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 ۱۳۹۷ بهار)، ۱۱۶(پیاپی  اول، شمارۀ چهارماسالمی، سال بیست و های اجتماعی پژوهش

 شناسی تفکر اجتماعی  روش
 ای  آیت الّله خامنه

  با تأکید بر روش تفسیر اجتماعی قرآن

 ٤٥نژاد یحیی بوذری              
 ٤٦نامی مریم توانای                        
 چکیده

های رشـد اجتمـاعی و  یشۀ اسـالمی، زمینـهپویائی متفّکران مسلمان در احیای اند
زده است. متفّکران مسلمان در پیشبرد این هدف،  فرهنگی جوامع اسالمی را رقم 

های  شناسـی شناسـی و روش از مبانی فکری و فلسفی متفاوت و در نتیجه، معرفت
بودن  گرایی و بـا انکـار خـاص ای بـا تـأثیر از تجربـه اند. عده گوناگونی بهره برده

بـرداری از  های طبیعـی، بـه تعمـیم و بهره های اجتمـاعی نسـبت بـه پدیـده هپدید
های تحقیقاتی علـم طبیعـی در عرصـۀ علـوم انسـانی و اجتمـاعی  ها و مدل روش

اند و گروهی دیگر، با تأثیر از فلسفۀ هرمنوتیـک غـرب بـر آن شـدند کـه  پرداخته
عات مـورد علوم اجتماعی، دارای موضوعاتی بـرای بررسـی اسـت کـه بـا موضـو 

های خاص خود را برای بررسی این  بررسی علوم طبیعی متفاوت بوده و باید روش

                                                 
 .۲۸/۰۳/۱۳۹۷تاریخ پذیرش:  - ۲۰/۰۲/۱۳۹۷تاریخ دریافت:  
 ).y-bouzarinejad@ut.ac.ir. دانشیار گروه علوم اجتماعی اسالمی دانشگاه تهران (٤٥
 (نویسنده مسئول)دانشگاه تهران . کارشناس ارشد رشتۀ دانش اجتماعی مسلمین٤٦
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موضوعات به وجـود آورد. در برابـر ایـن دو موضـع، گروهـی دیگـر از متفّکـران 
شناسـی  عنوان پایـه و اسـاس معرفت گیری از معـارف اسـالمی، بـه مسلمان با بهره

ای  اللّه خامنه که اندیشۀ اجتماعی آیت گونه  خود، در این راه قدم برداشتند. همان
تر از معـارف اسـالمی مـورد توجـه اسـت،  با محوریـت شـناخت و درکـی عمیـق

شناسی ایشان در علوم اجتماعی نیز ذیل روش تفسیر قرآن و توجه به تـاریخ،  روش
دســت آوردن ســنن الهــی، از جملــه قــوانین و  قابــل توضــیح اســت. ایشــان در به

کننــد. ایـن مقالــه  پــذیری اسـتفاده می ن، از روش تطبیقهای اجتمــاعی قـرآ سـنت
شـناختی،  گیـری از روش اسـنادی و بررسـی مبـانی هستی درصدد است تا با بهره

شناسی ایشـان  ای، روش اللّه خامنه شناختی در اندیشۀ آیت  شناختی و انسان معرفت
 در علوم اجتماعی را تبیین کند. 

 ای، علوم اجتماعی  اللّه خامنه شناسی، آیت  روش، روش واژگان کلیدی:

 مقدمه 
اولین رویارویی مسلمانان با دو رویۀ تمّدن غـرب، متفّکـران مسـلمان را در مواجهـۀ 

ای از روشنفکران، تصّور عمـوم از غـرب را بـه  جّدی با آن قرار داد. از همان ابتدا، عده
ار دادند؛ امـا عنوان صرف مجهز شدن به امور فنی، نظامی و تکنولوژیک مورد توجه قر 

گروهی دیگر، گسترۀ این مفهوم را به وجود و حضور شکلی متفاوت از جامعه، انسـان، 
حکومت و... نسبت دادند. در واقـع، درک تفـاوت و تقابـل مبـانی سـنتی و مـدرن از 

تر را بـه خـود منعطـف  انسان، جهان و زندگی دنیوی توسط این جریان، نگـاهی عمیـق
ای بـا ظـواهر مـدرن بـه  های این جریان از جامعـه خواستهساخت تا جایی که اهداف و 

ای با تمامیتی مدرن، گسترش پیدا کرد. این مواجهه، جامعۀ ایـران را بـا مسـائل و  جامعه
ای کــه از دو قــرن اخیــر، شــاهد حضــور  گونــه رو ســاخت؛ به ای روبــه موضــوعات تــازه

 ایم.  مصلحان و اندیشمندانی مسلمان در این زمینه بوده
ان اسالمی بازگشت به اصل، ازجمله رویکردهـای مهـم متفّکـران مسـلمان در گفتم

ترین ویژگی این گفتمان، ورود به گفتمان مدرنیته و  رویارویی با مدرنیته بوده است. عام
نقد و بررسی توأمان سّنت و مدرنیته است. این جریان، بر اساس متعّلق نقد، به دو خرده 

جریان احیاگری دینی و از دیگری به روشنفکری دینی  شده که از یکی به جریان تقسیم
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های اسـالمی، عّلـت زوال جامعـۀ  شود. به باور احیاگران دینی و رهبران جنبش تعبیر می
ــدگی آن اســالمی، انحطــاط و عقب ــه اســت.  مان ــرفتن از اســالم اولی ــا در فاصــله گ ه

درن را سـالح خـود در روشنفکران دینی، به بنیادهای مدرنیته باور دارند و عقل نّقاد م«
دهند، اما احیاگران دینی، عقـل را در چـارچوب منطـق سـنتی  فهم سّنت و دین قرار می

کردن همۀ امور از جمله عقـل  کنند و البته دغدغۀ دینی (همنشینی عقل و شرع) فهم می
ــروژۀ  ــنفکران، پ ــروه اســت. روش ــن دو گ ــم ای ــزۀ مه ــه ممی ــت، وج ــد. عقالنی را دارن

کردن  کنند و احیاگران، پروژۀ دینی ای زندگی و دین را دنبال میه کردن ساحت عقالنی
 . )۱۴: ۱۳۸۶(فصیحی، های زندگی مدرن را  ساحت

ای، از جمله احیاگران اندیشۀ دینـی در تـاریخ معاصـر اسـت کـه بـا  الّله خامنه آیت 
اسلوبی جدید به طـرح مبـاحثی نـو، در برخـورد بـا مسـائل اجتمـاعی و سیاسـی زمـان 

ایشان از متفّکرین معاصر جهان اسالم اسـت کـه از ابتـدای بالنـدگی و رشـد پرداخت. 
هـای مختلـف  علمی خود، در این زمینه گام نهاد. او با طرح مباحثی گسـترده در حوزه

اجتماعی و سیاسی، چارچوبی مستحکم از معارف اسالمی را پیش روی جوانـان تشـنۀ 
  ستاورد وی، حاصل تفّکراتی نواندیشـانههای نو در آن زمان قرار داد. د معارف و اندیشه

 است که به سبب استحکام در بحث، هنوز تازگی خود را حفظ کرده است. 
ایشان تدریس و تعلیم را از همان اولین روزهای طلبگی، یعنی بالفاصـله بعـد از اتمـام 

های درس اسـتادانی چـون سیدمحسـن حکـیم،  وی در جلسـه«دورۀ دبستان آغـاز کـرد. 
اسم خـویی، سـیدمحمود شـاهرودی، میـرزا بـاقر زنجـانی، میـرزا حسـن یـزدی، سیدابوالق

کیـف تـدریس آنـان  و سیدیحیی یزدی و میرزاحسن بجنوردی حاضر و از نزدیـک بـه کم
گاه شد . عالوه بر این، تحت تأثیر فضای ضّد فلسفۀ حاکم بر حوزۀ )۷۷، ۱۳۹۰(بهبودی، » آ

شـیخ  ه صـورت خصوصـی در درس آقـاعلمیۀ مشهد، برای آشنایی با مشرب فالسـفه، بـ
شد تا عمق این اندیشه را بهتر دریابد. ایشان تنهـا بـه شـرکت در  الّله ایسی حاضر می سیف 

کـرد، بلکـه در اوقـات فراغـت، بـه پـژوهش و تحقیـق و تـألیف  کالس درس اکتفـا نمی
بـه تـدریس دروس سـطح، تفسـیر، حـدیث و  ۱۳۴۲ای از سـال  امام خامنه«پرداخت.  می
بـا  های خود در مسجد امام حسـن رات اسالمی اشتغال داشت... وی در سخنرانیتفکّ 

البالغـه   را تحت عنوان پرتـوی از نهـج البالغه  نهجاسلوبی جدید و سبکی بدیع، معارف 
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 .)۴۷، ۱۳۹۳(یعقوب، » نمود تا افکار علوی در دسترس همگان قرار گیرد عنوان می
تاریخ اسالم و زنـدگی پیشـوایان دیـن و سـیرۀ توجه به قرآن، دّقت و تعّمق نسبت به 

عملی آنان، از جمله محورهای مطالعـاتی ایشـان اسـت. عـالوه بـر ایـن، بـر کلیـات و 
 اند.  جزئیات دو مکتب لیبرالیسم و مارکسیسم اشراف فکری داشته

های رشـد اجتمـاعی و  پویائی متفّکران مسلمان در احیـای اندیشـۀ اسـالمی، زمینـه
زده است. متفّکران مسلمان در پیشبرد این هدف از مبانی  سالمی را رقمفرهنگی جوامع ا

های گوناگونی بهره  شناسی شناسی و روش فکری و فلسفی متفاوت و در نتیجه، معرفت
بودن  گرایان غربـی و بـا انکـار خـاص ای با تأثیر از پوزیتیویسـت و تجربـه اند. عده برده
هـا و  بـرداری از روش بیعی، به تعمـیم و بهرههای ط های اجتماعی نسبت به پدیده پدیده
های تحقیقاتی علم طبیعی در عرصۀ علوم انسانی و اجتماعی پرداختنـد.  ها و روش مدل

علـوم اجتمـاعی، «گروهی دیگر نیز، با تأثیر از فلسفۀ هرمنوتیک غرب بر آن شدند که 
عی متفاوت دارای موضوعاتی برای بررسی است که با موضوعات مورد بررسی علوم طبی

» های خاص خود را برای بررسی این موضوعات به وجـود آورنـد ها باید روش است. آن
 .  )۱۴۷، ۱۳۹۱(کرایپ و بنتون، 

گیری از معارف  گروهی دیگر از اندیشمندان مسلمان در برابر این دو موضع، با بهره
اسـی شن معرفت«شناسـی خـود، قـدم برداشـتند.  عنوان پایـه و اسـاس معرفت اسالمی به

گیـرد و سـعی  اسالمی با وجود پیروی از وحی الهی، نقش عقـل بشـری را نادیـده نمی
کند منابع شناخت را محدود به عالم حس و تجربه نکند و با بازکردن افق دید به هـر  می

های جهــان  تری از پدیــده دو عــالم حــس و شــهود و عقــل و وحــی، شــناخت درســت
ای از جملـه  الّلـه خامنـه  . آیـت)۲۹۲، ۱۳۹۳داد،  (پارسـانیا و حسـین» اجتماعی به دست دهد

پردازد، بلکه هدف ایشان توّجه بـه  متفّکرانی است که از موضعی فلسفی به مفاهیم نمی
طور مثـال،  کند. بـه باره صحبت می معارف اسالمی است و با رویکردی معرفتی، دراین

ک مطلـب معرفتـی ایشان به این پرسـش بـه عنـوان یـ«در بحث از اصالت فرد یا جامعه 
شـناختی پاسـخ  اسالمی و نه یک مسـألۀ فلسـفی، منطقـی، اصـولی، فقهـی و یـا جامعه

دهد... تفاوتی که پرسش ایشان با سایر اندیشمندان و پژوهشـگران دارد، ایـن اسـت  می
پرسد اصالت با فرد است یا جامعه؟ بلکه پرسش ایشان این است که نگاه  که ایشان نمی
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 .)۶۵زایی،  (لک» ها چگونه است؟ و مجموع انساناسالم به فرد انسان 
روی آن است تا با در نظر گرفتن این مبانی، به بررسی این موضوع  هدف مقالۀ پیش

ای در طـرح مباحـث اجتمـاعی مخصوصـًا از قـرآن، از چـه  الّله خامنـه  بپردازد که آیت
ی و سیاسـی پذیرفته در شـرایط اجتمـاع اند. براسـاس تحـّوالت صـورت روشی بهره برده

توان بـه سـه دوره تقسـیم کـرد.  جامعۀ ایران در طول چند دهۀ اخیر، اندیشۀ ایشان را می
ای هستند که از طرفی هم جامعۀ  سه دوره ۱۳۶۸-۱۳۹۶و  ۱۳۶۸-۱۳۵۷، ۱۳۵۷-۱۳۴۰

هـای  ایران در حال تجربه کردن تغییـر و تحـّوالت زیـادی اسـت و هـم ایشـان، موقعیت
تأمـل اسـت،  بندی قابل  کند. آنچه در این تقسیم تجربه می اجتماعی سیاسی متفاوتی را

هـای زمـانی مختلـف،  عدم تغییر در مبانی فکری است. استفاده از منابع متعّلق به دوره
 خوبی نشان خواهد داد.  در این مقاله، این موضوع را به ۱۳۹۶تا  ۱۳۴۰یعنی از 

 بیان مسأله الف. 
ران مسلمان معاصر است که همواره بر اساس رجـوع ای، از جمله متفکّ  الّله خامنه آیت 

به بسترهای فرهنگی جامعه و پاسخ به مسائل بر اساس ارائۀ نظریات متناسب بـا آن، عمـل 
هـایی نـوین در جامعـۀ اسـالمی، در  گیری بنیان های شکل کرده است. او با بیان ضرورت

جتماعی اسالم را بازخوانی و داری، ابعاد ا کشورهای سوسیالیستی و سرمایه  مواجهه با ایدۀ
عنوان متفّکـری مسـلمان، متـأّثر از  چارچوب تحلیلی خود را ارائه کـرده اسـت. ایشـان بـه

تعلیمات اسالمی بوده و فضای فرهنگ اسالمی و مذهب شیعه، تأثیرات عمیقی بر شـیوۀ 
ترین بحـث هـر شـاخه از  شناسی، اصـلی جا گذاشته است. عالوه بر این، روش تفکر او به

معرفت علمی و شناسنامۀ یک متفّکر در مسیر کسب معرفت اسـت. روش، بـه مجموعـه 
رو،  شـود. ازایـن های شناخت و فرآینـد عقالنـی رسـیدن بـه علـم و دانـش گفتـه می شیوه

تر تبیـین  شناختی او را برای ما به صـورتی روشـن شناخت روش یک متفّکر، مبانی معرفت
ای در برخورد با تبیین موضوعات  الّله خامنه ی آیت شناس کند. در اینجا، با بررسی روش می

 و مسائل اجتماعی، به این مهم دست خواهیم یافت. 
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 های تحقیق  پرسش. ۱
هـای  شناختی، تفاوت شناختی و انسان شناختی، معرفت متفّکران مسلمان در مبانی هستی
هـای  فًا از روشهـا قبـل از آشـنایی بـا علـوم جدیـد، صـر  آشکاری با عالمان غربی دارند. آن

 برند. حال پرسش اصلی ما این است که:  منطقی، قیاسی، تشبیه و استعاره بهره می
 ای، در بحث از موضوعات و مسائل اجتماعی چیست؟  الّله خامنه روش آیت  -
 کنند؟  ای، از چه الگویی در تبیین مسائل اجتماعی تبعیت می الّله خامنه آیت  -

بـا بررسـی مجموعـه آثـار و بیانـات ایشـان در حـوزۀ  نوشتار حاضر درصدد است تا
 مسائل اجتماعی، به سازوکار کسب معرفت و چگونگی اعتباریابی برای آن دست یابد. 

 ضرورت تحقیق . ۲
رویارویی متفّکران مسلمان با علوم جدید در بـاب مسـائل اجتمـاعی معاصـر، از دو 

ع رویکرد روشنفکران دینی بـوده الگوی متفاوت پیروی کرده است. ابتدا الگویی که تاب
هایی در  همانی و درصدد است تا با تطبیق معارف اسالمی با آراء و نظریات غربی، به این

این زمینه دست یابد. مبنای فلسفی این جریان، دنبالۀ این نگاه است که هـر آنچـه دیـن 
لگـویی شـده اسـت. دوم، ا واسطۀ پیشرفت علوم ثابت  در گذشته مطرح کرده، امروز به

است که با پیروی از همین مبنای فلسـفی، توسـط احیـاگران دینـی مـورد اسـتفاده قـرار 
جای مبنا قرار گرفتن آراء و نظریات غربی، با مطرح کردن  گیرد، با این تفاوت که به می

و کارآمدی آن در دوران معاصر، معـارف اسـالمی را مبنـای » فقه پویا«موضوعی چون 
هـای فکـری متفـاوتی را بـه  انند. کنکاش در این زمینه، روشد آراء و نظریات خود می

 سازد.  وجود آورده که ضرورت شناخت تمایز و تشابه متفّکران از یکدیگر را فراهم می

 پیشینۀ تحقیق. ۳
ها  ای، از جمله متفّکرانی است که جامعّیت موجود در افکار و ایـده الّله خامنه آیت 

اعی خـاص از طـرف دیگـر، زمینـۀ توجـه بـه آراء و اجتم -از طرفی و موقعّیت سیاسی 
وجود، بیشتر مضامین مورد توجه در مقاالت،   نظرات ایشان را فراهم ساخته است. با این

طور نمونـه،  ای بـه نگـارش درآمـده اسـت. بـه الّله خامنـه در حوزۀ اندیشه سیاسی آیت 
قیـه در اندیشـۀ سیاسـی والیـت مطلقـۀ ف«ای با عنـوان  در مقاله )۱۳۹۵(اشرفی و علیزاده 
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به شناخت و آشنایی بـا نظـرات او در رابطـه بـا حـدود و اختیـارات » ای الّله خامنه   آیت
فقیه یک والیت الهی است و حاکمیت فقیـه،  اند. از این منظر، والیت  فقیه پرداخته ولی

فقیـه، یـک مـدیر کـالن  ها اسـت نـه والیـت شـخص. ولی ها و ارزش حاکمیت مالک
کنـد و  که به هنگام ضـرورت، از انحرافـات نظـام اسـالمی جلـوگیری میارزشی است 

حـال،  دارای این اختیار است که از حرکت کلـی نظـام اسـالمی مراقبـت نمایـد. بـا این
 اندیشۀ اجتماعی ایشان نیز اگرچه کمتر، اما مورد توجه قرار گرفته است. 

الّلـه  اندیشـۀ سیاسـی آیـت انسـان و جامعـه در «ای بـا عنـوان  در مقالـه )۱۳۹۵(زایی  لک
دهد که این موضوع در قالب مطلبـی معرفتـی و نـه یـک مسـألۀ فلسـفی  نشان می» ای خامنه

الّلـه، نگـاه اسـالم بـه فـرد انسـان و مجمـوع  نویسد که از منظر آیت  مورد توجه است. او می
. در این ها، یک نگاه مکّمل و منسجم است و تفاوت، صرفًا در زاویۀ نگاه نهفته است انسان

 شده است.   نظریه، رابطۀ فرد انسان و جامعه با ادبیاتی نو و ابداعی و از منظر اسالم مطرح
سـازی در  جهانی«با عنـوان  )۱۳۹۲(ای دیگر از درخشی، رحمتی و جاوری  در مقاله

بندی قـرار گرفتـه و  این مفهوم مورد واکاوی و دسـته» ای الّله خامنه اندیشۀ سیاسی آیت 
نگری، همـه  شـدن و جهـانی سـازی، جهانی ه شده کـه از نگـاه ایشـان جهانینشان داد

روشنفکرانه وارد فرهنـگ  اند که تحت عنوان یک تئوری شبه عناوینی فریبنده و وارداتی
کشورها گردیده و هدف آن، سیطره بر منـابع حیـاتی و مـالی همـۀ دنیـا اسـت. تحّقـق 

صـۀ تحـّوالت جهـانی در حفـظ سـازی در اینجـا، نیازمنـد مـدیریت عر  صـحیح جهانی
 های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی است.  استقالل کشورها و مقاومت ایجابی در بنیان

شناسی خـانواده در  آسیب«ای با عنوان  نیز در مقاله )۱۳۹۲(سعیدیان، ارزانی و یراقی 
به بحث از تعامـل دو جانبـه میـان » ای الّله خامنه فرهنگ غرب از دیدگاه حضرت آیت 

ها است، ضـعف  پردازند و معتقدند آنچه موجب فروپاشی فرهنگ رهنگ و جامعه میف
ناسیونالیسـم و هویـت «) نیز در مقالـۀ ۱۳۹۳خانواده است. افتخاری، اسدی و نزهت (

ابتدا بـه بررسـی دیـدگاه او دربـارۀ مّلیـت و » ای الّله خامنه ملی در اندیشۀ حضرت آیت 
و هوّیت ملی و ارکان و عناصر تشکیل دهندۀ آن را  قومّیت پرداخته و سپس ناسیونالیسم
دهند. در اینجا، به رابطۀ میان هوّیت ملی و قـومی  در اندیشۀ ایشان مورد تحلیل قرار می

با هوّیت اسالمی پرداخته شده است، چراکه ایشان معتقد است مسلمانان جهان عـالوه 
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 ه نام اّمت اسالمی را دارا هستند.تر و فراملّیتی ب ای، هوّیتی کالن بر هوّیت ملی و فرقه
شود، اکثر مقاالت با توجه به اندیشۀ سیاسی ایشان نگارش  همانگونه که مالحظه می

شـدن یـا انسـان و جامعـه در  شده است، حتی بعضی از مضامین مشـترک چـون جهانی
 اند. با این حال، اثری در زمینـۀ قالب معرفت سیاسی، مورد بازخوانی و توجه قرار گرفته

ای در علوم اجتماعی، در میان آثار و مقـاالت منتشـر شـده  الّله خامنه شناسی آیت  روش
 دربارۀ ایشان یافت نشد. 

 مالحظات نظری ب. 
علوم اجتماعی یا علم االجتماع، که در آثار فالسفۀ اسالمی بـه تفصـیل و در قالـب 

 هــای انســانی حکمــت عملــی از آن بحــث شــده، علمــی اســت کــه بــه کیفّیــت کنش
های انسان و هرآنچه بـدان  در مباحث حکمت عملی، مطالعۀ رفتار و کنش«پردازد.  می

: ۱۳۹۶نژاد،  (بوذری» شود مرتبط یا از آن منبعث باشد، علوم انسانی و اجتماعی خوانده می
اند. بـرای  فالسفه برای هر موضوع علمی، از روش خاص مربوط به آن سود بردهمقدمه). 

اند و برای شناخت عالم عقل، عقل و  کار گرفته ش استقراء را بهشناخت عالم تجربه، رو 
روشـی کـه «اند که  اند. اما به این نکته توجه داشته کار بسته استدالل و روش قیاس را به

هـا بـه ایـن نکتـه  تواند کلّیت و ضرورت به انسان بدهد، روش قیاس خواهد بـود. آن می
دآوری اطالعـات باشـد و بـا قیـاس و توجه داشتند که در روش تجربه، اگر صرف گـر 
هـای جزئـی نخواهـد بـود. بـه همـین  مقدمات یقینی همراه نباشد، چیزی صرف گزاره

 . (همان: مقدمه)» دانستند دلیل، روش حکمت یا فلسفه را قیاس می
ای، از جمله اندیشـمندانی اسـت کـه جامعّیـت در افکـار، از جملـه  الّله خامنه آیت 
ن و تابعی از سّنت فلسفۀ کالسیک اسالمی اسـت کـه موجـب های اندیشۀ ایشا ویژگی

ای منسجم از معارف اسـالمی در موضـوعات مختلـف، از جملـه علـوم  شده، مجموعه
اجتماعی، مورد توجه ایشان قرار گیرد. اندیشۀ اجتماعی در تفّکـر ایشـان، بـا محوریـت 

مواره از موضع و تر از معارف اسالمی مورد توجه قرار گرفته و ه شناخت و درکی عمیق
و بـه تفـاوت در مبـانی معرفتـی توجـه   جایگاه اسالم دربارۀ جامعه و انسان سخن گفته

مبانی معرفتی، در نوع پیشرفت مطلوب یا نامطلوب تأثیر دارد. هـر جامعـه و «اند.  کرده
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هر ملتی، مبانی معرفتی، مبانی فلسفی و مبانی اخالقی دارد که آن مبانی تعیـین کننـده 
 .  )۲۷/۰۲/۱۳۸۸بیانات (» است

کردن بـه زبـان ندانسـته و تشـکیل جامعـه را  ایشان، اسالم را تنها نصیحت و موعظه
از اهداف بزرگ اجتماعی، ایجاد حیـات طّیبـۀ «دانند.  ساز تحّقق احکام الهی می زمینه

ای که افراد خود را فرصت بدهد کـه بتواننـد بـه  اسالمی و جامعۀ اسالمی است؛ جامعه
هـا اهـداف جامعـه  هـدف حرکـت کننـد. جامعـۀ آبـاد، جامعـۀ آزاد و... اینسوی این 

های اجتماعی الهی را  دست آوردن سّنت . ایشان، به)۳۱/۰۱/۱۳۹۳(بیانـات » اسالمی است
مرهون توّجه به متن قرآن و معارف اسالمی و از طرف دیگر، توجه به تاریخ اجتماعی و 

گیـری از روش قیاسـی، بـه کلیـات و  و با بهرهها و بسترهای موجود دانسته  تحلیل زمینه
 ضروریات علوم اجتماعی در اسالم توجه دارند. 
شناسـی نیسـت کـه بـه بررسـی وضـعیت  علوم اجتماعی از منظر ایشان، علـم جامعه

های یک جامعه اسالمی توجه  موجود جامعه اکتفا کند، بلکه به باید و نبایدهای ویژگی
ای اسـت کـه در آن عـدل و داد باشـد؛ آزادی فکـر و  جامعۀ اسـالمی، جامعـه«دارند. 

اندیشه باشـد... اخـالق حسـنه و فاضـله در روابـط اجتمـاعی حـاکم باشـد... اسـالم 
هـای اجتمـاعی  خواهد که در آن علم بجوشد و برپایـۀ علـم، همـۀ بنیان ای را می جامعه

 . )۰۳/۰۳/۱۳۸۴(بیانات » نوسازی شود و پیش برود
ی، از جمله اهداف بزرگ اجتماعی اسـت کـه وجـود آن ا گیری چنین جامعه شکل

گیری آن، نیازمند یک زنجیرۀ منطقی از وقوع  های شکل هنوز تحّقق پیدا نکرده و زمینه
انقالب اسالمی، تشکیل نظـام و دولـت اسـالمی اسـت. ایشـان سـعادت جامعـه را در 

آن در جامعه حتی  ای که خأل وجود گونه دانند، به برخورداری افراد از اخالقی نیکو می
رسـاند، اخـالق  آنچه فرد و جامعه را به مقامات عالی انسانی مـی«شود.  با قانون پر نمی

نیکوست. اخالق نیکو هم فقط خوش اخالقی با مردم نیست؛ بلکه به معنای پروراندن 
ها در عمل خود است.  صفات نیکو و خلقیات فاضله در دل و جان خود و انعکاس آن

ین خود دچار حسد باشند و... در این جامعه، حّتی اگـر قـانون هـم بـه مردمی که در ب
 .)۰۶/۰۱/۱۳۸۵(بیانات » طور دقیق عمل شود، سعادت در این جامعه نیست

بیشتر مباحث ایشان در مقولۀ دین، توجه به مسائل اجتماعی اسـالم اسـت و نسـبت 
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طور نمونه، ایشان  بهکنند.  بین معارف دینی و مسائل و موضوعات اجتماعی را تبیین می
هـای عملـی متفـاوت  سـاز شـناخت طرح بینی اسالمی را، زمینه نگاه توحیدی در جهان
کسانی که بـا تـاریخ تفّکـر اسـالمی آشـنایی «دانند. از این روی  اسالم برای جامعه می
دانند که متفّکران مسـلمان نـه تنهـا بـه مباحـث عملـی و اجتمـاعی  دارند، به خوبی می

اند، بلکه در آثار مختلف و یا ذیل برخی از مباحث فلسفی همانند عـدل،  هتوجه نبود بی
های خود را در این زمینه مطرح  جبر و اختیار، به مباحث اجتماعی توجه کرده و دیدگاه

شناسـی  ها با آنچه امروزه جامعه اند. البته سبک بیان، تحلیل، توصیف و توصیۀ آن کرده
هـا بـه  توجهی آن ست و علت این تفاوت، نه به دلیل بیپردازد، متفاوت ا مدرن به آن می

ــاص هستی ــانی خ ــل مب ــه دلی ــه ب ــاعی، بلک ــث اجتم ــی، انسان مباح ــی و  شناس شناس
 .: مقدمه)۱۳۹۶نژاد،  (بوذری» ها بوده است شناسی آن معرفت

هـای اتخاذشـده از فلسـفه یـا چـارچوبی  فرض به تبع این نگاه، هر علـم مّتکـی بـر پیش
ادعای ورود به واقعیت تجربی برای توضیح نظری واقعیت یا ورود تجربی  عقیدتی است که،

به آن را دارد. هر علم یا نظریۀ علمـی بـا برخـی اصـول و مبـانی تصـوری و تصـدیقی آغـاز 
شـناختی در  شـناختی و انسان شـناختی، معرفت مبـادی هستی«شود. در واقع باید گفـت  می

گیری یـک علـم بـه ایـن  این مبنا، مراحل شکل گیری یک علم تأثیر بسزایی دارند. بر شکل
ــادی و اصــول موضــوعۀ هستی ــدا مب ــه ابت ــناختی، معرفت صــورت اســت ک ــناختی و  ش ش

شود. سپس یک چارچوب کّلی بر اساس مبادی اولیه ایجـاد  شناختی خاصی اتخاذ می انسان
 .)۵: ۱۳۹۱(ایمان، » گویند شود که به آن روش بنیادین می می

شناسی را  توان روش گیری یک نظریه، می های معرفتی شکل ی زمینهبنابراین، با بررس
در «شناسـی بنیـادین  به دو بخش عمدۀ بنیادین و کاربردی تقسیم کرد. در واقـع، روش

شناســی و  ارتبــاط مســتقیم بــا عــواملی نظیــر موضــوع معرفــت، هــدف معرفــت و هستی
خصوصـًا اگـر گیـرد. معرفـت،  شناسی است که معرفت براسـاس آن شـکل می معرفت

(پارسانیا، » پذیرد ای که مبتنی بر آن است، تأثیر می کاربردی باشد، در روش خود از نظریه
ای استوار است که  . ساختار معرفتی نظریۀ علمی، بر مبادی و اصول موضوعه)۶۹: ۱۳۸۹

شناسـی بنیـادین علـم را پدیـد  ارتباط این نظریۀ علمی با مبادی و اصول موضوعه، روش
شــناختی،  هــای هستی فرض شناســی بنیــادین، ارتبــاط بــین مبــانی و پیش روش آورد. مــی
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ــناختی و انسان معرفت ــه  ش ــه از جمل ــاگون نظری ــاد گون ــو، و ابع ــک س ــناختی از ی ش
 کند.  شناسی کاربردی را، بررسی می روش

 شناختی  مالحظات روشج. 
سـاس، در کنندۀ روش است. بر ایـن ا موضوع مورد مطالعه در تحقیق، همواره تعیین

های یک متفّکر در موضـوعی خـاص، بـیش از همـه از اسـناد و  بحث از آراء و اندیشه
آوری  ها و جمع شود. این روش برای بررسی دیدگاه مانده از او استفاده می کتب برجای 

ترتیـب،  این  آراء متفّکران، نقد و بررسی و بازنمایی رویکرد نظری آن، مناسب است. به 
ای  باره، از روش اسنادی و کتابخانه  یی و تحلیل دیدگاه شریعتی در ایندر راستای بازنما

شود. در این روش باید از سطح تحلیل توصیفی عبور کرده و به سطح تبیینی  استفاده می
کـه یـا تحقیقـی تـاریخی در «شود  کار برده می و انتقادی رسید. روش اسنادی زمانی به
های موجـود بـوده، ولـی محّقـق  بط بـا پدیـدهدست انجام باشد و یا آنکـه تحقیـق، مـرت

درصدد شناسایی تحقیقات قبلی در مورد آن موضوع برآمده باشد و یا آنکه، پژوهش نیاز 
. با اسـتفاده از ایـن )۲۵۶: ۱۳۹۳(ساروخانی، » به استفاده از اسناد و مدارک را ایجاب نماید

اجتماعی پیشین میسـر  روش، امکان فراتر رفتن از زمان پژوهش و کاوش تفسیری وقایع
هـای محسـوس تولیـد  های موجود، از جمله روش و تحلیل اسناد و داده  شود. تجزیه می

ای را بـه  انداز جدید و فیلتر نشده تواند چشم داده در میدان مطالعه است. این روش، می
 روی میدان و فرآیندهای جاری در آن بگشاید. 

 های تحقیق  یافتهد. 
شناسـی و  شناسـی، معرفت شـود بـا بررسـی مباحـث هستی ش میدر اینجا، ابتدا تال

شناسی علوم اجتمـاعی  ای، به درک مباحث ایشان در روش الّله خامنه شناسی آیت  انسان
 کمک شود. 

 شناختی  مبانی هستی . ه
عنوان برداشـت یـک انسـان از جهـان یـا  بینی، بـه ای با تعریف جهان الّله خامنه آیت 

پردازند. آنگاه به بررسی  یک آیین از جهان، به این موضوع میتعریف مکتب و مسلک 
 نویسند: کنند و می باره توجه می بینی اسالمی دراین های جهان ویژگی
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ای که نامش جهان است... آفریده و وابسـته  اسالم معتقد است که همۀ این مجموعه
یم، مـاورای بین به یک قدرت بسیار عظیم است. ماورای این ظاهری که من و شما مـی

های قابل  تواند به او برسد، ماورای همه پدیده آنچه که عینک تیزبین دانش تجربی می
هــا برتــر... و همــۀ ایــن  حــس و قابــل لمــس، یــک حقیقتــی هســت از همــۀ حقیقت

های عالم، ساخته و پرداخته و درست شدۀ دست قدرت اوست. بـه آن قـدرت  پدیده
مش الّله است. پس جهـان، یـک حقیقتـی دهیم، اسمش خداست، اس باالتر نامی می
های  خود اسـتقالل نـدارد... بلکـه دسـت قدرتمنـدی ایـن پدیـده خودی است که بـه

ها بیشتر خـود را نشـان  رود این پدیده گوناگون را، که هر روزی که دانش به پیش می
 .  )۱۸۹: ۱۳۹۲ای،  (خامنهدهند، آفریده و به وجود آورده  می

بخش یـک زنـدگی فـردی و  یـک فلسـفۀ فکـری و الهـامترین نقطـۀ  ایشان، اساسی
داند که انسان احساس کند در آن مجموعه، بیهوده آفریده نشده  اجتماعی را در این می

بینی اسـالمی همـۀ موجـودات، بنـدگان،  رو، معتقـد اسـت کـه در جهـان است. از ایـن
ی آفریـده بردگان، مصنوعان و مخلوقان خداوند هستند. خدایی که همه را با نظم خاص

وسـیلۀ  های منظم و دقیقی به وجود آورده است؛ قوانینی که امروز به ها و قانون و با سنت
ارادۀ خدا و «کنند که  شوند. لذا فلسفۀ جهان هستی را بر این پایه بنا می علم کشف می
هــای طبیعــی و عــادی  جــز در قالــب عّلت -در مــوارد معمــولی البتــه  -مشــّیت خــدا 

. شما اگـر چنانچـه خواسـتید، تصـمیم گرفتیـد، پـای یـک سـخن کند گری نمی جلوه
هدایتگر و روشنگر نشستید و هدایت شدید، خدا خواسته بود که هدایت بشوید. همین 
شما اگر تنبلی کردید، اگر سستی کردید، اگر راه فهمیدن را روی خودتان بستید، خـدا 

ناسـت کـه وسـایل و اسـباب کردن خدا به ایـن مع اراده کرده بود که شما نفهمید. اراده
عادی پیش آمده یا نیامده... خدا نخواسته، یعنی عّلت الزم مترتـب نشـده، ایـن معنـی 

. در نگاه ایشان، زندگی آزمایشگاهی اسـت کـه در آن )۱۳۱و ۱۳۰(همان: » خدا نخواسته
بخش پدیـدآورده  آفرین و زنـدگی هایی کـه خـدای جهـان ها و فرمول باید بر طبق قانون

های الهـی و  ها، همان سّنت ل کرد تا به نتیجۀ عالی و دلخواه رسید. این قانوناست، عم
 اند که باید شناخت و زندگی خود را با آن تطبیق داد.  قوانین آفرینش

داند که ساخته شده و برای مقصودی به کار انداخته شـده  ایشان، جهان را ماشینی می
همۀ اشـیاء، عناصـر و قـوانین عـالم در  است. جهانی که هیچ چیز در آن تصادفی نبوده و
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قوانین گیتـی و هـر آنچـه در شـعاع و بـه «این مجموعه، بر اساس نظم و تدبیر قرار دارند. 
هدایت این قوانین به تکاپوست، سر در خط و گوش به فرمان و بندۀ خداست. پس وجود 

ر خـدا و نفـی قوانین تکوینی و طبیعی در سراسر این پهنه، مستلزم و به معنای نفـی حضـو 
 .)۷: ۱۳۶۰ای،  (خامنه» داری او نیست ربوبیت و سررشته

 بینی اسالمی توحید در جهان
بینی عمـومی اشـاره کـرده و روح حـاکم بـر ایـن  ایشان در این زمینه به یک جهـان

چـون سلسـله جنبـان آفـرینش یکـی اسـت و «کنند.  بینی را، توحید توصیف می جهان
اندر کار آفرینش و  خدایان و آفرینندگان مختلف، دستهمگان از یک مبدأ و منشأند و 

اند و کّل جهـان یـک واحـد  اند، پس این همه، اجزاء یک مجموعه گردش جهان نبوده
پوی،  . با این بینش، همه در این سیر تکامـل)۵(همـان: » گیری است و دارای یک جهت

موعـه هسـتند؛ کنندۀ یکدیگرند و هریک، ابزار الزمی در ایـن مج کار و تکمیل کمک
ای که هرگونه توّقف و رکود یا انحراف در هر یک از این اجزاء، موجب کنـدی  گونه به

گونه، پیوندی معنوی و عمیـق،  و ناهنجاری و انحراف جهت همۀ دستگاه است و بدین
 سازد.  همۀ این ذرات را به یکدیگر متصل می

سـاز شـناخت  م را زمینهبینی در اسـال ای، نگـاه توحیـدی بـه جهـان الّله خامنـه آیت 
بینی  داننـد. ایشـان، توحیـد را جهـان های عملی متفـاوت اسـالم بـرای جامعـه می طرح
ای دیگـر نیسـت،  داند که تنها اکتفا به باوری از سوی مردم یا جابجایی آن با عقیـده می

های  خصوص است از جهان و انسان و موضع انسان در رابطه با دیگر پدیده بلکه تلّقی به
ی است. رویکردی است که موضع انسان را نسـبت بـه تـاریخ، امکانـات، نیازهـا و گیت

سازد، و جهـت و نقطـۀ اوج و  هایی که همواره در او و با او هست مشخص می خواست
 کند.  تعالی او را تعیین می

داند که طرح و ترسیمی از شکل محیط متناسـب  ایشان توحید را، دکترینی اجتماعی می
تواند در آن به سهولت و سـرعت رشـد کنـد و بـه  کند. محیطی که انسان می میانسان، ارائه 

توحید از دیدگاه عملی، قواره و قالبی است برای اجتماع «تعالی و کمال ویژۀ خود نائل آید. 
ای است بر زندگی و مجموعًا باید آن را عنوانی گویا دانسـت بـرای نظـام و سیسـتمی  و شیوه
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ان متناسب دانسته و رشـد و بالنـدگی ایـن موجـود را در سـایۀ آن، که اسالم برای زندگی انس
ممکن تلّقی کرده است. همچنانکه از دیدگاه نظری، بینشی است که پایه و زیربنای فلسـفی 

 .)۲۱: ۱۳۶۰ای،  (خامنه» کند آن نظام محسوب گشته و آن را توجیه و تعلیل می

 شناختی  مبانی معرفتو. 
اسـالم بـا قـدرت و نفـوذ طبیعـی خـود، جهـان را «قد است ای، معت الّله خامنه آیت 

انگاری ما  دربرخواهد گرفت، اما جایز نیست که آیندۀ موعود اسالم، بهانۀ تنبلی و سهل
ناپذیرمان باز دارد. تکیـۀ مـا بـه مفـاهیم اسـالمی و  شود و ما را از وظیفۀ حتمی و اهمال

حکومت اسالمی هسـتیم و معارف اسالمی است. ما یک جامعۀ اسالمی هستیم، یک 
توانیم از منبع اسالم استفاده کنیم. خوشبختانه منابع اسالم  افتخار ما به این است که می

هم در اختیار ما وجود دارد؛ قرآن هست، سنت هست و مفاهیم بسیار غنی و ممتازی که 
. )۱۰/۰۹/۱۳۸۹(بیانـات» در فلسفۀ ما و در کالم ما و در فقه ما و در حقوق ما وجـود دارد

ایشان معتقد است این آینده در صورتی قابل تحّقق است که جهـان بشـریت، اسـالم را 
بخش آن اطالع یابد. بـر ایـن مبنـا، اسـالم دینـی  بشناسد و از مقررات سازنده و زندگی

شـدن و  توانـد دلیـل شناخته ناشناخته است و اقامۀ مظاهر آن در میان ملل اسالمی، نمی
ای سخت  های مهاجم به شرق و منابع آن را، ضربه ان توجه دولتادای حّق آن باشد. ایش

بهترین تدبیر آن بود که ظواهر و تشریفات «داند.  بر قدرت و نیروی معنوی مسلمانان می
های انقالبی دین و تعـالیمی را  چشمگیر و پرسروصدای اسالم را حفظ کنند، ولی جنبه

هـا  اسالمی را بر سر راه تجاوزات آن که موجودیت واقعی دین بسته به آنهاست و جامعۀ
اعتنـا  تـأثیر و مهمـل و بی دهد، از دین بگیرند و دین را به صـورت موجـودی بی قرار می

 .)۱۲: ۱۳۶۹ای بر کتاب سیدقطب،  الّله خامنه مقدمۀ آیت » (نسبت به خود درآورند
بـه  های موجود در شناخت صـحیح از اسـالم، به این ترتیب، ایشان با تبیین ضرورت

پردازند که در این زمینـه، الزم و ضـروری بـه حسـاب  ای از منابعی می بررسی مجموعه
باشند. ایشان به نیروی عقل، حس و غریزه توجه دارند، اما آن را  آیند، اما کافی نمی می

کافی ندانسته و معتقدند، تنها نیـروی وحـی و هـدایت الهـی اسـت کـه در ایـن زمینـه 
هـا قـرار  کند و در برابر آن ، حس و غریزه را سرکوب نمیراهگشاست؛ نیرویی که عقل
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 کند.  گیرد، بلکه این نیروها را در مسیر و جریان صحیح خود هدایت می نمی

 منابع کسب شناخت و معرفت صحیح در اسالم 
ای معتقــد اســت حــواس، غرائــز و خــرد انســان، بــرای راهبــری و  الّلــه خامنــه آیــت 

کند اما کم. اولی  انسان هم، از غریزه استفاده می«اشند. ب دستگیری از انسان کافی نمی
نسـبت، حکـم یکـی از همـین حیوانـات بـود. بـا  که شما به دنیا آمدید، حکم شما بال

غریزه، با کشش فطرت و طبیعت بود که توانستید مخزن غذای خود را در سینۀ مادرتان 
ی دستور عملی و سمعی و پیدا کنید... کسی به شما یاد نداده بود مکیدن را، یک جای

اش را یاد نگرفته بودید، این غریزۀ شما بود. هرچه که شما از مرحلۀ کودکی باال  بصری
آمدید، تدریجًا این ابزار، این عینک، این سالح که نامش غریزه اسـت، ضـعیف شـد، 

تر، نیرومندتر، به نام عقـل و خـرد انسـان،  فایده شد؛ چیزی پراثرتر، قوی اثر شد، کم بی
کنیـد...  جای آن را گرفت و شما شدید خردمند. شما دیگر حـاال بـا غریـزه کـار نمی

هایی است که شما از فکر و از دانش استفاده کردیـد  ها آموزش ها غریزه نیست، این این
تان را پیدا کردید. اما آیا این خرد، این اندیشۀ انسـانی، کفایـت  و فراگرفتید و راه زندگی

ایت کند و به سرمنزل سعادت برسـاند؟... خـود خـرد، اگـر بـاز کند که شما را هد می
باشد، اگر فکر کند، اگر تعصب نورزد، اگر بدون غرض بخواهد قضاوت کند، خواهد 

کند که من صالحیت ندارم انسانیت  غرض انسانی، قضاوت می گفت نه. خود سالم بی
 .)۳۱۷: ۱۳۹۲ای،  (خامنه» را مستقّالً هدایت کنم

ایز میان انسان و دیگـر موجـودات را، نیـروی عقـل و خـرد، شـناخت ایشان وجه تم
ای عمیـق میـان انسـان بـا سـایر  داند؛ تفاوتی که فاصـله کلّیات و استنتاج از جزئیات می

باور شده بود برای بعضـی کـه اگـر جامعـه بخواهـد «موجودات به وجود آورده است. 
فت زندگی بکند، ناچار اسـت از گیرنده در راه پیشر  عقالنی و عملگرا و رونده و شتاب

اخالقیات و معنویات و دین و خدا فاصله بگیرد... از زندگی عقالنی چشم بپوشد! یک 
هـای عقلـی و  . با ایـن حـال، بـه مکتب)۰۹/۰۱/۱۳۸۹(بیانات » چنین توهمی وجود داشته

فلسفی اشاره دارند که به سبب عدم تفاهم در مسألۀ کسب شناخت و معرفت و تفاوت 
انـد. ایشـان معتقـد اسـت کـه  آرایی کرده وع رویکرد عقالنی، در مقابل هـم صـفدر ن
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شان در نیمۀ راه شکسته است و این ناشـی از محـدودیت  های مادی، همگی پای مکتب
هایی که با ادعای آبادی دنیـا، برانـدازی جهـل و  توان نیروی عقل و خرد است. مکتب

گـذاری بـرای حضـور انسـان در  ا در هدفاند، ام طبقه و... شکل گرفته فقر، جامعۀ بی
اندیشۀ بشر و تفّکر انسان به مقتضای خّالقیـت، «اند.  ای، از پاسخ درمانده چنین جامعه

ها بـه همـین  گـذارد. ایـدئولوژی های نو را در مقابل انسـان می ابداع و ابتکار، دائمًا راه
ون، فیلسوف اجتماعی، یابند. افالط شوند و رشد می آیند و منتشر می وجود می صورت به

دهد. یقینـًا پـیش از او و بعـد از او، بسـیار  یک طرحی برای زندگی اجتماعی انسان می
های نوی دیگری را برای انسان و زندگی اجتماعی او و اندیشه  اند متفّکرینی که راه بوده

 .)۱۳۴: ۱۳۶۰ای،  (خامنه» اند و تفّکرش ارائه داده
کند. اول  های عقل بشر به دو عّلت اشاره می محدودیت ای، در زمینۀ الّله خامنه آیت 

نهایـت اسـت. دوم، بـه  نهایت نیست، در حالی که نیازهای انسـان بی آنکه عقل بشر بی
کنند که در طول آن، خردها نتوانستند بشـر را  های تاریخی و اجتماعی توّجه می واقعیت

تر  ای فراتر، بـاالتر و عمیـق نقطهاداره کنند. ایشان معتقد است انسانیت تا به یک مبدأ و 
تواند راه به هدایت و سعادت برساند. انسان به نیرویـی  از خرد انسان متصل نباشد، نمی

تر از هدایت حس، هدایت غریزه، و هدایت عقل نیازمند  تر و عمیق باالتر، هدایتی قوی
ز طریـق ا«آید تـا عقـل را راهنمـایی کنـد و آن را پـرورش دهـد.  است؛ این هدایت می

هدایت الهی اسـت کـه عقـل و تجربـه در جریـان درسـت و سـودمند و راهگشـا قـرار 
گیرد و بدون آن است که همین عقل و تجربه، به چراغی در دست راهزنی یـا تیغـی  می

ای کـه  گردد. راه راست، همـان برنامـۀ فطـری اسـت، برنامـه ای بدل می در کف دیوانه
بودهـا و امکانـات و مقـّررات طبیعـی او بـرای براساس برآوردی صحیح از نیازهـا و کم

اند و  انسان در نظر گرفته شده است. راهی است که پیامبران خدا به روی مردم گشـوده
 .)۱۸: ۱۳۸۲ای،  (خامنه» خود، اولین پویندگان و پیشاهنگان آنند

آید تا  آید. دین می بنابراین، دین نه برای منسوخ کردن عقل، بلکه برای هدایت آن می
هایی چون ترس، هوس، غرض و... را از عقل بگیرد، عقل سالم کامل را تقویت و  زمینه

تأیید کند تا او خوب بفهمد. به این ترتیب، ایشـان معرفـت و شـناختی را کـه از طریـق 
های شناختی چون غریزه، حس و عقل  شود، در تعارض با سایر درگاه هدایت ایجاد می
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کند دین  آنی که خیال می«دهد.  ر برابر هم قرار نمیندانسته و نیروی وحی و عقل را د
شناسد یا عقل ندارد، واّال کسی که دارای عقل است،  با عقل منافات دارد، یا دین را نمی

داند که  شناسد، خوب می کسی که عقل را آزموده و تجربه کرده است و دین را هم می
داشته باشد اصًال و ندارد. آنچه که  تواند دین هیچ منافاتی با دانش بشر و با عقل بشر نمی

 .)۳۱۹: ۱۳۹۲ای،  (خامنه» پسندند فهمند و می های صحیح می دین بگوید، عقل
ای اراده و  الّله خامنـه شناختی اشاره شد، آیت  همانگونه که در بحث از مبانی هستی

کـه های طبیعی و عادی ندانسته و معتقدند، قـوانینی  مشیت الهی را، جز در قالب عّلت
های الهـی اسـت. از ایـن رو،  شوند، همان نظـم و سـنت امروز به وسیلۀ علم کشف می

دانند، بلکه بالعکس معتقدند  قوانین طبیعی و تکوینی را مستلزم نفی وجود خداوند نمی
نگاه اسالم به علم، طبیعت، زندگی بشر و عالم وجود، نگاهی است که معرفت نـوینی 

انـد.  ای مستقیم میان علم و دین قائل ایشان به وجود رابطه گذارد. را در اختیار انسان می
شناسـیم،  جوشد و بهترین مشّوق علم، دین است. دینی کـه مـا می علم، از دل دین می«

گیریم، تصـویری کـه مـا از آفـرینش و از انسـان و از  بینی دینی که ما از قرآن می جهان
تقدیر و از قضـا و قـدر داریـم، بـا علـم ماوراء الطبیعه و از توحید و از مشّیت الهی و از 

 .)۲۶/۰۹/۱۳۸۳(بیانات » کننده علم است سازگار است، لذا تولیدکننده و تشویق
الّلـه  عنوان زمینۀ مـؤثر در شـناخت و تولیـد علـم مـورد توجـه آیـت  آنچه، همواره به

اسـت.  گرایی بـوده گرایی و آرمـان ای قرار گرفته، توجه توأمان به دو رویکرد واقع خامنه
گرایی و  ایشان عامل اصلی تحّرک و پیشرفت در این حوزه را، توجـه بـه دو عامـل واقـع

گرایی،  دانند. بر این اسـاس آرمـان گرایی، نه در تقابل با هم، بلکه در کنار هم می آرمان
هـا قـرار  گرائی ها در جامعـه اسـت و واقـع بینـی در خـدمت آرمان خود سازندۀ واقعیت

هـای شـیرین و  وجود آورنـدۀ واقعیت گرایی، بـه تقد است کـه آرمـانگیرد. ایشان مع می
آنچه که من «هاست.  گرایی با نگاه به واقعیت مطلوب بوده و آنچه ما الزم داریم، آرمان

کنیم، دیـدن  گرائی را صددرصـد تأییـد مـی توانم عرض کنم، این است که ما آرمان می
هـا، بـه  گرائی بـدون مالحظـۀ واقعیت کنیم. آرمـان ها را هم صددرصد تأیید می واقعیت
ها،  های جامعه، تصور آرمان پردازی و توّهم خواهد انجامید... بدون دیدن واقعیت خیال

(بیانـات » هـا خیلی تصور درست و صحیحی نخواهد بود، چه برسد به دستیابی بـه آرمان
۰۶/۰۵/۱۳۹۲(. 
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 شناختی  مبانی انسانز. 

 یدیبینی توح جایگاه انسان در جهان. ۱
بینی اسالمی، انسان را هماهنگ  ای، براساس نگاه توحیدی در جهان الّله خامنه آیت 

کنـد. جهـان، میـدان فعـل و انفعـال قـوانین  و همگام با جهـان پیرامـونش توصـیف می
ترین پدیـدۀ گیتـی از شـعاع عمـل ایـن قـوانین بیـرون  شمار آفرینش بوده و کوچک بی

و قوانین آفرینش اسـت کـه آهنـگ مـوزون هسـتی  ها نیست. با همنوازی و التقاء سنت
آید. به ایـن ترتیـب، انسـان جزئـی از ایـن  گیرد و نظام دلنشین جهان پدید می شکل می

های دیگر و نیز، قوانینی ویژۀ  مجموعه و محکوم قوانین عام آن و همساز با قوانین پدیده
م منطبق است و میثاق فطرت و سرشت طبیعی انسان، با ساخت طبیعی عال«خود است. 

همۀ احکام و مقرراتی که در تشریع بر عهدۀ انسان گذاشته شده، منطبق با فطرت انسان 
 .)۱۰۸و  ۱۰۷: ۱۳۶۰ای،  (خامنه» است

داند. عنصری فـاخر کـه  دادن به انسان می ایشان، توحید را به معنای تکریم و ارزش
جز خداوند باشد. عالوه بر  تر از آن است که اسیر و مقهور در برابر کسی به بسی ارزنده

 دانند.  ها از قید اسارت و عبودیت غیرخدا می این، توحید را به معنای آزادگی همه انسان
ایشان، راز رسیدن به تعالی در وجود انسـان را، پیمـودن همـان راه فطـری و طبیعـی 

نسان را بینی اسالم، ا جهان«داند که در انتخاب و اختیار انسان قرار داده شده است.  می
شناسد. تفّکر، اختیار و ابتکـار، ایـن سـه  گیرنده و نوآور می موجودی ارزشمند، تصمیم

ــین ویژگی ــان اســت و هم ــا و در رأس آن خصــلت اصــلی انس ــه،  ه ــروی اندیش ــا نی ه
گاهی . )۶۵(همـان: » سـازد بخش است که هر حرکتی و پیشرفتی را برای او ممکـن می آ

ای دارد که وجه تمایز انسان  کننده ود انسان نقش تعیینای در وج ها، به اندازه این ویژگی
کردن خـود بـه ایـن  فراموش«از سایر موجودات را رقم زده و مرز انسانیت برای اوست. 

توانـد بـه او معرفـت و شـناخت بدهـد،  معناست که انسان، ابزارها و وسـائلی را کـه می
پذیری. اگـر یکـی از  ابزار مسئولیتفراموش کند. ابزار اندیشه، ابزار اراده، ابزار ابتکار، 

این چهار ابزار را از او بگیریم، انسان نیست. انسـان بـا اندیشـمندی و قـدرت تحلیـل و 
کند. چـون صـفت اختیـار در انسـان  ترکیب، باالخره فهم معرفت و شناخت را پیدا می



 

ش
رو

 
منه

 خا
اللّه

ت 
ي آي

ماع
اجت

كر 
ي تف

ناس
ش

...اي 

۱۶۵ 

توانـد انتخـابگر هـم  است، قدرت و خصلت انتخابگری دارد. اگر مختـار نباشـد، نمی
گاهی داشته باشدب  .)۱۱۰(همان: » اشد، اگرچه آ

دانـد کـه هـم اسـتعداد رشـد و تعـالی و هـم  ای، انسـان را موجـودی می الّله خامنه آیت 
استعداد تنزل و سقوط در وجود او، صورتی بالقوه دارد؛ هر انسانی در درون خود یک نفـس 

خت و نفـس انسـانی، سرکش دارد که در صورت مراقبت، انسان را به هالکت نخواهد انـدا
مایۀ پیشرفت او خواهد شد. اگر این غرائز درست کنترل شوند، در راه صحیح به کار گرفتـه 
شوند، انسان را به اوج کمال خواهند رساند و ایـن، دلیلـی بـر فلسـفۀ آفـرینش وجـود انسـان 

 فلسفۀ آفرینش انسان این است که آن استعدادهای برجسـتۀ مثبـِت مفیـد و ممتـاز از«است. 
های الهی، با اختیار خود انسان و بـا مجاهـدت انسـانی، غلبـه پیـدا کنـد بـر آن  لحاظ ارزش

عّیت؛ که اگر این غلبـه پیـدا شـد، آن وقـت همـان اسـتعدادهای های حیوانیت و سبُ  خصلت
 .  )۲۰/۰۷/۱۳۹۱(بیانات» گیری درستی پیدا خواهد کرد حیوانی هم، جهت

قطۀ اصلی و محـوری بـرای اصـالح عـالم، بر این اساس، مهمترین وظیفۀ انسان و ن
اصالح نفـس انسـانی اسـت. انسـان، رهـروی اسـت کـه در مسـیری از خودپرسـتی تـا 
خداپرستی در حرکت است. اگر درست حرکت کند، به ساحت هدایت الهی وارد شده 

 کند. ایمان قلبی، موتور حرکت در این راه است.  و از ظلمت به سوی نور حرکت می
ای، با اشاره به آیۀ یک سورۀ نساء معتقدند کـه ایـن آیـه، بـه معنـای  منهالّله خا آیت 

ها در امکان تعالی و تکامل است؛ گـوهر و سرشـت انسـانی در  یکسانی و برابری انسان
پروردۀ حکمت است. بنـابراین، هـیچکس نیسـت  ای دست همه یکسان بوده و این مایه

اسـالم، «ی و تکامل ناتوان باشـد. که در ذات و سرشت، از پیمودن صراط مستقیم تعال
بینانـه و مّتکـی بـر فطـرت و طبیعـت و  نسبت به زن و مرد و همۀ خالئق، یک دید واقع

کس بیش از تمّکنش و بیش از آن چیزی کـه بـه او  نیازهای حقیقی دارد؛ یعنی از هیچ
طقی داده شده است، توّقعی ندارد. اصًال بنای اسالم بر این است؛ یک بنای واقعی و من

 .)۱۶/۱۰/۱۳۶۹(بیانات» است
ها در رابطـه بـا نعـیم  عالوه براین، با استناد به دیگر آیات قرآن معتقدنـد کـه انسـان 

جهان، دارای حّق برابرند. انسانّیت عنصر واحدی است که در همۀ افراد و مصادیق ایـن 
مـاعی، های وابسته به طبقات مختلف اجت طور برابر ساری و جاری است. انسان نوع، به
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های آفـرینش آنـان نیـز متفـاوت بـوده و  بنده و آفریدۀ خدایان گوناگون نیستند تا مایـه
ها وجود داشته باشد. همـه، آفریـدۀ یـک خـدا بـوده و در  مرزی غیرقابل عبور میان آن

ها به طور مساوی در اختیار و  امکانات و فرصت«گوهر اصلی در یک طراز قرار دارند. 
ز این بساط گسترده، هر کس بـه قـدر نیـاز و در شـعاع سـعی و از آن همگان است تا ا

کرانه، هیچ منطقـۀ اختصاصـی و محصـور وجـود  عمل خود بهره گیرد. در این پهنۀ بی
گون بهرۀ این جهـان،  توانند هّمت و ارادۀ خود را در دستیابی به گونه ندارد. همگان می

 .)۱۷: ۱۳۶۰ای،  (خامنه» بیازمایند
یکی «ای معتقد است که در اسالم، نگاه به انسان از دو زاویه است.  الّله خامنه آیت 

نگاه به فرد انسان است؛ به انسان به عنوان یک فرد؛ به من، شما، زید، عمـرو بـه عنـوان 
دهـد؛ از او  کنـد و او را مخاطـب قـرار می یک موجود دارای عقـل و اختیـار نگـاه می

نگاه دیگر به انسان، به عنوان یک کـل  دهد. یک خواهد و به او شأنی می مسئولیتی می
. در واقع، ایشـان بـه جـای بحـث از )۲۵/۰۲/۱۳۸۶(بیانـات » هاست و یک مجموعه انسان

پرسش فلسفی اصالت فرد یا جامعه، بـا رویکـردی معرفتـی نسـبت بـه نگـاه اسـالم در 
 گویند.  ها" سخن می باره، از "فرد انسان" و "مجموع انسان  این

 در اسالم محوری  انسان. ۲
گرای مادی، نتوانسته است برتری و اصـالت  ایشان معتقد است که هیچ بینش انسان

انسان را با این ظرافت و عمق مطرح سازد. از نظر ایشان، این مکاتب خـود را بـر مغـز و 
انـد.  دل انسان تحمیل کرده و قلمرو خدا را در پهنۀ زندگی انسـان، بـه تصـّرف درآورده

زائـی  فته از اومانیسم غربی، سترون و نازا بودن غرب را در برابر برونگر  های نشأت فلسفه
ای معتقـد اسـت کـه  الّلـه خامنـه های نوین اسالمی، نمودار ساخته اسـت. آیـت  اندیشه

هـای  اسالم برای مسائل روحی، مسائل اجتماعی و برای مسائل حکومتی انسـان، حرف
را عرضه » ساالری دینی مردم«سائل سیاسی، ای دارد. اینکه اسالم، امروز در زمینۀ م تازه
دهد و  را ارائه می» ابتناء تمّدن بر معنویت«کند؛ در زمینۀ مسائل عمومِی اجتماعی،  می

 اند.  کند، از این جمله را مطرح می» کرامت انسان«های گوناگون،  در زمینه
بینش  بینی و ایشان معتقد است که خطوط اصلی عملکرد و وظایف انسان، از جهان
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ترین این فصول، تکـریم  آید که فصول متعددی دارد؛ یکی از مهم اسالمی به دست می
محوری در بینش اسـالمی، بـا اومانیسـم  محوری است. البته، انسان انسان یا همان انسان

محورِی اسـالم، اساسـًا اومانیسـم  انسـان«اروپای قرون هجـده و نـوزده متفـاوت اسـت 
ماواِت َومـا ﴿است.  اروپایی نیست؛ یک چیز دیگر َر َلُکْم ما ِفی السَّ َه َسخَّ نَّ اللَّ

َ
َلْم َتَرْوا أ

َ
أ

ْرِض 
َ
البالغه و آثـار دینـی را نگـاه کنـد، ایـن  . کسی که قرآن و نهج )۲۰(لقمان،  ﴾ِفی اْأل

کند که از نظر اسالم، تمام این چرخ و فلک آفرینش، بر محور  خوبی پیدا می تلّقی را به
. ایشـان معتقدنـد )۱۳۶۹/ ۰۷/۰۵(بیانـات » محوری خد. این شد انسـانچر  وجود انسان می

های فـردی و شخصـی، اجتمـاعی و سیاسـی بـرای  ای از هدف که در اسالم، مجموعه
های فـرد  انسان ترسیم شده است؛ رسیدن به اوج مقام کرامـت انسـانی از جملـه هـدف

 ی رسیدن به آن را دارد. انسان است که هم در مقام تکوین و هم در مقام تشریع، توانای
از نظر ایشان، هیچ مکتبی به اندازۀ اسالم، ارزش و کرامت انسـان را واال ندانسـته و 
یکی از اصول اسالمی که همواره در تعریف و معرفی اسالم مطرح شده، اصل تکـریم 

ای از حقوق  انسان است. اصلی که با معنا و تلّقی غربی از آن متفاوت است و مجموعه
شـود و  حقوق انسـان در سـایۀ اسـالم، قابـل دفـاع می«ی را با خود به همراه دارد. انسان

همه گونه احکام: چه  -آید. اسالم است که با احکام خود  حقوق انسان به حساب می
از حقوق  -احکام قضایی و جزایی، چه احکام مدنی و حقوق عمومی و مسائل سیاسی 

 .)۱۳۷۱/ ۰۹/ ۲۵(بیانات » است کرده ها دفاع انسان

 ای در علوم اجتماعی  الّله خامنه شناسی آیت  روشح. 
ای در بحث از اندیشۀ اجتماعی، به کلیـات  الّله خامنه طور که گفته شد، آیت  همان

های  دسـت آوردن سـّنت اند و در به و ضروریات علوم اجتماعی در اسالم توجـه داشـته
اند. درس  جتماعی اسالم تکیه کردهاجتماعی الهی، به قرآن و معارف اسالمی و تاریخ ا

هـای ایشـان در زمینـۀ دروس دینـی و  ای، از جملـه فعالیت الّلـه خامنـه تفسیر قرآن آیت 
کید بر یکی بودن جوهر معـارف دینـی و الهـی در همـۀ  حوزوی بوده است. ایشان با تأ

 شـود کـه همـواره ها، معتقدند که باال رفتن سطح فکر و اندیشۀ بشـر، موجـب می زمان
سـازد. بـراین اسـاس،  تـر می تبیینی جدید از قرآن ارائه گردد که ژرفا و عمـق آن را فزون
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تر بـه  ای عمیـق گونـه های ارائه شده از سوی پیشینیان بسنده نکـرده و به ایشان به اندیشه
مـا در زمینـۀ شـناخت معـارف «اند.  کشف و تبیین حقایق و معارف الهی قرآن پرداخته

افتادیم یا سرگرم شدیم به یک سلسله پندارهای عامیانـه و سسـت،  اسالمی، از قرآن دور
تر است و توأم با خرافات، توأم  بنیادی، از هر پوچی، پوچ اساسی و بی که در پوچی و بی

هـای  با پندارهای باطل و همین بود که این ظاهر فریبنده و بـاطن پـوچ، در مقابـل موج
 .)۲۳۲: ۱۳۹۲ای،  (خامنه» چگونه از بین رفتگری تاب و توان نیاورد و دیدیم که  ماّدی
هایی که همواره باید  ترین بخش شناسی، یکی از مهم براین اساس، در بحث از روش 

کـریم اسـت. توجـه ایشـان بـه  شناسی ایشان در تفسـیر قرآن مورد توجه قرار گیرد، روش
یرفتـه شناسی علوم اجتماعی نیز از زاویـۀ نگـاه دیـن، مخصوصـًا قـرآن صـورت پذ روش

کـریم در آثـار ایشـان، از اهمّیـت زیــادی  شناســی قرآن اسـت. بنـابراین، توجـه بـه روش
شناسی آثار ایشان، در دو بخش قابل تأّمل است. در اینجـا، ابتـدا  برخوردار است. روش

کنیم و در ادامـه، بـه روش فهـم  ای اشاره می الّله خامنه به بررسی روش تفسیر قرآن آیت 
ای در علـوم  الّله خامنـه شناسی آیت  کریم یا همان روش اعی در قرآنقوانین و سنن اجتم

 پردازیم.  اجتماعی می

 ای الّله خامنه روش تفسیر قرآن از منظر آیت ط. 
قرآن کریم در طول تاریخ، به دالیلی متعدد، مخصوصًا شرایط اجتمـاعی و سیاسـی 

وتی شده اسـت. ایـن های تفسیری متفا ، مشتمل بر روشدوران بعد از رحلت پیامبر
های تفسـیری دارای پیشـینه، اهمّیـت، مسـتندات و ادّلـۀ قـائالن بـه آن روش و از  روش

های مختلـف  رو، پیـدایش شـیوه ای از ناقدان است. از ایـن طرفی، دربرگیرندۀ مجموعه
تفسیری و جستجوی مسیری صحیح در این عرصه، ضرورت توجـه بـه ایـن موضـوع را 

، اختالف نظـر در فهـم معـانی )۷(آل عمران، کمات در قرآن وجود مح«سازد.  روشن می
کیـد شـده )۷۷(نهج البالغه، نامهآیات آن  ، )۲۴(محمـد، ، امر به تدّبری که در قرآن بـر آن تأ

، ارجـاع بیـان و تفسـیر قـرآن بـه )۳۶(اسـرا، اجتناب از گفتار به غیر علـم در کـالم خـدا 
ع شناختی به طریق و شیوۀ مناسب و ویژۀ و نیاز هر نو  )۴۴(نحل، در خود قرآن  پیامبر

» های قرآنی را صـد چنـدان نمـوده اسـت خودش، همه و همه، ضرورت بحث از روش
 .)۱۲: ۱۳۶۶(عمید زنجانی، 
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روش «آید که  ای، چنین برمی الّله خامنه از مجموع مطالب ارائه شده در تفسیر آیت 
مگیری، از روش قـرآن بـه طور چشـ این تفسیر، روش اجتهادی است که در کنار آن بـه

قرآن و روایی نیز، بهره گرفته شـده اسـت. مـراد از روش اجتهـادی، کوشـش فکـری و 
کاربردن نیروی عقل در فهم آیات و راهیابی به مقاصد آن است. در تفسیر اجتهادی،  به

کید می کید فزون بر عقل و نظر و تدّبر تأ تر نقل است.  شود در مقابل، تفسیر نقلی که تأ
شماری از این تفسیر، مبتنی بر همین شیوه، به استنباط معارف قرآنی و فهـم  وارد بیدر م

آیات پرداخته شده است... تفسیر قرآن به قرآن نیز، در این تفسیر نمودی برجسـته دارد، 
گـردد و مقصـود از آن، روشـن  ای بـه کمـک آیـات دیگـر تفسـیر می بدین معنا که آیه

 .)۱۳: ۱۳۹۳ای،  (خامنه» شود می
عالوه بر روش، آنچه در تفسیر مورد توجه است، گـرایش تفسـیری اسـت. گـرایش 
تفسیری، نه امری مربوط به شیوه و مستندات تفسیر، بلکه به تخّصص، عالقه و رویکرد 

گردد. رویکرد و تخّصص مفّسر است کـه سـمت و سـوی اهـّم مطالـب آن  مفّسر برمی
های تفسـیری، انـواع فراوانـی دارد کـه اهـّم  زند. تفاسیر از نظر گرایش تفسیر را رقم می

از ادبی، بالغی و بیانی، لغوی، فقهی، کالمی، فلسفی، تربیتی، اجتمـاعی   ها عبارت آن
منظور از تفسیر اجتماعی، این است که مفّسـر بـا نگـرش بـه «باشند.  و علوم طبیعی می

. مورد ارزیابی قـرار دادهای جامعه را.. ها و رخ ها، دگرگونی زندگی انسان، فراز و نشیب
رو، تفسـیر  پـردازد. از ایـن حـل می هـای قـرآن، بـه ارائـۀ راه دهد و با توجـه بـه آموزه می

اجتماعی، تفسیر آیات قرآن، متناسب با شرایط اجتماعی و اهداف تربیتی و اصالح حال 
 .  )۲۸۰: ۱۳۸۸(ایازی، » جامعه است

ه خامنـه گرایش برجسته در تفسـیر آیـت  ش اجتمـاعی و سیاسـی بـا گـرای«ای  الّلـ
ای  گونـه گیری هدایتی و تربیتی است و نکـات ادبـی، فقهـی و کالمـی نیـز به جهت
ترین ویژگی، آن است  . مهم)۱۷: ۱۳۹۳ای،  (خامنه» گردد تر در آن مشاهده می رنگ کم

های اجتمـاعی، یعنـی  کنـد سـّنت که در تفسیر با گرایش اجتماعی، مفّسر تـالش می
در عرصۀ اجتماعی را، بررسی و بر نیازهای عصـر تطبیـق دهـد. از قوانین ثابت جهان 

اند  های تفسیر قرآن با گرایش اجتماعی در اینجا عبارت ترین عناصر و مؤّلفه جمله مهم
هـای اجتمـاعی و  . تحلیـل بیماری۲. برجسته نمودن مباحـث اجتمـاعی قـرآن؛ ۱«از 
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. پاسـخگویی بـه شـبهات ۴. ایدۀ تشکیل حکومـت اسـالمی؛ ۳ها؛  حل قرآنی آن راه
. مباحث تقریب بین ۷. توجه به تفسیر علمی قرآن؛ ۶های الهی؛  . بیان سّنت۵قرآنی؛ 

. هدفمنـدی و هـدایتگری ۹فایـده؛  توجهی بـه مباحـث کـم  . بی۸مذاهب اسالمی؛ 
 .)۱۸-۲۷(همان: » قرآن

ایشان با در نظر گرفتن گرایشـی اجتمـاعی و سیاسـی در تفسـیر، در طـرح مباحـث 
شناسی  نخست، تبیین و تحلیل مباحث جامعه«اند.  شناختی به دوگونه عمل کرده معهجا

هـای قرآنـی  که قرآن مطرح فرموده و تطبیق آن بر مصادیق عصری که، کارآمدی آموزه
ای مشکالت اجتماعی سود  توان در حّل پاره ها می در این رابطه را نمایان ساخته و از آن

 . )۸۹(همان: » شناسانه در تحلیل و تفسیر آیات ات جامعهگیری از نظر  جست. دوم، بهره
های اجتمـاعی از قـرآن،  دست آوردن سنن الهی، از جمله قوانین و سنت ایشان در به
ای است که از تدّبر در قـرآن  گونه کنند. این فرآیند، به پذیری استفاده می از روش تطبیق

پردازند.  آیات، به بحث از تاریخ میدست آوردن مجموعه نکاتی از آن  آغاز شده و با به
چقدر خوب است که افراد عالقمند به قرآن و صاحب تـدّبر، در مسـائل اجتمـاعی و «

هـای تـاریخی  ها را با واقعیت مخصوصًا تاریخی قرآن، بیشتر دّقت و تدّبر کنند؛ بعد این
ق بـا واقـع های تاریخی، مطاب شود که کدام تفسیرها و توجیه که تطبیق بدهند، معلوم می

 .)۶۰۲: ۱۳۹۲ای،  (خامنه» است
توجــه توأمــان بــه مــتن قــرآن و ارتبــاط آن بــا تــاریخ، مجموعــه قــوانینی را در قالــب 

آورد که چون برگرفته از قرآن است، غیر قابل تغییر نیـز  های اجتماعی به دست می سّنت
جهـانی  ای ثابـت از قـوانین اجتمـاعی های اجتماعی در اینجا، مجموعه باشد. سنت می

ها چیسـت  گیریم که فرجام نبّوت کنیم، از قرآن درس می ما به قرآن مراجعه می«است. 
تواند داشته باشد. این را از قرآن  روانشان چه اثری می و نهضت انقالبی پیغمبران و دنباله

دهـد ایـن  بینیم تـاریخ هـم گـواهی می گردیم به نّص تـاریخ، مـی یاد بگیریم، بعد برمی
 .)۴۵۴مان: (ه» مطلب را
گیری از آیات قرآن و تاریخ موجـود، بـه بررسـی زنـدگی  طور نمونه، ایشان با بهره به

پردازند و بـه ایـن نتیجـه  و... می ، داوود نبی، حضرت محمدحضرت موسی
ند. آنگاه به یک  ا رسند که پیغمبران در منشأهای اجتماعی مرفه و باال نیز متولد شده می
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پنداری لزوم وابستگی انقالبیـون بـه  خواهیم افسانه می«ابند که ی مسألۀ اصولی دست می
وجود آمـده  ها و طبقات مستمند و پابرهنـه و کـارگر بـه طبقات پرولتر به قول کمونیست

باشند، این خالف است. آن چیزی کـه ضـرورت دارد، آراسـتگی انقالبـی بـه اخـالق 
وان انقـالب و چـه تـودۀ انقالبی است. الزم است که انقالبـی، چـه رهبـر و چـه پیشـر 

وخوی انقالبی آمیخته و آراسته باشـد.  ها و خلق انقالبی، با اخالق انقالبی و با خصلت
توانـد از ایـن اخـالق  کنند آن کسـی می ماّدیون و مفّسران مارکسیسم، به غلط تصور می

انقالبی و خوی و خصلت برخوردار باشد که خود از طبقه پرولتـر و مسـتمند و پابرهنـه 
 .)۸۷: ۱۳۶۰ای،  (خامنه» شدبا

 گیری  نتیجه
الّلـه  های اندیشۀ آیـت  گونه که اشاره شد، جامعیت در افکار، از جمله ویژگی همان
ای منسـجم از معـارف اسـالمی در موضـوعات مختلـف  ای اسـت کـه مجموعـه خامنه

ز تاریخی، اجتماعی و سیاسی را فراهم آورده است. بر این اساس، به اندیشۀ اجتماعی نی
الّلـه  تر از معارف اسالمی، توجه شـده اسـت. آیـت  با محوریت شناخت و درکی عمیق

عنوان پایه  گیری از معارف اسالمی، به ای از جمله احیاگران دینی است که با بهره خامنه
شناسی اسالمی، بـا وجـود پیـروی از  و اساس اندیشۀ خود عمل کرده است. در معرفت

شود، امـا منـابع شـناخت را محـدود بـه  ده گرفته نمیوحی الهی، نقش عقل بشری نادی
عالم حّس و تجربه نکرده و با باز کردن افق دید به هر دو عالم حّس و شهود و عقـل و 

 دهد.  های جهان اجتماعی به دست می تری از پدیده وحی، شناخت درست
رند، اما ای نیز به نیروی عقل، حس و غریزه توجه دا الّله خامنه با این توصیف، آیت 

آن را کافی ندانسته و معتقدند، تنها نیروی وحی و هدایت الهی است که در این زمینـه 
هـا قـرار  کند و در برابر آن راهگشاست؛ نیرویی که عقل، حس و غریزه را سرکوب نمی

کنـد. ایشـان  گیرد، بلکه این نیروها را در مسیر و جریان صـحیح خـود هـدایت می نمی
تر از خـرد انسـان  ای فراتـر، بـاالتر و عمیـق به یک مبـدأ و نقطـه معتقد است انسانیت تا

تواند راه به هدایت و سعادت برساند. از طریق هدایت الهی است که  متصل نباشد، نمی
گیرد و بدون آن، پیمـودن  عقل و تجربه، در جریان درست و سودمند و راهگشا قرار می

 صحیح این مسیر ناممکن است. 
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کید بـر یکـی  الّله خامنه آیت   بـودن جـوهر معـارف دینـی و الهـی در همـۀ  ای، با تأ
شود همـواره تبیینـی  ها، معتقدند که باال رفتن سطح فکر و اندیشۀ بشر، موجب می زمان

وجود، همانگونـه   سازد. با این تر می جدید از قرآن ارائه گردد که ژرفا و عمق آن را فزون
تر از معارف اسالمی مورد توجه  رکی عمیقکه اندیشۀ اجتماعی با محوریت شناخت و د

شناسی ایشان در علوم اجتماعی نیز ذیل روش تفسیر قرآن و توجه به تاریخ،  است، روش
های  آوردن سنن الهـی، از جملـه قـوانین و سـنت  قابل توضیح است. ایشان در به دست

ای است کـه  نهگو  کنند. این فرآیند، به پذیری استفاده می اجتماعی قرآن، از روش تطبیق
دسـت آوردن مجموعـه نکـاتی از آن آیـات، آن را بـا  از تدّبر در قرآن آغاز شـده و بـا به

 دهد.  تاریخی تطبیق می  واقعیت
ای، از جمله احیاگران اندیشۀ اسالمی اسـت کـه معتقـد اسـت ارادۀ  الّله خامنه آیت 

آنچـه دیـن  کنـد و هـر گری نمی های طبیعـی و عـادی، جلـوه خدا، جز در قالب عّلت
جای تطبیق  وجود، به  شود. با این واسطۀ پیشرفت علوم ثابت می درگذشته مطرح کرده، به

معارف اسالمی با آراء و نظریـات غربـی و تأییـد مجـدد ایـن نظریـات، بـه کنکـاش و 
دادن تفسـیر آیـات  اند و از طریق مطابقت  جستجو در معارف و اندیشۀ اسالمی پرداخته

 اند.  های اجتماعی دست یافته به قوانین و سّنت قرآن با متن تاریخ،

 نامه کتاب
الّلـه  والیـت مطلقـۀ فقیـه در اندیشـۀ سیاسـی آیـت  )،۱۳۹۵اشرفی، اکبر و علیـزاده سـیالب، قدسـی، ( .۱

 .۲۱، فصلنامۀ پژوهشنامۀ مطالعات انقالب اسالمی، شمارۀ ای خامنه
، ای الّلـه خامنـه ملی در اندیشۀ حضرت آیت ناسیونالیسم و هوّیت )، ۱۳۹۳افتخاری، اصغر و دیگـران، ( .۲

 .۱۱فصلنامۀ پژوهشنامۀ انقالب اسالمی، شماره 
، تهران، نشـر عـروج، چـاپ تفسیر قرآن مجید (برگرفته از آثار امام خمینی) )،۱۳۸۸ایازی، محمدعلی، ( .۳

 سوم. 
 دانشگاه.، قم، پژوهشگاه حوزه و فلسفۀ روش تحقیق در علوم انسانی )،۱۳۹۱ایمان، محمدتقی، ( .۴
 ، تهران، انتشارات دانشگاه تهران. شناسی حکمت عملی روش )،۱۳۹۶نژاد، یحیی، ( بوذری .۵
 های سیاسی. ، تهران، مؤسسۀ مطالعات و پژوهششرح اسم )،۱۳۹۰الّله، ( بهبودی، هدایت  .۶
امۀ ، فصلنشناسی فارابی در علوم اجتماعی و فرهنگی روش )،۱۳۹۳پارسانیا، حمید و بیاتی، حسین داد، ( .۷

 .۲های اجتماعی متفّکران مسلمان، شمارۀ  نظریه
 .۱۳۸۹، قم، کتاب فردا، شناسی انتقادی حکمت صدرایی روش پارسانیا، حمید، .۸
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 ، تهران، انتشارات سیدجمال. البالغه  هایی از نهج درس )،۱۳۶۰ای، علی، ( حسینی خامنه .۹
 هران، مؤسسۀ انجام کتاب. ، تروح توحید نفی عبودیت غیرخدا)، ۱۳۶۰ای، علی، ( حسینی خامنه .۱۰
 ، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسالمی، چاپ هجدهم. از ژرفای نماز)، ۱۳۸۲ای، علی، ( حسینی خامنه .۱۱
 ها، چاپ اول. جهادی ۀ، تهران، مؤسسساله ۲۵۰انسان  )،۱۳۹۰ای، علی، ( حسینی خامنه .۱۲
 ها، چاپ اول. هادی، تهران، جطرح کلی اندیشۀ اسالمی در قرآن )،۱۳۹۲ای، علی، ( حسینی خامنه .۱۳
، تهـران، انتشـارات انقـالب مروری بر مبانی روش و قواعد تفسـیری)، ۱۳۹۳ای، علی، ( حسینی خامنه .۱۴

 اسالمی، چاپ اول. 
 .۰۹/۰۱/۱۳۸۹، های صنعت خودروسازی بیانات در بازدید از توانمندی ای، علی، حسینی خامنه .۱۵
 .۲۷/۰۲/۱۳۸۸، جویان کردستانبیانات در دیدار استادان و دانش ای، علی، حسینی خامنه .۱۶
 .۱۶/۱۰/۱۳۶۹ ،بیانات در دیدار اعضای شورای فرهنگی اجتماعی زنانای، علی،  حسینی خامنه .۱۷
 .۰۶/۰۱/۱۳۸۵، بیانات در دیدار بسیجیان ای، علی، حسینی خامنه .۱۸
 .۲۶/۰۹/۱۳۸۳، بیانات در دیدار جمعی از اساتید ای، علی، حسینی خامنه .۱۹
 .۰۳/۰۳/۱۳۸۴، های شهدا نات در دیدار جمعی از ایثارگران و خانوادهبیا ای، علی، حسینی خامنه .۲۰
 .۲۵/۰۹/۱۳۷۱، بیانات در دیدار جمعی از زنان ای، علی، حسینی خامنه .۲۱
 .۳۱/۰۱/۱۳۹۳، بیانات در دیدار جمعی از مّداحان اهل بیت ای، علی، حسینی خامنه .۲۲
 .۰۶/۰۵/۱۳۹۲، بیانات در دیدار دانشجویان ای، علی، حسینی خامنه .۲۳
 .۰۷/۰۵/۱۳۶۹، بیانات در دیدار کارگزاران نظام ای، علی، حسینی خامنه .۲۴
 .۱۳۸۶/ ۲۵/۰۲، بیانات در دیدار کارگزاران نظام ای، علی، حسینی خامنه .۲۵
 .۲۰/۰۷/۱۳۹۱، های خراسان شمالی بیانات در دیدار معّلمان و اساتید دانشگاه ای، علی، حسینی خامنه .۲۶
 .۱۰/۰۹/۱۳۸۹، های راهبردی در نخستین نشست اندیشهبیانات  ای، علی، حسینی خامنه .۲۷
، فصـلنامۀ ای الّلـه خامنـه سـازی در اندیشـۀ سیاسـی آیـت  جهانی)، ۱۳۹۲درخشه، جالل و دیگـران، ( .۲۸

 .۹پژوهشنامۀ انقالب اسالمی، شمارۀ 
، تهـران، پژوهشـگاه علـوم انسـانی و های تحقیـق در علـوم اجتمـاعی روش، )۱۳۹۳( ساروخانی، باقر، .۲۹

 عات فرهنگی، چاپ بیست و سوم.مطال
الّلـه  شناسی خانواده در فرهنگ غرب از دیدگاه حضرت آیت  آسیب )،۱۳۹۲سعیدیان، مریم و دیگران، ( .۳۰

 .۱۱، فصلنامۀ اخالق، شمارۀ ای خامنه
 .۲ای، تهران، نشر فرهنگ اسالمی، چ ، علی حسینی خامنهآینده در قلمرو اسالم )،۱۳۶۹سید قطب، ( .۳۱
 .۱۳۶۶، تهران، انتشارات وزارت ارشاد، های تفسیر قرآن مبانی و روش سعلی،عمیدزنجانی، عبا .۳۲
، فصلنامۀ علمی پژوهشی علـوم سیاسـی روشنفکران دینی و عرفی شدن در سپهر دین فصیحی، امان الله، .۳۳

 .۱۳۸۶، ۳۷دانشگاه باقرالعلوم، شماره 
، ای الّلـه خامنـه یاسـی آیـتانسان و جامعه در اندیشۀ س )،۱۳۹۵زایی، شریف، ( زایی، رضا و لک لک .۳۴

 .  ۱۵سیاست متعالیه، شماره 
، شـهناز فلسـفۀ علـوم اجتمـاعی (بنیادهـای فلسـفی علـوم اجتمـاعی) )،۱۳۸۹یان کرایپ، تدبنتون، ( .۳۵

گه، چاپ سوم.  مسّمی  پرست و محمود مّتحد، تهران، نشر آ
سـن زارع پـور و ، محای های سیاسـی و اجتمـاعی امـام خامنـه اندیشه )،۱۳۹۳یعقوب، احمدحسین، ( .۳۶

 .محمد دیگران، قم، مؤسسۀ مطالعاتی صادق آل
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differ from the subjects of the natural sciences and also they 

think it should be established special methods to study these 

subjects. In contrast to these two groups, there is another group 

of Muslims' thinkers who advance into this way with utilizing 

the Islamic doctrines as the principles and bases of 

epistemology. As of the social thought of the supreme leader 

Ayatollah Khamenei with the pivot of the knowledge and a 

deeper understanding of the Islamic doctrines has been paid 

observed, his methodology also in the social sciences under the 

method of the exegesis of the noble Quran and with considering 

history can be explained. He uses the adaption (versatile 

method) to obtain God's Sunnah such as rules and the social 

rules of the holy Quran. This paper is going to determine 

Ayatollah Khamenei's methodology in the social sciences with 

applying the documentary method and examining the bases of 

ontology, epistemology and anthropology in the thought of 

Ayatollah Khamenei. 
Keywords: method, methodology, Ayatollah Khamenei, social science  


