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 چكيده

به اوست كه  يمطلق و قرب وجود يقت) شناخت حقه(رينيامام خم يشهعرفان در اند
 يها در آموزه ياستاست. چنانكه س يشدن يافتبا گذر از كثرت به وحدت درك و در

اسالم ناب با هدف اقامه حق و تحقق  يمجامعه براساس تعال يو سامانده يرتدب ينيامام خم
ي  انديشه يعرفان ياست كه مبان ينمقاله ا يپرسش اصل ينكاست. ا يعدالت اجتماع
 يهست يمبان اند از: نوشتار عبارت يندر ا مورد بحث يمبان يست؟) چهر(ينيسياسي امام خم

برونداد نوشتار عبارت است از  ي.معرفت شناخت يمبان ي وانسان شناخت يمبان ي،شناخت
 يتعامل يقيحق ياامام رابطه يشهاند ياسيو س يعرفان يبرمبنا ياستعرفان و س رابطه كه ينا

 "انسان كامل" ينوع رابطه تعامل ينا يگاهو گران يزمرك ي،است كه نقطه كانون يحداكثر
 .شود يم ياداز آن  يامام و ول يامبر،چون: پ ييهابا واژه ينيد يركه در تعاب باشد يم

 
 كليدي: هايواژه

 انسان كامل. يه،فق يتوال يد،توح ي،)، مبانه(رينيامام خم ياست،عرفان، س

                                                      
 )dr.mjr345@yahoo.comدانشيار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي: ( ∗
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 درآمد
طور مجتمع  هت مستقل و منفك از هم و چه بصور هچه ب يشناس ياستو س يشناس عرفان

اما  نمايد؛ يامر آسان م ياز سنخ سهل و ممتنع است كه در ابتدا يا مقوله ،و مشترك با هم
همراه است.  يفراوان يعلم هاي يو سخت يعمل با مشكالت معرفت ينو ح ينيتدر مقام ع

است و  ييمعنا چه يدارا يست؟ عرفان اسالميچ "ياستس" يست؟چ "عرفان"حقيقتاً 
چه  ياستنسبت عرفان و س ينبرا افزون است؟برخوردار  ياز چه مفهوم ياسالم ياستس

نسبت  ،اگر از نوع دوم است ي؟تعامل يااست  ينيها تبا آن يننسبت ب يااست؟ آ ينوع نسبت
و اگر  يست؟چ ينهزم ين) در اه(رخمينيامام  ي يهنظر ي؟حداكثر يااست  يحداقل ي،تعامل

در درون عرفان  ،امام يشو گرا ينشاست و در افق ب يحداكثر يام نسبت تعاملام يدگاهد
و  يماد ي جانبه همه يشرفتو پ يامور اجتماع با هدف تعال يرتدب يمعنا به ياستس ي،اسالم
 ؟است يها و عناصر لفهؤم ي،چه مبان يدارا ،را داراست يبهط ياتبه ح يلن يبرا يمعنو

چه نوع و چگونه  ياست) عرفان و سه(رينيمام خما يمعرفت ي منظومه در مكتب و
كل  يك ،آن ياجزا ي اند كه همه واره واره و دستگاه نظام يمكتب ياآ ؟باهم دارند يارتباط

 ياست)از عرفان و س(هركدام  يا دهند؛ يم يلمعنادار را تشك ي يوستهپ هم همنسجم و ب
 ي بوده و رابطه يانارش نماو رفتار امام و كالم و كرد انديشهدر  يا يرهصورت جز هب

 يتو تثب يفو توص يينو تب ياندر صورت ب يگر،د يوار ندارند؟ از سو و منظومه يوجود
مختلف مكتب امام در ساحت عرفان و سلوك و ساحت اجتماع و  يبودن اجزا مند نظام

و چه  يرا عرفان ياستيامام چه س يگر،د  يانب د؟ بههستن ييچه كاركردها يدارا ياست،س
و  يفرد يو عمل يعلم يكردند كه از كاركردها يقدانسته و باهم تلف ياسيرا س يرفانع

از  ييها ها و پرسش پرسش يناست؟ به اشده برخوردار  يالملل ينو ب يو فرامل ي, مليفرافرد
 يبرخ يحت. حاضر پاسخ داده شد ي در مقاله يرمستقيمو غ يمصورت مستق هسنخ ب ينا

 يو سلب يجابيا يو نقدها يطور داللت التزام هب يزن ياسترفان و سع ي رابطه يرامونپ هاتشب
كالم و  ياگفتار و رفتار ، ها پاسخ يكه محور و مدار اصل اند موضوه پژوهش قرار گرفته

 وصف كتاب بنيان مرصوص، در در يآمل ياست. عالمه جواد ه) بوده(رينيكردار امام خم
 :فرمايند يم (ره)امام خميني

 يارا اح يجان، علوم اله يايدر پرتو اح و يدبخش ياتها را ح ناامام امت ج«
و اسفار چهارگانه را  يافتهراه  يعيمقام من ينبخواهد به چن يكرد... اگر كس
و  يقترا در خدمت طر يعتشر ؛داشته باشد يقعم ينشب يدبا ،پشت سر گذارد

مر سه ا ينا ينخود، ب يطول يربداند و در مس يقتهر دو را در خدمت حق
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امام راحل  جدا نكند... ديگر يكها را از  آن يا مرحله يچخته و در هيندان ييجدا
 دهد، ينفس م يبدستور تهذ يوقت .هماهنگ كرد ياسترا با س يعتشر
 ياست،با س يعتاو گفت شر هماهنگ كرده است... ياسترا با س يقتطر
 يتل به والتنها قائ او نه همراه است... ياستبا س يقتو حق ياستبا س يقتطر
 ،بود و چون عارف بود يمحك يتقائل به وال ،بود يمبلكه چون حك ،بود يهفق

با  يختهرا آورد كه در آن فقاهت آم يتياو وال .عارف بود يتقائل به وال
و فقاهت در  يتاما اتحاد وال .شده با عرفان بود ينعج ،حكمت و حكمت

 .)95-88:  تا بي ي،آمل ي(جواد "بود ياننما ينيممتاز امام خم يتشخص
امام به  يكردو حامل روح و رو يلكن حاو ،بود ياگرچه متن منقول از استاد طوالن

 ي،ابعاد فرد ينچن و هم يو عمل يامام در ابعاد علم يو مراحل زندگ ياستعرفان و س
 ياسيو س يبوده كه خط عرفان ياسيخصوص س هب يو اجتماع ي؛عرفان– يخصوص سلوك هب

در  ياستبا س يقتو حق يقتو طر يعتدر نسبت شر خصامام را باال ينو مكتب جامع عرفا
 اند. كرده يرو تصو يرتفس يخوب هب ،هم تناظر با

 ياستعرفان و س رابطه
به ترابط اسالم  ينگاه يمالزم است ن ينيي سياسي امام خم انديشه يعرفان يفهم مبان براي

و  يافكنيمامام ب "كنشي -يشيراگ"و  "ينگرش -ينشيب" يا يو فعل يدر افق فكر ياستو س
 ياحكام اخالق يحت ،و نگرش حضرت امام ينش. در بييمنما يينترابط را تب ينا يفيتك

 :ندسته ياسياسالم هم س
كه در قرآن  يحكم يناست، هم ياسياش هم س ياخالق احكاماسالم "

 يحكم اجتماع يكاست،  يحكم اخالق يك ينبرادر هستند، ا ينمنؤاست كه م
 .)23 :13جالف، 1376 ،يني(خم »است ياسيحكم س كياست، 

 :فرمايند يم ياسيو اسالم س ياسالم ياستس يتجامع يينتب درايشان 
كه خدا را عبادت كن و  گويد يكه به انسان م ينبا ا نمذهب اسالم همزما«

 يركن و روابط خود را با سا يچگونه زندگ گويد يبه او م ،چگونه عبادت كن
 يدجوامع با يربا سا ياسالم ي جامعه يو حت يكن يمونه تنظچگ يدها با ناانس

 يستجامعه ن يااز فرد و  يو عمل يحركت يچ. هيدرا برقرار نما يچگونه روابط
 يعيطب ينمقرر داشته است. بنابرا يآن حكم يمذهب اسالم برا كه ينا گرم

 ي است در همه يمذهب يعلما يبودن رهبر يو مذهب ينياست كه مفهوم رهبر د
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عهده گرفته  شئون و ابعاد به ي جامعه را در همه يتشئون جامعه، چون اسالم هدا
 .)168 -167 :4ج ،(همان »است

و  يفمربوط به وظا منحصراً ياله يها كه دعوت ييجا آن يحت ،نظر حضرت امام به
 برخوردار است: ياسيو س ياجتماع يافراد است، بازهم از معنا يروابط شخص

كه  يزهاييچ در آن يخدا حت يها استثناء دعوت يشود گفت كه ب يم«
خود و خدا، از  ينب ،افراد است يافراد است، روابط شخص يشخص يفوظا
 .)284 :18ج ،(همان »است رداربرخو ياسيو س ياجتماع يمعنا

مدن  ياستس .اند كرده ياست. اسالم را بد معرف ياستواهللا اسالم تمامش س«
 .)65 :1ج؛ همان( »از اسالم سرچشمه گرفته

 اند: ايشان در تبيين هدف فعاليت انبيا و تشكيل حكومت چنين بيان فرموده
كه در اسالم از صدر اسالم تا حاال بوده است و تمام  يالتيتمام تشك«

 ،اسالم تا آخر دارند ياياز صدر خلقت تا حاال داشتند و اول نبياءكه ا يزهاييچ
 ي در رأس همه .فت اسالم استاسالم است، عرفان اسالم است، معر ياتمعنو
 ي است. البته اقامه ينهم يحكومت برا يلتشك .واقع است ياتمعنو ينا ،امور

ما  تجه ينخدا است و عرفان اسالم... از ا يمعرف يينها يتلكن غا ؛عدل است
 يستقرآن ن يرنظ يكتاب يچباشد... در ه يمان به عرفان اسالم توجه ي هعمد يدبا

 .)298-299 :20(همان، ج »طور عرفان داشته باشد ينندارد كه اسابقه  يكتاب يچو ه
را  ،باشد ياسيو س ياسالم در ابعاد عرفان يتجامع يانگركه بدست  از اين يمطالب مشابه

 سوره حمد يرتفس؛ 63يزدهم: دفتر س ب)،1378( يانتب :توان پي گرفت آثار زير مي در
و  438: 19، جالف)1376( امام ي يفهصح؛ 183 الف):1378( هآداب الصلو؛ 165): 1375(

 .167و  120 ):1382( ينيامام خم يعرفان يها نامه
را در كالم و كردار امام  ياستترابط عرفان با س يز،ن كنشي - يشيگرا يثاما از ح و

ه و اثبات نشد يانب يكصورت تئور هو ب صرف يترابط عرفان نظر يعني. كنيم يمشاهده م
 يكه امام با ط يا . به گونهباشد يمتبلور م يزن ياستو ساحت س يبلكه در عرفان عمل است؛

گرفته  يشرا در پ "الخلق بالحق يالحق ال من"ير رسالت س ي،و مقامات معنو ياسفار عرفان
و  تماعجمع و اج ي حوزه بودن خارج و به گرا و درون يتفرد ي و عرفان را از حوزه

 يرا در رفتارها يمعنو يقحقا ينا يتمام ه است؛ ايشانسوق داد يزشدن ن گرا برون
 ،گذاشت. در واقع يشنما به يورز ياستحكومت و س ينيتخصوص در ع هاش ب ياسيس

 ي يزهساخت و انگ ياش متجل ياسيرا در سلوك س يسلوك ي مشارطه و محاسبه و مراقبه
 اگر متوجه خبط و يحت يافت.او نمود  ياسيس هاي يختهانگ يهللا در تمام يامق يا ييخدا
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با صداقت و صراحت باز كرده و  شد، يم يشخو ياسيو عمل س يصدر تشخ ييخطا
 ياسيدر سلوك عمل س يزرا ن يمعاتبه و تدارك سلوك يعني .آمد يدرصدد جبرانش برم

 .كرد يملحوظ م

 ينيتبا رابطه
، نگاه از وجود دارد ياسترابطه و نسبت عرفان و س ي ينهكه در زم ييها يهاز نظر يكي

است كه  يبرساخته از فهم يشه،اند ينا ي سرچشمهي تبايني بين اين دو است.  حيث رابطه
اين ديدگاه وجود دارد.  ياستس يو هست يستيعرفان و درك از چ يتو هو يتاز ماه

گاه كه  است. آنميان عرفان و سياست رابطه  عدم يقتدرحق يا ينيتبا ي رابطهمعتقد به 
از مردم و جامعه  ير عالم خلسه و خلوت و دورمحض و فروخفتن د ييگرا عرفان را درون

و انسان  يمو سلوك بدان يرو بودن در متن مردم را حجاب راه و راهزن س ،كرده يتلق
و  يزگر و انسان عارف را جامعه ياست،مردم و حاضر در عالم س يانرا انسان در م يرعارفغ

 ي رابطه اعتقاد به يقين به يم،بدان يشگيو اعتكاف هم ينيگز از جامعه و اهل خلوت هرهاشد
 يتبه وال يابي اگر عرفان را در دست ياكرد.  يمخواه يداپ ياستعرفان و س ينب ينيتبا

را  يو باطن يظاهر يتسته و هركدام از والندا يظاهر يترا از سنخ وال ياستو س يباطن
و  رفاناز ع يافتدرك و در ينا يعيطب ي يجهنت يم،مستقل و منفك از هم بدان ي دو مقوله

و  ي،و رازدار ياگر عرفان را رازوارگ ياهاست.  آن ينب ينتبا ي يهباور به نظر ياست،س
 يذات يازانفكاك و امت يدگاهبر د قطعاً يابيم،و ب يمبدان يو فرارازوارگ يرا افشاگر ياستس
عرفان و  ينتبا ي يه. پس در نظرورزيم يم يدكأفشرده و ت يپا ياستعرفان و س ينب

و  يدرون ياتهركدام و خصوص يتو هو يتفهم و درك ماه وعرا بر ن اصل ياست،س
به ظرف تحقق  ها گذاشته و تنها به مظروف نگاه كرده و اساساً آن يمختصات وجود

 .يمتوجه ندار يشانها مداران و استعدادها و استحقاق ياستعارفان و س يا ياستعرفان و س
 يگرد اي مقوله »نادرست؟ يااست درست  يو تفكر يهنظر ينچن واقعاً ياآ« كه اين

. ناگفته نماند كه يردقرار گ يلاست مورد بحث و نقد و تحل يستهخود با ياست كه در جا
 يشناخت ل معرفتبو دال يشناخت علل روان يخي،تار هاي ينهزم يدارا ينيتبا ي رابطه ي يهنظر

 .يندمهم و كارگشا ياربس يدگاهي،د ينچن يو سلب يجابياست كه در نقد ا

 يتعامل ي هرابط
 ي يهنظر ،وجود دارد ياستعرفان وس يشناس هايي كه در نسبت يهاز نظر يگرد يكي

 ينو صاحبان ا يافتهابتنا  ياستعرفان و س ينب يحداكثر ي است كه بر رابطه يتعامل ي رابطه
مداران دارند.  ياستو س ياستاز هركدام از عرفان و عارفان و س ير خاصيتفس يزن يهنظر



 

 

 فصلنامه
 علمي
 پژوهشي

112 

و  يرس يانخصوص در جر هكه ب يليو مسا يث سنخ وجوديمعتقدند كه عرفان از ح آنان
و  يرو تدب ياستس ،دارد "انسان كامل" يادينمهم و بن ي سلوك و اسفار اربعه و مقوله

از  يكي ،جانبه همه يشرفتمردم و پ يشتمع ينمأجامعه در كنار ت يمعنو يترسالت ترب
مقام و  ينا وباهللا خواهد بود  اهللا و عارف يلبرجسته و شاخص سالك ا هاي يتمسئول
 يتوال يوجود ي رابطه و اتفاقاً يعرفان ناب اسالم يها برگرفته از آموزه يت،مسئول
در بطن و متن عرفان  يتعامل ي رابطه يعنيدرون و برون است.  ييگرا و هم يو باطن يظاهر
و درك و  يو رازدار يرازشناس ينو عارف در ع ؛شده  يهتعب ،و سلوك و شهود يعمل
 يو اعتدال يعقالن ي الزم را در اداره يتو ظرف يمند توان معنويتي،و  يمعرفت يقحقا يافتدر

شدن و  يحق و حقان به يو قرب وجود يسلوك اله يسو هدادن آن ب جامعه و سوق
و  يتعقالن يندر ع يتمدار اهل معرفت و معنو ياستاگر س اساساً .گشتن جامعه دارد ياله

انسان كامل و  يتحاكم ي ظريهلذا طرح ن يست؛برخوردار ن يتيظرف يناز چن ،لت نباشدعدا
 .استوار است ياستعرفان و س يتعامل ي رابطه ي يهنظر ينبر هم ،س جامعهأمتآله در ر يمحك

و  يعرفان هاي يهتنها در نظر باور را نه يناست و ا يباور ين) بر چنه(رينيامام خم
 مو تكامل نظا يتو تثب يسسأو دوران ت يانقالب اسالم يث و بقابلكه در حدو ،اش ياسيس

عرفان و  يقيتلف يدگاهنشان داده و د يخوب هب يهفق يتو حكومت وال ياسالم يجمهور
با عنصر  يو اجتماع يسلوك فرد يجرا در متن جامعه و تحوالت مختلف آن و تمز ياستس

را اثبات  ياستعرفان و س بيهمگرا و يهمراه ياند و كارآمد هللا نشان داده يامق يمحور
 ند.ا هكرد يعمل

موضوع انسان كامل  و در ي) در عرفان نظرهرا امام(ر ياستو س رفانع يتعامل ي رابطه
. است يو خالفت اله يتوال يتجل ،انسان كامل باور بود كه ينكرد و بر ا ييناهللا تب يفهو خل

 نويسند: الهدايه مي ايشان در كتاب مصباح
بوده، بلكه  يو سرآغاز خالفت محمد يشهتنها روح، ر فت، نهخال ينا«

و  يفهو خل فتخال يانو اصل جر يعوالم انسان ي اساس خالفت در همه
 .)45ب: 1376(خميني،  »گيرد يخالفت سرچشمه م ينماستخالف از ه

 :فرمايند يمصداق اتم انسان كامل م يانبايشان در 
از خاندان عصمت و  يكحضرت محمد(ص) است و هر ،انسان كامل«

 ب:1378خميني: ( »انسان كامل هستند يزطهارت از آل محمد و عترت پاكش ن

177(. 
و  ييراه رها ،الم مختلفودر ع يذوات نوراناين به  يتمسك عملاز نظر امام خميني، 

 .)190 :دفتر دوازدهم ب،1378همو،  ؛72-78 ب:1376همو،  ،135-137 :1381همو، (انسان است عامل سعادت 
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دانست،  ينم يبيفتوحات غ يبرا يراه تكامل معنو ي را فقط نقشه يعرفان عمل راحل، امام
ساحت  ي و از جمله - يساحات وجود ي راه را در همه ي نقشه ينكردن ا ملياتيبلكه ع

كه  يستراه ن ي نقشه يكعلم عرفان تنها  يعني. كرد يم يو عمل يعلم يمعرف - ياستس
در واقع مراحل  يربلكه مراحل س ؛كند يرا ط يرمراحل س ،اساس آنانسان سالك بتواند بر 

 .توسط انسان كامل است جتماعي،و هم در سلوك ا يهم در سلوك فرد ،سالك يسرپرست
جامعه بدون  يمعنو ي. سرپرستشود يمحقق م انسان كامالً يتانسان با وال يرس يقت،در حق

حكومت  يك يقرد انسان از طر. امكان ندايستممكن ن يو اقتدار اجتماع يريتمد
قرار گرفته و معارج و مدارج  يددر مدار توح يت،معنو يمنها (سكوالر) و ينيديرغ

 يازهاين يمعنو -ياله يريتمد يكدر  يراز ؛فتح كند يگريپس از د يكي را يديتوح
 يش،بستر پرستش وپو ،در ابعاد مختلف يماد يازن يعني شوند؛ يبستر تقرب انسان م يماد

 .شوند يرشد متوازن م ياجانبه  همه يشرفتو پ يديل توحتكام
كه  ددار يچنان عمق ياستتعامل عرفان و س (ره)خميني امام فعلي-يفكر ي در منظومه

 يديبا فطرت توح يسخن از انسان اله ،ي سياسي امام بر محور انديشه يعرفان يينظام وال در
انسان  يوجود يها ارزش پاسدار يدبا يخداست و اقتدار اجتماع گاه يتجل. اين انسان است

 ينبرساند و اهانت به ا يبرون يگرا با تعال هم يدرون يدرجات تعال ينتر يبوده و او را به عال
 يماز مفاه يكياقتدار و قدرت كه  .)68 :18، ج1378همو، ( به خداست انتاه ي منزله هب ،انسان

 يچه ؛است ياله يزالاز قدرت ال يمظهر ،و عمل امام يشهاست در شعاع اند ياستس يديكل
از وجود او  يراو ظهور و بروز ندارد. بلكه وجودى غ ي اراده و قدرتى جز قدرت و اراده

 يزكه پرتوى از وجود او است، پرتوى از كماالت وجود او را ن طور همان. پس عالم يستن
و موجودات از غالب است  يزچ را فراگرفته و بر همه يزچ ش همها قدرت ين،داراست. بنابرا

علم و  يلچه رسد به كماالت وجود از قب ؛و وجودى ندارند يستندن يزىجهت خودشان چ
از قدرت او و  ياتىجملگى درجات و تجل اند، وابستهرو كه به پروردگارشان  قدرت. و از آن

 :فرمودند يمايشان  .)113 :1381همو، ( كمال ذات او و نام و نعت او هستند
نبود.  ياداشتند از انب ياقدرت است. آن قدرتى هم كه انب قدرت از منشأ ينا«

 حركتىچه هست، قدرت خدا است. هر  است. آن يچبشر از اول تا آخرش ه
»  إنّا للّه« يم؛از او باش يد... همه بايدكن با قدرت خدا حركت مى يدكن كه شما مى

 ؛قدرتى دارد يك يرانكه اآلن ا يمكن مى يالما خ يااز او [است]... شما  يزچ همه
 يركه با قدرت خدا س يدجا ظاهر شده... بفهم ينقدرت خدا است در ا ينلكن ا

 .)237 -236 :19ج الف،1376همو، ( »يدكن مى
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قدرت در نظام  ياصل ي لفهؤعرفان و م يارمع (ره)خميني امام يدگاهدر هرحال از د
است  يستهبا ياسيس يتهمانا انسان كامل مكمل است و انسان متكامل در مقام وال ياسيس

انسان " ي آموزه يقت،حق و در )116-113 :20ج الف،1376همو، ( از آن انسان كامل باشد ينمود
امام  ي يشهدر اند ياستعرفان و س يتعامل ي رابطه يارع تمام و معيار يمفسر واقع "كامل

 است. ينيخم
و در عرفان  بينند يرا هماهنگ م »يعتشر يت،وال يد،توح« يانجر ي،عرفان نظر در

را انكار  يعت! شرنگرند يم يدو توح يتبه وال يعتاز شر يرانسان را س يرس نيزشان  يعمل
باشد،  يعتعمل به شر يدار ينكه د يمعن ينبه ا يعت،را منحصر به شر ينكنند و د ينم
 يتاست كه همان درك وال يو نوران يباطن قو يك ين دارايبلكه معتقدند د ؛دانند ينم

كه  يستبحث از قطب ن جا ين. اشود يحاصل م يباست كه تهذ يقطر يناز احقه است و 
 يخيتار ياسدر مق ياجتماع ياست. ول ياجتماع يكند، بحث از ول يفرد را رهبر

 كنند. يم يبرا تهذ يخ(ع) تارينمعصوم ي اكرم(ص) و ائمه ينب يعنيمعصوم(ع) است؛ 
در  ياسالم ياستبا س يماهو يثاز ح ينيامام خم ي يشهدر شعاع اند ياسالم عرفان
حق سبحانه و  يمعرفت شهود ي،معنا كه عرفان اسالم يناست. به ا يواقع يتناظر منطق

اسفار  ياناست و جر يو عقالن يانهگرا يعتشر يو سلوك يرس ينددر فرا ياله يحسنا ياسما
 يااقتض -كه انسان كامل برعهده دارد  يرسالت - سوم و چهارم خصوص سفر هچهارگانه ب
در صورت  .است يو اجتماع يصورت فرد هآنان ب يريخلق و دستگ يانم به يورود حقان

انسان متكامل  يادست انسان كامل معصوم  هاجتماع ب يرو تدب ياستس ي مقوله ي،اجتماع
 انسان كامل مطرح است. يتتحت ترب
 "ياسالم ينظام جمهور"ي  يختهو انگ "هللا يامق" يزهبا انگ ياستكه عرفان و س آن نتيجه

 ي يهنظر يخته،انگ ينروح حاكم بر ا .گذاشته شد يشنما به يدر ظرف انقالب اسالم
 يايانب يها نادر تحقق آرم ياله ي يزهبود كه تنها با انگ يهفق ي مطلقه يتوال يافته ينيتع

 يتحاكم يسو همعنادار ب يگشت كه حركت يادهو پ طرح ،و نور يتعظام و امامان هدا
 .يردقرار گ ير نظام مهدوعدالت مطلقه د
است كه  يضرور ياستعرفان و س ينب يحداكثر ي شدن رابطه روشن ياكنون برا

 :يمامام بپرداز ي يشهدر اند ياستهركدام از عرفان و س يتماه يينو تب يانب به

 عرفان چيستي
معتقدند  يعارف و صوف يقتحق يينعرفان و تصوف و تب يدر معناشناس ينيخم امام

شود كه به  چون عرفان به علمى گفته مى ؛موارد استعمال هركدام فرق گذاشت ينب يدبا
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اى كه ذوق عرفانى مقتضى آن است، پرداخته  گونه مراتب احديت و واحديت و تجليات به
هر  .نمايد جميل مطلق و ذات بارى است بحث مى جمالو از عالم و نظام سلسله موجودات، 
كسى كه اين علم را عملى نموده، و آن را  رف گويند وكسى كه اين علم را بداند به او عا

» گويند "صوفى"قلب آورده و در قلب داخل نموده است، به او  ي عقل به مرتبه ي از مرتبه
 :فرمايند ميلذا  .)157 :2 (تقريرات فلسفه، ج

و  يو تجليات اسمائ يعرفان عبارت است از معرفت خدا و شئون ذات«
چنين  هم ؛ يحضور ي با يك نوع مشاهده ،و غيبيه او در حضرت علميه يافعال

در حضرات  يو مراودات و نتايج اله يداشتن به كيفيت صفات يعلم حضور
 .)55 ق:1406امام خميني، ( »يو اعيان ياسمائ
و  شناساند يهم حقيقت را م دهد. يعرفان راه رسيدن به حقيقت را نشان م« 

 .)34-35 :ره عشق( »نمايد يهم راه وصول به آن را روشن م
 :گونه قابل رصد و پژوهش است اين (ره)ي امام خميني در انديشه يعرفان نظر

سوم و آن اين است: هو الْأَولُ و الْآخرُ و الظَّاهرُ و  ي شريفه ي و اما آيه«... 
بِكُلِّ شَي وه نُ والْباط يملع و معارف حقه ارباب معرفت  عارف به )3 :(حديد  ء

داند كه منتهاى سلوك  يقين و سالك طريق اصحاب قلوب و سالكين مى
» محكمه است ي شريفه ي سالكان و غايت آمال عارفان فهم همين يك آيه

 .)657 :1373همو، (
 :نويسند يمنيز  ير باب عرفان عملايشان د

بلكه به رياضت قلبيه و توجه غريزى به  ،اين معنى با برهان حاصل نيايد«
آگاه نموده تا حقيقت  ،چه برهان افاده نموده قلوب بايد قلب را از آنمالك ال

 .)103 الف:1378همو، ( »توحيد حاصل شود
مطلقه و قرب  يقتحق يشناخت شهود ،امام ي ديشهكه عرفان در افق ان آن يجهنت
 .است يشدن حقه حاصل يعتبه اوست كه از رهگذر شر يوجود

 ياستس چيستي
در  يتحقق قانون اله يمجاهدت و تالش برا ،اسالم يلاص در مكتب "ياستس" مفهوم

كه امام  است. چنان ييبه سعادت نها يدنجهت رس ياو اول يااوص يا،انب يرهبر به ينزم يرو
 :فرمايند يم ياله يامبرانرسالت پ يتغا ييندر تب

انسان را  اند آمده ؛شان انسان است و علم يتموضوع بحث و ترب ياءتمام انب«
 يعال ي مرتبه به يعتطب ي را از مرتبه يعيوجود طبـم يناند ا دهـنند. آمك يتترب
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 .)223: 7ج  الف،1376همو، ( »الجبروت، برسانند مافوق يعه،الطب مافوق
 .)239: 1ج ،همان( دانند ميمفاسد  از يريحاكم و ملت و جلوگ ينرا روابط ب ياستسايشان 

 در و ي)انسان و جامعه انسان ياله يتربت (يعني يجابيدر دو ساحت ا ياسالم ياستسلذا 
 يدرمان فسادها ،نشد يسرم يشگيرياگر پ و ،فساد و انحراف از يشگيريپ( يساحت سلب

 :ندفرمود خواهد بود. امام راحل در اين زمينه ميطرح  ي) قابلاجتماع
اين سياست يك بعد از سياستي است كه براي انبيا بوده است و براي  «

ي علماي اسالم. انسان يك بعد ندارد، جامعه هم يك بعد ندارد، اوليا و حاال برا
انسان فقط يك حيواني نيست كه خوردن و خوراك همه شئون او باشد. 
سياستهاي شيطاني و سياستهاي صحيح اگر هم باشد امت را در يك بعد هدايت 

 برد و آن بعد حيواني است. بعد اجتماع مادي است و اين كند و راه مي مي
سياست يك جزء ناقصي از سياستي است كه در اسالم براي انبيا و براي اوليا 

خواهند ملت را، ملتها را، اجتماع را، افراد را هدايت كنند،  ثابت است. آنها مي
راه ببرند در همه مصالحي كه از براي انسان متصور است، از براي جامعه متصور 

شود، اهدنَا الصراطَ الْمستَقيم ما  مياست. هماني كه در قرآن صراط مستقيم گفته 
گوييم. ملت را، اجتماع را، اشخاص را راه ببرد به يك صراط  در نماز مي

شود. الي اللَّه است.  شود و به آخرت ختم مي مستقيمي كه از اينجا شروع مي
سياست اين است كه جامعه را هدايت كند و راه ببرد، تمام مصالح جامعه را در 

 .)218-217: 13جهمان، ( »گيرد و تمام ابعاد انسان و جامعه را در نظر بگيردنظر ب
اسالمي است كه   يا سياست  الهي  سياست  راستين،  ، سياست خميني(ره)  امام يدگاهاز د

جهاني، بر معنويت و تأمين سعادت  بر برخورداري از خصايص مطلوب سياست اين عالوه
  و مورد توجه  ، مطلوب سياستي  چنين )405 :21جهمان، ( اشدتأكيد داشته ب يزها ن اخروي آن

  و دفع  توحيدي ي  جامعه  و برقراري  و قسط  تحقق عدل  به يرا؛ ز است  خميني(ره)  ماما  كامل
يي و شايستگي آن را تواناهركسي   خميني(ره)  امام  انجامد. در نگاه مي  شرّ و فساد در جهان

ها  ناو در ميان انس  همان سياست انساني و معنوي را در جامعه الهي يا  ندارد كه سياست
  ييتوانا  اين  هستند كه  خاص  هاي ها با ويژگي نااز انس  قليل  اي تنها عده  بلكه ؛بخشد  تحقق

 اند از: از افراد عبارت  گروه ينرا در خود دارند. ا
 الهي؛  و رسوالن  . پيامبران1
فخر و مباهات  ي كه جانشينان حقيقي پيامبر اسالم(ص) و مايه  معصوم  . اوليا و امامان2

 ؛بشريت هستند
 ؛ بيدار اسالم  و دانشمندان  ، عالمان اول  دو گروه  تبع  . به3
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 .)432 :13ج؛ 68و  67: 10جهمان، (  اسالم  به  . (ساير) متعهدان4
انسان  يو معنو يعلم يتهمانا ترب يني،امام خم ينششعاع دانش و ب در ياستس ينبنابرا

استثمار، ظلم  و مبارزه با استبداد، استعمار، ايجابي يثاز ح يو تحقق قسط و عدالت اجتماع
و  ييگرا با آن نوع از عرفان هم ياستنوع س ينا خواهد بود. يسلب يثاز ح يو فساد اجتماع
 يحداكثر و يها باهم از نوع تعامل آن ي رابطه يجهنت و تضاد. در يينه واگرا ،تعاضد دارند
پرتو انسان كامل  در ،متكامل نسانآن توسط انسان كامل مكمل و ا يبخش ينيتاست كه ع

 .باشد يممكن م و يسرمكمل م

 ياستعرفان و س يشناخت يهست مبناي
 ياسالم ياستس ي) براه(رينيامام خم ي در نگاه و نگره يعرفان يشناخت يهست مبناي

هر  ،رسان باشد. از نظر امام ياريي سياسي امام  هانديش يلو تعل يلتحل ما را در تواند يم
ه است شان به آن اسم برايشان تجلي كرد موجودي در عالم مظهر اسمي خاص است كه رب

س از تجلي دوم به فيض پاول به فيض اقدس و اعيان ثابته  ليبحث تج و )159: 1381همو، (
انسان كامل را محور  و )19-34ب: 1376همو، ( را در تبيين هستي مطرح كردند اقدس و...

 ....) و 395الف: 1378؛ 40ق: 1406؛ 4د: 1378؛ 338: 1373همو، ( دانند هستي در قوس نزول و صعود مي
 ي اين است كه امام هستي را جلوه ،شود امام حاصل مي ي شناسانه چه از نگرش هستي آن

بر معنا و معنويت ابتنا  شناسي او هستي ،بيند و در نتيجه خدا و مظهر جمال و جالل الهي مي
او را  يكرده و ماسوا القسبحان اط يو وجود را تنها بر خدا )657 :1373همو، ( يافت

 ي همه او .)149 ق:1406همو، ( اند يالاندرخ يالندارند و خ اي كه از وجود بهره داند يهايي م يهسا
 -حق اطىاز تجلّى فعلى انبس را عبارت "اسم"و  )3: 1375همو، ( عالم و آدم را اسم اللَّه دانسته

 ؛)241الف: 1378همو، (نمايد  يم يمعرف، گويند "اضافه اشراقيه"و  "فيض منبسط"كه آن را 
 فرمايد: يم» اسم« ي كلمه يحسپس در توض

از  يمخصوص ياز صفاتش و تجل ينياسم عبارت است از ذات با صفت مع«
كرده  يمت منبسط تجلكه با رح يمثالً الرحمن عبارت است از ذات ياتش؛تجل
 .)144-142 :1359همو، ( »شدبا

 گيرند: يم يجهنتايشان از اين مطلب چنين 
شهود و مدارج و درجات آن،  ي يرهوجود و مراتب آن و دا ي سلسله«
چه از  عالمت است و هر آن يمعنا اسم به يراز باشند؛ يم ياسماء اله يهمگ

خالق خود و  ياست از برا يعالمت ، قدم به عالم وجود گذاشته يب،حضرت غ
 .)145 -144همان: ( »است از مظاهر پروردگارش يمظهر
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اگر با  يدشده است كه معتقدند علم توح يادبه مطالب  يتامام با عنا ،حال ينع در
معتقدند كه تمام علوم،  يشان. اخواهد بودحجاب ، نباشد ينفس و سلوك عمل يبتهذ

و عرفان  يدامام معتقدند علم توح )93الف: 1378و، هم(يد علم توح يدارند؛ حت يعمل ي صبغه
. حال )9: 1377همو، (يد را به قلب منتقل نما يدباشد و توح يعرفان عمل يمقدمه برا يدبا ينظر

و  ،او عرفان ياستس يقين به ،گردد ينقر يعرفان يشناس يانسان با هست يشناس ياستاگر س
الجمع  مانعه ياستو عمل او عرفان و س يشهقاموس اند خواهد شد و در ياسيعرفان او س

 خواهند بود.ن

 ياستعرفان و س يشناختانسان مبناي
از جايگاهى بس واال  ،عرفان ياز مبان يكيعنوان  كامل مكمل و انسان متكامل به انسان

بر صورت الهى آفريده  ؛مانند: انسان خليفه خداست يقيعم يركه با تعاب ندستهبرخوردار 
و  ؛هاى اسما و صفات خداوندى را دربر كرده است ست كه خلعتخدا يگاهتجل؛ شده

هر  فرمايد: يكه م چنان اند. ؛ بيان شدهاوست يتتحت وال تشهاى ملك و ملكو گنجينه
و هر  ؛سازد موجودى داراى جهت ربوبى است كه ظهور حضرت ربوبيت را در او فراهم مى

لم وجود اثرگذارى جز خدا عالم از سوى اوست. پس در عا اثرگذارى و پديدآورى در
اندازها ربوبيت حق  برخى از چشم رد ؛ندا اندازهاى ظهور ربوبيت خدا گوناگون چشم .نيست

 .)39-38 ق:1406همو، ( برحسب مراتبش نمود يافته است
اتم احمدى كه داراى خالفت  ي هاى ظهور به مرتبه مرتبه ي اند كه همه يدهعق ينامام بر ا

. در عرفان امام، نخستين (همان) پذيرند پايان مى است،و ابدى  كلى الهى و صورت ازلى
او صورت حق و  .)128: (همان حقيقتى كه در عالم وجود ظاهر شده، انسان كامل است

 ترين كلمات الهى است . او تام)110: (همان تمام اسما حسنى و امثال علياى الهى است ي جلوه
اعظم  أ. نب)55: (همان رسد وجود به آخر مى ي ايرهاوست كه د ي يلهوس و به )54: 1381همو، (

: (همان هيچ صفتى يا اسمى نيست ي تجلى خدا در انسان كامل، بدون واسطه ؛)56: (همان است

باورند كه عين ثابت انسان كامل بر ساير اعيان ثابته ممكنات سيادت دارد.  ين. امام بر ا)74
ر در حضرت اعيان، مثل نسبت بين اسم انسان كامل و اعيان ديگ تنسبت ميان عين ثاب

كه اسم اعظم در هيچ  حضرت واحديت با اسما ديگر است. بنابراين، چنان اعظم الهى در
هاى  مرتبه ي جهت جلوه در همه شود و به هيچ تعينى متعين نمى تابد و به اى رخ نمى آيينه
 ي همه ي د و جلوهياب اندازها بازتاب مى چشم ي و تابش نورش در همه دهش ى ظاهرياسما

آن است. او داراى احديت جمع اسما و اعيان و مظهر حضرت  ي اسما، بسته به جلوه
همو، ( تصرف نيست ي بهيك از اسما را در او غل و هيچ )68ق: 1406همو، ( احديت جامع است
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 اشيا نيز هست ي شهود همه ي شهود ذات حق است، آينه ي كه آيينه . او چنان)53: 1373
اسما برابر خواست عدل  ي عنوان ولى مطلق الهى، جلوه . نقش انسان كامل به)60-59: (همان

 ب:1376همو، (كنند  يبحث م صيلتف است كه امام در شرح اين نكته در مصباح الهدايه به

هاست و شمارى از اهل ذوق  مرتبه ي همه ي ى و خليفه از نگاه امام، يادآورندهلو .)84-85
ق: 1406همو، ( ج، يادآورى روزگاران پيشين و اكوان سابقه بوده استاند: حقيقت معرا گفته

ميرد و به نمودها  بشرى مى هاى ويژگيكه از نمودها و  . انسان عارف با توجه به اين)62-63
گيرد و خدا در قلب اوليا و  شود، در اختيار خدا قرار مى هاى الهى زنده مى و ويژگي

كند و اين  تدبير مى - م رها و در پرتو تربيت اويندكه از هر دو عال - هاى كامل ناانس
 ي هاى باطنى است و قلب عارف در اين مقام، بنده ها و جذبه تربيت و تدبير از راه جلوه

هاى كامل، كارى را از سوى خود  نا. امام معتقدند كه انس)54-53: (همان موالى خود است
فعل آنان در كمند زمان و مكان قرار رو  از اين .كار آنان كار خداست ؛دهند انجام نمى

 ،عوالم در برابر ولى كامل ي تواند همراه با طى مكان و بسط زمان باشد و همه ندارد و مى
 .)192: (همان چون اسم اعظم در اختيار اوست ؛خاشع و فروتن هستند

جمال و جالل  ياسما است كه مظهر يانسان كامل ،سبحان يخدا گاه يتجل ين،بنابرا
كه عالم و  يا گونه به ؛دارد يهست ي در نظام وجود و هندسه يمحور يگاهو جا باشد يم ياله

 يموجود يچو ه هستند يابنده و تكامل يرپذ تحقق ،بردار يفتعر يهمحمد يقتحق يلآدم در ذ
 يضف ي واسطه هاز رهگذر انسان كامل و ب كه ينرسد مگر ا ياش نم يبه كمال امكان و نوع

 او باشد. يوجود
مدار  ياستهوشمند و س يا يجامع وانقالب يهيمجاهد و فق يعالم (ره)خميني امام رچهاگ
 يو سالك يمتبحر در عرفان نظر ياست كه او عارف ينكته ضرور ينلكن توجه به ا ،بودند

سلوك و  ،فقه و عرفان ،امام هاي يشو گرا ينشبوده و در افق ب يزن يكامل در عرفان عمل
يعني  .مند بودند خاص بهره يو نظام يوستگيپ مه هب يك حكمت و حكومت از ياست،س

و اسالم  ؛منفك از عرفان و حكمتش نبود اش ياستس يعت،از فقه و شر يش جداا عرفان
و  ياجتماع يرو تدب ياستاو در ارتباط با س يو عرفان يفقهي، حكمي، علم يقمنبع حقا ،ناب

[جامع]  مل(ره) معتقدند انسان كايني. امام خمنداش بود يانقالب ي يهو روح يروح جهاد
و او اول و آخر و ظاهر  گردد ي] با او كامل مي[هست ي يرهوجود است و دا ي سلسله يتمام

 يدر عظمت وجود ينيرو امام خم ين. از ا)56-55 :(همان است ياله يو باطن و كتاب كل
 :گويد يها م آن

امل و ثابت انسان ك يناسم جامع و صورت آن، عبارت از ع يينتع«
اقدس است و  يضف ينيع يچه منظور تجل . چناناست(ص) يهمحمد يقتحق
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ثابت كامل،  ينع ياست و مظهر تجل يتمقام الوه يتمقام واحد يمظهر تجل
و  يهمظاهر كل ينيه،و ع يهو علم يهموجودات اسمائ يرروح اعظم است و سا

 .)22-21 ب:1376همو، ( »است يقو رقا يقحقا ينا يهجزئ
عظمت  ينباور است كه انسان كامل با ا ينبر ا ينيخم ماما يشين،ه مطالب پبا توجه ب

است كه خدا به او اسم اعظم را آموخت و تنها او بود كه توانست،  يتنها كس ي،وجود
 .است يعرفان ي همطلق يترا داشته باشد كه همان وال يتحمل امانت اله يوجود يتظرف
 ينا ي) صاحبان واقعره(ينيامام خم .شود يم يرمقدس تعب يضمطلقه به ف يتوال يناز ا
 يامبربر آن است كه پ يراز داند؛ ياطهار م ي اكرم و ائمه يامبررا پ يو باطن يعرفان يتوال

 دارند ياند و باهم اتحاد وجود شده يدهاطهار از نور واحد آفر ي اكرم(ص) و ائمه
 آن حضرت يشأن اجتماع ي هراكرم(ص)، دربا يامبرامام با اشاره به پ .)4-3 :1381 (همو،

 :فرمايد يم
از عوالم، آن است  يها و در هر عالم از نشئه يا در هر نشئه يامبرشأن پ«

 »ها از حد اعتدال خارج شوند را محافظت نموده و نگذارد كه آن يكه حدود اله
 .)85 ب:1376همو، (
 دنياياز  داران يند يريرا در دستگ ياله يتانسان كامل صاحب وال ي يفهامام وظ

ها الزم  ناانس ي ههم يرو برا يناز ا داند؛ يم يقيو حق يمعنو ي،و ورود به عالم نوران يظلمان
 يتتنها به وال يراز ؛و مرشد راه داشته باشند يخود، ول يبرا يقت،حق يقكه در طر داند يم

 ي گفت، ائمه توان يوصف م ين. با اگردد يمحقق م يقيانسان كامل است كه سعادت حق
 يتصاحب ختم وال ي،و حضرت مهد ي،اخص و واقع يمعنا به يتوال احباناطهار، ص

 :گويند يم يتوال ي درباره يشاناست. ا
موجودات  يعبر جم حاكم ،حسب واقع كه رسول اكرم(ص) به يطور همان«

موجودات است، آن  يعبر جم طور كه حاكم (ع) همانياست، حضرت مهد
 ينباالصاله است و ا يكل اليتآن خاتم و يت؛خاتم وال ينخاتم رسل است و ا

 .)249 :5، جالف1376همو، ( »است يتبه تبع يكل يتخاتم وال
واليت معنوى پيامبر(ص) و حضرت على(ع) و پيشوايان  ،شيعى ي در انديشه

شيعه قبول دارند  ي ها جدا نيست و عالمان بلندپايه معصوم(ع) هرگز از واليت ظاهرى آن
جهانى تن بدهد.  مت الزم است به تدبير، سياست و مديريت اينكه حاكم در مقام حكو

 بر اين باورند: ايشان
كسى باشد كه در  ي عهده اسالمى در عصر غيبت بايد به ي واليت جامعه«

يعنى نابودى انانيت و انيت خود را با چشم  ؛مسير انسان كامل در حركت است
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هاى معنوى آنان  النيروهاى جامعه را درجهت كم ي همهبيند و  شهود مى
سازد. بنابراين، واليت فقيه از امور اعتبارى و عقاليى  تربيت و هماهنگ مى

حال،  اند. با اين فقهاى عادل از سوى شارع به واليت گمارده شده ي است و همه
يابد و واليت  مى واليتبا گزينش مردم است كه فقيه واجد شرايط رهبرى، 

 .)43: (واليت فقيه »ت استحكوم ي سواى وظيفه ،تكوينى ائمه
بر همين اساس، نبايد براى كسى اين توهم پيش بيايد كه مقام فقها، همان مقام ائمه و 

معنى حكومت و  نظر امام خمينى (واليت) در بحث واليت فقيه، به رسول اكرم است. به
 ن وأكه براى كسى ش كشور و اجراى قوانين شرع مقدس است، نه اين ي اداره

 ينا در .)40: (همان وجود بياورد و او را از مرز انسان عادل باالتر برد ادى بهمقام غيرع
 امام و يامبر،پ يعنيانسان كامل معصوم(ص)  از آنِ يورز ياستحق س ي،عرفان يمبنا
 يتاست كه صاحب وال يتمكتب نبوت و وال ي يافته يتگاه انسان ترب است و آن يول

 خواهد بود.

 ياستان و سمعرفت شناختي عرف مبناي
 يو ضرورت خاص يتاهم يدارا يزي سياسي امام ن انديشه يشناخت معرفت يمبنا شناخت

دارند كه  رلكن ايشان اصرا ،آورد علم است ه تفكر رهچرگا ،اه امامگاز ديد است.
س از پحضوري را كه  ي لذا مشاهده ؛هاي برآمده از شهود را معرفت بنامند و بدانند اهيگآ

 )273ق: 1406همو، (كند  اهي قلمداد ميگنوع آ نبرتري ،شدني است حاصل هاي معنوي رياضت
ه به چرگا .شمارد اه وحدت برميگاه كثرت و معرفت شهودي را خاستگو تفكر را خاست

هاي غيبي را  پديده ي و معيار مشاهده )52: (همان ير مشاهدات نيز توجه تام داردپذعوامل خطا
بين مثال  . ايشان(همان) داند گشت به درون خويش ميطبيعت و باز زجدا شدن نفس آدمي ا

يامبرانه را در تمثالت تنزيلي و پهاي  تجربهو  )49: (همانند ستهمطلق و مقيد تفاوت قائل 
و نقش باورها را در فرايند تمثل  )37و 145: (همان دنكن مثالي در يك فرايند خاصي تحليل مي

هاي مشروع و معنوي  عرفت عرفاني از راه رياضتم راين،بناب .)124: (همان يرندذبپ نيز مي
عقل در  ي تذكيه، نفس ي تضحيه، نفس ي ون: تزكيهچآمدني است و عناصري  چنگفرا

 .)372: 1373همو، ( نقش كليدي دارند ،بودنش فرايند صادق و صائب
 اند از: امام براي معرفت مراتبي قائل است كه عبارت

ب: 1376همو، ( ه جهل از معرفت به خداالف) معرفت به عجز معرفت يا علم ب

 ؛)21-22
 ؛)197-196: 1373همو، ( ب) معرفت عقلي
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 .)561: (همان ج) معرفت قلبي
است  ذكر به الزم )341همان: (نمايند  مي مطرح نيز را شهودي -مراتب معرفت قلبي اگرچه

: 1381همو، ( كند كيد ميأابواب معرفت را قرآن و انسان كامل الهي دانسته و برآن ت ،كه امام

 .)227و  206و  211
دو  ينو ا )221: (كشف اسرار حس و خرد يقاز طر يفهم جهان هست يني،امام خم يدد از

 يشناخت ينو باور به چن يمانا يول شود؛ يحاصل م )222 :21جالف، 1376همو، ( همراه با قلب
 يانيمعرفت وح يول )163-160 :1375همو، ( دنچنانچه خود اذعان دار ؛است يحاصل شهود قلب

اسست.  يتعال جمال حق ي هست و آن مشاهده يزن يمراتب باالتر از معرفت شهود هب
 : فرمايد يبحث و پس از برهان م ي چه در ادامه چنان

آن  يرهم غ يقلب يطمئنل ي مرتبه ياست. حت يمانا ي مرتبه ينلكن باز ا«
ست ها ينقدم مشاهده فوق ا است و يا مرتبه يناند. ا داشته ياءاست كه انب يمسائل
كرده  يتجل يموس يبرا "ربه للجبل يتجل"ي جمال حق تعال ي مشاهدهكه 
 .)164 :(همان »است

 يو بالواسطه تلق يممستق ي چه مشاهده ؛محض است يقين ي،معرفت ينگاه چن آن
 معنويت ،شناسي امام خميني يابيم كه در معرفت ميدر. با توجه به نكات مطرح شده گردد يم

نقش زيرساختي  »بقا و گسترش معرفت«و» تيدايش معرفپحدوث و «در دو جايگاه: 
 .هم معرفتي كه از طهارت باطن و نزاهت روح و سالمت قلب حاصل شده باشد آن ؛دارد

معتقدند عقل  يشاناند. البته ا بنابراين معنويت و معرفت در ترابط وجودي و ديالكتيكي باهم
انسان گوشزد  ناختش يلتكم يرا برا ياله يبه وح يازن ؛يستن يكاف ييتنها انسان به

 .(همان)كنند   يم
عقل، حس (تجربه) و  ي،از وح :اند عبارت يشناس امام، منابع معرفت يداز د يطور كل به

 يدو تجر يحس ي برگرفته از تجربه معرفت ي اگر از پشتوانه ياستكه س آن يجهقلب. نت
 ي بلكه همه و ،برخوردار باشد يها از منبع ناب وح نو دركنار آ يشهود ي و تجربه يعقل

و  ياله ياستيس يرند،قرار گ يوح يتتحت وال يو شهود يديتجر ي،معارف تجرب ينا
 خواهد بود. يعدالت اجتماع ي در جهت اقامه يديتوح

 گيرينتيجه
 يهاله يتبه مقام وال يلن يبه او برا يو قرب وجود يتعال حق يمعرفت شهود عرفان،

احقاق حق  يبرا يو معنو يعقل يتجامعه با هدف ترب يده و سامان يرتدب ياست،و س ؛تاس
 .است يمحكم و روشن يمبان ي) داراه(رينيامام خم ي يشهكه در اند باشد يعدل م ي و اقامه
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 سياست متعاليه

  پنجمسال 
  هجدهمشماره 
  96پاييز 

 مباني عرفاني
 ي سياسيانديشه

 امام خميني(ره)
 )124تا  107( 

مدار  بر ؛است ينسبت تعامل حداكثر ياستو س اناست كه نسبت عرف يمبانين با ا
 يبر جامعه برا يتاست كه وال يعرفان يشناس معرفت و يشناس و انسان يشناس يهست

شد و انسان  يمقرر و متجل - )ع(و امام (ص)يامبرپ يعني -يه لقه و كلطم يتوال نصاحبا
از  يمظهر خودانسان كامل مكمل كه  يتو حما يتعنا يت،هدا ي يهدر سا يافتهرشد

را خواهد داشت تا  يانسان ي بر جامعه يتوال ييتوانا ،است ييها ناانس ينو چن يمظاهر اله
اهللا االعظم(ع) فراهم  يو ول يادست خاتم االص هب يتحقق عدالت كل يالزم را برا يداتتمه

 سازد.
 داند ياسالم م يامبرپ ياله يتاز وال يحكومت را بخش ينيسان است كه امام خم ينبد

عرض  يداست، با يهاله ي يهحكومت در چارچوب احكام فرع ياراتاگر اخت«: گويد يم و
محتوا  يمعنا و ب يب ي يدهپد يكاسالم(ص)  يمطلقه مفوضه به نب يتو وال يحكومت اله

 يهاز احكام اول يكي ،رسول اسالم(ص) است ي مطلقه يتاز وال يا باشد. حكومت، كه شعبه
امام معصوم  يتنماز و روزه و حج است. وال يحت يه،اسالم است و مقدم بر تمام احكام فرع

از هر دو بعد  يتنوع وال ينو ا باشد ياسالم(ص) م يامبرپ يو رهبر يتتداوم وال يزن
، در طول اوالً :شده است ياد يتاز چند نوع وال ينبرخوردار است. بنابرا يعيو تشر ينيتكو
 يتوال ياً،او بر انسان و جهان است. ثان ي مطلقه يتاز حاكم يخدا قرار دارد كه ناش يتوال

و  يرهبر يا ياسيس يتوال ،است. ثالثاً يعيو تشر ينيبعد تكودو  يدارا ،و امام يامبرپ
باور  ين. امام بر اباشد يو امام معصوم(ع) م يامبرپ يكل يتاز شئون وال يكيحكومت جامعه 

داده  يتعال وتبارك  ياست كه خدا يا يههد يك ينمسلم يبرا يهفق يتبودند كه وال
 است.

 ينا آيد، يدست م هب ينيي سياسي امام خم انديشه يعرفان يچه از مبان مجموع آن در
در فقه  ي،اسالم يكالم عقل و يهچون عرفان وحكمت متعال ياست كه امام از فقه اكبر

 ي را در رابطه ياستعرفان و س ي بهره را برده و رابطه يتچون فقه مصطلح نها ياصغر
 ي شالوده .اند كرده يعمل يرتفس ينيتو در مقام ع ينظر تبيينو  يانب يحداكثر يتعامل
اش و وجود انسان كامل و  يو عدالت محور ياستبودن س يديدر توح يشانا يعرفان يمبنا
 ين. او با چنشود يم يدهو د يافتدرك و در سلوكي،–يعرفان ي آن در اسفار اربعه يتجل
را در متن جامعه و  يعرفان سياسترا در مقام عمل نشان داده و  ياسيعرفان س يي،مبنا

 اند. نشانده سيياس يزندگ
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 قرآن كريم.
 .البالغهنهج

و نشر آثار امام  يممؤسسه تنظ :تهران يث.شرح چهل حد ).1373( اهللا روحسيد ، خميني .1
 ).چهارم اپچ( (ره)ينيخم

 يني.مام خمو نشر آثار ا يممؤسسه تنظ :تهران .سوره حمد يرتفس). 1375( ـــــــــــــــــ .2
و نشر آثار امام  يممؤسسه تنظ :تهران يني.خم امام يفهصحالف). 1376( ـــــــــــــــــ .3

 .(ره)ينيخم
و نشر  يممؤسسه تنظ :تهران يه.الخالفة و الوال يال يهالهدا مصباحب). 1376( ـــــــــــــــــ .4

 .(ره)ينيآثار امام خم
و نشر آثار  يممؤسسه تنظ :تهران .ل و جهلجنود عق يثشرح حد). 1377( ـــــــــــــــــ .5

 ).چهارم اپچ( (ره)ينيامام خم
 (ره)ينيو نشر آثار امام خم يممؤسسه تنظ :تهران .الصالة آداب الف).1378( ـــــــــــــــــ .6

 ).چهارم اپچ(
 .(ره)ينيو نشر آثار امام خم يممؤسسه تنظ :تهران يان.تبب). 1378( ـــــــــــــــــ .7
و نشر آثار  يممؤسسه تنظ :تهران .مبارزه با نفس ياجهاد اكبر ج). 1378( ـــــــــــــــــ .8

 .(ره)ينيامام خم
 .(ره)ينيو نشر آثار امام خم يممؤسسه تنظ :تهران .سرّ الصلوةد). 1378( ـــــــــــــــــ .9

و نشر آثار امام  يممؤسسه تنظ :تهران .سحر يشرح دعا). 1381( ـــــــــــــــــ .10
 ).چهارم اپچ((ره) يينخم

و نشر  يممؤسسه تنظ: تهران .)1مجموعه آثار( ي،عرفان يها نامه). 1382( ـــــــــــــــــ .11
 .(ره)ينيآثار امام خم

 (ره)ينيو نشر آثار امام خم يممؤسسه تنظ :تهران .اشعار يواند). 1384( ـــــــــــــــــ .12
 ).وسوم چهل اپچ(

 .انتشارات آزاديتهران:  السرار،كشف اق). 1327( ـــــــــــــــــ .13
مؤسسه : قم .االنس الحكم و مصباح بر شرح فصوص يقاتتعلق). 1406( ـــــــــــــــــ .14

 .پاسدار اسالم
سسه تنظم و نشر آثار امام ؤ، تقريرات فلسفه امام خميني، م)1392، عبدالغني (موسوي اردبيلي .15

 .خميني
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