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  از منظر اي نقش عشق در سلوك عرفاني بررسي مقايسه
  و خوآن دالكروث )ره(امام خميني 

  *هادي وكيلي
  **ربابه آبداري

 چكيده

خوان دالكروث، به عنوان دو پير طريقت و مرشد كامل در عرفـان   و) هر(امام خميني
اسالمي و مسيحي، سير و سلوك عرفاني را داراي مراتب و مراحلي مي دانند كـه در  
. يك بررسي مقايسه اي مي توان آن را در سه مرحله تطهير، تنوير و اتحاد شرح نمود

و ك عرفـاني اسـت، طـي دو    از نظر ايشان، تطهير كه مهم ترين مرحله در سير و سـل 
صـورت  ) مجذوب سـالك (و تطهير منفعالنه ) سالك مجذوب(مرحله تطهير فعاالنه 

از ديـدگاه هـردو عـارف،    . مي پذيرد و كمال آن نيز از  رهگذر عشـق الـوهي اسـت   
ترين عامل تزكيه و تطهير  نفس، عشق  ادي و راهنما در طريق سلوك و مهمبهترين ه

گردد و تنها ابزار نيل به جايگاه  بندگان مخلص خداوند ميتنها نصيب الوهي است كه 
  .اتحاد با خداوند و دستيابي به مرتبه فناي في اهللا است

  تطهير، تنوير، اتحاد، رياضت، عشق :ها كليدواژه
  
  مقدمه. 1

عرفا بر اين عقيده اند كه حقيقت از رهگذر عقل قابـل ادراك نمـي باشـد و محتـاج ابـزار      
شهود شيوه اي است كه به مدد آن مي توان بدون . ديگري است كه آن را شهود مي خوانند

                                                                                                 

 ،)نويســـنده مســـئول( اســـتاديار عرفـــان اســـالمي، پژوهشـــگاه علـــوم انســـاني و مطالعـــات فرهنگـــي *
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و اين شهود نوري است كه در اثر تهذيب درون و . واسطه به شناخت پروردگار نايل گشت
چنـين  . الك پديدار گرديده و طريق حقيقي را نمودار مـي سـازد  رهايي از انيت در باطن س

سالكي قادر است به تعبير مسيحي آن، ملكوت خدا را ببيند و به تعبير اسـالمي، بـه درگـاه    
بر اين اساس، عرفان طريق شناخت پروردگار اسـت  . خداوند تقرب يافته و به لقاء اهللا رسد

ت كه در انديشه ي بسياري از عرفـا ايـن دو   و به دو وجه نظري و عملي تقسيم گرديده اس
در عرفان عملي برخالف وجه نظري، سخن از تبيـين و شـناخت   . وجه مكمل يكديگر اند

مفاهيم نظري فلسفي و حتي عرفاني نيست؛ عرفان عملي، شيوه و طريقـه ي پـرداختن بـه    
در . تعزلت و خلوت، تهذيب نفس، مجاهدت، دوري از دنيا و انجام عبادت و نيايش اسـ 

اين جا سخن بر سر تبعيت از فرمان خداوند و نزديكي به اوست و نه منازعات طوالني بـر  
در اين جا واالترين علم ها، دستيابي به فهمي متواضـعانه از  . سر موضوعات پيچيده و مبهم

خويشتن خويش است؛ و آنچه كه تحصيل اين معرفت را فراهم مي آورد، از ديد عرفا خود 
ه به موجب الطاف خاصه ي خويش، بندگان مخلص را در مسـير شـناخت   خداوند است ك

اما آنان كه در طريـق عملـي   . حقيقي جاي داده و خود هدايت ايشان را عهده دار مي گردد
نيل به حق گام مي نهند يا طريق زهد را پيروي مي كنند يا شيوه ي عشق و محبـت را؛ بـر   

  .ونه ي عشق محور و زهد محور تقسيم نموداين اساس، عرفان عملي را مي توان به دو گ
  
  جايگاه عشق در عرفان اسالمي. 2

تاريخ تصوف اسالم نشانگر نوعي تطور تدريجي است كه از عرفان زاهدانـه و خائفانـه بـه    
جانب عرفان عملي متكي بر عشق و محبت پيش مي رود و نقطه ي پيـدايش و ظهـور آن   

را در تاريخ تصوف اسـالم  ) حب(محبت الهي  رابعه ي عدويه است كه نخستين بار مفهوم
سـخن  ) دوستي ـ دوستداري (پيش از رابعه، در ميان صوفيان از شوق يا خلّت . مطرح نمود

به ميان آمده بود اما رابعه فراتر از آنان، با عباراتي پرشور در باب محبت انسـان نسـبت بـه    
رابعه را آغـازگر عرفـان    ؛ بدين لحاظ مي توان) 12: 1384راسخي، ( پروردگار سخن گفت

به زعم وي، ويژگي عارف حقيقي آن است كه خداوند را . عاشقانه در تاريخ تصوف دانست
. به جهت عشق نسبت به او پرستش نمايد و نه از رهگذر ميل به بهشت و يا ترس از دوزخ

رابعه و حالج در قرون نخستين اسالم، و پس از آن در قرن هاي پـنجم تـا هفـتم؛ محمـد     
الي، برادرش احمد غزالي، عين القضات همداني، احمد سمعاني، عطـار، و سـپس محـي    غز

الدين ابن عربي و مولوي از بزرگان طريقت عشق در تصوف اسالمي بـه شـمار مـي آينـد     
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اساس تعاليم عرفاي اين طريقت، نخسـت تـرك ماسـوي اهللا    ). 109 ـ111: 1382چيتيك، (
عشـق   "كنز مخفـي  "ايشان، مطابق حديث  به زعم. است و دوم، جستجوي خشنودي خدا

حق به ذات خود سبب پيدايش آفرينش گرديد؛ بدين ترتيب عشق نسـبت بـه خداونـد در    
نخست  "يحبهم و يحبونه"تمام عالم وجود ساري و جاري است و مطابق آيه ي شريفه ي 

. آيـد  يبه دام عشق خداونـد گرفتـار  مـ    خداوند به انسان عشق مي ورزد و پس از آن آدمي
عشق صفت ذات پروردگار و تجلي اوست و يك امر موهوبي اسـت و مركبـي اسـت كـه     

با اين همه، حقيقت عشق بـر همگـان پوشـيده    . موجب تقرب نفس به پروردگار مي گردد
مانده است و از توصيف و شرح آن درمانده گشته اند؛ هجويري در كشـف المحجـوب از   

  :قول سمنون محب آورده است
مي توان از طريق چيزي لطيف تر و ظريف تر از آن شرح نمود، اما از آن جا هر چيز را 

ه طريق مي تـوان آن  كه چيزي دقيق تر و لطيف تر از عشق نيست، پس چگونه و از چ
  .)173: 1375هجويري،(را توصيف نمود

  : عشق را غير قابل تعريف خوانده است فتوحات مكيهابن عربي نيز در 
عشق هيچ تعريفي ـ كه به واسطه ي آن تعريف بتوان ذات آن را شناخت ندارد و تنهـا   

هـركس عشـق را تعريـف كنـد، آن را     . مي توان تعريفي لفظي و رسمي از آن ارائه داد
و آن را نچشـيده باشـند، آن را   كسـاني كـه از شـراب عشـق ننوشـيده      . نشناخته است

شده و رفع عطش كرده ام، آن را نشناخته  شناسند و هركس كه بگويد از آن سيراب نمي
  )331: 2ابن عربي، .(چرا كه عشق شرابي است كه سيرابي ندارد. است

نيز حائز اهميت بسيار است و اين عـارف واصـل   )  ره(عشق در انديشه ي امام خميني
بارها در آثار خويش از اين مهم سخن رانده است و عشق زاهدانه ي ايشان در مسير اتحاد 

 . حبوب، همواره مورد توجه و تحليل بوده استبا م

عرفا عشق را به حقيقي و مجازي تقسيم نموده و عشق حقيقي را عشـق بنـده نسـبت بـه     
پروردگار دانسته اند كه البته اين عشق حاصل جذبه و عنايت خاصه ي حق اسـت و فنـاي از   

ها ابزار تقـرب  اين عشق، كه تن. خويشتن خويش، شرط اساسي تحصيل آن دانسته شده است
بنده به ساحت ربوبي است، رهي پر خوف و خطر است و ابتالئات بي شماري در پيچ و خم 
هاي آن در انتظار سالك است؛ به گونه اي كه عرفا بر اين عقيده اند كه محبـت و محنـت، دو   

بـر ايـن   . جزء آميخته با هم و دو يار جدا نشدني در طريق عملي نيل به پروردگار مـي باشـند  
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محور تمـام  ة ساس، عشق در تصوف اسالمي از جايگاه واال و رفيع بهره مند گرديده و به مثابا
  .اند را نردبام وصول به خداوند دانستههستي و عالم امكان است و نيز آن 

  
  جايگاه عشق در عرفان مسيحي. 3

و  شايد جامع ترين تعريف در ارتباط با جايگاه عشق در عرفان مسيحي اين است كه اساس
ة آيـات بسـياري از كتـاب مقـدس و نيـز شـيو      . محور دين مسيحيت بر پايه ي عشق است

  :مؤيد همين مطلب است) ع(زندگاني عيسي مسيح
ايد كه به اولين گفته اند همسايه ي خويش را محبت نما و بـا دشـمنان خـويش     شنيده

لعـن   اما من به شما مي گويم كه دشمنان خويش را محبت نموده و بـراي . عداوت كن
كنندگان خود بركت طلبيد و به آناني كه از شما نفرت كنند، احسان نماييد و به هر كـه  
به شما فحش دهد و جفا رساند دعاي خير كنيد تا پدر خود را كـه در آسـمان اسـت،    

زيرا كه آفتاب خود را بر بدان و نيكان طالع مي سازد و باران بر عادالن و . پسران شويد
كـه پـدر شـما كـه درآسـمان اسـت        پس شما كامل باشيد آن چنـان . ظالمان مي باراند

  )44ـ  48:  5متي ؛ . (است  كامل

خطاب  "پسر گمشده"نام نهاده و انسان را  "پدرآسماني"يا  "پدر"خداوند را ) ع(عيسي
مي نمايد، و استعمال اين واژه ي صميمانه و دلنشـين، بيـانگر ارتبـاطي عاشـقانه، اصـيل و      

بدين ترتيب، قاعده ي اساسي مذهب او، ) 86: 2، 1383اسمارت،.(است صميمانه با خداوند
. خدا محبـت اسـت  « :اصل محبت است و پس از وي پيروان او اين اصل را گسترش دادند

رساله اول يوحنا ( »هر كه در محبت ساكن است، در خداوند ساكن است و خداوند در وي
 "دومين باني كليساي مسـيح "كه وي را  ؛ تا بدان جا كه افرادي نظير پولس رسول)16:  4؛ 

ــان    ــر ايم ــتگاري، ب ــيل رس ــد، در تحص ــب داده ان ــد    لق ــل تأكي ــيش از عم ــت ب و محب
سپس در اواخر قرن سوم ميالدي، رهبانيـت مسـيحي   ). 151: 2: 1383اسمارت،.(اند ورزيده

به نيت نيل به كمال از رهگذر اعراض از زندگاني دنيوي ظهور كرد كه طريقت آنان زهـد،  
اين روش در قرون وسطي هم جنبـه  . رياضت نفس، روزه داري، عزلت گزيني و تعمق بود

در قـرن دوازدهـم   . ي سير و سلوك فردي داشت و هـم صـورت طريقـه ي عـام مـذهبي     
، حـرارت و گرمـي   سيسترسـيان پيشواي سلسـله ي   برنار كلرووييميالدي، شخصي به نام 

شـخصِ سـالك داراي   « داشـت كـه    نويني به حيات مذهبي مسسـيحيان بخشـيد و اظهـار   
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؛ عرفاي پس از وي براي اين »قدوسيت آسماني گرديده و به مرتبه ي عشق علوي مي رسد
، وحدت )تنوير(، نورانيت نفس)تطهير(تصفيه ي نفس : سير و سلوك سه مرحله قائل شدند

بر اين اساس، زهد و رياضت به جهت تزكيه ي نفس رواج ). اتحاد(نفس عاشق و معشوق 
سيار يافت، و سپس در قرن دوازده و سيزده ميالدي، عرفان به حوزه هاي مدرسي كشـيده  ب

كه از قشري مĤبي و آداب صوري بـه سـتوه آمـده     جان تاولرو  اكهارتشد و افرادي نظير 
ة بـه عقيـد  . بودند، در توسعه ي آئين عرفاني در اروپاي مركزي گام هاي مـؤثري برداشـتند  

ص ذاتي چيزي بود كه مي بايست كنار گذاشته شود، زيرا فرد ، حتي فرديت و تشخاكهارت
هيچ است و تنها وجود بارقه اي الهي در روح است كه حقيقت دارد و كسي مي توانـد بـه   
زندگي قدسي و حيات سرمدي نايل شود كه بـه مرحلـه ي وحـدت مسـتقيم و اتحـاد بـا       

  )660ـ663: 1383ناس،  بي. (خداوند درآيد
حي در اين زمان، سرشار از توصيه هايي در باب جستجوي تسـالي  تعاليم قديسان مسي

 :حقيقي در خداوند و اثرات شگرف عشق الوهي و نيز نشـانه هـاي عاشـق راسـتين اسـت     
كشد و بي شك بر هر عشق چون شعله اي فروزان و مشعلي برافروخته رو به باال زبانه مي «

  و» آيد مانعي فائق مي
و اطاعت بي چون و چرا از اراده ي معشوق نباشـد،  آن كس كه مهياي تحمل هر چيز 

عاشق آن است كه محض خاطر معشـوق، هـر   . شايسته آن نيست كه عاشق نامش نهند
خـاطر ناماليمـات او را تـرك     مشقت و تلخي را به رغبـت تـن دردهـد و هرگـز بـه     

  ).150ـ151: 1383اكمپيس، (نگويد

كه شمار بسـياري از مسـيحيان   سپس آغاز اختالفات كليسا در قرن چهاردهم سبب شد 
به جهت نيل به حقيقت و كسب رحمت به عرفان روي آوردند و در همين دوران بـود كـه   

از ) 1515ـ   1582( ترسـاي آوياليـي  و سپس ) 1347ـ   1380(كاترين سينايي افرادي نظير 
يعني ترك دنيـا و وقـف تمـامي وجـود خـود در راه      ( "ازدواج با مسيح"تجربه ي عرفاني 

سخن گفتند و از نيروي عرفان خويش در جهت اصالح كليسـا و هـدايت مردمـان    ) مسيح
كه مقالـه حاضـر در   ) خوآن دالكروث(يوحناي صليبي  ).663: 1383بي ناس،(مدد جستند 

  .سخن از انديشه هاي اوست، هم مسلك عرفاني قديسه ترساي آوياليي بود
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  جايگاه خوان دالكروث در عرفان مسيحي. 4
زرگ اسپانيايي كه گروهي منسجم را تشكيل مي دهنـد و همگـي در قـرن شـانزدهم     عارفان ب

، قديسـه  پيتـر آلكانتـارايي  ، قـديس  ايگناتيوس لويوالييميالدي زيسته و قلم مي زدند، قديس 
ويژگي خاصي كه اولين آنـدرهيل در كتـاب   . بودند خوان دالكروثو قديس  ترساي آوياليي

بر شمرده است، خلق و خوي شديداً زهدگرا، عمـل گـرا و   براي اين عرفا  "عارفان مسيحي"
در واقع ستيزه گر است؛ وي روح عرفان اسپانيايي را رياضت كشي، بي باكي و عمـل گرايـي   
معرفي نموده است، كه به عقيده ي او خوآن دالكروث به بهترين صـورت ايـن خصـايص را    

  )239: 1384آندرهيل، .(جلوه گر نموده است
كـه نـام اصـلي وي خـوآن دي     2يا به تعبير اسـپانيايي خـوآن دالكـروث   1يوحناي صليبي

سالگي در صـومعه ي قـديس آنـا بـه فرقـه ي كرمليـان        21م در سن 1563بود، در سال 3يپز
فرقـه ي  . سالگي به عنوان يك كشيش، فعاليت خـويش را آغـاز نمـود    25پيوست و در سن 

كـه در قـرن دوازدهـم مـيالدي توسـط      كرمليان، فرقه اي مذهبي از كليساي كاتوليكي رم بود 
گروهي از زاهدانِ عالقه مند به پيامبران باسـتاني اليـاس و اليشـع در كـوه كرمـل در اسـرائيل       

اندكي بعد خوان بـا اصـالحگر بـزرگ فرقـه ي كرمليـان يعنـي ترسـاي        . تأسيس گرديده بود
و صـومعه  آوياليي مواجه شد و تحت تأثير عملكرد و شور و شوق وي، بـه تأسـيس ديرهـا    

هايي جديد پرداخته و اصالحات انضباطي تازه اي را جايگزين سستي و آسان گيري موجـود  
اصـطالح  . شـهرت يافـت   "پابرهنگـان "در اين فرقه نمود و فرقه ي اصالحي آنان بـا عنـوان   

پابرهنه در لغت به معني نداشتن كفش است؛ هرچند كه ممكن اسـت ايـن راهبـان بـه جـاي      
ور پوشش پاهاي خويش استفاده نمايند، كه نشان دهنده ي رسم و آئين كفش از صندل به منظ

بدين ترتيب، طريقـه ي پابرهنگـان   ) 12: 1987الياده،.(به شدت سخت گيرانه ي آنان مي باشد
  .كرملي يا همان كرمليان اصالح شده، يك حيات توأم با تقدس بسيار و فقر قابل توجه بود

مخالفت هاي كرمليان اصـالح ناشـده بـا پيشـرفت      ميالدي، به دليل 1577خوان در سال 
سريع اين نهضت اصالحگر، دستگير و محبوس گرديد و در دوران سخت اسـارت بـود كـه    
جذبه هاي ناشي از اتحاد الهي را تجربه كرد و درخشان ترين سروده هـاي دينـي خـويش را    

و وي را در رديف  سرود؛ سروده هايي كه اصل و جوهر ميراث عرفاني عظيم او را شكل داده
بعد از فراري كه برخي آن را كرامت خوانده انـد، دوران  . بزرگترين شعراي اسپانيايي جاي داد

ساله ي رهبري بر كرمليان اصالح شده را آغاز نمـود و بـه عنـوان شـيخ راهبـان مبتـدي،        12
كشيش صومعه ي كرمليان در بائسا، كشيش صـومعه در گرانـادا و سـپس رئـيس صـومعه ي      
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ويا فعاليت نمود و هم زمان، آثار ارزشمند خويش را در نظم و نثـر بـه رشـته ي تحريـر     سگو
  ) 306: 1384؛ فانينگ، 241: 1383آندرهيل،.رك.( درآورد

جداي از چند نامه، مقداري نصايح و اقوال حكيمانه و تعدادي سروده هـاي زيبـا، خـوآن    
ت كه موجب تأثير چشـمگير او بـر   دالكروث چهار اثر ارزشمند از خويش به يادگار نهاده اس

صعود "  "5شعله ي حيات بخش عشق"  ،4"نغمات روحاني"تاريخ عرفان مسيحيت گرديد؛ 
اين چهار اثر برخاسته از اوج كمال تجربه ي عرفاني . "7شب تيره ي نفس"و  "6به كوه كرمل

رسا و نيز نوشته هاي قديس، تعليمي و غير شخصي است و از آثار و تأليفات قديسه ت. اوست
فلسفه ي توماس آكوئيناس تأثير پذيرفته است، اما اساس عرفان وي مبتني بر يـك تجربـه ي   
پرشور است و مراحل و مراتبي كه در آثار خويش در باب سير و سلوك عرفاني بيـان داشـته   
است، مراحلي است كه خود از آنان عبور نموده است و اينك در جايگاه يك عارف واصل و 

آن مراحل را همچون نقشه راهنما در دسترس مريدان خـويش و سـالكان طريـق     مرشد كامل
 .قرار مي دهد

هر چهار اثري كه قديس به رشته ي تحرير در آورده است، در بردارنده ي يـك سـرود و   
كـه شـهيرترين اثـر خـوآن      "شب تيـره ي نفـس  "تفسير عرفاني بلندي بر روي آن است؛ اما 

ست در مسيري روحاني كه منجر به اتحاد كامـل وي بـا   دالكروث است، شرح سلوك نفس ا
خداوند مي گردد ـ تا جايي كه در اين حيات دنيوي ميسر است ـ و نقش عشق در نيل به اين   

 .كمال مطلق، بسيار ارزشمند و پر اهميت است

ديدگاه قديس دالكروث در باب كيفيت و چگونگي سلوك عرفاني، با اندكي تفاوت هاي 
نيـز  ) ره(معاني و شروحي مشابه و تاحدودي مشترك، در انديشه هاي امام خمينيصوري، اما 

قابل رديابي است؛ بر اين اساس، مقاله حاضر در پي آن است تا از دريچه اي ديگر، به بحـث  
سلوك عرفاني از ديدگاه اين دو عارف پرداخته و مباني روان شناختي، آفات، مراتب و مراحل 

ر ايشان مورد بررسي قرار دهد تا نقش عشق را در اين ميان، به عـالي  سلوك عرفاني را از منظ
  .ترين وجه به تصوير كشد

  
  مباني و مراتب سلوك .5

  مباني روان شناختي سلوك 1.5
ه   مطابق آنچه از فحواي كالم قديس دالكروث ادراك مي گردد، نفسِ آدمي مركب از دو حصـ

، 4شب تيـره نفس،دفتـر اول، بـاب   (يا جزء تحتاني و پست نفس 8حصه حسي: يا بخش است
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؛ كه هـر يـك   )4بخش  23باب . همان، دفتر دوم(يا جزء متعالي آن 9، و حصه روحي)1بخش
نيز حاوي حواس و قواي خاص خود بوده و به منظور دستيابي نفس به آن مرتبه از خلـوص  

ه تطهيـر گردنـد و     كه الزمه ي نيل به مقام اتحاد با خداوند است، الزم  است كه ايـن دو حصـ
قـديس در آثـار   ).  1همان، دفتـر دوم، بـاب  (تطهير اين دو حصه نيز متوقف بر يكديگر است

و نيز ) 15، بخش13همان، دفتر اول، باب (خود، از وجود اميال چهارگانه لذت، الم، بيم و اميد
) 11، بخـش 13بـاب  : يز؛ و ن2همان،سرآغاز، بخش( دشمنان نفس يعني جسم، عالم و ابليس 

وي هم چنـين، بـه سـه فضـيلت     . نام مي برد كه مانعي بر سر تطهير و رهايي نفس مي باشند
الهياتي ايمان، اميد و محبت اشاره مي كند كه نفس را در مسير تطهير ياري نموده و حافظ وي 

  ). 7، بخش7همان، دفتر دوم، باب (در برابر دشمنان و موانع سلوك است
نيز نظير تمامي عرفا بر اين باور است كه هر موجـودي مركـب از دو جهـت يـا     ) ره(امام 

غيبيـه ي  ة وجهـ «يك جهت، نورانيت و وجود و اطالق و كمال اسـت كـه آن را   . وجه است
خطـاب  » وجهه ي نفسانيه«نام مي نهد، و يك جهت، ظلمت و تعين و نقص، كه آن را » الهيه

؛  بـه عقيـده ي ايشـان، نسـبت     ) 258: 1386شرح حديث جنود عقـل و جهـل،  (نموده است
موجود ميان اين نشئه ها، نسبت ظاهريت و باطنيت يا جلوه و متجلي است، و بر اين اسـاس،  
آثار و خواص و انفعاالت هر مرتبه به مرتبه ي ديگر نيز سرايت مي كند، و به جهـت ارتبـاط   

شـرح حـديث   (مي پذيرندموجود ميان آنان، از كمال و نقص و صحت و فساد يكديگر تأثير 
در نتيجه، تطهير ظاهر متوقف بر تطهير باطن اسـت؛ بـه ايـن    ) 389: 1386جنود عقل و جهل،

معني، مطابق فرمايش ايشان، از آن جا كه مبدأ فساد مملكـت ظـاهر نفـس، اخـالق فاسـده و      
ملكات خبيثه ي آن است، مادامي كه اين ملكات سيئه مبدل به ملكات حسـنه نگرديـده انـد،    

و زمـاني  ) 56: 1373آداب نمـاز،  ( شتي و ناپسندي اعمال ظاهري نيز از ميان نخواهد رفت ز
نفس به كمال طهارت دست مي يابد كه تطهير هر دو حصه ي نفس يعني ظـاهر و بـاطن يـا    

  . ملك و ملكوت، به گونه اي تمام و كمال صورت پذيرفته باشد
، تطهير نفس مستلزم مجاهده و مبـارزه  )ره(تفاوت دو ديدگاه در اين است كه از نظر امام 

از نظر ايشان، هر يك از دو وجهه ي نفس، داراي حواس . نفس با قواي مخالف نفساني است
و ) همان( از آن ياد مي كند "قواي ملكوتيه"و  "قواي ملكيه"با لفظ ) ره(و قوايي است كه امام

در مسير سلوك  ا كه مانع گام نهادن وير 10راه مقابله با دشمنان نفس يعني انيت، دنيا و ابليس
گردند، جهاد نفس يعني همان غلبه بر قوا و مطيع ساختنِ آنان و قلع و قمـع   و سير الي اهللا مي

است كـه منزلـت ايـن جهـاد از كشـته شـدن در راه حـق تعـالي نيـز واالتـر            11جنود شيطان
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بـدأ تمـامي   ايشان، شجاعت، عفـت، سـخاوت و عـدالت را م   ) 6: 1375چهل حديث، (است
  ).49: 1373آداب نماز،( فضايل نفسانيه دانسته است

  
  آفات سلوك 2.5

كند  منازل و مراتب بي شماري عبور مي نفس در طريق ترقي خويش به جانب پروردگار، از
» هفت حجاب«از آن ياد مي شود، و اين حجاب ها گاه » حجاب«كه در عالم عرفان با لفظ 

صـد  «و » هزار منزل«نسته شده و گاهي نيز با تعابيري چون دا» هفتاد هزار حجاب«و زماني 
اين حجاب ها كه موانع كسب مقامات . ياد مي شود» مراتب ثالثه«و » عوالم ثالثه«يا » ميدان

و در دو  "نقـص هـا و عيـوب نفـس    "معنوي و روحاني است، در انديشه قديس با عنوان 
عيـوب مبتـديان بـر اسـاس     . شودشرح مي  "عيوب مترقيان"و  "عيوب مبتديان"مرتبه ي 

هفت معصيت عظمي در دين مسيحيت توصيف مي شوند كه عبارت است از تكبر، حرص 
 1همان، دفتر اول، باب هاي (و آز، عيش پرستي، غضب، شكمبارگي، حسدورزي و كاهلي

؛ كه اينان عيوبي هستند كه مربوط به مرتبه ي خواص در طريق سلوك اند و برخاسته )7تا 
بدين ترتيب كه در اين مقام، تكبر نفس به واسطه ي دسـتيابي بـه   . معنوي مي باشند از امور

مقامات روحاني است و حرص و آز وي به جهت تحصيل بيشتر حالوت در امور معنـوي  
؛ كه تطهير نفس از اين عيوب، به عقيـده ي قـديس بسـيار الزم و ضـروري     ... مي باشد و 

در دو شـكل عيـوب عـادتي و عملـي شـرح مـي       هم چنين، وي عيوب مترقيـان را  . است
عيوب عادتي، رذايل نفسـاني اسـت كـه در نفـس ريشـه دار      ). 2همان، دفتر دوم، باب(دهد

گشته و به همين دليل تطهير آن با دشواري بيشتري صورت مـي پـذيرد، و عيـوب عملـي،     
ظيـر  عيوبي هستند كه تحت تأثير حصه حسي و عملكرد ابليس در نفس واقع مي گردنـد، ن 

قديس در ضمن شرح اين عيوب، رنج هاي بسـيار نفـس را بـه    . مكاشفات بصري دروغين
  . منظور تطهير و پااليش وي از اين نقايص به روشني بيان نموده است

كـه بـر سـر راه تحصـيل      12امام نيز به تبع سنت ديرين عرفان اسالمي، عيوب و موانعي
ناميده اسـت   "حجاب"ي باشد را طهارت و كسب مقامات معنوي در سير و سلوك نفس م

تقسـيم   "حجـاب نـوراني  "و  "حجـاب ظلمـاني  "با ايـن تفـاوت كـه آن را بـه دو قسـم      
، مطابق كالم امام، عموماً مجموع تعلقات نفسانيه و »حجاب ظلماني«مراد از . 13است  نموده

مـي  نيز به تعلقات قلبيه و انوار ملكوتي اطالق » حجاب نوراني«ظلمات عالم ملك است، و 
اما ايشان در جاي ديگر، اين تعلقات قلبيه نسـبت  ) 589ـ   590: 1375چهل حديث، (شود 
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به دنيا را از حجب ظلمانيه برشمرده است كه هر اندازه نفس در مسير سلوك پيش مي رود، 
) 121: 1375چهل حـديث،  (اين حجاب ها غليظ تر گشته و خرق آن دشوارتر خواهد بود

جه گرفت كه آنچه كه در طريق سلوك، در نظـر عـوام، نورانيـت    بدين ترتيب، مي توان نتي
محسوب مي شود، در خصوص خواص، حجب نورانيـه اسـت، و نيـز آنچـه كـه در نظـر       
خواص، نورانيت به شمار مي آيد، حجاب هاي نورانيه ي اخص خواص اسـت و الزم بـه   

انسـته اسـت   ذكر است كه ايشان ريشه ي تمامي عيوب نفـس را در انيـت و انانيـت وي د   
  ).302: 1386شرح حديث جنود عقل و جهل، (

  
  مراتب سلوك 3.5

بـه دو مرتبـه ي    "شب تيره ي نفس"مراتب سلوك نفس با توجه به شرح قديس در كتاب
شـب تيـره ي حـس    . تقسيم گرديده است 15"شب تيره ي روح"و  14"شب تيره ي حس"
مرحله ي تطهيـر  ) كه قديس، دفتر نخست كتاب شب تيره نفس را به اين نام خوانده است(
نـام   "مبتديان"از عيوب نفساني است كه قديس در اين كتاب از ايشان با عنوان  "خواص"

يـا   "يـان مترق"مرحله ي تطهيـر  ) عنوان دفتر دوم همان كتاب(مي برد و شب تيره ي روح 
بر اين اساس، شب تيره ي حس، شب رهايي . 16اخص خواص از عيوب روحاني مي باشد

نفس از رياضت و مراقبه و آمادگي براي تحصيل تجليات و مواهب الوهي اسـت، و شـب   
و موهبـت   17"تأمل القاء شده"تيره ي روح، زمان سريان الوهيت به درون نفس و تحصيل 

  .عشق استشرارة 
در گذر از چهار مقام علم، ايمان، شهود و فنا شرح مي ) ره(ديدگاه اماممراتب سلوك از 

عزّ "و  "ذلّ عبوديت"مرتبه ي علم، مرتبه اي است كه نفس با براهين فلسفي و علمي . شود
در مرتبه ي دوم، نفس آنچه را كه به علم آموخته است بـا قلـم   . را ادراك مي كند "ربوبيت

. ناميده است "قلب"دان ايمان مي آورد، امام اين مرتبه را عقل بر صفحه ي قلب نگاشته و ب
مي باشد، زماني اسـت كـه رياضـت هـا و      "روح"مرتبه ي سوم كه مرتبه ي شهود يا مقام 

. تقواي قلب، به فرموده ي امام به كمال خود رسيده و اطمينان و طمأنينه حاصل گشته است
هي را بر قلب نفس وارد نموده و وي را بـا  خداوند تجليات الو "سرّ"در مرتبه ي فنا يا مقام

چهل حديث، : رك . (نور خويش روشني مي بخشد و در اين جا صعق و فنا روي مي دهد
  ).233و  232، 10: 1373؛ آداب نماز،  435ـ  436: 1375
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يكي از تفاوت هاي بارز ديدگاه امام و قديس دالكروث اين است كه ايشان از فتوحات 
فتح قريب كـه فـتح اقـاليم سـبعه     .1: است 18برد كه برگرفته از آيات قرآنيثالثه اي نام مي 

از طريق اخراج جنود شيطاني از آنها، و ) چشم و گوش و زبان و بطن و فرج و دست و پا(
بر اثر اين فتح، ابواب معـارف قلبيـه گشـوده    . حاصل اين فتح، تجلي به توحيد افعالي است

فتح مبين كه فتح كعبه ي قلب اسـت، از طريـق   . 2. شده و معاصي نفسيه آمرزيده مي شود
بر اثر اين فتح، ابواب واليت و تجليات الهيه گشـوده  . اخراج ابليس وسوسه گر از درون آن

فـتح  .3.مي شود و بقاياي ذنوب نفسيه ي متقدمه و ذنوب قلبيه ي متأخره آمرزيده مي شود
بر اثر اين فـتح، تجليـات   . يبيه استمطلق كه ترك رسوم خَلقيه و فناي تعينات شهادتيه و غ

: 1375سرّ الصلوه، : رك (  ذاتيه ي احديه واقع گرديده و ذنب مطلق ذاتي آمرزيده مي شود
  )224: 1373؛آداب نماز ،  341ـ  342: 1375؛  چهل حديث،  60

  

  مراحل سلوك 4.5
 21ه اتحادبراي رسيدن ب 20و تنوير 19قديس مراحل سلوك نفس را در گذر از دو مقام تطهير

تطهيـر  . تطهير نفس طي دو مرحله ي فعاالنه و منفعالنه صـورت مـي پـذيرد   . دانسته است
كه حاصل تالش و كوشش شخصي نفس است، مربوط به مرتبه ي عوام بوده كـه   22فعاالنه

نيـز در   23بـه آن پرداختـه شـده اسـت، و تطهيـر منفعالنـه       "صعود به كوه كرمل"در كتاب 
نفس از تسلط بر حواس و قواي خـويش دسـت برداشـته و     شرايطي صورت مي پذيرد كه

بدين ترتيب، خداوند در شب تيره ي حس، نقص . خويش را يكسره تسليم پروردگار نمايد
ها و عيوب مبتديان را تطهير نموده و آنان را مهياي ورود به مرتبه ي مترقيان در شب تيـره  

ترقيان را تطهير نموده و آنـان را  سپس در شب دوم، م) 1دفتر اول، باب .( ي روح مي سازد
بوده و شرار عشـق را   "حكمت مهرآميز پروردگار"كه همان  24"تأمل القاء شده"از رهگذر 

  ). 10دفتر دوم، باب .(، پيراسته مي نمايد25در درون نفس شعله ور مي سازد
اين تأمل، معرفتي مهرآميـز و القـاء   . مطابق كالم قديس، اين تأملْ همان علم عشق است

شده از جانب خداوند است كه نفس را تنوير نموده و هم زمانْ با عشق مشتعل مي سازد، تا 
از آن رو . زماني كه نفس گام به گام ترقي نموده و به جانب آفريدگار خويش پيش مي رود

، 18دفتر دوم، باب .(كه تنها عشق است كه موجب اتحاد و اتصال نفس با خداوند مي گردد
شق از همان لحظه هاي آغازين اين شب تيره در نفـس پديـدار مـي    در حقيقت، ع)5بخش

شود اما سوزندگي اين عشق، در آغاز اين شب تيره احساس نمي شود زيرا هنوز بر سراسر 



 ... و )ره(امام خميني  از منظر اي نقش عشق در سلوك عرفاني بررسي مقايسه   80

وجود نفس تسلط نيافته و آن را تحت اختيار خود در نياورده است، از آن جهـت كـه ايـن    
عظم تطهير نفس صورت پذيرفته و شرار عشق زماني خويش را آشكار مي سازد كه بخش ا

  ). 5، بخش13دفتر دوم، باب( وي شايسته ي دريافت اين موهبت گرديده باشد
قديس دالكروث، نحوه ي عملكرد اين شرار عشق را در درون نفس، همانند نحـوه ي   

بدين ترتيب كه در نخسـتين  ). 10دفتر دوم، باب(عملكرد آتش بر تكه چوب شرح مي دهد
نه كه آتش تمام آب موجود در تكه چوب را تبخير نمـوده و آن را خشـك   مرحله، همانگو

مي سازد، اين شرار عشق نيز تمامي شرور و تمايالت شر و ناپسند و خوي هاي زشتي كـه  
به اين ترتيب، آشكار مي . در درون نفس ريشه دار گشته است را سوزانده و از ميان مي برد

ر آغاز تطهير نفس احساس نمي گردد، و نفس شود كه چرا حرارت و گرمي و شور عشق د
تنها با درد و رنج هاي بي شمار رو به رو است؛ در حقيقت، اين حرارت و شـور ناشـي از   
آتش عشق، زماني احساس مي شود كه بخش اعظم تطهير نفس پايان پذيرفته باشد، درست 

پس ايـن  و سـ . همان گونه كه تكه چوب زماني گرم مي شود كه كامالً خشك شـده اسـت  
حرارت و گرما لحظه به لحظه شديدتر مي شود تا جايي كه به كُنه آن تكه چـوب سـرايت   
نموده و آن را كامالً شعله ور سازد؛ به گونه اي كه تكه چوب تمـام خصوصـيات آتـش را    

بدين ترتيب، اين شرار عشق، ريشه هاي عيوب . كسب نموده و خود نيز شعله ور مي شود
ده و از ميان مي برد و همچـون پلكـاني موجـب صـعود نفـس بـه       را در درون نفس سوزان

زماني كه تطهير نفس از رهگـذر  ). 18ـ20دفتر دوم، باب هاي (پيشگاه پروردگار مي گردد 
عشق به كمالِ تحقق رسيد، نور الوهي سراسر حواس و قواي نفس را روشن نموده و نفس 

  .به مرحله ي اتحاد دست مي يابد
وجه به توضيحات امام نيز بر اساس شاكله اي كه در باب انديشـه  مراحل سلوك نفس با ت

در مرحلـه ي  . قديس دالكروث ارائه شد، در سه مرحله تطهير، تنوير و اتحاد قابل شرح است
: رك (تطهير، امام در يك تقسيم بندي، مراتب تطهير را در سه مرتبه ي ظاهر، بـاطن و قلـب   

؛ 228و  145: 1386حـديث جنـود عقـل و جهـل،      ؛ شرح59ـ   57و  49: 1373آداب نماز ، 
شـرح نمـوده و در تقسـيم بنـدي     ) 46: 1374؛ جهاد اكبر ، 327و  209: 1375چهل حديث ، 

. تقسيم نموده اسـت ) 61: 1373آداب نماز، ( ديگري، آن را به دو قسم تطهير ظاهري و باطني
اده و تطهير بـاطني را در  ايشان شرح نحوه ي تطهير ظاهر را به مطالعه ي كتب فقهي ارجاع د

نخست، طهارت از معاصي و افعال ناپسند و اجراي فرامين الهي، : سه سطح شرح نموده است
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دوم؛ طهارت از ملكات خبيثه و تالش براي تحصيل ملكات حسنه، و سوم؛ طهارت قلب كـه  
  . همان پيراسته ساختن آن از غير حق و تسليم آن به محبوب مطلق است

ان، بخشي از اين تطهير به صورت فعاالنه و حاصل تـالش و كوشـش   به عقيده ي ايش
، خلوص نيت، يـاد  )رعايت دقيق احكام شرعيه(شخصي سالك است كه رياضت و مراقبه 

. رك.(از لوازم دسـتيابي بـدان اسـت   ... و  دائم پروردگار، تطبيق احوال و اعمال با كتاب اهللا
ـ   80: 1386ث جنود عقل و جهـل ،  ؛ شرح حدي292و  207،  200:  1375چهل حديث ، 

اما نيل به كمال تطهير، مستلزم يـاري  ) 208و  104، 60، 30: 1373؛ آداب نماز ، 124و  79
است تا خداوند خلـوص و طهـارت    "تسليم"خداوند است و نفس در اين مرحله نيازمند 

آداب . (دوي را به مرتبه ي اكمل رسانيده و وي را در عبور از منازل سلوك مساعدت نمايـ 
بدين ترتيب، بهتر آن است كه سالك الي اهللا از اطمينان به )  225ـ  227و  124: 1373نماز، 

خود و اعمال خود، پرهيز نمـوده و اضـطرار خـويش را در نظـر آورده و خـود را تسـليم       
ره صـد سـاله را بـا جذبـه ي     «پروردگار نمايد تا مورد عنايت حق تعالي واقـع گرديـده و   

انقياد باطني «و تسليم عبارت است از ) 67: 1373آداب نماز، (» .به طي نمايدربوبيت يك ش
و اعتقاد و گرويدن قلبي در مقابل حق، پس از سالمت نفـس از عيـوب و خـالي بـودن از     

؛ بر اين اسـاس، تسـليم بـه    )401: 1386شرح حديث جنود عقل و جهل ، ( »ملكات خبيثه
ؤمن است كه از طريق آن سالك به طي مقامـات  يكي از صفات نيكوي م) ره(عقيده ي امام

و نفسي كه تسليم گشته است، از پرداختن به علت ها و . معنويه و معارف الهيه ظفر مي يابد
داليل و مخالفت و مصلحت رها گرديده و در نتيجه با سرعت بيشتري به مقصود دست مي 

بت بـه حكمـا بـه مقصـد و     از اين جهت، برخي از عرفا بر اين باورند كه مؤمنين نسـ . يابد
مقصود نزديك ترند؛ از آن رو كه حكما با قدم عقل پيش مي رونـد و حـال آنكـه مـؤمنين     
تسليم هدايت الهي گرديده و از طريق مستقيم كه نزديك ترين راه هاست، به جانب مقصود 

و آن كس كه تسليم گشت از خطرات طريق ايمني خواهد يافت، و . خويش عبور مي كنند
نكه نفسي كه با اتكا بر قوت و قابليت خـود سـير مـي كنـد اي بسـا بـه گمراهـي و        حال آ

  .ضاللت در افتاده و از طريق حقيقي سير و سلوك منحرف مي گردد
زماني كه حجاب هاي ظلماني بر اساس تالش و كوشش نفس از ميان رفته و حجـاب  

رفت النفس پديدار گشته ، مع)25:ره عشق(هاي نورانيه نيز با عنايت حق تعالي خرق گرديد
و نفس را به جانب معرفت اهللا پيش مـي بـرد و ثمـره ي ايـن معرفـت اهللا حـب خداونـد        

  ). 338: 1386شرح حديث جنود عقل و جهل، (است
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كنز «در حقيقت، آنچه از فحواي كالم ايشان ادراك مي شود آن است كه مطابق حديث 
بر اين اسـاس،  . پروردگار بوده است علت پيدايش عالم و موجودات آن، حب ذاتي» مخفي

فطرت جميع مخلوقات با عشق عجين گرديده است؛ از آن رو كه خداوند در فطرت تمامي 
  :موجودات

حب ذاتي و عشق جبلّي ايداع و ابداع فرموده است كه بـه آن جذبـه ي الهيـه و آتـش     
ــق و طالــب و عاشــق جم   ــه كمــال مطل ــاني متوجــه ب ــل علــي االطــالق عشــق رب ي

  .)288: 1373نماز،   آداب(باشند مي

جستجوي كمال مطلق است، بدان ) ره(بدين ترتيب، ويژگي اين عشق، به فرموده ي امام
سبب كه مبدأ اين عشق، همان كمالِ مطلق است كه منظور از آن ذات مقـدس حـق تعـالي    

در نتيجه، عشق بـه كمـال   ) 164؛  82؛  80: 1386شرح حديث جنود عقل و جهل ، (است
نه اي فطري در درون تمامي موجودات به وديعت نهاده شده است، و از اين روسـت  به گو

اما با هبوط انسان بـه عـالم مـاده و    . كه آدمي در جميع امور به دنبال دستيابي به كمال است
گرفتار آمدن در دام لذات و دلبستگي هاي دنيوي و حب نفس، اين عشق از اصـل و مبـدأ   

ت وي نيز در ظلمات حجاب هاي گونه گون به دست فراموشي خويش به دور افتاده و غاي
بدين ترتيب، سالك مجذوب به اقسام حجاب ها، در طريق نيل به آن كمال . سپرده مي شود

. مطلق، به گمراهي در افتاده و به انحراف كشيده مي شود و از حصول مقصود باز مي مانـد 
مراقباتي كه همان معشوق حقيقي به وي اما زماني كه نفس در اثر پرداختن به رياضت ها و 

ه و دسـتگيري         آموخته است، از قيد انيت و دنيا طلبي رهـا شـده و بـه مـدد الطـاف خاصـ
 ذلّ عبوديت«به ادراك » عزّ ربوبيت«معشوق، از ميانه ي حجاب ها عبور نموده و با شهود« 

شـرح  (  »يافـت  فطرت او روحانيت خويش را باز«نايل گشت و ) 19: 1373آداب نماز ، ( 
، معرفت الـنفس آشـكار گرديـده و معرفـت اهللا را     )82: 1386حديث جنود عقل و جهل ، 

پديدار مي سازد ـ از آن رو كه معرفت النفس، مفتاح المفاتيح است و هر آن كس كه خـود   
ـ و آن زمان ) 32: 1372مصباح الهدايه ، (را شناخت، خداي خويش را نيز خواهد شناخت 

يابد آن كمال مطلقي كه در جستجوي آن مي بود، پروردگار متعـال اسـت،    كه نفس در مي
 .عشق الهي آشكار مي گردد

حاصلِ شهود است كه در اثـر رفـع حجـاب هـا     ) ره(اما اين معرفت نيز به فرموده ي امام
، بـدين ترتيـب كـه    )263؛  164: 1386شرح حديث جنود عقل و جهـل ،  (پديدار مي گردد 

نفسي را اهل طلب و محبت ديده و وي را رهـا شـده از انيـت و انانيـت     زماني كه حق تعالي 
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شـرح  (يافت، از طريق يك جلوه و جذوه، وي را به صعق مطلق و كمال معرفت مـي رسـاند  
، هرچند كه به فرموده ي ايشان، ميزان ايـن معرفـت   )405: 1386حديث جنود عقل و جهل ، 

تيجه عشقِ حاصـل از ايـن معرفـت نيـز     بسته به ظرفيت وجودي نفوس متفاوت است و در ن
، و زماني كه اين عشق الهي در قلـب افروختـه   )140:  2: 1381اردبيلي، ( حاوي مراتب است

مي شود، دلبستگي و عشقِ نفس را نسبت به هر آنچه غيرِ خداوند است، سـوزانده و از ميـان   
تبه ي اكمل مي رساند مي برد و وي را از ماسوي اهللا منقطع مي سازد و طهارت نفس را به مر

و چنانچه عيب و نقصي بر جاي مانده باشد، بـه واسـطه ي ايـن جلـوه ي رحمـاني از ميـان       
؛ چهـل   338: 1386؛ شرح حديث جنود عقل و جهل ،  92: 1373آداب نماز ، (خواهد رفت

آتشي اسـت كـه از   «) ره(؛ از آن رو كه حقيقت عشق، به فرموده ي امام) 42:  1375حديث ، 
( »اشق طلوع مي كند و جذوه ي آن به سرّ و علن و باطن و ظاهرش سرايت مـي كنـد  قلب ع

و الزمه ي اين عشق ذاتي و اين رضايت فطري، نارضايتي از هر آنچه ) 11: 1375سر الصلوه، 
  .غيرِ حق است، مي باشد كه سراسر نقص و ظلمت است

نفس كامل گرديد، نور  به عقيده ي امام، زماني كه طهارت حواس و قواي ظاهري و باطني
الوهي در قلب او طلوع نموده و از باطن به ظاهر سرايت نموده و تمامي اعضا و قول و فعـل  

) ره(و امام "تنوير"او نوراني مي گردد و اين همان مرحله اي است كه قديس دالكروث آن را 
از غير حق و تخليه ي نفس "و سالكي كه به مرحله ي . نام نهاده است 26"بشر نوراني"آن را 

رسيده است، به عقيده ي امام، سـلوك وي بـه انتهـا     "تحليه ي آن به تجليات اسمائي و ذاتي
  .رسيده است

  
  خصايص عشق .6

و قديس دالكروث، آنچه نظير آتشي در درون نفس شـعله ور  ) ره(مطابق فرمايش امام خميني
و طهارت نفس را به اعلي گرديده و ريشه هاي عيوب و نقايص را سوزانده و از ميان مي برد 

ه ي حـق    مرتبه مي رساند، عشق است كه يك موهبت الوهي و حاصل جذبه و عنايت خاصـ
و اين عشق در انديشه ي هر دو عـارف  . تعالي بوده و تنها نصيب بندگان مخلص او مي گردد

  :شود اشاره ميحاوي خصايصي است كه به مهمترينِ آنها 
  
  
  



 ... و )ره(امام خميني  از منظر اي نقش عشق در سلوك عرفاني بررسي مقايسه   84

  تطهير بخش 1.6
دو عارف، اين عشق و جذبه ي الوهي تنها عاملي است كه قادر است نفس را از ديدگاه هر 

ناميـده اسـت و قـديس     27آن را ام الطهارات) ره(به كمال طهارت رساند؛ بدين جهت، امام
  ).12دفتر دوم، باب (از آن ياد نموده است "شرار عشق تطهير بخش"دالكروث نيز با تعبير 

  
  عشق آتش است 2.6

ان، عشق نظير آتشي است كه توسط خداونـد در درون نفـس مشـتعل مـي     به عقيده ي ايش
شود و شرار آن، حواس و قواي نفس را فرا گرفته و عيوب آن را سوزانده و تطهير نمـوده،  
سپس به اليه هاي دروني تر وجود نفس سـرايت كـرده و در نهايـت، نفـس را بـه تمـامي       

  .پيراسته مي سازد
  

  آميختگي عشق و رنج 3.6
جا كه در اين تطهير منفعالنه از طريق عشق، نفس از شروري كه در اليه هاي دروني تر از آن

اوست، تطهير مي گردد، گذر از اين مرحله و دستيابي به خلوص مزبور، براي نفس با دردها 
بر اين اساس، مي تـوان ادراك نمـود كـه از چـه روي     . و رنج هاي بي شماري همراه است

سالك نسبت به پروردگـار افـزوده مـي شـود، درد و رنـج هـا و        هرقدر كه بر ميزان عشقِ
مصائب وي نيز زياده تر خواهد شد؛ چرا كه ترقي جايگاه عاشق در مراتب عشق، مسـتلزمِ  
حصول خلوص و طهارت بيشتر است و اين خلوص و طهارت نيـز در نتيجـه ي عبـور از    

سـيار و كسـب توفيـق در    گذرگاه هاي صعب العبورِ ابتالئات و پشت سر نهادنِ مصـائب ب 
  .است  آنان

  
  ظهور آشكار شرار عشق در مرتبه ي اخص خواص 4.6

هر دو عارف بر اين عقيده اند كه عشق از همان ابتداي مسير سير و سلوك حضور دارد، اما 
اين عشق در آغاز، يك شرار سوزاننده اي كه سراسر وجود سالك را فرا گرفته و وي را بـه  

ست؛ بلكه محبتي خاص نسبت به خداوند است كـه در قلـبِ سـالك    عاشق مبدل نمايد، ني
البته اين تفاوت نيز وجود دارد كه بـر اسـاس تفـاوتي كـه بـين سـالك       . وجود داشته است
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وجـود دارد هرچنـد عشـق و جذبـه اوليـه،      ) ره(مجذوب و مجذوب سالك در ديدگاه امام
شرح حديث جنود عقل و (موجب سهولت دشواري هاي عبور از مقامات عرفاني مي گردد 

و قـديس دالكـروث نيـز آن را    )  58و  52: 1373؛ آداب نماز ،  298و  296: 1386جهل ، 
يك عشق توأم با ارج و احترام نسبت به پروردگار دانسته است اما ظهور آشـكارِ آن شـرار   

به  عشقِ سوزاننده اي كه اختيار نفس را ستانده و او را از خود بي خود نموده است، مربوط
بر اين اساس، . مرتبه مترقيان يا اخص خواص در طريق سلوك يعني سالكان مجذوب است

اين عشق زماني آشكار مي شود كه بخش اعظمِ تطهيـر نفـس بـه تحقـق رسـيده اسـت و       
  .دشوارترين و نهايي ترين مرتبه ي تطهير نفس از رهگذر اين شرار عشق به انجام مي رسد

  
  مراتب عشق 5.6

) ره(با اين تفاوت كـه امـام  . عشق را در مسير سلوك حاوي مراتب دانسته اندهر دو عارف 
اين مراتب را با ميزان ظرفيت وجودي هر نفس و ميزان ادراك او نسبت به پروردگار مرتبط 

را در عالي ترين مرتبه ي عشق بر شمرده ) ص(مي داند و بر اين اساس، جايگاه پيامبر اكرم
و ادراك ايشان، در مقايسه با ساير موجـودات، در واالتـرين   است؛ چرا كه ظرفيت وجودي 

اما قديس دالكروث، اين مراتب را پلكان دهگانـه ي  ). 140:  2: 1381اردبيلي ، (مقام است
ناميده و هر مرتبه را بر اساس خواص و ) 20و  19دفتر دوم، باب هاي (صعود به عشق الهي

او بـه  . شرح نمـوده اسـت   - نه ميزان ادراك اوو  - آثار ناشي از اتحاد عاشق با معشوق ازلي
همين جهت، اظهار داشته است كه دهمين گام اين پلكان، همان مرتبه اي است كه نفس در 

  .آن خداگونه مي گردد
  

  هدايتگر 6.6
عشق از نظر هر دو عارف، موجب هدايت و رهنمايي نفس در مسير سلوك است؛ بـا ايـن   

ناميده و آن را مركبي توصيف نمـوده اسـت كـه     "روجبراق ع"عشق را ) ره(تفاوت كه امام
يا » براق«اما قديس بدون بهره گيري از تعبير  28.نفس را در اين سير روحاني به پيش مي برد

از راهيابي و هدايتگريِ ) عقل جزئي(، بر اين عقيده است كه آنجا كه قوه ي فاهمه »مركَب«
دايتگرِ خارجي نيز نااميـد مـي گـردد، تنهـا     نفس، درمانده گرديده و اميد نفس از مرشد و ه
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دفتـر دوم،  (عشق است كه نفس را هدايت نمـوده و وي را بـه مقصـود اعلـي مـي رسـاند      
  ).4، بخش25  باب

  
  عشق فراتر از عقل 7.6

امام ضمن تأكيد بر اهميت و جايگاه عقل جزئي، آن را از ادراك كمال مطلقْ عاجز و ناتوان 
موهبت عشق را در راهيابيِ طريق صـحيح در مراتـب واالتـرِ    دانسته است و بر اين اساس، 

قـديس  . 29سير و سلوك، همچون چراغي فـراروي سـالك و برتـر از عقـل دانسـته اسـت      
دالكروث اما بر خالف اين نور را نه ناشي و برآمده از عشق بلكه تابيده از جانب خدا مـي  

ين مي داند كـه خداونـد نـور    داند زيرا علت ناتواني عقل جزئي در مراتب برتر سلوك را ا
طبيعيِ فاهمه و ساير حواس و قواي نفس را از آنان مي ستاند تا نفس را از گمراهـي هـاي   

( ناشي از اين هدايت هاي ناقصِ طبيعي، رهايي داده و خود عهده دارِ هدايت نفـس گـردد  
خويش  و پس از تطهير كاملِ نفس، خداوند وي را با نور الوهي) 3، بخش3دفتر دوم، باب 

تنوير نموده و به جاي نورهاي طبيعيِ حواس و قوا، آنان را با نور الوهي خويش روشني مي 
  .بخشد

  
  عشق؛ حقيقتي مكتوم 8.6

مطابق كالم قديس، . هر دو عارف بر اين عقيده اند كه شناخت حقيقت عشق، ناميسر است
در حـالي كـه بـه    نفس در انتهاي مسير سلوك، از رهگذر اين شرار عشق هدايت مي شود، 

و حقيقـت آن  ) 1، بخش5دفتر دوم، باب (هيچ وجه از نحوه ي عملكرد آن آگاه نمي باشد 
به بيان اين نامعلوم بـودن عشـق مـي پـردازد و     ) ره(اما امام. از ديد وي پوشيده مانده است

 علت ناشناخته بودنِ حقيقت عشق را به ناشناخته ماندنِ ذات خداوند ارتباط مي دهد؛ از آن
  .جهت كه عشق صفت ذات خداوند است

  
  ارتباط عشق و شريعت 9.6

وصول به مرتبه ي عشق، در انديشه ي هر دو عارف، حاصلِ عمل به شريعت و احكام الهي 
زيرا تا زماني كه نفس از طريق اين رياضـت هـاي اصـولي كـه دسـتورات معشـوق       . است
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ايسـته ي پـذيرش حضـور    حقيقي اوست، ظاهر و باطن خويش را تطهير ننموده اسـت، ش 
   30.عشق الوهي نخواهد شد

  
  ارتباط عشق و معرفت 10.6
معرفت نسبت به پروردگار را موجب ظهور عشق و حب الهـي دانسـته و بـر ايـن     ) ره(امام

چهـل حـديث ،   (عقيده است كه اين عشق نيز آن معرفت را به اوجِ كمال خواهـد رسـاند   
دالكروث نيز بر اين باور است كه با ظهـور شـرار   قديس ). 338؛  626؛  625، 591: 1375

به اوج اشتياق و ادراك مـي  ) عقل(و فاهمه ) شوقيه(عشق در درون نفس، دو قوه ي شائقه 
رسند و اين امر در همان پلكان دهم از مراتب دهگانه ي عشق صورت مي پـذيرد و در آن  

امـا در ارتبـاط بـا    . بـد مرحله، نفس به يك بصيرت آشكار نسبت به پروردگار دست مـي يا 
معرفتي نسبي كه سبب سازِ ظهور اين شرار عشق مي گردد، توضـيح صـريح و روشـني در    

  .موجود نيست "شب تيره ي نفس"كتاب 
  

  پلكان صعود 11.6
ناميده است كه نفس را به آخرين مرتبـه ي   "پلكان صعود"قديس دالكروث صراحتاً عشق را 

نيز گرچه بدون ) ره(امام. ا فناي في اهللا است، مي رساندسير و سلوك عرفاني كه همان اتحاد ي
استفاده از تعبير پلكان، بارها بر وجود اين خصيصه در عشق الوهي تأكيد فرموده و اين عشـق  

  .را يگانه ابزار نيل به مرتبه ي اتحاد با پروردگار دانسته است
ر اين عشق الوهي و از وجود خصايص ديگري نيز د) ره(الزم به ذكر است كه امام خميني

جذبه ي حق تعالي خبر داده اند كه عدم پرداخت بدان ها توسط قديس دالكروث، نمي تواند 
به معني پذيرش و يا رد اين خصوصيات تلقي شود، لذا از پرداخت بـه شـرح و تفسـير آنـان     

حاصل سخن آنكه اين شرار عشق، عطيه ي خاص حضرت حق است . صرف نظر نموده ايم
صيب بندگان خاص گرديده و تطهير بخشي و هدايتگري از بـارزترين خصـايص آن   كه تنها ن
  .و اين عشق، يگانه نردبام وصولِ نفس به مرتبه ي اتحاد و فناي في اهللا است. است
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  گيري نتيجه. 7
و خوان دالكروث در باب سير و سلوك عرفاني، با تفـاوت هـايي   ) ره(ديدگاه امام خميني 

راي معاني و وجوهي مشابه است؛ بـا ايـن حـال، وجـوه معرفتـي و      صوري و محتوايي، دا
ادراكي در ديدگاه هاي عرفاني امام مورد توجه بيشتر و موكدتري است در حالي كه قديس 

در بـاب مراحـل   . مطابق با سنت مسيحي، بر وجوه عاطفي عشق تاكيـد بيشـتري مـي كنـد    
گفتني است كه گرچه تعابيري از  سلوك مسيحي يعني سه مرحله تطهير، تنوير و  اتحاد نيز

قبيل تزكيه يا تخليه، تجليه و تحليه بي شباهت به تعابير مربوط بـه آن مراحـل نيسـتند امـا     
همانگونه كه ديديم هم تفسير امام و قديس در باره تنوير با يكديگر متفاوت است و هم از 

اسـالمي و بـالتبع در   در ديدگاه قديس تقريبـا در سـنت عرفـان    » اتحاد«تعبير بحث برانگير 
  . عرفان امام، خبري نيست

و خوآن دالكروث، عشق را يـك  ) ره(تفاوت ديگر دو ديدگاه اين است كه هرچند امام
موهبت الوهي و حاصل جذبه و عنايت خاصه حق تعالي دانسته اند كه تنها نصيب بنـدگان  

يشـه هـاي   مخلص خداوند مي گردد و همچون آتشي در درون نفس شعله ور گرديده و ر
عيوب را سوزانده و طهارت نفس را به مرتبه ي اكمل مي رساند اما برخالف قديس كه اين 
مرحله را اوج سلوك دانسته اما امام مقام فناي عاشـقانه را از مقتضـيات سـفر دوم بـر مـي      
شمارد و البته به شرط اينكه عنايت االهي دستگير سالك فاني شود او را از فنا خارج ساخته 

  . بقاي خويش باقي مي دارد و رهسپار سفر سوم و چهارم سلوك مي كندو به 
  

  نوشت پي
 

1. John of the Cross  

2. Xuan de Lakru 

3. Juan de Yeps 

4. Spiritual Canticle 

5. The Living Flame of Love 

6. The Ascent of  Mount Carmel 

7. Dark Night of The Soul 

8. part of the sense 
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9. part of the spirit 

 146و  131ص .؛ تفسير سوره حمد  303و  65:  1386شرح حديث جنود عقل و جهل ، .رك .10
:  1375؛ چهل حـديث ،   92و  50، 49: 1373؛ آداب نماز ،  213ص .  16ج . ؛ صحيفه ي امام 

 258و  122

شرح حـديث جنـود   . ك.را در خصوص اهل ظاهر و اهل باطن ر درباب نحوه ي عمل ابليس .11
 507:  1375؛ چهل حديث ، 306و  69ـ  71: 1386عقل و حهل ، 

رجـز شـيطان و مبعـد    «يـاد نمـوده اسـت و آن را    » قذارات«از نقصها و عيوب با لفظ ) ره(امام .12
 91: 1373آداب نماز ، : ك. ر. خطاب فرموده است» محضر رحمان

آن است كه نفس دريابد كه در حجاب واقـع  ) ره(ن گام در سلوك، مطابق فرمايش امام نخستي .13
و » يقظـه «ايـن  . شده است و اين حجب تمامي وجود و ظاهر و باطن وي را فـرا گرفتـه اسـت   

ـ نظير خواجه عبداهللا انصاري ـ آن را منزل نخست ناميده اند،    هوشياري كه برخي از اهل سلوك
 )439ص .  20ج . صحيفه امام (مقدمه دخول در سير است) ره(به عقيده ي امام 

14. Dark Night of the sense 

15. Dark Night of the Spirit 

شرح داده  "صعود به كوه كرمل"تطهير مرتبه عوام يا تازه راه يافتگان به طريق سلوك در كتاب  .16
 .لمداد نموده اندشب تيره نفس را ادامه آن كتاب ق"شده است و به همين علت، برخي 

17. infused contemplation 

اذا جـاء نصـرُ اهللاِ و    ".  1/فـتح  "انّا فتحنا لك فتحاً مبينا".  13/صف "نصرُ من اهللا و فتح قريب" .18
 1/نصر "الفَتح

19. purgation 

20. illumination 

21. union 

22. activity purgation 

23. passivity purgation 

همان الهيات عرفاني است كه اهل نظر آن را حكمت پنهان نام نهاده اند و طبـق  اين تأمل تيره،  .24
و اين امر . گفته ي قديس توماس، از رهگذر عشق بدرون نفس منتقل گرديده و القاء گشته است

در ظلمت و اختفا روي مي دهد تا بدين ترتيب از ديد قوه ي فا همه و ديگر قواي نفس پوشيده 
از آنجا كه آن قواي مزبور بدان دست نمي يازند بلكه، آنچنان كه محبوبـه در   بر اين اساس،. ماند

غزل ها مي خواند، بي هيچ معرفت و يا ادراكي از سوي نفس، روح القدس آن تأمل را به درون 
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شب تيـره نفـس،   (» .نفس فرا خوانده و به وي القاء مي نمايد، اين تأملِ تيره را پنهان خوانده اند
 )2، بخش17ب دفتر دوم، با

 .حريفان ز مل و من ز تأمل مستم: يادآور مصرع معروف سعدي .25

بشر نوراني آن است كه تمام قواي ملكيه و ملكوتيه اش نوربخش باشد كه هم خـود او را بـه   « .26
آداب نمـاز ،   (».سوي سعادت و طريق مستقيم هدايت نمايد و هم به ديگران نـور افشـاني كنـد   

1373 :208( 

عشق را مهمترين ابزار به جهت حصول صفاي باطن و تصفيه و تزكيه ي نفس مي دانـد و   امام .27
ناميده است كه نفس را از خويشتن خويش و از ماسوي اهللا منفصل ساخته و » ام الطهارات«آن را 

. از پليدي ها پيراسته مي سازد و مجذوب جمال حق و دلباخته و شوريده ي پروردگار مي نمايد
ايشان، وادي عشق وادي مقدسين و مخلصين است؛ بر اين اساس، آن نفوسي به اين  به عقيده ي

مقام راه مي يابند كه به تطهير ظاهر و باطن و خرق حجب توانمند گشته اند، اما رهـايي از قيـد   
تعينات و رفع كدورت هاي اسماء و صفات تا باريابي به محضر محبوب، تنها از رهگـذر عشـق   

؛ شرح حديث جنود عقل و جهـل ،   122.  108.  92: 1373آداب نماز ، :  رك .(ميسر مي گردد
 )42: 1375؛ چهل حديث ،  262.  71:  1386

ايشـان در  . عشق بهترين هدايتگر به منظور نيل بـه اوج تكامـل و تعـالي اسـت    ) ره(از ديد امام .28
، )289ـ   292: 1373آداب نمـاز ،  (مراتب دهگانه اي كه بـراي هـدايت انسـان برشـمرده اسـت     

ذكر نموده اند كه دو گام پيش از رسيدن به نور توحيـد  » هدايت به نور محبت«هشتمين مقام را 
هم چنين، ايشان عشق را ياري گر نفس در وادي حيرت دانسـته اسـت كـه دسـتگير وي     . است

صـيف  تو» از بقاياي انانيت«گرديده و او را از لغزيدن و گرفتار آمدن در دام شطحيات، كه آن را 
 )591: 1375چهل حديث ، (مي كند، رهايي مي بخشد

محبـوب  «از جايگاه و منزلتي عالي برخوردار است و ايشـان آن را  ) ره(عقل در انديشه ي امام. 29
اما اين نكته را متذكر شده است كه اين عقـل جزئـي   ؛ ناميده است» ترين موجود در نزد خداوند

در برخي موارد نيز استدالل هاي عقالني و پرداخـت   توانايي ادراك كمال مطلق را ندارد و حتي
ـ ايـن    ، و حال آنكه عشقصرف به مباحث علمي، حجاب سالك در طريق سلوك الي اهللا است

است؛ بدين معنا كه آنجا كه عقل جزئي درمانده مي » رفرف وصول و براق عروج«امر موهوبي ـ  
او را در طريق سلوك هادي و رهنمـا  گردد، عشق به ياري سالك آمده و مركب وي مي گردد و 

) ره(اما در بحث تفاوت شيوه ي كشـف و شـهود عرفـا بـر عقالنيـت فالسـفه، امـام       . مي گردد
صراحتاً بيان مي دارند كه مشاهدات ذوقي عرفا هيچ گونه مخالفتي با عقل صريح و برهان فصيح 

گاه كثـرت اسـت و حـال    ندارد، و تنها مسئله اين است كه نگاه يك فيلسوف به جهان خلقت، ن
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چهل ، 70: 1372مصباح الهدايه، ( .آنكه عارف از دريچه ي وحدت به جهان هستي نظر مي كند
 )405و  127: 1375حديث ،

شريعت را به جامه اي تشبيه نموده است كه مادامي كه نفس آن را بر تن ننموده است، ) ره(امام .30
  )360: 1373آداب نماز ،  .(جامه ي حقيقت بر اندام وي پوشانده نخواهد شد
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