بررسي تربيت و تربيت عرفاني از منظر

عﻼمه طباطبايي)ره(وامام خميني)ره(

مرآت امين الرعايا  ،١اميرجوان آراسته ،٢علي اكبرافراسياب پور ،٣حسين خسروي

٤

چكيده
با توجه به رشد فزاينده انگيزههاي عرفاني درجوانان كه سبب رشد مسلك ها و ديدگاه هاي نابخردانه گرديده است.اين
پژوهش به دنبال بررسي ديدگاه هاي تربيت وتربيت عرفاني دو عارف نستوه و بزرگوار را به لحاظ اهميت شخصيت آنان يعني

حضرت امام خميني )ره(و حضرت عﻼمه طباطبايي)ره( برآمده است .در اين پژوهش كه از روش توصيفي _تحليلي استفاده
شده است .ابتدا به بيان اصول تربيت ومراحل سير و سلوك عرفاني از منظر اين دو عارف پرداخته وسپس به مقايسه ديدگاه ها

وتاثير تربيت عرفاني هركدام رادر آثار آنان پرداخته شده است .ضمنا روش جمع آوري اطﻼعات نيز كتابخانه اي بوده است.

هرچند امام خميني)ره( از نظر اساتيد عرفاني با عﻼمه طباطبايي)ره( فرق داشتند اما در رويه تربيت عرفاني همسان بودند
چنانچه هردو بزرگوار روش فلسفي _ قرآني داشتند .هر دو مسير سير و سلوك عرفاني را شخصا طي نمودهاند .امام

خميني)ره( ،از همان اوان جواني در كنار تحصيل و اشتغال به دروس فقه و اصول در حوزه به فلسفه و عرفان ،در تهذيب
نفس و كسب حاﻻت و مقامات عرفاني توجه و عنايت خاص داشته است .از نكات برجسته در تربيت عرفاني امام اين است

كه وي بين مباحث عرفاني و براهين عقلي هيچگونه تعارض نميبيند ،و اين دو را ،در رابطه تنگاتنگ با يكديگر معرفي

ميكند .امام عرفان را جداي از حضور در صحنههاي مختلف اجتماعي نميداند ،بلكه آن را وسيله اي براي تحول و اصﻼح
جامعه و مردم معرفي مي كند.

واژگان كليدي :تربيت ،تربيت عرفاني ،عرفان،امام خميني)ره( ،عﻼمه طباطبايي)ره( ،سير و سلوك

 -١دانشجوي دكتري عرفان اسﻼمي و انديشههاي امام خميني)ره( ،گروه الهيات و معارف اسﻼمي ،دانشكده علوم انساني ،واحد خمين،

دانشگاه آزاد اسﻼمي ،خمين ،ايران(Aminroaya@ chmail.ir) .

 -٢استاديار دانشگاه اديان و مذاهب قم)am.javan@gmail.com

 -٣دانشيار دانشگاه تربيت مدرس شهيد رجائي .تهران .ايران(ali412003@yahoo.com) .

 -٤استاديار گروه الهيات و معارف اسﻼمي ،دانشكده علوم انساني ،واحد خمين ،دانشگاه آزاد اسﻼمي ،خمين ،ايران.
)(khosravi88@gmail.com

٢

مقدمه:
انــسان در بــين موجــودات و ظهــوراتي

كــه خــداي متعــال دارد ،يــك مظهريــت خاصــي

از كمــاﻻت گونــاگون خــداي متعــال دارد كــه

ميتوانـد در ايـن عـالم ،آن مظهريـت را شـكوفا
كنــد و آن اســتعداد را بــه فعليــت برســاند .بــه

فعليــت رســاندن آن اســتعدادها بــا راهكارهــايي
بايــد همــراه باشــد كــه آن راهكارهــا ابتــدا بــا

بينش هـاي صـحيح نـسبت بـه خـداي متعـال و
درك صــحيح رابطــه وجــودي موجــودات بــا
خداي متعال محقق مي شود.

اين انسان وظايف گوناگوني در برابر آن

مظهر و ظهوردهنده كماﻻت دارد كه از آن به
وظايف بندگي تعبير ميكنند .با چنين حركت

برخي از آيات و روايات ،تربيت عرفاني و

معنوي ،در همه متربيان شكوفا نميشود و در ميان

كساني هم كه به اين موهبت دست مييابند،

تحقق آن تشكيكي است.

پيشينه پژوهش
در اين پژوهش تربيت عرفاني و معنوي

با موضوع معرفت اﷲ)هدف (قرب و فناي في اﷲ

و روش خاص )كشف و شهود( از مهم ترين

ساحات و جنبه هاي تربيتي انسان آورده شده
است .ازاين رو شايسته است كه تﻼشهاي تربيتي
انسان در مسير رشد و شكوفايي اين ساحت،

يعني تعالي معنوي و عرفاني انسان جهتدهي

شود .اهداف اين عرصه )معرفت يابي ،محبت-

يابي ،اطاعتورزي و خداگونگي( مبتني بر

فكري ،اعتقادي ،قلبي ،عملي و اخﻼقي ،انسان

هستها و نيستهايي در حوزه هستي شناختي و

هر چيزي است و آن چه را كه از ناحيه او ظهور

برآمده از مباني استوار است و از سوي ديگر به

ديدگاه عرفاني است كه عرض شد.

روشهاي عرفاني پرداخته است )موسوي

ميتواند كماﻻت الهي خود را ظهور بدهد و به
اين حقيقت برسد كه خداي متعال اول و آخر در

پيدا كرده ،در حقيقت ظهور حق تعالي است؛ اگر
چه به انسان نسبت داده اند ،اما در حقيقت ظهور
وجود حق و كماﻻت حق تعالي است؛ اين اجمال

انسان شناختي و معرفت شناختي است .دستيابي

به اين اهداف نيز از سويي بر بايدها و نبايدهاي

روشها و راهبردهايي نياز دارد كه از منابع اصيل

ديني و بيانات رهپويان اين وادي به دست آمده
است .در اين پژوهش به بررسي اهداف ،اصول و

ساحت تربيت عرفاني و معنوي ،در مقايسه

نسب ،اهداف اصول و روشهاي تربيت عرفاني

اﷲ( و روش خاص )كشف و شهود( است ،در

تربيت عرفاني ،اصول تربيت عرفاني و روشهاي

با ديگر ساحت هاي تربيتي ،از يك نگاه كه داراي

موضوع )معرفت اﷲ( ،هدف )قرب و فناي في
عرض ديگر ساحات تربيتي قلمداد مي شود؛ اما
از اين نگاه كه هدف اين ساحت ،مال و هدف

غايي ديگر ساحات است ،در طول ديگر ساحات

جاي دارد و در حكم لب اللباب و نقطه اوج

.(١٣٩٣

در اين تحقيق مفهوم تربيت عرفاني ،جايگاه

تربيت عرفاني از ديدگاه امام خميني )ره( را به
خوبي بيان نموده است .تربيت عرفاني چنان نقش

عمده و جايگاه وسيعي دارد كه فقدان آن در

جامعه مي تواند منشاء بروز نارسايي هاي اخﻼقي

است؛ يعني هدف از تحقق همه ساحتهاي

زيادي باشد اگر چه پرداختن به عرفان بدون در

حقيقت قرب الهي در زندگي است .بر پايه مفاد

داشته باشد به همين دليل است كه همواره و در

تربيتي ،عبارت است از شكوفايي گرايش به

معرفت اﷲ و تجربه معنويت تام توحيدي كه

نظرگرفتن شرايط و عوامل آن نيز مي تواند اثراتي
بس مخرب تر از عدم وجود تربيت عرفاني

هر كجا كه سخن از عرفان بوده پسوند اسﻼمي

نيز آن را همراهي نموده است.اين حقير نيزدر

٣

دانند .انسان بايد در اين مسير خود را مسلح به
سﻼح مراقبه و محاسبه نمايد تا در اين راه از ادامه

زمينه اخذ ديدگاههاي تربيت عرفاني امام

سفر باز نماند .اين سفرنامه بسيار خواندني و

در اين كتاب در فصول مجزا ابتدا موضوع

بخش اول ياد نامه و شرح احوال عﻼمه

طباطبايي)ره(را تشريح نموده است ودر فصل

سه ترجمان براي معني واحدي هستندواستاد ما

خميني)ره( بيشترين استفاده را از مطالب اين
پژوهش داشتهام )زينالي خامنه،١٣٩٠،ص.(١٣٥

انسانشناسي عرفانياز نظر امام خميني )ره(و

سپس و انسانشناسي عرفاني از نظرعﻼمه
پايان كتاب )فصل چهارم( به مقايسه و تحليل آراء
امام خميني و عﻼمه طباطبايي درزمينه
انسانشناسي عرفاني پرداخته است.اين فصل نيز

داراي دو گفتار است كه گفتار اول آن در
خصوص وجوه اشتراك ،جايگاه انسان ،ساحت

وجودي انسان ،ارتباط انسان با عوام هستي ،غايت
خلقت انسان ،صيرورت انسان ،تنبيه ،كمال حقيقي

و اوصاف انسان كامل ،جامعيت انسان ،وﻻيت در
نزد اين دو بزرگوار و مقايسه آن است .گفتار دوم

جذاب است)آرپناهي ايستادگي.(١٣٨٩،

در اين كتاب كه شامل دو بخش مي باشد در

طباطبايي)ره(آمده است .ازجمله اين مطلب»عقل

وقلب و شرع از يك حقيقت حكايت مي كنند و

عﻼمه طباطبايي )ره(در هر سه موضوع در درجه

كمال ،در ميان اقران حائز درجه اول بودند «.در

بخش دوم مصاحبات ابحاث قرآني ،فلسفي،

عرفاني ،اخﻼقي ،علمي و تاريخي عﻼمه
طباطبايي)ره( آمده است )حسيني طهراني.(١٣٨٢،

در اين تحقيق عرفان در سير تحولي و

تطورياش ،از ابتدا تا قرن نهم قمري بحث و

بررسي ،و بر معناي »معنويتگرايي« و »وجهة

اﻻهي« عرفان كه منظور نظر صائب و ثاقب

فصل آخر كتاب وجوه افتراق اين دو انديشه را

مرحوم عﻼ مة طباطبايي؛ عﻼ مه در رسالة التوحيد

سهگانه ،هستي و هبوط ،جﻼ و استجﻼ ،بررسي

را نيز در رسالة اﻻسمأ ترسيم و تصوير كرده

مورد بررسي قرار ميدهد كه ذيل آن به شناخت
انسان و معرفي نفس ،انسان كامل ،فتوحات

علل افتراق توجه دارد)خليلي.(١٣٩٥،

عﻼمه طباطبايي نيز از بزرگ عرفايي بودند
كه براي اين سفر روحاني سفرنامهاي تنظيم كردند

و از راه ها و بيراهه هاي سفر و زاد و توشه مورد

به نحو احسن و اكمل ،وحدت حقة حقيقيه را

تبيين ،آنگاه اسما و مراتب اسماي حسناي اﻻهي
است .به هر حال ،نويسنده ،كاربرد چهارم يعني
»معنويت مداري« و وجهة اﻻهي عرفان را عمق
انديشههاي عرفاني عﻼ مه و »توحيد ناب« را اوج

تكامل عرفاني و خﻼصه و عصارة عميق و

نياز سخن گفتند كه كار اين پژوهش واكاوي

شگرف و شگفت اسﻼم ناب برميشمارد كه

با توضيح پيرامون شرح عوالم و مراتب انسان

در اين تحقيق به بررسي انديشه ها و

از روي حب و اشتياق و اخﻼص در عمل مي-

است كه ديدگاههاي هر دو بزرگوار در سه

نظرات ايشان در چگونگي رسيدن به مقصد و

نتايج آن است .عﻼمه در طي فصول چهارگانه و
بهترين راه سلوك را معرفت نفس ميدانند و ابزار

كمكي او را نيز همراه داشتن لوازمي چون عبادت

مختص فرهنگ و شريعت و معارف اسﻼم ناب

است و ديگر هيچ)شيخ اﻻسﻼمي.(١٣٨١،

ديدگاههاي تربيتي امام خميني)ره(و عﻼمه
طباطبايي )ره(پرداخته شده كه حاصل كار چنين

٤

موضوع اساسي فلسفه تربيت )خدا ،انسان و

تربيت)خدا ،انسان ،جهان( و اهداف و روشهاي

قرآن كريم و سنت و سيره ائمه اطهار عليهم

موضوعات فوق مشخص شده است .

جهان( و بسياري از اهداف و روش هاي تعليم و
تربيت شباهت دارند .وآرائ تربيتي آنها ماخوذ از
السﻼم است و موارد تفاوت ديدگاههاي تربيتي

آنان فقط در عناوين مباحث و تعداد و روش هاي
تعليم وتربيت اسﻼمي است)نعلبندي .(١٣٧٦،

در اين تحقيق به عرفان از ديدگاههاي

مختلف پرداخته و سپس تعريف عرفان ،اقسام

عرفان شامل عرفان نظري و عرفان عملي و
همچنين عارف راعنوان نموده ،شريعت ،طريقت،
حقيقت و نمونه هايي از اصطﻼحات عرفاني كه

بدانها اشاره شده است .و همچنين سير و سلوك

تعليم و تربيت اسﻼمي تبيين گرديده ،و موارد
مشابه و متفاوت ديدگاههاي شان پيرامون
روشن است كه بين ديدگاههاي تربيتي امام
خميني و عﻼمه طباطبائي در مورد سهم وضوع

اساسي فلسفه تربيت )خدا ،انسان و جهان( و

بسياري از اهداف و روشهاي تعليم و تربيت
اسﻼمي شباهت وجود دارد .خصوصا اينكه

ديدگاههاي خداشناسي ،جهان شناسي و انسان
شناسي آن دو بزرگوار كه اساس نظام تعليم و
تربيت هر جامعه را تشكيل ميدهند بسيار باهم

شباهت دارند و موارد متفاوت ديدگاههاي تربيتي

از قبيل تعاريف سلوك )مقامات و حاﻻت( و

آنها فقط در عناوين مباحث و تعداد اهداف و

شاياني در رسيدن به تعريفي از تربيت عرفاني

وعﻼمه پيرامون سهم وضوع محوري فلسفه

شيوه هاي سالك را نگاشته است .اين پايان نامه

ضمن ارائه يك تعريف ضمني براي عرفان ،كمك

نمود و برخي از روشهاي عرفاني را نيز در خود

روشهاي تعليم و تربيت اسﻼمي ميباشد.

همچنين اين تحقيق نشان داد كه آراء تربيتي امام

تربيت) ،خدا ،جهان و انسان( اهداف و روشهاي

مستتر داشت .تربيت عرفاني و اصول و روشهاي

تعليم و تربيت اسﻼمي ،متناسب با نظام تعليم و

روش تحقيق
اين تحقيق به روش كتابخانهاي و روش

است.

آن به صورت خاص و از ديدگاه امام خميني )ره(
بيان شده است)وفايي صفت.(١٣٧٥ ،

تربيت فعلي جامعه ما بوده و مبتني بر يافته هاي
علمي ميباشد .همچنين آراء تربيتي آنها مأخوذ از
قرآن كريم و سنت وسيره ائمه اطهار عليهمالسﻼم

توصيفي ،استنباطي صورتگرفته است .پاياننامه-

مقايسه وتطبيق آثار و زندگي عرفاني
عرفان امام خميني رحمه اﷲ

ايشان تبيين و تحليل مسئله تربيت عرفاني انجام

كرد و در مدت كوتاهي ،در زمره مجتهدين مبارز

ها و مقاﻻت متعدد و كتابهاي حضرت

عﻼمه)ره( و حضرت امام)ره( مورد مطالعه و
دقت نظر قرار گرفته و براساس آراء و نظريات

شده است .همچنين حتيالمقدور بين نظرات
ايشان تطبيق صورت گرفته است.

امام خميني رحمه اﷲ تحصيﻼت خود را در
شهر خمين شروع و در شهر مقدس قم تكميل

و نوابغ علمي در حوزه علميه قم مطرح شد؛ ولي
روح جستجوگر امام به فقه و اصول راضي نشد،

مقايسه وتطبيق آراء و انديشههاي تربيتي

بلكه به ديگر رشتههاي علمي مثل رياضيات،

و عﻼمه پيرامون سهم وضوع محوري فلسفه

جواد ملكي تبريزي رحمه اﷲ و عاليترين سطوح

امام خميني و عﻼمه طباطبايي
در بررسي انديشه ها وديدگاههاي تربيتي امام

هيئت و فلسفه همت گماشت و علوم معنوي و

عرفاني را ابتدا در نزد مرحوم آيت اﷲ حاج ميرزا

عرفان نظري و عملي را به مدت هفت سال نزد

مرحوم آيت اﷲ آقا ميرزا محمد علي شاه آبادي
رحمه اﷲ طي كرد.

٥

تأثير را از آيت اﷲ علي آقا قاضي رحمه اﷲ

داشتند و ايشان را با »روحي فداه« ياد ميكردند و

به ايشان عﻼقه و شيفتگي خاصي داشتند و مي-

»در زندگي  ٩٠ساله امام امت ،دو دهه را بايد از

فرمودند» :ما هر چه داريم از مرحوم قاضي

دهه اول :دهه انس او به جهان »غيب« و »عرفان«

بود و آن جناب با داشتن دو بال عرفان نظري و

يكديگر جدا كرد كه ديگران اين دو دهه را
نداشتند و اين دو دهه مخصوص ايشان است:

است.

دهه دوم :دهه انس او به عالم »شهادت« و

»رهبري« است.

بنابراين امام راحل رحمه اﷲ را بايد با اين دو

دهه شناخت :دهه اول ،دهه »غيب« و دهه ديگر

داريم«.

در عرفان عملي ،در مراقبت نفس ،بسيار قوي

عرفان عملي ،دارا و متنعم بود؛ خداوند درجاتش
را متعالي بفرمايد.

حضرت آيت اﷲ جوادي آملي در مورد عرفان

عﻼمه طباطبائي )ره( مي فرمايد:

»مرحوم عﻼمه ،هم در عرفان نظري متجلي

دهه »شهادت« او است .طوبي براي كسي كه بين
غيبت و شهادت از يك سو ،بين عرفان و سياست

بود و هم در عرفان عملي متخلق بود ...مقام
عرفاني استاد عﻼمه را بايد در آن بينش شهودي

بلكه چون حكيم بود قائل به »وﻻيت حكيم«

جهان ميبيند خدا و مظاهر او است؛ همه را آيات

از سوي ديگر ،بين فلسفه و سياست از سوي سوم

جمع كرد .او نه تنها قائل به »وﻻيت فقيه« بود،

]هم[ بود و چون عارف بود ،قائل به »وﻻيت

وي جستجو كرد .او وجود را ﻻبشرط ،واجب

ميداند و ديگران را در سراب ،و آنچه را در
خدا ،فيوضات الهي و تجليات حق ميبيند؛ هيچ

عارف« هم بود؛ او »وﻻيتي« را آورد كه در آن

چيز را در جهان مستقل نميبيند...؛ در مقام عمل

عرفان عﻼمه طباطبائي )ره( رحمه اﷲ

اخﻼق هم كه بعد از فلسفه نظري تبيين و تعيين

فقاهت ،آميخته با حكمت و عجين شده با عرفان

بود )«.جوادي آملي ،بنيان مرصوص ،ص .(٩٦

آن بينش بلند ،عقل عملي را هم به پرواز در مي-
آورد و اگر عقل عملي به آن اوجش رسيد،

عﻼمه طباطبائي رحمه اﷲ مراتب عرفان نظري

ميشود در يك همچنين انسان بهطور كامل

سيد علي آقا قاضي طباطبائي رحمه اﷲ طي كرد و

محض مي دانست و در اين آيت بودن هم

و عملي را تحت تربيت مرحوم آيت اﷲ آقا سيد

حسين بادكوبهاي رحمه اﷲ و مرحوم آيت اﷲ
بر چهار كتاب مهم عرفاني ،يعني تمهيد القواعد،

شرح فصوص قيصري ،مصباح اﻻنس صدر الدين

قونوي ،و فتوحات محي الدين عربي تسلط كامل

داشت و در تدريس و بررسي آنها صاحب نظر
بود.

با اين كه عﻼمه تمهيد القواعد را نزد مرحوم

بادكوبهاي رحمه اﷲ تحصيل كردند ،اما بيشترين

شكوفا خواهد شد؛ لذا مقام عرفاني ايشان آن
چنان بود كه غير واجب را هر چه بود آيت

استقﻼلي برايش متصور نمي كرد ،و آن بينش

شهودي بلند ،گرايشهاي واﻻيي را هم در
برداشت )«.طباطبائي،١٣٧٥،ج ،١ص ٥١ـ .(٥٢

مقايسه وتطبيق اصول تربيت عرفاني
قرآن

حضرت امام خميني رحمهاﷲ با قرآن كريم

مأنوس بودند و روزانه چندين بار قرآن را تﻼوت

٦

ميكردند ،حتي در ديدارها در فرصت نصب

اصول ،چون در حوزه علميه احساس نياز و خﻼء

اشرف اظهار داشت كه امام در ماه رمضان هر روز

هاي شديدي روبه رو شد؛ اما به خاطر شجاعت

ميخواندند .امام خميني )ره( در مورد قرآن مي-

را تضحيه)قرباني كردن( كرد؛ يعني خود را قرباني

ايشان در جاي ديگر ميفرمايد» :در قرآن
كريم ،اين سرچشمه فيض الهي تدبر كن ،هر چند

يكي از ويژگيهاي عبادي و عرفاني امام

خميني رحمهاﷲ تقيد و مراقبت ايشان به

آن انسان را به مقامات باﻻتر و واﻻتر هدايت مي-

و سالكي بودند كه متجاوز از شصت سال نماز

دوربينها و استقرار مردم ،امام مشغول تﻼوت

قرآن كريم ميشد .يكي از همراهان امام در نجف

ده جزء قرآن ميخواندند؛ )نگارش ،١٣٨٤ ،ص

 (١٠١يعني در هر سه روز يك دوره قرآن
فرمايد» :اگر قرآن نبود ،باب معرفت اﷲ بسته بود
الي اﻻبد ) «.خميني،١٣٧٥ ،ص (٤٣

صرف خواندن؛ آن كه نامه محبوب است به
شنونده محجوب ،آثاري دلپذير دارد؛ لكن تدبر در

كند) «.محمد(٢٤/و تا اين قفل و بندها باز نگردد

و به هم نريزد ،از تدبر هم آنچه نتيجه است،

حاصل نگردد .خداوند متعال پس از قسم عظيم

ميفرمايد» :إنه لقرآن كريم * في كتاب مكنون

* ﻻ يمسه إﻻّ المطهرون «)واقعه(٧٩-٧٧/و سر

حلقه آنها ،آنان هستند كه آيه تطهير در شأن شان

كرد ،تدريس فقه و اصول را رها كرد و تفسير

قرآن كريم و فلسفه را آغاز نمود كه با مخالفت-

و عشقي كه به قرآن كريم داشت ،به تعبير

حضرت آيت اﷲ العظمي خوئي رحمهاﷲ خودش

قرآن كرد.
تهجد

سحرخيزي و نمازشب بود .آيت اﷲ سبحاني در
مورد شب زندهداري امام نقل ميكند» :امام عارف

شبشان ترك نشد و با معبود خود راز و نياز

داشتند «.آقاي رسولي محﻼتي از اعضاي دفتر امام
ميفرمود» :در مدت آشنايي با اين شخصيت عالي
مقام جهان اسﻼم ،نديدم كه ايشان يك شب

نمازشب را ترك كند) «.ستوده ،پا به پاي آفتاب،

ج  ،٢ص .(١٦١عﻼمه طباطبائي )ره( نيز مقيد به

نازل گرديده ]است[ .تو نيز مأيوس نباش كه
ياس از اقفال بزرگ است .به قدر ميسور در رفع

عﻼمه طباطبائي )ره( خودش نقل فرموده است

.(٢٨

ميشدند .وقتي به من رسيدند ،دست بر شانه من

و شكستن اقفال براي رسيدن به آب زﻻل و

سرچشمه نور كوشش كن) «.خميني ،ص  ٢٧و

عﻼمه طباطبائي )ره( نيز با قرآن كريم

مأنوس بود .سيره عرفاني ايشان آميخته با قرآن
بود و با قرآن زندگي ميكرد .هشت جزء قرآن را
حفظ بود و اغلب آنها را در روز تﻼوت ميكرد.

اين عارف مفسر ،شب قدر را با بحث و

تحقيق آيات قرآني احياء ميكرد و تفسير

»الميزان« كه حاصل بيست سال تحقيق و تدبر

ايشان در قرآن بود ،در شب قدر به پايان رسيد.

عﻼمه طباطبائي رحمهاﷲ در اوج تدريس فقه و

سحرخيزي بودند و بر نمازشب مراقبت داشتند.
كه :يك روز در نجف اشرف در مدرسهاي ايستاده
بودم .آيت اﷲ علي آقا قاضي رحمهاﷲ از آنجا رد

گذاشتند و فرمودند» :اي فرزند! دنيا ميخواهي،
نمازشب بخوان و آخرت ميخواهي ،نمازشب

بخوان «.اين سخن آن قدر در من اثر كرد كه بعد
از آن تا زماني كه به ايران مراجعت كردم ،پيوسته

مﻼزم ايشان بودم و مرحوم قاضي رحمهاﷲ طبق

روابط استاد و شاگردي دستوراتي ميدادند.

)حسيني تهراني ، ١٣٨٤،ص .(١٦

مقايسه وتطبيق مراحل تربيت عرفاني
جلوه هايي از عرفان

٧

امام خميني )ره( و عﻼمه طباطبائي )ره( از

مي فرمايند» :اي عزيز! در راه ذكر و ياد محبوب

به قدر وافي گام برداشته و متخلق به عرفان عملي

قلب ،صورت ذكر حق شود) «.نگارش ،ج  ،١ص

جمله عارفان كاملي بودند كه از عرفان نظري و
علوم برهاني بهره كافي برده و در سير و سلوك

بودند و با دو بال علم و عمل و با درآميختن اين

دو با يكديگر چنان معجوني ساخته بودند كه
اشراقيات رباني را قابل گرديده بودند .شرح

تحمل مشاق هر چه بكني كم كردي .دل را عادت

بده به ياد محبوب ،بلكه به خواست خدا صورت

 .(١٨٠-١٠٠و باز در جاي ديگر مي فرمايند:
»براي زنده نمودن دل ،ذكر خدا و خصوص اسم

مبارك »يا حي يا قيوم« با حضور قلب مناسب

عرفان امام خميني )ره( و عﻼمه طباطبائي )ره(

است) «.خميني ،١٣٨٧ ،ص  .(١٢٥ايشان در جاي

بزرگواران مي پردازيم:

سجده رفتن و بسيار گفتن »ﻻ اله الّا انت

بياني ﻻيق ميطلبد .ما در اين مختصر با اعتراف به

عجز خود ،به پارهاي از جلوههاي عرفان اين
مراقبه

»امام خميني)ره( در مراقبه بي نظير بودند .آيت

اﷲ مظاهري در اين باره مي فرمايد» :در مدت

ديگر ميفرمايند» :از بعضي اهل ذكر و معرفت
منقول است كه در هر شب و روز يك مرتبه در

سبحانك ،اني كنت من الظالمين« براي ترقيات

روحي خوب است) «.نگارش ،ج  ،١ص .(٢٨٥
عﻼمه طباطبائي )ره( نيز دائم الذكر بود .ذكر

بيش از دوازده سال كه در دروس عالي ايشان

»يا حي يا قيوم« و »يا دليل المتحيرين« را براي

حالت نگراني به خوبي در چهره ايشان نمايان

انت سبحانك اني كنت من الظالمين« ميكردند.

شركت داشتم ،يك عمل مكروه از ايشان نديدم،
بلكه اگر شبهه غيبت و دروغي پيش ميآمد،

بود ) «.ستوده  ، ١٣٨٠،ج  ،٤ص .(١٥٩
»عﻼمه طباطبائي)ره( نيز در مراقبه بينظير

زنده داشتن قلب دستور ميدادند و در

دستورالعملها سفارش به ذكر يونسيه »ﻻ اله اﻻ
)حسيني تهراني ،١٣٧٦،ص .(١٠٠ايشان خودشان

در جلسات دروس وقتي سكوت اختيار ميكردند

بودند ،و پيوسته سالكان را به مراقبه تشويق مي-

به ذكر مشغول مي شدند.

دقيق تر است .و در مورد خودشان فرمودند» :هر

باشد .امام )ره( و عﻼمه طباطبائي)ره( در اموري
مثل :ترك گناه و مكروه و انجام واجبات به

كردند ]و[ ميفرمودند» :ريشه همه سعادتها،

مراقبت است .مراقبت نفس از مراقبت بچه خيلي
وقت در روز مراقبت من قويتر است ،مشاهداتي
كه در شب دارم زﻻل تر و صافي تر ]و[ روشن

تر است)«.حسن زاده آملي ، ١٣٧٦،ص .(١٩
ذكر

امام خميني)ره( دائمالذكر بودند و نكته جالب

توجه اين است كه نزديكان امام ،ساعتشان را با

نظم امام تنظيم ميكردند و امام نظمشان با ذكر

بود ،يعني وقتي ذكرشان به عدد معيني ميرسيد،

پياده روي ايشان تمام ميشد .ايشان درباره ذكر

اينها تنها قطرهاي از درياي بيكران جلوههاي

عرفاني امام )ره( و عﻼمه طباطبائي )ره( مي-
بهترين نحو و تقيد به مستحبات كه اول درجه
مراقبه است و نظم ،كفاف ،صمت ،اخﻼص ،رضا،

توكل ،عطوفت با اهل خانه ،نماز اول وقت و

پرهيز از تظاهر و ...الگو بودند.

تطبيق ديدگاهها در مسئله تربيت عرفاني
وجه اشتراكي

با مطالعه زندگي و سير تحصيلي و سيره

عرفاني امام )ره( و عﻼمه )ره( به چند نكته بر

٨

مي خوريم ،نكته اول :حضرت امام )ره( و عﻼمه

فرموده آيت اﷲ خويي ،عﻼمه طباطبائي

بودند و تزكيه نفس و علوم معنوي را نزد اساتيد

ساحت عرفان استفاده مي كردند ،كه بعد از

)ره( هر دو در علوم متداول حوزه مثل فقه و
اصول و علوم عقلي و برهاني در حد اعﻼيي

)ره( خودش را قرباني قرآن كرد.

حضرت امام )ره( و عﻼمه)ره( از زبان شعر در

برجسته طي كرده اند .هم در عرفان نظري متجلي

ارتحال ملكوتي امام رحمهاﷲ پخش شعرهاي

آثار ارزنده اي را از خود به يادگار بگذارند .امام

شد.

بودند و هم در عرفان عملي متخلق ،و هر دو

سالك واصل وادي توحيد بودند و توانسته اند

عرفاني ايشان به وسيله وسائل ارتباط جمعي،
باعث احياء عرفان ،در حوزه و روحانيت و مردم

)ره( و عﻼمه )ره( وجه اشتراك زيادي با هم

امام خميني رحمهاﷲ در زمينه عرفان شاگردان

بودن ،اشتغال به ذكر »ﻻاله اﻻاﷲ« در آخرين

عﻼمه)ره( نسبت به امام شاگردان بيشتري در

داشتند كه ميتوان به مراقبه كم نظير ،انس با
قرآن ،عشق به اهل بيتعليهمالسﻼم ،دائم الذكر
لحظات زندگي ،خدامحوري و خدانگري ،توكل،
رضا و ...اشاره نمود.
وجه افتراقي

كمي تربيت كرده اند؛ ولي آثار عرفاني ارزندهاي
را در دوران جواني نوشتهاند؛ ولي
زمينه عرفان تربيت كردند اما آثار عرفاني كم تري

نوشته اند.

با مقايسه سيره عرفان امام خميني )ره( و

عﻼمه طباطبائي )ره( مشخص مي گردد كه امام و

امام خميني رحمهاﷲ عارفي بود كه طبق
وظيفه ،انقﻼب سياسي و اجتماعي كرد ،كه نقش

عﻼمه هر دو بهره وافري از علوم نقلي و عقلي

از شاگردان ميرزاي شيرازي است و مبارزه و

علم و عمل به مراحل واﻻي عرفاني دست يافتند.

خود را براي كاري بزرگ آماده مي كرده است..

ظهور رسيد.

استاد مبارز ايشان در شخصيت عرفاني انقﻼبي
امام زياد بوده است .آيت اﷲ شاه آبادي رحمهاﷲ

برخوردهايي با رضا خان داشته و عليه او
افشاگري كرده است و در اين مراحل ،شاگرد

افتراق اين دو شخصيت را در چگونگي تشخيص

و ظيفه دانست و بر اين باور كه امام وظيفه خود

داشتند ،هم در عرفان نظري متجلي بودند و هم
در عرفان عملي متخلق ،و با استفاده از دو بال

امام و عﻼمه در بيش تر مسائل عرفاني اشتراك
داشتند و در عمل نيز اشتراكات آنها به منصه
امـام خميني )ره(عـرفان را آمـوزهاى براى

خيزش و جنبش و جهش دروني و بيروني جامعه

را بر پا كردن انقﻼبي سياسي اجتماعي تشخيص

و نهضت اسﻼمي قرار داد .معنويت را در خدمت

كاري بس دشوار بود را وجهه همت خويش قرار

فقـيد امت اسﻼم بود توانست تأثير شگرفي در

تفسيري كرد و اقدام به تدريس تفسير و فلسفه

اجتماعي،حريت و آزادىخواهـي بگـذارد و

داد ،حال آنكه عﻼمه ايجاد انقﻼب در تفسير و

اقدام به تدريس فلسفه و تفسيركه در آن زمان

داد

عﻼمه طباطبائي طبق تشخيص وظيفه ،انقﻼب

نمود كه در آن زمان ،كار مشكلي بود ،و بنابر

نهضت نهاد و انقﻼب اسﻼمي كه تجلي و
رشحهايي از روح ايمانـي و بـاطن معـنوى امـام

دين گرايي ،معـنويتخواهـي فـزايندة بـين-
المللـي ،عقﻼنـيت سياسـي ،عـدالتخواهي

قرائت ويژهاى از عرفان و سياست را توأم با
طرحي نو درانداختن در عرصـه سـلوك و
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سياست ارائه نمايد .به همين قصد در تحليل

توحيد و قطبنماى آن است؛ يعنى در نگرش،

منزلت عرفان و آثار عرفاني را مشاهده كرد.

مىنامد؛ مـىگويد :انـسان كامل ،فقط خدا را

تئوريك انقﻼب اسﻼمي و نظام مبتنـي بـر

وﻻيـت مطلقه فقيه به خوبي ميتوان نقش و

كنش و منش ،تجلى حق و توحيد است .عﻼمه

طباطبائى چنين انسانى را »انسان فطرى يا معنوى«

از آنجا كه موضوع تربيت عرفاني برروي

مىبيند؛ يعنى هم در افعال و هم در ملكات ،صبغه

در اين پژوهش بطور خﻼصه اين مباحث نيز

است ،اما مىتواند در اثر ايمان و عمل صالح و

انسان انجام مي شود واين موضوع با انسان كامل

و اعيان ثابته ارتباط مستقيم داشته ،سعي گرديده تا

آورده شود.

تطبيق ديدگاهها در مسئله انسان كامل

الهى دارد .بنابراين ،از نگاه عﻼمه ،اگرچه انسان

در بدو تولد ،فاقد همه كماﻻت عـلمى و عملى
ارتباط با خدا و انس بـا او و مقربان درگاه او و
اشتغال بـه ذكر و تـوجه باطنى ،به سوى حضرت

در بحث تربيت
از ديگر مباحثي كه بايد در بحث تربيت به

يگانگى خداوند يگانه را با ديده باطنى مشاهده

انديشمندان بزرگ بوده است و اين موضوع

و تمامى صفات كمال را از آن خدا خواهد يافت

عربي بيش از ديگران به آن پرداخته است و به

از گفتار عﻼمه طباطبائى ،اصل فطرى انـسان

آن بپردازيم بحث انسان كامل است .نظريه

انسان كامل از ديرباز همواره مورد توجه و عﻼقه

يكي از مهمترين اركان عرفان اسﻼمي است

و از ميان عرفايي كه به اين مسأله پرداختهاند ،ابن

نظر ميرسد اين نظريه اولينبار توسط او مطرح
شده است .در اين قسمت پژوهش قصد داريم تا
به بررسي مقايسه ديدگاههاي امام خميني)ره(

وعﻼمه طباطبايي)ره( در مورد انسان كامل بپردازد.
از منظر انديشه هاي عﻼمه طباطبايي انسان
موجودي است كه از شأن حقيقي خود ،يعني

حيات توحيدي )وجودي( هبوط كرده و درگير
عالم كثرات شده به دليل آنكه آن را اصيل پنداشته

است .لذا اين عالم براي انسان جايگاه و منزل
حقيقي نبوده و انسان بايد از دامان اين كثرات

بهوسيله معرفت حقيقي و حضوري به جايگاه

اصلي خود صعود كند.

عـﻼمه طـباطبائى »انسان كامل« را قطبنماى

عالم امكان دانسته و مىگويد :بايد تمام تﻼش

انسان صبغه الهى داشـته بـاشد.انسان كامل ،تجلى

حق سيركند و در پايان سير و حركت ،حقانيت و

نمايد؛ چنانكه مىفرمايد:

اينجاست كه علم و قدرت و حيات و ملك

و از هـمين راه ،حقيقت اشيا ) چنانكه هستند(
براى او آشكار و مكشوف خواهد شد.

»اسـتخدام« ديگران است و زندگى اجتماعى

صـرفا بـراى تأمين نيازهاست .به اعتقاد عﻼمه،

حيوانات با احكام قوه واهمه ،اعمال و رفتارهاى
ارادى خود را انجام مىدهند ،اما چون انسان از

قوه عقل برخوردار است ،از احكام عـقل عـملى

نيز سود مىبرد ،و بـر اثـر حكم عقل و با توجه
به اصل فطرى »استخدام« ،اجتماع را اعتبار كرده
است و آن را براى كمال آدمى ضرورى مىداند.

ضرورت انسان كامل تنها براي عالم انساني

نيست ،بلكه ضرورتش براي كل عالم است،

يعني انسان نه تنها براي طي مراتب كمال
به انسان كامل نياز دارد ،بلكه كل عالم براي بقا و
حفظش نيازبه انسان كامل دارد.

عﻼمه طباطبائى تشكيكى بـودن مـراتب

كمال را پذيرفـته و بـا تـوجه به اينكه خداى
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سبحان كامل مـطلق اسـت ،كسب كمال را در

واقعي ومعيار تمام عيار عرفان اجتماعي در

گرو مراتب قرب الهى مىداند .ايشان »مخلَصين«

انديشه امام خميني)ره( است.

داشته باشد ،به هـمان انـدازه توجهش به خداوند

اعيان ثابته بحثي ناتمام خواهد بود .اعيان ثابته

را معدن اصلى كرامـت بـيان كرده ،مىگويد:

هرقدر انسان خلوص و انقطاع از مـاسواى اللّه

و فنايش در حـقتعالى بـيشتر مىشود .مخلصين
بر اثر عبادت خالصانه به جايى مىرسند كه به

معدن اصلى عـظمت و كرامـت اتصال مىيابند و

در آن فانى مىشوند .ازآنـجاكه بـنا بـه فرموده

تطبيق ديدگاهها در مسئله تربيت واعيان ثابته

پرداختن به تربيت عرفاني بدون تبيين بحث

يكي از آموزههاي بنيادين در عرفان اسﻼمي و به
تعبير ديگر يكي از دستاوردهاي انديشه عرفاني
در سير تاريخي آن ميباشد .اهميت آن را ميتوان

در همپوشي و ارتباط تنگاتنگ مباحث آن با

بحثهاي الهياتي مهمي مثل علم حق تعالي و

قرآن ،آرامـش روحـى و روانى انسان در پرتو
ذكر الهـى حـاصل مىشود ،عﻼمه مىگويد :اگر

اختيار انسان و تربيت و سلوك عرفاني دانست.

»ولىاللّه« مىشود .هرقدر وابـستگى و اعـتماد بـه

انتخاب ميكند حال هركس هرطور خود را

فطرت خالي از نحو كمال وجمال و نور و بهجت

ثُم هدى« .از بحث »اعيان ثابته« بر ميآيد كه عين

انسان فانى در ذات حق و باقى به بقاى او شود،
به اوج عـزت و كرامـت مىرسد و ﻻيق عنوان
خدا بيشتر باشد آرامـش روحى بيشتر است

از نظر امام خميني)ره( انسان در بدو

است چنانچه خالي از مقابﻼت آنها نيز هست .لذا

استعداد كمال و ترقي و تعالي وجودي را داراست

و فطرتش بر استقامت و مخمر به انوار ذاتيه

است .ايشان كمال حقيقي را در قرب به خدا كه
كمال مطلق است.
از آن جايي كه حضرت امام )ره( تشريح

در موضوع »اعيان ثابته« بحث بر سر آن

است كه انسان در مقام امكان ذاتي خود ،خود را
انتخاب كرد خداوند خلقت او را بر همان اساس

به او ميدهد ».قالَ ربنَا الﱠذي أَعطى كُلﱠ شَيءٍ خَلْقَه

ثابتهي چهارده معصوم ظرفيت تجلي همهي
اسماء الهي را داشته و آنها مظهر نمايش همهي
اسماء الهي شدند.

انسان از قبل داراي ملكهي انتخاب بوده و

همواره روحيهي انتخابگري را دارد و هر لحظه

ميتواند انتخاب خود را تغيير دهد و تذكر و

نمودند حقيقت اين جايگاه يعني انسان كامل براي

تبليغ براي بهترانتخابكردن است ،خوب است در

حضرت كه ازعلم و معرفت او اقتباس نموده اند

اختيار قائلاند .زيرا آيه ميفرمايد» :إِﻻﱠ أُمم

هيچ كس از اهل سلوك و اصحاب معرفت اتفاق

نمي افتد مگر براي پيامبر اكرم )ص( و اولياء آن

اين موردبه تفسير آيهي ) /٣٨مائده( كه عﻼمه در

تفسير الميزان به نحوي براي ساير حيوانات

و مصباح ذات و صفاتش چراغ راه سلوك آنان

أَمثالُكُم …«آنها ]نيز[ گروههايى مانند شما

مولفه اصلي قدرت در نظام سياسي همانا انسان

هركس قبل از تولدش ،خودش زندگي زميني

بوده است.

در هر حال از ديدگاه امام معيار عرفان و

كامل مكمل است و انسان متكامل در مقام وﻻيت

سياسي بايسته است نمودي از آن انسان كامل

باشد و درحقيقت آموزه "انسان كامل" مفسر

هستند.

اين يك بحث دقيق و عميق عرفاني است كه

خود را و نحوهي آن را انتخاب ميكند و خداوند

سميع و عليم جواب طلب او را ميدهد به همان
معنايي كه قرآن ميفرمايد :پروردگار ما كسي
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است كه به هر موجودي خلقتِ مخصوص آن

از تمام استعدادات نهفته و اقتضائات آن اطﻼع

در ذات أقدس حضرت حق به دو گونه صورت

آيندهاش خبر داده و ميتواند از همة چيزهايي كه

موجود را ميدهد و پس از آن هدايتش ميكند.

از نظر حضرت عﻼمه طباطبايي فناى افراد

مىگيرد.اول آنكه :زندگانى طبيعى و حيات مادى

خواهد يافت و اگر از عين ثابت فردي از افراد

انسان ارتباط برقرار نمايد ،از گذشته و حال و

مفيد يا مضر براي او ميباشند ،گزارش دهد .و از

آنها باقى بوده و در اين حال موفق به مقام فنا

همين روي يكي از مقامات انبيا و اوليايي كه در

بسوى خدا پيمودهاند با وجود حيات دنيوى فانى

همه استعدادهاي جزئي كه براي هر شيئي در

مىشوند ،و اين فنا قبل از موت پيدا مىشود .و

در اينصورت افراد مؤمن و مخلِص كه راهى را

مىشوند و بنابراين مقام فنا براى آنان مانند
حاﻻت مختلفى است كه پيدا مىشود.

دوم :فنا براى كسانى كه زندگى طبيعى و

حيات مادى و دنيوى خود را از دست دادهاند ،و
عقبات برزخ و قيامت را بعد از اين دنيا طى كرده

مقام هدايت خلق قرار ميگيرند ،رسيدن به عالم

اعيان ثابته و وقوف به سرّالقدر است.

طول وجود خارجي آن پديد ميآيد ،زير سر
استعداد كلي و اصلي عين ثابت آن در تعين ثاني

است.جملهاي از آيات و روايات ميتواند بدين
معنا اشاره داشته باشد ،مثﻼً در آية ما أَصاب مِن
مصِيبةٍ فِي الْأَرضِ ولَا فِي أَنفُسِكُم إِلﱠا فِي كِتَابٍ من

و از مقربين و مخلَصين بوده ،و در ذات حق به

قَبلِ أَن نﱠبرَأَها .از سورة حديد خداوند ميفرمايد

رها كرده ،صورت و نفسى ندارند و در حرم حق

پديد آوريم در كتابى است اين ]كار[ بر خدا آسان

مقام فنا باقى ماندهاند .اينان كه بدن خود را رها

كرده و جسمى ندارند ،و برزخ و قيامت را نيز
وارد شده و از همه تعينات گذشتهاند ،ديگر براى
آنها عين ثابتى نيست؛ انّيت و تعين و اسم و

رسمى نيست .و شايد اشاره به اين فنا باشد آنچه

»هيچ مصيبتى نه در زمين و نه در نفسهاى شما

]= به شما[ نرسد مگر آنكه پيش از آنكه آن را

است«:محقق جامي در ضمن جريان اين بحث در
استعدادهاي اهل سلوك ،ميگويد:

استعدادهاي ايشان در عرصة وجود عيني و

را كه شيخ ولىاللـه دهلوى در كتاب همعات مي-

خارجي به موجب استعدادهاي غيبي و

گذرانديم معتقدند سرّ و ريشة همة تقديرهاي

استعداد ازلي عين ثابت آن سالك صورت پذيرفته

گويد كه :حصول فنا پس از پانصد سال از مردن

براى انسان حاصل مىشود.
عارفان مسلمان بر اساس آنچه در اعيان ثابته
جهان ،در عين ثابت هر شيئي نهفته است .بنابراين

استعدادات ذاتي اعيان ثابته و اقتضائات ذاتي آنها،

سرّالقدر همة قَدرهاي عالم ميباشند.

از همين جهت اگر عارف سالكي توانايي

رسيدن به مقام تعين ثاني را در قوس صعود داشته

باشد و به حسب استعداد خود با عين ثابت
خاصي مرتبط شود ،از همة حقايق مندمج در آن و

غيرمجعول آنها در حضرت علم ذاتي )و تعين

ثاني( است .پس هرگاه تجلياي براي سالكي در
حضرت وجود خارجي روي دهد ،همانا بر اساس

است.

امام خميني بر طبيعت واسط اعيان تاكيد

ميكند و معتقد است اگر اعيان ثابته نبودند هيچ

يك از اعيان خارجه تحقق پيدا نمي كردند .از

طرف ديگر خود اعيان را نيز از طريق واسطه
محقق مي داند و معتقد است در بين اعيان ،عين
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ثابت انسان كامل داراي باﻻترين نقش وساطت

دو متفكر برخاسته از مباني اصيل حكمت متعاليه

اسم اﷲ هستند و به اعتباري ديگر اجزاء اوبر

نمود.

است.

از نگاه امام ،اعيان ثابته به يك اعتبار تجليات

است و آرا اختصاصي اين دو بزرگوار در اين

باب را جز در موارد معدودي نمي توان إحصا

همين اساس حضرت امام عين ثابت احمدي

اشتراك نظرات عﻼمهو حضرت امام بسيار

تنها مظاهر اسماء الهي بلكه صورت حقيقت

بيشتر در تفاسير خود پرداخته اند و در مباحث

علم الهي محققند.

امام اين مسئله را به صورت جدي مورد توجه

)حقيقت محمديه( را متجلي در صورت اسماء و

اعيان ثابته مي داند و معتقد است ماسوي اﷲ نه

انسانيت و مظهر آن هستند .از نگاه ايشان اعيان

ثابته نقش واسط را در تجلي الهي دارا هستند و
اعيان خارجي همگي ساية اعيان ثابته اندكه در
نكتة قابل مﻼحظة ديگر در نظرات امام خميني

فراوان است .ولي در مجموع مي توان اينگونه

نتيجه گرفت كه حضرت عﻼمه به اين مبحث

غير تفسيري نيز در حد يك رساله ي كامل با

إحصا تمام جوانب بحث و با رويكرد دقيق
عرفاني به اين مسئله نپرداخته اند .ولي حضرت
قرار داده اند و همه ي جوانب آن را به ترتيب

در باب اعيان ثابته اينا ست كه ايشان نيز همچون

منطقي و با نظم خاصي پيگيري نموده اند.

باعث مي شود تا تمام سلسلة موجودات و قبيلة

پردازش اين دو بزرگوار به حساب مي آيد .عﻼوه

ابن عربي به "قوابل") آغاز و ابتداى كار( اشاره
مي كند و معتقد است فقر و نياز ذاتي و صفتي
ممكنات به باري تعالي منتسب شوند و هر يك

بر اساس استعدادشان وجود و كماﻻت وجود را

از حضرت حق دريافت نمايند.

تطبيق ديدگاهها در مسئله خﻼفت و امامت

بنابراين رويكرد تفسيري عﻼمه و رويكرد عرفاني
حضرت امام به اين مسئله تفاوت عمده نحوه ي

بر اين عﻼمه وﻻيت را به عنوان كمال نهائي انسان
بيشتر از جنبه ي قوس صعودي مورد تبيين قرار

داده اند.

به هر حال از نظر عﻼمه مقام وﻻيت
انحصاري نيست و قابل وصول براي همگان

انسان كامل
مبحث وﻻيت و خﻼفت از مهم ترين

است ،از طريق رفع حجاب ها و رياضت هاي

كاربردي ،داراي جايگاهي ويژه و قابل اهميت

باطن خود .براي هر انساني ممكن است كه در

دو شخصيت برجسته در تفكر اسﻼمي معاصر در

مشاهده نمايد ،يعني لقاءاﷲ در دنيا امري مسلم و

مباحث فلسفي و عرفاني است كه محل پردازش
به آن هم در تحقيقات بنيادين و هم در تحقيقات

ميباشد.

عﻼمه طباطبائي و حضرت امام خميني ،به عنوان

رساله هاي عرفاني و مباحث تفسيري خود ابعاد

اين بحث را مورد دقت و بررسي قرار داده اند.

از غور در مباحث اصلي و فرعي اين دو

بزرگوار پيرامون مسئله وﻻيت و خﻼفت انسان

كامل مي توان به اين نتيجه رسيد كه اكثر آرا اين

شرعيه و كسب علم نافع و عمل صالح و
بازگشت و توبه به خويشتن و درك حقيقت و

همين عالم مادي به مقامي برسد كه بتواند آن چه

را از او پوشيده و پنهان است ،قبل از مردن
قطعي است و آيات و روايات فراواني آن را اثبات

و تأييد ميكند.

نتايج كلي كه ميتوان برداشت نمود به شرح

ذيل مي باشند:

وﻻيت و خﻼفت اﻻهيه ي انسان كامل است

كه در قوس نزول و صعود سبب حدوث و بقاء
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با شرح و بسط بيشتري مطرح گرديده است به

عنوان مثال عﻼمه در كتاب رساله ي انسان قبل از

عوالم هستي و ذرات كائنات و ازجمله انسان

دنيا در دنيا و بعد از دنيا به مباحثي بي بديل

ظهور وﻻيت است .وﻻيت و خﻼفت در آن جا

همچنين ترسيم اسرار وجودي انسان كامل در

است.

وﻻيت باطني نوعي خﻼفت است و خﻼفت

كه واسطه ي تعينات قرار ميگيرد ناظر به قوس

پرداخته اند.

ترسيم قوس نزول و صعود خلقت انسان و

خلقت و آفرينش عوالم از مباحثي است كه در

نزول است و اين امر در اين ساحت بر مبناي

اين كتاب به صورتي خاص به آن پرداخته شده

ميگيرد و در هر عالَمي ،اين خﻼفت داراي

الميزان در حقيقت شواهد ربوبي و گواه قرآني

احديت و واحديت گرديده و از آن پس نيز اين

و اختﻼف تعابير است .بدين جهت در آراء خاصه

مراتب تجلي و ظهور تبيين ميگردد مراتب .انبا و
مراتب خﻼفت الهيه در مراتب عوالم وجود شكل

شاخصه ها و ويژگي هايي مناسب با همان عالم
است .بنابراين خﻼفت الهيه انسان كامل سبب
ظهور حق با فيض اقدس و مقدس در مقام
خﻼفت الهيه در جلوه نفس رحماني و فيض
مقدس و وجود منبسط بر ساحت ساير هياكل
وجوديه جاري و ساري مي شود.

يكي از نتايجي كه مي توان از دقت در اين

مباحث اخذ نمود اين است كه حضور خﻼفت
الهيه در مرحله ي وساطت براي تجلي ذات در

ساحت اسماء و صفات از آراء اختصاصي
حضرت امام است و بعضي ديگراز عرفا آغاز

نقش وﻻيت و خﻼفت الهيه را به مرحله پس از
ساحت واحديت و هنگام ظهور فيض در اعيان

ثابته منتقل نمودهاند .و همين خﻼفت الهيه است

است.

مباحث مربوط به خلقت و خﻼفت آدم در

صدق مباحث حضرت امام محسوب ميشود و

تفاوت مباحث عﻼمه و امام در بعضي از ساحت-
ها مربوط به نحوه ي پردازش و اقتضاي مباحث
اين دو متفكر از يكديگر جدا نشده اند.

تطبيق ديدگاهها در روش عرفاني با توجه
به مكاتب عرفاني آنان
بزرگاني چون محمدرضا قمشهاي و

ابوالحسن رفيعي قزويني ،ميرزا محمدعلي شاه-

آبادي و حضرت امام خميني)ره( متعلق به مكتب

تهران اند ،كه بيشتر به مطالعه حكمت و عرفان
ميپرداختهاند .در آن سو ،و در مكتب اخﻼقي

نجف ،كساني چون مﻼ حسينقلي همداني و سيد

علي قاضي و عﻼمه طباطبايي)ره( جاي ميگيرند
كه به سلوك معنوي و اخﻼقي ،توجه ويژهاي

كه سبب ظهور اعيان ثابته در اعيان خارجي مي-

داشته اند.

و امامت نيز ارتباط مستقيم دارد.

نگاه به عرفان است ،اصليترين شباهت مكتب

شود.

و خﻼفت كبراي الهيهي انسان كامل با نبوت

بعضي از مباحث كه به عنوان مبناي اين

مبحث به شمار آمده و داراي اهميت زيرساختي و

پايهاي است در مباحث حضرت عﻼمه طباطبائي

نقد قشريگري و صوفيگري كه متضمن

نقد نوعي خاص از نگاه به دين و نوعي خاص از

عرفاني نجف)طريقه اخﻼقيون( وعرفان امام كه

عمده آن برگرفته از مكتب تهران است ميباشد.

شباهت اساسي ديگر محوريت عبوديت و محبت
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در سلوك الياﷲ است .هم به عقيده امام و هم به
عقيده اخﻼقيون اصﻼح خود مقدمه اصﻼح جامعه
است و فرد بايد از اعمالي كه منجر به اصﻼح

جامعه و افساد خود ميشود بپرهيزد.

اختﻼف امام و مكتب عرفاني نجف

)اخﻼقيون( در روش حصول فضايل و سير الياﷲ

عرصة اجتماع و نداشتن سلسله وآداب خاص از

لوازم خاص آن ميباشد.

نتيجه گيري
حضرت امام )ره( و عﻼمه )ره( هر دو در

علوم متداول حوزه مثل فقه و اصول و علوم

عقلي و برهاني در حد اعﻼيي بودند و تزكيه

به اندازهاي مهم مينمايد كه ميتوان با عنايت

نفس و علوم معنوي را نزد اساتيد برجسته طي

رسيدن به آن از طريق نفي خواطر سخن مي-
گويند؛ در حاليكه امام بيشتر بر عبادت و رياضت

از خود به يادگار بگذارند.

حصول حضور قلب با آن چه اخﻼقيون براي

كم نظير ،انس با قرآن ،عشق به اهل بيت

بدان ،از تأثير اندك اخﻼقيون بر آراي عرفاني امام

سخن گفت .اخﻼقيون بيشتر بر معرفت نفس و
تأكيد دارد و به نفي خواطر تحت عنوان حضور

قلب در عبادات ميپردازد و حتي روش براي
رسيدن به نفي خواطر ترسيم ميكنند متفاوت

است .به اين ترتيب امام ،چنانكه پيش از اين

كردهاند .هم در عرفان نظري متجلي بودند و هم

در عرفان عملي متخلق ،و هر دو سالك واصل
وادي توحيد بودند و توانسته اند آثار ارزندهاي را
امام رحمهاﷲ و عﻼمه رحمهاﷲ وجه

اشتراك زيادي با هم داشتند كه ميتوان به مراقبه

عليهمالسﻼم ،دائمالذكر بودن ،اشتغال به ذكر »ﻻاله
اﻻاﷲ« در آخرين لحظات زندگي ،خدامحوري و

بدان اشاره شد ،مانند استادش سلوك را متوجه

خدانگري ،توكل ،رضا و ...اشاره نمود .امام

طاعات و اخﻼق ،ميداند .در مسئله حضور

ايشان در شخصيت عرفاني –انقﻼبي امام زياد
بوده است .آيت اﷲ شاه آبادي رحمهاﷲ از

كردن عشق فطري به حق از طريق رياضت در

عبوديت ،در دو ساحت ترك معاصي و اتيان

اجتماعي سالك نيز امام كامﻼً از استادانش در
مكتب تهران تأثير پذيرفته است و به يك بيان

حركت او در مبارزه با حكومت پهلوي در امتداد

حركت استادش قرار دارد.

عﻼمه طباطبايي كه متعلق به مكتب

نجف ميباشد در چهار محور هدف ،شاهراه

خميني )ره( عارفي بود كه طبق وظيفه ،انقﻼب

سياسي و اجتماعي كرد ،كه نقش استاد مبارز
شاگردان ميرزاي شيرازي است و مبارزه و
برخوردهايي با رضا خان داشته و عليه او

افشاگري كرده است و در اين مراحل ،شاگرد

خود را براي كاري بزرگ آماده مي كرده است.

بنابراين امام براي چنين كار بزرگي تربيت شده

سلوك ،برخي راهكارها و برخي لوازم چنين

بودند .افتراق اين دو شخصيت را در چگونگي

مرحلة راهكارها بر وﻻيت اهل بيت عليهم

اجتماعي تشخيص داد ،حال آنكه عﻼمه ايجاد

است .هدف در اين مكتب فناء و لقاء اﷲ و

شاهراه وصول به آن معرفت نفس ميباشد و در

السﻼم ،تعبد به شرع ،عشق ،استاد ،رفق و مدارا و

همراهي ذكر و فكر و مراقبه تأكيد ميورزد و
دفاع از عرفان محي الدين و حكمت صدرائي،
همراهي سلوك با علم و فقاهت ،حضور در

تشخيص و ظيفه دانست و بر اين باور كه امام

وظيفه خود را بر پا كردن انقﻼبي سياسي

انقﻼب در تفسير و اقدام به تدريس فلسفه و

تفسير كه در آن زمان كاري بس دشوار بود ،را
وجهه همت خويش قرار داد
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عﻼمه طباطبائي طبق تشخيص وظيفه،

با بيان اين نكته كه عرفان مقوله اي فردي و

بنابر فرموده آيت اﷲ خويي ،عﻼمه طباطبائي

عمل سياسي امام برآمده و نتيجه ميگيريم كه

انقﻼب تفسيري كرد و اقدام به تدريس تفسير و

فلسفه نمود كه در آن زمان ،كار مشكلي بود ،و

دروني است كه به ظاهر هيچ نسبتي با سياست

ندارد و كامﻼ با آن بيگانه است ،در صدد توجيه

خودش را قرباني قرآن كرد .حضرت امام

امام ،تنها عارفي بود كه توانست دنياي عرفان و

ارتحال ملكوتي امام رحمهاﷲ پخش شعرهاي

خداست« ديگر فرق نميكند كه اين عالم،

شد.

چنان كه سياست هم رنگ عرفاني به خود

رحمهاﷲ و عﻼمه رحمهاﷲ از زبان شعر در
ساحت عرفان استفاده مي كردند ،كه بعد از

عرفاني ايشان به وسيله وسائل ارتباط جمعي،

باعث احياء عرفان ،در حوزه و روحانيت و مردم
امام خميني)ره(در زمينه عرفان شاگردان

كمي تربيت كرده اند؛ ولي آثار عرفاني ارزنده اي
را در دوران جواني نوشتهاند؛ ولي عﻼمه)ره(،

نسبت به امام شاگردان بيش تري در زمينه عرفان
تربيت كردند اما آثار عرفاني كم تري نوشته اند.

با مقايسه سيره عرفان امام خميني)ره( و

عﻼمه طباطبائي )ره(مشخص ميگردد كه امام و

عﻼمه هر دو بهره وافري از علوم نقلي و عقلي

داشتند ،هم در عرفان نظري متجلي بودند و هم

در عرفان عملي متخلق ،و با استفاده از دو بال
علم و عمل به مراحل واﻻي عرفاني دست يافتند.

امام و عﻼمه در بيش تر مسائل عرفاني اشتراك

داشتند و در عمل نيز اشتراكات آنها به منصه
ظهور رسيد.
كليه نظريات سياسي امام ،و نيز عمل و سيرة

رفتاري او در اين عرصه را بايد در پرتو بينشهاي

عرفاني وي تفسير كرد و بر اساس آن ،به داوري

پرداخت .به باور او اگر سهم ديدگاههاي سياسي

امام به طور دقيق مورد مطالعه قرار گيرد ،معلوم

خواهد شد كه اين ديدگاهها عموما برخاسته از

صبغه عرفاني اوست و امام از دريچه عرفان به
سياست مي نگريسته است.

سياست را با هم جمع كرده و ميان آن دو رابطه
برقرار كند .از ديدگاه امام وقتي »عالم محضر
عالم سياست باشد يا عالم عرفان ،و بنابراين

عرفان در متن سياست هم راه پيدا ميكند ،آن

ميگيرد و سلوك در آن نوعي سلوك عرفاني به-
حساب ميآيد..
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منابع و ماخذ
 .١قرآن مجيد
 .٢آرپناهي ايستادگي ،فاطمه ،١٣٨٩ ،.آراء عرفاني
عﻼمه طباطبايي)ره( )با تاكيد بر رسالة الوﻻية(،
دانشگاه باقرالعلوم
 .٣حسيني طهراني ،سيد محمد حسين ،١٣٨٢ ،.كتاب
مهر تابان يادنامه و مصاحبات تلميذ و عﻼمه،
مشهد ،انتشارات نور ملكوت قرآن
 .٤حسن زاده آملي ،حسن ،١٣٧٥،.كتاب در آسمان
معرفت ،عرفان عملي عﻼمه طباطبايي ،انتشارات
تشييع
 .٥خميني،روح اﷲ ١٣٨٦،.الف ،شرح دعاي سحر،
تهران ،موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني )ره(.
 .٦خميني،روح اﷲ ١٣٨٦،.ت ،تفسير سوره حمد،
تهران ،موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني )ره(.
 .٧خميني،روح اﷲ  ،١٣٧٥،.شرح چهلحديث ،تهران،
موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني )ره(.
 .٨خمينــي،روح اﷲ ١٣٨٦،.ت ،تفــسير ســوره حمــد،
تهران  ،موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني )ره(.
 .٩خميني،روح اﷲ ١٣٨٧،.پ ،جهاد اكبر يا مبـارزه بـا
نفس  ،تهـران  ،موسـسه تنظـيم و نـشر آثـار امـام
خميني )ره(.
 .١٠خليلي ،مصطفي ،١٣٩٥ ،كتاب انسانشناسي عرفاني
امام خميني و عﻼمه طباطبايي ،مؤسسه چاپ و
نشر عروج.
 .١١رودگر ،محمدجواد ،١٣٩٥ ،وﻻيت عرفاني از
ديدگاه حضرت امام خميني)ره(،
 .١٢سجادى ،سيدجعفر١٣٦٢،.ش ،فرهنگ لغات و
اصطﻼحات و تعبيرات عرفانى ،كتابخانه طهورى.
 .١٣شاكري ،مائده ،١٣٩٠،بررسي عرفان در آثار عﻼمه
طباطبايي )ره( ،دانشگاه آزاد اسﻼمي واحد تهران
مركز.
 .١٤شيخ اﻻسﻼمي ،علي ،قبسات ،١٣٨١،شماره ،٢٤
عرفان عﻼمه طباطبايي
 .١٥رضايي تهراني .علي ،١٣٩٢،.سير و سلوك ،قم،
مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني.
 .١٦زينالي خامنه ،كاوه ،١٣٩٠ ،اصول و روشهاي
تربيت عرفاني در انديشه هاي امام خميني)ره(،
دانشگاه عﻼمه طباطبايي
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فرشبافيان ،احمد ،١٣٨٧،.مشرب عرفاني امام
خميني)ره( و حافظ ،تهران ،موسسه تنظيم و نشر
آثار امام خميني.
فرغاني ،سعيد الدين١٤٢٨ ،ق ،منتهيالمدارك في
شرح تائيه ابن فارض ،بيروت ،دارالكتب العلميه
كياشمشكي ،ابوالفضل ،١٣٧٥ ،وﻻيت در عرفان
از ديدگاه امام خميني)ره( دانشگاه قم
طباطبائي ،محمدحسين ،١٣٨٩،.رساله لب
اللباب ،قم ،به كوشش سيد هادي خسروشاهي،
بوستان كتاب
طباطبائي ،محمدحسين ،١٣٨٢ ،.اسﻼم انسان
معاصر،قم ،دفتر انتشارات اسﻼمي
طباطبائي ،محمدحسين ،١٣٨١،.طريق عرفان
)ترجمه رساله الوﻻيه( ،صادق حسن زاده ،قم،
انتشارات بخشايش
طباطبائي ،محمدحسين ،١٣٨٧ ،.شيعه ،قم،
بوستان كتاب.
طباطبائي ،محمدحسين١٤١٧ ،.ق ،الميزان فى
تفسير القرآن ،قم ،اسماعيليان
نعلبندي ،منوچهر ،١٣٧٦ ،مقايسه ديدگاههاي
تربيتي امام خميني و عﻼمه طباطبايي ،دانشگاه
تربيت مدرس
نگارش،ح ،و باقي نصرآبادي،ع ،١٣٨٤ ،.حديث
پايداري ،تهران ،لوح محفوظ.
وفايي صفت ،زهرا ،١٣٧٥ ،سير و سلوك عرفاني
از ديدگاه امام خميني)ره( ،آزاد اسﻼمي واحد
تهران مركزي.
مطهري ،مرتضي ،١٣٦٩،.انسان كامل ،چاپ
چهارم ،تهران ،صدرا.
موسوي نسب ،سيدمحمدرضا ،١٣٩٣ ،اهداف
اصول و روشهاي تربيت عرفاني ،مؤسسه
آموزشيو پژوهشي امامخميني )ره (
يزدان پناه ،سيد يداﷲ ، ١٣٩٠،.مباني و اصول،
عرفان نظري ،قم ،مؤسسه آموزشي و پژوهشي
امام خميني.

