
107

ره(
( ني

می
م خ

اما
شه 

دی
ر ان

ي د
اس

سی
ت 

جر
ر ه

ي ب
فان

عر
ت 

جر
ر ه

أثی
ي ت

رس
بر

 بررسی تأثیر هجرت عرفانی بر هجرت سیاسی
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چکیده
»هجرت« به عنوان یکی از مؤلفه های اساسی فرهنگ سیاسی تشیع همواره در اندیشه ی 
علمای بزرگ شیعه قابل ردیابی بوده است و امام خمینی به عنوان مبرزترین عالم شیعی 
عصر حاضر دارای نظرات مهمی در رابطه با این مفهوم است. باید توجه داشت که رویکرد 
ارزش مدارانه نسبت به هجرت آن را در زمره مفاهیم کلیدی جهت فهم ساختار تشیع قرار 
داده است، مفهومی دو وجهی که در نسبت با درون گرایی و عرفان تشیع معنایی ویژه به 
خود گرفته و در چهارچوب برون گرایی شیعه معنایی متفاوت می یابد. یکی از ابعاد برون 
گرایانه ی هجرت ره آورد سیاسی آن می باشد. از این رو، سؤال اصلی نوشتار حاضر آن است 
که هجرت عرفانی در اندیشه امام خمینی چه تأثیری بر هجرت سیاسی دارد؟ یافته های 
ــی الزم است ابتدا فرد »مهاجر«  ــت که برای انجام هجرت سیاس پژوهش حاکی از آن اس
هجرتی درون گرایانه و عرفانی انجام دهد، به عبارت دیگر، در اندیشه امام هجرت عرفانی 
ــرط الزم برای هجرت سیاسی است. پژوهش حاضر از نوع پژوهش های کیفی می باشد  ش
ــع آن از طریق مطالعه  ــی صورت پذیرفته و گردآوری مناب ــه به روش توصیفی- تحلیل ک

اسنادی و رجوع به منابع موجود انجام گرفته است.
کلید واژه ها: فرهنگ سیاسی تشیع، امام خمینی، هجرت عرفانی، هجرت سیاسی.
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مقدمه
هجرت در لغت دارای معنایی عام است و عبارت است از خروج از وطن و یا انتقال از مکانی 
ــی  ــت آوردن رزق و روزی، اما این مفهوم در اصطالح فرهنگ سیاس به مکان دیگر برای به دس
ــد و وارد شدن به محیطی اسالمی  ــالم به معنای ترك نمودن وطنی که در میان کفار باش اس
ــت )صلیبا و صانعی دره بیدی، 1366: 672(. هجرت در اصطالح یعنی ترك دیار و حرکت  اس
ــوی خدا و رسولش، مهم ترین شرط هجرت به سوی خدا و رسولش داشتن نیت خدایی  به س
است و اگر این شرط وجود نداشته باشد هرگز هجرت از منظر فرهنگ سیاسی تشیع رخ نداده 
ــی، 1406، ج1 : 340 ؛ نراقی، بی تا، ج3 : 112 ؛  امام  ــت )ابن عربی، بی تا، ج1 : 209؛ مجلس اس
خمینی، 1388 : 121(. اهمیت مفهوم هجرت تا جایی است که در قرآن کریم و در ذیل سور 
گوناگون آن 31 بار از این مفهوم سخن به میان آمده است1. در واقع در فرهنگ سیاسی تشیع 
هر هجرتی که دارای هدفی دینی باشد را هجرت به سوی خدا و رسولش می دانند، خواه برای 
طلب علم باشد، خواه برای انجام مناسك حج، یا برای رسیدن به دیار مؤمنین. طبق این تعریف 
مهاجر کسی است که از چیزی که خدا آن را حرام نموده است دوری کند و یا حرکت به سمت 

باطل را برای رسیدن به حق ترك نماید )طریحی، 1375، ج3 : 515-516(.
وقتی چنین تعریفی از هجرت ارائه گردد می توان مصادیقی حتی پیش از ظهور اسالم برای 
آن ذکر کرد، طبق همین تعریف است که شیخ اشراق – از مهم ترین فالسفه شیعی- فریدون را 
که از پادشاهان اساطیری معروف ایران باستان است در زمره کسانی معرفی می نماید که هجرت 

نموده اند )سهروردی، 1375، ج3 : 186-188(.
در یك تقسیم بندی می توان مفهوم هجرت را به دو بعد درون گرایانه و برون گرایانه تقسیم 
ــت که در پژوهش حاضر »هجرت عرفانی« خوانده  نمود. بعد درون گرایانه ی هجرت همان اس
می شود، مفهومی که در اندیشه ی امام خمینی مباحث عمیق و مهمی درباره ی آن بیان شده 
است، در مقابل یکی از مهم ترین انواع هجرت برون گرایانه که شیوه رسیدن به آن و روش تحقق 

آن در فرمایشات امام مورد توجه قرار گرفته است »هجرت سیاسی« است.

1 ر.ك. به: سوره بقره: 218؛ آل عمران: 195؛ نساء: 89 و 97 و 100؛ نفال: 72 و 75 و 74؛ توبه: 20 و 100 و 117؛ نحل 
41 و 110؛ حج: 58؛ نور: 22؛ عنکبوت: 26؛ احزاب: 6 و ... .
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ــت به تحلیل فرمایشات و رهنمودهای ایشان  برای فهم صحیح ارتباط میان این دو الزم اس
در چهار چوب ساختاری فرهنگ سیاسی تشیع پرداخت، از این رو نگارندگان برای ورود به بحث 
ــیع عرضه نموده و دو  ــی تش الزم می دانند کلیاتی از مفهوم مختار خویش را از فرهنگ سیاس
انگاره ی هجرت عرفانی و هجرت سیاسی را با توجه به این مفهوم به عنوان چهار چوب نظری 
پژوهش مطرح نمایند و سپس به بررسی تأثیر هجرت عرفانی بر هجرت سیاسی در اندیشه امام 

خمینی بپردازند.
ــت که با توجه به جستجوی نگارندگان در ادبیات پژوهش تاکنون هیچ  الزم به یادآوری اس

پژوهش مستقلی با موضوع و روش نوشتار حاضر به رشته تحریر درنیامده است.

چهار چوب نظری فرهنگ سیاسی تشیع
فرهنگ سیاسی

تاکنون تعاریف متعددی از مفهوم فرهنگ ارائه شده است. مثاًل بر اساس نظر بارنت تیلور: 
ــوم، و  ــگ یك مجموعه در هم پیچیده از دانش، اعتقاد، هنر، اخالق، قانون، آداب و رس فرهن

 )Burnett Tylor,2010: 56 (.همه ی توانایی ها و عاداتی است که مردم با آن سر و کار دارند

گابریل آلموند معتقد است همان گونه که باورها و نگرش های افراد بر اعمال و رفتار آنان تأثیر 
ــهروندان و رهبران جامعه و ارتباط متقابل  ــی نیز بر اعمال و رفتار ش می گذارد، فرهنگ سیاس
ــی را توزیع خاصی از ارزش ها، احساسات، اطالعات  ــان تأثیرگذار است، وی فرهنگ سیاس ایش
ــی تعریف می کند ) Almond & Verba, 1990:95(. در همین زمینه تنسی  و مهارت های سیاس
معتقد است محیط ذهنی و فکری که سیاست در آن شکل گرفته، تفسیر شده و مورد قضاوت 
قرار گرفته است همان فرهنگ سیاسی است )تنسی، 1379: 149(. در حالی که وربا فرهنگ 
سیاسی را نظام باورهای تجربه پذیر، نهادها و ارزش هایی که مبنا و پایه ی کنش سیاسی است 
می داند )Verba,1988:213(. با توجه به این تعاریف، مفهوم فرهنگ سیاسی بیش از پیش روشن 
گردید و اکنون می توان تعریفی مستقل از فرهنگ سیاسی تشیع ارائه نمود: فرهنگ سیاسی 
تشیع مجموعه ای پیوسته و پیچیده از نظام اعتقادی، نظام ارزشی، نمادها و شبکه های سیاسی 
است که از منابع اعتقادی دست اول و منابع کالمی کهن شیعی حاصل می شود و مبنای کنش، 
جهت گیری و رفتارهای سیاسی شیعیان در برابر نظام سیاسی و حکومتی داخلی و جهانی است. 
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ــیع را می توان در قالب دو رویکرد مورد مطالعه قرار  ــت که فرهنگ سیاسی تش باید توجه داش
داد: رویکرد دینی و رویکرد غیردینی. چهار چوب نظری پژوهش حاضر فرهنگ سیاسی تشیع با 
رویکردی دینی است. فرهنگ سیاسی تشیع دارای یك نظام اعتقادی و ارزشی است که چندین 

مؤلفه را شامل می گردد، یکی از مهم ترین این مؤلفه ها مفهوم هجرت است.
اصل محوری »توحید« سر آغاز و به منزله ی نقطه ی شروع مجموعه ی به هم پیوسته ی نظام 
ــی و نمادها و شبکه های سیاسی فرهنگ سیاسی تشیع می باشد، سر آغازی که  اعتقادی، ارزش
ــوب می شود، به عبارت دیگر، در فرهنگ سیاسی تشیع  خود نقطه ی نهایی هجرت نیز محس
هجرت از نقطه ی توحید آغاز می شود و هدف اصلی و اساسی آن رسیدن به خداوند و تقرب به 
درگاه حضرتش و یا خداگونه شدن می باشد، هجرت از خدا به سوی خدا. فهم دقیق این مطلب 
مهم ترین نکته در شروع هجرت عرفانی است. همان گونه که از ادبیات واژگانی بحث پیداست، 
ــیر هجرت عرفانی است، برای فرد مهاجر  ــان، خواسته ها و تمایالتش مانعی جدی در مس انس
ضروری است که خودبینی و خودگرایی را به کناری نهاده، و هر عملی و لو اعمال دنیوی خود 
را با نیت توحید خالص گرداند، زیرا مجاهده با نفس و خالص کردن اعمال برای خدا به مثابه 

مقدمه برای هجرت عرفانی است.
 هجرت عرفانی

ــان داده شد که اهمیت هجرت در فرهنگ سیاسی تشیع تا چه حد رفیع  در مطلب باال نش
است. یکی از اقسام متنوع هجرت، هجرت عرفانی است، البته باید به این نکته توجه داشت که 
استفاده از صفت »متنوع« برای اصل هجرت به معنای تفاوت در هدف غایی آنها نیست، بلکه به 
این معنا ست که اگر به هجرت های اصیل تاریخ تشیع مالحظه شود، می توان آنها را با توجه به 
شکل انجام گرفتن و راهبرد صورت پذیرفتن به دسته های مختلف تقسیم بندی نمود، که هدف 
ــان است. هجرت عرفانی نوعی از هجرت  تمامی آنها تقرب به خداوند متعال و خداگونگی انس
است که سیر و حرکت اصلی در آن درون گرایانه است، یعنی برای انجام گرفتن آن  الزم است 

فرد در درون خویش اصالحاتی را انجام دهد.
ــت )کلینی، 1429،   هجرت در لغت به معنای ترك نمودن و اعراض کردن به کار رفته اس
ــت که از آنچه خداوند بر او حرام نموده است  ــی اس ج4: 245( و مهاجر در هجرت عرفانی کس
ــی است که از  مهاجرت نماید ) بحرانی، 1404، ج4: 195( و یا به عبارت دیگر، مهاجر آن کس
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ــت ترك کرده باشد ) کلینی، 1388،  گناهان دوری کرده و آنچه را که خداوند حرام نموده اس
ــکار می گردد هجرت عرفانی الزم نیست همراه با  ج3: 581(. همان گونه که از این جمالت آش
طی مسیر ظاهری باشد، به عبارت دیگر، پیمودن راه  ظاهری و مادی برای انجام هجرت عرفانی 
شرط نیست، هجرت عرفانی با قلب مهاجر سر و کار دارد، یعنی شرط اصلی در آن داشتن نیت 
ــولش است )ابن حیون، 1385، ج1: 415(. به عبارت  ــوی خدا و رس خالص جهت هجرت به س
دیگر، در بسیاری از مواردی که اصل هجرت عرفانی بر یك شخص معین جاری می شود ممکن 
است به طور کلی هیچ گونه پیمودن راه ظاهری صورت نگرفته باشد و شخص مهاجر در درون 

خویش و با پشت سر گذاشتن منازل و مقامات معنوی هجرتی عرفانی کرده باشد.
ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد که در فرهنگ سیاسی تشیع کاربست اصل »والیت« 
و اعتقاد و اقرار به آن در جریان انجام هجرت عرفانی نقشی کلیدی دارد، تا جایی که به تعبیر 
ــد و هر  ــود مگر حجت خدا را در زمین بشناس حضرت علی)ع( نام هجرت بر احدی واقع نمی ش
ــناخت و به او اقرار نمود مهاجر محسوب می شود ) شریف رضی،  ــی که حجت الهی را ش کس
ــان در همان ساعتی که به شناخت ولی خدا در زمین نایل بیاید و به  1388: 183(. یعنی انس
ــوی خدا و رسولش قرار  ــاعت نیز در جرگه ی مهاجران به س والیت وی اقرار نماید در همان س
خواهد گرفت و اجر آنان را خواهد برد. بر این اساس است که یزید بن زیاد بن مهاصر آنگاه که در 
ظهر عاشورا از لشکریان عمر بن سعد خارج شد و در زمره ی سپاهیان امام حسین)ع( قرار گرفت 
فریاد برآورد که »من به سوی حسین)ع( هجرت نموده ام« ) ابومخنف کوفی، 1380 : 178( در 
واقع ایشان با شناخت ولی خدا و اقرار به حضرتش در زمره ی مهاجران به سوی خدا و رسولش 
قرار گرفت. طبق حدیث شریف حضرت که در باال بیان شد هجرت برای کسانی که ولی خدا را 
در زمین نشناسند، یا آنکه بشناسند ولی به او اقرار نکنند محلی از اعراب نخواهد داشت. شاید 
به همین دلیل است که در منابع معتبر سلوك عرفانی »باب والیت« بخش اعظم مطالب را از 
حیث کمیت و کیفیت به خود اختصاص داده است و شیرین  ترین مطالب و نغز ترین گفتارها در 

ذیل این باب وارد شده است1.

1. برای مثال ر.ك. به: سید یدالل یزدان پناه، مبانی و اصول عرفان نظری؛ نصرت بیگم امین اصفهانی، سیر و سلوك در روش 
اولیاءالل و طریق پیمودن راه حق تعالی.
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هجرت سیاسی
ــیع، کارکرد سیاسی آن است. در  ــی تش از جمله کارکردهای مهم هجرت در فرهنگ سیاس
متون کهن شیعی آمده است در زمانی که حکومت ظلم بر جامعه حکمرانی می کند بر مسلمان 
ــیعه الزم است در مقابل این حکومت ظالم و جامعه ی فاسد شده بپا خیزد و برای مخالفت  ش
ــی که چنین کاری را به انجام رساند حضرت ابراهیم)ع( بود  با طاغوت هجرت نماید، اولین کس
ــانی،1380:  ــد روزگار خویش هجرت نمود )کاش که برای مخالفت با حکومت و جامعه ی فاس
474(. یکی دیگر از کارکردهای سیاسی هجرت در فرهنگ سیاسی تشیع هجرت برای تشکیل 
حکومت الهی و بپا داری احکام شرعی است )غزالی، بی تا، ج3 : 492( یعنی اگر مسلمانان در 
جایی ساکن بودند که امکان برقراری حکومتی الهی و بر پا داشتن حدود و تکالیف دینی فراهم 
نبود، الزم است برای برقراری حکومت اسالمی از آن دیار هجرت نموده و به جایی نقل مکان 
ــد که در آنجا امکان برقراری حکومت الهی و یا اجرای حدود و انجام فرایض دینی وجود  نماین
داشته باشد و اگر چنین نکنند مرتکب یکی از هفت گناه کبیره شده اند )کلینی، 1369، ج3 : 
379( گناهی که »تعرب بعد از هجرت« نام دارد و به تعبیر امام صادق)ع( مساوی با شرك بوده 
ــته می شود )کلینی، 1369، ج3 : 383(. به جرأت می توان ادعا نمود که  ــان انگاش و با آن یکس
ــده از هجرت پیامبر اسالم وجه سیاسی آن می باشد که ظاهر روایات  واضح ترین وجه ظاهر ش
ــان هجرت  ــیده از معصومین)ع( نیز این مطلب را تایید می نماید، طبق روایات صادره از ایش رس
پیامبر در صدر اسالم جهت فراهم آوردن شرایطی بوده است که مردم بتوانند از تعالیم پیامبر 
بهره مند گردند، قبیله های مسلمان شده ای که تا آن زمان منسجم و متحد نبوده اند یکپارچه 
ــوند، توان اقتصادی مسلمانان فقیر تقویت شود، از حمالت پی در پی کفار قریش جلوگیری  ش
ــود تا بتوانند خود را برای  ــود )کلینی، 1375، ج3: 849(، و بر تعداد یاران پیامبر افزوده ش ش
ــت که  ــرکین آماده نمایند )کلینی، 1364، ج2 : 181(. البته الزم به یادآوری اس جنگ با مش
هجرت سیاسی تنها برای انجام مبارزه مسلحانه نیست، همان گونه که هجرت حضرت ابراهیم)ع( 
ــال، در روایات صادره از  ــت )ابن بابویه، 1380، ج1: 417( و به عنوان مث ــرای کارزار نبوده اس ب
ــی نماز جمعه و مداومت بر آن و خروج از محل  ــرکت در فریضه ی الهی سیاس معصومین)ع( ش

اقامت برای رسیدن به آن نیز هجرت خوانده شده است )ابن بابویه، 1367، ج2: 421(.
ــی از مؤلفه های  ــت دو وجه از یک ــده در باال تنها به معرفی و روش کاربس ــطور آورده ش س
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چندگانه ی شبکه ی ارزشی اعتقادی فرهنگ سیاسی تشیع بنام هجرت پرداخته است. فرهنگ 
ــی تشیع و قابلیت های آن جهت کاربست به عنوان چهار چوب نظری در پژوهش علمی  سیاس
ــت. به اعتقاد نگارندگان کاربست فرهنگ سیاسی تشیع و  ــته اس تاکنون مورد غفلت قرار داش
ــتفاده از اصل هجرت به عنوان چهار چوب نظری پژوهش می تواند به بهترین نحو  باالخص اس

تأثیر هجرت عرفانی را بر هجرت سیاسی از دیدگاه امام خمینی نشان دهد.

تأثیر هجرت عرفانی بر هجرت سیاسی
در اندیشه ی امام خمینی هجرت عرفانی مقدمه ای ضروری برای انجام هجرت سیاسی است.
ــه ی ایشان هجرت عرفانی شرط الزم هجرت سیاسی است. انسان تا  به عبارت دیگر، در اندیش
زمانی که نتواند درون خویش را آراسته نماید نخواهد توانست هجرت ظاهری سیاسی به سوی 
خدا و رسولش را آغاز نماید. در واقع در چهار چوب فرهنگ سیاسی تشیع هجرت سیاسی برای 
ــود هجرت محقق نخواهد  ــله مقدمات دارد که تا این مقدمات ایجاد نش وقوع نیاز به یك سلس
شد. وقتی انسان بخواهد به سوی خدا و رسولش هجرت سیاسی نماید باید پیش از آن هجرتی 
ــد، زیرا انجام هجرت عرفانی برای قدم گذاشتن در مرحله ی  درونی و عرفانی را آغاز نموده باش
هجرت سیاسی ضرورت دارد. به دیگر سخن، اساساً امکان وقوع هجرت سیاسی بدون داشتن 

پیشینه ای از هجرت عرفانی امکان پذیر نیست.
هجرت عرفانی در نگاه امام خمینی

در اندیشه ی امام خمینی شروع هجرت عرفانی خود دارای مقدمات و گام هایی است. مهاجر 
در اینجا در جایگاهی مانند مقام سالك در عرفان عملی و نظری قرار می گیرد. همان گونه که 
سالك برای عبور از منازل و مقامات طریق سلوك نیاز دارد چنته ای از نیکی و اعمال صالح با 
ــته باشد، برای مهاجر در هجرت عرفانی نیز به همراه داشتن توشه ای از خودسازی و  خود داش

مبارزه با نفس ضروری است.
در چهار چوب فرهنگ سیاسی تشیع مقدمه ی هجرت از منظر امام خمینی ترك خودخواهی 
و خودبینی است. تا زمانی که »خود« در چشم انسان قرار داشته باشد امکان مشاهده ی راهی 
که به خدا و رسولش منتهی می گردد برای وی امکان پذیر نخواهد بود. اساساً اگر چیزی غیر از 
خدا در نظر انسان بزرگ جلوه نماید و رسیدگی به خواسته های آن در جایگاه اطاعت از فرمان 
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ــت که باعث نادیده انگاشتن دستورات خداوند  ــرك ایجاد شده اس خداوند قرار گیرد نوعی ش
می شود، زیرا در این حالت دیگر خداوند و اوامر او نیست که سبب حرکت و جنب و جوش در 
ــده است زیرا اساساً خدا مدنظر انسان قرار ندارد، بلکه چیزی که در این حالت باعث  ــان ش انس
تحرك انسان شده است همان است که پیش چشم او بزرگ جلوه نموده است. به دیگر سخن، 
در شرایط سالمت روحانی و نفسانی انسان خداوند را در همه جا حاضر می یابد و در هر حالت او 
را پیش چشم خود می بیند، اما زمانی که انسان گرفتار بیماری خودبینی شود به هر جا نگاه کند 
تنها »خود« را می بیند و به فرامین خود تمکین می نماید. برای مهاجر واجب است که »خود« را 
کنار زده در همه جا خدا را ببیند: »چون خدا همه جا ست و با همه چیز است، وصول به لقای 

او هجرت از همه جا و ترك همه چیز است« )امام خمینی، 1369: 12(.
از دیدگاه امام ممکن است شخصی که دارای خودبینی و خود خواهی است نیز قدم در وادی 
سلوك و هجرت عرفانی بگذارد اما راهی که آن شخص طی می کند هرگز به سوی خدا نخواهد 
بود، بلکه راه وی به سوی نفس خود است، زیرا این شخص با توجه به این بیماری )خودبینی( 
ــوی او نیست. ایشان در این  ــاً قادر به دیدن خداوند و رفتن به س که درون او وجود دارد اساس

رابطه می فرمایند:
اول شرط سلوك الی الل خروج از این منزل است...پس سالك که با قدم انانیت با خودبینی 

و در حجاب انیت و خودخواهی طی منزل سلوك کند، ریاضتش باطل و سلوکش الی الل 

نیست، بلکه الی النفس است... هجرت صوری و صورت هجرت عبارت است از هجرت به 

تن از منزل صوری به سوی کعبه یا مشاهد اولیا )ع( ؛ و هجرت معنوی ]عرفانی[ خروج از 

بیت نفس و منزل دنیا است الی الل و رسوله...  )امام خمینی، 1370 : 8(.

ــی قدم در وادی هجرت عرفانی گذارد ولی پیش از  ــان اصوالً امکان ندارد کس از دیدگاه  ایش
آن درون خود را از خودبینی و خودخواهی پاالیش نکرده باشد. ایشان در جمله ای می فرمایند: 
»تا خروج از بیت نفس و بیرون رفتن از انانیت نباشد، سفر الی الل و هجرت به سوی او محقق 
ــود« )امام خمینی، 1377: 418(. در واقع هر حرکت درونی هجرت محسوب نمی شود، در  نش
ــی تشیع تنها زمانی می توان گفت هجرت عرفانی رخ داده است که  چهار چوب فرهنگ سیاس
خودخواهی و خودبینی در انسان کنترل شده باشد، یعنی اختیار نفس انسان در دست خودش 

باشد نه اینکه انسان در اختیار نفس خود باشد.
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امام پس از ذکر این بیماری راه عالج آن را نیز بیان می کنند، زیرا تشخیص بیماری مرحله ی 
اولیه در درمان و ریشه کن نمودن مرض است، پس مرحله ی تشخیص الزم است راه درمان و 
عالج بیماری مورد توجه قرار گیرد. ایشان راه نجات از این مرض را »عبادت« معرفی می کنند. 
ــت که در اینجا مطلق عبادت مدنظر قرار دارد، یعنی صورت خاصی از عبادت  باید توجه داش
مورد تأکید نیست، بلکه کیفیت انجام عبادت است که تأثیرگذار است. ایشان معتقد بودند که 
کارویژه ی عبادات آن است که ما را مهاجر کنند، عباداتی که با مجاهده با نفس صورت گرفته 
است و از این طریق برای خداوند خالص شده است، همین خلوص اعمال و عبادات برای خداوند 

خود مقدمه ی هجرت محسوب می شود )ر.ك. به: امام خمینی، 1385، ج12: 61-62(.
در نگاه امام هجرت عرفانی دارای دو رکن اساسی است: اول خروج از منزلگاه نفس و حرکت 
ــیدن به » باب الل« و »فنای فی الل« است )ر.ك.به: امام خمینی،  ــوی خدا ست و دوم رس به س
ــه عبارت دیگر، برای هجرت عرفانی تنها دوری از خودخواهی و خودبینی کافی  1369: 54(. ب
نیست، بلکه این تنها در حکم مقدمه ای الزم جهت انجام هجرت است. در چهار چوب فرهنگ 
ــی تشیع هجرت عرفانی زمانی محقق می شود که شخص مهاجر پلیدی ها و زشتی های  سیاس
نفسانی را در خود از بین برده باشد، در این مرحله است که مهاجر می تواند از منزل نفس حرکت 

کرده و مراحل گوناگون را پشت سر گذارده و به مقام »فنا« دست یابد. 
ــخص مهاجر از طریق مطالعه و تحقیق در منابع عرفانی از منازل  ــت ش هر چند ممکن اس
ــخص تنها دانشی مختصر از  ــد ولی در این حالت این ش گوناگون این هجرت آگاهی یافته باش
ــت برای یافتن دانشی عمیق و صحیح از هجرت  کلیات هجرت عرفانی دارد، از این رو الزم اس
ــیر هجرت شود، زیرا از طریق هجرت است که انسان می تواند  ــتقیماً وارد مس عرفانی خود مس
ــه صورت وجدانی درك نماید )مالصدرا،  ــت را ب آنچه پیش از هجرت از طریق برهان می دانس
1422: 397(. به دیگر سخن، علم انسان به هجرت عرفانی پیش از انجام آن از نوع علم حصولی 
است ولی وقتی خود پا به عرصه ی هجرت عرفانی گذارد، پلیدی ها را از خود دور نمود، عبادات 
و اعمالش را برای خداوند خالص نمود، از منزلگاه نفس خارج شد و در نهایت به مقام فنای در 
خداوند نایل شد این علم تبدیل به علم حضوری می شود، یعنی علمی که فارغ از هر گونه اسباب 

با گوشت و خون او درآمیخته باشد.
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هجرت سیاسی در نگاه امام خمینی
وقتی انسان مراحلی را که در باال گفته شد طی کرد برای انجام هجرت سیاسی مهیا می شود. 
ــت سر نهادن این مراحل گوناگون و دشوار همیشه مقرون به زمان طوالنی  در ادبیات امام پش
ــیع الزم نیست در قالب مراحلی  ــی تش ــت. به عبارت دیگر، در چهار چوب فرهنگ سیاس نیس
جداگانه ابتدا فرد خودبینی را از خود دور نموده، سپس خودخواهی را در خود ریشه کن نماید، 
ــایر پلیدی ها را جداگانه و یك به یك از خود دور نماید تا در نهایت بتواند هجرت  ــپس س س
ــل در یك مدت زمان کوتاه و حتی در  ــی انجام دهد، بلکه امکان دارد تمامی این مراح سیاس
مدت یك شب برای فرد به انجام گیرد. در این حالت بحث قابلیت های فرد و اتصال وی به امام 

معصوم)ع( و دایره ی والیت به میان می آید.
مهاجر در اینجا بدون مجاهده و ریاضت های شرعی طوالنی مدت می تواند به مقام فنای در 
خداوند برسد، زیرا نیت فرد خدایی شده است. در ابتدای نوشتار بیان گردید که مهم ترین شرط 
هجرت داشتن نیت خالص است. این نیت خالص، مهاجر را به جایگاهی می رساند که در مدت 
کوتاهی می تواند پیچیده ترین و دشوارترین مراحل سلوك را به سرعت پشت سر گذارد. به تعبیر 
ــتی دنیا را درنیابد و شرافت و برتری آخرت را متوجه نگردد نمی تواند  ــان پس مالصدرا »تا انس
مهاجرت نماید« )مالصدرا، 1981، ج9: 237(. در اینجا مهاجر آگاهی الزم را در خصوص برتری 
و شرافت عالم ملکوت بر دنیای مادی به دست می آورد و نیت خود را جهت رسیدن به آن خالص 
می گرداند و قصد رسیدن به آن را می نماید، در چهار چوب فرهنگ سیاسی تشیع اساساً همین 

خلوص می تواند او را تا باالترین درجات هجرت عرفانی صعود دهد.
امام در تعبیری می فرمایند:

ــدا بکنید قوه پیدا  ــه خدا، اعتقاد به خدا باید پی ــوه ای بود در آنها، قوة اعتقاد ب ــك ق ... ی

ــد ]نیت خالص  ــد، قیامتان لل باش ــد... جدیت کنید که کارهایتان برای خدا باش می کنی

ــته باشید[... اگر قیام برای خدا باشد... یك طمأنینه ای در نفس پیدا می شود  خدایی داش

که دیگر شکست توی آن نیست. )امام خمینی، 1385، ج5: 166-167(.

ــان می تواند در راه هجرت سیاسی قدم گذاشته و مقدمات سخت  با نیت خالص خدایی انس
و گوناگون آن را به راحتی فراهم نماید. در زمان پیامبر اکرم نیز مردم عادی که تا پیش از آن 
سال ها به بت پرستی می پرداختند توانستند همراه با آن حضرت هجرت نمایند، علت این امر 
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آن بود که مردم در زمان پیامبر ابتدا به شناخت ولی خدا در زمین نایل آمدند و به وجود او اقرار 
نمودند و سپس با خالص نمودن نیت خود برای خدا توانستند مراحل گسترده و طوالنی هجرت 

عرفانی را در مدتی اندك پشت سر گذارند و با آن حضرت هجرت نمایند.
امام در بیانات متعددی نهضت انقالبی ایران را با هجرت پیامبر اکرم در صدر اسالم مقایسه 
ــه به این  ــت. این مقایس نموده و به ایجاد خط ارتباط میان این دو جریان تاریخی پرداخته اس
دلیل اتفاق افتاد که نیت خدایی در هر دو جریان، هجرت سیاسی را به یك سمت واحد هدایت 
کرد. مردم ایران در جریان انقالب خواستار ایجاد عدالت در کشور بودند، آنان می خواستند نظام 
اشرافی ظالم و ناکارآمد به طور کلی کنار گذاشته شود و انسانیت و ارزش های انسانی جایگزین 
ارزش های خودساخته شود و از این طریق کشور به صورت قدرت مند، متحد و یك پارچه درآید. 
ایشان با دانستن این خواست ها و ردیابی آنها در بستر فرهنگ سیاسی تشیع، تمامی این آمال را 
در صدر اسالم و هجرت پیامبر اکرم از مکه به مدینه نیز مشاهده نموده و در این ارتباط فرمودند:

هجرت با برکت حضرت خاتم النبیین و افضل المرسلین را که مبدأ نهضت اسالمی و الهی 

ــان ساز و منشأ حرکت به سوی برچیدن اساس ظلم  ــط عدالت و فرهنگ انس و مصدر بس

ــیطانی-  ــانی و هجرت از تمام ظلمها و خصلتهای ش و نابکاری و ارتقا به مقام واالی انس

ــت... )امام  ــس امت و امامت اس ــمة کمال و مؤس ــوی نور مطلق و سرچش حیوانی به س

خمینی، 1385، ج12 : 136(

این فراز از فرمایش امام برای این بیان شده است که نشان دهد انقالب اسالمی ایران امری 
نوظهور و خواسته های مردم در جریان آن مطلبی بدیع و فاقد سابقه نیست. در واقع ایشان به 
دنبال این مطلب بودند که نشان دهند ربط وثیقی میان هجرت مردم در انقالب اسالمی ایران و 
هجرت پیامبر در صدر اسالم وجود دارد و انقالب اسالمی ایران دنباله ی جریان فرهنگ سیاسی 

تشیع بوده و در بستر آن رخ داده است.
ــت هجرت عرفانی در وقوع  ــت نوع ارتباط و چگونگی کاربس پس از ذکر این نکات الزم اس
هجرت سیاسی از دیدگاه امام مورد بررسی قرار گیرد. ایشان در فرمایشات بسیاری به چگونگی 
تأثیر هجرت عرفانی بر هجرت سیاسی اشاره نموده اند که با توجه به سؤال اصلی پژوهش و برای 

پاسخ گویی به آن الزم است این فرمایشات مورد بازخوانی قرار گیرد.
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لزوم هجرت عرفانی در هجرت سیاسی
ــی صورت  ــه ی امام پیش از آنکه هجرت عرفانی صورت گیرد هرگز هجرت سیاس در اندیش
ــت  ــت الزم اس ــان مهاجر در جاده ی وصول به خداوند قدم گذاش نمی گیرد. در واقع وقتی انس
مراحل و منازلی را طی کند، اولین منزل در راه هجرت به سوی خداوند گذر از هجرت عرفانی 
است. در واقع برای آنکه مهاجر بتواند هجرتی سیاسی انجام دهد الزم است درون خود را برای 
طی کردن این مسیر آماده کند، به عبارت دیگر، هجرت عرفانی به مثابه تجهیز و مهیا نمودن 
ــروع به باال رفتن از قله نماید، اگر این شخص آمادگی  ــخصی کوه پیماست پیش از آنکه ش ش
جسمانی باال و روحیه ی قوی برای صعود را پیش از عزیمت به قله در خود فراهم نکرده باشد 
بدون شك در میان راه دچار مشکالت گوناگونی می شود و هرگز نخواهد توانست به قله صعود 
کند. هجرت عرفانی مشابه همین آمادگی جسمانی و روانی است، باید چنین قابلیتی در فرد 

وجود داشته باشد تا بتواند قدم به مسیر هجرت سیاسی گذارد.
انقالب اسالمی ایران در چهار چوب فرهنگ سیاسی تشیع و در بستر جریان تاریخی تشیع 
ایجاد گردید. انقالبی که به تعبیر امام: »...که با ابعاد گسترده ای بی سابقه در طول تاریخ است« 
ــته های مشروع  ــی رگه های اصیل خواس )امام خمینی، 1385، ج5: 73( در این حرکت سیاس
پیامبرو مسلمانان زمان ایشان به وضوح قابل ردیابی است. در واقع می توان چنین ادعا نمود که 
انقالب اسالمی ایران به عنوان یك حرکت سیاسی هجرتی عظیم و همه جانبه بوده است، زیرا در 
این انقالب مردم ایران به واسطه ی داشتن نیت خدایی به نوعی بلوغ معنوی رسیدند که به تبع 
آن توانستند در قالب یك ملت هجرتی همگانی انجام دهند و به سوی خدا و رسولش حرکت 
ــت که امام در فرازی از فرمایشات خود فرمودند: »این مقدمة  نمایند، دقیقاً به همین دلیل اس

هجرتی که شما برای خودتان انتخاب کرده اید« )امام خمینی، 1385، ج12: 62(.
ــیار بی اهمیت شده بود تا جایی که ایشان  ــالمی ایران مادیات در نزد مردم بس در انقالب اس
ارزشمندترین سرمایه ی مادی خود که همان زندگی است را کف دست گرفته و در راه رضای 
خداوند در مقابل گلوله های رژیم پهلوی ایستادگی نموده و انقالب را به فرجام نهایی خود که 
ــت رسانیدند، همه چیز خدا بود و هر خواستی در مجرای خواسته و اراده ی  همان پیروزی اس
خداوند مطرح می گردید. امام در این خصوص در سخنرانی ای که در جمع مردم و دانشجویان 

تهران و تبریز در اول دی ماه سال 1358 ایراد نمودند فرمودند:
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ــی به شما می گفت که شغل شما آیا خوب است... شاید مسخره اش  آن وقت اگر یك کس

ــت کردید به آمال خودتان و رو کردید به  ــت. پش می کردید، که حاال وقت این حرف نیس

ــت، هجرت از  ــرت از خود به خدا که بزرگترین هجرتهاس ــن توجه به خدا و هج ــدا. ای خ

نفس به حق و از دنیا به عالم غیب شما را تقویت کرد...این نیرویی خدایی است... این را 

حفظش کنید! این نعمتی که خدا به شما داد و شما را متحول کرد به یك ملت دیگری. 

)امام خمینی، 1385، ج11: 369(.

در جریان انقالب ایران به عنوان هجرتی سیاسی مردم انقالبی ایران مراحل پیچیده و طوالنی 
هجرت عرفانی را که شرط الزم هجرت سیاسی است در مدت زمانی اندك پشت سر گذاشته 
ــتند هجرتی سیاسی کنند و در جریان آن هجرت پیروزی بزرگ نهضت انقالبی الهی  و توانس
خویش را جشن بگیرند. به تعبیر امام » شما از خود هجرت کردید، و به خدا پیوستید. خود را 
فراموش کردید، و این فراموشی از خود مقدمه  کمال انسان است« )امام خمینی، 1385، ج14: 
156(. در واقع حالت انقطاع امید از غیر خداوند و خالص کردن نیت برای خداوند باعث سیر پر 

سرعت و حرکت صعودی پر شتاب ملت ایران در جریان انقالب اسالمی ایران شد.
ــامدهای دوران نهضت انقالب اسالمی  ــتر فرهنگ سیاسی تشیع در تمامی پیش امام در بس
ــبت ها  ــاهده ی اصل جریان یافته ی هجرت در میان ملت ایران پرداخته و به مناس ایران به مش
گوناگون در طول دوران مبارزه با رژیم شاهنشاهی و پس از پیروزی انقالب و استقرار جمهوری 
ــاره نمودند. به جرأت می توان  گفت مهم ترین عنصر از میان  ــالمی به این جریان اصیل اش اس
عناصر و مؤلفه های فرهنگ سیاسی تشیع که در جریان انقالب اسالمی ایران در اندیشه ی امام 
قابل پیگیری و مشاهده می باشد همانا اصل هجرت و شقوق گوناگون آن می باشد. هجرت در 
نگاه ایشان به مثابه کیمیایی است که قادر است سخت ترین و خطرناك ترین عرصه های مادی 
را به لطیف ترین و شیرین ترین رویدادهای ملکوتی تبدیل نماید. ایشان در تاریخ پنجم شهریور 
ــتند: »از مجاهدینی  ــال 1363 در تکریم و تجلیل از رزمندگان دفاع مقدس بیان داش ماه س
ــاجد و میدانهای جهاد را با بانگ تکبیر مهبط مالئکةالله  ــنگرهای نبرد را تبدیل به مس که س

نموده اند، چگونه سخن توان گفت؟« )امام خمینی 1385، ج19: 40( 
ــه ی امام به قدری مورد تأکید قرار  ــی به هجرت عرفانی در اندیش گره خوردن هجرت سیاس
داشت که ایشان رزمندگانی را که در حال پیکار با دشمن بعثی بودند را در باال ترین و واالترین 
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ــتند )ر.ك.به: امام خمینی، 1385، ج19: 145(. در اندیشه ی ایشان  مرتبه ی هجرت می دانس
هجرت عرفانی الزمه ی ورود به عرصه های گوناگون است، زیرا تا انسان نتواند از خودخواهی و 
خودبینی رهایی یابد هرگز نخواهد توانست مصالح دیگران را در نظر آورده و سعادت ایشان را 
آرزوی خود قرار دهد. چنین کسی هرگز نمی تواند قدم به وادی هجرت سیاسی بگذارد، چون 
ــی از دیدگاه امام داشتن نفسی است که از پلیدی ها رهایی یافته  ــرط ورود به هجرت سیاس ش

باشد. ایشان در این رابطه می فرمایند:
ــی و خودبینی[ برای  ــتن خودخواه ــر همین یك جهت عرفانی و معنوی ]کنار گذاش اگ

انسان دست دهد... انسان در همة میدانهای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و حتی نظامی 

پیروز می شود... خداوند تعالی شمه ای از این سیر معنوی و هجرت الهی را نصیب همة ما 

فرماید. )امام خمینی، 1385، ج19: 337(

تا زمانی که انسان به جایگاه واالی هجرت عرفانی دست نیافته باشد نخواهد توانست به طور 
موفقیت آمیز وارد عرصه های گوناگون حیات انسانی و باالخص هجرت سیاسی شود. اگر شخص 
مهاجر به این جایگاه دست یافت مبارزه ی سیاسی و جنبش اجتماعی او نیز بخشی از هجرت او 
به سوی خدا و رسولش قلمداد گشته و در جریان همین عمل سیاسی به مقامات عالی معنوی 
نیز دست پیدا می کند، معنای هجرت سیاسی همین است. در طول تاریخ و در دوران کنونی 
عده ی زیادی ترك وطن کرده و برای مبارزه و جنبش سیاسی وارد اجتماع و حتی به خارج از 
مرزهای  جغرافیایی سرزمین خود می روند، ولی تنها کسانی مصادیق مهاجر هستند که شرایطی 
که در باال آورده شد را داشته باشند. سنگ محك الهی بودن یك هجرت همین مسائلی است 
که آورده شد. طبق همین نگاه بود که امام پس از آزادی از زندان در سال 1343طی تلگرافی به 
حجت االسالم محمد حسن نجفی رفتن ایشان از قم به تهران را که جهت حمایت از امام صورت 
گرفت »هجرت« خواندند )امام خمینی، 1385، ج1: 312(. هجرت سیاسی در نظر امام هجرتی 
است که دارای سه عنصر اساسی هجرت پیامبر در بعد سیاسی باشد، یعنی منجر به گسترش 
اسالم شود، باعث جذب نیروهای کارآمد گردد و در نهایت موجبات پیروزی بر دشمنان ظالم 

و ستم گر را فراهم آورد.
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نتیجه گیری 
ــیع و به مثابه چهار چوب نظری جهت فهم  ــی تش هجرت از مؤلفه های مهم فرهنگ سیاس
ــیاری از رویدادهای تاریخی اسالم شیعی است. به اعتقاد نگارندگان برای فهم صحیح این  بس
ــت آن را در اندیشه ی علمای ربانی جستجو کنیم، علمایی که فهمی عمیق از  مفهوم الزم اس
ــالمی داشته و جریان اندیشیدن ایشان از سرچشمه ی تفکر عصمت محور  مبانی اعتقادی اس
معصومین)ع( منشعب شده باشد. امام به عنوان تأثیرگذارترین عالم دینی سده ی گذشته در جهان 
اسالم نمونه ی بارز چنین شخصی است. ایشان در جریان نهضت اسالمی ایران به طور متعدد 
از مفهوم هجرت استفاده نموده اند و در جایگاه های گوناگونی به کاربست این اصل پرداخته اند. 
به همین دلیل الزم است به مطالعه ی ابعاد گوناگون هجرت در اندیشه ی ایشان پرداخته شود. 
ــی است در راستای پاسخ به این پرسش که هجرت عرفانی چه تأثیری بر  ــتار حاضر تالش نوش
هجرت سیاسی دارد. برای پاسخ گویی به این پرسش ابتدا به طرح مباحثی از فرهنگ سیاسی 
تشیع به عنوان چهار چوب نظری پرداخته شد و پس از آن در چهار چوب فرهنگ سیاسی تشیع 
به بررسی تأثیر هجرت عرفانی بر هجرت سیاسی در نگاه امام پرداخته شد. یافته های پژوهش 
این مطلب را به تأیید می رساند که در نظام فکری امام هجرت عرفانی - به مثابه پاالیش درون و 
حرکتی درون گرایانه به سوی رضای خداوند- شرط الزم برای انجام هجرت سیاسی – حرکتی 
خدامحور و برون گرایانه جهت تشکیل حکومت اسالمی و بپا داری حدود شرعی و دفاع از وطن 
ــخص مهاجر نتواند از طریق هجرت عرفانی به بلوغ  ــالمی- است. در اندیشه ی ایشان تا ش اس

معنوی دست یابد هرگز نخواهد توانست قدم در وادی هجرت سیاسی بگذارد.
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