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Abstract  
The purpose of the present study is to review the role of “Rezā” (consent) and “Sakhet” (dissent) on
transcendental or mundane politics with an emphasis on Imam Khomaini’s political ideology. In 

this regard and using a descriptive-analytic method, triplet stages of description, analysis, and 

explanation about the state of Rezā were explored. The model under study in this research is based 

on the theory of two natures proposed by Imam Khomaini. The results showed that since “Rezā” is 

a representation of Makhmourah nature and of soldiers of reason which belong to transcendental 

philosophy; and “Sakhet” is a representation of Mahjoubah nature and of soldiers of ignorance 

which belong to the mundane philosophy, each of them can be regarded as a feature, spirit, and 

condition in the individual and social level that can form either a legitimate transcendental or 

mundane society. 
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 . مقدمه1

های سیاسی، مشروعیت و کارآمدی است که با همگرایی،  یکی از مسائل اساسی نظام
گرایی و همگامی  همبستگی اجتماعی و رضایت عمومی مردم از دولت، ارتباط تنگاتنگ دارد. هم

های  و آزادی مردم با دولت، به میزان رضایت آنها از عملکرد نظام حاکم و میزان رعایت حقوق
مشروع، مدنی و اعتماد متقابل مردم و دولت و پذیرش جایگاه فرد در نظام اجتماعی وابسته است 

(. این مشروعیت و کارآمدی با خشنودی ارتباط زیادی دارد. 0-08: ص0770 )فاضل میبدی،
با حکمت عملی ارتباط دارد، یعنی از یک جهت یک عنصر اخالقی و از جهت دیگر یک « رضا»

عنصر حقوقی و سیاسی است؛ برای اینکه حکمت عملی سه حوزه اخالق، تدبیر منزل و سیاست را 
نه اصلی یدر سّنت اسالمی، مفهوم رضا در دو زم(. 800، ص0: ج0700کاتوزیان، شود ) شامل می

کی از صفات فعل خدا، یخورد: نخست، در بحث از صفات و افعال الهی که در آنجا  به چشم می
ك و از بندگان صالح است، در مقابِل کارهای ناروا و اشخاص فاسق که یاز کارهای نت او یرضا

گری، در مباحث اخالقی ـ عرفانی است که یْرضی، َسِخَط(؛ و دیَ ستند )الیت خدا نیمورد رضا
ن کاربردها یشود. ا ر الهی خشنودند؛ حساب مییلتی برای بندگان مقربی که از تقدیفض« رضا»

 .م دارندیوندی مستقیگر پیکدیاند و با  ث شکل گرفتهیقرآن و احادهای  هیبراساس آ
رضای خداوند در موارد زیادی قابل توصیف است و به عنوان عامل تألیف قلوب، نقش کلیدی 

های  در تأسیس سرمایه اجتماعی، مشروعیت نظام سیاسی، رضایت مردم و تأمین حقوق و آزادی
 رضا )خشنودی( برای یک جامعه، تأثیر بسیار زیادی داردفردی، اجتماعی و سیاسی دارد. ویژگی 

تواند آن جامعه را به سمت سعادت و تعالی سوق دهد؛ همچنین در مورد فرد نیز  ای که می به گونه
تواند، همین حالت را داشته باشد؛ در مقابل، وجود سخط )ناخشنودی( در یک فرد یا در یک  می

متدانیه یا جاهلیه سوق دهد. امام خمینی این دو ویژگی را   معهتواند آنها را به سوی جا جامعه، می
بخش  بخش یا عامل تدانی که از صفات عقل و جهل هستند، برای فرد یا جامعه، عامل تعالی

این دو ویژگی، تأثیر آنها را بر نظام سیاسی و در  داند. پژوهش حاضر در تالش است، با توجه به می
 دهد. رسی قرار اندیشه امام خمینی، مورد بر

 . تعریف مفاهیم2

 . رضا2-1

( و ضد سخط 08، ص8 : ج0776در لغت به معنای خشنودی )راغب اصفهانی، رضا 
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ق: 0006فیروزآبادی، ( معنی شده و به معنای اختیار کردن )080، ص7 : ج0770)قرشی، 
ست نیز آمده است. اصل این ماده به موافقت میل آدمی به آنچه با آن مواجه ا (878ص

ترک اعتراض بر »، داللت دارد. در اصطالح عبارت است از: (068، ص0 : ج0768 )مصطفوی،
ای که بنده، مقامی  ( به گونه608: ص0706 )نراقی،« مقدرات الهیه در باطن و ظاهر، قواًل و فعالً 

( و این خود، 000: ص0706بیشتر از آنچه خدا آن را قرار داده است، طلب نکند )انصاری، 
تکامل است؛ زیرا تکامل دارای درجاتی است: اول: صبر، دوم: تنزیه خداوند، سوم:   رین درجهباالت

همچنین (. 008، ص7 : ج0707قرائتی، )سپاس و ستایش پروردگار، چهارم: رضا به قضای الهی 
او و مقّدرات او؛ و مرتبه اعالی    از: خشنودی بنده از حق ـ تعالی شأنه ـ و اراده رضا عبارت است

خمینی،  اهل جذبه و محبت است )امام    ترین مقامات آن، از اعالترین مراتب کمال انسانی و بزرگ
حصول فرح عام است    ( و الزمه این خشنودی، خشنودی از خلق نیز هست و060: ص0716

 )همان(.
ات ی(. در آ0708بار به کار رفته است )عبدالباقی،  77در قرآن، « رضو»مشتقات گوناگون ماده 

ق آن به طور کلی می ن یتوان چن قرآن، کاربردهای مختلف مفهوم رضا را با توجه به فاعل و متعلَّ
از (؛ رضای انسان 00؛ فتح: 06ا عملی )آل عمران: یبندی کرد: رضای خدا از انسان، امر  دسته

(؛ رضای 0نه: ی؛ ب088(؛ رضای متقابل خدا و انسان )توبه: 07؛ توبه: 000امور مختلف )بقره: 
توان گفت مفهوم رضا در  های قرآن، می هی(. براساس آ0م: ی؛ تحر088گر )بقره: یکدیها از  انسان

ر گیکدیان بندگان مقرب و پروردگار است، که هر دو از یه میای دوسو رگر رابطهیقرآن، تصو
 ؛ فجر:0-7نه: ی؛ ب001شان )مائده:  اند، خدا از اعمال بندگان و بندگان از پاداش اعمال راضی

ت خدا، مقّدم بر ین رابطه، طولی است و رضایافت که ایتوان در ها می هی(. از مجموع آ87-80
 (. 16، 68ت بندگان است )توبه: یرضا

 . سخط2-2

: 0777 شود )شرتوتی، معنا می« غضب گرفتن»ای عربی و مصدر است که معادل  واژه ،َسَخط
خشم شدیدی که مقتضی (. همچنین معانی دیگری چون راضی نشدن، ضد رضا، 06، ص0ج

، خدای تعالی اند؛ به طور مثال، این سخط از سوی عقوبت و بد فرجامی است؛ نیز برای آن آورده
، «سخط»ە تعریف واژ (. در010، ص8 : ج0776 راغب اصفهانی،نزول و فرستادن عقوبت است )
( 708، ص7ق: ج0008 اند )راغب اصفهانی، نموده یمعرف« رضا»لسان العرب و العین آن را ضد 

http://pajoohe.ir/%D8%B1%D8%B6%D8%A7__a-37669.aspx#_ftn7
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دانسته که  ی«غضب شدید». راغب نیز سخط را اند رضا دانسته ەواژو فهم آن را منوط به فهم 
 (.70: ص0708 مستوجب عقوبت و مجازات است )عبدالباقی،

بار با حرف باء همراه  مدنی به کار رفته است. یک هقرآن و چهار سور در چهار آیه« سخط»ە واژ
و مورد « یسخطون»، یک مورد در ساختار مضارع «سَخَط »شده است، بار دیگر در صیغه ماضی 

استفاده شده است. در سه مورد، سخط خداوند به جهت پیروی از « أسخط»آخر در باب افعال 
( و یک مورد دیگر هم به 80؛ محمد: 08؛ مائده: 067عمران: یهود و یا اعمال کفرآمیز است )آل 

ارتباط دارد؛ که البته این مورد، ناظر به حالت  )ص(آزار رسول خدا و ناخشنودی از حضرت رسول
 (.60درونی منافقان است و نه خشم خدا نسبت به آنها )توبه: 

 . پیشینه تحقیق3

هایی که در مورد  نشده است، اّما پژوهشدر مورد موضوع مورد بحث، تاکنون تحقیقی انجام 
ای که نزدیک به پژوهش مورد نظر باشد، انجام شده  سیاست متعالیه و نظریه دو فطرت، به گونه

 شود. است که در ذیل، به آنها اشاره می
، به بررسی رابطه مکتب امنیتی اسالم پرداخته که «امنیت متعالیه»(، در کتاب 0710زایی ) لک

. مؤلف در این پژوهش، ابتدا علوم ه دو فطرت استیکتاب، نظر مباحث یو نظر یمفهوم یمبنا
سنجی  ها، ظرفیت ها و روش امنیت متعالیه، از لحاظ ویژگی  اسالمی را برای پشتیبانی از نظریه

 ت،یت، ابعاد امنیمفهوم امن یه را در محورهایت متعالیه امنینظر یها یژگی، ونموده، سپس
ك یاستراتژ یت و راهکارهایامن لیتحص یها ت، دوست و دشمن، روشینت، سطح امیمرجع امن

سنجی و مستندات رویکرد فقهی  در پایان، با توجه به ظرفیتزایی  ن کرده است؛ لکییتب یتیامن
ای مورد ارزیابی قرار  نامه امنیت متعالیه در سّنت، مطالعات متعالیه را در سّنت مطالعات سیاست

 .دهد می
ها و  ، امنیت اسالمی و ویژگی«امنیت متعالیه»(، در پژوهشی با عنوان 0717زایی ) لک

 ه دو فطرتی، نظرپژوهش یو نظر یمفهوم یمحورهای آن را مورد بررسی قرار داده که مبنا
 است.

، «نظریه دو فطرتی امام خمینی و پیامدهای سیاسی آن»(، در پژوهشی با عنوان 0710مقیمی )
انسان )فطرت مخموره و فطرت محجوبه(، « نظریه دو فطرتی» کوشد تا ضمن کالبدشکافی می

پیامدهای سیاسی آن را از منظر امام خمینی رمز گشایی کند. مدعا آن است که انسان از منظر امام 
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است و الزمه گریزناپذیر آن، اندیشه سیاسی دو « مستخدم بالطبع و مستهدء بالفطره»خمینی 
دو ساحتی )دو فطرتی( فوق از انسان، بر روی نظریه حکومتی ساحتی است. به تعبیر دیگر، تفسیر 

امام، کار ویژه نظام سیاسی و جامعه مدنی مطلوب اسالمی، تأثیر مبنایی و مهمی دارد که این 
 .نوشتار آن را مورد کاوش قرار داده است

در اندیشه سیاسی « هذر»و « صمت»تأثیر سیاسی »(، در پژوهشی با عنوان 0710رکابیان )
کید بر اندیشه امام خمینیا ؛ الگوی مبتنی بر نظریه دو فطرت امام خمینی را بررسی «سالم با تأ

مربوط به فطرت مخموره و از جنود عقل است، « صمت»جا که  آنکند؛  نموده است. وی بیان می
مرتبط با فطرت محجوبه و از جنود جهل « هذر»متعلق به مکتب فلسفی متعالیه بوده و هرجا که 

عنوان یک صفت و  ، متعلق به مکتب فلسفی متدانی است. او سپس هر کدام از این موارد را بهباشد
 .روحیه و وضعیت حادث در سطح فرد و جامعه، بررسی نموده است

در « تسّرع»و « ُتَؤَده»استلزامات سیاسی »(، در پژوشی با عنوان 0710علی یاری و رکابیان )
های اسالمی در  اند به روش استنباطی با تکیه بر آموزه رده؛ تالش ک«اندیشه سیاسی امام خمینی

کید بر اندیشه های امام خمینی به ارائه این بحث بپردازند. الگوی مورد بحث  کتاب و سّنت و با تأ
  امام خمینی ارائه شده است.« دو فطرت»در این پژوهش، براساس نظریه 

 . چارچوب نظری4

چارچوب  ه رضا و سخط است. بر اساسینظر یآن، مبنا م مّتَخذ ازیه دو فطرت و مفاهینظر
و باألخص در حوزه  یاند، در حوزه علوم انسان ارائه کرده ینیدو فطرت، که امام خم یو نظر یمفهوم

 م:ییم سخن بگویتوان یم یا شهیو اند یکالن فکر یعلوم اخالقی، از دو الگو
 و وحدت طرت مخموره استبر ف ی، که محصول جنود عقل و مبتن«هیمتعال یالگو( »0
 دارد؛

است و کثرت  که محصول جنود جهل و فطرت محجوبه« ا متعارفیه یمتدان یالگوها( »8
 یالگو»که در  یاست، در حال یویدن یها مصروف بقا تمام تالش« هیمتدان یالگو»دارد. در 

 .شود یدر نظر گرفته م یابد یمقدمه بقا یویدن ی، بقا«یه و الهیمتعال
 ح منقول از امامیث صحیث جنود عقل و جهل، که از احادیبا استناد به حد ینیخم امام

ه را ین نظریه، ایه بر حکمت متعالی( و با تک087، ص00، ح 0: ج0766 ،ینیاست )کل )ع(صادق
ث مذکور، یشان و با توجه به حدی(. به نظر ا068: ص0716، ینیکرده است )امام خم مطرح
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ن مخلوق خود به نام عقل را از نور خودش و از یاول -یدگار هستیعنوان آفر به -خداوند متعال
شور و تلخ، خلق کرد. عقل،  یظلمان یاید و بعد از عقل، جهل را از دریعرش آفر سمت راست

خدا بود؛ به طوری که خداوند به او خطاب کرد که برو، او رفت، و زمانی که  یدستورها تابع همه
فقط از فرمان رفتن اطاعت کرد و از دستور برگشتن سر باز زد،  فرمود برگرد، او برگشت. اما جهل

ث که انسان را یو با توجه به ادامه حد ینید و از رحمت خدا دور شد. به نظر امام خمیاستکبار ورز
است  یدارد که همان روح اله یك وجه عقلیبرخوردار از جنود عقل و جهل دانسته است؛ انسان 

 یعنیدارد،  ییایو دن یعیك وجه طبیگردد؛ و  یخدا باز م یجام هم به سوده شده و سرانیکه در او دم
ر شده است یتعب ك و شور و تلخ(، که از آن به جهلیتار یایه از دریطنت، شهوت و غضب )کنایش

خدا، در  یاند که جهت بازگشت عقل و روح به سو ده شدهین آفریا یمتعال برا یخدا یو از سو
بر کند.  یرو بر هر دو، عنواِن فطرت صدق م نینسان کمك کنند؛ از اخدمت انسان باشند و به ا

ه، هر یم ثانویه، فطرت به مخموره و محجوبه، و در تقسیم اولی، در تقسینیدگاه امام خمید یمبنا
 (.08-71شوند )همان: صیم میتقس یو تبع ین دو، به اصلیك از ای

 تیت تربیار و قابلیجه اختیها و در نت انسان تمام یذات یگانگیه یه دو فطرت، نظریاز دیدگاه نظر
ه یبا تک ، قابل استنباط است. اگر انسانیرالهیا غی یاله یها تحقق خواسته یبرا یزیر انسان و برنامه

ها رها  تیمحدود ن پرواز کند، از همهیبر فطرت مخموره، رو به آسمان داشته باشد و از باند زم
ا دارد، یشه در توجه به دنیهم نخواهد بود؛ چراکه جنگ ر یست، جنگین یتیشود و چون محدود یم
 ینزاع و کشمکش م محدود است، لذا، باعث یبشر نامحدود و امکانات ماد یها را خواستهیز

 (.008-071: ص0778 شود )امام خمینی،
پژوهش حاضر بر آن است، تا دو مفهوم رضا و سخط را براساس الگوی دو فطرت، مورد بحث 

، رضا را از جنود عقل و سخط را از جنود «شرح جنود عقل وجهل»مام خمینی در کتاب قرار دهد. ا
است، گرچه خودش به    انسان بالفطره عاشق حق است که کمال مطلق» نویسد: داند و می جهل می

محتجب، که کمال مطلق را حق ـ تعالی شأنه ـ    پس انسان غیر«. واسطه احتجاب نور فطرت نداند
مقدس کامل علی االطالق داشته باشد، آنچه از او ظهور پیدا    و معرفت حضوری به مقامبداند، 

بیند. چنانچه  جمال و کمال حق را در جمیع موجودات ظاهر می   بیند و کند را کامل می می
کامل مطلق ببیند، صفات جمال و جالل را کامل ببیند. و همین طور،    شخصی، ذات مقدس را

به    را« از جمیل مطلق جز مطلق جمیل نیاید»   اینکه    جمیل و کامل مشاهده کند، و   را افعال حق
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پس، همان عشق و رضایتی که به ذات مقدس حق پیدا   عین عیان و مشاهده حضوری دریابد؛ 
تمام وجود ـ از آن جهت که الزمه کمال مطلق است ـ پیدا خواهد کرد و از    کند را به همه نظام می

چنانچه از    وجودیه، به مقدار نورانیت وجودیه و کمال ذاتی آن، راضی و خشنود خواهد شد؛   انوار
  لسان صاحب این مقام گفته شده است:

م از اوست   م از آنم که جهان ُخرَّ   عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست /به جهان ُخرَّ
 (.660: ص0710 سعدی شیرازی،)

ـ که جهات    جه، الزمه این عشق ذاتی و رضایت فطری، سخط و نارضایتی از جنبه سوائّیهدر نتی  
  باشد. نقص و ظلمت و عدم است ـ می

حجاب از    از سوی دیگر، چون عقل به حسب فطرت ذاتیه مخموره خود، محتجب نیست و
َمنهّیه است؛ از این جهت،  شجره   رجوع به طبیعت است که شجره خبیثه است، و آن در عالم تنّزل،

به حق تعالی دارد و اگر خود را به توجه به شجره خبیثه    به حسب فطرت اصلیه خود، معرفت فطری
تحدید و تقیید در  صفای باطنی عکس حضرات اسماء، بی   طبیعت از حق محجوب نکند، با همان

توان به این باور رسید که این خود،  یجلوه، دلبستگی، انس و امید آورد، م   آن تجّلی کند و این
  مستحکم است. رضای محکم و امید 

، صفات و افعال ولی در صورت توجه به شجره خبیثه َمنهّیه، به مقدار توجه، تقیید در اسماء  
از فطرت خارج شود و احکام    حاصل شود و جهل به سعه رحمت پیدا کند، تا آنجا که به کلی

قلب را فرا گیرد، به طوری که از عالم غیب و   کدورت و ظلمت، مرآت حجاب غالب شود، یا
و از عکس جلوه رحمانی محتجب شود؛ پس حکم سخط در    جلوات اسماء و افعال محروم ماند

کند، به طوری که خود را از سعه رحمت حق منعزل خواهد کرد؛ و این غایت  می   قلب غلبه
 (.078: ص0718 خمینی، )امام است    خذالن

را حالتی از حاالت انسان فرض نماییم که اگر در وجود افراد و « رضا»براین اساس، اگر 
تواند منشاء برکات فراوان مادی و معنوی در سطوح مختلف فردی و  ای تثبیت گردد، می جامعه

تواند  نیز اگر در وجود کسی تداوم پیدا نماید، می« سخط»توان گفت،  اجتماعی گردد؛ در مقابل می
گرد فرد و جامعه گردد. در عین حال، در روایت مذکور،  های متعدد و عقب باعث بروز ناهنجاری

های لشکر عقل و جهل که براساس نظریه دو فطرت است، وجود دارد که در جدول شماره  ویژگی
 ( ارائه شده است. 0)
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 یهای لشکریان عقل و جهل از دیدگاه امام خمین عناصر و مؤلفه -1جدول 

 ردیف

 فطرت الهی
 فطرت واقعی و اولیه انسانی

 )فطرت مخموره(
 شده و در حجاب قرار گرفته فطرت قلب 

 )فطرت محجوبه(
 جهل عقل

 خواهیشرارتوبد خواهیکاریوخیرنیکو 1
 کفروپریشانی ایمانبهخداوآرامشروح 2
 انکارحقوحقیقت تصدیقحقوحقیقت 3
 ناامیدی رجاوامیدواری 4
 ظلموستم عدالتودادگری 5
 بینیناخرسندیوبد رضاوخشنودی 6
 کفراننعمتوناسپاسی شکروسپاسگزاری 7
 یأسوناامیدی داشتنبهرحمتالهیامید 8
 حرصوآزبهدنیا توکلواعتمادبهخداوند 9
 قساوتوشقاوت رأفتوشفقت 11
 جهلونادانی علمودانش 11
 کودنیوحماقت فهموزیرکی 12
 بندوباریحیاییوبیبی عفتوپارسایی 13
 حبّدنیاودنیاپرستی زهدوپارسایی 14
 اخالقیناسازگاریوبد خوییومداراخوش 15
 اعتناییبهفرمانالهیگستاخیوبی بیموترسازخدا 16
 خواهیتکبروخود تواضعوفروتنی 17
18 وتشویش آرامشآرامیواضطراب 
 حوصلگیناشکیباییوبی بردباریوحوصله 19
 حرافیوپرحرفی گوییخاموشیوگزیده 21
 کشیسرکشیازحقوگردن آرامبودندرمقابلحق 21
 شکوتردید یقینوتسلیم)اطاعتقلبیازحق( 22
 تابیجزعوبی صبروشکیبایی 23
 جوییانتقامبازخواستو عفووگذشت 24
 داشتبهمالدیگراننیازمندیوچشم ندوختنبهمالدیگراننیازیوچشمبی 25
 کودنیوبهتوجهیبهامور فطانتوتوجهبهامورمختلف 26
 نسیانوفراموشی بودنخوشحافظه 27
 عالقگیونامهربانیبی عاطفهومهرورزی 28
 ولعحرصو قناعتواندازهنگاهداشتن 29
 داریازنیکیبهدیگرانخساستوخود رسانیبهدیگرانتشریکمساعیوکمک 31
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 جهل عقل ردیف

 تنفّرودشمنی مودّتودوستیبادیگران 31
 شکنیوفاییوپیمانبی وفاداریبهعهدوپیمان 32
 نافرمانیومعصیت برداریواطاعتالهیفرمان 33
 اعتناییبهپروردگارکشیوبیگردن هیخضوعوخشوعدردرگاهال 34
 ابتالوناسالمتی سالمتوصحت 35
 ناراحتیونارضایتی داشتنورضایتدوست 36
 گوییکژیودروغ گوییراستیوراست 37
 طلبیگوییوبیهودهباطل طلبیگوییوحقحق 38
 خیانتونادرستی داریودرستیامانت 39
 اریریاک اخالصدرعمل 41
 سستیوتنبلی شهامتوشجاعت 41
 ذهنیونفهمیکند فهمیزیرکیوخوش 42
 معرفتیانکاروبی معرفتوشناخت 43
 ناسازگاریوآشوبگری مداراوسازش 44
 حرمتیوآبروریزیبی حفظحرمتآبرویدیگران 45
 بینمازیودوریازخدا نمازونیایشبهدرگاهالهی 46
47 خودروزهوروزه داریشکموخواریپرستی 
 نشستنوگریزازجهاددرراهحق جهادوکوششدرراهخدا 48
 اعتناییبهخدانرفتبهحجوبی حجواجابتدعوتالهی 49
 سازیچینیوخبرسخن نگاهداشتنسرّدیگران 51
 نداشتنپدرومادروحقناشناسیگرامی نیکیبهپدرومادر 51
 ریاکاری باحقوحقیقتبودن 52
 دعوتبهزشتیوبدی کردنبهخوبیدعوت 53
 باکیوتظاهربهاعمالزشتبی داریازاعمالناشایستپرهیزگاریوخود 54
 پرواییاشاعهاسراروبی تقیهونگهداریعقیدهازدشمنان 55
 مردیانصافیوناجوانبی مردیانصافوجوان 56
 خوییبدزبانیودرشت روییبانیوخوشزخوش 57
 پلیدیوآلودگی نظافتوپاکیزگی 58
 حیاییبی حیاءوشرم 59
 تجاوزازحدواسرافوتبذیر رویواقتصاددررفتارمیانه 61
 دشواریکاروبهرنجاندختن سهولتوآسانیکار 61
 برکتیوکسادیبی برکتوتوسعهدرنعمت 62
 بالوگرفتاری سالمتیعافیتو 63
 کاریسازیوسستظاهر اتقانومحکمیکار 64
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 جهل عقل ردیف

 فکریحکمتیوبیبی اندیشیحکمتوصالح 65
 سبکیوجلفی سنگینیووقار 66
 بختیشقاوتوبد بختیسعادتوخوش 67
 اعتناییاصراربهگناهوبی توبهوپشیمانیازاعمالناشایست 68
 غروروتبرئهازگناه تغفاروطلبآمرزشاس 69
 مغزیاحتیاطیوسبکبی احتیاطودقت 71
 اعتناییبهخداتکبروبی دعاودرخواستازدرگاهالهی 71
 مردگینشاطیودلبی خرمیونشاط 72
 حزنواندوهوآزردگی دلیوشادیخوش 73
 تفرقه،نزاعودشمنی اُلفتودوستی 74
 بخلولئامت وتوبخششسخا 75

 . ترکیب ساختار هرمی و ماتریسی ساختار عقل و جهل4-1

توان تصویر کرد که در  صورت ترکیبی از ساختار هرمی و ماتریسی نیز می این ساختار را به
 ( آمده است:0شکل شماره )

   ساختار عقل و جهل -1شکل 
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 ه است و نیاز به تکرار آنها نیست.موارد دیگر نیز به همان ترتیبی است که در شکل یک آمد

 های تحقیق . یافته5

 . انواع مراتب رضا5-1

درجات متشّتته وجود    از دیدگاه امام خمینی برای رضا و دیگر کماالت نفسانیه، مراتب متکثره و
 شود. دارد؛ در ادامه به مراتبی که به بحث پژوهش حاضر مرتبط است، به صورت خالصه اشاره می

آن به این است که عبد    ای بالّله است رّبًا؛ یعنی، رضا به مقام ربوبیت حق است. ورض( 0  
دهد، و از سلطنت شیطانیه، خود را خارج    سالک، خود را در تحت ربوبیت حق ـ تعالی شأنه ـ قرار

صّرف در و خشنود باشد. معلوم است مادامی که شیطان ت   کند، و به این ربوبیِت الّله تعالی راضی
قلب او و چه در نفس او و چه در ملک بدن او، از تحت ربوبیت و تربیت    بنده دارد، چه در

  نتواند گفت. (016، ص7ج :0766 )کلینی، «َرِضْیُت ِبالله رّبا»   خارج است، و   الهیه

ه خشنود تربیت الهیّ  پس، اولین مرتبه رضا آن است که پس از دخول در ربوبیِت الّله، از این   
تکلیف برداشته شود و همچنین از اوامر الهّیه خشنود و خرم    باشد. عالمت آن، آن است که مشّقت

استقبال کند. عالوه بر آن، منهّیات شرعیه پیش او باید مبغوض باشد و    باشد و آن را به جان و دل
 (.066: ص0716بندگی خود و موالئی حق باشد )امام خمینی،    دلخوش به مقام

مقام ربوبیت نکند،    و اگر کسی در این دنیا، تحت تربیت حق تعالی نرود، خود را تسلیم  
جایگزین ننماید و از تصرفات شیطانی، خود    سلطنت الهیه را در قلب و سایر اعضای مملکت خود

یألله »   عالم قبر و برزخ بتواند بگوید:   را تطهیر نکند؛ معلوم نیست که در   .«ـ َجلَّ َجالُلُه ـ َربِّ
شاید اختصاص این اسم در بین اسماء، برای همین نکته باشد و منظور این است، که فرد و   

تحت تربیت رّب العالمین باشند، چنانچه تکوینًا   کماالً   تر حاکم و کاگزار، جامعه و از همه مهم
ٍد  َرِضْیُت ِباْلْسالِم ِدْینًا َو »   چنانچه چنین است.  ی الله َعَلْیِه َو آِلِه ـِبُمَحمَّ َو ِباْلُقْرآِن   َنِبّیًا َو َرُسوالَ  ـ َصلَّ

الُم ـِکتاَبًا َو ِبَعِلیٍّ أِمْیِر اْلُمْؤِمِنْیَن َو أْوالِدِه اْلَمْعُصوِمْیَن  ةً    ـ َعَلْیِهُم السَّ ، 8: ج0766، کلینی)  «أِئمَّ
است که اگر خدای نخواسته، مشفوع به واقع نباشد، از  هائی (. جدای از این موارد، دعوی710ص

  شود. نفاق و دروغ محسوب می   شؤون
نباشد، و خّرم و فرحناک    آن کس که تحت قواعد دینی اسالمی واقع نشود، خشنود به آن قواعد  

  ئی کند.تواند چنین ادعا باشد ـ نمی   از احکام اسالمیه نباشد ـ گرچه به ضرر او و عائله او
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 کارگزار یا حاکم باید هم قلبًا و هم ظاهرًا، به خشنودی خدا، اعتقاد داشته باشند. اّماکسی که  
یا کدورتی از یکی از احکام    ـ نعوذ بالّله ـ به یکی از احکام اسالمیه در باطن قلب اعتراضی دارد،

که هست باشد، یا بگوید که کاش این  از این   اسالمیه در دل دارد، یا بخواهد که یکی از احکام غیر
تواند این دعوی  این شخص راضی به دین اسالم نیست، و نمی  حکم کذایی این طور بود نه آن طور!

(. این رضایت در 067: ص0770)امام خمینی،  قیاس سایر مراحل را    کاذب را بکند، و همین طور
پس رضایت و خشنودی  فرماید: خمینی می کند؛ چنانچه امام اطاعت از امامت هم تجلی پیدا می

پیشوایان و هادیان راه سعادتی خشنود باشیم،    از نبّوت و امامت به مجرد این نشود که ما به چنین
انسانّیتی که هدایت نمودند، ما عمل نکنیم. روح این دعوی رضایت،    ولی به طرق سعادت و کمال

 (.060)همان: ص است    استهزاء
گوارا و ناگوار، و فرحناکی    آمدهای ا به قضاء و قدر حق است؛ یعنی، خشنودی از پیشرض  (8

بلّیات و امراض و فقدان احبه باشد، و چه از    برای او مرحمت فرموده ـ چه از از آنچه حق تعالی
نکه هر دو را امراض و امثال آن با مقابالتش یکسان باشد؛ در ای   مقابالت آنها ـ و پیش او بلّیات و

از عّمار بن یاسر حکایت شده که در واقعه شمارد، و به آن راضی و خشنود باشد.   عطیه حق تعالی
دانی که اگر من بدانم رضای تو در این است که خود را به دریا افکنم،  خدایا تو می»صّفین گفت: 

این است که نوک شمشیر را در دانی که اگر بدانم رضای تو در  این کار را خواهم کرد. و خدایا تو می
شکم خود فرو کنم تا از ُپشتم خارج شود، این کار را خواهم کرد. خدایا، از آنچه که به من تعلیم 
دادی آموختم و دانستم که من امروز کاری را که خوشایندتر باشد نزد تو از جهاد با این گروه فاسقین 

 (788: صق0708 )منقری،« دهم انجام نمی

 ای تحصیل رضایت خداونده . راه5-2

ها، حتی معصومان در آن امکان  تحصیل رضای الهی میدان وسیعی است که همه انسان
جز تحصیل رضای خدا نیست. قرآن کریم  )ع(پیشروی دارند. اساسًا خط سیر زندگی ائمه اطهار

بقره: داند ) را جلب رضای خدا می« لیله المبیت»اش در  از عمل شجاعانه )ع(انگیزه حضرت علی
از  )ص(نیز در آغاز سفر خود به سوی کربال، در کنار قبر پیامبر اسالم )ع((. حتی امام حسین887

خواهد که رضای خود و رضای رسول مرتضایش در پیش پای وی بگذارد. به طور کل،  خداوند می
تری کند سهم بیشتری در تحصیل رضای خدا  هرکس در احیای دین و امور دینی تالش افزون

توان عبارت  های تحصیل رضوان الهی مطابق با آیات قرآنی را می هد داشت. بنابراین، راهخوا
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 دانست از:

یکی از ارکان ایمان قرار    در روایات شریفه، رضا را (؛ چنانچه 78( ایمان توأم با عمل )توبه:0
الم ـ قاَل اِمیُر الُموِمنیَن  داده است. ضا ِبَقضاءِ االیماُن اربَ »   :ـ َعَلیِه السَّ ُل َعَلی    َعُة ارکاٍن: الرِّ َوک  الله؛ َوالتَّ

سِلیُم اِلمِر الله امیرالمومنین  (؛07، ص8: ج0766 )کلینی، «الله؛ َو َتفویُض االمِر اَلی الله؛ َو التَّ
فرمودند: ایمان دارای چهار رکن و پایه است: رضا به قضا و حکم خدا، توّکل بر خدا،  )ع(علی

 ر به خدا و تسلیم امر و فرمان خدا بودن.واگذاری کا
 (؛070( پیروی از حق )آل عمران:8
 (؛77( صداقت و راستگویی )احزاب: 7
 (؛66( حزب خدا بودن )مائده: 0
 (؛80( جهاد در راه خدا )توبه:6
 (؛61( اطاعت از خدا و جانشینان خدا )نساء:6
 (؛8( قطع رابطه با منکران حق )صحیفه سجادیه، دعای7
به خطر انداختن جان خود برای  )ع(کوشش برای دعوت مردم به حق؛ به گفته امام سجاد( 0

دعوت مردم با آیین خدا، نصیحت کردن پذیرندگان دعوت حق و هجرت و سفر به دیار غربت و 
محل دور از خانواده برای رسیدن به این اهداف از جمله معیارهای رضایت خدا از بنده است 

 (.00یدعا )صحیفه سجادیه،
امام خمینی مبارزه خود را برای سرنگونی طاغوت، تحصیل رضای الهی می دانست و همین 

و حصول این مقام »نویسد:  تحصیل رضای الهی عامل پیروزی بخش انقالب بود. امام خود می
به عبد، و ایمان به اینکه آنچه حق تعالی   نشود، مگر با معرفت به مقام رأفت و رحمت حق تعالی

تربیت بندگان و حصول کماالت نفسانیه آنها، و فعلیت فطریات    ت فرماید در این عالم برایمرحم
ذاتی خود    جبّلت آنان است. چه بسا که انسان به واسطه فقر و تهی دستی به مقام کمال   مخموره در

در صورتی است که  رسد. اینها   برسد، و چه بسا که به واسطه مرض و ناتوانی به سعادات جاویدانی
تحصیل مقام محّبت و جذبه کرده باشد و از کأس    بنده در اوائل مقامات سلوک باشد، و ااّل اگر

: 0716 )امام خمینی، « آنچه از محبوبش برسد محبوب او است   ای نوشیده باشد، عشق جرعه
 .(061ص

بات است  /زهر از ِقَبل تو نوش دارو    (.668، ص67: غزل 0710ی، سعد) فحش از دهن تو طیِّ
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 . عوامل سیاست متعالی رضا5-3

آیند.  براساس الگوی دو فطرت، رضا از جنود عقل و سخط از جنود جهل به حساب می
شود با مواد و منابعی که  گیری سیاست متعالی رضا می بنابراین، منابع و موادی که باعث شکل

شناسی مکاتب  نابع، ناشی از نگاه انساننماید. این نوع تفاوت م سازند، فرق می سخط را می
مختلف به انسان است. براساس اینکه ما چه تعریفی از انسان، استعدادها و قوای او داشته باشیم، 

گیری وضعیت رضا و سخط نیز متفاوت خواهد بود. کسی که برای انسان دو ُبعد مادی و  شکل
گیری حالت رضا و سخط  دارد در شکل معنوی قائل است، با کسی که صرفًا نگاه مادی به انسان

دخیل است. لذا، کسی که نگاه متعالی و دو ُبعدی به انسان دارد و برای ُبعد معنوی، اصالت قائل 
چرا که  است، به دنبال ایجاد روحیه رضا از طرق مختلفی در وجود خود و جامعه پیرامونی است؛

 شود. یدر نظر گرفته م یابد ی، مقدمه بقایویدن ی، بقا«یه و الهیسیاست متعال»در 
منابع تأمین رضا برای انسان، متشکل از منابع نرم و سخت است؛ منابع نرم، یعنی دستورات الهی 

است؛ و منابع سخت یعنی، استفاده از تجارب زندگی. براساس   اسالم که بسیار بر آن سفارش شده
د که یک نوع آن عاقله و هفت نوع آن کن ها را به هشت نوع تقسیم می این منابع، امام خمینی انسان

بندی فارابی از مدینه است. بر این اساس، رضا مربوط  بندی بر اساس تقسیم جاهله است. این تقسیم
محور خواهد بود و هفت ِقسم بعدی، به نوعی سخط حاکم خواهد بود؛  به افراد و جامعه انسانی عقل

معرفت به مقام ربوبیت و  جاهله ناشی از ضعفصفت  های مدانیه یا جاهله هستند. که همان مدینه
 جهل به کمال حق و صفات و افعال خدا است و ضعف و یا نبود شناخت، از آثار دوستی نفس و

کند. چنین  آرزوهای دنیوی کور و کر می شهوات و انسان را جز از دنیاطلبی است، که چشم و گوش
حانی و مراتب اهل معرفت، از ابتالء و افرادی به خاطر احتجاب و پوشیده بودن از مقامات رو

شوند و از رو  گردان می ها است روی های انسان نفس و تربیت دل هایی که وسیله اصالح امتحان
صفتی که یک حاکم گردند. در نتیجه،  فتنه امتحان است راضی و خوشحال می بدترینآوردن دنیا که 

 است.« رضا» مدار در نظام اسالمی باید آراسته بدان شود و سیاست
های رضایت خدا یا به عبارتی مقدمه رضایت خدا، رضایت بندگان خداست؛ یعنی  یکی از جهت

اینکه انسان برای بندگان خدا کاری انجام دهد و آنها را خشنود نماید؛ که در این صورت، خشنودی 
 اسالم آیین در وست ا قرین نیکی با که اخالقی پسندیده های ارزش لذا، یکی از خدا را به همراه دارد.

 چهره روی بر لبخند یک: فرمود )ع(باقر امام. خداست بندگان نمودن خوشحال شده، تأکید آن بر
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 با خداوند و است دیگر ای حسنه او، از گرفتاری رفع و تو، عمل نامه در است ای حسنه ایمانی برادر
، 8ج :0766 ،کلینی) است نشده پرستش مؤمن یک کردن شاد همچون عبادتی و عمل هیچ
 احساس هم شما... دانستند می خدمتگزار را خودشان انبیاء: »فرمایدمی خمینی امام(. 001ص

 مردم، به خدمت این و کنیم خدمت مردم این به که آمدیم ما واقعاً  که باشد مطلب این تان قلبی
 (.760، ص06: ج0770 امام خمینی،...« )است  خودمان به خدمت

شما همه در محضر خدا هستید، هر جا باشید، »فرماید: دیگر می امام خمینی در جایی
های شما، همه چیز شما در محضر  های شما در محضر خداست؛ بازوهای شما، چشم قلب

خداست و خدا حاضر است در همه جا... آنکه همه چیز است به دست آوردن رضای خداست و 
د. با مردم که شما سر و کار دارید این مردم آن به این است که رضای مخلوق خدا را به دست بیاوری

 (.808، ص00: ج)همان« را باید رضایشان را به دست بیاورید
هر کس مؤمنی را شاد کند، مرا شاد نموده و هر کس مرا »فرماید: می )ع(در این باره امام صادق

ه و هر کس خدا شاد کند، پیامبر را شاد کرده و هر کس حضرت را شاد نماید، خداوند را شاد نمود
امام خمینی در ادامه («. 007، ص70ق: ج0008 را شاد کند، وارد بهشت خواهد شد )مجلسی،

به پیش برود، تمام  )ص(اگر ملت ما برای خدا و برای رضای پیغمبر اکرم»فرماید: این سخن می
 (.060، ص07: ج0770 )امام خمینی،« مقاصدش حاصل خواهد شد

توان به موارد  ، فرد یا جامعه بسیار زیادند که از جمله این آثار میآثار خشنودی خدا برای حاکم
 زیر اشاره کرد:

 ها در گرو برپا داشتن راه و رسم پایداری دولت»فرماید: می )ع(امام علی ها:پایداری دولت
 (.78، ح760، ص0: ج0766 )تمیمی آمدی،« دادگری است

 ها و افراد را در سایه نفع تاریخی حکومت قرآن کریم نیز ثبات و نفع بخشی و ماندگاری
 (.07داند )رعد:  بخشی و ثمردهی می

 های مادی  خدمت به بندگان خدا، عالوه بر اجر و پاداش اخروی، رهاورد ها:پایداری نعمت
البالغه، ارزشمندی هم دارد؛ از قبیل بقای نعمت، ایجاد محبت، بزرگی و سیادت و... )نهج

 (.086حکمت 
 محبوب که است این خدمتگزار انسان کارهای وضعی آثار از خدا و مردم شدن: محبوب 

ما باید این معنا را در : »فرمایدمی مورد این در خمینی امام(. 16: مریم) شود می مردمهای  دل
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های خودمان رفتاری بکنیم که خدا از آن رفتار راضی  نعمت قلبمان احساس کنیم که با این ولی
 (.808، ص00: ج0770 ام خمینی،ام...« )باشد 
 ،(؛007، ص70: جق0008 خشنودی پیامبر )مجلسی 

 ،(؛ 786: ص0760 سیادت و آقایی )صدوق 
 :(؛66 راه ورود به والیت خداوند )مائده 
 (؛801: ص0760 های دنیوی و تسهیل مشکالت )صدوق، رفع گرفتاری 
 (؛018، ص76ق: ج0008نیازی )مجلسی،  بی غنا و 
 (؛00)مریم:  د در زمره صّدیقینورو 
 (.7187، ح010، ص0: ج0766تمیمی آمدی، ) رسیدن به آرامش 

 . عوامل رسیدن به مقام رضا5-4

برای رسیدن به مقام بلند رضا و این فضیلت اخالقی، عوامل متعددی وجود دارد که در اینجا 
لی را در رسیدن به این است و نقش اص «کسب معرفت و محبت الهی»ترین عامل که  فقط به مهم
 شود: کند، اشاره می مقام ایفا می

جه محبت به خداوند متعال و محبت، ثمره معرفت یدر واقع مقام رضا و خشنودی، ثمره و نت
ش دوست دارد، هرچه معرفت و یکویاست؛ زیرا کسی که انسانی را به خاطر بعضی صفات ن

گردد؛ حتی اگر، آن  شتر مییز بیبت به او ناش نس شتر شود، دوستییشناختش در مورد آن انسان ب
رت یده بصیت نداشته باشد. پس اگر کسی به دیالی باشد و واقعیی در آن انسان تصوری و خیکوین

رو خداوند  دارد. از این شتر دوست مییبه جالل و عظمت خدا و کمال او نظر کند، خدا را از همه ب
ِذیَن آَمُنوا َأَش  د:یفرما متعال می هِ َو الَّ ا ِللَّ مان دارند، محبتشان به خدا یکه ا (؛ آنها066 بقره:) د  ُحبا

کو یدتر است و وقتی انسان، خدا را دوست بدارد، تمام آثاری که از او صادر شود، نیشتر و شدیب
ای است از  ن، رضا و خشنودی ثمرهین است. بنابرایشمارد و مقتضای رضا و خشنودی چن می

: 0708 کمالی ثمره محبت بوده و محبت فرع معرفت است )شهید ثانی،ثمرات محبت، بلکه هر 
 (.010ص

 گیری . نتیجه6

  ای از نگاه نظریه دو فطرت، رضا مظهر فطرت مخموره و در صورت تحقق، متعلق به جامعه
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نام برد که هدف آن سعادت اخروی و ابدی انسان است. « جامعه متعالی»توان از آن به  است که می
خط مظهر فطرت محجوبه و متعلق به جامعه متدانی است، که با هدف بقاء دنیوی در عوض، س

 گیرد.  انسان شکل می
بر این اساس، اگر مدیران یک جامعه، دارای صفت رضا باشند، یقینًا جامعه هم به همان سمت 

 شود؛ خواهد رفت. در آن صورت جامعه متعالی خواهد بود و هم دنیا و هم آخرت مردم اصالح می
بینند و به تعبیر  و بالعکس، اگر مدیران یک جامعه دارای صفت سخط باشند، همه چیز را دنیایی می

ای جاهله خواهد بود. یقینًا امام خمینی انقالبی را که کردند با صفت رضا  فارابی، چنین جامعه
ی صفت رضا متعالی بودند، تا هم مدیران و هم جامعه، دارا  انجام دادند و به دنبال تحقق جامعه

 باشند.
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 صحیفه سجادیه.
. ترجمه و شرح عبدالرزاق الهیجی کاشانی. قم: انتشارات شرح منازل السائرین(. 0706انصاری، خواجه عبدالله )

 آیت اشراق.
 .0لیغات اسالمی، ج. قم: انتشارات دفتر تبغررالحکم و دررالکلم(. 0766تمیمی آمدی، عبدالواحد بن محمد )

 نی.یم و نشر آثار امام خمی: مؤسسه تنظ(. شرح چهل حدیث. تهران0778)الله  خمینی، سید روح

 .07، 00، 06تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ج صحیفه امام.(. 0770الله ) خمینی، سید روح
الغنی اردبیلی. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار مقرر سید عبد تقریرات درس فلسفه.(. 0718الله ) خمینی، سید روح

 خمینی. امام
 نی.یم و نشر آثار امام خمیتهران: مؤسسه تنظ ث جنود عقل و جهل.یشرح حد (.0716) الله خمینی، سید روح

. سید غالمرضا خسروی حسینی.  ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآن(. 0776راغب اصفهانی، حسین بن محمد )
 .8 ، ج تشارات مرتضوی: ان تهران

 .7بیروت: الدار الشامیة، ج غریب القرآن. المفردات فیق(. 0008راغب اصفهانی، حسین بن محمد )
ک یاسیس  شهیصمت و هذر در اند یاسیر سی(. تأث0710رکابیان، رشید ) سیاست . ینیامام خم  شهید بر اندیاسالم با تأ

 .888-888: ص80، شمارهمتعالیه
  .امیرکبیر تهران: محمدعلی فروغی. تصحیح و تعلیقت سعدی. (. کلیا0710ومحمد )سعدی شیرازی، اب

 .0، جاداره کل حج و اوقاف و امور خیریهتهران:  . اقرب الموارد فی فصح العربیه و الشوارد(. 0777شرتوتی، سعید )
 . . قم: روح. ترجمه حسین جناتی دگانید بخش دل داغ آرام(. 0708ن بن علی )یالد نید ثانی، زیشه

 . قم: رضی.ثواب االعمال و عقاب االعمال(. 0760صدوق، محمد بن علی )

 . قم: پرتو.میالمفهرس اللفاظ القرآن الکر المعجم(. 0776عبدالباقی، محمدفؤاد )
. نییاسی امام خمیس ۀشیدر اند« تسّرع»و « ُتَؤَده»اسی ی(. استلزامات س0710علی یاری، حسن؛ رکابیان، رشید )

 .007-10: ص0، شمارهت سیاسیمعرف
 .088-087: ص88شماره مفید،(. دین و دولت از نگاه امام خمینی. 0770فاضل میبدی، محمدتقی )

 ة.یدارالکتب العلم. بیروت: طیقاموس المحق(. 0006فیروزآبادی، محمد بن یعقوب )

 .7 ، ج اپ یازدهم، چ هایی از قرآن : مرکز فرهنگی درس تهران تفسیر نور.(. 0707قرائتی، محسن )

 .7 ، ج ششم  : دارالکتب اْلسالمیة، چاپ تهران . قاموس قرآن(. 0770اکبر ) قرشی، سید علی

 .0. تهران: شرکت سهامی انتشار، جفلسفه حقوق(. 0700کاتوزیان، ناصر )

 .7-0. تهران: دارالکتب االسالمیه، جاصول کافی(. 0766کلینی، محمد )
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 .67-70: ص0، شمارهسیاست متعالیه متعالیه. (. امنیت0717)زایی، نجف  لک

 . قم: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.امنیت متعالیه (.0710زایی، نجف ) لک
 .70بیروت: مؤسسة الطبع و النشر، ج بحار األنوار.ق(. 0008، محمدباقر )مجلسی

 . 0 ، ج و نشر کتاب . تهران: بنگاه ترجمه التحقیق فی کلمات القرآن الکریم(. 0768مصطفوی، حسن )
 اندیشه سیاسی در اسالم،(. نظریه دو فطرتی امام خمینی و پیامدهای سیاسی آن. 0710حسین ) مقیمی، غالم

 .80-1: ص6شماره
 . قاهره: المؤسسة العربیة الحدیثة للطبع و النشر و التوزیع.واقعة صفینق(. 0708منقری، نصر بن مزاحم )

 . قم: زهیر. السعاده معراج(. 0706نراقی، مال احمد )
 
 




