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چکیده
اندیشه سیاسی مجموعهای از آرا و عقاید است که به شیوهای عقالنی ،منطقی و مستدل ،فراتر از آرا و
ترجیهات شخصی ،درباره چگونگی سازمان دادن به زندگی سیاسی مطرح میگردد .امام خمینی(ره) به
حوزههای گوناگون علمی نظیر فلسفه ،عرفان ،اصول ،فقه و  ...اشراف داشت ،بهگونهای که این ویژگی از
ایشان شخصیتی جامعاالطراف ساخته و اندیشههایشان را از عمق ،غنا و ماندگاری شگرفی برخوردار کرده
است .با بررسی آثار علمی و سیره نظری و عملی ایشان میتوان به نوعی نظام اندیشهای منسجم ،جامع و
منطقی دست یافت که اجزای گوناگون آن با هم دارای ارتباط وثیقی هستند .مبانی فلسفی اندیشه سیاسی
امام خمینی(ره) متأثر از «معرفت شناسی»« ،هستی شناسی» و «انسان شناسی» خاص ایشان است .این
مبانی چارچوب ،محدوده و غایتهای اندیشه سیاسی ایشان را به شدت تحت تأثیر قرار داده است .هرچند
بین معرفت شناسی ،هستی شناسی و انسان شناسی ایشان هم ارتباط و پیوستگی وجود دارد .ولی در این
مقاله مبانی هستیشناسی اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) مورد بررسی قرار گرفته و به این سؤال پاسخ داده
می شود :مبانی هستی شناسی فلسفی امام خمینی(ره) چیست؟ این مبانی چه تأثیری در شکلگیری اندیشه
سیاسی ایشان داشته است؟ در نگاه امام هستی دارای مراتب گوناگونی است و اندیشه سیاسی ایشان بر
اساس جهان بینی الهی ،توحید مدار است.
کلید واژهها :اندیشه سیاسی ،مبانی ،فلسفه ،امام خمینی(ره) ،هستی شناسی ،توحید.
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مقدمه
اندیشه سیاسی ،بحثی نظری و حاصل تالش ذهنی و عقلی انسانهای خردمند در طول تااریخ اسات .باه
همین سبب ریشه اصلی آن به خود انسانها بر میگردد ولی از آنجایی کاه انساانهاا باا تأثیرپاریری از
فرهنگهای گوناگون و با جهانبینیهای مختلف به سیاست و زندگانی سیاسای نگااه مایکنناد منشاأ و
سرچشمه اندیشههایشان متفاوت میشود .اندیشههای سیاسی گاهی صرفاً برآمده از تالش عقلی ،برهان و
استدالل است ،یعنی حاصل تعقالت ،تأمالت و تفکرات فیلسوف یا اندیشامند یاا دساتآورد فلسافهورزی
اوست .در واقع اندیشمند سیاسی با توجه به نگاهی که به فرهنگ ،جهانبینی و جامعه خودش دارد ،ساعی
میکند یک تصویر کلی و نمادین را در مورد مسائل سیاسی ارائه دهد که در نتیجه فلسفه سیاسی به وجود
میآید .بهطورکلی مبنای شکلگیری اندیشههای سیاسی را دین (وحای) ،عقال (برهاان) ،تجرباه اعام از
تجربه درونی مانند تجاارب عرفاانی ،اشاراقی و تجرباه بیرونای مانناد زباان و تااریخ تشاکیل مایدهاد.
اندیشههای سیاسی در غرب عمدتاً از دو منبع نشأت میگیرد.
 -2کوشش عقالنی و تأمالت فلسفی ،اعم از اینکه این تأمالت مبتنی بر جهانبینی ،باورها و
اعتقاداتشان باشد و یا این تأمالت مبتنی بر تجربهها و از نگاه آنان به واقعیتها بهدست آمده باشد .مثل
کتاب جمهور افالطون یا کتاب سیاست ارسطو -1 .مبنا و منشأ دوم در اندیشهسیاسی غربیها ،نگاه برآمده
از منظر دین میباشد .همانند تالشی که بسوئه فرانسوی در کتاب «سیاست ملهم از کتاب مقدس» انجام
داده است او در کتاب خود ،اندیشه سیاسی را از متون دینی مسیحیت استخراج کرده است .تالشی هم که
آگوستین در کتاب «شهر خدا» دارد ،برآمده از اندیشههای عقلی و برهانی خودش نیست بلکه سرچشمه
اصلی اندیشه سیاسی او کتاب مقدس ،آیات و نوشتههایی است که در کتاب مقدس آمده است .در فرهنگ
غرب مبنا و منشأ دیگر اندیشه سیاسی تجربه تاریخی است مانند اندیشه سیاسی ماکیاولی که مبتنی بر
تجربه و تاریخ است.
با بررسیهای به عمل آمده ،مبانی و منابع اندیشههای سیاسی در ایران و جهان اسالم از تنوع بیشتری
برخوردار است .گاهی تأمل فلسفی اندیشمند با شیوههای برهانی و استداللی مطرح میگردد ،زمانی هم
این تأمالت با ترکیب تأمل برهانی و نگرش شهودی به اندیشیدن در باب سیاست میپردازد .در این حوزه
میتوان از افرادی مثل فارابی ،ابن سینا و شیخ اشراق نام برد .در حوزه کالم سیاسی که بر اساس آن
اندیشه سیاسی از متون دینی استخراج میشود ،برای نمونه تجریداالعتقاد خواجه نصیر طوسی ،یا برخی
کتابهای شیخ مفید یا کتابهای ابوالحسن اشعری و امام محمد غزالی را میتوان نام برد که نمونههایی
از نگرش کالمی به سیاست هستند .بهعنوان مبنای سوم میتوان به فقه اشاره کرد که در آن باید و
نبایدهای سیاسی از مسایل فقهی و ادله اربعه استنباط میشود .این نوع معرفت سیاسی در غرب مورد
توجه نیست ،اضافه بر اینها ما از مبنای دیگری نظیر ادبیات سیاسی ،سیاست نامه نویسی و اندرزنامه
نویسی برخورداریم که حجم عمده مبانی و سرچشمههای اندیشههای سیاسی ما را تشکیل میدهد .در
جهان اسالم برخی از اندیشههای سیاسی از نگرش عرفانی نشأت میگیرند و عرفا نگرش و دیدگاههای
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خودشان را درباره زندگانی سیاسی در قالب آن ارائه کردهاند .به همین جهت منابع اندیشه سیاسی در بین
مسلمانان گستردهتر از غرب است .به عالوه بیشتر ،اندیشه سیاسی در بین مسلمین ،مبتنی بر اندرزنامه
نویسی و سیاست نامهنویسی است که غالباً متوجه اصالح جامعه و حکومت است؛ در حالیکه در غرب
اندیشههای سیاسی کمتر در قالب پند و اندرز و بیشتر در قالب مباحث فلسفی و کالمی مطرح میشود.
البته ماهیت نگاه اندیشمندان مسلمانان به اندیشه سیاسی با ماهیت نگاه غربیان علیالخصوص در دوران
جدید تا حدود زیادی با هم تفاوت دارد .در واقع در دنیای جدید آنچه به معرفت شکل میدهد تالش برای
سلطه انسان بر طبیعت و بهرهبرداری بیشتر انسانها از دادههای طبیعی است (جمشیدی .)61 :2911 ،در
حالیکه اندیشمندان مسلمان با مبانی و پیشفرضهایی کامالً متفاوت به عالم و آدم مینگرند .در دوران
معاصر ما شاهد بیداری اسالمی در اکثر کشورهای اسالمی هستیم ،طبیعتاً اندیشمندانی صاحب نظر در
حوزه اندیشه سیاسی در این کشورها وجود داشته و نظریهپردازی مینمایند .الگوی ارزشمند جمهوری
اسالمی که مبتنی بر مردم ساالری دینی و برآمده از اندیشه ژرف امام خمینی(ره) میباشد ،قابلیت ارائه به
جهان اسالم وکشورهای گوناگون را دارا میباشد .آیت اهلل جوادی آملی عظمت و بزرگی کار امام را در
پایهگراری جمهوری اسالمی اینگونه ترسیم میکنند« :بدون شک امام خمینی(ره) یکی از مهمترین
چهرههای تاریخ معاصراست .ایشان با توجه به عظمت کاری که انجام داده ،بعثت انبیاء و امامت اوصیا را
در خاطرهها زنده کرده است» (جوادی آملی.)7 :2961 ،
ابعاد گوناگون شخصیت امام خمینی(ره) و اندیشههای گسترده وی در حوزههای عرفانی ،فلسفی،
فقهی ،کالمی و  ...و اشراف و تسلط ایشان بر این حوزهها ،از ایشان شخصیتی جامع االطراف ساخته و
اندیشه تابناک ایشان را از عمق و غنا و ماندگاری برخوردار نموده است .بدان گونه که میتوان به نوعی
نظام اندیشهای منسجم ،جامع و منطقی در آثار گوناگون ایشان دست یافت که اجزای مختلف آن با هم
در ارتباط میباشند (فوزی .)27 :2911 ،یکی از ابعاد گسترده اندیشهای امام خمینی(ره) ،اندیشه سیاسی
ایشان میباشد .اندیشه سیاسی ایشان بیگمان جامع ،منسجم و منطقی است و اجزای آن نیز دارای
ارتباطی ارگانیک با یکدیگر میباشند .شناخت اندیشه سیاسی امام با توجه به ارتباط و پیوند وثیق و استوار
آن با دیگر ابعاد اندیشهای ایشان ،بدون شناخت مبانی آنها ،امکان پریر نیست .اندیشه سیاسی امام راحل
رضوان اهلل تعالی علیه از یک سو متأثر از هستیشناسی ،معرفتشناسی و انسانشناسی اسالمی است که
در واقع بخشی از مبانی فلسفی ایشان را تشکیل میدهد و از سوی دیگر برآمده از اعتقادات شیعی یعنی
مبانی کالمی و عرفانی شیعی بوده و در این راستا اندیشه توحید ،نبوت ،معاد و به ویژه امامت و عدل ،در
تفکر سیاسی ایشان و نوع نگرش آن بزرگوار به حکومتهای موجود و تصویر او از حکومت مطلوب،
اثرگرار بوده است (همان .)62 ،نهایتاً مبانی فقهی و اصولی امام از عوامل تأثیرگرار در اندیشه سیاسی
ایشان ،علیالخصوص در محدوده اختیارات حکومت اسالمی میباشد .با عنایت به مطالب پیش گفته
شناخت اندیشه سیاسی این بزرگ مرد تاریخ معاصر بدون شناخت مبانی فلسفی ،عرفانی و فقهی ایشان
امکان پریر نمیباشد.
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برای تبیین اندیشه سیاسی امام الزم است ابعاد و زوایای گوناگون اندیشه سیاسی ایشان،
علیالخصوص مبانی فلسفی ،عرفانی ،فقهی و ...آن به دقت مورد بررسی قرار گیرد .به همین جهت در این
مقاله با توجه به گستردگی و ژرفای ساحتهای اندیشهای امام خمینی(ره) مبانی هستیشناختی اندیشه
سیاسی ایشان را با مراجعه به آثار آن بزرگوار با روش توصیفی -تحلیلی مورد بررسی قرار داده و به این
پرسشها پاسخ گفتهایم :مبانی هستیشناسی فلسفی امام خمینی(ره) چیست؟ این مبانی چه تأثیری در
شکلگیری اندیشه سیاسی ایشان داشته است؟
چیستي و ماهیت اندیشه سیاسي
ارائه تعریف منطقی ،یعنی تعریفی که بر اساس اصول و قوانین علم منطق ،تعریف به حد یا رسم باشد ،اگر
نگوئیم امری محال است ،قطعاً امری دشوار و دیریاب میباشد .چرا که شناخت ذاتیات یک شیء و تمیز
آن از عرضیات به راحتی امکان پریر نیست .شیخ الرئیس با آنکه امکان تعریف را تثبیت میکند ،ولی بر
صعوبت تعریف چه حدی و چه رسمی تأکید میورزد (ابن سینا.)4-3 :2966 ،
لئواشتراوس در کتاب فلسفه سیاسی ،اندیشه سیاسی را اینگونه تعریف میکند« :اندیشه سیاسی تأمل
دربارهی آرای سیاسی یا ارائه تفسیری از آنهاست» (اشتراوس .)1 :2912 ،وی سپس منظور از رأی سیاسی
را این طور توضیح میدهد« :خیال ،مفهوم ،یا هر امر دیگری است که برای تفکر دربارهی آن ذهن به
خدمت گرفته شود و با اصول اساسی سیاست نیز مرتبط باشد» (همان) .اندیشه سیاسی مجموعهای از آراء
و عقاید است که به شیوهای عقالنی ،منطقی و مستدل دربارهی چگونگی سازمان دادن به زندگی سیاسی
مطرح میگردد و اندیشمند سیاسی نیز بر اساس این تعریف کسی است که بتواند دربارهی آراء و عقاید
خود به گونهای عقالنی و منطقی استدالل کند ،تا جاییکه اندیشههای او ،دیگر آرا و ترجیحات شخصی او
بشمار نیاید (بشیریه .)26 :2967 ،مسلماً اندیشههای هر اندیشمند سیاسی بر یک سلسله مبانی استوار
است و تا آن مبانی به دقت مورد بررسی قرار نگیرد ،شناخت اندیشههای سیاسی او امکان پریر نیست .از
مهمترین مبانی تأثیرگرار در شکلگیری اندیشه سیاسی افراد به مبانی فلسفی میتوان اشاره نمود.
هستیشناسی ،معرفتشناسی و انسانشناسی خاص هر یک از اندیشمندان سیاسی ،باعث شده تا ما با
نظامهای گوناگونی در عرصه سیاسی روبرو باشیم .اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) نیز بهطور طبیعی از
مبانی هستیشناسی ،معرفتشناسی و انسانشناسی ایشان تأثیر پریرفته است.
هستي شناسي امام خمیني(ره)

جامعیت امام(ره) در بین اندیشمندان مسلمان کم نظیر است ،چرا که کمتر کسی را میتوان یافت که هم
در حکمت ،هم در عرفان و هم در فقه و اصول در اوج باشد (فنائی اشکوری 92 :2913 ،و آشتیانی،
 .)473 :2913از نظر آشتیانی چنین فردی نادر است؛ و به همین سبب او از امام با عناوینی چون «وحید
عصر در علوم عقلیه و نقلیه و مآرب ذوقیه و خاتم الحکماء و العرفاء» یاد میکند (همو.)11 - 93 :2961 ،
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بر اساس آنچه از مجموع مباحث ،نوشتهها ،سخنرانیها ،کتابها و خاطرات ایشان بهدست میآید،
بیشترین میزان دلبستگی امام در مباحث فلسفی به حکمت متعالیه بوده است .ایشان بخش عمدهی اسفار
را که مهمترین و عمیقترین اثر مالصدراست ،به مدت ده سال تدریس کردهاند .یکی از شاگردان امام ،به
نام آیت اهلل سیدعبدالغنی اردبیلی (2973-2133ش) تقریرات درسهای شرح منظومه و بخشهایی از
درس اسفار ایشان را که بین سالهای  2919تا  2911شمسی در قم ایراد شده ،به رشته تحریر در
آوردهاند .حضرت امام خود در نامهای به مؤلف کتاب بررسی و تحلیلی از نهضت امام خمینی(ره)
مینویسند :اینجانب در زمانیکه ساکن مدرسه دارالشفا بودم مدتها فلسفه تدریس میکردم (صحیفه امام،
 ،2916ج.)219 :9
دکتر مهدی حائری یکی از شاگردان درسهای فلسفی امام خمینی(ره) میگوید :امام حکمت متعالیه را
بر مشرب عرفانی تفسیر میکرد (حائری یزدی 916-917 :2914 ،و .)411
امام خمینی(ره) مانند هر فیلسوف دیگری از نظام جامع فلسفی برخوردار بوده و بحثهایی که راجع
به هستیشناسی ،انسان و جامعه دارد از منظر یک فیلسوف ارائه میکند .به همین جهت میتوان تمامی
اندیشه ایشان را مانند بسیاری از فالسفه بزرگ در قالب منظومه فکری خاصی مورد تحلیل ،تبیین و
توصیف قرار داد .هستیشناسی امام خمینی(ره) بهعنوان یک فرد مسلمان ،منطبق بر اصول و موازین
دینی و اسالمی و متأثر از اندیشههای فلسفی ،عرفانی و فقهی ایشان است .در جهانبینی الهی،
هستیشناسی در کنار جامعهشناسی و انسانشناسی مهمترین و زیربناییترین اصل بهشمار میرود.
مهمترین مسائل و موضوعات آن عبارتند از :ماهیت هستی و جهان ،علت محدثه و مبقیه هستی ،سرانجام
هستی ،هدف از آفرینش جهان ،و سنتها و اصول حاکم بر هستی .جهانبینی و هستیشناسی امام مبتنی
بر حکمت متعالیه صدرایی و اصالت وجود است .این جهانبینی که در برابر جهانبینی ماتریالیستی معاصر
(اعم از لیبرالیسم یا کمونیسم) قرار دارد ،هستی را دارای هدف ،مبدأ ،معاد ،نظام اکمل و جلوه ظهور
حقتعالی میداند .از اینرو ،امام در پیامی که به گورباچوف فرستاد ،مشکل و علت فروپاشی نظام
کمونیستی را نه مالکیت دانست و نه آزادی ،بلکه مشکل را مبارزه بیهوده با خدا و گرایش به جهانبینی
مادی قلمداد کرد (صحیفه امام ،2916 ،ج  .)77 :12توحید محور اصلی هستیشناسی امام خمینی(ره) و
بنیاد جهان هستی است .ریشه و اصل همه اعتقادات او را در تمام ابعاد معرفت و اندیشه تشکیل میدهد.
بر همین اساس اندیشه سیاسی ایشان نوعی اندیشه توحیدی یا اندیشه سیاسی توحید مدار است.
 -1عوالم هستي از نگاه امام خمیني(ره)

کلمه «عالم» در اصطالحات فلسفی به موجود یا موجوداتی اطالق میشود که از نظر مراتب کلی وجود
درجه خاصی را اشغال کردهاند ،بهطوریکه آن موجود محیط و مسلط بر تمام مادون خود بوده و محاط به
مافوق خود است (مطهری ،2962 ،ج.)2316 : 7
در فلسفه برای هستی تقسیماتی ذکر میشود ،یکی از معمولترین تقسیمات برای هستی ،تقسیم آن
به سه عالم ماده [=ناسوت[ ،مثال [=ملکوت] و عقل [=جبروت] است .این تقسیم از دیرباز بین حکما
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معمول و متداول بوده است .امام خمینی(ره) ،نیز در برخی آثار خود در ضمن بحث از مقامات و مدارج
انسان ،به این سه عالم اشاره مینمایند (امام خمینی .)4 :2973 ،بسیاری از حکمای الهی عوالم هستی را
چهار مرتبه دانسته و اضافه بر این سه عالم ،عالم الهوت یا عالم ربوبی را نیز مطرح نمودهاند (همان)،
ایشان در دروس فلسفه خود به تبیین عوالم چهارگانه پرداختهاند (اردبیلی ،2912 ،ج .)67 :2بحث از عوالم
هستی ،صبغهای عرفانی داشته و در عرفان نظری ،ذیل عنوان حضرات خمس ،از این عوالم بحث میشود
(خوارزمی ،2911 ،ج119 :2؛ کاشانی .)13 :2963 ،حضرت در لغت به معنای درگاه و پیشگاه است و در
اصطالح اهل معرفت حضرات پنجگانه عبارتاند از -2 :حضرت غیب مطلق یا عالم اعیان ثابته در حضرت
علمیّه پروردگار -1 .حضرت شهادت مطلق ،یعنی جهان مُلک و ناسوت9 .و -4حضرت غیب مضاف ،که
یک بخش آنکه به غیب مطلق نزدیک است ،جهان ارواح جبروتی و عالم ملکوت یعنی عقول و نفوس
خوانده می شود ،و بخش دیگر که به حضرت شهادت مطلق نزدیک است ،عالم مثال است و آن را ملکوت
نیز میگویند -1 .حضرت جامع چهار قسم یاد شده و آن عالم انسانیت است ،بنابراین ،انسان کامل جامع
همهی حضرات است (جوادی آملی223 :2916 ،؛ حسن زاده آملی.)762 :2961 ،
حضرت یا حضرات در اصطالح عرفاً همان عالم یا عوالم در نزد حکما میباشد (حسن زاده آملی،
 .)636 :2961امام خمینی(ره) نیز در آثار خود به حضرات خمس تحت عنوان متداول در لسان عرفا اشاره
نموده است« .شهادت مطلقه و غیب مطلقه و شهادت مضافه و غیب مضاف و مقام کون جامع ،مطابق
حضرات خمس متداول در لسان عرفا (امام خمینی )4 :2973 ،و یا در جای دیگر میفرمایند« :و اعلم یا
ّ
الالهیه» (همان.)932 :2967 ،
حبیبی ،ان العوالم الکلیه الخمسه ظل الحضرات الخمس
 -1-1عالم الهوت

اولین مرتبه از مراتب وجود ،بر اساس هستی شناسی امام عالم الهوت نامیده میشود.
مراد از عالم الهوت ،همان عالم الوهیت و عالم ربوبی است .یعنی ذات مقدس واجب الوجود که
مستجمع جمیع صفات کمالیه است .البته در آن مرتبه از وجود ،آنچه هست یک وجود اطالقی است و
بس ،ذات پروردگار به تنهایی عالمی است و در عین حال عظیمترین عوالم نیز میباشد :زیرا ذات حق،
محیط بر همه عوالم مادون است و ذرهای از عالم هستی از احاطه قیومی او خارج نمیباشد (مطهری،
 .)2316 :2962این عالم ،عالم اسماء و صفات نیز نامیده میشود (طباطبایی .)211 :2961 ،امام خمینی(ره)
عالم الهوت را اینگونه توصیف میفرمایند« :مبدأ سلسله نزولی را مرتبهای از وجود که ال رسم و ال اسم
له و صرف الغیب و مرتبه غیب الغیوب و غیب مکنون و غیب مصون است-که آن حقیقهالوجود است -به
حساب نمیآورند .بلکه مبدأ سلسله نزولی را «الوجود الجامع لجمیع االسماء الحسنی و الصفات العلیا» که
منبع فیض مقدس و نور منبسط است بهحساب میآورند .تجلیات انوار از این عالم شروع شده و این عالم
را عالم الهوت گویند» (اردبیلی ،2912 ،ج .)61 :2امام در آثار خود سعی نموده تا آثار وجودی عالم الهوت
را بهخوبی تبیین نماید .توجه ایشان به عالم الهوت و اثرات وجودی آن در نگاه توحیدی ایشان و نقش آن
در نظام اندیشه سیاسی آن بزرگوار بسیار مهم میباشد .در اندیشه سیاسی توحیدمدار امام ،نظام هستی
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احسن ،عدالتمحور و هدفمند می باشد و عبث آفریده نشده است .بر همین اساس ،هدف از تأسیس
حکومت اسالمی اقامه عدل و برقراری نظام عادالنه است (امام خمینی ،2914 ،ج .)274 :21انقالب
اسالمی بر مبنای اصل توحید استوار است و لرا محتوای این اصل در همه شئون انقالب سایه افکنده
است .در اسالم ،تنها معبود انسان و بلکه کل جهان ،خداست که همه انسانها باید برای او یعنی برای
رضای او عمل کنند ...همه روابط بین انسانها ،چه اقتصادی و یا غیراقتصادی( ....همان ،ج  .)12 :1از
منظر امام ،چون پارادایم توحید بر تمامی روابط هستی حاکم است ،باید این پارادایم بر تمامی روابط
اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و انسانی نیز حاکم باشد (مقیمی .)61 :2911 ،برای تبیین هر چه بهتر
تأثیرپریری اندیشه سیاسی امام قدس(سره) از هستی شناسی ایشان برخی از عوامل مورد بررسی قرار
میگیرد.
الف) توکل و اعتماد به خدا

یکی از مسائل مهم در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) که کامالً برآمده از نگاه توحیدی ایشان به عالم و
آدم است ،توکل به خداوند و امدادهای غیبی او میباشد .از نظر امام توکّل به خداى تعالى یکى از فروع
توحید و ایمان بوده و از جایگاه باالیی برخوردار است (امام خمینی .)33 :2966 ،توکل؛ یعنی انسان با همه
وجود به خدا اعتماد کند و با اطمینان به حسن تدبیر و تقدیر او ،امور خویش را به او واگرار نماید .خداوند
َّ َ ّ َ
متعال در قرآن بیان میفرمایدَ « :و َم ْن َی َت َوک ْل َعلی الل ِه ف ُه َو َح ْس ُب ُُه؛ هر کس به خدا توکل کند ،خدا او را
کفایت میکند» (طالق .)9 :امام با درک عمیق مقام توکل براین باورند« :کسى]که[ به خداى تعالى
توکل و اعتماد داشته باشد] ،باید[ قطع طمع از دست دیگران کند و بار احتیاج و فقر خود را به درگاه غنىّ
مطلق افکند؛ و دیگران را که چون خود او فقیران و بینوایانند مشکلگشا نداند» (همان.)131 :2963 ،
امام خمینی(ره) در آثار مکتوب و سخنرانیهای خود بهطور مفصل در مورد توکل به بحث پرداختهاند
(همان .)122: 2966 ،این بینش موجب گردیده تا امام راحل عنایتی به غیر خدا نداشته و تمامی توجهش
در طول مبارزه و سایر مراحل انقالب به خدا باشد .خداوند تبارک و تعالی در سوره انفال در وصف مؤمنین
میفرماید« :إنما املؤمنون الذین إذا ذکر هللا وجلت قلوبهم و إذا تلیت علیهم آیاته زادتهم إیمانا و علی ربهم
یتوکلون* -إلی أن قال -أولئک هم املؤمنون حقا» (انفال1 ،و )4امام(ره) در توضیح این آیه میفرماید:
«خدای تعالی به طریق حصر [فرموده] :مؤمنان آنهایی هستند که دارای این چند صفت باشند و غیر اینها
مؤمن نیستند .از آن جمله آن است که بر پروردگار خود اعتماد و توکل کنند و کارهای خود را واگرار به او
کنند و دلبستگی به ذات مقدس او پیدا کنند .پس آنان که دل خود را به دیگری دهند و نقطه اعتمادشان
به موجود دیگر جز ذات مقدس حق باشد و در امور خود چشم امید به کسی دیگر داشته باشند و گشایش
کار خود را از غیر حق طلب کنند ،آنها از حقیقت ایمان تهی و از نور ایمان خالی هستند و این آیه شریفه و
آیات شریفه دیگر که بر این مضمون هستند ،شاهد بر آن است که پیش از این مرکور داشتیم که انسان تا
به مرتبه ایمان نرسد ،به مقام توکل نایل نگردد» (امام خمینی .)121 :2966 ،ایشان با تکیه بر معارف
اسالمی و اندیشه ناب توحیدی ،انقالبی را پایهریزی کرد که از شگفت انگیزترین حوادث تاریخ اسالم به
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شمار می آید .این انقالب ،سبب سرنگونی رژیمی شد که ریشه دو هزار و پانصد ساله داشت .بدون شک،
این موفقیت جز با توکل به پروردگار ممکن نبود .ایشان همه پیروزیها را از خدا میدانست.
امام در  11صفر المظفر سال  2931هجری قمری یعنی یک سال قبل از پیروزی انقالب شکوهمند
اسالمی در پاسخ به نامه انجمن اسالمى دانشجویان ایرانى هند اینگونه مینویسند« :من امید پیروزى
دارم و به شما وعده مىدهم .با توکل به خداى تعالى ،پیوستن شما به اتحادیه دانشجویان اروپا بجاست.
باید تمام اقشار به هم بستگى داشته و با یک صدا ،آزادى و استقالل خود را به دست آورند» (صحیفه
امام ،ج )923 : 9و یا در  21مرداد  2913در جمع اعضاى کنگره آزادى قدس میفرمایند« :شما گمان
نکنید که ایران داراى سالح بود .ایران سالحش سنگ بود ،چوب ،مشت [ ،]...لکن سالح معنوى داشت.
سالح معنوىاش ایمان به مکتب ،ایمان به خداى تبارک و تعالى و توکل به مبدأ قدرت و وحدت کلمه
[بود]» (همان ،ج .)14 : 29ایشان در بیانات گوناگون خود رمز پیروزی و استقالل را در سایهی توکل به
خداوند و توجه به مکتب و تبعیت از دستورات الهی میدانند (همان ،ج.)422 ،111 :26
نمونه دیگری از اعتماد به امدادهای الهی که برگرفته از هستیشناسی خاص ایشان است در پیامی که
به مناسبت آزادسازی خرمشهر صادر فرمودند متجلی است .در بخشی از پیام میفرمایند« :سپاس بىحد بر
خداوند قادر که کشور اسالمى و رزمندگان متعهد و فداکار آن را مورد عنایت و حمایت خویش قرار داد و
َ َّ ْ ّ
َّ
ند الل ِ ُه از فرزندان اسالم
ن ِع ِ ُ
إل ِم ْ ُ
ص ُُر ُ
نصر بزرگ خود را نصیب ما فرمود .این جانب با یقین به آنکه ما الن
و قواى سلحشور مسلح ،که دست قدرت حق از آستین آنان بیرون آمد و کشور بقیة اللَّه االعظم -ارواحنا
لمقدمه الفداء -را از چنگ گرگان آدمخوار که آلتهایى در دست ابرقدرتان خصوصاً امریکاى جهانخوارند
َّ
َّ
بیرون آورد و نداى «الله اكبر» را در خرمشهر عزیز طنینانداز کرد و پرچم پر افتخار «ل اله الا الله» را بر
فراز آن شهرِ خرّم -که با دست پلید خیانتکاران قرن به خون کشیده شده و «خونین شهر» نام گرفت-
[بیافراشت] تشکر مىکنم .و آنان فوق تشکر امثال من هستند .آنان به یقین مورد تقدیر ناجى بشریت و
ََْ َ ْ
َ
إذ َر َم ْي ُ
ت
ت ُ
برپاکننده عدل الهى در سراسر گیتى -روحى لتراب مقدمه الفداء -مىباشند .آنان به آرم ما رمي ُ
َّ
َ ُو ِلك َّ ُن الله َرمى مفتخرند» (همان ،ج.)116 :27
ب) جایگاه قدرت در نظام توحید محور

مسئله دیگری که با تکیه بر مبانی هستی شناختی فلسفی امام در شکلگیری اندیشه سیاسی ایشان مؤثر
واقع شده مفهوم قدرت است .قدرت مفهومی بنیادی و محوری در اندیشه سیاسی در عرصه نظر و عمل
بوده و نقشی کلیدی و تعیینکننده در حوزه اندیشه و عملسیاسی برعهده دارد .در بررسی مفهوم قدرت در
فلسفه عملی و حکومتی حضرت امام خمینی(ره) و جایگاه آن در اندیشه سیاسی ایشان باید گفت که در
نظر ایشان ،قدرت سیاسی جریانی است که در کانون هستی یعنی خداوند ،ریشه دارد .در واقع ،خداوند که
خالق و مالک همه چیز است حق اعمال قدرت و حاکمیت نیز مختص به او است.
حضرت امام(ره) در کتاب شرح دعای سحر در توضیح فرازی از این دعا به مفهوم قدرت و تعریف آن
میپردازد .ایشان در جهت اثبات قدرت مطلق برای ذات مقدس خداوندی میفرمایند ...« :سلسله وجود و
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منازل غیب و مراحل شهود از تجلیات قدرت خداوند متعال و درجات بسط سلطنت و مالکیت او است و جز
مقدرات او ،مقدراتی نیست و ارادهای جز اراده او نیست .پس عالم همانگونه که ظل وجود و رشحه جود
او است ظل کمال وجود او نیز هست و قدرتش همه چیز را در برگرفته و بر همهچیز چیره شدهاست و
موجودات به خودی خود نه دارای شیئیتی هستند و نه وجودی تا چه رسد به کماالت وجود مانند علم و
قدرت» (امام خمینی.)213 : 2967 ،
در ارتباط با «قدرتسیاسی» نیز ایشان همان دیدگاهی را دارند که راجع به قدرت بیان کردهاند و در
نظر ایشان سرشت قدرت از این جهت که در کجا اعمال شود ،تغییر نمیکند« .قدرت مطلق» از آن
خداوند است .چنین رویکردی به قدرت ،غلبه نگرش عرفانی حضرت امام(ره) را بر این مبحث آشکار
میکند.
بر اساس هستیشناسی فلسفی و عرفانی ایشان ،وجودی جز «او» نیست و هر وجودی ظل وجود «او»
است .از این رو ،تنها قدرت حقیقی ،قدرت الیزال الهی است و هر چیز که دعوی قدرت جز او نماید ضعف
محض است قدرت پیش حقتعالی است .او است مؤثر در تمام موجودات» (امام خمینی .)19 :2962،چنین
نگرشی است که هرگونه ترس و وحشت از مدعیان قدرت غیرخدایی را در نگاه ایشان زایل میکند چراکه
به زعم امام خمینی(ره) جز قدرت خدا قدرتی نیست و اگر کسی به درک این حقیقت نائل آمد از هیچ
قدرتی جز خدا نخواهد ترسید (ر.ک .صحیفه امام،2916 ،ج .)97 : 1
در مورد ماهیت قدرت و خیر و شر بودن آن نیز مبانی هستی شناسی فلسفی و عرفانی دیدگاه ایشان بر
وجوه سیاسی تفکرشان تأثیرگرار بوده است .بهطوریکه با توجه به تعریفی که حضرت امام(ره) از قدرت
داشتند و آن را متعلق به ذات اقدس الهی دانسته و ظل وجود او به شمار میآوردهاند؛ قدرت به خودی خود
خیر محض بوده و مایه شر یا فسادآور نیست (امام خمینی .)217 :2967 ،قدرت کمالی است که در شمار
کماالت وجودی قرار میگیرد .در واقع ،کشش انسان به قدرت در درجه اول کششی دائمی و پایانناپریر
به ذات حق است .ولی چنین حب کمالی ممکن است به حب نفس تبدیل شده مایه فساد و رذایل اخالقی
شود .بنابراین نوعی نگرش خیراندیشانه به قدرت در بررسی ماهیت قدرت در دیدگاه حضرت امام(ره)
وجود دارد که قدرت را منتسب به ذات الهی دانسته و منبع مشروعیت ساز آن نیز خود خداوند محسوب
میشود و از این رو ایشان بر این باورند که هر نوع اعمال قدرت و حاکمیت باید از آنجا سرچشمه گرفته
باشد :حضرت حق تعالی صاحب فرمان حکومت و والیت بالرات است و این سلطنت و حکومت و والیت
از جانب کسی برای خداوند تعالی قرار داده نشده است (امام خمینی ،المکاسب المحرمه ،2964 ،ج.)273: 1
از این رو ،کسی جز خدا حق حکومت بر کسی ندارد.
در این ارتباط ،حضرت امام خمینی(ره) که «قدرت سیاسی» را کامالً با تکیه بر مبانی هستی شناختی و
جهانبینی اسالمی تعریف مینمایند ،مهار آن را نیز در همان چارچوب تبیین میکنند .از نظر حضرت
امام(ره)« :منشأ همه مفاسد حکومتها ،قرار گرفتن افراد فاسد و غیر مهرب در رأس امور است .قدرت اگر
چنانچه به دست اشخاص غیرمهرب برسد خطر دارد .قدرت خودش یک کمال است .خدای تبارک و تعالی
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قادر است ،لکن چنانچه قدرت به دست اشخاص فاسد برسد ،همین کمال را به فساد میکشاند» (صحیفه
امام ،2916 ،ج .)137 :21بنابراین مهرّب یا مفسد بودن حاکم تعیینکننده اساسی است .مسیر جریان
قدرت در اسالم مطابق دیدگاه حضرت امام(ره) در بستری معنوی و الهی است .جریانی که از خداوند
سرچشمه میگیرد و پس از آن مطابق اراده الهی در بستر پاک نبوت ادامه مییابد .پس از اتمام نبوت نیز
شیعه با پریرش عصمت امامان(ع) بار دیگر مسیری مطمئن برای سیر قدرت سیاسی قائل میشود با
فرارسیدن عصر غیبت هر چند رابطه قدرت و امامت قطع میشود ولی افرادی به نیابت از امام
زمان(عج) اداره امور جامعه را متکفل میشوند .حضرت امام خمینی(ره) ولی فقیه را متصل به همان جریان
پاک و مطمئن قدرت دانسته و در ادامه نبوت و امامت تبیین میکنند.
ج) مقام و جایگاه انسان در نظام توحید محور

انسانشناسی امام خمینی(ره) ،در واقع بخشی از هستیشناسی اوست ،چه او انسان را در کلیت هستی و
بهعنوان بخش اساسی آن مورد بررسی قرار می دهد .ایشان بر اساس قرائت ویژهای که از هستی دارد و
بر مبنای اعتقاد به اصل توحید و بسط و گسترش آن در حرکت انسان در فرآیندهای سیاسی و اجتماعی،
ابعاد مختلف وجودی انسان را مورد توجه قرار میدهند و با در نظر گرفتن آموزههای اسالمی ،جهت به
فعلیت رساندن استعدادهای او توصیههایی را مطرح میکنند .به عبارت دیگر امام با مطالعه انسان شناسی
در طول هستیشناسی آزادی و اختیار را برای انسان اثبات و انسان را مستعد و تربیتپریر معرفی کرده
است .از نظر امام خمینی(ره) همانطورکه بیان گردید ،ریشه واصل همهی عقاید ،اصل توحید است.
مطابق این اصل ،خالق و آفریننده جهان و همه عوالم هستی و انسان تنها ذات مقدس خدای تعالی است
که از همه حقایق مطلع است و قادر بر همه چیز است و مالک همه چیز .این اصل به ما میآموزد که
انسان تنها در برابر ذات اقدس حق باید تسلیم باشد و از هیچ انسانی نباید اطاعت کند مگر اینکه اطاعت
او ،اطاعت خدا باشد و بنابراین هیچ انسانی هم حق ندارد انسانهای دیگر را به تسلیم در برابر خود مجبور
کند و ما از این اصل اعتقادی ،اصل آزادی بشر را میآموزیم که هیچ فردی حق ندارد انسانی و یا جامعه و
ملتی را از آزادی محروم کند (امام خمینی ،2916 ،ج.)961 :1
از نظر امام انسان این قابلیت را دارد که خداوند تبارک و تعالی بر او تجلی نماید .این تجلی با میزان
طهارت انسان ارتباط مستقیمی دارد .ایشان برای طهارت سه مرتبه بیان مینمایند:
الف -مرتبه اول ،مرتبه طهارت و آراسته شدن به سنن الهی و مطیع اوامر حق بودن است.
ب -مرتبه دوم ،متجلی شدن به فضائل اخالقی و ملکات فاضله.
ج -و مرتبه سوم ،طهور قلبی است؛ که آن عبارت است از تسلیم نمودن قلب را به حق (امام خمینی،
 .)72 :2963ایشان در ادامه به نتایج و آثار این سه مرتبه اشاره نموده و معتقدند بعد از طی این مراتب سه
گانه ،قلب نورانی شده و بعد از آن خود از عالم نور و تمام مملکت وجود نور و نور علی نور میگردد .و
نهایتاً «کار به جایی میرسد که قلب الهی الهوتی میشود و حضرت الهوت در تمام مراتب باطن و ظاهر
تجلی کند» (همان) .امام با توجه به مبانی هستیشناختی خود براین باورند که انسان یک موجود جامع

مبانی هستی شناسی 61 ..................................................................................... ........................................... ...............................................................

است و وظیفه حکومتها و نظامهای سیاسی زمینهسازی برای رشد و تعالی انسان است .ایشان در این
زمینه میفرماید« :اسالم براى این انسانى که همه چیز است؛ یعنى از طبیعت تا ماوراى طبیعت تا عالم
الهیت مراتب دارد ،اسالم تز دارد ،برنامه دارد اسالم .اسالم مىخواهد انسان را یک انسانى بسازد جامع؛
یعنى رشد به آنطور که هست بدهد .حظّ طبیعت دارد ،رشد طبیعى به او بدهد؛ حظّ برزخیت دارد ،رشد
برزخیت به او بدهد؛ حظّ روحانیت دارد ،رشد روحانیت به او بدهد؛ حظّ عقالنیت دارد ،رشد عقالنیت به او
بدهد؛ حظّ الهیت دارد ،رشد الهیت به او بدهد .همه حظوظى که انسان دارد و بهطور نقص است ،اآلن
نرسیده است؛ ادیان آمدهاند که این میوه نارس را رسیدهاش کنند؛ این میوه ناقص را کاملش کنند»
(صحیفه امام ،همان ،ج.)3 :4
از نظر امام(ره) تمام مقاصد انبیا ،برگشتن به یک کلمه است و آن «معرفتاهلل» ایشان میفرماید:
«تمام ،مقدمه این است .اگر دعوت به عمل صالح شده است ،اگر دعوت به تهریب نفس شده است ،اگر
دعوت به معارف شده است ،تمام برگشتش به این است که آن نقطهی اصلی را که فطرت همهی
انسان ها هست ،حجاب را ازش بردارند تا انسان برسد به او ،و او معرفت حق است ،مقصد عالی همین
است» (امام خمینی ،2961 ،ج.)26-27 :13
در اندیشه سیاسی امام به تبع آنچه بهعنوان مقاصد انبیاء ذکر میشود ،معرفت الهی اصل بسیاری
مهمی است .از نظر ایشان جمیع علوم شرعیّه مقدمهی معرفت اهلل و حصول حقیقت توحید است (امام
خمینی.)3-23 :2966 ،
 -2-1عالم جبروت

واژه جبروت در قرآن کریم به معنی قهاریت ،عظمت و سطوت باری تعالی آمده است (راغب اصفهانی،
 ،2912ج 17-11 :2و طریحی ،2976 ،ج .)993 :2در احادیث و روایات اسالمی ،واژهی جبروت به کرّات
در معانی سطوت (مجلسی ،2439 ،ج ،)19 :41عزت و عظمت (همان ،ج 233 :23و شرقاوی ،2316 ،ج:1
 )231و سطوت و کبریای خداوند (تهانوی ،2171 ،ج )133 :2بهکار رفته ،اما بر معنای اصطالحی متأخرتر
بهعنوان یکی از مراتب عالم هستی داللت عامی نداشته است (دارمی ،2931 ،ج.)224 :1
در فلسفه و عرفان اسالمی ،واژه جبروت در طی ادوار گوناگون معانی اصطالحی خاصی یافته است.
کاربرد این علوم با نظریهای جهانشناسانه و انسانشناسانه دربارهی مراتب عالم ارتباط دارد .مفهوم
جبروت در دورههای اخیر فلسفه اسالمی-که تا حد زیادی متأثر از آراء عرفانی ابن عربی است -صورت
تازهای به خود میگیرد .عالم جبروت صریحاً عالم عقول مجرد ،عقل فعال و عقل بالملکه نامیده میشود،
با این مبنا که عقول کلیه در مرتبه کمال ،جبران نقایص از عالم اجسام میکنند (صدرالدین شیرازی،
 ،2914ج441 :2؛ همو ،2973 ،ج )111 :2در عالم جبروت صور اشیاء و حقایق آنها شکل میگیرد (همو،
 ،2912ج )911 :9و هر چه خداوند از ابتدای عالم تا انتهای آن خلق کرده است ،از عقل اول (عالم
جبروت) نشأت مییابد .از این رو ،جبروت صورت قضای الهی است که «ام الکتاب» نیز خوانده میشود
(همو ،2943 ،ج.)13 :2
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امام خمینی(ره) واژه جبروت را به کرّات به معانی گوناگون آن در آثار خود بهکار بردهاند .ایشان در وجه
تسمیه این مرتبه از عالم هستی به جبروت دو احتمال بیان میفرمایند ...« :سپس عالم جبروت است؛
یعنی عقول کلیه که تجرد از ماده و صورت داشته و کاملند و قرب به مبدأ دارد و اینکه به آنها عالم
جبروت گویند یا به خاطر این است که خداوند متعال نقایص آنها را جبران فرموده و یا به جهت این است
که آنها نقایص مرتبه ماده خود را جبران مینمایند» (امام خمینی ،2912 ،ج.)67 :2
حضرت امام(ره) ،در یک تقسیم کلی موجودات ملکوتیه را به دو قسم تقسیم نمودهاند .البته منظور
ایشان از ملکوت در این تقسیمبندی در مقابل ملک است ،یعنی یک معنای عامی از ملکوت را مدنظر قرار
میدهند .ایشان در توضیح این تقسیمبندی میفرماید« :یکی آنکه تعلق به عالم اجسام ندارد ،نه تعلق
طولی و نه تعلق تدبیری و دیگر آنکه به یکی از این دو وجه تعلق داشته باشد».
ایشان سپس به بیان انواع دسته اول پرداختهاند« :وظایفه اولی دو قسمند ،یک قسم آنان که به آنها
مالئکه مهیِّمه میگویند و آنها آنانند که مستغرق در جمال جمیل و متحیّر در ذات جلیل میباشند و از
دیگر خالیق غافل و به دیگر موجودات توجه ندارند .قسم دوم ،آنان هستند که خدای تعالی آنها را وسایل
رحمت وجود خود قرار داده و آنها مبادی سلسله موجودات و غایت اشواق آنها هستند ،این طایفه را اهل
جبروت گویند و مقدم و رئیس آنها «روح اعظم» است» (امام خمینی.)943-993 :2963 ،
از ویژگیهای عالم جبروت این است که نزول و صعود به آن معنی که در عالم ماده برای ماده و
مادیات وجود دارد برای آنها محال می باشد .زیرا امور مجرد از لوازم اجسام مبری و منزه هستند؛ تنزل آنها
به طریق تمثل ملکوتی یا ملکی میباشد.
از نظر ایشان این تمثل برای اولیاء و انسانهای کامل نیز ممکن است .ایشان معتقدند شرط تمثّل
جبروتی و ملکوتی برای انسانها پس از خروج انسان از تعلقات و وابستگیهای بشری و تناسب او با آن
عوالم امکان پریراست (همان) همچنین معتقدند مادامی که نفس آدمی به تدبیر امور دنیوی اشتغال داشته
و غرق در ماده و مادیات باشد از عوالم باالتر غافل خواهد بود و لرا ممکن نیست ،این مشاهدات یا
تمثالت برای او حاصل شود .از نظر امام گاهی با اشاره یکی از اولیاء الهی برای نفس انصرافی از این عالم
حاصل شده و به قدر لیاقت از عوالم غیب ادراکی معنوی یا صوری بهدست میآید و گاهی نیز به واسطه
بعضی از امور برای نفس انصرافی از طبیعت حاصل شده و نمونهای از عالم غیب ادراک میگردد (همان،
.)949
در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) این مرتبه از مراتب هستی که در زبان دین عالم فرشتگان نیز نامیده
میشود ،تأثیر بهسزایی در امدادهای غیبی الهی دارند .ایشان در ششم اسفند ماه سال  2916پس از
پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی در جمع عالقهمندان انقالب اسالمى در کویت با اشاره به امدادهای
غیبی در پیروزی انقالب و نقش فرشتگان الهی (عالم جبروت) میفرماید« :شما هم اتکال به خدا کنید تا
جبرئیل امین پشت سر شما با شما همراه باشد ،فرشتگان با شما همراه باشند» (صحیفه امام ،همان ،ج:7
 )194و یا  92فروردین  2911در مورد نقش اسالم در پیروزى مسلمانها این گونه میگویند« :تعلیمات
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انبیا و تعلیم نبى اکرم -صلى اللَّه علیه و آله و سلم -این است که با قدرتهاى معنوى ،شما مىتوانید
پیش ببرید .آن قوههاى معنوى که پشت سر مسلمین بود و مالئکه اهلل که قدرت معنوى بود موجب شد
که مسلمین در کمتر از نیم قرن بر همه معموره دنیا سلطه پیدا کنند .ما باید از تاریخ عبرت بگیریم»
(همان ،ج )76 :6از نظر امام «مالئکه اهلل» به اذن خداوند و با امدادهای غیبی وظیفه پاسدارى و مراقبت
از انقالب و نظام را بر عهده دارند (همان ،ج .)962 :1ایشان در پیام تبریک خود به مناسبت پیروزى
رزمندگان در آغاز عملیات فتح المبین میفرماید« :آغاز عملیات فتح المبین مبارک باد بر شما عزیزان
افتخار آفرین پیروزى بزرگى را که با یارى مالئکه اهلل و نصرت ملکوت اعلى نصیب اسالم و کشور عزیز
َّ
ایران ،کشور بقية الله الاعظم -اروحنا له الفداء -نمودید» (همان ،ج .)241 :27از نظر حضرت امام(ره)
هم در پیروزی انقالب و هم در طول جنگ تحمیلی امدادهای غیبی خداوند از طریق مالئکه حامی ما
بوده است .این مطلب بهخوبی بیانگر رابطه و پیوند هستیشناسی ایشان با اندیشه سیاسی آن بزرگوار
است.
 -3-1عالم ملکوت

در سلسله مراتب هستی از نگاه امام پس از عالم جبروت ،عالم نفوس است که به آن عالم ملکوت هم
میگویند .این عالم عاری از ماده ولی متعلق به آن است .از نظر ایشان این عالم ملکوت نفوس کلیه است
که به آن ملکوت اعلی میگویند (امام خمینی ،2912 ،ج.)61 :2
به اعتقاد امام خمینی(ره) عالم ملکوت شامل ملکوت اعلی(عالم نفوس کلیّه) عالم قیامت و عالم
ملکوت اسفل (مثل معلّقه و عالم قبر) است (.)37 :2963
 -4-1عالم ناسوت

آخرین مرتبه از مراتب هستی از نگاه امام خمینی(ره) عالم طبیعت یا ناسوت است .این عالم ،عالم شهود و
حضور بوده و آخرین درجهی آن ،هیولی است که صرف القوه و وجود ضعیف است ( ،2912ج .)61 :2امام
همانند سایر حکمای صدرایی بر این باورند که عالم ناسوت محاط با عوالم باالتر بوده و در قوس نزولی
عوالم هستی به عالم ناسوت ختم میشود (همان ،ج.)66 :2
در نگاه هستی شناسانه امام(ره) انسان تنها موجودی است که جامع همهی مراتب عینی و مثالی و
حسی است و تمام عوالم غیب و شهادت و هر چه در آنهاست در وجود او پیچیده و نهان است (امام
خمینی.)91-94 :2967 ،
در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) انسان دارای وجودی گسترده است یعنی این قابلیت برای او وجود
داردکه که بتواند با کسب کماالت و طی مدارج به عوالم دیگر صعود نماید .کما اینکه نبی مکرم
اسالم(ص) در شب معراج عوالم هستی را در نوردیدند .وجود نازنین پیامبر(ص) با ملکیان ،ملکی ،با
ملکوتیان ملکوتی و با جبروتیان جبروتی بود .این مطلب بدین معناست که این مقام بالقوه برای آدمی
امکان پریر است و در اثر تربیت و تزکیه برای دیگران هم حاصل میگردد (همان) .رسالت بزرگ پیامبران
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الهی و اولیا و اوصیا این است که با فراهم آوردن شرایط و مقدمات زمینه رشد و تعالی انسان را فراهم
آورند .امام(ره) با بنیانگراری نظام ارزشمند اسالمی درصدد فراهم آوردن زمینه چنین امری بودند.
تقسیم عالم به ملک و ملکوت ،غیب و شهود

یکی دیگر از تقسیمات عالم ،تقسیم آن به عالم دنیا و آخرت و ملک و ملکوت میباشد .از نگاه حضرت
امام عالم دنیا یا عالم ملک با عالم ملکوت یا آخرت به هیچ وجه قابل قیاس نمیباشد.
ایشان در این زمینه میفرماید« :ای عزیز ،اوضاع عالم آخرت را با این عالم قیاس مکن که این عالم را
گنجایش ظهور یکی از نعمتها و نقمتهای آن عالم نیست .این عالم با همه پهناوری آسمانها و
عوالمش گنجایش ظهور پردهای از پردههای ملکوت سفلی ،که عالم قبر هم از همان است ،ندارد ،چه رسد
به ملکوت اعلی که عالم قیامت نمونه آن است» (امام خمینی )37 :2967 ،از نظر ایشان تمامی عظمتها
و جالل و کبریاها در عالم ملک جلوهای از عظمت عالم ملکوت است که تنزّل کرده است (همان.)214 ،
البته این تقسیم در عرض تقسیم عوالم به سه یا چهار عالم نیست ،بلکه در یک تقسیمبندی میتوان
عوالم را به سه یا چهار مرتبه تقسیم نمود و در تقسیمبندی دیگر عالم ملکوت و جبروت را در مقابل عالم
ملک در یک معنی به عالم ملکوت نامگراری نمود .و یا در مقابل عالم شهود ،مابقی عوالم را عالم غیب
نامید .حضرت امام(ره) در آثار گوناگون خود به تمامی این تقسیمات اشاره نموده و با نگاه از زوایای
گوناگون مصطلحات گوناگونی را بهکار گرفته است .توجه به عالم غیب در اندیشه سیاسی از جایگاه
خاصی برخوردار است .نگاه امام(ره) به عالم و آدم ،نگاه زمینی و ناشی از تفسیرهای خود بنیاد انسان از
عالم و آدم نیست .اندازهای که امام(ره) برای عالم وجود قائل است ،محدود به عالم ماده نیست؛ بلکه نگاه
او به عالم عالوه بر جهان مادی ،جهان غیب را نیز شامل میشود .ایشان در مورد انقالب اسالمی و
پیروزی آن در وصیتنامه خود به وحدت غیب و شهود که حاصل آن پیروزی و تحقق این انقالب بوده،
اشاره دارد «این انقالب بزرگ ...با تأییدات غییبی پیروز گردید» (صحیفه امام،2916 ،ج.)432 : 12
نتیجهگیری
 -2اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) بهطور طبیعی از مبانی هستیشناسی ،معرفتشناسی و انسانشناسی
ایشان تأثیر پریرفته است .هستیشناسی امام خمینی(ره) بهعنوان یک فرد مسلمان ،منطبق بر اصول و
موازین دینی و اسالمی و متأثر از اندیشههای فلسفی ،عرفانی و فقهی ایشان است .ایشان از حیث
هستیشناسی ،پیرو حکمت متعالیه و قائل به اصالت و تشکیک وجود میباشد .لرا اندیشه سیاسی ایشان
مبتنی بر سیاست متعالیه است.
 -1اساس و بنیان نگرش هستیشناسانه امام خمینی(ره) را خدا محوری تشکیل میدهد .توحید محور
اصلی هستیشناسی امام(ره) و بنیاد جهان هستی است و ریشه و اصل همهی اعتقادات او را در تمام ابعاد
معرفت و اندیشه تشکیل میدهد .لرا به همان صورت که در هستیشناسی امام اصل توحید مالک قرار
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گرفته ،برای سایر معارف و اندیشههای ایشان نیز توحید بهعنوان مالک و معیار میباشد .بر همین اساس
اندیشه سیاسی معظم له نیز بهطور کامل برآمده از آن اندیشه توحیدی ناب بوده و توحیدمدار میباشد .از
نظر ایشان خداوند دارای حاکمیت و والیت مطلقه است و این والیت بهصورت طولی با اذن الهی به
پیامبران و از طریق پیامبر خاتم به اوصیای ایشان افاضه میگردد .و در دوران غیبت امام معصوم حق فقیه
جامعالشرایط است.
 -9در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) توکل به خداوند از جایگاه باالیی برخوردار است .از نظر ایشان
توکّل به خداى تعالى یکى از فروع توحید و ایمان است .امام خمینی(ره) با تکیه بر معارف اسالمی و
اندیشه ناب توحیدی ،انقالبی را پایهریزی کرد که از شگفت انگیزترین حوادث تاریخ اسالم به شمار
می آید .این انقالب ،سبب سرنگونی رژیمی شد که ریشه دو هزار و پانصد ساله داشت .بدون شک ،این
موفقیت جز با توکل به پروردگار ممکن نبود .ایشان همه پیروزیها را از خدا میدانست.
 -4مسئله دیگری که با تکیه بر مبانی هستیشناختی فلسفی امام در شکلگیری اندیشه سیاسی ایشان
مؤثر واقع شده مفهوم قدرت است .به زعم امام خمینی(ره) جز قدرت خدا قدرتی نیست و اگر کسی به
درک این حقیقت نائل آمد از هیچ قدرتی جز خدا نخواهد ترسید.
 -1انسانشناسی امام خمینی(ره) ،در واقع بخشی از هستیشناسی اوست ،چه او انسان را در کلیت
هستی و بهعنوان بخش اساسی آن مورد بررسی قرار میدهد .ایشان بر اساس قرائت ویژهای که از هستی
دارد و بر مبنای اعتقاد به اصل توحید و بسط و گسترش آن در حرکت انسان در فرآیندهای سیاسی و
اجتماعی ،ابعاد مختلف وجودی انسان را مورد توجه قرار میدهند و با در نظر گرفتن آموزههای اسالمی،
جهت به فعلیت رساندن استعدادهای او توصیههایی را مطرح میکنند .به عبارت دیگر امام با مطالعه
انسانشناسی در طول هستیشناسی آزادی و اختیار را برای انسان اثبات و انسان را مستعد و تربیت پریر
معرفی کرده است .به همین سبب در اندیشه سیاسی ایشان مردم ساالری دینی به معنای واقع کلمه تبلور
مییابد.
 -7در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) عالم جبروت که از مراتب هستی است و در زبان دین عالم
فرشتگان نیز نامیده میشود تأثیر بهسزایی در امدادهای غیبی الهی دارند .از نظر ایشان هم در پیروزی
انقالب و هم در طول جنگ تحمیلی امدادهای غیبی خداوند از طریق مالئکه حامی ما بوده است .این
مطلب بهخوبی بیانگر رابطه و پیوند هستیشناسی ایشان با اندیشه سیاسی آن بزرگوار است.
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