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  بر مناسبات اخالق و سياست) ره(نگرش عرفاني امام خمينيتأثير 
  

  1محمد عارف فصيحي دولتشاهي
  

  چكيده
ي بر مناسبات اخالق و تأثير، چه )ره(به اين سؤال اساسي است كه نگرش عرفاني حضرت امام  گويي پاسخاين مقاله در مقام 

نخست به مباني عرفاني امام خميني  همه جانبه به سؤال مذكور گويي پاسختالش براي  سياست در انديشه ايشان داشته است؟ در
با توجه به . گردد ثير اين مباني در تعامل و مناسبات دوسويه متغيرهاي اخالق و سياست تبيين ميأشود و سپس ت عطف توجه مي
دست  مسئلهتوان به اين  مي ،اهد شدها پرداخته خو هاي عرفان حضرت امام كه در اين مقاله به شرح و تحليل آن عناصر و شاخصه
سامان برقرار  هدو همبستگي بهينه و ب از يك حقيقت بوده و ميان آن هايي سويهعرفاني ايشان اخالق و سياست يافت كه در نگاه 

  . است
متغير  ين دوآن ا اگر هرمنوتيك را تفسير معنا بدانيم عرفان امام نوعي هرمنوتيك از معناي اخالق و سياست خواهد بود كه در

از اين منظر، قدرت از امهات صفات الهي است و بندگان خدا بايد آن را . كنند پيدا مي اندماج يكديگرعالم معنا به گونه روشني با  در
م با اخالق و فضايل باشد مايه كمال و اگر عاري از فضايل اخالقي باشد رهزن و مانع رسيدن أقدرت اگر تو. در جامعه منعكس كنند

، يا دروني است كه همان خوي استكباري است يا بيروني است كه همان نظم )ره(نگاه عرفاني امام مانع كمال در. مال خواهد بودبه ك
لكن هنگامي  ،نفس آدميان دارد و ريشه آن حب نفس است چه ريشه در انديشه ايشان اگر اخالق مستكبري در. باشد استكباري مي

 هاي مشخصي را در بندي گيرد گروه شناختي به خود مي معهگردد و بروز و ظهور جا اع برميحالت دروني به صحنه اجتم كه اين
  . آورد جامعه به وجود مي

 زهد در. شناختي نيز دارند ـ اخالقي نيستند؛ بلكه وجود جامعه عرفاني زهد، واليت انسان كامل و بعثت نيز مفاهيمي صرفاً
اين سه عنصر همان اندازه كه . اجتماعي پذيري مسئوليتآزادگي، شجاعت و : سي استنگرش امام خميني داراي سه عنصر اسا
 دارد كند كاركرد اخالقي نيز گونه كه كاركرد سياسي پيدا مي عرفان امام همان بعثت در. باشند عرفاني هستند اخالقي و سياسي نيز مي

، در واليت انسان كامل به تجلي نهايي خود )ره(مامو باالخره رابطه ماهوي و عيني اخالق و سياست در انديشه عرفاني حضرت ا
انسان كامل در اعمال واليت براساس تولي و تبري . خداوند در زمين استسان كامل ادامه و استمرار واليت رسد، زيرا واليت ان مي

  .تندباشند اخالقي و سياسي نيز هس عين اين كه عرفاني مي تولي و تبري در. كند نه حب و بغض شخصي عمل مي
  اخالق و سياست، واليت انسان كامل، عرفان، زهد، استكبار، بعثتامام خميني،  :واژگان كليدي

  
  بيان سؤال اصلي تحقيق و مسئلهطرح 

امام . است، حوزة عرفان )ره(بدون ترديد يكي از تعلقات عمدة فكري، عملي و مطالعاتي امام خميني 
هل سير و سلوك عرفاني است در حوزة عرفان نظري و عملي كه يك سياستمدار و ان ، عالوه بر آ)ره(خميني

، در دوران جواني )ره(آثار امام خمينياولين . سنگي استگران نيز دست دارد و در اين زمينه داراي آثار متعدد و
                                                            

 تهران دانشگاه سياسي علوم ارشد كارشناسي دانش آموخته حوزه علميه و دانشجوي -  1
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هستي، خداوند و  ، از طريق ذوق عرفاني به بررسي جهان )ره(امام خميني. باشد در اين حوزة مطالعاتي مي
پردازد و چگونگي قرب به خداوند را در حوزة فردي و اجتماعي مطرح  نسان با خود، خدا و اجتماع ميرابطة ا

  .گويند سازند كه در ادبيات عرفا به اين بخش سير و سلوك مي مي
ثيري بر تفسيرهاي وي از چگونگي مناسبات اخالق و ، چه تأ)ره(ت كه علقة عرفاني اماماين اس سؤالحال 

هاي  ، بر انديشه)ره(ثير نگرش و ديدگاه عرفاني امامكنيم تأ ت؟ در اين قسمت، كوشش ميسسياست داشته ا
كند از طريق تحليل عناصر و  ي كه ميان اين دو متغير برقرار ميا و اخالقي ايشان و نيز نوع رابطه سياسي

   .نماييم ت ديدگاه عرفاني وي تبيين و بررسي المقو
گردد اين خواهد بود كه مباني عرفاني حضرت امام بر  مي هليه ارائكه به عنوان پاسخ او فرضيه تحقيق

بدين ترتيب علقه و مباني . اي داشته است انديشه ايشان تأثير قابل مالحظه مناسبات اخالق و سياست در
. گردد مي آن محسوب متغير وابسته ،و پيوند ناگسستني اخالق و سياست متغير مستقل امام،عرفاني حضرت 

 اصلي تحقيق و تبيين مناسبات اخالق و سياست در پرتو سؤالبه  گويي پاسخحاضر،  ژوهشهدف از پ
  . هاي عرفاني حضرت امام خميني است انديشه

، به در اين پژوهش تالش به عمل آمده است تا ضمن بررسي آثار و تاليفات حضرت امام: شيوه تحقيق
بنابراين در گام نخست به توصيف و . نيز اقدام شودهاي عرفاني، اخالقي و سياسي وي  تفسير و تبيين نظريه

گردد تا  مي شود و در مرحله بعد تالش مي توضيح آراي عرفاني، سياسي و اخالقي حضرت امام پرداخته
فن يا . تحليلي خواهد بودـ  توصيفي مسئلهجا رهيافت ما به  بالطبع در اين. هاي وي تبيين و تفسير شود نظريه

  .اي استوار است نوشتار بر مطالعات كتابخانه اين در تكنيك پژوهش
  

تعريف و  برخي با ارائه. ليل عمده وجود داردبه طور كلي در مورد رابطه عرفان و سياست دو نظر و تح
نتيجه دهند و در  سياسي اجتماعي قرار ميهاي  تفسير خاص از عرفان، انديشة عرفاني را در برابر انديشه

  . )165-150: 1368، طباطبايي(تواند انديشة سياسي تأسيس كند نميعرفاني معتقدند كه انديشة 
گرداني  شود و در يك كالم اين رويكرد بر روي مي شة عرفاني بر آخرت، زهد و عزلت تأكيدزيرا در اندي

در حالي كه انديشة سياسي در صدد سامان دادن به جامعه و در فكر آباداني و سلطنت  ؛از دنيا استوار است
در اين نظريه . گونه تعارضي با هم ندارند ديگري معتقدند كه عرفان و سياست هيچ  در مقابل، عده. ستدنيوي ا

گونه كه سياست عاري از عرفان را  ها همان اين. اي براي انديشة سياسي در نظر گرفت توان عرفان را پايه مي
  .)105-104: 1386، پارسانيا( ندا اند عرفان بدون سياست را نيز ضاللت و گمراهي خوانده مذموم دانسته

جا ناشي شده است كه عارف سالك هنگامي كه در ميدان عرفان  م جدايي عرفان از سياست از اينتوه
شخص . كند الم ميگذارد، همت خود را متوجه گذر از ظواهر و اصول به حقيقت و باطن ع عملي گام مي

تنها عطف  بنابراين،. وي بر باطن و آخرت معطوف استكند ديدگاه  سالك پيش از آنكه به ظاهر و دنيا تأكيد
م لكن اين توه. سياسي استـ  بر باطن مانع جدي حضور فعال انسان در حيات اجتماعي تأكيدتوجه كردن و 

توجهي به نحوة ارتباطي است كه بين ظاهر و باطن  از بيگويد نادرست و ناشي  ز محققان مييكي اچه  چنان
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كند، ولي رويكرد او به  كه عارف گرچه همت خود را متوجه باطن عالم مي دهد مي او توضيح .وجود دارد
دارند،  يكديگرزيرا باطن و ظاهر به رغم امتيازي كه با  ؛باطن به صورت اعراض از ظاهر و عدول از آن نيست

مين دليل گذرد و به ه سلوك عارف به سوي باطن از مسير ظاهر مي. نيستند يكديگردو امر قابل تفكيك از 
ارتباط و گسسته از رفتار و عمل ظاهري  كند، بي فالح و سعادتي كه عارف در سلوك باطني خود جستجو مي

  .)همان( .تواند باشد او نمي
، از جمله عارفاني است كه بين ظاهر و باطن، شريعت، طريقت و حقيقت جمع نموده و )ره(امام خميني

اين حضور، براي تقويت و تثبيت نظام سياسي مبتني بر اخالق و  عرفان را در صحنة اجتماع حاضر كرده و از
تا عرفان را در متن حيات اجتماعي تسري بخشيده  ايشان در نظر و عمل تالش كرد. احكام فقه بهره برده است

  . و جامعه را به سوي اسما، صفات و اخالق الهي راه برد
ي و سكوالر را برنتافته و راه گونه كه نگرش دنيو اش به سياست همان ، در رويكرد عرفاني)ره(امام خميني

گرايانه از دين را نيز  ر باطنكند، هرمنوتيك و تفسي رود مستقيم خود را به عرصة سياست هموار ميو
در . ، ميان ظاهر و باطن رابطة ناگسستني موجود است)ره(بدين ترتيب، در هرمنوتيك عرفاني امام .تابد نميبر

رساند آراسته كردن ظاهر به الزامات شرعي و  هايي كه انسان را به باطن و حقيقت مي هديدگاه او يكي از را
  . اخالقي است

، دين فقط يك امر باطني و قلبي نيست بلكه معتقد است كه اين نظر و انديشه )ره(در تفسير امام خميني
ر اسالمي نه تنها ئيز حفظ شعاظاهر ساختن دين از نظر وي و ن. بايد در جهان بيرون ظهور و بروز داشته باشد

ب، امام خميني بدين ترتي. آيد منافاتي با حقيقت دين و عرفان ندارد بلكه جلوه و تجلي آن به حساب مي
ايشان ضمن . كند ويالت صوفيانه را نيز رد ميكرد تأ والريستي از دين مخالفت ميويالت سكگونه كه با تأ همان

  : بود هايشان، چنين فرموده يكي از سخنراني
شناسند  كه غريب آن است كه نمي ن هم غريب است، براي اينغريب است، از اول غريب بوده و اآلاسالم «
اند، آن ورق ديگر را حذفش  هميشه يك ورق را گرفته  ...شناسند نمي اي هست او، اما در يك جامعه. او را
آنها . ما بوديم، اسالم گرفتار عرفا بوديك مدت زيادي گرفتار عرفا  .اند اند؛ يا مخالفت با آن كرده كرده

 اي دستشان هر آيه. ور  گردانند به آن براي اين بود كه همه چيز را برميخدمتشان خوب بود؛ اما گرفتاري 
اما  ] است[ رد دانشمندي، بسيار مرد بافضيلتيمبسيار  خوب عبدالرزاقمثل تفسير مال. رفت آن طرف مد ميآ مي

ته يك وقت هم گرفتار شديم به يك دس. به آن طرف؛ كأنّه قرآن با اين كارها كار نداردهمه قرآن را برگردانده 
كه  به معنويات كار ندارند؛ كأنّه اسالم آمده براي اين اصالً ،گردانند به اين ديگري كه همه معنويات را برمي

اسالم هم آمده  ورگشايي كنداش مثل هيتلر كه او آمد كه دنياگيري كند و كش اسالم هم طريقه] دنيا را بگيرد[
  .)530- 529، ص 8، جصحيفه امام(» .گشايي كندكشور

اعتنايي مطلق  ويالت نارواي عرفان از متون ديني تئوري غفلت و بيامام امت به خوبي واقف بود كه تأ
د از پسن ير جامع و عقلكرد تفس از اين رو، سعي مي. نسبت به دنيا و سياست را در ميان عرفا دامن زده است

داده و موسي و گرايانه ارائه  تفسير باطن» سي نزد فرعونرفتن مو«عارفان گذشته از : براي مثال. ه دهدها ارائ آن
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هاي فوق تفسير سياسي  لكن امام از گزاره ؛كردند ها قلمداد مي فرعون را نماد جنگ و مبارزه قواي دروني انسان
گونه كه اهل عرفان بودند اهل سياست و  همانو بقية انبيا )ع(نظر امام، موسي از. دهد ـ عرفاني به دست مي

  .آيند حكومت نيز به حساب مي
موسي بن عمران اهل سلوك بود، ولي مع ذلك، رفت سراغ فرعون و آن كارها « :گويد امام در اين زمينه مي

والني در سلوك هاي ط رسول خدايي كه سال. دانيم رسول خدا هم كه همه مي ؛طور ابراهيم هم همين ؛را كرد
» كه، عدالت ايجاد بشود براي اين ،بوده است، وقتي كه فرصت پيدا كرد، يك حكومت سياسي ايجاد كرد

  .)116: 20ج ،همان(
. كردند ن و مقام عرفاني خود تصور ميعارفان، زندگي دنيوي را دور از شأ حقيقت آن است كه صوفيان و

ذكر خدا را آشكارا با بيع و  آنان. زدند هد و عزلت دست مياز اين رو، به تحقير و تمسخر دنيا و تمجيد ز
بهترين شيوة زندگي  ،يكي از محققان به گفته. ندداد ميتجارت و سياست در تعارض و چالش هميشگي قرار 

كناره . يعني تقريباً نوعي خودكشي عمدي و به ظاهر مشروع ؛گيري كنند ديدند كه از زندگي كناره را در اين مي
ز تمام امور زندگي، با اين پندار كه رسيدن به كماالت انساني در گرو دوري گزيدن از از اين نوع گرفتن ا

  .)312: 1386، سروش( ورند زندگي است كه مردم در آن سهيم و غوطه
از نظر عارفان پرهيز از امور دنيوي چون قدرت، ثروت و اجتماع تنها راه مطمئن براي مصونيت نفس از 

گيري از ثروت، تدبير و سياست مدن الزمة سلوك  بنابراين، از اين منظر كناره. حتمالي استآفات و خطرات ا
قدرت و عرفان  و در اين زمينه اين بود كه ميان دنيا و آخرت، )ره(هنر امام. قرين پارسايي است عرفاني و

ك عرفاني، تالش در ضبط و مهار ثروت خود يك نوع سلو حضرت امام،در تئوري . سازش برقرار كرد
تئوري . خورد ، با تفكر عرفاني وي گره مي)ره(جاست كه تفكر اجتماعي امام اين. اخالقي و سياسي است

قد بود تغيير جهان و مسئوليت تزيرا غزالي مع. گيرد عرفاني امام عيناً در برابر تئوري غفلت غزالي قرار مي
يك روز امارت و : فرمود) ص(ه پيامبردرست است ك: گفت او صراحتاً مي. اجتماعي به عهدة ما نيست

حكومت بر مسليمن، معادل شصت سال عبادت است اما چون امارت براي من خطرساز است از اين رو، زهد 
  . گذارم كنم و آن را براي دنياپرستان مي و عزلت را اختيار مي

ران را تدبير و سياست از نظر غزالي تدبير جامعه و عالم، دست خداوند است و او با غضب و شهوت، دنيادا
گريزي را در  آميزد روحية سياست مي گرايانه وي درهم گاه كه با تعاليم اشعري اين ديدگاه صوفيانه آن. كند مي

تقديري . بر اساس تعاليم اشعريت، نظم عالم و جامعه طبيعي و تقديري است. سازد او تقويت و برجسته مي
، )ره(متقابالً امام خميني. كه وي فاقد نهضت اجتماعي باشدديدن نظم اجتماعي توسط غزالي باعث گرديد 

در عرفان نظري و عملي نشان داد كه الزمة عارف بودن اهل عزلت بودن نيست؛ بلكه اقدامات و تغييرات 
 مسلمين امور به اهتمام بخواهد اگر مسلمان«: گفت او بارها مي. اجتماعي از الزمة زندگي عرفاني است

 هم هى. بمسلمٍ فَلَيس المسلمينَ بامورِ يهتَم لَم و اصبح من بِمسلمٍ؛ لَيس ؛] نيست[ سلمانم كه باشد نداشته
 درد به كه است آن مسلم بخورد؛ مسلمين درد به كه است آن اسالم. طور اين نيست مسلم اللَّه، اال اله ال بگو

توان اجتماعي زيست،  ، معتقد است كه مي)ره(نيامام خمي). 341- 340: 3جصحيفه امام، (».بخورد مسلمين
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غم خاليق را خورد، بر خلق شفقت روا داشت و عارفانه زمام حكومت را در دست گرفت و بر قدرت و 
بنابراين آنچه مطرود امام است حكومت شيطاني و ديكتاتوري . مهار با اخالق و عرفان مهار زد ثروت بي

  :رفان درآميخته استاست نه نظام واليي كه با اخالق و ع
هاي  جويي و انگيزه هاي شيطاني و ديكتاتوري و ستمگري است كه براي سلطه آنچه مردود است حكومت«

گرايي است باالخره دنيايي است كه انسان  طلبي و طاغوت آوري ثروت و مال و قدرت جمع... منحرف و دنيايي
ترتيب، سياستي كه بر پاية اخالق و عدالت  بدين. )407، ص21همان، ج( .»كند را از حق تعالي غافل مي

مناسبات عميق عرفان و . ، نه تنها مطرود نيست كه امري الزم است)ره(استوار باشد در نگاه عرفاني امام
دهد  ميارائه كه تعريف و تفسير رفان جا بيشتر قابل فهم است كه ايشان، از ع ، آن)ره(سياست در نظر امام

ند يك دسته كردخيال « :گويد ، در اين مورد مي)ره(امام خميني. انگارد  وض ميسياست را نيز ملحوظ و مفر
زيادي كه معناي عرفان عبارت از اين است كه انسان يك محلي پيدا بشود و يك ذكري بگويد و يك سري 

عارف است كه كسي  كه كردند ميخيال .. .!اين معني عرفان است؟ ؛ها حركت بدهد و يك رقصي بكند و اين
  . )116: 20، جهمان(» يك قدري ذكر بگويد و يك قدري تغنّي كند... كناره گيرد ...

و پذيراي  قيقي كسي است كه قلب خود را هيوليعارف ح :نويسد در جاي ديگر در بيان كوتاه و زيبا مي
: 1376امام خميني، ( هر صورتي كه محبوب بخواهد، قرار دهد و هيچ فعليت و صورتي جز آن را طلب ننمايد

 بر اساس انديشه ايشان ورود به صحنة حيات اجتماعي و سياسي به منظور خدمت و شفقت به خلق خدا ).40
  . دهد است كه انسان را در معرض محبت خداوند متعال قرار مي مسائليو اهتمام به امور مسلمين از 

قرآن كريم . المي هستندهاي قرآني و اس ثر از آموزهنسبت به سياست متأ اش ، در نگاه عرفاني)ره(امام
كنند، به عنوان  پردازند و از مرزهاي جامعة ديني پاسداري مي كساني را كه در راه خدا به مقابله و پيكار مي

  . )4:صف( :اند كند كه محبوب خداوند قرار گرفته كساني ياد مي
نيه امتي الجهاد في ان الرهبا«: داند جهاد امت خود را عبارت از تالش اجتماعي آنان مي) ص(رسول اكرم

من اصبح و لم يهتم بامور المسلمين «: خواند حضرت اهتمام به امور مسلمين را نشانة اسالم مي  آن. »سبيل اهللا
  ).47نامه: نهج البالغه(» فليس بمسلم

گونه كه يك رفتار و اخالق ناپسند دنيوي است  در نظر اسالم ظلم اجتماعي و نيز زير بار ظلم رفتن، همان
كند، بر  گونه كه به ياري مظلوم توصيه مي همان) ع(امام علي. باشد ك عمل ناپسند معنوي و اخروي نيز ميكه ي

  . )همان( »كونوا للظالم خصماً و للمظلوم عوناً«: دهد دشمني با ظالم نيز فرمان مي
يل پيوستن به حق گيري صوفيانه دل نه گوشه«: رسد ، به اين نتيجه مي)ره(هاي ديني، امام با توجه به آموزه

» هاي آنها است جامعه و تشكيل حكومت، شاهد گسستن از حق، ميزان در اعمال انگيزه دراست و نه ورود 
  . )512، ص18صحيفه امام، ج(

كند كه از امهات صفات الهي است و بندگان  ، نه تنها قدرت، ناپسند جلوه مي)ره(در نگرش عرفاني امام
اي براي تثبيت  قدرت وسيله :فرمايد ايشان در شرح دعاي سحر مي. ندنك خدا بايد آن را در جامعه منعكس

تواند حقانيت حق را در عوالم انساني تحقق بخشد، قدرتي  حقانيت و استقرار نظام حق است، تنها قدرتي مي
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است قدرت از امهات صفات الهي . واسطه است شود كه كامل و بي اش به ذات حق منتهي مي است كه سررشته
  . )153-152 :1376ام خميني، ام(

ه يكي از تعلقات فكري، عملي و مطالعاتي وي عرفان بود لكن ، به رغم آنك)ره(جموع امام خمينيدر م
او به سوي خلق آمده و به اصالح حال آنان پرداخت و قيام . هرگز از تدبير و سياست خلق خدا كناره نگرفت

دهد كه الزمة سلوك عرفاني دست شستن از  لي وي نشان ميمطالعة سيرة نظري و عم. براي خدا را مطرح كرد
كه با فقر و عجز سازگار بيفتد با ثروت و قدرت عرفان و پارسايي بيش از آن. نيستقدرت و سياست مدن 

  . گردد مهار شده دمساز و هماهنگ مي
ة اخالقي وي نيز ، تنها در انديشة سياسي ايشان انعكاس پيدا نكرد بلكه بر انديش)ره(نگرش عرفاني امام

  . پردازيم هاي اخالقي وي مي نگاه عرفاني امام بر انديشه تأثيردر زير به . گسترده داشته است تأثير
  
  هاي اخالقي وي نگاه عرفاني امام بر انديشه تأثير

جو و داراي فطرت عشق به كمال، تفسير و  ، انسان موجود كمال)ره(بر اساس هرمنوتيك عرفاني ـ رواني امام
اي را تأسيس و طراحي  تحت تأثير نگاه عرفاني خود در ساحت اخالق، فلسفه) ره(امام خميني. شود عرفي ميم

موانع رسيدن ) ره(امام. شود كند كه در آن هرآنچه مانع رسيدن به كمال است ضدارزش و غيراخالقي تلقي مي مي
) 2موانع بيروني ) 1: كند دسته تقسيم مي به كمال و يا موانع شكوفايي فطرت عشق به كمال در انسان را به دو

از . كند در بحث اخالق فردي، به موانع دروني و در بحث اخالق سياسي، به موانع بيروني اشاره مي .موانع دروني
نظر امام، حب نفس، از موانع دروني و پذيرش نظم استكباري، از موانعِ بيرونيِ راه رسيدن به كمال محسوب 

ب، تهذيب نفس و كسب فضايل اخالقي، راه عمليِ مقابله با موانع دروني و استكبارستيزي، راه بدين ترتي. شود مي
تمام مفاسد روحاني و اخالقي و اعمالي از حب : آيد عمليِ مقابله با موانع بيرونيِ رسيدن به كمال به حساب مي

هر يك از ملكات زشت را كه در ها اين است كه  ترين عالج مهم. به دنيا و غفلت از حق تعالي و آخرت است
  ). 25: 1383امام خميني، . (بيني، در نظر بگيري و بر خالف آن تا چندي مردانه قيام و اقدام كني خود مي

ن را ناشي از عدم تزكيه آ يابي انسان و در جاي ديگر اشاره به ظلم و سلطه به عنوان موانع بيروني كمال
تزكيه ذكر اسم اهللا و ... استاز ناحية عدم تزكيه  اشظلم كردن، هر دو لم ــ ظامثل  زير بار ظلم رفتن« :داند مي

كرديم براي پذيرش ظلم و نه  بوديم نه حال انفعالي پيدا مي هرسيد اينها مراتبي است، اگر ما به  ، اينصلوه
  .)499، ص18امام، جصحيفه (» ظالم بوديم
رابطة ) استكبارستيزي ـ كسب فضايل(و اخالق ) لعشق به كما(، ميان عرفان )ره(ترتيب امام خمينيبدين 

نگاه عرفاني ايشان به سياست و اخالق صورت گرفته  بدون ترديد اين رابطه تحت تأثير. كند ماهوي برقرار مي
مبرهن است و به تجربه نيز پيوسته است كه نفس تا در اين عالم است از « :فرمايد در اين رابطه مي. است

گردد، چه اعمال صالحه و چه فاسده در هر يك از اعمال، در نفس  از خود منفعل مي اعمال و افعال صادرة
خالف آن است، اثر ظلماني ناقص  است، اثر نوراني كمالي، و اگر به شود، اگر عمل نيكو و صالح اثري حاصل 

پس تا در . يادر آن حاصل شود، تا يكسره قلب يا نوراني شود يا ظلماني، و منسلك در سلك سعدا شود يا اشق
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توانيم قلب را به سعادت يا شقاوت كشانيم و رهين  اين دار عمل و منزل زراعت هستيم با اختيار خود مي
، 1383، امام خميني(» شَرا يرَه هخَيراً يرَه و منْ يعملْ مثْقالَ ذَر هيعملْ مثْقالَ ذَر فمنْ. اعمال و افعال خود هستيم

  . )159ص
رسد و سالكي  ، انسان پس از طي مراحل چهارگانه عرفاني است كه به كمال مي)ره(نگرش امام خميني در

كسي كه به . نرسد، دست خلق را نگيرد به كمال نرسيده است) يعني من الحق الي الخلق(كه به مرحلة چهارم 
گردد و  كه دل عارف نرم مي در پرتو رحمت الهي است. شود قلب او آيينة رحمت الهي مي ،كمال راه پيدا كرد

عرفان بر انديشه و رفتار  اين همان تأثير. كند عنايت برخورد مي در نتيجه در معاشرت با مردم با تلطف و
سالكي كه بخواهد راه به حقيقت پيدا كند  ،كند ، اين حقيقت را چنين عنوان مي)ره(امام خميني. سالك است
و به رحمت رحمانيه و رحيميه متحقق شود و عالمت حصول آن . هاي حق را به قلب خود برساند بايد رحمت

. و خير و صالح همه را طالب باشد. در قلب اين است كه با چشم عنايت و تلطف به بندگان خدا نظر كند
اگر اخالق و عرفان را . يابد ماهوي عرفان و اخالق دست مي ، به روشني به رابطة)ره(بدين سان، امام خميني

زيرا اخالق، دانشي است  ؛شود بگيريم باز هم رابطه معناداري ميان آن دو در نظر ايشان برقرار ميعلم در نظر 
. نديكديگرو مكمل  يكديگرو هر دو در طول  ت است و عرفان، علم به حقيقت استدار ترسيم طريق كه عهده

شود؛  رفتي در انسان كامل ميهاي مع ها و اليه حلقه شود، نيز به ميان كشيده مي) شريعت(گاه كه پاي فقه  آن
 ؛كند علم اخالق قواعد و احكام سلوك را تبيين مي ؛نگرد اجتماعي مي ـزيرا فقه به ظاهر و رفتار سياسي 

  .كند عرفان انسان را به شناخت رموز عالم هستي آگاه مي
اين بررسي نشان در . هاي سياسي و اخالقي وي بررسي گرديد نگرش عرفاني امام بر انديشه جا تأثير تا اين
كند انديشة اخالقي را نيز طراحي  مي سيسگونه كه انديشة سياسي تأ ه امام با نگاه عرفاني خود همانداده شد ك

كند؛ زيرا در هرمنوتيك عرفاني ايشان، انسان عصارة عالم هستي و عالم محضر خداوند تلقي  و بسامان مي
است خود را در محضر خداوند ببيند و هم در عرصة در اين رويكرد بايد انسان هم در عرصة سي. شود مي

كند كه  ، نظم اخالقي و سياسي را طراحي مي)ره(بدين ترتيب، امام خميني. اخالق اين محضر را درك كند
جنبة فردي : راه رسيدن به كمال در نظر وي دو جنبه دارد. ها مستتر است ها به كمال در آن زمينة رسيدن انسان
  . است) ره(در نگاه و نگرش عرفاني اماممان حضور اخالق و سياست و اجتماعي و اين ه
از طريق را ، بر چگونگي رابطة اخالق و سياست )ره(هرمنوتيك عرفاني امام خميني تأثير ،در اين قسمت

  .گذاريم هاي عرفان ايشان به سنجش و ارزيابي مي تحليل عناصر و شاخصه
  

  )ره(هاي عرفاني امام خميني عناصر و شاخصه
و » شريعت«، اين است كه ايشان توانست مجموعة )ره(هاي عرفاني امام يكي از عناصر و شاخصه

ايشان با تأسي از انبيا و اوليا توانست . جا با هم توافق داده و در متن زندگي جاري سازد را يك» حقيقت«
اند  و آن سه عبارت. يه استدهد كه داراي سه مرتبه و الارائه سياستي را براي رفتار فردي و اجتماعي انسان 

طريقت همان سلوك و . شريعت همان صورت ظاهري و دنيوي احكام است. شريعت، طريقت و حقيقت: از



www.SID.ir

Arc
hiv

e 
of

 S
ID

  )ره(خميني امام حضرت اجتماعي و فرهنگي هاي انديشه بررسي ملي گرهكن 

 

8  

حقيقت نيز مشاهده و . كند رفتاري است كه شخص براي عبور از شريعت و رسيدن به حقيقت انتخاب مي
  : ان در اين زمينه بيان نيكويي دارديكي از بزرگ. شود دريافت اسراري است كه براي انسان حاصل مي

اي دارد كه نه شريعتيان دارند و نه طريقتيان داشتند و نه حقيقتيان از آن برخوردار  امام راحل شاخصه«
گفتند طريقت منهاي سياست است و  شريعت منهاي سياست؛ و طريقتيان مي: گفتند هستند؛ چون شريعتيان مي

ولي امام امت هم سخن مرحوم مدرس را . قيقت منهاي سياست استحقيقتيان هم باورشان اين بود كه ح
و هم باالتر از مدرس، آنچه را كه از مدرس نشنيده بوديم،  "شريعت و ديانت ما عين سياست است": فرمود
است و باالتر از آن سخن حقيقتيان را سير كرد كه حقيقت ما عين سياست » سياست«طريقت ما همان : فرمود
ياست در شريعت به سبكي، در طريقت نيز به سبك ديگر و در حقيقت به روش خاص خود البته س. است
كند، شريعت را با سياست هماهنگ كرده  امام راحل وقتي كه به عنوان رهبر جامعه، كشور را اداره مي. باشد مي

و وقتي دستور  كند، شريعت را با سياست هماهنگ كرده و وقتي كه به عنوان رهبر جامعه، كشور را اداره مي
هايي كه به مناسبت، در  كه در تمام سخنراني چنان. دهد، طريقت را با سياست هماهنگ كرده است تهذيب مي

ين ايام سال است ـ از امام امت به يادگار مانده است، اولين تر مهمترين و  عيد سعيد فطر و قربان ـ كه برجسته
صحيفة نور به  ت، و البته تهذيب، مقدم بر سياست بود؛ وسياس همسئلو بعد مايي طريقت بود سخن همان راهن

ها  شد آن كه فكر مي يافتند بار ميو وقتي خواص يا اخص به حضور ايشان . ه استمسئلخوبي روشنگر اين 
  . )88: 1378، جوادي املي(» كرد اند، حقيقت را با سياست هماهنگ مي اهل حقيقت

، اين است كه او نه تنها شريعت و احكام ظاهري و عملي )ره(امامعد عرفان عملي سان، نكتة مهم در ب بدين
  . بلكه باطن و حقيقت شريعت را با سياست جمع نمود ،دين را با سياست هماهنگ نمود

  
  كاملتمسك به واليت انسان ) 1

. ، تمسك به واليت مطلقه انسان كامل است)ره(عرفان امام خميني هاي هين عناصر و شاخصتر مهميكي از 
را واسطه فيض و افاضة خود قرار داده است و از طريق اين مقام » واليت مطلقه«، خداوند مقام )ره(در نظر امام

از سوي ديگر با وساطت واليت مطلقه . فرمايد است كه بركات خود را بر موجودات از جمله انسان نازل مي
ترين ركن در طي مراحل سلوك  داشتن اين واليت، اصلي. كند ت كه انسان به سوي پرودگارش صعود مياس

آن است كه حقيقت خالفت و واليت، ظهور الوهيت است و آن،  ...نكتة عرفانيه« :فرمايد ، مي)ره(امام. است
كه  ـو ظهور آن دارد از حقيقت الوهيت  وجوداز  حظيو هر موجودي كه . اصل وجود و كمال آن است

لم غيب تا منتهاي عالم وادارد؛ و لطيفة الهيه در سرتاسر كائنات ـ از ع حظيحقيقت خالفت و واليت است ـ 
حق «و » و نفس الرحمن» وجود منبسط«ية همه ثبت است؛ و آن لطيفة الهيه، حقيقت صشهادت ـ بر نا

و از اين جهت است كه شيخ . لويه استعينه باطن خالفت ختميه و واليت مطلقه ع هاست كه ب» به مخلوق
يت، شهادت به واليت در شهادت به رسالت منطوي است؛ زيرا كه وال كه" :فرمود ميدام ظله آبادي  عارف شاه

در شهادت به  و در شهادت به الوهيت شهادتين منطوي است جمعاًكه  ":گويدو نويسنده . "باطن رسالت است
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» در شهادت به واليت، آن دو شهادت ديگر منطوي استچه  چنان، رسالت، آن دو شهادت نيز منطوي است
  . )141: الف1385 ،امام خميني(

عرفان تشيع با واليت و اعتقاد به عصمت و . ، همان عرفان تشيع است)ره(بدين ترتيب عرفان امام خميني
  . امامت درآميخته است

اليت صالحان فراهم ساختند و در ادامه آن با تفسير متعالي از واليت، زمينه را براي و) ره(امام خميني
واليت فقيه  ،بدين ترتيب، در نگرش امام. را مطرح كرده و خود را متولي دين تلقي نمود» نظريه واليت فقيه«

  : فرمايد نظران مي يكي از صاحب. در عصر غيبت نتيجه پيمايش شهودي ولي فقيه است
امام هم در بخش . پيمايد كنند و برخي با بصر و دل مي اسفار چهارگانه را بعضي با نظر و فكر طي مي«

شناسي  اگر كسي اين راه را نرفته باشد فقط دربارة دين. نظران حضور دارد و هم در صحنة صاحبدالن صاحب
عصر بايد بيايد و دين را حفظ كند؛ ولي كسي كه  دين صاحبي دارد و ولي« :گويد مي كند و اظهار نظر مي

يابد كه متولي دين و حافظ و  بيند و مي فهمد و مي ا با جان و دل پشت سر گذاشت، ميسفرهاي چهارگانه ر
در عصر غيبت، وارثان انبيا و اوليا، يعني علماي راستين هستند، حضرت امام اين راه را طي كرد و   نگهبان آن

  . )74: 1378 ،جوادي املي(» جة پيمودن شهودي اسفار اربعه استخود را متولي دين يافت و اين، نتي
نظري او با فقاهت در اتحاد  گونه كه عقل همان ؛متحد است» واليت«با ) ره(بنابراين عقل عملي امام خميني

حجاب بين نظر و عمل رخت بربست و فقاهت آميخته ، و چون اين دو در افق متعالي تجرد قرار داشت. است
  .تحد شدبا واليت و واليت عجين شده با فقاهت با روح انسان كامل م

  
  آوايي برهان و عرفان هم )2

هاي دوم تا ششم هجري عمالً چهار گرايش فكري عمده در حوزة تمدن  با گسترش تحقيقات عقلي از قرن
مالهادي . ، فالسفة اشراق، عرفا يا متصوفهمتكلمان، فالسفه مشاء: ت بودند ازاسالمي به وجود آمد كه عبار

اصول محققان به حقيقت يا «: گويد او مي. هاي فوق مطرح كرده است سبزواري معيارهايي را در تشخيص گروه
آنان كه از هر دو وسيله فكر و تصفيه باطن بهره . ها تنها به فكر است، يا تنها با تصفية دروني، و يا هردوي آن

اني كه تنها بر پردازند، صوفيه و كس گروهي كه تنها با تصفية درون مي. اند فالسفة اشراقي يا اشراقيون. گيرند مي
، سبزواري(» اند يباشند، متكلم وگرنه فيلسوف مشاي كنند اگر معتقد به شرع اساس عقل و انديشه كار مي

1369 :73(.  
چهار گروه به واقعيت و عينيت جهان و انسان باور دارند و قواي ظاهري و باطني انسان را قادر به  هر

اي كه برخي از عارفان و صوفيان، عقل و  به گونه. روش است لكن اختالف آنان در ؛دندان درك حقايق عالم مي
د و معرفت را منحصر در ندان خرد آدميان را از درك حقايق و شناخت اسما و صفات و ذات احديت، عاجز مي

از . در اين بين افراد نادري بودند كه همگرايي بين عقل و نقل و شهود كردند. اند طريق تجربه دروني كرده
نظم ساخت در مباحث عرفاني از وي اولين كسي است كه عرفان نظري را م. توان نام برد عربي را ميجمله ابن 

  .ل فلسفي فراوان سود جستمسائ
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، نيز از جمله عارفاني بود كه به حوزة عقل بها داد و سعي در همگرايي عقالنيت )ره(حضرت امام خميني
و اشراق و عرفان  ي شناخت اشيا بايد بين فلسفة مشاءايشان معتقد بود كه برا. حكمي و شهود عرفاني داشت

برد بلكه فكر با تصفيه نفسي نيز كمال مطلوب نيست و  جمع نمود؛ يعني نه تنها فكر به تنهايي ره به جايي نمي
بايد فكر و تصفيه نفس را با عرفان و ظواهر شرع آميخته نمود تا به شناخت حقيقت دست يافت؛ و از اين 

گونه  ايشان در يك مناسبت ديگر، بين عقل و عرفان اين. ت فالسفه و عرفا اختالفي نيستجهت بين كلما
اگر چه عارفان چيزي فراتر از عقل است، اما هرگز با عقل صريح و برهان روشن  :كند همگرايي ايجاد مي

خالف شهود  هاي عقلي هستند و نه برهان عقلي بر مخالفتي ندارد؛ و نه مشاهدات عرفاني مخالف با برهان
  .)65ص ،1386، ةوالوالي ةالي الخالف ةمصباح الهداي، امام خميني( اند اصحاب عرفان

باب اثبات صانع و توحيد و تقـديس و  « :حق طلق عقول است، حوزة معارف )ره(در نگرش امام خميني
ن بعضي محدثيو اگر در كالم . آن استاثبات معاد و نبوت، بلكه مطلق معارف، حق طلق عقول و از مختصات 

مقام وارد شده است كه در اثبات توحيد، اعتماد بر دليل نقلي است از غرايب امور، بلكه از مصيباتي است  عالي
  . )201-200ص الف،1385،امام خميني(» كه بايد به خداي تعالي از آن پناه برد

  

  هماهنگي عرفان و حماسه )3
اين هماهنگي را هم . هماهنگي عرفان و حماسه است ، تلفيق و)ره(هاي عرفان امام خميني يكي از شاخصه

او . توان در حوزة عرفان نظري ايشان جست و هم در رفتار و سلوك فردي و اجتماعي او مشاهده كرد مي
ييد ورت استفاده از آن را در عرفان تأگونه كه دانش عرفاني خود را در رقابت با حماسه نديد بلكه ضر همان

از همين رو است كه عرفان او خصوصيت . اين دو فضيلت را با هم تلفيق نمود كرد، در مرحلة عمل نيز
هاي  و اين خود يكي از تفاوت. دارد هاي استكباري را به لرزه و كرنش وا مي كرده و قدرت پيدا » انقالبي«

ي دارد اش خصوصيت انفعال هاي زمانه اگر غزالي در برابر قدرت. جوهري عرفان امام با تصوف در غزالي است
راز آن را بايد در هماهنگي حماسه و عرفان در انديشة امام . اما امام از خصلت انقالبي برخوردار است

  .وجو كرد ، و تعارض آن دو را در انديشه امام محمد غزالي جست)ره(خميني
و گرايي  بدين معنا كه حماسه ؛، از درون معطوف به عرفان شيعي است)ره(در واقع عرفان امام خميني

گرايي خواهد  ، نيز حماسه)ره(پس از الزمة عرفان امام. دهد ستيزي جوهرة ذاتي عرفان شيعي را تشكيل مي ظلم
گونه كه پيوند عرفان و حماسه در واقعة عظيم و تاريخي عاشورا تجسم يافت اين دو فضيلت در  همان. بود

، سلوك عرفاني خود را )ره(امام خميني«: به تعبير يكي از محققان. انقالب اسالمي نيز به ظهور و بروز رسيد
ب وجوي بزرگ او بود كه خورشيد معنا پس از غرو جست و با جست در عمل سياسي و اجتماعي خود مي

  . )120: 1386، پارسانيا(» طوالني، در افق سياست طلوع كرد
خي از اشعار خود اي است كه ايشان در بر ، به گونه)ره(هماهنگي حماسه و عرفان در انديشة امام خميني

  : دهد رديف ساير امور ارزشي از قبيل علم، تفكر، شمشير و جهاد قرار مي عرفان و تصوف را هم
  نما ه قبلهـن جمله همـاي و وـت يگاه لهـقب      و شمشير جهاد  مي  خرقه صوفي و جام

  )43ب، ص1385امام خميني، (
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حايز اهميت است كه اگر عرفان از فضيلت  ، چنان)ره(مبارزه و جهاد در نگرش عرفاني امام خميني 
صحيفه ( نيست ناقص استآن مذهبي كه جنگ درش : داند حماسه تهي باشد آن را شايستة نام عرفان نمي

  . )115، ص19امام، ج
گريزي تناسب ندارد و آميخته با  ، عرفان و حماسه از فضايلي است كه با عزلت و مردم)ره(در انديشة امام
سبيلِ اللَّه فَيقْتَلْ أَو يغْلب فَسوف   و منْ يقاتلْ في«حضرت امام در تفسير آية . ي و تولي استعشق، جهاد، تبر
اين اجر عظيم كه به قلم باعظمت عظيم مطلق وعده داده شده است،  ]معتقد است ؛ 74:نسا[ »نُؤْتيه أَجراً عظيماً

گويي اين اجر عظيم همان حب خداوند تعالي است كه در  .كرد توان تحليل چگونه آن را با فكر ناچيز بشر مي
امام، صحيفه ( »سبيله صفّاً كَانَّهم بنْيانٌ مرْصوص  انَّ اللَّه يحب الَّذينَ يقاتلُونَ في«: سوره مباركه صف آمده است

  )390ص ،20ج
انسان بدانيم ناگزير تحقق چنين اگر هدف عرفان را استقرار و استمرار حاكميت حق بر روح زندگي 

از ديد امام در وجود آدمي دو لشكر رحمان و شيطان در . آرماني، مستلزم سعي و مبارزه و جهاد دايمي است
گونه كه براي غلبه بر هواي نفس جهاد و مبارزه الزم است براي غلبه بر  همان. )6: 1383، امام خميني(.ستيزند

وزد كه جوهر عرفان، مآ امام به ما مي. و مبارزه مستمر الزم و ضروري استلشكريان كفر و ابليس نيز تالش 
به دست آوردن  .جامعة بيروني) 2. دروني) 1: گيرد آزادي و آزادگي است و اين امر در دو بستر انجام مي

آزادي تنها با عبوديت و محو شدن در . جوهر عرفان در هر دو عرصه، مرهون سعي و مجاهده مستمر است
كند كه براي لذت و خواري  امام به ما گوشزد مي. مطلق و معبود و معشوق حقيقي حاصل شدني استحق 

پذير است  بلكه فلسفة خلقت انسان اين است كه به معبود مطلق برسد و اين در صورتي امكان ؛ايم آفريده نشده
، هشدار )ره(امام خميني. كه انسان هم از سلطة طاغوت درون و هم از سيطرة طاغوت بيرون رهايي پيدا كند

او با دريافت . كند دهد اگر حماسه و عرفان با هم هماهنگ گردد انسان قدرت خداوند را لمس و شهود مي مي
گاه احساس ضعف  به چنين قدرتي هيچ ءبيند و با اتكا وجداني خدا را و در تار و پود هستي حاضر و ناظر مي

صحيفه امام، (.»تواند بكند آمريكا هيچ غلطي نمي«: گفت جديت مياو با . كند و كاستي در برابر ديگران نمي
  .)216و  95، ص19، جهمان( ».ايم ما تا آخر ايستاده«و . )516، ص10ج

  
  عرفان سياست و پيوند

خالف عرفاي ديگر كه ورود به امام بر. يوند سياست و عرفان است، پ)ره(هاي عرفاني امام يكي از شاخصه
ن عرفاني خود سازگار دايت و تدبير عموم، با منزلت و شأر متن جامعه را براي هدنياي سياست و حضور د

او معتقد بود در دنياي سياست، بايد آن شوق و انگيزه . داند يافتند، اين حضور را الزمة سلوك عرفاني مي نمي
گوني هاي گونا و عشق و محبت در تمام مراحل اصالح جامعه حضور يابد و چون تودة مردم از ظرفيت

مند  برخوردار هستند، بايد آن را تنزل داد، تا هر كس به اندازة سعه وجودي و قابليت خود، از آن حقايق بهره
او عرفان را وارد زندگي كرد و با . شوند و اين بهترين نوع ورود در عرصة سياست براي اصالح جامعه است

هنر در عرفان اسالمي، ترسيم «: كند ن اعالم مياو رسالت هنر را چني. پرداخت ديد عرفاني به تفسير امور مي
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، 21همان، ج(»كامي گرسنگان مغضوب قدرت و پول است م تلخيشرافت و انصاف و تجس و روشن عدالت
  . )145ص

  
  عرفان و فقاهت )4

نوع نورانيت درون  عمده گرايش تصوف و عرفان به مات كردن تكليف اجتماعي انسان بوده و آن را يك
ارتباط انسان با خويشتن، : اند و بدين امور توجه نشده كه تكليف انسان در ارتباط چهارگانه چون در نظر گرفته

عرفاني، نگرش فقهي به سياست ، نگاه )ره(لكن از ديد امام. گردد نوعان، گوناگون مي با خدا، جهان هستي و هم
مناسك صوريه و عبادات « :يدفرما و مي دهد ايشان پيوند عرفان و فقاهت را در آثارش نشان مي. كند ييد ميرا تأ

لكن نزد  ؛ستبلكه آن يكي از ثمرات آن ،قالبيه نه فقط براي حصول ملكات كامله روحانيه و حقايق قلبيه است
... نلاهل معرفت و اصحاب قلوب كلية عبادات، سرايت دادن معارف الهيه است از باطن به ظاهر و از سر به ع

 الف،1385، امام خميني(» كنند اهللا صبغةت كه طبيعت و ملك بدن را منصبغ به اهللا آن اس و غايت سير اهل
  . )80- 79ص

. كند سورة مائده استناد مي 66، براي اثبات اين امر كه شريعت از حقيقت منفك نيست به آية )ره(امام
و شريعت نيست؛ ظاهر راه ظاهر  يد كه نيل به معرفت و باطن، جز ازآ از اين آية شريفه بر مي :نويسد ايشان مي

شود كه ظاهر منفك از باطن نيست و كسي كه معتقد باشد باطن با اعمال  بلكه فهميده مي :طريق باطن است
شود، بداند كه به ظاهر خوب عمل نكرده و كسي كه  ظاهر و تبعيت از تكاليف الهي براي او حاصل نمي

از سوي  اي بينهاين راهي است كه  ـوفيه مثل بعض عوام ص د به باطن، غير از اين طريق برسد ـبخواه
  . )201: 1386امام خميني، ( پروردگار ندارد

  
  هماهنگي عرفان و اخالق)5

اين . ، هماهنگي ذاتي عرفان و اخالق است)ره(هاي مهم نگرش عرفاني امام يكي از عناصر و شاخصه
فظ كرده و آن را وامدار خود اي است كه عرفان حضور مستمر خود را تا متن اخالق ح هماهنگي به گونه

گردد اين امر  از آن سو اگر عارف به حقيقت دست يافته يا موفق به شناخت اسرار و رموز هستي مي. كند مي
از اين رو، امام . و اعمالي است كه عارف در اين دنيا انجام داده است) قواعد و احكام سلوك(رهين اخالق 

گونه قواعد و احكام  گرايي منفي را ترويج كرده و به هيچ صوفي عزلت ، با آناني كه به نام عارف و)ره(خميني
  : فرمايد خيزد و مي اخالقي پايبند نيستند به مقابله بر مي

  زـدم هرگـديـا نـن وفـزين طايفه م  ز ـدم هرگـديـفا نـها ص وفيـاز ص
  .)217: ب1385، امام خميني(                   
جالل الهي است و او كسي است كه بر قهر خدا قهر و بر غضب خداوند عارف آيينه جمال و ، از نظر امام

  . غضب دارد
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  بر مناسبات وثيق اخالق و سياست) ره(نگرش عرفاني امام خميني تأثير
ها پرداخته شد  كه در سطور گذشته به شرح و تحليل آن) ره(هاي عرفان امام با توجه به عناصر و شاخصه

زيرا . نديكديگريافت كه اخالق و سياست در نگاه عرفاني امام يك واقعيت يا عين  توان به اين نتيجه دست مي
نوعي هرمنوتيك از معناي اخالق و سياست خواهد بود كه ) ره(عرفان امامهرمنوتيك را تفسير معنا بدانيم،  اگر

اخالق و سياست در اندماج معنايي . كند روشني اندماج پيدا ميق و سياست در عالم معنا به گونه در آن اخال
نگرش  ايشان تحت تأثير. قابل فهم و درك استدهد بيشتر  مياز سياست ارائه ) ره(كه امام خميني تعريف

  : كند گونه تفسير و معنا مي عرفاني خود سياست را اين
سياست اين است كه جامعه را هدايت كند و راه ببرد، تمام مصالح جامعه را در نظر بگيرد و تمام ابعاد «

اين مختص  ....ها را هدايت كند به طرف آن چيزي كه صالحشان هست انسان و جامعه را در نظر بگيرد، و اين
  .)432: 13ج، 1385،امام خميني( ».به انبياست

دانش سياست نيز همان دانش . همان راه بردن انسان در مسير كمال است) ره(پس سياست در تفسير امام
  . براي رسيدن انسان به معبود واقعي و در نتيجه خداگونه شدن استجويي، حذف موانع  هدايت، كمال

جويي و خداگونه شدن در كانون توجه اين دو گرايش قرار  فضيلت، كمال) ره(در عرفان و اخالق امام
مين سعادت و مصالح حقيقي انسان كه غايت اصلي سياست است در گرو اخالق و عرفان به اقع تأدر و. دارد

ماهوي پيدا  نه رابطه نهادي كه رابطه) ره(در نگرش عرفاني امامدين ترتيب اخالق و سياست ب. آيد دست مي
در پرتو چندين مفهوم كليدي قابل توضيح و ) ره(اين رابطه در هرمنوتيك عرفاني ـ معنايي امام. كنند مي

  .بررسي است
  

  مفهوم استكبار)  1
آن حب نفس است امـا ايـن    فس آدمي دارد و منشأرچه ريشه در ناگ )ره(اخالق مستكبري در انديشة امام

هـاي   بنـدي  يابد، گروه شناختي مي گردد و بروز و ظهور جامعه حالت دروني هنگامي كه به صحنة اجتماع بر مي
چه موسي و فرعون به عبارت ديگر اگر. شوند د كه از نظر اجتماعي مؤثر واقع ميآورن مشخصي را به وجود مي
سـازند و   ها يـك گـروه مسـتكبر را مـي     د لكن در نظامات اجتماعي است كه فرعوندر درون آدمي حضور دار

مفهـوم صـرفاً   ) ره(پس اسـتكبار از نظـر امـام خمينـي    . آورند ها با هم يك جمع معترض را به وجود مي موسي
قـات  تجلـي اسـتكبار در طب  ) ره(در انديشـة امـام  . شناختي نيز دارد بلكه وجود جامعه ؛اخالقي نيستند ـ  عرفاني

فرهنگي نيـز  ـ اخالقي   ـ سياسي است تأثيراجتماعي   گونه كه داراي تأثير اين طبقات همان عيني جامعه است و
  . گذارد از خود به جا مي

ايجاد جامعة سالم سياسي و اخالقي بدون فروريختن دستگاه استكباري ) ره(در نگرش عرفاني امام
  . با حماسه و جهاد است) ره(ي امامپذير نيست و اين همان پيوند اخالق عرفان امكان
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گانه ايشان به دولتمردان و رجال سياسي بيشتر قابل  هاي ده پيوند عرفان، اخالق و سياست در توصيه
گانه خود را بدين  هاي ده د توصيهنكه دولتمردان به اخالق استكباري كشيده نشو او براي اين. مشاهده است
  : كند شرح بيان مي

  . هدگرايي را فراموش نكندزيستي و ز ساده. 1
2 .روحاني خارج نشوند از زي .  
  . از گرايش به تجمالت و زرق و برق دنيا پرهيز كند 3
  . طلبي و حركت در مسير دنيا را پيشة خود نسازند رفاه. 4
  . به مردم خدمت كند و در غم و شادي و مشكالت آنان شريك باشند. 5
  . نشينان نشست و برخاست كنند كوخ نشيني را ترك كنند و با اخالق كاخ. 6
  . گاه مستضعفان باشد تكيه. 7
  . المال و مقام خود سوء استفاده نكنند از بيت. 8
  . از اسالم سوء استفاده نكنند. 9

  . )433-432ص ،20جامام، صحيفه ( .خود را به رخ مردم نكشند. 10
  

  مفهوم زهد )2 
زند، مفهوم زهد  كه اخالق و سياست را با هم پيوند مي) ره(يكي از مفاهيم كليدي در منظومه عرفاني امام

ي اجتماعي گره پذير مسئوليتبلكه با  ؛انديشانه ندارد زهد در اين نگرش رويكرد ضد اجتماعي و خشك. است
ـ بلكه يك فضيلت و ضرورت اخالقي  ،گردد اين زهد تنها يك فضيلت عرفاني محسوب نمي. خورده است

از ديد امام زاهد كسي است كه آزاد از همه تعلقات دنيوي است و از هيچ كس . رود يسياسي نيز به شمار م
ترتيب زهد در نگرش عرفاني، اخالقي و  بدين. كند انساني شانه خالي نمي مسئوليتترسد و از زيربار  نمي

. جتماعيپذيري ا مسئوليت. 3. شجاعت. 2. آزادگي. 1: داراي سه ركن و عنصر اساسي است) ره(سياسي امام
د داراي كاركردهاي اخالقي و سياسي نباش گونه كه داراي كاركردهاي عرفاني مي هر يك از اين سه ركن همان

  . ندنيز هست
اگر عارف فردي است كه از همه تعلقات آزاد است و در ضمن از فضيلت شجاعت برخوردار است و 

و سياسي نيز بايد داراي اين سه انسان اخالقي  ،زند سرنوشت خود را با سرنوشت خلق خدا گره مي
اجتماعي انبيا و اولياي ـ مان در حيات سياسي اي توأ اين سه خصوصيت را به گونه )ره(امام. خصوصيت باشد

  .خواهد كه در اين سيره به آنان اقتدا كنند دهد و از سياستمداران مي الهي نشان مي
اش جمع  اين سه عنصر را در زندگي زاهدانه زند كه در تاريخ معاصر از مرحوم مدرس مثال مي) ره(امام
  . )453- 451ص ،16ج ،همان( كرده بود

بلكه يك فضيلت و ضرورت سياسي نيز  ،بدين ترتيب زهد در انديشة امام تنها يك فضيلت اخالقي نيست
ها  گيتواند پايبند قواعد و احكام اخالقي باشد كه از همه دلبست يعني سياستمداران زماني مي. شود محسوب مي
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آزاد باشد و اگر اين آزادي براي او حاصل شود او از فضيلت شجاعت ) مالي، عاطفي، اجتماعي و اقتصادي(
زيرا او وابستگي به دنيا  ؛هراسد گردد و در اين صورت او از هيچ چيز حتي از مرگ نمي مند مي سياسي بهره

  .ندارد
ود اخالق و سياست را بر اين سه عنصر استوار نگرش عرفاني ناب خ تحت تأثير) ره(بنابراين، امام خميني

دانند و  اجتماعي نمي مسئوليتكه خود را بريده از  اسالمي در پرتو زهد در عين اين سياستمردان. سازد مي
از آزادگي، شجاعت سياسي و استقالل فكري برخوردار  ،پرورانند شوق خدمت به خلق خدا را در سر مي

  .هستند
  

  واليت انسان كامل ) 3
در واليت انسان كامل به تجلي نهايي خويش  ،رابطة ماهوي اخالق و سياست ،)ره(در انديشة عرفاني امام

ادامه و استمرار واليت خداوند و از اين رو،  ،)انبيا، امامان وجانشينان آنها(زيرا واليت انسان كامل ؛رسد مي
ندگان خداوند بر اساس مهر و قهر يا تولي انسان كامل در اعمال واليتش بر ب. و صفات الهي است ءمظهر اسما

 ،يك نوع رحمت و لطف و محبت نسبت به بندگانش است گونه كه غضب خداوند همان. كند و تبري عمل مي
گونه كه خداي متعال دو نوع  همان. غضب انسان كامل نيز در اعمال واليت يك نوع لطف و محبت خواهد بود

ديگري رحمت گيرد و  كه در برابر غضب قرار مي رحمت خاصه :رحمت به آفريده شده نازل نموده است
انسان كامل نيز در واليتش داراي دو نگاه رحمت مندند،  رد و همه موجودات از آن بهرهكه مقابل ندا مطلقه
ورزد اما با نظر خاصش تنها كسي  با نظر رحمت عامش همه مخلوقات خدا را دوست دارد و عشق مي ؛است

خداوند را دوست دارد و عملش صالح است و كساني كه در برابر سلوك عارفانه مانع ايجاد را دوست دارد كه 
 »تكليف ما اين است كه در مقابل ظلم بايستيم«: فرمايد امام مي. كند اش با آنها برخورد مي ضبيهد با قوة غنكن مي

  .)199ص ،19همان، ج(
  

  بعثت) 4
زيرا  ؛كند نيز تجلي كامل پيدا مي» بعثت«در مفهوم ) ره(امآوايي اخالق و سياست در گفتمان عرفاني ام هم

بعثت يك تحول  مسئله«: گردد از عرفان آغاز و به اخالق و سياست ختم مي) ره(بعثت در تفسير و گفتمان امام
ها تحقق پيدا كرده  هاي خشك يوناني را كه به دست يوناني عرفاني در عالم ايجاد كرد كه آن فلسفهـ  علمي

» دكرد به يك عرفان عيني و يك شهود واقعي براي ارباب شهو  ارزش هم داشت و دارد، لكن مبدلبود و 
  .)431- 430ص ،17جهمان، (

كه يك كتاب عرفاني است يك  قرآن كه دستورالعمل و منشور بعثت است در عين اين ،)ره(از نظر امام
  : باشد كتاب اخالقي و سياسي نيز مي

تاب معنوي، عرفاني به آن طوري است كه به دست ماها به خيال ماها، به قرآن در عين حالي كه يك ك«
، استدالل هم كند ميرا تهذيب اخالق رسد، در عين حال يك كتابي است كه  خيال جبرئيل امين هم نمي

 ،مفهوم بعثت) ره(بدين ترتيب در نگرش عرفاني امام. )434ص ،17همان، ج(» كند كند، حكومت هم مي مي
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 تحول سياسي و ،نمود عالم ايجاد گونه كه تحول عرفاني در بعثت همان .ن، اخالق و سياست استعرفا جامعِ
 كاركرد ،كند ونه كه كاركرد سياسي پيدا ميگ پس در اين رويكرد، بعثت همان .وردآ نيز به وجود اخالقي را

  .است) ره(ها همان عرفان ناب امام اخالقي نيز دارد و حلقة وصل آن ـ عرفاني
  

  بندي يجه و جمعنت
. عرفان امام نوعي هرمنوتيك از معناي اخالق و سياست خواهد بود، اگر هرمنوتيك را تفسير معنا بدانيم 

اندماج اخالق . كند پيدا مي و اندماج اندراجيكديگر در عالم معنا با ) ره(اخالق و سياست در نگاه عرفاني امام
  : گرفت قرار بررسي مورد اين مقاله از چند منظر و سياست در

در تفسير امام سياست همان رسيدن انسان به معبود واقعي و در نتيجه . از منظر تعريف و تفسير سياست -
آيد، از طريق كسب صفات الهي  گونه كه از طريق عبادت به دست مي اين خداگونه شدن همان. خداگونه شدن است

  .شود هاي حيات فردي و اجتماعي نيز حاصل مي در عرصه
در پرتو مفاهيم  ،عالوه بر مفهوم سياست ،)ره(ابطة وثيق اخالق و سياست در هرمنوتيك عرفاني امامر -

بررسي  داده شد و سياسي بعثت نيز توضيح اخالقي و ـ مفهوم عرفاني واليت انسان كامل و زهد، استكبار،
اجتماعي نيز بوده و ـ  سياسيبلكه ؛ اخالقي نيستندـ  عرفاني نگرش امام خميني صرفاً اين مفاهيم در .گرديد
ت سياس اخالق و نه تنها ،)ره(نگاه عرفاني حضرت امام خميني در ،نكهنتيجه آ .دارند شناختي نيز جامعه وجود

 .حكم كردنيز  ن دوتوان بر عينيت آ مي كه، گيرد در تناسب و سازوارگي كامل قرار مي
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