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  مقاله پژوهشی

 44شمارۀ  

 18 دورۀ

 341الی    323صفحه  

ست که  هامسائل مهم در بحث عرفان، بررسی مقامات عرفانی و تشریح درجات مختلف آنیکی از  

ها بیان  های خود را پیرامون آنها و برداشتکرّات مورد توجّه عارفان قرار گرفته و هر یک دیدگاهبه

شود و در تصاویری که از  بدون شک پیامبر اکرم)ص( یکی از عارفان بزرگ محسوب میاند.  کرده

در پژوهش شناسی عرفانی را مشاهده کرد.  هایی از زیباییتوان جلوهایشان برجای مانده است، می

رو محوریّت اصلی کار، بررسی رویکرد عرفانی امام خمینی )ره( و امام محمد غزالی در ارتباط  پیش

  -توصیفی    با مقامات عرفانی با تکیه بر سه مقام توبه، رضا و توکّل است. پژوهش حاضر با رهیافت 

ها امام خمینی )ره( و امام محمّد  ویژه منابع مربوط به دیدگاهای بهتحلیلی و استناد به منابع کتابخانه

مسلک و بزرگ ترین نتایج آن بدین قرار است که این دو شخصیت عارفمهم  .غزالی نگاشته شده

اند تا جایی که گاه  رح کردههای متفاوتی نیز مطرغم توافق نظر در برخی از مسائل، گاه دیدگاهبه

امام خمینی )ره( به نقد نظرات امام محمّد غزالی نیز پرداخته است. همچنین امام خمینی )ره( به  

ها را تعریف و تبیین  بیان درجات هریک از مقامات مذکور پرداخته و با تأمّل و دّقت بسیار باالیی آن

ف کلّی این مقامات مبادرت ورزیده است. به نظر که امام محمّد غزالی بیشتر به توصیکرده، درحالی

زمانی حیات امام خمینی )ره( و امام محمد    ۀزمانی طوالنی بین دور  ۀ رسد که با توجه به فاصلمی

 ۀ مندی و توسع رویکردهای عرفانی توسط دیگر عارفان و بهره  ۀغزالی و نیز به دلیل استمرار و توسع

تری نسبت  های جامعثیر آنان، ایشان توانسته است دیدگاهأامام خمینی تحت تهای عرفانی  دیدگاه

 به عارفان قبل از خود پیرامون این مقامات عرفانی ارائه دهد.  
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 مقدمه 

  ، داشت  که  خاصی  هایمناجات  طریق  قرن پنجم از ترین عارفان عصر خویش در  عنوان یکی از بزرگغزالی به  محمد   امام

  در قالب   عرفانی خود را  ۀ حقایق و سیر  این   وی .  دریابد  را  حقیقت  و  کند   دریافت   خویش  قلب  در   را   الهی   انوار  توانست

  علوم   احیاء   هایکتاب  اخالقی و  عرفانی   مسائل  باب  در   آنها  ترین مهم  از   تحریر درآورد که  ۀبه رشت  بسیاری   هایکتاب

  . شودمی  در باب مقامات عرفانی از منظر ایشان پرداخته  آن   مسائل  از   بعضی   به   اینجا   در  .نام برد  سعادت   کیمیای  و  الدین 

بر سیره فقهی و دینی خود  ترین عارف عصر خویش که عالوهعنوان بزرگاز دیگر سو حضرت امام خمینی )ره( نیز به

های  تحریر درآوردند و دیدگاه  ۀلیفات زیادی در این حوزه به رشتأت ار و اند و آثعرفان داشته  ۀ ای در حوزنگاه عالمانه

در ارتباط با عرفای قبل با مطالعاتی گسترده و موشکافی    های دیگری چون سیاست گره زدند.خوبی به حوزهعرفان را به

اند. لیکن در این پژوهش ضمن  های عرفای قبل خود همچون امام محمد غزالی پرداختهفراوان، به نقد برخی دیدگاه

نان  )توبه، رضا و توکّل( در آثار این دو عارف بزرگ، روش سلوکی علمی و عملی عرفانی آ  بررسی این سه مقام عرفانی

  زمانی بسیار زیاد بین امام خمینی)ره( در قرن حاضر و امام محمّد غزالی در   ۀاست. در این میان، فاصل  شده   بررسی  نیز

های عرفانی را مالحظه کرد که این امر  رشد پرداختن به آموزهبهنوعی سیر رودر این پژوهش به  شدقرن پنجم سبب  

رود. در باب اهمیت و ضرورت این تحقیق نیز باید  پژوهش حاضر به شمار میهای نوآوری در خود یکی از جنبه  ۀبه نوب

دینی و    ۀبرجست  ۀعرفانی این دو چهر  -نماید که با تبیین و تطبیق مواضع و رویکردهای اخالقی  گفت ضروری می

و عمل  ۀاستوان نظری  قوت  و  نیز ضعف  و  به میزان دارایی  اسالمی«،  ی اخالق  فرهنگی شیعه و سنّی در دل »سنّت 

ها پی برد و جایگاهشان را در این زمینه نشان داد تا رهروان طریقت عرفان اسالمی بیش از  گرای عرفانی آنفضیلت

 پیش و با عالقه و جدیت بیشتری راه این عارفان وارسته را در پیش بگیرند.

زمرپژوهش در  قرار می  ۀپیشین  ۀهایی که  تحقیق  شاین  پژوهش  املگیرند،  دسته هستند؛  دیدگاهدو  که  های  هایی 

هایی که پیرامون نظرات امام محمّد غزالی در رابطه با مفاهیم،  پژوهشو    اندکردهعرفانی امام خمینی )ره( را بررسی  

  : ند ازاها با دو محور مذکور عبارتترین این پژوهشاند. مهمتحریر درآمده  ۀهای عرفانی به رشتاصطالحات و اندیشه

های خواجه عبداهلل  ( و مقایسه آن با دیدگاهره های عرفانی حضرت امام خمینی )برخی از دیدگاهای با عنوان »نامهپایان

دانشگاه  آزاد   اسالمی،   واحد علوم و تحقیقات   از آن دفاع کرد.  ش در  1378« که در سال  اصل   ی زمان« از »مریم انصاری

در این پایاننامه نویسنده بهمراتب معرفت و حقیقت را از دیدگاه  امام خمینی ) ره(  و  امام خمینی ) ره( بررسی کرده،  

سپس  به تعریف عرفان عملی و بیان انواع باب همچون باب صبر، باب شکر و باب توکل پرداخته و  درنهایت  برخی از  

»عرفان پویا  با عنوان  ی  ا مقاله(  1379رمضانی )  ابعاد شخصیتی امام خمینی و خ واجه عبداهلل انصاری  را ذکر کرده است.

فصلنام در  )ره(،  خمینی  امام  نگاه  کالمی« »پژوهش  ۀاز  فلسفی  است.    های  این  نگاشته  در  به  مقالنویسنده    ان یبه 

حضور    ،السالمهمیعل  تیبا معارف اهل ب  خمینی )ره(  عرفان امامو امتزاج  )ره( پرداخته    ی ن یعرفان امام خم   یهاشاخصه

  یها یژگیرا از و  زیآمو تکلف  جا یب  ی دهایّ جستن از تق   ی با حماسه و احساس و دور   وندیو پ  است ی س  ، در متن جامعه

  دیدگاه عرفانی امام محمد غزالی و جالل الدین »با عنوان  ی  امقاله(  1391محرمی )  .است  نستهدا  امام همامعرفان آن  

ۀ  مقایسه و بیان تمایز و تشابه دیدگاه غزالی و مولوی درباردر این مقاله به  نگاشته است. «  مولوی در باب رویت خداوند

در مسلک کالمی، اشعری و    هم امام غزالی و هم مولوی   که   است   پرداخته و به این نتیجه رسیده   یت خداوند ؤامکان ر

کیفیت، محل و ابزار رویت خداوند نگرش و تفسیر عرفانی هم دارند.    ۀ یت خداوند هستند، اما آنان دربارؤمعتقد به ر
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دیدگاه کالمی غزالی غالب بر دیدگاه عرفانی او، اما دیدگاه عرفانی مولوی غالب بر دیدگاه کالمی اوست. غزالی بعد از  

بلکه در آخرت و فقط برای مومنان    ؛می و عرفانی، سرانجام همانند اشاعره، خداوند را نه در دنیا های فراوان کالبحث

داند، اما مولوی مقلد صرف کالم اشاعره نیست. او خداوند را در دنیا و آخرت با چشم دل  یت میؤباچشم سر قابل ر

چشم سر را از حواس مشترک میان انسان و  داند. او  قابل مشاهده و چشم سر را همیشه از دیدن خداوند ناتوان می

کرامت    ۀآورد، اما انسان حواس باطنی نیز دارد که مایداند که دیدن با آن، فضیلتی برای انسان به بار نمیحیوان می

 .یت نیز با همان حواس باطنی ممکن خواهد بودؤانسانی است و ر

قرآن  های آن در تفسیر عرفانی از  ( و جلوهره)  ان امام خمینیعرف »با عنوان  ی  امقاله(  1393پور و همکاران )مصالیی

( همان عرفان الهی و دینی  ره) رفان امام خمینیترین دستاورد این پژوهش آن است که عمهماند.  تدوین کرده  « کریم

به عبارت    رساند؛چیزی که خدای متعال از خلقت او منظور داشته می  آناست که انسان را به مقام منیع انسانیت؛ یعنی  

هایی است که آن را از بسیاری  ها و ممیزهباشند که دارای مشخصه( دارای مکتبی عرفانی میره)  خمینی   امام   یعنی  دیگر

ها، تفسیر خاصی  کند ضمناً در این عرفان، با نگاه خاص به جهان هستی و پدیدهامروزی متمایز میاز مکاتب عرفانی  

دیگر آن است که    ۀمطابقت دارد، نکت  ( علیهم السالم)  گردد که این تفسیر با روایات معصومین از عالم هستی ارائه می

ی زندگی چه فردی و چه اجتماعی به صورت  هااین عرفان به همه جوانب زندگی بشر توجه داشته و در تمام عرصه

ه عرفانی  بررسی خوف و رجا از دیدگا»با عنوان  ی  امقاله(  1397هاشم و همکاران )منصوری آل  . شودفعاالنه وارد می

و جالل غزالی  مولویامام محمد  نگاشتهالدین  امام محمّد  مهماند.  «  که  است  آن  پژوهش  این  غزالی  ترین دستاورد 

داند. او فقط درجه معتدل خوف را قبول  اره میمعرفت بنده به عظمت پروردگار و خطرات نفس امّ  ۀجرا نتی   «خوف»

خوف و رجا    اءترجیح می دهد اما با توجه به منش  «رجا»را بر    «خوف»دارد و با توجه به نفس و احوال درونی انسان،  

را عبارت از خوف و رجا، امید    « ایمان»می داند. مولوی    «خوف»را بهتر از    «رجا»و توجه به صفات لطف و قهر خداوند،  

پذیرد. او  را می  «رجا »و هم    «خوف»هم  ها  داند. او با توجه به احوال انسانمی  به رحمت خداوند و ترس از معصیت

که  همانگونه  .دهدترجیح می  «خوف»را بر    « رجا»داند و در ترجیح یکی بر دیگری،  ناپذیر میرا جدایی  « رجا»و    «خوف»

اند  های امام خمینی )ره( و امام محمّد غزالی نپرداختههای مذکور به بررسی دیدگاهیک از پژوهشهیچ  ، شودمالحظه می

حاضر از این جهت پژوهشی نو به   ۀتوان گفت مقالو تطبیقی در این زمینه صورت نگرفته است؛ به همین دلیل می

بر داده  رود.شمار می  تکیه  با  و  تحلیلی  و  توصیفی  به روش  کتابخانهپژوهش حاضر  منابع  انجام شده است. های   ای 

 

 تعریف عرفان  .1

عرفان   ۀ تصوف در قرن دوم مطرح شد و در مقابل واژ ۀواژ  . وضع گردیدتصوف  ۀاز واژ است که پس ایعرفان، واژه ۀواژ

  ۀ و نیز واژ  «فُعرِیَ  فَرَعَ»   فعل   نباید فراموش کرد که   مطرح شد. البتهخاص  عنوان یک دانش  در قرن چهارم به بعد به

عنوان یک مسلک،  زبان عربی وجود داشته است؛ ولی به  ۀ شدمتون نگاشته  دینی ما و هم در   متون هم در    «عرفان »

بوعلی سینا در مقامات    خاص  مشی و یک دانش خط  یده،  عق  افرادی مثل  بعد مطرح شده است.  به  قرن چهارم  از 

 (.1: 1391،)خسروپناه رفته استتصوف به کار می ۀ ولی قبل از آن واژ اندآن را به کار بردهالعارفین 
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معرفی شده  چنین  از علوم الهی  عنوان یکی  بهکتاب لغت، عرفان علمی    در  .به معنای شناختن است  در لغت  عرفانۀ  واژ

که اهل  را  روشی    صفات اوست. بالجمله راه و  علوم الهی که موضوع آن شناخت حق و اسماء و  است: »نام علمی است از

   .(2/ 10 :1359)دهخدا،  نامند«ان میعرف   ،اهلل برای شناسائی حق انتخاب کرده اند

  در (  ره )خمینی  امام  (.528:  1383  سعیدی، )  «تعالی   حق  حضرت  شناخت  و  خداشناسی  یعنی  اصطالحدر    «عرفان» 

فرمایند: »عرفان عبارت است از معرفت خدا و شئون ذاتی و تجلیات اسمائی و افعالی او در  چنین می  عرفان  تعریف

حضوری. همچنین علم حضوری داشتن به کیفیت صفاوتی و مراودات و    ۀحضرت علمیه و غیبیه با یک نوع مشاهد

اعیانی« )امام خمینی،   الهی در حضرات اسمائی و  امام خمینی در55:  1378نتایج    شرح   علی   تعلیقات  (. همچنین 

ریف با  (. این تع55: 1406داند )امام خمینی، االنس، عرفان را »کمال الجالء و االستجالء« می مصباح  و  الحکم فصوص

  ،ولی تمامی چیزهایی که یک سالک برای وصول به طریق حقیقت باید داشته باشد  ؛آنکه خیلی موجز و مختصر است

ظهورالحق فی المراه االتم و کمال االستجالء    الجالء   کمال»   فرماید:در آن نهفته است چون امام در توضیح این تعریف می

ه اتم این کمال الجالء است و ظهور ذات مقدسه لذاته در تعیناتش کمال  شهوده نفسه فیها....، یعنی ظهور حق در آیین

 (. 56، استجالء است« )همان

 

 و مراتب آن در عرفان و دیدگاه عارفان در این زمینه «مقام»اصطالح   .2

موارد ذیل  توان به  های گوناگونی استفاده شده است که از آن جمله میدر آثار عرفانی برای معرفی »مقام« از عبارت

(. اقامت طالب بر ادای حقوق  335:  1914،  صورت کامل برآن قیام کند )طوسیای است که بنده بهاشاره کرد: مرتبه

،  و سعی خود در آن منزل گزیده است  اد و صحت نیت آنچه عبد به آن متحقق شده و با طلب تهمطلوب به شدت اج

ای  ملکهآن تمام شود.    در   و  شکر(   و   )مثل صبر  متهیا شود  نده راآن چیزی که بقدم بودن در  تن از حال و ثابتباال رف

ای است از  ، مرتبهر صفاتی که در سالک نازل شده استیا ب(  118  /1:  1382،  است ثابت بر امری از امور )سهروردی

از سکون و آرامش آن را    آنچه سالک بعداستقامت او گردد و زوال نپذیرد.    مراتب سلوک که زیر قدم سالک آید و محل 

نهایت  نیست از آن به صفت دیگر منتقل شود، مانند توبه و در  کرده و جایز  ، صفتی که در انسان رسوخ پیدا ستدارا

 (77: 1385 )کاشانی، استیفا و دریافت تمام حقوق مراسم 

گوید: »بدان که عارفان را اندر زندگی دنیا درجاتی و مقاماتی است، خاص به ایشان که    اشارات ابن سینا در کتاب  

که هر که آن را مستنکر بود، آن را    هایی است ظاهرهایی است پوشیده اندر میان و کارو آنها را کار  دیگران را نیست

گفته: »مقام، صفت ثابتی است    الدیناحیاء علومغزالی نیز در  .  متفکر داند و هر که بدان عارف باشد، آن را عظیم داند

جنید بغدادی نیز گفته است: »مقامات به شواهد   (139  /4  تا:بی  ،غزالی) ثابت  که صفتی است غیر  مر قلب را مقابل حال

دیگر صوفیه و عارفان    .او امیر است  ،صفات است  ۀاحوال است، او رفیق است و هر که را مشاهد  ۀاست. هر که را مشاهد

اند. منظور از احوال، حال واردی است غیبی بر قلب سالک و  دهکرنیز بر مذاق عرفانی خود، مقامات و احوال را تعریف  

حال »مقامات« حرکات ظاهر است و  هراند. بهدوام است که هر کدام از عارفان از آن تعریفی ارائه دادهکیفیت آن بی

  ۀ مکاسب است و حال از جملۀ  است. مقام ثابت است و دوام دارد و حال موقتی است. مقام از جمل»احوال« حرکات دل  

 مواهب. 
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توان اینگونه تعریف مقام متعدد است اما از مجموع آنها می  های عارفان در به تعاریف فوق، گرچه ظاهر عبارت  با توجه

آن قیام کند و آن صفتی    ای تحقیق احوال وارده دراستنتاج کرد که منظور از مقام، همان مرتبه است که سالک بر

آن راه نداشته باشد و زایل نگردد. همچنین مقامات از صفات    که هیچگونه تغییری برطوریبه  ثابت در سالک است؛

 آیند.دست می ها بهها و مجاهدتریاضت  کسیبه هستند و در اثر

نصر سراج« در  عنوان مثال »ابواند. بهبندی کردهوعی آن را دستهنمقام، مراتب و مراحلی دارد که هر کدام از عرفا به

توبه، 1، الهدایهمصباحو صاحب  ع، زهد، فقر، صبر، توکل و رضا  ند از: توبه، وراکتاب »اللمع« گفته است که مقامات عبارت

مشرب  لی در  رضا را مراتب مقامات دانسته است. همچنین روزبهان بق   و   ورع، زهد، فقر، صبر، شکر، خوف، رجا، توکل 

  ، الطیرمنطق« در  و »عطار   آوری شده است« باب جمع  20گفته است: »مقامات هزار و یک مرتبه است که در    األرواح

ه  کردفقر و فنا، تقسیم    -   7  حیرت  -  6توحید    -  5استغنا    -   4معرفت    -   3عشق    -   2طلب    -  1آن را به هفت شهر  

 .(4: 1396، )جان نثاری است 

 

 مبانی عرفانی امام محمد غزالی .3

  رالس مشایخ د ا و مجهتشکیالت صوفیه و خانقاه  .دوره شکوفایی تصوف و عرفان بود- قرن پنجم هجری -دوره غزالی 

خصوص ایران و  های اسالمی بهو دانشمندان این فرقه در سرزمین  ای رواج داشت این زمان بیش از هر زمان و دوره

بودهباالخص در خراسان   بسیار  غزالی  زادگاه  ببه عنوان  ازطوریهاند،  تاریخی یکی  نظر  از  غزالی  ترین  مهم  که زمان 

  بزرگی   عالمان   معدود   از   باید   را (  ق.هـ  505  ـ   450)  غزالی  محمد   ابوحامد های فعالیت صوفیان در ایران است.  دوره

  اندیشۀ   و  فکر   بر  تأثیرگذار  عنصری  عنوانتوانست به  تاریخ،  گوناگون   اعصار   در   بلکه  ؛خود   عصر  در   تنها نه  که   دانست

  فرزانگان  و  متفکران   افکار   بر  ابوحامد،   شگرف  تأثیر  که  هایی عرصه  از   .کند  کسب   زمانی  فرا   ای چهره  اسالمی،  جوامع

  اندیشه   ژرف  تأثیر  همین.  است  تصوّف  و  اخالق  ۀعرص  ندارد،  انکار  برای  جایی  و  است  مشهود  کامالً  اسالمی،  جوامع

 (. 2: 1396، فرد  سازد )پیشهمی  هویدا را  او به پرداختن ضرورت  که  است غزالی  تصوّف و اخالق

  عرفان  ۀ( که در دور242:  1371متفکران جهان اسالم است )کربن،    مشهورترینها و  شخصیت  جمله بارزترینغزالی از

های وحیانی به زبان عرفانی قائل است. منظور از زبان عرفانی، زبان  معناشناسی الفاظ و گزاره  ۀ لئگروی خود، درباره مس

  ؛ کند ای عارف را بازنمایی میها و تجارب مکاشفههای حاصل از دریافتآموزهها و  عبارات و اشاراتی است که اندیشه

  اء مبد  و  اصل   که   است  عرفانی   تفسیر  نخست  ۀمرحل  اوج مشکاة األنوار ویژه درتفسیر عارفانه غزالی از قرآن به  روایناز

غزالی دارند و آن این    بارۀدیدگاه دیگری در(. البته برخی  203-202:  1382  نصر،)  یابدبازمی  شیعه   امامان   نزد  را   خود

ظاهر    ی«عربابن»است که قبل از    یمتوسط   ی از عرفا  کنیل  کرد،طراز اول محسوب    ی عرفا  توان ازیرا نم  ی غزالاست که  

نوشته شده بود    یمتعدد  یعرفان  یهااو کتاب  هر چند قبل از  برداشت.  یبلند  یهاگام  یمسائل عرفان   نیشد و در تدو

  ق ی، توانست از طرانیقنفوذ در دستگاه سلجو  لت که به عچرا  شد؛ برخوردار    شتر ی و نفوذ ب  ر یاو از تأث  هایباکت   ی ول

بر ظاهر   ه یصوف   های دیدگاه  قیع بود، با تطب متشرّ یم که متکلّنبه علت آ همچنین  .کند   ت یحما ه یاز صوف  خود  فاتیتأل
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 زاده، سید جاسم پژوهنده، علیار حسینی جمال صالح

  هیو توج  هیدر دفاع از صوف   یکنند. غزال   یتلق  یرا جدّ  ه یحرکت صوف   ز یرو نتند  یفقها  ی حتّ  کهموجب شد    عتیشر

  ی زیچ  واحد   یجز خدا  که  اورندب  ن یبر ا  ، اندعروج کرده  قت ی که به آسمان حق   ی آنان آورده است: »عرفا هنگام   اتیشطح

اند  دهی رس ی برهان عقل  قیاز طر ز ین ی اهاند و عدّدهیرس  یبرهان عقل  قیاز طر قت یحق نی از آنان به ا ای هعدّ اند. دهیرا ند

عظم  أما    یسبحان»  ی دیگرگفته است و بعض  «نا الحق»أاز آنان    یبعض  اند.افتهیکشف و شهود آن را    قیاز طر  یاو عده

  ی که مست  یهنگام   ی ول  نگردد.  ع یعوام شا  نزد  پنهان شود و   د یبا  ، اندگفته  ی هنگام مست   ا کلمات عشاق که. امّی«نشأ

وحدت    ن یفهمند که ایآنان م  است،  ن یحق در زم  زانیگردد، از آنجا که عقل می و سلطان عقل باز م  رود می  ن یآنان از ب

همان معشوقم  : من  ندگویی مخود    ۀعشاق است که در اوج احساسات عاشقان  ۀمانند گفته نبوده بلکه شبه اتحاد و    یواقع

 (.19: 1362« )غزالی، بدن کی در   می ، دو روح هستو معشوق همان من است

انسان و قرآن در اندیشه غزالی حکایتی نوآورانه دارد؛  رابطه  نظر از ساختارشناسی عرفانی غزالی از علوم قرآن،  صرف

غزالی، علوم    ۀ در اندیش  کهچرا  ؛بطون آیات قرآن باشدتواند روایتگر منظری عرفانی در فهم معانی ذیموضوعی که می

مختلف، متعاون و مرتبط با یکدیگرند و غایت همه علوم وصول انسان به سعادت اخروی از طریق معرفت الهی است.  

:  1995اند )غزالی،  مسیر سلوکشوند یا یاور او در  طور مستقیم انسان را به سوی خدا راهبر میعلوم با هر درجه یا به

و غیردینی، بالقوه و بالفعل، مندرس و موجود، قابل ادراک و غیرقابل ادراک    (. علوم و معارف، دینی 170  و168  -167

فعل خدا سرچشمه   از دریای عظیم  آنها نیست، جملگی  بر  برای بشر، حتی علومی که صالح معاش و معاد متوقف 

  و   اولین   علم   مصدر   و   مجمع  قرآن   ثانیاً،  (.24  -12:  1971اند )غزالی،  ارزش الهی  جهت برخوردار از گیرند و ازاینمی

رگ، محسوس و معقول و علم اصول و فروع و شرعی  بز  و  کوچک  نهان،  و   آشکار  موجودات  علوم   جمیع   منبع   و  آخرین

ها از آن  و عقلی است. قرآن بحر محیطی است که تمامی علوم مختلف از پیشینیان و آیندگان چون نهرها و آبراهه

 ( 9: همانموجود است )ها در آن شوند. اوایل همه دانشمنشعب می

راه    ،جوی حقیقت سرانجام پس از تفحص احوال و افکار متکلمان و باطنیه و صوفیه و فالسفه وغزالی نیز در جست

های مختلفی چون ریاضیات، منطق و طبیعیات و الهیات  دانشاز آموختن  گوید: پس از آنکه  گزیند و می میصوفیه را بر

گذرد. چون علم برای من از  ها از تهذیب نفس می فیه روی آوردم و دانستم راه آنبه طریق صو ، و سیاست آسوده شدم

مطالب جنید و شبلی و بایزید بسطامی    ، آثار محاسبی  ، ابوطالب مکی  قوت القلوب هایی چون  تر بود ابتدا کتابعمل آسان

فیه پیشروان  ها آگاهی یافتم و به »یقین دانستم که صو که به عمق مقاصد علمی آنن تا ای  و دیگران را مطالعه کردم 

ترین  هاست و خلق و خویشان پاکیزهترین راهاند. سیرتشان بهترین سیرت و راهشان درستخاص طریق خدای متعال

پردازد  به مقامات و احوالی می  2الدین احیاء علوماستا وی در کتاب خود،  در همین ر  (.203:  1389،  اخالق« )ابوالقاسم

که مورد توجه صوفیه بوده و این فضایل را در کیمیای سعادت به دو دسته تقسیم کرده است: یک دسته فضایلی که  

توحید و توکل و محبت و شوق و رضا و دسته دیگر توبه مانند مثل شکر و  اند و در آخرت باقی میمقصد و هدف نهایی

(. امّا 356  /2:  1390ق و سعادت اخروی )غزالی،اند برای رسیدن به قرب حر و خوف و زهد و محاسبه که وسیلهو صب
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نس و  ورده: توبه، صبر، شکر، رجا، فقر، زهد، توحید، توکل، محبت، شوق، اگونه آترتیب آنها را این  ینالدإحیاءعلومدر  

 (. 239: 1381رضا )پورجوادی، 

 

 مبانی عرفانی امام خمینی)ره(  .4

 وجوه  ذو   شخصیتِ.  آورد  شمار  به  ان ترین عارف بزرگ  یکی  توانمی  را(  ش  1368  متوفّی)  خمینی  امام  معاصر،  زمان  در

.  شود  خالصه   دیگر  بُعدی  یا  حکمت  سیاست،  فقاهت،  چون  خاص  بُعدی   در  که  نبود  چنان  اسالمی   انقالب  بزرگ  معمار

  باید   که  هاییعرصه  جملهاز.  بود  آورده  گرد   خود  خیر  پر  و   واال  شخصیتِ  در   جا، یک   را  متضاد  گاه  و  متفاوت   ابعادی   امام

  ۀاست که مبانی آن را امام خمینی )ره( از قرآن، دعا و ائم  عرفان  و  اخالق  وادی  دانست،  نظر  و  سبک   صاحب  را  ایشان

ایشان دارای مبانی مختلف و منحصرمعصومین )ع( وام گرفته این منظر عرفان  از  ایشان در وجوه بهاند.  فرد است و 

امام در کتاب  ؛ ازمختلف استقالل داشت الصلوةجمله استقالل در عرفان،  بما هو    آداب  چنین نوشته است: »رسول 

: 1378،  آیت و مرآت و نماینده است پس هجرت به او، هجرت به حق است« )خمینی  رسول، استقالل ندارد، بلکه 

162.) 

با روشن را  ائمه  ترین عبارات، آموزهترین و صریح امام خمینی خاستگاه عرفان راستین  قرآن و مناجات  های متعالی 

ترین تحولی را که به وسیله قرآن  ده است. ایشان بزرگکرکید  أن جا به تناسب بر این مطلب تو در چندی کردهمعرفی  

  ، قرآن پیدا شده  ۀعرفانی که واسطدر جهان به وجود آمده، تحول عرفانی دانسته و چنین گفته است: تحول معنوی و  

 (.133: 1399، مسائل است )محمدی و دیگران ۀفوق هم

نفس و سلوک طریق  هایی نوین در وادی مجاهدت و تهذیبهایی بدیع و روشامام اندیشهتوان گفت: در یک کالم می

های اخالقی ـ عرفانی امام،  اندیشه  ۀهمچون کنگر است که باید در محافل انس،  کردهبشری تقدیم    ۀ آخرت، به جامع

تابناک این عبد صالح الهی برداشته شود. به شهادت آثار متنوّع و    ۀ از چهر پرده از زوایای گوناگون و مبهم این بُعد

غزل ۀگسترد و  نغز  اشعار  گواهی  و  عرفان  و  اخالق  وادی  در  امام  وهای دلحضرت  او  ـ حتی     نواز  همگان  اعتراف 

دادگان و شیداییان  حتی در گفتار و نوشتار دل  سوخته داشت.و دل ـ او شخصیتی عرفانی، مهذّب، عاشق  شمنتقدان

 .  شّفاف منعکس است الی نیز، این حقیقت، به صورتی کامالًغزّ

با نقد    که   در آن دیده   هایی راها و کاستیامام خمینی )ره( نیز تمام این مقامات را در آثار خود آورده است اما لغزش

در بازنویسی    ،صوفیان و برخی روایات نادرست اهل سنتهای بعضاً خرافی  جمله ورود حکایات عجیب و داستانآنها از

های  ها روایات و معارف شیعه را جایگزین و تشریح فرمودند. یکی از حوزهو به جای آن کردهخود، تمامی آنها را حذف  

که در این  خصوص مقاماتی همچون توکل، فقر و زهد صورت گرفته؛ چرافکری غزالی و امام خمینی بیش از همه در

کشد و آن را از مسیر اعتدال  مقامات، امام خمینی همچون فیض کاشانی بر زهد افرطی و ناصواب غزالی خط بطالن می

نشاند و  می  مستخرج از مکتب اهل بیت )ع(را  ، توکل و توحید  های افراطی، زهدداند و به جای آن اندیشهبه دور می

 دل ائمه اطهار)ع( را جایگزین ساخته است.ها زدوده و مشرب معتتفکر اشعریت را از این کتاب

اساس آن است. امام در سلوک، معرفت را  سلوکی امام خمینی )ره( مستقیماً و تماماً متأثر از عرفان نظری و بر  ۀنظری

داند که آثار عملی، رفتاری و اجتماعی در پی دارد و بر منازل و مقامات  واقع سلوک در معرفت می اصل و سلوک را در
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 زاده، سید جاسم پژوهنده، علیار حسینی جمال صالح

دست یافتن به    ۀنماید. ادبیات امام در توضیح منازل و مقامات عرفانی و نحوتی و شهودی اصرار و تأکید تام میمعرف 

  ۀ آن، سرشار از مباحث و تذکرهایی است که فرد سالک را از موضع آگاهی و توجه عقلی به اوضاع و شرایط خود و فاصل

رد. منازل و مقامات اهل سلوک و مراتب آن، از نظر امام متناسب  دا انگیزد و به حرکت و عمل وا میمیوی از حقایق، بر

آنان و برای هر سالک متفاوت است. »امام در بحث نماز، منازل و مقامات هر یک از اهل سلوک را    ۀبا حاالت قلبی

های حرکت به سوی خداوند را نیز متعدد  برند و راهحسب آن حظ و نصیب میداند که برمختص به هر یک از آنان می

ای از قلوب،  ل ظهور اوست، مختلف است. پارهتجلیات حق و مح  ۀ آیینکه  دانند. قلوب اولیا  و به عدد انفاس خالئق می 

ای از قلوب، خوفی است که  ها به جمال و بهاء تجلّی کند و پارهگونه دلعشقی و ذوقی است که خدای تعالی به این

فرماید و بعضی از قلوب هر دو جهت را داراست که  ها به جالل و عظمت و هیبت تجلّی می گونه قلبخدای تعالی بر آن

یا به اسم اعظم جامع تجلّی کند که این مقام به خاتم  بر آن به جالل و جمال و صفات متقابله تجلّی فرماید    خداوند

یک از آثار خود، همچون برخی از عرفا مثل  انبیا و اوصیای آن حضرت اختصاص دارد؛ به همین دلیل امام در هیچ 

تفضیلی، سخن   ۀلخیر از ترتیب و توالی منازل و مقامات به گونسعید ابواخواجه عبداهلل انصاری، امام محمّد غزّالی و ابو

کدام از آنان نیز نشده است. فقط در تفسیر و توضیح برخی منازل و  که از این جهت متعرض هیچ ننگفته، در عین آ

ویژمقام نظریات  یا  وارد کرده  ایراد  آنان  از  برخی  نظریات  به  ابراز    ۀها،  را  )  کرده خود  امام خمینی    بارۀ ره( دراست. 

ای  های »رضا«، »شکر«، »توکل«، »زهد«، »خوف«، »صبر«، »اخالص«، »هدایت« و »آداب عبودیت« نظرات ویژهمقام

 (.12: 1387اند )مبلّغ، شمردهرا ابراز داشته و مراتب خاصی را بر

معصومین علیهم السالم در عرفان امام    ۀ رسد، جایگاه ائمیکی از مسائلی که ذکر آن در این مجال ضروری به نظر می 

یابی  له و ریشهئ. برای تبیین این مساستها و عقاید عرفانی ایشان  دهی به اندیشهخمینی )ره( و نقش ایشان در شکل

مهم اشاره کرد که امام خمینی )ره(    ۀ باید به این نکت  ، خور پژوهش و تأملی استبسیار مهم و در  ۀلئآن که الحق مس 

توجّه بسیار زیادی به مقام واالی ائمه علیهم السالم داشتند و در کتاب ارزشمند چهل حدیث بسیار از ایشان یاد کرده  

  هم یعصمت و طهارت، عل  تیبدان که از برای اهل بفرمایند: »ویژه آنجا که می اند؛ بهها را توصیف کردهو مقام واالی آن

از طاقت بشر خارج و فوق    زیکه ادراک آن علما ن  اهللیمعنوی ال  ریای است در سهیروحان  ۀوالسالم، مقامات شامخالة  الص

  )ص(   با رسول خدا  تیکه در مقام روحان  شود ظاهر  فهیشر  ثیعقول ارباب و شهود اصحاب عرفان است، چنانچه از احاد 

انوار مطهر و  دارند  از خلقت  آن   ۀشرکت  قبل  تسب  مخلوق   عوالم ها  به  اشتغال  تحم   ح ی و  داشتند   د یو  مقدس  «  ذات 

معصومین )ع( را به   ۀخوبی بیانگر آن است که امام خمینی )ره( بر آن است تا ائماین عبارات به . (256تا: )خمینی، بی

پیشین فرمودند    بدیل معرّفی نماید و از درجات معنوی ایشان الهام بگیرد. ایشان در تکمیل عبارات ای بیعنوان اسوه

  که   علومی  و  شده   اعطا   اعظم   اسم  آنها از  به  که   آنچه  و  آنها  قلوب   و  ارواح  و   خلق  و  ابدان  طینت  در  که  احادیثی  که »و

  در   آنچه  و   نیاید  تو  و  من  در وهم  آنچه   آن،  از   باالتر  و  مالئکه  و   انبیا  علوم  از   شده،   مرحمت  الهی  غیب   خزینه   از  آنها  به

  و   کند  حیران  را   عقول  که   است   قدری  به  اصول کافی  خصوصاً  اصحاب،  معتبره  کتب  ابواب متفرقه  در  آنها  فضایل  سایر

  ۀ ایشان در تأیید سخن خود به آی  .جا(آنان )همان، همان  مقدسه   ذوات   خود   جز  نگردد  آگاه  کسی   آنها   حقایق  و  اسرار  به

 برخالف  است  امری  عصمت  و  است  عصمت  حقیقت  بیان  »در  شریفه  ۀکنند و عقیده دارند که این آیتطهیر استناد می

  و   یقین   کامل  نور  از  که  باطنیه   است   نوری  و  نفسانیه   است  حالتی  بلکه  ؛نیست  جبلیه   و   امور طبیعیه  قبیل  از   و  اختیار 
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  و   است   ایمان   و  یقین   نقصان  از   ، شودمی  صادر   االنسان  بنی   از   که   معاصی  و   از خطیئات  آنچه.  شود  حاصل  تام   اطمینان

  مشاهده   از  که  آنها،  تام  اطمینان  و  انبیا  کامل  یقین.  نیاید  بیان  در  است که  متفاوت  قدری   به  ایمان  و  یقین  درجات

شود  مشخّص می  ،جا(. با توجّه به آنچه گفته شد)همان: همان  «کرده  از خطیئات  معصوم  را  آنها  ،شده  حاصل  حضوریه

ها در  نماید و آنعنوان الگوی اخالص و وارستگی معرّفی میمعصومین علیهم السالم را به  ۀ امام خمینی )ره( ائمکه  

  توان اذعان کردگیرد. ناگفته نماند که میها در نظر میدهد و بهترین جایگاه را برای آن ها قرار میرأس تمام شخصیت

عملی    ۀبرداری از سیرفان خود قرار دادند و با الگو عر  ۀمعصومین علیهم السالم را سرچشم  ۀبسا امام خمینی )ره( ائمچه

کید کرد که به خاطر توجّه  أدند. در پایان این مطلب باید تکرراه و روش خویش را در طریقت عرفان ترسیم    ، ایشان

های عرفانی امام خمینی )ره(  معصومین علیهم السالم و جایگاه واال و خاصّ ایشان در اندیشه ۀامام خمینی )ره( به ائم

های عرفانی این امام همام بسیار غنی، دقیق و موشکافانه است و ایمان کامل و توحید عملی نمود یافته  است که اندیشه

های عرفانی امام خمینی )ره( بر جای  ی در دیدگاهمعصومین علیهم السالم تأثیر دقیق و فراوان  ۀ در رفتار و زندگی ائم

 نهاده است.  

 تفاوت مقام و حال  .5

شود:  »حال« است که در تعریف آن گفته می  ،رود یکی از اصطالحاتی که در عرفان برای بیان مراحل سلوک به کار می

گفته شده: »عارفان برای تمیز بین  تعلق مجاهدت«  »حال عبارت بود از فضل خداوند تعالی و لطف وی به دل بنده، بی

 ند از:اکه اهم آنها عبارت هایی برشمردندمقام نشانه حال و

 موهبتی بودن حال   الف( کسبی بودن مقام و

مقدمات دستیابی به آن مقام    ،تحمل کند و با مجاهدت خود  هایی رامقام الزم است سالک ریاضت  برای وصول به هر

گوید:  هجویری می   جانب حق بوده و سالک در تحقق آن نقشی ندارد.  ه صرفاً موهبتی ازرا فراهم کند، برخالف احوال ک

حال ازجمله مواهب. پس صاحب مقام به    و  مقام از جمله مکاسب بود  حال ازجمله افاضل و   و   مقام ازجمله اعمال بود

،  )هجویری  تعالی اندر وی آفریند فانی بود. قیام وی به حال بود کی حق   خود صاحب حال از قائم بود و  مجاهدت خود

  بلکه وجود  ؛ تحت تصرف سالک نیاید  در   »حال که نسبت به فوق دارد،   عزالدین کاشانی هم گفته است:.  (225تا:  بی

 .(125تا: ، بی)کاشانی محل تصرف سالک بود«  سالک محل تصرف او بود و مقام که نسبت به تحت دارد،

 ب( گذرا بودن حال و ثبات مقام  

عربی در این زمینه چنین گفته  اند. ابنولی مقامات ثابت  شد هستند  و  آمد  همیشه در  و  هیچ نوع ثباتی ندارند  احوال

یا اینکه وجود آن صفت مشروط به شرطی    شوداست: »حال صفتی است که انسان گاه آن را دارد و گاه از او زایل می

 ( 34 /1تا: جت« )ابن عربی، بیاز بین خواهد رف ، آن حال نیز است که با معدوم شدن شرط

   ؛آید یماکتسابی است و با تالش و مجاهدت به دست  ، مقام همان طورکه گفته شد -1

ی خدای متعال بر قلب سالک است بدون آنکه سالک در ایجاد آن تأثیر  هابخششحال اکتسابی نیست و از   -2

 ؛ مستقیم داشته باشد

 است؛ سالک  ۀ و اراداعمال است و در اختیار  ۀجملمقام از  -3
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 زاده، سید جاسم پژوهنده، علیار حسینی جمال صالح

 ؛ احساسات و انفعاالت روحی است و از اختیار سالک بیرون است ۀجملحال از  -4

 ؛ مقام پایدار است -5

 .گرددیم حال ناپایدار است و ناپدید  -6

 های حال و مقام تفاوت:  1جدول  

 مقام                    حال                                

 کسبی است.                موهبتی است.                        

 ملکه است.                الزوال است. سریع                      

 محدود است.                 نامحدود است.                      

 شرط سلوک است.                  شرط سلوک نیست.                

 منزلگاه طریق سالک است.     ی سفر سالک است. توشه              

 شود.با اختیار سالک حاصل می  شود. بدون اختیار سالک ایجاد می           

   

طبیعی نیست. تفاوت اقوال مشایخ در بیان  اصطالح، امری غیراختالف بزرگان عرفان و تصوف در بیان جزئیات این دو  

خوانند و بعضی »مقام«. تشتّت  گیرد که یک چیز را بعضی »حال« میتعداد و ترتیب احوال و مقامات از اینجا نشأت می

روهی دیگر  تعداد احوال و مقامات بارزتر است؛ به همین دلیل برخی آن را در سه مرحله خالصه کرده و گ  ۀآراء دربار

اند. »برای مثال: ابونصر سراج مقامات عرفان را شامل توبه، ورع، زهد، فقر، صبر، توکل و  بر این تعداد، مراحلی افزوده

ها درآید؛ همچون صفای یاد خدا. ایشان  یا دل در آن  گوید احوال چیزهایی هستند که در دل درآیندداند و میرضا می 

(.3، قرب، محبّت، خوف، رجاء، شوق، انس، طمأنینه، مشاهده و یقین است« )همان: گوید که احوال شامل مراقبتمی

  

ق( نقل شده است:    258بن معاذ )م  اند. »در گزارشی از یحییبرخی از عارفان درجه را مترادف با مقام به کار برده   

: توبه، زهد، رضا، خوف، شوق،  به ترتیب هفت درجه است  ،ها در حال سیر هستند درجاتی که ابناء آخرت به طرف آن

  (. 11: 1391نیا، محبّت و معرفت« )راشدی

 

 نگاهی گذرا به سه مقام عرفانی »توبه«، »رضا« و »توکّل«  .6

های امام خمینی )ره( و امام محمّد غزالی پیرامون سه مقام عرفانی  اوی دیدگاهحاضر به دنبال واک  ۀبا توجّه به اینکه مقال

ها در عرفان پرداخته  »توکّل« است، باید در این مجال به توضیح و تبیین این سه لفظ و مفهوم آن»توبه«، »رضا« و  

 شود.
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 مقام »توبه« .6.1

گرچه در نظر مفسران، علمای علم اخالق،    این پدیده عرفان عملی و مقامات العارفین است.    کی از مباحث مهم درتوبه ی

به آن مبذول    ایه ویژهاما عارفان و صوفیان توجّ  ،واال برخوردار است  متکلمان و محدثان از جایگاهی بلند و ارزشی

دست  ه  سیری اجمالی در آثار مشایخ بزرگ به وضوح نشانگر این معنی است. از آثار ارزشمند آنان چنین بو    اندداشته

عنوان نمونه در آثار مختلف پیر  هاند. بدانستههای سالک راه حق میترین مقاماینها توبه را از مهم  ۀآید که تقریبا هممی

الدین  محیی 3و... این مطلب با اهمیت خاصی طرح شده است.  صد میدانو    السائرینمنازلگرفته،    سرارکشف األهرات از  

به این امر اختصاص    الفتوحات المکیهبه نام    المعارف بزرگ خوددایرةعرفان اسالمی باب مفصلی در    ۀبرجست  ۀچهرعربی،  

 (.139 / 2تا: بی)عربی،   داده است

وت خاکی با آن  در این ناس (37:  )بقره  زندگی آدم ابوالبشر  ؛آن است  ۀهای اهمیت توبه، تاریخ دیریننشانه  بارزترین  از

  - صلی اهلل علیه وآله    - پیامبر بزرگ اسالم   و 6موسی5،یونس  ،4اسماعیل  آوران بزرگی همانند ابراهیم، شود، پیامآغاز می

ه  صوفیان و عارفان ب  ۀکه هم   علیه السالم  امام علی   سخنان گهربار  .اندالهی بوده  ۀطلب توب  در   درحال توبه وه  هموار

  العابدین علیه السالمویژه امام زینهب  ، ایشان  فرزندان معصوم  ، دانندکنند و وی را مرشد مرشدان میوجودش افتخار می

های درخشان آسمان عشق و عرفان  و سلوک معنوی بسیاری از ستاره  استغفار استاز توبه و  سرشار  ایشان  کردهره که  

گردد و بسیاری از عارفان بزرگ آن را نخستین  و... با توبه آغاز می   و فضیل عیاض   ابراهیم بن ادهم مانند رابعه عدویه،

بسیار مهم و    آیه به این امر   ها کریم نیز دهاز دیدگاه قرآن    .(2:  1388،  )حسینی  دانندام سالک در راه سازندگی می گ

مرتبه در    45آن    مشتقات   »استغفار« و لفظ    و   بار   92  آن  مشتقات   »توبه« و  ۀاختصاص داده شده است، واژارزشمند  

ها  اینکه در آیات متعدد و مختلف دیگر هم بدون ذکری از این واژه کتاب خدای عزوجل استعمال شده است. افزون بر

معنای این    تفسیربا عنایتی خاص به شرح و    نیز  قرآن کریممطرح شده است. مفسران  به صورت ضمنی  این مسئله  

روشنی این  به  ویژه تفاسیر عرفانی هشیعه و سنی بری  تفاسی منابع    در   کوتاه لی  تامّ؛  اندواژه کوتاه اما پرمحتوا پرداخته

ابعاد  پیرامون    استغفار،   ذیل اکثر آیات توبه و  تفسیر ارزشمند خود  هرات در   عنوان نمونه پیرهب؛  دهدواقعیت را نشان می

یادگار  ه  باز خود    است،الهی  عشق    از سوز، شیفتگی و  گرانقدری که سرشار   مطالب واال و  گوناگون توبه سخن رانده و

 گذاشته است.

 مقام »رضا«  .6.2

«. 161:  1386ترین مقامات اهل جذبـه و محبـت است )شرح حدیث جنود و عقل،  نهایت مقام سالکان و بزرگ  « رضا»

)رضا« در لغت به معنای خشنودی است و در اصطالح عبارت است از اینکه شخص به آنچه از سوی خداوند بـرای او  

 
 است.شده  ذکر مختلف هایمناسبت به «سرارألا کشف» ارزشمند تفسیر در انصاری عبداهلل خواجه گفتار  از اییهنهنمو  - 3
 (128: بقره)وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم « »- 4
 آیات)  « وذالنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیه فنادی فی الظلمات االاله اال انت سبحانک انی کنت من الظالمین»-  5

 انبیا(  ۀسور 88 و 87
 (143اعراف: ) فلما افاق قال سبحانک تبت الیک و انا اول المؤمنین،- 6
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(   359:  1385،  )کاشانی  در دل راه ندهد و هیچگونه کراهت قلبی از قضا و قدر الهی    باشد، خشنود  شته استر گمقـدّ

تسـلیم شـدن در برابـر   - 1:  خوردبه چشم میسـایر مـوارد  ی نسبت به  تـربرجسته  به صورت  در مقام رضا دو مؤلفه 

»در این مفهوم و مقام، »تسلیم« عبارت از    .تأثیرپذیری رضا از محبت و ارتباط مستقیم بین آنها   - 2؛  مقدرات الهی

شود مگر  ینم ست و این مقام حاصل  استقبال قضا و تسلیم به مقررات الهی است، مقام تسلیم فوق مرتبت توکل و رضا

یقین رسیده باشد و مرتبت رضا فوق مرتبت توکل است؛    ۀ برای مراتب درجات تکامل را مرتباً پیموده و به باالترین مرتب

نتیجه تعلق خاطر خود را بدان  مثل آن است که او را وکیل کند و در  ، در توکل کاری را که سالک به خداوند سپاردزیرا  

کند و آن باالتر از رضاست؛ زیرا در مقام رضا هرچه خدا  دارد و لکن در مقام تسلیم، سالک قطع تعلق میباقی نگه می

ماند که موافق یا مخالف باشد« )سجادی،  ام، سالک را طبع نمیموافق طبع سالک است ولی در این مق   ،مقرّر فرماید

1350 :127 .) 

 

 مقام »توکّل«  .6.3

  وکالت   کردن   قبول  یعنی   در لغت  توکـل.  است  مقربان  احوال  ترینشریف  ۀ زمر  در   و  سلوک  منازل   از   مقام   ششمین   توکل

امور به دست خداوند و تأثیر اسباب و علل فقط   ۀ نکته که همایـن  دریافـت جـز نیسـت چیـزی  عارفان اصطالح  در و

د کـه خداونـد بـه او  بیاسالک در این منزل به مقامی دست می(.  341:  1390فضلی،  )   او است   ۀ اراد  منوط بهو فقط  

 ( 159ااهلل یحب المتوکلین«. )آل عمران/  نّإفرماید: »می خداوند متعال در قرآن کریم چنین کند و ابـراز محبت می 

اول توکل با درخواست و طلب و    ۀ مرتبد: »نویسمیچنین  داند و  دارای سه درجه می   جه عبدااهلل انصاری توکل را خوا

کنار گذاشتن    عبارت است از  این مقامدوم    یپرداختن به سبب همراه است کـه خود نوعی توکل به اسباب است. مرتبه

تکیه کردن  فقط   آنسوم   ۀمرتب  نهایت و در  یش استپوشی از سبب که درحقیقت توکل بر توکل خودرخواست و چشم

استقامت و بعد از طی  به دنبال مقام با شکوهی است که سالک  ،توکلش. اسباب یا بر توکل خوی خداوند است نه بربر 

آنچه خود داشت چشم    سالک از   ،در این مقام  خداوند اسـت.  ۀبخششی از ناحی  ،مقاماین  رسد.  یمنازلی بـه آن مقام م 

کند که  نیازی مییابد و چنان احساس بیبا تمام وجود درمی  کند. او آرامش راپوشد و کارها را به دوست واگذار می می

گردد و خواسته و ناخواسته از  ن حالی سالک با ظهور کرامت درگیر مییر چنبد. دیاجهان هستی را وابسته به خود می

(. غزالی همچنین براین باور است که  446:  1386،  )غزالی  « انگیزدمیزند که تعجب دیگران را بر  او کارهایی سر می

رام گرفتن به وی است  ایمان است به توحید، معنای این حالت، اعتماد دل به وکیل و آ  ۀ حالتی از احوال و ثمر  توکل

 )همان(.

 

عرفانی   .7 غزالی  مقامات  محمد  امام  و  امام خمینی  منظر  ویژگیاز  در  آن  انعکاس  و  و  بصری  های 

 مفهومی تصاویر پیامبر)ص( 

»پشیمانی« و »عزم بر عدم بازگشت« است و   فرمایند که دو رکن اصلی توبهمیخمینی در ارتباط با مقام توبه    ماما

شامل حال   و توفیقات الهیه  گردد لک طریق آخرت آسان  توبه حاصل شد، کار سا که این دو رکنهمین»  عقیده دارند

 ۀ مخلوق و ردّ حقوق خالق« از شرایط کمال توبه و توب او شود و پس از آن، دو شرط دیگر که عبارتند از »ردّ حقوق
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ذکر    آندرجاتی که برای    شود، بلکه توبه بدونکند یا قبول نمیها تحقق پیدا نمیکه توبه بدون آننآ کامله است؛ نه

داده، به اعمال صالح   عُمّال« که در این مرتبه انسان خاطی از اعمال فاسدی که انجام  توبۀ»  است از: عبارت  ،اندکرده

ن  رغبتی به دنیا، آتوجّهی و بیبی اند، سپس بازهّاد« که توبه از توجهی است که به دنیا پیدا کرده توبۀ» آورد.روی می

شده که با   اهل حضور« که توبه از آن غفلتی است که احیاناً بر ایشان حاصل  توبۀ»  سازند.حالت گذشته را جبران می

را جبران می آن  اخالقی  توبۀ»  سازند.حضور،  به حسنات  تَخلّق  و  سیّئه  اخالق  از  رجوع  که    توبۀ »  است. متخلّقان« 

انتساب با  است،  مخلوقات  حسنات  رؤیت  از  رجوع  که  مبدخوبی  ۀهم عارفان«  و  منشأ  به  جبران  آن  اءها  را  آن  ها، 

نی هستند که به حقیقت توحید  در حقیقت کسا اینان  .حق استموحّدان« که بازگشت از هرچه غیر  توبۀ»  سازند. می

د« )خمینی،  اندانسته نصوح  توبۀها، حضرت امام یکی از اقسام توبه را  عالوه بر این  .هستندحقیقی   یابند و موحّدراه می

1420 :31  .) 

ای از خود  تأثیرات بسیار مثبت و سازنده و جامعه مجال بروز یابد ۀبدون تردید یکی از مقامات عرفانی که اگر در صحن

توان  های بسیار دقیقی که امام خمینی )ره( ارائه دادند، میبندینهد، توبه است. حال با توجّه به تقسیمبرای جای می

اینگونه استنتاج کرد که اگر آدمی توبه اختیار کند، هم در زندگی فردی خود و هم در زندگی اجتماعی هرگز به بیراهه  

ای رفتار کند  رسد و اگر بتواند در این زمینه به گونهرود و چنین فردی دیر یا زود به سعادت فردی و اجتماعی می نمی

عنوان الگوی بسیار مناسبی  ها به دور نگه دارد، سایر افراد جامعه نیز وی را بهخود را کامالً از بدی  ،توبه  ۀو به واسط

خوبی  دینی و اجتماعی و سیاسی خود را به  ۀها در هر موقعیتی که باشند، وظیف آنگزینند و هر کدام از  برای خود برمی

های  رفته موجبات سعادت آن جامعه در عرصهکند و رفتهها رو میتوبه کردن نیز خداوند به آن  ۀ واسطدهند و بهانجام می

 خورد و این امر از نتایج به صحنه آمدن این مقام عرفانی است. مختلف رقم می

اگر سالک کوی دوست به مقام توبه راه یافت و به ضعف و نقص   در این زمینه امام محمّد غزّالی بر این باور است که  

  ۀشود که همچنین معرفتی این می ۀنتیج  ،های خداوند را منّتی از سوی خالق دانستنعمت  ۀواقف شد و هم خود

به خداوند نسبت دهد و حقخوبی فیّاض علی ها را  عالم   و شرور موجود در  نواقص  ۀاالطالق بشناسد و همتعالی را 

رخدادهای   نواقص و  ۀبایستی در شرور، خود را سپر خداوند قرار دهد و هم انسان.  هستی را به ممکنات نسبت دهد

  ی هرا سپر خویش بداند و همعمل کند؛ یعنی خداوند   ناپسند را به خود منتسب کند و در کارهای خیر عکس این

حول  »العبارت حقیقت   و در واقع، انسان تائب پس از طی مراحل یاد شده نسبت دهد اوندخد ها را بهها و خوبیخوب

 یابد.می « را درباللّه اال  هو القو

.  ای باللّه استرض  ل،اوّ  درجۀ»  :است  متعدّدینفسانیه دارای مراتب    ، مقام رضا مانند دیگر کماالتخمینی  از نگاه امام

خوشحال و راضی است. طبیعی است    ، سیطره سالک در این مقام خود را تحت ربوبیت او قرار داده و از این سلطه و

هاست. روشن بیخو  چیرگی بر او ندارد و فقط چنین سالکی تحت تربیت و پرورش خالق  گونه سلطه وشیطان هیچ

یعنی خشنودی    رضا به قضا و َقدَر حق است. دوم،  درجۀ  راضی است. است چنین سالکی از تمام اوامر محبوب خشنود و

ها نزد او  اینهای متضاد  پدیدهامراض و   آمدهای »گوارا و ناگوار«، سالکی که به مقام رضا راه یافته، بلیات وپیش از

انسان   بسا کمالداند و به آن راضی و خشنود است و معتقد است چهدوست می  حضرت  ۀ است؛ زیرا هر دو را عطییکسان  

 :و آن از این قرار است که  کنند به روایتی اشاره می  در تنگدستی و تحمل مصایب و شداید و بالیا باشد. حضرت امام
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تر : من مرض را خوشگفتاست؟ جابر در جواب   : حال تو چگونه پرسیدندباقر)ع( از جابربن عبداللّه انصاری  امام  حضرت  

  ، هرچه را خداوند عطا فرماید ا ما: امّفرمودندتر دارم از غنی و... امام باقر)ع( در جواب  فقر را خوش ت ودارم از صحّ

کندمی عنایت  را  مرض  اگر  ر  ، خواهیم.  اگر صحّمی اآن  و  کند، صحّ خواهیم  عنایت  را  داریمت  دوست  را    درجۀ.  ت 

دانند. سالک در  اوایل این درجه میجزء  را   ت و جذبهمقام محبّ   خمینی )ره(   حضرت امام .  رضا برضی اللّه است ،سوم

ت مناسبت  رضا با مقام محبّ بنابراین، مقام ؛رضایتی ندارد و رضایت و شادی او تابع رضایت حق استاین وادی از خود 

هر فعل و حکمی که از جانب محبوب    ب«،ما یَفعلُ المحبوبُ محبو کلُّ»  اند:کند و از آنجا که گفتهو سنخیت پیدا می 

معراج پیامبر )ص( بدون شک یکی  (.  5:  1387)طباطبایی،    و از انجام و پذیرش آن خشنود استخرد  جان می به  ،باشد

طور مکرر موضوع نقاشی نگارگران برای ترسیم پیامبر قرار  ترین وجوه حیات عرفانی ایشان است. موضوعی که بهاز مهم

تأییدی    وضوح از لحاظ بصری و مفهومیتواند بهای از تصویرگری پیامبر است که می، نمونه1ۀ  گرفته است. تصویر شمار

 بر جنبه عرفانی شخصیت پیامبر)ص( باشد. 

 

 
 السیر، کتابخانه موزه گلستان، تهران. حبیب  ۀ: معراج پیامبر، نسخ1ر  تصوی

 

فرمایند در جامعه عملی شود، پیداست که آدمی هرگز اندوه  آنگاه که مقام رضای الهی اینگونه که امام خمینی )ره( می

دارد، رضایت  تالش خود را برای تحّقق اهداف فردی و اجتماعی خویش مبذول مینخواهد خورد؛ زیرا در عین حال که  

شود که ایمانی راسخ و عمیق در دلش جای بگیرد و  به تقدیر خداوند و خشنودی وی نیز دارد و این رضایت سبب می

تر  ر سطح گستردهگردد و به دنبال آن مقاصد فردی و اجتماعی وی و دهمین ایمان مانع دخول کفر در وجود او می 
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رود و این مسائل  تمام موانعی را که بر سر راه تحّقق اهداف سیاسی و فرهنگی وی و جامعه وجود دارد، از بین می

 ی اجتماع است. ورود این مقام عرفانی در صحنه ۀهمگی ثمر

ضا »از ثمرات محبّت و عشق  داند و معتقد است که ر ترین مقامِ مقربان الهی میامام محمّد غزّالی نیز رضا را عالی   

تر مردم پوشیده است و تنها کسانی که علم تأویل دارند و در حقیقت فقیه  است. به نظر وی، حقیقت رضا، بر بیش

  داند:  فهمند. وی رضا را دو نوع میهستند، معنای رضا را می

  ها به امید رسیدن به ثواب. . راضی شدن به درد و بالها و سختی1

 (.14:  1398قضای الهی به سببِ دوستی با خداوند که این مورد از باالترین مقامات مقربان است« )ساداتی،  . رضا به  2

بیند. به اعتقاد وی، ترک کسب  برخالف برخی از صوفیه، هیچ منافاتی میان توکل و کسب و کار نمیخمینی )ره( امام 

ترک اعتماد به اسباب است و رجوع اسباب    ، ه »توکلتوکل ناشی از جهل و نقصان آدمی است؛ چراک   ۀ و کار به بهان

  وی   اعتقاد   به(  214  -213  شرح جنود عقل و جهل، )  است به مسبب االسباب. پس با وقوع در اسباب منافات ندارد.« 

 ند از:ادارد که عبارت اساسی رکن   چهار توکل

 ؛ ی داردآنچه او محتاج است، آگاه بهـ سالک ایمان داشته باشد که خداوند 1

 ؛ ـ سالک ایمان داشته باشد که خداوند قادر است نیازهای وی را برطرف کند2

 ؛ ـ خداوند بخل ندارد3

 .دارد پایان بی مرحمت و ل خویش لطفـ خداوند بر موک4ّ

  کتاب   در   کلینی .  دارد  نزدیکی   ارتباط   مفهوم تفویض  با  که توکل  امام خمینی مانند برخی دیگر از عارفان معتقد است 

  .است  آورده  «عَلَیْه  التَّوَکُّلِ  وَ  اللَّهِ  إِلَى  التَّْفوِیضِ  بَابُ»  نام  به   بخش  یک   در  را  توکل  و  تفویض  به  مربوط  احادیث  الکافی، 

  و   توکل  تفاوت   ،حدیث  چهل  در   خمینی  امام   ۀ گفت  به  است و   دانسته  تفویض  هایشاخه  از  را  توکل   کاشانی  عبدالرزاق 

  در   اما  داند؛ می  امور  در  تأثیر  دارای   را   خدا  تنها  و  بیندمی  قدرت   بدون   را  خود   تفویض، انسان  در  که  است  این  تفویض

نمود عملی این مقام    بارۀ(. در217  ،1388  حدیث،   کند )چهلمی  خود   وکیل   منفعت   و   خیر  کسب   در   را   خدا   توکل،

جامعه باید گفت آنگاه که آدمی بخواهد اینگونه که امام خمینی )ره( توکل را توصیف و تبیین کردند    ۀ عرفانی در صحن

عمل برساند، مطمئناً آثار مثبت آن را در زندگی فردی و اجتماعی خود خواهد دید و اگر تمام افراد جامعه    ۀبه مرحل

توانند گذشته از تحّقق اهداف فردی و اجتماعی خویش، گامی در جهت  باشند، به جرأت میاینگونه پایبند به توکّل  

بهبود اوضاع سیاسی کشور بردارند و دست دشمنان را از جامعه کوتاه کنند؛ زیرا به دنبال توکل کردن بر خداوند توانا،  

این ویژگی در    ای پیروز گردند. در هر عرصه  توانندنهایت خداوند میاند و با قدرت بیتمام قدرت را به خداوند سپرده 

مانده تاییدی بر این مسئله است. سختی و دشواری تبلیغ  نیز وجود داشت و تصاویر باقی  شخصیت پیامبر اکرم)ص(

زد پادشاهان در نوع خود به توکل به خداوند متعال نیازمند بوده است. تصویر شماره  ن عنوان یک دین جدید  اسالم به

 ع دیدار پیامبر با پادشاه شام نمودی واضح از این مسئله است. ، با موضو2
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 ( 1393زاده و رضی موسوی:  : پادشاه شام در محضر پیامبر، نسخه ورقه و گلشاه، موزه توپقاپی، استانبول، مأخذ: )سعیدی 2تصویر

 

امام محمد  این ویژگی  امام خمینی )ره( در حالی است که  از منظر  توکل را هر چند امری  های مقام توکل  غزالی 

  الدین،   علوم  کند )احیاءنمی  ذلت  احساس  دیگران  برابر  کند که درمتوکل را کسی معرفی می   داند و انسان شایسته می 

  ،پندارد )نراقیمی  کوشش  و  کار   رهاکردن   و   گذاشتن  دسترویدست  معنای  به  را   توکل  غزالی،   (، اما 260  /4  ق،1406

از عارفان همچون فیض کاشانی در( که نسبت ب226  /3:  1383 امام خمینی و برخی  این دیدگاه    این  به  اشکال   ه 

امام غزالی درجات توکل را در موارد ذیل    .ندارد  منافات  تالش  و  کار  با  توکل  اسالم،  دین   در  :اندچنین گفته  دیدگاه،

اعتماد کند که به وکیل معتمد خویش اعتماد  به خداوند همانگونه    ل،آنکه شخص متوکّ:  اول  درجۀکند:  بندی میدسته

-شد نسبت به مادر که جز او را نمی طفلی با  انندهم  آنکه نسبت به خداوند،  دوم   درجۀ،  (201  - 200  همان،)  کندمی

ای  ردهمُبسان    آن است که در دست خداوند،  سوم  درجۀنهایت  و در  بردهمات و مشکالت جز به او پناه نمیناسد و در مش

در این مقام است    بیند.که به جبر تسلیم است و همه حرکات و تقلبات خود را از تقدیر ازلی می الباشد در دست غسّ 

بیند و نه خواست خود را و نه  نه خود را می  که شخص متوکل،چرا؛  که دعا و طلب از خداوند متروک و مغفول می افتد 

 .ی را دفع کندواند که به او خیری ببخشد یا از او شرّامری خالف خواست خود را تا دعا کند و خدا را بخ

امام خمینی )ره( پیرامون مقام »توبه« با دّقت و موشکافی بسیار عمیقی عمل کرده و اقسام و درجات توبه را ذکر  

کمال    ۀز جنبپایین و معمول توبه، این مقوله را ا   درجۀ بر  له از نظر ایشان اهمیت دارد که عالوهئاند و آنقدر این مسکرده

له را بیش از پیش فراروی مسلمانان تبیین  ئاند و شرایط توبه کامل را مطرح فرمودند تا اهمیت این مسنیز بررسی کرده

و    عارفان«  توبۀ»،  «متخلّفان  توبۀ»،  اهل حضور«  توبۀ»،  « زهّاد  توبۀ»،  عُمّال«  توبۀ»نمایند. همچنین تقسیم توبه به  

گذارد.  له صحّه می ئبه خوبی بر ظرافت این مسأله و دّقت فراوان امام خمینی )ره( نسبت به این مس  «متخلّفان  توبۀ»

امّا درمورد دیدگاه محمّد غزالی پیرامون مقام توبه باید یادآور شد که ایشان آنطور که شایسته است به تبیین این مقام  

بیش از آنکه از پشیمانی و طلب بازگشت به سوی  اند به طوری که  نپرداختند و تا حدودی دچار خلط مبحث شده

های خود بداند و آسایش  ها را ناشی از کاستیخداوند سخن بگوید، از این پدیده سخن کفته است که آدمی باید سختی

مقام »رضا« نیز امام خمینی )ره( با دقت    بارۀزندگی و امور خیر را نعمت و مرحمتی از سوی پروردگار به شمار آورد. در

ایت به خدا، رضایت به قضا و قدر و نیز رضایت به خشنودی  رضا یعنی رض  ۀگانو ظرافت خاصّی به بیان درجات سه

و از سوی دیگر نشان    ستخوبی حاکی از توجّه فراوان ایشان به مقام رضااند و این امر از یک سو بهخداوند پرداخته

اند و  کردهاند و خود نیز این مراحل را طی  کنکاش پرداخته  خوبی در مباحث عرفانی به تفحّص و دهد که ایشان بهمی
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ها را برای رهروان طریقت عرفان  اند میان مراحل و درجات مختلف رضا تمییز قائل شوند و آنبه همین دلیل توانسته

امّا امام  عرفان است، با آگاهی در این مسیر گام بردارد.    ۀتبیین سازند. تا اگر کسی مشتاق رسیدن به آخرین مرحل

نظر  سوّم یعنی راضی بودن به رضایت خداوند صرف  درجۀمحمّد غزالی تنها به دو درجه از مقام رضا اکتفا کرده و از  

مقام رضا، موشکافانه و با حساسیت به    بارۀامام خمینی )ره( در  ۀدهد که ایشان به اندازکرده است و این امر نشان می 

مقام توکّل نیز همانند سایر مقامات عرفانی به ظرافت و دّقت بسیار    بارۀکنکاش نپرداخته است. امام خمینی )ره( در

توکّل از سوی    ۀمقول  ۀرسد که بیان ارکان چهارگاناند. به نظر میاند و آن را برای دیگران معرّفی کردهباالیی سخن رانده

امام خمینی )ره( یکی از بهترین مطالبی است که در این زمینه مطرح شده است؛ زیرا تا آدمی نداند که ارکان توکّل  

خوبی به جای آورد و در رسیدن به مقصودی که به خاطر آن بر خداوند  کردن چیست، محال است که شرایط آن را به

مقام توکّل، به نوعی عقیده دارد که توکّل یعنی    بارۀ غزالی درمتعال توکّل کرده است، کامیاب شود. در صورتی که امام 

نظر وی را به سرانجام  گونه تالشی انتظار داشته باشد که خداوند کار موردی دست روی دست بگذارد و بدون هیچآدم

  .ای از توکل از لحاظ عملی استبا عنوان بر تخت نشستن پیامبر در نوع خود جلوه 3ۀ تصویر شمار برساند.

 

 
 (. 1393زاده و رضی موسوی:  .ق، مأخذ: )سعیدیه  698نامه  مرزبان  ۀپیامبر بر تخت، نسخ  :3ر  تصوی

 

 گیرینتیجه

مبانی علمی استوار است و امام خمینی    ۀسلوک امام خمینی )ره( و امام محمد غزالی، در بررسی مقامات عرفانی بر پای

نظر قرار داده است که این امر  نبوی، مکتب اهل بیت را نیز مدّ  ۀبر سیر)ره( در بررسی و تبیین مقامات عرفانی، عالوه

شود. از این منظر، سلوک عرفانی این دو  با توجّه به متن مقاله و روایاتی که به صورت معدود ذکر شده است، درک می

به شمار میت عارفشخصی اسالمی  بزرگ  متفکران  از  که  دارد.مسلک  مختلفی  اختالف    روند، سطوح  نقاط  باب  در 

های امام خمینی )ره( و امام محمّد غزالی پیرامون مقامات عرفانی مورد بحث در این مقاله یعنی توبه، رضا و  دیدگاه
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بسیار باالیی به بیان انواع و درجات مختلف توبه، رضا و توکّل  توکّل باید گفت که امام خمینی )ره( با دقت و حساسیت  

پیش و پس از خود    درجۀعرفانی را با مرحله و    درجۀبندی، تفاوت هر مرحله و  پرداخته است و از خالل این تقسیم

ت. البته نباید  گانه بسنده کرده اسبیان کرده است. امّا امام محمّد غزالی به تعریف کلّی و گذرایی از این مقامات سه

زیستند و در این زمان نیز علوم  مان معاصر میزبسا علّت این امر آن باشد که امام خمینی )ره( در  فراموش کرد که چه

ها مانند تفسیر، کالم، فقه و ... بیش از گذشته توسعه یافته بودند و به دنبال کثرت تألیف  های مختلف آندینی و شاخه

مندان به مسائل دینی و عرفانی  در این زمینه، درهای فراوانی از علم و بصیرت فراروی عالقهمنابع متنوّع و ارزشمند  

ها آشکار گشته بود و این امر در گسترش افق دید و افزایش آگاهی امام  گشوده شده و بسیار از نکات مبهم برای آن

بسا امام خمینی )ره( بر آن بودند که از  فت چهخمینی )ره( تأثیر فراوان و بسزایی نهاد. ناگفته نماند که شاید بتوان گ 

های امام محمّد غزالی را در  نوعی دیدگاهخالل تبیین دقیق و کاملی که از سه مقام توبه، رضا و توکّل ارائه دادند، به

  ۀ عارفانهای  دیدگاه  ۀهای نظرات وی را بیان کنند که البته با مقایساین سه زمینه به نقد بکشند و نقاط ضعف و کاستی

توان بر این نقد غیرمستقیم پی برد و این امر به سایر افرادی که به بیان  خوبی میمسلک بههر دو شخصیّت عارف

کند که در بررسی مفاهیم و اصطالحات عرفانی و تحلیل و تفسیر  خوبی یادآوری میبه  ،پردازندهای عرفانی می دیدگاه

 به جای آورند. ها برای دیگران باید مراتب دّقت را آن
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