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Abstract  
The purpose of the present study is to review components effective on the convergence of mysticism and 

politics in the monotheistic idea of Imām Khomeyni. In this regard and using a descriptive-analytic method, 

the convergence of mysticism and politics in the view of Imām Khomeyni as well as its effective features 

including monotheism, deontology, and satisfaction were specified. The results show that Imām Khomeyni 

as a mystic who revived genuine Islam by the exalted instructions of religion, the Qur’an, and tradition of 

Ahl al-Bayt (AS) could extend mysticism from a theoretical and individual to a practical and social domain. 

As a true mystic, he attempted until the last moment of his life to deal with spiritual enlightenment and 

awakening of people so that both he himself and others could take steps towards God. What is important in 

mysticism is isolation from the material world and not from people and service to them. Imām Khomeini 

transformed traditional mysticism by a new interpretation of Mullā Sadrā’s Asfār Arba’ah (Four Spiritual 

Journeys) to make a correlation between mysticism and social/political management. This issue challenged 

and criticized the self-indulgence of some so-called mystics.  
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چکیده
باشد. در این  خمینی می امام گرایی عرفان و سیاست در اندیشه توحیدی همهای اثرگذار بر  مولفههدف پژوهش حاضر بررسی 

گرایی و  تکلیفتوحید و ، اثرگذار آنهای  گرایی عرفان و سیاست امام خمینی و شاخصه هم تحلیلی -راستا و با روش توصیفی
رف و احیاءگر اسالم ناب با تعلیمات و امام خمینی به عنوان انسان عا گرایی تبیین شده است. نتایج حاکی از آن است که رضایت

از  عمل و از فرد به اجتماع گستراند. کتاب و سنّت اهل بیت)ع( عرفان را از عرصه نظر به، با استفاده از مکتب،  های متعالی آموزه
له هم خودش ین وسیمردم بپردازد تا به ا یداریو ب ین لحظه عمرش در تالش است به روشنگریتا آخرکه  یقیحق یایشان عارف

افتن از خلق خدا و خدمت به آنها. یاست و نه انزوا یخداوند گام بردارد و هم مردم. آنچه در عرفان مهم است انزوا از دن یبه سو
در  یاسیو س یت اجتماعیریرا با برداشتی نو از اسفار اربعه مالصدرا متحول ساخت تا حضور عرفان با مد یامام خمینی عرفان سنّت

   بکشاند. ینمایان را هم به نقد و چالش جد عارف یطلبی برخ  تیم باشد و این امر سبب شد عافجامعه مالز
 

 توحید.، سیاست، عرفان، امام خمینی هایکلیدی:واژه
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.مقدمه0

متفکرین اسالمی را به خود  ذهن که های بنیادینی است از دغدغه اجتماعی ورزی سیاست رابطه عرفان و
و ، عرفان بیشتر جنبه معنوی و اخروی داشته، با توجه اینکه در افکار عمومیدر واقع  مشغول کرده است.

که اساسًا چه نسبتی بین عرفان به  این سؤال را در ذهن متبادر کرده، طلبی و قدرت عد دنیاماهیت سیاست ب  
جامعه و معنای وصول به حقیقت از طریق ریاضت و سیاست به معنای کسب قدرت برای اداره و تدبیر 

تر  حکومت وجود دارد؟ این شکاف ظاهری امری است که طرح ارتباط عرفان و سیاست را غامض و پیچیده
تا در مقابل ، نمایان گردیده  تفاوتی برخی عارف ( و موجب انزوا و بی5.: ص.594، طوسی )سراجساخته 

 پذیری جامعه سکوت را برگزینند.  مسائل سیاسی و ظلم
گروهی به نفی ارتباط عرفان ، های مختلفی مطرح است دیدگاه، عرفان و سیاستسنجی  در بحث نسبت

، )کربنو سیاست پرداخته و معتقدند که اندیشه و عمل عرفانی قادر به ایجاد و بسط اندیشه سیاسی نیست 
و توانند در ارتباط  در مقابل گروهی دیگر بر این باورند که نه تنها عرفان و سیاست می(.  516: ص5943

 مطلوب و ضروری است، برای اندیشه و عمل سیاسی، بلکه وجود عرفان، تعامل با یکدیگر قرار گیرند
 (.16: ص5934، شی)درو

و قرائت خاص ایشان از اصل حاکمیت توحید و بسط آن به تمامی با نگاهی اجمالی به آثار امام خمینی 
های اندیشه حکومت جمهوری  یرساختکه ز گردد این نکته آشکار می، جوانب فردی و اجتماعی انسان

عد سیاسی های عرفانی و توحیدی ایشان  ریشه در نگرش، اجتماعی دین -اسالمی و به فعلیت رساندن ب 
 یایشان با مبان یکالم، یاخالق، یفلسف، یفقه یها گر معرفت و دانشیق دیکه فهم دق یا به گونه دارد.
به نوع ، وحدت عینی عرفان و سیاست ۀاین اندیش (.515ص :.591، )میرزایی گردد امام تبیین می یعرفان

  گردد. شناسی توحید عرفانی ایشان برمی شناسی و هستی نگرش انسان
باید نور آن نیز به جامعه باز تابانده ، ای که از نور معرفت خدا روشن شده اندیشه، به اعتقاد امام خمینی
گیری صوفیانه دلیل پیوستن به  نه گوشه»فرمایند:  ین رابطه میایشان در ا، مند گردند شود تا همگان از آن بهره

های  انگیزه، شاهد گسستن از حق ]بلکه[ میزان در اعمال حق است و نه ورود به جامعه و تشکیل حکومت
عارفی است که توانست دنیای  امام خمینی تنها، (. بر این اساس51: ص5943، خمینی )امام « آنهاست

به تصحیح ، ارتباط برقرار کند. تحقیق در این رابطه   ا هم جمع کرده و میان آن دوعرفان و سیاست را ب
سیاسی کمک  -از سیر و سلوک عرفانی و حل تعارضات ظاهری آن با حیات اجتماعی های نادرست تلقی
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  تر نماید. را برای مخاطب روشن کرده تا چهره حقیقی اسالم ناب محمدی)ص(
سپس با توجه به ، بررسی مفاهیم عرفان و سیاست و ارتباط آن دو پرداختهدر ادامه ابتدا به ، لذا

، با نگاهی به سیاست عرفانی ایشان در آفاق اندیشه و عمل، شخصیت عرفانی و تألیفات و آثار امام خمینی
  پردازیم. گرایی سیاست و عرفان ایشان می های اثرگذار هم به بررسی مولفه

شناسی.مفهوم2

.سیاست2-0

، )معین استسیاست در لغت به معنای حکومت کردن و حکمرانی بر رعیت و اداره امور جامعه آمده 
اداره امور مملکت و مراقبت از امور ، داری مردم، (. همچنین آن را به معنای اصالح امور خلق5.31: ص5933

. پذیرش مسئولیت (5.16ص، 5: ج5931، اند )عمید همراه با مصلحت و تدبیر برشمرده، داخلی و خارجی
، 0: ج5934، آید )طریحی شمار می چیزی به منظور اصالح و به سامان آوردن آن نیز یکی دیگر از معانی آن به

تدبیر فراگیر و هوشمندانه جهت اجرای عدالت و حفظ کشور و افراد آن به ، (. سیاست در اصطالح34ص
  (.993: ص5946، ت )عبدوس و اشتهاردیمنظور جلوگیری از فروپاشی و نابسامانی داخلی و خارجی اس

ها در پرتو حکومت عادالنه و  شناخت ارزش، در روایتی نیز هدف سیاست و حکومت پیامبر گرامی)ص(
ت به سوی خداوند تلقی شده ان الله ادب »د: یفرما چنانکه امام صادق)ع( می، است هدایت و رهبری ام 

تا سرنوشت  ...ك آراستهیامبرش را با آداب نیخداوند پ»، «عبادهسوس ین واالمه لیه امر الدیه... ثم فوض الینب
 (.66.ص، 5: ج5946، )کلینی« است و رهبری کندیای مردم را به وی بسپارد و بندگانش را سین و دنید

بینی  ماهیت جهان دهنده  باورهای دینی هر شخص را نشان، امام خمینی با تکیه بر مبانی معنوی اسالم
، اجتماعی او نیز نقش اساسی دارند )امام خمینی -که در شکل دادن نگرش نظام سیاسیدینی او دانسته 

، های معرفتی متأثر از نگرش، از مفهوم سیاست (. بر این اساس تعریف وی44.ص، 1: ج5934
: 5919، )فوزی کند پیدا می معنا، کرده  محول در عالم انسان  خداوند به  که  نقشی و توجه به شناسی هستی

تمام مصالح ، ت کند و راه ببردین است که جامعه را هدایاست ایس»فرمایند:  در این رابطه می، (. لذا39ص
، )امام خمینی« دار اسالمیتبع آنها علمای ب اءست و بهیاء و اولین مختص به انبیرد... ایجامعه را در نظر بگ

 (. .09ص، 59: ج5934
 ضمن است واقعی است کهیانت و سیسالم)ص( مظهر دامبر ایژه پیدر نگرش ایشان انبیاء الهی بو
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کند:  ز توجه داشته و اینگونه بیان مییاسی و امور اجتماعی مردم نیبه مسائل س، عتیهدایت و راهنمایی شر
ل باشد... انبیامبر اکرم)ص( مبعوث شد که سیپ» ت را متکف  انت یاست است و دیاء شغلشان سیاست ام 

« ی که صالح ملت و مردم استیزهایدهد به تمام چ نجا حرکت مییاز ا استی است که مردم رایهمان س
سیاست در نگاه ایشان به معنای اداره و رهبری سالم و درست ، (. بنابراین93ص، 5: ج5934، )امام خمینی

 ترقی و رشد انسان است. ، جامعه در مسیر تکامل

.عرفان2-2

(. 511: ص5930، )غنی استت و معرفت آمده یو درا ییشناسا، شناخت یمعن  عرفان در لغت به
او  صفات و اسماء و خداوند متعال شناخت آن موضوع اند که الهی دانسته علوم از علمی برخی دیگر آن را

گیرند  کار می کرده و به انتخاب حق شناسایی برای آن را، عارفان ( و56.ص، 9: ج5919، صلیبااست )
معرفت حق تعالی که براساس کشف و شهود و  یرا نوعدر اصطالح آن  (.11: ص5944، گوهرین(

دیدار حق  عرفان نوعی به، بر این اساس (.43.: ص5931 ، نینامند )مع می بدست آمده، یقلب  مجاهدت
اسماء و افعال خویش را به نحو شهود به شخص ، صفات، خداوند در این مالقات  که شده شتافتن محسوب

صفات ربوبی ، (. برخی نیز با اشاره به جنبه عملی عرفان..0: ص5935، عارف نمایانده است )کاشانی
عرفان  توان (. پس می55.ق: ص..50، دانند )بسطامی تعالی را در انسان عارف ساری و جاری می حق

 یالله منته دانست که به کمال مطلق و لقاء یهست  بر جهان یمِن انسان یرا گسترش و اشراف نوران یاسالم
 (...: ص5910، یگردد )جعفر یم

قت یمعرفت شهودی برآمده از تهذیب و شیوه شناخت کسانی است که در کشف حق، عرفان، بنابراین
خداوند ، در نگرش عارفان (.٩: ص56٣6، کوب نیبر تزکیه نفس تاکید دارند )زر  ، و استدالل  عالوه بر عقل

ت و استعداد یموجودی به اندازه ظرفظهور کرده تا هر   ءیبه حد و اندازه خود آن ش، متعال در هر شیء
ت حق را بر عهده دارند یکی مظهریموجودات به نحو تشک، الهی باشد. لذا بتواند نشانه و آیت شیخو

  (.46.: ص5934، ترکه )ابن
نمای  داند که در آینه تمام امام خمینی نیز عرفان را نوعی شهود حق تعالی به سبب اسم جامع الله می

ی یافته و راه وصول به چنین معرفتی منحصر به علم حضوری و معرفت شهودی است که  انسان کامل تجل 
ی اسماء و صفات حق (. چرا که 11: ص5913، پذیر نیست )امام خمینی امکان، تعالی بر انسان بدون تجل 
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یت و کثرت ندارند. آفرینی است و به عالم کثرت مرتبط بوده و راهی به باب توحید  ویژگی علم حصولی غیر 
مند  از این معرفت شهودی بهره، اش همچنین وی معتقد است هر کس به حسب ظرفیت و استعداد وجودی

همه تعینات در انسان زدوده و به ، به این نحو که با این شناخت حضوری، (.1.گردد )همان: ص می
  (.40.: ص5934، گردد )ابن ترکه وحدت و توحید حق تعالی نایل می

ی ظاهر در َمظهر میانسا، بنابراین تواند به عرفان و کمال معرفت خدا راه  ن از راه علم حضوری و تجل 
که از  -الله ( و عارف از طریق همین فناء فی1.1: ص5914، یافته و در او فانی شود )امام خمینی

 (.46.ص :5941، یابد )نصر به مقام کشف و شهود الهی راه می -ترین اصول عرفان اسالمی است اساسی
بشر  رسیدن سعادت برای عرفان داشته و آن را ابزاری به به عمل خمینی نگاهی کارکردگرایانه و معطوف امام

اشاره  رویکردی ایشان به چنین، در اکثر بیانات از پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی که پس، گیرد کار می به
همه زحمت انبیاء برای این بود که  فرمایند: ایشان در این باره می (..50: ص5943، دارند )اسم حسینی

و یک عدالت باطنی درست کنند برای انسان در ، یک عدالت اجتماعی درست بکنند برای بشر در اجتماع
 و دین، گسترده اندازی  مبه همین جهت ایشان در چش(. 946ص ،55: ج5931، )امام خمینی« انفراد
  دانند. عدالت می برقراری و حکومت توحیدی ایجاد برای را فرصتی عرفان

.رابطهعرفانوسیاستدرنگاهامامخمینی4

دنیوی و اخروی ، اجتماعی، دین جامع و همه سونگری است که برای تمام ابعاد زندگی فردی، اسالم
توان  ها و احکام اجتماعی آن می با نگاهی گذرا به حجم گسترده آموزه، است انسان برنامه ارائه کرده

 اهداف سیاسی این دین مقدس را شناخت.گیری اصلی  هدف
تفکری است که از حذف و به حاشیه راندن نقش دین ، تبع آن عرفان از سیاست نظریه جدایی دین و به

 یتفاوت گیری و بی و گوشه اومدار را به انز کرده و انسان دینهای مختلف حیات انسانی حمایت  در ساحت
های دین  جهل به آموزه ریشه حاکمیت این تفکر نادرست را دهد. امام خمینی نوعان خود سوق می به هم

گاهی است که نه اسالم را ، آن کس که خیال کند دین از سیاست جدا است»فرماید:  دانسته و می او ناآ
 رو ایشان پیام اصلی قرآن کریم را . از این(90.ص، 5: ج5944، خمینی)امام « شناخته و نه سیاست را

اتصال معنویت به مادیت و انعکاس معنویت در همه جهان »فرماید:  باطن دانسته و میاتصال عالم ظاهر و 
 (.090ص، 53)همان: ج« مادیت از خصوصیات قرآن است
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این نکته برای هر  ،اسالم دین سیاست است با تمام شئونی که سیاست دارد»کند:  در جایی دیگر بیان می
« گردد آشکار می، اجتماعی و اقتصادی اسالم بکند، سیسیا، ترین تدبری در احکام حکومتی کسی که کم
ی، الله رسیده در حقیقت آنگاه که انسان عارف به مقام فناء فی(. 6ص ،5ج :5934، )امام خمینی  محل تجل 

اداره امور جامعه را به عهده گرفته تا مردم را با وحدت و یگانگی خدا ، اسماء و متخلق به صفات الهی شده
، اساسًا در عرفان اصیل اسالمی، (. لذا5.3: ص5935، ه آخرت آنان را تقویت نماید )حلبیآشنا و ایمان ب

 (. .56: ص5940، از هم تفکیک ناپذیرند )شفیعی کدکنی، ظاهر و باطن و تکوین و تشریع
بلکه با آن پیوند وثیقی ، عرفان نه تنها با تدبیر و مدیریت سیاسی جامعه تعارضی نداشته، بر این اساس

همواره به دنبال سیاست و نظام بخشیدن و به ، ( و پیشوا و ولی  عرفانی جامعه94: ص5943، دارد )رودگر
ورزی اجتماعی  وظیفه اصلی خود را عدالت، های مادی و معنوی جامعه است. لذا فعلیت رساندن ظرفیت

، داند )پارسانیا ه میآفرینی انقالب معنوی در درون جامع پذیری در قبال خدا و خلق و تحول و مسئولیت
تهذیب و   اما عارف پس از، عزیمت ساحت فردی است، (. گرچه نقطه آغازین عرفان64: ص5943

، به حضور خویش در متن جامعه، جهت راستی آزمایی و فعلیت بخشیدن صفات الهی، مجاهدت نفس
گردد  لی بنیادین میاص، نوعان بشری برای عارفان عشق و خدمت به هم، دهد. بنابراین نقش پررنگی می

 (. 6.ص : .591،  )وکیلی
معنای عزلت قلبی تلقی  گیری و رهبانیت را به  گوشه -برخاسته از متن شریعت -این عرفان اجتماعی

های اجتماعی در متن جامعه حضور یافته و تا مرز شهادت  آموزد که در عرصه کرده و به عارفان بالله می
 است اینکه در برخی روایات نیز دنیا را مزرعه آخرت معرفی کرده(. چه 09: ص.591، پیش روند )نسفی

، رو استفاده از مواهب مادی در نیل به مقامات معنوی و عرفانی از این، (63.ص، 5: ج5913، )احسایی
 ترین مظاهر بزرگ، بنابراین .(539: ص.591، داند )مصباح یزدی جدایی و تضادی نمی بین دنیا و آخرت

باید  ،که مومنان با اعالم انزجار برائت، تفکیک دنیا از آخرت و دین از سیاست است، شرک در عصر حاضر
های  عرفان ناب اسالمی امری کاماًل سیاسی بوده و بر بنیان، پس .دامن خود و اسالم را از آن تطهیر کنند

ی دنیوی زندگ، (. در حقیقت در نگرش عرفانی43: ص5940، معنوی و عرفانی استوار است )جوادی آملی
ریزی  طراحی و برنامه، و تنظیم امور سیاسی و اجتماعی براساس نظام توحیدی و تربیت معنوی انسان

  (.19: ص5919، گردد )دادخدا می
های عرفانی را ابزاری برای خیزش و جهش انقالب درونی و بیرونی فرد و جامعه  امام خمینی نیز آموزه
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یت و عدالتاسالمی دانسته و آن را در خدمت نهضت و  ، گیرد )جوادی آملی کار می خواهی جامعه به حر 
همواره از سیاست اخالقی و معنوی دفاع کرده وآن را ابزاری  بر این اساس امام خمینی (596: ص.591

که تحقق آن در گرو اخالص و پیروی از رسول اکرم)ص( و ائمه ، کند برای متحول ساختن انسان معرفی می
 (.49: ص5919، اطهار)ع( است )فوزی

اخالق و عرفان را در خدمت به خلق و حاکمیت عدالت ، همچنین ایشان در سیره سیاسی خویش
، گیرد تا پیوندسازی سیاست و عرفان و عقالنیت دینی را ترویج و توسعه بخشد )سروش کار می اجتماعی به

یوند عملی عرفان و سیاست دینی کردن دنیای مردم و پ، هنر عرفانی امام خمینی، (. بنابراین5.6: ص5946
در تالش است تا بستر رشد و تعالی ، مداری است که عالوه بر رشد و تعالی خود است. ایشان عارف سیاست

  (.39: ص5914، )متولی امامیسازی جامعه اسالمی را هموار سازد  را برای همگان فراهم و مسیر تمدن

هایعرفانیاثرگذارسیاسی.مولفه3

وری.توحیدمح3-0

، بر محور توحید شکل گرفته و تدبیر امور جامعه با مراتب توحید، مسئله سیاست در نهضت پیامبران الهی
(. بر این اساس نظام 36: ص5944، ارتباط مستقیمی دارد )حقیقت« اطاعت»و   «تشریع»، «حاکمیت»

را تنها از آِن خدا دانسته و سیاسی اسالم نیز بر محور توحید استوار بوده و مسلمان موحد حق حاکمیت انسان 
( و محور و منشاء قدرت و حاکمیت در نظام هستی تنها 1، گزیند )شوری غیر او کسی را به سرپرستی برنمی

خداوند بوده و هیچ موجودی جز او در جهان موثر نیست و پیاده شدن توحید در متن جامعه به معنای قائل 
نیز مستند به این منابع   «والیت فقیه»و تدوین نظام سیاسی شدن حق حاکمیت و تشریع خداوند متعال بوده 

و از ، )اخالق( انسان موحد تاکید دارد سو بر نظام ارزشی توحید از یک، (. لذا91: ص5915، است )موسوی
(. 5.9ص، .: ج5941، حقوقی و سیاسی اوست )مطهری، کننده مناسبات اجتماعی طرف دیگر تنظیم

  در مقوله سیاست و مناسبات اجتماعی انسان تاثیر مستقیمی دارد.اندیشه توحیدی ، بنابراین
برد که بیشترین حجم آثار  توان به این حقیقت پی  به خوبی می، های امام خمینی  با سیر در آثار و اندیشه

همچون  بر محور توحید و موضوعات عرفانی در ارتباط با توحید اختصاص یافته است. آثار مهمی، ایشان
تعلیقه بر شرح ، التعلیقه علی الفوائد الرضویة، مصباح الهدایه الی الخالفة و الوالیة، ی سحرشرح دعا

نتیجه عملی دعوت ، گواه این مطلب است که ایشان، فصوص الحکم و مصباح االنس و شرح چهل حدیث
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د و در دان کسب معرفت و شناخت خداوند می به توحید را حضور و حاکمیت انبیای الهی در جامعه برای
این بوده است که برای بشر معرفت ایجاد کند و تمام مقاصد ، آرمان اصلی وحی»فرماید:  این زمینه می

ه است برگشتش به یک کلمه بوده و آن معرفت ، انبیاء  (..ص، .: ج5934، )امام خمینی«  الل 
نوع دولت و ون، حور ایشان مبتنی بر سه پایه مبدأ،جهت و مقصد )قاندر واقع اندیشه سیاسی توحیدم
های درونی  جایگاه قدرت و کثرت، ( که براساس آن14: ص.591، زمامدار( استوار است )ذوالفقاری

نوعی وحدت و همدلی در کل نظام و  همگی به توحید برگشته و حاصل آن، حاکم بر نظام سیاسی جامعه
(. این نگرش توحیدی 00ص :5910، گرایی سیاسی در عین وحدت است )جوادی آملی کننده کثرت توجیه

انسان را از ، تا بوسیله این اتصال، گرددمیبا پیوند انسان با خالق هستی در سایه تحقق عبودیت آغاز 
  بینی نجات دهد. انگاری و کثرت کثرت

ت پیامبران الهی و منادیان توحید ایشان تاکید می همواره بر آن بوده که فطرت ، کند که تمام هم 
رشد و  عوامل، پرستی و با دعوت به یگانه، جهت صحیح و صراط الهی هدایت کنند بشر را در خداجوی

)توحید( ما ، مطابق با این اصل»فرماید:  تکامل و تعالی انسان را فراهم سازند. امام خمینی در این رابطه می
است که از تنها ذات مقدس خدای تعالی ، معتقدیم که خالق و آفریننده جهان و همه عوامل وجود و انسان

 (.566ص ،0: ج5934، همه حقایق مطلع و قادر بر همه چیز است و مالک همه چیز )امام خمینی
تاکید دارد و ، بر محضرشناسی و مظهرشناسی همچنین ایشان در باور توحیدی و اندیشه عرفانی خود
ای  مظهر و جلوه، دهمه عالم را محضر خدا ببین، معتقد است که هرگاه عارف در اثر ریاضت و سلوک عرفانی

روح شجاعت و حماسه در او تبلور یافته و از هیچ قدرتی جز خدا ، گردد و در این صورت از او می
همه عالم محضر خداست. ما االن در محضر »دارند:  ایشان با در نظر داشتن این نکته بیان می«. هراسد نمی

همه ، باشید که کارهایتان در محضر خداست ایم... هو معکم اینما کنتم... همیشه توجه داشته خدا نشسته
، در محضر خداست، کند هایی که گفتگو می زبان، در محضر خداست، خورد هایی که به هم می چشم، کارها
جامعه را به خدا ، (. این نوع نگرش3..ص، 1)همان: ج« در محضر خداست، کند هایی که عمل می دست

، بر این اساس(. 61: ص5916، )فتحیگردد  نزدیک کرده و موجب شناخت بیشتر و درک عظمت الهی می
توحید متعالی را به صحنه اجتماع ، های نظری و عملی آن ایشان با سیری عالمانه در منازل عرفانی و پیمودن راه

، الم قرار داد و با بنا نهادن سیاست بر سرمایه توحیدآورده و آن را به عنوان یکی از بنیادهای نظام سیاسی اس
  توان سیاست داخلی و خارجی را سامان داد. می، اخالق و عقالنیت، ضمن حاکمیت معنویت
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گرایی.تکلیف3-2

بخشی سعادت فرد و جامعه و راهبردی ماندگار برای  گرایی یکی از اصول اساسی در جهت تکلیف
(. در آیات و روایات ائمه معصومین)ع( 14: ص5911، آید )نادری شمار می بهمدار  رستگاری انسان دین

؛ .54، ؛ بقره16، فراوان شده است )ذاریات گرایی در ابعاد فردی و اجتماعی آن تاکید به این روح تکلیف
(. تکلیف به معنای خواست شارع 0.6-0.1ص، 4: ج5919، یشهر یر ی؛ محمد11، ؛ نساء05، حج

است ، ترک امری که برآوردن آن خواسته به انگیزه کسب رضایت خداوند صورت گیرد برای انجام یا
 (. 5.3: ص5941، )نیشابوری مقری

عد عرفانی ف نایل آمده است  تکلیف مرحله، در ب  ای از زندگی انسان بوده که به مقام خطاب و تشر 
انی برای روح04: ص5940، )جوادی آملی های بیمار  (. امام خمینی نیز تکالیف الهی را داروهای رب 

ترین ویژگی تکلیف عارفانه را  ها دانسته و انبیاء و اولیاء الهی را طبیبان نفوس بشری معرفی و مهم انسان
 (. 135ص، 5: ج5934، )امام خمینی نه در نتایج آن() داند میعمل به وظیفه 

حتی اگر بیشترین غلبه ، گرا معتقد است که تکلیف و عمل اخالقًا درست است ان وظیفهدر حقیقت انس
امام خمینی حضور انسان ، لذا (.03: ص5949، خیر بر شر  را برای شخص یا جامعه نداشته باشد )فرانکنا

ما به »کند:  و به صراحت اعالم می گرایی( الزم دانسته )نه نتیجه گرایی بر محور وظیفه، را در عرصه سیاست
خواهیم یک تکلیفی ادا کنیم. اگر غالب شدیم که نتیجه هم بدست آمده و  ما می، کنیم شرط غلبه قیام نمی

توانستند  قیام کردند و نمی، شان اولیاء هم خیلی، شان انبیاء هم خیلی، چنانچه غالب نشدیم و کشته شدیم
ما باید به تکلیف »فرمایند:  جایی دیگر می(. در 514ص، 9: ج5934، )امام خمینی« به مقصدشان برسند

آنچه به ما ، با خود اوست، به ما مربوط نیست، مهم نیست، نتیجه حاصل شود یا نشود، خود عمل کنیم
 (.41.ص ،5.: ج5934، )امام خمینی« م اسالم و عمل به وظایف الهیه استلَ حفظ َع ، مربوط است

شدن در اراده الهی است که خود هدف و نتیجه  نوعی ذوب، عمل به تکلیف، در این نگرش عرفانی
توجهی به تحول  گرایی به معنای بی تکلیف البته این( 09: ص5910، ای آید )هزاوه شمار می عمل به

بلکه در اندیشه ایشان توجه به عنصر زمان و مکان در تشخیص ، موضوعات و جمود بر احکام نیست
ك اساس46: ص5910، یا وظیفه و عمل به آن نقش مهمی دارد )هزاوه انسان در  ی(. همچنین ایشان محر 

در پرتو عمل به  یروزیدانسته و در نگاه وی شکست و پ یفه الهیمختلف را همین انجام وظ یها حرکت
م و یا دهیف جنگیتکل یادا یما برا»ند: یفرما یت میامی به روحانیابد. در پی یا ترک آن تحقق میف یتکل
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گیری  تواند به صورت چشم دگاه میین دیا (.63ص، 5.: ج5934، )امام خمینی «فرع آن بوده است، جهینت
فرد و جامعه بیانجامد. همچنین ایشان دغدغه اصلی  یاسیو س یفرهنگ، یهای اجتماع تیبه توسعه ظرف

ما نباید نگران باشیم که مبادا شکست بخوریم. باید »کند:  فرد انقالبی را عمل به تکلیف دانسته و بیان می
 (...5ص، 53ج )همان:« نگران باشیم که مبادا به تکلیف عمل نکنیم. نگرانی ما از خود ماست

های  مردان در گرو انجام تکالیف الهی در بخش نظام اسالمی و دولت همواره کارآمدی، بر این اساس
(. امام خمینی در پایان وصیتنامه خود پیامد 41: ص.591، گر مختلف جامعه است )باغستانی کوزه

با دلی آرام »کند:  سیاسی چنین تبیین می -های مختلف زندگی اجتماعی گرایی خویش را در عرصه تکلیف
و به ، حی شاد و ضمیری امیدوار به فضل خدا از خدمت خواهران و برادران مرخصو قلبی مطمئن و رو

م دارم. از خدای رحمان و رحیم می، کنم سوی جایگاه ابدی سفر می خواهم  و به دعای خیر شما احتیاج مبر 
ور و ها و قص امیدوارم که ملت عذرم را در کوتاهی .که عذرم را در کوتاهی خدمت و قصور و تقصیر بپذیرد

تقصیرها بپذیرند. با قدرت و تصمیم اراده به پیش روند و بدانند که با رفتن یک خدمتگزار در سد  آهنین 
و الله نگهدار این ملت و ، ملت خللی حاصل نخواهد شد که خدمتگزاران باال و واالتر در خدمتند

 (..01ص ،5.: ج5934، )امام خمینی« مظلومان جهان است

 .مقامرضایالهی3-4

به نوعی شادمانی  آید و از آن شمار می به ترین مقامات عرفانی مقام رضا از مراتب عالی کمال بندگی و مهم
صبر و ، اساس اطاعت الهی، و در روایتی نیز (06.: ص5910، )جرجانی است دل از قضای الهی یاد شده

ای آن را خروج از  عده (.09.ص، .: ج5946، رضایتمندی از خداوند متعال معرفی شده است )کلینی
 9.براساس آیه ، ( و گروهی دیگر509: ص5916، اند )سجادی رضای نفس و آمدن به رضای حق دانسته

اند که صاحب آن همواره در آرامش و اطمینان قلبی  آن را کسب خشنودی خداوند معرفی کرده، سوره حدید
 اند که عارف با اعالم ی برشمرده(. عرفا نیز آن را آخرین مقامات عرفان595: ص5916، است )طوسی

 (..0: ص5943، کند )غزالی نظر می های خود صرف رضایتمندی از اراده الهی از تمام خواسته
: 5913، داند )امام خمینی جمیل دانستن صفات الهی و ایمان قلبی را مقام رضا می ،امام خمینی

ای  منصرف کرده تا حق تعالی با جلوه، به این معنا که اهل معرفت صورت خود را از عالم کثرت، (41ص
ی نماید )همان: ص  (. .53مناسب بر قلب آنان تجل 
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 ودـجا نبود یا باختر نب اور بهـخ     کشی چه باک گر بار عشق را به رضا می
 (5.3: ص5941، )امام خمینی

برای ما آنچه ، تقدیرات الهیه بسته به خشنودی و سخط ما نیست»فرمایند:  در جایی دیگر نیز می
ناکی و غضب نقص مقام و سلب درجات... است. در روایتی آمده که به امام صادق)ع(  از سخط، ماند می

به تسلیم برای خدا و رضا به »مومن است؟ ایشان فرمودند: ، شود مومن به چه چیز معلوم می، عرض شد
 (.534: ص5914، )امام خمینی« آنچه وارد شود از سرور و سخط

و در اجرای ، دید در تمام زوایای شخصیتی خود فقط خدا را می اندیش ن عارف ژرفایشان به عنوا
در  رو (. از این0.ص، .: ج.591، کند )ستوده احکام الهی رضایت خداوند را بر خشنودی خلق مقدم می

ر های امور سیاسی را تنها رضایت خداوند قرا گیری دنیای سیاست مقتدرانه عمل کرده و معیار تمام تصمیم
شده و هرگاه منافع اسالم و مسلمین در  کاری وارد نمی های زورگو از در سازش گاه در برابر قدرت داده و هیچ

کرد  تا آنجا که رضایت خداوند را با آبروی خویش معامله می، ای درنگ نکرده لحظه، افتاد خطر می
قبول این ، قطعنامه جنگ تحمیلیدر پذیرش »کند:  . ایشان در این رابطه بیان می(09: ص.591، )رودگر

ولی راضی به رضای خدایم و برای رضایت او این جرعه را نوشیدم و ، تر است  مسأله برای من از زهر کشنده
حاصل عرفان توحیدی  (..1ص، 5.: ج5934، )امام خمینی« ام  با خدا معامله کرده، ام  اگر آبرویی داشته

دانه بود که نفس انسانی خود را فرآنچن، و پیوند آن با سیاست، امام خمینی موش کرده تا تمام اان موح 
  (.51: ص5934، پژوه کارهایش را برای رضای خداوند انجام دهد )دانش

های  اندیشه گیری در توسعه ناگفته نماند که فلسفه اسالمی و بویژه حکمت متعالیه نیز تاثیر چشم
(. 01: ص5940، ف نوصدرایی دانست )عابدیتوان ایشان را فیلسو سیاسی امام خمینی داشته و می

، زایی توان ایشان را زبده و چکیده مکتب مالصدرا معرفی کرد )لک می، همچنین به تعبیر مقام معظم رهبری
 مالصدرا چه اینکه امام خمینی خود نیز در سخنانی اندیشه انقالبی خویش را متأثر از فلسفه، (56: ص5943

 (. 35.ص، 1ج: 5934، امام خمینی)داند  می
سفرهای چهارگانۀ  طی نمودن، ساخته بود ممتاز آنچه سلوک عرفانی امام خمینی را از سایر عارفان
ل به خداوند و اعتماد به نفس ، معنوی حکمت متعالیه است که در نهایت سفر چهارم با نیروی یقین و توک 

ل ، گردد خود موفق می نموده و با همراهی آنان حماسۀ بزرگ مردم زمانه خویش را با عرفان آشنا و متحو 
: .591، دارد )فیروزی به جامعه عرضه می، دینی و اجتماعی را رقم زده و تفسیر نوینی از عرفان و عارف
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حول ، شناسی اندیشه توحید عرفانی ایشان در تبیین انسان  فلسفه سیاسی امام خمینی ادامه، (. بنابراین54ص
 است.« انسان کامل»محور 

عد س، ه حرکت جوهری محدود در بستر َعَرض بوددر گذشت  یر و سفر جوهریاما مالصدرا آن را به ب 
مالصدرا  یحرکت جوهر ینیکشاند که این حرکت و سیر از ملك تا ملکوت ادامه دارد. در نهایت امام خم

ه در جوهره بلک، تا اعالم کند نه تنها حرکت در جوهر عالم، را از عرصه جهان طبیعت به صحنه جامعه آورد
تیامام خمینی رو، (. بنابراین.4: ص5910، یآمل یانسان نیز جریان دارد )جواد از عرفان را با  یکرد سن 

جامعه مالزم شد و  یاسیو س یت اجتماعیریبرداشت از اسفار اربعه متحول ساخت که عرفان وی با مد
 کشاند. ینمایان را هم به نقد و چالش جد عارف یطلبی برخ  تیعاف

گیرینتیجه.5

های فطری و دینی و مقدس انسان است.  های درونی و گرایش ترین کشش ( جاذبه عرفانی از اصیل5
با استفاده از ،  های متعالی امام خمینی به عنوان انسان عارف و احیاءگر اسالم ناب با تعلیمات و آموزه

ت اهل بیت)ع( عرفان را از عرصه نظر به، مکتب  فرد به اجتماع گستراند.عمل و از  کتاب و سن 
 یداریو ب ین لحظه عمرش در تالش است که به روشنگریتا آخر یقی( از نظر امام خمینی عارف حق.

خداوند گام بردارد و هم مردم. آنچه در عرفان مهم است  یله هم خودش به سوین وسیمردم بپردازد تا به ا
 ه آنها.افتن از خلق خدا و خدمت بیاست و نه انزوا یانزوا از دن

ت( 9 را با برداشتی نو از اسفار اربعه مالصدرا متحول ساخت تا حضور عرفان  یامام خمینی عرفان سن 
نمایان را  عارف یطلبی برخ  تیدر جامعه مالزم باشد و این امر سبب شد عاف یاسیو س یت اجتماعیریبا مد

  بکشاند. یهم به نقد و چالش جد
ی( 0 توحیدی است که در عمل با عرفان و سیاست ظهور یافته و از  گاه عرفان انقالب اسالمی تجل 

دیگر مکاتب سیاسی را به چالش بکشاند و تفسیر معنوی از ، شناسی توانسته شناسی و جامعه جهت معرفت
ت و عقل فراهم سازد که شعاع این تحول آفرینی همه  عالم و انسان و جهان و قانون را در پرتو کتاب و سن 

 ته و مسیر مدیریت جهانی را به سوی توحید و عدالت تغییر داده است.جهان را فراگرف
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