
 )ره(مشخّصات رباعيات امام خميني   ١٥

  

  )ره ( امام خمينياِتصات رباعيمشخّ
  ∗ي انصاريغالم مجتٰب

دهيم،   را مورد بررسي قرار)ره( ات حضرت امام خمينيصات رباعيقبل از آنکه مشخّ
 ١»ادبيات اسالمي ايران«مات ه است؟ از مقدگون چيدريابيم که ادبيات ايران کنون بايد

مخصوصاً شعر کنوني . ه عاشق استشود که ادبيات ايران کنوني صداي دلسوخت پيدا مي
 اهبنابراين همر. بر حرص و هوا نيست، بلکه شعر ايثار و شهادت است ايران مبني

 جديد ةقيت بيشتر است و از همينجاست که در تاريخ ادبيات ايران يک دورمؤفّ با
  .کنيم  تعبير مي» انقالب اسالميةدور«نام  آن بهاز شود که  شروع مي

 ايران راهبر جذبات ديني است ؛ ايران اسالمي است؛ان انقالبي استايران امروز اير
پس ادبيات فارسي امروزه هم ترجمان نهضت . و ايران جنون ايثار و شهادت است

ت آنکه عقايد ديني و جوش انقالبي بر دل و دماغ علّ ه ب،انقالبي و اسالمي است
  .٢ منقلب گرديده استآنها فکر ةنحوو ايرانيان مستولي، 

ا هتوان از صداي بازگشت و شعار آن ت را مياوضاع هيجاني يک کشور يا ملّ
شور و شعور و شعر و شعار مردم از شعار دادن ايشان و ناله و فرياد . دريافت نمود

هاي اينجوري  از زبان عموم مردم ايران امروز نعره. گردد خوبي منعکس مي همانان به
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  ١٦  قند پارسي

  

 هرگز کمتر از اعجاز شاعري نيست؛ مثالً، ،تيتوان شنيد که از روي تأثير و جذاب مي
رهبر «، »اهللا حزب فقط حزب«، »يني استحسنهضت ما «، » است)ره( رهبر ما خميني«

مزيد . القياس  و علي هذا»خون خود نوشتيم با«، »شتيمذاز جان خود گ«، »اهللا فقط روح
نقالب اسالمي است؛  اة بدون اشتباه شهپار)ره( ن خمينيأش هآن، اين کلمات مربوط ب بر

ترين مرد جهان  انقالبي«، »رهبر آزادگان است«، »او فرستاده صاحبزمان است«مثالً، 
کند، از پيشواي بزرگ مرد  امروز شاعر انقالب اگر هم از کسي ستايش .١»است
زند، زيرا امام يک شخص نيست،   حرف مي)ره( حاضر حضرت امام خميني قرن
 ةشدن در گنداب اي است که مردم را از غرق گونه مبرپيا. ت استملّيك  ةعصار بلکه

در مجموع شعر انقالب . ايرانيان آبرو و اعتماد بخشيد به. رژيم شاهي نجات داد
تجسم عملي و عيني خواست و اراده ملّت هم ت و حال مردم است و هم امام ملّ زبان
  .٢بود

نظورش شعر و شاعري دهد که او م  نشان مي)ره(  ديوان امام خمينيةبررسي ديباچ
او نجواي  شعر.  او بوديهاي روح بلند و متعال اي از جلوه ، بلکه شعر نيز جلوههنبود

 ،تابي است که در خلوت تنهايي با بکارگيري کلمات زده و بي عاشقانه، روح هيجان
 …راز و نياز پرداخته است معبود به دل دردمند خويش را با محبوب بازگفته و با راز

 ، محصول حالت استغراق و مولود فناي در سبحات و جمال حضرت حقشعر امام
  .٣ است شهود لقاي دلدارةاست و نتيج
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 )ره(مشخّصات رباعيات امام خميني   ١٧

  

هايي که در آثار حضرت امام آمده، همانان است که عارفان شاعر و شاعران  واژه
  :)ره(  ديوان خمينيةقول صاحب ديباچ هب. اند کار برده عارف در اشعار خود به

ين و يي از مرز آيدهد سرمو  است که هرگز رضا نميشعر امام سخن مرجعي”
پس نبايد سخن . ل ماندحدود تخطي شود و کوچکترين حکمي از شريعت معطّ

کرد که چنين  داران عرفان و معرفت قياس ن مسندنشينان و داعيهناسخ او را با
  .١“است سخت اشتباه اي مقايسه

خراساني،   سبک:اند قسيم کردهقان زبان و ادبيات سبک شعر را بر چهار نوع تمحقّ
همين معيارها بعد از بررسي شعر  با. سبک عراقي، سبک هندي، و سبک بازگشت

  .عراقي است توان گفت که شعر امام از نظر شيوه، داراي سبک موصوف مي
 )ره( ات حضرت امام خمينيصات رباعيهر حال اينجا منظورم از بررسي مشخّ به

ي يبانو فاطمه طباطبا. هدات و معتقدات موصوف استاست که اساساً مشتمل بر مشا
 ديوان مذکور ة ديباچة خصوصي بيان کرده است که ضميمةدرين زمينه يک مشاهد

  :گويد است، مي
خواندم، بعضي   تحصيلي يکي از متون فلسفي را ميةاقتضاي رشت زمانيکه به”

کتاب را در مواقع مناسب با حضرت امام عبارات دشوار و مهم )سقد هسر (
اي تبديل شد تا   بيست  دقيقهةجلس اين پرسش و پاسخ به. گذاشتم ميان مي در

يک روز صبح که براي شروع درس خدمت ايشان رسيدم، دريافتم که ايشان 
  .“طنز هشدارم دادند هيک رباعي ب با

  خواند از فلسفه فا و الم و س مي  خواند فاطي که فنون فلسفه مي
  خود را ز حجاب فلسفه برهاند  اميد من آنست که با نور خدا

انه من آغاز شد و درخواست ابيات ديگري پس از دريافت اين رباعي، اصرار مجد
  :کردم و چند روز بعد
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  ١٨  قند پارسي

  

  سوي دوست سفر بايد کرده فاطي ب
 هستي تو داده هر معرفتي که وي ب

  از خويشتن خويش سفر بايد کرد
 ره از آن حذر بايد کرده ديويست ب

  : چرا که چندي بعد چنين سرودند؛نمود ام من کم کمک مؤثر ميتقاضاي مد
  فاطي تو و حق معرفت يعني چه

 يا نخواهي ره يافت ناخوانده الف به
  صفت يعني چه دريافت ذات بي

 ناکرده سلوک موهبت يعني چه
 و در نهايت ايجاز آمده هااين پندآموزي و روشنفکري امام را که در غالب رباعي

ناگاه دريافتم .  گوش کردم و سرمست از حالوت آن شدمةيوشيدم و آويزجان ن هبود، ب
لذا . باب معرفت دريغ است ناگفته بماند و نهفته گردد هايي در که نظير چنين پيام

. نکنند  کالم و سرودن پيام را رهاةسماجت بسيار از ايشان خواستم که سررشت با
دم بر  هر. داد ه جرأت اصرارم ميکران عزيز چنان بود ک کنم که لطف بي اعتراف مي

افزود تا آنجا که درخواست سرودن غزل کردم و ايشان عتاب کردند که  خواهش مي
ورزيدم و پس از چند روز  مراد خود اصرار مي ي من همچنان بهولمگر من شاعرم؟ 

  :شنيدم
  تا اوست غبار چون و چندي نبود   را گزندي نبودتا دوست بود تو

  ١نيکوتر از اين دو حرف پندي نبود  آنچه هست و او را بگزين هر بگذار
*  
  اي اگر پيامي داري ديوانه نه  عاشق نشدي اگر که نامي داري

  ٢ما را بنواز تا که جامي داري  هوش تراست اي اگر مستي نچشيده
 ةنخست مجموع. ين مرحله بود که ديگر هيچ درنگي را روا نداشتم ادر
. گيري امر واداشت پي شوق وافر مرا به و نيز باهمسرم دادم که ا ها را به رباعي

تناسب حال  کردم به ردم و از ايشان تقاضاس دفتري خدمت امام بپس
و چنين … خود را در آن دفتر مرقوم دارندةح و اشارات عارفانيهاي نصا هرودس 
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 )ره(مشخّصات رباعيات امام خميني   ١٩

  

بود که آن کريم درخواست مرا اجابت کرد و از خوان معرفت و کرامت خويش 
  .١م فرموداي نصيب توشه

 بانو فاطمه ،تا اينجاست ماجراي حقيقي که از زبان همسر پسر اماِم موصوف
ين هيچ  ادر.  مندرج شد)ره( ات منجانب حضرت خمينيرباعي ي مربوط بهيطباطبا

 گفتن ،اوضاع شک نيست که اقتباسات مذکور معتبرترين و ارزشمندترين منابع راجع به
بيان رفته  زبان و خامه همسر پسر امام به هود برباعي از امام موصوف است، زيرا خ

هاي پند و  ات امام موصوف حامل ارزششود که رباعي ين اقتباس روشن مي ااز. است
ات  تمامي رباعيدرپندآموزي و روشنگري امام تقريباً . حالوت و شيرين است معرفت با

رقوم است، ر صفحه هفتم ديوان مدنخستين رباعي که . الشّمس است او اظهر من
قرار بود و در  نشانگر اين است که امام موصوف در فراق محبوب حقيقي دلش خيلي بي

محبوب حقيقي پيوسته،  چه زودتر با ي آماده بود که هرحتّ. کشيد يادش ناله و فرياد مي
  .ديدار ابدي حاصل کند

  دادرس نيست که در هجر رخش دادکشم  ين ميکده فرياد کشم اوست دراز غم د
  ٢انتظار فرج از نيمه خرداد کشم  آيد ها مي گذرد حادثه سالها مي

امام عاليمقام معتقد است که وسعت و پهناوري ذات خداوندي از فهم و ادراک 
وجود اين  باز هم با. انساني باالتر است و هرگز محدود و محصور زمان و مکان نيست

شرطي که عاشق از  ه ب؛شود پايان در دل عاشق جايگزين مي وسعت و پهناوري بي
تبارک و تعالي خودش در قرآن مجيد فرموده  اين حقيقت را اهللا. کند دل از وي ياد ته

زبان امام اين رباعي  به ـ ٣حنن اقرب اليه من حبل الوريدعني يکه جزو ايمان است، 
  :ترجمان اسرار فوق است
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  ٢٠  قند پارسي

  

  بر عرش برين و کرسيش ماوي نيست  آن را که زمين و آسمانش جا نيست
  ١ايمانست اين و غير اين معنا نيست   بگنجد اي دوستشاندر دل عاشق

در زمين و آسمان . مخفي نماند که بهترين دوست انسان خود خداست و ديگر هيچ
:  نهم آمدهةپار  در اواخر، چنانکه در قرآن مجيد؛بجز او کسي دوست حقيقي نيست

: دهمف هةپار  جاي ديگر در اواخر و٢صري نعم املويل و نعم النط  ان اهللا موليکمافاعلمو
:  هجدهمة؛ عالوه بر آن در پار٣صري فنعم املويل و نعم النج  هو موليکمط  باهللاعتصمواو
رباعي زير از امام . ٥ءآشياهللا لنوره من ي يهد؛ چندي بعد، ٤موات و االرضنورالس اهللا

  :ق استيدار همين حقا ينهيموصوف آ
  يابيزمين و آسمان کي ه جز او ب  دوست در جهان کي يابي غير از در

  ٦يقرآن گويد چنان نشان کـي يـاب         او نور زمين و آسمانها باشد
را ق جهان دلش يولي دوستي خداي متعال مقتضي است که انسان نخست از عال

.  اوست،دارد که جمال مطلقبتنها خدا را دوست . غير او را دوست ندارد برکند و
 ج م عن ذکراهللاوالدکُال م وکُم اموالُهلکُ التاذين آمنوها الّاي يا: چنانکه قرآن بيانگر است

  :فرمايد امام موصوف اندر اين معني موعظت مي. ٧ اخلاسرونمولئک هفعل ذلک فاُمن ي و
  اين و آن دل برکن از دوست شدن به  ق جهان دل برکنيز عال! فاطي

  ٨دل برکن و مکان کون از و تو بگزين   جمال مطلق باشديک دوست که آن
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گويد که دردمند عشق را هيچ عالجي بجز  امير خسرو در يکي از غزليات خود مي
تواند دردمند عشق را راحتي  کسي از طبيبان جهان نمي. ديدار جمال مطلق نيست

 تپس با جدي. توان کرد نميمشخّص  زيرا اصالِت دردمندي عشق را هرگز ؛رساند
  :گويد کند و مي ميطبيب را از سربالين خود دور 

 مند عشق را دارو بجز ديدار نيستددر سربالين من برخيزاي نادان طبيب از
جمال مطلق  ه مطلب فوق را مستقيماً خطاب ب، معرفت پياِمزبان بهامام هم 

  :گويد مي
  وي ياد تو مرهم دل بيماران  اي روي تو شمع محفل بيماران

  ١اي ديد تو حلّ مشکل بيماران   ما طبيبانه بيابستر مرِگ بر
شيطان درون خود را دورکرد بايد براي آن . راه انبيا را مسلوک داشتن آسان نيست

ين رباعي  ااين مطلب را امام در. و از هستي خويش و ديوي خودي خود جدا شد
  :نمايد طور احسن بيان مي هب

شد يد  ا ب ا  ه ر شتن  خوي هستي  ز    ا
خودي و  دي ز  خود ا د  شدج يد  ا ب   ا 

  شيطان درون سرگرمسته آنکس که ب
شد د  ي ا ب ا  ي ب ن ا ه  ا ر هي  ا ر   ٢کي 

چه در زمين و  عني هري، ٣موات واالرضح له ما يف السسبي :در قرآن مجيد آمده
. آسمان موجود است، سرگرم تسبيح و تقديس و تعريف و تمجيد ايزد متعال است

 همانان همتاي عي بيصنامعرفت خداوندي و .  است حقة جلوةنات نمايندي کاةذر هر
  :از برگ درختان سبز پديدار است، چنانکه سعدي گويد

 هر ورقي دفتريست معرفِت کردگار برگ درختان سبز در نظر هوشيار
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  ٢٢  قند پارسي

  

. ات جهان بيانگر ثناي جهان آفرين استگويد که ذر هم همينطور امام عالي مقام مي
 کور است از انمجويند، ما که دل کنند و جمال مطلق مي آنها اصالً تسبيح و تقديس مي

کنند و در راه   ميزبان خاموشي ذکر حق هيم، حال آنکه آنها بفهم خاموشي آنها هيچ نمي
  :نديپو او مي

ذرجويند تسبيح کنان لقاي او مي  گويند  ميات جهان ثناي حق  
  ١پويند با ذکر فصيح راه او مي  ماکور دالن خامششان پنداريم

از ستمراني . دبرر در رياضت و مجاهده بسر  همه عم، باصفابايد بدانيم که اماِم
 ر طوره لذا به.  بوددلبرابر ايرانيان گسترده بود، خيلي تنگدر اندازه که شهنشاه ايران  بي

 ولي ،ن نجات دهديپايان شهنشاه خا خواست که ايرانيان مظلوم را از استبداد بي  ميشده
درت خداوندي تکيه کرده پس اين مجاهد اعظم فقط بر ق. دشوار بودكاري  آن ةچار

ي بلندکرده رژيم کهن اعتماد کلّ گرفت و پرچم رسالت را با پيشاکبر  منشور اهللا
 اسالمي را که صدها ميليون مسلمان را ة وسيع منطقةشاهنشي را ورافگند و حوض

.  بيافريد»اسالمي جهان«نام  همي بد و جهان سونشاكراه مستقيم  هگرفته بود ببردر
کند، چنانکه  وضوح اشاره مي ه باورساني  ت شاه و جور و اذيةاتش دربارياز رباع برخي

چه  ه آن ديو خصال بةگويد که از جور رضاشاه کجا فريادکنم و دربار در يک رباعي مي
ام را بست و اکنون  هنگامي که نفس گرم و تازه داشتم، راه ناله.  دادخواهي کنمكسي

  ؟هيچ نفسي ندارم، چه جوري فرياد کنم
  از جور رضا شاه کجا داد کنم

 بست آن دم که نفس بود رِه ناله به
  زين ديو بِر که ناله بنياد کنم
 اکنون نفسي نيست که فرياد کنم

امام عصر آزادگان يقين کامل داشت که ايران از بدترين غالمي شهنشاه و مستبدان 
دشمن از . واهد شدجهان آزاد، و نظام جمهوري اسالمي در آن کشور حتماً بنا انداز خ
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آن ،شود شود و هنگامي که جهان از ستمگري خالي مي يد ميحيات خود عنقريب ناام 
  :گويد بنابراين مي. شود کشان عيد سعيد مي هنگام براي تمامي ستم

   نوميد استيشتندشمن ز حيات خو  جمهوري اسالمي ما جاويد است
  ١ما را و همه ستمکشان را عيد است   ستمگر خاليستآن روز که عالم ز

اين رباعي بدون اشتباه بيانگر يقين محکم، و محبت فاتح عالم است که امام 
موصوف جزو الينفک ذات گرامي خود قرار داده بود و عاقبت همان طوري شد که وي 

ت و جشن عيد سعيد براي فيا عني جمهوري اسالمي در ايران نفوذي ،خواست مي
  .ار شدزستمديدگان برگ
ستمراني شهنشاه صراحتاً اشاره کرده است که  ر يک رباعي مربوط بهامام زمان د

 زيرا بعد از پيروزي ؛ي سرانجام شهنشاه استيخيلي فصيح و بليغ و حامل پيشگو
سي و بيچارگي ك نهايت بي ي با حتّ؛ت فراوان شدانقالب اسالمي شاه واقعاً گرفتار مذلّ

  .از کشور خارج گرديد
  ندسوخته گرمش نک  دلةيا نال  فوالد دلي که آن نرمش نکند

  ٢چار شرمش نکند دلم دآزاِر  نده بر گردن خويشكطوقي ز جفا ف
نثاري  ت فراوان و جانامام وقت را با جمهوري اسالمي و پرچم همانان محب

اهللا است  گويد که چون اين پرچم جمهوري اسالمي حامل اسم اعظم مي. پايان بود بي
پس از پيروزي انقالب . داممبراي دشمن پيام شکست يقين است که جاويدان است و 

ار شد که نشانگر نجات ايران از دست تطاول ز ايران عيد سعيد برگهمه نقاطدر 
  :ستمکاران بود، امام گفت

  اين عيد سعيد عيد حزب اهللا است
  آگاه استدشمن ز شکست خويشتن 
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  چون پرچم جمهوري اسالمي ما
است  جاويد به هللا    ١اسم اعظم ا

*  
  پناه لطف احمد باشد  ت بهملّ  اين عيد سعيد عيد اسعد باشد
  ٢باشدتمثال مبارک محمد   بر پرچم جمهوري اسالمي ما

ام عراق  صد،دانيم که بالفاصله پس از پيروزي انقالب اسالمي ايران ما همه مي
ن  ايطبيعي است که امام موصوف از. رد و غارتگري آغاز کردبايران هجوم  بر
 ولي عزم و حوصله را هرگز از دست نداد و هشت سال ، خيلي منفعل شدامصد ةفتن
کامکار  االمر پيروز و اين جنگ تحميلي مقابله کرد و عاقبت جوانمردي و استقالل با با

  .کرد ام را نکوهش و صدهين زمينه هم يک رباعي گفت اامام موصوف در. گرديد
است اسالم  نگر    جمهوري ما نشا

استافکار پليد فتنه ج   ويان خام 
بملّ جلو ميه ت  خويش  ازد ره    ت

٣صد دام است دست خويش دره ام بصد  
 بلکه حامل ،ي مضبوط فنّةتنها داراي جنب  نه،)ره( في الجمه رباعيات امام خميني

ت معنوي فراوان هم هستارزش و اهمي .موضوعات  اتش مشتمل بربيشتر رباعي
ات  ولي تعداد رباعي،دانيت استعرفان و حقيقت، پند و موعظت و اسالم و وح

ات امام  رباعيةهم. مطالب سياسي و اجتماعي عصري ايران هم کم نيست مربوط به
شيرين دارد که با نهايت ايجاز و اختصار گفته و  سرمستي و حالوت يتموصوف کيف

  . استشده
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  عبمنا
ان مدارک ، ناشر سازمسالمينقالب انقد و تحليل ادبيات ا : منوچهر]دكتر[، اکبري .١

ت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، دانشگاه تربي فرهنگي انقالب اسالمي، وابسته به
 . شه ١٣٧١، لبخش او، ١ج  ،مدرس، تهران، ايران

، ، ناشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، تهرانديوان امام: اهللا امام خميني، روح .٢
  . شه ١٣٧٣چاپ سوم بهار 

ريزي و   و برنامه، تأليف کارشناسان دفتر تحقيقاتادبيات انقالب اسالمي ايران .٣
 فرهنگ جمهوري ة خان:شران، عالمدكتر محمود : مترجم، تأليف كتب درسي
  .نو اسالمي ايران، دهلي

* * *  
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