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Abstract  
The purpose of the present study is to explore the role of divine law in the political life of humans based on 

the political words of Āyatullāh Khāminiyī. The method of study is descriptive analysis and the results 

showed that the divine law in Takwīnī (evolutionary), Tashrī’ī (legislative), and conventional domains is 

the basis for the formation and sustenance of social system and political order while Takwīnī (evolutionary) 

and Fitrī (natural) laws are under the control of Godly will and divinity and can be perceived by ration and 

revelation. Conventional laws are also obtainable in the light of religion. The divine law from political 

perspective and with respect to human’s true interests and corruptions, is written in a hierarchy from the 

source of creation and humans’ creator to social realities and political relations. The salient feature of laws 

is in the “philosophy of law” that has the tendency to order, justice, paying attention to social interests and 

corruptions, and directing spiritual values in line with the purpose of human creation, and arrangement of 

human transactions and relations as well as providing their rights, freedom, and prosperity in the light of 

divine governance.  
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 چکیده

روش پژوهش  ی است.ا خامنهاهلل  ها در کالم سیاسی آیت هدف پژوهش حاضر بررسی نقش قانون الهی در حیات سیاسی انسان
و تداوم نظام  یریگ شکل تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که قانون الهی در سه ساحت تکوینی، تشریعی و قراردادی مبنای -توصیفی

قابل فهم و  یوح و عقل قیو از طر بوده یاله تیتحت اراده و ربوب یو فطر ینیتکو نیقوانکه  حالیاست. در  یاسیو نظم س یاجتماع
با رعایت مصالح و مفاسد  یاسیکالم سقانون الهی از منظر  .باشد قابل حصول می شریعت هیهم در سا یقرارداد نیقوان. استنباط است
ی، جعل و انشاء اسیو مناسبات س یاجتماع یها تیواقعبه  معطوفها،  و خالق انسان نشیآفر أاز مبد یقوس نزول کیدر واقعی بشر، 

توجه به مصالح و مفاسد  ،یگستر عدل ،یبخش است که معطوف به نظم« فلسفه قانون»برجسته چنین قوانینی در  شود. ویژگی می
 نیتأم ،یانسان یوندهایتعامالت و پ میتنظو  انسان نشیاهداف آفر یدر راستاباشد که  ی میمعنو یها به ارزش یده جهتی و اجتماع

 است. یاله تیحاکم هیو سعادت انسان در سا ها یحقوق، آزاد

 

 زندگی اجتماعی، کالم سیاسی. ی،ا خامنهاهلل  قانون الهی، آیت های کلیدی:  واژه
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 مقدمه . 0

ی، اله یاز وح ناشی یاسیس ماتیتعلتعریف، کالم سیاسی دانشی است که پیرامون  نیتر عامبراساس 
 نیتر مهم. نظر به اینکه هر مکتب و مرام سیاسی، کند یمبحث  ها انساناجتماعی  -درباره زندگی سیاسی

و  ها برنامه، ها آرمانرا در قالب یک مجموعه  ها انسانمدعیات خویش برای اداره حیات سیاسی 
پرسش تحقیق حاضر آن است که اسالم و منابع  نیتر مهم، دهد یمارائه « قانون»یی به نام ها دستورالعمل

را  ی، چه قانونیاسیو نظم س یو تداوم نظام اجتماع یریگ شکلی، پیرامون ا خامنهالله  اسالمی در قرائت آیت
ارائه داده است؟ کنکاش در ارائه پاسخی منطقی و واقعی، نگارنده را به آزمون مفروضات تاریخی 

که قانون زندگی سیاسی در اسالم، صرفًا به صورت تکوینی در نظام طبیعت ای کشاند تا روشن کند  گانه سه
ت یونانی متوسل « فلسفه سیاسی»و آفرینش قرار داده نشده است تا برای کشف و فهم آن به یک  نظیر سنِّ

گریز به منقوالت  شود و از سوی دیگر تنها از مجرای تشریع شریعت نیست تا چونان قرون وسطائیان عقل
اشد. همچنین بر این باور نیست که قانون صرفًا محصول وضع و قرارداد پسینی در هر جامعه است متکی ب

تا همچون مغرب زمینیان معاصر به نفی قانون طبیعی تکوینی و تشریعی مبادرت ورزد و همه منطق زندگی 
ی، ا خامنهالله  ه آیترا از اصحاب قرارداد اجتماعی دریافت کند. در تالش برای پاسخ به این سؤال در اندیش

و در عرصه  «یسنت اله»مثابه  به نیدر عرصه تکو وانین الهیقای از قانون الهی رسیدیم که  شناسی به گونه
 ،«یاجتماع یمنطق زندگ»مثابه  ها به انسان یاجتماع اتیو در عرصه ح «یاله نید»مثابه  به عیتشر
هستند. بنابراین، فرضیه ها  انسان یاجتماع یدگو زن نشیفهم رابطه خداوند با نظام آفر گاهیگران نیتر مهم

ی، در اسالم قوانین مربوط ا خامنهالله  تحقیق حاضر در پاسخ پرسش فوق این است که براساس دیدگاه آیت
اند و این قوانین براساس فطرت انسانی و همسو با قوانین  شده به حیات اجتماعی بشر از طریق وحی تشریع

سازی این قوانین  سازی و بومی ساده ،باشد. طبیعی است فهم ام طبیعت و آفرینش میتکوینی موجود در نظ
 ی، وابسته به تفاهمات و قرارداد اجتماعی میان شهروندان آن جامعه است.ا جامعهدر هر 

دارای سه خصلت  بر پایه این فرضیه ویژگی برجسته دیدگاه ایشان آن است که قوانین اجتماعی در اسالم
ت الهی به همه ابعاد مادی و معنوی  پذیری می راگیری و انعطافجامعیت، ف  ها انسانباشد، زیرا ربوبیِّ

اشراف دارد و چون براساس فطرت الهی و انسانی طراحی شده است، شمولیت و فراگیری کامل دارد و چون 
نها و همه جوامع انسانی است، متناسب با شرایط و مصلحت آ ها انسانبرای سعادت و هدایت همه 

ی و تحلیل ا خامنهالله  و عبارات آیت متوناستظهار از پژوهش حاضر تالش دارد با روش  انعطاف دارد.
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 مبادرت ورزد.  ،و مراد ایشان ها داللتمحتوای آنها، به کشف 

 مفاهیم پژوهش. 3

 کالم سیاسی  .3-0

ت که به سنِّ  یاسیتفکر سمعرفتی و  یها از عرصه یکعنوانی است برای اشاره به ی« کالم»اصطالح 
ی ها مکالمهو  محاوره عقیدتی ، از گفتگوها،«کالم»گذاری این دانش به  وجه نامتعلق دارد.  یاسالم

(. علم کالم درباره خداوند، 93: ص9055عالمان و اصحاب مذاهب اسالمی أخذ شده است )مهاجرنیا، 
رایشی از کالم عمومی است در مورد اصول دین، عقاید و شالوده ایمان دینی بحث کرده و کالم سیاسی که گ

ها و مجموعه باورهای پیرامون آن،  فعل، جعل و تدبیر الهی در عرصه زندگی اجتماعی و سیاسی انسان
، یتخالقتعریف، علم کالم و کالم سیاسی، حاصل نقش و آثار ربوبیت،  نیتر ساده. در کند یمبحث 

بوت عامه و خاصه، اعجاز، عصمت، امامت و توحید، اسماء و صفات الهی، عدل و جبر و اختیار، ن
ق: 9099 ،سبحانیدر حیات جمعی و زندگی سیاسی است ) خالفت، معاد، رجعت، شفاعت و تقیه

و  استیمسلمانان در باب س یو اله اعتقادی یها شهیآراء و اند انیبه ب (. بنابراین، کالم سیاسی09ص
. همان طور کند یم نییت را تببرگرفته از کتاب و سنِّ  یاسیس یباورها و ها هو آموز پردازد یم یاجتماع یزندگ

« است یاله یاز وح ناشی یاسیس ماتیتعل» 5اشتراوسلئو ریبه تعب تیحیمس یاسیس اتیکه اله
ی دانشی را اسالم یاسیکالم سبرخی از محققان در یک تعریف عام،  ،(0-3ص :9333 اشتراوس،)
و  پردازد یم یاسیدر باب مسائل و امور س نید یها دگاهیو دوحیانی  یها آموزه نییو تب حیکه به توض دانند یم

 دینما یاز آنها دفاع م و نبییت یاجتماع اتیرا در حمبتنی بر آن  کیدئولوژیو ا یاعتقاد یها یریگ جهت
است معرفی شده   یاسیس یها آموزهدر تعبیر دیگری کالم سیاسی، مجموعه  (.31ص: 9392 بهروزلک،)

که با روش  ،یاسیمربوط به فلسفه س یها اگر پرسش گر،یعبارت د  به. دنریگ یسرچشمه م یهال یکه از وح
تحقق  یاسیپاسخ داده شوند، کالم س ینیو متون د یاله یوح قیاز طر شوند، یپاسخ داده م یو عقل یانتزاع

نقش توان گفت، کالم سیاسی دانشی است که از  . در مجموع می(050ص: 9392 خسروپناه،) ابدی یم
در  ها انسان یرهبر و ریتدب ت،یترب ت،یدر هدا یمانیا یو باورها یانیوح یها و آموزه یخداوند و وح یربوب

                                                           
1. Leo Strauss 
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که  استیسعلم موضوع در مقایسه با  و با همین مالحظه است که کند یبحث م ،یمناسبات اجتماع
 است.  «یبه نقش اله دیمقسیاسی قدرت » یاسی، موضوع کالم سباشد میعام  یمعنابه « سیاسی قدرت»

 قانون  .3-3

ی، از منظرهای مختلف، تعریف شده است ا خامنهالله  دانشواژه قانون، در منظومه سیاسی آیت
 جامعه یک در ها انسان کشور یا سرنوشت یک . گاهی آن را به معنای سرنوشت(00ص: 9310 )مهاجرنیا،

تعریف  و گاهی به پذیرش نوعی محدودیت در زندگی اجتماعی (20/1/9392 ،مقام معظم رهبری)
افزار اداره  نرم»یا  (22/95/9392، همان) «منطق زندگی اجتماعی». در برخی از تعاریف، آن را اند کرده

 آرامش کشور و آسایش «معیار» را قانون. در تعبیری دیگر ایشان، اند دانسته (9/53/9390، همان)« کشور
 اجتماعیو در همه قضایای فردی کنند.  ( معرفی می20/52/9312 ،همان) حفظ وحدت ملیعامل  و

، همان)قرار دارد « اساس زندگی»که در جایگاه قاعده و  (3/50/9399 ،همان)دانند  می« مالک»قانون را 
 ،همان)شود  زندگی تلقی می« شاخص»بنابراین، قانون در همه امور اجتماعی  .(90/52/9312

« ریل قطار»و « جاده»ی گاهی تعریف قانون را از طریق تنظیرسازی، به ا خامنهالله  آیت .(0/50/9312
 ،همان)کنند  تعریف می« کننده تیهدا»و از همین منظر گاهی آن را به عنوان عامل  تشبیه کرده

ت، تعریف بسیار دقیقی از قانون است که در ادبیات ایشان سازی قانون با حاکمیِّ  . معادل(90/53/9312
باشد، در  در ادبیات سیاسی ایشان گاهی قانون در مقابل ضد خود که هرج و مرج می .مطرح شده است

 انسان و است انسان انحطاط موجب قانون یب نیاز به آن تعریف شده است، زیرا جامعه« ضرورت»قالب 
  .(99/59/9303 ،همان)شد  خواهد انسان زوال و نابودی موجب کند و زندگی تواند ینم اصالً 

ی به شرح ذیل ا خامنهالله  رسد، وجه جمع میان همه تعاریف آن است که قانون، از منظر آیت به نظر می
م، معیار، مالک، منطق و »شود:  تعریف می افزاری که قالب و  نرمقانون عبارت است از بهترین شاخص، مقوِّ

و سرنوشت بشر را به سمت اهداف خود هدایت  بخشد یمشالوده زندگی اجتماعی را تنظیم و سامان 
که دو شأن مفهومی دارد،  دهد یممثابه یک مفهوم انضمامی، نشان  تبارشناسی دانشواژه قانون به«. کند یم

ای سامان دادن به زندگی جمعی و روابط یکی شأن عینی در میان کنشگران اجتماعی که آنها در عمل بر
و بدون آنکه گرفتار عنوان قانون باشند، با این  اند رفتهیپذیی را ها تیمحدودسری قلمروها و  فیمابین، یک

. شأن دیگر قانون، در فضای معرفتی است که عالمان علوم اصطالحی اسم آن کنند یمسازوکار زندگی 
. هرچه فاصله میان آن دو شأن زیادتر شده است، اند گذاشتهی کنشگران را قانون ها یبندیپاو  ها تیمحدود
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شده است، تا آنجا که گاهی جز از طریق  تر مشکلمفهوم اصطالحی سیر انتزاعی به خود گرفته و تعریف آن 
ونه در این گ« باضدادها اءیتعرف االش»تصور مفهوم مقابل و متضاد آن، قابل شناخت نیست و طبق قاعده 

 مثالً  .را درک کند که نقطه مقابل هم داشته باشند اءیاش تواند یم یدستگاه فهم و ادراک بشر در صورتموارد، 
بود،  یاز جهان نوران یا جهان و هر نقطه شهی. اگر همشناسد یم گریکدی سهینور و ظلمت را بشر به مقا

ر توانست ی، انسان خود نور را هم نمشد ینم کیگاه تار چیه . مفهوم (922ص: 9310 )مطهری، کند تصوِّ
قانونی باید شناخته شود. همان طور که در  و بی« نظمی بی»و « هرج و مرج»قانون هم گاهی در مقابل 

تواند خطِّ شاخص باشد و از هرج و مرج ناشی از  آن چیزی که می»ی آمده است: ا خامنهالله  اندیشه آیت
 .(20/95/9392، معظم رهبریمقام ) «استنظر مانع شود، قانون  اختالف

 قانون  یکالم تیّماه. 2

: 9333 )مطهری،در این دانش عالوه بر تمرکز بر عقاید ایمانی  سیاسی بیان شد که کالم در تعریف
با اراده و اسماء فعلیه خداوند هم  ها آنمرتبط با زندگی سیاسی، به منشاء صدور آنها و پیوند  (1ص، 2ج

تمایل دارد. به همین دلیل شناخت چیستی کالم سیاسی، پیوند وثیقی با دو مورد فوق دارد که یکی از طریق 
براساس اکتشاف تنزیلی، متکلم فارغ از  سیر نزولی و دیگری از راه سیر صعودی قابل کشف و فهم است.

تا بفهمد خداوند برای زندگی  رود یمن دینی و قرآن و روایات نظر به واقعیات اجتماعی، به سراغ متو
ی به نام قانون را ا دهیپدیی را جعل کرده است. آیا خداوند ها دستورالعمل، چه حقایق و ها انساناجتماعی 

باشد که خداوند  جعل و تجویز کرده است؟ سنخ این اکتشاف از باال به پایین، براساس بعثت انبیاء می
ا به همراه کتاب قانون و شرع برای هدایت بشر ارسال کرده است. انبیاء از طریق تعلیم و تربیت، رسوالنی ر

با این  .کردند یمبشر را با قوانین الهی که برای هدایت و سعادت زندگی اجتماعی بشر آمده بود، آشنا 
دین خدا یعنی »ی، ا امنهخالله  رویکرد قانون جامعه اسالمی همان دین و شریعت الهی است و به تعبیر آیت

در  .(99-39: ص9309 همان،)نازل شده است « ها مصلحت انسان»که براساس « قالب زندگی مردم
ی است، نقش  ا الله خامنه که از آثار تفسیری و کالمی آیت« طرح کلی اندیشه اسالمی در قرآن»کتاب 

ینی، ایدئولوژی، عبادت الهی و نفی ب را در جعل انواع قوانین تکوینی و تشریعی در عرصه جهان خداوند
 ،همان)عبودیت غیر خدا، نفی طبقات اجتماعی و آثار روانی توحید بر جامعه انسانی بیان کرده است 

. طرز فکری داند یبینشی فعال و سازنده م ،شناختی متعهدرا توحید . در همین کتاب (03-33: ص9300
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ترسیم خط سیر )استراتژی( و تعیین هدف آن و تأمین عناصر حفظ و ادامه  ،است که در بنای جامعه و اداره
به این معنا دارای که قانون یکتاشناسی و یکتاپرستی است  توحید کننده است. آن، دارای تأثیر اساسی و تعیین

ابراین، بن. آن و توحید کامل یعنی یکتا دانستن خداوند در تمام مراتب ذاتی، صفاتی و افعالی بودهمراتبی 
همه دین عبارت از قانون الهی برای زندگی موحدانه بوده و کالم سیاسی دانشی است که از طریق مطالعه 

بشر،  سیاسی -دین به کشف اراده و ربوبیت الهی و استنباط و استخراج قواعد و قوانین زندگی اجتماعی
ر خلق و تکوین عالم و آدم و نیز توحید این است که خدای متعی از ا خامنهالله  . تفسیر آیتپردازد یم ال مدبِّ

ر تشریع عالم و آدم  و از قوانین  کند یها را فقط خدای متعال وضع م . یعنی قوانین زندگی انسانباشد میمدبِّ
 .)همان( الهی باید پیروی کرد

در مطالعات صعودی، برخالف سیر نزولی که مطالعه از خداوند به سوی مخلوقاتش از باال به پایین 
ی سیاسی اجتماعی موجود به سمت خداوند ها تیواقعو  ها دهیپدگیری در این شیوه، از مطالعه  د. جهتبو

تا در یک سیر صعودی، پیوند اعتقادی میان واقعیت موجود را با الوهیت و ربوبیت، دریابد.  رود یمباال 
بداند، قانونی که در جامعه با عنوان قانون زندگی خانوادگی، قانون امامت، قانون والیت  خواهد یممتکلم 

فقیه، قانون انتخابات و انواع قوانین سیاسی در مناسبات قدرت در نظام اسالمی، چه نسبتی با خداوند و 
دی هم به اینها پیدا بکند؟ ؟ آیا یک شهروند مسلمان عالوه بر التزام عملی، باید التزام اعتقاکنند یمدین پیدا 

بخشی به عرصه  سازی و مشروعیت ی است که مسئول دینیدانشکالم سیاسی براساس این سنخ از مطالعه، 
و فهم   یهمگانباشد. در روش نخست، متکلم با فهم اراده و فعل الهی ابتدا خوانش  حیات سیاسی می

تا در جامعه بستر عملیاتی  کند یمایجاد « نون الهیقا»مثابه  را به« اعتقادات و باورهای ایمانی»درستی از 
براساس آن فراهم کند. اما در روش دوم قضیه برعکس است، زیرا  را «ی شرعیها یبندیپاالزامات فقهی و »

مشروعیت دینی پدیده اجتماعی در پیوند با شارع ابتدا باید ثابت شود تا در بستر باور و اعتقاد ایمانی قرار 
ی نوظهوری چون آزادی، استقالل، قدرت، توسعه، ها دهیپداین روش، جایگاه و نسبت  بگیرد. براساس

ملت، مرز، به صورت استنطاقی از قرآن و وحی باید  -دموکراسی، حزب، آراء و افکار عمومی، دولت
 .استنباط و استخراج شود تا قوانین زندگی سیاسی مؤمنانه تدوین گردد

بخش به نام امامت،  و تحقق نیازمند یک دستگاه و منبع مشروعیتاین قوانین مستنبط در مقام عمل 
آن کسی که حق »والیت و حاکمیت دینی هستند. تا مشروعیت عمل را به مشروعیت اعتقاد ارتقاء بدهند. 

همان امام اسالمی و دستگاهی است که  بوده واو ولی فقیه  ،دارد که قانون اساسی را برای جامعه قرار بدهد
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در حقیقت والیت دارد ... .  در اختیار )ع(هی را از طریق وراثت پیغمبر و وراثت ائمه معصومینحاکمیت ال
والیت و  ،والیت و حاکمیت دین خداست ،والیت و حاکمیت فقه اسالمی است ،و حاکمیت ولی فقیه

: 9315 )مقام معظم رهبری،« نه والیت و حاکمیت یک شخص و هاست ها و ارزش حاکمیت مالک
  (.25-91ص

تمرکز پژوهش حاضر عمدتًا بر طریقه نخست بوده و اگر موضوعات نوپدیدی که مجعول اولیه وحی و 
، با این پیش فرض است که آن امور، مشروعیت دینی خود را از ردیگ یمرسالت نیستند، مورد توجه قرار 

ی، خواه باالصاله ا خامنهله ال آورند. در نتیجه، قانون در جامعه اسالمی از منظر آیت ناحیه شارع به دست می
)حسب طریق نخست( وخواه به واسطه )حسب روش دوم( ماهیت کالمی و اعتقادی دارد و ایشان در 

در جامعه جاری  «قوانین الهی»حاکمیت خدا به این است که : »دیفرما یمکالبدشکافی ماهیت حاکمیت 
برای تبیین بیشتر ماهیت کالمی قانون . «در جامعه اجرا بشود آن ،بشود، آن چیزی که قانون الهی است

  شود. بررسی می« منشاء جعل قانون الهی جامعه»جامعه اسالمی، در ادامه 

 و اعتبار قوانین جامعه اسالمی  منشاء جعل .0

دغدغه تاریخی فیلسوفان،  نیتر مهماجتماعی،  -توجه به منشاء جعل قانون برای اداره حیات سیاسی
این موضوع در سه پارادایم  دهد یمی تاریخی نشان ها گزارشده است. دانان بو متکلمان و حقوق

گذاری قرار داشته است،  گرایی و قراردادگرایی، در مرکز اهتمام به مقوله قانون و قانون گرایی، فطرت طبیعت
به  قائلحقوقی گرایان یونانی عالوه بر قوانین تکوینی و طبیعی، برای قوانین تشریعی و  در حالی که طبیعت

 بودند« دان قانون»و « نکاشف قانو»معتقد به  «واضع قانون»بوده و به جای واقعیات نفس االمری 
بوده  ها انسانی پسینی و حاصل توافق ا دهیقانون پدقراردادگرایان مدرن،  . از نظر(22: ص9300 ،کاتوزیان)

و هر قانون مجعولی،  کند یمو جعل  ءانشا ،، بلکه اموری را اعتبارکند یگذار چیزی را کشف نم و قانون
 گرایان در مقابل آن دو رویکرد، فطرت(. 32-39، ص9: ج9333 شهرابی،)دارد  نسخ همقابلیت رفع، لغو و 

که معتقد به دین الهی و اسالم هستند، میان سه دسته قوانین تکوینی، تشریعی و قراردادی تمایز قائل 
، برای آنها دانند یمل اراده الهی در پهنه آفرینش و طبیعت هستند. در حالی که قوانین تکوینی را حاص

واقعیت نفس االمری و حقیقی قائلند، این قوانین اختصاص به انسان و زندگی اجتماعی بشر ندارند، بلکه 
گرایان این نوع قوانین را با  در همه سطوح موجودات )جمادی، نباتی، حیوانی و انسانی( جریان دارد. طبیعت
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که به صورت  دادند یماالنواع یا به یک عالم متافیزیک نسبت  زیاد، گاهی به یک خالق یا به ربابهامات 
گرایان با صراحت این  سنت ثابت در درون طبیعت حل شده و با روش عقل قابل انکشاف است. اما فطرت

. از کند یمکه وحی از آن خبر داده و عقل آن را ادراک  کنند یمدسته قانونمندی را سنت ثابت الهی معرفی 
نظر آنها، قوانین تشریعی، حاصل جعل و انشاء خداوند برای سامان دادن به حیات اجتماعی بشر است که 

گرایی با پذیرش حجت درونی  . فطرتشود یمدر راستای فطرت انسانی اعتبار شده و از طریق وحی ابالغ 
ا قائل شده است تا در بخش قراردادهای حقوقی و اعتباری، برای تأمین نیازهای عقل برای بشر این حق ر

سازی قوانین طبیعی و قوانین وحیانی، به وضع قوانین  مند جامعه خویش با حقوقی اقتضائی و مصالح زمان
یر حیات اعتباری، حسب نیازهای خود اقدام کنند. بنابراین، هر سه نوع قانون در دایره ربوبیت الهی در تدب

  و در حیطه مقوالت کالم سیاسی هستند. رندیگ یمسیاسی بشر قرار 
توحید در ربوبیت، هر امری که در جهان محقق شده و سهمی از هستی داشته باشد، به دیدگاه براساس 

ر به عبارت دیگر، اگ .باشد یا اعتباری خواه آن امر، از امور حقیقی ،و علت آن خداست کند یخدا اسناد پیدا م
و اگر  بودهتکوینی سنت و قانون ربوبیت او  انجام دهد، ،مانند خلقت انسانعلت که خداست، کار حقیقی 

را وضع کند، ربوبیت او تشریعی خواهد بود. بنابراین، ربوبیت خداوند عام  حکومت قانونمانند کار اعتباری 
مطلقًا گذاری  قانون. پس (292ص :9301 جوادی آملی،) گردد یاست و شامل تمام امور حقیقی و اعتباری م

که مظهر  شود یاو ناشی مو اراده این حق نیز از ذات  اءو او در تشریع، یگانه است و منش بوده در انحصار خدا
گاه و  بودهخالقیت، مالکیت و ربوبیت  و چون قانون برای  باشد یبه تمام مصالح و مفاسد مخلوقات خود مآ

و عادالنه را شرایط الزم غیر از خداوند، کسی  ا ساختن استعدادهای اوست،تأمین نیازهای واقعی بشر و شکوف
یعنی همه آنچه که از شئون  .باشد و این نوع تشریع منحصر به خداوند می کند گذاری قانون ندارد تا برای بشر،

ا قرآن هرچه مخالف ب ،شود یقوانین از قرآن اتخاذ م شده وگرفته از سرچشمه وحی  اداره یک جامعه است،
حاکم بر  یها ارزش و شود یحکومت و قدرت سیاسی بر طبق معیارهای قرآنی تشکیل م گردد، یباشد، طرد م
 .(50/50/9333 ،مقام معظم رهبری) های قرآنی است جامعه ارزش

حق » مبتنی بر «حاکمیت مطلق»ی، این مفروض وجود دارد که ا خامنهالله  در مبانی کالم سیاسی آیت
بخش همه حقوق انسانی  باشد و منشاء الهام میخداوند  پیشینی بوده و این حق تنها در انحصار« مالکیت

حاکمیت الهی، قانون و مجری قانون را  ،فلسفه سیاسی اسالمی این است: »کنند یماست. ایشان تصریح 
داست. یعنی حاکمیت مطلق متعلق به خ، ؟ مبنایش له الملک استستاز خدا الهام گرفتن، مبنایش چی
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، و والی و حاکم و مجری کند یقانون را هم خدا معین م ،لذا ،چون حاکمیت مطلق متعلق به خداست
فرض است که ایشان همانند سایر فقیهان در فقه سیاسی  با همین پیش «.کند یقانون را هم خدا منصوب م

حاکمیت و اصل اولیه حق با رویکرد متکلمانه، آن را به  ،رسد یم« قانون حاکمیت سیاسی»خود، وقتی به 
لی والیت  مثابه بخشی از قانون حیات  را به و حکومت تیحق حاکمو  دهند یموند ارجاع خداذاتی و اوِّ

معنای این بیان آن است که . (25/50/9301 ،همان) داند یمتعال م دگاریاز آن آفر، ها انسانسیاسی 
آن را از ذات خود اکتساب کند،  تا نیست حاکمیت از امور خاص و ذاتی انسان براساس حق طبیعی انسان

بلکه همانند هر کمال وجودی دیگر که انسان از آن یا بر پایه قرارداد و توافق جمعی محض بدان برسد، 
الله  آیت .استکه حق اعمال نفوذ در آن براساس رضایت مالک اصلی  باشد می الهی مند است، امانتی بهره

الهی و اجرای قانون حاکمیت  را و پیام توحید کند یمویکرد توحیدی یاد ی از این نگاه با عنوان را خامنه
حاکمیت خدا به این است که اواًل قوانین الهی در جامعه جاری بشود، آن : »داند یمخداوند در جامعه 

ی منشاء ا خامنهالله  . بنابراین، در کالم سیاسی آیت«در جامعه اجرا بشود ، آنچیزی که قانون الهی است
 .ردیگ یمه قوانین سیاسی جامعه اسالمی از خداوند سرچشمه هم

  فلسفه قانون در کالم سیاسی. 5

رویکرد در  نیتر شفاف، «منطق زندگی اجتماعی»ی از قانون به ا خامنهالله  ، تفسیر آیترسد یمبه نظر 
از رویکرد حقوقی رایج به  تر قیعمبیان ماهیت و فلسفه قانون در کالم سیاسی ایشان است. این نگاه بسیار 

و  تأمین نظم عمومیو  فردی یها یآزادهمانند حق حقوق طبیعی کننده  تضمینباشد که آن را  قانون می
مثابه مجعول الهی که  به . در قلمرو کالم سیاسی، قانون(9300 ،کاتوزیان) دانند یم تأمین عدالت اجتماعی

، ها انسانمعطوف به حیات اجتماعی « اراده الهی»، است ریشه در فطرت دارد و ناظر به حقوق انسانی
ی فراتر از حقوق طبیعی و قراردادی دارد. در ادامه به بخشی از نمادها و نمودهای فلسفه قانون اشاره ا فلسفه

 :شود یم
، آرامش و ثبات حقیقِی مستتر و مستمر در نظام نظم تکوینی، نمادِ  قانونمیزانی که  بهبخشی:  ( نظم9

اضطراب، ی، نظم یبهرج و مرج، وجود نوعی  ها، قوانین حقوقی در میان انسانفرض  پیش. استآفرینش 
عالوه  باشد. قوانین در کالم سیاسی، میظم ان مثابه نقش پلیس و به قانونفلسفه اغتشاش و اختالف، است و 

اِس ِفَیما ِلَیْحُکَم بَ »و دینی  (05: ص9300 ،همان) توحیدیرفع اختالف و ایجاد نظم بر فلسفه  ْیَن النِّ
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 «ی کانت علیهمآلتلیضع عنهم اصرهم و االغالل »و زدودن عوامل ظلم و استبداد  (293 ،)بقره «اْخَتَلُفوا
، (900 آل عمران،) «یعلمهم و یزکیهم»مردم و ایجاد قسط و عدل از طریق تزکیه و آموزش  (903 اعراف،)

  .کند یمسازی تعقیب  سازی و جامعه ی را در حوزه انسانتر یمتعالاهداف و فلسفه 
نقش قانونی خداوند  ، ازدهد یمپس از بعثت پیامبر اسالم)ص( به مردم مدینه  ها سالگزارشی که قرآن 

َو » :دیفرما یمو  کند یمیاد « نعمت الهی»با عنوان  ها اختالفو افتراق و  ها ی، دشمنها ینظم یب در رفع
ِبُکْم اْذُکُروا  َف َبْیَن ُقُلو ِه َعَلْیُکْم ِإْذ ُکْنُتْم َأْعداًء َفَألَّ . از منظر کالم سیاسی، جامعه (953 آل عمران،) «ِنْعَمَت اللِّ

 یکش بهرهدر دام  (291 بقره،)ی فساد اخالقاسیر خرافات،  گرفتار ،ستیزمعاد ،آلود شرکی ا جامعهقانون،  بی
ر، جمشیطان،  مطیع، (239 بقره،) ظالمانه قانون  و (2البالغه، خطبه نهج)است  هل، سرگردان و گمراهاتحیِّ

ه»الهی با عنوان   ی انسانی در حیات اجتماعی است.ها ارزشبه دنبال تعیین حدود و ثغور  «حدوداللِّ
و قوام جامعه را براساس قسط و عدل  ت آفرینشسنِّ ی، ا خامنهالله  کالم سیاسی آیت گستری: ( عدل2

بخشی به زندگی عادالنه  نو فلسفه قوانین تشریعی را در ساما (3/0/9395 ،معظم رهبریمقام ) داند یم
لیقوم »آوردهای مهم رسالت قانونی انبیاء آن است که  و معتقد است یکی از ره کند یماجتماعی معرفی 

. داردارزش ذاتی و نفس االمری و قانون عادالنه عدالت . در این رویکرد (20 حدید،)« الناس بالقسط
 :قرار گرفته استخداوند مورد تأکید عام و مداوم، به صورت و ریشه در هستی و فطرت انسانی دارد قانون 

ْحساِن » َه َیْأُمُر ِباْلَعْدِل َو اْْلِ و هماهنگ با  قبقانون عادالنه آن است که براساس عقل و منط. (15 نحل،) «ِإنَّ اللِّ
، و هدف از خلقت همه، مشترک است سرشت برابرند وها ذاتًا  نانساو چون  باشد ها نیازهای واقعی انسان

جایگاهی  اختالفات حقوقی ناشی از نژاد، طبقه، ثروت و غیره،در ساحت عدالت، تمایزات و  بنابراین،
درجه دستیابی به  ،اند افته، اختصاص یسروری به یو نه گروه اند ی برای بردگی آفریده شدهانندارد. نه کس

ه بر زندگی انسان»و  با خداوند حقایق و نسبت کننده ارزش جامعه انسانی  تعیینتنها معیار  ها حاکمیت اللَّ
آفرینشی حرکت کرد، ماندگار، موفق  یاله  ت طبیعی و قانوناگر به دنبال این سنِّ  یاجتماع  هر نظام»است و 

های الهی،  قوانین آفرینش، با سنتتطبیق بدهد با  ، در وقتی است که خود راانسان ی ابیکام کامیاب است. و
ل  (.30-0: ص9399 )مهاجرنیا، «است ریناپذ که تغییر و تبدِّ

قانون الهی براساس مصالح فطری و دائمی بشر است که  اجتماعی:و  یمصالح و مفاسد فرد ( توجه به3
را تشخیص نها آکه عقل انسان  ییها ها و قبح حسن انسانی، و یها انسانی، کرامت یها شرافتدر آن 

 (.11: ص9055وجود دارد )مهاجرنیا،  ،دهد یم
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فلسفه قانون در یک نظام توحیدی آن : آفرینش انساندر راستای اهداف  معنوی یها ارزش دهی به ( جهت0
، با رندیگ یها را از خدا فرام ، ارزشپرستند یها فقط خدا را م انسان»ی بسازد که در آن ا جامعهاست که 

عیان ربوبیت و  هیت کنار نممدِّ زنندگان  ، با برهمکنند ی، با غاصبان مقام حکومت الهی سازش نمندیآ یالوِّ
چیزهای باطنی است،  ،یگذار ارزش(. معیار 955)همان: ص «های انسانی هرگز سرآشتی ندارند ارزش

ایمان،  ،. مثل روحیه، دانشستا و... به درون انسان، به شخصیت انسان گردد یچیزهایی که برم
 .همه چیزهای معنوی است .گی اینها هیچ کدام چیزهای مادی نیستهمبست
در جوامع، عامل تعیین و تنظیم حاکمیت قانون، در سطح عمومی  ( تنظیم تعامالت و پیوندهای انسانی:0
است و این ه انسان با خودش رابطه انسان با خداوند، رابطه انسان با طبیعت، رابط ،ها انسانمیان  پیوند

 باشد )همان(. اختیار انسان میقوانین در 

که عبارت است از باشد  ی الهی میها سنتفلسفه غائی قوانین الهی تطبیق با  :تأمین سعادت انسان( 0
ی بر معرفت صحیح و کاینکه زندگی انسان و زندگی همه جهان و اداره امور عالم باید با تدبیر الهی و متِّ 

ی از سعادت ا خامنهالله  آیت. هم بر این اساس استشناخت درست خدایی اداره بشود و سعادت بشر 
، «تحصیل رضایت الهی»، «کمال»یی قانون الهی است با عبارات و مفاهیمی چون مطلوب نهاآدمی که 

 )مهاجرنیا، کنند یمیاد « یمتخلق شدن به اخالق اله» ،«کرامت»، «حیات طیبه»، «هدایت»، «نورانیت»
  .(003-053ص: 9310

ود دارد. همان طور در کالم سیاسی، میان قانون تشریعی و تکوینی ارتباط وج :حاکمیت الهیتحقق ( 3
هم باید در دست  قانونی و که حاکمیت مطلق قوانین تکوینی در دست خداوند است، حاکمیت تشریعی

 .باشد خدا

: 9300در جامعه گره خورده است )مقام معظم رهبری، « توحید»مفهوم قانون تشریعی با معنای 
 (.30ص

ریشه در فطرت  ی معتقدند: آزادی انسان در شریعت الهیا خامنهالله  آیتی انسان: ها یآزاد( تأمین 9
 داند یمپذیر  و تأمین و تحقق آزادی واقعی را تنها در سایه قانون الهی امکان (92/0/9333 ،همان)دارد 

 (.959: ص9055 )مهاجرنیا،

است. در جامعه  ها ندر وحدت انساقوانین توحیدی بنای  :( برقراری اتحاد و انسجام اجتماعی1
و قیومی و قاهری که همه حرکات و  توحیدی، وقتی مبدأ و صاحب هستی و سلطان عالِم وجود و حیِّ 
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چه سیاه و چه سفید و چه دارای  -ها  ، یکی است، انسانباشد یعالم، مرهون اراده و قدرت او م یها دهیپد
چون به آن  ،با یکدیگر خویشاوندند -نژادهای گوناگون و وضعیت اجتماعی مختلف های مختلف و  خون

قهری اعتقاد به  جهی. این، نترندیگ یو از یک جا مدد و کمک م هستند متصل جا کی، به بوده خدا وصل
، بلکه با نگاه و نگرش توحیدی، هستند ها به یکدیگر مرتبط توحید است. در این دیدگاه، نه فقط انسان

و همه  بوده آسمان و زمین و همه چیز، به یکدیگر متصل و مرتبط ،جمادات ،حیوانات ،اجزای عالم ء،اشیا
یک عالم و  ،، یک افقکند یو احساس و درک م ندیب یبا انسان خویشاوندند. بنابراین، همه آنچه که انسان م

  .(21/51/9309 ،نهما) ردیگ ییک مجموعه است که در یک دنیای سالم و یک محیط امن قرار م

 ویژگی قوانین الهی. 6

. قوانین تکوینی کند یمو تشریعی، تدبیر  تکوینیگونه قوانین  دوربوبیت الهی نظام آفرینش را براساس 
تعبیه شده و براساس هدایت عامه  موجوداتهمه در نهاد آفرینش و در نهاد طبیعت و نظام حاکم بر در 

ن هر موجودی الهی در ناپذیری دیده  آن به صورت قطعی و تغییربه غایت نیل  ابزار، ی خلقت، از ابتداتکوِّ
 .استشده 

ها و  رابطه بین انسان الهی ، براساس شریعت و قانوناختصاص به انسان داردکه تشریعی  اما در هدایت
 در آیات. (293 بقره،)شده است به صورت عادالنه وضع و تنظیم  ،و نیز رابطه بین افراد انسان داوندخ

در برابر این قوانین از اراده و  ها انسان. (900نساء، ) شود مشاهده میبسیاری از قرآن، این هدایت تشریعی 
. از انسان سلب (15 نحل،) کند یم به عدالت و احسان امرو براساس همین اختیار آزادی برخوردارند 
سعادت بشر، در فهم و اجرای قوانین اما مکرر یادآور شده که کمال و  .(3 نساء،) اختیار نشده است

 .خلل و نقصی در آن راه ندارد گونه چیو احکام آسمانی است که ه تشریعی
ی، برای قانون تشریعی الهی در مقام تحقق و اثبات خارجی، شرایط و ا خامنهالله  در کالم سیاسی آیت

گذار و برخی هم به جامعه  ونیی ذکر شده که برخی از آنها به نفس قانون و برخی به شأن قانها یژگیو
 جامعیت و فراگیری قانون،شرح است:  این یی بهها یژگیو. قانون اجتماعی خوب دارای گردد یمانسانی بر

نقش و دارای  مبتنی بر اعتقاد عمومی، حافظ حقوق مردم ناظر به واقعیات جامعه انسانی، ابتناء بر عدالت،
 (.950-953ص: 9055 مهاجرنیا،) استمحدودکنندگی 
به نام خداوند ها، یک عقل کل  انساناجتماعی  -زندگی سیاسیبهترین قوانین کارآمد برای  برای وضع
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انسانی ی ها شیگراو شهوات از طبیعت،  دارای علم، قدرت، ربوبیت و اختیار باشد و فراترالزم است که 
 :زیرا داشته باشد،گذاری را  شرایط الزم برای قانون است که

 .اشراف داردمخلوق بر نیازهای خداوند آفریدگار و خالق انسان است و خالق، بیش از هر کسی  ،اوالً 
نهان و  یها یازمندیبه نو  داند یخداوند عالم است و با دانش مطلق خود، اصول تکامل انسان را م ،ثانیاً 

گاه است انسان آشکار و نیز مصالح و مفاسد  .بیش از دیگران آ

زیرا تنها خداست  ،سودجویی در وضع قانون، جز برای خدا در هیچ کسی وجود ندارداز هر نوع  ثالثًا،
اندارد و از هر نوع غرایز، به ویژه غریزه خودخواهی،  انسانی که نفعی در اجتماع است، در حالی که همه  مبرِّ

  .گذاری صحیح است، برخوردارند افراد بشر، کم و بیش از حس خودخواهی که آفت قانون
جعل حکم و قانون از سوی خداوند حکیم و علیم، براساس واقعیات جهان هستی و واقعیت  ، رابعاً 

واقعیات  .االمری در جهت رسیدن به کمال مطلوب حقیقی اوست انسان و نیز مصالح و مفاسد نفس
گاهی کامل ندارد و به همین دلیل،  مصالح و مفاسدی که جز خداوند خالق هستی و انسان، کسی بر آنها آ

  .(301: ص9339 سبحانی،) جعل قانون هم اختصاص به او دارد
ی، به مقوله ضمانت تحقق و اجرا در ا خامنهالله  تحقق قوانین الهی، در کالم سیاسی آیت ضمانتدر 

تنها الزامات قانونی است،  ها آنقوانین الهی، توجه شده و برخالف قوانین قراردادی که ضمانت اجرایی 
ق هستند و امکان تخطی و تعدی از آن در اختیار انسان نیست و قوانین الهی در بعد تکوینی قطعی التحقِّ 

 قوانین تشریعی، هم بر پایه سه نوع تضمین اعتقادی، اخالقی و الزامات اجتماعی، به شرح ذیل استوار
 است. 

ق ل و پشتوانه تحقِّ عام نیتر مهم «ایمان»ی ا خامنهالله  یاسی آیتدر کالم س ( ابتناء بر ایمان و اعتقاد:9
و قوانین الهی است، زیرا ایمان دینی ریشه در فطرت انسان دارد و با قوانین تشریعی  ها دستورالعمل

 هماهنگ و همسو است.
که فرد به ، و احترامی های مثبت اخالقی در روح و روان فرد تثبیت ارزش ی:اخالقی ها ارزش( تعهد به 2
، نوعی اطاعت و انقیاد روحی را در او به وجود آورده، وی را نسبت به رعایت گذارد یهای اخالقی م ارزش

د م گرا، طبعًا به حفظ و رعایت قانون نیز گرایش دارد. این نکته هم از  . فرد و جامعه اخالقسازد یقانون، مقیِّ
 .(9/92/9330 ،همان) کند ین را تأیید مارزشمندی آ یها نظر عقل قابل پذیرش است و هم نمونه

، اعتقاد به معاد و باور به کار بستن قانون الهی یها ترین پشتوانه از مهم ی اخروی:ها اعتقاد به بازتاب( 3
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، بذر آن بودهبه دریافت کامل پاداش و کیفر اعمال است. در بینش اسالمی، دنیا گذرگاه و مقدمه آخرت 
. گردد یو سرنوشت آن به وسیله خود وی تعیین م شود یخود انسان کاشته محیات، در این حیات به دست 

کننده قوی به  این ایمان و اعتقاد که هر کار و سخنی، جزا و پاداش مناسب درپی دارد، در او نیروی کنترل
این  .رعایت کند و حدود الهی را زیر پا نگذاردرا ، تا هر حرفی را نزند، قانون و دستور خدا آورد یوجود م

این  .زندگی و ضامن اجرای تمام قوانین الهی و انگیزه اصلی تهذیب نفس استمعنابخشی به  عامل اعتقاد
قرآن بعد از موضوع ایمان به خدا، در های نفسانی است،  لجامی قوی برای نفس و کنترل خواهش باور،

ه والیوم اال»، با تعابیری مانند ایمان به جهان آخرتمکرر  )مقام معظم رهبری،  آمده است« خریؤمنون باللِّ
 .(92-0: ص9395
م از قانون و فواید آن است. ، اطالع مردیگستر ها و لوازم قانون از پشتوانه :آگاهی از قانون( لزوم بینش و 0

ت قانون است. از ا بسیاری از جرائم و تخلف گاهی از اهمیِّ گاهی از قانون، رو نیها، به سبب ناآ ، هر قدر آ
ت،  ی کالم ها آموزهبراساس . تر خواهد شد فواید و مصالح آن بیشتر باشد، عمل به قانون بیشتر و آساناهمیِّ

ف شده مؤمنان، سیاسی ه، از قوانین یآموز اند، با علم تشویق و موظِّ حاکم بر آفرینش و حیات  و تفقِّ
 .(99/3/9330 ،همان) آفرین باشند و نقش ، مطلعاجتماعی

 گیری  . نتیجه7

ها و فلسفه قانون بیان شد، این مهم حاصل گردید که قوانین الهی در  از آنچه در باب تعریف، ویژگی
مثابه  دهی به زندگی اجتماعی انسان به ای، همه برای تنظیم و سامان الله خامنه ساحت کالم سیاسی آیت

تبیین این حقیقت پژوهش  کنند. در یاد می« منطق زندگی اجتماعی»است که ایشان از آن به « خلیفه الله»
یی مانند فلسفه سیاسی، کالم سیاسی و ها دانشفرض مسلم  حاضر به دنبال آن بود تا نشان دهد که پیش

، نیازها، ها ضرورتگیری و تداوم نظام اجتماعی و نظم سیاسی، ناشی از  مبانی حقوق، آن است که شکل
ورت پیشینی در نظام آفرینش و طبیعت به یی است که یا به صها تیمحدودتقاضاها و پذیرش شرایط و 

است که توسط وحی و ادیان تشریع   یانسانصورت تکوینی وجود دارد و باید کشف شود و یا امور فطری و 
در قالب  ها انسانشده است که باید استنباط شود و یا امور پسینی است که به تشخیص عقل و عرف 

ایج به هر سه نوع تکوینی، تشریعی و قراردادی، قانون تعهدات اجتماعی، وضع شده است. در ادبیات ر
 الک، میزان و منطق زندگی اجتماعیمثابه م ی، بها خامنهالله  و همه آنها در کالم سیاسی آیت شود یماطالق 
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هستند. با این تفاوت که قوانین تکوینی و فطری تحت اراده و ربوبیت الهی بوده و از طریق عقل، وحی و 
م و استنباط است، اما در قوانین جعلی و قراردادی اراده انسانی هم دخیل بوده و در سایه رسالت قابل فه

تواند قانون را تنظیم کند. دغدغه کالم سیاسی آن است که مطالعات خویش را در باب  می عقل و وحی
ت ها انسانقانون در یک قوس نزولی از مبدأ آفرینش و خالق  الهی را از منبع  آغاز کند تا ابتدا اراده و مشیِّ

ی اجتماعی و سیاسی قوانین در جامعه بشود و با درک ماهیت ها تیواقعفیضانی درک کرده و سپس وارد 
ی به ویژه در کالم سیاسی، ا خامنهالله  آنها، پیوند قوانین را با آن مبدأ حفظ نماید. در منظومه فکری آیت

ترین  آن در توجه به  لسفه سیاسی قرار گرفته و مهممطالعه قانون الهی در بستر جامعه، سیاست، تاریخ و ف
کید دارند که قانون الهی همانند یک خط « فلسفه قانون» متمرکز شده است. ایشان بر این ایده کالمی تأ

الله  است که در یک سر )مبدأ( آن ربوبیت الهی و در سر دیگرش )مقصد( انسان به عنوان خلیفه  یعمود
گیری کالم سیاسی به سمت اقتضائات ربوبی در  کشف و استنباِط قانون، جهت قرار دارد. در مقام بحث،

خلیفه »ورزی دینی بر الزامات زندگی اجتماعی و منطق حیات جمعی  آن خط است و در مقام سیاست مبدأ
 .شود یمدر مقصد خط متمرکز « الله

ورزی و تحلیل منطق  یاستی آن است که وقتی در مقام سا خامنهالله  ویژگی برجسته کالم سیاسی آیت
اللهی به عنوان  . اقتضائات مقام خلیفهشود یمزندگی اجتماعی است، جهت فلش در مبدأ و مقصد برعکس 

. با این رویکرد ایشان مجموعه حیات کند یممبدأ و شأن ربوبیت الهی به عنوایت غایت و مقصد تغییر 
که دارای یک مبدأ حرکت و یک مقصد عالی است و همه آفرینش به  کند یمانسانی را به کاروانی تشبیه 

 مقصد سویکه به تعبییر شده « اردوگاه»و از فاصله بین مبدأ و معاد به  کنند یآن غایت، حرکت م سمت
 ،کنند ی، همه به سمت ذات مقدس پروردگار حرکت م«کلِّ الیه راجعون» .کند یحرکت م الهی

ه ی ال» شأنه)تعالی  ت آفرینش به سمت وجود مقدس باری، حرک«ریالمص  اللَّ است. همه آفرینش مثل  (عزِّ
و آن مقصد، خداست. سعادت هر انسانی این است  کند یحرکت م که به یک مقصد باشد مییک کاروانی 

. ایشان معتقدند قانون بین مبدأ و معاد بر بکند مطابقکه این مقصد را بشناسد و رفتار اختیاری خود را با آن 
ها با اراده و  ی الهی که در واقع قانون طبیعی در نظام آفرینش هستند، تنظیم گردیده و انسانها سنتمبنای 

ها  برای انسان« اردوگاه»الله است، برسند. اما در  تا به مقصد که لقاء کنند یمپشتکار خود مسیر را طی 
آماده ورود به  تنظیم کند وخود را ه جلوی آهنگ رو ب تواند یم آنهاکه با وجود دارد  ییها برنامهقوانین و 

 برای ها را در طول زندگی، این برنامهخداوند از طریق وحی . بشودسرمنزل نهایی و حقیقی آفرینش انسان 
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یی بیان داشته که در ها آموزهو همه شرایط زیست فعال و حرکت رو به رشد را در قالب  معین کرده ها انسان
   ی در قالب چهار نوع برنامه و قانون زندگی قابل شناسایی هستند.ا خامنهالله  کالم سیاسی آیت

ی و انسان را از لحاظ معنوی، روح رابطهچیزهایی است که  ها برنامهبعضی از این  ی متعالی:ها برنامه
ل به پروردگار و بسیاری ا ،؛دارد یقلبی با خدای متعال برقرار م ع و توسِّ ز مثل نماز، ذکر، توجه و تضرِّ

  عبادات. 
، عیوب را دنکن یمهستند که اخالقیات و ملکات انسان را تصحیح  ها برنامهبعضی از  ی تهذیبی:ها برنامه

، حسد، دنائت، لئامت، پستی، برطرف کرده و از روح انسان، مثل دستورهای اخالقی که از ما کبر
به خصال  ختهیاحت، با محبت و آمو انسان را کریم، با معرفت، با سم کند یخیانت را دور م و دروغگویی

  . سازد یعالی انسانی م
هایی که در این جهان هستند، با  هست که روابط ما را با انسان ها برنامهبعضی از  ی تنظیمی:ها برنامه

ی رابطه با  ،. روابط فردی، روابط اجتماعیکند ین اردوگاه بزرگ هستند، تنظیم مدیگر افرادی که در ای حتِّ
  . کند یها این را برای ما تنظیم م اند و بعضی از تعالیم و برنامه را هم به ما تعلیم داده ها نینات، ااشیاء، حیوا

ل برنامه ، مثسازد یمهست که فضای زندگی را قابل زیست  ها برنامهبعضی از این  ی تدبیری:ها برنامه
خوبی و نیکی با مردمان حکومت، تشکیل دولت، امر به معروف و نهی از منکر، دشمنی با ستمگران، 

 ییها صالح و مؤمن، کمک به اصالح امور عمومی جهان و جامعه، کمک به از بین بردن فقر و دیگر برنامه
بنابراین، در  .(099: ص9310 مهاجرنیا،) که مربوط به سطح جهان و سطح محیط زندگی و جوامع است

  بندی شده است. ذیبی، تنظیمی و تدبیری دستهدر قالب چهار برنامه متعالی، ته« قانون الهی»تشبیه فوق، 
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