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Abstract  

This project was aimed at giving a new understanding of Imam Khomeini's political 
thoughts through an epistemological framework. The research method was descriptive-

analytical. Results indicated that the political thoughts of Imam Khomeini confirmed his 

epistemological approach whether directly or indirectly. The two tools of reason and 

revelation have had the greatest impact on Imam Khomeini's political thought. His political 

thoughts, despite the significance of acquired knowledge, have been developed under the 

dominance of presential knowledge and more specifically through jurisprudence and 

theology. It is also said that many of his political approach could be consequence of 

epistemological assumption. Moreover, devoution is the highest level of knowledge to him.  
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مقدمه

ها  در اندیشۀ سیاسی غرب و به تبعیت از آن، در دانش سیاسی مرسوم در ایران، الگوها، نظریه

دهی نظری  بخشی و سامان پژوه در انسجام دانشهای نظری فراوانی وجود دارد که به  و چارچوب

ها با عنوان روش فهم  نظریه (. از این الگو/44: ص 9831د )برزگر، رسان محتوای اندیشه مدد می

، برای فهم اندیشۀ 9های فهم شود. بکارگیری هرکدام از این روش نظریۀ سیاسی یاد می اندیشه/

دهد و محقق ناچار است که به  خاصی به فهم می سیاسی الزاماتی به همراه خود دارد و نیز جهت

رانی  سازی و حاشیه از قاعدۀ برجستههای فهم،  آن الزامات پایبند باشد. باید گفت، همۀ این روش

اند؛ یعنی بخشی از اندیشۀ سیاسی را برجسته کرده و بخشی دیگر را به حاشیه  استفاده کرده

 اند.  رانده

تی به عنوان چارچوبی برای فهم اندیشۀ سیاسی، هدفی است شناخ گیری از مبنای معرفت بهره

شناختی به  شود. مفروض چنین چارچوبی این است که مبانی معرفت که در این پژوهش دنبال می

: 9831)مارش و فورالنگ، دالیل و انحاء مختلف در روش و محتوای اندیشۀ سیاسی اثرگذارند 

و نیز مبانی اندیشۀ سیاسی است که به « نطق درونیم»انداز، مدعی فهم  (. فهم از این چشم83 ص

صورت صریح یا ضمنی در کلیت اندیشۀ سیاسی متفکران تأثیرگذار است. فهم این نسبت، منوط 

های ذکر شده و  سنجی شاخصه به این است که سخن از اجمال به تفصیل آید و برای این نسبت

ۀ سیاسی روشن شود. برای این منظور از ها به صورت مشخص بر کلیات و جزئیات اندیش تأثیر آن

پنج مؤلفه بهره گرفته شده و بر روی اندیشۀ سیاسی امام خمینی به عنوان مطالعۀ موردی، اعمال 

ها عبارتند از: ابزارهای معرفت، اقسام معرفت، امکان معرفت، ارزش معرفت و  شد. این مؤلفه

 غایت معرفت. 

)قلب( و وحی هستند. در اقسام  عقل، شهود ابزارهای معرفت شامل چهار ابزار حواس،

                                                        

توان به منبع زیر رجوع کرد )حقیقت،  ها می هایی وجود دارد که برای درک آن میان روش فهم و روش تحقیق تفاوت .9
 (.38-19: ص 9831
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شود. در امکان معرفت، بحث در این  معرفت، پیرامون دو قسم علم حصولی و حضوری بحث می

گرایان و  )شامل عقل گرایان است که آیا امکان شناخت واقع وجود دارد یا خیر؛ که دو دستۀ واقع

گیرند. در  گرایان( رو در روی یکدیگر قرار می )شامل شکاکان و نسبی گرایان گرایان( و ناواقع تجربه

شود  )معیار صدق( پراخته می حقیقت( و توجیه )ماهیت صدق/ ارزش شناخت، به دو بحث صدق

های توجیه نیز  گرایی و در نظریه گرایی و عمل  های صدق سه نظریۀ مطابقت، انسجام که در نظریه

اند. غایت معرفت نیز به دنبال این  طرح شدهگرایی م گرایی و عمل سه نظریۀ مبناگرایی، انسجام

 9نقطۀ غایی کسب معرفت چیست؟ است تا روشن کند که هدف/

شناسی؛بهمثابۀروشفهممعرفت

ابزارمعرفت.1

ابزار »های اصلی رویکرد امام خمینی به  کننده دو حوزۀ اندیشۀ اسالمی و فلسفۀ صدرایی، تعیین

)عقل، حس، شهود و وحی(، دارای  همۀ ابزارهای مذکورهستند. برای این دو حوزه، « معرفت

ها تشکیکی و ذومراتب است نه عرضی؛ به این معنا که  اعتبار و ارزش بوده و میزان اعتبار آن

توان  بندی معرفت نزد امام را می برخی ابزارها به لحاظ معرفتی دارای اعتبار باالتر هستند. طبقه

توان گفت برای  یکی بر دیگری برتری و اشراف داشته و میکه   نحوی صورت طولی دانست، به به

شهودی( و ) یقلبترین طبقه و باالتر آن به ترتیب معارف عقلی،  امام معارف حسی در پایین

توانند مقدمۀ  هر یک از این معارف می وگیرند  )و البته معارف نقلی از معصومین( قرار می وحیانی

 دیگری باشند. 

شناختی و ابزارهای  بینی مادی و الهی را به مفروضات متفاوت معرفت جهان امام نقطۀ تمایز دو

که  حالی  شود، در بینی حسی، تنها حس معتبر دانسته می گرداند که در جهان معرفتی متفاوت برمی

                                                        

(، 9813(، )شمس، 9814دینانی،  توان به منابع ذیل مراجعه کرد: )ابراهیمی . برای بحث تفصیلی پیرامون مباحث فوق می9
(، و بسیاری منابع دیگر که 9831(، )نصری، 9819زاده،  (، )حسین9833آزاد،  و پناهی  (، )خسروپناه9818)پریچارد، 

 مرتبط با موضوع هستند.
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چیزی که معقول باشد داخل در »بینی الهی، ابزار معرفت، اعم از حس و عقل بوده و  در جهان

رچه محسوس نباشد و لذا هستی اعم از غیب و شهادت است و چیزی که قلمرو علم است، اگ

طور که موجود مادی به مجرّد استناد دارد، شناخت حسی  تواند موجود باشد و همان ماده ندارد، می

(. نزد امام شناخت حسی 333، ص39ب: ج /9831)خمینی، « نیز به شناخت عقلی متکی است

 تر از شناخت ای پایین اتکای آن به شناخت عقلی و در مرتبهواجد اعتبار است، البته به دلیل 

 عقلی. 

حسب فطرت مایل به خیرات و  حسب ذات، مجرّد و به ای که به امام عقل را قوۀ روحانیه

( و معتقد است ارزش 39: ص 9831داند )خمینی،  است، می کماالت و داعی به عدل و احسان

مند و واال است که مایۀ تمایز او از سایر مخلوقات خدا انسان و انسانیت او به این دارایی ارزش

البته امام به ناتوانی عقل بشری برای درک همۀ حقایق هستی  (.943تا: ص  باشد )خمینی، بی می

داند. امام  تصریح دارد و درک حقیقت قرآن و هویت وحی برای عقول عادی بشری را ناممکن می

هایی از مراتب مترتب  توانند الیه رد که همین عقول بشری میحال به این نکته نیز اشاره دا در عین

بر یکدیگر قرآن را شناخته و حقایقی را از آن به سهم وسع وجودی خود برگیرند )خسروپناه، 

 (.14: ص9818

در نگرش عرفانی امام معرفت عقلی زمانی ارزشمند است که به مرتبۀ قلب ارتقاء یابد و قدم 

ایمانی تبدیل شود. در این مرتبه آنچه عقل با برهان اثبات کرده، قلب  برهانی به قدم روحانی و

دیگر، تفکر   عبارت  (. به894: ص 93/ب، ج9831شود )خمینی،  کند و بدان واصل می مشاهده می

ارزش انگاشتن عقل و  و برهان مقدمۀ سلوک عرفانی است و برتری مشاهدات قلبی به معنای بی

(. ایشان برای قلب نیز ارزش معرفتی قائل است که در 919ب: ص /9833برهان نیست )خمینی، 

شناسی  (. در معرفت398: ص 9838شود )خمینی،  صورت الهی شدن آن، همه چیز انسان الهی می

 امام، معرفت قلبی ورای معرفت عقلی است. 

د و قرآن، داند و باالترین اعتبار را نیز دار بخشی می امام خمینی وحی را نیز واجد ارزش معرفت

: 9813خمینی، )نمود عینی آن بوده که از سوی خداوند نازل شده و جلوۀ تام خداوند است 
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ص( در محفل )یختمبه مکاشفۀ تامۀ الهیه برای ذات مبارک نبی »(. وحی از نظر ایشان 91-39ص

: 9813)خمینی، « این مطلب حاصل شود« او ادنی»، بلکه در خلوتگاه سرّ «قاب قوسین»انس 

 (.81: ص9831در این زمینه دارند )خمینی، « مصباح الهدایه»( و تعابیر عرفانی دیگر نیز در 39ص

ترین و به ترتیب عقل، قلب و وحی باالترین ارزش  بنابراین، برای امام خمینی، حس پایین

شناختی را دارند. البته فعل و قول معصوم)به عنوان مفسران وحی( نیز نزد امام نه تنها  معرفت

شناسی عبارتند از  به طور کلی از دید امام، ابزارهای معرفت بخش است. ت دارد، بلکه معرفتحجی

 .(933: ص9811گر، رود) حس، عقل، قلب و وحی

، به نسبت -آن قول و فعل معصوم تبع بهو  -ی سیاسی امام، دو ابزار عقل و وحیها استداللدر 

ها  قانون اسالم برای تمام بشر و برای همه زمانحواس و قلب، بیشترین نقش را دارند. از نظر امام، 

است. ایشان پس از برشمردن ادلۀ قرآنی و روایی، وجود قانون را به حکم عقل برای جهانیان الزم 

گیرد که به حکم عقل و دین، واضع قانون تنها خداوند است که در  داند. ایشان نتیجه می می

منکر عقل و نیز مصرّحات دین است )خمینی،  های آسمانی آمده و منکر چنین قانونی، کتاب

گذاری و  (. بر مبنای این رویکرد کالمیِ شیعی، عقل و دین هر دو به لزوم قانون98: ص9811

شود، در این تفکر،  اینکه قانونگذار باید خداوند باشد، تأکید دارند. قوانین موضوعه نیز که وضع می

 ود دارد. نباید مغایر احکام الهی باشد که در دین وج

در اندیشۀ ایشان  -شناسان حکومت اسالمی را حکومت قانون و حقّ حکومت را از آن قانون

ریزی  دانسته و ایشان را مراقب و ناظر همۀ امور اجرایی و برنامه -شریعت معادل قانون است

اند.  سالمداند. در چنین نگرشی، حاکم حقیقی قانون است و همه در امان قانونند، در پناه قانون ا می

(. مبنای چنین گزارۀ 11/الف: ص9833مردم مسلمان در دایرۀ مقررات شرعی آزادند )خمینی، 

بخشی و حجّیت عقل و دین به  سیاسی، در مبنای معرفتی ایشان نهفته است و آن معرفت -حقوقی

 صورت همزمان است. 

نیز جز با قلب و شهود  باطن آن را برای امام عالم دنیا دارای باطنی است که نامحسوس بوده و

حسب میل فطری تنفّر  یابد و به توان مشاهده کرد. اگر چنین شد، انسان، دنیا را عالم ظلمانی می نمی
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از نقص و میل به کمال، تمایل به رهایی از عالم ظلمانی پیدا کرده و در چنین نگرشی، قدرت، 

وگرنه باید عطایش را به لقایش  کند که باید در خدمت کمال انسان باشد، وجهی ابزاری پیدا می

(. ایشان، حبّ عدل و عداوت با 933/ب: ص9833بخشید و اساساً نباید گِرد آن چرخید )خمینی، 

( و همین حبّ و بغص، سرآغاز قیام 311: ص9838داند )خمینی،  ظلم را امور قلبی و فطری می

 برای عدل و مبارزه با ظلم است.

ت دینی ایشان است، یعنی تفسیری که ایشان از دین ارائه معرفت سیاسی امام تابعی از معرف

ترین وظیفۀ انبیاء، برقرار کردن  سورۀ حدید معتقد است، مهم 38دهند. ایشان با استناد به آیۀ  می

یک نظام عادالنه اجتماعی از طریق اجرای قوانین و احکام بوده که البته با بیان احکام و نشر تعالیم 

گیرد این  ای می ای که امام از چنین گزاره (. نتیجه19: ص9811است )خمینی، و عقاید الهی مالزم 

تبع انبیاء در مسیر تحقّق عدالت اجتماعی گام بردارند و زمینۀ  ها نیز باید به است که سایر انسان

باشد. بنابراین،  تحقّق چنین عدالتی نیز، اجرای قوانین و احکام صادر شده از سوی انبیاء و دین می

ای ایشان، بلکه آغازگر کنش سیاسی ایشان  تنها سازندۀ بخش عمدۀ نظام معرفتی و اندیشه ی، نهوح

 نیز بوده است.

تا حدی بر اندیشۀ امام سیطره دارد که در موارد  -منبعث از معرفت وحیانی -معرفت دینی

است را  صراحت، امر الهی که در حکم قرآنی متجلی  تزاحم میان امر الهی و خواست مردمی، به

خدا را در نظر بگیرید. اصوالً »دارد:  می دهد و خطاب به اعضای شورای نگهبان بیان  اصالت می

آنچه باید در نظر گرفته شود، خداست، نه مردم. اگر صد میلیون آدم، اگر تمام مردم دنیا در 

ر است، زنند که برخالف حکم قرآن قرا ها حرفی را می طرف بودند و شما دیدید که همۀ آن یک

« طور عمل کردند بایستید و حرف خدا را بزنید، ولو اینکه تمام بر شما بشورند. انبیاء هم همین

 (.883/ج: ص9833)خمینی، 

داند  امام حکومت اسالمی را حکومت قانون الهی بر مردم و نه حکومت استبدادی و مطلقه می

مشروطه به معنای متعارف که  و معتقد است که حکومت اسالمی، حکومتی مشروطه است، البته نه

کنندگان در اجرا و  جهت که حکومت تصویب قوانین، تابع آرای اکثریت باشد. مشروطه از این 
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ص( معیّن شده )اکرم اداره مقیّد به یک مجموعه شرط هستند که در قرآن کریم و سنت رسول 

جرا شود )خمینی، همان احکام و قوانین اسالم است که باید رعایت و ا« مجموعه شرط»است. 

کنندۀ مجموعه شرط  (. بنابراین، این قول الهی و فعل معصوم است که تعیین48/الف: ص 9833

 برای حکومت اسالمی هستند.

 به جامعه بردن راه»را  کند و سیاست امام برای تعریف سیاست به روش عقلی استدالل می

ایشان است که جامعه و افراد را کند و سیاستی مطلوب  تعریف می« انصاف و عدل و عقل موازین

به سوی مصالح حقیقی با لحاظ کردن تمام ابعاد انسان و جامعه هدایت کند و چنین سیاستی 

(. بر این اساس رویکرد امام در 483: ص98/ب، ج9831منحصراً در اختیار انبیاء است )خمینی، 

ه و فقهی؛ البته اینجا مراد گرایانه است نه صرفاً متشرعان تعریف و تحدید سیاست، رویکردی عقل

 گرایی، عقالنیت کالمیِ شیعی است. از عقل

سنجی میان ابزار معرفت و اندیشۀ سیاسی امام خمینی، ذکر دو نکتۀ دیگر  پیرامون نسبت

جدلی)کالمی( پیرامون ضرورت و بداهت  ـ ای عقلی ضروری است: اوالً، امام پس از بیان مقدمه

ای از روایات مانند مقبولۀ عمر بن  اثبات آن را به عهدۀ مجموعه فقیه، بار عمدۀ نظریۀ والیت 

حنظله، صحیحۀ ابی خدیجه، توقیع امام زمان به شیخ مفید، روایت الفقها امناء الرسل و غیره 

بخش  (. مفروض چنین روشی در استدالل، معرفت81-998/الف: ص 9833نهد )خمینی،  می

شناسی  ها از سوی دیگر است و ثانیاً به لحاظ روش آنسو و حجّت دانستن  دانستن روایت از یک

 های تاریخی است. مایه روایی با اندکی بن ـ اندیشۀ سیاسی، بنیاد روشی اندیشۀ سیاسی امام، عقلی

.اقساممعرفت2

داند  را این میامام معرفت را به دو قسم حضوری و حصولی تقسیم کرده و قوام علم حضوری 

، . در نگرش ایشان در نهایتنه با مفهوم و ماهیتش، م حاضر باشدنزد عالِوجود خود  که معلوم با

  به این معنا که حقیقت علم همان حضور است و علم، کنند همۀ علوم به علوم حضوری رجوع می

از دیدگاه امام، اگرچه تفکر . (831: ص 9، ج9839، )خمینی گردد حصولی نیز به حضوری برمی

های برآمده از شهود را معرفت بنامند و  ان اصرار دارند که آگاهیآورد علم است، لکن ایش ره
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شدنی است، برترین نوع   های معنوی حاصل مشاهده حضوری را که پس از ریاضت، بدانند؛ لذا

کند و تفکر را خاستگاه کثرت و معرفت شهودی را خاستگاه وحدت  آگاهی قلمداد می

 .(939: ص9811)رودگر،  شمارند برمی

اخالقی امام، میزان در علم، حصول مفاهیم کلی و اصطالحات علمی  -ه عرفانیاز دیدگا

اهلل است و علم حقیقی  نیست، بلکه میزان آن رفع حُجُب از چشم بصیرت نفس و فتح باب معرفت

حقّ و دارِ کرامت او باشد و هرچه جز   آن است که چراغ هدایت ملکوت و صراط مستقیم تقرّب

ۀ آن در میان مردم به عنوان عالِم شناخته شود[، حجاب حقیقت و منشاء ]هرچند دارند این است

(. معرفت 813/ب: ص9833غفلت از آن است که در قامت علوم رسمیه نمودار هستند )خمینی، 

 اهلل است، نه علوم رسمیه اعم از علوم دینیه و حقیقی، معرفت حضوری گشایندۀ باب معرفت

 غیر دینیه.

حضوری نیز تهذیب نفس   حضوری است و مفروض نیل به علم آن علمبرای امام، اصالت از 

است و در آن خیر و « اکبر حجاب »بوده و علمی که بدون تهذیب باشد، اگر علم توحید باشد نیز 

شناسی، بلکه در اندیشۀ سیاسی امام نیز جاری  تنها در معرفت بیند. همین رویکرد نه صالحی نمی

ایشان، فقیهی که از لحاظ اخالقی ساخته و مهذب « فقیه  والیت» است، بدین صورت که در نظریۀ

باشد، شایستۀ عنوان  های باالی علمی نرسیده باشد، حتی اگر دارای درجه« عدالت»نباشد و به مقام 

: 9831های دیگر بیشتر است )اسماعیلی،  والیت نبوده و اتفاقاً ضرر چنین عالمی از انسان

 (. 481ص

علم حضوری برتر از علم حصولی دانسته شده است، به این معنا نیست که اینکه برای امام، 

اندیشۀ سیاسی ایشان نیز در دامن چنین علمی شکل گرفته است. بلکه برعکس وجه غالب اندیشۀ 

سیاسی امام، اساساً در بستر علوم حصولی و خاصه علم فقه بنا شده است. واگذاری حکومت به 

های حاکم از نظر ایشان یعنی عدالت و  عایی است. مهمترین ویژگیفقها، مهمترین نمود چنین مد

علم به قانون نیز هر دو در بستر علوم حصولی معنادار هستند، اگرچه فهم ایشان از عدالت، دارای 

شود  ابعاد اخالقی فراوانی است، مثالً فقیه نباید گناه مرتکب شود، وگرنه از والیت ساقط می
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 (، اما به هرحال، اخالق نیز دانشی حصولی است. 418 : ص99/ب، ج9831)خمینی، 

انداز  شود که ایشان در ارائۀ مبحث والیت فقیه، از چشم بُعد فقهی پارادایم امام باعث می

مدارانه به سیاست و حکومت وارد شود تا در عین آنکه نقطه مطلوب را برای والیت فقیه،  قانون

ینی بداند، اما میان والیت تکوینی و تشریعی تفکیک قائل یافتن به مراتبی از این والیت تکو دست 

شود و در مبحث والیت فقیه مدعی ابعاد تکوینی و عرفانی نشده و والیت فقیه را در دایرۀ والیت 

دار شدن  (. به همین واسطه است که عهده484: ص9831تشریعی توصیف کند )اسماعیلی، 

وسیلۀ انجام وظیفه و اجرای احکام و برقراری  حکومت فی حد ذاته، شأن و مقامی نیست، بلکه

( و احکام دین و شریعت نیز در دایرۀ علوم حصولی 89/الف: ص9833نظام عادالنه بوده )خمینی، 

 هستند. 

بندی دوگانۀ  داند و فقه نیز در دسته امام خمینی، در نهایت والیت و حکومت را از آنِ فقها می

رو ولیّ فقیه برای مشروعیت داشتن، باید  ر دارد. از اینحصولی و حضوری، ذیل علم حصولی قرا

به درجۀ اجتهاد در این علم نائل شود. البته چنین فقهی باید واجد خصایل اخالقی بوده و اگر 

مشرب عرفانی نیز داشته باشد، بهتر است، هرچند الزامی در این رابطه وجود ندارد. به عالوه 

نسته و برای آن ابعاد فردی و اجتماعی قائل است و ابعاد اجتماعی ایشان، فقه را علم ادارۀ جامعه دا

باشد که از علم فقه استنباط  داند. قانون نیز، حکم شرعی می آن را به مراتب بیشتر از ابعاد فردی می

رغم همۀ  شود و حکومت و جامعۀ اسالمی باید در چارچوب آن سامان یابد. بنابراین، علی می

یت علم حضوری و لزوم توجه به آن در امر خودسازی، در حوزۀ سیاست، این تأکیدات امام بر اهم

 اند. علوم حصولی )باالخص فقه( هستند که بیشترین نقش را ایفاء کرده

.امکانمعرفت3

 امام نیل به معرفت یقینی را ممکن و طریقۀ وصول به آن را از دو طریق عرفانی و برهانی

یافتنی  گیرد. ایشان، معرفت را امری دست قرار می« گرایان واقع»ۀ گیرد و لذا، امام در زمر می  پی

یقین دست یابد  کند تا از نظریات به بدیهیات برسد و با رسیدن به بدیهیات، به  دانسته و تالش می

گرایی است که ایشان امامت و تعیین امام را از  (. به واسطۀ همین واقع931: ص9818)خسروپناه، 
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 (.938/الف: ص9831داند )خمینی،  قل و از اصول مسلّم اسالم میموارد مطابق با ع

های   ۀ حقّ و خاضع در برابر آن، و فطرتکنند قیتصداز نظر امام، فطرت اصلی انسانی 

و تصدیق از جنود عقل ، حقّ هستند. پس ۀانکارکنند ها آنبه دلیل سیطرۀ شیطان بر ، محجوبه

عشق به »ها را  ور فطریِ مشترک میان تمام انسانایشان ازجمله ام جحود از جنود جهل است.

نظر دارند و امام با  داند، هرچند افراد در مورد مصداق آن، اختالف می« تنفر از نقص»و « کمال

 (.933-938/ب: ص9833کند )خمینی،  استناد به این دو امر فطری، توحید را ثابت می

امکان کسب معرفت به صورت کلی  در اینجا از دو نوع امکان معرفت باید سخن گفت، یکی

االمر و دیگری امکان کسب معرفت دینی. در اولی مراد این است که  یا نسبت به امر واقع و نفس

)اعم از واقع انفسی یا آفاقی( کسب معرفت کرد و مراد از دومی این  توان نسبت به واقع آیا می

ای را با یقین به  ن سخن گفت و گزارههای دینی با یقی توان نسبت به دین و گزاره است که آیا می

دین منتسب کرد یا اینکه فهم از دین همواره تابع تفسیر مفسر است. در هر دو معنا باید امام را 

 گرایان قرار داد. ذیل واقع

داند و از همین رو دو شرط  امام خمینی حکومت دینی را حکومت قانون الهی بر مردم می

(. 41ا/الف: ص9833کند )خمینی،  دو شرط اصلی زمامدار معرفی میرا « عدالت»و « علم به قانون»

ها، در هر دو  کند. مفروض این اثبات ایشان این شروط را نیز به مدد ادلۀ عقلی و نقلی اثبات می

حوزۀ حاکم و طرز حکومت، امکان کسب معرفت یقینی و عمل به آن توسط زمامدار است. 

اظ فقهی کسب کرده و این معرفت را در مقام حکومت باید به ولی فقیه، معرفتی را به لح زمامدار/

مقام اجرا درآورد، در غیر این صورت، او شایستۀ عنوان حاکم دینی نخواهد بود. امکان معرفت، 

 های سیاسی امام است. مفروض پنهان بسیاری از دیدگاه

ت که زیربنای ای از مفروضات بنا شده اس واگذاری حکومت توسط امام به فقها، بر مجموعه

شناختی همۀ این مفروضات، امکان معرفت در هر دو معنایی است که گذشت. مفروضاتی  معرفت

مانند اثبات خداوند، نبوت، امامت و لزوم وجود جانشین برای امام. در این زمینه امام به دسته ادلۀ 

نبوّت بالفاصله به کند. به همین دلیل، امام به هنگام بحث از توحید و  عقلی و نقلی استناد می
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دارد که اصل بنیادین آن تعیین  زند و نظر سیاسی خود را با اتکای به آن بیان می سیاست پل می

قانون و نیز حاکم برای جامعه از سوی خداوند است. ایشان، این را از اصل توحید و نبوت و اینکه 

بنابراین هیچ انسانی هم حقّ از هیچ انسانی اطاعت نکند، مگر اینکه اطاعت او اطاعت خدا باشد و 

(، 831: ص8 /ب، ج9831های دیگر را به تسلیم در برابر خود مجبور کند )خمینی،  ندارد انسان

 گیرد. نتیجه می

در کنار مقدمات فلسفی و کالمی، والیت فقها بر این مفروض فقهی نیز بنا شده است که در 

ردیات حکم شرعی وجود دارد، چنانچه دین، برای حوزۀ اجتماعیات و سیاست نیز مانند حوزۀ ف

وجود احکام مالی، جزایی و دفاعی در اسالم از دالیل عمدۀ نیاز به ایجاد »ایشان تصریح دارد: 

( و حکومت دینی موظف به اجرای این 89-84/الف: ص9833)خمینی، « حکومت دینی است

توسط حکومت نیز یک  پذیری این احکام در دانش فقه و وظیفۀ اجرای آنها احکام است. اثبات

اند و ثانیاً قابل اجرا و ثالثاً باید توسط حکومت  مفروض دارد و اینکه این احکام اوالً قابل اثبات

 دینی اجرا شوند.

امام ضمن مفروض دانستن امکان کسب معرفت سیاسی از معارف دینی، به مدد عقالنیت 

و فقه،  -باالخص علم رجال -اییهای علوم رو کالمی خویش و با بهره بردن از ظرفیت -فلسفی

شود و چندان نیازی به برهان  داند که تصور آن موجب تصدیق آن می والیت فقیه را از اموری می

شناختی سبب شده است که ایشان در ادامۀ همان مباحث، ضمن  ندارد. این مفروض پنهان معرفت

والیت فقیه به کار بگیرد. البته  بخش دانستن نقل یا روایات، احادیث بسیاری را برای اثبات معرفت

در فرایند اثبات روایی، عقالنیت کالمی ایشان در تفسیرشان از روایات کامالً متجلی است )خمینی، 

 (. 81-938/الف: ص 9833

ترین آراء  بنابراین، ممکن دانستن نیل به معرفت، مفروض پنهان و زیربنای بسیاری از بنیادی

 اجمال و گذرا به برخی از آنها اشاره شد.سیاسی امام خمینی است که به 

.ارزشمعرفت4

های صدق، نظریۀ  امام خمینی، معرفت صادق را معرفت مطابق با واقع دانسته و از میان نظریه
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اندیشد و این در بسیاری از آراء  )توجیه( نیز ذیل نظریۀ مبناگرایی می مطابقت و در معیار معرفت

و نظریۀ حرکت جوهری جاری است. ایشان به تبیین و تشریح  فلسفی ایشان مانند تطابق عوالم

های ایشان، اعتقاد به این نظریه به دست  طور مستقل نپرداخته است، اما از عبارت نظریۀ مطابقت به

االمر است. در مبحث توجیه یا معیار  آید که معرفت صحیح، معرفت مطابق با واقع و نفس می

های نظری برای اثبات  معتقد است، براساس این نظریه، معرفت معرفت، امام به نظریۀ مبناگرایی

های اولیه منتهی شوند، زیرا  های بدیهی ثانوی و در انتها به معرفت شان، باید به معرفت صدق

ترین قِسم بدیهیات اولیه نیز اولیات نام دارند )خسروپناه،  اند. مستحکم بدیهیات از خطا مصون

 (.19: ص9818

ها نیاز به دلیل نیست،  داند، یکی احکام روشن است که در آن را دو دسته می امام احکام عقل

گونه احکام را ضروری یعنی حکم واضح و روشن گویند. دیگر  مانند خوبی عدل و بدی ظلم. این

آورد، مانند جبر،  احکام غیرروشن است، مانند علومی که پس از کوشش و تحصیل به دست می

گویند که محتاج دلیل و  ها را احکام نظری یعنی غیرواضح می آن، و اینمقابله، فلسفه و مانند 

رو قضایای نظری، باید به احکام بدیهی ارجاع شوند  (. از این98: ص 9811کوشش است )خمینی، 

و بنیادی مستحکم یابند. امام، عالوه بر بدیهیات، معرفت حضوری را به مثابۀ یکی از ارکان معرفت 

های مبناگرایی امام است. بنابراین امام،  ذا در کنار بدیهیات، شهود نیز یکی از پایهداند و ل یقینی می

شهودی را پذیرفته است. بر این اساس، امام در مبنای بدیهیات عقلی و شهودات  ـ مبناگرایی عقلی

 داند. های صادق از کاذب می )وجودی( را معیارهای عمده برای تمیز گزاره قلبی

ص( را )داند که ضرورت اجرای احکام، که تشکیل حکومت رسول خدا می« هیبدی»امام این را 

الزم آورده، منحصر و محدود به زمان ایشان نیست، بلکه همان ضرورت پس از ایشان نیز ادامه 

یابد و احکام اسالم محدود به زمان و مکان نیست، بلکه تا ابد باقی است. بدیهی دانستن  می

شناختی،  مانی و فرامکانی دانستن احکام اسالم به لحاظ معرفتضرورت اجرای احکام و فراز

گیرند. در اندیشۀ امام بسیاری از مسائل با  بنای ضرورت تشکیل حکومت قرار می عنوان سنگ به

ای محکم  مبنا، غیر بدیهیات به بدیهیات ارجاع و پایه حل خواهد بود و بر همین  ارجاع به آن قابل 



55  98پاییز،26شماره،7سال،سیاستمتعالیه 

وض گرفتن همین ضرورت و بداهت معتقدند، هر کس اظهار کند تشکیل یابند. ایشان با مفر می

حکومت اسالمی ضرورت ندارد، منکر ضرورت اجرای احکام اسالم شده است و جامعیت احکام 

(. با استناد به همین بدیهی 999: ص9811و جاودانگی دین اسالم را انکار کرده است )خمینی، 

 داند.  کام الهی میبودن است که حکومت را وسیلۀ اجرای اح

در اندیشۀ سیاسی امام، رویکرد مبناگرایی به دو طریق حضور دارد: یکی در روش استدالل 

های سیاسی به بنیادهای معرفتی اندیشۀ  های سیاسی و دیگری در متکی بودن گزاره برای گزاره

یکی از ایشان. در روش استدالل، نسبت میان آزادی و مبارزه با ظلم براساس اصل توحید، 

های سیاسی بر مبانی معرفتی نیز مانند این  نمودهای مناسب برای این مسئله است. در اتکای گزاره

ای از ادلّۀ عقلی و باالخص نقلی  ، که بر مجموعه«والیت از آنِ فقها است»گزاره سیاسی امام که 

معرفت را  مبتنی است. مفروض این نگرش این است که امام حجیت عقل و نقل به عنوان مبادی

 پذیرفته است.

فقیه را از  امام ضمن مفروض دانستن امکان کسب معرفت سیاسی از معارف دینی، والیت 

شود و چندان نیازی به برهان ندارد. این  داند که تصور آن موجب تصدیق آن می اموری می

بخش  شود که ایشان در ادامۀ همان مباحث، ضمن معرفت شناختی سبب می مفروض پنهان معرفت

فقیه به کار بگیرد. البته در فرایند  دانستن نقل یا روایات، احادیث بسیاری را برای اثبات والیت 

اثبات روایی، عقالنیت کالمی ایشان در تفسیرشان از روایات کامالً متجلی است )خمینی، 

رو یکی از تجلیات اصلی مبحث ارزش معرفت را در حوزۀ  (. از این81-938/الف: ص9833

توان مشاهده کرد و این به لحاظ  فقیه به لحاظ عقلی و نقلی می ت، در امکان اثبات والیت سیاس

 روش اندیشۀ سیاسی امام واجد اهمیت است.

چیز مردم باشد و هر تصرّفی در  از نظر امام، متابعت و پیروی از کسی رواست که مالک همه 

ف و والیتش در تمام بشر به حکم ها بکند، تصرّف در مال خود باشد و چنین شخصی که تصرّ آن

خرد نافذ و درست است، خدای عالم است که مالک تمام موجودات و خالق ارض و سموات 

م االطاعه دانست، بر  کسی حکومت داد و حکم او توسط گفتۀ پیغمبران را الز  است. اگر خدا به
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عیین کرده، هیچ حکمی را بشر نیز الزم است از آن اطاعت کند. غیر از حکم خدا و یا آنکه خدا ت

گذاری  بشر نباید بپذیرد و جهت هم ندارد که بپذیرد. ایشان ضمن ردّ حق حکومت و نیز قانون

گذاری ندارد و خدا به حکم عقل  ، کسی جز خدا حقّ حکومت قانونکند  بشری در نهایت تأکید می

ان قوانین اسالم است باید خود برای مردم حکومت تشکیل دهد و قانون وضع کند، اما قانون هم

ها و حقّ حکومت، خداوند است.  (. بر این اساس، منشاء حقوق انسان331-319تا: ص )خمینی، بی

استدالل سیاسی و حقوقی امام با چند استدالل میانی، به عصمت خداوند به عنوان یک اصل بدیهی 

 در حکمت اسالمی برگشت داده شده است.

.غایتمعرفت5

را نیل به سعادت در دو جهان دانسته و وصول به چنین سعادتی را پیروی از امام غایت معرفت 

(. در 18/ج: ص9833داند که به احتیاجات دو جهان انسان احاطه دارد )خمینی،  قانون خداوند می

گذارد، عبودیت محض در برابر فرامین الهی اعم از  اندیشۀ امام، سعادت، از مسیر عبودیت می

عی. از نظر ایشان بازگشت غایت تمام انبیاء به یک کلمه بوده و آن فرامین اخالقی و شر

اهلل   (. معرفت91-91: ص39/ب، ج9831باشد )خمینی،  است و همه چیز مقدمۀ آن می« اهلل معرفت»

ازاء رفتاری  اهلل هم وجه شناختیِ ذهنی داشته و هم مابه در اینجا دارای معنای عرفانی است. معرفت

بال دارد. در نظر امام، سالک باید به خود بفهماند و به ذائقۀ روح بچشاند که دارِ برای انسان به دن

: 9838طبیعت مسجد عبادت حقّ بوده و او برای همین مقصد در این نشئه آمده است )خمینی، 

شود یا باید بشود و بر این اساس،  اهلل، سبب عبودیت انسان می رو معرفت ( و از این341ص 

 ودیت و عبودیت، مقدمۀ سعادت است. معرفت مقدمۀ عب

حکومت نیز وسیله و طریقی است  بر مبنای غایتی که امام برای معرفت قائل است، سیاست/

تواند انسان را به سعادت برساند. از این منظر حکومت و کارگزاری حکومت، وسیله است و  که می

ی مناصب آن نیز باید از ای برای طریق سعادت باشد، تصدّ نه هدف و زمانی که حکومت وسیله

باب وظیفه و تکلیفی باشد که انسان را به قرب سعادت برساند و نیز احکام الهی را در زمین 

جاری سازد و دلیل ضرورت تشکیل حکومت توسط ائمه و فقهای عادل نیز همین دو امر و نیز 
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وظیفه به شمار  نجام مأموریت و ا« فقیه والیت »برقراری نظام عادالنه است و از این رو موضوع 

 (.44/الف: ص9833آید )خمینی،  می

از آنجا که از نظر امام، عمل به شرع، از مقدمات عبودیت و رشد انسان بوده و در وادی 

ماهیت جمهوری اسالمی این است که با شرایطی که اسالم برای »سیاست نیز معتقد است: 

ومت تشکیل داده و مجری احکام اسالم حکومت قرار داده و با اتکاء به آرای عمومی ملت، حک

(. بنابراین، حکومت دینی باید مقیّد به احکام شرع و 444: ص4 /ب، ج9831)خمینی، « باشد

 مجری آن احکام باشد.

برمبنای نگرش امام به غایت معرفت، شکست و پیروزی معنای دیگری دارد. ایشان معتقد 

به کنیم، غلبه با ماست، پیغمبر اسالم)ص( در ما چه پیروز بشویم در عالم ماده و چه غل»است: 

ها دشمنان  ها شکست خورد، لکن غلبه با او بود و اولیای اسالم هم در بعضی از جنگ بعضی جنگ

ایشان انسان «. ها بود. غلبه با حقّ است، باطل زهوق است اند، لکن غلبه با آن بر آنان غلبه کرده

دهد که باید ببیند به تکلیف خویش  و او را انذار میدارد  مؤمن را از نگرانی شکست بر حذر می

عمل نموده است یا نه و اگر به تکلیف عمل شد، نباید باکی از شکست باشد و در این راه چه 

شدن در راه حقّ بوده و این پیروزی است   بکُشد و چه کشته شود، پیروز است، چراکه کشته

عادت در نظر امام منوط به رضای خداوند (. بنابراین، هرگونه س388-381: ص9811)خمینی، 

 است، زیرا حقیقت سعادت جز در لوای حقّ آشکار شدنی نیست. 

گیرینتیجه

 شناختی با هدف این پژوهش، فهم اندیشۀ سیاسی امام خمینی به مدد چارچوبی معرفت

 شان،پنج مؤلفه بود که مورد بحث قرار گرفتند. میان اندیشۀ سیاسی امام و مبنای معرفتی ای

)مطابقت( وجود داشت و این ابتناء به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم برقرار بوده  نسبت ابتنایی

 است.

اند. این رویکرد  دو ابزار عقل و وحی، بیشترین تأثیر را بر اندیشۀ سیاسی امام خمینی داشته

ی اندیشۀ گیر معرفتی، در بسیاری از آراء سیاسی ایشان از جمله موارد ذیل متجلی شد: شکل
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فقهی، حاکم شدن رویکرد الهیاتی و شرعی بر اندیشۀ سیاسی -سیاسی امام در بستر معرفت کالمی

ایشان، تعیین منشاء وضع قانون و نیز اینکه حاکم چه کسی باشد، استناد به مقدمات عقلی و نقلی 

نقلی با  ای از ادلۀ در تعیین اصول سیاسی مطلوب خود، ابتنای نظریۀ والیت فقیه بر مجموعه

مقدمات کالمی شیعی، و تعیین مرز میان حکومت مقبول و طاغوتی با اتکای به این ابزارهای 

 معرفتی.

رغم همۀ تأکید بر اهمیت علوم حصولی، در دامن علم  اندیشۀ سیاسی امام خمینی، علی

 حضوری و باألخص دو دانش فقه و کالم تکوین یافته است.

بسیاری از آراء سیاسی امام از جمله در موارد ذیل  ممکن دانسن کسب معرفت نیز مفروض

گیری مفهوم حکومت دینی و به  شناس عادل باشد. اساساً شکل است: حاکم باید امام یا فقیه دین

تبع آن نظریۀ والیت فقیه، مبتنی بر امکان معرفت دینی است. باورمندی به پیوند دین و سیاست و 

ی نیز بر فرض امکان معرفت ابتناء دارد. توحید رکن بنیادین فهم مسائل سیاسی در بستر اندیشۀ دین

 فهم امام از بسیاری از مسائل سیاسی از جمله آزادی و برابری است و سعادت جز از مسیر باور

به توحید و تبعیت از قوانین الهی ممکن نیست. باور به وجود احکام سیاسی، اجتماعی و اقتصادی 

 ی عمدۀ حکومت اسالمی و جمهوری اسالمی در نظریۀ ایشاندر کنار احکام عبادی، از مباد

 است.

گرا بوده است.  های توجیه، مبنا گرا و در نظریه های صدق، مطابقت امام خمینی در نظریه

های  مبناگرایی برای امام، نقشی مهم در ساخت اندیشۀ سیاسی داشته است. مبنای اغلب دیدگاه

ه دارد، اندیشۀ دینی. این اندیشۀ دینی خود دارای سه رکن سیاسی امام نیز یک بنیاد و مبنای عمد

عقاید، احکام و اخالق است و حکومت به عنوان مجری شریعت و موظف به ایجاد حکومت و 

شود. لذا، شریعت، با توجه به ماهیت آن  ای اسالمی که شریعت در آن جاری است، تلقی می جامعه

است، تبدیل به مبنای عمدۀ نگرش امام شده است که که دارای احکام عملی برای رفتار مکلّفین 

گذاری در  دهندۀ سیاست گذاری تا اجرای قوانین، و جهت  دهندۀ همۀ موضوعات از قانون جهت 

هایی مانند اقتصاد، سیاست خارجی و مباحثی مانند توسعه بوده و همین مالک نیز عامل  حوزه
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 ها است. تمایز مشروع و نامشروع بودن حکومت

نظر امام عبودیت، غایت معرفت است. در اندیشۀ سیاسی ایشان، این مبنای معرفتی در از 

کند: وسیله بودن سیاست و حکومت و نه  بسیاری موارد و از جمله موارد زیر نقش مهمی ایفاء می

هدف بودن آن. حکومت در برابر هدایت جامعه به سوی عبودیت وظیفه داردغایت توسعه نیز باید 

ورزی در اندیشۀ  د، نه صرفاً آبادانی دنیای انسان و نیز اخالقی شدن سیاست و سیاستعبودیت باش

گرایی. تفاوت بنیادین معنای  مداری در حوزۀ سیاست نه نتیجه تکلیف گرایی/ سیاسی ایشان. وظیفه

 شکست و پیروزی در این نگرش با نگرش متعارف.
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