسان، در واقعم! سازیمنصرف م، ات خودیمان به) آیا(

ـ ، رودیقت بـه دنبـال پنـدار خـود مـ     یمشاهدة حقّ و حق يبه جا، است  ین انسـان یچن
ال او یـ خ، از حـق  يرویـ ل عـدم پ یبه دل یول، دهدیح را انجام میپندارد که کار صحیم

 مانـد. یو رشد خود در بعـد علـم و عمـل محـروم مـ      ییباطل و نارواست و از شکوفا
  )67 : ص1372، يو مطهر 396 ص: 1387، یآمل يجواد(

محـروم اسـت و    ینیاز خـداب ، واقع شود ینیانسان هر اندازه که در تار و پود خودب
به همان اندازه از فهم قرآن ، ور باشدغوطه ینیشتر در خودبیفهمد هر چه بیقرآن را نم

ـ  ، بـرد یلذت م یوانیدر حجاب است و هر اندازه از شهوت ح محـروم   یاز لـذت قرآن
  .شودیم

ن قرآن را یتواند انمی، که انسان در حجاب خود هست یمادام ینیمبه نظر امام خ
پنـدارد از خـوان نعمـت آن    یخـود مـ   گمان هرچند به زعم و، دادراك کن نور است که

دا یاقت پیل، هاستینیتا گرفتار خودب، است ینفسان يگرفتار هواها لکن تا، متنعم است
  و منعکس بشود. در قلب ا ین نور الهیکند که اینم

، صورت نازل کوچکش را نه، قرآن را يکه بخواهند قرآن را بفهمند و محتوا یکسان
که هر چه قرائت کنند باال بروند و هر چه قرائت  باشد يقرآن را بفهمند و طور يمحتوا

بشود  هنکه حجابها برداشتیشود االّ انمی نیا، ک شوندیمبدأ اعال نزد کنند به مبدأ نور و
ن نور را بـه  یا یتا بتوان، را ن حجابیا يان بردارید از میبا» يتو خود حجاب خود«و 
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ـ یامـام خم ( .یادراك کن، ادراك او يق است برایآنطور که هست و انسان ال ، 1385، ین
  )389: ص 14 ج

  قلب يبر رو ياا پردهیحب دن. 2
جـان  ، دیباش يکه اگر غرق در امور ماددهد یها هشدار مانسانۀ م به همیقرآن کر 

ر خود را د فطرت و عقل ید. اگر کسیادهیعت دفن کرده و خسران دیپاك خود را در طب
ـ  ، دفن کند یعیطب يهاها و هدفزهیغر  و باطـل  و حـق  صیو تشـخ  یمنبع الهـام درون

  )365 ص :1378، یآمل يجواد( .ز دفن کرده استیرا ن يو بد تقوا
»الَّذ وه ن يوثَ إِلَیأَسکَنَ الدعب و یا خَلقَه ل لَهساإلِنسِ ر یالجِنِّ و ن غَطائهم عفُوا لَهکش

ل ایوهن ضَرَّائم موهذِّرا را مسـکن مخلوقـات   یـ خداونـد دن ) 183خطبه ، نهج البالغه( »ح
جنّ و انس مبعوث کرد تا پرده از چهرة زشت  يخود قرار داد و رسوالن خود را به سو

  .ش برحذر دارندیهاانیرند و آنها را از زیا برگیدن
، و معـارف قـرآن   انسـان ن یبمـا  یمیپردة ضـخ  ا بسانیحب دن ینیبه نظر امام خم

آن  توجـه بـه   هـم خـود را صـرف    قلب تمـام ، ه واسطۀ آنکه ب دینمایجاد میاحجاب 
   ؛گرددیم ن محبت از ذکر خدا غافلیبه واسطۀ ا کند ویم

پـرده و حجـاب قلـب     ، ادت شودیا و اوضاع آن زیبه دن يمندهر چه عالقه
بر قلب غلبه کند و سلطان  يطور ن عالقه بهیمتر گردد و گاه شود که ایضخ

خـاموش   یدا کند که نور فطرت اللّه بکلیپ و شرف به قلب تسلّط حب جاه
قلب کـه در   يد قفلهایانسان بسته شود و شا يرو سعادت به يشود و درها

ـ یاَفَال  د:یفرمامی که فه استیۀ شریآ  اَقْفالُهـا  قُلُـوبٍ  یتَدبرُونَ الْقُرءانَ اَم علَ
ـ یامام خم( .باشد يویق دنیعال يهابند و قفل نی) هم24، محمد( ، 1394، ین

  )446 ص: 18 ج، 1385، ینیخم امامر.ك: و  202ص 
ـ را تطهه یـ مواعظ اله و معارف قرآن شان راه کسبیا تعالقـات  ارجـاس   ر قلـب از ی
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  د داشتند: یتأکرا که یز دانستندي میویدن
ـ یلَقرءانٌ کَـر  انَّه :یتعال قال« ست.ین اسرار نیر مطهر محرم ایغ ـ  یم ف  ابٍکتَ

ن کتاب و یاز ظاهر ا ) چنانچه76ـ  79، واقعه( الْمطَهرُونَ اال مسهی ال ونٍمکْنُ
از ، فـاً یعاً و تکلیممنوع اسـت تشـر   ير مطهر ظاهریمس آن در عالم ظاهره غ

ث بـه  که قلبش متلو یآن ممنوع است کس معارف و مواعظ آن و باطن و سرّ
ـ ب فیک الکتاب ال رلذ :یاست؛ و قال تعال هیویارجاس تعلّقات دن  يه هـد ی

مان عامه یر مؤمن به حسب تقوا و ایو غ یرمتّقیغ ).الخ( )2، بقره( ...نیللْمتَّق
و مـؤمن   یر متّقـ ید حقّۀ آن محروم است؛ و غیمواعظ و عقا ۀیاز انوار صور

خــاص و خــاص الخــاص و  يکــه تقــوا، گــر تقــوایمراتــب دحســب  بــه
است اخص 1394، ینیخم امام( گر مراتب آن محروم است.یاز د، الخواص ،

  )202 ص

  فرهنگ و آداب و رسوم. 3 
قرآن در بین ما حضور دارد و محبوب است؛ اگر چه مهجور اسـت. مـردم قـرآن را    

 يشـاد  اما بیشتر بـراي قصـد ثـواب و   ، هستنداي به آن آشنا کنند و تا اندازهتالوت می
ن ید جمال الـد یمرحوم س .شود و این در فرهنگ ما رواج دارداموات خوانده می ارواح

ن مهم را عدم یاز اثرات ا یکی، وه مواجهه مسلمانان با قرآنیضمن انتقاد از ش ياسدآباد
ت عرب یآن جمعة رقرآن که مختصر شرا«د: یفرمایتسلط مسلمانان بر جهان دانسته و م

 يهاقبور شب يچطور امروز منحصر در تالوت باال، عقب افتاده را بر جهان مسلط کرد
 »... قـرار گرفتـه اسـت   .چشم زخـم و  يدارو، گناهة کفار، ت روزه دارانیمشغول، جمعه

  )21ص ، یسبحان(
کـالم  ، ات قـرآن یآ يستن و عمل کردن ظاهرینگر یسطح ینیدگاه امام خمیبنا به د

ن و منحرف شدن ین مسلمیخارج نموده و موجبات تفرقه ب "یکتاب زندگ"را از  یاله
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   :امت اسالم را به دنبال خواهد داشت يو فنا یستیت نیو در نها یر بندگیاز مس
، سرنوشت سـاز  ن کتابیقرآن ا، گر و دوستان جاهلبه دست دشمنان توطئه

د یـ و آنکـه با  ها و مجالس مردگان نداشـت و نـدارد  جز در گورستان ینقش
وسـیله تفرقـه و   ، آنان باشد یکتاب زندگ ت ویجمع مسلمانان و بشر وسیله

مقدمۀ وصیت نامـه سیاسـی   ( .از صحنه خارج شد یا بکلید و یاختالف گرد
  )395ص : 21 ج، 1385، ینیخم ؛ امامالهی امام خمینی

  ند: ینمایشان اذعان میا
مفتخـر اسـت کـه    ، م و قرآنمتعهد به اسال ز سر تا پایعز ما مفتخریم و ملت

خواهد حقایق قرآنی که سراسر آن از وحـدت بـین   پیرو مذهبی است که می
ها نجـات داده و بـه   ها و گورستاناز مقبره، زندمسلمین بلکه بشریت دم می

دست  پاي ور عنوان بزرگترین نسخه نجات دهنده بشر از جمیع قیودي که ب
ـ    ه سـوي فنـا و نیسـتی و بردگـی     و قلب و عقل او پیچیـده اسـت و او را ب

  )396 ص: 21 ج، 1385، ینیخم امام( .نجات دهد، کشاندطاغوتیان می

  بزرگ یحجاب، گناه. 4
قلـب انسـان قـرار     يرو است که بـر  يت همچون زنگاریمعص د دانست گناه ویبا

ه ک ا پرده افکندن بر قلب انسان استی و ينابود، یناتوان ییتقوایب ثمره گناه و رد.یگیم
ـ  ن شـده اسـت.  ییم تبیسوره تحر 4ه یکه در آدارد  یانحراف قلب انسان را در پ ن یچن

ن به دور خواهد بود. قـرآن  آفهم  از برخواسته و یات الهیب آیت به تکذینهار د يفرد
 بِهـا  کَـانُوا و اللَّـه  بِآیـات  کَذَّبوا أَنْثُم کَانَ عاقبۀَ الَّذینَ أَساءوا السوأَى   د:یفرمامی میکر

ن بـود کـه   یـ شـدند ا ها یکه مرتکب زشت یآن گاه فرجام کسان) «10، روم( یستَهزِئُونَ
موجب ، انحراف قلب». گرفتندمی را به مسخرهها و همواره آن، ات ما را انکار کردندیآ
ـ از ا، فتدیاز کار ب یو معرفت یشناخت يشود تا ابزارهایم ن رو اهـل گنـاه دچـار فهـم     ی
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بـه   یشوند؛ چرا که گناه مانع از آن است که اطالعات معرفتـ ینش غلط میست و بنادر
  از جهان ارائه شود. یق و درستیدق یابیوارد قلب شود و ارز یدرست

چه صالح و چـه  ، اعمال انسان يبرا، لیبدبی یبه عنوان عارف ینیاز نظرگاه امام خم
ـ نوران، عمل انسان صالح باشدابد که اگر ییم یدر ملکوت جان تجل یصورت، طالح ت ی

گردد. و می ق و معارفیحقا یق تجلیخواهد کرد که ال یقلب را مطهر و نوران، حاصل
ه در یزند و معارف الهینه زنگار مییده و چون آیگرد ینفس ظلمان، اگر عمل طالح باشد

 وان شدهیشود قلب انسان چون حمی دل و جان باعث یرگین تید. اینمایآن رسوخ نم
  گردد.یبهره مبی یات الهیکه از تفکر در آ

ــا قلــب در  ــ ی طان واقــع شــود و ین صــورت کــم کــم در تحــت ســلطۀ ش
ز بـه تصـرف   یـ ر قوا نیسمع و بصر و سا، س گرددیمملکت روح ابل متصرّف

ـ  ید و سمع از معارف و مواعظ الهید در آیپل آن چشـم   بسـته شـود و   یبکلّ
دل تفقّـه در   ات او کور گردد ویند و از حق و آثار و آیا نبه ریات باهرة الهیآ
و صفات محـروم   نات و تذکّر حق و اسمایات و بین نکند و از تفکر در آید

ـ    فْقَهـونَ یلَهم قُلـوب الَّ : فرموده یچنانچه حق تعال، گردد اَع ـملَه نٌ الَّ یبِهـا و
، اعراف( اَضَلّهم  بلْ امِمعون بِها اُولئک کَاألنْعسیبصرونَ بِها و لَهم ءاذانٌ الَّ ی

اعتبـار و تـدبر    از که گردد واناتیح و انعام نظر چون عالم به آنها نظر )179
 کـه از تفکّـر و تـذکّر    وانـات شـود  یاست و قلوب آنها چون قلوب ح یخال
حالت غفلـت  ، معارف مواعظ و دنیات و شنیبلکه از نظر در آ، بهره استبی

امـام  ( ترنـد. وان پست تر و گمراهیاز ح، پس و استکبار آنان روزافزون شود؛
  )201ص ، 1394، ینیخم

  : دنینماید مین نکته تأکیز بر این سحر يشرح دعاشان در کتاب یا
 يهـا پرتو گرفته از شعاع یو روح ییروشن به انوار خدا یقلب يتو اگر دارا

روشن شده باشد و  یم خارجیاز تعال يریگلبت بدون بهرهو ق یباش یروحان
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قـت  یسـرّ و حق  یمند باشش تو در حرکت است بهرهیشاپیکه پ یاز نور باطن
تـو   يبـرا ، ق قـرآن یبه شرط داشتن طهارت الزم در مـس حقـا  ، یکتاب اله

  )57ص ، 1395، ینیامام خم( .کشف گردد

  . مستکبران و مستبدان5
قـت بـه   یحقو آن است که با حق  یمستکبران جهان ياراستکبهاي خصلت از یکی

 يشان امریدر نظر ا، از حق باشد يا نمادیکه برخاسته و  يزیپردازند. هر چیمخالفت م
بـه آن   یت و رشد و بالندگید به شدت با آن مبارزه کرد و اجازه فعالیباطل است که با

ا بـا  یکنند و یمبارزه م یقالنع نازل شده وحق  کتاب بهک یبه عنوان  قرآننداد. اگر با 
ا جوامـع  یـ مسـتکبران و   .ن راستاستیپردازند در ایآن به مخالفت م امرتبط ب ينمادها

ده یگران هستند. با هر فکر و عقید دیشه و عقایخواهان تسلط بر افکار و اند ياستکبار
ز یـ ه نشـ یگران در حوزه افکار و اندیکوشند تا دیکنند و میبه شدت مبارزه م، مخالف

ـ آ در ياسـتکبار  ين خویا رند. قرآن ازیادت آنان قرار گیتحت سلطه و س  يات چنـد ی
 .دهدمی گزارش 88ه یچون اعراف آ

و کمـک   یطانیشـ  يهاسه مستکبران و قدرتیبا دس، ریر روشن ضمیگاه آن پدیاز د
ن منبـع  یتـر لیت قرآن را به عنوان اصـ یموقع، یاسالم يعمال خود فروخته در کشورها

ن را از ین و ضوابط اداره جامعه و شئون مسلمیست قوانیبایکه م یاسالم یون اساسقان
انـد و آن  تنزل دادهها بر سر مردگان در گورستان یگاه روخوانیآن استخراج نمود به جا

  اند.مسلمانان خارج نموده یعمل یمهم را از صحنه زندگ
ج از تعلیمات منحرف خار يهابزرگ به وسیله حکومت یشیطان يهادرتق

محـو قـرآن و تثبیـت     يبـرا ، انـد که خود را به دروغ به اسالم بسته، یاسالم
کننـد و بـه اطـراف    یبا طبع مـ یقرآن را با خط ز هاابرقدرت یمقاصد شیطان

 امـام ( .»کننـد یصحنه خـارج مـ   قرآن را از ین حیله شیطانیفرستند و با ایم
  )396ـ  395 ص: 21 ج، 1385، ینیخم
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ـ با تکـه تکـه کـردن و تجز    یجهان ياهابرقدرت« ل یو تبـد  یاسـالم  يه کشـورها ی
سران ممالک  یاندك موجبات ترس و استعمار زدگ یتیبه اقل یونیلیچندصد م يهاملت
   )377: ص 1ج، 1385، ینیامام خمر.ك: ( »را فراهم نمودند. یاسالم

ن قرآن ر شده توسط سران استکبار جهت کنار گذاشتیحاکمان اج ییاجرا يهانقشه
ار متنوع بوده؛ از تقابـل سـخت و رو در رو بـا    یمسلمانان بس یزندگ یعمل يهاهیدر ال
.. مـانع  .و يطال کـار ، يآورده و با ظاهر ساز يبه جنگ نرم مقابله با قرآن رو، نیمسلم

  گردند.یقرآن م یاحکام نوران ياده سازیپ
افت که با یت یمأمور، کار آمد ياجانب رو ياریآن روز که رضا خان با دست

 و قـرآن  یاحکام نوران، ل کردهیرا تعط یمراسم اسالم، تمام يزه و قلدریسرن
 تـوان ینم زهیسرن با دندید که آنجا از یول سازد؛ نابود و محو را رسالت آثار

 غارتگرانـۀ  و شـوم  اغراض به و ساخت دور قرآن یاز اسالم و مبان را مردم
و با تظـاهر  د یجد ياستعمار يهاطرح با داده نقشه رییتغ، افتی دست خود

 .. برآمدنـد. .مسـلمان  يهاو اسارت ملت قرآن در مقام محو اساس، به اسالم
  )482ـ  481: ص 2ج، 1385، ینیامام خم(

ـ بـه جهـت ا   یطانیت شـ یطواغ يهاتمام مخالفت یل اصلیدل ینیبه نظر امام خم ن ی
انـد کـه   افتـه یدر یالمن و جوامـع اسـ  یمسـلم  يقشرها ياست که آنان با مطالعه بر رو

آنان قرآن بوده و در جهت کم اثر نمودن و محو آن کمر همـت   يدارین عامل بیترمهم
  اند.بسته

دند که وضع قرآن و اسالم و متون اسالم چه است که ید، نها مطالعه کردندیا
ن بر یدا کنند مسلمیدا کنند و اتصال پین بر آن اطالع پین متون را مسلمیاگر ا

ـ فاتحـه ا ، شبث بشوند به قـرآن و اسـالم  قرآن و مت ن یـ هـا و ا ين غـارتگر ی
هـا بـه قـوت    ییجون سلطهیخوانند؛ پس چه بکنند که ایها را مییجوسلطه
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ن ملـت  ید اینها بایدا کند؟ ایهم ادامه پ هاين غارتگریباشد و ا یخودش باق
  )317: ص 4ج، 1385، ینیامام خم( کنند. را از اسالم جدا

  تیهل باز ا ي. دور6
دو ودیعـه الهـی و دو گـوهر     قرآن و عترت پیامبر، مطابق حدیث شریف ثقلین

هـا و جوامـع   هستند که مایه سعادت انسـان  گرانبهاي به جاي مانده از رسول خدا
ي عدوا بلُّضما لن تَهِکتم بِن تمسإما  ینِلَقَالثَّ میکُف کترَد تَی قَنّإ« آیندبشري به حساب می

هل بیتی. أرض و عترتی لی األإماء الس نَم حبلٌ ممدود اهللاِ خر: کتابکبر من اآلأحدهما أو 
  )106ص  :23ج ، ق1403، یمجلس( »وضی الحلَی یردا عهما لن یفترقا حتّنّإال و أ

ات قـرآن  یآ یت عصمت و طهارت را مخاطب اصلیرسول اهللا و اهل ب، ینیامام خم
  دانستند.یکتاب اهللا م یقین حقیر و مبدانسته و آن ذوات مقدسه را مفس

که بـه واسـطه آن    گران همیو د، فقط خود رسول اکرم است »منْ خُوطب بِه«
که از قلـب او   یم نورانیقلب ـ آن تعل  ـ در که از حضرت رسول ينور

اند؛ و اما دست امثال ما و دهیبه واسطه او فهم ، به قلب خواص او بوده است
   )262: ص 18ج، 1385، ینیامام خم( .است کوتاه يادبشر ع

آگاه به اسرار ، اند که حامالن قرآنیآسمان يهاامبر به سان کتابیپ یقینان حقیجانش
 کتاب مکنون و ظاهر و باطن قرآن هستند. 

فرود آمـدگان از نـزد   ، اندیآسمان يخدا که همه کتابها يایو اول یاله ینیکتاب تکو
دة یپسـند  يایـ چ کس جز اولیباشند و هی مینیم و حامالن قرآن تدویعل میخداوند حک

ت شـده  یروا تیست چنانکه از امامان اهل بیحمل ظاهر و باطن آن ن يارایحق را 
 غمبریپ نانیجانش جز یکس«: فرمود که کندمی تیروا باقر امام از یکاف دراست. 

ـ  ظاهر و باطن آن، قرآن تمام کنند ادعا توانندینم ـ یکل( ».ش آنهاسـت یپ : 1ج، 1407، ین
  )228ص
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قرآن و عترت براي ارائه دین کامل و صالح براي اعتقاد و عمل دو ثقل متحدند و بر 
خواهد بود و همچنـین   »عترت منهاي عترت«، عترت منهاي قرآن، اساس حدیث ثقلین

ارائـه   خواهد بود. پس قرآن و عترت در »قرآن منهاي قرآن«قرآن منهاي عترت به منزله 
ـ    150ص ، 1 ج، 1378، جـوادي آملـی  ( .به منزله یک حجت الهی هستند، دین جامع

ک پرنده متضـمن سـعادت   ین دو ثقل به مانند دوبال یچون ا ینیبه نظر امام خم )153
ـ  يگـر ید يانزوا، ت هر ثقلیشک مهجوربی، باشندیت میبشر نـرو  یاز ا دارد. یرا در پ

خواهد داشت که ائمه در جامعه مهجـور باشـند.    يبروز آشکار یزمان، ت قرآنیمهجور
صبح کتَاب اهللاِ بِفَقدك أ و«ه السالم) در روز عرفه آمده است: یعل( نیارت امام حسیدر ز

  کتاب خدا با فقدان تو مهجور گشت.«) 360ص :98ج، 1403، یمجلس( ؛»مهجوراً
نکـه بعـد از   یاره باشد بـر ا اش »الْحوض یرِدا علَی یفْتَرِقا حتّیلَنْ « د جملهیشا

ـ از ا یکـ یهرچه بـر   اهللا رسول وجود مقدس  ن دو گذشـته اسـت بـر   ی
تا آنگاه ، است يگریت دیک مهجوری ت هریگذشته است و مهجور يگرید

، ینـ یخم امـام ( .وارد شـوند » حـوض «ن دو مهجور بر رسول خـدا در  یکه ا
  )394ص : 21 ج، 1385

 ینمـوده تـا بـا سـطح     يقرآن را منـزو  یقیعالم مفسران حق ،تیسردمداران و طواغ
نـد و  یه نمایحکومت ظالمانه خود را توج، ير به رأیات خدا و تفسینسبت به آ يانگار

ن و یتـر مناسـب  امبریت پیاهل ببدون شک خط بطالن بر اهداف کتاب مقدس بکشند. 
ـ  شـمار  بـه  آن نیفـرام  ياجـرا  و ل حکومـت یتشک ين افراد برایسته تریشا ، رونـد یم

 سـلطنت « بـه  »یاسـالم  خالفت« لیتبد و تیب اهل به حکومت انتقال از يریجلوگ
 قـرآن  و بمانـد  معطَّل اسالم یاجتماع ـ یاسیس احکام از ياریبس شد موجب »یموروث

هـا  مـدارس و کـنج خانـه   ، ده و بـه مسـاجد  شـ  خـارج  حکومـت  و اجتمـاع  صحنه از
  .ابدی اختصاص

پـس از شـهادت   کـرد   بایـد بـراي آن خـون گریـه    که  يانگیز مسائل أسف
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ــ  م را یقــرآن کــر، شــروع شــد. خودخواهــان و طاغوتیــان یحضـرت عل
ـ  يهاحکومت يکردند برا ياوسیله قـرآن و   ی؛ و مفسـران حقیقـ  یضد قرآن

افـت کـرده   یدر ق را که سراسر قـرآن را از پیـامبر اکـرم   یان به حقایآشنا
 مختلف يهاد با بهانهدر گوششان بو »نیلقَتارك فیکُم الثَّ یانّ« :يبودند و ندا

در حقیقت قرآن ، عقب زده و با قرآن آنان را، از پیش تهیه شده يهاتوطئه و
 و يمـاد  ین دستور زنـدگان یت تا ورود به حوض بزرگتریبشر يکه برا ـ را

کـه   ــ  یحکومت عدل اله خارج کردند؛ و بر از صحنه ـ بود و است يمعنو
خـط بطـالن کشـیدند و     ـ ستن کتاب مقدس بوده و هیا ياز آرمانها یکی

ـ را پا یکتاب و سـنت الهـ   ن خدا ویانحراف از د  امـام ( .کردنـد  يه گـذار ی
  )395ـ  394ص : 21 ج، 1385، ینیخم

  ير به رأی. تفس7
تدبر در آیات به منظور « و» تفسیر« تمایز اساسى بین دو مقوله ینیخم حضرت امام

   :چنین مى گوید» رتفسی« است. وى در بیان تعریف صحیح قائل »فهم مقاصد
آن اسـت کـه شـرح مقاصـد آن کتـاب را      ، کتاب» تفسیر«معنى، به طور کلى

بیان منظور صاحب کتاب باشد. این کتاب شـریف  ، بنماید؛ و نظر مهم به آن
که به شهادت خداى تعالى کتاب هدایت و تعلیم است و نور طریق سـلوك  

، هر آیه از آیات آنبلکه ، باید مفسر در هر قصه از قصص آن، انسانیت است
جهت اهتداى به عالم غیب و حیث راه نمایى بـه طـرق سـعادت و سـلوك     

، 192 ص، 1394، ینیامام خم( .طریق معرفت و انسانیت را به متعلم بفهماند
193( 

   :نیز از این قرار است» تفسیر به رأى« سخن حضرت امام در بیان چیستى
ر به رأى است کـه هـر کسـى    تفسی، و از چیزهایى که ممنوع است در اسالم
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و قرآن را بـه آن رأى خـودش   ، آراى خودش را تطبیق کند بر آیاتى از قرآن
 )93ص، 1392، امام خمینى( .تفسیر و تأویل کند

ـ  ين واالیبـه مضـام   یفاسـده شخصـ   يو ورود آرا ير بـه رأ یشان تفسـ یا را  یقرآن
  اند: ستهات قرآن دانیآ یافت فنون متعالینکوهش نموده و آن را مانع در

ه است اعتقاد به یفه نورانین صحیگر از حجب که مانع از استفاده از اید یکی
را حـق اسـتفاده از    یکساند دهیا فهمین نوشته یآن است که جز آن که مفسر

کـه  ، ير بـه رأ یفه را به تفسیات شریست و تفکر و تدبر در آیف نیقرآن شر
قرآن ، هده باطلیفاسد و عق ين رأیاند؛ و به واسطه ااشتباه نموده، ممنوع است

مهجـور   ینمـوده و آن را بـه کلـ    يع فنـون اسـتفاده عـار   یـ ف را از جمیشر
چ وجـه  یبه ه یو عرفان یمانیو ا یاخالق که استفادات یاند. در صورتنموده

  )199ص، 1394، ینیامام خم( .باشد ير به رأیست تا تفسیر نیمربوط به تفس

  ت قرآنیآثار مهجور

 هـا یها و عقب مانـدگ یهمه بدبخت یت قرآن عامل اصلیمهجور ینیم خمبه نظر اما
که همگـان بـه آن    یهائتیاز واقع یکی )460: ص7ج، 1385، ینیامام خمر.ك: ( است.

 آن نیفرام به و نشود ادهیپ جامعه در که یزمان تا نست که دستورات قرآنیاذعان دارند ا
دچـار   یجوامع نیچن بود و نخواهد یاسالم لیاص و ناب فرهنگ از يخبر نشود عمل
   خواهد شد.و خرافات و...  یدتیعق انحرافات و فساد
 .دادندیم هشدار قرآن تیمهجور به نسبت بارها و بارها اطهار ائمه و امبریپ

 یت جامعـه اسـالم  ین شخصـ یبزرگتـر  اسالم یامبر گرامیکه پس از پ یامام عل
 در قـرآن  کـه  آمـد  خواهـد  یزمـان  مـردم! ي اهدهد کـ یاست؛ به مردم زمانش هشدار م

، نهـج البالغـه  ( بـود.  خواهـد  جامعـه  در آن رسـم  و اسـم  فقط و ردیگ قرار تیمهجور
  )147خطبه
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بـر افـراد و جوامـع     یت قرآن آثار و تبعات گونـاگون یمهجور ینیدگاه امام خمیاز د
  از آن اشاره خواهد شد: یخواهد داشت که به برخ یاسالم

  نسبت به احکام قرآن يرانگا یمحدود و سطح
ت ارسـال  یبشر يبرا طرف خدا است که از ینیین آیآخر بوده و ین اسالم جهانید

ـ  يهـا دوره در حالت بشر« :يمطهر دیشه استاد ریتعب به، شده است  يابچـه مثـل   یقبل
بـود کـه    زمان ظهور خاتم در تنها .شودیپاره م و داردینگه نم است که کتابش را

، 1376، يمطهـر ( »ندگان حفـظ کنـد.  یآ يرا برا د که ارث خودیه رسن مرحلیبشر به ا
ع امور یجم يبرا یکاف دستورات الزم و است که مشتمل بر یعتی) اسالم تنها شر36ص

، بوده یاجتماع و يه مسائل فردین در کلین قوانیقتریدق ن ویکاملتر يدارا و بشر یزندگ
مصـلحت   اسـاس عـدل و   بر یحکم یاز احوال انسان یحال حادثه و هر يکه برایبطور

  )271ص، تا یب، بیط( مقرر نموده است.
أُوح لَغَألهذَا الْقُرْآنُ  یإِلَ یونْ بم و بِه کُمرنْذ )ن قرآن بـر مـن وحـى    یا )19، انعام

و به سـوى خـدا   ( رسد انذار کنمها مىن قرآن به آنیشده تا شما و تمام کسانى را که ا
ـ تمام کسـانى کـه ا  ( ر و من بلغیمفهوم تعبوسعت ). میدعوت نما هـا  ن سـخن بـه آن  ی

ت را از سوى یک سو و مساله خاتمیامبر اسالم را از یرسد) رسالت جهانى قرآن و پمى
  .سازدگر روشن مىید

 یم موجب شده است برخیق قرآن کریو باطن عم یجاودانگ، تیبه جامع یتوجهیب
ن نگرش نقش یند که ایصر نزول محدود نمات را به مردم عایاز آ ياریره شمول بسیدا

بـا حـوادث داشـته     ییارویـ ت در روایناتوان شمردن آ و در ناکارآمد جلوه دادن یمهم
مربوط به  ينگرت و تنگیو محدود، ندارد یتیچ محدودیاست که قرآن ه یعیاست. طب

ا خـود ر  يازهـا یپاسـخ ن ، یم همگام با تحوالت زندگیتوانید محدود ما است که نمید
  .میکن دایپ
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سـال قبـل    300از حـدود   یاسالم يا با ورود به کشورهایدن ياستعمار يهادولت 
ن و یـ شرفت خودشان را کنـار گذاشـتن د  یه اسالم نمودند و عامل پیغ علیشروع به تبل

 یبودن و اعتقاد به خدا و قضا و قدر معرف ین کشورها را خرافاتیا یعامل عقب ماندگ
شـود و  یو عـدم تحـرك مـ    یتنبل یکه احکام اسالم باعث و بان کردندینطور القا میو ا
خت و تنها راه حل کمک گرفتن از غـرب و  ین خرافات را دور رید ایشرفت بایپ يبرا

را  ین اسـالم یقـوان ، یشـ یرت و ژرف اندیبا بص ینیامام خم باشد.یها مبه آن یوابستگ
  اند.ت الزم االجرا دانستهیبشر يهان سالیا يجاودانه و برا
جامعـه   يست؛ بـرا ین ین زندگیست؛ دین ین جامعیغ کردند که اسالم دیتبل

ـ ن ین حکـومت ین ندارد؛ طرز حکومـت و قـوان  ینظامات و قوان اورده اسـت.  ی
هـم دارد؛ امـا راجـع بـه      یاتیض و نفاس است. اخالقیح اسالم فقط احکام

  )10ـ  9 ص، 1378، ینیامام خم( ندارد. يزیو اداره جامعه چ یزندگ
ـ  یاسالم ین مترقیاگر احکام و قوان، شانیبه نظر ا ـ از م یو قرآن  یان متـون اسـالم  ی

ن و یمسـلم  يادت و سـرور یسـ ، ل آن توجه شـود یخارج شود و به عمق اهداف و دال
  خواهد داشت.  یرا در پ یجوامع اسالم

اسالم امروز مظلوم است و قرآن مهجور است. احکام قرآن مهجور است بـه  
اسالم  یاسید و اکثر احکام سیخوانید و نماز مییگومی ها اذاننکه در مأذنهیا

 ینطـور احکـام مترقـ   یرود... ایرون نمیت بیاز مهجور، دیرا اعتنا به آن ندار
ن قـرآن را  یـ ادت عالم مـال شماسـت. ا  یکه اگر به آن عمل بشود س یاسیس

: 16 ج، 1385، ینیخم امام( .ن مسائلیم به ایم همه و اعتنا نکردیمهجور کرد
  )39ـ  38 ص

ه قـرآن و  یـ عل یغات استعمار گران در جامعه اسالمیبا توجه دادن به تبل ینیامام خم
   :دیفرمایاسالم م

از اجانـب  ، ن دارندیران و ملل مسلمیکه ملت ا يايا بداند که هر گرفتاریدن
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د را بـه حـال خـود    یکاست که اسالم و قرآن مجیکاست....امریاست؛ از امر
ـ یامام خم( خواهد آنها را از جلو خود بردارد.یو م ،داندیمضر م ، 1385، ین

  )411: ص1ج

  نیان طبقات مسلمیاختالف و تفرقه م
 تَکُونُـوا  وال: دهـد یبه صراحت فرمـان مـ   یخداوند متعال خطاب به جوامع اسالم

نَاتیالْب مهاءا جم دعنْ باخْتَلَفُوا مینَ تَفَرَّقُوا وکَالَّذ أُولَوکئ ملَه ذَابع  ـیمظع )عمـران آل ،
ات و ادله روشن از جانب ید که پس از آنکه آینباش یو شما مسلمانان مانند ملل« .)105

 ین مردمـ یچن يمودند که البته برایت آنان آمد باز راه تفرقه و اختالف پیهدا يخدا برا
ـ ا .»بـود عذاب سخت خواهد  ـ آ نی و  یافکنـ ز اخـتالف ا ياه قـرآن مصـداق و نمونـه   ی

ـ ینماین را میخروج از د یعنیآن  ییو حاصل نها ییگرافرقه در فرهنـگ   را اوالًیـ زد؛ ان
شود. یک ضد ارزش محسوب میده و مذموم است و ینکوه يقرآن تفرقه و تشتت امر

که در تقابل و  یم الهینه تابع خدا و تعال ییهاجاد افتراق و اختالف انسانیعامالن ا اًیثان
ها خود ن افراد و گروهیشدن ا یمستحق عذاب اله ن خدا قرار دارند. ثالثاًیرض با دتعا
  .باشدیم یضاللت و گمراه يهاراههیو حرکت در ب ین الهیانگر خروج از دینما

ن یافکن را خارج از دشخص تفرقه ینیاست که امام خم یقرآن ین مبانیبراساس هم
  داند. یطان میرو شیو پ

، ینیامام خم( .ن است و وحدت کلمه و اتحاد از رحمان استطایتفرقه از ش
  )295: ص 17ج ، 1385

داند و معتقدند که یم یالعلل تفرقه در جهان اسالم را عامل خارج علت ینیامام خم
ب و انهدام وحـدت در جوامـع   یکار تخر، خود یداخل ين عامل با استفاده از ابزارهایا

از تفرقـه را سـلطه بـر     یشان هدف عوامل خارجیاهد داد. ارا انجام داده و خو یاسالم
  : ندیفرمایم نهیزمن یدانند و در ایها مر آنین و غارت ذخایجوامع مسلم
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کـه   ییهـا آن، کننـد  يریـ گن بهـره یبـالد مسـلم  از خواهنـد  یکـه مـ   ییهاآن
 يهـا لـت خواهنـد دو یکـه مـ   ییهـا آن، ن را ببرنـد یر مسلمیخواهند ذخایم

انـد  نها کوشـش کـرده  یخودشان قرار بدهند ا نتوغ سلطیر یرا در ز یاسالم
: 13ج، همـان ( .جاد کننـد ین این مسلمینکه تفرقه بیخودشان و عمالشان به ا

  )339ص 
 يهـا و رسـانه  یپراکنسخن يهاق بنگاهیگر استعمار و استثمارگران از طریان دیبه ب

را در  یزه الهـ یانگ، یجاد تفرقه و دودستگیو با ا يدیأس و ناامیدن روح یبا دم، یجمع
  ند. ینماین سست نموده و آنان را مانع از صرف فعل خواستن میطبقات مسلم
کـنم کـه اگـر بخواهیـد     ینده وصیت میحاضر و آ يهانجانب به همه نسلیا

اهللا برقرار باشد و دست استعمار و اسـتثمارگرانِ خـارج و    اسالم و حکومت
در قـرآن   یرا که خداوند تعـال  یانگیزه اله نیا، شورتان قطع شودداخل از ک

ن انگیزه کـه  یو در مقابل ا م بر آن سفارش فرموده است از دست ندهید؛یکر
اسـت.   هـدف و تفرقـه و اخـتالف    یفراموشـ ، آن است يو بقا يرمز پیروز

آنان  یبوم يهادر سراسر جهان و ولیده یتبلیغات يهاجهت نیست که بوقیب
انـد و  افکـن نمـوده   تفرقـه  يهـا هـا و دروغ عهیتوان خود را صرف شـا  امتم

ـ یامـام خم ( .کنندیم آن صرف يمیلیاردها دالر برا  و امـام  19ص، 1393، ین
  )404ص : 21 ج، 1385، ینیخم

  نوظهورهاي ل فرقهیتشک
مســالک و  رشــد و نمــو، دیــت و تقلیــتبع از تبعــات یکــی ینــیبــه نظــر امــام خم

از معـارف  ما را  مخصوصاًکه  )196ص ، 1394، ینیامام خمر.ك: ( استباطله  مذاهب
 را گذشـتگان  يباورهـا  کـه  کنـد یم يادآوری هاانسان به قرآند. ینمایممحجوب  قرآن
 امر نیا که زندیبپره موردیب ییگراازسنّت و رندینپذ، انددهینسنج عقل اریمع با که مادام
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ـ  را انانس جان یتعال و عقل ییشکوفا يجلو وإِذَا ) 70ص، 1372، يمطهـر ( ردیـ گیم
ا أَلْفَیقم لْ نَتَّبِعقَالُواْ ب ا أَنزَلَ اللّهوا ماتَّبِع ملَیلَ لَهالَ   ینَا ع مـاؤُهکَـانَ آب لَونَا أَواءآب لُـونَ  یهقع
، کرده نازل خدا چهآن از: شود گفته هاآن به که هنگامى و )170، بقره( هتَدونَیئاً والَ یشَ
ا یـ م! آیینماروى مىیپ، میافتینچه پدران خود را بر آن آ از ما، نه: ندیگومى، دیکن روىیپ

 »روى خواهند کرد)؟!یباز از آنها پ( افتندیت نیدند و هدایفهمزى نمىیها چاگر پدران آن

 يالهیو قب یقوم ییگرال و منطق از گذشتگان و تعصبیکورکورانه و بدون دل يرویپ
 آن از را هـا انسـان  و اسـت  شده مذمت میقرآن کر است که همواره در یاز عوامل یکی

   .دیفرمایم ینه
ا بعـض از جهلـه از اهـل    یبه مجرّد استماع از پدر و مادر  يفاسد اگر اعتقاد

ـ ا، در دل مـا راسـخ شـده باشـد     منبر ن مـا و  یده حاجـب شـود مـاب   یـ ن عقی
، باشد ت وارد شود که مخالف آنیه و روایو اگر هزاران آ ه؛یفۀ الهیشر اتیآ
ـ یامام خم( .مینکن ا به آن به نظر فهم نظریم و یا از ظاهرش مصروف کنی ، ین

   )197 ـ 196 ص، 1394

  در برابر غرب یل و خودباختگیفاصله گرفتن از اسالم اص
، م عـزت بخـش آن  یالل و تعـ یفاصله گرفتن مسلمانان از اسالم اصـ ، دگاه امامیاز د

  به دنبال خواهد داشت:  یجامعه اسالم يبرا يز و نکبت بارتریانگغمسرنوشت 
 یدار نشوند... اگر اسـالم واقعـ  یام اگر ملت اسالم بچنان که کراراً اعالم خطر کرده

بـه دسـت   ، باشـد ی مـی اسالم يادت و استقالل ملل مسلمان و کشورهایکه... ضامن س
 يروزها ...ده بماندیپوش ياه استعماریر پرده سین طور در زیهماجانب  يادیعوامل و ا

ـ یامـام خم ( .ش استیدر پ یجامعه اسالم يبرا يتر و نکبت بارتراهیس : 2ج، 1385، ین
  )487ص

 يکند و در برابر غرب برایو تفکر خود انتخاب نم يزده است با رأکه غرب یکس
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ـ   یاست و تمام هم و غمش یقائل ن یتیت و هویخود شخص هـا چـه   ین اسـت کـه غرب
چون اساساً ، ستیند و هرگز به فکر استفاده از فکر و توان خود نیگویکنند و چه میم

از  .کنندیش احساس حقارت میافراد غرب زده نسبت به فرهنگ خو .ندیبیخود را نم
حضرت امام ، در مقابل .کنندیت مید و تبعیمنحط غرب تقل يهاآداب و رسوم و ارزش

در برابـر غـرب و    یها را خودبـاختگ بلکه همه ملت، مسلمانان يهایشتر بدبختیمنشأ ب
  داند: یبه غرب م يفکر یوابستگ

و فرهنگ  یاسالم يو قضا یکمال تاسف است که کشور ما که حقوق اسالم
ده گرفته است و دنبال غرب ین حقوق را نادیا، ن فرهنگ رایا، دارد یاسالم

ن ملت جلوه کرده است که یاز ا يک قشریغرب در نظر همچو رفته است. 
 ین وابستگیست و ایچ جا نیدر ه يچ خبرین غرب هیر از ایکنند غیگمان م

 يهـا یمنشـأ اکثـر بـدبخت   ، به خارج يمغز یوابستگ، یعقل یوابستگ، يفکر
 )4: ص12ج، 1385، ینیامام خم( .هاست و ملت ماستملت

  ت قرآنیبرون رفت از مهجور يهابردراه

ـ . موجـود اسـت  ز یـ همـه چ  نیمسلم ياسالم برادر ، ینیامام خم ینیبجهاندر   یول
د یکه بااي هاستفاد یعنی؛ نمودندمهجورش   ؛ وندادهاستفاده از آن نکر نیمسلم متأسفانه

ـ با«دانسـتند کـه   یشان الزم میا .را پشت سر نهادند بکنندگوهر ناب از آن  د مـردم را  ی
  )320: ص12ج، 1385، ینیامام خم( .»مش داد به اسالیگرا، توجه داد

 ییهاراهبرد "ش آنان به قرآنیگرا"و  "نیتوجه مسلم" يشمند مصلح براین اندیا
  ن شرح است:یاز آن بد يرا ارائه نمودند که بخش مختصر

  مسلمانان یزندگ سبک در قرآن لزوم حضور .1
د مختلـف  است و ابعا يو مهم اجتماعات بشر یاتیاز موضوعات ح» یسبک زندگ«
ت بشـر اسـت و   یم هـدا یهدف قرآن کر، يگر سویدهد. از دیبشر را پوشش م یزندگ
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 یت و جـاودانگ یـ اسـت. جامع » یسبک زنـدگ «، تیهدا يهان مؤلفهیتريدیاز کل یکی
ـ از دارد را بیـ ر رشد و کمال خود به آن نیکند آنچه بشر در مسیقرآن اقتضا م ان کـرده  ی

 یتمـام  یزنـدگ  يت وجود دارد که براین قابلیم ایرز هست. در قرآن کین نیباشد و چن
ا و آخرت یجامع ارائه کند و سعادت دن ياط گوناگون برنامهیها و شراقهیها با سلانسان

رشـد و   ياز بشر در هر عصر اسـت و بـرا  ین يم پاسخگویقرآن کر ن کند.یها را تأمآن
 یبـوط بـه سـبک زنـدگ    مباحـث مر ، يگر سویا و آخرت او برنامه دارد. از دیدن یتعال
بشر در ارتباط است و رسـالت مفسـران    یو اجتماع يفرد یم با زندگیصورت مستقبه

با در نظـر  ( را یمربوط به سبک زندگ يهاآن است که آموزه ینیم و عالمان دیقرآن کر
، م اسـتخراج کـرده  یات هر عصر) به صورت شفاف و روشن از قرآن کـر یگرفتن مقتض

  .دهند طالبان آن قرار يفرارو
انسـان را   یو اجتمـاع  يفـرد  یمختلف زنـدگ  يهاهیحضور قرآن در ال ینیامام خم

ن یادت مسـلم یم را باعـث سـ  یقرآن کـر  یاز مطالب متعال يریگن بهرهیالزم شمرده و ا
  پنداشتند: یم

 مهجـور  قـرآن  احکـام . اسـت  مهجـور  قرآن پس اسالم امروز مظلوم است و
ـ  نمـاز  و دییگویم اذان هامأذنه در نکهیا به است  احکـام  اکثـر  و دیـ خوانیم

البتـه  . قرآن رودینم رونیب تیمهجور از، دیندار آن به اعتنا را اسالم یاسیس
 الزم امـور  از انسـان  یزندگ شئون تمام در قرآن بودن حاضر و قرآن قرائت
باشـد.   حاضـر  مـا  یزندگ شئون تمام در دیبا قرآنست. ین یکاف لکن، است
، آل عمـران ( التَفَرَّقُـوا و عـاً یِ جمواعتَصموا بِحبلِ اللّـه  :دیفرمایم یوقت قرآن
طـور  نیا) 46، انفال( حکُمیالتَنازعوا فَتَفشَلُوا و تَذْهب رو :دیفرمایم) 103

ادت عـالم مـال شماسـت.    یکه اگر به آن عمل بشود س یاسیس یاحکام مترق
 در قـرآن  دیـ ن مسائل. بایم به ایدم همه و اعتنا نکریمهجور کرد را قرآن نیا

د در همـه  یهمه با، ذکر، قرآن بشود. دیبا قرآن قرائت، بشود وارد شئون همۀ
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 بعضـش  لکـن ، بشـود  وارد قرآن دیاسالم با یجا باشد. در همۀ شئون انسان
  )39ـ  38: ص16ج، 1385، ینیامام خم( .است اشکال، نباشد بعض و باشد

  نبه قرآ یتیم و تربی. نگاه تعل2
ـ  يابه گونه، ت داردیم و تربیبا دو حوزه تعل یقیقرآن رابطه عم تـوان گفـت:   یکه م

ـ  يد مطهریهاست. شهاد گرفتن و پرورش انسانی، زبان آموختن، زبان قرآن ـ فرمایم د: ی
ف مهـم  یاز وظـا  یکیکه  افتن مطالعه کرد؛ چرایم ید به قصد آموختن و تعلیقرآن را با«
ـ ن یفـه اسـالم  یهاست و وظم دادن انسانیاد دادن و تعلی و زبان قرآن امبر اکرمیپ ز ی

بـر  ) 35ص، 1ج ، 1389، مطهـرى ( »اموزنـد. یاقتضا دارد که مردم معارف بلند قرآن را ب
شان را به خوانـدن دسـتور داد و از   یا، امبر نازل شدیکه بر پ یاتین آینخست، ن اساسیا
 يهـا وهیم بـه شـ  یقـرآن کـر   )4 ــ  1، علق( نام برد که نماد سواد و نوشتن است.» قلم«

ان ارزش علم یم پرداخته و درباره آن سخن گفته است؛ گاه از راه بیگوناگون به امر تعل
  )11، مجادله( صاحبان علم. يان برتریق بیو گاه از طر) 273، بقره( و حکمت

به  یتیم و تربیتعل راه مفتوح شدن معارف و حکَم بر قلب انسان را نگاه ینیامام خم
  دانند. یآن مقر

رى که بـا توجـه بـه آن راه اسـتفاده از     ید در نظر بگیک مطلب مهمى را بای
ف بر تو باز شود و ابواب معارف و حکَم بر قلبت مفتوح گردد. و یکتاب شر

م داشته باشـى و آن را کتـاب   یف الهى نظر تعلیآن است که به کتاب شر، آن
، ینیامام خم( .م و استفاده بدانىو خود را موظف به تعلّ، م و افاده بدانىیتعل

  )192ـ  191ص، 1394
 یرا عدم توجه به ظواهر قرآن یتیو ترب یمیبر نگاه تعل یق خود مبنیشان منظور دقیا

   اند:دانسته
ت و نحـو و  یـ ست که جهـات ادب یم و تعلّم و افاده و استفاده آن نیمقصود ما از تعل
ه از آن یـ عیه و بدیانیو بالغت و نکات بث فصاحت یا حی، رىیم بگیصرف را از آن تعل
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بنگـرى؛  خى و اطّالع بر امـم سـالفه   یات آن به نظر تاریا در قصص و حکای، رىیفرا گ
ست و از منظور اصلى کتاب الهى به مراحلـى  ینها داخل در مقاصد قرآن نیک از ایچ یه

  )192ص ، همان( دور است.

  یل حکومت اسالمی. تشک3
ـ یدر جامعه بـود.   يدر واقع خداساالرشه حضرت امام یاصل اند ـ پ یعن اده کـردن  ی

امبر و ائمه به یات قرآن؛ سنت و گفتار پیق آیاز طر یدستورات خدا که در جامعه اسالم
ان رابطه فرد با خـدا  یشان مطالبات احکام قرآن را منحصر مید. اگردیها ابالغ ممسلمان

   دانستند.یز مین یاسیو س یدانستند بلکه اجتماعینم
 يهـا دعـوت  نـۀ مشـرفه  یهم در مکۀ مکرمه و هـم در مد ، قرآن يهادعوت
اسـتثنا  بـی  گفـت کـه   شودینبود. م یتبارك و تعال ين فرد و خدایب یشخص
روابط ، افراد است یشخص فیکه وظا ییزهایدر آن چ یخدا حت يهادعوت
برخـوردار   یاسیو س یاجتماع يمعنا از، ن خود و خدایافراد است ب یشخص
  ) 422ـ  421: ص 18ج ، 1385، ینیامام خم( است.

 ینـه الزمـ  یزم، ت حقوق افـراد یعدالت و رعا يازمند بودن جامعه به حفظ و اجراین
به ضـرورت   ینیامام خم ن جهتیاست. به هم یل حکومت اسالمیو تشک ییبرپا يبرا

ـ یامـام خم  یاسیس یدگاه مبانیاز داند. حکم کرده یحکومت در جوامع انسان ییبرپا  ین
ـ  یبا جوامـع د ، از به اداره کشور و وجود حکومتیاز جهت ن، یجامعه اسالم  یگـر فرق
جـاد  یت ایـ دارد تا هـم امن  یاج به احکام اجتماعیاحت، م روابط خودیتنظ ينداشته و برا

ل منـدرس  یـ ن دلیتـر شان مهمی. اابدیت و عدالت گسترش یشود و هم حقوق افراد رعا
  اند.دانسته یرا نداشتن حکومت اسالم یمرج در جوامع اسالم بودن اسالم و هرج و

احکـام اسـالم    یاکنون اسالم مندرس نشده است؟ اکنون که در بالد اسـالم 
نظام اسالم ، احکام اسالم حفظ نشده، شودینم يحدود جار، گرددیاجرا نم
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اسـالم منـدرس   ، متـداول شـده   یختگیهرج و مرج و عنان گس، ن رفتهیاز ب
ــســت؟ آین ــابیا اســالم همــی ــثالً  ن اســت کــه در کت ــا نوشــته شــود؟ م ه

 حدود و، نشد اجرا احکام خارج در اگر شود؟ گذاشته کنار و نوشته یکاف  در
 نیمختلس و ستمگران و غارتگران، دینرس خود يبه سزا دزد، نگشت يجار

 قرآن، میم و کنار گذاشتیدیم و بوسیفتگر را قانون فقط ما و، دندینرس فریک به
اسالم ، میخواند» نیاسی«جمعه سورة  يهاو شب، میم و حفظ کردیدیرا بوس

 حفظ شده است؟

 اداره یاسالم حکومت با دیبا اسالم ملت که مینکرد فکر ما از ياریبس چون 
 یماسال يکشورها در اسالم نظم تنها نه که دیرس نجایا به کار، شود منظم و

قـانون اسـالم اجـرا     يکننـده بـه جـا   ن ظالمانه و فاسد یست و قوانیبرقرار ن
بـه  ، ان علما هم کهنه شـده یاسالم در ذهن خود آقا يهابلکه برنامه، شودیم

ـ الرُّ ناءماُ هاءقَالفُ« :ندیگویم، شودیصحبت م یکه وقت يطور ـ ی؛ »لس در  یعن
ات یهمه روا و آن، رندیگیده میات قرآن را نشنین هستند. آیگفتن مسائل ام

ل یـ هستند تأو» یوال«اسالم  يبت علماینکه در زمان غیلت دارد بر ارا که دال
  )74ص ، 1378، ینیامام خم( .است» ییمسأله گو« کنند که مرادیم

  ان مسلمانانی. وحدت م4
گانـه و  ی يخدا پرستش و دیتوح به ـ هاانسان تمام بلکه ـم مسلمانان  یدر قرآن کر

اند. امـام  فراخوانده شده اتحاد و اتفاق، انسجام، یگپارچکی، يسازهم، یینواهم، الفت
ز آن را در ین، عهیخ شیتار ان وحدت در طولین منادیاز بزرگ تر یکیبه عنوان  ینیخم

که مسلمانان اند د داشتهیشان تأکیا يدر بعد نظر اند.مطرح ساخته يو نظر یدو بعد عمل
در بعد  زند.یبه هم از هر گونه تهمت و افترا بپره و ت شناختهیگر را به رسمیدکید یبا

 یواقع يمعنا به یشان تبلور و اسطورة وحدت اسالمیسراسر افتخار ا یز زندگین یعمل
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  کلمه در داخل و خارج از کشور بوده است.
شده است  نازل او به قرآن که یاسالم، ستین اکرم غمبریپ اسالم ، ن اسالمیا«

را آورده اسـت و   کـه قـرآن   یغمبر اسـالم ی. پ]ستین[، آمده استاو  يو برا
اسـت.   ياخـوت و بـرادر   اساس او بـر ، قرآن و سنت او اساس اسالم است

امـام  ( .اسـت کـه در قـرآن اسـت     ین حکمـ یا، د برادر مؤمن باشدیمؤمن با
  )152: ص 13ج ، 1385، ینیخم

بـه  ، دیورزید میکأار تیبر آن بس ینیمام خماست که ا یاز مسائل، وحدت مسلمانان
کنند و راه حل همه مشـکالت  یاد میمسلمانان  يروزیکه از آن به عنوان رمز پ ياگونه

  دانستند: یها را در وحدت مسلمانان مآن یو اجتماع ياقتصاد، یاسیس
فرمـوده اسـت:    یتبـارك و تعـال   يکـه خـدا   ين به حسـب امـر  یاگر مسلم

ِوا بماعتَصومبلِ اهللاِ جال تَفَرَّقُوایح عاً و ،عمـل   یک امـر و نهـ  ین یاگر به هم
ـ شـان    یو اقتصاد یاجتمـاع  یاسیمشکالت س ـ تمام مشکالتشان، کردندیم

، 1385، ینیخم امام( .توانست با آن مقابله کندینم یچ قدرتیشد و هیرفع م
  )129ص  :9ج 

دانســت کــه یو مقــدس مــ داریــرا پا یوحــدت یحضــرت امــام در جوامــع اســالم
  : فرمودمی و باشد استوار ریناپذ خدشه يمحورها بر

، 1385(امام خمینـی،  . میباش مجتمع هم با دیمج قرآن میتعال ریز، یاسالم وحدت با
  )23، ص 14ج 

ـ  در هـم  بـا  همه کهاینکه مهم است این است که تنها این نباشد   يامـر  کی
 هم اعتصام به حبل اللّه با همه که است نیا امر، دینباش متفرق دیباش مجتمع

 که اندآمده ایانب. کنند مجتمع هم با امور در را مردم که اندامدهین ایانب. ..دیکنب
  )131ص  :9ج ، 1385، ینیامام خم( کنند. مجتمع حق راه در را همه

مرتجع جهان اسالم از عوامل  يهاحکام وابسته و دولت، استعمارگران، به اعتقاد امام
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اسـالم   در جهـان  یـی گراو قـوم  یو نژادپرست یاسالم يهاان گروهیدر م ییجداو قه تفر
 محور عنوان بهشان همۀ مسلمانان را به تمسک به اسالم و قرآن یا، نیبوده است. بنابرا

   .انددهفراخوان، وحدت
و سران قوم است که با  هاعدم رشد حکومت، آنچه مورد کمال تأسف است

اکنون بر شما جوانان روشنفکر و  زند.یخیبه مخالفت با هم برم دست اجانب
د و یـ ش دهید و بر اجتماع خود افزایریعبرت بگ دانشمند است که از اوضاع

گـران را  یاسـاس د بـی  يهـا و مکتـب ، دیاساس احتراز کنیب يهااز مخالفت
باطـل   ق و محـو و در راه حـ ، دیـ اسالم روآور یبه مکتب مترق، گذاشته کنار

و از ، دیـ خبر کن و مردم را از اهداف پاك اسالم با، دیدست به دست هم ده
خداوند متعـال اسـتمداد    د؛ و ازیانات عمال اجانب پرده برداریات و خیجنا
نَّه ول«، دیکن ف یا172ص  :3ج، 1385، ینیامام خم( ».قیالتَّو(   

  با قرآن جوانانشتر ی. انس ب5
مانند قرآن و نهـج   یم نورانیخود بر مفاه يهال خواستهیو تحم یطانیش يرهایتفس
ن اساس حضرت امام یمنافقان بوده و هست. بر ا يگمراه ساز يهاوهیاز ش یکی، البالغه

  جوانان هشدار دادند:  یبه تمام، انقالب يروزیپس از پ ینیخم
ان و سـردمداران  توجـه کننـد کـه سـر     یو دانشگاه یرستانیز دبیجوانان عز

آن را سست کنند و جوانـان را   يهاهیخواهند به اسم اسالم پایها که مگروه
و با خواندن ، ن آن ندارندیاز اسالم و اهداف قوان یچ اطالعیه، به دام اندازند

، جاهالنـه و غلـط   يرهایه از قرآن و چند جمله از نهج البالغه و تفسیچند آ
 يبرا، قت تمسک به قرآن و نهج البالغهیقدر ح ..شود اسالم شناس شد.نمی
خـود بـاز    یو شـرق  یرهبران غرب يدن اسالم و قرآن است تا راه را برایکوب

کشـور را بـر ضـد مصـالح کشـور       يهـا هیز و سرمایکنند و شما جوانان عز
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، د و بـا تفکـر و تعقـل   یار باشـ یز! هوشیجوانان عز يند. ایج نمایخودتان بس
ـ نما ین... را بررسیغرب و منحرف يگونِ بلندین منافقیت ایفعال ، همـان ( .دیی
  )246: ص 15 ج

ـ  ين و بلنـدگوها یجوانان در دام منحـرف ایشان راه درمان گرفتاري  را انـس و   یغرب
  اند: دانسته یام جوانیر قرآن در ایمداومت در مس

گوشـت و   قرآن با، بخواند یکه قرآن را در جوان یکس«ث است که یدر حد
و نکته آن آن است که  )405ص ، 4ج ، 1407، ینیکل( »شود. خونش مختلط

ـ از ا، اشتغال قلب و کدورت آن کمتـر اسـت   یدر جوان ن جهـت قلـب از   ی
ـ یامـام خم ( مانـد.  یشـتر بـاق  یز بیثر شود و اثر آن نأشتر و زودتر متیب آن ، ین

  )19ص ، 1394

  تی. انس با اهل ب6
ان اصول و ارکان مهـم اسـالم نـاب    یمن بت نامه خود ضیامام راحل در مقدمه وص

خ و ین اسـالم در طـول تـار   یان دروغـ یکنند تـا مـدع  یتالش م» عترت«و » قرآن« یعنی
جـاد  یکرده و با اشاره بـه انحرافـات ا   یرا در عصر حاضر معرف ییکایان اسالم آمریمناد

  .ندیم نمایاسالم را ترس یچهره واقع، خیشده در طول تار
ت آمـده  یـ ن و اهـل ب آتا به امروز بر سر قـر  رسول خاتم نچه پس ازآشان از یا
زمان بـه  تمسک هم، ورزند که راه درستید میکأن حال تیکنند و در عیشکوه م، است

بنـد  ین راه پایخواهند که به امی رانیملت ا ویژهبهها باشد و از ملتمی تیبن و اهلآقر
   .باشند و آن را ادامه دهند

 یهم ـ در راه تعالین ما ـ صلوات اهللا و سالمه علیعصومم که ائمه میما مفتخر
 از یکی عدل حکومت لیم که تشکیاده کردن قرآن کرین اسالم و در راه پید

ـ تبع و حبس در، است آن ابعاد  يبرانـداز  راه در عاقبـت  و بـرده  سـر  بـه  دی
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 میمفتخـر  امروز ما و. شدند دیشه خود زمان انیطاغوت و جائرانه يحکومتها
 در مـا  ملت مختلفه اقشار و میکن ادهیپ را سنت و قرآن مقاصد میواهخیم که

زان خود را یجان و مال و عز، ساز سر از پا نشناختهن راه بزرگ سرنوشتیا
  )397: ص 21ج ، 1385، ینیامام خم( .کنندینثار راه خدا م

 يپـرواز انسـان بـه سـو     يت و قرآن را دو بـال بـرا  یبث اهلیحد، نیهمچن، شانیا
 اند.دانستهیطان میش يهاد و وسوسهیاز مکا يدیث را کیادت پنداشته و ترك حدسع

   ن رابطه فرمودند:یامام در ا
است به اسم  یحیر صحیک مطلب غین ید از دعا منصرف کرد. ایما را نبا يهاجوان

ـ از دست داد. ا، قرآن يکه راه هست برا يزیآن چ» دانید میاید بیقرآن با«که نیا هـا  نی
گر دعا ید، د خواندیکه قرآن بانیطان است. به اسم ایاست که از شؤون ش ییهاسهوسو

م قـرآن هـم رفتـه    یث را اگر استثنا کنیدعا و حد، دیاید کنار برود و قرآن بیث بایو حد
ها قـرآن  آن، ث را کنار بزنندیدان و حدیاورند میخواهند بیکه قرآن را م ییهااست. آن

خواهند کنار بگذارند و به اسـم  یه را میکه ادع ییهااورند. آنیان بدیتوانند به میهم نم
نها از یاورند به صحنه. ایتوانند بیها قرآن را هم نمآن، م نه دعایخواهیکه ما قرآن منیا

ک یـ ان هـم  یـ و ب، زندیاست که انسان را گول م ییزهایو از چ، طان استیوساوس ش
ث یکه اهل حـد  ییهانند آنیها ببن جوانید ایزند. بایها را گول ماست که جوان یانیب

 ییهاا آنی، ن جامعهیشتر خدمت کردند به ایبودند و اهل ذکر بودند و اهل دعا بودند ب
، ینیامام خم( شتر خدمت کردند؟یم. کدام بیگفتند: ما اهل قرآنین نبودند و میکه اهل ا

  )150ـ  149 ص، 1392
ها باشد؛ نهید دائمى و در تمام زمیبا، نسان و کتاب آسمانىان ایرابطۀ م جه آنکه؛ینت

  ز رابطه باشد.یان انسان و آن چیرود که مى به کار مىیدر جا» هجر«را کلمۀ یز
م و آن یت در آوریم تا قرآن را از مهجورید تالشى همه جانبه داشته باشین بایبنابرا
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ـ امبر عزیـ ت پیم تا رضـا یدهمحور علمى و عملى خود قرار ، را در همۀ ابعاد زندگى ز ی
، آن نـدادن  قـرار  محـور ، قرآن بر قرآن ریغ حیترج، قرآن نخواندن م.یاسالم را جلب کن

 مهجـور  قیمصـاد  از، آن به نکردن عمل و گرانید به ندادنش میتعل، آن در نکردن تدبر
ه کنار گـذارد و بـه آن نگـا    را آن ولى ردیگ فرا را قرآن که کسى حتّى. است قرآن کردن

  .ز قرآن را مهجور کرده استیاو ن، نکند و تعهدى نداشته باشد
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  منابعفهرست 

  م.یقرآن کر
  نهج البالغه.

م و نشـر آثـار   یمؤسسه تنظتهران:  .الصلوةآداب ). 1394( .روح اهللاد یس، ینیخمامام  .1
  ست و دوم.ی. چاپ بینیامام خم

م و نشـر  یمؤسسه تنظـ ن: . تهرار سوره حمدیتفس). 1392( .ـــــــــــــــــــــــ .2
  زدهم.ی. چاپ سینیآثار امام خم

م و نشـر  یمؤسسه تنظـ سحر. تهران:  ي). شرح دعا1395( .ـــــــــــــــــــــــ. .3
  . چاپ پنجم.ینیآثار امام خم

مؤسسـه  تهـران:   .)يجلـد  22دورة( فه امامی). صح1385( ـــــــــــــــــــــــ.. .4
  چاپ چهارم.. ینیم و نشر آثار امام خمیتنظ

ـ یامام خم یاله ـ یاسیتنامه سیوص). 1393( ـــــــــــــــــــــــ.. .5 . تهـران:   ین
  ینیخمستاد بزرگداشت حضرت امام 

 امار امر آثشو ن میظنت هسوس: مرانهته. یت فقی). وال1378( ـــــــــــــــــــــــ.. .6
  .ینیمخ

ـ بق). لسـان العـرب.   1408( مکـرم.  محمد بن، ابن منظور .7  اثلتـر ا اءیـ دار اح :روتی
 .یربعال

ر انسان به انسان. قم: انتشـارات اسـراء. چـاپ    ی). تفس1387( .عبداهللا، یآمل يجواد .8
  چهارم.

 .اول اپچ، اسراء :قم، تفسیر تسنیم ).1378( .ــــــــــــــــــ .9

 :قـم  .قـرآن در قـرآن)  ( میرقرآن کـ  یر موضوعیتفس ).1378( .ـــــــــــــــــــ .10
  .چاپ اول .مرکز نشر اسوه
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ترجمه احمد ( اة.ی). الح1371( على.، محمد؛ حکیمى، محمدرضا؛ حکیمى، حکیمى .11
 تهران: دفتر نشر فرهنگ اسالمى.آرام). 

روت: دار یـ ق). مفـردات الفـاظ القـرآن. ب   1412( حسین بن محمد.، راغب اصفهانى .12
  الشامیه.

  چاپ دوم.، د قمیانتشارات توح، ات مشکلهیح آیر صحیتفس، جعفر، یسبحان .13
  .اسالم یکتابفروش: تهران. بیکلم الط .تابی .نید عبدالحسیس، بیط .14
  ق). قاموس قرآن. تهران: دار الکتب االسالمیۀ.1412( على اکبر.، قرشى بنایى .15
  . تهران: دار الکتب اإلسالمیه.ی). الکاف1407( .محمد بن یعقوب، کلینى .16
  .یروت: دار إحیاء التراث العربیق). بحار األنوار. ب1403( اقر.محمد ب، مجلسى .17
  .صدرا: انتشارات تهران، با قرآن جلد اول یی). آشنا1389( .یمرتض، يمطهر .18
  .صدرا: انتشارات تهران. تیخاتم). 1376( .ــــــــــــــــ .19
مان. یو ا جلد اول؛ انسان .یاسالم ینیببر جهان يامقدمه). 1372( ــــــــــــــ.ــ .20

 چاپ نهم. .تهران: انتشارات صدرا



  
  
  
  
  

  رامون یپ ینیه امام خمینظر یبازپژوه
  نقش زمان و مکان در برداشت از قرآن

  2یانیآدر ییم رضایابراه
  3یهید فقیعبدالمج

قرآن در تمام اعصار و ادوار و  یشمولو جهان یبا توجه به جاودانگ ده:یچک
ق یـ عم یانوسـ یارف نهفته در آن که چون اقانتها بودن علوم و معین بیهمچن

ـ با، مانـد یممکن است مآن نا يدن به انتهایکه رس ـ    ی  ید تـالش کـرد تـا حت
دو عنصـر  » زمـان و مکـان  «ان ین میدر ا، ن بهره را از آن بردیشتریالمقدور ب

 ینجاست که ضرورت بررسـ یهستند. ا ینین کننده در استنباط از منابع دییتع
گردد که هدف از نگـارش  یاستنباط از قرآن آشکار منقش زمان و مکان در 

به عنوان مبـدع   ینیده از منظر مرحوم امام خمین پدیهم یبررس، ن مقالهیا
ـ ا یسـت یچ، اتیـ ان کلیـ ن رو پـس از ب یـ ه است. از این نظریا دگاه و یـ ن دی

                                                   
العالمیه، اصـفهان خ عبـدالرزاق، بازارچـه حـاج      المصطفی جامعه علمی هیأت عضو و تطبیقی تفسیر . دکتراي2

   erezaei@ymail.com محمدجعفر جامعه المصطفی اصفهان گروه تفسیر و علوم قرآنی
اصفهان، اصفهان، فریدونشهر، مدرسه علمیه ولی عصـر   مجلسی عالمه اثري، دانشکده تفسیر ارشد کارشناسی .3

  abdolmajidfaghihi@gmail.com  عج،

mailto:erezaei@ymail.com
mailto:abdolmajidfaghihi@gmail.com
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ات قرآن ذکر خواهد شد. یر زمان و مکان بر فهم آیاز تأث يمتعدد يهانمونه
االتبـاع  امت الزمیو تا ق، ثابت یمقاله آن است که گرچه احکام الهن یجه اینت

ات هـر عصـر   یقرآن بر اسـاس مقتضـ   ینوران يهااز آموزه ياهستند اما پاره
  دا کنند.یپ يدیق جدیتوانند مصادیم

احکام ثابت ، استنباط، اجتهاد، قرآن، زمان و مکان، ینیامام خم :هاواژه دیکل
  ر.یو متغ

  مقدمه

 امت اسـت و هـر چـه زمـان    یبشر تا ق یخالص و چراغ راه زندگ یوح، میرقرآن ک
 گردد.یتر مانسان ساز آن محسوسهاي بشر به آموزه یاتیاز حیگذرد نمی

ها را به صـورت شـفاف و   ن آموزهیآن است که ا ینیختگان و عالمان دیرسالت فره
  دهند. طالبان آن قرار يفرارو، ات استخراج کردهیروشن از قرآن و روا

ات آن عصـر را لحـاظ کنـد و    یمقتض، د در هر زمانین استنباط بایاست که ا یهیبد
ط مردم در همان عصـر مـنعکس   یازها و شرایدر هر زمان متناسب با ن یقرآن يهاآموزه

الزم ، هانهیدر همه زم یقرآن و پاسخگو بودن معارف اسالم یشود. با توجه به جاودانگ
اي هد و مستحدثه که ابعاد گستردیصوصاً در مسائل جدموضوعات و خ یاست در تمام

  ا عرضه شود.یدگاه اسالم به نحو گویز دارد دین
م ینقش زمان و مکان در فهـم و برداشـت از قـرآن کـر     یدار بررسن نوشتار عهدهیا

د. مرحوم یرا روشن نما يرگذارین تأثیکوشد قلمرو امی متعددهاي است و با ذکر نمونه
در اسـتنباط مـؤثر هسـتند و در اثـر     » و مکـان » زمـان «عتقدند دو عنصر م ینیامام خم

ر.ك: ( کنـد. یر مییاو) تغ يجه فتوایو در نت( برداشت مجتهد از احکام، ن دویتحوالت ا
  .)289ص ، 21ج، ینیخم يموسو

ـ ید يهـا آن بر آموزه يرگذاریبحث از زمان و مکان و تأث بـا توجـه بـه ارتبـاط     ، ین
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، است و با توجـه بـه روش فهـم از ادلـه     یفقه، وعات احکام داردکه با موض یمیمستق
است و با توجه به روش  یکالم، نیمعارف د یاست و با توجه به اصل جاودانگ یاصول

  شود.یمربوط م یر و علوم قرآنیفهم از قرآن به تفس

 زمان و مکان یشناسمفهوم

، 1414، ابن منظـور ( است.» موضع و محل« يو مکان به معنا» وقت« يزمان به معنا
زمان و مکان شمرده شـده اسـت    يبرا يمتعدد یاصطالح یاما معان ماده مکن و زمن.)

ط گونـاگون و  یشرا، ن بحث منظور ما از زمان و مکانیگنجد؛ در انمی ن مقالیکه در ا
 .)2ص ، یاصفهان ییرضا( شود.یاست که مکلف در آن واقع م یاقتضائات متفاوت

ـ متغ يازهاین، ک ملتیهنگ و آداب و رسوم به عنوان نمونه فر ، ر و روزآمـد آنهـا  ی
ک یـ حـاکم بـر    یو اجتمـاع  یاسـ یط سیشرا، مردم یوه زندگیر شییشرفت علوم و تغیپ

 رگذار هستند.یتأث» زمان و مکان«در عنصر  ی.. همگ.و، کشور

قه مـردم در هـر   یهمچون ذوق و سل يگرید یمعان، زمان يد توجه داشت که برایبا
در بحث مـا   ین معانیز قابل تصور است که ای.. ن.و، ک دورانیت مردم در یکثرا، عصر

  .)129ص ، 21ج ، 1368، يد مطهریشه( ستند.یمد نظر ن

  نهیشیپ

ـ  يدگاه براین دیگرچه ا ـ یمرحـوم امـام خم  ، ه وارسـته یـ ن بـار توسـط فق  یاول  ین
دا یـ آن را پ ياهـ توان سرچشمهیز میان نینیشیاما در آثار پ، افتیو گسترش  یسامانده

هـا  .. فإنّ.یجوز تغیر األحکام بتغیر العـادات «سد: ینویم د اولیکرد. به عنوان نمونه شه
  .)151ص ، 1ج، 1400، یعامل( »تتبع عادة ذلک الزمان الّذي وقعت فیه

ش یاند و بـ ن موضوع پرداختهیبه ا يشتریز با صراحت بین مرحوم صاحب جواهر
 اند.استفاده کرده» مکنهزمنه واألختلف باختالف األی«ر یز تعبمرتبه در کتاب خود ا 15از 
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) ....و 304ص ، 28؛ ج 218ص ، 16؛ ج 187ص ، 8؛ ج 260ص ، 1ج ، 1404، ینجف(
ـ  ن کاشف الغطاءین مرحوم عالمه محمد حسیهمچن مـن   نّأقـد عرفـت   « سـد: ینویم

ا بالزمـان و المکـان و   مإال بتغییر الموضوعات إحکام أصول مذهب اإلمامیۀ عدم تغییر األ
  .)34ص ، 1ج، نجفی( »األشخاص

نه ین زمیز در این ین بحث شده و آثار مستقلیبه ا يشتریاما در دوران معاصر توجه ب
کنگره ( يبدیمحمد فاکر م، ر زمان و مکان در فهم قرآنینگاشته شده است؛ از جمله: تأث

قرآن و نقـش  ، در اجتهاد) نقش زمان و مکان« ینیحضرت امام خم یفقه یمبان یبررس
و رسـاله فـی تـأثیر الزمـان و     ، همان)( .يسارو ين غفاریحس، زمان و مکان در اجتهاد

  4دامت برکاته).( یه اهللا جعفر سبحانیآ، المکان على استنباط األحکام
ـ به ا ییهاز اشارهیان دانشمندان اهل سنت نیدر م امـا هرگـز بـه     5، ن بحـث شـده  ی
  6مورد توجه قرار نگرفته است.عه یعالمان ش یگستردگ

  ریثابت و متغ

ثابـت و   يهارامون وجود گزارهیپ یحیالزم است توض، ش از ورود به اصل بحثیپ
  ان شود.یب ینیر در منابع دیمتغ

                                                   
) و کتاب دایره المعارف فقه مقارن (نوشته آیه اهللا مکارم شیرازي دامت 43(شماره  در مجله فقه اهل بیت .4

آمده است. ر.ك. دائرة المعـارف فقـه   » نقش زمان و مکان در استنباط«قلی تحت عنوان برکاته) نیز فصل مست
 .265، ص 1مقارن، ج

. مانند عالمه قرافی، محمصانی (در کتاب المجتهدون فی القضاء)، ابن قیم جوزي (در کتاب اعالم المواقعین عن 5
و مصطفى أحمد الزرقاء (در کتاب المـدخل  رب العالمین)، دکتر وهبه زحیلی (در کتاب اصول الفقه اسالمی) 

و اجتهاد و زمان و مکـان،   105الفقهی العام) ر.ك: رساله فی تأثیر الزمان و المکان على استنباط األحکام، ص 
  . 108، ص: 43و مجله فقه اهل بیت ع، ج 333، ص 1 ج

جا نص قرآن و حدیث نبود، رأي  . باید توجه داشت که نزد اهل سنت، اجتهاد از مصادر تشریع است. یعنی هر6
اي است که بـر پایـه آن فراینـد کشـف حکـم دینـی از       شود. اما در شیعه اجتهاد ملکهشخصی فقیه اعمال می

 ).314، ص 1شود (ر.ك: اجتهاد و زمان و مکان، جنصوص انجام می
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 يازهـا یشوند. نیم میر تقسیمتغ يازهایثابت و ن يازهایانسان به دو دسته ن يازهاین
در ارتباط هستند و زمان و مکان در آنها ها ان همه انسانیمشترك م يهایژگیثابت با و

که  یکند و امکاناتی میکه در آن زندگ ير هر فرد به عصریمتغ يازهایر ندارد. اما نیتأث
  دارد. یار اوست بستگیدر اخت

ف یبشر تعر يرا برا» ریاحکام ثابت و متغ«شارع مقدس ، از مذکوریبه تبع دو دسته ن
هسـتند کـه بـه     ینیاحکام و قوان، ) مقررات ثابت197ص ، 1376، یموگه( کرده است.

ـ انـد. ا کنواخت و ثابت انسان وضـع شـده  یعت یطبهاي يازمندین ياقتضا ن بخـش از  ی
ژه او اسـتوار اسـت و دسـتخوش    یـ نش انسـان و مشخصـات و  یاساس آفر ياحکام رو

  شود.نمی واقع يتحوالت عصر
با اخـتالف  ، داشته یمحل و یهستند که جنبه موقت یاحکام و مقررات، ریمقررات متغ

 لیر و تبـد یـ ت و تغیمدن یجیشرفت تدرین بخش با پیا کنند.یدا میاختالف پ، یطرز زندگ
ر است ییقابل تغ، تازه و کهنههاي ن رفتن روشیافه اجتماعات و به وجود آمدن و از بیق

  )به بعد. 68ص ، 1395، یسبحان( کند.یدا میاختالف پ، و به حسب مصالح مختلف
گر اسـت.  یکـد ین دو دسته احکـام از  یک ایص و تفکیتشخ، ن بحثیعطف ا نقطه

ار دارد یـ ه اختیفق، گرفت ياسالم در دسته دوم جا یاز احکام نوران یر حکمچرا که اگ
از دسـتور شـارع را    يدیمصداق جد، ط و امکانات آن عصریدر هر زمان بر اساس شرا

 ز کند.یتجو

ن یـی ق آن از موضـوعات تع یمصاد صیتشخ و، رین رو بحث احکام ثابت و متغیاز ا
  به آن شده است. يشتریاست که خصوصاً در دوران معاصر توجه ب یکننده و اساس

ز یـ شـان ن یش از ایجلوه کرده است اما پ يد مطهرین موضوع در آثار شهیگرچه ا
آن بـه   يسـاز ینـ یح و عیست. بلکه تنقـ یشان نین بحث مطرح شده و اصل آن ابداع ایا

   7صورت گرفت.  شانیدست ا
                                                   

احمد مبلغی، کیهـان اندیشـه،   ، »ثابت و متغیر در نگاه امام خمینی، عالمه طباطبایی، و شهید صدر«. ر.ك: مقاله 7
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ه در یـ ارات فقیـ ر از آن جهت که به موضوع اجتهاد و قلمـرو اخت یبحث ثابت و متغ
چهارده قرن دارد و در زمان خـود   يبه درازااي هنیشیپ، گرددیبرم یاستنباط حکم شرع

ات زمان و استخراج احکـام  یاما از جهت پرداختن به مقتض 8مطرح بوده است. ائمه
همچـون امـام    یتوسط بزرگـان ، اسالم یو اجتماع یاسیررات سو مق یو حکومت يثانو
ص ، 1395، یسـبحان ( يعالمـه طباطبـا  ، )98ص، 21ج، ینیامام خمر.ك: ( ینیخم
ـ ) مطرح شد و تقر721ص ، 1423، صدر( د صدریو شه، )73 ر مفصـل آن در آثـار   ی
  افت. یانعکاس  يد مطهریشه

  عبارت است از: يمطهر دیثابت انسان از نگاه شه يازهایص نیمالك تشخ
ـ داشـته و از   يکه مبنا و اساس فطـر  ین و حقوقیقوان سـم زنـده   ینامیک دی
را رسم کند و به شکل و در صـورت   یزندگ یمند باشند و خطوط اصلبهره

 یرات زنـدگ ییتواند با تغیم، که وابسته به درجه تمدن است نپردازد یزندگ
ز داشـته  یدوام و بقا ن، ن حالیبلکه رهنمون آنها باشد و در ع، کند یهماهنگ

  )49ص ، 1347، يمطهر( باشد.
ر هستند ییدائماً در حال تغ یاز انسان به ابزار و وسائل زندگیهمچون ن ییازهایاما ن

احکام و  یدر مورد آنها وضع شود. برخ يدین جدیعتاً الزم است در هر زمان قوانیو طب
همچـون   یتند. ماننـد اصـول اخالقـ   ر هسـ ییـ رقابل تغیز ثابت و غین یاسالم يهاآموزه

کنـد. در مقابـل   ی.. که گذشت زمان آنهـا را فرسـوده نمـ   .و، صداقت، يوفادار، عدالت
د توجه داشت که یدارند. البته با يدیرند و در هر زمان اقتضائات جدیمتغ، احکام یبرخ

که شود یم ییهاطیر اسالم موجب انحراف و افراط و تفریان احکام ثابت و متغیخلط م
                                                                                                                         

  
نوشـته مرحـوم عالمـه طباطبـایی ره، مجلـه      » مقررات ثابـت و متغیـر در اسـالم   «و مقاله  28، ص 71شماره 

 .7، ص 9هایی از مکتب اسالم، شماره درس
، نوشته محمدرضا جواهري (نشر بوستان کتاب) مراجعه »اجتهاد در عصر معصومین ع«. در این زمینه به کتاب 8

  ید.فرمای
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، 21ج ، 1368، يمطهـر ( از آن مشاهده شـده اسـت.   یفراوان يهاخ نمونهیدر طول تار
  )62 ص

شود یم یهمه احکام منته يریو تحول پذ» ل بودنیقابل تأو«نه به ین زمیافراط در ا
به خـود   يدیدر جامعه رنگ جد یبه تبع هرگونه تحول یکه بر اساس آن احکام اسالم

  شود. یج میغ و ترویان عصر ما تبلیروشنفکرنما یوسط برخدگاه تین دیرند که ایگیم
جـه  یو در نت» جمود بـر نـص  «نه به ین زمیدر ا يط و کوتاه نگریگر تفرید ياز سو

از  ياریبـا بسـ   ییارویـ ز در رویـ دگاه نیـ ن دیـ شـود کـه ا  یم یمنته یافراط يگریاخبار
  بست مواجه است. با بن، دیجد يهادهیپد

دة نسخ متفـاوت  یبا پد، ر در اسالمیت که وجود احکام متغد توجه داشین بایچنهم
ر همـان  یرسد احکام ثابت و متغی) اما به نظر م233ص ، 21ج ، 1368، يمطهر( است.

  ه در شرع مقدس اسالم هستند.یه و ثانویاحکام اول
» یحکـم حکـومت  «و » يحکـم ثـانو  «همچـون   یالزم به ذکر است کـه اصـطالحات  

  ه و ثابت قرار دارند.یشارع هستند که در مقابل احکام اول ریاز احکام متغ یقیمصاد
پژوهشـگران بـا    یوجود دارد که برخ يمتعدد يهادگاهینه دین زمیبه هر حال در ا

، 1376، دهقـان ( اند.ات را به ده مورد رساندهین نظریتعداد ا، ک ابعاد مختلف آنهایتفک
دگاه مـورد  یم که دیاهآورد گرد تیاز خود اهل ب ينجا شواهدیما در ا یول )75ص 

کند و ید میی) را تأینیر متون دیمتغهاي زمان و مکان در گزاره يرگذاریتأث( رش مایپذ
  م:یپردازیآن م يهادر ادامه به ذکر نمونه

  اتیروا ـ الف
ن موضوع است که جهت یم ناظر به ایرمستقیا غیم یبه صورت مستق یات فراونیروا

  م:یکنیاز آنها اشاره م یث به فهرستشدن بح یاز طوالن يریشگیپ
 تَشَبهوا غَیرُوا الشَّیب و ال ـ  أَنَّه سئلَ عنْ قَولِ رسولِ اللَّه عنْ أَمیرِ الْمؤْمنینَ ـ 

ودهـ  بِالْی ا قَالَ النَّبِیص(فَقَالَ إِنَّم( کا اآل ذَلأَم ینُ قُلٌّ والد اتَّو قَد نَ و  ضَـرَب و طَاقُهن عس
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ا اخْتَارم رُؤٌ وفَام هیامام عل( .بِجِرَان  ،1414 ، 17حکمت(  
پرسیدند که رسول خدا صـلّى اللّـه علیـه و آلـه و سـلّم       رمومنانینقل شده از ام

و خود را شبیه یهود نسازید. فرمود پیامبر صلّى اللّـه علیـه و   ، فرمود: موها را رنگ کنید
اما امروز کـه  ، م این سخن را در روزگارى فرمود که پیروان اسالم اندك بودندآله و سلّ

هـر کـس آنچـه را دوسـت دارد     ، و نظـام اسـالمى اسـتوار شـده    ، اسالم گسترش یافته
  دهد. انجام
غَیـرِ   : ال تَقسرُوا أولَادکُم علَى آدابِکُم فَإنَّهم مخلُوقُـونَ لزَمـانٍ  )ععنْ أَمیرِ الْمؤْمنینَ( ـ 

 )267ص ، 20ج، 1404، دیالحد یابن اب( .زمانکُم

قَالَ: لَا ینْبغی أَنْ یتَزَوج الرَّجلُ الْحرُّ الْمملُوکَۀَ الْیـوم إِنَّمـا کَـانَ     عنْ أَبِی عبد اللَّه ـ 
کُم طَولًا و الطَّولُ الْمهـرُ و مهـرُ الْحـرَّةِ    و منْ لَم یستَطع منْ ـ  ذَلک حیثُ قَالَ اللَّه عزَّ و جلَّ

فرمود: این سزاوار  ) امام صادق360ص ، 5ج، 1365، ینیکل( ؛الْیوم مهرُ الْأَمۀِ أَو أَقَلُّ
در عصـر  ( و اگر خداى تعـالى ، مرد آزاد با زن کنیز ازدواج کند، نیست که در این عصر

با در نظر گرفتن اینکه کلمه طـول بـه   » لَم یستَطع منْکُم طَولًا و منْ«نزول قرآن) فرمود: 
که مهریه زنان آزاد از زنان کنیز بیشـتر  ( ،معناى مهریه است مخصوص همان عصر بوده

  بوده). اما امروز مهریه زنان آزاد برابر کنیزان و یا کمتر از آن است.
اللَّه أَنَّه لَا یجوز أَنْ تُدفَع الزَّکَـاةُ إِلَّـا إِلَـى أَهـلِ      : اعلَموا رحمکُم)ععنِ الرِّضا( يرو ـ 

هم قَـد  .. و قَد فَضَّلَ اللَّه بنی هاشمٍ بِتَحرِیمِ الزَّکَاةِ علَیهِم فَأَما الْیوم فَإِنَّها تَحلُّ لَهم لأَنَّ.الْولَایۀِ
ر اهـل  یـ د که پرداختن زکات بـه غ ی)؛ بدان69ص ، 93ج ،1404، یمجلس( منعوا الْخُمس

هاشم را بـه واسـطه    ی) بن)صامبر(یدر زمان پ( .. و خدا.ستیز نیو امامان) جا( تیوال
دهند خمـس  نمی ل آنکه اجازهیداشت؛ اما امروز به دل یحرام کردن زکات بر آنان گرام

  هاشم حالل است.  یبن يافت زکات برایدر، به دست ما برسد
عاللَّه دبأَبِی عل یرٍ قَالَ: قُلْتصنْ أَبِی ب   شَـی زی الْـأَرلْ فقَـالَ إِنَّ     ه ثُـم ـمفَقَـالَ نَع ء

یهکُونُ فلَا ی فکَی و یهلَ فعج قَد نَّهلَک و یهقَالَ ففَی زأَر ضأَر ذئموتَکُنْ ی ینَۀَ لَمدۀُ  الْمامع و
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  )65ص ، 4ج، 1407، یطوس( .رَاجِ الْعرَاقِ منْهخَ
عرض کردم: آیا در برنج زکات است؟ حضـرت   به امام صادق«ابى بصیر گوید: 

کـارى نبـود تـا در آن    در مدینه زمین برنج فرمود: بلى بعد فرمودند: در زمان پیامبر
زکات نباشد در  چگونه در آن، و لکن در برنج زکات قرار داده شده، زکات گرفته شود

  »حالى که بیشتر خراج عراق از برنج است.
که زکات بـه   ییایو اش، محل مصرف زکات، ه زنیزان مهریات فوق میبر اساس روا

  اند.دا کردهیپ یبر اثر تحوالت زمان و مکان حکم متفاوت، ردیگمی آنها تعلق
  تیاهل ب یره عملیس ـ ب

 يرگزارینشان دهنـده تـأث   یبه خوب مهامبر و ائیپ یره عملیس، اتیگذشته از روا
  حاصل از آنهاست. یو حکم شرع ینیزمان و مکان بر فهم متون د

ـ  تیـ ره اهل بیاز س یفراوان يهانمونه ـ تـوان بـر شـمرد کـه شـاهد بـر ا      یم ن ی
   9 اشاره کرد.» هیتق«رگذار یدة مهم و تأثیتوان به پدیها من نمونهیمدعاست. از جمله ا

و هـا  از آمـوزه  یکـ ی) 28، آل عمـران ( ،اد شـده یـ ز از آن یـ م نیره که در قرآن کیتق
 ،ه مکـرر نسـبت بـه آن   یاست که عالوه بر توصـ  تید مذهب اهل بیکأ يهاهیتوص

  اند.ت آن بودهید به رعایز مقی) در عمل ن217ص ، 2ج ، 1365، ینیکل(
ـ م بر کودك سه ساله نماز رش نباشد که امام باقریقابل پذ ياعده يد برایشا  تی

فـه فتـوا   یبر اساس فقـه ابوحن  ا امام صادقی )208ص ، 3ج، 1365، ینیکل( خواندمی
ـ یکل( کنـد یخطـاب مـ  » نیرالمـؤمن یا امی«مأمون را با لفظ  ا امام رضای 10 دهدیم ، ین

، یطبرسـ ( خواندیلت میبکر را صاحب فض یاب ا امام جوادی )217ص ، 2ج ، 1365
                                                   

به معناي حفظ از هر گونه ضرر و آزار است و در اصطالح چنـین تعریـف شـده    » وقی«تقیه در لغت از ماده  .9
 .434، ص 2ر.ك. طوسی، ج» هو إظهار اللّسان خالف ما ینطوي علیه القلب للخوف على النّفس«است: 

اما در برخـی روایـات ماننـد    . مانند وقت نماز مغرب که طبق فقه شیعه مغرب است نه هنگام غروب آفتاب، 10
 .177)، ص 16، باب (أَبواب الْمواقیت 4مبناي اهل سنت، غروب آفتاب تعیین شده است. ر.ك: حرعاملی، ج
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ن برخوردهـا  یـ گر. اما همـه ا یها نمونه د)و ده80 ص، 50ج ، یمجلس ـ  447/ 2، 1403
ط زمان و مکان و لزوم حفظ یدهند شرایه هستند که نشان میبر تق یحساب شده و مبتن

د باطـل  یامام معصوم را ناچار به اظهار عقا ین ممکن است حتیر مؤمنیجان خود و سا
  کند. 
به سؤاالت افراد  است که ائمه ییهاتفاوت پاسخ توجه به ،گر از شواهدید یکی

ک سؤال چند پاسـخ متفـاوت   یک امام معصوم به یشود که یدادند. مکرر مشاهده میم
هم در کار نبوده است. به عنوان نمونه در مورد  ياهیداست که تقیداده است و از قرائن پ

شده یسؤال م  ا استحباب آن مکرر از ائمهیو حکم وجوب  نیارت امام حسیز
کـه از آن   يابـه گونـه  ( خواندنـد یارت فرامـ یاصحاب را به ز، دیپرتأکبا لحن  یو گاه

  ک عمل مباح.یدر حد  یبه عنوان مستحب و گاه یشد) و گاهیده میوجوب فهم
هـا  ن تفـاوت در پاسـخ  یـ ل اید دلیفرمایم، ن مثالیضمن اشاره به ا يد مطهریشه

و  یشـمن شـکن  جنبـۀ د  نیارت امام حسـ یز یط متفاوت زمان بوده است. گاهیشرا
، 2ج ، يمطهـر ( ن نبوده است.یچن یرا داشته و گاه تیروان اهل بیپ یاسیاقتدار س

  )23ص 
ـ نما یبه خوب تیرة اهل بیبه هر حال س زمـان و مکـان بـر     يرگـذار یگـر تأث انی

   استنباط است.
شان در یا، ن موضوع استیانگر همین رابطه بیز در ایره ن ینیه معروف امام خمینظر
  ند:یفرمای میر زمان و مکان در برداشت از منابع فقهیمورد تأث

ز یهستم و تخلف از آن را جا يو اجتهاد جواهر ینجانب معتقد به فقه سنتیا
  .دانمینم

ست که فقـه اسـالم   ین بدان معنا نیا یح است ولیاجتهاد به همان سبک صح
که در  يان کننده در اجتهادند. مسئلهییزمان و مکان دو عنصر تع، ستیا نیپو
بوده است به ظاهر همـان مسـئله در روابـط حـاکم بـر       یحکم يم دارایقد
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ـ پ يدیک نظام ممکن است حکم جدیاست و اجتماع و اقتصاد یس ، دا کنـد ی
همـان   یاسـ یو س یو اجتمـاع  يق روابط اقتصادیبدان معنا که با شناخت دق

واقعـاً موضـوع   ، نکـرده اسـت   یم فرقـ یموضوع اول که از نظر ظاهر بـا قـد  
د بـه مسـائل   یـ طلبد. مجتهد بایم يدیشده است که قهراً حکم جد يدیجد

اجتهـاد و  ( ،)289ص ، 21ج، فه امـام یصـح ( .زمان خود احاطه داشته باشـد 
 ،)11ص ، 3ج، ســندگانیاز نو یگروهــ، مجموعــه مقــاالت، زمــان و مکــان

  )300شماره ، 1389بهمن  27  افق حوزه   مجله(

  اتیر زمان و مکان در برداشت از روایاز تأث ییهانهنمو

، زمان و مکان در اسـتنباط  يرگذاریات مسأله و محدودة تأثیپس از روشن شدن کل
 راها ن نمونهیم. اییفزایت بحث بیت و شفافینیبر ع، قیاز مصاد ياالزم است با ذکر پاره

 سامان داد: یو اجتماع يفردهاي توان در دو بخش آموزهمی

  يفردهاي آموزه ـ کمی
 گونه اتالف وقتز از هریـ لزوم پره الف

  شمارد:یماز صفات مؤمنان رستگار بر یکیرا به عنوان » ز از لغویپره«م یقرآن کر
    َرِضُـونعـنِ اللَّغْـوِ مع ـمینَ هالَّذ ونَ وعخَاش لَاتهِمفىِ ص مینَ هنُونَ الَّذؤْمالْم أَفْلَح قَد 

همان) کسانى که آنان در نمازشان ( به راستى که مؤمنان رستگار شدند. )3ـ  1، ونمومن(
  کار و سخن) بیهوده روى گردانند.( فروتنند. و کسانى که آنان از
انـد. مرحـوم   جه معنـا کـرده  ینتیهوده و بیعمل و حرکت ب، لغو را به هر گونه سخن

 سد:ینویم يمصطفو

.. و اللغو أعم من أن یکون فی کـالم أو  .دون رویۀ و فکر اللغو) ما ال یعتد به و یقع من(
عمل أو موضوع خارجى. و من مصادیقه: الیمین إذا وقعت من دون عقد قلب و تصمیم کما 
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فی صورة الخطأ أو الغضب أو اللجاج و غیرها و الکالم غیر المفید و العمـل إذا لـم یترتّـب    
 ماده لغو)، 1360، يفومصط( علیه نفع. و کلّ باطل أو لهو فهو لغو.

که انسان بدان مبـادرت ورزد و   ياجهینتیهوده و بیهر اقدام ب، فوق يبر اساس معنا
ز از آن یع سازد مصداق لغو خواهد بود و پرهیف خود را جهت انجام آن ضایوقت شر

در زمان ما  یق فراوانیتواند مصادیز مین ین قاعده کلیه مذکور الزم است. ایبه حکم آ
ـ  یباشد که به برخ داشته  يهـا يدر اسـتفاده از بـاز   ياده رویـ م: زیکنـ یاز آنها اشاره م

ـ   یطـوالن  يتماشا، ح الزم)یزان تفریش از میب( ياانهیرا حاصـل مسـابقات   یمـدت و ب
ـ تلوز يهـا الیو سـر  یینمایسـ  يهالمیحاصل فیدراز مدت و ب يتماشا، یورزش ، یونی
  .یسرگرم يهاتیسا به یحاصل و سرکشیو ب یطوالن يهايوبگرد

از ، ف فـوق یـ وجـود دارد کـه بـر اسـاس تعر     يگریفراوان د يهابدون شک نمونه
  ز شود.یسته است از آنها پرهیم شایرود و از منظر قرآن کریق لغو به شمار میمصاد

  ق روزآمد اسرافیمصاد ـ ب
مصرف در  يمصرف است. الگو يالگو، یمهم و بارز سبک زندگ يهااز مؤلفه یکی
  ت آن است.یفیت و کین کننده نحوه مصرف و کمییتع یفرهنگهر 

ست خود را اهل اسراف بداند. یحاضر ن یچ کسیم و هیاسراف واقف یهمۀ ما بر زشت
ق اسراف چه ینکه مصادیتر از آن است و مهمیف اسراف چینجاست که تعریاما سؤال ا

 هستند؟ ییزهایچ

د آن در هر یق جدیشده است تا مصادان یاسراف ب يبرا ياریما مع ینیا در متون دیآ
  عصر شناخته شوند؟

کـه مشـکوك بـه     يتر شدن مسأله الزم است به چند نمونـه از مـوارد  جهت واضح
ن موارد یا ایم که آیابیدر، ف اسرافیم تا پس از روشن شدن تعریاسراف است اشاره کن

  ر:یا خیمصداق اسراف هستند 
باال که شخص را تا  يانهیبا هز یشخص يرول به احسن کردن خودیض و تبدیتعو
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  گران ببرد.ین دیر دین سال زیچند
  مستعمل منزل به مبل و فرش نو. يهاس مبلمان و فرشیل سرویتبد
  دارد. يشتریکه امکانات ب يدیجد یض تلفن همراه به گوشیتعو
  .یخانگ ينمایو س LCDبا  یون معمولیض تلوزیتعو
  ها.یا چهار نوع غذا در مهمانیا کردن سه یمه

  .يشهر یه شده لوله کشیشستن خودرو با استفاده از آب تصف
  ا جشن تولد و ازدواج.یم یمراسم ترح يبرا یعید گل طبیخر

  .ين جهت نقل و انتقال درون شهریو تک سرنش یشخص ياستفاده از خودرو
روزمره خـود بـا    یگر که تک تک افراد جامعه در زندگین موارد و صدها مورد دیا

از اسراف ارائه شود تا بتوان به صـورت   یف روشنیطلبد که تعریم، هستند ریآنها درگ
ک یـ که هر  یان کرد و در صورتیموضع اسالم و قرآن را در مورد تک تک آنها ب، قاطع

  از منکر کرد. یآنان را نه، شودیاز آنها مصداق اسراف محسوب م
ابـن  ( ز است.یر چکردن در ه يروادهیگذشتن از حد و ز ياسراف در لغت به معنا

مـاده سـرف) امـا اسـتعمال     ، 1412، یو راغب اصفهان، 1360 يمصطفو ـ  1387، فارس
 23و مشتقات آن) ( است. واژه اسراف يبرداردر مصرف و بهره يروادهیآن در ز یغالب

 يرویدر پ يروادهیز يمذکور به معنا يم به کار رفته و عالوه بر معنایمرتبه در قرآن کر
از دسـتورات   یچیدر سـرپ  يروادهیـ و ز، در قتـل و قصـاص   يروادهیز، سنف ياز هوا

  ز به کار رفته است. یدر انفاق و بخشش ن يروادهیز یو حت، یتعالحق
 ير به معناین تفاوت که تبذیمشابه با اسراف دارد. با ا ییز معناین» ریتبذ« یواژه قرآن

و تجـاوز از   يروادهیز ينار موضع متعارف خود و اسراف به معیصرف کردن مال در غ
، يو مصطفو 1375، یحیطر( ء است.یش ين شده براییحد مصرف در همان موضع تع

  مادة بذر)، 1360
ـ ی، ج و معمول اسرافیرا يم به معنایدر قرآن کر در مصـرف مـواد    يروادهیـ ز یعن
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  اشاره شده است:ماً یمستق یخوراک
رِفُوا إِنَّهال تُس وا واشْرَب رِفینَ کُلُوا وسالْم بحال ی )31، اعراف(  

ـ م يبرا یات محدودة روشنیروا یدر برخ زان مصـرف آب جهـت غسـل و وضـو     ی
  ن شده است:ییتع

»ولُ اللَّهسص(قَالَ ر(   ـکلُّونَ ذَلتَقسي یدعب امی أَقْوأْتیس اعٍ ولُ بِصالْغُس و دبِم ضُوءالْو
أُولَئالفلَى خع اآل ک ی ونَّتسِ.سیرَةِ الْقُدظی حی فعی منَّتذُ بِسص ، یکاشـان  يراونـد ( خ
و با سـه کیلـوگرم   ، توان وضوگرم)آب مى 750( فرمود: با ده سیر ) رسول خدا44

آیند کـه از ایـن مقـدار هـم کـم      اما بعد از من افرادى مى، توان غسل انجام دادآب مى
در صورتى که هر کس به سنّت مـن  ، اندت من عمل کردهآنان بر خالف سنّ، گذارندمى

  با من خواهد بود.، بهشت» حظیره القدس«در ، رفتار کند
ار قابـل توجـه   یان شده که بسیق اسراف در مصرف بیچند مورد از مصاد یتیدر روا

  است:
»اللَّه دبا عأَلَ أَبس ارٍ أَنَّهمنِ عاقَ بحنْ إِسع  نَىنْ أَدع     کنـوص بقَـالَ ثَـو ـرَافالْإِس

، 5ج، 1409، یحرعـامل ( .»تَبتَذلُه و فَضْلُ الْإِنَاء تُهرِیقُه و قَـذْفُک بِـالنَّوى هکَـذَا و هکَـذَا    
 )51 ص

ن ین مرتبه اسراف سوال شد حضرت فرمودند: این ترییدر مورد پا از امام صادق
و هسته خرما را  يزیمانده ظرف را دور بریو باق يز بشماریخود را ناچ یکه لباس رسم

  اسراف هستند).  یهمگ( ،نگونه مواردیو ا يندازیدور ب
ـ  یاسراف و مصاد ي»هاحداقل« ییبایت به زین روایا ش پـا  یق به ظاهر کوچـک و پ

ـ ار اسراف بـودن  یتوان مالك و معین سه مثال میکند که از همیان میافتادة آن را ب ک ی
ما را به ، تیروا يدر انتها» هکذا و هکذا«ر یاج کرد. خصوصاً آن که تعبده را استخریپد

ت اسـراف سـوق   یـ ممنوع یق آنها بر قاعده کلـ ید و تطبیق جدیدا کردن مصادیسمت پ
ق را خود شـما  یر مصادیا منظور حضرت آن است که سایکند. گویق میدهد و تشویم
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  د.یابیثال درن سه میز از همید و مالك آن را نید استخراج کنیبا
ت کـرد و آن را  یالغاء خصوص» قَذْفُک بِالنَّوى«د بتوان از عبارت یبه عنوان نمونه شا

  داد. يافت تسریاز اسراف مواد قابل باز يریشگیک زباله و پیافت و تفکیبه باز
ص اسراف از یتشخ يبرا يترح و روشنیار صریمع، اتیروا ین حال در برخیدر ع

  :ر آن ارائه شده استیغ
قَالَ: لَا بأْس أَنْ یتَدلَّک الرَّجلُ فی الْحمامِ بِالسوِیقِ و الدقیقِ و النُّخَالَۀِ و  عنِ الرِّضَا«

ف سـرَا لَا بأْس أَنْ یتَدلَّک بِالدقیقِ الْملْتُوت بِالزَّیت و لَیس فیما ینْفَع الْبدنَ إِسـرَاف إِنَّمـا الْإِ  
  ) 57ص ، 1370، یطبرس( .»فیما أَتْلَف الْمالَ و أَضَرَّ بِالْبدنِ

فرمود: مانعى ندارد که انسان در حمام سویق و آرد و سـبوس بـه    حضرت رضا
و در مصرف آنچه براى بدن ، و یا آرد خمیر شده با روغن زیتون بخود بمالد، بدن بمالد

زى است که مـال را تلـف کنـد و بـه بـدن      اسراف در چی، باشدمفید است اسراف نمى
  زند. ضرر

ث روشـن اسـت امـا    یـ شود حکم اسراف از منظر قرآن و احادمی چنان که مشاهده
  ص داده شود.یط آن زمان و مکان تشخید توسط عرف و شرایموضوع آن در هر زمان با

ک ظرف آب شب مانده در منزل خود در دسـت دارد و  ی یبه عنوان نمونه اگر کس
اهـان و در کـوزة گـل    ین ظرف آب در کنار گیختن ایر، بردیبه سر م يط عادیادر شر

دن ینوش ياست که شب تا صبح مانده و برا یاز اسراف آب يریشگیست بلکه پیاسراف ن
ابـان در دسـت   یا در وسـط ب ی یآبط کمین ظرف آب اگر در شرایست. اما همیمناسب ن

د یـ ز ممنوع اسـت و با یو گرفتن با آن نوض یاه که حتیگ يختن پایباشد نه تنها ر یکس
برنـد مصـرف شـود. بـه دو     یط به سر میکه در آن شرا یکسان یلزوماً جهت رفع تشنگ

  د:ییر توجه فرمایز یمسأله شرع
جایى است که اگر آب را جهت وضو یا ، مسأله: دیگر از مواردى که باید تیمم کند

ل و اوالد او یا مؤمن دیگـرى از  غسل استعمال کند خوف داشته باشد که خود او یا عیا
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و ، شوند که تحمل آن دشوار استشود یا به قدرى تشنه مىتشنگى بمیرد یا مریض مى
  هم چنین است اگر بترسد بر حیوانى که حفظ آن الزم است.

جایى است کـه پیـدا کـردن آب مشـقت     ، مسأله: دیگر از مواردى که باید تیمم کند
اگر گرفتن آب احتیاج به زیر بار منـت   مثالً، شوار استزیادى دارد و عادتاً تحمل آن د

چنین اگر تهیۀ الزم نیست تهیۀ آب. و هم، داشته باشد، کسى رفتن که عادتاً دشوار است
و امـا اگـر   ، الزم نیسـت ، آب وابسته به دادن مال زیادى است که به حال او ضرر دارد

بایـد آب تهیـه نمـوده و تـیمم     ، پرداختن چند برابر قیمت آب به حال او ضررى ندارد
  )66ص ، 1422، خمینى يموسو( کند.کفایت نمى

قضاوت ، افراد یو شأن اجتماع یت مالیوضع، مکان، همچون زمان ين عناصریبنابرا
  ک عمل مؤثر باشند.یتوانند در اسراف به حساب آمدن ی.. م.و، عرف

دارد و اسـتخدام   ییاالار بیگاه بسیجا یاز نظر مال یبه عنوان نمونه ممکن است کس
نـه  یپرداخت هز ین شخصیچن يشأن اوست. برا و مطابق با ياو ضرور يخدمتکار برا

اسـراف   ين کاریز چنیگران نید يشود که برایل نمین دلیست اما ایخدمتکار اسراف ن
  م:یخوانیم یکنند. لذا در کتب فقه يریز از او الگوگیمحسوب نشود و آنان ن

باید براى او خدمتکار بگیرد و مزد ، مسرش از اشراف استشوهر در صورتى که ه 
او را بپردازد. نیز باید نفقۀ این همسر را متناسب با شأنش بدهد. مرجع تشـخیص ایـن   

/ 31، 1404، ینجفـ  ــ  ،505ص ، 1ج، 1426، يشـاهرود  یهاشم( عرف است.، تناسب
336( 

، ونیزیتلو، مبل و فرش، تلفن همراه، ل منزل و خودرویجه گرفت تبدیتوان نتیلذا م
داشـته   یتر بدون آنکـه ضـرورت  متیقباالتر و گرانهاي ر لوازم منزل به مدلیپرده و سا

ه فوق یو مشمول آ، خانواده اقتضا کند مصداق اسراف يو اقتصاد یباشد و شأن اجتماع
  ز نمود. ید از آن پرهیاست و با

ـ  يهـا نهین هزیتأم يها برااز خانواده يارین که بسیهم مجبـور بـه    ین اقـدامات یچن
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ـ  یشوند به خوبیگران میاز د ییافت وام و قرض کردن مبالغ باالیدر کنـد کـه   یثابت م
ر و ییـ ن تغیاز بـه چنـ  یست که نیآنان از نظر عرف آنچنان باال ن یگاه اجتماعیشأن و جا

 یطلبها تجمل و رفاینگونه اقدامات معموالً یزه ایداشته باشند. بلکه متأسفانه انگ یتحول
  ر.یدن و رفع احساس تحقیا تفاخر و به رخ کشیاست و 

روزمـره جامعـه    يرا در تک تـک رفتارهـا   یاسالم ید سبک زندگینجاست که بایا
  ن گونه مسائل بر حذر داشت. ید و انحراف در اینه کرد و جامعه را از تقلینهاد ینید

 حالل و حرام: يروز ـ ج

 ورزد:می دیحالل تأک يبر لزوم کسب روز ،جامع و کارآمد يم در دستوریقرآن کر

    ٍـنْ تَـراضةً عجـارلِ إِالَّ أَنْ تَکُونَ تبِالْباط نَکُمیب والَکُمنُوا ال تَأْکُلُوا أَما الَّذینَ آمهیا أَی
  )29نساء ( منْکُم

اید! اموالتان را در میان خودتان بـه نـاحق مخوریـد مگـر     اى کسانى که ایمان آورده
  انجام گرفته) باشد.( ] شمانکه داد و ستدى با رضایت [طرفینای

آن  يبرا یق گوناگونیر است که در هر زمان مصادیو فراگ یک قانون کلیر فوق یتعب
  شود.می تصور

اعم از خوردن دارد و هـر گونـه    ییه معناین آیدر ا» اکل«ن باورند که یمفسران بر ا
دگاه شـارع حـرام   یـ که از د ير گونه درآمده، ن باطلیشود. همچنمی را شامل یتصرف

  )251ص ، 1ج، 1377، یطبرس( رد.یگ یباشد را در برم
 ياقتصـاد  یسبک زندگ« یاساس يارهایاز مع یکیتوان می ه راین آیا، ن اساسیبر ا

اکل مال به « يبرا یق فراوانین روست که فقها مصادیبه حساب آورد. از ا» از منظر قرآن
ص: ، 1ج، يزیتبر( بازىن آنها عبارتند از شعبدهیاز مهم تر یکه برخاند برشمرده» باطل
، مجله فقـه اهـل بیـت ع   ( بلیط بخت آزمایى، )287ص: ، 1ج، صافى( يفال گیر، )215

مزد گرفتن ، )93ص: ، 8ج، مجله فقه اهل بیت ع( ینترنتیبردارى اکاله، )252ص: ، 2ج
، صدور چک در معامله، )103ص: ، 18,17ج، مجله فقه اهل بیت ع( براى نقاشى حرام
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، 43ج، مجله فقه اهل بیت ع( اش فاقد اعتبار استتوسط صاحب حساب جارى که ذمه
مجلـه   ــ  165ص: ، 3ج، مکارم( .یهرمهاي ت شرکتیست و فعالییو گلدکو )15ص: 

  )198ص: ، 43ج، فقه اهل بیت ع
ا یـ م یکـه بـه طورمسـتق    يقـرارداد  ایـ هرگونه معاملـه  ، مین از منظر قرآن کریبنابرا

  ممنوع خواهد بود.، م مشمول موارد فوق باشدیرمستقیغ

 :یاجتماعهاي دوم. آموزه

 با اهل باطل ینیت همنشیممنوعـ  الف

 م:یخوانمی در سوره مبارکه نساء

کْفَرُ بِهی اللَّه آیات تُمعمتابِ أَنْ إِذا سی الْکف کُملَینَزَّلَ ع قَد وا ودزَأُ بِها فَال تَقْعتَهسی ا و
فـی   معهم حتَّى یخُوضُوا فی حدیث غَیرِه إِنَّکُم إِذاً مثْلُهم إِنَّ اللَّه جامع الْمنافقینَ و الْکافرِینَ

 )140، نساء( جهنَّم جمیعا

گـاه آیـات   اده که: هرم را] بر شما فرو فرستخدا این حک، و به یقین در کتاب [قرآن
 پس با آن، و آنها ریشخند شود، در حالى که آنها مورد انکار قرار گیرد، خدا را بشنوید

چرا کـه شـما   ، تا به سخنى غیر آن در آیند، انکارکنندگان و ریشخند کنندگان) ننشینید(
م منافقان و کـافران در جهـنّ  مثل آنانید بدرستى که خدا جمع کننده همه ، در این هنگام

  است.
ان و یـ هودیمسـلمانان در جمـع    یفه در مورد حضـور برخـ  یه شرین آیشان نزول ا

  شرکت در جلسات آنان است.
که در آن  یسوره نساء) مسلمانان را از شرکت در جلسات 68ه ین آیو همچن( هین آیا

 کند.ی میشود نهمی نیجلسات به خدا و قرآن و مقدسات اسالم توه

قرآن نه به زمان نزول انحصار دارد و نه به مسلمانان آن ن دستور یروشن است که ا 
  ان صدر اسالم.یهودیعصر و نه به جلسات مشرکان و 
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بـا کفـار و مسـخره کننـدگان      یت همداستانیممنوع« یه قاعده کلین دو آیبلکه از ا
موظـف اسـت از    یهر مسلمان، ین قاعده کلیشود و بر اساس امی استخراج» مقدسات

  کند. يبا کفار و جلسات آنان خوددار یو همداستان ینیهر نوع همنش
داشته باشد که بـه   يدیق جدیتواند در زمان ما مصادمی ن قاعدهیاست که ا یعیطب

  شود:می از آنها اشاره یبرخ
  با آنها.اي هارتباط رسان يموهن و برقراراي هماهوارهاي شبکه یبرخ يتماشا

  موهن و منحرف.هاي تیسا یورود به برخ
ارتبـاط   يو برقـرار  يمجـاز هـاي  منحرف در شـبکه هاي از گروه یرکت در برخش

  با آنان. يریو تصو یصوت، ينوشتار
د و باال بردن ییأمسابقات موهن که موجب ت یبرخ یامکیپهاي یشرکت در نظرسنج

  آمار مخاطبان آنان باشد.
  شبانه و مجالس مختلط.هاي یحضور در پارت

ن بـه مقدسـات   یکه غالباً بـا تـوه  ( .یانحرافهاي قهفر ینیرزمیشرکت در جلسات ز
  همراه است) یاسالم

 ین قاعده کلیا يبرا یقیتواند مصادمی ندهیگر که در زمان ما و در آینمونه دها و ده
  باشد.

ـ  یک قاعده کلـ یشود یچنان که مشاهده م هـا و  سـته یاز با ياپـاره  يربنـا یز یقرآن
گـران  یو ارتباط بـا د  ینین حاکم بر همنشیوانو ق یاجتماع یدستورات مربوط به زندگ

  است.
 گرانیب ـ دادن القاب ناروا به د

ـ  يهـا آمـوزه ، م در سـوره مبارکـه حجـرات   یقرآن کـر  ـ یو ترب یاخالق را  یمهمـ  یت
ز از نسـبت دادن القـاب زشـت و نـاروا بـه      یـ شود که از جمله آنها لزوم پرهیم متذکر

  است: گرانید
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زُوا أَنْفُسال تَلْم و    ـنْ لَـمم الْإیمـانِ و دعوقُ بالْفُس مساال زُوا بِالْأَلْقابِ بِئْسال تَناب و کُم
  )11، حجرات( .یتُب فَأُولئک هم الظَّالمونَ

] نخوانید بد ها [ى زشتو یکدیگر را با لقب، جویى نکنیدشما) از خودتان عیب( و
پس تنها ، کسى نهادن)! و کسانى که توبه نکنند بر( نام فاسق، است بعد از ایمان آوردن

 آنان ستمکارانند.

کـه   یرا با لقب زشت يگرید، از مسلمانان یکیه آمده است که ین آیدر شأن نزول ا
ن یبه شدت شرمگ یت بود صدا زد و آن صحابیمربوط به کردار مادرش در دوران جاهل

گران یدن هر گونه لقب زشت به ده فوق فرود آمد و مسلمانان را از دایو ناراحت شد. آ
  )410ص ، 1393، یحجت( منع کرد.

 یگـران نهـ  یکننده بـه د از دادن هر گونه لقب زشت و ناراحت یه به طور کلین آیا
ه فوق یل آیذ یداشته باشد. ابن عاشور اندلس یقیتواند در هر زمان مصادیکند که میم
  سد: ینویم

قاب المکروهۀ بقرینۀ و ال تَنابزُوا. و اللقب ما أشعر بخسۀ فالمراد بِالْأَلْقابِ فی اآلیۀ األل«
  )207ص ، 26ج، ابن عاشور( »أو شرف سواء کان ملقبا به صاحبه أم اخترعه له النابز له.

ناراحت کننده و نارواست به عهدة عرف اسـت   ین که چه لقبیص این تشخیبنابر ا
 دارد.  ياقضاوت جداگانه ياکه در هر زمان و مکان و جامعه

 یالقاب که حاک یخصوصاً در صدر اسالم) برخ( ان قوم عربیبه عنوان نمونه در م
ناراحت کننده نبوده اسـت.   یکس يافراد بود رواج داشته و ظاهراً برا یوب جسمیاز ع
ا پلک چشم او شـکافته شـده   ین ییکه لب پا یکس يبه معنا( همچون مالک اشتر یالقاب

 یکیکه  یکس( حارث اعور، لنگ)( د اعرجیسع، شم لوچ)چ یعنی( نب احولیز، است)
ـ یا بیکه سر  یکس یعنی( ناست) و عبداهللا افطحیاز دو چشم او ناب او پهـن اسـت) از    ین

  ل هستند.ین قبیا
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شود که رواج یل بر آن نمیاند دلشدهیناراحت نم ین القابین که آن افراد از چنیاما ا
فه خارج شود. چرا که عرف یه شریآ یع باشد و از نهز بالمانیدر جامعه ما ن ین القابیچن

ک لقب است و القاب مـذکور عمـدتاً در   ی یکننده زشتنییتع، ات زمان و مکانیو مقتض
  کننده و زشت هستند.ات ما ناراحتیفرهنگ و ادب

  م:یخوانی میتیچنان که در روا
عرِ و ذَکَرَها قَالَ و قَلیلًا ما کَانَ ینْشد الشِّعرَ أَنَّه أَنْشَد ثَلَاثَ أَبیات منَ الشِّ عنِ الرِّضَا«

و هماس اتفَقَالَ ه هنَفْسۀِ لیتَاهو الْعأَب یهنأَنْشَد قُلْت لَکُم یرَاقعذَا قَالَ لنْ همل نْک فَقُلْتع عد 
ـ ابـن بابو ( .»و لَعلَّ الرَّجـلَ یکْـرَه هـذَا    ابزُوا بِالْأَلْقابِو ال تَن هذَا إِنَّ اللَّه عزَّ و جلَّ یقُولُ ، هی

 )177ص ، 2ج، 1378

بـا  ( خوانـد شنیدم که شعرى مـى  د: روزى از حضرت رضایمحمد بن یحیى گو
من پرسیدم: این شعر از کیست؟ فرمود از عراقى  خواند).اینکه ایشان خیلى کم شعر مى

سرود. ام که براى خودش مى: من آن را از ابو العتاهیه شنیدهخودتان است. عرضه داشتم
و هیچ وقت او را به این کنیه یاد مکـن کـه خـداى    ، حضرت فرمود اسم اصلیش را ببر

فرمایـد: و ال تَنـابزُوا بِالْأَلْقـاب؛ و شـاید صـاحب ایـن شـعر از ایـن اسـم          عزو جل مى
  نیاید. خوشش
جـه آن  یکنـد و نت یفه را روشـن مـ  یه شـر یاق آنجا مصدین زمان و مکان در ایبنابرا

که عرف آن را زشت و ناراحـت   یاستعمال هرگونه لقب، میشود که از منظر قرآن کریم
 گران است.یق ظلم به دیو از مصاد، ه مذکور ممنوعیص دهد به حکم آیکننده تشخ

 برگزار کردن مراسم بزرگداشت ـ ج

که بـه   یموریت هاى بزرگأم و یان داستان حضرت موسیم در ضمن بیقرآن کر
 د:یفرمامی، آن حضرت محول شده

إِنَّ فی امِ اللَّهبِأَی مذَکِّرْه ارٍ شَکُورٍ وبکُلِّ صل لَآیات کذل. )5، میابراه(  
ها) براى هـر  یادآورى( و روزهاى خدا را به آنان یادآورى نما [چرا] که حتماً در آن
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  عبرت آموزى) است.( هاىنشانه، گزاربسیار شکیباى بسیار سپاس
ف است و یم و تشرید تعظیمف، ام به اهللاید دارند که اضافه این نکته تأکیمفسران بر ا

اباوران بر دشمنان خود فائق خ است که خدیاز تار یخاص يروزها، رین تعبیمنظور از ا
  سد:ینومی اند. ابن عاشورآمده
خص أو قبیلۀ علـى یـوم انتصـر فیـه مسـمى      شاع إطالق اسم الیوم مضافا إلى اسم ش«

فأیام اهللا أیـام ظهـور قدرتـه و    ، أي أیام انتصارهم، یقال: أیام تمیم، المضاف إلیه على عدوه
  )223ص ، 12ج، ابن عاشور( »إهالکه الکافرین به و نصره أولیاءه و المطیعین له.

 صـادر  یگرچه خطاب بـه حضـرت موسـ   » خدا يروزها يادآوری«دستورالعمل 
اما روشن است که حکم آن منحصر ، اندل بودهیئاسرا یز قوم بنیشان نیشده و مخاطب ا

  ستند.یت آن نیمانع عموم، ست و زمان و مکان و افرادیات نین خصوصیبه ا
ر را از آن یز یتوان قاعده کلمی، فهیه شریات از آین خصوصین پس از الغاء ایبنابرا

  استنباط کرد:
با خدا مرتبط هستند را بـه مـردم    يکه به نحو ییاست روزهاالزم  ینیبر مبلغان د«

  »ند.ینما يادآوری
  م:یخوانمی از امام صادق یتیچنان که در روا

»مذَکِّرْه امِ وبِأَی مِ  ؛ اى ذکِّرْهماللَّهعـ ( .»سـبحانه فـی سـایر أیامـه     اهللا بِـن ، 2ج، یمحالت
  )526 ص:

موارد ( گرید يدر روزها یالههاي نعمت یعنی، نما روزهاى خدا را به آنان یادآورى
  مشابه) را به آنان متذکر شو.

 یو بزرگداشت تمام يادآوریام اهللا قابل تصور است که یا يبرا یق فراوانیلذا مصاد
  د:یفرمامی ینیفه مطلوب است. مرحوم امام خمیه شرین آیآنها بر اساس ا

م یک خصوصیتى دارد که براى آن همه ایام مال خداست؛ لکن بعضى از ایا«
باید متـذکر   است» منْ ایام اللَّه«شهریور  17.. .شودمى» یوم اللَّه«خصوصیت 
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 از یاد برودنباید ، چنانچه کردید ،را» ایام اللَّه«این باید یادآورى کنید  باشید،
، 9ج، ینـ یخم يموسو( اند که آدم سازند.. براى اینکه این ایام»ایام اللَّه«این 
 )466ـ  465ص: 

آنهـا در   یاتیکه نقش ح ا شهادت ائمهیالد یمانند روز م یین اساس روزهایبر ا
روند و بزرگداشت می به شمار» ام اهللایا«از ، رقابل انکار استیسرنوشت جهان اسالم غ
  هر ساله آنها الزم است.

را از » ر و فطـر ید غدیهمچون ع« یام خاصیز لزوم بزرگداشت این از مفسران یبرخ
  :11ر برداشت کرده اندیه زیآ

نَ الةً مدنا مائلَینا أَنْزِلْ عبر ماللَّه می ولنـا و  سماء تَکُونُ لَنـا عیـداً أل  قالَ عیسى ابنُ مرْ
 )114، مائده( .آخرِنا و آیۀً منْک و ارزقْنا و أَنْت خَیرُ الرَّازِقینَ

اى) پروردگار ما! از آسمان غذایى بر ما فروفرسـت  ( دایا!عیسى پسر مریم گفت: خ
اى از تو باشد و ما را روزى ده و تـو بهتـرین   و نشانه، که عیدى براى اول ما و آخر ما

  روزى دهندگانى. 
ق یـ فه و تطبیه شـر یاز آ یبر استنباط حکم کل یز مبتنین استنباط نیروشن است که ا

از مـاده عـود بـه    » دیـ ع«هاست. چرا کـه  و مکانا هر زمانید در سایق جدیآن بر مصاد
و  یام شـادمان یـ و خـاطره ا  مـاده عـود)  ، 1412، یراغب اصفهان( بازگشت است يمعنا

زنـد و بزرگداشـت هـر    می را رقم يدید جدیع، در هر سال یالههاي نعمت يریسراز
 د است.ییرا داشته باشد مورد تأ یژگین ویکه چن يروز

 در مجالسگران یجا دادن به د ـ د

  د:یفرمامی م در سوره مبارکه مجادلهیقرآن کر
   إِذا و لَکُـم حِ اللَّـهفْسوا یحسِ فَافْسجالی الْموا فحتَفَس یلَ لَکُمنُوا إِذا قینَ آما الَّذهیا أَی

                                                   
. در این زمینه همچنین به آیـه تعظـیم   267، ص: 5و التحریر و التنویر، ج 502، ص: 4. ر.ك. أطیب البیان، ج11

  .50است. ر.ك. بزرگداشت ها در اسالم، ص  ) نیز استدالل شده32شعائر (حج، 
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أُوتُوا الْعلْـم درجـات و اللَّـه بِمـا      قیلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا یرْفَعِ اللَّه الَّذینَ آمنُوا منْکُم و الَّذینَ
 )11، مجادله( .تَعملُونَ خَبِیر

هـا جـاى   اید! هنگامى که به شما گفتـه شـود: در مجلـس   اى کسانى که ایمان آورده
 گشاید و هنگامى که گفته شود:که خدا براى شما جاى مى، پس جاى گشایید، گشایید

اند و کسانى را کـه بـه   از شما را که ایمان آورده پس برخیزید که خدا کسانىبرخیزید. 
 دهید آگاه است.برد و خدا به آنچه انجام مىهایى باال مىبه رتبه، آنان دانش داده شده

از مسلمانان است که اي هآموختن آداب مجالست به عد، فهیه شرین آیسبب نزول ا
عده از مسـلمانان  ، عهاز محافل شلوغ روز جم یکیصفه اقامت داشتند و در  يدر سکو

ناچـار   )ص(آنان جا باز نکرد. تا آنجا که رسـول خـدا   يبرا یبر آنها وارد شدند و کس
  12افراد تازه وارد جا باز کنند. ياز افراد تذکر بدهند و برااي هشدند به عد

ـ اما روشن است که ا ـ از عموم، ن سـبب نـزول  ی کاهـد و از  نمـی  هیـ ت و شـمول آ ی
 تی.. الغـاء خصوصـ  .و، روز جمعه، امبر(ص)یمسجد پ ،همچون اصحاب صفه يعناصر

گـران  ید يجا باز کردن بـرا «به ، یک قاعده کلیز به صورت یه نیشود. لذا در خود آمی
  ه شده است.یتوص» در مجالس

از آنهـا   یدارد که بـه برخـ   يدیق جدیدر زمان ما مصاد ین قاعده کلیبدون شک ا
  شود:می اشاره

  مار و کهنسال) در اتوبوس و مترو؛یافراد ب خصوصاً( گرانیجا دادن به د
ر امـاکن  یشـگاه و سـا  یآزما، در صـف دکتـر  ، گـران یخود به د یواگذار کردن صندل

  پرازدحام؛
  ؛یاطعام عمومهاي و سفره يعزادار، ین در مجالس سخنرانیمنؤم يجا باز کردن برا

  ...ها؛ وارتگاهیدر اماکن مقدسه و ز، گرانیجا به د يواگذارارت مختصر ویاکتفا به ز
                                                   

توان به این سه منبع مراجعه نمود که در هر کدام مطالبی در این زمینـه وجـود دارد.   . جهت بررسی بیشتر می12
  .784، و نمونه بینات در شأن نزول آیات، ص 258، ص 9، تفسیر ثعلبی، ج252، ص 9مجمع البیان، ج 
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ـ منان تأکؤن میبر احترام متقابل ب یه قرآنین توصیا کـه همـه    ید دارد و در صـورت ی
 بـر جامعـه حـاکم    یت و احترام خاصـ یمیصم، به آن عمل کنند یشهروندان بالد اسالم

  تر خواهد کرد.همگان محسوس يرا برا یقرآن یزندگ ینیریشود و شمی
 نینوهاي وهیاز ش يریگصله رحم و بهره ـ ـه

  شمارد: ین برمیرا چن» اولوااللباب«هاي یژگیاز و یکیم یقرآن کر
  ِسـابالْح ـوءخافُونَ سی و مهبنَ رخْشَوی لَ ووصأَنْ ی بِه رَ اللَّهلُونَ ما أَمصالَّذینَ ی و. 

  )21، رعد(
مخالفـت)  ( پیوندنـد و از مـى ، و کسانى که آنچه را خدا فرمـان بـه پیوسـتنش داده   

  ترسندهراسند و از حساب بد مىپروردگارشان مى
ونـد آن دسـتور   یفه به پیه شرین آیمنظور از آنچه خدا در ا، ات متعددیبر اساس روا

، 6ج، 1372، یطبرسـ ( شاوندان اسـت. یارتباط مستمر با خو يصله رحم و برقرار، داده
 یت نـوران یـ رواهـا  ده) و 25، رعـد  و 27، بقـره ( گریه دین در چند آی) همچن443ص 

هـاي  از شاخصه یکیبه عنوان » صله رحم«ت ی) بر اهم87ص ، 71ج ، 1404، یمجلس(
  و ترك آن سرزنش شده است.، د شدهیتأک یقرآن یسبک زندگ

ن یـ شـرفت علـوم در ا  یر کند و پییتواند تغی میت تحقق صله رحم در هر زمانیفیک
  است. بشر گذاشته يش پایپ یمناسب يز راهکارهایعرصه ن

  م:یخوانی میتیدر روا
»  ـفَرِ التَّکَاتُـبی السف و رضَرِ التَّزَاوی الْحانِ فنَ الْإِخْویلُ باصع: التَّو اللَّه دبنْ أَبِی ع؛»ع 

همـدیگر  پیوست میان برادران دینى در وطـن دیـدار از    )670ص: ، 2ج، 1365، ینیکل(
  هم. نگارى بااست و در هنگامِ سفر نامه

کاربرد محـدود و   ينامه نگار، یشرفت علوم و گسترش ابزار ارتباطیدر زمان ما با پ
 ن آن شـده و از طـرق مختلـف   یگزیجـا  يدیـ جد يدا کرده است. اما ابزارهـا یپ یاندک
  گران شد.یحال د يایتوان در مسافرت جومی
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و  »تواصـل «د شده و آن هـم  یتأک یک مناط کلیبر ، ت فوقیات مذکور و روایدر آ
توانـد  ی مـی قـ یاز طر ین تواصل در هـر زمـان  یاست. ا ینیان برادران دیحفظ ارتباط م

ان بشـر  یـ هـم در م  يش از نزول قرآن که نامـه نگـار  یپها رد. چنان که قرنیصورت پذ
  شد.می گران حاصلیمالقات د ير برایمس ین تواصل تنها با طیتحقق ا، مرسوم نبود

، امکیارسال پ، یهمچون تماس تلفن ییکه ابزارهاتوان گفت در زمان ما می نیبنابرا
تلفـن همـراه در    یکه توسط گوشـ  يمتعدد يمجازهاي ن شبکهیو همچن، چت، لیمیا

را از  یمنؤتوان حـال مـ  می ار اندكینه بسیدسترس همگان است و با صرف زمان و هز
  من الزم است.ؤک مین عمل بر یا، ا شدیراه دور جو

خواهد بود.  يز ضروریمن نؤامک برادر میپاسخ دادن به پم یریاگر مطلب فوق را بپذ
 م:یخوانمی از امام صادق یتیکه در روا چرا

همان) جـواب دادن بـه نامـه ماننـد     ( ؛»مِواجِب کَوجوبِ رد السال رد جوابِ الْکتَابِ«
  واجب است.، جوابِ سالم

ن یـ د و ضرورت نگارش اش خواهد بویش از پینده بیق در آین مصادیبدون شک ا
  بوده است. ینینسبت به عالمان د یاز جامعه اسالمین نیز پاسخ به همیمقاله ن

  یلیتذکرات تکم

زمان و مکان در استنباط  يشدن اصل موضوع و محرز شدن نقش بسزا نپس روش
ن یرامون ابعاد مختلف ایالزم است دو تذکر مهم پ، ق آنیمصاد یو بررس یاحکام شرع

 ن گردد:ایدگاه بید

  هاطیها و تفرافراط ـ الف
، د دارنـد یـ ق بـه روز و جد یمصـاد  يدر هـر عصـر   ین که احکـام شـرع  ینظر به ا

 یمختلـف و گـاه   یارات مجتهد در استنباط حکم شرعیرامون قلمرو اختیاظهارنظرها پ
  ناصواب است.
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ـ را متغ یه اصل احکام اولین نظرین که ایبا تصور ا یبرخ  بـا آن بـه  ، پنـدارد یر مـ ی
  اند.مخالفت پرداخته

در خـالل  ، اسـالم تـابع زمـان و مکـان بـود      یع و احکام اولیکه اگر تشر یدر حال
قت آن است کـه زمـان و   ینماند. حق ین باقیاز اصل د يزیچ، تحوالت قرون و اعصار

  ع. یق آنها مؤثر هستند نه در اصل تشریو مصاد يتنها در احکام ثانو، مکان
 یروشنفکرمآب یاند و با افزودن چاشنش گرفتهیفراط در پراه ا ياگر عدهید ياز سو
به مخالفت با احکام ، یعقل در استنباط حکم شرع یو دخالت دادن افراط یشیو دگراند

 یبرخـ ، عتیا قبض و بسط شـر یهمچون گوهر و صدف  ینیاند و با عناوه پرداختهیاول
  )45ص ، 1388، سروش( اند.ر پاگذاشتهیز زینصوص وارده را ن

، تعدد زوجات( توان در احکام مربوط به حقوق زنانین نگرش را میاز ا ییهانمونه
  .. مشاهده کرد..و، ازدواج با اهل کتاب، مجازات مرتد، ارث زن)

ه یـ هستند که به صراحت حکـم اول  ینصوص، د توجه داشت که خط قرمز اجتهادیبا
  ستند.یل نیه و تأویکنند و قابل توجیان میرا ب یشرع

ء مشـخص توسـط   یشـ  نهرد یگینوان نمونه در مورد آنچه زکات به آن تعلق مبه ع
ت کرد و یتوان مثالً از انعام ثالثه الغاء خصوصین وجود نمین شده است. با اییشارع تع

  13ن کرد.ییزکات تع، ز به عنوان مرکب دوران معاصریما نیل و هواپیاتومب يبرا

  هادگاهیر دیسا ـ ب
از فقهـا و   ياریدگاه از عقـل و نقـل پشـتوانه دارد و بسـ    یـ ن دیا، چنان که گذشت

ـ از فقها به ا یرسد برخین حال به نظر میاند. در عرفتهیدانشمندان مسلمان آن را پذ ن ی
                                                   

در مقطع خاصی از حکومت خود بر اسب مالیات بسـته اسـت    �که امیرمؤمنان. البته در برخی روایات آمده 13
) اما باید توجه داشت که اینگونه موارد حکم حکومتی و اخذ مالیـات اسـت نـه    67، ص 4، ج1407(طوسی، 

 تحت عنوان زکات شرعی.
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  اند.ستهیدة انتقاد نگریبه د يرگذاریتأث
خورد که به طور خالصـه  یان نام دو تن از دانشمندان معاصر به چشم مین میدر ا 

  م:یینمایرا مطرح مدگاه آنان ید
األحکام «با عنوان  ید) که کتابیاز مراجع تقل( یگانیگلپا یت اهللا لطف اهللا صافیـ آ1
  اند.را منکر شده یر بودن احکام شرعیاند و متغنگاشته» ریه ثابته التتغیالشرع

زمان و مکان بر  يرگذاریدگاه تأثیمخالفت با د يرنگ و بو، ن کتابیگرچه عنوان ا
، 1410، یصاف( ن کتابین ایست. با مطالعه صفحات آغازین نیت ایارد اما واقعاجتهاد د

ه است یاحکام اول، ر اسالمییرقابل تغیشان از احکام غیشود که منظور ایروشن م )8ص 
ن ید. بنابرایحق ندارد در آن دخل و تصرف نما يامت ثابت خواهد بود و احدیکه تا ق

  است؛ نه خود احکام.کند موضوعات احکام می رییآنچه تغ
 با بحث مـا نـدارد.   یدگاه مورد قبول همه فقهاست و تناقضین دیروشن است که ا

  )203ص ، 2ج ، ییرضا(
ر یو سا ینیدگاه را به وسعت مرحوم امام خمین دیا ت اهللا معرفتیـ مرحوم آ2
  دارند. یرند و در قلمرو آن مالحظاتیپذنمی فقها

د که در تحوالت زمان و مکان فقـط  یآ ین برمیچن شانیبه عنوان نمونه از سخنان ا
چگاه موضوعات مسـتنبطه  یکند و همی رییاحکام در حوزه عبادات تغ یموضوعات عرف

شان ی) ا56ص ، 1ش ، سال اول، نقد و نظر( ر و تحول واقع نخواهد شد.ییدستخوش تغ
  ن فرموده اند: یچن يدر اظهار نظر

 يق معـامالت بـه معنـا   یموضوعات و مصادر در ییرات زمان و مکان موجب تغییتغ
  )58ص ، همان( »گذارد.نمی ریاما در موضوعات و احکام عبادات تأث، شودمی اعم

 یعـ یطب، ن قلمرو بحـث ییات و تعیدر جزئ یین اختالف نظرهایروشن است که چن
زمـان و مکـان بـر     يرگـذار یتأث«توان می زند ونمی دگاهین دیبه اصل ا ياست و ضرر

  اسالم به حساب آورد. ين علمایب یدگاه اجماعیک دیرا » اجتهاد
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  يریگجهینت

ن اقوال علما در مورد زمان و مکان و نقش آن در برداشت از قرآن نظر مرحوم یدر ب
هـاي  رامون آن صـحبت یگرفته و پ ن رابطه مورد توجه عالمان قراریره در ا ینیامام خم

برداشت از  يهابه آن پرداخته شد. نمونهن مجال به اندازه وسع یاده شده بود که در ایز
شـد و   یبررسـ  یاجتمـاع هاي و آموزه يفرد يهاآموزه یعنیدر دو قسمت  ینیمنابع د

ان شده روشن شد ید. با دقت در مطالب بیاز قرآن و سنت ذکر گرد يآنها شواهد يبرا
ـ تغیامت پابرجا و ال یتا ق یکه گرچه احکام ثابت اله عات موضـو  یر هسـتند امـا برخـ   ی

  کنند. یدا میپ يدیر و تحول هستند و در هر زمان مصداق جدییهمواره در حال تغ
ار مهم و یم بسیو خصوصاً قرآن کر ینین رو نقش زمان و مکان در فهم متون دیاز ا

ـ  یسته است دانشمندان علوم اسـالم یقابل توجه است و شا ـ یب نگونـه  یش بـه ا یش از پ
عالمانـه  ، يق عصـر یبر مصاد ینیدهاي ق آموزهیموضوعات بپردازند تا در هر زمان تطب

  رد.یصورت گ
  م:یبریان میبه پا ياز مقام معظم رهبر يان نوشتار را با جملهیا

بـه  ، جهـان  يهابشر و تازه یزمان و مکان و اوضاع و احوال گوناگون زندگ
کند که خود و اهل زمـان خـود را از   یشناس کمک مشناس و زماننیه دیفق

ـ پ( راب سـازد. یسـ  ینده حکمت الهـ یزال و فزایسر چشمه ال ام بـه کنگـره   ی
ت یهـ ق). به نقل از سا 1416شوال  24( ره ینیامام خم یفقه یمبان یبررس

http://farsi.khamenei.ir( 

http://farsi.khamenei.ir
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  منابعفهرست 

  و همکاران) یاصفهان ییدکتر رضا یبا ترجمه گروه( قرآن کریم
، چاپ اول، تحقیق: صبحی صالح ،جمع آوري: سید رضی، نهج البالغه، امام علی .1

 ق.1414، قم، دارالهجره

قـم.  ، شـرح نهـج البالغـه   ، ق1404، عبد الحمید بن هبـه اهللا ، ابن ابى الحدید معتزلى .2
  اهللا مرعشى نجفى.انتشارات کتابخانه آیت

نشـر  ، تهـران ، چـاپ اول ، ع عیون أخبار الرضا، ق 1378، محمد بن على، ابن بابویه .3
 . جهان 

دفتـر  ، چـاپ دوم ، قـم ، مـن ال یحضـره الفقیـه   ، ق 1413، محمد بن على، بابویهابن  .4
 .، انتشارات اسالمى

انتشـارات  ، چاپ دوم، قم، تحف العقول، ق 1363، حسن بن على، ابن شعبه حرانى .5
  .، ه قمیجامعه مدرسین حوزه علم

 سسه التاریخ.مؤ، جابی، التحریر و التنویر، تابی، محمد بن طاهر، ابن عاشور .6

نشر پژوهشـگاه حـوزه و   ، قم، چاپ اول، س اللغهییمقا، ش1387، احمد، ابن فارس .7
  دانشگاه.

 دار صادر.، بیروت، ، چاپ سوم، لسان العرب، ق 1414 ، محمد بن مکرم، ابن منظور .8

دار الکتـب  ، قـم ، چـاپ دوم ، المحاسـن ، ق 1371، احمد بن محمد بن خالـد ، برقى .9
 اإلسالمیۀ.

 .چاپ اول، قم، استفتاءات جدید، تابی، جواد بن على ،تبریزى .10

، قم، ف غرر الحکم و درر الکلمیتصن، ق 1410، عبد الواحد بن محمد، تمیمى آمدى .11
 .دار الکتاب اإلسالمی، چاپ دوم
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، قـم ، چـاپ اول ، نیاجتهـاد در عصـر معصـوم   ، ش1387، محمدرضا، يجواهر .12
  انتشارات بوستان کتاب.

ـ ، ق1409، د بن حسنمحم، یحر عامل .13 ، عهیل مسـائل الشـر  یتفصـ  یوسائل الشیعه ال
 آل البیت.، قم، چاپ اول

، قـم ، چاپ اول، اسالم یین جزایر زمان و مکان بر قوانیتأث، ش1376، دیحم، دهقان .14
 ن.ینشر مد

، چـاپ اول ، أعالم الدین فی صـفات المـؤمنین   ، ق 1408، حسن بن محمد، دیلمى .15
 لیهم السالم.مؤسسۀ آل البیت ع، قم

، چاپ اول، المفردات فی غریب القرآن، ق 1412، حسین بن محمد، راغب اصفهانی .16
 دارالعلم.، بیروت

 .دار الکتاب، چاپ اول، قم، النوادر، بى تا، فضل اهللا بن على، راوندى کاشانى .17
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   ینیامام خم یقرآناستنادات  یلیتحل یبازخوان
  هیت فقیدر مباحث وال

  14ینلیروح اله ز

ـ یت فقیوالدر مباحث  ینیامام خم ده:یچک ه را مـورد  یـ سـت آ یش از بیه ب
دهنـده  ن اسـتنادات نشـان  یـ ل ایو تحل یاند. بازخوانبحث و استناد قرار داده

و حکومـت   ینـ یشـه امـام خم  یهـا در اند ت مباحث مربوط به آنیزان اهمیم
اثبات  يشان برایافت که ایتوان درین استنادات میل ایاست. از تحل یاسالم

ل حکومـت  یاند: ضرورت تشکاستناد کرده قرآنات یبه آ مسألهح یا توضیو 
، يط زمامـدار یان شرایب، یت قانون الهیحاکم، یاسیلزوم انقالب س، یاسالم

پاسخ ، نظام عادالنه ییبرپا، يحاکم و مقامات معنو یتیگاه حاکمیتفاوت جا
ـ اثبات منصب وال، شبهات یبه برخ و ضـرورت اعتـراض    علمـاء  يت بـرا ی
است که مسلمانان  یدهنده اقداماتن نشانین عناوی. ايگردر برابر ستم علماء

  د انجام دهند.یآن با یو بالندگ یل حکومت اسالمیتشک يبرا
ـ مباحـث وال  :هاواژه دیکل ـ اسـتنادات  ، هیـ ت فقی ل یضـرورت تشـک  ، یقرآن

  . علماء يت برایاثبات منصب وال، یاسیضرورت انقالب س، حکومت
                                                   

   Ruholla12@gmail.com  . استادیار گروه معارف اسالمی دانشگاه حکیم سبزواري.14
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  مسألهطرح 

ـ یه یت فقیوالکتاب  امـام   یزده جلسـه سـخنران  یکـه حاصـل سـ    یت اسـالم ا حکوم
ن مباحـث  یتـر تـوان مهـم  یدر نجف اشرف است را م یشمس 1348در سال  ینیخم

ها چند گام مهم را بحث نیدانست. امام در ا یل حکومت اسالمیکرد تشکیشان با رویا
اند: برداشته یجاد حکومت اسالمیا يگذاربا هدف یاسیاز اسالم س یقرائت یمعرف يبرا
 یبا توجه به نقـش اسـتعمار و خودبـاختگ   ( وضع موجود جهان اسالم یشناسبی. آس1

ـ  ی. ارائه دالئل عقل3 )یل حکومت اسالمیتشک( . ارائه راه حل2 )یداخل  يبـرا  یو نقل
 یحکومت اسـالم  يبرا ین روش عملیی. تب4. یل حکومت اسالمیاثبات ضرورت تشک

رند یگیرا در بر م ین چهار گام مباحث مختلفیک از ایه. هر یت فقیه والیدر قالب نظر
ن گردند. امام ییو تب یمعرف یا مقاالت پژوهشید به صورت خاص در قالب کتاب یکه با
کـه  نیبا ا، ه عادلیت فقیبا محور یل حکومت اسالمیاثبات ضرورت تشک يبرا ینیخم
از  یست که بخش مهمرا مطرح کرده ا یدالئل، داندیاسالم م یهیرا از امور نسبتاً بد آن
  هستند.  یها نقلآن

ن یتراز مهم یکیداشته است که  یعوامل مختلف یژه امام به ارائه دالئل نقلیتوجه و
و کـار   يدارشـه حکومـت  یشـان بـه اند  یاز عالمان معاصـر ا  ياریبس یها نگرش منفآن
 ياریشد بسین نگرش باعث میل حکومت است. ایمخالفت آنان با تشک یو حت یاسیس

ـ کننـد. از ا  یتلقـ  ینیضد د یا حتی ینیر دیغ ياشه را به گونهین اندینان ایاز متد رو نی
منکران و شکاکان پاسخ  يهاهم به شبهات و پرسش، اتیات و روایشان با استناد به آیا
که نیآورد. با توجه به ایدگاه خود را در جامعه فراهم میرش دینه پذید و هم زمیگویم

ن پرسش قابل طرح است که یا، م هستندیکر قرآنات یاد شده آی یقلل نیاز دال یبخش
ات یبه آ ياثبات چه امور يبرا، هیت فقیبا محور یل حکومت اسالمیامام در طرح تشک

ن یتردهنده مهمتواند نشانیم یین استنادات از سویا یاستناد کرده است؟ بازخوان قرآن
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 ياستوار برا ياریمع، گرید يو از سو باشد ینیامام خم یشه حکومت اسالمیمواضع اند
جا که نگارنـده جسـتجو نمـوده    ها به شمار رود. تا آنها و قرائتشهیگر اندیسنجش د

  افت نشد.یکرد ین موضوع و رویبا ا يامقاله

  قرآنات یبه آ ینیامام خم يموارد استناد

 يبنـد دسـته توان در نه عنوان یه را میت فقیمورد استناد در مباحث وال یقرآنات یآ
ه یـ ت فقیـ در قالب وال یل حکومت اسالمیاز طرح تشک یک ناظر به بخشیکرد که هر 

ـ نشـان داده اسـت کـه آنچـه در ا     قرآنات یآگاهانه با استناد به آ ینیاست. امام خم ن ی
ن و ین قـوان ییل حکومت تا تبیتشک يبرا یشه آورده شده از انجام اقدامات مقدماتیاند
   ن است.یات معصومیم و روایکر قرآنات یمستند به آ همه، زمامدار يهایژگیو

   یل حکومت اسالمیضرورت تشک

 یز انتخـاب ین یشناختبه آن پرداخته و از نظر روش ینیکه امام خم يامسألهن ینخست
آن  شـان بـر  یاسـت. ا  یل حکومت اسـالم ین ضرورت تشکییتب، رودیشمار مدرست به

 آورده يل متعددیاثبات آن دال يو براضرورت دارد  یل حکومت اسالمیاست که تشک
 يهاست. بـه بـاور و  ن آنیتراز مهم یکین اسالم یت و کمال قوانیاست. توجه به جامع

ـ تـوان بـر بن  یاست کـه مـ   ین و مقررات متنوعیقوان ياحکام شرع حاو هـا نظـام   اد آنی
 است.فراهم آمده  از داردیهر آنچه بشر ن ین نظام حقوقیساخت. در ا یجامع یاجتماع

د و سـنت شـامل همـه    یـ مج قرآنکند که یح میامام تصر )29، تای: بینیامام خمر.ك: (
شان یازمند است. ایسعادت و کمال خود به آن ن ياست که بشر برا یدستورات و احکام

ـ باره به آنیدر ا شْـرَى  لکُـلِّ شَـیء وهـدى ورحمـۀً وب     ونَزَّلْنَـا علَیـک الْکتَـاب تبیانـاً    ه ی
   )29همان/ر.ك: ( است. استناد کرده )89نحل/( للْمسلمینَ

ه است. مفسران ینانه امام از آیبن بحث برداشت معتدل و واقعینکته قابل توجه در ا
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و  داشـته  ينگـاه حـداکثر   یاند. برخمطرح کرده یر کل شیدر تفس یمختلف يهادگاهید
؛ 25، تای: بیغزال( اند.از انسان دانستهیمورد ن يو بشر یرا مشتمل بر تمام علوم اله قرآن

بشـر در   يازهـا یآن را به ن، قرآنت یرش جامعیز با پذین یبرخ )2/258، 1406: یوطیس
: ی؛ ثعـالب 14/108، 1412: يطبـر ( انـد. منحصر کرده ینید يگذارع و قانونیعرصه تشر

ن اختصـاص  یـ د یاصـل  ت را به امـور یجامع یبرخ )14/128، تای: بی؛ مراغ6/37، تایب
را  قرآنت یز جامعین یبرخ )7/453، 1415: ی؛ آلوس20/258، 1420: يفخرراز( اند.داده

عالمـه   )6/380، 1372: ی؛ طبرسـ 6/418، تـا ی:بیطوسـ ( انـد. رفتـه یبا لحـاظ سـنت پذ  
ا و آخـرت نقـش   یـ ت انسان به آنچه در سعادت او در دنیت را در هدایجامع ییطباطبا

افـت  یتـوان در یاز سخنان امام م )12/324، 1390: ییطباطبا( است. دارد مربوط دانسته
 ییز مانند عالمه طباطبـا یت را نیداند و جامعیرا به همراه سنت جامع م قرآنشان یکه ا

ـ ازمند آن اسـت مربـوط دانسـته اسـت. ا    یسعادت و کمال خود ن يبه آنچه بشر برا ن ی
  ه است.یت فقیشه والیتحقق امام در اندنانه و ناظر به یبدگاه نشان دهنده نگاه واقعید

وأَعدّوا لَهم ما استَطَعتُم منْ قُوّةٍ ومنْ رِباط الْخَیـلِ  ه ین راستا به آیدر هم ینیامام خم
ّکُمودعاهللاِ و ّودع ونَ بِهبتُرْه )/یشان احکامیدگاه ایاست. از د ز استناد کردهین )60انفال 

و استقالل امت اسالم اسـت بـر    یت ارضیه حفظ نظام اسالم و دفاع از تمامکه راجع ب
ه و تدارك هر چه یاد شده که به تهیه یداللت دارد مانند آ یل حکومت اسالمیلزوم تشک

در دوره  یشـگ یبـاش و مراقبـت هم  و آمـاده  یبه طور کل یمسلح و دفاع يرویتر نشیب
کند که اگر یم دیتأکشان یا )33، تای: بینیامام خمر.ك: ( صلح و آرامش امر کرده است.

، است عمل کرده بودنـد  یل حکومت اسالمین حکم که مشروط به تشکیمسلمانان به ا
 يو )34همان/ر.ك: ( ب کنند.یرا تخر یکردند مسجد االقصیان جرأت نمیهودی یبرخ

مسلمانان  هیگانگان علیه را از جمله عوامل تجاوز و ظلم بین آیعدم توجه به دستورات ا
   )35همان/ر.ك: ( دانسته است.

ء فَأَنّ هللاِ خُمسـه  و اعلَموا أنَّما غَنمتُم منْ شَی :مانند یاتین با استناد به آیشان همچنیا
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جـه  ینت )105توبـه/ ( مـوالهِم صـدقَۀً  أخُذْ منْ و  )41انفال/( ...و للرّسولِ و لذي الْقُرْبى
ز یـ ها نآن ين احکام را نداشته بلکه موظف به اجرایان ایفه بیمبر تنها وظایرد که پیگیم

مأمور است کـه اجـرا هـم    ، ان مردم نشر دهدیها را منید ایطور که باهمان«بوده است. 
ل حکومت یازمند تشکین احکام نیا يد اجرایتردبی )71، تابی :ینیامام خمر.ك: ( .»کند

أطیعوا اهللاَ و أطیعـوا الرّسـولَ و أُولـی    ه یر را که در آامبیاست. امام وجوب اطاعت از پ
و  ر کـرده ین معنـا تفسـ  یز بـه همـ  یـ شـده اسـت ن   دیتأکبر آن  )59نساء/( »األَمرِ منْکُم

  است:  معتقد
ـ  د رسـول اکـرم  ننکه خداویا س قـرار داده و اطـاعتش را واجـب    یرا رئ

ـ    سـأله م امبر اکرمین نبوده که اگر پیمراد ا ...شمرده م و یگفـت قبـول کن
و  يعبـاد  يم. عمل کردن به احکام اطاعت خداست. همه کارهـا ییعمل نما

باشد. متابعت از رسول یکه مربوط به احکام است اطاعت خدا م ير عبادیغ
ـ یامام خم( است. يگریست و مطلب دیعمل کردن به احکام ن اکرم : ین

   )71، تایب
م یتقس یو اوامر حکومت یبه دو بخش اوامر شرعامبر را یگر امام اوامر پیبه عبارت د

ط یمانند نمـاز و روزه در شـرا   یشخص یاست. در صورت مخالفت با اوامر شرع کرده
ـ امبر همـه با یپ یکننده شد. اما اوامر حکومتتوان متعرض مخالفتین نمیمع د اطاعـت  ی

  د: یگویباره منیحق مخالفت ندارد. امام در ا یگردد و کس
د یاست امر کند و بگو یس و رهبر جامعه اسالمیکه رئ رماگر رسول اک

ن امر خدا یحق تخلف ندارد. ا یکس، د با سپاه اسامه به جنگ بروندیهمه با
را به آن حضرت  یبلکه امر رسول است. خداوند حکومت و فرمانده، ستین

ج سـپاه  یبـر مصـالح بـه تـدارك و بسـ      واگذار کرده است و حضرت هم بنا
 )همان( .سازدیا بر کنار میکند مین ییتع یو حاکم و قاض یلپردازد. وایم
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  یاسیلزوم انقالب س

ـ ات یاثبات آن به آ يبرا ینیکه امام خم يگریموضوع د لـزوم  ، اسـتناد کـرده   یقرآن
ـ را در مباحـث وال  ینیاست. مخاطب سخنان امام خم یاسیانقالب س ه گرچـه  یـ ت فقی

ـ یتر عالمـان د شین بشایسخن ا يتوان همه مردم دانست اما رویم مسـلمان اسـت.    ین
 ياز کشورها ياریران و بسید که در ایگویسخن م یاز حکومت اسالم یشان در زمانیا

ه: یـ رو با اسـتناد بـه آ  نیت نداشته است. از ایمورد نظر حاکم یحکومت اسالم یاسالم
ًعایا شلَهلَ أَهعجضِ وی األَرال فنَ عورْعإِنَّ ف تَضْعسیِی یتَحسیو مهنَاءأَب ذَبِّحی منْهفَۀً مطَائ ف

 مهاءسننَ کَانَ إِنَّهینَ مدفْسالْم. )/ها ات نظامید از ادامه حیکند که بایم دیتأک )4قصص
ه فساد فرعون علـت اعمـال   ین آینمود. در ا يریجلوگ یفاسد و طاغوت يهاو حکومت

ن مطلـب معتقـد   یـ ز با استناد به ایشده است. امام ن یمعرفاش یز و ضد انسانیآمشرك
لت یت افـراد مـؤمن و بـا فضـ    یترب يبرا يمساعد یط اجتماعیم شرایاست که ما موظف

االرض است که  یفساد ف، زیآمشرك يهات طاغوت و نظامیم. اما الزمه حاکمیفراهم کن
و عـادل   یمتقـ ، منانسـان مـؤ   یاسـ یو س یط اجتمـاع ین شـرا ین برود. در چنید از بیبا
   )35همان/ر.ك: ( بماند. یمان و رفتار صالحش باقیکند و بر ا یتواند زندگینم

ـ  ن حالـت دو انتخـاب  یـ دگاه امام انسان مؤمن در ایاز د انجـام   یکـ یرو دارد: شیپ
ـ  از يبـرا  یگر مبارزه و مخالفت عملیز و ناصالح و دیآماعمال شرك ياجبار ن بـردن  یب
م ید: ما چاره نداریگویکند و با صراحت میم دیتأکام بر راه دوم جاد فساد. امیط ایشرا

حاکمـه   يهاأتیهم و ین ببریب فاسد و فاسدکننده را از یحکومت يهاکه دستگاهنیجز ا
است که همه مسلمانان در  يافهین وظیم. ایخائن و فاسد و ظالم و جائر را سرنگون کن

ـ را بـه پ  یاسیو انقالب سد انجام بدهند یبا یاسالم يک کشورهایکای  برسـانند.  يروزی
   )36ـ  35همان/ر.ك: (

ـ تأ ين سـخن بـه معنـا   یا این پرسش مطرح گردد که آیجا ممکن است انیدر ا د یی
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ا یـ ن صورت ممکن است افـراد  یست؟ در ایها نه حکومتیبراندازانه بر عل يهاحرکت
ـ ا یاسالم يهوره جمیرا عل ییهان حرکتیبا استناد به آن انجام چن ییهاگروه ز یـ ران نی

ـ تأکد گفت آنچه امام بر آن یروا بدانند؟ در پاسخ با را شـامل   یدارنـد هـر حکـومت    دی
تـوان  یرد. از سخنان امام میگیبر م فاسد و ظالم را در يهاشود بلکه تنها حکومتینم
و  یاسـ یابد: نخست ساختار سییافت که فساد حکومت حداقل در دو حوزه معنا میدر

ت یو مقبول یدر جوامع اسالم ت قانون اسالمیحاکم، تیاست. مالك مشروع تیمشروع
را یداند زیشان حکومت شاه را مشروع نمیل این دلیدر همه جوامع است. به هم یمردم

شـده و از  یعمل نمـ  ینبوده و به احکام شرع یاحکام اسالم يگذاردر آن مالك قانون
   )4/492، 1378: ینیامام خم.ك: ر( ز برخوردار نبوده است.ین یت مردمیمقبول

مشروع اسـت   ییدر جا يهاست. انقالب و براندازحکومت یحوزه دوم رفتار عمل
فاسد در سطح گسـترده گـردد. حکومـت     يکه حکومت گرفتار اعمال ظالمانه و کارها

رش ییتوان نسبت به تغیست و مین یهم داشته باشد در واقع اسالم یظالم اگر نام اسالم
  اند: ح کردهین نکته بارها تصرید. امام به ااقدام نمو

حکومت مسـتند بـه قـانون    ، حکومت ملى است، جا حکومت عدل استآن
الهى و به آراى ملت هست؛ این طور نیست که بـا قلـدرى آمـده باشـد کـه      

کند آید و ملت او را حفظ مىبا آراى ملت مى، بخواهد حفظ کند خودش را
 ـ   ملت عمل بکند یا بـر خـالف قـانون    و هر روزى هم که بر خالف آراى

ملت  عمل بکند قهراً ساقط است و دولت ایران هم ـ  قانونى که مدون است
  )214ـ  5/213، 1378: ینیامام خم( گذارند.ایران هم او را کنارش مى

  یحکومت قانون اله

اسـتناد   قـرآن ات یان آن به آیب يه برایت فقیکه امام در مباحث وال يگریموضوع د 
کنـد کـه   یم دیتأکشان یاست. ا یدر حکومت اسالم یت قانون الهیاصل حاکم، انددهکر

ندارد. امام  يارگذچ کس حق قانونیگذار خداوند است و هقانون یدر حکومت اسالم
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د کـه  یگویم )59نساء/( أَطیعوا اهللاَ و أَطیعوا الرَّسولَ و أُولی األمرِ منْکُم هیبا اشاره به آ
 یدگاه اشخاص حتیز به حکم خداست و اال دیاالمر نیاز رسول خدا و اول يرویپ یحت

 یندارد و همه تابع اراده اله یگونه دخالت چیه یدر حکومت قانون اله رسول اکرم
   )45، تای: بینیامام خمر.ك: ( هستند.

فرمـان و  ، ت منحصر بـه خداسـت و قـانون   یحاکم یبه باور امام در حکومت اسالم
 یا فرمان خـدا بـر همـه افـراد و بـر دولـت اسـالم       یاوند است. قانون اسالم حکم خد

  افراد در برابر قانون و عمل به آن است:  ين سخن تساویت تام دارد. الزمه ایحاکم
ر افراد تا ابد یآن حضرت و سا يگرفته تا خلفا همه افراد از رسول اکرم

فـه قـرار داده   یا خلحضـرت ر آن  یتبارك و تعال يخدا تابع قانون هستند...
ـ   یتشـک  یخـود حکـومت   يکه بـه رأ نینه ا ...است س یل دهـد و بخواهـد رئ
   )45 همان/( ن شود.یمسلم

گر اشـکال حکومـت   یو د یز حکومت اسالمین وجه تمایتررا مهم یژگین ویامام ا
و  یمشـروطه سـلطنت   يهـا با حکومـت  یشان حکومت اسالمیدگاه ایاست. از د دانسته
نـده  یکـه خـود را نما   یهـا کسـان  ن نوع حکومتیرا در ایوت است زز متفاین يجمهور

ل یکنند و بر همه مردم تحمیب میخواهند به نام قانون تصویدانند هر چه میت میاکثر
ها حکام بر جان و مال مردم مسلط هستند و خودسرانه در ن نوع حکومتیکنند. در ایم

ـ کنند. اسالم از ایآن دخل و تصرف م ر.ك: ( رز حکومـت منـزه اسـت.   ه و طـ یـ ن روی
 )46همان/

  ط زمامداریان شرایب

ن یـی تب، استناد کرده قرآنات یه به آیت فقیدر بحث وال ینیکه امام خم يگریمورد د
 قَـالَ قَالَ إِنّی جاعلُک للنَّاسِ إِماما ه یشان با اشاره به آیط حاکم و زمامدار است. ایشرا
از  یمعتقد است که در کنـار آگـاه   )124بقره/( الظَّالمین عهدي الُینَ ال ذُرِّیّتی قَالَ ومنْ
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 یحاکم در حکومت اسالم یاز عدالت شرط اساس يبرخوردار، ین اسالمیاحکام و قوان
المال را به فرد تیب يار بندگان و تصدیاخت یشان خداوند تبارك و تعالیاست. به گفته ا

اخذ ، نیدر دادن حقوق مسلم، ر اگر عادل نباشدو جائر نداده است. زمامدا کارتیمعص
قانون جزا عادالنـه رفتـار نخواهـد کـرد و ممکـن اسـت        يات و صرف آن و اجرایمال

 ین را صرف اغراض شخصیالمال مسلمتید و بیل نمایکان خود را بر جامعه تحمینزد
  )49همان/ر.ك: ( .ش کندیخو یو هوسران

  يمعنو حاکم و مقامات یتیگاه حاکمیتفاوت جا

ح آن یتوضـ  يه برایت فقیدر مباحث وال ینیکه امام خم یگر از نکات مهمید یکی 
است. امام  يگاه حکومت و حاکم و مقامات معنویتفاوت جا، استناد کرده قرآنات یبه آ
متفـاوت اسـت.    ینیت تکـو یداند که با والیم يت اعتباریه را والیت فقیت در والیوال

فه یک وظیاست که  ین شرعیقوان يو اداره کشور و اجراحکومت  يت به معناین والیا
آورد و او یبه وجود نمـ  يرعادیحاکم شأن و مقام غ يرود و از بابت آن برایشمار مبه

فه یکه وظ، اجرا و اداره است يت به معناین والیبرد. ایباالتر نم يرا از حد انسان عاد
 أَنْفُسهِم منْ بِالْمؤْمنینَالنَّبِیّ أَولَى  هیآ امام با اشاره به )51همان/ر.ك: ( از.یاست نه امت

امبر یپ يو علو مقام معنو ینیت تکویاز وال یامبر بر مؤمنان را ناشیت پیاولو )6احزاب/(
گر بـه  ید ید در علمیه متفاوت است و بایت فقیت مورد بحث در والیداند که با والیم

   )54همان/ر.ك: ( آن پرداخت.
مقامـات   یا نفـ یبا اثبات  ياچ مالزمهیه، حکومت يت به معنایگر والید به عبارت

امبر و یـ ت پیـ ز است و اگر هم با والیمتفاوت و متما ياندارد بلکه اساساً عرصه يمعنو
ن یاست. الزمه ا یارات و احکام حکومتیدر حدود اخت صرفاً، سه شده استیامامان مقا

کم محدود به همان حوزه حکومت خواهـد  ه و حایفق یسخن آن است که اطاعت از ول
ن یه اسـت. همچنـ  یت فقیگر خارج از داللت دالئل والید يهاآن به حوزه يبود و تسرّ
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ز صرفاً به خـاطر  ین نیگاه فراتر از حاکم همانند مقامات معصومیاثبات مقامات و جا
 یول«قها ل امام معتقد است فین دلیست. به همیز نیه جایفق یول يت برایوال يدارعهده
بتواند  یهیکه فق يات ندارند به گونهیزمان خود وال يبر همه فقها یعنی، ستندین» مطلق

   )52همان/ر.ك: ( ا نصب کند.یگر را عزل یه دیفق
و واحد امکـان   يل حکومت سراسریآن است که اگر تشک ين سخن امام به معنایا

ـ اقدام کند. در ا یاسالماحکام  يد نسبت به اجرایبه قدر توان با یهیهر فق، نداشت ن ی
داشته باشد.  يترشیت بین جهت والیگر فقها از ایبر د یهیست که فقین نیصورت چن

د یهان بایگر فقیهمه از جمله د، هیت فقیوال يل حکومت سراسریالبته در صورت تشک
ـ   ، شـود یت میدر آنچه مربوط به حاکم ـ فق یتـابع نظـرات ول ن مطلـب  یـ ه باشـند. از ا ی

ه را به دست آورد. مطلقـه  یت مطلقه فقید مطلقه در والیق قیدق يان معناتویم نیهمچن
 یمید دربـاره آن تصـم  یـ است که به حکومت مربـوط اسـت و با   يتمام امور يبه معنا

مقدم خواهد بـود   يگرین امور بر هر نظر دیه در تمام ایفق یگرفته شود. امر ول ییاجرا
 گردد.  یید اجرایو با

  نظام عادالنه ییبرپا

اسـتناد   قـرآن ات یـ ه به آیت فقیاثبات آن در مباحث وال يکه امام برا يگریمورد د 
شـان  یه است. به بـاور ا یت فقیو نظام وال یفه حکومت اسالمین وظیترن مهمییتب، کرده

سـت.  ین یو فقه یان مسائل شرعیتنها ب، ن آنان هستندیکه جانش علماءامبران و یهدف پ
ـ از طر ینظام عادالنه اجتمـاع  يبرقرار اءیفه انبین وظیترقت مهمیدر حق  يق اجـرا ی

مالزمـه دارد.   یم اسـالم یان احکام و نشر تعـال ین مهم با بین و احکام است. البته ایقوان
نْزَلْنا معهم الْکتـاب و الْمیـزانَ لیقُـوم    أرسلْنا رسلَنا بِالْبینات و ألَقَد  هیشان با استناد به آیا

 طالنّاسسبِالْق )ن است کـه مردمـان   یا یها به طور کلد: هدف بعثتیگویم )25د/یحد
ن یت راست گردد. ایدا کرده و قد آدمیب پیعادالنه نظم و ترت یبر اساس روابط اجتماع
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امبر یفه اختصاص به پین وظیر است. ایپذاحکام امکان يل حکومت و اجرایکار با تشک
ن کار را ید همیافتند بایل حکومت را یق تشکیتوف يروانش هم اگر پس از ویندارد و پ

   )71 ـ 70، تابی :ینیامام خمر.ك: ( بکنند.
دارد و  ياژهیـ گـاه و ینظام عادالنه در سخنان و آثـار امـام جا   ییبسط عدالت و برپا

ـ یامـام خم ر.ك: ( اند.ن مهم توجه دادهیبه ا يشان در موارد متعددیا  )3/113، 1378: ین
و خالصـه کـردن    یگـر احکـام اسـالم   ید یشان نسـبت بـه فراموشـ   یل ان حایاما در ع

نادرسـت از عـدالت هشـدار     ییز ارائـه معنـا  یـ و ن یجاد عدالت اجتماعیحکومت در ا
  اند: داده

گوینـد  اند که اصل تمام احکام اسـالم را مـى  اى پیدا شدهحاال هم یک دسته
 بین برود. اصالً براى این است که یک عدالت اجتماعى پیدا بشود؛ طبقات از

در ایـن اسـت کـه    عبارت از توحید اسالم دیگر چیزى ندارد؛ توحیدش هم 
باشند. عدالتش هـم عبـارت از ایـن    ، واحد داشته وحدتها در زندگى ملت

ها همه به طور عدالت و به طور تساوى با هم زندگى بکننـد؛  است که ملت
همه هست. محصـور   آن هم باید باشد. ...زندگى حیوانى على السواء، یعنى

، پـرور خـواه و عـدالت  سازد عـدالت ها. اسالم انسانى مىنیست اسالم به این
جـا رخـت   صاحب معارف الهیه؛ که وقتى که از ایـن ، صاحب اخالق کریمه

 .آدم باشـد ، به صورت انسان باشد، بربست و وارد شد در یک عالم دیگرى
 )226 و 3/222، 1378: ینیامام خم(

  هاتشب یپاسخ به برخ

 يکـه بـرا   یو مطـالب  یاثبات يهاه عالوه بر بحثیت فقیدر مباحث وال ینیامام خم 
، بـه شـبهات  ، ه آوردهیـ ت فقیـ و وال یدگاهشـان در طـرح حکومـت اسـالم    یح دیتوض

هـا انحصـار واژه   اسـت. از جملـه آن   ز پاسخ گفتهینادرست ن يهاها و برداشتپرسش
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نَّ اهللاَ یأْمرُکُم أَنْ تُؤَدوا األَمانات الى أَهلها إِات است: ین آیقضاوت در ا يحکم به معنا
 إنَّ اهللاَ کانَ سمیعاً بصیراً، إنّ اهللاَ نعما یعظُکُم بِه، نْ تَحکُموا بِالْعدلِأو اذا حکَمتُم بینَ النْاسِ 

فَـإنْ تَنـازعتُم فـی    ، و أُولی األَمرِ منْکُم یا أَیها الَّذینَ آمنُوا أَطیعوا اهللاَ و أَطیعوا الرَّسولَ *
سـنُ  ء فَرُدوه الى اهللاِ و الرَّسولِ إِنْ کُنْتُم تُؤمنُونَ بِـاهللاِ و الْیـومِ اآلخـرِ ذلـک خَیـرٌ و أح     شَی

ـ از نظر امام حکم در آ )59ـ   58نساء/( ویالًتَأ ه نخسـت اعـم از قضـاوت و احکـام     ی
  ست: یو انحصار آن به قضاوت درست ن است یحکومت

وقتى که حـاکم  ( و اذا حکَمتُم بینَ النّاسِ انْ تَحکُموا بِالْعدلِفرماید: در ذیل آیه مى
خطاب به کسانى است که زمام امـور را در دسـت    )شدید بر پایه عدل حکومت کنید.

ومت به تمـام معنـاى   نه حک، کندنه قضات. قاضى قضاوت مى، کنندداشته حکومت مى
 .ل شویم که آیه شریفه و اذا حکمتم در مسائل حکومت ظهور داردئپس باید قا ...کلمه

   )84، تای: بینیامام خم(
لَم تَرَ إلى الَّذینَ یزْعمونَ أَنَّهم آمنُوا بِما أُنْزِلَ إلَیک و مـا أُنْـزِلَ   أ :هین آیشان همچنیا

ز یرا ن )60نساء/( نْ یتَحاکَموا إلى الطّاغُوت و قَد أُمروا أَنْ یکْفُرُوا بِهمنْ قَبلک یریدونَ أَ
   ن معنا دانسته است.یبه هم

هـاى نـارواى   هاى جـور و قـدرت  حکومت» طاغوت«اگر نگوییم منظور از 
کـه در مقابـل حکومـت الهـى طغیـان کـرده و       ، حکومتى به طور کلى است

باید قائل شویم که اعم از قضات و حکام ، اندسلطنت و حکومت برپا داشته
 )88، تای: بینیامام خم( .است

  علماء يت برایاثبات منصب وال

اثبـات آن بـه    يه بـرا یت فقیدر مباحث وال ینیکه امام خم ین مطالبیتراز مهم یکی
ـ از مقـام و منصـب وال   )هـان یفق( علمـاء  يبرخوردار، استناد کرده است قرآنات یآ ت ی

و  )1/10، 1404صـفار:  ( »اءیاألنب ۀالعلماء ورث«ت یپس از بحث درباره روا شانیاست. ا
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بلکـه  ، باشـد ینمـ ، که با رسول متفاوت استآن یاء وصف عنوانیکه مراد از انبنیان ایب
م یریرا بپـذ  یل در وصف عنوانیتنز یآن مد نظر است معتقدند که اگر حت یعرف يمعنا
به حسب  یرا که خداوند تعال ید حکمیبا، میاء بدانیانب اء بما همیرا به منزله انب علماءو 
  م. یز ثابت بدانین علماء يبرا، ثابت فرموده ینب يل براین تنزیا

النّبـى اولـى   ه یـ شـود بـه آ  یت هم مین حکم شامل والینکه ایاثبات ا يشان برایا
ه یـ ن آیـ م از ایتـوان یما مند: یگویکنند و میاستناد م )6احزاب/( نْفُسهِمأبِالْمومنینَ منْ 

ان کـه مـراد از   یـ ن بیـ هم ثابت اسـت. بـه ا   علماء يت برایم که منصب والیاستفاده کن
در  )1/457، 1375:یحـ یطر( نیمجمع البحـر که در ت و امارت است. چنانیوال، تیاولو

ه دربـاره  ین آیکند که حضرت فرمودند ایاز امام باقر نقل م یتیفه روایه شرین آیل ایذ
ن دارد و همان امـارت و  یت و امارت بر مؤمنیوال ین نبیبرا ت نازل شده است. بناامار
ـ باشد. چـون در آ یز ثابت مین علماء ياست برا اکرم ینب يکه برا یوالت ه حکـم  ی
ر.ك: ( اسـت.  هشـد  یل در وصف عنـوان یت هم تنزیآمده و در روا یوصف عنوان يرو

ـ  یتفـاوت  ید است که اگر به نظر عرفـ ن معتقیشان همچنیا )100، تای: بینیامام خم ن یب
ا الَّـذینَ آمنُـوا أَطیعـوا اهللاَ      ه یـ م با استناد به آیتوانیم میو رسول قائل نشو ینب ّهـی یـا أَ

نْکُمرِ می األَمأُولولَ ووا الرَّسیعأَطو )/ـ ن علمـاء  ياء را بـرا یت انبیوال )59نساء ز ثابـت  ی
 )101همان/( نمود.

  يگربرابر ستم در علماءراض ضرورت اعت

ـ ه با اسـتناد بـه آ  یت فقیدر مباحث وال ینیکه امام خم يگرینکته مهم د   قـرآن ات ی
ن مسـئوال نادرسـت حاکمـان و    يبـه رفتارهـا   علماءضرورت اعتراض ، اندمطرح کرده

لَو فه یه شریشان با اشاره به آیاز منکر است. ا یا همان امر به معروف و نهیها حکومت
اإلال ی هِملنْ قَوع باراالح ونَ ویانب  .ثْم و أَکْلهِم السحت لَبِئْس مـا کـانُوا یصـنَعونَ   نهاهم الرَ

اند که چرا ستمگران را هود نکوهش شدهی يه علماین آیآن است که در ا بر )63مائده/(
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ز اکـل سـحت   ق اسـت و ا یف حقایو تهمت و تحر يپردازاز قول اثم که اعم از دروغ
  د: یگویباره منیاند! امام در او بازنداشته نکرده ینه يخوارحرام یعنی

نـدارد و نـه   بدیهى است این نکوهش و تقبیح اختصاص بـه علمـاى یهـود    
و به طور کلـى علمـاى   ، نصارى دارد؛ بلکه علماى جامعه اسالمى اختصاص

مى هم اگر در برابر علماى دینى جامعه اسال، آن بر شود. بنادینى را شامل مى
مورد نکوهش و تقبیح خـدا قـرار   ، کاران ساکت بنشینندرویه و سیاست ستم

هـاى  گیرند. این امر فقط مربوط به سلف و نسـل گذشـته نیسـت؛ نسـل    مى
   )112، تای: بینیامام خم( .گذشته و آینده در این حکم یکسانند

ه دو نکته ین آیاستناد به ا ند که حضرت بایگویم یامام با اشاره به سخن امام عل
ـ  یدر وظا علمـاء  يانگـار که ضرر سـهل نیاند: نخست اادآور شدهیرا  تـر از  شیفشـان ب

کـه   يد از همـه امـور  یکه بانیگر ایفه مشترك است. و دیگران در همان وظید یکوتاه
کند کـه چـرا از گفتـار نادرسـت و     یخداوند نکوهش م کرد... یمخالف شرع است نه

ـ امام سپس به ب )112همان/ر.ك: ( نکردند؟ يریهکارانه ستمگران جلوگغات گنایتبل ان ی
مـردم و   یها اعتراض کرد پرداختـه اسـت ماننـد فقـر و تنگدسـت     د به آنیکه با يدرموا
   )115همان/ ر.ك: ( شاه. يهاینادرست و ولخرج يهااستیس

دانـد کـه   یمـ ع یوس ياگستره يشان امر به معروف را دارایکه انینکته قابل توجه ا
ت یـ مربوط بـه حکومـت اهم   يمحدود نمود بلکه فسادها يرا در گناهان فرد د آنینبا

  دارد:  يترشیب
منکرات مربـوط  [ عمده وجوب امر به معروف و نهى از منکر براى این امور

است. ما امر به معروف و نهى از منکر را در دایره کوچکى قرار  ]به حکومت
، شـوند ش براى خود افرادى است که مرتکب مىو به مواردى که ضرر، داده

فقـط  » منکرات«ایم در اذهان ما فرو رفته که محصور ساخته، کنندیا ترك مى
اگـر در اتوبـوس    شـنویم. مـثالً  بینیم یا مـى هایى هستند که هر روز مىهمین
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یـا  ، خانه کار خالفى را مرتکب شدفالن قهوه یا، موسیقى گرفتند، ایمنشسته
و بایـد از آن نهـى کـرد.    ، دباشمنکرات مى، زار کسى روزه خورددر وسط با

ولى به آن منکرات بزرگ توجه نداریم. آن مردمى را که دارند حیثیت اسالم 
کنند و... باید نهى از منکر کـرد.  حقوق ضعفا را پایمال مى، برندرا از بین مى

ا جنایتى ی، شوندجمعى به ظلمه که خالفى مرتکب مىیک اعتراض دستهاگر 
 )118همان/( .کنندمى

  جهینت

ـ مباحث وال، مخالفان گفته شده یبرخ يبر خالف آنچه از سو  یه بـه خـوب  یـ ت فقی
ـ ا همان والی یل حکومت اسالمیدرباره تشک ینیدهد که امام خمینشان م ه بـه  یـ ت فقی

شـان  یقابل توجـه ا  ياز کارها یکیاست.  کامل را آماده کرده یو طرح دهیشیاند یخوب
جداگانه  یات و نظرات مطرح شده است. امام در بخشیمدع يسازمستند، ن طرحیا در

بـه   یل حکومـت اسـالم  یاثبات ضـرورت و تشـک   يرا برا یو نقل یدالئل مختلف عقل
ـ از ا یاسـت. بخشـ   ف عالمان و مردم ارائـه کـرده  یه عادل و وظایزعامت فق ن دالئـل  ی

از مخترعـات   یه حکومـت اسـالم  دهنده آن است کن همه نشانیاست. ا یقرآنشواهد 
فه یو احساس وظ ین دالئل و از خودگذشتگیشان با استناد به ایبلکه ا، ستیژه امام نیو

کـرده   یـی ه اجرایـ ت فقیوال یعنیط زمان یمنطبق بر شرا ینیو ع یاتیآن را در قالب عمل
   است.
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  شۀ یدر اند یقرآن یحکمران
  ینیا پسی ینیشی: پینیامام خم

  15یمانیزهرا سل

ارائۀ اندیشه در خصوص حکومتی قرآنی از جمله مباحثی است که  چکیده:
باشـد. کـالم   تر اندیشمند شیعی همچون امام خمینی(ره) بـدان پرداختـه   کم

رغم تأمالتی جدي در طول تاریخ خود، به دلیل غصبی سیاسی شیعیان، علی
پردازي در پنداشتن حکومت در زمان غیبت چندان عزمی براي ترسیم اندیشه

خصوص حکومت اسالمی نداشت. در این میان امام خمینیِ فقیـه فیلسـوف   
حکومت اسالمی  عارف کوشیده است با زدودن این نگاه سلبی، نظریۀ قرآنی

مبتنی بر والیت فقیه را متحقّق سازد. رویکردي بدیع که تعامالتی عمیـق بـا   
تعمقات قرآنی و تدقیقات اجتماعی ایشان دارد. پژوهش حاضـر بـه منظـور    
بررسی پیشینی یا پسینی بودن نظریۀ حکمرانی قرآنی در اندیشۀ امام خمینی 

مبـارزات و قبـل از پیـروزي     که نظریۀ امام در دورانانجام شد و حاصل آن
اي پیشــینی نســبت بــه امــر انقــالب و تأســیس جمهــوري اســالمی، نظریــه

                                                   
تادیار ـ عضو هیأت علمی دانشـگاه آزاد اسـالمی، واحـد تهـران مرکـزي، گـروه معـارف، تهـران، ایـران           اس .15

soleymani9500@gmail.com 

mailto:soleymani9500@gmail.com
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واقع(حکومت جمهوري اسالمی ایران) است و پس از آن و تا زمان رحلـت  
ایشان ابعادي پسینی نسبت به حکومت جمهوري اسالمی با سویۀ اصالح و 

 سازي دارد.غنی

قرآنی، حکومت اسالمی، والیـت فقیـه،    امام خمینی، حکمرانی :هاواژه دیکل
 نظریۀ سیاسی، پیشینی، پسینی.

  مهمقد

امام خمینی(ره) را به صفاتی چون فقیه، فیلسوف، عارف و در یک کالم شخصـیتی  
شناسند. امـام در شـأنیت فقاهـت، بـر برتـرین      عالم به زمان و روزگار(عالم بِزَمانه) می

در شأن یک فیلسوف، نه تنها شارح فالسـفۀ   کرسی این شأن، یعنی مرجعیت تکیه زده،
شـود و در  بزرگ اسالمی که خود در فلسفۀ سیاسی، صاحب اندیشه و نظر شناخته مـی 

قالب عارفی برجسته، به شهادت قرآن، از پیوند میان عرفـان نظـري و عملـی در زمانـۀ     
ایشـان   کنندة مدلی در خور توجه بوده است. و باالخره اینکه حضور مسـتمرّ خود، ارائه

گري فعـال  در سپهر سیاسی ایران، خواه در قالب ناظري کنجکاو و خواه به عنوان کنش
چنان به هـم  در شئوون مختلف و البته برجستۀ علمی، فقهی، عرفانی و سیاسی، او را آن

گره زده است که حاصل آن، فتح بابی جدید است که در اندیشـۀ سیاسـی اسـالمی در    
  قابل بازخوانی است. » اسالمی مبتنی بر والیت فقیهحکومت «قالب ارائۀ مدل 

رانی مطلوب قـرآن  ز سوي امام خمینی، مدل معاصر حکممدل حکومتی ارائه شده ا
است که در سایۀ فهم فقهی، فلسفی، عرفانی و سیاسی امام از قرآن حاصل شده اسـت.  

اي شـه تـوان در طـول اندیشـۀ سیاسـی شـیعه کـه اندی      اگرچه مدل حکومتی امام را می
هاي معطوف به کالم معطوف به مسألۀ امامت است، قرائت کرد، اما وجه بارز آن بر نگاه

ایشان، این است که از سویی اصرار بـر ارائـۀ مـدلی روزآمـد، مـؤثّر و       سیاسی اسالمی
کاربردي از این اندیشه براي انسان مدرن دارد و از دیگر سو به شدت مراقب است تـا  
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  اش نشود. گیر نظریهکنند، دامنه این هویت جدید را تهدید میهاي تهدیدگري کآسیب
جا که متوجه شورا و بیعت است از در این مدل اگرچه اندیشۀ خالفت اهل سنت آن

سازي شده در قالب مفهـوم  نظر دور نمانده، اما کوشش شده است تا هر دو مقوله، غنی
طلوب قرآنی امام پیدا کننـد.  ، نقشی اساسی و البته نو در حکومت م»جمهوریت«جدید 

گاه وجه استخدام مفهوم والیت فقیه و بازخوانی و بازتفسیر آن از سوي امام خمینی آن
هاي جهـان شـیعی را   هاي سیاسی در عالم سنت و البته نگاهتمایز خود از سایر اندیشه

دهد که اندیشۀ امامـت در سـایۀ پیونـد فقاهـت، عرفـان، فلسـفه و سیاسـت،        نشان می
جونی جدید از کارآمدي حکومت اسالمی مبتنی بر قرآن را به بشریت مدرن تقـدیم  مع
  کند.می

هاي فقاهت، عرفـان، فلسـفه و سیاسـت    جلوس موفق و همزمان امام خمینی بر قله
اسالمی رهین فهم دقیق او از قرآن و البته سنت است، فهمـی کـه معطـوف بـه تجربـۀ      

شمسـی موجـب شـده     50و  40هايژه در دههزیست مؤثّر در سپهر سیاسی ایران به وی
است تا تأثیرات قرآن در شکل پیشینی آن به نظریۀ حکومت اسالمی مبتنی بـر والیـت   

هاي بعدي و تا هنگام ارتحال ایشان، این نظریه در چهارچوب فقیه منجر شود و در دهه
بـه   النهایتاً ع و متأثّر از قرآن وجمهوري اسالمی ایران به شکلی پسینی نسبت به امر واق

  اي از وجوه این شاکلۀ سیاسی بیانجامد.تکمیل و احیاناً اصالح پاره
نظریـۀ حکمرانـی    گویی به این سؤال اساسی است کـه تحقیق حاضر، متوجه پاسخ

قرآنی در اندیشۀ امام خمینی معطوف به امر پیشینی است یا پسینی؟ و در پاسخ به ایـن  
مالی، فرضیۀ بحث این چنین قابل طرح اسـت کـه   اي احتسؤال اصلی و به عنوان گمانه

اي کامالً متأثّر از قرآن نظریۀ حکومت اسالمی مبتنی بر والیت فقیه امام خمینی که نظریه
و قبـل از پیـروزي انقـالب اسـالمی و تأسـیس       و مبتنی بر آن است در دوران مبارزات

مـت جمهـوري   اي پیشـینی نسـبت بـه امـر واقـع (حکو     جمهوري اسالمی ایران، نظریه
اسالمی ایران) است و پس از آن و تا زمان رحلـت ایشـان ابعـادي پسـینی نسـبت بـه       
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  سازي دارد.حکومت جمهوري اسالمی ایران با سویۀ اصالح و غنی
چنـین نوآورانـه بـه قـرآن، در     هـاي ایـن  بدیهی است تأمالتی از این دست در نگاه
ی سلبی شیعیان به مقولۀ حکومت و تاریخ شرایطی که در جهان تشیع و معطوف به نگاه

هاي گریزان از رهبانیت بـه معنـاي تـن دادن    بخش نگاهداري در واقع، تقویتحکومت
عملی به تز استعماري جدایی دین از سیاست است. تزي که به تعبیر امام حاصل دنیاي 

ان استعمار است و حاکمیت آن، ادارة امور دنیا را از دست مسلمانان و بـه ویـژه شـیعی   
  خارج کرده است. 

  تأثیر پسینی، تأثیر پیشینی

سنجی یک نظریه یا اندیشۀ سیاسی هنگامی که از مفهوم پسینی یا پیشینی در نسبت
شود، مراد آن است که آیا نظریه یـا اندیشـۀ سیاسـی مـورد نظـر،      با امر واقع سؤال می

و پس از  مسبوق بر تأسیس سیاسی است یا بر عکس، ابتدا تأسیس سیاسی حاصل شده
ورزي براي توضیح و تشریح و تبیین آن آغاز شده است؟ در قسم نخست که آن اندیشه

توان به مفهوم خالفت در تاریخ اسـالم و  شود، میاز آن با عنوان نظریات پسینی یاد می
مسألۀ سقیفه اشاره کرد. در این جمع موسوم به سقیفه و در هنگام احساس خأل قدرت 

اسی و قدرتمدار وقت، هنگـامی کـه احسـاس کردنـد خورشـید      هاي سیسیاسی، چهره
وجودي پیامبر اکرم(ص) رو به غروب نهاده است، در محلّی به نام سقیفه در مدینه گرد 
  هم آمدند و براي تعیین وضعیت قدرت سیاسی پس از رحلت پیامبر وارد بحث شدند.

آل خلق مفهوم جدید حاصل این نشست، تعیین خلیفۀ اول به جانشینی پیامبر و بالم 
خالفت شد. بدیهی است پیش از خلق این مفهوم جدید، هیچ نهادي به نام خالفـت و  

گیـري  خلیفه وجود خارجی نداشت و لذا پـس از آن و در سـایۀ گـذر زمـان و شـکل     
هایی چون اتّفـاق  خالفت، ابعاد و زوایاي آن، رفته رفته و به تدریج، تعریف و در قالب

خالف، شورا، استیال، وراثت و.... معطـوف بـه تحـوالت تـاریخی     اهل حلّ و عقد، است
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ناشی از روي کار آمدن چهار خلیفه و پس از آن تصدي امر حکومت، توسط امویان و 
  عباسیان بازخوانی، تعریف و البته تئوریزه شد.

آید مراد آن اسـت  در مقابل هنگامی که سخن از پیشینی بودن یک نظریه به میان می
لم واقع ابتدا یک نظریه و اندیشۀ سیاسی مشمول فکـر، تأمـل و عرضـه قـرار     که در عا

گرفته، ابعاد و زوایاي آن، بدایت و نهایت آن، مقدمات، مقومات و غایات آن به روشنی 
تعریف شده است و پس از آن نهادي سیاسی و البته خاص از آن منتج شده است. نظر 

والیـت فقیـه امـام خمینـی از جملـه ایـن        به آنچه گذشت، حکومت اسالمی مبتنی بـر 
هاست و البته بهرمند از هر دو سویۀ پسینی و پیشینی نسـبت بـه امـر    نظریات و اندیشه

  واقع یعنی جمهوري اسالمی است. 
در این خصوص توجه به این نکته کامالً ضروري است که انتخاب نام والیت فقیـه  

تداوم بخشیدن به اندیشۀ سیاسی شـیعه   پرداز آن دربراي این نظریه هم از تالش نظریه
پـرداز بـر   اي معطوف به مقولۀ امامت است، حکایت دارد و هم تأکید نظریـه که اندیشه

وجه فارق این نظریه از اندیشۀ سیاسی معطوف به خالفت از یک سو و » والیت«مفهوم 
غیبـت   یافتنی در روزگـار چنین تمرکز بر معرفی مدلی کامالً شرعی ـ قرآنی و دست هم

بهره از مدل حکومتی است. روشن است که امام عصر(عج) براي جامعۀ شیعی اغلب بی
نگاه ویژة صاحب اندیشه، به واقعۀ تاریخی غدیر خم در برابر مسألۀ سقیفه و مـاجراي  

دهی به اندیشۀ حکومت اسالمی مبتنی بر والیت فقیـه، حـرف اول را   خالفت در سامان
شود که در میان اهـل اندیشـه بـه گفتمـان اسـالم      مانی میزند و منتهی به خلق گفتمی

هـاي قبـل از انقـالب    فقاهتی در مقابل گفتمان اسالم رادیکال و اسالم لیبـرال در دهـه  
  اسالمی ایران مجال عرضه و البته توفیق تحقّق پیدا کرده است.

 نظیر امام خمینی را بهمرحوم حمید عنایت این جسارت و در عین حال نوآوري بی
کـه عقیـدة مهـدویت را    خمینی بدون این«چنین توصیف کرده است: زیبایی و دقت این

کوشد، آن را از محتوا نهی و خلع کند، یعنـی شـیعیان را بـه تشـکیل دولـت      وانهد می
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خواند که عدالت حضرت خواند و آشکارا این عقیدة عامه را سخیف میمی اسالمی فرا
ــائق مــی ــو از ظلــم و جــور باشــد.  شــود کــه سراســرمهــدي هنگــامی ف » جهــان ممل

  )10:ص 1375(عنایت،

  امام خمینی(ره) از انسان و جامعه تا حکومت قرآنی

در شناسایی یک نظریه یا اندیشۀ سیاسی پیش از هر چیز بایـد بـر مبنـاي معرفتـی     
شناسـی و در رأس آن نگـاه   صاحب اندیشه تمرکز کرد. مقـوالتی چـون مبـانی هسـتی    

ها کلید ورود به کنه جامعه، در صدر مسائلی است که شناسایی آناندیشمند به انسان و 
توان به شود و در سایۀ شناسایی این مبانی میاندیشه و نظریۀ مورد بحث، محسوب می

دقّت از نوع نگاه اندیشمند و سویۀ دیدگاه او به مسائلی کلیدي چون حکومت مطلوب 
  ... باخبر شد.او، آزادي مورد نظر او، عدالت مورد مطالبۀ او و

هـاي سیاسـی   هاي فکري که به خلق اندیشه یا نظریهها و منظومهدر بررسی دستگاه
ترین مسألۀ مورد بررسی، تمرکز بـر  شناسی، اولین و اساسیانجامند و در باب هستیمی

اي به نام انسان است. طبعاً نظریات سیاسی، عمـده توجـۀ   نوع نگاه اندیشمند، به مسأله
کنند که در سایۀ آن انسـان مـورد نظرشـان بـه     وف به پیشنهاد حکومتی میخود را معط

اختالف نظر فالسـفۀ سیاسـی (و اندیشـمندان ایـن     «کمال و سعادت برسد. بر این مبنا 
که محور شکل گرفته است: نخست این 4علم) دربارة مسألۀ زیربنایی طبع بشر بر حول 

که آیا انسان طبعـاً موجـودي   ت؟؛ دوم اینگراسآیا انسان طبعاً موجودي فردگرا یا جمع
که آیا انسان طبعـاً موجـودي عقالنـی و    سیاسی (مدنی) یا غیر سیاسی است؟؛ سوم این

پـذیر  که آیا انسان طبعاً موجودي کمالآزاد یا غیرعقالنی و مجبور است؟؛ و چهارم این
شۀ غربی، انسان در ) در حالی که در عالم اندی6:ص1374(بشیریه، »ناپذیر است؟یا کمال

  شود.یکی از دو حالت برخوردار از سرشتی پاك یا ضمیري شرور معرّفی می
داند امام خمینی متأثّر از نگاه به قرآن، انسان را داراي دو ساحت مادي و معنوي می
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ها، مشمول تربیت دقیق قرار گیرند و بنا براین فلسفۀ وجـود  که باید هر دو این ساحت
به سمت خیـرات دنیـا و آخـرت     رد نظر امام، رهنمون شدن انسانحکومت اسالمی مو

  است: 
رفته سراغ آن مرتبۀ بـاالي انسـان و از ایـن     انسان مراتب دارد. آن کسی که
م ماده و ، آن کسی که چسبیده است به این عالَمراتب غافل شده، اشتباه کرده

شتباه کرده... مرتبۀ طبیعت را دیده و غافل از ماوراي طبیعت است، این هم ا
طور کـه  خواهد انسان را یک انسانی بسازد جامع، یعنی رشد به آناسالم می

دارد، حظّ برزخیت به او بدهد. طبیعی دارد، رشد طبیعت  حظّهست بدهد. 
. ...به او بدهدروحانیت دارد، رشد حظّ روحانیت بدهد. به او برزخیت رشد 
ن نرسیده است، ادیـان  اآلکه انسان دارد و به طور نقص است حظوظی همۀ 
اش کنند، ایـن میـوة نـاقص را کـاملش     اند که این میوة نارس را رسیدهآمده

  ) 9ـ  8 ص، 4: ج1368کنند. (امام خمینی،
که به عنوان وظیفه و هدف اسالم در کالم امام خمینی آمده، » رشد«تأملی در مفهوم 

ي با فطرت پاك، اجتماعی، آزاد و دهد که ایشان متأثّر از قرآن، انسان را موجودنشان می
اي از داند و مبتنی بر همین نگاه مثبت اسـت کـه شـاکله   پذیر میمختار و باآلخره کمال

حکمرانی قرآنی با هدف مساعدت انسان در مسیر رشد و رسـیدن بـه ایـن اهـداف را     
کند. در حکمرانی قرآنـی مـد نظـر امـام خمینـی، مهمـۀ حکومـت اسـالمی         ترسیم می
انسان در رسیدن به سعادت در دنیا و آخرت است و به همین خاطر است که  مساعدت

  انسان قرآنی مد نظر امام نباید جز بر خداوند تمکین کند و تسلیم شود: 
، ما معتقدیم که خالق و آفرینندة جهان و همۀ عوالم ]توحید[اصل این مطابق 

ۀ حقایق مطلـع  وجود و انسان، تنها ذات مقدس خداي تعالی است که از هم
آموزد که . این اصل به ما میو مالک همه چیز است و قادر بر همه چیز است

انسان تنها در برابر ذات اقدس حق باید تسلیم باشد و از هیچ انسانی نبایـد  
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بر این هیچ انسـانی  بناکه اطاعت او اطاعت خدا باشد و اطاعت کند مگر این
، ج کند. (همـان ر برابر خود مجبور دهاي دیگر را به تسلیم حق ندارد انسان

  )387ص ،5
شناسـی، در حـالی کـه اغلـب     در نگاه بـه جامعـه بـه عنـوان دومـین رکـن هسـتی       

دهند یا اصالت را به جامعـه در مقابـل فـرد    اندیشمندان، یا فرد را به جامعه ترجیح می
را اگرچه تر ر.ك: جامعه، دیوید فریزبی) امام خمینی جامعه دهند. (براي اطالع بیشمی

  داند: داند اما آن را حاصل جمع جبري افراد نمیمتشکّل از افراد می
خواهد که آن مقصد را تا آخر ببرد اى که یک مقصدى دارد و مىیک جامعه

شود تشبیه کرد و مقدماتش را فراهم کند و به نتیجه برسد، این جامعه را مى
هاى ها و سیل و دریا. قطرهـ افراد جامعه و خود جامعه را ـ به قطرات و نهر
هاى دیگر اى وقتى از قطرهباران یکى یکى، وقتى که مالحظه بکنید، هر قطره

ها قطره کند... اگر هم فرض کنید که میلیونجدا باشد یک برگ را هم تر نمى
ها از هم جدا، هیچ با هم اتصالى نداشته باشند، اگر چنانچـه  باشد، این قطره
ها قطره قطـره باشـند، بـاز کـارى از     باشد و این د داشتهوجو میلیاردها قطره

آیـد. (امـام   اى تا اجتماعى نباشد، کارى از آن نمـى آید. هر قطرهها برنمىآن
  ). 230ص، 4 :ج1368خمینی،

گاه گاه فرد به قرباندر اندیشۀ امام خمینی و بر خالف دیگر اصحاب اندیشه، نه هیچ
  شود: به مذبح فرد گسیل میشود و نه جمع، جمع، فرستاده می

بـه افـراد باشـد، نیسـت     راجـع  ظـاهري   یکه فقط احکام يطوراسالم همان
نیسـت. اسـالم   هـم  ها طور همۀ اسالم، عبارت از قیام و نهضت و اینهمین

در جهاتی کـه  که بخواهد اسالم را بشناسد، همۀ  یجهات دارد و کسخیلی 
که مربوط به آن ]و[رد است اسالم هست یعنی آن چیزي که مربوط به رشد ف

که مربوط به سیاستی است کـه بـین آن و سـایر ملـل     آن ،رشد جامعه است
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ها که مربوط به فرهنگ است تمام اینکه مربوط به اقتصاد است آنهست. آن
  ) 218ص ،5در اسالم هست. (همان:ج 

رد که تجربۀ جامعۀ بشري در قالب دو مدل سوسیالیسم و لیبرالیسم حکایت از آن دا
برقرار نکردن توازن در نگاه به انسان و جامعه در هر دو مکتب، یا به جایی انجامیده که 
به بهانۀ تحقّق عدالت (در سوسیالیسم)، آزادي انسان، قربانی شده و یا در نقطۀ مقابل و 

گاه فـردي فـرو فرسـتاده    با شعار تحقّق آزادي (در لیبرالیسم)، عدالت اجتماعی به قربان
  ت.شده اس

که گذشت در نگاه قرآنی امام، اصرار بر ایجـاد تـوازن میـان مصـالح فـردي و      چنان
جمعی است و هیچ یک اصالتاً بر دیگري مرجح نیست و حکومت موظّف به تأمین هر 

چه میان مصالح فرد و جامعۀ اسالمی، تعارضی حاصل آید دو این مسائل است؛ اما چنان
جاست کـه مصـالح و   ر دیگري نداشته باشد، ایناي جز اختیار یکی بکه حکومت چاره

شود. التفاتی به آنچه امـام خمینـی   منافع جامعۀ اسالمی، بر منافع فردي رجحان داده می
پرداز اي از التزام ایشان به عنوان نظریهانجام داد، نمونه 598در ماجراي پذیرش قطعنامۀ 

  حکومت اسالمی به این مسأله است: 
عزّت و اعتبـار مـا بایـد در     و اي که همۀ مانبود، انگیزه اگرکه داند خدا می

مسیر مصلحت اسالم و مسلمین قربانی شود، هرگـز راضـی بـه ایـن عمـل      
  ) 92،ص21بودم و مرگ و شهادت برایم گواراتر بود. (همان:جنمی

کـه در منظومـۀ فکـري امـام، رهبـر جامعـه بایـد        نکتۀ جالب توجه در این میان آن
  د به این اصل باشد: معتقدترین افرا

ها هم باشد، ولـی نتوانـد مصـلحت    یک فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه
د را از افـراد ناصـالح   فیـ جامعه را تشخیص دهد و یا نتواند افراد صـالح و م 

این فرد در مسائل اجتماعی و حکـومتی، مجتهـد نیسـت و     ...تشخیص دهد
  )178ـ  177:ص(همان دست بگیرد. بهتواند زمام جامعه را نمی
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گاه در محـاق جامعـه قـرار    نظر به آنچه گذشت در نگاه قرآنی امام، فرد انسان هیچ
گیرد و در مقابل، هیچ نسخۀ معطوف به اومانیسمی (خدایگانی فرد) براي او تجویز نمی
شود و مصالح و منافع فردي به عنوان خلیفۀ خدا در زمین در پیوند عمیق با مصالح نمی

شود و حکومتی با این نگرش به خلیفۀ خـدا، تمـام همـت خـود را     میجمعی، قرائت 
دارد که سـعادت فـرد انسـانی را در چهارچوبـۀ جامعـۀ اسـالمی و بـا        مصروف آن می

  مساعدت و هدایت حکومت اسالمی به سرمنزل مقصود برساند.

  تعین حکمرانی قرآنی در والیت فقیه

ـ معطـوف بـه تجربـۀ       والیت فقیهتر اشاره شد که حکومت اسالمی مبتنی بر پیش
ـ در ذهن امام راحل شکل گرفت. واقعیت آن است که پیش از این و   تاریخی غدیرخم
کالم سیاسـی  «سالۀ تشیع اگرچه شیعیان در مواردي در امر تولید  1400در خالل تاریخ 
لبی هـا معمـوالً در قـا   ورزياند، اما جملۀ این اندیشـه توفیقاتی داشته» و کالم حکومتی
شده است. در هاي وقت، شکل داده میکردي همراه با گریز از حکومتسلبی و با روي

شده و متأثّر از آن نسـبت بـه   فی میشیعه حکومت از آن امام معصوم معرنگاه تاریخی 
هـا در ایـن   ها، مالحظاتی جدي وجود داشته است. حکومتمقولۀ نزدیکی به حکومت

شـده و  توجۀ امام معصوم نبوده، غصـب، قلمـداد مـی   نگاه، در شرایطی که تصدي آن م
گونه تجویزي مبتنی بر همکاري با آن اال در مواردي خاص و البته محدود و ناگزیر هیچ

پذیرفته است. بر ایـن اسـاس   با هدف حفظ جماعت شیعی و صیانت از آن صورت می
تالشـی   پردازي در خصوص حکومت اسالمی در حقیقتمبادرت امام خمینی به نظریه

نظیر که از سویی فاصلۀ موهوم میان دیانت و سیاسـت  است نوآورانه و در نوع خود بی
دارد و از دیگر سـو فکـر سیاسـی شـیعی را تشـویق بـه       را در عالم شیعی از میان برمی

   کند.سابقه میبرداشتن گامی بلند، خطیر، تاریخی و بی
ش و 1323نـى بـه سـال    اگرچه بحث در باب حکومت اسالمى از ناحیـۀ امـام خمی  
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گـویى بـه   باز مى گردد و در آن کتاب ایشان در شـأن پاسـخ   سراراکشفنگارش کتاب 
پردازى در خصوص ضرورت حکومت اسالمى است، کتاب اسرار هزارساله و نه اندیشه

اما در همین کتاب ایشان بر لزوم نظارت علماء به عنـوان مفسـرین قـرآن و سـنّت بـر      
  کند: کید مىأحکومت ت

گـوییم حکومـت بایـد بـا     گوییم حکومت باید با فقیه باشد، بلکه مىما نمى
نظـارت  قانون خدایى که صالح کشور و مردم است، اداره شـود و ایـن بـى   

که دولت مشروطه نیز این امر را تصویب و گیرد، چنانروحانى صورت نمى
  ). 281تا:ص تصدیق کرده است. (امام خمینى، بى

دهـد  نشان مـى  اسرارکشفامام و همچنین سایر محتویات کتاب  تأملى در این گفتۀ
دهى به بنیانى است که بعدها و در امام از همین سال و اى بسا پیش از آن مشغول شکل

وارد فاز عملیاتى شد. کتاب والیت فقیـه در  » والیت فقیه«با نگارش کتاب  1349سال 
در نجـف اشـرف اسـت. کـه      1348هاى امام خمینى در سال واقع حاصل سلسله درس

اى از امام موسـوى  نامه با عنوان 1356در بیروت و سپس در سال  1349ابتدا و به سال 
کاشف الغطاء در ایران توزیع شد، و البته بعدها در کتـاب البیـع امـام، ابعـاد و زوایـاى      

هاى بعدى ایشـان تـا   تر خود را پیدا کرد و باآلخره در قالب مکتوبات و سخنرانىدقیق
  تکمیل شد.  1358تصویب قانون اساسى در سال 

بدیهى است تا این زمان نظریۀ حکومت اسالمى مبتنى بر والیت فقیه امام نسبت به 
امر واقع حالتى پیشینى داشته است، و پس از این زمان و با تحقّـق جمهـورى اسـالمى    

پسینی یافت  به آن حالتی ایران به شکلى رسمى و در سایۀ آرى گفتن قاطبۀ ملّت ایران
اى اصالحات را به این منظومۀ فکري و نظریۀ سیاسـی شـیعی افـزود و آن را در    و پاره

  سازى کرد.اي دیگر از موارد غنىپاره
در کتاب والیت فقیه به عنوان اولین مرحله از مراحـل رونمـایى از تئـورى والیـت     

کیل حکومت را پردازان علم سیاست، ضرورت تشفقیه، امام خمینى همچون همۀ نظریه
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هاى قرآنى بر جامعیت اسالم و به شکلى مستدل ملحوظ نظر قرار داده و در سایۀ آموزه
کند. و در این باب ایشان هم با استناد کفایت احکام آن در ادارة امور مملکت تأکید مى

به عمل پیامبر(ص)، هم ضرورت استمرار اجراى احکام الهى کـه در هـر عصـري الزم    
کـه بـدون    م با تشریح ماهیت و کیفیت برخى از قوانین اجتماعى اسالماالجراست و ه

تحقّق حکومت اسالمى قابل اجرا نیستند، بر ضرورت تشکیل حکومت اسالمى تأکیـد  
کند و احکامى چون احکام مالى، دفاع ملى، حقوقى و جزایى را به عنوان شاهد مثال مى

 والیـت فقیـه،   تر ر.ك:راي اطالع بیشو مؤید نظر خود مورد استدالل قرار مى دهد. (ب
  )24 ـ 34امام خمینى، ص 

یه این انتباه جدى را بـه مسـلمین بـه    امام خمینى در واقع در خالل کتاب والیت فق
در  هـاى خـود  نسبت به داشـته دهد که یشکل عمومى و شیعیان به شکل اختصاصى م

برشـمردن انـواع    انـد. ایشـان بـا   و در باب سیاست و حکومت غفلت کـرده  طول زمان
مختلف حکومت اعم از پادشاهى، جمهورى و استبدادى، فرق حکومت اسالمى مـورد  

  کنند: ها در این معرفى مىخود را با این حکومت نظر
بـه  هـا  در ایـن گونـه رژیـم   نمایندگان مردم یا شـاه   ] کههاحکومت[در این 

تشریع در اسالم  پردازند در صورتى که قدرت مقنّنه و اختیارارى مىذگقانون
یگانـه قـدرت    اسـالم  به خداوند متعال اختصاص یافته است. شارع مقدس

ارى ندارد و هیچ قـانونى جـز حکـم    ذگهیچ کس حقّ قانون ]و[مقنّنه است 
  )44اجرا گذاشت. (همان:صمورد توان به را نمى ]مقدس[شارع 

سـى امـام   شود که مشروعیت حکومـت در اندیشـۀ سیا  با این توضیحات روشن مى
ـ أطاى از باال به پایین است و مبتنى بر نص آیۀ خمینى گونه وا اهللاَیع وـ أط ـ وا الرَّیع ولَس 

اُوى األمرِول مکُنْم طـراز بـا   والیـت فقیـه هـم    . بر این مبنا و از دیدگاه امام، اختیـارات
ت شود و البته ایـن اختیـارا  تعریف مى اختیارات رسول خدا(ص) و ائمۀ معصومین

شـود کـه بـه دو    اى بسیار گسترده دارد، فقط و فقط در کسانى متعین مـى که البته دامنه
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صفت علم و عدالت متّصف باشند و طبیعى اسـت کـه خـروج چنـین فـردى از دایـرة       
  اتّصاف به چنین صفاتى به معناى اعتزال و نه عزل او از حکومت خواهد بود. 

حکومت از هر حیث در نگاه سیاسى  که ضمانت اجراى سالم و صحیحاین یعنى آن
  و نظریۀ حکومتى امام خمینى(ره) تأمین شده است: 

خداوند متعال، رسول اکرم(ص) را ولى همۀ مسلمانان قرارداده و تا وقتى که 
پـس از آن   ]و[آن حضرت باشند حتّى بر حضـرت امیـر(ع) والیـت دارنـد     

د، یعنـى  د والیت دارى بر امام بعد از خوحضرت، امام بر همۀ مسلمانان حتّ
تواند قاضـى و والـى   اوامر حکومتى او دربارة همه، نافذ و جارى است و مى
ص) و امام در تشکیل نصب و عزل کند، همین والیتى که براى رسول اکرم(

  )52قیه هم هست. (همان:صفتصدى اداره هست، براى  حکومت و اجرا و
نبع حکمرانى قرآن و همه چیـز در  در اندیشۀ امام خمینى، اصل قرآن، قانون قرآن، م

شود که حکومت اسالمى، حکومت قانون است و حکومت قـانون  این کالم خالصه مى
  یعنى حکومت قرآن: 

اگر فقیهى بر خالف مـوازین اسـالمى کـارى انجـام داد، نعـوذ بـاهللا فسـقى        
دارى سـاقط  مرتکب شد، خود بخود از حکومت منعزل است زیرا از امانـت 

  ) 73ن، هماشده است. (
چنـان در اندیشـۀ سیاسـى امـام     ارى مبتنى بر قـرآن آن ذگکه اصالت قانونجالب آن

استوار است که حتّی براى تضمین دادن به آیندگان بر حکومت اسالمى مبتنى بر والیت 
  کنند: فقیه به صراحت تأکید مى

 در اسالم ..اگر یک فقیهى بخواهد زورگویى کند این فقیه دیگر والیت ندارد.
کند، پیغمبر اکرم هم تابع قانون بـود، تـابع قـانون الهـى،     قانون، حکومت مى

اگـر چنانچـه   که فرماید توانست تخلّف بکند. خداى تبارك و تعالى مىنمى
گویم، تو بگویى مـن تـو را أخـذ    یک چیزى بر خالف آن چیزى که من مى
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  )29ـ  30،صص 10(همان:ج  کنم.ت را قطع مىینَتکنم و ومى
پـردازد  هاى متداول مىبیان نوع حکومت، امام به صراحت به نفى انواع حکومتدر 

و نوع مطلوب و مقبول حکومت را تنها حکومت اسالمى مبتنى بر والیت فقیه معرفـى  
هاى غیر از حکومت ولى فقیه باطل اسـت و مـرادف   کند. از دیدگاه ایشان حکومتمى

  طاغوت: 
یت فقیه در کار نباشد، طاغوت اسـت یـا   والفقیه در کار نباشد، اگر چنانچه 

ــاغوت     ــا ط ــت ی ــا خداس ــاغوت، ی ــا ط ــدا ی ــت[خ ــى، ]اس ــام خمین  . (ام
  )221،ص10:ج1368

امام خمینى اگرچه بر ضرورت تشکیل حکومت اسالمى در سایۀ حاکمیت والیـت  
داشـت، امـا تنهـا در    کرد و محتواى آن را محتوایى اسـالمى معرّفـى مـى   فقیه تأکید مى

گیرى مبارزات ملّت به معرفـى شـکل   یانى حکومت پهلوى و در هنگامۀ اوجهاى پاماه
براى معرفى نوع و شکل اجرایى » جمهورى اسالمى«این حکومت مبادرت کرد و از نام 

  نظام حکومتى والیت فقیه پرده برداشت: 
کـه  بـه معنـاى ایـن   جمهـوري  اما شکل حکومت ما جمهورى اسالمى است 

قـانون اسـالم    که متّکـى بـه  ست و اسالمى براى اینبر ارادة اکثریت امتکی 
طور نیستند که تکیـه بـر قـانون اسـالم داشـته      ها ایناست و دیگر حکومت

  )181،ص5باشند. (همان:ج
دهد که تأملى در این رویکرد امام نسبت به حکومت اسالمى مورد نظرشان نشان مى

امهات محتوایى حکومت مـورد   پردازى،ها مطالعه، تحقیق و نظریهایشان در خالل سال
هاى شرعى و تخصصى خود از قرآن و سنّت اسـتوار سـاخته و   نظر خود را بر استنباط

اند از آخـرین دسـتاوردهاى بشـرى در امـر     سپس و در هنگام اجرا و عملیات کوشیده
هاى آخر مبارزات و در زمانى کـه  رانى بهره بگیرند و از این روست که در ماهحکومت
ملّت بر رژیم را حتمى و مسلّم تلقّى کرده، جمهوریت را به عنوان رکن مکمل  پیروزى
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سـاالرى را در خـدمت تحقّـق    تحقّق نظام والیت فقیه معرفى کـرده و مکانیسـم مـردم   
است، امرى که مورد استقبال کم نظیـر   حکومت اسالمى نوپاى مورد نظر خود درآورده

ورى اسالمى ایران موجبات تحقّق این نظام را به جمه» آرى«ملّت قرار گرفت و با رأى 
  فراهم آورد. 

  ابعاد پسینی نظریۀ حکومت اسالمی امام خمینی(ره)

، 1358و تصویب قانون اساسی در سـال   1357با پیروزي انقالب اسالمی در بهمن 
نوع و شکل حکومت ایران در قالب جمهوري اسالمی ایـران، تعینـی خـارجی یافـت.     

هـاي آن  دانستند که در حکومت ایران، اصل بر تقدم اسـالم و آمـوزه  یاینک همۀ دنیا م
ساالري دینی، است، و با حضور مردم و استقبال ایشان از حاکمیت اسالم در قالب مردم

مدل قرآنی حکمرانی مورد نظر امام خمینی از خلوت ذهن به جلـوت عـین، رهنمـون    
ي قضیه در قالبی پیشینی، تئوري حکومت جاشده است؛ اما این پایان ماجرا نبود. تا این

اسالمی مبتنی بر والیت فقیه، مجال عملیاتی شدن پیدا کرده بود و همین مسأله در قالب 
  اي کرد.نمایی ویژهفرصتی براي تکمیل این نظریۀ سیاسی در عرصۀ عمل، رخ

ــا پیــروزي انقــالب اســالمی و تثبیــت نظــام جمهــوري اســالمی، دشــمنی   هــا و ب
هاي تحمیلی در جاي جاي کرد. ناآرامینمایی میها یکی پس از دیگري رخزيانگیفتنه

ها و جریاناتی که پـیش از ایـن در امـر مبـارزه بـا رژیـم       هاي گروهخواهیکشور، سهم
راهی کرده بودند و در شرایط پیروزي در قامت ناراضیان از وضع دلی و همگذشته، هم

اي خشـن کـنش سیاسـی، اعـم از کودتـا،      هـ موجود سربرآورده بودنـد، تحمیـل گونـه   
  تر از متن تبدیل شده بود. اي پررنگهاي خیابانی، جنگ و... به حاشیهلشگرکشی

گیـري از همـۀ   که روحانیت با بهـره افزون بر این، تالش براي القاء شبهاتی نظیر آن
ـ    ر مبارزان سیاسی به هدف حکومت نائل شده، ملّت را در محاق قـرار داده و اصـرار ب

تحمیل حاکمیتی با قرائت کهنه و افراطی از اسالم دارد. بنا بـراین شـرایط و اقتضـائات    
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کرد که نکاتی تکمیلی بر نظریۀ حکومت اسالمی افزوده شود تا در سایۀ آن، ایجاب می
وجه کاربردي مدل حکومتی، ماهیت واقعی و اثرگذار خود را نشان دهد و جملـۀ ایـن   

پـرداز حکومـت اسـالمی، امـام     هـا از ناحیـۀ نظریـه   کارشـکنی ها و ها، دشمنیگريفتنه
خمینی(ره) در قالب فرصتی تلقّی شد که عنایت و تمرکز بر آن، موجبات تقویت ابعـاد  

آورد. و البته در کانون همۀ این مسائل، تسلیح و تجهیز نظریۀ سیاسی ایشان را فراهم می
اي کـه از دیـدگاه مخالفـان    لـه در برابر حمالت هوشمند به جمهوریت نظـام بـود، مقو  

حکومـت تـازه تأسـیس جمهـوري اسـالمی ایـران       » پاشنه آشیل«توانست به عنوان می
  پنداشته شود و آن اندیشه و این هویت جدید را از نفس باز دارد.

  ت در نظام اسالمی مبتنی بر والیت فقیهجمهوری

گیـري  ام اوجهـاي پایـانی حکومـت پهلـوي و در هنگـ     که گذشت تنها در ماهچنان
ت، امام خمینی شکل حکومت مورد نظر خویش را اعالم کرد و البته همین مبارزات مل

مسأله است که برخی را بر آن داشت تا با استناد به این تأخیر در اعالم، مـدعی شـوند   
امام از ابتدا نقشی براي مردم در حکومت اسالمی قائل نبوده و تنها و تنها حکومتی بـا  

  توجه به نقش مردم را محلّ اندیشه قرار داده است.باال به پایین و بی مشروعیت از
در یک نگاه مشترك تهاجمی، مسألۀ جمهوریت نظام اسالمی مبتنی بر والیت فقیـه  

شـود و از تعـارض و تبـاین دو    در قالب مفهوم قیمومیت ولی فقیه بر مردم معرّفی مـی 
ري اسالمی و تحقّق نظام اسالمی مبتنی بر مفهوم اسالم و مردم در سایۀ حاکمیت جمهو

که در سایۀ چنین دیـدگاهی، ایـن چنـین    آید، و جالب آنوالیت فقیه سخن به میان می
والیت «شود که اندیشۀ والیت فقیه، اساساً نزد عقل و شرع جایگاهی ندارد: استنتاج می

آن به ولـی   گونه حقّ تصرّف از شخص مولی علیه و اختصاصکه مفهوماً به سلب همه
پذیر نیست زیرا والیت شود، اصالً در مسائل جمعی و امور مملکتی تحقّقامر تفسیر می

یک رابطۀ قیمومیت، میان شخص ولی و شخص مولی علیه اسـت و ایـن رابطـه، میـان     
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  ) 175تا:ص(حائري،بی» پذیر نیست.شخص و جمع امکان
می و مسـألۀ والیـت فقیـه را    صاحب این نگاه با این استدالل، رابطۀ جمهوري اسال

معمایی الینحل دانسته و معتقد گردیده است که جمع میـان والیـت فقیـه (بـا ماهیـت      
قیمومیتی) و مسألۀ جمهوریـت کـه مشـعر بـر حاکمیـت مردمـی اسـت محـال اسـت:          

جمهوري اسالمی زیر حاکمیت والیت فقیه یک جملۀ متناقضی است کـه خـود دلیـل    «
باشـد، چـون معنـاي    و عدم معقولیت و مشروعیت خـود مـی   روشن و صریحی بر نفی

والیت آن هم والیت مطلقه این است که مردم همچـون صـغار و مجـانین حـقّ رأي و     
گونه تصرّفی در اموال و نفوس و امور کشور خود را ندارند و همـه  مداخله و حقّ هیچ

هـاد حتّـی مجلـس    باید جان بر کف مطیع اوامر ولی امر خود باشند و هیچ شخص یا ن
شورا را نشاید که از فرمان مقام رهبري سرپیچی و تعدي نماید از سوي دیگر جمهوري 
که در مفهوم سیاسی و لغوي و عرفی خود جز به معناي حکومت مردم نیست، هرگونه 
حاکمیِّت را از سوي شخص یا اشخاص یا مقامات خاصی به کلـی منتفـی و نامشـروع    

امی را جز خود مردم به عنوان حاکم بر امور خود و کشـور  داند و هیچ شخص یا مقمی
  )216(همان:ص» پذیرد.خود نمی
اي از هجمـات  کـه البتـه بـه عنـوان نمونـه      شود در نگاه فوق ـ که مالحظه میچنان

اي شود ـ از سویی رابطۀ ملّت و ولی فقیـه بـه سـطح رابطـه     مذکور انتخاب و ارائه می
شـود قـدرت   شود و مبتنی بر همین نگاه تالش مـی ه میمعطوف به قیمومیت فرد کاست

مردم، اساساً نادیده انگاشته شود و در نهایت هیچ حقّی در حکومت اسالمی براي ایشان 
گاه که بر مسألۀ مد نظر قرار داده نشود. این در حالی است که در اندیشۀ امام خمینی آن

» مشـارکت سیاسـی  «وم بر مقولـۀ  جمهوریت نظام، تأکید شده و زمانی که به شکلی مدا
یابی نظام اسالمی بـه  ملّت در مجاالت مختلف، تأکید شده است در حقیقت بر مقبولیت

شود. بدیهی است نگاه مذکور کـه البتـه   عنوان رکن مکمل مشروعیت الهی آن تأکید می
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ام تعدادي در جبهۀ خود دارد، در اساس متوجۀ اختالف مبانی امـ معتقدان نه چندان کم
  خمینی با این جبهه است. 

که قائلین به اشکال مذکور، عموماً کسانی هستند که در خصـوص دایـرة   توضیح آن
بیننـد و بـا   اختیارات فقیه، این اختیارات را در چهارچوبۀ تنگ افتاء و قضاء خالصه می

 تـر از ایـن دو امـر دانسـته و مسـألۀ     دیدگاه علمایی مانند امام که ایـن دایـره را موسـع   
اي داند، فاصلهورزي را هم از شئوون و اختیارات ولی فقیه میداري و سیاستحکومت

که فرو کاستن ملّت به دایرة صغار و مجانین در یـک  اساسی دارد. نکتۀ جالب توجه آن
ورزي بر جماعتی این چنین سازي اختیارات فقیه در والیتمرحله و تالش براي محدود
غ در مرحلۀ دیگر نباید حاصلی جز تأیید بیان منافات داشتن عاري از عقل، شعور و بلو

  ساالري ارائه کند.نظام اسالمی مبنی بر والیت فقیه با جمهوریت و مردم
در کنار نگاه فوق و همراه با جبهۀ معاندین و منتقدین به نظریۀ نظام سیاسی مبتنـی  

ظر از حیـث تنـافر آن بـا    توان موارد دیگري از اشکال کردن به این نبر والیت فقیه می
ورزانه، اکبر گنجی با توسـل بـه تـاریخی    ساالري را احصاء کرد. در یک نگاه کینهمردم

 23/6/1358آیت اهللا خمینـی بـراي اولـین بـار در تـاریخ      «اشتباه، استدالل کرده است: 
ن والیت فقیه را عنوان کردند، یعنی در هیچ یک از سخنان ایشان از ابتداي نهضت تا ای

ها، این تاریخ حتّی یک بار مفهوم والیت فقیه بکار نرفته است. مفروض تمام جمهوري
اند که با رأي خود هـر  است که هیچ فرد یا صنفی ذاتاً حقّ حکمرانی ندارد و تنها مردم

گزینند، ولی بر مبناي نظریۀ والیـت فقیـه نـه    کسی را خواستند به عنوان حکمران برمی
ها بـر کلیـۀ مـردم والیـت دارنـد. در جمهـوري،       است، بلکه آنتنها حکمرانی حقّ فقه

» اند ولی بر مبناي نظریۀ والیت فقیه، حکمران، ولـی مـردم اسـت.   حاکمان وکالي مردم
  )  6:ص1381(گنجی،

صرف نظر از خبط گنجی در ذکر تاریخ اولین استفادة امام از جمهـوري اسـالمی و   
که بدون اشاره از سوي ایشان مبنی بر اینهمچنین با غمض عین از عدم رعایت انصاف 
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هـایی خـاص از سـخنان    به آثار مکتوب و اساسی امام در باب والیت فقیه، تنها گوشـه 
شفاهی ایشان را در این باب مورد اشاره قـرار داده اسـت، بایـد توجـه داشـت کـه در       

مردمی جمهوري اسالمی مورد نظر امام اگرچه مشروعیت حکومت، الهی، مقبولیت آن، 
و حقّانیت آن در شخص ولی فقیه متعین است، اما بـه زعـم امـام و بـه شـهادت نگـاه       
سیاسی و عملیاتی ایشان، کلیۀ مناصب در جمهوري اسالمی ایران خواه به شکل مستقیم 

گونه دوگـانگی  شوند و به همین خاطر هیچو خواه غیرمستقیم با رأي مردم انتخاب می
ت و جمهوریر نیست. میان اسالمیت نظام متصو  

کوشد تا آنچه را که تعارض در همین راستا محسن کدیور ضمن مکتوبات خود می
خواند، در سایۀ تمرکز بر ماهیت دو میان اسالمیت و جمهوریت در نظام والیت فقیه می

نظام جمهوري و جمهوري اسالمی عرضه کند. لذا او با بیان هفت خصیصـۀ حکومـت   
تساوي مردم در حوزة امور عمومی و مـدنی، برخـورداري ایشـان از     جمهوري، اعم از

جمهـور، محـدودیت دوران   مندي مردم از حقّ تعیین رئـیس حقّ تعیین سرنوشت، بهره
جمهور از امتیازات خاص نسـبت بـه مـردم،    بهرگی رئیسجمهور، بیگزاري رئیسزمام

ت اسالمی مبتنی بر والیت فقیه مقید بودن اختیارات او به قانون مقبول مردم و... حکوم
اول: در «دهـد:  نامد و در مقابل حکومـت جمهـوري قـرار مـی    می» حکومت والیی«را 

حکومت جمهوري، مردم در حوزة امور عمومی مساوي هستند (شـهروندان برابـر)، در   
طراز نیستند؛ دوم: در حکومـت جمهـوري در   حکومت والیی، مردم با اوصیاء خود هم

حق و رشیدند، در حکومت والیـی، مـردم در امـور    مومی، شهروندان ذيحوزة امور ع
عمومی محجورند... سـوم: در حکومـت جمهـوري، زمامـدار، وکیـل مـردم اسـت، در        

بر مردم است.  حکومت والیی، زمامدار، ولی  
شود، در حکومت چهارم: در حکومت جمهوري، زمامدار از سوي مردم انتخاب می

شود و مردم موظّف به قبول و پذیرش شـرعی  ي شارع نصب میوالیی، زمامدار از سو
او هستند؛ پنجم: در حکومت جمهوري، دوران زمامداري موقّت اسـت و زمامـداري او   
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العمر اسـت... ششـم: در حکومـت    باشد، در حکومت والیی، زمامدار، ماداممحدود می
سـت، در  جمهوري، زمامدار در مقابل مـردم مسـئول اسـت و تحـت نظـارت ایشـان ا      

باشد؛ حکومت والیی، زمامدار در برابر مردم مسئول نیست و تحت نظارت آنان نیز نمی
هفتم: در حکومت جمهوري، اختیارات زمامـدار مقیـد بـه قـانون اسـت، در حکومـت       
والیی، ولی امر، مافوق قانون است و مشروعیت قانون به تنفیـذ آن از سـوي ولـی امـر     

ترین شـرط زمامـدار، فقاهـت اسـت، در     ت والیی، مهموابسته است؛ هشتم: در حکوم
حکومت جمهـوري لزومـاً فقاهـت، شـرط مـدیریت جامعـه نیسـت؛ نهـم: حکومـت          
جمهوري، معاهده و عقدي است بین زمامدار و شهروندان در حالی که حکومت والیی 
و والیت فقیه، عقد نیست، بلکه حکمی وضعی از جانب شارع اسـت کـه ولـی امـر و     

یهم(مردم) هر دو مکلّف به پذیرش آن هستند؛ دهـم: در حکومـت جمهـوري،    مولی عل
عقل جمعی موکّلین مبناي ادارة جامعه است و زمامدار موظّف اسـت خـود را بـا نظـر     

دید شخص ولی امر، مبنـاي ادارة  موکّلین تطبیق دهد، در حکومت والیی، رأي و صالح
  ) 8: ص1378(کدیور،» دهند.جامعه است و مردم موظّفند خود را با آن تطبیق 

دهد، وي ابتدا کوشیده است تا نظام سیاسی جمهوري تأملی در نگاه کدیور نشان می
را در معناي مطلق آن ملحوظ نظر قرار دهد و در عین حال با تنگ کردن دایرة مفهومی 
حکومت اسالمی مبتنی بر والیت فقیه و منحصر کـردن آن و بـاآلخره تحمیـل نگـاهی     

دئولوژیک به آن در قالب حکومت والیـی، میـوة باورپـذیري را از تحجـیم بـه      صرفاً ای
هاي خود برچیند. کدیور به منظـور تحکـیم آنچـه اسـتدالل     ها و مقایسهظاهر، استدالل

خوانـد، اساسـاً در   مبتنی بر مغایرت نظام سیاسی مبتنی بر والیت فقیه و جمهوري مـی 
گوید جمهوري اسالمی مثل در بیان امام که می کهکند، چناناي از موارد تجاهل میپاره

هاست، ضمن اکتفا به این بخش، بقیـۀ جملـۀ امـام را از نظـر دور نگـه      همۀ جمهوري
  دارد: می

مثــل ســایر  ]هــم یــک جمهــوري اســت[جمهــوري اســالمی  ]حکومــت[
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ــی، ســتهاجمهــوري ــوایش قــانون اســالم اســت. (امــام خمین  ، لکــن محت
  )  380ص،5:ج1368
لی است که پیش از این امام در قالب مطالب کتاب والیت فقیه و کتاب و این در حا

تـر از  کـه پـیش  چنان و دیگر متون فقهی خود، نظر خویش را دربارة والیت فقیه ـ البیع
  کرده است.  ارائهـ نظر گذشت 

بایـد از آثـار فقهـی و    آراي اصـلی فقهـا را مـی   «در عین حال و بـه تعبیـر کـدیور:    
ــتن  ــان اس ــخنرانی فتواهایش ــه از س ــرد ن ــفاهی.  باط ک ــومی و ش ــاي عم ــا و گفتاره » ه

) و این بدان معناست که امهات وضعیت حکومت در مکتوبـات  177:ص1378(کدیور،
شـود،  فقیه محسوب مـی » بست ید«پیشین امام ذکر شده و در زمانۀ مورد نظر که زمانۀ 

ل حکومـت را  امام به منظور عملیاتی نمودن و عینیـت بخشـیدن تئـوري پیشـین، شـک     
جمهوري و البته در پناه اصول اسالمی مورد اعتقاد خویش معرّفی کرده است و از ایـن  
حیث کوشیده است تا آرمان حکومت اسالمی مورد نظر خویش را مبتنـی بـر آخـرین    

که به صراحت در سازي کند، و در کل چناندستاوردهاي مطلوب بشري معرّفی و پیاده
گاه حکومت جمهوري مطلـق را ملحـوظ نظـر    ده است، هیچکتاب البیع هم استدالل کر

نداشته است و اساساً شکل حکومت را در تعامل ویژه با نوع آن، یعنی اسـالمی بـودن   
تر ر.ك: شـؤون و اختیـارات ولـی    چنین حکومتی معرّفی کرده است. (براي اطالع بیش

  )20فقیه، امام خمینی:ص
ف مبنایی دیـدگاه کـدیور بـا امـام در     رسد اختالافزون بر آنچه گذشت، به نظر می

خصوص مسألۀ والیت فقیه به ویـژه در امـوري چـون شـرعی بـودن، عقالنـی بـودن،        
ضروري بودن، دایرة اختیارات حاکم و حکومت و... باعث شده که وي ضمن بازتفسیر 
والیت فقیه مورد نظر امام به زعم خود، حکومـت والیـی مسـتنبط از اندیشـۀ امـام را      

و مطلقه معرّفی کند و در سایۀ ایـن نگـاه، المحالـه هـیچ سـنخیتی میـان آن و        انتصابی
  حکومت جمهوري (مگر در مواردي بسیار جزئی) نیابد. 
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این در حالی است که در قیاس حکومت اسالمی مبتنی بر والیت فقیه با نوع متداول 
یـه) در حـوزة   هاي موجود در دنیا اوالً: همۀ مـردم بـا رهبـر جامعـه (ولـی فق     جمهوري

طراز و واحد هستند؛ ثانیـاً: مـردم بـه شـهادت     رأي یکسان، همعمومی، برابر و صاحب
شوند، بلکه به رفتار بیش از چهار دهه حاکمیت جمهوري اسالمی، محجور قلمداد نمی

حق و رشیدند، از حقّ مشارکت در همۀ امـور خـود برخوردارنـد؛ ثالثـاً:     که ذيدلیل آن
حکومت اسالمی مبتنی بر والیت فقیه، منافاتی با وکالت او از سـوي   والیت زمامدار در

مردم ندارد، بلکه در این نظام در سایۀ تعریف درست مفهوم و در شرایطی منصـفانه و  
به دور از کژتابی تعمدي، مشروعیت و مقبولیت حکومت، دو رکن تحقّق این نظـام در  

  شوند. عالم خارج محسوب می
ت والیت فقیه، نصب ولی فقیه از سوي شارع بدون انتخـاب مـردم   رابعاً: در حکوم

کند؛ خامساً: دوران زمامداري حاکم در نظام والیت فقیه، محدود و مجال تحقّق پیدا نمی
مشروط به عدم خروج وي از شروط محکم علم و عدالت است و چنانچه حاکم، فاقـد  

وفق قوانین شرع به شکل  خصایص رهبري شود حتّی پیش از عزل شدن از سوي مردم،
گردد؛ سادساً: در حکومت اسالمی هیچ کس از نظارت معاف نیست، خودکار منعزل می

که تأکید بر ضرورت انتخاب صحیح و اصولی نمایندگان خبرگان رهبري با همین چنان
شود؛ سابعاً: در حکومت والیت فقیه، هیچ کس مافوق قوانین اسـالم  هدف عملیاتی می

مسئوالن و حتّی شخص ولی فقیه، وفق قوانین، هم مقید و هـم محـدود    نیست و جملۀ
  به قوانین مستنبط از اسالم و جاري در کشور است.

ثامناً: اقتضاي حکومت والیت فقیه آن است کـه در رأس آن فقیهـی عـالم و عـادل     
که براي رؤساي جمهور دیگر کشورها نیز شرایطی ویژه و اختصاصی احراز باشد، چنان

شود؛ تاسعاً: هیچ تعارضی میان عهد مردم با ن پست هم تعریف شده و هم رعایت میای
که مکـرّر تأکیـد   شارع و عقد ایشان با زمامدار و حکّام وجود ندارد و در حقیقت چنان

شده است، این دو مقوله، مکمل یکدیگر هستند؛ عاشراً: در هیچ کجاي نظـام اسـالمی   
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دید شخص ولی امر ی فعل جمعی در مقابل رأي و صالحمبتنی بر والیت فقیه، بر تعطیل
هاي سیاسی، اجتماعی تأکید نشده است و البته رجوع به عقل جمعی در قالب مشارکت

هـاي متنـوعی چـون ریاسـت     ساالر در قالـب مردم از یک سو و تأسیس نهادهایی مردم
برگـان  جمهوري، مجلس شوراي اسالمی، شوراهاي اسالمی شهر و روسـتا، مجـالس خ  

  رهبري و... مورد تأکید قرار گرفته است.
شود که گرچه نظریۀ سیاسی امام خمینی و تئوري مبتنی بر آنچه گذشت، روشن می

اي پیشینی نسبت به امر واقع است، اما پس از پیروزي حکومتی ایشان، نظریه و اندیشه
ین نظر در انقالب و تثبیت جمهوري اسالمی به اقتضاي شرایط عملیات در حکومت، ا

شـده و در مـواردي دیگـر احتیـاج بـه      » اصالحات«اي اي موارد نیازمند اعمال پارهپاره
هـایی از بعـد   محتوایی پیدا کرده است. اموري که جملگی بخـش » سازيغنی«اي گونه

  کند.پسینی اندیشۀ امام خمینی در باب حکومت اسالمی را معرّفی و عرضه می

  یت فقیهتکمیل ابعاد پیشینی نظریۀ وال

اگرچه در اندیشۀ امام خمینی ابعاد و زوایاي مختلف حکومـت اسـالمی مبتنـی بـر     
والیت فقیه با دقّت و ظرافتی خاص تبیین و تشریح شده بود، اما پیروزي انقـالب ایـن   
فرصت را فراروي ایشان قرار داد تا در عرصۀ اجرا و عمل بر ابعاد کارآمدي این اندیشۀ 

گرایانـه و عینـی ایـن    تر ابعاد عمـل فزاید و یا به تعبیري خاصسیاسی شیعی معاصر بیا
تر بازگو کند. شاید در کنار مسألۀ جمهوریـت، ایسـتگاه بعـدي هجـوم     اندیشه را بیش

جدي به اندیشۀ حکومت اسالمی امام را بتوان در موضوع نظارت فقها و نـه حکومـت   
  یابی کرد. هایشان بر کشور که پس از سقوط دولت موقّت مطرح شد، ریش

دفع شبهۀ «در این زمان امام با اعطاي فرصت به دولت مهندس بازرگان به اصطالح 
کرد اما عملکرد این دولت، مسیر جریانات را به سـمت و سـویی بـرد کـه امـام      » مقدر

  بعدها اعالم کرد 
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کردم وقتی انقالب پیروز شد افراد صالحی هستند که کارهـا را  من خیال می
روند کارهاي خودشان را ل کنند، لذا بارها گفتم روحانیون میطبق اسالم عم

راد ناصالحی بودند و دیدم حرفی ها افدهند، بعد دیدم خیر اکثر آنانجام می
. امریحاً اعالم کردم، مـن اشـتباه کـرده   ام، درست نبوده است، آمدم صکه زده

  )241، ص 18ج :1368(امام خمینی،
امام به معناي اعتقاد ایشان به نظارت ولی فقیه و نه  اگرچه آن واقعه و این اظهارات

هـاي مشـابه امـام    اند تا از این کالم و کـالم حکومت وي نیست، اما برخی ترجیح داده
استنباط دوگانگی در دیدگاه ایشان کنند. این در حالی است که حضـور روحـانیون در   

راي نگهبـان و  مناصب اجرایی جز در مواردي خاص مانند صـدر حـوزة قضـایی، شـو    
 مجلس خبرگان اساساً مقصود این نظریه نبوده است. ایجاد شبهه در دامنۀ اختیارات ولی
فقیه که در خالل عمر جمهوري اسالمی همواره در صدر توجهات و تمرکـز مخـالفین   

هـا،  نظریۀ والیت فقیه بوده است، از دیگر مواردي است که توضـیحات امـام در رد آن  
  دهد. بعد پسینی اندیشۀ حکمرانی امام را نشان میابعاد دیگري از 

ورزي به مباحثۀ استاد و شاگردي امام و اي از این اندیشهجا و به عنوان نمونهدر این
شود که طی آن امـام خمینـی مجـدداً دامنـۀ     اشاره می 1366مقام معظّم رهبري در سال 

  کند: تر از پیش، تبیین میاختیارات ولی فقیه در حکومت اسالمی را به شکلی ویژه
اي که از جانب خدا به نبی اکرم(ص) والیت مطلقه را که به معناي حکومت

تقـدم  شـرعیه الهیـه   واگذار شده و اهم احکام الهی است و بر جمیع احکام 
اي از والیت مطلقۀ رسول اهللا(ص) است. یکـی از  شعبهکه دارد... حکومت 

بر تمام احکام فرعیـه حتّـی نمـاز و روزه و    احکام اولیۀ اسالم است و مقدم 
  ) 452ـ  451 صص20(همان:ج» حج است.

تر در خصوص گري هر چه دقیقچنین خاص با هدف روشنهایی ایندر کنار تبیین
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 کـه گذشـت امـام در برخـی مـوارد بـا هـدف       ارکان و مقومات اندیشۀ سیاسی، چنـان 
والیت فقیه خویش، سیاست عملـی   ابعاد نظریۀ حکومت اسالمی مبتنی بر» سازيغنی«

داد. تأملی در نوشته و را در خدمت سیاست نظري و در مقابل با آن محلّ توجه قرار می
نشان  1368هاي پس از پیروزي انقالب تا رحلت ایشان در سال هاي امام در سالگفته
را مبتنی برده است تا نظریۀ حکمرانی اسالمی خود دهد ایشان از هر فرصتی بهره میمی

که در مسـألۀ مخالفـت جبهـۀ ملّـی بـا      بر قرآن و البته در خدمت آن، بالنده سازد. چنان
، ضمن اعالم ارتداد این تشکل سیاسی در صورت اصـرار  1360الیحۀ قصاص در سال 

بر نفی حکم ضروري اسالم و همچنین تکلیف به نهضـت آزادي مبتنـی بـر ضـرورت     
ناپـذیر  آن، بر لـزوم تعامـل جـدي و تخلّـف     روشن کردن مواضعش و تبرّي جستن از

  حکومت اسالمی با اسالم و اصول و دستورات قرآنی تأکید کرده است.
و » آزادي از«مندي از هـر دو گونـۀ   در همین راستا تأکیدات ایشان بر ضرورت بهره

، »عــدالت تــوزیعی«و » عــدالت کیفــري«، الـزام حکومــت بــه هــر دو نـوع   »آزادي در«
عنصر تفکیک قوا به منظور پرهیز از سقوط در ورطۀ استبداد شخصی، نفی گیري از بهره

هاي سیاسی و اجتمـاعی بـه   جانبه، دعوت به مشارکتاستعمار و تأکید بر استقالل همه
هاي مشروع مالکیت فردي، جمعـی و  عنوان رکن مقوم اسالمیت نظام، تصریح بر گونه

سازي نظریـۀ سیاسـی   مام خمینی در غنیحکومتی و... از جمله مواردي است که سیرة ا
دهد. و روشن است کـه  حکومتی ایشان در بعد پسینی معطوف به امر واقع را نشان می

هـایی چـون اسـتقبال از اصـالح     سازي در قالب موافقترهگیري آن اصالح و این غنی
قانون اساسی، تشکیل نهادهایی ضروري همچون مجمع تشخیص مصلحت و... خود را 

     دهد.ی نشان میبه روشن
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  گیرينتیجه

که: نظریۀ حکمرانی قرآنی در اندیشۀ عطف به سؤال اصلی نوشتۀ حاضر مبنی بر این
پیشینی است یا پسینی؟ فرضیۀ بحث به این شکل مطرح شد  امام خمینی معطوف به امر

از  اي کامالً متـأثّر که نظریۀ حکومت اسالمی مبتنی بر والیت فقیه امام خمینی که نظریه
قرآن و مبتنی بر آن است در دوران مبارزات و قبل از پیروزي انقالب اسالمی و تأسیس 

اي پیشینی نسبت به امر واقع (حکومت جمهوري اسالمی جمهوري اسالمی ایران نظریه
ایران) است و پس از آن تا زمان رحلـت ایشـان ابعـادي پسـینی نسـبت بـه حکومـت        

  سازي دارد.ح و غنیجمهوري اسالمی ایران با سویۀ اصال
توان چنین نتیجه گرفت که امام خمینی از مجموع مباحث آمده در تحقیق حاضر می

معطوف به نگاه قرآنی خود کوشیده است تا در قرن بیستم به عنـوان عـالمی شـیعی از    
سویی شکاف سنّتی میان دین و دولت در اندیشۀ سیاسی شیعه را از میان بـردارد، و از  

اي بدیع و نگاه منفی تاریخی شیعه به حکومت در زمان غیبت، نسخه دیگر سو به جاي
حکومـت  «گشا ارائه دهد، و باآلخره در سایۀ ارائۀ مدل حکومت جدیدي با عنـوان  راه

هاي رایج معطوف به عدالت با محوریـت  در کنار گفتمان» اسالمی مبتنی بر والیت فقیه
رحوم بازرگان، گفتمـان جدیـدي بـا    مرحوم شریعتی و معطوف به آزادي با محوریت م

  را ارائه کند. » گفتمان اسالم فقاهتی«عنوان 
در نگاه پیشینی امام خمینی، معطوف به امر واقع و متأثّر از قرآن، که به شکلی جدي 

هـاي والیـت فقیـه در نجـف     در سایۀ ارائۀ سلسله درس 1348و البته نوآورانه در سال 
مت، مشروعیت حکومت، نوع و شکل حکومت، آغاز شد، مباحثی چون ضرورت حکو

هاي حاکم اسالمی و... مسائلی از این دست مطرح شد و چهـارچوب و شـاکلۀ   ویژگی
نظریۀ سیاسی ایشان در باب حکومت اسالمی در روزگـار معاصـر و از دیـدگاه شـیعه     

نۀ گرایاهاي عملترسیم و تقدیم به جامعۀ اسالمی شد. با پیروزي انقالب اسالمی، نگاه
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تر پیدا کرد و در سایۀ قرار گرفتن ایشان در رأس حکومت ایران اي کاربرديامام، سویه
به عنوان ولی فقیه و رهبر جمهوري اسالمی ایران، مواردي که در نظریۀ سیاسی ایشان، 
نیازمند پیرایش و اصالح بود، مشمول بازاندیشی قرار گرفت و مواردي دیگـر متـأثّر از   

است و مدیریت کشور بر این منظومۀ فکري افزوده شـد. و البتـه بـه    اقتضائات عالم سی
تـوان  دلیل تقدم کلیت نظریۀ سیاسی ایشان بر این اصالحات و اضافات اسـت کـه مـی   

سنجی آن بـا تشـکیل   بخش دوم از نظریۀ سیاسی ایشان را با صفت پسینی و در نسبت
  فی کرد. معرّ» امر واقع«جمهوري اسالمی در ایران به عنوان یک 
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   ییاستکبار و استسالم مبنا یم قرآنیمفاه
  ینیشه حضرت امام خمین الملل در اندیشناخت نظام ب يبرا

  16یمانیسل یغالمعل

 یکـ ی یروح لتک خصیشه حضرت امام استکبار به عنوان یدر اند :چکیده
مورد استفاده قـرار   يروابط فردح یوضت م است که درین مفاهیاز پربسامدتر
، یاز جمله روابط اجتماع کالن و گرین سطح خرد به سطوح دیگرفته و از ا

ر یدا کرده اسـت. تفاسـ  یپ ين الملل تسرینظام بن یهمچن ن جوامع ویرابطه ب
ـ  ینآم قریاز مفاه یو اجتماع یاسیس  شـان یااز ابتکـارات   یکـ یتـوان  یرا م

ـ از کل یکیدر ارتباط با را  يرین تفسیدانست. چن ـ ین مفـاه یتـر يدی  یم قرآن
حضرت امام مشـتقات  متعدد ثار آتوان مشاهده کرد. در یز میاستکبار ن یعنی

، بـار  36مسـتکبر  ، بار 105مستکبران ، بار 178ن یمستکبر یاستکبار با فراوان
بـا   شانیا بار مورد استفاده قرار گرفته است. 114بار و استکبار  6 ياستکبار

ک یکالسـ  یم فقهین مفاهیو همچن ياز سنت فکر، مین مفاهیاز ا يریه گبهر
فاصله گرفته ، کردیم میکه جهان را به دو بخش دار السالم و دارالحرب تقس

بر اساس پردازد. ین الملل میح نظام بیبه تشر ید قرآنیم جدیه مفاهیو از زاو
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ـ  ، م از منظر حضرت امـام ین مفاهیا مناسـبات و   يالملـل بـه معنـا   نینظـام ب
از ، جاد شده اسـت یده ایتنگران درهمیاز باز ياان مجموعهیکه م ییندهایفرا

را  یمتفـاوت هـاي  اگر چـه دوره ، 1648ملت ـ  نظام دولت يریزمان شکل گ
از تداوم  ییتوان الگومی ان کشورهایاما در نوع مناسبات م، پشت سرگذاشته

رد. یـ دنظر قـرار گ یـ ورد تجدسـت مـ  یبامی ل ناعادالنه بودنید که به دلیرا د
ن الملل یح نوع نگاه حضرت امام به نظام بیدارد به تشر یپژوهش حاضر سع
ن نظـام  یـی تب يک برایکالس یم فقهیشان از مفاهیعبور ا یپرداخته و چگونگ

ـ ال و نحـوه تغ دهینظام مطلوب و ا يهایژگیو، ن المللیب ر در آن را مـورد  یی
  قرار دهد.  یبحث و بررس

  ن الملل.ینظام بی، نیامام خم، استکبار، استسالمها: هکلید واژ

  مقدمه

مـورد مطالعـه    یاست خارجیحضرت امام را در عرصه سهاي شهیافکار و اند یوقت
و  موجـود  ينظـر هاي او و قالب يان نظرگاه فکریم ینیادیبنهاي تفاوت، میدهمی قرار
ز یش از هر چین مساله بیت ام. علینیبیم المللنیو روابط ب یاست خارجیس يهاهینظر

عـارف و  ، لسـوف یف، هیـ ک فقیبه عنوان  .گرددمی شان بریا يفکر يهانایو بن یبه مبان
 نیبنابرا ن است.آو به صورت خاص از قر ینیاو برگرفته از منابع د يآرا، اسالم شناس

ن الملـل بـه   یو ورابط ب یاست خارجیسهاي هیکه قصد دارند از درون نظرهایی لیتحل
 ياریبسـ  يهاییبا مشکالت و نارسا، حضرت امام بپردازند يهاشهیافکار و اند یبررس

  شوند.یمواجه م
مسـلمانان   رابطه، دار الکفر و دار الحرب از صدر اسالم، م سه گانه دار السالمیمفاه
بعد از ده دولت ـ ملت بود که یار متفاوت از پدیکرد که بسیم میرامون تنظیط پیرا با مح

 يشد. در اسالم مرزهـا مبنـا  یمحسوب م ن المللینظام ب سازنده ياجزای وستفالدوره 
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ل یکـه دولـت ـ ملـت بـر تبـد        یاستوار است. در حال» امت«دارد و بر مفهوم  یدتیعق
دارد. دربـاره   تأکیـد به نام دولـت   یاسیت سیبه نام ملت به موجود یت فرهنگیموجود

نکه عناصر سازنده ملت؛ یوجود دارد و ا ینیادیبن يهااختالف نظر، عناصر سازنده ملت
اتفاق نظر وجـود  ، ا شهروند بودن استیخ مشترك و یفرهنگ و تار، تیقوم، نژاد، زبان

 يداند و عناصریم یصرف معتقد بودن به اسالم را کاف، ندارد. اما در اسالم مفهوم امت
  داند. می تیچون نژاد و زبان را فاقد اهم

ن منبـع و منشـاء   ان و مذهب به عنویگاه دیبه جا 17یستفالنظام وی، خیه لحاظ تارب
تنهـا منبـع   ، مذهبي، ان داد. تا ظهور عصر روشنگریت در اروپا پایت و مشروعیحاکم

سا یق کلیاز جانب خدا بود و از طر ییآمد. حق فرمانروامی ت در اروپا به شماریمشروع
ن نگـاه  یای، به قرارداد وستفال معروف، 1648شد. اما از قرارداد می به حکمرانان واگذار

مات سـاختار  یدر رابطه با تصم ینقش گریسا و مذهب دیج گشت که نهاد کلیو تفکر را
گذار تأثیرک عنصر ینخواهد کرد. به عنوان  يباز یو خارج یداخل يقدرت در قلمروها

خارج  يو اقتصاد یفرهنگی، اجتماعی، اسیپاپ از معادالت س يسا به رهبریحضور کل
و  ین تنهـا بـه امـور شخصـ    یـ ت شناخته شدند و دیبه رسم یملهاي تنها دولت شد و

  )32 : ص1389، هانسون( محدود شد. یمل يدوئولوژیا يهاطهیح
هـاي  مـان ید حق شاهزادگان در امضاي آزادانه پییعبارت بود از تا ییایدولت وستفال

هارصد شاهزاده ب پوسته امپراتوري شکاف خورد و چین ترتیا اعالن جنگ. به ایصلح 
سـمبل و نمـاد عصـر     ین بود که وستفالیافتند چنیت و استقالل دست ین به حاکمینش

نماد رنسـانس   یوستفال، گریقلمداد شد. به عبارت د یملهاي د و نقطه آغاز دولتیجد
  )18 : ص1383، ب زادهینق( ن الملل بود.یدر حوزه روابط ب

اسالم بـه طـور   ، انیر دکمجیبه تعبد. ن زمان در جهان اسالم متفاوت بویاوضاع در ا

                                                   
17. Westphalia. 
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ت یحیشدن و در خـود فـرورفتن کـه در غـرب بـر مسـ       يدر برابر منزو يزیآمتیموفق
ـ ان دیـ کشـاکش مـداوم م   ین مقاومت علت اصلیمقاومت کرده و هم، ل شدیتحم ن و ی

گـر بـرعکس   ی) از طـرف د 60: ص 1377، انیدکمج( دولت در جهان اسالم بوده است.
ـ یآئ، تیهودیر ینظ یانیاد  یقـوم  يهـا م و تفرقـه ین هنـدو کـه بـا تقسـ    ین زرتشت و آئ

ان جوش یان و هندیرانیا، انیلیاسرائ یستیونالیر و سلوك ناسیبا س یسازگارند و به خوب
است کـه   يو نژاد یقوم يگذاراست که مخالف هرگونه تفاوت ینیاسالم د، اندخورده

) 221ـ  220: صص 1372، تیعنا( گر است.یبر گروه د یتفوق گروه کنندههیخود توج
مثـال در   يوجـود دارد. بـرا   يز مباحثـات جـد  یان نیت خود ادیتا در ارتباط با ماهینها
ن دو نوع ینکه فرد در قبال دولت و دیرفته شده است و ایر پذیه دو شمشیت نظریحیمس
 يهاجنبه یوجود ندارد و تمام یین جدایاما در اسالم چن، فه جداگانه برعهده داردیوظ

انـد کـه از قـرآن    عتیآن تابع قانون مقدس شـر  یاسیاز جمله جنبه س یاجتماع یزندگ
  )165: ص 1385، کاتم( شود.یاستنتاج م
گرفت و بعد  شکل ینیکه ابتدا دولت سرزم ین در اسالم برخالف نظم وستفالیبنابرا

وجود داشـت. همـانطور کـه     یمتفاوت يارهایمع )10 : ص1391ی، میسل( ملتـ  دولت
ار وحـدت و تفرقـه   یـ ن کـه مع یـ د يد قطب اشاره کرده است اسالم مردم را بر مبنایس

 یمتناسـب بـا زنـدگ    يفرهنگ و نـژاد تنهـا مبنـا   ، نیسرزم، سازد. زبانیمتحد م، است
، د قطـب یسـ ( است. یجامعه اسالم يت مسلمانان و مبنایمل، نیبلکه د، ستندین یاسالم
   )89و  59: صص 1980

و مـالك   است که در اسالم از زمان ظهور و توسعه اسالم مبنال ین دلیدرست به هم
» دارالحـرب «و » دارالسـالم «کل جهان به ، بود و از نظر مسلمانان» نید«، هايبندمیتقس
تـا اواخـر قـرن    «». کافر«ا یبودند و » مسلمان«ا یشد و اتباع همه دولتها صرفاً یم میتقس

و  یرانیدر روح و ذهن مسلمان عرب و ا» دارالسالم«احساس تعلق به  يالدیهجدهم م
غلبه داشـت و  ، حدهین علیک فرهنگ و سرزمیبه  یبر احساس تعلق مل یترك و مغرب
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ش از آنکه خـود را  یبه اروپا پ یفرستادگان خالفت عثمان يالدیم 18تنها از اواخر قرن 
  )174ـ  Lewis ،173 p :1980( ».دانستند» یفرستادگان عثمان«، بدانند» مسلمان«

 ینظم مبتن است. یستیونالیناس يهار کشاکشیل قرن نوزدهم جهان اسالم درگیاز اوا
بـه نظـر    .از هجوم استعمارگران قـرار داشـت   ید ناشیشد يهابر نظام امت به با تکانه

گر یرو بود و دروبه یآخر سده نوزدهم جهان اسالم با مشکالت فراوان يدر سالها، کاتم
در حـال   یعثمـان  يذشته اسالم را نداشـت. امپراتـور  عظمت گ يادآوریفرصت  یکس

ـ نزد ین آنـاتول یبه قلـب سـرزم   یحیغرب مس، ن انحطاطیاحتضار بود و همراه با ا ک ی
جـز   ید عـاقبت یرسـ یبان بود که به نظر میدست به گر یران با فساد و انحطاطیشد. ایم

شد یم میتسل هیدر مقابل روس يمرکز يایان را نخواهد داشت. آسیرش کنترل خارجیپذ
 یحیمسـ  يهـا مسلمانان به کنتـرل قـدرت  ، نیپیلیو ف ياندونز، در هند، و در خاور دور

 یت فرهنگیگر افتخار به مجد و عظمت گذشته اسالم و اهمیگردن نهاده بودند. د یغرب
بـه وضـوح    یحیکرد. جامعـه فرهنـگ غـرب مسـ    یرا دوا نم يآن چندان درد يو فکر

ن فرهنگ بر جهان اسـالم  یا يروزید که پیرسیبه نظر م نیداشت و چن يشتریب ییایپو
 ییاروپا ياول کشورها یان جنگ جهانی) تا پا166: ص 1371، کاتم( است. یقطع يامر

، نیفلسـط ، ا در مصـر یتانیشتر جهان اسالم را به استعمار خود درآورده بودند: بریعمالً ب
و  ؛ فرانسه در شـمال یرقجنوب ش يایره هند و آسیشبه جز، ج فارسیخل، عراق، اردن

  .يه و هلند در اندونزیلبنان و سور، قایغرب آفر
بـا ورود   ملـت  ـ ده دولت  یدر جهان اسالم در برابر پد ينظرهاي رغم مقاومتیعل

 یاسالم يملت در کشورها ـ دولت   يریشاهد شکل گ ییگرایسم و ملیونالیامواج ناس
ـ از قب یسـنت  يهـا یبـر همبسـتگ   یبتنن را که میشیتوانست نظم پ ییگرایم. ملیهست ل ی

و سکوالر  یمل یبر همبستگ ید که مبتنینظم جد يسوبه، ا خانواده بودیله و یقب، مذهب
ن یبود. از ا يندین فرآین در غرب حاصل چنید. خلق دولت ـ ملت نویت نمایهدا، بود

ماقبـل   شـه در نظـام  یک مفهوم مدرن کـه البتـه ر  یبه عنوان  ییگرایمل يدئولوژیمنظر ا
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در جوامـع   ن و تداوم دولت مدرن برعهده گرفـت. یدر تکو ینقش اساس، مدرن داشت
 يدئولوژین ایبلکه ا، اجتماع حاصل نشد یدرون ییایدر اثر پو يندین فرآیانه چنیخاورم

بـود کـه توسـط     یخارج یگر ارمغانید يهايدئولوژیم و ایاز مفاه ياریز همانند بسین
ان در یانـه وارد شـد. تجـددگرا   ین کشـورها بـه خاورم  یاو روشنفکران  يانات فکریجر

دولـت ـ     یخین تاریو تکو یش درونیده گرفتن پویبا ناد، برالیل ییگرایچارچوب مل
ـ  ییهاشهیم و اندیدر اخذ همان مفاه یسع، ملت در غرب مـدرن   یداشتند که دولت مل

  ) 15 : ص1391ي، صریقوام و ق( براساس آن شکل گرفته بود.
 يکسـان سـاز  یاسـت  یجاد سیسم باستان گرا و با ایونالیه بر ناسیبا تک يدولت پهلو

ن در صحنه یتنها منجر به حذف د نه روند نیا. بود ملت ـ جاد دولت  یبه دنبال ا یقوم
ن یگفتمان مقاومت با نقش پررنگ د يرینشد بلکه منجر به شکل گ یو اجتماع یاسیس

 یگرفت ضـمن نفـ  می نیاز د ش رایخو یه گاه اصلین شد. گفتمان مقاومت که تکآدر 
ـ  یاز شرا یر کامال متفاوتیشه امام تفسیاند يبر مبنای، نظام دو قطب ن یط حاکم بر نظـام ب
  کرد. می الملل ارائه

م یتقسـ  يبرا يزان مفهوم دارالسالم و دارالکفر و دارالحرب به مثابه ابزاریبه همان م
ن الملل از زمان یبنظام، یغرب يدر معنا رفت.یالملل به کار منیبت نظامیو شناخت ماه

ـ  یمتفاوتهاي دوره يریگشکل را پشـت سـر   ی از جمله نظام موزانه قوا تا دوره دو قطب
نکـه نسـبت اسـالم بـا     یبرد. فـارغ از ا می ط گذار به سریک شرایو امروزه در ، گذاشته

 ،دهـد یح مـ ین نسـبت را توضـ  یـ ست و حضرت امام چگونه ایمفهوم دولت ـ ملت چ 
از به ین متفاوت است و ياالملل موضوع و مقولهنیت نظم حاکم بر نظام بیف ماهیتوص

 ش احسـاس یش از پین الملل بیت نظام بیح ماهیتوض يد برایم جدیاز مفاه يریبهره گ
ن سوال پاسخ دهـد کـه چگونـه    یش رو قصد دارند به ایپژوهش پ ين رویاز ا شد.می

م مناسبات یاستضعاف و استسالم به ترس، استکبار یم قرانیه بر مفاهیحضرت امام با تک
از  یر کامال متفاوتیم تفسین مفاهیاز ا يریپردازد و با بهره گمی ن المللیحاکم بر نظام ب
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  ؟کندمی ارائه المللنیت نظام بیماه
 و انداخت خواهد غرب در ملت ـ به مفهوم دولت    یدر ابتدا نگاه ش رویمقاله پ 
همچنان بـه  ، ملت در جهان اسالم ـ دولت    يریگ شکل وجود با که شد خواهد اشاره

که مرزها را بـا مفهـوم    یملت با نگاه اسالمـ  بر دولت یمبتنهاي نظمن یب يلحاظ نظر
دگاه حضرت امام اشاره خواهد یوجود دارد. در ادامه به د يناسازگار، کندمی امت جدا

ـ دارالحرب و دارالکفر با تک، مک دارالسالیم کالسیاز مفاه يریشد که با فاصله گ ه بـر  ی
کنـد و  مـی  ن الملـل ارائـه  یت نظم حاکم بر نظام بید از ماهیجد يریتفس یم قرانیمفاه

 ز مورد توجه قراریک نظم مطلوب را نیدن به یت و رسین وضعیبرون رفت از ا يراهها
   دهد.می

  نظام بین الملل و اهمیت اندیشه امام خمینی 

گرفتـه در بـاب مطالعـه    صـورت  ينظـر  يهاقات و تالشیاز تحق ياریبرخالف بس
اسـت  یشـه حضـرت امـام در عرصـه س    یرسد فهـم اند یبه نظر م، شه حضرت امامیاند

ـ یاو  يدر پرتو توجه به آبشخور فکـر  یخارج ـ ید یمبـان  یعن باورهـا و  ی، و مـذهب  ین
لـف  مخت يهـا شـان از سـاحت  یر و برداشت ایتا تفسین منابع و نهایاو از ا يهابرداشت

ن یر است. چنیپذامکان یاست خارجیاز جمله و به طور خاص حوزه س یعلوم اجتماع
اسـت  یس يهـا هیتنگ و محدود موجود در نظر ينظر يهااز از قالبین یما را ب یتالش

ـ  ییآرمـانگرا یـی،  گراالملل از جملـه واقـع  نیو روابط ب یخارج ـ نظر یو حت ر و یـ ه اخی
تـوان  یک را مـ یق هر یش مصادیچرا که کم و ب، سازدیم يانگارهمچون سازه یمطرح
آنها حداقل  يبر ناکارآمد یل و شاهد متقنین خود دلیافت و ایشه حضرت امام یدر اند
  باشد.یم ینیشه حضرت امام خمین اندییدر تب

ل یتشک ریسه گانه ز ين الملل از اجزایتوان گفت نظام بیم یکل يبندمیک تقسیدر 
  است؛شده
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ـ ان کننـده نحـوه توز  یـ ن الملـل کـه ب  یب ) ساختار نظام1 ـ  ی ن واحـدها و  یع قـدرت ب
  .ن الملل استیعناصرشکل دهنده نظام ب

ـ   یـ ان کننده نحوه تعامالت مین الملل؛ که بیند نظام بی) فرا2 ن یان کـارگزاران نظـام ب
  .است یالملل

آنها ن یالملل و دولتها مهمترنیگران نظام بیالملل؛ که همان بازنی) کارگزاران نظام ب3
   )244: ص 1386ی، قاسم( هستند.
 1648ا در سـال  یملت پس از عقد قرارداد صلح وستفالـ  دولت يریگزمان شکل از

 ر بوده است؛یبه شرح ز ین المللیالملل شاهد انواع نظام بنیخ روابط بیتار يالدیم

اول  یانا تا جنگ جهیتوازن قوا؛ از زمان انعقاد قرارداد وستفال ین المللینظام بـ  الف
بـه صـورت متـوازن     ییقدرتمنـد اروپـا  هاي ن دولتین الملل بینظام حاکم بر روابط ب

ن یـ سـقوط ا هـاي  نهیزم، ر آلمانینظها دولت یبرخ یاده خواهیلکن ز، م شده بودیتقس
 را فراهم آورد. يدینظام و ظهور نظام جد

ـ ؛ ایت دسته جمعیامن ین المللینظام بـ  ب اول و  ین نظـام بعـد از جنـگ جهـان    ی
بـه   یابین نظام دستیکا مطرح شد. در ایس جمهور آمریلسون رئیسقوط آلمان توسط و

ک سـازمان  یـ در قالب ها دولت یدسته جمع يمنوط به همکار ین المللیصلح و نظم ب
اعضا مانند آلمـان   یبرخ یتید به علت نارضاید. نظام جدیجامعه ملل) گردی (ن المللیب

  د.یدوم از هم پاش یو وقوع جنگ جهان کایعدم ورود آمر، ایتالیو ا
دو قـدرت   ییدوم با صف آرا یجنگ سرد؛ بعد از جنگ جهان ین المللینظام بـ  ج

ن نظام جهان بـه  یم. در ایگر شاهد شروع جنگ سرد هستیکدیروز در جنگ در برابر یپ
  م شد.یکا تقسیو آمر يشورو يدو بلوك شرق و غرب به رهبر

، جنـگ سـرد   ین المللینظام ب یجنگ سرد؛ بدنبال فروپاشپسا  ین المللینظام بـ  د
خود در سطح نظام  یدر گسترش هژمون یسع، ماندهیکا به عنوان تنها ابرقدرت باقیآمر

نـه را  یزم يشـورو  یپس از فروپاش یالمللنیساختار نظام ب ینمود. دگرگون ین المللیب
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 یبر هژمـون  یاد ثبات مبتنجیکا در قالب ایاالت متحده آمریا ییکجانبه گرایرشد  يبرا
ـ پا«ه یـ و نظر» 18ین جهـان ینظم نو«ن بوش تحت عنوان یفراهم ساخت. طرح دکتر ان ی

ده یا ينگتون در راستایساموئل هانت» 20هابرخورد تمدن«اما و یس فوکویفرانس» 19خیتار
 )196ـ  197: ص1387یی، رضا. (اندد پس از جنگ سرد مطرح شدهینظم جد

که بـه   یحاکم بود. نظم یط دو قطبیوست که شرایوقوع پ یدر زمان یانقالب اسالم
ـ یما با کمون ینیر امام خمیمطلوب نبود. به تعب ینیدگاه امام خمیچ وجه از دیه ن یزم ب

امـام  ر.ك: ( کا.یآمر يخواران غرب به رهبرم که با جهانیزیالملل به همان اندازه در ست
د را چگونـه  یـ شان نظم جدیا ن است کهیا ی) سوال اساس19ص ،12ج، 1378ی، نیخم
  ؟ بردمی بهره یم فقهیشان از چه مفاهین راه ایکرد؟ در امی ریتفس

ط اربـاب  یشـرا  ینوع، دار السالم و دار الحرب یک فقهیم کالسیامام برخالف مفاه
 حیتوض یم قرانیاز مفاه يریط را با بهره گین شرایدهد و امی را مورد توجه قرار یتیرع
ـ یاربـاب ـ رع   «ک رابطه ی يالملل بر مبنانیحضرت امام نظام بدهد. از نظر می ـ » یت ا ی

ـ  ینیاستوار است. امام خم» يـ نوکر  ییآقا« ن الملـل مـا شـاهد    یمعتقد است در نظام ب
سلطه بر جهان  يادعاها بلکه ابرقدرت، میستین ضرعمستقل و هم  يت کشورهایحاکم

، م استضـعاف و اسـتکبار اسـت   یاهاز مفـ  يگـر یان دیکه ب یتیرع ـ  دارند. مفهوم ارباب
، ن واحـدها و عناصـر آن  یع قدرت بین الملل و نحوه توزیح دهنده ساختار نظام بیتوض
ن ین کارگزاران و کنشگران بیان آنها و همچنینحوه تعامل م یعنین الملل یند نظام بیفرا

و  وگروههاها ات حضرت امام ملتین است که در ادبیاست. نکته جالب توجه ا یالملل
شان کنشـگران را محـدود بـه    یدارند و ا یگاه مهمیبخش نقش و جا يزادآهاي نهضت

   دانند.می مواقع پررنگ یرا در برخها دولتها نکرده بلکه نقش ملت
                                                   

18. New World Order. 

19. The End of History. 

20. The Clash of Civilizations. 
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ن یم نظم حاکم بر نظام بیترس يشان برایدهد امی شه حضرت امام نشانیاند یبررس
ـ یالملل از مفـاه  رد. مستضـعفان در مقابـل   یـ گمـی  مسـتکبر و مستضـعف بهـره    یم قران

شـود و  ین به آنهـا ظلـم مـ   یکه در زم یکسان یعنی یم قرانیمستکبران که به لحاظ مفاه
ـ  یکسان یعنین یمستکبر در ) 79ـ    Rajaee ،78 p :1983( کننـد. ین ظلـم مـ  یکه در زم

   ن باره سخن خواهد رفت.یل در ایبه تفص يبخش بعد

  مام براي ترسیم نظام بین المللچشم انداز ا ؛دوگانه استکبار و استضعاف

نقطه شروع بحث حضرت امام در مورد نظام بین الملل بر اساس دو خصـلت روان  
شناختی در انسان است؛ استسالم و استکبار؛ خصلتی مبتنی بر فطرت و حجاب فطرت. 
بر مبناي انسان شناسی حضرت امام استکبار نوعی حالت نفسانیه و به معنـاي تمـرُّد و   

که به معنی تسلیم ، دارد قرار استسالم مقابل نقطه در که است سرکشی کردن و نینافرما
و پذیرش در مقابل حق و حقیقت و فطرت است و استکبار منجر به بزرگ دیدن خـود  

شود. در شرح حدیث جنود عقـل و جهـل در تبیـین    می و باالتر دیدن خود از دیگران
  مایند؛ فرمقصود از استسالم و استکبار حضرت امام می

از » اسـتکبار «از لوازم فطرت مخموره و از جنـود عقـل اسـت، و    » استسالم«
لوازم فطرت محجوبه و از جنود جهل است؛ زیرا که انسان چون به فطـرت  

که فطرت سالمه است، و از مواهب الهیه است در اصل خمیره  ـ  اصلیه خود
دورت روحیه باقى باشد، و آفات و عیوب نفسانیه و احتجاب و ک ـ  خلقت

براى او دست نداده باشد، به همان فطرت سلیمه حق را دریابد، و نیز محبت 
به حق پیدا کند. پس بالفطره، در مقابل آن خاضع شود و تسلیم آن شـود. و  

و چون فطرت محتجب ..چون تسلیم شود، ناچار استسالم براى او رخ دهد.
ل طبیعـت واقـع   شود و خودبین و خودخواه شـود و در تحـت تـأثیر عوامـ    

از حق و حقیقت گریزان شود، و صالبت و قساوت در آن پیدا شـود،   شود،
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ـ یامـام خم ( در نتیجه استکبار کنـد و از حـق سرکشـى نمایـد.     و  ،1392ی، ن
  )399ـ  398 ص

در  یشـناخت خصـلت روان  ینوع يرفطریغ يدر سطح نخست استکبار به عنوان امر
ماند. در مرحله اول اسـتکبار  ین سطح محدود نمیاابد اما در ییرابطه فرد با فرد معنا م

ـ یغـرور و خـود برترب  یی، جويه است که موجبات برتریحالت نفسان ینوع مجادلـه  ی، ن
ـ  يادیز یشود و اثرات اجتماعیقت میبدون استدالل با حق و فرار از حق و حق  یدر پ

نکـه  یبـه ا  و بسـته ، سـت ین يدارد. در نگاه حضرت امام استکبار منحصر به رابطه فـرد 
ن کننده ییار تعیتواند بسیم، قرار داشته باشد یگاهیباشد و در چه جا یمستکبر چه کس

رد. در یـ گین افراد شکل مـ یاست که ب ياو اثرگذار باشد. استکبار در سطح خرد رابطه
  :ین سطح به نظر حضرت اماما

ر شود مستضعف باشد. اگر من به زیـ شود که مستکبر باشد و مىهر فرد، مى
دستهاى خودم، و لو چهار نفر باشد، تعدى و تجاوز کردم و آنها را کوچـک  
شمردم، بنده خدا را کوچک شمردم، من مستکبرم و او مستضعف؛ و مشمول 

، 1378، امام خمینی( همان معنایى است که مستکبرین و مستضعفین هستند.
  )489ص، 7ج

 يادیز تأثیرجوامع  در سرنوشت و سرشت یاسیرهبران س، دگاه حضرت امامیدر د
ت منجـر  یکل بشـر  یا حتیگونه انحراف در آنها به انحراف در کل جامعه و دارند و هر
  خواهد شد.

وقتى سیاستمدارى بر طریقه اخالق انسانى نباشد، این چـاقوکش از کـار در   
در یک منطقـه وسـیع، در دنیـا.     آید، اما نه چاقوکش سر محله، چاقوکشمى

ـ یامام خم( ».اذا فسد العالم فسد العالم« کهاینکه در روایت هست  ، 1378ی، ن
  )238ـ237: ص 18ج

حضرت امام رابطه استکباري را به رابطه حاکم با مردم و در سطح دیگري به رابطه 
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ن نظام آشود تا می دهند. روحیه استکباري در این سطح باعثبین جوامع نیز تسري می
  :خود را برتر و باالتر از دیگران بداند

منحصر نیستند به سالطین، منحصر نیستند به رؤساى جمهـور،  » مستکبرین«
منحصر نیستند به دولتهاى ستمگر. مستکبرین یک معنـاى اعمـى دارد؛ یـک    

شـمرند و مـورد   مصداقش همان اجانب هستند که تمام ملتها را ضعیف مـى 
جــائر،  دهنــد؛ یــک مــورد هـم همــین دولتهــاى تجـاوز و تعــدى قــرار مـى  

شمرند و بـه آنهـا تعـدى    ستمگر که ملتهاى خودشان را ضعیف مى سالطین
 ،7ج، 1378ی، نـ یخم امـام ( کننـد. کنند، دست تعـدى بـه ملتهـا دراز مـى    مى
  )489ـ  488ص

ـ  ین خصـلت روحـ  یـ ز حضرت امـام از ا یموجود ن يم فضایدر ترس بهـره   یو روان
  :دهندیرند و آن را به ابر قدرت جهانی نسبت میگیم

رب و خصوصـاً امریکـا و   ست که دول اسـتکبارى شـرق و غـ   واقعیت این ا
انـد.   جهان را به دو بخش آزاد و قرنطینه سیاسى تقسیم کـرده شوروى، عمال

در بخش آزاد جهان، این ابرقدرتها هستند کـه هـیچ مـرز و حـد و قـانونى      
شناسند و تجاوز به منافع دیگران و استعمار و استثمار و بردگى ملتها را نمى

 توجیه شده و منطقى و منطبق با همه اصول و موازین رى و کامالروامرى ض
دانند. اما در بخش قرنطینه سیاسى که متأسـفانه  خود ساخته و بین المللى مى

اند، اکثر ملل ضعیف عالَم و خصوصاً مسلمانان در آن محصور و زندانى شده
فرمولها  هیچ حق حیات و اظهار نظرى وجود ندارد؛ همه قوانین و مقررات و

همان قوانین دیکته شده و دلخواه نظامهاى دست نشـاندگان و در برگیرنـده   
  )79ص ،21ج، 1378، امام خمینی( منافع مستکبران خواهد بود.

 یوه تفکـر و مـنش عملـ   یک نوع شـ ین نوع نگرش به عنوان ین استکبار در ایبنابرا
سـلطه خـود    گـران انهـا را تحـت   یف پنداشـتن د یاصحاب زر و زور است که با ضـع 
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  :باشدمی کایاالت متحده امریشان مصداق بارز استکبار ایاند. از نظر ادراورده
امریکا دشمن شماره یک مردم محروم و مستضعف جهان است. امریکا براى 
سیطره سیاسى و اقتصادى و فرهنگى و نظامى خویش بر جهان زیر سلطه، از 

  )212ص ،13ج، 1378ی، نیامام خم( نماید.هیچ جنایتى خوددارى نمى
 يهـا یژگـ یو یبرخـ  يدارا ینـ یشه امام خمین در اندیا مستضعفیمفهوم مستضعف 

  شود؛ یاست که در ادامه به آنها اشاره م
از مسـلمانان دارد.   يتریکل يشه حضرت امام مستضعف معناینکه در اندیا نخست
، باشندمى مسو جهان ىگر مستضعفین نه محدود به مسلمانان و نه ملت هایبه عبارت د

 تحـت  کـه  ییهـا ملـت  حتـى  عـالم  اکنـاف  در استکبار سلطه تحت ىهاه تودههم بلکه
 هـیچ  بنـابراین . شودیم شامل را، باشند مى غرب و شرق مستکبر هاى دولت حاکمیت

 ملـت  ــ  دولـت  یوستفال نظام هاى بندى تقسیم و فرهنگى و جغرافیایى عوامل از یک
  :باشد مستکبرین و ستضعفینم میان مرزبندى بیانگر تواندنمى

مستضعفین جهان، چه آنها که زیر سلطه امریکا و چه آنها که زیر سلطه سایر 
قدرتمندان هستند اگر بیدار نشوند و دستشان را به هم ندهند و قیام نکننـد،  

هاى شیطانى رفع نخواهد شد. و همه باید کوشش کنیم که وحدت بین سلطه
که باشند، تحقق پیدا کند که اگر خـداى  مستضعفان در هر مسلک و مذهبى 

ناخواسته، سستى پیدا شود، این دو قطب مستکبر شرق و غرب مانند سرطان 
  .)429ص ،17ج، 1378ی، نیامام خم(. همه را به هالکت خواهند رساند

رمسلمانان یاعم از مسلمانان و غ یز حزبین را نیمستعف ین حزب جهانیشان همچنیا
  :دانندیم

حزب «و او ایجاد یک  ...هادى در چند روز پیش از این کردمنو من یک پیش
ـ یامام خم( .، تمام مستضعفین دنیا، اعم از مسلم و غیر مسلم»مستضعفین ی، ن

  )331 ص ،9ج، 1378
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تحت سلطه  يهابلکه همه ملت، ستین مستضعف تنها محدود به مسلمانان نیبنابرا
داند یم یز ملت مستضعفیکا را نیت امرمل یشود. حضرت امام حتیاستکبار را شامل م

  :ت سلطه حاکمان مستکبر قرار دارندکه تح
بیاوریم اینجا و در مقابـل ایـن    [محمدرضا شاه پهلوي] خواهیم این راما مى

مستکبرین، مستضعفین تکلیفشان را بدانند. مستضعفین دنیا یعنـى، مملکـت   
رش بفهمد که اینهـا  امریکا هم، ملت امریکا هم تکلیفش را با رؤساى جمهو

کردند. همان طور که ما اینجـا  چه سنخ آدمهایى بودند که به ما حکومت مى
امـام  (کردنـد. فهمیدیم که اینها چه سنخ آدمهایى بودند به مـا حکومـت مـى   

  )341ص ،11ج، 1378ی، نیخم
توان مستضعف و مستکبر را از هم یک ملت مین یدر ب یر حضرت امام حتیدر تعب

  :یک کردتفک
دانیم. و صهیونیستها جدا مى» صهیونیزم«ا حساب جامعه یهود را از حساب م

اینها اتصال به مسـتکبرین پیـدا کردنـد.     ..آنها جزء اهل مذهب اصال نیستند.
 کننـد. جاسوس آنها هستند؛ نوکر آنها هستند؛ و بر ضد مستضعفین عمل مـى 

  )290ـ  289ص ،7ج، 1378ی، نیامام خم(
، ستین یو انسان يز محدود به روابط فردین نیا مستکبریر مستکب، همانند مستضعف

ن ابرقـدرتها اطـالق   یکننـد و همچنـ  یخود ظلم م يستمگر که به ملتهاهاي بلکه دولت
   :شودیم

مستکبرین یک معناى اعمى دارد؛ یک مصداقش همـان اجانـب هسـتند کـه     
یـک   دهنـد؛ شمرند و مورد تجاوز و تعدى قرار مـى تمام ملتها را ضعیف مى
جـائر، سـالطین سـتمگر کـه ملتهـاى خودشـان را        مورد هم همین دولتهاى

کننـد، دسـت تعـدى بـه ملتهـا دراز      شمرند و به آنها تعـدى مـى  ضعیف مى
  )489ـ  488ص ،7ج، 1378ی، نیامام خمکنند. (مى
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و جـویی  گـري و سـلطه  ی سـلطه نکه اگر چه رابطه استکبار و استضعاف نوعیا دوم
طلـب بـر   سیاسی و اقتصادي اقلیت محدودي زورگو و نفـع ، هنگیفري، کشی فکربهره

گـر  یبـه عبـارت د   و .)33: ص 1377ي، محمـد ( .باشدمحروم میهاي خیل عظیم توده
ان استضـعاف فکـري و   یـ ن میـ چند جانبـه اسـت امـا در ا    یکشو بهره یوابستگ ینوع

و شکاف  جاد گسستیا ين گام برایبرخوردار است و نخست يادیت زیفرهنگی از اهم
  :ی استو فرهنگ ين رابطه استقالل فکریدر ا

بزرگترین وابستگى ملتهاى مستضعف به ابرقدرتها و مسـتکبرین؛ وابسـتگى   
گیـرد. و تـا   فکرى و درونى است، که سایر وابسـتگیها از آن سرچشـمه مـى   

استقالل فکرى براى ملتى حاصل نشـود، اسـتقالل در ابعـاد دیگـر حاصـل      
ه دست آوردن استقالل فکرى و بیرون رفتن از زنـدان  نخواهد شد. و براى ب

وابستگى به غیر، باید از خواب مصنوعى که بر بعضـى از قشـرهاى ملـت و    
خصوصاً طبقه دانشمند و متفکر و روشنفکر تحمیل شده اسـت، برخیزیـد و   

، 1378ی، نیامام خم( خود را و مفاخر و مآثر ملّى و فرهنگى خود را دریابید.
  )185ص ،9ج

ه دلیل وابستگی فکري هست که ایشان معتقد بودند مستضعفین از وضعیت خـود  ب
  اند.دانند چه بالیی مستکبرین بر سر آنها آوردهبی اطالع هستند و نمی

شان را با مستکبرین بفهمند. این مستضـعفین  ] مستضعفین وظیفهخواهیم[مى
دانیم که هستیم. نمىدانیم. ما هم جزء مستضعفین دانند. ما هم نمىاکثراً نمى

هـاى کـوچکش دسـت ماسـت و     اینها به سر ما چه آوردند. بعضى از ورقـه 
دانیم. بعضى مشاهدات ما هست و چیزهایى کـه بـه چشـم دیـدیم. امـا      مى

خواهیم آن مقـدارى کـه   توانیم بفهمیم. ما مىمسائل زیاد زیر پرده را ما نمى
را. درست عرضه کنـیم بـه    فهمیدیم و آن مقدارى که امکان دارد بفهمیم این

مستضعفین دنیا. به ممالک دنیا. تا بفهمند مستضعفین که این مسـتکبرین بـا   
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خواهیم بفهمانیم به مى کنند. ماکنند. این ابرقدرتها با اینها چه مىآنها چه مى
امـام  خود ملت امریکا که نسبت به ملت امریکا اینها چه کردنـد تـا حـاال. (   

  )273ـ  272: ص11ج، 1378، خمینی
ت عمـده جهـان بـر دوش    یکه از نظر حضرت امام بار و مسئول ینکه در حالیا سوم

ن جز فسـاد  یکنند و مستکبرین هستند که جهان را اداره میمستضعفان است و مستضعف
) امـا حقـوق   93ــ   92 ص ،11ج، 1378ی، نیامام خمر.ك: ( .کنندیجاد نمیگر ایز دیچ

  :شودیمال میدو حالت صلح و جنگ پان الملل در ین در نظام بیمستضعف
مع األسف ملتهاى ضعیف، کشـورهاى ضـعیف در حـال جنـگ و در حـال      

شود که خروس، هم در عـزا و هـم در   شوند. گفته مىصلح، اینها پایمال مى
شود، ملتهاى ضعیف هم این طورند. من هر دو جنـگ بـین   عروسى ذبح مى

  )374 ص ،12ج، 1378ی، نیامام خم( .المللى را یادم هست
ن اینکه انبیا و مومنان همیشه از طبقه مستضعفین بودند و در مقابل مستکبری چهارم

  :قرار داشتند
زمـان  ...در تمام ادوار، مؤمنین عبارت از این طبقه مقابـل مسـتکبرین بودنـد   

اى بودنـد در مقابـل فرعـون و    حضرت موسى مؤمنین عبارت از یک دسـته 
فرماید که از خودشان، از خود مؤمنین، یعنـى  قدرتهاى فرعونى. و در آیه مى

از این طبقه پایین به اصطالح، خداوند منت بر آنها گذاشته که از این، همین 
 که مؤمنها در همه عصرها عبارت از همین طبقه پایینتر بودند ـ  طبقه مؤمنها

  )168ص ،9ج، 1378ی، نیامام خم( مقابل مستکبرین که طبقات باال بودند. ـ 
دیان وقتى که شما مالحظه بکنید، سران این ادیان که انبیا بودند، اینهـا  همه ا

از طبقه مستضعف قیام کردند و طبقه مستضعف را بر ضد قدرتها شوراندند. 
 بقه پایین، در مقابل آن نمرود حضرت ابراهیم خودش بوده و یک تبرى؛ از ط

و بـت هـم آن    عصر قیام کرد، و آن مظاهر آنها، که مظاهر اشرافیتشـان بـود  
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وقت [از] مظاهر اشرافى بود، آنها را شکست. حضرت موسى هم یک شبان 
و یک عصا؛ از همین طبقه مستضعف. این طبقه را بر ضد فرعون و بـر ضـد   
دستگاه طاغوتى برافراشت؛ اینها را برانگیخت بر ضد آنها؛ نه اینها را خواب 

، 1378ی، نیامام خم( ا بکُشند.کرد تا آنها بخورند! اینها را بیدار کرد که آنها ر
  )396: ص9ج

  :یر حضرت امام همان حزب اهللا استز در تعبین نیحزب مستضعف یحت
اگر یک حزبى در عالَم پیدا بشود، یک حزب عالَمى، حزب مستضعفین، کـه  

ـ یامـام خم ( است، این مشکل رفع بشـود. » حزب اللَّه«همان   ،9ج، 1378ی، ن
  )331ص

ـ را بـا حما  یعیو شـ  یاسـالم  يضـرت امـام آرمانهـا   ه حین زاوین از ایبنابرا ت از ی
  :زندمی وندیمستضعفان پ
ذهب شیعه طرفدار مستضعفین است و طرفدار مظلومین است و خصم بـا  م

ظالمها و مستکبرین است. و هم عقاید شیعه این طور است و هـم اعمـالش   
. و این طور بوده است و هم بزرگان شیعه دائماً در این خط و صراط بودنـد 

 ،11ج، 1378ی، نیامام خم( این طور باقى خواهد ماند تا آخر که اسالم است.
  )126ص

اسـت کـه    ییایران به عنوان نقطه آغاز و جغرافیران و کشور اینکه انقالب ایا پنجم
گاه بـا تمـام وجـود حفـظ     ین پاید ایبامی و ن از آنجا شروع شدهیمستضعف یام جهانیق

 اسـت  مستضعف ملتهاى همه ىو نقطه اول و الگو برا، مبدأ، شان ایرانیر ایشود. به تعب
وند مستضـعفین در  پی از ىا) و اکنون که نمونه292 ص ،7ج، 1378، امام خمینیر.ك: (

 قشـرهاى  تمام در، ىاین نمونه باید به یک سطح وسیعتر، بالد مسلمین تحقق پیدا کرد
ـ یامـام خم : ر.ك( کند پیدا تحقق، تاریخ انسانهاى و شکسـت   )280ص ،9ج ،1378ی، ن
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ـ یامام خمر.ك: ( ن استیران شکست شرق و شکست همه مستضعفیا : 11ج، 1378ی، ن
  )  108ص

باید همه برادران اسالمى ما در هر جا که هستند و در هر کشورى که هستند، 
بلکه تمام مستضعفان جهان که در زیر سلطه قدرتهاى شیطانى و زیر چکمه 

اند باید تمـام آنهـا متوجـه باشـند و     شدهنظامیان قدرتهاى شیطانى سرکوب 
 توجه به این معنا داشته باشند که این نقطه بروز مخالفت را حفظ کنند. اگـر 

اى که از اینجا شروع شده است مخالفت با تمام این نقطهـ  خداى نخواسته ـ
رکود پیدا ـ  خداى نخواستهـ  ابرقدرتها و با تمام شیاطین عالم، اگر این نقطه

ا شکست بخورد، شکست همه مستضـعفین جهـان و همـه مسـلمین     بکند ی
جهان و شکست اسالم در تمام ممالک اسالمى خواهد شد. و اگر این قدرتى 
که از ناحیه خدا به این ملت اعطا شد و توانـایى آن را پیـدا کـرد کـه تمـام      
قدرتهاى مجهز بر ضد ملت را خنثى کند و همه دستها را از ذخائر خودش و 

خودش قطع بکند، اگر این محفوظ بماند امید ایـن اسـت کـه ایـن     از ملت 
مطلب در همه ممالک اسالمى و در همه جایى که مستضعفین جهـان تحـت   

ـ یامـام خم ( سلطه مستکبرین بودند، در همه جا این مسأله انجام بگیـرد.  ی، ن
  )146ص ،15ج، 1378

است؛ حضرت امـام بـا    نین رفتن مستکبرین رابطه در گرو از بینکه اتمام ایا تاًینها
نِ انْتَهـوا فَـال   اتلُوهم حتَّى ال تَکُونَ فتْنَۀٌ و یکُونَ الـدینُ للَّـه فَـإِ   قَ و یات قرآنیتوجه به آ
نماید کـه جنـگ تـا    می تأکیدبر این  )193آیه ، سوره بقره( 21 علَى الظَّالمینَ عدوانَ إِال

ادامـه   )86ــ   82ص ،19ج، 1378، امام خمینـی .ك: ر( رفع نهایی فتنه و دسیسه جائران
  :خواهد داشت

                                                   
و اگر (از فتنه) ، و با کفار جهاد کنید تا فتنه و فساد از روي زمین برطرف شود و دین خدا حاکم باشد و بس. «21

  ».ران روا نیستکه) تجاوز جز بر ستمکادست کشیدند (با آنها عدالت کنید 



  131 ...مفاهیم قرآنی استکبار و استسالم  

خداوند تعالى وعده فرموده است که مستضعفین ارض را با منت خـودش و  
توفیق خودش بر مستکبرین غلبه دهد و آنها را امام قـرار دهـد پیشـوا قـرار     

  )457ص ،6ج، 1378ی، نیامام خم( .دهد. وعده خداوند تعالى نزدیک است
صلح جهان بسته به انقراض مسـتکبرین اسـت؛ و تـا ایـن سـلطه      سالمت و 
فرهنگ در زمین هستند، مستضعفین به ارث خود که خداى تعـالى  طلبان بى

  )144ص، 12ج، 1378ی، نیامام خم( رسند.به آنها عنایت فرموده است نمى
دنیا اگر بخواهد از شرّ فساد آسوده بشود، باید همه مستضعفین دست به هم 

باالخره، اگر  ..قدرتهاى اینها را محدود کنند در حکومتهاى خودشان. بزنند و
بخواهد بشر، مستضعفین عالم اگر بخواهند یک زندگى شرافتمندانه انسـانى  
داشته باشند، باید همه مستضعفین جهان به هم دست بدهند و قـدرت ایـن   

ـ یامـام خم ( قدرتمندانى که حق وتو دارند، اینها را بایـد محـدود کننـد.    ی، ن
  )521ـ  520ص ،15ج، 1378

م و یمفـاه ، حضرت امام مشحون از عبارات و اصـطالحات  یاست خارجیات سیادب
ن دو جبهه مستضعف و مستکبر و ضرورت اتحاد مستضعفان یاست که تقابل ب یعبارات

ن حضـرت  ین دو جبهه دکتـر ین الملل در قالب تقابل بیم نظام بیدهد. ترسیرا شکل م
  دهد. یم شکل یخارجاست یدر س امام را

  ده الید نظم ای؛ استسالم و نويریجه گینت

و تـوام بـا احتـرام     یانسـان ، نظام عادالنه ینظم مطلوب حضرت امام در جهان نوع
 یشان قبل و بعـد از انقـالب اسـالم   یمتعدد از اهاي انات و مصاحبهیمتقابل است. در ب

 تأکیـد رابر اعضا وجود داشته باشد بر روابط ب یک نظم عادالنه مبتنید یا باینکه در دنیا
ر ییتغ يد کرد؟ راهکار حضرت امام برایچه با، ستیحاکم ن ین نظمیچن یدارند. اما وقت

اسـت.   يبشر یقیاستسالم و بازگشت به فطرت حق، ت در درجه نخستین وضعیدر ا
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م شـدن در  یبر استسالم و تسل یمبتن يایمطلوب حضرت امام دن يایگر دنیبه عبارت د
  :نین رفتن مستکبریر حق است و از ببراب

، 1378ی، نیامام خم(. انقراض مستکبرین استسالمت و صلح جهان بسته به 
   )144 ص ،12ج

انسـان   ياسـت. بـر مبنـا    یبخشـ  یبر تنبه و اگاه ین امر در وهله اول مبتنیتحقق ا
ثابـت و   يامـر  یصه روحـ یک خصلت و خصیحضرت امام استکبار به عنوان  یشناس

است که فطرت پاك را پوشـانده و   یحجاب، ستیش داده شده نینطور از پیهم محتوم و
ـ انسـانها شـد. بـه تعب    یقـ یتوان شـاهد شـکوفا شـدن فطـرت حق    یبا کنار زدن ان م ر ی

  :امام حضرت
تیات است فالن خُلق زشت یا فالن صفت رذیله از ذا«این که معروف است: 

اس و ناشـى از قلّـت تـدبر    اس، اصلى ندارد و حرفى بى»و قابل تغییر نیست
  )51، ص1392ی، نیامام خم(. است

 يحضرت امام نقش محور ینیدر جهان ب یبخش یل مقوله آگاهین دلیدرست به هم
ان امر آمـوزش و  ین میل به مستکبر وجود دارد. در ایل تبدیدارد. در همه انسانها پتانس

. چـون کـه انسـان    )35ص ،14ج، 1378ی، نیامام خمر.ك: ( دارد. يادیت زیت اهمیترب
 ير خوییدر تغ ییسهم و نقش به سزا یار انسانیصاحب اراده است و عامل اراده و اخت

  :دارد هیو روح
تواند نشئه خود را تبدیل کند و مظهریت ابلیسـیه را بـه مظهریـت    انسان مى

که دار تغیر و تبدل و  ـ  آدمیه مبدل نماید؛ زیرا که انسان تا در عالم طبیعت
واقع است، به واسطه قوه منفعلـه کـه حـق     ـ  شئه تصرُّم و هیولَویت استن

تواند تعالى به او عنایت نموده و راه سعادت و شقاوت را واضح فرموده، مى
نقایص خود را مبدل به کمـاالت، و رذایـل خـویش را تبـدیل بـه خصـایل       
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، 1392 ،خمینـی  امـام ( حمیده، و سیئات خود را مبـدل بـه حسـنات نمایـد.    
 )51ص

کـه مـورد    ییکشورها، دیگویکه سخن از بازگشت به فطرت سخن م یامام در حال
شه ین نظم ناعادالنه سکوت و انفعال پیخواند تا در برابر ایز فرا میظلم واقع شدند را ن

شه ین در اندیست. مستضعفیط بسته نین شرایشان دست مستضعفان در اینکنند. از نظر ا
را  ییاعم تمـام ملتهـا و گروههـا    يستند و در معنایه مسلمانان نحضرت امام منحصر ب

ر حضرت امام اعم از مسلم و یشود که تحت سلطه استکبار قرار دارند و به تعبیشامل م
ـ آنها با .)331ص ،9ج، 1378ی، نیامام خمر.ك: ( رمسلم هستندیغ د اتحـاد خـود را از   ی

نها قرار دارد را از آکه سر راه ی حفظ کنند و مشکالت» حزب مستضعفین«ل یق تشکیطر
   )280ص ،9ج، 1378ی، نیامام خمر.ك: ( ان بردارند.یم

حزب البته یک سازو کـار سیاسـی اسـت تـا بتوانـد صـداي واحـدي را از جهـان         
هاي بسیار بنیادینی که بین جهان مستضـعفین  مستضعفین منعکس کند. با وجود تفاوت

نهـا بـا هـدف تغییـر در وضـع      آاه را بین حزب امکان اشتراك نظر و دیدگ، وجود دارد
کند و جایی کند. امام توصیه به پذیرش وضع موجود به هیچ وجه نمیموجود فراهم می

  :کندبه ایستادگی و مقاومت توصیه می، هاي فوق پاسخگو نبودکه روش
سازش با ظالم، ظلم بر مظلومین است، سازش با ابرقـدرتها، ظلـم بـر بشـر     

گویند سازش کنید، آنها یا جاهل هستند یا مـزدور.  ما مىاست. آنهایى که به 
سازش با ظالم، یعنى اینکه دست ظالم را باز کن تا ظلـم کنـد. ایـن خـالف     
رأى تمام انبیاست. انبیاى عظام، تا آن جا که توانستند جدیت کردند که ظلم 

هى را از این بشر ظالم بزدایند، به موعظه، به نصیحت، به امر به معروف، به ن
بعـد از آنکـه    ؛»آخَر الدواء الکى« ،انْزَلْنَا الْحدید فیه بأس شَدید از منکر، به

موعظه نشد، نصیحت نشد، آخر دوا این است که داغش کنند. شمشیر، آخرْ 
  )500ص، 18ج، 1378، امام خمینیدواست. (
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  و عمل  شهیدر اند ینیدمطلوب  یحکمران
  ینیامام خم

  22ياسریک یمانیسل نیالد جمال

 عمل و شهیاند در ینید مطلوب ین حکمرانییبن نوشتار در صدد تیا :دهیچک
با اسـتناد بـه    ینید یحکمرانهاي ن شاخصهیاست. و به مهم تر ینیخم امام

پردازد. نوشتار در سه بخش به یم )رهی (نیره و سخن امام خمیس و ینیمنابع د
گردد و آن چـه بـه   می ب نفس بازیت و تهذیپردازد: آنچه به تربمی موضوع

 بـاز  يحکومـت دار  ره و روشیگردد و آن چـه بـه سـ   می بازتعامل با مردم 
 حـاکم پرداختـه   یتیشخصهاي ن شاخصهیگردد. در بخش اول به مهم ترمی
شود. و در می انیتعامل مطلوب با مردم بهاي شود. در بخش دوم شاخصهمی

مطلـوب   يبه عنـوان روش حکومـت دار   یز چند نکتۀ اساسین یانیبخش پا
 و یحکمرانـ ی، نید منظر ن است که ازیجۀ مباحث اینت شود.می ح دادهیتوض

 کـه  اسـت  ارزشـمند  یصورت در تنها و ندارد یذات تیمطلوب مردم بر طرهیس
ـ ا. باشد خداوند بندگان به خدمت و یالههاي تیمسئول انجام يبرا یراه  نی
 سـته یشا صـفات  و طیشـرا  به آراسته حاکم که دهدمی رخ یهنگام زین مهم

                                                   
  :Jamaleddin58@gmail.commail  قم ۀیعلم حوزة یعرب زبان به یاسالم مطالعات چهار سطح. 22
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  .باشد خداوند يرضا مورد رفتار و اخالق به متصف و ینفسان
  عمل صالح ـ عبادت ـ تقوا ـ  ینیامام خمـ  ینید یحکمرانها: کلید واژه

  مقدمه

با مسألۀ  ینید يا رهبرین یب به نظر برسد که چرا نسبت دید در وهلۀ اول عجیشا
 هـم  ل مسـائل ین قبین به ایا دیرد! آیگیقرار م یمورد بررس ياست ورزیو س یحکمران

  پردازد؟ می
  :شودمی ر روشنیات زین سؤال از تأمل در آیپاسخ ا

لْناسلَنا أرسر یناتبِالْب أَنْزَلْنا و مهعم الْکتاب الْمیزانَ و یقُومل النَّاس طسبِالْق )  ،حدیـد
 میدکـر  نازل زانیم کتاب و آنها با و، میفرستاد روشن لیدال با را خود رسوالن ما«؛ )25
  »کنند. عدالت به امیق مردم تا

َإِنْ الَّذین مکنَّاهی مضِ فوا الْأَرالةَ أَقامالص ا والزَّکاةَ آتَو ـرُوا  وأَم  رُوفعبِـالْم ا  وـونَه 
 قدرت آنها به نیزم در هرگاه که اندیدهندگان خدا کسان ياری«؛ )24، حج( الْمنْکر عنِ

ـ  برپـا  را نماز، میدیبخش ـ  زکـات  و، دارنـد یم  از ینهـ  و معـروف  بـه  امـر  و، دهنـد یم
  .»کنندیم منکر

به پا داشتن عدل و قسط در جامعه و هم ، امبرانیاز اهداف بعثت پ یکیاز نظر قرآن 
به عنوان  یامبران الهیاز منکر بود. پ یو امر به معروف و نه یالههاي اء ارزشین احیچن

ن اهداف بـدون در  یعدالت بودند. ا ییجامعه و برپامردم مأمور به اصالح  ینیرهبران د
از  يادیـ ن رو بخـش ز یست. از ایقابل تحقق ن یع حکومتیالت وسیار داشتن تشکیاخت

 یامبر گرامیرة پیشد. سمی صرف یم مناسبات درست اجتماعیبه تنظ یتالش رهبران اله
ظهـور  ن پر واضح است که یقت است. همچنین حقیگواه هم یو امام عل اسالم

کند و قواعد حاکم و متعارف می جادیا یم در جامعۀ انسانیعظ یموعود آخرالزمان انقالب
و  ینین نوشتار با استناد به منابع دیکند. ما در امی ر و رویز یرا به کل يبر جوامع بشر
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ـ یرة امـام خم ین سخن و سـ یهم چن ـ هـاي  اصـول و مشخصـه   ین ـ ید یحکمران را  ین
  م.یکنیان میاستخراج و ب

قـرار داده شـده    یل سه عنوان کلیهمۀ موارد استخراج شده در ذ، سهولت کار يبرا
  است:

  گردد.می ت نفس بازیگفتار اول: آن چه به اصالح و ترب
  گردد.می گفتار دوم: آن چه به تعامل با مردم باز

  گردد.می باز يرة حکومت داریگفتار سوم: آن چه به س
از  یا برخـ یـ کـرد و   يگر دسته بنـد یدهاي ورترا به ص ین کلیتوان عناومی البته

ن یان مهم تریاد شده به بی يداد. به هر حال با دسته بند يگر جاین دیموارد را در عناو
م. در اسـتناد  یپرداز) میرهی (نیرة امام خمیو سخن و س ینیموارد طرح شده در منابع د

در نهـج   یامـام علـ   یم و منشور حکـومت یز از قرآن کریش از هر چیب ینیبه منابع د
  م.یبرمی البالغه بهره

  م:یشومی ادآوریقبل از آغاز بحث دو نکته را 

  اول نکتۀ
 یست. امام علـ یده نیپوش يچ صاحب خردیضرورت اصل وجود حکومت بر ه

بِها باطلٌ نَعم  کلمۀُ حقٍّ یرَاد«کند: می قت اشارهین حقیش به ایخوهاي از خطبه یکیدر 
 بد للنَّاسِ مـنْ أَمیـرٍ بـرٍّ أَو    قُولُونَ ال إِمرَةَ إِال للَّه و إِنَّه الء یإِال للَّه و لَکنَّ هؤُال حکم إِنَّه ال
شود. همانا حکم می است که از آن قصد باطل یسخن حق« )40خ، نهج البالغه( ،»فَاجِرٍ

 يکه بـرا  یدر حال، خداست ياند زعامت تنها بریگوها میلکن آن، تنها از آن خداست
 فاجر.ا یک کردار یر الزم است؛ نیک امیمردم 

ـ فرمامی اشاره دارد. امام 23ۀ قرآنیجملۀ نخست به برداشت ناصواب خوارج از آ د ی
                                                   

23.ِإِن کملَّه إِالَّ الْحلخداست آن از تنها حکم ؛)40، )12(وسفی( ؛. 
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ن اسـت  یفه ایۀ شریآ يشود. معنامی از آن قصد یباطل ياما معنا، ن سخن حق استیا
 یکردنـد کـه کسـ   مـی  ن جمله قصدیا خداست. آنان از يکه قانون و حکم تنها از سو

ـ فرمامـی  کند ومی را ردها برداشت غلط آن از خدا حق حکومت ندارد. امام ریغ د ی
و  ییایـ ک پست دنیشود. گر چه حکومت به عنوان می اجراها حکم خدا توسط انسان

ـ  از نظـر امـام  ی، ده آل زندگیا  يبـرا  يله ایلکـن بـه عنـوان وسـ    ، ارزش اسـت  یب
، در نهـج البالغـه   يریسی، مرتضي، مطهر( مقدس است.ی، و احکام اله عدالت ياجرا

  )432ص، 1389

  دوم نکتۀ
  ت در برابر مردم است؟ یمسئول یت در برابر خداوند نافیا مسئولیآ

 یا حقوق ذاتیرفت و یت خدا را پذیمان و اعتقاد به حاکمید ایا بایگر یبه عبارت د
  را؟ها انسان

ت در برابـر  یت در برابر خداوند با مسـئول یسالم مسئولپر واضح است که در منطق ا
در نامه  )رهی(نیف دارد. امام خمیندارند و انسان نسبت به هر دو تکل یمردم باهم منافات

  د:یفرمامی شیفرزند خو به
و محبت به او و رجوع به فطـرت اللَّـه بزیسـت و     ـ  جلّ و عال ـ  با یاد او

هـاى سیاسـى و   هیچ منافـات بـا فعالیـت    عمر را بگذران. و این یاد محبوب
اجتماعى در خدمت به دین او و بندگان او ندارد بلکه تو را در راه او اعانت 

  ) 221ص،  ،16، ج 1378. (امام خمینی، کندمى
 يزیـ ن کتاب قبل از هر چیبا آن که اـ در نهج البالغه  « سد:ینومی زین ياستاد مطهر

تودة  یاز حقوق واقع، ...ر آن سخن از خداستد و عرفان است و در سراسیکتاب توح
بلکـه سـخت بـدان    ، در برابر حکمران غفلت نشدهها سته و ممتاز آنیمردم و موقع شا
  )448ص، در نهج البالغه يریس( »توجه شده است.
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  گرددمی باز نفس تیترب و اصالح به چه: آن اول گفتار

  يزکاریپره و تقواـ  1
دانسـتند و در مـوارد   ی مـی اسـ یو س ینیلزامات رهبران دتقوا را از جمله ا )ره( امام

ک مـورد  یـ شان در یکردند. اي میادآورین مطلب را یا ین نظام اسالمیمتعدد به مسئول
  ند:یفرمامی نیخطاب به ائمۀ جمعه و جماعات چن

باید آقایان همان طورى که در تحصیل علم کوشا هستند، در تهذیب اخالق، 
ر فضایل اخالقى کوشا باشند؛ که علم بـدون عمـل و   در اعمال، در عقاید، د

بدون تقوا بسیارى از اوقات مضرّ است. باید عالم متّقى باشـد و متوجـه بـه    
خداى تبارك و تعالى باشد تا بتواند جامعـه را تربیـت کنـد. بایـد خـودش      

، 8 ج، 1378(امـام خمینـی،    تربیت شده باشد تا بتواند جامعه را تربیت کند.
  )303 ص

ار قرب یرد و تنها معیگمی قرارها لتین در رأس همۀ فضید یتقوا در منظومۀ ارزش
 نیتـر یگرام«؛ )13، حجرات( أَتْقاکم اللَّه عنْد أَکرَمکم إِنَّ نزد خداوند است:ها انسان
  »شماست نیتقواتر با خداوند نزد شما

ن نکتـه اسـت کـه    یـ گر اانیـ ات بیـ ر قـرآن و روا یدر تعـاب » اهللا«اضافه شدن تقوا به 
رد. یـ اد خداوند سرچشمه بگیدارد که از توجه و  یارزش واقع یانسان زمان يزکاریپره

را انجـام   ییزهـا یا چیزها را ترك کند و یچ ین که انسان بعضیگر صرف ایبه عبارت د
از التفـات بـه حـق     یکند که ناشـ می تقوا صدق یبلکه زمان، ستیتقوا ن یبه معن، دهد
ست که انسان آن چه را به نام واجبات ین نیالبته تنها ا ین توجهیجۀ چنینت باشد. یتعال

انسان با توجـه بـه حضـور     يبلکه همۀ رفتارها، مراعات کند، است یو محرمات شرع
 انتیاز انسـان صـ   ین التفاتیشود. چنمی ن حضور بجا آوردهیت آداب ایخداوند و رعا

 یتـا زمـان   یرونیبهاي کند. نظارتمی دودرا بر او مس يکند و راه انحراف و کج رومی
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کـه   یصه را ندارد و تـا زمـان  ین نقیا یدارد که مراقبت برقرار باشد. عامل درون ییکارآ
مان به یگذارد. امی خود را ، تأثیران نباشدیدر م يمؤثرترهاي تر و جاذبهیقوهاي زهیانگ

 گـر یچ سـبب د یقهور هـ است که م ین عامل درونیتریقوـ تقوا ـ او  ياهللا و جلب رضا
نجـا ضـرورت اتصـاف    یاسـت. از ا  یو دائمـ  یشگیآن هم يگذار تأثیرشود و لذا نمی

 شود. می روشن يصۀ رهبرین خصین و مهم تریبه تقوا به عنوان اول ینیزمامداران د

 جنـگ  يرا بـرا  یگروهـ  کنـد هرگـاه امـام   می مؤلف مستدرك نهج البالغه نقل
أوصیک بتقوي اهللا... وعلیـک  « فرمود:می گمارد و به اویها مرا بر آن یکس، فرستادمی

، 11ج، محمـد بـاقر  ي، محمـود ( »بالّذي یقرّبک إلی اهللا، فإنّ فیما عند اهللا خلفاً من الـدنیا 
که تو را به خداونـد   ی.. و بر تو باد اعمال.کنممی سفارش يزکاریتو را به پره«؛ )98ص
  »ا است.ین دنیجانش، سترا همانا آن چه نزد خدایز، کندمی کینزد

    عبادت اهلـ  2
ـ یبـه عبـادت و مناسـک د    شانیا دیتق )ره( امامهاي یژگیواز  یکی بـود و آثـار    ین

نسبت به مناسک  ییتعبد باال شانینکته است. ا نیهم انگریب زین شانیا یو عرفان یاخالق
ـ داشتند و نماز شب و بکاء و ز ینید ـ اهـل ب  ارتی ـ  تی ان و السـالم و امامزادگـ   همیعل

 یشـگ یمتعـارف هم هاي برنامهاز  هیو مناجات شعبان لیکم يمأثور همچون دعا يدعاها
بـا پروردگـار را عامـل     يارتباط و اتصـال معنـو   نیهم توانمی یبه راست وبود.  شانیا

  جامعه دانست. ینیو د یاسیس يدر رهبر شانیا تیموفق
لْ لنَفْسک فیمـا بینَـک و   و اجع« :دیفرمامی موضوع نیا تیاهم انیدر ب یعل امام

ـ  یهف تلَحإِذَا ص لَّها لکلُّه إِنْ کانَت امِ ولْک الْأَقْسزَلَ تأَج و یتاقولْک الْمأَفْضَلَ ت ینَ اللَّها ب
قَامۀُ فَرَائضه الَّتی هی النِّیۀُ و سلمت منْها الرَّعیۀُ و لْیکنْ فی خَاصۀِ ما تُخْلص بِه للَّه دینَک إِ

لَه خَاصۀً فَأَعط اللَّه منْ بدنک فی لَیلک و نَهارِك و وف ما تَقَرَّبت بِه إِلَی اللَّه مـنْ ذَلـک   
ن یکوتریو ن«؛ )53، ن، نهج البالغه( »کاملًا غَیرَ مثْلُومٍ و لَا منْقُوصٍ بالغاً منْ بدنک ما بلَغَ
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گر ، خود انتخاب کن يخود و خدا يشب و روزت را براهاي ن ساعتیو بهترها وقت
 ییخداست. از کارهـا  يبراها همۀ وقت، ش باشندیت درست و مردم در آسایچه اگر ن

ژة یـ است کـه و  یانجام واجباتی، د با اخالص انجام دهیکه به خدا اختصاص دارد و با
ب و روز وجود خود را به پرستش خدا اختصاص از ش یپروردگار است. پس در بخش
اگـر چـه دچـار    ، ب و نقصان انجـام ده یع یب، کندمی کیده و آن چه تو را به خدا نزد

  .»يشو یجسم یخستگ
ار یکند و از قدرت و اختمی دایگران سلطه پیتش بر دیک زمامدار به تناسب مسئولی

 بـر عهـده   يو دشـوار ت سـخت  یمسـئول  ين فـرد یشود. چنـ می برخوردار يگسترده ا
چون هایی یژگیطلبد؛ ومی را یخاصهاي یژگیت برآمدن وین مسئولیرد. از پس ایگمی

..اتصال و .ک وینه و اخالق نیو آرامش و طمأن ییبایرت و صبر و شکیو بص ینیروشن ب
اد شـده  هـاي یـ  یژگـ یکسب و ين راه برایکارسازتر یارتباط با مبدأ و منشأ جهان هست

 را از او دور ییایارزش دن یبهاي زهیبخشد و انگمی اط به انسان آرامشن ارتبیا است.
و سـتم و   يزند و مانع از هر نوع تعدمی او را تنها به خدا گره يکند. خوف و رجامی

ـ  یو در سـخت  یاو را از غرور و سرکش یشود. در خوشي میانحراف رفتار  یاو را از ب
ـ  يرا بـرا هـا  عیو تطم دهایدارد و تهدمی باز يدیو نا ام یتاب کنـد. امـام   مـی  اثـر  یاو ب

  سد:ینومی ان آثار سوء گسست ارتباط با خداوندیدر ب ینیخم
اگر دل از اشتغال به حق و فراغت براى توجه به او منصـرف گردیـد، ایـن     

غفلت سرمایه تمام شقاوتها و سرچشمه تمام نقایص و ام االمـراض قلـوب   
طه ایـن غفلـت دل را فـرا گیـرد و     است، پس کـدورت و ظلمتـى بـه واسـ    

. حجابهاى غلیظى بین قلب و حق واقع شود که نور هدایت در آن راه نیابـد 
  )446ص، ثیچهل حد(شرح 
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  عجب و غرور از اجتنابـ  3
آمـادة  ، ن شـود یک زمامدار آن گاه که عظمت خدا را فراموش کند و خود بزرگ بی

توجه به ضعف و ی، ن حالتیمهار چنشود. تنها عامل می هر نوع کج راهه رفتن و سقوط
توجـه   يم بـرا یگر است. قرآن کـر ید ياد خداوند از سویک سو و یخود از  یفقر ذات

 تَخْـرِقَ  لَنْ إِنَّک مرَحاً رضِاألَ یف تَمشِ وال د:یفرمامی نیدادن انسان به ضعف خود چن
 یتوانینم تو! مرو راه تکبر با، نیزم يرو و )37، إسراء( طُوالً الْجِبالَ تَبلُغَ لَنْ و رضاألَ
  »رسدیها نمکوه به هرگز قامتت طول وی، بشکاف را نیزم

  کند:می انین بیه را چنیزان آیر المیتفس
خود را ، انسان به خاطر تکبر است که نیاز ا ینه ال تَمشِ فی الْأَرضِ مرَحاًۀ جمل«

و لَنْ تَبلُغَ الْجِبالَ رض إِنَّک لَنْ تَخْرِقَ األَۀ و جمل.. ، .دپندارش از آنچه هست بزرگ بیب
که به منظور اظهـار قـدرت عظمـت بـه خـود       ياافهیق نیاست که ا نیاز ا هیکنا طُوال

که از تو بزرگتر  يدیدیمي، شدیاگر دستخوش واهمه نم. ستیش نیب یوهم يریگیم
ـ  یآن را بشـکاف  یوانتـ ینم ین راه رفتنیرومندتر وجود دارد که تو با چنیو ن ن یو آن زم

ـ یبلند است که خ يهاتو است. و از تو بلندتر هم هست و آن کوه ير پایاست که ز  یل
 »یهسـت  مقداریخوار و ب یلیکه خ يکردیآن وقت اعتراف م، دتر و بلندترندیاز تو رش

   )133ص، 13ج، ر القرآنیتفس یزان فیالمیی، طباطبا(
گردانـد.  مـی  د و عقـل رفتـۀ او را بـاز   یزدامی نسانن توجه است که توهم را از ایا

  ازمندند.یو بازگشت عقل ن یین توهم زداین به ایریش از سایش و پیحاکمان جامعه ب
ش یبه مدح و سـتا  ییت باالیشان حساسیم که اینیبیم ینیره و رفتار امام خمیدر س

را موجـب   يکـار ن یرا چنیز، نسبت به آن برخورد کردند ياز خود داشتند و در موارد
  ن واکنش نشان دادند:یشان چنیک مورد ایدانستند. در می غفلت و غرور انسان

خواستم عرض بکنم و آن اینکه این مبالغات را که راجع فقط یک نکته را مى
پذیرم. من یک خادمى از همه شماها هستم و قضیه اند من نمىبه من فرموده
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نهضت است و صف واحد، همـه  رهبرى و غیر رهبرى در کار نیست؛ قضیه 
کنند لکن راجع به من یک قدرى باید عرض کنم با هم. ایشان خوب بیان مى

تندروى فرمودند؛ و خصوصاً در حضور کسى از او این طور تمجیـد کننـد،   
ممکن است که باور کند، غفلت کند و فاجعه به بار بیاورد. من امیدوارم کـه  

اشند که در عین حال که یک نهضـت  همه آقایان این جهت را توجه داشته ب
مقدس عالى بوده است که نظیرش را ما سراغ نداریم و یک نهضتى بود که با 

زیاد عاید ما شد، در ظرف چند ساعت  ـ  باید گفت ـ  ضایعات کم، عایدات
این رژیم منحوس را از بیخ و بن کنـد لکـن غـرور نیـاورد. غـرور اسـباب       

خمینی،  امام( و همه چیز را از خدا بدانیم.شکست است. باید ما بنده باشیم 
  )281ص، 6ج، 1378

  حق به يبندیپا در صبرـ  4
چون  یشوند. موانعمی فه آن به آن با مانع مواجهیر انجام وظیقت در مسیسالکان حق

ان و دوستان یتوقعات اطرافی، درونهاي هوا و هوس و خواسته، گرانیع دید و تطمیتهد
  ...جامعه و ینفا میمثبت هاي و قضاوت

تواند در برابر موانـع  ، نمیکندمی ار حق حرکتیقت با معیو از آن جا که سالک حق
سنجد و رفتار درست می راها ار خود آنیبلکه با مع، م شودیاد شده به طور مطلق تسلی

ـ هـاي  قت در تعارض با خواستهیحق، ند. و چون در غالب مواردیگز یرا برم ـ  یدرون ا ی
م یقت صبر و استقامت است. قرآن کریر حقیتنها راه ماندن در مس، ردیگیم قرار یرونیب

بنَا قالُوا الَّذینَ إِنَّ شمرد:می مان به خداوندیا یاستقامت داشتن را الزمۀ قطع ر اللَّه  ثُـم 
 مـا  گفتنـد پروردگـار   که یکسان نیقی به«؛ )30، فصلت( الْمالئکۀ علَیهِم تَتَنَزَّلُ استَقاموا
  »شوندیم نازل آنان بر فرشتگان، کردند استقامت سپس، است گانهی خداوند

الصبر من اإلیمان کالرأس من الجسد و ال خیر فـی جسـد ال   « د:یفرمامی یامام عل
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  .)24ص، مشکاة االنوار، بن حسن یعلی، طبرس( .»رأس معه و ال فی إیمان ال صبر معه
را هر یز، شودمی اران به صفت صبر روشناز زمامدیحات گذشته نیبا توجه به توض

 يموانع سخت تر و شـکننده تـر  ، طۀ آن گسترده تر باشدین تر و حیت سنگیچه مسئول
  شود. می شتریاز به صبر بیجه نیکند و در نتمی دیانسان را تهد

شان در یم اینیبیم میافکني مینظر ینیک رهبر دیبه عنوان  ینیرة امام خمیبه س یوقت
شان در طول عمر خود و مخصوصاً پس از یلت صبر بهره مند بودند. ایاز فض ییحد باال

روبرو شدند و از دل همۀ مشکالت  يادیبا مشکالت و موانع ز یاسیشروع مبارزات س
ت و انواع فشارها و یت و صبر در راه کسب علم و معنویرون آمدند. جدیب يبا سربلند

 يدهایـ د و شـهادت فرزنـد و تهد  یو تبع ل زندانیدها پس از شروع مبارزات از قبیتهد
ز مواجهه با حوادث سـخت و کمرشـکن   ین یانقالب اسالم يروزی.. و پس از پ.مکرر و

  ...و یو ترورها و جنگ نظامها همچون توطئه
و استعانت از صبر با  یبا اتکاء به ذات اله ینیم امام خمینیبمی ن مواردیدر همۀ ا

شـان  ین مشکالت است که در برابر عظمت اید و اکنمی تسلط کامل از مشکالت عبور
  کند.می سر خم

  گرددمی بازبه تعامل با مردم  چه آن: دوم گفتار

  ها انسانبه  محبتـ  1
ن اصل یگردد. مهم ترمی با مردم بازها از اخالق حاکمان به تعامل آن يگریبخش د

ـ ان اسـت. ا حاکم در مواجهه با تودة مردم محبت و تحنّن نسبت به آن یاخالق ن اصـل  ی
نشان دهندة توجه حاکم به عظمت خداوند و تواضع در برابر او و در  ییاز سو یاخالق

ـ     ید يو از سو، جه اجتناب از غرور و کبر استینت  یگر نشـان دهنـدة التفـات او بـه ول
عشق  يبرا، ار داردیکه در اخت یجه نعمت قدرت و ثروتینعمت بودن خداست تا در نت

ز همان گونه کـه در  یک و محبت آمینعمت صرف کند. رفتار ن یول و محبت به بندگان
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از  ين عامل اسـتحکام روابـط و بهـره منـد    یان ارحام مهم تریو در م یخانوادگ یزندگ
 یاستحکام اجتماع یز عامل اصلین حاکم و مردم نیدر رابطه ب، شمار آن است یمنافع ب

 یکـ یبه ن، سته از خدا و مستبدت است. تنها حاکمان گسیو اعتماد مردم نسبت به حاکم
  نهند. ی نمیغ به بندگان خدا ارجیدر یو محبت ب
ـ از ا، ت اوسـت یبرابـر مسـئول   یگر آن که حسن معاشرت هر شخصـ ینکتۀ د ن رو ی

 و هـارون  یگران است. چنان چه به حضرت موسـ یش از دیفۀ حاکمان جامعه بیوظ
ـ  يجواد( .ندین را آغاز نمایغ دید که با گفتار نرم تبلیام رسیپ اسـالم و  ، عبـد اهللا ی، آمل

  )283ص، ستیط زیمح
 ین اصل مبتنیبر هم يدر دورة زمامدار یو امام عل اسالم یامبر گرامیرة پیس

  ان شده است:ین بین مطلب چنیا يرة نبویدر س يریبود. در کتاب س
طـرز رفتـار   ، رة رسـول اکـرم  یس، رسول اکرم يخلق و خو، ت رسول اکرمیشخص«

دهد کـه  می ن خودش نشانی.. ا.نفوذ و توسعۀ اسالم است 24.. عامل دوم. ،رسول اکرم
ن است که در یطش ایاز شرا یک، یکندمی ر و آن که مردم را به اسالم دعوتیمد، رهبر

  )173ص، 16جی، مرتضي، مطهر( »م باشد.ینرم و مال يو فرد یاخالق شخص
و  يالم در رهبـر کـه اسـ   یرد کـه سـبک و متـد و روشـ    یگمی جهین اساس نتیبر ا

نـه  ، ن بودن و نرم بودن و خوشخو بودن و جـذب کـردن اسـت   یل، پسنددمی تیریمد
  )176ص، همان( عبوس بودن و خشن بودن.

گـران ربودنـد و در عشـق و    یسبقت را از د يز گویلت نین فضیدر ا ینیامام خم
ـ یبه فرزند خو يشان در نامه ایداشتند. ا یید طوالیمحبت به بندگان خداوند  ن یش چن

  کنند:می سفارش
و از امور مهمى که الزم است وصیت نمایم اعانت نمودن به بنـدگان خـدا،   

                                                   
  .شمرده آن را عامل اول میپس از خود قرآن ک. 24
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پناهنـد، هـر چـه    ها مظلوم و بىخصوصاً محرومان و مستمندان که در جامعه
کـه بهتـرین زاد راه تـو اسـت و از بهتـرین       ــ   توان دارى در خدمت اینان

به کار بر و هر چه توانى در  ـ  ها به خداى تعالى و اسالم عزیز استخدمت
 خدمت مظلومان و حمایت آنان در مقابل مستکبران و ظالمان کوشـش کـن.  

  )224ص، 16ج،  1378(امام خمینی، 

  گرانید به نسبتو گذشت  عفوـ  2
ا یـ و هـا  قهیاست. اختالف سل یتعامل اجتماع یاز اصول اساس یکیعفو و گذشت 

 يدر برخوردهـا  یعـ یبـه طـور طب   یر شخصـ ه يف شده برایگذر از خطوط قرمز تعر
از  يعتریک زمامـدار کـه بـا سـطح وسـ     ی يبه خصوص برا، دیآمی به وجود یاجتماع

و خطوط قرمز بر عهـدة   ینیدهاي ت پاسداشت ارزشیجامعه در ارتباط است و مسئول
 یب، قه هایو اختالف سلها یرانه و تند در مواجهه با نابسامانیسخت گ ياوست. رفتارها

ن واکنش متقابـل افـراد را   یدهد و هم چنمی و هرج و مرج را در جامعه گسترش یمنظ
ن رو عفو و صفح الزمـۀ رسـاندن جامعـه بـه حـد مطلـوب ارزش       یبه همراه دارد. از ا

را او با آسان یز، بر عهده دارد ين تریت سنگیان مسئولین میهاست. زمامدار جامعه در ا
ـ  يخواند و با نشان دادن الگـو می فرا لتین فضیو گذشت همگان را به ا يریگ ی، عمل

 ینیکند. در جامعۀ دمی گران به سمت عفو و گذشت را فراهمیسوق د يبستر الزم برا
نـه و  یک يبـرا  ییک اصـل اسـت و جـا   یـ گران ینسبت به د یتیو ترب یکرد اصالحیرو

قابـل  فه در میو احساس وظ ين افراد وجود ندارد. لذا برخورد تؤام با دلسوزیعداوت ب
ـ  تأکیـد  ینیاست. منابع د یدر تعامل اجتماع يدیک اصل کلیگران ید يخطاها  یفراوان
سورة ( النَّاس عنِ والْعافینَگران دارند: ید يلت عفو و گذشت در مقابل خطاهایبر فض

  »گذرندیدرم مردم يخطا ازـ ن یمتقـ و «؛ )134ۀ یآ، آل عمران
 غَفُـور  اللَّه و لَکم اللَّه یغْفرَ أَنْ تُحبونَ ال أَ لْیصفَحوا و ولْیعفُوافرماید: در آیه دیگر می
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حیمر )ـ دارینمـ  دوسـت  ایآ بپوشند چشم و کنند عفو دیبا آنها«؛ )22ۀیآ، سورة نور  دی
  »است. مهربان و آمرزنده خداوند و! ببخشد؟ را شما خداوند

کم بِخَیرِ خَالئقِ الدنْیا و اآلخرَةِ الْعفْو عمنْ أَال أُخْبِرُ«د: یفرمامی اسالم یامبر گرامیپ
خ یشـ ( »ظَلَمک و تَصلُ منْ قَطَعک و اإلِحسانُ إِلَی منْ أَساء إِلَیک و إِعطَـاء مـنْ حرَمـک   

م: یتـان بگـو  یا و آخرت را براین خالئق دنیا بهتریآ«؛ )107ص، 2جی، اصول کافی، نیکل
 یبه کس یکیکه با تو قطع رابطه کرد و ن یوند با کسیبه تو ظلم کرد و پ که یعفو از کس

  »که تو را محروم کرد. یکرد و بخشش به کس يکه به تو بد
گران دارند و از یبا د یکین رفتار نیچن ینیم امام خمینیبمی ن اساس است کهیبر ا

  ند:یفرمایم نیچن يشان در موردیدارند. ا يز بهرة وافریلت عفو و گذشت نیفض
اند، عفو نمودم من همه افرادى را که از من غیبت کرده یا به من اهانت نموده

، 6ج 1378. (امـام خمینـی،   کـنم و از خداى تعالى براى همه طلب عفـو مـى  
  )264ص

  عدالت يمبنا بر تعاملـ  3
به طور ها م انسانیشود که بدانمی گران آن گاه روشنیت عدالت در تعامل با دیاهم

 ین خـود گـاه  یـ گـران دارنـد. ا  ینسبت به د یطلب يل به منافع خود و برتریتما یعیطب
رد. حاکمان جامعه که یگمی ز در بریابد و افراد خانواده و اقوام و دوستان را نیمی توسعه

رند. یگمی الت قرارین تمایشتر در معرض ایب، ردیگمی ر دستشان قراریقدرت و ثروت ز
زمامداران به طور خاص فرض است که عدالت  يطور عام و براهمه به  ين رو برایاز ا

  و انصاف را بر همۀ تعامالت خود حاکم کنند.
ن موضوع یار به ایجامعه بس يدر طول مبارزات و پس از بدست گرفتن رهبر امام

ز مـورد غفلـت قـرار    ین نیبود که در برخورد با مجرم یین توجه تا جایتوجه داشتند. ا
  دهند:می ن مسألۀ مهم توجهیهمگان را بد یامیپ شان دریرد. اینگ
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هـر کـه    ــ   کنم که با زندانیانها و زندانبانها حکم مىبه تمام اعضاى کمیته
به طور انسانیت و اسالمیت رفتار کنند و از آزار و مضـیقه و رفتـار    ـ  باشد

خشن و گفتار ناهنجار خوددارى کنند که در اسالم و حکومت عدل اسالمى 
ور ممنوع و محکوم اسـت و بـه بسـتگان زنـدانیان در روز معینـى بـا       این ام

  مقررات، اجازه مالقات دهند.
کنم، کسى حق ندارد به منزل مردم حملـه کنـد و   کراراً گفتم و باز تکرار مى

وارد منزل آنان شود و اگر اطالع پیدا شد که مجرمى در منزلى است مراقبت 
اطالع دهند که با مـوازین او را دسـتگیر    از فرار او کنند و به مقامات مسئول

مندان به نهضت باید از این گونه اعمال اجتناب کنند. مردم باید نمایند. عالقه
  )264ص، 6ج، 1378(امام خمینی،  روى موازین شرعیه عمل نمایند.

  گرددمی باز يدار حکومت رةیس به چه آن: سوم گفتار

  نیمسلم المال تیبه ب توجهـ  1
مسـامحه در   یبرخورد بی، ر در حکومت اسالمیول روشن و خدشه ناپذاز اص یکی
که به اشـعث بـن    يدر نامه این است. امام علیت المال مسلمیع و استفاده از بیتوز

ـ  یـ حاکم در مـورد ب  یجان اصل کلیآذربا یس والیق إِنَّ « سـد: ینومـی  نیت المـال را چن
ی عف لَکنَّه ۀٍ وملَک بِطُع لَک لَیسمانَۀٌ.عک أَملَّ .. نُقج زَّ وع الِ اللَّهنْ مالٌ میک می یدف و

ت یبرا يهمانا عمل تو طعمه ا«؛ )5نامۀ ، نهج البالغه( »و أَنْت منْ خُزَّانه حتَّی تُسلِّمه إِلَی
عز و جل است.  ياز مال خدا ی.. و در دست تو مال.به گردن توست یبلکه امانت، ستین

  .»يتا به من بسپار یخزانه دار آنو تو 
کـرده   يت المال دسـت انـداز  یاز کارگزاران خود که در ب یکین در نامه به یهم چن

 ء الْقَومِ أَموالَهم فَإِنَّک إِنْ لَم تَفْعلْ ثُـم أَمکنَنـی  هؤُال فَاتَّقِ اللَّه و اردد إِلَی« سد:ینو، میبود
  دخَـلَ أَحـداً إِال  ضْرِبنَّک بِسیفی الَّذي ما ضَـرَبت بِـه  ک و ألَإِلَی اللَّه فی عذرنَّاللَّه منْک ألُ
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ن یپس از خدا بترس و اموال آنان را باز گردان. و اگر چن«؛ )41نامۀ ، نهج البالغه( »النَّار
ش یپفر خواهم داد تا عذر من یتو را ک، ابمیو خدا مرا فرصت دهد تا بر تو دست  ینکن

  »زنم که به هر کس زدم وارد دوزخ شد.می تو را يریخدا باشد و با شمش
 ردیـ گمـی  ازات به خواص مورد سرزنش و انتقاد قراریندادن امت يکه برا یو هنگام

ه ما سـمرَ   أَطُور بِه و اللَّه الأَ تَأْمرُونِّی أَنْ أَطْلُب النَّصرَ بِالْجورِ فیمنْ ولِّیت علَی« د:یفرمامی
ـ  الُ ما الْمإِنَّم و فَکیف مینَهب یتوی لَسالُ لکانَ الْم ماً لَونَج اءمی السف منَج ا أَمم یرٌ ومالُ س

ت دارمیـ ه والکـ که بر آن  ید به کسانیخواهمی ا از منیآ«؛ )126خ، نهج البالغه( »اللَّه ،
 نـد و سـتارگان طلـوع و غـروب    یآمی ا تا شب و روزام ستم کنم؟ به خد يروزیپ يبرا
، کردممی میتقسها ن آنیب يمساو، خودم بود ين نخواهم کرد. اگر مال برایچن، کنندمی

  »تا چه رسد که اموال خداست.
نموده و در مـوارد   يرویره و روش پین سیاز هم ینیبه عنوان رهبر د ینیامام خم

 دیـ حم دیسـ  يآقا به شان در نامهیش گذاشتند. ایرا به نما ینید يگوناگون سبک رهبر
 دهند:می ن پاسخیچن هیاعالم نشر يبرا یمال کمک به پاسخ در یروحان

  بسمه تعالى
دانید که من از خودم یک فلس هـم  بد مى ان شاء اللَّه تعالى موفق باشید. ال

ندارم، و آنچه در دست من است از بیت المال است؛ و روى مـوازین بایـد   
شود. در این طبع [و] نشرها من اثرى که خیلى مورد رضـایت باشـد    صرف

، 1378خمینـی،   امـام ( دانم هست؟ لهذا از آقایان تمنا دارم احتیاط کنند.نمى
  )61ص، 3ج

  کانینزد ای خود يبرا یخواه ازیامت از زیپرهـ  2

 يریخود و جلـوگ  ياز نخواستن برایامت ینید يروشن زمامدارهاي از شاخص یکی
ـ یبمی کان و خواص است. لذایت المال توسط نزدیل بیف و میز حا بـه   م کـه امـام  ین

همـۀ   يگـاه خـود را بـه رو   یت و جایـ ت تمام راه هر نوع سـوء اسـتفاده از موقع  یقاطع
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بـه نخسـت    ينخست انقالب در نامه ا يشان در روزهایبندد. امی انیمنسوبان و اطراف
شان یکنند. متن نامۀ امی در امور کشور منعر وقت از هرگونه دخالت منسوبان خود یوز
  ن است:یچن

  جناب آقاى نخست وزیر
ها و ادارات دولتى اخطار نمایید کسانى کـه از  الزم است به جمیع وزارتخانه

منسوبین و یا اقرباى این جانب هستند و براى توصیه اشخاص و یا نصب و 
جه به آنان ترتیـب  کنند، به هیچ وعزل اشخاص به مراکز مربوطه مراجعه مى

اثر ندهند. منسوبین و نزدیکان مطلقـاً حـق دخالـت در ایـن گونـه امـور را       
  )365ص، 6ج، 1378(امام خمینی،  ندارند. و السالم.

  جامعه محروم طبقۀ به ژهیو توجهـ  3
چـه  یو باز یبلکه آن را تنها سـرگرم ، ستیقائل ن یا اصالتیدن يبرای، نید ینیجهان ب

 یات واقعـ یـ ورود بـه ح  يالزم براهاي یکسب کماالت و آمادگ ي) برا20، دیحدي (ا
نـدارد.   ییا جایدن يبهره مندی، نید ين رو در مالك ارزش گذاریکند. از همی میمعرف

امـا  ، کنـد مـی  ریـ آن را تحق، دیگومی ا سخنیم آن گاه که از ارزش و اعتبار دنیقرآن کر
، دیگومی سخنـ عم از مؤمن و کافر اها ـ  ش همۀ انسانیآزما يبرا یاز سنت اله یوقت

 واحدةً أُمۀً النَّاس یکونَ أَنْ ال لَو و: شمردمی مؤمن الزم يا را برایسر و کار داشتن با دن
ب لبیوتهِم و یظْهرُونَ* علَیها معارِج و فضَّۀٍ منْ سقُفاً لبیوتهِم بِالرَّحمنِ یکفُرُ لمنْ لَجعلْنا  وابـاً أَ

رُراً ولَیها سیتَّکؤُنَ* ع خْرُفاً وز ک کلُّ إِنْ وا ذللَم تاعیاةِ منْیا الْحالد رَةُ واآلخ  نْـدـک  عبر 
  )35ـ  34ـ  33، زخرف( ،للْمتَّقینَ

) کنند اتفاق شرك و کفر بر همه و( شوند امت کی همه مردم که نبود آن میب اگر و«
 از ییهـا سقف شانیهاخانه يبرا ورزندیم کفر رحمان يخدا به که یکسان يبرا همانا
ـ ن و ییدرهـا  شـان یهاخانه يبرا روند. و باال آن بر که ییهانردبان و، میساختیم نقره  زی
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 يبرخـوردار  جز نهایا همه اما، را نیزر و وریز زین و .کنند هیتک آنها بر که ییهاتختش
  ».است زکارانیپره آن از تو روردگارپ نزد در آخرت و، ستین ایدن یزندگ

رند و یگمی خود در نظر يا را در مالك ارزش گذاریدن، نیاز مؤمن ین حال برخیبا ا
و اجحاف  ییاعتنا ین نکته موجب بیکنند. امی ر دو گونه رفتاریو فق یدر مواجهه با غن

 ه) نشـان ر( ره و سـخنان امـام  یبـه سـ   یشود. نگـاه می ن جامعهیازمندان و محرومیبه ن
، ن معروفنـد یف که در عرف بـه طبقـۀ کـوخ نشـ    یشان به طبقۀ محروم و ضعیدهد امی
دانسـتند.  می نیو مستضعفها نین انقالب را انقالب کوخ نشیداشتند و ا یت خاصیعنا

هم و غم  دهد اماممی نشان یشان به خوبیا يامهایانات و پیگذرا به مجموعه ب ینگاه
ز یـ فان جامعه گذاشته و بـه همگـان ن  ین و ضعیه محرومخدمت و کمک ب يخود را برا

ـ  یانـات ا یف جامعـه داشـتند. در ب  یسفارش مؤکد به کمک به طبقات ضـع  ش از یشـان ب
ن بکـار رفتـه اسـت.    یک به هشتاد بار واژة محرومین و نزدیچهارصد بار واژة مستضعف

منزل محقر  فان بود.یک شدن به ضعینزد یز نوعیشان نیۀ خود ایرایپ یساده و ب یزندگ
، بود ین المللیو ب یفات که سالها مرکز تحوالت مهم ملیاز هر نوع تشر یۀ خالینیو حس

  ن نکته است.یشاهد صدق هم

   ازمندانین با واسطه یب ارتباطـ  4
، ن صورتیآن هاست. در ا يازهایخدمت به مردم و رفع ن، حاکمان يفلسفۀ وجود

شان روشن است. ارتباط یدن درد دل هایواسطۀ حاکم با مردم و شن یضرورت ارتباط ب
ـ  ، نین طرفیب یجاد علقۀ روحیدر جلب اعتماد آنها و ا، م حاکم با مردمیمستق  ینقـش ب

ک با توده و یواسطه و نزد یارتباط ب امام يشاخص رهبرهاي یژگیدارد. از و یلیبد
ار بـا اقشـ   یو جمعـ  يفـرد  يدارهایشان از شروع مبارزات دیعموم مردم بوده است. ا

افـت و پـس از   یشـان ادامـه   یا يدارهایـ ز برنامـۀ د ید نیمختلف داشتند و در دوران تبع
 يدارهایـ سن و کثرت اشتغاالت برنامه د یرغم کهولت و فزونیز علین یانقالب اسالم
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با مردم رفتار متواضعانه و  ش داشتند. رفتار امامیعمر خو ين روزهایرا تا آخر یمردم
ـ بـود و در اوج علـم و معرفـت و معنو    یتکبر و بدون فخـر فروشـ   یب ت یـ ت و موقعی

ـ دانسـت. ا مـی  از مردم و نه برتر از آنان یکیخود را مانند  یاجتماع ره و روش ین سـ ی
  ن است.یراه رهبران راست یدرستهاي و از نشانه یاله يایامبران و اولیپ

  يریگ جهینت

 یتنهـا در صـورت   نـدارد و  یت ذاتیطره بر مردم مطلوبیو س یحکمران ینیاز منظر د
و خدمت بـه بنـدگان خداونـد     یالههاي تیانجام مسئول يبرا یارزشمند است که راه

سـته  یط و صـفات شا یدهد که حاکم آراسته بـه شـرا  می رخ یز هنگامین مهم نیباشد. ا
در  يخداوند باشد. حکومت و زمامدار يو متصف به اخالق و رفتار مورد رضا ینفسان

ت یـ ادشـده حاکم هـاي ی شود و در صـورت فقـدان خصـلت   می فین تعرین چنین اید
  دهد.می ت خود را از دستیمشروع
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  منابع فهرست

  میکر قرآن
  البالغه نهج .1
  1386، سوم چاپ، إسراء نشر، ستیز طیمح و اسالم، عبداهللا، یآمل يجواد .2
، ینـ یخمو نشر آثار امام  میمؤسسۀ تنظ نشر، ثیحد چهلشرح ، اهللا روح، ینیخم .3

  همن و ستیب چاپ
 امـام  آثـار  نشـر  و میتنظ مؤسسۀ نشر ، 1378 ،ینیخم امام فۀیصحخمینی، روح اهللا،  .4

  ینیخم
  ق1385، نجف، ۀیدریالح االنوار، المکتبۀ مشکاة، حسن بن یعل ابوالفضل، یطبرس .5
  قم، نیمدرس جامعۀ نشر، القرآن ریتفس یف زانیالم، نیحس محمد، ییطباطبا .6
  1365، ۀیماإلسال الکتب دار، یکاف اصول، ینیکل .7
، یاسـالم  ارشـاد  و فرهنگ وزارت نشر، لبالغها نهج مستدرك، باقر محمد، يمحمود .8

  1385، اول چاپ
، صـدرا  نشـر ، 16ج، آثار مجموعه ضمن در، البالغه نهج در يریس، یمرتض، يمطهر .9

  1389، دهم چاپ
، صـدرا  نشـر ، 16ج، آثار مجموعه ضمن در، ينبو رةیدر س يریس، یمرتض، يمطهر .10

 .دهم چاپ





  
  
  
  
  

  عوامل فهم قرآن در ینیمستندات آراء امام خم
                                    25ا ین یعیاحمد شف

  26یلیه خلیرق

قـت  یحق. بشر استۀ سعادت همۀ ت و نسخیم کتاب هدایقرآن کرچکیده: 
ـ  یزال علوم الهیاست که از منبع ال  يقرآن بسان نور رد تـا  یـ گیسرچشمه م

م نـور  یقرار گرفتن در معرض تابش مستق یول. وشن کندان را ریآدم یزندگ
بزرگان عرفـان و  . قرآن، مستلزم شناخت عوامل فهم و فراهم کردن آن است

عوامـل فهـم    یمعرّف یق قرآن، در پیبهره بردن از حقا يبرا یحکمت اسالم
ـ آ يظـاهر  یاند تا بتوان از حد و مرز فهم معانم برآمدهیقرآن کر ات قـرآن  ی
  . افتیآن هم دست  یباطن یه و به معانفراتر رفت
است که در آثار متعدد خود عوامل فهـم   ینین عارفان، امام خمیاۀ از جمل

ان کنـد  یـ اسـت کـه ب   یپژوهش حاضر به دنبال پاسـخ . اندقرآن را برشمرده
                                                   

ارشد  ی. کارشناس2ه قم؛ ی. سطح چهار حوزه علم1: یمدارك علم يپژوهشگر و مدرس حوزه و دانشگاه؛ دارا. 1
(اندیشه معاصـر مسـلمین) از    ي. دکترا3ت مدرس دانشگاه قم؛ ی(اسالم و غرب) از ترب یقیفلسفه و کالم تطب

  قوق مقارن دانشگاه عدالت تهران.فقه و ح ي. فوق دکترا4ه؛ یالعالم یالمصطف
)ahmadshafiai@yahoo.com(   

  )r.khalili@whc.ir( حوزه فدك همدان. 3. دانش آموخته سطح 26

mailto:ahmadshafiai@yahoo.com
mailto:r.khalili@whc.ir
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باشـد؟  یبه چه صورت م ینیدگاه امام خمیمستندات عوامل فهم قرآن از د
چـون:   ین مسأله پرداختـه و عـوامل  یان ایبه ب یلیو تحل یفیتوصة ویکه با ش

ـ قرآن و توجه به روا يهام، فهم اسلوبیق، تفهیطهارت، تدبر، تطب  يهـا تی
  . دانندیرا از عوامل مؤثر در فهم قرآن م يریتفس

، عوامل فهم قرآن، مسـتندات عوامـل   ینیامام خم يریآراء تفسها: کلید واژه
  فهم قرآن.

  مقدمه  

گاه کهنه نخواهد شـد و هـر انـدازه کـه از زمـان نـزولش       چیت که هاس یقرآن کتاب
ـ  يهایتر به اسرار و شگفتشیبگذرد، ب ـ  یآن پ رسـول  ة ن معجـز یتـر بـزرگ . میبـر یم

 یواقعـ  یبختـ که خـوش  ياستوار يهاراه يها را به سوکه انسان يو تنها اثر خدا
مان ی، اهل ايبرکت معنور و یپرخۀ ن سرچشمیکند؛ ایت میآنان در آن نهفته است، هدا

. دهـد یف مـ ین را تـأل یدار کرده و قلوب مـؤمن یکه قرار دارند، پا يو تقوا را در مقصد
م یخـواه  يو سعادت ابد یین است که با تمسک به آن، به روشنایمحکم و مت یسمانیر

  د.یرس
ـ دائماً و به طور مؤکّد بر اسـتفاده از ا  ینیحضرت امام خم  یم الهـ یعظـ ة ن سـفر ی

ن کـالم را  ینظر که معتقدند ااز افراد صاحب یشان برخالف نظر برخیا. کندیم هیتوص
ده اسـت کـه   یـ ن عقیخواص قابل استفاده است، بر ا يفهمند و تنها براینم يمردم عاد

ن کتاب یرا ایآن دقّت و تدبر کنند، ز ید قرآن را بخوانند و در معانیآحاد مردم با یتمام
  . بردیخود از آن بهره مة در حد درك و اندازهمه نازل شده و هرکس  يبرا

ۀ هم ياست که انداخته شده است برا ياک سفرهیقرآن «اند: فرموده یانیشان در بیا
دارد که هم زبان عامه است و هـم زبـان فالسـفه و هـم زبـان       یک زبانی یعنیطبقات؛ 
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، ینـ یخم(امـام  . »است و هم زبان اهل معرفت به حسب واقع اسـت  یاصطالح یعرفان
  ) 408ـ  409 /20 ج: 1378
است  ياک سفرهیقرآن « : اندادآور شدهین معنا را یز ایحمد نة ر سوریشان در تفسیا

 که خدا پهن کرده براي همۀ بشر، یک سفرة پهنی است که هر کس به اندازة اشتهایش از آن
  ) 170: 1375 ،ینی(امام خم. »اشتها شودیض نباشد که بیاگر مر ،تواند استفاده کندیم

  ن پژوهش مطرح است که شامل: یدر ا ییهاسؤال
  ست؟ یچ ینیدگاه امام خمیعوامل مؤثر در فهم قرآن از د. 1
  باشد؟ ین عوامل چه میمستندات ا. 2

ن دارد یهزار و چند صد ساله است، گواه بر ا ياسابقه يکه دارا يریتفس يهاتالش
در رابطه بـا  . خ تفکّر مسلمانان جهان داردیتار در یطوالن يانهیشیفهم قرآن پۀ که مسأل

شمندان یاز اند یر درآمده است و برخیتحرۀ به رشت يفهم قرآن، مقاالت محدودۀ مسأل
ل یاز قب یمقاالت. اندپرداخته ینیدگاه امام خمیعوامل و موانع فهم قرآن از د یبه بررس

ۀ و مقال يم کالنتریابراهۀ شتنو» ینیح قرآن از منظر امام خمیامکان و موانع فهم صح«
هـا بـه صـورت    ، که در آنيتجر یمحمدعلۀ نوشت» ینیدگاه امام خمیفهم قرآن از د«

  . اندپرداخته خالصه و در حد چند خط به ذکر مستندات آراء امام راحل
در رابطه با فهم قرآن بـوده و   ینیل آراء امام خمیتکم يرو در راستاشیپژوهش پ

ات یـ ات و روایـ عوامل مؤثّر در فهم قـرآن و ذکـر مسـتندات آن از آ    درصدد برشمردن
  باشد.یم

  میمفاه

ن جهت در یبه هم. باشدیم يم آن ضروریبا مفاه یی، آشنایقیقبل از انجام هر تحق
عبـارات بـه کـار رفتـه در آن پرداختـه       یو اصـطالح  يلغو ین پژوهش ابتدا به معانیا
  شود.یم
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  مستند
لغت سند را به  يهاباشد که در کتابیم» سند«ة و از ماد» دمستن«جمع » مستندات«

ا، یـ نیمـ یگاه، آنچه بدان اسـتناد کننـد (رح  هیه کردن، اعتماد کردن، و مستند را به تکیتک
اند ل و حجت معنا کردهی) و دل635: 1378ن، ی؛ مع 1/968: 1389م، ی؛ ابراه 304: 1393

گونه معنا شـده اسـت:   نید هم مستند ایمع یدر فرهنگ فارس. )304: 1386(آذرنوش، 
است؛  یآن واقع يکه رخدادها یلمیف یژگیو. 2بر سند؛  یل و مدرك؛ مبتنیدل يدارا .1
  . )811: 1388د، ینان (عمیمورد اطم. 4همراه با سند و مدرك؛ ۀ ا نوشتیگفته . 3

توسط توان یکه م يمورد اعتمادۀ ا نوشتیهر گفته  يمستند در اصطالح هم به معنا
 . باشدی)، م1372، يم (جعفریادعا را ثابت کن یآن درست

  آراء
ـ باشد یم يآراء جمع رأ ده، عقـل و خـرَد   یـ شناسـان، عق آن از نظـر لغـت   یکه معن

(بر اساس قـرآن و   یبر قضاوت شخص یم مبتنیشنهاد، تصمی)، پ1/689: 1389م، ی(ابراه
ـ ن یمـ یده دارد (رحیعق) و آنچه که انسان به آن 222: 1386سنّت) (آذرنوش،  : 1393ا، ی

  ) است.475
ـ    ة دیـ در اصطالح همان فکـر و نظـر و عق   يرأ یشـخص در مـورد موضـوع خاص 

  . ) است4/47: 1382، رة المعارفیمؤسسه دا(
مسـتندات و آراء،  ۀ دو کلمـ  يذکر شده بـرا  یو اصطالح يف لغویبا توجه به تعار

د، و ینظرات و عقا يآوروهش، جمعن پژیتوان گفت که منظور از مستندات آراء در ایم
ات است که در رابطه با موضوع مورد بحث بوده یات و رواین نظرات بر آیارائه نمودن ا

  . گرددید مطلب مورد نظر مییو سبب تأ
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  عوامل فهم
 يکار کردن، عمل کردن، کـار  يبوده و به معنا» ع م ل«ة از ماد» عامل«عوامل جمع 
ز ی) و عامل ن461: 1386؛ آذرنوش،  1/1040: 1393ا، ین یمیباشد (رحیرا انجام دادن م

کـه  نیـ گر اثـر بگـذارد، مثـل ا   یز دیکه در چ يزی، کارگزار، هر چيکارة کنند يبه معنا
م، ید از عوامل رفـاه اسـت (ابـراه   یتول یفراوان» کثره االنتاج من عوامل الرّخاء«ند یگویم

1389 :2/1346.(  
ـ انـد (فراه کـرده  معنـا  تعقّل ای شناختن به را »ف ه م«ون ین لغویچنهم : 1410، يدی

 اندآن را شناختن با قلب معنا کرده یبرخ و »عقلته ای عرفته« یعنی »ءیالش فهمت«. )4/61
ـ  یو معادل فارس )12/460: 1414(ابن منظور،  : 1412، ی(قرشـ  نـد یگویآن را دانستن م

5/205.(  
ت یـ کـه رعا  يعوامل فهم، امـور  توان گفت که منظور ازیاز مطالعات انجام شده م

  ).17: 1378گردد (صدر، یتر مها سبب فهم بهتر و کاملآن

  فهم قرآن
اسـت و هـر کـس بـه حـد       ذوبطونق و یعم یم کتابید توجه داشت که قرآن کریبا
ـ ن ائمه. مند شودتواند از آن بهرهیخود م يت وجودیظرف ـ آز ی قـرآن را  ۀ مـ یکر اتی
فرمودند و یم یمعن ظاهر قرآنطبق  یبرخ يکردند؛ براینم یکسان معنیافراد ۀ هم يبرا
: 1378، ي(جواد به تحمل آن افراد داشت ین بستگیآن؛ و ا باطنبر اساس  یبرخ يبرا

است که سـبب درك و   يت اموریمنظور از عوامل فهم قرآن، فراهم کردن و رعا. )374
 يشـده و راه رشـد و تکامـل معنـو     یات الهیح از ظاهر الفاظ آیاستنباط درست و صح

  کند.یانسان را باز م
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   و مستندات آن ینیقرآن از منظر امام خمفهم عوامل 

  طهارت
گشـتن از هـر   شدن و پاك ی، خالنظافت و نزاهت ،یزگیپاک، یپاک يطهارت به معنا

ـ  یها و کثافات ظاهر و باطن آدمیاست که موجب ناپاک يزیچ (ابـن   اسـت؛ گـردد،  یم
ـ  ،يو اسـترآباد  4/504: 1412، یو قرش 4/504: 1414منظور،  ، یو اصـفهان  1/73تـا:  یب

1412 :1/307( .  
کـه   طـور همـان . است یباشد، طهارت باطنیکه عامل فهم قرآن م یمنظور از طهارت

به معـارف و   فتنایدست  ات قرآن دست زد،یتوان به ظاهر آیبدون طهارت و وضو نم
 يویـ و دن يشان آلوده به گناهان و تعلّقات مادیهاکه قلب يافراد يز براین ق قرآنیحقا

ـ ا. سـت یممکن ن ،دهیمان و عرفان به طهارت نرسیو با نور ا است ات یـ ن مطلـب در آ ی
 * إِنَّه لَقُرْآنٌ کرِیمآمده است: واقعه ة در سورجا که د قرار گرفته آنیمورد تأک قرآن هم

  ) 79ـ  77(واقعه:   الْمطَهرُونَسه إِاللَا یم * فی کتَابٍ مکنُونٍ
ظـاهر   ، مـس »مـس «منظـور از  «انـد:  آورده ییه طباطبامرحوم عالمه، ین آیال یدر ذ

، علـم بـه قـرآن    »مـس «ة واژ يقرآن اسـت معنـا   مراد مس کهنیاۀ نیست، بلکه به قرین
هـا را از أرجـاس   اراده شدند که خداوند نفـوس آن  یز کسانین »مطهرون«باشد و از یم

کـه قلـوب    یکسان یعنی ،نیفراتر از ا ییمعنا یا حتّیگناه پاك کرد و  یو آلودگ یمعاص
ـ از تطه ين معنـا یپاك گشته است و ا حضرت حقّ ریقات غها از تعلّآن  بـا مناسـب   ،ری

. »انـد گفتـه  یعلم است نه طهـارت از حـدث و خبـث کـه برخـ     ۀ به واسط مس يمعنا
 )19/137تا، ی، بیی(طباطبا

: آوردیباره مـ نیداند و در ایمرا شامل طهارت ظاهر و باطن ه یطهارت در آ امام 
د قلـب را از  یـ ه بهره بردارد، بایو از مواعظ اله را بفهمدکه بخواهد معارف قرآن  یکس«
ر است، از دل براندازد؛ یرا، که اشتغال به غ هیقلب یر کند و لوث معاصین أرجاس تطهیا
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فـی کتَـابٍ    * نٌ کـرِیم إِنَّـه لَقُـرْآ  : یقال تعـال . ستین اسرار نیر محرم ارمطهیرا که غیز
 ن کتـاب و مـس  یـ چنانچه از ظاهر ا) 79ـ  77(واقعه:   الْمطَهرُونَسه إِاللَا یم * مکنُونٍ

فاً، از معارف و مـواعظ  یعاً و تکلیممنوع است تشر يرمطهر ظاهریدر عالم ظاهره، غ آن
ه یـ ویعلّقـات دن که قلبش متلـوث بـه أرجـاس ت    یآن و باطن و سرّ آن ممنوع است کس

ـ یـ ه مـواعظ و عقا یه از انوار صورمان عامیو ا ارمؤمن به حسب تقویغ. است آن ۀ د حقّ
خـاص و   يگـر تقـوا، کـه تقـوا    یو مؤمن به حسب مراتـب د  یقرمتّیمحروم است؛ و غ

، ینـ ی(خم. »گـر مراتـب آن محـروم اسـت    یاز د ،الخواص اسـت الخاص و أخصخاص
1370 :202(  
  : دینماید مین نکته تأکیز بر این سحرال ءعاشرح دشان در کتاب یا 

ء باألشـعۀ الروحانیـۀ، و   و انت اذا کنت ذا قلب منور باألنوار االلهیۀ و ذا روح مستضـی 
اضاء زیت قلبک و لو لم تمسسه نار التعالیم الخارجیۀ، و کنت مستکفیاً بالنور الباطنی الذي 

 رط الطهارة الالزمۀ فی مـس الکتـاب  الکتاب االلهی، بش یسعی بین یدیک النکشف لک سرّ
 يهـا پرتـو گرفتـه از شـعاع    یو روحـ  ییروشن به انوار خدا یقلب يتو اگر دارا ،االلهی
و از نـور  . روشن شـده باشـد   یم خارجیاز تعال يریگو قلبت بدون بهره یباش یروحان

رط ، به شیقت کتاب الهیسرّ و حق یمند باشش تو در حرکت است بهرهیشاپیکه پ یباطن
ـ ی: خمر.ك(. تو کشف گـردد  يق قرآن، برایحقا داشتن طهارت الزم در مس : 1381، ین

   )56ـ  57
 یافت ولیتوان دست یالفاظ قرآن میۀ اول یتنها به معان ين، با طهارت ظاهریبنا برا 

ـ  یدرك معارف بلند کتاب خدا تنها با داشتن طهارت بـاطن  . ر اسـت یپـذ امکـان  یو قلب
توان به ظاهر قـرآن دسـت   یچون غسل و وضو نم يطهارت ظاهر گونه که بدونهمان

  سالم و با طهارت دارد. یاز به قلبیق قرآن، نیعم يزد، فهم محتوا
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  تدبر 
ر ة مادل«أت آن یو ه» د ب ر«تدبپشت، پشت  یدر لغت به معن» د ب ر«. است» تفع

فراهم شدن، به  يکار یپ شه ازی، به اندي) و تدبر به معنا11/251تا: ی، بيدیسر هم، (زب
ـ را در يزیـ قـت چ یشه کـردن و حق یستن، اندینگر يزیچ يقت ژرفایحق افتن (همـان:  ی

ات قـرآن و عبـور از الفـاظ آن و    یـ تالوت آ یعنی، یتدبر در اصطالح قرآن. ) است392
کـه   يآن؛ به طور يرها و رهنمودهایها، انذارها، تبشها، درسامیدن به عمق معنا، پیرس

ـ ؛ در آات القرآن و اعتَبروا به فَإنّه ابلَغُ العبـر یتدبروا آ«د: یفرمایم یحضرت عل ات ی
. »هاسـت ن عبـرت ید چرا که در قرآن رساتریریآن عبرت گۀ لید و به وسیقرآن تدبر کن

  )  318: 1410، يآمدیمی(تم
چرا که خداوند متعال حـروف  . ر آن استیرش تدبیتوان گفت که تدبر قرآن، پذیم

ن مـتکلّم،  یکند و مخاطبِ ایر میگر تدبیکدیو کلمات و عبارات و جمالت را در کنار 
نش یـ د تدبر کند و مقصـود و منظـور خداونـد را از چ   یبا یعنیر او را بفهمد، ید تدبیبا

  ها بفهمد.ات و سورهیواژگان، آ
د است یو کالم اهللا مج یوحۀ نیانسان با گنجۀ ل در تعامل و مواجهیبدیب یتدبر اصل

 ،ن است کهیر ادبشان از تیمراد ا. اندان کردهیب جزء عوامل فهمآن را  که حضرت امام
 هـدف مقصد و مقصود باشـد و چـون    يجووف در جستیات شریاز آ يشخص قار

مراتـب  ۀ ل سالمت و خـروج از همـ  یت به سبید، هدایفرمایکه خود م يقرآن، به طور
، یات الهیر در آدبد با تیبا انسانم است، یمستقق یت به طریظلمات به عالم نور و هدا
مراتـب   یه است، تا منتهـ یملک يبه قوا مربوطپست آن، که ۀ مراتب سالمت را از مرتب

وارد شده کـه حـق را    تیکه از اهل ب يریبا تفسـ م است یقت قلب سلیآن، که حق
  . به دست آورد ـ ر حق در آن نباشدیکه غ یمالقات کند در صورت

ـ   یو ملکوت یملک يقرآن، سالمت قوا يقارة شدقت گمیدر حق ـ ه اباشد کـه البتّ ن ی
ـ . ر استخراج شـود دبد با تیاست و با موجود یآسمان ن کتابیشده در اگم  يقـوا  یوقت
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ق سالمت را به دست آورد و آن را به یطر انسانو  ودسالم ش یطانیف شاز تصرّ یانسان
ـ  ی، از ظلمتسالمت که حاصل شودۀ ، در هر مرتبنددکار ب نـور   ابـد و قهـراً  یینجات م

، نـور  پـاك شـود  انواع ظلمـات   یتمامکه اگر از نیکند تا ایم یدر آن تجلّ یساطع اله
ق رب ین مقام، طریت که در ایم انسانیق مستقیو او را به طر کرده یمطلق در قلبش تجلّ

ـ صراط م یعل یانَّ رب: کندیت میاست، هدا مٍیقتَس  روردگـار مـن بـر صـراط     قطعـاً پ
  )56(هود: . »م استیمستق

ار شده اسـت؛  ین از آن دعوت بسیف و تحسیو تعر ،رتفکّتدبر و م به یدر قرآن کر
الذِّکرَ لتُبینَ للنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَیهِم ولَعلَّهـم   وأَنزَلْنَا إِلَیکم: یخوانیاز قرآن م یاتیدر آمثال 

مردم نـازل شـده    يم تا آنچه به سوین ذکر (قرآن) را بر تو نازل کردیما او  ؛یتَفَکرُونَ
مـه، مـدح   یکریـۀ  ن آیدر ا) 44(نحل: . »شه کنندید اندی، شاین کنییها تبآن ياست، برا

ۀ مـ یعظۀ فیو صـح  یت انزال کتـاب بـزرگ آسـمان   یرا غایاز تفکّر شده است؛ ز یبزرگ
  ر قرار داده است.احتمال تفکّ ،را ینوران
 يها را بـرا ن داستانیا ونَکّرُفَتَی ملّهعلَ صصقَالْ صِصاقْفَآمده است:  يگریدۀ یر آد

د کـه،  یـ آیه برمین آی) از ا176(اعراف: . »دار شوندیشند و بیندید بیها بازگو کن شاآن
ۀ جـ یات آن، مقصـود و نت یـ و در قصـص و حکا  یف کتاب الهیات شرید در آیانسان با

دن بـه سـالمت   یبه دست آورد و چون سـعادت، رسـ  را  ـ  عادت استکه سـ ت  یانسان
سـالمت و  سـبل  ف، ید از قـرآن شـر  یم است، انسان بایق مستقیمطلق و عالم نور و طر
دا کند یپرا  هدف، يو چون شخص قار... م را طلب کندیق مستقیمعدن نور مطلق و طر

و گشوده، و ابواب رحمت ا يف برایقرآن شر فهمراه  ،شود به آن آگاه یابیدستدر و 
  )204ـ  205: 1370، ینی: خمر.ك(. گرددیم بازحق بر او 

: 1372، ینی: خمر.ك(. دانندیعامل فهم قرآن را تفکّر و تدبر مة اعظم و عمد امام
ان یخدا را تدبر دانسته و ب ين گام در مجاهده با نفس و حرکت به سویشان اولی) ا499

را ـ هر چند کم باشد ـ  ودخقت واز  يهر شب و روز مقدار د دریکنند که انسان بایم
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ش و یا آورده و تمـام اسـباب آسـا   یـ ن دنیاو که او را در ا يا موالیکه آنیفکر کند در ا
ـ به او عنا. حه..یصح يش فراهم کرده و بدن سالم و قوایرا برا یراحت ن یـ ت کـرده و ا ی

ها اء فرستاده و کتابیمه انبن هیهم ا یهمه بسط بساط نعمت و رحمت کرده و از طرف
خمینـی،  : ر.كسـت؟ ( یالملـوك چ مالـک  ين مـوال یما در مقابل اۀ فیوظ. نازل کرده و..

1372 ،6 (  
 ياجهیکه انسان از قفل و بندها رها نشود، تدبر در قرآن نت یشان معتقد است مادامیا

انسـان   هـا از وجـود  ر باطن است که موجب باز شدن قفـل ین، تطهینخواهد داشت و ا
شـرح  «ست و نهم از کتـاب  یث بیل حدی) در ذ18/446: 1378، ینی: خمر.ك(. شودیم

  ن آمده است: ین چنیا یات الهی، در مورد تالوت آ»ثیچهل حد
قرآن کرد در قلب آن اثر کنـد   یکه تفکّر و تدبر در معان یو معلوم است کس

شود از آن مقـام  شامل حالش  یق الهین رسد و اگر توفیکم به مقام متّقو کم
ه شود یات الهیاز آ ياهیآن، آ يک از اعضا و جوارح و قوایز بگذرد و هر ین

ـ   یـه د جذوات و جذبات و خطابات الهیو شا خـود کنـد و   یاو را از خـود ب
را  یکـه کـالم الهـ   ابـد تـا آن  ین عـالم در یرا در همـ » اقرا و اصـعد «قت یحق

، ینی(خم. د آن شودیمن نا واسطه از متکلّمش بشنود و آنچه در وهم تو ویب
1372 :500(  

ـ از آ یذکر شده که برخـ  یفیث شریدر حد را جـز متعمقـان آخرالزمـان     یات الهـ ی
 یقـت معـان  یدن به حقیط فهم و رسیاز شرا یکیث اشاره دارد که ین حدیفهمند، اینم

ق و تقرآن تعمو کسـب   یمعـارف الهـ  یۀ آن هـم در سـا  که فه است، یات شریر در آدب
 امـام سـجاد  آمده است که از  یتیدر روا. ر استیامکان پذ یو مراحل عرفانفضائل 

دانست کـه در  یهمانا خداوند عزّوجلّ م: «شان فرمودندید سؤال نمودند، ایتوحة دربار
ـ « یپس خداوند تعـال . ش خواهند آمدیانداز مردمان ژرف ياآخرالزمان پاره ـ  لْقُ هاهللاُ و 

را فرو فرستاد؛ پـس هـرکس    »م بذات الصدوریعل«یۀ د) تا آی(حدة از سور یاتیو آ »دحاَ
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  ) 1/91: 1388، ینی(کل. »فزون از آن را اراده کند هالك شده است
  ح دارد که یف تصریث شرین حدین اییدر تب ینیامام خم
ه حـق و بعـث و رجـوع موجـودات در     یـ د و تنزیفه، که توحیات شرین آیا

، ینـ ی(خم. ق نـازل شـده  یدق يفکرها ن و اربابیقمتعم يوارد است، برا آن
1370 :194(  

  میتفه
د، یـ و عم 1116: 1387ن، یدن (معـ یـ دن، فهمانیـ فهم يبه معنـا » فهم«ة ازماد» میتفه«

لفظ و خاطر نشان کردن (دهخدا، ۀ لی) و رساندن معنا به فهم شنونده به وس330: 1388
دن مـراد  یـ فهم ينـا م در قـرآن را بـه مع  یتفهـ  یرود و برخـ ی) به کار م24/372: 1377

ـ . داننـد یونـد مـ  از کـالم خدا  یات و استعالم معانیخداوند از آ و  333: 1406، ی(غزال
ق یفهماندن حقـا ، »میتفه«مراد حضرت امام از که  ی) در حال238تا: ی، بیالکاشانضیالف

  .م به قلب استیبه گوش جان و تفه یو اسرار قرآن
، قلـب  قرائـت قـرآن   امـر  يدر ابتدا نسانان است که یا م در نظر امامیمراد از تفه

بنـا  م دهد؛ یخواهد به او تعلیبپندارد که هنوز زبان باز نکرده و م یطفل همانندخود را 
ـ یک از اذکار و اوراد و حقایهر  ن،یبرا بـه   یت و سـع ق و اسرار عبادات را با کمال دقّ

، را که ادراك نمود یقتیو هر حق گرفتکه قرار  یو در هر مرتبه از کمالداده م یتعل خود
سـت و از اسـرار   یقـرآن و اذکـار ن   یاهل فهم معـان  که یو در صورتبه قلبش بفهماند؛ 

ـ را که قرآن کالم خداست و اذکار،  یاجمال يبهره است، همان معنایعبادات ب  يادآوری
و  دهـد م یتعلبه قلب خود پروردگاراست،  يبردارحق است و عبادات، اطاعت و فرمان

  . را به قلبش بفهماند یاجمال ین معانیهم
ـ را از قب يصـور  یقرآن و اذکار است، همان معـان  يصور یاگر اهل فهم معانو  ل ی

، بـه  کنـد یدرك مـ که  يو علم به مبدأ و معاد، به همان مقدار ید و امر و نهیوعد و وع
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از اسـرار   يا سـرّ یـ ق معـارف  یاز حقـا  یقتـ یکشف حق در صورتو . م دهدیقلب تعل
ـ ی: خمر.ك(. م کنـد یم و تفهـ یو کوشش به قلب تعل یرا با کمال سع همان ،عبادات ، ین
  )29ـ  28: 1370

ـ    ییهـا یژگـ یم در هنگام قرائت قرآن از جمله ویت تفهیرعا  کمـل  یاسـت کـه حتّ
 صادقامام  که است حدیث در چنانچه داشتند،یم ملحوظ را عامل این نیز اولیاء

چون آن حالت برطرف شد و به هوش . غش کرددست داد که افتاد و  یرا در نماز حالت
ـ  اآلیۀَ هذه اردد زِلْت ما«: فرمود آمد، از سبب آن سؤال شد که امام ـ  یعل ـ  یقَلْب  یحتّ

قلـبم   يه را بـرا یـ ن آیـ وسـته ا یپ؛ قُدرته لمعاینَۀِ یجِسم یثْبت فَلَم بِها الْمتَکَلِّمِ منَ سمعتُها
دار یدم؛ پس جسم من در مقابل دیاش ـ خداوند ـ شنندهیکه از گونیا اکردم تیتکرار م

بنا 352تا: ی، بیالکاشانضیو الف 30: 1370، ینی: خمر.ك(. »اوردیل نقدرتش تاب تحم (
ـ  آن بـدون  یلسان ذکر و است یقلب ذکر ،تذکّر و ذکر حقیقتن یبرا ۀ درجـ  از و مغـز یب

  .است ساقط یکلّه ب اعتبار

  قیتطب
ن، یگر (معـ یکـد یز بـا  یـ مطابق کردن، برابـر سـاختن دو چ   يق در لغت به معنایتطب
: 1377ز و شامل شدن (دهخدا، یچ )، دربرگرفتن همه323: 1388د، یو عم 1095: 1387

ه از یهر آ با خواندنقرآن  يکه قاراست  نیا ق،یجا منظور از تطبنیدر ا. ) است5/1331
آن را با حال خود منطبـق، و نقصـان خـود را بـه      مفادو  ،کردهر تفکّ قرآن در آنات یآ

ـ قرآن با يقار یعن. یآن برطرف کند و امراض خود را با آن شفا دهدۀ واسط د مطالـب  ی
او  خـود  ،یرد که از هر خطـاب ین در نظر بگیم را به خود اختصاص دهد و چنیقرآن کر

ود را مخاطب د، خیشن يدیا وعی ياو وعده ییا نهی ياگر امر. مقصود و مخاطب است
  کند. یآن تلقّ

است و . صالحان و..، انیقمتّ، مؤمنان انگر حالیب که یاتین صورت، با خواندن آیدر ا



  169 مستندات آراء امام خمینی(ره) در عوامل فهم قرآن  

، آمـده اسـت   بهشت و نصرت خداة وعدمغفرت و رحمت و که در آن  یاتین آیچنهم
ن یبه هم و ،اثر شوق به آن در دل او ظاهر شود گشته ودوار یامشاد و خوشحال شده و 

دن بـه  یبا رسـ  و. دیق نمایو تشو بیترغ ،تیرا به طاعت و ترك معص خود فسنل یدل
است و در آن، سخن از . و.. منافقان، معاندان، مشرکان ،ارکفّاحوال  گرفیتوص که یاتیآ

دل او مضـطرب و از   فات درکـات آن آمـده اسـت،   ید جهنّم و توصیقهر خداوند و وع
  . کندیم یم، قالب تهیت با از شدیکه گو حه زندیشود و ص مرتعش خوف

تـا زنگارهـا و    ت بترسـاند، یانجـام معصـ  از ترك طاعـت و  ن، نفس خود را یبنا برا
ات قـرآن  یت آین رفته و دلش پاك و مصفّا شده و بتواند از نورانینفس ازب يهایآلودگ

  تر کند.کیک و نزدیاستفاده کند و خودش را به سعادت، نزد
 و با قرآن رده،قرآن عرضه ک رخود را بن عامل از عوامل فهم قرآن، انسان یبه سبب ا

پس  ،کنند یدگیش رسامت به حسابیکه در قنی، قبل از اپردازدیخود م نفسۀ به محاسب
به کفر و شرك و نفاق و لجاجت پاك کرده و آن را آراسته  يهاینفس خود را از آلودگ

  ود.تا خداگونه ش کندیمان و صالحان یقل مؤمنان و متّیفضا
 راندهسبب  هخواند کیم حضرت آدم داستانقرآن در  يقار یبه عنوان نمونه وقت

چـه بـوده    یطـوالن  يهاها و عبادتآن همه سجده وجود با یالهطان از بارگاه یشدن ش
تنها پاکانند که در مقـام   داندیچرا که م ؛کندیل میر خود از آن رذایدر تطه یسع ،است

بـه آن  تـوان  ینمـ  یطانیاوصاف و اخالق شـ دارند و با آغشته بودن به  يجا یقرب اله
  دم گذاشت.قمقدس  بارگاه

ات و یـ حال خـود بـا آن آ  ۀ سیاست که با مقا ياریات بسیف آیدر قرآن شر
، ینی(خم. حال ما معلوم خواهد شد یات با صفات خود، به خوبیق آن آیتطب

1379 :94 (  
ف عرضـه دارد و  یقرآن شـر ات یآن است که خود را به یا اهللا یسالک الۀ فیپس وظ

ث آن اسـت  یو اعتبار و الاعتبار حـد  ،تحت و عدم صص صحیزان در تشخیچنانچه م
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باطـل و   کتـاب خداسـت را  مخـالف   کـه  يزیچو  شتهکه آن را به کتاب خدا عرضه دا
، همان است که در استقامت و اعوجاج و شقاوت و سعادت هم سنجشزخرف شمارد، 

لق قرآن است، خُ ،گونه که خُلق رسول اهللاو همان استم یمستق ، راست ودر کتاب خدا
 لـقِ خُبدانـد کـه   و  شودز مطابق یکامل ن یلق ولد با قرآن موافق کند تا با خُیرا با خود

معـارف و احـوال    ید تمـام یـ گر بایاز طرف د. زخرف و باطل است ،مخالف کتاب اهللا
تـا   کنـد و به آن عرضـه   ردهق کیقلوب و اعمال باطن و ظاهر خود را با کتاب خدا تطب

ـ ی: خمر.ك(. شـود او  ین، صـورت بـاطن  ق گردد و قرآقت قرآن متحقّیحق به : 1370، ین
  )208ـ  209

د به خطابات مختلـف  یات آن، بایفهم بهتر آ يدر هنگام خواندن قرآن برا يهر فرد
 چنان تصور کند که مقصود خداوند از آن خطاب خود فرد اسـت و آن توجه کرده و آن

از آن، عبـرت گـرفتن   ، جزم کنـد کـه مقصـود    خواندیکه م اء رایه از قصص انبهر قص
قـرآن در ضـمن    انیقار از یبرخکه  یدر حالات؛ یو حکا یخوانهنه محض قص. اوست

و بـا   کـرده فرامـوش   را از انـزال آن  یتعال يهدف و مقصود خدا ،ات و سوریقرائت آ
به  را یو امور فرع ،غفلتآن  یاصلات و مقاصد یاز غا ،یماتل مقدئبه مسا شدن سرگرم

ان یـ ت از کاروان اهـل سـلوك و راه  یر هدایدر مسن یبنا برا. کنندیم یقّعنوان اصول تل
 رحمت ت،یسلوك انسان ارشادو  تیهداکتاب  قرآن کهمانند و حال آنیمق نور باز یطر
  .است هاانسان اهللاِ یر الیبخش سنورو  موعظه ،یامراض قلب يشفا و

از به درك یات بر خود، نیآ قیتطب يبرا يم که قارین نکته دقّت داشته باشید به ایبا
 ل وسـعت یـ خداونـد بـه دل  . دارد یکتاب اله یات کلّیمطالب و محتومقاصد و  یاجمال

نازل فرمـوده   یف را از مقام قرب و قدس الهین کتاب شریبر بندگانش، اخود  رحمت
الفـاظ و صـورت حـروف در    لباس ده و در یعت رسیطب زندانِو  ین عالم ظلمانیتا به ا
ـ ا را خـالص نما یـ ک دنیـ ن زنـدان تار ین در ایتا مسجون است آورده ن در ید و مغلـول ی

و  ،ض نقـص و ضـعف  یهـا را از حضـ  بخشـد و آن  ییرا رهـا  یآمال و امان يهاریزنج
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طان بـه موافقـت   یرسـاند و از مجـاورت شـ   بت یت و انسانت به اوج کمال و قویوانیح
اسـت،   مقاصد و مطالب اهـل اهللا لقاء اهللا، که اعظم ۀ ان بلکه به مقام قرب و مرتبیملکوت

  . دیل نماینا
. ت وصول بـه آن اسـت  یفیان کیو سعادت و ب ن کتاب، کتاب دعوت به حقّیا چون

ـ بوده و به  یر و سلوك الهیسة ن، مطالب آن اجماالً درباریبنا برا اهللا  یسالک و مسافر ال
ن مقاصـد  یتـر از مهـم  یکیدر واقع . خود برسد یکند تا بتواند به مقصد اصلیکمک م

 یو صفات یو اسمائ یاعم از شؤون ذات یان معارف الهیو بخدا  شناختدعوت به  قرآن،
و افعال است کـه   ءد ذات و اسماین مقصود، توحیتر در اشیاست و از همه ب یو افعال

، ین کتاب جامع الهـ یه در االبتّ. به اشارت آمده است یاز آن به صراحت و بعض یبعض
ان شده است که هـر  یب ياالفعال به طورتالذات تا معرفتمعرفبه  همعارف اعم از توج

  ) 185: 1370، ینی: خمر.ك(. کنندیطبقه به قدر استعداد خود از آن ادراك م
از ل سـعادت  یعت و تحصیطب يهایآلودگر باطن از یب نفس و تطهیدعوت به تهذ

 واسـت   اهللا یك الر و سلویت سیفیاست که همان کم یگر مقاصد و اغراض قرآن کرید
مان با تمام یا يگریو د ،مراتب آن یتمامتقوا با  یکی: شودیم میتقس مهمقسمت به دو 

ـ  ین کتاب شریا مقاصد مهم قسمت ازن دو یا. مراتب و شؤون آن تـر  شیف است کـه ب
  کند.یبه آن دو مقصد رجوع م ،ا باواسطهیواسطه یمطالب آن ب

ت یت تربیفیو ک و حکما ءایو اول ءایقصص انب، یالهۀ فین صحیمطالب ا گریداز 
 و ،انبیـاء  قصـص  ذکـر . هاسـت توسط آن نوع بشرت یو ترب یها توسط حق تعالآن

 و مـواعظ  و حکَـم  و خدا، بندگان از هاآن تربیت یچگونگ و ها،آن كسیروسلو کیفیت
 سـعادت  يادره باالترین و ،حکَم و معارف ابواب ترینبزرگ از ،هاآنۀ حسن مجادالت

 ارباب طور کههمان و. باز کرده است خود بندگان يرو به یتعال حق که است تعالیم و
 ،ببرنـد  یکـاف ة بهر و وافر یحظّ هاآن از توانندیم ریاضت و سلوك اصحاب و ،معرفت

  .                    است پایانیب یقسمت و یواف ینصیب هم، دیگر افراد يبرا
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 ءایو اول ءایقت و معاندان با انبیو حق کران و مخالفان با حقّار و منان احوال کفّیب
، یاله يهاتعت و آداب و سنّین ظاهر شریان قوانیبا، و هت عواقب امور آنیفیان کیو ب

و  ،احوال معاد و استدالل بـر اثبـات آن  ، و ذکر شده ین کتاب نورانیات آن در ایکه کل
 عاندان و ثواب و پاداش مؤمنان و صـالحان، ت عذاب و عقاب کافران و منافقان و میفیک
مثل اثبات حق و  یکه بر اثبات مطالب حق و معارف اله ینیت احتجاجات و براهیفیک و

ۀ فین صـح یـ گـر مطالـب ا  یاز د ،گر اوصاف کمـال یه و علم و قدرت و دید و تنزیتوح
  )190ـ  191، 1370خمینی، : ر.ك(. است ینوران

باز شدن ابـواب معـارف و    يکنند که، برایضافه من عامل فهم ایل ایدر تکم امام
م و یم داشته و آن را کتـاب تعلـ  ید به کتاب خدا نظر تعلیبر قلب، با یقرآن يهاحکمت

البتّه مقصـود مـا از   . میین کتاب نمایم و خود را موظّف به تعلّم و استفاده از ایافاده بدان
 یانیاحت و بالغت و نکات با فصیو صرف و نحو،  یست که جهات ادبین نیاستفاده، ا

ـ به قصـص و حکا  یخیا نگاه تاریم، یریاد بگیع را از آن یو بد داشـته، و   یخیات تـار ی
ها، ات و سورهیبودن آ یو مدن یات و اوقات نزول، و مکّیوجوه اعجاز و سبب نزول آ

ـ را ب یگر امور عرضـ یو اختالف قرائات و اختالف مفسران عامه و خاصه، و د م؛ یاموزی
  . اد خداستیسبب احتجاب از قرآن و غفلت از  ین امور به نوعیا ین تمامچو

ن است که به آن، نظر یار بزرگ کم است، همین کتاب بسیما از اة که استفادنیل ایدل
کـه اگـر نظـر     یم در حـال یکنیاجر و ثواب قرائت م يم و آن را برایم و تعلّم نداریتعل
ر علـوم  یو سبب نزول و سا یعیو بد یخیو تار یم، تنها به جهات ادبیم داشته باشیتعل

د با مطالب و مقاصـد  یکه باان قرآن، عالوه بر آنین، قاریبنا برا. میکنیبسنده نم يظاهر
ـ داشته باشند تا بتوانند با خواندن آ ییقرآن آشنا یاصل قـدرش، در آن تفکّـر   ات گـران ی

م و یقـرآن را کتـاب تعلـ   کرده و مفادش را بر خود منطبق کنند، الزم اسـت کـه کتـاب    
ـ ی: خمر.ك(. بـر آنـان مکشـوف شـود     یات الهیمعرفت آ يکنند تا درها یتلق تعلّم ، ین

1370 :192(  
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  یفهم اسلوب قرآن
م شـده و اسـلوب بـه کـار رفتـه در آن      یتنظ یخاصاست که با اسلوب  یقرآن کتاب

ـ یچ کتـاب یهـ مخصوص به خود او بوده و  ـ  یآسـمان  يهـا کتـاب  ی، حتّ ن آ هیشـب  یقبل
  از علم و قدرت خداوند نشأت گرفته است. ،ن اسلوبیاو  ،باشدینم

ـ ، وجه، مذهب ا فنّین درختان بگذرد یکه از ب ياهجاد يبه معنااسلوب در لغت  ا ی
اسـت کـه    یاصـطالح روشـ  باشـد و در  ی، مندیگزینده در کالمش بر میکه گو یروش
. )2/302تـا:  ی، بـ یزرقـان ، (ردیـ گینش الفاظ به کـار مـ  ینش سخن و گزینده در چیگو

 غپرفـرو  یباشـکوه و سـخن   ییاسلوب همان شکل و صورت سخن است کـه در معنـا  
سازد و یکشد و آن را آشکار میر میبه تصوانسان ات را در نفس یشود و واقعیان مینما
اء را بـه  یگونه که در ذهـن خـود، اشـ   کند؛ آنیرا احساس م یقت معانیبا آن، حق یآدم

  ) 93تا: ی(ابوزهره، ب .کشدیر میتصو
. شـود ینش الفـاظ اطـالق مـ   ینش سخن و گزیاسلوب در قرآن به روش قرآن در چ

م یاست که خداوند در قـرآن کـر   ياژهیوة وی) و اسلوب قرآن، ش2/302تا: ی، بی(زرقان
  ده است.یش برگزیمقاصد خو يادا يبرا

و  ،د شعر عرباست مانن ينه شعر ؛د و منحصر به خود آن استیاسلوب قرآن، جد
 يهـا یژگـ یسـت و و یاست مانند نثر عرب؛ در آن تکلّف مسجعان و کاهنـان ن  ينه نثر

   )5/11: 1428(معرفت، . استفراهم آمدهدر آن انواع سخنان واال 
 یشود که قرآن، به مانند موجود صاحب روح و زنده تلّقـ یقرآن باعث مة ژیوسبک 

 يبـه سـو   یز اسلوب الفاظ و معـان یا نظم و نقرآن ب: د گفت کهیبا، نیعالوه بر ا. شود
ـ  . کنـد یآن به افق بلند معنا پرواز مۀ و به واسط. شود..یها روانه مدل تـا:  ی(ابـوزهره، ب

187(  
یبا روش ینیمعارف د قرآن، به جهت اسلوب خاص ـ ا. ان شـده اسـت  یب یخاص ن ی

و اسـتعداد قـرار   از فکر و علـم و فهـم    یها که در سطوح متفاوتانسانۀ هم يکتاب برا
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بـه کـار    یاز معان ین کتاب سطوح و مراتب مختلفیدر ا. است يبرداردارند، قابل بهره
عبـارات آن آشـکار    یاز معـان  یبعض ،هیلاو یکه در برخورد سطح يطوره ب ،رفته است

از همان عبارات روشن  يگرید یو تدبر در آن، معان يق بعدیشود و در مطالعات دقیم
در  يگـر یق دیدق یرات، معاندانشمندان متبحر در علوم و تفکّ ين براینچشود و همیم

  . شودیتر روشن مشیاثر تدبر ب
بر  هان داستانیان معارف، استفاده از داستان است، که ایقرآن در ب يهااز روش یکی

ـ  یلـ یتخ يهـا ان شده و افسانهیبت یاساس واقع هـا و  را برخاسـته از مماشـات بـا باو   ی
سـاختار   يقـرآن دارا  يهـا چرا که داسـتان . ستیدانشمندان معاصر بعثت ن يهاخاطره
 يونـد یپ يآن دارا يات داستان و اجزایاساس آن، تمام جزئ ه که بربود ياژهیو یهندس

از جـزء   یا صورت متکامل و متحولیاز داستان  یکه جزئ يگرند؛ به نحویکدیزنده با 
باشـد و  یمتجانس با آن م يا امریاز آن و  يثرا ایآن و  يبرا یلیا شرح و تفصین یشیپ

 يکـه دارا نیـ است که داستان، صـرف نظـر از ا   يواحد يتابع محور فکر ،اجزا يهمه
   )163: 1371، ی(بستان. است ین باشد، بر آن متّکیا نویکهن  يساختار

از گـران  یدمختلف تکرار کرده تا اعالن کند که  يرا در جاها خود يهاداستانقرآن 
ـ ) با2/236: 1416، یوطی(سـ . ردن مثل آن عاجز هستندآو تکـرار  د توجـه داشـت کـه    ی
  .است قرآن از وجوه اعجاز قرآن یداستان يدادهایرو

خداوند . کندیقرآن انسان را کسل نم يهاکه تکرار قصه است آمده ةآداب الصالر د
ور اسـت کـه   در آن مذک یات و لواحقیکند، خصوصیمهر بار که اصل مطلب را تکرار 

را مورد نظر  یا اخالقی یمهم عرفان يک نکتهیست؛ بلکه در هر بار یگران نیدر سخن د
  )188: 1370، ینی: خمر.ك(. دهدیه را در اطراف آن چرخ میقرار داده و قض

جهـت تـذکّر    اءیگر انبیم و دیو ابراه یمثل آدم و موس یقرآن يهاتکرار داستان
روسـلوك و  یسـت؛ بلکـه کتـاب س   یخ نیکتاب قصه و تارن کتاب، یاست که ا ن نکتهیا

ـ یاما به خاطر تأث. د و معارف و مواعظ و حکَم استیکتاب توح تـر در نفـوس و   شیر ب
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به امر  بخواهد که یکس دیگر، عبارت به. د استیموعظه گرفتن قلوب، تکرار داستان مف
 مقصدختلف بهره گرفته و م يهااز اسلوب باید ،بپردازد تبشیر و انذار و تعلیم و تربیت

 در یگاه ،حکایت و هقص ضمن در یگاه ـ  متشتّته بیانات و مختلف عبارات با را خود
 تزریـق  ـ  رموز و امثال و هیکنا به یگاه ، ولهجه صراحت به یگاه ،نقل و تاریخ ضمن

  . کننده استفاد آن از بتوانند متشتّته قلوب و مختلف نفوس تا کند
 از لحـاظ  هـا و انسـان  اسـت،  بشـر ۀ سلسـ ۀ قاطب و طبقاتۀ هم سعادت يبرا قرآن،

 تـوان یمـ ن که يطور هستند، مختلف امکنه و ازمنه و اخالق و عادات و قلوب حاالت
 القـاء  و لهجـه  صـراحت  قیاز طر که ینفوس چه بسا کرد؛ دعوت قیرط یک بههمه را 

 متأثر یات الهیاز آرا اخذ کنند و  یم کتاب الهیتوانند تعالینم ساده طور به مطلب اصل
 لب به مندهعالق و ندارند سروکار تواریخ و حکایات و قصص با که ینفوسا ی و گردند؛
 یقلـوب . گذاشت ترازو یک در لاوۀ دست با توانیمن را هااین مقاصدند؛ لباب و مطالب

 .دارنـد  سروکار تبشیر و وعده با که یقلوب و متناسبند؛ انذار و تخویف با که هم هستند
 ؛است دهکر دعوت را مردم دمتعد فنون و مختلف طرق به قرآن که ل استین دلیبه هم
 و دعـوت . اسـت  الزم و یحتم مطالب یبودن برخ يتکرار یکتاب چنین ين برایبنا برا
 در تـأثیر  يرود که بـرا یاست و انتظار م خارج بالغت حد از تفنّن، و تکراریبۀ موعظ

   )187، 1370خمینی، : ر.ك(. تکرار وجود داشته باشد نفوس
ده یان مقاصد و اغراض خود برگزیب يبرا که خداوند در قرآن ییهاگر اسلوبیاز د

ات محکم و متشابه، دقّـت در  یت است، توجه به حروف مقطعه، وجود آیو حائض اهم
هـا در  ها و هدف از وجـود آن ن سبکیان ایزبان قرآن است که به صورت مختصر به ب

  . میپردازیات میم بهتر آفه يات، برایآ
: قرآن حروف مقطعـه قـرار دارد، ماننـد    يهاست و هشت سوره از سورهیدر آغاز ب

شـمندان  یاند انیدر من حروف یاة دربار. و...ونس، هود، قاف یبقره، آل عمران، اعراف، 
ـ مـراد از ا : دگاه نخستید: وجود دارد یدگاه اساسیعلوم قرآن دو د ن حـروف را امـر   ی
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از  یو در برخـ  کـرده ان مراد از آن اختالف یه در بن عدیداند که ایم ینیمع ص ومشخّ
ـ د؛ اندآن ذکر نموده يست معنا برایش از بیب يریکتب تفس آن را از علـم  : گـر یدگاه دی
 )351: 1372، ینی: خمر.ك(. داندیات متشابه میل آیا از قبیو  یمستور اله

ـ  یاز قب ییرمزها يم حاوین باور است که قرآن کریبر ا حضرت امام   ن یل رمـز ب
ن مورد در کتاب یشان در ایا. ن نوع استیاز ا» حروف مقطعه« عاشق و معشوق است و

د اسـت؛ و آنچـه   یور اخـتالف شـد  ل سیاواۀ در حروف مقطع«اند: گونه آوردهنیخود ا
ـ یآن است که آن از قب ،دیتر موافق اعتبار آشیب و محبـوب اسـت، و    ن محـب یل رمز ب

گونه رمزها نی، فهم ااز منظر حضرت امام(همان) . »ستین يارا از علم آن بهره یکس
  .دیآیبر م و معصومان رسول خداة تنها از عهد
ة تـود  يرا که برا یعلم يهاقانون ثیحدشان آمده است که، قرآن و یگر ایدر اثر د

ث را همـه  یو حـد فهمند، لکن علوم قرآن یان کردند، که مردم میب يآوردند طور مردم
ها رمز اسـت  از آن یامده است، بلکه بعضیهمه کس هم ن يتواند بفهمد و برایکس نم

 اسـاس  رکه ب وجود دارد گونه رمزهانیدر قرآن از ا. ..یخاصۀ ک دستینده و یان گویم
رسـول   ، و تنهادانستینمآن را  یمعن ،ل هم که قرآن را آوردیجبرئخود  یحتّات یروا

ن رمزها را کشف کننـد ماننـد   یتوانستند ایم، داده بودم یرا تعل ه اوک یو کس خدا
  )322: 1323، ینی: خمر.ك(. آمده است هال سورهکه در او یحروف

ن است یده، ایان مقاصد خود برگزیب يکه خداوند در قرآن برا ییهاگر اسلوبیاز د
ـ قـرآن را از لحـاظ ب   يهـا هیکه آ ف جداگانـه  یـ کسـان نکـرده و در دو ط  یان مطالـب  ی
که محکمند و داللتشان بر مراد و مقصود خداونـد   ییهاهیکند: نخست آیم يبندمیتقس

گـر  یهـا وجـود نـدارد و د   مفـاد آن ة است و احتماالت گوناگون دربـار  یاستوار و قطع
ـ تابد و در داللت بـر مقصـود، گو  یرا برم یگوناگون یکه معان ییهاهیآ  يواسـتوار  ییای

ن دو دسـته، عامـل   یشناخت ا. ها به متشابهات مشهورندهین آیرند، ان را ندایشیپۀ دست
قـت و  یبـر حق  یآگـاه را یـ د؛ زیـ آیح از قرآن به شمار میدر برداشت و فهم صح یمهم
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اختصاص به خداوند و راسخان در  آن، حیصر م بنا به نصیات متشابه قرآن کریل آیتأو
   )7عمران:(آل. علم دارد

ـ آ: «دیگوین میه چنبارنیدر ا حضرت امام ات یـ ک آیـ ات بـر دو گونـه اسـت،    ی
ل دارد و یات متشابهات که تأویک آی. فهمندیندارد و همه آن را م یلیمحکمات که تأو

چ یو هـ . دانـد ینمـ  یل آن را جز خدا و راسخان در علـم کسـ  یل رمز است و تأویاز قب
بـه   یتعال يد و خداباشد که فهم آن از حوصله بشر خارج باش ياستبعاد ندارد که امور

ست بلکه یهمه ن ياختصاص داده باشد، چنانچه وجود متشابه برا ن به خطابیمخصوص
  )351: 11372، ینی: خمر.ك(. »دانندیل آن را میها تأوآن

کـه   یاتین آن، متنوع دانسته و تنها آیث سطح مضامیات قرآن را از حیآ امام یحتّ
عمـوم مـردم و طبقـات مختلـف      يشوند را براد در کشور اجرا یدارند و با یعملۀ جنب

ـ ، ماننـد آ است یات علمیآکه  اتیاز آ يگریدۀ دست اما. داندیجامعه م کـه در آن   یاتی
مخصـوص   ایاو آمده است را،  یومیقۀ الوجود و احاطاثبات تجرّد واجب يبرا ینیبراه

ح دارند کـه  یصرن نکته تیبر اداند و یم یعالۀ دانشمندان و طبق يبراا یو  یارباب وح
 یکرده و هدف و مقصود اصل یاسماء و صفات تجلّۀ است و با هم یاله تامة قرآن جلو

از قرآن قابل فهم است و خواص  یمردم مراتبۀ عام ياست و برا یتعال حقّ یمعرف ،آن
  )409ـ  408 ،2ج: 1378، ینی(خم. کنندیاستفاده م هم مراتب باالتر را از آن

در . که در فهم قرآن کارساز است، فهمِ زبـانِ قـرآن اسـت    يرگیتوجه به اسلوب د
و بر  از ظاهر و باطن دانسته یبیزبان قرآن را ترک یشمندان بزرگیاند خ اسالمیطول تار

  . شودیده میبه صراحت د ن مطلب در آثار امامیا. اندد کردهیتأک ن دویان ایوند میپ
بـه  . د شـده اسـت  یم تأکیقرآن کر يابر وجود ظاهر و باطن بر يات متعددیدر روا

ۀ ظهر و بطن و لکلّ حرف یلکلّ آ«فرمودند:  که شده نقل  رسول خدااز عنوان نمونه 
ـ   ياست و بـرا  یظاهر و باطن ياهیهر آ ي؛ براحد، و لکلّ حد مطلع و  يحـد  یهـر حرف

  )2/337تا: ی، بیو زرقان 2/169: 1416، یوطی(س. »یمطلع يهر حد يبرا
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 یوسـتگ یبه ظاهر و بـاطن و پ  قائل قرآن يبرا ،تیب ات اهلیرو روایز پین امام
کـه بـه   نیـ د هر دو را کنار هم داشت نه ایق قرآن بایفهم دق يبرا کهان آن دو هستند یم
  . ها اکتفا کرداز آن یکی

  آمده است که:  از امام شرح دعاء السحردر 
ظاهر و باطن کتاب را . ..مراتب را حفظ کندۀ است که هم یعارف کامل کس

د که ظـاهر  یر نمالش تدبیر و تأویش و تفسیقرائت کند و در صورت و معنا
 ییایـ اسـت بـدون روح و دن   يکـر یبدون باطن و صورت بدون معنا مانند پ

تـوان  یجز از رهگذر ظاهر نمـ  گونه که باطن را بهاست بدون آخرت؛ همان
سـتد،  یجـا با رد و در همـان یـ که فقط ظاهر را بگ یپس کس. به دست آورد..

 ز بر ردین ياریات بسیات و روایل نموده است و آر کرده و خود را معطّیتقص
ـ یر در آکه تدبنیآن است که داللت دارد بر ا  يهـا ر در کتـاب ات اهللا و تفکّ

ـ کو شـمرده، و بـر آن کـس کـه از تـدب     یو کلماتش را ن یاله  ير رور و تفکّ
و . اعتراض دارنـد  ،ف گرددات متوقّیت و رواایبگرداند و در قشر و ظاهر آ

خـودش   ،که به ظاهر نگاه کندرد بدون آنیش گیکه فقط راه باطن را پ یکس
کـه   یا کسـ و ام. ز گمراه خواهد نمودیگران را نیم گمراه و دیاز صراط مستق

 ينه برایچون نگاه) به آرد و نگاهش (همیق بگیوصول به حقا يظاهر را برا
ـ ید مـوده و قـرآن را   یم را پیوب باشـد، اوسـت کـه راه مسـتق    دن جمال محب

  ) 99ـ  98: 1381، ینی(خم. د، تالوت نمودهیچنان که شاهم
ن گـرفت  فـرا  يبـرا  سالک شدن آماده و کمال يباال مراتب از بحث ضمن درشان یا

  : آورندیم قرآنو بطون  یارواح معان
سالکان  يهابر دل لیتأو يزالل است که درهاۀ مبارکه و چشمة ن شجریاز ا

برجـا)   ين (دانشـمندان اسـتوار و پـا   یراسـخ  يشود و به شهر علمـا یباز م
کنند؛ یسفر م یرا پشت سر گذاشته به منازل کتاب اله ند و راه حسیآیمدر
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اسـت کـه    ییهـا هـا و ظاهرهـا و بـاطن   هـا و مرحلـه  را که قرآن را منـزل یز
نات یحصور و در گورستان تعالفاظ مۀ آن است که در پوست ،هان آنیترپست

اسـت و   يقـرآن ظـاهر   ياز بـرا «ث است که یکه در حدمدفون است؛ چنان
   )70، 1381خمینی، (. یو مطلع يو حد یباطن

  : کنندیح میگر تصرید يدر جا
هفت بطن هست و  يبه اعتبار یاله ینیکتاب تدو يطور که از برابدان همان

را از آن  یداران در علـم، کسـ  یـ و پاکه جز خدا  ،گر هفتاد بطنیه دیبه توج
 يهـا چه کتاب یاله ینیتکو يهان است کتابیچنهم. ست..ین یبطون آگاه

ن! در راه پروردگارت مجاهده یمسک يا پس. ..یآفاق يهاو چه کتاب یانفس
رون شــو و کتــاب یــطان بیط شــکــن و دل خــود را پــاك گــردان و از تســلّ

ل بخوان و در قشر ر و تأمآن را با تفکّپروردگارت را قرائت کن و باال برو و 
و قرآن نـازل شـده    یال مکن که کتاب آسمانیف مباش و خو ظاهر آن متوقّ

94ـ  95، 1381خمینی، (. »ستین قشر و صورت نیبه جز ا یانرب (  
ان مقاصد و اهداف خـود  یب ياست که خداوند برا ییهاها همه از جمله اسلوبنیا

ـ بر بشر، در آ ین کالم نورانیتر اشیب يرگذارین تأثیچنو هم ات قـرآن اسـتفاده کـرده    ی
ـ از ا یهاسـت چـرا کـه عـدم آگـاه     ن اسلوبیبا ا ییاست و فهم قرآن در گرو آشنا ن ی

د دقّـت داشـته   یالبتّه با. گرددیعدم فهم م یو حتّ یفهمها موجب کجها و اسلوبروش
از بـه  یـ دشـوار و ن  يرآن، کاربه کار رفته در ق يهااسلوب یم که پرداختن به تمامیباش

  ست.ین پژوهش نیاوراق اۀ دارد که در حوصل يترشیفرصت ب

    يریتفس يهاتیتوجه به روا
. پژوهـان بـوده اسـت   همواره مورد بحث قـرآن  يریتفس يهاتیاعتبار و کاربرد روا

در . اسـت  در فهـم قـرآن  و پرکـاربرد   از منابع مهم ینینزد امام خم يریث تفسیاحاد
گـر  یاسـت کـه در د   یتیت و نـوران یروحان يدارا ث معصومانیشان، احادیاۀ شیاند
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ـ  یعلم رحمانۀ ست؛ چراکه از سرچشمیکلمات ن از و  دهیـ گردنـازل   یض سـبحان یو ف
. انت به آن محجور استیطان از خیو ش ،دور بوده بهنفس اماره هوس و ف هوا و تصرّ

   )4: 1379، ینی: خمر.ك(
ـ  یعلمـ  سمقث را به دو یشان احادیا ـ احادو م کـرده،  یتقسـ  یو عمل ـ ی را  یث عمل
در آن کـه   یثیرا احـاد  یث علمـ یـ و احاددانسـته،  ها عمل شود د به آنیکه با یثیاحاد

رنـد،  ندا یعملـ ۀ جنبـ است و ت أیات و هیا و فلکیخ و جغرافیهمچون تار یموضوعات
را فاقد ) است یا علمی یخیم (تاردوۀ ل دستیکه از قب یثیعلما و فقها احادالبتّه . داندیم

ث، ین احادین باورند که ایو بر ا. اندهم قرار نداده یو مورد اعتنا و بررسدانسته ت حج
شد، که همـان علـم و عقـل در کـار اسـت، و اگـر       باموافق علم و عقل که  یدر صورت

   )318: 1323، ینی: خمر.ك(. ها را کنار گذاشتد آنیمخالف آن شد با
 يریتفسـ  يهـا تیروا يشان برایات است که هر چند یحائز اهمن نکته یالبتّه ذکر ا

یل نئقا یتیحجیا است، امۀ از درج يریتفس يهاتیاسقاط روا يت به معناین عدم حج
 يهـا تیروا ياست که برا یتیحج یست، بلکه منظور نفیاعتبار و به کنار انداختن آن ن

توان یرا نم يریتفس يهاتیوان، ریبنابرا. است يرش تعبدیمطرح است و آن پذ یفقه
  . متقن استفاده کرد يهاتیتوان از آن با محک عقل، قرآن و روایرفت، بلکه میپذ تعبداً

در مـوارد لـزوم، بـه     )،44د (نحـل:  ن قرآن بودنیمب معصومانکه نیبا توجه به ا
ران گـ ید يات را بـرا یـ ق آیم و مصادی، مفاهیات قرآن پرداخته و ابهامات معانیر آیتفس
. انـد ات گوناگون، سـؤال کـرده  یآة ، دربارشانیاز ا از موارد ياریدر بس. اندح دادهیتوض

که  یثین احادیچنگران و همید يهاشان به پرسشیات و جواب ایآة شان درباریانات ایب
ات بهـره  یـ ن آیـی ها در تبتوان از آنیا ماند امات نپرداختهیم به شرح آیبه صورت مستق
از آن به دست ما  یاند که بخشرا شکل داده يریتفس يهاتیاز روا ياگرفت، مجموعه

  ده است.یرس
ـ  ینیخم در آثار امام يریتفس يهاتیکاربرد روا یبررس شـان از  یدهـد، ا ینشان م
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ر و سـبب نـزول   ی، تفسـ اتیان مصداق آیهمچون ب ییکاربردهادر  يریتفس يهاتیروا
که توجه و . انداستفاده کردهات قرآن یتر آقیات در جهت فهم دقیو فهم واژگان آات یآ

قـرآن   یات نـوران یـ در جهت فهم آ یها، به عنوان عاملتین روایمندانه به ادقّت هوش
  باشد.یم

ع و متفـاوت وارد  ات متنویه، روایک آة یدربار اتّفاق افتاده که یگاهبه عنوان نمونه 
هـا را متعـارض و   آن ،نداردات یوااز ر یکافالع طّکه ا یکس ،که ياگونه شده است، به

 يهـا تیـ ن روایا ند کهمعتقد ینیامام خماست که  ین در حالیو ا پنداردیمتناقض م
ـ اممکـن اسـت   اگرچه . ان مصداق استیل بیاز قب ،تیده از اهل بیرس يریتفس ن ی

یـۀ  آ ل،ین دلیبه هم. باشدت گوناگون یت و افضلیا اشرفیث ظهور و خفا یمصداق از ح
ـ  یر میتفس يدیمناسبت، به مصداق جد يدر هر بار، به اقتضامه یکر جاهـل   یشـود، ول

  )180: 1372، ینی: خمر.ك(. ات تعارض وجود داردین روایکند که بیگمان م
»  دیتوح«شده که فطرت را به  وارد يهاتیرواة ، دربار»فطرت«یۀ ر آیل تفسیشان ذیا
از  یف و بعضیث شرین حدیچه در اد دانست که گریو با: «سندینویاند، مر کردهیتفس
ـ ا یفرمودند، ول» دیتوح«ر به یرا تفس» فطرت« )،2/12: 1388، ینی(کل گریث دیاحاد ن ی
ر یتفاسـ  ء است؛ چنانچـه نوعـاً  یر به اشرف اجزاء شیا تفسیان مصداق است، یل بیاز قب

  ) 180، 1372خمینی، : ر.ك(. ل استین قبیاز ا وارده از اهل عصمت
ـ  یوجود دارد به خـوب  که در آثار امام يگرید يهاو نمونه ن نمونهیاز ا تـوان  یم

ـ ، کـه ذ يریتفس يهاتیان روایرفع تعارض مشان در یکار اافت که راهیدر ه یـ ک آیـ ل ی
ان مصـداق  یـ ل بیـ مختلـف و متعـارض را از قب   يهاتین روایوارد شده، آن است که ا

  م.یریم و همه را بپذیبدان
تـوان  یمات یواژگان آق یدق فهم ياست که برا یمنابع از جمله يریتفس يهاتیروا

در پاســخ بــه ســؤاالت صــحابه ذکــر شــده و  هــاتیــن روایــمعمــوالً ا. اســتفاده کــرد
شـان پاسـخ   یآن واژگان و اصطالحات، به سـؤال ا  ین معانییدر جهت تب معصومان
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رده و آن استفاده ک معصومان ییروا يهان گونه دادهیاز ا ینیامام خم. اندگفتهیم
ـ ترت«ة فهم واژ يشان برایبه عنوان مثال ا. اندآثار خود به کار برده يجا يرا در جا ؛ »لی

ـ  حد يث بهره گرفته و آن را به معنایاز آداب قرائت است؛ از احاد یکیکه  ن یتوسط ب
  . داندی، مق و منتشر گرددو فتور مفرط که کلمات از هم متفرّ یل و تأنّیسرعت و تعج

  : ی آمده است کهاز کتاب کاف یثیکه در حد طورهمان
» و رتِّلِ الْقرآن تَرْتیالً«: یسألت أبا عبد اهللا، علیه السالم، عن قول اهللا تعال: قال
تبیینـا) و ال تهـذّه هـذّ    : ، (خ لتبینه تبیاناً: قال أمیرالمؤمنین علیه السالم: «قال

لـوبکم القاسـیۀ، و ال یکـن هـم     ] نثر الرّمل، و لکن أفزعـوا ق الشّعر [و ال تنثره
گوید پرسیدم از حضرت صادق، سالم اهللا علیه، از قـول   »أحدکم آخر السورة

: مقصـود چیسـت؟ فرمـود    »رتل القـرآن تـرتیالً  : «فرمایدیکه م یتعال يخدا
ـ : حضرت امیر المؤمنین، علیه السالم، فرمـود  ، اظهـار کـن آن را اظهـار    ییعن

، و یکنـ ین چنانچـه در شـعر سـرعت مـ    ، و سرعت مکن در آینمودن کامل
متفرق کـه اجـزائش بـا هـم ملتـئم       يهامتفرق مکن اجزاء آن را چون ریگ

سـخت   يهـا قرائت کنید که تأثیر در قلوب کنـد و دل  ينشود، و لیکن طور
   )503: 1372، ینی(خم. شما را به فزع آورد، و هم شما آخر سوره نباشد

اخذ شـود در   يگرید یل معانیترت يد برات ممکن بویبه روا یتوجهیدر صورت ب
  . افتیل دست یترت يتوان به معنایم یکه به کمک آن، به راحت یحال

است که سبب نزول  ییهاتی، رواده از ائمهیرس يهاتیاز روا یبخشن یچنهم
ـ ا. انـد ات شـده یـ ان کرده است که موجب نزول آیرا ب ییهانهیات و زمیآ ن اسـباب و  ی

 یسـؤال  رسـول خـدا  از  یگـاه . گوناگون بروز داشـته اسـت   يهالها در شکنهیزم
جـاب  یروز ا یـ اجتمـاع  یاسیط سیشرا یافتاد، و گاهیفاق ماتّ ياحادثه یشد، گاهیم
 فهـم ح و یدر درك صح ی، نقش مهمهاتین روایالع از ااطّ. نازل شود یاتیکرد که آیم

قرآن، بدون دانستن سـبب نـزول   ر یاز تفس یموارد، آگاه یات دارد و در برخیدرست آ
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  )1/109تا: ی، بیو زرقان 1/93: 1416، یوطی(س. ستیممکن ن
 ياهیـ لن و مناسـبت او یاز حادثه نخست یچه بسا آگاه«: ت اهللا معرفت معتقد استیآ

ـ پـرده برداشـتن از رخسـار آ    ين ابزارهـا یه بوده، از بهترینزول آ یکه مقتض . »ه اسـت ی
را در  هـا تیـ گونـه روا ن یار یتأثدر مورد  زین ییه طباطباعالم) 1/243: 1428(معرفت، 

هـا را کـه موجـب نـزول     نهین زمیا: «سندینویرفته، میات پذیروشن شدن مورد نزول آ
 ياها تـا انـدازه  ه دانستن آنند و البتّیگویم »اسباب نزول«باشد، یمربوطه میۀ ا آیسوره 

به خصوص مورد نزول خود به دست ه نسبت یکه آ یانسان را از مورد نزول و مضمون
   )137: 1388، یی(طباطبا. »کندیدهد، روشن ساخته، کمک میم

سبب نـزول   یدر جهت بررس يریتفس يهاتیدر موارد گوناگون، از روا هم امام
انجـام   ینـ یم که توسط امـام خم یر قرآن کرواز س یر بخشیتفس. اندات، بهره گرفتهیآ

آثـار   یبررسـ . اسباب نـزول اسـت   يهاتیاز روا یبرخشده و در دست ماست، شامل 
ا شأن نزول، از لحاظ اعتبـار  یسبب  يهاتیدهد تعامل امام راحل با روایشان نشان میا

مثالً . است يریتفس يهاتیگر روایبا متن و سند آن، همانند دۀ زان کاربرد و مواجهیو م
سبب نزول . داشته است یاصد که سبب نزول خیآیبرم» معارج«ة سور ییات ابتدایاز آ

ة دیاند منجر به اثبات عقات نقل کردهین آیل ایکه امام راحل از منابع گوناگون ذ یخاص
  . شودیم» تیوال«عه در موضوع یش

را  یحضرت عل رسول خداد که ینعمان بن حرث چون شن: «اندشان نوشتهیا
ما را از جانب خدا امـر  تو : ، گفتغمبریش پیر به امامت نصب کرد، آمد پیروز غد

و  به جهـاد و حـج   يم و امر کردیت خدا و رسالت تو دهیکه شهادت به وحدان يکرد
ـ یـ کـه ا ، تا آنينشد یها، راضنیبعد از ا. میز قبول کردیام و صالت، ما نیص ه را ن بچ

» هـم هسـت.   یاو هستم، عل يهر کس که من موال«: یامامت و گفت يبرا ينصب کرد
سوگند خـورد کـه از    رسول خدا. ا از طرف خداستی يخود آورد ن گفته را ازیا

ن راسـت اسـت از   یا، اگر ایخدا: نعمان بن حرث رو برگرداند و گفت. طرف خداست
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ـ بر سر او زد و او را کشـت، و ا  یناگهان خدا سنگ. آسمان به سر ما سنگ ببار ه یـ ن آی
در  یشـلنج  يو عالمه مصران] خود ی[الکشف و الب ریر کبیتفسدر  یامام ثعلب. نازل شد

 مستدرك] در يشابوریو حاکم [ن الوداعحجهخود در ة ریدر س یو حلب نوراالبصارکتاب 
ـ ی: خمر.ك(. »ت هستندن [منابع] اهل سنّیها از معتبرنیه را نقل نمودند و این قضیا ، ین

1323 :136(  
وان بـه فهـم   تیم يریتفس تیات هم، با استفاده از رواین آیشود که در ایمالحظه م

ـ بـه ا  یا کم تـوجه یو  یتوجهیکه ب یافت در حالیات دست یح آیصح هـا،  تیـ ن روای
در  يریتفسـ  يهـا تیـ روا. گـردد ین مـ یمسلمۀ در جامع یجاد اختالفات بزرگیسبب ا

ـ تـوان فهـم آ  ید و با اسـتفاده از آن، مـ  نات را بر عهده داریر آیموارد، تفس ياریبس ه و ی
  .افتیمورد نظر را دریۀ راد آیمنظور خداوند از ا

   يریگجهینت

کماالت در آن درج شده  یاست که تمام یمظهر رحمت الهو  ينور و هاد قرآن. 1
 یق ملکـوت یالفاظ و عبارات درآمده تا بشر را با حقـا ۀ است که در جام یبیغ ياو نازله

  . انس دهد
 یمخاطبان اصـل به تبع  توانیم ست، امایسر نیانسان م يبران کتاب یاکامل  فهم. 2

حکمت خـود   هم بر اساسخداوند . فتایق قرآن دست یها به حقاو با کمک آن یوح
ات و یـ ظاهر و باطن است و از ظاهر آة نازل کرده است که دربردارند ياآن را به گونه

  د.بریخود بهره م يهرکس به قدر فهم و اشتها ،قرآن منزل
در  یک بـه نـوع  یـ است که هر  یملقرآن در پرتو فراهم آوردن عوان یفهم مضام. 3

 يقـرآن معتقدنـد کـه بـرا     از مفسران ياریهمانند بس ینیامام خم. فهم آن مؤثّر است
ـ با ،میق قرآن کـر یکشف اسرار و شهود حقا ـ فـراهم آ  یعـوامل  دی ـ  د کـه  ی ق بـدون تحقّ
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ـ یافت اسرار غیو درپرواز به عالم ملکوت  اساساً هاآن ممکـن   یآسـمان  يهـا امیـ و پ یب
  بود. نخواهد

شـامل: طهـارت، تـدبر،     د امـام یم از دیات قرآن کریعوامل مؤثّر در فهم بهتر آ. 4
 يهـا تیـ م و توجـه بـه روا  یقـرآن کـر   يهـا ق، شـناختن اسـلوب و روش  یم، تطبیتفه
  . است يریتفس
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  منابع فهرست 

  میقرآن کر
 البالغهنهج

م، یتصر عبـدالحل من. )یفارسی ـ  (عربطیفرهنگ معجم الوس. ش)1389س.(یم، انیابراه .1
، تهـران: انتشـارات   یگـ یه خلف احمد محمد، مترجم محمد بندر ریعط یالصوالح

 .یاسالم

بیـروت: انتشـارات دار   . العـرب  لسـان . )1414، محمد بن مکـرم.( يمصر ابن منظور .2
  . صادر

 . نایجا: بیب. القرآن يالمعجزة الکبر. تا)یابوزهره، محمد.(ب .3

  ی. تهران: نشر ن. یـ فارس یفرهنگ معاصر عرب. ش)1386آذرنوش، آذرتاش.( .4
. زادهفیق محمـد بـاقر شـر   یـ تحق ،ات األحکامیآ. تا)ی.(بیمحمد بن عل ،ياستر آباد .5

  . یمکتبۀ المعراجتهران: 
 يهـا اد پژوهشیبن يمشهد: آستان قدس رضو. اسالم و هنر. )1371، محمود.(یبستان .6

  .یاسالم
، یرجائ يد مهدیمصحح: س. دررالکلم لحکم وغررا. )1410، عبدالواحد.(يآمد یمیتم .7

 .یقم: دار الکتاب االسالم

ـ . حقوق ينولوژیترم. ش)1472، محمدجعفر.(يلنگرود يجعفر .8 گـنج  ۀ تهران: کتابخان
 دانش.

: قـم . (قـرآن در قـرآن)   میقرآن کـر  یر موضوعیتفس. ش)1378.(عبداهللا ،یآمل يجواد .9
 .مرکز نشر اسوه

  ه.یروت: دارالهدایب. تاج العروس. تا)ی(بی. د محمد مرتضی، سيدیزب ینیحس .10
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، يدیدجعفر شـه ین و سـ یر نظـر محمـد معـ   یـ ز. نامهلغت. )1377اکبر.(یا، علدخده .11
  تهران: دانشگاه تهران.

دمشـق  . المفـردات فـی غریـب القـرآن    . )1412راغب اصفهانی، حسین بن محمـد.(  .12
 بیروت: دارالعلم الدار الشامیه.

ـ   یالمنجد ف. ش)1393.(یا، مصطفین یمیرح .13 تهـران:  . یاللغۀ و االدب و العلـوم فارس
  صبا.

  نا.یجا: بیب. علوم القرآن یمناهل العرفات ف. تا)یم.(بی، محمد عبدالعظیزرقان .14
ـ . )1416ن.(ی، جالل الدیوطیس .15 د المنـدوب، لبنـان:   یسـع . علـوم القـرآن   یاالتقان ف

  دارالفکر.
، یخسروشـاه  يمصحح هـاد . مقرآن در اسال. )1388ن.(ید محمدحسی، سییطباطبا .16

  قم: بوستان کتاب.
المطبعـۀ  ان، یلیقم: منشـورات اسـماع  . المیزان فی تفسیرالقرآن. )1391(________ .17

  .انیلیاسماع
ـ   یفارسـ  يهـا (شـامل واژه  فرهنـگ عمیـد  . )1388عمید، حسن.( .18 و  یو لغـات عرب

ـ  یو اصـطالحات علمـ   یمصطلح در زبان فارس ییاروپا تهـران: فرهنـگ   . )یو ادب
  شمندان.یندا

 .دارالفکر: روتیب. نیالد علوم اءیاح. )1406، ابوحامد محمد.(یالغزال .19

 قم: انتشارات هجرت.. نیکتاب الع. )1410ل ابن احمد.(ی، خليدیفراه .20

ۀ الب . تا)ی.(بمحسن ،یض الکاشانیالف .21 ـ  یالمحجـ ـ ب االحیتهـذ  یضـاء ف دفتـر  : قـم . اءی
  .یانتشارات اسالم

  تهران: دارالکتب االسالمیه.. قاموس قرآن. )1412قرشی، سیدعلی اکبر.( .22
ـ . اصول کافی. )1388عقوب بن اسحاق(یجعفر محمدبن  ی، ابيراز ینیکل .23 اکبـر  یعل

  .يآخوند یه مرتضی، تهران: دار الکتب االسالميغفّار
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ـ التمه. )1428.(يمعرفت، محمد هـاد  .24 ـ ی  یفرهنگـ ۀ قـم: مؤسسـ  . علـوم القـرآن   ید ف
 د.یالتمه یانتشارات

 ر.یر کبیام تهران،. نیمع یفرهنگ فارس. ش)1378د.(ن، محمیمع .25

د یر نظـر سـ  ی، زیفرهنگ فقه فارس. ش)1382.(یرة المعارف الفقه االسالمیداۀ مؤسس .26
  .یرة المعارف الفقه االسالمیداۀ مؤسس، قم: يشاهرود یمحمود هاشم

م و نشر آثار یتنظۀ تهران: مؤسس. کشف اسرار. )1323دروح اهللا.(ی، سینیخم يموسو .27
 .ینیمام خما

م و نشـر آثـار امـام    یتنظـ ۀ تهـران: مؤسسـ  . ثیشرح چهـل حـد  . )1372(______ .28
 .ینیخم

م و نشـر آثـار امـام    یتنظـ ۀ تهران: مؤسسـ . حمدة ر سوریتفس. ش)1375( ______ .29
 .ینیخم

  .ینیم و نشر آثار امام خمیتنظۀ تهران: مؤسس. فه امامیصح. )1378(_______ .30
م و نشـر  یتنظـ ۀ تهران: مؤسس. عقل و جهل ث جنودیشرح حد. )1379(_______ .31

  .ینیآثار امام خم
م و نشـر آثـار امـام    یتنظـ ۀ تهـران: مؤسسـ  . شرح دعاء السـحر . )1381(_______ .32

  .ینیخم
م و نشر آثار امام یتنظۀ تهران: مؤسس. (آداب نماز) آداب الصلوة. )1370(_______ .33

 .ینیخم

 .ینیو نشر آثار امام خم میتنظۀ تهران: مؤسس. جهاد اکبر. )1372(_______ .34

  



  
  
  
  
  

   ی،نیس دولت از منظر امام خمیمردم در تأس یحقوق شرع
  ییو روا یدر مستندات قرآن یتأمل

   27یعیمحمود شف

ـ یمردم از منظر امـام خم  یاسیحقوق سة : پژوهش حاضر درباردهیچک در  ین
 ن است که از منظر امامیمسأله ا. بحث کرده است یاسیس نظام سیهنگام تأس

 يبرخوردارنـد و مبنـا   یس دولت از چه حقـوق یمردم در هنگام تأس ینیخم
   ؟ستیآن چ ییو روا یقرآن
س حکومت از یمردم در هنگام تأس ینین است که از منظر امام خمیه ایفرض
ـ از قب یط کنـون یمناسـبِ شـرا   يهـا ا راهیـ عت در صدر اسالم و یق بیطر ل ی

ۀ مثابـ ت خود حکومت را بهیاو انتخابات، با اعالم رض یپرسشرکت در همه
 يس حکومـت از منظـر  یند و بـدون آن تأسـ  ینمایس میتأس يقرارداد يامر

  . نامشروع خواهد بود یشرع

                                                   
  دیدانشگاه مف یاسیدانشکده علوم س یات علمیار و عضو هیدانش .27

 shafiee.mahmood@gmail.com ـ 

 shafiee@mofidu.ac.ir ـ 

 mahmood_shafiee@ ـ 

mailto:shafiee.mahmood@gmail.com
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ن امر داللت دارد که مردم در یبر ا ییو روا یقرآن يهااز استدالل يامجموعه
ت آنـان حکومـت مشـروع    یانـد و بـدون رضـا   صاحب حـق  یاسیسۀ عرص

ت حکومـت در  ین است که هر چند مشروعیا یینهاۀ جینت. ستین یبرپاشدن
س یاسـتوار اسـت، در هنگـام تأسـ     ین خاصـ یشـ یط پیاسالم بر وجود شـرا 

س شـده نامشـروع   یت مردم احراز نگـردد، حکومـت تأسـ   یحکومت تا رضا
  خواهد بود.
؛ یپرسعت؛ انتخابات؛ همهی؛ بینی؛ امام خمیاسیا نظام سیدولت ها: کلید واژه
 . اتیقرآن؛ روا

  مقدمه

  حقوق مردم در حکومت در سه مرحله متفاوت قابل طرح است: 
ـ  ياز رو يااز مردم بخواهنـد در نقطـه   یاست که جمع يااول: لحظهۀ مرحل ن، یزم

ا هـر  یـ ق شورش، انقـالب، جنـگ   یکه از طر یبه عنوان مثال، زمان. برپا کنند یحکومت
ـ بعد از سـاقط کـردن   ن یگردد، مردم آن سرزمیساقط م یاسیس ینظام يگریق دیطر ا ی

ن، از نـو  یشـ یپ یاسـ یم سیرژ يرا به جا يگرید ی، نظام حکومتیم قبلیساقط شدن رژ
ثـرب بـه آن شـهر    یبا دعوت مردم  اسالم یامبر گرامیپ نیچنهم. ندینمایس میتأس

در آن شهر برپا نمودند و  يدیت مهاجران و انصار حکومت جدیهجرت کردند و با مع
ـ بعد از شورش مـردم عل  یعل. له نشاندندیقب نظام يجاآن را به ه عثمـان و دعـوت   ی
  . بنا نهادند يدیجد یاسیبه دست گرفتن حکومت، نظام س يمردم براة گسترد

جـواز و   يت مـردم بـرا  یا نبـودن رضـا  یـ ن مرحله حقوق مردم به شرط بودن یدر ا
س شـده، مربـوط   یحکومت تأسـ  یا بطالن شرعیز صحت یحکومت و ن ییحرمت برپا

ز باشـد و  یت مردم جـا یت و عدم رضایحکومت بدون توجه به رضا ییاگر برپا. ستا
س حکومت ندارنـد؛ در  یدر تأس یح باشد، پس مردم حقیحکومت برپا شده شرعاً صح
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س شـده  یحکومت حرام باشـد و حکومـت تأسـ    ییت مردم برپایمقابل، اگر بدون رضا
  . اندحق س حکومت شرعاً صاحبیگردد، پس مردم در تأس یباطل تلق
بعد از . س حکومت، به اعمال قدرت در جامعه مربوط استیدوم: بعد از تأسۀ مرحل

 یگردد و اگـر مـانع  یآغاز م یاسیک نظام سیات ی، حیاسیک حکومت سی يریگشکل
از مـردم بـا درجـات گونـاگون و در      یجمع یدر هر حکومت. ابدییدا نشود، تداوم میپ

ن نظام به دسـت  یرند و فرمان ماشیگیار میدر اختن حکومت را یمختلف ماش يهارتبه
حضرت ادامـه داشـت و بعـد از    نه تا وفات آنیدر مد امبریحکومت پ. افتدیآنان م

بعـد از آن  . وپنج سال دوام آوردستیآن را گرفت و در کل ب يوفات، نظام خالفت جا
ان نافرجام یاز پابعد . افتیادامه  يخالفت نشست و پنج سال و اند يجا نظام امامت به
، خالفـت و امامـت   ينبو یاسیس ياز الگوها یو عباس يامو يهاج نظامیامامت به تدر

  ها جهان اسالم را، به نام خالفت، دربر گرفتند.سده يدور شدند و در قالب سلطنت برا
خ معاصـر بـه   یران هزاران سال نظام سلطنت مطلقه دوام آورد و در تـار یدر کشور ا

 يت از فـردا یـ افت و در نهایک قرن تداوم یتر از ل گشت و کمیبدسلطنت مشروطه ت
ن کشور برپا گشت و تا یدر ا يجمهور يهااز نوع نظام ی، نظامیانقالب اسالم يروزیپ

  . به امروز دوام آورده است
 یحکومت يهايسازمیند تصمآین است که مردم در فرین مرحله حق مردم به ایدر ا

را بـدون توجـه بـه     یحکـومت  يهامیاگر صاحبان قدرت تصم. ندیبتوانند مشارکت نما
ـ  يها و بدون برگشت بـه سـازوکارها  ق آنیق و عالیخواست جامعه، سال  يبـرا  یعمل

اشکال  ی، اتخاذ نمودند، شرعاً بيسازمیند تصمیمردم در فرا يامکان مشارکت حداکثر
برعکس شد و امکان ه یدر اعمال قدرت ندارند؛ اما اگر قض یباشد، پس مردم شرعاً حق

الزم شمرده شـد، پـس مـردم     یحکومت يسازمیند تصمآیمردم در فر يحضور حداکثر
  . اندشرعاً در هنگام اعمال قدرت صاحب حق

. ان هر حکومت مورد بحث قرار دادیپاۀ توان در مرحلیت حقوق مردم را میدر نها
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ن مطرح کرد که مردم چه تواین مسأله را میآن، ا يک حکومت و برقراری ییبعد از برپا
 یها بعد از مدتاز حکومت ياریبس. حکومت دارند یا کلی ییر دادن جزییتغ يبرا یحق

ن صـورت اصـالح   یـ در ا. گردندیا بزرگ میا طوالنی، دچار انحرافات کوچک یکوتاه 
ل یتبـد  يجـد  يا، بـه مسـأله  یاسـ یک نظـام س یا سرنگون ساختن یت نامطلوب یوضع

ن مرحله مـردم  ین بحث را مطرح نمود که در ایتوان از منظر دینی ایگاه مآن. گرددیم
  . در تغییر حکومت دارند یچه حق

اگر بر این اعتقاد باشیم که از منظر دینی مردم مجازاند در مقابل مقـررات نادرسـت   
ها هاي نارواي حکومتی قرار گیرند و از انجام دادن آن فرمانحکومتی یا در مقابل فرمان

ایم که مـردم از منظـر دینـی بـراي تغییـرات در      ت سرپیچی نمایند، معتقد شدهیا مقررا
چنین اگر مردم شرعاً این اجازه را داشته باشـند کـه علیـه    هم. اندحکومت صاحب حق

حکومت غیر قابل اصالح شورش کنند و چنین حکومتی را سرنگون سازند، پس آنـان  
  . اندز صاحب حقیاز نظر شرعی در این زمینه ن

عنی اول، یۀ آنچه در تحقیق حاضر دنبال خواهد شد به حقوق سیاسی مردم در مرحل
پژوهش حاضر این اسـت کـه از منظـر    ۀ براین، مسألتأسیس حکومت، مربوط است. بنا

امام خمینی، مردم در تأسیس حکومت در جامعه اسالمی از چه جایگاه فقهی ـ حقوقیِ 
  یست؟ن چآ ییو روا یه قرآنیشرعی برخوردارند و توج

تحقیق این است که از منظر امام خمینی در تأسیس حکومت مشروع، عالوه ۀ فرضی
هاي جسمی و اي از شرایط از قبیل تواناییکه الزم است حاکم، از پیش، مجموعهبر این

هاي شرعی و عرفی کافی در این زمینه را، رانی موفق، و نیز دانشروانی الزم براي حکم
تواند به صورت شرعی دست به تأسـیس حکومـت   کمی زمانی میچنین حا دارا باشد،

بزند که رضایت مردم، با سازوکارهايِ متعارف پذیرفته شده در هر دوره، به دست آیـد  
و  رانـان، و در نتیجه، حکومت بر اساس یک قرارداد عقالنی دو طرفه بین مردم و حکم

ن یـ کدام، استقرار یابـد و بـر ا  مبتنی بر حقوق متقابل مردم و حاکمان و نیز وظایف هر 
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  . ات استدالل نمودیتوان از قرآن و روایدگاه مید
هـاي  گونه که اگر حاکم سیاسی شایستگید اضافه نمود، همانیه بایح فرضیدر توض

گرفتـه شـرعاً نامشـروع خواهـد بـود،      عرفی و شرعی را نداشته باشد، حکومت شـکل 
بیعت و . نخواهد داشت ینیت دیمشروع حکومتی هم که بدون رضایت مردم برپا گردد،

مقبـول و متعـارف بـراي اسـتیفاي     ة ترین شـیو مشورت، با سازوکارهاي مشخص، مهم
از جمله در صدر اسالم، رایج  حقوق مردم در هنگام تأسیس حکومت در دوران گذشته،

  . بوده است
یافتـه  استیفاي حقوق مردم در شرایط جدید تغییـر  ة با این حال، در گذر زمان شیو

حقوق مـردم بـراي تأسـیس     يفایساالر و استهاي مردمس نظامیتأس يامروزه برا. است
مدنی و سیاسی از قبیـل احـزاب سیاسـی و نیـز      هايحکومت، از طریق تأسیس تشکل

پرسی، و انتخابات در سطوح مختلف محلی، روستایی، شهري، استانی و شرکت در همه
 ین ارکان آن و انتخاب نیروهاي سیاسی کلیدي،ملی به منظور تأسیس نظام سیاسی، تعی

  . گرددمانند رئیس جمهور و نمایندگان مجلس، اقدام می
د یـ جد يسـازوکارها ۀ اثبات نمودند که همـ  یاسیدر عمل س ینیرو، امام خمنیاز ا

او از  یاسـ یس يمتأله کـه رفتارهـا   یاسیعنوان رهبر سرا، به  یاسیس نظام سیتأس يبرا
  . اندرفتهیمتأثر است، پذ ینید يهاآموزه

با در نظـر   ،اسالم و خاندان معصوم آن حضرت یامبر گرامیپة ریات و سیقرآن، روا
ره یسـ  يگرنییو جنبه تب ت بشریدر امور مربوط به هدا ت قرآنیمئت و دایگرفتن جامع

ـ ید مـل أت هرگونـه  يعه بـرا ین شیادی، دو منبع بنمعصومان اتیو روا ل ئدر مسـا  ین
نـه کـردن   ینهاد يکنـد کـه بـرا   یمنانه اقتضا مؤم یلزوم زندگ. است یجتماعو ا یاسیس

ـ  ۀ روزمره، رابط ید در زندگیجد يهاتجربه  یدر زنـدگ  یخیتـار ـ    یهر تحـول تجرب
ـ ی یاول اسـالم ۀ ، مدام با برگشت به منابع درجینین دیادیبن يهاو آموزه یاجتماع  یعن

  . ات منقح گرددیقرآن و روا
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م یجامعه بر اسـاس تعـال  ة و ادار یاسیداشتن نظام س یکه مدع یاسالم يدر جمهور
در ارتبـاط بـا    ویـژه بـه   يجـار  یاسـ یدر مناسبات س يجز بازنگر يااست، چاره ینید

ـ یامـام خم  يبه منظور توصیف ادعاي مطرح شده از سو. ستیمردم ن حقوق ة دربـار  ین
ـ   و تبیین مسـتندات قرآنـی و روا   یاسیس نظام سیحقوق مردم در تأس  ییـی، ابتـدا بحث

 يفایاست يمثابه روش مناسب برا عت، بهیز بیو ن یاسیا نظام سیدرباره مفهوم حکومت 
اسـت، تقـدیم    افتهیات انعکاس یمردم در صدر اسالم که در قرآن و روا یاسیحقوق س

  خواهد گشت.
س نظـام  یمـردم در تأسـ   یاسـ یحقـوق س ة هاي متفاوت درباردر گام دوم به دیدگاه

در . مورد بحث قرار خواهد گرفت ینیسپس دیدگاه امام خم. ره خواهد شداشا یاسیس
در نهایـت بـه   . دیدگاه امـام تبیـین خواهـد گشـت     ییبعدي مبانی قرآنی و رواۀ مرحل

  . م پرداختیخواه يریگجهیخالصه و نت

  )یاسیا دولت (نظام سیحکومت 

ـ پژوهش حاضر مفهوم دولت  ین مبحث مفهومیترمهم در . سـت ا یاسـ یا نظـام س ی
از  يتـر از حکومـت دارد و حکومـت عنصـر    عـام  ییاست دولت معنایاصطالح علم س

 یتخصصـ  یو حت ین دو واژه در کاربرد عمومین حال، ایبا ا. دهدیل میدولت را تشک
دولت  يجا د بهیجد ين، در کاربردهایچنهم. روندیگر به کار میدهم يجا به وفور به

  . شده استج یرا یاسیاستفاده از نظام س
م را با یخاص است که آن رژ یاسیم سیک رژیعام اشاره به  يدر معنا یاسینظام س

 یحقـوق  یاسـ یس يمجموعه نهادها یاسیم سیمنظور از رژ. سازدیها جدا ممیگر رژید
در  یـی روافرمانة ویگر چون اقتصاد و فرهنگ، شید يایب با عوامل پویاست که در ترک

ـ . کندین میین را از ابعاد گوناگون تعیه معک جامعیک زمان مشخص و در ی ـ تردیب د ی
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بـه وجـود    یگوناگون يهاخ تجربهیدر جوامع مختلف و در طول تار ییفرومانرواة ویش
   28آورده است.

ـ دن يهـا ها و تجربـه آموزهة و بازتاب دهند ين جامع که حاویدۀ اسالم به مثاب  يوی
 یمترق يامسلمانان را بر تجربهاست،  یخصوص و عموم یابعاد زندگۀ هم يبسنده برا
آنـان موفـق   . ت، رهنمون سـاخت یت و معنوین مدنین باالتریبا تضم یاسیس یاز زندگ
د متفـاوت  یجد ياارتقا دهند و تجربه یرا بس يدر جامعه بدو ییروافرمانة ویشدند ش

  . گذارند ياز گذشته از خود برجا
مناسـب   ید، حکومتیجدۀ ک تجربیاسالم و در  یاسیم سیر از تعالیثأمسلمانان به ت

 يعت قـرار گرفـت و بـرا   یس آن صاحب شـر أرخ و جامعه خود بنا نهادند که در یتار
ن منـابع  یتـر مهـم . ن سـاخت ینشـ است را هـم یانت و سی، دیاسالمۀ ن بار در تجربیاول

و  ينبوة ریث، همراه با سیم قرآن و احادیم، تعالیراث عظین میبه ا یابیراه يمطمئن برا
ـ یـ گاه تحقهیتک ینیدگاه امام خمیمبرهن ساختن د يبرا است که يعلو رو قـرار  شیق پ

 اند.گرفته

که در  است »مشورت«و  »عتیب«، یاسیدرباره حقوق س یاسالم يهان آموزهیترمهم
عـالوه بـر   . دارد یت اساسـ یـ عت محوری، بیاسیک نظام سیس یان به منظور تأسین میا
. انـد نـه قابـل توجـه   ین زمیـ در ا یانات حضرت علـ یات، بیان روایدر مات قرآن، یآ

 يهـا تجربـه  یاسـ یس نظـام س یتأسـ ۀ نیزممردم در  یاسیافتن حقوق سی ين برایچنهم
 علـی منان از سـوي  ؤدر تأسیس نظام سیاسی مدینه و تجربۀ پذیرش امارت م پیامبر

  م داد.یا مورد بحث قرار خواهعت ریت بیماه یسطور آت در. است یگاه مطمئنهیتک
                                                   

پارچـه شـده و همگـن شـده در     کیبرساخته،  یاسیس ياز نهادها يامجموعه یدر نگاه حقوق یاسیم سیرژ .28
جامعه،  یفیو ک یکم يهایاست، که همراه با دگرگون ینیمع یکشور و در محدوده زمان ـ   ارچوب دولت هچ

ـ  یشـکل  یهبود کارکرد خود دگرگـون ز در راه بین یرسند و گاهیبه فرگشت م ـ  ییا محتـوا ی . (ر.ك: دهنـد یم
 )107ـ  105، ص 1375، یابوالفضل قاض
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  عت یب

 یدر فارس »عیب«مترادف . مجرد است یمصدر ثالث »عیب«و همانند  یعرب یعت، لغتیب
ـ یاست که ب يت معامله، قرار دادیماه. است »معامله«  یبـر اقـرار لفظـ    ین دو طرف مبن

حاصـل شـده اسـت، انجـام      یت و توافق واقعیاش رضادرباره که قبالً يزیچ آن يرو
کردن  یقطع يدست زدن دست به دست برا »عهیب«گفته است که  لسان العرب. ردیگیم

و . عه و اطاعت اسـت یمبا يعت به معنایو ب. عه و اطاعت کردن استیمبا يمعامله و برا
بـاهم   يکار ين است که گفته شود برایمثل ا ،ع کردندیتبا يبر کار: شودمی گفته یوقت

نسـبت بـه    یعنیعه کرد، یبا شخص مبا يکار يود براشمی که گفته یزمان. دست دادند
ـ آ: دیگویث که میدر حد. خود را متعهد ساخت یکس عـه  یاسـالم بـا مـن مبا    يا بـرا ی
ک از دو طرف آنچـه کـه   یا هر یگو. ینیمان طرفیقرارداد و پ یعنیعه ین مباید؟ ایکنینم

ش را و حـق  یبـردار فروشد و بـه او جـانش را و فرمـان   یخود دارد به طرف مقابلش م
  29د.ینمایه میمداخله در کارش را ارا

ع یب. سو دارندعت در لغت مترادف بوده و دو کاربرد متفاوت اما همیع و بین، بیبنابرا
رد، در واقـع بـده و بسـتان جـنس     یـ گین اشخاص صورت میمره بکه در معامالت روز

است  یتیره وضععت دربایب. ) است که فروخته شده استیی(کاال یجنس ي(کاال) و بها
  . دیاطاعت نما يگریفرمان بدهد و د یکیکه بناست دو طرف 

همان طور که در معامله . است یکاربرد دوم در واقع برگرفته از کاربرد محسوس اول
ـ ن يگـر یک طرف از دیوجود دارد؛ در هنگام اطاعت  یروزمره بده و بستان ز در واقـع  ی

                                                   
ألَمـر:  و البیعۀُ: الصفْقۀُ على إِیجاب البیع و على المبایعۀِ و الطاعۀِ. و البیعۀُ: المبایعۀُ و الطاعۀُ. و قد تبـایعوا علـى ا   .29

فی الحدیث أَنه  ه مبایعۀ: عاهده. و بایعتُه من البیع و البیعۀِ جمیعاً، و التَّبایع مثله. وکقولک أَصفقوا علیه، و بایعه علی
؟ هو عبارة عن المعاقَدةِ و المعاهدةِ کأَن کلّ واحد منهما باع ما عنده من صـاحبه و   قال: أَ ال تُبایِعونی على اإلِسالم

ختَه و ده و طاعفْس   )26، ص: 8ج، 1414(ابن منظور، .یلۀَ أَمره، و قد تکرّر ذکرها فی الحدیثأَعطاه خالصۀ نَ
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ـ ا. تصورت گرفته اسـ  یقبل از اطاعت بده و بستان ن بـده و بسـتان همـان توافـق و     ی
 یا ناموسی ی، جانیت مالیگران حماید يگریاز د ياست که فرد افراد ینیت طرفیرضا

ژه یانجام کارو يگران انتظار دارد/دارند که در راستای/ديگریکند/کنند و در عوض از د
عـت  گـران از او/آنـان اطا  ی/ديگریانـد، د که به عهده گرفتـه اسـت/ گرفتـه    یتیو مسئول

  ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟. ؟؟؟؟ندید/نماین اطاعت متعهد نمایکند/کنند و خود/خودشان را بر ا
د و فـروش اسـت و   یـ راجع به خر یعت که اولیع و بیب یعنیـ پس در هر دو مورد 

ز یـ آمتیمرحله اول توافق رضـا : دو مرحله وجود دارد ـ  است ییدرباره فرمانروا یدوم
و طرف در آن منفعت دارند؛ مرحله دوم ابـراز  ن بر کار مشخص است که دیطرف یواقع
ن مرحلـه  یـ ان خاص است کـه در واقـع در ا  یدر قالب الفاظ و ب ینیت طرفین رضایچن

  . کندیدا میپ یو حقوق یتوافقِ انجام شده، صورت رسم
است  یاجتماع يدادیست؛ بلکه رویه نیسوکی يامر یاسیعت در وجه سین، بیبنابرا

 یعت در دو حوزه خصوصیب. داللت دارد يو فرمانبر ییروامانکه بر تعهدات متقابل فر
در هر دو مورد . ت استیاز توافق و رضا یدر هر دو مورد حاک. کاربرد دارد یو عموم

بند باشند و يد بر تعهدات خود پایرد که دو طرف بایگیاز تعهد و الزام شکل م ياگونه
 تعهد داده است، ندارد.را که  يزیچعت، حق نقض آنیک از دو طرف بیچ یه

 »رتیعش«عت ین بار در سال سوم بعثت با نام بیعت در اسالم اولیب یخیبه لحاظ تار
ـ پ ین دعوت علنیاول یعت، علین بیبا ا. شروع شده است از  اسـالم  یامبرگرامی

با هـم   یو عل امبریپ یخیداد تارین رویدر ا. رفتیمان را پذیا يره خود برایعش
اسـت   يگریمان مشترك دین پی) نخستان مکه و منیب يا(گردنه ت عقبهعیب. برادر شدند

ـ با پ یو اخالق يرامون پنج اصل اعتقادینه پیده نفر از مردم مدزآن دوا یکه ط  امبری
عقبـه دوم   تعـ یز قبل از هجرت اتفاق افتاد، بـه ب یعت که آن نین بیسوم. معاهده بستند

سه مرد و دو و عت، مربوط به هفتاد ین بیا. رخ داد یشناخته شده است که در مکان قبل
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ت یـ ش حمایماننـد فرزنـدان خـو    امبریـ ثرب بود که متعهد شدند از پیزن از اهل 
  . ندینما

ـ  يهـا عـت یز بینه نیدر مد نـدگان مـردم   یآن نما یصـورت گرفـت کـه طـ     یفراوان
ـ آمدند و به شکل مرسـوم (دسـت دادن) بـا پ   یم العربةریجز عـت و اعـالم   یب امبری

ن یتـر اند که مهمعت کردهیز خود رسول خدا اقدام به اخذ بین یگاه. کردندیم ياروفاد
نـه و  ین راه مدیعت که در بین بیا. نام گرفته است »عت شجرهیب«ا ی »عت رضوانیب«آنها 

بـود کـه متعهـد     یکسان يک درخت انجام شد، وفاداریر یز يمکه در سال ششم هجر
. ان در کنار او تـا آخـر بجنگنـد   یو مک برامین پیشدند در صورت درگرفتن جنگ ب

   )126ـ  27، 1368: يدی(شه
به  ینیانگر اعتماد طرفیقت بیک طرفه دارد، در حقی یها که در ظاهر صورتعتین بیا
ـ ا یدر واقـع طـ  . آنـان اسـت   ياز سـو  يمعنـو  يگر و تبادل کاالیدهم ن معاهـدات،  ی

ـ نمایمنان ابراز مـ ؤم تکبه نفع و مصلحت تک ییادعاها اسالم یامبرگرامیپ د کـه  ی
ـ  یتیز اطاعت و حمایمنان نؤرد و میگیرش آنان قرار میمورد پذ دارنـد کـه   یرا اعالم م

  . شودیواقع م امبریمورد قبول پ
 یفه النبیقبل از هجرت، همراه با صح يهاعتین است که مجموعه بیا ینکته اساس

در  يد نبـو یسس دولت جدؤو م سازنهیزم ـ درباره آن بحث خواهد شد يکه به زود ـ
  در جهان اسالم رقم خورد. ینیبه شکل د ين دولت قراردادینه گشت و اولیمد

بعد از وفات  یاسیعت سین بیاول 1.بوده است یطیشرا يآور داراعت الزامید بیتردیب
نـد،  ین است که به لحاظ فرایاز ا یحاک يبعد يهاعتیاز ب يو تعداد امبریوفات پ

. مسبوق بر انتخاب حـاکم در جمـع کوچـک بـوده اسـت      يامر یعت در شکل رسمیب
                                                   

عت مرکز متشکل از مهاجر یکنندگان، بعتیعت به رغبت و خواست بیل مشروط بودن بیط از قبیاز شرا یبعض .1
ـ     یه بیه معاویجهاد عل يدر زمان خروج برا یانات علیو انصار، در ب  یان شـده اسـت. (رك: احمـد بـن عل

  )172ق، ص 1403، یطبرس
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و  یاز افـراد بـا سـابقه درخشـان اجتمـاع      یاسیص سیاز نخبگان صاحب تشخ یجمع
نمودنـد و سـپس فـرد منتخـب را     یکوچک انتخاب م ی، ابتدا حاکم را در جمعیمذهب

   1)403، 1403: ی(طبرس. کردندیم یعت توده مردم به آنان معرفیجهت ب
ـ از توده مردم که در مرکز جهان اسـالم سـاکن بودنـد و     یتیاکثر یظ مکانبه لحا ا ی

عت حاضران یبعد از ب. نمودندیعت میامکان حضور در مرکز را داشتند، با فرد منتخب ب
 )485، 1379: ی(دشــت. کــردیدا مــیــاعتبــار پ یعتــین بیز چنــیــدر مرکــز بــر غائبــان ن

عـت را  یار و در زمان مناسـب، مراسـم ب  یخت، اي، آزادیآگاه يد از رویکنندگان باعتیب
   2نمودند.یبرگزار م

ـ یب يکاربیعت همراه با خوف، عجله، جهالت و فریب ـ   یعت . اعتبـار بـود  یباطـل و ب
د و با توجـه بـه منـافع و    یا تهدیع یکنندگان بدون تطمعتیب 3)208ق، 1375: ی(الطوس

د بـه  یـ کـه با  یصـورت مخفـ   عت نه بـه یب 4دادند.یعت را انجام مید بیبا یمصالح واقع
  5گرفت.یصورت آشکار صورت م

                                                   
الشورى و فکرة الفروض الکفائیۀ هـی   أبمبد أن طریقۀ اإلسالم الصحیحۀ عمالً«عبارت طبرسی در این زمینه چنین اسـت:   .1

  ».واحدة. و هی بیعۀ أهل الحل و العقد و انضمام رضا األمۀ باختیاره. و أما ما عدا ذلک فمستنده ضعیفطریقۀ 
 رهین و ال مجبرین بل طائعین مخیرینبایعنی الناس غیر مستک .2
، فمن عـاد الـى مثلهـا    کانت بیعۀ أبى بکر فلتۀ وقى اهللا شرهاً« عبارت روایت طبق نقل شیخ طوسی چنین اسـت:  .3

بکر را به خاطر فقدان شرایط تخطئه کرده است. محمود زمخشري بـه  طبق این روایت عمر بیعت ابی». فاقتلوه
لیل و بررسی قرار داده است. به نظر او بیعت فلته بیعت ناگهانی است که شور و تفصیل واژه فلته را مورد تح

بازي، قاپیدن طعمه، و اموري از این قبیل در طلبی همراه با مشاجره، فامیلمشورت در آن وجود ندارد. فرصت
ش چنین وضعیت جاهلی برگشت و انتخاب سالم سیاسـی را مخـدو   آن وجود دارد. بعد از وفات پیامبر

) همین معنا از فلته را محمد صالح مازندرانی نیز مطرح 51 ـ 50ق، ص 1417نمود. (رك: محمود زمخشري، 
) در منابع متعدد دیگر نیز حدیث مـذکور نقـل   271ق، ص 1382نموده است. (رك: محمد صالح مازندرانی، 

 شده و مورد تحلیل قرار گرفته است.
4. ایِعتُب ۀَ لَمامإِنَّ الْع رْصٍوحال [ل بٍ ولْطَانٍ غَالسی لرَض] نع54. (نهج البالغه، خطبه ل( 
خواستند با او در ریختند و مى امیرمؤمنان على يعثمان مردم به خانه بعد از قتل :اندکه مورخان نوشتهچنان« 5
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ـ ، رویو در کـاربرد عملـ   يلغو يعت در معناین، بیبنابرا اسـت کـه    یاسـ یس يدادی
در . سازدیگر مرا جلوه ییرواان و مردمان تحت فرمانیروان فرمانیاز قرارداد ب ياگونه

ک طرف ی، در یعتیبا هر ب. است که در آن تبادل کاال وجود دارد ياعت استعارهیواقع ب
ت، حل منازعـه،  یل امنیاز قب یاسیاز خدمات س ياشونده قرار دارد که مجموعهانتخاب

ـ نماین مـ یرا تضم یه متجاوز، عدالت، رفاه و انسجام اجتماعیتنب گـر  ید و در طـرف د ی
. دارنـد یرا عرضـه مـ   یراهو هم ياریت، همیاند که اطاعت، حماستادهیکنندگان اعتیب

است را یه نموده که در کل سیتک یطیز بر شراین یاسیکاال، صحت معامله سۀ ند معاملمان
  . دینمایل میبرد برد تبد يک بازیسازد و آن را به یک جانبه خارج می ییجواز سلطه

  در مورد بیعت هادگاهید
عه سه یش يان علمایس حکومت به شکل مشروع، در میتأس يعت برایدرباره نقش ب

چـه در زمـان    ،عـت را یکـه ب  یکسـان . انـد در مقابـل هـم قـرار گرفتـه     یاسـ دگاه اسید
ة در دور حکومـت معصـوم   ت بخـشِ یمشـروع  ،بتیو چه در زمان غ معصومان

 یست و نوعیا عقد نی در اصلعت یدانند و معتقدند بینمبت یغة در دوره یا فقی حضور
 ياعـالم وفـادار   که صرفاًعقد را ندارد؛ بل یعرف يا اگر هم عقد باشد معنایقاع است یا
  را به دست گرفته است. یاسیاست که قدرت س یه به اطاعت از کسیسوکی

ست ین یعت شرط صحت حکومت اسالمیند که بینمایان مین دسته به صراحت بیا
عت را یها وفاء به بنیالبته ا. عت الزم استیا بدون بیعت یبا ب یو اطاعت از حاکم شرع

                                                                                                                         
  

 »باید علنى و در مسجد باشدبیعت من نباید پنهانى انجام بگیرد و «اش بیعت کنند، حضرت به آنان فرمود: خانه
آمدند و در حالى که آن حضرت  هنگامى که عثمان به قتل رسید مردم به خدمت على«نویسد: باز طبرى مى

هاى خود را بگشا تا با تو بیعت کنیم، فرمود: عجلـه نکنیـد مهلـت    در بازار مدینه بود، عرض کردند که دست
  .»ماینددهید تا مردم جمع شوند و با یکدیگر مشورت ن
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ها معتقدند قبل نیا. دانندیشمارند و نقض آن را حرام میزم مکنندگان العتیب ياز سو
سـت؛ بلکـه   یعـت مکمـل آن ن  یکامل است و ب یعت وجوب اطاعت از حاکم شرعیاز ب

  .دیو آن را دوقبضه نما گردد یدر وجوب اطاعت تلق يگریتواند عامل دیعت میب
در جامعـه  بـت آنـان   یو غ حضور معصومانة ن دورینه بین زمیدگاه دوم در اید

نـدارد و   یت بخشـ یدر مشـروع  یعـت نقشـ  یب با وجـود معصـوم  . گذاردیتفاوت م
ن منصب به طور مشخص نصب نموده است و با وجود نص یا يرا خدا برا معصوم

 بت معصومیدر مقابل، با غ. ندارد ییمردم معنا يفرد معصوم، انتخاب او از سو يبرا
ط نقـش  یت حکومت حاکم واجد شرایعت در مشروعیفرد خاص، ب يو فقدان نص برا

  . دینمایفا میا یت بخشیمشروع
حضــور ة دگاه اول معتقــد اســت کــه در هــر دو دوریــدگاه ســوم بــر عکــس دیــد

دگاه منکر ین دیا. دینمایفا میت بخش ایعت نقش مشروعیبت آنان، بیو غ معصومان
معتقد د بر آن، یکأست و ضمن تین خدا نسبت به فرد معصوم ينص و نصب از سو

، البته به عتیگردد و بعد از بیل نمیط حکومت مشروع تکمیعت، شرایاست که قبل از ب
ا ی یکه به طور خصوص يبا فرد، یط الزم و کافیعت برخوردار از شرایشکل مناسب و ب

  ابد.ییط است، امر حکومت در خارج به شکل مشروع تحقق میواجد شرا یعموم
ـ یامـام خم . انـد رفتهیسوم را پذیۀ نظر ینیخموجود دارد که امام  یل متقنیدال بـا   ین
  . اندت شناختهیس حکومت را به رسمیدگاه سوم حقوق مردم در تأسیطرح د

  عت و رضایت مردمی، بینیامام خم

حقوق مردم در تأسیس حکومـت بـه دو شـکل    ة دیدگاه امام خمینی دربارۀ در زمین
هـاي  جمهوري اسالمی بـه مناسـبت  توان وارد بحث شد: آنچه که امام راحل بعد از می

عنوان  شان بهیاند؛ آنچه که انقش مردم در تأسیس حکومت سخن گفتهة گوناگون دربار
رو، ابتدا فرمایشات عمومی امـام خمینـی   از این. اندطور رسمی بیان نموده نظر فقهی به
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 نقش مردم و شرط بودن رضایت آنان براي مشروعیت تأسیس حکومت را مرورة دربار
  کنیم و پس از آن به دیدگاه فقهی ایشان را خواهیم رسید.می

هاي مختلف نقش مردم و شرط بودن رضایت آنان در امام خمینی فراوان به مناسبت
رهبـر انقـالب قبـل از پیـروزي در جمـع      . اندحکومت اسالمی را مورد توجه قرار داده

ی معرفی کردند که عالوه دانشجویان و ایرانیان مقیم خارج، حکومت اسالمی را حکومت
(امـام  . بودن را مورد تصریح قـرار دادنـد  » خواه ملتدل«بر اوصاف الهی داشتن حاکم، 

دسـت  «گیري حکومت اسالمی در ایـران تعبیـر   ) امام از شکل460، 4، ج1389خمینی: 
  ) 320، 6ج ،1389(امام خمینی: . نموده است» بیعت به هم دادیم

یـک معاهـده، قـرارداد، و    ۀ مثابـ جمهوري اسالمی بهگیري در جاي دیگري از شکل
عنوان وفـاداري بـه   اند و هر گونه لزوم عمل به احکام اسالمی را به بیعت، تعبیر نموده

چنین، با اسـتفاده از  ) هم521ـ   22، 11، ج1389(امام خمینی: . اندمعاهده ارزیابی کرده
اند که سوي مردم، اذعان نموده تأسیس جمهوري اسالمی ازة تعبیر بیعت و پیمان دربار

با مشورت یا بدون مشورت  چنین ملتی توانایی تشخیص و انتخاب کاندیداي اصلح را
  ) 10، 21، ج1389(امام خمینی: . دارا هستند

حضـرت بـه   را ناشی از عمل آن  گانه در حکومت علیهاي سهرهبر فقید جنگ
مه جانبه، از جمله برگردانـدن امـوال   اعالمی خود در هنگام بیعت ـ که عدالت هۀ برنام

هـاي  اي که تحمـل آن از سـوي افـراد و گـروه    اند؛ برنامهدانسته ناحق، را دربرداشت ـ 
، 1389(امـام خمینـی:   . خاص ممکن نشد و در واقع، بر ضد آن برنامه خـروج کردنـد  

  )218، 15ج
از  امام تأسیس جمهوري اسالمی و حکومت اسالمی را هدف ملت معرفـی کـرده و  

) اولین گام بعد از 512، 4، ج1389(امام خمینی: . انداین جهت خود را تابع ملت دانسته
ورود به ایران را تأسیس حکومت اسالمی مبتنی بر قوانین اسالمی و رأي مـردم اعـالم   

  )548، 5، ج1389(امام خمینی: . کردند
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طـور  مختلـف، بـه    يهاساالرانه در مناسبتدگاه مردمی، عالوه بر ابراز دینیامام خم
توان امـور  یت نمیاند که بدون خواست اکثر، اذعان نمودهعنوان نظر فقهیرسمی و به 

ت مـردم  یکسـب رضـا   يبـرا  يالهیعت وسیمردم را به عهده گرفت و در صدر اسالم ب
ت یط والیشراة دربار ءک استفتایشان در پاسخ به یا. مشروع بوده است یرانحکم يبرا
  اند:فرموده یط بر جامعه اسالمیه جامع شرایفق

ل حکومـت،  ین و تشـک یامور مسـلم  یع صور دارد، لکن تولیت در جمیوال
اد شده یهم از آن  ین که در قانون اساسیت مسلمیاکثر يدارد به آرا یبستگ

، ینـ ین (امام خمیمسلم یعت با ولیشده به بیر میاست و در صدر اسالم تعب
    )459، 20، ج1378

ت و ین حاکمیک بیل تفکی، از قبینیدر زبان امام خم »یتول«و  »تیوال«ن یک بیتفک
   1حکومت است.
سـت، بلکـه از عمـلِ    ین يکه صرف امر نظـر نی، با توجه به ایشرع یرانمقوم حکم

تنها بلکه با انضـمامِ   »تیوال«لِ یافته در عالمِ خارج، انتزاع شده است، نه با تحلیتحقق 
ت یـ د که هـم وال یآیبه دست م یزمان یشرع یرانکمح. شودیحاصل م »یتول«لِ یتحل
که از  یو عرف ینیستگان دیشا یاسیس ي، با تصدیت شرعیوال. یباشد و هم تول یشرع

 ی، و تـول ط هستندیواجد شرا يبت فقهایغة ستگان در دوریمصداق شا ینینظر امام خم
                                                   

 یاسیس يز، به اشکال مختلف، وجود دارد. در فلسفهید نیجد یاسیس شهیت از حکومت در اندیک حاکمیتفک 1
شـود. (ر.ك:  ی مـی ت مردم ناشـ یت به مردم تعلق دارد و حکومت از حاکمیاز وجوه، حاکم ید، در بعضیجد
ل یـ از تحل ی، ناشینید یاسیس يشهید با اندیجد یاسیس يشهی) تفاوت اند28ـ  29، ص1386ه، یرین بشیحس

که  یشود؛ در حالیم یت ناشیت حکومت از حاکمید ماهیجد يشهیحکومت است. در اند يا وابستهیمستقل 
دارد و حـق   یت مسـتقل یـ گر ـ ماه  یت، هر چند مرتبط بـا همـد  یحکومت مستقل از حاکم ینید يشهیدر اند
، به ینید یاسیس يشهید و اندیجد یاسیس يشهین اندیگر بیت از حق حکومت متفاوت است. تفاوت دیحاکم

ط به صـرف انتخـاب مـردم،    ید دارا باشند و بدون آن شرایحکومت با يگردد که حاکمانِ متصدیبرم یطیشرا
 ابد.ییت نمیحکومت آنان مشروع
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  گردد.یس و تداوم حکومت، حاصل میت مردم در تأسین رضای، با تضمیشرع
ل یـ عـت از قب یبکه معتقد است  ،ی، به درستيمطهر، ینیدگاه امام خمیهماهنگ با د

ع، اجـاره و نکـاح نـدارد و قابـل     یچون ب يآورالزام يبا قراردادها یعقد است و تفاوت
ز یـ عهد با کـافر را ن : «د که فرمودینمایتمسک م یبه کالم عل يمطهر. ستینقض ن

به صراحت  نیام امام حسیقیۀ همو در قض. »ماندینم ید نقض کرد و اال امان باقینبا
ـ زی. ق و منصـوص و وارث خالفـت بـود   یت الیگانه شخصیرفته است که امام یپذ د، ی
اگر امام به حـق را  «ند که ینمایح مین بحث تصریهمۀ اما در ادام. ق و غاصب بودیناال

تواند خود را ید و نمیخواهند، او به زور نبایص نمیجهالت و عدم تشخ يمردم از رو
  .ن استیا يعت هم برایلزوم ب. ل کندیبه مردم به امر خدا تحم

. ستین یت کافیاعمال وال يبرا ییت به خالفت به تنهایاحقۀ گر مسألیبه عبارت د
را  هیالنهار در یف ابن اثیعت مرتبط نموده و تعریب يلغو يدگاه را با معناین دیا يمطهر

ـ به نظـر ابـن اث  . دهدیقرار م ینیرچوب مباحث داهعت در چیل خود از بیتحل يمبنا ر ی
عـت عبـارت   یجـا ب نید، در ایبندیاسالم با من معاهده نمة ا درباریشود آیگفته م یوقت

خود را به  یین دارایهرکدام از طرف ییگو. است از عقد بستن و معاهده نمودن بر اسالم
خود را به او واگذار  یو باطن یفروشد و خالص نفس و طاعت و امور داخلیم يگرید
  . کندیم

عت یق را بیمان رفاقت دو رفیگرنه پفقط در مورد حاکم و سلطان است و عتیالبته ب
عت یر که نقض بیدر مقابل زب یاستدالل علة عت از نحویآور بودن بالزام. ندیگوینم

ـ زب يعـت از سـو  یشود؛ چرا که بعد از نقض بیکرد، استفاده م ر، حضـرت بـه شـکل    ی
اکراه اسـت کـه بـا قبـول      یعت را قبول کرده و مدعیبه او فهماند که او اصل ب یحقوق

حاکم و مردم  متقابلِ حضرت حقِنآ ،نیچنهم. ستیمسموع ن یین ادعایعت چنیاصل ب
امـام  . مـردم را الزم شـمرده اسـت    يعت از سـو یعت گره زده و وفاء به بیبۀ را با مسأل

  . دن او نباشدبه گر یعت کسیب شد تا بیزمان(عج) غا
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ـ یاند که باشاره کرده یخیع تاریبه وقا يدر ادامه مطهر نبـود،   یشـرع  یعت اگر عمل
کننده از جمله محمـد  امیزادگان قتمام امام. گرفتندیعت لقب نمین بیاصحاب جمل ناکث

فه فتـوا داد کـه   یابوحن. رندیعت بگید بودند از اتباع خود بیمق ید بن علیه و زینفس زک
امـام  . انـد عت کـرده یه بیبا نفس زک ها باطل است؛ چون قبالًینه با عباسیمدعت اهل یب

ت قـرار  یل مهـدو یامش ذیکه قنیعت کند به شرط ایه بیآماده بود با نفس زک صادق
  . رد و صرف امر به معروف باشدینگ

ن زمان به آنان اعالم یترعت گرفته بود و در سختیاز اصحاب خود ب نیامام حس
 نیامـام حسـ   يمسلم از اهل کوفـه بـرا  . دارمیعت را برمیبه ب يزام به وفاکرد که ال

. ت خـود دانسـت  یـ عـت را نشـانه مظلوم  یاکراه او بـر ب  یحضرت عل. عت گرفتیب
م کـرده  یعـت را بـر دو نـوع تقسـ    یخود، ب دارِاز مباحث ادامه يگریدر بخش د يمطهر
ه قسم خوردن یکه شب یجدان، قول ویصرف اعتراف، اظهار آمادگ يعت به معنایب. است

ن نوع قسم وجدان خـود  یخواهد با ایکننده در واقع معتیماند که بیان میوکال و نظام
ن یاغلب از ا امبریپ يهاعتیبه نظر او ب. ردیتش گرو بگیمورأانجام درست م يرا برا

وق الزام ف یالزام شرعاً یمانند تعهد و قسم لفظ یعتین بین موارد چنیدر ا. اندل بودهیقب
  . آوردیبه وجود م یاول یقبل

مان است که قبل از یل پین قسم است، از قبیز همیعت نوع دوم که محل بحث او نیب
چ یعـت هـ  یاگر خالفت به شورا باشد نه به نص، قبـل از ب  مثالً. وجود ندارد یآن الزام

عـت را  یببه  یاستناد عل يمطهر. ردیگیعت الزام شکل میست و با بیدر کار ن یالزام
ـ بـا تـذکر بـه اهم    يو. دانـد یبودن آن م یآور شرعر به خاطر الزامیرزبیر و غیبا زب ت ی
گـر، خـاطر   ید یامر شرعۀ در کنار منصوص بودن امامت به مثاب ،عت در اسالمیب یشرع

تر است؛ چرا کـه در  ج است، پررنگیکه امروزه را یعت از انتخاباتیسازد که بینشان م
ـ ب يتـر شیبا غلظت ب عت تعهد بر اطاعتیب  ،1368، يمطهـر  ی(مرتضـ . گـردد یان مـ ی

  )112ـ  103 ص
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حضـور و منصـوب   ة بـر حکومـت در دور   ن، منصوب بـودن معصـومان  یبنابرا
حق مردم  یبت، نافیغة بر حکومت در دور یرانط حکمیهان واجد شرایبودن فق یعنوان

ۀ جـ ینت. سـت ی، نیرانمحک یقبل و بعد از تحققِ عملۀ در دو مرحل یراندر قلمرو حکم
ـ اخت ياز روـ ت مـردم    ین است که بدون رضایا یعمل  ـ   يت ناچـار یار و نـه رضـا  ی

  2داشته باشد. ینیت دیتواند مشروعیحکومت نم

  ییو روا یمستندات قرآن
مـردم از  ۀ متعلق بودن امـوال بـه همـ    ینیدگاه امام خمید يبرا ین استدالل قرآنیاول

 يهاها و جانر از تصرف در مالیومت، در عمل، غت حکیواقع. م استیمنظر قرآن کر
مـردم تصـرف    يهـا ها و مالبناست در جان یرانحاکم در هنگام حکم. ستیگران نید

ـ یبه طر. ستیز نیبدون اذن او جا يگریتصرف در مال د. کند تصـرف در جـان    یق اول
  . ن استیز چنین يگرید

ة در سـور . افتـه اسـت  یتعلق به عموم مردم  يمواهب ماد يت اعتباریدر قرآن مالک
شـما   ين اسـت بـرا  یاست که هر آنچـه در زمـ   ییاو خدا: ح شده است کهیتصر 3بقره
ـ پـا سـاخته و بـه همـه چ    سپس به آسمان پرداخته و هفت آسـمان بـه  . ده استیآفر ز ی

ها و آنچه آنچه در آسمان: میخوانیم 4هیجاثة ن مضمون در سوریهماهنگ با ا. داناست
                                                   

 یاسـ از خداونـد بـه مـردم، در قـانون اس     یابتیـ ت نیـ ت و حکومت و متعلق دانستن حاکمین حاکمیک بیتفک 2
ـ ح داده شده است. در ایبه صراحت توض 56ز در ماده ین یاسالم يجمهور ح شـده اسـت کـه    ین مـاده تصـر  ی

 یچ کسـ یخود حـاکم نمـوده اسـت و هـ     یت از آن خداوند است و همو انسان را بر سرنوشت اجتماعیحاکم
ـ ا یقـانون  ت مردم به خود اختصاص دهد و مردم با سازوکار مشخصیتواند در عمل آن را بدون رضاینم ن ی

گـر قـانون   یگونه که در مـواد د حق را با انتخاب حاکمان و نظارت بر آنان و مشارکت جستن در حکومت آن
 ان شده، اعمال خواهند کرد. یب یاساس

3. َي خَلَقَ لالَّذ وکهاومس عب نَّ ساهوفَس اءمى إِلَى الستَواس یعاً ثُممضِ جی الْأَرا فم بِم وهو کاتلِّ شَییملع ء .
  )29(بقره: 

4. َخَّرَ لسکوی ذَلإِنَّ ف نْهیعاً ممضِ جی الْأَرا فمو اتومی السا فم تَفَ کممٍ یقَول اترُونَکلَآی13ه: ی. (جاث(  
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رشان مربوط به خداست، به نفع مـردم بـه   یوجودشان و حفظ و تدب ین که همگیدر زم
ـ  ياسـت بـرا   ییهـا ر، نشـانه ین تسـخ یـ در ا. هـا درآورده اسـت  ر آنیتسخ کـه   یمردم

  . شندیاندیم
ـ  ياست کـه شـما را در رو   ییآمده است که او خدا 5فاطرة ن در سوریچنهم ن یزم
پس هر کس کافر شـود   ،ت)ن نسل قبل از خود گشیجانش ین قرار داد (هر نسلیجانش

تر اثر ندارد و کفر شیکفر کافران نزد پروردگار جز خشم ب. به ضرر خودش خواهد بود
 ینیجانشـ فوق، ۀ ، عالوه بر ترجمیر قمیتفسدر . دیافزایان نمیکافران جز خسارت و ز

ـ . ر شده استیتصرف به مردم، تعب يدهاین به سپرده شدن کلیزم يانسان در رو ض ی(ف
  6)242ق، 1415 :یکاشان
با برگشت بـه قـرآن اسـتدالل     ینیامام خم دگاهید يز برایت نیاولوة ویتوان به شیم
از طرف خدا به رسالت مبعوث  امبرین است که پیا ید اسالمیات عقایهیاز بد. نمود

خداوند  یعیتشرة است که از صفر تا صد آن به اراد يامر يامبریپ در اساس شده بود و
ات فـراوان  یـ رغـم آ ین همه و علیبا ا. ندارند ینه نقشین زمیم در امربوط است و مرد

، یاحکـام الهـ  ۀ مردم در اطاعت کردن از خدا و رسول و بلکـه همـ   يمندفهیوظة دربار
مـان  یرا به ا یامبر کسیندارد که پ یو معن7ست.ین ين امر اجباریح قرآن است که دیصر

   8د.یمجبور نما
                                                   

5. لَینْ کفَرَ فَعضِ فَمی الْأَرف فخَلَائ لَکمعي جالَّذ وه     زِیـدلَـا یقْتـاً وا م ه کفْرُه ولَا یزِید الْکافرِینَ کفْرُهم عنْد ربهِم إِلـَّ
 )39. (فاطر: الْکافرِینَ کفْرُهم إِلَّا خَساراً

  )580، ص 1368نیز آمده است. (رك: محمد قمی مشهدي،  کنز الدقائق و و بحر الغرائبهمین تعبیر در تفسیر  6
7. ینِال إکْری الدف اه :عالمه در تفسیر آیه تصریح کرده است که این آیـه درصـدد نهـی از دیـن     256. (بقره ،(

، 1390اجباري است؛ چرا که ایمان امر قلبی است و اساساً اکراه بردار نیست. (ر.ك: محمد حسین طباطبـایی؛  
 )242ـ  243، ص 2ج

8. کونُوا متَّى یح النَّاس تُکرِه ینَأَفَأَنْتنؤْم) .99ونس: ی( 
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ـ  یق سـ فه تذکر داشت؛ اما حـ یامبر وظیپ ـ یدر امـر د  یطره و سـلطه حت بـر مـردم    ین
ـ کافران در انتخاب د 10ز ممنوع شده بود.یطور که حق اجبار نمودن نهمان 9نداشت. ن ی
 يان در اطاعت اجباریدر مقابل، طاغوت 11ن خود آزاد بودند.یامبر در انتخاب دیخود و پ

نـان اطاعـت   فرعـون بـا اسـتخفاف مـردم از آ    . دست بودندرهیشه چیگرفتن از مردم هم
دن دست و پـا  یها را به برآن ،مان ساحرانش را مشاهد کردیا یفرعون وقت 12گرفت.یم

   13مان آورده بودند.ید نمود؛ چرا که بدون اجازه او ایتهد
اسـت بـر    يات شواهدین آیا )38، 1362: یاز قرآن (طالقان يصاحب پرتور یبه تعب

م ن مسلّیبرا بنا. ن فکر و تعقل استختیبرانگ يکه رسالت اسالم متوجه قلوب و برانیا
ـ اساس آ است که بر ـ ی ـ پ یالهـ  يمنـد فـه ی، وظيامبریـ اصـل پ ة دربـار  یات قرآن و امبر ی

ـ  آن،  يهاامیرش پیمردم در پذ يمندفهیوظ مـردم بـه    ين از سـو یـ دۀ با انتخـاب آزادان
م نشده است و بـرعکس، اطاعـت   ین دو ترسین ایب یصراحت قرآن جمع شده و منافات

  . ان نسبت داده استیگرفتن را به طاغوت ياجبار
آن از  یرش عملـ یت مردم در پذیبا رضا یاست منافات یاله ين که امریاگر اصل د

رمطلوب است، به یغ يامرگر یدامبر به شکل یرش رسالت پیآنان ندارد و بلکه پذ يسو
 يورنـده از سـ  یگن استدالل که اطاعـت یاز مردم با ا یاسی، گرفتن اطاعت سیق اولیطر

مـردم و حـق    تیرضـا لـزوم کسـب   بـا   یمور شده است، منافاتأم ين کاریخدا بر چن
  . ها نخواهد داشتآنۀ انتخاب آزادان

                                                   
9 . ٌذَکرم ا أَنْترٍ *فَذَکرْ إِنَّمطیسبِم هِملَی ع تلَس :21ـ  22. (غاشیه( 

10. یدعو خَافنْ یارٍ فَذَکرْ بِالْقُرْآنِ مببِج هِملَی ع ا أَنْتمقُولُونَ وا یبِم لَمنُ أَعنَح) . :45ق( 
11. نَکُمی د ین لَکُمد لیو :6. (کافرون(  
12. َینق ماً فَاسکانُوا قَو مإِنَّه وهفَأَطَاع همقَو تَخَففَاس.  :54(زخرف( 
13. انْهوا متُخْرِجینَۀِ ل دی الْمف وهکرْتُمکرٌ مذَا لَمإِنَّ ه لَ أَنْ آذَنَ لَکمقَب بِه نتُمنُ آمورْعا فَ قَالَ فلَهونَ  أَه لَمـتَع فـوس  *

 )124. (سورة اعراف، لَأُقَطِّعنَّ أَیدیکم وأَرجلَکم منْ خلَاف ثُم لَأُصلِّبنَّکم أَجمعینَ
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ـ یتردر واقع مهم  يریـ گز از شـکل یـ آن، پره یعملـ ۀ نـ یعـت و زم یب ین مقصد قرآن
 يکه از سـو  ،لهانأمت يخ نه از سویکه به شهادت تار يادهیاست؛ پد یلیحکومت تحم

ـ ة در آموز ،گریبه عبارت د. گر بر مردمان اعمال شده استسلطهمتکبران  عـت،  یب یقرآن
در لفـظ وجـود    ییچنان معنا یانینهفته است که هر چند طبق قواعد ب يترقیعم يمعنا

شارع اراده شده  ياز سو ییشد که چنان معنا یتوان مدعیم یانیربیندارد؛ اما با قواعد غ
و  يآزاد يعـت از رو یق بیـ ن اسـت کـه از طر  یده اان نشیقصد شده اما ب يمعنا. است
  گردند.یجدا م ياجبار يهااز حکومت یاله یمردم يهات، حکومتیرضا

ت مـردم  یلتـر رضـا  یکه از ف ینامشروع بودن حکومت يتر به قرآن براقیاستدالل عم
 ییجـو مصـداق سـلطه   ین صورت چنان حکـومت ین است که در ایا ،عبور نکرده باشد

ز اجازه داده نشده است؛ چه رسد به ینسبت به کافر ن یکه حت ییجولطهخواهد بود؛ س
ــا ــالم نی ــاکم اس ــه ح ــلطه غ   یک ــلمانان س ــر مس ــد ب ــا یبخواه ــه رض ــب ب ت یرمنتس

  د! یشوندگان اعمال نماحکومت
، یرا از هر شخص ییجوسلطه گونه هم وجود دارد که هر ه متناظر بهیدر قرآن دو آ

قـرآن از  . انـد کـرده  یا کافر نفی، مسلمان يگریخص دا کافر، نسبت به هر شیمسلمان 
مسلمان بر ۀ سلط یر کرده است و آن را به طور مطلق حتیتعب »لیسب«به  »ییسلطه جو«

کـافر   يهرگز خداونـد بـرا  «ح شده است که یک طرف تصریاز . نموده است یکافر نف
 ییجـو بـل سـلطه  اما به طور متقا 14»را باز نکرده است ییجومنان راه سلطهؤنسبت به م

   15شده است. یگر نفید ياهیز در آیمسلمان نسبت به کافر ن
که در عمل با کافرانند تا مسـلمانان، دو   یا منافقانیمنان و کافران ؤتعامل مة ویدر ش

ت، ی، اذیها که دنبال جاسوسآن. م شده استینساء ترسسوره  91تا  88ات یحالت در آ
                                                   

14 .لَىرِینَ عِلْکاف لَ اللَّهعجبِیالً لَنْ یینَ سنؤْمالْم :141. (نساء( 
15 .ِهلَی ع لَکم لَ اللَّهعا جبِیالًفَمس م90 :. (نساء(  
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ن یف، دستورِ شداد و غالظ قرآن این طیدر مقابل ا. نداجنگ، و ضربه زدن به مسلمانان
ـ  است که مسلمانان با آنان مقابله کنند و تا حد به قتـل رسـاندن آن   در . ش رونـد یهـا پ

  . هاستمسلمانان نسبت به آن ییجون گروه دستور قرآن سلطهیاط با اتبار
ـ  ی، ناتوانیخاطر خستگهستند که به یا منافقانیف دوم کافران یط  یخـواه ا صـلح ی

ن گروه دستور قرآن یدر قبال ا. اندامدهیه آنان بر نیا جنگ علیدرصدد آزار به مسلمانان 
نسـبت بـه    ییجـو تعرض و سلطه ند و از هرگونهین است که مسلمانان به صلح بگرایا

  16ند.یز نمایها پرهآن
ر بـه  یاست که هر دو تعب ییجوات مترادف با سلطه و سلطهین آیدر ا »لیجعل سب«

ر هر ین دو تعبیش، ایات پس و پیآۀ نیبه قر. ه استفاده شده استین چند آیسان در اکی
ـ    یاست و از اساس نفـ  یاخالق یبار منف يدو دارا کنـد کـه   ینمـ  یشـده اسـت و فرق

ن یـ طبـق ا  ییجـو اگـر سـلطه  . ا مسلمانیاعمال کند  ییجول و سلطهیبخواهد سب کافر
ها بـدون شـک   ت آنیر مردم بدون رضان حکومت کردن بیشده است، بنابرا ینف اتیآ

ـ  يل است که در حالت عـاد یو جعل سب ییجومصداق سلطه  یه کـافران نفـ  یـ عل یحت
  . است شده

 يبـت بـرا  یغة ن ادعا خطـر کـرد کـه اگـر در دور    یا ه طرحتوان بین اساس، میبر ا
گونـه کـه   رمشروع باشد، آنیت آنان حرام و غیرمعصوم حکومت بر مردم بدون رضایغ

ت مردم یکسب رضا یق اولیاند، به طرح کردهیبدان تصر اه دوم)دگیاز علما (د یجماعت
 یعیمعصوم خواهد شد؛ چرا که به طور طب يحضور براة شرط صحت حکومت در دور

  شده است. ینه يترشیاء اهللا با شدت بینسبت به اول یعمل منه
مـردم از منظـر   ت یبدون رضـا  یرانتوان بر حرام بودن حکمیز مین يگریدۀ به گون

ا یدر قرآن، مخاطبانشان نه فرد  یات االحکام اجتماعیاز آ ياریبس. استدالل نمود یقرآن

                                                   
 )48ـ  59، ص 1371ات مذکور (ر.ك: یف آیات و ظرایدرباره جزئ .16
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افت که یتوان دریمنان مؤمۀ از مخاطب قرار گرفتن هم 17منانند.ؤمۀ افراد خاص که هم
ن یاست که بناست در آن ا يامنان و بلکه افراد جامعهؤمۀ قلمرو حکومت متعلق به هم

  . ردیقرار گ یجمع یزندگ يز احکام مبنامجموعه ا
 ین سـازوکار عملـ  یتـر عنـوان معقـول   اگر افراد اجتماع بتوانند در انتخاب حاکم به

کـه بـر    یین انتخاب، گـو یند، در واقع آنان با همیفا نماینقش ا یاحکام اجتماع ياجرا
ـ ها بـا مناسـب  اند؛ چرا که آنعمل کرده یاحکام اجتماعة فه خود درباریوظ ن ابـزار  یرت

ـ  یانتخاب حاکم وسـا  یعنیممکن  را فـراهم   یشـدن احکـام اجتمـاع    یل مناسـب عمل
نداشته باشند، بدان معناست  یند انتخاب حاکم نقشیدر مقابل، اگر آنان در فرا. اندنموده

فا یا فعال یچ نقشیاند، هکه داشته یت الهیمورأبرخالف م یکه در تحقق احکام اجتماع
ه یتنها با تک ،که مخاطب خداوند بودند يافرادۀ اکم با دور زدن هماند؛ چرا که حنکرده
  . نموده است یان احکام الهیخودش دست به اتۀ قیبر سل

 یالهة گر هماهنگ با ارادیاز حاکم بذاته درست باشد، اما د ین عملیبه فرض که چن
 يبه نحـو که با مخاطب قرار دادن همگان، اراده نموده بود همگان  ییخدا. نخواهد بود

ن اسـتدالل اضـافه   یـ ل ایـ در تکم. ندینمافا یا ین احکام نقش مناسبیدر تحقق ا فعاالنه
 يجـا  اسـت کـه بـه    یحقـوق  یاز احکام الهـ  یبخش يکه محتوانیم، عالوه بر اینمایم

 یمنـافع همگـان   يد در راستایتردیب یاند، احکام الهافتهیف، به نفع مؤمنان اعتبار یتکل
 يد همگان بتوانند در اجرایاست و با ن احکام متعلق به همهین، ایبرانااند. بع شدهیتشر

ـ به ا یحقوق در احکام اجتماع يفایاست. ندیفا نمایآن، حقوق خود را است ن اسـت کـه   ی
                                                   

ه     )؛ 38(مائده:  والسارِقُ والسارِقَۀُ فَاقْطَعوا أَیدیهماآیات عبارتند از: ن یاز ا يانمونه 17 بِیلِ اللـَّ ی سـ لُوا فـقَـاتو
ع یعمس وا أَنَّ اللَّهلَماعویمل  :نیز 123و  36، 29؛ توبه: 167؛ آل عمران: 190). پنج آیه دیگر: (بقره: 244(بقره (

ومِ  اند که در همه مخاطب همگانند؛ درباره دستور به جهاد وارد شده نْ یـلَاةِ ملصي لنُوا إِذَا نُودینَ آما الَّذهی یا أَ
 کرِ اللَّها إِلَى ذوعۀِ فَاسعمونَالْجلَمتَع إِنْ کنتُم رٌ لَکمخَی کمذَل عیوا الْبذَرو  :؛ 9(جمعه(   َآتُـوا الزَّکـاةلَاةَ ووا الصیمأَقو

  ن شکل نازل شده است.یهم ). یازده آیه دیگر نیز در زمینه نماز و زکات به43(بقره:  وارکعوا مع الرَّاکعینَ
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فا یس حکومت نقش فعال ایتأس یعنین احکام یا ياجراۀ لیجاد وسیهمگان بتوانند در ا
  س حکومت دست نزند.یسآنان به تأة بدون اجاز یچ کسیند و هینما

ن است که خداوند در قرآن از مؤمنان خواسته است کـه از خـدا و   یگر ایاستدالل د
گر اطاعـت از خـدا و رسـول را    یدیۀ آدر سه  18رسول و صاحب منصبان اطاعت کنند.

د که کار رسـول مـا   یبدان ،دیدرخواست نموده؛ اما ادامه داده است که اگر اطاعت نکرد
ـ  يگریدیۀ در آ 19اضح و آشکار است.فقط ابالغ نمودن و را مطـرح   ین درخواسـت یچن

  20شان را باطل نکنند.لمنان خواسته است که اعماؤکرده است و در ادامه از م
کـه خداونـد طلـب نمـوده      یبردنن معناست که فرمانیبد »اطاعت«استفاده از واژه 

ـ رانـه  است و نه اطاعت کورکو یت درونیو رضا یآگاه يبردن از رواست، فرمان ا از ی
است  »طوع«ن است که ماده اطاعت از یل ایره؛ دلیر شدن و غیا تحقیاکراه، اجبار  يرو
  . داللت دارد یت درونیرد و بر رضایگیدر مقابل کره قرار م »طوع«و 

ر را خداوند بـه  یتحق ياطاعت گرفتن از رو ،گونه که گذشتکه هماننیمضاف بر ا
ها هیآۀ در سه مورد ادام ،میکه اشاره کرد یاتیدر آ ه،ژیبه و. کار فرعون نسبت داده است

ن یت معنا دارد؛ چرا که در ایرضا يدهد اطاعت فقط از رویاست که نشان م يابه گونه
امبر یـ در واقـع بـه دعـوت پ    ،دیـ ان داشته است که اگر اطاعـت نکن یسه مورد خداوند ب

 يرد که در مواردیز در برگیا نر یاسیاگر س ین، اطاعت قرآنیبرا بنا. دیاکرده یکجدهن
با معنا خواهد بود که مقارن با زور و اجبـار   یزمان ن است، حتماًینساء چن 59ه یمانند آ
  . نباشد
ـ یروا. داللت دارنـد  ینیامام خم دگاهیهماهنگ با قرآن، بر د يات متعددیروا  از  یت

                                                   
18 ینَ آما الَّذهی ء فَرُدوه إِلَى اللَّه والرَّسولِ إِنْ ُنوا أَطیعوا اللَّه وأَطیعوا الرَّسولَ وأُولی الْأَمرِ منْکم فَإِنْ تَنَازعتُم فی شَییا أَ

  )59. (نساء: کنتُم تُؤْمنُونَ بِاللَّه والْیومِ الْآخرِ ذَلک خَیرٌ وأَحسنُ تَأْوِیالً
  .12و تغابن:  54؛ نور: 92: مائده .19
 .33محمد:  .20
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 را به یو دوم یرا متعلق به عل یت که اولیت و تولین والیب اسالم یامبر گرامیپ
سته حکومـت بـر   یتو شا: پسر ابوطالب يا: ک نموده استیاند، تفکمردم وابسته نموده

تو بـا   يب نفس به حکومت انتخاب کردند و رویپس اگر مردم تو را با ط. یامتم هست
تو به اختالف ة ر و اگر درباریشان را به عهده گیاسیت اجماع نمودند، پس امور سیرضا

   21.ها را در همان وضع به حال خودشان واگذارافتادند، پس آن
ت بر امتش یوال يبرا یث حضرت فرموده است که حضرت علین حدیبر طبق ا

انتخاب مردم صـورت  ۀ لید به وسیدر هنگام تحقق با یستگین شایدارد؛ اما ا یستگیشا
ـ پ یرد تا به شکل مشـروع تحقـق خـارج   یگ ن یـ کـه مـردم در ا   یدا کنـد و در صـورت  ی

ـ نبا یچون عل ياستهیقدام نکنند، فرد شاا نهیزم د بـدون خواسـت آنـان حکومـت     ی
  ل دهد.یتشک

، يان جـد یـ سـت، در مقـام ب  یاو بـر حکومـت ن   یدر نصب اله يدیکه ترد یعل
 »تیـ حـق حاکم «ک یـ ر درست آن مجموعه، تنها با تفکیاند که تفسراد نمودهیا یسخنان

. گرددممکن می عملی فرمایش پیامبرحاکم و در راستاي تفسیر  »رانیحق حکم«مردم از 
  . انداشاره نموده امبریش فوق از پیبه فرما یک جا به صورت اجمالیدر  یعل

را در  یرش حکومـت در مـدت طـوالن   یاز پذ يعلت سکوت خود و دور یعل
باشـد کـه    ین کسیتواند اولیاند که او نمابتدا اظهار داشته. ح داده استیتوض 37خطبه 

کننده باشد! در ادامـه اذعـان   بین تکذیق نموده و در همان حال اولیتصد را امبریپ
از او  یعل ریغ يبرا امبریرا به عهده دارد که پ امبریند که او طاعت پینمایم
   22)81ق، 1414صالح:  ی(صبح مان گرفته بود!یپ

                                                   
 فدعهم علیک اختلفوا ان بامرهم و فقم بالرضا علیک واجمعوا عافیه فی ولوك فان امتی والء لک طالب؛ ابی یابن« .21

  و منابع دیگر)  248ـ  249، 1375(ابن طاووس،  ».فیه هم ما و
نَا أَولُ منْ صدقَه فَال أَکُونُ أَولَ منْ کَذَب علَیه فَنَظَرْت فی أَمرِي و اهللاِ ألَ اهللاِ أتَرَانی أَکْذب علَى رسولِ. «22

یثَاقُ فی عنُقی لغَیرِي إِذَا الْم ی وتعیب قَتب س ی قَدتفَإِذَا طَاع.«   
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مردم  يدیفرموده بود که اگر د امبرین بخش آورده است که پیر ایدر تفس یدشت
. دیـ د، سـکوت کن یکشـ  يزیـ رخالفت به اختالف افتادند و کار به جدال و خونة ربارد

رم و دم ید بپذیهر چه آ: «مان آورده استین پیح ایدر توض يدیشه )91، 1379: ی(دشت
   )37، 1378: يدی(شه» ارمیبر ن

 يحضرت را از منازعه برا امبریپ: ن قطعه گفته استیر ایدر تفس ییخو یهاشم
ه یفرموده بود و او را به کسب قدرت با رفق و مدارا توص یردن حکومت نهبه دست آو

عتم با قوم یو لذا فرموده است که ب. نموده بود که اگر حاصل نشد خونش محفوظ بماند
اران جنگ یحکومت بدون  ينه است که براین زمیمسبوق بر اطاعتم از رسول خدا در ا

   )145ق، 1400: ییخو ی(هاشم. نکنم
ۀ خطب. ه نموده استئآخر اراۀ ن قطعیاز خطبه و ا يترقیح دقید توضیالحد یابن اب

ـ نهـروان ا ۀ است که حضرت بعد از واقعـ  ی، چهار قطعه از کالم مفصل37 راد کـرده و  ی
ن یـ در ا. انـد تا آن زمان را بازگو نموده سرگذشتش از زمان وفات حضرت رسول

حکومـت بـه    يه بـود کـه بـرا   عهد بسـت  با او امبریآخر فرموده است که پۀ قطع
د که اگر حاصل نشد، یبلکه آن را با مدارا طلب نما. زدیانگیبرن يازد و فتنهیمنازعه برنخ

  . ممسک باشد
عـت مـن بـا قـوم بـه خـاطر اطاعـت از فرمـان         ید کـه ب یفرماین، حضرت میبرا بنا

حضرت عت وجود ندارد؛ چرا که آن یامتناع از ب يبرا یبوده است و لذا راه امبریپ
به گردن دارم  حضرت رسول يبرا یمانین پکه اآلنیا يبدان فرمانم داده است و برا

او حالل  یاز امر او و مخالفت با نه يم و البته که تعدیکه منازعه و اختالف را ترك نما
 )295ـ  297ص  2و ج  284ـ  285، ص 20، ج 1378د، یالحد ی(ابن اب. ستین

 یـی روان است که فرمانیموضوع بحث حاضر اة قن سخن آن حضرت درباریقدر مت
سته و برحق دست یامام شا يا غفلت به سوی، جهالت یآگاه يکه هنوز از رو یبر قوم

ـ  یسـتگ یصـرف شا . سـت یخدا ن یخدا، رسول و ول یاند، مرضدراز نکرده بـر   یعل
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. س حکومت در خـارج باشـد  یتواند مجوز به دست گرفتن قدرت و تأسیحکومت نم
ـ  يهایستگیدر عالم خارج، عالوه بر شا یرانع بودن حکمشرط مشرو  یو شـرع  یعرف

  ت مردم بر اساس عرف زمانه است.ی، اعالم رضایقبل
هان! سوگند به : «اندعت فرمودهیحکومت بعد از ب يتصدة رو، حضرت دربارنیاز ا

مـن   کنندگان بـا عتیاگر حضور انبوه ب ،دیکه دانه را شکافت و جانداران را آفر ییخدا
ـ با وجود  ینبود و حجت اله کـه خداونـد از   نیـ گشـت و ا یاوران بـر مـن تمـام نمـ    ی

نـد،  یده سـکوت ننما یدستم یکار و گرسنگستم يمان گرفته که بر پرخوریدانشمندان پ
کردم، و آخر خالفت را بـا کاسـه   یش میرا بر دوشش انداخته رها يدارمهار شتر زمام
ک بـز  ی ینیشما نزد من از آب ب ياین دنیدند ایدیدادم و در آن وقت میاول آن آب م

  23)59، 1395: يریجزا ي(موسو. »تر استارزشیهم ب
ت یرضـا  يمردم بـدون اکـراه و اجبـار و از رو   : «فرمودند يگرید يحضرت در جا

ـ امام مسلمانان، در ا 24.»عت کردندیار خود با من بیو به اخت یدرون  يانـات تصـد  ین بی
ـ یرضـا  يرا به حضـور آگاهانـه و از رو   یحکمرانامر  یعنیحکومت  یرونیب  یت درون

  . اندمردم وابسته نموده
 يعت از مردم برایثم در هنگام اخذ بینقل نموده است که عمار و ابو اله یخ طوسیش

عت ما با شما بر اساس اطاعت از خدا ینمودند که بیح می، خطاب به آنان تصریعل
بـر شـما    یم، به نفع مـا اطـاعت  یوفا نکرد یعتیبن ین چنیو رسول خواهد بود و اگر به ا

  25)828ق، 1414: یخ طوسی(ش. نخواهد ماند یبر گردن شما باق یعتینخواهد بود و ب
                                                   

ن أخذ اهللا علی العلمـاء  أالناصر و ما اما والذي فلق الحبۀ و برأ النسمۀ، لوال حضور الحاضر و قیام الحجۀ بوجود « .23
س اولها و أللفیـتم دنیـاکم هـذه    أالیقاروا علی کظۀ ظالم وال سغب مظلوم أللقیت حبلها غاربها و لسقیت آخرها بک

 )3بخشی از خطبه ، البالغه جنه( ».ازهد عندي من عطسۀ عنز

  )1غه، نامه (نهج البال ».نیطائع بل نیال مجبر و غیرمستکرهین الناس بایعنی« .24
عۀَ« .25 یال ب و ،کُملَیۀَ لَنَا عفَال طَاع لَکُم نَف إِنْ لَم و ،هولسنَّۀِ رس ۀِ اهللاِ ولَى طَاعع کُمایِعنَا نُبامالْقرآن إِم و ،کُمنَاقی أَعف 

کُمامإِم و«. 
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ـ  ییامامت آن حضرت به تنها يه برایث، نص اولین حدیطبق ا را بـر   یاطاعت عمل
ـ راحکم يعت مبنایدو طرف به ب يعت وفایبعد از تحقق ب. الزام نخواهد نمود یکس  ین

  . را رقم خواهد زد یح و شرعیصح
معروف خود  یراد سخنرانیعت مردم، با ایدر هنگام ب یانات فوق را علیگاه بهیتک

ـ به صراحت حق حاکم یحضرت در آن سخنران. ح دادندیدر مسجد، توض ت را از آن ی
گر را بـه خواسـت آنـان    یشخص دۀ لیل حکومت به وسیتشک گونه مردم دانستند و هر

در آن  یحقـ  یچ کسـ ین حکومت مربوط به شماسـت و هـ  یمردم ا يا: «ودندوابسته نم
از هم جدا  یروز بر قرار مشخصیما د. دینیکه شما او را به حکومت برگزنیمگر ا ،ندارد

امور شما کراهت داشتم؛ اما شما اال و البد بـر   يکه من نسبت به تصد یم؛ در حالیشد
  26».دیمن اصرار نمود يحکومت از سو يتصد
ـ ز ایـ گفتار فوق را ن أان مواضع خود سر منشیعت در بیضرت در همان روز بح  ن ی

د که بـر مـن   یاما بدان ،المال) با من استتیاموال شما (ب يدهایکل: «ان فرمودندین بیچن
 یت راضـ یـ فین کیا به ایآ. از آن خرج کنم یست بدون اجازه و نظر شما درهمیز نیجا

   27)8، 1403: ی(مجلس. »د؟!یهست
مطـرح شـده اسـت کـه حضـرت در اوج اقتـدار        ین سخنان در زمانیجا که اناز آ

ـ   قرار عـت  یب يبـزرگ مـردم اسـت کـه بـرا      یین لحظـات گردهمـا  یداشته اسـت و اول
ـ ا هر انگیه یاز سر تق یتواند سخنیاند، نمبه سمت او رو آورده ملتمسانه  يرجـد یزه غی

ـ یز منطق سخن نیطور که ساختار و نگر باشد؛ همانید نـده  یگوة بـودن اراد  ير جـد ز ب
                                                   

 المـرکم  کارهـا  کنت و امر علی باالمس افترقنا قد و تمامر من اال حق فیه ألحد لیست امرکم هذا الناس ان ایها« .26
  ) 8، 32، ج1403(مجلسی،  ».علیکم اکون ان اال فابیتم

یها النَّاس عنْ مأل. «27 تُم و إِذْنٍ إِنَّ هذَا أَمرُکُم لَیس ألَحد فیه حقٌّ إِال منْ أَ رٍ و کُنْـت   و قَد افْتَرَقْنَا بِاألَمسِ علَى أَ أَمرْ مـ
ا لَکُمم یحفَات إِال م ونَکُمی دل سلَی إِنَّه أَال و کُملَیإِال أَنْ أَکُونَ ع تُمیفَأَب رِکُممـاً  کَارِهاً ألَمهری أَنْ آخُذَ دل سلَی ی وعم 

دلَى أَحإِال فَال آخُذُ ع و لَکُم تدقَع ئْتُم فَإِنْ ش ونَکُمد داشْه مسِ فَقَالَ اللَّهبِاألَم هلَی ع قْنَاكا فَارلَى منُ عفَقَالُوا نَح«.  
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  ان داللت دارد.یب ينسبت به محتوا
ة که هماهنگ با آمـوز نیاول ا: ف چند نکته قابل توجه استیث شریل حدیدر تحل

ل یـ ن سخن حضرت بـا تحل یا. به مردم نسبت داده شده است ی، اموال حکومت28یقرآن
م در امـوال  ، حـاک یرانـ ن حکـم یهماهنگ است که در ح ز کامالًیاز حکومت ن یفلسف

جـا کـه امـوال    از آن. بلکه مال مردم اسـت  ،کند که نه مال خودشیتصرف م یمشترک
ـ از ا. ستیز نیصاحبان اموال تصرف در آن جاة متعلق به مردم است، بدون اجاز رو، نی

س ینـد تأسـ  یاز فرا یمـردم بخشـ   یو اجتمـاع  يمعقـول اقتصـاد   يهاتوجه به خواسته
  . رودیحکومت مشروع به شمار م

بـر   یاسـ یو س يکردن مواضـع اقتصـاد   یان مبتنین بینهفته در ا یعقالنة دین ایسوم
از آن حـاکم اسـت و    يداردیاست؛ چرا که کل یرانع دو حق متفاوت در امر حکمیتجم

ن یم از آن حاکم خواهد بود؛ اما چنیحق تصرف مستق ین حالتیدر چن. اموال از آن مردم
  . ند و منافع آنان، مسبوق باشداکه عموم مردمت صاحبان اموال ید به رضایبا یحق

، امبریاز مورد پ ریدگاه اهل سنت که غیعه در تقابل با دیش يد علمایآیبه نظر م
ـ داننـد و انتخـاب حـاکم را از اخت   ینص بر حکومت را الزم نمـ  ارات مسـلمانان و از  ی

ـ یعه یدگاه شـ یـ د دفاع ازۀ اند که الزمدهیجه رسین نتیاند، به اف آنان برشمردهیوظا  یعن
 »انتخـاب مـردم  « يبـرا  یگاهین است که جایا یاسیت سیمنصوص بودن امامت و وال

  . ه ببرندیعت در قرآن را به حاشیشورا و بة ل نباشند و هر طور شده دو آموزئقا
ن چگونـه  ید، پـس مکلفـ  یـ د نصب نمایاند که اگر حاکم را خدا باآنان تصور کرده

تـوان تصـور   یرند! چگونـه مـ  یس حکومت به عهده بگیسدر تأ یشرع یتوانند سهمیم
 ،گـر یند! به عبـارت د یفا نمایزمان مردم و خدا نقش اهم یاسیت سیوالة نمود که دربار
  . ه فعل اهللا و فعل الناس بپردازندیزمان به توجده همیک پدیاند در آنان نتوانسته

                                                   
 ».عایاالرض جم یخلق لکم ما ف يهو الذ«ل: یاز قب یاتیآ .28
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ـ ماهاز  یل درسـت ین باشد که آنان تحلیا ین ناتوانیل اید دلیشا ه ئـ ت حکومـت ارا ی
ل موضوع، یتحل يجاط در نظر گرفته و بهیبس يامر یهیاند و آن را به صورت بدنکرده

 يهـا هیسـو  ید است که کسیبع. اندبسنده کرده یهیامر بد يبرا یبه صدور حکم شرع
بـودن و   یو ارتباط ی، جمعنبود یخیبودن، تار یل تجربیاز قب یاسیحکومت س يویدن

ح و یس صـح یدر تأسـ  ینیگاه از منظر دل را مورد توجه قرار دهد، آنین قبیاز ا يامور
  ل نباشد.ئقا یشرع یمردم نقش يآن برا یشرع
عـت،  یب ینقـش شـرع  ة دربـار  ینیدگاه امام خمید ییو روا ین قرآنییدر تبچه از آن 

است که از صدر تا  یحکومت ید که حکومت الهیآیدست مه مورد بحث قرار گرفت، ب
ت مردم را یبدون رضا یتوان حکومت الهیت مردم گره خورده است و نمیال به رضیذ

ت مردم از آن جهت مهم اسـت  یرضا. و مشروع تصور کرد یکلمه، اله یواقع يبه معنا
که  ین است نه حکومتیزم يدر رو یو اخالق یکه خداوند دنبال تحقق حکومت انسان

  باشد. يها مساوت آنیم رضات مردم و عدیل شود و رضایتبد ییجودر عمل به سلطه
 يبـرا  يسـاز نهیخدمت به مردم و زم يتواند در راستایصد البته نم ین حکومتیچن

فاصله  ییجوها با سلطهحکومت معصوم که فرسخ. دیفا نمایمثبت ا یت آنان نقشیهدا
گر یبه عبارت د. دا کندیپ یت مردم تحقق خارجیتوجه به رضایدارد، محال است که ب

در . بپردازد ییروات مردم به فرمانیتوجه به رضایدهد که بیوم اجازه نمعصمت معص
گردد که به صـراحت  یل میرانه تبدیزانه به اطاعت حقیاطاعت عز ین حالتیواقع در چن
  شده و به حکومت فرعون نسبت داده شده است. یدر قرآن نف

، اسـتفاده  یشـات علـ  یفرما ژهیوبه ات، یات و روایبه طور خالصه، از مجموعه آ
ـ ـ  يویدن يادهیپدۀ مثاب ح بهیعت در شکل مناسب و صحیشود که بیم و مـورد   یتجرب

مـورد   يارشـاد  ي، بعد از اسـالم بـا تعلـق امـر    یاز جوامع ما قبل اسالم ياریعمل بس
  . ش امضا شده استیالزامات حقوقۀ با هم ياهین رویرش قرار گرفته و چنیپذ
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  جهیخالصه و نت

ۀ جا کـه حـاکم در جامعـ   از آن. ه استیدو سو ياز چند جهت امرحکومت ة دیپد
 يتوانـد فـرد  یخارج گردد، نم یخواهد از چهارچوب احکام و اهداف الهینم یاسالم

 يادهیگر حکومت پدید ياز سو. الزم در او وجود نداشته باشد یط مذهبیباشد که شرا
توانـد  ین، نمـ یبراای اسـت و بنـ  همگان یو جان یاست که کارش تصرف در حقوق مال

 یگـ يم دو سویترس. س گرددیت صاحبان جان و مال به شکل مشروع تأسیبدون رضا
رامون آن یزمان پن است که دو جنس متفاوت از حق، هم یحکومت به اة دیگر در پدید

ن امر و حق یاو بر ا یستگیخاطر شابه یرانگردد: حق حاکم بر حکمیجا جمع مکیدر 
  . ت بر جان و مالیخاطر مالکمردم بر حکومت به 

 يهـا یسـتگ یشا. فا گرددین است که حق دو طرف استیه به ایت امر دو سویمشروع
کار منحصـر بـه   مردم راه یت عملیالزم در نامزد حکومت و تحقق رضا یو عرف یشرع

ــرد اســت ــوق متفــاوت طرف يفایف ــیحق کــه  یحــاکم. س حکومــت اســتیدر تأســ ین
تواند حکومت مشـروع  یز نمیدارد، با انتخاب مردم نرا ن یو عرف یشرع يهایستگیشا

س حکومت یت مردم دست به تأسیز اگر بدون رضایسته نیدر مقابل، حاکم شا. برپا کند
ت دارد، یاز نظر شرع مشروع یتنها حکومت. ت نخواهد داشتیمشروع ینیبزند، از نظر د

ت یم مردم او را با رضارا از قبل دارا باشد و ه یالزم و کاف يهایستگیکه هم حاکم شا
  . انتخاب کرده باشند یهمگان
به نظـر امـام   . است یرانحکم يسته براین سازوکار انتخاب حاکم شایترعت مهمیب
ق انتخاب یحکومت در خارج از طر یس عملیتأس یعنی، ی، در صدر اسالم، تولینیخم

انتخابـات   یافت و در جهـان کنـون  ییعت تحقق میق بی، از طریرانحکم يک فرد برای
کشـف   يبـرا  يالهیز وسـ یـ عت باشد؛ چرا که انتخابـات ن یاز همان ب یتواند مصداقیم
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را  یالزم و کـاف  يهـا یسـتگ یشا یدگاه، اگر متـول ین دیبر اساس ا. ت مردم استیرضا
  . نمودیش احراز میت را از پیداشت، پس او حق والیم

حکومت را به دو  یتحقق شرع، یت از تولیق والیک دقیبا تفک ینین، امام خمیبرابنا
کـه  نیگر ایت داشته باشد؛ دیحق وال یکه والنیاول ا. شرط متفاوت وابسته کرده است

ن امر یشود و ا یت مردم متکیس حکومت در خارج، به رضایتأس یعنی، یدر هنگام تول
  . گرددیعت حاصل میق بیاز طر

اگر . بت داده شده استن است، به همگان نسیت هر آنچه در زمیم مالکیدر قرآن کر
خواهد بود  یاله ین تصرف زمانیکند، ایتصرف م یدر اموال عموم یرانحاکم در حکم

مسائل ۀ طیدر ح یاطاعت، حت. ردیصاحبان ملک که مردم باشند، صورت گة که با اجاز
ر یـ ت رهبر جامعـه، و هـر شـکل غ   یاکراه، اجبار، جبار ي، به صراحت قرآن، از روینید

  . مبغوض خداوند قرار گرفته است گر،ید یانسان
ت خداوند قرار خواهد یمورد رضا یتنها با توافق همگان یس حکومت الهیپس تأس

در . خداوند مخاطب دستورات خود را نه فرد خاص که همگان قرار داده است. گرفت
ت ید بـا رضـا  یـ دستورات خداسـت، با  ياجرا يبرا يالهین صورت حکومت که وسیا

. کـرده اسـت   یرا بـه طـور مطلـق نهـ     ییجـو خداوند در قرآن سلطه. همگان برپا شود
ـ یکه بدون رضا یحکومت اسـت و   ییجـو د مصـداق سـلطه  یـ تردیت مردم برپا گردد، ب

  . باشد یاله یتواند مرضینم
ت ینه که از صفر تا صد با رضـا یدر مد امبرین اساس، عالوه بر حکومت پیبر ا

، همـراه بـا   یاسـتقرار حکومـت علـ   ة ویشبرپا گشت،  یثربیان یگر حامیمؤمنان و د
ن شاهد اسـت کـه حکومـت مـورد     یز بهترینه، نین زمیحضرت در اگر آننییسخنان تب

. ل گـردد یتشک یت همگانیاست که با مشارکت مردم و با رضا ی، حکومتیت الهیرضا
  . و باطل است یابد، غصبیعت با مردم استقرار یکه بدون ب یهر حکومت
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عت یت مردم برپا نگردد؛ بلکه با بیعت کاشف از رضایکه با ب ین هر حکومتیچنهم
ـ بـر تهد  ی، نابهنگـام، متکـ  یناگهان يهاعتی(ب یتقلب يصور ـ ا تطمیـ د ی ـ ا تزویـ ع ی ر، ی
نخبگـان   یق مردم، بـدون مشـورت و انتخـاب قبلـ    یبر تحم یو نه آشکار، مبتن انهیمخف
آن نبـوده اسـت، باطـل و     در یعتیکه اصالً ب یل شود، مانند حکومتیسته و...) تشکیشا

  . خواهد بود یغصب
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ر دسـت  یـ ج زی، به نتایشان در زندگیاة رین سیبوده، و همچن ینیامام خم
ـ  یح اجتماعیرفتار صح يریشان درشکل گیاهاي افتند: روشی ۀ ، بـه دو گون

، يم (خودسـاز یقل، انـذار) و نامسـت  یـ م ( موعظه، استفاده از هنـر، تمث یمستق
  شود.می میه) تقسیت روحی، صبر و استقامت، تقويمحبت و مدارا، الگوساز

م و یروش مستق ،ینی، امام خمی، رفتار اجتماعیم اخالقیمفاهها: کلید واژه
  م.ینامستق

  مقدمه

است  یافتنیغلطان دست  يدهایژرف، مواج و سر شار از مروار ییایم دریقرآن کر
از  یکـ . ینـاب اسـت   يشـکار آن گوهرهـا   يماهر و نکته سنج برا یادانیازمند صیکه ن
آن دوچنـدان   ییسته شود، جاذبه و دلربایبه آن نگر یکه اگر از چشم انداز قرآن يامور

 يبرا يله اید قرآن، وسیاز د یل اخالقیل و رذایتوجه به فضا. خواهد شد، اخالق است
او در  يسـعادت ابـد   يزیر ی، و پایانسان در دن یو اجتماع يبه رفتار فرد یسامان ده

ژه اخالق حسنه و به یم، به وید معارف قرآن کریکه در ص یکسانۀ از جمل. آخرت است
ت باشـند،  یبشـر  يتواننـد الگـو  مـی  خـود  یو اجتمـاع  يفـرد ة ریآن در سـ  يریکار گ

 یتعال يهم السالم) هستند، همچنان که خداین(علیه و آله) و معصومیاهللا عل یامبر(صلیپ
. )4(قلـم/ يدار يم و برجسـته ا ید: تو اخالق عظیفرمامی ه و آله)یاهللا عل یامبر(صلیبه پ

ج و یتواننـد در تـرو  مـی  هم السـالم)، ین(علیبـه معصـوم   یز با تأسـ ین ینیالبته رهبران د
  فا کنند.یرا اها ن نقشیبزرگ تر یگسترش اخالق اله

ـ یران، امـام خم یا یمانقالب اسالۀ م و فرزانیان رهبر حکین میان مساله: در ایب  ،ین
کامل، اخالق حسـنه   یید، و به عنوان الگویرسالت خود را به نحو احسن به انجام رسان

که انسـان   ییاز آن جا. ش گذاشتیبه نما یانسانۀ را در نگرش، قول و فعل، در جامع
ل یست، و فضاین يزیگر یاجتماعة دیچیاست، و او را از مناسبات پ یاجتماع يموجود
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 یح اجتمـاع یافت، الزم است به سالح رفتـار صـح  یت خواهد یدر اجتماع فعل او يفرد
ـ  ينظرة ریس یلیتحلی ـ فین نوشتار بر آن است تا با روش توصیا. مجهز گردد  یو عمل

م و یمسـتق هـاي  ن پرسش پاسـخ دهـد کـه: روش   یکند، تا به ا یرا بررس ینیامام خم
چگونـه بـوده    ینیامام خمة ریدر س یبه رفتار اجتماع یم اخالقیل مفاهیم تبدینامستق
  است؟

ا مقالـه  یان نامه یا پاین دارد که کتاب ین موضوع، نشان از ایاۀ نیشیپ ینه: بررسیشیپ
ن موضوع مثل: کتاب اصـول  یمنابع مرتبط با ا یاما برخ. ستین عنوان موجود نیبا ا يا

ـ یاسالم از منظر امـام خم  یاخالق اجتماع ات یـ کـه ح  یتیابوالفضـل هـدا  ۀ نوشـت  ،ین
از هـایی  مالحظـه کـرده و نمونـه    یه اخـالق اجتمـاع  یحضرت امام را از زاو یاجتماع
آن بزرگـوار   یزندگ يایو زواها در بخش یاخالق اجتماعهاي اصول و ارزش يبرقرار

م به یاز منظر قرآن کر یت اجتماعیگاه اخالق در تربیمانند: جا یمقاالت. ذکر کرده است
در قـرآن   یاخـالق اجتمـاع  هـاي  وهی، به اهداف، الزامات و شيجان نثار ینعلیقلم حس

ه تـا  یاز نظر ینیشه امام خمیدر اند یو اخالق اجتماع یانقالب اسالمۀ پرداخته؛ مقال
 آن از منظـر امـام  هاي یژگیو و ي، که به اخالق نظریعمل، به کوشش محمد احسان

 یبه اخالق اجتماع ین قبلیناوه به عیشب ینیز با عناوین يگریداشته، و مقاالت د ینگاه
م یل مفـاه یتبد يبرا ینیامام خمهاي ک به روشیچ یپرداخته اند، اما ه د امامیاز د
ن نوشتار به آن پرداخته شده یکه در ااند نداشته ینگاه یبه رفتار اجتماع یاخالق ينظر

  است.
ـ ، احیاز اهداف انقـالب اسـالم   یکیت پژوهش: یضرورت و اهم  ا، حفـظ و نشـر  ی

مردم از لحـاظ   ن مهم الزم استیبه ا یابیدست يبرا. در جامعه است یاخالقهاي ارزش
اگـر در  . ابنـد ی یآن در اجتماع آگاه ياجراهاي وهیاخالق، وش یبه مبان یو عمل ينظر

 يشوند، جامعه را به سـو  یا خارجی ینادرست داخل ير دست به دامن الگوهاین مسیا
ن رو ضرورت دارد نمونه یاز ا. رهنمون خواهند شد، یغرب يزیو آخرت گر ییاگرایدن
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را بر اسـاس آن   یجامعه اسالم یو رفتار اجتماع یل، طراحیو اص یاسالم ی ـ  رانیا يا
ۀ تواند از جملـ می ینیامام خمۀ ر و همه جانبینظ یب یاخالقة ریس. نمود يزیبرنامه ر
  ن هدف واال باشد.یا يمناسب برا يالگوها

  یمفهوم شناس. 1

  یم اخالقیاهمف
، طبـع، نهـاد،   يخو ين کلمه در لغت به معنایا. است» خُلُق«و » خُلق«اخالق جمع 

، 1346رت بـه کـار رفتـه اسـت(دهخدا،     یعت، مشرب و سیسرشت، خصلت، مزاج، طب
ــفهان697: ص 21ج ــب اص ــر297 ق: ص1412، ی؛ راغ در . )43: ص 1386، ي؛ زمخش

 5، ج1375، یحیشوند( طرمی از آن صادر، که افعال یات نفسانیفی: کياصطالح به معنا
ا سـاختار  یـ دار یـ صـفات پا ۀ گر آمده: بـه ملکـات و مجموعـ   ید یفیدر تعر. )157ص 

ق: ص 1408، یژه اسـت(جرجان یـ و يشود کـه منشـأ رفتارهـا   می ژه گفتهیو یتیشخص
صدور افعال اسـت بـه سـهولت     يبرا ین گفته شده: ملکه نفس که مقتضی)، همچن100

: يدر مجموع اخـالق بـه معنـا   . )55: ص1تا، ج ی، بی(نراق. نیکر و تمراز به فیبدون ن
ل یـ ل و رذایشـود، فضـا  مـی  دار در نفس است، که باعـث یصفات و ملکات راسخ و پا

ـ از ا. ن، صادر شـود یاز به فکر و تمریاز انسان بدون نها متناسب با آن ن رو بـه تمـام   ی
 یم اخالقـ یل هستند، مفاهیرذا ل ویکه منشأ فضا يده و ناپسندیصفات و ملکات پسند

  شود.می گفته

    یرفتار اجتماع
که با نظامات و سـنن و   یاز افراد انسان ين آمده: مجموعه ایف اجتماع چنیدر تعر

دارند، اجتماع را  یدسته جمع یوند خورده و زندگیگر پیکدین خاص به یآداب و قوان
صـفت منسـوب بـه     ينابه مع یپس اجتماع. )17: ص 1385، يدهند (مطهرمی لیتشک
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ت بودن، عالقـه  یان جمعیگران و در میکردن با د یزه زندگیا غریعادت  ياجتماع، دارا
، یافشـار، حکمـ   يل اجتماع (صدریگران، عالقه مند به منافع مسایمند به معاشرت با د

 گران سریکه از انسان در معاشرت و تعامل با د ییبه رفتارها ين رویبد. )69: ص1381
  شود.می گفته یفتار اجتماعزند، رمی

  یو اجتماع يدو ساحت فرد يانسان دارا. 2

اسـت، از   یو یک هویـت یـا خـود اجتمـاع     يانسان داراي یک هویت یا خود فرد
و  یاست، محتاج خودشناس يفرد يو خودساز یازمند خودشناسیگونه که نرو هماناین

هـا،  کـه بایـد از ظرفیـت   همچنان  یبه دیگر سخن، آدم. نیز هست یاجتماع يخودساز
داشته و  یخود آگاه يفرد يهایها، وظایف و کاستها، نیازها، استعدادها، بایستهفرصت

ـ  ياز اعضا یعنوان یکد، بهیل نمایا تکمیت یرا تقوها آن بایـد بـر   یپیکره اجتماع نیز م
نیت انسـا  يانسان به اقتضا. افته و بر آن بیفزایدی یآگاه یارزش خود در حیات اجتماع

گر ید ياز سو. کند یرا ط يفردي ریخود موظف است براي رسیدن به حیات طیبه مس
خـویش، بایـد در    یسرشـت اجتمـاع   يبوده، و به مقتضا» یحضور اجتماع«موظف به 

خـود در جامعـه    یحضور و رفتار اجتماع يد براین رو بایاز ا. ز زندگی کندیاجتماع ن
 . باشد یاحت اخالقژه در سیر و برنامه مشخص به ویمس يدارا

ـ   یر زنـدگ یروشن ساختن مسـ  يبرا ح یش گـرفتن رفتـار صـح   یدر اجتمـاع، و در پ
نـه، و بـه   یرا در اجتمـاع نهاد  ینیبرگرفته از متون د یم اخالقید بتوان مفاهی، بایاجتماع

را هایی شتاز بوده، و روشیانقالب پۀ ر فرزانین راستا پیدر ا. ل کردیج مردم تبدیرفتار را
نـدگان بـه   یآ يش گرفته، و بـرا ین امر مهم در گفتار و رفتار و نوشتار خود در پیا يبرا

م ماننـد: موعظـه، اسـتفاده از هنـر،     یمستقهاي شامل روشها ن روشیامانت گذاشتند؛ ا
، صبر ي، محبت و مدارا، الگو سازيم مثل: خودسازینا مستقهاي ل و انذار، و روشیتمث

  شود:می ک پرداختهین هرییه در ادامه به شرح و تبه است، کیت روحیو استقامت و تقو
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  ره امامیدر س یبه رفتار اجتماع یم اخالقیل مفاهیم تبدیمستقهاي روش. 3

امـام  ة ری، در سـ یبـه رفتـار اجتمـاع    یم اخالقـ یل مفاهیم تبدیمستقهاي روش يبرا
افـت، در  یرا ل و انـذار  یل؛ موعظه، استفاده از هنر، تمثیاز قب توان مواردي، میینیخم

  شود:می پرداختهها ادامه به آن

  موعظه
بـه رفتـار    یم اخالقـ یل مفـاه یم تبـد یمسـتق  يهـا استفاده از موعظه از جملـه روش 

شود که قلب شـنونده از  ي میادآوری يک طورین ين روش کارهایدر ا. است یاجتماع
ت که موعظه حسنه د توجه داشیالبته با. کندمی دایل به انجام آن پیدن آن، متأثر و میشن

امبر را بـه  یم، پیل قرآن کرین دلیبه هم. ئهیشود نه موعظه سیر در شنونده میموجب تاث
) 125(نحل/ ؛ادع إِلَی سبِیلِ ربک بِالْحکْمۀِ والْموعظَۀِ الْحسنَۀِکند: می موعظه حسنه امر

انـد تـا   عظه حسنه پرداختهمو يهایژگیان ویالسالم) در کالم خود به بهمین(علیمعصوم
؛ 276: ص2، ج1389، ینیمردم باشند.(کل ینیت دیله روشنگر راه اصالح و تربین وسیبد

ان شـده اسـت: موعظـه    یب يهایژگیموعظه حسنه و ي).برا113:ص1، ج1395، یمیحک
 یرخـواه ی)، جنبـه خ 159است که همراه با خشونت نباشد(آل عمـران/  ياحسنه موعظه

او الزم اسـت، از   یا روانشناسـ یـ ات مخاطب ی، شناخت روحییستاداشته باشد نه خود
ت در یــانــه باشــد، ذکــر حکایاالمکــان مخف یزد، حتــیــن بپرهیــط در دیافــراط و تفــر

  ) 144: ص1371مقدم،  ی)و موجزو مختصر باشد.(عباس3وسف/یموعظه(
السالم) است در کالم و همین(علیز که شاگرد مکتب قرآن و معصومین ینیامام خم

ر و یر سـ یکردند چون معتقد بودند کـه در مسـ  یار استفاده مین روش بسیثار خود، از اآ
 ي: موسـو ر.ك(. ه، موعظـه و تکـرار آن الزم اسـت   یر بر نفـوس قاسـ  یتاث يسلوك، برا

ز در بحـث التـزام بـه آداب    یـ شان قبل از هـر چ یا يها) موعظه186: ص1394، ینیخم
رد، مگـر  یـ ر و سلوك قرار گیر سیند در مستوایعت است، چون قائلند که انسان نمیشر
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. کنـد  یطـ  یعت اسـت، بـه درسـت   ین نردبان را که التزام به آداب شرین پله ایآن که اول
شود مگر آن که انسان از ظاهر یموده نمیه پیدر معارف اله یچ راهیاند: هفرموده امام
از اخـالق   کیچ یعت حقه متّصف نشود، هیعت شروع کند و تا انسان به آداب شریشر

سـت کـه نـور    یرسـد و ممکـن ن  ینم یشود و به کرامت انسانیحسنه در او شکوفا نم
او منکشـف   يعت از بـرا یدر قلب او جلوه کند و علم باطن و اسرار شـر  یمعرفت اله

انگـذار انقـالب،   یبن يهـا گـر موعظـه  یاز د. )8: ص1382، ینیخم ي: موسور.ك(. شود
اسـت؛   يو اقتصـاد  یروابط و مناسبات اجتمـاع  در یشگیو تجاوز پ یاطلبیاز دن يدور

ادخدا و یجز رنج و درد به همراه ندارد و عاقبت آن، غفلت از  يزیچ یاطلبیچرا که دن
  د: یفرماین باره میدر ا امام. است یت آن شقاوت و بدبختیآخرت است که نها

ر یـ گـذرد و همـه ز  ی، بـه سـرعت از آن مـ   ]ایـ دنآن [ب و فراز یفرزندم! نش
کـردم و مطالعـه در   آن چه که من از مالحظه . میشویزمان خرد م يهاچرخ

قدرتمند و  يکه قشرهاام به این نتیجه رسیدهافتم یمختلف در يحال قشرها
شتر و آمال و یر اقشار بیشان از سایو روح یو روان یدرون يهاثروتمند رنج

تـر  اشار رنـج آورتـر و جگرخـر   یاند، بسـ دهیکه به آن نرس يادیز يآرزوها
و  یهـا و آرامـش قلـوب اسـت وارسـتگ     ه نجـات انسـان  یآن چه ما. است..

 ).510: ص18 ، ج1375، ینی(خم. ا و تعلّقات آن استیاز دن یگسستگ

منشأ خوش . پسرم!..«د: یفرماي میزیو نقدگر ینین در نکوهش خودبیهمچن امام
ها، حب نفس اسـت کـه   ینعه افکیمان از انتقادها و شاآمد ما از مدح و ثناها و بد آمدن

 يما باشند، گرچه برا يگران ثناگویم که دیل داریم هاما. ن استیس لعین دامِ ابلیبزرگتر
انتقاد ـ گرچـه   يرا صد چندان جلوه دهند و درها یالیخ يهایسته و خوبیما افعالِ شا
. )516: ص18، جخمینـی »(.دیـ در آ ییا به صورت ثنا گویما بسته باشد  يبه حق ـ برا 

ـ نه کردن آن در اجتماع، شروع و پایآموزش اخالق و نهاد يبرا ینیمام خما ان درس ی
شـان  نهیختنـد کـه سـ   یریان موعظه چنان اشک مـ یرا به موعظه اختصاص داده، هنگام ب
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گـران را موعظـه   یات بودنـد سـپس د  یشان اول خود عامل به آن اخالقیا. شدیس میخ
ن امـر موجـب   یکردنـد و همـ  یان مـ یلب را بگشاده مطا يکردند و با زبان نرم و رویم
  ).13: ص4، ج1373شود که سخنانشان در مخاطب اثر کند(ستوده، یم

  استفاده از هنر
دن یل اسـت کـه از شـن   یـ ن دلیعت انسان، دوستدار هنر است و به همـ یفطرت و طب

ل یتبـد  يهـا ن راهیباتریاز ز یکیشود؛ پس، یکنواخت زود خسته میمطالب خشک و 
 یک. یباشدیم. ش، شعر و..ی، استفاد از هنر همچون نمایبه رفتار اجتماع یخالقم ایمفاه

ـ قرآن کریم که کتاب انسان ساز اسـت از ا . است ییگوهنر، قصه ياز ابزارها ن نکتـه  ی
شاید . استفاده کرده و به مناسبت به ذکر داستان و تاریخ گذشتگان پرداخته است یتیترب

وه را ین شیت ایم قرآن قصه و داستان است که اهمدر حدود یک سو يبتوان گفت چیز
بـه آن   یتعـال  ياسـت کـه خـدا    ياشـیوه  یگویقصه. )151: ص1370، یرساند(ناجیم

شـند:  یندید بیمردم داستان بازگو کند تـا شـا   يامبرش خواسته تا برایاهمیت داده و از پ
َیتَفَکَّرُون ملَّهلَع صصِ الْقَصفَاقْص .176، (اعراف(  

قائل بودند  ياریبس یو اخالق یتیرات تربیقصه و داستان، تاث يز براین ینیمام خما
 ید تا دربـاره قصـص قـرآن، کتـاب مسـتقل     یایش بیپ یشه آرزو داشتند که فرصتیو هم

شود تا بـه   يادآورید به صورت مستمر یبا یشان قائلند که مسائل اخالقیا. ف کنندیتأل
ـ آور اسـت با ن که تکرار کسـالت یا يد و برایصورت ملکه در نفس درآ ـ ب يد بـرا ی ان ی

از  یکـ ید بتـوان گفـت   یشا. زه کندیجاد شوق و انگیاستفاده کرد که ا يمطالب از ابزار
 ن رو امـام ی، استفاده از داستان است، از ایان مسائل اخالقیب يها بران روشیمؤثرتر

ه یو کل یئل اخالقن است که مسایقرآن ا يبایات جالب و زیاز خصوص یکیند: یفرمایم
کند؛ بلکه در هر بار یشود که تکرار آن، انسان را کسل نمیان میب يا در آن به نحویقضا

در آن مـذکور اسـت کـه در     یات و اضـافات یکند، خصوصـ  یکه اصل مطلب را تکرارم
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را مورد نظر قرار داده  یا اخالقی یک نکته مهم عرفانیست؛ بلکه در هرکدام یگران نید
شـان  یا. )187ـ    188: ص1378، ینی: خمر.كدهد (می رامون آن چرخیدر په را یو قض

اسـت کـه    يشمار و تعلیمـات بسـیار  یقائلند که در قصص انبیا، اولیا و حکما، فوائد ب
ـ . کنـد یربوبی، عقل را متحیر مهاي شناخت آن معارف الهی و تعلیمات و تربیت  یوقت

 يجاد شعف بـرا یرسد، موجب اینسان مله داستان به گوش ایبه وس یاخالق يهاآموزه
گر که ید، افراد دیشنونده به انجام آن آموزه مبادرت نما یگردد و وقتیانجام آن آموزه م

 یب مفهوم اخالقین ترتیشوند و بدیآشنا م یز با آن آموزه اخالقیاند ندهیداستان را نشن
م از یقـرآن کـر   يهـا انب داسـت یاز عجا یکین یبنابرا. شودیم یل به رفتار اجتماعیتبد

قصه خلق آدم(علیه السالم) و امـر بـه سـجود     ین است که وقتیا ینیدگاه امام خمید
ه السالم) به صورت مکرر در کتاب یابلیس و آدم (عل يمالئکه و تعلیمات اسما و قضایا

: 1378خمینـی،  : ر.ك(. گـردد یهـا مـ  شود موجب تعلیم و تربیـت انسـان  یخدا ذکر م
  )186ص

. وجـود دارد، تکـرار اسـت    ینیاز نظر امام خم یکه در قصص قرآن يگرینکته د
ـ دانند کـه الزمـه ا  یشان قرآن را کتاب توحید و معارف و مواعظ و حکم میا ن امـور،  ی

ست یخ نید: قرآن، کتاب تاریفرمایامام م. تکرار است تا در نفوس قاسیه تأثیرگذار باشد
خواهند اخالق یکه م یکسان. د تکرار باشدیدر کتاب اخالق با. بلکه کتاب اخالق است

کبار گفتن مـؤثر نخواهـد   یبا . ند تا در آنان اثر بگذاردید مکرر بگویاموزند بایبه مردم ب
صـرف  هـا  نیـ م دارد، مکررات است؛ البتـه ا یکه قرآن کر ياز نکات ارجمند یک. یبود

 گشـوده کـه   ياهـر صـفحه  . ن گونـه اسـت  یا يسازست؛ بلکه سبک انسانیمکررات ن
و  یها مثل قصه موسـ ک از قصهیهر . خوردیشود، در آن دعوت به تقوا به چشم ممی

نـد خـوب   یگویشناسند، میکه قرآن را نم یشود کسانین بار ذکر میم چندیقصه ابراه
غافلند که قرآن آمـده   یول. ابدیاختصاص  يبه گفتار یبود قرآن باب باب باشد؛ هر باب

ـ ی: خمر.ك( شـود یکبار گفتن ممکن نمیختن به است که آدم بسازد آدم سا ، 1375، ین
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، کـه  یل اخالق به رفتار اجتمـاع یتبد يهااز راه یکین؛ یبنابرا. )381ـ   382 : ص17ج
ن یچون ا. ساز از آن استفاده کرده، داستان و قصه استم به عنوان کتاب انسانیقرآن کر

 يگـذارد و آن را بـرا  یر میتاث شتر در شنوندهیست بیآور نن که کسالتیل ایروش به دل
ج در یشـتر رخ دهـد، بـه تـدر    ین رفتار بیکند و هرچه ایب میانجام آن در اجتماع ترغ

  . شودمی نهیجامعه نهاد
ح به کار گرفته شـود، از آن  یر صحیهنر، شعر است که اگر در مس يگر ابزارهایاز د

د یاد عقایران کردن بنیر وید است، و اگر در مسیمثبت و سازنده برده شده و مف يهابهره
ـ    یهودگیو ب یا انسان را به پوچیو اخالق جامعه استفاده شود  ارزش و یسـوق دهـد ب

. ت اسـت یـ ار حائز اهمیشعر بس یابیجه در ارزیو نت يریگهدف، جهت. آور استانیز
از اشـعار،   یبعضـ «ن باره فرمـوده اسـت:   یه و آله وسلم) در ایاهللا عل یامبر اسالم(صلیپ

    )9: ص2، ج1391،ینیام»(از سخنان سحر. يااست، و پاره حکمت
ـ از ا یاخالقـ هاي ان آموزهیدر ب ینیامام خم  يروز. کردنـد ین ابـزار اسـتفاده مـ   ی

خواند بـه  یاش، فلسفه میلیرشته تحص يکه به اقتضا ییعروسشان، فاطمه خانم طباطبا
با امـام بـه گفتگـو     یسل در جلسه درین دلیبرخورد کرد به هم یعبارت دشوار و مبهم

  شان خطاب کرد: یفردا آن روز امام به ا. نشست
       خواند نون فلسفه میـه فـی کـفاط  
  دانداز فلسفه فاء و الم و سین می    
      داـید من آن است که با نور خـام  
  خود را زحجاب فلسفه برهانـــد     

    )206، ص1383، ینی(خم  
 ید خود حجابیدادند که درس و مدرسه نبابه عروسش هشدار  ین رباعیبا ا امام

استفاده  یدن به نور الهیرس يد از فلسفه و منطق برایدن به حق باشد، بلکه بایرس يبرا
ر و یکه به درخواست عروسش نوشت با شعر، راه و روش س یشان در نامه عرفانیا. کرد
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ـ  یب. ان فرمودیسلوك را ب جـب  در قالـب شـعر، محـرك اسـت و مو     یان مسـائل اخالق
اخـالق   يب شده، جامعه را به سـو یترغ یگردد انسان نسبت به انجام مسائل اخالقیم

  . سوق دهد ییگرا

  لیتمث. 3
ل ی، استفاده از تمثیبه رفتار اجتماع یم اخالقیل مفاهیم تبدیمستق يهاگر روشیاز د

ـ مفهوم مـورد بحـث و نزد   يا و ملموس سازیل، در روشن و گویت تمثیاهم. است ک ی
و سخنان بزرگان  ینیل است که در متون دین دلیبه هم. به ذهن مخاطب است کردن آن

م لفـظ  یه از قـرآن کـر  یش از چهل آیدر ب. ن و علم، همواره از آن استفاده شده استید
ـ آمـده و در آ » مثل« ات یـ در روا. ه اسـتفاده شـده اسـت   ی، از عنصـر تشـب  ياریات بسـ ی

م، یقرآن کـر . دیرا د ياریهات بسیتشب الت ویتوان تمثیز میهم السالم) نین(علیمعصوم
وتلْـک االَمثـالُ نَضْـرِبها    تفکر و تعقل دانسته اسـت:   يبرا يالهیرا وس یلیات تمثیآ

 ملَّهلنَّاسِ لَعتَفَکَّرُونَیل .21،(حشر(  
منتخـب   یز، روشین یبه رفتار اجتماع یم اخالقیل مفاهیدر تبد ینیروش امام خم

ه کرده که هر چقدر یدرخت تشب يهاشهیشان اخالق را به ریا. استث یاز قرآن و احاد
ـ کنـد کـه ا  یگردد، و فـرق نمـ  یشود و کندن آن مشکل تر میزمان بگذرد تنومند م ن ی
که بـه صـورت نهـال اسـت،      یند: درختیفرمایشان میا. ا مذمومیاخالق ممدوح باشد 

ـ اما اگـر ا . کند ين کاریچنتواند یک بچه هم می یکَند، حت یتوان آن را به راحتیم ن ی
تواننـد آن را بِکَننـد و اگـر آن درخـت     یبزرگ تر شود، تنها بزرگترها م يدرخت قدر

انسان . باشندین میز چنیاخالق ن يهاشهیر. از به ابزار استیکندنش ن يتنومند گردد برا
ق شـود؛ حـال اگـر اخـال    یدا میاز آن در نفسش پ ياشهیدهد، ریکه انجام م یهر عمل

هـر چـه قـدر بمانـد و      ین برد ولیتوان آن را از بیم یفاسد باشد، در اول راه به راحت
ـ   ـ ی: خمر.ك( ن بـردن آن مشـکل اسـت   یتکرار شـود از ب . ) 385ص ،11، ج 1375، ین
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ر کسب اخالق حسـنه و  یل انسان را به تالش و کوشش در مسین تمثیان ایحضرت با ب
ن راه را با ثبات قـدم و  یموجود در اهاي یله دعوت نموده، و سختیاز اخالق رذ يدور

ج و یـ ل اخالق حسنه به سـنت را یشان معتقدند پس از تبدیا. دانندمی تکرار، قابل حل
  را توان سست و برکندن آن نخواهد بود. یچ قدرتیدر جامعه، ه یقطع

  انذار. 4
. ، انـذار اسـت  یبه رفتـار اجتمـاع   یم اخالقیل مفاهیم تبدیمستق يهاگر روشیاز د

ـ انذار، آگاه کـردن همـراه بـا پره    : 14، ج1373ز دادن و ترسـاندن اسـت(ابن منظـور،    ی
 یعنـ یقت، اعالم خطـر اسـت،   یانذار در حق. )223: ص 1387،ی؛ راغب اصفهان100ص

از حـاال بـه او خبـر دهـد و او را      يگریباشد و د یکس يش رویپ ینده خطرناکیاگر آ
حال اگر انذار در مسائل . )141: ص1، ج1377، يبترساند، او را انذار کرده است.(مطهر

له آشنا شده، یگردد تا فرد با عواقب شوم آن اخالق رذیرد، موجب میصورت گ یاخالق
گـران  یده شـود، د یک اخالق زشت در جامعه کمتر دی یوقت. دست از انجام آن بردارد

نفس در برابر از اهداف مهم انذار، نگاهداشتن . انجام آن نخواهند داشت يبرا يزه ایانگ
ن اشـاره کـرده   ین هدف انذار چنیم به ایگناه است که در واقع همان تقواست؛ قرآن کر

، (انعـام  لَعلَّهم یتَّقُـونَ . وأَنْذر بِه الَّذینَ..)؛ 3ـ  2، (نوح واتَّقُوه. إِنّی لَکُم نَذیرٌ..است: 
تَّقُوا )؛51   )63، (اعراف. لینْذرکُم ولتَ

ـ رذا ین بررسـ یث در حـ یدر کتاب چهل حد ینیامام خم ـ ی نسـبت بـه    یل اخالق
. دارندمی ل برحذرین رذایهشدار(انذار) داده، و انسان را از افتادن در دام اها عواقب آن

لش یکه مرتکب کبر شود خدا ذل یکس اند؛ن آوردهیشان در نکوهش و انذار متکبر چنیا
شان عذاب یا. ا استیتر از ذلت در دنتر و سختنیسنگ یکند و ذلت در آخرت بسیم

ـ ی: خمر.ك( دانـد یم ین به کبر حتمیمتصف ياز بهشت را برا يآخرت و دور  ،1382،ین
ند: صاحب عجب، بعد از مرگ و در برزخ، یفرماین در عقوبت عجب میهمچن. )99ص



  237 (ره)ینیره امام خمیدر س یبه رفتار اجتماع یم اخالقیل مفاهیتبدهاي روش  

ی، خمین: ر.كست(یکه آن وحشت قابل وصف ن ياوحشت زده و هراسان است به گونه
از عقـاب  ها نجات آن يا برایانبة ویهمان گونه که شها پس انذار انسان. )78، ص1382

مذموم  یاجتماع ينجات آنان از رفتارها ياخالق برا يعلماة ویتواند شمی است، یاله
  پروردگار رهنمون شود. يسته و مورد رضایشا يرفتارها يباشد، و جامعه را به سو

  ره امامیدر س یبه رفتار اجتماع یم اخالقیل مفاهیم تبدینا مستقهاي روش. 4

به  یم اخالقیل مفاهیم تبدینا مستقهاي توان روشمی ینیامام خمة ریبا توجه به س
، صبر و اسـتقامت و  يالگو ساز ،، محبت و مدارايرا در قالب؛ خودساز یرفتار اجتماع

  ود:شمی اشارهها ن روشیه برشمرد که در ادامه به ایت روحیتقو

  يخودساز. 1
بـه رفتـار    یم اخالقـ یل مفـاه یتبـد  يم که انسان را بـرا ینا مستقهاي از روش یکی

. اسـت  یو متخلق شدن خود انسان به اخـالق الهـ  » يخودساز«کند، ي میاری یاجتماع
هاي در مناسبات و رفتار يتواند نقش سازنده ای نمیل نفسانیانسان بدون تخلق به فضا

 ين برایه به مؤمنیم هنگام توصیهمان گونه که در قرآن کر. باشدداشته  یح اجتماعیصح
یـا  : یـد فرمامی دارد، آن جا کهمی او مقدمة محافظت از آتش، خود انسان را بر خانواد
نمـوده و   يابتدا خودساز یعن. ی)6، می(تحر أَیها الَّذینَ آمنُوا قُوا أَنْفُسکُم و أَهلیکُم ناراً

و عـدم   یخویشتن به تـرك معاصـ   يد که نگهداریه کنیتوص يبه کار گران رایسپس د
خانواده به تعلیم و تربیت و امـر بـه    يتسلیم در برابر شهوات سرکش است، و نگهدار

، در یاز هـر گونـه آلـودگ    یپاك و خال یاز منکر و فراهم ساختن محیط یمعروف و نه
  ).287ص : 24، ج1371، يرازی(مکارم ش. خانه و خانواده است يفضا

یۀ و توصـ  یبه رفتار اجتمـاع  یم اخالقیل مفاهیر تبدیدر مس ینیحضرت امام خم
تقـدم اصـالح نفـس بـر     «گران بر اصـل  یبه د یو اجتماع يت اخالق و آداب فردیرعا
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و  یوه زنـدگ یشـ . ن امـر بودنـد  یشتاز در اید داشته، و خود پیار تأکیبس» گرانیاصالح د
  شان آمده: یاز ا یدر کالم. است ن امریا يایشان گویسخنان پربار ا

چنان چه خود انسان تربیت نشود . اولش خود انسان استۀ نقط یهر اصالح
  . )491: ص15، ج1375، ینی(خم تواند دیگران را تربیت کندینم

  ند: یفرمامی نیهمچن
: 19، جخمینی( کالم تأثیر دارد که از قلب مهذّب و پاك بیرون بیاید یآن وقت

  . )135ص 
مـردم شـروع    یدر رفتار اجتمـاع  یم اخالقیمفاه ينه سازینهاد ين قدم برایولپس ا

ب از خود انسان است، تا بتواند با نفوذ کالم و رفتار، مردم را به اخـالق  یاصالح و تهذ
ـ  يشان که نشان از خودسـاز یاهاي از رفتار یک. یرهنمون شود یاله از  يو دور یدرون

از  يخدمت بـه خلـق خداسـت، در خـاطره ا     يت دارد، و فقط برایو من یشهرت طلب
اهـدا   يآجیل برا يیک بار که ما در منزل مشغول بسته بند«شان مشهود است: یدختر ا

به جبهه بودیم آقا آمدند و بعد از نشستن با دست مبارك خـود چنـد بسـته آجیـل پـر      
توسـط  هـا  بنویسیم که این بستهها خدمتشان گفتم: اجازه بدهید پشت این بسته. کردند

( . خواهـد نمـی  امام گفتنـد: نـه  . شدندمی شما پر شده است چون رزمندگان خوشحال
  ).43شهاب، ص

  محبت و مدارا . 2
گـران  ی، و درخواست از دیمتناسب با مفهوم اخالق ینشان دادن رفتار اجتماع يبرا

. ز، بهـره جسـت  ین» محبت و مدارا«وه یتوان از شمی ن رفتار،یسرلوحه قرار دادن ا يبرا
حفظ رابطه بـا آنـان و    يشود، که برامی روبه رو یمتفاوتهاي با انسان یدر زندگ یآدم
شان، الزم است ابتدا با محبت و مـدارا آنـان را جلـب    یر گذاشتن در منش و رفتار ایتأث

ـ متعال بـه پ  ينه خداین زمیدر ا. ت بپردازدینموده، و سپس به اصالح و ترب  امبر خـود ی
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رحمۀٍ منَ اللَّه لنْـت لَهـم و لَـو کُنْـت فَظـا غَلـیظَ الْقَلْـبِ الَنْفَضُّـوا مـنْ          فَبِما ند: یفرمامی
مهربان، عامل جلـب دل مـردم را نـرم     يه خداین آیدر ا. )159، (آل عمران ...حولک

شان شده یب اینص یرحمت الهۀ دانند، که به واسطمی ه وآله)یاهللا عل یامبر(صلیپ ییخو
بـا مـردم    ينـد: پروردگـارم مـرا بـه مـدارا     یفرمامی امبر رحمتین خود پیچنهم. است
. )341: ص 1تـا، ج  ی، بـ یواجبات فرمانم داده است(نراق يکه به اداداده همچنانفرمان

را در خود پرورش  یا بودند، صفت رحمت و مهربانیکه به حق وارث انب ینیامام خم
ن بـاره بـه فرزندشـان    یـ در ا. داشتندی مینگران ارزایشه محبت خود را به دیهم داده و

  نمودند:  هین توصیچن
ن، نظر خود را نسبت به همـه موجـودات   یبا تفکر و تلق یتوانمی پسرم! اگر

ـ نظر رحمت و محبـت کـن، مگـر نـه ا    ها انسان ژهیبه و ن اسـت کـه کافـه    ی
ـ ایکه به احصا در ن دهیموجودات از جهات عد د مـورد رحمـت پروردگـار    ی

ـ باشند، مگر نه آن که وجود حمی انیعالم و تمـام برکـات و آثـار آن از     اتی
خمینـی، تفسـیر سـوره    (. است بر موجـودات  یالههاي و موهبتها رحمت
  . )176، ص1375، حمد، 

 يبود که برا يآنان به حد ییت و راهنماینسبت به مردم در جهت هدا امامۀ عالق
آنـان را  هـاي  ي، بـد یح اجتمـاع یحص يدر قالب رفتارها یم اخالقیمفاه ينه سازینهاد
حریص علَیکُم بِالْمؤْمنینَ : یۀکردند، چرا که مصداق آمی جبران یکیده گرفته، و با نیناد

ـ اة در بـار  یقرهـ  یحجت االسالم عبـدالعل . )، بودند128 ،(توبه رؤُف رحیم ة وین شـ ی
کرده بود، فرمودنـد:   يکه به من بد یشان از کسیبه ا يد: در گله ایگومی شانیا یعمل

 ش پولین جا بود براید به من گفت و من تا ایک نفر آمد اندرون خانه و هر چه رسی«
). پس براي آموزش اخـالق حسـنۀ احسـان بـه      83: ص 6، ج1362وجدانی، »(فرستادم.می

ها دیگران باید دامن محبت را گسترد، و به طور نا مستقیم به دیگران آموخت که تمامی انسان
از  ،بزرگوار ا در دایرة لطف و احسانت قرار ده، هر چند به گمانت شایستۀ آن نباشند. امامر
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 يو گفتـار  يخود ساخت که هر رفتارۀ فتیدر محبت و مدارا درآمده و مردم را چنان ش
  . کردندمی ده، و اطاعتیات جرعه جرعه نوشیشان را همچون آب حیاز ا

  يالگو ساز. 3
و هـا  يهـا، خالقیـت هـا، هنرمنـد     یکیم در برابر نیان، تعظانسهاي یژگیاز و یکی

ر قـرار گرفتـه، و   یش آنان، تحـت تـأث  یاو ضمن ستا. قهرمانان استة فوق العاد يکارها
ازمنـد سرمشـق و   یصـالح شـدن ن   يپـس انسـان، بـرا   . داندي میرویپۀ ستیشان را شایا

  د.یمایبپ را يو رستگار ر اصالحیالگوست، تا دنبال او به راه افتد، و مس
ها و نمونهها ، بدون نمایش سمبلیک مفهوم اخالقیاز  یح اجتماعیجاد رفتار صحیا

بـس نـاچیز    يهستند کـه ثمـره ا   يروح و منجمد یخشک و بهاي ها، رهنمونو مدل
 يمسـیرها هـاي  یو راهنمـای هـا  زمینه يصالح در رشد و بارور ينمایش الگوها. دارند

و صدها مقاله در امر تربیت، نافذتر و پربارتر  یسخنران ساعتها شایسته، چه بسا از ده
  ).53: ص1360، یباشد.(واثق

لَقَد کَانَ د: یفرمامی عمل به این شیوه است، آن جا که يم بهترین الگو، برایقرآن کر
ن یرا بهتـر  امبریـ ه پیـ ن آیـ در ا. )33،  (احـزاب  ...لَکُم فی رسولِ اللَّه أُسوةٌ حسـنَۀٌ 

 حضـرت . کنند يرویکند، تا در گفتار و رفتار از او پی میمسلمانان معرف يشق براسرم

ک ی نشان دادن يرا الگو قرار داده، برا امبریم، پیقرآن کریۀ ن آیدر عمل به ا امام
کردند، تـا باعـث   می در رفتار، قبل از هر کس خود مشتاقانه به آن عمل یصفت اخالق

عمل  يبرا یه و سخنرانیشان تنها توصیا. گران باشندیار درفت يمناسب برا ییجاد الگویا
.  ساختندمی فرزندان و اجتماع الگو و نمونه ينداشتند، بلکه در عمل برا یبه اخالق االه

شان) درباره محبت و احتـرام بـه   ی(دختر ايده مصطفویشان از زبان فریا یره عملیدر س
خانم محبت و احترام قائل بودند که ایشان آن قدر در خانه نسبت به «همسر، نقل شده: 

 ما از اول که چشم باز کـردیم . ما فرزندان هم تحت تأثیر تقید ایشان قرار گرفته بودیم
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دیدیم که ایشان تا زمانی که خانم سر سفره حاضر نشده و دست دراز نکرده بودنـد  می
 ا نیز صـبر و خواه ناخواه م. غیر ممکن بود سر سفره بیایند و مشغول غذا خوردن شوند

 کـردیم تـا مادرمـان بیایـد و مشـغول غـذا خـوردن بشـوند بعـد مـا هـم مشـغول            می
و کمک به  يریدستگ یان رفتار اجتماعیب يشان برایا. )96: ص1375ستوده، »(شدیم.می

ه بـه  یبه فرزندان خـود نشـان داده، بـدون توصـ     یبا و عملیمناسب و ز ییگران الگوید
یادم است که مـن  « شان نقل شده: یاز فرزندان ا یکی فرزندان، در عمل نشان دادند؛ از

کوچک بودم روزي پیرمردي براي باغچه منزل خاك آورده بود سر سفره بـودیم کـه او   
بشقابی از سفره برداشتند اول خودشان چنـد  . آمد امام گفتند: این پیرمرد ناهار نخورده

د : بیاییـد هـر کـدام چنـد     قاشق از غذایشان را در این بشقاب ریختند و بعد به ما گفتن
قاشقی از غذاي خودتان را در این بشقاب بریزید تا غذاي یک نفر بشود و چون غذاي 
اضافی نداشتیم به این ترتیب غذاي آن پیرمرد را با قدري نان مرتـب کـردیم در عـالم    

. )102ص  ،1375سـتوده،  ( »بچگی آن قدر از این کار خوشم آمد که نهایـت نداشـت.  
 يارائه الگو یبه رفتار اجتماع یم اخالقیل مفاهیتبدهاي از روش یکی ،ماماة ریپس س

  سرمشق قرار دادن است. يگران برایصالح به دهاي مناسب از رفتار خود و انسان

  صبر و استقامت. 4
ابـد،  یمی نمود یمات زندگیدر برابر نامال یو صبر و استقامت، گاه يشتن داریخو

جـاد  یا يکنـد، و گـاه بـرا   می دایطان معنا پیتادن در دام شفیت و نیدر مقابل معص یزمان
هاي از رو ش یکیتوان می ن رویاز ا. ردیگمی ر و تحول در خود و اجتماع صورتییتغ

ـ  يریـ را صبر و اسـتقامت در راه شـکل گ   یبه رفتار اجتماع یم اخالقیل مفاهیتبد ک ی
 یارزشمند و متعـال  یدفرا اصالح جامعه هیح در جامعه دانست، زیصح یرفتار اجتماع

تـر باشـد، ایـن     یمورد نظر حیات يتر و ارائه محتوا یش رو، عالیهر چه هدف پ. است
از حقایق به مرور شناخته شده،  يشود، چون بسیارمی صبر و استقامت بیشتر جلوه گر
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شوند، چرا که بشر در پذیرش حق به تجربه و گذشـت زمـان نیـاز    می مردم قدرشناس
ساخت  یمردم، دوست داشتن يرا برا يبلند يتوان هر محتواي میبردبار دارد و تنها با

ن امـر  یار به ایز بسیم نیات قرآن کریدر آ. )169: ص1386، یمیتا آن را پذیرا شوند(فه
) آن گونـه کـه   15ري،(شو واستَقم کَما أُمرْتد: یفرمامی ه شده، مانند آن جا کهیتوص

 یممکن است اشـاره بـه مرحلـه عـال     "کما امرت "ملهج. کن یایستادگ يامأمور شده
استقامت و یا اشـاره بـه ایـن کـه اسـتقامت هـم از نظـر کمیـت و کیفیـت و مـدت و           

، 1371، يرازیباشد(مکارم ش یخصوصیات دیگر همه باید منطبق بر دستور و برنامه اله
  ).386: ص20ج

 »مـرْت و مـنْ تـاب معـک    فَاستَقم کَما أُ«سوره هود؛  112ه یآة دربار ،حضرت امام
که همراه او بـوده، و بـه او ایمـان     یند: پیغمبر مأمور شده به استقامت، اشخاصیفرمامی

 باید استقامت کنید و ادامه بدهید. شما هستیدها هم استقامت کنند و آنها آورده اند، آن
  ند: یفرمامی نیهمچن امام. )435ـ  436 ص ،18، ج1375، ینی: خمر.ك(

:  9(همان، ج. کند درست را خودش محل همان باید هست جا هر در کس هر
  )480ص

د دسـت بـه کـار    یح در جامعه همه بایصح یجاد و رواج رفتار اجتماعیا يبرا یعنی
 ا انجامیر قدم بردارند، وگرنه اصالح، ییر تغیشوند، و با تالش و صبر و استقامت در مس

  اند: فرموده ینیگر امام خمید يادر ج. ابدینمی ا استمراریشود، نمی
ـ  يپس ا از جـان و دل  . خطرنـاك اسـت   یعزیز، مطلب بس مهم و راه خیل

، ینـ ی(خم. را پیشـه خـود کـن    يدنیا صبر و بردبار يبکوش و در پیشامدها
  . )263: ص1388

 يریـ ر شـکل گ یز صـبر و اسـتقامت در مسـ   ین امام یعملة ریافزون بر کالم، در س
ی اصـفهان  يحجت االسالم محمـد سـجاد  . ح قابل مشاهده استیصح یاخالق اجتماع

ت، یمشکل است که انسان در مقام مرجع یلین خیا. دارند... یبیامام حلم عج«: دیگومی
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 يتا آن روز. ن تحمل بکند، و اصالً بروز ندهد...یرا در طول سن ییناسزاهاي ک حرفی
ـ اذ یلـ یما را خها نیا: دندگفته بو یرضوان يخواستند از نجف بروند، به آقامی که ت ی

شـود،  مـی  ک وقت اعصابشـان متشـنج  یروم، می د من کهییمن بگو يکردند اما به رفقا
 يبا توجه به آن چه آمد برا. )83: ص 6، ج1362،ی(وجدان.» نشان ندهند یعکس العمل

د بـا صـبر و حوصـله آن اخـالق را     یـ ن مردم بایدر ب یجاد هر اخالق و رفتار اجتماعیا
از بـه  یـ ساخت، تا مردم بـدون ن  ین رفتار غلط اجتماعیگزیج، جای، اجرا و به تدرنییتب

  ، رفتار متناسب با آن را بروز دهند.یدورنۀ ل آن اخالق به ملکیو با تبد یرونیناظر ب

  هیت روحیتقو. 5
ا قرار گرفتن یناروا،  یرونیا بی یا رفتار درونیک اخالق یغرق شدن انسان در  یگاه
ر درسـت  یبازگشت به مس يشده، و راه را برا يدیار، دچار ترس و نا امط دشویدر شرا
کـرد، بـا    يد روحیـه و فکـر او را بازسـاز   یـ ن جاست که بایا. ندیبمی ا ناهمواریبسته، 

ـ استدالل، شک او را از بین برد و با بیان باز بـودن راه توبـه، یـأس او را بـه ام     د بـدل  ی
ت شـده،  یـ ر درسـت در او تقو یت در مسحرکة زیه و انگین صورت، روحیبد. ساخت،

 ، در او شـکوفا یم و مقاومت در برابر سـخت یقرار گرفتن در صراط مستقة قدرت و اراد
ق کرد، شـدت و  یبهره گرفت، تشو یات رحمت الهیتوان از آمی ن راستایدر ا. شودمی

 ياو در هر مشـکل و خطـر   ییو عظمت خدا و راه گشا یان بزرگیماجرا را با ب یبزرگ
  ز جستجو کرده، به کار گرفت.یرا ن يگریمختلف دهاي است، و راهک

 یش گرفته، و نگران ناتوانیپ ینادرست یکه رفتار اجتماع يافرادیۀ ت روحیتقو يبرا
: یم ذکر شـده؛ ماننـد  در قرآن کر یات فراوانیده شدن هستند، آیبازگشت، و بخش يبرا
فَتَرْضیو کبر یکطعی فولَس آمده: مـن بـه    یتیه در رواین آیر ای)؛ در تفس5ی،(ضح

دارند ها که اهل عراق بر سر زبان یه السالم) گفتم: به نظر شما این شفاعتیامام باقر (عل
ـ   یبه خدا سوگند عمویم محمد بن حنفیه از عل يحق است؟ فرمود: آر طالـب   یبـن اب
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کنم که یامتم شفاعت مه و آله) فرمود: آن قدر از یاهللا عل ینقل کرد که رسول خدا (صل
، پروردگارا یدارم: بلی؟ عرضه ميشد یمحمد آیا راض يکند ایخطاب م یتعال يخدا
  . )361: ص 6ق، ج1404، یوطیشدم.( س یراض

گران معتقد بودنـد  ید يه در کارها و رفتارهایت روحیهم خود به تقو ینیامام خم
  : یشان آمدهاز ا يا هیکردند؛ در توصمی هین امر توصیگران را به ایو هم د

باشید و دیگران را تقویت  يمأیوس نباشید و به خود یأس را راه ندهید، قو
، ینـ ی(خم. خدا با شـما اسـت  . به حق کنید یبه صبر و تواص یکنید و تواص

  ).170: ص 2، ج1375
ش گرفتن یپ يق افراد برایه، و تشویت روحیز تقوین ینیحضرت امام خمة ریدر س

در بازگشت امام از « شود: می دهیدن به مقصد دیرس يمه دادن راه براح و ادایر صحیمس
صفوان معطل نگه داشته  يایشان را در منطقه مرزها ساعت یمقامات عراق یکویت وقت

 يامـام فکـر   يبه جز بـرا  یامام ناراحت و نگران بودیم و اصالً کس يبودند ما تنها برا
اتـاق چنـدین بـار مـزاح کردنـد و مـا را       امام از همان اول ورودشان بـه   یول. نداشت

رسید امام به خاطر تقویـت مـا ایـن چنـین برخـورد      می خنداندند، که این طور به نظر
خواستند ما چنـدان ناراحـت نشـویم کـه     می و بلکه بسیار شاد داشتند و شاید یمعمول

شـبه  قضیه اینطور نبود ( و ایشان واقعاً حالـت   یهستند ول یایشان در حالت شبه زندان
زه دادن و یـ شـان انگ ید دانست کـه ا یپس با. )252: ص1383، ییداشت )( رجا یزندان
انجام  يخود را براة زیشده، و انگها يو دشوارها یکه دچار سخت یکسانیۀ ت روحیتقو

ک روش راه گشـا در  یا غلبه بر مشکالت از دست داده اند، را ی یرفتار درست اجتماع
  دانستند.ی میر اصالح اخالق اجتماعیمس

 جهینت. 5

در اجتمـاع اسـت، الزم    یازمند زندگی، و نیاجتماع يکه انسان موجود ییاز آن جا
ی اجتمـاع  يو خود ساز یخودشناس ي،فرد يو خودساز یدارد که افزون بر خودشناس
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م یبتواند از مفـاه  دیبا یح اجتماعیش گرفتن رفتار صحیدر پ يپس برا. ز داشته باشدین
انقالب امـام  ۀ ر فرزانین راستا پیدر ا. دیرا استخراج، و عمل نما یاعرفتار اجتم یاخالق

ـ ا يرا بـرا هایی شتاز بوده، و روشیپ ،ریکب ینیخم ن امـر مهـم در گفتـار و رفتـار و     ی
ن مقالـه  ین رو در ایاز ا. ندگان به امانت گذاشتندیآ يش گرفته، و براینوشتار خود در پ

در روش . م هسـتند یم و نا مستقیمستقهاي روشپرداخته شده که شامل ها ن روشیبه ا
به قلب  یم اخالقیمفاه يادآوری يبرا یشود که روشمی مشاهده» موعظه«م ابتدا یمستق

هنر قصـه و  « توانمی سپس. دا کردن به عمل در اجتماع خواهد بودیل پیشنونده، و تما
گـران و  یت داز سرگذش يریعبرت گ يرصد نمود که قصه برا امامة ریرا در س »شعر

ژه در روح یـ و يرگذاریراه گشاست، و شعر با تأث یزندگۀ ر درست در ادمیانتخاب مس
. شـود مـی  آن در اجتماع رهنمـون  يریو به کار گ یانسان، او را به تفکر در امور اخالق

را در گوش جـان افـراد وارد، و    یم اخالقیتواند مفاهمی ز،یدر کالم ن لیتمث استفاده از
که در انتخاب راه  یت، به کسانیآشنا سازد، و در نها یح در زندگیر صحیسآنان را با م

شه ید با اندید، تا شایداده، و ترسان» انذار«د از عواقب آن یشوند، بامی درست دچار خطا
. رندیش گیدر پ یدرست یدر سرانجام کار به راه صالح و فالح برگردند، و رفتار اجتماع

ـ با یو متخلق شدن خود انسان بـه آداب الهـ  » يودسازخ«م، به یاما در روش نا مستق د ی
ش تر در اجتماع یب ير گذاریتأث يش قدم بوده، و برایدر آن پ اشاره کرد که خود امام

به گُـل   گران است که خار رایبا د» محبت و مدارا«گر یروش د. کردندمی هیبه آن توص
ن کـه بـا   یـ گر اید. خواهد دادر اخالق حسنه قرار یدر مس را ياریبدل کرده، و افراد بس

نه ینهاد يتوان راه را برامی ش آن در اجتماع،یمناسب و نما ي» الگو«  یو معرف ساختن
 د، ویـ ورز» صبرو اسـتقامت «د یر بایمس یباز نمود، و درضمن ط یم اخالقیمفاه يساز
  ق کرد.یماندن در راه خدا تشو يگران، آنان را برایخود و د ي» هیت روحیتقو«با 
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   ریت قرآن از نگاه امام خمینیعوامل مهجو
  32دانلوین صیام البن
 33یه سعداللهیمهد

هـا قـرار   ار انسانیکه در اخت يانشدهفیدان و تحریجاو: قرآن کتاب چکیده
ه یـ است که آ یگانه کتابیم را نشان دهد، قرآن یگرفت تا راه درست و مستق

ش گرفته یکه راه قرآن را در پ یشک کسیدهد، بیم یه آن درس زندگیبه آ
ـ دن یآن توجه کرده و بـه آن عمـل کنـد در زنـدگ     يهابه آموزه ا و آخـرت  ی
ـ یمتأسفانه قرآن در زندگ. خواهد بود مندسعادت بـه آن   یها وجود دارد، ول

که خودش عامل به قرآن بود، از مهجور  ینیامام خم. شودیت داده نمیاهم
ـ . بودن قرآن گلـه داشـت   ، ی، فرهنگـ ی، اجتمـاع يفـرد  يازهـا یکـه ن  یقرآن

د یبا. است يز در آن نهفته است و درمان هر دردیهمه چ ي، اعتقادياقتصاد
 یو عـوامل . مهجور شده است ین کتاب الهیتر به آن پرداخته شود؛ اما اشیب

بـوده و در   ینیامام خم يهااز دغدغه یکیباعث شده قرآن مهجور بماند که 
  . خوردیشان به چشم میآثار بجا مانده از ا يجا يجا

                                                   
 ه قم.یعلمهاي حوزه ير حضوری، مرکز غ3سطح. 32
  yahoo.comhouzehshahidmotahari@ (ره) تنکابن.يد مطهریه شهی، مدرسه علم2طلبه سطح . 33

mailto:@yahoo.comhouzehshahidmotahari
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مختلـف، بـه هـدف     يهـا ، و با مراجعه به کتابیفین مقاله، به روش توصیا
ن یـ ه)، بـه ا یـ (رحمۀ اهللا عل ینیت قرآن از نظر امام خمیمهجور ن عواملییتب
کـه در سراسـر قـرآن     يده است: عدم شناخت به معارف و انـوار یجه رسینت

ز غفلت در یاست و ن يویو دن ینید يازهایز وجود دارد که درمان همه نیعز
مشغول شدن بـه   ،ینفسان ياز هواها يروی، پی، گناه و ارتکاب معاصیزندگ

 یو اجتماع یاسیو زرق و برق آن، استکبار و تحجر و مقابله با آموزه سا یدن
 یساز الهه انسانین هدیت ایهستند که باعث مهجور یدشمنان با قرآن عوامل

  شده است.
  ینیت، امام خمی: قرآن، عوامل مهجورهاد واژهیکل

  مقدمه

ان قابـل  همگـ  يهدایت جهانیان نـازل شـده و بـرا    ياست که برا یقرآن کریم کتاب
از جمله در سوره قمـر   ؛قرآن بارها متذکر شده است این حقیقت را خود. استفاده است
نْ مـدّکرٍ  : فرمایدیچهار مرتبه م لْ مـّکْرِ فَهلذّرْنَا الْقرآن لسی لَقَدويو مـا قـرآن را بـرا    ؛ 

ـ آ(قمـر،   رد؟یـ هست که از آن پند گ یا کسیآ ،میوعظ و اندرز بر فهم آسان کرد ) 17ه ی
ـ  یاز این مائده آسـمان  ،البته هر کس به فراخور معرفت و دانش خویش دریافـت   یرزق

اسـت کـه از نظـر ارزش     ین کتـاب آسـمان  ین و واالتـر یترم برجستهیقرآن کر. کندیم
  ن مورد فرمودند: یدر ا یامام خمین. ر استینظیب یت اجتماعیر در هدایو تأث ییمحتوا

ـ   ؛همه بشر يخدا پهن کرده برااست که  ياقرآن یک سفره  ،اسـت  ییک سـفره پهن
 ؛اشتها بشودیاگر مریض نباشد که ب ،تواند استفاده کندمی هرکه به اندازه اشتهایش از آن

  ) 170یرسوره حمد، ص، تفس1392، ینی: خمر.ك(. کندیاشتها میامراض قلبیه آدم را ب
در اصـل   »هجـر «از مـاده   مهجور. مهجور شده است ین کتاب آسمانیاما متأسفانه ا
کـه   يزیدور شدن انسان از چل واژه هجر) و یذ. ق1414ن منظور، (اب. ضد وصل است
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ـ ) ا1360، ي(مصـطفو  باشد، ءیآن شخص و آن ش نیب یارتباط مفارقـت از جهـات    نی
ـ با بدن، با زبـان  : باشد تواندیم یگوناگون ، 1، ج1412، ی(راغـب اصـفهان  . ببـا قلـ   ای

دور شدن دل و عمل انسان از  يقرآن به معنا تیمهجور ینیح ددر اصطال و.) 536ص
ة شده و از ماد انیب نهیزم نیکه در ا ياهیآ نیترحیصر. باشدیقرآن و ترك تالوت آن م

. تاسـ  یاله شگاهیدر پ شیامت خو زا باشد، شکوه حضرت رسول اکرممی »هجر«
 َولُ و قالایالرَّس مإِنَّ قَو بـوراً  اتَّخَذُ یرجهوا هذَا الْقـرآن م ـ پ و؛ : عرضـه داشـت   امبری

   )30ه ی(فرقان، آ. »پروردگارا! قوم من قرآن را رها کردند
ست، از قرآن گفـت و نـور   یبود، او با قرآن ز یات الهیاز آ یتیخود آ ینیامام خم

ـ او فر. داد قـرار  یجامعـه اسـالم   يفـرا رو  یات روشن قرآن را همچون چراغیآ ادگر ی
ـ یببه قرآن بود، بازگشت به جهان بازگشت ـ      ین ، و یقـرآن، انسـان قـرآن و جامعـه قرآن

ه معارف بلنـد،  یخواست مسلمانان به قرآن که کتاب حرکت است برگردند تا در سایم
فرما بـود  حکم یکه بر جوامع اسالم يبخش آن، از فالکت و رکود یساز و زندگانسان

ت یـ ن مهجوریـ ل ایکـه بـدل   ییهالم و اجحافا و ظین قضایز از ایشان نیا. ابندی ییرها
هـا نجـات   م تا قرآن را از گورستانیاما آمده«فرمود:  ییافتد، گله کرد و در جایاتفاق م

ـ ی: خمر.ك» (م.یدهـ  توانـد عوامــل  یت مــیـ ن مهجوریــ) و ا396، ص 21، ج 1389، ین
ن منـابع  یا از یکیو  دیآین عوامل از منابع مختلف به دست میو ا. داشته باشد یمختلف

  است. ینیمهم نظرات امام خم
مـان و اعتقـاد   یم و به کتاب خدا ایکنیم یزندگ یکه ما در جامعه اسالم ییجااز آن

ا داخـل قفسـه   یـ شـود  یت داده میده شده که فقط به ظاهر قرآن اهمیم، متأسفانه دیدار
خوانـدن   به سـراغ . ا ماه رمضان و..یم یا در مراسم ترحیخورد یهاست و خاك مکتاب

  . میآن تدبر و تفکر کن یم، بدون آن که در معانیرویقرآن م
ت قـرآن را از نگـاه امـام    یـ ن، پژوهش حاضر درصدد است تا عوامل مهجوریبنا برا

  . کند یه) بررسی(رحمۀ اهللا عل ینیخم
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  عوامل درونی و فردي مهجوریت

  عدم شناخت نسبت به قرآن
اگر موضوع  مخصوصاً. معرفت است ، محصول مستقیميبه چیز مهر و عشق نسبت

ارتبـاط بـا   . باشـد  ی، مانند قرآن یا تفسیر قرآن و علوم قرآنیما یک امر برجسته و کامل
و یـا   ی، گروهـ یمعارف قرآن، بسیار ارجمنـد و واالسـت و اگـر فـرض کنیـد شخصـ      

محصول نزدیک نشدن آنان  يیا کم مهر يمهریمهرند، این بیبه آن ب نسبت يامجموعه
 )7، ص70، ج1376، ي(موحد. اگر معرفت آمد، عشق و مهر خواهد آمد. قرآن استبه 

مـورد   وجود ندارد که دو انسان در يچ امریه: «آمده است از امام صادق یتیدر روا
خـرد مـردان بـه     یدر قرآن وجود نداشته باشد، ول یآن اصل يآن اختالف ورزند و برا

همانـا  : «ز فرموده اسـت یو ن) 100، ص89، ج1403، ی(مجلس» .گرددیل نمیدرك آن نا
د یقرار نداده است، پس در هر زمان جد ین و قوم خاصیزمان مع يخداوند قرآن را برا

، 2(همـان، ج . »امـت بـا طـراوت و شکوفاسـت    یتـا روز ق  یو تازه است و نزد هر قوم
    )280ص

  : یندفرماینه مین زمیدر ا ینیامام خم
اتصال معنویت به مادیت و ... االبد یسته بود الب معرفۀ اهللاگر قرآن نبود، باب 

انعکاس معنویت در همه جهات مادیت از خصوصیات قرآن است که افاضه 
 يبه آن طور ی، عرفانيکه یک کتاب معنو یقرآن در عین حال. فرموده است

رسد، در یاست که به دست ماها، به خیال ماها، به خیال جبرئیل امین هم نم
کند، یکند، استدالل هم میاست که تهذیب اخالق را م یعین حال یک کتاب

کند و قتال را هم سـفارش  یکند و وحدت را هم سفارش میحکومت هم م
ماست که هم باب معرفت را باز  یکند و این از خصوصیات کتاب آسمانیم

که در حد انسان است و هم باب مادیات را و اتصال  يکرده است تا حدود
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را و هم باب حکومت را و هم باب خالفـت را و همـه    مادیات به معنویات
چیز را؛ و ما که امید است از پیروان اسالم باشیم و از پیروان قرآن باشیم باید 

نه در نظر داشته باشیم، بلکـه دنبـالش   . همه ابعاد این را در نظر داشته باشیم
 يبرا ...ما يما، مجاهده کنیم تا حاصل بشود برا يباشیم تا حاصل بشود برا

یک بعدش این است که ظلم را از بین  یرفع ظلم از بین بشر آمده است، یعن
، 17، ج1389، ینـ ی(خم. را در بشر ایجاد کند یبشر بردارد و عدالت اجتماع

  ) 433ـ  434ص
  : یدفرمایگر از سخنان خود مید يشان در جاین ایهمچن

است، لکن مع  زین آورده است، در قرآن همه چیمسلم يز برایاسالم همه چ
ـ انکرده اياالسف ما از آن استفاده  یعنـ ین مهجـورش کردنـد،   یم، و مسـلم ی

ش ید مردم را به اسالم توجـه و گـرا  یبا. د از آن بکنند نکردندیاستفاده که با
  )320، ص 12، ج1389، ینی(خم. داد

که در قرآن نهفته است ـ که   ی، شناخت نداشتن مردم به معارفینین، امام خمیبنابرا
قـرآن   تیـ مهجور يهـا از علـت  یکیکند ـ را  ین میها را تأما و آخرت آنیسعادت دن

ها را وادار کرد که مطالب و آن. آشنا کرد ید مردم را با معارف قرآنین بایبنا برا. دانندیم
ا و یو سعادت دن. عمل است يرا قرآن برایخود به کار ببرند؛ ز یقرآن را در بطن زندگ

  . کندین میآخرت را تضم

 غفلت  

تَنْزیـلَ  : کنـد ی مـی از اهداف خود را نجات انسان از غفلت معرف یمجید یک قرآن
ناپذیر شکست يقرآن فرستاده خدا؛ الْعزیزِ الرَّحیمِ لتُنْذر قَوماً ما اُنْذر آباؤُهم فَهم غَافلُونَ

زیـرا ایشـان    ؛یدهـ انـد بـیم   را که پدرانشـان بـیم داده نشـده    یو مهربان است تا کسان
شده است و  ی) در این آیه، نجات مردم از غفلت، هدف قرآن تلق6 هی، آ(یس» اند.غافل
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باید مردم بیم داده شوند تا به هوش آیند و از غفلت : فرمایدیم یتحقق چنین هدف يبرا
 یابند. یرهای

رگزیند ها، راه صحیح را بیخود، باید در چندراه یرسیدن به کمال واقع يبرا انسان
 یول ؛گوناگون و سود و زیان هر یک توجه داشته باشد يهاگزینش، باید به راه يو برا
کند و از یشود که تا حد حیوان تنزّل میم ياغرایز، به گونه یانسان در اثر سرکش یگاه

هـا و  یاز گمراهـ  ياین غفلـت ریشـه بسـیار   . شودیغافل م اگونگون يهاتوجه به راه
نْعـامِ بـلْ هـم    اُولئک کَاأل: فرمایدیرآن مجید در توصیف جهنمیان مق. انحرافات است

که چشم و گوش و عقل دارند این گروه با آن ؛)179: (اعراف اَضَلُّ اُولئک هم الْغَافلُونَ
زیـرا اینـان    ؛ترنـد چهارپایان، بلکه از آنـان نیـز گمـراه    انندهم ؛گیرندیها بهره نماز آن

  اند.غافالن
 منْ علَیک نَقُصّ لککَذَد: یفرمایزد کرده و مذا، قرآن خطر آن را به همگان گوشل
اءا أَنْبم قَ قَدبس قَدو نَاكنْ آتَینَّا مکْر لَداًذ ن بـر  ین چنـ یگر را ایو ما اخبار گذشتگان د؛

رآن) را به تـو  الشأن قمیکتاب عظ یعنین ذکر (یم کرد و از نزد خود ایت خواهیتو حکا
هر کس از ؛ منْ أَعرَض عنْه فَإِنَّه یحملُ یوم الْقیامۀِ وِزراًند: یفرمامی زیو ن» .میعطا کرد

» .از گنـاه را بـه دوش خواهـد داشـت     ینیامـت بـار سـنگ   ین ذکر اعراض کند روز قیا
ــدینَ فیــه ن یهمچنــ خَالــاء سو ــملَه مــو ــۀِ یامیالْق ــالًح م نــان در عــذاب آن اعمــال یا؛
. انـد که بـه دوش گرفتـه   یامت بار اعمال زشتیدر ق یمخلدند و سخت است بس زشت
  )101 ـ  99(طه،

  ند: یفرمایم ییدر جا ینیامام خم
دهم که در این مواقف معظمه و در طول سـفر بـه   یبه زائران محترم تذکر م

و کتـاب   ییم، این صحیفه الهـ مکه مکرمه و مدینه منوره، از انس با قرآن کر
هدایت، غفلت نورزند که مسلمانان هر چه دارند و خواهند داشت در طـول  

و از همـین  . تاریخ گذشته و آینده از برکات سرشار این کتاب مقدس است
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اعالم و فرزندان قرآن و دانشمندان ارجمنـد تقاضـا    يعلما یفرصت از تمام
بـه قلـب نـور اول و     یم جمـع الهـ  که صادر از مقا یدارم که از کتاب مقدس

، 20ج، 1389، ینـ ی(خم. ظهور جمع الجمـع تابیـده اسـت، غفلـت نفرماینـد     
  .  )92و91ص

  . تواند باشدیت میپس، غفلت از قرآن از عوامل مهجور

  نفس ياز هوا يرویپ
ز دیدگاه قرآن ریشه کوردلی، و ناشنوایی نصایح و سخنان حق، و نیز عدم تعقل و ا

آموز و فراموشـی آخـرت، پیـروي از هـواي نفـس و      یق و امور عبرتتفکر درباره حقا
بر این اساس، راه سالم ماندن قواي ادراکی دل و عقل، و نجـات از  . خواست دل است

کـه  یابی به سعادت، پرهیز از هـواي نفـس اسـت؛ چنـان    ها، و دستها و ظلمتتیرگی
علْنَاك خَلیفَۀً فی األَرضِ فَـاحکُم بـینَ   یا داوود إِنَّا ج: فرمایدخداوند به حضرت داود می

    ـمـبِیلِ اهللاِ لَهـن سـلُّونَ عضینَ یبِیلِ اهللاِ إِنَّ الَّذن سع لَّکضي فَیوال تَتَّبِعِ الْهقِّ والنَّاسِ بِالْح 
فه (نماینده خود) اي داود، همانا تو را در زمین خلی؛ عذَاب شَدید بِما نَسوا یوم الْحسابِ

پس میان مردم به راستی و درستی حکم کن و از خواهش نفس پیروي مکـن  . ساختیم
همانا کسانی که از راه خدا گمراه شوند به سزاي . گرداندکه تو را از راه خدا گمراه می

  ) 26ه ی(ص، آ» که روز حساب را فراموش کردند عذابی سخت دارند.آن
ین است کـه معیـار و محـرك انسـان در رفتارهـایش      منظور از پیروي هواي نفس ا

جایی پیروي از خواست دل نکوهیده و ناپسـند اسـت کـه محـرك     . خواست دل باشد
اصلی و معیار رفتار، خواست دل باشد و فرد آنچه را دلش بخواهد انجام دهد، هرچند 

ل است در این صورت، وي به دنبال خواست د. خداوند او را از آن کار باز داشته باشد
او چـون خواسـت خـود را در عـرض     . کنـد و حالل و حرام خدا برایش تفاوتی نمـی 

. خواست خدا، و بلکه مقدم بر آن قرار داده، به نوعی، بـه خـدا شـرك ورزیـده اسـت     
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م علَی أَفَرَأَیت منِ اتَّخَذَ إِلَهه هواه وأَضَلَّه اهللاُ علَی علْمٍ وخَتَ: فرمایدباره میخداوند در این
آیـا دیـدي   ؛ سمعه وقَلْبِه وجعلَ علَی بصرِه غشَاوةً فَمن یهدیه من بعد اهللاِ أَفَـال تَـذَکَّرُونَ  

کسی را که هواي نفس خـویش را خـداي خـود گرفتـه اسـت و خـدا از روي دانـش        
ت که او گمراهش کرد و بر گوش و دلش مهر نهاد و بر چشمش پرده افکند؟ پس کیس

  )23ه یه، آی(جاث» گیرید؟را پس از [فرو گذاشتن] خدا راه نماید؟ آیا پند نمی
وقتی انسان چندین بار از هواي نفسش پیروي کرد و رفتارش با خواهش و خواست 
دلش هماهنگ شد و پیروي از هواي نفس ملکـه و محـرك اصـلی رفتـار و حرکـاتش      

و فکرش مغلوب هواي نفس شده، از فهم ماند و عقل گردید، از درك حقایق عاجز می
در برابر، اگر بر هواي نفس خود پـاي نهـاد و پرهیزکـاري    . ماندو درك صحیح باز می

هاي رهایی از تنگناها به رویش گشـوده  هاي فهم و درك حقایق و راهپیشه کرد، دریچه
زکار شود خدا راه یس و پرهو هر کس خدا تر؛ ومن یتَّقِ اهللاَ یجعل لَّه مخْرَجاً: شودمی

(طـالق،   ».دیگشایرون شدن (از عهده گناهان و بال و حوادث سخت عالم) را بر او میب
انـدوهی]   و دشـواري  شدن [از هرو هر کس از خدا پروا کند، براي او راه بیرون) 2ه یآ

  ) 3، ص132، ج1387(مصباح، . پدید آرد
گونه نیداند و ایت از قرآن میمهجور نفس را باعث يت از هوایز تبعین ینیامام خم

  دارند: یان میب
و متنزل شده  شده است یرا که از غیب متجل يتواند این نورینم یهر نفس

تا تزکیه نباشـد تعلـیم کتـاب و    . ادراك کنداست و به شهادت رسیده است 
هـا؛ کـه   حکمت میسور نیست؛ بایـد تزکیـه بشـود نفـوس از همـه آلـودگی      

نفسانیه که  ينفس انسان و هواها یعبارت است از آلودگ یترین آلودگبزرگ
که نور  تواند این قرآن رایکه انسان در حجاب خود هست، نم یمادام. دارد

تا انسـان از  . توانندیتوانند؛ لکن نمیکنند که میگمان م... است ادراك کنند
ـ  ینفسان يخود خارج نشود، تا گرفتار هواها یحجاب بسیار ظلمان ا است، ت
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است کـه در بـاطن نفـس خـود      یهاست، تا گرفتار چیزهایگرفتار خودبینی
کنـد  یاست، لیاقت پیدا نمـ  بعضُها فَوقَ بعضٍ که یایجاد کرده است از ظلمات

کـه بخواهنـد قـرآن را     یکسـان . در قلب او منعکس بشـود  یکه این نور اله
باشـد کـه    يو طور قرآن را، نه صورت نازل کوچکش را يبفهمند و محتوا

 یهر چه قرائت کنند باال بروند و هر چه قرائت کنند به مبدأ نور و مبدأ اعلـ 
تا بتوان این نور شود ها برداشته که حجابشود اال اینینزدیک شوند، این نم

. ردادراك او، ادراك کـ  يرا به آن طور که هست و انسـان الیـق اسـت بـرا    
  )389و  388، ص14، ج1389، ینی(خم

 ساد در جامعهو فگناه 

انسان در  یگاه. است يکارو گناه یگویاز قرآن دروغ يمنددیگر از موانع بهره ییک
شـود و  یزود پشـیمان مـ   یگوید، ولیم یشود و یا دروغیم یمرتکب گناه یاثر عوامل

در اثر تکرار گناه و یا دروغ  یاما گاه. شودیکند و مشمول رحمت خدا واقع میتوبه م
تکرار گنـاه و تکـرار   . شودیدر او تبدیل به یک صفت م يکارو گناه ییگوگفتن، دروغ

ـ   یگـو آیـات الهـ   کـار و دروغ شود که انسان گنـاه یدروغ سبب م از آن  یرا بشـنود، ول
بگردانـد، بـه    يمند نگردد و بلکه بر گناه خویش اصرار ورزد و از آیـات قـرآن رو  بهره
 که گویا نشنیده است. ياگونه

و تسلیم حق نشدن، مهر و قفل  آورد و استکباریرا به همراه م» ستکبارا«تکرار گناه 
ها هم در آن ها و حکمتکه بر دل او مهر زده شود بهترین موعظه یزند و کسیبر دل م

 ياگر در قرآن تدبر کند و بیندیشـد از قـرآن سـود    یحت یچنین انسان. کرد نخواهد اثر
ـ ا منافقـان در آ یآ؛ قُلُوب اَقْفالُها یقرآن اَم علاَفَال یتَدبرُونَ الْ: بردینم ات قـرآن تفکـر   ی
) اسـتکبار  24: (محمـد » .انـد جهل و نفاق) زده يها (هاشان خود قفلا بر دلیکنند ینم

زده شده اسـت، در   مهر و دلش قفل که برعالوه بر آن یچنین انسان یقفل دل است، ول
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. شنیدن و نشنیدن آیات برایش یکسـان اسـت  ) وجود دارد و یگوشش نیز وقر (سنگین
  )10، ص24، ج1377، ی(رجب
عبادات باز  یق از انسان بوده و انسان را از انجام بعضیاز اثرات گناه سلب توف یکی

باشد که فرمود: یه و آله و سلم) میاهللا عل یامبراکرم(صلیاز پ یتیو نمونه آن روا. داردیم
، ی(متقـ » شـود. یرفته نمیوشد چهل روز نمازش پذهاست،هر که بنیشراب، مادر ناپاک«

 يگردد که انجام گناهان دارایت مشخص مین روای) با توجه به ا13704، ح5، ج1419
ن ین مسلمیو مهجور کردن قرآن در ب يق باالتر از دوریاز جمله سلب توف یآثار و توابع

  . باشدیم
از قـرآن   يگنـاه در فهـم و دور  ه) در رابطه با اثر انجـام  ی(رحمۀ اهللا عل ینیامام خم

ف و استفاده از معارف و یگر از حجب که مانع از فهم قرآن شرید یکی«د: یگویم میکر
 یان و سرکشیو کدورات حاصل از طغ یاست حجاب معاص ین کتاب آسمانیمواعظ ا

ان اسـت کـه قلـب را حاجـب شـود از ادراك      ینسبت به ساحت مقدس پروردگار عالم
 .)1396زبر دست،  فر، ی(جنت. »قیحقا

  ایمشغول شدن به زرق و برق دن
جهان مشهود و ن، یبنا برارا دوست دارد  ییبایاست و ز بایخودش زمتعال خداوند 

و  یعـ یطب يهـا ییبـا یبا نگاه بـه مظـاهر و ز  . ده استیآفر جذاب با،یز زیمحسوس را ن
 التیاز تما یکیانسان را که  یدوست ییبایحس ز کیگوناگون و گوارا، هر  يهانعمت

ـ    ند: یفرمایباره منیخداوند در ا. زدیانگیاست برم یروح آدم هیعال  یإِنَّـا جعلْنَـا مـا علَ
نـت  یگر است زن جلوهیما آنچه را که در زم؛ األَرضِ زِینَۀً لَها لنَبلُوهم أَیّهم أَحسنُ عمالً

کـوتر  یشـان ن ک عملیم که کدام یم تا مردم را امتحان کنین قرار دادیش ملک زمیو آرا
ب یمال و فرزندان ز ؛الْمالُ والْبنُونَ زِینَۀُ الْحیاةِ الدّنْیاز ی) و ن7ه ی(کهف، آ» .خواهد بود

  ) 46هی(کهف، آ» استیات دنینت حیو ز
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روزمره  یها در زندگا وجود دارد که انسانیاست، که در دن ییایدن يهاها جاذبهنیا
بستن و سرگرم شدن به ست؛ اما دلین ین امر اشکالینفسه در ا یف. ار دارندوکبا آن سر

چه بسا ممکن اسـت بـا   . کندیآن انسان را از آن هدف واال و درك معارف قرآن دور م
از کتـاب   ياهیـ خواندن و تفکر روزانه، به چند آ یاد خدا و حتیمشغول شدن به آن از 

ن مطلـب  یـ ز به ایه) نی(رحمۀ اهللا عل ینیام خمام. دور شود یبخش الهتیو هدا ینوران
  اشاره دارند:

مهم ایـن اسـت کـه    . داشتن مال، داشتن خانه، داشتن چیز، اینش مهم نیست
مذموم  ياندوزو ثروت ياندوزکه مالاین. ها تسخیر کنندقلب انسان را، این

هـا و  و امثـال ایـن   ياندوزو ثروت ياندوزاین است که این مال ياست برا
 يهاکشاند به طرف غیر خدا و از آن ضیافتیزرق و برق دنیا دل انسان را م

بخواهید دعوت خدا را به ضیافت اجابـت کنیـد و وارد   . کندیخدا محروم م
خودتان را از این دنیا منسلخ کنید  يهاکه قلببدون این ضیافۀ اهللابشوید در 

تهذیب نفس بـود و   که پیششان مهم بود يخدا آن چیز ياولیا. امکان ندارد
شود یکه در عالم واقع م يتمام مفاسد. دل کندن از غیر خدا و توجه به خدا

 يکـه بـرا   یتمام کمـاالت . از این توجه به خود است در مقابل توجه به خدا
خدا حاصل شده است از این دل کندن از غیر و بسـتن   يخدا و انبیا ياولیا

، ینـ ی(خم. دشـو یاهـا ظـاهر مـ   به اوست؛ و عالمات این مسائل در اعمال م
  )  493، ص17، ج1389

  شوند: یز متذکر مین آداب الصلوةن در کتاب یهمچن
ـ   میضخ ةکه پرد ظه،یاز حجب غل مـواعظ قـرآن،    مـا و معـارف و   نیاسـت ب

هم خود را صرف آن کنـد   آن، قلب تمام ۀکه به واسط استیحجاب حب دن
محبت از ذکر خدا  نیا ۀبه واسط شود؛ و قلب ياویدن سرهکیقلب  ۀو وجه

ـ بـه دن  يدمنـ هاعراض کند؛ و هر چه عالق غافل شود و از ذکر و مذکور و  ای
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گردد و گـاه شـود کـه     ترمیپرده و حجاب قلب ضخ شود، ادتیاوضاع آن ز
بر قلب غلبه کند و سلطان حب جاه و شـرف بـه قلـب     يطور عالقه به نیا

 سعادت به يخاموش شود و درها یکله که نور فطرت اهللا بکند  دایپ تسلّط

 کـه  اسـت  فهیشـر  ۀیـ در آ هقلـب کـ   يهاقفل دیانسان بسته شود و شا يرو
ـ ا منافقـان در آ یآ، قُلُوبٍ اَقْفالُها یالْقُرءانَ اَم علَ تَدبرُونَیاَفَال : دیفرمامی ات ی

» .انـد جهل و نفـاق) زده  يها (هاشان خود قفلا بر دلیکنند یقرآن تفکر نم
ـ دن قیـ عال يبنـدها  قفـل و  نیهم) 24ه ی(محمد، آ کـه   یباشـد؛ و کسـ   يوی

قلـب   دیبهره بردارد، با هیاستفاده کند و از مواعظ اله بخواهد از معارف قرآن
 است، ریرا، که اشتغال به غ هیقلب یکند و لوث معاص ریتطهارجاس  نیرا از ا

مطهر ریکتاب و مس آن در عالم ظاهره غ نیاز ظاهر ا چنانچه. ندازداز دل برا
 از معارف و مواعظ آن و باطن و سـرّ  فاً،یو تکل عاًیممنوع است تشر يظاهر

اسـت؛ و   هیـ ویکه قلبش متلوث به ارجاس تعلّقـات دن  یآن ممنوع است کس
چ شک ین کتاب که هیا؛ نیمتَّقللْ يهد هیف بیذلک الکتاب ال ر: یقال تعال
مؤمن  ریو غ یرمتّقیغ )2ه ی(بقره، آ» .زگاران استیپره يست، راهنمایدر آن ن

آن محـروم   ۀحقّ دیمواعظ و عقا ۀیعامه از انوار صور مانیبه حسب تقوا و ا
خـاص و   يتقوا، که تقـوا  گریحسب مراتب د و مؤمن به یمتّق ریاست؛ و غ

خاص و اخص است، از د الخاص تمراتـب آن محـروم اسـ    گـر یالخواص .
  )  202و  201، ص1378، ینی(خم

  عوامل بیرونی مهجوریت

 ستکبار و مستکبرانا

 یبرخ. ر داشتندیت قرآن تأثیبودند که در مهجور یآنچه که ذکر شد از عوامل درون
اسـتکبار از  . استکبار اسـت  هااز آن یکیل هستند که ین امر دخیز در این یرونیعوامل ب
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امتنـاع از  ) 18، ص10، ج 1268، يمصـطفو ، (یخـواه  يبرتـر  يو به معنـا » کبر«ریشه 
 یبینـ بزرگو خود) 125، ص 5ج ، 1414(ابن منظور،  عناد و تکبر يپذیرش حق از رو

اسـت و   ياخیر متعد ياستکبار طبق معنا. ست) ا719ص ش، 1375، یحیطر( دروغین
شـود و در چنـین   یآن ذکـر نمـ   يبـرا  یرد؛ اما در اغلب موارد مفعـول به مفعول نیاز دا

شـمارد و از  یخود را بزرگ م یشخص یمعموالً مفعول، همان فاعل است؛ یعن يموارد
  ) 79، ص1393، يزدی(مصباح . کندیم یو سرپیچ یکشرو گردناین

. دورایـ قت باشد، مستکبر است هر چند که به زبـان ن یکه در درونش منکر حق یکس
شـما   يخدا؛ ؤْمنُونَ بِاآلخرَه قُلُوبهم منْکرَه و هم مستَکْبِرُونَینَ ال یفَالَّذ: دیفرمامی قرآن
نـد) بـه   یمان ندارند (اگر هم بـه زبـان گو  یکتاست، و آنان که به عالم آخرت ای ییخدا
ـ  یچیاند و (از اطاعت حکم خدا) تکبر و سرپمنکر (مبدأ متعال) دل نحـل،  ( .»نـد کنیم

   )22 هیآ
ات یـ دن آیافراد مستکبر از شـن : دیفرمامی ن موردیدر ا ه)ی(رحمۀ اهللا عل ینیامام خم

ـ  يدور یالهـ  ـ ی: خمر.ك(. دشـو یلـذا استکبارشـان روز افـزون مـ     ،کننـد یم ، 1378، ین
 هیـ عل تیـ جنا بـه  که دسـت  یید تا جانشویده میکش یمنف يهاو به خصلت) 246ص

 ننـد، یبینم قلب، و گوش چشم، داشتن وجود با هانیا قرآن فرمودهبه . زنندیم گرانید
فْقَهونَ بِهـا و لَهـم   یقُلُوب ال  لَهمشوند: یم ترپست وانیح از و فهمندینم و شنوندینم
آذانٌ ال ینٌ ال یأَع ملَه رُونَ بِها وصأَضَـلُّ  یب ملْ هکَاألَنْعامِ ب کونَ بِها أُولئعمس   ـمه ـکأُولئ

ـ  ییهـا دهیادراك و معرفت، و دیاست ب ییهاها را دلکه آنچه آن؛ نالْغافلُو نـور و  یب
ترنـد،  گمراه یانند بلکه بسیها مانند چهارپاقت، آنیحق يناشنوا ییهارت، و گوشیبص
 )179(اعراف، .» اندهستند که غافل یها همان مردمآن

)، و مستکبران 31:هی(جاث یاله اتیت با دعوت و آاستکبار را عامل مخالف میقرآن کر
 گانگـان یجا که باز آن. ) برشمرده است31مستضعفان (سبأ: یو استکبار را باعث گمراه

 دانند؛یبه اهداف خود م دنیرس يبرا یرا مانع بزرگقرآن  یو اجتماع یاسیس يهاآموزه
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و  یاسـ یس ین از زنـدگ گـذاردن آ  ساختن قرآن و کنـار  هجورم يرو، کوشش برانیاز ا
خـود   يگرد سلطهنتا بتوان کنندیدنبال م یاساس يبردراه مسلمانان را به مثابۀ یاجتماع
ـ یامام خم. تداوم بخشند یاسالم يکشورها را در  يهـا بـه نقشـه  ه) یـ (رحمـۀ اهللا عل  ین

در  اصالحن يهاآنان با حکومت يدر مهجور کردن قرآن اشاره کرده، به همکار گانگانیب
ـ یامـام خم : ر.ك(. پردازدیمحو قرآن از صحنۀ جامعه م يهان اسالم براج ج  ،1385 ،ین

خواهند مسلمانان را از قرآن جـدا  یم گانگانیکه ب کندید می) و تأک395ـ   396 ، ص21
 . )216 ،4ج ،1385، ینیامام خم: ر.ك(. نداشته باشند ياکنند، تا پشتوانه

قرآن  يهابه آموزه یتوجهیستمگر، افزون بر ب دارانحاکمان و زمام ر،یمس نیهم در
و بعضاً به مخالفت و معارضۀ  داشتهاسالم باز يهاو عترت، جامعه را از اهتمام به آموزه

 .اند) پرداختهه السالمیلمعصومان(ع با قرآن و یو عمل ينظر

 یطلبـ ي)، برتـر 39(عنکبـوت:  ياسـتکبارگر  يمتعـدد بـه خـو    اتیدر آ میکر قرآن
)، استضـعاف  22مـردم (شـعراء:   دنیکشـ ی)، بـه بنـدگ  4؛ قصص:46؛ مؤمنون:83:ونسی(

)، اتـراف  4؛ قصـص: 205؛ بقـره: 34)، فسـاد (نمـل:  83:ونسی( يکار)، اسراف4(قصص:
 يهانهیها را عوامل و زمو آن دهاشاره کر شهیپ) حاکمان ستم29)، استبداد (غافر:34(سبأ:
قرآن  یو اجتماع یاسیس يهابه آموزه از مردم از عمل يپرشمار يهاگروه يدور یعمل

 شناسانده است.

باعـث گسـترش ظلـم و فسـاد      ینبود حکومت اسالم کهنیبا اشاره به ا ینیخم امام
ــا  یحکومــت اســالم يهــا) بــه تفــاوت15 ،21ج  1385،ینــیامــام خم: ر.كاســت ( ب
برحـذر   ییظلـم و زورگـو   نیترپرداخته و مسئوالن کشور را از کم گرید يهاحکومت

 يو ضمن اشاره به اقدامات حکّام بـرا . )461 ،6ج  ،1385 ،ینیامام خم: ر.ك(. داردیم
از  کهنیو از ا داندیم یبیفرعوام يقرآن، تظاهر آنان به قرآن را برا میمهجور کردن مفاه

بـه چـاپ و    گـر ید يقرآن را نقض کرده و از سو یو اجتماع یاسیس يهاآموزه ییسو
ـ یامـام خم : ر.ك(. کنـد یانتقاد م ،پردازندیانتشار قرآن م  ـ    288 ، ص11ج  ،1385 ،ین
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امـام  : ر.ك( يکاربیفر نیضمن خطرناك دانستن اه) ی(رحمۀ اهللا عل ینیامام خم. )287
قـرآن   يبردن محتـوا  نیازب يرا برا يدارنی) تظاهر آنان به د467: 12ج  1385 ینیخم
ن، بـر  یبنا بـرا . )11 ـ   12 ، ص8؛ ج 317 ،3ج  ،1385 ،ینیامام خم: ر.ك(. شمردیبرم

ـ یاساس نظر امـام خم  ن منشـأ  یتـر ن بـزرگ یه) اسـتکبار و مسـتکبر  یـ (رحمـۀ اهللا عل  ین
  . م هستندیت کتاب خدا، قرآن کریمهجور

 یفهمکجتحجر و 

مفهـوم تحجـر در   . اسـت  یفهمـ ت قرآن، تحجر و کجیگر از عوامل مهجورید یکی
دن، خشک شدن، تصلب و تحجر یمثل سنگ سخت شدن، سخت گرد« يلغت به معنا

و  یذهنـ ) در اصطالح منظـور از تحجـر بسـته   5659، ص1373(دهخدا، . مفاصل است
شه یشود که اندیمتحجر گفته م یبه کس. شه راکد و ساکن استیو داشتن اند ينظرتنگ

. ت باشـد یـ رت و دراینداشته باشد و خشک نظر و بسته ذهن و فاقد بصـ  یالیا و سیپو
  ) 53، ص1382، ياری(اسفند

ق یه)، و با توجه به مصـاد ی(رحمۀ اهللا عل ینیانات و مکتوبات امام خمیبا رجوع به ب
مـورد نظـر    ییتوان گفت که تحجر و تحجرگرایشان میاز منظر ا ییتحجر و تحجرگرا

توأم بـا   يهاشین، گرایاز د یناقص و سطح يهابرداشت ياامام، عبارت است از پاره
انـت و عـدم دخالـت نقـش     ی، توجه ظاهر دیمآبو مقدس ییاجهل و جمود و ظاهرگر

؛ 216، ص11؛ ج217، ص13، ج1389، ینــی(ر.ك: امـام خم . زمـان و مکـان در اجتهـاد   
  )13، ص21؛ ج20، ص19ج

ـ  حیصح ،یو انسان ینید يهاارزش و نیدرك غلط از د درك  نیو مطلق دانستن چن
متحجـران   يهـا جمله خصـلت  از ،از درك نادرست آنان گرانید يرویو انتظار پ یغلط

رگذار باشد، یممکن است در موضوعات مختلف وجود داشته و تأث یفهمکج نیا. است
امام . ن علماء ندانندأرا در ش استیس رو گاه دخالت د ندیگاه فلسفه و عرفان را رد نما
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ـ : سدینومی و حکومت استیدر مورد س یفهمدرباره کج ه)ی(رحمۀ اهللا عل ینیخم  یوقت
جا افتاد و فقاهـت، در منطـق ناآگاهـان، غـرق شـدن در       استیاز س نید ییجداشعار 

ـ دا نیمجاز نبود که از ا هیهم فق قهراً شد و يو عباد ياحکام فرد  رونیـ و حصـار ب  رهی
در معاشـرت بـا مـردم     یحماقـت روحـان   د،یو حکومت دخالت نما استیرود و در س

ـ  یزمـان  تیافراد، روحان یبعض عمبه ز. شد لتیفض اسـت کـه    میل احتـرام و تکـر  قاب
و تفکـرات   اتیـ قشـر متحجـر بـا توجـه بـه روح     . وجودش ببـارد  يحماقت از سراپا

بـا   فغلط و مخال يهابرداشت ن،ید بر ظواهر دیو تأک ينگریمتحجرانه همچون سطح
  .کنندیارائه م ینید يهاارزش و نیاصل د

از نامناسـب   چهـره خشـن و   یخـود گـاه   يهامتحجران با مطلق انگاشتن برداشت
اسـت؛ مـثالً بـا     یکه در تضاد بـا عقـل و فطـرت انسـان    . ندینمایاسالم به مردم ارائه م

ـ   يو شـاد  دنیـ شور و نشـاط و خند  ت،یو روا اتیبرداشت غلط از آ ه را در جامعـه ب
منـع کـرده و ضـد ارزش     د،یـ آیبه حساب م یجوانان که از نعمات اله يخصوص برا

 یکنند؛ در حالیم جیکرده و ترو یو اشک را ارزش تلق اندوه ،حزن یول دهند،یجلوه م
از  ریـ ) غهم السالمیل) و ائمه اطهار (عه و آله وسلمیاهللا عل یل(صامبریقرآن و پ میتعال که

ثر ؤجوانان م يزیگر نیدر د ینیغلط و ناصواب از معارف د هینگاه و رو نیا. است نیا
  )70ـ   69، ص1392نژاد،  ییو رجا یرخانی(ش. »است

 نیدر ا ،) که خود گرفتار افکار متحجرانه زمان خود بودهیحمۀ اهللا عل(ر ینیامام خم
  : دیفرمامی باره

مخالف و آن را از حکومت  یحکومت اسالم لیبا تشک یکه حت یکج فهمان
ـ بزرگ حج را محـدود بـه    ضهیکه فر یفکراندانند! کجیطاغوت بدتر م  کی

را  یاسـالم  يورهامسلمانان و کشـ  يهايمحتوا کرده، و ذکر گرفتاریظاهر ب
جـابر   يهاوابستگان به حکومت. شمارندیبرخالف شرع و تا سر حد کفر م

جمع  ادیمرکز فر نیا مظلومان را از گوشه و کنار جهان در ادیکه فر یانحراف
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عقب  يکه برا یگرانیباز. کنندیزندقه و برخالف اسالم وانمود م اند،دهیگرد
اسـالم را   ان،یجوغارتگران و سلطه يراو باز کردن راه ب داشتن مسلماناننگه

را  نیانـد و اهتمـام بـه امـر مسـلم     در کنج مساجد و معابد محصـور نمـوده  
ـ  يمسلمانان و علما فیبرخالف اسالم و وظا ـ  یاسالم معرف مـع  و  کننـد یم

بوده و هست که دخالـت در هـر    يکننده به قدرتبلیغات گمراه ۀدامناالسف 
را در جامعه مسلمین بر خالف وظایف روحـانیون و   یو سیاس یامر اجتماع

خوانند؛ یم ینابخشودن یدانند؛ و دخالت در سیاست را گناهیدین م يعلما
و فریضه نماز جمعه را به یک صورت خشک مقصور کرده و تجاوز از ایـن  

و باید گفت اسالم غریـب و ناشـناخته اسـت، و    . دانندیحد را ضد اسالم م
، 19، ج1389، ینـ ی(خم. و ناآشنا به حقایق اسالمند يمنزو یسالما يهاملت
  )21ص

هـا را از  مـوده، و آن ن» التقـاط «و » تحجـر «به مسأله  یتوجه خاصز ین يد مطهریشه
  :برشمرده است یعوامل بسیار مهم در انحطاط جوامع اسالم

ثـار آن،  از جمله آ ؛جهان اسالم بسیار سنگین بودند يبرا يگرآثار و تبعات اشعري
که داشتند، هرگونه اندیشیدن در آیـات   یها با جمود خاصآن. تفکر و عقل بود یتعطیل

بودند مسـلمانان بـدون چـون و     یو احادیث را منع کردند و مدع یقرآن، مباحث کالم
اگر  یاگر مستلزم تناقض باشد، یا حت یچرا باید ظواهر آیات و روایات را بپذیرند، حت

است که قرآن مردم را بـه   یاین در حال. در تضاد باشد یعقل یطعها با حکم قظاهر آن
کند و راه فهم قرآن را توسل به اهل بیت(علیهم السالم) و یتفکر و اندیشیدن تشویق م

اش آن شـد کـه از   فهم قرآن را کنار گذاشتند و نتیجـه  يها ابزارهاآن یداند، ولیعقل م
تـا عاقبـت   ، ده و کفرآمیز اسـتخراج کردنـد  کننمطالب گمراه ،بشر يهاد ،یکتاب آسمان
ـ  يهـا بـاره ارزش تفکـر و اندیشـه   به وجود آمد و یک يمذهب اشعر محـض و   یعقل

است که  یبودند که بر مسلمانان فرض یخالص را منکر شدند و مدع یمحاسبات فلسف
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 تدبر و تفکر نکننـد،  یرسیده، متعبد باشند و در عمق معان یآنچه در ظاهر تعبیرات نقل
خره، اشعریان پیروز شدند و باآل. بدعت است.. یچرای هرگونه سؤال و جواب و چون و

عـالم اسـالم    یبر حیات عقل یضربه بزرگ يرا برچیدند و این پیروز یبساط تفکر عقل
  ).132/ ص  60ص  ،1368، ي(مطهر. وارد آورد

 تیـ و عقالن یشـ یاندوسـعت نظـر، ژرف   ازمندیآن، ن يهاقرآن و آموزه حیفهم صح
به  ینگاه. رودیبه شمار م نیو جمود، آفت فهم د يگريدر مقابل، تحجر، قشر. است

. دهدیانحطاط مسلمانان نشان م ایعامل را در رشد  نیاسالم، نقش قابل توجه ا خیتار
متحجـران   نیـ خوارج جـزء ا . اندگرفتار بوده يکرف بیآس نیفرق ظاهرگرا عمدتاً به ا

ـ الحدی؛ ابن اب136 ،14؛ ج302 ـ  303 ،1ج 1385 ،ینیامام خم: ر.كاند (بوده  1404 ،دی
 خطـر  و کـرده  انتقـاد  نمـا همواره از متحجران مقـدس  ینیامام خم. )281 ـ   282 ،2ج 

ـ یامـام خم : ر.ك(. را مهم برشمرده اسـت  انیتحجرگرا ، 20؛ ج278 ، ص21ج 1385 ین
  : دیگویخطاب به علماء م و) 315 ص

دستۀ متحجر خورده است، هرگز از فشـارها   نیاز ا نرتایکه پدر پ یخون دل
 ).278 ، ص21ج  1385 ینی(امام خم. نخورده است گرانید يهایو سخت

ـ را در ادوار گذشـته، ب  یشناسـ سـرّ رکـود معرفـت    زین یآمليجواد متحجرانـۀ   نشی
ـ نـص ف  ال ما«در  اطیبه وجوب احت یبرشمرده است که در مسائل فقه یانیظاهرگرا  »هی

دشوارفهم مهجور نهادنـد و   ایشده  فی، قرآن را تحريد بودند و در مسائل اعتقادمعتق
مصـداق   ایـ که دعوت به نظر، تـدبر، تعقـل و ماننـد آن داشـت      یفراوان اتیآ نیبنابرا

 ي(جـواد . داد، همچنـان مهجـور مانـد   یآن را ارائه م ریاستدالل و نمونه احتجاج و نظا
باعـث دور شـدن انسـان از معـارف      ينظـر نگپس، تحجر و ت. )42: 13ج 1378 یآمل
 . شودیقرآن م یقیحق
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 قرآن یو اجتماع یاسیس يهامقابله با آموزه

 یو اجتمـاع  یاسیس يهاکردن قرآن و آموزه يدر منزو یهمواره سعدشمنان اسالم 
(رحمۀ اهللا  ینیخم امام. اندبهره برده یگوناگون يهامنظور از حربه نیاند و به اآن داشته

قـرآن و معـارف آن،    هیـ دشـمنان اسـالم عل   انـۀ یو مخف یبا اشاره به حمالت علنه) یعل
 1385 ،ینیامام خم: ر.ك(. خواندیآنها فرام ابلدر مق ياریو هش يداریمسلمانان را به ب

امام : ر.ك) جسارت به ساحت مقدس قرآن مثل پاره نمودن آن، (487ـ   488 ، ص2ج 
ـ یامـام خم : ر.كقـرآن، (  ) آتـش زدن 361 ، ص9ج  1385 ،ینـ یخم  ، ص1ج 1385 ،ین

ـ ) مسـخره کــردن آ 165 ، ص4؛ ج231 ) 78 ، ص9ج  1385 ،ینــیامــام خم: ر.ك( ات،ی
در اعتقـادات و مـتهم کـردن     دیترد جادیا ،یساختگ يهادر قرآن، انتشار قرآن کیتشک

ـ اسـالم بـه د   ـ  سـم یمـتهم سـاختن قـرآن بـه ترور     ،ینـاامن  نی ـ  ،ی(غزال ) 97 تــا، صیب
دشمنان اسالم بـه   ياهانت به قرآن از سو قیاز مصاد یو هرج و مرج طلب یادگافتعقب

چهـرة   هی) که خـواه نـاخواه در تشـو   107 ـ   111 ، ص1386 ،ي(هامفر. روندیشمار م
  .افتدیگوناگون مؤثر م ياز مردم کشورها ياعده انیدر م میاسالم و قرآن کر

  د: یفرمایکند و میاس خطر مه) احسی(رحمۀ اهللا عل ینین جهت، امام خمیبه هم
احکام قرآن مهجور است بـه  . اسالم امروز مظلوم است و قرآن مهجور است

 یخوانیـد و اکثـر احکـام سیاسـ    یگویید و نماز مـ یها اذان مکه در مأذنهاین
اسالم را اعتنا به آن ندارید، البته قرائت قرآن و حاضر بـودن قـرآن در تمـام    

قرآن باید در تمام . ستنی یالزم است، لکن کاف انسان از امور یشؤون زندگ
 )39و  38، ص16، ج1389، ینی(امام خم. ما حاضر باشد یزندگ شؤون

 يبرا یانیوح يهابه مقابلۀ استعمارگران با آموزه ه)ی(رحمۀ اهللا عل ینیخم امامز یو ن
 ) و محو اسـاس 461 ، ص2ج  1385 ،ینیدور ساختن فرهنگ قرآن از جامعه (امام خم

امام : ر.ك( کندیآن اشاره م يها) و آموزه482، ص2، ج 1385امام خمینی، ( میقرآن کر
از  يریلـوگ ج يغرب برا یانحراف ماتیتعل جی) و نسبت به ترو564، ص1379 ،ینیخم
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) و معتقـد  79ـ 81 ، ص9ج 1385 ،ینیامام خم: ر.ك(. دهدیجوانان هشدار م شرفتیپ
 مطـابق  را جوانـان  هـا، تا با نفوذ در دانشـگاه  ندکنیتالش م ياستکبار يهااست دولت

ـ یامـام خم : ر.ك(. رنـد یرا از آنـان بگ  يکنند و استقالل فکـر  تیترب خود خواست  ،ین
  ).5 ، ص12ج  ،1385

کـه   یعـه الهـ  ین ودیـ ت ایـ ه)، از مهجوریـ (رحمۀ اهللا عل ینیگر امام خمید ییدر جا
ود کـرده بودنـد، و بـا بهانـه     خ یضد قرآن يهاحکومت يبرا يالهیان آن را وسیطاغوت

  د: یفرمایکند و میه میمختلف آن را عقب زدند، خون گر
 تـرین دسـتور  بشریت تا ورود به حوض بـزرگ  يکه برا در حقیقت قرآن را

از صحنه خارج کردند؛ و بر حکومت ـ بود و است   يو معنو يماد یزندگان
هست خط بطالن این کتاب مقدس بوده و  يهااز آرمان یکه یکـ  یعدل اله

کردند، تـا   يگذاررا پایه یکتاب و سنت اله ،کشیدند و انحراف از دین خدا
و هر چه این بنیان کج . رسید که قلم از شرح آن شرمسار است یکار به جای

 يجا که قرآن کریم را که براها افزون شد تا آنها و انحرافبه جلو آمد کجی
، از مقـام شـامخ   يبلکه عائله بشررشد جهانیان و نقطه جمع همه مسلمانان 

) تنـزل کـرد کـه    ه و آله و سـلم یاهللا عل یل(ص ياحدیت به کشف تام محمد
هـا  را از شرّ شـیاطین و طـاغوت  و آن  بشریت را به آنچه باید برسند برساند

رها سازد و جهان را به قسط و عدل رساند و حکومت را به دست اولیاء اهللا، 
به هـر  ز آن را ینآنان  وبسپارد ـ  )لین واآلخریناالو السالم علیهم( معصومین

چنـان از صـحنه خـارج     ]دشمنان قرآن را. [دکه صالح بشریت است بسپارن
رسـید کـه نقـش     یهدایت ندارد و کار به جای يبرا ینقش ینمودند که گوی

 ،خبیـث بـدتر از طاغوتیـان    يجائر و آخونـدها  يهاقرآن به دست حکومت
 یو فساد و توجیه ستمگران و معانـدان حـق تعـال    اقامه جور يبرا ياوسیله

گر و دوسـتان جاهـل، قـرآن ایـن     و مع األسف به دست دشمنان توطئه. شد
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ها و مجالس مردگان نداشـت و  جز در گورستان یساز، نقشکتاب سرنوشت
آنـان   یکه باید وسیله جمع مسلمانان و بشـریت و کتـاب زنـدگ   ندارد و آن

از صحنه خـارج شـد، کـه     یکله ف گردید و یا بباشد، وسیله تفرقه و اختال
آورد و از سیاسـت، کـه نقـش    یمبر یدم از حکومت اسالم یدیدیم اگر کس

و قرآن و سـنت   )اللَّه علیه و آله و سلم یصل(بزرگ اسالم و رسول بزرگوار 
تـرین معصـیت را مرتکـب    بـزرگ  یگوی ،گفتیمشحون آن است، سخن م

دین شده بود و اکنون نیـز  یازن با آخوند بمو» یآخوند سیاس«شده؛ و کلمه 
  .هست

منحرف خـارج از   يهابزرگ به وسیله حکومت یشیطان يهاو اخیراً قدرت
محـو قـرآن و    ياند، برا، که خود را به دروغ به اسالم بستهیتعلیمات اسالم

کننـد و بـه   یها قرآن را با خط زیبـا طبـع مـ   ابرقدرت یتثبیت مقاصد شیطان
و . کنندیقرآن را از صحنه خارج م یو با این حیله شیطان. دتنفرسیاطراف م

دهد و از اسـالم عزیـز و قـرآن کـریم     یها مابرقدرت يغافل را سوق به سو
ـ  يبـردار هدم اسالم و قرآن بهره يبرا ـ ی(امـام خم . کنـد یم ، 21، ج1389، ین

  )  395و  394ص
لوحه حرکت بنیـادین و  بود و حمایت از قرآن و اسالم در سر یامام نُماد غیرت دین
حـوزه را در دور بـودن آن از قـرآن     یجنبشـ یو ب یحرکتیبو . حماسه پرشکوه او بود

: او بـه حوزویـان یـادآور شـد    . بازگشت به قرآن را سرداد يندا يرواز این ؛دانستیم
اجتهاد و تفقه اسـت و تربیـت درسـت جامعـه      یو منبع اصل یقرآن اساس علم و آگاه

و  يو فـرد  یجمعـ  یبه کار بستن در زنـدگ و با . رآوردن قرآن داردبه صحنه د یبستگ
در این صـورت قـرآن از مهجوریـت بـه در      ،یآموزش يهاقراردادن آن در رأس برنامه

  . آیدیم



270   2ج / مجموعه مقاالت  

 يریگجهینت

عـزت و حکمـت    أکه از منش یاله یناگسستن نیبه قرآن به عنوان حبل المت تمسک
 را تیانسان عیرف يهاقله يکمال به سو د واست راه رش دهیرس تیبه دست بشر نازل و

انسان  يراه سعادت به رو ارتباط قطع شود، نیاگر ا دهدیگشته نشان مگم يهابه انسان
 مسدود خواهد شد.

 ینـ یحضـرت امـام خم   يهـا از دغدغـه  یکیقرآن  تیشناخت عوامل مهجور لهأمس
شان، یا. خوردیبه چشم م انشیآثار بجا مانده از ا يجا يجا در بوده و ه)یحمۀ اهللا عل(ر

ها ا و آخرت آنیکه در قرآن نهفته است، که سعادت دن یشناخت نداشتن مردم به معارف
 مانیاز آفات ا یکیز یو ن. دانندیت قرآن میمهجور يهااز علت یکیرا . کندین میرا تأم

 و. شـود یموجب تکبر و انحراف م زین غفلت درکه استمرار  میبدان دیغفلت است و با
روح  چهیدر و شودیتر مغفلت محکم يهاراه فراتر رود پرده نیهر اندازه شخص در ا

کـه انسـان در حجـاب خـود      یمـادام ن که یا گرید و. شودیبسته م قیحقا ياو به سو
تسلیم حـق  آن، تکرار و گناه و که نور است ادراك کنند،  تواند این قرآن رایهست، نم

هـا و  که بر دل او مهر زده شود بهترین موعظـه  یند و کسزینشدن، مهر و قفل بر دل م
  . کرد نخواهد ها هم در آن اثرحکمت

است که در باطن نفس خـود ایجـاد    یچیزهایو  ینفسان يتا گرفتار هواهان یهمچن
 یپرستایدنو . در قلب او منعکس بشود یکند که این نور الهیلیاقت پیدا نم، کرده است

از انسان بوده  قیگناه در جامعه که موجب سلب توف و فساد و استیکه حجاب حب دن
ـ  یو مانع فهم قرآن و استفاده از معارف کتاب آسمان ـ یو از نظـر امـام خم  . شـود یم  ین

 یت الهـ یمغز هم خودشـان از نـور هـدا   ه) مستکبران و متحجران خشکی(رحمۀ اهللا عل
ز دشمنان اسالم با سر ینو . شوندیم یات الهیگران از آیت دیز باعث مهجوریدورند و ن
است قرآن و معارف آن را مختص به مسـاجد کـردن و از   ین از سید ییجدا يدادن ندا



  271 (ره) ینیت قرآن از نگاه امام خمیعوامل مهجور  

ن عوامل را که باعث دور ید این، بایبنا برا. دور کردند یکاربرد آن در تمام شؤون زندگ
معرفت و شناخت قرآن تالش کرد،  يشود کنار گذاشت و برایت میشدن از کتاب هدا

ن یـ گرفتن و تمسک به ا ياریرفت و با  یکتاب اله يتر به سوشیو توجه ب یو باآگاه
آکنده از مهـر و محبـت    یت را از وجود خود دور کرد، و با قلبی، گناه و معصیانوار اله

  . دیا و آخرت به سعادت رسیبه قرآن در دن
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   یجوامع اسالم یفقه حکومت ییتحول و شکوفا يکارهاراه
   ینیامام خم يد بر آرایدر قرآن، با تأک

   34ییایجه ضیخد 
 35یخراسان يم موسویراهد ابیس

در حـوزه فلسـفه فقـه     یاز مباحـث اصـل   یکـ یکـه  » یفقه حکومت«: چکیده
ـ بر د ینگر و مبتنکل یباشد، نگرشیم ـ از د يدگاه حـداکثر ی فقـه  . ن اسـت ی

کرد در مقابـل فقـه فردمحـور بـه شـمار      يک روش و رویمثابه ، بهیحکومت
کـه حـق    جـا ازآن. ابواب فقه اسـت  یعام و حاکم بر تمام یرود و وصفیم

خداونـد اسـت،    يحق انحصـار  ین اسالمیقوان ییبرپا يت مطلقه برایحاکم
و  ن معصومو اماما امبرین به پیفه و جانشین حق را با نصب خلیخداوند ا

و  امبریـ ه ماننـد پ یـ عه واگذار نموده است؛ فقیش يبت به فقهایدر دوران غ
کـام در بسـتر نظـام    اح ي، اجـرا ینانش در مقام استنباط احکام شـرع یجانش

پرسـش  . دهـد یعنوان نهاد اداره جامعه، مدنظر قرار مرا به یاسالم یحکومت
جوامـع   یفقـه حکـومت   ییتحـول و شـکوفا   يکارهـا راه«ن نوشتار، یا یاصل

                                                   
 kziaii@yahoo.com .یقیر تطبیه(ص)، رشته تفسیالعالم یپژوه جامعه المصطفدانش 34
  ه(ص).یالعالم یجامعه المصطف یأت علمیار و عضو هیاستاد 35
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ـ یامـام خم  يد بـر آرا یـ در قرآن، با تأک یاسالم در ابتـدا، فقـه   . اسـت »  ین
و  یورت فقـه حکـومت  ضر. شودین مییآن تب يهایژگیف و ویتعر یحکومت

 شده تا دراست که بدان پرداخته يگرید یگاه آن در قرآن از مطالب مهمیجا
مقاله حاضر . دیبه دست آ یبه فقه حکومت یابیند دستیو فرا یت چگونگینها

ات یقرآن، روا یات نورانیاز آ يریگو با بهره یلیتحلـ  یفیتوص يکرديبا رو
ن نموده ییو تب ين موضوع را واکاویا جوانب ینیامام خم يو آرا يائمه هد
که حاصـل آن   یفقه حکومت یبه مبان یدسترس يکارها و سازوکارهاو به راه

ز اصالحات در سه یاست و ن یبه حکومت مشروع و احکام حکومت یابیدست
افتـه  یدسـت  ید و قالب مباحـث فقهـ  یحوزه دانش اصول، مسأله اجتهاد، تقل

  است.
  یحکومت اسالم ،ینی، امام خمي، فقه فردیفقه حکومت: هاواژه دیکل

 مقدمه

شود کـه در  یان میت نماین واقعیعه، ایش يفقها یفقه يهاگذرا در کتاب یبا کاوش
ک نگاه، که از آن یدر . کرد به فقه وجود داشته استيعه، دو نوع رویخ فقه شیطول تار

است تا بـا رجـوع بـه    درصدد  ينگره با فردیشود، فقیر میتعب» يفقه فرد«کرد يبه رو
ت یـ ف افراد مسـلمان را بـا در نظـر گـرفتن هو    ی، صرفاً تکالینیمنابع استنباط احکام د

 ن کند.یشان معيفرد

ت یجز هوشه که مکلفان بهین اندیبر ا یوجود دارد مبتن يگریکرد ديدر مقابل، رو
ـ  یت جمعیک هویدهنده لیاز احکام است، تشک یشان، که موضوع برخيفرد وان با عن

ت یحکومت و هو. رندیگیقرار م ینیت حکومت دیباشند که تحت حاکمیز میجامعه ن
ه در تمام مراحـل  یکرد، فقين رویدر ا. ردیتواند متعلَق و موضوع فتوا قرار گیم یجمع

نگر و کالن و کل ی، نگاهي، ضمن شناخت موضوع فردیاستنباط و در همه ابواب فقه
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هرگـز   يو فـرد  یت جمعـ یکه هو اهد داشت؛ چراناظر به حکومت به موضوعات خو
 یابـد و حتـ  ییکرد واحد، فرد به اجتماع ارتقـا مـ  ين رویبا اتخاذ ا. ستندیجدا از هم ن
» یفقـه حکـومت  «کرد دوم، بـا عنـوان   ياز رو. کنندیدا میپ یحکومت ه، جنبيمسائل فرد

 م.یکنیر میتعب

، ي، اقتصـاد یاسیو نظامات سن الگوها ی، عمدتاً تدویکارکرد و رسالت فقه حکومت
بـه پرسـش    ییگـو پاسـخ . و.. یاسـالم  یپلماسـ یرامـون د ی، مسائل پی، فرهنگیاجتماع

 آن است. یرامونیپ

 ياخامنـه  ید علـ یسـ از  یز به کالمـ یق نیت و ضرورت موضوع تحقیدر جهت اهم
ام و استخراج احک یآوردن به فقه حکومت يرو«دارند که: یان میبشان یا. میکنیاستناد م

 یعنیـ  یبا نگرش حکومت یک حکومت و نظر به همه احکام فقهیدر همه شؤون  یاله
ـ    یبـه اسـالم  یات طیـ ل جامعه نمونه و حیاز احکام در تشک یر هر حکمیمالحظۀ تأث

 ».است یدر حوزه فقه اسالم یاز واجبات اساس یکیامروز 

انـد، امـا   اشـته نگ یهـا و مقـاالت  پژوهان کتـاب ، فقهیاگرچه در موضوع فقه حکومت
 بـا  یرشـد و تحـول فقـه حکـومت     يبه موضوع راهکارها یلیکه به نحو تفص ينوشتار

ن خاطر نگارنـده بـر آن اسـت تـا بـا      یبه هم. افت نشدیپرداخته باشد،  یکرد قرآنيرو
د بـر نظـرات   یات و با تأکیات و روایو ضمن استناد به آ یلیتحل ـ  یفیتوص يکرديرو

 ن کند.ییو تب يار مهم را واکاویموضوع بسن یا یچگونگ ینیامام خم

  فیتعار

 فقه

ق، 114(ابن منظـور،  . ان شده استیب» يزیعلم به چ«و » فهم« يفقه در لغت به معنا
 آن مورد يلغو ين نشده و فقط معناین واژه محدود به دیا ز،یدر قرآن ن) 522، ص13ج

ق را یـ وارد، قرآن، فهـم دق م یالبته در برخ )،44؛ اسراء، 91هود، ( توجه قرارگرفته است
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 122ه یـ و تنهـا در آ  )28و طـه،   87و توبـه،   65انعام، ( مطرح نموده. اء و..یدر کالم انب
  ن سخن گفته است.یق در دین، از فهم دقین واژه به دید ساختن ایسوره هود با مق

ان داشته که فقه در اصـطالح، بـه شـناخت حـالل و     یه بین آیل ایدر ذ یخ طوسیش
، 5ق، ج1410، یشود.(طوسـ ید، اطـالق مـ  یـ آیق شرع به دست مـ یچه از طرحرام و آن

  : که سدینویم ینیامام خم) 322ص
، خود، مقدمه حصـول معـارف و   يو اعمال عباداست علم فقه، مقدمه عمل 

ه و یه و ظاهریه و قالبیه قلبی، به آداب شرعاگر د استید و تجریل توحیتحص
ر منزل یاست مدن و تدبیاز علم فقه که در سشعبه و آن ... ام شودیه آن قیباطن

ها دخالـت  ز مقدمه آن اعمال است که آنیم عباد است، نیر بالد و تنظیو تعم
   )10ق، ص1415، ینیخم ي(موسو. د و معارف دارندیتام در حصول توح

دن بـه  یرا الزمـه رسـ   یدارند و فقه حکـومت  یحکومت یشان به فقه نگاهیواقع ا در
 دانند.یم یهد و معارف الیتوح

 یفقه حکومت

االمـر احکـام   ، وصـف واقـع و نفـس   »یفقه حکومت«در اصطالح » یحکومت«وصف 
. فقـه در مقـام اثبـات اسـت    توه اجتهـاد و  یست؛ بلکه وصف شیدر مقام ثبوت ن یشرع

، حکومـت،  یه در مقام استنباط احکام شرعین معنا که فقیبد )12ص ،1390فر، ییایض(
احکـام در بسـتر نظـام     يمفاسد جامعه را لحـاظ کنـد و اجـرا   اداره جامعه و مصالح و 

و لْـتَکُنْ مـنْکُم أُمـۀٌ    : عنوان نهاد اداره جامعه، مدنظر قـرار دهـد  را به یاسالم یحکومت
و  ؛نْهونَ عنِ الْمنْکَـرِ و أُولئـک هـم الْمفْلحـونَ    یأْمرُونَ بِالْمعرُوف و یرِ و یالْخَ یدعونَ إِلَی
سته وادارند و از یدعوت کنند و به کار شا یکی، [مردم را] به نیان شما، گروهید از میبا

   )104(آل عمران، . بازدارند، و آنان همان رستگارانند یزشت
ه دربـاره روش اسـتنباط   یـ ک نظریـ کرد و يک رویمثابه  به ین، فقه حکومتیبرا بنا
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. ردیـ گیاستنباط احکام قـرار مـ   يفردکرد ياست که در مقابل روش و رو یاحکام فقه
که در  يارو، گسترهنیااز. نگر و ناظر به تمام ابواب فقه استکل ی، نگرشیفقه حکومت
، يسـبزوار  یمشکان(. شود، تمام ابواب و مسائل فقه خواهد بودیبحث م یفقه حکومت

 یتمام فقه در برخورد با یدهنده جنبه عملن نگاه، حکومت نشانیدر ا )167، ص1390
] ی[در فقـه حکـومت   یهدف اساس. است یو فرهنگ ی، نظامیاسی، سیمعضالت اجتماع

م یاده کنیم اصول محکم فقه را در عمل فرد و جامعه پیخواهین است که ما چگونه میا
   )289، ص21فه امام، ج یصح(. میمعضالت جواب داشته باش يم برایو بتوان

سـته و قالـب حکومـت را محـور     یت نگربه مقوله فقه از منظر حکوم ینیامام خم
  : مسائل فقه دانسته و فرموده

 يایـ زوا یفقـه در تمـام   یتمام یفلسفه عمل یحکومت در نظر مجتهد واقع
فقـه در برخـورد بـا     یدهنده جنبه عملت است، حکومت نشانیبشر یزندگ
 ياست، فقـه، تئـور   یو فرهنگ یو نظام یاسیو س یمعضالت اجتماع یتمام
 ،1386، ینـ یخم يموسو(. اداره انسان از گهواره تا گور است و کامل یواقع

    )289ص: 21ج
 یبا اصطالح فقـه حکـومت   ییمعنا ی، قرابت»یفقه اجتماع«و » فقه حاکم«دو اصطالح 

اسـت کـه    یدانشـ  یفقه حکومت. باشد يتواند فقه فردیها مدارند و اصطالح مقابل آن
اداره جامعه را از منابع  ياز براین مورد يهاا آموزهی یاجتماع يهامعارف مربوط به نظام

ـ االداره ا فقـه یها عنوان فقه نظام ، گاه بهیلذا از فقه حکومت«کند؛ یاستخراج م ینید اد ی
که شـامل معـارف، اخـالق و احکـام      ین نگاه، فقه حکومتیبا ا )1390پرور،(. »شودیم
 یات حکـومت ینگاه به قرآن و روا منتها چون. اندشدهات مطرحیات و روایآ شود، دریم

انـد  کـه در منـابع مـا آمـده     یاتیـ ات و روایـ ن دست از آیکه اد تصور شود یشانبوده، 
 ستند.ین یحکومت
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 یها و مشخصات فقه حکومتیژگیو

ـ دارد کـه در ا  یشده، مشخصات و اسـتلزامات گفته يبه معنا یفقه حکومت جـا بـه   نی
 شود.یها اشاره ماز آن یبرخ

اسـت بـر اسـاس     یه، مصداق تبلور و مظهر فقه حکـومت یت مطلقه فقیواله ینظر. 1
افته اسـت؛ بلکـه بـه اذن    یخاتمه ن ت حضرت محمدیعه، شأن والیش یاسیکالم س

ط از یالشـرا هـان جـامع  ی، فقيبت کبریو در دوره غ: نیشان، ائمه معصومی، پس از ایاله
عـوا اهللاَ  ینَ آمنُوا أَطیها الَّذیا أَی: شوندیمند مبهره یامت اسالم یت و سرپرستیشأن وال

ـ  یشَ یاألَمرِ منْکُم فَإِنْ تَنازعتُم ف یعوا الرَّسولَ و أُولیو أَط اهللاِ و الرَّسـولِ إِنْ   یء فَـرُدوه إِلَ
د، یامان آوردهیکه ا یکسان يا ؛الیرٌ و أَحسنُ تَأْویذلک خَ ومِ اآلخرِیکُنْتُم تُؤْمنُونَ بِاهللاِ و الْ

د؛ پـس هـر گـاه در    یـ ز] اطاعت کنیامر خود را [ن يایامبر و اولید و پیخدا را اطاعت کن
د، آن را بـه  یـ مـان دار ین اید، اگر به خـدا و روز بازپسـ  یافتی] اختالف نظر ینی[د يامر

ـ امبر [او] عرضه بداری] پ] خدا و [سنت[کتاب  ».تـر اسـت  فرجـام کیـ ن بهتـر و ن یـ د، ای
   )59 نساء،(

 یت الهـ یقرار دارد و از مشـروع  یت الهیه در امتداد و طول والیفق تین، والیبرا بنا
ـ اعمال قدرت فق يبرا یاسالم، محدوده خاص یاسینظر فلسفه س از«. برخوردار است ه ی

ل دهد تمام ید است که حکومت تشکیال، مبسوطناً مثل امام معصومیوجود ندارد و او ع
ه یت کالن جامعه دارد، فقیریام معصوم در حوزه اداره جامعه و حوزه مدکه ام یاراتیاخت

ه، نـه حـق   یـ ماً و مسـتقالً و بـدون اذن فق  یمسـتق  يگریکس دچیه. ز خواهد داشت..ین
ـ آ يافزارهـا نـرم (. »یمقررات دولت يدارد و نه حق اجرا يگذارقانون انقـالب،   يهـا هی
 )120و119، ص 2فه امام، جیصح

، یطور منطق نگرد، بهیبه فقه م ینگر و حکومتکالن یکه با نگرش یهید، فقیتردیب 
 ه، مطلقه خواهد بود.یفق تینگاهش به وال
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ن و ین قـوان یآن در تدو يو محور يدی، نقش کلیمهم فقه حکومت يهایژگیاز و. 2
و  ی، فرهنگـ ی، اجتمـاع ي، اقتصادیاسیکالن س يهاتوسعه در عرصه يبردراه يالگوها

 .است ینظام اسالم یپلماسید

ن ید يهامنطبق با آموزه يبردن اسناد کالن و راهیو تدو يسازن امر، مستلزم نظامیا
هـذا  : اسـت  یو فن یاز کارشناسان علم يریگو بهره یجمله احکام فقه ن اسالم، ازیمب

اسـت از جانـب    يود] رهنمـ این [قـرآن ؛ و رحمۀٌ لقَومٍ یؤْمنُونَ يبصائرُ منْ ربکُم و هد
(اعـراف،  . »اسـت  یآورند هـدایت و رحمتـ  یکه ایمان م یگروه يپروردگار شما و برا

ابـد و بـا   یین صورت، فقه از وجه منفعـل خـود بـه وجـه فعـال تبـدل مـ       یدر ا )203
ــوردار ــاه حــاکم یاز جا يبرخ ــش و تأث يفــای، بــه ایتیگ ــذارینق در  یاساســ يرگ

  . پردازدیم یحکومت يهايسازمیتصم
جمع  یاسیو س یمذهب يان رهبرین سؤال که چگونه میدر پاسخ به ا ینیمام خما

  : یدگویکرده، م
حاکم در جامعـه بـوده و    يهامذهب اسالم از هنگام ظهورش متعرض نظام

بـوده کـه    یو فرهنگـ  يو اقتصاد یستم و نظام خاص اجتماعیس يخود دارا
وضـع   ین خاصـ یانقـو  یو اجتمـاع  يفرد یابعاد و شؤون زندگ یتمام يبرا

است که  یعین طبیبرا بنا. رد..یپذیسعادت جامعه نم يکرده و جز آن را برا
است، چـون اسـالم    یمذهب يعلما يبودن، رهبر یو مذهب ینیمفهوم رهبر د

، ینـ یخم يموسـو (. ت جامعه را در همه شؤون آن به عهده گرفته استیهدا
 )389ص : 5ج  ،1386

ات جامعـه  یمقتضـ و عنصر زمان، مکان، مصـلحت  ، چون اساساً یدر فقه حکومت. 3
ر ییستند؛ بلکه با تغیدوام و ثبات برخوردار ن یژگیدارند، احکام معموالً از و ينقش مؤثر

نَ آمنُـوا  یها الَّـذ یا أَی: رندیپذیز تحول میها، احکام نشدن آن نه اجرایط و عدم زمیشرا
یإِذا ناجوا بمولَ فَقَدالرَّس ینَ یتُمخَ يد کقَۀً ذلدص واکُموا    ینَجتَجِـد رُ فَـإِنْ لَـمأَطْه و رٌ لَکُم
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 يگـو وامبر [خدا] گفـت ید، هرگاه با پیامان آوردهیکه ا یکسان ي؛ امیفَإِنَّ اهللاَ غَفُور رح
ن [کـار]  یا. دیم بداریتقد يامحرمانه خود صدقه يگووش از گفتید، پیکنیمحرمانه م

د کـه خـدا آمرزنـده مهربـان     یبدان ،دیافتین يزیتر است؛ و اگر چزهیو پاک شما بهتر يبرا
   )12(مجادله، . »است

و تـالش   ینـ یشـه و عمـل امـام خم   یگره خوردن مقوله فقاهت و حکومـت در اند 
و ضـرورت   ییه از سویفقیت ولیدر پرتو حاکم یاده شدن فقه اسالمیوافرشان جهت پ

گر، منجر به ارائه ید ياز سو يات بشریح یو مکان یبا تحوالت زمان یق احکام الهیتطب
  : شان شدیمتفاوت از مقوله زمان و مکان از طرف ا یقرائت

رهـا، مصـلحت نظـام را در    ین گیخودشان قبل از ا. نگهبان.. يشورا ياعضا
نقش  یپرآشوب کنون يایار مهم در دنیاز مسائل بس یکیکه  رند، چراینظر بگ

، 1386، ینیخم ي(موسو. هاستيریگمینوع تصمزمان و مکان در اجتهاد و 
  )217ص: 21ج 

شـوند و در داخـل   ی، ناظر به حکومت و جامعـه صـادر مـ   یاحکام فقه حکومت. 4 
دها تصور یدها و نبایو با ين هنجاریشهروندان، در قالب قوان يتر رفتارهاشیجامعه، ب

 ينَ النَّاسِ بِالْحقِّ و ال تَتَّبِعِ الْهـو یضِ فَاحکُم باألَر یفَۀً فیا داود إِنَّا جعلْناك خَلی شوند؛یم
ـ د بِمـا نَسـوا   یلِ اهللاِ لَهـم عـذاب شَـد   یضلُّونَ عنْ سبینَ یلِ اهللاِ إِنَّ الَّذیضلَّک عنْ سبیفَ وم ی

ـ ] گرداننیفه [و جانشین خلیداوود، ما تو را در زم يا) 26(ص،  ؛الْحساب م؛ پـس  یدی
 مکن که تو را از راه خـدا بـه در   يرویکن، و زنهار از هوس پ يان مردم به حقّ داوریم

کـه روز حسـاب را   ] آنيروند، به [سزایکه از راه خدا به در م یقت کسانیدر حق. کند
  .سخت خواهند داشت یاند عذابفراموش کرده

امـام   ارد؛ مـثالً ان نـد یغالباً جر یاط، در فقه حکومتین، اصل اباحه و اصل احتیبنابرا
احکـام   ییضرورت استمرار اجرا یعنیعت، یه به مقاصد شریت فقیدر مورد وال ینیخم

سـت،  یل حکومت قابل اجرا نیکه جز با تشک یا احکامیآ«: سدینویکند و میاستدالل م
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خواست  يد بدون استفاده بماند و اجرا نشود و هر که هر کاریدر طول زمان نامعلوم با
 یت ارضـ یست از حدود و ثغور و تمامیگر الزم نید دیتواند بگویس نمچ کیه. بکند..

 یل شـود و عـدالت اجتمـاع   ید تعطیات و قصاص بایاسالم، د يفریدفاع شود، قانون ک
  )19، ص 1388، ینیخم يموسو: ر.ك(. »اجرا نشود!

و  یت و مباحث باب انسداد، در خطابات معرفتی، ادله حجیاصول يدر نگاه فقها. 5
. د اسـت یـ در معرض ترد ین سخن، در فقه حکومتیابد؛ اما اییان نمین جرید یاخالق

مند اسـت،  فهیمردم وظ يو اعتقاد یاخالق يم که حکومت در خصوص ارتقایریاگر بپذ
ها بر ر نگرشیت نباشند، به لحاظ تأثید قطع به واقعیچه مفاسالم، گر ياعتقاد يهاگزاره

ساز باشند فیتوانند تکلیها مج مفاد آنیبه ترو حکومت، نسبت یت عملیرفتار و مسئول
ان یـ ها جردر مورد آن یر عملیت، به لحاظ تأثین صورت، ممکن است ادلۀ حجیو در ا

ـ دفتر حفظ و نشر آثار حضـرت آ  یگاه اطالع رسانیپا، 1390نژاد،  ییبایز(. ابدی ت اهللا ی
 )ياخامنه

  یت فقه حکومتیضرورت و اهم

که از گذشته تا بـه   يکرديم که چرا فقه و رویسش مواجهن پرین قسمت با ایدر ا
بـه عمـوم مسـائل،     ییگـو متنـوع آن، قـادر بـه پاسـخ     يهـا امروز رواج داشته و شـاخه 

د علـم  یستند و ضرورتاً باین یمسلمانان، جامعه و حکومت اسالم يازهایها و نضرورت
د یـ بحـث، ابتـدا با  ن یش از وارد شدن به ایس شود؟ پیتأس یبه نام فقه حکومت يگرید

  .میکن یه بررسینسبت فقه و حکومت را در قالب سه نظر
ان و یـ گراياز مـاد  یا گروهـ ین تفکر یمعتقدان به ا: نکار نسبت فقه و حکومتا. 1

دار هستند که حکومت را صرفاً عهده یشمندان مسلمانیا اندیاند و عتیمنکران اصل شر
 )74، ص 1389سروش، : ر.ك(. اننددیدار سعادت مشت و فقه را صرفاً عهدهیمع

ه، اگرچـه اصـل   یـ ن نظریقائالن به ا: ن فقه و حکومتیب یرش نسبت حداقلیپذ. 2
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، یشتیو مع یحکومت يزیررند، اما نقش فقه را در برنامهیپذیارتباط فقه و حکومت را م
دارد، نـه جنبـه    ین باورند که فقـه فقـط جنبـه نظـارت    یها بر اآن. دانندیم یخنث ینقش

 )94، ص 1391، يمجتهد شبستر: رك(. تیریو مد يزیرو برنامه یدهبرنامه

ن گروه معتقدند که رسالت فقـه،  یا: ن فقه و حکومتیب يرش نسبت حداکثریپذ. 3
ن نسبت، متـأثر  یرش ایپذ. شت استیو تکامل مع ی، سرپرستيافزون بر سعادت اخرو

افتـه  ی تبلور ینیت امام خماست که در کلما» استین و سیوحدت د«تر ه عامیاز نظر
، 9، ج امـام فه یصـح ، 1379، ینیخم يموسو(. »است استین سیاسالم د«د: یگویمکه 
  )333ص

 یدر جوامـع اسـالم   یضـرورت فقـه حکـومت    ن مطلب بهیاکنون با در نظر گرفتن ا
  م:یپردازیم

 رمز تکامل. 1

ـ  است که انسان را از ینیمبارزه با انواع استعمار، همان کار بال . کنـد یمالئکه برتر م
آداب . بجنگـد  يو فـرد  ی، اجتماعیاسی، سيانسان آمده است تا با انواع مفاسد اقتصاد

نوشـته   ین کار، با فقه حکومتیه ایکند و رساله عملین مییتب ین جنگ را فقه حکومتیا
نْهونَ عنِ الْمنْکَـرِ و  یمعرُوف و أْمرُونَ بِالْیرِ و یالْخَ یدعونَ إِلَیو لْتَکُنْ منْکُم أُمۀٌ : شودیم

دعوت کنند و به  یکی، [مردم را] به نیان شما، گروهید از میو با ؛أُولئک هم الْمفْلحون
) 104(آل عمـران،  . بازدارند، و آنان همـان رسـتگارانند   یسته وادارند و از زشتیکار شا

، مبارزه با مفاسد است، نه دور بودن از یقن فقه بودند که بدانند عامل تریمالئکه فاقد ا
  )1390،يرازیش يحائر(. مفاسد

  فقه یحکومت، فلسفه عمل. 2
ن کالم یا )53ص: 21انقالب، ج يهاهیافراز آنرم(. فقه است یحکومت، فلسفه عمل

 محدود يک دانش نظرید صرفاً ین نکتۀ مهم است که فقه را نبایانگر ایب ینیامام خم
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زه کـردن حکومـت   یند تئوریست؛ بلکه فقه، فراینگر يذهان و عمل فردشده در قالب ا
لَ: است یاسالم الرَّسـولِ و   یو إِذا جاءهم أَمرٌ منَ األَمنِ أَوِ الْخَوف أَذاعوا بِه و لَو ردوه إِ

لَ ستَنْبِطُونَه منْهم وینَ یاألَمرِ منْهم لَعلمه الَّذ یأُول یإِل ال فَضْلُ اهللاِ ع یلَو تُمعالَتَّب تُهمحر و کُم
ا وحشت به آنان برسد، انتشـارش  ی یمنی] از ای[حاک ي؛ و چون خبرالًیقَل طانَ إِالیالشَّ

انـد  یان آنان کسانیامر خود ارجاع کنند، قطعاً از م يایامبر و اولیدهند؛ و اگر آن را به پ
ابند، و اگر فضل خدا و رحمت او بـر شـما   ی] آن را درستتوانند درست و نادریکه [م

 )83(نساء، . »دیکردیم يرویطان پی، از شینبود، مسلّماً جز [شمارِ] اندک

 یو کالن جامعۀ اسالم ی، ضامن حفظ مصالح عمومیفقه حکومت. 3

ک یـ در دوره معاصر اسـت، اگـر    یگذار فقه حکومتانیکه بن ینیاز منظر امام خم
ص ینتواند مصـلحت جامعـه را تشـخ    یها هم باشد، ولم در علوم معهود حوزهفرد، اعل

ـ ، فاقـد ب یاسـ یو س ینـه اجتمـاع  یدر زم یو به طـور کلـ   دهد، ح و قـدرت  ینش صـح ی
ل حکومـت  یفلسفه تشک. ستیمجتهد ن یدر مسائل حکومت ن فردیباشد، ا يریگمیتصم

 یحت اجتمـاع اقدامات حکومـت، اگـر مقـرون بـه مصـل     . است» یحفظ مصالح عموم«
إِذا بلَغَ مغْـرِب الشَّـمسِ وجـدها     یحتَّ: دیفرمامی بارهنیا قرآن در. ستینباشد، مشروع ن

هِم ینِ إِما أَنْ تُعذِّب و إِما أَنْ تَتَّخذَ فیا ذَا الْقَرْنَینٍ حمئَۀٍ و وجد عنْدها قَوماً قُلْنا یع یتَغْرُب ف
د] در ید، بـه نظـرش آمـد کـه [خورشـ     ید رسـ یگاه که به غروبگاه خورشـ نتا آ ؛حسناً

 يا: میفرمـود . افـت یرا  يافهیک آن طایکند، و نزدیاه غروب میآلود و سگل ياچشمه
ـ  یکنـ یا عذاب می] ار با توستین، [اختیذوالقرن ـ  ییکـو ی] نانشـان [روش یا در می ش یپ

   )86(کهف، . يریگیم
گانـه  م سهیبه تقس یاس حکومتی، در مقيفرد یفیاحکام تکل گانه درپنج يبندمیتقس

د، در یـ آیان مـ ی، سخن از تساهل در ادله سنن به مياس فردیاگر در مق. شودیل میتبد
. تساهل کـرد  یاجتماع يزیرن ضابطه در برنامهیتوان با استناد به اینم یاس حکومتیمق
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در صـورت وجـود   ، واجـب،  »مصـلحت ملزمـه  «مداخله حکومت در صـورت وجـود   
 ي، راجح، و در صورت عدم وجود مصلحت، حرام اسـت؛ چـه دارا  »مصلحت راجحه«

  األخص باشد. یا غالبه باشد و چه از موارد مباح بالمعنیمفسده ملزمه 
به موارد استثنا و زمان بحـران اختصـاص ندارنـد؛ بلکـه      ین، احکام حکومتیبرا بنا
انـد و اساسـاً   یر نظامات و امور اجتمـاع یس و تدبیتأس يمتعارف و معمول برا یاحکام

ت در اداره امور جامعه بـر اسـاس   یمسئول يفایا يها براارات حکومتیبرخاسته از اخت
 )1390ن،یآرم(. مصلحت جامعه هستند

 )(نیاز به قوانین ثابت و متغیرات زمان و مکان ی، متناسب با مقتضیفقه حکومت. 4

و اجتهـاد   یجانب معتقد بـه فقـه سـنت   نیا«است:  نه معتقدین زمیدر ا ینیامام خم
ح اسـت؛  یاجتهاد به همان سبک صـح . دانمیز نمیهستم و غفلت از آن را جا يجواهر

کننده نییزمان و مکان، دو عنصر تع. ستیا نیست که فقه اسالم پوین بدان معنا نیا یول
ـ بوده است، حکـم جد  یحکم يم دارایکه در قد يامسأله. در اجتهاد هستند ـ پ يدی دا ی

، 21، ج 1386خمینـی،  (. »د به مسائل زمان خود احاطه داشـته باشـد  یمجتهد با. کندیم
 )289ص 

 يبردن در نگاه کالن و راهی، ابزار تحقق دیفقه حکومت. 5

 َإیإِنَّ اهللا سانِ واإلِح لِ ودرُ بِالْعیأْمذ یالْقُرْب يتاء  ـ یو و  عـنِ الْفَحشـاء و الْمنْکَـرِ    ینْه
و بخشـش بـه    يکوکـار یو ن يقت، خدا به دادگریدر حق؛ عظُکُم لَعلَّکُم تَذَکَّرُونی یالْبغْ
به شـما انـدرز   . داردیدهد و از کار زشت و ناپسند و ستم باز میشاوندان فرمان میخو

 يبـرا  یه حـاکم جامعـه اسـالم   یـ ن آیـ در ا )90(نحـل،  . »دیـ ریدهد، باشد که پند گیم
ازمنـد  یاسـالم، ن  یدر خـدمت اهـداف متعـال    یکرد حکومت اسالمدن عملمند شقاعده
د؛ آثـار  یاس کالن مالحظه نمایاست که بتواند مصلحت را از نگاه شرع و در مق يابزار

د؛ ینما يل کند؛ نسبت به روند تحوالت داوریها را تحلمترتب بر ساختارها و مجموعه
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ـ یابـزار تحقـق د   یه حکـومت فق. ن محدود نسازدید ين را به بعد رفتاریتد در نگـاه   ین
  است. يبردراه

  قرآن يهادر آموزه یگاه فقه حکومتیجا

و  یعموم يهاگران و حفظ مصلحتیو تجاوز به حقوق د ياز تعد يریجلوگ يبرا
 یاتیـ م آیدر قرآن کـر . میازمندیآن ن يها به قانون و اجران بردن برخوردها و نزاعیاز ب

 یل حکومت اسالمیکنند که تنها در پرتو تشکیان میرا ب ییاههستند که اهداف و آرمان
  شود:یمحقق م
گونه ظلم و سـتم   هر یقسط و عدل در جامعه و نف يکه خواهان برقرار یاتیآ. الف

 يکـه برقـرار   یاتیـ ن آیهمچن )29و اعراف،  135و نساء،  2و مائده،  25د، یحد( است،
و  151انعـام،  (. شمردیامبران برمیاف پرا از اهد یگونه شرک هر یو نف يدیجامعه توح

  )36نساء، 
دعـوت   یم روابـط اجتمـاع  ی، وحدت و تحکـ يکه مسلمانان را به برادر ياهیآ. ب

آل عمران، ( داردیبر حذر م ینیگزت و عزلتیکند و آنان را از تشتت و تفرقه، رهبانیم
جمـع و تشـکل   است که امکان ت یل نظام حکومتیاست که تنها با تشک یعیو طب )103

ل نظام منسجم یامر به تشک. م روابط و..یقت، امر به تحکید و در حقیآیفراهم م یاسالم
  و حکومت مقتدر است.

ـ  يهـا اسـت یاست که اگر در سـطح س  ین و مقرراتیکه متضمن قوان یاتیآ. ج  یکل
از  یمـ یآن در سطح روابط محدود افـراد بخـش عظ   يجامعه و دولت اجرا نشود، اجرا

کند و آثار مطلوب خود را بـه صـورت کامـل آشـکار     ین نمیرا تأم يگذارنهدف قانو
یها الَّذینَ آمنُوا ال تَتَّخذُوا الْکافرینَ أَولیاء منْ دونِ الْمؤْمنینَ أَتُریـدونَ أَنْ  :: سازدینم یا أَ

مؤمنان، کافران را  ياید، به جاکه ایمان آورده یکسان يا ؛تَجعلُوا هللاِ علَیکُم سلْطاناً مبیناً
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. خدا قرار دهیـد؟  يروشن برا یخواهید علیه خود حجتیآیا م. خود مگیرید یبه دوست
   )144نساء، (

فه دارند در روابط خود یک از افراد جامعه وظیدرست است که هر فه یه شریطبق آ
را مطلـوب خـود   آثـار   ین قانون در صـورت یزند، اما ایت آنان بپرهیبا کفار از قبول وال

و  ي، اقتصـاد یاران جامعـه روابـط فرهنگـ   ذگاستیمردان و سد که دولتکننیآشکار م
  ت کفار منجر نشود.یم کند که به والیتنظ ياگونهخود را با کفار به یاسیس

ـ   یاسـ یس يهاشهیاند ین مبانیترتوان مهمیات مین آیا یبا بررس ن یدر قـرآن را چن
  برشمرد:

خداوند، رسول اکرم  يتام برا يو معنو يماد یت و سرپرستیت، والیاکماتصاف ح
  )40وسف، یو  43ـ  42مائده، ( شانیخاص ا يایو اول

نمـل،  ( مانیامبران مانند داوود و سلیاز پ یبرخ ياثبات حکومت و خالفت برا
  )54و نساء،  20

 246بقـره،  ( نیاز حاکمان صالح؛ مانند طالوت و ذوالقرن یبرخ ياثبات حکومت برا
 )84ـ  83و کهف،  247ـ 

و مائـده،   58نساء، ( امبرانیفه پین مردم، به مثابه وظیو رفع خصومت ب ياعالم داور
 )78اء، یو انب 42

ف یاز جملـه وظـا   ی، مبارزه بـا فسـاد و تبـاه   يزیست، ظلميگستربرشمردن عدالت
 )41حج،  و 28و ص،  90و نحل،  58و نساء،  113و هود،  279بقره، ( مؤمنان

 )70اسراء، ( و احترام به حقوق انسان یکرامت انسان

ان و فـراهم کـردن امکانـات    یها مستکبران و زورگوامر به جهاد و مبارزه با طاغوت
 )56و اعراف، 60و انفال،  75و نساء،  9م، یو تحر 218بقره، ( ینظام

 يریپـذ گونـه ذلـت و سـلطه    هـر  یمنان دانستن و نفـ ؤعزت را مخصوص خدا و م
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، 1391زاده،  یفقهـ (. )149ـ    146و آل عمـران،   13و هـود،   35و محمد،  8منافقون، (
 )159و  158ص 

  امبرانیپ يهاحکومت

بدون حکومت  یجمعدسته یاز به حکومت دارد، چون زندگین يجامعه بشر مسلماً
از  يریهـا و جلـوگ  تیریمـد  يها، اجـرا م برنامهیها، تنظتیم مسئولیست، تقسیممکن ن

  ر است.سیله حکومت میات و تجاوزها، تنها به وسیتعد
 158و اعراف،  17،18،40،120و مائده،  107،189بقره، ( میات قرآن کریبا توجه به آ

کـس  چیکس بر هـ چیه )85و زخزف،  49، يو شور 44و زمر،  42و نور،  116و توبه، 
 یحکومت، خداوند است و هر یقیو صاحب حق یحق حکومت ندارد و تنها مالک اصل

و  رامبیـ ت حکومـت پ یمردود و خداوند مشـروع  ،نشود یمنته یکه به حکومت اله
ها یا أَی: د کرده استییط را تأیالشراه جامعیفق يها براازآن و بعد سپس امامان معصوم

ـ  یتُم فاألَمرِ منْکُم فَإِنْ تَنازع یعوا الرَّسولَ و أُولیعوا اهللاَ و أَطینَ آمنُوا أَطیالَّذ ء فَـرُدوه  یشَ
ـ ومِ اآلخـرِ ذلـک خَ  یاهللاِ و الرَّسولِ إِنْ کُنْتُم تُؤْمنُونَ بِاهللاِ و الْ یإِلَ  يا ؛الًیرٌ و أَحسـنُ تَـأْو  ی

ـ امبر و اولیـ د و پیـ د، خدا را اطاعت کنیامان آوردهیکه ا یکسان ـ امـر خـود را [ن   يای ز] ی
ـ ی[د يد؛ پس هر گاه در امریاطاعت کن ـ افتی] اخـتالف نظـر   ین د، اگـر بـه خـدا و روز    ی

ن بهتر ید، ایامبر [او] عرضه بداری] پ] خدا و [سنتد، آن را به [کتابیمان دارین ایبازپس
  )59نساء، (. »تر استفرجامکیو ن

و  ، از جمله حضرت داوودیامبران الهیاز پ یم به حکومت برخیخداوند در قرآن کر
ط یمحـ  یامبران بر اثر آمـادگ ین پیکند که ایاشاره م فوسیمان و حضرت یحضرت سل

بزننـد و   یمـ یس حکومت عظیافتند دست به تأسیق یل توفیاسرائیبن یو اجتماع يفکر
 نشان یخوبن موضوع بهیحکومت گسترش دهند که ا يرویرا با استفاده از ن ین الهییآ

نـد تـا چـه انـدازه     ابیل حکومـت را ب یق تشـک یتوف یکنندگان الهدهد که اگر دعوتمی
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، 1374، يرازیمکـارم شـ  (. گـردد مـی  ها صاف و هموارشود و راه آنیمشکالت حل م
  )415ص : 15 ج

و  13ـ    10و سـبأ،   16ـ    15و نمـل،   79ـ    78اء، یانب( يات متعددیخداوند در آ
ن راه بـر  یـ کـه در ا  یآن و مواهب یبه حکومت حضرت داوود و چگونگ )26ـ   17 ص

ـ یا داود إِنَّا جعلْناك خَلی: دیگوی، سخن مشان عرضه داشتهیا ـ   یفَۀً ف ب کُمضِ فَـاحنَ یاألَر
ب  ینَ یلِ اهللاِ إِنَّ الَّذیضلَّک عنْ سبیفَ يالنَّاسِ بِالْحقِّ و ال تَتَّبِعِ الْهو ـنْ سـلُّونَ عیض  ـملِ اهللاِ لَه

ـ  يا) 26(ص،  ؛وم الْحسابید بِما نَسوا یعذاب شَد فـه [و  ین خلیداوود، ما تو را در زم
مکـن   يرویـ کن، و زنهار از هوس پ يان مردم به حقّ داوریم؛ پس میدی] گرداننیجانش

رونـد، بـه   یکه از راه خـدا بـه در مـ    یقت کسانیدر حق. کند که تو را از راه خدا به در
   .»سخت خواهند داشت یاند عذابکه روز حساب را فراموش کرده] آني[سزا

ـ  يشان بـه صـفات خداونـد   یو از جمله شؤون خالفت را اتصاف و تخلق ا  یمعرف
کنـد، حضـرت   یگونه که خداونـد بـه حـق حکـم مـ     شود که همانیادآور میکند و یم

را انتخاب نکنـد و از آن تجـاوز و    یز به حق حکم کند و جز راه خدا، راهین داوود
ت و یست که شـأن ین نیا ودحضرت داو يبرا »جعل خالفت«نکند و مراد از  يتعد

شَددنا و: هیرا که به حکم آ یتین است که شأنیمقام خالفت به او داده باشد، بلکه مراد ا
م و او را یش را استوار کردیو پادشاه )20ص، ( ؛ناه الْحکْمۀَ و فَصلَ الْخطابیملْکَه و آتَ

ت برساند و عرصه یو داده بود، به فعلبه ا قبالً. »میدهنده عطا کردصلهیحکمت و کالمِ ف
  )195ص : 17، ج ق1417، ییطباطبا(. بروز و ظهور آن را به او بدهد

مانَ علْمـاً و قـاالَ   ینـا داود و سـلَ  یو لَقَد آتَند: یفرمایم هیر آیدر تفس ییعالمه طباطبا
مان یبـه داوود و سـل   یو بـه راسـت   ؛نیمنرٍ منْ عباده الْمـؤْ یکَث یفَضَّلَنا عل يالْحمد هللاِ الَّذ

از بنـدگانِ   ياریرا که مـا را بـر بسـ    ییش خدایستا: م، و آن دو گفتندیعطا کرد یدانش
به علم  يا برتریرا  »دادن يبرتر«ه ین آیمراد از ا )15نمل، (».داده است يمانش برتریباا
که  یبه همه مواهب يا برترید و کنید مییز آن را تأیه نیاق آیکه سنیداند، با توجه به ایم
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ها و مرغان و نرم شدن آهن ر کوهیبه آن جناب اختصاص داده، مانند تسخ یتعال يخدا
و  یوانـات وحشـ  یر جـن و ح یداشت و تسخ یکه خدا به او ارزان یداوود و ملک يبرا

شـان  یکه خدا به ا یر مردم از جهت همه مواهبین بزرگوار بر سایا يبرتر یعنیمرغان، 
، ییطباطبـا (. »شـود یاسـتفاده مـ  » فضـلنا «ن مفهوم از اطـالق کلمـه   یداشته که ا یزانار

  )349ص : 15، ج ق1417
 انیـ ر نمونـه ب یدر تفسـ  ه است؛مخصوص به عصر خود داشت يامعجزه يامبریهر پ 

، حکومت بـر بادهـا   یاله يخته با اعجازهایآم یز حکومتین مانیشده که حضرت سل
و  یجهـان  ی(عـج) حکـومت   يده ما مسلمانان حکومت مهـد یعقو طبق  داشته است. و..

ات بـا  یهـا و خصوصـ  یژگـ یاز نظـر و  واسـت   مانیتر از حکومـت سـل  گسترده مسلماً
  ) 283، ص19ج،1374، يرازیمکارم ش(. مان متفاوت استیحکومت سل

که درخواست حکومت از جانب حضـرت   یتوان شبهه کسانیبه صورت خالصه م
ـ قلمـداد کردنـد، ا   یو انحصـارطلب  یبـ طلافزونرا  مانیسل ن گونـه پاسـخ داد کـه    ی

ن حکومـت، از نظـر   یـ کـه ا نیـ درخواست حکومت تنها در جهت کمال نبوت بـود و ا 
گـر مشـخص کنـد و    ید يایـ داشته باشد کـه آن را از نبـوت انب   ییهایژگیمعجزات، و
  (همان). ن بودیطالب ا مانیحضرت سل
حضـرت   یحکـومت  يهـا یـی انـات و دارا در مـورد امک  از امام رضـا  یتیدر روا

ت کرده که یاس روایبن بنت ال یاز حسن بن عل ین آمده است که طبرسیچن وسفی
 يآوروسف شروع به جمـع ی«: فرمودیدم که میشن از امام هشتم حضرت رضا: گفت

 يهابود انبارها را پر کرد و چون سال یکه فراوان یآذوقه و خوراك کرد و در هفت سال
نـار بـود مـردم    یها کرد و در سال اول هرچه درهم و دد شروع به فروش آنیرس یقحط

گر در مصر و اطراف آن درهم و یکه د ییوسف دادند و آذوقه گرفتند تا جایهمه را به 
م در مقابل جواهرات و ووسف شده بود، در سال دیکه همه ملک نماند مگر آن ينارید
کـه  نماند جز آن يبجا یور آالتیگر زیکه د ییها آذوقه فروخت تا جاور آالت به آنیز
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آذوقـه بـه    یان و مواشیدر سال سوم در برابر چهارپا. وسف درآمده بودیهمه در ملک 
زها، سال پنجم خانه و امالك، سـال ششـم   یو در سال چهارم غالم و کن. آنان فروخت..

  .وسف فروختندیها و نهرها و در سال هفتم خود را به مزرعه
وسف شده بود و مردم یهر انسان آزاد و برده هر چه داشتند همه ملک ب ین ترتیبد

ـ یادهیده و نشنیتاکنون ند: گفتندیم بـه   ،وسـف داد یکـه بـه    ین ملکـ یم که خداوند چن
ن یـ در ا. داده باشـد  یبه کس يرین علم و حکمت و تدبیعطا کرده باشد و چن یپادشاه
که در مصر خدا به من داده چـه   ین نعمت و سلطنتیدر ا: وسف به پادشاه گفتیوقت 

هـا جـز اصالحشـان    در کار آن ين باره بگو که من نظریخود را در ا ي، رأيدار ينظر
ن لطف خدا بود یها باشم و ابر آن ییها را از بال نجات ندادم که خود بالام و آننداشته
شـان  رهدربـا  یدانیهرچه صالح م: ها را به دست من از بال نجات داد؟ شاه گفتکه آن

رم و تو هم شاهد باش که من همه مـردم  یگیوسف گفت من خدا را گواه میانجام ده! 
و  یها بازگرداندم و خاتم پادشـاه زشان را بدانیمصر را آزاد کردم و اموال و غالم و کن

قه من رفتار یکه جز به روش و طرنیگردانم مشروط بر ایز به تو برمیوتخت تو را نتاج
ن کمال افتخار من است که جز به یا: شاه گفت. یق حکم من حکم نکنو جز مطاب ینکن

  )174و173ص : 3، ج 1374، یبحران(. »ره تو رفتار نکنمیروش و س
از افـراد کـافر و    وسـف ین موضوع که چرا حضرت یشرح ادر  ،یعالمه طبرس 

 رفت،یزمـان را پـذ   يهـا از طـاغوت  یکی يدارنمود و خزانه ین درخواستیستمکار چن
 شـان ین سـبب بـود کـه ا   یبد وسفیدهد که درخواست حضرت یگونه پاسخ منیا

از منکـر و رسـاندن حقـوق را بـه      یمعروف و نه به له قدرت امرین وسیدانستند بدمی
ها را بـا اعطـاء مقـام نبـوت و     ن منصبیا یتعال يکند و خدایدا میخود پ يهاگاهیجا

 ییرواها بود و فرمانمأمور انجام آن یلتعا يت کرده و از جانب خدایعنا يامامت به و
دا کند و علت یپ یقدرت و تمکن یت الهیانجام همان مأمور يرا درخواست کرد تا برا

ـ تواند مردم را به انجام کار خیم ییله فرمانروایوسه دانست بین بود که میگر آن اید ر ی
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، یطبرسـ (. نـد دار کیـ شود تا پدر و مـادر و بـرادران خـود را د   یدعوت کند و سبب م
  )372ص : 5، ج ق1405

ـ بـه عنـوان    وسـف یدهد که حضرت یح مین توضین چنیا تفسیر نمونه هم ک ی
المال را که مال مردم بـود بـه نفـع    تین منصب شد تا بیدار ام عهدهیظ و علیانسان حف

حق مستضعفان را کـه در   رد، مخصوصاًیر منافع آنان به کار گیها حفظ کند و در مسآن
ـ از طر وسـف یبه عالوه حضرت . ها برساندگردد به آنیمال میها پامعهغالب جا ق ی
ش یملت مصر در پ يبرا يد اقتصادیک بحران شدیداشت که  یر خواب، آگاهیعلم تعب

بـر   يادیک ممکن است جان گروه زیق و نظارت از نزدیدق يزیراست که بدون برنامه
کـرد کـه   یجاب مـ یگناه ایب يهاسانک ملت و حفظ جان انین نجات یبرا باد برود، بنا

   )7ص : 10، ج 1374، يرازیمکارم ش(. ندیرا برگز ین منصبیچن
ن بحث بـه طـور   یز ایت از طرف ظالم نیدر بحث قبول وال »فقه«گر در ید یاز طرف

 یسـت، بلکـه گـاه   یشـه حـرام ن  یظالم هم يگسترده آمده که قبول پست و مقام از سو
رش آن و یاسـت کـه منـافع پـذ     ین در صـورت یو ا گرددیواجب م یا حتیمستحب و 
 يموسـو : ر.ك(. ت دسـتگاه باشـد  یحاصل از تقو يهاانیش از زیاش بینیمرجحات د

: 17، ج 1390، یر عامل(ح يات متعددیدر روا )207ـ   174ص : 2، ج ق1415، ینیخم
 را يان اجازهیک خود چنیاز دوستان نزد یبه بعض م که ائمهیخوانیز مین) 198ص 

   )207ـ  174ص : 2، ج ق1415، ینیخم يموسو: ر.ك(. دادندیم
ـ  یامبران الهیاز حکومت پ ـ تـوان بـه ا  یم افـت کـه بـر خـالف     ین نکـات دسـت   ی

است کـه   يریات و برنامه فراگین حیاز قوان يان مجموعهیافراد، د یبرخ ينگریسطح
ـ  را دربر یمسائل اجتماع ها مخصوصاًانسان یتمام زندگ نجـات   يبـرا  نیـ رد، دیـ گیم

ـ اسـت ا  یهیبـد . ه استیر تزکیها در مست انسانیم و تربیمستضعفان و تعل ن اهـداف  ی
ـ توان گفـت د یجه میست، در نتیر نیپذل حکومت امکانیبدون تشک اسـت دو  ین و سی
 ر است.یناپذکیعنصر تفک
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  یطاغوت يهاامبران با حکومتیمبارزه پ

ـ   یم أَنْ تُؤَدوا األَمانات إِلأْمرُکُیإِنَّ اهللاَ : دیفرمایم میقرآن کر ب ـتُمکَمإِذا ح ها ولنَ یأَه
خـدا بـه شـما     ؛ریعاً بصـ یعظُکُم بِه إِنَّ اهللاَ کانَ سمیالنَّاسِ أَنْ تَحکُموا بِالْعدلِ إِنَّ اهللاَ نعما 

 يداوران مـردم  یـ د؛ و چـون م یـ هـا رد کن ها را به صـاحبان آن دهد که سپردهیفرمان م
است که خدا شما را به آن پند  يزیکو چیقت، نیدر حق. دیکن يد، به عدالت داوریکنیم
ـ ان مـردم حکومـت کرد  یـ هرگاه در م) 58(نساء، . »ناستیب يخدا شنوا. دهدیم د بـه  ی

که سراسر  یطاغوت يهاصراحت، حکومت به يمحورعدالتن ید و ایکن يداورعدالت 
کنـد کـه پـر از عـدل و     ید مـ ییرا تأ یکند و حکومتیم یهستند را نف یعدالتیظلم و ب

  باشد. داد
ـ آن و راه یوه حکومـت و شـناختن اصـول و مبـان    ین شیبه بهتر یابیدست بـه   یابی

اش در نـه یرید يهـا دن به حکومت مطلـوب او و آرمـان  یکه بشر را در رس ییهاشهیاند
ف تـالش انسـان در   ن هـد یتـر بخشد، کهنیم ياریبر حق  ینه عدالت و قسط مبتنیزم
 یاله يای، انبیبه حکومت عدل اله یابیر دستیدر مس. شه و عمل بوده استیدان اندیم

ن راه مقـدس  یان ایاند و خود قربانشتاز بودهید همواره پیا و رهروان مکتب توحیو اوص
  شوند.یمحسوب م

ن همچـو  ییهـا لتیو رذ )24طه، ( شده یگر معرفانیک طغیم، فرعون یدر قرآن کر
ـ ( ظلم، )83ونس، ی(، يکاراسراف )40قصص،( ،ییجويبرتر ـ (کفـر  )85ونس، ی  ،ونسی
 ین دستور خداوند بـه حضـرت موسـ   یهمچن. شده است به او نسبت داده. و.. )86
ز داستان نحوه حکومت فرعون بر مـردم بـه عنـوان حکومـت     یبر انذار فرعون و ن یمبن

ـ بود، قابل اهم ییجويبرتر ين حکومت در جستجویکه فرعون در رأس ا یطاغوت ت ی
  )97ـ  75ونس، یو  141ـ  103و اعراف،  50ـ  49بقره، (. و تأمل است
ل دادنـد تـا در   یز حکومت تشکین یاله ياین موضوع که انبیان ایدر ب ینیامام خم
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  : کندیان میستد، بیزمان خود با یطاغوت يهابرابر حکومت
که تابع او هستند  یه این اشخاصک ـ  سالم اللَّه علیه ی ـ  حضرت عیس یحت

گفته است، ایشان هم یم یفقط یک معنویات یکنند که حضرت عیسیخیال م
ـ . که معارضه کندهمین طور بوده؛ از اول بنا بوده بر این کـه متولـد    یآن وقت

قرآن ایـن را نقـل   . گوید که من کتاب آوردمیشده، تازه متولد شده است، م
که  یهایکه مادرش به واسطه آن تهمت یبود، وقتکند که تازه متولد شده یم
زدند ـ ناراحت بود؛ همچو که متولد شد، گفت کـه  یزدند ـ یهود برِش م یم

 آمد پیشت باهات صحبت بکند، تـو بگـو کـه مـن     ینه، غصه نخور اگر کس
هـا آمدنـد،   ایـن . ـ و صایم بوده ال بد ـ و بروید از آن بچـه بپرسـید     صایمم

 يهـا آمدند بنا کردند به حضرت مـریم حـرف  . د شده بودحضرت تازه متول
  . نامربوط زدن

گفتند: ما چه جور با ایـن  . جاحضرت مریم هم اشاره کرد به او که بروید آن
. ] تکلم کنیم؟ بعد ایشان شروع کرد که خدا بـه مـن کتـاب داده اسـت    [بچه

قبل از  یشود یک مسائلیگوید! این مسأله کتاب دادن معلوم میم یببینید چ
کتاب بِهِم داده، به مـن توصـیه کـرده چـه     «. این است که ایشان متولد بشود

 ییـک همچـو حضـرت عیسـای    . گویـد ی؛ همان مسائل را م»بکنم، چه بکنم
خواست بگوید یاگر مسأله م. نشیند تو خانه و مسأله بگوید تا چه بشودینم

کردنـد؟!  یذیتش مکشیدند؟! دیگر چرا ایگو بود، دیگر چرا دارش مو مسأله
  . که از همه مشهودتر است يو همین طور سایر انبیاء و آن چیز

حضرت رسول ـ سالم اهللا علیه ـ است که آمد و تشـکیل اداره داد، تشـکیل   
این معنایش این است که کار دارند به حکومـت، در سیاسـت   . حکومت داد

سـت  و تشکیل حکومت دادن جز این اسـت کـه دخالـت در سیا   . کار دارند
را کـه در   يابراین این مسألهوارد شدن در عرصه سیاست است؟ بنااست و 
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بعض از خواص هم به این معنا  یطور تزریق کردند تا حتبین مسلمین همین
رویم سراغ حکومت، یاعتقاد پیدا کردند که شما بروید سراغ مسجد، ما هم م

به سر همه مسـلمین  طور این. طور به سر ما بیاورنداین بود که این ياین برا
  کنید.یبیاورند که دارید مشاهده م

مسلمین از سیره انبیاء و خصوصاً مسلمین از سیره . مسلمین باید بیدار بشوند
اگر . کنیم یببینند چه کرده است و ما باید تأس. پیغمبر اکرم باید مطالعه کنند

رده بود و پیغمبر آمده بود و فقط تو مسجد مدینه نشسته بود و قرآن را ذکر ک
 یکـردیم؛ مـا تأسـ   یرفتیم همین کار را مـ یهم نداشت، ما هم م يدیگر کار

که آمده اسـت، از همـان اول کـه آمـده اسـت در مکـه        یاما کس. کردیمیم
که در مدینـه دیگـر    يغیر از آن نحو يمشغول مبارزه بوده است ـ یک نحو 

. تشـکیل داد.. آمد مدینه، در مدینه که آمد حکومـت   یمسلحانه بود ـ تا وقت 
کنند به او که او چه کرد، ما هم باید آن کار را بکنـیم: او   یمسلمین باید تأس

حکومت تشکیل داد، ما هم باید حکومت تشکیل بدهیم؛ او جنگ کـرد، مـا   
  هم باید جنگ بکنیم؛ 

براین، ما اگـر تـابع ایـن پیغمبـر اکـرم      کرد، ما هم باید دفاع کنیم. بنا او دفاع
هـا در ایـام حیاتشـان چـه     هستیم، ببینیم که ایـن  يائمه هد هستیم، اگر تابع

گـو بودنـد، چـه کـار داشـتند      نشستند و مسأله گفتند؟ چنانچه مسأله. کردند
بهشان این ظالمین و ایـن مسـتکبرین کـه بکشندشـان و حبسشـان کننـد و       

پیششان بـرود؟ در   یتبعیدشان کنند و ببرندشان به خارج و نگذارند که کس
 يابینید که فقه چه جور دامنـه یها بوده، شما مه همه این مضیقهک یعین حال

اش از کتـاب و سـنت   خواهـد داشـت و همـه    یهـای دارد و چه جور دامنـه 
  )411ـ  412ص : 20، ج 1386، ینیخم يموسو(».است.



  297 ...در قرآن یجوامع اسالم یفقه حکومت ییتحول و شکوفا يکارهاراه  

  در قرآن یجوامع اسالم یفقه حکومت ییتحول و شکوفا يکارهاراه

شـده،   یفقـه حکـومت   یـی و چرا یسـت یه از چکـ  ین نوشته متناسب با برداشـت یدر ا
  م.یپردازیبه آن ارائه شده که به آن م یابیدست يبرا ییکارهاراه

  در قرآن یفقه حکومت یمبان یبررس. 1
. افتی دست ین فقهیتوان به چنیها نمدارد که بدون باور به آن یمبان یفقه حکومت

  م.یینمایشاره ماها ن آنیتراز مهم ین قسمت به برخیدر ا
  هیت فقیو وال و ائمه حکومت مشروع رسول خدا. الف

 یچ قـانون یگانه قدرت مقننه است و هـ ی، شارع مقدس اسالم، یدر حکومت اسالم
 يجابه یل در حکومت اسالمین دلیتوان به اجرا گذاشت، به همیجز حکم شارع را نم

 يهـا خانـه زارتو يوجـود دارد کـه بـرا   » يزیرمجلس برنامه«، »يگذارمجلس قانون«
ت انجـام  یـ فیهـا ک ن برنامـه یـ دهد و با ایب میمختلف در پرتو احکام اسالم برنامه ترت

  )44، ص 1388، ینیخم يموسو(. کندین مییرا در سراسر کشور تع یخدمات عموم
رفته و مطاع ین اسالم که در قرآن و سنت گردآمده توسط مسلمانان پذیمجموعه قوان

رفتن کار حکومت را آسان نموده و بـه خـود مـردم    یافق و پذن تویا. شده استشناخته
 ن طـرز حکومـت،  یـ در ا. حکومت اسـالم حکومـت قـانون اسـت    ... متعلق کرده است

همـه افـراد، از رسـول    ... ت منحصر به خداست و قانون فرمان و حکم خداستیحاکم
ان ر افراد تا ابـد تـابع قـانون هسـتند، همـ     یآن حضرت و سا يگرفته تا خلفا اکرم
 انیبونبی اکرم(ص) در قرآن لسان شده و  نازل یتبارك وتعال يکه از طرف خدا یقانون

تبـارك   يخدابه امر خدا بود. دار شد، خالفت را عهده اگر رسول اکرم. شده است
کـه  نیا از ن بعدیهمچن.. ».رضاألیاهللا ف ۀفیخل«فه قرار داده، یآن حضرت را خلو تعالی 
رسـول   یاز راه وحـ  یتعـال  يخـدا ... دیـ د آیـ در امـت پد  یفـات رفت اختالیاحتمال م
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مائـده،  (. ابان، امر خالفت را ابالغ کنـد یجا، وسط بهمان را الزام کرد که فوراً اکرم
را بـه   یت از قانون حضـرت علـ  یبه حکم قانون و به تبع پس رسول اکرم )67

  )44ـ  45، ص 1388، ینیخم يموسو(. ن کردییخالفت تع
از طرف خداونـد   گونه که رسول اکرم، همانیگر در حکومت اسالمیان دیبه ب

هـم بـه حکـم خداسـت کـه       ت از رسول اکرمیده شدند و تبعیبرگز يامبریپ يبرا
ز بـه دسـتور خداونـد    یـ شـان ن ین ایلذا جانشـ ) 59نساء، ( ،عوا الرسولیاط: دیفرمایم

جا کـه  است، آن یز به حکم الهین» اولوا االمر«ا یشان ینان ایاز جانش يرویشده و پنیمع
ـ   یعوا اهللاَ و أَطینَ آمنُوا أَطیها الَّذیا أَی: دیفرمایم أُول ـولَ وـوا الرَّسفَـإِنْ     یع ـنْکُمـرِ ماألَم

ـ لک خَومِ اآلخرِ ذیاهللاِ و الرَّسولِ إِنْ کُنْتُم تُؤْمنُونَ بِاهللاِ و الْ یء فَرُدوه إِلَیشَ یتَنازعتُم ف رٌ و ی
ه یـ ن آیخداوند ا یوقت«: شدهتیروا ياز جابر بن عبداهللا انصار )همان(. الیأَحسنُ تَأْو

ـ   امبریفه را بر پیشر سـت؟  یاألمـر ک  ینازل کرد، من به آن جناب عرضه داشـتم اول
ن آنـان  یطالب و آخریبن اب یند که اولشان علانان بعد از منینان جانشیا: شان فرمودندیا

  )104ـ  103، ص 2، ج 1374، یبحران(. »نام من استهم 
را در امت  یونؤش رسول خدا يت، برایرامون والیدر ضمن بحث پ ینیامام خم

 یاعم از احکام وضع یغ احکام الهیتبل يشأن نبوت و رسالت به معنا یکیدارد، یان میب
 اکـرم  امبریاست پیاست و سیمربوط به مقام سلطنت و ر يگریاست و د یفیو تکل
امبر، یـ غ و فرسـتاده خداسـت و مخالفـت بـا اوامـر پ     امبر تنها مبلّیدر شأن اول، پ. است

 و گذار امراستیبه عنوان سلطان و س امبر اکرمیمخالفت با خداوند است؛ اما اگر پ
و همچون اوامر خداونـد،   امبر اکرمیبه طور مستقل متعلق به پ ینه و کند، امر ینه

  )105، 106، ص 1387، ینیخم يموسو: ر.ك(. واجب االطاعه است
 ...األَمرِ منْکُم یعوا الرَّسولَ و أُولیعوا اهللاَ و أَطیأَطه ینه به آین زمیدر ا ینیامام خم

 امبریصادره از پ یه ناظر بر اوامر و نواهین آیکنند که اید میاشاره و تأک )59نساء، (
و ما کانَ لمـؤْمنٍ و ال  ه یدر آ. است دارندیدم رن جهت که بر مریامر است، از ا یو ول
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عصِ اهللاَ و رسـولَه  یرَةُ منْ أَمرِهم و منْ یکُونَ لَهم الْخیاهللاُ و رسولُه أَمراً أَنْ  یمؤْمنَۀٍ إِذا قَضَ
امبر را یپ ح قضاوت و حکمیز خداوند به طور صرین )36احزاب، ( ناًیفَقَد ضَلَّ ضَالالً مب

  ند.اهواجب اإلطاعه دانست
گاه قضاوت و یرند، جایگیدر نظر م امبریپ يبرا ینیکه امام خم ین شأنیسوم

ز یامبر نافـذ و تخلـف از آن جـا   ین معناست که حکم پین بدیاست و ا یحکومت شرع
و  ین سبب که قاضیس و سلطان است، بلکه بدیامبر رئیل که پین دلیست، البته نه به این

حکومت خود نصـب   يرا برا یر و قاضیس حکومت، امیرئ است و قطعاً یحاکم شرع
 هیخداوند در آ. اطاعت کنند یر و قاضیز واجب است که از امیخواهد کرد و بر مردم ن

 ال کبر تَّیفَال ونُونَ حفی یؤْم وكکِّمیحرَ بالیما شَج ثُم موا فینَهرَجـاً  یجِدح هِمـا   أَنْفُسمم
امبر مقام قضاوت یپ ين، برایشیعالوه بر دو مقام پ) 65نساء، ( ماًیسلِّموا تَسلیت و یقَضَ

  م مردم را قرار داده است.یب
 که هر آنچه از رسول خدا سدینویه مین آیل ایذ ياان نکتهیدر ب ینیامام خم

ان یشده است، مراد ب ها واردنیا أمر و امثال ایا حکم ی یبه لفظ قض یو حضرت عل
و حـاکم   یا قاضـ یر یس و امیشان رئین جهت است که ایست، بلکه از این یحکم شرع

و به سبب قضاوت و حکومت است نـه ارشـاد بـه امـر      يهستند و لذا امر مولو یشرع
  )107، ص 1387، ینیخم يموسو: ر.ك(. یان حکم الهیگر با بید

 یهمچـون نفـ   یبه احکام، و ائمه رامبینه شؤون پیدر زم ینیامام خم در ادامه
ـ امبر در اینه، حکم پین زمیدر ا یثیان احادیپردازند و با بیضرر در اسالم م ن مـورد را  ی

  کند.یسوره نساء استدالل م 59ه یداند و به آیو واجب اإلطاعه م یحکم حکومت
بـودن امـر    يسوره نساء، بـه جهـت جـار    60ـ  58ات یان آیپس از ب ینیامام خم

را در  و ائمه امبریره پیها، روش و سها و مکاناحکام در همه زمان يت و اجرایوال
خـود در   يرا به عنوان وکـال  ینیعادل مع يشد، فقهایدانست که هر جا الزم مین میا

ـ ، والینـ یخم يموسو: ر.ك(. کردندیت عام نصب میا والیامر قضاوت  ه، ص یـ ت فقی
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داشـته   یت علمـ ید افضلین، الزم است و زمامدار بایزمامدار علم به قوان يالبته برا )86
کـار  تیبرخوردار باشـد و معصـ   یو اخالق ياز کمال اعتقاد یستیبا ين ویهمچن. باشد

و إِذ : که خداونـد فرمـوده   چرا )624، ص 2، ج 1388، ینیخم يموسو: ر.ك( نباشد؛
ـ یجاعلُک للنَّاسِ إِماماً قالَ و منْ ذُر یم ربه بِکَلمات فَأَتَمهنَّ قالَ إِنِّیإِبراه یابتَل قـالَ ال   یت

   )124بقره، (. نیالظَّالم ينالُ عهدی
خداوند جاهل، ظالم و فاسق را  یعنیت است؛ یکفا ینیگر از نظر امام خمیشرط د

سته است که یدهند و شاین، حاکم بر مقدرات و مال و جان مردم قرار نمیبر مسلم یول
: 2ج  ،1388،ینـ یخم يوموس: ر.ك(. قانون تنها به دست حاکم عالم عادل باشد ياجرا
و امامـان در   رسول اکـرم  يرا داراست که برا یتیه همان والیدر واقع فق) 623ص 
ـ «ن تفاوت که فقها یبا ا یاداره هست ول يل حکومت و اجرا و تصدیتشک » مطلـق  یول

 يموسـو : ر.ك(. ت داشـته باشـند  یـ د والزمان خـو  يکه بر همه فقها ياگونهستند بهین
  )49، ص 1388، ینیخم
  یحکم حکومت. ب

 ییهامیتصم یاحکام حکومت«سد: ینویم یف حکم حکومتیدر تعر ییعالمه طباطبا
حسـب مصـلحت   ها بهت موافقت آنیعت و رعاین شریه قوانیامر در سا یهستند که ول

ـ  وقت، اتخاذ و طبق آن ، 1، ج 1388، ییطباطبـا (. »کنـد یوضـع و اجـرا مـ    یهـا مقررات
  )164 ص

  هیه و ثانویبا احکام اول ینسبت احکام حکومت
  : دارند يریتعاب يو ثانو یدرباره احکام حکومت ینیامام خم

بـود،   یدر حرمت تنباکو چون حکـم حکـومت   يرازیش يرزایحکم مرحوم م
 ـ جز چندران  یبزرگ ا يگر هم واجب االتباع بود؛ و همه علمایه دیفق يبرا

ن چنـد نفـر سـر    ینبود که ب یوتحکم قضا. ن حکم متابعت کردندیاز انفر ـ  
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ص خـود قضـاوت کـرده    یتشـخ  يشان رویاختالف شده باشد و ا یموضوع
را صادر  ین حکم حکومتیا» يثانو«ن و به عنوان یمصالح مسلم يرو. باشند

 حکم ،ز بود؛ و با رفتن عنوانین حکم نیفرمودند؛ و تا عنوان وجود داشت، ا
ـ البته که حکم جهاد دادند  يرازیش یرزا محمدتقیمرحوم م. هم برداشته شد

ـ ا يت کردند، بـرا یو همه علماء تبعاسم آن دفاع بود ـ  ن اسـت کـه حکـم    ی
  )125ـ  124، ص 1388، ینیخم يموسو(. بود یحکومت

  و فتوا یتفاوت حکم حکومت
خـاص   یطیدن شراش آمیه با توجه به پیاست که فق ییدر واقع فتوا یحکم حکومت

 یاز حکم الهـ  »إخبار«ه، یه و ثانویحکم اول کند و اساساًیبر موضوعات احکام، صادر م
ن حکـم  یبـرا  سـت؛ بنـا  ین دو فتوا نیان ایم یت، تفاوتیند و از لحاظ حجیآیبه شمار م

ش، حکم یخو یمجتهد با تالش فقه. است یه به عنوان فتوا، استنباط و احکام شرعیثانو
و نظر شـارع اسـت، امـا     يه در فتوا دادن، فهم رأیکار فق. کندیرا کشف م و نظر شارع
، ین گونه که حکم حکومتیه دارد، بدیبا فتوا و حکم ثانو یتفاوت اساس یحکم حکومت

که از حکم شارع در مسأله خبر دهد کند، نه آنیه حکم صادر میه است و فقیفق يانشا
  ) 146و  145، ص 1389، یخراسان یاله(. و پرده از آن بردارد

ـ   یدرباره تمـام  یآن است که حکم حکومت یگر حکم حکومتیتفاوت د  یمـردم حت
ن آن ید بدان گردن نهاد، امام در مورد فتوا دادن تنها مقلـد یگر حجت است و بایه دیفق
ه اسالم که یاز اصول عال )147و  146، ص الهی خراسانی(. ت کنندیه الزم است رعایفق

است، . ت، عزت، وحدت و..یها باشد، عدالت، امنتحقق آن ید در پیبا یحکومت اسالم
 يتواند دارایامبرانش، اقامه عدل و مبارزه با دشمنان بوده، نمیت پیکه مأمور یلذا مکتب

ن یتـر ن نوشتار مهمیدر ا. ن اصول منافات داشته باشدیباشد که با ا ین و دستوراتیقوان
م یت و تنظـ یجاد وحدت و امنیعدالت، ا ياجرا، یکه اسالم در مقابل نصب ول يقواعد

  شود.یان میع کرده است، بیگانه تشریب يهار مسلمان و دولتین با اقوام غیروابط مسلم
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  امر یاطاعت از ول
ت اطاعـت از  یتنها مقام واجب االطاعه در جهان، ذات پاك خداوند است و مشروع

ن صورت است که اطاعـت  یر ارد و تنها دید از خداوند سرچشمه گیبا يگریهر مقام د
فَمـا   یطـعِ الرَّسـولَ فَقَـد أَطـاع اهللاَ و مـنْ تَـولَّ      یمـنْ  : شودیاو اطاعت خدا محسوب م

قت، خدا را فرمان بـرده؛ و  یامبر فرمان برَد، در حقیهر کس از پ ؛ظاًیهِم حفیأَرسلْناك علَ
ـ افرستادهشان نگهبان نیگردان شود، ما تو را بر ايهر کس رو از  )80و  59نسـاء،  (. »می

از  یکـ یات مشـابه دربـاره   یات و آین آیا. ن موضوع هستندید اییات در تأین آیبارزتر
ن را یمسـلم  یکند و مراجع واقعـ یبحث م يمسأله رهبر یعنی، ین مسائل اسالمیترمهم

مـان دسـتور   ینخست به مردم باا. سازدیمشخص م یو اجتماع ینیدر مسائل مختلف د
و در مرحله سوم بـه اطاعـت از    امبریدهد که از خداوند اطاعت کند، سپس از پیم

  دهد.یاولواالمر فرمان م
سـت کـه مخلوقـات    یم روا نیحکـ  يدر حکمـت خـدا   از امام رضا یتیطبق روا

ـ ن ین شخصیداند که به وجود چنیرا خدا میرهبر رها کند، زیش را بیخو از دارنـد و  ی
آنان امام برپا  ياگر خداوند برا. ابدییقوام و استحکام نم يوتشان جز به وجود یموجود

ن نکنـد،  ییتع يدارن و نگاهبان پاسدار و امانتیگزار امنگهدارنده نظم و قانون، خدمت
ان خواهـد رفـت و سـنن و    ین از مییدچار خواهد شد، و آ یو فرسودگ ین به کهنگید

   )254و  253، ص 1، ج 1385ه، یابن بابو(دگرگون خواهد گشت. یاحکام اسالم
ن سـخن  یـ کند که علـل مـذکور در ا  یان میت، بین روایبا استناد به ا ینیامام خم
ل حکومـت  یشه تشـک یستند و همیهستند که موقت و محدود به زمان ن یلیگهربار، دال

ـ «م کـه رهبـر و   یازمند آن هستیحکومت ن يضرورت دارد، لذا پس از برقرار  »امـر  یول
: ر.ك(. کنـد  يریها جلـوگ يباشد و از تجاوز و ستمگر یده احکام الهباشد تا بر پادارن

  )41ـ  38، ص 1388، ینیخم يموسو
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  عدالت
د کرده کـه حکومـت   ین موضوع تأکی، بر ایم حکومت اسالمیبا ترس ینیامام خم

ـ یباشد که  يد به نحوین حکومت باین در ایقوان يو اجرا یاسالم ، ین حکـومت یک چن
عـدالت   يو استقالل به مـردم کشـور، اجـرا    يبازگشت آزاد ،یات ملیباعث نجات ح

و  )359ص : 4، ج 1386، ینـ یخم يموسـو : ر.ك( ينظـام اسـتثمار   يجـا بـه  ياقتصاد
عـدالت سـبب جلـب     ياجـرا  )71ص : 5همـان، ج  (. گردد یعدالت اجتماع يبرقرار

 )35اسـراء،  ( افـراد و جوامـع   يک بـرا یفرجام ن )9و حجرات،  42مائده، ( یمحبت اله
  . است

بـت،  یاسـت کـه در دوران غ   یمهمـ  يقسط و عدل در جامعه از محورهـا  يبرقرار
امـام  . شـده اسـت  ک حکومت در نظر گرفتهیل یات تشکیعه از ضروریهان شیتوسط فق

ـ یرا بسط عدالت و حکومـت د  یاسالم و همه احکام شرع یز هدف کلین ینیخم  ین
  ) 228 ص: 3، ج 1386، ینیخم يموسو: ر.ك( کند،یم یمعرف

و حکومت  ياز ستمگر يریار قسط و عدل، جلوگین بر معیقوان يرا اجرایز
رات بـر  یـ حدود و قصـاص و تعز ... یو اجتماع يجائرانه، بسط عدالت فرد

اسـت و راه بـردن   یجامعه، و س یاز فساد و تباه يریجلوگ يزان عدل برایم
زمـان و  ست که با مرور ین ییزهاین عقل و عدل و انصاف چیجامعه به مواز

  )405ص : 21همان، ج (. کهنه شود یاجتماع یخ بشر و زندگیدر طول تار
کند که به حکم عقل و ضـرورت  یان میعدالت ب يان ضرورت اجرایجهت ب امام

قـت،  یسـت و در حق یان احکـام ن یـ و ب ییگـو تنها مسأله، اءیان، هدف بعثت و کار انبیاد
ن و یقـوان  يق اجرایاز طر یالنه اجتماعک نظام عادیفه آنان برقرار کردن ین وظیترمهم

سـپس  . مالزمـه دارد  ید الهیم و عقایان احکام و نشر تعالین مهم با بیاحکام است، که ا
نات و أَنْزَلْنـا معهـم الْکتـاب و    یلَقَد أَرسلْنا رسلَنا بِالْب هین معنا به آین اییامام در جهت تب

علَم اهللاُ مـنْ  ید و منافع للنَّاسِ و لیه بأْس شَدید فیالْقسط و أَنْزَلْنَا الْحدقُوم النَّاس بِیزانَ لیالْم
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کنـد کـه هـدف    یان مـ یاشاره و ب )25د، یحد( زیعز يبِ إِنَّ اهللاَ قَوِینْصرُه و رسلَه بِالْغَی
عادالنـه   یط اجتماعدا کردن مردمان بر اساس روابیب پینظم و ترت یها به طور کلبعثت

، ینیخم يموسو: ر.ك(. گرددیاحکام محقق م يل حکومت و اجراین با تشکیاست و ا
  )70، ص 1388

شود که دستور خداوند در بـاب خمـس در   یادآور مین موضوع را یا ینیخم امام
ـ  يو لـذ  ء فَأَنَّ هللاِ خُمسه و للرَّسـولِ یو اعلَموا أَنَّما غَنمتُم منْ شَ هیآ و  یتـام یو الْ یالْقُرْب

ـ وم الْفُرْقـانِ  یعبدنا  یلِ إِنْ کُنْتُم آمنْتُم بِاهللاِ و ما أَنْزَلْنا علینِ و ابنِ السبیالْمساک ـ ی  یوم الْتَقَ
ـ  هیـ ز در مـورد زکـات در آ  یـ و ن )41انفال، (. ریء قَدیکُلِّ شَ یالْجمعانِ و اهللاُ عل لِ و قُ

لُوا فَسمـ    يرَیاع ـ عـالمِ الْغَ  یاهللاُ عملَکُم و رسولُه و الْمؤْمنُـونَ و سـتُرَدونَ إِل بِ و الشَّـهادةِ  ی
ان یـ اش بفـه یامبر تنهـا وظ یـ ر احکام، پیز سایو ن )105توبه، (. نَبئُکُم بِما کُنْتُم تَعملُونیفَ

ر یـ نظ ییهـا اتیمال یستیهاست و باآن ياجرا ست، بلکه موظف بهیمردم ن ياحکام برا
له عدالت را ین وسین کند و بدیرد و صرف مصالح مسلمیخمس و زکات و خراج را بگ

. کنـد  يریجلـوگ  یات دولـت اسـالم  یل شدن مالیومفین مردم گسترش دهد و از حیب
  )70ـ  71، ص 1388، ینیخم يموسو: ر.ك(

که به عهـده   يه امورید کلیلرسل هستند باعادل از آن جهت که امناء ا يائمه و فقها
ـ  یاحکام الهـ  يرند و در اجرایغمبران است، بر عهده بگیپ موسـوي  : ر.ك( ن باشـند یام

 ياجـرا  يبـرا  یالت حکـومت یاند از نظام و تشکو فقها موظف )72، ص 1388خمینی، 
گونه که نظام عادالنه اسالم و خدمت به مردم استفاده کنند، همان يو برقرار یاحکام اله

ان بـردن باطـل   یـ حـق و از م  يبرقـرار  يو بـرا  یعال يهاهدف يبرا یحضرت عل
دار جـه عهـده  یدر نت )55، ص 1388موسوي خمینـی،  : ر.ك(. دیدار حکومت گردعهده

انجـام   يبـرا  يالهیست و حکومت تنهـا وسـ  یحد ذاته شأن و مقام ن یشدن حکومت ف
، 1388موسوي خمینی، : ر.ك(. اسالم است نظام عادالنه ياحکام و برقرار يفه اجرایوظ

  )54ص 
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ـ یإِنَّ اهللاَ  فهیه شریح و شرح مخاطب آیدر توض امام  یأْمرُکُم أَنْ تُؤَدوا األَمانات إِل
ب تُمکَمإِذا ح ها ولا یأَهمعلِ إِنَّ اهللاَ ندوا بِالْعکُمإِنَّ اهللاَ ینَ النَّاسِ أَنْ تَح بِه ظُکُمـم  ععاً یکـانَ س

ه عـدل  یبر پا یستیبا یه هر حاکمین آیان داشتند که با استناد به ایب )58نساء، ( راًیبص
هسـتند کـه زمـام     یکسانبلکه همه ،ستندیه تنها قضات نین آیحکومت کند و مخاطب ا

ف در مسائل حکومت ظهور دارد یه شریکنند و آیامور را در دست داشته و حکومت م
 یستیز بایاز حکومت ن يبه اهل آن برسد و هر امر یهمچون امانت الهد یو حکومت با

، ینـ یخم يموسـو : ر.ك(. قانون اسالم و حکم شرع باشد ين عدالت و بر مبنایبر مواز
  )83ـ  84، ص 1388

ـ  يربنـا ی، زیحفظ امانت و عدالت در حکومت، به عنوان دو قانون مهم اسـالم  ک ی
ن یا ي، بدون اجرایا الهی ي، خواه مادياجامعه چیاست و ه یسالم انسان یجامعه اسالم

منـافع وجـود دارد    شه در اجتماعات، برخوردها و تضادیابد و همییدو اصل، سامان نم
از نابجا و ظلـم و  یض و امتیگونه تبع وفصل شود تا هرد با حکومت عادالنه، حلیکه با

  )432، ص 3، ج 1374، يرازیمکارم ش(. ده شودیستم از جامعه برچ
  وحدت مسلمانان

دانـد،  یات خداونـد مـ  یرا از آ یبستگکه اتحاد و همنیم، عالوه بر ایات قرآن کریآ
ها دعوت یافکندر برابر تفرقه ینید یجاد وحدت و انسجام همبستگیا يمسلمانان را برا

جنـگ و جهـاد    يهـا در صـحنه  ،از کارکرد مهم اتحاد )108ـ   103آل عمران، (. کندیم
 يز از تفرقه را در جهاد، جنگ با مشرکان ضـرور ید اتحاد مؤمنان و پرهاست که خداون

  )46و  45انفال، (. دانسته است
انـد و همـواره   ان مسـلمانان بـوده  یو وحدت م یبستگخ محور همیدر طول تار ائمه

ص : 74، ج ق1430، یمجلس(. انددعوت کرده یافکناز تفرقه يمردم را به اتحاد و دور
ن وحـدت امـت   یان مسـلمانان، تـأم  یدانستن وحدت م يبا ضرور ینیامام خم )146

تـوان  یق مین طرید داشتند که تنها از ایل حکومت دانستند و تأکیاسالم را درگرو تشک
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ها آزاد کرد، نشانده آندست يهاوطن اسالم را از تصرف و نفوذ استعمارگران و دولت
ظالم  يهاابتدا حکومت یستیبامسلمان  يهاملت يرا به منظور تحقق وحدت و آزادیز

گزار مردم را و خدمت ینشانده را سرنگون کرد و سپس حکومت عادالنه اسالمو دست
  )37و  36، ص 1388، ینیخم يموسو(. به وجود آورد

قُلْ إِنَّما أَعظُکُـم بِواحـدةٍ أَنْ    هیبا اشاره به موعظه خداوند متعال در آ ینیامام خم
ـ  یثُم تَتَفَکَّرُوا ما بِصاحبِکُم منْ جِنَّۀٍ إِنْ هو إِال نَذ يو فُراد ینتَقُوموا هللاِ مثْ ب ـ نَ یرٌ لَکُـم  يدی

ـ فهماند کـه با ین موعظه به ما میکند که ایان میب )46سبأ، ( ؛دیعذابٍ شَد د وحـدت  ی
ته و دسـته دسـ   یامیک قید که در یدیاگر د. ز باشدیچکیم و وجهه ما یکلمه داشته باش

ه درصـدد دعـوت بـه وحـدت     یآ. ستید خدا در کار نیحزب حزب و جبهه شد، بدان
ز در همـان  یـ ام هللا شـد، همـه چ  یام اگر قیده و وحدت عمل است، قیکلمه، وحدت عق

  )511 ـ 512 ص: 5، ج 1386، ینیخم يموسو: ر.ك(. شودیت متمرکز میالوه
  عزت مسلمانان

ن بـه عـزت خواهنـد    یزمان جامعه مـؤمن بنا شد هم یت الهیوالو هر جا حکومت  
ن یـ خواستند که عزت خود را حفظ کنند و این کشور میاز مسئول ینیامام خم. دیرس

دانستند و اعتقاد داشتند که تنهـا در  یجاد وحدت و عمل به قرآن میگرو ا را در یبزرگ
خْرِجنَّ األَعزُّ منْها األَذَلَّ و یلَنَۀِ یالْمد یقُولُونَ لَئنْ رجعنا إِلَی هین صورت است که مثابه آیا

ز یـ ن، عزیمـؤمن  )8منـافقون،  ( علَمونینَ ال ینَ و لکنَّ الْمنافقیهللاِ الْعزَّةُ و لرَسوله و للْمؤْمن
  )35ص : 2، ج 1386، ینیخم يموسو: ر.ك(. هستند

اعـم   یشؤون زندگدهد که عزت خود را در همه یبه همه مسلمانان هشدار م یاتیآ
قرار دهند  يو مانند آن را در ذات پاك خداوند یاسیو س یو فرهنگ ياز شؤون اقتصاد

  )170ص : 4، ج 1374، يرازیمکارم ش(. ها استکه سرچشمه همه عزت
ت در راه یـ دن بـه عـزت، خلـوص ن   یبه مردم در رس یبخشنانیدر جهت اطم امام

 يموسـو : ر.ك(. دانسـت یم يم را ضرورعت اسالم به منظور اسالم و احکام اسالیشر
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که در عزت و اقتدار  يگریاز منظر امام از جمله عوامل د )268ص: 3، ج1386، ینیخم
 )375ص : 8، ج 1386موسـوي خمینـی،   : ر.ك( مسلمانان نقـش دارد وحـدت کلمـه،   

 )112ص : 12، ج 1386موسـوي خمینـی،   ( توجـه بـه اسـالم،    )همـان ( مـان، یقدرت ا
  . است )77ص: 12، ج1386موسوي خمینی، : ر.ك( ییخودکفا

و اعتَصموا : دیبزرگ گردن نه يفرمان خدا کنند که بهیان میب گر امامید يدر جا
ـ   یعاً و ال تَفَرَّقُوا و اذْکُرُوا نعمت اهللاِ علَیبِحبلِ اهللاِ جم ب فَـأَلَّف ـداءأَع إِذْ کُنْتُم یکُم  نَ قُلُـوبِکُم

حبلفَأَصع کُنْتُم إِخْواناً و هتمعبِن یتُم  کنْها کَذلم نَ النَّارِ فَأَنْقَذَکُمفْرَةٍ مـ یشَفا ح یب  نُ اهللاُ لَکُـم
   )103آل عمران، (. وناته لَعلَّکُم تَهتَدیآ

الشـأن خـود و   میخـود و رسـول عظـ    يعزت را بـرا  یکه خداوند تعال چرا
شـما را تحـت    یجابرانـه کـه هسـت    يهابه حکومتن قرار داده است یمؤمن
ن یـ د و ممالک خـود را از دسـت ا  یاند بشورار دشمنان اسالم قرار دادهیاخت

  )145ص ،12، ج1386، ینیخم يوسو(م. دیه روز نجات دهین سیخائن
  تیامن

مومنـان   يبـرا  یحتمـ  یو فرجام )26انفال، ( خداوند ياز سو یت را نعمتیقرآن امن
ا به سـبب  ی)55بقره، ( امتحان يبرا يالهیت را وسیو نبودن امن )55نور، ( داندیصالح م

  ) 112حل، ن(. کندیم یخدا معرف يهاکفران نعمت
ـ پ. جهاد است ت، امرین امنیتأم ياز ابزارها بـا آن همـه رنـج و زحمـات      امبری

امـام  . کـاران دسـت برنداشـت   فرسا تا آخر عمر در راه هـدف از جهـاد بـا سـتم    طاقت
ا حـدود و قصـاص در جهـت    یات یل دیاز قب یاحکام يمعتقد است که اجرا ینیخم

ـ امن ين احکام بدون برقراریاجرا شود و ا ید با نظر حاکم اسالمیت بایامن يبرقرار ت ی
 یالت حکومتیک تشکی ين احکام بدون برقراریاجرا شود و ا ید با نظر حاکم اسالمیبا

، ینـ یخم يموسـو : ر.ك(. کنـد می دایه نظم پن امور جامعیا يابد و با اجراییتحقق نم
   )69، ص 1388
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ـ   : دیفرمایم» خمس«خداوند متعال در باب  ء فَـأَنَّ هللاِ  یو اعلَموا أَنَّما غَنمـتُم مـنْ شَ
ذل ولِ ولرَّسل و هسالْ یالْقُرْب يخُم ساک یتامیوالْم بیونِ الساب نْینِ وآم لِ إِنْ کُنْتُم  بِـاهللاِ و تُم

 )41انفال، (. ریء قَدیکُلِّ شَ یالْجمعانِ و اهللاُ عل یوم الْتَقَیوم الْفُرْقانِ یعبدنا  یما أَنْزَلْنا عل
ـ ان ایب ينه فقط برا قت رسول اکرمیدر حق هـا  آن ياجـرا  ين احکـام، بلکـه بـرا   ی

م نشر دهد، مأمور است که اجـرا  ان مردیها را در منید ایهمان طور که با. موظف است
ن کنـد،  یرد و صرف مصالح مسلمیر خمس و زکات و خراج را بگینظ ییهااتیمال. کند

حدود و حفظ مرز و اسـتقالل   يها و افراد مردم گسترش دهد، اجران ملتیعدالت را ب
 يموسـو : ر.ك(. دیل نمایم و فیرا ح یات دولت اسالمیمال یکشور کند و نگذارد کس

  )71، ص 1388، ینیخم
  یاست خارجیس

: در چهار بخش قابل طرح و ارائه است که عبارتند از ینظام اسالم یاست خارجیس
رموحـد و  یغهـاي  ، رابطه با ملتيدیتوح يهامسلمان، رابطه با ملت يهارابطه با ملت
 يدر ارتباط با کشورها )7، ص 1387، یآمل يجواد: ر.ك(. ياستعمار يهارابطه با نظام

ـ نه، با تأکین زمیجاد روابط حسنه در ایبه جهت ا امبریمان، پمسل إِنَّمـا   هیـ د بـر آ ی
وا بحلةٌ فَأَصنُونَ إِخْوؤْمیالْمـون ینَ أَخَومتُرْح لَّکُماتَّقُوا اهللاَ لَع و کُم )  ،اصـل  ) 10حجـرات

داونـد در  ، خيدیـ در رابطه با جوامع توح. ت کردندیرا در جامعه تثب ياخوت و برادر
ـ یه بر مشترکات و اصـول د یبر تک ی، دستور مبنيات متعددیآ ـ را تأک ین آل ( د کردنـد ی

ـ آممسـالمت  یخواسـتار زنـدگ   یو به طور کل نظام اسالم) 64عمران،  ز مسـلمانان بـا   ی
  است. یاله يایروان انبیپ

ک از یچ یرو هیپ را که اصالً ير افرادیت رابطه مسلمانان و سایفیم کیسپس قرآن کر
 یقاتلُوکُم فینَ لَم ینْهاکُم اهللاُ عنِ الَّذیال : ندینماین میین گونه تبیستند را این یمکاتب اله

یالد لَم ینِ ونْ دم وکُمـ   یخْرِج  نیحـب الْمقْسـط  یهِم إِنَّ اهللاَ یارِکُم أَنْ تَبـرُّوهم و تُقْسـطُوا إِلَ
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 يبا مسلمانان ندارند، اگر از سو يکه کار یو کافرانن یاز نظر قرآن، مشرک )8ممتحنه، (
. ن کار محبوب خداوند استیست، بلکه این رد، نه تنها بدیمسلمانان مورد لطف قرار بگ

ن سخن یا. به شما ستم نکردند ید، اگر گروهیر نباشیپذخواهد ستمیدر واقع خداوند م
و إِنْ أَحـد مـنَ   : دار اسـت برخور یت اسالمیاز آن است که کافر از امن یخداوند حاک

سـمع کَـالم اهللاِ ثُـم أَبلغْـه مأْمنَـه ذلـک بِـأَنَّهم قَـوم ال         ی ینَ استَجارك فَأَجِرْه حتَّیالْمشْرِک
  )6توبه، (. علَمونی

ن تـالش و  یه اسـالم و مسـلم  یکه عل يز با کافریآممسالمت یدگاه اسالم زندگیاز د
هـا گـروه   آن. ز کـرد ید سـت یـ هـا فقـط با  سـت، بلکـه بـا آن   ید، ممکـن ن کنـ یکوشش م
ـ فرمایگذارد و مـ ین کافر و مستکبر، فرق میقرآن ب. کفار صرفاًنه  اند،مستکبران بـا  : دی

ـ توانیکه با شما نبرد نداشته باشد، م يکافر ـ     ید زنـدگ ی بـا   یعادالنـه داشـته باشـد؛ ول
ـ  ی«ات ین آیهرحال از ابه. دیکن ین زندگین چنید ایتوانیمستکبران نم و  یک اصـل کل

همـه   يشـود کـه بـرا   یرمسلمانان استفاده میرابطه مسلمانان با غ یدر چگونگ »یاساس
کـه   يو هر کشور هاند در برابر هر گروکه مسلمانان موظفنیها ثابت است و آن ازمان

ـ ام کننـد،  ین قیها داشته باشند و بر ضد اسالم و مسلمموضع خصمانه با آن ا دشـمنان  ی
  )32ص : 24، ج 1374، يرازیمکارم ش(. ستدیسرسختانه با ،دهند ياریاسالم را 

  اصالحات. 2
د و قالـب مباحـث   یله اجتهاد و تقلأدانش اصول، مسة انجام اصالحات در سه حوز

 است. یبه فقه حکومت یابیدست يها، از ضرورتیفقه

انـش اصـول، چـون    د: ضرورت تدوین قواعد فقه حکومتی در اصول فقـه . الف
کـرد فقـه   يد و اصالح منطبق با رویفقاهت است، قابل تجد يبرا يگاه ابزاریجا يدارا

 از. ص علم اصول، خلط شدن آن با کـالم و فلسـفه اسـت   یاز نقا یکی. است یحکومت
 يق سـاخته؛ از سـو  حقـ م افتـه و آن را یدر آن رسـوخ   یفلسف يهارو، مناهج بحثنیا
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ـ از ابزار بودن خـارج گرد  گر، بسان کالم و فلسفه،ید . ت شـده اسـت  یـ ده و خـود غا ی
    )16و  15، ص ق1417ن، یشمس الد(

مسبوق به قواعد و اصول  یفقه حکومت: کنندینه اظهار مین زمیز در این یآمل يجواد
. م داشتیهم نخواه یم، فقه حکومتیاست که اگر قواعد مدون نداشته باش یفقه حکومت

قرار دهـد تـا مشـکالت حـل      یار فقه حکومتیرا در اخت تواند پاسخ به سؤاالتیفقه م
ن و عرضه یتدو یدرستبه ید قواعد اصول، قواعد فقه و قواعد فقه حکومتیابتدا با. شود

  )1390، یآمل يجواد(. ن شودییحجت بودن اخذ آرا، تب یشوند تا چگونگ
عت و راه کشـف آن در علـم   یتوجه بـه مقاصـد شـر   : تتوجه به مقاصد شریع. ب

به مشکالت و مسائل  یعیفقه ش ییگوها در عرصه پاسخگر از ضرورتید یکیل، اصو
ـ با: ن معتقـد اسـت  یالدشمس يمهد محمد. د استیجد یمستحدثه زندگ د در نظـام  ی

ن در فقه عام و فقه االمه و فقه مجتمع یع قوانیوه تشریمتفاوت از ش ياوهیعبادات، با ش
را در باب معامالت عام، یف آن ثابت شود؛ زبرخورد کرد؛ مگر خال یالمللنیو روابط ب

د یجا بانیدر ا. وجود ندارد ي، [فقه] خانواده و جامعه، تعبدي، اقتصادیاسیفقه س یعنی
از باب مثال، در مسأله  )22، ص ق1417ن، یشمس الد(. عت مالحظه گرددیمقاصد شر

در موضـوع  ن یت امارات و همچنیبودن آن در اعتبار و حج یا نوعیبودن ظن  یشخص
از  یشـود، بخشـ  یص آن قائم به فـرد مـ  یکه تشخنیمند نبودن ظواهر، به علت اضابطه

عت مـالك قـرار   ید، مقاصد شرین موارد بایدر ا. شودیم یبدان منته یفقه يهااختالف
 رد.یگ

محـور) و  کرد اجتهادي و روش تفقه (اجتهاد مـدنی ضرورت تحول در روي. ج
: نگـر) حت بر مبناي سیره عقال (اجتهاد مصـلحت ضرورت احیاي عنصر عقل و مصل

شـود، از چنـد جنبـه بـا مسـأله فقـه       یه اطالق میوه و کار فقیاجتهاد و فقاهت که به ش
 )149، ص 1، يزیمهر: ر.ك(. شودیر میدرگ یحکومت

ـ یامـام خم : مجتهد يالزم برا يها* علوم و دانش اجتهـاد مصـطلح در حـوزه     ین
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  د: دانینم یت جامعه کافیریمد يرا برا یخاص فقه ينات به معیز اعلمیاجتماع و ن
 یمهم، شناخت درست حکومت و جامعه است که بر اساس آن نظام اسـالم 

. است يه و علم ضروریکند و وحدت رو يزیربتواند به نفع مسلمانان برنامه
ـ بلکـه   باشدنمی یها کافجاست که اجتهاد مصطلح در حوزهنیهم  ک فـرد ی
نتواند مصـلحت جامعـه را    یها هم باشد، ولوم معهود حوزه، اعلم در علاگر

ـ فاقـد ب  یاسـ یو س ینـه اجتمـاع  ی، در زمیطور کلو به... ص دهدیتشخ نش ی
مجتهـد   ین فـرد در مسـائل حکـومت   یباشد، ا يریگمیح و قدرت تصمیصح

 )51ص : 21انقالب، ج  يهاهیآ يافزارهانرم(. »ستین

. باشـد یت مـ یـ شود اعلمیمجتهد ذکر م ياکه بر یطیاز شرا یکی: ط مجتهدی* شرا
اد قوه یت با ازدیک نگاه، اعلمیدر «. ن دو نگاه، متفاوت خواهد بودیت با ایر اعلمیتفس

، يلنگـرود  يمرتضـو ( ؛»شـود یمحقق م یتر احکام فقهشیا دانستن بیو ملکه استنباط 
ـ اعلم ،گـر یاما در نگاه د) 363ـ   359، صصق1412 اعلـم در  «: فراتـر دارد  ییت معنـا ی

 ی، شـناخت مصـالح و مفاسـد اجتمـاع    یجمع یزندگ يهاتیاحکام، موضوعات، واقع
ران، یا یاسالم يجمهور یقانون اساس يبازنگر يصورت مشروح مذاکرات شورا(. »و...
 )663، 656، 646صص: 2ج 

موضـوعات و   یدگیچیو پ یگسترش دامنۀ مباحث فقه: ییا شورای ی* اجتهاد جمع
نظر . ردیصورت پذ یو گروه یصورت جمع کند که اجتهاد بهیم جابیا یمسائل زندگ

د توجـه تـام بـه    یـ در دوران ما با«: باره جالب توجه استنیا در ینیخم ید مصطفیشه
د داد تا یفراوان با يرا بها یفقه يتبادل نظر و مشارکت در آرا. داشت.. یمشارکت علم

ـ ابر . نشوند.. یمردم گرفتار اختالف و مفاسد واقع هـان  یفق يت فتـوا یـ ن اسـاس، حج ی
م ینیبیاز تبادل نظر، م ين عدم مشارکت و دوریبه سبب هم. معاصر دچار اشکال است

سـید  (. »دارنـد  يش چقـدر تبـدل رأ  یخـو  یعلمـ  یاز فقها در طول زنـدگان  یکه برخ
 )524ص : 2، ج 1379، ینیخممصطفی 
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در معـارف  ضرورت جریان یافتن اجتهـاد در همـه ابعـاد حکومـت دینـی (     . د
ت نظـام بـه آن   یت حکومت کـه اسـالم  ین مسئولیترمهم: اعتقادي، اخالقی و تکلیفی)

و  یجامعـۀ اسـالم   يو رفتـار  ی، اخالقياعتقاد يارتقا يبرا يسازنهیابد، زمییتحقق م
ن در یـ ت دیـ قـت، وال یه در حقیـ ت فقیـ در نگاه ما، وال. است یت مطالبات عمومیهدا
شود؛ نه یر میط تدبیالشراق مجتهد جامعیکه از طر ش بر شؤون جامعه استیت خویکل

 يجار یآن شناخته و در مناسبات اجتماع یه فقهین را صرفاً از زاویکه د یهیت فقیوال
  . سازد

اس عـام آن  ین در مقیفه حکومت، توسعه دیرفت که وظیتوان پذیگر، نمیر دیبه تعب
از  یصـرفاً نـاظر بـه بخشـ     باشـد کـه  » أخـص  يفقه به معنـا «باشد، اما ابزار تحقق آن 

ـ از ایـ نشیافت که پیتوان دریجا منیاز ا. ن استید يهاجنبه ـ ان یـ ن نگـاه، جر ی افتن ی
شده  ادین هدف یگر، تأمید ياز سو. است یفیو تکل ی، اخالقياجتهاد در معارف اعتقاد

ـ ید يهـا هـا بـا آمـوزه   ن و برنامـه یتـک قـوان  به آن است که افزون بر مطابقت تـک  ، ین
ن یها در خدمت تأمها و برنامهاستیس یبیت ترکیثیها و ح، ساختاریکل يهايریگجهت

مـورد نظـر    يهـا در شـناخت مصـلحت  . باشد ین مصالح اجتماعیو تأم یمقاصد شرع
ـ  ی، بررسـ يو رفتـار  ی، ارزشیفی، اعم از توصینید يهااسالم، تمام گزاره  از. شـود یم

گـاه  ینـژاد، پا  ییبـا یز(. میاخالق هـم هسـت   ازمند اجتهاد در حوزه اعتقادات ویرو، ننیا
 )يااهللا خامنه تیدفتر حفظ و نشر آثار حضرت آ یرساناطالع

ره آن یـ د و دای، بر تقلیباور به فقه حکومت: )یبه قانون يدید (تبدل وجهه تقلیتقل. ه
عنوان قانون در جامعه اجرا د و بهیبه صحنه عمل درآ ین فقهیرا اگر چنیگذارد؛ زیاثر م

 يد صدر برایشه. انجامدیتعارض م ینوعمتعدد، به يدهایز تقلیود، در صورت تجوش
ـ او معتقد است کـه در ا . دهدیارائه م ياوهی، شین تعارضیحل چن عت ی، شـر هنـ ین زمی

 ين جمهـور یشـود و قـوان  یقانون از آن اخذ م یعنیاست؛  يگذارمصدر قانون یاسالم
ثابـت کـه از    یوه کـه اوالً احکـام شـرع   ین شیاگردد، با یم میبر اساس آن تنظ یاسالم
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ش یکه ب یاً، در هر حکمیوضوح مطلق برخوردار است، جزء ثابت قانون خواهد بود؛ ثان
ـ ا. نـد یاز آن اجتهادهـا را برگز  یکـ یتوانـد  یاز چند اجتهاد وجود دارد، قوه مقننه م ن ی

 يک از فتواها بـرا یار هر یز اختین سخن، تجویا. نام دارد» بدائل متعدده«بخش، حوزه 
 )18، ص ق1429صدر، (. حکومت است

 ینش حکـومت یـ در ب: یگر احکام فقهیبر د یتقدم حفظ حکومت و مصالح اسالم. و
از اوجب  یافته، حفظ نظام اسالمی تبلور ینیامثال امام خم یبه فقه، که در تفکرات فقه

 یو شـرع  یقلـ از اهم واجبات ع. ..یماسال يمسأله حفظ نظام جمهور«. واجبات است
است کـه احتمـال خلـل در آن،     يکند و از اموریز به آن مزاحمت نمیچ چیاست که ه
بـه   ینیامام خم يفتوا )89ص : 19انقالب، ج  يهاهیآ يافزارهانرم(. »است عقالً منجز
ز متأثر ین یلیران در طول هشت سال جنگ تحمیا یاسالم يجانبه از جمهور دفاع همه

 است. ین نگاه حکومتیاز هم

 يهاگر از گسترهید یکی: یکرد حکومتيفقه در رو یگاه برتر مباحث اجتماعیجا. ز
همچنان که اهل «. است ی، حذف و اضافه مباحث اجتماعیو حکومت يبرخورد فقه فرد

کـه مربـوط بـه اداره     یاز مبـاحث  ياریعه، بسـ یشـ  یان کتب فقهـ یفن اطالع دارند، در م
ل هم در کتـب  یها، از اوااز آن یبعض. است یخالشان یچند قرن است که جا ،کشورند

مسـائل   یبعض. ن مسأله حکومتیعه، مورد تعرض قرار نگرفته است؛ مثل همیش یفقه
ج کنـار  یعه، بـه تـدر  یشـ  یاسـتدالل  یمثل مسأله جهاد، چند قرن است که از کتب فقهـ 

لت هـم  ع. ، مورد توجه قرار نگرفته استیاستدالل یشده و در اغلب کتب فقه گذاشته
ن یـ هـا، ا آن يبـرا . اندنکرده يا قصوریر ین مورد تقصیعه، در ایش يفقها. معلوم است

انقالب،  يهاهیآ يافزارهانرم(. »عه، حکومت نداشته استیش. مسائل مطرح نبوده است
هـان بـه حکومـت    یکه فق ییهال، در دورهین دلیبه هم )89، ص يان مقام معظم رهبریب

اند، با ک ساختهیهان نزدیها خود را به فقتر، حکومتر درستیبا به تعیاند ک شدهینزد
توان در یآن را م يهام که نمونهیشویمواجه م یاسیاقبال گسترده فقها به مباحث فقه س
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 ران مشاهده کرد.یا یاسالم يت جمهوریه و عصر حاکمیه، قاجاریت صفویدوره حاکم

در : یقواعـد فقهـ   یده از برخـ وه استنباط و گسترش قلمرو اسـتفا یتفاوت در ش. ح
ک فرد مسـلمان  یفراتر از رابطه » لیسب ینف«ه مثالً از قاعده یبه فقه، فق ینگرش حکومت

ـ نمایک فرد کافر استنباط مـ یبا  بـا   ید و آن را بـه رابطـه در سـطح حکومـت اسـالم     ی
از وه استنباط احکام یش. کندیدهد و درباره آن اظهارنظر میگانه ارتقا میب يهاحکومت

 ن دو نگاه به فقه باشد.یو بروز ا یتجل يبرا ياتواند عرصهیان آن، میو ب یمنابع شرع

فتـاوا   يبا استقرا: یاطی(فتوا به وجوب و حرمت) بر نگاه احت يغلبه نگاه هنجار. ط
پرواضـح  . میار هستیبس يهااطیوع احتی، شاهد کثرت و شيکرد فقه فرديبر اساس رو

جـاد خلـل در   یفراوان در عرصه جامعـه و حکومـت، بـه ا    يهااطیز احتیاست که تجو
ـ نمونه، مسـائل ز  يبرا. دیجامعه خواهد انجام يهااستیها و سيسازمیتصم ر تحـت  ی

م و یت؛ تعلـ یمواد مخدر؛ کنترل جمع: رندیگیمتفاوت م يهادگاه، پاسخین دو دیر ایتأث
ها در نهی؛ و کشف دفهان بردن جنگلیست؛ کندن درختان و از بیط زیت؛ حفظ محیترب

  . یملک شخص
صورت، نین امور محکوم به جواز باشند که در ایانه، ممکن است ایدر نگاه فردگرا

ممکن است حرام  یکرد حکومتيم بود؛ اما با رویآثار سوء آن بر جامعه را شاهد خواه
سـطح   ن امـور در یه با تأمل در جوانب، ابعاد و آثار جواز ایکه فق ا واجب باشند؛ چرای

 ن امور را دارد.یمنع ا ين مصالح جامعه، اقتضایکالن جامعه، متقاعد خواهد شد که تأم

در  یتراشو مسأله يسازمسأله: تمرکز بر فروع يجا، بهيتمرکز بر مسائل ضروري. 
نان با نگرش یگر، ایر دیبه تعب. است يظهور تفکر فقه فرد يهاگر از عرصهید یکیفقه 

کشـانده و   يزیگرنان را به واقعی، ايزیگراجتماع. اندروع نپرداختهع فی، به تفریاجتماع
ق دربـاره مسـائل موهـوم شـده اسـت؛      یو تحق یکرد به مسائل فرضين امر سبب رویا

وجـود  . ، نکـاح عبـد و امـاء و..   یر دادن، ارث خنثیکه در مسائل ش ياریبس يهافرض
 )172، ص 1370، يزدی: ر.ك(. دارد
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ـ ن به مسائل مـورد  ییگود پاسخیه، بایفق ي، دغدغه جدیمتکرد حکوياما در رو از ی
ـ ا از. ه جامعـه باشـد  یـ جامعه و متناسب با زمان و مکان و مصـالح متعال  ه بـا  یـ رو، فقنی

، یاسیجامعه در سطح کالن س یو اساس یحل مشکالت اصل ی، در پیکرد اجتماعيرو
کرد، آثار خود را ين رویو ااست . و.. یالمللنیو مسائل ب ی، فرهنگي، اقتصادیاجتماع

 در فتاوا نشان خواهد داد.

 يهـا يبندمیتر تقسشیب: یابواب فقه يبندبر دسته یکرد فقه حکومتير رویتأث. ك
کننده هیاند و حداکثر، توجصورت گرفته يحسب نگرش فرد ، بریموجود در کتب فقه

حسب نگرش  نه برین زمیدر ا یرو، ضرورت دارد که تحولنیا از. باشندیم یاسیفقه س
  جاد شود.یا یفقه حکومت

 يریگجهینت

و  یرسالت اصل یدر جوامع اسالم یل مسأله رشد و تحول فقه حکومتین و تحلییتب
م و یقـرآن کـر   یات نـوران یاز آ يمندن پژوهش بود که تالش شد با بهرهیدغدغه مهم ا

وع تا حـد امکـان و   موض يایزوا ،ینیامام خم يهاشهین و اندیسخنان گهربار معصوم
ز یمتما یاصطالح ین نوشتار، روشن شد که فقه حکومتیدر ا. وسع نوشتار روشن شود

نگـر و  کـل  ی، نگرشـ یکه فقه حکومت است؛ چرا. و.. یو سنت ي، فقه فردیاسیاز فقه س
که  يارو گسترهنیا از. ن و ناظر بر تمام ابواب فقه استیاز د يدگاه حداکثریبر د یمبتن

امـروزه  . شودیرد، همه شؤون اجتماع را شامل میگیمورد بحث قرار م یومتدر فقه حک
ت یبر وال یمبتن یه نظام فقهیران که بر پایا یاسالم يجمهور یو حت یاسالم يکشورها

د است که بـا  یام. عه، دارندیدر فقه ش یکرد حکومتياز به رویه شکل گرفته است، نیفق
برداشـته   یاسـالم  يعه و نظام جمهوریفقه ش ییایدر جهت پو ین مباحث، گامیطرح ا

 م.یباش
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  دگاه یکارگزاران از د یاخالقهاي بیآس   
  ینیحضرت امام خم

   36یمحمد صادق طالب
   37يمهنازالسادات موسو

 یهنگـام  يسـت، زمامـدار  یارزش ن يخـود دارا يخـود حکومت به چکیده:
، ين جهـاد معنـو  یتـر بـزرگ . باشـد  یر اهداف الهیکه در مس ارزشمند است

. ن خدمت فقط به خاطر خدا باشدیکه ایخدمت به خلق است البته درصورت
متخلق به اخالق است که  يبزرگ و مرد يشمندیاند ینیحضرت امام خم
رش و احتـرام بـه   ین پـذ یتالش نموده تا در ع یاسالم يهابا توجه به آموزه

 يسـو بـه  یواالتر بـردارد و راهـ   یجهت کنترل قدرت، قدم یساختار حقوق
ق آن، هم زمامداران راه سعادت ید تا از طریکارگزاران بازگشا یتکامل درون

ده یو سوءاســتفاده از قــدرت خشــک یطلبــشــه قــدرتیرکننــد و هــم یطــ
نـد بلکـه تـالش    یبینم ياز زمامدار یپوششان راه نجات را در چشمیشود.ا

ـ بـر پره  يدی، تاکیو اخالق یتینکات ترب انیکند تا با بیم هـاي  بیز از آسـ ی
                                                   

 talebi@meybod.ac.ir زدـ ی بدیا دانشگاه میار گروه جغرافیاستاد .36
 zhara8053@YAHOO.COM بدیم یمدرس دانشکده علوم قران،خ اسالمیتار يکترد يدانشجو .37

mailto:talebi@meybod.ac.ir
mailto:zhara8053@YAHOO.COM
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کـارگزاران از نگـاه    یاخالقـ هـاي  بین مقاله، آسـ یدر ا. داشته باشد یاخالق
  رد.یگیقرار م یمورد بررس ینیحضرت امام خم

 ، کارگزاران.یاخالقهاي بی، آسینیحکومت د ،ینیامام خمها: کلید واژه

  مقدمه

وه یو افعـال و شـ   یاز اخالق است کـه صـفات نفسـان    یاخالق کارگزاران آن بخش
هدف، . کندیم یقدرت است بررس ينکه دارایث ایمتصف شدن به صفات فرد را از ح

هـاي  ده و زدودن اخـالق یپسـند  يهابه خصلت يو ادار یاسیآراستن نفس مقامات س
 ).25: 1380کشور، يزیرت و برنامهیریناپسند است(سازمان مد

ت و حکومت، اهداف یحاکم يجهان بر اساس نوع و محتوا گوناگون يهاحکومت
 يویو دن يشتر بعد مادیها بک دسته از حکومت. یکنندیرا دنبال م یگوناگون و مختلف

 ين و مقـررات بـرا  ین نـوع حکومـت از قـوان   یدر ا. اندداده خود قرار یرا اهداف اصل
در . شودین استفاده مکنندگاحکومت يش مادیقدرت، رفاه و آسا يهاهیمحکم کردن پا

ک یـ ن است که حکومت و قدرت، یاگرا، نظام دین نوع حکومت سکوالر و دنیمقابل ا
 يو اخـرو  يویـ خدمت به خلق خدا و رساندن بشر به سـعادت و کمـال دن   يابزار برا

با کارگزار  يتفاوت جوهر ینین رو کارگزار نظام دیبد. )76: 1364،یآمل ياست(جواد
به  یستیکه دارد با یبا توجه به اهداف عال ینیکارگزار در نظام د د وها دارگر نظامیدر د

ـ ن يدریکو آراسته باشـد(ح یات نیات و خلقیخصوص  یپـس از بررسـ  . )87: 1386ک،ی
ـ به اهم ینیردیو غ ینید يهااهداف کارگزاران در نظام ت اخـالق زمامـداران پرداختـه    ی
بسـا  را چـه یست زیو کارساز ن یکاف ییتنهابه یقانون يهاتیخواهد شد چراکه محدود

 خودگردند و عمالً ینفسان ير هواهاین شده، اسیتع یحاکمان فاسد در چارچوب حقوق

 ییهان سبب دانشمندان و اهل خرد راهیح قرار دهند بدیر ناصحیاعمال قدرت را در مس
 دیان باین می) که در ا67: 1389،یجهت کنترل قدرت کارگزاران ارائه دادند(قدردان ملک



  321 (ره)ینیدگاه حضرت امام خمیکارگزاران از د یاخالقهاي بیآس  

 يهابزرگ و متخلق به اخالق نام برد که با توجه به آموزه يشمندیاند ینیاز امام خم
جهت کنترل  یرش و احترام بر قواعد و ساختار حقوقین پذیتالش کرد تا در ع یاسالم

د تا از یزمامداران بازگشا یتکامل درون يسوبه یبس فراتر بردارد و راه یقدرت، قدم
کمـال   سعادت و يسوکنند و هم جامعه را به یاه سعادت طق آن، هم زمامداران ریطر
شـه امـام   یدر اند یاخالق کارگزاران نظـام اسـالم   ین مقاله به بررسیدر ا. ت کنندیهدا
ـ  يهـا بیشود و چنـد مـورد از آسـ   یپرداخته م ینیخم کـارگزاران در نظـام    یاخالق

 يگذار جمهـور انیو بن ریرهبر کب ینیامام خم يهاشهیران در اندیا ینید يساالرمردم
  .ران پرداخته خواهد شدیا یاسالم

  ان مسألهیب

دوام و ثبات خود به مسئله کارگزاران  يبرا یل تاکنون همگیها از بدو تشکحکومت
 يهـا نظام ییکارا از عوامل مهم در ثبات و یکیاند نموده یران صالح توجه خاصیو مد

  ک نظام است.یران یدکارگزاران و م يت و کارآمدیمسئله صالح یاسیس
ت از خلق یک آراسته باشند و رفتار آنان حکاید به اخالق نیبا یمسئوالن نظام اسالم

که با آنان در ارتباط  یک در مقابل با مردم و کسانیبرخورد ن. ها داشته باشندآن ییکوین
ـ نمایفا مـ یا یجامعه نقش مهم يسازباشند در سالمیم  ين جهـاد معنـو  یتـر بـزرگ . دی

انسـان جاودانـه    ين است که بـرا یبه خلق است، خدمت به انسان محروم، و ا خدمت
 يروهایگونه که نن خدمت فقط به خاطر خدا باشد و همانیکه ایالبته درصورت. ماندیم

خـدمت بهتـر جامعـه کسـب      يرا بـرا  یباشند و محاسن ید آراسته به فضائلیمسئول با
ناپسند دور باشند و خود را  يل و رفتارهایرذا ند و برابر آن رفتار کنند الزم است ازینما

ـ نفـس نگرد  ينـد تـا گرفتـار هـوا    یراسـته نما یها پاز آن ع یده و حقـوق مـردم را ضـا   ی
بااخالق کـه بـا    يبزرگ و مرد يشمندیاند ینی) و امام خم89: 1374،يند(مطهریننما

عد و ساختار رش و احترام به قواین پذیتالش نموده تا در ع یاسالم يهاتوجه به آموزه
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ـ   يسـو بـه  یبس واالتر بردارد و راه یجهت کنترل قدرت، قدم یحقوق  یتکامـل درون
کارگزاران را از نگاه امام  يهام که شاخصهیق بر آن شدین تحقیرو در انیازا. دیبازگشا

ـ   یها را از منظـر ا ق قرار داده و شاخصهیموردمطالعه و تحق ینیخم  م ویشـان نگـاه کن
ـ از اهم یکارگزاران که در حکومت اسالم يهام که شاخصهینیبب برخـوردار   ییت بـاال ی

 ییهایژگیها و وشود، چه خصلتیاست و اگر نباشد حکومت دچار ضعف و نقص م
  د داشته باشد.یبا

   ینیاخالق کارگزاران از نگاه امام خم

شود که در یارزشمند م یزمان يست؛ زمامداریارزش ن يخود دارايخودحکومت به
  د: یفرمایرد حضرت امام میقرار گ یاهداف اله ریمس

 است یاله وظیفه و تکلیف یک اسالم در يزمامدار و کردن حکومت اساساً
 همـه  بـر  کـه  یوظـایف  از گذشته ،يزمامدار و حکومت مقام در فرد یک که

 عهـده  بـر  نیـز  يدیگـر  سـنگین  تکـالیف  سلسله یک است، واجب مسلمین
 وسیله افراد، یا فرد دست در يزمامدار و حکومت. دهد انجام باید که اوست

 حقـوق  خـود  نفع به بخواهد مقام این از که نیست دیگران بر یبزرگ و فخر
ـ یدارد (امام خم حق ملت افراد از يفرد هر. کند پایمال را یملت ، ج 1375،ین
 )409: ص 5

 يرا بـرا  یباشـند و محاسـن   یلید آراسته به فضـا یمسئول با يروهایگونه که نهمان
ـ نـد و برابـر آن رفتـار کننـد.الزم اسـت از رذا     یدمت بهتر به جامعـه کسـب نما  خ ل و ی

نفـس   يتـا گرفتـار هـوا    ند،یراسته نمایها پناپسند دور باشند و خود را از آن يرفتارها
 ها ستم نکنند و از عهـده انجـام درسـت   به آن. ندیع ننمایده و حقوق مردم را ضاینگرد
و  یاخالق يهایراستگین پیما از ا. ندیاند برآده گرفتهکه به عه ییهاتیف و مسئولیوظا
کـه امـام    یاز نکـات مهمـ   یم و بخشـ یکنـ یر میتعب یاخالق يهابیبه آس یل خلقیرذا
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 يآباد(تاج میینمایاند مطرح مه کردهیبر آن تک یاسالم يگذار نظام جمهورانیبن ینیخم
 ).154: ص 1389و همکاران،

 اختالف

ـ نزاع باعـث هـدر رفـتن ن   و  يریاختالف و درگ . شـود یرو و امکانـات جامعـه مـ   ی
خـود موفـق    يهاها و برنامهدن به آرمانیگاه دررسچیکه دچار تفرقه بشود، ه ياجامعه

چنـگ زده و دچـار    یسمان الهـ یدهد که به ریقرآن به مسلمانان دستور م. نخواهد بود
د و ابهت وتـوان  یتا سست شود ینزاع نکن گریکدی کند که به بایان میو ب. تفرقه نشوند

  ن برود.یشما از ب
؛ »الْخالَف یهدم الرَّأْي«ند: یفرمایالبالغه ماز نهج 215در حکمت  یو حضرت عل

 کند.یمرا نابود  يریگمیتصماختالف، 

اخـتالف اسـت (مکـارم     یو پراکنـدگ  یینـد: سـبب جـدا   یفرمایگر مـ ید یدر سخن
  . )94: 1387،يرازیش

ـ تـوان حـل کـرد و نبا   ین باور است که اختالفات را با تفاهم میبر ا ینیامام خم د ی
ـ  يند (موسوینما يریگف و در برابر هم جبههیگر را تضعیکدیمسئوالن نظام  و  یبفروئ

  ).57: 1393،یطالب
 و دولتمـردان  کـردن  بیـدار  در و یاسـالم  يکشـورها  با روابط کردن بهتر در

ـ ی(امـام خم  شماست با خداوند که کنید اتحاد و وحدت به دعوت ، 1375،ین
  ).427: ص 21ج 

 تـا  دو نـه ] انـد [ »واحده ید« ،یوتعالتبارك يخدا دستور حسب به مسلمین
 هـم  دسـت  دو باز کدست،ی نکهیامثل همه. سواهم من یعل یدواحدة دست،

 بـرود،  طـرف نیا از این است ممکن هم دست دو اینکه يبرا است؛ نفرموده
ـ  واحد دست مثل شانهمه واحد، دست نه،. طرفآن از آن  مسـلم . ماننـد یم
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 داشته باهم وحدت طورآن که باشند طورنیا مسلمین اگر و است يطورنیا
 بـردار  آسـیب  دیگـر  ایـن  باشـند،  واحده ید باشند، کدستی مثل که باشند،
 وارد مـا  بـر  کشـور  و ملـت  خـود  داخـل  آدم، خود داخل از آسیب. نیست

 خودمـان  داخـل  از باشـید،  نداشـته  یترسـ  یچه خارج از. شما بر و شودیم
  ).406: 12، ج 1375، ینیبترسید (امام خم

 دیدیـد،  خودتـان  بـین  اختالف هرکجا. است نفس يهوا از اختالفات منشأ
 انبیا بین اختالف البته. است گرفته سرچشمه نفس يهوا از که باشید مطمئن

ـ و اسـت،  بـوده  همیشه کفر و اسالم و هاآن مقابل افراد و  از اخـتالف  آن یل
  ).135ـ  134: ص 18، ج 1387،ینیگیرد (امام خمیم سرچشمه عبودیت

 يبـرا  یهرکس باشند، نداشته اختالف شودینم ادارند،یدن به توجه که یکسان
 اعتنـا  دنیا به که هستند یآنهای ندارند، اختالف که یآنهای. خواهدیم خودش
 اخـتالف  بینشان هاآن دارند، توجه بهش را ارزشها که هستند یآنهای ندارند،

 بـاهم  بشـوند،  جمـع  اولیـا  همـه  و بشوند جمع انبیا همه اگر. شودینم واقع
 یـک  در کدخدا تا دو اگر لکن ندارند، اختالف کلمه یک کنند،ینم اختالف

 عالم صد ـ  واقعاً یروحان ـ  باشد عالم دو اگر. کندیم پیدا اختالف باشد ده
 باشد عالم دو اگر اما. باشند داشته اختالف باهم نیست ممکن باشد، یروحان

 یشـک  خـودش،  يبرا کند درست دکان بخواهد که باشد عالم صورت دو یا
 پیـدا  اخـتالف  اسـت  جـور  همـین  هـم  آن باز که يدیگر عالم با که نیست

  ).225ـ  224: ص 20، ج 1375،ینیشود (امام خمیم
 و کوچـک . باشیم داشته دنبای و نداریم اختالف ما است؛ عرب اسالم پیغمبر
 صـف  یک در همه نداریم؛ مؤخر و مقدم نداریم؛ پایین و باال نداریم؛ بزرگ
 باشـد؛  خدا يبرا باید و کنیمیم قیام خدا يبرا و اسالم يبرا همه ما. هستیم
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ـ یندارد (امـام خم  یفضیلت يدیگر بر کس هیچ. دنیا يبرا نه : 1، ج 1375،ین
  )274ص 

 چـه  سر باهم، چرا. هستید هم برادر همه شما. تنیس صحیح این من نظر به
 است، همه دشمن آنکه بدهیم، هم به دست باید همه ما داریم؟ اختالف باهم

 آسوده او بکنیم، اختالف باهم خودمان که باشد بنا ما اگر. ببریم بین از را او
 یک هم این. شودیم خودمان صرف ما يقوا] و[ نشیندیم خودش يجا سر

 اخـتالف  مـردم  طبقات همین بین که اندداشته همیشه هاآن که است ینیرنگ
 ایـن  بـین  کـذا؛  حزب آن کذا، حزب آن کنند، درست حزب تا دو. بیندازند

ـ یبکننـد (امـام خم   فلـج  را مـردم  و بیندازنـد  اختالف حزب تا دو ، 1375،ین
 ).498ص  :3ج

  یچاپلوس
 ياز آفتهـا  یکـ یت، یـ کسـب موفق  يگران بـرا یجا درباره د یف بیو تعر یچاپلوس

رخواه بوده یکه خ ییروهایکه طالب قدرت و مقام هستند از ن يرا افرادیز. قدرت است
. شوندمی کنند تا به دنبال راه حل باشند ناراحتیق را آنگونه که هستند مطرح میو حقا

هـا  شود که افراد چاپلوس و چرب زبان، دور افراد را گرفته و در نـزد آن ین باعث میا
  ).156: ص 1389و همکاران، يآبادابند (تاجینزلت بقرب و م

 از کمتر و یچاپلوس استحقاق، از بیش ند: تعریفیفرمامی ن بارهیدر ا یحضرت عل
  . )347: ص 1395،ياست (انصار حسد یا و سخن در یناتوان از استحقاق،

 و دغلباز چاپلوسان از باید ـ  جمهور رئیس بویژه ـ   اندرکاراندست همه )1
 که دارسابقه اشخاص از را خود مشاوران و باشند حذر بر گرحیله بازان نزبا

 و منحرفان که بسا. کنند انتخاب است، بوده مشهود انقالب از قبل تعهدشان
 و اسـالم  به ما دست با و بزنند جا تقوا به آراسته يظاهر با را خود منافقان،
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  ) 370: ص 19، ج 1375،ینیزنند (امام خم صدمه یاسالم کشور
 ینمـای اسـالم  وسالوسـی   واسـطه  به انقالب و نهضت مدت طول در من )2

 از فهمیـدم  بعـد  کـه  ام،نمـوده  يتمجیـد  و کـرده  آنان از يذکر افراد یبعض
 يجمهور به را خود که بود یحال در تمجیدها آن. امشده اغفال آنان يدغلباز
. شود استفاده سوء لمسائ آن از نباید و نمایاندند،یم وفادار و متعهد یاسالم

ـ  حـال  کس هر در میزان و ـ یاسـت (امـام خم   او یفعل ، ص 21، ج 1375،ین
452.( 

 قدرت برابر در را خود ستمکاران، با سازش و یچاپلوس و یزبان چرب با )3
 بـه  خـدا  کـه  است یدستورهای اینها تمام. گردانیدیم ایمن حاکم ستمکاران

 غفلت هاآن از شما و داده شتن،بازدا و کردن ینه را همدیگر یا ،ینه صورت
 و منزلت زیرا است؛ ترسهمگین مردم همه مصایب از شما مصیبت. ورزیدیم

ـ  اگـر  انـد بازگرفته شما از را یعلمای مقام ـ یدانسـتید (امـام خم  یم : 1391،ین
 ).110 ص

ــ   نهـج البالغــه  83در روش برخـورد بــا چاپلوسـان در حکمــت    یحضـرت عل
متَّهِماً أَنَا دونَ ما تَقُـولُ و فَـوقَ مـا فـی      رَطَ فی الثَّنَاء علَیه و کَانَ لَهلرَجلٍ أَفْ«ند: یفرمامی

کنمودمی که در ثناخوانی بر او افراط کرد ولی در دل امام را متهم امام به مردي ؛»نَفْس، 
ــو اســت مــی مــن کمتــر از هســتم کــه: فرمــود ــم کــه در دل ت ــاالتر از آن . گــوئی و ب

 ).69: ص 1371ان،یمی(رح

  يکم کار
چ کـس  یت در جامعـه بـا هـ   یـ ه فعالیـ جـاد روح یتالش و کار سودمند و ا يامام برا

ف خود را درست و به موقع و بدون یخواست که وظامی نداشت و از همه یسیرودربا
 یل شدن حـدود الهـ  یباعث تعط يکه کم کار يژه در مواردیانجام دهند.به و يکم کار

  ).58: ص 1393،یو طالب یبفروئ يشود (موسو



  327 (ره)ینیدگاه حضرت امام خمیکارگزاران از د یاخالقهاي بیآس  

 خـود  شـود،  يکـار  کم اگر. ندارم را خدا حکم تعطیل تحمل جانب این )1
 شما به مننمایم یم اقدام مستقیماً امکرده اقدام مورد چند در که گونه همان
ـ  تـوانم ینمـ  یشرع تکلیف مقابل در اما دارم، عالقه باشـم (امـام    تفـاوت یب

  ).242: ص 21، ج 1375، ینیخم
 خـوب  را خودش کار آن یجمعیت هر که است این ساختن يبرا شکوش )2

 همه اگر. بدهد انجام خوب را آن است، شده محول او به اینکه بدهد، انجام
 بایـد  و اسـت  یاسـالم  مملکـت  اآلن که باشند فکر این به مملکت يقشرها
 بایـد  کـه  يکار در يکار کم. بکنند عمل است اسالم دستور که يطورهمآن

 توجه با امانت، با صداقت، با کار، در نباشد انحراف باشند، نداشته بکنند کار
  ).143: ص 9، ج 1375، ینیبکنند (امام خم عمل خدا، به
 بکنـیم؛  اصالح را مملکتمان و بایستیم خودمان يسرپا خودمان توانیمی) م3

 نشسـتن  اداره آن سـابق،  يهايکاریب آن و سابق يهايکار کم آن باید لکن
 یطویل و عریض اداره یک. برود بین از حال این ها،نکردن کار هیچ و سابق

 نفـر  ده بـا  کـه  يامر يبرا یا نیست؛ آن به یاحتیاج هیچ که يامر یک يبرا
ـ  حقـوق  آنجـا  نشـانند یم نفر پانصد کرد، اداره شودیم ! يبیخـود ! دهنـد یم

  ).366: ص 9، ج 1375، ینیاست (امام خم امور این از ما مملکت شکست
 کننـد  کـار  کننـد؛  یپشتیبان که خواهمیم نفت کارگران و کارمندان از من )4

 مـال  دیگـر  مملکـت  اآلن. نکننـد  تعطیـل  نکننـد؛  يکار کم و مملکت يبرا
 مملکـت  مصـالح  بـه  رود؛ینمـ  هدر. است خودشان از نفت. است خودشان

بکنـیم   خـدمت  مانهمه که موظفیم شد، ما خود مال که یوقت. شودیم خرج
  ).200: ص 10، ج 1375، ینیخم(امام 
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  فساد
شود یر مسئوالن و کارمندان دولت میناپسند است که دامنگهاي از اخالق یکیفساد 

. گرددمی به مردم یت شدن آن در خدمت رسانیخاص یو ب ین رفتن کارائیو باعث از ب
 شود و جامعـه را گرفتـار بحـران   یوارد م یجید در نظر داشت که فساد به طور تدریبا
  ).57: ص 1374، يد (مطهرینمایم

ــ مراقبـت   1کنـد از جملـه:   یان مـ یرا ب یاز فساد نکات يریجلوگ يبرا ینیامام خم
  .يـ پاکساز3اصالح  ـ2

ده است و شرط یپسند ياز انحراف امر يریجلوگ ي: مراقبت از خود برامراقبتـ 1
  است. ياول خود ساز

د که از شما مراقبـت کننـد کـه در    یکن را وادار ين باورند که افرادیبر ا ینیامام خم
. ده نشوندید که به انحراف کشیز باشیگران نیهنگام لغزش شما را باز دارند و مراقب د

  ید:فرماینگونه میبه مسئوالن ا
ـ ، چـه آن آقا یاسـالم  ين جمهورید در ایکه دست اندر کار هست ییشما ان ی

توقع هسـت و چـه   شتر یروند و خارج بمی که در خارج ییسفرا و کاردارها
 کـه در داخـل خـدمت    یو انتظـام  ینظـام  ير قوایشما سپاه پاسداران و سا

کنند و چه همـه، قـوه   یمحترم که در مجلس خدمت م يد و چه وکالیکنمی
، 1375، ینید از خودشان مراقبت کنند (امام خمی، همه بااجرائیهه، قوه یقضائ

  ).463: ص 16ج 
د افـراد  یـ کـه دقـت کن   دهدیرا هشدار م یالمانجمن اس يروهاین ییامام در سخنها

دارند در انجمـن شـما نفـوذ نکننـد و باعـث انحـراف در       » وا اسالما«ه یکه داع ينفوذ
  ).112: ص 1375، ینی: امام خمر.كدانشگاه نگردند (

کنـد، اصـالح   یاز فسـاد مطـرح مـ    يریجلوگ يکه امام برا يگری: نکته داصالحـ 2
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هسـت آن اداره و وزارت خانـه خـود را     ياداره اهرکس در هـر  . وضع ادارات هست
  اصالح کند.

 را وزارتخانـه  آن ایشـان  هسـتند،  کشور وزارت ] دریکن ي[مهدو یکن يآقا
 در که هم دیگر یکس یک. بکنند اصالحش و وضعش است يجور چه ببیند

. را اینان بکند اصالح و بگردد این دنبال هم آن باز است، يدیگر وزارتخانه
 مملکـت  ـ    بکند اصالح را محل همان هست که یمحل هر در یهرکس اگر

 هستند، یمحل هر در کدام هر جامعه این اگر ـ  است جامعه همین از عبارت
 هستند خودشان که یمحل همان و را، کار بکنند اصالح که باشند این درصدد

: 12، ج 1375،ینـ یشود (امـام خم یم اصالح جامعه بکنند، اصالحش را این
  ).415ص 

د یـ ن نکتـه تأک یـ ه به مراقبت و اصـالح بـر ا  یپس از توص ینی: امام خميپاکسازـ 3
ها وجود نداشته باشد باشند که امکان اصالح آن يداشتند، چنانچه افراد ناصالح و فاسد

رد یـ در جهت خدمت بـه مـردم قـرار گ    يستم اداریشوند تا س يد از ادارات پاکسازیبا
  ).160: ص 1389و همکاران،  يآباد(تاج

 بوده يضرور امر یک ادارات و هاوزارتخانه يبازساز و يپاکساز مسئله البته
 در هـا، وزارتخانه این در يبسیار اشخاص سابق، رژیم در اینکه يبرا است؛

 از يبسـیار  شـاید  و نداشتند را مسائل این لیاقت هاآن که بودند ادارات این
 همچو یک که بود يضرور انقالب يپیروز از پس و بودند انقالب ضد هاآن

 را یاشخاص هستند؛ مفسد که را یاشخاص کنند یشناسای و باشند یهایهیأت
 در ینارضـایت  خواهندیم که یاشخاص ؛یاسالم يجمهور به هستند مضر که

ـ یکردنـد (امـام خم  یم يپاکساز باید را هاآن کنند؛ ایجاد مردم بین ، 1375،ین
  ).473: ص 16 ج
 بدهیـد،  جامعه تحویل صحیح افراد یک کنید؛ هذیبت باید هم تانیمعلم در
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 وِزر باشد، معنا این عکس نخواسته يخدا اگر و. کنید صحیح را جامعه یک
 بکننـد  اینهـا  که یخوب کار هر که يطورناهم. آیدیم شما عهده به هم هاآن
 و اجـر  دارد، یخـوب  هـم  شما يبراـ   بودید خوب کار این مبدأ شما چون ـ

 بدهید، جامعه تحویل شما يفاسد قشر یک نخواسته يخدا راگ دارد، ثواب
ـ  هـم  شـما  چشـم  به دودش این بکنند، يفسادکار بروند هاآن رود (امـام  یم
  ).286: ص 7، ج 1375،ینیخم

  یدشمن
و  یمسئول در کشور را دعوت بـه وحـدت نمـوده واز دشـمن     يروهاین ینیامام خم
. کار اهل جهنم است ید که دشمنینماید مین نکته تأکیدارد و بارها بر امی مخاصمه باز
  ند:یفرمامی ن بارهیدر ا یحضرت عل

  .  کردن با مردم است یدشمن ی)اساس نادان1

آثـار   یدربـاره برخـ  . و و خصلت نادانان اسـت  يکردن با مردمان از خو ی)دشمن2
  ند:یفرمای میدشمن
 . نسبت به آنهاست ییپروا یمردم با انسان، ب یعلت دشمن )1 

 . )72: 1390نژاد، یار گردد (طرهانیهرکه با مردان منازعه کند، دشمنان او بس )2

 به دست باهم دولت، در هستند کار به دست که یکسان تمام که امیدوارم من
 رفیـق  باهم همه هستند مجلس در که يافراد باشند؛ دوست باهم بدهند، هم

 چرا. بکند پیدا تحقق اسالم که خواهیدیم همه دارید، مقصد یک همه. باشند
 کریم قرآن هم که است يامور از يباشیم؟برادر داشته يدلخور ما باهم پس

 در کـه  اسـت  فرمـوده  هـم  و برادرند عالم این در] مؤمنان[ که است فرموده
  ).140: ص 16، ج 1375، ینیهستند (امام خم برادر بهشت

ن یمعتقد است که در چنداند و ی میعیطب يقه و نظر را امریاختالف سل ینیامام خم
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کـه دارنـد پـس از     يد مانند مباحث طالب باشد که با اختالف نظریباها بحث يموارد
  .باشندیبحث برادر هستند و در کنار هم م

ـ نبا تـوان حـل کـرد و   می ن باور است که اختالفات را با تفاهمیبر ا ینیامام خم د ی
و  يآبـاد نـد (تـاج  ینما يریـ گو در برابر هـم جبهـه    فیگر را تضعیکدیمسئوالن نظام 

  ).158: ص 1389همکاران، 
 یـک  در باهم بنشینیم باید داریم، بینش اختالف داریم، سلیقه اختالف اگر ما

 با. کنیم حل و بگذاریم میان به را خودمان مسائل و کنیم صحبت آرام محیط
 با بایستد طرف یک ییک. کنیم يگیرجبهه اینکه نه کنیم؛ حل رامسائل تفاهم

 و خـودش؛  دسـته  و دار بـا  بایسـتد  طـرف  یک ییک و خودش؛ دسته و دار
ی. اسالم کشور تضعیف در کنند کوشش و یکدیگر تضعیف در کنند کوشش

نیست (امـام   هم یسیاس دید و نیست، یاسالم تعهد که است این يبرا اینها
  ).48 ـ49 : ص14، ج 1375، ینیخم

  یقدرت طلب
د کند و او را بـه انحـراف بکشـد    یرا تهد ک مسئولیکه ممکن است  ییاز خطرها

ند و ینمامی جاه و شهرت یر به دوستیاز آن تعب یاخالق ياست، در کتابها یقدرت طلب
اند که داراي آفات دنیوي و اخروي است.امام خمینی در موارد آنرا از مهلکات بزرگ دانسته

  د: یگومی کند ویمتعدد، خطر حب جاه و مقام را که سرمنشأ آن حب نفس است گوشزد م
 اسـت،  نفـس  حـب  يگرفتـار  اسـت،  يگرفتـار  همین ما يگرفتار باالترین

ـ  من. است شهرت حب يگرفتار است، جاه حب يگرفتار  ایـن  خـواهم یم
ـ یبزنند (امـام خم  دست من يبرا مردم تا بشود صادر من از عمل : 1377 ،ین

  ).14ص ، 14 ج
هشدار  از نهج البالغه 216در حکمت  يدرباره قدرت و تجاوز کار یو حضرت عل
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 .کندمی رسد طغیانمی کسی که به نوائی؛ »منْ نَالَ استَطَالَ«د: یفرمایدهد و میم

ژه چنانچه یداند، به ومی دا شود باعث شکستیرا هرکجا پ یقدرت طلب ینیامام خم
ـ پ یو مال طلب یدولت و نظام، قدرت طلب یاساس يدر ارگانها  يبـرا  نـه یدا بشـود، زم ی

  گردد.می شکست فراهم
 از انحـراف  شـد،  پیدا مجلس در انحراف که دیدند و دیدید که يروز آن و

 در شـد،  پیـدا  وزیرها در کشور در ،یطلب مال حیث از و یطلب قدرت حیث
 بخـوریم،  شکسـت  اینکـه  عالمت که بدانند روز آن شد، پیدا جمهور رئیس

 کـه  يجمهـور  رئـیس . یرندبگ را جلویش باید وقت آن از کرده؛ یخودنمای
. بگیرنـد  را جلـویش  بایـد  مـردم  خود مملکت، این به کند سلطنت بخواهد

 آن و سـابق  کـه  یمسـائل  آن و بدهـد  نشـان  يقدرتمند بخواهد که یمجلس
 جلویش باید مردم خود بکند، را کارها آن بودند مجلس در سابق که يافراد

  ).23: ص 16، ج 1369 ،ینیبگیرند (امام خم را
ـ تزک. ، حـب نفـس اسـت   ی، خود خـواه ینکه سرمنشا قدرت طلبیوجه به ابا ت ه و ی

رود و می نین مقام از بین رفتار ناپسند است و توجه به ایاز ا يریراه جلوگ يخودساز
  ماند.ینم یباق

ن یـ کند ایمسئوالن مطرح م یاز قدرت طلب يریجلوگ يکه امام برا يگریراه حل د
ده از مردم متوسط جامعه باشند نـه افـراد ثروتمنـد و    به کار گرفته ش يروهایاست که ن

و  يآبادرا مردم همه مدافع حکومت خوهند بود (تاجیندارند ز يکه با مردم کار یکسان
 ).163: 1389همکاران، 

  ییزورگو
شده  یاست که در اسالم به شدت از آن نه يناپسند يو ستم از رفتارها ییزورگو

  .است
. حال نظام این از بهتر نظام یک است؛ ادالنهع نظام یک یاسالم حکومت )1
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 يمنهـا  غلـط رویهـا،   يمنهـا  چپاولهـا،  يمنها دزدیها، يمنها اینکه يبرا این
  نباید را ملت مال باشد؛ نباید چپاول باشد؛ نباید یزورگوی. ]است[ زورگوییها

 کرد؛ فکر برایشان را فقرا باید باشند؛ رفاه در همه مردم باید بخورند؛ و ببرند
 اینهـا  يبرا باید ندارند، هیچ ندارند، هیچ که يابیچاره ينشینهازاغه این باید
  ).201: ص 4، ج 1375،ینیکرد (امام خم فکر

 یمسـائل  طـور نیا یاسالم يجمهور در. نیست ظلم یاسالم يجمهور ) در2
 زور فقیر طبقه بر یغن طبقه تواندینم ؛یغن و فقیر. نیست باشد یزورگوی که

 يعملها به وادار کم اجر با را هاآن تواندینم کند، استثمار تواندینم بگوید،
بشـود (امـام    پیـاده  و اینجـا  در بشـود  حـل  یاسـالم  مسائل باید. بکند زیاد
  ).461: ص 6، ج 1369،ینیخم

 نیست، ستم یاسالم يجمهور در نیست، یزورگوی یاسالم يجمهور ) در3
 در ملـت  اقشـار  همـه . اسـت  اسـتقالل  اسـت،  يآزاد یاسـالم  يجمهور در

 فکـر  فقـرا  يبرا یاسالم يجمهور در. باشند رفاه در باید یاسالم يجمهور
ـ  خودشـان  حقـوق  بـه  مستمندان شد؛ خواهد رفاه  يجمهـور  در. رسـند یم

 سـایه  ملـت،  تمـام  بر یاله عدالت کند،یم پیدا جریان یاسالم عدل یاسالم
  )525: ص 6، ج 1382،ینیافکند (امام خمیم
. دارد فـرق  سابق رژیم زمان با امروز که بکنند را این احساس ایانآق ) همه4

 و بکنـد  یزورگـوی  که است ينفر یک نه که است یمملکت یک امروز چون
 اصـالً  یمقـام  چنـین  یک ما. بکند تحمیل ملت به يکار یک که بیاورد فشار

 مقام یک کند...اگرینم را یمقام چنین تحمل دیگر هم ما ملت ییعن. نداریم
 کننـد یم گره را مشتشان و ایستندیم جلویش کند، تحمیل را يچیز خواهدب
  ).214، ص 12ج : 1391،ینیشوند (امام خمیم مانع و
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  ینیشه امام خمید در اندیتوح يآوا یقرآن یمبان
  38یید محمد طباطبایس     

 ةوارتـراز شـمس  آسـمان اندیشـه انسـانی پرفـروغ     اي درستاره هیچ :دهیچک
 هیچ معرفتی را یاراي نیل به بلنداي معـارف توحیـدي و   و. نیست» توحید«

از راه فطرت همـان   یشناخت حق تعال. اسماي الهی نیست عرفانِ صفات و
و تأکید شـده   انیب میدر قرآن کر یآفاق قیاست که در کنار طر یانفس قیطر

  است.
تعلیل  منظر قرآن تحلیل و مباحث عمده توحید را از بسیاري از ینیامام خم 

ـ  و یمنظرهاي مختلـف علمـ   نموده و در خـدمت معرفـت قرآنـی     را یعمل
بر اساس فطرت به دنبال کمال است  یکس معتقد است هر شانیا. انددرآورده

 بـه مـا را   توانـد ینور فطرت م. اندبه اشتباه افتاده یاما در انتخاب کمال برخ
  ل کمال برساند.اص

از معتقدان به فطـرت، فطـرت انسـان را از لـوازم      یکیامام راحل به عنوان  
ـ  یمعرّف تیو نوران تیریداند و آن را متصف به خیاو م يوجود ـ نمایم . دی

ظاهراً متفـاوت گرفتـه    يبه دو معنا يکه فطرت را به لحاظ لغونیبا ا شانیا
                                                   

  smhmttp@yahoo.com .»اریاستاد« یجامعه المصطف و هیعلم حوزه یمدرس سطح عال محقق و .38

mailto:smhmttp@yahoo.com
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ـ  يگریرا الزمه د یکی ،یلکن از نظر مفهوم. است  يهـا از راه يو. دانـد یم
ـ ، توحأفطرت، به اثبات مبد اتیگوناگون با تمسک به مقتض  تشیو جـامع  دی

  . پردازدینسبت به صفات کمال م
ـ آ یتالش شده است بـا توجـه بـه برخـ     حاضر مقالۀ راستا، در نیدر ا   اتی

 اتیـ و انواع آن را در ح کاربرد قلمرو، ،یژگیو ت،یاهم فطرت، يقرآن، معنا
ـ  یدر پرتو مبـان  يو مختصات امور فطر یانسان لیاص امـام   رهیسـ  در یقرآن
  شود. نییتب ینیخم

 ،يفطـر  نیـ د د،یـ توح ،یفطـرت الهـ   ،ینیامام خم م،یقرآن کرها: کلید واژه
  .ییجوو حق ییگراقتیحق

  مقدمه

ـ ی( موضـوعات مهـم فلسـفه   از  رایز. است یفلسف یبحث یطرفبحث فطرت از   یعن
و  یفلسـف  شناسـانه، نگرش مختلـف روان ، گرید يسوو از . است )خدا، جهان و انسان

تاب معرفت بـه آن  وچیراه پر پ ،یشده در جان انسان نهیامر نهاد نیدر خصوص ا یقرآن
متأله  شناسانو کانون توجه انسان زیانگبحث يهافطرت از مقوله. را دشوار ساخته است

د یـ سنّت بر مسـأله فطـرت فـراوان تأک    در قرآن و. قرار گرفته است از جمله امام راحل
  . در مورد انسان است یخاص نشیدهنده بنشان نیشده است و ا

 فتگانیشـ  از ،را داشت حشر با معارف واالي آن انس با قرآن و که ریامام راحل کب 
از چشـمه   و بودنـد  یبارقـه الهـ   نیمعتکف آستان ا يمتماد انیاست که سال میقرآن کر

ـ  ین مبـان یـی جا درصـدد تب نیه است و در اها بردبهره شیباصفا  يشـان در آوا یا یقرآن
  . م بودید خواهیتوح
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  فطرت   يمعنا

ـ  يکه خـداداد  شودیانسان گفته م نشیسرِشت به نوع آفر ای »فطرَت«  همـه   نیو ب
 میتقسـ  یشـ یگراو فطـرت  یشـناخت فطـرت  ۀفطرت به دو شاخ. ها مشترك استانسان

فطرت  قیاز مصاد دیبه توح شیشناخت خدا و گرا ت،ایبر اساس قرآن و روا. شودیم
ضمن . خدا است يانسان به سو يو راهنما نشیخاص از آفر یفطرت نوعپس . هستند

  .انسان اشاره شده است يبه فطرت خداجو يادیز اتیاز قرآن و روا یاتیدر آکه نیا
 يغت به معناو در ل داللت دارد ژهیاست که بر نوع و »فعلَه« وزن بر» فطرت« کلمه 

ـ از ا. و خلقت است نشیاز آفر یسرشت و نحوه خاص در لغـت بـه   » فَطَـرَ «ن جهـت  ی
احمـدبن  ء و ابـزار آن ( ی)، گشـودن شـ  325، ص1387،يدیزب ینیشکافتن (حس يمعنا

جاد ی) شکافتن از طول، ا781ص،1368، ي) ابتدا و اختراع (جوهر510ص ،1404،فارس
بـه منزلـه    ینش و خلقت الهیکه آفر ییجاآن و از. ) آمده است396ص راغب،و ابداع (

نش ین کلمه، آفریا یاز معان یک. یاست یامکان یک عدم و اظهار هستیشکافتن پرده تار
  باشد. یو ابتداع یکه ابداع ینشیو خلقت است، البته آفر

اما حضرت امام . اندچند معنا کرده» فطرت«واژه  يشه معنایپس اهل لغت درباره ر
، یلکن از نظر مفهـوم . ظاهراً متفاوت گرفته است يبه دو معنا ياظ لغوفطرت را به لح

  داند:یم يگریرا الزمه د یکی
  نش؛یخلقت و نوع آفر يفطرت به معنا. الف)
شکافتن که منظور عدم است و وجود، الزمـه شـکافتن عـدم     يفطرت به معنا. ب)
  است.

  اند: باره گفتهنیدر ا ینیامام خم
در صـحاح اسـت   . خلقـت اسـت   يند فطرت به معنایر گویاهل لغت و تفس

مـأخوذ باشـد از فطـر    » فطـرت «بود که ایـن  تواند ، و »الفطرة بالکسر الخلقۀ«
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پاره نمودن پرده  ییرا که خلقت گویز. خوذ باشدأمشق و پاره نمودن  يمعنا
(امـام  . ز افطـار صـائم اسـت   ین ین معنیو به هم. ب استیعدم و حجاب غ

  ).199،ص46،جینیمام الخماال ؛179ص 1388،ینیخم
فطرت ذکر شـده اسـت،    يبرا يمتعدد يا کاربردهای یمعان، یاما به لحاظ اصطالح
 يایقضـا  ،یهیبـد  يایاز از استدالل، قضـا ینیب يها، گزارهيزیکه از آن جمله: امور غر

نا فطرت ی(ابن س. نا استیدگاه ابن سیدر د يعقل فطر ي، آنچه مقتضایهیک به بدینزد
  داند).یر میخطاپذعقل را 

   فطرت تیواهم نهیشیپ

ـ ن الف)شده است:  میتقس یاصل دگاهیدرباره انسان به سه د هادگاهید  ؛یسرشـت کی
ـ ( یسرشـت یب ج) ؛یسرشتوید ب) ـ ن) 113ـ    108: 1389 ،یگرام عبـارت   یسرشـت کی

. اسـت  یانسـان  ژهیـ و يهـا شیراهـا وگـ  شناخت ای يطرفداران امور فطر يبرا يگرید
ـ  یمنف يهاشیها وگراقبول شناخت يبه معنا یتسرشوید صـرف در انسـان    يزیـ غر ای

لـوح  «تولـد   يهاست که انسـان را در ابتـدا  ستیمدنظر مارکس يمعنا یسرشتیب. است
ـ بالفعل مثبت  يهاشیها و گرااز شناخت یوخال» نانوشته ـ  یمنفـ  ای  نیـ در ا. داننـد یم

ر از یبـا تـأث   ایـ خود و  ةانتخاب و اراد خود با یطول زندگ در جیتدر انسان به دگاه،ید
و ذات  تیـ ماه و ابـد ییسوق م هايبد ای هایخوب يسو به یو تعامالت اجتماع طیمح

  .دهدیخود را شکل م
را بـه سـه    اتیـ فطر یگـاه . شودینم افتی یآمار مشخص و قطع ات،یفطر ةدربار

 اتیـ فطر الـف) : نـد اکرده میتقس یتوانش و یشیگرا )،ی(ادراک یشناخت اتیشاخه فطر
ـ اول يایقضا ای یهیبد يهامانند گزاره یشناخت ـ  يهـا گـزاره  ه،ی  ؛یخداشناسـ  و یاخالق

 ،یطلبییبایز ،یاخالق یخواهری)، خیطلب(علم ییجوقتیمانند حق یشیگرا اتیفطر  ب)
 ؛یخـواه مطلـق و کمـال  یخـواه يآزاد ،یطلبـ یجاودانگ ،یطلبعشق و پرستش، اجتماع
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)، تی(خالق ينوآور ات،یغلبه بر نفسان ،يریادگی يهاییمانند توانا ،یتوانش اتیفطر ج)
  . )148 ـ  121: 1389 ،یو تفاهم (زبان) و تقرب به خداوند (گرام میو تفه ییگوسخن
 ةخـود دربـار   دگاهیـ د ياز سه گروه فوق به اقتضا کیهر  شودیادعا م یطورکل به

. داننـد ینحـوه سرشـت انسـان مـ    سو بـا  را هم یزندگ يفطرت و سرشت انسان، معنا
 است کـه معنـا و   نیمعتقدند سعادت انسان در ا ییگرافطرت ای یسرشتکیطرفداران ن
 يفطـر  يهاو توانش هاشیگرا ا،هشناخت ترشیهرچه ب ییرا شکوفا اشیهدف زندگ

اشـباع غرائـز    يسـو  سعادت انسان را در حرکـت بـه   ،یسرشتویطرفداران د. قرار دهد
 يسعادت انسان را در انتخاب فرد یبرخ ،یسرشتیو طرفداران ب دانندین مانسا یوانیح

) ستانسیاگز لسوفانیاز ف ی(مانند برخ دانندیم يبد ای یخوب ياز دو سو کیاو به هر 
ـ  یاجتمـاع  طیاز مح تیاو را مجبور به تبع یو برخ  تیکـه خـود تـابع وضـع     داننـد یم

  .)هاستی(مانند مارکس است يو اقتصاد يدیتول

  يشناخت فطر اثبات

انسـان مثـل همـه    : گونه اسـتدالل شـود   نیالزم است ا ياثبات شناخت فطر در اما
 يانسـان بـرا  . کنـد مـی  آن حرکت يدارد که طالب آن است و به سو یموجودات کمال

 نیتوانـد آن تـداوم و بقـا را تضـم    ینم ییکه به تنهانیا لینوع خود به دل يتداوم و بقا
چـون  . مند شودنوع خود بهرههم يهمکار آورد تا از تعاون ویم يجامعه رو به د،ینما

. به قانون است ازمندیمحدود کردن خود در جامعه ن يبرا گراست،انسان بالطبع استخدام
به کماالت اسـت کـه برخاسـته از     دنیرس لهیانسان و وس يابزار بقا یدر صورت نیقوان

 نیـ د نچـو  جـه یدر نت. همگـام باشـد  بوده و با فطرت او هماهنـگ و   ينهاد و نهان و
شـده و   هیآن در نهاد انسان تعب یو اصول اول یاست، خطوط کل نیقوان نیمجموعه هم

  است. يفطر يامر نید لیدل نیبه هم
طلبـد و بـه هـر    یرا نمـ  یفطرت هر راه رایز. شکوفا شده است نیهمان د فطرت
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در حرکت است؛ آن  لزایبلکه در راه خاص و به سمت کمال ال. کندیحرکت نم یسمت
اسـت و سرشـت    یالهـ  نیهمان د ،رساندیم یراه مشخص که انسان را به هدف متعال

  .دیجویرا م یاله نید نیهم زیانسان ن
 یآفـاق  قیـ است که در کنار طر یانفس قیاز راه فطرت همان طر یشناخت حق تعال

  . و تأکید شده است انیب میدر قرآن کر
 نیو برتـر  هیسـرما  نیتـر یاسـت اصـل   ژهیـ و نشیکه خلقت خـاص و آفـر   فطرت

اسـت کـه خداونـدگار عـالم، انسـان را از آن نعمـت بـزرگ کـه سرشــت          ياتوشـه ره
 ياست برخوردار نموده و همواره و یطلبحق يریپذو دل شیبا گرا ختهیآم یخداشناس

  . کندیرا به حفظ و حراست آن سفارش م
مراجعه به وجدان و درون خود که انسان با . است يشهود يامور فطر گرید قیطر 

که طالب کمال مطلق است و  دیابییانسان م دارد، شیو کمال گرا لتیکه به فض ابدییم
. کنــد رابیاو را ســ يریناپــذيریتوانــد عطــش ســیتنهــا کمــال مطلــق اســت کــه مــ

   )193ـ  189،ص1412،یی(طباطبا
: ل معتقدنـد برهان در بحث فطرت باشد که امام راحـل مرتحـ   نیخاطر چنه ب دیشا

پس قدرت مطلق و علـم  . خواهد..یرا به طور مطلق م یانسان در فطرت خود هر کمال
 میآن خداوند متعال است که همه به آن متوجه دل به آن بندد؛ یباشد تا آدم دیمطلق با

   )12، ص1369، یآمل يجواد(. میگر چه خود ندان
به کمال  دنیزند و راه رسیم وندیبحث کمال انسان را با فطرت انسان پ ینیخم امام
  : دیگویم شانیا. شمارندیبرم يرا فطر

ـ االنسان مخمر بر آن هستند و یسلسله بن عیکه جم ییهااز فطرت یکی  کی
ـ  چیشود که بر خـالف آن باشـد و هـ   ینم داینفر در تمام عائله بشر پ از  کی

لـل  ندهد و در آن خ رییآن را تغ ریو مذاهب و مسالک و غ قعادات و اخال
 لذا) 182ص ، 1388، ینی(امام خم. فطرت عشق به کمال هست ،اوردیوارد ن
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  . بر اساس فطرت بدنبال کمال است یهرکس ؛معتقد است شانیا
اصل کمال ه تواند ما را بینور فطرت م. اندبه اشتباه افتاده یاما در انتخاب کمال برخ

  : دیگویم ینیبرساند، امام خم
 هیـ لعق اتزیو در تجو الیات در عالم تصور و خسلسله موجود عیدر جم ایآ

که کمال مطلق و جمال مطلق داشته باشد جـز   ي(فطرت) موجود هیو اعتبار
  ).6، ص1383، ینی(امام خم. دیدار سراغ عظمه جلت ذات مقدس مبدا عالم

 یبررسـ  يفطرت و شـناخت امـور فطـر    نییتب يها براراه نیاز بهتر یکیرو، نیاز ا
السـالم)   همی(علنیمعصـوم  اتیقرآن و روا اتیکه انسان با مراجعه به آاست  ینقل لیدل

  . کند نییرا بازشناخته و تب قیآن حقا

  فطرت اتیآ یبررس

استناد  يمتعدد اتیبه آ شانیاست که ا نیشود ایآنچه از آثار امام راحل استفاده م   
ـ  شهیرتا  میآوریها را ماز آن یبرخ جانیاند که در انموده  يهـا امیـ سـخنان و پ  یقرآن

  .روشن گردد شانیا

     فطرت هیالف) آ
 فَطَـرَ  الَّتی اهللاِ فطْرَتفَأَقم وجهک للدّینِ حنیفًا : فرموده استقرآن سبحان در  يخدا

ا النَّاسهلَییلَ ال عدخَلْقِ تَباهللاِ ل کّینُ ذَلالد ال النَّاسِ و لکنّ أَکْثَرَ الْقَیِّم عونَیلَم )،30 روم( 
که خدا  یکن، با همان سرشت نید نیا يسوه به حقّ، ب تمام شیخود را با گرا يپس رو

 دار،یپا نیاست همان د نیا. ستین ریرپذییخدا تغ نشیآفر. مردم را بر آن سرشته است
   . دانندیمردم نم ترشیب یول

ـ . رفته اسـت  بکار یمختلف يهاصورته ب »فطر« مشتقات کلمه میقرآن کر در  کنیل
 يمعناه ب »فطرت« نیبرا بنا. استعمال شده استه فوق یدر آ بار کیتنها  »فطرت«کلمه 
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آنچه که نوع خلقـت و   یعنی ،يامور فطر انسان است و ژهیو نشیآفر سرشت خاص و
  ها باشد.انسان همه نیمشترك ب آن را داشته و يانسان اقتضا نشیآفر

یاکتسـاب  انسـان اسـت و   نشیآفـر  يالً مقتضـا آن است کـه او  يامور فطر تیخاص 
 لیها از آن برخوردارنـد؛ ثالثـاً تبـد   در عموم افراد وجود دارد و همه انسان اًیثان ست،ین
ـ  يجـواد (. ردیپـذ یضـعف را مـ   گرچـه شـدت و  . ستین ریپذلیتحو ای  ،1386، یآمل

  . )24 ـ 13ص
 نید رو،نیارد و از اد ییقرابت و ترادف معنا زین »فیحن«و » صبغه«فطرت با کلمه  

ـ ن »فیحن نییآ«و » صبغۀ اهللا«و » فطرت اهللا«خدا را   459،ص1385، ي(مطهـر  نـد یگو زی
 د،یکه اگـر از مشـرکان بپرسـ    آوردیم ادیو به  کندیم ادیفراوان  يفطر دی(قرآن از توح
 دیو اگـر بپرسـ   )9: زخـرف (» اهللا«: ندیگویاست، م دهیرا آفر نیو زم هاانچه کس آسم

زمـان   دیو اگر بپرس )61:عنکبوت( »اهللا!«: ندیگویاست، پاسخ م دهیکس شما را آفر چه
ـ ا) 87 زخرف(!» اهللا«: خواهند گفت ست،یو آنچه در آن است، از آنِ ک بـدان سـبب    نی

 ازمنـد یاسـت و ن  يو ضـرور  یهیانسان است و بد ياز امور فطر ،یاست که خداشناس
  .   ستیاستدالل ن

نـدارد و شـامل    يافـه یطاه اختصاص ب ،یعنی هایطَرَ النّاس علَفَ فرموده فهیشر هیآ
 ياشود و اختالف فهم و ضعف و قـوت ادراك لطمـه  یجاهل و عالم و مؤمن و کافر م

 »فطـرت «را نداشته باشد، از احکـام   اتیخصوص نیا يزیکند، و اگر چیبر آن وارد نم
 يزیچ لخَلْقِ اهللا لَیال تَبد: مودهفر زیخارج دانست، و ن اتیآن را از فطر دیو با ستین

دهد؛ امـا از امـور   ینم رییفطرت را تغ ،یاحکام عقل یمثل عرف و آداب و عادات و حت
ـ  ندارنـد،  اختالف یکس چیه اتیدر فطر کهنیاست که با ا نیا زیانگشگفت نوعـاً   یول

کـه بـا هـم     کننـد یاند غفلت دارند و تازه گمـان مـ  که با هم متفق قتیحق نیمردم از ا
فهمنـد موافـق بودنـد در    یتنبه داده شـود، آن وقـت مـ   دان که باختالف دارند، مگر آن

  ).181 ص،1388،ینی: امام خمر.ك(صورت مخالفت 
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عرفان «هستند و با  سبحان يخدا دنبالِه ها بهمه انسان ،ینیامام خم لِیتحل هیپا بر 
ـ  گـر ید يهـا زیدنبال چه طلبند، اما بیخدا را م شیخو »يفطر رونـد، چـون تصـور    یم

و  نیخـون  يهـا هـا و نـزاع  يریـ کـه درگ  جاسـت نیو از ا. کمال است زیکنند آن چیم
 یاصـل  ریاو بـه مسـ   یفطرت اله نسان،ا اریچرا که با سوء اخت رد،یگیشکل م زیفسادانگ

  . نشده است تیهدا شیخو
 فَاَقم: دیمافریدر سوره روم پس از استدالل بر اثبات مبدأ و ضرورت معاد، م قرآن

لدل کهجنِیو نفاًیح نیو مجموعـه معـارف و قـوان    یاله نیسمت ده چهره جانت را ب 
 ریاسالم است و غ ،یموجه اله نید رایز. است، متوجه نما و استوار بدار فیکه حن یاله

  . شودیم نیو نه هدف انسان تأم اردوجود د یحیاز اسالم نه راه صح
ـ ه بلکه پاسخ مثبت ب. ستیبر فطرت ن لیاسالم تحم نیها داز منظر قرآن نه تن يدان 

  ).30: (روم فطْرَت اهللاِ الَّتی فَطَرَ النَّاس علَیها: فطرت است
را  یکس. است »فیدر برابر جن فیحن«باشد و  فیحن نیطرف ده ب دیتوجه با تمام

بـه خطـر سـقوط    متوجه است و  رونیو ب هیبه سمت حاش شیکه در حال حرکت، پاها
 امـا . به گنـاه  لیمتما یعنی) 3: (مائده ،غَیرَ متَجانف إلِثْمٍ. ندیگو فیجن شودیم دیتهد

بـه   لیرا ما فیجه وسط راه کند و لذا حنآن است که در موقع رفتن، پا را متو» فیحن«
  . اندوسط معنا کرده

فطرت  ریبگ یعن. یاست یمورد بحث، منصوب به فعل محذوف هیدر آ» فطرت« کلمه
 یمطلب مهمه است که متضمن هشدار ب »اغراء« نیرا، درونت را مواظب باش؛ و ا یاله

  است. تیاهم يدفع آن دارا ایاست که جذب 
  . »اهللاخذ فطرة « ای»الزم فطرة اهللا« یعنی »فطرت اهللا«مورد بحث  هیاساس در آ نیبر ا 

کتـاب   )93ـ    63: بقـره ( ؛کُم بِقُـوّةٍ خُذُوا ما آتَینَـا د: یفرمایمسبحان  يخدا یگاه
 گـر ید یگـاه  د؛یریبگ یو بدن يبا قدرت فکر مایرا که به شما داده یاله نیو د یآسمان

 اهللاِ تفطْـرَ فرموده است:  زین ی) و گاه12: می(مر بِقُوّةٍ الْکتَاب خُذ ییا یحی: «دیفرمایم
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لَ فَطَرَ یالَّت ع ایالنَّاستَ ال هدخَلْقِ اهللاِ لَیبریـ را که همان فطـرت خداسـت بگ   یاله نید »ل .
فطـرت خـداخواه و    افـت یفطـرت و در ه ب بیبمنزله ترغ بدانخدا و دعوت  نیاخذ د

اسـالم و   افـت یاز آن، همـان در  ینگهبـان  و فطرت اخذ کهاست، چنان یآدم يخداجو
  آن است. ينگهدار
اسـت و   یالهـ  نیهمان د. رساندیم یلهدف متعاه انسان را ب» فطرت« ن جهتیاز ا

ـ ن ینـ یحضـرت امـام خم  . دیجویرا م یاله نید نیهم زیسرشت انسان ن  ینشـ یبـا ب  زی
ـ  نیـ د یغن انیب د،یتوح امیفطرت و پ يدر راه ابالغ ندا ،یبرخاسته از مکتب وح  نیمب
اقـدام بـه نوشـتن     يفطرت خـداجو ه ب یجامعه انسان ییو نها یاسالم و بازگشت قطع

کرده و او را به  ،سابق يشورو ریاتحاد جماه يخطاب به رهبر یخیپرمعنا و تار يانامه
   . کندیدعوت م یفطرت اله

 ابـد؛ یینمـ  »فطـرت «را مطابق بـا   نیانسان تا به مقام تعقل نرسد، د ن اساس،یبر ا 
 شیگرا« نیدارد به ا شیگرا نیو د دیتوحه فطرتاً ب کهنیمقصود آن است که انسان، با ا

و تـذکر   يو رشد فکر میاز تعل یمراحل ستیبایعلم به آن م يعلم ندارد و برا »يفطر
ـ پ فلـذا . سـت ا حیصـح  »فطـرت «از  يریتقر نیچن. دینما یرا ط همـواره   یالهـ  امبرانی

  .ندیتا انسان را متوجه فطرت نما دندیکوشیم
 نید يسوه ب یشیگرا چیل، هانسان قبل از تعقّ ؛که گفته شود ستین حیصح نیا اما

ـ  یو رشد عقل يندارد و هنگام بلوغ فکر دیو کمال مطلق و توح  دیـ پد یشـ یگرا نیچن
از  یحـاک  یمربوط به فطرت، همگ گرید اتیو آ ثاقیم ان،یتذکر، نس اتیآ رایز. دیآیم

  . دارد شیگرا نیو به کمال مطلق و د ابدییمخدا را  ،يآن است که انسان با شهود فطر
نسـبت بـه همـه     »فطـرت «و شمول  تی، عموم»فطرت« هیمستفاد از آ گریمطلب د 

وحـدت   يدارا نیـ جا کـه د از آن. انسان است ياسالم برا نیبودن د يفطر و هاانسان
 ینیطور تکوه واحد است و همگان ب قتیحق يدارا انسان و شمول استو جهان ریفراگ
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به راه و مقصد را  يواحد، و نیفارد و د با قانونِ توانیم. اندهدف کیراه و  کیطالب 
  کرد. تیاوست، هدا يواحد که فطر

  يامور فطر يهایژگیو
  : که معصوم از اشتباه است، عبارت است از يامور فطر يهایژگیو
چـون   سـت، ین يدیاز فطرت توح یدر همه افراد وجود دارد جان جهان، خال. کمی

  ساخته شده است. يدیساختمان با مالت حق و توح
 ن جهـت یاز ا. ردیپذیمگرچه شدت و ضعف را  ست،ین ریپذلیتحو ای لیتبد. دوم

ـ . باشد دهیرا آفر يبرساند که و يتواند انسان را به کمال وجودمی یکس و مـدبر   یمرب
مواد  نیگاه اانسان را از عدم به وجود آورده، آن هیفاطر و خالق اوست و مواد اول ،یآدم

او برساند و  ستهیکمال شاه را ب تواند انسانتنها خدا می یعنیاست؛  دهیرا صورت بخش
  . هست زیکمال ن يبه سو يو يکه خالق است، هاد ییخدا

گـاه خلقـت و   فطـرت اسـت؛ آن   گـاه ینخسـت جا  نشیدر نظام آفر گر،یاز جهت د
معتقدنـد اصـل و   ) 138ـ131،ص1380، ي(شاه آباد از اهل معرفت یبرخ فلذا ت،یهدا

فطرت رجـوع فـرع بـه اصـل      يضابلکه مقت ست،ین ءیفرع آن ش بغوضم يزیکمال چ
ـ  يزیهر چ هیفرع سا یعنی ل؛یبحسب حب و م. خود است  ،یو ظهور و جلوه هر متجل

نقض مبغـوض فطـرت بـوده و افـول و غـروب       کنیل. عاشق و محب اصل خود است
تواند رب و اصل باشـد و تنهـا کمـال صـرف     یپس ناقص نم ست،یجز نقص ن يزیچ
 او به محبـت  همگان که است )14:(انعام ات واألَرضِفَاطرِ السّمو است و آن حبوبم

  .است )2:(فاتحه الْعالَمینَ ربپس او  اند،دهیآفر
نقص  یعنیالسالم) هم نقص آلهه را با فطرت  هی(عل لی، حضرت خلرین تقدیبنا برا

، »اهللا الإ«اهللا را بـا فطـرت حـب کمـال صـرف       تیـ و هم اثبات الوه »لهإ ال«ثابت کرد 
و سعادت بر  تیهداه ب لیکفر و ضاللت و وصول و ن يحضرت به رجاء خود بر نابود
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 مـنْ  ألَکُـونَنَّ  ربـی  یهـدنی  لَم لَئنْ قَالَ: کرده لبحت استدال لیصرف و دل يوجود هاد
حب اصـل  ن را افزود که یاتوان بر برهان فطرت، یم کهچنان )77:(انعام الضَّالِّینَ الْقَومِ

  ض نقض است.غو ب
ـ  زین میکر قرآن گرید اتی، از آ»فطرت« هیافزون بر آ  بـودن   يفطـر  يبـرا  تـوان یم
  نمود.استفاده  یو عمل یعلم قیحقا

  تذکر اتیب) آ
ـ از جملـه آ  کند،یاست که مسأله تذکر را مطرح م یاتیآ ،تذکر اتیاز آ مقصود  یاتی

ـ ) و د54 :)، قرآن را تـذکره (مـدثر  21: هیر (غاشرا مذکِّ امبریکه پ خوانـده   يرا ذکـر  نی
  است.

ـ    رودیم کارب ییو تذکره و مانند آن در جا ذکر سـابقه   يزیـ چه که انسـان نسـبت ب
ـ  ياوسط، پرده انینس نیمتخلل شده باشد و ا یانیو نسباشد معرفت داشته  معرفـت  ه ب

و دوبـاره  . کنـد یرا شـکوفا مـ   نیشیآن معرفت پ ،يادآوریافکنده باشد؛ تذکر و  نیشیپ
  . شودین مطلب در ذهن بارور مهما

ـ  هیاهللا عل ی(صلامبریبه پ» هیغاش« سوره درخداوند  ـ فرمایو آله وسلم) م فَـذَکّرْ  : دی
نما، چون کـار تـو    يادآوری) 21ـ   22: هی(غاش ؛لَست علَیهِم بِمصیطرٍ *إِنَّما أَنْت مذَکّرٌ 

 میان که لسان حصر است درباره تعللس نیاي. ندار يکار نیاست و جز ا يادآوریتنها 
 بودن حضرت رسول ادآوریدر مورد  یول» ال معلمإنت أن إ« و نفرمودهاست وارد نشده 

وارد شـده کـه افـاده حصـر      إِنَّما أَنْـت مـذَکّرٌ   ریتعبو آله وسلم)  هیاهللا عل ی(صلاکرم 
  .کندیم

لمـرو رسـالت رسـول    همه مـردم نـازل شـده و ق    تیهدا يبرا کهنیبا ا میکر قرآن
ـ  امبریبه پ یگاه ، امااست يو آله وسلم) تمام جوامع بشر هیاهللا عل یاهللا(صل ـ فرمایم د: ی
خداوند ي. جز تذکره ندار یتو سمتز فرموده است: ین یو گاه یستین طریو مس لیتو وک
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اسـت، معلـوم    انیـ کار تو فقط تـذکره جهان فرمود: و آله وسلم)  هیاهللا عل ی(صلامبریبه پ
شده اسـت؛   هینام معاد، تعبه م ابد، ببعالَ شیو گرا يدیدر نهاد بشر فطرت توح شودیم
 يمحتوا نیتراست و مهم تیبشر تیهدا يکه برا داندیم یکتاب را جهان نیخدا ا رایز

تو فقـط  د: یفرمایمو آله وسلم)  هیاهللا عل ی(صلامبریپه سپس ب. است يآن اصول اعتقاد
 يسوه ها ببازگشت آني. ندار ممرده ب يامنهیو ه طرهیس گونه چیو ه ياکننده يادآوری

  بر ماست، سمت تو فقط تذکره است. زیآنان ن یما و حسابرس
آن حضرت، پرده  يادآوریبا گفتار و  شودیتذکره باشد، روشن م امبریسمت پ یوقت

از  رایـ ز. نـد ابییآورده و م ادیه را ب یگاه مردم آن معارف معهود قبلکنار رفته، آن انینس
 قیپرده غفلت کنار رفت انسان حقا یکنار زدن پرده غفلت است و وقت یکار وح یطرف
از مشـاهده   ،اسـت  انیتا گرفتار حجاب سـهو و نسـ   انسان گرید يسوو از . ندیبیرا م
 یآن حجاب را با تالش علم دیبا رونیاز ا. محروم است ینیو د ياعتقاد يو مباد یمبان

لطـف   ایگردد،  انیو با دست دانش کنار زد تا پشت پرده نما شناخت يو کوشش فکر
آن  يزند تـا ورا  ارحجاب را کن رد،یگ دنیوز یاله یمیشامل حال انسان شده، نس یاله

  . آشکار شود
 افتهیراه  بیبغ یعلوم حصول لیاز راه استدالل و تفکر و تحص ایانسان  گرید انیبه ب

نفـس و تـذکره در    بیو تهـذ  اضتیاز راه ر ایو  آوردیم مانیا بدانو  دهیو آن را فهم
  را مشاهده کرده و به آن معتقد شود. بیتا غ کوشدینفوس م هیعقول و تزک هیتذک

  انینس اتیج) آ
ها عنـوان  که در آن یاتیآ. است انینس اتی، آ»فطرت«مرتبط با  اتیاز آ گرید گروه

 دیعقا ملحدان، و مشرکان و کارانکه تبه کندیمطلب داللت م نیاخذ شده و بر ا انینس
ـ . اندمانند مبدأ و معاد را فراموش کرده ینید ـ فرمایم  نَسـوا اهللاَ فَأَنْسـاهم أَنْفُسـهم   : دی

ـ ی نْم الَقَ خَلقَه یب لَنا مثالً و نَسضَرَ و) 67: (توبه نَسوا اهللاَ فَنَسیهم) 19: (حشر یِح 
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ظامالع و هم ییرم )آن است که معرفت خداوند سـابقه   اتیآ نیمستفاد از ا. )78: سی
ـ  یآلـودگ  اثـر  بر کارانداشته و کافران، ملحدان، مشرکان و تبه يفطر آن را  عـت یطبه ب

  . اندفراموش کرده
وقَالُوا مـا هـی إِال   : دیگویو م ستیمعتقد ن يزیچه ب ادهو م عتیکه جز طب يکافر

ـ دن یما جـز زنـدگ   ی) زندگ24: هی(جاث ت ونَحیا وما یهلکُنَا إِال الدّهرُحیاتُنَا الدّنْیا نَمو  ای
خـدا و معـاد را    کنـد؛ یو ما را جز روزگار، هالك نم میشویو زنده م میریمیم ست،ین

م ابـد در  خـدا و عـالَ  ه ب شیراکه گ شودیاستفاده م انیاز کلمه نس. فراموش کرده است
را  انیخداونـد نسـ  . کندیانسان آن را فراموش م یگاه یاست، ول نهفته ینهاد هر انسان

که مبدأ و معـاد   یکس ره بلکه آن را به برد،یاهل کتاب به کار نم ایفقط درباره مؤمنان 
  . دهدینسبت م ردیپذیرا نم

  ثاقیم اتیآ د)
 ینیتکـو  ثـاق یکه بر عهد و م. است ثاقیم اتی، آ»فطرت«مرتبط با  اتیسوم آ گروه

و بشر  است گرفته مانیمضمون که خدا از بشر پ نیبه ا یاتیآ ؛ينه اعتبار کندیلت مدال
از . خدا را عبادت نکند ریخدا باشد و غ عیتا موحد بوده، مط است سپرده ثاقیخدا مه ب

حـق در  ه ب شیرا شامل است، سابقه گرا هاسانتمام ان يریو عهدگ ثاقیم نیجا که اآن
  روا نبود. مانیو بستن پ ینیارد و گرنه اخذ تعهد تکوها وجود دنهان همه آن

ـ را ب يفطر دیکه مسأله توح یاتیاز آ یکی اسـت کـه انسـان در     یکـرده و حـاک   انی
خـود را مشـاهده    تیـ خـدا و عبود  تیحق بوده و ربوب تیخاص شاهد وحدان یموطن

ـ آ ست،ین انیغفلت و نس يبرا یجه به آن مجالکه با تو يطوره ب. است نموده  ثـاق یم هی
  : دیفرمایاست که م
َلع مهدأَشْهو مّتَهذُرِّی مورِهنْ ظُهم می آدننْ بم ّکبإِذْ أَخَذَ ریو هِمأَنْفُس تأَلَس  بِـرَبِّکُم 
لَ قَالُوا نَا یبتَقُولُوا أَنْ شَهِد موۀِ یامینْ کُنَّا إِنَّا الْقذَا عینَ هلتَ؛ غَاف اؤُنَـا   أَوآب ا أَشْـرَكقُولُوا إِنَّم
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 مهدعنْ بّۀً مکُنَّا ذُرِّیلُ ونْ قَبکُنَاملا أَفَتُهلَ بِملُونَ فَعطبالْم اوریب ادیب )172ـ   173: (اعراف 
ها را ها را برگرفت و آنآن هیو صلب فرزندان آدم، ذر ترا که پروردگارت از پش یزمان

 یگـواه  ،يآر: گفتنـد  سـتم؟ یمن پروردگار شما ن ایآ: خت و فرمودسا شتنیخو گواه بر
و از  میغافـل بـود   نیما از ا: دییبگو زیمبادا روز رستاخ. کرد نیچنـ خداوندـ   م،یدهیم
مشرك بودند، ما هم  نیا از شیپدرانمان پ: دییبگو ا. یمیخبر ماندیب دیتوح يفطر مانیپ

انـد مجـازات   انجـام داده  انیـ گراا بـه آنچـه باطـل   ما ر ایآ م،یها بودبعد از آن یفرزندان
  ؟یکنیم

 يوه انسان را ب قتیحق یسبحان در موطن يآن است که خدا اتیآ نیا یمفاد اجمال
 تیـ و عبود یحق تعـال  تیبخود بود، ربو قتینشان داد و در آن حالت که او شاهد حق

برقرار کرد و از  ثاقیم هابا انسان يخداوند در آن موطن شهود. را مشاهده کرد شیخو
. دیهست تو رب ما یبل: همگان گفتند ستم؟یپروردگار شما ن نم ایآنان اقرار گرفت که آ

  . رفتندیرا پذ شیخو تیحق و عبود تیهمگان ربوب یدر آن موطن علم
 ثـاق یم نیشاهد بر ا. دهنده انسانثاقیخداوند است و م رندهیگثاقیمعاهده، م نیا در

 که بر نیبب: قرار داد و به او گفت يخدا انسان را شاهد بر خود و. انسان بوده است زین
مشـاهده   یعنـ یشاهد بـودن انسـان   ي. بندیم ثاقیم شیخو تیعبوده خدا و ب تیربوب

 يهمان شهود ربط وجود شتن،یخو قتیمنظور از مشاهده حق. شتنیخو قتیحقکردن 
سبحان مرتبط  يخداه ب است که در تمام ذات خود يزیچه اطالع او ب نیع نیاست و ا

  است.
که  افتیخود را در آن موطن مشاهده کرد، در قتیانسان حق یوقت گرید ه عبارتب 

عبد بدون مشاهده  قتیحق مشاهده. ستین يگرید زیجز بنده خدا بودن، چ يو قتیحق
  ندارد. یجز وابستگ یقتیبنده حق رایز ست؛یاهللا، ممکن ن تیربوب

 يخداسـت و او بـا علـوم حضـور    ه مرتبط ب ،یجانسان در وجود خار قتیحق اگر
باطن انسان،  رایاست، ز دهیحتماً خدا را هم با چشم دل د ،است افتهیرا  یقتیحق نیچن
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 قـت یانسـان هـم حق   یوقت. اوست میو خدا هم ق. خدا ندارده جز ربط ب یتیذات و هو
خـود   تیخدا و عبود تیربوبه ب يددر آن موطن شهو د،یهم خدا را با دل د خود را و
  .هم بوده است ثاقیو شاهد آن م است سپرده ثاقیخدا م تی، به ربوباست اقرار کرده

  یناظر به محبت اله اتی) آـه

و معارف حقه رهنمون  نیبودن د يفطر نییتبه ب یاز راه محبت اله اتیاز آ یگروه
ـ    نیـ د یطور کلـ ه خدا و ب میکر قرآن. سازندیم ـ  یرا محبـوب انسـان معرف و  کنـد یم
ـ اگـر د  رایـ ز سـت، یبر بشـر ن  یلیتحم يامر نید که بفهماند هاتا به انسان کوشدیم  نی

ـ ا يبـرا . شدیجذبه به آن حاصل نم و ینفسان اقیهرگز اشت ،بر بشر بود لیتحم کـه  نی
معقـول   ،از ذات آن باشـد  گانـه یکه ب يزیسمت چه همواره ب يکشش ذات هر موجود

  . ستین
ـ را دوست دارد  یاله نیاگر انسان د ه از آن جهت است که احکام آن، پاسخ مثبت ب

 إِلَـیکُم  حبّب و لکنّ اهللاَاست:  آمده قرآن در که گونه او است همان یدرون يهاخواسته
ـ  اولئـک هـم   والْعصـیانَ  والْفُسوقَ الْکُفْرَ إِلَیکُم وکَرَّه قُلُوبِکُم فی وزیّنَه اإلِیمانَ ونَالرَّاشد 

. اراسـت یب کـو یتان نیهاو آن را در دل دیرا محبوب شما گردان مانی) خدا ا7: رات(حج
ـ  کندیم یآن راه محبت را ط رشیبا پذ رفت،یرا پذ یاله نیکه د یانسان محبـوب  ه تا ب

)، شـدت  165: (بقـره  ظَلَموا الَّذینَ يیرَ ولَووالَّذینَ آمنُوا أَشَدّ حبّا هللاِ : خود برسد یذات
  است. ترشیخدا به ب نانمؤم مانیا

 دیتوحه محبوب انسان است، خداوند سبحان هم که اعتقاد ب یاله نیاصل د کهچنان
 »فطرت«است، محبوب انسان است و هر چه ذاتاً محبوب انسان باشد،  نیاو در رأس د

  . انسان است يو خدا، هر دو فطر نید شودیدارد، پس معلوم م شیانسان به او گرا
احتجاج حضـرت   ،محبوب انسان است یاله نیکه خدا و د قتیحق نیا نییتب يبرا

ـ فرمایآن حضـرت در مقـام احتجـاج مـ    . اسـت  ی) شاهد خـوب ه السالمیعل(میابراه : دی
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ینَ اللاآلف ّبأُح انیب نیکه در ا دهدینشان م نی)، عدم محبت نسبت به آفل76: (انعام 
 قیطر نیاز ا ه السالم)یعل(لیو حضرت خل خدا، محبت استه ب دنیرس يحد وسط برا

 إِنّی وجّهت وجهِی للَّذي فَطَـرَ السّـموات واألَرض حنیفـاً   : دیفرمامی که رسدیم ییبه جا
  توجه کردم. نشیفاطر آفر يخداه )، ب79: (انعام وما أَنَا منَ الْمشْرِکینَ

در طرز  رایز. است »فطرت« نییتب يبرا یاو راه نیخدا و ده اساس محبت ب نیا بر
چون محبت  رد،یگیمحض هرگز محبت حد وسط قرار نم یو مسائل عقل یتفکر فلسف

اسـت   يکـه از شـؤون عقـل نظـر     یدر اسـلوب منطقـ   اسـت و  یاز شؤون عقل عملـ 
ـ ه افزون بر آن، استعانت ب. گنجدینم آنچـه   رایـ ز سـت، ین صـم خه محبت قابل عرضه ب

  ممکن است محبوب خصم نباشد.مستدل دوست دارد 
اصل فطـرت و   قینگاه جامع و دق کیرسد که قرآن در یبه نظر م نیدر مجموع چن

مؤثر و کارآمد در توسعه نفس  یروش هامر ما را ب نیو ا دهیکش ریتصوه را ب يامور فطر
انسان سـبب   یمنظر غفلت از فطرت اله نیاز ا. سازدیرهنمون م یمعارف الهه ب لیو ن
ـ دنبال آن، باعث زه در شناخت انسان و ب یمناکا  تیانسـان  بـر  ریناپـذ جبـران  يهـا انی

  .شودیم

  یبودن عشق اله يفطر

شـرط   نیتـر یاساسـ  توده مردم، تیهدا راه اء،یانب راثیشمول بودن اسالم، م هانج
ترین ضروري ترین، بلکه برترین ومهم پروردگار، ازه بودن عشق انسان ب يفطر دعوت،
ـ  ت معرفت، درسـتی تبیـین   ه وحید قرآنی است که هم ساحت الهی و جناب ربـوبی را ب

کند و هم راه قرب و طریق نزدیکی به ایـن جایگـاه خطیـر و عظـیم را بـه زیبـایی       می
  کند.هدایت می

آگاهانـه، کشـش    شیمحـض، گـرا   یهسـت ه انسان ب يشهود نشیفطرت که همان ب
اسـت   نشیاز آفـر  یوه خاصحضرت اوست، نحه شاهدانه و پرستش خاضعانه نسبت ب
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خلـق شـده    وهیبـه آن شـ   یو جان انسان. است شده رشتهنحو س بدان یآدم قتیکه حق
 لیاو تشـک  »یخـواه مطلق«و  »ینیبمطلق« ژهیو یانسان را همان هست ریفصل اخ. است

  .دهدیم
اقتضا دارد که انسان به پروردگار جهان عشق بورزد، و در  نیچن ،حق طلب »فطرت«

 يشـفا  هیـ ذکر او را ما و اندوهناك و در وصال او فرحناك گردد، يو ادیو  هجران نام
 نـد؛ یلطـف ب  دیـ و شکر او را سبب مز ابد،ی شیدرمان خو هیخود دارند، و فکر او را پا

جـز   ياهیو ما ،يجز زار يربوده و ابزار اورا از کف  هیانسان هر گونه سرما »ضعف«و
جز مرگ ندارد، لذا هـم در هجـران    یبرگ وز، وجز س يجز البه، و ساز ياناله، و النه

 منَ تَفیض أَعینَهم يالرَّسولِ تَرَ یوإِذَا سمعوا ما أُنْزِلَ إِلَ: دیگرینالد، و هم در وصال میم
و هم در اثر  )83: ئدهما( الشَّاهدینَ مع فَاکْتُبنَا آمنَّا ربّنَا یقُولُونَ الْحقِّ منَ عرَفُوا ممّا الدّمعِ

 تَولَّـوا وأَعیـنُهم تَفـیض مـنَ الـدّمعِ     : زدیریاسالم اشک م میدفاع از حر لِئفقدان وسا
ـ  هیـ گر امـت یو هم از هراس ق) 92: توبه(  و أَراقَ دمـوعهم خَـوف الْمحشَـر   : کنـد یم
  . ساخته است يترس از دادگاه محشر اشکشان را جار): و 32الغه،خبالنهج(

سـابق   ياش به رهبر شـورو یاز نامه اله یدر بخش ینیامام خم حضرته ین پایبر ا
  اند: هنوشت نیچن

شـما   يهـا ياز جمهور یمساجد بعض يهااز گلدسته یگورباچف! وقت يآقا
 یو شـهادت بـه رسـالت حضـرت ختمـ     » اهللا اکبر«پس از هفتاد سال بانگ 

طرفداران اسـالم   یلّم ـ به گوش رسید، تماماهللا علیه وآله وس یمرتبت ـ صلّ 
لـذا  . اهللا علیه وآله وسلّم ـ را از شوق به گریه انداخت  یـ صلّ  يناب محمد

 یبینزد کنم که بار دیگر به دو جهانالزم دانستم این موضوع را به شما گوش
  . بیندیشید یو اله يماد

را  یو هسـت . ..دانسـته » حس«خویش را  یبینمادیون معیار شناخت در جهان
داننـد قهـراً جهـان    یرا که ماده ندارد موجود نم يماده دانسته و چیز يهمتا
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و نبوت و قیامت، را یکسره افسانه  یو وح یغیب، مانند وجود خداوند تعال
» حس و عقل«، اعم از یاله یبینکه معیار شناخت در جهان یدر حال. دانندیم
صـحیفه امـام،   (. »تواند موجـود باشـد  یکه ماده ندارد، م يو چیز. باشد..یم

  )222، ص 21 ج

   یاله انسان

ـ   یـی از نامه به گوربـاچف، کمـال گرا   یدر قسمت ینیخم امام ـ ب نیانسـان را چن  انی
و شـما خـوب   . خواهدیرا به طور مطلق م یخود هر کمال در فطرت انسان: «دیفرمایم
که ناقص است  یهیچ قدرتخواهد قدرت مطلق جهان باشد و به یدانید که انسان میم

هم هست،  ياگر عالم را در اختیار داشته باشد و گفته شود جهان دیگر. دل نبسته است
انسان هر اندازه دانشمند باشد و . فطرتاً مایل است آن جهان را هم در اختیار داشته باشد

 پس قدرت. هم هست، فطرتاً مایل است آن علوم را هم بیاموزد يگفته شود علوم دیگر
آن خداوند متعال است که همه به . دل به آن ببندد یمطلق و علم مطلق باید باشد تا آدم

در خـدا   یبرسد تا فان» حق مطلق«خواهد به یانسان م. آن متوجهیم، گرچه خود ندانیم
نشـانه وجـود جهـان جاویـد و      یدر نهاد هر انسان يابد یاصوالً اشتیاق به زندگ. شود

  ).12،ص1369،یآمل ي(جواد. »مصون از مرگ است
ـ از ا. حد وسط برهـان قـرار داد   توانیکه محبت را نمنیا اما جهـت اسـت کـه     نی

 يهـا سـنت  و هـا از خواسـته  ،يکراهت، انزجار و تبر م،یمحبت، مانند اراده، عزم، تصم
 يعقل نظر يهاشهیبا اند میطور مستقه ب يو حکمت نظر ینیباست و جهان یعقل عمل

آن را مبرهن سـاخت و بـه    توانیبا حد وسط قرار دادن محبت نملذا . در ارتباط است
  آن نظر داد. یاثبات و نف
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  ق فطرتیقلمرو و مصاد

ـ   »فطرت«و شمول  تیعموم »فطرت«و قلمرو  گاهیجا هـا و  همـه انسـان  ه نسـبت ب
ـ یاز جملـه مباحـث پراهم   »فطـرت « بحث. انسان است ياسالم برا نیبودن د يفطر  یت

 يدارا نیـ جـا کـه د  از آن. مطرح اسـت  ینیردیو غ ینید يهاشهیاست که در قلمرو اند
. فارد و نوع واحد تیواقع ناثبات شود که انسا دیبا. شمول استو جهان ریوحدت فراگ

ـ اصناف و افراد گوناگون اسـت، ا  ياما دارا  قیحقـا  يکـه انسـان دارا   سـت یطـور ن  نی
تـوان  ینم. گوناگون دانسته شود قیحقا ياگر انسان دارا. گوناگون و انواع متعدد باشد

گوناگون  قیشمول دانست؛ چون حقاو جهان ریاسالم را برخوردار از وحدت فراگ نید
دل، همسان و فکر، همهم ،یذهن ای یعیتوان با قانون واحد تشریرا نم ینیتکو نیو متبا

 ینیواحد است و همگان به طور تکو قتیحق يجا که انسان دارااما از آن. متحد ساخت
راه و مقصد ه را ب يواحد، و نیتوان با قانون فارد و دیاند مهدف کیراه و  کیطالب 

  .دکر تیاوست، هدا يواحد که فطر
ه احکام و معـارف  یرنده کلیار گسترده و در برگیرا بس» فطرت«حضرت امام قلمرو 

ـ ا بر» فطـرت «از  یق متعـدد و متنـوع  یکه مصادشان عالوه بر آنیا. دانندیم یاسالم ان ی
 يت اهللا شـاه آبـاد  یـ رو مکتب استاد بزگوار و محبوب خـود، آ یش را پیاند و خونموده

اند، و به اثبات رسانده» فطرت«را با  یشان معارف و احکام فراوانیدانند، معتقدند که ایم
، »فطـرت « يمطابق با مقتضـا  یب به اتفاق احکام الهیدارند که اکثر قریحاً اعالم میصر

  ها است: انسان بلکه مفطور
است  يع معارف حقه از امورید ندارد؛ بلکه جمی، اختصاص به توح»فطرت«

ـ ی(امـام خم . شأنه مفطور فرمـود بنـدگان را بـر آن    یکه حق تعال  ،1388 ،ین
  ) 201،ص46؛جینیاالمام خم. 180ص

  اند: گر فرمودهید يو در جا
لّ أحکـام اهللا تعـال   « ـ ی(امـام خم  .»الفطـرة  یمطـابق لمقتضـ   یو بالجمله جـ ، ین
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  ).58،ص2،جموسوعۀ االمام الخمینی. 88،ص1362
ـ یدر منظر امام دارد، موارد و مصـاد » فطرت«که  یعیبا توجه به قلمرو وس  یق فراوان

ـ قابل تصور و مطرح اسـت و در  » فطرت« يبرا همـه معـارف حقـه از     یان کلـ یـ ک بی
  ند.یآیق فطرت به شمار میمصاد

ق آن مانند: جمال و علم و قدرت مطلـق،  یمصادامام راحل، عشق به کمال مطلق و 
خداوند، معـاد، نبـوت،    یگانگید و اعتقاد به یانزجار از نواقص، اصل وجود خدا، توح

ت بـزرگ، احتـرام بـه    ی، احترام به منعم، احترام به شخصـ یانسان يهااز خصلت یبرخ
عشق ز از زوال و فنا شدن، یا حب نفس، حب به بقا و گری یشخص خاص، خود دوست

ز یو نفوذ اراده و ن يظلم، آزاد یل به عدالت و نفی، میز از رنج و سختیو گر یبه راحت
. انـد ق فطرت مطـرح کـرده  یاست که امام به عنوان مصاد يد حقه، از مواردیع عقایجم

  ).460و153ـ  152، ص1362؛ 182و122و10،ص1388(ر.ك:
دانـد و  یم» فطرت«را بر طبق  یان آسمانیاء و ادیع احکام انبین، امام جمیعالوه بر ا

ـ اء و ادیـ ن و همه معارف و احکـام انب ید یبه طور کل  یرا بـر طبـق انسـان    یان آسـمان ی
  ).154، ص1362(ر.ك: طلب و اراده،. دانندیم

نموده  ین معرفید یعنیت یانسان يبرا یأت خاصیرا حالت و ه» فطرت«امام راحل 
را شـامل   یبلکه همه معارف حـق تعـال   داند،ینم ید را کافیر به توحیاست و تنها تفس

قابل  يقابل استدالل و در مشارب شهود یعقل یدانسته تا در پرتو مبان» فطرت«مبحث 
  استشهاد گردد.
دانسـته و   يدیش توحیرا گرا ی، سرشت آدميبه لحاظ شهود يرازیش ياگر صدرا
ان انسـ  يا شـرك بـرا  یـ گـر از الحـاد   ید دیاست و عقا يخدا فطر يوجوقائلند جست

ر شـود،  ید تفسیبه توح» فطرت«ن موضوع که یل ایشود؛ اما حضرت امام دلیم یلیتحم
ـ را د» فطـرت اهللا «ء دانسـته و در اصـل   یش ير اشرف اجزایا تفسیل مصداق یاز قب ن ی
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بـه  » فطـرت «رد کـه  یـ گیجـه مـ  یشـود و نت یگر معارف مید و دیداند که شامل توحیم
  است. دیتوح
 یو تبعـ  یرا به اصل» فطرت« يت اهللا شاه آبادیرت آر حضیراحل، نظ حضرت امام 
، فطرت انزجار ی، عشق به کمال مطلق است و فطرت تبعیاند: فطرت اصلم کردهیتقس

  و تنفر از نقض است.
) معتقـد  5ـ    4،ص1380،يمانند استاد خـود (ر.ك: شـاه آبـاد    ینیحضرت امام خم

  است: 
ر آن مفطور فرموده، حالـت  مردم را ب یتعال ي، که خدا»فطرت اهللا«مقصود از

هـا و از  است که خَلق را بـر آن قـرار داده، کـه از لـوازم وجـود آن      یأتیو ه
و . ها بر آن مخمر شـده اسـت  ره آنیاست که در اصل خلقت، خم ییزهایچ

بدان اختصاص داده است  یتعال ياست که خدا یفیاز لطا. ..یاله يهافطرت
ن یا يا اصالً دارایگر موجودات یت و دع مخلوقاین جمیاالنسان را از بیو بن

از آن  یانـد و حـظ کمـ   ا نـاقص یستند، یشود، نیکه ذکر م ییهاگونه فطرت
  ).200،ص46،جینیموسوعۀ االمام الخم؛ 180،ص1388،ینی(امام خم. دارند

انـد و  مسـلّم دانسـته   یانسان را اصل» يدیفطرت توح«که نیاز عرفا، ضمن ا یبرخ
اند، درباره عقول انسـان معتقدنـد:   ر کردهیه تقریرا بر همان پاگر موجودات ینش دیآفر

ـ     یوعن مجموع هذا کلّه أخبر موالنا و س« دعائـه و   یدنا جعفر بـن محمـد الصـادق بقولـه ف
ق و ارسلت به الرسل و انزلت یه العقول و اخذت به المواثیفطرت عل يدك الذیاسألک بتوح

  ).63ـ  57، ص1347د، ید حی، سی(آمل» به الکتب
ـ به توح» فطرت«ن موضوع که یل ایحضرت امام دل ان یـ ل بیـ ر شـود، از قب ید تفسـ ی

ـ را د» فطـرت اهللا «ء دانسـته اسـت و در اصـل،    یش ير اشرف اجزایا تفسیمصداق  ن ی
د یبه توح» فطرت«رند که یگیجه میشود ونتیگر معارف مید و دیداند که شامل توحیم

است که خدا بندگان را بر آن سرشته  يوراختصاص ندارد، بلکه همه معارف حقّ از ام
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ــام خم. اســت ــی،، 181ـ    180،ص1388، ینــی(ر.ك: ام  ،46ج موســوعۀ االمــام الخمین
  ).201ـ   200ص

  فطرتهاي کاربرد

  :افتیتوان یفطرت م يسه کاربرد برا ینیسخنان امام خم در
 هب یدر موارد مختلف ینیخمسخنان امام  فطرت و خلقت در: خلقت ي) مقتضاالف

ـ ی: امـام خم ر.ك(. و مترادف بـا خلقـت بکـار رفتـه اسـت      يریصورت عطف تفس ، ین
  .  )323،ص1388

 تیـ جز محض استعداد و نفس قابل در بدو فطرت و خلقت، هینفوس انسان«
  )  358،ص46،جینیاالمام الخم موسوعۀ( ؛»ستندین

 خلقـت انسـان، بلکـه هـر     يرا که مقتضا يکه امام امور هددیکاربردها نشان م نیا
  نامد.یم يفطر است و در سرشت او نهاده شده است، يموجود

ـ را و یالهـ  يهاکه امام راحل فطرتنیبر ا افزون : امـام  ر.ك(. دانـد یانسـان مـ   ژهی
سخن آن اسـت   نیمفهوم ا) 129، 46،جینیاالمام الخم موسوعۀ؛ 113،ص1388، ینیخم

  شود.یم افتی زیموجودات ن گریدر د یاله ریغ يهاکه فطرت
شـعور و معرفـت بـه     ات،یح علم، ياند که تمام موجودات دارادهیعق نیبر ا انشیا

ـ ی: امـام خم ر.ك(. هسـتند  یمقام مقدس حـق تعـال   االمـام   موسـوعۀ ؛ 283،ص1388،ین
  ).314،ص46،جینیالخم

کـه   ياست، اعـم از امـر   یعیطبِ امر يمعناه ب »فطرت«کاربرد،  نیدر ا: عتیطب )ب
 یاعم از اکتسـاب  زیل و زوال، و نو تبد رییقابل تغ ریغ اید و زوال و تبدل باش رییقابل تغ

  است. یو اعم از خوب و بد و مثبت و منف ،یاکتسابریو غ
ـ  لیـ ورذا لیفضـا  يدر بحث از مباد امام را  ياز مبـاد  یکـ یکـه  ضـمن آن  ،یاخالق

  : دیگویداند، میم »فطرت«
است  یعیطبدر انسان  یحال و خلق نفس، گاه نیا: اخالق فرمودند يعلما
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و  ریـ چـه در جانـب خ   و مربوط بـه مـزاج اسـت،    »فطرت«اصل ه و راجع ب
رو  تیطفول ماناز ز یبعض. چنانچه مشهور است شر و شقاوت، ایسعادت، 

استفاده شود  هیاخالق نفسان نیا یگاه. به شرورند.. لیما یبعض و رات،یخ هب
ـ تفکـر و رو  ياز رو ابتـدا  یو گاه عادات و معاشرات و تدبر و تفکر؛ه ب  هی

ـ ی(امـام خم . حاصل شود تا ملکـه گـردد   االمـام   موسـوعۀ  ؛510،ص1388،ین
  ).577،ص46،جینیالخم

و زوال را بـه   رییقابل تغ يهابودن خصلت يامام فطر عبارت، نیچند در آغاز ا هر
 و. انـد امـده یبـر ن  هینظر نیجا که درصدد نقد ااز آن یاند، ولاخالق نسبت داده يعلما

انـد،  آن برآمـده  حیانـد؛ بلکـه درصـدد توضـ    قابل نقد بودن آن ننمودهه ب يااشاره یحت
فطـرت را در   يهـا داز کاربر یکیدانست و  شانیا رشیرا مورد پذ دگاهید نیتوان ایم

  . عام دانست يمعنا نیا شانیکالم ا
را در  »فطـرت «بـا صـراحت واژه    ش،یخو گرید اناتیکه امام راحل، در بنیا ضمن
نـام   يثـانو  »فطـرت «هرچنـد آن را   انـد، بکار بـرده  رییو قابل تغ یساباکت يهاخصلت

  : فرموده شانیا. اندنهاده
 يفطرت ثانو کی ،یاست با برادرانش، دشمن یانسان، فطرت دوست »فطرت«

  ).500،ص7ج،1379امام،(. شودیم دایاست که در انسان پ
است که از لوازم  یتأیحالت و ه يمعناه ب »فطرت«کاربرد،  نیدر ا: ی) سرشت الهج

 لیو تبـد  رییـ آن سرشته شده اسـت و قابـل تغ   وجود انسان است و در اصل خلقت بر
  : اندخصوص گفته نیامام در ا. ستین

آن مفطور فرموده، حالـت   مردم را بر یتعال يکه خدا »فطرت اهللا«مقصود از 
ز هـا و ا که خلق را بـر آن قـرار داده، کـه از لـوازم وجـود آن      است یأتیو ه

(امام . آن مخمر شده است ها برنآ رهیاست که در اصل خلقت خم ییزهایچ
  ).200ص ،46ج ،ینیالخم ماالما موسوعۀ ؛180 ،ص1388،ینیخم
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  خداوند يهاانواع فطرت

فطرت بر اصـل وجـود   . 1داند: یرا چند گونه م» یفطرت اله« ینیحضرت امام خم
ع کمـاالت؛  یماع ذات مقدس بر جمفطرت بر استج. 3د؛ یفطرت بر توح. 2؛ یمبدأ تعال

انـزال  . 7ان، یفطرت بر وجود مالئکه و روحان. 6فطرت بر نبوت؛ . 5فطرت برمعاد؛ . 4
  . تیکتب و اعالم طرق هدا

 یو تبعـ  یفطـرت را بـه اصـل    يت اهللا شاه آبـاد یشان مانند استاد خود حضرت آیا
، فطرت انزجار ی، عشق به کمال مطلق است و فطرت تبعیاند: فطرت اصلقسمت کرده
ن دو یر و رفرف معراج خود سازد و با این دو فطرت را براق سیا ی؛ آدمصو تنفر از نق

(ر.ك: امام . اش پرواز کند که آستان حضرت دوست و درگاه اوستیانه اصلیبال به آش
  .)204ـ  203،ص46،جینیاالمام الخم موسوعۀ؛ 184ـ  181، ص1388،ینیخم

ه السالم) نقل شده است که با فطرت یم (علیضرت ابراهح یره علمین مسأله در سیا
 واألَرض السموات فَطَرَ للَّذي وجهِی وجهت إِنِّیفرمود:  یطلبو کمال مطلق یخداخواه

 حضـرت  )76 ،انعـام ( اآلفلـینَ  أُحـب  ال: فرمـود  یتبع فطرت اساس بر و )79 ،انعام(
 تیـ و هـم الوه  یرا نفـ  نیآلهه دروغ تیان فطرت، هم الوهبا بره ه السالم)ی(عل میابراه

  اند.خدا را ثابت کرده
  د: یفرمایم ینیامام خم

ن از برکات بعثت یکه اآلن در دست ماست، نازله هفتم قرآن است و ا یقرآن
، در عرفـان  یدر عرفـان اسـالم   یچنـان تحـول  ن نازله هفـتم آن یاست؛ و هم

ـ  ياهمت شبه وجود آورد که اهل معرف یجهان و بشـر از  . داننـد یاز آن را م
بشر باز، معلوم نشده است و معلـوم   يع ابعاد او برایجم یعنیهمه ابعاد او، 

  ).431،ص17،ج1379، ینی(امام خم. ست معلوم شودین
ه و آله یاهللا عل یاست که جز رسول خدا (صل ياز امور یت وحیفین اساس، کیبر ا 
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توانند یاند، نما از حضرت الهام گرفتهیشان بودند، یکه در خلوت با ا یو سلم) و کسان
شوند با زبان توده مردم شـدند، چنـان کـه     یرو هر وقت خواستند معرفنیبفهمند، از ا

عمـران:  ، خـودش را بـا خَلـق (ر.ك: آل   یـ با زبان آن بشر عام  یـ تبارك و تعال  يخدا
) و مانند 44ر.ك: هود:ن، (ی) زم12) آسمان (ر.ك: فصلت: 13) شتر (ر.ك: شمس: 190

  شناساند.یها منیا

  یل اخالقیفطرت و فضائل و رذا

دهنـده و جاذبـه و دافعـه مـورد     ک عامل جهتیبه عنوان » فطرت«که نیعالوه بر ا
شاخص  ینوع یل اخالقیتواند در فهم فضایز مین یبه لحاظ معرفت. ردیگیتوجه قرار م

ـ  یخـوب را با دقت نظر به ید؛ زیار به شمار آیو مع ـ افـت کـه کـدام    یتـوان در یم ک از ی
ها مورد نفـرت  ک از آنیهمسو است؟ و کدام  يها با کشش فطرها و خواستخصلت

ـ یـ ل و رذاین گونه، به درك فضایاست؟ و ا یو سرشت انسان» فطرت« ـ نا یل اخالق ل ی
ـ  یقت پین حقیش به ایآمد؛ به عنوان مثال انسان با تأمل در درون و فطرت خو بـرد  یم

  . است يک امر فطری یخواهالتکه عد

  يریگجهیو نت يبندجمع

مایه  ،یاله يیکتا یکه اصل وجود یگانه و هست میدیرس جهینت نینوشتار به ا نیدر ا
ه و اعتماد دارد، قیوم تکی یحه ب یحیات و عامل قیام جهان و جهانیان است و همه هست

 يبه اندیشه توحیـد  یپیوستگو  یاصیل و افکار قویم، مرهون وابستگ يهاتمام اندیشه
 . است

هیچ . نیست» توحید« ةواراز شمس تراي در آسمان اندیشه انسانی پرفروغهیچ ستاره
اسماي الهی نیسـت،   معرفتی را یاراي نیل به بلنداي معارف توحیدي وعرفانِ صفات و
 از یشناخت حق تعال. بلکه معرفت اصیل همواره از آبشخور زالل توحید سیراب است
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و تأکید  انیب میدر قرآن کر یآفاق قیاست که در کنار طر یانفس قیراه فطرت همان طر
  . شده است

 فتگانیشـ  را داشـت از  حشر با معـارف واالي آن  انس با قرآن و که ریراحل کب امام
 از چشـمه بـا   و بودند یبارقه اله نیمعتکف آستان ا يمتماد انیاست که سال میقرآن کر

  ها برد.بهره شیصفا
قدر ه که همه اشخاص ب کندیم یمعرف ياو سفره گسترده یقرآن را کتاب اله شانیا
هـدف قـرآن و    نیو باالتر کنند؛یکه دارند از آن استفاده م یتیخود و ظرف يوجود سعه

دانندیبزرگ را توسعه معرفت م يایانب هدف.   
است که هـم   یقرآن دیمعرفت، توح نیتريو ضرور نیبلکه برتر ن،یتراز مهم یکی

را  میو عظـ  ریخط گاهیجا نیکند و هم راه قرب به ایم نییتب یدرسته را ب یساحت اله
  کند.یم تیهدا ییبایبه ز
تعلیـل   تحلیل و تبیین، منظر قرآن مورد توحید را از عمده مباحث بسیاري از شانیا

  اند.آوردهدر خدمت معرفت قرآنی  را یعمل و یمنظرهاي مختلف علم و است نموده
ـ پ فطـرت و  يدر راه ابـالغ نـدا   و یبرخاسته از مکتب وح ینشیبا ب ینیامام خم  امِی

ـ  یجامعـه انسـان   ییو نهـا  یاسالم را با بازگشت قطع نیمب نید يغنا انیب يدیتوح ه ب
 انیب ،است عقل و شهود و عتیشر و یمکتب وح برخاسته از شیخو يفطرت خداجو

  نموده است.
 تـا  دیبخشقدرت  توان و به او یاسالم ینقل و یدر علوم عقلامام  تیکمال و جامع

  تعصب بشناسد.و  يگريدور از هر گونه تحجر و قشره اسالم را ب قتیحق بتواند
ـ  ینـ یحضـرت امـام خم   ـ   یکــیعنـوان  ه ب در بـاب فطــرت   فطـرت، ه از معتقـدان ب

 نیتـر از بـزرگ  یکی دیخودشان شا ریتعبه و ب. دارد ییهايکرده و نوآور يپردازهینظر
 مورد بحث قرار مسأله را نیا شیخو آثار از يافطرت باشد در پاره نیهم دیتوحه ادله ب
  اند.داده
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ـ  او يامام فطرت انسان را از لوازم وجـود  ـ   یم و  تیـ ریخه دانـد و آن را متصـف ب
فطـرت، بـه    اتیک به مقتضـ گوناگون با تمس يهااز راه يو. دینمایم یمعرف تینوران

  . پردازدیصفات کمال مه نسبت ب تشیو جامع دی، توحأداثبات مب
آن  يامـور فطـر   یژگـ یو. در انسان داللت دارد يفطرت و امور فطره ب یقرآن اتیآ

 گـر یو عوامـل د  طیر محیاست که در همگان وجود دارند،گرچه ممکن است تحت تأث
  پنهان شده باشند.

لکن . متفاوت گرفته است ظاهراً يدو معناه ب يلحاظ لغوبه  حضرت امام فطرت را
  داند.یم يگریرا الزمه د یکی ،یاز نظر مفهوم

 »يعرفان فطر«دنبال خدا هستند و با ه ها بهمه انسان ،ینیامام خم لیبر اساس تحل 
فطـرت  «بحـث   ردمو هیآ. روندیم گرید يهازیدنبال چه طلبند، اما بیخدا را م شیخو
  . »ة اهللاخذ فطر« ای »فطرة اهللا الزم« یعنی» اهللا

 یطـور کلـ  ه داند و بیم» فطرت«بر طبق  را یآسمان انیو اد ءایاحکام انب عیامام جم
که نیچه ا. دانندیم یرا بر طبق انسان یآسمان انیو اد ءایو همه معارف و احکام انب نید

  . انددانستهشکوفا شده  نیهمان د را فطرت
ـ  يسه کاربرد برا ینیسخنان امام خم در خلقـت،   يمقتضـا : افـت ی تـوان یفطرت م

  ی. و سرشت اله عتیطب
آگاهانـه، کشـش    شیمحض، گـرا  یسته انسان به يشهود نشیکه همان ب» فطرت«

اسـت   نشیاز آفـر  یحضرت اوست، نحوه خاصه شاهدانه و پرستش خاضعانه نسبت ب
  . خلق شده است وهیبه آن ش ینحو سرشته شده و جان انسان بدان یآدم قتیکه حق

ـ آفر ياژهیـ صـورت و ه انسان ب یعن. یانسان است نشینوع آفر يمعناه فطرت ب  دهی
موجودات ندارنـد و آن   ریرا سا تیخصوص نیدارد که ا یتیانسان خصوص. شده است

پس . ندزایو نقص گر یستیاز ن و. ها عاشق کمال مطلق هستنداست که همه انسان نیا
  هستند.فطرت عشق به کمال مطلق و تنفر از نقص  يها داراهمه انسان
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  فهرست منابع

  میقرآن کر
  نهج البالغه

و  یتهران شرکت انتشارات علم ،جامع االسرار و منبع االنوار)1384(دریح دیس ،یآمل .1
  .ییحی لیو عثمان اسماع نییکر يهنر: صححانم ،یفرهنگ

ـ ب معجـم مفـردات راغـب    م) 1992 ایـ ق  1412راغـب، (  ،یاصفهان .2 لبنـان:   ــ  روتی
 اآلثـار  اءیـ الح هیمکتبه مرتضو ،یمرعش میند قیتحق ،ۀیلشامادار  ،یالعرب دارالکتب

  .افست ه،یالجعفر
)، 1404(اللغه  سیمعجم مقائ ا،ی، ابوالحسن بن احمد بن ابن فارس بن زکرابن فارس .3

  .،یقم، مکتب اعالم اسالم
اچف   ینیامام خم امیپ د،یتوح يآوا )1369عبداهللا، ( ،یآمل يجواد .4 ، و شـرح  بـه گورـب

  ،ینیو نشر آثار امام خم می، تهران، مؤسسۀ تنظیآمل ياهللا جواد تیآ: نامه به قلم

قم، مرکز نشر  ،در قرآن دیتوح. یموضوع ریتفسه ش)،  1386عبداهللا، ( ،یآمل يدجوا .5
  اسراء

  ، قم، مرکز نشر اسراء،.میفطرت در قرآن کر ه ش) 1386عبداهللا، ( یآمل يجواد .6
ـ ، بغـه صـحاح الل  )1362بـن حمـار،(   لیاسماع ،يجوهر .7 انتشـارات دار العلـم    روت،ی

  .)يریللمالیین (ام
  .هی، تهران، دار الهداتاج العروس )1387( ،یمحمد مرتض دیس ،يدیزب ینیحس .8
و نشر آثار  میمؤسسۀ تنظان: (آداب نماز)، تهر ةآداب الصال )1373روح اهللا، ( ،ینیخم .9

  .ینیامام خم
و نشر  میانتشارات مؤسسۀ تنظ، تهران، سوره حمد ریتفس )1384روح اهللا، ( ،ینیخم .10

  ی. نیآثار امام خم
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و نشر آثـار   میتهران، انتشارات مؤسسۀ تنظ، ماما فهیصح )1379روح اهللا، ( ،ینیخم .11
  .ینیامام خم

انتشـارات   ،نتهـرا ث)، ین حـد ی(اربعـ  ثیشرح چهل حـد ) 1388،(روح اهللا ،ینیخم .12
  .ینیو نشر آثار امام خم میمؤسسۀ تنظ

تهـران،   ،يد احمـد فهـر  یسـ  ،ترجمه و شرح طلب و اراده )1362روح اهللا،( ،ینیخم .13
  وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش. ،یو فرهنگ یمرکز انتشارات علم

ـ یآثار امام خم دهیگز) 1383روح اهللا، (، ینیخم .14 مؤسسـه چـاپ و نشـر    : تهـران  ،ین
  . عروج

  .یمعلوم معارف اسال ادیبن: تهران ،شذرات المعارف )1380( ،یمحمد عل ،يآبادشاه .15
 ۀیاالسفار العقل یف هیالمتعال ۀالحکم م)1990 ـه  1410( ،يرازیمحمد الش ،نیصدراالد .16

  . ،یالتراث العرب اءیدار اح: روتیب ۀ،االربع
ـ الم ریتفسـ  ه)1412( ن،یمحمـد حسـ   دیس،ییطباطبا .17 مؤسسـه مطبوعـات   : قـم  ،زانی

  .انیلیاسماع
 نیلهأمنظر صـدرالمت  از یاله تیو هدا تیعنا یمبان )1397( محمد، دیس ،ییطباطبا .18

و نشر آثار امام  میچاپ و نشر عروج (وابسته به مؤسسه تنظ: تهران، ینیو امام خم
  .)ینیخم

  .دفتر نشر معارف: قم، انسان در اسالم )1389،(نی، غالمحسیگرام .19



  
  
  
  
  

   رانیا یاسالم انقالب صدور گفتمان در یقرآن میمفاه يواکاو
   ینیاز منظر امام خم

  39برنا یمحمد طهماسب
  40ياحسان عسگر

 انقـالب  صدور کرديرو نییتب به تا است تالش در حاضر پژوهش چکیده:
 از يریرپذیتأث و یقرآن میمفاه به توجه با ینیخم امام ران از منظریا یاسالم
 تیـ هو بـه  یدهـ شـکل  در هاانسان يراهنما و یآسمان کتاب عنوان به قرآن

رهبـر   عنوان به ینیخم امام را کهبپردازد؛ چ یاسالم انقالب صدور گفتمان
ـ یبجهان به توجه با ران،یا یاسالم انقالب ریکب  يکـرد يرو خـود  خـاص  ین

 بـا  آن بـارز  تفـاوت  کـه  نموده است میترس را انقالب صدور مفهوم مجزا از
 را یاسـالم  انقـالب  در موجـود  يهاگفتمان نیهمچن و صدور اشکال گرید
بنـا  . دانست یقرآن میمفاه و قرآن به شانید فراوان ایتوان در توجه و تأکیم

                                                   
ی. ب اســـالم(س) و انقـــالینـــی، پژوهشـــکده امـــام خمیخ انقـــالب اســـالمیتـــار يدکتـــرا ي. دانشـــجو1

Mtahmasebi39924@gmail.com 
(س) و انقـالب  ینیانقالب)، پژوهشکده امام خم یاسی(مطالعات س یاسیس یجامعه شناس يدکترا يدانشجو .40
 askariehsan1372@gmail.com سالمی.ا

mailto:Mtahmasebi39924@gmail.com
mailto:askariehsan1372@gmail.com
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 يهـا یسخنران و آثار ه بریتک با تا دیگرد خواهد یسع پژوهش نین در ایبرا
ـ بـه خصـوص تحل   ،ینیخم امام ـ فۀ امـام، ا یل صـح ی  بـه  و يریرپـذ یتأث نی

 میمفـاه  و داده شـود  نشان انقالب صدور گفتمان در یقرآن میمفاه يریکارگ
ـ بـر ا  يبـر اسـاس مـرور    کـه  گـردد  یابیرد ن گفتمانیا در یقرآن یاصل ن ی

ـ  میمفـاه  از يریرپـذ یتأث که د گفتیمطالعات، با  صـدور  کـرد يرو در یقرآن
 از ریناپـذ اجتنـاب  يامـد یپ تنها نه را انقالب صدور گفتمان ،یاسالم انقالب

 صدور مفهوم از برداشت در ییگرافیتکل ینوع بلکه انقالب، از بعد طیشرا
 یتمام با را صدور از شکل نیا که است نموده ینیمخ امام نزد در انقالب

  .است نموده زیمتما هاانقالب گر از صدورید يکردهايرو
   ران، صدور انقالبیا یقرآن، انقالب اسالم ،ینیخم : اماميدیکلمات کل

   مسأله انیب و مقدمه

 دابعـا  تمـام  در را ياریبسـ  يهـا یدگرگـون  و امدهایپ رانیا یاسالم انقالب يروزیپ
ـ آورد کـه با  به وجـود . و.. ی، اخالقی، فرهنگی، اجتماعیاسیس  يروزیـ ن پیـ د گفـت ا ی

 رامونیپ مناطق يبرا را ياریبس نیادیبن تحوالت ،یاسالم يدئولوژیا و تیهو با یانقالب
وافـر   توجه و ینیخم امام توسط انقالب يرهبر. آورد ارمغان به ر مناطق جهانیسا و
 با و یاسالم را رانیا انقالب تیهو ها،کردن بدان عمل و یقرآن و یاسالم دستورات به

  . مطرح ساخته است شمولجهان اهداف يدارا و یجهان يابعاد
 انقـالب  صدور در مورد آن مفهوم ،یبزرگ انقالب هر يروزیپ از بعد که ییجاآن از
 خـود  انقالب تا هستند تالش در یانقالب رهبران و ونیانقالب و ردیگیم قرار توجه مورد

بـه نظـر    یعـ ین طبیند، بنا براینما میترس انیجهان يبرا مطلوب یروش و راه عنوان به را
 صدور گفتمان رد؛ چنانچهیگ قرار ياریبس توجه مورد انقالب صدور مفهوم رسد کهیم

 يبـرا  مطلـوب  يریمسـ  و نـده یآ میترسـ  يبرا ینیخم امام يرهبر با یاسالم انقالب
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  .گذاشته است يجا بر يبشر جامعه در را یقیعم راتیجهان، تأث یتمام و مسلمانان
هـا  باشد، نقش بارز رهبران انقالبیار قابل توجه مید گفت آنچه که بسین بایبنا برا
ز به صـورت  یف ارائه شده نیدر تعار. باشدیت صدور انقالب میبه ماه یبخشدر شکل
خاص  یجاد نوعیند در اارسانده يروزیکه انقالب را به پ يا مستتر نقش افرادیآشکار 

ن روند همانند ینقش رهبران در ا. رسدینظر م ار پررنگ بهیاز مفهوم صدور انقالب بس
توان گفت یم یبه نوع. باشدیار پررنگ میرساندن انقالب بس يروزیها در به پنقش آن

ـ  شهیاز اند يادهیچک یکه مفهوم صدور انقالب در هر انقالب  یها و عمل رهبـران انقالب
 يهـا ت و نحوة صـدور ارزش یانقالب در ساخت ماه يروزیرهبران انقالب با پ. ستا

  . دارند ياژهیگاه ویجا یانقالب
ر ملـل عرضـه   یانقالب خود را به سا یجهان يهاانقالب، اهداف و آرمان يروزیبا پ

ـ را ن یک جامعۀ آرمـان یاز  يریکنند و تصویم ـ . کشـند یر مـ یز بـه تصـو  ی کـه   یرهبران
خود  یفۀ انقالبی، نه تنها وظیانقالب يدئولوژیاند، با توجه به انموده يرا رهبرها انقالب

ک یـ دهند، بلکه تـالش دارنـد تـا بـه عنـوان      یانجام م ییایجغراف يرا در داخل مرزها
ز یکشور خود ن یو مل ییایجغراف يمرزها يخود را در فراسو یانقالب يارهای، معیانقالب
 يک و هم در راسـتا یدئولوژیدر گسترش آن هم از نظر ام دهند و یر جوامع تعمیبه سا
ـ  ـ  یاهــداف جهـان  يسـاز یعمل ؛ خرمشــاد و 1394(خرمشـاد،  . غ نورزنـد یــ، دریانقالب

  )1388، ی؛ رمضان1393همکاران، 
ـ ا یاسالم ر انقالبیکب رهبر عنوان به ینیخم د اذعان نمود که امامیچنانچه با ران ی

ران و بـا  یا انقالب یقرآن و یاسالم تیهو به وجهت ک خود و بایزماتیکار يهایژگیبا و
ف یدر توص یم قرآنین مفاهیا میترس و ارائه در تا نمودند تالش ،يدئولوژین ایه بر ایتک

 بـه  یاسـالم  انقالب قیطر نیا از ند تاینما ياریبس د و توجهیتأک انقالب صدور مفهوم
  .رددگ یمطرح و معرف مسلمانان جامعه در مطلوب ياندهیآ عنوان
 روش و راه کنندهمیترس و گرتیهدا که مسلمانان یآسمان کتاب نیا قرآن، رونیا از
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 توجه مورد یجمع احکام هم و يفرد احکام هم آن در و هاستانسان نیب در يرستگار
انقالب از  صدور گفتمان در است، شده روشن هاانسان تمام يبرا و گرفته قرار دیو تأک
گرفتـه اسـت؛ چنانچـه حضـرت امـام       قرار ياریبس توجه موردز ین ینیخم امام منظر

 از مسلمانان خصوص به و يبشر جامعه مطلوب وضع و یکنون وضع میترس در همواره
 و میمفاه از استفاده. اندنموده استفاده انقالب صدور گفتمان در یقرآن و یاسالم میمفاه

 تـا  دیـ گرد باعـث  ینیخم امام اناتیب و هایسخنران يجا يجا در یقرآن يرهنمودها
 درك کـه  میباشـ  شاهد شانیا توسط انقالب صدور گفتمان در متفاوت یتیماه و شکل

 قـرار  توجـه  مورد و یقرآن میمفاه به توجه در انقالب صدور مفهوم از نوع نیا تفاوت
  باشد.یت فراوان میحائز اهم ینیخم امام توسط یاسالم انقالب صدور در آن گرفتن

ـ  میمفـاه  تـا  دیـ گرد خواهد تالش مقاله نیا ن دریبنا برا  صـدور  گفتمـان  در یقرآن
ـ  میمفـاه  نیتـر ، مهـم یبـه عبـارت   و گردد نییتب ینیخم امام انقالب از منظر  در یقرآن

 تا رندیحضرت امام مطمح نظر قرار بگ دگاهیانقالب از د صدور ینیبجهان به یدهشکل
کـرد و نگـاه   ياز رو انقـالب  صـدور  از متفاوت یبرداشت در یقرآن میمفاه نیا راتیتأث

  .گردد یبررس شانیا

   پژوهش ضرورت و تیاهم

 انقالب و اسالم دشمنان لهیوس به یاسالم انقالب هیعل سوء غاتیتبل و امروز يایدن
 ۀیعال اهداف و یاسالم انقالب از مخرب و متفاوت یشکل که است شده باعث یاسالم

 ابعـاد  يواکاو به ازین مسأله، نیغلبه بر ا يبراگردد؛ چنانچه  غیتبل يامروز جهان در آن
 اهداف ریسا و زانهیستظلم و رخواهانهیخ اهداف يدارا که یاسالم انقالب از یالمللنیب

 از یکـ ی یاسـالم  انقالب صدور مفهوم. کندیم دایپ ضرورت باشد،یم یمتعال و یمترق
قـرار   سـوء  غـات یتبل دشـمنان مـورد   لهیوسـ  به جهان در تنها نه که است یمیمفاه نیا
 قرار توجه مورد دیشا و دیبا کهچنان زین یاسالم رانیا يمرزها داخل در بلکه رد،یگیم
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  . مورد غفلت واقع شده است ياست و تا حدود نگرفته
 دادن نشـان  و ارائه در یانقالب اسالم صدور مفهوم مختلف ابعاد ین، بررسیبنا برا

 ییجـا آن از نیو همچن باشدیت فراوان مید اهمواج آن یو آرمان دوستانهانسان اهداف
 ارائـه  انقـالب  صـدور  مفهوم از خاص و متفاوت يکرديرو ینیخم امام ياز سو که

که به مفهـوم صـدور انقـالب از منظـر و      دینمایط اقتضاء مین شرایگشته است، بنا برا
 د گردد.یتر توجه و تأکشی، بیق قرآنیه بر مصادیشان با تکیگاه ایجا

   پژوهش االتسؤ

 انقـالب  صدور گفتمان در مطرح یقرآن يهام و مؤلفهیمفاه نیتر: مهمیاصل سؤال
  کدامند؟ ینیخم امام کرديرو در یاسالم

 چگونـه  ینـ یخم امام نزد یاسالم انقالب و مفهوم صدور گاهی: جایفرع سؤاالت
  ؟افته استیمعنا 

  باشد؟ینه قابل تأمل مچگو ینیخم امام دگاهید از انقالب صدور مفهوم ضرورت
 ینـ یخم امـام  از منظر یاسالم انقالب صدور گفتمان در يریتأث چه یقرآن میمفاه

  ؟ اندداشته

  پژوهش ینۀ تجربیشیپ

 انقـالب  صـدور  مفهوم مورد در یگوناگون و متنوع يهایبررس و هاپژوهش تاکنون
 انقـالب  صدور یکل یبررس به قاتیتحق نیا ترشیب که است گرفته انجام رانیا یاسالم

 در که است ذکر قابل. اندپرداخته رانیا یاسالم يجمهور نظام در آن گاهیجا و نقش و
ـ  یمبـان  مورد در یاختصاص و مستقل یپژوهش حاضر حال  صـدور  کـرد يدر رو یقرآن

 آمدن وجود به در آن نقش و ینیخم امام شه و گفتمانیه بر اندیبا تک یانقالب اسالم
رگـذار بـر مفهـوم صـدور انقـالب      یتأث یبه عنوان عامل يتعبد و انهیگرافیتکل یتیماه
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د تا مفهـوم صـدور   یخواهد گرد ین پژوهش، سعین در ایاست؛ بنا برا نگرفته صورت
رد تا یمطمح نظر قرار گ یم قرآنیه بر مفاهیاز منظر حضرت امام و با تک یانقالب اسالم

  دا کرده باشد.یپتر نمود شین پژوهش و مسأله بیا ي، نوآوریبه نوع
بـا   ،ینـ یدة صدور انقالب از منظر امـام خم ید گفت که در مورد این وجود بایبا ا

ن کار صورت گرفته یتر به موضوع پژوهش حاضر، چندشیو قرابت ب یکیتوجه به نزد
طور که گفته م؛ چرا که همانیینمایها اشاره مبه آن يل به صورت موردیاست که در ذ

  صورت نگرفته است: یچ پژوهشیکرد، هين عنوان و رویاشد، تا به حال با 
، یاردکـان  يفرزنـد  یعباسعل ،ینیصدور انقالب از منظر امام خم ينظر یمبان ـ  

  ؛1386
ه یو سم ين اطهرید حسیس ،ینیگفتمان صدور انقالب امام خم يل انتقادیتحل ـ  
  ؛1392، یزمان

ـ یامام خم یاسیشۀ سیدر اند ییگراصدور انقالب؛ به مثابۀ نقشۀ راه جهان ـ    ،ین
  ؛1388محمود پروانه، 

وسـف  ی ،ینیاز منظر امام خم یاسالم يداریو ب ینسبت صدور انقالب اسالمـ   
  .1393، یفتح

   قیتحق روش

 استفاده خواهد شد با یکه در آن سع است یفیـ توص یلیتحل نوع از حاضر پژوهش
ه بـر آثـار امـام    یمختلف و با تک منابع از يبردارشیف اساس بر و ياخانهکتاب روش از

مطرح شـده در   يهاق بتوان به پرسشین طریبه موضوع پرداخته گردد تا از ا ینیخم
از  یبـ ین روش پـژوهش، حاضـر ترک  یمناسب ارائه نمود؛ بنـا بـرا   ین پژوهش پاسخیا

  باشد.یل محتوا میـ تحل ياخانهکتاب
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  يمالحظات نظر

  رانیا یصدور انقالب اسالم
ـ بعـد از پ  یکه در هـر انقـالب بزرگـ    یاز مسائل اساس یکی رو بـا آن روبـه   يروزی

 ییهـا انقـالب  ين مسأله برایاست که ا یعیطب. باشدیم، مسأله صدور انقالب میشویم
هـا و  انقالب خود در نظر داشـته و رسـالت   يبرا یشموله جهانیگردد که داعیمطرح م

ار مهـم  ین مفهوم بسیدر برابر ا. ر نظر دارندانقالب خود د يدر سطح جهان برا یاهداف
ـ  به یهر انقالب یرونیکه شناسنامه ب ف یتعـار  یشـمندان علـوم انسـان   یرود، اندیشمار م

ده یـ چیاز وجود ابعاد پ یف متنوع، حاکین تعاریاند که نفس وجود اارائه کرده يمتعدد
هـر   یعـ یطب يامدهایپتوان گفت صدور انقالب از یم. باشدیها من مفهوم در انقالبیا

آن  يگـردد تـا دسـتاوردها   یق تـالش مـ  ین طریرود که از ایبه شمار م یانقالب بزرگ
  . )60:1393و خجسته، یزدانیشود ( ین صادر و معرفیریسا يانقالب برا

ـ  یمفهوم صدور انقالب را مجموعه اقدامات يوش آشوریدار دانـد کـه حکومـت    یم
دهد و یج شکل مشابه آن به خارج انجام میترو يک انقالب برایروز شده در یپ یانقالب

ــ یــبــه تمـام دن  یک نمونــه جهـان یــنسـخه صــادر شـده بــه عنـوان     گــردد یا عرضـه م
کنند اهداف یون تالش مین معناست که انقالبیصدور انقالب به ا. )131:1387ي(آشور

 يات برسانند و انقالب خود را بـه عنـوان نمونـه   یانقالب خود را به فعل يهاو رسالت
 یب صدور انقالب در واقع نقطـه عطفـ  ین ترتیبه ا. ندین عرضه نمایریسا يآل برادهیا

  ) 49: 1390، یمی(کر. کندیسر میانقالب را م يهاامیپ یاست که انتشار تمام
است که از طرف  یاستین پژوهش اقدام و سیدر ا» صدور انقالب«ن، مفهوم یبنا برا

 یچنانچه معان. گرددیر جوامع اتخاذ میدر سا يگذارریتأث ياندرکاران انقالب برادست
مختلف مورد نظر قرار داد که عبارتنـد   يهاتوان در انقالبین مفهوم را میاز ا یمختلف

 يبرا يو کسب آزاد یبخش ییر مردمان در جوامع مختلف، رهایبه سا یبخش یاز: آگاه
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مـورد نظـر، اشـاعه و    دن به هـدف  یجهت رس یدرپیپ يهاجاد انقالبیر جوامع، ایسا
مختلـف   يهاها و روشها به شکلگر گروهیمورد نظر در د یانقالب يهاگسترش آموزه

  )1389و رادفر،  يروزآبادی(ف. و...
صدور انقـالب   يتوان برایچنانچه با توجه به ابعاد مختلف مفهوم صدور انقالب م

ـ یباندر نظر گرفت که رهبران انقالب با توجه به جهـ  یمختلف يهاروش ل یو پتانسـ  ین
خـود اسـتفاده    يهاساختن صدور انقالب یعمل يها براتوانند از آنیم یساختار انقالب

  ند.ینما
 يهـا ن انقالبیتراز بزرگ یکیران به عنوان یا یچنان که در مورد انقالب اسالمآن
 يکـه بـا رهبـر   متفاوت آن يدئولوژیت و ایل ماهید اذعان نمود که به دلیستم، بایقرن ب

انقالب  يروزیپ ییابتدا يهمراه بود، همواره و از همان روزها ینیامام خم ییزمایکار
ن امر، تـا حـدود   یگفت که در تحقق ا یستیۀ صدور آن در سر گسترانده شد که بایداع

 يدئولوژیا یران با نوعیا ید گفت که انقالب اسالمیاند؛ باز موفق عمل نمودهین يادیز
ع به هـدف خـود   یسر یلین گفتمان، توانست خیه بر ایو با تک ینیـ د  یو تفکر فرهنگ

ر یاز ملـل و جوامـع را تحـت تـأث     ياریصدور خود، بس يجامۀ عمل بپوشاند و با الگو
  بدهد. قرار

 انقـالب،  اول يهمـان روزهـا   د اذعان نمود که ازیبا يرین تأثیدر واقع در باب چن
توان ین اساس مید که بر ایگرد مطرح آن یاصل اهداف از یکی عنوان به انقالب صدور

 اسـت،  نبـوده  یاسـالم  انقالب به منحصر و محدود تنها انقالب صدور آرمان گفت که
 بـزرگ  يهـا انقـالب  همه يمرز برون رسالت از یبخش عنوان به ریاخ دو قرن در بلکه
  )89: 1387،يمحمد(. است شده یتلق یجهان

 یتیمـاه  يدارا یاسـالم  انقالب ياعتقاد ید خاطر نشان ساخت که مبانین بایچنهم
 شناسد، توانست رسالتینم مرز اسالم که شعار نیا و با بود انهیگراوآرمان کیدئولوژیا

ـ ی( کند قلمداد یجهان را خود  ق،یـ ن طریـ و در واقـع از ا  )83: 1391و خجسـته،  یزدان
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 قرار جهان ملل تمام بلکه ران،یا ملت تنها نه را خود يهاآرمان مخاطب یاسالم انقالب
 و میتنظـ  در هـا انقالب از برخاسته يهاحکومت است که اساس نیهم بر داده است و

 مـدنظر  را یجهـان  و یفرامل ياعرصه خود کالن يهايگذاراستیس و بردهاراه ياجرا
  )78: 1385،يمحمد(. اندداده قرار

 یومعم فطرت بر یمبتن و یانسان نوع از ،یاسالم يدئولوژید گفت که ایبا ییاز سو
 )78: 1384،يمطهـر (خـاص   یگروه ای طبقه نه و است بشر ابناء آن مخاطب است؛ لذا

ـ ا و اسـالم  صدور ت غافل شد کهین واقعید از این اساس نبایبر ا  و ياعتقـاد  يهـا دهی
 یاله امیپ تحقق و غیتبل جهت در را مسلمانان که دارد شهیر یقرآن فۀیوظ کیدر  ،ینید

 امام کرديرو در انقالب صدور ییگراجهان دهیا ؛ چنانچهخواندیم فرا یتیگ سراسر در
دارد و در  شهیر یرانیا ـ یاسالم یاسیس فرهنگ و یاسالم يدئولوژیا در زین ینیخم

ـ ا یاسیس فرهنگ در یجهان عادالنه و پاك جامعه استقرار آرمان د گفت کهیواقع با  رانی
ــه خصــوص  و باســتان ــهیزم ع،یتشــ در اســالم، ب ــا ســازن ــو نی ــرديرو عن . اســت ک

  )59: 1387تو،یاسپوز(
ـ اول يروزهـا  از انقـالب  صدور مسأله د گفت که طرحیبا یکل ین در نگاهیبرابنا  ۀی

 نیا نشانگر د،یگرد همراه هایغرب غلط يرهایتفس با که حضرت امام توسط آن يروزیپ
 و انمسـلمان  با رابطه در یکیدئولوژیا تحول کی تاًیماه یاسالم انقالب که بود قتیحق

  )40: 1391ان،یملکوت(. تجربه نموده است جهان مستضعفان

   ینیآن از منظر امام خم يهات قرآن و آموزهیاهم
شان بارها یبوده است که ا يبه حد ینیم از منظر امام خمیت تالوت قرآن کریاهم

ـ اند و آن را مان امر دعوت نمودهیخود، مردم را به ا يهاو بارها در سخنان و نوشته  ۀی
د نموده اسـت کـه   یمردم خوانده است و همواره تأک یبه سعادت و خوشبخت یابیدست

بوده است که هرگـاه   یقرآن يهابه آموزه يبنديو سعادت بشر در پا يراز بقا، ماندگار
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ـ اها فاصله گرفته است، شاهد بحران و هرج و مرج بـوده ن آموزهیبشر از ا چنانچـه  . می
نمـوده اسـت بـه هـر      ین موضوع پرداخته و سعیبه از یحضرت امام در سخنان خود ن

ـ  يل مـوارد یـ که شده، آن را به گوش مردم برسـاند؛ در ذ  یمتیق ن رهنمودهـا و  یاز چن
  دگاه حضرت امام آورده شده است:یاز د ییهاتیاهم

باشد کـه بشـر را از ظلـم و    یباشد که منشأ آن نور میم ییقرآن کتاب نور و روشنا
ـ    516: 16فه امـام، ج  ی: صـح ر.ك(. سـازد ینور رهنمود م يسوها خارج و به یکیتار

515( 

: ر.ك(. اسـت  يفـوق بشـر   یقـدرت  ين بـوده و دارا یقریر و بینظی، بعظمت قرآن
 )182، آداب الصلوه: ینیخم يموسو

فه ی: صـح ر.ك(. باشـد یبشـر مـ   يکننده معنوتیو ترب يسازقرآن، کتاب آدم
 )532: 7امام، ج

، ینیخم ي(موسوتعبیر شده. ن یو زم ین آسمانن حبل ممدود ببه عنواشریف قرآن 
 )4: یث جنود عقل و جهلشرح حد

هـا را  بشر پاسخ دهـد و آن  یو اجتماع يفرد يازهایم قادر است به تمام نیقرآن کر
 )448: 4فه امام، ج ی: صحر.ك(. دیحل نما

ـ باشد که در آن همه چیجامع و کامل م ياقرآن، مجموعه ا یـ هـا مه انانسـ  يز بـرا ی
. (خمینـی،  خود از آن بهـره ببرنـد   یزندگ يتوانند برایها مده شده است و انسانیگرد

 )40، ص 1386

. ان رخنه نـوازد یتواند آرامش را بر قلب آدمیهاست که مابخش دلیقرآن، کتاب اح
 )194، آداب الصلوه: ینیخم ي: موسور.ك(

آن است کـه بشـر را بـه     يتوادر معارف و مح یبیعج يهامعجزه يم دارایقرآن کر
 )209ـ  210: 16فه امام، ج ی: صحر.ك(. دینمایخواندن و عمل کردن بدان وادار م

هـا قادرنـد   باشد که انسـان یبرخوردار م يایم از چنان عظمت و گستردگیقرآن کر
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 )206، آداب الصلوه: ینیخم ي: موسور.ك(. ق و مناسبت دهندیاعمال خود را با آن تطب

باشد که یمخاطبان آن در سراسر جهان م یم، گستردگیقرآن کر يهایژگیاز و یکی
فه امـام،  ی: صحر.ك(. ردیگیرا در بر م یو در هر زمان و مکان يااعم از هر قشر و طبقه

 )119ـ  120: 18ج

ن قرآن و ید بیباشد که نباین میت کنند، اید رعایها باکه انسان ییهایژگیاز و یکی
د فکر کنند چون قرآن یها نبان معنا که انسانیافتد؛ بدیو فاصله ب ییداه جیث و ادعیاحاد

ـ یـ سـت و  یث و دعـا ن یبه خوانـدن حـد   يازیگر نیکنند دیتالوت م : ر.ك(. لعکساا ب
 )151ـ  149: تفسیر سوره حمد، ینیخم يموسو

باشـد  ید در قرائت قرآن مورد غفلت واقع شود، آداب آن مـ یکه نبا یاز مسائل یکی
ث: ی، شـرح چهـل حـد   ینـ یخم ي: موسـو ر.ك(. ح قرائـت گـردد  ید به طور صحیبا که

 )503 ـ 504

ـ    یعدم بسنده کردن به ظاهر قـرآن و سـع   : ر.ك(. تـر در آن شیدر تـدبر و تعمـق ب
 )446: 18فه امام، ج یصح

ر آن یقـادر بـه تفسـ    ین است که هر کسیقرآن ا يهایگر از عظمت و بزرگید یکی
سـرتر  یبشر م ير آن بپردازند تا فهم آن را براید به تفاسیبا ینخواهد بود و عالمان واقع

  )93ث: ی، شرح چهل حدینیخم ي: موسور.ك(. ندینما

   ینیخم امام دگاهید از انقالب صدور تیاهم
 در کـه  یمسـائل  نیتـر مهـم  از یکـ ی عنـوان  بـه  رانیا یاسالم انقالب صدور ۀینظر

 در يشماریب يهابحث انقالب، هنشد ینیبشیپ و شده ینیبشیپ يامدهایپ چهارچوب
 شمندان،یاند توجه مورد يبه طور جد است، گرفته صورت آن يهایژگیو و ابعاد مورد
  .است گرفته قرار یانقالب گرانیباز یحت و پردازانهینظر

 تیـ ماه به اساساً انقالب صدور ۀینظر ران، طرحیا یاسالم انقالب مورد چنانچه در
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 توانینم و است و به گسترة جهان اسالم مکتب آن بر اساست یماه گردد کهیم باز آن
 و متعـدد  اتیـ روا و اتیآ. نمود محصور و محدود خاص ينژاد ای کشور کی به را آن
ـ ن ینیخم امام. است ينبو رسالت بودن یجهان بر یگواه اکرم امبریپ رهیس  بـا  زی

 داختنـد؛ پر انقـالب  صـدور  بحـث  طـرح  بـه  خاص طور به موضوعات نیهم بر دیتأک
ن یو همچن یجانبه از اسالم و ابعاد انقالب اسالمق و همهیبا شناخت عمشان یچنانچه ا

ـ  یط زمانیرت کامل به شرایو بص یآگاه ن شـناخت  یالملـل و همچنـ  نیو نظام حاکم ب
ـ ا یاسـالم  يو جمهـور  ی، انقـالب اسـالم  یدشمنان اسالم، امت اسالم ران و ابعـاد و  ی

سم یسم، کمونیونیکا، صهیاالبعاد آمرجامع یدشمن يادآوریآنان، ضمن  یدشمن يهاوهیش
و گسترش پهنه  یبخشرا عمق ی، حفظ و تداوم انقالب اسالمیبا اسالم و انقالب اسالم

ن اساس همـواره بـر صـدور    یدانستند و بر ایران میدر داخل و خارج ا یب اسالمالانق
  . )1386، یاردکان يد(فرزن کردندید میجامع و کارآمد تأک ياوهیانقالب با ش

را نسبت به صدور انقـالب   يه جامع و کارآمدینظر» قیدق یموضع«شان با اتخاذ یا
و  یک موضـوع قطعـ  یـ و صدور انقالب را  خود ارائه کردند يدر مواضع و رهنمودها

  : چنانچه فرمودند. اندهرقابل خدشه دانستیغ
اسـت و   یقالب اسالمم؛ چرا که انیکنیم صادر جهان تمام به را انقالبمان ما

ـ     اهللاله اال اهللا و محمد رسول تا بانگ ال  ،فکنـد ین نیبـر تمـام جهـان طن
هسـت، مـا    نیه مسـتکبر یـ عل جهـان  يو تا مبارزه در هر جـا  مبارزه هست

  )148: 12ج  فه امام،یصح(. میهست
ـ ا ،که مخـالف صـدور انقـالب بودنـد     یشان با هشدار به کسانین ایهمچن ین چنـ نی
  : فرمودند

که ما انقالبمان نیم و تفکر اید در صدور انقالبمان به جهان کوشش کنیا بام
ـ   ين کشـورها یرا اسالم بیم؛ زیم، کنار بگذاریکنیرا صادر نم  یمسـلمان فرق

گـر تمـام   ید یاز طرف ؛ن جهان استیبان تمام مستضعفیو پشت گرددیقائل نم
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در  یطـ یمـا در مح  اند و اگـر مان بستهيها کمر به نابودها و ابرقدرتقدرت
  )202: 12ج فه امام، یصح(. م شدیبا شکست مواجه خواه م قطعاًیبسته بمان

  ند: یفرماین موضوع میت این در اهمیهمچن يو
ن یـ دا کنـد و ا یـ هم صـدور پ  یر بالد اسالمین نهضت به سایم که ایدواریام

 فه امـام، یصـح (. نیمستضـعف  ۀبلکـه همـ   ،ن استیمسلم ۀمکتب، مکتب هم
  )  399: 12 ج

جـه مبـارزه و دفـاع بـا     یم و نتیکنـ یمان را صادر میهاتجربه نما به تمام جها
، بـه مبـارزان راه حـق انتقـال     یداشـت ن چشـم یترستمگران را بدون کوچک

ـ پ يهـا ها، جز شکوفهن تجربهیم و مسلماً محصول صدور ایدهیم و  يروزی
فه یصـح (. سـت یدربنـد ن  يهاملت ياده شدن احکام اسالم برایاستقالل و پ

  )325: 20ج  امام،
مان یالملل اسالمنیو ب یاست خارجیقت را در سیت و حقین واقعیالبته ما ا

م که درصدد گسترش نفوذ اسالم در جهان و کـم کـردن   یاهبارها اعالم نمود
فاسـد   يهـا شهیدن ریما درصدد خشکان. م..یخواران بوده و هستسلطه جهان

ـ ام گرفتهیما تصم. میزم در جهان هستیو کمون يدارهیزم، سرمایونیصه م بـه  ی
ـ را کـه بـر ا   ییهـا نظامت خداوند بزرگ، یلطف و عنا ه اسـتوار  یـ ن سـه پا ی

را در جهـان اسـتکبار    اهللام؛ و نظـام اسـالم رسـول   ینابود کن ،انددهیگرد
  )81: 21ج  فه امام،یصح(. مییج نمایترو

ن را صادر یم ایخواهیم» میم صادر کنیخواهیانقالبمان را م«م ییگویما که م
که  یتین معنویدا شده، همیکه پ یین معناین مطلب را همیم ایخواهیم، میکن
م یخـواه یدا شده، ما میران پیکه در ا ین مسائلیران، همیدا شده است در ایپ
ـ  یر و تفنـگ بکشـ  یم شمشـ یخواهیم، ما نمین را صادر کنیا . میم و حملـه کن
  )90: 13ج  فه امام،یصح(
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غلط را از او  ین معنید انقالب ما به همه جا صادر بشود، ایم بایگویم نکهیا
ـ  ییم کشورگشـا یخـواه یبرداشت نکنند که ما م  يکشـورها ۀ مـا همـ  . میکن

. د در محل خودشان باشـند یکشورها باۀ هم. میدانین را از خودمان میمسلم
ـ ا و شد واقع رانیا در که يزیچ نیا میخواهیم ما ـ ب نی ـ ا در کـه  يداری  رانی

 از را هاآن دست و دادند و گرفتند فاصله هاابرقدرت از خودشان و شد واقع
 بشـود،  هادولتۀ هم در و هاملتۀ هم در نیا کردند، کوتاه خودشان مخازن

دار یـ ها بملتۀ ن است که همیب ما اانقال صدور یمعن. است نیا ما يآرزو
که دارند و  ين گرفتاریدار بشوند و خودشان را از ایها بدولتۀ بشوند و هم

ها دارد به باد که همه مخازن آننیکه هستند و از ا ین تحت سلطه بودنیاز ا
 فه امـام، یصح(. کنند، نجات بدهندیم یرود و خودشان به نحو فقر زندگیم

    )281: 13ج 
 ریشمشـ  بـا  میخـواه ینم م،یکن صادر را انقالبمان میخواهیم مییگویم که ما

  )72: 18 ج فه امام،یصح(. باشد غیتبل با میواهخیم بلکه باشد،
 بشود، صادر اسالم میخواهیم و باشد جا همه در اسالم میخواهیم که ییما
ـ  صادر زهین سر با میخواهیم که مییگوینم که ما  م بـا یخـواه یم؛ مـا مـ  یبکن

 فه امــام،یصــح(. میدعــوت، بــا دعــوت بــه همــه جــا، اســالم را صــادر کنــ
  )157 :18 ج

ـ  در باشـد  محصور تواندینم اسالم يابر نهضت  توانـد ینمـ  و کشـور،  کی
اسالم، همـان دنبالـه    ي، نهضت برایاسالم يکشورها یحت در باشد محصور

 فه امـام، یصـح (. ک محل نبـوده اسـت  ی يبرا ءاینهضت انب. استیانب ینهضت
 )446: 10 ج

 که میزن صال جهان سراسر در که ماست یاسالم انقالب و ما هیاول فهیوظ نیا
ـ کن نگـاه  خود اطراف به و دیشو داریب! زدگانغفلت يا! رفتگانخواب يا  دی
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 خـواب  يجـا  جـا نیا که دیزیبرخ. دیاگرفته منزل گرگ يهاالنه کنار در که
! سـت ین ادیصـ  از مـن یا جهـان  که دیکن امیق عاًیسر میکش ادیفر زین و! ستین

ـ  ينـابود  تا و، اندنشسته نیکم در يشورو و کایآمر  دسـت  شـما  از انکاملت
 )89: 21ج فه امام،یصح(. داشت نخواهند

ـ   یخـواه یم میما از اول گفت  بـه  صـدور انقـالب  . میم انقالبمـان را صـادر کن
 آن از یکی که میبرسان ایدن به را حرفمان میخواهیم بلکه ست،ین یلشکرکش
ــز، ــه وزارت مراک ــت امورخارج ــه اس ــبا ک ــائل دی ــا مس ــالم و رانی  و اس

 ایدن به و برساند ایدن ران از شرق و غرب داشته است، بهیاکه  ییهايرگرفتا
 )414: 19فه امام، جی(صح. میکن عمل گونه نیا میخواهیم که دیبگو

ـ ا کـه  يطورنیران انقالب کرد و ایکه ا يطورنید که ایشما کوشش کن  رانی
 ییهاآن. دیکن داریب را خودتان يهاملت است، زیچ همه يبرا حاضر هم اآلن
د، سوزیم دلشان کشورشان يبرا که ییهاآن سوزد،یم دلشان اسالم يابر که

 در شد، دایپ رانیا در که ،یاله تحول نیدار کنند تا ایخودشان را ب يهاملت
 دینترس وقت آن گرید. است حل مسأله بشود، دایپ جا هر. بشود دایپ جاهاآن
. دینکن ترس گرید وقت آن. رندیبگ را یاالقص مسجد ندیایب فاسد تا چهار که

 شوندیم فهیفه، صد طایطا ده فه،یطا دو ،یملت کی یوقت اما. مسأله است  حل
 هـا حکومـت  جورنیا هم هاحکومت و هستند، يگرید خالف به کدام هر و

 حکومـت،  طرز نیا با و فکر طرز نیا با که دیباش نداشته توقّع گرید هستند،
  )90:  13فه امام، جیصح(. دیبکن غلبه دیبتوان

ش را نسـبت بـه   یفشان موضـع خـو  یعمر شر یانیپا يتاً حضرت امام در روزهاینها
  : گونه اعالم کردندنیصدور انقالب ا

انقـالب مـردم   . ستیران نید بدانند که انقالب ما محدود به ایمسئوالن ما با
حضرت حجت ـ  يران نقطه شروع انقالب بزرگ جهان اسالم به پرچمداریا
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ان منـت نهـد و   یـ که خداوند بر همه مسـلمانان و جهان ارواحنا فداه ـ است  
  )327: 21ج  فه امام،یصح(. ظهور و فرجش را در عصر حاضر قرار دهد

  پژوهشهاي افتهیبحث و 

  ینیاز منظر امام خم یاسالم صدور انقالب یو چگونگ یانمع

  )95، 13 فه امام، جیانقالب (صح صدور در نظام بودن یمردم يالگو ارائهـ  
  )307، 15فه امام، جی(صح یغ جهت صدور انقالب اسالمیتبل ـ  
  )81، 16فه امام، جی(صح صدور انقالب با رفتار پسندیده ـ  
  )73، 18فه امام، جی(صح صدور انقالب با تبلیغ بر اساس معنویت ـ  
  )293، 18فه امام، جی(صح صدور انقالب با سخن و عمل ـ  
  )336، 11فه امام، جیح(ص هاملت يصدور انقالب و بیدار ـ  
  )17:383فه امام، جی(صح به داخل دارد یصدور انقالب به خارج، بستگ ـ  
  )157، 18فه امام، جی(صح صدور اسالم با دعوت، نه با سرنیزه ـ  
  )21:86فه امام، جی(صح ت، از خداوند صدور انقالبیاز شما معنو ـ  
فه امـام،  ی(صـح  یحکـومت  يانهادهۀ یاسالم در کل یضرورت عمل به احکام اله ـ  

  )12:309ج

   ینیاز منظر امام خم یصدور انقالب اسالم ییچرا
  )295: 11فه امام، جی(صح صدور انقالب، خواست اسالمـ 
فه امـام،  ی(صـح  یدر انتظار انقالب مستضعفان جهان/ صدور انقالب و وعده الهـ  ـ

  )292: 7ج
 ن)ین بـر مسـتکبر  یضـعف (غلبـه مست  صدور انقالب، غلبه کردن بر دشـمن اسـالم  ـ 
  )120: 13فه امام، جی(صح
  )203: 12فه امام، جی(صح يزیصدور انقالب و استکبارست ـ  
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  صدور انقالب یشرع یمبان
ن خـاص  یک ملت، نـژاد و سـرزم  یاست و منحصر به  یت مکتب اسالم، جهانیماه

ـ بودن رسالت پ یز گواه بر جهانیات مختلف نیو روا یات متعدد قرآنیآ. باشدینم امبر ی
ن رسـالت، ضـرورت   یـ د بـر ا یـ ز همواره با تأکین ینیباشد، لذا امام خمیم اسالم

ـ ، قـرآن بـه صـورت مکـرر ا    یاز طرف. کردندیم يادآوریصدور انقالب را  ن رسـالت  ی
  . را گوشزد کرده است یجهان

الـر *  : کـرده اسـت   یگونه معرفـ نیم را ای، قرآن کریوند تعالابه عنوان نمونه خد
 یقرآن کتـاب « یعنی )1: می(ابراه ،النُورِ یک لتُخْرِج النّاس منَ الظُلَّمات الَینْزَلناه الَکتاب اَ

نـور   يو کفر) بـه سـو   یم تا مردم را از ظلمات (ناآگاهیتو نازل کرد ياست که به سو
راً و یشـ ال کَافَـۀ للنّـاسِ ب  إو ما اَرسـلناك  ه ین در آیهمچن. »یت کنیمان) هدای(علم و ا

انقـالب  . انـد ت همه مـردم جهـان دانسـته   یرا هدا امبریرسالت پ )28: (سبأ راًینذ
ـ از ماه يل برخـوردار یز به دلین یاسالم  ي(فرزنـد . دارد یجهـان  ی، رسـالت یت اسـالم ی
  )1386،یاردکان

  : اندهدفرمو زین ینیچنانچه امام خم
کـه  نیا يراست؛ بیران، نهضت مخصوص به خودش نبوده و نین نهضت ایا

ن یمسلم يبشر آمده است؛ نه برا ياسالم برا. ستین یفه خاصیاسالم مال طا
غمبر اسالم مبعوث بود بـر  یها، و پاند بر انسانمبعوث ءایانب. رانیا يو نه برا

 يم، بـرا یما که نهضت کرد. »ها الناسیأا ی«: ها، خطاب به ناس [است]انسان
اسـالم   ينهضت برا می است؛جمهوري جمهوري اسال میاسالم نهضت کرد

 یتواند محصـور باشـد در حتـ   یک کشور و نمیتواند محصور باشد در ینم
 ءایـ نهضـت انب . استیاسالم، همان دنباله انب ي، نهضت برایاسالم يکشورها

 لکـن  اسـت؛  عربسـتان  اهـل  اکـرم  غمبـر یپ. ک محل نبوده استی يبرا
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 همـه  مـال  دعـوتش  ن؛عربستا به نبوده محصور نبوده؛ عربستان مال دعوتش
  )446: 10 ج فه امام،یصح(. است عالم

   ینیاز منظر امام خم یصدور انقالب اسالم يهاو مؤلفه یمبان
 چـون  یموضـوعات  طـرح  انقالب، صدور با مفهوم رابطه در ینین امام خمیبنا برا

 انقالب شناساندن اخالق، و عمل اسالم، با مطابق عمل غات،یتبل با اسالم حیصح یمعرف
 حکومـت  بـا  مستضعفان يآشناساز ،یانسان يهاارزش صدور، اسالم به دعوت ا،یدن به

   )1386،یاردکان يفرزند(. انددانسته مهم اریبس را یاسالم عدل
 خود در دارد تیاهم انقالب صدور نهیزم در ینیخم امام شهیاند در به واقع، آنچه

ـ  بـه  و جهان در اسالم احکام گسترش همان که است نهفته »صدور« مفهوم  بـردن  شیپ
 از یکیدر  انقالب کی يرهبر بر عالوه باشد؛ چرا که حضرت امام،یم یاسالم انقالب
 سرنوشـت  و اسـالم  نـده یآ که است بوده یهیفق جهان، کیاستراتژ مناطق نیترحساس

  .است داده قرار مدنظر را مسلمان مردم
 یاسالم انقالب یمردم و یاسالم تیماه ،ینیخم امام ییزمایخاص و کار يرهبر

ـ پ عوامل نیترمهم عنوان به ینید يهاآموزه و ياعتقاد عوامل بر هیتک و  انقـالب  يروزی
 از مستقل یمردم حکومت ییبرپا و رانیا در سلطه نظام نفوذ زدن هم بر ، ضمنیاسالم

 يداریب و یبخشالهام کانون به رانیا که ا نمودیمه را یطیشرا کشور نیا ها، درابرقدرت
   )37: 1385،يمحمد(. گردد لیتبد هامسلمان ژهیو به ،هاملت

 بـودن  یجهان و رانیا یاسالم انقالب ینید تیماه به توجه با ن حضرت امامیبرابنا
ـ ا بـا  منطبـق  يکردهايرو که دندید ضرورت یاسالم يدئولوژیا  تیـ ماه و اهـداف  نی

 مطـرح  انقالب صدور ألۀمس راستا نیا ن اساس دریگردد که بر ا اتخاذ یاسالم انقالب
  . دیگرد

 قتیحق در انقالب صدور ،ینیخم امام مدنظر یخارج استیس شۀیاند چنانچه در
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 در نیمستضـعف  تیـ حاکم و اسالم مکتب گسترش يبرا اسالم در دعوت اصل به عمل
 اءیانب رةیس به بنديپا ینیخم امام. است اء بودهیانب بعثت فلسفۀ که یاست؛ راه جهان

 بـا  خـود  مواضـع  بر زیخشونت بودند که به شدت ن از زیپره و یاخالق رمهمچون مکا
  . دندیورزیم يپافشار نیمسلم مصلحت به توجه

 يدارا انقـالب  صـدور  نۀیزم در ینیخم امام کرديد اذعان نمود که رویدر واقع با
 و میمفـاه  اسـاس  بر موجود، بلکه طیشرا اساس بر تنها نه ،یتهاجم و یتدافع وجه دو
ـ آممسـالمت  جنبـه  در چنانچه حضـرت امـام  . باشدیز مین یقرآن و یاسالم تقاداتاع ز ی

 جنبـۀ  و در »یمـ یابراه مقدس حـج  ضهیفر«و  »دعوت« یقرآن میمفاه از انقالب صدور
 وعـده «و  »شـهادت  و ثـار یا« یقرآن میمفاه از یاسالم انقالب و اسالم دشمنان با تقابل

 قابـل  د گفت که آنچـه ینموده است؛ لذا با تفادهاس» نیمستکبر بر نیمستضعف غلبه یاله
ـ  توجه و تأمل ـ ا همـۀ  در باشـد کـه  ین امـر مـ  یـ قـت ا یباشـد، در حق یم  و اشـکال  نی

 برداشــت نــوع کیــ و یالهــ فــهیوظ انجــام ینــوع متفــاوت، ظــاهر بــه يکردهــايرو
ـ تکل به عمل آن در که باشدیم استنباط قابل انقالب صدور مفهوم از انهیگرافیتکل  فی

  . رودیم شمار به جهینت به حصول از ترمهم و ترمقدم یهال
 ياستعمار يهاقدرت با تقابل در ینیخم توان گفت که امامیبر آنچه گذشت، مبنا

 نمـوده  اسـتفاده  پرسـت بت و مشرك، کافر همچون یقرآن عبارات و میمفاه از وفور به
دارد و همـۀ   ادامـه  یانانس اتیح طول در باطل و حق نیب تقابل دهدیم نشان که است

  ر و راه قدم بردارند.ین مسیدر ا یستیمسلمانان با
از منظـر   یصدور انقـالب اسـالم   ییو چرا یبر معان ین، با توجه به آنچه مبنیبرابنا

تـوان  یت مـ یـ د، در نهایـ شـان ذکـر گرد  یانـات و سـخنان ا  یه بر بیبا تک ینیامام خم
با  یامام در بحث صدور انقالب اسالم حضرت یاصل يل را به عنوان الگویذ يهامؤلفه

شان استخراج نمـود  یانات ایسخنان و ب يالو از البه یقرآن يهام و آموزهیه بر مفاهیتک
  که عبارتند از:
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   باطل بر حق یینها يروزیپ. الف
ـ ن جهـان  بـر  نیمستضـعف  تیـ حاکم سرانجام و نیمستکبر بر نیمستضعف غلبه در  زی

ـ فق کی مقام در ینیخم امام. باشدیم یابیرد بلقا یاسالم انقالب صدور يراستا  و هی
 يگسـتر عـدالت  سرانجام مورد در یمستدل و مستحکم اعتقادات يکه دارا یعیش مرجع

 در موجـود  يالگوهـا  از يریرپذیتأث به توجه با باطل بودند، بر حق يروزیپ و جهان در
ـ  مفهـوم  از بعـد  نیا عهیش فرهنگ ـ نظر در را یقرآن  اریبسـ  یاسـالم  انقـالب  صـدور  هی

 در قـرآن  و اسـالم  در برتـر  یفرهنگـ  يهـا مؤلفـه  از يریرپـذ یتأث. دانستندیم تیپراهم
 از يقـو  ياپشتوانه بودن دارا با ینیخم امام تا دیگردیم باعث گانگانیب با ییارویرو

 بـاال، همـۀ   ینفسـ  به اعتماد با انقالب صدور نهیزم در یعیش اسالم فرهنگ و اعتقادات
 در یاسالم اهداف گسترش يراستا در و بطلبد مبارزه به را يماد و یرالهیغ يهاانیجر
  .زدیبرخ ياگانهی يهاتیفعال به انقالب صدور نهیزم

ـ  ياسرچشـمه  بـودن  دارا بـه  توجـه  با ینیخم د گفت که امامین بایهمچن  از یغن
 ماسـال  میمفـاه  انقـالب  صـدور  عرصـه  در که نمودیم فراوان تالش یاسالم اعتقادات

ـ  خداونـد  وعـدة  گـرفتن  نظر در با و ردیبگ قرار توجه مورد نیراست ـ پ بـر  یمبن  يروزی
 همـۀ  يبـرا  و ایدن همۀ به انقالب نیا که دوارمیند: امیفرمامی نیمستکبر بر نیمستضعف
 کـه  را همـان  همـه  و شود صادر ایدن همۀ به ن،یمستضعف همه نجات يبرا ن،یمستضعف

 بر کنند غلبه نیملت، مستضعف دشمن و اسالم شمند بر دیکرد و غلبه هست شما يبرا
  ) 292: 7فه امام، ج ی: صحر.ك(. نیمستکبر همه

 مسـتکبران  و ظالمـان  بـر  نیمستضـعف  و نیمحروم آن در که کینزد ياندهیآ میترس
 صـدور  مفهوم يهایژگیو جمله از شود،یم ترکینزد يروزیپ نیا و شد خواهند روزیپ

ـ تندرهـم  بـا  که باشدیم ینیخم امام انقالب از منظر ـ  میمفـاه  یدگی ـ نظر در یقرآن  هی
 همـه  يبـرا  فیتکل ینوع ن،یراست اسالم گسترش يبرا تالش و یسع بر عالوه صدور،
 آوردیم وجود به نیمستضعف و محرومان و خواهيآزاد يهاانسان نیهمچن و هامسلمان
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 انیجهان همه يبرا را فیتکل و دینو نیا یاسالم انقالب رهبر عنوان به ینیخم امام و
  ند.ینمایم نییتب

  انقالب صدور روند در حج مفهوم. ب
 از برائت اعالم يبرا تظاهرات يبرگزار يبرا جهان نیمسلم از ینیخم امام دعوت

 ینـ یخم امـام  شـه یاند در »يتبـر « ریناپذخدشه اصل بر يدیتأک و دییتأ مشرکان مهر
 اساس بر و دشمن دوست يکشورها نیب ياحضرت امام، مواجهه جانیا در که باشدیم

  . دهدیم صورت یقرآن میمفاه
 برخـوردار  یخاصـ  یژگـ یو از یاله ضیفرا گرید نیب در حج ینیخم امام نظر از
 بـر  آن یاجتماع و یاسیس يهاجنبه دیشا که است نیا زکنندهیمتما یژگیو نیا و است

  )243 :1394پور، ینیمع(. دارد يبرتر و غلبه شیهاجنبه گرید
 یاسالم پناه در دیبا نیمستضعف و محرومان که است نیا یاسیس جنبۀ از امام منظور

 برخـوردار  حقیقی استقالل و آزادي از »اهللا إال إله ال« پرچم و توحید پرچم سایه در و عزیز
  )235، 6 فه امام، جی: صحر.ك(. باشند نداشته گانهیب ملت به یوابستگ چیه و شوند
 آغـاز  مناسـبت  بـه  ینـ یخم امـام  1366 سـال  امیپ در حج از یاسیس برداشت نیا

ـ ا در ینـ یخم امـام  گشت که تکرار زین یمیابراه حج مناسک ـ پ نی  برائـت  اعـالم  امی
ـ و ا حج یاسیس واجبات يدیتوح ارکان از را مشرکان از مسلمانان  را حـج  ضـۀ یفر نی

 یدانیـ و آن را م دانسـتند یم یاله ـ  یاسیس فیتکال انجام يبرا مناسب و مغتنم یفرصت
ذکـر   مشـرکان  هیـ عل برائـت  اعـالم  يبـرا  جهـان  مسـلمانان  تمام گستردة حضور يبرا
 )125: 1382ان،یکاراموز(. کردندیم

   وحدت اصل. ج
 خدا حکم اساس بر ینیخم امام انقالب از منظر صدور شۀیاند در وحدت مفهوم 

 يبــرا تفرقــه زا يریجلــوگ و مؤمنــان يروزیــپ و يرســتگار يبــرا یقرآنــ قیمصــاد و
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 يکشـورها  بـا  برادرانـه  جـاد رابطـۀ  یا يبـرا  تالش. باشدیم اسالم دشمنان استفادةسوء
 نیهمـ  اسـاس  بر شودیم حیتصر زین یاسالم يجمهور یخارج استیس در که یاسالم

ـ ا تحقق در زین ینیخم امام. گرددیم نییتب کرديرو  یاسـالم  امـت  واژة از ریمسـ  نی
ـ  در وحـدت  جـاد یا بـه  را لمانانمس همۀ و کندیم استفاده  بـا  مقابلـه  يبـرا  خـود  نیب

 اسـت  يارزشمند و مهم مسائل از انسجام و وحدت مسألۀ. دینمایم دعوت مستکبران
  . است گرفته قرار دیتأک مورد اتیآ از ياریبس در میکر قرآن در که

ـ  امت نیا د: و همانایفرمایم میکر قرآن در چنانچه خداوند و گانـه  ی یشماست، امت
  )5 هیآ مؤمنون،(. دیکن پروا من از هستم شما پروردگار من

ـ آ حـج  مبارکه سوره و 103 هیآ عمرانآل مبارکههاي سوره در نیهمچن  زیـ و ن 78 هی
ـ اهم بـه  يگرید اتیآ  در آن کـاربرد  و اسـالم  نیـ د در وحـدت  مفهـوم  کـاربرد  و تی

  .شده است دیتأک مسلمانان نجات و يرستگار
 ژهیـ و توجه یقرآن مفهوم نیا به یاسالم انقالب يروزیپ از دبع و قبل ینیخم امام

ـ  مفهـوم  نیا به زین یاسالم انقالب صدور در و اندداشته ـ تأک و توجـه  یقرآن  يوافـر  دی
 و مسـتکبران  بـا  مقابله در یضرورت و الزام یقرآن يهاآموزه اساس بر را آن و اندنموده

 مسـلمانان  سرنوشـت  بر اسالم شمناند سلطه عامل را تفرقه و اسالم دشمنان و ظالمان
 رفتار یاسالم دستورات بر طبق ند: مسلمانانیفرمایم شانیا ن اساس،یبر هم. انددانسته

ـ ما کـه  تنـازع  و اخـتالف  از و نـد ینما حفـظ  را خود کلمه وحدت و کنند  شکسـت  ۀی
  )324: 17 امام، ج فهی: صحر.ك(. بکشند دست هاستآن

 یفـ یتکل و دستور را وحدت جادیا ن کلمه،یت ات و ضروریشان در اهمین ایهمچن
تفرقه و اختالف  و در مقابل مسلمانان يرستگار ۀیما عمل بدان را که دانستندیم یقرآن

 فهی: صـح ر.ك(. دانستندیم مسلمانان سرنوشت بر نیمستکبر سلطه و شکست باعث را
  )647: 18 امام، ج

ـ  وحـدت  بـزرگ  يمنـاد  ینـ یخم ن است که امامیرسد ایم نظر به مهم آنچه  نیب
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 و نخبگان و مسلمانان همۀ ر،یمس نیا در و اندبوده یقرآن يهاآموزه اساس بر مسلمانان
ـ پ رمز و اندداده قرار خطاب مورد را حاکمان ذکـر   مسـلمانان  همـه  وحـدت  را يروزی

 رییتغ در موفق ییراهنما و الگو را یاسالم رانیا همواره تجربه شانین ایهمچن. اندنموده
 متحـد  ،يو کـه در واقـع برنامـه    دانسـتند یم اسالم یجهان امت یکیدئولوژیا و یاسیس

. بـوده اسـت   غـرب  و شرق هیعل یفرهنگ و یاسیس ينبردها در مسلمانان یتمام کردن
 )88: 1383،يمحمد(

   دعوت اصل. د
شان، یا يدیتوح ینیبجهان نیهمچن و ینیخم امام یاسالم تفکر تیماه به توجه با
 به دعوت اصل دادن قرار با یاسالم انقالب يروزیپ از بعد و قبل یاسالم قالبان رهبر

ـ ا کردن یعمل به نسبت فیتکل احساس و انقالب صدور يهایژگیو از یکی عنوان  نی
در واقـع  . انـد نمـوده  توجـه  یقرآن اصل نیا به انقالب، صدور مفهوم حیتشر در اصل،
 ابزار نیا از اند، استفادهداده قرار دنظرم حضرت امام که انقالب صدور مفهوم از یشکل

  .باشدیم دعوت یقرآن اصل اساس بر صدور
 قیحقا به دعوت ،یاسالم انقالب امیپ ،ینیخم امام یاسیس شۀیاند در که جاآن از
 وگوگفت همانا که غیتبل يبرا نهیگز نیتریاخالق لذا بوده است، یاسالم اخالق و اسالم

  . دهندیم شنهادیپ را باشدیم کشورها گرید در گوگفت يهاگاهیپا جادیا و
ـ ا در ینـ یخم امـام   یاسـالم  يهـا ارزش پشـتوانۀ  از انقـالب،  صـدور  از الگـو  نی

 وجـه  صـبغه و  باشد ـ یم آن يمناد ینیخم امام ـ که ن الگویا در باشد،یم برخوردار
. است گرفته قرار توجه مورد یقرآن میمفاه از دعوت اصل و مفهوم آن در انهیجویآشت

  ند: یفرمایم بارهنیا در حضرت امام
 و یاسـالم  يکشـورها  همـه  به و میکنیم صادر را انقالبمان مییگویم که ما

 میخواهیهستند، م نیمستضعف هیعل بر نیمستکبر که يکشورها همه به بلکه
ـ بپیش  یتیوضع همچو کی ـ  دولـت  کـه  میاوری  جبـار  يزورگـو  دولـت  کی
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 دولـت  بـا  دشـمن  کـه  نباشد یملت کی ملت و نباشدذلک ـ   امثال ـ کشآدم
: 13فه امام، جیصح(. میده یآشت هادولت و هاملت نیب میخواهیم ما و است

  )95ـ  96
 از آمـده  دسـت  به تیمعنو صدور را انقالب صدور از هدف شانیا گرید يفراز در

 از ياریبسـ  لحال را انقالب از بعد نیا صدور و داندیم رانیا یاسالم انقالب يروزیپ
 دعـوت  اصل نیهمچن شانیا. )21:86؛ ج18:73فه امام، جی: صحر.ك( داندیم مشکالت

  . دانندیم کارساز اریبس یاسالم و یانسان يهاارزش يبرا غاتیکنار تبل در را
  ند: یفرمایم زیگر نید يفراز در حضرت امام

 هـر  در شبخشـ  نجات قیحقا نشر و اسالم یمعرف يبرا یاسالم يهاگاهیپا
 سـازمان  کیـ و در تحـت   دباشـ  برقـرار امکـان اسـت    که جهان از يانقطه

 مشـغول  انیـ چچپـاول  و نکاراستم يادیا قطع و عدالت نشر يبرا هماهنگ
  )324: 3فه امام، جیصح(. شوند تیفعال

 گـرفتن  نظـر  در را مـرتبط  يهاأتیه و سفرا یاصل فهیوظ گرید يفراز در رونیاز ا
  ند: یفرمایم و دانندیم گرید محولۀ فیوظا رکنا در یاساس اصل نیا

ـ   خانـه سفارت هر در هینشر کی ، داشتنهمهم امور از  هینشـر  کهسـت... ی
ـ ا در کـه  یمسـائل درج بشود  در آنو گردد  یکه سع یاسالمـ  یاخالق  رانی

دانید کـه در آنجاهـا   هاي دیگري که خود شما هم میآن خرج است گذشته
  )486: 13 فه امام، جیصح(بلیغات بکنید. شود آن مخارج را صرف تمی

 صـورت  زیقهرآم يهاتیفعال و زهیسرن با کرديرو نیا در انقالب الواقع، صدور یف
 قیحقا اسالم، که است یوقت آن ند: صدوریفرمایم ن رابطهیحضرت امام در ا. ردیگینم

) 18:157فه امـام، ج ی: صـح ر.ك(. کنـد  رشـد  یانسان اخالق و یاسالم ، اخالقیاسالم
  ند: یفرمایم شانین ایهمچن

 یاسالم اعمال و یاسالم آداب ،یاسالم اخالق که است نیا به اسالم صدور



  391 (ره)ینیاز منظر امام خم انقالب صدور تمانگف در یقرآن میمفاه يواکاو  

فه یصح(. کنندبه آن ب توجه مردم که باشد يطور ]گانهیب يکشورها درآنجا [
  )486: 13امام، ج

   ثاریا و شهادت مفهومـ. ه
 از زدن سـرباز  و کارهـا  دادن انجـام  ،یعیشـ  فرهنـگ  ژهیو به و یاسالم فرهنگ در
 برخـوردار  ییواال گاهیجا از خداوند، يرضا به دنیرس يبرا ایدن يهایخوش و هالذت
 مقـام  نیباالتر. هاستآن مالك خدا يرضا دهند، کسب انجام يکار هر نیبرا. بنااست

ـ ا یاسـالم  انقـالب . اسـت  ، شـهادت یعیش فرهنگ منظر از انسان کی  عنـوان  بـه  رانی
 را ياریبس يهایشگفت فرهنگ، نیا بر دیتأک با معاصر یعیـ ش یاسالم انقالب نیترمهم
  )72: 1385،یپناه(. است زده رقم

 از یمـ یعظ لیپتانسـ  توانسـت یم عهیش فرهنگ در شهادت و دیشه فرهنگ و اسالم
 قیـ عم مفهوم نیا از استفاده در یسع زین ینیخم امام و آورد فراهم رانیا يبرا قدرت

  . اندداشته را یاسالم رانیا یخارج استیس نۀصح در سازتحول و
 و شودیم دهید زین یاسالم يهاجنبش از ياریبس در شهادت و ثاریا مقولۀ به توجه

ان و یـ نجف(. است رفتهیم شمار به هاجنبش يریگاوج نۀیزم هاجنبش از یبرخ در یحت
  )205: 1392ان،یبلند

ـ ا یالماسـ  انقـالب  رهبـر  عنـوان  بـه  ینیخم چنانچه امام  از يریالگوپـذ  بـا  رانی
 فرهنـگ  در اهللا لیسب یف جهاد شیستا و انیعیش سوم امام نیحس امام یطلبشهادت
 بـه  کردن عمل يبرا انقالب صدور مفهوم از استقبال در شانیا يقو يهاپشتوانه اسالم،

 خدا يبرا امیق. اندرا مطمح نظر قرار داده يرستگار به دنیرس نیهمچن و ینید فیوظا
 اتیح طول تمام در حضرت امام انۀیگرافیتکل يهادغدغه نیترارزش با و نیترمهم از
 ياعتقاد و عهیش امامان و اکرم امبریپ رةیس از یتأس با فقط نیا و بود شانیا یاسیس

 قیـ عم درك بـا  زیـ که حضـرت امـام ن   است بوده ریپذامکان یقرآن يهاآموزه به قیعم
ـ ام ظالمان و ظلم با تقابل در مفهوم نیا دنیبرگز و شهادت مفهوم  رونـد  در بـود  دواری
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 و اسـالم  مکتـب  يروزیـ خـدا، پ  راه در شـدن  یقربـان  با یحت ینید فیوظا به فیتکل
ـ  و یاسالم يهاارزش از کهنیا تا دینما نیتضم را نیمسلم ـ و ا نـد ینما دفـاع  یقرآن  نی
  .داشته باشد ادامه باطل بر حق يروزیپ زمان تا تقابل و مبارزه

 خود یاله فیتکل به یانقالب مبارزه، مسلمانان نیا در تا بودند دواریام ینیخم امام
ـ  ــ  یاسـالم  يارزشها از يپاسدار و ندینما عمل  سـعادت  کننـدة نیتضـم  کـه  را یقرآن

  .دهند قرار خود تیاولو در است، خواهيآزاد يهاانسان و مسلمانان

   يریگجهینت

ـ پ به يمعنو و ینید يکرديرو با رانیا یاسالم انقالب ـ ا و دیرسـ  يروزی  يدئولوژی
 نیتـر مهم از یکیسربرافراشت؛ چنانچه  يمعنو و ینید يهاارزش يایاح يبرا یاسالم

 پرتو در یاسالم يهاارزش اءیاح انقالب، صدور نۀیزم در یاسالم انقالب يدستاوردها
 را یاسـالم  قـالب ان ینـ یطور که امـام خم آن. بود یقرآن يهام و آموزهیمفاه به توجه
و  یاسـالم  اخـالق  پشـتوانۀ  با را آن صدور و دانستندیم اکرم امبریپ انقالب تداوم
ـ  اعـالم  نـاب،  و لیاص اسالم غیتبل يبرا یقرآن میمفاه و تیحقان داشـتند؛ چـرا کـه    یم

 یتـ یگ سراسر در مردم عامۀ را خود امیپ مخاطبان اکرم امبریپ همچون حضرت امام
 مرداندولت به نسبت هشدار و حتینص و دانستندیم نیمحروم و نیمستضعف ژهیو به و
 یقرآن میمفاه در ادشدهی عواقب به نظر و یقرآن يهشدارها از گرید ياحاکمان، جلوه و
  . د حضرت امام بودیکه همواره مورد تأک باشدیم

 قیـ عم يهـا شهیر و ادهایبن يدارا یول د،یجد یواژگان ینیخم ن اساس، امامیبر ا
 چون یواژگان نمود؛ وارد رانیا مردم یاسیس فرهنگ اتیادب وارد را یخیتار و يعتقادا

ـ ا در شـان یکـه ا . و.. کفـر  و اسـالم  تقابـل  بزرگ، طانی، شیجهان استکبار  تمـام  راه نی
  . نمودندیم دعوت هاآن هیعل امیق به را مظلومان و مسلمانان

 انقـالب  صـدور  نـه یزم در یماسـال  انقـالب  رهبـر  عنـوان  به ینیخم امام نیبرابنا
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قائـل   ياریت بسـ یـ ن امر، اهمیا ينمودند و برا یفراوان توجه یقرآن میمفاه به یاسالم
 جادیا همچون یین هدف، با بهره بردن از عوامل و ابزارهایتحقق ا يبودند؛ چنانچه برا

، یجهان پهنۀ در و یاسالم يایدن در نیمستضعف از تیحما مسلمانان، یتمام نیب وحدت
 گسترش و ینید يهاارزش حیصح غیحج، تبل ضهیفر دعوت، چون اصل یابزار و لوازم

 نیمستکبر همۀ مقابل در یستادگیا و ثاریا و شهادت فرهنگ و یخواهيآزاد يهاارزش
 يه بر عوامل مذکور به سـو یرا با تک یاسالم انقالب تیماه درصدد بودند تا ظالمان، و

حاصـل از   یینهـا  يبندن و به عنوان جمعید؛ بنا برایان صادر و گسترش نمایتمام جهان
حـق بـر    یینهـا  يروزیـ همچون پ ییهاتوان مؤلفهیآنچه در پژوهش حاضر گذشت، م

ثار را از نظر حضرت یباطل، مفهوم حج، اصل وحدت، اصل دعوت، مفهوم شهادت و ا
  نمود. یتلّق یصدور انقالب اسالم ین مبانیتربه عنوان مهم ینیامام خم



394   2ج / مجموعه مقاالت  

  منابع هرست ف

  د.ی، تهران: مرواریاسیفرهنگ علوم س)، 1387وش (ی، داريآشور .1
، یچشانه محسن ترجمه ،آن یجهان بازتاب و رانیا انقالب ،)1387( ال.تو،جانیاسپوز .2

  سروش.
 انقـالب  صـدور  گفتمـان  يانتقـاد  لیتحل ،)1392( هیسم ،یزمان و نیحس دیس ،ياطهر .3

  .34 شماره 10، سال یاسالم انقالب مطالعات فصلنامه، ینیخم امام یاسالم
 یاسیشۀ سیدر اند ییگراصدور انقالب به مثابۀ نقشۀ راه جهان)، 1388پروانه، محمود ( .4

  . 20و  19است)، شماره ین و سی(د ینید یانسان پژوهش ،ینیامام خم
، یانقـالب اسـالم   يارزش جهاد و شـهادت در شـعارها  )، 1385ن (ی، محمدحسیپناه .5

  .29، شماره یجتماعفصلنامه علوم ا
، ينظـر  کـرد یرو در آن بازتـاب  و رانیا یاسالم انقالب)، 1394باقر ( محمد خرمشاد، .6

  .1، شمارهیاسالم انقالب شهیاند هینشر
  سمت. ، تهرانرانیا انقالب يهابازتاب)، 1393وهمکاران ( باقر محمد خرمشاد، .7
 یاسـالم  يمهـور ج یاست خارجیبر س یلیتحل یچهارچوب)، 1388، روح اهللا (یرمضان .8

  .ی، تهران: نرانیا
 امـام  منظـر  از یاسـالم  يداریب و یاسالم انقالب صدور نسبت)، 1393وسف (ی، یفتح .9

  .36 ، شماره11، سال یاسالم انقالب مطالعات فصلنامه ،ینیخم
صـدور انقـالب از منظـر امـام      ينظـر  یمبـان )، 1386( ی، عباسـعل یاردکـان  يفرزند .10

  .97ـ  117، ص 9، دوره 36ن، شماره یفصلنامه مت ،ینیخم
صدور انقـالب در   يالگوها)، 1389روزه رادفر (ید جالل و فی، سيروزآبادیف یدهقان .11

  .، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادقرانیا یاسالم يجمهور یاست خارجیس



  395 (ره)ینیاز منظر امام خم انقالب صدور تمانگف در یقرآن میمفاه يواکاو  

الحـرام،   اهللا تیب نیزائر به ینیخم امام ي)، رهنمودها1382ان، محمود (یکارآموز .12
  مشعر. ،1 جلد

ـ بازتاب انقالب ا)، 1390، جواد (یمیرک .13 ـ تیران بـر ژئوپل ی ـ ی  يهـا ، پـژوهش عهیک ش
  .91، شماره یـ اسالم یاجتماع

 دانشـکده  مجلـه  ،اسالم جهان در یاسالم انقالب بازتاب)، 1387، منوچهر (يمحمد .14
  .63 شماره یانسان علوم و حقوق

 شـارات انت ، سـازمان یاسـالم  انقـالب  یجهـان  بازتـاب  )،1385، منـوچهر ( يمحمد .15
  .1385شه، تهران، یاند فرهنگ و پژوهشگاه

 ، قم: انتشارات صدرا.يد مطهریمجموعه آثار استاد شه)، 1384( ی، مرتضيمطهر .16

  ، تهران: قومس.انقالب يهاهیدر نظر يریس)، 1391( یان، مصطفیملکوت .17
 میتنظ مؤسسه ،ینیخم امام امیپ و کالم در حج )،1383اهللا ( روح ،ینیخم يموسو .18

  . تهران ینیخم امام آثار رنش و
 آثار نشر و میتنظ مؤسسه ، فه امامیمجموعه صح)، 1379(اهللا  روح ،ینیخم يموسو .19

  ، چ دوم.تهران ینیخم امام
 امـام  آثـار  نشـر  و میتنظـ  مؤسسه، آداب الصلوه)، 1373(اهللا  روح ،ینیخم يموسو .20

  ، چ چهارم.تهران ینیخم
 و میتنظ مؤسسه، ث جنود عقل و جهلیشرح حد)، 1386(اهللا  روح ،ینیخم يموسو .21

  ازدهم.ی، چ تهران ینیخم امام آثار نشر
ـ ا انقـالب  ریتـأث ، )1392( انین بلنــدیحسـ و غـالم  صـادق  ، محمـد ینجفـ  .22  بــر رانی

، یاسـالم  انقـالب  مطالعـات  ، فصـلنامه نیبحـر  کشور در یاسالم يداریب يریگشکل
  . دهم شماره

ـ )، 1391ل اخجسته (یجم و نیحس ری، امیزدانی .23 ـ یتطب یبررس  انقـالب در  صـدور  یق
  .3 ، شمارهیاسالم انقالب ، پژوهشنامهیاسالم يجمهور یاسیس يهاگفتمان



 



 

 

  
  
  

   ینیدگاه امام خمیت قرآن از دیجامع
  41ینیناصر عابد

  42افکاررضا دلیعل

ـ از موضـوعات بن  یکی، ت قرآنیجامع چکیده: مسـائل مختلـف علـوم     يادی
به ات یات و روایآ ا استناد بهم تا معاصر بیاز قد یعالمان اسالم. است یقرآن

گر کتـب  یسه با دیت قرآن را در مقایجامع ياعده. اندن مبنا پرداختهین اییتب
ده و قرآن را جـامع  یرا برگز يدگاه حداکثرید یبرخ. اندمطرح کرده یآسمان

تاب ، قرآن را کیه اعتدالیرش نظریبا پذ یگروه. انددانسته همه علوم و فنون
ـ ن یبعضـ . اندکرده یمعرف يو معنو يتگر انسان در امور مادیهدا ان یـ ز بـا ب ی

. انددانسته یو اخالق یت قرآن را در باب مسائل ارزشی، جامعیدگاه حداقلید
کـه در علـوم    یشمند معاصر اسـالم یبه عنوان اند ینیان امام خمین میدر ا

انـد، ضـمن رد   تهداشـ  یتبحر خاصـ . و.. ی، اصولی، فقهی، عقلیمختلف نقل
 یتیـ هدا  یو اعتدال ياسهیه مقایرش نظری، و پذیو حداقل يدگاه حداکثرید

ـ با عنـوان جامع  يدیدگاه جدیت قرآن، دیدر باب قلمرو جامع بـه   ت قـرآن ی
                                                   

 n.abedini@pnu.ac.ir ام نور:یدانشگاه پ یأت علمیعضو ه .41
 delafkar@pnu.ac.ir ام نور:یدانشگاه پ یأت علمیعضو ه .42
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هـر   در قرآن یرمز جاودانگانگر یاند که بمخاطبان مطرح فرمودهفراخور فهم 
  است. یعصر و مکان

  ، مفسران.ینیت، امام خمیقرآن، جامعها: کلید واژه

  مقدمه

ز، روشـنگر هـر   یانگر هر چیقرآن کتاب مفصل، ب ،میات متعدد قرآن کریآ یبه گواه
بـه   آنم و دسـتورات  یتعـال  بوده و انیجهان يبرا يتذکر مثل و کننده هرمطلب، آشکار

و  ين و دسـتورات آن ابـد  یو فرام شتهاختصاص ندا یطبقه، گروه، جامعه و نژاد خاص
: ؛ زمر58: ؛ روم54: کهف ؛89: اسراء ؛111: وسفی؛ 114انعام:  ؛89:نحلدانه است (جاو
  .)3: ؛ مائده42: ؛ فصلت9: ؛ حجر1: ؛ فرقان28: ؛ سبأ52: ؛ قلم107: ءایانب؛ 27

جـامع تمـام   را که قرآن  یاتیروار ین: نظیاز ائمه معصوم یاتین بر اساس روایهمچن
ـ  یفـ اجات انسان معریعلوم و فنون و احت ـ  کنـد یم ؛ 56: ص1، ج1415،یض کاشـان ی(ف

نـده و  ید دارد در قـرآن اخبـار گذشـته و آ   یکه تأک یاتیروا؛ )30: ص1، ج1416،یبحران
کـه   یاتیـ روا؛ )216: ص1، ج1378(صـدوق،  از مردم آمـده اسـت  یع احکام مورد نیجم

 :1، ج1407،ینی(کل داندیافراد خاص م يکشف و استظهار علوم مختلف از قرآن را برا
ـ  یکه قرآن را به همراه سنت منبع و مصدر هـر علمـ   یاتیروا؛ )61ص ـ  یمعرف  کنـد یم

 یات قـرآن در هـر زمـان و مکـان    یم و معارف آی؛ مفاه)212: ص73، ج1403، ی(مجلس
بـه فراخـور درك و فهـم خـود از قـرآن       یالزم را داشته و هر انسان ییت و کارآیجامع

  رد و مخاطب قرآن باشد.یآن بهره گعلوم، اخبار و معارف قر يایتواند از دریم
را فراهم آورده که عالمـان و مفسـران    یقرآن، بستر مناسب يهایژگیو ن صفات ویا

ـ بـا تعقـل و تـدبر در ا    یاسالم از  يدیـ جد يهـا و جنبـه  ، سـاحت ین کتـاب آسـمان  ی
ها؛ دامنه و جنبه ن ساحتیاز ا یکی. م را اثبات کنندیقرآن کر یو جاودانگ یشمولجهان

ر کـرده  یت قرآن تعبیت و علوم مستنبطه از قرآن است که معاصران از آن به جامعیولشم
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 يهـا متقـدم و متـأخّر از سـده    یو همواره مورد توجه عموم دانشمندان و عالمان اسالم
از آن را کشـف   يدیـ عد جدب ين اسالم تا به حال بوده و مسلمانان در هر عصرینخست
  . اندکرده

ـ     ی، مصدر صناعیر ساختار صرفاز نظ» تیجامع« واژه  یمرکـب از اسـم فاعـل ثالث
 يونـد دادن اجـزا  یمع در لغت به پج. است »معا، جعجمی، عمج«ه (جامع) از ماد مجرد

؛ 201: ص1412، ی(راغـب اصـفهان   اء پراکنده، معنا شده استیز، جمع کردن اشیک چی
ز در یت نیجامع ،رندهیراگگردآورنده و ف يجامع به معنا. )53: ص8ج ،1414، ابن منظور

 اح،یسـ ( آمـده اسـت   يریـ و شمول و فراگ يریت جامع بودن، فراگیفیا کیوضع  یمعان
  .)422: ص1، ج1381افشار، يصدر؛ 282: ص1386
» ير عصـر یتفس« به نام يدیکرد جديش رویدایپ توجه به بان واژه در اصطالح، یا 

شمندان یصاص داده و مفسران و اندرا به خود اخت ياژهیگاه ویجا ،ر قرآنیدر حوزه تفس
ف یر قرآن؛ تعاریدر تفس. و.. ی، علمی، عقلیاجتماع يهايریگمعاصر با توجه به جهت

در خصـوص قلمـرو    يچ نوع اظهار نظریبدون ه یبرخ. انده کردهیرا از آن ارا یمختلف
 یعنـ ت در اصـطالح بـه م  یجامع: اندف آن پرداخته و گفتهیبه تعر ت قرآن، صرفاًیجامع
ـ ید يهـا ن شمول چه در عرصه آموزهیو شمول است، حال ا يریفراگ باشـد و چـه    ین

   )2: ص1385، یعی(شف. را شامل بشود ینیر دیتوسعه داشته باشد و امور غ
ت قـرآن را شـامل امـور    یـ ت قرآن را مشخص کرده و جامعیز قلمرو جامعین ياعده

ند که شمول یگویز مین یبرخ و. )178: ص5، ج1369، بی(ط انددانسته يخرواو  ینید
 یبشـر، در تمـام   یقرآن نسبت به همۀ شـؤون زنـدگ   يهاات و آموزهیر بودن آیو فراگ
روش اعتـدال را در   ین بعضـ یهمچن. )233: ص1386، (مؤدب ها و اعصار استدوران

اسـت کـه تکامـل فـرد و      يان تمام اموریب يت قرآن به معنایجامع: انددهیباره برگزنیا
ـ داکه قرآن نالزم است؛ اما نه چنا يو ماد يمعنو يهار همۀ جنبهجامعه د  یالمعـارف ةری

 یشناساهیک و گیزیو ف یمیو ش ییایو جغراف یاضیات علوم ریبزرگ باشد که تمام جزئ
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در  يریـ ت قرآن، شـمول و فراگ ین، منظور از جامعیبرا بنا. و مانند آن در آن آمده باشد
، 1374، يرازی(مکـارم شـ  . اسـت  يو معنـو  يتکامل مادان امور مربوط به سعادت و یب

  .  )361: ص11ج
: قرآن را هدف قرار داده و معتقدنـد کـه   یتیو ترب یعد اجتماعز بین یت برخیدر نها

انسـان در   يازهاین يگوکه پاسخ یوجود مجموعه رهنمودها و دستورات یعنیت یجامع
هـا و  باشـد، کـه اگـر گفتـه    در هر عصر و زمان  یبه سعادت و خوشبخت یابیراه دست

ـ (ا. رسـد یدستورات و شرح مقررات نباشد، انسان به سعادت و تکامل نم : 1380،يازی
  ).18ص

. ت قرآن استینده آن به قلمرو جامعیانگر نوع نگرش گویف فوق بیک از تعاریهر 
. قرآن دارد يت حداکثریب اشاره به جامعیف مرحوم طیر تعریف نظین تعاریاز ا یبرخ

 یتیت هدایدر مقام اثبات جامع يازیا ي، استاد مؤدب و آقايرازیت اهللا مکارم شیان آیب
  . قرآن است یتیترب

که نظـرات   یهان، مفسران و متفکران معاصر اسالمیاز فق ینیان، امام خمین میدر ا
که نیرو انیاز ا. اندان کردهیت قرآن و قلمرو آن بیدر باب جامع یارزشمند و قابل تأمل

سـت؟، قلمـرو و ابعـاد آن در چـه     یت قرآن چی؛ مراد از جامع ینیشه امام خمیدر اند
ـ اســت؟، آ يحـد  ت قـرآن دارد؟ مجموعــه  یــدر بـاب جامع  یدگاه خاصــیـ شــان دیا ای

  . ن پژوهش داردیت ایت و اولویت از اهمیاست که حکا ییهاپرسش

  نه پژوهشیشیپ

ت قرآن یجامع«ون: همچ ی، مقاالتینیدگاه امام خمیت قرآن از دیدر خصوص جامع
ت قـرآن  یجامع و ارکان یمبان«؛ دستک يض اهللا اکبری، ف)1394(» ینیدگاه امام خمیاز د

؛ یکرامات يموسو ید محمد تقیو س يارید یمحمد تق ،)1394(» ینیشه امام خمیدر اند
د محمد ی، س)1389(» ینیدگاه امام خمید بر دیبا تأکت قرآن یجامع یبررس«نامه انیو پا
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ـ به رشـته تحر  ؛یکرامات يسومو یتق را در بـاب   یسـندگان آن مطـالب  یر درآمـده و نو ی
ـ اما به نظر. ان کردندیب ینیامام خم دگاهیت قرآن و قلمرو آن از دیجامع ت یـ جامع«ه ی

ت قرآن یشان در حوزه قلمرو جامعیخاص ا يهادگاهی، که از د»به فراخور فهم مخاطبان
نبـودن   ين پـژوهش و تکـرار  یدر مطالب ا ينوآور يایاند، که گونکرده يابوده، اشاره

  دارد. آن

  ینیشه امام خمیو قلمرو آن در اند ت قرآنیجامع

در  يکه آثـار ارزشـمند   یهان، مفسران و متفکران معاصر اسالمیاز فق ینیامام خم
، مناسـک  والمحرمـه   المکاسـب  ،لهیر الوسـ یتحر ،عیالب ،الرسائلحوزه فقه و اصول مانند: 

است به شـبهات   ی(که در واقع پاسخکشف اسرار به شبهات همچون کتاب  ییگوپاسخ
در رسـاله اسـرار هـزار)، شـرح      یل حکومت اسالمیعه و تشکیمطرح شده نسبت به ش

ر یر نظی، و تفسث جنود عقل و جهلیشرح حد، ثیچهل حد شرحهمچون:  یثیمتون حد
رسـد کـه   ین به نظر میچناگرچه در ظاهر . است ف نمودهیتأل ر سوره مبارکه حمدیتفس

شـان در بـاب   یا یرفقهـ یو غ یآن بزرگوار در آثار فقه يهادگاهیشه و دیوجه غالب اند
  . ه استیت فقیو وال یل حکومت اسالمیتشک

ـ  ین منبع سلوك علمیتریز توجه کرد که اساسین نکته نید به ایاما با امـام   یو عمل
در گفتـار، رفتـار و کـردار     یمانن کتـاب آسـ  یم و معارف ایقرآن بوده و مفاه ینیخم

 يریتفسـ  یم، کـه از مبـان  ین مفاهیاز ا یک. یافته استیآن تبلور  یواقع يشان به معنایا
ت قرآن بوده که آن بزرگوار در آثـار مختلـف   یشود، مسأله جامعیز محسوب میشان نیا

  خود به آن اشاره فرموده است.
بوده و در هر زمـان و   يف آن ابدم و معاریاست که مفاه یشان قرآن کتابیاز نظر ا 
ـ یامـام خم . امـت کـاربرد دارد  یتـا ق  یو نزد هر قوم یمکان ت و یـ ن جامعیـ رمـز ا  ین

ات و یـ م و معارف آن در بـاب معنو یقرآن را زنده و تازه بودن مفاه يمحتوا یجاودانگ
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  ند:یفرمایدانسته و م ير امور در هر عصریسا
بشـر بـه    ینمایهرا يکه برا يابد که این کتاب جاویدم حکمت آنیاید بدانب

ام ساعت نازل گردیده است، آن یو قطر، تا ق بر قطهت و در یرنگ و مل هر
زنده نگه  یو چه در نظام ملک ترا چه در معنوی یاتیاست که مسائل مهم ح

ـ ناح کعصر و یک ی يدارد و بفهماند که مسائل این کتاب برا و  سـت، یه نی
 ـ علـیهم وعلـی آلهـم السـالم ـ       محمد و یم و موسیهقصد ابرا شودگمان ن

  ) 93ـ  94 : ص20، ج1385، ینی(امام خم. است یمخصوص به زمان خاص

  ياسهیت مقایجامع. 1
امبر یـ کنـد چـون پ  ید مـ یـ ت قرآن است که تأکیاز جامع ي، بعدياسهیت مقایجامع

ـ    یان آسـمان یکننده ادلیز تکمین اسالم نیامبران و دیخاتم پ اسالم رآن بـوده، لـذا ق
 ت داردیـ جامع ،یانیـ سـه بـا کتـب وح   یمقا ن کتـاب نازلـه، در  یز به عنوان آخریم نیکر

: 5، ج1420؛ ابـن عاشـور،  321: ص3: ج1415 ،یآلوس ؛570: ص5، ج1374، یی(طباطبا
، يرازی؛ مکارم ش902: ص2، ج1425، د قطبی؛ س129 : ص6ا، جت ی، بی؛ مراغ123ص

  ).401: ص4، ج1371
چ یق بوده و در هـ یم جامع همه معارف و حقایز قرآن کرین ینیشه امام خمیدر اند

شان در خصـوص  یا. افتیتوان یرا نم یتین جامعیسه با قرآن چنیدر مقا یکتاب آسمان
  ند:یفرمایت مین نوع از جامعیابعاد ا

اسـت و  ات و صـف  معارف و حقایق اسـماء ه مهکه جامع قرآن شریف، با آن
را  یحـق تعـال   تو صـفا  تذا ین، معرِّفر آن، مثل آیغو  یکتاب آسمان چیه

ا ید و ترك دنزهبه مبدأ و معاد و  وتو دع القطور جامع اخنیمهو  ،ننموده
ر شدن بـه سـر منـزل    هسپاار شدن از عالم ماده و رببکعت و سیطب ضو رف
ب چون سایر کت کذل ست؛ معیکه مثل آن متصور ن يطور قت است، بهیحق
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 رتو مقدمه و خاتمه و ایـن از قـد   یولصف و یده بر ابوابنشل شتممصنفه م
رض غـ ء آن است که محتاج به این وسـایل و وسـایط در القـاء    یشکامله من

را کـه   یانرهـ با نصف سـطر، ب  یهم که گاینیبیو از این جهت م. خود نبوده
ان هـ ه بـه بر یر شـب یـ غ تصـور  ان کنند، بهیباید ب تحکماء با چندین مقدما

  )63ـ  62: ص1382، ینی(امام خم. فرمایدیم

  يحداکثر تیجامع. 2
را در ظواهر الفـاظ   یعیو طب يعلوم بشر یه، قرآن همه علوم حتّین نظریبر اساس ا

: 1384(خسـروپناه،   انـد دهیت مطلق نامیدگاه را جامعین دیز این یبرخ. بالفعل داراست
؛ و... 3، مائده: 111وسف: ی، 38، انعام: 89: نحل: اتیدگاه آین دیا يمبنا. )46ـ   41ص

 ؛ و»لَـم یـدع شَـیئاً...    یإِنَّ اهللاَ تَبارك و تَعالَ«و  »...فَاستَنْطقُوه الْقرآن ذَلک«ر ینظ یاتیو روا
ـ . مالک استبن اخبار صادره از ابن مسعود و انس   ،یوطین؛ سـ یقین مفسـران فـر  یدر ب

دگاه یـ ن دیـ الن بـه ا از قـائ  يحـو  و ي، جعفرير، طنطاوی، ابن کثیض کاشانی، فیآلوس
ـ کث ؛ ابـن 144: ص4، ج1415، ی(آلوسـ  هستند ، 1404، یوطی؛ سـ 510: ص4،ج1419، ری

  ).2965: ص6، ج1424، يحو ؛194: ص6، ج1376، ي؛ جعفر127: ص4ج
ات قـرآن  یت بوده و اگر در آین باورند که قرآن کتاب هدایدگاه بر این دیمخالفان ا

بـه  . )469: ص12، ج1374، یی(طباطبا است ن بابیاز ا ،به علوم مختلف شده يااشاره
شـود مـا از   یت، خالف بداهت بوده و موجـب مـ  یاز جامع ين ظهوریکه چننیعالوه ا

. رت داردیعصـر نـزول مغـا    ینبـا معـا  کـه  م یقصد کن يدیجد یم معانیالفاظ قرآن کر
دگاه یـ رش دیر بوده، لـذا پـذ  ییوسته در حال تغید پیات جدین چون علوم و نظریهمچن
 یز شود، در حالیرات متوجه قرآن نیین خطاها و تغیشود که دامنۀ ایموجب م يثرحداک

  )492: ص1976، ی(ذهب. که قرآن از باطل به دور است
ت قـرآن  یان قلمرو جامعیدر ب يدگاه حداکثریدز، ین ینیامام خم یشه قرآنیدر اند
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دانـد  یم یدر دستورات و احکام بودن قرآن را ءتبیاناً لکُلِّ شَیشان یا. ندارد ياعتبار
ـ ی: امام خمر.ك(. اج داردیر سعادت خود به آن احتیکه انسان در مس ) 29: ص1381، ین

 یتیتگر انسان در تمام ابعاد تربیات صرف نبوده، بلکه هدایشان قرآن کتاب مادیان ایدر ب
ات تـابع  یـ ات بـوده و ماد یداده شده، در پرتو معنو یتیات اهمیبوده و اگر در آن به ماد

  ند: یفرمایباره منیشان در ایا. ات استیمعنو
 يسازوانیکتاب ح آدم ساختن آمده است، ياست، برا يسازآدمقرآن کتاب 

انسان را بـه تمـام ابعـاد    . ز استیست؛ همه چیت نیر مادیست؛ کتاب تعمین
ـ کند، مادیت میترب ات را تَبـع  یـ ات؛ و مادیـ ات را قبـول دارد در پنـاه معنو  ی
  )532: ص7، ج1385 ،ینیامام خم(. دهدیات قرار میومعن

 ياات قرآن اشـاره یشود که اگر در آیکشف م یبه روشن ینین کالم امام خمیاز ا
  انسان بوده است. يت معنویت و تربیر هدایشده در مس يبه علوم مختلف ماد

  یاعتدال تیجامع. 3
است و از  يو معنو ير مادگر انسان در اموتیه، قرآن کتاب هداین نظریبر اساس ا

) و بر اسـاس  107: ص1391، یاصفهان یی(رضا است ر شدهیز تعبیانه نیدگاه میآن به د
لکُلِّ ان کرده و مراد از یت را بیر هدایاز انسان در مسیم تمام امور مورد نیقرآن کر آن،
شَیء بیـل  ت انسـان مـرتبط اسـت از ق   یاست که با هـدا  ينحل، تمام امور: 89ه یدر آ

 یو قصص و مواعظ یمربوط به مبدأ و معاد و اخالق فاضله و شرایع اله یمعارف حقیق
) 469: ص12، ج 1374، یی(طباطبـا . که مردم در اهتداء و راه یافتنشان به آن محتاجنـد 

د رضا از قائالن یو رش يرازیت اهللا مکارم شی، آییعالمه طباطبا ،نیقین مفسران فریدر ب
، د رضـا ی؛رشـ 362: ص11، ج1371، يرازی(همان جا؛ مکـارم شـ  . دگاه هستندین دیبه ا

  )38: ص7، ج1414
سـلوك   ينمـا هدایت و راهـ کتـاب  م یز قرآن کـر ین ینیامام خم یشه قرآنیدر اند
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ـ یه و نـوربخش سـ  یامراض قلب ينفوس و شفا یمرب، تیانسان اء یـ کتـاب اح و  اهللا یر ال
ات و تکامـل  یل در ترقیموارد دخبوده و تمام ه یعلم و معارف اله يابد تایقلوب به ح

ـ یامام خم: ر.ك(. ان شده استیف بین کتاب شریانسان در ا یتیترب ؛ 184: ص1380، ین
  ن موارد عبارتند از:یشان ای) از نظر ا237: ص3،ج1385همان، 

و ... اسـت ات و صـف  معـارف و حقـایق اسـماء   ه مـ هجـامع  . ..قرآن شریف
 ضا و رفـ ید و ترك دنزهاد و به مبدأ و مع وتو دع القطور جامع اخنیمه

قـت  یر شدن به سـر منـزل حق  هسپاار شدن از عالم ماده و رببکعت و سیطب
  )63ـ  62: ص1382، ینی(امام خم. است

ت یـ جامع ،ییز همچون مفسر گرانقـدر عالمـه طباطبـا   یشان نیرو در کالم انیاز ا
ت یمور مربوط هداتمام ا ین کتاب آسمانیبوده و در ا یتیـ هدا  یت اعتدالیقرآن، جامع

  ان شده است.یانسان ب

  یحداقل تیجامع. 4
بر . انددهیت نامیز عدم جامعین یو برخ یحداقل یت نسبیه را جامعین نظریا ياهعد

ـ  ی، علـوم انسـان  یعـ یهمچون علوم طب ين در مواردیدگاه؛ دین دیاساس ا فقـه   یو حتّ
اسـت و   يا اخـالق حـداکثر  ه، تنهین نظریاز منظر ا. حداقل الزم را به ما آموخته است

را شرح داده و تنها در حوزه اخـالق کامـل بـوده و     یو اخالق ین فقط مسائل ارزشید
ـ اگرچـه ا  )9ـ   2: ص1387(سروش، . ن معناستین هم، به همیکمال د دگاه در یـ ن دی

ن از یت دارد؛ چرا که دیز سراین است نه قرآن، اما به قرآن نیت دیخصوص عدم جامع
  شود.یخذ مات ایات و روایآ

ـ یانگر جامعیات بیات و روایدگاه، مخالف آین دیا  يهـا دگاهیـ ن دیت قرآن و همچن
آن در قـرآن بـه مسـائل مختلـف      عالوه بـر . ت قرآن استیح در باب قلمرو جامعیصح
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. اشـاره شـده اسـت    يو فـرد  ی، قـوانین اجتمـاع  یفضائل عامـه انسـان   ،ی، فقهياعتقاد
  )27: ص5، ج1374،یی(طباطبا

ت قـرآن  یـ ن قلمرو جامعییدر تب یدگاه حداقلیز، دین ینیامام خم یه قرآنشیدر اند
 ینپرداخته، بلکه مباحث یان مصالح شخصیشان، قرآن تنها به بیدر نظر ا. ندارد یگاهیجا
ت یـ م و تربیو تنظـ  ين مربوط به کشـوردار یقوان یو حتّ یاسی، سیر مصالح اجتماعینظ

   )423: ص 18، ج1385، ینیامام خم: ر.ك(. اجتماع سالم را طرح نموده است
از نسبت صد ت یحکاآن،  يعباد تیاآقرآن با  تایاجتماعنسبت  ]سهیمقا[و 
  )11: ص1381 ،ینیامام خم(. از آن را داردر تشیب یک و حتّیبه 

، رابطـه  یت را مربوط به امور شخصـ ین جامعیت قرآن، این ابعاد جامعییشان با تبیا
 یان و حتّیر ادی، روابط مسلمانان با سایاسی، مسائل سیماعانسان با خداوند، روابط اجت
  ند:یفرمایباره منیجنگ با کفّار دانسته و در ا

ت دارد، ظـاهر دارد،  یـ ت دارد، مادیمعنو: ز استیکه آدم همه چ يطورهمان
ن انسان را بسازد، همه ابعاد انسان یم هم که آمده است ایباطن دارد، قرآن کر

که شـخص   یاجاتیکه انسان دارد، چه احت یاجاتیه احتیکل یعنیسازد؛ یرا م
ـ    ییزهایدارد و چ ن شـخص و خـالق   یکه مربوط به شخص اسـت، روابـط ب

امـت ـ    ی، مسائل قید، مسائل صفات حق تعالیو مسائل توح یتبارك و تعال
ه جنـگ بـا کفـار و    یو قضـ  یو اجتمـاع  یاسیها هست [و چه] مسائل سنیا
  )44: ص4، ج1385، ینیامام خم(. هانیا
اسـت   یرا قرآن کتابیز. ندارد یگاهیجا یت حداقلیجامع ،ینیشه امام خمیدر اند

، نماز، یات، قضا، نظام، ازدواج، مجازات عمومیهمچون: قانون مال ین کلیکه در آن قوان
  ند:یفرماین خصوص میشان در ایا. ان شده استیب. روزه، حج و..

 و قانون قضا و قانون نظام و قانون تایالمانند قانون م یاساس یکل ياهقانون
 و اجـاره و  تل تجاریاز قب تراث و قانون معامالیو قانون م القازدواج و ط
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ت ها و قانون ثبت و قانون مجـازا به و مزارعه و شرکت و مانند آنهصلح و 
از  يریو قـانون جلـوگ   تغـا یماننـد حـدود و قصـاص و قـانون تبل     یعموم
و سـاز و نـواز و زنـا و لـواط و      يو قمارباز تب مسکرااانند شرت ممنکرا

: ماننـد  تعبادا یف و قانون کلیر و تنظیانت و قتل و قانون تطهیخ سرقت و
. مه در قـرآن وارد اسـت  هها، سل و امثال آنغنماز و روزه و حج و وضو و 

  )315تا: صی، بینی(امام خم
ن ین عالوه بـر قـوان  ات قرآین مطلب است که در آیا يایشان گویانات ایرو بنیاز ا

م یت و تنظـ یوه تربیو ش یاسی، روابط سی، مسائل اجتماعیو حقوق ین فقهی، قوانيفرد
 ،ینـ یدگاه امـام خم ین اساس، از دیو بر ا. ده استیز مطرح گردین یجامعه سالم قرآن

  . ندارد ياعتبار یت حداقلیجامع

  43ت به فراخور فهم مخاطبانیجامع. 5
به فراخور درك و فهم خود از قرآن  یهر انسان ،ینیخمدگاه امام ین دیبر اساس ا

رد و مخاطب قـرآن باشـد و در درجـه نخسـت     یمعارف قرآن بهره گ يایتواند از دریم
را یـ م هسـتند؛ ز یقـرآن کـر   یهم السالم) مخاطبان واقعـ ین(علیو ائمه معصوم امبریپ

ات یه موافق با آینظرن یا. توانند از کل قرآن استنباط کنندیعلوم و معارف مختلف را م
فراخوانده بوده و  یات الهیم که انسان را به تعقّل، تفقّه و تدبر در آیاز قرآن کر يمتعدد

 یبه نـام معـان   يگرید يات قرآن؛ سطح معنایآ يظاهر ير از معنایکه به غ یاتیز رواین
ك ک موضوع مشتریآن فرض نموده و در هر دو آن فهم قرآن به عنوان  يز براین یباطن
 یو اجتماع يفرد یاز انسان در زندگیگو بودن قرآن در برابر نرا پاسخیز. شودیم یتلق

                                                   
ر روح یدر تفس یر کوثر، و از اهل سنّت آلوسیدر تفس ير نور و جعفریدر تفس یعه، قرائتین مفسران شیدر ب .43

ـ 70: ص7، ج1415، ی(آلوس.دگاه هستندین دین به ای، از قائلیالمعان ، يجعفـر ؛ 569: ص4، ج1388، ی؛ قرائت
  )200ـ  194: ص6، ج1376
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 یمعـان  دارد و آن با تعقّل، تفقّه و تـدبر، و درك  یزان فهم آنان از کالم الهیبه م یبستگ
کتَاب اهللاِ عزَّ : «نیاز امام حس یتیات قرآن حاصل شده و مراتب آن طبق روایآ یباطن

الْعبـارةِ و اإلِشَـارةِ و اللَّطَـائف و الْحقَـائقِ فَالْعبـارةُ للْعـوام و        یأَربعۀِ أَشْیاء علَ یعلَ و جلَّ
اءألَنْبِیقُ لقَائالْح و اءیلألَول فاللَّطَائ و اصلْخَوةُ لکتاب خداوند بر چهار چیز است، اإلِشَار :

خـواص،   يعامه مردم، اشاره بـرا  يعبارت برا. اشاره، لطایف و حقایق ،)ظاهر(عبارت 
)، نسـبت بـه   20: 89، ج1403، ی، (مجلسـ »اسـت  انبیا ياولیا و حقایق برا يلطایف برا

  کند.یمخاطب آن فرق م
در  یاست که هـر انسـان   یگسترده اله قرآن همچون سفره ینیشه امام خمیدر اند

م یمفاه يایتواند به فراخور درك و فهم خود از دریم یانت، زمان و مکیهر مقام، موقع
 يات قرآن در هـر عصـر  یشان، آیرو به باور انیاز ا. مند گرددکران آن بهرهیو معارف ب

 یاثربخش. اقشار آن عصر همچون عامه مردم، فالسفه، عرفاء، اهل معرفت و.. همه يبرا
اش و تخصـص  ییزان استعداد، توانایم به یهر انسان يدارد و برا یالزم و کاف ییو کارا

  ند:یفرمایباره منیشان در ایا. قابل استفاده است
ـ  یعنیهمه طبقات،  ياست که انداخته شده است برا ياک سفرهیقرآن  ک ی

و . و هم زبان فالسفه است. ن زبان هم زبان عامه مردم استیدارد که ا یزبان
. ..معرفت بـه حسـب واقـع   است و هم زبان اهل  یاصطالح يهم زبان عرفا

ن کتاب را ـ و خواص هـم مسـائل   یفهمند ـ ایز میازش چ یلیمردم خ عامۀ
(امـام  . فهمنـد یاخص خواص هـم مسـائل فـوق آن را مـ     فهمند ویباالتر م

  )408ـ  409: 20، ج1385، ینیخم
ـ  یرا در هر زمـان و مکـان   یهر انسان ین کتاب آسمانیا ،ینیدگاه امام خمیاز د ا ب

گونـاگون   يهـا وهیهـا و شـ  مان، اخالق و عاداتشان بـا روش یتوجه به تفاوت مراتب ا
ـ از ا. ات قرآن فراخوانده اسـت یمتناسب با درك و فهم آنان به تدبر در آ ان یـ رو بـا ب نی
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ات یفهمند، و آمی ات قرآن رایکه ظاهر آ يافراد ياء، برایانب يهاات قصص و داستانیآ
کنند، مردم را با طرق می ات قرآن را دركیکه مقاصد آ یکسانر، مخصوص یانذار و تبش

  ند: یفرماین خصوص میشان در ایا. خواندیفرا م یات الهیفنون مختلف به تدبر در آ و
ع طبقـات و قاطبـۀ سلسـۀ    یـ سـعادت جم  يف بـرا ین کتـاب شـر  یو چون ا

نـه و  در حاالت قلوب و عادات و اخالق و ازم ین نوع انسانیاست، و ا بشر
 یبسا نفوسـ  يک طور دعوت کرد؛ ایمختلف هستند، همه را نتوان به  امکنه
م به صراحت لهجه و القاء اصل مطلب به طورساده حاضر یاخذ تعال يکه برا

هـا  د بـه طـور سـاختمان دمـاغ آن    یها را بانیاز آن متأثر نگردند؛ ا نباشند و
کـه بـا قصـص و     یو بسـا نفوسـ  . دیـ هـا فهمان را به آن دعوت کرد و مقصد

ندارنـد و عالقمنــد بـه لــب مطالـب و لبــاب     خ ســروکاریات و تـوار یـ حکا
بسا قلـوب   يا. ک ترازو گذاشتی ها را نتوان با دستۀ اول درنیمقاصدند؛ ا
. ر سروکار دارنـد یبا وعده و تبش که یف و انذار متناسبند؛ و قلوبیکه با تخو

اقسام مختلفه و فنـون متعـدده و    ف بهین کتاب شریان جهت است که یاز ا
ـ  را تکـرار حـتم و الزم    یکتـاب  نیطرق متشتّته مردم را دعوت فرموده؛ و چن

بالغت خارج، و آنچه متوقّع  تکرار و تفنّن، از حدیدعوت و موعظه ب. است
(امـام   .از آن حاصـل نشـود   تکـرار یر در نفوس باشد، بیاز آن است، که تأث

  ).187: ص1380، ینیخم
 يکه بـرا نیات آن عالوه بر ایدارد و آ یقرآن مخاطبان مختلف ،ینیان امام خمیدر ب

شان یا. ز قابل استفاده استین یاله يایلسوفان، عارفان و اولیهان، فیفق يعموم مردم، برا
  ند:یفرمایباره منیدر ا

است که اکثر  يافهیات شریاً آد، در آن اکثرییفرمایقرآن را چنانچه مالحظه م
عظام از  ياست که فقها یاتیف آیو در قرآن شر. کنندیمردم از آن استفاده م

است  یاتیکنند، آیاست که فالسفه از آن استفاده م یاتیکنند، آیآن استفاده م
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ا از آن اسـتفاده  یـ اسـت کـه خاصـه اول    یاتیآ. کنندیکه عرفا از آن استفاده م
  )119: 18ج  1385 ینیامام خم(. کنندیم

در باب معرفت ذات و افعال  یاتی، آیدر قرآن، کتاب جامع اله ینیبه باور امام خم
هان، ظاهر معارف آن را درك کرده و اهـل معرفـت،   یان شده که عالمان، محدثان و فقیب

دهند، یات ارائه مین آیاز ا یر متفاوتیکه تفسنیکنند و با ایق آن را کشف میباطن حقا
ـ انگر مراتب درك و فهم مخاطبـان و جامع ین امر بیفهم هر دو آنان درست بوده و ا ت ی

  ند:یفرماین خصوص میشان در ایا. قرآن است
ـ ا يبـه طـور   ین کتاب جامع الهید دانست که در ایبا معرفـۀ   ن معـارف، از ی

آن  ، مذکور است که هر طبقه به قدر استعداد خـود از معرفۀ االفعالتا  الذّات
ـ کنند؛ چنانچه آمی ادراك د افعـال،  یـ د، و خصوصـاً توح یـ فۀ توحیات شـر ی

ـ ب يهم طـور ین و فقهـا رضـوان اهللا علـ   یعلماء ظاهر و محدث را ر یان و تفسـ ی
ن است با آنچه اهل معرفت و علماء بـاطن  یمخالف و مبا یبه کلّ کنند کهیم

ـ داند، زیخود درست م سنده هر دو را در محلیو نو کنند؛می ریتفس را کـه  ی
. کنـد یعـالج مـ   يض را به طوریاست و هر مر یدرون يدردها يقرآن شفا

اهللا نـور ،  واآلخـرُ والظّـاهرُ و البـاطنَ...    هـو االَولُ مـۀ:  یکر ]اتیآ[چنانچه
ـ   یف يهو الَّذ« ،السموات واالْرض... هـو ،  ضِ الـه... اْالَر یالسماء الـه وف

کُمعم ،َاهللا...یأ هجو لُّوا فَثمنما تُو ات یـ د ذات، و آیـ ر ذلـک در توح یغ یال
و ما « مۀیکر ]هیآ[د صفات، ویها در توحر آنیو غ» حشر«سورة  مۀ آخریکر
میرمذْ را میتنَ اهللا رلک و یت...  مۀیکر ]اتیآ[و » دمالْعالَماَلْح بنیهللا ر 
به  ید افعال، که بعضیدر توح اْالَرض... یف السموات و ما یسبح هللا ما فیو 

ک از طبقات یهر  يداللت دارد، برا یعرفان به وجه ادقّ یق و بعضیوجه دق
 ین حـال کـه بعضـ   یو در ع. امراض است يشفا يعلماء ظاهر و باطن طور

، بـه حسـب   »دیـ توح«و سورة مبارکـه   »دیحد«ات اول یثل آفه، میات شریآ
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ز یـ آخرالزّمان وارد شده، اهل ظاهر را ن متعمقان از يبرا یف کافیث شریحد
ت آن یف و از جامعین کتاب شریمعجزات ا ن ازیو ا. است یاز آن بهرة کاف

  )186ـ  185: 1380، ینی(امام خم. است
ـ یدر نگاه امـام خم  ق را در قـرآن و  یرچـه خداونـد متعـال معـارف و حقـا     اگ ،ین

بـه زبـان عـرف و     یاناتشان، به نـوع یهم السالم) در بین(علیو ائمه معصوم امبرانیپ
ـ ، بـه م یهر انسان يکن مراتب درك و فهم قرآن برایو ل. اندان فرمودهیعامه مردم ب زان ی

  ند:یفرمایباره منیشان در ایا. اوست ییاستعداد و توانا
هم ین ــ علیاء و ائمه معصومیف و انبیدر قرآن شر یه را حق تعالیق عقلیاحق

ان یـ فه، نوعاً به لسان عرف و عامه مردم بیث شریو السالم ــ در احاد الصلوه
االنسان است که هـرکس، بـه مقـدار     یشفقت و رحمت بر بن يکنند، برایم

ه را نازل یه عقلیبیق غیها حقاپس آن. داشته باشد یبیق نصیفهم خود، از حقا
ها که در ند تا به درجه محسوسات و مأنوسات عامه مردم رسانند تا آنیفرما

گرچه راسخ در ... ب به اندازه خود ببرندیاز عالم غ ین درجه هستند، حظّیا
ن جهـت،  یـ ن هستند و از ایاء معصومیاء و اولیعلم و مطهر به قول مطلق، انب

ز یـ است، لکن علماء امت را ن ها، مختص به آنل به تمام مراتب آنیعلم تأو
(امـام  . تاسـ  يهـا در علـم و طهـارت، حـظ وافـر     از آن به مقـدار قـدم آن  

  ).61ـ  60: ص1382،ینیخم
دگاه خـاص امـام   یـ ت قرآن به فراخور فهم مخاطبـان، بـه عنـوان د   یرو، جامعنیاز ا

مختلف  اء و نظراتن آریکنندة به جمعیتوان نظریت قرآن را میدر باب جامع ینیخم
 یهر عصر و مکـان  يآن برا یت قرآن و رمز جاودانگیدر خصوص دامنه و قلمرو جامع

ـ ید يازهـا یگو بودن قـرآن در مقابـل ن  دگاه پاسخین دیرا طبق ایدانست؛ ز  يویـ و دن ین
دارد و در  یام آسمانین پیاز ا یزان فهم مخاطبان در هر عصر و مکانیبه م یانسان، بستگ

اجـات  یکه قرآن را جامع، تمام علـوم و فنـون و احت   یاتیتمام اخبار و روان صورت، یا
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 یاز مردم، معرفیع احکام مورد نینده و جمین، اخبار گذشته و آین و آخریانسان، علم اول
تواند علـوم و  یبه فراخور درك و فهم خود م یت از آن دارد که هر انسانیکند حکایم

 ين شأن بـرا یان در درجۀ نخست این میکه در ارا از قرآن کشف کند  یمعارف مختلف
  م السالم) است.ین(علیو ائمه معصوم امبریپ

  يریگجهینت

بوده و  یرش همه دانشمندان اسالمیاست که مورد پذ یاز مباحث یکیت قرآن یجامع
پژوهـان  مفسران و قـرآن . اندرا از آن کشف کرده يدیبعد جد يمسلمانان در هر عصر

ـ بـه آ  ن با اسـتناد یقیفر هم السـالم) و  ین(علیاز معصـوم  یاتیـ م و روایاز قـرآن کـر   یاتی
به عنـوان   رام یت قرآن کریجامع یبرخ. اندان کردهیباره بنیدر ارا  یمختلف يهادگاهید

ـ اثبـات کـرده و جامع  ، یانیـ سه بـا کتـب وح  یمقا ن کتاب نازله دریآخر  ياسـه یت مقای
ات قـرآن  یدر ظواهر آ ن باورند کهیبر ا يردگاه حداکثیرش دیبا پذ يااند، عدهدهیبرگز

 یدگاه اعتدالید یگروه. اشاره شده است یعیو طب يعلوم بشر یم به همۀ علوم حتیکر
  . انددانسته یتیت هدایشامل جامعرا ت قرآن یقلمرو جامع ده ویرا برگز

ها و مسائل ت قرآن را فقط در باب ارزشیجامع ،یحداقل دگاهیبر اساس د يادسته
ن منبـع  یتریکه اساس يشمندیبه عنوان اند ینیان امام خمین میدر ا. دندانیم یقاخال

در گفتـار،   ین کتـاب آسـمان  یم و معارف ایاش قرآن بوده و مفاهیو عمل یسلوك علم
ـ افتـه، ضـمن رد د  یآن تبلـور   یواقعـ  يشان به معنایرفتار و کردار ا و  يدگاه حـداکثر ی

بـا   يگـر ید دیـ دگاه جدی، دیتیـ هدا  یو اعتدال ياسهیت مقایرش جامعی، و پذیحداقل
 یرمز جاودانگانگر یاند که بمخاطبان مطرح فرمودهبه فراخور فهم  ت قرآنیعنوان جامع

  . است یهر عصر و مکان يبرا قرآن
 مختلـف در خصـوص   يهاهین آراء و نظریب ةکنندجمعشان، یدگاه این دین ایهمچن

 ،تمام علوم جامع به عنوانقرآن کننده یمعرف اتیوااخبار و رز یو ن ت قرآنیقلمرو جامع
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بـر  را یز. است از مردم،ینده و احکام مورد نیاخبار گذشته و آ اجات انسان،یفنون و احت
به  یانسان، بستگ يویو دن ینید يازهایگو بودن قرآن در مقابل نپاسخ شان،یاساس نظر ا

ان در درجـۀ  یـ ن میـ رد کـه در ا دا یام آسـمان یـ ن پیاز ا یفهم مخاطبان هر عصر و مکان
  م السالم) است.هین(علیو ائمه معصوم امبریپ ين شأن براینخست ا
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 ینیامام خم دگاهیبطن قرآن از د

 44احسن عباس محمد

ظـاهر اسـت و    دیو دور از د دهیپوش يزیچ يدر لغت به معنا بطن: دهیچک
قـرآن. از   يظـاهر  ياسـت در مقابـل معنـا    يزیـ هم چ مقصود از بطن قرآن

 هیوجالل هیذات حق با صفات جمال یتجل قرآن قتیحق ینیامام خم دگاهید
ظاهر قرآن  به صورت اشده تی قرآن به مراتب، دچار تنزالت قتیاست و حق

تنـزالت قـرآن همـان     مراتـب  نیبشر قابل فهم شده است. ا يدر آمده و برا
 دگاهیاز د قرآن است. يهفتاد بطن برا یباطن قرآن است که هفت و به وجه

و از مراتـب   قیبلکـه از سـنخ حقـا    سـت؛ ین یامام باطن قرآن از سنخ معـان 
ـ از پل اکرم و پاکـان  ینب يبرا قطقرآن است که درك آن، ف تنزالت  يهـا يدی

 است. سریم تیچشمه زالل اهل ب و متمسکان به عتیطب

 ، بطنینیخمقرآن، باطن، امام ها: کلید واژه

 در لغت بطن 

 بـن  لیـ اسـت. خل  زیچ کیو پنهان  دهیقسمت پوش ایدرون  يدر لغت به معنا بطن

                                                   
   .واحد اصفهان، تبعه پاکستانـ  طلبه جامعه المصطفی .44
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: کندیم رون معنادرون، در مقابل ب یعنیخالف ظاهر؛  يبطن را به معنا ،نیالعاحمد در 
ـ الفراه( .»خالف الظّهر، کبطن األرض وظهرها، وکالباطن والظاهر ءیکل ش یالبطن ف«  ،يدی

   )440، ص 7، ج 1409
ـ یبطـن را اسـم عضـو درون انسـان؛      ي، اصل معنامفرداتاما راغب در  شـکم   یعن

ـ مقابل بـرون  بطن را در همه جا همان درون، در  يبن احمد معنا لیخل یول .داندیم  ای
ـ   وإِذْ أنْتُم: ی. قال تعالأصل البطنِ الجارحۀُ وجمعه بطون: «داندیظاهر م خالف یأجِنَّـۀٌ ف 
 ) 32): 53( نجم ( .اُمهاتکُم بطُونِ

بطـن   یالسـفل  للجهـۀ  قـال یو ء،یکل ش یوقد بطنته أصبت بطنه والبطن خالف الظهر ف 
 )51 ، ص1404 ،ی(راغب اصفهان ...».ياألمر وبطن البواد ظهر وبه شبه بطن ایوللجهۀ العل

البطن خـالف الظهـر.   «: کندیبطن را مقابل ظهر معنا م »انیمجمع الب« هم در یطبرس
 )477، ص 1، ج 1415 ،ی(طبرس .»األرض والبطن الغامض من

 در قرآن بطن

 ت:شکم و معده آمده اس يبطن شش بار به معنا ۀقرآن، کلم در) 1

 ام کأکُلُونَیاُولَئ یف إِال النّار هِمطُونب ) 174): 2(بقره( 

رُیهص ا فم یبِه لُودالْجو هِمطُونب ) 20): 22(حج( 

َطُونا الْبنْهؤُونَ مالفَم ) 53): 56؛ واقعه (66): 37( صافات( 

أکُلُونَی إِنّما نَاراً یف هِمطُونب ) 10): 4( نساء( 

ِلهی کَالْمیغْل طُونِ یفالْب ) 45): 44(دخان(  
 رحم آمده است:  يبار هم به معنا سه) 2

قَالُواو ا فۀٌ یمصامِ خَالاْألنْع هذطُونِ هذُکُورِنَا بل ) 139): 6(انعام( 

ُاهللاو ال تَع کُماتهطُونِ اُمنْ بم کُمونَ شَأخْرَجئاًیلَم ) 78): 16( نحل( 

ْإِذو أجِنَّۀٌ ف طُونِ یأنْتُمب کُماتهاُم ) 32): 53( نجم(  
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 مطلق درون موجودات استعمال شده است: يبار هم به معنا سه) 3

ف إِنَّ لَکُمی وقرَةً نُسبامِ لَعیاْألنْعکُم ا فمـ   یم ـنْ بم هطُوننِیب  نـاً  فَـرْث وم لَبد   نحـل )
)16 :(66( 

ف إِنَّ لَکُمرَةً یوبامِ لَعاْألنْع قینُسکُم ا فما یمهطُونب )) 21): 23مؤمنون( 

یخْرُج ف ألْوانُه فخْتَلم ها شَرابطُوننْ بیملنّاسِ هل فاءش )) 69): 16نحل( 

 اتیمحتو یعنیآن چه در داخل قرار دارد؛  يبار به صورت بطائن و به معنا کی )4
 آمده است: 

انُهطَائنَ بجرَقٍ وتَبنْ إِسنَّتَ یمانِ نِیالْجد )) 54): 55الرحمن( 

 بـه  يگـر یپنهان و د يدر مورد خداوند و به معنا یکیبار به صورت باطن ـ   دو )5
 اسـت ـ بـه کـار رفتـه       انیو بهشت انیدوزخ نیکه ب یحجاب گریداخل و طرف د يمعنا

 است:

ونُ هاطالْبرُ والظّاهرُ واآلخلُ واْألو 3): 57( دی(حد( 

فَضُرِب یبمنَه ف نُهاطب ابب ورٍ لَهـ بِس  دیـ (حد وظَـاهرُه مـنْ قبلـه الْعـذَاب     الرَّحمـۀُ  هی
)57:(  13( 

 مطلق درون اسـت و  يگفت بطن به معنا توانیم میتوجه به استعماالت قرآن کر با
 داشته باشد ـ در مقابل آن چه از او یدگیکه حالت پوش يگرید زیمعده، و رحم و هر چ

 خواهد بود که حالـت  يزیبطن قرآن چ نی. بنابراشودیاست ـ باطن محسوب م  انینما
 باشد و در مقابل ظاهر آن باشد.  شتهدا یدگیدرون و پوش

 د؟قرآن باطن دار ایآ

 چون اگر مراد از قرآن ست؛یمتن و لفظ قرآن ن نیقطع مراد از ظاهر قرآن هم طوربه
 ةاست. دربـار  یلفظ، از آن حاک نیاست که ا ییمتن و لفظ باشد باطن قرآن معنا نیهم

مـراد از ظـاهر قـرآن،    که ندارد.  یشک و ابهام و اختالف یباطن قرآن کس يمعنا برا نیا
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ـ بلکه مقصود از ظاهر، معنا و  ست؛یرك شود، نحواس د اکه ب یحس ظاهر  يمقاصـد  ای
 دهیـ کـه از لفـظ، فهم   يایمعان ایو  قیلفظ، ظاهر است و باطن قرآن اهداف، حقا که از

 ظاهر است. ستین دهیشود، باطن و پوش دهیکه از لفظ فهم ییمعنا .شودینم

 توانیم ایو  داستیکه از لفظ هو ییمعنا يباشد ورا يزیچ دیباطن قرآن با ن،یبنابرا
 به معنا هم ـ در مقابل لفظ ـ بـاطن    توانیم ي. البته از نظر لغودیاز لفظ آن معنا را فهم

 بـا حـواس قابـل    یاعتبار که لفظ با حواس قابل درك است و معـان  نیاطالق کرد؛ به ا
 و ستیوگو نگفت يمعنا از باطن قرآن جا نیا يبرا کنیاست؛ ل دهیو پوش ستیدرك ن
 انـد. بـاطن قـرآن را   معنا را اراده نکرده نیاند اکه سخن از باطن قرآن گفته یسانهمه ک

ـ اند. حال آفرض کرده يظاهر يمعنا نیا يورا یقتیمعنا و حق  واقعـاً قـرآن، بـه جـز     ای
 دارد؟ یباطن کند،یم تیکه لفظ از آن حکا ییمعنا

 هیآ کیحداقل  ایاز آن  یاتیآ ایکه داللت بر باطن داشتن آن  یقرآن، مطلب اتیآ در
ي از قـرآن معنـا   یاتیآ ایقرآن و  کهنیا گری. به عبارت دستیکلمه باشد، موجود ن ایو 

 .شودیاستفاده نم حیو تصر یدارد، از خود قرآن به روشن يظاهر ياز معنا ریغ يایباطن
 قرآن، معترفند که در تیواقع نیاند به اکرده قیبطن، در قرآن تحق ۀنیدر زم که یمحققان

ی باطن يوجود باطن و معنا ةعمده دربار لینشده است. دل حیبر باطن داشتن قرآن تصر
 از یاتیآمده است. البته به آ یو سن عهیش یثیاست که در جوامع حد یاتیقرآن روا يبرا

ـ قرآن استدالل شده است کـه ا  يباطن برا ودوج يقرآن برا ـ آ نی  ظهـور ـ و نـه     ات،ی
لَ هیبه آ ییبابا يقرآن دارد. آقا ياـ در وجود باطن بر حیتصر نَزَّلْنَا عیوک بت تَاباناًیالْک 

که ما از ظاهر قرآن  نی) استدالل کرده است که با توجه به ا89): 16(نحل ( ءیلکُلِّ شَ
 زیـ همـه چ  انگریـ داشته باشد که ب یقرآن باطن دیپس با م؛یرا بفهم زیم همه چیتوان ینم

است که قـرآن بـاطن    دهد استدالل کردهمی به تدبر در قرآن دستورکه  یاتیباشد و به آ
  .)6ـ  3، ص 1381 ،یی(بابا ظاهر نباشد. يمعنا دارد که معنا ییدارد؛ چون تدبر در جا
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 اتیبطن قرآن در روا

ـ قـرآن در احاد  يبطن بـرا  وجود ي شـده اسـت جنـاب آقـا     حیتصـر  يمتعـدد  ثی
 را کـه  یاتیروا »میباطن قرآن کر«تحت عنوان  یقیدر تحق ییاکبر بابا یاالسالم علحجۀ

 شان،یا ةدیکرده است. به عق يبندو دسته يآوربر وجود باطن در قرآن داللت دارد جمع
است که ی اتیقرآن داللت دارد: دسته اول روا يباطن برا وجودبر  اتیشش دسته از روا

باطن قـرآن  ي ه بر آن برااست که عالو یاتیدارد قرآن باطن دارد؛ دسته دوم روا حیتصر
بـر بـاطن    حیتصـر  است که عالوه بر یاتیرا ذکر کرده است؛ دسته سوم روا یمشخصات

و  یاست که معان یاتیروا کرده است؛ دسته چهارم انیرا ب هیآ یباطن يداشتن قرآن، معنا
 سـت؛ ین يظـاهر  يکه معنا کرده است انیکلمات و حروف قرآن ب اتیآ يبرا یقیمصاد

است که جز خدا و مالئکه و ی در قرآن مطالب دهدیاست که خبر م یاتیروادسته پنجم 
ربع  ایثلث و  دیگویاست که می اتیدسته ششم روا دانند؛یها را نمراسخان در علم آن

. چون از ظاهر تیدرباره دشمنان اهل ب مقدار نیاست و هم تیاهل ب ةقرآن دربار اتیآ
ـ داشته باشد کـه بـر اسـاس ا    یقرآن بطن دیاپس ب دیآیبه دست نم قیتطب نیقرآن ا  نی

  )10، ص 26(مجلۀ معرفت، شماره  باشد. حیصح اتیروا

 بطن قرآن ن ویمفسر 

 از مفسـران و  ياریقـرآن نشـده اسـت. بسـ     يمنکر وجود بطـن بـرا   یظاهر، کس به
 :دیگویم یاند. غزالکرده دیو تأک حیدانشمندان بر باطن داشتن قرآن تصر

، ص 1العلـوم، ج  اءیـ (اح کر باطن قرآن شود از حد فهم خبـر داده اسـت.  که من هر
 )ییاکبر بابا یعل م،ی. به نقل از: مجلۀ معرفت، باطن قرآن کر289

 گفته است: انیروح البصاحب  یآلوس

 دارد. مانیکه عقل و ا یکس يقرآن، برا يباطن برا يانکار وجود معنا ستین ستهیشا

 علومدر  یزرکش ،هیالنسف دیشرح عقادر  ی، تفتازانوالمفسرون ریالتفسصاحب  یذهب
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 اند.کرده حیقرآن تصر يبرا یباطن يهم بر معنا القرآن

 کـه حـق باشـد و مخـالف     یقرآن را به شرط يباطن برا يهم وجود معنا هیمیت ابن
 انـد. غراق هـم کـرده  از مفسران ا یبرخ انیم نیاست. در ا رفتهینباشد پذ يظاهر يمعنا

 اهل سنت نقل کرده است که ياز علما یاهل سنت است از بعض يکه از علما یزرکش
ـ مانده اسـت از بق  یچه از فهم آن باقوجود دارد! و آن فهمشصت هزار  ه،یهر آ يبرا  هی

 قـرآن هفـت   ياند که براسخن را گفته نیهم هیشب عه،یش ياز علما یاست ! بعض شتریب
آمده اسـت. امـا    یصاف ریتفساند که در مقدمه هشتم استناد کرده یتیوابطن است و به ر

 و در ستیهفتاد بطن باشد موجود ن ایقرآن هفت و  يراب کهنیا عهیش یثیکتب حد در
 مصـدر  کـه نیبدون ا »ياُخر ۀیروا یوف«به صورت  ثیحد نیهم ا یصاف ریتفسمقدمه 

 ،ییبابـا ( نقل کـرده اسـت.   ،یصحاب ایامام و  ایاست  رامبیرا مشخص کند که پ ثیحد
 )73، ، ص 1381

ي برا یباطن يمنکر معنا ،یو سن عهیش ياز علما یهر حال فرد مشخص و معروف به
 قـت یاست. در حق یبطن ي. بحث و اختالف در مقصود از بطن قرآن و معناستیقرآن ن

است که  نیچه مهم است، ا. آناست یبطن یمعان نیبطن قرآن و سنخ ا يابهام در معنا
 رشیپـذ  ایمشخص شود و بر وجود و  اتیآ یباطن يمعنا خمقصود از بطن قرآن و سن

 اقامه شود. لیقرآن، دل يبرا ییچنان معنا

 بطن قرآن یستیچ

 نیباشد و در ع ياز فهم عاد دهیپوش يزیچ دیبطن، باطن قرآن با يتوجه به معنا با
 ۀسـ یهست که در مقا زین دهیا نیا گریقرآن در برابر ظاهر، تداعحال قرار گرفتن باطن 

 باطن بـه  يمطلب، از نفس معنا نیباطن با ظاهر، اصالت با باطن قرآن است. هر چند ا
 که درباره باطن قرآن و یاتیباطن قرآن با ظاهر آن و روا سهیاز مقا کنیل د؛یآیدست نم

 طن قرآن ـ در مقابل ظاهر ـ کامالً واضحدر نزد مفسران، اصالت با جیتصور را نیهمچن
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 از فهم و دهیداشته باشد: پوش یژگیدو و دیگفت که باطن قرآن با توانیم نیاست. بنابرا
 با ظاهر قرآن از اصالت برخوردار باشد. سهیو در مقا باشد يظاهر دید

 مفسران اختالف اسـت. اکثـر   نیاست ب یاز چه سنخ ده،یپوش يمعنا نیا کهنیا در
 ظـاهر آن ـ اسـت.     یـ در مقابل معان  یباطن قرآن از سنخ معان کنندیمفسران تصور م

 باطن قرآن نی. بنابراانگاردیباطن قرآن را در عرض ظاهر آن م ،یتصور عموم نیهمچن
ی بالغـ  یرا معـان  یبـاطن  يمعنـا  ،یقـرآن. برخـ   يظاهر يمعنا ضاست در عر ییمعنا

ـ ن یانـد؛ برخـ  گرفته شودیاستفاده م هیز آکه ا يایکل یمعان ،یاند؛ برخگرفته ي معنـا  زی
 )73، ص 1381 ،ییبابااند. (گرفته هیخالف ظاهر آ

  بطن قرآن و ینیخم امام 

 بطن اسـت  يدارد که قرآن نه تنها دارا ياژهیو هیدرباره باطن قرآن نظر ینیخم امام
 قـت یاتـب حق بطون، نه در عرض هم، که در طول هم مر نیبطون است و ا يبلکه دارا

 اسـت کـه   دیو جد یابداع هیبطن قرآن نظر ةامام دربار هی. نظردهندیم لیقرآن را تشک
 اوست. بر اساس نظر دگاهیقرآن در د قتیحق انگریاو دارد و ب یدر تفکرات عرفان شهیر

 یقیبطون قرآن واقعاً حقا نیسخن از بطون قرآن گفت نه بطن قرآن و ا دیبا ینیامام خم
ـ یبطون، ظاهر قـرآن؛   نی. در مقابل ايعاد يهاانسان دیاز د یو مخف دهیاست پوش ی عن

 همـه قابـل   يقـرار دارد. ظـاهر قـرآن بـرا     فهمنـد یم يدعا يهاکه انسان يزیهمان چ
ـ اول ياز مسائل ظاهر قرآن هـم جـز بـرا    یاست. البته بعض یدسترس  بـا  ایـ خـدا و   يای

 ظاهر ة. حضرت امام دربارستین یباشد قابل فهم و دسترس دهیها رسکه از آن يریتفس
 :دیفرمایقرآن م

اکرم  غمبریپ ۀلیبه وس یتبارك و تعال ياست که خدا ياسفره کی میکر قرآن
ـ بشر گسترده است که تمام بشـر از آن هـر    نیب در بـه مقـدار اسـتعداد     کی

سفره گسترده در شـرق و غـرب و از    نیکتاب و ا نیاستفاده کند. ا خودش
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عارف،  لسوف،یعالم، ف ،یمعا ؛است که تمام بشر یکتاب متایق تا یزمان وح
حال که نـازل   نیاست که در ع یکتاب ،یعنی ؛کنندیاستفاده م همه از او ه،یفق

ـ     ۀبه مرحل بیغ ۀشده است از مرحل مـا   شیشهود و گسـترده شـده اسـت پ
که متنزل شده است از آن  یحال نیدر ع م،یهست عتیکه در عالم طب یتیجمع

ـ  میاستفاده بتوان که ییجا بهاست  دهیمقام و رس حـال،   نیدر عـ  م،یاز او بکن
عـالم از او   ریـ و عارف و عالم، و غ یعام مردم، ۀدر او هست که هم یمسائل

بـزرگ اسـت،    يکه مختص به علمـا  در او هست یو مسائل کنندیاستفاده م
ائل او . بعض مسـ استیو اول ایانب بزرگ است، و يبزرگ است، عرفا ۀفالسف
مگـر بـا    ؛ادراك کنـد  تواندینمی کس یتبارك و تعال يخدا يایاز اول ریرا غ
 )387، ص 14، ج 1379 ،ینیخم (امام .شودیکه از آنان وارد م يریتفس

ي عـاد  يهـا انسان يبطون قرآن برا یعموم است؛ ول يظاهر قرآن است که برا نیا
ي تـا بـرا   سـت ین یاطن قرآن از سنخ معانب ینیامام خم دگاهی. از دستین یقابل دسترس

 اسـت، و  قیقابل درك باشد؛ بلکه باطن قرآن، از سـنخ حقـا   یها و با علوم رسمانسان
 نـزول  گـاه یـ کـه جا  تیتمسک به اهل ب ایو  هیتامه اله ۀمکاشف ق،یحقا نیدرك ا يبرا
ز قرآن ا يافقط ظاهر قرآن که چهره تیاهل ب ریغ يهستند ـ الزم است. برا  یاله یوح

 مطلقـاً قابـل   یبواطن قرآن، با علوم رسـم  ینی. در نظر امام خمباشدیاست قابل درك م
 تیالزم است. اهل ب تیزالل اهل ب چشمهدرك آن، فقط تمسک به  ي. براستیدرك ن

 قـرآن  يهـا به باطن توانندیاکرم م ینب یعنیاز جانب مخاطب قرآن؛  میهم، خود با تعل
 : هیاکرم هم با مکاشفه تامه اله یداشته باشند و نب یدسترس

در  مرحلـه آن  نیترنییاست که پا ییهاقرآن، منازل و مراحل و ظواهر و باطن يبرا
   آمده است: ثیچه در حدقرار دارد، چنان ناتیتع يپوسته الفاظ و گورها

ـ ا» دارد یو مطلعـ  يو حـد  یو باطن يقرآن ظاهر يهمانا برا...«  نیآخـر  نی
 يآن بـرا  گریاست، و مراتب د عتیعالم طب يهایکیتار انیزندانبراي  منزل
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انـد، و بـا   پاك گشته عتیعالم طب يهایو آلودگ هايدیاست که از پلی کسان
ـ بـه دامـن اهـل ب    صاف و زالل وضـو گرفتـه   يهااز چشمه ،یآب زندگ  تی

 زی. بـه دسـتاو  اندوستهیپ به درخت مباركو اند چنگ زدهطهارت عصمت و 
کـه پـاره    یمحکمـ  سـمان یو به رتمسک کرده  شودینمته گسسکه  یمحکم

ـ آنان بر پا ریو تفس لیتا تأو اند،دست زده شودینم ـ  يرأ هی خـود   شیو از پ
(امام  .داندینمعلمی کسی در راسخان و  قرآن را جز خدا لیتأو راینباشد. ز

 )38، ص 1383 ،ینیخم

ـ قـرآن را از د  قتیحق دیباطن قرآن با ةدربار ینیامام خم هیدرك نظر يبرا  او دگاهی
ـ قـرآن از شـئون ذات   قتیحق ینی. از نظر امام خممیبشناس  حضـرت  ۀیـ علم قیو حقـا  هی

 و یو با علوم رسم ستیاست، در حد بشر ن یتعال يقرآن علم بار یعنیاست.  تیاحد
ي قرآن برا قتی. به نظر حضرت امام حقافتیآن دست  قتیبه حق توانینم يعقل بشر

 يشد و برا سریم هیبا مکاشفه تامه اله و آله و سلم) هیاهللا عل ی(صلاکرم یذات مبارك نب
مشـترك   یاهللا که با ختم نبوت در نور الهـ  اءیخُلّص اول يمگر برا ست؛ین سریم گرانید

در کتـاب   ینیدر او هستند. امام خم یاز حضرت رسول فان هتام تیهستند و بر اثر تبع
 :دیفرمایقرآن م قتیحق ةدربار آداب الصلوة

 هیو تطور به اطوار فعل هیقبل از تنزل به منازل خلق یاله فیقرآن شر قتیحق
 قـت یاسـت و آن حق  تیدر حضـرت واحـد   هیـ علم قیو حقا هیاز شئون ذات

 قتیحق نیاست. و ا هیدر حضرات اسمائ هیذات ۀاست که مقارع »ینفس کالم«
ـ قلب ارفمعـ و نـه بـه    هیحاصل نشود به علوم رسم ياحدي برا و نـه بـه    هی

 یصـل  یختمـ  یذات مبارك نب يبرا هیاله ۀتام ۀمگر به مکاشف هیبیمکاشفه غ
أو «مقـام   بلکه در خلوتگـاه سـرّ   »نیقاب قوس«محفل انس  وآله در هیاهللا عل

ـ از آن کوتاه است مگر خلّـص از اول  هیعائله بشر . و دست آمال»یأدن اهللا  اءی
آن ذات مقدس مشترك  تیبا روحان هیلها قیو حقا هیمعنوکه به حسب انوار 
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در آن حضـرت شـدند، کـه علـوم مکاشـفه را      ی تامه فان تیتبع ۀو به واسط
و کمـال   تیـ قرآن به همان نوران قتیحق کنند و یبالوراثه از آن حضرت تلق

 بـدون به قلوب آنها منعکس شود  کند یکه در قلب مبارك آن حضرت تجلّ
ـ  و آن قرآن ؛تنزل به منازل و تطور به اطوار اسـت و از   رییـ و تغ فیـ تحریب

 فیکنـد وجـود شـر    توانـد یم قرآن را نیکه تحمل ا یکس یاله یکتاب وح
نتوانند اخذ  نیریو سا ؛]است[ السالم  هیطالب، عل یبن اب یاهللا مطلق عل یول
مـوطن شـهادت و تطـور بـه      بـه  بیاز مقام غ لکنند مگر با تنز قتیحق نیا

 یاز معـان  یکی نیو ا .هیاویبه کسوه الفاظ و حروف دن یو تکس هیاطوار ملک
واقـع شـده و تمـام     فیو قرآن شر یکتاب اله عیاست که در جم »فیتحر«
کـه   یو مراحل به حسب منازل ار،یبس فاتیبلکه تحر فیبا تحر فهیشر اتیآ
دسترس بشر  نموده، در یعوالم شهادت و ملک ط ةریحضرت اسماء تا اخ زا

قرآن اسـت   مطابق با عدد مراتب بطون فیشده. و عدد مراتب تحر گذاشته
مطلقـه   مطلق بـه شـهادت   بیتنزل از غ فیکه تحراال آن ؛طابق النعل بالنعل

 بیـ مطلقـه بـه غ   دتاست و به حسب مراتب عوالم، و بطون رجوع از شها
 اهللا به هر مرتبه از مراتب بطون که نائـل شـد، از   یمطلق است... و سالک ال

تا به بطون مطلق، که بطن سابع است به  ؛کند دایتخلص پ فیمرتبه تحر کی
متخلص شود. پـس، ممکـن    مطلقا فیاز تحر د،یکه رس هیمراتب کل حسب

 يباشـد، و بـرا   فیانواع تحر عیمحرّف به جم یکس يبرا فیشر است قرآن
 فهـم  ،یمحرّف نباشد... و چنانچه دانست یکس يمراتب، و برا به بعض یکس

ـ اجمال ةعظمت قرآن خارج از طوق ادراك است، لکـن اشـار   بـه عظمـت    هی
 است. رهیبشر است، موجب فوائد کث ۀدسترس هم کتاب متنزل، که در نیهم

  )182ـ  181، ص 1384(امام خمینی، 
بطناً بوجه،  نیبطوناً سبعۀ باعتبار وسبع یاإلله ینیللکتاب التدو انّواعلم أنّه کما 
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ها یالعلم، وال  ی والراسخون فإالّ اهللا علمهایال  رون مـن األحـداث     مسـ إالّ المطهـ
  )59، ص  1383 ،ینی(امام خم .لۀیواألخالق الرذ ۀیالمعنو

 درباره بطن قرآن ینیامام خمه یرظن یمبان

 اسـت. اول  یو عرفان ییروا يبر دو مبنا یدرباره بطون قرآن مبتن ینیامام خم هینظر
ـ یمطلـب، روا  نیطن دارد. اساس اهفتاد ب ایقرآن هفت  کهنیا  ریتفسـ اسـت کـه در    یت

 آمده است: یصاف

 اعتبـار و  کیهفتگانه است به  يهارا بطن یاله نیگونه که کتاب تدوکه همان بدان
 و جـز  داننـد یاعتبار که جـز خداونـد و راسـخان در علـم نمـ      کیهفتاد بطن است به 

 .ابندیینم به آن دست دهیاز اخالق نکوه زگانیو پاک يمعنو يهايدیاز پل زگانیپاک

بطون  نیقرآن است. از ا يهفتاد بطن از برا ایقرآن مراتب دارد، هفت بطن  
 صـحبت کنـد.   خواهـد یکه با ما م ییاست به جا دهیتنزل کرده است تا رس

 )133، ص 1381 ،ینی(امام خم

ی قـرآن تجلـ   قـت یاسـت کـه حق   نیاست ا یعرفان يمبنا کیامام، که  گرید يمبنا
ـ یاسـت. امـام خم   امبریـ ه بـر قلـب پ  یلاو جم هیخداوند با صفات جالل  بـاره  نیـ در ا ین

 : دیفرمایم

شـئون   عیـ جم تیبه مبـدئ  یاز حق تعال فیکتاب شر نیاهل معرفت ا شیپ
صـادر شـده، و    هیـ و جالل هیجمال اتیتجل عیو به جم هیو فعل هیصفات و هیذات
ـ ... و اما عظمت مرسل الستیت و منزلت نمرتب نیرا ا هیسماو کتب گرید  هی

است که  يمحمد یجمع ياحد ياحمد ینق یآن قلب تق و متحمل آن: پس
 یبـر آن تجلـ   هیـ و افعال هیو اسـمائ  هیو صفات هیشئون ذات عیبه جم یحق تعال
 قهیو اعظم خل هیو اکرم بر ؛مطلقه است تیوال ختم نبوت و يداراو نموده، 

و صـاحب   رهیـ عصاره دار تحقق و لبنۀ اخ وجود و ةرکون و جوه ۀو خالص
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 )183، ص 1384 ،ینیاست. (امام خم یظمو خالفت ع يکبر تیبرزخ

 و ظاهر و بـاطن قـرآن را   کنندیم یباطن قرآن را در عرض ظاهر قرآن معرف گرانید
 که ظـاهر قـرآن در   کندیم انی. اما امام به صراحت بدانندیسکه م کی يهمانند دو رو

 بطـن،  کیقرآن، نه  يبرا ینیاساس است که امام خم نیباطن قرآن است و بر هم طول
 و قتیبطون مراتب حق نیاز ا کیهفتاد بطن قائل است که هر  یهبلکه هفت و به وج
 تنزالت قرآن است.

 امام درباره بطن قرآن دگاهید يهایژگیو

 دارد: یژگیدرباره بطن قرآن چهار و ینیامام خم دگاهید

 بطون ياست که و نیبطن قرآن ا ةدربار ینیامام خم یابداع هینظر یژگیو نیاول. 1
ـ بطن قـرآن دو د  ةاست دربار ی. گفتنداندیم قیقرآن را از سنخ حقا  وجـود دارد:  دگاهی

 معناشناسانه، بطن از سنخ دگاهیوجودشناسانه. بر اساس د دگاهیمعناشناسانه و د دگاهید
 بـاً یمعرفـت ـ و تقر    اهللاتیـ و آ ییخو اهللاتیو آ ییه طباطبااست. عالم میهو مفا یمعان

 اند و بطن قرآن رامعناشناسانه دگاهیاند ـ طرفدار دکه درباره بطن نظر داده یکسان شتریب
ـ یآن اختالف دارند. اما امام خم حیهر چند در توض دانند؛یم یاز سنخ معان  طرفـدار  ین

 بلکـه از سـنخ   ،یقرآن را نـه از سـنخ معـان    بطن قتیاست و حق ودشناسانهوج دگاهید
 .داندیم قیحقا

 قـرآن را از سـنخ   لیتأو ییاست که عالمه طباطبا نیدقت است، ا انیکه شا يانکته
 قتیهمان بطون و حق ییدر نظر عالمه طباطبا لیتوهم شود که تأو دی. نباداندیم قیحقا

 است قیاز سنخ حقا ینیمام خمکه در نظر ا یاست؛ چون بطن ینیقرآن در نظر امام خم
 اشـتراك  ،یاست، جز شباهت اسـم  قیاز سنخ حقا ییکه از نظر عالمه طباطبا یلیبا تأو

ـ   يهـا قرآن را مسـتند خطـاب   لیتأو یندارد؛ چون عالمه طباطبائ يگرید ی قـرآن معرف
 :کندیم
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ـ القرآن اتانیالب هایتستند إل یالت ۀیالواقع قۀیأنّه الحق لیالتأو ریتفس یالحق ف أنّ  ۀی
ـ حکم أو موعظۀ أو حکمۀ وأنّـه موجـود لجم   من ـ اآل عی ـ القرآن اتی محکمهـا   ۀی

من االُمور  یبل ه ،باأللفاظ هایالمدلول عل میالمفاه لیمن قب سیل وأنّه ومتشابهها
 ،1363 ،یی(عالمـه طباطبـا   .بها شـبکات األلفـاظ   طیحیمن أن  ۀیالمتعال ۀینیالع
 )49، ص 3 ج

ـ  یعلم یقرآن را مظهر تجل قتیحق ینیخم امام  علـم بـه   نیـ کـه ا  دانـد یخداوند م
 در ینیبشر قابل درك باشد. امام خم يکه برا دهیرس ییمراتب متنزّل شده است تا به جا

 :دیفرمایباره م نیا

شـئون   عیـ جم تیبه مبـدئ  یاز حق تعال فیکتاب شر نیاهل معرفت ا شیپ
صـادر شـده و    هیـ و جالل هیجمال اتیتجلّ عیو به جم هیو فعل هیصفات و هیذات
ـ را ا هیسماو کتب گرید ـ ی. (امـام خم سـت یمرتبـت و منزلـت ن   نی ، 1384،ین

 )183 ص

 .سـت ین یاست که باطن قـرآن از سـنخ معـان    نیا ینیامام خم هیدوم نظر یژگیو. 2
 چی. هـ سـت ین یقابـل دسترسـ   يقرآن با علوم و معارف و حواس و تفکر بشر قتیحق
 باطن قرآن را کشف و درك کند. ،يلوم و اطالعات بشربا ع تواندینم یکس

 هفتاد بطن ایباطن بلکه هفت و  کیاست که قرآن نه  نیامام ا هیسوم نظر یژگیو. 3
 آمـده  یصـاف  ریتفسـ است که در  یتیهفتاد احتماالً بر اساس روا ایدارد. تعداد هفت و 

ـ  قتیحق ةحضرت امام دربار هیاز نظر یناش دگاهید نیاست. ا  بـر  یقرآن است که مبتن
 تیذات احد یمتن موجود، بلکه تجل نیقرآن نه ا قتیحق یعنیاو است.  ینعرفا یمبان

 است. هیجالل و هیبا صفات جمال

 ایـ است که ظاهر قرآن در مقابل بطـن و   نیامام ا یابداع هینظر یژگیو نیچهارم. 4
 ه دربـاره بطـن اظهـار نظـر    کـ  یبلکه در امتداد آن است. همه کسان ست،یبطون قرآن ن

ـ یامـام خم  ۀیبر اساس نظر یاند؛ ولاند بطن را در عرض ظاهر قرار دادهکرده  ظـاهر  ،ین
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 ظـاهر صـورت متنـزل شـده بطـن و      نیمتن موجود در طول بطن است و ا نیقرآن هم
 که هـر کـدام   ستیسکه ن يباطن و ظاهر قرآن مثل دو رو نیقرآن است. بنابرا قتیحق

 داشته باشند. یوستگینوع پ کیباشد و  يگریمتفاوت از د

 است یرابطه ظاهر با باطن، مثل رابطه چشمه نور نسبت به شعاع ینینظر امام خم به
 ساطع شده، نور اسـت  ينور ۀچشم کیکه از  ی. شعاعشودیچشمه ساطع م نیکه از ا

ـ نـور   ۀچشـم  ،یاز نور است نور اصل یشی. چهره، نماد و نماستینور ن قتیحق یول  ای
 است که از علم خداوند نشأت گرفته، و آن چه یقتیهم حق رآننور است. ق یمرکز اصل

 که از ی) همانند شعاعشودیم دهیقرآن که از لفظ فهم يدر دست ما است (لفظ و محتوا
 ساطع اسـت و  دیخورش يکه از چشمه نور يساطع است، مثل شعاع نور ينور ۀچشم

ـ  نی. ابخشدیم اتیح نیو خصوصاً زم یبه منظومه شمس  قـت یحق یاشعه نور است ول
 تا به دیطور که شعاع نور خورشاست همان يشعاع چهره نور نیاست. ا دینور، خورش

 شـده  فـات یکرده است و دچـار تنـزّالت و تحر   یرا ط یاست مراتب و منازل دهیما رس
ـ  همقرآن  قتیما قابل استفاده باشد. حق ياست که برا دهیرس ییاست تا به جا  مکه عل

 در آمـده و پـس از آن   یو معـان  میشده است و در قالب مفاه یاست دچار تنزّالت یاله
 تیـ که لباس عرب یمعان نیما قابل فهم شده است. ا ياست تا برا دهیپوش تیلباس عرب

 قرآن در نظر امام قتی. حقستیقرآن ن قتیظاهر قرآن است اما باطن قرآن و حق دهیپوش
 دارد:  یدسترس قتیخدا به حق امبریو فقط پ يعاد دور از دسترس بشر يزیچ ینیخم

 َیالهسرُونَ مطَهإِال الْم قرآن  قتیبه بطون و حق توانیبا عقل و علم هرگز نم ن،یبنابرا
ـ  قـت، یبلکه باطن قرآن از سنخ وجود و قرآن در حق افت؛یدست  خداونـد   ذات یتجلّ

 دیخورشـ  طور کـه شـعاع نـور   ند. هماندار یباطن دسترس نیو فقط مطهرون به ا تاس
قرآن مکتوب  نیا ستین دیخورش نیحال ع نیو قابل استفاده است و در ع دیما مف يبرا

  .ستیقرآن ن قتیحق نیحال ع نیدر ع یاستفاده ما فرستاده شده است ول يهم برا
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 منابعفهرست 

  میکر قرآن

  دار المعرفۀ. ،روتیب ،نیالدالعلوم  اءیاح ،یمحمد غزّال ،تا یب ،ابو حامد .1
 يهـا پـژوهش  مرکز مطالعات و قم، در قرآن لیباطن و تأو ،1381 ،اکبر یعل ،ییبابا .2

  .قم هیحوزه علم یفرهنگ
و نشـر آثـار امـام     میمؤسسه تنظ ،تهران ،آداب الصلوة ،1384، ،روح اهللا ،ینیخمامام  .3

 .ینیخم

و نشر آثار امام  میمؤسسه تنظ ،تهران، سوره حمد ریفست 1381 ،روح اهللا ،ینیخمامام  .4
 .ینیخم

و نشـر آثـار    میمؤسسه تنظـ  ،تهران، شرح دعاء السحر ،1383، ،روح اهللا ،ینیخم امام .5
 .ینیامام خم

و نشـر آثـار امـام     میمؤسسـه تنظـ   ،تهران، امام فهیصح ،1379 ،روح اهللا ،ینیخم امام .6
  .ینیخم

 ،تهـران  ،القرآن بیغر یالمفردات ف ،ق 1404 ،بن محمد نیحس ،یصفهانالراغب اال  .7
  دفتر نشر الکتاب.

 یمرکز نشر فرهنگـ  ،تهران القرآن، ریتفس یف زانیالم 1363 ،نیمحمد حس ،ییطباطبا .8
  رجا.

 ،القـرآن  ریتفسـ  یف انی، مجمع البق 1415 ،اإلسالم الفضل بن الحسن نیأم ،یالطبرس .9
 .للمطبوعات یاالعلم ، مؤسسۀروتیب

 .الهجرةمؤسسه دار  ،قم ،نیکتاب الع ،بن احمد لیخل ،يدیالفراه  .10

  





  
  
  
  
  

   یوجوه اعجاز قرآن یشناسگونه
   ینیدگاه امام خمیاز د

  45عترت دوستمحمد 

امبر یـ مسـلمانان و معجـزه پ   یعنـوان کتـاب آسـمان    م بهیقرآن کر چکیـده:
از  ییهـا جنبـه  ياز وجوه مختلف داران کتاب یا. شودیشناخته م خاتم

ان عالمـان و  یـ هـا م ن وجوه و اقسـام آن یاعجاز است، اما در رابطه با انواع ا
چهارگانـه   يبندمیبا تقس یبرخ. نظر وجود داردشمندان مسلمان اختالفیاند

انـد تـا   ، تالش کردهیبیو اعجاز غ یخی، اعجاز تاری، اعجاز علمیانیاعجاز ب
 يهـا يبنـد میتقسـ  یند، اما برخـ ین کتاب را احصاء نمایهمه وجوه اعجاز ا

  . اندشنهاد دادهیز پیرا ن يگرید
ـ    يمعاصر ینیشمندان دیاند جمله از ینیامام خم  یاست کـه در آثـار قرآن

ن یـ م پرداخته و در ای، به وجوه اعجاز قرآن کریق و منطقیعم یخود با نگاه
اند که قابل تأمل و توجـه  دهارائه نمو یخاص یشناسو گونه يبندنه دستهیزم

م، یتمام وجوه اعجاز قرآن کرۀ د بر ضرورت مالحظیشان ضمن تأکیا. است
) ی(بالغـ  یانیـ ون در انحصار اعجـاز قـرآن در اعجـاز ب   یدگاه بالغیبه نقد د
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ق و یــاز اعجــاز هماننــد: اعجــاز در معــارف عم يگــریپرداختــه و وجــوه د
ــتوح ــاز در جامعيدی ــ، اعج ــوی ــان يت معن ــد ،یو عرف ــاز در تح و  ياعج

ـ مبارزه ـ بـودن پ  ی، و اعجـاز در امـ  ي، اعجـاز در اتقـان و اسـتوار   یطلب امبر ی
  . اندقائل شده ین کتاب آسمانیا يبرا اکرم
ل یبه تحل ياخانهن مقاله تالش شده تا با استفاده از روش مطالعه کتابیدر ا

ـ  پرداخته و وجوه اعجاز ینیامام خم ین مختلف در آثار قرآنیمضام  یقرآن
 . مین کنیین عالم فرزانه تبیرا از نگاه ا

  .یشناس، گونهیوجوه اعجاز قرآن ،ینیم، امام خمیقرآن کرها: کلید واژه

  طرح مسأله 

 یبـه کتـاب الهـ    يورزگانگان که منصفانه و بدون غـرض یب یعموم مسلمانان و حت
عجـزه بـزرگ   ن کتـاب، م یـ شـود کـه ا  یشان ثابت و مسجل مـ یاندازند برایقرآن، نظر ب

را بـر آن   یبرجسته است که برخ يقرآن به حد یانیاعجاز ب. است حضرت محمد
از دانشـمندان وجـوه    يارین حـال بسـ  یبا ا. ان آن استیداشته که اعجاز قرآن تنها در ب

نظـر داشـته و اذعـان    اتفـاق  یاند، اما همگمعجزه بودن قرآن برشمرده يز براین يگرید
 ياهیرا آین وجوه است، زین ایترن و شاملیترن، مهمیتربزرگ ،یانیکه اعجاز ب دارندیم

ست، بلکه یگونه ننیگر وجوه ایکه د ین وجه باشد در حالیاز ا یست که خالیاز قرآن ن
  . )29ات پراکنده شده است (فضل حسن عباس، یآ يالالبه در

نـاگون  گو يکردهـا یر بـا رو ین نـوع از اعجـاز، در تفاسـ   یـ رامون ایادبا و مفسران پ
ز بـه  یـ گـر از مفسـران ن  ید یبرخ. اندن مهم نائل آمدهین اییبه تب یبالغ ـ یباالخص ادب

 ن جنبه خاص اعجاز قرآن پرداختهیو توجه به ا یکرد ادبيات با رویل جزء جزء آیتحل
ن نگاه جزءگرا در مقابـل  یا. اندبرده ینو در قرآن پ يهاهیآن به وجود آرا يو در راستا

ن مهم یپرداخته و از ا يات با نگاه نحویل آیه و تحلیاست که تنها به تجز يگریگروه د
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مذکور در نوع  يکردهايز رویت و تمایاند؛ لذا اهماد نکردهیقرآن  یانیب يبا نگاه نوآور
  . گرددیر مشخص میکرد آنان در تفاسعمل

باحـث  م است که در سلسله یاعجاز قرآن از جمله علومۀ ن اساس گرچه مسألیبر ا
د یبا یبرخوردار است ول یقابل توجه یخیاز قدمت تار یدانشوران اسالم یشناختقرآن

ک اصـل  یـ عنـوان  م همواره بـه  یاعجاز قرآن کر يهامرزها و جنبهۀ اذعان نمود که هم
پژوهـان قـرار   قـرآن  يکسان مورد اهتمام و توجه جدیک اندازه و یو مستقل به  ییمبنا

شود، یاز عالمان مسلمان مشاهده و مالحظه م ياریاء و آثار بسکه در آر آنچهنگرفته و 
ر ابعاد و یل سایو تحل یمطلوب نسبت به بازشناس يکرديکه روتر از آنشیتر و پشیب

ها عبور گذرا و مختصر از آن یباشند، عمدتاً با نگاه داشته یاعجاز کتاب اله يهامؤلفه
  . اندقرآن قرار گرفته یز بالغغالب اعجاة نموده و عموماً متأثر از نگر

ـ  صـاحب  يهادگاهید یر مطالعه و بررسیدر مس کـه در ادوار مختلـف    ینظـران قرآن
ـ اند، دقرار داده يدرخوراعجاز قرآن را مورد اهتمام و اعتناء ۀ ، مسألیخیتار  يهـا دگاهی

جـامع األطـراف در عصـر     یشناسـ عنوان اسالمبه  ینیحضرت امام خم یشناختقرآن
شان یدگاه ایاز د یوجوه اعجاز قرآن یشناستر مورد توجه قرار گرفته و گونه، کمحاضر

ـ دق یلذا پژوهش حاضر قصـد دارد بـه بررسـ   . ق قرار نگرفته استیدق یمورد بررس ق ی
د یجد یشناسک گونهیپرداخته و  ینیدگاه حضرت امام خمیاز د یوجوه اعجاز قرآن

  و خاص از آن ارائه دهد.
تـا   کوشـد یم روشیپ د گفت که نوشتاریبا ین پژوهشیانجام چن ن ضرورتییدر تب

امبر خاتم پرداخته و یم به عنوان معجزه پیاعجاز قرآن کر یوجوه کل یشناساوالً به گونه
 اعجـاز  دیجد يهااً با توجه به جنبهیکامل و جامع از آن ارائه کرده و ثان يبندک طبقهی

شان را با نظـرات  یزان تطابق نظرات این شده، مایب ینیخم امام که در کالم میکر قرآن
  د.ین نماییتب یگر عالمان علوم قرآنید
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  میوجوه اعجاز قرآن کر يبندطبقه

 بانیاد و متکلّمان مفسران، آثار توان دریقرآن را م اعجاز مباحث از مرحله نینخست
 يهـا یسـ برر با. است امبریپ رسالت بر یبرهان و نشانه قرآن بودند معتقد که افتی

. است شده آغاز دوم، قرن دوم مهین در قرآن، اعجاز مبحث که افتیدر توانیم یخیتار
 قرآن، معارضان و مخالفان يهاگفته به توجه با مسلمان، دانشمندان مباحث، نینخست در
 یچگـونگ  و ندینما ثابت اختالف و تناقض هرگونه از را قرآن سالمت اند،نموده یسع

 و داده نشـان  را قـرآن  هاتیتشـب  و اسـتعارات  و عیبـد  فنون ها،بیترک الفاظ، عبارات،
  . ندینما يادآوری را قرآن عظمت
 بـه  قـرآن،  اعجـاز  خصـوص  در ییهـا دگاهیـ د سـوم،  قرن آغاز و دوم قرن انیپا در

 مزبور سده در یمستقل يهاکتاب نیتدو به تینها در که گرفت شکل استوارتر، صورت
 دهیابوعب از »مجاز القرآن« کتاب و فرّاء ادیز بن ییحی اثر »قرآنال یمعان«مانند:  شد، یمنته

  ی. مثن بن معمر
 در شـد،  ارائـه  قرآن اعجاز با رابطه در »صرفه« هینظر مباحث، ادامه در سوم قرن در

 کـار  به را اعجاز واژه خود »وانیالح« کتاب در محبوب بحر بن عمرو ابوعثمان قرن نیا
ـ ا تـا  لـذا  شـد،  ترگسترده اعجاز واژه مچهار قرن به ورود با و برد  اعجـاز  واژه قـرن  نی

 اعجـاز  کتب نوشتن به شروع سندگانینو آن از پس بیترت نیا و به است نبوده ریفراگ
  . دارد ادامه حال به تا که نمودند القرآن
 راه یکالم آثار و محافل به کالم در علم ن مهم، اعجازیا یموضوع ارتباط به توجه با

ـ  وجـه  مـورد  در مختلـف  ينظرها اظهار آمدن دیپد موجب امر نیا و افت،ی  وجـوه  ای
 اعجاز وجه کی نییتب بر نظرانصاحب یبرخ انیم نیا در. است شده میکر قرآن اعجاز
 ظـاهر  و الفـاظ  به ناظر تنها قرآن اعجاز ندیبگو اندخواسته و اندکرده اصرار و يپافشار

  . است آن
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 قرآن یـ لفظ  یانیب اعجاز بر عالوه یاسالم شمنداندان و پژوهانقرآن از گرید یبرخ
 قرآن يمعنو اعجاز وجوه نییتب و حیتوض در و اندپرداخته زین آن يمعنو اعجاز به م،یکر
 در قرآن اعجاز« به توانیم هاآن نیترمهم از که اندکرده مطرح را یمختلف نظرات میکر

 اعجـاز « )،48ص ش،1384 ،ییخـو ( »یام فرد کی از هم آن یاله و یعقل یعال معارف
نام برده شـده  » یخیاعجاز تار«عنوان که از آن، گاه به  »يگذار قانون و عیتشر در قرآن

 ،یبالغـ ( »مـتقن  و یعـال  يهابرهان در قرآن اعجاز« ،)60ص ،1ج ق،1417 ،یی(طباطبا
ــاز« ،)11ص ،1ج ق،1420 ــرآن اعج ــادیا در ق ــالب ج ــاع انق ــ» (یاجتم  ،1425 م،یحک
 اعجـاز « ،»قـرآن  در اخـتالف  عـدم  ای انیب استقامت در قرآن اعجاز«، )130ـ   129صص

 ،ییخـو ( »یبیاعجاز قرآن در اخبار غ«و » میکر قرآن یخیتار اعجاز« ،»میکر قرآن یعلم
  . کرد اشاره )12ص ،1ج ق،1420،یبالغ ؛57ص ش،1384

اق خواهد نده اتفیکه در آ یکه از حوادث ـ  یبیغ شمندان وجود اخباریاز اند یگروه
نده خبر دهد ـ را یگاه بر آن قدرت نداشته و در شأن او نبوده که از آچیافتاد که عرب ه

انـد  دن وجـه اعجـاز قـرآن دانسـته    یـ ز در برگزیصورت مستقل، از جمله وجوه تمـا  به
اعجـاز قـرآن در دو    يبنـد مین نوع از تقسـ یبر اساس ا. )149، ص3، ج1392،یوطی(س

ر وجـوه کـه   یرد و سـا یـ گی) قرار مـ یی(محتوا ياژگان) و معنو(الفاظ و و یساختار لفظ
ل یـ ک، در ذیاند، با توجه در موضوع هر بدان اشاره داشته ییصورت جز دانشمندان به

  رد.یگین دو مهم قرار میا
ن معنا یاند، به اارائه داده يگرید يبندمیش تقسیگر از محققان در کتب خوید یبرخ

اعجاز در . 2، یو لفظ یانیاعجاز ب. 1دانند: یل محصور میذ که اعجاز قرآن را در وجوه
ن سه دسته یدر ا. و.. یخی، تاریبیر وجوه اعجاز چون غیو سای. اعجاز علم. 3ع، یتشر

ـ ، هر يبندن نوع از دستهیبر اساس ا. اندقرار داده  ين سـه عنـوان خـود دارا   یـ ک از ای
  . )226، ص 1390(معرفت،. رندیگین سه مورد قرار میل ایهستند که در ذ ییهاشاخه
رامـون وجـوه   یون پیـ ان آراء بالغیـ پـس از ب  علوم القـرآن  یاالتقان فز در ین یوطیس
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ـ (ب یم، وجوه آن را ناظر بر وجوه مذکور چون بالغیاعجازگونه قرآن کر ع ی)، تشـر یانی
ن مهـم،  یـ ن ایـی ز در تبین يبرشمرده است و یز اعجاز علمی(ناظر به حوزه معارف) و ن

 یقرار داده و از آن با عنوان سبک ادب یانیرا در طبقه اعجاز ب. نش الفاظ و..ی، چیقیموس
  . )161، ص 3، ج1392،یوطی(س. ان آورده استیم سخن به میقرآن کر یانیا بیو 

 يبندک و طبقهیکه پس از گذشت زمان نزول قرآن به تفک یگرانمفسران و پژوهش
را  ییا محتوایو  يو معنو ی، دو شاخه لفظیکل اند به صورتوجوه اعجاز قرآن پرداخته

ـ یها چون وجـود اخبـار غ  یژگیر وین نموده که ساییتب ـ بـودن پ  ی، امـ یب  ییامبر، توانـا ی
و  یو وجـود معـارف الهـ    یطه اعجاز علمـ یدر ح. استخراج علوم گوناگون در قرآن و..

قرار داده  یعیط مختلف را در حوزه اعجاز تشریتوجه در شرا ن مختلف بایع قوانیتشر
  . است يا معنویو  ییرامون مباحث محتوایپ یکه همگ

 ين مهـم جـا  یدر ا یو ادب یی، آوایانی، بیلفظ يهار اسلوبیز ساین یدر شاخه لفظ
، وجـه اعجـاز   یدن نگاه پژوهشیکرد محقق در برگزيگر، نگاه و رویبه عبارت د. دارد

ز قائل به ین ییز در قرون ابتداسندگان کتب اعجایون و نویر بالغیسا. دارد یینقش بسزا
 يگـر ید یاصول يهارشاخهیز يک دارایاند که هر سه طبقه مذکور در اعجاز قرآن بوده

  است.

  م یوجوه اعجاز قرآن کر یگونه شناس

 يابوده است به گونه ین اسالمیرباز مورد بحث و نظر محققیاعجاز قرآن از دۀ مسأل
ل از وجـوه اعجـاز   یقات خود به تفصیآثار و تحق، در یکه نه تنها دانشمندان علوم قرآن

ن یا یوستگیز پیو ن یز به اعتبار گستردگین نین و متکلمیاند بلکه مفسرقرآن سخن گفته
ن عرصـه  یـ در اد به مطالعه و پـژوهش  یر، کالم و اصول عقایبا دانش تفس یدانش قرآن
ـ . )14، ص1ش، ج1346، ی؛ کاشان3، ص1تا، جی، بی(طوس. پرداختند کـه در   آنچـه ا ام

گـردد،  یمشاهده م ینظران قرآنن دست از صاحبیا یشناختقات قرآنیتحقۀ ر مطالعیس
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اصل اعجـاز و   درباره ینش و نگرش کالن و جامعیاز آنان ب يارید که بسینماین میچن
از عالمـان بـر فهـم و     یچنان کـه برخـ  اند آنخصوصاً ابعاد گوناگون آن مبذول نداشته

  . اندفشرده ين کتاب مقدس پایاعجاز ا يهاجنبهش از یفرض خاص خو
ن یقیشـمندان فـر  یاند يهاها و نگاشتهمجموع نگاهۀ و مالحظ یبا بررس ين رویاز ا

همچون: فصـاحت   يد که ابعادیآیدست من به یدر باب شناخت وجوه اعجاز قرآن چن
ر و شـهرت  و اتقـان احکـام قـرآن از تـراز بـاالت      ی، اشارات علمیبیو بالغت، اخبار غ

برخوردارند کـه مشـروح آراء و    یکالم وح ياعجاز يهار جنبهینسبت به سا يترشیب
  رد:یگیقرار م یالً مورد بررسیک ذیهر ۀ ادل

  یاعجاز ادب
ان شـده، فصـاحت و بالغـت    یاعجاز قرآن ب يکه برا ین وجهیترن و مشهورینخست
ـ  يدانان عرب بر آن پااست که ارباب ادب و سخن یکالم وح طرفـداران  . فشـارند یم

ده است که کالم ینازل گرد ینیم در سرزمین باورند که قرآن کریقرآن بر ا یاعجاز بالغ
ره حجـاز فحـول از فصـحاء و    یـ عرب در اوج فصاحت و بالغت قرار داشته و شبه جز

ت نمـوده بـود کـه    یـ ش تربیرا در قلمرو نظم و نثر و خطابه در مهد خو یفراوان يبلغا
  . سراغ ندارد يش و نه پس از آن، هماوردینه پ یملت چیه يخ برایتار

ع و یبـد ة ویدر جنـب شـ   یات وحیآور آاعجاب ییوایو ش ییبای، زییرو رسانیاز ا
خود که نـه از جـنس    يبلند و پر محتوا یم و معانیان مفاهیش در بیمنحصر به فرد خو

الشعاع خن را تحتنمود که شاعران و صاحبان سیم يگرنثر بوده و نه نظم، چنان جلوه
و  یر لفظـ یاز تـأث  يات متعـدد ین قرآن حکایکه مفسر ياش قرار داده بود، به گونهیخو

 ياند کـه مـاجرا  ات نقل کردهینزول آ يعرب در ابتدا يقرآن در دل و جان ادبا يمعنو
ـ بر ا يشاهد یره مخزومید بن مغیول ؛ 584، ص10ق، ج1408، ی(طبرسـ . ن مدعاسـت ی

ـ ؛ ابن کث455، ص5ج ق،1383، يزیحو یعروس ، ي؛ فخـر راز 407، ص4ق، ج1409ر، ی
  .  )301، ص30ق، ج1413
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ل، یـ سـت دل یقرآن پرداخته و با ذکر ب یانیاعجاز ب یز به بررسین یوطین سیالدجالل
) را نسـبت بـه مثـل    179(بقره:  ،حیاةٌ... الْقصاصِ فی لَکُم ویۀ جاز آیا يو برتر یفزون

) 301، ص1ق، ج1407، یوطی(س. به اثبات رسانده است» لقتلل یالقتل أنف«مشهور عرب 
ان، ینش کلمات، سبک و اسلوب خاص بیهمچون: گز ییها، وجود مؤلفهين رویاز هم

د تا دانشـمندان  ی، باعث گردیات وحیب در آیر و ترکیو حسن تعب ینظم آهنگ واژگان
ـ  یعلوم بالغت، اعجاز بالغ ـ قـرآن را در رد  یو ادب جـاز قـرآن،   ف نخسـت وجـوه اع  ی

  . دهند قرار
 ی، قاضـ ی، سـکّاک یخ عبدالقاهر جرجـان یاز بزرگان علم و ادب همچون: ش ياریبس

ن یخ محمد حسـ یو ش ی، راغب اصفهانیه غرناطی، ابن عطیعبدالجبار، ابن سلمان البست
اعجـاز قـرآن   ۀ ن جنبیترعنوان برجسته آل کاشف الغطاء بر عنصر فصاحت و بالغت به

ـ    218ش، ص 1387؛ معرفـت،  50ـ    77، ص4ق، ج1417(معرفـت،   انـد فشرده يپا
213.(  

  یبیاعجاز غ
ن موضـوع مـورد   یـ د تـا ا یات، باعث گردیآ يالدر البه یبیطرح اخبار و حوادث غ

اد یاعجاز قرآن، ۀ ن جنبیترعنوان مهمپژوهان قرار گرفته و از آن به توجه و تمرکز قرآن
ـ اهم يت داراقرآن از آن جهـ  ياعجاز اخبار. کنند بـر   یت اسـت کـه احاطـه و آگـاه    ی
زمان هم يو ماد یعیل طبیاز رهگذر اسباب و وسا یو پنهان ياز اتفاقات سرّ ییهارشته

ع، ین دست از وقایلذا بر زبان آوردن ا. ر نبودیپذبشر آن روز، امکان يبا نزول قرآن برا
بـر معجـزه    یعنوان گواه ناممکن بود که البته خود به یق اتصال به عالم وحیجز از طر

  . دیگردیقلمداد م امبر اکرمینبوت پ يز صدق ادعایبودن قرآن و ن
ات قرآن، وارد شده است، سـه  یاز آ یعیاس وسیکه در مق یبات قرآنین نوع از مغیا

  رد: یگینده را دربر میگذشته، حال و آ یمقطع زمان
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از  یتعداد قابل توجه يهاان محور بحثینیشیپ يهاذکر حوادث و سرگذشت الف)
 یرسـال  یت و زنـدگ یقـرآن از شخصـ  . را بـه خـود اختصـاص داده اسـت     یسور قرآن

ان اسـم و رسـم   یاد کرده که بیقبل از اسالم  ییهالهیز سرنوشت اقوام و قبیو ن امبرانیپ
ـ لـذا ذکـر ا  . نداشـته اسـت   یخیدر کتب تـار  ياچ سابقهیاز آنان ه یبرخ ن دسـت از  ی

ـ از اخبـار از غ  یش از نـزول قـرآن، خـود نـوع    یپ یاجتماع ـ  یخیتار يهاگزارش ب ی
  . شودیمحسوب م

ات یـ در عصـر ح  یعیات قرآن، خداوند بـروز حـوادث و وقـا   یاز آ يدر شمار ب)
ن دسـته از  یق ایو فهم دق يکه با واکاو يادهد به گونهیو نزول قرآن خبر م امبریپ
از  یو مسـلمانان اطالعـ   افت که شخص رسول خـدا یتوان دریم یات، به روشنیآ

 ي، آن حـوادث بـرا  یزمان بـا نـزول وحـ   هم یاند، ولشامدها نداشتهیمحتوا و مفاد آن پ
ن، یمشـرک  ين شـده از سـو  ییش تعیاز پ یاحتمال يهاها و توطئههمگان آشکار و نقشه

  ) 32؛ فرقان: 64(توبه: . شدند یا مسلمانان خنثین و یمنافق
همچـون: اخبـار از    یتوان در حـوادث یرا م یقرآن باتین دست از مغیاز ا یقیمصاد

ـ  108مسجد ضرار (توبه:  ي) و اخبار از بنا2ـ  5اء: یش (انبیمشرکان قر يجلسات سرّ
  . ) جستجو نمود107

اسـت کـه    ییهـا ییگوشیو پ ینیبشیبات قرآن مربوط به پیاز مغ يگریبخش د ج)
هـا در  م از وقـوع آن یکه قرآن کر یاتدهد؛ اتفاقینده خبر میها در آخداوند از وقوع آن

ـ    ینه چندان دور خبر داده و مدت ياندهیآ ش یپس از گذشت زمان مقـرر، حـوادث از پ
ـ . وستیناً به وقوع پیگفته شده، ع ـ پ ییگـو شیپ ) و 2ـ    4ران (روم: یـ روم بـر ا  يروزی

از  ییهـا ) نمونـه 44ـ    45لشکر اسالم بر کفار در جنگ بـدر(قمر:   يروزیپ ییگوشیپ
  . روندیبه شمار م ینده نسبت به زمان نزول وحیآ یدر مقطع زمان یبات قرآنیمغ

، ممکن نخواهـد بـود و   یر وحینده، جز از مسیآ يهااست که اخبار از زمان یهیبد
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خ آل ید عبداهللا شبر، شـ ی، سيهمچون: قطب راوند ینید تا متفکرین امر باعث گردیهم
قرآن را از جمله ابعاد مهم اعجاز  یبیغ يخبرها ییخو یاهللا العظمتیکاشف الغطاء و آ

  ).64ـ  93، صص4ق، ج1417(معرفت، . شمار آورندقرآن، به

    یاعجاز علم
ن یمربوط به اسرار و قوان یق علمیگر از وجوه اعجاز قرآن، طرح مباحث دقید یکی

ـ    يات اسـت کـه بـرا   یآ يالعالم خلقت در البه ش از نـزول قـرآن،   یبشـر آن روز تـا پ
عـالم   يهـا دهیـ ق موجـود در پد یاز اسرار و حقـا  یا آگاهیو  یگونه امکان دسترسچیه

ات قرآن گاه به صراحت یکه در آ یگونه از مسائل علمنیطرح ا. عت وجود نداشتیطب
پژوهـان را بـر آن داشـت تـا بـه      نیاز د يریکثة حاً صورت گرفته است، عدیو گاه تلو

هر چند که . اعتراف کنند یق علمیف و دقیچه طرح مسائل ظریمعجزه بودن قرآن از در
 يقـرآن در قـرون بعـد    يمورد ادعـا  ین دست مسائل علمیاز ا ياریق بسیرموز و حقا

  . دیمردم مکشوف گردة ن فن و تودیمتخصص يبرا
قرآن را از جمله وجـوه   یپژوهان اشارات علماز قرآن يااست که عده ین در حالیا

) از 97ش، ص1383(معـارف،  . انـد برشـمرده  یبیغ اعجاز قرآن از نظر اخبار و حوادث
ـ تـوان در مـوارد ذ  یقرآن را م یق اعجاز علمین مصادیتررو، مهمنیا ل عنـوان نمـود:   ی
)، 47ات:یـ جهـان (ذار  ي)، گسـترش پهنـا  30اء:یات (انبیش جهان و رمز حیدایت پیفیک

مان آسـ  یینـامر  يهـا )، سـتون 38ـ   40س:ید و ماه، مدارات ستارگان (یحرکت خورش
و  یافشان) و نقش بادها در گرده49ات:یعت (ذاریدر نظام طب یت عمومی)، زوج2(رعد:
هستند که  یاهللا معرفت از جمله عالمانتیو آ ییاهللا خوتیآ. )22اهان (حجر:یگ يبارور

ش، 1387؛ معرفـت،  43ـ    90ق، ص1394، یی(خو. اندقرآن نظر داشته یبه اعجاز علم
  ).430ش، ص1375، یاصفهان یی؛ رضا247ـ  260ص
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    یاعجاز اتقان
ان مقاصـد و مطالـب   یاعجاز قرآن، اتقان و استقامت آن در ب يهاگر از جنبهید یکی
افـت  یو اسـتحکام سـخن، موجـب عـدم ره     ين اسـتوار یکه ا ياش است به گونهیخو

ن سال یست که قرآن در طول چندین یشک. در قرآن شده است ییگواختالف و تناقض
گاه چیات، هیآ ین طول نزول و پراکندگیا یده است ولینازل گرد یجیو به صورت تدر
ا یـ د نظـر و  ی، اصالح و تجدییگوات قرآن مشمول تعارض و تناقضیباعث نشد که آ

همچـون: گذشـت    یکه عـوامل  یدر حال. ش گرددیاسقاط و اضافات در کالم خو یحت
ـ  یجیزمان، رشد و تکامل تدر ، یطـ یط محیز شـرا ا يو يریرپـذ ی، تأثیذهن و علم آدم

 ییگـو افت اختالف، تناقضیا رهیجهل بشر  یانسان و حتۀ شیدر اند یر و دگرگونییتغ
  . م داردیارتباط مستق یهر انسان يهاها و نگاشتهد نظر در مجموع نگاهیز تجدیو ن

ان یـ موجود در م یو هماهنگ ینظران با توجه به کمال همسانن اساس، صاحبیبر ا
ـ ب ياسـتوار . انـد فشرده يبودن آن، پا يربشریبر اعجاز قرآن و غاجزاء قرآن  یتمام ان ی

 يدر باورهــا یت فراوانــیــافــت اخــتالف، از اعتبــار و اهمیقــرآن و ســالمت آن از ره
باره، سخن رانـده  نیم به صراحت در ایکه خود قرآن کر يامسلمانان دار بوده، به گونه

 کَـانَ مـنْ عنْـد غَیـرِ اهللاِ لَوجـدوا فیـه اخْتالَفـاً کَثیـراً        أَفَالَ یتَدبرُونَ الْقرآن و لَـو  است: 
ه از جنبه اعجاز قـرآن را  ین نظریا ییاهللا خوتیو آ یخ محمد جواد بالغیش. )82(نساء/

  ).133، ص4ق، ج1417(معرفت، . اندرفتهیپذ

    یتیاعجاز هدا
و فصاحت و بالغت آن  بیالفاظ و تراکة ریو اعجاز قرآن فقط در دا ییبایشک زیب

ـ  یازات بالغیاز امت ين متن مقدس عالوه بر برخورداریشود بلکه ایمحدود نم ، یو ادب
، یر کتب نازلـه آسـمان  یمند است که آن را از سابهره يگریازات و اختصاصات دیاز امت
ن یـی ز تبیـ منحصـر بـه فـرد قـرآن و ن     يگـر تیهداۀ که جنب ياسازد به گونهیز میمتما
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ن یتـر ين و محورید از واالتریآن را با ییافزاو معرفت یتیترب ین اصول و مبانیتریعال
  . وجوه اعجاز قرآن برشمرد

ت یـ ت و تربیعنـوان کتـاب هـدا    ، به صراحت از قـرآن بـه  یات وحیاز آ یدر برخ
 یهدي الْقرآن هذَا إِنَّاد شده است: یا و آخرت یدر دن يسعادت وة کنندنیها و تأمانسان

لَّ یلت یه مأَقْو شِّرُ وبینَ ینؤْمینَ الْملُونَ الَّذمعی اتحالأَنَّ الص مراً لَهکَبِیراً أَج،  /و 9(اسـراء (
 و يالْهـد  مـنَ  بینَـات  و للنَّـاسِ  يهـد  الْقرآن فیه أُنْزِلَ الَّذي رمضَانَ شَهرُ: فرمایدنیز می

  . )185بقره/( .الْفُرْقَانِ...
 ياگسـترده ة ت و گسـتر یـ ش، از چنـان جامع یخو یتیو ترب یتیقرآن در رسالت هدا

چ یان هین عادله از بیمانه و قوانیم حکیه و تعالیبرخوردار است که در قلمرو معارف عال
 ونَزَّلْنَاده است: یغ نورزیها درانسان یبخش زندگجامع سعادتۀ قت مرتبط با برنامیحق

کلَیع  تَـابانـاً  الْکیبکُـلِّ  تل  شَـیء و  ـديه ـۀً  ومحر شْـرَ  وینَ  يبمـلسلْمل،  /؛ 89(نحـل(
طْبٍ الر ابِسٍ الَ وی إِال یتَابٍ فبِینٍ کم /59(انعام.(  

، حقـائق و  یقـ یها بـه کمـال حق  صال انسانی، رشد و اییر راهنمایم در مسیقرآن کر
ـ از ح ییر الگـو ی، تصـو ید و صـفات الهـ  یاز نظام توح یمعارف ـ پ یات رسـال ی آوران امی

از مبدأ تا  یو اجتماع يفرد يو هنجارها یاخالق يها، ارزشی، کرامت انسانیپرستکتای
از . امـده اسـت  یان نیـ ها بـه م از آن یر کتب مقدسه سخنین نموده که در ساییمعاد را تب

ع و یش در امـر تشـر  یخـو ت مهـم  یـ گـر مأمور یتحقـق د  يگر قرآن در راستاید يسو
و  يز حقـوق فـرد  یـ و ن يف عبـاد یق و محکم به ارائـه تکـال  یچنان دق، آنيگذارقانون

باشد، بلکه به یدر تضاد و تعارض نم یپرداخته که نه تنها با اصل فطرت انسان یاجتماع
 يهـا و خواسته يماد يازهایان نینظر داشته و م یشناختدا و پنهان انسانیپ يایتمام زوا

  . تعادل برقرار نموده است یاو به خوب يعنوم
ـ  یـ مدن ین حقوقیو قوان یتیـ ترب  یتیاز اصول هدا ییهانمونه تـوان در  یقرآن را م

)، اصل امر بـه  58و اداء امانات (نساء/ یاصل عدالت خواهل، جستجو نمود: ین ذیعناو
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ـ   یو نه یفضائل اخالق در برابـر   )، اصـل مقابلـه بـه مثـل    90(نحـل/  یاز رذائـل اخالق
هـا بـا سـه    انسـان  يگـذار مردم و ارزش ي)، اصل مساوات و برابر194متجاوزان (بقره/

استبداد و تسـلط   ی)، اصل نف95؛ نساء/2؛ زمر/13شاخص: تقوا، علم و جهاد (حجرات/
)، اصـل اتحـاد و   10)، اصـل صـلح و اخـوت (حجـرات/    141ن (نساء/ین بر مؤمنیکافر

ـ )، اصل تکل256ن (بقره/ید ياریرش اختیاصل پذ)، 103عمران/(آل یانسجام اسالم ف ی
  ).286به قدر طاعت (بقره/

و  یتیات قرآن بر مسائل خرد و کالن هدای، اشتمال و احتواء فراوان آين رویاز هم
د تـا  یـ هـا، باعـث گرد  آن یو فرامکان یکرد فرازمانيبا رو یو مدن ين جامع عبادیقوان

 یکـ یعنوان م را به یقرآن کر يگذارو قانون يگرتیعنصر ممتاز هدا یدانشوران اسالم
ـ پژوهان معاصر ناز قرآن یبرخ. شمار آورنداعجاز قرآن، به  يهاگر از ابعاد و جنبهید ز ی

؛ معرفـت،  91ق، ص1394، ییانـد (خـو  داده ين رأیقـرا  یعیو تشـر  یتیبر اعجاز هـدا 
  . )87ش، ص1383؛ معارف، 135، ص4ق، ج1417

   ینیدگاه امام خمیاز د یرآنوجوه اعجاز ق یگونه شناس

 يکـرد ين حـال رو یع و در عـ ینو و بد یدگاهیاعجاز قرآن دة دربار ینیامام خم
که نسبت به وجوه ابعـاد متـداول کـه از    نین ایشان در عیا. گران داردیمتفاوت با آراء د

اعجاز قرآن مطرح شـده،  ة پژوهان متقدم، متأخر و معاصر درباردانشمندان و قرآن يسو
هـا و مـوارد   مقوله را درن اعجاز یتمام وجوه و ابعاد ا یمثبت و موافق دارند، ول يظرن

 یشـناخت دگاه قـرآن یـ در د داند، بلکـه حضـرت امـام   یمذکوره و مشهوره خالصه نم
، توجه و تمرکز دارد که از نگاه و منظر یاز اعجاز قرآن يگریش، به وجوه و ابعاد دیخو
ا چندان بدان اهتمام و اعتنـا  یا مغفول مانده و یان، یدب و بپژوهان و ارباب ار قرآنیسا

  . انددهینورز
از  ین شاخه علمیامام راحل در ا یشیو ظرافت اند ینیزبیتقت آن است که یاما حق
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که  ياباشد، به گونهیت و ارتکاز میار حائز اهمیو بس يع، ابتکاریار بدیبس یعلوم قرآن
  . گشا و اثربخش خواهد بودار راهیث، بسیل قرآن و حداه يها، برادقت و تعمق در آن

اعجـاز  ۀ شـود کـه در مسـأل   ین استنباط میچن ینیامام خم یشناختدگاه قرآنیاز د
تر مورد توجه قرار گرفته و آنان در پژوه کمشمندان قرآنیاند يقرآن، اصل اعتدال از سو

کـه   يااند، بـه گونـه  ط شدهیتفردچار افراط و  ین ابعاد و وجوه اعجاز قرآن به نوعییتب
طور مبسوط ا چند وجه از وجوه اعجاز به یک یرامون یچنان که پاز دانشمندان آن یبرخ

 يااند و عدهتر سخن گفتهگر از ابعاد آن، کمید یبعضة اند که دربارو مطول سخن رانده
ـ اند و دانستها مشمول اعجاز قرآن نین کتاب مقدس را، یر ابعاد اعجاز ایز سایگر نید ا ی

در نظر آنـان برخـوردار نبـوده     یتیات از چندان اهمیآ يکه آن دسته از وجوه اعجازآن
را  يو برآورد ین تلقیهمچنان که بازتاب چن. انداز کنار آن گذشته یاست که به سادگ

  د: یفرمایجا که موضوح مشاهده نمود، آنشان به یتوان در کالم ایم
د اسـت  یق توحیر و دقایق و سرایف و حقایمع لطاجا يف به قدریقرآن شر

ۀ فین صـح ین اعجاز بزرگ ایماند و ایران میکه عقول اهل معرفت در آن ح
ت فصـاحت و  یان و غایب و لطف بیاست نه فقط حسن ترک یه آسمانینوران

بات و احکام اَحکـام و اتقـان   یت دعوت و اخبار از مغیفیت بالغت و کینها
فوق طاقت و خارق عادت  يک مستقالً اعجازیکه هر آن م عائله و امثالیتنظ

  . )263ش، ص1384، ینیاست (خم
ف و یت و شمول لطـا یجامعۀ سو به مقولکیاز  بر اساس عبارت فوق، امام راحل

ت و ید و آن را از چنان جامعینمایم اشاره میقرآن کر يدیق معارف توحیق و دقایحقا
عقـل  ۀ داند که اهل معنا و معرفت بـا منتهـا درجـ   یبرخوردار م يرینظیگاه واال و بیجا
را  يدیـ ت معـارف توح یـ ن جامعیگـر، همـ  ید يمانند و از سویر میش در آن متحیخو

م و یرمسـتق یطور غشان به یاست که ا ین در حالیا. شمردیم برمیاعجاز بزرگ قرآن کر
قرآن را صرفاً در  ا باور دارند که تمام اعجازیکه اصرار  یبر کسان يانتقاد يکرديبا رو
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کـالم آن محصـور و محـدود کننـد، خـرده       يا استواریبات و یا مغیفصاحت و بالغت 
ـ نمایاد شده را نه تنهـا رد نمـ  یرد هر چند که اعجاز موارد یگیم ک را یـ د، بلکـه هـر   ی

  . داندیم العادهخارق يمستقالً، اعجاز
ـ یم خمدگاه امـا یرو مسأله اعجاز قرآن و ابعاد آن در دنیاز هم ـ  ین تـوان در  یرا م
  ل نمود:یو تحل یل بررسیموارد ذ

  م یقرآن کر يدیق و توحیاعجاز در معارف عم
شان ید که ایآیدست م ن بهیچن ینیوجوه اعجاز قرآن از منظر امام خم یدر بررس

پنهـان و آشـکار در قـرآن را از     يدیـ ز معارف توحیق و نیق، سرائر و دقایف، حقایلطا
که عقـول اهـل    ياقلمداد نموده به گونه یآسمانۀ فین صحیز بزرگ اجمله وجوه اعجا

، سرگشـته و  يدیـ کران معارف و ظرائـف توح یانوس بین اقیمعرفت در ادراك اعماق ا
ن یباره چنـ نیجا که در اافت آن را ندارد آنیفهم و در يت الزم برایران مانده و ظرفیح

  فرموده است: 
د است یق توحیر و دقایق و سرایو حقاف یجامع لطا يف، به قدریقرآن شر

ۀ فین صـح ین اعجاز بزرگ ایماند و ایران میکه عقول اهل معرفت در آن ح
  ).263ش، ص1384، ینیاست (خم یه آسمانینوران

د یرا با ینیامام خمۀ شیقرآن در اند يدیق و معارف توحیالبته اعتقاد به اعجاز حقا
ـ یـ ترب   یتیقت و نقش هـدا یبر حق یشان مبتنیا یشناختدگاه کالن قرآنیدر د ز یـ و ن یت
شـان همـواره قـرآن را    یوجو نمود، چرا که او مقدس جست ین کتاب آسمانیا یمعرفت

ن رسالت قـرآن  یترن راستا مهمیدانسته که در ایت میبشر يت و سند راهبریکتاب هدا
آن از  ز شناخت اهـداف دعـوت  یو ن يسازعنوان کتاب آدم آن به یتیکرد تربيرا در رو

ان یـ ت بیسکون انسـان  ياهللا و راهنمان باب معرفت یل اصالح فرد و جامعه و همچنیقب
  داشته است: 
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مراتب را دارد، کتاب ۀ است؛ انسان چون بالقوه هم يسازو قرآن کتاب انسان
اش را اصالح که جامعه يطورخدا آمده است که انسان را انسان کند و همان

ش، 1385، ینـ ی(خم یبکند تا برسد به مرتبه عالبکند، خودش [را] هم کامل 
  ).203، ص3ج

  میقرآن کر یو عرفان يت معنویاعجاز در جامع
م بـه پرداخـت مباحـث    یکرد جامع و کامل قـرآن کـر  يرو ینیدگاه امام خمیاز د

ک شرك و کفر یط تاریآن هم در مح یت انسانیت و تربیر هدایدر مس یو عرفان يمعنو
 یو و ابالغ و انجـام آن توسـط حضـرت محمـد مصـطف     سکیت از یو عصر جاهل

ط و در کنـار همـان   یکه در همان فضـا و شـرا   یتین شخصیترنین و امیترعنوان پاكبه
ن وجـه اعجـاز قـرآن،    یتـر عنوان بزرگ د بهیکرد را بایم یمردم جاهل و مشرك، زندگ
ـ  يچ جایکه در ه یتیقلمداد نمود؛ عرفان و معنو  يسـفه و عرفـا  در نـزد فال  یعالم حت

  ونان، مسبوق به سابقه نبوده است: ی
ط و عقب ین محیترکینازل شد که تار يو عصر یطیز در محین کتاب عزیا

 یکسـ  یو قلب اله یکردند و به دست کسیم ین مردم در آن زندگیترافتاده
ق و یداد، و در آن حقـا یط ادامـه مـ  یخود را در آن محـ  ینازل شد که زندگ

ط نـزول آن ـ سـابقه     ین روز ـ چه رسد به مح یجهان ا است که در یمعارف
ن اسـت، آن مسـائل بـزرگ    ین معجزه آن همیترن و بزرگینداشت؛ و باالتر

ونـان و نـزد فالسـفه آن سـابقه نداشـت و کتـب ارسـطو و        یکه در  یعرفان
  . دن به آن عاجز بودندین فالسفه آن عصرها از رسیترافالطون بزرگ

هـا  م بزرگ شدند و از آن اسـتفاده یر مهد قرآن کراسالم که دۀ فالسف یو حت
موجودات جهان را ذکر کـرده،  ۀ که صراحت زنده بودن هم یاتینمودند به آ

کنند همـه  یبزرگ اسالم که از آن ذکر م يکنند و عرفایل میات را تأویآن آ



  449 ی(ره)نیدگاه امام خمیاز د یوجوه اعجاز قرآن یشناسگونه  

به آن نحو که  یو مسائل عرفان. اندم گفتهیاز اسالم اخذ نموده و از قرآن کر
کـه بـا    رسول اکرمة ها معجزنیست و ایگر نیم در کتاب دیآن کردر قر

ـ نمایاو بازگو م يدارد که اسرار وجود را برا ییآشنا طورآن یمبدأ وح د و ی
چ حجـاب  یق را آشکارا و بدون هـ یت حقایکمال انسانۀ خود با عروج به قل

رد و ت و مراحل وجود، حضور داین حال در تمام ابعاد انسانیند و در عیبیم
ـ  الْبـاطنُ  و الظَّـاهرُ  و اآلخـرُ  و األَولُ هـو  يمظهر اعال ، ینـ ی(خم. باشـد یم

  . )210ـ  211، ص16ش، ج 1385
. شـود یر میز تعبینهفته در قرآن که از آن به بطون قرآن ن یو عرفان يمعنو يهاجنبه

ه است خصوصاً گاه ظهور و بروز اعجاز قرآن فرض شدن جلوهیتربزرگ از منظر امام
 یطیط محیکند، شراین بعد از اعجاز قرآن داللت میا یکه بر شدت و حدت تجل آنچه

ت جهـل و  یـ کـه در نها  یطـ یاست که ظرف نزول قرآن قرار گرفته اسـت، مح  یو زمان
 يکنند و از سـو یم یز در آن زندگیها نن انسانیترافتادهت و عرفان، عقبیظلمت معنو

ن مـردم  یان همیک و در میط تارین محیز در همین یامبر الهین پیخرن و آیترگر، پاكید
ـ  یدور از فرهنگ و تمدن، زنـدگ به  ن و یتـر یکنـد و از رهگـذر نـزول قـرآن، عـال     یم

  . دهدیم مین منطقه تعلین ایرا به ساکن يو معنو یعرفان يهان آموزهیترخالص
لـذا  . الطـون وجـود داشـت   ونان و نه در کتب ارسطو و افۀ یکه نه در فلسف یمعارف

ط ین محیتردر آلوده یـ عرفان یتیق و معارف تربین حقایترینزول، اشتمال و احتواء عال
اعجـاز   يهـا ن جلـوه یتـر د از بزرگیها را مسلماً بان انسانیترافتادهپرورش عقب يبرا

ات یو فوق طاقت است، همچنان که آ العادهخارق يقتاً امرینمود چرا که حق یقرآن تلق
 یتْلُـو  مـنْهم  رسـوالً  األُمیـینَ  فی بعثَ الَّذي هوورزند: ید مین مطلب، تأکیز بر این یوح

هِملَیع هاتآی و زَکِّیهِمی و مهلِّمعی تَابالْک ۀَ وکْمالْح نْ کَانُوا إِنْ ولُ می قَببِـینٍ  ضَـالَلٍ  لَفم 
 بِنعمتـه  فَأَصـبحتُم  قُلُـوبِکُم  بینَ فَأَلَّف أَعداء کُنْتُم إِذْ علَیکُم اهللاِ نعمۀَ رُوااذْکُ و )؛2: جمعۀ(

  . )103عمران: (آل منْها فَأَنْقَذَکُم النَّارِ منَ حفْرَةٍ شَفَا یعلَ کُنْتُم و إِخْواناً



450   2ج / مجموعه مقاالت  

گونـه مـورد   نیاعجاز قـرآن را بـد  ن بعد از یگر اید یانین در بیهمچن ینیامام خم
  دهد: ید قرار میاشاره و تأک

اسالم که کسـب معـارف از قـرآن     يبه عرفان قرآن و عرفا يو هر کس نظر
فات و معـارف  یان و تصنیر ادیها با علماء سان آنیسه مابینمودند، کند و مقا

ـ انت و غاین و دیمعارف اسالم و قرآن را که أس اساس دیۀ ها کند پاآن ت ی
که کتـاب،  نیق به ایفهمد و تصدیبعث رسل و انزال کتب است، م يالقصوا

، ینـ ی(خم. او مؤونه نـدارد  يه است براین معارف، معارف الهیو ا یاله یوح
  . )264ش، ص 1384

ان ابعـاد و وجـوه   یـ عرفان قرآن را نه تنها در م ینیبر اساس مطالب فوق، امام خم
سه یداند، بلکه فراتر از آن در مقایاعجاز آن مۀ جنب نیترن و روشنیاعجاز قرآن، باالتر

ان و مکاتـب،  یر ادیسا يان عرفان و عرفایز میاسالم و ن يان عرفان قرآن و عرفایم یکل
ـ  يدیـ و توح یمعـارف آسـمان  ۀ معارف اسالم و عرفان قـرآن را در اوج قلـ  یۀ پا  یمعرف
د ییـ ز اثبات و تأیآن ن یالهت قرآن و معارف یانیر، وحین مجرا و مسید که از همینمایم
  . شودیم

  م یقرآن کر یطلبو مبارزه ياعجاز در تحد
دگاه یـ در د گر وجوه اعجاز قرآن است که حضرت امامیز از دیقرآن ن یطلبمبارزه

ش یان نظرات خـو ین بخش از بیشان در ایا. ش بدان نظر داشته استیخو یشناسقرآن
و  ين کتاب مقدس از رهگذر تحدیده و اعجاز ااز قرآن استناد و استشهاد نمو یاتیبه آ

  د نموده است: یآن را اثبات و تأک يریناپذمعارضه
ها بودن خود را به تمام بشر در تمام دوره م خود در چند جا معجزهیقرآن کر

ع بشر را بلکه تمام جنّ و انس را از آوردن به یاعالن کرده است و عجز جم
خدا را در دست دارند و ۀ ن نشانیاسالم هم امروز ملت. مثل خود ابالغ کرده
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ـ کننـد کـه ا  ینان اعـالن مـ  یکمال اطم ياز رو يبشرۀ به تمام عائل ۀ ن نشـان ی
پرآشوب علم و دانش مثل  ياینور پاك محمد است، هر کس از دن يغمبریپ

در سـوره  . میگـرد یخود برم يهام و از گفتهیشویم او میاو را آورد، ما تسل
 هـذَا  بِمثْـلِ  یـأْتُوا  أَنْ یعلَ الْجِنُّ و اإلِنْس اجتَمعت لَئنِ قُلْ: دیل گویاسرائ یبن

 )88اسرائیل (اسـري)،  (. ظَهِیراً لبعضٍ بعضُهم کَانَ لَو و بِمثْله یأْتُونَ الَ الْقرآن
 ادعوا و مفْتَرَیات ثْلهم سورٍ بِعشْرِ فَأْتُوا قُلْ افْتَرَاه یقُولُونَ أَمهـود: ة و در سور

 أَنَّما فَاعلَموا لَکُم یستَجِیبوا لَم * فَإِنْصادقینَ  کُنْتُم إِنْ اهللاِ دونِ منْ استَطَعتُم منِ
  . )47تا، صی، بینی(خم )13(هود، ، اهللاِ بِعلْمِ أُنْزِلَ

قرآن را از  يریناپذمعارضه و يسو، مسأله تحدکیش از یدر باور خو ینیامام خم
ـ توان گفـت ا یشمرد که میجمله وجوه مستقل اعجاز قرآن برم ز در آراء و یـ ن وجـه ن ی

تر و کم ياند تا حدودکه به مسائل اعجاز قرآن پرداخته یپژوهات دانشمندان قرآنینظر
استناد  گر، باید يقرار گرفته است و از سو يکرد جدیتر مورد توجه و رورنگاناً کمیاح

خ و یقرآن در طول تـار  يریناپذو معارضه ياز قرآن، به مسأله تحد یاتیو استشهاد به آ
  . دینمایطلبان از جنّ و انس اشاره ممعارضه یز عجز و ناتوانین

ن بخش از گفتار امام راحل و با استفاده از صدر سخن یچرا که با تدبر و تعمق در ا
) يری(هماننـد ناپـذ   يریناپـذ تنها به مسأله معارضهشان نه یگردد که ایشان، روشن میا

هـا و  م ماندن تالشیز عاجز و عقیکنندگان و نقرآن اعتقاد دارند، بلکه به ظهور معارضه
  . نمایندهاي مخالفان قرآن در نفی ماهیت آسمانی و وحیانی قرآن، تصریح و تأکید میدسیسه

ارباب علم و دانـش را مخاطـب    ش، تمامیسخن خوۀ امام در ادام یکه حتباالتر آن
چنان به قرآن، همگان را هم يقرار داده و ضمن اعالم مفتوح بودن باب معارضه و تحد

ز، بـه  یـ ش نیل کـالم خـو  یـ خواننـد و در ذ ید، فرامـ یـ قرآن مج يمعارضه و همانندآور
ـ نظر نمودن از عقام شدن و صرفیصراحت از تسل ـ ی ش در یخـو  يهـا فـرض شید و پ

  د.یگویکنندگان سخن مرضهمعا يروزیصورت پ
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  م یقرآن کر ياعجاز در اتقان و استوار
ر یبـه سـا   یپژوهان اسالمر دانشمندان و قرآنیصدا با ساگام و همهم ینیامام خم

ان، یـ و اتقـان در ب  يبـات و اسـتوار  ی، مغیابعاد و وجوه اعجاز قرآن همانند اعجاز بالغ
شان در یکرد ايزان توجه، اهتمام و رویمن تفاوت که یدارد با ا يت و توجه درخوریعنا

ز اسـت  یگر متفاوت و متمایاد شده با عالمان دیت اعجاز موارد یت و کمیفیخصوص ک
نش و نگـرش خـاص و   ید در بیرا با دگاه حضرت امامین اختالف دیکه ا ياگونه به

  . وجو نمودشان جستیا یشناختکالن قرآن
از  یکـ یعنـوان   قرآن و احتساب آن بـه  یبالغ شان ضمن اعتقاد و اذعان به اعجازیا

ن وجـه را در شـمار   یـ د ایـ ن بـاور اسـت کـه نبا   یـ وجوه مستقله باب اعجاز قرآن، بر ا
از  یکـ یشـان فصـاحت و بالغـت را    یاعجاز قـرآن، قـرار داد بلکـه ا    یعموم يهاجنبه
در  داند که آنـان یصدر اسالم م يهاقرآن و مربوط به عرب یاعجاز اختصاص يهاجنبه

ز باعث اشتهار ین امر نیاند و هممند بودهبهره ییاز تخصص و تبحر باال یعلمۀ ن رشتیا
 یر ابعاد اعجاز کتاب وحـ یقرآن نسبت به سا یـ ادب  یش از حد اعجاز بالغیفراوان و ب

  د: یفرماین مین باره چنیدر هم ینیامام خم. ده استیگرد
د اسـت  یق توحیر و دقایراق و سیف و حقایجامع لطا يف به قدریقرآن شر

ۀ فین صـح ین اعجاز بزرگ ایماند و ایران میکه عقول اهل معرفت در آن ح
ت فصاحت و یان و غایب و لطف بیاست، نه فقط حسن ترک یه آسمانینوران

بات و احکام احکـام و اتقـان   یت دعوت و اخبار از مغیفیت بالغت و کینها
فوق طاقت و خارق عادت  ياعجاز ک مستقالًیکه هر م عائله و امثال آنیتنظ

ن یف معروف به فصاحت شد و ایکه قرآن شرنیتوان گفت ایاست، بلکه م
ـ ا ير معجزات مشهور آفاق شد، براین سایاعجاز در ب ن بـود کـه در صـدر    ی

ن جهت از اعجاز را ادراك کردند؛ ین تخصص بود و فقط ایاول، اعراب را ا
یـۀ  جهـت اعجـازش بـاالتر و پا    که در آن موجـود بـود و   يترو جهات مهم
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  . تر بود اعراب آن زمان ادراك نکردندیادراکش عال
ـ بـات لفظ یها هستند، جـز ترک که هم افق آن ییهاز آنیاآلن ن ه و محسـنات  ی

کـه بـه    ییهـا ه ادراك نکنند و امـا آن یالهۀ فین لطیاز ا يزیه، چیانیه و بیعیبد
ۀ د باخبرنـد، وجهـ  یـ و تجرد یـ ف توحیق معارف آشنا و از لطـا یاسرار و دقا

، همـان  يسـماو  ین وحـ یـ و قبلـه آمالشـان در ا   ین کتاب الهینظرشان در ا
ش، 1384، ینیخم(. ندارند یگر چندان توجهیمعارف آن است و به جهات د

  . )264ـ  265ص 
سو به علل و اسـباب شـهرت   کیشان از یداست، ایپ که از سخنان امام گونههمان

ن اعجاز قرآن اشاره داشته که یو نخست یف اصلیغت در ردفراوان عنصر فصاحت و بال
زبانان معاصر نزول عرب یو ذات یچگونه در صدر اسالم به لحاظ تخصص و تبحر اصل

ر وجوه اعجاز قرآن، از شـهرت، توجـه و تمرکـز    یقرآن نسبت به سا ی، وجه بالغیوح
ز توجه و پرداخت ن امر، باعث شد تا آنان اید و همیبرخوردار گرد يریخاص و کم نظ

قـرآن   ین حال از اعجاز بالغـ یر ابعاد اعجاز قرآن که در عیژه و درخور نسبت به سایو
برخوردار بود، باز ماننـد و   يتریعال یادراکیۀ اعجاز باالتر و پاۀ تر و از درجمهم یبس

  . ندیقرآن، توقف نماة معجز ییابتداۀ در همان پل
که از جهت  یز کسانیچنان در دوران حاضر نمن باورند که هیگر، بر اید يو از سو

افق هستند، جز فهـم  تراز و همفهم و ادراك و تخصص با همان اعراب صدر اسالم هم
قـرآن، بـه    یو ادب یبالغة عنوان معجزقرآن به  یانیو ب یعیو محسنات بد یب لفظیتراک
نداشـته و   یهتـوج  یو اله يدیق و لطائف توحیژه حقایو بهقرآن  ير عناصر اعجازیسا

و  یشیگرایۀ از ادراك آن نخواهند داشت، چرا که آنان بر اساس تخصص و زاو یسهم
  . ن سطح از اعجاز قرآن، توجه و تمرکز دارندیخود به ا ینشیب

و  یقـرآن بـه لحـاظ مبـان     یاند که اعجاز بالغـ دهین عقیبر ا ن اساس، امامیبر هم
د آن را در شـمار  یـ رد و بایـ گیرار نمـ قرآن ق یف اعجاز عمومی، در ردیخیشواهد تار
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ک وجه مسـتقل از  یعنوان ن حال خود به یاعجاز خاص قرآن به حساب آورد، اما در ع
  . ردیگیوجوه اعجاز قرآن که خارق عادت و فوق طاقت است، قرار م

ز یـ و ن يع، ابتکـار یبـد  یدگاهیـ د ینـ یشود که امـام خم یب مشاهده مین ترتیبد
شان یه ایدرباره اعجاز قرآن دارد و نظر ینظران قرآنر صاحبیسامتفاوت با  يکرديرو

باشد؛ یبرخوردار م يترنانهیبتر و واقعملموسۀ ن حال از جنبیتر و در عشیاز شمول ب
ـ  یدرباره اعجاز بالغ ین اسالمیمتفکر يات ارائه شده از سویاز نظر یرا برخیز  یـ ادب

یـۀ  ن برجسته نمـودن نظر یهمچن. ستیدرك نقابل  یزبانان به خوبر عربیغ يقرآن برا
سو قرآن کیتواند به همراه داشته باشد چرا که از یرا م ياژهیو يامدهای، پیاعجاز علم

ن جنبـه تنهـا   یـ گـر ا ید يکند و از سویم یمعرف ير ثابت و عصریر، غیمتغ يادهیرا پد
  ).36ش، ص1388، یدگلیب ياریرد (دیگیات را دربر میاز آ یاعجاز بخش

ـ به م یقرآن سخن یاز اعجاز علم ینیامام خمیۀ ن در نظریبرابنا امـده اسـت   یان نی
 يکـرده و بـرا   یاثبات آن، راه افراط و اغراق را ط ياز دانشمندان برا یکه برخ گونهآن

سـت کـه   ین سـخن بـدان معنـا ن   یالبته ا. قرآن پرداختند یر علمیاثبات آن به روش تفس
ـ نداشته و  يقرآن، نظر یر علمیبه روش تفس حضرت امام ا بـا آن مخالفـت داشـته    ی

ر یقـرآن اسـت نـه روش تفسـ     یجا اعجاز علمـ نیباشند، بلکه موضوع مورد بحث در ا
اعجـاز   یبه جنبـه علمـ   د علت عدم پرداخت حضرت امامی، شاين رویاز همی. علم

آن و نزول قر یشناسشان که ناظر به اصل هدفیانات این قسمت از بیقرآن را بتوان در ا
  باشد، جستجو نمود: یآن م يهارسالت

، نه کتاب طـب اسـت، نـه کتـاب     يسازاست کتاب آدم یک کتابیقرآن هم 
. ر علوم استیکنم ـ سایفلسفه است، نه کتاب فقه است، نه کتاب ـ عرض م

که در قرآن  یند، آنیبیمطالعه کند درست م یهر چه در قرآن هست اگر کس
ت یالوهۀ طرح شده به جنب يزیشه هر چیهم .تش هستیالوهۀ هست آن جنب

 ياسـالم بـرا  . تشیالـوه ۀ ز در آن است اما به جنبـ یطرح شده است، همه چ
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انـد و  خدا آمـده  يخدا هستند و براۀ اء خدمیخدمت به خدا آمده است، انب
 يجـا بـه خـدا   نیـ هـا ا انسانۀ جا و همنیموجودات اۀ توجه دادن هم يبرا

  ).237ـ  238، ص8ش، ج1385، ینی(خم یتبارك و تعال

   امبر اکرمیبودن پ یاعجاز در ام
 امبر اکرمیبودن پ یگر از وجوه اعجاز قرآن را در مسأله امید یکی ینیامام خم

ر یان سایکه در م یداند، وجهیقرآن مة عنوان شخص آورندشان به یخاص ا یو زندگان
ـ از د. قرار گرفتـه اسـت   یپژوهان اسالمتر مورد توجه قرآنوجوه اعجاز قرآن کم دگاه ی

ز اشـتمال قـرآن بـر    یشان و نیو درس ناخوانده بودن ا امبریبودن پ یان امیم امام
وجود دارد  یم و تنگاتنگیمستقۀ ، رابطيدیز توحیو ن یتیـ ترب  یف معرفتیق و لطایحقا

غمبـر  یمحکـم بـر نبـوت پ    یلـ یقـرآن و دل  يبـرا  یکه باعث ظهور و اثبات اعجاز بزرگ
  د: یفرمایباره منیشان در ایلذا ا. تواند باشدیم اکرم

کـه   یرسول اکرم در عالم پخش شد ـ کسـان    بعثت برکت به که یآن معارف
تـوانیم ادراك  یکه ماها م يااست و تا آن اندازه یاند که این معارف چمطلع

اسـت فـوق    ي] بشریت خارج است؛ اعجازبینم که از حد [دركیبکنیم ـ م 
که در جاهلیت متولد شده است، در جاهلیـت   یبشریت از یک انسانادراك 

پـرورش یافتـه    یبوده است که در یک محیطـ  یبزرگ شده است و یک آدم
جـا اصـالً   محـیط آن . از این مسائل اصالً نبوده در آن وقـت  یاست که اسم

 یراجع به مسائل دنیا و به مسائل عرفان و فلسفه و سایر مسائل اصالً آشـنای 
کـرده   يجا بوده، یک سـفر مختصـر  ند و در تمام عمرش، حضرت آننداشت

ـ  . ، سفر کرده و برگشتهي، یک چند روزیاست که چند وقت  یآن وقـت، وقت
پیش آورده اسـت کـه از    یبیند که یک مطالبیکه بعثت حاصل شد، انسان م

 اهل نظر، دلیل بر نبوت ياست که برا ياین اعجاز. حد بشریت خارج است
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نـه  . توانسـت ایـن کـار را بکنـد    ی، و اال ایشان به خـودش نمـ  پیغمبر است
این یک امر اعجاز است؛ . دانست..ینوشتن را هم نم یداشت، حت یتحصیالت

ـ یتوانـد باشـد (خم  یغیر از اعجاز چیز دیگر نم ، صـص  20ش، ج1385، ین
  . )239ـ  240

معارف  از يکه خبر ییط و فضایغمبر آن هم در محیت پیبر اساس عبارات فوق، ام
نبوده و عالوه بر آن، خود شـخص   يدیق توحیز حقایو ن يسازو مباحث انسان یتیترب

بعثـت، عرفـان و   یۀ کرده و در سا یط زندگیط و شرایهم در همان مح رسول اکرم
د ینمای، عرضه مین مبانیترفیاس و لطین مقیتریب نفس را در عالیه و تهذیاصول تزک

د از یـ شـود را با یبرخـوردار مـ   یت کامل و جامعیوفقز از میش نین دعوت خویو در ا
  ت آن قلمداد نمود.یانیو وح ین کتاب آسمانیجمله مظاهر و وجوه اعجاز ا

ا آمد و نشو و نمـا نمـود کـه    یبه دن یطیمحدر  اسالم یکه رسول گرامباالتر آن
ان از هفـده  ، تعداد آنیار محدود بودند و بنا بر نقلیط بسیدر آن مح سواد باتعداد افراد 

خ کـامالً مشـخص شـده اسـت     یز در تـار یـ ک نیـ کرد و نام و نشان هر ینفر تجاوز نم
  ).139، ص1ق، ج1415، ي(عسکر

ن موضوع یا رسول خدا یدر زندگ یا معلمانین در صورت وجود معلم یبنا برا
اند ز نتوانستهیامبر نیکه دشمنان پچنان. ماندینم یخ مخفیقابل کتمان نبود و از چشم تار

م و یثابت کرده و قرآن را حاصـل تعلـ   رسول خدا يرا برا یا معلمانیوجود معلم 
ز یم نی، قرآن کریخیعالوه بر شواهد تار. کنند یآن حضرت معرف یدر زندگ يتعلم بشر

ناآشنا به خواندن و نوشتن دانسته و عرضه قرآن  یرا شخص به صراحت رسول خدا
  . کندیم ماز اعجاز اعال يااو را جنبه ياز سو

اد کـرده و عـالوه بـر آن، جامعـۀ آن     ی یام يعنوان فردرا به  امبر اسالمیقرآن پ
 یجِدونَـه  الَّـذي  األُمی النَّبِی الرَّسولَ یتَّبِعونَ الَّذینَداند: یم یام ياز جامعهیحضرت را ن

(اعـراف:   ،الْمنْکَـرِ  عـنِ  ینْهـاهم  و بِالْمعرُوف رُهمیأْم اإلِنْجِیلِ و التَّوراةِ فی عنْدهم مکْتُوباً
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 یعلِّمهـم  و یـزَکِّیهِم  و آیاتـه  علَـیهِم  یتْلُوا منْهم رسوالً األُمیینَ فی بعثَ الَّذي هو) و 157
تَابالْک ۀَ وکْمالْح نْ کَانُوا إِنْ ولُ می قَببِینٍ لٍضَالَ لَفم،  :2(جمعه( .  

از خواندن و نوشـتن   رسول خدا یاطالعیز قرآن در خصوص بیعالوه بر آن ن
 الَرتَـاب  إِذاً بِیمینـک  تَخُطُّـه  الَ و کتَـابٍ  مـنْ  قَبله منْ تَتْلُوا کُنْت ما ود: یفرماین میچن

 یل معجزه بودن قرآن در پرتو امیق، دلات فویلذا بر اساس آ. )48(عنکبوت:  الْمبطلُونَ
درس ناخوانده  یتوان باور کرد که شخصیآن است که چگونه م غمبر اکرمیبودن پ

اورد که فصـاحت عـرب را دچـار    یب یش خود کتابیده، بتواند از پیو مکتب و استاد ند
جهـت آن   يریـ ت دعوت بـه آوردن نظ یبشرۀ سازد و سپس از آنان و بلکه هم یشگفت
ست که ین مطلب نیل بر این دلیا ایر بگذارد! و آین مسیدر ا ینتواند قدم یاما کسکند، 

نـازل   پروردگار عالم به رسـول خـدا  یۀ است که از ناح یآسمان یقرآن حاصل وح
  . )85ش، ص1383شده است؟ (معارف، 

ان یـ در م غمبـر خـاتم  یپ یگر، زندگانید یانیدر ب ینین راستا، امام خمیدر هم
 یفه الهـ ین صـح یاز اعجاز ا يات شده را نمونهیاز کماالت و معارف ترب يعار یطیمح

  د: یفرماین میقلمداد نموده، چن
ت یب و نظـم آن مـا را هـدا   یطور که اتفاق خلقت کائنات و حسن ترتنیهم

ف و یق و لطایط به دقایمنظم اوست که علمش مح يک موجودیکند که یم
کـه  ت کامـل آن یحسن نظام و تربعت و یک شریل است، اتقان احکام یجال

 يو فـرد  ی، اجتماعيو اخرو يوی، دنيو معنو ياجات مادیمتکفل تمام احت
ط مطلـع  یک علم محـ یکه مشَرّع و منظّم آن کند به آنیت میاست، ما را هدا

م کـه از  یدانـ یبشر است؛ و چون به بداهت عقل مـ ۀ اجات عائلیاحتبر تمام 
و  انـد نوشـته ن ملـل  یت او را همـه مـورخ  ایخ حیکه تار ،ک نفر بشریعقل 
از کمـاالت و معـارف    يط عـار یل نکـرده و در محـ  یبوده که تحص یشخص

ب کامـل و نظـام تـام و تمـام صـادر نتوانـد شـد،        یـ ن ترتیـ ت شـده، ا یترب
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ع یعت تشـر ین شـر یـ عه ایب و ماوراء الطبیق غیم که از طریفهمیم بالضروره
ش، 1380، ینـ یده (خمیار رسـ و الهـام بـه آن بزرگـو    یق وحـ یشده و به طر

  . )201ـ  202 ص
قبل از بعثت به  بر اساس مطالب فوق، نکته قابل توجه آن است که رسول خدا

گـر  یو به عبـارت د  يسخن گفتن وة کرده و نحو ین مردم زندگیمدت چهل سال در ب
کـه   یامـا کالمـ  . مردم مشخص و آشـنا بـود   ياسلوب کالم و عبارات آن حضرت، برا

عنوان معجزه به مردم عرضـه نمـود، از هـر جهـت بـا      پس از بعثت به  ارسول خد
شناسـان و  نبود کـه بـر سـخن    يزین اختالف چیسخنان و عبارات او تفاوت داشت و ا

  . بماند یآگاهان آن روزگار مخف
ز جهت اثبات اعجاز آن استفاده و به رسـول  ین مطلب نیم از همیرو، قرآن کرنیاز ا

 ما إِال أَتَّبِع إِنْ نَفْسی تلْقَاء منْ أُبدلَه أَنْ لی یکُونُ ما قُلْدهـد: ین آموزش میچن خدا
وحیی إِنِّی إِلَی إِنْ أَخَاف تیصی عبر ذَابمٍ عویمٍ یظقُلْ ع * لَو ا اهللاُ شَاءم تُهتَلَو کُملَیع و 

  ).15ـ  16ونس: ی( تَعقلُونَ أَفَالَ قَبله منْ عمراً فیکُم لَبِثْت فَقَد بِه أَدراکُم الَ

  يریجه گینت 

  ر نمود: یل، تقریتوان به شرح ذیمقاله حاضر را م يج و دستاوردهاین نتایترمهم
ـ پۀ با نبوت خاصـ  یم و تنگاتنگیم که ارتباط مستقیمسأله اعجاز قرآن کر ـ   1 امبر ی
 یقـات یـ تحق   یعلمـ  يکردهـا ين رویتـر ين و جـد یتـر هند از کیدارد را با اکرم
شـمار آورد  بـه   یعلوم اسالم یخیات تاریدر طول ح یشمندان اسالمیاند یشناختقرآن
آنان انعکاس  یو بعضاً کالم يریـ تفس یطور مستقل و مبسوط در آراء و آثار قرآن که به

  . افته استی
صدا بـر اصـل موضـوع اعجـاز     کیق و پژوهان مسلمان به اتفاهرچند که قرآن ـ   2

گر یکـد ین مرزهـا و ابعـاد اعجـاز قـرآن بـا      یـی ن و تبییاند، اما بر سر تعداده يقرآن، رأ
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محدود و معدود  یشمندان به وجوهیاز اند یکه برخ يااند، به گونهاختالف نظر داشته
اعجـاز   یفرعـ  ز عمدتاً به وجـوه یگر نید يااز اعجاز قرآن اکتفاء و اشاره نموده و دسته

اعجاز قرآن  يو محور یو تمرکز درخور، در ابعاد اصل یپرداخته و از بررس یات وحیآ
  . بازماندند

 ین اسـالم یمتفکـر  یشناختو قرآن يریگوناگون تفس يهاشیر گراینقش و تأث ـ   3
 ياگونـه  بهد از نظر دور داشت، یم را نبایر ابعاد متنوع اعجاز قرآن کرین و تصوییدر تع

ش در یخاص خو يکردهايها و روشیبه لحاظ نوع گرا یارباب سخن و ادب عرب که
م وجـوه  یدان شناخت و ترسـ یرا در م ین سهم علمیترشیقرآن، ب یـ بالغ  یر ادبیتفس

قـرآن از   یانیـ و ب یکه اعجاز بالغ ییاند تا جابه خود اختصاص داده یاعجاز کتاب اله
ة ن تـراز در حـوز  یزان شهرت و باالترین میترشیتاکنون از ب یقرآن يهاپژوهش يابتدا

  . آن برخوردار بوده است يهار جنبهیقرآن نسبت به سا یاعجاز شناخت
و  يگـر تی، هـدا يریناپـذ ان، اختالفی، استقامت بی، اشارات علمیبیاخبار غ ـ   4
عنوان ن به یقیپژوهان فرقرآن يهستند که از سو یگر وجوه مهمیقرآن از د يگذارقانون

ـ امـا وجـوه   . ن شـده اسـت  یـی م تعیابعاد و وجوه اعجاز قرآن کر اد شـده، همـواره در   ی
ن بوده و به آن حجـم و  یقات محققیه تحقیو ثانو يبعد يهاتیدرجات، مراتب و اولو

ها پرداخته نشده مورد تمرکز و اهتمام قرار گرفته، بدان یـ بالغ  یکه وجه ادب ياگستره
ـ اعجاز قرآن همانند ام يدیگر از ابعاد و قلمرو کلید یها برخنیعالوه بر ا. است ت و ی

 يریناپـذ ز معارضهیعنوان شخص آورنده قرآن و ن به امبر اعظمیپ یشناستیشخص
  . ن متن مقدس، مورد توجه واقع نشده استیا یر اعجازشناسیقرآن در مس

ابعاد  ریبه نسبت سا ینیحضرت امام خم يریـ تفس یاگرچه آراء و آثار قرآن ـ   5
به  یتر مورد توجه و پرداخت محققان قرار گرفته است، ولشان، کمیا یو علم یتیشخص

ـ  يهـا دگاهیها و دشهیشد که اوج و عمق اند یتوان مدعیجرأت م  يریـ تفسـ    یقرآن
ـ از مسـائل و موضـوعات خط   ياریشان در بسیا ت، ی، از چنـان خاصـ  یشـناخت ر قـرآن ی
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ک از یچ یفات هیرخوردار است که در نظرات و تألب يزیت، ابتکار و تمایظرافت، جامع
 ییایـ چنان که مسأله اعجاز قرآن، شـاهد گو هم. خوردین به چشم نمیقیپژوهان فرقرآن
  . ن مدعاستیبر ا

ـ نـزول قـرآن و ن   یشناسبا اعتقاد و اتکاء به اصل هدف ینیامام خم ـ   6 ز درك ی
هـا قلمـداد نمـوده و بـر     انسـان  تیـ ت و تربیرسالت آن، قرآن را کتاب هداۀ همه جانب

 يو معنـو  يت مـاد یت و تربیهدا يهمه جانبه اعجاز قرآن در راستاۀ ضرورت مالحظ
  . ده استید ورزیبشر تأک

بـه طرفـداران    یحیم و تلـو یرمسـتق یضـمن انتقـاد غ   ، حضرت امامين رویاز هم
 آن در حـوزه فصـاحت و   یقـرآن و اذعـان بـه اعجـاز اسـتقالل      یسرسخت اعجاز بالغ

بودن اعجـاز   یداده و اختصاص يقرآن رأ یانیو ب یاعجاز بالغ یعمومۀ بالغت، بر جنب
سو و مرتبط اند؛ چرا که فصاحت و بالغت قرآن را همنموده یقرآن را نف یـ بالغ  یادب

اعراب صدر اسالم در حوزه بالغت، نظـم و نثـر قلمـداد     العادهفوقبا تخصص و تبحر 
ده یـ ر ابعـاد اعجـاز قـرآن، منجـر گرد    ینسبت به سا يافرع و وینموده که به شهرت سر

  . است
در خصوص مسأله اعجاز قرآن  ینیامام خم یشناختدگاه قرآنیکه در د آنچه ـ   7

جامع، کـالن و   يهاکردها و پرداختيبرخوردار است، رو ياژهیت ویت و اولویاز اهم
ر نموده ین و تقرییقرآن تب اعجاز يهان مرزها و جنبهییشان در تعیاست که ا ياگسترده

ة اعجاز قرآن در نگـر ۀ ز شدن مسألیز متفاوت و متمایو ن ین امر، باعث برجستگیو هم
  . ده استیگرد ینظران اسالمگر صاحبیامام از د
ـ  ینـ یدگاه امـام خم ی، وجوه و ابعاد اعجاز قرآن در دين رویاز هم تـوان در  یرا م

، اعجـاز در  یو عرفـان  يت معنـو یـ در جامع ، اعجـاز یهمچون: اعجاز معرفت ییهامؤلفه
ـ  یم و همچنیقرآن کر ي، اعجاز در اتقان و استواریطلبو مبارزه يتحد ین اعجـاز در ام 

  . وجو نمود، جستامبر اکرمیبودن پ
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 دارنـد،  قبـول  را میکـر  قرآن اعجاز وجوه ریسا که حال نیع در ینیخم امام ـ   8
ـ  آن »یعرفـان  بلنـد  یعـان م« را قرآن اعجاز چهره نیتریاصل کنیل  معتقدنـد  و داننـد یم

 از قـرآن  یعرفان اعجاز. است آن عرفان در قرآن، اعجازة چهر نیسرآمدتر و نیتربزرگ
 و یعرفـان  مسائل در قرآن اعجاز شانیا نظر از. است قرآن ییمحتوا و یعلم اعجاز نوع

ـ  سلوك راه نیبهتر ارائه و نفس بیتهذ در و است يمعنو ـ  رابطـه  نیـی تب و اهللا یال  نیب
ـ  و یروحـ  امـراض  و دردها يشفا قرآن است، مخلوق و خالق ـ ا از و اسـت  یروان  نی
 بـه  هـم  بحـث  نیا جینتا واقع در. ردیگ قرار تأمل و توجه مورد قرآن اعجاز دیبا جهت

 در را يدیـ جد يهـا افـق  تواندیم هم و پردازدیم امامة چهر از يدیجد ابعاد شناخت
  .دیبگشا ندهیآ پژوهانقرآن و فسرانم يبرا قرآن، اعجاز مبحث
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، قـم، انتشـارات   در اعجـاز قرآن ی)، پژوهشش1385، (ی، محمدعلیاصفهان ییرضا .13
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   یت قرآن و نسبت آن با حکمرانیح و مقابله با مهجوریفهم صح
   ینیل به توسعه از منظر امام خمیمطلوب و ن

  46ياحسان عسگر
  47برنا یمحمد طهماسب

ح یان فهـم صـح  یـ و مداقۀ رابطـۀ م  يپژوهش حاضر به دنبال واکاو چکیده:
ـ  یت آن و داشـتن نـوع  یـ م و مقابله با مهجوریقرآن کر يهاآموزه  یحکمران

ـ    یفینوع پژوهش، توص. بوده است ینیمطلوب از منظر حضرت امام خم
ـ یآثـار امـام خم   يل محتوایه بر تحلیو روش آن با تک یلیتحل صـورت   ین

پـژوهش و   یبنۀ تجریشینسبتاً جامع و کامل بر پ يبعد از مرور. گرفته است
ـ آن و  يهـا از قـرآن و آمـوزه   یگردانـ يذکر انواع و اقسام علـل رو  ا فهـم  ی

ـ  يامدهایآن و به دنبال آن پ يهاح آموزهیناصح ـ ، در نهايان مسـأله یچن ت ی
 یرابطۀ علّ یانات و سخنان حضرت امام، نوعید که بر اساس بیمشخص گرد

                                                   
ـ یکده امام خمانقالب)، پژوهش یاسی(مطالعات س یاسیس یشناسجامعه يدکترا يدانشجو. 1  (س) و انقـالب  ین

 askariehsan1372@gmail.com .یاسالم

   .ی(س) و انقالب اسالمینیکده امام خم، پژوهشیخ انقالب اسالمیتار يدکترا يدانشجو. 47
Mtahmasebi39924@gmail.com  
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  گفته شده وجود دارد. يرهایان متغیم یم و خطیمستق
ـ  يهـا در آموزه یفهمن معنا که کجیدب  ح آن و بـه  یا فهـم ناصـح  یـ و  یقرآن

 یتوانـد نـوع  یآن، م يهاآموزه یمهجور ماندن و به فراموش سپردگ یعبارت
را به دنبال داشته باشد و در مقابل، فهـم   یماندگومرج و عقببحران و هرج

ـ  يهـا ق آموزهیح و دقیصح آن،  یت و فراموشـ یـ و مقابلـه بـا مهجور   یقرآن
  د.ین نمایسته را تضمیمطلوب و شا یحکمران یتواند نوعیم

  مطلوب  یت، حکمرانیقرآن، مهجور ،ینی: امام خميدیکلمات کل

  ان مسألهیمقدمه و ب

و  ییاست که از نظر ارزش محتوا ین کتاب آسمانین و واالتریترم برجستهیقرآن کر
ت یکه از جامع يانشدهفیتحر ر است؛ کتاب جاودانه وینظیب یت اجتماعیر در هدایتأث

ـ  يبرخوردار است و برا یموضوع دهـد، نقـش   یهر کس که آن را سرمشق خود قرار م
  کند.یفا میا يل به سعادت اخرویو ن يویدن یر درست زندگین مسییدر تع يمؤثر

، یو اجتمـاع  ياز احکـام فـرد   يااست که با مجموعه یگانه کتاب جامع الهیقرآن 
. مندانه بـوده و هسـت  سعادت یت انسان به زندگیدار هداعهده. ..و يو اقتصاد یاسیس

که از منشأ عزت و حکمت نـازل   یاله ین ناگسستنیتمسک به قرآن به عنوان حبل المت
ت را بـه  یع انسانیرف يهاقلّه يده است، راه رشد و کمال به سویت رسیو به دست بشر

ـ  یگر ارتباط با اا. دهدیگشته و راه گم کرده نشان م گم يهاانسان ؛ ین الهـ ین حبـل مت
  )1396نژاد، ي(طاهر. انسان مسدود خواهد شد يقطع شود، راه سعادت به رو

ن ی، کتاب خـدا و آخـر  امبر اکرمیم را معجزة پیچنانچه همۀ مسلمانان، قرآن کر
داننـد کـه   یو محور اتحاد مسلمانان م یام خداوند و سرچشمۀ جوشان معارف اسالمیپ

م الزم اسـت؛ تـا قـرآن    ین کتـاب عظـ  یق ایکران آن، شناخت دقیب يایدر ورود به يبرا
شود و هر قدر که قرآن بهتر شـناخته  ید به آن ارج داده نمیگونه که باشناخته نشود، آن
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  )1393، ي(افتخار. ردیگیتر معارف آن مورد توجه و عمل قرار مشیشود، ب
ا و یـ قرآن، ضامن سعادت دن يهاد، عمل به آموزهیطور که اشاره گردن همانیبنا برا

 ییآن باعـث رشـد و شـکوفا    يهـا ز عمل به آمـوزه یآخرت است؛ چنانچه در گذشته ن
م در صـحنۀ جامعـه   یقـرآن کـر   يهـا خ، آمـوزه یدر طول تار یمسلمانان شده است، ول

انـد و  آن غافل شده یو اجتماع یاسیس يهارفته مسلمانان از آموزهرنگ شده و رفتهکم
 ینـ یچنانچـه مصـلحان د  . قرآن مهجور شده است يها، آموزهیجوامع اسالم امروزه در

  اند.د کردهیآن تأک یو اجتماع یاسیهمواره بر لزوم بازگشت به قرآن و عمل به ابعاد س
 يایـ م، همـواره بـه اح  یبا نگاه جامع به قـرآن کـر   ینیز امام خمیدر عصر حاضر ن

ن عوامـل، مسـلمانان را   یبا پرداختن به ا قرآن پرداختند و یو اجتماع یاسیس يهاآموزه
  . قرآن آگاه فرمودند یو اجتماع یاسیامدها و آثار مهجورشدن ابعاد سینسبت به پ

 یقرآن يهاشهیها، اندیز بارها و بارها در مکتوبات و سخنرانیچنانچه حضرت امام ن
ش کـه  یوانات خیشان در بیا. ن نموده استییخود را در مورد منزلت و عظمت قرآن تب

ر بـودن،  یـ ت و فراگیمختلف آمده است، به جامع يهادر مناسبت يمتماد يهاسال یط
  اند.ت آن اشاره نمودهیها و البته مهجورعظمت، عامل سعادت انسان

کـه قـرآن همـه    رغم آنیمعتقد است عل ینید اشاره نمود که امام خمین بایچنهم
انـد؛ بـه   مسلمانان عمالً آن را مهجور کردهمسلمانان به ارمغان آورده، خود  يز را برایچ
. )320: 12فه امـام، ج  ی: صحر.كاند (د از آن بکنند، نکردهیکه با يان معنا که استفادهیا
یفه : صـح ر.كدانـد ( یاسالم را مهجور م یو اجتماع یاسیکه احکام سنیشان ضمن ایا

ت یبه وضـع  یم نگاهیناز امت خود و با  امبری)، با اشاره به شکوة پ39: 16امام، ج 
 يهـا جهان اسالم، علت عمدة مشکالت مسلمانان را در عمل نکردن بـه آمـوزه   یکنون

  )33ـ  34: 16فه امام، ج ی: صحر.ك(. شماردیقرآن برم یو اجتماع یاسیس
مسـلمانان، آن اسـت کـه     يهـا ر قـرآن در دل یعلت عدم تـأث  ،ینیاز نظر امام خم

ست و استفادة مسـلمانان از آن، در حـد لقلقـۀ    یآگاه نآن  یق عقلیآنان از حقا يهاقلب
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  د: یگویرو منیاز ا. قرار ندارد یقیزبان است و در مرتبۀ ذکر حق
و دل مـا بـه آن نگرویـده و     مـا نرسـیده   قلـب  بـه  حقیقت و حقّیـت قـرآن  

: 1386ث جنود عقـل و جهـل،   ی(شرح حد. ، بسیار کم اثر استیعقل ادراك
  )90ـ  91

ـ بـر انـواع مهجور   یکل يگردد به مروریم یس، در مقالۀ حاضر سعن اسایبر ا ت، ی
ات قـرآن و سـخنان امـام    یـ ه بر آیگوناگون و علل و عوامل مؤثر بر آن با تک يهاجلوه

ت آن را یح قرآن که موجبات مهجوریکه در فهم صح ین موانع مهمیو همچن ینیخم
و  یفهمـ ت و کـج ین مهجوریا يامدهایت پیفراهم نموده است، پرداخته گردد تا در نها

ن هـدف  یـ رنـد تـا ا  یمطمح نظر قرار گ ین مسائلیمقابله با چن يمناسب برا يکارهاراه
 یتوانـد نـوع  یت قـرآن، چگونـه مـ   یـ ح و مقابلـه بـا مهجور  یمحقق گردد که فهم صح

ا یـ ک جامعـه را مه یـ موجبات سعادت  ید و به عبارتین نمایمطلوب را تضم یرانحکم
  د.ینما

  ضرورت پژوهشت و یاهم

م یکه در عصر حاضر، شاهد انواع مسائل و مشکالت در جامعه هسـت نیبا توجه به ا
ن با توجه یچنگردد و همیشان افزوده میروز بر گستردگن مسائل روزبهیک از ایو هر 

ـ بن ،ینـ ین سخنان امام خمیچنو هم یه بر کتاب آسمانین که با تکیبه ا ر یـ گـذار کب انی
تـوان در  ین مشکالت را مـ یاز ا ياریشۀ بسیکه رتوان اذعان نمود یم، یانقالب اسالم

ن پـژوهش،  یـ وجو نمـود، حـال در ا  جست یقرآن يهاو فراموش کردن آموزه یفهمکج
ح یابد که مشخص گردد چگونه عـدم درك صـح  یین هدف ضرورت میبه ا یابیدست
ـ اند فراهم نماتویک جامعه را میو ضعف  یماندگموجبات عقب یقرآن يهاآموزه د و ی

وجـود دارد و   ین مسائلیدر مواجهه با چن ییکارهان مسائل، اساساً چه راهیبا توجه به ا
  ن نمود.یرا تضم ين مسائل، سعادت بشریتوان با غلبه بر ایچگونه م
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  سؤاالت پژوهش  

  یسؤال اصل
ک یبا  يات آن، چه نسبت و رابطهیو مقابله با مهجور یقرآن يهاح آموزهیدرك صح

  سته دارد؟یمطلوب و شا یرانحکم يالگو

  یسؤاالت فرع
  اند؟م کدامیت در قرآن کریها و انواع مهجورجلوه

  اند؟کدام ینیدگاه امام خمیاز د یقرآن يهاح آموزهیموانع فهم و درك صح
  اند؟کدام ینیدگاه امام خمیت قرآن از دیعلل و عوامل مهجور

  اند؟کدام ینیامام خمدگاه یت قرآن از دیمهجور يامدهایپ
  اند؟کدام ینیدگاه امام خمیت قرآن از دیمقابله با مهجور يکارهاراه

 اند؟کدام ینیدگاه امام خمیمطلوب از د یرانحکم یاساس يهاها و شاخصمؤلفه

  قیروش تحق

آثـار   يل محتـوا یبر تحل یو روش آن متک یلیـ تحل یفیپژوهش حاضر از نوع توص
و بـر   ياخانـه آن، به صـورت کتـاب   يهاداده ياشد که ابزار گردآوربیم ینیامام خم
خـاص   يهـا از روش یکـ یل محتوا یتحل. باشدیاز منابع مختلف م يبردارشیاساس ف

ۀ اسناد را ثبت و یتوان متون، مدارك و کلیق آن میباشد که از طریم يمشاهدات اسناد
دهـد از  یگران اجـازه مـ  به پژوهش ن روشیچنانچه ا. و مطالعه قرار داد یابیمورد ارز

 یبررسـ  یها، نوعآن يها و محتواه بر دادهیق مطالعۀ انواع سندها و مدارك و با تکیطر
  ژرف صورت بدهد.
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  پژوهش  يرهایمتغ

  مطلوب یران: حکممتغیر وابسته
ـ  يهـا ح آمـوزه ی: فهم صـح متغیرهاي مستقل ـ ، مقابلـه بـا مهجور  یقرآن ت قـرآن و  ی

   آن يهاآموزه

  پژوهش ینۀ تجربیشیپ

ـ ا يکـه در راسـتا   یهـا و مطالعـات  ست به پژوهشیباین قسمت میدر ا ن موضـوع  ی
ن موضـوع دارنـد، پرداختـه    یبا ا يایکیقرابت و نزد یا به نوعیصورت گرفته است و 

ه بـر  یرا با تک يان رابطهیکه صرفاً چن ید گفت که پژوهشین امر بایتحقق ا يبرا. گردد
صورت داده باشـد، وجـود نـدارد و در واقـع      ینیدگاه امام خمیو د یقرآن يهاآموزه
ـ  يهـا ا صرفاً در باب فهم آموزهیکه قبالً صورت گرفته است  ییکارها و علـل و   یقرآن

وة یانـد شـ  نمـوده  یا صـرفاً سـع  یـ ت قرآن صـورت گرفتـه اسـت و    یمهجور يامدهایپ
ـ آ يالا توسعۀ مطلوب را از البهیمطلوب و  یرانحکم ـ  يهـا ات و آمـوزه ی ا یـ و  یقرآن

  . استخراج کرده باشند ینیدگاه امام خمید
انـد و  هـا صـورت گرفتـه   نـه ین زمیکه در ا یقاتیر تحقین پژوهش برخالف سایدر ا

از  یبید با ترکیخواهد گرد یاند، سعبودن موضوع را نشان داده يدال بر تک بعد یهمگ
ست، عالوه بر علل و عوامـل  گفته شده صورت گرفته ا يهانهیکه در زم یقاتیتمام تحق

ـ ز با حکمیمقابله با آن، نسبت آن ن يهات قرآن و راهیمهجور ل بـه  یـ مطلـوب و ن  یران
ـ  ینیل عناویدر ذ. ردیقرار بگ یابیو ارز یمورد بررس ینیتوسعه از منظر امام خم  یکل

 ها) ونامهانی(مقاالت و پا یکه صورت گرفته است در دو بخش فارس ین مطالعاتیاز چن
  ن آمده است:یالت
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 پژوهش در قالب مقاالت ینه تجربیشی): پ1جدول شماره (            

 ه / مجلهینشر سال گردآورنده عنوان فیرد

1 

 يهـا ت آمـوزه یمهجور يامدهایپ
دگاه امام یاز د یو اجتماع یاسیس

 ینیو مصلحان د ینیخم

زاده یمتق یسیع
ـ /   یونس اشـرف ی
 نیام

1390 
 نامـه معرفـت در  فصل

 یدانشگاه اسالم

2 

ـ مهجور يهـا نـه یعوامل و زم ت ی
 یو اجتمـاع  یاسیقرآن در بعد س

 ینیشۀ امام خمیدر اند

 يعبــــــدالهاد
ونس یزاده / یفقه

 نیام یاشرف

 نینامه متپژوهش 1389

3 
ــیقــرآن در اند ــۀ قرآن ــام  یش ام

 (س) ینیخم

د عطـــااهللا یســـ
 يافتخار

 نینامه متپژوهش 1393

4 
بازگشت  يهات قرآن و راهیمهجور

 ینیبه آن از منظر امام خم
 ینیپرتال امام خم 1396 نژاديطاهر يکبر

5 
دگاه امــام یــقــرآن و جامعــه از د

 ینیخم
فر /  یمحمد جنت

 ب زبردستیشع
 ینیپرتال امام خم 1396

6 
ت قرآن و راه رفـع آن در  یمهجور

 ینیانات امام خمیب
 1398 یبه ربانیط

ش ین همـــایدومـــ
ـ نیب در  قـرآن  یالملل

ــام   ــل ام ــر و عم منظ
 ینیخم

 ینیفهم قرآن از نگاه امام خم 7
 یمیابوالقاسم مق

 یحاج
 مجله حضور 1386

 ینیپرتال امام خم 1397 يحاضر يمهد ینیقرآن از منظر امام خم 8

 قرآن يهاپژوهش 1378 صدر ید موسیس يد مطهریدگاه شهیفهم قرآن از د 9

 ناتیب 1380 يغفار يمهد ت قرآنیمهجور 10

 یم وحینس 1385 یاکبر مؤمنیعل ت قرآنیابعاد مهجور 11

 یم وحینس 1385 یاکبر مؤمنیعل ت قرآنیعوامل مهجور 12
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 یطوب 1386 فریزهرا موالئ ت قرآنیعلل مهجور 13

 هات قرآن، اسباب و نشانهیمهجور 14
ــ ــک یسـ د مالـ
 يموسو

 پاسدار اسالم 1383

 نیفه مبیصح 1378 يعاشور یادعلن و بازگشت به قرآن ینیامام خم 15

 يمحمد یعل ت قرآنیمهجور 16
ـ  ـ     

 ـ 
 فرهنگ جمعه

17 
زدودن  يهات قرآن و راهیمهجور

 آن

ــد  محمـــــــ
 زادهلیاسماع

1385  

18 
ر ائمـه در  یت قرآن و تدابیمهجور

 مقابله با آن

د محمدرضـا  یس
 نیالدعالء

ـ  ـ     
 ـ 

 ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  

19 

وســعۀ ت يهــایژگــیاســتخراج و
ـ یدگاه امام خمیمطلوب از د  ین

 شانیف عدالت نزد ایتعر يبر مبنا

و  یعیحسن شـف 
 يبهرام زاهد

1393 
ــ فصـل   ینامـه تخصص

 یاسیعلوم س

20 
ـ  يهامؤلفه شـۀ  یدر اند یحکمران

 ینیامام خم

ــ ــا یعلــ رضــ
زاده و خــانیعلــ

 يرضا نجار

1397 
ت و یرینامـه مـد  فصل

 یدفاع يهاپژوهش

21 
خوب  یکمرانحهاي مؤلفه یبررس

  ینیاز منظر امام خم

ــدرح م یمحمـــ
ن یو نازن یوضیع

 مرزبان

1395 
نامــه مطالعــات فصــل

 جهان اسالم یاسیس

 

  یدانشگاه يهانامهانیپژوهش در قالب پا ینه تجربیشی): پ2جدول شماره (
 مقطع دانشگاه سال گردآورنده عنوان فیرد

١ 
 عوامل علل، قرآن، تیمهجور

 امدهایپ و

ــالم ــغ  نیحس
 مالك

١٣٧٩ 
ــعلم حــوزه  هی

 خراسان
 سه سطح
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٢ 
 قرآن تیمهجور مختلف ابعاد

 آن يکارهاراه و
 ١٣٨۴ یصادق زهرا

 هیکوثر مدرسۀ
 تهران

 دو سطح

٣ 
 شـدن  مهجـور  آثـار  و علل

 قرآن

 فـــــــهیلط

 نژادپهلوان
١٣٨۴ 

 اصول کدهدانش

 نیالد

 یکارشناســ
 ارشد

 میکر قرآن تیمهجور ۴
ــدهاد  يمحمـ

 تبار ارشاد
١٣٨۶ 

 علوم کدهنشدا

 رازیش یقرآن
 یکارشناس

۵ 

 يراههـا  و قـرآن  تیمهجور
ــرون ــت بـ ــر از رفـ  منظـ

 یاسالم شمندانیاند

ـ  هیحان  یابطح
 یفروشان

 )س( الزهرا ١٣٨٧
 یکارشناســ

 ارشد

۶ 

ــمهجور ــرآن تی ــد در ق  بع

ـ تک با یاجتماع و یاسیس  هی
 امـام  يهـا شـه یاند و آراء بر

 ینیخم

 یاشـرف  ونسی
 نیام

١٣٨٩ 
 معـارف  و علوم

 میکر قرآن

 یکارشناســ
 ارشد

٧ 
 میکر قرآن تیمهجور عوامل

 آن از رفتبرون يهاراه و

ــهیفه  مـــــ

 جفرسته
 اراك ١٣٩۵

 یکارشناســ
 ارشد

٨ 

 يهـا راه و قـرآن  تیمهجور
ــ ــت یعمل ــه بازگش  از آن ب

 ینیخم امام دگاهید
 قم ١٣٨۶ بنان میمر

 یکارشناســ
 ارشد

 قرآن تیمهجور ٩
ـ  دیس  یمرتض

 یوانیپورا
١٣٨٧ 

 اصول کدهشدان

 قم نیالد

 یکارشناســ
 ارشد

١٠ 

ـ مهجور واژه یمعناشناس  تی
 آن قیمصـاد  یبررس و قرآن

ــر در ــون عص ــع یکن  جوام

 مسلمان

 ١٣٩۵ بهارلو عبداهللا
 علوم کدهدانش

 اصفهان یقرآن

 یکارشناســ
 ارشد

ــرا قم ١٣٩۵ کردنژاد نینسر یرانــحکــم اصــول یبررســ ١١  يدکتــ
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 حقــوق و قــرآن در مطلــوب

 یعموم

 یتخصص

١٢ 
اي مؤلفه  مطلـوب  یرانحکمھ

 ینیخم امام منظر از
 ١٣٩٠ یقربان اعظم

ــه  عالمــــــ

 ییطباطبا

 یکارشناســ
 ارشد

١٣ 
 شهیاند در مطلوب یرانحکم

 ینیخم امام یاسیس
 نیعبدالحســـ

 يریضم
١٣٨٧ 

ــژوهش ــدهپ  ک

ــام  امـــــــ

 و) س(ینــیخم
 یاسالم انقالب

 یکارشناســ
 ارشد

١۴ 

ــ ــبت یبررس ــدالت نس  و ع
 شـه یاند در خـوب  یرانحکم

ـ ا ینید انینوگرا  امـام ( رانی

  دیشه ،یبهشت دیشه ،ینیخم
 )يمطهر

 اسوجی ١٣٩٧ یزمان نیام
 یکارشناســ

 ارشد

١۵ 

 خوب یرانحکم مدل یابیارز

 مـدل  يهـا مؤلفه شنهادیپ و

 یاسالم یرانحکم

 ثیحد علوم ١٣٩٢ انپوریک مهرداد
 یکارشناســ

 ارشد

١۶ 

ـ  نظـام  تیماه  از الملـل نیب

 دیتأک با ینیخم امام منظر
 مطلوب يالگو ارائۀ بر

 باقرالعلوم ١٣٩٠ بابازاده محمد
 یکارشناســ

 ارشد

١٧ 

ـ یتطب مطالعۀ ـ حکـم  یق  یران
 امـام  یاسیسشۀیدراندخوب

 ینیینا عالمه و ینیخم

 ١٣٩۴ مرزبان نینازن

ــالم آزاد  یاسـ
ــد ــران واح  ته

 مرکز

 یکارشناســ
 ارشد
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  نیوهش در قالب مقاالت التپژ ینه تجربیشی): پ3جدول شماره (          
year Publishing Collector title row 

١٩١٢ 

Cambridge 

University Press on 

behalf of 

the Harvard 

Divinity School 

Crawford H .Toy 

 

Mohammed and the 

Islam of the Koran 
١ 

٢٠٠٣ 

Edinburgh 

University Press on 

behalf of the Centre 

for Islamic Studies 

at SOAS 

Angelika Neuwirth 

Qur'an and History — 

a Disputed 

Relationship :Some 

Reflections on 

Qur'anic History and 

History in the Qur'an 

٢ 

٢٠١٨ 
American Oriental 

Society 

Review by :Bruce 

Fudge 

Review :Study the 

Quran or The Study 

Quran? 

٣ 

١٨٩٠ 
The University of 

Chicago Press 

Charles Horswell 

 

The External Form of 

the Quran 
۴ 

٢٠٠٧ 

Cambridge 

University Press on 

behalf of School of 

Oriental and 

African Studies 

Kevin van Bladel 

Heavenly Cords and 

Prophetic Authority in 

the Quran and Its Late 

Antique Context 

۵ 

٢٠٠٨ 

Cambridge 

University Press on 

behalf of School of 

Oriental and 

Abdullah Saeed 

 

Some Reflections on 

the Contextualist 

Approach to Ethico  ــ  

Legal Texts of the 

۶ 
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African Studies Quran 

٢٠١٠ 
Penn State 

University Press 

Timo Eskola 

 

Quran Criticism, the 

Historical ــ   Critical ـــ

Method, and the 

Secularization of 

Biblical Theology 

٧ 

١٩٨٠ 
The University of 

Chicago Press 

D .Shepardson 

 

The Biblical Element 

in the Quran 
٨ 

١٩٨۵ 
The University of 

Chicago Press 

Gustav Weil, Frank 

K .Sanders and 

Harry W .Dunning 

An Introduction to the 

Quran 
٩ 

١٨٩۵ 
The University of 

Chicago Press 

Gustav Weil 

 

An Introduction to the 

Quran .III. 
١٠ 

٢٠٠١ 

Islamic Research 

Institute, 

International 

Islamic University, 

Islamabad 

Review by :
Muhammad Haron 

Reviewed Work :
Approaching the 

Quran :The Early 

Revelation by Michael 

Sells 

١١ 

٢٠١٨ 
American Oriental 

Society 

Mohammed Rustom 

 

Notes on the Semantic 

Range of 

“Deliverance” in the 

Quran 

١٢ 

٢٠١۴ 
Economic and 

Political Weekly 

NAZEER A 

MAJEED 

Quran as Discourse :
Engineer's Case for a 

Politics of Liberation 

١٣ 

١٩٧١ 

Islamic Research 

Institute, 

International 

MANZOORUDDIN 

AHMED 

 

KEY POLITICAL 

CONCEPTS IN THE 

QURAN 

١۴ 
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Islamic University, 

Islamabad 

٢٠٠۶ 

Partnership for 

Peace Consortium 

of Defense 

Academies and 

Security Studies 

Institutes 

Patrick Sookhdeo 

 

Issues of Interpreting 

the Koran and Hadith 
١۵ 

٢٠٠٣ 

 Cambridge 

University Press on 

behalf of School of 

Oriental and 

African Studies 

Review by :Mustafa 

Shah 

Encyclopaedia of the 

Qur'an 
١۶ 

١٩٩٨ 

 Cambridge 

University Press on 

behalf of School of 

Oriental and 

African Studies 

Review by :Kate 

Zebiri 

Discovering the 

Qur'an :A 

Contemporary 

Approach to a Veiled 

Text by Neal 

Robinson 

١٧ 

٢٠١٢ 

Edinburgh 

University Press on 

behalf of the Centre 

for Islamic Studies 

at SOAS 

Morteza Karimi ــ   ـ

Nia 

Contemporary 

Qur’anic Studies in 

Iran and its 

Relationship with 

Qur’anic Studies in 

the West 

١٨ 
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 يهـا که تا بـه حـال در حـوزه    یقاتینسبتاً جامع و کامل بر تحق يحال بعد از مرور
ـ انجام گرفته اسـت، با  یو خارج یو توسعه در سطوح داخل یرانقرآن، حکم د اذعـان  ی

ک بعد خاص به مسأله نگاه کرده یند فقط از انموده یقات سعین تحقیا ینمود که تمام
ح ید که رابطه و نسبت فهـم صـح  یآیقات به چشم نمین تحقیکدام از اچیباشند و در ه

مطلوب و سعادت در نظر گرفته شده باشـد   یرانت آن با حکمیقرآن و مقابله با مهجور
، ین هدفیبه چن یابیدست يباشد که برایم ین هدفین پژوهش درصدد تحقق چنیکه ا
ـ یانداز حضرت امام خمن رابطه و نسبت از منظر و چشمیده است که ایگرد یسع  ین

ـ ، اين امـر یل به چنیو در جهت ن ین هدفیو مداقه واقع گردد و با چن یمورد بررس ن ی
  گردد.ین پژوهش مشخص میرابطه در ا

  پژوهش   یچهارچوب مفهوم

  ت  یمهجور
شان و ناحق، متـروك  یدور افتاده، سخن پر ينامه دهخدا، مهجور به معنادر لغتـ  
  تا) ی(دهخدا، ب. است که استعمال آن وانهاده شده است یکالم
: 5ق، ج  1410(ابن منظـور،  . متروك به کار رفته است ير به معنایمهجور و هج ـ  
256(  
داند که انسان در مقابـل آن تعهـد   یم يزیت را ترك کردن چی، مهجوريدیفراه ـ  
  )387: 1ق، ج  1405، يدی(فراه. دارد
ق، 1407، ي(جوهر. ان گفتن و سخن باطل بر زبان راندن استیهجر، هذ يمعنا ـ  

  )35: 6ق، ج 1399؛ ابن فارس، 851: 2ج 
. ارتبـاط بـا آن اسـت    یهمراه بـا وجـود نـوع    يزیترك کردن چ يهجر به معنا ـ  

  )240: 11، ج 1369، ي(مصطفو
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  ت قرآن یمهجور
. مخاطبان اسـت  يم آن از سویها و اعراض از مفاهماندن آموزهمتروك  يبه معناـ  
  )1: 1390ن، یام یزاده و اشرفی(متق

ـ از مفسـران نظ  یبرخـ  ـ   ـ ی  ي)؛ فخـر راز 1415( ی)؛ آلوسـ 1415( یض کاشـان یر ف
ت قرآن را به عنوان متروك نهـادن  ی)، مهجور1418( يضاوی)؛ ب1416( یوطی)؛ س1420(

  . اندن در نظر گرفتهاوردن به آیمان نیقرآن و ا
ت و یح و درست معنا و مفهوم، اهمیعدم درك صح يمهجورکردن قرآن به معنا ـ  

ـ  یآن و نـوع  يهـا گاه قرآن و ترك و کنارگذاشتن آموزهیجا  يبـه آن از رو  یتـوجه یب
ن مرتبۀ آن را یترتوان مهمیز هست که مین یمراتب يت قرآن دارایغفلت است و مهجور

و  یفاتیو تشر يصور يهاآن و اکتفا و بسنده کردن به جنبه يهاموزهدر عدم عمل به آ
  )1389ن، یام یزاده و اشرفی(فقه. آن جستجو نمود يظاهر

   ینیدگاه امام خمیت قرآن از دیمهجور
  ن اشاره دارند که: ین مسألۀ اسفبار چنیبه ا ینیامام خم

که بـه عمـدة آن    دارد يشماریار و منازل بیمهجور گذاردن قرآن مراتب بس
زه و یپـاک  يه را مـثالً جلـد  یفه الهین صحیم، اما اگر ما اید ما متصف باشیشا

م، آن را یده نهادیم و به دیدیا استخاره بوسیم و در وقت قرائت ینمود یمتیق
ـ ا اگر غالب عمر خـود را صـرف در تجو  یم؟ آیمهجور نگذاشت د و جهـات  ی

رون یـ ت بیـ ف را از مهجوریاب شرن کتیم، ایۀ آن کردیعیه و بدیانیه و بیلغو
م، از ننـگ هجـران از   یا اگر قرائات مختلفه و امثال آن را فراگرفتیم؟ آیآورد

ا اگر وجوه اعجاز قرآن و فنون محسـنات آن را  یم؟ آیدا کردیپ یقرآن خالص
هـات ! کـه   یم؟ هیمسـتخلص شـد   ت رسول خـدا یم، از شکایتعلّم کرد

. سـت یالشـأن آن ن میم و منـزل عظـ  یرن امور مورد نظر قرآن کـ یک از ایچیه
  )198، آداب الصلوه: ینیخم ي(موسو
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  ند: یفرمامی ن رابطهیامام در ا
ن است که قرآن ین ایاد است، لکن مشکل بزرگ مسلمیمشکالت مسلمانان ز

م کـه  یقـرآن کـر  . انـد گران درآمـده ید ياند و تحت لوام را کنار گذاشتهیکر
ما اگـر  ) 103(آل عمران، ، واقُرَّفَال تَعاً ویمج اهللاِ لِبحوا بِمصتَاع ود: یفرمایم

ه را عمـل بـه آن بکننـد، تمـام     یـ ک آین ین اگر همیه را، مسلمیک آین یهم
ر یزشان بدون تشبث به غیو همه چ يو اقتصاد یاسیو س یاشکاالت اجتماع

  )275: 13فه امام، ج ی(صح. شودیرفع م
  ند: یفرمایمن خصوص ین در ایچنهم ینیامام خم

اعالم و فرزندان قرآن و دانشمندان ارجمند، تقاضا دارم کـه   يعلما یاز تمام
است و صادر از مقام جمع ) 89(نحل،  یءشَ لِّکُ اًانیبتکه  یاز کتاب مقدس

ـ الجمـع تاب به قلب نور اول و ظهور جمـع  یاله . نـد یده اسـت، غفلـت نفرما  ی
  )91ـ  92: 20فه امام، ج ی(صح

   یحکمران
ا یـ ت کـردن و  یهـدا  يبه معنا kubernaیونانیبه واژة  ی، حکمرانيث لغویاز حـ  

و  یطراحـ  ینـۀ چگـونگ  ین اصطالح از منظر افالطون در زمیگردد که ایاداره کردن برم
  )1389، یعقوبی(. نظام حکومت مورد استفاده واقع شده است ییبرپا

ا قـدرت  یـ وة عمل یت، شیالتج، فعیهر ییکایدر فرهنگ لغت آمر یواژة حکمران ـ  
ا روش حکم رانـدن،  یت یآکسفورد، فعال یسیحکم راندن دولت و در فرهنگ لغت انگل

ن و مقـررات معنـا   یاز قوان یز نظامیردستان و نیز يهاتیا قدرت بر فعالیاعمال کنترل 
  )1397، يخانزاده و نجاری(عل. گشته است
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  مطلوب   یحکمران

ت یریمـد  يخوب و مطلوب به معنـا  ی، حکمران)1992( یدگاه بانک جهانیاز دـ  
 یتوسعه، اطالعات در مـورد اثربخشـ   يبرا ی، چهارچوب قانونییگوکارا، پاسخ یدولت
  باشد.یاز فساد م يریت جهت جلوگیها و شفافتیفعال

ـ ODA )1993ف یبر طبق تعر ـ   ت دولـت،  یمطلـوب شـامل مشـروع    ی)، حکمران
  گردد.یت قانون میاحترام به حقوق بشر و رعا

مطلـوب و خـوب، مشـارکت،     ی)، حکمران2000( یف بانک جهانیبر طبق تعر ـ  
  . ردیگیاز فقرا را در بر میت به نیو حساس ییگوت، پاسخیشفاف
ـ بر طبق تعر ـ   ـ 2006( یف بانـک جهـان  ی مطلـوب عبـارت اسـت از:     ی)، حکمران
ض یو تعـو  ییوگـ افته در سه بخش مهم انتخابات، پاسخیتحقق  ییگوت و پاسخیجامع

  نهادها. يحاکمان و کارآمد
ـ  یالمللنیف صندوق بیطبق تعر ـ   چـون   ییهـا مطلـوب شـاخص   یپول، حکمران
ت یـ و در نها یبخـش عمـوم   ییگـو و پاسـخ  يکارآمد ي، بهبودیحقوق ين برابریتضم

  رد.یگیکاهش فساد را در بر م
ظر و چـون اظهـارن   ییهـا دگاه کافمن، حکومت خوب و مطلوب شـاخص یاز د ـ  
حکومت؛ فقدان  ي؛ کارآمدیکشو فقدان خشونت، جرم و آدم یاسی؛ ثبات سییگوپاسخ
  گردد.ی؛ کنترل فساد را شامل میحقوق ي؛ برابریقانون يهالیتحم
 ییهـا یژگیخوب و مطلوب، و یف خود از حکمرانیدن و همکاران، در تعریها ـ  

جامعۀ  يهات در حوزهیفاف؛ شییگو؛ پاسخي؛ کارآمدیستگیچون مشارکت؛ انصاف؛ شا
ه را عنـوان  یو قـوه قضـائ   ي، جامعۀ اقتصـاد ی، حکومت، بروکراسیاسی، جامعۀ سیمدن

  اند.نموده
مثـل حفاظـت از    يبازار اقتصاد یاز اساسیش نین سه پی)، تضم2009کست (ید ـ  
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ـ  يهـا یژگـ یرا بـه عنـوان و   یقراردادها و کنش جمع يت، اجرایحقوق مالک  یحکمران
  . اندن کردهمطلوب عنوا

 يهنجار يهایانگر نگرانیخوب، ب ید که حکمرانینمای)، اشاره م2010ندل (یگر ـ  
ـ  یاسـ ید انجام دهد؛ مانند کاهش فقر، حفظ ثبات سیاست که دولت با يدربارة امور ا ی

و  یوضـ ی؛ بـه نقـل از ع  23: 1394؛ مرزبـان،  2007نـدل،  ی(گري. اهیـ عرضۀ خـدمات پا 
  )1395مرزبان، 

  ت قرآن یمهجورهاي جلوهابعاد و 
  ت قرآن در تالوت ی.مهجور1

سر شد، یپس هر آنچه از قرآن م، الْقرآن فَاقْرَؤُا ما تَیسرَ منَ: یدفرمایم میقرآن کر 
  )20(مزمل / . »دیتالوت کن

  )4(مزمل / . ، قرآن را شمرده شمرده بخوانورتّلِ الْقُرآنَ تَرْتیالًد: یفرمایز میو ن
  ت قرآن در استماعیمهجور .2 

م آمده ینموده است و در قرآن کر یخداوند هرگونه سخن را هنگام تالوت قرآن نه
، و چـون قـرآن خوانـده    إِذا قُرِئَ الْقرآن فَاستَمعوا لَه و أَنْصتُوا لَعلَّکُم تُرْحمـون واست: 

(اعـراف /  . دیـ حمـت آ د که بر شما رید؛ امید و خاموش بمانیشود، گوش بدان فرا دار
204(  

  ت قرآن در حفظ یمهجور. 3
انـد و  به حفـظ قـرآن داده   یت فراوانیاهم ينقل شده است که و امبر اکرمیاز پ

ـ یدر روا يژه وعده داده است؛ چنانچـه و یو یلت و پاداشیآن فض يبرا ـ  یت ـ فرمایم د: ی
ـ اقرأ وارق لکلّ آ ل لهیالقرآن فاذا دخل صاحب القرآن الجنۀ ق يعدد درج الجنۀ عدد اَ« ۀ ی

قرآن است  يهاهیبهشت، عدد آ يهاعدد درجه درجۀً فال تکون فوق حافظ القرآن درجۀً،
شود: بخوان و بـاال  یکه همدم قرآن است، چون وارد بهشت شود، به او گفته م یو کس
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ب بـاالتر از درجـۀ حـافظ قـرآن،     یـ ن ترتیاسـت و بـد   يادرجه ياهیهر آ يبرو که برا
، یفروشان ی؛ به نقل از ابطح22ق: 1404، ی؛ مجلس607: 1365، ینی(کل» ستین يادرجه
1387(  

  ت قرآن در تدبر یمهجور. 4
ورزنـد، ناپسـند دانسـته و    یرا که در قرآن تفکـر و تـدبر نمـ    یخداوند عمل کسان

فَد: یفرمایم ا یشند؟ یاندیرآن نمات قیا به آیآ ،اهفالُاَقْ وبٍلُقُ یلع اَم رآنَقُالْ ونَرُبدتَیال اَ
  )24(محمد / . »نهاده شده است؟ ییهاشان قفلیهامگر بر دل

  آن  یاسیت قرآن در عمل به احکام و مسائل سیمهجور. 5
 يادر واقـع مقدمـه  . با قرآن مثل تالوت، قرائت و.. یتمام مراحل و درجات ارتباط

آن عمل نمـود، در   يهازهباشد که اگر نتوان به آمویآن م يهاعمل کردن به آموزه يبرا
ت در عمـل بـه   یـ م و مهجوریات خطرناك شدهیمهجور یواقع در عمل بدان دچار نوع

  باشد.یت قرآن مین بعد مهجوریترها در واقع مهمن آموزهیا
ـ نـد کـه مظلوم  ینماین رابطـه اشـاره مـ   یدر ا ینیحضرت امام خم يبه طور ت و ی

ا بـه  ی یو مسائل مهم اسالم یمهم قرآن ت اسالم و قرآن در آن است که مسائلیمهجور
فه ی(صح. ام کردندیق یاسالم يهااز دولت ياریها بسا برخالف آنیمهجور است و  یکل

  )38ـ  39؛ 16امام، ج 

   ینیقرآن از منظر امام خم

شان بارها یبوده است که ا يبه حد ینیم از منظر امام خمیت تالوت قرآن کریاهم
ـ اند و آن را مان امر دعوت نمودهیخود، مردم را به ا يهاهو بارها در سخنان و نوشت ۀ ی

د نموده اسـت کـه   یمردم خوانده است و همواره تأک یبه سعادت و خوشبخت یابیدست
بوده است که هرگـاه   یقرآن يهابه آموزه يبنديو سعادت بشر در پا يراز بقا، ماندگار

ـ اومـرج بـوده  و هـرج  ها فاصله گرفته است، شاهد بحرانن آموزهیبشر از ا چنانچـه  . می
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نمـوده اسـت بـه هـر      ین موضوع پرداخته و سعیز به ایحضرت امام در سخنان خود ن
ـ  يل مـوارد یـ که شده، آن را به گوش مردم برسـاند؛ در ذ  یمتیق ن رهنمودهـا و  یاز چن

 دگاه حضرت امام آورده شده است:یاز د ییهاتیاهم

باشـد کـه بشـر را از    یأ آن نور مباشد که منشیم ییقرآن کتاب نور و روشنا
فه امام، ی: صحر.ك(. سازدینور رهنمود م يها خارج و به سویکیظلم و تار

  )515: 16ج 
. است يفوق بشر یقدرت يبودن بوده و دارانیقریر و بینظیعظمت قرآن، ب

 )182: آداب الصلوه: ر.ك(

ـ  يت کننده معنویو ترب يسازقرآن، کتاب آدم فه ی: صـح كر.(. باشـد یبشر م
 )532: 7امام، ج

:  ر.ك(. ن بـوده اسـت  یهـا و زمـ  ن آسمانیم به عنوان حبل ممدود بیقرآن کر
 )4ـ  5ث جنود عقل و جهل: یشرح حد

بشر پاسـخ دهـد و    یو اجتماع يفرد يازهایم قادر است به تمام نیقرآن کر
 )448: 4فه امام، ج ی: صحر.ك(. دیها را حل نماآن

  ینیاه امام خمدگیموانع فهم قرآن از د

فهم و استفاده از قـرآن   يرت برایگر بزرگان صاحب بصیو د ینیدگاه امام خمیاز د
ن موانـع  ید ایبا یندگان معارف قرآنیوجود دارد که طالب فهم قرآن و جو یم موانعیکر

کند که یر مید و قرآن تعبین مستفیب يهان موانع به حجابیامام از ا. ان بردارندیرا از م
  د از:عبارتن

  )414جهل: ث جنودعقل وی، شرح حدینیخم ي(موسو یو غرور علم ینیالف.خودب
  )58: جهاد اکبرت (یب.گناه و معص

 )183؛ آداب الصلوه: 24ج.جمود بر اقوال مفسران (سوره محمد / 

  )195ـ  197، آداب الصلوه: ینیخم ي: موسور.كفاسد ( يد.تعصب به رأ
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   ینیمام خمم از منظر ایت قرآن کریعوامل مهجور

   یعوامل داخل
   )423: 2 فه امام، جیف قرآن؛ (صحی.تحر1
ت ی: وصر.كهم السالم) (ی(عل ت؛یبمردم از اهل يت و جداسازیبت اهلیمهجور. 2 
  )4: 1368نامه، 
  )1377:201؛ (آداب الصلوه، یرواج فساد و گناه در جامعۀ اسالم. 3
  )225: 9،جفه امامی؛ (صحيمردم عاد يعدم فهم قرآن برا. 4 
؛ یاز قرآن و عدم توجه به اهداف، مقاصـد و نقـش آن در زنـدگ    ياستفادة ابزار. 5
   )302ـ  303: 1فه امام، جی(صح

و  192ش از حد به حفظ و قرائت و صورت و لحن؛ (آداب الصـلوه:  یتوجه ب. 6   
  )95سحر:  ي؛ شرح دعا291و  290و  198
فه یاز قـرآن کـردن؛ (صـح    ياقهیلر ناصـواب و سـ  یقـرآن و تفاسـ   ير به رأیتفس. 7

      )209: 16امام،ج
قـرآن و   ییایت و پویبه دستورات قرآن و عدم شناخت جامع يک بعدیتوجه . 8   

  )222و223: 3فه امام،جیو محدود به آن؛ (صح ينگرش انحصار
ـ  . 9 فه یب و ظـاهر قـرآن؛ (صـح   ین و تـذه ییش از حـد بـه تـز   یتوجه و بهـا دادن ب

  )395ـ  21:396امام،ج
  )186و90: 1فه امام،جیهتک حرمت قرآن (صح. 10   
؛ 485: 7؛ ج 457: 14فه امـام، ج  یزده (صـح فکران غربروشن یغات منفیتبل. 11   

  )513: 11ج 
؛ ج 38: 12فه امـام، ج  یت قـرآن؛ (صـح  یمردان وابسته در مهجورنقش دولت. 12   

  )438و 324: 2؛ ج75: 3؛ ج158: 18؛ ج153: 1؛ ج34: 16
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   )191ـ  203انسان در برابر قرآن؛ (آداب الصلوه:  یدرون يهاش حجابنق. 13
   )77ـ  78: 21فه امام، ج یفرهنگ و آداب و رسوم غلط؛ (صح. 14
  )413و  334: 1؛ ج 169: 15فه امام، ج ین رفتن وحدت جامعه؛ (صحیاز ب. 15
  )87ه: یت فقیاز منکر؛ (وال یگاه امر به معروف و نهیف جایتضع. 16
ـ    197؛ آداب الصلوه: 438: 2فه امام، جیباطل؛ (صح يهاشهید و اندیرواج عقا. 17

196(  
ـ ؛ وال320: 20فه امام، جیسازش و سکوت در مقابل ستمگران؛ (صح. 18 ه: یـ ت فقی

  )168و  80
ـ  343: 20فه امام، ج ی؛ صح202از مسلمانان؛ (آداب الصلوه:  یگروه یازدگیدن. 19

  )42ـ  43: 19؛ ج 310: 8؛ ج 12ـ  13: 18؛ ج 342
  )315: 20؛ ج278: 21فه امام، ج ی؛ (صحیتحجر و خشک ذهن. 20
: 9؛ ج 79: 8فه امـام،  ی؛ صـح 19ه: یت فقی؛ (والیو خودفراموش یگانگیاز خودب. 21

  )61و  60و  9:11؛ ج416: 21؛ ج 80
  )488ـ  489: 2فه امام، جیون منحرف؛ (صحینقش روحان. 22
و  334: 1؛ ج 169: 15فه امـام، ج  یان مسلمانان؛ (صحیمجاد تفرقه و اختالف یا. 23

؛ ج 167ـ    168: 13؛ ج 334: 12؛ ج 47: 5؛ ج 83ـ   84: 6؛ ج 516: 5؛ ج 484و  413
17 :109(  

: 10؛ ج525: 6؛ ج214: 12؛ ج15: 21فه امـام، ج یحکام و زمامداران ظالم؛ (صح. 24
310(  

فه امـام،  ی؛ (صـح یو اجتمـاع  یاسـ یس يهـا ناکارآمد جلوه دادن قرآن در عرصه. 25
  )15ه: یت فقی؛ وال406: 21ج

  )70ـ  71ث: ی؛ (شرح چهل حدیو نادان یناآگاه. 26
  )201(آداب الصلوه: . طانیاز ش يرویگناه و پ. 27
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  یعوامل خارج
  )391: 5فه امام، ج یات) اهل کتاب؛ (صحیلی.اخبار (اسرائ1
 یمانـدگ ن قرآن (علـت عقـب  غات استعمارگران در جهت ناکارآمد جلوه دادیتبل. 2

؛ 411: 1؛ ج347: 3فه امـام، ج یدانسـتند)؛ (صـح  یمسلمانان را از جانب عمل به قرآن م
  )317: 4؛ ج393: 7ج

ـ یج قـوان یق تـرو یاز طر ین غربیمستشرق. 3 ـ  ین غرب ن بـردن احکـام قـرآن؛    یو از ب
  )122: 8؛ ج82: 7؛ ج179: 5فه امام، جی؛ صح10: 1360ه: یت فقی(وال

 288: 11؛ ج256: 3؛ ج461: 6؛ ج 216: 4فه امام، ج یر و مستکبران؛ (صحاستکبا. 4
  )287ـ 

  )21: 19؛ ج440: 5فه امام، جیاست؛ (صحین از سید ییغ جدایتبل. 5
؛ ج 487ـ    488: 2فه امام، ج یقرآن؛ (صح یو اجتماع یاسیس يهامقابله با آموزه. 6

  )361و  78: 9؛ ج 165: 4؛ ج 231: 1
  )319ـ  320: 20؛ ج148: 12فه امام، جیگانگان؛ (صحیب یتگساخ يهافرقه. 7
ـ ؛ (واليمستشرقان و مبلغان استعمار يق قرآن از سویوارونه جلوه دادن حقا. 8 ت ی

  )175ـ  176و  7ه: یفق
  )41ـ  42: 18؛ ج240و  120و  11: 21فه امام، جی؛ (صحییکایج اسالم آمریترو. 9

؛ 334: 12؛ ج209: 13فه امـام؛ ج ی(صـح . ان مسـلمانان یـ در م ییگرایج ملیترو. 10
  )267؛ کشف اسرار: 167ـ  168: 13؛ ج109: 17ج

   ینیت با استناد به سخنان امام خمیمهجور يامدهایپ

  یداخل يامدهایپ
  )198؛ (آداب الصلوه:یاز مسلمانان و نزول عذاب اله امبریت قرآن و پی.شکا1
  )198جامعه؛ (آداب الصلوه: شدن آن در یفاتینگاه عوامانه به قرآن و تشر. 2
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  ) 196ـ  197؛ آداب الصلوه:2:438فه امام، جید باطل؛ (صحیرواج عقا. 3
  )116: 1فه امام، جیدر جامعه؛ (صح یو اجتماع ي، اقتصادیاسیگسترش فساد س. 4
 ث جنـود یخفقان در جامعه؛ (شرح حـد  يد آمدن فضایو پد ين رفتن آزادیاز ب. 5

  )102عقل و جهل:
  )17:432فه امام، جی؛ (صحيگريشۀ اخباریدرواج ان. 6
فه امـام،  یگانـه؛ (صـح  یبـه ب  یهـا و وابسـتگ  دانشگاه ين رفتن استقالل فکریاز ب. 7

  )5:264ج
  )87ه:یت فقیاز منکر؛ (وال یگاه امر به معروف و نهیف جایتضع. 8
؛ 18:69؛ ج51: 18؛ ج 20:89؛ ج4:451فه امـام، ج  ی(صحی. قیت حج حقیمهجور. 9

  )19:319ج

  یالمللنیب يامدهایپ
  )175ه: یت فقیگانگان و مستکبران بر مسلمانان؛ (والیتسلط ب. 1
و  3:319؛ ج413و334: 1؛ ج 169: 15فه امـام، ج  یف وحدت جامعه؛ (صحیتضع. 2
  )83ـ  84: 6؛ ج516: 5؛ ج484و  412
  )8:70فه امام، جیزنان؛ (صح یو اجتماع یاسیط در مسائل سیافراط و تفر. 3
: 5فه امـام، ج ی(صـح . ت جوامـع یـ مسلمانان و محروم یشتیش مشکالت معیاافز. 4
115(  

   ینیت آن از منظر امام خمیبازگشت به قرآن و مقابله با مهجور يراهکارها

 يو زانو زدن در محضر قـرآن و شـاگرد   امبریبازگشت به قرآن و اسالم زمان پ
  )13:89فه امام، جیآن؛ (صح

  )399: 21امام، ج فه یت؛ (صحیبتمسک به اهل. 2
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  )355: 19فه امام، ج یه؛ (صحیتمسک به ادع. 3
  )347: 14، ج البالغه؛ (صحیفه امامتمسک به نهج. 4
: 21؛ ج396: 21فه امـام، ج  ی؛ (صحيآموزم و تعلم قرآن و توجه به امر قرآنیتعل. 5

  )499ث: ی؛ شرح چهل حد192و  185؛ آداب الصلوه:36: 1؛ ج 28
؛ آداب 393ـ    396: 21فه امـام، ج  یح و مناسب از قرآن؛ (صـح یر صحیارائۀ تفس. 6

  )192ـ  195الصلوه:
  )321ـ  322عموم؛ (کشف اسرار:  ير روان و قابل فهم برایترجمه و تفس. 7
از  یـی زداتیه در مهجوریعلم يهاشناسان و حوزهنقش علماء، دانشمندان، اسالم. 8

  )93: 20؛ ج211: 13فه امام، ج یقرآن؛ (صح
فه نور، یشه و عمل دانشمندان جهان اسالم؛ (صحیمحور در انداجتهاد قرآن يایاح. 9

  )47: 21ج 
ـ یۀ دیـ علم يهاف حوزهیدر وظا يبازنگر. 10 ؛ شـرح  159: 1فه امـام، ج ی؛ (صـح ین

  )10ث جنود عقل و جهل: یحد
: 11فه امام، جیقرآن و اسالم ناب؛ (صح یو اجتماع یاسیج ابعاد سین و تروییتب. 11

  )15ـ  16ه: یت فقیوال ؛353
ـ نقش آموزش و پـرورش در مهجور . 12 ؛ 184ـ    185: 1378از قـرآن؛ (  یـی زداتی

  )162: 7؛ ج 107: 6فه امام، ج یصح
  )78: 10امام، ج فه یاز قرآن؛ (صح ییزداتیدر مهجور ینقش دانشگاه. 13
  )105: 18فه امام، جی؛ (صحیو پژوهش یبه مسائل علم ينگاه کاربرد. 14
غ قرآن در جهـان  یعنوان الزمۀ تبل به یخارج يهازبان يریبه فراگ يتمام جداه. 15
  )105: 18فه امام، جی(صح

؛ 377: 19؛ ج93: 20فه امـام، ج یهـا؛ (صـح  دانشـگاه  یعموم يکردن فضا یقرآن. 16
  )355ـ  356: 18؛ ج299: 18ج
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: 12؛ ج356: 13فه امـام، ج یاز قـرآن؛ (صـح   یـی زداتیها در مهجورنقش رسانه. 17
  )36: 1385، ینیام امام خمی؛  اسالم ناب در کالم و پ324

  )188قرآن در قالب هنر؛ (آداب الصلوه:  یو اجتماع یاسیس يهان آموزهییتب. 18
؛ اسالم ناب در کـالم و  429: 13، جامامفه یاست؛ (صحیوند قرآن و سیت پیتقو. 19

  )140: ینیام امام خمیپ
؛ 396: 21فه امـام، ج یقـرآن؛ (صـح   یو اجتمـاع  یاسیس يهاعمل به تمام آموزه. 20

  )15:473؛ ج534: 10ج
؛ 294: 6؛ ج442: 5؛ ج437: 21فه امـام، ج یاصالح حاکمان و زمامـداران؛ (صـح  . 21

  )92ث جنود عقل و جهل: ی؛ شرح حد14:179؛ ج443: 17؛ ج505: 15ج
؛ کشـف  179: 14؛ ج372: 2فه امـام، ج ی؛ (صـح یل حکومت بزرگ اسالمیتشک. 22

  )21و  49ه: یت فقی؛ وال300ار: اسر
  )221: 10فه امام، جی؛ صح65ه: یت فقیه؛ (والیت فقیت والیحاکم. 23
  )169ث: ی؛ شرح چهل حد71: 9فه امام، جیاصل عدالت (صح ياجرا. 24
ـ    536: 7؛ ج277: 6؛ ج367: 7فه امـام، ج یان؛ (صـح یده و بیعق يآزاد يبرقرار. 25

  )65: 8؛ ج486: 7؛ ج535
؛ آداب 213: 9فه امـام، ج  یاز منکـر؛ (صـح   یاصل امر به معـروف و نهـ   يایاح. 26

  )237الصلوه: 
؛ 293: 5؛ ج356: 19فه امـام، ج یقرآن؛ (صـح  یاخالق يهابر آموزه یاقتصاد مبتن. 27

  )42ـ  43ه: یت فقی؛ وال38: 18ج
  )139: 17، ج امامفه یم اسالم؛ (صحیو حفظ حر یت اجتماعین امنیتأم. 28
؛ کلمـات  531: 13، ج امامفه یمسلمانان؛ (صح يو خودباور یودشناست خیتقو. 29
  )218: ینیدگاه امام خمی؛ جوانان از د73قصار: 
؛ اسالم ناب 159: 12، جامامفه ی؛ صح339: 21فه امام، ج ی؛ (صحیاسالم يداریب. 30



  491 ...مطلوب یت قرآن و نسبت آن با حکمرانیمقابله با مهجورح و یفهم صح  

  )164: ینیام امام خمیدر کالم و پ
؛ ج 58ـ  59: 5فه امام، جی؛ (صحگانگانیدر برابر ب يریناپذو سازش يزیستظلم. 31

  )155ام امام: ی؛ اسالم ناب در کالم و پ42ـ  43: 5؛ ج 148: 12
؛ 177: 11؛ ج283: 12؛ ج481: 15فه امـام، ج  یت وحدت مسلمانان؛ (صـح یتقو. 32

  )404: 21؛ ج422: 8ج
؛ اخـالق کـارگزاران در   31نامـه:  تی؛ (وصینقش دولت در جوامع اسالم يفایا. 33

  )719 – 751: ینیام امام خمیکالم و پ
ـ    یکـ یبـه عنـوان    يتفاهم بر سر اصل صلح و برادر. 34 ؛ یاز اصـول مشـترك قرآن
  )463ـ  464: 6؛ ج 2ـ  3: 11؛ ج 360: 9فه امام، ج ی(صح

از اصـول   یکـ یت از تمام مسلمانان جهـان بـه عنـوان    یتفاهم بر سر اصل حما. 35
  )148: 5؛ ج 77: 1؛ ج 91: 21فه امام، ج ی؛ (صحیمشترك قرآن

از اصول  یکیکشور به عنوان  یتفاهم بر سر اصل عدم دخالت در مسائل داخل. 36
  )393: 16؛ ج 266: 4؛ ج 204ـ  205: 5فه امام، ج ی؛ (صحیمشترك قرآن

ـ   یکیها به عنوان تفاهم بر سر اصالت ملت، نه دولت. 37 ؛ یاز اصول مشـترك قرآن
  )307: 15فه امام، ج ی(صح

از اصـول   یکـ یه دشمن واحد به عنـوان  یسر اصل جهاد مسلمانان عل تفاهم بر. 38
  )32ـ  39: 16فه امام، ج ی؛ (صحیمشترك قرآن

فاسـد، جمـود بـر اقـوال      ي، حجاب آراینیرفع موانع و حجب (حجاب خودب. 39
  )195 – 202ا)؛ (آداب الصلوه: ین، گناه، حب دنیمفسر

ـ یغات در جهت ترویتبل. 40 ؛ ج 509: 6فه امـام، ج  ی؛ (صـح یج و ارائۀ فرهنگ قرآن
  )113: 21؛ ج 353: 11؛ ج 105: 18

؛ کشـف  38 – 39: 16؛ ج 348: 3فه امـام، ج  ی(صـح . توجه به امر قرائت قرآن. 41
  )334اسرار: 
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  ینیمطلوب از منظر امام خم یحکمران يهامؤلفه

  )24ه، یت فقی؛ وال160: 8؛ ج 89: 6 فه امام، جی؛ (صحيمدارو قانون یقانون اله. 1
  )416: 9امام، ج فه یمردم؛ (صح یاسیمشارکت س. 2   
  ) 6؛ 3؛ ج 5؛ ج 1فه امام، ج ی؛ (صحیمدن يهايآزاد. 3
؛ 95: 1فه امـام، ج  ین سعادت بشر به عنوان هدف حکومت؛ (صـح یت و تأمیترب. 4 

  ه)یت فقی؛ وال125: 15؛ ج 27: 3ج 
    )1368نامه، تی، وصینیخم ي؛ (موسوییاستقالل و خودکفا. 5
  ) 221: 19فه امام، ج ی؛ (صحییگوت، نظارت و پاسخیشفاف. 6
  )351: 9امام، ج فه یمبارزه با فساد؛ (صح. 7
ـ ی، شؤون و اختینیخم يه؛ (موسویت فقیوال ينقش محور. 8 ـ فق یارات ول ، 21ه: ی

  )18، کشف اسرار:37ه: یت فقیوال
: 13؛ ج 69: 15؛ ج 190: 5فه امـام، ج  ی؛ (صحيگزارو خدمت ی، اثربخشییکارا. 9
    )273: 10؛ ج 159

  )263: 13، ج امامفه یک و استقالل قوا؛ (صحیتفک. 10
  ) 356: 9؛ ج 132: 3فه امام، ج ی؛ (صحیپارچگکیوحدت و . 11
  )10: 10امام، ج فه ی(صح. بشر ياز دستاوردها يریگات زمان و بهرهیمقتض. 12

   ینیمطلوب از منظر امام خم یبه حکمران یابیت قرآن و دستیغلبه بر مهجور

ـ نسبتاً جامع از علـل مهجور  يبعد از مرور ن یچنـ آن و هـم  يامـدها یت قـرآن و پ ی
مطلوب  یمربوط به حکمران يهاد مؤلفهیگرد ین مشکل، در ادامه سعیغلبه بر ا يهاراه

مذکور، در  يهاق و با کمک شاخصین طریآورده گردد تا از ا ینیدگاه امام خمیاز د
  . گردد یده و بررسیها سنجن آنیش نسبت بن بخیا

ت قرآن یمهجور يهابه شاخص یاست نگاه ین هدف و مقصود، کافیل به این يبرا
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غلبـه بـر آن انـداخت تـا متوجـه گشـت کـه         يهـا تر راهآن و از همه مهم يامدهایو پ
ـ یاز منظـر امـام خم   ياریت قـرآن در مـوارد بسـ   یغلبه بر مهجور يهاشاخص بـا   ین

دارد؛ به  یمطابقت و هماهنگ يادیشان تا حد زیدگاه ایمطلوب از د یحکمران ياهمؤلفه
چـون   يتـوان بـه مـوارد   یمطلـوب مـ   یبه حکمران یابیدست يهاعنوان مثال از مؤلفه

ـ ، عدالت، مبارزه با فسـاد، داشـتن وحـدت و    يآزاد يبرقرار ، اسـتقالل و  یپـارچگ کی
ها به عنوان نیا یاشاره نمود که همگ یاله يهاآموزه يبر مبنا يمدارو قانون ییخودکفا
آن در  يهـا ت قرآن و بازگشت به قرآن و آموزهیبه منظور غلبه بر مهجور ییهاشاخص

 اند.نظر گرفته شده

و  ینیحکومت مطلوب از نظر امام خم يهاها و مؤلفهیژگین با مالحظۀ ویبنا برا
تـوان  ی، بـه طـور قطـع مـ    یمحکومـت اسـال   يهایژگیشان راجع به ویز اظهار نظر این

شـان  یمورد نظر اسالم را ندارنـد، از نظـر ا   يارهایکه مع ییهاحکومت یکه تمام گفت
، ین الهـ یو قـوان  یاله يج به علت فقدان رهبریرا يهاانواع حکومت. نامطلوب هستند
و  یابیـ شان اذعان نمـوده اسـت کـه راه دسـت    یست؛ چنانچه ایشان نیاساساً مطلوب ا

 یاسـالم  يهـا ن و آمـوزه یقـوان  يمطلوب بر مبنا یز داشتن حکومتیوسعه ندن به تیرس
  . است

ان توسعه، گاه فراتـر  یمطلوب و خوب تحت عنوان بن یچنانچه حکومت و حکمران
ـ  يم فکریز قلمداد گشته است و پارادایاز دولت خوب ن و  یالمللـ نیحاکم بر محافل ب

  )1390، یقربان(. از اقتصاددانان جهان خوانده شده است ياریبس
ح قرآن و مقابلـه بـا   یر غلبه بر فهم ناصحیتوان مسیل، میمدل ذ يت بر مبنایدر نها

  مطلوب دنبال نمود: یحکمران یت آن را با داشتن نوعیمهجور
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  گسترش فساد و ظلم              ت قرآنیمهجور                   ح قرآنیموانع فهم صح

  
  

  غلبه بر اسباب ظلم و ستم         بازگشت به قرآن    عهل به توسیمطلوب و ن یحکمران
  

  
  

ـ یان مقابله با مهجوری): نسبت و رابطۀ م1نمودار/ مدل شماره (  یت قرآن و حکمران
  ل به توسعهیمطلوب و ن

رابطـۀ   یان اسـت، نـوع  یطور که در مدل و نمودار باال به وضوح آشکار و نماهمان
ن معنـا کـه اگـر قـرآن و     یشود؛ بدیده میذکور دم يرهایان متغیم یم و خطیمستق یعلّ

قـرآن   یت و فراموشیح درك و فهم نگردند، مهجوریق و صحیآن به طور دق يهاآموزه
ـ  یاد رفتگـ یو از  ین فراموشیدارد که ا یرا در پ پـر از   ياتوانـد منجـر بـه جامعـه    یم
که اگر نتوان  ومرج گرددمختلف همراه با ظلم و ستم و انواع فسادها و هرج يهابحران
م بـود و  یآن جامعـه خـواه   یمانـدگ غلبه نمود، بالتبع شاهد عقـب  ییهان بحرانیبر چن

 يهـا توان با بازگشـت بـه آمـوزه   یگر میها غلبه نمود، بار دن بحرانیچنانچه بتوان بر ا
قـرار داد کـه    یآن را سرلوحۀ زنـدگ  يهام و آموزهیت قرآن، مفاهیو رفع مهجور یقرآن

 یحکمران یها، نشانگر و دال بر داشتن نوعو عمل بدان یبه دستورات الهن بازگشت یا
را  يل به سعادت و رستگاریتواند نیت میمطلوب در نها یباشد که حکمرانیمطلوب م

 د.یسر نمایم
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   يریگجهیو نت يبندجمع

ت و یـ نسبت جامع و کامل بر مسـألۀ مـذکور و اهم   ين پژوهش، بعد از مروریدر ا
ن راستا صورت گرفته است و یکه در ا یقاتید تمام تحقیگرد یآن، سع یضرورت وارس

با مسألۀ مذکور دارند، آورده شوند تا تمام ابعاد  یکیقرابت و نزد ینوع یا به هر صورتی
  . واقع شده باشند یق مورد مداقه و بررسین تحقیمدنظر در ا

ت یلبه بر مهجوران غیرابطه و نسبت م یپژوهش که بررس ییل به هدف نهاین يبرا
مطلـوب   یحکمران یو داشتن نوع یقرآن يهاح آموزهیش گرفتن فهم صحیقرآن و در پ

و  ید علل و عوامل داخلـ یگرد یبوده است، سع ینیل به توسعه از منظر امام خمیو ن
ـ ا يامـدها یو سـپس پ  یقرآن يهاآموزه یفهمت و کجیمهجور یخارج ن مسـأله آورده  ی

 ین مشکل و بحران نتوان غلبه نمود، شاهد چه مسائلیبر ا شود تا مشخص گردد که اگر
ل به توسعه و سعادت یتواند نیها چگونه من بحرانیم بود و در مقابل مقابله با ایخواه
  . دیا نمایرا مه

د که یمشخص گرد ،ینیانات حضرت امام خمین اساس و بر طبق سخنان و بیبر ا
ت یکه مهجور یمثبت وجود دارد؛ به صورت م ویرابطۀ مستق ین عوامل گفته شده نوعیب

داشته باشد  یرا در پ یماندگومرج و عقبتواند هرجیآن م يهاآموزه یفهمقرآن و کج
 یتوانـد نـوع  یت آن، مـ یـ و مقابلـه بـا مهجور   یقرآن يهاح آموزهیو در مقابل فهم صح

 یانـ ن حکمریـ جه و ثمـرة ا ین کند که نتیخوب و مطلوب در جامعه را تضم یحکمران
  . مشاهده نمود يبه سعادت اخرو یابیمطلوب را در دست 
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  منابع فهرست 

 میقرآن کر

ـ ، حانیفروشان یابطح .1 ـ مهجور)، 1387ه (ی رون  يهـا ت قـرآن و راه ی رفـت از منظـر   ـب
  ارشد دانشگاه الزهرا(س). ینامه کارشناسانی، پایشمندان اسالمیاند

ـ ابن فارس، ابوالحسن احمد بن فـارس بـن زکر   .2  س اللغـۀ یمعجـم مقـائ  ق)، 1399ا (ی
  روت: دارالفکر.یق عبدالسالم محمد هارون، بیجلد)، تحق6(

جلـد)،  15( لسان العربق)، 1410ن محمد بن مکرم (یالدابن منظور، ابوالفضل جمال .3
  روت للطباعه و النشر.یروت: دار بیب

 دانشـکده  ینامه کارشناسانی، پامیت قرآن کریمهجور)، 1386( يارشادتبار، محمدهاد .4
  راز.یش یعلوم قرآن

  .زدودن آن يهات قرآن و راهیمهجور)، 1385زاده، محمد (لیاسماع .5
ـ بـا تک  یو اجتمـاع  یاسیت قرآن در بعد سیمهجور)، 1389ونس (ین، یام یاشرف .6 ه بـر  ی

ارشد علـوم و معـارف قـرآن     ینامه کارشناسانیپا ،ینیامام خم يهاشهیآراء و اند
  م.یکر

نامه ، پژوهش(س) ینیامام خم یشۀ قرآنیقرآن در اند)، 1393اهللا (د عطاءی، سيافتخار .7
  ن.یمت

ـ یتفس یف یروح المعانق)،  1415د محمود (ی، سیآلوس .8 ـ ، تحقمیر القرآن العظ ـ ی  یق عل
  ه.یروت: دارالکتب العلمیه، بیعط يعبدالبار

د بـر ارائـۀ   یبا تأک ینیالملل از منظر امام خمنیت نظام بیماه)، 1390بابازاده، محمد ( .9
  .ارشد دانشگاه باقرالعلوم ینامه کارشناسانی، پامطلوب يالگو

ـ بازگشت به آن از د یعمل يهات قرآن و راهیمهجور)، 1386م (یبنان، مر .10 دگاه امـام  ی
  ارشد دانشگاه قم. ینامه کارشناسانیپا ،ینیخم
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ـ  یواژه مهجور یمعناشناس)، 1395بهارلو، عبداهللا ( .11 ق آن در یمصـاد  یت قـرآن و بررس
دانشگاه  یارشد دانشکده علوم قرآن ینامه کارشناسانی، پاجوامع مسلمان یکنونعصر 

  اصفهان.
ـ ل و اسـرار التأو یانوار التنز ق)،1418، عبداهللا بن عمر (يضاویب .12 ـ ، تحقلی ق محمـد  ی

  ، چ اول.یاء التراث العربیروت: داراحی، بیعبدالرحمن المرعش
ـ پورا .13 ـ مهجور )،1387( یدمرتضـ ی، سیوانی ـ ، پات قــرآنی ارشــد  ینامـه کارشناسـ  انی

  ن قم.یدانشکده اصول الد
ارشد  ینامه کارشناسانی، پاعلل و آثار مهجور شدن قرآن)، 1384فه (ینژاد، لطپهلوان .14

  ن.یدانشکده اصول الد
، رفـت از آن بـرون  يهـا م و راهیت قرآن کـر یعوامل مهجور)، 1395مه (یجفرسته، فه .15

  ارشد دانشگاه اراك. ینامه کارشناسانیپا
 ،ینیدگاه امام خمیقرآن و جامعه از د)، 1396ب زبردست (یفر، محمد و شع ینتج .16

  .ینیپرتال امام خم
ـ الصحاح (تاج اللغه و صـحاح العرب ق)، 1405( يجوهر .17 ق احمـد  یـ جلـد)، تحق 6) (هی

  ن، الطبعه الرابعه.یروت: دارالعلم للمالئیعبدالغفور عطار، ب
  .ینیپورتال امام خم ،ینیقرآن از منظر امام خم)، 1397( ي، مهديحاضر .18
دجعفر ین و سـ یر نظـر محمـد معـ   یـ جلد)، ز15( نامهلغتتا)،  یاکبر (بیدهخدا، عل .19
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   میدر توسعه مفاه ینینقش امام خم یبررس
  ه انس با قرآنیدر سا یو فرهنگ یاجتماع

  48یخانیثم علیم

و  یفرهنگـ  يهـا شـه یاند شناختن یچن: امروزه، مقوله فرهنگ و همدهیچک
هـر  در بقـاء و تـداوم    یاتیار مهم و حیاز مسائل بس یم اجتماعیتوسعه مفاه

آن،  يهـا و سـاختارها  شاخصه ،ف فرهنگیاساس تعر است که بر ياجامعه
شـاکله و   يافرهنگ در هر جامعه. شودیم یسازمانده ک کشوریابعاد نظام 
ه آن خواهـد  یاست و اقتصاد از ناحیابعاد س يریپذبوده و رنگ یعنصر اصل

و  یها، روابط اخالقجاد تحول و خلق ارزشیا يبه معنا یتوسعه فرهنگ. بود
الزم را در  يهانهی، زمیآدم يازهاین يارضا يمناسب است که برا يهنجارها

  . کندیجتماع فراهم مقالب ا
، در یچــون توســعه، فرهنــگ و توســعه فرهنگــ یمیفهــم و شــناخت مفــاه

پس . برخوردار است ياریت بسیران از اهمیز جامعه ایها و نسرنوشت ملت
 یدر امر توسعه فرهنگـ  یجامع ين استراتژی، تدویانقالب اسالم يروزیاز پ
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  . استشته ، مورد توجه مسئوالن قرار دایک ضرورت ملیبه منزله 
و ابعـاد و اهـداف    یدرباره فرهنگ و توسعه فرهنگـ  ینیامام خم يهادگاهید

در کشـور   یتوسعه فرهنگـ  يکارهاجامعه و راه یاساس يازهایاز ن یکیآن، 
ن پژوهش یت مقوله فرهنگ در جامعه، در این، با توجه به اهمیبنا برا. است

و  یم اجتمـاع یمفـاه  توسعه در ینیمفهوم فرهنگ و نقش امام خم یبه بررس
  پرداخته شد. یقرآن يهات به آموزهیبا عنا یفرهنگ

  ، قرآن.ینی، امام خمی، توسعه اجتماعی: توسعه فرهنگهاکلید واژه

  ان مسألهیمقدمه و ب

 يهـا طلبانـه و روش عـدالت  يهـا شـه یاز همان زمان صدر اسالم با اند ،رانیمردم ا
د، در یان توحیون مقاومت در برابر سپاهآشنا شدند و بد یعادالنه حکومت عدل اسالم

 يالهیهـا وسـ  ن کردند، حکومـت از نظـر آن  یاسالم تمک ین آسمانییآ يهامقابل ارزش
در  یالهـ  يهـا دن بـه ارزش یرسـ  يمـؤثر بـرا   يو ابـزار  ین عدالت اجتمـاع یتأم يبرا

  . بود جامعه
و  )لسـالم ه ایـ عل( یل را در چهـره علـ  یتداوم اسالم اص ين محمدییدادگان به آدل

ساکن شده بـود و   )السالم امهیعل(و فاطمه  یرا عدالت در خانه علیدند؛ زیخاندانش د
ج بـه  یان بـه تـدر  یرانین بود که اید و ایرسین کربال به گوش میاز سرزم يآزاد يصدا
 يل و خون پاك شـهدا یخ با الهام از اسالم اصیده شدند و در طول تاریع کشیتش يسو
در  )ه السـالم یـ عل( ین بن علیدان حسیاز سرور و ساالر شه يزآموژه درسیع به ویتش

  . نما و ظالم به مقابله و مقاومت برخاستندحاکمان مسلمان يهاییبرابر زورگو
ران همواره به یع مردم ایمکتب تش يهااسالم بر اساس آموزه خ پس ازیدر طول تار

ل یتشـک . د بودنـد یتقل ن و مراجعید يع علمایبت امام عصر(عج) مطیدوران غ ژه دریو
دار نجـف  شهیران به خصوص شهر قم و حوزه کهن و ریا يدر شهرها ینید يهاحوزه
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تـر مـردم بـا    شیها و داشتن تعامل و ارتباط هرچه بن حوزهیا و ظهور مراجع بزرگ در
ـ یرا فراهم نمود تـا مؤمنـان آزاده رهبـران د    يانهیمراجع، زم مـورد اعتمـاد خـود را     ین

در حوادث واقعه بـه آنـان مراجعـه    . ش بدانندیفصل مسائل خو ع حل ون مرجیترمهم
ن نقطـه بـه   یرنـد و از همـ  یت سـتمگران را نپذ یک روز هم حاکمی يبرا یحت ند وینما

قدم به قدم گام در راه مبارزه با استبداد  یاسالم يهاون و الهام از آرمانیروحان ییراهنما
  . و استعمار بگذارند

که  یانقالب. رحمه اهللا اتفاق افتاد ینیامام خم يبه رهبر یاسالمچنان که در انقالب 
طـور کـه   واداشـت، همـان   یان را به شگفتیجاد نمود و جهانیجهان معاصر ا در يازلزله

انقـالب  : دیـ گویبـاره مـ  نیـ در ا یشمند معروف اسـالم یاند یقیم صدیمرحوم دکتر کل
 یآور توانسته در اندك زمانشگفت ییابود که به گونه یو اله ینیران، نعمت دیا یاسالم

 یفراتر رفته، جهان معاصر عل ییایجغراف يکوتاه، امواج توفنده و خروشان آن از مرزها
 )1384،ي(فوز. خود کند یاسالم را دچار درخشش انفجار نوران يایالخصوص دن

تش در مکتب فقـه و فقاهـت   یبرعهده داشت که شخص ين انقالب را مردیا يرهبر
ق، یـ عم یبـ یشـجاع، اد  یلسـوف یف آگـاه،  یفرزانه، عارف یهیفق. شکل گرفته بود» هیضیف«

شـه خـود   یرا پ يمـدار اسـت یاسـت و س یاو س. دانـا بـود   يمداراستینا و سیب يمفسر
نقـش امـام    یان شد، بررسیبنا بر آنچه ب. دانستیفه خود میدانست، بلکه آن را وظینم

توانـد  یفـا کـرده و مـ   ینـه ا ین زمیدر ا ياژهیدر مقوله فرهنگ و اجتماع نقش و ینیخم
در ادامه، . امروز باشد یو اجتماع یاز مسائل فرهنگ ياریما و جامعه ما در بس يگشاراه

ان یـ ل بیرا بـه تفصـ   یو اجتمـاع  یفرهنگ يهانهیدر زم ینیامام خم يهاشهیافکار و اند
ـ  يهـا موزهت به آیبا عنا یم اجتماعیها در توسعه مفاهنقش آن یکرده و به بررس  یقرآن

  م پرداخت.یخواه
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  سؤاالت پژوهش

  م:یباشین سؤاالت میبه ا ییگون پژوهش، در صدد پاسخیدر ا
  شود؟ یراه نجات تلق یقیاسالم حق يبه جا یاسالم انحراف چگونه امکان دارد. 1
  ند؟اآن کدام ينمود وابزارها یتوان دفاع فرهنگیچگونه م. 2
 ست؟یب چغر یفرهنگ واردات يهایژگیو. 3

  دار غرب به مبارزه برخاست؟شهیق و ریعم يهايتوان با بدآموزیچگونه م. 4
 هستند؟ جامعه در فرهنگی تحول ایجاد مسئول کسانی .چه5

 ياستقالل و خودباور

ـ یامـام خم کـه   یامیـ ن پیتـر ن و مهمیاول د، یان رسـان یـ جهان بـه گـوش جهـان و    ین
. کا بـود یژه آمریبه و یاستکبار جهان و شرط از سلطه شوم دیق یب ییو رها يخدامحور

خواسـتند و  یمردم، با مردم و در خـدمت مـردم مـ    يامام راحل همواره حکومت را برا
ن عامل مؤثر در جهت قطـع  یتررا مهمیداشتند؛ ز يد فراوان بر استقالل و خودباوریتأک

 ست وین يجز خودباور يزیت و استقالل چیبه حاکم یابیشرق و غرب و دست يادیا
جـان و درون خـود بـه     م را دریعظـ  یکه تحـول  به وجود خواهد آمد یه وقتین روحیا

  . میوجود آور
را  ین حـال خودبـاختگ  یدر عـ . ها و شؤون بودشان استقالل در تمام جنبهیمنظور ا

ـ    ییو خودکفـا  يدنـد و خودبـاور  یدیدر راه استقالل م یمانع  یرا شـرط اسـتقالل حت
  : ندیفرمایخنان خود مشان در ضمن سیا. ياستقالل فکر

خـود   یا از فطـرت ثـان  یـ م یزحمت و مشقت بکش یطوالن يهاسال دیما با
م و یم و مستقل گردیستیش بایخو يپا يم و رویابیم و خود را بیمتحول شو

م، یـ ن مهم را انجام دادیاگر ا... میبه شرق و غرب نداشته باش یاجیگر احتید
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. (صحیفه تواند به ما ضربه بزندینم یچ قدرتیچ کس و هید که هیمطمئن باش
  )309ـ  310، 15، ج 1371امام، 

  : از سخنان خود فرمود يدر فراز ینیامام خم
د، شما یخواهید میدار بشویاگر ب. شودید مید اگر بخواهینان داشته باشیاطم

سـت و  یا بـاالتر ن ین معنا را که نژاد ژرمن از نژاد آرید اید و بفهمیدار بشویب
  . ستندیما باالتر نها از یغرب
  : ش فرمودیخو ياز رهنمودها يگریدر بخش د

و بـاور   یو نـاتوان  یبـاور ضـعف و سسـت   : ن دو مطلب استیاساس، باور ا
م در یتـوان می ن باور را داشته باشد که مایاگر ملت ا. ییقدرت و قوه و توانا

دا یپ ییشود که توانامی نین باور اسباب ایم، ایستیبزرگ با يهامقابل قدرت
، 1371صـحیفه امـام،   (. کنند یستادگیبزرگ ا يهاو در مقابل قدرتکنند می
 .)308، 14ج 

 يآزاد

 يکـه از سـو   دانستندیم ین نعمتیرا باالتر يآزاد )رحمه اهللا( ینیحضرت امام خم
د تا او یانسان را مختار و آزاد آفرخداوند . ت عطا شده استیبه بشر یتعال يخالق بار

ـ ید يبزرگ از سو یبه عنوان ارمغان يآزاد. دیازمایب یات و زندگیرا در بستر ح ن ین مب
آنان که با همـه   در پاسخ به ینیامام خم کش شد وشیش پیآزاداند يهااسالم به انسان

  : فرمود، توان فکري خود به میدان آمدند تا دین و آزادي را در مقابل یکدیگر قرار بدهند
ده خـود  یـ ان عقیـ مردم آزاد هستند بـه ب مندرج است و  یدر اسالم دموکراس

 یدر کـار نباشـد و مسـائل    ياکه توطئـه  یبپردازند و بدان عمل کنند تا زمان
، 1371صحیفه امام، : . (ر.كران را به انحراف بکشاندیمطرح نشود که نسل ا

  )468، 5ج 
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ش نهال یدایقابل طرح است، پ )رحمه اهللا(حضرت امام  یاسیشه سیآنچه که در اند
ـ یتحقـق ع  يبه معنا یکراسودم. بود یدر انقالب اسالم ینید یدموکراس ينوپا حـق   ین
از . است یو جمع يات فردیحضور حق در ح ين به معنایو د ییاین سرنوشت دنییتع

ش (اراده)، یخو يتواند با اتکا بر خصلت وجودیاست که م يشان انسان موجودینظر ا
در فلسـفه اخـالق،    يدیه مفهوم کلب ش (کمال)، تحقق بخشد ویخو يوجود يبه معنا

ق عمـل  یاسـت از مصـاد   یمصداق یاسی، همانا عمل صالح است و مبارزه سینیامام خم
  )1382نژاد،یوسفی(. صالح

 يزیو استکبارست یدشمن شناس

ات یـ ح ن عناصـر فرهنـگ و تمـدن در   یتـر از مهـم  يزیو استکبارسـت  یشناسدشمن
و تالش  یز مرهون سعیش از هر چیشه بین اندیو استمرار ا یجاودانگ. است یاجتماع

ن راه نهادند و یش گام در ایخو ياست که با همت واال یرادمردان و بزرگان و فرزانگان
خود  ینیامام خم. و استقالل فراخواندند يمردم را به قسط و عدالت، سعادت و آزاد

و  يریناپـذ ه بـر روح ذلـت  یـ تک زان، آگاه و بلندآوازه بود کـه بـا  یستن دشمنیاز ا یکی
اهللا  یصـل ( يکه برگرفته از اسالم نـاب محمـد  ـ را » الذلۀ اهیهات من«اد یفر يزیستستم

لـرزه بـر    ،گرفتیمان او نشأت میاد که از عمق این فریسر دادند و ا ـ  بود )ه و آلهیعل
  .)295، ص 16، ج 1371فه امام،ی: صحر.ك( پرستان افکندگانهیگانگان و بیکره بیپ

 ينگرو روش يافشاگر

پرداخـت و اهـداف شـوم    ي مـی گـر ، بـه روشـن  یط مناسبیهر شرا ، درینیامام خم
ـ از هو ياو همواره مسلمانان را به پاسـدار . ساختیمال م دشمنان را بر  یالهـ  يهـا تی

زد گوش یاسالم يهادشمن را نسبت به غارت ارزش یطانیم شیکرد و تصمیه میتوص
  : فرمودمی کرده و
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اسـت  یم و آن را اصل و اساس سید به آن توجه کنیبا که همه ما ینکته مهم
و  یخواران تا کن است که دشمنان ما و جهانیا ،میده گانگان قراریخود با ب

مـا را قبـول    ياسـتقالل و آزاد  يکنند و تا چـه مـرز  یکجا ما را تحمل متا 
  . )90، ص 21، ج 1371فه امام،ی(صح. دارند؟

  معتقد بود که:  ینیامام خم
و  يمعنـو  يهـا هـا و ارزش هویـت جـز عـدول از همـه     يآنان مرز نیقیبه 
ز بـا  یهرگز دست از مقاتله و سـت : میشناسند و به گفته قرآن کریمان نمیاله

، 1371فه امام،ی(صح. نتان برگردانندیکه شما را از دنیدارند، مگر ایشما برنم
  .)90، ص 21ج 

 یشه حکومت اسالمیاند يایاح

ـ یامـام خم  یطلبو اصالح ياگریبحث اح ين محورهایتراز مهم در  )رحمـه اهللا ( ین
ـ ید يو رهبـر  یشه حکومت اسـالم یاند يایشان، اعتقاد آن حضرت به احیهاشهیاند  ین

 ،نه هجـرت کردنـد  یاز مکه به مد )ه و آلهیاهللا عل یصل(که حضرت محمد  یزمان. است
ش را یعمر گهربار خو ان نهادند و ده سال آخریرا بن یحکومت اسالم يهاهینه پایدر مد
 يهـا خ اسالم از آغاز تـاکنون شـاهد حرکـت   یدر تار. م آن پرداختندیت و تحکیبه تقو
ـ ابـوده  یشه حکومت اسالمیاند يایجهت اح یاصالح  ییهـا تـوان بـه نمونـه   یم و مـ ی

ران یـ ن و در ای، محمد عبده، جنبش اخوان المسـلم ين اسدآبادیالدلماج دیهمچون، س
  . و جنبش جنگل اشاره نمود اسالمان ینهضت فدائ

ـ به عنـوان رهبـر و بن   )رحمه اهللا( ینیکه توسط امام خم یاقدامات یول ن یـ گـذار ا انی
هـا،  شـان در گفتـه  یا. بـوده اسـت   يبـه صـورت محـور    ،حرکت صورت گرفته اسـت 

. داشتند یاسالمن حکومت ییها و آثار مکتوب خود همواره نظر به ضرورت تبیسخنران
به . اقدام کردند یل حکومت اسالمیو تشک ین عملییو سپس به تب يرن نظییابتدا به تب
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اسـت و  یبـه س  ینـ یشمندان دیها و اندتیشان باعث جلب نظر شخصیتالش ا ياگونه
 .گذاشتند يجا از خود بر ییبهانه آثار گرانین زمیشد که در ا یاسیامور س

ن راه یترمهم ،دندیمبادرت ورز یده حکومت اسالمیا يایکه امام راحل به اح یزمان
هرچنـد در  . دانسـتند یاست مـ ین از سید ییه عدم جدایت نظریده را تقوین ایاصالح ا

است ین از سید ییشه جدایشگامان مبارزه با اندیاز جمله پ» مدرس«ران یخ کشور ایتار
انـت  ین دیاسـت مـا عـ   یاسـت مـا و س  ین سیانت ما عـ ید«که  يبود و سخن معروف و

ـ که ا ین کسیاول امااست،  یادماندنیق و به ی، عمنینشهمواره دل ،»ماست ه را یـ ن نظری
  : ن باور بود کهیبود و همواره بر ا ینیمد، امام خیت بخشینیع

ـ ید و اسـت اسـت  ین سیاسالم د  ،در مواقـف آن  واسـت کـه در احکـام     ین
  )333، ص 9ج ،1371، ینی(امام خم. شودیده میاست به وضوح دیس

 یشه حکومـت اسـالم  یاند ياگریاح يگفت محورهاتوان یسپس به طور خالصه م
ل حکومـت  ین ضرورت تشکییاست، تبین از سید ییشه جدایمبارزه با اند: ینیامام خم

در حکومـت   يرهبـر  ين الگـو یـی ن حکومت و تبیت اصول و اهداف ایماه و یاسالم
  . نداهدین عرصه بوده است که به انجام رسانیدر اشان یان اقدامات یتراز مهم ،یاسالم

ل حکومـت از  یکـه تشـک   ن باور بـود یل و اداره حکومت بر ایامام در رابطه با تشک
ح امور مردم ین معنا که اداره صحیاسالم است و آن هم بد يعلما یف مهم و اصلیوظا

  . ردیت و حاکمان انجام پذید توسط حاکمیو محو ظلم با
له انجام یست، بلکه وسین یحد ذاته شأن و مقام یدار شدن حکومت فعهده

 يائمـه و فقهـا  .. .نظام عادالنه اسـالم اسـت   ياحکام و برقرار يفه اجرایوظ
و  یاحکـام الهـ   ياجرا يبرا یالت حکومتیعادل موظفند که از نظام و تشک

صرف حکومت . ه کننددنظام عادالنه اسالم و خدمت به مردم استفا يبرقرار
د؟ مأمورنـد انجـام   ندارد، منتها چه بکنن يزیآنان جز رنج و زحمت چ يبرا
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ـ مأمور» هیـ ت فقیوال«موضوع . فه کنندیوظ (امـام   فـه اسـت  یت و انجـام وظ ی
  ).54ـ  55، ص 1376، ینیخم

 ینقش مردم در حکومت اسالم

امـام  . کننـد ین مـ یـی ا مردم حکومت و حاکمـان را تع یدن يامروز در اغلب کشورها
ر مراکـز  یگرفته تا سـا  يرن ارکان نظام از رهبییدر تع یحت ،ن کار را کردیز همیراحل ن
اگرچـه  . فا کردندیمورد نظر ا ياکننده خود را با انتخاب چهرهنییمردم نقش تع ،قدرت

 يهـا برال تفـاوت یل یدموکراس يهابا انتخاب در نظام ییو وال یانتخاب در نظام اسالم
  . دارد یفراوان

 ؛داشتند» یاسالم استیس«د به تقااست، اعیانت و سیت دینیبا اعتقاد به ع ینیامام خم
ـ له نیاست به عنوان روش و وسـ یبه عنوان هدف و س یستیاسالم با یعنی ل بـه هـدف   ی

 یمورد سوء استفاده برخ یاسیس يکه اسالم به عنوان ابزارنینه ا ،ردیمورد توجه قرار گ
  .شان واقع شودیاز سوداند

  یاخالق اجتماع

 يدارا یت گونـاگون از جهـا  یدر اخـالق اجتمـاع   ینیحضرت امام خم یرة عملیس
  : ت استیاهم

فعال،  یک قرن زندگیب به یاست که در قر یشناسه و اسالمیحضرت امام فق: اوالً
شـان  یا یاجتمـاع  يهـا ن نقشیتره از مهمیب نفوس در حوزه علمیم اخالق و تهذیتعل

از معلمان اخالق که استکمال نفـوس را در عزلـت از خلـق و     یاما نه مانند برخ. است
که قرب به حق را در خدمت به خلق  یند، بلکه به عنوان عارفیجویاز جامعه م يدور

  . کندیجو موو معاشرت با مردم جست
ـ معلم اخالق در عصر حاضر که به مصداق روا یرة عملیس ه یـ عل(ت امـام صـادق   ی
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ـ مردم ان ی، در م»تکونوا مع الناس الناس وال یکونوا ف« )السالم تنهاسـت، در   یاست؛ ول
ـ . تگر اسـت ی، اسوة هدایه نفس و سالمت ارتباط اجتماعین تزکیجمع ب  يژه بـرا یـ وه ب

 يداریبا پا ير است، در ناسازگاریزناپذیرا که امروزه گر ینقش اجتماع يفایکه ا یکسان
حضرت امام رهگشا و  یاجتماع یر در زندگیپندارند، تدبیم يفرد يدر خلوص و تقوا

  . اوست یظلمان يهارافع حجاب
ژه یـ وه و ب یتیریدر بعد مد ین اخالق اجتماعییحضرت امام در تب یرة عملیس: اًثانی

ـ امام راحـل بـا نفـس زک   . ت استیز اهمئآن حا یالمللنیاست بیدر عرصۀ س ۀ خـود،  ی
 یاسـالم  ينظـام مقـدس جمهـور    يدار ساخت و با برقراریده را بینفوس گنگ و خواب

 يو اقتصـاد  یاسـ ی، سیتیریمـد  يهارا در عرصه یت اسالمیران، عزت و عظمت تربیا
ـ  یآن حضرت در رهبر یرة عملیس. نشان داد ژه در یـ وه ت امت و ادارة نظام جامعـه و ب

 يهادر عرصه ی، ساختار نظام اخالق اسالمیالمللنیو ب یاجتماع يهامواجهۀ با بحران
  . کندین مییرا تب یاجتماع

 توأم با عزت نفس، حفظ یستیزصالبت توأم با شفقت بر خلق و رفق و مدارا، ساده
ـ قاطع بـا  تـوأم  مؤمن حرمت ییایکبر میحر  و هـا نـه یزم همـۀ  در عـدالت  تیـ رعا ت،ی

در جهـان   یالمللـ نید بر اخوت بیمستضعفان، تأک يبرا يریناپذهتمام وصفا مناسبات،
به عهد و  يبنديو پا یخواهتیز توأم با انضباط و مسئولیانگاسالم، شرح صدر اعجاب

امـت   يآن حضـرت در عرصـه رهبـر    یرة عملـ یدر سـ  یل اخالقیصدها فضا مان ویپ
ـ  یاجتماع يهاساحت یدر تمام یاز اخالق اسالم ییالگو ،مسلمان کنـد و  یرا عرضه م

برخـوردار   يفراتـر  یکه از نقش اجتمـاع  یژه بر کسانیوه حجت خدا را بر مسلمانان ب
 يهـا وهیآن حضـرت و شـ   یگروش زنـد  يد بر مبنایبدون ترد. دینمایهستند، اتمام م

و اصـول اخـالق    یتـوان خطـوط اساسـ   یم یبا مسائل عام اجتماع هدر مواجه يرفتار
 . ب کردیاسالم را تصو یاجتماع

حضرت امـام در   يم نظرین ارشاد و تعالیز بیانگاعجاب یو هماهنگ يسازگار: ثالثاً



  513 ...یو فرهنگ یاجتماع میدر توسعه مفاه (ره)ینینقش امام خم یبررس  

 یاجتمـاع  ینـدگ و روش ز یرة عملیشان با سیدر همۀ آثار ا یخصوص اخالق اجتماع
ـ او بـا پ . اسـت  يخ فرهنگ بشریر در تاریکم نظ ياد، حادثهیشان، بدون تردیا از  يروی

داد، بـه  یم مـ یهم السالم ـ هر آنچه را به مردم تعلـ  یو سنت ائمه اطهار ـ عل  يره نبویس
  . ده بودیت بخشینیخود ع يدقت در رفتارها

. دارد ییسـزا ه نقش ب یعمل ب به تخلقیالعاده در ترغخارق ین هماهنگیتوجه به ا
 يتوان مردم را به شرح صدر دعوت کرد؛ اما برخـوردار یم یبه آسان ،يط عادیدر شرا

ـ  ــ  نیجـز از معصـوم   یط بحرانیسعۀ صدر در همۀ مراتب آن و در همۀ شرا از  همیعل
 يو بـا  کـه  یکسـان  همـۀ  یگواه به که است یکس امام لکن و رود؛ینم انتظار ـ السالم

 . است بوده خود یاخالق میتعال متعلم نیاول خود اند،داشته یارتباط ای و معاشرت

 ت و نقش فرهنگیاهم

ن شـعار را در سراسـر   یـ قـت ا یخـود در حق  یل حضور جهانیبه دل یانقالب اسالم
ـ ین اختی، دیت نظام اسالمیریجهان اعالم نمود که در مد . دسـت گرفتـه اسـت   ه ار را ب

م ینظام مشاهده نمود ارتباط مستق يهادر اداره مجموعه د نمود آن رایآنچه که امروز با
  . است ین و نظام اسالمیها با فرهنگ دآن

 يهااساس اصول و ارزش مستقل بر یفرهنگ یک خط مشیبه  یابین دستیبرا بنا
  : ندیفرمایباره منیدر ا بوده و امام ییت به سزایاهم يدارا یاسالم

ـ  .. است. درباره فرهنگ هر چه گفته شود کم ک یـ در فرهنـگ   یاگـر انحراف
 یم انسـان یصراط مستق بهم یها و مقامات آن رژهمه ارگان ، ودا شودیم پیرژ

ده داشته یطان عقیود شیملت از ق ياستقالل و آزاد هبند باشند و بيپا یو اله
 ،بند باشنديارزنده آن پا يهات از اسالم و خواستهیبعز به تیو ملت ن. ..باشند

بـه  . ..بر همه غلبه کند و همـه را  یکه انحراف فرهنگ گذشتاهد نخو يرید
ـ   ه را آنیسل آتن انحراف کشاند و بـا و  یصـورت ز ه چنان کند کـه انحـراف ب
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رد یبپذ یقیاسالم حق يرا به جا یم را راه نجات بداند و اسالم انحرافیمستق
و خصوصاً پنجاه سال  یشاهو بر سر خود و کشور آن آورد که در طول ستم

 )323ـ  322، ص 17، ج 1371،ینی(امام خم. »هاه بر سر کشور آمدیس

م یقت تقسی) در حقییگرا(عقل زمیونالیرنسانس با شروع راس یپس از انقالب صنعت
از  ین مبارزه فرهنگـ یا ،تیحین محرّف مسیل دیدله و ب شدن و عقل شروع ین دیکار ب

. ر شدیدر سراسر جهان فراگرن ک قیتر از د و در کمیبرخوردار گرد يار جدیقوت بس
ـ نام یتـوان تهـاجم فرهنگـ   ین تهاجم را مـ یترین و اصلیترسخت ـ را ایـ ز ؛دی ن کـار،  ی

  . گر جامعه را با خود همراه خواهد نمودیسرنوشت ابعاد د
 يتوان نفوذ دشمن را از مجرایم یراحته کشورمان، ب یخ نظام آموزشیتار یبا بررس

ن ینسبت به ا ینیخمحضرت امام . قرار داد یرد بررسفرهنگ مالحظه نمود و آن را مو
  : دیفرمایهجمه حساس م

ـ به ما چه کرد و ما در مقـابلش با  یم که فرهنگ وارداتینیبب ـ  ی . م؟ید چـه بکن
  ) 144، ص 17، ج 1371،ینی(امام خم

 ین شدن فرهنـگ آموزنـده اسـالم   یگزیو نفوذ و جا یخروج از فرهنگ بدآموز غرب
چنان محتاج تالش و کوشش ها در سطح کشور آننهیدر تمام زم یو انقالب فرهنگ یمل

دار غـرب  شهیق ریو با نفوذ عمتالش کرد  یستیان دراز بایتحقق آن سال ياست که برا
  . مبارزه کرد

  غرب یفرهنگ واردات يهایژگیو

  : دیفرمایم یدر عبارت ینیامام خم
 یغرب يهاموزشآ اب یلیتحص يهاکردن دوره یان پس از طیهجوم دانشجو

 انـاً شـرق  یغـرب و اح  يسوه ران بیا يهاها و دانشگاهرستانیدر دب یو شرق
ـ  ياچنان فاجعـه  ـ  نداشت یو شرق یجز فرهنگ غرب يدآورکه ره ـ بـار  ه ب
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ـ    بـه  م یتسـل بلکـه   د و شـرط وابسـته  یـ قیآورد که همه ابعاد جامعـه مـا را ب
   )244، ص 15، ج 1371،ینی(امام خم. ها کردابرقدرت
ران در زمان طاغوت سبب یا یدر مراکز آموزش یو شرق یغرب يهاتأمل در آموزش

. ن ببـرد یها را ازبم به ابرقدرتینه تسلیدست آورد و زمه ها را بآن يهایژگیگردد ویم
نظر ه ب ين نکته ضروریالبته تذکر ا ،باشدیو کارساز م يدین کار محتاج ابزار جدیاما ا

جهان نبـوده و   ياز کشورها یکفر، محدود به تعداد مشخص یرسد که هجوم فرهنگیم
ـ   يزین چیبودن آن بوده و ا یست بلکه به دنبال جهانین نمـودن نظـام    یالمللـ نیجـز ب

  : د کهینمایار منقّحانه طرح مین نکته را بسیست، امام این یکفر جهان یفرهنگ
سه یمقاقابل  ،خورده است ینشاهم شاهیکه کشور ما از فرهنگ رژ یصدمات

ن پـدر و پسـر   یمتأسفانه در زمان ا. ره نبوده استیو غ ياقتصاد يبا ضررها
گـاه ملـت باشـد بـه     هیـ د تکیکه با ید و مراکز آموزشیدست اجانب بازگرد

  )309، ص 15، ج 1371،ینی(امام خم. دیگردل یضدش تبد
ـ دار یک نحـو وابسـتگ  یـ گمان همه ز به یما اآلن در همه چ م کـه بـاالتر از همـه،    ی

، مـا  يهـا کـرده لیمـا، تحصـ   يرمردهـا یپ ،مـا  يهـا افکار جـوان  ؛افکار است یوابستگ
ـ ی(امـام خم . افکار وابسته بـه غـرب اسـت   ن یااز  ياریما، بس ياهفکرروشن ، 1371،ین

  )357، ص 10 ج

  آن يو ابزارها ینحوه دفاع فرهنگ

ن ـباشـند و روشـ  یعه مـ ـنظـام و جامـ   یدهجهت یحوزه و دانشگاه دو محور اصل
ن قسـمت  یا یاسالم يهااز فرهنگ و حفظ ارزش ين پاسداریت سنگیاست که مسئول

ل یـ ن دلیاست و به همـ  »دانشگاه«و  »حوزه« یعنی یو فرهنگ یعلم يبر دوش دو بازو
اسـت کـه در موضـوع دفـاع      يحوزه و دانشگاه از اهم امـور  یگانگیمسأله وحدت و 

  . رندیگیقرار م یفرهنگ



516   2ج / مجموعه مقاالت  

ـ قـدر نسـبت بـه ا   یان و فقهـاء عـال  یحضرت امام خطاب به حوزو ن خطـر تـذکر   ی
  : که دهدیم

د راجع بـه حـل مشـکالت و معضـالت     یبا یاسالم يعلماء بالد و کشورها
گر بـه  یکـد یجـور بـا    يهاطره قدرت حکومتیخروج آنان از س ن ویمسلم

ها را نهیس ،نیحفظ منافع مسلم يبحث و مشورت و تبادل نظر بپردازند و برا
ل شرق و غرب را کـه بـه   ذمبت يهافرهنگ یو تهاجم فرهنگسپر کنند و جل

 يرند و به مردم کشورهایبگ، شده است یها منتهنسل و حرث ملت ينابود
در مقابل زرق و بـرق غـرب و شـرق را     یباختگج خودیخود آثار سوء و نتا

  )337، ص 20، ج 1371، ینی(امام خم. ندیبازگو نما
ـ   یا ،زدیخیبرم ینیامام خمکه از کالم  یسؤال اساس تهـاجم   یراسـت ه ن اسـت کـه ب

در  یج خودبـاختگ یرد و آثار و نتـا یگیچگونه صورت م یو غرب یل شرقذمبت یفرهنگ
 ینـ ین ابـزار ع یتـر یها به عنوان اصـل ست؟ دانشگاهیمقابل زرق و برق غرب و شرق چ

ت یاز حساسـ  یات طراحان نظـام آموزشـ  یاده نمودن اهداف و منویجهت پ در یفرهنگ
 یدهـ و جهـت  یدهـ قت خـط ین مرکز، در حقیرا علوم ایز ؛باشندیبرخوردار م ياهژیو

 .ان را انجام خواهد دادیدانشجو يفکر

 يدشمنان ما و بـرا  يکه برا يطورهمان. ه دانشگاه از اهم امور استیاما قض
چـون  . افکار جوانان ما را منحرف کنند هم مهـم اسـت   خواهندیها که مآن

ـ  ید ایز است و بایچدانشگاه مرکز همه  م کـه دانشـگاه   ین مسأله را دنبـال کن
شود که تا دانشگاه به  ید سعیبا. و د گرددیکشور ما مف يشود تا برا یاسالم

اج به صرف وقت و نظـارت  ین احتیدا نکند و ایش پیاز دو قدرت گرا یکی
  )166، ص 18، ج 1371، ینی(امام خم. اج داردیکامل احت

د یـ د همـت نمـود تـا ق   یـ د کـه با یآیدست مه ب امام حضرت یکالم نوران نیا از
از مسـائل   یکیم، یدست آورده و به هدف مقدس نائل آئه ها را بشدن دانشگاه یاسالم
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آن اسـت مهـار نمـودن علـوم بـه       يشدن دانشگاه از نقاط مؤثر و محور یکه در اسالم
  . باشدید میله کلمه توحیوس

  : دیمافریتذکر داده و م ن نکته را امامیا
د یـ ت و همـه را بـه وحـدت و توح   یواقع يکند برایعت را مهار میاسالم طب

اسـالم  ... آنـی کـه   میخـواه یها ما مـ که از علوم دانشگاه ییآن معنا... بردیم
هـر  باشـد.   یعـ یرطبیغچـه علـوم   و  یعیطب ، چه علومتمام علوم ،خواهدیم

ند خـدا  یبیا که معت ریانسان طب یعنی ،ت باشدیهکه در آن جنبه اولو یعلم
او  ياو که اسالم بـرا ... ندیخدا را در او بببیند ... ماده را که میندیرا در او بب

ـ به اله یعیبرگرداندن تمام موجودات طب يآمده است برا ات و تمـام علـوم   ی
 یعیعلوم طب... مطلوب است ین معنیها هم او از دانشگاه یبه علم اله یعیطب

لکن آن مرکز ثقل است که مرکـز  . د باشدیبا یدنمعالجات ب. د باشدیهمه با
 )435ـ  433، ص 8، ج 1371، ینی(امام خم. د استیتوح

جوامـع   ینهاد علم يریگر دشمن در شکلین سفیها اولشود که دانشگاهیمشاهده م
ه ن مطلب در جهت بیا ياندازل و راهیگر اساس تشکیعمل نموده است و به عبارت د

ـ   يفکر و یذهن يروین يریکارگ ـ ربرنامـه  يسـو ه افـراد ب مطلـوب   يو سـاختارها  يزی
 یاران جهـان زگـ اسـت یس یفرهنگـ  يامـام نسـبت بـه اسـتراتژ    . طراحان آن بوده اسـت 

  : ندیفرمایم
ن راه را در ی، بهتـر نـو  ياستعمار سلطهدست آوردن ه ب يبرا. ..دو ابرقدرت

ه تند و با بها را به خدمت گرفها دانسته و دانشگاهملت يهاحمله به فرهنگ
و ساخته  یشیفرما يها، مجلسهاآن يوردهاان مراکز از رهیت آوردن اـدس

 یا شرقی یها را سر تا قدم غربدست آوردند و نظامه خواه بدل يهاحکومت
دنـد و رنـج   یتـر صـدمه د  شیاز همه ب هان کشمکشیکردند و آنان که در ا
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ـ ی(امـام خم . بـوده و هسـتند   یاسـالم  يکشورها ،دندیکش ، 19، ج 1371، ین
 )343ـ  342 ص

رامـون معـادالت و   یخصوصـاً غـرب پ   یجهـان  یعلم يهاشرفتیامروز استفاده از پ
 یپرسـت ن بتیش ساخته و در برابر ایرا مرعوب و مجذوب خو ياریبس یف علمیتعار

مراحـل  . اندش غفلت نمودهیت و اصل خویمدرن به خضوع و خشوع پرداخته و از هو
شـدن   يدر جـذب فرهنـگ مـاد    يو انحـالل، مراحـل جـد    ؟؟؟بیر، تجیگانه تحقسه

ـ نترنـت از ا یداً شـبکه ا یو جد يوتریو کامپ یقاتیتحق يهاشبکه ياندازراه. باشدیم ن ی
ت یدنبال عبوده بلکه ب ؛ستندینبوده و ن يبشر ییجوآنان به دنبال حس علم. قماش است

از  يدور. اندفروگذار ننموده یشچ کوشین راه از هیتمام جهان در برابر آنان بوده و در ا
 يجـد  ياز هشـدارها  یغرب يو عدم منحل شدن در فرهنگ ماد ير فرهنگ خودیتحق

  . )1382فر،یبانی(ش است يحضرت امام به علم دوستان امروز
  ند که: یفرمایم ینیامام خم

ـ  زتان را در سرکالسیفرزندان عز ـ ترب یصـورت ه هـا ب ـ  ییـ ت نمای  ید کـه وقت
ل جامعه گردند کـه بـا تمـام    یتحو يجوانان برومند ،شوندیل میالتحصفارغ

از ابرقـدرت شـرق و غـرب و     داشتند، یآنچه بدبختوجود معتقد باشند که 
  ) 2، ص 17، ج 1371، ینی(امام خم. است یزدگو غرب یزدگشرق
د بدانند که رفتن به غـرب  یهن هستند بایم يهاهیز ما که سرمایعز يهاجوان

دن به مقصود که استقالل یعلوم مختلف، آنان را از رس آموختن يو شرق برا
ترشان خواهد نمود و دشمنان مـا کـه بـه    و وابسته دارد،میاست باز يو آزاد

م یدا کنـ یهرگز نخواهند گذاشت ما استقالل پ ،اندکشورها چشم طمع دوخته
 يچ خبـر یم که در غرب هـ ین کنید به خود تلقیبا. میرها شو یو از وابستگ

م کـه  ید همه بـدان یست و باین یداشتن ما از قافله تمدن و تعالب نگهجز عق
 يانـده یاند که ولـو در آ ها دوختهگر ما چشم طمع به دانشگاهدشمنان غارت
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هــا و دل را بـا افسـانه  پــاك يهـا کننـد و جـوان   هـا رخنــه دور بـه دانشـگاه  
و  هـا يگـر خـود و چپـاول   ينـد و راه را بـرا  یهـا منحـرف نما  يپردازدروغ

  )339، ص 18، ج 1371، ینی(امام خم. ندیاستثمارها باز نما
را صـادر   یعاً دستور انقالب فرهنگـ یانقالب، سر يروزیپس از تحقق پ ینیامام خم

در کشاکش  یاسیل آن به کار سیدـرح و برنامه و تبـل عدم طیدله نمودند که متأسفانه ب
 يا، چـاره یاسـ یس يروزیـ ز پپس ا ید دانست هر انقالبیبا. فراموش گشت یگروزمره

ر نظـام  ییـ قت بـا تغ یدر حق. نخواهد داشت یش جز انقالب فرهنگیجهت سالمت خو
 .گرددیفراهم م ينه انقالب اقتصادیفرهنگ جامعه است که زم یعنی ،ادراکات

هـا و علـوم موجـود    دانشـگاه  یخون فرهنگیکه شببلمصداق بارز نه تهاجم  ه،امروز
ک یو الئ يماد يهافرضشیاز جوانان را با پ ياریاست که بسم و تعلّم آنان یمورد تعل

گان به افتهیبار ره انیتأمل در آثار ز. دهدیسوق م ییگراا پوچیسم یلیهین يسوه خود ب
آنان، مـا را   یو شوق حضور در مجامع علم یدست آوردن مدارك علمه غرب جهت ب

 .دیخواهد رسان ت تلخ مورد تذکر حضرت امامین واقعیبر ا

 وکننـد  یرا مطرح م» هاشدن دانشگاه یاسالم«گر، ید یبه عنوان راه حل ینیامام خم
  معتقدند: 

ـ ی(امام خم. ه هم حل استیمسائل ما در آت ،بشود یها اسالماگر دانشگاه ، ین
  ) 377، ص 19، ج 1371

هـا و مسـافرت بـه جهـان بـه      که به وسیله معاشـرت  یمبادا اساتید و معلمین
اند، تحقیـر  ، جوانان ما را که تازه از اسارت و استعمار رهیدهاصطالح متمدن

هـا بـت   ناکرده از پیشـرفت و اسـتعداد خـارجی    يو سرزنش نمایند و خدا
را در ضـمیر جوانـان تزریـق     یو تقلید و گدا صـفت  يبتراشند و روحیه پیرو

که گفته شود که دیگران کجا رفتند و ما کجا هسـتیم بـه   این يبه جا. نمایند
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و راه و رسم استقالل را زنده  یخود توجه کنند و روح توانای ییت انسانهو
  )96، ص 21، ج 1371، ینی(امام خم. نگه دارند

ـ راه اصالح و توسعه نظام ادراکات و اطالعـات   ،نیبرا بنا قـت  یک جامعـه در حق ی
گهربارتر  یاست که مورد نظر امام بوده است و چه مکتب یشروع حرکت انقالب فرهنگ

عـد  چه در ب یتقرب اله يسوه ن مهم را برعهده گرفته و جهان را بیتواند ایسالم ماز ا
 .دیت دعوت نماینیا عیا ذهن و یروح، 

ـ اسـت و مسـلمانان در    يامروزه جهان تشنه فرهنگ اسـالم نـاب محمـد    ک ی
. ن خواهند بردید و سرخ را ازبیسف يهاوبرق کاخرونق و زرق یالت بزرگ اسالمیتشک

و  يف جــدیاز وظـا  یر و مجدانـه در برابـر دشــمن اصـل   یــحرکـت فراگ ک یـ شـروع  
ن حصار استعمار و استثمار هـم  یاست که خود را از ا یک مردم و نظام اسالمیاستراتژ
قات یو تحق یتوسعه مراکز علم ،يو بازساز یین عامل در کسب خودکفایترمهم. برهاند

ن و ین و مکتشـف یمختـرع  ق کامـل و همـه جانبـه   یت امکانات و تشـو یو تمرکز و هدا
است که شهامت مبارزه با جهل را دارند و از الك نگرش  یمتعهد و متخصص يروهاین

ـ  يانحصار  يتواننـد کشـور را رو  یعلم به شرق و غرب به در آمده و نشان دادند که م
  . خودشان نگهدارند يپا

رعهده گرفتـه  د بی(حوزه و دانشگاه) با یاصل ين مهم را امروزه دو بازویا ،نیبرا بنا
ت یقـت مسـئول  یدر حق. را جامه عمـل بپوشـانند   ینیخم ن سفارش حضرت امامیو ا

 ين نظـام بـر دوش دو بـازو   یا یاسالم يهااز فرهنگ و حفظ ارزش ين پاسداریسنگ
حوزه و دانشگاه از اهم  یگانگیمسأله وحدت و  ،لین دلیبه هم. است یو فرهنگ یعلم
 ید بدان پرداخته و موانع هماهنگیفرهنگ، با ياتژن استرییاست که در موضع تب يامور

 یان مبانیم يچرا که هرگونه تشتت، اختالف و تضاد ؛برطرف شود یگاه علمین دو پایا
و تشتت در دو موضـع اداره نظـام    ین دو سنگر به ناهماهنگیا یو علم یدتی، عقيفکر

  . نظام را بدنبال خواهد داشت یف و سستیمنجر شده و تضع
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و  يک امـر جـد  یـ عنـوان  ه بها بن دو مقوله گرانیو الزم است که موضوع ارنیاز ا
ه یحوزه علم یعال يو شورا یانقالب فرهنگ یعال يشورا يهات در صدر برنامهیپراهم
 .شه شودیآن فکر و اند یو عمل ینیرامون تحقق عیپ یرد و از ابعاد مختلفیقرار گ

ـ  ن دو مقوله احترام متقابل بهم و محـدود یوحدت ا عنـوان دو محـدوده و   ه ه کـار ب
ق وحدت دو فرهنـگ  یتلف. باشدیگر نمیموضوع کامالً جداگانه و عدم دخالت در همد

در دانشگاه  یو اخالق اسالم یس معارف و فلسفه اسالمیتدر حوزه و دانشگاه صرفاً با
 در) ...یشناسو جامعه یشناس(روان یو انسان یر علوم تجربیده نظیس علوم جدیو تدر

 یاصـل  يو مقولـه از کارهـا  د هـر  بـر  یروش بودن حاکم بلکه گردد؛نمی حاصل زهحو
  . وحدت است

ن در گـرو  یـ ظـاهر گـردد و ا   يواحـد  يبر مبنا ید آثار هماهنگیگر بایعبارت ده ب
با توجه بـه نقشـه علـوم و    . باشدین دو میجهت ا یک واحد فرهنگیتئور یوجود مبان

اره نظام، الزم اسـت تـا بـا مطالعـه ابعـاد و      ت ادیفیدر ک یموضوعات مختلف دانشگاه
و  ین مرکـز مهـم علمـ   یا يشدن محتوا ینه اسالمیگوناگون مسائل دانشگاه زم يایزوا

هـا، در واقـع بـه    شدن دانشـگاه  یاسالم يهمسان شدن آن با حوزه فراهم گردد و معنا
 يازهـا یمتناسـب بـا ن   ،هـا دانشگاه یقیجهت و موضوعات تحق ر درییضرورت تغ یمعن

  . باشدیم یجامعه اسالم
موجود را مرتبط به اسالم و مکتب نمود و  يهادانشگاه ید فرهنگ تجربید کوشیبا

ن قـرار  یـ م با دیها در ربط مستقعلوم در دانشگاه يبندحاکم بر طبقه يریگمبنا و جهت
توسـط   یعـ یرطبیو غ یعید تمام علوم اعم از طبین همان کالم امام است که بایرد و ایگ
برگردانـد کـه در    ید سوق داد و به عمل الهـ یده و همه را به توحیمهار گرد یوم الهعل
ن شـدن فرهنـگ آموزنـده    یگزیو نفـوذ و جـا   یخروج از فرهنگ بدآموز غرب: قتیحق

چنان محتاج تالش و ها در سطح کشور آننهیدر تمام زم یو انقالب فرهنگ یمل یاسالم
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دار شهیق رید و با نفوذ عمید زحمت کشیبا ان درازیتحقق آن سال يکوشش است که برا
  .غرب مبارزه کرد

 قرآنبه بردن پناه 

ه یـ ها و موجب پرخـاش عل دارکننده انسانیقرآن را محرك و ب ینیحضرت امام خم
ات و مجـد مسـلمانان در   یـ سازد کـه ح یداند و خاطر نشان میستمگران و متجاوزان م

ن کتاب یاز ا ییامروز آنان در جدا یستو س یگذشته به خاطر عمل به قرآن و درماندگ
د به قرآن مراجعـه  یخواهند بایم يو سرافراز يات معنوید حیاست و اگر تجد یآسمان
  . کنند

نه داشت یجانکاه بر س ين با قرآن فاصله گرفتند دردیکه مسلمنیاز ا یآن روح قدس
 یانیمود و در بم نیآن ترس یقرآن و مقاصد عال يایاح يرا برا یو حرکت انقالب اسالم

  : فرمود
دا بکند، یکه اسالم در خارج تحقق پنیم (شاه) مانع بود از ایکه رژنیاز باب ا

م یـ ن جهت ما بـا رژ یدا بکند، به قرآن عمل بشود از ایاحکام اسالم تحقق پ
  ).457، ص 7. (صحیفه امام، ج میمخالفت کرد

  : اندگر گفتهید يو در جا
ن قرآن در ین اسالم و قرآن و قوانیالم و قوانم که اسیآن کرد يما نهضت برا

در مقابل قانون اسالم و قـرآن عـرض    یچ قانونیکشور ما حکومت کند و ه
  )166، ص  9. (صحیفه امام، ج وجود نکند و نخواهد کرد

بـه قـرآن    يرا بـر مخالفـان و معانـدان بـه خـاطر اتکـا       یامت اسالم يروزیامام، پ
  فرمود: یو م دانستیم

ران به آن رمـز غلبـه   یکه در ا ين رمزیها که اکنم به همه ملتیم هیمن توص
بـه خـدا،    يوحـدت، اتکـا  . ها، آن رمز را به کار ببرنـد دا شد بر ابرقدرتیپ
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، 1371، ینی(امام خم[بود].  ما يروزیم رمز پیمان، اتکال به قرآن کریت ایتقو
   )364، ص 6ج 

که در  یونیلیوپنج میت سید که جمعیدیشما د : «اندح کردهیگر هم تصرید یانیدر ب
در دسـت، بـه واسـطه     یچ ابـزار جنگـ  یست و با نداشتن هین يزیارد چیلیک میمقابل 

امام اسـتقالل و  . غلبه کرد یطانین قدرت شیقرآن و اسالم بر ا يمان و به اتکایقدرت ا
: آنـان از قـرآن دانسـته اسـت     يرویـ ران شد در پیب ملت ایرا که نص يو آزاد يروزیپ

 يرویدر پ ياستقالل و آزاد. م کردیم بر دشمنان غلبه خواهیکه در پناه قرآن هست یمادام
  )79،ی(قائم مقام. »است م و رسول اکرمیاز قرآن کر

گانگان جرئت ندارنـد  یب ند،مسلمانان به قرآن پناه آور یوقت ینیبه اعتقاد امام خم
ـ  یزمان یداران اسالمو سردم کنندمال یپا را ینیت دیو هو یکه مفاخر اسالم تواننـد  یم

رون آورند و احکام آن را به اجـرا  یا را به دست آورند که قرآن را از غربت بیادت دنیس
  : ندیفرمایشان میا. بگذارند

و عمل به قرآن کریم که اساس عـود عظمـت و    یمسئولیت حفظ قوانین اله
خـوت  مجد اسالم و مسلمین است مسئولیت حفظ وحدت کلمه و مراعات ا

. و خروج از نفـوذ اسـتعمار اسـت    یکه ضامن استقالل ممالک اسالم یایمان
  ) 460، ص 2، ج 1371، ینی(امام خم

  : دیفرمایداند و میه قرآن میامام سعادت دو سرا را در سا 
جدا از اقیانوس قرآن و اسالم، بـه خـود آییـد و بـه ایـن       يهاقطره يهان ا

نور مطلق استناره کنید تـا چشـم طمـع    متصل شوید، و به این  یاقیانوس اله
خواران از شما ببرد، و دست تطاول و تجـاوز آنـان قطـع شـود، و بـه      جهان

ـ ی(امـام خم . برسـید  یانسـان  يهامندانه و ارزششرافت یزندگان ، 1371، ین
  )516، ص 16 ج

خواهنـد  یگانگـان مـ  یکند بید مید و تأکینمایم یامام قرآن را سد راه اجانب معرف
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م ین را از تعــالیداشـتن آنـان مسـلم   ن و عقــب نگـه یو انحـراف مسـلم   یگمراهـ  يبـرا 
جوامع  یزندگ يهاتیف را از واقعین کتاب شریبخش قرآن دور کنند و فرهنگ اییرها

ن منافع یمأخود و ت یو فرهنگ يتهاجم فکر يله راه را براین وسیجدا سازند تا بد ینید
موفـق شـد    یاسالم يهانیتکبار در سرزمکه اسنیپس از ا. ندیش هموار نمایپست خو

ـ   یاظهار ناراحت ،مسلمانان را از کتاب خدا جدا کند ن یـ ش را از ایخـو  یکـرده و نگران
ـ ی: امـام خم ر.ك(. دینمایافزا اعالم من روند رنجیبار و تداوم چنوضع اسف ، 1371، ین

  )439ـ  438، ص 2 ج
سـلطه   یبـه نفـ   دنـد، کریدا مـ یاتصال پ یزال الهین چشمه الین به ایرا اگر مسلمیز

 یدادنـد و فرمـان قـرآن را عملـ    یها و تجاوزهـا خاتمـه مـ   يپرداختند و به غارتگریم
 يبـرا  یهرگز خداوند راه ،الْمؤْمنینَ سبِیالً یولَن یجعلَ اهللاُ للْکَافرِینَ علَ: کردند کهیم

 يبـرا  یگـر مجـال  یقـرآن د  تمسک به) 141(نساء: . »ن قرار نداده استیمنؤکافران بر م
جاد وحدت و انسـجام  ین برنامه ایگذارد، چرا که ارمغان اینم یو تهاجم باق ییزورگو

 ،ن اسـت یکننـده قـدرت مسـلم   گر تفرقه و تشتت که منهزمیروان قرآن است و دین پیب
  .ندارد یمفهوم
را ن بود که نگذاشتند مسـلمانان قـرآن   یا ،ن بزرگ کردندیاطیکه ش ییاز کارها یکی

ـ یح از حقـا یرا اسـتنباط درسـت و صـح   یز ؛که هست بفهمند يآن طور  يبـرا  یق قرآن
  . ماندینم یباق یها مقامابرقدرت يگر برایم بود و دأتو یخودشان با خطرات

ـ امام واقع یاله ـ  یاسینامه ستیدر وص ـ را در ا یجـالب  يهـا تی نـه مشـاهده   ین زمی
  : میکنیم

ان و نقطه جمع همه مسلمانان یرشد جهان يم را که برایجا که قرآن کرتا آن
تنزل کرد  (ص)يت به کشف تام محمدیاز مقام شامخ احد يبلکه عائله بشر

ده علم االسماء را از شر ین ولید برسند، برساند و ایت را به آنچه بایکه بشر
 ییچنان از صحنه خـارج نمودنـد کـه گـو    ... ها رها سازدن و طاغوتیاطیش
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د کـه نقـش قـرآن بـه دسـت      یرسـ  ییو کار به جا ت نداردیهدا يبرا ینقش
اقامه  يبرا يالهیان وسیث بدتر از طاغوتیخب يجائر و آخوندها يهاحکومت

االسـف بـه   شـد و مـع   یه ستمگران و معاندان حق تعالیجور و فساد و توج
ـ قـرآن ا  ،گر و دوستان جاهلدست دشمنان توطئه سـاز  ن کتـاب سرنوشـت  ی

  . الس مردگان نداشت و نداردها و مججز در گورستان ینقش
آنـان باشـد    یت و کتـاب زنـدگ  یله جمع مسلمانان و بشـر ید وسیکه باو آن

م یما مفتخر. ..از صحنه خارج شد یا به کلید و یله تفرقه و اختالف گردیوس
 یرو مـذهب یـ ز سرتا پا متعهد به اسالم و قرآن مفتخر اسـت کـه پ  یو ملت عز
ن بلکه ین مسلمیراسر آن از وحدت بکه س یق قرآنیخواهد حقایاست که م

هـا نجـات داده و بـه عنـوان     هـا و گورسـتان  از مقبـره  ،زنـد یت دم مـ یبشر
و دسـت و   يکه بـر پـا   يودیع قیدهنده بشر از جمن نسخه نجاتیتربزرگ

و  یو بردگـ  یسـت یفنـا و ن  يده اسـت و او را بـه سـو   یـ چیقلب و عقل او پ
، 21، ج 1371، ینــیام خم(امــ. دنجــات دهــ ،کشــاندیان مــیــطاغوت یبنـدگ 

  )  396ـ  395 ص
ن بارقه یمعتکف آستان ا يان متمادیم است که سالیفتگان قرآن کریاز ش ینیامام خم

بـا آن انـس داشـت و از     ،ک نفسیب و خروج از قفس تنگ و تاریبوده و با تهذ یاله
زرگوار آن ب. ها بردش بهرهید و از چشمه باصفایدان فراوان برچین اثر جاویا يهاخوشه
د یـ مستند را آورده و تأک یاتیروا» ثیحد شرح چهل«لت تالوت قرآن در کتاب یدر فض

ت بـه تـالوت قـرآن اسـت و از     یوص رسول اکرم يایاز وصا یکینموده است که 
ات یدر آ ،کند که ضمن خواندن قرآنین استنباط میباره وارد شده چننیکه در ا یاتیروا

کنـد کـه در   ین موضوع اشاره مـ یر خوب است و به اآن تفک یآن تدبر شود و در معان
و شـفاعت نمـودن آن از اهـل خـود و      ییکـو یات متعدد تمثل قرآن به صـورت ن یروا

  . کنندگان وارد استقرائت
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ـ پرداخته که مضمون آن ا از امام صادق یتیبعد به نقل روا کـه   یکسـ : ن اسـت ی
ش را بـه زحمـت   یفـظ آن خـو  ار قرائت کند و با او عهد تازه کنـد و در ح یقرآن را بس

ـ  ین حدیاز ا. دیخداوند دو اجر به او عطا فرما ،افکند ن برداشـت  یث حضرت امـام چن
ف آن است که در اعماق قلب انسان اثر کنـد و  یکند که مطلوب در تالوت قرآن شریم

  ) 498، 1380، ینی: امام خمر.ك(. گردد یصورت کالم اله یباطن آدم
  : سدینویاز آثار خود م یکیامام در 

ن و یه از کتاب تکویاله يات و اسمایکه خود را عادت داد به قرائت آ یکس
ـ بـه خـود گ   ياهیو آ يکم قلب او صورت ذکرکم ،ین الهیتدو رد و بـاطن  ی
ـ آمحقق بـه ذکـر اهللا و اسـم اهللا و     ذات ـ ی(امـام خم . شـود ۀ اهللا ی ، 1378، ین
  )216ـ  217 ص

ـ از معنو یاه بـود و مراحلـ  ر قرآن آگیکه به تفسنیآن بزرگوار با ا  یت قـرآن را طـ  ی
نمـود،  یقرآن تـالوت مـ   ،آمدیش میش پیدر هر فرصت مناسب که برا یول ،نموده بود

نشست آن را باالتر یم بود، هرجا مأتو یو باطن يت آداب ظاهریانس امام با قرآن با رعا
ن اثر یداد ایداد و اجازه نمیقرآن قرار نم يبر رو يگریز دیگذاشت و چیش میاز خو

ده شود، در حـال قرائـت قـرآن بـه     یش بدان سو کشیرد که پایقرار بگ ییف در جایشر
در محضر و منظر حق نشسته است، در هنگام تالوت آن با وضو  ییبود که گو ياگونه

زد نمـی  هیتک یینشست و به جایم با ادب و سکون و وقار چهارزانو مأز حالت تویو ن
 .ندینزد بزرگان بنش خواهدیکه م یهمچون کس

در مـورد  » ثیچهـل حـد  شرح «نهم از کتاب  ست ویث بیل حدیحضرت امام در ذ
  : سدینویم یات الهیتالوت آ

در قلب آن اثر کند  ،قرآن کرد یکه تفکر و تدبر در معان یو معلوم است کس
از آن مقـام  ، شامل حالش شود یق الهین رسد و اگر توفیکم به مقام متقو کم

ه شود یات الهیاز آ ياهیآن، آ يک از اعضا و جوارح و قوای د و هرز بگذرین
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ـ   ید جذوات و جذبات و خطابات الهـ یو شا خـود کنـد و   یاو را از خـود ب
واسـطه از  یکه کالم را بابد تا آنین عالم دریرا در هم» اصعد و أاقر«قت یحق

، 1380، ینی(امام خم. د آن شودیمتکلمش بشنود و آنچه در وهم تو و من نا
  )500ص 

د یـ مسـلمان با : آمـده اسـت  » معراج السعادة«عه و از جمله یش یاخالق يهادر کتاب
روز در جهت حفظ قـرآن بهـره ببـرد     ین کند که از اوقات خالیخود مع يبرا يابرنامه

ن گونه بود و به یامام ا. ..و. يزیافت چیدر يدن براین، انتظار کشیر نشستن در ماشینظ
داشـتند و  یقرآن را برم ،آمدیش میش پیبرا یکوتاه ياقهیند دقکه فرصت چمحض آن

دادند تلف شـود و  یاجازه نم یول ،قه بودیتر از دو دقن اوقات کمیا یخواندند، گاهیم
  . آوردندیم يرو ين مستحب مؤکدیبه چن

ن حذف یمسلم یخواستند قرآن را از برنامه زندگیاز معاندان م ياکه عدهنیامام از ا
بـه شـدت ناراحـت بودنـد و      ،را نگـه ندارنـد   ین کـالم الهـ  یند و در واقع حرمت اکن

ـ ید بـه مـواز  یمق یکه از سن جوان یتیشخص امکـان نداشـت در مقـام     ،بودنـد  ین قرآن
ل قرآن و احکام آن یاز قب یبه مقدسات اسالم ـناکرده  يخدا ـ ت اجازه دهند کهیمرجع

 يهـا حـه انجمـن  یدر ال يدر زمان پهلودولت طاغوت  یل وقتین دلیاهانت شود به هم
ـ را ق یسوگند به قرآن قسم به کتاب آسـمان  يبه جا یتیو وال یالتیا د کـرده بودنـد و   ی
اده کنند، حضرت امام بر یاسالم پ یجین بردن تدریازب يخواستند نقشه دشمنان را برایم

: امـام  ر.ك(. خواهنـد قـرآن نباشـد   یها مـ ن مقدمه کار است آنیا: افروختند و فرمودند
 )104، 1، ج 1371، ینیخم

 یهـا بـه مـتن زنـدگ    ها و قبرستانخانهکتاب يهام را از گوشهیقرآن کر ینیامام خم
گفتـار و   یت خود در قـرآن ذوب شـده و تمـام   یمرد جهان بشرمردم آوردند، آن بزرگ

هده مشـا  یشان شود به روشنیانات ایدر ب یرفته بود و اگر دقتیر پذیرفتارش از قرآن تأث
ن ید اییأت يالهام گرفته است، برا یات قرآنیگردد که چگونه سخنان گهربارشان از آیم
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  :شودیاشاره م ينکته به موارد
کـه   ییهاچشم. ..تان در محضر خداستید که کارهایشه توجه داشته باشیهم
کـه عمـل    ییهـا دسـت . ..کنـد یگو مـ وکه گفت ییهازبان. ..خوردیهم مبه
  ) 407، ص 16، ج 1371، ینیم(امام خ. کندیم

ـ و هو معکُم أَینَ ما کُنْتُم و اهللاُ بِمـا تَعملُـونَ بصـی   : ات استین آیخوذ از اأم که ه ر لَ
..لْکنی. مساهللاُ الْح دعکُالًّ و قاتَلُوا و و دعلُونَ خَبیرٌ بماهللاُ بِما تَع و .10ـ  4د: ی(حد (  

همـان  که دارد همان مقـام و   یتیکه هست و هر مسئول یهر کس در هر مقام
   )307، ص 18، ج 1371، ینی(امام خم. ت امتحان اوستیمسئول
و رفَع بعضَکُم فَوقَ بعضٍ درجـات لیبلُـوکُم   : م داردیه از قرآن کرین آیکه اشاره به ا

  )165(انعام: . ه لَغَفُور رحیمفی ما آتاکُم إِنَّ ربّک سرِیع الْعقابِ و إِنَّ
ـ ی(امـام خم . میـ رویر بار ظلم مـ یم و نه زیکنیظلم م ینه به کس ، 1371، ین

  ) 244 ، ص4 ج
  )279(بقره: . ال تَظْلمونَ وال تُظْلَمونَ: رفته استیر پذیتأث یه قرآنین آیکه از ا

ـ ی(امـام خم . بـه دسـت خـودش اسـت     یسرنوشت هر ملت ، 6، ج 1371، ین
  ) 11 ص

ـ غَی یما بِقَومٍ حتَّ رُیغَینَّ اهللاَ الَ ا: باره فرموده استنیکه قرآن در ا هِم   رُواْی ـا بِأَنْفُسـم .
  )11(رعد: 

 یچ اختالفیشدند هیک عصر مجتمع میدر  ـهم السالم  یعل ـاء  یاگر تمام انب
   )78، ص20، ج 1371، ینی(امام خم. نداشتند

  )285(بقره: . ال نُفَرِّقُ بینَ أَحد منْ رسله: استه اخذ شده ین آیکه از ا
 ،که مطرح اسـت  يزیآن چ ؛ستیعدد ن ،که مطرح است در جنگ يزیچآن 
   )234، ص 13، ج 1371، ینی(امام خم. انسان است يقدرت فکرآن 
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 مـع  واهللاُذنِ اهللاِ کَم من فئَۀٍ قَلیلَۀٍ غَلَبـت فئَـۀً کَثیـرَةً بِـإِ    : ه استین آیاز ا یکه اقتباس
  )249(بقره: . الصابِرینَ

در مقابـل جنـود    ]يفـرد [ يام فـراد ید، قیام کنیخدا ق يد و برایام کنیهمه ق
(امـام  . یطانیشـ  يهـا در مقابل قدرت یام همگانیقو باطن خودتان  یطانیش

  )  339 ، ص10، ج 1371، ینیخم
ـ  هللاِ تَقُومـوا  أَنْکُم بِواحـدةٍ  قُلْ إِنَّما أَعظُ: ه اشاره داردین آیکه به ا  ثُـمّ  يوفُـرَاد  یمثْنَ

  )46(سبأ: . شَدید عذَابٍ یدي بینَ لَکُم نَذیرٌ إِال هو إِنْ جِنَّۀٍ منْ بِصاحبِکُم ماوا تَتَفَکَّرُ
ـ ی(امـام خم . از منکر بر همـه ملـت واجـب اسـت     یامر به معروف و نه ، ین

  ) 182 ، ص13، ج 1371
و یأْمرُونَ بِالْمعرُوف و ینْهونَ عنِ الْمنْکَـرِ و أُولئـک   : باشدیه مین آیکه برگرفته از ا

  )104عمران: (آل. هم الْمفْلحونَ
م ین خودشان هم رحیو ب. ..کفار د باشند برین است که اشداء بایاء ایمنطق انب

  ) 141 ، ص19، ج 1371، ینی، (امام خمباشند
ـ : ه استین آیخوذ از اأکه م الْکُفَّـارِ رحمـاء    یمحمّد رسولُ اهللاِ والَّذینَ معه أَشدّاء علَ

منَهیب . :29(فتح(  
، 1371، ینی(امام خم. کندیرون میب یک امتینماز خوب فحشاء و منکر را از 

  )  392 ، ص12ج 
ق: ه استین آیکه الهام گرفته از ا . والْمنْکَرِ الْفَحشَاء عنِ یتَنْه الصّالةَ إِنَّمِ الصّالةَ وأَ

   )45(عنکبوت: 

 یم قرآنیمفاه ریتفس

و  ی، اجتمـاع يفـرد  یرا در متن زنـدگ  یم قرآنیبود که مفاه يمفسر ینیامام خم
ف را از غربـت  ین کتـاب شـر  یا ،یاده کرد و با بنا نهادن جامعه قرآنیپ یاسیمبارزات س
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 يان متمادیبازگشت به قرآن در عصر حاضر است و در سال ين منادید، امام برتردرآور
ف را در ین کتاب شرینقش ا ،بود یاسیم با مبارزات سأکه تو ی، فرهنگیعلم يهاتالش

  : افته بودیساز در جامعه درانسان یافکندن طرحیپ
م، ید قرآن بخوانیبا ،میدانیمنطق قرآن را نمم یدانینمم، یاما قرآن را نخوانده

 يسازقرآن کتاب انسان. ..دیگوید که چه میزها قرآن را بخوانیقبل از همه چ
کنـد و  یات انسان را درست مـ یهم معنو... کتاب انسان متحرك است ،است

  ) 349ـ  348، ص 3، ج 1371، ینی(امام خم. هم حکومت را
  : زندیاد میش فریانات خویاز ب یکیو در فراز 

م و یست که با داشتن قرآن کریآور نننگ یاسالم يکشورها يماعل يا برایآ
و ائمـه  ه و آلـه وسـلم ـ     یاهللا عل یـ صل  امبریاسالم و سنت پ یاحکام نوران

تحـت   یاحکام و مقررات کفر در ممالک اسالمهم السالم ـ  یـ عل  نیمعصوم
ر و یـ زور و تزو و کته شده صـاحبان زر یمات دیاده شود و تصمینفوذ آنان پ

  )337، ص 20، ج 1371، ینی(امام خم. داسالم اجرا گرد یخالفان واقعم
  : ت کندیداند که از قرآن و عترت حمایفه خود میامام، وظ

م یرتان و مشرکان و کافران به حریوسیدر برابر تجاوز د ینیهات که خمیو ه
م یروان ابـراه یـ و پ و امـت محمـد   م و عترت رسول خدایقرآن کر

ذلت و حقارت مسلمانان  يهاگر صحنها نظارهیبماند و  ف ساکت و آرامیحن
  )318، ص 20، ج 1371، ینی(امام خم. باشد

نظر را در واژگون جلـوه دادن ابعـاد   ه و تنگیماگن نقش جاهالن و افراد تنیچنهم
  : زدیاد میساز قرآن فریو زندگ يمعنو

م را یو قرآن کرد یزیق بپاخیاهل تحق يهاه و دانشگاهیعلم يهاحوزه يهان ا
علم و عمـد بـه قـرآن و     ياز شر جاهالن متنسک و عالمان متهتک که از رو

فرزنـدان برومنـد اسـالم،     يو شـما ا ... دینجات ده ،تازندیاسالم تاخته و م
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ار مختلـف آن  یها را از توجه به شؤونات قرآن و ابعاد بسها و دانشگاهحوزه
 ينظر و مقصـد اعـال  آن را محط از ياس قرآن در هر رشتهیتدر ،دیدار کنیب

 )93، ص 20، ج 1371، ینی(امام خم. دیخود قرار ده

تا (قـرآن)  و حاصل شده است  یتنزالت: «دیفرمایکه مضمن آن ینیحضرت امام خم
ن الفـاظ را مـا و   یکه به صورت الفاظ درآمده است و ا »شهادت«ده است به مرتبه یرس

م مـا اسـتفاده از آن   یتـوان یکه م يان را تا اندازهآ یم و معانیم بفهمیتوانیشما و همه م
  )388، ص 14، ج 1371، ینی(امام خم. »میکنیم

ک اصل ثابت و ید ین مورد بایاما در ا ،داندیر میرپذیشان قرآن را تفسین گونه ایبد
کـه  نیمحفوظ و مضبوط داشت و آن ا ،ر شدهیکه از تفس یفینقطه مشترك در تمام تعار

حـق   ـمـتکلم آن     ین و کاشف مراد واقعـ یتواند مبیر ارائه شده نمیفاسچ کدام از تیه
  . باشد ـ یتعال

اسـت کـه    يزیـ ت چیـ در نهاـ اگر فرض شود  ـر قرآن  ین تفسیترن و جامعیباالتر
را شـامل   یمراد اله يت قصوایکه غانیباشد نه ا يفهم و به قدر طاقت درك بشر يبرا

: دیگویقرآن نوشته، م ير برایصد جلد کتاب تفس که متجاوز از ین عربیالدیگردد، مح
عه یر گوناگون شین همه تفاسیبا وجود ا یعنی ؛گرددیامت قرآن بکر محشور میدر روز ق

چ کس منکشف نشـده  یآن بر ه یقت قرآن و مراد واقعیخ هنوز حقیدر طول تار یو سن
  . شدو نخواهد 

ـ ن ینـ یحضـرت امـام خم   یو عالم ربـان  یم الهیحک ـ از بـر  ی ـ ا: ن باورنـد کـه  ی ن ی
آن هم به طور کامل  ،ر کردهیقرآن را تفس يهااز پرده ياپرده ،که نوشته شده ییرهایتفس

از اوراق و  یها بعضآن. اندها نوشتهست که آنیکن قرآن عبارت از آن نیل. ستیمعلوم ن
ر یک تفسیگر یک کس دیا یم ما، یست که بتوانین یک کتابیقرآن است، قرآن  يهاپرده
  . سندیبنو ،طور که هستعلوم آن از یجامع

ست و فقط معصوم اسـت  ین يدر طاقت بشر یکالم اله یقیر حقیشان تفسیاز نظر ا
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، ی، (مجلس»إِنَّما یعرِف الْقرآن منْ خُوطب بِه«د که یآن را فهم نما یتواند مراد واقعیکه م
 ير به معنایتفس يواجد معنا ر موجود رایاز تفاس ياریبلکه بس. )238ـ  237، ص 24ج 

را به نظر امام تاکنون یدانند، زیهم نم ياقت بشرطو شرح مقاصد به اندازه  يبردارپرده
ممکن آن عبارت است از  ير به معنایکتاب خدا نوشته نشده، چرا که تفس يبرا يریتفس

ـ ز آا ياهیـ ر در هر آیدر مقام تفس یستیو مفسر با یان مقاصد کالم الهیتالش در ب  ،اتی
ق یطر یب و طیبه عالم غ یابیض از آن را، جهت راهیکسب ف یجهت اهتدا و چگونگ

د مقصد نـزول و اسـرار و رمـوز آن را    یر بایپس تفس. سعادت به مخاطب خود بفهماند
ـ  93، ص 1392، ینی: امام خمر.ك(. ن کندییسبب نزول را تب که صرفاًد نه آنیان نمایب

 )  432، ص 17 ، ج1371، ینی؛ امام خم91

 امـده یبه نگارش درن يزیر کالم خدا چیتاکنون در تفسکه اند که امام نوشتهنیالبته ا
ـ  يقـت واال و شـرح مقاصـد   یبـه آن حق  یابیبدون شک منظورشان دست است، و  یکل

ها را سته و آنیننگر يت منظور صاحب کتاب است و هرگز در کار مفسران به خردیعنا
بلکه عظمت قرآن  ،آنان يریتفس يهامفسران را نه در بحث یتچ ننگاشته و فرودسیبه ه

  : اندکالم حق دانسته و نوشته ییو واال
اند لکـن دستشـان از   زیاد کشیده يهاکه زحمت یاین مفسرین در عین حال

انـد، از بـاب   کـرده  يها تقصـیر که آنلطایف قرآن کوتاه است؛ نه از باب آن
ـ ی(امام خم. مسائل استتر از این که عظمت قرآن بیشاین ، 17، ج 1371، ین

  )432ص 
در قرائـت و نحـو را سـبب دور     یفرو رفتن افراطـ  ،خود يهااز بحث یکیامام در 

رد کـه بـا   یگیر خرده میاز اهل تفس ید و بر برخینمایم یت قرآن معرفیماندن از معنو
ادامـه   امـا در  ،انـد قـرآن کاسـته   ینـ ین گونه مباحـث از حضـور ع  یمشغول ساختن به ا

  : یسدنویم
مقصود ما از این بیان نه انتقاد در اطراف تفاسیر است، چـه کـه هـر یـک از     
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شـریف   یپایان برده تا کتابیب يهافراوان کشیده و رنج يهامفسرین زحمت
بلکه مقصود ما آن است که راه استفاده از این کتـاب شـریف   . ..فراهم آورده

کتا کتاب تهذیب نفوس و آداب و سـنن  اهللا و ی یرا، که تنها کتاب سلوك ال
و حبـل   یالـوثق  عروةتر وسیله رابطه بین خالق و خلق و الهیه است و بزرگ

(امـام  . مـردم مفتـوح نمـود    يالمتین تمسک به عزّ ربوبیت است، باید به رو
  )  194، ص 1378، ینیخم

رتـر از  ر قـرآن را ب یتفسـ  ،نهدین قرآن را اجر میمفسر يهاکه کوششامام ضمن آن
  . شناسندیدانند و میشه بشر میاند

سنگ ر گرانیشان در تفسیفرزند ارشد و بزرگوار ا ینیخم یدمصطفید سیمرحوم شه
را یـ ز ؛سـت یسـور ن یم یجز خداوند تعـال  یکس ير قرآن برایهمانا تفس: سدینویخود م

ر ی(تفسـ . باشـد ینمـ  ین آمده و احاطه بر آن در امکان کسـ ییقرآن علم حق است که پا
 )13، ص 1م، ج یقرآن کر

ات مربـوط  یر آیبه تفس که صرفاً یچنان اثر مکتوبمستقل آن ياحضرت امام به گونه
باشـد کـه از    یـی تواند نگرش بلند و افـق واال یل آن هم میاند و دلننهاده يبرجا ،باشد
 يالدر البـه  يرین تفسـ یاز مضـام  ياآثار پراکنده وجود،ن یا با. اندر در نظر داشتهیتفس

د، قدر و علق یر سوره حمد، توحیها تفاسن آنیترشود که مهمیده میشان دیا يهانوشته
  . توان نام بردیرا م

گوناگون  يایاز زوا ،یگسترده در معارف اسالم يهایحضرت امام با توجه به آگاه
ب آن بزرگوار به نحو غال يریاما روش تفس ،اندسخن گفته یات الهین آییر و تبیدر تفس

ق را اقـرب  یـ ن طریتوان تنها ایموجود م يهاان روشیرا از میز ؛است یتیترب ـ  یعرفان
ـ امام کـه برگرفتـه از روا   یآن هم مشرب عرفان ،طرق به مقصود دانست ات و سـخنان  ی

  . بوده است نیمعصوم
ک یـ ر به منزله نگرش بـه  یباشد و تفسیز منحصر و تام نمین روش نیا ،ن همهیبا ا
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ـ از زوا یگـاه برخـ   ،ین بررسیدر ا یول ،مختلف است يایاقت از زویحق ا بـه جهـت   ی
و نگـاه عارفانـه    دهنـد یش میرا نما يترنقاط افزون یخاص يهایژگیاز و يبرخوردار
شان یوه ایر است، گرچه شیگسترده و فراگ یبس یات در مکتوبات دوران جوانیامام به آ
  ).67فه دل،ی(صح باشدیم ید قرآنع به تمام ابعایوس یجامع و نگرش یر نگاهیدر تفس

  اعتماد به جوانان

 و عشـق  چـون  ییهـا یژگـ یش همواره برخوردار از ویهاییت و توانایجوان با ظرف
 یابیقتیحق ،یخواهعدالت ،یطلباستقالل ،یسرسخت و شجاعت ،یپاک و طراوت شور،

 جوانان، وجود در اهتیقابل و هاتیظرف نهفته، ياستعدادها نیا  است، يفداکار و ثاریا و
و احساسات  یه غنین سرمایهم. رودیم شمار به تحول و رییتغ جادیا يبرا نهیزم نیبهتر

 يهـا هیک ملت و سرمایکارآمد  يرویها را به عنوان نجوانان است که آن يپاك و انرژ
  . کندیک کشور مطرح میبالقوه 

، همـواره  یتحوالت اجتماعنسل جوان در  يرگذاریر بودن تأثیبا توجه به انکارناپذ
چـرا کـه    ؛جوان معطـوف بـوده   يرویبه ن یاجتماع یاسینظران و رهبران سنظر صاحب

بـدون   ،هـا گونـاگون آن  يهاازها و خواستهیبه جوانان و ن یتوجهیده انگاشتن و بیناد
  .را به همراه خواهد داشت يبارانیز یمات اجتماعیها و نامالید نابسامانیترد

 حفـظ  بـه  را جوانـان  همه شانیا که دهدیم نشان ینیخم امام نامهتیوص یبررس
 از کنـد، یدعـوت مـ   يمثل استقالل و آزاد يم بلندیه مفاهب توجه و یانسان يهاارزش

قبل  يهاسالطول  در امام يهایسخنران و هاهیاعالم ها،امیپ در تدبر و تأمل گرید يسو
ر انقالب جـان و  یمعمار کب چگونه که دارد هن نکتیانقالب، نشان از ا يروزیو پس از پ

 يمرحله به مرحله بـه سـو   روان نسل جوان جامعه را مورد خطاب قرار داده و آنان را
و تداوم انقالب را در  يروزیپ گذرن رهیت رهنمون ساخت و از ایشرف و انسان يهاقله

  . ن کردین تضمیان امواج سهمگیم
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، اعتماد امام به جوانان سبب شد که یو فرهنگ یاسیفسران سبه گفته کارشناسان و م
کشور به آنان سپرده شود  يو اقتصاد یاسی، سی، اجتماعیفرهنگ يهااز عرصه ياریبس

 بـه  توجـه  ج درخشـان یاز جمله نتـا  یلیدر جنگ تحم يروزیمانند پ ياریو ثمرات بس
 دهید کشور یفعل سئوالنم يرفتارها در ترکم موضوع نیا اما رفت،یم شمار به جوانان

 .اندشده واقع غفلت مورد جوانان يحد تا و شودیم

   رانیتوسعه ا يخواه برات نسل جوان تحولیاهم
 و یجسـم  د و سازندهیمف يرویاعتقاد حضرت امام، جوانان به خاطر داشتن ن هبنا ب

 و شـرفت یپ سـمت  به و کنند دگرگون و متحول را جامعه يساختارها توانندیم ،يفکر
از فرمانـدهان دوران جنـگ    ياریدات فراوان امام راحل، بسـ یبا تأک. ببرند شیپ توسعه

، يدان خـراز یتوان به نام شـه یمثال م يشدند که براین جوانان انتخاب میاز ب یلیتحم
 داشت وجود جوانان دل در  گذار انقالبانیمحبت بن. اشاره کرد یو کاظم يهمت، باکر

ـ  جـوان  داوطلـب  يروهاین و یجیبس جوانان هک میبود شاهد مبنا نیهم و  يبـرا  یمردم
 .)1386مان،ی(پ شدندیم جنگ يهادانیم یراه کشورمان از دفاع

   اعتماد متقابل امام و جوانان
 دانستیم یاله رهبر کی حتم به طور ،روز شدیران پیا یکه انقالب اسالم یدر زمان

 يهـا خصـلت  لیدل به و بود ندخواه جوانان آن از پس و مبارزات نیا یاصل محور که
بودنـد و   نفـس هم شانیا با و داشتند اعتماد امام به زین جوانان ینیخم امام یتیشخص

ـ نها در و کنـد  جلـب  رو جوان نسل اعتماد توانست ه امام بود کهین روحیمتقابالً ا  تی
دفـاع  . بدرخشـند  یاسالم انقالب خیتار در مختلف يهاعرصه در جوانان که شد سبب

 و دیرسـ  يروزیپ به جوانان مانیا با جوانان ثار و شجاعتیبا ا یلیو جنگ تحم مقدس
 .به قلب نسل جوان نفوذ کرد ياوریو جوان يباورنگاه جوان با امام

شـه مـورد توجـه    یهم یاسـ یو س یر بودن نسل جوان در تحوالت اجتمـاع یرپذیتأث
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توان بـر  یاست که م یتقدر یجوان يرویو رهبران بوده و همواره ن یاسیشمندان سیاند
ـ ناد کـرد،  مرتفـع  را کشور کی دشوار مسائل و هیآن تک ـ  گـرفتن  دهی بـه   یتـوجه یو ب

ــان بــه طــور مطمــئن ناهنجــار يهــاخواســته  یاجتمــاع يهــایهــا و نابســامانيجوان
 یخواهيآزاد و یطلبقتیحق ،ییگراه کمالیروح. را همراه خواهد داشت يآورخسارت

 ینـ یخم امـام  یشـ یدوراند و تیکرد: درا خاطرنشان و ستدان نسل نیا صفات از را
  .)1386مان،یبود (پ توجه قابل ن در امتداد انقالبجوانا همت و جوان نسل درباره

  کشور یفعل مسئوالن يبرا یدرس جوانان، به اعتماد امام
 یمسئوالن کنون يبرا ید درسین موضوع بایبه جوانان اعتماد کامل داشتند و ا امام
 ینـ یخم توسـط  بـود،  شده واقع غفلت مورد که جوانان ییفطرت خدا. ن باشدکشورما

. شـد  زنده جوانان دل در را یطلبخدا و ییخداجو آن اساس بر و يادآوری آنان به ریکب
 از پـس  ـ که مقدس دفاع در که شد سبب ت از نسل جوانیبها دادن به جوانان و حما

 در و باشد ه باطل شتابان و پرشوریعل جنگ يهاجبهه در آنان ـ حضور داد رخ انقالب
  . نکنند غیدر یفشانجان و کوشش چیه از هنیم از دفاع يراستا
 مشـکالت  حـل  بـه  قـادر  جوانان ینیکه به باور امام خمنیان این استاد حوزه با بیا

ـ ید مباحث از ریغ به انقالب ریکب گذارانیبن يهاگفت: گفته بودند، کشور  ،يمعنـو  و ین
 يهـا گفتـه  که معنا نیا به خوردیم چشم به زین و کسب دانش ورزش و دانش موضوع

 الشـعاع تحـت  را یزنـدگ  جوانب تمام و نبود معطوف یمذهب موضوعات به تنها شانیا
ـ ب بـا  یشـاه ن گـل یحجت االسالم و المسلم. دادیم قرار خود ـ ا انی  از ياریبسـ  کـه نی
ت از جوانـان  یو حما يورخودبا يمبنا بر دیبا مسئوالن که دهدیم نشان امام يهاگفته
 يشاد و نشاط به کمک و ازدواج و اشتغال يبسترساز يتالش برا: ت کنند، افزودیفعال

ـ با اشـاره بـه اهم   يو. است مسئوالن همه فیوظا جمله از جوانان  يآمـوز مهـارت  تی
 و درآمـد  کسـب  مختلـف  يهـا وهیشـ  و فنـون  میبتـوان  انـدازه  گفت: هـر  و کرد اشاره
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کشور ما کمک خواهد شد کـه   يبه حفظ و اعتال ،میرا محقق کن جوانان يمندسازتوان
  .)1386مان،ی(پشدیده میر بارها شنیکب ینیانات خمین موضوع در بیا

  جوانان باشد ياهازید مطابق با نیوضع قانون در مجلس با
ـ العالم یاستاد حوزه و جامعه المصطف  ـ بـه جوانـان را بـا اهم    یبخشـ زهیـ ه انگی ت ی

رفـع   يد بـر مبنـا  ید بایجد یاسالم يدر مجلس شورا نیقوان داد: وضع ادامه و دانست
 یشـاه گل. ردیبگ قرار توجه مورد گذشته از شیآنان ب يازهایباشد و ن جوانان يازهاین

 وهیگفـت: شـ   برخـوردار اسـت،   ییاز فهم و درك بـاال  یرانیکه نسل جوان انیان ایبا ب
 بنا، ودش لیتبد سازنده و مثبت يهاگفته يریرپذیثتأ به تواندیم آنان با ارتباط يبرقرار

 موضـوع  نیا و د به روز باشدید نوع ارتباط مسئوالن با جوانان و گفتمان آن باین بایبرا
 گذشته با سهیمقا در یکنون گفتمان و قیسال که باشد کشور رانیگمیتصم نظر مد دیبا را
  . کرد رفع را جوانان حق به مطالبات و ازهاین دیبا و کرده رییتغ

و جوانان فراهم  یران با اتکا به توان داخلیشرفت و توسعه ایکه پنید بر ایبا تأک يو
 مختلـف  يهـا عرصـه  در کـه  کردنـد  ثابـت  همـواره  : جوانـان ح کردیخواهد شد، تصر

 يمـوثر  يهاگام کشورمان جانبه همه شرفتیپ يراستا در و بدرخشند خوش توانندیم
  .)1386مان،ی(پ. بردارند

 عدالت در جامعه يبرقرار

در همه اعصار و  يجوامع بشر يهان ارزشیتراز مهم یکیعدالت را  ینیامام خم
ک بـه آن در  یـ ن نزدیشان بر مفهـوم عـدالت و مضـام   ید و تکرار ایتأک. داندیها ممکان

ـ ارزش ز يسو عدالت در نزد امام داراکیآثارشان گواه آن است که از  بـوده و از   يادی
  . اندو طرح واقع شده یبه شدت مورد نف. همانند ظلم، جور و.. يموارد گرید يسو

بـار،   389بـار، محـروم    346بار، عدل  420ل عدالت یاز قب یمیفه امام مفاهیدر صح
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 138ر یبار، فق 255بار، مستضعف  310بار، مستضعفان  86ن یبار، محروم 105محرومان 
د و یتأک یز بارها به شکل اثباتیگر نیمشابه دق یبار، و مصاد 113بار، فقر  125بار، فقرا 

  . ه شده استیار توصیها بسنبر لزوم توجه به آ
بـار و سـتم    782بار، فساد  812بار، ظلم  838همچون جور  يموارد ،هانیدر کنار ا

 يها از عرصۀ جامعه پافشارآن یکنشهیذکر شده و بر حذف و ر یبار، به گونه سلب 207
دات یآن است که تأک يایامام، گو يو تعمق در مکتوبات و گفتارهاغور . ده استیگرد

، توجـه بـه   یمثـل عـدل، عـدالت، عـدالت اجتمـاع      یمیشان بر مفـاه یمکرر و مستمر ا
سـو، و حمـالت   کیاز . ران و پابرهنگان و..ینان و فقینشن و کوخین و مستضعفیمحروم

بـر   یگر، دال روشـن ید ياز سو .ض، فساد و..ی، تبعيه ظلم، نابرابریشان علتند و گزنده
 .شان بوده استیدر نزد ا یعدالت و عدالت اجتماع يمنزلت واال

از عـدالت دارد   یگوناگون يهایخود، تلق يعدنگاه چند ب يبه اقتضا ینیامام خم
 يهـا نبودن عدالت و حضور آن در عرصـه  یبر تک ساحت ياها، نشانهن برداشتیو هم

کشـند  یر میت را به تصوین واقعیمکتوبات امام، ا. ان استشیگوناگون جامعه، از نظر ا
ن یـ خرد، متوسط و کالن در نظر داشته و بـر ا : شان، مفهوم عدالت را در سه سطحیکه ا

، از خود انسـان اسـت، بعـد    یاند که نقطه شروع عدالت در عرصه انساند کردهیامر تأک
ان ملـل و جوامـع   یـ در م تیـ ها و سـپس کـل جامعـه و در نها   گر و گروهیان افراد دیم

  . گرددیمختلف مطرح م
، یاسـ یعرصـۀ س : انـد نموده يترشید بیامام در خصوص عدالت بر چند قلمرو تأک

به عنوان مثـال، در عرصـۀ   . یو عرصۀ اجتماع ي، عرصۀ اقتصادیحقوق و یعرصۀ قانون
  . ي خاص استقشرها ياز برایقائل نشدن امت يگاه عدالت به معنا یاجتماع

(امـام  . السواء هسـتند بـا هـم   ین برود؛ و همۀ مردم علیازات ازبین امتید ایبا
  )461، ص 6، ج 1371، ینیخم

اسالم به سه شاخص مهم،  ياقتصاد يریگن جهتییبر لزوم تب يا در عرصه اقتصادی
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جامعه و مبارزه با  يهادر ثروت ین، گسترش مشارکت عمومیحفظ منافع محروم یعنی
  : دهدین نکته را بارها تذکر مید و اکنید میتأک يزراندوز

ه یگـذارد سـرما  یرد و نه مـ یگیه را میخواهد؛ نه جلو سرمایل میاسالم تعد
شـب بـرود    یکـ یو ... ارد دالر داشته باشـد یلیصدها م یکیطور بشود که آن

  ) 470، ص 8 ، ج1371، ینی(امام خم. ش نان نداشته باشدیهاش بچهیپ
ا فکر رفاه خواهد شد؛ مسـتمندان بـه حقـوق    فقر يبرا یاسالم يدر جمهور
 ) 525، ص 6، ج 1371، ینی(امام خم. رسندیخودشان م

  : اندی صحبت کردهو اجتماع ياز عدالت فرد يدر موارد
 يدرست بکنند برا یک عدالت اجتماعین بود که یا ياء برایهمه زحمت انب

(امام . انفراد انسان در يدرست کنند برا یک عدالت باطنیبشر در اجتماع، و 
  )386، ص 11، ج 1371، ینیخم
  : سندینویم يف عدالت فردیامام در تعر

اسـت کـه همـواره انسـان را بـه       يدارشـه ی) ریعدالت، ملکۀ (صفت نفسان
وصف عدالت ـ  . کندیمالزمت تقوا ـ ترك محرمات و فعل واجبات وادار م 

شود، یل میره زایر صغا اصرار بیره یحکماً (نه واقعاً) ـ با ارتکاب گناهان کب 
. ن استیاط (واجب) چنیبر احت ز، بنایره (بدون اصرار) نیبا ارتکاب صغ یحت

 یکه ملکۀ عدالت بـاق گردد به شرط آنیم و اگر توبه کند، وصف عدالت باز
  ) 29ـ  28، مسأله 15، ص 1، ج 1385، ینی(امام خم. باشد

 يل قلمـرو اقتصـاد  یـ در ذ و یکه در چهارچوب عدالت اجتمـاع  يان مقولهیترمهم
ـ   یمورد توجه فراوان امام بود، توز حـذف)   یع عادالنۀ ثروت و درآمـد و کـاهش (و حت

ل عـدالت  یـ در ذ ینـ یخم کـه امـام   يگـر ید مؤلفـه . باشدیم یر و غنیان فقیشکاف م
همه افراد جامعه از آموزش  يداشتند، برخوردار ياژهیت و توجه ویبه آن عنا یاجتماع

  .)1386مان،ی(پ باشدیم یآموزش يهابرابر همۀ ملت به فرصت یترسو پرورش و دس
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  ینیخم شۀ امامیدر اند یعدالت اجتماع

از عـدالت   یانـات خـود بـه ارائـه مفهـوم خاصـ      یدر آثار و ب ینیهرچند امام خم
که بـه مسـأله قسـط و     ینگرش و توجه یول ،اندآن نپرداخته یعد اجتماعا بی یاجتماع

ـ اند، بآن داشته ییو قضا ي، اقتصادی، اجتماعیاسیس يو نهادهاعدالت در جامعه  انگر ی
 ی، بلکـه خصـلت و حـالت   يفـرد  یلتیا فضـ یملکه  ن امر است که عدالت را نه صرفاًیا

 یو اجتمـاع  یاسین سیقوان یژگین نگرش، عدالت خصلت و ویدر ا. دانندیم یاجتماع
 یژگـ یتر از آن، خصـلت و و مهمو  یاسیو س یاجتماع يها و نهادهاگروه یژگیز ویو ن

  . است یجامعه انسان
 يحکومـت جمهـور   یاصـل  یژگید وین و شایتراز مهم یکیشان یبه عنوان مثال، ا

  : دانندیرا تحقق عدالت م یاسالم
. سـت.. یسـتم ن  یاسالم يست، در جمهورین ییزورگو یاسالم يدر جمهور
ندان بـه حقـوق   فقرا فکر رفاه خواهد شد؛ مسـتم  يبرا یاسالم يدر جمهور
، ینی(امام خم. افکندیه میبر تمام ملت، سا یعدالت اله. رسند..یخودشان م

  )525، ص 6ج ، 1371
ت دانش فقه و موضوع آن ین و کلیوضع احکام د ،ینیدگاه امام خمین از دیهمچن

یله تحقق عـدالت  و وس يابزار يامور یرا احکام همگیدر جهت تحقق عدالت است؛ ز
از شؤون حکومـت   ین احکام شأنین اسالم هستند و ایقوان یاحکام شرع: انددر جامعه

حکومت و  ياجرا يهستند برا يابزار يباشند، بلکه احکام، مطلوب بالعرض و اموریم
 )1386مان،ی(پ. گسترش عدالت

 ید، عـدل الهـ  یبر توح ید دانست که از نگاه امام، در جامعه مبتنیگر، باید ياز سو
د یـ و توح ین عدالت در جامعـه منـتج از عـدل الهـ    یبرا بنا. اهد بودمنشأ تمام امور خو

شود و تقـوا مـالك   یازات لغو می، همه امتيدیشان در جامعه توحیچه، به زعم ا. است
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  : يان جامعهیدر چن. امور خواهد بود
 یاله یمتعال يارهایضوابط و مع. ن فرد جامعه برابر استیترنییزمامدار با پا

ـ  و هـا مـان یپ يمبنا یو انسان ـ ی(امـام خم . ا قطـع روابـط اسـت   ی ، 1371، ین
  )81 ،5 ج

 یـ بـه طـور نسـب      یامام معتقد است که عدل الهـ که توان گفت یم ،ن اساسیبر ا
از  یاسـاس آن بـه تحقـق نـوع     تواننـد بـر  یها مابد و انسانیتواند در جامعه تحقق یم

  : ینداقدام نما یاسیجاد نظامات سیل حکومت و ایق تشکیعدالت در جامعه، از طر
کـه   یاشخاصـ  ياسـت بـرا   یالبته بسط عدالت، همان بسط صفت حق تعال

ـ . چشم دارند هـم بـه دسـت     یدهنـد، عـدالت اجتمـاع   یبسط عدالت هم م
. که حکومت عادله باشـد  یکنند، حکومتیس میهاست، حکومت هم تأسآن

   )171، ص 1392، ینی(امام خم
ت تحقق عـدالت در همـه   یاسالم قابل ینیمام خمدگاه ایکه، از دنیتر از همه امهم

بـه  . اده نمـود یتوان عدالت را در جامعه پیابعاد را مطرح کرده است و با شناخت آن م
  .عالوه، آنچه اسالم در مورد عدالت آورده است

ـ ی(امام خم باشدیم به طور کامل. ت..ینیبه طور عاقالنه و قابل عمل و ع ، ین
  ) 323، ص 3 ، ج1371

  : استنظر دارد که عدالت، محور و اساس آن  یاسالم ن امام بریرابناب
ـ ی(امام خم. م..ین مملکت برقرار کنیم در ایخواهیرا م یما عدالت اسالم ، ین

  ) 424، ص 9 ، ج1371
چ یکه در آن ظلم ه یکــه عــدالت باشد در آن، اسالم یک همچو اســالمی

  ) 425، ص 9، ج 1371، ینی(امام خم. نباشد
ض یتبع يبرا یین وجود داشته و جایدر برابر قوان يتساو يااگر در جامعهن، یا برابن

ـــده باشـند،   ینمانده باشد و همه اقشار جامعه به حقـوق خـــود رس   یباق یو دوگانگ
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 .توان آن جامعه را متصف به عدالت دانستیم

بلکـه بـه    ؛سـت ین یا افراد انسانیه یئ، عدالت منحصر به قوه قضاینیاز نظر امام خم
  : شودیمربوط م یاجتماع ينهادها یتمام

ست، کـه در  یه و متعلقات آن نیئمخصوص به قوة قضا یعمل به عدل اسالم
از مجلس و دولت و متعلقـات آن و   یاسالم ينظام جمهور يهار ارگانیسا
ان یگر متصدیج و دیها و بستهیو سپاه پاسداران، و کم یو انتظام ینظام يقوا

   )140، ص 17، ج 1371، ینی(امام خم. مطرح است يطور جد ز بهیامور ن
استفاده کرده اسـت   یو اجتماع یاسیمختلف س يهاتیامام از واژة عدالت در موقع

  :میکنیها اشاره ماز آن یمثال به برخ يکه برا
  ؛(خاص) يقشرها ياز برایل نشدن امتئقا يعدالت به معنا
د حـق فقـرا،   یبا. ن ظلم نکنندییطبقات پا که طبقات مختلف بهنیا يعدالت به معنا

  ؛ حق مستمندان داده شود
ـ ق يعدالت بـه معنـا   هـا و  يرفـع سـتمگر   يهـا بـه قسـط کـه بـه معنـا      ام انسـان ی

  ؛هاستيگرچپاول
  ؛ ر بار ستمگران و کوتاه کردن دست ستمگرانینجات مستمندان از ز یعنیاقامه عدل 

و  يانـات اقتصـاد  یو جر يل و آزادن اسـتقال یظالمه و تـأم  يادیبسط عدالت رفع ا
 . ت در اسالم استینیل ثروت به طور عاقالنه و قابل عمل و عیتعد

ان یبه ب ینیدگاه امام خمیاز د یتر شدن مفهوم عدالت اجتماعروشن يجا برانیدر ا
 :میکنیرد، اشاره میگیقرار م یل عدالت اجتماعیشان که ذیمورد نظر ا یم اصلیمفاه

شـمندان  یعـدالت کـه اند   یم اصلیاز مفاه یکیان شد، یطور که بنهما: احقاق حق
، بـه  يز در مواردیامام ن. اند، دادن حق به صاحبان حق استمختلف به آن توجه داشته

  : اندن ضرورت اشاره داشتهیا
اگر احکـام  . همه ملت است ير، صالح برایسعادت، خ یاسالم يبا جمهور
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رسند؛ تمام اقشار ملـت  یوق خودشان من به حقیاده بشود، مستضعفیاسالم پ
(امام . شودیکن مشهیرسند؛ ظلم و جور و ستم ریبه حقوق حقه خودشان م

   )525، ص 6، ج 1371، ینیخم

ه یها و شؤون افراد توجیژگین مفهوم، عدالت مطابق ویطبق ا: هایستگیمراعات شا
 يهـا یسـتگ یهـا و شا یژگـ یهر فرد برابر و يارزش قائل شدن برا يشود که به معنایم

  : ندیفرماین مفهوم عدالت را مورد توجه قرار داده، میز ایامام ن. اوست
د که با همۀ قشرها یایبه وجود ب ین است که دولتیا یاسالم يبرنامه جمهور

کـه   یازات انسـان یـ ن قشرها ندهد، مگر به امتیاز بیبه عدالت رفتار کند و امت
  . )72ص  ،9 ، ج1371، ینی(امام خم. ها دارندخود آن

افـراد را برابـر عـدالت     يهـا یسـتگ یت شایـ رعا يگـر یشان در موارد دین ایهمچن
 اند.دانسته

، برابـر و  ینـ یشـه امـام خم  یعـدالت در اند  یگر از معانید یکی: يمساوات و برابر
  : یندفرمایشان میا. دانستن همه افراد در امور است يمساو

اه، ید و سـ ی، اشخاص سفیرغنیو غ ین اشخاص غنیب يازیچ امتیدر اسالم ه
عه، عـرب و عجـم، و تـرك و    یو شـ  یمختلـف، سـن   يهااشخاص [و] گروه

از را به عدالت و بـه  یم امتیقرآن کر. ندارند يازیوجه ـ امت چیرترك ـ به ه یغ
ات خـوب  یـ که روح یاز دارد، کسیکه تقوا دارد امت یکس ؛تقوا دانسته است

ن برود؛ و یازات ازبین امتید ایبا. ستیها نییارااز به دیامت. از دارد؛..یدارد امت
  )461، ص 6، ج 1371، ینی(امام خم. السواء هستند با همیهمه مردم عل

ها همه به طور عـدالت و بـه طـور    ن است که ملتیعدالتش هم عبارت از ا
 ) 222، ص 3، ج 1371، ینی(امام خم. بکنند یبا هم زندگ يتساو

اگر به صورت  يکه هر امرنیا یعنیعدالت  ين معنایا: سته اموریح و بایانجام صح
ن نـوع از عـدالت   یبه ا ینیامام خم. د، انجام شود، عادالنه استیطور که باح و آنیصح
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ح را مطـابق  یانجام و اصالح امور به صورت صح يداشته و در موارد یهم توجه خاص
  : اندعدالت قلمداد کرده و فرموده

ن اسـت کـه   ین است که عدالت باشد، عدالت ایش ایمعنا یاسالم يجمهور
اج به من دارد، از خارج آمده اآلن، از راه دور آمده، به یکه اآلن احت ین آدمیا
طور نباشد کـه  نیا. نیاج ایبشود به احت یدگیاج دارد، زود رسین اداره احتیا
کـه   یک کسـ یـ م، یما هست، جلو کارش را انجام بـده  يکه آشنا یک کسی

ـ  ییزهاین چیا. م و هکذا..یتر انجام بدهت، عقببه هسیر، غریخ شـد  یکه م
  )20، ص 9، ج 1371، ینی(امام خم. د بشودیگر نگذارید

ت عـدالت در انجـام کارهـا و امـور     ید امام بر مسئوالن کشور به رعایجا تأکنیدر ا
. و.. ی، دوسـت یلیمناسـبات فـام   ين افراد مختلف بر مبنایض قائل نشدن بیو تبع يادار

ه یح امـور توصـ  یت عدالت در انجام صحیشان همه را به رعایتوان گفت که ایم .است
  .کنندیم

جملـه   ز ازیر عدالت به انصاف و عمل منصفانه به عنوان عمل عادالنه نیتعب: انصاف
د قـرار داده و  یـ ز مـورد تأک یـ ن را نیا ینیامام خم. عدالت است يم ارائه شده برایمفاه

  : ندیفرمایم
انصاف عمل بکنند، من  يو رو ین انسانیمواز ي[اقشار] رو. ا]..جو[هاستفاده

همـه، رفـاه و    يدا بکند که برایتحقق پ. ..یدوارم که حکومت عدل اسالمیام
ـ ی(امـام خم . فراهم بشـود  جا،جا و هم در آننیسعادت، هم در ا ، 1371، ین

  ) 305، ص 7 ج
 يهـا از بحـران  يارید بسـ کرد و معتقد بویه میت انصاف توصیامام همه را به رعا 

 براي خمینی امام. گذشته است يهامیت عدل و انصاف در رژیاز عدم رعا یکشور ناش

 هـر یـک   کـه  برنـد می نام بسیاري هايگروه و مختلف هايبخش از تحولی چنین ایجاد
 تبلیغـات، سـازمان  جملـه  از. کننـد  ایفـا  نقـش  فرهنگـی  تحـول  در ایجـاد  بایسـت مـی 
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داننـد  مـی  امـري  چنـین  متصـدي  را. و.. دانشگاه و نهادهاي حوزه ه،رسان ارشاد،وزارت
  .  )1386مان،ی(پ

 زن از اعـم  دانند،می سهیم تحولی و تغییر چنین ایجاد در را مردم تمام خمینی امام

  : دمر یا
که مردها در جبهه  يطورکه آقایان مشغول هستند، همان يطورها همانخانم
ـ ی(امام خم. شما هم باید مشغول باشیدمشغول هستند،  یو فرهنگ یعلم ، ین

  ) 9، ص 20، ج 1371
 مـردم  بـه  را اسـالم  درسـت،  تبلیغـات  بـا  تـا  خواهندمی هارسانه مسئولین از ایشان

 در آنچه و اسالم تبلیغ براي چنینهم. کنند افشا را هاي اجانبپردازيدروغ و بشناسانند

 و ارشـاد وزارت راسـتا  ایـن  و در شـوند  تربیت افرادي کنندمی پیشنهاد گذرد،می ایران
ـ  حساس، و پراهمیت است يامسأله تبلیغات. داندمی مسئول نیز را هاخانهسفارت  ییعن

 کنند،یم استفاده تبلیغات حربه ما از دشمنان که يقدر آن. کندیم حرکت تبلیغات با دنیا

 همـه  از دهیم و همیتا بسیار تبلیغات مسأله به باید هم ما و. کنندینم يدیگر طریق از

 رادیو در خصوصاً ما یفرهنگ تبلیغات باید. کنیم توجه آن به تربیش هست، که یچیزهای

 باید شما است؛ زیاد ما علیه یخارج تبلیغات که دانیدیم شما. باشد.. ترتلویزیون بیش و

، ینی(امام خم. پاسخ دهید یخارج يصداها يهاپراکنیبه دروغ، یاسالم فرهنگ تبلیغ با
  ) 243، ص 17، ج 1371

ویژه صـدا و سـیما، ایـن مراکـز آمـوزش و پـرورش       ه ، بیگروه يهارسانه
. را به فرهنگ اسالم و ایران نمایند ياگرانمایه يهاتوانند خدمتیم یعموم
و  یهـا تمـاس سـمع   که شب و روز، ملت در سراسر کشور با آن یهایبنگاه
خود و چه صدا و سیما  يشتارهادارند، چه مطبوعات در مقاالت و نو يبصر

 يهـا و هنرهـا  ها و انعکاس هنرهـا و انتخـاب فـیلم   ها و نمایشنامهدر برنامه
تر کار کنند؛ و از گردانندگان و هنرمنـدان  آموزنده باید همت گمارند و بیش
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متعهد بخواهند تا در راه تربیـت صـحیح و تهـذیب جامعـه وضـعیت تمـام       
مندانه و آزادمنشـانه را  شرافت یو روش زندگقشرها را در نظر گرفته، و راه 

بـدآموز و مبتـذل    يها بـه ملـت بیاموزنـد، و از هنرهـا    و نمایشنامه با هنرها
  )159، ص 19، ج 1371، ینی(امام خم. کنند يجلوگیر

 قـرار  مدنظر را اسالم به توجه اساتید تا خواهندمی دانشگاه ن ازیچنهم ینیامام خم

 شدن غربی از و نمایند آشنا صحیح با معارف دهندمی تعلیم هک را جویانیدانش و دهند

 وابستگی از را آنان هاي خود،داشته به اعتماد و خودباوري ایجاد با و کنند جلوگیري آنان

 و بزرگی باشند هاينانسا دانشگاه التحصیالنفارغ تا گرددیم موجب این و دهند نجات
 داشته پیوند حوزه با و کنند حفظ هم با را خویش وحدت تا خواهندمی جویاندانش از

 به و دهند نجات اسارت از را مملکت تا دهند تشکیل ملی ـ اسالمی یک گروه و باشند

 کنـار  در تعهـد  بلکـه  کننـد، نمـی  قناعـت  تخصص تنها به راستا این در و برسانند اعتال

  دانند.می الزم بسیار را تخصص
 را جامعـه  بتوانند تا شوند خارج فرهنگی و يفکر از وابستگی خواهندمی ایشان از 

 و نویسندگان و سراهادانش و هادانشگاه دانشجویان و فرهنگیان و استادان. کنند اصالح
  دانشمندان  و فکرانروشن

. دیده وشوشست يفکر یوابستگ این از را مغزها و د،یکن کوشش باید معظّم
 رمـز . ..دهیـد  نجـات  را خود کشور و ارزنده، ملت و خدمت بزرگ این با و

 یملـ  یاسالم گروه یک تشکیل و یجویدانش يهاگروه اتحاد است، يپیروز
 راه در نگذارنـد  و. بیفکنند.. تفرقه دارند کوشش که منحرفان مقابل در است

 از یرهـای  و پیشـرفت  مایـه  کهـ  ادب و علم به بردارید، و قدم کشور یتعال

 و اختالف باید بدانید و. کنید پیدا اشتغال ـ است کهنه و نو استثمار و استعمار
، 10، ج 1371، ینی(امام خم. هاستاسارت و هابدبختی تمام سرچشمه تفرقه
  )80ـ  79ص 
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 و تعلیم در که کنندمی توصیه زیمعلمان مدارس ن به تحول این راستاي در خمینی امام
 بـه  درسـت  را انبیا مسئولیت و گرفته کار به را سعی خویش نهایت آموزاندانش تربیت

 کـه  گونـه همان و باشند براي جامعه مفید و صالح هايانسان آینده نسل تا رسانند انجام

 سایه دهند و ادامه را انبیا راه باید نیز معلمان ندارند، چیزي خود از و هستند اهللا ظل انبیا،

 خود پیوند تا خواهندیم نیز آموزاندانش از و بردارند گام خدا راه در تماماً و باشند انبیا

 پیدا آشنایی است گذشته ایران بر که تاریخی به نسبت و کنند برقرار و دانشگاه حوزه با را

  دهند. را فریب آنان نتوانند اجانب تا کنند
 ثانیاً و انبیاست، شغل که خودشان شریف شغل به اوالً، باشند داشته توجه معلمین باید

  مسئولیت  به
 عمـل  هاآن درست لکن مسئولند؛ انبیا. انبیاست لیتمسئو همان که خودشان

. آینـد یم بیرون درست امتحان از آیند،یبیرون م درست مسئولیت از کنند؛یم
 باید ظل انبیا هم، هافرهنگی. کنند..یم تربیت و هستند تربیت به مأمور هاآن

  ) 429، ص 7، ج 1371ی، نی(امام خم. باشید
 یاسالم يجمهور و اسالم به خیانت تربیت و یمتعل در يانگارسهل و مسامحه

 امروز. کرد احتراز آن از باید و باشدیم کشور و یک ملت یفرهنگ استقالل و

 بین وحدت نقش را و ماناسالمی انقالب تاریخ کنند یسع باید آموزاندانش

 و را شما روحانیون، اگر زیرا بیاموزند؛ روحانیون با را دانشگاهیان و خودشان
 يهـا جنـاح  که باشید مطمئن کنید، تفاهم هم با و بشناسید را روحانیون شما

 بر منحرفان و کارانخراب دیگر و گرایانوچپ از منافقان زدهشرق و زدهغرب

 شکست با طمع کنند، هم اگر و کرد؛ نخواهند طمع تانیاسالم کشور و شما

 )4ـ  3، ص 17، ج 1371، ینی(امام خم. شد خواهند مواجه یقطع

 بـه  ویـژه  توجـه  نیـز  حـوزه  در بلکـه  پردازنـد؛ نمی مدارس و دانشگاه به تنها ایشان

 داشته مکان و زمان به توجه بایستیم فقها کهاین و دارند بودن آنان گوپاسخ و مجتهدین
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 روحانیـت  از چنینهم. باشند داشته روز مردم سؤاالت نمودن برطرف در سعی و باشند

 زمان. نمایند تروبیش کنند حفظ آموزشی مراکز و دانشگاه با را خود ارتباط که خواهندمی

ـ  فلسفه یواقع مجتهد نظر در اجتهادند؛ حکومت در کنندهتعیین عنصر دو مکان و  یعمل
 فقه یعمل جنبه دهندهنشان حکومت. است بشریت یزندگ يزوایا یتمام فقه در یتمام

  . است یفرهنگ و یامنظ و یسیاس و یمعضالت اجتماع یتمام با برخورد در
 و فرهنـگ  نهـاد . گـور اسـت   تـا  گهـواره  از انسـان  اداره کامل و یواقع يتئور فقه،
تا  کنند شروع زیرصفر از باید که دارند عهده به را ترينیسنگ مسئولیت نیز ارشادوزارت

 شود شروع صفر از باید جا هر در که يچیز هر. برسند صفر به تازه فراوان تالش از پس

 و فرهنـگ  بـه  مربـوط  کـه  یاصوالً چیزهای. کرد شروع صفر زیر از را آن باید جااین در
 زیاد و زحمت کنیم شروع صفر زیر از باید ما کنممی عرض کهاین و است، ارشادوزارت

  برسد. صفر به تا بکشیم

  يریگجهینت

آمده، به تمام سـؤاالت پـژوهش پاسـخ    به عمل  يهاین پژوهش، بعد از بررسیدر ا
م که یافتیجه دست ین نتیافراد، به ا یت فرهنگیکه در بحث مسئولنیاز جمله ا. ه شدداد

 يهـا ها، مدارس، حـوزه ها، دانشگاهخانهسفارت و تبلیغاتسازمان ها،مردم، رسانه تمام
  . هستند جامعه در فرهنگی تحول ایجاد ارشاد مسئوله و وزارتیعلم

ک زمان خاص نبود بلکه یک ملت و یه منحصر ب ینیحضرت امام خم يهاشهیاند
با مطالعه آثـار و  ربط يذ يها، دستگاهامروزه. بودع یفراتر از مرزها، فراتر از مذهب تش

شـان را در خـود متبلـور سـاخته و     یا يهـا شـه یتوانند اندیم ینیامام خم يکارکردها
 بشناسند ،ستسته ایگونه که بود و شاکنند امام را آن ید سعیجوانان با. گسترش دهند

شان را بـه عنـوان الگـو در    یاده کنند و ایخود پ یامام را در زندگ يهاشهیاندتا بتوانند 
  . ز شوندیدشمنان اسالم تجه يهاو در مقابل هجمه خود قرار دهند یزندگ
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له أد به مسیشان و جوانان مسلمان همواره بایشمندان، آزاداندیمردان، اندتمام دولت
شرفت جهان اسالم در گرو وحدت یرا پیز ؛داشته باشند يوجه جدت یبستگاتحاد و هم

کسب و حفظ . ت و استقالل اوستینشانه هو یملّت فرهنگ هر یاز طرف. است یاسالم
 و همه مردم عمومـاً . ک جامعه استیات و قدرت یح نشانه يو فکر یاستقالل فرهنگ

در حفـظ  . گاه و..مربوطه همانند حوزه و دانش يهاحکومت خصوصاً و باألخص بخش
ن یچنن پژوهش، همیاز انجام ا. باشندیمسئول م یو اسالم یفرهنگ ملۀ و ارتقا و توسع

داشـتن   و یشناسـ و دشـمن  يزیفرهنـگ استبکارسـت  شـود کـه   یافـت مـ  ین نکتـه در یا
و  اسـت، سـرلوحه افکـار    ینـ یخمشـه امـام   یو استقالل کـه برگرفتـه از اند   يخودباور

م و بـر  ییخـود بـرآ   یاره درصدد دفاع از شرف و اقتـدار ملـ  رد و همویاعمالمان قرار گ
م کـه  یـ ورزید مـ ین رابطه تأکیدر ا يبخش مقام معظم رهبرسخن هوشمندانه و جهت

بزرگ عالم شد، از دست رفته اسـت، هـر    يهام سلطه قدرتیاگر تسل یهر ملت: فرمود
پوشـد در ورطـه   خود چشم ب یو اراده مل ی، اقتدار ملیاگر حاضر شد از ظرف مل یملت

  .ده استیلغز ،ستیکه آخر آن معلوم ن يايان وادیپایب

  شنهاداتیپ

امـت   يط رهبـر یکه حضرت امـام در آن شـرا   یالمللنیو ب یط خاص اجتماعیشرا
آن  يسـاخته و خودشـکوفا  ت خـود یابعاد گوناگون شخصـ د، را بر عهده داشتن یانقالب

 يهـا آن حضرت در خطـاب  یقم اخالیتعال ،یگوناگون اجتماع يهاحضرت در عرصه
 يهاژه به ارزشیوه امام ب یتخلق عمل و پربرکت یک قرن زندگیب به یگوناگون در قر

خ اسالم به وجـود آورده اسـت کـه پژوهشـگران     یرا در تار ییهانهیزم، اسالم یاجتماع
روشن از اصول  يریحضرت امام، تصو یو عمل يرة نظریاز س يبرخوردار توانند بایم

را بـه   یاسالم و خطوط عمدة اخالق حاکم بـر مناسـبات اجتمـاع    یاجتماع يهاارزش
  . جهان معاصر ارائه کنند
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ن عالمت سـؤال  ید در ایباتوان گفت که ینده، میآ يهاشنهاد به پژوهشیبه عنوان پ
 يهـا اسـتعمار نـو در حملـه بـه فرهنـگ      يهایژگیرد که ویصورت گ يقات جدیتحق

هـا را بـه   اند دانشگاهاشد و چگونه استعمارگران توانستهبیجهان سوم چه م يکشورها
ش در ملـل و جوامـع دسـت    یخود به خدمت گرفته و به اهداف خو یعنوان ابزار اصل

 یو اجتمـاع  یاسیس يگردر روشن ینینقش امام خم یتوان به بررسین میچنهم ابند؟ی
 یاسی، سیت فرهنگدر تحوال ینینه نقش امام خمیکه، در زمنیضمن ا. جوانان پرداخت

 رد.یصورت گ ییهاتواند پژوهشیز میگر نید يکشورها یو اجتماع
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 منابعفهرست 

 اندیشـه  ، مجلـه اسالم انقالب فرهنگی شناسیآسیب )،1382( محمـدجواد  ابوالقاسمی، .1

  .7 انقالب شماره
ز کتاب قـرآن بـاب معرفـۀ اهللا    یو ن 224 ـ   215برگرفته از کتاب آداب الصلوة، ص  .2

  .(قدس سره) در باره قرآن ینیحضرت امام خم يهاانات و نوشتهیعه بمجمو(
تعـاون،   و ، فرهنـگ خمینـی  امـام  دیـدگاه  از فرهنـگ  نظام)، 1386سیدحسین( پیمان، .3

  .6شماره
  199ت)، ص یزدهم (قرآن کتاب هدای، دفتر سانیتب .4
م و نشـر آثـار حضـرت امـام     یمؤسسـه تنظـ  : ، تهـران آداب الصلوهروح اهللا، ، ینیخم .5

 .، 1378ینیخم

م و نشـر آثـار حضـرت    یمؤسسه تنظ: ، تهرانلهیر الوسیترجمه تحرروح اهللا، ، ینیخم .6
  .، 1385ینیامام خم

م و نشر آثـار حضـرت امـام    یمؤسسه تنظ: ، تهرانر سوره حمدیتفسروح اهللا، ، ینیخم .7
 .، 1392ینیخم

امـام   م و نشر آثار حضـرت یمؤسسه تنظ: ، تهرانثیشرح چهل حدروح اهللا، ، ینیخم .8
 .، 1380ینیخم

م و نشـر آثـار حضـرت امـام     یمؤسسـه تنظـ  : ، تهـران فه امـام یصحروح اهللا، ، ینیخم .9
  .، 1371ینیخم

م و نشر آثـار  یمؤسسه تنظ: )، تهرانی(حکومت اسالم هیت فقیوالروح اهللا، ، ینیخم .10
  .1376چاپ ششم،  ،ینیحضرت امام خم

شـه،  یهـان اند ی، مجلـه ک امـام  قرآن و عرفان از منظر، یقائم مقام ینیدعباس حسیس .11
  .80 ـ   79، ص 29شماره 
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  .10زدهم)، ص یان (دفترسی، تب13، ص 1، ج میر قرآن کریتفس، ینیخم یدمصطفیس .12
 انقالب اندیشه ، مجلهفرهنگی توسعه و خمینی امام )1382(،محمدحسن فر،شیبانی .13

  . 5اسالمی، شماره
 تهـران: انتشـارات   ،خمینـی  امام دیدگاه از توسعه فرهنگ) 1376( مرتضی، عزّتی، .14

  .بنیادي هايپژوهش مرکز
  .222، ص 91، ج بحاراالنوار، محمد باقر، یمجلس .15
محمـد   1384دفتـر نشـر معـارف،    : قـم  ،ینیامام خم یاسیشه سیاند، يفوز ییحی .16

  .آباد، روزنامه رسالتگلشن یقربان
 اقتصـاد  مجله، هاضرورت و هادین الزام و توسعه فرهنگ،) 1382( علی، نژاد،یوسفی .17

 .12 اسالمی شماره

  



  
  
  
  
  
  

   ینیدگاه امام خمیم از دیح قرآن کریاسباب فهم صح
   ییو عالمه طباطبا

   49زادهیفقه يعبدالهاد
  50ردل ینب شیز

آن،  یبه معـارف بـاطن   یابیدست يشناخت اسباب و موانع فهم برا چکیده:
ـ یامام خم. دارد یضرورت انکار نشدن دو تـن از   ییو عالمـه طباطبـا   ین

ـ ا. انـد ژه نمـوده یـ ن مسأله توجه ویکه به ا هستند یشمندانیاند ن پـژوهش  ی
پژوه ن دو قرآنیاسباب فهم قرآن از منظر ا ییدرصدد است از رهگذر شناسا

ـ یبه عمـق مفـاه   یابیدست يبرا یعمل يکارهابرجسته، راه را ارائـه   یم قرآن
سباب فهم بـه دو دسـته   ا ،ییو عالمه طباطبا ینیدگاه امام خمیاز د. دهد

شـود، کـه اهـم    یم میم تقسیقرآن کر یو برون متن یعمده: اسباب درون متن
ات و سـور، انسـجام   ی، تناسب آیاسباب فهم، توجه به قواعد و واژگان عرب

، یاق، طهـارت بـاطن  یها، توجه به سـ ، غرض واحد سورهيو ساختار ییمعنا
                                                   

 faghhizad@ut.ac.ir استاد دانشگاه تهران، .49

 علوم قرآن و حديث دانشکده اصول دين قم. يدکترا ي. دانشجو٥٠

mailto:faghhizad@ut.ac.ir
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 يریات تفسـ یـ توجـه بـه روا  انس با قرآن و رجوع متعلمانه به آن و تدبر و 
  . معتبر است
   ییعالمه طباطبا ،ینیاسباب فهم قرآن، امام خمها: کلید واژه

  مقدمه  

ن نـازل کـرده اسـت و در آن مکـرراً     یمب یخداوند متعال کتاب خود را به زبان عرب
از  يمنـد فه سفارش کرده است، اما آنچه در بهرهیات شریانسان را به تدبر و تفکر در آ

ـ فهم قـرآن با  يبرا ین مسأله است که از چه اسبابیت دارد، دانستن ایم اهمیکر قرآن د ی
ـ  یرا با یمدد جست و چه موانع االمکـان  ید از سر راه برداشت تا فهم معارف قـرآن حت
ـ ا در ذیـ ر خـود  یمفسران در مقدمه تفاسـ  یبرخ. ردیبدون اشتباه صورت گ ل مباحـث  ی

ـ با ا. اندفهم اشاره کردها موانع یاز اسباب  ي، به موارديریتفس ن موضـوع  یـ ن همـه، ا ی
  . افته استیدرباره آن سامان ن یق مستقلیتر مورد توجه مفسران قرار گرفته و تحقکم

هر چند به صورت  ییو عالمه طباطبا ینیعه، امام خمیمعاصر ش يان علمایدر م
از . انـد ر دادهاسباب فهم قرآن را مورد توجه قـرا  خاص موضوع ياپراکنده، اما به گونه

م، یح قـرآن کـر  ین اسـباب و موانـع فهـم صـح    یـی رو در مقاله حاضـر، بـا هـدف تب   نیا
  . میادهین دو عالم برجسته را در آثار آنان کاویا يهادگاهید

فهم قرآن، محور  یشود: محور اول: اسباب درون متنین مقاله در دو محور ارائه میا
  فهم قرآن یدوم: اسباب برون متن

  فهم قرآن یرون متناسباب د

ات یآ یهستند که به متن، محتوا و ساختار درون یفهم قرآن عوامل یاسباب درون متن
ها بـا  ب آنیتواند مربوط به واژگان قرآن و نحوه ترکین اسباب میا. گردندیقرآن باز م

ات یآ یر برخیات، نقش و تأثینش آیدر کنار هم قرار گرفتن و چ یها، چگونگر واژهیسا
  ات باشد.یک دسته از آیحاکم بر  یگر و روح کلیات دیدر آ
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    یتوجه به واژگان و قواعد عرب
 يبرا یبودن کالم خود اشاره کرده و آن را عامل یه از قرآن، به عربیخداوند در ده آ

است که همـواره   يا، مسألهیقرائت قرآن به زبان عرب. دانسته است یتعقل درکتاب اله
 ین وجوه اعجاز قرآن، به عربیتراز مهم یکیرا یه است، زبود د معصومانیمورد تأک

خـاص خـود اسـت کـه در      يهایژگیو يبه طبع دارا یگردد و هر زبانیبودن آن باز م
ت توجـه بـه علـم لغـت و     یـ ن اهمیبنا برا. شودیگر منتقل نمیدهاي ترجمه آن به زبان

ر یـ ر دانسته و غیپذه امکانن رایفهم قرآن را تنها از ا یجاست که برختا آن یقواعد عرب
 اند.ندانسته یام وحیافت پیدرك و در يبرا يگرین راه، مجال دیاز ا

را شرح مفردات یاز دارد را علم لغت دانسته؛ زیکه مفسر بدان ن ین علمی، اولیوطیس
، 4، ج 1394، یوطی(سـ . شـود یها از لحاظ وضع، با آن شـناخته مـ  نالفاظ و مدلوالت آ

  )  213 ص
ح اصل و ماده هـر لغـت و در نظـر گـرفتن     یص صحیبه تشخ ینیامام خماهتمام 
. آشـکار اسـت   یبه خـوب . و.. یثی، حديریدر مباحث مختلف تفس یو ادب يمسائل لغو

 يلغـو  یاند، به اجمـال بـه بررسـ   از نمودهیات، هرکجا که احساس نیر آیشان در تفسیا
 يتنهـا بـه ذکـر معنـا     يریحث تفساما معموالً در خالل مبا. اندالفاظ و عبارات پرداخته

ـ لغت اکتفا نموده و از ذکـر منبـع و ذکـر اقـوال مختلـف اجتنـاب ورز       ده و آن را بـه  ی
  . دهندینسبت م» لغتاهل«

پردازند و یاستفاده کرده و به شرح واژه م» یه ادبیتنب«ار نادر از عنوان یدر موارد بس
، الصـحاح . کننـد یواژه اقـدام مـ  ان مفهـوم  یـ در اکثر موارد بدون ذکر عنوان خاص، به ب

شـان  یاسـت کـه ا   ی، کتـاب يل بن حماد جـوهر یف اسماعی، تألۀیاللغۀ و صحاح العربتاج
اند؛ و بعد ث از آن کردهیمربوط به شرح احاد يلغو يهاین استفاده را در بررسیترشیب

ن یچنـ و هـم  یحیطر نیمجمع البحر منظور،ابن لسان العربهمچون  يگریاز آن، کتب د
  ي. روزآبادیف طیقاموس المح
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ا یات و یماً به روایدر شرح لغات و اصطالحات خود، مستق ياریدر موارد بس امام
ـ ) استناد کـرده و گـاه ن  57، ص 1378، ینیاشعار عرب (ر.ك: امام خم ف را از یز تعـار ی

 نیشرح منـازل السـائر  ها کتاب ن آنیان کرده است که پرکاربردتریب» اهل معرفت«قول 
  است. یرزاق کاشانعبدال

مـورد   يه بحث و معنایات درباره الفاظ آیآ يز معموالً در ابتداین ییعالمه طباطبا
و تنها به ذکـر معنـا اکتفـا     يگاه از آوردن منبع کالم خوددار. کندیه را ذکر مینظر در آ

 يان کرده و در مـوارد یمختلف لغت ب يهاواژه را از کتاب يماً معنایکند و گاه مستقیم
. دارنـد یان مـ یـ گـر را ب یمورد نظر خود، اقوال مختلف مفسران د يز پس از ذکر معناین

ـ  ،انیمجمع الب، یراغب اصفهان مفردات، لسان العرب از  اقـرب المـوارد   وط یقاموس المح
، 1417، یینمونه، ر.ك: طباطبا ي(برا. زان استیالم يریو تفس ين منابع لغویپرکاربردتر

  )  190، ص11ج 
ماننـد نقـش    يبـه مباحـث نحـو    ين گذشته از بحث لغویچنهم ییباعالمه طباط

ه، استعاره و یه، کنایپردازند و موارد تشبیه میآ یکلمات و مرجع ضمائر و مباحث بالغ
  )230، ص 2و همان، ج  43ص  14نمونه، ر.ك: همان، ج  ي(برا. کنندیان میمجاز را ب

ن دو عـالم برجسـته   یـ دگاه ایـ د در يسه نحوه توجه به مباحث لغـو یبا تأمل در مقا
ـ  يش از حد به مباحث لغویپرداختن ب توان گفت که امامیعه، میمعاصر ش را  یو ادب

ـ داننـد، ز یخداونـد مـ   یو مقصود اصل یقیر حقیه دورشدن از تفسیما را کـه معتقدنـد   ی
ها رو تننیاز ا. ریات هستند؛ نه خود تفسیر و فهم بهتر آیتفس يبرا يگونه علوم ابزارنیا

خداوند از آن کمک گرفتـه   یان معنا و مراد اصلیب ياز، برایو مورد ن يدر موارد ضرور
  . است

مخاطبـان مختلـف    يکامـل بـرا   يرین تفسـ یاز آن جا که درصدد تـدو  اما عالمه
و نـه   یاعتـدال  يکـرد يه پرداختـه و در رو یان الفاظ دشوار آیاند، خود همواره به ببوده
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رامـون الفـاظ و عبـارات اهتمـام     یپ یو بالغـ  يصرف و نحو ياهیژگیگونه، به وافراط
  اند.دهیورز

  ات یتوجه به تناسب آ
گر (احمـد بـن فـارس،    یکـد یز بـا  یوند و اتصال دو چیپ يمناسبت در لغت به معنا

، 14، ج 1414است (ابن منظـور،   یکی، قرابت و نزدي) و همانند423ص  ،5ج  ،1404
  )  119ـ  118ص 

گر یکدیکند و به یم ییگر شناسایهر کالم را با کالم د يهاط پارهعلم مناسبات ارتبا
 ییاست با اجزا یکند که در حکم ساختمانیبدل م يازند و آن را به مجموعهیوند میپ

 یابد و به فهمیکالم را در يکند تا رابطه اجزایبه مفسر کمک م یخوانن همیا. خوانهم
ن ی) بنا بـرا 371ص  ،3، ج 1394 ی،وطیك: سک شود (ر.یمجموع کالم نزد یوستگیاز پ

  ح قرآن داشته باشد.یدر فهم صح ییر به سزایتواند تأثین علم میتوجه به ا
  کنند که: یان میدر پاسخ به خاورشناسان ب امام

ند خوب بود باب باب باشـد، هـر   یگویم. شناسند..یکه قرآن را نم ییهانیا
  )22ص  ،17، ج 1374، ینی(امام خم. باشد ياک کلمهی یباب

تـوان از  یات قرآن سه نوع تناسب وجود دارد که مـ ین آیان تناسبات موجود بیاز م
  ها سه عامل مهم فهم را به دست آورد:آن

  در کل قرآن  يو ساختار ییانسجام معنا
گر از لحاظ معنـا و  یکدیات سراسر قرآن با ین نوع ارتباط در قرآن، ارتباط آیترمهم

جاد هر یم با اینده حکینده است و گویسخن، ابزار انتقال مقاصد گو. ستها اساختار آن
بهتـر مقاصـد خـود     يکـالم خـود، در القـا    يان اجزایم یتر انسجام و هماهنگشیچه ب

خود ـ که در قالب کالم فرستاده شده اسـت ـ را    ة ز، معجزیم نیخداوند حک. کوشدیم
از تشتت و تعارض، سامان داده است وسته و به دور یپ يمنسجم و در ساختار یدر قالب
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أَ فَال یتَدبرُونَ الْقرآن و لَـو کـانَ   ز اشاره نموده است: یات خود نیقت در آین حقیو به ا
ن کتـاب خـود را   ی) خداوند همچن82(نساء:  ،منْ عنْد غَیرِ اهللاِ لَوجدوا فیه اخْتالفاً کَثیراً

  )23(زمر: .  نَزَّلَ أَحسنَ الْحدیث کتاباً متَشابِهاً مثانیاهللاُخوانده است:  یمتشابهاً مثان
متشـابه در برابـر    يکند که متشابه بودن قرآن نه به معنـا یان میباره بنیدر ا عالمه

ات ین معنا آیها است و به ار قسمتیه بودن هر قسمت به سایشب يمحکم، بلکه به معنا
ـ بـا آ  ياهیـ چ آینداشته و هـ  چ اختالف با همیسراسر قرآن ه . نـدارد  یتیگـر ضـد  یه دی

 )256، ص 17ج  ،1417، یی(طباطبا

در کل قـرآن   يو ساختار ییبه وجود انسجام معنا ییو عالمه طباطبا اعتقاد امام
ژه بـه  یـ توجه و ،ر قرآن به قرآنیشان به سه مسأله تفسیژه ایتوان با اثبات توجه ویرا م

  ات نشان داد: یویژه به غرر آ ات محکم و متشابه و توجهیآ
ات قرآن ین آیاعتقاد به وجود تناسب ب يهااز نشانه یکی: تفسیر قرآن به قرآن. الف

ر یقرآن بـه قـرآن در تفسـ    يریات، استفاده از روش تفسیآ يو توجه به تناسب ساختار
از گیـري  ن روش هر آیه از قرآن کریم با تدبر در سایر آیات قرآنی و بهـره یدر ا. است

  . شودها باز و شکوفا میآن
 يقرآن به قرآن به معنـا  يریاگر روش تفسیرا اح يو یـ که برخ ییعالمه طباطبا

ن بهره را از آن برده و بـا احاطـه   یترشین روش، بیدن ایاند ـ با برگز ح آن دانستهیصح
ه، یـ ک آیر یر نسبت به ظواهر قرآن، در تفسیع و فراگیفه و اطالع وسیات شریکامل به آ

  . ات قرآن را مد نظر داشته استیر آیسا
بـه دو گونـه عمـل نمـوده      قرآن به قرآن، امـام  يرینه استفاده از روش تفسیدر زم

رد، بـه طـور   یـ گیگر کمک مـ یه دیاز آ ياهیفهم کالم و کشف مراد آ يبرا یاست: گاه
ـ   أَفَـال یتَـدبرُونَ  «فه یه شریدر آ» اقفالها«واژه  ين معناییمثال در تب قُلُـوبٍ   یالْقـرآن أَم عل

 يه، همـین قفـل و بنـدها   ین آید منظور از قفل در ایسد: شاینوی) م24(محمد: » أَقْفالُها
که بخواهد از معارف قرآن استفاده کنـد و از مـواعظ الهیـه     یباشد و کس يعالیق دنیو
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که اشتغال به  قلبیه را یبهره بردارد، باید قلب را از این ارجاس تطهیر کند و لوث معاص
  . غیر است، از دل براندازد

کتابٍ مکْنونٍ ال یمسـه اال   یانَّه لَقرآن کَریم ففه یه شرین معنا را آیشان شاهد بر ایا
ه غیر مطهر محرم ایـن اسـرار   را کیز«سد: ینویداند و می) م79ـ   78(واقعه:  الْمطَهرون
ممنـوع   يآن در عالم ظاهره غیـر مطهـر ظـاهر   چنانچه ظاهر این کتاب و مس نیست... 

کـه   یاست تشریعاً و تکلیفاً، از معارف و مواعظ آن و باطن و سرّ آن ممنوع است کسـ 
ذلک الکتاب ال ریـب فیـه   : یقلبش متلوث به ارجاس تعلّقات دنیویه است؛ و قال تعال

  )202، ص 1387، ینی(امام خم. للْمتَّقین يهد
 يگر بـرا یات دیاز آ يریگک موضوع و بهرهین گاه در جهت شناخت ینچشان همیا

سـبح هللاِ مـا فـی    فه: یه شـر یـ ر آیبه عنوان مثال در تفسـ . برندیآن بهره م یام کلیفهم پ
همـه   یقـ یح حقیه را تسـب ی) داللت آ1د: ی(حد السموات و األَرضِ و هو الْعزِیزُ الْحکیم

أَ لَـم تَـرَ أَنَّ اهللاَ   ه ینه به آین زمیدانند و در ایم يا فطری ینیتکوح یموجودات و نه تسب
یسجد لَه منْ فی السموات و منْ فی األَرضِ و الشَّمس و الْقَمرُ و النُّجوم و الْجِبالُ و الشَّجرُ 

ابوالد و،  :ر.ك(. انـد ح دانسـته یببودن تس ید واقعی) اشاره کرده و آن را مؤ18(حج :
  )654، ص 1385، ینیامام خم

ات را راه یـ گـر آ یر دیات در تفسین حال، هر گونه استفاده از آیدر ع ینیامام خم 
به فهم کـالم   ین روش تنها زمانیه ندانسته و معتقد است که ایح آیفهم صح يگشا برا
حکـم عقـل در   ا یـ ت شده باشد و یکند که تناسب حکم و موضوع در آن رعایکمک م

  ان نباشد.یم
گر از مسائل دال بر اعتقاد به وجـود تناسـب   ید یکی: توجه به محکم و متشابه. ب

سوره  7ه یات توسط خداوند به محکم و متشابه در آیآ يبندمیات، توجه به تقسین آیب
و لـزوم ارجـاع متشـابهات بـه      يبنـد میاست کـه در تقسـ   ياریات بسیو روا عمرانآل

وجود محکم و متشابه را به علت وجود ابحـاث   عالمه. ده استیردمحکمات وارد گ
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غیرمادي و غایب از حس که درك آن براي بشر سخت است، دانسته و وجود تشابه را 
ها به خاطر انسی که فهم او با گونه مفاهیم و عدم درك آنبه دلیل برخورد انسان با این
  . مادیات دارد، بیان کرده است

برخالف بسیاري متقدمان و متأخران، قائل به اشتمال ذات قرآن بـر   رو ایشاناز این
الر کتاب أُحکمت آیاتُه : یکم سوره شریفه هودمحکم و متشابه نبوده و با توجه به آیه 

ـ البتـه ا . ) سراسر قرآن را محکم دانسته است1(هود:  ،ثُم فُصلَت منْ لَدنْ حکیمٍ خَبِیر ن ی
از  ياهیوجود متشابه را در قرآن انکار کرده، بلکه معتقد است آ يست که ویبدان معنا ن

ه متشابه یدشوار است، آ يبشر عاد يباشد و فهم آن برا يرمادیم غیمفاه يقرآن که دارا
شان یدگاه این در دیبنا برا. ات محکم شناخته شودید با ارجاع به آیشود که بایده مینام

  افت.یات را ین آیتوان وجود تناسبات بیز میدرباره محکم و متشابه ن
عمـران، آیـات   آل 7در بیان معناي تقسیم آیات به محکـم و متشـابه در آیـه     امام

ات داراي تأویـل  یـ همه فهم دانسته و آیات متشـابه را آ ۀ محکم را فاقد تأویل و به گون
  . )322ی تا، ص ، بینی: امام خمر.ك(. شمرده است

ل نـزول آن بـر طبقـات مختلـف     یمتشابه در قرآن به دل شان معتقد است که وجودیا
اسـت کـه تنهـا بـه اهـل آن و       ياهیـ ق عالیمردم و وجود بطون و اشـتمال آن بـر حقـا   

دانشمندان آن اختصاص دارد و آن را به جهت شفقت و رحمت خداوند بر انسان داشته 
س به مقـدار فهـم   ان کرده تا هر کیه قرآن را به لسان عرف و عامه مردم بیق عالیکه حقا

ات متشابه را علم یقت آیاهل آن از حق يداشته باشد و برخوردار یبیق نصیخود از حقا
سـد:  ینوین اساس مـ ی) و بر ا61ـ   60، ص 1377، ینی: امام خمر.كداند (یل میبه تأو

اي از فهمند، و دیگر مردم بهرهات] علومی است که مخصوصین به وحی میی[آهادر آن«
عالی از دانشمندان است، و دیگـران از آن  ۀ و علومی است که براي یک طبق آن ندارند؛
  )323ـ  322تا، ص  ی، بینی: امام خمر.ك(. »بهره هستندبه کلی بی

ات مورد توجه یه اعتقاد به تناسب آیکه در سا یگر از مباحثید یکی: ) غرر آیاتج
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در  یانیه آن کمـک شـا  قرار گرفته است و توجه ب و عالمه مفسران و باالخص امام
  . م استیات قرآن کریا غرر آی يدیات کلیات قرآن دارد، مسأله وجود آیفهم آ

نقش محکمات قرآن در تفسیر و کشف مقصود خداوند در یک رتبه نیست، بلکه در 
ـ تعبهـا  هندسه معارف قرآن، برخی آیات نقش کلیدي و محوري دارند کـه از آن  ر بـه  ی

ات یـ ات بـا عنـوان آ  یروا یات در برخین آیا. شده است يدیات کلیا آیو » اتیغرر آ«
 یا اثربخشـ یـ خـاص و   یژگـ یو يکـه دارا  یاتیز با عنوان آیاند، گاه نبرتر خوانده شده

ـ    ات هسـتند یـ ر آیر سـا یت او و چـه در تفسـ  یانسان و هـدا  یـ چه در زندگ  یخاص
ه یـ ن آیعنوان برتـر به » بسم اهللا«ات از یاز روا یمثال در برخ يبرا. انددهیمشخص گرد

. »بِسـمِ اهللاِ الـرَّحمنِ الـرَّحیم    فـی کتَـابِ اهللا فَقَـالَ    آیۀٍ أَعظَـم  و أَي«اد شده است : یقرآن 
  )  21ص  ،1ج  ،1380،یو عیاش 238، ص 89ج  ،1403، ی(مجلس
ن رو این آیه شریفه را، اعظم آیات الهیه و مشتمل بر تمام مقاصـد  یز از همین امام

  )83، ص 1378، ینی(.ر.ك: امام خم. دانسته است یاب الهکت
اي قـرآن را سـیره خـاص عالمـه     شناسـایی آیـات کلیـدي و ریشـه     یاگرچه برخـ 

و » اتیـ غـرر آ «ر یتر آن باشد که تنها استعمال تعبحید صحیدانند، اما شایم ییطباطبا
را که توجه به یم، زیشان بدانیات با عنوان غرر در سراسر قرآن را، ابتکار ایآ یذکر برخ

ز قابـل  یـ گـر ن یر دیم در تفاسـ یرمسـتق یغ ياات اجماالً و به گونهیآ یبودن برخ يدیکل
ات را نسبت یاز آ ياخود، دسته يریش تفسیبا توجه به گرا يمشاهده است و هر مفسر

گر به آن استناد جسته یات دیر آیرو همواره در تفسنیات سرآمد دانسته و از ایگر آیبه د
  .است

سـد:  ینویات مـ یـ دربـاره اعتقـاد عالمـه بـه غـرر آ     زان یالممترجم  یهمدان يموسو
از آیات دیگر قرآن، بلکه پایه  يبسیار يگشاراه ییات غرر به تنهایگیر آدرخشش چشم

ن نکته که سراسر یشان با اعتقاد به ایا. از احادیث خواهد بود يحلّ بسیار يبرا یمحکم
ـ نازل شده اسـت و همـه معـارف آن بـه توح    د یت به توحیقرآن با هدف هدا د خـتم  ی
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 یات، هر وجه یا احتمالیر آیدانستند و در تفسیم يدیات توحیات را آیشود، غرر آیم
که در بین وجوه و احتماالت گوناگون در مورد آیه مورد بحث، مخـالف توحیـد بـود،    

. پذیرفتنـد یتـر بـود، مـ   کـه بـه توحیـد نزدیـک     یدانستند و هر وجه یا احتمالیباطل م
  )26، ص 1، ج 1374، یهمدان ي(موسو

أَیاً ما تَدعوا فَلَـه األَسـماء   ن اعتقاد، آیات ین بر اساس همیچنهم ییعالمه طباطبا
اهللاُ نُـور  ) و 8(طـه:   ،یاهللاُ ال إِله إِال هو لَـه األَسـماء الْحسـن   و  )10(اسراء:  یالْحسن

ـ ) را به جهت اشتمال بر معارف بلنـد توح 35(نور:  ،السموات و األَرضِ ، از غـرر  يدی
ن یاعتقاد به وجود تناسب ب ییشان از سوین، ایبنا برا. به شمار آورده است یآیات قرآن

  . آورده استیدر فهم به شمار م یات مختلف قرآن داشته و هم آن را عامل مهمیآ
ات قـرآن را  یـ شـان تمـام آ  یاد گفت که یبا دگاه امامیات از دیدر خصوص غرر آ

اند، امـا از  م استفاده نکردهیز به طور مستقین يدیات کلیا آیر نکرده و از واژه غرر یتفس
ل یرا برعهـده داشـته و هـدف تشـک     یجامعـه اسـالم   يت رهبریشان مسئولیجا که اآن

د یـ توح يت به سـو یو هدا یطلبقتیو حق یخواهکمال يبه سو ییحکومت را راهنما
 یع مقاصـد کتـاب الهـ   یـ شان همان هـدف قـرآن اسـت و جم   یدگاه ایکه از دـ   یقیحق

  . دانسته استین مقصد واحد دارد ـ میبرگشت به هم
ژه و استفاده یات قرآن، توجه ویشان به آیژه ایتوان با توجه به اشراف وین میبنا برا

و شـه  یات در اندیـ ن آیـ ن گفـت کـه ا  یگر، چنیات دیر آیات در تفسیآ یمکرر از برخ
جـا  ت بوده و از آنیو محور یبرجستگ يگر قرآن، دارایات دینسبت به آ ت امامیذهن

صـراط   يت انسان به سوی، همان هدایک نگاه کلیشان در یدگاه ایکه هدف قرآن از د
ن یژه در رساندن انسان به ایو ینقش يات را داراین آیتوان اید است، میم و توحیمستق

گـاه  یجا ینـ یشـه امـام خم  یات را که در اندین آین اد بتوایهدف در نظر گرفت و شا
  . دینام یات غرر اجتماعیدارند، آ یمهم
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  ها غرض واحد سوره
 یدن به غرضیکه آن را در رس ک سوره ـیات ین آیژه بیو یوستگیاعتقاد به وجود پ

ات در یدهنده اعتقاد به تناسب آاست که نشان یگر مسائلیکند ـ از د یت میخاص هدا
  . ستیات قرآن قابل انکار نیآن در فهم آ يرگذاریم است که تأثیکر قرآن

در هر سوره نوعی وحدت تـألیف وجـود دارد کـه میـان      ،ییاز نظر عالمه طباطبا
دگاه هر سـوره بـا هـدفی مشـخص     ین دیشود؛ در ااجزاي دو سورة مختلف یافت نمی

، 1417، ییر.ك: طباطبـا (. رسدسامان داده شده است که پیش از تحقق آن به پایان نمی
، بـه غـرض   در هر سوره بِسمِ اهللاِ الرَّحمنِ الرَّحیمه ی) و بر این اساس آ280، ص 11ج

  ) 17ـ  16، ص 1(همان، ج . تعلق دارد که در آن سوره تعقیب شده است يواحد
بیـان شـیوة اظهـار بنـدگی در برابـر      «براي مثال از نظر عالمه غرضِ سـورة حمـد،   

اند که ادب هم پیوستهزنجیره به يهاو تمام عناصر این سوره مانند حلقه است» خداوند
گـونی  کنند و هیچ عنصرِ ناهمبندگی و سرسپردگی در برابر موالي حقیقی را آشکار می

اي براي کشف شان از همین غرض به مثابۀ قرینهیا. خورددر این مجموعه به چشم نمی
 (همان). برده است متعلق بسمله در خصوص این سوره بهره

به عقیده عالمه، آیات هر سوره در واقع بیانی تفصیلی از غرضی کلی اسـت کـه آن   
ن غرض با تدبر در آیات ابتدایی آن به دسـت  یسوره در پیِ تحقق آن است؛ و معموالً ا

  )  74، ص 14خورد (ر.ك: همان، ج آید، ولی استثناهایی نیز به چشم میمی
پارچه بودن سـوره حمـد و اشـتمال آن بـر غـرض      کیض فرشیبا پ ینیامام خم

اض خوانده و سپس به یت سلوك ارباب معرفت و ارتیفین سوره را اشاره به کیا ،واحد
ـ  يسوره تا انتهـا  ين سلوك از ابتدایر ایت سیفیان کیب ـ ی: خمر.ك(. پردازنـد یآن م ، ین

همواره بـا   ن سوره،یخود در ا يریشان در روش تفسیگر اید ي) از سو286،ص 1387
در توجه دادن به غرض واحد حاکم بر سراسـر   یات، سعیان آیان ارتباطات موجود میب

بـه   یمشخصـ  يق حرکـت سـوره از ابتـدا   ین طریآن داشته و از ا یپارچگکیسوره و 
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  . ن را نشان داده استیمع ییانتها
را  یفیع و اشارات لطیات مختلف، نکات بدیر در آیم و تأخیشان از توجه به تقدیا

م ذکـر  یبه عنوان مثال دربـاره تقـد  . تر به آن توجه شده استاستفاده کرده است که کم
از  یت سلوك انسـان یفیبه ک ها،از آن» مالک«ر یو تأخ» میرح«و » رحمان«بر ذکر » رب«

ن یشان همچنیا. کندیالملوك اشاره مو مقام حضور نزد مالک یکل يه تا فنایاوینشئه دن
مرتبط و از فروعات آن دانسـته   الحمد هللارا با  نیاك نستعیعبد و ااك نیافه یه شریآ

  )274(همان، ص . است
  اتیاق آیتوجه به س

ها مورد توجه است و مـردم  است که در همه فرهنگ ییهانهیاز قر یکیاق کالم یس
و  یزرکش. ندیجویز تمسک میاق نیگر، به سیگران عالوه بر قرائن دیفهم سخن د يبرا
ز یالفاظ و کالم و ن یقیحق يفهم معنا يها برانهین قرین و برتریضا آن را از بهترد ریرش

 2، ج یو زرکشــ 22ص  1ج  1414د رضــا، ی(رشــ. انــدمــراد مــتکلم بــه شــمار آورده
  )200 ص

 یات و روشن شدن معانیآ یکشف معان ياز موارد برا ياریدر بس ییعالمه طباطبا
ـ ا«سند: ینویم» شعائر«واژه  ير معنایکه در تفسنانچ. اق بهره برده استیها از سواژه ن ی

ـ آ يهـا گـر واژه یر شعائر و قالئد و دیتفس. عالمت است.. يره به معنایواژه جمع شع ه ی
تر ه مناسبیاق آیاست که با س ییم معنایآنچه گفت یه اختالف مفسران شده است، ولیما

  )162ص  ،5، ج 1419، یی(طباطبا» است
ـ به عنوان نمونه ذ. اق فراوان بهره برده استینه سیشان از قریا  50تـا   41ات یـ ل آی

ـ ، تمام آ»فهیات شریاق آینه و سیان زمیب«سوره مائده تحت عنوان  ات را بـا توجـه بـه    ی
سـوره اعـراف،    172ه یر آین در تفسیچنهم. رکرده استیها تفسحاکم بر آن یکل يفضا

ـ ر ذَخَاَ ذْإوه با ین، به افتتاح آو در پاسخ به منکران آ» ذر«در اثبات وجود عالم  بک  و
اق یسخن آنان با سـ  ين اساس، عدم سازگاریاشاره کرده و بر ا» اذ« یوجود ظرف زمان
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  )318، ص 8، ج 1419، یی(ر.ك: طباطبا. خواندیدگاه آنان میل بر خطا بودن دیه را دلیآ
ت توجه کـرده اسـت؛   ایاق آیز به مسأله سین ین، در مباحث اصولیعالوه بر ا امام

ـ  ینغْیال  نَالظَّ نّإفه یه شریت خبر واحد، آیکه در بحث از حجچنان ـ الْ نْم ـ  قّح  ،ئاًیشَ
ت خبر واحد مطرح کرده و در پاسخ به آنـان،  یاز ادله منکران حج یکیرا ) 36(یونس، 

، 2، ج 1381، ی(سـبحان . دانـد یمربـوط مـ   يه، آن را به اصول اعتقادیاق آیبا اتکا بر س
  )429 ص

  فهم قرآن یمتناسباب برون

و  يهستند که نه به متن قرآن، بلکه بـه قـار   ییهافهم قرآن، سبب یمتناسباب برون
مواجهه  یفرد، چگونگ یط ذاتیها اعم از شران سببیا. گردندیکننده به آن باز ممراجعه

 یط ذاتیشرا از یطهارت باطن. است که فرد از آن برخوردار است یبا قرآن و لوازم يو
ن مواجـه  یط حـ یم، شرایفرد، تدبر و تعقل، انس با قرآن و مراجعه متعلمانه به قرآن کر

  فهم قرآن است. ياز برایمعتبر از لوازم مورد ن يریات تفسیفرد با قرآن و مراجعه به روا

   یطهارت باطن
م یسل یبه بطون قرآن و درك معارف بلند کتاب مکنون در گرو داشتن قلب یابیدست

  : یدگویباره منیدر ا ینیرو امام خمنیاز ا. طاهر است یو باطن
ه بهـره بـردارد،   یکه بخواهد از معارف قرآن استفاده کند و از مواعظ اله یکس
ر یـ ه را که اشتغال به غیقلب یر کند و لوث معاصید قلب را از ارجاس تطهیبا

، ینی(امام خم. ستین اسرار نیرمطهر محرم ایرا که غیاست، از دل براندازد، ز
  ) 202، ص 1387

باشد و  ینوران یباشد که با انوار اله یاگر تو را دل«سد: ینویگر مید يشان در جایا
قلبت هرچند بـدون تمـاس بـا     یتونیروشن باشد و چراغ ز یکه با اشعه روحان یروح
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ـ  یروشن شده باشد و آن نور باطن یمات خارجیشعله تعل ت را روشـن  یـ ش پایرا که پ
تـو منکشـف    يبـرا  ی، به طور مسلم سـرّ کتـاب الهـ   یداشته باش یسازد به قدر کافیم

 )103تا، ص  ی، بینی(امام خم. »خواهد شد

ق کتاب خدا یبه حقا یابیکه باعث دست یطهارت قلب را، طهارت ییعالمه طباطبا
نـد:  کیف میتعر مسه اال المطهرونیال فه یه شریشود، خوانده و آن را با توجه به آیم
اش، و زایـل شـدن   در اعتقـاد و اراده  یطهارت قلب عبارت است از طهارت نفس آدم«

جهت اعتقاد و اراده و برگشت آن به این است که قلـب   یدر این دو جهت، یعن يپلید
خوش تمایالت سوء کند، ثبات داشته باشد، و دستیدر آنچه که از معارف حقه درك م

ق و باطل نوسان نکند، و نیز عالوه بر ثبـاتش در  بین ح. دچار شک نشود ینگردد، یعن
مرحله درك و اعتقاد، در مرحله عمل هم که الزمه علم است، بر حق ثبات داشته و بـه  

نفس متمایل نگردد، و میثاق علم را نقض نکند، و این همان رسوخ در علم  يهوا يسو
  )55ص  ،3، ج 1417، یی(طباطبا. »است

 یاختصاص ندارد؛ بلکه حوزه اصـل  یمسائل اخالقشان طهارت قلب به یدر سخن ا
د را اصـل  یـ کـه توح د اسـت؛ چنـان  یها مسأله توحو در راس آن يآن در مسائل اعتقاد

  از آن دانسته است: یناش يهاه معارف را طهارتیطهارت و بق
 يسبحان، و بعد از این طهارت کبر ينزد خدا يتوحید، طهارت است، طهارت کبر

انسان، و بعد از آن معارف کلیـه   ياست برا یهایف کلیه نیز طهارت، بقیه معاریو اصل
، احکام یاصول اخالق فاضله نیز طهارت (باطن از رذائل) است، و بعد از اصول اخالق

. دیگر اسـت  یهاینیز که به منظور صالح دنیا و آخرت بشر تشریع شده، طهارت یعمل
  )81، ص 20(همان، ج 
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  تدبر و تعقل  
بنـدگان خوانـده:    يبـه سـو   یکه قرآن را عهد اله یثیا استناد به حدب ینیامام خم

) ظاهرآن را دال بر جواز تدبر و 1، ح 609، ص 2، ج ینی(کل »خلقه یالقرآن عهد اهللا ال«
أَفـال  ه یـ د از آن و آید و تفریه و فهم معارف و حکم و توحیات محکمه الهیتفکر در آ

 یقرائت یاز امام عل یثیه بر حدیآن دانسته است؛ و با تکرا شاهد بر  یتَدبرُونَ الْقرآن
ـ    يرا که از رو ـ بـدون خ  یتفکـر نباشـد، قرائت ـ ی(ر.ك: خم. شـمارد یر بـر م ی ، 1385، ین

 )499ـ  497 ص

ها را با اسـتناد  عت، اعظم و عمده آنیان آداب قرائت قرآن منظور در شریشان در بیا
إِنَّ هذَا الْقرآن فیه : قَالَ عنْ أَبِی عبد اهللاِ«ند: یفرمایـ که م  از امام صادق یثیبه حد

دالْه نَاريم جالد ابِیحصم ـاةُ قَلْـبِ    یویفَإِنَّ التَّفَکُّرَ ح نَظَرَه اءلضِّیل فْتَحی و رَهصالٍ بلُ ججفَلْی
تفکر و  ـ )600، ص 2، ج 1365، ینی(کل» ورِالْبصیرِ کَما یمشی الْمستَنیرُ فی الظُّلُمات بِالنُّ

  دانسته است. یات الهیتدبر در آ
تفکـر ممـدوح    یستیات، عمده مسأله را چیدانستن مدح تفکر در آ یهیبا بد امام

 یفه معرفـ یات شریمقصد و مقصود از آ يوجوف تفکر، آن را جستیدانسته و در تعر
دانـد، معتقـد   یم مـ یق مسـتق یمت و طرت به سبل سالیکرده و چون مقصد قرآن را هدا

ه آن که ید مراتب سالمت را از مرتبه دانیات قرآن بایله تفکر در آیاست که انسان به وس
م اسـت، اسـتخراج   یقـت قلـب سـل   یه آن که حقیال یه است، تا منتهیملک يراجع به قوا

  ) 203، ص 1387، ینی: امام خمر.ك(. دینما
بـرد، و آن را بـه   یوه تفکر درست را نام نمـ یآن شز قرین ییده عالمه طباطبایبه عق

: اگر یسدنویت استدالل به عقل میدر اهم يو. دهدیمردمان ارجاع م يهمان فهم فطر
ه وجـود  یصد آیش از سید بیاتش دقت شود، شایتفحص کامل گردد و در آ یکتاب اله

ـ ا بـه پ یدارد که مردم را به تفکر، تذکر و تعقل دعوت کرده و   يرا بـرا  یتداللامبر اسـ ی
ـ  . آموخته است ین بردن باطلیا ازبیو  یاثبات حق ه یـ ک آیـ در  یخداوند در قـرآن حت
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مان یکه از جانب اوست، ا يزیا هر چیده به خدا و یبندگان خود را امر نفرموده که نفهم
بنـدگان   يکـه بـرا   ین و احکامیقوان يبرا یند، حتیمایرا کورکورانه بپ یا راهیآورند و 

کنـد، علـت آورده   یآن را درك نمـ  يهال مالكیبه تفص يرده و عقل بشرخود وضع ک
، ج 1417، یی(طباطبـا . دارد ین است عقل در فهم کالم خدا نقش اساسیاگر چن. است

  )256ـ  254، ص 5
از » کندیت میکه قرآن بدان هدا يوه تفکریسخن در باب ش«به نام  یشان در فصلیا

که قرآن مـا را بـدان    یکند عقلید میدفاع و تأک یلوه تفکر عقیمنطق قرآن و ش یگانگی
ق آن ما به یاست که در فطرت ما سرشته شده است و از طر یکند، همان عقلیدعوت م

خاص  ياجهیم تا به نتینیچیم يام و معلومات خود را به گونهیپردازیم یاستدالل منطق
  )1384، 11، ش ی(ر.ك: اسالم. میبرس

د، یتـوان بـه آن رسـ   یات مـ یـ که با تدبر در آ یتفکر و درجاتجه یان نتیدر ب امام 
  سد: ینویم

قرآن کرد، در قلب آن اثر کند و  یکه تفکر و تدبر در معان یمعلوم است کس
شامل حالش شود، از آن مقام نیز  یکم به مقام متقین رسد و اگر توفیق الهکم

ت الهیه شـود؛ و  از آیا ياآن آیه يبگذرد و هر یک از اعضا و جوارح و قوا
خود کند و حقیقـت  شاید جذوات و جذبات خطابات الهیه او را از خود بی

واسطه از مـتکلمش  یکه کالم را باقرأ و اصعد را در همین عالم دریابد تا آن
، 1385، ینــی(امــام خم. بشـنود، و آنچــه در وهــم تــو و مـن نایــد آن شــود  

  )500 ص
و  یات انسـان یـ آن در ح يدهـد و بـرا  یار مـ یت بسیبه عقل اهم يدر بعد نظر يو

ار مهـم و  یث بسـ یاز احاد یکیجا که العاده قائل است، تا آنکسب سعادت، ارزش فوق
، 15، ص 1، ج 1365، ینـ یث جنـود عقـل و جهـل (کل   یحـد  یعنی یاصول کافحساس 

ن نـام شـرح و   یبه هم ی) را به طور مستقل در کتاب14، ح 1کتاب العقل و الجهل، باب 
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کـه بـه    یثیل سخن گفته است؛ حدیان عقل و جهل به تفصیلشکرة ه و دربارر کردیتفس
  شان: ینظر ا

  ) 5، ص 1377، ینی(امام خم. متضمن امهات فضائل و رذائل است
عت و توجه دادن ارواح یبار نمودن نفوس از عالم مظلم طبتواند در سبکیم

امـام  (ا یـ ر روح از شاخسـار درخـت دن  یب، و منقطع نمـودن طـا  یبه عالم غ
  ) کمک کند.8، ص 1377خمینی، 

رد نظـرات مختلـف    يبـرا  یمتعدد، از استدالل و برهان عقل يهاشان به مناسبتیا 
بر عدم رجـوع   یمفسران مبن یکه به عنوان مثال، رد نظر برخچنان. بردیمفسران بهره م

أله ات مربـوط بـه مسـ   ین آیو جمع ب ه شفاء للناسیففه یه شریبه پزشک با توجه به آ
کننـد، از عقـل   یشت میل به معیکه امر به تحص یاتین رزق به دست خداوند و رواییتع

ـ یو امـام خم  42ـ   41تا، ص ی، بینی(ر.ك: امام خم. کرده است يبرداربهره ، 1385، ین
  )  559ص 

 ياریر قرآن و بسـ ینه منبع بودن عقل در تفسیعه در زمیبنا بر اعتقاد ش ینیامام خم
برخالف برهان  يه معارف و اعتقادات، حق را به عقل داده و اگر ظاهرات مربوط بیاز آ

فراتر از ظاهر آن کـرده   ییو عقل باشد، از ظاهر آن منصرف شده و آن را حمل بر معنا
ـ الْ یلَع منِحالرَّو  کباء رجوفه یه شریآ دو لیاست، به عنوان مثال ذ ـ  شِرْع يوتَاس 

) 5(طه: » يالعرش استو یالرحمن عل«) و 22(فجر:  کباء رج ومه یدر کر«سد: ینویم
ر بـه  یر مطابق با برهان، تفسـ ین ظاهر و تفسیمخالف با برهان است، رد ا یکه فهم عرف

  )200، ص 1387، ینی(امام خم. »چ وجه ممنوع نخواهد بودیست و به هین يرأ

  میو رجوع متعلمانه به قرآن کر انس با قرآن
 یمعرفت. خته با عشق و معرفت، با قرآن استیق آمیارتباط عم يه معناانس با قرآن ب

دهنـده و  کامل روح و رشـد  يـ به عنوان غذا یگاه قرآن در زندگیاز درك جا یکه ناش
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فرماید: با اشاره به آثار پربرکت انس با قرآن می یکه امام علنبخش ـ باشد، چناکمال
و نقصان، زیـاده فـی هـدي و نقصـان مـن      نه بزیاده اُال قام عإحد أو ما جالس هذا القرآن «

 ) 252، ص 1414، ید رضی(س. »عمی

را یـ و مـراوده مسـتمر اسـت؛ ز    ینینشـ جاد انس بـا قـرآن، هـم   ین عامل در ایترمهم
رو انسـان بـا خـانواده، دوسـتان و     نیگردد و از ایجاد انس میهمواره باعث ا ینینشهم

حاصل  ینینشکه در اثر هم ین احساس انسیچن .خاص دارد یان خود انس و الفتیآشنا
ن یبنـا بـرا  . گرددیگر میکدین نسبت به یش شناخت طرفیج باعث افزایشود، به تدریم

پردازد و در کنار آن یکه همواره در ارتباط با کتاب خدا است و در آن به تدبر م یانسان
آورد که خود باعـث  یات را به دست میفهم آ ییتوانا یزند، پس از مدت زمانیزانو م

کننده آن است، بنـا  ن کتاب و نازلیتر با اشیاق به ارتباط هر چه بیش عشق و اشتیافزا
  . دارد: معرفت و شناخت؛ عشق و عالقه به خداوند ین انس با قرآن دو رکن اساسیبرا

قرآن، نامـه محبـوب اسـت و نامـه محبـوب، همچـون خـود         ینیاز نظر امام خم
(ر.ك: امـام  . اگرچه عاشـق و محـب، مفـاد آن را ندانـد    . است یداشتنمحبوب، دوست

اسـت و   یاعظـم الهـ   یم تجلـ یشان قرآن کری) در نگاه ا211ص  ،16ج  1374، ینیخم
از علـم لغـت    يگر مانند برخـوردار ید يهاراه ياریمواجهه عاشقانه با قرآن برتر از بس

به خـدا   یکیث نزداست که باع ین فلسفه و عرفانیچنعرب و فصاحت و بالغت و هم
  )451ص  18، ج 1374امام خمینی، : ر.كشود (ینم

ه نمـوده، از توقـف در   یم و تعلم توصیشان همواره به مواجهه با قرآن به قصد تعلیا
ـ  یـ چـون تجو  یش از حد به مسـائل یظواهر قرآن و پرداختن ب  ید و آداب قرائـت و حت

، اسباب نـزول، اخـتالف   یخیقرآن چون اعجاز و مسائل تار ياهیوقوف در مسائل حاش
  د: ینمایم ینه. قرائات و..

همین است که یا بـه آن   ياستفاده ما از این کتاب بزرگ بسیار کم است، برا
نظر تعلیم و تعلم نداریم ـ چنانچه غالباً این طـوریم ـ فقـط قرائـت قـرآن        
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ات و یا اگر نظر تعلیم و تعلّم داشته باشیم، با نک. ثواب و اجر.. يکنیم برایم
و سـبب   یباالتر، جهـات تـاریخ   يبدیعیه و بیانیه و وجوه اعجاز آن، و قدر

بودن آیات و سـور، و اخـتالف    یو مدن ینزول آیات، و اوقات نزول، و مکّ
قرائات و اختالف مفسرین از عامه و خاصه، و دیگر امور عرضـیه خـارج از   

اسـت،   یلهـ ها موجب احتجاب از قرآن و غفلت از ذکـر ا مقصد که خود آن
 یبلکه مفسرین بزرگ ما نیز عمده هم خود را صرف در یکـ . سروکار داریم

مـردم مفتـوح    يتـر کـرده و بـاب تعلیمـات را بـه رو     از این جهات یا بیش
  )192، ص 1387، ینی(امام خم. اندنکرده
 يریاء روش تفسیل داشتن الفت و انس با قرآن، موفق به احیبه دل ییعالمه طباطبا

ازمند اشـراف گسـترده بـر تمـام     ین روش نیر قرآن با ایرا تفسیده، زیقرآن گردقرآن به 
ات مختلف، ارجاع محکمـات بـه متشـابهات،    یافتن ارتباط آی ییتوانا. ات قرآن استیآ
 یقـ یحق ینینشـ ه هـم یهمـه در سـا   ن اغراض هر سوره،یات قرآن و همچنیافتن غرر آی
  شان با قرآن به دست آمده است.یا

مرحوم عالمه با قرآن کریم نه تنها موجب شد که آیات و کلمات قرآن  کامل یآشنای
مجید را با ارجاع به یکدیگر حل کنند، بلکه در تفسیر حروف مقطّعه نیز همـین سـیره   

حـروف مقطعـه    يکـه دارا  یهایسوره ینمودند، زیرا به کمک بررسیحسنه را اعمال م
حـروف مقطعـه مرکـب     يکـه دارا  ياسوره یهستند و بررس» ص«و » الم«بسیط مانند: 

سـوره و   ياست به محتـوا  يبردند که حرف مقطع رمزیم یباشد، پیم» المص«مانند: 
انس فراوان مرحوم استاد به قرآن کریم موجـب   یبه مضمون آن دارد و حتّ ياشاره سرّ

 ، اطمینان حاصل نماید که آنیشد که با تدبر در متن سوره، با قطع نظر از مسائل تاریخ
ـ  . نمـود یآن را تأییـد مـ   یسوره در مکه یا در مدینه نازل شده است، سپس شواهد نقل

  )25ص  1، ج 1417، ییطباطبا(
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  معتبر يریات تفسیتوجه به روا
سـت و  ین یم بذاتـه کتـاب مـبهم و مجملـ    یمعتقد است قرآن کر ییعالمه طباطبا

توانـد  ینموده است و نمان نازل یت و تبین و کتاب هدایخداوند آن را به عنوان نور مب
ن معتقد است در داللت خـود  ین گونه باشد که ذاتاً ابهام و اجمال داشته باشد، بنا برایا
 تیباهل يریکه روش تفسنیان این اساس با بیست و بر این یچ امر خارجیازمند هین

گـر  یات دیـ ات توسـط آ ین تمام آییدر تب یقرآن به قرآن بوده است، سع يریروش تفس
 یات را معموالً در بخشـ یدارد و روایز بر مین یقابل توجه يهان راه قدمیه و در انمود

کوشد تا مباحـث  یرد و میگیبر فهم خود به کار م يدیبه صورت جداگانه به عنوان مؤ
  . زدیآمیرا با هم در ن. و.. ی، فلسفیی، روايریمختلف تفس

ـ داند، زیاز مینیث بیاحاد مفسر را از ست که عالمهین معنا نین مسأله بدیاما ا را ی
ـ    يریادگیـ رگـذار در  ین عامـل تأث یکه قرآن و سنت را در کنار هم حجت دانسـته و اول

. ات خوانـده اسـت  یـ گر را، انس بـا روا یات دیر آیات در تفسیآ يریبه کارگ یچگونگ
ـ از ا )64، ص 1353و همــان،  87ص  3، ج 1417، یی(طباطبـا  در  یــیرو بخــش روانی

 يریتفسـ  يهـا دگاهیـ د دییات در تأیوجود دارد و از روا زانیر المیتفس يهاعموم بخش
  ) 92ـ  88، ص 1384ی،سی( ر.ك: نف. استفاده شده است یخاص

ات احکام یات در جزئیداند و رجوع به روایر می) تمام قرآن را مستقل از غعالمه(ره
اند که در قرآن ذکر دیم یان نکاتیها را بشمارد، بلکه آنیات برنمیر آیو قصص را تفس

پرده برداشـتن از   يات به معنایل رواین قبیدگاه، استفاده از این دیبنا برا. ده استینگرد
  ) 116ـ  108(ر.ك: همان، ص . ستیر آن نیظاهر قرآن و تفس

 که از امام ين راویا آخریاز سند و  یاز موارد به ذکر بخش ياشان تنها در پارهیا
ن مسـأله  یکند که ایسند را نقل م یهم تمام یگاه. خته استکند، پردایسخن را نقل م

ت که عالمـه  یه والیدرباره آ ییث است، مانند بحث روایت بودن حدیل پراهمیا به دلی
 ،6، ج 1417، یی(طباطبا. کندین بحث را به طور کامل و با سند نقل میات ایروا یتمام
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شان، در همـه  یا بر سخن خود ارا که بنیل ضعف سند است، زیا به دلی) و 25ـ   15ص 
بـا قـرآن    ییسول همیت به دلیروا ياند استوارث بدون سند ذکر شدهیکه احاد يموارد

ـ السند بـوده و  حیات نقل شده صحیگر روایثابت بوده است و در موارد د ا بـه عنـوان   ی
  . اندد نقل شدهیمؤ

ن یکه سند انیاو بدان، علت «ت دارد: یت از ضعف رواین، آوردن سند حکایبنا برا
ن است که انداختن یم، ایست، به طور کامل آوردین کتاب نیکه روش انیت را با ایروا
ن یسو با قرآن است که در ااست که متن آن هم ين کتاب در مواردیات در اید روایاسان

کـه موافقـت احـراز نشـده،      ییسـت، امـا در جـا   یبه آوردن سند ن يازیگر نیصورت د
م تا یادهین همه کوشیم، با ایاوریم سند را بیق داد، ناچاریبر قرآن تطب ت رایتوان رواینم

(همان، ج . »مینیارائه برگز ينه است، براید به قریا آنچه را که مؤیح السند یات صحیروا
  )  298ص  2

دهـد، امـا لزومـاً    یث را نشـان مـ  یـ ژه عالمه به سند احادین مسأله اگرچه توجه ویا
قرار داده  یمورد بررس يات را از نظر سندیتمام روا ياشد که واز آن ب یتواند حاکینم

  بوده است. یو متن يل اشکاالت سندیرا ذکر ننموده، به دل یثیو هر جا که حد
ـ با اعتقاد بـه ا  امام ـ عـدل قـرآن هسـتند و احاد    کـه معصـومان  نی فه یث شـر ی

شود، هم از یافت نمیگر سخنان یاست که در د یتیت و نورانیروحان يدارا تیباهل
ـ دانـد و هـم اسـتعانت از روا   یقرآن را کامـل مـ   یجهت ـ   يریات تفسـ ی  یرا موجـب غن

ـ  اتیـ ر و ارتقاء فهـم و درك مفسـر از آ  یتفس شدن ـ ی: امـام خم ر.ك(. شـمارد یبرم ، ین
  ) 4ص   ،1377

 يت ظـواهر قـرآن، آن را قابـل فهـم و درك بـرا     یـ رو گرچه با اعتقاد به حجنیاز ا
و بـا   ير قرآن به صورت اجتهادیآورد و تفسیم مختلف به شمار مها با مراتب فهانسان

قت قـرآن  یبه حق یابیدانند، اما معتقد است که دستیز میاستفاده از تدبر و تعقل را جا
از آن  يزیگران تنها به بخش ناچیاست که د تیبر، محتاج به کالم اهلیو اصل تفس
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 )95ص ، 1378، ینی: امام خمر.ك(. کنندیدا میدست پ

ـ بنسبت بـه اهـل   ين اعتقادیبا چن ینیامام خم از  يحـداکثر  يا، بـه گونـه  تی
و سـنجش   یابیشان به ارزین مسأله باعث عدم توجه ایاما ا. ات استفاده کرده استیروا

ماننـد   یار قرار دادن مسائلیشان با معیرو انیاز ا. ده استیات نگردیصحت و سقم روا
ات را یـ روا یات با عقـل، برخـ  یم و عدم مخالفت روایکر ها با قرآنآن يانطباق محتوا

ز از ربـا و حرمـت آن را   یـ کـه راه گر  یتـ یل روایبه عنوان نمونه ذ. مردود شمرده است
د: یگویشمارد و میاد شده را مردود میات ی، روایات قرآنیآموزند، با توجه به مفاد آیم
مخالفان  يچهره امامان پاك از سوره ساختن یات به منظور تین روایدانم که اید نمیبع«

  )453ـ  451، ص 2، ج 1379، ینی(امام خم. »ساخته و پرداخته شده باشد
 ياریح است و در بسـ یث صحیهرچند عموماً درصدد استفاده از احاد ینیامام خم

ـ یکند (ر.ك: امـام خم یث اشاره میح و موثق بودن احادیز به صحیاز موارد ن ، 1385، ین
ل یـ ات، بـه دل یروا یاز اشکال و ضعف سند برخ یرغم آگاهیز علین ) اما گاه294ص 

رد و مـورد اسـتناد قـرار    یپـذ یهـا را مـ  ، آنیق عـال یها بر معارف بلند و حقااشتمال آن
   )265، ص 1، ج 1404، يازی(ر.ك: ا. دهدیم

   يریگجهیو نت يبندجمع

اسـت کـه    یاسـباب فهم قـرآن در گـرو    ییو عالمه طباطبا ینیدگاه امام خمیاز د
ن اسباب در یا. گرداندیتر مکیتر و به صحت نزدند فهم را آسانیها فرااز آن يمندبهره

 ییهافهم سبب یمتناسباب درون. رندیگیم يجا یمتنو برون یمتندو دسته اسباب درون
توانند مربوط به واژگان یات بازگشته که میآ یهستند که به متن، محتوا و ساختار درون

اق و روح یات، سـ یـ نش آیر واژگان، چیها در کنار ساب و قرار گرفتن آنیت ترکیفیو ک
  . باشند. ..ات، غرض سوره ویک دسته از آیحاکم بر  یکل

و فـرد   يهستند که نه به متن بلکه به قار ییهاز سببیفهم قرآن ن یمتناسباب برون
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با قـرآن و   يمواجهه و یگونگفرد، چ یط ذاتیگردند که اعم از شرایکننده باز ممراجعه
  ها برخوردار است.از آن ياست که و یلوازمات

مشترکاً مـورد توجـه قـرار     ییو عالمه طباطبا ینیمتن که امام خمیاسباب درون
ـ ، توجه به تناسـب آ یاند عبارتند از: توجه به واژگان و قواعد عربداده ات، توجـه بـه   ی

ات)، توجـه بـه   یـ محکم و متشابه و غـرر آ ات ی(توجه به آ يو ساختار ییانسجام معنا
 ات.یاق آیغرض واحد در سراسر سوره و توجه به س

ـ یز کـه از کـالم امـام خم   یـ فهم قرآن ن یمتناسباب برون  ییو عالمـه طباطبـا   ین
، تدبر در قرآن، توجه به یاز طهارت باطن يتوان برداشت نمود عبارتند از: برخورداریم

  . میکر و انس با قرآن يریات تفسیروا
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   مطلوب یاسیس نظام يهاشاخصه
  ینیخم امام دگاهید از
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  52یچراغعل حانهیر

کارگزاران نظـام و  ي، ارکان رهبر يرا دارا یاسینظام س ینیخم امام :دهیچک
 ينـامطلوب دارا  یاسـ یو معتقد بودند نظام س دانستندیمجامعه  يمردم عاد

وه یارکان آن است. محقق با شـ  یژگیاست که نشئت گرفته از و ییهایژگیو
بـه   یابیـ دستبا هدف  ینیدر کتب امام خم یو بررس ینیینقل و به روش تب

ـ بـه ا تتـوان  ی، مینیدگاه امام خمیمطلوب از د یاسینظام س يهاشاخصه ن ی
، مسئوالن و مردم، ن رهبرسه رک يمطلوب دارا یاسینظام س که رسدبجه ینت

 يک از ارکـان دارا یـ مطابق با اسالم است. هـر   ینیو قوانی، انیوح ییو مبنا
ـ کفا، عـدالت ، رهبـر: فقاهـت   يهاشاخصهاست.  شاخصه ، تیت و صـالح ی

و  يریانتقادپـذ ، اعتمـاد بـه نفـس   ي، قـانون مـدار  ی، مصلحت سـنج ، ریتدب
و تواضـع.   يگـزار خـدمت ، مستضـعفان  شتر بـه یتوجه ب به مردم ییگوپاسخ
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و اعتمـاد   يخودباور، تقواي (فرد يهاشاخصهکارگزاران نظام:  يهاشاخصه
و  يگـزار خـدمت : یاجتمـاع  يهاشاخصه) و یستیساده ز، تواضع، به نفس
 اصـل  بـه  يوفـادار  و اعتقـاد ، حسن سـابقه  يتخصص و توانمند يامانتدار

ـ فق مطلقـه  تیـ وال  یحــام ی،اجتمـاع  عـدالت  تیـ رعاي، ریپـذ اطاعـت  و هی
، مردم: نظارت يهاشاخصهظلم.  با مبارزه، مستضعفان خدمتگزار و محرومان
   .يریاطاعت پذ، وحدتی، رت و آگاهیبص، مشارکت

، نیشاخصـه مسـئول  ، شاخصـه رهبـر  ، مطلـوب  یاسـ ینظـام س  :هاواژه دیکل
  شاخصه مردم.

 مقدمه

ی، اسـ یک جامعـه را در امـور س  یـ وه اداره یاست که ش ینظام، مطلوب یاسینظام س
و ، است یدن به جامعه آرمانیرس سازنهیزمو ، دهدیمارائه  يو اقتصاد یفرهنگی، ارتباط

ـ . اکنـد یمـ بر قـانون و قـدرت عرضـه     یمبتن یدار را از روابط انسانیپا يک الگوی ن ی
ف یتعـار  يدارا شـان منافعگوناگون با توجه به اهداف و  یاسیس يهانظامت در یمطلوب

  است. یخاص يهاكمالارها و یمع، مختلف
را به  ین برنامه زندگیرترین و فراگیاستوارتری، مکتب اله نیترکاملاسالم به عنوان 

ـ معنوی، واحد را در پرتو خداپرسـت  یاسیک نظام سیارمغان آورده است و تحقق  ت و ی
ات جامعه یات و مادیاست که معنو یتنها نظام، اسالم یاسی. نظام سدهدیمد یعدالت نو
ن کرده است که منجر به اداره یتأم ین را توأمان برحسب فطرت و سرشت آدمو افراد آ

ال حاکمان یو هوس و ام ين مصالح و منافع آنها به دور از هویتأم، امور جامعه و مردم
  را طرح کرده است  ییارهایو مع هاشاخصهاسالم ، ن نظامیتحقق ا يشود. برا

د یخ دارد. شـا یشـه در تـار  یفاضله ر نهیا همان مدیمطلوب  یاسیجاد نظام سیده ایا
ات یـ ونان باسـتان و در نظر یمطلوب را در  یاسین نظامات سیجاد این جرقه ایبتوان اول
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است) جسـتجو کـرد. صـاحبنظران    یدر رساله س( در رساله جمهور) و ارسطو( افالطون
 وانتـ یممطلوب را  یاسیح نظام سین و تشرییاز تب ییهابارقهن باورند که یمسلمان بر ا

 يبشر به عنوان موجود يهادغدغهاز  یکیافت کرد. یز دریه مالصدرا نیاز حکمت متعال
ک نظـام  یـ ل یدر اجتماع ندارد ـ تشک  یاز زندگ يزیـ که در عصر حاضر گر  یاجتماع

ـ  یاست. نظام آلدهیامطلوب و  یاسیس ـ یبجهـان بـر   یکه مبتن رسـوم و  ، اعتقـادات ی، ن
افراد  يا فکری یت به حسب مکتب اخالقیو در نها شودیمله بنا یهر قوم و قب يباورها

افراد آن جامعـه   يلت را براین فضیشتریا بین سعادت یشتریب، ن سودیشتریب، آن جامعه
انـات بزرگـان   یباشـد در ب  یکه مطلوب الهـ  یاسیبه نظام س یابی. دستآوردیمبه ارمغان 

  ه آن افراد است.از جمل ینیت بوده و امام خمیر قابل اهمیاخ يهادهه یاسیس
، خ فراموش نخواهد کردیاست. تار یمطلوب بحث داغ یاسیامروزه بحث از نظام س

 یاسـ یل نظـام س ینجات و سعادت بشر ذ دارهیداعسم را که یست و مارکسیکمون يادعا
اوردنـد.  یمردم بـه ارمغـان ن   يبرا یضرر و فروپاش، جز خسران يزی؛ اما چاندبودهخود 
. اندنداشته یکیفرجام ن ییگرايمادبر  تأکیدبرال و یلي، دارهیرماس يهانظامبا  یجوامع

اه یسـ  يهـا شـنبه نه چندان دور شـکل گرفتـه تـا     يت که در سالهایاز جنبش وال استر
بـر   تأکیـد است با  ي؛ لذا ضروردهدیمن نوع از جوامع را نشان یدر ا یآشفتگ، فرانسه

رد تا مشـخص شـود چـه    یقرار گ یم حاکم مسأله مورد بررسیانات آن حکینظرات و ب
  است. یمطلوب و مورد پسند اله یاسینظام س

را  یقاتیمطلوب) تحق یاسینظام س يهاشاخصه( نهین زمیشمندان در ایمحققان و اند
بـه اصـل    انـد درآمـده ش رو به نگارش یق پینه تحقیکه در زم ییهاکتاب. انددادهانجام 

ـ اندنپرداختهر کامل مطلوب به طو یاسینظام س يهاشاخصهموضوع  ن مقـاالت  ی. همچن
موارد به اصل موضوع و  یر درآمده است که در برخینه به رشته تحرین زمیدر ا یمتنوع
  از آن پرداختند.مانند: یبخش، ر مواردیدر سا

 یاسیشه سیکه به شرح اند يفوز ییحیاز  يکار ینیامام خم یاسیشه سیـ کتاب اند
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از فصل چهارم  یفصل است که در بخش 6 ياب داران کتیپرداخته است. ا ینیامام خم
، عـدالت ی، ن الهـ یان کرده است از جمله عـالم بـه قـوان   یحاکم و رهبر را ب يهایژگیو

ی، اعم از مصلحت سنج يگرین پژوهش حاضر به موارد دیت. اما در ایت و صالحیکفا
گـر  ین دن کتاب نسبت بـه دو رکـ  ین ای. همچنشودیم.. اشاره .و تواضع و يخدمتگزار

 کنـد ینمآنها را عنوان  یژگین سکوت کرده است و ویمردم و مسئول یعنی یاسینظام س
 .شودیمن موارد هم پرداخته ین پژوهش به ایدر ا یول

ي اخامنهت اهللا یو آ ینیدگاه امام خمیمطلوب از د یاسینظام س يهاشاخصهـ مقاله 
سـاده و روان   یدر متن يدیجاوه یلک و رق يغالمرضا بهروز ينوشته آقا یالعال مدظله

هر کدام از  يو برا اندپرداختهمطلوب به طور خالصه  یاسینظام س يهاشاخصهبه ذکر 
ذکر شـده بسـط    يهاشاخصهن اثر یما در ا یول ندینمایمرا عنوان  ییهاشاخصهارکان 

 انی) در بيدیلک ـ جاو  يبهروز( سندهین نوی. همچنشودیمان یل بیداده شده و با تفص
بسنده کـرده اسـت.    یتیریعدالت و توان مد، به سه شاخصه فقاهت يرهبر يهایژگیو

پاسخگو بودن بـه  ، از جمله در نظر گرفتن مصلحت مردم يگریکه ما موارد د یدر حال
را که  يرین اطاعت پذیمسئول يهایژگیوان ی. در بشودیمان ین اثر بیز در ای.. ن.مردم و

ش رو یالن نظام است عنوان نکرده است که در اثر پـ مسئو يدیکل يهاشاخصهاز  یکی
 .شودیمن مهم پرداخته یبه ا

ن یاز محمدحسـ  ياثـر  ینـ یحکومت مطلوب از منظـر امـام خم   يهایژگیوـ مقاله 
م یبه دو بخش تقسـ  ینیدگاه امام خمیحکومت مطلوب را از د يهاشاخصهي، دیجمش

، بـودن  یمردمـ ، از عـدالت ه کـه عبـارت اسـت    یاول يهایژگیوکرده است. بخش اول 
ر یحسن تـدب ، تقوا، اجتهاد، ه اعم از علمیثانو يهایژگیوبودن و بخش دوم آن  یاسالم

ـ نکته قابل نقد ا ....و مطلـوب دارد و   یاسـ یبـه نظـام س   ینگـاه کلـ   ين اسـت کـه و  ی
ـ  يزیو تمـا  دهـد یمنسبت  یاسیمذکور را به تمام حکومت و نظام س يهاشاخصه ن یب
  از ارکان قرار نداده است. کیهر  يهاشاخصه
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مطلوب را در سـه رکـن رهبـر     یاسینظام س يهاشاخصهق حاضر ین در تحقیمحقق
 ینیانات امام خمیبر ب تأکیداست با ین و مردم به طور جداگانه در علم سیمسئول، جامعه
بـه   يادیبا هدف بن یلیـ تحل یفین پژوهش توصی. روش اتخاذ شده در اکندیم یبررس

از نگاه امام  هانظاممطلوب و اقسام  یاسینظام س ياست و ابتدا معنا ياانهکتابخصورت 
مطلـوب در   یاسـ ینظام س يهاشاخصهارکان و  یو سپس به بررس شودیمان یب ینیخم

  .شودیمک از ارکان پرداخته یقالب هر 

  مطلوب 53یاسینظام س واژه یشناسمفهوم

، اسـت و بـا کلمـات دولـت     یو اصـطالح  يلغو ين معنایچند يدارا یاسینظام س
ل شده یتشک یاسیاز دو واژه نظام و س یاسی. نظام سباشدیم گروههمحکومت و کشور 

، عـادت ی، آراستگ، نظم يم) گرفته شده است و در معناها، ظ، ن( شهیاست. نظام از ر
) 946ص، 1386، نیمعـ ( حکومت به کار گرفته شده اسـت. ، میرژ، ارتش، سپاه، روش
از آشـوب و   يو دور، حالـت آرامـش  ی، و اجتمـاع  یاسـ یدستگاه س ين به معنایهمچن

در لغـت   یاسـ ی) واژه س2741ص، 3ج، 1393، افشار يصدر( معنا شده است. ینظمیب
) معنـا  591ص، 1386، نیمعـ ( اسـت یو س یاسـ یمربوط به امور س، استیمنسوب به س

خـود   شـه یاسـت را پ یبپـردازد و س  یاسـ یس ياست که به کارها یو صفت کس شودیم
 ندیدلپسـند و خوشـا  ، خواسته شـده  ي) واژه مطلوب معنا768ص، 1374، دیعم( سازد.

ز خواسته شده و شخص خواسته یچ ين به معنای) است. همچن1337ص، 1386، نیمع(
م یرژ يمطلوب به معنا یاسین نظام سی) بنابرا1098ص، 1374، دیعم( شده آمده است.

  باشد. یاسیمور سند در ایاست که دلپسند و خوشا یو حکومت
عبارت است از  یاسیف نظام سیستم است و تعریمعادل س یاسینظام در اصطالح س

                                                   
53.Political System. 
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یگـر آمـده اسـت:    د یفی) در تعر41ص، 1380ي، مهدو( ک کشور.یروش حکومت در 
و  یفرهنگی، و اداره امور ارتباط یسازمانده، میتنظ، تیفیعبارت است از ک یاسینظام س
) 40ص، 1395ی، نصـرت . (به رشـد مطلـوب   یابیدست يراب یهر اجتماع انسان ياقتصاد
ة نحـو ن یـی مشـخص در آوردن و تب ة قاعدتحت  ياست برا ین به مفهوم کوششیهمچن

ملمـوس  ۀ مجموعآنرا  یبرخ . وردیگیمخاص صورت  یاسیم سیک رژیوند عناصر یپ
، 1375یی، بابـا ( .سـازد یمـ کـه سـاخت قـدرت را ممکـن      داننـد یم هازهیانگنهادها و 

  )110ص
  آمده است که عبارت است از: یاسیاز نظام س يف متعددیتعار يگرید يدر جا

 بر قانون و قدرت باشد. یکه مبتن یدار روابط انسانیپا يـ هر الگو

خـدمات و کاالهـا بـر    ، هـا ارزشق آنها یمتقابل که از طر يهاکنشاز  يامجموعهـ 
برحسب  يبندسهممنظور از . شوندیم يبندسهمتمام جامعه  يحسب قدرت معتبر برا

 جامعه است. ییو قضا ییاجراي، گذارقانونن یمات مسئولیتصم، قدرت معتبر

، مشخص ییایجغرافة محدودک یکه اوامر و دستوراتش به طور مستمر در  یـ نظام
که از احتمال بـه   یا به سبب ترسیان آن و یه کارگزاران و مجریبه کاربرد قدرت از ناح

 اجرا و اطاعت شود.، وجود استم یکار بردن قدرت

ط مشخص یطبقه حاکم در شرا يکتاتورید ياجرا يهاوهیشو  هااسلوبـ مجموعه 
  است. یخیتار

سـم  یک ارگانیـ ت جامعه را به مثابـه  یده که موجودیچیر و پیاست فراگ يـ ساختار
 یاسی. نظام سکندیمحفظ ، شودیماداره  يمرکز یاسیک قدرت سیله یواحد که به وس

. در شـود یمـ ز یآن متمـا  یدر درجه اول به خاطر سـرکردگ  یاجتماع يهانظامگر ید از
که دستگاه  شودیم یتلق یاسینظام س یمعموالً دولت به عنوان نهاد اصل، مفهوم محدود
 تمام جامعـه اسـت.   یان و نمود رسمیدولت ب، عیار دارد و در مفهوم وسیقهر را در اخت

 )526ص، 1386، راديافشاری، آقابخش(



  585 ی(ره)نیخم ماما دگاهید از مطلوب یاسیس نظام يهاشاخصه  

در  یا هر اجتماع انسانیک جامعه یوه اداره یاست که ش ینظامی، اسین نظام سیبنابرا
ـ پا يک الگـو یـ کـه   دهدیمرا ارائه  يو اقتصاد یفرهنگی، ارتباطی، اسیامور س دار از ی

  .دینمایمبر قانون و قدرت را عرضه  یمبتن یروابط انسان
ک جامعـه  یژه یکه روش و یسایس یگفت نظام توانیممطلوب  یاسیدرباره نظام س

ـ  يآن و پسـندها  یدهـ شکلو  یاسیس یزندگ يبرا و شـکل حکومـت و روح    یاخالق
است و  یک امر نسبیز ین یاسیک نظام سیت یحاکم بر آن است. مطلوب یاسین سیقوان
، متفـاوت  ییهایژگیوبا ، گوناگون یاسیگوناگون نظام س يهامکتبو  هايدئولوژیادر 

 یاسـ یبه طور مثال در مکتب س گردندیممطلوب شناخته و ارائه  یسایبه عنوان نظام س
باشد که از  یاست و امامت کسیبر ر یاست که مبتن یمطلوب نظام یاسینظام س، عهیش

را  یرا اجرا نمـوده و حـدود الهـ    یده و احکام الهیخداوند عزوجل مبعوث گرد يسو
اسـت  یب و سیـ راسـاس آن تاد را نگه داشته و مردمان را ب یعت آسمانیشر، برپا داشته

ـ امبر یـ است که پ یز نظامین یاسین نظام سین مصداق اید. باالترینما ا امـام بـه عنـوان    ی
مطلـوب در   یاسـ یدر رأس آن قرار گرفته باشـد. حـال آنکـه نظـام س    ، مبعوث خداوند

 يهـا یژگـ یوگر و بـا  ید ياگونهسم به یبرالیگر همچون لید ییهامکتبو  هايدئولوژیا
  ) 9ص، 1390ی، توکل( ان شده است.یمتفاوت ب

ب حکومـت  یـ اسـت کـه از ترک   ینظـام ، دگاه افالطـون یمطلوب از د یاسینظام س 
ـ  ید و طریبه وجود آ یو دموکراس ياستبداد ن دو نـوع نظـام   یـ ن ایقه اعتدال را جمـع ب

  )2028ص، 2ج، 1367ی، لطف( مراعات کند.
وه اداره یاست که شـ  ینظام ،مطلوب یاسینظام س، ف فوقین با توجه به تعاریبنابرا

را ارائـه   يو اقتصاد یفرهنگی، ارتباطی، اسیدر امور س یا هر اجتماع انسانیک جامعه ی
ک یـ خواسته شده و مورد انتظار  یعنیدن به آن رشد مطلوب یرس سازنهیزمکه  دهدیم

بـر   یمبتن یدار از روابط انسانیپا يک الگوی یاسین نظام سیاست. همچن یجامعه آرمان
 هامکتبت در ین مطلوبید در نظر داشت که ای. البته بادینمایمقانون و قدرت را عرضه 
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 یف مختلفـ یتعـار  يدارا شـان منـافع گوناگون با توجه به اهداف و  یاسیس يهانظامو 
گر یکـد یاسـت کـه بـا     یخاص يهامالكار و یمع ياست و از نظر هر کدام از آنها دارا

  متفاوت است.

  ینیخم امام دگاهید از یاسیس نظام اقسام

: کنـد یمـ م یرا به چهار دسته تقس یبالفعل در جامعه انسان يهاحکومت ینیامام خم
 54یسـت یالیسوس یدموکراسـ ( :ینظـام دموکراسـ  ی، نظام مشروطه سلطنتي، نظام استبداد

  .یاسالم یاسینظام س، )55یستیبرالیل ی) و دموکراسياتوده(
ا ی يساالر را فرد یر شکل حکومت پادشاها مطلقه دی ياست نظام استبدادیعلم س

ک شـخص در رأس  یآشکار  يالیآن: است يهایژگیو. از جمله نامدیمز ین» یاتوکراس«
در حوزه اقتـدار   یا قانونیمرسوم  يهاتیمحدودفقدان ، حکومت يسلسله مراتب ادار

ـ ر قابل یخودسرانه و غ یو وجود روش، او ـ یبشیپ در اعمـال قـدرت اسـت. امـروزه      ین
 هـا میـ رژن نوع یافته است. ایتحقق  يکتاتورید يهامیرژدر شکل  يحکومت استبداد

حاصل  يهابحرانز یش آنها نیدایاول به وجود آمدند و منشأ پ یغالباً پس از جنگ جهان
ـ از ا یاسـ یس يهانظامی، خین برهه تاریبود؛ چنانچه در هم یرانگر جهانیاز جنگ و ن ی
، ایتالیسم ایفاش، آلمان يم نازیر رژینظ، شوندمی شاهدهم یالمللنیب يهاصحنهدست در 
، 1395ی، نصـرت ( ران.یـ ه و رضاخان در ایآتاتورك در ترک يکتاتورید، ژاپن يامپراطور

  )56ص 
                                                   

سم تئوري یا سیاسـتی  در زبان فرانسه به معناي اجتماعی گرفته شده است. سوسیالی Social. سیوسیالیسم از 54
اموال و... است و اداره آنها به نفع ، زمین، سرمایه، است که هدف آن مالکیت یا نظارت جامعه بر وسائل تولید

  )112ص ، 1352، عموم است.(آشوري
و همه افراد را داراي ارزش  شماردیمي اخالقی هاارزشی که فرد را پایه نیبجهاني اگونه. نوعی ایدئولوژي و 55

، 1386، راديافشـار ، ي زنـدگی خـود آزاد باشد.(آقابخشـی   هـا هـدف . پس فرد باید در انتخـاب  داندیمابر بر
  )325ص
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اسـت. بـا    يس دولت مستبد و خودرأین نوع حکومت رئیدر ا ینیبه زعم امام خم
(ر.ك:  .کنـد یمـ ا انعام ی دکشیمهر کس را که بخواهد ، کنندیم يجان و مال مردم باز

ن فرض استوار است که به یبر ا يت استبدادیشه حاکمی) اند43ص ، 1373ی، نیخم امام
، خود جامه قانون بپوشاند يهاخواستهض شده است که به تمام ین حق تفویحکمران ا

ـ  یبه صورت قـانون ، را که اراده کرد يزیو هر چ ن همـان قـدرت و   یـ سـازد و ا  یعمل
، اسـت  یقـ یآن را به خداوند که در نظرش حکمران حق ینیکه امام خماست  یتیصالح
  )363، ص1388، ایمهاجرن؛ 44ٍص، 1373ی، نیخم (ر.ك: امام .دهدیمص یتخص

 يتـا و  کنـد یمـ ست که قدرت پادشاه را محدود یمشروطه نظام یحکومت پادشاه
که بـا   یامحکومت کند. نظ، ل و دلخواه خودیب شده و نه مطابق مین تصویمطابق قوان
؛ کنـد یمـ را کنتـرل   یاسـ یک جامعـه س یرندگان یم گیتصم، منظم يهاروشبکار بردن 

عملکرد حکومت بر طبـق   یابیبا ارز یقانون يکه مطابق ضوابط و توسط نهادها یکنترل
  )57ص ، 1395ی، نصرت( .ردیپذیممورد قبول صورت  يهنجارها

ر.ك: ( آن بـود؛  يد به نـابود سلطنت مشروطه را مقبول ندانست و معتق ینیامام خم
آن  يبـرا  یکار بودن آن ضـوابط  ياما در صورت رو )31 ص، 3ج، 1361امام خمینی، 

، (ر.ك: ن مجلـس یط بـر قـوان  ین جامع الشرایقائل بودند از جمله: نظارت کامل مجتهد
، ن آن با اسالمیمشروطه و موافقت قوان یت نظام سلطنتی) مشروع107ص ، 1ج ، همان

ج ، همان، (ر.ك: ندگان مردم به اسالمی) اعتقاد وکال و نما175ص ، 13ج  ،همان(ر.ك: 
، )5 ص، 13 ج، همـان ر.ك: ( نـدگان از طبقـه محـروم جامعـه    ی) انتخاب نما6ص ، 12

) 164ص ، 4ج ، همـان ، (ر.ك: ارات شـاه براسـاس قـانون   یـ محدود شدن حقوق و اخت
  )172ص ، 3ج ، همان(ر.ك:  استقالل مردم در آراء به دور از جبر.

ن نـوع  یندگان را در ایاست. مردم نما 56یاما نوع سوم حکومت حکومت دموکراسـ
                                                   

به  Kratosبه معنی مردم و  Demosاصطالح در علم سیاست است و از دو کلمه یونانی  نیترجیرا. دموکراسی 56
  )58ص، 1363، .(مهرداددهدیممعنی » حکومت مردم«معنی قدرت و حکومت آمده است و ترکیب آن دو 
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ـ ی) مخالفـت امـام خم  175ص ، 2ج، همـان (ر.ك:  حکومت آزادانه انتخاب کنند. بـا   ین
مخالفـت او بـا نقـش مـردم در      يبـه معنـا   ینظـام اسـالم   يبرا یکاربرد واژه دموکراس

   د چند علت بود:ینبود؛ بلکه مز حکومت
   ن واژه است.یاول: ابهام و عدم وضوح در ا

بکار رفت تـا نشـان دهنـد     يک در کنار اسالم توسط افرادیدوم: واژه مبهم دموکرات
ـ از واژه جمهور یـی زداابهـام  يشان بـرا ین رو ایاست. از هم یاسالم فاقد دموکراس ت ی

حکومت؛  و نقش مردم در یک سو بر عدم مخالفت خود با دموکراسیاستفاده کرد تا از 
ـ  یبـا دموکراسـ   یگر بر تفاوت حکومت اسالمید ییو از سو (ر.ك:  کنـد.  تأکیـد  یغرب

  ) 458ص ، 11ج ، همان
 يکـه جمهـور  یندارنـد؛ در حال  یت متعـال یـ غا، ک موجـود یدموکرات يهانظامسوم: 

ـ معنوي، سـاز انسـان اسـت و در   یک با اهداف خاصینظام دموکرات یاسالم و  یطلبـ تی
  )415ص، 8ج، همان(ر.ك:  تالش دارد. یانسان يازهایهمه نجاد تمدن براساس یا

 يامـا جمهـور  ، اسـت  ین اسـالم یقـوان  يملـزم بـه اجـرا    یچهارم: حکومت اسالم
ندارد و فاقد قاعـده اسـت و بـه طـور مثـال       یالزام ینیاحکام د يک در اجرایدموکرات

بـاز   یفروشـ دکان شـراب   تواندیمهر کس بخواهد  یدر حکومت دموکراس ندیفرمایم
  )121ص ، 8ج ، همان(ر.ك:  اندازد.یکند و مرکز فحشا راه ب

و حکومت دولت مردان به  آلدهیاک دولت یاز  يریامام در آثار مختلف خود تصو
فقـط جنبـه    غـرض یب يهاحکومتو معتقد است وجود  کندیمم یرا ترس دهیرسکمال 

که  اندبوده یغرضیب يهانانسا. شودیمافت یت هم یبلکه در عالم واقع، ندارد یآلدهیا
) 46ص ، 1373ی، نیخم (ر.ك: امام اندساختهمصالح عام  يخود را فدا یمصالح شخص

ـ را ز یپرستنفسو  یاز آنها ملکه عصمت و عدالت بود که خودخواه یرا در بعضیز ر ی
 یدر حکومت اسـالم  )363ص ، 1388، ایمهاجرن( .اندافتهیت یپا گذاشته و از آن مصون

  یشان:ده ام شیترس



  589 ی(ره)نیخم ماما دگاهید از مطلوب یاسیس نظام يهاشاخصه  

قدرت مقننه و اختیار تشریع در اسالم به خداونـد متعـال اختصـاص یافتـه     
است. شـارع مقـدس اسـالم یگانـه قـدرت مقننـه اسـت. هـیچ کـس حـق           

توان به مورد اجـرا  قانونگذارى ندارد؛ و هیچ قانونى جز حکم شارع را نمى
لف در هاى مختوجود دارد که براى وزارتخانه» ریزىمجلس برنامه« گذاشت.

هـا کیفیـت انجـام    دهد؛ و با ایـن برنامـه  پرتو احکام اسالم برنامه ترتیب مى
حکومت اسالم حکومت  کند.خدمات عمومى را در سراسر کشور تعیین مى

قانون است. در این طرز حکومت، حاکمیت منحصر بـه خداسـت و قـانونْ    
 بـر  فرمان و حکم خداست. قانون اسالم، یا فرمـان خـدا، بـر همـه افـراد و     

اسالمى حکومت تام دارد. همه افراد از رسول اکـرم (ص) گرفتـه تـا     دولت
ی، نـ یخم (امـام  خلفاى آن حضرت و سایر افراد، تا ابد تـابع قـانون هسـتند   

 )45ـ  44ص، 1373

  مطلوب یاسیارکان نظام س

ن و مردم استوار است که هـر  یمسئول، مطلوب بر سه رکن رهبر جامعه یاسینظام س
هستند تا بتوانند کشور  ییهاتیمسئول يدارا، گریکدیو در ارتباط با  مستقالًکدام از آنها 

 يهـا تیبـا توجـه بـه مسـئول     ه برسـانند. یـ را در جهت رشد نگه داشته و به اهداف عال
ت نظـام را در  یاسـت و هـدا   يمتوجـه رهبـر  ، مطلـوب  یاسـ یکه در نظـام س  يریخط

 یکـ ی يرهبـر ، بر عهده دارد ...مناصب حساس و يهاو عزل و نصب هايگذاراستیس
 اگر دهدیمنان یاطم ینیمام خم. اشودیمطلوب محسوب م یاسیارکان نظام س نیترمهم

(ر.ك:  د.وشـ نوارد  آنبـر   یبیرهبر) باشد آس( هیت فقیوال با نظارت یامر دولت اسالم
  )170ص، 9ج، 1361امام خمینی، 

اند کار آمده يرو یلهت محض ایمشروع يمطلوب که بر مبنا یاسین نظام سیمسئول
ـ بر دوش دارنـد. لـذا با   یمهم يهاتینسبت به مردم و جامعه مسئول  يهـا د شاخصـه ی
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کالم امام  .. که در.امانت دار بودن و، د از جمله خدمتگزار ملت بودنداشته باشن ياژهیو
  )78ص، 11ج، همان(ر.ك:  .خواهد شد یبررس ینیخم

روند رو به رشد جامعه دارنـد. آنـان در    در يانقش ارزنده یمردم در جامعه اسالم
نظارت داشته و در تحقق آن  یاسینظام س يهايزیرن و برنامهیرهبر و مسئول یدهجهت

مردم ی، نین در نظر امام خمی) بنابرا32ص، 16ج، همان(ر.ك:  دارند. یار بزرگینقش بس
ت و نظارت یابرخوردارند و بدون حم ییگاه واال و باالیمطلوب از جا یاسیدر نظام س

ـ پارا یـ ز، رسـد یمـ محـال بـه نظـر     ین نظـام یچن يریگشکلمردم  آن در گـرو   يهـا هی
ـ . در ادامه بحث شاخصه هر گرددیممردم استوار  يریپذنقش ک از ارکـان نـام بـرده    ی
 خواهد شد. یبررس

  رهبر  يهاشاخصه

 يریگمیو تصم يمطلوب رهبر جامعه است که امر تصد یاسینظام س يهسته مرکز
دارد از  يات منحصر بـه فـرد  یخصوص، اداره کننده جامعهعنوان به که  ا به عهده داردر

   جمله:

 ـ فقاهت1

در  یعت اسـت تـا احکـام الهـ    یو احکام شر ین الهیعلم به قواني، شرط اول رهبر
ـ یاز ناح یامیدر پ. دشواجرا  یجامعه اسالم  یاهللا تعـال  عصـرعجل یه مقدس حضرت ول

و أَما الْحوادثُ الْواقعۀُ فَارجِعوا فیهـا  « ت سفارش شده است:بیدر عصر غ فیفرجه الشر
ـ ابـن بابو ( »إِلَی رواةِ حدیثنَا فَإِنَّهم حجتی علَیکم و أَنَا حجـۀُ اللَّـه علَـیهِم    ، 2ج، 1353، هی

  )485ص
ـ از ا .ت نمـود دارد یبشـر  یزنـدگ  يایـ زوا یدر واقع فقه در تمـام  س أر در، ن روی

ی، اسـ یسی، رد که بتواند در برخورد با مشکالت اجتمـاع یقرار گ ید شخصیحکومت با
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عت یمشکالت با توجه به شـر  يرد و برایفقه بهره گ ینیو ع یعمل .. از جنبه.و یفرهنگ
ـ فقاهت را بـا دل ۀ شاخص ینیو فقه راه حل و برنامه ارائه کند. امام خم ـ ی ن یـی تب یل عقل

چون اگـر  ، ستیق حکومت نیال، را نداند یمدار مطالب قانوناگر زما دیگویمو  کندیم
 يحاکم و مجر تواندینم، نکند دیتقل و اگر شودیقدرت حکومت شکسته م، د کندیتقل

  )48ص، 1373ی، نیخم (ر.ك: امام .قانون اسالم باشد
ن یتسلط کامل داشته باشد و همه ابعاد د ید به قرآن و احکام اسالمیه باین فقیبنابرا

ـ بد نداشته باشد و با قرآن و سنت اهل یبه تقل يازیالم را بفهمد تا ناس مـأنوس   تی
ن اسـالم باشـد و   یکه مطابق با قوان کندیمرا استخراج  ین و احکامیباشد تا بتواند قوان

  را بجا آورند. ين و دستورات طاعت خداوندین قوانیافراد با عمل به ا

  ـ عدالت2
ن و فالسـفه  یمتکلمـ ، محل اتفـاق غالـب فقهـا   ، تبودن عدال یملکه و حالت نفسان

، قـت یش به حـق و حق یگرا، ن و ممارستیدر اثر تمر ین ملکه و حالت نفسانیاست. ا
را از ارتکـاب محرمـات و    انسـان  و ابدییپرورش م یگذشتن از منافع خصوص تقوا و

 و یپـاک ی، از خودگذشـتگ ، به اقامـه واجبـات   و او را، داردیگران باز میان زدن به دیز
، 1384ي، فـوز ( .شودیمظلم  يو مانع تحقق گناه و حرکت به سو، خواندیاعتدال فرام

  )129ص
ر جـرج جـرداق   یـ داشـت کـه بـه تعب    یگـاه یچنان جا یعدالت در نگاه امام عل

ان خود حول محور عدالت بـود.  یبه وال نیرالمومنیام يهانامها و یتمام وصا یحیمس
مورِ إِلَیـک أَوسـطَها فـی الْحـقِّ و     أَحب األُ«: سدینویمر به مالک اشت يانامهحضرت در 

ا لهعمأَج لِ ودی الْعا فهمیۀِرضا اأَع53نامه، البالغهنهج( »لرَّع (  
است که همواره انسـان را بـه    يدارشهیر یعدالت صفت نفسان ینیامام خمبه گفته 

، 1392ی، نـ یخم (ر.ك: امـام  .کندیوادار مترك محرمات و فعل واجبات ، مالزمت تقوا
  )13ص، 1ج
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ر ینظر یپذت یط فرد مسئولیاست که به عنوان شرا یفقه ینگاه، ن نگاه به عدالتیا
ن نگـاه  یـ و شاهد آمـده اسـت. عـدالت در ا    یقاض، امام جماعت، امام جمعه، هیفق یول

محرمـات   سطح آن عمل به واجبات و ترك نیترنییکه پا است يسطوح متعدد يدارا
. البته گرددیساقط م یا انجام دادن امر حرامی یدر ظاهر و مأل عام است و با ترك واجب

، ف عـدالت یـ ل بعـد از تعر ین دلیبه هم کنندیم تأکیدز یره نیبر گناهان صغ ینیامام خم
ـ با ارتکاب گناهان کبی، به لحاظ حکم فقهرا صفت عدالت  ا اصـرار بـر گناهـان    یـ ره ی

صفت عدالت با توبـه  ، باشد یاگر ملکه عدالت در فرد باق که داندیمشده  ره زائلیصغ
  )13ص، 1ج، 1392ی، نیخم ر.ك: امام( .گرددیباز م

از فساد حاکمان اسـت.   يریجلوگ ين مهار برایبهتر یعدالت به عنوان ضامن درون
از  شـود یک قدم کج بگذارد چون از عدالت سـاقط مـ  ی یحت یهیل اگر فقین دلیبه هم

(ر.ك:  به عنوان رهبر به کار خـود ادامـه دهـد.    تواندیز ساقط شده است و نمینت یوال
آن  يهاهیپاکه  یمعتقد است در حکومت ینی) امام خم464ص، 11ج، 1378ی، نیخم امام

د حاکمش آراسته به صفت عدالت باشد تا بتواند یبراساس عدالت گذاشته شده است با
و  یعـ یک امـر طب ین یانت نکند. ایو خ يدراز ن باشد و دستیمسلم المالتیبامانتدار 

(ر.ك: امـام   رش اسـت. یاو قابل پـذ  يهر کس بازگو کند برا يبرا یاست که آدم یعقل
  )130ص، 2ج، 1361خمینی، 

 تیصالح و تیـ کفا3

 یچ انسـان عـاقل  یبر عهده دارد بـر هـ  ، ت در جامعهیکه مقام وال یفیبا توجه به وظا
طـور کـه   است؛ همان یستگیو شا یازمند کاردانین، فین وظایست که انجام ایده نیپوش

و  یسرپرسـت ، برخـوردار نباشـد   ياقـت پـدر  یاز ل، نسبت به فرزنـدان خـود   ياگر پدر
ت صـادق اسـت؛   یـ ن مساله در مورد والیهم، ردیپذیشان تحقق نمیاو بر ا یرخواهیخ

 یسـتگ یت و شایکفا، ت تصرف زمامداریت و مشروعین الزم است در تحقق والیبنابرا
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 يت برایکفا یژگیو ینیامام خماز نظر  )288ص، 1395ی، نصرت( او را مدنظر قرار داد.
  )623ص، 2ج، 1388ی، نیخم (ر.ك: امام .است يضرور يزمامدار امر

 شـود یرا شامل م ياست و موارد متعدد یار کلیت بسیاست که شاخصه کفا یگفتن
 يامـر رهبـر   يبـرا  یستگیت و شایفرد صاحب کفا، هایژگین ویکه با دارا بودن تمام ا

  عبارتند از: هایژگین ویاز مهمتر ی. برخشودیم
  ریتدبـ  1

، هااستیسی، کل يهایمشنسبت به خط یازمند دانش کافیت عالوه بر آن که نیریمد
 یکه ناش طلبدیرا م یتیخصوص، باشدیاجتماع م يروابط و سازوکارها، ازهاین، هابرنامه

، 1395ی، نصـرت ( اسـت.  یورش متناسب بـا اداره کـالم اجتمـاع   و پر یاز خصلت روان
و عالوه بـر   هوش و فراست باشد يداراد یک مجتهد بای ینیبه زعم امام خم )290ص

 (ر.ك: د.ر و مـدبر باشـ  یواقعا مد، که در خور شأن مجتهد است يتقوا و زهد، خلوص
 ییباال یتیریتوان مدد یاگر طبق گفته امام مجتهد با )289ص، 21 ج، 1378خمینی،  امام

ه یفق یبر عهده ول یفیوظا رایز ؛مدبر باشد یق اولیبه طرد یباه یفق یداشته باشد پس ول
ـ با  تواندیمک رهبر مدبر ی. ف مجتهد استیاز وظا ترنیار سنگیاست که بس ـ یبشیپ  ین

دشـمنان را   يهاسهیدست کرده و یریآنها را مد یع در جهان هستیدن وقاینده و سنجیآ
ح یمات بهنگـام و نصـا  یر رهبر جامعه است که بـا تصـم  ین تدبین اید. همچنینما یخنث

ن نکته مهم یا ين روید. به همیت نمایشرفت هدایپ ين را رو به سویکشور مسلم، خود
  .اندکرده تأکیدپنهان نمانده و بر آن  یاسالم يجمهور گزارانیبند یاز د

   یسنجمصلحتـ  2
خ اسالم وجود دارد به یرهبر جامعه در تار یسنجحتمصلدرباره  یروشن يهانمونه

شان دستور قطع درخت یا آله و هیعل اهللا یصل امبر اکرمیطور مثال در دوران حکومت پ
ن یرا دادند تا مصلحت صاحب ملک و رفـع ضـرر از او تـام    يسمره بن جندب انصار
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، 2ج، ق 1407ی، نیکل( شه درآوردند و نزد سمره انداختندین درخت را از ریشود بنابرا
کارگزاران مسـلمان در عصـر نبـوت و     يبرا السالمهیعلن یرالمومنینکه امیا ای) 294ص 

ی، مصـلحت امـت اسـالم    يدر اخذ تجارب و فنون بشر تالش داشتند و بـرا ، خالفت
وه حفـر خنـدق کـه    یبودند مانند استفاده از ش هاتخصصن فنون و یا يریدرصدد فراگ

در به کـار   یا استفاده از تخصص سلمان فارسیران بود یا یروش معمول در نظام دفاع
  )297ص ، 3ج، م 1989ي، واقد( گشودن قلعه در جنگ طائف. يق برایبردن منجن

را مدنظر داشته باشد  ید مصلحت امت اسالمیدر همه شئون با یرهبر جامعه اسالم
، 1384ي، دیجمش( ح ندهد.یترج یرا بر مصالح عموم یطبقاتی، جناح، يو مصالح فرد

ت یا شخصـ یمصالح و منافع جامعه بر هر گروه  ینیده امام خمین به عقیبنابرا )609ص
  )99ص ، 1388ی، نیخم (امام ت دارد.یارجح یمهم

  يقانون مدارـ  3
از اگر هر کـدام   .دارند یمتنوع يهاها خواستهو انسان متشکل از انسانهاست جامعه

ش یخـو  يفـرد  يهـا خواسـته  يبـه ارضـا   یتیت و ممنـوع یچ محدودیبدون ه هاانسان
جه از وصـول بـه سـعادت    ی. در نتگسلدیاز هم م یو سازمان یات اجتماعیح، بپردازند

که بتواند موجب به نام قانون  یضرورت وجود عامل، نی. بنابرامانندیش بازمیخو یینها
  . شودیقاً احساس میعم، افراد جامعه باشد یوستگیپ

تـا آنجـا کـه    ، برخوردار بود یقانون از تقدس خاصی، نیامام خم یاسیشه سیدر اند
  ) 221ص ، 14ج، 1378خمینی،  امام (ر.ك: .شمردیمت قانون یتقوا را همان رعا

وضـع و  ، طیتدار بر اساس مصـلحت و شـرا  یآنچه که قانونگذار صالحبا ک رهبر ی
  :بند استیبه آنها پا اتشمیو در عمل و تصم ستآشنا، اندابالغ نموده

نیسـت حتـى اگـر خـداى      اى حکم و حدود الهـى احـدى مسـتثنى   در اجر
نخواسته رهبر انقالب یا رئیس دولت مرتکب چیزى شـد کـه موجـب حـد     

  )213ص، 9ج ، 1378(امام خمینی  شرعى است باید در مورد او اجرا شود.
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  اعتماد به نفسـ  4
واند جامعه را خود اعتماد کامل داشته باشد تا بت یید به توانایبا یرهبر جامعه اسالم

ثابت خود  ينکه رهبران بر پندارهایرساند. البته تصور ا ياریدر رساندن به اهداف خود 
کـه در غـرب بـه    ــ  ) ياستبداد رأ( اعتقادات خود را برتر بدانندفقط ا یکنند  يپافشار

 یلیاسـماع ( بـزرگ اسـت.   یاشـتباه  ـ   اسـت  معـروف اد یت سست بنیعنوان اصل سبب
  )54ص ، 1378ی، جوشقان

 هـا نصبمات و عزل و ید در تصمیبا یرهبر جامعه اسالمی، نیطبق سخنان امام خم
د در دل راه ندهد که سبب یرا قبول کند. ترد شیهايتوانمنداعتماد کامل داشته باشد و 

 شودیمجاد یا اشيرهبرن شود تزلزل در یماتش گردد. اگر چنیر در مواضع و تصمییتغ
 یکه با مصلحت جامعه اسالم ردیگیمدشمنان او قرار  در دستان يو نقطه ضعف آشکار

  )123ص ، 2ج ، 1361(ر.ك: امام خمینی،  ندارد. یهمخوان
  به مردم ییگوپاسخ و يریانتقاد پذـ  5

به سـواالت   ییگوجواب یید توانایبا، ردیگیرا به عهده م يت کاریکه مسئول يفرد
ر ی. انتقاد پذردیخود را بپذ تمایج تصمیو عواقب و نتا، مرتبط با آن کار را داشته باشد

   گو بداند.جواب، شیهاتیف و مسئولیدر قبال انجام وظا باشد و
ردستانش حـق  یمردم و ز يد ضامن رفتار و عملکرد خود بوده و برایرهبر جامعه با

د بـه آنهـا   یجاد شد بایال انش شبهه و سؤروایاخذه قائل باشد و اگر در دل پؤال و مؤس
  یرا باشد:کننده دهد و در صورت خطا و اشتباه فاحش تبعات آن را پذپاسخ قانع 

هر فردى از افراد ملت حـق دارد کـه مسـتقیماً در برابـر سـایرین، زمامـدار       
کننده بدهـد  مسلمین را استیضاح کند و به او انتقاد کند و او باید جواب قانع

 ـ  باشد و در غیر این صورت، اگر بر خالف وظایف اسالمى خود عمل کرده
، 5ج ، 1378خمینـی،   امـام ( .از مقام زمامدارى معزول است ـ  خود به خود

  )409ص 
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  مستضعفان به شتریتوجه بـ  6
 يهاضیتبعرفع ی، برپا ساختن عدالت اجتماع یت حکومت اسالمین مسئولیمهمتر

ره و یو دفاع از حقوق مستضـعفان اسـت. سـ    ییفقر زدای، کاهش فاصله طبقات، ظالمانه
ن بـوده  یخ همـ یامبر اسالم و ائمه اطهار در طول تـار یامبران به خصوص پیان همه پآرم

د توجه به محرومـان و مظلومـان را در   یمطلوب با یاسین رهبر در نظام سیاست. بنابرا
  خود قرار دهد. يهابرنامهصدر 
لَـیس مـنْهم و مـنْ    منْ اَصبح و لم یهتَم بِاُمورِ الْمسـلمینَ فَ «: دیفرمایم امبر اکرمیپ

  )164ص ، 2ج ، ق1407ی، نیکل( »سمع رجالً ینادي یا للْمسلمینَ فَلَم یجِبه فَلَیس بِمسلمٍ
دفـاع از   يضـمن ادعـا   ياعده، دیان آیز به میاز جوامع اگر حرف مردم ن یدر بعض

خواست مردم بـه   يریگیو به بهانه پ خواهندیش میخو يامکانات را برا، اقشار محروم
ـ یامام خماما ال خود را دارند. یبه ام یابیتوقع دست، ژه اقشار محرومیو هرگـز از نـام    ین

شتر یبر ضرورت توجه ب، قت امریا مستضعفان جامعه سوء استفاده نکرده و در حقیمردم 
  )662ص، 1384ي، دیجمش( داشته است. تأکیدنسبت به آنان 

 شـان یعملره یانات و سیعفان بودند و آن را در باور مظلومان و مستضی ینیامام خم
کـه رهبـر جامعـه     شودیمن برداشت یمشاهده کرد. از سخنان فوق چن توانیمبه وفور 

 يشه گوش شـنوا بـرا  یف و کم درآمد جامعه باشد و همیاقشار ضع یحامی، د مردمیبا
ـ یـ دن مشکالت داشته باشد تا در صدد برطرف کـردن آنهـا برآ  یشن د در یـ ان بید. همچن

بـه کـار و نظرشـان    ، مختلف به نظر آنان بها دهد و ضمن توجه به محرومان يهابخش
  نان خاطر داشته باشد.یاطم

و ، داستقالل دهـ ، دد به مردم ارزش دهیون بایزیو و تلویحضرت امام راد انیطبق ب
 اگر مستضعفان ی. ولندر و شر کارها نظارت کنیخ يو رو ندستیکنار با مسئوالن و رهبر

، دست مستضعفان نرسد يزیو نفعشان را رهبر و مسئوالن ببرند و چ کنندیکار م جامعه
  )206ص ، 19ج ، 1361(ر.ك: امام خمینی،  .ستیح نیصح
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  و تواضع يارزخدمتگـ  7
 يبـرا  يبلکـه ابـزار  ، سـت ین و نماد تکبـر  ییمقصد نها، قدرت حکومت در اسالم

اب به مالـک اشـتر در رابطـه بـا     خط یامام علواالست.  يهاهدف خدمت و تحقق
و ال تَقُولَنَّ انّی مؤَمرٌ آمرُ فَاُطاع، فَانَّ ذلـک ادغـالٌ   «: سدینویمتواضع در مسند خالفت 

 )53نامه ، نهج البالغه( »فی الْقَلْبِ، و منْهکَۀٌ للدینِ، و تَقَرُّب منَ الْغیرِ

ــابرا ــر یبن ــن رهب ــه اســالمی ــبا یک جامع ــرور د ی ــوع غ ــر ن و  يخودمحــور، از ه
ت یـ ت تواضـع را رعا یخود نها ردستانیزبه دور باشد و در معاشرت با  ینیبخودبزرگ

  ن مرام و معرفت خود کند.یفته ایگران را شیگران نداند تا دیکرده و خود را باالتر از د
، بر تـن کـرده   يرهبر يقائل باشد و بداند اگر ردا یگاهیخود جا يد برایحاکم نبا

روانش تـالش کنـد.   یبهتر بر پ يخدمتگزار يد برایست بلکه بایگران نیلباس فخر بر د
 يبرا يزیکه جز زحمت و رنج چ آوردیمبر دوش رهبر  ینیف سنگیتکل يحکم رهبر

  ) 70ص ، 1373ی، نیخم(ر.ك: امام  او ندارد.
ومـت  حکبـه مـردم   د نال کنینکه خینه ا دانستندیار مزخودشان را خدمتگز یناء یانب

فرمان راندن بر مـردم   ارسال شدند.مردم ارشاد و خدمت به ، تیهدا يبلکه برا ؛دندار
خمینی،  امام (ر.ك: امور است. نیترارزشیب، اگر منشاء اثر و خدمت خداپسندانه نباشد

  )358 ص، 15 ج، 1378

  مطلوب  یاسینظام س در مسئوالن يهاشاخصه

ــیامــام خم ــرا شاخصــهدو دســته  ین ــد:  مســئوالن يب و کــارگزاران در نظــر گرفتن
، مطلـوب  یاسـ یک نظـام س ی ي. چرا که برایاجتماع يهاشاخصهـ   يفرد يهاشاخصه

 ید تک تک افراد به تعـال ید در نظر داشت؛ بلکه بایافراد نظام را نبا یفقط حال اجتماع
شرفت جامعـه انجـام   یپ يبرا ییت اجتماع و نظام کارهایریده باشند تا در سطح مدیرس

  . دهند
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ن مهـم توسـط   یـ در گرو اتحاد و استقالل کشور است. ا یاسیمطلوب بودن نظام س
و  ياخـالق فـرد   يکه در سـطح بـاال   شودیمن یانجام و تضم ياخودساختهکارگزاران 

دگاه یـ کارگزاران به طور خالصه در د يهاشاخصهقرار گرفته باشند. در ادامه  یاجتماع
  :شودیمبرشمرده  ینیامام خم

  يفرد يهاهشاخصـ  1
  ل برشمردند:ین به شرح ذیرا مسئول يفرد يهاشاخصه ینیامام خم

  تقواـ  1
ـ ) از اهـداف بعثـت پ  2، امتیـ ق27، ـ فجر212، ـ بقره2، جمعه( تقوا در قرآن امبر ی

 »اَمرَه بِتَقْوي اللّه، و ایثارِ طاعتـه « :دیفرمایماشتر  مالک به یعل امامان شده است. یب
نکـه ناسـپاس خـدا    ید از خدا پروا داشته باشند از ای) کارگزاران با53نامه ، الغهالبنهج(

انت به اسالم و مردم را در ذهن بپرورانند و بدانند خدا ناظر است و یشه خیباشند و اند
  )42ص، 1376، زادهنیام( .ماندینمده یاز او پوش یچ عملیه

قبالً به  اصالح جامعه بپردازند کهبه  توانندیم یران و کارگزارانیاست که مد یهیبد
ن یمطلوب ا یاسیط و لوازم داشتن نظام سیاز شرا یکیپس ، پرداخته باشند يخودساز

که واجـد   یمسئول ینیاست که مسئوالن نظام واجد شاخصه تقوا باشند. از نظر امام خم
، 1378 خمینی، امام (ر.ك: د در او اثر دارد.یو نه تهد کندیمن شاخصه باشد نه طمع یا

  )472ص، 7ج
به مـردم   خواهدیمو  گذاردیمقدم  یاسیاداره جامعه و مسائل س يکه در واد یکس

چـون  ، کنـد  یاله يخداباور و خدامحور باشد و تقوا یطید در هر شرایبا، خدمت کند
ـ  ین است و سیغرورآفر یعیاست به طور طبیقدرت و ر گـران در  یش از دیاسـتمداران ب

اسـت کـه همـواره     یـی روین، اد خدا و توجه به اویدارند. معرض لغزش و سقوط قرار 
  .کندیمانسان را در خطر حفظ 
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  نفس به اعتماد و يخودباورـ  2
و اعتماد به نفس کـارگزاران اسـت.    يا خودباوریکه گو ییهاشاخصهگر از ید یکی

گانگـان را  ینظـام و مـردم بـاور داشـته باشـند و ب     ، خود يهايتوانمندد به ین بایمسئول
در مقابل دشمن  يروزیپ يبرا ین مهم قدم بزرگیشتر ندانند. ایاحب فکر و قدرت بص

در  یه اصـل یـ و پا یران ارزش اساسی) اعتماد به نفس مد2ص ، 1397، انیحاج( است.
. عـدم  شودیمشرفت کشور یو پ یآبادانی، و باعث سازندگ، مطلوب است یاسینظام س

ا یشرفت کشور غافل شوند یپ يالزم برا يهابرنامهاز  شودیماعتماد به نفس آنها سبب 
ه ید با تکیمسئوالن انقالب با منصرف شوند. هابرنامهن یا ياراده از اجرا یل سستیبه دل
 ياارادهو بـا  ، در خـود راه ندهنـد   یچگونه سسـت یمان به خدا و اعتماد به نفس هیبر ا

ـ یو اسالم را سرافراز نما، ندیانقالب را حفظ نما يمحکم آبرو (ر.ك: امـام خمینـی،    د.ن
  )90ص ، 1395، لک يبهروزي، دیجاو؛ 70، ص 21ج ، 1361

مات خـود و امکانـات کشـور بـاور     یخود را توانمند نداند و بـه تصـم   یاگر مسئول
کند و گمان کند مشکالت تنها به دست  ياحساس ناکارآمد شودیمسبب ، نداشته باشد

 ين بـرا یاز آنان نخواهد کرد. بنابرا ییگشاگره يبرا یگانگان حل خواهد شد و تالشیب
ـ . ادانـد یمازمند به اجانب یخود و جامعه را وابسته و ن، ه نظامیشبرد اهداف عالیپ ن از ی

  مقام مسئول است. يبرا يآفات فرد
   تواضعـ  3

ـ آنهـا ن  يو استعدادها هاییتوانا، گرانیکه افراد به د شودیمتواضع سبب  ز توجـه  ی
تَجلـس لَهـم مجلسـاً    «خطاب به مالک اشتر فرمودنـد:   نیلمومنراین باره امیکنند. درا

  )53نامه ، نهج البالغه( »عاماً، فَتَتَواضَع فیه للّه الَّذي خَلَقَک
ن در برخورد با مردم به تواضع در برابـر  یاز است همه مسئولین رساندیمن سخن یا

ابر مردم آنهم بـه خـاطر خداونـد    داشته باشند؛ چرا که تواضع در بر ياژهیوآنان توجه 
در نزد پروردگار  یبرخوردار است و تواضع کننده قرب و منزلت یعیگاه رفیمتعال از جا
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د یـ شـدند با  یاگر مرتکـب اشـتباه   ین نظام اسالمین مسئولیعالم خواهد داشت. بنابرا
طلبکارانـه   ين شاخصه توجـه نکنـد و رفتـار   یبه ا یعذرخواه جامعه باشند. اگر مسئول

  .کندیما یسست شدن ارکان نظام مه ينه را برایاشته باشد زمد
را اگـر در  یـ د با تواضع باشند زین صاحب قدرت بایمعتقد است مسئول ینیامام خم

. نعمـت تواضـع در آنـان    خورنـد یمـ ن یطان زمـ یکنند از ش یت سستین مقام و موقعیا
جـاد  یاالت آنها ادر ح يریین تغیکوچکتر یاجتماع يهاتیموقعمقام و  شودیمموجب 

ـ انگیبرمـ آنهـا را   ینیت از نعمت تواضع حـس خـودب  ی؛ اما محرومنکند و موجـب   زدی
 امام (ر.ك: گران داشته باشند.یو چرا از د چونیبم یم و تسلیتعظ، توقع احترام شودیم

  )120ص، 1379ی، خالق ؛209 ص، 18 ج، 1378خمینی، 
  یستیز سادهـ  4

زان ضـرورت  یـ ق موجب اکتفا کردن از مـال بـه م  اخال ير علمایبه تعب یستیزساده
در سطح  یعنیست باشند؛ یز سادهخود  يو کار یشخص ید در زندگین بایاست. مسئول

مسئوالن  يگریاشرافرا ی؛ زشوند مندبهره ياکثر مردم و در حد ضرورت از امکانات ماد
ـ      يب جـد یعالوه بـر وارد سـاختن آسـ    گ بـه روابـط مـردم و مسـئوالن و رواج فرهن

و  يخـوار رانـت ، را بـا خطـر فسـاد    یکشور اسالم ینظام مال، در جامعه ییگرامصرف
تـورم و  ي، کـار یب، در جامعه یجاد فاصله طبقاتیانباشت ثروت در دست قدرتمندان و ا

ـ امـام   )92 ص، 1395، لـک  يبهروزي، دیجاو( .کندیمرو به رو  زابحرانفقر   یعل
ران حضـور  یـ کـه فق  یاطر شـرکت در مجلسـ  ف استاندار بصره را به خـ یعثمان بن حن

...  و إِنَّ إِمامکم قَد اکتَفَی منْ دنْیاه بِطمرَیه و منْ طُعمه بِقُرْصیهأال«مزمت کردند: ، نداشتند
  )45نامه، البالغهنهج(» و أَبِیت مبطَاناً و حولی بطُونٌ غَرْثَی و أَکباد حرَّيأ

ه یز از تعلق قلب به مال و مقام توصـ یو پره یستین را به ساده زیولمسئ ینیامام خم
و  سـت یزسـاده خـود بودنـد    يهـا ملـت  يهـا خادمکردند و فرمودند مردان بزرگ که 

بهتر  ياز آفات و موانع خدمتگزار یکیشان یده ای. به عقاندبودها یبه زخارف دن عالقهیب
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 ییایـ توجه به تجمـالت و زخـارف دن  ، مدلبستن به مال و مقا یبه مردم و جامعه اسالم
ن اخـالق و مـنش   یمردم از ا يریدر مقام مسئول بخاطر الگوگ یستیاست. لزوم ساده ز

  )471ص ، 18 ج، 1378خمینی،  امام (ر.ك: .باشدیمکو ین

  ی اجتماع يهاشاخصه

ک نظـام  یـ مسئوالن و کارگزاران  يبرا ینیمورد نظر امام خم یاجتماع يهاشاخصه
  لوب عبارتند از:مط یاسیس

  يامانتدار و يگزارخدمتـ  1
 يادیـ ت زیـ آن اهم ياست که اسالم برا ياز جمله موارد يو امانتدار يگزارخدمت

ـ فرمایمـ م یدر قرآن کـر  یکه خداوند تعال يبه طور، قائل است ـ  اهللاَ إِنَّ :دی أمرُکم أنْ ی
، دن مسـئوالن در جامعـه امکانـات   ی) به قدرت رس58، نساء( هلهاأ لَیتُؤَدوا األمانَات إ

د امانتدار باشند و همت بگمارند ین بای. بنابراکندیمشان فراهم یبرا يازیارات و امتیاخت
  بهتر به مردم جامعه شود. ين ابزارها و امکانات صرف خدمتگزاریتا تمام ا

ـ یامـام خم  یاسیشه سیمبرهن است در اند  يولـو آنکـه بـر مبنـا     یهـر حکـومت   ین
 يریـ خط يهاتیمسئولنسبت به مردم ، کار آمده باشد يهم رو یض الهت محیمشروع

نسـبت بـه مـردم     يو خـدمتگزار  يفه مسئوالن حکومت امانتدارین وظیدارد و بزرگتر
  است.

سـته  یسته حفظ کنند و به نحو شاین است که آن را به طور شایا يامانتدار يمقتضا
خصوصـاً مستضـعفان و    ل دهند. خـدمت کـردن بـه همـه طبقـات     ینده تحویبه نسل آ

  )83ص، 18ج، 1361(ر.ك: امام خمینی،  ف است.ین وظایمحرومان از مهمتر
به  يتخصص و وقت خود را صرف خدمتگزاري، انرژ، ن موظفند تمام توانیمسئول

کـه بـه خـدا خـدمت کـرد در       یمردم کنند. خدمت به مردم خدمت به خداست و کس
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ـ یامام خم یره عملیدر س يمتگزاره خدی) روح116ص، 1382ی، خالق( آرامش است.  ین
 يل از فـداکار یضمن تجل، از مردم يطلبکار يبه جا ين رویز کامالً مشهود بود. از این

ت یان وصـ یـ و در پا دانستندیمشگاه ملت یهمواره خود را مقصر و عذرخواه در پ، آنها
ـ  یک خدمتگزار معرفـ یخود را به عنوان  شانیالهـ   یاسینامه س  امـام  (ر.ك: .کننـد یم

  )96ص ، 1388ی، نیخم

  ي توانمند و تخصصـ  2
.. .و یاسـ یو س یاجتمـاع  يهاتیمسئول دارعهدهک نظام سالم یدر  توانندیم یکسان

م یت داشته باشند. قرآن کـر یمسئول يتصد يت و تخصص الزم را برایشوند که صالح
و  یستگیم شااز آن لزو توانیمکه  دیفرمایمنقل  یعبارت، بیاز زبان دختر حضرت شع

قَالَت إِحداهما یا أَبـت اسـتَأْجِرْه إِنَّ   یت را استفاده نمود. احراز هر مسئول يت برایصالح
  )26، قصص( مینُاألَ خَیرَ منِ استَأْجرْت الْقَوِي

و تخصـص توجـه    يدر انتخاب کارگزاران خود به شاخصـه توانمنـد   یعلامام 
، منـاطق حسـاس و بـزرگ    يق را به سـمت اسـتاندار  یو الاران مورد اعتماد یداشتند و 
امر مسلمانان  یش را به عنوان ولیارات خویباً همه اختی. حضرت تقرکردندیممنصوب 

ه امور مربوط یکل، ن روی. از اکردندیمض یخود به آنها تفو یدر مناطق مختلف حکمران
ـ یان مسائل دیب یارتش و حتي، اقتصادیی، قضاي، به نظام ادار ارشـان بـود.   یدر اخت ین

ف یبکر و مالک اشتر در مصر و عثمان بن حن یمحمد بن اب، س بن سعدیچون ق يافراد
  )37ص، 1389، تاجوری، پورطهماسب( داشتند. یاراتین اختیو ابن عباس در بصره چن

را بـر عهـده    يامجموعـه ت یو هـدا  يت رهبریکه مسئول يفرد ینیبه گفته امام خم
ت یالزم را در رابطه با آن مسئول یت علمیو صالح یو تخصص کافد دانش یبا، ردیگیم

خمینی،  امام(ر.ك:  د.یم گرفته و عمل نمایتصم یعقالن ياگونهداشته باشد تا بتواند به 
ح یاو صـح  ينداشته باشد برا یستگی) اگر هرکس در شغلش شا310ص ، 15 ج، 1378



  603 ی(ره)نیخم ماما دگاهید از مطلوب یاسیس نظام يهاشاخصه  

سـت  یح نیاو صـح  يدارد برا یستگیست که در آن شغل وارد بشود و اگر شایز نیو جا
ـ ی) مسـئوالن دور انــد 235ص ، 17 ج، همــان( کنـد.  یشـانه خــال   تواننــدیمــ یش وقت

مردم باشند و به اصالح امور آنان بپردازند که کاردان باشند و اگر تخصـص   يپاسخگو
 ه خود خواهند شوراند.یاول مردم را بر عل ينداشته باشند در همان روزها يو توانمند

  )49ص ، 1376، زادهنیام(

  سابقه حسنـ  3
ناکارآمـد   يان مبارزه بـا چـارچوب فکـر   یدر جر يک چارچوب فکریکه  یهنگام

، خـود  يهـا ارزشو  هـا آرمـان ، کـردن اهـداف   یعمل يبرا، رسدیم يروزیبه پ یمیقد
قاً به یبلکه عم، د را قبول داشتهیجد ياست که نه تنها چارچوب فکر ییروهایازمند نین

خود  يروهایو ن يشتر انرژیون بیانقالب، هاانقالب یداشته باشند. در تمام یآن التزام عمل
ـ با مشکل کمبود ن يروزیدر مرحله بعد از پ، کنندیم یرا صرف مبارزات سلب رو و بـه  ی

 یطلبـان فرصتآن دسته از  يبرا ين کمبودی. چنشوندیمرو به رو » يروسازین« یعبارت
ـ  «بـا   یکه نسـبت  ینا متخصصای اندمقامکه تشنه قدرت و   يهـا ارزشو » یتعهـد انقالب

دست  يروهاین ینیگزین دوره تا جای. اآوردیمد یپد يمساعد يفضا، ون ندارندیانقالب
، شود. به هر حـال  یار طوالنیبس تواندیماست که  يگذار دورهی، پرورده مکتب انقالب

خـود را  » یالبـ خلوص انق« کوشدیم يان نهادسازیدر جر، خود يروزیانقالب بعد از پ
ن یحفـظ کنـد؛ بنـابرا    یاز بروز هرگونه خطر انحراف و استحاله احتمال يریجلوگ يبرا

از  یکـ ی؛ چرا کـه  ابدییمت یاهم» عدم احتمال انحراف«و » حسن سابقه افراد«توجه به 
 يبـاقر ( و نوسانات آنان است. ير فکریگذشته و خط س یشناخت افراد بررس يهاراه

    )257 ص، 1388ی، خوزان
ت دادنـد و انتخـاب   یکارگزاران اهم یبه ضرورت حسن سابقه در تمام ینیامام خم

خمینـی،   امـام  (ر.ك: ه کردنـد. یتوصـ  هـا گروهاصلح را با مطالعه در سوابق اشخاص و 
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که فاقد  شوندیمو مقامات انتخاب  هاسمتد در یبا یاشخاص )178ص ، 12 ج، 1378
  )251ص ، 9ج ، 1361(ر.ك: امام خمینی،  سوابق سوء بوده و مخالف طاغوت باشند.

مقـام   يت و تصـد یریت مـد یصالح، نامشروع هستند يهامیرژکه پسمانده  يافراد
آنانسـت.   يثـانو  ين خـو یبا ظالم يهمکار خصلتستند و یرا قابل اعتماد نیندارند؛ ز

جـه کـار   یهمکاران صـالح را جـذب کننـد و در نت    توانندینمنان فاقد اعتبار هستند و یا
  ده خواهد شد.یکشور به اضمحالل کش

  يریپذ اطاعت و هیفق مطلقه تیوال اصل به يوفادار و اعتقادـ  4
ـ اسـت. ا  یاسـالم  يت نظـام جمهـور  یالتزام به اسالم یعن، یهیت فقیالتزام به وال ن ی

  :که ینیجمله معروف امام خم
 امر دولت اسالمى، اگر با نظارت فقیه و والیت فقیه باشـد، آسـیبى بـر ایـن    

   )58 ص، 10 ج، 1378(امام خمینی،  مملکت نخواهد وارد شد.
، ه نباشدیفق یتحت نظارت ول یو کارگزاران حکومت یاگر امور اسالم دهدیمنشان 

ب در امـان نخواهـد   یخود فاصله گرفته و از آسـ  ینین دیکم کم از مواز ینیحکومت د
شود؛ چرا  یراصولیغ يهازشیرد باعث ین اصل نباینگرانه به ا یسطحماند. البته توجه 

 يابهانـه از مـادر بـا    ترمهربان ياهیدااز افراد قدرت طلب ممکن است چون  یکه برخ
ن یـ ت بـا ا یق را با مهـر ضـد  یاشخاص سالم و ال یبرخی، راخالقیغ ییو در فضا یواه

  )234ص ، 1388ی، خوزان يباقر( انقالب خارج کنند. يهاصحنهاصل از 
ت یـ که مربـوط بـه وال   دانندیم 110 را اصل یقانون اساسن اصل یبهتر ینیامام خم

کارگزاران از  يری) و اشاره به اطاعت پذ119ص ، 1372ی، نیخم(ر.ك: امام  ه استیفق
سـته اسـت   ی) پـس شا 468ص ، 11 ج، 1378خمینـی،   امام (ر.ك: .کنندیمه یت فقیوال

ت یه بر اعتقاد به والن امر توجه داشته باشند و عالویمطلوب به ا یاسیمسئوالن نظام س
  شان را اطاعت کنند.یده و اوامر ایه با دل و جان سخنان رهبر جامعه را شنیمطلقه فق
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  مستضعفان خدمتگزار و محرومان یحام، یاجتماع عدالت تیرعاـ  5
ـ کل يهـا شاخصهاز  یکی مطلـوب توجـه بـه طبقـه      یاسـ یکـارگزاران نظـام س   يدی

و اعلَم اَنَّ «: دیفرمایممه خود به مالک اشتر در عهدنا نیرالمومنیاممستضعفان است. 
قاتطَب یهنْ... الرَّعفْلی مقَۀُ السا الطَّبنْهم کنَۀِ وسالْم ۀِ وذَوِي الْحاج ...  و مهقُّ رِفْـدالَّذینَ یح

مونَتُهع53نامه ، نهج البالغه( »م(  
ـ   یهال یهر منصب امانت ینیامام خم يدر چارچوب فکر ن یاست و مسـئوالن در چن

سازند و اهتمام  مندبهرهـ از عدل و احسان خود   یر و غنید همگان را ـ از فق یبا ینظام
 يهاخانهمرفه و ساکن  يهاانسان ینیبه محرومان داشته باشند. از نظر امام خم يشتریب

انقـالب را  ، دا کنندیه کنند که اگر به آنجا راه پیتک يدیکل يهاتیمسئولد به یمجلل نبا
  )333ص ، 20 ج، 1378خمینی،  امام(ر.ك:  .فروشندیمک شبه ی

  فساد و ظلم با مبارزهـ  6
د آن را در یـ ن متعهـد اسـت کـه با   یمسـئول  يهـا شاخصـه گـر  یمبارزه با فسـاد از د 

ثُم «: ندیفرمایمدر مبارزه با فساد  نیرالمومنیخود قرار دهد. ام یتیریمد يهاتیاولو
لْوةَ       إِنَّ لـادم ـمسلَـۀٍ فَاحامعـی مف ـافلَّـۀُ إِنْصق لٌ وتَطَاو و ئْثَارتاس یهِمبِطَانَۀً ف ۀً وی خَاصال

کیتاشنْ حم دأَحنَّ لعلَا تُقْط الِ ووالْأَح لْکابِ تببِقَطْعِ أَس ک53نامـه  ، البالغهنهج( »أُولَئ (
 يهـا حرکترا آنانکه ید از هرگونه ستم مبرا باشند؛ زیوب بامطل یاسیمسئوالن نظام س

ش وادارند یم خویممکن است ظاهراً افراد را به تکر نهندیمان یخود را براساس ظلم بن
 يگاه ارزشمندیاز جا هامیتکراما نه ، ز کسب کنندین ییهاتیموفق یط خاصیو در شرا

از  یطوفان هااحترامرا در پس ی؛ زخواهد ماند یشگیهم هاتیموفقبرخوردار است و نه 
ز کسالت به کار و تـالش در رفتـار   ین یمقطع يهاتیموفقو پس از ، نفرت نهفته است

ت بـه وجـود   یر بار کار و مسئولیو هر لحظه که امکان فرار از ز، زندیمردستان موج یز
  )289ص، 1386ي، نبو( .دهندینمبه کار نشان  یلیتما گونهچیهردستان ید زیآ
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فسـاد  ی، اسالم یاسینظام س رِیگبانیگرن نوع فساد یشتریب ینیش امام خمیبق فرماط
از ی، اسالم يارهایاست که مبارزه با هر دو نوع فساد با توجه به مع یو اخالق ياقتصاد

 يهـا شاخصـه م اسـالم اسـت و از   یو جـزء تعـال  ی، اسیمسئوالن نظام س یف اصلیوظا
ـ   يطـور  است؛ بـه  يره علویبرجسته رفتار و س ران در گـرو  یت مـد یمشـروع  یکـه حت

  )6ص ، 1388ی، نیخم يموسو( با فساد و رواج عدالت در جامعه است. شانمبارزه

  مطلوب  یاسینظام س در مردم يهاشاخصه

 يهـا شاخصه. دانستندیم کنندهنییتعو  یاساس يهانقشمردم را واجد  ینیامام خم
  عبارتند از: ینیخمدگاه امام یمطلوب از د یاسیمردم در نظام س

 نظارت ـ1

مردم نظارت بر امور رهبر و مسئوالن نظـام اسـت. امـام     یاصل يهایژگیواز  یکی
ن شـاخص را  یکردن قائل بودند و ا يریگیخواستن و پ، ملت حق نظارت يبرا ینیخم

، مختلـف  يشان معتقدند که ملت و قشـرها ی. اانددانستهملت  يجزء شروط و الزم برا
گونـاگون جامعـه و    يهـا صـحنه و حضور فعـال در   یرت و آگاهین بصافزون بر داشت

ـ نده و سرنوشـت کشورشـان با  ین آییدر تع یاسیمشارکت س د بـر عملکـرد مسـئوالن    ی
) 73ص ، 5ج ، 1361(ر.ك: امام خمینـی،   داشت. ياشرفتهیپنظارت کنند تا بتوان نظام 

ـ از ح ندگانیس جمهور و وزراء و نماید مواظب باشند تا رئیمردم با ث مقـام و امـوال   ی
  )32ص ، 16ج ، همان( رند.یدند جلو افراد را بگید یمنحرف نشوند و اگر انحراف يماد

گر یکـد یکـه مـردم در مقابـل     شودیممردم در جامعه باعث  یمسئله نظارت عموم
ببرند و  نیبذرهر یت کنند و اعمال و گفتار رهبران و مسئوالن خود را زیاحساس مسئول

ف بـه آنهـا   یهده عملکرد نادرست و انحراف از اهداف و تخلف از وظادر صورت مشا
جاد نگردد و بر نظـام و  یمطلوب ا یاسیدر اهداف و منافع نظام س یتا خلل، تذکر دهند

  وارد نشود. ياخدشهملت 
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   مشارکتـ  2

 يهـا تیفعالدر  هاتیمسئولرش یک شدن افراد جامعه و پذیمشارکت به مفهوم شر
مطلوب است. عمل به  یاسیور حرکت به سمت اهداف مقدس نظام سبه منظ یاجتماع

وشَـاوِرهم  ی واال برخوردار اسـت:  گاهیم کردن مردم در امور جامعه از جایشورا و سه
) مطابق با 159، آل عمران( فی األَمرِ فَإِذَا عزَمت فَتَوکلْ علَی اللَّه إِنَّ اللَّه یحب الْمتَوکلینَ

 يتحقـق دسـتورها   يدر راسـتا  یل حکومـت اسـالم  ین اسالم تشکیوعه احکام دمجم
ازمند حضـور مـردم   ین یل هر حکومتیر است. تشکیامکان ناپذ یخداوند متعال ضرورت

مطلوب است. بر عموم مسـلمانان واجـب    یاسیبه نظام س بخشتینیعبه عنوان عنصر 
را فراهم  یاحکام اسالم يآن مقدمات اجرا یل حکومت و در پیاست تا مقدمات تشک

 ریپذامکانکنند. اداره شئون مختلف حکومت صرفاً در صورت حضور و مشارکت مردم 
بلکـه بقـاء و دوام   ، شودینممحسوب  یاست و مردم تنها چرخ محرك حکومت اسالم

گفت مشـارکت فعـال در    توانیمن رو یبر حضور فعال آنان است. از ا یحکومت مبتن
ی، احکـام اسـالم   يبه عنوان مقدمه تحقق واجب و اجـرا  یالمعرصه اداره حکومت اس

 يهـا یآمـادگ د ضمن کسـب  یاست و مردم با یامت اسالم یاصل يهاشاخصهاز  یکی
  ر گام بردارند.ین مسیالزم در ا

بـا  ، ایـ پو ياجامعـه ، مختلف دارند يهاعرصهکه مردمش حضور فعال در  ياجامعه
مردم دور  يو عدم ارزش برا يتنگ نظر، تبدادرا آن جامعه از اسینشاط و شکوفاست؛ ز

با تـوده مـردم اداره    یبوده و نشان خواهد داد که چگونه جامعه با مشورت و نظرخواه
ـ ی ین آفت حکومتیبزرگتر يخواهد شد و جلو را خواهـد   یاسـتبداد و خودکـامگ   یعن

  گرفت. 
 یاساسـ ، یک مساله اصلیبه عنوان  یمشارکت عموم ینیره امام خمیشه و سیدر اند

ت کامل قرار گرفتـه اسـت.   یمورد توجه و عنا ین کننده سرنوشت مشترك عمومییو تع
و  امبر اسالمیاز پ يرویخود و پ یاسینگرش سی، اسالم يهاانیبنشان با توجه به یا
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 يهايریگمیتصماست و ین او بارها بر ضرورت ورود مردم در صحنه سیان راستیشوایپ
) و 654ص ، 1384ي، دیجمشـ ( کـرده  تأکید یحکومت يهاجامعه در قالب نهاد یاساس

 یت در جامعـه معرفـ  ین عامل ثبات حکومت و ضامن حفظ امنیآن را به عنوان بزرگتر
  )248ص ، 4 ج، 1378خمینی،  امام (ر.ك: نموده است.

ا صـنف  یـ جنـاح  ، طبقـه ، انحصار به گروه یاسیشان مشارکت سین در نگاه ایبنابرا
ـ بـه د ، ت را مورد توجه قرار نداده استیو قوم شناسدینمت یجنس، ندارد یخاص ن و ی

ندارد؛ بلکه از نظر امام همه مردم جامعه حق مشارکت در  يز کارین هاانساننوع نگرش 
آنها مکلف خواهنـد   ین حقیش را خواهند داشت و در برابر چنیخو یاسیهمه امور س

  بود.
ق مشارکت مردم در نظـام  یداز مصا یکیبه عنوان  ـ  ن شرکت در انتخابات یهمچن

، 15 ج، 1378خمینـی،   امـام  (ر.ك: است یفه الهیف و وظیک تکلی ـ  مطلوب  یاسیس
 يرا يهـا صـندوق  يپـا ی، و اله ینیفه دین وظیت عمل به اید با نی) و مردم با250ص 

ی، اسـ یمهـم س  يهاصحنهحاضر شوند و ترك حضور در انتخابات و عدم مشارکت در 
ن باره پاسـخگو بـود؛   ید در ای) و با318ص ، 18ج ، همان( است ینید يفه ایترك وظ

ک تحـول  یـ چرا که مشارکت مردم و حضورشان در انتخابات بـه منزلـه مشـارکت در    
  نده کشور است.ین کننده سرنوشت و آییز تعیو ن یاسینظام س یتیو حاکم یاسیس

 یآگاه و رتیبصـ  3

حضور  يصفات برا نیترهممرت ـ که حاصل شناخت و تفکر است ـ از یعنصر بص
و حفظ  هاتوطئهه ین حربه علی. موثرتررودیمبه شمار  یـ اجتماع یاسیس يهاعرصهدر 

رت در دفـاع از مکتـب و   یرت است. وجود بصیو بص یآگاه، عناصر قدرت درون نظام
 هـا تیواقعرت یرا بدون بصیر است زیک ضرورت اجتناب ناپذیش عناصر قدرت یافزا

 یر اصـل یاز مسـ  یدرك درست، رتیجه مردم فاقد بصی. در نتشوندینم دهیق فهمیو حقا
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  )117ص ، 1396ي، جعفر( منحرف شده و هدف را گم خواهند کرد.
م یبه تعلـ ، مردم اعتقاد داشته باشند یندگیت و نمایش از آنکه به هدایپ ینیامام خم

ورزنـد و   یاسـ یمشـارکت س ، رت به مردم معتقد بودند تا خود بتوانند حرکت کنندیبص
ي، گـر آشـوب مردم در برابـر   ياریبر هوش تأکیدبا  ینیکنند. امام خم يریگینظارت و پ

آنـان   يهـا توطئـه از  يریدشمنان و جلـوگ  يسه سازیو دس یدروغ پراکني، ساز عهیشا
بنده یفر يهاصورتستند بلکه عمال اجانب هستند که با یفرمودند دشمنان دلسوز ملت ن

(ر.ك: امـام   ران آرامـش داشـته باشـد.   یا گذارندینماه افتادند و ن اقشار ملت به ریدر ب
  )43ص ، 6ج ، 1361خمینی، 

 وحدتـ  4

) 23، آل عمـران ( مورد توجـه اسـت.   یاساس ین اسالم به عنوان اصلیوحدت در د
ـ دارد کـه بـر پا   تأکیـد مـان  یده و ایو وحدت عق ییهمگرا یقرآن بر نوع ه اشـتراکات  ی

ـ پ، واحد ين اشتراکات شامل: خدای. اندابییم ینیتحقق ع یدتیعق کتـاب  ، امبر واحـد ی
) و یاتحاد ملی (. ضرورت توسل به آنها در بعد داخلباشدیم.. .دشمن مشترك و، واحد

  . ردیگیمنشأت  یو اله یشرع یفی) از تکلیاتحاد اسالمی (اسالم يدر سطح کشورها
و  ینـه انسـان  یمد يبقـا  ياست که بشر برا یو شرع یعقلي، فطر یوحدت ضرورت

مطلـوب بـا    یاسـ یک نظـام س یاج دارد. یمطلوب به آن احت یک زندگیاز  يبرخوردار
ـ ، هـا فرهنـگ و خـرده   هالهجه، متعدد يهاتیقوموجود  ـ اقلن یو همچن ـ ید يهـا تی  ین

  با وحدت کلمه عزت و استقالل خود را حفظ کند. تواندیم
 یاسـ ینظام س یفروپاش يدشمن برا يهابیفراز حربه و  یکی ینیطبق نظر امام خم

مختلـف جامعـه اسـت.     ين و قشـرها ین آحاد ملت و مسـئول یجاد تفرقه و اختالف بیا
ر توجـه نمـوده و   یـ ن امـر خط یـ مطلوب الزم است بـه ا  یاسین مردم در نظام سیبنابرا

  )98ص ، 17ج ، 1396(ر.ك: امام خمینی،  کنند. ترمحکمنظام را  يهاهیپا
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 يریپذاطاعتـ  5

مردم در  يریاطاعت پذ، مطلوب یاسیداشتن نظام س يمهم برا يهاصهشاخاز  یکی
 يمطلوب رهبـر را بـه رهبـر    یاسی. مردم در نظام سباشدیمه یت فقیو وال يقبال رهبر

ان رهبر با مردم و یم ین اعتماد متقابلی. همچنکنندیمت یاو تبع يو از دستورها، رفتهیپذ
ک از افراد جامعه راه خودشان را یهر  يریپذاطاعتجامعه وجود دارد. در صورت عدم 

ـ اطاعت از وال ینی. امام خمرودیمن یو اتحاد از ب یو همدل روندیم  يه را امـر یـ ت فقی
) و مـردم را حفـظ مراتـب    58ص ، 13 ج، 1378خمینی،  امام (ر.ك: دانستندیم یشرع
  )40ص ، 17ج ، 1361(ر.ك: امام خمینی،  .کردندیمب یترغ

مـردم  ، شـود یمـ مقام اول کشور محسوب  يآنجا که شخص رهبر ان امام ازیطبق ب
ع اوامر رهبر دلسوز خود باشند. تا نظم و نظام جامعه برقـرار باشـد و هـرج و    ید مطیبا

ن اسـالم و اوامـر خداونـد    یه قـوان یبرپا یجاد نگردد. از آنجا که حکومت اسالمیمرج ا
ن اطاعـت از رهبـر   ینـابرا شده است و حفظ نظام از اوجب واجبات است بي گذارهیپا

  )59، نساء( اطاعت خداوند است.، جامعه

  جهینت

شـناخت   يمنابع بـرا  نیترمهماز  یکیهمواره به عنوان  ینیامام خم یاسیشه سیاند
ـ یبوده اسـت؛ امـام خم   یو خارج یمورد توجه محققان داخلی، تفکر انقالب اسالم  ین

ام و یـ ن مهـم را بـا ق  یـ ظر اسالم امطلوب و مورد ن یاسیزه کردن نظام سیعالوه بر تئور
هان و یر فقیشان با سایا ین تفاوت اساسیساخته است و ا یش عملیخو ینهضت اسالم

نظـام   يهاشاخصهن ییر بوده است. هدف از پژوهش حاضر تبیاخ يهاسده يهانهضت
 است.  ینیدگاه امام خمیمطلوب از د یاسیس

و  یالهـ  ياست که مبنـا  ینظام، ینیامام خم یاسیشه سیمطلوب در اند یاسینظام س
شده باشد. از نظـر   يگذارهیپا یعیـ ش ین اسالمیداشته باشد و با توجه به قوان یاسالم
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مسئوالن و مـردم اسـت   ، مطلوب مشتمل بر سه رکن رهبر جامعه یاسیک نظام سیامام 
ه ن سه رکن جامعـ ین رو ای؛ از اکندیمآنها جامعه رو به جلو حرکت  ینیآفرنقشکه با 

 يسـعادت و رسـتگار   يرا بـه سـو   یجامعه اسالم هاشاخصهارها و یت معید با رعایبا
 رهنمون سازند.

، فقاهت، مطلوب یاسیحاکم در نظام س يهایژگیو نیترمهم ینیده امام خمیبه عق 
، اعتمـاد بـه نفـس   ي، قانون مـدار ی، مصلحت سنج، ریتدب، تیت و صالحیکفا، عدالت
و تواضـع.   يگزارخدمت، شتر به مستضعفانیتوجه ب ه مردمب ییگوو پاسخ يریانتقادپذ
مطلـوب را بـه دو    یاسـ یران نظام سیمسئوالن و مد يالزم برا يهاشاخص ینیامام خم

، عبارتنـد از: تقـوا   يفـرد  يهـا شاخصه نیترمهمم کردند. یتقس یو اجتماع يدسته فرد
شـامل:   یاجتمـاع  يهـا شاخصـه و ی، ستیساده ز، تواضع، و اعتماد به نفس يخودباور
 اصل به يوفادار و اعتقاد، حسن سابقه يتخصص و توانمند يو امانتدار يگزارخدمت

ـ فق مطلقه تیوال  و محرومـان  یحـام ی، اجتمـاع  عـدالت  تیـ رعاي، ریپـذ اطاعـت  و هی
مطلـوب   یاسیمردم در نظام س يهاشاخصهظلم است.  با مبارزه، مستضعفان خدمتگزار

   .يریاطاعت پذ، وحدتی، رت و آگاهیبص، مشارکت، تعبارتند از: نظار ینیامام خم
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  منابع فهرست

 کریم قرآن

  البالغه نهج
  یفارس يهاکتابفهرست 

تهـران: نشـر   ، چـاپ دوم ، یاسـ یس علـوم  فرهنگ، نویم، راد يافشاری، علی، آقابخش .1
  1386، چاپار

  1376، قم: در راه حق، چاپ دوم، کارگزاران اخالق، محمدرضا، ن زادهیام .2
تهران: انتشـارات وزارت امـور   ، چاپ اول، المللنیروابط ب فرهنگ، رضاغالم، ییبابا .3

 1375، خارجه

ـ یامـام خم  یاسـ یس شـه یاند در مجلس، نیمحمدحسی، خوزان يباقر .4 ، چـاپ اول ، ین
 1388ی، تهران: مرکز اسناد انقالب اسالم

ـ یامام خم یاسیه سشیاند، نیمحمدحسي، دیجمش .5 انتشـارات   :تهـران ، چـاپ اول ، ین
 1384ی، نیژوهشکده امام خمپ

  1379، تهران: مطهر، چاپ اول، یعلامام  یاسیس رهیس، احمدی، خالق .6
 1382، قم: بوستان کتاب، چاپ هشتم، اداره در اخالق، محمدجوادی، خالق .7

 1374، ریرکبیتهران: ام، چاپ چهارم، دیعم یفارس فرهنگ، حسن، دیعم .8

، جلد سوم، یفارس نامه فرهنگ، ن و نسترنینسری، حکم، نیحسغالم، افشار يصدر .9
 1393، تهران: انتشارات فرهنگ معاصر، چاپ سوم

  1395، قم: نشر هاجر، چاپ هفدهم، اسالم یاسیس نظام، اصغریعلی، نصرت .10
 1384، تهران: نشر معارف، چاپ دوم، ینیامام خم یاسیس شهیاندیی، حي، یفوز .11

ی، تهـران: خـوارزم  ، 2ج ، )نیقوان( آثار افالطون دوره، افالطون، نیمحمدحسی، لطف .12
1367 



  613 ی(ره)نیخم ماما دگاهید از مطلوب یاسیس نظام يهاشاخصه  

تهـران:  ، چـاپ اول ، جلـد سـوم  ، یمتفکران اسالم یاسیس شهیاند، محسن، ایمهاجرن .13
 1388ی، شه اسالمیپژوهشگاه اند

  1386، نیتهران: انتشارات مع، چاپ اول، نیمع یفارس فرهنگ، محمد، نیمع .14
تهـران:  ، ولچـاپ ا ، امـام  ياندرزها، پندها، قصار کلمات، روح اهللای، نیخم يموسو .15

  1372، م و نشر آثار امامیموسسه تنظ
م و نشـر  یتهران: موسسه تنظ، چاپ شانزدهم، هیفق تیوال، ــــــــــــــــــــــ .16

  1373، هیعل اهللا رحمهینیآثار امام خم
م و نشـر آثـار امـام    یترجمه موسسـه تنظـ  ، لهیرالوسیتحر، ـــــــــــــــــــــــ .17

  1392ی، نیم و نشر آثار امام خمیان: موسسه تنظتهر، چاپ چهارم، ج اولی، نیخم
، صحیفه امـام، تهـران: موسسـه تنظـیم و نشـر آثـار امـام        ـــــــــــــــــــــــ .18

  1378خمینی، 
، صحیفه نـور، چـاپ اول، قـم: سـازمان مـدارك فرهنگـی       ــــــــــــــــــــــ .19

 1361، وزارت ارشادانقالب اسالمی با همکاري انتشارات 

، ست و نهمیچاپ ب، ینیخمامام یاله ـ  یاسیس نامهتیوص، ـــــــــــــــــــــــ .20
 1388، ینیم و نشر آثار امام خمیتهران: موسسه تنظ

ـ پد لیتحل روش، رضاغالمي، مهدو .21 تهـران: سـازمان   ، چـاپ اول ، یاسـ یس يهـا دهی
  1380ی، انتظام يروین یاسیس یدتیعق

 1386، قم: بوستان کتاب، چاپ دوازدهم، یاسالم تیریمد، محمدحسني، نبو .22

  یعرب يهاکتابفهرست 
تهـران:  ، چـاپ دوم ، 2جلـد ، النعمـۀ  تمـام  و نیکمال الد، یعل بن محمد، هیابن بابو .23

 1353، هیانتشارات اسالم

، هیتهران: دارالکتب االسالم، چاپ سوم، 2ج ، یکاف اصول، عقوبیمحمد بن ی، نیکل .24
  ق 1407
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م و نشر یتهران: موسسه تنظ، چاپ سوم، 2ج ، عیکتاب الب، روح اهللای، نیخم يموسو .25
 1388ی، نیآثار امام خم

ـ ب، چـاپ سـوم  ، 3ج ، يالمغـاز ، محمد بن عمـر ي، واقد .26  یروت: موسسـه االعلمـ  ی
  م 1989، للمطبوعات

  هانامهان یفهرست مقاالت و پا
شـماره  ، رتیمجله بص، ینیامام خم يرهبر يهایژگیو، محمدی، جوشقان یلیاسماع .27

  1378سال ، 19
، البالغـه کارگزاران در نهـج   فیو وظا هایژگیو، آذر، تاجور، اوشیسی، ور طهماسبپ .28

 1389، شماره دومي، پژوهش نامه علو

ـ ؛ مطلـوب  یاسیس نظام يریگو شکل استیو س اخالق نامهانیپا، دیامی، توکل .29  یبررس
ـ یپژوهشکده امام خم، ارسطو و هیعل ینیخم امام يهادگاهید یقیتطب و انقـالب   ین

  1390، جایبی، ماسال
ـ ینظـام س  يهاشاخص مقاله، غالمرضا، لک يبهروز، هیرقي، دیجاو .30 مطلـوب از   یاس

، هیـ است متعالیس یـ پژوهش  یفصلنامه علم، يااهللا خامنه تیو آ ینیامام خم دگاهید
  1395، 13شماره 

ـ    يو الزامـات راهبـرد   نیادیاصول بن مقاله، اصغري، جعفر .31  یاسـتحکام سـاخت درون
ـ ز دقدرت نظام ا  یپژوهشـ  ــ    یفصـلنامه علمـ  ، 21شـماره  ، ياامـام خامنـه   دگاهی

  1396ی، انقالب اسالم يهاپژوهش
شـماره  ، وطـن  يایـ میروزنامـه ک ، نفس به اعتماد و يخودباور مقاله، مظفر، انیحاج .32

 1397آذر ، 878

  
  


