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چکیده :دین اسالم در دوران بعد از رحلت پیامبر اسالم شاهد قرائتهای مختلفی از خود بوده و فهم ناقص
از این شریعت مقدس سبب تفرقه ،نفاق و درگیری بین امتها شده است .یکی از قرائتهای مهم و اثرگذار
که دارای پشتوانه نظری و عملی در سیره معصومین(ع) ،متکلمین ،فقها و فالسفه دارد ،قرائت اسالم اعتدالی
است .اعتدال به معنای دوری از افراط و تفریط در فهم و عمل به آموزههای شریعت مقدس اسالم است.
امام خمینی در مقام یک نظریهپرداز سیاسی با پشتوانه علمی اقدام به نوآوری در عرصه سیاست نظری و
عملی کرده است .این پژوهش با روش اسنادی و کیفی سعی دارد به این پرسش پاسخ دهد که اعتدال چه
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e-mail: yahyafozi@yahoo.com

نسبتی با اندیشه امام خمینی دارد و نتایج سیاسی آن کدام است؟ یافتههای تحقیق نشان میدهد ،امام خمینی
با قرائتی اعتدالی از مبانی فلسفی ،اخالقی ،فقهی و کالمی دین اسالم ،به نظریهپردازی و رهبری یک نظام
سیاسی در دوران معاصر پرداخته است که شکلگیری این نظام سیاسی بر پایه والیتفقیه و مردمساالری
ماحصل آن بوده است.
واژگانکلیدی :امام خمینی(س) ،اعتدال ،علوم اسالمی ،نظام سیاسی.

 . 1این مقاله برگرفته از رساله دکتری است.
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مقدمه

شناخت اسالم حقیقی و نظامسازی بر پایه آن یکی از دلمشغولیهای مصلحان دینیی در
ادوار مختلف تاریخ اسالم بوده است .مسلمانان به فراخور شیرایط سیاسیی ماننید اسییتعمار،
اسییتامار ،اسییتبداد و انحطییاط فکییری (دکمجیییان )40-52 :1383 ،بحرانهییای هویییت،
مشروعیت ،آشوب و فشار ،تضاد طبقاتی ،ضعف نظامی و فرهنگی و قرائتهای مختلفیی از
اسالم داشته و نظام سیاسی مختلفیی را نییش شیکل دادهانید .یکیی از ایین قرائتهیای مهیم و
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اثرگذار که دارای پشتوانه نظری و عملی در سیره معصومین(ع) بیوده اسیالم اعتیدالی اسیت.
قرآن کریم ،امت اسالم را امت میانه و وسط نامیده است و میفرمایید« :وکَیذَلكکَ جَعَلننَیاکْمن
أُمَّةً وَسَطًا لكتَکْونْوا شْهَدَاءَ عَلَى النَّاسك وَیَکْونَ الرَّسْولْ عَلَینکْمن شَهكیدًا» (بقیره )143 :و اینچنیین
شما را امتی میانه (معتدل) ساختهایم تا بر مردمان گواه باشید و پیامبر(ص) هیم بیر شیما گیواه
باشد .سیره پیامبر اسالم(ص) سیرته القصد به معنای اعتدال بوده و در رفتار فردی ،در خانواده
و اجتماع ،در اداره امور و سیاست ،در رویارویی با دشمنان و حتی در میدان نبرد ،اعتدال را
پاس داشته است .حضرت علی(ع) میفرماید :یا ایها الناس علییکم بالقصید ،علییکم بالقصید،
علیکم بالقصد (نهجالبالغه)67 :1390 ،؛ ای مردم! بر شما باد به میانیهروی ،بیر شیما بیاد بیه
میانهروی ،بر شما باد به میانهروی .خداوند متعال عوامل خیرو از اعتیدال را جهیل( ،نمیل:
 )55تمایالت نفسانی و هوای نفسانی (کهف 18 :و  )28معرفی کرده است.
علوم اسالمی در چهار حوزه کالم ،فلسفه ،اخیالق و فقیه طبقهبنیدی میشیود .کیالم بیه
استنباط و استخرا عقاید اسالمی تقسیم بندی می شود .توضییِك مفیاهیم اعتقیادی اسیالمی
(ایجیی ،بییی تییا ،)8 :میینظم ارائییه کییردن آموزههییای اعتقییادی (کاشییفی ،)37 :1387 ،اثبییات
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اعتقادات و آموزههای دینی (الهیجی1425 ،

 73 :1ی  )74و دفاع از عقاید دینی در برابیر

شْبههها و ایرادها میپردازد (فارابی 77 :1335 ،ی  .)76فلسفه با روش عقلی و برهانی ،دربیاره
مسائل کلی هستی مانند وجود ،ماهیت ،علیت و همچنین درباره معرفت ،نفس ،خیدا و دیین
بحث میکند ،فقه اسالمی بیه معنیای علیم بیه احکیام جشئیی شیرعی ییا بیه دسیت آوردن و
شناخت وظیفه عملی مکلف از منابع و ادله شیرعی اسیت (مشیکینی .)180 :1416 ،اخیالق

اسالمی به بخشی از آموزههای دین اسالم گفته میشود که از فضایل و رذایل اعمیال انسیان
سخن میگوید (موسوی بجنوردی .)83 :1385 ،این پژوهش سیعی دارد بیه بررسیی نسیبت
اعتدال در علوم اسالمی بر پایه تفکیر امیام خمینیی پرداختیه و نتیایج سیاسیی آن را بررسیی
نماید.

این پژوهش با بهرهگیری از روش توصیفی  -کیفی ،به نسبت سنجی اعتدال در اندیشه امیام
خمینی پرداخته و نتایج سیاسی آن را بررسی کرده است .این پژوهش از نظر زمان تیاریخی،
ماهیت و محتوای اسنادی و تاریخی و از نظیر متغییر میورد بررسیی کیفیی و هید

بنییادی

است.
نسبت اعتدال با مبانی فلسفی اندیشه امام خمینی و نتایج سیاسی آن

فالسفه اسالمی اعتدال را پاییه و اسیاس هیر فضییلتی دانسیتهاند ،آنچیه بیر کیفیتییی خییاص
حاصیل میشود فضییلت محسوب میشود؛ بنابراین« ،تعیدیل» ،علیت و سییبب کمییال هییر

(س)

وجیود و ظهیور مییابد ،متصف به وصیف اعییتدال اسیت و هیر آنچییه از حالییت اعتییدال

نسبت سنجی اعتدال در اندیشه سیاسی امام خمینی

روش پژوهش

موجیییودی اسیییت (مالصییدرا .)304: 1342 ،فالسییفه از اعتییدال تکییوینی حییاکم بییر اشیییای
تکوینی بهره برده و در نحوه ایجاد اعتدال در نظیم دنییوی و مییدنی ،حییاکمان را بیه الگیو
گرفتن از اعتدال حاکم بر اشیای تکوینی ارجاع مییدهنید و از مباحیث مهیم و اثرگیذار در
فلسفه اسالمی بحث انسانشناسی و معرفتشناسی است.
نسبت اعتدال با انسانشناسی در اندیشه امام خمینی و نتایج سیاسی آن

یکی از مؤلفههای اثرگذار امام خمینی در بسط و شرح اسالم اعتدالی توجه به انسانشناسیی
با تکیه بر مفهوم اعتدال است .در این رویکرد انسانك خلیفهاهلل (طوسی ،)69 :1373،تام مطلق
یا ملک عیلی االطالق است (شیرازی ،)86: 1369 ،چنین جایگاهی زمیانی حیاصل میشیود
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کیه عیالم زمیینی ،عالم انسانی ،زندگی مدنی و سیاسیی بییر تییعادل و متوسیطك اشییای عیالم
هستی قرار بگیرد .فطرت آدمی نییش مییل و گیرایش به دوری از افراط و تفریط و حییرکت
بهسوی کمال حقیقی دارد و کمیال حقیقیی در رعایت اعتدال صیورت مییگییرد .جیوادی
آملی معتقد است ،اعتدال خلقت انسییان بیه آگیاهی او از ماییه سیعادت و شیقاوت خیویش
است و الهییام درسییت و نادرسییت بییه وی سییبب تسیویه و تعیدیل آفیرینش او مییشیود
(جوادی آملی .)171 ،1386 ،در بین آثار امام خمینی (س) بیشترین بحای که در مورد اعتدال
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مطرحشده در حوزه انسانشناسی و مباحث اخالقی است .انسان در دو قوس نشول و صیعود
است ،خداى تعالى مىفرماید« :لَقَدن خَلَقننَا النإكننسانَ فكی أَحنسَنك تَقنوكیمٍ ثْمَّ رَدَدنناهْ أ نَسیفَلَ سیافكلكینَ»
(تیین :)4-5 :بیه تحقییق کیه میا انسیان را در بهتیرین حید اعتیدال آفرییدیم ،سیهس او را بییه
پستترین مراحل بازگردانیدم.
قلب ما بسیار ضعیف و سخت بىثبات اسیت ،بیه مجیرفد فیىالجملیه امتییاز و
تعیفنى مىلغشد و از اعتدال منحر

مىشیود .چیه بسیا باشید انسیان بیىچیاره

ضعیفى که از تمام مراحل شر

و انسانیفت و عیشفت نفیس و کمیال آدمیفیت

عارى و برى است (امام خمینی.)88 :1387 ،

ایشان برای حفظ اعتدال انسانی در عالم مادی تأکید میکند:
در این عالم که مىبایست قواى حیوانیه را به طور اعتدال و نسیبت نگیه دارد
تا بعد از آنکه اعتدال قواى حیوانى ملکه شد به عالم تجرد عقالنى ترقى کند
و انسان باشد ،در مرحلهاى که حیوان است ال غیر اعتدال را از دست داده در
وصفى یا اوصافى از اوصا

حیوانى ترقى کنید ،و حرکیت جوهرییهاش در

صورتى ختم شود که در این اوصا

به حد کمال رسیده و در این اوصیا

تجرد حاصل نموده باشد(امام خمینی.)181 :3 ،1381 ،
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امام خمینی قوای انسانی را به چند دستة علیم ،شیهوت ،غضیب و عیدل تقسییم کیرده و
نقطه مرکشى آنها را قوه اعتدال دانسته است؛ زیرا ریشه فضایل انسیانى و اخالقیى بیر آنیان
واقعشده است.
هر قوه یک مرکش دارد و البد یکطرفش که درنهایت بْعد از مرکیش اعتیدال
است در جانب ضعف میباشد و طر

دیگر مقابیل آن نقطیه کیه درنهاییت

بْعد از مرکش است در جانب قوفت و شیدت اسیت کیه از یکیى بیهافراط و از
دیگرى به تفریط تعبیر کردیم (امام خمینی.)356-357 :3 ،1381 ،

قرائت اعتدالی از اسالم معتقد به اصل الجبر و التفویض اسیت ،و اراده و اختییار انسیان
امیتیازی اسیت که او برگشیده خداوند روی زمین و اقامه کننده سیاست و هدایت و عمیران
و آبادی گردد و کائنات مسخر او شیوند ،آنیگونه که ابوریحان بیرونی گوید «برگشیدهشده
بیر خالفت و اقامه سییاست و عیمارت زمین»( ،بیرونی )76 :1376 ،اراده و اخیتیار زمیانی به
دیگر قیوا نیقش مؤثری داشته باشند .انسان باعقیل و اراده بییه دریافیت عییلم و حییکمت و
دییگر فضائل و کماالت و بهاعتدال کامل نفس میرسد تا درنهایت مراتب وجودی خود را
بیابد (طوسی.)67: 1373 ،
امام خمینی آزادی را حق ذاتی انسان و نعمت ،رحمت و هدیه الهیی و پاسیداری از آن
را جش دستورهای اسالمی دانسته است ،اسالم انسان را آزاد خلق کرده و انسان را مسیلط بیر
خودش ،مالش ،جانش و بر نوامیسش خلق فرموده است و امر فرموده اسیت کیه آزاد باشید
(منتظرالقائم .)18 :1381 ،امام خمینی بر دو زاویه از آزادی تکیه میکردنید ییک بعید آن،

(س)

آزادی انسان از تکلیف بیرونی و دیگری بعد آزادی از سلطه انسانها است .آزادی انسان از

نسبت سنجی اعتدال در اندیشه سیاسی امام خمینی

برگشیدگی خداوند منتهی میشود که آن دو در اعتیدال قیوای نفیس و حاکمییت عقیل بیر

تکلیف بیرونی ،خواستهای انسان محرک او برای استفاده از توان و آزادی است ،پیس همیه
همواره با تکلیف و دستورهای خود مواجهیه میشیوند (منتظرالقیائم .)23 :1381 ،از سیویی
دیگر الزمه وجود اختیار در انسان تواناییها و نیازمندیهای انسیان از امکانیات طبیعیت و...
است (منتظر القائم.)24 :1381 ،
یکی از نتایج محصل از قاعده الجبر و التفویض در اسالم اعتدالی آزادیهیای سیاسیی
و اجتماعی افراد در جامعه و حکومت است ،امام خمینی برای مردم در نظام سیاسی حقیوق
تأسیسی ،نظارتی ،مشارکتی و ...قائل و بر اندیشه حق و تکلیف در اسالم تأکید و بر پاییهای
اصولی و تعاملی بنیاد مینهد .ایشان معتقد بود مردم بهعنوان شهروندان عناصر تشکیلدهنده
نظام والیی هستند ،مردم باید از طریق امربهمعرو

و نهییازمنکیر حضیور فعیال در جامعیه
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داشییته باشییند ،بییهعبارتیدیگییر کییارگشاری مییردم بییا سییاختی بییودن نظییام والیییی رابطییهای
تعاملگرایانه دارد؛ به صورتی که هر یک از این دو بدون دیگری بییمعنیا خواهید بیود .در
اندیشه امام زیربنای اولیه حق مردم ،آزادی است و شرایطی فیراهم گیردد کیه آزادی آنیان
حفظ شود و آنان بتوانند به امور خود رسیدگی کنند .در این تفکر مرد ،زن و اقلیت دینیی و
قومی ،نژاد و ...اهمیت ندارد ،بلکه آنچه موجب برتری انسانها میشود تقوی الهی اسیت و
همه افراد از حقوق مساوی و برابر برخوردار هستند ،امام خمینی حتی مشروعیت سیاسیی و
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مقبولیت نظام والیی را وابسته به حضور مردم در سیاست و اجتماع دانسته است .وی معتقید
است ساخت والیی جامعه بایید شیرایط مناسیب را بیرای زنیدگی سیاسیی ،اجتمیاعی میردم
فراهم آورد تا آنان بتوانند عالوه بر رشد مادی به تعالی و تکامل معنوی دست یابند .دیدگاه
امام خمینی نسبت به حقوق مردم در جامعه والیی اعتدال میان حیق و تکلییف اسیت؛ از آن
روی که حقها مادۀ اولیة بنییان مشیروعیت تکلیفهیا هسیتند ،انتظیار مییرود کیه تکیالیف
تولیدی در راستای عملیاتیسازی حقوق پیشینی و فطری عقالنی در دین و حکومیت دینیی
از جنس حقوق اولیه ،همراه و همساز و همداستان با آن حقوق باشند و این تکیالیف اسیباب
توسعه ،نشر و ژرفابخشی آن حقیوق گردنید .درواقیع ایین تکیالیف سیازوکاری باشیند کیه
بهطور طبیعی و تدریجی آن حقوق را اسکلتبندی کنند نه آنکه در جهیت نفیی ،تضیعیف،
سست و بیبنیاد کردن آن تکالیف بهطور ساختگی به کار روند.
نسبت اعتدال با معرفتشناسی در اندیشه امام خمینی و نتایج سیاسی آن

یکی از مباحث مهم و اثرگذار در اندیشه سیاسی مبتنی بیر اعتیدال ،تبییین رویکیرد معرفتیی
صحیِ نسبت به اسالم است .گفتوگوی عقل و دین ،از بحثانگیشترین مباحیث فلسیفی و
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کالمی بوده است .گروهها و روییکردهای میختلف کیالمی یا فقهی که در اثیر ایین چیالش
به وجود آمدهاند ،در مسائل اعتقادی و شریعت و احکام ،نظریات متفاوتی داشییتهاند .یکیی
از ویژگیهای مهم و اصلی در مبانی فلسفی اسالم اعتدالی در حوزه معرفتشناسی توجه بیه

عقل و نقل و شهود است .امام خمینی عقل را یکی از منابع دین 1و همچنین در فهیم دیین از
منابع نقلی بهکارگیری عقل را الزم دانسته و با تأکید بر حسن و قبِ عقلی ،بر این باور است
که اگر موضوعی با حکم عقل موافقت کند مسیتحق ثیواب و اگیر مخالفیت کنید مسیتحق
عقوبت خواهید بیود .یکیی از پاییههای اصیلی اسیالم اعتیدالی را تعمیق و تعقیل و یکیی از
علتهای اصلی به وجود آمدن نگرشهای تکبعدی ،انحرافی و خرافی به اسالم را به کیار
نگرفتن عقل در فهم دانسته (خسروپناه )197 :1396 ،اگر رفتار و اعمال انسان منطبق بر شرع
واهمه او قدرت یافته و شیطان مسلط میشود ،اعتدال در معرفت به معنای حکومیت عقیل و
شرع بر همه قوای ادراکی و تیحریکی نیفس انسیان اسیت تیا بیه حیفیظ حیییات و کیسییب
کماالت تا حید سییعادت نهیایی منجیر شیود.
نسبت اعتدال با مبانی کالمی اندیشه امام خمینی و نتایج سیاسی آن
 .1نوع نگرش به توحید ،کفر و بدعت

توحید محور و مرکشیت اسالم سیاسی مبتنی بر اعتدال است ،ایین نیوع قرائیت از اسیالم در

(س)

عقیده با اعتقاد به توحید و تسلیم در برابر حق تأمین میشود ،توحید شامل توحیید الوهییت،

نسبت سنجی اعتدال در اندیشه سیاسی امام خمینی

مقدس باشد ،قوه عاقله او تجرد بیشتری یافته ولی اگر مطابق با موازین شرع عمل نکنید قیوه

ربوبیت ،توحید اسما و صفات است .حاکمیت الهی بر نیظام هییستی مبنیای توجییه هسیتی و
معیار قوت و اسیتحکام آن در عیوالم مییختلف ی عییالم سیماوی و ارضیی ،عیالم علیوی و
سفلی ،عالم اخیروی و دنیییوی و عالم معقوالت و محسوسات ی است (نصییرالدین طوسیی،
 .)284: 1373عالم هستی جملگی بیر پایه نظام احسن الهیی خلیق شیدهاند (ابنسیینا:1364 ،
 .)283از نگاه این نوع اسالم ،تأمل در توحید گویای این نکته اسیت کیه هرچنید در ظیاهر،
توحید بهعنوان اصلی از اصول اعتقادی مسلمانان در کنار نبوت و معیاد مطیرح اسیت ،ولیی
درواقع این اصل اساس همه آنهاست و بازگشت آنها به توحید است؛ یعنی اساس هدایت

 . 1از جمله رک :کتابهای اصولی امام خمینی.
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انبیاء ،رهبری امامان ،عدالت ،آزادی و معاد انسیانها ریشیه در توحیید دارد .بیر ایین اسیاس
نظام هستی نظامی معنادار و هدفمند است و خداونید بیرای آن برنامیه دارد ،در ایین قرائیت
اسالم دیدگاه واقعبینانهای نسبت بهنظام هستی دارد ،در نظیام تشیریع (نظییام ارادی سیاسیی
اجتماعی و مدنی) بهوسیله حاکمیت سیاست اعتدال و رعایت آن ،نظیام موجیب دوام و بقیا
شده و کارکرد مابت مییابد ،جایگاه خاص اعتدال در حیات میدنی و سیاسیی سیبب شیده
که بعضی قرار گرفتن در حد اعتدال را وجود در دایره «ظل اهلل» بیدانند.
فصلنامه اندیشه سیاسی در اسالم ،شماره  ،25پاییز 1399

(ع)

 .2سیره سیاسی و اجتماعی معصومین

یکی دیگر از مبانی اعتقادی و کالمی اسالم اعتدالی اعتقاد به نبوت و امامت و سیره سیاسی
و اجتماعی معصومین(ع) است .یکی از مهمترین دغدغیه فیلسیوفان تشیریِ و تبییین والییت
معصوم (بهترین حکومت اعتدالی) بوده است (فارابی )45 :1335 ،و این امر به تعبییر فیارابی
از رئیس اول و به تیعبیر خواجهنصیرالدین طوسیی از عهیده امیام برمیآیید (طوسیی:1373،
 .)253وی معتقد است رئیس اول دارای علم مدنی ،علم بهاعتدال ،علم بیه صییحت نییفس،
علم بهنظام سیاسی و کیفیت توازن و ثبات آن را دارد (فارابی )24 :1335 ،به تعبییر جیوادی
آملی چنین کسی (حکیم جامع علوم) در مرکش اعتیدال اسیت (جیوادی آملیی-23 :1378 ،
)14؛ بنابراین تدبیر حکیمانه حاکمان و رئیس اول نقش اساسی در استقرار ثبیات و تعیادل و
پرهیییش از افییراط و تفییریط دولییت و حکومییت در حوزههییای مختلییف نظییامی ،فیییرهنگی و
سییاسی و اقتصادی دارد .چنین حکومتی هم میتواند بر قوای نفسانی و بدنی افیراد جییامعه
حیاکم شیود و اعتدال قوای نفس ناطقه و نفس حیوانی و بهتبع فضائل نظری و علمیی را در
پی داشته باشد و هیم مییتواند بیر نظام تدبیر یک حکومت و نظام سیاسیی و جامعیه حیاکم
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شود و تدبیر حکیمانه در شیوه مدیریت یییک جییامعه و نظیام تصیمیمگیری آن و تحصییل
مصالِ مردم را که کمال حقیقی افرادك جامعه است ،در پیآورد (طوسی.)25 :1373 ،

 .3حکومت دینی

یکی از ویژگیهای بارز در اسالم اعتدالی در حوزه سیاست و حکومت ،تشیکیل حکومیت
دینی در دوران غیبت معصوم(ع) است ،در این دیدگاه مسأله والیت سیاسیی شیأنی از شی ون
امامت و مسألهای کالمی و آمیخته باایمان است که عدم اعتقاد به آن بهمنشله انییکار بخشیی
از دین و نقصان ایمان قلمداد میشود .جوادی آملی معتقد است والیت به صیییفات و افعال
الهی بازمیگردد ،بر خداونید از بیاب حکمیت و لطیف واجیب اسییییت کیه بییرای ادارهی
.)143 :1378
یکی از مهمترین مباحای که در رویکیرد اسیالم اعتیدالی میورد بحیث اسیت ،ویژگیی
حاکم و حکومت اسالمی اسیت ،از اسیباب اعتیدال در دولیت و حکومیت اعتیدال شیخص
حاکم و اسباب اعتدال مْلک و دولت است ،اسباب اعیتدال حیاکم اتصیا

وی بیه فضیائل

نظری و عییملی اسییت (فیارابی .)127-128 :1995 ،حیاکم بایید در فکیر و نظیر و افعیال و
اخالق خود در اعتدال به سر بیبرد و از آن طیریق مصیالِ شخصیی خیود و مییصالِ عییامه
باید که حاکم افعال و اخالق او بر وجه اعتدال باشد تا مصلحت شخصیی او

(س)

مردم را بهنظام و تعادل درآورد یا اگر در اعتدال هستند بهاعتدال باقی بمانند.

نسبت سنجی اعتدال در اندیشه سیاسی امام خمینی

جیامعهی اسییییالمی ،فقیهان عادل را به والیت بر مردم منصییوب فرمایید (جییوادی آملیی،

و مصلحت عامه عالم بر وجه انیتظام بیاقی ماند (شیرازی.)16 :2 ،1369 ،

درحالیکییه روشیینفکران سییکوالر عمییدتاً از منتقییدان حکومییت دینییی و معتقیید بییه
سکوالریسییم در حییوزه سیاسییی بییوده و وظیایف و عملکییرد دییین و سیاسییت را متفییاوت از
یکدیگر دانسته و اسالم را بهعنوان یک دین ذاتاً غیرسیاسیی تقلییل دادهانید؛ آنیان معتقدنید
غیرسیاسی بودن دین اسالم ،به معنای عدم تعیین نوع خاصی از حکومت بیوده و منافیاتی بیا
تأکید آن بر ارزشهای سیاسی و اجتماعی خاص نداشیته اسیت .اسیالم ارزشهیای سیاسیی
خاص ،بهویژه عدالت را مورد تأکید قرارداده است اما این به مفهوم تأکید بر نیوع خیاص از
حکومت نبوده است ،آنان با برداشت رسمی از دین مخالفت کردهاند.
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در دیدگاه بنیادگرایی در دوران بعد از رحلت پیامبر(ص) خالفت اسالمی هید

متعیالی

است .حسن البنا معتقد است خالفت سمبل وحدت اسالمی است و بسیاری از امیور دینیی و
دنیوی به آن گره خورده است .خالفت عالوه بر آنکه مسأله فقهی اسیت مسیأله اعتقیادی و
کالمی است .بهترین حکومت اسالمی حکومت خلفای راشدین بوده اسیت؛ زییرا پاییههای
اجتماعی آن بر قرآن استوار بوده و در تمام ظواهر و ابعاد آن وحیدت زنیده و نماییان بیوده
است .وحدت اجتماعی متضمن تعمیم نظام و زبیان قیرآن اسیت ،وحیدت سیاسیی در سیایه
فصلنامه اندیشه سیاسی در اسالم ،شماره  ،25پاییز 1399

امیرالمؤمنین و تحت لوای خالفت در پایتخت محقق میشود (موصللی .)110 :1393 ،بیرای
رسیدن به خالفت باید امیوری نظییر همکیاری فرهنگیی ،اجتمیاعی و اقتصیادی کامیل بیین
کشییورهای اسییالمی صییورت گرفتییه و پیمانهییای و معاهییدات متعییدد برگییشار و درنهایییت
اتحادیه اسالمی یا جامعه اسیالمی کیه وظیفیه انتخیاب خلیفیه را برعهیده دارد شیکل بگییرد
(موصللی.)106 :1393 ،

 .4تأکید بر محوریت عدالت

یکی از مؤلفههای اسالم اعتدالی در اندیشه امام خمینی اعتقاد به اصل عدالت است .عیدالت
از مفاهیمی است که در سنفت فلسفه اسالمی معنا و حقیقت خود را از اعتدال اخیذ میکنید؛
بدین میعنا کیه عدالت به معنای «وضع الشیء فی موضعه» است .عدالت در جامعه دارای دو
جایگاه سلبی – ایجابی است ،عدالت از نگیاه سیلبی بیه از بیین بیردن ضید خیود در جامعیه
پرداخته است و از نگاه ایجابی به پایداری اجتماع ،اصالح مردم ،پایداری و قیدرت دولیت،
آبادی و برکت توجه دارد ،گفتمان سکوالر اسالمی در باب عدالت بیه نظرییة «زائید بیودن
عدالت» معتقد است .بدین معنا کیه در عیین اینکیه ،همیه حقیوق و ارزشهیا را متوقیف بیر
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عدالت میداند اما مفهوم عدالت را ،مفهوم زائدی میداند .درواقع عدالت فضیلتی زائید بیر
فضائل دیگر و مستقل از آنها نیست .بلکه عین فضائل اخالقی است؛ یعنیی همینکیه بیه میا
گفتهاند ،راست بگویید ،دروغ نگویید.

 . 5تأکید بر احیای هویت دینی و فرهنگ اسالمی

یکی از مؤلفههای مهم اسالم اعتدالی در اندیشیه امیام خمینیی کیه در چهیارچوب مباحیث
کالمی و ذیل بحث توحید قرار میگیرد ،احیای هویت دینی است .احیای هوییت ،بیهعنوان
مهمترین دغدغه نحلههای فکری اسیالمی معاصیر اسیت،و بیهعبارتیدیگیر فصیل مشیترک
تمامی جنبشهای دینی بازیابی هویت ازدسترفته است جستجوی هویت جمعیی در گفتمیان
اسالمی ،نیازی ذاتی برای دستیابی به یک خویشتن اجتماعی منسجم و پیوسته سرچشمه گرفتیه
داشته است .ایشان معتقد است:
ما تا تمام حیایت خودمان را نفهمیم ،نفهمیم ما چى بودیم ،ما در تیاریخ چیه
بودیم ،چه هستیم ،چه داریم ،تیا اینهیا را نفهمییم ،اسیتقالل نمیىتیوانیم پییدا
کنیم .تا فکر شما مستقل نباشد ،کشور شما مسیتقل نمیىشیود (امیام خمینیی
.)392 :10 ،1389

جنبشهای اجتماعی نوین اسالمی در دهههای اخیر تابعی از دو روند بازسازی و انطبیاق
سازی بوده است ،این جنبشها به دنبال احیاء اسالم و تطابق با مدرنیته بودهاند این جنبشهیا

(س)

پایی در سنفت و یکپا هم در تجدد داشته و این ویژگی متجدد سیبب تطبییق آن بیا شیرایط

نسبت سنجی اعتدال در اندیشه سیاسی امام خمینی

است .امام خمینی بر هویت اسالمی تأکید وافر داشته و رویکرد خاصیی بیه مباحیث هیویتی

متغیر زمانی و مکانی و بهاصطالح موجب وضعیتمندی نظریهپردازی دینی گردیده است.

 .6استکبارستیزی

یکی از مؤلفههای اسالم اعتدالی در اندیشه امام خمینیی کیه برآمیده از رویکیرد کالمیی و
توحید است ،استکبارستیشی و مبارزه و قیام بیرای خداسیت .امیام خمینیی بیا اسیتناد بیه آییه
شریفه «قْلن انَّما اعكظْکْم بكواحكدَةٍ أنن تَقْومْوا لكلفهك مَانی وَ فْرادی» (سبا )46 :میفرماید:
خداى تعالى در این کالم شریف ،از سرمنشل تاریک طبیعت تا منتهیاى سییر
انسانیت را بیان کرده ،و بهترین موعظههایى اسیت کیه خیداى عیالم از میانیه
تمام مواعظ انتخاب فرموده و این ییک کلمیه را پیشینهاد بشیر فرمیوده .ایین
کلمیییه تنهیییا راه اصیییالح دو جهیییان اسیییت (خمینیییی.)21 :1 ،1389 ،
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خودخواهى و ترک قیام براى خدا ما را به این روزگار سییاه رسیانده و همیه
جهانییان را بییر مییا چیییره کییرده و کشییورهاى اسییالمى را زیییر نفییوذ دیگییران
درآورده (خمینی.)22 :1 ،1389 ،

نسبت اعتدال با مبانی اخالقی اندیشه امام خمینی و نتایج سیاسی آن

اسالم سیاسی امام خمینی مبتنی بر معیار اعتدال در حوزه اخالق است .ارسطو معیار اخالق
و رمش نیک بختى را میانهروی و رعایت حد وسط مىدانسیت (ارسیطو .)76 :1385 ،نظرییة
فصلنامه اندیشه سیاسی در اسالم ،شماره  ،25پاییز 1399

ارسطو که حنین بن اسحاق آن را به عربى ترجمه کرد ،در آرای اندیشیمند بشرگیی هماننید
فارابى ،ابن مسکویه رازی ،خواجهنصیرالدین طوسی و محمدمهدی نراقیی قیرار گرفیت ،در
رویکرد فضیلتگرایانه اخالقی میانهروی بییین افراطوتفریط ،معییار سنجش اخالق بیوده و
هیر آنچه در اعتدال بیاشد فیضییلت محسیوب مییشیود؛ وگرنیه رذیییلت اسییت (طییوسی،
 .)306 :1373در اسالم اعتدالی در حوزه اخالق عالوه بر پذیرش حسن و قیبِ عقلیی شیأن
گشارههای اخالقی را مانند گشارههای خبری شأن کاشفیت دانسته و احکام اخالقی را مطلق
و غیر نسبی میدانند؛ اما عقل در تشخیص درستی و نادرستی عمل نیازمند به شرع است.
امام خمینی در باب احکام اخالقی ،وظیفهگرا بوده و بیه نتیجیه و فضییلت توجیه جیدی
دارند؛ و وظیفهگرایی در اندیشیه اخالقیی ایشیان جیدای از نتیجیهگراییی و فضییلتگراییی
نیست؛ زیرا ایشان ،حسن و قبِ را بهماابیه بنییان اخیالق و سیعادت را بهماابیه غاییت اخیالق
معرفی میکنند .درعینحال ،معتقدند رسیدن به سعادت یا نتیجه مطلوب و همینطور تربییت
انسان فضیلتمند میسر نمیشود ،مگر از طریق عمل به وظایفی که عقل و شرع بیرای انسیان
مشخص نموده است .در نگاه اخالقی امیام خمینیی عقیل ،امیری الزم ،امیا غیرکیافی اسیت.
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ازاینرو ،فطرت ،دین و عقل ،به یاری یکدیگر برخاسته تا آدمی را برای رسیدن به سیرمنشل
مقصود ،رهنمون نمایند .نکته دیگر ،اطالق احکام اخالقی و عدم نسیبیت آنهیا در دییدگاه
امام خمینی است؛ و گشارههای اخالقی حاکی و کاشف از خوب و بیدهای واقعیی و نفیس

االمری است .لذا ارزشهای اخالقی ثابت و دائمی وجود دارند که مسیر فضیلت و سیعادت
را برای انسان مهیا میسازند.
از دیدگاه اخالق اسالمی ،سیعادت و کمیالك انسیان و جامعیه دوری از افراطوتفیریط و
حفظ اعتدال در جامعه است که درنتیجه این تعادل ،از قوه عاقله «حکمیت» و از قیوه عاملیه
(عقل عملی) «عیدالت» و از تعیادل نییروی غضیب« ،شیجاعت» و از تعیادل نییروی شیهوت
«عفت» و پاکدامنی به دست میآیید (مالصیدرا،

1388الیف

انسانی دانسته و معتقدنید اگیر انسیان

داراى ملکات فاضله انسانیه باشد و از اعتدال خار نشیده و محشیور گیردد بیر اسیاس آییه
شریفه «وَالفذینَ جاهَدْوا فینا لَنَهندیَنَّهْمن سْبْلَنا» (عنکبوت )69 :به سیعادت نهیایی منجیر خواهید
شد (امام خمینی .)45 :1376 ،البته باید شرایط اجتمیاعی و سیاسیی بیه گونیهایی باشید کیه
انسان در سیر حرکت قرار گیرد و به کمال مطلق دست یابد (موسیوی اردبیلیی:3 1385 ،
 413ی  .)412امام خمینی راه رسیدن به کمال انسان را طرییق اعتیدال مییان قیوا و حاکمییت
عقل طرح ساخته است و در جامعه الگویی را پیشبینی و نام آن را انسان کامل مینهد:
مؤمنین چون تابع انسان کامل هستند ،در سییر و قیدم خیود را جیای قیدم او

(س)

گذارند و به نور هدایت و مصباح معرفت او سیر کنند و تسیلیم ذات مقیدس

نسبت سنجی اعتدال در اندیشه سیاسی امام خمینی

حشر انسانی در عالم دیگر را حفظ اعتدال در اوصا

 .)116 :4امیام خمینیی شیرط

انسان کامل هستند و از پیش خود قدمی برندارند و عقل خیود را در کیفییت
سیر معنوی الی اهلل دخالت ندهند ،ازاینجهیت ،صیراط آنهیا نییش مسیتقیم و
حشر آنها با انسان کامل و وصول آنها بیهتبع وصیول انسیان کامیل اسیت؛
بهشرط آنکه قلیوب صیافی خیود را از تصیرفات شییاطین و انییت و اَنانییت
حفظ کنند و یکسره خود را در سییر ،تسیلیم انسیان کامیل و مقیام خاتمییت
کنند (امام خمینی.)532 :1381 ،

امام خمینی والیت عرفانی را رسیدن به مقام فنای فی اهلل و قرار گرفتن تحیت والییت
مطلقه الهیه است که منشأ اصلی والیت سیاسی  -اجتماعی است و با توجه بیه نکتیه دقییق و
عمیق یادشده میتوان گفت والیت سیاسی بر والیت عرفانی یا والیت ظیاهری بیر والییت
باطنی متفرع و مترتب است و شاخصههای آن غییر از اسالمشناسیی جیامع و فقاهیت کامیل
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(چه فقه علمی و چه فقه عملی) در نقد پنیدار عبودییت الهیی و خلیوص فعلیی ذاتیی نهفتیه
اسییت .از دیییدگاه عرفییان اسییالمی سییعادت و کمییال انسییان دوری از افراطوتفییریط اسییت
(مالصدرا1388 ،ب .)116 :4 ،امام خمینی از لحاظ رویکرد اخالقی حکومت انسان کامیل
(ع)

را مورد تائید قرارداده است .انسان کامل در نگاه امام خمینی ،پیامبر(ص) و ائمه معصیومین

هستند و در دوران غیبت نشدیکترین شخص به انسیان کامیل بایید ضیمام امیور را برعهیده
بگیرد و نظام سیاسی قیائم بیه اوسیت (مهاجرنییا ،مصیاحبه) .در گفتمیان سیکوالر اسیالمی،
فصلنامه اندیشه سیاسی در اسالم ،شماره  ،25پاییز 1399

اخالق مبنا و رویکردی فردی ،عرفی و بر مبنای حقوق طبیعی است ،این رویکیرد منجیر بیه
جدایی حوزه دین و جامعه شده است.

نسبت اعتدال با مبانی فقهی اندیشه امام خمینی و نتایج سیاسی آن
 .1نوع نگرش به احکام سیاسی و اجتماعی اسالم

امام خمینی توجه ویژهای به فقه دارد و با توجه به رویکردی اعتدالی که دارند نوآوریهای
فراوانی در این حوزه به وجود آوردند .ایشان توانست فقه را از لحاظ فیردی جیدا سیاخته و
وارد حوزه اجتماعیات و سیاسیت کنید و بیه تعبییری فقیه را نظاممنید سیازد .توجیه بیه فقیه
حداکاری در اندیشه امام خمینی منجر به تحول در فقه سیاسی و تشکیل حکومت اسالمی و
نظام والیی برمدار والیتفقیه و افشایش گستره و دامنیه فقیه حکیومتی و فقیه سیاسیی بیوده
است .فقیه در این رویکرد فقه ،حقوق و قوانین اسیالمی را مییشناسید .در حیوزه زنیدگانی
عمومی و فردی انسانها فقه احاطه تیام دارد؛ یعنیی تمیام ابعیاد زنیدگی انسیان را بیه لحیاظ
حقوقی و قانونی دربر میگیرد (فوزی )59 :1395 ،برخی از مؤلفههای فقه سیاسی در اسیالم
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اعتدالی مورد تأکید است.
 .2نوع نگرش به اجتهاد ،نقش زمان و مکان و مصلحت

یکی از ویژگیهای اصلی اسالم اعتدالی امام خمینی در حوزه معرفتی ،استفاده از اجتهاد بیا
توجه به شرایط زمانی ،مکانی و تأکید بر مصلحت اسیت .در تفکیر شییعی اجتهیاد از لیوازم

تفکر دینی بود؛ ازایینرو ،شییعه در مسیائل کالمیی ،بیه حکمیت متعالییه رو مییآورد و در
مسائل فقهی ،علم اصیول فقه را برای توجیه تفقفیه بیر پاییه تعقیل تأسییس کیرد و رشید داد.
اجتهاد به معنای دسیت آوردن احکیام از دالییل شیرع اجتهیاد اسیت (محقیق حلیی:1403 ،
 .)179شهید مطهری اجتهاد را مفهومی «نسیبی» و «متکامیل» دانسیته ،منظیور از نسیبی بیودن
اجتهاد این است که معرفت مجتهدان به برخی از موضوعات اجتهادی آنهم در بْعید فیروع
و جشئیات نسبی بوده و تحیت تیأثیر تکامیل طبیعیی علیوم و افکیار و تحیوالت بشیری قیرار
اجتهاد از سال  241هجری و با تألیف تهافت الفالسفه توسیط غشالیی ،از ضیربات مهیم بیر
عقلگرایی دینی در جامعه تسنن است .بهتدریج در دوران معاصر متفکران تسنن تجددخواه
و دارای اندیشه فلسفی ،عقلگرایانه و اجتهیادی سیعی کردنید بیه پییروی عقیل در معرفیت
شریعت و میقابله با انسداد علم بهردازند؛ اما عقلگرایی آنان با عیقلگرایی و اجیتهاد شییعی
متفاوت است .1آنان در بهکارگیری اجتهاد و فهم احکام دینی در دوران معاصر دچار اشتباه
شده و قیاس را جایگشین اجتهاد کرده و مصالِ مرسله سد ذرائع را دو ابشار استفاده استنباط
احکام شرعی قرار دادهاند .جریانهای سکوالر بیرای فهیم دیین از روش هرمنیوتیکی بهیره

نسبت سنجی اعتدال در اندیشه سیاسی امام خمینی

میگیرد .اما بیشتر جریان اهل سینفت بیه مخالفیت بیا اجتهیاد پرداختهانید .ممنوعییت رسیمی

(س)

گرفتهاند.
 .3انطباق سازی 2مفاهیم دینی بر اساس اعتدال

یکی از ویژگیهای بارز اسالم اعتدالی امام خمینی در حول مسأله مصلحت و انطباق سیازی
مفاهیم دینی بر اسیاس مقتضییات زمیانی و مکیانی اسیت .در طیول تیاریخ تمیدن اسیالمی،
بهخصوص قرن معاصر ،جریانهای اسالمی در روییارویی بیا تحیوالت سیاسیی و اجتمیاعی
157
 .1بازتاب اندیشه خرداد  ،1385شماره .74
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/30288109

 .2انطباقسازی شرط ورود قانونی در نظام و رویکرد مثبت دولتها نسبت به تحوالت جدید بوده است
(اسپوزیتو و وال.)18 :1389 ،

جدید سه استراتژی داشتند .بنیادگراییان بیه نفیی و خشیونت ،روشینفکران سیکوالر جیذب
حداکاری و اسالم اعتدالی به انطباق سازی بر اساس مصلحت امت اسالمی پرداختند .اسالم
اعتدالی یا همان نوع نگرش امام خمینی سعی کرده است با حفیظ بنیانهیای دینیی خیود بیر
اساس مصلحت امت اسالمی به انطباقسازی ساختارها و مفاهیم موجود اسالمی با مدرنیته و
شرایط جدید (اسهوزیتو و وال ،)22 :1389 ،نفی خشیونت (روا ،)41 : 1387 ،بهرهگییری از
ظرفیت داخلی منابع اسالمی (قرآن و سنفت) و مشارکت همگانی دموکراتییک (اسیهوزیتو و
فصلنامه اندیشه سیاسی در اسالم ،شماره  ،25پاییز 1399
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وال )24 :1389 ،بهردازد .این رویکرد بر اعتدال میان اسیالم و دموکراسیی ،اسیالم و آزادی
تأکید دارد (بخشی و زنگنه)27 :1394 ،؛ به عبارتی آنان سیعی کردهانید بیرای دموکراسیی،
آزادیهای سیاسی ،انتخابات و  ...توجیهات دینی پییدا کننید و ایین مفیاهیم را جیشء اسیالم
اصیل معرفی و انطبیاق دهنید و سیعی کننید در فضیای سیاسیی و اجتمیاعی نیروییی فعیال و
اثرگذار باشند.

نتیجهگیری

شناخت صحیِ از اسالم بعد از رحلت پیامبر(ص) تا دوران معاصر ،دغدغیه جیدی مسیلمانان
بوده است .کالم ،فلسفه ،اخالق و فقه چهار حوزه اصلی و مهمی است که دانشمندان علیوم
دینی از پنجره آن به اسیالم نگریسیتهاند .برخیی از جریانهیای فکیری بیا توجیه بیه شیرایط
سیاسی و اجتماعی و با نادیده گرفتن و حتی موضعگیری نسیبت بیه برخیی از ایین حوزههیا
مهمترین قرائتهای اسالمی یعنی اسالم اعتدالی با توجه بیه دییدگاه امیام خمینیی در چهیار
حوزه کالم ،فلسفه ،اخالق و فقه پرداخته و آثار سیاسیی آن را بررسیی کیرده اسیت .اسیالم
اعتدالی معتقد است نظام هستی بر مبنای اعتدال بناشیده و بایید توحیید ربیوبی و سیاسیی در
جهان استقرار یابد .این گفتمان سیره سیاسی معصومین(ع) را تحققبخش اعتدال و حاکمییت
اهلل و والیت مطلقیه فقییه در دوران غیبیت را اصیلی کالمیی و اسیتمراردهندۀ نظیم اعتیدالی
توحیدی و نبوی دانسته اسیت .برقیراری عیدالت ،احییا هوییت دینیی و فرهنیی اسیالمی و
استکبارستیشی از دیگر نتایج کالمی اسالم اعتدالی است .اسالم اعتیدالی مبتنیی بیر دییدگاه
و به اجتهاد جواهری بر اساس مقتضیات زمانی و مکانی بر مبنای مصلحت تأکید وییژه دارد.

(س)

امام خمینی در حوزه معرفتی قائل بهاعتدال میان عقل و نقل در شناخت معار

دینیی اسیت

نسبت سنجی اعتدال در اندیشه سیاسی امام خمینی

نضج یافته و مبدأ نظامهای سیاسیی و اجتمیاعی بودهانید .ایین پیژوهش بیه بررسیی یکیی از

آثار سیاسی منتج آن ،موجب انطباق سازی مفاهیم دینی و جدید میشیود .ایین گفتمیان در
حوزه انسانشناسیی بهاعتیدال مییان قیوا اعتقیاد داشیته و فضییلت را حاکمییت عقیل معرفیی
میکند .آزادی و اختیار و تأکید بیر نقیش تأسیسیی ،نظیارتی و مشیارکتی میردم در عرصیه
حکومت از نتایج این دیدگاه است .اسالم اعتیدالی ضیمن تأکیید بیر حسین و قیبِ عقلیی و
شرعی راه رسیدن به سعادت دنیوی و اخروی را اعتدال مییان قیوا و پییروی از انسیان کامیل
معرفی میکند .این گفتمان در حیوزه فقهیی بیه نیوآوری بیشیماری دسیتزده و فقیه را از
حالت فردی خار کرده اسیت و خوانشیی جدیید از امربیهمعرو  ،نهیازمنکیر ،دعیوت و
جهییاد ارائییه داده اسییت .در مقابییل ،رویکردهییای سییکوالر اسییالمی معتقیید بییه روشهییای
هرمنوتیکی و تفهمی ،محدود کردن دین به حوزه فردی و آزادی فردی ،لیبرال دموکراسیی
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و کارتگرایی است .بنیادگرایی اسالمی ضمن اعتقاد به جامعیت اسالم ،تشیکیل حکومیت
دینی ،تحقق عدالت و اجرای احکام اسالمی در جامعیه ،از ابیشار معرفتیی قییاسمحور بهیره
گرفته و از جهاد و نبرد مسلحانه بهعنوان ابشار ایدئولوژیک استفاده کرده است.
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 .15ییییییییییییییییییی  )1360( .مصباح الهدایه الی خالفه و والیه احمد فهری ،تهران :مؤسسه نشر و
تنظیم آثار امام خمینی(س).

 .16ییییییییییییییییییی  )1373( .تعلیقات علی شرح فصوص الحکم و مصباح األنس ،قم :مؤسسه
تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س).
 .17ییییییییییییییییییی  )1376( .تفسیر سوره حمد ،تهران :مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س).
 .18ییییییییییییییییییی  )1378( .آداب الصالة ،تهران :مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى ،چاپ هفتم.
 .19ییییییییییییییییییی  )1381( .تقریرات فلسفه امام خمینی (سه جلدی) ،تهران :مؤسسه تنظیم و نشر
آثار امام خمینى ،چاپ اول.
.20

دکمجیان ،هرایر )1383( .اسالم در انقالب :جنبشهای اسالمی معاصر در جهان عرب ،بررسی

 .21شیرازی (مالصدرا) ،صدرالدین محمد بن ابراهیم1388( .الف) اسفار ،ترجمه محمد خواجوی،
جلد  2و  ،4تهران :انتشارات مولی ،چاپ سوم.
 .22ییییییییییییییییییی 1388( .ب) الحـکمه المـتعالیه فی اسفار العقلیه االربعه.

 .23ییییییییییییییییییی  )1342( .مبدأ و معاد ،تهران :مرکش نشر دانشگاهی ،چاپ اول.

 .24شییرازی ،قطبالدین محمد بن مسیعود ( .)1369درة التـاج (جلد  .)2تصیحیِ محمید
مشکات .تهران :حکمت.

 .25طریحی ،فخرالدین بن محمد (1415ق) .مجمع البحرین (  .)2قم :مؤسسه البـعثـة ،مرکیش
الطباعة والنشر.

(س)

 .26طوسی ،خواجه نصیرالدین ( )1373اخالق ناصری ،تصحیِ مجتبی مینوی و علیرضا حیدری،

نسبت سنجی اعتدال در اندیشه سیاسی امام خمینی

پدیده بنیادگرایی اسالمی ،ترجمة حمید احمدی ،تهران :انتشارات کیهان.

تهران :خوارزمی ،چاپ پنجم.
 .27عنایت ،حمید ( )1389سیری در اندیشههای سیاسـی جهـان عـرب ،تهیران :انتشیارات
امیرکبیر ،چاپ هفتم.
 .28فارابی ،ابیونصر)1995( .آراء اهـل المدینه الفاضله ،بیروت :دارمکتبه الهالل.
 .29ییییییییییییییییییی  )1335 ( .احصاء العلوم :بیجا.
 .30فوزی ،یحیی )1395( .مبانی نقلی اندیشه اسالم ،تهران :انتشارات عرو .
 .31قاضی عبدالرحمن بن احمد ایجی( .بی تا) المواقف فی علم الکالم ،قم :انتشارت علم الکتب.
 .32قطبالدین شیرازی )1369( .درةالتـاج (جلد  ،)1تیصحیِ میحمد مشکوه ،تهران :حکمت.

 .33الهیجی ،عبدالرزاق( .م1072ق) شوارق االلهام فی شرح تجرید الکالم (جلد  ،)1تحقیق اکبر اسد
علیشاده ،نشر مؤسسه امام صادق(ع) ،قم :بی نا.
 .34محقق حلی ،جعفربن حسن )1403( .معارج االصول ،قم :انتشارات آل البیت.
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 .35مشکینی ،علی1416( .ق) اصطالحات فقهی و اصولی ،قم :الهادی ،چاپ ششم.
 .36منتظرالقائم ،مهدی )1381( .آزادیهای شخصی و فکری از نظر امام خمینی و مبانی فقهی آن،
تهران :انتشارات عرو .
 .37موسوی اردبیلی ،عبدالغنی )1385( .تقریرات فلسفه ،جلد ،1 :تهران :مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام
خمینی.
 .38موصللی ،احمد )1388( .مبانی نظری بنیادگرایی ،قراء نظریه تاسیسه فی الخطابات اسالمی
االصولی ،تهران :پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
فصلنامه اندیشه سیاسی در اسالم ،شماره  ،25پاییز 1399
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