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چکیده :امام خميني گرچه همانند بسياري عارفان ديگر در هيچيك از آثار خود بهطور
اختصاصي و جداگانه از منازل و مقامات در سير و سلوك سخن نگفتهاند؛ اما در سراسر
آثار خود به اين موضوع مهم و اساسي توجه ويژه داشته و ضمن توضيح و تشريح برخي
منازل و مقام ها ،به نقد بعضي نظريات سلوكي چند تن از عارفان بزرگ پرداخته و آراي
اختصاصي خود را مطرح نمودهاند.
اين مقاله به بررسي و سامان دهي نظريات امام حول سه محور عمده پرداخته است:
الف) نظريات ويژة امام در خصوص منازل و مقامات سالكان و ترتّب كلي آنها كه از سه
منظر «معرفتشناختي»« ،جهانشناختي» و «انسانشناختي» مورد بررسي قرار گرفته است.
ب) نظريات ويژه امام در «توضيح و تفسير» و «مراحل و مراتب» برخي مقامهاي اهل
سلوك؛
ج) نظريات ويژة امام در خصوص «حضور قلب و مراتب آن
كلیدواژهها :منازل و مقامات ،قلب ،اسفار اربعه ،تجليات حق ،مقامات نفس ،حضور
قلب
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مقطك به منزلي ميرسد كه در آن بخشي از حقايق ملكدوت بدرايش جلدوهگدر شدده و جرعدهاي از
شراب عشق الهي را سر ميكشد.
گددذر از هددر منددزل و وصددول بدده منددزل بعدددي ،بددا تجلددي حقيقت دي برتددر و نوشدديدن جرعددهاي
مستكننده تر همراه است و سالك گام به گام و مرحله به مرحله به دروازههاي توحيد ناب و عشق
بيمنتهاي حق نزديك و نزديكتر مي شود تا در نهايت سر بر آستان با عظمدت ربدوبي حدق تعدالي
فرود آرد و در بارگاه وصف ناپذير او وارد شود و بدا فنداي در ذات احدديتت ،معشدول مطلدق را در
آغوش گيرد.
حركت در اين مسير پر پيچ و خم و سرشار از رمز و راز؛ يعني سير وسلوك عارفانه كه حاوي
«مراحل و مراتب» يا «منازل و مقامات» فراوان است ،موضوع اصلي مكاتب عرفاني ،بويژه در بخش
«عرفان عملي» است .عرفدان صدوفيان و عارفدان را سراسدر ،راه و رسدم ايدن سيروسدلوك معندوي،
توشه هاي الزم ،سرابها و مخاطرات در پيشرو ،راههاي غلبه بر مشكالت و مخداطرات ،روشهدا
ونحوة پيمودن راههاي پيچ در پيچ ،منازل و مقامات سائرين و ويژگيهاي آن ،مواجيد و مكاشفات
عرفاني و امثال اينها تشكيل ميدهد.
هم عارفان از سير و سلوك عارفانه به تفصيل سخن گفتهاند ،اما برخي از آنان ،بده خلدق آثدار
ويژه و مستقلي در اين خصوص و ترسيم منازل و مقامات سلوك عرفاني و ويژگيهاي آنها همدت
گماردهاند .عارفاني همچون امام محمد غزالي ،خواجه عبداهلل انصاري ،عطار نيشدابوري و ابوسدعيد
ابوالخير .آنچه در آثار سلوكي صوفيان و عارفان مشهود است ،تفاوت چشمگير منازل و مقامات در
نزد آنان است .اين تفاوت شامل هر سه عرص «تعدتد»« ،ترتب» و «تنوع» منازل است.
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در «تعدتد منازل» ،برخي معتقد به هفت وادياند (عطار) ،برخي از چهدل مقدام سدخن گفتدهاندد
(ابوسعيد) ،و برخي از صد يا هزار منزل سخن گفتهاند (خواجه عبداهلل) و برخي به گونههاي ديگر.
در «تنوتع منازل» نيز برخي از مراتبي سخن گفتهاند كده در آثدار ديگدران نيسدت و خدود نيدز از
برخي مراتب مذكور در آثار ديگران ذكري به ميان نياوردهاند.
در «ترتّب منازل» نيز تفاوتهاي چشمگيري در آثار آنان مشاهده ميشود .منزلي در نظدر يدك
عارف در ابتداي راه است و در نظر ديگري ،در وسط راه و در نظر سومي در انتهاي راه .برخي هم
از منازل و مقامات سالكان و ويژگي هاي آن سخن گفته بدون آنكه تعدداد خاصدي بدراي آن قائدل
شوند يا بر ترتّب ويژة آنها نسبت به يكديگر تأكيد نمايند ،در عين حال بده برخدي ترتّدبهدا اشداره
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ترتّب آنها سخن گفته و اثر مستقلي در اين زمينه دارد ،تأكيد ميكند كه:

مقاله

كرده و بر آنها تأكيد نمودهاند .خواجه عبداهلل انصاري كه خود از منازل و مقامات سير و سلوك و
« اختالف رهروان در اين مقامات آنچنان زياد است كه هيچ ترتيب قطعي آنها را جمك نميكند
و هيچ پايان جامعي آنها را در خود متوقف نمينمايد» (انصاري .)4 : 333

به بيان ديگر ،اختالف به گونه اي است كه نه به ترتيب واحد و قطعي ميتوان دست يافدت ،نده
پايان مشخصي ميتوان براي آن تعيين كرد.
« دليل اصدلي ايدن اخدتالف ،تفداوت اسدتعدادهاي سدالكان اسدت كده بده اخدتالف در سدلوك
ميانجامد» (شيخاالسالمي .)22 : 333

اينها همه مربوط بده «سدالكان مجدذوب» اسدت و بدا لحداك كدردن حدال و مقدام «مجدذوبان» و
«مجذوبان سالك» اين اختالفها گسترده و تنوع بيشتري مييابد.
در برابر اين اختالفها و تفاوتها ،جنبه هاي مشتركي نيز در منظر عارفان نسدبت بده مراتدب و
مقامات و مدارج سير و سلوك وجود دارد .از جمله مقامهاي «سه گانده و چهارگانده و پنجگانده و
هفتگانه» ،يعني مراتب سه گان « :طبيعت ،برزخ ،آخرت» و مراتب چهارگانده« :ملدك و ملكدوت و
جبروت و الهوت» و «حضرات خمس» و «هفت اقليم وجود يدا هفدت شدهر عشدق» .اشدتراك ايدن
وجوه عمدت ًا به لحاك انطبال با مراتب عالم هسدتي از منظدر عارفدان اسدت ،امدا در ميدان جزئيدات،
مراحددل و منددازل تفصدديلي و حدداالت و مواجيددد و مكاشددفات سددالكان در طددي مقددامهدداي مددذكور،
در اين مقاله ،منازل و مقامات سالكان در نظريه سلوكي امام خميندي مدورد بررسدي قرارگرفتده
است.

منازل و مقامات در نظریه سلوکی امام خمینی
امام همانند بسياري از عرفاي ديگر ،در هيچيك از آثار خود از منازل و مقامات در سير و سدلوك
بهطور اختصاصي و مستقل سخن نگفته اند ،اما در سراسر آثار خود اين موضدوع مهدم و اساسدي را
مورد توجه و بررسي قرار دادهاند .علت هم آن است كه ايشان منازل و مقامات را براي هر سالك،
خود ،سير و سلوك مخصوصي دارد كه تعددد و ترتدبت مندازل و مقامدات آن متفداوت بدا ديگدران

( س)

متفاوت و متناسب با حاالت قلبيت وي ميدانند .در واقدك هدر سدالك متناسدب بدا حداالت و شدرايط
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تفاوتهاي چشمگير رخ مينمايد.
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است .تفاوت و تنوع راهها در بين سالكان آنقدر زياد است كه مي توان گفت به عددد هدر سدالك،
طريق ويژه و سير و سلوك منحصر به فردي وجود دارد:
« بدان كه از براي هريك از منازل سالكان مراتبي است كه به حسب حداالت قلدوب آنهدا فدرل
ميكند» (امام خميني

ب

.)233 : 33

و در جاي ديگر« :برال سير و رَفرَف عروج اهل معرفت و اصحاب قلوب نماز است؛ و هركس
از اهل سير و سلوك الي اهلل را نمازي مختصت به خود او و حظّ و نصيبي است از آن ،حسدب مقدام
خود» (امام

خميني الف

.)2 : 33

امام در نظري سلوكي خود به اين نكت دقيق روانشناختي توجه ويژه داشتهاند كه هر فرد ،يدك
شخصيت با ويژگي هاي منحصر به فرد است ،لذا از نظر ايشان در سدير و سدلوك نمديتدوان نسدخ
جامك و همگاني پيچيد؛ زيرا اين راه رابط مستقيم با ويژگيهاي شخصيتي هر فدرد دارد و هدركس
متناسب با شرايط روحي خود ميتواند پاي در اين وادي نهد و گام بردارد .اين نكته بهطور ويژه در
مورد قلب كه آيي نه و محور اصلي تجليات و مكاشفات عرفاني است بيشتر خود را نشدان مديدهدد.
قلوب سالكان ،متناسب با شخصيت آندان و لدذا متفداوت اسدت .برخدي قلدوب ،شديفته و مجدذوب
زيباييها ،سرمست از روايح رحماني و عاشق جلوههاي جمالي اسدت .برخدي قلدوب نيدز خدائف و
نگران زشتيها و آلودگيها ،مرتعش از هيبت و عظمت الهي و بيخود از جلوههاي جاللي اسدت.
برخي قلوب نيز از ظرفيت وسيكتري برخدوردار بدوده ،واجدد هدر دو جنبد عشدقي و خدوفي ديگدر
قلوبند .اين قلوب در وادي سلوك و سفر مخاطرهآميز و پر رمز و راز عرفاني ،در همد جنبدههدا بدا
تفاوتها و تنوعهاي چشمگيري مواجه خواهند بود .هم توشهها و سازوكارهاي پيمدودن راه بدراي
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آنان متفاوت است ،هم منازل متفاوتي خواهند داشت ،هدم ترتّدب مراحدل سدلوكي آندان متفداوت
خواهد بود .هريك متناسب با ظرفيت و حالت خود حركت ميكند و نقاط قوت و ضعف خاصدي
از خود بروز ميدهد و با مواجيد و مكاشفات و تجليات متفاوتي روبرو ميشود:
قلوب اولياء ،آيين تجليات حق و محل ظهدور او اسدت ...در اينكده تجليدات
حق در آنها تجلي و ظهور كند ،مختلف اسدت .پدارهاي از قلدوب ،عشدقي و
ذوقي است كه خداي تعالي به اينگونه دلها به جمال و زيبدايي و بهداء تجلدي
كند؛ پارهاي از قلوب خوفي است كه خداي تعالي بر آنگونه قلبها بده جدالل
و عظمت و كبرياء و هيبت تجلي ميفرمايد و بعضي از قلوب ،هر دو جهدت
را داراست كه خداوند بر آن به جالل و جمال و صفات متقابله تجلّي فرمايد

حضرت اختصاص دارد (امام خميني .)66 : 333

مقاله

و يا به اسم اعظم جامك تجلي كند كه اين مقام به خداتم انبيداء و اوصدياي آن
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شايد به همين دليل است كه امام در عين حال كه در آثار خود به نحو نسبتاً مبسوطي به موضوع
سير و سلوك پرداختهاند ،آن را در چارچوب مشخص و در سلسله مراتب معين قرار ندادهاند.
اما آنچه ذكر شدد بددين معندي نيسدت كده امدام در مدورد مراحدل و مقامدات سدلوكي سدخنان
اختصاصي و نظريات بديك و ابتكاري ندارند .امام در مواضك مختلدف بده توضديح و تشدريح برخدي
منازل و مقام ها پرداخته ،برخي نظريدات سدلوكي عارفدان بدزرگ در ايدن موضدوع را نقدد كدرده و
نظريات ويژة خود را ابراز نمودهاند .عالوه بر اين در چند مورد مهم نيز به ترسيم «سير كلي منازل و
مقامات و ترتّب آنها» پرداخته ،دقائق و لطائف آنها را برمال ساختهاند.
امام در نظريات سلوكي خود در عين آنكه منازل و مقامدات سدالكان را متفداوت و متناسدب بدا
حاالت و ظرفيت آنان ميدانند ،اما براي كليت سفر روحداني سدالكان ،قائدل بده مقامدات و سلسدله
مراتب معين هست ند و تعدتد و تنوع منازل و مقامات را به اجزا و جنبههاي مختلف آن مراتب كلي و
عام ،مربوط ميدانند:
« بدان كه اهل سلوك را در اين مقام و ساير مقامات مراتب و مدارجي است بيشدمار ،و مدا بده
ذكر بعض از آن مراتب بطور كلي ميپردازيم .و اما احاطه به جميك جوانب و احصاء همد مراتدب
آن از عهدة اين ناچيز بيرون است» (امام خميني .) 0 : 330

ترتيبي سير و سلوك عرفاني است سخن مي گويند ،اين نكته را به نحو دقيق و بديعي مدورد توجده
قرار دادهاند:
« معلوم باد كه اين چهار سفر براي هر صاحب شريعت و رسولي بايد وجود داشته باشد ولديكن
در عين حال مراتبشان با همديگر تفاوت دارد و مقاماتشان بدا يكدديگر فدرل دارد» (امدام خميندي
: 360

.)2

بهطور كلي نظريات امام در خصوص منازل و مقامات را مديتدوان حدول سده محدور يدا عندوان
اصلي سامان داد:
الف) آنچه امام در خصوص منازل و مقامات سالكان و ترتّب آنها بهطور كلي ذكر كردهاند.

( س)

ب) نظريات ويژة امام در «توضيح و تفسير» و «مراحل و مراتب» برخي مقامهاي اهل سلوك.
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در جاي ديگر هنگامي كه در مورد «اسفار اربعه» كه يكي از نمونههاي كلدي مندازل و مقامدات

211
پژوهشنامة متين

ج) نظريات ويژة امام در مورد «حضور قلب» و مراتب آن.
الف) منازل و مقامات سالکان و ترتّب آنها
امام از سه منظر متفاوت به موضوع مقامات اهل سلوك و مراتدب آن پرداختده و ابعداد كلدي آن را
برشمردهاند:
 )1از منظر معرفتشناختی
سير و سلوك عرفاني ضمن آنكه فرد را در مدارج كمال و مراتب وجود استعال مديبخشدد ،منجدر
به توسعه و تعميق معرفت و ارتقاي سطح علمي وي ميشود تدا جدايي كده فاصدل ميدان سدالك بده
عنوان عالِم يا عارف با معلومات و حقايق جهان برداشته شده ،با اتصال وجودي و وحدت حقيقي با
جهان معلومات ،به مشاهده مستقيم و عيني حقايق عالم پرداخته ،به مقام حدقاليقدين ،يعندي معرفدت
حضوري كه كمال معرفت است نائل ميآيد .در واقك و به بيان دقيقتر ،سير و سلوك يدك فرايندد
وجودي است كه طي آن سالك در هم زمينه هاي كمالي ،از جمله معرفت توسعه و ارتقا مييابدد.
به ويژه آنكه برجسته ترين وجه وجودي انسان ،هويت علمي و معرفتي اوست و در ادبيدات عرفداني
امام ،وجه معرفتي سير و سلوك عرفاني از جايگاه ويژه و ممتازي برخوردار است.
امام در اين منظر ،مقامات سل وكي را از جنب مراتب معرفت و شهود حقايق مربوط بده سدلوك
عرفاني مورد توجه قرار دادهاند .در بيان ايشان معرفت چهار مرتبه دارد كه در مرتب چهارم به كمال
نهايي خود يعني معرفت حضوري و شهودي ميرسد:
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مرتب اول« :عقل» ،مرتب دوم« :قلب» ،مرتب سوم« :اطمينان» ،مرتب چهارم« :مشاهده»
در مرتب اول ،استدالل و برهان حاكم است .ايدن مرتبده فاقدد يقدين اسدت و جنبد ظنّدي دارد و
مخصوص علما و حكماست .در مرتب دوم ،ايمان به حقايق عقلي پديد ميآيد .جايگاه ايدن مرتبده
يعني جايگاه يقين علمي ،قلب است .در اين مرتبه ،فرد بده اولدين مرتبد يقدين علمدي (علدماليقدين)
مي رسد و مؤمنان و ارباب يقين ،واجد اين مقامند .در مرتب سوم ،ايمان قلبي به اطمينان قلبدي ارتقدا
مييابد كه مرتب كمال يافتهتر يقدين قلبدي اسدت (عديناليقدين) .در مرتبد چهدارم مشداهدة عيندي و
حضوري حاصل ميشود .در اين مرتبه ،سالك با حقيقت مورد مشاهده ،اتصال و وحدت وجدودي
پيدا مي كند و اوج يقين كه وحدت عالم و معلوم است حاصدل مديشدود (حدقاليقدين) .ايدن مرتبده

211
ميكند.

مقاله

مخصوص اهل شهود و اصحاب قلوب است كه به نور مشداهده ،توحيدد تدام در قلدب آندان تجلّدي
هريك از مراتب چهارگانه نيز واجد مراحل و مدارج فراواني است كه تناسب با حال و ظرفيت
سالك دارد .سالك با طي اين مراتب معرفتي به جايي ميرسد كه نوري الهي و تجلدياي رحمداني
در سرّ او ظهور مي كند و جان او را سراسر به ندور شدهود روشدن مديسدازد و در دريداي اليتنداهي
وحدت مستغرل ميشود:
يكي از آن مراتب مرتب «علم» است .و آن ،چنان است كه به سلوك علمي
و برهان فلسفي ثابت نمايد ذلّت عبوديتت و عزّت ربوبيتت را .و اين يكي از لباب
معارف است كه در علوم عاليه و حكمت متعاليه به وضوح پيوسته كه جميك دار
تحقق و تمام دايرة وجودْ صرف ربط و تعلق و محض فقر و فاقه است .و عزّت و
ملك و سلطنت مختص به ذات مقدتس كبريا است( ...امام خميني : 330

-

.) 0

[مقام دوم] و آن ،چنان است كه آنچه را عقل با قوتت برهان و سلوك
علمي ادارك كرده با قلم عقل به صفح قلب بنگارد و حقيقت ذلّ عبوديتت و
عزّ ربوبيتت را به قلب برساند و از قيود و حُجب علميته فارغ گردد ...نتيج مقام
دوم ،حصول ايمان به حقايق است.
مقام سوم ،مقام «اطمينان و طمأنين نفس» است كه در حقيقتْ ،مرتب كامل
مقام چهارم ،مقام «مشاهده» است كه آن نوري است الهي و تجلّياي است
رحماني كه تَبَك تجليتات اسمائيته و صفاتيه در سرّ سالك ظهور كند و سرتاپاي
قلب او را به نور شهودي متنوتر نمايد .و در اين مقام درجاتي است كثيره كه ذكر
آنها از حوصل اين اورال خارج است (امام خميني .) 2 : 330

امام در جاي ديگر ،در بيان حقيقت سجده ،با اندكي تفداوت بده ايدن مراتدب چهارگانده اشداره
كرده و دو مرتب ديگر را به آن افزودهاند .در آنجا مراتب دوم و سوم را به عنوان يك مرتبه ،يعندي
مرتب « ايمان وكمال آن كه اطمينان است دانسته و مقام چهارم را با عنوان مقام «محو مطلق» و «فناي
تام» و «صعق كلّي» كه مخصوص اصحاب تحقق و كمل اولياست ،ذكر كردهاندد .در حقيقدت ايدن
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ايمان است.

( س)
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پژوهشنامة متين

مقام ،مربوط به مراتب و مدارج كمالي همان مقام مشداهده اسدت؛ زيدرا مقدام مشداهده همدان مقدام
«فنا»ست كه در مراتب كماليته خود به مقام فناي تام و محو مطلق و صعق كلي نائل شود:
 ....و از براي آن ،به حسب احوال علماء باهلل مقامات و مراتبي است كه
بهطريق كلّي و اجمال:
يكي ،مقام ادراك اين مقام است علماً و فكراً ،به طريق تفكّر و قدم برهان و
علم .و اين مرتب اصحاب حجاب اعظم است كه علما و حكما هستند .دوم ،مقام
ايمان ،وكمال آن اطمينان است .و اين مقام مؤمنين و ارباب يقين است .سوم،
مقام اهل شهود و اصحاب قلوب است كه به نور مشاهده ،فناي مطلق را مشاهده
كنند و حضرت توحيد تامت در قلب آنها تجلّي كند .چهارم ،مقام اصحاب تحقّق
و كمتل اولياء است كه متحقّق به مقام وحدت صرف شوند و كثرت «قاب
قوسين» از ميان برخيزد  ....پس ،محو مطلق دست دهد و صعق كلّي حاصل آيد
و فناي تامت رخ دهد و غشوة تمام عارض شود و غبار عبوديتت از ميان برخيزد
(امام خميني

الف

 02 : 33د .) 0

نكت مهمي كه در اينجا اضافه ميكنند ،اشاره به مقام ديگري است فدول مقدامهداي چهارگاند
قبل ،يعني مقام «تمكين» و «صحو بعد المحو» كه اين مقام ،در حقيقت ،مقام نيست؛ زيدرا در مرتبد
چهارم كه مرتب محو مطلق و فناي تامت (فناي از فنا) است ،سير و سلوك پايان يافته و ديگر اثري از
سالك و سلوك باقي نميماند .اين مقام ،مقام وصفناپذيري اسدت كده وراي مقامدات سدلوكي و
خارج از افق عبوديتت است .آنجا مقام «فيض اقدس» است كه همه چيز ،حق و حقّاني است:
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....

اگر قلبش وسيك باشد و مورد تجلي فيض اقدس شده باشد ،در اين حالت محو

باقي نماند و از اين غشوه به تجليتات لطفيته افاقه حاصل كند و حالت تمكين و طمأنينه
براي او دست دهد و به حالت صحو بعدالمحو برگردد ....در اين مقام اسني ،سلوك
سالك را به هيچوجه اثري نباشد و قدم عبوديتت بكلّي منقطك است (امام خميني

الف

.) 02 : 33
 )2از منظر جهان شناختی
 )2-1اسفار اربعه:

سير و سلوك عرفاني از منظري ديگر واجد دو حركت بدزرگ و رسدتاخيز عظديم در طدي مراتدب
عالم هستي است .اول :طي نمودن «قوس صعود» ،يعني حركت از خلق (آفال) و بيدت مظلدم نفدس
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دوم :طي كردن «قوس نزول»  ،يعني حركت و بازگشت از بارگاه توحيد به عالم خلق و سياحت در

مقاله

(انفس) تا دروازه هاي توحيد و وارد شدن به بارگاه با عظمت آن و سياحت در حقايق و اسرار آن.
آن و حقّاني كردن آن .هريدك از ايدن دو حركدت بدزرگ ،داراي دو مرحلده اسدت :حركدت اول
داراي دو مرحله «وصول به حق» و «سير در حق» وحركت دوم داراي دو مرحل «بازگشدت حقداني
به خلق» و «سير حقاني در خلق» است كه جمعاً چهار مرحله ميشود .اين مراحل چهارگانه به چهار
سفر عرفاني يا« :اسدفار اربعده» مشدهور اسدت .عارفدان بدزرگ در مدورد ايدن سدفرها بحد ،كدرده،
مشاهدات و مكاشفات خود و ويژگيهاي هر يك را برشدمردهاندد .امدام در كتداب مصببا اهددايبه

خود ،ويژگيهاي اسفار اربعه را از زبان عارف بزرگ ،آقا محمدرضا قمشهاي كه كمدابيش همدان
نظر عمومي عرفا در اين مورد است را ذكر نموده ،سپس نظرات اختصاصي خود را اظهار كردهاندد
(امام خميندي  .)204-203 : 360خالص نظريات آنان كه نشان دهندة آراي اختصاصي امام هدم هسدت،
در پي ميآيد:
عنوان سفرها:
( .قمشهاي) :سفر از خلق بهسوي حق– (امام) :سفر از خلق بهسوي حق مقيتد؛
( .2قمشهاي) :سفر از حق بهسوي حق ،بهوسيله حق – (امام) :سفر از حق مقيد بهسوي حق
مطلق؛
( .3قمشهاي) :سفر از حق بهسوي خلق– (امام) :سفر از حق به سوي خلق حقي بهوسيل حق؛
بهسوي خلق بهوسيل

حق (امام خميني .)204-203 : 360

ویژگی سفرها:
سفر اول از دیدگاه قمشهاي

 از ميان برداشتن حجابهاي ظلمداني (نفسداني) و ندوراني (عقلدي و روحدي) كده ميدان سدالك وحقيقتش است (حقيقتي كه از ازل تا ابد با اوست).
 پس از برداشتن حجابهاي سه گانه ،جمال حق را مشاهده ميكند و به مقام فنا ميرسد (كهداراي سه مقام «سرّ» و «خفي» و «اخفي» است) و وجودش حقاني مي شود و حالت محو به او دست

( س)

ميدهد و «شطح» از او صادر ميشود.
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(قمشهاي) :سفر از خلق بهسوي خلق بهوسيله حق– (امام) :سفر از خلقي كه همان حق است
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 چنان چه عنايت الهي شامل حدال او شدود ،حالدت محدو از او زايدل شدده و پدس از ظهدور بدهربوبيتت ،به عبوديتت اقرار ميكند.
سفر اول از دیدگاه امام

 از ميان برداشتن حجابهايي كه جنب «يلي الخلقي» دارد. پس از برداشتن اين حجابها ،جمال حق را به ظهور فعلي حدقّ (كده ظهدور ذات در مراتدبهستي است) مشاهده ميكند (يعني وجه حق بر او مكشوف ميشود).
 هم خلق را ظهور حق و آيات او ميبيند. اگر از انانيتت چيزي در او باقي مانده باشد« ،شطح» از او صادر ميشود كه از نقصان سالك وسلوك است.
سفر دوم از دیدگاه قمشهاي

 سالك به مقام واليت ميرسد و وجودش وجود حقاني ميشود. سلوك را از ذات بهسوي كماالت انجام ميدهد تا به هم اسماي الهي علم پيدا كند (بهجدزاسماي مستأثر).
 سپس واليتش تام مي شود و ذات و صفات و افعالش در ذات حق فاني ميشود و در او فناياز فنا حاصل ميشود كه مقام «اخفي» است و دايرة واليت تمام ميشود.
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سفر دوم از دیدگاه امام

 هوتيات وجوديته نزد او مضمحل و تعيتنات خلقي بهطور كلي مستهلك ميشود. با ظهور وحدت تام ،قيامت كبراي او برپا ميشود و حدق تعدالي بدراي او بده مقدام وحددانيتتتجلي ميكند.
 در اين مقام اشياء را اصالً نميبيند و از ذات و صفات و افعال خود فاني ميشود. اگر از انانيتت در او چيزي باقي مانده باشد« ،شطح» از او سر ميزندد كده از نقصدان سدالك وسلوك است.

212
شروع ميكند)

مقاله

 -اگر عنايت الهي شامل حال او باشد ،خداوند او را به خويشتن باز ميگرداند (و سفر سدوم را

سفر سوم از دیدگاه قمشهاي

 سلوك در مراتب افعال انجام مي گيرد و صحو تام براي سالك حاصل مديشدود و بدا ابقدايخداوند باقي ميماند.
 در عوالم جبروت و ملكوت و ناسوت سفر ميكند. براي او بهرهاي از نبوتت حاصل ميشود ،اما براي او نبوتت تشريعي نيست.سفر سوم از دیدگاه امام

 از حضرت احديتت جمعي به حضرت اعيان ثابته سفر ميكندد و در طدي آن حقدايق اشدياء وكماالت آنها و نحوة ارتقاي تدريجي آنها به مقام اول و وصول بده وطدن اصدلي بدرايش مكشدوف
ميشود.
 در اين سفر نمي تواند به نبوتت تشريعي دست يابد؛ زيرا هندوز بده عدالم خلدق در نشدن عينديبازنگشته است.

 مخلوقات و آثار و لوازم آنها را مشاهده ميكند و به مضار و مندافك آنهدا و نحدوة رجوعشدانبهسوي خداوند و آنچه آنان را بهسوي خداوند سول ميدهد ،علم پيدا ميكند.
 آنچه در مورد مخلوقات علم پيدا كرده و آنچده مدانك از سدير بدهسدوي خداوندد اسدت را بدهديگران (خاليق) اطالع ميدهد.
 به نبوتت تشريعي دست مييابد.سفر چهارم از دیدگاه امام

 -از حضرت اعيان ثابته بهسوي اعيان خارجي و بهوسيل وجود حقّاني خودش سفر مديكندد و

( س)

جمال حق را در همه چيز مشاهده ميكند.
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سفر چهارم از دیدگاه قمشهاي
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 به مقامات اعيان خارجي در نشن علميه معرفت پيدا ميكند و بده راه سدلوك آندان بدهسدويحضرت اعيان ثابته و باالتر از آن و نحوه وصل آنان به وطن اصلي خود عالِم ميشود.
 به مقام تشريك ميرسد و احكام ظاهري بددني و بداطني قلبدي وضدك مديكندد و از خداوندد وصفات و اسدماي او و معدارف حقّده بده قددر اسدتعداد مسدتعدان خبدر مديدهدد (امدام خميندي : 360
203د.)204
مقایسة دو نظریّه:

در مقايس نظريات امام با آقامحمدرضا قمشهاي ،برخي اختالف تعبيرها و اصطالحها ،و نيز برخدي
توضيحات بيشتر يا كمتر مشاهده ميشود كه فاقد اختالف در محتواست .اما برخدي نكدات بدديك و
اختصاصي نيز وجود دارد كه به آنها اشاره ميشود:
 امام سر زدن «شطح» از سالك را عالوه بر سفر اول كه قمشهاي نيز بدان اشاره كدردهاندد ،درسفر دوم هم ممكن ميدانند .ضمن آنكه امام اصوالً معتقدند «شدطح» مربدوط بده نقصدان سدالك و
سلوك است كه اگر اين نقصان نباشد ،اصوالً شطحي از سالك سر نميزند.
 از اين مهمتر ،امام در سفر سوم« ،خلق» را نه به معني اعيان خارجي (چنانچه در نظر قمشدهايمطرح است)  ،بلكه به معني اعيان ثابته ،البتده از آن جهدت كده همد حقدايق و اسدرار اشدياء (اعيدان
خارجي) در آن است ،ميدانند .در واقك ميتوان گفت از نظر امام ،سفرسوم عكس سفر دوم است،
يعني سفر سوم هم ،سفر از حق به حق است ،با اين تفداوت كده سدفر دوم در قدوس صدعودِ مراتدب
الوهيتت انجام ميپذيرد اما سفر سوم در قوس نزول آن مراتب اسدت .در حقيقدت ،سدالك در سدفر
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سوم هنوز با وجود حقّاني خود به عرص اعيان خارجي (عوالم جبدروت ،ملكدوت و ناسدوت) وارد
نميشود ،اما بر حقايق و اسرار و ...آنها واقف ميگردد.
 نكت بديك ديگر ،تأكيد امام بر يكي دانستن «خلق با حق» و «حق با وجود حقداني سدالك» درسفر چهارم است .از نظر امام ،در سفر چهارم كه سفر «از خلق به خلق بهوسيل حق است ،خلق اوتل،
«خلق حقاني» است كه سالك در سفر سوم به آن رسيده است ،و خلق دوم« ،اعيان خارجي» است،
و بالحق« ،وجود حقاني سالك» است .اين همان مقدام عظمداي «قدرب فدرائض» اسدت كده طدي آن
عارف به عنوان چشم و گوش و دست خدا تجلي ميكند و در خلق ظاهر ميشود .در اين مقام كه
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مقام ،مقام كثرت در وحدت و وحدت در كثرت است.

مقاله

مقام برزخيتت كبري است ،نه خلق ،حجاب حق ميشود ،نه حق ،حجاب خلق واقك ميگدردد .ايدن
 قمشهاي وصول به مقام واليت و «واليت تامت» و اتمام دايرة واليدت بدراي سدالك را در سدفردوم ذكر كردهاند .امام گرچه در اين سفر به فناي تام سالك و ظهدور وحددت تدام بدراي او اشداره
كردهاند (كه ترجمان حقيقت واليت است) ،اما به نظر ميرسد وصول به مقام «واليت تام» كه مقام
بسيار واال و دوردست است را در سفر سوم ميدانند؛ زيرا احراز واليت تام مستلزم وقوف به حقايق
و اسرار اشياء در اعيان ثابته است كه در سفر سوم حاصل ميشود.
 )2-2مراحل و مراتب شهود حقایق و انوار هستی

تبيين ديگر امام از منازل و مقامات كه از منظر جهانشناختي انجام گرفتده اسدت ،مراحدل و مراتدب
شهود حقايق و انوار هستي توسط سالك است كه بر اساس عرفان نظري بيان شده است و امدام در
طي دو بيان به آن اشاره كرده با ارائ توضيح خالصه ،اسرار و دقائقي را مكشوف ساختهاند:
بیان اول :امام در اين بيان به تبيين شش مرحله پرداختهاند:
مبدأ سفر روحاني بيت مُظلم نفس است؛ (مرحل اول) ،و منازل آن ،مراحل و مراتب آفال (مرحل
دوم) و انفس (مرحل سوم) است؛ و غايت آن ذات مقدس حق است كه براي انسان غير كامدل بده
شكل اسمي و صفتي و تعيتني از اسماء و صفات و تعيتنات تجلي مديكندد (مرحلد چهدارم) و بدراي
نحوي كه اسماء و صفات در آن مضمحل است متجلي ميشود (مرحل

ششدم) (امدام خميندي

ب

: 33

.)230

بیان دوم :اين بيان واجد جزئيات و مراحل بيشتري است و چهارده مرحله را تبيين ميكند:
«پس از آنكه سالك ،قدم بر فرل انيتدت و انانيتدت خدود گذاشدت (مرحلد اول) و مندازل و مراحدل
تعيتنات را سير كرد (مرحل دوم) و حجب ظلمانيته و نورانيتده را خدرل نمدود (مرحلد سدوم) و دل از
هم موجودات بركند و بتهدا را از كعبد دل بده يدد واليدت مدوبي فدرو ريخدت (مرحلد چهدارم) و
كواكب و اقمار و شموس از افق قلبش افول كردند (مرحل پنجم) و وجه دلدش يدك رو و يدك
جهت بي تعلق به غير ،الهي شد و حال قلبش «وَجَّهْدتُ وَجْهديَ لِلدذِي فَطَرَالسَّدمَوَاتِ وَالدأرْضَ» شدد

( س)

(مرحل ششم) و فاني در اسماء و ذات و افعال گرديد (مرحل هفتم) ،در ايدن حدال از خدود بيخدود

منازل و مقامات سالكان در نظرية سلوكي امام خميني

انسان كامل ،در ابتداي امر به جميك اسماء و صفات تجلي ميكند (مرحل پنجم) و در پايان امدر بده
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شود (مرحل هشتم) و محو كلي برايش حاصل شود (مرحل نهم) و صعق مطلدق رخ دهدد (مرحلد
دهم)  ،پس حق در وجود او كارگر شود و به سمك حق بشنود و به بصر حق ببيند و به يد قدرت حق
بَط ش كند و به لسان حق نطق كند و به حق ببيند و جز حق نبيند و به حق نطق كند و جز حق نطدق
نكند .در اينجا به قرب نوافل رسيده است (مرحل يازدهم) .پس منتهاي قرب نوافدل ،فنداي كلدي و
اضمحالل مطلق و تالشي تدامت اسدت .پدس از ايدن ،حالدت صدحو از بدراي او دسدت دهدد (مرحلد
دوازدهم) .....و در اين حالت صحو در مرآت ذات ،صفات و در آنها اعيان ثابتات و لوازم آنهدا را
كشف نمايد .اينجا همان قرب فرائض است كه حدق تعدالي در مدرآت جمدال سدالك ،موجدودات
ديگر را مشاهده فرمايد ،بلكه هم افق با مشيتت گردد (مرحل سيزدهم) و اگر انسان كامدل باشدد بدا
مشيتت مطلقه هم افق گردد و روحانيت او عين مقام ظهور فعلي حقّ گردد (مرحلد چهداردهم) .در
اينجا خود او ارادة نافذة حق و مشيتت كامله و علم فعلي است( ».امام خميني
در كتاب شر

ب

23 : 33د.)230

دعاي سحر نيز در توضيح فرازهاي اول و آخر دعا (ابتدا و انتهاي كتداب) مشدابه

همين مراحل و مراتب را به گونههاي ديگري بيان كردهاند.

 )3از منظر انسان شناختی
 .1مقامات نفس:

در اين منظر ،امام مباح ،متنوعي را در مورد مقامات نفدس و جنبدههداي سدعادت و شدقاوت آن و
كيفيت جهاد نفس در هر مقام مطرح ساخته و ابعاد سلوك اخالقي و عرفاني فرد در مراتدب نفدس
را ترسيم مينمايند.
سال شانزدهم/شماره شصت و سه/تابستان 9313

نفس از نظر امام داراي سه مقام است وهر مقام جهاد ويژة خدود را دارد .امدام در آغداز كتداب
چدل حديث صرفاً مقام هاي اول و دوم نفس را مطرح ساخته و به بررسي ابعداد و اجدزاي سدلوك و
جهاد نفساني در هر مقام پرداختهاند اما از توضيح مقام سوم صدرفنظدر كدرده و آنرا بده نگدارش
رسال مستقلي در آن باب موكول كردهاند كه ظاهراً ديگر فرصت نگارش آن رساله برايشان دست
نداده است.
مقام اول نفس:

مقام اول نفس كه پائينترين مقام آن است ،منزل ملك و ظاهر و دنياي آن است .نفس در اين مقام
داراي قواي مختلف ظاهري است (قواي سبعه يا اقاليم سبع  :چشم و گوش و زبان و شكم و فرج و
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قوا تصرّف نمايد ،مملكت نفس ،شيطاني مي شود و اگر به تصرف عقل و شرع در آن قدوا تصدرف

مقاله

دست و پا) كه تحت تسلط نفس است به واسط «وهم» .اگر «وهم» به تصرّف خود يا شيطان در آن
نمايد ،مملكت نفس ،رحماني و عقالني ميگردد .لذا مجاهدة نفس در ايدن مقدام عبدارت اسدت از
غلبه كردن انسان بر قواي ظاهرة خود و آنها را تحت فرمان خالق قرار دادن و خالي كردن مملكت
نفس از قواي شيطان و جنود آن (امام خميني

ب

6 : 33د.)2

پنج عامل اساسي انسان را در مجاهدة نفس در اين مقام مساعدت ميكند:
«تفكر ،عزم ،مشارطه ،مراقبه ،محاسبه» و امام در مورد هريك توضيحات دقيقدي ارائده دادهاندد
(امام خميني

ب

.)3- 0 : 33

مقام دوم نفس:

مقام دوم نفس ،نشن ملكوت و مملكت باطن اوست .جنود نفس در اين مقام بيشتر و مهمتر از مقام
اول است و مجاهدة نفس در اين مقام ،نزد مشايخ عظام از اهل سلوك و اخالل بسيار اهميت دارد
حتي ميتوان سرچشم
خميني

ب

تمام سعادتها و شقاوتها و درجات و دركات را در اين مقام دانست (امام

 2 : 33د ) .قواي نفس در اين مقام قواي «واهمه ،غضبيته ،شدهويته» اسدت كده سرچشدم

تمام ملكات حسنه و سيتنه و منشأ تمام صور غيبيت ملكوتيتهاند .اگدر سدالك ايدن قدوا را تسدليم عقدل
سليم و انبياي عظيم الشأن نمايد ،از جنود رحماني شده و موجب سعادت و خوشبختي وي ميگردد
و اگر اين قوا رها شده و وهم افسار گسيخته بر آنها حاكم شود .از جندود شديطاني مديشدوند (امدام
«ضبط خيال» و «موازنه» كه امام در مورد آنها توضيحات الزم را ارائه دادهاند(امام خميني

ب

- 3 : 33

.) 3
 .2ارکان سفر معنوي:

امام سفر معنوي را داراي دو ركن اساسي ميدانند كه يكي مربوط به «طهارت» است و ديگري
مربوط به «نماز» .براي هر ركن نيز چهار مرتبه وجود دارد كه هدر مرتبده ،بداطن و سدرّ مرتبد قبلدي
است:

منازل و مقامات سالكان در نظرية سلوكي امام خميني

خميني

ب

 3 : 33د ) 3دو عامل اساسي سالك را در مجاهدة نفدس در ايدن مقدام كمدك مديرسداند:

( س)
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اين سفر معنوي و معراج قرب حقيقي را دو ركن است ،كده يدك ركدن آن در بداب طهدارات
2

3

حاصل شود ،كه سرّ آن تخليه و سرّ سرّ آن تجريد و سرّ مستسر آن تنزيه و سرّ مقندك بده سدرّ آن
2

4

تنزيه ازتنزيه و تقييد است؛ و ركن اعظم آن در بداب صدلوة حاصدل شدود ،كده سدرّ آن تجليده و
6

سرّستر آن تفريد و سرّ مستسر آن توحيد
خميني

الف

3

و سرّ مقنك به سرّ آن تنزيه از توحيدد و تقييدد اسدت (امدام

.)22 : 33

ب) نظرهاي امام در «توضیح و تفسیر» و «مراحل و مراتب» برخی مقامهاي اهل سلوك
امام در ضمن توضيح برخي مقامهاي عرفاني يا مقامهاي اخالل عرفداني كده برگرفتده از احاديد،
معصومين(ع) است ،نظرهاي ويژه اي پيرامون آنها بيان داشدته اندد كده بعضد ًا متفداوت يدا معدارض بدا
سايرين است .به عالوه براي برخي مقامها نيز مراتب خاصي را بيان كردهاند:
)1مقام رضا:

در اين مورد ضمن نقد تعريف خواجه عبداهلل انصاري از مقام رضا ،تعريف ويژة خود را بدينگونده
بيان ميدارند« :رضا عبارتست از :خشنودي بنده از حق ددتعالي شدأنه ددد و ارادة او و مقددرتات او .و
مرتب اعالي آن ،از اعال مراتب كمال انساني و بزرگتر مقامات اهل جذبده و محبتدت اسدت؛ ...و آن
فول مقام تسليم و دون مقام فناست» (امام خميني .) 6 : 332

براي رضا نيز سه درجه يا مرتبه ذكر كرده در مورد هريك توضيحات الزم را دادهاند:
سال شانزدهم/شماره شصت و سه/تابستان 9313

 .اختيار خلوت و اعراض از هر چيزي كه سالك را از ذكر حق مشغول دارد.
 . 2مجرد شدن از اعراض دنيا و هيچ چيز از عوارض دنيا نگرفتن و ترك حطام دنيدوي كدردن و بده عدوض تدرك دنيدا
چيزي طلب نكردن.
 . 3تنزيه ذات حق از صفات نقص يا از صفات ممكنات ،مطلقاً.
 . 4همان «تشبيه» است ،در برابر تنزيه – ممكنات و صفات ممكنات را جلوة حق دانستن.
 . 2اشرال نور اقبال حق بر دل مقبالن (سالكان) – رفك حجب بشريتت.
 . 6نفي نفس كردن -در اعمال صالحه ،نفس خود را نديدن و همه را از خدا دانستن -در افعال خود ،توحتد جستن.
 . 3ديده جز يكي نميبيند ،دل جز يكي نميداند و جز يكي در علم نميآيد (شجاعي .)63-34 : 333
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درج اول رضاي باهلل است ربتاً؛ يعني ،رضا به مقام ربوبيتت حق است ...درج دوم ،رضا به قضا
خود خشنودي ندارد و رضايت او تابك رضايت حق است (امام خميني .) 66- 63 : 332

 )2مقام شکر:

در اين مورد برخي معاني شكر را ذكر كرده و نظر خاص خود را بدين شرح آوردهاند:
«مراتب شكر عبارت است از :قدرداني نعمتهاي منعم ،و اين معني در مملكت قلدب بده طدوري
ظاهر شود ،و در زبان به طوري ،و در جوارح به طوري ،و اين قدرداني متقوتم است به معرفت منعم
و نعمت او» (امام خميني .) 32 : 332
در مورد مراتب شكر خاطرنشان ساختهاند كه:
«مراتب شكر ،به حسب م راتب معرفدت مدنعم و معرفدت نعدم ،مختلدف شدود ،و نيدز بده حسدب
اختالف مراتب كمال انساني مختلف شود» (امام خميني .) 32 : 332

 )3توکّل خاصّه:

در اين مورد ،تعريف امام محمد غزالي را درست نميدانند .غزالي در اين مورد گفته است« :توكّل
خاصه اين است كه متوكل در بيابانها بي زاد و راحله سير كند و اعتماد به خدا كند براي تصدحيح
مقام توكل» ،اما امام اعتراض مي كند كه وي قلندري و صحراگردي را با مقام توكل اشتباه كرده و
است .سپس در مورد توكل خاصته چنين ميگويند« :سالك الياهلل براي تصحيح مقام توكّل بايد به
نور معرفت ،از اسباب ظاهره منقطك شود و از اسباب ظاهره طلب حاجت نكند؛ نه ترك عمل كند»
(امام خميني .)2 4 : 332
 )4مقام زهد:

امام چهار احتمال را دربارة اين مقام طرح ميكنند :اول :بيرغبتي به دنيا مطلقاً ،چده اعدراض كندد
عمالً يا نكند .دوم :ترك دنيا عمالً ،چه بيرغبت باشد يا نباشد .سوم :بيميلي مالزم با ترك باشدد.
چهار احتمال ،مورد دوم ،بعيد است؛ زيرا به حسب نصت اهل لغت ،زهد خالف رغبت است ،ايشان

( س)

چهارم :ترك از روي بيرغبتي باشد .سپس به بررسي اين چهار احتمال پرداخته و ميگويند :از اين
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ترك سعي و از كار انداختن قوايي را كه حق تعالي عنايت فرموده به خرج توحيد و توكل گذاشته
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احتمال سوم را نسبت به دو احتمال ديگدر ارجدح مديدانندد و پدس از آن احتمدال چهدارم و آنگداه
احتمال اول را .همچنين احتمال پنجمي را اضافه ميكنند :زهد عبارت است از بيرغبتي و بيميلدي
كه نوعاً با ترك و اعراض مقارن باشد ،گرچه مالزم نباشد (امام خميني .)234 : 332
عالوه بر اين ،سه درجه و مرتبده نيدز بدراي زهدد ذكدر مديكندد و تعداريف دقيدق آنهدا را بيدان
ميدارند :درجه اول :زهد عامه ،درج دوم :زهد خاصته ،و درج

سدوم :زهدد اخدصت خدواص (امدام

خميني .)232 - 236 : 332
 )5خوف:

براي اين مقام چهار درجه ذكر ميكنند:
درج اول :خوف از عقاب و عذاب كه خدوف عامتده اسدت .درجد دوم ،خدوف از عتداب كده
خوف خاصه است .درج سوم ،خوف از احتجاب كه خوف اخصت خواص اسدت .درجد چهدارم،
خوف اولياست كه آنها از رنگ انيتت و انانيتت پاك و پاكيزه شدند و منصدب بده صدبغ اهلل شددند.
اينان از جلوههاي جمال و جالل كه بر قلوب صافيهشان ميشود ،رهبت بر ايشان حاصدل مديشدود
(امام خميني  323 : 332د .)323
 )6مقام تواضع:

ايشان براي تواضك نيز چهار درجه برشمرده و معاني دقيق آنها را بيان نمودهاند« :درج اول :تواضدك
سال شانزدهم/شماره شصت و سه/تابستان 9313

اولياي كمتل و انبياي عظام ...درج دوم :تواضك اهل معرفت ....درج سوم :تواضك حكمدا ....درجد
چهارم :تواضك مؤمنين( ...امام خميني  336 : 332د .)332
 )7مقام صبر:

امام تعاريف خواجه عبداهلل و خواجه طوسي و عبدالرزتال كاشاني در مورد مقام صبر را مربدوط بده
مقامات متوستطين دانسته و مقام باالتري براي آن قائل ميشوند كه عبارت است از «رضاي به قضدا»
و آن را چنين تعريف ميكند كه خشنودي كردن و خوش وقت بودن نسبت به واردات بدر نفدس و
بليتات و ناگوارها .خريدار بودن دل ،آنچه را از محبوب برسد (امام خميني  )4 0 : 332سپس بر اساس
روايتي از حضرت علي(ع) ،سه مرتبه را براي صبر ذكر ميكنند:
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عالوه بر اين ،مراتب صبر را كه مخصوص اهل سلوك و كمتدل اولياسدت ،بدر اسداس روايتدي كده

مقاله

مرتب اول :صبر بر بليتات و مصيبات .مرتب دوم :صبر در اطاعت .مرتب سوم :صدبر در معصديت.
مربوط به «شبلي» است ،به ترتيب بيان كرده ،معاني هريك را با دقت و ظرافت بيان نمودهاند:
صبر لِلّه ،صبر علياهلل ،صبر فياهلل ،صبر مكاهلل ،صبر عناهلل (امام خميني .)4 2-420 : 332

 ) 8مقام اخالص:

امام برخي مراتب مقام اخالص را اينگونه برشمردهاند:
يكي از مراتب آن تصفيه عمل – چه عمل قلبي يا قالبي – از شائب رضاي مخلول و جلب
قلوب آنها ،چه براي محمدت يا براي منفعت يا براي غير آن ....مرتب دوم ،تصفي عمل
است از حصول مقصودهاي دنيوي و مورب زائل فانيه ...مرتب سوم ،تصفي آن است از
رسيدن به جنّات جسمانيته و حور و قصور و امثال آن از لذّات جسمانيته ...مرتب چهارم،
آن است كه عمل را تصفيه كند از خوف عقاب و عذاب[هاي] جسماني موعود ....
مرتب پنجم ،تصفي عمل از رسيدن به سعادات عقليته و لذّات روحانيت دائم ازليت ابديته و
مُنسلك شدن در سلك كرّوبيتين و منخرط شدن در جرگ عقول قادسه و مالئك مقرّبين
 ....مرتب ششم ...تصفي آن است از خوف عدم وصول به اين لذّات و حرمان از اين
سعادات ....مرتب هفتم ،تصفي آن است از وصول به لذّات جمال الهي و رسيدن به
بهجتهاي انوار سبحات غيرمتناهي كه عبارت از جنّت لقاء است ... .مرتب هشتم ...تصفي
عمل از خوف فرال (امام خميني .) 64- 66 : 330

ايشان در خصوص «هدايت» نيز بح ،ويدژهاي را مطدرح كدرده و بدراي آن ده مرتبده و مقدام قائدل
شدهاند كه به ترتيب در پي يكديگر واقك ميشوند:
هدايت فطري ،هدايت به نور قرآن ،هدايت به نور شريعت ،هدايت به نور اسالم ،هدايت به نور
ايمان ،هدايت به نور يقين ،هدايت به نور عرفان ،هدايت به ندور محبتدت ،هددايت بده ندور واليدت،
هدايت به نور تجريد و توحيد.
 )11آداب عبودیّت:

امام در بيان اسرار و آداب نماز ،آنجا كه در باب «قرائت» بح ،كردهاندد ،بدراي قرائدت ،مراتدب و

( س)

مدارجي قائل شده اند كه برترين آن مربوط به كساني است كه در قرائت ،آداب عبوديتت را بدهجدا

منازل و مقامات سالكان در نظرية سلوكي امام خميني

 )9هدایت:

211
پژوهشنامة متين

ميآورند .آنگاه به استناد حدي ،قدسي ،آداب عبوديتت در قرائت را به چهار ركن ،قائم ميدانندد:
ركن اول :تذكر ،ركن دوم :تحميد ،ركن سوم :تعظيم ،ركن چهارم :تقديس (امام خميني -2 3 : 330
.) 2 2

ج) نظریّات ویژة امام در مورد «حضور قلب» و مراتب آن
امام روح عبادت و كمال و تمام آن را به حضور قلب و اقبال آن دانسته و معتقدند كه هيچ عبادتي
بدون آن مقبول درگاه احديتت و مورد نظر و لطف و رحمت او واقك نشود و از درج اعتبار سداقط
است .به همين دليل سه فصل از كتداب سراهصبل ة (معبرا اهسباهکین و صبل

ة اهعباريین) ،را بده موضدوع

«حضور قلب» اختصاص داده و در فصل چهارم ،بهطور اختصاصدي بده حضدور قلدب و مراتدب آن
پرداختهاند :ايشان حضور قلدب را در دو سدطح مطدرح كدردهاندد« :در سدطح عبدادت» و «در سدطح
معبود»:
حضور قلب در باب عبادات :حضور قلب در اين باب ،داراي دو مرتب كلي اسدت ) :حضدور
قلب در عبادت ،اجماالً  )2حضور قلب در عبادت ،تفصيالً.
«حضور قلب اجمالي» براي همه كس ميستر است و آن ،چنان اسدت كده انسدان بده قلدب خدود
بفهماند كه باب عبادات ،باب ثناي معبود است و از اول عبادت تا آخر آن بهطور اجمدال قلدب را
به اين معني كه اشتغال به ثناي حق دارد حاضر كند ،گرچه خود نميداند چده ثندايي مديكندد .امدا
«حضور قلب تفصيلي» بدين معني است كه قلب عابد در جميك عبادات حاضر باشد و بداند كه حق
را به چه توصيف ميكند و چطور مناجات ميكند .براي حضور قلدب تفصديلي چهدار مرتبد كلدي
سال شانزدهم/شماره شصت و سه/تابستان 9313

وجود دارد كه عناوين آن همان چهار مرتبهاي است كه در مبح« ،مقامات اهدل سدلوك از منظدر
معرفتشناختي» بدان پرداختيم .اما امام جزئيات بديك و دقيقي از اين مراحل و مراتب را در حضور
قلب تفصيلي بيان مينمايند.
حضور قلب در باب معبود :اين سطح از حضور قلب ،پدس از حضدور قلدب در عبدادت و طدي
مراتب آن حاصل ميشود ،و بهطور كلي داراي سه مقام اسدت ) :حضدور قلدب در «جلدوة فعلدي
معبود» .اين مقام نيز خود داراي دو مرتبه است« :اول» آنكه سالك با علم برهداني ،عدالم را محضدر
ربوبيتت بداند و عبادت خود و جميك حركات ظاهر و بداطن خدود را عدين حضدور و نفدس محضدر
بداند« .دوم» آنكه مرتب اول را به سطح «ايمان و اطمينان» رساند (مرتب ايمان و اطمينان) )2 .حضور
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مقام «تجليتات ذاتي» .اين مقام نيز داراي مراتب مختلفي است.

مقاله

قلب در مقام «تجليتات اسمايي» .براي اين مقام نيز مراتب كثيرهاي وجود دارد )3 .حضدور قلدب در
امام در مورد هريك از مقامهاي مربوط به حضور قلب ،توضيحات خالصهاي مناسب با مرتبد
آن مقام و حاوي مضامين دقيق ذكر كردهاند (امام

خميني الف

.) 3-22 : 33

منابع


امام خميني ،سيتد روحاهلل.

(الف

 ) 33سراهصل ة (معرا اهساهکین و صل ة اهعاريین) ،تهران :مؤسس تنظيم و نشر

آثار امام خميني ،چاپ و نشر عروج ،چاپ هفتم.


(س)

دددددددددددددددددد ( .ب  ) 33چدل حديث ،تهران :مؤسس تنظيم و نشر آثار امام خميني  ،چاپ و نشر عروج،
چاپ بيست و پنجم.



دددددددددددددددددد  ) 360( .مصبا اهددايه اهی اهخالفة واه اليه ،ترجمه احمد فهري ،تهران :انتشارات پيام آزادي.



دددددددددددددددددد  ) 330( .آداب اهصالة (آداب نماز) ،تهران :مؤسس تنظيم و نشر آثار امام خميني ،چاپ و نشر
عروج ،چاپ دهم.



دددددددددددددددددد  ) 332( .شر حديث جن د جدل و عقل ،تهران :مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني ،چاپ
هشتم.



انصاري ،خواجه عبداهلل ) 333( .منازلاهسّائرين ،ترجمه عبدالغفور روان فرهادي ،تهران :انتشارات موال.



شجاعي ،حيدر ) 333( .اشارات (يرهنگ اصطالحات ص يیّه) ،تهران :انتشارات مجد.



شيخاالسالمي ،علي ) 333( .راه و رسم منزهدا ،تهران :مركز نشر فرهنگي آيه.
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دددددددددددددددددد  ) 333( .شر دعاي سحر ،ترجمه سيد احمد فهري ،تهران :مؤسسه اطالعات ،چاپ چهارم.

( س)

