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چکیده :در سنت اسالمی «کشف و شهود» مهمترین راه برای شناخت و دریافت حقایق

ل تردید
هستی شمرده شده است ،معرفتی که شهودی ـ حضوری است و نتایجی غیرقاب 

دارد .دینپژوهان غربی همچون شالیرماخر از آن به «تجربه عرفانی» تعبیر کردهاند.

در آثار مرتبط با سیر و سلوک راههایی همچون عشق و معرفت برای حصول شهود

مطرح شده است .در مشرب عرفانی امام خمینی «مشاهده حضوریه و مكاشفه معنويّه»
باارزشترین و معتبرترین معرفتهاست و دارای مراتب متعدد است .ایشان در بحث از
ضرورت اصالح نفس ،ضمن تأکید بر دالیل برهانیّه و سلوک عقلی در قدم-های اول

سلوک ،معتقدند علم باید به عمل الهی منتهی شود و سالک نمیتواند با قواعد كلى از

قبيل دور و تسلسل و مقدمات برهان ،حقایق الهی را مشاهده کند؛ بلكه معرفت حقایق

نورانی فقط با ارتياضات قلبيه به دست میآید .ایشان با تقسیم سلوک به دو قسم« :سلوک

علمی و روش برهانی» و «سلوک عرفانی ـ معنوی و وجدانی ـ عیانی» و «اصحاب

السلوك العلمي» خواندن سالکان طریق ا ّول ،مهمترین عامل وصول سالک به «معرفت
عرفانی» را «سلوک عملی» دانستهاند.

کلیدواژهها :کشف و شهود ،معرفت عرفانی ،سلوک علمی ،سلوک عملی.
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در شناخت و دریافت حقایق هستی و راهیابی به اسرار نهفته در جهان آفرینش از راههای
گوناگونی استفاده شده است و «معرفت عرفانی» از مهمترین آنهاست .این مفهوم را در سنت
اسالمی میتوان «دریافتهای عرفانی» نیز نامید .درحالیکه در غرب این مفهوم با واژۀ اصلی
و محوری «تجربه» و «تجربۀ دینی» مطرح است .موضوع تجربۀ عرفانی 1در اواخر قرن نوزدهم
و در قرن بیستم میالدی مورد توجه روانشناسان و فالسفۀ دین قرار گرفته است .گویا ویلیام
جیمز آغازگر این بحث در قالب «بررسی انواع تجربه دینی» است (موحدیان عطار:1388 ،
 .)385 - 384هرچند پیشازاین نیز احوال و تجارب عرفا گزارش شده است 2.تجربۀ دینی همان
نقطه گرانیگاه تأثیری و تأثری فلسفۀ دین و فلسفه عرفان است؛ چراکه در آثار دینپژوهان غربی
همچون شالیرماخر دربارۀ دین ،ردلف اتو در مفهوم امر قدسی و ویلیام جیمز در دین و روان
تجربۀ دینی بهنوعی تعریف و ویژگیهای آن استخراج و تبیین شده است که چندان با تعریف
و ویژگیهای تجربۀ عرفانی تفاوت ندارد هرچند در برخی وجوه همچون گسترۀ تعلق تجربه
و گونه متعلقات تجربه متفاوت و متمایزند (فضلی.)182 :1397 ،
همۀ فِرق عرفان و تصوف بر این اتفاقنظر دارند که «کشف و شهود قلبی» مهمترین وسیله نیل
به حقایق اشیاست که در پرتو سیروسلوک و ریاضت ،دستیافتنی است نه با برهان عقلی و استدالل
(ابراهیمیان .)19 :1387 ،طبق نظر قیصری کشف و شهود روش اهل عرفان است (قیصری)7 :1381 ،
و معرفتی است قلبی ،شهودی ،حضوری و یافتنی؛ نه حصولی و فهمیدنی .فلذا به اعتقاد صدرالدین
قونوی نتایج کشف و شهود در نزد اهل ذوق و عرفان ،غیرقابلتردید است (قونوى .)25 :1381 ،از
نظر ابنعربی نیز شناخت حقایق اشیای مابعدالطبیعه و امور مربوط به آن توسط عقل نظری ،قابل
شناخت نیست و تنها از طریق کشف الهی میتوان آنها را شناخت (ابنعربى ،1946 ،ج .)49 :1قیصری
در شرح این سخن آورده است :شناخت چنین حقایقی فقط با شهود و تجلی انوار ربانی که با رفع
حجب از چشم دل به دست میآید امکانپذیر است (قیصری .)345 :1375 ،جوادی آملی نیز ضمن
تأکید بر شناخت شهودي میفرماید :کسی که صاحب چنین شناختی است حقايقي را ميبيند و
کلماتی را با گوش نهاني ميشنود كه ديگران از آن محروماند (جوادی آملی.)332 :1384 ،
1. Religious Experience
 .2آثار کانت گرچه دربارۀ «ذهنشناسی» است ،اما متضمن مباحث «معرفتشناسی» نیز هست .دکارت و بیکن
دغدغۀ «معرفتشناسی» داشتهاند .فالسفه اسالمی نظیر فارابی ،ابنسینا ،شیخ اشراق ،مالصدرا و دیگران ،دغدغۀ
«معرفتشناسی» داشتهاند .عرفا نیز در فصلی مستقل به «معرفتشناسی» نپرداختهاند اما مانند فالسفه به صورت
پراکنده مباحث آن را مطرح کردهاند (خسرو پناه دزفولی.)63 :1396 ،

به میزان تبعیت سالک از شریعت و اعمال عبادی و سالکانه خواهد بود .ابنعربی نیز در فتوحات
مکیه به تفصیل به این مسألۀ مهم پرداخته و صراحتاً گفتهاند که اگر سالک از اعمال عبادی و قوانین
شریعت فاصله بگیرد؛ اگر به آسمان هم باال رفته باشد به چیزی از حقیقت دست نخواهد یافت .این
مهم در جلد اول رسائل شیخ اشراق نیز مذکور است .ایشان مشاهدۀ اتم را مشروط به مجاهدۀ نفس
و اعمال عارفانه شمردهاند .اما با این همه تأکیدات و تصریحات ،هیچ پژوهش مستقلی در مورد این
مسألۀ مهم عرفانی انجام نگرفته است .همچنین در هیچ اثری به طور خاص به جایگاه اعمال سلوکی
در کسب معارف حقیقی از دیدگاه عرفانی امام خمینی پرداخته نشده است ،درحالیکه این مسأله
از رکنیترین مسائل سلوک الی اهلل بوده و از مهمترین مقدمات طریق کشف و شهود ،ضرورت
توجه سالک به سلوک عملی حتی در مقام فنا است .در این نوشتار به جایگاه و ضرورت «اعمال
سالکانه» در کسب و دریافت «معرفت عرفانی» در آثار عرفانی امام خمینی خواهیم پرداخت.
«معرفت عرفانی» از منظر امام خمینی

در منظومۀ عرفانی امام معرفت عرفاني عبارت است از« :المكاشفة المعنويّة للحقائق باأل ّطالع
على عالم األسماء او األعيان [کشف معنوی حقایق با اطالع از عالم اسما و اعیان]» (امام خمينى،
بیتا )196 :که از باارزشترین و معتبرترین معرفتهاست .در این نوع شناخت ،عارف با ادراک
حضوری و شهودی و به واسطۀ قلب خود ،حقیقت خارجی را رؤیت میکند .امام در آثارشان
اهتمام خاصی به مسألۀ معرفت عرفانی داشته و در اکثر آثار عرفانی خود به مراتب و ابعاد مختلف
آن پرداخته است .ایشان این مفهوم را با استفاده از واژههایی همچون «مشاهده حضوریه»،
«مکاشفه»« ،مشاهده» و «کشف و شهود» بیان داشته است .در مکتب عرفانی امام کشف و شهود
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به جرئت میتوان گفت در همۀ متون عرفانی و سلوکی بر ضرورت اعمال سالکانه جهت
رسیده به کشف و شهود و تجارب عرفانی تصریح و تأکید شده است .در آثاری همچون کشف
المحجوب هجویری ،اللمع سراج طوسی و احیاء علوم الدین غزالی بحثهای مفصلی در این
راستا آمده و بزرگان عرفان و تصوف فرمودهاند که کلیه طبقات صوفیه و عرفا بر این باورند که
سالک الیاهلل نباید به عمل به اعمال عبادی و ریاضات شرعی بیتوجهی کرده و از آنها غافل شود.
محمد غزالی دلیل اعتبار و ارج معرفت دینی را اعمال عبادی ذکر کردهاند؛ چراکه اساس عرفان
و کسب معارف شهودی ،بر اعمال سلوکی استوار است و جز با عمل و رفتار عبادی و سالکانه
تحقق پیدا نمیکند .قیصری در آثارشان طریق وصول به را ِز سر به مهر و حقایق واالتر و الهی
را عبودیت معرفی کرده و میزان کسب این حقایق را وابسته به میزان عبودیت خالصانه سالک
دانستهاند .همچنین نجمالدین کبری در آداب الصوفیه چنین بیان داشتهاند که ظهور اسرار غیبی
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آن است که عارف ،اسرار و حقايق الهی را بالعیان مشاهده کند (امام خمينى ،الف  .)20 :1378در
اندیشۀ معنوی ایشان «معرفت حقیقی»« ،مشاهده حضوریه» حقایق و سرایر عرفان است (امام
خمینی )58 :1382 ،و جمیع علوم شرعیه ،مقدمۀ معرفت اهلل و حصول حقیقت توحید در قلب
سالک است (امام خمینی .)10 - 9 :1382 ،برخی از محققین با بیان اینکه محور عرفان امام نفی
حب دنیاست؛ معتقدند از ویژگیهای مهم مسألۀ کشف و شهود در عرفان امام این است که ایشان
ّ
غالباً از شهود بهصورت کاربردی استفاده نموده است؛ بدین معنا که اکثرا ً موارد کاربرد حوزۀ
عمل مشاهدات عرفانی را ذکر کرده است (فعالی.)216 :1389 ،

با توجهبه اینکه «معرفت عرفانی» قسمی از «علوم» است؛ لذا ضرورت دارد این مسأله ابتدائاً
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مورد بررسی قرار گیرد.

علم و اقسام آن از دیدگاه امام خمینی

«علم» بر اساس دیدگاههای مختلف و چشماندازهای متفاوت دارای اقسام ،درجات و مراتبی
است .ابن عربی در فتوحات مکیه ،علم را دارای سه مرتبۀ (عقل ،احوال و اسرار) دانسته است
(ابنعربی ،بیتا ،ج .)31 :1سید حیدر آملی نیز علم را از دیدگاه اهل اهلل به سه قسم تقسیم نموده
است .1 :وحی .2 ،الهام  .3کشف که هر یک یا خاص است یا عام (آملی.)448 :1368 ،
امام خمینی بر اساس آموزههای دین اسالم ،علم را «نور» دانسته است که موجب من ّور شدن
و وسعت قلب شده و شرح صدر میآورد و راه هدایت و سلوک انسان را روشن میکند (امام
خمينى .)343 - 342 :1382 ،او همواره به تعلیم و تعلّم همه علوم و رشتههای مورد نیاز اسالم و
کشور تأکید داشته (امام خمینی )426 :1389 ،و همچون سایر بزرگان دینی و قول مشهور« ،علم»
را به «حصولی» و «حضوری» تقسیم کرده و «علم برتر» را مساوی با «حضور» ،و «علم حصولی»
را اخس و ادنی از «علم حضوری» دانسته است .امام برای علوم کسبی و رسمی ،جایگاهی فراتر
از شناخت مفاهیم و کلیات قائل نیست و صاحبان آن را «اصحاب برهان» و «کور» نامیده و معتقد
است اگر انسان ،اهل مشاهده نباشد کور است (امام خمینی .)160 :1392 ،ایشان همچنین کسانی
را که با استدالالت و براهین علمی به سلوک میپردازند «اصحاب سلوك علمى و اصطالحات»
نامیده است (امام خمینی ،ب.)305 :1378
امام ضمن بیان اینکه بین معانی «عرفان»« ،علم»« ،شناسايى» و «دانايى» فرق واضحی وجود
دارد معتقد است:
«علم» در اصل لغت مخصوص به كليات است ،و «معرفت» مخصوص به جزئيات و
شخصيات .و گويند «عارف» ّ
بالل كسى است كه حق را به مشاهده حضوريه بشناسد،
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و «عالم» ّ
بالل كسى است كه به براهين فلسفيه علم به حق پيدا كند .و بعضى گويند علم
و عرفان از دو جهت تفاوت دارند :يكى از جهت متعلّق ،چنانچه ذكر شد .و ديگر ،در

«معرفت» سابقه فراموشى و نسيان مأخوذ است ،پس چيزى را كه ابتدائا ادراك به آن

متعلق شد ،گويند «علم» به او حاصل شد ،و چيزى را كه معلوم بوده و نسيان شد و ثانيا

گويند كه متذكر اكوا ن سالف ه و نشآت سابقه بر كون ملكى و نشئه طبيعى خود شود .و
بعضى از اهل سلوك مدعى تذكر عالم «ذ ّر» هستند (امام خمینی.)621 :1380،

بنابراین امام بین «علم» و «معرفت دینی» تفاوت واضحی قائل است و «مشاهده حضوریه» را
«معرفتی برتر» و «خاص عارفان حقیقی» میداند .در اندیشۀ عرفانی امام:

ش عقلى علمى
انسان تا به قدم فكر و استدالل طالب حق و سائر إلى اهلل است ،سير 

است ،و اهل معرفت و اصحاب عرفان نيست (امام خمینی.)625 :1380،

تقسیمات امام در مورد علوم بر مبنای جهانشناسی و انسانشناسی عرفانی ارائه شده است.
ایشان بر همان مبنا علومی را که نافع به حیات اخروی انسان است و انبیا و اولیا به کسب و
تحصیل آن امر کردهاند؛ بهترین علوم شمرده است .ایشان در تقسیمی دیگر ،علوم را دو قسم
دانسته است:
يكى علوم دنيايى ،كه غايت مقصد در آنها رسيدن به مقاصد دنيويه است .و ديگر علوم
ت ملكوتي ه و وصول به مدارج
اخرويه ،كه غايت مقصد در آنها نيل به مقامات و درجا 

اخرويه است . ..و نيز پيش از اين ذكر شد كه كليه علوم اخرويه از سه حال خارج
نيست :يا از قبيل علم ّ
بالل و معارف است ،يا از قبيل علم تهذيب نفس و سلوك إلى اهلل

است ،يا از قبيل علم آداب و سنن عبوديت است .اكنون گوييم كه تعمير نشئ ه آخرت

ت (امام خمینی.)412 :1380،
بسته به اين سه امر اس 

بنابراین در منظومۀ عرفانی امام هرچند مطلق علم ،از جایگاه خاصی برخوردار است اما
ایشان «مشاهدات حضوریه» را برتر از علوم استداللی و برهانی دانسته و بر این باور است که «علم
الهی» و معارفی که موجب رشد و تعالی معنوی و کمال انسان شده و سعادت دنیوی و اخروی
او را فراهم نماید برترین علوم هستند.

جایگاه «اعمال سالکانه» در دریافت «معرفت عرفانی» از منظر امام خمینی

مورد ادراك شد ،گويند «معرفت» به آن حاصل شد .و عارف را از آن جهت «عارف»

مراتب «معرفت عرفانی»

طبق بررسیهای بهعملآمده ،سالک در ضمن سیروسلوک و در انتهای آن با مراتبی از معرفت
عرفانی مواجه میشود که میتوان محصول یا ثمرۀ آن فرآیند شمرد .این نوع تجربه به دلیل
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فراوانیاش مورد توجه و گفتگوی عرفانپژوهان قرار گرفته است (موحدیان عطار)383 :1388 ،؛
بنابراین سالک عالوه بر اینکه در غایت سلوک خود ،برخی از حقایق را به مشاهده مینشیند
در طی فرآیند سیروسلوک و احوال و مقامات نیز به برخی مشاهدات دست مییابد؛ لذا از نگاه
عرفانی امام میتوان برای معرفت عرفانی ،مراتبی را استخراج و رتبهبندی کرد .چراکه ایشان بر
این باور است که فنای مطلق ،دفعتاً برای عارف واقع نمیشود بلکه عنایت چنین مقامات معنوی
از طرف خدای متعال بهصورت تدریجی صورت میگیرد (امام خمينى)217 :1380 ،؛ لذا امام
میفرماید« :شهود به قدر وجود و معرفت بهاندازه مقام عارف است» (امام خمینی.)101 :1391 ،

پژوهشهای عرفانی  /سال دوم  /شماره چهارم  /پاییز و زمستان 1398

بر اساس دیدگاههای ایشان میتوان گفت« :کشف» ،امری واحد و دارای طیف وسیعی از
درجات و مراتب است و اگر عنایت خداوند شامل حال عارف گردد و نسیمی از جانب دوست،
رخساره او را بنوازد؛ حجب ،کنار رفته و برخی امور بر او مکشوف میشود و آنچه را که در آن
عالم برای او تهیه شده است میبیند (امام خمینی .)273 :1382 ،بعد از طی مراحلی نیز ،مشاهدۀ
جمع صورتگرفته و عارف به فنای کامل و شهود ذات نائل میشود (امام خمینی)469 :1382 ،؛
لذا امام ضمن اینکه شیطان و مظاهر آن را مانع و خار طریق سالک الی اهلل دانسته (امام خمینی،
ب)231 :1378؛ معتقد است اگر سالک از قذارات شيطانيّه پاک شود ،حسب تناسب و بهاندازه
تطهير باطن و ظاهر ،انوار الهيّه در مرآت سالك ،جلوهگر خواهد شد و این جلوهگری در او ِل
امر ،ب ه صورت انوار مشوب با ظلمات ،بلكه ظلمت غالب است  -خَ لَط ُوا َع َم ًل صالِحاً و آخَ َر
َسيِّئاً» و هر چه سلوك ق ّوت پیدا کند ،به همان میزان نیز نور به ظلمت غلبه خواهد کرد و سمات
ربوبیت در سالك پيدا خواهد شد (امام خمينى ،ب .)235 :1378
امام برای تجلی الهی مراتبی متناسب با مراتب قوت معنوی سالک ذکر کرده است :در
سیروسلوک عرفانی ،چون سالك از كثرت به وحدت سیر میکند؛ اول ،اسماء ظاهره و سپس اسماء
باطنه بر قلب او تجلی میکند و درنهایت اسماء باطنه محضه كه اسم «مالك» از آنها است متجلی
میشود (امام خمینی ،ب  .)274-275 :1378ایشان ضمن اشاره به تجلی تواضع و تذلل در برابر سلطان
کبریا در قلب سالک معتقد است :هرچقدر نور کبریایی حق ،بیشتر بر قلب عارف متجلی شود و
انوار تجلیات بر سرایر قلب او غلبه کند؛ تواضع و تذلل او افزون میگردد (امام خمینی ،الف .)99 :1378
امام در آثار عرفانی خود به مراتب معرفت عرفانی اشاره داشته است .ایشان در کتاب شرح
چهل حديث آورده است:
تجليات به حسب مقامات و مراتب سلوك اوليا و منازل و مراحل سير سائرين إلى ّ
الل
ب احدى و به
از مقام ظهور اسماء و صفاتى ،كه مقام «الوهيت» مىباشد  ...و به مقام غي 
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مرتبه اسماء ذاتيه و اسم «مستأثر» ختم شود ،كه غايت سير و منتهاى مقصد است (امام

خمینی.)625 :1380 ،

ایشان برای مشاهدات عارف و تجلیات حق ،مراحل و مراتبی ذکر کرده و معتقد است:

پس از آنكه سالك إلى اهلل به قدم رياضت و تقواى كامل از بيت خارج شده و عالقه

مقدسش كند تجلى به الوهيت و مقام ظهور اسماء و صفات است .و اين تجلى نيز به

يك ترتيب منظمى است از اسماء محاطه تا به اسماء محيطه رسد ،حسب ق ّوت و ضعف

ض
سير و قلب ساير ،به تفصيلى كه در اين مختصر نگنجد ،تا آنكه منتهى شود به رف 

كل تعيّنات عالم وجود ،چه از خود و چه از غير ،كه در منازل و مراحل بعد آن نيز از

ض مطلق ،تجلى به الوهيّت و مقام اهلل ،كه مقام احديت جمع
خود است .و پس از رف 
الل ّ
اسماء ظهورى است ،واقع شود[ ،و] اعرفُوا ّ
بالل به مرتبه نازله ا ّوليه ظهور پيدا كند.و
در ا ّول وصول عارف به اين مقام و منزل ،فانى شود در آن تجلّى .و اگر عنايت ازلى

شامل شود ،عارف انسى حاصل كند و وحشت و تعب سير مرتفع گردد و به خود آيد
و به اين مقام قناعت نكند و با قدم عشق شروع به سير كند .و در اين سفر عشقى حق

مبدأ سفر و اصل سفر و منتهاى آن است .و در انوار تجليات قدم زند و تقدّم شنود ،تا

آنكه اسماء و صفات در مقام واحديت بر قلب او به ترتيب منظمى تجلى كند ،تا آنكه

به مقام احديت جمعى و مقام اسم اعظم ظهور نمايد كه اسم «اهلل» است .و در اين مقام

اعرفوا اهلل باهلل به مقام عالى تحقق يابد .و پس از اين نيز مقام ديگرى است كه اكنون از
مورد نظر ما خارج است (امام خمینی.)626 - 625 :1380،

در برخی از پژوهشها با استفاده از اندیشههای عرفانی امام ،هفت مقام برای سائرین الیاهلل
تنظیم شده است که عبارتند از .1 :مقام علم؛  .2مقام ایمان؛  .3مقام اطمینان؛  .4مقام مشاهده
(تجلی افعالی ،تجلی صفاتی و اسمایی و تجلی ذاتی)؛  .5فتوحات ثالثه (فتح قریب ،فتح مبین
و فتح مطلق)؛  .6فنای اسمایی و افعالی (کشف مقیده)؛  .7فنای ذاتی (کشف مطلقه) (رضایی،
سر الصالة امام ،از
 .)71 - 61 :1390اما به نظر میرسد چهار مقام ذکر شده در کتاب عرفانی ّ
جامعیت و دقت کافی برخوردار است و نیازی به تقسیمبندی دیگری نداریم؛ چراکه اوالً این
تقسیمبندی ،مستند به بیان خود امام است؛ ثانیاً هر یک از مقامات چهارگانه به دلیل احواالت
کثیر علمای باهلل ،دارای مراتب متعدد و شاید غیرقابلاحصا هستند؛ ثالثاً همه حاالت و تجلیات
ذکر شده را میتوان در ذیل چهار مقام ذکرشده توسط امام قرار داد .ایشان مقامات و مراتب

جایگاه «اعمال سالکانه» در دریافت «معرفت عرفانی» از منظر امام خمینی

و تعيناتى همراه بر نداشت و سفر إلى اهلل محقق شد ،ا ّول تجلى كه حق تعالى بر قلب
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معنوی را بهحسب احوال علمای باهلل ،به چهار مقام تقسیم کرده است و طبیعتاً تجلیات الهی نیز
متناسب با آن مقامات و احوال خواهد بود (امامخمينى ،الف .)102 - 101 :1378لذا در این بخش از
تحقیق بهصورت مختصر مقامات عرفانی و تجلیات مرتبط با آنها از دیدگاه امام مورد بررسی
قرار خواهد گرفت:
مقام علم
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مقام ادراک علمی و فکری را امام خاص اصحاب حجاب اعظم یعنی علما و حکما دانسته است
که به طریق تفکر و قدم برهان و علم ،مشغول سیر الی اهلل هستند .در نگاه امام  ،سالک نباید
به این مقام قانع باشد؛ لذا ضروری است آنچه را که عقل با ق ّوت استدالل و برهان و سلوك
علمى درک کرده؛ با قلم عقل در صفحه قلب نگاشته و حقيقت ذل عبودیت و ع ّز ربوبیت را به
قلب خود برساند (امام خمینی ،ب  .)12 - 11 :1378سالک تا وقتیکه از زندان طبيعت وحشتناك

هيواليي بيرون نرفته باشد و قلبش را با آب حيات علوم روحاني تطهیر نکرده باشد؛ الیق مشاهده
ِ
حجاب محبوب نخواهد بود مگر از پشت هفتاد هزار حجاب و پرده از نور و هفتاد
جما ِل بدون
هزار حجاب از تاريكي (امام خمینی.)102 - 101 :1391 ،
مقام ایمان

مقام ايمان ،خاص مؤمنين و ارباب يقين و كمال آن اطمينان است و سالک تا از قيود و
حجابهای علميّه رها نشده باشد؛ به مقام «اطمینان و طمأنينه نفس» که مرتبه كامله ايمان است
نخواهد رسید (امام خمینی ،ب .)12 - 11 :1378
اما كساني كه از اين قيد و بندها و زندانها و طبيعت و حدود آن رهايي يافته و از آلودگي
ي جسمانيت و هياتهاي آن و تاريكي عالم ماده و طبقات آن منزه شده و به عالم ملكوت
هيوال 
رسيدهاند ،وجه و جمال و زيبايي او را مشاهده ميكنند ،ليكن باز در حجابهاي نوراني و
ظلماني گرفتارند (امام خمینی.)102 :1391 ،
مقام ایمان ،همان مقام قلب است که امام آن را اولین فتح از «فتوح ثالثه» دانسته است:
 ...مادامى كه انسان در بيت مظلم نفس است و بسته به تعلقات نفسانيه است ،جميع
ابواب معارف و مكاشفات به روى او مغلق است ،و همين كه از اين بيت مظلم به ق ّوت

رياضات و انوار هدايات خارج شد و منازل نفس را طى كرد ،فتح باب قلب به روى

او شود و معارف در قلب وى ظهور كند و داراى مقام «قلب» گردد .و اين فتح را «فتح
ريب
قريب» گويند ،زيرا كه اين ا ّول فتوحات و اقرب آنهاست ...ن َْص ٌر مِ َن اهلل َو فَت ْ ٌح قَ ٌ
(امام خمينى.)341 :1380 ،
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مقام مشاهده

را خاص سالکانی دانسته است که به مقام شهود نایل شدهاند (امام خمینی.)417 :1382 ،
اقسام تجلیات مقام مشاهده

الف) تجلی افعالی:

سر حقيقى عبادت ،ابواب عبادت
سالک در این مقام با کنارگذاشتن ماسوی اهلل و با دریافت ّ
روح و قلب را به روی خود باز میکند و آ ن وقت است که باذن اهلل تعالى نمونهاى از سبحات
ل بر قلب او کشف میشود و به اول جلوۀ توحيد افعالى نایل میگردد (امام خمینی،
جمال و جال 
الف .)64 :1378

مشاهده قلبيه بايد به اين نحو باشد كه كم كم انسان خود را ذاتاً و قلباً از حب رياسات
و حب جاه و جالل و حب اموال و حب اغذيه لذيذ و دل بستن به موجود طبيعت و

صاحب آثار ديدن آنها و از اين گونه امور خود را برى كند  ...و كم كم افعال اينها را

به يك مؤثر حقيقى ارجاع دهد؛ كه اين معناى توحيد افعالى است (امام خمینی:1381 ،

ج.)350 ،3

ب) تجلی صفاتی و اسمایی:

[این مقام برای] آنهايي كه از هياتهاي عالم ملكوت و تعلقات آن و تنگناى عالمهاي
مثال و خيال تجرد يافته و در بلد طيّب و مقام قدس و طهارت اقامت گزيدهاند ،در

ي صاحب جالل چيزي را
اسرار و انوار و تجليات و كرامات ،از نور و زيبايي و وج ه باق 

جایگاه «اعمال سالکانه» در دریافت «معرفت عرفانی» از منظر امام خمینی

سومین مقام که به مقام «مشاهده» مشهور است خاص اهل شهود و اصحاب قلوب است كه به
واسطۀ نور مشاهده ،فناى مطلق را مشاهده کرده و حضرت توحيد تام را در قلب خود به شهود
مینشینند .اگر عارف از مقام ایمان باالتر رفت آ ن وقت به مشاهده حضوريه ،جلوۀ توحيد را
شهود میكند (امام خمینی .)213 :1382 ،امام همچنین در کتاب شرح حديث جنود عقل و جهل
بعد از نقل مطلبی از یکی از مشایخ صوفیه در بیان شش مرتبۀ صبر« ،صبر فی اهلل» و «صبر مع اهلل»

مشاهده مىكنند كه هيچ چشمى آن را نديده و هيچ گوشي آن را نشنيده و هيچ خيالي

بر آن احاطه نكرده و هيچ فكري پيرامون آن نگرديده و هيچ عقلي به آن نرسيده است

(امام خمینی.)102 :1391 ،

عارف با ارجاع کثرات به وحدت ،به توحید صفاتی و هکذا به توحید ذاتی میرسد و
آنوقت هر چه مىبيند عالم غيب است (امام خمینی ،1381 ،ج.)350 :3
امام دومین فتح از «فتوح ثالثه» را «فتح مبين» میداند که اشاره به همین مقام دارد .این فتح
111

پسازآنکه سالک بهواسطۀ تجليات اسمایى و صفاتى رسوم عالم قلب فانى شد روی میدهد:
الل ما تَ َقدَّ َم مِ ْن َذنْب َ
ك فَتْحاً مُبيناً .لِيَ ْغ ِف َر ل َ َ
إن ّا فَتَ ْحنا ل َ َ
ك ّ
ِك َو ما تَأخَّ َر و در اين مقام باب «واليت»
فتح میشود (امام خمينى.)342 :1380 ،
ج) تجلی ذاتی:

مقام تجلی ذاتی برای آنهایی است که به باباالبواب رسيده و جمال محبوب را بدون حجاب
ي كه از دنيا و آخرت بيرون
مشاهده كردهاند و به مقام «واليت مطلقه» محقق گشتهاند .كسان 
رفته و از غيب و شهادت مجردند و عمل نيكشان با گناه آلوده نشده است و اين مقامي است كه
جهت خلقي در وجه پروردگار مستهلك ميشود (امام خمینی .)103 :1391 ،امام در «فتوحات
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ثالثه» این مقام را سومین فتح و «فتح مطلق» دانستهاند .در این مقام تجليات ذاتيه احديه ،مفتوح؛
و ذنب مطلق ذاتى ،مغفور میشود« :إذا جا َء ن َْص ُر اهلل َو ال َفت ْ ُح.» .الزم به ذکر است که امام معتقد
است اوليا و انبيا و همچنین اهل معارف نیز میتوانند به مقام «فتح قريب» و «فتح مبين» نایل شوند
(امام خمینی.)342 :1380 ،
مقام فنا

امام «مقام فنا» را خاص اصحاب تحقق و ک ّمل اولیا دانسته است .ایشان در مورد این مقام
میفرماید:

چهارم ،مقام اصحاب تحقق و كمل اوليا است كه متحقق به مقا م وحدت صرف شوند

«قاب ق ْو َسين» از ميان برخيزد و به هويت ذاتيه با جميع شئونات آن ،مستهلك
و كثرت َ

در عين جمع و متالشى در نور قدم و مضمحل در احديّت و فانى در غيب هويت شوند.

پس ،محو مطلق دست دهد و صعق كلى حاصل آيد و فناى تام رخ دهد و غشوه تمام

ت از ميان برخيزد (امام خمینی ،الف.)102 - 101 :1378
عارض شود و غبار عبودي ّ 

در اندیشه عرفانی امام «مقام فنا» همان «فتح مطلق» از «فتوح ثالثه» است« .فتح مطلق» ،مقامات
خاصه حضرت ختمی مرتب است؛ و اگر براى كسى غیر از آن حضرت حاصل شود ،بالتبعيه
و به شفاعت آن بزرگوار واقع مىشود (امام خمینی .)342 :1380 ،ایشان معتقد است سالک بعد
از تجلی اسمای ظاهریه و باطنیه و درنهایت اسمای باطنه محضه ،به فنای کلی و حضور مطلق
رسیده و آ ن وقت به مشاهده حضوريّه نایل میگردد (امام خمینی ،ب  .)275 - 274 :1378ایشان
میفرماید :وقتی عبد ،دیده از جمیع کثرات حتی اسما و صفات بست و فنای در ذات حق شد آن
وقت خو ِد حقتعالی در وجود او قائم به امر خواهد شد« :فَ ُه َو َس ْم ُع ُه َو ب َ َص ُر ُه ب َ ْل ال َس ْم َع َو ال ب َ َص َر
صيرةَ؛ و الى ذل ِ َ
ك ال ْ َمقا ِم تَن ْ َق ِط ُع ْالشَا َرة( ».امام خمینی ،الف .)101 :1378
َو ال َس َم َ
اع َو ال ب َ َ

به دریای بسیار عمیق اسرار «قدر» نایل خواهد شد (امام خمینی 11 :1378 ،و  .)12ایشان عالوه بر
مکاشفات و تجلیات ذکر شده معتقد است نوعی از کشف و شهود نیز در وقت «معاینه» اتفاق
میافتد و محتضر برخی از مقامات و احوال خود را مشاهده میکند (امام خمینی.)457 :1380 ،
اگر مؤمن و صالح باشد بهاندازه ایمان و عمل صالحش از کرامات حقتعالی به او عنایت شده و
بر موت و لقای کرامات حق مشتاقتر میشود؛ ولی اگر از جحود و کفر و نفاق و صاحب اعمال
قبیحه باشد آثار غضب و قهر الهی بر او کشف خواهد شد و در آن لحظه از شدت وحشت،
چیزی مبغوضتر از تجلیات جاللیه و قهریه حق برایش نخواهد بود (امام خمینی.)461 :1380 ،

ضرورت «اعمال سالکانه» در کسب «معارف حقیقی»

تحلیل رابطه علم و عمل از مسائل مهم و محل تضارب آرای اندیشمندان دین ،فلسفه و اخالق
بوده است .هرچند امام حتی در بیان ضرورت اصالح نفس از منظر کشف و شهود ،به موازين
و دالیل برهانيّه نیز اشاره کرد ه است (امام خمینی )286 - 285 :1382 ،که نشان از جایگاه مهم
استدالالت عقلی و فلسفی در نظرگاه ایشان دارد؛ اما بر این باور است که باید علم ،منتهی به
عمل الهی شود (امام خمینی)341 :1382 ،؛ لذا ایشان مطلق علم ،حتى علم المعارف را نیز طريق به
عمل دانسته است (امام خمینی .)413 :1380،ایشان مکررا ً متذکر شده است که اگر علم انسان به
عمل الهی منتهی نشود سرگرم شدن به مشتى مفاهيم و پارهاى اصطالحات(امام خمینی:1382 ،
ِ
الفاظ سروصورتدار (امام خمینی )340: 1382 ،خواهد بود؛ لذا بیان داشته است که اگر
 )341و
عقا ِل عقل در دست مفاهيم و كليّات باشد از شهود و حضور خبرى نخواهد شد (امام خمینی،
 .)59 - 58 :1382ایشان از اینکه آموختن برخی الفاظ و اصطالحات و علو ِم رسمى در برخی
 .1امام صادق(ع)  :همانا ما را با خدا حاالتى است؛ او ماييم و ما اوييم و او اوست و ما ما هستيم( .سليمانى آشتيانى،
درايتى :1387 ،ج.)32 ،2

جایگاه «اعمال سالکانه» در دریافت «معرفت عرفانی» از منظر امام خمینی

امام به مقامی باالتر از مقام تجلی ذاتی نیز اشاره کرده است :مقام استقرار و تمكين و رجوع
به كثرت با حفظ وحدت كه آخرين منازل انسانيت است و «ليس وراء عبادان قرية» .ایشان
روایتی را نیز از امام صادق(ع) ذکر کرده و بیان داشته است که به این مقام اشاره دارد« :ا ّن لنا مع
اهلل حاالت هو نحن و نحن هو و هو هو و نحن نحن»1؛ در اين مقام ،وحدت در عين كثرت و
كثرت در عين وحدت جاري است (امام خمينى.)103 :1391 ،
از منظر امام ،بعد از مقام وصول و فنای محض و حالت صحو نیز تجلّيات ذاتيّه و تجلّيات
اسمائيه و تجلّيات افعاليه بر قلب سالک خواهد بود (امام خمینی ،الف )116 :1378و او درنهایت
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انسانها ،ظلمت و ضيق صدر و تدلُّل و تكبُّر ايجاد كرده است انتقاد کرده و معتقد است ُع ْجب به
خاطر دانستن دو سه تا اصطالح بیسروپا جهالت ،شیطنت ،ظلمات فوق ظلمات ،کمظرفیتی و
ارث ابلیس است .ایشان انسانی را که گمان میکند با این مفاهیم بیمغز به مقام علماء باهلل رسیده
است جاهل میشمرند (امام خمینی.)343 - 342 : 1382 ،
امام قضیه علم را غیر از قضيه اطالع بر شخصيت خارجى دانسته و معتقد است مشاهده
حقایق الهی با برف انبارهایی همچون قواعد كلى از قبيل دور و تسلسل و مقدمات برهان،
حاصل شدنی نیست؛ بلكه چنین حقایق نورانی فقط با ارتياضات قلبيه به دست میآید (امام
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خمینی ،1381 ،ج .)349 :3ایشان به خصوص در مسألۀ «سیروسلوک» معتقد است که مجرد علوم
برای سالک ،خشوعآور نیست؛ لذا چنین سالکی باید پس از اثبات حقایق الهی با استدالالت و
قواعد علمی ،داخل در سلک مؤمنين شده و جالل و جمال حق را به قلب خود برساند تا قلب
خاشع شود (امام خمینی ،ب .)14 :1378ایشان اولین قدم سالک را تفکر در حق ،اسماء ،صفات،
كماالت خداوند و درنتیجه علم به وجود حق و انواع تجلیات دانسته و معتقد است این دستاورد،
افضل مراتب فكر و اعلى مرتبه علوم و اتقن مراتب برهان و از تجلّيات قلوب صدّيقين است که
به «برهان صدّيقين» مشهور شده است .البته ایشان تأکید دارد که تا قلب گرفتار حجاب برهان و
در قدم تفکر است به ا ّول مرتبه صدّيقين نیز نرسيده است (امام خمینی.)191 :1380 ،
بنابراین میتوان گفت هرچند امام در قدمهای اول سیروسلوک ،روش برهانی را برای
اثبات توحيد مطلق ،وحدت مطلق و مبدأ وجود بودن كمال مطلق الزم میشمرد ولی آن
را برهان و محجوبيت پشت ديوار برهان میداند که سالک باید آن را با کوشش و تکرار و
مجاهده به قلب خود برساند (امام خمینی .)160 :1392 ،امام عارف ضمن تأکید بر نقش قدمهای
برهانی و فلسفه اعلی در شناخت معارف عرفانی ،طریق اولیای الهی را غیرازآن دانسته و بر
این باور است که اوليا با قدم سلوك ،منازل و مراحل معرفتی را طی کرده و واقع را مشاهده
كردهاند (امام خمینی .)132-133 :1392 ،هر چند امام در کنار ریاضات قلبیه و عرفانی ،به
سلوک عقلی نیز تأکید دارد (امام خمینی ،ب  )173 :1378اما نقش اصلی در رسیدن سالک به
«معرفت عرفانی» را به سلوک عملی سپرده و معتقد است اگر سالک استدالالت برهانی را به
قلب خویش برساند و قلبِ ،
«ص ْر ُ
س فِى
ف ال ْ ُو ُجو ِد ُك ُّل ال ْ َكما ِل» را دریافت کند و بداند که «لَي ْ َ
الدّا ِر َغي ْ َر ُه َديّا ٌر» ،آن وقت سالک به مرتبه ایمان و سپس به مرتبه «لِيَ ْط َمئ ِ َّن قَلْب ِي» و قدم مشاهده
که فوق اینهاست نایل خواهد آمد (امام خمينى.)161 - 160 1392 ،

لذا امام « ،علم» (ادراک) و «ایمان» را از هم تفکیک کرده و «ایمان» را بر «علم» ترجیح داده
است (امام خمینی.)160 :1392 ،
امام در تفاوت مقامات قلوب و معارف عابدان که آنها را به چهار طایفه تقسیم کرده است؛
دومین طایفه را کسانی میشمرد که حقايق عبادات و اذكار و قرائت را به قدم عقلى و فكرى
میفهمند .در تقسیم ایشان سومین طایفه ،عابدانی هستند که حقايقى را كه با قدم فكرى و عقلى
ادراك كردهاند؛ به قلب رسانده و قلبشان را به آن حقايق آشنا کرده و به مرتبه ايمان رسیدهاند؛
اما ایشان فرق زیادی بین ایمان قلبی و ادراک عقلی قائل بوده و معتقد است جویندگان حق و
حقیقت تا با رياضات علميّه و عمليّه و تقواى كامل عملى و قلبى ،خود را به اين مرتبه نرسانند،
صاحب قلب نخواهند شد (امام خمینی ،الف .)21 - 18 :1378
امام سلوک را به دو قسم .1 :سلوک علمی و روش برهانی؛  .2عرفانی ،معنوی و وجدانی
عیانی ،تقسیم کرده (امام خمینی )133 :1391 ،و سالکان به طریق اول را «اصحاب السلوك العلمي»
میخواند (امام خمینی)49 :1376 ،؛ بنابراین در اندیشۀ امام اگر سالک راه حقیقت را با سلوک
علمی و َمرکب سیر فکری طی منزل کند در حجاب علم و برهان و شعب آن گرفتار شده و فقط
به مقام اول انسانیت خواهد رسید؛ چرا که حجاب علم ،حجاب غلیظه است و سالک باید آن
را پاره کند که اگر چنین نکند و تنها به مقام انسانیت قانع شده و قلبش را در آن محبوس سازد؛
آنوقت در استدراج واقع شده و از منازل باالتر محروم خواهد ماند؛ لذا سالک باید آنچه را که
عقل با ق ّوت استدالل و برهان و سلوك علمى درک کرده؛ با قلم عقل در صفحه قلب نگاشته و
حقيقت ذل عبودیت و ع ّز ربوبیت را به قلب خود برساند تا از قيود و حجابهای علميّه رها شده و
به مقام «اطمینان و طمأنينه نفس» (مرتبه كامله ايمان) و سپس مقام «مشاهده» و درنهایت به دریای
بسیار عمیق اسرار «قدر» نایل گردد (امام خمینی ،ب .)12 - 11 :1378
درنتیجه میتوان گفت :هرچند در اندیشه عرفانی امام ،براهین علمی و منطقی تا مراتب و

جایگاه «اعمال سالکانه» در دریافت «معرفت عرفانی» از منظر امام خمینی

ایشان معتقد است اگر سالک ،حجاب غليظ علم و برهان را پاره کرده و با تفكر و استدالالت
عقلی سروکاری نداشته باشد و بدون وساطت برهان ،بلكه بدون واسطه موجودى طی طریق کند
در منتهاى سلوك ،به مشاهده جمال جميل مطلق نائل گشته و به لذت دائم سرمد خواهد رسید
(امام خمینی .)192 :1380 ،امام همچنین در ذکر مراتب مقامات اهل سلوک یکی از آن مراتب را
«مرتبه علم» بیان کرده و معتقد است میتوان ذلت عبودیت و عزت ربوبیت را به سلوک علمی
و برهان فلسفی ثابت نمود؛ ولی ایشان مشاهدۀ ذل عبودیت را كه مستلزم شهود ع ّز ربوبیت است
مستلزم ریاضت و سلوک و رفع حجاب از وجه حقیقت میداند (امام خمینی ،ب )12 - 11 :1378؛
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مراحلی میتواند کمککار سلوک علمی و عملی سائر الی اهلل باشد اما یقیناً این همراهی و
پشتیبانی ،محدود به قدمهای اولیه سلوک خواهد بود؛ لذا امام ضمن اینکه حقیقت سلوک را
«سلوک عملی» دانسته است تأکید دارد سالک باید در اول سلوک علمی ،مراتب عبادات را
تشخیص داده و عبادات صوریه را نازله عبادات قلبیه و روحیه بداند و از آن غفلت نکند (امام
خمینی ،ب )73 :1378؛ چراکه هر عبادتی ،بذر مشاهده یا مشاهداتی برای اهلش است (امام خمینی،
 .)196 :1380ایشان اهل بیت را هادی و مربی کیفیت عبودیت و سلوک الیاهلل معرفی کرده است
ف تا ّم
که باید بندگان خدا از آنها تعلّم کنند (امام خمینی ،ب  .)152 :1378انسانهایی که به كش 
محمدى از اعمال عبادتی مطلع شدهاند (امام خمینی.)440 :1380 ،

پژوهشهای عرفانی  /سال دوم  /شماره چهارم  /پاییز و زمستان 1398

116

در بینش عرفانی امام ،سلوک علمی بدون عمل سالکانه ،ثمرۀ مطلوب سائر الی اهلل را که
وصال حق و رؤیت جمال دالرای محبوب است نخواهد داشت .سالک ،بالضروره باید تطهیر
روح و جسم کرده و خود را دوستپسند نماید تا اجازه ورود به حریم حرم معشوق صادر گردد؛
لذا بزرگان وادی عشق« ،معرفت عرفانی» را علمی دانستهاند که فقط از راه عمل و تقوا و سلوک
حاصل میشود (اسماعیلی 78 :1396 ،ـ  )87و معتقدند تنها راه وصول حقیقی به معرفت توحیدی،
سیر انفسی است که غایت آن «شهود عرفانی» است (حسنزاده آملی.)41 - 40 :1377 ،
امام در جایجای آثارشان به ضرورت تهذیب نفس اهل علم تأکید داشته و بر این باور
است که اعمال عبادى اگر با آداب شرعيه قلبيّه و قالبيّه و ظاهريّه و باطنيّه آن انجام گیرد؛ مقدمه
حصول معارف و تحصيل قرة العين اولياء یعنی توحيد و تجريد خواهد بود (امام خمينى:1382 ،
ف
 )10و اصحاب قلوب و اهل اهلل ،از شدّت مجاهده و خلوت مع اهلل و عشق باهلل به منزل كش 
و شهود رسیدهاند (امام خمینی ،ب  .)95 :1378ایشان همچنین فرموده است :حتی اگر علوم نقليّه
شرعيّه نیز همراه با مجاهده و تهذیب نفس نباشد؛ بر صاحب آن تأثیر سوء گذاشته؛ مفاسد
اخالقی او را خواهد افزود و او را به جهل ،ممارات ،استطاله ،ختل و هالکت خواهد کشاند (امام
خمینی ،ب .)22 - 21 :1378لذا ایشان ا ّول شرط تحقق سير إلى اهلل و مهاجرت شهودی را خروج
از بيت مظلم نفس و خودى و خودخواهى و اختفای آثار آن میداند و با ذکر آیه شریفهَ « :و َم ْن
يَخْ ُر ْج مِ ْن بَيْت ِ ِه مُ ِ
ت فَ َق ْد َوقَ َع أَ ْج ُر ُه َعلَى اهلل» بیان میدارد که
هاجرا ً إلَى اهلل َو َرسول ِ ِه ث ُ َّم ي ُ ْد ِر ْك ُه ال ْ َم ْو ُ
تا جدران تعينات و دعوت اذان كثرت در كار است ،انسان مسافر نيست ،گمان مسافرت است
ت
و دعوى سير و سلوك (امام خمينى« .)625 :1380،پس يكى از موانع بزرگ اين سلوك قذارا 
معاصى ناپاکی و پلیدی گناهان است كه با آب پاك و پاكيزه توبه نصوح بايد آن را تطهير كرد»
(امام خمینی ،ب  )56 :1378و با ریشهکن نمودن خار طریق سلوک ،رأس خطيئات و امّاألمراض

دلیل نیز برای عده قلیلی از مردم که از کبریت احمر عزیزترند حاصل شدنی است (امام خمینی،

)395 :1380؛ بنابراین سالک نباید در دنيا و قشر ،وقوف داشته باشد چرا که وقوف در آن ،خار
راه سلوك انسانيّت است (امام خمینی ،ب .)154 :1378
امام فهم هرگونه معارف حقیقی و آسمانی را مشروط به مجاهده نفس دانسته و میفرماید:

ث به قديم كه در قرآن كريم در تعبيرات گوناگونى از آن ياد فرموده
تصور ربط حاد 

است ،و كيفيت معيّت حق با خلق كه بعضى گويند «معيّت قيّومى» است كه تصور آن

حتى براى آن گويندگان از معضالتست ،و ظهور حق در خلق و حضور خلقت نزد حق
ماوات َو ْ َ
ِ
و اقربيت اوّ -
ض
ال ْر ِ 
الس
جل و عال -از حبل الوريد به مخلوق و مُفاد اهلل ن ُو ُر َّ
و ُهو ْ َ
اك ن َ ْعب ُ ُد َو إِيَّ َ
ن و ما يَ ُكو ُن مِ ْن ن َْجوى ثَالثۀ و إِيَّ َ
اك
ال َّو ُل َو ْال ِخ ُر َو ال َّظا ِه ُر َو الْبا ِط ُ
َ
ين و امثال اينها كه گمان نكنم جز بر مخاطب و به تعليم او به نزديكانش كه اهل
ن َ ْستَ ِع ُ
اين گونه مسائل بودهاند ،تصورش تحقق يافته باشد .و راه يافتن به روزنهاى از آن،
ِ
مجاهدت مشفوع با تهذيب الزم دارد (امام خمينى ،1389 ،ج.)448 :18

امام با استناد به دعای منسوب به رسول اکرم که میفرمایند« :اَلَلَّ ُه َّم ا َ ِرنِی ْ َ
ال ْشیَا َء َک َما ِه َی»
بیان داشته است که حقيقت عرفان و شهود و رفع حجاب از چهره حقايق و رؤيت ذل عبودیت
و اصل فقر و تدلّى ،از نتایج رياضت و سلوك و مجاهده با نفس است (امام خمينى ،ب .)11 :1378
امام همواره به تزكيه ،تطهير قلب ،تصفيه و تلخيص آن از غواشى طبيعيّه توسط اهل مجاهده
و سلوك تأکید داشته (امام خمینی )123 : 1382 ،و معتقد است تجلی انوار الهی و جذبههای
معنوی ،زمانی نصیب سالک خواهد شد که او متسن ّن به سنن الهيّه و متلبس به لباس شريعت
سر و تطهير روح و تنزيه قلب شود .پس از طی این
گشته و مشغول به تهذيب باطن و تصقيل ّ
مراحل و مراتب است که دستگیری باطنی غیبی شروع شده و قلب سالک ،حقطلب و حقجو
خواهد شد (امام خمینی 43 :1382 ،و  .)44ایشان ریاضات شرعی را موجب از بین بردن دلبستگی
به غیر حق و تبعيت از شهوات بطن و فرج میداند که سالک بهواسطه آن میتواند به كماالت
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حب دنيا و تعلّق خاطر به حيثيّات دنيوى ،راه اصالح قلب را باز کرده و د ِر سعادات
باطنه یعنی ّ
حب نفس
را به روی خود مفتوح نگه دارد (امام خمینی ،ب  .)43 :1378چراکه حقیقتاً تطهير از ّ
حب دنيا ،اولین مرتبه تطهير سلوك إلى اهلل است و اص ً
ال قبل از اين تطهير ،سلوك إلى اهلل
و ّ
تحقق نمییابد (امام خمینی ،ب  .)58 :1378امام شرط تجلی حقتعالی در قلوب اصحاب را فتح
ابواب قلب با قدم سلوک و ریاضات قلبیه میداند (امام خمینی ،ب  242 :1378و  )243فلذا معتقد
است «کشف و شهود» ،خاص «اصحاب ریاضت» است (امام خمینی 16 :1380 ،ـ  )22و به همین
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روحانيّه عروج کرده و به لقاء جمال جميل واصل گردد (امام خمینی 301 :1382 ،و .)302

امام معتقد است توحيد قلبى و توحيد عملى تنها با تع ّمل و تذ ّكر و ارتياض قلبى حاصل
میشود (امام خمینی .)9 :1382 ،ایشان معرفت و توجه به مهلكات و منجيات نفس را که موجب
صفای باطنی نفس سالک میشوند شرط رسیدن به کماالت معنوی و مشاهده جلوههای اسماء
و صفات الهی و معرفت حقيقيه میداند (امام خمینی .)58 - 57 :1382 ،ایشان تأکید دارد که
اهل مراقبه و سلوك إلى اهلل باید با ادا نمودن فرایض و سنن الهيّه قلبشان را صفا داده و از طریق
صورت ،حقایق را کشف کند (امام خمینی ،ب .)64 :1378ایشان تهذیب و تزکیه نفس را تنها
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وسیله کسب «معرفت عرفانی» دانسته و میفرماید :مهاجر الی اهلل باید سفر خود را از بیت مظلمه و
أنانيّت نفس شروع کرده و روانه کعبه حقیقی شود و در این سفر روحانی و سلوک عرفانی با طی
منازلی ،مراتب تعینات آفاقی و انفسی و ملکی و ملکوتی را گذشته و با کنار زدن حجب نورانیه
و ظلمانیه به حقیقت برسد (امام خمینی .)590 - 589 :1380 ،ایشان ،حجاب طبيعت را مانع شهود
و احساس سالک دانسته (امام خمینی :1389 ،ج )446 ،18و منسلخ شدن سالک از عالم طبیعت
متصرم را از شرایط تجلی اسماء در قلب سالک میداند (امام خمینی ،ب.)274 :1378
ّ
نکتۀ قابلتوجهی که اینجا الزم است ذکر شود آن است که سالک إلى اهلل باید در خالل
طی طریق بهکلی از اعتماد ب ه نفس (امام خمینی ،ب  )46 :1378و ارتیاض و عمل خود یکسره
دست کشیده و برائت جوید (امام خمینی ،ب  )67 :1378و جبلّتاً به مسبّباالسباب و فطرتاً متعلّق به
مبدأالمبادى توجه کند و اعتمادش تنها به کمک و عنایات ذات اقدس اله باشد (امام خمینی،
ب)46 :1378؛ چراکه خود و قدرت و قوتش همه فانی شدنی است (امام خمینی ،ب.)67 :1378
همچنین که اگر سالک بر سلوك معنوى الهى و مهاجرت الى اهلل و معاجين الهيّه محافظت
تصرف شيطان و نفس ،بهسوی شيطان و نفس باشد همین
ننماید و سلوك علمى و ارتياضى او با ّ
ریاضت و تصفیه نفس موجب منکدرتر شدن قلب او شده و باطنش را ظلمانیتر خواهد کرد و
او را به عجب ،خودبينى ،تكبر ،تدلّل ،تغ ّمز ،سوء خلق و سوءظن به بندگان خدا وادار خواهد
نمود (امام خمینی ،ب .)22 :1378
مطلب بسیار مهم این مسأله آن است که امام پیروی از انسانهای کامل را در سیروسلوک،
ف
امری ضروری و الزم دانسته و میفرماید :خاتم پيغمبران حضرت محمد مصطفی صاحب كش 
كلى و دستور جامع هستند (امام خمینی )43 :1380 ،و کیفیت عبادات ،نتیجه عرفان تام محمدى و
ف جامع احمدى است (امام خمینی)657 :1380،؛ لذا اولیای الهی که از جانب ذات اقدس اله،
كش 
ف حقايق و اظهار بواطن و بيدار كردن دلهای خفتهاند؛ اطباء نفوس و قلوباند و
مبعوث به كش 

با علم محيط و چشم بصير و الهیشان ،هم امراض قلوب و هم ادويه و مصلحات و مفسدات آن
را میدانند (امام خمینی .)247 :1382 ،ایشان در این طریق به دستگیری اولیای عظام از قلب منیر
اهل معرفت تأکید بسیاری دارد (امام خمینی ،ب.)345 :1378

عرفای مسلمان «معرفت عرفاني» را مهمترین وسیله نیل به حقایق الهی دانسته و بر این باورند که
چنین معرفتی تنها در پرتو سیر و سلوک و ریاضت ،دستیافتنی است .امام ،ضمن بیان اینکه
«معرفت عرفانی» عبارت است از« :مكاشفه معنويّه حقائق به واسطه ا ّطالع پيدا كردن بر عالم
اسماء يا اعيان»؛ آن را معتبرترین معرفتها دانسته و معتقد است در این نوع شناخت ،عارف
با ادراک حضوری و شهودی ،حقایق خارجی را رؤیت میکند .ایشان صاحبان علوم کسبی
و رسمی را «اصحاب برهان» و «کور» معرفی کرده و بر این باور است انسانی که اهل مشاهده
نباشد کور است .در سلوک الی اهلل مجرد علوم برای سالک خشوعآور نیست و او باید پس
از اثبات حقایق الهی با استدالالت و قواعد علمی ،آن را به قلب خود رسانده و قلبش را خاشع
سازد .در نگاه امام ،فهم حقایق و معنویات و موهبتها و نعمتهای الهی با ِ
«قلب» انسان است و
قلب صاف و زالل سالک ،جایگاه تجلی و رحمت حقتعالی و درک مقامات معنوی و مرکز
دریافت حقایق الهی است.
ب سیروسلوک إلى اهلل است و در جایجای
در منظومه عرفانی امام قرآن کریم بهترین كتا 
آن تزکیه و تهذیب نفس شرط کسب «معارف حقیقی» ذکر شده است .سالکان الی اهلل باید
ف تا ّم محمدى از اعمال عبادی مطلع شدهاند هادیان و مربیان سلوکی خود
اهلبیت را که به كش 
قرار داده و از آنها تعلّم کنند.
ایشان بر عبودیت و اعمال سالکانه تأکید فراوان داشته و معتقد است عمل به آداب شرعيه
قلبيّه و قالبيّه و ظاهريّه و باطنيّه مقدمه حصول معارف و تحصيل تجريد و تجلی انوار الهی و
جذبههای معنوی است ،و معرفت شهودی با تكامل معنوى و پاکسازی آینه دل از کدورتها
و زنگارها براى سالک حاصل میشود و با اوج ايمان و تقرب بیشتر به ذات احدیت ،حقايق
بيشترى از جهان هستى برایش مكشوف خواهد شد.
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