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  عرفان يا عشق حقيقي
  )ره ( خمينيي و امامالدين روم از ديدگاه موالنا جالل

  ∗نسيم شاهد

  هر چه گويم عشق را شرح و بيان
  

  عشق آيم خجل باشم از آن چون به
  گر است گرچه تغير زبان روشن  

 
  تر است زبان روشن ليك عشق بي

چون چهرة ايشان . معرفي ندارند نياز به )ره( خمينياز آنچه مسلّم است حضرت امام 
پس . ترين شخصيتهاي جهاني در آخرين سالهاي هزارة دوم ميالدي بود معروف

ب  بزرگترين شخصيت انقالحضرت امام. شود معرفي مختصر ايشان بسنده مي به
درخشندگي او  اي به شك تاريخ چهره  امت مسلمانان همة جهان بود؛ و بياسالمي، امام

  .ديد نخواهد
آمد   بدنياهجري در خمين ١٣٢٠الثاني   روز بيستم جمادي)ره( خمينيحضرت امام

نام او را .  است)س(فاطمه زهراسعادت حضرت  زادروز با كه اين روز مصادف با
دروس ابتدايي را نزد ميرزا محمود . اهللا گذاشتند و نام خانوادگيش مصطفوي است روح

، آموخت و دروس ديني و مقدماتي و منطق را از محضر مرحوم حاج ميرزا شيخ جعفر
                                                

  .نو سالميه، دهليا دكتراي زبان فارسي از جامعة ملّية - ∗
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هجري براي  ١٣٣٩او در سال .  استفاده كرد و مرحوم حاج ميرزا نجفيمحمد مهدي
 اهللا حايري همراه مرحوم آيت هجري به ١٣٤٠ رفت؛ و در سال اراك ادامة تحصيل به

تحصيالت خود   سكونت كرد و بهدارالشفا قم هجرت نمود و در مدرسة از اراك به
تعليم و   به خميني بعد از پايان تحصيالتش در مدرسة فيضيهحضرت امام. ادامه داد

  .تدريس پرداخت
  قريباً از تاريخ تشاه  و درگيري آشكار و جدي او بازندگي سياسي حضرت امام

ولي ايشان . خارج از كشور شد  خميني بهموجب تبعيد امام. ش . ه ١٣٤٣ مهرماة ١٧
برنداشتند و سكان  آن رژيم دست در غربت و تبعيد نيز از روشنگري مردم و مخالفت با

  نبهم ٢٢كردند و در نهايت در تاريخ  انقالب اسالمي را از همانجا هدايت مي
پيروزي رسيد و در  اسالمي به كوششها اين بزرگمرد تاريخ، انقالب با. ش . ه ١٣٥٧
معشوق حقيقي و  اين شخصيت تاريخي و روح خدا به. ش . ه ١٣٦٨ خرداد ١٤تاريخ 

فاني را وداع گفت ياد و نامش هميشه براي رهروانش گرامي  واقعي خود پيوست و دار
  .است

  بدنماند از چند روزي قفسي ساخته مرغ باغ ملكوتم نيم از عالم خاك
تعالي و رهبري ايشان،   از شناخت حق)ره(خميني تفكّراِت عميق حضرت امام

هاي بسيار  ريشه ها و اشعار ايشان پديدار است از هاي واال، كه در نوشته برمبناي انديشه
داند و رابطة او  ا ميايشان همه چيز را از خد. گيرد قوي عرفاني سرچشمه مي

  .پروردگارش معناي صحيح عبد با معبود است با
اي براي  تواند راهگشا و راه چاره  مي)ره( خمينيپژوهش در بعد تفكّر عرفاني امام

معنويت  دنبال رهايي از ماديت و رسيدن به مرداني باشد كه به انديشان و آزاد آزاد
  .باشند خالص مي

معني علم است ولي در تحرير و تقرير مطلب،  در ظاهر عرفان بهگرچه 
معني شناختن  واقعي عرفان از علم خدا گرفته شده است يعني عرفان به معني
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عرفان مكتبي فكري است كه . معرفت است خداوند متعال و راه تعالي، آگاهي به حق
پويد؛ و  سوي كمال راه مي رسد و به حقيقت مي در اين مكتب شخص عارف به

بيند؛ و براي شناسايي قدرت او پيوسته كنكاش  تعالي را در نزد خود حاضر مي حق
شود؛ كه در  خود مي كند و در جلوة خداوند متعال آنقدر مست و از خود بي مي
اين وجه  كند به آساني مشاهده مي تعالي، را به چيزي قدرت خداوند، و تجلّي حق هر

  .نام ديگر عرفان عشق حقيقي است
تصوف بخشي از عرفان است كه طبق نظريه بسياري از دانشمندان عرفان اسالمي 

شد و در طول تاريخ تفكّر عرفاني  در اوايل قرن اول هجري دربين مسلمانان ظاهر
دانند  پيروان اين طريقه خدا را اصل عالم وجود مي. توسط عارفان بزرگ گسترش يافت

خواهد  كند و هر عارفي مي جودات تجلّي ميكه تنها هستي واقعي است و در همه مو
اگر عارف از غبار ناپاكيها و شهوات نفساني . مقام او پي ببرد و ذات او را بشناسد به

بنابراين يكي از دانشهايي كه در دامن اسالم رشد و تكامل . رسد خدا مي گردد؛ به پاك
فه كه سماع، وجد، عرفان برخالف انديشه برخي از متصو. كرد؛ علم عرفان است پيدا

يك اصل معنوي و . دانند نتيجه كرامات را اساس عرفان مي رياضتهاي سخت بدني و در
حقيقت وجودي عالم و  طهارت و تزكية روح و نفس از طريق شريعت براي رسيدن به

قول  خاطر اين اصل عرفان، عشقي حقيقي است به به. اهللا است تنها در عشق حقيقي به
  :)ره( خمينيامام

همه عشق تو دچاريم همه اي دوست به اد رخ تو داغداريم   در ي
  :گويد  در اين باره ميموالنا روم

  مرا حق از مي عشق آفريده است
  

  همان عشقم اگر مرگم بسايد
  منم مستي و اصل من مي عشق  

 
  جز مستي چه آيد؟ بگو، از مي به

كنند و عشق را مبناي  جود را در كلمة عشق خالصه ميعرفا راز آفرينش و سر و 
دانند بايد دانست كه عشق ادراك، معرفت و حاصل علم است و از  آفرينش و وجود مي
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چه  آيد، پس هر حسن و جمال، عشق پيدا تعلّق علم و ادراك و معرفت و احاطة آن به
 عشق نيرومندتر تر، چه ادراك و معرفت و علم قوي حسن بيشتر، عشق هم بيشتر و هر

و شديدتر و عشق همواره متوجه كمال و جمال است و چون ذات پاك خداوندي 
جمال خويش در حد اعال  عشقش به. جمالش در حد كمال و عملش در حد تمام است

زادگاه عشق اينجاست و اين عشق است كه جامع عاشق و معشوق . خواهد بود
اعتبار حسن  ار علم ازلي و معشوق است بهاعتب باشد، يعني خداوند عاشق است به مي

تابد عشق نيز  ازلي و در نتيجه چون حقيقت ذات ازلي جز وحدت هيچ اصلي را برنمي
صوفيان . كه حاصل اين عاشقي و معشوقي است خارج از وجود ازلي نخواهد بود

  :كنند پرستي ذات ازلي را چنين توجيه مي جمال و جمال
الجمال و يحب  جميل  اهللا   ل لهان اهللا جميل و يحب ان يتجم ان 

عاشق، عاشق جمال معشوق است و معشوق، عاشق عاشِق . عشق دوجانبه است
 حضرت امام. عشق عاشق ناز معشوق دارد و معشوق نياز به عاشق، عاشق نياز به

  :فرمايد  در اين خصوص چنين مي)ره(خميني
  ستهمة جا منزل عشق است كه يارم همة جا

  جهان جاي تو را  كور دل آن كه نيابد به
  :يا

  چون به عشق آمدم حوزة عرفان ديدم
  آنچه خوانديم و شنيديم همة باطل بود

  :توان نوشت  ميدر تفسير شعر امام
كند دوستي حضرت او  گاه تابيد بر دل مؤمن، خالي مي دوستي خداي، هر

جميع ذكرها غيرذكر الهي؛ يعني نشانة ها و از  مؤمن را از جميع شغل دل
الهي آن است كه نباشد در دل او غيرمحبت الهي و ياد الهي؛ چرا كه  محبت

محبت الهي  غيرخداي تعالي موجب ظلمت و تيرگي دل است و با ذكر
  .شود نمي جمع
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چه در دل  خدا از روي سر؛ يعني هر ترين مردمان است به دوست خدا خالص
يد از براي خدا باشد و نه اغراض ديگر خواه مباح و خواه او خطور كند با

ذكر الهي  غيرمباح، مشوب و مخلوط نباشد؛ و راستگو از ديگران باشد و در
تر از ديگران باشد، و عبادت و زحمت و رياضِت نفس او نيز  صافي و خالص

  .بيشتر از ديگران باشد
  : فرموده است كهr اسالم چنانكه پيغبر

اي از بندگان خود را از امت  داشته باشد پروردگاِر عالم بندههر گاه دوست 
اندازد در دلهاي برگزيدگان خود از اوليا اصفيا و در ارواح ماليكة  من، مي

خود و ساكنان عرش خود، محبت آن بنده را تا ايشان او را دوست داشته 
 باشند و نيز از براي دوستان خدا در روز قيامت، رخصت شفاعت است كه

  .كه را خواهند شفاعت كنند و شفاعِت ايشان مستجاب است  هر
  جز عشق تو هيچ نيست اندر دل ما

  
  عشق تو سرشته گشته اندر گِل ما

  كس نيست كه عشق تو ندارد در دل  
 

  فرياِد دِل ما برسي  باشد كه به
ها گداخته بلكه تن كمال رسيد؛ كه در كورة عشق نه ، آن چنان در عشق بهموالنا روم 

آن گونه كه خود فرمايد در مجمر آن سوخته شد و شمس عشق را در درون جان خود 
گاه  شمس درنظر موالنا مظهر كمال و جلوه. يافت او خود شمس و شمس خود او شد

حقيقت و آيينة معشوق نما بود و نور مطلق و فخر اوليا بدين معني كه شخص تا عاشق 
اندوز و چون پرتو عشق و عرفان بر دل آدمي  اه است و مالنشده باشد؛ بسيار خود خو

معشوق و محبوب  تابيدن گرفت نور معرفت از روزنه جان او سرزند آن چنان نسبت به
اما از خود گذشتگي و ايثار . شود كه زر و سيم را پيش او ارج و بهايي نيست مهربان مي
زيرا نيروي ايمان . زتر استانگي حقيقت و شخصيتهاي معنوي بسيار حيرت در عشق به

  .گيرد كه بايد گفت ايمان استوار عين عشق است مي چنان سراسر وجود آدمي را فرا
  آتشي از عشق در دل برفروز

 
  سر بسر فكر و عبادت را بسوز

  * 
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 آنچه جز معشوق باقي جمله سوخت عشق آن شعله است كو چون برفروخت
دنيا و  آيد عالقة انسان را به داز آن روي كه عشق چون در خانة دل آدمي فرو

كند، آن چنان كه عاشق هر صفت كمالي را در جاذبة عشق  كششهاي آن قطع مي
 در )ع(نظير اين گونه عشقها را در از خود گذشتگي مسرور پرهيزگاران علي. بيند مي
 نبود چه چيزي r اسالم بدين گونه توجيه توان كرد كه اگر عشق محمدي راِه
 سازد تا آن گونه كه جان r اكرم  را بال گردان جان پيامبر)ع(توانست حضرت علي مي

چه هست سير  طور كلّي هر  در چنگال خطر اندازد؟ بهr خود را در خوابگاه رسول
 در مكتب عرفان مولوي. شوق ديدار ياد دلدار و ايثار و خدمت به است و سلوك با

ي الدين تبريز موالنا عشق معشوق ازلي را در صفاي باطن شمس. ن عشق استهمي
  :گُلسلّد شود از بيگانه يكسره پيوند مي بيند و خريدار آن مي مي

  عشق جز دولت و عنايت نيست
   درس نكردعشق را بوحنيفه

  اند در شكراب عاشقان غرق
و ترش ديدي رغم  كرا پ  هر 

  جز گشاِد دل و هدايت نيست
  شافعي را درو روايت نيست
  از شكر معصر را شكايت نيست
 نيست عاشق و زان واليت نيست

  :جاي ديگر فرمودند
  عشق رفت هيچ حسابش مگير عمر كه بي

جانست  تر ، عشق تو جانعشق 
  آب حياتست عشق، در دل و جانش پذير

ان رم د و  ت ز  ا و  ن  رما د ر لطف    ت
* 

  بيا كز عشق تو ديوانه گشتم
 خان و مان بريدم عشق تو ز  ز

   شهري بدم ويرانه گشتمو گر
 درد عشق تو همخانه گشتم به

  :و نيز
  منم آن عاشق عشقت كه جز اين كار ندارم

  كه بر آنكس كه نه عاشق بجز انكار ندارم
  دل غير تو نجويم سوي غير تو نپويم

رم ندا ر  خا هر  ويم سر  نب اغ  ب هر    گل 
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  :فرمايند  مي رومموالنا
شخص طالب  گرمي و حرارت عشق كه از كانون نور توفيق و عنايت الهي به”

خطرتر از رياضتها و  سير و سلوك روحاني رسيده باشد زودتر و بي كمال و اهل
رساند، و بدين سبب عارفان  سر منزل مقصود مي عبادتهاي معمولي او را به

اند كه يك ساعت گرمي عشق و خلوص ضمير  حق گفته اهبرگزيده و واصالن ر
  .“از صد سال عبادت خشك سرد برتر و باالتر است

 پرست از هزاران كوشش طاعت اي ساية عنايت برترست ذره
دانند و سالمت  عارفان عشق را صفت حق تعالي و لطيفة عالي و روحاني انسانيت مي

. شمرند وسيلة تهذيب اخالق و تصفية باطن ميسنجند و نيز عشق را  عقل و حس را بدان مي
آدمي را . سازد عشق روح را لطيف و قلب را صاف و آماده كشف و حصول معرفت مي

زيرا خاصيت عشق آن است؛ كه جميع آرزوها و آمال آدمي را . كشاند سوي كمال مي به
و اين خود . سازد يك شخص را قبلة دل مي كند و يك چيز با يك آرزو و منظور تبديل مي به

بيند و عشق همه   همه چيز را در عشق ميموالنا رومي. نوعي از توحيد و يكتاپرستي است
دهد؛  كند، رنجش مي او لطف مي ريزد، به دلش مي كند، غم به عشق او را شاد مي. چيز اوست

آورد كه سرشار  نه ميشود و برايش پيما عشق، در بارگه او ساقي مي. عالم او عالم عشق است
  .گيرد ها از نيروي عشق سرچشمه مي ها و زيبايي همة كمال. از رنج و بالي دل است

عشق مجازي   از عشق، عشق الهي است، عشق حقيقي است نهمنظور مولوي
پرستي و مستي از بادة صورت نيست، او دنبال حقيقت و جان معني  مقصود او جمال
  .بيند  جلوة جمال الهي را در مظاهر صورتهاي جميل ميا روماست يعني موالن

  :فرمايد  در شعر مي)ره( خمينيامام
عشق در همة جا ساري و جاري است هر كه را دوست داري او را دوست ”

هر كه روي آوري، روي بدو آورده باشي، كه راه عشق   داشته باشي و به
  .“كند سوزاند و اراده را سلب مي هاست و عشق اختيار را ميانت بي
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  دل كه آشفته روي تو نباشد دل نيست
  

  آنكه ديوانة خال تو نشد عاقل نيست
  عشق روي تو در اين باديه افكند مرا  

 
  چه توان كرد كه اين باديه را ساحل نيست

  :و نيز 
  جهان حاكم اوست عشق اگر بال گُشايد به

   كون و مكان حاكم اوستگر كند جلوه در اين
  عالم كه در آن عشقي نيست اي نيست به ذره

  كران حاكم اوست بارك اهللا كه كران تا به
  من چه گويم كه جهان نيست بجز پرتو عشق

  ذوالجاللي است كه بر دهر و زمان حاكم اوست
عشق نتيجة محبت حق است و محبت صفت حق است عافيت حقيقي و سالمت 

كند حضرت  هراسد و آن را استقبال مي شق است عاشق از مرگ نميباطني، همه در ع
  :فرمايد  مي)ره(امام

  :عبادات صوري، زهد ريايي و مسند رسمي را در عشق راه نيست”
 “كه بجز عشق، تو را رهرو اين منزل نيست رهرو عشقي اگر، خرقه و سجاده فكن

عنايت است و موهبت حق؛  ست، بلكه كار بهحقيقت، تنها عبادت ني راه وصول به
مراتبي از اتّصال رسد، جز معشوق، از همة كس و همه چيز  وقتي عاشق، چون به

  .خبر بماند بي
  :قول موالنا روم به
چه هست مسخر عشق است و  كاينات عالم از كلّ و جزو و بسيط و مركب هر”

تمام اجزاي عالم . عنايت كاملة حق استكند حكمت بالغه و  آنچه محدود مي
نيازي  بي چون كه عشق معشوق با. پوپه و كشتي هست كه عشق نام دارد

  .“نياز همراهست و عشق عاشق همراست با
  :فرمايد  ميجاي ديگر موالنا روم
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كند و تمام اجزاي عالم را از حكم  حكمت الهي ما را عاشق و معشوق مي”
  .“دارد كار جفت خويش مي جويان و طلبپيشين، 

دارد محبت الهي  شوق و طلب وامي كشد و به حقيقت آنچه گوش عارف را مي در
يابد  شود هرگونه عشق را در عشق خود غرق مي است، چون وي در عشق حق غرق مي

  :كند كه آنكه غرق حق است تجربه درك مي و دربارة خود به
  خبر ميرند عاشقاني كه با

 عاشقاني كه جان يكدگرند
  پيش معشوق چون شكر ميرند

 ر عشق همدگر ميرندهمه د
* 

ن عشق ام كه غرقست اندرين غرق عشقي ري خ آ و  ن  ي ل و ا اي   ه
* 

  رود روي قلب در كان مي زر ز
  رود ور مينور از ديوار تا خ

 زين سپس بستان تو آب از آسمان

  رود سوي آن كان رو تو هم كان مي
  رود تو بدان خور رو كه درخور مي

اودان نديدي تو وفا در ن  چون 
 بدين  و موالنا رومي)ره( خمينيهاي عرفاني امام در مقايسه بين افكار و انديشه

باشند اما  دو عارف و عالم بزرگ راهرو يك مكتب مي چند هر رسيم كه هر نتيجه مي
گونه كه هر  بدين. اشعار ديگر عرفا وجود دارد  باامامامتياز خاصي در مقايسه اشعار 

يابد كه شريعت و طريقت و حقيقت  خواند روحي در آن مي  را ميشخص اشعار امام
  .برد مقصد نمي يك سالك را به منبع و اساس در عرفان اسالمي است و بدون هر

 چهرة جديدي را از عرفان اسالمي ز و دلنشين اماملذا ابيات ساده و اعجازانگي
كشاند و از عارف و  صحنة اجتماع مي دهد و عرفان را به درپيش روي ما قرار مي

سختي انتقاد  روي خود بسته به صوفي كه در كنج خانقاه نشسته و درهاي جامعه را به
حقيقي كسي است كه خود را شريك درد جامعه خود بداند و  عارف نظر امام كند به مي

بينيم   ميدر مصايب و گرفتاريهاي ياد و مددگار همنوعان خود باشد لذا در زندگي امام
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ها و انسانهاي آزاده در جهان نيز جايگاه عشق  طپد قلب ملّت كه قلب وي براي امت مي
  .  استامام و عالقه به

 عاشق او هم وجود و هم عدم حضرت پررحمت است و پركرم

  منابع
، )ره( خميني، مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام)ره( خميني، حضرت امامعشق بادة .١

 .ش . ه ١٣٦٨، تهران

 ، مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام)ره(، حضرت امام خميني)ره( خمينيديوان امام .٢
 .ش . ه ١٣٧٤، ، تهران)ره(خميني

، ن، تهرا)ره( خميني، مؤسسة تنظيم و نثر امام)ره( خميني، حضرت امامعشق ره .٣
  . ش . ه ١٣٦٩

، محمد حسن رجبي، كتابخانة  از آغاز تا تبعيد)ره( خمينيزندگينامة سياسي امام .٤
 .١ش، ج  . ه ١٣٧٠، ملّي جمهوري اسالمي ايران، تهران

، مؤسسة تنظيم و نشر آثار )ره( خميني، حضرت امام)ره(ني خميفرهنگ ديوان امام .٥
 .ش . ه ١٣٧٢، ، تهران)ره( خمينيامام

، سبحاني.  ه كوشش دكتر توفيق الدين محمد، به  جالل، مولويمعنوي مثنوي .٦
 .ش . ه ١٣٧٣، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ايران، تهران

* * * 
  


