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امام خمینی در مقاطع تاریخی پیش و پس از انقالب اسالمی همواره بر نقش و جایگاه مردم در 

 صورت بهجمهوریت را  هحکومت اسالمی تأکید داشت، اما چون مبانی فلسفی و دینی اندیش
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 . مقدمه1
امام خمینی در مقاطع تاریخی قبل و پس از انقالب اسالمی همواره بر نقش و جایگاه مردم در 

جمهوریت را تبیین و  هحکومت اسالمی تأکید داشت، اما چون مبانی فلسفی و دینی اندیش
سیاسی  ههاي متفاوتی از جمهوریت در اندیش بود، در نتیجه تفاسیر و تأویل  تشریح نکرده

اند، طرح موضوع جمهوریت  برخی که قائل به تنافی جمهوریت و اسالمیتآمد.  وجود بهایشان 
 ).6 : 1379فارسی، ( اند یک تاکتیک سیاسی، براي فریب دشمن دانسته فقطتوسط امام خمینی را، 

برخی دیگر بر این باورند که امام برخوردي جدلی با موضوع جمهوریت داشته و با طرح 
 موضوع جمهوریت براساس مبانی نظري غرب خواسته است که حقانیت انقالب را نشان دهد

از  جمهوریت را هگروهی دیگر نیز بر این تصورند که امام خمینی اندیش). 7 : 1379 (مصباح یزدي، 
گفتمان سیاسی غرب اقتباس کرده و آن را با اقتضائات اسالم درآمیخته است. در مقابل 

امام را داراي مبانی  ههاي مذکور، دیدگاهی دیگر وجود دارد که جمهوریت در اندیش دیدگاه
 افرادى گمان نکنند که امام بزرگوار ما،«گوید:  اي در این زمینه می اهللا خامنه داند. آیت دینی می

اسالمى؛ نه،  عتیانتخابات را از فرهنگ غربى گرفت و آن را قاطى کرد با تفکر اسالمى و شر
اسالمى  عتیو از شر بود ینم نیمردم جزء د يبه آرا هیساالرى و تک اگر انتخابات و مردم

جزء  نی. اکرد یم انیمطلب را ب قاطعو  حینداشت. آن آدم صر دىیتق چیامام ه شد، یاستفاده نم
و تفاسیر مختلف از  ها برداشتکه مطرح شد، دلیل  گونه همان ).Khamenei.ir( »است نید

جمهوریت را  هتواند ناشی از این باشد که امام خمینی اندیش امام می هجمهوریت در اندیش
 هرگونهمند مطرح نکرده است، در نتیجه برخی اندیشمندان سیاسی معتقدند که  نظام طور به

مند از جمهوریت در آراي امام خمینی به تولید نتایجی  چارچوبی نظام تالشی براي استخراج
 ). 185 : 1382(شکوري،  غیرواقعی منجر خواهد شد 

سیاسی امام خمینی را  هکه موضوع جمهوریت در اندیش هاییهدر برخی تحقیقات و مقال
اند، بیشتر به ظاهر سخنان امام توجه شده و کمتر به عمق و مبانی فلسفی  مطمح نظر قرار داده

 صورت بهایشان پرداخته شده است. در نتیجه محصول این نوع تحقیقات نیز  هاندیش
اي از سخنان و بیانات امام در خصوص یک موضوع خاص ارائه شده است.  واره گزارش

نظر  ند شخصیت علمی امام داراي ابعاد مختلف فقهی، فلسفی، کالمی و عرفانی است، بههرچ
توان  گیري نگرش سیاسی ایشان داشته و می هاي عرفانی، سهمی مهم در شکل رسد آموزه می

آشنایان به سیره و  ههمسیاسی ایشان درنظر گرفت.  هعرفان را زیربنا و مبنایی براي اندیش
رفتارها و اعمال و  هاند که سنگ بناي هم ي امام (ره) بر این باور و عقیدهها شخصیت و اندیشه

سید حسین نصر  ).32 -42: 1382(احمدي،  وجو کرد عرفانی او جست هافکار امام را باید در اندیش
یک از  در مورد هیچ«گوید:  سیاسی امام خمینی می هبعد عرفانی اندیش خصوص در
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نزدیک با تصوف و عرفان  چنان آنهاي سیاسی معروف جهان اسالم پیوندي  شخصیت
  ).8 : 1384(نصر،  »شود وجود نداشته است خمینی دیده می اهللا تیآصورتی که در مورد  به

یک نظام معرفتی  همثاب بهامام در این است که عرفان  هاهمیت توجه به بعد عرفانی اندیش
سیاسی امام خمینی متأثر  هرسد اندیش نظر می ی است. بهشناس انسان ی وشناس یهستداراي نگاه 

سیاسی  هبراي درك و فهم مبانی جمهوریت در اندیشاز این نظام معرفتی بوده است. در نتیجه 
 ایشان مراجعه کرد.  هامام خمینی باید به مبانی عرفانی اندیش

 
 امام خمینی هی در اندیششناس معرفت. 2

شناسی اوست. اصوالً پرسش محوري هر  اندیشمندي تابع مبانی شناختنوع نگرش هر 
توان جهان و حقایق آن را شناخت؟  اندیشمندي این است که چگونه و با چه ابزاري می

(ع) سه راه براي کسب معرفت بیان   منینؤجوادي آملی با اشاره به حدیثی از امیرالم اهللا تیآ
کند و  هاي نقلی معرفت کسب می انسان گاهی از طریق شنیدن، نسبت به برهان است.کرده 

و زمانی هم توسط تهذیب نفس و  ابدی یهاي عقلی راه م برخی اوقات از طریق عقل به برهان
کسانی که به «: گوید میبا اشاره به آیاتی از قرآن کریم، ایشان  کند. شهود، معرفت کسب می
خدا حرکت  يسو روند و کسانی که با تفکر به دهند راه سمع را می یدستورات پیامبران گوش م

پیمایند، راه شهود  کنند و کسانی که با تهذیب نفس مسیر الهی را می کنند، راه عقل را طی می می
عرفان امام خمینی اگرچه استمرار  .),hawzahnews.com 1388/12/20( »اند را در پیش گرفته

مند شده است، اما  امام از مشرب عرفانی عارفان بزرگی بهرهمکتب عرفان اسالمی است و 
توان عرفان امام خمینی را  نحوي که می خود را نیز دارد، به فرد منحصربه هايها و امتیاز ویژگی

یک نظام معرفتی درنظر گرفت که عقل را، به استخدام روش شهودي و قلبی درآورده و  همثاب به
معصومین  هائم هاز منابع وحیانی و سیره و سنت نبوي و علوي و ادعی استفادهحقایق دین را با 

د. برخی بر این باورند که روش عرفانی که روشی قلبی و شهودي براي کسب کن فهم می
اغلب عرفا سیر و سلوك را امري نافی تعقل یا   معرفت است، با روش عقلی در تنافی است. 

   راه عرفان از طریق عقل جداست و مسائل عرفانی یافتنی عقیده دارند     دانند و جداي از آن می
خواهد بگوید که اگر  عارف می«گوید:  اهللا مطهري در تبیین روش عرفا می آیتاست نه گفتنی.   

کسی خیال کند، از راه حکمت و فلسفه که راه عقل و فکر است انسان به آن هدف خودش که 
کند، راه عشق را باید طی کند که راه  اشتباه می رسد، پی بردن به رمز و راز هستی است، می

در تنافی با را و روش عقلی تنها عقل  امام خمینی نه. )130 : 1394(مطهري،  »عرفان و سلوك است
و استدالل از بلکه براي طرح مبانی عرفانی و خداشناسی  داند، عرفان و روش شهودي نمی
احترام خاصی  هاندیش عنصر تفکر و     م خمینی برايدر واقع اما     .ابزار عقل استفاده کرده است
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کند و در عرفان ایشان تفکر و تحقیق یکی از ارکان  می     شدت حمایت قائل است و از تعقل به
تفکر مفتاح ابواب «گوید:   امام می   ).132 : 1382   (الهی، نخستین گام است     سیر و سلوك و بلکه

 »سلوك انسانیت است هحتمی هعلوم است و مقدمه الزممعارف و کلید خزاین و کماالت 
بدان که اول شرط مجاهده با نفس و حرکت به «گوید:  در فرازي دیگر می ).191   :1393(خمینی، 

 ).6  :1393(خمینی،  »است» تفکر«جانب حق تعالی 
شود و عدم مخالفت روش  امام خمینی در خصوص معرفتی که با روش عرفانی کسب می

اي است وراي عقل، هرگز با عقل  شیوه هرچندعرفا  هشیو«گوید:  با روش عقلی میعرفانی 
ذوقی مخالف برهان بوده و  هايهصریح و برهان رسا مخالف نیست، و حاشا که مشاهد

امام روش  ).112: 1389(خمینی،  »هاي عقلی برخالف شهود اصحاب عرفان اقامه شود برهان
 نیتر بزرگکه  -توحید را هکوشش کن کلم«گوید:  او می داند. شهودي را مکمل روش عقلی می

از عقلت به قلبت برسانی که حظ عقل همان اعتقاد جازم  -کلمه است و واالترین جمله است
برهانی است و این حاصل برهان اگر با مجاهدت و تلقین به قلب نرسد، فایده و اثرش ناچیز 

استدالل فلسفی بیشتر از دیگران در دام بعضی از همین اصحاب برهان عقلی و  بسا چهاست. 
این قدم برهانی و عقلی  آنگاهباشند. پاي استداللیان چوبین بود. و  ابلیس و نفس خبیث می

: 18، ج 1387(خمینی،  »شود که از افق عقل به مقام قلب برسد تبدیل به قدم روحانی و ایمانی می

م خمینی روش عقلی و روش شهودي در توان گفت که در نظام معرفتی اما می نیبنابرا ).514
گیرند. عرفان امام ترکیبی از عقالنیت حکمی و شهودگرایی عرفانی است  کنار یکدیگر قرار می

 شود که در این رهیافت تضادي میان عشق و عقل و عرفان و فلسفه و تعقل و شهود یافت نمی

اي  رایان، عرفان را اندیشهی از محدثان و فقیهان و گروهی از تجددگبرخ ).34 :1382(احمدي، 
عرفانی  هاند. اما امام خمینی اساس اندیش دینی دانسته و نسبتی میان عرفان و اسالم نیافته برون

ها  ها و مبدأ همه معرفت عرفان هقرآن کریم مرکز هم«گوید  داند. او می را در تعالیم دینی می
عرفانی به آن نحو که در قرآن کریم  مسائل«گوید:  همچنین می). 439: 19، ج 1387(خمینی،  »است

 ).211:  16، ج 1387(خمینی،  »است در کتاب دیگري نیست
امام خمینی عرفان و روش عرفانی را در خدمت فهم حقیقت شریعت قرار داده و بین 

در بسیاري از جاها قرآن شریف مسائلی «گوید:  شریعت و طریقت جمع کرده است. ایشان می
سابق نبوده است نظیرش، اصلش نبوده است. از این جهت، ما باید عمده اند که در  فرموده

امام خمینی نظامی معرفتی بنا نهاده  ).299: 20، ج 1387(خمینی،  »توجهمان به عرفان اسالمی باشد
با عقل و وحی در تنافی نیست، بلکه با استفاده از روش عرفانی و روش عقلی  تنها نهاست که 

را فهم کند. منابع معرفتی امام آیات قرآن و معارف نبوي (سنت) و خواهد حقیقت دین  می
 همعصومین (ع) (روایات و ادعیه) هستند. البته شااین ذکر است که در اندیش  همعارف ائم
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عرفانی امام معیار اصلی قرآن است و اساس عرفان اسالمی بر بنیاد قرآن و تعالیم قرآنی بنا 
گوید:  عصومین (ع) شارح معارف قرآن هستند. امام میم  هشده است و سنت و معارف ائم

که میزان در صحت و سقم احادیث قرآن است، مالك درستی و نادرستی رفتار و  سان  همان«
اهللا آن است که خود را به قرآن شریفه عرضه  سالک الی هسلوك سالک نیز قرآن است. وظیف

اعتبار حدیث، آن است که آن را دارد و میزان در تشخیص صحت و عدم صحت و اعتبار و ال
به کتاب خدا عرضه دارند و آنچه مخالف آن باشد باطل و مزخرف شمارند. میزان در استقامت 

 »و اعوجاج و شقاوت و سعادت، آن است که در میزان کتاب اهللا درست و مستقیم درآید
امامان  هفان ادعیکه مطرح شد یکی از منابع معرفتی امام در عرطور همان ).33  :1382(احمدي، 

 برد قرآن صاعد نام می عنوان بهمعصومین (ع)  هائم همعصوم (ع) است. امام خمینی از ادعی

تمام این مسائل «گوید:  ارزش معنوي و عرفانی ادعیه، چنین می هبارایشان در ).22  :1392(خمینی، 
مه مناجات گویند، در چند کل هاي طوالنی خودشان یا خودشان می که عرفا در طول کتاب

شعبانیه هست، بلکه عرفاي اسالم از همین ادعیه و از همین دعاهایی که در اسالم وارد شده 
اند و عرفان اسالم فرق دارد با عرفان هند و جاهاي دیگر، این دعاها  است، از اینها استفاده کرده

ست به طرف فرمودند که قرآن، قرآن نازل است آمده ا است که به تعبیر بعض از مشایخ ما می
در جایی ). 33 : 13، ج 1387(خمینی،  »رود، این قرآن صاعد است پایین و دعاها از پایین به باال می

کرد] لسان قرآن است  توان یآن قدر معارف در ادعیه هست [که احصا نم«گویند:  دیگر می
 »رسد یادعیه، شارح قرآن هستند [ائمه ما] راجع به آن مسائلی که دیگران دستشان به آن نم

توان گفت روش عرفانی امام خمینی منحصر به ایشان است و امام را باید  می ).189  :1384(خمینی، 
گوید:  می آورد. سید حسین نصر حساب بهجزء شارحان عرفان و صاحب مکتب در عرفان 

اهللا خمینی مانع از آن شده است تا بسیاري از مردم  اهللا روح آیت هشهرت و نفوذ سیاسی گسترد«
در جهان غرب و حتی در خود جهان اسالم، آثار عرفانی وي و حتی جایگاه رفیعش در تاریخ 

 ).16، 1384(نصر،   »جدي مورد توجه قرار دهند طور بهممتد عرفان نظري را 
معصومین (ع)  هحضرت علی (ع) و ائم هی در بعد عرفان عملی متأثر از سیرامام خمین 

توان گفت که نظام معرفتی امام خمینی نظامی جامع بوده، و داراي نگاه  کلی می طور بهاست. 
 هنظریمندي از این نظام معرفتی توانسته است  شناسانه است. امام با بهره شناسانه و هستی انسان

عرفا و فقهاي دیگر  هی امام متفاوت از شیوشناس معرفتي کند. بند صورتسیاسی خود را 
شناسی نه مانند اخباریون  ابتکار امام خمینی در دین و فقه«گوید:  اهللا جوادي آملی می است. آیت

نگرند، و نه مانند سایر  نور جمود و خمول به آن می بود که از روزنه زبون تحجر و سبقه کم
تنگناي مباحث الفاظ و اصول عملیه در آن نظري نمایند و نه همتاي سایر  اصولیون بود که از

اند ولی از جهت  حکیمان و عارفان بود، که گرچه از جایگاه بلند علمی، جامع غیب و شهادت
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تر از  غیب مأنوس هبرند، بلکه غالباً به نشئ عملی در صراط مستقیم انس بین آن دو به سر نمی
ی امام معصوم شناس نیدی او در فقه اصغر و اوسط و اکبر تابع شناس نید اند، بلکه قلمرو شهادت

شناختند، و  زوایاي غیب و شهودش می ه(ع) بوده است، که آن ذوات مقدس دین را در هم
 »آن بودند، و تنها راه عملی نمودن آن تأسیس حکومت اسالمی است هاجراي هم درصدد

  ).22-23  : 1378(جوادي آملی، 

 
 عرفان و سیاست در نگاه امام خمینی. 3

امام  هبراي بسیاري این پرسش مطرح است که چه نسبتی بین عرفان و سیاست در اندیش
ي عمیق عرفانی وارد ها شیگراخمینی برقرار است؟ و اساساً چگونه ممکن است فردي با 

خی بر هسیاست شود؟ و عرفان مبنایی براي عمل سیاسی وي قرار گیرد؟ به عقید هعرص
ي و ترك دنیا و ریگ گوشهاندیشمندان عرفان فاقد ظرفیت الزم براي امر سیاسی است و به 

عرفانی، ناتوانی مزمن خود را در  هکند. این گروه معتقدند که اندیش مقامات دنیوي توصیه می
سیاسی و ناسازگاري مبانی نظري خود را با اصول و لوازم خرد سیاسی  هبنیادگذاري اندیش

یکی از دالیل به نتیجه نرسیدن نهضت مشروطه را حتی  ).207 : 1385(طباطبایی،  ه استنشان داد
به همین دلیل  ).212 : 1385طباطبایی، ( دانند عرفانی بر ذهن ایرانی می هچیرگی عناصري از اندیش

  سیاست شده هاین پرسش مطرح است که فردي عارف مانند امام خمینی چگونه وارد عرص
توان گفت که ابتکار و نوآوري امام در همین مطلب بوده است که ایشان توانسته بین  است؟ می

عرفان و  هعرفان و سیاست ارتباط برقرار کند و معنایی جدید از سیاست ارائه دهد که بر پای
وم نسبت نگاه امام به عرفان متفاوت از تعریفی است که در اذهان عممبانی آن بنا شده است. 

به معناي  تنها نهدهد،  به عرفان وجود دارد. تعریفی که امام خمینی از عرفان ارائه می
اصالح  منظور بهی نیست، بلکه امر سیاسی و مداخله در امور سیاسی نینش عزلتگریزي و  جامعه

عرفانی  هآن است. در اندیش هامور مردم یکی از مراتب سیر و سلوك بلکه باالترین مرتب
سیر و سلوك این است که انسان بتواند راهنمایی باشد براي مردم جامعه، و  هترین درجباال

، نهایت مباحث عرفان را باید در متن نیبنابرامحیط اجتماعی و سیاسی خود را اصالح نماید. 
 ).187  : 1389(کبیري،  وجو کرد سیاست و اجتماع جست

جدا شدن از جامعه باشد، عرفان حقیقی ی و نیگز عزلتامام خمینی، عرفانی را که معنایش 
صوفیان چون   امام خمینی متفاوت از عرفان صوفیان است.  موردنظرعرفان داند.  و اسالمی نمی

آنان نیز اغلب بر  يها حل اند، راه بوده     اشخاصی به دور از مسائل سیاسی اجتماعی نوعاً
هاي انقالبی و  بر این باور بود که حرکتدارد، اما امام      تأکید یخودسازي فردي و انزواطلب

امام بر   . سازد خورد و سرنوشت ملتی را دگرگون می هاي عرفانی پیوند می آموزه     با سیاسی عیناً
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بین دین و سیاست  ،پیدا کند     اجتماعی تجلی هاین باور بود که اگر ربوبیت پروردگار در عرص
خداوند  است و اگر به چنین حضوري در مورد     حیدشود و تحقق این پیوند تو یگانگی دیده می

 ،یاله( میاوجود طاغوت و مظاهر شرك و آثار آلودگی را در جامعه پذیرفته  ،   اعتقاد نداشته باشیم
1382:  133.(   

امام خمینی متفاوت از باور عموم نسبت به عرفان است.  هتعریف و معناي عرفان در اندیش
که معناي عرفان عبارت از این است که  -زیادي هیک دست -اند کردهخیال «گوید:  ایشان می

براي انسان یک محلی پیدا بشود و یک ذکري بگوید و یک سري تکان دهد و یک رقصی 
داشته است و هیچ  هیعل اهللا سالماعالء عرفان را امام علی  هبکند. این معنی عرفان است؟! مرتب

ی کناره بگیرد از کل بهاند کسی که عارف است باید دیگر  این چیزها نبوده در کار. خیال کرده
همه چیز و برود کنار بنشیند و یک قدري ذکر بگوید و یک قدري تغنی بشنود و یک قدر چه 

اهللا  ت، اعرف خلقاهللا در این ام اهللا بعد از رسول بکند. امیرالمؤمنین در عین حال که اعرف خلق
هم  وقت چیهذالک نرفت کنار بنشیند و هیچ کاري به هیچی نداشته باشد،  به حق تعالی بود، مع

شود کسی که اهل  حلقه ذکر نداشت، مشغول بوده به کارهایش، ولی آن هم بود، یا خیال می
من اهل خواهد بگذرد،  سلوك است، باید با مردم دیگر کار نداشته باشد. در شهر هر چه می

اي بنشینم و ورد بگویم و سلوك به قول خودش پیدا کند. این سلوك  سلوکم، بروم یک گوشه
در انبیاء زیادتر از دیگران بوده است. در اولیاء زیادتر از دیگران بوده است لکن نرفتند در 

ر گذرد و ه شان بنشینند و بگویند که ما اهل سلوکیم و چه کار داریم که به ملت چه می خانه
خواهد بکند. اگر بنا باشد که تهل سلوك بروند کنار بنشینند، پس باید انبیاء هم همین  کاري می

امام خمینی براي تبیین نسبت و ارتباط بین  ).116-117 : 20، ج1387(خمینی،  »کار را بکنند و نکردند
ید: گو جوید. وي می معصومین (ع) مدد می هپیامبر (ص) و ائم هعرفان و سیاست از سیر

از  گاه چیهاند،  اهللا حائز مراتب باالیی بوده معصومین که در عرفان و سیر الی هپیامبران و ائم«
اهللا همان سیره و روش  سیر الی«گوید:  وي می». اند گیري نکرده محیط سیاسی و اجتماعی کناره

لی که در است که در عین حا السالم همیعلمعصومین  هانبیاء خصوصاً پیامبر اسالم (ص) و ائم
اهللا  کردند، هر چیز سیر الی دادند و حکومت می کشتند و کشته می شدند و می جنگ وارد می

که  اهللا نباشد. و فقط هنگامی نبود آن روز که حضرت امیر مشغول است، سیر الی طور نیابود. 
ماید ضربت فر اهللا بود. لذا پیغمبر (ص) می اهللا باشد. هر دویش سیر الی خواند، سیر الی نماز می

 ). 498: 11 ، ج 1387(خمینی،  »حضرت علی (ع) در روز خندق افضل از عبادت ثقلین است
علی نبینا و علیهم  اهللا یصل-انبیاي عظام  هسیر: «ندیفرما یمامام خطاب به فرزندشان 

که سرآمد عارفان باهللا و وارستگان از هر قید و بند، و  -السالم اطهار علیهم هاجمعین و ائم
هاي زمان  هاي طاغوتی و فرعون قوا علیه حکومت هبستگان به ساحت الهی، در قیام به هموا
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دهد که اگر  هایی می به ما درس -اند ها کرده ها و کوشش بوده و در اجراي عدالت در جهان رنج
گشایمان خواهد بود (من اصبح و لم یهتم به امور  چشم بینا و گوش شنوا داشته باشیم، راه

ي صوفیانه دلیل پیوستن به حق است و نه ورود به ریگ گوشهالمسلمین فلیس بمسلم). پسرم! نه 
عابد  بسا چهآنهاست.  هه و تشکیل حکومت، شاهد گسستن از حق، میزان در اعمال، انگیزجامع

ی و نیخودببه آنچه مناسب اوست چون  گستر دامو زاهدي که گرفتار دام ابلیس است. و آن 
او را از  -اهللا و شرك خفی و امثال اینها ی و تحقیر خلقنیب بزرگغرور و خودخواهی، عجب و 

ي سو بهمتصدي امور حکومت که با انگیزه الهی،  بسا چهکشاند و  ه شرك میحق به دور، و ب
و باالتر و واالتر چون نبی  -السالم علیهم-قرب حق نائل شود، چون داوود نبی و سلیمان پیامبر

و چون حضرت  -السالم علیه-بن ابیطالب بر حقش علی هو خلیف -علیه و اله و سلم -اکرم
 . )273-294: 21  ، ج1387خمینی، ( »اش در عصر حکومت جهانی-الفدا ارواحنالمقدمه–مهدي

معصومین (ع) هستند که با  هامام خمینی در عرفان عملی، پیامبر (ص) و ائم هالگو و اسو
تفاوت نبودند و  آنکه در مراتب باالي عرفان بودند، به مسائل سیاسی و اجتماعی جامعه بی

اهللا  کردند. سیر و سلوك الی براي اصالح امور مردم در مسائل سیاسی و اجتماعی مداخله می
 براي امام به اهللا براي امام خمینی منحصر به عبادات شخصی نیست، بلکه سیر و سلوك الی

نبودن نسبت به  تفاوت یبمعناي اصالح امور مردم و در میان جامعه و متن مردم بودن و 
دهند که در حقیقت همان عرفان عملی  سرنوشت آنهاست. امام تعریفی از سیاست ارائه می

الهی همراه باشد، به معناي عرفان عملی  هعبارت دیگر، عمل سیاسی وقتی با انگیز است. به
شود  ت. سیاست در این نگاه وسیله و ابزاري است که هم باعث رشد معنوي سیاستمدار میاس

گیرد. نگاه امام به  شود و در مسیر سعادت حقیقی قرار می و هم از طریق آن جامعه تربیت می
امام سیاست متعالیه است. در این نگاه  موردنظرسیاست نگاهی معنوي و الهی است. سیاست 

فاوت از تعریف سیاست در مکاتب مادي است. امام خمینی حکومت را تعریف سیاست مت
داند. در نگاه متعالی امام به سیاست حکومت امري  وسیله و ابزاري براي کسب قرب الهی می

مقدس است. او به روحانیون و علما توصیه کرده است که تصدي امور اجرایی را با این نگاه 
روحانیون و علما و طالب « گویند: پذیرند. ایشان میکه یک ارزش الهی و امر مقدسی است ب

(خمینی،  »باید کارهاى قضایى و اجرایى را براى خود یک امر مقدس و یک ارزش الهى بدانند
 .)273 -294 :21  ج ،1387

اي براي خدمت به مردم و  شود که سیاست وسیله این نوع نگاه به سیاست موجب می
براي امام منحصر در عبادات شخصی نیست. هر عملی  کسب رضاي الهی باشد. عرفان عملی

گیرد. رسیدگی به امور مردم و  عرفان عملی امام قرار می هالهی انجام گیرد، در دایر هکه با انگیز
اهللا  امام خمینی از مصادیق عرفان عملی است. سالک الی هجامعه و اصالح امور آنها در اندیش
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باشد و  تفاوت یبمتصف به صفات الهی شد، نباید نسبت به مردم  که یوقتاش  در سیر الهی
براي نشان دادن راه سعادت به آنها و اصالح امور ایشان باید کوشا باشد. موقعی مسیر سلوك 

ي مردم بازگردد و سو بهاهللا پس از درك حقایق عالم وجود،  شود که عارف الی اهللا کامل می الی
سالکی «گوید:  می الصلوه آدابتالش کند. امام خمینی در کتاب براي هدایت و راهنمایی آنها 

هاي حق را به قلب خود برساند و به رحمت  که بخواهد راه حقیقت را پیدا کند باید رحمت
رحمانیه و رحیمیه متحقق شود و عالمت حصول آن در قلب این است که با چشم عنایت و 

سید حسین  ).84:  1394 (خمینی،  »را طالب باشد تلطف به بندگان خدا نظر کند و خیر و صالح همه
سیاسی امام خمینی را با سیر و سلوك معنوي ایشان مرتبط دانسته و معتقد است  هنصر، اندیش

کلید این معما را بیش از هر چیز باید در همان مراحل سلوك معنوي و سفر آدمی از خلق به 
از اسفار اربعه به آن پرداخته است، ي خلق که مالصدرا در آغسو بهحق و رجعت وي از حق 

اهللا پس از درك و کشف حقایق وجود در سلوك  ) سالک الی16: 1384وجو کرد  (نصر،  جست
رسد که براي تداوم مسیر سلوك معنوي و کسب قرب الهی  معنوي خویش، به این نتیجه می

اهنمایی و هدایت ي مردم آورد و ضمن خدمت به آنان و اصالح امورشان، براي رسو بهباید رو 
 هپیامبران الهی و ائم هي حق تالش کرد. امام معتقد است که این شیوه و سنت همسو بهآنها 

من «فرمایند:  معصومین (ع) بوده است. تأکید امام بر این حدیث از پیامبر اسالم (ص) که می
ارزیابی کرد.  توان در راستاي این دیدگاه را می» اصبح و لم یهتم بامور المسلمین فلیس بمسلم

نهضت شما، نهضت براي حق تعالی باشد، براي مصلحت مسلمین. این چیزي « گوید: ایشان می
منْ اَصبح   خواهد که اهتمام انسان داشته باشد به امر مسلمین:  که خداي تبارك و تعالی می     است

کند و مهتَم نباشد، اهتمام به امر  کسی که صبح،  لَم یهتَم باُمورِالمسلمینَ فَلَیس بمسلم     و
  .)109  :4، ج 1397(خمینی،   »نداشته باشد، مسلم نیست     مسلمین

شود، اقدام و عمل وي  اهللا متوجه مردم و مسائل جامعه می بدیهی است، وقتی سالک الی
مرحله، شود. در این  کند و در این راه با موانعی مواجه می سیاسی و اجتماعی پیدا می هجنب

 همثاب بهاهللا  براي سالک الی هاکند، اما این اقدام سیاسی پیدا می هعارف جنب هاياقدام هرچند
اهللا است. برخی از عرفاي مسلمان نیز چنین نگاهی به عرفان  عرفان عملی و در حقیقت سیر الی

اهللا  علماي معاصر آیتالدین رازي، و از میان  توان به نجم اند که از میان عرفاي پیشین می داشته
 ).60   :1395(شیرخانی،  جوادي آملی اشاره کرد

 
 سیاسی امام خمینی ههاي عرفانی در اندیش . تبلور مؤلفه4

ها و موارد متعددي  هاي امام خمینی نشانه با بررسی و مداقه در آثار مکتوب سیاسی و سخنرانی
ي اندیشه و رفتار سیاسی ایشان از عرفان است. توجه ریرپذیتأث هدهند نشانتوان یافت که  را می
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نحوي که براي رخدادهاي این جهانی  به عالم غیب و ارتباط آن با عالم طبیعت (شهادت) به
سیاسی  ههاي عرفانی اندیش کند، یکی از مؤلفه علتی وراي علل مادي و این جهانی مطرح می

گوید:  اط عالم غیب و عالم شهادت میارتب خصوص دردهد. ایشان  امام خمینی را تشکیل می
بینی گاه ارتباط را نفی و به اختالف میان حقایق وجودي حکم و حق را از  لذا است که می«

دانند که این کار به تعطیل و بسته بودن دست خداوند بزرگ  دارند و خود نمی خلق معزول می
د و لعنت بر آنان به خاطر آنچه بسته با شانیها دستانجامد غلت ایدیهم و لعنوا بما قالوا  می

این نوع نگاه به هستی و ارتباط بین عالم غیب و عالم شهادت در ). 46 : 1389 (خمینی،  »گفتند
گوید:  طبس چنین می هراي نمونه ایشان در خصوص حادثبمواضع و سخنان امام مشهود است. 

یک دست غیبی در کار است، نباید بیدار بشوند آنهایی که توجه به معنویات ندارند؟ چه کسی «
ها خواستند به ایران بیایند ساقط کرد؟ ما ساقط کردیم؟ شن کوپترهاي آقاي کارتر را که می  هلی

اد از بین برد، این باد ها مأمور خدا بودند. باد مأمور خداست. قوم عاد را بساقط کردند. شن
  ).380 : 12،  ج 1387(خمینی،  »زها همه مأمورند. تجربه بکنند بامأمور خداست. این شن

اعتقاد عمیق امام به ارتباط بین عالم غیب و عالم طبیعت و تأثیر نیروهاي غیبی بر 
ایشان هاي سیاسی ایشان مشهود است.  گیري ها و موضع هاي عالم طبیعت در سخنرانی پدیده

آمده بود،  وجود به  دلیل تحول فکري و روحی را که در مردم ایران در جریان انقالب اسالمی
، 1357در مورد قیام سراسري مردم ایران در جریان انقالب سال داند، او  الهی می هناشی از اراد

بیاورد و قیام سراسري  وجود بهتواند چنین بسیجی را  بر این عقیده است که قدرت بشري نمی
 ایران در که ییها امیق«گوید:  مردم ایران علتی وراي قدرت بشري و این جهانی دارد. او می

 را مملکت سرتاسر که انقالبی همچو یک اما شده؛ هاییانقالب ایران     در است؛ زیاد است، شده
 با این و است؛ نشده تاکنون این بگویند، همه را مطلب یک اقطارش تمام     به ما کشور و بگیرد

 بگویند. ندارد بدهد، انجام را کاري همچو یک اینکه قدرت بشر دست. شده     تعالی حق هاراد
: 4 ج ،1387خمینی، ( »شده خدا هاراد با کرده، تعالی و تبارك خداي را این... کرده؟ را     کار این کی

 113 .( 
 وجود به  امام دلیل تحول فکري و روحی را که در مردم ایران در جریان انقالب اسالمی

این دست غیب   «گوید:  ایشان می). 13: 10، ج.1387(خمینی،  داند الهی می هآمده بود، ناشی از اراد
مام کنید که تمام بشر و ت     است که این تحوالت را در کشور ما ایجاد کرده است. اگر شما گمان

بدهند، هرگز نخواهد شد. این      قواي انسانی جمع بشوند و بتوانند یک قلب را تحویل و تحول
کرد و تمام این ملت را در مقابل      هاي این ملت را متحول خداست که در یک شب، کأنّه قلب

 ها را از کشور قدرت هدست هم     بسیار عظیم شیطانی به ایستادگی واداشت و يها آن قدرت
  .)382 : 15، ج 1387(خمینی،  »شما کوتاه کرد
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داند. ایشان  غیبی و جنود غیبیه می هايهاي رزمندگان اسالم را ناشی از تأیید امام پیروزي
طورکه در صدر اسالم پشتیبان لشکر اسالم بود و  جنود غیبیه همان«گوید:  چنین می بارهدر این 

   بساط و بر لشکر ایران آن وقت با آن بساط غلبهلشکر کوچک اسالم بر لشکر روم با آن      آن
(خمینی،  »الهی بود، شما امروز همان وضعیت را دارید هغیبی و مالئک هايآن تأیید هواسط کرد، به  

یی که امام به رزمندگان ها امیپغیبی و باطن امور در  امدادتوجه به عالم غیب و  .)403 : 15، ج 1387
کامل مشهود است. ایشان خطاب به فرماندهان وقت ارتش و سپاه چنین طور بهاند،  اسالم داده

شریف که بشارت پیروزي قواي مسلح شجاع را بر قواي شیطان  يها تلگراف   « گوید: می
 غیب به ایمان از تهی مغزهاي به را قادسیه فتح خود هصدامیان که با هجوم ظالمان     ییکایآمر

 الهی،     اتکا به مسلسل و تانک، و غفلت از خداوند قادر و جنود دادند، واصل گردید. می     وعده
آنان که رمز پیروزي را مجهز به جهاز   .کشاند می فضاحت و هالکت هها را به ورط انسان

آورند و  حساب نمی ایمان به غیب و خداوند قادر را به     دانند و می  و میراژها  ها شیطانی و میگ
اند و  رمز پیروزي قادسیه و مؤمنان صدر اسالم را باز نیافته     زنند و می  دم از پیروزي قادسیه

فهمند، باید با شکست مفتضحانه روبرو شوند و گوشمالی  نمی     را یطلب قدرت ایمان و شهادت
 ).394 : 15 ج، 1387(خمینی،  »الهی ببینند

غیب و شهادت و تأثیر  موارد مذکور بیانگر اعتقاد عمیق امام خمینی به ارتباط بین عالم
هاي جهان به معناي توحید  هاي این جهان است. این نوع نگاه به پدیده نیروهاي غیبی بر پدیده

در «گوید:  داند. امام می خداوند می هاهللا هر فعلی را ظهور فعل و اراد فعلی است که سالک الی
بیند و تنزیه آن، چنان است که ابداً فعلی را  توحید فعلی سالک هر فعلی را ظهور فعل او می

داند. عالم مجلس  امام خمینی عالم را محل حضور خداوند می ).134  :1389(خمینی،  »فعل غیر نبیند
او با این نگاه ). 86: 1389(خمینی،  تندحضور حق بوده و موجودات همگی حاضر در مجلس او هس

همه مورد امتحان خدا هستند. آن وقتی که قلم به «گوید:  عرفانی خطاب به مسئوالن کشور می
خواهید تکلم کنید، زبان  اید. آن وقتی که می گیرید، بدانید در محضر خدا قرار گرفته دست می

لم محضر خداست در محضر شما، قلب شما، چشم شما، گوش شما، در محضر خداست. عا
 ). 461 : 13، ج 1387(خمینی،  »خدا معصیت نکنید

غیبی اتخاذ برخی مواضع سیاسی در جریان  امدادامام خمینی با ایمان به عالم غیب و 
 همعجز« گوید: اند. در این زمینه ایشان می الهی دانسته هانقالب توسط خودشان را ناشی از اراد

تهران بودیم، اینها   آخر، که ما در يها ه براي کودتا در همان شباي بود ک دیگر همین توطئه
اعالم بکنند. ما هم هیچ خبر      دیده بودند. و قبلش توطئه این بود که حکومت نظامی را روز هم

انتظامیه تمام را بگیرند؛ تمام      نیایند، قواي ها ابانیاز هیچ نداشتیم. اعالم بکنند مردم توي خ
 بر ها را بیاورند مستقر کنند. و بنا تانک     اینها را قواي انتظامی و آالتی که آنها دارند؛ و ها ابانیخ
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احتمال بدهند که این یک مثالً چیزي هست      این بود که در همان شب بریزند و هرکس را که
. قضایا واقع شد  الیحتَسبحیثُ   اطالع نداشتیم. منْ      از بین ببرند و بعد هم چه بکنند. ما هیچ

 .)11 : 10، ج 1387(خمینی،  »بود الهی هغلبه، غلب     این
گوید دست بشر فاقد چنین قدرتی است  داند و می الهی می هامام انقالب مردم را یک برنام

واداشته اینکه دنیا را به تحیر «گوید:  ایشان می ).489 :3ج ، 1387(خمینی،  که بتواند مردم را بیدار کند
درآورده است این است که چطور یک ملتی که نه      ها را همه خطا از کار است و حساب

فکري در این باب نبود که ما بخواهیم یک فکر  ،کار نبود که     در  سازوبرگ دارد، نه نظام، نظامی
مقابله با آنها.  داشته باشیم. نه نظامی ما داشتیم، و نه سازوبرگ  نظامی     بکنیم یک نیروي  نظامی

خدا، که منصرف کرد اینها را از اینکه مقابله کنند، و نبود  هکه اگر نبود اراد     کنید شما خیال می
 هتوانستند هم اینها با یک شب می   ]رفت یکار پیش م  [  بسیاري از آنها ایجاد کرد      آنکه رعب در

   جنبید راکزي که یک نفر آدم که گوشش میم هخراب کنند. همه چیز دستشان بود. هم     تهران را
   همه را بمباران کنند. نه اینکه براي خدا نکردند؛ خدا اذهان اینها را همچو منصرف کرد و  
از      نزدند. این یکی ،اینها را همچو پر از خوف کرد که دست به آن آالتی که باید بزنند يها دل  

 ).10 : 10، ج1387(خمینی،  »معجزاتی بود که در این قضیه واقع شد

ایشان است،  هسیاسی امام که ناشی از مبانی عرفانی اندیش ههاي اندیش یکی دیگر از مؤلفه
امام شکست، معنا ندارد. علت این امر را باید در  همعناي شکست و پیروزي است. در اندیش

کسی که رابطه با خدا «گوید:  وجو کرد. ایشان می اعتقاد عمیق امام خمینی به عالم غیب جست
دارد شکست ندارد، شکست مال کسی است که آمالش دنیا باشد اگر آمال دنیا باشد، شکست 

ها است.  است. اگر آمال غیب و ماوراي غیب باشد، شکست ندارد. شکست مال بیچاره
را فرا گرفته است. اگر  و ذخایر دنیا قلبشان اند طانیششکست مال کسانی است که معتمد به 

یک جایی به ضرر شما تمام شد قلبتان محکم باشد. تا آخرین فردتان بایستید گمان نکنید این 
آدم شکست خورد تمام شد. تو هم یک موحدي، تو هم یک مسلمی، تو متصل به خداوندي، 

: 1، ج 1387نی، (خمی »خورد. والتهنوا و التحزنوا و انتم االعلون ان کنتم مؤمنین خدا شکست نمی
 119.(  

 
 ی امام خمینیشناس یهست. مبانی جمهوریت در نگاه 5

عرفانی، عالم وجود چیزي نیست جز تجلی وجود خداوند. هرچه در  هشناسان در نگاه هستی
در ). 137 : 1389(خمینی،  عالم وجود هست عالمت و نشانی است از آنچه که در عالم غیب است

سراي تحقق و وجود و در محفل غیب و شهود هیچ چیز جز حق نیست. او ظاهر است و 
هاي خیال  هاي وهم و ساخته کاري باطن. اول است و آخر. و آنچه غیر اوست، همه از فریب
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عرفانی  هشناسان نگاه فالسفه که به کثرت نظر دارند، نگاه هستی برخالف). 113 : 1389(خمینی،  است
نتیجه و پیامد این نوع نگاه به هستی و  .کثرت است هدت عالم وجود و عدم مشاهدناظر بر وح

اي از وجود خداوند است. در نگاه  عالم وجود این است که در نگاه عارف هرچه هست، جلوه
(خمینی،  عرفا، عالم غیب است و هرگز ظهور نکرده و حق ظاهر است و هرگز غایب نبوده است

زندگی عمومی، این است که  هاین نوع نگاه به هستی، در عرص هنتیج دستاورد و ).113 : 1389
مخلوقات مظهر و  هشود، زیرا هم نگاه به مخلوقات عالم نگاهی توأم با احترام و محبت می

خدمت به  همثاب بهآیند. در این نگاه، خدمت به مردم  می حساب بهاي از وجود خداوند  تجلی
خدمت به خلق یکی از شود.  براي کسب قرب الهی میاي  حق است و خدمت به مردم وسیله

تواند مبنایی براي جمهوریت  سیاسی امام خمینی است. خدمت به خلق می ههاي اندیش مؤلفه
 .به شمار رودسیاسی امام  هدر اندیش

 
 ی امام خمینی شناس انسان. مبانی جمهوریت در نگاه 6

عبارت دیگر بنیاد  کند. به سیاسی و اجتماعی تعریفی است که از انسان ارائه می هاساس هر فلسف
، تحلیل نیبنابراهر نظام اندیشگی در مورد انسان و حقوق او بر شناخت انسان استوار است. 

عزیمت مناسبی براي فهم مبانی جمهوریت در دیدگاه  هامام خمینی نقط همفهوم انسان در اندیش
ایشان است. نگاه امام به انسان، به جایگاه انسان در عالم وجود ارتباط پیدا  سیاسی و اجتماعی

انسان  ).74 : 1393(فوزي،  ی اوستشناس یهستی امام خمینی در واقع بخشی از شناس انسانکند.  می
خلقت و حامل  هدر نگاه عرفانی حائز کرامت و جایگاهی ارزشمند و رفیع است. انسان عصار

و یک مطلب دیگري که به نظر من بسیار اهمیت دارد «گوید:  میامام خمینی امانت الهی است. 
 ههم هاین موجود که عصار -این است که انسان ملتفت باشد این مطلب را، که اوًال خود انسان  

امام  ).218: 3ج  ،1387(خمینی،  »مختلف، ابعاد مختلف، شئون مختلف دارد      هاي جنبه -خلقت است
ربانی و فطرت الهی از دیگر موجودات متمایز شده  هیک لطیف هواسط بهمعتقد است که آدمی 

همان امانتی است که در کتاب عزیز الهی مورد اشاره شده؛ ما -به وجهی-. و این فطرتتاس
ن ترسیدند عرضه داشتیم از تحمل آن سر باز زدند و از آ ها کوهو زمین و  ها آسمانامانت را بر 

[ذات  گانه سهو انسان آن را بر دوش گرفت و این فطرت همان فطرت توحید خدا در مقامات 
و صفات و افعال] بلکه فطرت رها کردن همه تعینات و ارجاع همه چیز به او و اسقاط همه 

در  ).8  :1، ج 1387(خمینی،  اضافات حتی اضافات اسمائی است و فانی کردن همه چیز است نزد او
 عرفان نگاه به انسان نگاهی توأم با کرامت است.

انسان در عرفان خیلی مقام عالی دارد، به تعبیر خود عرفا، [انسان] «گوید:  استاد مطهري می 
مظهر تام و تمام خداست، آیینه تمام نماي حق است و حتی آنها انسان را عالم کبیر و عالم را، 
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محصول این نوع نگاه به انسان، این  ).132   :1394 (مطهري،  »نامند عالم صغیر یا انسان صغیر می
اهللا بر این خدمت  خدمت به خدا خواهد بود و سالک الی همثاب بهاست که خدمت به انسان 

پسرم ما که «اند:  امام خمینی در این خصوص خطاب به فرزندشان چنین آوردهمفتخر است. 
که از خدمت به بندگان او غفلت  بهتر چهپس  ي اوییممنتها یبهاي  شکر او و نعمت ازعاجز 

در خدمت به  گاه چیهاویند نکنیم که خدمت به آنان خدمت به حق است چه که همه از 
خدمت به او ـ جلّ و  هوسیل     بر ما دارند، که تاهللا خود را طلبکار مدان که آنان به حق من خلق

 همحبوبیت مباش که این خود حیل     عال ـ هستند. و در خدمت به آنان دنبال کسب شهرت و
 به بندگان خدا آنچه براي آنان     شیطان است که ما را در کام خود فرو برد. و در خدمت

که این عالمت صدق به  ،خود     تر است انتخاب کن، نه آنچه براي خود یا دوستان پر نفع
گویند:  در جایی دیگر می ).157 :  20 ج   ،1387(خمینی،  »پیشگاه مقدس او ـ جلّ و عال ـ است

عزیزم، با بندگان خدا، که مورد رحمت و نعمت او هستند و مخلع به خلعت اسالم و «
، دوستی پیدا کن و محبت قلبی داشته باش. مبادا به محبوب حق دشمنی داشته باشی اند مانیا

مت به توان گفت خد می). 312  :1393(خمینی،  »که حق تعالی دشمن دشمن محبوب خود است
امام  هتشکیل حکومت در اندیش هامام است. فلسف هخلق مبنایی براي جمهوریت در اندیش

خدمت به خلق این است که رضایت و خواست  هخدمت به خلق است و مقدم
توان خدمت را ناخواسته و با اجبار  گیرندگان که همان مردم هستند اخذ شود، زیرا نمی خدمت

ارائه داد. چون هدف از خدمت تحقق حقوق انسانی است و اگر ناخواسته و با اجبار باشد، 
 خود نوعی تضییع حقوق خواهد بود و نقض غرض است.  

اوند متعال نفی شده است. در این سرسپردگی به غیر خد هرگونهدر نگاه عرفانی به انسان، 
جایگاه حقیقی انسان در عالم وجود  با تنها نههر نوع بندگی و سرسپردگی به غیر خداوند  ،نگاه

انحطاط و سقوط بشر   «گوید:  د. امام میروبه شمار میتناسب ندارد، بلکه شرك به خداوند 
بنا، انسان باید علیه این      این بنابرهاست و  علت سلب آزادي او و تسلیم در برابر سایر انسان به

قیام کند و خود و  ،کنند می     بندها و زنجیرهاي اسارت و در برابر دیگران که به اسارت دعوت
این جهت است که مبارزات      از و. باشند خدا هبند و تسلیم همگی تا سازد آزاد را خود هجامع

امام  ).387:  5 ، ج 1387(خمینی،  »شود می     استبدادي و استعماري آغاز يها اجتماعی ما علیه قدرت
انسان باید تنها در برابر خداوند تسلیم باشد و از هیچ انسانی اطاعت نکند،  نکهیاخمینی از 

خالق و «گوید:  آن حق تعیین سرنوشت را استنباط کرده است. ایشان می تبع بهاصل آزادي و 
حقایق  هجهان و عوالم وجود و انسان، تنها ذات مقدس خداي تعالی است که از هم هآفرینند

آموزد که انسان تنها  مطلع است و قادر بر همه چیز است و مالک همه چیز، این اصل به ما می
در برابر ذات اقدس حق باید تسلیم باشد و از هیچ انسانی نباید اطاعت کرد مگر اینکه اطاعت 
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هاي دیگر را به تسلیم  دا باشد. بر این اساس هیچ انسانی هم حق ندارد انساناو، اطاعت از خ
آموزیم که هیچ فردي  در برابر خود مجبور کند و ما از این اصل اعتقادي اصل آزادي بشر را می

حق ندارد انسانی و یا جامعه و ملتی را از آزادي محروم کند، براي او قانون وضع کند، رفتار و 
ها و امیال خود  بنا به درك و شناخت خود که بسیار ناقص است و یا بنا به خواسته روابط او را
گوید:  داند. او می امام خمینی آزادي را اول حق بشر می ).387:  5 ، ج 1387(خمینی،  تنظیم نماید

آزادي یکی از اموري است که اول حقی است که بشر دارد، حق ابتدایی است که بشر دارد که «
اد باشد. در آراي خویش آزاد باشد، در اعمالش آزاد باشد، خودش در مملکتش آزاد باید آز

اول حقوقی که بشر حق دارد و همه عالم براي «گوید:  همچنین می ).114  : 4، ج 1387(خمینی،  »باشد
کند که  در جاي دیگر تأکید می ).406: 4 ، ج1387(خمینی،  »[این است] که آزاد باشد اند قائلبشر 

اول چیزي که براي انسان هست، آزادي در بیان است. آزادي در تعیین سرنوشت خودش «
  ).243 :  5 ، ج1387(خمینی،  »است
خلق کرده است و انسان را مسلط بر     اسالم انسان را آزاد«گوید:  ایشان در فرازي دیگر می 

فرموده است، مسلط فرموده است. امر      خودش و بر مالش و بر جانش و بر نوامیسش خلق
کند که آزادي جزء حقوق  امام تأکید می). 286 : 1 ج، 1387(خمینی،   »است انسان؛ آزاد است انسان

مگر آزادي اعطا شدنی است؟ خود این کلمه جرم «گوید:  ذاتی و فطري انسان است. او می
قانون آزادي این جرم است. آزادي مال مردم است، » اعطا کردیم آزادي را«است. کلمه اینکه 

(خمینی،  »داده، خدا آزادي داده به مردم، اسالم آزادي داده، قانون اساسی آزادي داده به مردم

غرب  هامام با معناي آزادي در اندیش هبدیهی است که معناي آزادي در اندیش ).407 : 3، ج 13887
د، در نتیجه امام با دلیل تفاوتی که در نگاه به انسان وجود دارد، از یکدیگر جدا خواهد بو به

خود و با توجه به مقام واالي انسانیت در عالم وجود آزادي به  هشناسان توجه به نگاه انسان
  سبک غربی را که مغایر با شأن و مقام انسانیت است، نفی کرده است.

 
 سیاسی امام خمینی  همبنایی براي جمهوریت در اندیش عنوان به. خدمت به خلق 7

خدمت به حق است. یکی از  همثاب بهکه گفته شد در نگاه عرفانی خدمت به خلق طور همان
سیاسی تشکیل حکومت اسالمی است. امام خمینی هدف از  همصادیق خدمت به خلق در عرص

ایشان کند.  داند و خود را خادم ملت معرفی می تشکیل حکومت اسالمی را خدمت به مردم می
ه خلق تأکید کرده و خود را خادم ملت و مردم معرفی در موارد متعدد بر ضرورت خدمت ب

خواهد که به مردم  امام همواره از دولتمردان می ).49  :6؛ ج 354: 5، ج 1387(خمینی،  کرده است
ملت خدمت کنید و خودتان را خدمتگزار مردم بدانید. اگر      شماها باید براي این«خدمت کنند. 

بکنند بدانید اصالح نشدید. در    ]  اطاعت  [  وزیرم و باید مردم از من      در ذهنتان بیاورید که من
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در ذهنش خلجان بکند که من شخص اول  جمهور سیبکند، آقاي رئ     ذهنتان حتی خلجان
چه و کذا، این اصالح نشده است. خلجانش هم از شیطان است. این      مملکت هستم و
هریک  طور نیر ذهنش این خلجان را هم بیرون کند. و همکند اما د عمل نمی     خلجانش هم، او

  ).124 : 15ج   ،1387(خمینی،  »خدمتگزار این مملکت هستید، خدمتگزار این ملت هستید     شماها
اي براي خدمت به خلق  بدیهی است که با چنین نگاهی به حکومت که حکومت را وسیله

حکومت و اداره آن رضایت و خواست مردمی توان تصور کرد که در امر تشکیل  داند، نمی می
گیرنده  خدمت کردن به هر کسی این است که رضایت خدمت هنادیده گرفته شود. زیرا مقدم

اخذ شود. در نتیجه در بحث تشکیل حکومت، رضایت و خواست مردمی موضوعیت پیدا 
امام همواره بر رضایت مردم تأکید داشته و رضایت مردمی را معیاري براي  ،کند. در نتیجه می

دانست که  دانست. ایشان حکومت پهلوي را به این دلیل غیرمشروع می مشروعیت حکومت می
حکومت نظامی [استبدادي] «گوید:  برخالف رضایت خدا و برخالف رضایت مردم بود. او می

است که برخالف رضایت خدا و برخالف رضایت همان حکومت شیطانی است یک حکومتی 
گوید:  در جایی دیگر می ).461 : 4، ج 1387(خمینی،  »ملت است. یک همچو حکومتی شیطانی است

 مسئلهها باید به تصویب مردم باشد.  اصل قانون اساسی این است که سلطنت و همه رژیم«
مجلسی «گوید:  همچنین می ).311 : 5ج   ،1387(خمینی،  »رژیم بدون رضایت مردم هیچ اساس ندارد

، 1387(خمینی،  »که بدون اطالع مردم است بدون رضایت مردم است، این مجلس غیرقانونی است

گوید:  گیرد. ایشان می امام رضایت مردم در طول رضایت خداوند قرار می هدر اندیش). 14: 6 ج  
رضایت مردم « ).248 : 17، ج 1387(خمینی،  رضایت این مردم باشیم درصددما باید براي خدا «

همه باید کوشش بکنید که رضایت مردم ). 341 : 18 ، ج 1387(خمینی،  »دنبال دارد رضایت خدا را به
امام در خصوص جلب رضایت مردم و عدم تحمیل بر  ).379 : 18 ، ج 1387(خمینی،  را جلب کنید

لتمان بکنیم و اسالم به ما اجازه نداده ما بناي بر آن نداریم که یک تحمیلی به م«گوید:  آنها می
است که دیکتاتوري کنیم. ما تابع آراي ملت هستیم. ملت ما هر طوري که رأي داد، ما از آنها 

کنیم. ما حق نداریم، خداي تبارك و تعالی به ما حق نداده است، پیامبر اسالم به ما  تبعیت می
ما  ها وقتکنیم. بله، ممکن است گاهی حق نداده است که ما به ملتمان یک چیزي را تحمیل 

کند،  یک تقاضایی از آنها بکنیم، تقاضایی متواضعانه، تقاضایی که خادم یک ملت از ملت می
، ج 1387(خمینی،  »لکن اساس این است که مسئله دست من و امثال من نیست و دست ملت است

10 : 181.(  
مردم براي کسب رضایت آنها، اصل توان استنباط کرد که خدمت به  از مباحث مذکور می

تواند مبنایی  امام خمینی است که هم داراي وجهی شرعی است و هم می همهمی در اندیش
 باشد.  سیاسی ایشان  هبراي جمهوریت در اندیش
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 امام خمینی ه. نسبت حقوق انسانی و حقوق دینی در اندیش8
جمهوریت و نسبت آن با اسالمیت مطرح است، این است که برخی  هباراي که در مسئله

 پرسشاین  ،رو اند. ازاین جمهوریت را جزء حقوق انسانی و آن را در تنافی با اسالمیت دانسته
اند؟ با  حده امام نیز، حقوق انسانی و حقوق دینی دو امر علی هشود که آیا در اندیش مطرح می

انسان و  هايهشود که امام خمینی در بیشتر موارد از کل هده میدقت در آثار و سخنان امام مشا
من عالقه دارم «شود.  راي نمونه به چند مورد اشاره میباسالم در کنار هم استفاده کرده است. 

(خمینی،  »الهی باشد-کنند، یک زندگی انسانی آ اشخاصی که در این مملکت زندگی میهکه هم

به « ).8: 15ج  ، 1387(خمینی،  »م انسانیت و اسالمیت را پیش بگیریدصراط مستقی« ).493: 14، ج 1387
سال روز هفدهم شهریور که « ).55: 15ج   ،1387(خمینی،  »اسالمی و انسانی خود عمل کنید هوظیف

ایران اکنون « ).195 : 15، ج 1387(خمینی،  »گزارشگر جنایات شاهنشاهی ضد انسانی و اسالمی است
از طریق مستقیم « ).196 : 15، ج 1387(خمینی،  »رود انسانی خود می-اسالمیهاي  ي هدفسو به

(خمینی،  »اسالمی ایران-قیام انسانی« ).280 :15، ج 1387(خمینی،  »انسانیت و اسالم انحراف ننمایند

ه را). «384: 15، ج 1387(خمینی،  »انسانی باشد-هاي اسالمی هاي شما انگیزه انگیزه« ).310: 15، ج 1387
اسرائیل . «)390: 15، ج 1387(خمینی،  مستقیم انسانیت و اسالمیت را به توفیق الهی ادامه دهیم

رسد استفاده از  نظر می به). 453: 15، ج 1387(خمینی،  »دشمن اسالم است و دشمن انسان است
دا تواند به معناي ج و میاست در سخنان امام اتفاقی نبوده  "اسالم"در کنار  "انسان"عبارت 

ملت بزرگ ایران راه «گوید:  نبودن مسیر انسانیت از اسالمیت تفسیر شود. امام در این زمینه می
توان  پس می ).349: 15، ج 1387(خمینی،  خود را که همان صراط مستقیم انسانیت است یافته است

 ،عبارتی امام خمینی منافاتی بین حقوق انسانی و اسالمی وجود ندارد. به هگفت در اندیش
حقوق انسانی مانند حق آزادي بیان و حق تعیین سرنوشت و مواردي از این دست، که جزء 

به آیند، در حقیقت جزء حقوق دینی و اسالمی نیز  می حساب  حقوق فطري و ذاتی انسان به
توان گفت جمهوریت و اسالمیت در تنافی با یکدیگر نبوده و دو  ، در نتیجه میروندشمار می

 هستند.روي یک حقیقت 
 

 گیري  . نتیجه9
شناسانه و  سیاسی امام خمینی ناشی از نگاه انسان هرسد مبانی جمهوریت در اندیش نظر می به 

آن، حق تعیین  تبع بهایشان است. انسان در نگاه عرفانی امام داراي حق آزادي و  هشناسان هستی
خدمت به حق و  همثاب بهسرنوشت است. از طرف دیگر، خدمت به خلق و کسب رضایت آنها 

سیاسی تشکیل حکومت اسالمی از مصادیق خدمت به  هکسب رضایت الهی است. در عرص
گیرنده است و  خدمت به خلق کسب رضایت و خواست خدمت هخلق است. از آنجا که مقدم
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گیرد، در نتیجه در تشکیل حکومت اسالمی  اساساً خدمت براي کسب رضایت انجام می
توان گفت رضایت و  کند. بر همین اساس می وعیت پیدا میرضایت و خواست مردمی موض

است،  از   خدمت به حق، سرچشمه گرفته همثاب خواست مردمی که از اصل خدمت به مردم به
از طرف دیگر از آنجا که در سیاسی امام خمینی است.  ههاي جمهوریت در اندیش دیگر مؤلفه

حساب  ی دو امر جداي از یکدیگر بهدیننظام معرفتی امام خمینی حقوق انسانی و حقوق 
امام جمهوریت در همان حال که جزء حقوق  هتوان گفت که در اندیش آیند، در نتیجه می نمی

 . رودبه شمار میانسانی است، جزء حقوق اسالمی و دینی نیز 
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