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 دانشگاه ساوه یفارس اتیدانش اه ادب یفارس اتیزبان و ادب اری/ استادیفالح ژهیمن
 چکیده 

دهد اشعار امام خمینی )ره( و مداقّه در سیره و رفتار ایشان نشان می مطالعه
امام خمینی محدود به تجربیات فردی و کشف و شهود در که عرفان 

ها و اهدافی که نشینی نیست، بلکه ایشان با توجه به آرمانی چلهمحدوده
که بنا بر رویکرد سیاسی خود، قائل به داشتند و همچنین با توجه به این

-تسرّی مسائل دینی به تمامی ابعاد زندگی بشر بودند، بنابراین به نظر می

عرفان ایشان نیز بُعدی اجتماعی دارد و این اندیشه و رویکرد در اشعار رسد 
وی نیز منعکس شده است. در همین راستا، در مقاله پیش رو به بررسی 

شناسی بر مبنای جایگاه عرفان در اشعار امام خمینی با رویکرد جامعه
 دهد که امامایم. نتایج پژوهش نشان میی لوسین گلدمن پرداختهنظریه

ته و سخمینی در اشعار خود همواره عرفان را محدود به گوشه و زاویه ندان
عرفان در تمامی ابعاد زندگی فردی و اجتماعی او جریان داشته است. امام 
خمینی برخالف برخی عرفا که از مردم و جامعه فاصله گرفته و شناخت 

ته و در دانستند، در بطن جامعه حضور داشنشینی میخدا را منوط به گوشه
کنار روابط اجتماعی، بُعد معنوی و عرفانی وجود خویش را در میان مردم 

ی لوسین گلدمن است که جسته است و این موضوع دقیقا در راستای نظریه
 ای نزدیک و مستقیم متصوّر بود.مابین ادبیات و دین و جامعه رابطه

  عرفان، امام خمینی، شعر، جامعه، لوسین گلدمن. واژه:كلید
  22/02/1400تاریخ تأییا   20/10/1399تاریخ دریافت 

 لمیع  فصلناهم-مقاهل ژپوهشی 
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 مقدمه

 جامعه ش اسی ادبیات، قصا دارد تا ارتباط متقابل اجتماع و ادبیات را با بررسی آثار م ظوم و
م ثور شاعران و نویس اگان، مورد ارزیابی قرار دها و با حالجی این آثار به ساختار جامعه دست 

، از ه ودرهم ت یاه شاه انان، واقعیت های اجتماعی که بصورت پیچیایابا. از نظر جامعه ش اسا
واقعیت خود چیست ؟ ما هیچگاه آن »ادبیات قابل مشاهاه هست ا. روالن بارت می گویا: آیی ه 

را نخواهیم ش اخت مگر به صورت معلو  ها و آثار آن  جهان مادی ، کارکردها  جهان 
   15:  1368 بارت ، « اجتماعی  یا پ اارها  جهان فره گی .

-عرفان و تصوّف به ع وان بُعا مهمی از ادبیات فارسی، در طو  تاریخ همواره با فراز و نشیب

ی عاطفه و ذوق نیز در آن نقش ایفا کرده است، های متعادی روبرو بوده و از آنجا که ج به
ا دیگر عرفا ی متفاوت باب ابراین هر عارفی تحت تأثیر انایشه و روی رد و ذوق خود، گاه تجربه

نشی ی را رمز موفقیت در سلوک دانسته و داشته است؛ برخی عرفا دور بودن از جامعه و گوشه
برخی دیگر در عین نشست و برخاست با مردم و ارتباط با اقشار جامعه، به سیر و سلوک و کشف 

 پرداخت ا.و شهود می
ه کز دو ج به قابل بررسی است؛ ی ی ایناز سوی دیگر، توجه عرفا به اجتماع و مسائل مردم ا

عرفای این مرز و بوم همواره نسبت به مسائل پیرامون خویش حساس بودنا و هرگز در برابر 
ر ترین موضع آنها دترین و م فعلمانانا و حااقلنامالیماتی که متوجه مردم بود، خاموش نمی

که با نی دوم ایخود را داشت. ج بهبرابر ظالمان، استراتژی مقاومت م فی بود که تأثیر خاص 
قارت  کم تمایل به کسبای اجتماعی، کمتوجه به گسترش عرفان و ظهور عرفا به ع وان طبقه

سیاسی نیز در میان آنها پایاار گردیا و همین امر نیز نهایتا باعث ورود عرفان به جامعه و 
 اصطالحا اجتماعی شان عرفان شا.

ه کو اعصار، این دو روی رد نسبت به عرفان وجود داشته تا ایندر مجموع، در تمامی ادوار 
ی اجتماعی عرفان به بُعا فردی آن چربیاه و حتی ی معاصر ج بهرفته و مخصوصاً در دورهرفته

 بزرگترین عرفا نیز ارتباطی عمیق با جامعه و مردم داشته و دارنا. 
بطور واضح نمی توان از ظاهر اشعار به در این میان آثار عرفانی، از جمله م ابعی هست ا که 

تاثیر وتاثر جامعه و نویس اه پی برد وبرای آگاهی از وضع اجتماعی بایا به اعماق اشعار، سفر 
کرد ونیت باط ی را از درون آثار جستجو کرد. امام خمی ی از جمله عرفای معاصر است که به 

ماعی خود را از شخصیت عرفانی بُعا اجتماعی عرفان نظر ویژه داشته و هرگز شخصیت اجت
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 اشتهد نظر خویش تف یک و جاا ناانسته است و همواره در اشعار و رفتار خود این مقوله را ماّ
 .است

امام خمی ی به دلیل ابعاد شخصیتی گسترده ی  سیاسی و عرفانی از معاود شاعرانی هست ا که 
م جامعه  نیز شاه انا. ایشان ضمن این که در راس ممل ت قرار داشت ا عامل محرک بسیار مه

 اجتماعی، زبان لطیف و عارفانه  و –در ک ار کتب اخالقی، عرفانی، فقهی، اصولی و سیاسی 
. پرداخت ا ه به بیان ناگفت ی هاحقایق برگزیانا و با زبان اشار بیانشاعرانه را بهترین شیوه در 

ر سیر من الخلق الی الحق، در ک ار ای واصل، خود را دبه ع وان راهبری عارف و برگزیاه  ایشان
فساد، اشعار عرفانی امام که از زال  انایشه  دیا. در ه گامه آلودگی اجتماع به جور ومردم می
های روح متعالی و بل ا امام را بر عالم می خاست جلوهگرا و ی پارچه نگر ایشان  برمی وحات

 شا:ی همگان را در میان عالمیان متذکر میتابانیا و برابری و برادری و در نهایت تسلیم و ب اگ
 مستت و سرگشته آن روی ن تتوئیم همه                        ما ناانیتتتتتتتتتتتم که دلبسته اوییم همه

 در پی غمتتتتتتتتتتزه او بتتادیته پوئیم همه                        فارغ از هتتتر دو جهانیم و ناانیم که ما

 از از  مستتتتت از آن طترفه سبتوئیم همه                       ن در میختتتتتانه عشقیم مااماتتتتتتساک 

 عطر یار استتت که بوئیتتتاه و بتوئیم همه                       هرچته بوئیم ز گتلزار گلستان وی است

 ت که در گفت و مگوئیم همهدر غم اوس                       جتتز رخ یار جمتتتتتتالی و جمیلی نبود

 پی آنیتتتتم که ختتتتتود روی بروئیم همه                     خود ناانیم که سر گشته و حیران همگی

  179:  1395 امام خمی ی،        
ب ابراین بررسی بُعا اجتماعی عرفان امام خمی ی و چگونگی ایجاد پیونا مابین این دو مقوله 

لبا و طتایج جالب توجهی برسانا؛ زیرا تلفیق عرفان و اجتماع مهارتی ویژه میتوانا ما را به نمی
توان دیا که در این زمی ه مؤفق عمل کرده باشا؛ در همین راستا، در پژوهش حاضر که به را می

ای و مبت ی بر س اپژوهی نوشته شاه است، به بررسی جایگاه عرفان در اشعار امام روش کتابخانه
 در رفانع اصلی پژوهش این است که تولا فرضیه ایم.ی رد جامعه ش اسی پرداختهخمی ی با رو

 ظلم و غارت مقابل در گستری عاالت جهت در اجتماعی و سیاسی ساختارهای و جوامع
 .است افتاده اتفاق ح ومتی سالطین و پادشاهان
 پژوهشی پیشینه

دها که اگر چه پژوهشی نشان می هایسازی دادهها و تارنماهای نمایهجستجو در کتابخانه
اشعار امام خمی ی  ره  و عقایا عرفانی او بارها توسط پژوهشگران مورد بررسی قرار گرفته، اما 
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امن مورد ی لوسین گلش اسی و خصوصا بر مب ای نظریهتاک ون عرفان امام خمی ی از م ظر جامعه
 مسیر است.بررسی قرار نگرفته و پژوهش پیش رو، نخستین گام در این 

 تعریف مف هیم پژوهش

 عرف ن -1

 اط ی،ب هایدریافت از نفس با مجاهات و سلوک و سیر اثر بر که ش اختی» یع ی عرفان،
 استاال ، و عقل بر نه هستی، جهان حقایق به نیل در که هست ا عرفا نیز کسانی .آیامی دستبه

 جایهب آنان هاف و انامت ی م اشفه، و اشراق و مجاهات و ریاضت و سلوک و سیر بر بل ه
 رب بی ش م تب،این در. است محض حقیقت در ف ای و اتحاد و وصو  حقایق، فهم و درک
  99: 1374 یثربی، « دارد. تقام و ترجیح قا ، بر حا  و برون بر درون و دانش

عرفان علم به خاای سبحان است از حیث اسماء و صفات و مظاهرش و »در تعریفی دیگر، 
به احوا  مبااء و معاد و حقایق عالم و کیفیت رجوع عالم به حقیقت واحاه ای که ذات علم 

: 1385لی مقام،  عاد«. الهی است و اتصا  و پیونا آن به مباأ و اتصاف آن به اطالق و کلیّت
در تقسیم ب ای عرفان به دو بخش عملی ونظری، عرفان عملی شامل وظایف، رفتارها و   .20

ت که نام دیگر آن رفتارها را سیر در روابط او با خود، هم نوع، هستی و خااس ک ش های انسان
شهود می نام ا. در واقع عرفان عملی، به کاربستن و عملی  سلوک، طی م از  و کشف و و

عرفان نظری، فلسفه ی عرفان و مبانی و ش ل ت(وریک یک عرفان  نمودن تف رات عرفانی است.
ای اعتال یافته و در این عرصه با چ ان قارت و به پایه»وع از عرفان،  است و امام خمی ی در این ن

« ود.رقوتی سیر کرده و به اوج رسیاه است که از برترین شخصیت های عرفان نظری بشمار می
  257:  1389 مماوحی، 

 شن سیج معه -2

 همطالع»هر آن پیااست، علم ش اخت جامعه است و در اصطالح اکه از ظچ ان ش اسیجامعه
 ع وان هب بل ه اشخاص و افراد ع وان به ت ها نه را مردم که است اجتماعی فرای اهای و قوانین
 محمای  .دهامی قرار بررسی مورد و ش اساناه اجتماعی نهادهای و ها،گروه هاانجمن اعضاء

  28: 1388عراقی و دیگران، 
 نگ هی گذرا به شعر و ش عری ام م خمینی )ره(

ی حهسیاسی و مذهبی دارای ذوق و قریی با ابعاد گوناگون شخصیتی، به ع وان رهبر امام خمی 
 117غز ،  149انا. اشعار امام خمی ی، مشتمل برشعری بودنا که اشعار عرفانی زیبایی را سروده
مورد قطعه و اشعار پراک اه است و در قالب  31 رباعی، سه قصیاه، دو مسمط، یک ترجیع ب ا و
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ی دیوان، این تعااد، شامل همه اشعار ایشان انا. ب ا بر محتویات مقامهی سروده شاهاوزان عروض
نیست و بسیاری دیگر از این اشعار، در سفرها و نقل و انتقاالت و زمان حمله ساواک به م ز  
ایشان در قم از بین رفته است و باین ترتیب، تاریخ سرودن اشعار بصورت دقیق در دست نیست.  

انا بل ه یاهنایشاانا و ب ابر فرمایش خودشان، به سرودن شعر نیی ی، قافیه انایش نبودهامام خم
ای از شهود ایشان در نور حق و یقین در لقای معشوق اشعار ایشان، آی ه ای از د  مستغرق و نتیجه

ی یاز من و به مثابه ی آبی بر آتش د  دردم اشان بود که در خلوت و در حضور معبود به راز و
نی، بایا بحق بگویم که نه در جوا»پرداخت ا. ایشان، در مورد شعر سرایی خود چ ین فرموده انا : 

که فصل شعر و شعور است و اک ون سپری شاه و نه در فصل پیری، که آن را هم پشت سر 
 «.گذاشته ام، و نه در حا  ارذ  العمر، که اک ون با آن دست به گریبانم، قارت شعر گویی نااشتم

 (20:  1395امام خمی ی، )
 بافته های من وتو بازی است                  شاعر اگر سعای شیرازی است

  314:  1396 امام،          
 گونهاین» .گفت ی نیست متااو ، و متعارف زبان به که وجود دارد هاباورها و انایشه برخی از

 هاآن جوالن عرصه برای ترینم اسب اعری،ش و شعر و خواه امی را خود یویژه زبان ها،انایشه
 خامت در را خود چیز همه که بود وارسته مسلمانی ، ره  خمی ی امام  389: 1378 بابایی،  «است
 پی در خود، سیاسی رهبری همچون نیز، شعر سرایش در ایشان. بود داده قرار اسالم تعالی

 اخالقی م ارم خامت در که است عهایمت شعر و ه ر مؤیا[ نیز] اسالم. »بودنا مردم راه مایی
 اهبرر «اهلل» سوی به و کما  طریق در را انسان و شود گرفته کار به مع وی های ارزش بیان و

-می روی شعر سرایش به گاهی ضرورت، به ، ره  خمی ی امام  91: 1382 رزمجو،.  «گردد

 چهی البته. اناسروده اشعاری نیز  ع  علی امام همچون ما، دین بزرگان که گونههمان انا؛آورده
 مشغو  عرش گفتن به را خود هرگز بزرگواران، این که چرا انا؛نخواناه شاعر لقب به را ایشان گاه

 عروس ایی،طباطب فاطمه. اناداشته شعر سرودن برای دیگر، شاعران با متفاوت دالیلی و انان رده
 و نااشت شاعری و شعر سر هرگز مام،ا حضرت: »گویامی ایشان شاعری یدرباره ، ره  امام

 خویش، رسالت و وظیفه ادای از گاه هر صادق، عاشق آن. بود نساخته سرگرم پیشه این به را خود
 ایپاره ورق بر موزون، کلمات و الفاظ قالب در را مهجوری درد شرح کرده، حاصل فراغتی

 و  ابل روح هایجلوه از ای جلوه نیز شعر بل ه نبود؛ شاعری شعر و مقصاش او. است زده رقم
  20: 1387 خمی ی،.  «بود او متعالی
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 ب ا ترجیع 1 مسمط، 2 قصیاه، 3 رباعی، 117 غز ، 169 شامل ، ره  خمی ی امام اشعار دیوان
 80 از یشب به پراک اه، ابیات و قطعات این تعااد که است پراک اه ابیات و قطعات تعاادی و

. دارد رارق ما دسترس در اک ون که بوده مقااری این از بیش ، ره  امام اشعار البته. رسامی بیت
 در و نااکرده می استفاده آن از جوانی یدوره در ت ها البته که است بوده «ه ای» ایشان، تخلص

 چیز، هر زا بیش ، ره  خمی ی امام شعر است. نرفته کار به انا، سروده انقالب از پس که شعرهایی
 است؛  اهاف  سایه ایشان، اشعار دیوان سراسر بر عرفان، که گفت توانمی .اوست عرفان تجلی

 قعش بیان و عرفانی مباحث ، ره  امام هایغز  در شاه مطرح موضوع ترینمهم که ایگونه به
 حا در عارف، سرایانغز  سّ ت طبق غزلیاتش، در او. ]...[ است حقیقی معبود و معشوق به

 نیز، ایشان رباعیات  197: 1379پور،  مهای.  «است جسته بهره ی،عرفان اصطالحات از وسیعی
 در ، ره  امام البته  202  همان: .است عرفانی مباحث تبیین خامت در معاود، مورد چ ا جز

 به دائما و اناداده قرار ناب عرفان مقابل در را آن و اناتاخته فلسفه به چیز، هر از بیش رباعیات،
 . انانموده رشسفا آن از کردن حذر

 ادیزی سیاسی و اجتماعی انتقادات لذا عرفان؛ و است عشق سراسر ، ره  خمی ی امام اشعار
 آن به رسیان و تعالی باری ذات ش اخت پی در همواره  ره  امام. خورد نمی چشم به آنها در

 اشعار ادینتقا مضامین. داشت فراوانی انع اس نیز ایشان شعر در مس(له، این. بودنا محض حقیقت
 و اخالقی عموما است، ایشان جوانی دوران اشعار از که اناک مواردی جز به ، ره  خمی ی امام

 ده،کر اعتراض خاا راه در سلوک موانع به چیز، هر از بیش خود، شعر در ایشان. است عرفانی
 خویشتن، وجود در گرفتاری: از عبارت ا موانع این ترینمهم. نمای امی انتقاد آنها در گرفتاری از

 لبیط راحت تزویر، و ریاکاری فلسفه، و علم و درس به شان مغرور خودپس ای، و خودخواهی
 .خاا به غیر دلبستگی و

ها و اهااف ی امام خمی ی در جامعه و همچ ین آرماندر مجموع، با توجه به جایگاه برجسته
صلح قابل توجه است؛ امام خمی ی مبل ای که داشت ا،  بُعا سیاسی و اجتماعی اشعار ایشان مهم و 

ری و گی مطالبهاجتماعی و دی ی بودنا و همین امر در اشعارشان نیز نمود داشته است و روحیه
 همواره جوانی، دوران همان از  ره  امامزنا. حا  و هوای نقّادی در اکثر اشعار ایشان موج می

 ح ومت با است مصادف ایشان، وانیج و نوجوانی دوران. اناکرده می اعتراض ظالمان ظلم به
 رضاشاهی، ح ومت از را خود انتقاد اعتراض و ، ره  خمی ی امام. خان رضا جبارانای و ظالمانه

 توسط اهش ایجاد خفقان از و نموده دیو خطاب را شاه رضا ایشان،. کشامی تصویر به نیز شعر در
 نمای ا. می انتقاد او
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  نو عرف شن سی تکوینیج معه رابطه

رایی ت وی ی گنقا جایای به نام ساخت یهگذار شیوم تقا مارکسیست، لوسین گلامن، پایه
اعی خالق اجتم یهبی ی  طبقساخت درونی اثر با ساخت ف ری  جهان یهکه کشف رابط ،است

 است دیال تی ی روش یک ت وی ی گراییساخت» اثر را محور اصلی این شیوه قرار داده است.

 به متن از ت ها نه و ک یممی حرکت ابتاائی و اصلی در  جهت دائم طور به ما آن طریق از که

  97: 1382،  راودراد «رویممی است آن از جزئی او اجتماعی که گروه به فرد از بل ه فرد
 دارد اشاره زمان از ایبرهه در گروه یک تف ر طرز به ،گلامن یهانایش در ینگرجهان مفهوم

 او ا.دانمی اهمیتکم ادبی و ه ری آفری ش فرای ا در را ه رم ا و نویس اه دیفر خالقیت او و

 ه ری و ادبی فلسفی، هایجریان زیرب ای را اجتماعی طبقات مارکسیسم، یهبه نظری توجه با

  67 - 66: 1377 گلامن،  .شماردمی

و  زئیآن عاملی جنویس اه خیلی اهمیت داد؛ زیرا  یهنامگلامن معتقا است نبایا به زناگی
ی او ویژگ جمعی است که ساختار ذه ی حاکم بر اثر، هآفری  ا ،چه اهمیت داردفرعی است. آن

 معین ایهعرص در که است استث ایی فردی همانا بزرگ ه رم ا»، دها. از دیاگاه ویرا نشان می

 خیالی جهان  غیره و موسیقایی فلسفی، یا نظری نقاشی، آثار  یا ادبی آثاری هعرص در یع ی

 گرایش آن به گروهۀ مجموع که ساختاری با ساختارش که آفری ایم م سجمی اً تقریب یا م سجم

است که  «خاای پ هان»ترین کتاب گلامن، معروف.  321: 1371 ، گلامن «م طبق است. ،دارد
ای هنامهپاس ا  و راسین پرداخته است. وی در بررسی نمایش هایدر آن به ارزیابی انایشه

 آثار یهشود که در همرو میروبه «جهان، انسان، خاا»راسین با یک ساخت ثابت، با یک مثلث 
.  258 -256: 1386 شمیسا،  «.هست ا او اثر پ هان بی یجهان مبین لذا و شونامی ت رار ش لی به او

اشتباه  ابتوانا به ما کمک ک ا تا از ارت می»ش اختی از این جهت است که اهمیت نقا جامعه
ی ماهیت اثر ادبی که پیش روی داریم، مصون بمانیم و این کمک از طریق روشن در زمی ه

ود، تحقق شهای اثر فهمیاه میساختن کار آن اثر و یا قراردادهایی که با توجه به آنها برخی ج به
  552: 1394 دیچز، « پذیرد.می

ا مقام روش می نگرد و این برابر ر شود که گلامن به ساختارگرایی ت وی ی درمالحظه می
لتی نها که آفری ش ه ری خصهای روان ش اختی در جامعه ش اسی ادبیات پیش میدر مقابل طرح

جمعی دارد و برای اثبات آن مجموع مفاهیمی مان ا همخوانی میان ساختار آگاهی گروه 
 ک ا. اجتماعی و ساختار جهان اثر را مطرح می
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این پروژه مبت ی بر درک و توصیف روابط سازناة اساسی ساختار روش گلامن در اجرای  
جهان اثر ادبی است که برای پاسخ گویی به یک موقعیت  ویمع ادار است. ساختار مع ادار از نظر 

خاص آفریاه شاه و محقق با درون فهمی به آن دست می یابا این تحلیل از دو سطح درک و 
شود فرای ای ین مرحله برخالف آن چه تصور میتوضیح می گذرد. درک یا دریافت در ا

احساسی یا شهودی نیست بل ه فرای ای عمیقاً اخالقی است و از توصیف م اسبات اساسی سازناة 
   46: 1369یک ساختار مع ادار؛ نخست بایا اثر را در ساختار آن فهمیا؛  گلامن، 

است که در  ساختاری از اثر ادبی نتیجۀ این فرآی ا دستیابی به جامع ترین و مانع ترین الگوی
ه شود. توضیح جست و جوی واقعیتی بیرون از اثر است کمرحلۀ توضیح ت وین آن نیز معین می

با ساختار آن دست کم نوعی رابطۀ ت وع متقارن یا نوعی رابطۀ همخوانی یا پیونای کارکردی 
 جای داد. داشته باشا؛ بایا ساختار اثر را در ساختار اقتصادی اجتماعی آن 

ساختگرایی ت وی ی از نظر گلامن، به صورتی فشرده، بررسی م ش تاریخی و اجتماعی 
داللت های عی ی متأثر از گروه اجتماعی در زناگی عاطفی و عقالنی آفری  اة اثر است. ب ابراین، 
کارپرداز اصلی اثر، گروهی است که این جهان نگری در انارون آن تاارک یافته است، نه 

  اه که فقط کارگزار اثر است. نویس
خطوط اساسی ساختگرائی ت وی ی گلامن حاکی از آنست که پایا آورناگان راستین 

 های م فرد. های اجتماعی هست ا، نه نفس فرآورده های فره گی، گروه
 یاگرچه تمرکز لوسین گلامن بیشتر بر ارتباط جامعه با داستان و قصه بوده است، اما نظریه

های آن را معیاری برای س جش بُعا اجتماعی عرفان در نظر توان مؤلفهای است که میاو به گونه
گرفت؛ زیرا با فرض این که، عرفان در ذیل جامعه ش اسی ش اخت قرار می گیرد، می توان آن 
را ی ی از طرق ارتباط انسان با جامعه محسوب کرد. اثرات و ریشه های اجتماعی عرفان، 

ا در ذیل جامعه ش اسی دین و معرفت قرار می دها. زیرا  باون ش اخت موجبات بررسی آن ر
ن شود. امروزه  دین، به ع وااهمیت جامعه ش اسی دین، ام ان جامعه ش اسی عرفان نیز میسر نمی

 کارکردی مع ا دار در مقابل جهانی که گرایش به سمت بی مع ایی دارد، مطرح می شود. 
ونی نمود و تجلی بیر ثرات اجتماعی نیز برخوردار است وعرفان برخالف شخصی بودن، از ا

شود. عارفان آن بر جوامع و نهادها و گروه ها، موجب سازمان دهی و یا دگرگونی آن ها می
واقعی در سایه ی آگاهی واقع بی انه خود، در جهت ایجاد صلح و وحات وهمالی بین هم نوعان 

می دارنا و با نگاهی وحات گرا، تف ر و واردات خود، خود را از مردم پوشیاه ومستور نگاه ن
قلبی خود را با مردمان، به مشارکت می گذارنا. از قرن ششم هجری، یع ی زمانی که س ایی 
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عرفان را وارد شعرکرد، عارفان، مجا  پیاا کردنا تا از این طریق، نغمه ح مت، علوم عقلی و 
ابیات، روایت ک  ا و انایشه های متعالی خود نقلی، احادیث را با نوای روح انگیز شعر در قالب 

 را با ابزاری متفاوت،  با تاریخ ممتزج سازنا.
ی فره گ محسوب شاه و ب ابراین دین در جامعه ش اسی، دین مان ا فلسفه و ه ر در حوزه

دین »شود و تحت الشعاع های فره گی ادغام میبه مع ای دین الهی در این حوزه، در بحث
ی اجتماعی، فره گی، ش اسی، دین را به ع وان یک پایاهگیرد. نهاد دینار میقر« اجتماعی

 روانی، مورد بررسی قرار می دها. 
میالدی که در زمی ه فهم  60- 50دهه  در بررسی تقسیم ب ای پ جگانه ابعاد دی ی گالک،  در

-ا در گروهرتبیین دین آمری ا صورت گرفت، م شاء تحقیقات تجربی در جامعه ش اسی دین  و

 های زیر دسته ب ای کرده است:
 «امر الوهی»ساساتی است که در زیر مجموعه ی بعا تجربی: این بعا، شامل عواطف و اح

 قرار می گیرنا و شامل تجارب شهودی، می وی، عرفانی و خلسه ای می شود.

 شود.ی اعما  عبادی میبعا آیی ی و عبادی: که در برگیرناه

ین بعا باورهایی را شامل می شود که پیروان، به آن ها معتقانا و از آن بعا ایائولوژی ی: ا
 ها پیروی می ک  ا.

بعا عقالنی: بعا عقالنی، دانش و ش اخت  خود آگاهی دی ی افراد و توانایی های ف ری آن 
 شود.ها نسبت به فرامین دی ی را شامل می

ی ی فرد، طرز تلقی وانایشه وعمل بعا پیامای: نتیجه و ثمرات ایمانی اعم از باور، عمل د
 گیرد. ی این بعا قرار میوتعها فرد، در محاوده

بیشتر دانشم اان، بعا تجربی را باالتر از بقیه  ابعاد قرار می ده ا و آن را ذات و هسته ی 
اصلی دین می دان ا. برای ورود به جامعه ش اسی عرفان بهترین راه بررسی جامعه ش اسی دی ی از 

ی دی ی راه را برای ورود به جامعه ش اسی عرفان، ی تجربهی پایاهربی است. مطالعهبعا تج
ک ا. شاعر یا نویس اه ای که به ماد بی ش عرفانی خود، از روح حاکم بر زمان فراتر هموارتر می

می رود به آنچه بایا باشا می پردازد نه به آنچه هست. به این ترتیب، با انایشه ی عرفانی خود، 
 ه محرک اجتماعی تبایل می شود.ب

، ی رفتارهای انسانیت وی ی، این است که همه -مب ای گرایش پژوهش در روش ساختاری
دارای ویژگی های عامی است که اصوال می توان ا خصلت ممتاز برخی دیگر از رفتارها را 

 –ریخی اتوضیح ده ا. روش ساختارگرایی ت وی ی لوسین گلامن در ادبیات، به بررسی م ش ت
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اجتماعی در زنگی عاطفی و عقالیی نویس اه و آفری  اه ی اثر که جهان نگری او را تش یل داده 
 است، می پردازد. 

ه ای کدرک درست آفری ش اثر ادبی جاا از مجموعه زناگی در جامعه»گلامن می گویا: 
مهم آن  ربستر وجودی آن است مم ن نیست. بر این اساس، به نظر گلامن یک ن ته ی بسیا

است که نخست قوانین عام رفتار تعیین شود تا پس از آن بتوان دیا که بر مب ای آن ها، جایگاه 
ین ی زناگی اجتماعی تا چه حا تبیخاص آفری ش فره گی و به ویژه آفری ش ادبی در مجموعه

  303:  1391 گلامن،«. پذیر است

 ها، بر نهادها و گروه ها و جامعه تجلی و اثرات ش اخت عرفانی به رغم شخصی بودن دریافت
ک ا و آن ها را سازماناهی و دگرگون می ک ا. از آنجا که ه ر زاده ی شخصیت ه رم ا اثر می

است و ه رم ا نیز محصو  اجتماع، لذا شخصیت او در محیط اجتماعی که در آن رشا و بال اگی 
ه، ب ا سی است کسان کامل کپیاا کرده است، ش ل می گیرد. در عرفان اجتماعی، عارف یا ان

  خود را 7  فرقان آیه « وقالو ما لهذا الرسو  یاکل الطعام ویمشی فی السواق: »بر نص صریح آیه
جاای از مردم نمی بی ا و برای رسیان به کما  الهی خود، در میان مردم  و در ک ار آن ها به 

 مقام قرب الهی نائل می گردد. 
 ج معهعرف ن و  بررسی مختصر رابطه

که ذکر شا، تولا عرفان در جوامع و ساختارهای سیاسی و اجتماعی در جهت عاالت چ ان
گستری در مقابل غارت و ظلم پادشاهان و سالطین ح ومتی اتفاق افتاده است. شواها تاریخی 

های مختلف تاریخی در ایران، موجب شا گویای این مساله هست ا که، ظهور تصوف، در دوره
ا حاودی در این زمی ه موفق شود. در حالی که مرکز ش ل گیری اولیه ی تصوف، تا  عرفان ت

سرزمین عراق بود ایرانیان ، قبل از ورود اسالم، به توسط آیین زردشتی، مع ویت و عرفان را 
درک کرده بودنا ب ابراین، پس  از ورود این آیین، ایران به مها رویش تصوف وعرفان تبایل 

که با نام بسیاری از بزرگان چون حالج، بایزیا، خرقانی، غزالی، عطار و  شا. و فره گ عرفانی
شمس تبریزی و موالنا و سعای  و حافظ و جامی گره خورده بود، به نسل های بعای تسری پیاا 
کرد. تصوف در ایران با ورود به مباحث م اتب و ماارس، موجب شا تا م ش عیّاری، در میان 

و تصوف، به ع وان عمل اجتماعی، عامل اصلی ک ش های متقابل جوانان، گسترش پیاا ک ا 
 اجتماعی محسوب شود و در نتیجه با روابط درون شب ه ای با انواع اقتاار، به مبارزه برخیزد.

ادبیات عرفانی، ی ی از مقوالتی است که در بستر جامعه، توسط ه رم ا خلق می شود. زمانی  
ی خود را م طبق با آموزه های دی ی و اخالقی خود نمی بی ا که خالق اثر دنیای پیرامون و واقع
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فریاد و اعتراض خود را با کلمات و مضامین عرفانی آغشته می سازد تا آموخته ها و باورهای 
خود را در اشعاری عارفانه و ح یمانه بیان ک ا. تجربه عرفانی، فرا ذه ی است و حو  سه موضوع 

به همین دلیل، مفاهیم خااش اسی، کیهان ش اسی و مردم ش اسی خاا، انسان و جهان دور می زنا. 
 در واژه های اسطوره و آیین و اح ام جزیی ت امل یافته انا. 

عارفان بزرگی مان ا عطار نیشابوری، موالنا، ابوسعیا ابوالخیر که سعادت بشری را در قرب 
ر وضاع اجتماعی، مانع طی این مسیالی اهلل می دیانا، گروه ها و اقشاری را که با نابسامان کردن ا

اعتراض قرار می دادنا. ن وهش و انتقاد عطار، با ح ایات شیرین  می شانا مورد انتقاد و
ودلچسبش، شامل تمام اقشار ستمگری می شا که عامه ی مردم و مظلومان جامعه را مورد ظلم 

ام بودنا که مورد خطاب ای از این ح ایات شامل صاحبان جاه ومقستم قرار می دادنا. نمونه و
 هارون بر بهلو  می گذرد و بهلو »گرفت ا. در روایتی ح ایات و اشعار انتقادی عطار قرار می

او را با نام می خوانا هارون در خشم می شود که این بی سر و پا کیست که مرا با نام می خوانا  
ا به ریشخ ا می گیرد و انذار می گوی ا: بهلو  مج ون است. هارون نزد او می رود و او هارون ر

گویا: اگر در جایی وامی داری، بگو تا آن وام می دها. هارون به گریه می افتا و به او می
 گویا: بگزارم،  بهلو  می

 که تتتتتو وام مترا چتتتون می گزاری             چو ما  خویشتتن یک جتتتو نااری؟
 نه آن توست هر چتتته در ختزانه است        تو را ایتتتن ما ، متتتتا  متردمان است    

 بتترو متتتتا  کستتتتان را بتتتاز پس ده            که گفتت وام کس بستان، به کس ده؟
  320:  1387 عطار، 

: در  ارود.گفتبایزیا بسطامی را گفت ا بر آب می روی؟ گفت : چوب پاره ای بر آب می
د. گفت ا : در شبی به کعبه می روی ؟ گفت : جادوگری گفت : مرغ در هوا می پر هوا می پری ؟

در شبی از ه ا به دماونا می رود. سپس گفت ا : پس کار مردان چیست ؟ گفت آن که د  در 
پارسایان راستین و باکرامت که عالم را  .  107:  1377 م ور، « کس نب اد به جز خاای عزوجل..

ه مرد آن بود ک» ک  ا وبا خلق می آمیزنا.اا نمیمحضر خاا می بی  ا زناگی خود را از مردم ج
در یک میان خلق ب شی ا و برخیزد و بخسبا و با خلق ستا و داد ک ا و با خلق درآمیزد و یک 

:   همان «انالحظه از خاای غافل نباشا این حاالت مردانی است که قطع مسالک ناسوت نموده
شعر موالنا با »ی خود به جامعه نظر داشته است؛ های عرفانوالنا نیز همواره در انایشهم . 113

ی خاص اجتماعی، به دور از جو ه ر درباری و اشرافی و با ی عاطفی قوی و ج بهداشتن زمی ه
تصویر زناگی و شور و هیجان اجتماعی با بیانی روشن و سخت نزدیک به زبان مردم بیان می 
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د و استفاده از واژه ها و حتی تصاویر و تعابیر شود. موالنا با سرودن شعر به زبان رایج معاصر خو
 «و تمثیل های  محیط بر ایجاد ارتباط با مردم و رسیان به اشتراک ذه ی با آنان صحه می گذارد.

ابوسعیا ابوالخیر، عارف نامی قرن پ جم، تصوف را در دو چیز تعریف  . 34:  1389 مباشری، 
رخالف درست ب» اریک فروم می نویسا:  و« یک سو نگریستن وی سان زیستن»کرده است؛ 

عقیاه عامه، که تصوف را یک تجربه غیرعقالنی دی ی می دانا ؛ تصوف عالی ترین حا پیشرفت 
، به دارد که به طرز روش یع صر سومی در تجربه دی ی وجود  عقالنیت در تف ر دی ی است...

قصود یگانگی است و م متصوفه بیان و توصیف گردیاه است. این اصل، اصل وحات و وسیله
ت ها یگانگی با خویشتن و هم نوعان نیست؛ بل ه یگانگی با تمام حیات و باالتر از آن با جهان 

  65:  1386 کوئن، « هستی است.
 لوسین گلدمن عرف ن اجتم عی در اشع ر ام م خمینی بر مبن ی نظریه

عرفانی دعای سحر با  شرح دعای سحر؛ که شرح ترین آثار عرفانی امام عبارت ا از:مهم
بر الفوائا  تعلیق/تعلیقه بر مصباح االنس  تعاادی از اسماء و صفات حق تعالی را شامل می شود.

 مصباح الهاایه الی الخالفه والوالیه که مشهورترین اثر عرفانی امام است./ الرضویه به زبان عربی 
ت از نظام وجود دارد، در اثر تبعیّ  و تف ّری که در اثر ادبی لوسین گلامن معتقا است که انایشه

از  ی یک شخص را فراترطور نیست که انایشهای خاص است و اینف ری و اناشگانی طبقه
ای عرفانی هتوان گفت که انایشهی اجتماعی او باانیم. به همین دلیل، چ ین مینظام ف ری طبقه

ظام ف ری عرفای اسالمی و ش اختی دارد، محصو  نامام خمی ی که بُعای اجتماعی و جامعه
 ها را بایع محسوبتوان این انایشههمچ ین روش ف ران دی ی معاصر امام خمی ی است و نمی

 کرد که ابتاا به ساکن و از صفر تولیا شاه باش ا.
اتوان خود را ن چون عرفا اغلب پیونای دل شین ایجاد کرد. مل وت و ملک بین امام خمی ی

 ی ی را با ج بهزناگ سیاسی و نتوانست ا بُعا اجتماعی دیانا و مل وت و کمل از ایجاد پیونا مابین
 له اموراز جم و امور دی وی تابیر و کرده اختیار انزوا ب ابراین ک  ا، جمع ی آنزاهاانه و مع وی

 داخت ا؛پر مع وی امور و سیر و سلوک به خود و کردنا واگذار دیگران به را و سیاسی اجتماعی
مسائل  به وجهت و سیاسی راهبری عرفان و پارسایی و زها، عین ت یه بر بل اای در می یخ امام ولی

 مع وی امور با ت ها نه اسالمی را ح ومت تأسیس قسط و انصاف و برقراری برای تالش و جامعه
-ااد میقلم حقیقی رسالتی مهم برای عارفان را امور این بل ه دیانا،نمی در ت اقض و عرفانی

ورت به ص امامت با را مع وی رهبری که است الهی اولیای و پیامبران رسالت همان این و کردنا
جامعه  ی پر رنگبی ی عرفانی امام خمی ی که ج بهبه همین دلیل، جهان. داشت ا همزمان برعهاه
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را در خود عجین کرده است، همواره رسالتی اجتماعی نیز برای خود قائل است که این موضوع 
 ش اسی ت وی ی گلامن است.ی جامعهاستای نظریهدقیقا در ر

 حق به ستنپیو دلیل صوفیانه گیریگوشه نه پسرم» :فرمایامی فرزناش به باره این در امام
 هایهانگیز اعما ، در میزان حق، از گسستن شاها ح ومت، تش یل و جامعه در ورود نه و است،

 او اسبم  آنچه با گستر، دام آن و است ابلیس دام گرفتار که زاهای و عابا بسا چه. است آنها
 شرک و اهلل خلق تحقیر و بی ی بزرگ و عجب و غرور و خودخواهی و خودبی ی چون است
 با هک ح ومت امور متصای بسا چه و. کشانامی شرک به و دور حق از را او آنها، امثا  و خفی

 و -سالمال علیهما-پیامبر سلیمان و ینب داوود چون شود،می نائل حق قرب معان به الهی انگیزة
-ابیطالب نب علی حّقش بر خلیفۀ و -سّلم و آله و علیه اهلل صلّی-اکرم نبی چون واالتر و باالتر
 پس اش،جهانی ح ومت عصر در -الفااء لمقامه ارواح ا-مهای حضرت چون و -السالم علیه

 حُجب زا و باش ا ترنزدیک فطرت ورن به هاانگیزه قار هر. است انگیزه حرمان، و عرفان میزان
 «است. کفر یزن وارستگی از سخن که آنجا تا ترناوابسته نور مباأ به تر،وارسته نور ُحجب حتی

  .512: 18ج 1385 خمی ی امام 
 و زواان از را عرفانی مسائل یع ی کرد، اجتماعی عرصه وارد را عرفان خمی ی ب ابراین امام

 ست،ناان تحقیر موجب ت ها نه جامعه را ورود عرفان  به و داد تسّری جامعه به سالک باطن و د 
 او نظر در ،کامل عارف ترتیب باین دانست،می بیشتر علمی هر از عرفان به را جامعه نیاز بل ه
 پیونا یده اه نشان این و باشا مردم واقعی رهبر و ح یم حاکم یا اجتماعی مصلح یک توانامی

است. لوسین گلامن معتقا است که هر فرد جزئی از یک  خمی ی امام یاسیس و عرفانی انایشه
یرد گهایش در اثر نظام ف ری آن قشر یا طبقه ش ل میی اجتماعی است که انایشهقشر یا طبقه

های عرفانی امام خمی ی نیز که با جامعه و مسائل اجتماعی پیونا خورده است، بازخورد و انایشه
می است؛ عرفایی که همواره در ک ار پرداختن به امور شهودی و سیر و بی ی عرفای اسالجهان

ی زناگی خویش داشت ا و همواره نسبت به مسائل اجتماعی سلوک، سیر آفاق را نیز در برنامه
 و اتفاقات پیرامون خویش حساس بودنا.

ابعاد دیگر  ،امام خمی ی دارای ابعاد شخصیتی بسیار گسترده وواالیی بودنا. تعالی عرفان امام
شخصیتی ایشان را در فرع قرار داده و این  بعا، موجب نشأت گرفتن ابعاد دیگر ایشان در طو  

هسته اصلی این تف ر اعتقاد به وحات وجود است. آدمی بایا در طی »سالیان مبارزه، شاه است. 
یرد  ی گم ازلی  عرفان، طریقت یع ی جاده یی است که در آن سیر من خلق الی الحق صورت م

وجود ظلی خود را به آفتاب وجود حق  ذی ظل   برسانا  انسان بازی است که از دست شاه رها 
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شاه و به خانه ی کم پیرزنی افتاده است و هر آی ه او را شایسته است که این راه را در پ اه پیری 
هزن از ر راه ش اس  شیخ  سپری ک ا  سلوک . چراغ این راه عشق است نه عقل. راه خطیر و پر

  .200:  1386 شمیسا، «  حواس، تعلقات دنیوی، شهوت...  است.
 سر به سر دریا شام نه جوی مانا و نه غایر             تا که مستغرق شام در قعر بحر بیخودی

  104 همان: 
به عملی گفته می شود که به مراتب احایت و واحایت و تجلیات، » عرفان از نظر امام خمی ی 

ای که ذوق عرفانی مقتضی آن است، پرداخته و از این که عالم و نظام سلسله موجودات، به گونه 
جما  جمیل مطلق و ذات باری است بحث می نمایا و هر کسی که این علم را باانا به او عارف 
گوی ا. کسی که این علم را عملی نموده است، به او صوفی گوی ا، مان ا علم اخالق و اخالق 

امام خمی ی به ع وان عارف ربانی و سیاستمااری متبحر،  سیره  . 156:  1381اردبیلی، «  ملی.... ع
آی ا، چ ان با هم درآمیخت که از ی بعیاالعها به حساب میسیاسی راکه دو مقوله-ی عرفانی 

آن پس،  موجبات پیونا عرفان تشیع با سیاست واجتماع فراهم شا. عرفان، از مسائل درونی و 
و شعر عرفانی، از جلوه های روح متعالی ایشان محسوب می شاکه به وسیله آن،  نهادی امام

ه، نیاز می پرداخت. امام نیز مان ا صوفیان بزرگ گذشت ایشان در خلوت و ت هایی، با معبود به راز و
دغاغه اصالت انسان و مقام شامخ او را که از طرف طرف خااونا به مقام خلیفه الهی نائل شاه 

ت و این اعتقاد، در بافت و جایگاه اجتماعی برای انسان، مستلزم هاایت جامعه بسوی  بود، داش
نهادی ه شان عاالت اجتماعی و اجرای آن می شا تا باین وسیله، مقام اصالت انسانی جایگاه 

نا بل ه دای شخصی سیر و سلوک نمیاصلی خود را بیابا. امام خمی ی عرفان را صرفا تجربه
عرفان بایا موجبات رشا اجتماعی انسان را نیز فراهم ک ا و همین موضوع در معتقا است که 

ی از انایشه بخش»گویا: ش اسی ت وی ی گلامن نیز مطرح شاه است؛ او در این باره میجامعه
زناگی اجتماعی است، صرف گسترش آن بر حسب اهمیت  و کاراییش خود، این زناگی را 

گویا که انایشه به ؛ این نظریه می 225 - 224 ،1376 ،گلامن  «کمابیش دگرگون می ک ا.
ا و هها و تولیاات نیست، بل ه خود، نتیجه و ثمره پایاهی خود، آغاز گر تغییرها و تحو نوبه

توده های اجتماعی است. با این اوصاف می توان اثبات کرد که نویس اگان و شاعرانی که با 
ری در بیان وقایع کرده انا، اجتماعیات و وقایع قارت قریحه و تخیل خود دخل و تصرف کمت

اجتماعی را بهتر در آثار ایشان می توان مشاهاه کرد، البته هر چ ا دریافت وقایع از این گونه 
 آثار بهتر است، اما این امتیاز را دارد که بتوان به راحتی در این گونه آثار جامعه ش اسی کرد.    
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یت خلوص و تقوی و اطمی ان، با بیان شاعرانه و رمزآلود امام، با سخ ان ح یمانه در نها
عرفانی خود، توجه مردم را به وحات کلمه و ذات حقیقی جلب می ک ا. ایشان با استفاده ی 

که  به مع ای  وحات ذات مطلقه  و وحات حقیقی « خا  لب دوست»م رراز اصطالحاتی مان ا؛ 
یا به ُک ه آن راهی نیست، قصا اتحاد مردمان دنعرفانی تفسیر می شود و عالم غییی که کسی را 

پرورانا تا انسان ها با طی مسیر کما  و توبه از گ اهان، به اتحاد را در انایشه ی متعالی خود می
 وصلح با هم  برس ا:

 چتتشم بیمار ترا دیام و بیمار شام                    من به خا  لبت ای دوست گرفتار شام     
 همچو م صور خریاار سر دار شام                         شام و کوس اناالحق بزدم فارغ از خود

 که بجتتتان آمام و شهره بازار شام                     غم دلاار فتتت  تتتاه است بجانم شرری
  142:  1395 امام،        

 افته است:ای که امام آن را به مردم توصیه کرده، در شعر زیر نمود یوحات کلمه
 مستت و سرگشتتته آن روی ن وییم همه                           ما ناانیتتتم که دلبستتتته اوییتتتتم همه

 در پتی غتتتتتتمزه او بادیتتتته پوییتتم همه                        فارغ از هر دو جتتتهانیم و ناانیم که ما
 از از  متستتتت از آن طتترفه سبوییم همه                           ساک ان دم میختتتانه عشقتتتتتتیم ماام

 عطر یار استتتتتتت که بوییاه و بوییم همه                           هرچه بوییم ز گلزار گلستان وی است
 در غم اوست که در گفت و مگوییم همه                          جز رخ یار جمالی و جمتتتتتتتتیلی نبود
 پی آنیتتتم کتته ختتتتتود روی بروییم همه                            خود ناانیم که سرگشته وحیران همگی

  179 همان : 
امام خمی ی، هیچ زمانی، خلق را جاا از خود و از هم دیگر  نایانا و همواره آن ها را در 

لود علم شهودی وش اخت محضر  جما  و جال  حق ، حاضر دیاه و در این میان،  عرفان را مو
مه ک ا معرفی کردنا و هحضوری که با خصلت وحات زایی وکثرت زدایی خود، نفی غیر می

 خوانانا:را به سوی مسیر و جایگاه دوست ازلی و ابای فرامی
 ما به نیستی از روز از  گام به گامیم همه          با هستی و هستی طلبان پشت به پشتیم همه

ت انسان و زمین به خااست و اساس دین و مذهب، حرکت خاا به سوی اساس عرفان، حرک
انسان است. امام خمی ی،  به ع وان نماد انسان کامل و عارف راستین، زناگی خود را وقف انزوا 
و گوشه نشی ی ن رده و همواره در جستجوی طریق وصل معبود ازلی و ابای به سیره پیامبر و 

رش  ایشان، به شخصیت امام متقیان، حضرت علی  ع ، این ائمه معصومین  متوسل شانا. نگ
این علی همه چیز است ؛ یع ی در همه ابعاد انسانیت درجه یک است، و »چ ین، ایراد شاه است: 

ای خودشان را به او نزدیک می ک  ا و خاصیت قارت ورزش ارها را به طور وافی لهذا هر طایفه
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اگان است. در زها فوق همه زاهاهاست. در ج گ، در عبادت، فوق همه عبادت ک   دارد...
ای ی ج گجویان است. در قارت، فوق همه قارت ورزان هست و این یک اعجوبهفوق همه

، نام حضرت امام.  274: 1380 امام خمی ی، « است، که جمع ما بین متضاد با هم کرده است.
 ز یاد آن حضرت، غافل نمانا:هرگز او خود در هم آمیخته  علی را همواره با نهاد عارفانه

 از ُخم دوست جوانم به خَم موی علی            فتتتارغ از هتتتردو جهتتتتانم به گل روی علی
 یاد آرم به ختتترابات چتتتو ابروی علی           طی ک م عرصه ملک و مل وت از پی دوست

  311:  1395 امام خمی ی،         
م خمی ی، که قرآن را م بع اصلی آن و شریعت اسالمی را بی شک، عرفان ناب اسالمی اما
 کرد، درت وین و ت امل انقالب اسالمی، نقش بسزا و موثریطریق سیر و سلوک الی اهلل تلقی می
ن ترین اصل در م تب عرفان است، انساو با ارزش ترینمهمرا ایفا کرد. ب ا بر اصل توحیا که 

 است و تحت سیطره وتسلیم انسان دیگری نمی شود و حاکمفقط در برابر ذات اقاس الهی تسلیم 
 مطلق جهان را جز عشق و معبود ازلی خود نمی بی ا. 

 تاوس حاکم م ان و کوْن این دَر جلوه ک ا گتر               اوست حاکم جهان به گُشایا با  اگتتر عشتتتتق

 اوست حاکم نهان و پیاا به که گتتتتتتتتردد فاش               خویش نهتتتانختتتتتتتانۀ ز ب متتتایا رُخ از روزی

 وستا حاکم کران به تا کتتتتتتران که اَهلل بارک               نیست عشقی آن در که عالم به نیستتتتت ای ذرّه

 اوست حاکم عیان و غیتتتتب در که بی تتت ا همه               غیب پتتتتتردة از رُختتتتش روزی گردَد عیان گر

 اوست حاکم رَوان و جسم همه به نبیتتتتت ی خود                حجاب است حجاب تو بر رَوان و جسم از که تا

  تاوس حاکم زمان و دَهر بر که است ذوالجَاللی               عشق پرتو بجُز نیستتتتتت جهان که گویم چه من

  62 همان: 
رسیاگی به سعادت واقعی است و عارف کسی است که عرصه های طولی هاف از عرفان، 

و عرضی را در نوردیاه و شاها وصا  را در آغوش گرفته است. از آن جا که انسان از باو تولا 
به دنبا  ام یت و آرامش روحی است دین از جمله م ابعی است که می توانا برای انسان ام یت 

خت است چرا که انسان جایگاه خود را در جامعه به وسیله ی بسازد. مب ای دین، معرفت و ش ا
قرار گرفتن در ساختارهای معرفتی و ش اختی می ش اسا و در نتیجه ی این ش اخت است که 
خود را جاا از دیگران نمی بی ا. عشق عرفانی در اشعار امام خمی ی  ره  نیز نمود یافته و ایشان 

 ا که در برابر عقل و پای چوبین استااللیان قرار داده است: دان عشق را پادشاه قلمرو عرفان می
 دردم تتتام عاشقتتتتم بی دوست درمانی ناارم        بی هتوای دوستتتتتت، ای جان دلم جانی ناارم

 کتته جز عشتتتتتق تو آغازی و پایانی ناارم      من  آتشتی از عتشق در جانم ف  ای خوش ف  ای
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 پر گشتتایم ستتتتتتوی سامانی که سامانی ناارم        تتتتتتتتخانه با مشتی قل ار عشتق آوردم در این می

 ستتتتتتتایه ی عشقم که خود پیاا وپ هانی ناارم  عالم عشق استت هر جا ب گتتتتری از پست و باال    

 من چه گویم من چه سازم من که فرمانی ناارم  هرچه گویا عشق گویا هر چه سازد عشق سازد   

  192 همان: 
ایشان با وقوف واشراف به معانی عرفانی واژگان، در حالت استغراق و ف ای در سبحات جال  

 وجبروت معبود ازلی، مردم را به وحات حقیقی و تعالی دعوت می ک  ا.
 واله شمع رخش گشته و پروانه شویم               هجرت از خویش نموده سوی دلاار رویم

 تا متتتتتتگر بسته دام بت ی اانه شویم               تا بریاه ز همتتته دانه رهااز هتتتتمه قیتتتتت
  170 همان،         

 جودو به باعث اخالقی هایارزش و اصو  به ب ایپای عام»لوسین گلامن معتقا است که 
 اب بودن مخالف نتیجه جامعه در ستیزجامعه رفتارهای و شودمی اجتماعی هایناه جاری آمان

 خاص های ارزش و معیارها سری یک ای جامعه هر در. است اجتماعی شاه ه جار هایاخالق
 شود؛ می س جیاه و مشخص جامعه در مقبو  های ارزش با افراد رفتار و دارد وجود اخالقی

 های آسیب بروز و انحراف برای محرکی اجتماعی های ارزش مخالف و غیراخالقی رفتارهای
 اب و است اجتماعی های آسیب ک  اه مهار اخالقی اصو  به پایب ای. ودب خواه ا اجتماعی

 زا بسیاری و داشت نخواها را الزم سالمت چیز هیچ که است اخالقی مرزهای شان ش سته
 توانامی عمل رد و رفتارها نبودن یا بودن   اخالقی54: 1391ارشاد، « . شودمی اثربی ها فعالیت
 یروان و روحی سالمت و شود جامعه مختلف سطوح در م فی یا مثبت پیاماهای بروز موجب
در همین . شودمی انگاشته آن م فی پیاما ع وان به اخالقی فساد و مثبت پیاما ع وان به جامعه

 اخالقی در جامعه، موضعی انتقادی گرفته وراستا، امام خمی ی نیز در واک ش به رواج فساد و بی
عرفانی  پردازد؛ به ع وان نمونه، در بُعا شخصیتیو تبلیغ فضائل می همواره به تقبیح رذایل اخالقی

امام حرص وطمع جایی ناارد. از نظر امام، عشق، شهودی است و درک آن جز با ف ای فی اهلل و 
امگی مبتال کالی امام، کسانی که به نیت و خودمیسر نخواها بود. از دیاگاه متعها ش ستن م یت

 ت ا که پشت به مرد وروی در خود دارنا ود  مردگانی بیش نیست ا:هایی هسانا انسانشاه
 با گتتتتوش توئی نغمه او کس نش یا                       با چشتتتتتم م ی جتتتتتما  او نتوان دیا
 این بت بش ن تا شودت دوست پایا                     این ما و توئی مایه کوری و کری است

  91 همان: 
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لَو أنَّ عبااً عَمِل عَمالً یَطُلبُ بِه وَجهَ اهللِ والاّارَ اآلخِرَِة » م  می فرمای ا: السالماباقر علیهامام مح
اگرچه عرفای پیشین،  با .  2/134:  1365کلی ی،   !و أَدخَل قلَبه رِضا َأحاِ ال اس کان مشرکاً

دم را با انواع سخ ان کردنا و مرترین مسائل اجتماعی را مطرح میادبیات خاص خود، جزئی
کردنا، ولی شخصیت سیاسی نااشت ا؛ درایت آمیز،  در جهت نیل به مقصود، اه مایی میح مت

امام در امور زمامااری ممل ت، ایشان را برآن می داشت تا در جهت نیل به وحات ملی و رهایی 
موم فضای جامعه را مساز قیا وب ا های دست و پا گیر، مردم و مس(ولین را از ریا و ریاکاری که 

ان هم در خالصانه ایش دیانت پاک و ک ا، م ع ک  ا. سیاست ایشان که عین دیانتشان بود ومی
اوج مراحل سلوک عرفانی. امام با امر به معروف و نهی از م  ر وبا نیت زدودن اخالق رذیله و 

وق صااقت، س نهادی ه ساختن عشق و دوستی در قلب ها، جامعه را بسوی مس(ولیت پذیری و
 ده ا. 

دها که امام در چ این بیت جااگانه به این مهم پرداخته  و بررسی اشعار ایشان، نشان می
 م شا وعواقب آن را از چ ا زاویه، مورد توجه قرار داده است:

 دانام شاء ریا که امام، از جهل و نادانی خود انسان می -1
 که میتان تو و او جز تو کسی حائل نیست                          بگتتتتتذر از خویش اگر عاشق و دلباخته ای
 که بجتتز عشق تو را رهرو این م ز  نیست                        رهتتترو عشتتتتتتتقی اگر خرقه وسجاده ف ن

 کتته در این خرقه بجز جایگه جاهل نیست          دست من گیر و از این خرقه ی سالوس رهان            
  67 همان:        

  ا؛کرا در جهت کما  سست می و گام هاحقیقت ریا به مثابه زنجیری بر پای بسته  -2

 در دام بستتتتته به زنتتجتتتتتیر و دگتتتتر هیچ         ماییم و ی ی خرقه ی تزویر و دگتتتتتتتر هیچ
 زمین گیر و دگر هیچ جان را چو روان کرده          خود بی ی وخود خواهی و خود کامگی نفس

  74 همان :        
 داشتن ادعای دروغین اخالص که امام آن را عین خود پرستی معرفی کرده است؛ -3

 زاها ار هستتتتی تو پس اقبا  بر دنیا چه شا            زهتتتتتتا مفروش ای قل ار آبروی خود بریز
 خالص با این خود پرستی ها چه شادعوی ا           این عبادت ها که کردیم خوش کاسبی است

  94 همان :         
. است اسالمی تمان ش وفایی و رشا موانع از ی ی صوفیانه م ش و روش در مجموع، انتشار

 معارف تربس در که توحیای معارف و اصیل عرفان ع س بر صوفیانه م ش دان ا می تحقیق اهل
 گوشه به یشترب زیرا است؛ مبتذ  یافته، نمو و شار السالم علیه علوی و آله و علیه اهلل صلی نبوی

 مس(له نای به نیز امام.پردازد می علمی یا اجتماعی های فعالیت و جامعه از گیری ک اره و گیری
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 را خود هک نیست مع ی باان: »... نویسا می و نمایامی اشاره مس(له این به اینامه در داشته، توجه
 اهالنج صفات از این. باشی اهلل خلق بر کلِّ و گیر وشهگ و کشی ک ار جامعه به خامت از

 لیهع اهلل صلی عظام انبیای سیره»البته .  48: 1374 خمی ی، « .دار دکان درویشان یا است مت سک
 به قیام رد الهی ساحت به وابستگان و ب ا و قیا هر از رستگاران و باهلل عارفان سرآما که آله و

 رنج جهان در عاالت اجرای در و بوده زمان های فرعون و اغوتیط های ح ومت علیه قوا همه
 هداشت ش وا گوش و بی ا چشم اگر و ده ا می هایی درس ما به انا، کرده ها کوشش و برده ها

  15- 14 :1369خمی ی، .  «بود خواها گشایمان راه باشیم
 گیرینتیجه

اجتماعی و اتفاقات پیرامون  دها که امام خمی ی همواره به مسائلنتایج پژوهش نشان می
زناگی خویش حساس بوده و در اشعار خود عرفان را محاود به گوشه و زاویه ناانشته و عرفان 
در تمامی ابعاد زناگی فردی و اجتماعی او جریان داشته است. با توجه به این که امام شخصیتی 

ن امر رنگ و برجسته بود و همیاجتماعی و ملّی بود، جایگاه مردم در نظام ف ری ایشان بسیار پر 
اشا و او در بهره نبی مردم بیترین مواضع امام نیز از مقولهترین و عرفانیباعث شاه بود تا دی ی

تمامی آثار عرفانی خود به نقش محوری مردم در اصالح جامعه اشاره کرده است. امام خمی ی 
شی ی نخت خاا را م وط به گوشهبرخالف برخی عرفا که از مردم و جامعه فاصله گرفته و ش ا

دانست ا، در بطن جامعه حضور داشته و در ک ار روابط اجتماعی خویش، بُعا مع وی و عرفانی می
ن ی لوسیوجود خویش را نیز در میان مردم جسته است و این موضوع دقیقا در راستای نظریه

موع، قیم متصوّر بود. در مجای نزدیک و مستگلامن است که مابین ادبیات و دین و جامعه رابطه
عرفان امام خمی ی عرفانی اجتماعی و در مقابل فردگرایی است و ایشان هم به دلیل تأسّی از 

ی ی عرفای گذشته و هم به دلیل جایگاه سیاسهای دی ی و تبعّیت از رفتار اجتماعی و سیرهآموزه
دادنا عرفانی خود قرار می ها و روی ردهایو اجتماعی خویش، مردم و جامعه را محور دیاگاه

رین تگراترین عرفا و عرفان ایشان را اجتماعیتوان امام خمی ی را ی ی از جامعهو از این م ظر می
ای ههای عرفانی امام خمی ی تفصیری نوین از انایشهی معاصر دانست. انایشهعرفان در دوره

 ش اسی ت وی ی ماّ نظر است وعرفانی عرفای گذشته بوده است و همین موضوع نیز در جامعه
به آن  ای است کهگلامن معتقا است که فرد همواره تحت سیطره و تأثیر نظام ف ری طبقه

 م تسب است.
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