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  مقدمه

انسان عاقل است که در جهت کشف  یذهن تیاز فعال  یفکر، تامل و نوع یدر لغت به معنا شهی اند -١

  .ردیگ ینادانسته ها صورت م

  کشف مجهول. یمعلوم برا عبارت است از مرتب ساختن امور  شهی اند ،یدرکتب منطق -۲ 

  مطلوب. ی) به سویقیتصد ای  یری ( معلومات تصو یبه عنوان حرکت ذهن از مباد شهی اند -۳

 یهمچون انسجام و حد و حدود منطق ییها  یژگیاست با و  ییمبنا  یتفکر  شهی خاص، اند  یدر معنا  -۴

  استدالل. تیو قابل

مبنا و چارچوب بوده و موجه و  یمنسجم و دارا  یرا که به لحاظ منطق یتالش ذهن ای هرگونه تفکر   -۵

  .مینام یم شهی مهم باشد اند

و مستدل (و فراتر   یمنطق  ،یعقالن  یا  وهیاست که به ش  دی از آرا و عقا  یمجموعه ا  ز ین  یاسیس  شهی اند  -۶

تواند   یردد که مگ  یمطرح م  یاسیس  یسازمان دادن به زندگ  ی)، درباره چگونگیاز آرا وترجيحات شخص

  باشد. ینییبا تب یفیتوص

استدالل  یو منطق یعقالن یخود به گونه ا دی است که بتواند درباره آرا و عقا یکس یاسیس شمندی اند -۷

  به شمار نرود. یشخص حاتیآرا و ترج  گری او د یها شهی که اند ییکند تا جا

 یاخالق دییتا ای همراه با سرزنش  تیواقع  رییکه تغ ،یعلم حینه فقط توض یاسیس شهی هدف اند -۸

و اداره  یاسیحوزه س یباال بردن کارآمد یاست برا  ییراه ها افتنی  یاسیس شهی است. در واقع هدف اند

  بهتر جامعه.

 ه ی شود و اگر برپا  یخوانده م  یاسیمطرح گردد فلسفه س  یفلسف  یاگر براساس مبان  یاسیس  شهی اند  -۹ 

  .رد یگ ینام م یاسیکالم س ای  یاسیس مطرح شود فقه یکالم ای  یفقه یمبان

  ی انسان در حوزه ها یها شهی (ره) متاثر از ابعاد مختلف اند ینیامام خم یاسیس شهی اصوال" اند -۱۰

  است. یو کالم ی، فلسف یفقه ،یعرفان

در   -امام  یاسیس یاست که در آن وجهء رهبر یری (ره) تصو ینیاز امام خم یغالب جهان  ری تصو -۱۱

 یونیلیم جیشناسند که موفق شد با بس یم یغلبه دارد و امام را فرد  -انقالب قرن  نی مقام رهبر بزرگتر

  .شاندآن بن یرا به جا یاسیس دی را واژگون سازد و نظام جد یمردم نظام قدرتمند شاهنشاه

  است. شانی بودن ا دئولوگی امام، ا ری تصو تیوجه پنهان و با اهم -۱۲

  بود یاسالم دئولوگی ا ینیامام خم -۱۳
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مسلمانان    یدر جهان معاصر، برا   ینی به عنوان الگو و مصلح د  ینیامام خم  یاسیس  شهی شناخت اند  -۱۴

مجدد برقرار   یوندیدر جهان معاصر پ  استیمذهب و س نیب دیکوش شانی دارد؛ چرا که ا  اریبس تیاهم

و عقل و  اینو د نی شده د بی رابطه تخر ،یدر جهان کنون ییگرا  نی و د تی معنو گاهی جا یایسازد و با اح

  کند. یرا بازساز مانی ا

  توام گردد.  ز ین تینمود که بتواند با معنو تی حما شرفتیاز توسعه و پ یره از مدل ینیامام خم -۱۵

 ی، حل مشکالت و بحران ها یاسیس یها شهی اند زهیانگ  گز ی توماس اسپر   یلیبراساس مدل تحل -۱۶ 

  جامعه است.

استفاده توماس   یلیمدل تحل  هیشب  ینظر  یره از چارچوب  ینیامام خم  شهی اند  لیو تحل  هی تجز   یبرا   -۱۷ 

  .می بهره برده ا نگز ی اسپر

  است: رفتهی پذ ریتاث زیخود از سه چ یاسیس شهی ره در اند ینیامام خم -۱۸

 عهینوع نگرش ش  ژه ی و به و  یعیش  یکالم  یها  شهیان، دوم. اندو انس  ی. نوع نگاه اسالم به جهان هستاول

  . عهیش ونیاصول یفقه یها شهی اند زیامامت و سوم ن شهی به اند
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ح  ینيامام خم اتيدوران ح یاجتماع -یاسيحوالت س: اول فصل ر ط و نقش آن د

 شانيا یاسيس شهياند

 ریاسالم رهسپار منطقه کشم  نی د  غیبود که به منظور تبل  شابورین  یره از علما  ینیپدر پدر بزرگ امام خم  -۱

 رانی به ا نیاز بزرگان خم یکی . پدربزرگ امام به دعوت دیدر هندوستان شد و در آنجا به شهادت رس 

  ساکن شد. نیبازگشت و در خم

معروف  یصاحب فتوا - یرازیش یرزا ی، معاصر( هم دوره) م یمصطف دیره س ینیپدر امام خم -٢

  بود. -تنباکو 

  ماه سن داشت .  ۵ره در هنگام مرگ پدر، کمتر از  ینیامام خم -٣

  داشت.  ییره، عمه اش سهم بسزا  ینیامام خم  یو نوجوان  یدوره کودک  تیو پرورش شخص  تیدر ترب  -۴

  ره، مرگ عمه و مادر بزرگوارشان بود. ینیامام خم یدوران نوجوان انی از مصائب بزرگ پا -۵

ادامه  یش) برا  ۱۳۰۰( یسالگ ۱۹ره از زمان مهاجرت به اراک در سن  ینیامام خم یفصل دوم زندگ -۶

  .دی آغاز گرد  لیتحص

( از  یهللا حائر تی آ یکیبودند  شانی ا تی مورد عنا گرانی از د شیره که ب ینیامام خم دیاز اسات -۷

ق) که ( معلم اخالیهللا شاه آباد  تی آ  ز ین  یگری قم) و د  هیو موسس حوزه علم  یرازی ش  یرزا یشاگردان م

  در قم بوده است. ۱۳۱۴تا سال 

  سحر نوشت.  یبر دعا  یعرفان یشرح ،یو هفت سالگ ستیو در ب ۱۳۰۷ره در سال  ینیامام خم -۸

 تیجامع  یکیره در خور توجه است که    ینیامام خم  التیبرجسته در مورد مطالعات و تحص  یژگ ی دو و  -۹ 

و تالش امام در مطالعه و  یسخت کوشش یگری است و د شانی ا لیو تنوع دروس مورد تحص یعلم

  است. لیتحص

) یسالگ ۲۷سحر(در سن  یتوان به شرح دعا یم یجوان نیره در سن ین یآثار امام خم  گری از د -۱۰ 

( حاصل دروس اخالق  ثی ) سر الصلوه، چهل حدیسالگ ۲۸( در   هیالى الخالفه و الوال هی مصباح الهدا

  لجالوت اشاره کرد. جنود عقل و جهل و رأس ا ثی ) حد شانی ا

در نجف)،  سیسال تدر ۱۵جلد و حاصل  ۶المکاسب ( یره در کتابها ینیامام خم یمباحث فقه -۱۱

  آمده است.   نهای و جزء ا  لهیرالوسی جلد)، تحر  ۲جلد و محصول دروس خارج در قم)، الرسائل(    ۳طهاره (

و  یکشف األسرار و حکومت اسالم یکتابها یاجتماع - یاسیره در حوزه مسائل س ینیامام خم-۱۲ 

  کردند. نی در نجف) تدو شانی جلسه درس ا ۲۰(حاصل  هیفق تی وال


