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  چکیده
 خمینی(ره) امام سیاسی اندیشه در اخالق و یاستامرس رابطه بررسی

ست. پژوهش این دغدغه  روش مثابه به محور متن هرمنوتیک روش از ا
ـــتفاده نظري چارچوب مثابه به فطرت دو نظریه از و تحلیل ـــده اس  ش

 و مخموره فطرت قسـمت دو به اولیه فطرت اسـاس بر نظریه این اسـت.
ــم محجوبه ــود.می تقیس ــوع نای اهمیت به نظر ش  در پژوهش این موض

سخ صدد سش این به پا ست: پر سبات« ا ست منا سیا  در اخالق و امر
 علم دهدمی نشان تحقیق هايیافته »چیست؟ خمینی امام سیاسی اندیشه

ــت ــیاس  آن تبع به و اطهار ائمه و اءیانب آن متکفالن و نافع علوم جزو س
 فطرت اساسبر .است میمستق صراط به جامعه راهبر واقع در ه،یفق یول

سان در محجوبه، و مخموره ضبیه، عاقله، قوه چهار ان  وهم و شهوت غ
سایی قابل ست. شنا ست امر ا سان قواي و سیا  ايپیچیده شکل به ان

 رذایل و فضــایل به توجه بدون ســیاســی امور در اند. شــده تنیده درهم
 تشــکیل اســت. دشــوار امري مســتقیم صــراط در برداشــتن گام اخالقی

 و اخالقی فضایل افزایش موجب امرسیاست به توجه و یاسالم حکومت
 اخالقی فضــائل گســترش دیگر ســوي از شــود.می اخالقی رذایل کاهش

ستمداران حاکمیت باعث ضیلت مدیران و سیا سته و باف  شود.می شای
ست تعالی اخالق، تعالی ست تعالی و سیا  عهده بر را اخالق تعالی سیا

   دارد.
 کتاب خمینی(ره)، امام سیاسی، اندیشه ق،اخال امرسیاست، :کلیدواژه

   فطرت. ،ثیحد چهل شرح
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  مقدمه 

ـــمند کتاب  از و ســــتین هم از مجزا اىمجموعه ،خمینی(ره) امام ثیحد چهل ارزش

 خود تازه مطالب ثیحد چهل کتاب در ایشان برخورداراست. انسجام و کدستىی همگونى،

ـــابه هاىگرکتابید با زیتما که ندیفرمامى مطرح طورى را ـــازدمى انینما را مش  نیا در .س

 شرح متون، ترجمه در دارىامانت و مهارت عرب، اتیادب فارسى، اتیادب از استفاده کتاب

ـــفى، نظرى، عرفان اخالقى، عربى، عبارات وافى ـــ کالمى، فلس ـــائل گریود رىیتفس  به مس

 کتاب کارکرد اما اســـت، اخالقى کتابى ثیحد چهل اگرچه خورد.مى چشـــم به وضـــوح

   است. متفاوت شودمى گرفته نظر در هاکتاب نیا در که ىیکارکردها با امام ازنظر اخالق

ض و طرح به کتاب، نیا ثیحد سه و سی  و اخالق آفات و هانادرستى و هازشتى حیتو

ـــان ىیرها و جاتن هاىراه ـــت. مربوط هاآن از انس ـــول درباره گرید ثیحد هفت اس  اص

 مطرح عرفانى و کالمى فلسفى، دهیچیپ مسائل هاآن در و آمده فراهم شناسىنید و اعتقادى

 آقاى توســط آن ثیحد چهار .اســت ق 1358 نیاربع کتاب فیتأل انیپا خیتار اســت. شــده

 ،اعتصام مجله در آن ثیحد ستیب حدود سسپ و شد چاپ صفحه 224 در و قیتحق فهرى

شت چاپ سط جلد دو در ث،یحد چهل همه باالخره و گ شارات تو  1366 سال در »طه« انت

شر شرفرهنگى مرکز توسط بهترى چاپ با سپس اثر نیا شد. منت  در صفحه 556 در رجاء، ن

 نفس، ادجه قراراست: نیا از ارزنده اریبس کتابِ نیا ثیاحاد فهرست شد. منتشر جلد کی

ـــد، کبر، عجب، ا،یر ـــب، ا،یدن حب حس ـــب غض  تفکر، فطرت، نفس، هواى نفاق، ت،یعص

ـــبر، امتحان، رجاء، و توکل،خوف ـــکر، اخالص، بت،یغ خدا، ذکر توبه، ص  از کراهت ش

ــواس، علم، اقســام علم، طالبان اصــناف مرگ،  قلب، حضــور و عبادت علم، لتیفضــ وس

 قلوب، اقسام السالم،هیعل ریام حضرت به وسلمآلهوهیعلاهللاصلى خدا رسول تیوص لقاءاللّه،

 قبول شــرط تیوال رضــا، و حرص و نیقی مؤمن، امام و رســول و خدا قىیحقشــناخت عدم

 معرفت قیطر او، صفات و حق معرفت او، اسماى و حق معرفت خدا، نزد مؤمن حال اعمال،

   د.یتوح قتیحق شر، و ریخ د،یآفر خود صورتبه را آدم خداوند االمر،اولى و تعالى حق

ضوع، اهمیت به باتوجه ست، تعریف مو ست سیا سیا  خمینی امام منظر از اخالق، و امر

ــد.می نظر به ضــروري  بین روابط به را ســیاســت کلی تعریف یک در خمینی(ره) امام رس

 تعریف مفاســـد از جلوگیري براي هاحکومت ســـایر با حاکم بین روابط و ملت و حاکم

 خمینی(ره) امام سیاسی اندیشه در سیاست امر ).228 :3ج ،1389 خمینی، وي(موس کندمی
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 داندنمی خدعه را ســیاســت رواین از اســت. عمومی حوزه رهبري و داري حکومت مثابه به

ـــالم در که داندمی حقیقتی یک بلکه ـــیله و دارد وجود اس  یابد.می تحقق آن عامالن بوس

 را مملکت که است زىیچ کی استیس است، ىقتیحق کی استیس ست،ین خدعه استیس«

ست. اشهمه هانیا ست؛ین بیفر و خدعه کند؛مى اداره سالم، خطا سالم ا ستیس ا ست، ا  ا

  ).125 :10ج ،1389 .(خمینی،ستین بیفر و خدعه است، استیس قتِیحق

 افراد صالح و جامعه صالح که مسیري در جامعه هدایت و بردن راه مثابه به امرسیاست 

 خمینی، (موســوياســت اســالم بیدار علماي به هاآن عتب به و اولیا انبیاء، مختص واین اســت

  ).432 ،13ج ،1389

 ظاهري بصـــیرت با صـــرفا که اســـت باطنی ســـرشـــت و نیرو معناي به و»خُلق«جمع اخالق

سوس صورت به خلق مقابل، در کرد. درك را آن توانمین شم با درك قابل و مح  ظاهر چ

  ).159 :1425 اصفهانی، (راغبشود.می گفته

ـــیدن و آدمی قواي تعادل را آن اخالق تعریف در خمینی امام   حد رعایت و عدالت به رس

 قوه عاقله، قوه یعنی انســـان چهارگانه قواي از ).هرکدام45 :1370 خمینی، داند.(می وســـط

ــت اخالقی رذایل و فضــایل داراي وهم قوه و شــهوة قوه غضــب،  ســیاســت درامر که اس

 در سیاست اینکه بر مشروط دارد گري درمان خصلت سیاست در اخالق دارد. تام دخلیتم

   سیاست. خدمت در اخالق نه باشد اخالق خدمت

 از یکی دارد جود و مختلفی هايدیدگاه ســـیاســـت و اخالق نســـبت درمورد ،کلی طور به

ست و اخالق وحدت رهیافت هاآن ست. سیا  سعادت براي تالش در هردو که سان بدین ا

ـــانند ـــت و اخالق رهیافت دراین انس ـــیاس ـــده تنیده یکدیگر در س  ناقض ندتوانمین و اندش

ـــند یکدیگر ـــان، قواي گی تنیده درهم و پیچیدگی به باتوجه .باش  این توانمی چگونه انس

   داد. قرار بررسی مورد خمینی امام سیاسی اندیشه در را رهیافت

صلی سئوال ست: این مقاله ا ست ا سیا شه در القاخ و امر سی اندی  چه (ره)خمینی امام سیا

 امام ســیاســی اندیشــه در اخالق و امرســیاســت رابطه بازخوانی پژوهش مســئله دارد؟ نســبتی

ست. حدیث چهل شرح کتاب بر تاکید با خمینی ضیه ا ست است: این پژوهش فر  و امرسیا

 ناپذیرند. فکیکت و تنیده درهم ايپیچیده شــکل هب خمینی امام ســیاســی اندیشــه در اخالق

ــیه اثبات براي  محور متن هرمنوتیک از و نظري چارچوب عنوان به فطرت دو نظریه از فرض

    است. شده استفاده روش عنوان به
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   نظري چارچوب

  فطرت دو نظریه

ـــرح کتاب از   در تحقیق نظري چارچوب مثابه به خمینی(ره) امام جهل و عقل جنود ش

 و مخموره فطرت قســـمت دو به اولیه فطرت اســـاس بر نظریه این اســـت. شـــده گرفته نظر

 فطرت از عبارت شـــر و اســـت، مخموره فطرت از عبارت ریخ شـــود.می تقیســـم محجوبه

 نتیط که خود، قدرت دی به خود، رحمت و تیعنا با -تعالى و تبارك -حق است. محجوبه

صلى، کىی نمود: مرحمت آن به جبلّت و فطرت دو فرمود، مخمّر را اوّل آدم  تبعى، گریودا

 آن و اصلى. مقصود و مقصد سوى به است او عروج رفرف و ریس بُراق فطرت، دو نیا که

ــان در که اســت اتىیفطر عیجم هیپا و اصــل فطرت، دو  ات،یفطر گرید و اســت مخمَّر انس

صل ِسمَت که -فطرت دو آن از کىی است. آن اوراق و هاشاخه شق فطرت -دارد تیا  به ع

 و شقى و دیسع از بشر، سلسله عیجم کانون در که است مطلقه سعادت و ریخ و مطلق کمال

ــت. مطبوع و مُخمَّر دانى، [و] عالى و جاهل و عالم ــله تمام در اگر و اس ــلس ــر، س ــان بش  انس

ـــتّته فیطوا عیجم و کند گردش و تفحّص  کی کند، شیتفت را عالم در متفرقه اقوام و متش

 نباشد. سعادت و ریخ عاشق و کمال به متوجه فطرت، و جبلّت اصل حسب به که ابدین را نفر

ـــان تمام ذاتی یگانگی نظریه ،فطرت دو نظریه از )77 :1382 ،(خمینی ـــتنباط قابل هاانس  اس

 که دهدمی قرار اســت فطرت با مطابق که قوه چهار انســان براي نظریه این اســاس بر اســت.

 کمال به را انسـان و گیرد،می ارقر مخموره فطرت مجموعه زیر در که اسـت عاقله قوه اولی

ــه بقیه کند.می هدایت مطلق ــیطنت، قوه یعنی قوه س ــهوت قوه و غضــب قوه ش  زیر در را ش

  .دهدمی قرار محجوبه فطرت مجموعه

    فطرت انواع  ردیف

 فــــطــــرت  1

   مخموره

 عــالم بــه وجهــه 

ـــــ ـــــغ  و بی

  ت؛یروحان

  کمال به عشق فطرت  اصلی

  نقص از تنفر فطرت  تبعی

 فــــطــــرت  2

  محجوبه

 عــالم بــه وجهــه 

ـــادت  و شــــــه

  عت.یطب

  

  حقیقی غیر کمال به عشق  بهیمی نفس  شهوت قوه

  حقیقی غیر نقص از تنفر

  حقیقی غیر کمال به عشق  سبعی نفس  غضب قوه

  حقیقی غیر نقص از تنفر

  حقیقی غیر کمال به عشق  وهمی  شیطنت قوه

  حقیقی غیر نقص از تنفر
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  محور متن هرمنوتیک

ضوع ینکها به نظر سیس شهیاند یمطالعات حوزه در پژوهش، این مو  اینرو از دارد قرار یا

 امام ســیاســـی اندیشــه در اخالق و امرســیاســت مناســبات فهم يبرا یلیتحل روش نیبهتر

یک خمینی(ره)، یک اســــت. محور متن هرمنوت ـــی هرمنوت  نه و ادراك و فهم براي روش

ـــ تاري متون رامنحص ـــ نایی نوش یک ).281 :1385 (حریري،اســــت متن ومع نه هرمنوت  دام

ـــترده له و دارد ايگس یک پژوهش این دارد.در مختلفی هاينح ـــی(مولف ازهرمنوت  روش

 توضــیح به الزم اســت. شــده اســتفاده تحلیل روش مثابه محور)به مفســر محور، متن محور،

 هر ندارد. را اسالمی مطالعات در کاربست قابلیت هرمنوتیک فکري هاينحله همه که است

ـــالمی هايپژوهش ندچ ـــت بیگانه روش، این هايگونه برخی با اس  مطالعات نوعی به نیس

سیري شگران تف سالمی پژوه ست. هرمنونیک هاينظریه شبیه ا  برآن هرمنوتیک نام گرچه ا

ـــند.(واعظی، ننهاده ـــی هرمنوتیک از اینرو از )52 :1389 باش  متون تحلیل در توانمی روش

 به فطرت دو نظریه از پژوهش این در )442-460 :1385 ،حقیقت کرد(ر.ك. اســتفاده دینی

  است. شده استفاده روش مثابه به گرا متن هرمنوتیک از و نظري چارچوب مثابه

  خمینی(ره) امام سیاسی اندیشه در سیاست امر

 در او، احکام در که اســت نىید ،داندمی اســتیســ نید را اســالم دین (ره)،نىیخم امام

 از نقل به خمینی امام )334 :9ج ،1389 (خمینی،.شودمى دهید وضوح به استیس او، مواقف

ـــی و )265 :1 ج ،1392(کلینی، الکــافی ـــی، بحــارالنوار در مجلس  :25 ج ،1403(مجلس

ــت )آورده328 ــت امر تفویض به معتقد هاآن که اس ــیاس ــومین وائمه پیامبر به س ــده معص  ش

 انیب ضیتفو ای اسـت، شـده حضـرت آن به خلق بیتأد و میتعل و اسـتیسـ امر ضیتفو«اند:

 حضرت آن به ه،یتق زمان مثل اوقات، مصالح حسب به آن اظهار عدم ای آن، اظهار و احکام

 وجوهى نیا از کیچیه در ولى .)145 :3 ج ،1390 (مجلسی، .است شده نیمعصوم ریسا و

ست امر ضیتفو چگونگی انیب شد ذکر که شده بیان سیا ست. ن  سـتا متعقد خمینی امام ا

 دین فقهاي به غیبت دوران در تبع به اســـت اطهار ائمه و انبیاء وظایف از که ســـیاســـی امور

 ســرچشــمه اســالم از مُدُن اســتیســ اســت، ســیاســت تمامش اســالم اســت. شــده تفویض

تاب در ).270 :1ج ،1389 رد.(خمینی،یگمى هل ک نار در ثیحد چ حث ک با  و اخالقى م

سائل طرح به خاص ظرافتى با عرفانى شه م سىیس اندی سى که اندپرداخته ا  به ازین هاآن برر

 امکان شـــرعى، علوم انیم در آن گاهیجا و اســـتیســـ علم رینظ مســـائلى دارد. فراوان دقت
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 هیمجر قوه ضرورت و ستمگران حکومت جهینت جور، حکام و ستمگران هیعل امیق و حرکت

   است. رانده سحن آن زا ثیحد چهل کتاب در که است موضوعاتى جمله از هیفق تیوال و

  نافع علم مثابه به سیاست علم

سائلى از ستیس حوزه در ثیحد چهل کتاب در که م شم به ا  امام دگاهید خورد،مى چ

 به را علوم اسالم، گرامى امبریپ از ثىیحد به تمسک با نىیخم امام است. استیس علم درباره

سته سه سیم د  ما و قائمۀ، سنۀ او عادلۀ، ضۀیفر او محکمۀ، ۀیآ ثالثه: العلم انما« کند:مى تق

ــل فهو خالهن ــان .)385 :1370خمینی،»(فض ــ کی در ایش ــه به را علوم گرید بندىمیتقس  س

 و کندمى میتقس )386 :1370.(خمینی، نافع) نه و مضر نه علوم مضر، علوم نافع، (علوم دسته

ـــ نیا بــه توجــه بــا ـــالم مىگرا امبریــپ ثیــحــد در اشــــاره مورد علوم بنــدى،میتقس  اس

 هیکل« ند:یفرمامى نیچن نهیزم نیا در شانیا داند.مى نافعه علوم جزء را وسلمآلهوهیعلاهللاصلى

 و هیعقل کماالت به اســـت راجع که علمى عنىی علم، ســـه نیا به شـــود منقســـم نافعه علوم

 لاعما به راجع که علمى و است آن فیوظا و هیقلب اعمال به راجع که علمى هیروح فیوظا

شئه فیوظا و هیقالب ست نفس ظاهره ن  راجع که یعلوم امام، قول به )386 :1370،ینیخم( »ا

ست آن اضیارت و ظاهر تیترب به شرت آداب علم و آن مبادى و فقه علم ا  منزل ریتدب و معا

 ایاوصــ و ایانب از پس هســتند نیمحدث و هافق و ظاهر علماى آن متکفل که مدن اســتیســ و

 هیقالب عبادات و هیظاهر اعمال بدون که نکند گمان کسى .)378 :1370 نی،(خمی السالمهیعل

ـــود، مهذّب خلق ای کامل مانیا داراى تواندمى ـــد، مهذب ریغ و ناقص خلقش اگر ای ش  ش

ـــت ممکن اعمالش ـــود، کامل مانشیا و تمام و تامّ اس ـــت ممکن ای ش  قلبى مانیا بدون اس

ـــن و تامّ اشهیظاهر اعمال ـــد ناقص هیقالب اعمال وقتى گردد. کامل شاهیاخالق محاس  و ش

 که شــودمى حاصــل روح در کدوراتى و قلب در احتجاباتى د،ینگرد ایانب دســتورات مطابق

 ورود از مانع باشد، قلب در لهیرذ اخالق اگر طور نیهم و شود.مى نیقی و مانیا نور از مانع

 است الزم تیانسان میمستق صراط و آخرت مسافرت طالب بر پس، آن. در است مانیا نور

 را هاآن و کرده مراقبت و توجه مواظبت و دقت کمال با ثالثه مراتب از کی هر در که

  ).388 :1370 (خمینی، د.یننما صرفنظر را عملى و علمى کماالت از کیچیه و کند اصالح

ـــت اىقوه عملى، قوه ـــبه نفس که اس  ربرقرا خود مادون جنبه با را اشرابطه آن، لهیوس

 نفس قوه نظرى قوه اما دارد. نام استیس رابطه، نیا و است بدن نفس، مادون جنبه سازد.مى

 نفس جوهر لیتکم به که اســـت اىقوه ه،ینظر قوه گفت: توانمى بیترت نیبد ... اســـت
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ـــرانجام که دهدمى انجام اىگونه به را بدن ریتدب کار هیعمل قوه ولى پردازد،مى  به را آن س

ساند. نظرى کمال شاره با ثیحد چهل در امام بر  کهبدان« سد:ینومى نیچن فوق ثیحد به ا

ـــت عبارت »محکمه هیآ« ـــهیفر« و هیاله معارف و حقه دیعقا و هیعقل علوم از اس   »عادله ض

 علوم و ظاهر علم از است عبارت »قائمه سنت« و قلوب هیتصف و اخالق علم از است عبارت

 با امام بیترت نیبد .)391 :1370 خمینی،(» هیمدن و هیاســـیســـ ه،یاجتماع و هیفرد هیقالب آداب

 نافعه علوم از را آن است، سیاسیه امور ریتدب همان که استیس علم گاهیجا ساختن مشخص

  .داندمى ضرورى جامعه براى را آن وجود و دانسته

  سیاست علم متکفالن

 العلم إنّما :)آله و هیلع اهللا یصـلّ یّ(النّب قال« حدیث چهل شـرح کتاب 24 ثیحد لیذ در

 ج ،یکاف اصول (».فضل فهو خالهنّ ما و قائمۀ، سنّۀ أو عادلۀ، ضۀیفر أو محکمۀ، ۀیآ :ثالثۀ

سالم پیامبر )32 :1 صلی ا صر علم همانا فرمودند: آله) و علیه اهللا ( ست منح  هیآ :زیچ سه به ا

ــهیفر ای محکمه ــنت ای عادله ض ــل هانیا از ریغ و قائمه س ــت فض  .)385 :1370 ینی،.(خماس

 علم نیا براى زین متکفالنى اســت، شــده اشــاره انســان براى دیمف هاىدانش از کىی عنوانبه

 در اســت. کرده اشــاره علم نوع ســه به علوم حیتوضــ در امام د،یگرد اشــاره اند.نموده نیمع

 است آن اضیارت و ظاهر تیترب به راجع که علومى اند:آورده نیچن علم از سوم نوع حیتوض

ـــرت آداب علم و آن مبادى و فقه علم ـــ و منزل ریتدب و معاش ـــتیس  آن متکفل که مدن اس

  ).387 :1370 (خمینی، السالم.هیعل ایاوص و ایانب از پس هستند نیمحدث و ظاهر علماى

 گرید هاىکتاب در و اندننموده اشـــاره قســـمت نیا در هیفق تیوال بحث به امام اگرچه

ـــبه عیالبکتاب همچون ـــوط ورتص  ثیحد چهل کتاب در اند،شـــده بحث نیا وارد مبس

 اند.نموده اشــاره جامعه در تاســیســ علم متکفالن عنوانبه هافق گاهیجا به گذرا صــورتبه

سیش 1318 سال در که ثیحد چهل کتاب در عبارتى نیچن وجود  ما است، شده نوشته م

 ینگاه ینیخم امام«سازد.مى مونرهن نىیخم امام اسىیس شهیاند در تحول ای ثبات فهم به را

ــ ــالم جامعه ندهیآ به یآرمان و گرا لتیفض ــن، حاجی و (نادريدارد یاس  .)111 :1395 حس

ــتیســ ریتدب متکفل اوصــیاء، و پیامبر از بعد هافق کهنیا  نامشــروع بر دلیلی اســت. مدن اس

 نشان ،خىیتار مقطع نآ در عبارتى نیچن وجود قتیحق در است. سلطنتى حکومت دانستن

 با متناســـب و اســـت بوده ثابت زمان طول در هیفق تیوال مورد در شـــانیا نگاه که دهدمى

   است. شده انیب آن کاربست چگونگی و اجرا تیفیک مختلف هاىزمان
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  انسان قواي و امرسیاست

ض نهیزم در ثیحد چهل کتاب شرح در نىیخم امام سان قواى از برخى حیتو  دیواف و ان

ضرات و شاره ق،اخال در آن م ستیس و حکومت امر در قوا نیا ریتأث به اىا  توجه با .دارد ا

  ت.اس اسالمى حکومت همان حکومت از منظور که گرفت جهینت توانمى عبارات اقیس به

  عاقله قوه و امرسیاست

 نىید متون در و اندنهاده نام درون غمبریپ را آن که است بدانجا تا اسالم در عقل گاهیجا

 حجت .درونى وحجّتى رونىیب حجّتى :است حجّت دو خود بندگان بر را داىخ :است آمده

ّه ان«.اســــت مردمان عقل درونى حجت و اندامامان و امبرانیپ همان رونىیب ناس ىعل لل  ال

ّا باطنۀ، حجۀ و ظاهرة حجۀ نیحجتّ مۀ و اءیاالنب و فالرســــل الظاهرة فام ّا و االئ باطنۀ ام  ال

 این وتفکر لهعاق قوه اهمیت زمینه در خمینی امام .)162 :11 ج ،1409 حرعاملی، »(.فالعقول

ـــش  ملت هر ىعلما و بزرگ حکماى و معظّم اءیاول و کرام اءیانب ایآ کند:می مطرح را پرس

 نیا زا و وانىیح شـــهوات از را هاآن و کردندمى شـــرع و عقل قانون به دعوت را مردم که

ـــ هاآن با دادندمى زیپره فانى اىیدن ـــتند منىدش ـــالح راه ای دارند، و داش  هاىچارهیب ما ص

 تقســـیم وعملی نظري به را عقل خمینی، امام دانســـتند؟نمى ما مثل را شـــهوات در فرورفته

 است ملیع عقل به انسان کمال است معتقد ولی داندمی یکی را دوعقل هر غایت و کندمی

 زندگی در تدبیر حســـن به مؤدي که اســـت دانشـــی عملی عقل .)341 :3،ج1381(خمینی،

 يسو به را آدمی که حیث آن از است؛ کردن عمل درست نوعی تدبیر حسن است. سیاسی

ستی به عملی عقل هک کندمی رهنمون هدفی ست دریافته در  عالمه .)304: 1378 (فیرحی، ا

 کیتفک ارّضــ و نافع و شــرّ و ریخ انیم تواندمى که داندمى ىیروین را عملى عقل طباطبایی؛

   ).156 :13ج (طباطبایی، نشود نفسانى هواهاى میتسل و دکن

 سپردن و »عقالنى جامعه« سیتأس شرور، بر انسان وجود در ریخ اصل روزىیپ راه هاتن

 و 6ردیگمى نظر در انسان زندگى براى تیوضع چهار کانت .است عقل دست به امور تمامى

 مشترك( اخالقى مدنى تیوضع به حقوقى، عىیطب تیوضع از انتقال را انسان خىیتار رشد

 چون که اســت اخالقى عام گذارقانون کی مســتلزم چهارم مرحله اســتقرار .داندمى )المنافع

                                                      
ضع . 6 ضع. 2 حقوقى؛ عىیطب تیو ضع. 3 اخالقى؛ عىیطب تیو ضع. 4 حقوقى؛ مدنى تیو  تیحاکم( اخالقى مدنى تیو

  )اخالقى -عملى عقل نیقوان طبق الهى
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ـــان فردى وجود از را آن تواننمى ـــتنتاج هاانس  نه( مدبّر و ریمد عنوانبه را او دیبا کرد؛ اس

ـــع ـــطت گذار،قانون نیا عقالنى احکام .کرد فرض اخالقى نیقوان )واض ـــازمان کی وس  س

شترك جامعه در ،)سایکل مثال( معنوى و روحانى  :1381 (کانت،.دیآدرمى اجرا به المنافع م

ــ ).33 ــتین زیغرا و الیام مقابل در هاتن ،عقل رىیپذبیآس  و عادات با که هنگامى عقل .س

 اقتضـــائات زندگى، مختلف حاالت اقتصـــادى، طیشـــرا ت،یترب و میتعل چگونگى رســـوم،

  ).56 :1389 آراسته، .(جوانردیپذمى رنگ و ریتأث گردد،مى مواجه مکانى، و ىزمان خاص

صورتی ست که در سط رویکرد با اخالقی يهاسیا سترش ابزار که عقالنیت ب ضائل گ  ف

 شد خواهد فاضله مدینه ساز زمینه شود. پیگیري اسالمی دولت ازسوي است، عقل وجنود

 عقالنیت بسط از سخن دارد. وجود رذائل از ستگیوپیرا فضائل به آراستگی فاضله مدینه در

 :1392 زایی، (لک شــود.می متولد تفکر از عقالنیت بلکه نیســت، ومفهومی ذهنی و انتزاعی

ّا زارى و عجز با خود خداى از حال هر در ).69 نا را تو که کن تمن ـــ  فیوظا به کند آش

ـــود منظور دیبا که خودت ـــت دیام و او. و تو نیماب ش ـــد به که کرتف نیا اس  با مجاهده قص

ـــ ـــت، امّاره نفس و طانیش ـــوى موفق و اندیبنما تو براى گرىید راه اس  از گرید منزل به ش

 صراط در هدایت ضرورت به عاقله قوه از گیري بهره با انسان ).14 :1370 (خمینی،مجاهده.

 در روريضــ علم با کند. هدایت را او که رودمی هادیانی ســراغ اینرو از بردمی پی مســتقیم

 رهنمون کمال سمت به آن بوسیله تا باشد باید بشر بین در خدا طرف از شریعتی که یابدمی

ستفاده شد. سان به عقل از ا سیر در کندمی کمک ان ستقیم، صراط م  در را انتخاب بهترین م

  باشد. داشته مُدن وسیاست منزل تدبیر

   غضبیه قوه و امرسیاست

مام ـــرح تابک هفتم ثیحد در خمینی(ره) ا هل ش یث: چ  هیعلالصــــادق( قال« حد

 دیکل خشم«:)فرمودندالسالم هیعل(صادق حضرت« ترجمه .»شرّ کلّ مفتاح الغضب«:)الّسالم

ـــرّهاســـت همه ـــول(».ش  الهى نعمات از را قوه نیا غضـــب درباره ).303 :2 ج ،یکاف اص

 تیمحاک و حکومت مسـئله به را غضـب نعمت خاص ظرافتى با سـپس شـانیا شــمارد.برمى

 معروف به امر اداره« ند:یفرمامى نیچن هیغضب قوه دیفوا انیب در شانیا جمله از زند،مى وندیپ

 هیسا در مگر نشود هیعقل و هینید اساتیس ریسا و راتیتعز و حدود اجراى و منکر از نهى و

 و جان از ذب و بشر لهیعا نظام حفظ و نید اعداى با جهاد ... هاآن پس ه.یغضب فیشر قوه

ــا و ناموس و مال ــت، انســان عدو اعداى که نفس با جهاد و هیاله سینوام ریس  صــورت اس
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ـــر قوه نیا به مگر ردینگ  و اتیموذ دفع و ثغور و حدود و اتیتعد و تجاوزات حفظ فه.یش

  ).114 :1370 (خمینی، »رد.یگ انجام قوه نیا پرچم ریز در شخص و جامعه از مضرات

 لهأمســـ ثابهمبه اســـالمى بالد حدود حفظ به مربوط فرمودند انیب نهیزم نیا در امام آنچه

 به مربوط که اندنموده اشـــاره موضـــوعى به مقال نیا در امام قتیحق در اســـت. اســـىیســـ

  است. اسالمى بالد حفظ در مسلمانان تالش براى اىنهیزم و است اسىیس تیحاکم

 جامعه حاکم یشان،ا قول به است اسالمى حاکم براى ضرورى امرى عنوانبه غضب قوه

 که بدان« است. هیغضب قوه ازمندین آشفتگى از رىیجلوگ و اسالمى بالد حفظ براى اسالمى

 و شود آخرت و ایدن ریتعم آن واسطهبه که است خداوند بزرگ نعمات از کىی هیغضب قوه

 نبدا« ).40 :1370 خمینی،(».دارد جامعه نظام و فاضله نهیمد لیتشک در میعظ تیمدخل و ...

ضب قوه که ضرات دفع مانند دارد؛ جامعه براى دىیفوا که چرا شود، پاك کامالً دینبا غ  م

عه جام ـــخص و از هاد و ش نان با ج ـــم له ،ناموس حفظ و نید دش ـــی جام قوه نیا بوس  ان

 وترس جسارت آن رذایل و است شجاعت غضبیه قوه فضیلت ).135 :1370 خمینی،(».ردیگ

   رود.می شمار به آن ملزومات از و دارد تام مدخلیت سیاست امر در غضب قوه وجود است.

  شهوت قوه و امرسیاست

صل یک حدیث چهل کتاب در خمینی امام شأ اینکه و شهوت قوه به ف  رفتارهاي چه من

 اطاعت پذیرفتن به وادار را انســان درامرســیاســت شــهوت قوه ورزیده. اهتمام اســت اخالقی

صی ستند یاله مستقیم صراط در که نمایدمی اشخا سان قتایحق نی  واسطه به که دیآ عار را ان

 نیا از و دهد، راه خود به خوارى و ذلت قدر نیا شیخو شهوت انداختن راه ای خود شکم

 اگر منت کشـــد. منّت نشیب و دانشیب اذلّاء و پا و دســـتیب فقراى و زیچ همهبى مخلوق

 دایپ او مقدس ذات به توجه اگر که بکش، ارض و سماوات خالق و مطلق غنى از کشى،مى

 را مخلوق تیعبود طوق و وارهى عالم دو هر از د،یگرد او محضر در خاضع دلت و کردى

ـــادق امام کنى رونیب گردن از ـــالم علیه ص  ۀ(یالربوب هاکنه جوهرة ۀیالعبود فرمایند:می الس

صباح شریعه،بی م ست ممکن »شهوت قوّه« ).536 تا: ال شأ ا شد. طلبی جاه من  ینیخم امام با

سىفرماید:می  روح شاکله و هینفسان ملکه حب نیا و است استیر و جاه حب داراى که ک

 تیغا آن تابع او از صادره افعال و است، مطلوب آن به دنیرس او آمال تیغا است، شده او

 مطلوب آن به وصول براى او اعمال و است نفسانى مطلوب همان او محرك و داعى و است

ـــادر او از  جهینت در که يخداوندگار و تیّربوب درجه نیاوّل )1370:369 ینی،(خم.گردد ص
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 نفس بر تسلط شود،یم خودش نفس مالک و ربّ انسان که است نیا شودیم دایپ تیعبود

ـــاس کاملًا که ما هايیچارگیب از یکی .کندیم دایپ خودش ـــت نیا میکنیم احس  زمام :اس

 م،یندار را خودمان زبان اریاخت م؛یندار را خودمان اریاخت ســت،ین ما اریدراخت خودمان نفس

 ).470 :23ج ،1387(مطهري،.است یبدبخت تینها نیا و...میندار را خودمان شهوات اریاخت

 و قدرتمندان بسا اى است. تیربوب و آزادى آن باطن که است ىیگرانبها گوهر خدا بندگى

 نبردند ىیبو بزرگمنشى و بزرگوارى و نفس آزادى و تیحر از که ظاهره سلطنتهاى داراى

صطفوي، هوى و نفس عیمط عبد و لیذل بنده و ستند.(م  غافل خود خداى از ).536 :1360 ه

شو سارت و تیعبود دیق و کن حفظ را خود آزادى و تیحر و م  و بردار خود گردن از را ا

 نظام حفظ و تشکیل در معتدله شهویه قوه ).257 :1370 (خمینی، شو. آزاد احوال عیجم در

 دنیا سعادت و شرافت ابقاي و دارد تام مدخلیت نفوس تربیت و فاضله مدینه نظام و خانواده

 و طلبی جاه شـــهوت قوه )رذائل123 :1394 زایی، (لک اســـت. قوه این ســـبب به آخرت و

ــت ــت همتی پَس ــیلت و اس ــهوت قوه فض ــرافت و عفت ش ــت. ش  قوه قرارگرفتن برآیند اس

ست عادله حقه حکومت ريگی شکل شرع و عقل پرچم زیر شهوت، سان که ا  جاه از را ان

  سازد.می هموار برایش را مسیرسعادت و کندمی دور همتی وپست طلبی

  وهم قوه و امرسیاست

ـــلطان را وهم قوه ـــلطانِ وهم کهبدان« اند. نامیده بدن وباطنی ظاهري قواي س  قواى س

 هاآن در نمود حکومت وهم اگر پس ).345 :2ج ،1375 (طوسی،»است نفس باطنه و ظاهره

صرف به  طانیش سلطنت تحت در مملکت و گردند طانیش جنودِ قوا نیا طان،یش ای خود ت

ــود واقع  قوه حکمروایی و شــود.می تعطیل حکمت صــورت این در)12 :1370 (خمینی،ش

 در وهم اگر اما کند.می پیدا تســلط اخالقی فضــائل بر اخالقی شــود.رذائلمی شــروع واهمه

 جنودش و طانیش و شودمی عقالنى و رحمانى مملکت گیرد قرار شرع و عقل فتصر تحت

ـدأ« در مالصدرا، .بندند برمی رخت آن از ـاد و مب ـ ،»مع ـم ةوق  با که دانسته ییقوا از را وه

 منازعــــــه عقــــــل بــــــا کــــــه هســت يزیچ انســان در د.کننــــــمی منازعــــــه عاقله قوة

 اسـت رهگـذر نیا از زین مردم شتریب بـر طانیش لطتس ).249: 1354 ،متالهینصدرال(کنـدمی

ـه ـ ک  (صدرالمتالهین، را ـهیوهم قوة خصوصاً ،گرداندمی خود مسخّر را یبدن يقوا ،طانیش

 را نزاع این نیز ایشــان اســت صــدرایی مکتب پیرو خمینی امام اینکه به باتوجه ).197 :1354

 غالب رحمانى جنود اگر :اســت فهیطا دو نیا جنگ دانیم انســان اســت: ومعتقد دارد. قبول
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 ایاول و ایانب زمره در و منخرط، مالئکه سلک در و است رحمت و سعادت اهل از انسان شد،

ــالح و ــور نیص ــت، محش ــ جنود اگر و اس ــکر و طانىیش ــان آمد، غالب جهل لش  اهل از انس

 را آن وهم، با خود تیسنخ علّـــت بـــه طان،یشـــ)5 :1370 ،ینیخم( .است غضب و شقاوت

  کند.می غلبه هاانسان بیشتر بر رهگذر این از و گرداندمی خود مسخّر

ضب و (وهم گانه سه قواي سلیم اگر شهوت) و غ شبختی سعادت شود عقل ت  را وخو

ـــان براي ـــالم همیعل -ایانب آورد.می ارمغان به انس  هاىکتاب و آوردند هاقانون آمدند، -الس

سمانى سانى نفس و کنند عتیطب روىادهیز و اطالق از رىیگجلو که شد نازل هاآن بر آ  ان

ـــرع و عقل قانون تحت در را  زانیم از خارج که کنند مؤدَّب و مرتاض را آن و درآورند ش

 هیعقل نیمواز و هیاله نیقوان با که نفسى هر پس )26 :1370 (خمینی،نکند. رفتار شرع و عقل

 خداى به ببرد پناه الّا و باشد؛مى نجات اهل از و است خوشبخت دهد، قیتطب را خود ملکات

بارك عالى و ت قاوت آن از ت ـــ مت و هابدبختى و هاش ـــختى و هاظل  شیپ در که هاس

ـــلطنت به باتوجه بنابراین (همان).دارد.  را آن توانمی باطنی، و ظاهري قواي بر وهم قوه س

  .دارد آن تابع افعال و یادراک يخطاها در یاساس نقش که .دانست »یوانیح نفس«

  مستقیم صراط و امرسیاست

ــ خمینی(ره) امام ــتیس  ییجا آن به کند تیهدا و ببرد راه را جامعه که معنا این به را اس

 شده ثابت اسالم پیامبر براي را سیاست امر و .داندمی است افراد صالح و جامعه صالح که

 .است شده ثابت استیس لفظ با آله؛وهیعلاهللایصل اکرم ینبّ يبرا ما اتیروا در نیا داند.می

 الصــراط اهدنا« :مییگویم نماز در ما و شــودیم گفته میمســتق صــراط قرآن در که یهمان

ـــتق ـــخاص و اجتماع و ملت که میخواهیم خدا از و »میالمس ـــراط کی به ببرد راه را اش  ص

 استیس نیا .است اللّه یال و شودیم ختم آخرت به و شودیم شروع جا نیا از که یمیمستق

 که است یاستیس همان انتید و است استیس شانشغل ایانب ...است ایاول و ایانب به مختص

ـــالح به که ییزهایچ همه به و دهدمی حرکت جا نیا از را مردم  اســـت، مردم و ملت ص

ستقیم صراط به جامعه راهبر واقع در امام، .)193 ـــــ 192 :1378 خمینی،.(کندیم تیهدا  م

ست. ست. شناس راه و شناس تکلیف دان، راه شناس، اطصر او ا سی راه بنابراین ا  از شنا

 ).1390:294است.(برزگر، فقیه ولی شخص و علما آن تبع به و اطهار ائمه و انبیاء ویژگیهاي

ستقیم صراط در اطاعت ست یربان وجهه يدارا و گرددیم آغاز یاله فرمان امتثال از م  و .ا

ستا در يافراد ست )ص(اکرم ینب آنان رأس در که رندیگیم قرار ازیامت نیا يرا  از پس و ا
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ُسولَ عُوایأَط وَ اللَّهَ عُوایأَط آمَنُوا نَیالَّذ هایأَ ای«.دارند قرار دهیبرگز افراد شانیا  الَْأْمرِ  یأُولِ وَ الرَّ

 را او مردم که دســتور نیا از تعالى خداى که ســتین دىیترد چیه جاى.)59/نســاء»(...مِنْکُمْ

ــوى به زشیعز امبریپ قیطر از آنچه در را او ما که ندارد نیا جز منظورى کنند اطاعت  ما س

 )388 :4،ج1362 ،ییطباطبا.(میبند کار به را عشیشــرا و معارف و میکن اطاعت کرده وحى

 سفیدان، .(احمديهستند ینید اقتدار صاحب که است آن دسته نیا مشترك اتیخصوص از

 صفات و اسماء عیجم مظهر چون کامل انسان و است. کامل انسان عتاب مؤمن ).102 :1396

سم به تعالى حق مربوب و سم مقام به تعالى حق پس، است. جامع ا سان رب و جامع ا  بر االن

 راه بر من پروردگار همانا« م.یمستق صراط على ربّى إنّ د:یفرما چنانچه است، میمستق صراط

ست. راست سان بعتا چون نیمؤمن )56 -(هود »ا ستند کامل ان  جاى را خود قدم و ریس در ه

 انســان مقدس ذات میتســل و کنند ریســ او معرفت مصــباح و تیهدا نور به و گذارند او قدم

ستند. کامل ست. متدین و دین اتحاد همان صراط و سالک اتحاد )532 :1370 (خمینی،ه  ا

 احکام و اخالق عقاید، ســلســله یک بلکه نیســت مادي امري ودین اســت دین همان صــراط

ـــت ـــت.(جوادي معنوي همه که اس  قتیحق و حق از که قلوبى پس )494 :1387 آملی، اس

ستند معرض ستق فطرت از و ه  مثل زین هاآن هیسا اند، متوجه و مقبل ایدن به و اندخارج مهیم

ــان ــتقامت از خودش ــفل که ا،یدن و عتیطب به رو و منکوس و خارج اس افل اس ــّ ــت، نیالس  اس

شد،مى ضى عالم آن در دیشا و با شد، باال به رو هاآن پاهاى و روند راه خود روى با بع  و با

 روند، راه واناتیح چون خود پاى و دســت با بعضــى و روند، راه خود هاىشــکم با بعضــى

 یمشی من أم أهدى وجهه على مکبّا یمشی فمن أ بوده: نیچن هاآن مشى عالم نیا در چنانچه

ستق صراط على ایسو ست ممکن )22(ملک/م.یم  قتیحق عالم در مجاز عالم در مجاز نیا ا

ـــر ثیاحاد در و کند. دایپ قتیحق تیروحان بروز و ظهور و ـــر هیآ نیا لیذ در فهیش  فهیش

 ریتفس السالم، همیعل ن،یمعصوم ائمه حضرت و نیالمؤمن ریام حضرت به را »میمستق صراط«

سناده الکافى عن فرمودند: سن یأب عن بإ ض الح ّسالم، هیعل ،یالما شی فَمَنْ أَ«قلت: قال: ال  یمْ

راطٍ عَلى اًیسـو مشـىی أَمَّنْ أَهْدى وَجْهِهِ عَلى مُکِبّاً  من مثال ضـرب اللّه إنّ قال: ؟»مٍیمُسـتَق صـِ

الم، هیعل علىّ، ۀیوال عن حاد  تبعه من جعل و ألمره، يهتدی ال وجهه على یمشــی کمن الســّ

ستق صراط على ایسو ّصراط« و م.یم ستق ال ّسالم.( هیعل ن،یالمؤمن ریأم »میالم  ،1392کلینی، ال

 و الســالم، هیعل على، »میمســتق صــراط« از مقصــود که اســت گرید ثیحد در و ).432 :1ج

سالم، همیعل ائمه، ست. ال سی، ا ضرت از ).15 :24 ج (مجل سول ح  و هیعل اللّه صلّى اکرم، ر
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ـــت منقول آله، ـــتق خطى نیزم بر که ][اس ـــ میمس  آن اطراف در گرىید خطوط و دندیکش

 ).52 :4ج ،1361 است.(صدرالمتالهین، من قهیطر وسطى میمستق خط نیا فرمود: و دندیکش

ستقیم صراط شناخت سیاست، امر در صی، ویژگیهاي به باتوجه راه با رهرو تعامل و م  شخ

  دارد. ايکننده تعیین نقش فردي شاکله و ملکات شخصیتی،

  گیرينتیجه

 اســالم از مُدُن اســتیســ اســت معتقد و داندمی ســیاســی را اســالم تمام ه)خمینی(ر امام 

 گیري شـکل اینرو از داند.می سـیاسـی هم را اسـالم اخالقی احکام لذا رد.یگمى سـرچشـمه

ــت جمله از دین اجزاء همه پیوند گروه در را اســالمی حکومت و فاضــله مدینه  و امرســیاس

   اند. شده تنیده درهم ايپیچیده شکل به نانسا قواي و سیاست امر داند.می اخالق

سی امور در ضایل به توجه بدون سیا شتن گام اخالقی رذایل و ف ستقیم صراط در بردا  م

ست. دشوار امري شکیل ا سیاست به توجه و اسالمی حکومت ت ضایل افزایش موجب امر  ف

ــود.می اخالقی رذایل کاهش و اخالقی ــوي از ش ــترش دیگر س ــائل گس  ثباع اخالقی فض

 تقویت اخالق، تقویت بنابراین شود.می شایسته و بافضیلت مدیران و سیاستمداران حاکمیت

   دارد. عهده بر را اخالق تقویت سیاست تقویت و سیاست

ست باور این بر خمینی(ره) امام سالم که ا ست منهاي ا سدي سیا ست سر بدون ج  و ا

 استیس شانشغل ایانب است. یاله منصبی بلکه نیست ائمه و پیامبر بشري منصب را سیاست

 ییزهایچ همه به و دهدمی حرکت جا نیا از را مردم که است یاستیس همان انتید و است

 مستقیم صراط به جامعه راهبر واقع در امام، .کندیم تیهدا است، مردم و ملت صالح به که

ست. ست. شناس راه و شناس تکلیف دان، راه شناس، صراط او ا سیش راه بنابراین ا  از نا

 امرسیاست براي لذا است. فقیه ولی شخص و علما آن تبع به و اطهار ائمه و انبیاء ویژگیهاي

 و شــرعى نظر از و نمود مطرح را حاکمان هیعل انقالب مســئله اســالمی، حکومت تشــکیل و

   .کرد زهیتئور راآن اخالقی

 ضرورت به ،آن از .پسداننموده اشاره خداوند برابر در انسان فیتکال به ثىیحد در ابتدا

 امیق که معنا نیا به زند،مى گره خداوند برابر در فیتکل مسئله به راآن و دینمامى اشاره امیق

 ظالمان هیعل امیق امام دگاهید از اســت. نهاده انســان برعهده خدا که اســت فىیتکل ظالم هیعل

سان براى را آن طانیش بلکه ست،ین سختى فیتکل  که صورتی در .دهدمى جلوه سخت ان

سان خوشبختى و سعادت موجب و باشند رحمانى جنود از شهوت و غضب و وهم قواي  ان
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 جنود از است ممکن و ى.ینما الشأنمیعظ اءیانب و میسل عقل میتسل اینکه به مشروط گردند،

ـــ ـــند، طانىیش ـــرخود را هاآن اگر باش  عنان، اطالق با قوّه دو آن بر را »وهم« و گردانى س

 همه به را جامعه انسـان، در عاقله قوه حکومت و مسـتقیم صـراط در حرکت .هىد حکومت

   .کندیم تیهدا است، مردم و ملت صالح به که ییزهایچ



  (ره) ینیامام خم یاسیس شهیو اخالق در اند استیمناسبات امرس  42

  :مآخذ و منابع

 کریم قرآن -

  البالغه نهج - 

س ،دانیسف ياحمد -  شروع ).1396(نیح سیس قدرت تیم  قرآن، در یا

ست،یس و قرآن مقاالت مجموعه  یالملل نیزبمرک :قم اول، جلد ا

  ی.المصطف نشر و ترجمه

سی مفهوم ).1393کارل( اشــمیت، -  سیا  جیرانی، یاشــار ترجمه ،امر

 ققنوس. تهران: ،نمازي رسول

 سیاست خمینی(ره) امام سیاسی اندیشه ).1390ابراهیم( برزگر، - 

 سمت. تهران: ،صراط مثابه به

 اسراء. قم: ،تسنیم تفسیر ).1387عبداهللا( آملی، جوادي - 

 ،اسالم در اجتماعی سیاسی حقوق ).1389حسین( سته،آرا جوان - 

 معارف. نشر دفتر قم:

 ،کیفی پژوهش هـايروش و اصــول ).1385تجال( حریري، - 

 اسالمی. آزاد دانشگاه تهران:

سائل).1409محمدحســن( حرعاملی، -  شیعه و  اءیإلح تیالب آل قم: ،ال

 .التراث

سی روش).1385ســیدصــادق( حقیقت، -  سی علوم شنا  قم: ،سیا

 مفید. گاهدانش

 تهران: ،جهل و عقل جنود حدیث شرح ).1382اهللا( روح خمینی - 

 هفتم. چاپ ،نىیخم امام آثار نشر و میتنظ مؤسسه

ــه تهران: ،فقیه والیت ).1378اهللا( روح خمینی، -  ــس ــر و تنظم موس  نش

 خمینی(ره). امام آثار

 و میتنظ مؤســســه :تهران ،فلســفه تقریرات ).1381اهللا( روح خمینی، - 

 .نىیخم امام آثار نشر

سه :تهران،خمینی(ره) امام صحیفه ).1389اهللا( روح خمینی، -  س  مؤ

 پنجم،. چاپ ،نىیخم امام آثار نشر و میتنظ

ــرح ).1370(اللّه،روح نى،یخم -   مؤســـســـه : تهران ،ثیحد چهل ش

 .وسومستیب چاپ نى،یخم امام آثار نشر و میتنظ

ــدرالمتالهین، -  ــدرالدین ص ــیرازي ص  قرآنتفســیرال ).1361محمد( ش

 بیدار. قم: ،الکریم

ــدرالمتالهین، -  ــدرالدین صـ ــیرازي، صـ  الشــواهد ).1382( محمد شـ

 صدرا. اسالمی حکمت بنیاد تهران، ،السلوکیه المناهج فی الربوبیه

ــدرالمتالهین، -  ــدرالدین ص ــیرازي، ص  و المبـــــدأ . )1354محمد( ش

ـاد ـح ،المع ـ حیتص  و حکمت انجمن تهران: ،انىیآشت نیجالاللد دیس

  .فلسفه

 القرآن، ریتفســ یف زانیالم ).1362محمدحســین( ســید طباطبایی - 

  .هیاالسالم دارالکتب :تهران

سی، -  صیرالدین( خواجه الطو شارات ).1375ن  شرح ،هاتیالتنب و اإل

 نشرالبالغه. قم: ،یالطوس المحقّق

ضا -  شی، غالمر  و اخالق میان ارنباطی الگوهاي ).1387محمدجواد( کا

 .14-13ش ،آیین سیاست،

 تهران: ،ســیاســت و اجتهاد خمینی، امام ).1378داود( ی،فیرح - 

 .نىیخم امام آثار نشر و میتنظ مؤسسه

 انتشـــارات قم: ،الکافی ).1392(اســـحاق بن یعقوب بن محمد کلینی، - 

 سوم. چاپ دارالحدیث،

نت، -  ئلیا کا حدوده در نید ).1381(مانو قل م ها ع مه ،تن  ترج

 .ونگارشنق :تهران اول، چاپ دى،یبدره صانعى منوچهر

شه ).1394نجف( زایی، لک -  سی اندی  قم: ،خمینی(ره) امام سیا

 اسالمی. فرهنگ و علوم پژوهشگاه

ــا( زایی، لک نجف، زایی، لک -  ــی اخالق نظام ).1392رض ــیاس  امام س

 .6شماره دوم، سال ،اسالمی انقالب پژوهشنامه خمینی(ره)،

 وحی. نور قم: ،العقول مرآة ).1390محمدباقر( مجلسی، - 

 الوفاء. موسسه بیروت: ،األنوار بحار ).1403محمدباقر( مجلسی، - 

 :تهران ،الشریعۀ مصباح شرح و ترجمه ).1360حسن( مصطفوي، - 

 .ایران فلسفه و حکمت اسالمى انجمن

هد ،ينادر -  ــن یحاج و يم عاد ).1395(حهیمل ،حسـ  یعمل و ينظر اب

سیس شهیاند در ییگرا فیتکل  رهیافت فصلنامه ،)ره(ینیخم امام یا

 .37 شماره دهم، سال ،اسالمی البانق

 صدرا. تهران: ،مطهري آثار مجموعه ).1387مرتضی( مطهري، - 

شگاه تهران: هرمنوتیک، بر درآمدي ).1386احمد( واعظی، -   پژوه

 .اسالمی اندیشه و فرهنگ

 

 

 

 

   

 

 




