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A Study of Imam Khomeini's Mystical Views and Adaptation to Rumi's Key Poems 

 

Abstract 

Mysticism is one of the ways of knowing God and manifesting the nominal attributes 

and actions in the transcendent essence of the transcendent. Mysticism and Sufism have 

a long history, but the peak of mysticism flourished in the period of the arrival of Islam 

in Iran. Great mystics such as Rumi, Mulla Sadra and Imam Khomeini are among the 

great in this field. Many studies in the field of mysticism have been done so far. In this 

study, we examined the mystical theories of Imam Khomeini, the great contemporary 

thinker and mystic of the Islamic world, with Rumi in various fields of mysticism, 

relying on the Divan of Imam Khomeini and Masnavi. According to Imam Khomeini, 

mysticism is not possible only from acquired knowledge, and the way to become a 

mystic must be face-to-face and intuitive knowledge. For this to be manifested to man 

by God. Rumi, however, believes that in order to reach the perfection of mysticism, 

knowledge must be in the heart of the mystic, and this knowledge must be obtained 

through conduct, effort and effort. . In Imam's mystical view of theology, the universe is 

inherently obligatory and singular, and there is nothing but an obligatory truth in the 

universe. Rumi states that man's perceptions of God will not go anywhere by resorting 

to analogy and relying on thinking and reasoning. Rumi discusses the dimensions of 

knowing God with two views, purgatory and simile. Ned. Imam Khomeini considers 

change and reform in himself as the guarantor of change and reform in the 

comprehensive, and advises the political mystic to self-improvement. . What can be 

seen in Rumi's poems is a kind of avoidance of prejudice and exaggeration of the rulers, 

struggle against oppression, attention to social rights, expression of valuable features of 

society, which is a great example of Rumi's attention to politics. 
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 چکیده

عرفان از راههای شناخت خداوند و تجلی صفات اسمائی و افعالی در ذات متعال باریتعاالی اساتع عرفاان و ت ا       

دارای سابقه زیادی است اما اوج شک فایی عرفان به دوره ورود اسالم به ایران استع که عارفان بزرگای چا ن م اناا     

طالعات زیادی در ح زه عرفان تا کنا ن صا رت گرفتاه    ممالصدرا و حضرت امام خمینی از بزرگان این ح زه هستندع 

استع ما در این پژوهش به بررسی نظریات عرفانی امام خمینی )ره( اندیشمند و عار  بزرگ معاصر جهان اساالم باا   

از نظار اماام   م رد بررسی قارار دادیا ع   با تکیه بر دی ان امام خمینی و مثن ی معنی های مختلف عرفان م انا در ح زه

خمینی )ره( عرفان فقط از عل  ح  لی امکان پذیر نیست  و راه عار  شدن باید معرفت حض ری و شاه دی باشادع   

که برای این امر از جانب خداوند بر انسان تجلی یابدع م انا اما اعتقاد دارد برای رسیدن به کمال عرفان بایاد معرفات   

جهد و تالش حاصل ش دع ع در دیادگاه عرفاانی خداشناسای    در دل عار  باشد و این معرفت باید با سیر و سل ک و 

امام  عال  هستی  ذاتا واجب و منفرد است و در جهان هستی جز یک حقیقت واجب وج د نداردع م انا اینگ نه بیاان  

اناا باا   کند ادراکات انسان از خدا  با استفاده از ت سل به قیاس و تکیه بر تفکر و تعقل راه به جایی نخ اهد باردع م  می

کندع ندع امام خمینی ضامن تغییر و اصاالح در جاام    دو نگرش تنزیگه گرا و تشبیه گرا ابعاد شناخت خدا را مطرح می

کندع ع آنچه در اشعار م اناا دیاده   داند و عار  سیاسی را به خ دسازی ن یحت میرا تغییر و اصالح در خ یشتن می

ی حاکمان  مبارزه با ظلا   ت جاه باه حقا ت اجتمااعی  بیاان خ اایل        نمایش د به ن عی دوری از تع ب و بزرگمی

 زیادی از ت جه م انا به عرصه سیاست استع   گذار جامعه که نم نهارزش

 کلمات کلیدی: سیاست  عار   اندیشمند  دی ان  مثن ی
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 مقدمه -1

 بیان مساله -1-1

اعتقاد درونی عرفا بر این است که نفا   ترین عل  بشری استع متعالیعرفان یکی از راههای شناخت الهی و به عن ان 

انسان برای رسیدن به حق و حقیقت باید مراحلی را طی کندع که مهمترین گام در این مسیر پاک کردن دل از گرایشات 

از معرفت خدا  ( عبارت استرهتعریف امام خمینی )ع (22 :1334 نفسانی است )بیران ند و همکاران دنیایی و تمایالت

و ش ون ذاتی  و تجلیات اسمائی و افعالی او در حضرت علمیه و غیبیه با یک ن ع مشاهده حضا ری  همچناین علا     

(ع 22 :1331اماام خمینای   حض ری داشتن به کیفیت صفاتی و مراودات و نتایج الهی در حضارات اسامائی و اعیاانی )   

فرمایدع عرفان  عل  به کمال جال و کمال استجال مای باشاد و کماال جاال      همچنین در تعریفی دیگر از عرفان امام می

 (ع22 :1331 ق خ د را در آن مرآت )امام خمینییعنی شه د حق  حیعنی ظه ر حق در مرآت ات  و کمال استجال  

و  های سل ک و عرفان و ت    ب ده اساتع پا  از ساق س خسارو پرویاز     سرزمین ایران در گذر زمان  از خ استگاه

ورود اسالم به ایران  ف لی ن  تحت عن ان عرفان اسالمی برای مردمان این سرزمین آغاز شدع با ورود عرفان اساالمی  

و گسترش مکتب اسالمی بسیاری از بزرگان ص فیه  چ ن م ل ی  شم  تبریازی  عطاار  غزالای  خرقاانی  بایزیاد و      

گاذرد و ایان   ی ند عرفان و ت    در ایان سارزمین مای   های متمادی از پدر این ح زه درخشیدندع سالمن  رحالج 

ش دع پ  از اینکه مکتب عل ی و تشی  از مرزهای جغرافیایی گذر کرد پی ناد  فرهنگ از نسلی به نسل دیگر منتقل می

اندیشمندانی چ ن سید حیدرآملی و ابن ابی جمها ر احساائی و مالصادرای    جدیدی بین عرفان و تشی  شکل گرفتع 

 ع (1332 )فنایی اشک ری گیری از پی ند تیش  و عرفان آثار بزرگی را خلق کردندهرهشیرازی با ب

 ادبیات نظری -1-2

ای کاه  در مطالعاه برخی از این مطالعات بدین شارح اساتع   زیادی در خ  ص عرفان ص رت گرفته است  مطالعات 

ای گساترده و باا ابعااد    عرفان در ایران پدیدهروی عرفان در ایران و جایگاه آن در معاصر انجام شد نتایج نشان داد که 

عرفان اسالمی به عن ان رویکاردی  ش دع های مختلف از مردم  با رویکرد و گرایش گ ناگ ن را شامل میمختلف  گروه

در واقا  تماام علا م    مداران و فرهنگیان نم د پیدا کارده اساتع   های مطرح ادبیات  علمی  سیاستجدید در شخ یت

اندع در واق  ن یسانده    فرهنگ  سیاست وععع ار عرفان به نح ی به ص رت مستقی  یا غیر مستقی  متاثر شدهادیان  فلسفه

عادم  اینگ نه نتیجه گرفته است که شناخت تمام ابعاد زندگی جامعه ایرانی بدون شناخت عرفان شناختی ناقص اساتع  

هاای  خ اهد شدع ت جه به شاناخت تماام جنباه   های مختلف عرفان  م جب انح ار عرفان در یک وجه ت جه به جنبه

  (ع  52 :1332کند )فنایی اشک ری می ترعرفان  مدیریت فرهنگی و اجتماعی عرفان را ساده

پ شای  های تباین و ه ای بر روی نسبت عرفان و سیاست انجام شد  نتایج نشان داد که تبیین کنندگان نظریهدر مطالعه

اناد و باا فارش اشاتباه از ایان      عرفان ناب ثقلینی دچار سردرگمی و انحطااس شاده   ای و خانقاهی بابین ت    فرقه

بینای ت حیادی   انادع در صا رتی کاه عرفاان نشاات گرفتاه از جهاان       آمیختگی به نظریات اشتباه در این ح زه پرداخته

فرد را به ساعادت  عرفان اسالمی با رعایت تکالیف بندگی  هیچگ نه تعارضی با مکتب اسالمی نداشه است و در واق  
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که  (ع در مطالعه دیگری بر ح زه عرفان و سیاست نتایج نشان داد43 :1332)خدایار و رهدار رساند حقیقی و کمال می

در عرفان اسالمی وایت ظاهری در پرت  وایت باطنی امکان پذیر است و معن یات و مادیریت  ت ا   و سیاسات      

سیر و سل ک بنده به س ی خدا و از خدا به س ی بنده  برون گرایی و درون گرایی با ه  در ارتباس هساتندع و تجمیا    

 (ع 42 :1331نی و وایی است )رودگر ه جانبه عرفان قرآاص ل عرفان و سیاست باید با اقتضائات زمانی و شناخت هم

ای نقش عشق در سل ک عرفانی از نگاه امام خمینی  نتایج نشان داد که سیر و سل ک عرفانی در ساه  در بررسی مقایسه

ش دع از نظر امام بهتارین راهنماا بارای سایر و سال ک  عشاق و عالقاه باه ذات         گام تطهیر  تن یر و اتحاد خالصه می

باشاد کاه باا سا زاندن     که مختص بندگان خاص خداست و مانند آتشی در درون نف  شاعله ور مای  باریتعالی است 

اهلل شا د  رساند و شرس این حالت را ت جه خداوند به سالک فای سابیل  های عی ب  طهارت نف  را به کمال میریشه

 ع(54 :1332 وکیلی و آبداری)

ای در ح زه عرفان رسیده است و اشعار او که برگرفته از روح عرفانی اوست با وجا د  های بسیار گستردهم انا به افق

ش ر و شع ر  زیبا  وسی  و منسج  هستند  در واق  اشعار عرفانی م انا نسبت به عقاید او در ح زه اجتمااعی بسایار   

بینی عرفانی یگر او  بنا بر نگاه جهانهای دهای اجتماعی م انا  همانند دیدگاهدر واق  دیددگاهوسی  و عمیق تر استع 

 شاعر شاکله خاص خ د را حفظ کرده است  م انا ازمه رسیدن به حقیقت را تزکیه معن ی  تربیات و تهاذیب نفا     

کناد  حقیقات   های عرفانی م انا را از سایر عرفای شاعر متمایز میداندع و آنچه دیدگاهایثار و پرهیز از خ دخ اهی می

 (ع 125 :1332حقیقت پژوهشی است )ترابی  ج یی و

 

 روش پژوهش -2

هاای  این مطالعه با ت جه به دیدگاه عرفانی حضرت امام خمینای)ره( و م لا ی در عرفاان اساالمی و اهمیات دیادگاه      

سیاسی  شناخت خدا  عشق وععع در سیر و سل ک عرفانی  بررسی و تطاابق دو دیادگاه مادرن و سانتی را بارای درک      

های بشری  با داندع از این رو با مطالعه دقیق مت ن عرفانی و اهمیت م ض ع عرفان در ح زهفانی ضروری میمفاه  عر

ای  آثار امام خمینی)ره( و م انا را م رد بررسی و تطبیق قارار  ای و با مراجعه به اسناد کتابخانهمقایسه -روش تحلیلی

 دهدع می

 

 و م انای امام خمین عرفان و عار  در دیدگاه  -3

های زیادی از این عرفان اسالمی را برای عاشاقان ایان طریقات تبیاین     امام خمینی با نگرشی متفاوت به عرفان  بخش

-داند و هد  عرفان عملی را ات ال به دریای ال هیت بیان میایشان هد  عرفان نظری را معرفت خداوند میکندع می

ش د که عرفان عباارت اسات از معرفات خادا و شاا ن ذاتای و       نه بیان میکندع مفه م عرفان از نظر امام خمینی اینگ 

تجلیات اسمائی و افعالی او در حضرت علمیه و غیبیه با یک ن ع مشاهده حض ری  همچنین عل  حض ری داشتن باه  
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در  ع تاا جاایی کاه اماام    (22 :1331 ضرات اسمائی و اعیانی)اماام خمینای  کیفیت صفاتی و مراودات و نتایج الهی در ح

 فرمایندعشعری می

 ک  که به زع  خ یش عار  باشدآن

 (135 :1314 امام خمینیبه دریای معار  باشد )غ اص  

ت ان دریافت که عرفان فقط از عل  ح  لی امکان پذیر نیست  و راه عاار  شادن بایاد    آنچه از این بیت شعر امام می

اوند بر انسان تجلی یابد و هر انسانی به انادازه تجلای   باشدع که برای این امر از جانب خدمعرفت حض ری و شه دی 

امام در بیتی به این جنبه اشااره مای   ش د  از معرفت الهی می ت اند برخ ردار ش دع که از جانب خداوند به او هدیه می

 آیدعکند که عرفان فقط با عل  به دست نمی

 عار  که ز عرفان کتبی چند فراخ اند

 (31 :1314هیچ)امام خمینی  بیر و دگرظ و تعابسته است به الفا

ت انند معرفت وج د را بیان کنند  دلیل آن در این است که فکر فرماید  عل  ح  لی و فکری نمیهمانگ نه که امام می

باشد و راهی در باب ت حید ترتیب ام ری است برای وص ل به ام ر دیگرع لذا فکر به عال  کثرت و غیریت مرب س می

و نفی کثرت نداردع برخال  عل  ح  لی که ویژگی کثرت آفرینی دارد و مالک آن غیریت اساتع در علا  حضا ری    

 (ع222 :1331 غیریت و دوگانگی است )امام خمینیمالک ه یت و نفی 

و سل ک عارفان در مسیر حق  اند و مثن ی سیرم انا و مثن ی رویکرد عرفانی خاصی برای رهروان این مسلک گش ده

ت ان اینگ نه تفسیر کرد که عاالیترین مرتباه فکاری و    و حقیقت و مقامات معن ی اولیاستع عرفان در نظر م انا را می

اعتالی روحی در اخالت است که این مه  با مجاهدت و سیر سل ک و کسب عل م و فه  حقیقت و عشاق باه یگاناه    

(ع  151: 1351 فروزانفار شا د ) های کامل و پیامبران و اولیاای خداوناد حاصال مای    نمتعال و اطاعت و رهروی از انسا

 کندعم انا عار  را با بیت زیر مزین می

 جان شرع و جان تق ا عار  است

 معرفت مح  ل زهد سالف است

 اندر کاشتن ک شیدن است زهد

 معرفت آن کاشتن را روییدن است

 در درون یک ذره ن ر عارفی

 (102 :5 د 1311 )نیکلس ن صد معرفت ای صفیبه ب د از 



 

435 

گاه
ید

ی د
رس

بر
 و 

نی
خمی

ام 
 ام

نی
رفا

ی ع
ها

النا
مو

ی 
ید

کل
ار 

شع
با ا

ق 
طبی

ت
 

 
کند برای رسیدن به کمال عرفان باید معرفت در دل عار  باشد و این معرفت باید باا سایر   همانگ نه که م انا بیان می

یابد که معرفت خداوناد باا   در واق  عرفان م انا اینگ نه در اشعارش تجلی میو سل ک و جهد و تالش حاصل ش دع 

آیاد  بلکاه از طارت ح ا ل     از راه استدال و تفکر به دست نمیصفات بی مثالش  که این معرفت و شناخت افعال و 

ش دع در واق  عرفان یعنی شناخت ذات الهی نه از راه عقال و ناه غایباناه  بلکاه باا      باطنی و ادراکات قلبی دریافت می

ر عرفان را ارتباطی شه دی با عال  معناا و مبادا   ات ال قلبی و ادراک دل و با عمق جان در رویت حض رع م ل ی بیشت

 کندعداندع که در این بیت به این مه  اشاره میهستی می

 هاستآن دلی کاو مطل  مهتاب

 بهر عار  فتحت اب ابهاست

 قبله عار  ب د ن ر وصال

 (201 :1314)امام خمینی ی عقل مفلسف شد خیالقبله

  خمینی و م اناشناخت خدا از دیدگاه عرفانی امام  -4

شا د کاه تعبیار اماام از خداشناسای و      معرفت و خدا شناسی در نگاه امام خمینی به عن ان یک امانات محسا ب مای   

کنادع  خداپرسیتی وایت مطلقه خدا بر م ج دات و این وایت پی ستگی خاصی را باا ذات مقادس الهای ترسای  مای     

ش د  پ  از این انسان کامل مظهر اسا  اعظا    هی ممکن میشناخت خدا و ظه ر حق تعالی با ظه ر اسما و صفات ال

در دیدگاه عرفانی خداشناسی امام  عال  هستی  ذاتا واجب و منفرد است و در جهان هستی جز یاک   عش دیعنی اهلل می

بر جهان هستی  جز ذات اقدس الهی چیزی وج د نادارد و    حقیقت واجب وج د نداردع با این تفاسیر  مجم عه حاک

که امام در چند بیتی زیبا اینگ نه به شناخت خداوند ش ندع گر میام رخداد با ظه ر حق و آشکارشدن حقیقت جل هتم

 کندعاشاره می

 گر عیان گردد روزی رخش از پرده غیب  

 همه بینند که در غیب و عیان حاک  اوست

 تا که از جس  و روان بر ت  خجاب است حجاب

 (33 :1314 امام خمینیاوست )خ د نبینی به همه جس  و روان حاک  

ش د درک کارد اینسات کاه    داند و چنانچه در این شعر میفرمانروای هستی می بنابراین حضرت امام  خداوند را یگانه

ت خداوند با سریان در م ج دات جهان به آنها وج د بخشیده استع و بر اسااس خداشناسای عاار  و ساالک طریقا     

های خداشناسی امام  ذات مقدس الهی تنها در اندیشهبرای شناخت خداوند باید حجاب ظلمانی را از پیش رو برداردع 

وج د تاثیر گذار در م ج د و یگانه مسیر رسیدن به کمال حقیقی باید شناخته شا دع چنانچاه در اندیشاه خداشناسای     

 عگذاردمی رالی و دنی ی را کنن تمام افکار خیاانسا برای تجلی الهی ت حیدی است که
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کندع که این دیدگاه باا فالسافه و اهال کاالم متفااوت      م انا در مبحث خداشناسی نگاهی خاص را به مخاطب القا می

است و با بیان اینکه ذات مقدس الهی در مظهر خ یشتن حض ر و تجلی داردع جهان هستی مانند دریچه ای اسات کاه   

کاه   ظه ر عین مظهر و مظهار عاین ظهارو خداساتع    تجلی داردع در خداشناسی م انا  ن ر باریتعالی در همه جای آن

 کندعم انا این بیت را به خ بی برای شناخت و ادراک اشاره می

 ن ر ن ر چش  خ د ن ر دل است

 ها حاصل استن ر چش  از ن ر دل

 باز ن ر ن ر  دل ن ر خداست

 ع(25 :1د  1311)نیکلس ن  کاو ز ن ر عقل و ح  پاک و جداست 

در اندیشه خداشناسی م انا  کنه ذات خداوند در حجاب غیب مطلق است و ذات خدا غیر قابل دست یافتنی با عقال  

کند ادراکات انسان از خدا  با استفاده از ت سل به قیاس و تکیاه  و ادراک بشری استع همچنان که در شعر باا اشاره می

-جایی نخ اهد بردع م انا با دو نگرش تنزیگه گرا و تشبیه گرا ابعاد شناخت خدا را مطرح مای بر تفکر و تعقل راه به 

دانادع اماا در نگارش      تعقل و تفکر انسان از شناخت ذاتی و صفاتی خداوند ناات ان مای  کندع در نگرش تنزیهی م انا

هاای  ش دع که در حقیقت با ت جه به نشاانه ها و تاثیرات برای انسان آشکار میتشبیهی وج د ذات مقدس الهی از نشانه

خدا پرت ی از صفات خداوند برای انسان قابل درک است اما صفات کمال خداوند بر هر کا  غیار خداوناد مسات ر     

 (ع122 :1333 اسدیاست )

 عشق از دیدگاه عرفانی امام خمینی و م انا -2

و دی ان امام سرشار از کلمات عاشقانه و تعبیرات زیبایی  ای دارددر اندیشه عرفانی امام خمینی )ره( عشق جایگاه ویژه

ب با ادغام عشق و زهد در مسیر ات ال به ذات مقادس الهای ت جاه فراوانای نما ده اساتع از       است که امام در این با

های عشق در نظر امام دریافتن کمال مطلق استع و این عشق به ص رت فطری در همه م ج دات نهادینه شاده  ویژگی

شاید بت ان بر مبنای این نظر امام بیان کرد که به واسطه این خ لت فطری است که انساان باه دنباال کماال در     ع است

ش د و گرفتار شدن به حب نف  از این سرچشمه عشاق دور شاده   تالش استع پ  از اینکه انسان از بهشت رانده می

با ریاضت و مراقبتی که معش ت به او آم خته است  استع که برای رسیدن دوباره به این مبدا عشق  سالک طریقت باید

های ظلمانی رها شده و با شه د )عز رب بیت( به ادراک و با دادرسی و الطا  خاصه ذات مقدس الهی  از همه حجاب

 کندعامام در ابیات زیر  به خ بی عشق را ترسی  می (ع13 :1333ذل عب دیت( نایل گردد )امام خمینی )

 این بادیه افکند مراعشق روی ت  در 

 چه ت ان کرد  که این بادیه را ساحل نیست

 ای  بگذر از خ یش اگر عاشق دلباخته
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 که میان ت  و او جز ت  کسی حایل نیست

 رهرو عشقی اگر  خرقه و سجاده فکن

 (51 :1314رهرو این منزل نیست )امام خمینی  که بجز عشق ت  را 

هاای حایال میاان    شق را گذر از نف  دانسته که حاصل این گاذر برداشاتن پارده   امام در اشعار باا به نح ی عارفانه ع

تع امام با بیان عبارت معرفت عشق  میزان این معرفت را بسته به ظرفیات وجا دی بشار متفااوت     عاشق و معش ت اس

-  تماام دل داندع هنگامی که عشق خداوناد بار دل انساان بتاباد    داند مح  ل این عشق را دارای مراتب عرفانی میمی

رساندع اماام حقیقات عشاق را    زداید و به بااترین درجه کمال عشق میها و تمایالت نفسانی از قلب انسان میبستگی

ظاهرش سارایت   ی آن به سر و علن و باطل وکند و جذوهآتشی است که قلب عاشق طل ع می»کند اینگ نه معرفی می

ابیات باا و دی ان امام آمده است شرس این عشق ذاتی و اکتساب فطری  (ع آنچه که در 11: 1312امام خمینی« ) کندمی

 گذر و نارضاتی از هر چیزی که غیر خداست که سراسر نقص و ظلمات استع

پذیردع اساس ایان کتااب را   ش د و با عشق ه  پایان میاش که از ابتدا با عشق شروع میم انا در کتاب مثن ی معن ی

-داند و او را شاهید در راه عشاق مای   و تا جایی که سالک عشق را بری از مرگ می نهاده است بر مبنای عشق الهی بنا

کنادع و  کندع پ  از آن به بیان عشق زمینی به عن ان نیروی ات ال بشر اشااره مای  داندع عشق الهی را اینگ نه معرفی می

کندع م انا در ادبیاتی مت ازن به بیان عشاق  کند که بدی و زشتی را به خ بی تبدیل میاکسیر عشق را نیرویی معرفی می

 پردازدع الهی به عن ان نیروی جاری در عرفان می

 را جامه ز عشقی چاک شدهر که

 (1: 1د  1311عیب کلی پاک شد )نیکلس ن او ز حرص و 

 هر چه جز عشق خدای احسن است

 (ع115 :1د  1311نیکلس ن گر شکر خ اری است آن جان کندن است)

ش د بدی  ظلمات و مخ  صا ناادانی  اه عرفانی م انا به عشق  آنچه مان  تکمیل عشق و ناقص ماندن آن میدر دیدگ

و جهالت است که باید عاشق از این صفات برای رسیدن به معش ت دوری کند و در این هیاه های مادی با ت سال باه   

عشق مح ر  دنیایی پر از محبت و خالی از کیناه و   یابدع با این اندیشه عارفانهبه بااترین درجه آرامش دست میعشق 

داند و با ت جه به اینکه انسان جزیی از کل است پا   عداوت بسازدع م انا در ادبیاتی زیبا عشق را از اوصا  الهی می

 ش دعاگر عشق واقعی در انسان متبل ر ش د تمام عیب و زشتی و گناه از وج دش زوده می

 اددانش ناقص کجا این عشق ز

 (ع222 :2د  1311نیکلس ن قص اما بر جماد )عشق زاید نا

 منگر اندر نقش زشت و خ ب خ یش
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 (415: 2د  1311اندر عشق و در مطل ب خ یش )نیکلس ن بنگر 

 سیاست از دیدگاه عرفانی امام خمینی و م انا -5

کناد کاه   در ح زه عرفاان بیاان مای    امام خمینی )ره( به عن ان بزرگترین عار  سیاستمدار در معاصر  نگاهی متفات را

های خ یش و فردمح ری نیستع ایشان کاه نم ناه آرماانی    عرفان و رسیدن به کمال فقط در ت جه و مراقبه در فعالیت

هاای  عار  سیاستمدار در تاریخ معاصر بشری است  در عرصه سیاست ت انست که حک مت اسالمی را پا  از ساال  

به عن ان عارفی بزرگ  نگاه عرفانی را از سطح فرد مح ری به جامعاه محا ری و   دور در کره خاکی مستقر کند و ه  

داند و عار  سیاسای  سیاست منتقل کندع امام خمینی ضامن تغییر و اصالح در جام  را تغییر و اصالح در خ یشتن می

ت اسالمی یا تربیت مکاتاب  فرماید که انسان تا تربیکندع که در سخنی زیبا امام اینگ نه میرا به خ دسازی ن یحت می

 :1331  اه است )امام خمینای ت حیدی پیدا نکند  این فرع نیت در باطنش است  شیطنت ه  در باطنش هست  خ دخ

 کندع(ع که در بیتی زیبا به این مضم ن اشاره می203

 از آن می ده که جان  را ز قید خ د رها سازد

 (40 :1314 ینیخم مبخ د گیرد زمام  را فرو ریز مقام  را )اما

پذیرفت و نه ظل  به جامعاه را و باا هار گ ناه جبااران      امام خمینی به عن ان یک عار  برجسته نه ظل  به خ د را می

و درجاه عرفاانی نبایاد در     تاریخی به مقابله برخ است و این اندیشه را در جامعه زنده کرد که یک عار  با هر مرتبه

عاال   »برابر ظل  و بی عدالتی سک ت کند و این وظیفه را به دیگری واگذاردع امام خمینی با بیاان ایان جملاه تااریخی    

کناد و روح  سالک طریفت را از ح زه خ د مح ری و ت جه به پاکی و خا بی خ یشان خاارج مای    « محضر خداست

تارین شارایط   امام خمینی با همین اندیشاه انقاالب اساالمی را در ترساناک    کندع در او متبل ر میشجاعت و حماسه را 

کندع برای بر پایی حک مت اسالمی ندای آزادی از قید طاغ ت و مساتبدان ساتمگر را   گذاری میحاکمیت طاغ ت پایه

کنادع در  مای  ها رواناه دهد و نیروی الهی را برای بر ه  شکستن زنجیرهای شیطانی به دلبرای رهروان طریقت سر می

های عرفان اسالمی در سیاسات بیاان نما دع اماام خمینای در      ت ان مح  ل تبل ر اندیشهحقیقت انقالب اسالمی را می

 کندعاشعاری سیاسی به کنایه مفاهیمی را بیان می

 خانه کعبه که اکن ن ت  شدی خادم آن

 ای دغل خادم شیطانی از این دار برو

 است زین کلیسایی که در خدمت جباران

 (142 :1314 خمینی ن خ د شده بیزار برو )امامعیسی مری  از آ

های اجتماعی ت جه ویژه داشاته اساتع کاه    م انا از جمله عارفانی ب ده است که نسبت به مسائل اجتماعی و مس لیت

مکان اسات   خ ردع م انا ماین ت جه فقط به مثن ی محدود نب ده و در دی ان شم  م اض  سیاسی م انا به چش  می

مداران اختال  نظر داشاته باشاد اماا در رویاه م اناا دوساتی و ساازگاری باا         های پادشاهان سیاستنسبت به دیدگاه
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ش دع سالطین زمان م انا بیشتر در مقام شاگرد و مرید ب دند و م انا هرگز در مقام ستایش حاکمان به خ بی درک می

نگریساته  انداز عرفان و ت ا   مای  ع م انا همیشه به سیاست از چش و تملق برای صاحبان سیاست قرار نگرفته است

است و اعتقاد قلبی ایشان بر تسلط و حکمرانی انسان کامل بر بدنه اجتماعی استع کاه ایان مقاام را ایاق پیاامبران و      

 کندکه م انا در ادبیاتی حکمران خ ب را دستگیر مردم و عدالت گستر معرفی می داندعاولیای الهی می

 گیرشاد آن شاهی که او را دست

 باشد اندر کار چ ن آصف وزیر

 شاه عادل چ ن قرین او ش د

 نام آن ن ر علی ن ر ب د

 چ ن سلیمان شاه و چ ن آصف وزیر

 (521: 4د  1311نیکلس ن ن ر بر ن ر است و عنبر بر عبیر )

ام ر سیاسی و اجتماعی ماردم باه دسات حاکماان     دهد که چنانجه زمام با اشعار زیبایش به مریدانش هشدار میم انا 

آنچه در اشعار م اناا دیاده   ش ندع ستمگر بیفتد عارفان و بزرگانی مانند من  ر حالج از ظل  و ست  به دار آویخته می

نمایی حاکمان  مبارزه با ظلا   ت جاه باه حقا ت اجتمااعی  بیاان خ اایل        ش د به ن عی دوری از تع ب و بزرگمی

 زیادی از ت جه م انا به عرصه سیاست استع   امعه که نم نهگذار جارزش

 عبادت از دیدگاه عرفانی امام خمینی و م انا -1

در دیدگاه امام خمینی این عار  بزرگ مع ر و سالک طریقت  تنها راه سیر و سل ک عابد و عار  به عاال  ملکا تی   

ش د پایادار مانادع   ت و جز از این راه در هیچ مقامی نمیت ان به هر مقامی دست یافعبادت است  با عبادت ظاهری می

نامنادع اماام در عباادت فاردی     به بیان ساده امام خمینی هر کار خداپسندانه که به نف  مردم انجام بش د را عباادت مای  

ام کند که این عبادت بیشتر مت جه ظاهر و باطن است اما در عبادت جمعی چا ن ظااهر عباادت باه اما     اینط ر بیان می

ش د تا جایی که باطن از عبادت سیراب گردد و با این عبادت باه  ش د  عبادت جمعی بیشتر مت جه باطن میمح ل می

که در بیان عبادت امام بیشاتر ت جاه باه     ش دع معرفت برسد و منشا رسیدن به خدا ش د از اینجا پرواز معن ی آغاز می

ترین اظهار بندگی باه خداوناد   م نماز را مظعر تمام اسما خداوند و کاملکندع در بین تمام عبادات  اماباطن را تاکید می

داندع تا آنجا که در ایان ابیاات اماام    و نماز را مهمترین وسیله رسیدن به کمال الهی و معراج معن ی سالک میداندع می

 داندعبردن از پرت  معب د میعبادت را آدابی برای بهره

 امبر در میکده از روی نیاز آمده

 امپیش اصحاب طریقت بنماز آمده

 ص فی و خرقه خ د  زاهد و سجاده خ یش
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 اممن س ی دیر مغان نغمه ن از آمده

 با دلی غمزده از دیر به مسجد رفت 

 امبامیدی هله با س ز و گداز آمده

 تا کند پرت  رویت بدو عال  غ غا

 امبر هر ذره به صد راز و نیاز آمده

داناد  رسدع م انا ص رت ظاهری عبادات را ناماندگار مای در م رد عبادت کمی پیجیده به نظر میدیدگاه عرفانی م انا 

دانادع زیارا حقیقات ذات و    داند و به به بقای نف  باقی مای ولی اثر و عبادات را ماندگار و پایدار در ذات وج دی می

ش د به عن ان تایید و تببین عبادات دیده میجریان روح در انسان ماندگار و باقی استع آنچه به عن ان ص رت ظاهری 

کننده صحت ایمان نیست و هد  از عبادت انسان برای معب د این است که با این عباادت انساان ما من  نفا  او در     

داند و معتقد اسات  پیشگاه خداوند آزم ده ش دع از این رو م انا ص رت ظاهری عبادات را برای تایید ایمان کافی نمی

م انا هد  تمام عبادات را رسیدن برای خداوند باید با خش ع و خض ع و اخالص در برابر خداوند باشدع  که عبادت

داند یعنی هد  از انجام اعمال عباادی  غارت و بیه شای در    به مقام وص ل  مکاشفه و مشاهده در پیشگاه خداوند می

  داندعاز خلق جن و ان  را عبادت میداندع و هد  معش ت ازلی برای رسیدن به کمال و فنا فی اهلل می

 ما خلقت الجن و اان  این بخ ان

 (ع432: 4د  نیکلس نجز عبادت نیست مق  د از جهان)

 سیر بیرونی است ق ل و فعل ما

 (21: 1د  نیکلس نسیر باطن هست باای سما)

 اخالت عرفانی در دیدگاه امام خمینی )ره( و م انا -3

عارفان بزرگی است که در ابتدای ج انی به عرفان اسالمی رو آورده است در حالی که بسایاری از  امام خمینی از جمله 

دانشمندان بزرگ و علمای اسالمی اکثرا در اواخر زندگی و پ  از آم ختن عل م فقهی  کالمی و عقلای باه ایان وادی    

دانند  اخالت را مرب س به نف  ناطقه میآبادی م ض ع ت جه کردندع امام خمینی مانند اساتید بزرگ خ دش مرح م شاه

دانندع در اخالت عرفانی امام بیشتر تکیه بر فاعل است و و دلیل آن را مرب س دانستن حقیقت انسان به نف  خ دش می

ت اند تجلی ش د زیرا نف  زکیه میکندع در اخالت عرفانی بیشتر بر روی تزکیه نف  ت جه میکمتر روی فعل ت جه می

گرا و غایات مادار اسات کاه     مکارم اخالقی باشدع از دیدگاه امام اخالت عرفانی یک نظریه هنجاری فضیلت خ ایل و

از خ ایص اخالقی امام ت اض  در عین بزرگی است کاه  یک رابطه دو طرفه بین انسان و ذات مقدس باریتعالی استع 

 حتی در اشعار عرفانی ایشان نم د پیدا کرده استع

 عرفانی خ است فاطی که ز من جمله
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 .(312: 1314ی تخت سلیمانی خ است )امام خمینیاز م رچه ا

بری  که م انا بر این باور است که اخالت بدون ات اال باه ذات مقادس الهای     با نگاهی به مثن ی معن ی م انا پی می

یک امار قاراردادی و اعتبااری     از دیدگاه عارفانه م انا  اخالت الهی و اعتالی روحت اند انسان را به کمال برساندع نمی

باشد که با ت سل به ادب در محضر ذات باریتعاالی و حضا ر در پیشاگاه انساان     نیست  بلکه امری مسل  و حقیقی می

ت اند به مراتب تقرب ت ان به کمال و مکارم اخالقی دست پیدا کردع انسان با اخالت و دارای صفات حسنه میکامل می

که این خ د دلیلی بر اثبات مساله وج دی تعالی روح اسات و مسااله اعتبااری و قاراردادی      به درگاه الهی دست یابدع

کندع تمام بحث اخالت عرفانی م نا بر بنیاد خداج  ب دن انسان استع در واقا  م اناا بار ایان بااور      ب دن آن را رد می

ت که انسان برای رسیدن به تقارب و  مقدمه عرفان است که در واق  م انا معتقد اساست که اخالت و صفات اخالقی 

کمال الهی باید ابتدا صفات ناپسند اخالقی را از خ د دور کند و با مراقبه و مکاشفه  صافات حسانه اخالقای را ملکاه     

 ت اند راهی سیر و سل ک عرفانی و معن ی ش دع وج د خ یش کند که پ  از این مقدمه می

 از خدا ج یی  ت فیق ادب

 از لطف رب بی ادب محروم ماند

 بی ادب تنها نه خ د را داشت بد

 ع(4: 1د  1311بلکه آتش در همه آفات زد )نیکلس ن 

 در دیدگاه عرفانی امام خمینی )ره( و م انا نب ت -3

امام خمینی از معدود عارفانی است که دو جنبه عل م نقلی و عل م عقلی را به ص رت ما ازی و هماهناگ باا ها  باه      

های ایشان با پارورش و تکمیال پیاامبر درونای خ یشان)عقل( باه جایگااه        از مهمترین ویژگی بررسی پرداخته استع

اجتماعی و سیاسی پیامبران به عن ان پیامبران بیرونی پرداخته استع در عرفان نب ی اماام خمینای  ساه اصال حقیقات       

از مح ا ل پیاامبران و معرفات    داند که در واق  عارفان  شاریعتمداران و متکلماان   طریقت و شریعت از ه  جدا نمی

نهندع اماام خمینای   کنندع و هر کدام از این سه دسته با هدایت انبیاء به س ی حقیقت الهی گام میایشان کسب فیض می

ه در کندع حقیقت پیامبران از دیدگاه عرفانی امام خمینای عباارت اسات از مکاشاف    نب ت را به ص رت عرفانی تببین می

و مقام وحدت و کثرت استع ایشان پیامبران را از عال  اسماء و صفات ذات مقادس باریتعاالی   عال  حقیقت با ادراک د

الغیا ب  کنندع در واق  نب ت حقیقه مطلقه  بیان هر آنچه در مقام غیاب تا عال  مادی و طبیعت به نح ی عرفانی بیان می

کناد و یاک   وایت را باطن قرآن بیان مای کندع همانط ر که باشد که باطن نب ت را وایت معرفی میدر محضر حق می

امبر اکرم و انبیای الهی قائل است زیرا هر دو را دلیلای آشاکار بارای اثباات     حقیقت واحد برای معرفی کتاب مقدس پی

قااب ق ساین او   »داند که ایان مقاام   داندع امام ضمن بیان مراتبی برای انبیا بااترین مقام را برای پیامبر خات  میحق می

اناد و  دلیل این امر استع از نگاه امام خمینی تمام انبیاء برای دع ت نهایی به رسالت پیامبر خات  برانگیخته شاده « ادنی

عدم  تفاوت و اختال  پیامبران بخاطر همین دع ت استع به ص رت کلی در دیدگاه اماام خمینای نبا ت یاک فعال      
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اماام خمینای در ابیااتی باه     یابادع  مسیر وایت جریان می حقیقی و نه قراردای است و با اتمام رسالت باطن نب دت در

 کندعاهمیت هدایت پیامبران و معجزه پیامبر اکرم)ص( اینگ نه اشاره می

 پیر ما گفت ز میخانه شفا باید جست

 از شفا جستن هر خانه حذر باید کرد

 آنکه از جل ه رخسار چ  ماهت پیش است

 (ع13 :1314 ینیقمر باید کرد )امام خم بی گمان معجزه شق

باشد و تمام غایی ب دن آن میباشد یعنی عالمی که دلیل بر در دیدگاه عرفانی م انا  انسان کامل در معنی عال  اکبر می

ش دع در دیدگاه م انا حضرت محمد)ص( غایت و کمال جامعیت ذات مقدس باریتعالی در شخص پیامبر منعک  می

-آدم بخاطر تجلی ن ر حضرت محمد استع در اشعار م انا اینگ نه برداشت مای باشد و سجده فرشتگان بر هستی می

ش د که انبیا می ه و مح  ل جهان معن ی هستند و پیمان آنها با خداوند متعال همیشه پایدار و برقرار استع و در باین  

در واق  باا دوری از انبیاا از   تمام انبیا مانند ن ر چراغ و آب صد سیب  به ن عی اتحاد و وحدانیت فکری برقرار استع 

کند که روی درخشاان  ش ند و بین پیامبر و تمام بشر حجابی وج د نداردع م انا پیامبران را ابری تشابه میخدا دور می

پ شانندع ت جه به رفتار و گفتار پیامبر اکرم در نظر م انا به عن ان یک عار  باعاث شاده اسات کاه م اناا      ماه را نمی

ش د به خدا رسید و ت  یر انساان الهای در آیناه تماام نماای      هترین الگ ی زندگی که با ت سل به ایشان میپیامبر را ب

داند و اطاعات از پیاامبر را باعاث کماال و     هستی استع درستکاری و حقیقت ذات پیامبر اکرم را دلیل هدایت بشر می

شا د و اشاعاری   ت روحانی پیامبر بیشاتر دیاده مای   داندع در گرایش عرفانی م انا سل ک باطنی و حیاتعالی انسان می

   بسیار پر مفه م را برای پیامبر سروده استع

 نام احمد نام جمله انبیاست

 (ع135: 1د  1311صد آمد  ن د ه  پیش ماست )نیکلس ن  چ نکه

 معاد در دیدگاه عرفانی امام خمینی )ره( و م انا -10

در زندگی انسان و ادامه تط رها و تکامل وج د انسان اساتع اماام تماام     در دیدگاه عرفانی امام خمینی مرگ ف لی ن 

فرمایند اگر مانعی نباشد انسان به انتهای داند و میسیر انسان و تط رات به سمت و س ی کمال را برای بشر طبیعی می

خ و بعاث و حشار در   تمام مراحل مرگ و ورود به قبر  بارز رشدع از نظر امام خمینی کمال که ذات مقدس خداوند می

داندع از نظر عرفانی امام  فشاار قبار    قیامت را  جریان سیر کمال و تط رات انسان و قبر را عبارت از ملکات انسان می

-ش دع حشر ه  خروج از قبر و عاذاب بارزخ مای   در واق  اعمال ناشایستی است که بعد از مرگ برای انسان ظاهر می

در نهایات اماام بارای مارگ     ع (211 :1331 )اردبیلی بردقیامت از بین می بهز ورود باشد که آل دگی و معاصی را قبل ا

ناب دی و نیستی قائل نیست بلکه ایشان مرگ را مرحله برای رسیدن به کمال نف  و دریافت تط رات وجا دی انساان   

دائما در حال سایر از نشاات   کند که انسان م ج دی است از نظر ج هره و ذات  داندع و دلیل آن را اینگ نه بیان میمی
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ت اند به ص رت پشات سار ها  باه درجاات      مادی به سمت نشات معن ی استع این انسان با جس  و ظاهر مادی  می

بااتر طبیعی ارتقا یابدع چنانکه آفرینش از  عن ر خاک  پ  از طی حااتی به اصالب  ساس  ارحاام و در ارحاام باا     

 ن و رگ و مغز ارتقای مادی دارد و پ  از جس  کامل و ص رت و چهاره  خ ن  علقه  مضغه  گ شت و استخ ان  خ

گیردع صفات معنایی ه  دارای مراحلی است که از نف  اماره به ل امه  سس  به ملهماه و در نهایات مطماناه    شکل می

وح باه  ش د و رگیردع وقتی نف  مطمانه کامل شد تمام وج د و قلب انسان محل محبت ذات مقدس الهی میشکل می

ش د و سر با ات ال به ذات مقدس الهی به مرحله کمال و جاودانگی خ اهد رسیدع امام خمینای  دیدار خداوند نائل می

 کندعبه مرگ اینگ نه اشاره میدر اشعاری 

 از اقامتگه هستی به سفر خ اه  رفت

 ننگ این خرقه پ سیده به عیان خ اهی دید

 مرغ افسرده که در کنج قف  محب س است

  (ع113 :1314فلک از ش ت پران خ اهی دید )امام خمینی ر فراز ب

مرگ در دیدگاه عرفانی م انا یعنی دگرگ نی حالتی و نه نیستی کامل و از بین رفتن وج د  با اساتنباس از ایان ساخن    

مادی کاه بارای    اندیشه م انا به وادت تشبیه شده است  گریز از عال م انا یعنی مرگ به معنای ارتقا استع مرگ در 

کند مارگ باه   انسان به مانند زندانی تنگ است و پای گذاشتن در عال  غیب و ملک ت استع م انا اینگ نه مقایسه می

مانند وادت در جهانی دیگر است به ت لد طفل از رح  مادر به این خاطر که با ت لد طفل از فشار و سختی رحا  آزاد  

که با مرگ انسان از عال  مادی که مانند زندانی پر از فشار و ساختی مانناد   کند ن میش د و با این استدال بیاو رها می

مرگ  کاستی و نقص در وج د نیست زیارا در این ا رت   رسدع ش د و به رستگاری میرح  مادر است آزاد و رها می

لی برای ارتباس عاشاق باه   شدع م انا در اشعاری مرگ را پش د و بشر بر زندگی ناسره حریص میسیر تکامل قط  می

 سرایدع  م انا در اشعاری مرگ و سعادت دنیای پ  از مرگ را اینگ نه میداندع معش ت و بالعک  می

 از جمادی مردم و نامی شدم

 وز نما مردم به حی ان سر زدم

 مردم از حی انی و آدم شدم

 پ  چه ترس  کی ز مردن ک  شدم؟

 حمله دیگر بمیرم از بشر

 مالئک پر و سرتا برآرم از 

ترین حالت زندگی  زندگی حیا انی اساتع کاه بیشاتر     ش د دریافت این است که دنیآنچه که در این اشعار م ل ی می

رساد ایان مساائل    درگیر خ ابیدن  خ ردن  شه ت و خش  است در حالی که وقتی انسان به عرفان و کمال وج د می
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کند و به جایگااهی باااتر از فرشاتگان    ها دور میرا از این حالتش د و این مرگ است که انسان برایش ک  ارزش می

رساندع در بطن اشعار م انا آنچاه باعاث ترسایدن و هاراس از مارگ اسات       که خالی از این اوصا  پست هستند می

کناد  های سطحی اش گاه انسان را اینقدر به خ دش گرفتار و دلبسته مای وابستگی به مسائل دنی ی است  دنیا و زیبایی

ه انساان از مارگ   دارد  عامل دیگر ترس از مرگ ترس از ناب دی و نیستی است کا که انسان را از تفکر به مرگ باز می

 ترساندع می
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 نتیجه گیری -11

بارای  دهد که هر دو بزرگ ار بر اکتساابات قلبای   بررسی نگاه امام خمینی و م انا در تعریف عرفان و عار  نشان می

داناد در  رسیدن به کمال و عرفان تاکید ویژه دارندع اما امام برای عار  عل  حض ری را بعاد از ادراک قلبای ازم مای   

شناخت خدا با ظه ر  خداشناسی از دیدگاه امام  کندعحالی که م انا بیشتر ادراکات قلبی و ارتباس شه دی را تاکید می

شا د اماا اندیشاه عرفاانی     مقام  انسان کامل مظهر اس  اعظ  یعنی اهلل می اسما و صفات الهی ممکن می ش د و پ  از

خداشناسی م انا فقط پرت ی از صفات الهی آن ه  با آثار در عال  هستی برای بشر قابل ادراک است و صافات کماال   

مسایر ات اال باه    امام در باب عشق عرفانی آمیختن زهد باا عشاق را مهمتارین    یابدع الهی فقط برای خداوند تجلی می

برای رسیدن به عشق واقعی انسان باید ه  ریاضت بکشد ه  خداوند به او داندع خداوند و رسیدن به کمال مطل ب می

های اکثریت بشر را نااقص  کند و عشقتر و دست نیافتنی تر را بیان میلطف کندع در اندیشه م انا عشق بسیار شاعرانه

در عرفاان سیاسای اماام خمینای      رودعنسان برانگیخته ش د تمام بدی ها از بین مای داند و چنانجه عشق واقعی در امی

عار  باید از ح زه فردگرایی خارج و به شا ن زندگی اجتماعی افراد دیگر جامعه ت جه نمایدع در اندیشه سیاسی امام 

ر بیشتر مت جاه انتقااد از ظلا  و    های فاسد و جبار مبارزه کنندع در عرفان سیاسی م انا اشعامردم باید با ظل  حک مت

در نگااه عرفاانی اماام خمینای بهتارین      کنادع  نمایی مای مکر با مردم ب ده است و تنها خ ایص خ ب شاهان را بزرگ

عبادت نماز است و عبادات جمعی نسبت به عبادات فردی بیشتر باطنی و به سیر و سل ک نزدیک استع م انا هاد   

در دیدگاه اخالت عرفانی اماام  داندع هد  از عبادت را رسیدن به کمال و عشق ازلی می داند واز آفرینش را عبادت می

کند و اخالت را یک رابطاه دو طرفاه میاان خداوناد و     خمینی بیشتر بر فاعل تکیه دارد و کمتر بر روی فعل تمرکز می

ی بر روی صفات اخالقای و تقارب و   داندع اخالت در دیدگاه م انا مقدمه عرفان است و در مثن ی تکیه زیادانسان می

حقیقت پیامبران از دیدگاه عرفانی امام یعنی مکاشفه در عال   اعتالی روحی بر اساس صفات حسنه اخالقی شده استع

حقیقت با ادراک دو مقام وحدت و کثرت استع پیامبران از نظر م انا می ه و مح  ل جهان معنا ی هساتند و پیماان    

میشه پایدار و برقرار استع امام خمینی مرگ را ف لی ن  در زنادگی انساان و اداماه تط رهاا و     آنها با خداوند متعال ه

 کندعتکامل وج د انسان است و م انا مرگ را دگرگ نی حالتی و نه نیستی کامل و از بین رفتن وج د معرفی می

 پیشنهادات -12

 ساایر  بزرگاان  عرفاانی  هاای ¬دیادگاه  با را خمینی امام دیدگاه که ش دمی پیشنهاد عرفانی مباحث بهتر درک منظ ر به

 هاای حا زه  در م اناا  دیدگاه با را علما سایر دیدگاه که ش دمی پیشنهاد همچنینع ش د مقایسه اسالم جهان کش رهای

 پژوهشاگران  برای همجنینع دهی  قرار بررسی م رد عرفان گستردگی درک برای خداشناسی و سیاست اخالت  عرفانی

 آداب تکامال  و تحا ل  و عرفاان  تااریخ  مانناد  م ضا عاتی  دقیق بررسی به که ش دمی ت صیه ح زه این مندانعالقه و

 عدهند انجام ایگسترده مطالعه عرفان بیشتر درک و فه  برای عرفانی
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 ب امن

 ع 25عرفان  ف لنامه تخ  ی ادیان و الدین بلخیع (ع خداشناسی عرفانی م انا جالل1333اوسط )اسدی  علی

(ع تحلیل عرفانی فقر و غنا از دیادگاه عرفاانی خ اجاه عباداهلل     1335بیران ند  نسرین؛ آریان  حسین و فهیمه سازمندع )

 ع 22-1  22 ف لنامه عرفان اسالمی ان اری و م اناع 

 ع 50-43(  1) 3 ف لنامه سیاست متعالیه (ع نسبت عرفان و سیاستع 1332خدایار  دادخدا؛ رهدار  احمدع )

 ع تهران: م سسه تنظی  و نشر آثار امام خمینیعچهل حدیث(ع  1353اهلل )خمینی  روح

 تهران:  م سسه تنظی  و نشر آثار امام خمینیع   سروده های حضرت امام خمینی )س(ع(ع  1314اهلل )خمینی  روح

 ع تهران: م سسه تنظی  و نشر آثار امام خمینیع  سر ال ل اه(ع 1312خمینی  روح اهللع )

 ع تهران: م سسه تنظی  و نشر آثار امام خمینیع  صحیفه امام(ع 1331اهللع )خمینی  روح

 ع تهران: م سسه تنظی  و نشر آثار امام خمینیع  آداب نماز(ع 1333خمینی  روح اهلل )

 ع 51-42  12ی عرفان  ف لنامه تخ  (ع  عرفان و سیاستع 1331رودگر  محمدج ادع )

 چاپ چهارمع : انتشارات امیرکبر تهران عشرح حال م انا (ع 1351ع )فروزانفر  بدی  الزمان

ع عرفان در ایران  جایگااه عرفاان و ت ا   و تعلای  و تارویج آن در ایاران معاصارع        (1332)فنایی  اشک ری  محمدع 

 ع  53-41 (  1) 3ی  ف لنامه اندیشه دین

 ع تهران: نشر عل ع الدین بلخیمثن ی معن ی م انا جالل(ع 1311نیکلس ن  رین لد )

ای نقش عشاق در سال ک عرفاانی از منظاذ اماام خمینای)ره( و       بررسی مقایسه(ع 1332وکیلی  هادی؛ آبداری  ربابهع )

 ع  32-53(  2)1اصر  مجله حکمت معخ آن داکروثع 
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