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چکیده

تأثیر فراوانی در رشد  اسالمی ایران جمهوریگذار  بنیان ،«)ره( امام خمینی»های آرا و اندیشه

مطالب و مباحث فراوانی ایشان که  وجود اینکنونی ایران داشته است. با ی و شکوفایی جامعه

سیاسی  ی ازجمله فقه، عرفان، فلسفه و کالم دارند، اما اندیشه فکری های گوناگوندر حوزه

ترین منابع یا شاخص شناخت تفکر انقالب اسالمی، مورد  مثابه یکی از مهم همواره بهایشان 

سیاسی ایشان  ی رو بررسی و تحلیل اندیشه ازاین .توجه محققان داخلی و خارجی بوده است

ویژه باعنایت به  بهدر عصر غیبت،  تشیّععنوان نخستین ولی فقیه و رهبر سیاسی در جهان  به

در این اثنا،  حائز اهمیت و اولویت است.تحوالت سیاسی اخیر در کشورهای اسالمی منطقه 

هان های فکری معاصر ججریانتوجه به ی سیاسی امام را با ایم اندیشههدر این نوشتار کوشید

، دو اثر ای و کتابخانه روش اسنادیمورد بازبینی قرار دهیم. در این پژوهش با تکیه بر  اسالم

سیاسی  ی اندیشهعنوان منابع اصلی  به( والیت فقیهامام و  ی صحیفهامام )بهای  گراناز آثار 

 «ردویلیام شپ» شناسی درقالب سنخسیاسی ایشان  ی اندیشه انتخاب گردیده و براساس آن امام

گر این امر است که  گرفته بیان گرفته است. نتایج بررسی صورتمورد تحلیل و بررسی قرار 

شناسی شپرد،  شده در سنخ های فکری تشریحی سیاسی امام خمینی با توجه به جریان اندیشه

هاست.تر از سایر جریان تر و شبیهنزدیک« گرایی اسالمیشریعت»به جریان 
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وبیانمسئلهمقدمه
معنای فکر، تفکر و تأمل است، و نوعی فعالیت ذهنی انسان عاقل محسوب  اندیشه در لغت به

شه تفکری اندی ،گیرد. درمعنای خاص کلمهها صورت میشود که درجهت کشف نادانستهمی

مرزهای منطقی، قابلیت استدالل، مبنا  ،حد و حدود ،چون انسجام هایی هم است که دارای ویژگی

دارای مبنا و  لحاظ منطقی منسجم و اهمیت باشد و درواقع هرگونه تفکر یا تالش ذهنی را که به

آرا و  ی سیاسی مجموعه ی اندیشهدر این چهارچوب، نامیم. و چارچوب موجه باشد، اندیشه می

و فراتر از آرا و ترجیحات شخصی،  مستدل ،منطقی ،ای عقالنیشیوه عقایدی است که به

تواند توصیفی یا تبیینی گردد که میچگونگی سازمان دادن به زندگی سیاسی مطرح می ی درباره

آرا و عقاید خود،  ی است که بتواند درباره شخصیاندیشمند سیاسی . از سوی دیگر باشد

عنوان آرا و  های او دیگر صرفاً بهای عقالنی و منطقی استدالل کند، تا حدی که اندیشهشیوه به

سیاسی نه صرفاً توضیح علمی، بلکه تغییر  ی هدف اندیشه .کار نرود ترجیحات شخصی به

 ی درواقع هدف اندیشه .(17:1376)بشریه  ید اخالقی استیواقعیت همراه با سرزنش یا تأ

)رجایی،  باشدبهتر جامعه می ی سیاسی و اداره ی های باال بردن حوزههسیاسی پیدا نمودن را

14:1372). 

ی اسالمی،  های فکری موجود در جامعهی سیاسی در جهان اسالم در قالب جریان اندیشه

-اشکال متنوعی پیدا نموده است. از سوی دیگر در تاریخ اسالم نقاط عطف زیادی به چشم می

ی اسالمی با تجدد، شکل اندیشه به خود گرفته  جدید، رویارویی جامعه ویژه در دوران خورد. به

ها و نهادهای مدرن راهی برای توجیه پدیده« علّامه نائینی»چون  است. در این دوران افرادی هم

ی عطف دیگر، فروپاشی خالفت  ابداع کردند؛ و برخی دیگر درصدد طرد تجدّد برآمدند. نقطه

ی کشورهای  شکل عملی باعث تجزیه اول بود، که از یک طرف بهعثمانی پس از جنگ جهانی 

های فکری و سیاسی در جهان اسالم را به اسالمی شد و از طرف دیگر موجی جدید از جریان

به توجیه تجدد « علی عبدالرّزاق»داری  ارمغان آورد. در این دوران، سکوالریسم عربی با پرچم

(. 250: 1389المسلمین قرار گرفت )حقیقت  خوانگرایی چون ا پرداخت؛ و در مقابلِ سنت

ی عطف دیگر پیروزی انقالب اسالمی ایران و نقش و جایگاه محوری آن در جهان اسالم  نقطه

ویژه با توجه به تحوالت اخیر صورت گرفته در کشورهای اسالمی منطقه است )بنگرید به  به

 (. 1391کچویان 
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گرفته از آیین اسالم، حکمت سیاسی  شک الهام )ره( که بیی سیاسی امام خمینی اندیشه

طور تحت تأثیر عرفان اسالمی، عرفای  اندیشمندان و حکیمان مسلمان، کالم اسالمی و همین

بانی آن نقش اساسی ایفا مسلمان و فقه اسالمی است، در تشکیل نظام جمهوری اسالمی و م

شود که خود عمالً  شخصیتی توجه میی سیاسی رو در این نوشتار به آرا و اندیشه نمود. ازاین

ی محصول انقالب را تجربه کرده و این تجربه بدون شک بر آرای او و در  ی یک جامعه اداره

ترین  سیاسی امام از مهم ی اندیشه (.5: 1384ها تأثیر گذاشته است )جمشیدی  تعمیق آن

 ی . اندیشهردیده استگمعاصر ارائه و عملی  ی اسالمی است که در دوره-های انقالبی اندیشه

های انقالبی دچار تحولی تدریجی  اندیشه  های اصالحی به ر از اندیشهاسیاسی ایشان در راه گذ

کمک شناخت دقیق اوضاع، شرایط و  سیاسی امام است که به ی شد. این همان نقطه قوت اندیشه

که  است. امام با آنشکل گرفته  «اجتهاد»امکانات و با استعانت از اصل پویای تفکر شیعی یعنی 

ها را برای وضعیت معاصر مناسب ندید. این  های اصالحی داشت، اما آن درک عمیقی از اندیشه

های موجود در جامعه، سیاست ایران، جهان اسالم  ها و بیماری ها، آفتبود که با شناخت آسیب

پرداخت و موفق شد با  زدایی این مجموعه ، درمان و آفتحلراه ی الملل به ارائه و حتی نظام بین

کشورهای اسالمی و نظام  ی زدایی از مجموعه تشکیل جمهوری اسالمی، راه را برای آفت

ی فهم عمیق از  ی اصلی این نوشتار شناخت و ارائه باوجوداین دغدغه الملل باز کند. بین

های نی سیاسی امام در میان جریا شناسی اندیشه ی سیاسی امام نیست، بلکه هدف سنخ اندیشه

عنوان  به« شپرد»فکری معاصر در جهان اسالم است. در این راستا از چارچوب مفهومی 

های فکری جهان اسالم است استفاده گردیده است. ی تنوع جریان چهارچوبی که دربردارنده

ی سیاسی امام به سطح  معنای فروکاستن اندیشه الزم به ذکر است که انتخاب چهارچوب فوق به

مثابه یک نوع  عبارت دیگر چهارچوب مفهومی مورد نظر به های آن نیست. بهرفمفاهیم و مع

ی سیاسی امام خمینی )ره( را  ی اندیشه آل تایپ(، تنها ابزاری است که امکان مقایسه مثالی )ایده

 های فکری معاصر در جهان اسالم فراهم نموده است.با جریان

دیشمندانمسلمانهایفکریانازنحلهویلیامشپردشناسیسنخ
های فکری اندیشمندان مسلمان را باید از مطالعه و شناسی ویلیام شپرد در رابطه با نحله سنخ

دست آورد. وی در این تحقیق که حاصل  به 1«اسالم و ایدئولوژی»تحقیق تجربی او تحت عنوان 
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مال کند که استعاستدالل میی او در هفت کشور مسلمان است،  ی چندین ساله مطالعه

های مربوط به اسالم در نوشته 3«سکوالریسم»و  2«مدرنیسم»، 1«بنیادگرایی»هایی نظیر  برچسب

ها را کنار گذاشت. شپرد با  کار برد یا آن آسانی به ها را به توان آنه نمیمعاصر بسیار رایج است ک

ود که مانع اصلی ی خاورمیانه به این نتیجه رسیده ب ویژه در منطقه ی کشورهای مسلمان به مطالعه

ها همین عناوین است که بعضاً بدون تعریف  بر سر راه شناخت مردم این منطقه و تمایالت آن

باشند؛ که این داوری و قضاوت ارزشی همراه می روند و غالباً نیز با نوعی پیشکار می روشن به

را چندبعدی حل رفع این مشکل تر صادق است. وی راه امر در مورد برچسب بنیادگرایی بیش

های مناسب با توجه به ها و دستههای فکری در بخشبندی انواع نحلهدیدن مسئله و تقسیم

(. شپرد یکی از اهداف این کار را کمک به فهم 308: 1987داند )شپرد ها می معانی خاص آن

 ی یک خواهد با معرفی و ارائهشوند. وی میداند که با این عناوین مطرح میواقعیاتی می

های فکری بپردازد. به شناسایی انواع نحله 4های ایدئولوژیکی گیریشناسی در مورد جهت سنخ

، «سکوالریسم»داند از های فکری در بین مسلمانان را عبارت میشپرد اقسام اصلی نحله

که هر کدام خود به « گرایی جدیدسنت»و « گراییسنت»، «گراییشریعت»، «تجددگرایی اسالمی»

 (.310: 1987شوند )شپرد متنوعی تقسیم می های شاخه

بندی تا حدودی با  گرایی، این طبقهشپرد معتقد است که برای پرهیز از خطر برچسب    

خوانی دارد و حالت ساختارهای تحلیلی دارد که ممکن  هم« وبری»از نوع  5«ی آرمانی نمونه»

وان مقایسه و تجزیه و تحلیل را تواند تاست همیشه با واقعیت انطباق نداشته باشد، ولی می

ها  گیرد بلکه آنهایی کامالً جدا در نظر نمیعنوان مقوله ها را بهبندی افزایش دهد. شپرد این طبقه

خواهی تمامیت»دهد که یک بعد آن هایی بر روی یک طیف دوبعدی قرار میعنوان نقطه را به

 (.310: 1987است )شپرد  7«تجدّد»و بعد دیگر آن  6«اسالمی
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4- ideological orientation 
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عنوان یک  که اسالم را نه صرفاً به یعبارت است از تمایل و گرایش «اسالمی خواهیتمامیت» 

ها،  مذهب درمعنای محدود عقاید دینی، فرایض مخصوص و عبادات رسمی، بلکه عالوه بر این

های سیاسی، اقتصادی و رفتار عنوان یک روش کامل زندگی که متضمن رهنمون اسالم را به

مسلمانان به داشتن  ی گیرد. این تلقی از اسالم عموماً در شکل داعیه ی است در نظر میاجتماع

)شپرد  شوند قوانین براساس شریعت وضع می ی کند که طی آن همهیک دولت اسالمی تجلی می

1987 :308) . 

در نظر اول تمایلی است که طی آن، اعتبار اصلی را به تکنولوژی مادی جدید  «تجدد»

کند و در عین حال تمایل های جدید سازمان و تحول اجتماعی استفاده میو از تکنیک بخشد می

پذیرد و وجه نظرهای معینی چون نهادهای معاصر معینی نظیر پارلمان و احزاب سیاسی را می

را  «پیشرفت و ترقی»های خاص مانند اعتقاد به  های مثبت نسبت به تحول و آرمانگیریجهت

  (.308: 1987)شپرد  نگردمیقبول  ی دیده به

برگرفتن از مراتب دیگر  عبارت است از توجه کردن به این عالم ماده و چشم« سکوالریسم»

برگرفتن در دو جا تحقق  وجود؛ مراتبی که ورای این حیات تنگ مادی ما قرار دارد. این چشم

های خود را انسان دانستنیهای ما. یعنی ما و دیگری در انگیزههای کند: یکی در اندیشهپیدا می

شود دید و خواند؛ این سکوالریسم در اندیشه چه در این عالم ماده می کند به آنمنحصر می

های ما هم اگر سکوالر بشود به این معنا است که انسان فقط برای شود. از طرف دیگر انگیزه می

تالش خود را  همین حیات و برای همین معیشت دنیوی و همین دنیا جوش بزند و تمام

معطوف به این امر کند و به چیز دیگری نیندیشد و برای جای دیگر کار نکند و حساب دیگری 

در (. 79: 1382چیز دیگری باز نکند )سروش  در زندگی و در عمل و ذهن خودش برای هیچ
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صورت  سکوالریسم عبارت است از هر بینشی که بههای ایدئولوژیکی نیز  گیریاز جهت بحث

 درکند. های حیات عمومی استفاده مینوع ایدئولوژی سوای از اسالم در اکثر عرصه ز هرباز ا

عبارت است از آن دسته های اسالمی  گرایی در سرزمینیا عرفیترین شکل سکوالریسم افراطی

های عمومی و خصوصی جایگزین ها که درصدد آن است تا در سراسر عرصهاز اندیشه

اما چنین سکوالریسمی در کشورهای مسلمان غیرمتعارف است. شکل  شود. یاسالمهای  اندیشه

 رایج آن سکوالریسم معتدلی است که در پی تفکیک مذهب از سایر شئون زندگی عمومی است

 (. 309: 1987)شپرد 

طور کلی در مباحث توصیفی این بخش یادآوری این نکته ضروری است که تفکیک  به

ها نادیده گرفته نشود. مثالً در ها و حساسیتود تا تفاوتدرستی انجام ش مفاهیم بایستی به

 تفاوت وجود دارد.  « سکوالریزاسیون»و « سکوالریسم»، «سکوالریته»ی فوق، بین مفاهیم  مقوله

آید و در واقع بیان آن گرایش و تمایلی است که در ملل غیرغربی پدید می 1«تجددگرایی»

خاطر از مدرنیسم یا تجددطلبی  این کند. بهرا ایجاد می ایجانبه های همهدنبال خود سیاست به

مثابه ایدئولوژی خاصی یاد کرد که تحقق تجدد غربی در سراسر جهان را ممکن یا  توان بهمی

گیری اسالمی، ی جهت (. در زمینه4: 1378داند )بشیریه هرحال مطلوب می ضروری و به

سالم مبنای ایدئولوژیکی کارآمدی برای زندگی این نظر تأکید دارد که ا بر تجددگرایی اسالمی

پذیری اسالم تمایل بسیار نیرومند به انعطافبا گرایانه، بیند. این موضع اسالمعمومی تدارک می

گرایی در تعبیر اسالم و بر وفق یا حداقل در در میدان زندگی عمومی و استفاده از این انعطاف

: 1987)شپرد  شودوژی غربی، تقویت و مشخص میارتباط بسیار مثبت با یک یا چند ایدئول

311.) 

 2«گرا اصول»گیری فکری بسیاری از کسانی است که غالباً جهت «اسالمی گراییشریعت»

تری معتقدند که اسالم  گرایان حتی با اصرار بیشچون تجدد هم گرایانشریعتشوند.  خوانده می

ابعاد زندگی اجتماعی او نیز  ی پردازد، به همههمان اندازه که به شئون شغلی زندگی انسان می به

پذیر است و نیز خرافات اند که اسالم انعطافعقیده ها با تجددگراها هم نماید. آنتوجه می

اما  ،پذیرندچنین ضرورت پرداختن به اجتهاد مطلق را می ها هم غیراسالمی باید مردود شود. آن

خالص و اصیل اسالمی  ی د که اجتهاد باید در شیوهکنندهند و تأکید میبه آن مجال کمتری می

                                                           
1- Modernism 
2- fundamentalism 
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 .ساخت بشری را جایگزین قانون الهی سازد کار رود و عنصر اجتهاد نباید قانون دست هآن ب

  (.311: 1987)شپرد  است «الهی ی قانون عدلیه» هدف اصیل و واقعی این نحله فهم

گذاریم و با رویکردی آگاهانه ی آگاهی قدم می باوری، ما به عرصه و سنت 1«گراییسنت»در 

نوعی واکنش در برابر تهدیدی است که سنت و  گراییسنتشویم.  با مقوالت سنتی مواجهه می

زیست سنتی را هدف قرار داده است و البته مستلزم نگاه بیرونی به سنت و درنظرگرفتن آن 

و البته واکنش در برابر  «تزلزل هویت سنتی»ی  تواند نشانهعنوان یک موضوع است. این امر می به

گرایی درصدد درگیر شدن عمیق با مسائل زمانی که سنت (. 45: 1383آن تلقی شود )افشارکهن 

عنوان  تواند بهگرایی جدید می. سنتگرددیم 2«گرایی جدید سنت»شود تبدیل به غربی می

چنین  قی شود و همتل گراییشریعتانتقالی به سکوالریسم یا تجددگرایی اسالمی و یا  ی هرحلم

 (.320: 1987)شپرد  دست آورده عنوان نوع مشخص و بادوامی موجودیت ب به

  .ارائه گردیده است زیرهای فکری در جدول های هر یک از این گرایشمعرف

 هایطیفویلیامشپردهایفکریومعرفنحله-1 یجدولشماره

 
 

                                                           
1- traditionalism 
2- new traditionalism 
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روشتحقیق
 های غیرمزاحم است روش ی که از زمره «ایو کتابخانه دیاسنا»از روش  نگارش این مقالهبرای 

دو  مناسب و مقتضیآوری اطالعات  جمع استفاده گردیده است. جهت (254: 1385 )ساروخانی

که  والیت فقیه کتاب و در چند جلد امام ی صحیفههای نام خمینی به بهای امامگران از آثار اثر

یک  امام ی صحیفهگردیده است.  انتخاب باشندمیهای سیاسی ایشان اندیشه ی دربردارنده

-های سیاسیها و سخنرانیها، مصاحبهها، فرمانها، پیامجلدی است که بیانیه 22 ی مجموعه

گر افکار، اندیشه، راهبرد،  را دربردارد. این اثر بیان 1368تا سال  1341اجتماعی امام از سال 

نهضت و نظام اسالمی ایران است. کتاب  ی مدیریت و سازوکارهای سیاسی ایشان در دوره

 1348اول بهمن  ی سیزده سخنرانی است که حضرت امام در فاصله ی هنیز مجموع والیت فقیه

ایراد فرموده و در آن مبانی فقهی و علمی  «نجف اشرف»در ایام اقامت در  1348تا بیستم بهمن 

 .اندنموده می تشریح و تبیینوالیت فقیه را همراه با ضرورت تشکیل حکومت اسال ی نظریه

 خمینی)ره(سیاسیامامی اندیشهتحلیل

ی سیاسی امام خمینی، بااستفاده از یک رویکرد  ی جایگاه اندیشه منظور تحلیل و مطالعه به

شده در طیف شپرد مورد  های تبیینی سیاسی ایشان را برمبنای معرف ای، اندیشهمقایسه  ـ تطبیقی

گردیده است. ایم و نتایج آن در ذیل ارائه ر دادهمطالعه و بررسی قرا

اجتهاد(1
ها در پی آن هستند تا بازسازی اسالم در عصر حاضر سکوالریست ی در بحث از اجتهاد و نحوه

نقش مذهب را در شئون و امور عمومی زندگی مسلمانان به حداقل ممکن کاهش داده و محدود 

ند. در میان تجددگرایان اسالمی تمایل بسیار نیرومندی خصوصی زندگی مسلمانان کن ی به حوزه

گرایی در تفسیر اسالم ها از این انعطاف پذیری اسالم در میدان زندگی وجود دارد و آنبه انعطاف

ها  آن .کنندبر وفق یا حداقل در ارتباط بسیار مثبت با یک یا چند ایدئولوژی غربی استفاده می

وسیله اسالم را مدرن ه این شوند تا بتوانند بو اجتهاد قائل میچنین نقش زیادی برای عقل  هم

ها  آن .اندعقیده هم ،پذیر استبا تجددگراها در این موضوع که اسالم انعطاف گرایانشریعتکنند. 

کید أدهند و تپذیرند اما به آن مجال کمتری می چنین ضرورت پرداختن به اجتهاد مطلق را می هم

کار رود و عنصر اجتهاد نباید  هخالص و اصیل اسالمی آن ب ی باید در شیوهکنند که اجتهاد می
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پذیر است ساخت بشری را جایگزین قانون الهی سازد. از دیدگاه آنان اسالم انعطاف قانون دست

اگر متن معتبر )نص( در موردی موجود باشد در آن صورت حکم ناشی از متن  .اما سیال نیست

جا که نص وجود ندارد زمان  و جایی برای اجتهاد وجود ندارد. آن کننده است قطعی و تعیین

رسد؛ منتهی برحسب اصول مدونی که از سوی خداوند راهنمایی شده است. اجتهاد فرامی

های خاص خود را دنبال گراها در پرداختن به تغییرات اجتماعی همواره راهدرمقابل سنت

گرایان مقبول گذشته برای تغییر کافی است. سنت هایکنند که راهها احساس می آن ؛اند کرده

پذیر است، اجتهاد را در چارچوب  ارچوب سنت امکانهکه اجتهاد در چ باتوجه به ایننیز جدید 

 پذیرند. سنت می

معضالت کشور معتقد حل همواره با تأکید بر ضرورت احیای اجتهاد برای  )ره( امام خمینی

ناکافی است و باید به نقش زمان و مکان در اجتهاد توجه ها بود که اجتهاد مصطلح در حوزه

ها، اما در مورد روش تحصیل و تحقیق حوزه»فرمایند: باره می امام در اینتری گردد.  بیش

دانم، اجتهاد به جانب معتقد به فقه سنتی و اجتهاد جوهری هستم و تخلف از آن را جایز نمی این

معنی نیست که فقه اسالم پویا نیست، زمان و مکان دو  همان سبک صحیح است؛ ولی این به این

ظاهر همان  است، به ای که در قدیم دارای حکمی بودهکننده در اجتهادند. مسئله عنصر تعیین

مسئله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد در یک نظام ممکن است حکمی جدید 

اقتصادی و اجتماعی و سیاسی همان موضوع اول  پیدا کند. به این معنا که با شناخت دقیق روابط

است که اجباراً حکم است، واقعاً موضوع جدیدی شده که از نظر ظاهر با قدیم تفاوتی نکرده 

، ی امام صحیفه)بنگرید به « طلبد. مجتهد باید به مسائل زمان خود احاطه داشته باشدجدیدی می

حل  راه ی هئمندی ایشان در ارا سی امام و توانسیا ی این نگرش نقش مهمی در اندیشه( 98: 21ج

 داشت. اسالمی برای مشکالت بعد از انقالب 

. این اصل بنابراین تأکید امام بر اصل زمان و مکان از ابتکارات فقهی ایشان است

های اساسی به فقهای شیعی برای رویارویی با مسائل مهم و جدید جهان معاصر اعطا  مندی توان

نیز مبتنی بر نگرش فقهی و اصولی )ره( سیاسی امام خمینی ی هسیاسی و اندیش کرده است. فقه

برخی از  .(84:1384 )فوزی است «اصولیان» ی گرایانهباشد که متأثر از دیدگاه عقلایشان می

توان در این را می )ره(های فکری فقهای اصولی شیعه از جمله امام خمینیترین ویژگی مهم

( اعتقاد به اجتهاد و نقش زمان و مکان در آن، 2اعتقاد به حجیت عقل،  (1 ؛موارد خالصه کرد
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پذیری احکام بر ( پذیرش قابلیت انعطاف4( پذیرش اصل تبعیت احکام از مصلحت و مفسده، 3

( اعتقاد به حجیت علم احتمالی )ظن( در مواردی که رسیدن به حکم شرعی 5اساس شرایط، 

( استفاده از 7قال و عرف در تعیین مصادیق حکم شرعی، ( پذیرش بنای ع6قطعی ممکن نیست، 

باتوجه که  نتیجه اینفراغ و اباحه.  ی ( حوزه8 و اصول عملیه در مواردی که نصی وجود ندارد

ترین  نزدیک ،سیاسی امام ی های فکری موجود و جایگاه اجتهاد در اندیشهگیری نحلهبه جهت

سیاسی امام مبتنی  ی است؛ زیرا اندیشه« گراییریعتش»ایشان  سیاسی ی فکری به اندیشه ی نحله

گرایان با های فقهی و اصولی عقلخصیصه و گرایان اصولی استبر نگرش فقهی و اصولی عقل

پذیری احکام برحسب شرایط زمان و گرایان در اعتقاد به حجیت عقل، انعطافشریعتدیدگاه 

ه از اصول عملیه در مواردی که نصی وجود )ظن( و استفادی مکان، اعتقاد به حجیت علم احتمال

 دارد. زیادیندارد، قرابت و نزدیکی بسیار 

گیریفکریجهت(2

گیری فکری، سکوالریسم یک گرایش فکری کامالً مدرن و غیر مذهبی دارد و جهت ی در زمینه

نقش ها جایگزین مذهب شود، درمقابل تجددگرایان اسالمی دنبال آن است که در اکثر عرصه هب

عمومی زندگی  ی ها خواستار جدایی مذهب از صحنه ای برای اسالم قائل هستند. آنویژه

های کهنه و سنتی خارج کنند تا مسلمانان نیستند بلکه در پی آنند که اسالم را از درون قالب

و  گرایانشریعت ،د. برخالف این دو نحلهند به اجرای بهتر احکام در شرایط جدید بپردازنبتوان

 «کتاب و سنت»ها نقش اصلی را به  گرایانه دارند. آن اصولگیری کامالً گراها یک جهتنتس

دیگر اختالف نظر  شان با یک در بنیادهای فکری هاگراو سنت گرایانشریعتدهند؛ هرچند که می

 ی پیامبر)ص( و ائمه ی گراها، سنت اصیل و اولیهبرخالف سنت گرایانزیرا شریعتدارند. 

 ،گراهاسنتفکری نای بکه م درحالی ؛دهند( را مبنای فکر و عمل خودشان قرار میاطهار)ع

 در جامعه است.  حاکمهای موجود و  سنت

حکومت »فرمایند: در بیان و معرفی حکومت اسالمی می )ره(امام خمینیدر این راستا 

که رئیس مثالً استبدادی نیست،  ؛های موجود نیستاسالمی هیچ یک از انواع طرز حکومت

دولت، مستبد و خودرأی باشد... حکومت اسالمی نه استبدادی است، و نه مطلقه، بلکه 

معنای متعارف فعلی آن که تصویب قوانین تابع آرای  است. البته نه مشروطه به «مشروطه»

 اداره مقید به یک در اجرا و حاکماناشخاص و اکثریت باشد. مشروطه از این جهت که 
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 ی )ص( معین گردیده است، مجموعه آن و سنت رسول اکرمرکه در ق تندهس «طومجموعه شر»

 (.43: 8ج امام ی صحیفه) «ط همان احکام و قوانین اسالم است که باید اجرا و رعایت شودوشر

دانند. مبنای حکومت را مبتنی بر قوانین و موازین الهی و دینی می )ره(امام خمینیبنابراین 

ایشان حکومتی است که هدف آن تحقق اسالم است، قوانین آن  ی اندیشهحکومت اسالمی در 

دهد. تشکیل می یاسالمـ  مذهبی بینیجهانیک آن را نیز  ی شالودهو  اساسقوانین اسالم است و 

ی  و در دسته« گرا اصول»گیری فکری از لحاظ جهتسیاسی امام  ی اندیشهبر همین اساس 

گرایی سنت گرایان، در اعتقاد  گرایی امام با اصول اصول گیرد. وجه تمایزقرار می« گرایان شریعت»

ی سیاسی امام  امام به احکام مبنایی اسالم و مرجعیت سنت نبوی و معصومین )ع( در اندیشه

 سازد. گرایی جدا می ی سنت است، که ایشان را از نحله

 پیشرفتی ایده(3

ها در پی  حوری دارد. آنها نقش مفکری سکوالریست ی پیشرفت و ترقی در نحله ی ایده

که راه وصول به این اهداف مستلزم تبعیت  بر این باورندپیشرفت و قدرت ملی کشور هستند و 

 ی هها در پذیرش ایداست. تجددگرایان اسالمی هم با سکوالریست از یک مدل اصالتاً غربی

ت اسالمی با دنبال پیوند زدن مظاهر سن هپیشرفت و ترقی جامعه موافق هستند ولی دراصل ب

رشد و پیشرفت جامعه را فراهم سازند.  ی ها و اعمال غربی هستند تا از این راه زمینهایده

پیشرفت را قبول دارند اما راه وصول به  ی هرچند که ایده گرایانشریعت ،برعکس این دو نحله

شرفت و ترقی پی ی گراها ایدهدانند. درمقابل، در میان سنتآن را تبعیت از یک مدل اسالمی می

مانده از  جای هبو فرهنگ داری میراث یها خواستار حفظ و پا جایگاهی ندارد؛ چراکه آن

این میراث باشد مخالفت  ی ها با هرگونه تغییر و نوآوری که تهدیدکننده گذشتگان هستند. آن

گراهای جدید در مواجهه با غرب و مدرنیته تمایلی هرچند محدود ورزند؛ هرچند که سنتمی

 .اندبه پیشرفت و ترقی پیدا کرده

اسالمی  ی سیاسی خویش خواهان پیشرفت و ترقی جامعه ی یشهددر ان )ره(امام خمینی

. درادامه اسالمی-یک مدل ایرانی هستند اما نه در چهارچوب یک مدل غربی، بلکه براساس

د بدون اتکا به باید ایرانی بسازیم که بتوان» سخنان ایشان پیرامون مطلب فوق آورده می شود:

استقالل سیاسی، نظامی و اقتصادی ( خواران بین المللی این جهان)آمریکا، شوروی و انگلستان 

باید به . »(25: 9ج  امام ی صحیفهبنگرید به )« دست گیرد و روی پای خود بایستده خویش را ب
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ک جایی است، بدخواهان ثابت کنیم که ما هم آدمیم، که ما هم هستیم در این دنیا، شرق هم ی

طب از شرق  ؛جا بود تر از همه اش غربی نیست، شرق هم یک جایی هست که خزائنش بیشهمه

 ب رفته، لکن تبلیغات چه بوده است که ما را به عقب زدندربه غرب رفته، تمدن از شرق به غ

ترین فرهنگ  شرق یک فرهنگ اسالمی دارد که مترقی. »(193 :11ج امام ی صحیفهبنگرید به )

ست، این فرهنگ اسالمی باید تمام احتیاجاتش را اصالح کند و دستش را پیش غرب دراز ا

ای یک مملکت اگر بخواهد مستقل بشود چاره» .(17: 10ج امام ی صحیفهبنگرید به )« نکند

« بیرون کند سرشکه این تفکر را که ما باید از خارج چیزی وارد بکنیم را از  ندارد جز این

زدگی مبارزه غرب وغرب اب ،بر فرهنگ اسالم تکیه زنید. »(76 :14ج امام ی هفیصحبنگرید به )

زده بتازید و هویت خویش  زده و شرق ید و روی پای خودتان بایستید و بر روشنفکران غربینما

اگر ما بیدار بشویم که ما هم انسانی هستیم . »( 83: 13ج امام ی صحیفهبنگرید به )« را دریابید

ها... بیداری اراده پیش آید که ما بخواهیم خودمان وسایل زندگی اجتماعی  نمثل سایر انسا

گذرد و مدتی می ،خودمان را فراهم کنیم و با کوشش خودمان کارهای خودمان را انجام بدهیم

گر خواهیم شد. اول باید باورتان بیاید که ما هم انسان هستیم، ما هم قدرت  خودمان صنعت

اقشار بشر بالقوه وجود دارد، اگر  ی صنعت داریم و این قدرت در همه تفکر داریم ما هم قدرت

 امام ی صحیفهبنگرید به )« های بزرگ نخواهید شد این باور برای شما پیدا شد زود تسلیم قدرت

  .(206 :22ج 

در جایگاه رهبر یک جامعه و در نقش یک اندیشمند سیاسی اهمیت )ره(  امام خمینی

که پیشرفت و  در نگرش ایشان با آن. هستندقائل  ی اسالمی و تعالی جامعهای برای پیشرفت  ویژه

ی ابعاد پذیرفته شد، لیکن فرآیند پیشرفت و توسعه باید  ی متوازن و متناسب در همهتوسعه

ایرانی و تربیت و هدایت انسان -های دین، تقویت مبانی اسالمیدرمجموع به استحکام پایه

ی سیاسی و اقتصادی و مام پیشرفت و توسعه چه پیشرفت و توسعهی ا منتهی گردد. در اندیشه

که اصول، مبانی و ملزومات خاص خود را  ی علمی و فرهنگی عالوه بر آنچه پیشرفت و توسعه

شود و ی دینی ناشی می ی اهدافی بلند و متعالی باشد که از بطن اندیشه بایست برآورندهدارد، می

مدل و الگوی یت توحید در جامعه است. بر همین اساس در رأس همه، خداباوری و حاکم

ایرانی است، همین امر -سیاسی امام یک مدل کامالً اسالمی ی پیشرفت جامعه در اندیشه
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-شریعت»فکری  ی در راستای نحله ،مورد بحث ی را در زمینهخمینی سیاسی امام  ی اندیشه

 دهد.قرار می «گرایی

جهانیجهانی/آنگرایشاین(4
 ،دهندنشان میدنیا و آخرت های فکری به قلمرو توجه و عنایتی که این نحله ی در زمینه

سعادت و کمال  .اندتمرکز خود را به امور و مسائل این جهانی قرار داده ی ها عمدهسکوالریست

ها جایگاهی ندارد. تجددگرایان اسالمی در مقایسه با سکوالریستفکری  ی اخروی در این نحله

هرچند که توجه تجددگرایان نیز  .جهانی نیز دارند گرایش آن ،ه بر توجه به قلمرو این جهانعالو

از خصوصیات بارز  زمان به دنیا و آخرت همگرایش و توجه  تر معطوف به این جهان است. بیش

ویژه شیعه سعی در ترکیب قلمرو هر دو جهان  هب گرایانشریعتگرایان رادیکال است. اسالم

گرایان قلمرو این جهان از اعتبار و ارزش کمتری برخوردار است. فکری سنت ی ر نحلهدارند. د

 دارد.  گراخرتتر گرایش آ ها بیشرسد که از دیگر نحلهنظر می این نحله به

 «محور سعادت»تعبیری حکومتی  حکومت مورد نظر بهی سیاسی امام خمینی )ره(  در اندیشه

لذا به تمام ابعاد وجودی انسان اعم از فردی و جمعی و یا  ؛و متولی دنیا و آخرت انسان است

مین رفاه، امنیت، استقالل و أبایست عالوه بر تاین حکومت می .روحی و جسمی آن توجه دارد

سوی کمال و سعادت نیز باشد و  ها به آزادی مردم در پی تعلیم و تربیت آنان و راه بردن آن

)فوزی  ه بردن مردم در مسیر کمال و سعادت چیزی نیستسیاست جز را ،درواقع در نگاه ایشان

این است که یک  ی ها مقدمه این ی همه»فرمایند:  برای نمونه حضرت امام می .(168: 1384

دنبال این آرامش یک سیر روحی پیدا بشود، یک هدایت  آرامش در این بالد پیدا بشود و به

 ی هلل است، توجه به خداست، همهر الیسوی خدا پیدا بشود، آن چیزی که اساس است مسی هب

هلل زحمات انبیا از آدم تا خاتم برای این معنا است که مسیر الی ی عبادات برای اوست. همه

ای قلمرو این جهان مقدمه ،سیاسی امام ی در اندیشه .(51 :19ج امام ی صحیفهبنگرید به )« باشد

 ی کومت که بارزترین وجه اندیشهتشکیل ح ی لذا اندیشه .برای رسیدن به آن جهان است

گیرد. ضرورت تشکیل حکومت در جامعه، تأمین سیاسی ایشان است از همین امر نشأت می

امنیت عمومی و رفاه نسبی اعضای جامعه در تمامی ابعاد حیات اجتماعی و فردی است؛ چراکه 

ازند و در مسیر توانند استعدادهای خویش را شکوفا سبدون امنیت و رفاه، اعضای جامعه نمی
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گیری فکری به ترین جهتکمال و سعادت دنیوی و اخروی قرار گیرند. درنتیجه نزدیک

 است. «گرایی شریعت»سیاسی امام در این زمینه  ی اندیشه

/عملنظرتاکیدبر(5
برانگیز در میان  تشکیل یا عدم تشکیل حکومت اسالمی همواره یکی از موضوعات چالش

دانند و ها اساساً اسالم را دین حکومت نمیانان بوده است. سکوالریستهای فکری مسلم نحله

ها بهترین خدا که مبتنی بر ملت یا مردم است. از نظر سکوالریست ایمعتقدند که حاکمیت نه بر

فرازی از قانون اساسی خود را که  1928است که در سال  «ترکیه»نمونه در این مورد کشور 

 ی حذف کرد. تجددگرایان اسالمی کمتر داعیه ،کردحکومت تلقی میبراساس آن اسالم را دین 

ارچوب همدرن با اسالم در چ ی تر درپی تلفیق تفکر و اندیشه ند و بیشاحکومت اسالمی داشته

 گرایانشریعت ی نحله ،گیریاند. درمقابل این جهتآمیز بودهیک مشی مداراجویانه و مسالمت

یک مشی انقالبی  ی واسطه هحکومت اسالمی و اجرای شریعت ب دنبال تشکیل هقرار دارند که ب

ها  گرایان نیز وجود دارد؛ ولی آن تشکیل و داشتن حکومت اسالمی در بین سنت ی هستند. داعیه

 های انقالبی نیستند. دار شیوه طرف

درضرورت تشکیل حکومت اسالمی بیان خود  والیت فقیهدر کتاب  )ره(امام خمینی

ها به همین صورت  کند که نگذاریم وضع حکومتشرع و عقل حکم می»دارند که:  می

چون برقراری نظام سیاسی  ؛ضداسالمی یا غیراسالمی ادامه پیدا کند. دالیل این کار واضح است

چنین به این دلیل که هر نظام  اجرا ماندن نظام سیاسی اسالم است. هممعنای بی غیراسالمی به

ظفیم آثار شرک مو؛ و ما است میز است، چون حاکمش طاغوتآسیاسی غیراسالمی نظام شرک

ظفیم ومسلمانان و از حیات آنان دور کنیم و از بین ببریم. و باز به این دلیل که م ی را از جامعه

شرایط اجتماعی مساعدی برای تربیت افراد مؤمن و بافضیلت فراهم سازیم. و این شرایط 

ی نارواست. شرایط اجتماعی که ناشی از هاو قدرت طاغوت درست ضد شرایط حاکمیت

بینید. این همان اش همین فسادی است که میالزمه ،آمیز است حاکمیت طاغوت و نظام شرک

آن به سزای عمل خود برسند. در این  عامالناست که باید از بین برود؛ و  «االرض فساد فی»

زندگی کند و بر ایمان و رفتار تواند من، متقی و عادل نمیوشرایط اجتماعی و سیاسی، انسان م

آمیز و  صالحش باقی بماند و دو راه در برابر خود دارد؛ یا اجباراً اعمالی مرتکب شود که شرک

که چنین اعمالی مرتکب نشود و تسلیم اوامر و قوانین طواغیت نشود با  ناصالح است یا برای این
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که روابط  ای نداریم جز اینببرد. ما چارهها مخالفت و مبارزه کند تا آن شرایط فاسد را از بین  آن

ها همکاری نکنیم، از هرگونه کاری که کمک  ها قطع کنیم و با آن سسات دولتی آنؤخود را با م

های حکومتی فاسد و فاسدکننده را از بین شود پرهیز کنیم، این دستگاهها محسوب می به آن

 ی ای است که همهنگون کنیم. این وظیفهخائن، فاسد و ظالم را سر ی های حاکمهریم و هیأتبب

مسلمانان در یکایک کشورهای اسالمی باید انجام بدهند و انقالب سیاسی اسالمی را به پیروزی 

باتوجه به ضرورت تشکیل حکومت اسالمی آن هم بنابراین  .(35: 1387 والیت فقیه)« برسانند

ی ایشان  فکری به اندیشه ی حلهترین نسیاسی امام، نزدیک ی صورت انقالبی در اندیشه هب

سیاسی امام در این  ی گرایان جدید طردگرا هم با اندیشهاست. البته دیدگاه سنت «گراییشریعت»

جا ضرورت  ای که در اینها نیز خواهان عمل انقالبی هستند. نکته زیرا آن ،سو است مورد هم

ند و همواره درطول نهضت آمیز بودهای خشونت بیان دارد این است که امام مخالف حرکت

)پناهی  فرمودندآمیز منع میمردم و مبارزان انقالبی را از درگیری و اعمال رفتارهای خشونت

1389 :85.)  

ازدینبرداشتنوع(6

گاه ابزاری به دین نها یک های فکری، سکوالریستدر بحث از جایگاه دین در میان این نحله

توان از آن در جهت اهداف گیرند که میمیراث بشری درنظرمی عنوان یک ها دین را به آن .دارند

ناسیونالیستی و تقویت هویت ملی استفاده کرد. در مقایسه با سکوالریسم، تجددگرایی اسالمی 

مدی برای زندگی عمومی تدارک آتأکید بر این نظر دارد که اسالم مبنای ایدئولوژیکی کار

تری معتقدند که اسالم به  دگرایان حتی با اصرار بیشچون تجد نیز هم گرایانشریعتبیند.  می

ابعاد زندگی اجتماعی او نیز  دیگرپردازد به همان اندازه که به شئون شغلی زندگی انسان می

عقیده  پذیری و حذف خرافات غیراسالمی همفکری در انعطاف ی نماید. هر دو نحلهتوجه می

دارای  گرایانشریعتجددگرایان برخالف ها در این موضوع است که ت اختالف آن ؛هستند

باشند. برداشت تجددگراها از اسالم بر وفق یا حداقل درارتباط نزدیک وحدت ایدئولوژیک نمی

یک قرائت و برداشت نیز گرایی از دین سنت برداشتشود. با چند ایدئولوژی غربی مشخص می

 عرفانی است. عنوان اسالم معنوی و  از سنت و دین به نای و نمادیاسطوره

دینی کامل و جامع است؛ دینی که براساس  )ره(سیاسی امام خمینی ی اسالم در اندیشهاما 

 ی جهانی انسان است و برای همه لذا در ارتباط تنگاتنگ با زندگی این .قسط و عدالت آمده است
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سالم مکتبی ا»بیان ایشان:  ابعاد اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی حیات او برنامه دارد. به

های غیرتوحیدی، در تمام شئون فردی، اجتماعی، مادی، معنوی،  است که بر خالف مکتب

فرهنگی، سیاسی، نظامی و اقتصادی دخالت و نظارت دارد و از هیچ نکته، ولو بسیار ناچیز که 

بنگرید )« در تربیت انسان و جامعه و پیشرفت مادی و معنوی نقش دارد فروگذار ننموده است

چیز است، یعنی از طبیعت تا ماوراء  اسالم برای این انسان همه» .(402 :21ج امام ی صحیفهبه 

خواهد انسان را یک طبیعت تا عالم الوهیت، مراتب دارد، اسالم تز دارد، برنامه دارد، اسالم می

ت دارد، رشد طبیعی به او عطور که هست بدهد. حظ طبی انسانی بسازد جامع؛ یعنی رشد به آن

حد و حدودی که انسان دارد و  ی هد، حظ روحانیت دارد، رشد روحانیت به او بدهد، همهبد

اش کنند، این نارس را رسیده ی اند که این میوهاالن نرسیده است. ادیان آمده ،نقص است به

زمان با  مذهب اسالم هم»و ( 155 :2ج امام ی صحیفهبنگرید به )« ناقص را کاملش کنند ی میوه

گوید چگونه زندگی گوید خدا را عبادت کن و چگونه عبادت کند، به او میه انسان میکه ب این

جوامع  اسالمی با سایر ی و حتی جامعه دها چگونه تنظیم کن کن و روابط خود را با سایر انسان

که  چگونه روابطی باید برقرار نماید، هیچ حرکتی و عملی از فرد یا جامعه نیست، مگر این

که  نتیجه این .(167: 4ج امام ی صحیفهبنگرید به )« بر آن حکمی مقرر داشته استمذهب اسالم 

، دین اسالم یک دین کامل گرایانشریعت ی مطابق با نحله )ره( سیاسی امام خمینی ی در اندیشه

ابعاد و شئون حیات دنیوی و اخروی انسان برنامه دارد. احکام شرع  ی و جامع است و برای همه

در این نظام  .سازدو مقررات متنوعی است که یک نظام کامل اجتماعی را می حاوی قوانین

 حقوقی هرچه بشر نیاز دارد فراهم آمده است.   

تجددمواجهبای نحوه(7
اند. در شکل گرفته تجددبه سنت و شان واکنش براساسهای فکری موجود درحقیقت نحله

است، زیرا  تجددسو و موافق با  یسم همسکوالر تجدد،های فکری با این نحله ی مواجهه

ها در اساس و بنیاد اندیشه و  سکوالریسم برآمده از غرب و تفکر مدرنیته است. آن ی اندیشه

و دستاوردهای آن با فرهنگ و تمدن اسالمی هستند.  تجددعمل خود خواستار جایگزین کردن 

سوی مدرن کردن  ها به ت آنتجددگراها خواستار فرهنگ مادی و غیرمادی غرب هستند. درحقیق

غربی پایگاه کسب کند.  ی خواهند که اسالم در مقابل مدرنیتهدارند و میاسالم گام برمی

های مادی وردهآد و بسیاری از فرندر پذیرش تکنولوژی مادی مدرن مشکلی ندار گرایانشریعت
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وضعی تدافعی در مگرایان شریعتفرهنگی و ارزشی  ی ند. اما در حوزهنکغرب را اقتباس می

 ی نابودکننده تجدد ی های فاسدکنندهها بر این باورند که ارزش دارند، زیرا آن تجددمقابل 

عمل  تجددالب یک رویکرد سلبی نسبت به قگراها نیز در های ناب اسالمی هستند. سنت ارزش

ین ی ا صیصهبارزترین خ ،و ظواهر آن و مراقبت و دفاع از سنت اسالم تجددمخالفت با  کنند.می

 فکری است.  ی نحله

از نوع واکنشی و تدافعی  تجدددر مواجهه با غرب و )ره( امام خمینی گیری و برخوردجهت

اند. از دیدگاه امام اسالم پیشرفت و های تمدن غرب نبودهنبوده است. ایشان مخالف پیشرفت

اگر مراد از مظاهر »: فرمایندمیکند. ایشان در این زمینه تمدن را قبول دارد و برای آن کوشش می

ها، اختراعات، ابتکارات و صنعت پیشرفته که در پیشرفت و تمدن بشر دخالت تمدن نوآوری

گاه اسالم و هیچ مذهب توحیدی دیگری با آن مخالفت نکرده و نخواهد کرد؛  دارد هستند، هیچ

مدن به آن معنی است اگر مراد از تجدد و ت .بلکه علم و صنعت مورد تأکید اسالم و قرآن است

بازی  جنس گویند که آزادی در تمام منکرات و فحشا حتی همای میکه بعضی روشنفکران حرفه

زدگان گرچه غرب و شرق ،و از این قبیل، تمام ادیان آسمانی و دانشمندان و عقال با آن مخالفند

عنوان شاهد  . به(406: 21ج امام ی صحیفهبنگرید به )« کنندتقلید کورکورانه آن را ترویج می به

-وزیر وقت می نخست« اسداهلل علم»خطاب به  1341آذر ماه  20تجربی دیگر ایشان در تاریخ 

اند که ما شروع به وزیر در نطق اخیری که ایراد نموده، فرموده جناب آقای نخست»گویند: 

انیون و ای مانع این اصالحات هستند، اگر نظر ایشان روحایم، ولی عدهاصالحات نموده

باشند. هرآینه دولت کارخانه بسازد و فرهنگ آخوندها هستند، روحانیون پشتیبان اصالحات می

را تقویت نماید و زراعت را با اصول جدید ترویج دهد و یا در پیشرفت صنعت و طب و 

ی  صحیفه)بنگرید به « نماییمکنیم و کمک هم میبهداشت اقدام نماید، ما از دولت پشتیبانی می

 (.122: 1ج  ماما

ی پس از پیروزی انقالب اسالمی نیز نشان  ی عملی ایشان در دوره براین دقت در سیره عالوه

ی ساختارهای سنتی به مدرن داشتند.  دهد که امام خمینی )ره( نقش مهمی در تحول همهمی

ر عنوان ساختار حکومت اسالمی در عص عنوان نمونه تأکید ایشان بر ساختار جمهوری به به

حاضر و هماهنگ ساختن آن با مبانی و اصول اسالم، گام مهمی در ورود مفاهیم، نهادها و 
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: 1387ی سیاسی اسالم در عصر حاضر بوده است )کمالی اردکانی  ساختارهای مدرن به اندیشه

48.) 

دارد که مخالفتی با استفاده از صراحت اعالم می حالی که به امام خمینی )ره( درعین

مثبت تمدن جدید نداشته و اسالم نیز مخالف پیشرفت و تجدد نیست، اما در همان  دستاوردهای

طور که قبالً اشاره  نمودند. هماناسم تمدن و پیشرفت مخالفت می حال همواره با ترویج فساد به

که از دستاوردهای مثبت  جای آن شد معموالً مبلغان و مروجان تجدد در کشورهایی چون ایران به

درنیته استفاده کنند، به نمودهای ظاهری و پوچ تمدن غربی تمسک کرده و از آن و اساسی م

شما مظاهر »اند:  کردند. امام خمینی )ره( در این مورد تأکید داشتهبرای گسترش فحشا استفاده می

کنید، که چیز حالل را چو از صورت طبیعی خارجش می آید همتمدن را وقتی که در ایران می

شان از این آالت زیون... ممالک متمدنه هم استفادهیکنید. این رادیو ... این تلومی مبدل به حرام

(. 299: 1ج ی امام صحیفه)بنگرید به « کنندجا استفاده می جور است که آقایان این جدید همین

با ظواهر و دستاوردهای مادی تمدن غرب  ،گرایانسنت با در مقایسه)ره(  امام خمینیبنابراین 

چه که ایشان با آن مخالف هستند ابعاد فرهنگی و ارزشی تمدن غرب است  آن ؛ف نیستندمخال

. باشد میبندوباری در جامعه  فساد و بی ی دهنده های اسالمی و ترویج که منافی ارزش

ها نیز  است زیرا آن «گرایانشریعت»فکری  ی سیاسی امام در راستای نحله ی اساس اندیشه براین

کنند وژی مادی غرب مشکلی ندارند و آن بخش از تمدن غرب را اقتباس میدر پذیرش تکنول

 که با اسالم سازگار است.

ازسنتاسالمیبرداشتی نحوه(8
تبعیت از  ها به اند. آنکننده اتخاذ نموده ها یک موضع کامالً نفیسکوالریست ،با سنت هدر مواجه

های اسالمی هستند. در مقابل ن سنتستیز موجود در غرب، در پی منسوخ کرد جریانات سنت

بلکه سعی بر پاالیش و  ،ها نیستندها، تجددگرایان خواهان منسوخ کردن سنتسکوالریست

در پاالیش  گرایانشریعترویکردهای غربی دارند.  ی های اسالمی در سایهزدایی از سنت خرافه

ها رویکردهای  ا معیار آنسو هستند، ام های اسالمی با تجددگراها همو حذف خرافات از سنت

-سنت ی )ع( است. نحله اطهار ی )ص( و ائمه غربی نیست، بلکه مبنا قرآن و سنت اصیل پیامبر

شکل  های اسالمی بهها واضح است، خواستار حفظ و پایداری سنت آن مچنان که از نا گرایان هم

 کنند. اجتناب میشدت  ها بهر و پاالیشی در این سنتیکنونی آن هستند و از هرگونه تغی
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سیاسی خویش را بر مبنای سنت رسول اکرم)ص( و حضرت  ی اندیشه )ره(امام خمینی

پیامبر  ی سنت و رویه»دارند که بیان می والیت فقیهاند. ایشان در کتاب علی)ع( استوار ساخته

خود تشکیل حکومت داد. و تاریخ گواهی  ،اکرم)ص( بر لزوم تشکیل حکومت است. زیرا اوالً

دهد که تشکیل حکومت داده، و به اجرای قوانین و برقراری نظامات اسالم پرداخته و به می

نشسته، و قاضی نصب به قضاوت می ،فرستادوالی به اطراف می ؛جامعه برخاسته است ی اداره

کرد، معاهده و پیمان فرموده، سفرایی به خارج و نزد رؤسای قبایل و پادشاهان روانه میمی

انداخته است. کرد و خالصه احکام حکومتی را به جریان میدهی می جنگ را فرمانبست،  می

ن کرده است. وقتی خداوند متعال برای جامعه یفرمان خدا حاکم تعی برای پس از خود به :ثانیاً

 کند به این معنی است که حکومت پس از رحلت رسول اکرمن مییپس از پیامبر حاکم تعی

نماید، )ص( با وصیت خویش فرمان الهی را ابالغ می ن رسول اکرمنیز الزم است. چو)ص( 

: 1385زایی  لک نقل از به 26: 1387 والیت فقیه)« رساندضرورت تشکیل حکومت را نیز می

27). 

یک از مسلمانان در این معنی که حکومت الزم است  )ص( هیچ پس از رحلت رسول اکرم»

کس شنیده نشد. در  م نداریم. چنین حرفی از هیچکس نگفت که حکومت الز تردید نداشت. هیچ

دار این امر نظر داشتند، اختالف فقط کسی بود که عهده ضرورت تشکیل حکومت همه اتفاق

)ص(، در زمان متصدیان خالفت و زمان  شود و رئیس دولت باشد. لهذا، پس از رسول اکرم

و اداره و اجرا صورت )ع( هم حکومت تشکیل شده سازمان دولتی وجود داشت  حضرت علی

 ی حکومت در جمهوری اسالمی مورد نظر ما نیز از رویه» و (28: 1387 والیت فقیه)« گرفتمی

پیامبر اکرم)ص( و امام علی)ع( الهام خواهد گرفت و متکی به آرای عمومی ملت خواهد بود و 

. (334: 6ج امام ی صحیفه)« ین خواهد گردیدیشکل حکومت با مراجعه به آرای ملت تع

های بر ضرورت حفظ سنت« محرم و صفر»های  چنین امام در بحث از جایگاه و اهمیت ماه هم

کنیم، نه انقالب کردیم که شعائر  انقالب کردیم که شعائر اسالم را زنده»ورزند: اسالمی تأکید می

عبادی است. -ی بسیار مهم سیاسی اسالم را بمیرانیم. زنده نگه داشتن عاشورا یک مسئله

فداکاری سیدالشهدا )سالم اهلل علیه( است که اسالم را برای ما زنده نگه داشته است؛ زنده نگه 

داشتن عاشورا با همان وضع سنتی خودش از طرف روحانیون، از طرف خطبا، با همان وضع 

جات جات معظم و منظم، دستههای مردم با همان ترتیب سابق که دستهسابق و از طرف توده
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افتادند. باید بدانید که اگر بخواهید نهضت شما محفوظ بماند، عنوان عزاداری راه می عزاداری به

است سابق و دست اشخاص  ها را حفظ کنید. البته اگر یک چیزهای ناروایی بودهباید این سنت

قدری تصفیه بشود، لکن عزاداری به همان قوت  ها باید یک اطالع از مسایل اسالم بوده، آن بی

طور که  که مسایل روز را گفتند، رُوضه را همان ید باقی بماند و گویندگان پس از اینخودش با

خواندند، بخوانند و مردم را برای فداکاری طور که سابق می خواندند و مرثیه را همانسابق می

 (. 331: 15ج ی امام صحیفه)بنگرید به « مهیا کنند

ی  اندیشه باتوجه به ،سیاسی امام ی اندیشههای فکری موجود و ی نحله و مقایسه در تطبیق

( و سنت «اسالم ناب»اسالم )بنا بر تعریف خود امام  ی در تشکیل حکومت اسالمی بر پایه ایشان

های اسالمی و زدودن خرافات از چنین ضرورت حفظ سنت و هم)ع(  )ص( و علی رسول اکرم

است. هرچند  «گراییشریعت» ی نحله نیز مطابق با ی سنت زمینهرسیاسی امام د ی اندیشهها،  آن

های اسالمی دارند ارچوب سنتهگرایان جدید نیز با توجه به نقدی که به مدرنیته در چکه سنت

 شوند.امام نزدیک می ی به اندیشه

لومشکالتجوامعاسالمیئمساظهوردالیل(9

الت جوامع اسالمی ل و مشکئنسبت به عوامل مؤثر در مسا شده ارائه های فکریدیدگاه نحله

های سکوالریسم، در این زمینه نحله .شودبه آن پرداخته میدر این مقاله آخرین معرفی است که 

و  گرایانشریعتشوند و متمرکز می «درونی»گرایان جدید بر نقش عوامل  تجددگرایان و سنت

نوع عواملی که  ها درهرچند که این نحله ؛کنندتأکید می «بیرونی»گراها بر نقش عوامل سنت

ل و ئدر بیان عوامل مؤثر بر مسا )ره( دیگر متفاوتند. امام خمینی دهند با یکمورد تأکید قرار می

عوامل بیرونی و درونی اشاره  ی که جوامع اسالمی درگیر آن هستند به دو دسته یمشکالت

یش استعمار و نیاز با پیدا .دارندنخست ایشان نقش استعمار و استعمارگران را بیان می ؛ندنک می

 ی زمین، نگرانی غربیان از اتحاد و مبارزه غرب به بازار، مواد خام و نیروی کار موجود در مشرق

 ی تا با جدا کردن مسلمانان از حوزه بر آن ساختمسلمانان دربرابر منافع غرب، استعمارگران را 

م بارها به این مسئله اشاره ها تسلط یابند. اما آسانی بتوانند بر امور اجتماعی آن سیاسی، به

ها پیش تاکنون بر سر مسلمین آمده چه از قرن دانیم و باید بدانیم که آنهمه می»اند: فرموده

های اجنبی به کشورهای اسالمی باز شده و خصوصاً در یکی دو قرن اخیر که دست دولت

ایر آنان را به باد فنا ها بالد مسلمین را به تاریکی و ظلمات کشانده است و ذخ شوم آن ی سایه
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دهد، غفلت مسلمانان از مسائل سیاسی و اجتماعی اسالم است که  طور مداوم می داده و به

های مسلمانان محروم تحمیل آنان به توده ی زده زده و شرق دست استعمارگران و عمال غرب به

  .(88: 18ج امام ی صحیفهبنگرید به )« شده است

ناآگاه و  مقدسینو  دهز غرب لعوام د و نقشنپردازخلی میدر ادامه امام به عوامل دا

گر کوشش گران حیله چپاول»دارند: ل و مشکالت جوامع اسالمی بیان میئدنیاپرست را در مسا

چون مسیحیت منحرف و به انزوا  اصطالح روشنفکر خود، اسالم را هم دست عمال و به هکردند ب

جماعات را در مساجد و  ی ی محبوس کنند؛ و ائمهل عبادئکشانند و علما را در چارچوب مسا

محافل عقد و ازدواج منزوی، مقدسین از توده را سرگرم ذکر و دعا و جوانان عزیز را سرگرم 

امور سیاسی و اجتماعی و اهتمام به امور مسلمین و گرفتاری بالد  ی ونوش، از صحنه عیش

  .(89: 18ج امام ی صحیفهبنگرید به )« دنمسلمین خارج نمای

مسلمین  ی امروزه جامعه» :نامدمی «مقدسین»ها را  دوم جماعتی هستند که امام آن ی دسته

اسم اسالم به  گیرند و بهنفوذ اسالم و مسلمین را می یطوری شده که مقدسین ساختگی جلو

های ما وجود دارد، در حوزه ی این جماعت، که در جامعه ی زنند. ریشهاسالم صدمه می

 ی ها افرادی هستند که روحیههای نجف، قم، مشهد و دیگر حوزهست. در حوزهروحانیت ا

-جامعه سرایت میبه نام اسالم  جا روحیه و افکار سوء خود را به نمایی دارند؛ و از این مقدس

ها هستند که اگر یک نفر پیدا شود بگوید بیایید زنده باشید، بیایید و نگذارید ما زیر  دهند. این

قدر به ما تحمیل کنند، نگذارید  مریکا اینآن زندگی کنیم، نگذارید انگلیس و پرچم دیگرا

 .(145: 1387 والیت فقیه)« کنندطور مسلمانان را فلج کند، با او مخالفت می اسرائیل این

عوامل درونی و بیرونی مد نظر قرار  ی سیاسی امام نقش هر دو دسته ی در اندیشهپس       

های نخست به نقش استعمار و استعمارگران در مسائل و گرفتاری ی وهله گرفته است. ایشان در

زده را همراه با نقش پردازند و پس از آن نقش عوامل خودفروخته و غربکشورهای مسلمان می

سیاسی  ی گیری اندیشهدهند. این جهتآگاه و دنیاگرا مورد توجه و بررسی قرار مینا مقدسین

-حلا نوع عوامل و راهیرز. دهدقرار می «ییگراو سنت گراییشریعت» ی امام را در راستای نحله

 ،ها و تجددگراها مد نظر دارنددهند با عواملی که سکوالریستهایی که امام مدنظر قرار می

 متفاوت است.
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گیرینتیجهخالصهو
طیفی که را در « امام خمینی )ره(»ی سیاسی  در این مقاله کوشش شده است تا جایگاه اندیشه

گیری فکری اندیشمندان مسلمان ارائه بندی اندیشه و جهتی طبقه در زمینه« ویلیام شپرد»توسط 

-، هرچند که تجددگرایان اسالمی و سنت«اجتهاد»ی  شده است، تبیین و مشخص شود. در زمینه

-ه شریعتگرایان به عنصر اجتهاد در دین اعتقاد دارند، اما دیدگاهی که امام به اجتهاد دارند ب

ی سیاسی امام باتوجه به هدف  نیز اندیشه« گیری فکریجهت»ی  تر است. در زمینهگرایی نزدیک

گیرد. گرایی قرار میی شریعت تشکیل حکومت اسالمی برمبنای قرآن و سنت ائمه )ع( در نحله

ی خودشان به  گرایانه گرایان جدید نیز براساس مشی اصولگراها و سنتهرچند که سنت

شوند، اما در مبانی فکری با هم اختالف دارند. در بحث از ی سیاسی امام نزدیک می یشهاند

های سکوالریسم و تجددگرایان اسالمی خواهان سو با نحله ، امام هم«ی پیشرفت و ترقی ایده»

ی  ی اسالمی است. اما ایشان برخالف خواست و عقیده پیشرفت و ترقی مسلمانان و جامعه

چون  دنبال پیروی از یک سبک و الگوی غربی نیستند. امام هم تجددگراها به ها وسکوالریست

ی مبتنی بر یک مدل اسالمی و ایرانی تأکید دارند. گرایش به  گرایان بر رشد و توسعهشریعت

گرایی است؛ زیرا گیری شریعتی سیاسی امام نیز در راستای جهت در اندیشه« دنیا و آخرت»

دانند. در بحث از متولی سعادت و کمال مردم در دنیا و آخرت میامام حکومت اسالمی را 

صورت انقالبی  که امام بر ضرورت تشکیل حکومت اسالمی به ، با توجه به این«تفکر و عمل»

-گرایی جدید قرار میگرایی و سنتهای شریعتی سیاسی ایشان در نحله تأکید دارند، اندیشه

عنوان یک دین کامل  گرایان بهچون شریعت امام اسالم را هم ،«برداشت از دین»ی  گیرد. در زمینه

ها برنامه دارد.  گیرند که برای تمام ابعاد فردی و اجتماعی حیات انسانو جامع در نظر می

گرایی است؛ زیرا امام مخالف با ی فکری شریعت نیز مطابق با نحله« مدرنیته»برخورد امام با 

ورزند، آثار فرهنگی و شدت با آن مخالفت می چه که امام به دستاوردهای تمدن غرب نیستند. آن

، با توجه به این امر که امام «های اسالمیسنت»ی تمدن غرب است. در رابطه با  فاسدکننده

دهند و بر ضرورت حفظ ی سیاسی خویش را برمبنای سنت اصیل اسالمی قرار می اندیشه

های ی سیاسی ایشان در قالب نحله زند، اندیشهورها تأکید می ها و زدودن خرافات از آنسنت

دالیل ظهور مسائل و مشکالت »گیرد. در رابطه با گرایی جدید قرار می گرایی و سنتشریعت

گراها است. امام گرایی و سنتی سیاسی امام مطابق با دیدگاه شریعت ، اندیشه«جوامع اسالمی
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و بروز مسائل و مشکالت جوامع نقش هر دو دسته عوامل داخلی و خارجی را در ظهور 

 اند.   اسالمی مورد توجه قرار داده

شده  ارائههای معرف ی سیاسی امام خمینی)ره( با مطالعه و تطبیق اندیشه براساس ،درنتیجه

 و متمایل به« گرایی اسالمیشریعت»نزدیک به سیاسی امام  ی ، اندیشهدر طیف ویلیام شپرد

 ی سیاسی امام به اندیشه گرایشاین تفاوت که با  د. لکنگیرقرار می« گرایی جدیدسنت»

ت ترین مشابه بیش امام سیاسی ی زیرا اندیشه ؛گرایی جدید استتر از سنت بیش گراییشریعت

 گرایی جدید دارد.و پس از آن با سنت گراییشریعتنخست با  ی فکری را در مرتبه و نزدیکی

یفارسینامهکتاب
 .انتشارات آوای نور :تهران .گرایی و تجددگراییسنت(. 1383. )افشار کهن، جواد .1

 .نشر نی :تهران .ن بیستمرسیاسی در ق ی تاریخ اندیشه(. 1376. )بشیریه، حسین .2

. سال پنجم. ی نقد و نظر فصلنامه«. گسترش امواج تجدد در سطح جهان(. »1378بشیریه، حسین. ) .3

 ت.ی اول و دوم. قم: انتشارات سازمان تبلیغا شماره

 . تهران: انتشارات سمت.های انقالبنظریه(. 1389پناهی، محمدحسین. ) .4

 . تهران: انتشارات سمت.ی سیاسی در اسالم مبانی اندیشه(. 1389حقیقت، سید صادق. ) .5

 ی انتشارات پژوهشکده :تهران .سیاسی امام خمینی)ره( ی اندیشه(. 1384) دی، محمدحسینیجمش .6

 .امام خمینی و انقالب اسالمی

 م.تنظیم و نشر آثار اما ی سسهؤم : انتشاراتتهران .22جلد  .امام ی صحیفه(. 1385. )مینی، روح اهللخ .7

 .تنظیم و نشر آثار امام خمینی ی سسهؤمانتشارات  :تهران .والیت فقیه(.1387. )خمینی، روح اهلل .8

 . ردهماچاپ چه

 .نشر قومس :رانته .سیاسی در شرق باستان ی تحول اندیشه.(1372. )رجایی، فرهنگ .9

انتشارات سمت،  :تهرانجلد اول.  .های تحقیق در علوم اجتماعیروش(. 1385. )ساروخانی، باقر .10

 .دهمزچاپ دوا

معرفت و  ی مؤسسهانتشارات  :تهران .سنت و سکوالریسم(. 1382. )سروش، عبدالکریم و دیگران .11

 . پژوهش

  .دفتر نشر معارف :قم .)ره( سیاسی امام خمینی ی اندیشه(. 1384. )فوزی، یحیی .12

 .ی مهر انتشارات سوره تهران:.انقالب اسالمی ایران و انفتاح تاریخ(. 1391کچویان، حسین. ) .13



 

 

 

 

 

 1392، شماره اول، بهار و تابستان 20شناختی دوره مطالعات جامعه   312 

 

 

. ی حضور فصلنامه«. امام خمینی و بازسازی هویت ملی در ایران(. »1387اکبر. ) کمالی اردکانی، علی .14

 .45ی  شماره

پژوهشگاه علوم و انتشارات  :قم .والیت فقیه هایبررسی تطبیقی نظریه(. 1385. )زایی، شریف لک .15

 .فرهنگ اسالمی

 کپی. ای در دانشگاه صنعتی شریف. پلی جزوه .«سنت، تجدد و پساتجدد»(.1380ملکیان، مصطفی. ) .16

 ی مصطفی شهرآیینی. تهران: نشر نی. . ترجمهدین و نظام طبیعت(. 1385نصر، حسین. ) .17

 ی فرهنگی طه. ی حسن میانداری. تهران: موسسه رجمه. تنیاز به علم مقدس(. 1379نصر، حسین. ) .18

 

یالتیننامهکتاب
 

1. Sheperd E. W. (1987). “Islam and Ideology: Towards a Typology”. International Journal of 

Middle East Studies. Vol 19. Cambridge: Cambridge University Press. 

 

 

 

 


