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دارد 1.در مقابل ،گروهی معتقدند حسن یک مقوله معرفتشناختی و هستی شناختی است
که به ذهن و درون انسان و احساسات او محدود نمیشود بلکه حقیقتی خارجی است که در
دو بعد نظر و عمل ،توأمان ،مطرح میشود.
در سنت عرفانی ،عارفان قائل به رویکرد دوم هستند و حسن را حقیقتی عینی در دو ساحت
هستی شناختی و معرفتشناختی میدانند .آنها مفهوم حسن را بر اساس مسئله تجلی حق در
دو قوس نزول (تجلی حضرت حق) و قوس صعود (عشق) مطرح میکنندُ .حسن در این نگرش
تجلی و ظهور حسن مطلق در عالم است .به تعبیر آنها حسن حقیقتی عینی است و عینیت در
ِ
مساوق تحقق و ظهور حق است؛ بنابراین حسن و زیبایی در عالم مقام ظهور حضرت
عالم،
حق است و پیدایش موجودات همان تجلی حسن و جمال الهی است .اینجا نقطه عطف تجلی
و ُحسن خداوند است .در روند تجلی حق ،درعینحال که عالم به وجود میآید حسن حق نیز
آشکار میشود .تجلی حسن خداوند به جهت حب ذاتی است که خداوند را از مقام ال مقامی به
مرتبه اسماء و صفات و از آن بهمراتب دیگر وجودی ،اعم از ملکوت و ناسوت ،ظاهر میکند.
عرفا نظام هستی شناختی خود را با ظهور جمال حق در مراتب وجود ترسیم میکنند .آنها
بر اساس حدیث «کنز مخفی» معتقدند خداوند در مقام غیبالغیوبی خود ناظر بر حسن و جمال
ذات خویش است و اراده و حب حق به اظهار این حسن ،سبب خلقت گردیده است و پیرو آن
خداوند با تنزل از مقام اطالقی خود ،بهتبع این حب ذاتی به ذات و کماالتش ،عالم هستی را به
وجود آورده است .چنانچه ابن عربی میگوید :حرکتی که عبارت است از وجود عالم ،حرکت
حب (عشق) است ...اگر این محبت نبود ،عالم بهعین وجود درنمیآمد( 2ابن عربی )203 :1980

بنابراین فرآیند تجلی در اندیشة عرفا دو مفهوم حسن و عشق را تحقق میبخشد که نظام خلقت
را در دو قوس نزول و صعود تبیین میکنند .از یکسو با تجلی حسن و جمال در قوس نزول عالم
خلقت وجود مییابد و از سوی دیگر عشق به شهود این حسن و جمال حق ،موجودات را در
قوسی صعودی به مبدأ آن متصل میسازد.
این امر حاکی از ارتباط حسن و عشق در نظام عرفانی است ،اما تقریر نحوة این ارتباط یکی
 .1مطابق با این دیدگاه ،زﯾﺒـﺎﯾﯽ اﻣـﺮی عینی و واقعی در ﻋﺎﻟﻢ خارج نیست ،بلکه ﻣﺘﺮادف با احساسی ﻟﺬتﺑﺨﺶ
اﺳﺖ؛ یعنی مربوط به احساس و عاطفه انسانی است .ازآنجاکه اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه زیبایی را اﺣﺴـﺎس میداند ،مدعی است
درﯾﺎﻓﺖ این احساس منوط ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ذوق اﻧﺴﺎن اﺳﺖ .ازجمله قائالن این دیدگاه میتوان به هیوم و کانت اشاره کرد.
« .2فکانت الحرکة التی هی وجود العالم حرکة الحب و قد نبه رسول اهلل صلی َّ
الل علیه و آله علی ذلک بقوله کنت
کنزا ً مخفیاً لم اعرف فاحببت ان اعرف فلو ال هذه المحبة ما ظهر العالم فی عینه فحرکته من العدم الی الوجود حرکة
حب الموجد لذلک».
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از مسائل غامض و پیچیده است و استدالل متفاوت عرفا در این زمینه ما را به نتیجة واحدی
نمیرساند .چنانچه برخی از عرفا رابطة حسن و عشق را از نوع علت و معلول میدانند (غزالی
 )143 :1359و برخی این رابطه را در قالب معد و شرط تبیین میکنند (روزبهان بقلی )90،140:1383
بر اساس شواهد و قرائنی که در آثار امام وجود دارد میتوان دریافت که امام رابطة حسن و عشق
را از نوع رابطة علی و معلولی میداند و حسن را بهعنوان علت عشق معرفی میکند.
بنابراین در بخش اول مفهوم حسن و عشق را خاصه در اندیشة امام توضیح خواهیم داد و
سپس با توجه به نحوة تجلی حسن و جمال در دو قوس نزول و صعود فرآیند تحقق حسن و
عشق را شرح خواهیم داد و درنهایت به این نحوه از پژوهشخواهیم رسید که امام چگونه رابطة
حسن و عشق را در نظام علی و معلولی ترسیم میکنند.
حسن

در اکثر کتب عرفانی مفهوم حسن هممعنا با جمال و نیکویی آمده است (گوهرین  1376ج:4

219؛ دهخدا 1343ج237 :9؛ غزالی 16-15:1359؛ روزبهان بقلی 145:1426؛ امام خمینی ب .)49:1374
بدین ترتیب اندیشمندان تفاوت چندانی مابین حسن و جمال قائل نیستند و آنها را مترادف
میدانند .در این میان برخی از عرفا مفهوم حسن و جمال را با مفهوم کمال هم مساوق دانسته،
معتقدند حسن و جمال به معنای ظاهر کردن کمال معشوق است ،بنابراین تفاوتی بین آنها وجود
ندارد (غزالی 23:1359؛ سهروردی  1372ج  )284 :3چنانچه سهروردی در ترادف کمال و جمال
میگوید« :از نامهای ُحسن یکی کمال است و یکی جمال» (سهروردی  1372ج  )284 :3امام نیز
همانند سهروردی معتقد است هر آنچه به کمال رسیده و از هرگونه عیب و نقصی مبرا باشد ،زیبا
ین ُماید و این مسئله تساوی و ترادف دو اصطالح مزبور
است؛ یعنی خداوند با کمال خود زیبا م 
را نشان میدهد .امام در شرح حدیث جنود عقل و جهل مینویسد:
انسان بالفطره عاشق حق است ،كه كمال مطلق است ،گرچه خودش نداند

بهواسطه احتجاب نور فطرت .پس انسان غير محتجب ،كه كمال مطلق را حق -
تعالى شأنه  -بداند ،و معرفت حضورى به مقام مقدس كامل على االطالق داشته

باشد ،آنچه از او ظهور پيدا كند ،كامل بيند و جمال و كمال حق را در جميع

موجودات ظاهر بيند ... .و همینطور ،افعال حق را جميل و كامل مشاهده كند ،و

[اینکه] «از جميل مطلق جز مطلق جميل نيايد» را بهعین عيان و مشاهده حضورى
دريابد (امام خمینی .)164:1380
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به اعتقاد امام ،کمال و جمال دو وجه از یک حقیقت هستند بدین معنا که حضرت حق از
همان وجه که وجود است کمال مطلق و جمیل علیاالطالق نیز هست.
ایشان در بیان ارتباط وجود با جمال و کمال با اشاره بهمراتب وجود میگوید :وجود همهاش
زیبایی و جمال و نور و روشنی است و هرقدر وجود قویتر باشد زیباییاش تمامتر و زیباتر
خواهد بود .پس عالم ماده به سبب نقص وجودی از زیبایی کمتری بهره برده و هراندازه که از
شائبه نقص و عدم خالص شود به همان میزان به زیبایی او افزوده میشود .به همین دلیل عالم
ربانی درنهایت زیبایی و وجود قرار دارد (امام خمینیب .)49-50:1374

این سخن امام نشان میدهد که جمال با وجود ،یک حقیقتاند .به همان میزان که وجود
ذو مراتب است ،جمال نیز مراتب دارد و به میزان بهره از وجود در موجودات حضور دارد.
از سویی کمال نیز یکی از اوصاف خداوند و مساوق باوجود است ،چون تمام اسما و صفات
الهی با ذات حق -که همان وجود است  -یکی هستند؛ بنابراین با استناد به این قاعده که
همه صفات عین یکدیگر و عین ذات هستند ،تفاوتی در آنها نیست مگر به اعتبار .چنانچه
امام میگوید[« :آنچه] بهعین هويت هستى و ذات نوريه وجوديه رجوع كند ،از صفات
الزم الثبوت و واجب التحقق است براى ذات مقدس تعالى شأنه .زيرا كه اگر ثابت نباشد،
الزم آيد يا ذات مقدس صرف وجود و محض هستى نباشد ،يا صرف وجود محض كمال و
صرف جمال نباشد» (امام خمینیب .)616 :1373
این تفکر امام برگرفته از قاعده فلسفی «بسیط الحقیقه کل االشیاء» در نظام اندیشه مالصدرا
است .امام بر اساس این قاعده بر آن است که حقیقت وجود  -که از همه تعلقات مجرد است و
عین وحدت و صرف نور است  -بسیطالحقیقه و عین وحدت ،و نور محض است که هیچگونه
شائبه ظلمت عدم و کدورت نقص در او نیست و ازاینرو همه اشیاء است و هیچیک از آنها
نیست (امام خمینی ب .)58:1374
َ
به همین دلیل ،در شرح دعای سحر ،ذیل عبارت «اللهم انی اسألک من جمالک بأجمله و کل
جمالک جمیل »...میفرماید« :بدان که وجود هر چه بسیطتر و به وحدت نزدیکتر باشد کثرات
را شاملتر و احاطهاش بر اشیاء متضاد تمامتر خواهد بود»( .امام خمینیب .)56:1374
عشق

عشق در طول تاریخ تصوف حدود قرن چهارم هجری بهطور رسمی بهعنوان احوال وارد کتب
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صوفیه شد و حتی در برخی کتب بهعنوان مقام از آن یادشده است 1.اما از حدود قرن پنجم عشق
تمام تاروپود تصوف را در برگرفت و حتی برخی از مشایخ صوفیه «اساس سلوک و طریقت
خویش را بر عشق نهادهاند ،حتی عدهای نیز بدان سبب که جمال صورت را مظهر مجالی طلعت
غیب میشمارند ،در کار عشق ،به صورتپرستی منسوب شدهاند» (ستاری .)104:1392
عرشیان ناله و فریادکنان در ره عشق

قدسیان بر سر و بر سین هزنان از غم عشق
(امام خمینیالف .)134 :1374

ذکر یک نکته که قبل از ورود به تعریف و جایگاه عشق الزم است به آن پرداخته شود
تفاوت کاربرد دو مفهوم محبت و عشق در اندیشة عرفاست .بهطورکلی در تاریخ تصوف سه
نظریه دربارة عشق وجود داشته است .گروه اول کسانی بودند که به دلیل معنای افراطی در عشق
و عدم کاربرد این واژه در قرآن از استفادة آن تبری میجستند؛ مانند مؤلف منازلالسائرین که
هرچند فصلی در محبت نگاشته اما در این فصل هیچ سخنی از عشق به میان نیاورده است یا مؤلف
طبقات الصوفیه .گروه دوم مانند دیلمی در کتاب عطف االلف المألوف کسانی بودند که هرچند
فیالضمیر کاربرد عشق را باور داشتند؛ اما از افشای آن خودداری میکردند و به تعبیری محبت
را بهجای آن بکار میبردند و معتقد بودند با عشق مترادف است؛ و گروه سوم کسانی بودند که
عشق و محبت را هممعنا و مترادف تلقی میکردند و بیمحابا از عشق سخن میگفتند و آن را
دربارة خداوند بکار میبردند 2.در این میان عرفای مکتب ابن عربی و امام در گروه سوم از
 .1ازجمله این کتب میتوان به کتاب التعرف لمذهب التصوف کالباذی و کتاب اللمع فی التصوف سراج اشاره نمود
در این کتاب سراج ،از هفت مقام و ده حال که ازجمله آنها محبت است ،یاد میکند( .کالبازی  )52-53 :1422خواجه
عبداهلل انصاری در صد میدان ،میدان صد و یکم را میدان محبت میداند ( 1377ج.)333 ،258 ،255-256 :1
 .2حال سؤال اینجاست که چه تفاوتی در این دو مفهوم وجود دارد و درعینحال امام خمینی به کدامیک از این
مفاهیم اشاره داشته است .با نگاهی به تاریخ تصوف میبینیم که تا قبل از قرن سوم هجری عرفا معتقد بودند در
قرآن لفظ عشق نیامده است و بر اساس آیة «یحبهم و یحبونه» لفظ محبت را بکار میبردند .درواقع در آیات قرآن
کلمات «حب» و «و ّد» آمده است و حتی در داستان حضرت یوسف(ع) نیز با اینکه لفظ عشق بسیار شایسته بوده است،
اما بازهم بکار نرفته است .به همین دلیل صوفیان نخستین ،بااحتیاط از عشق صحبت میکردند و غالباً لفظ محبت را
بکار میبردند .صراحت بیان واژة عشق اواسط قرن دوم هجری ،یعنی از زمان رابعه عدویه و بایزید آغازشده است.
در مکتب جما ل که در قرن سوم هجری بهطور رسمی شکل گرفت این موضوع به نحو دیگری مطرح شد .با تحول
و تکامل عشق در قرن ششم هجری اولین کسی که بهصراحت کتابی در بیان عشق نگاشت احمد غزالی بود .ازنظر
قائالن این مکتب ،تفاوتی بین عشق و محبت نیست و اینکه در قرآن آورده نشده است تنها به لحاظ لفظی است و
حقیقت عشق و محبت یکی است (روزبهان بقلی 138 :1426؛ دیلمی 12-13 :1428؛ مالصدرا  1368ج)340 :6؛ اما در این
میان برخی از عرفا در بیان تفاوت محبت و عشق با توجه به تعریف عشق به محبت مفرط؛ (ابن عربی بیتا ج)323 :2
محبت را مقدمة عشق میدانستند و یا برخی مانند عینالقضاه در عین اینکه محبت و عشق را یکی میداند عین القضاة
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قائالن به عشق قرار میگیرند .به اعتقاد آنها ،حب و عشق دو روی یک حقیقتاند .چنانچه
ابن عربی در مورد کاربرد عشق معتقد است از عشق در قرآن با «شدت حب» تعبیر شده است؛
ذين آ َمن ُوا أَشَدُّ ُحبًّا ِ َّل» (بقره )165 :نیز در قرآن آمده است ِ« :قَ ْد َش َغ َفها
آنجا که میگویدَ « :و ال َّ َ
ُحبًّا» (یوسف )30:یعنی عشقی که زلیخا به یوسف داشت همانند «شغاف» قلب او را فراگرفت.
شغاف پوسته نازکی است که قلب را فراگرفته و قلب درون آن ظرف قرار دارد (ابن عربی بیتا
ج )323 :2و امام نیز حقیقت مطلقة وجود را همان حقیقت حب و عشق میداند (امام خمینی

)18:1386؛ بنابراین دو واژة «محبت» و «عشق» در اندیشة عرفانی امام هممعنا بوده و تفاوتی
در کاربرد آنها وجود ندارد.
در باب تعریف عشق ،عرفا سعی داشتهاند تا تعریفی جامعومانع از عشق بیان کنند ،بااینحال
همه بر این دیدگاه اتفاقنظر دارند که عشق حقیقتی تعریف ناپذیر است (ابن عربی بیتا ج)111 :2
و تنها میتوان آن را به خصوصیاتش توصیف کرد .عرفا بر این باورند که اگر کسی بخواهد
عشق را تعریف کند درواقع حقیقت آن را نیافته است .ایشان معتقدند عشق مانند وجود است و
به همین دلیل نمیتوان آن را تعریف کرد (ابن عربی بیتا ج111 :2؛ مالصدرا  1368ج)340 :6
امام نیز معتقد است عشق و محبت خارج از حد تعریف است و آنچه از عاشق میبینیم درواقع
آثار عشق است نه حقیقت آن .عشق حقیقتی است که تنها با چشیدن و شهود قابلدرک است و
شهودات قابلتعریف نیستند و تنها آثار و نشانهای از خود بهجای میگذارند «از کوزه همان برون
تراود که در اوست» از چنین انسانی که مجذوب مقام احدیت و عاشق جمال صمدیت است
هرچه سرزند ،از عشق به حضرت حق حکایت دارد (ر.ک :امام خمینی .)11:1385
امام در مورد این خاصیت عشق مینویسد:
وه چه اف راشته شد در دوجهان پرچم عشق

آدم و جن و ملک مانده به پی چوخم عشق
(امام خمینیالف .)134 :1374

تعریف ناپذیری عشق مانع از آن نشده است که عرفا به این مفهوم توجه نکنند و درباره آن
سخنی نگویند .بلکه آنها با در نظر گرفتن این ویژگی در عشق به شرححال و خصوصیات آن
پرداختهاند تا بتوانند اندکی از ابهام آن را بکاهند .بهعنوانمثال ،ابن عربی با توجه به معنای حب
با استفاده از حدیث نبوی محبت و عشق را یک معنی دانسته و مینویسد« :اذا احب اهلل عبدا ً عشقه و عشق علیه ،فیقول:
عبدی انت عاشقی و محبی انا عاشق لک إن اردت او لم ترد .او بنده خود را عاشق خود کند ،آنگاه بر بنده عاشق
شود و بنده را گوید تو عاشق و محب مایی و ما معشوق و حبیب توایم ...اگر تو خواهی و اگرنه» (عینالقضاة :1373
 )112در جای دیگری عشق را مقدمة محبت لحاظ میکند (.)127 :1373
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(که عبارت است از خلوص دل و صفای آن از تیرگیهای عوارض ،بهطوریکه در دل جز
ارادة محبوب چیزی نماند) معتقد است حب زمانی اتفاق میافتد که نفس بهسوی حق تمایل
پیداکرده باشد و جز حق چیزی را نبیند و فانی در محبوب شود .تعریفی که ابن عربی از عشق
ارائه میکند چنین است« :وقتی محبت انسان را فراگیرد و او را از هر چیزی جز محبوبش بازدارد
و این حقیقت در تمام اجزای بدن و قوا و روحش ساری شود و مانند خون در رگهایش جاری
گردد و گوشتش و تمام مفاصل بدنش را در برگیرد ،بهنحویکه هم جسم او و هم روحش
را در آغوش کشد و کالمش کالم محبوب شود و جز سخن او نشنود و جز به او ننگرد و
درهرصورتی او را ببیند و چیزی را نبیند ،مگر اینکه بهمحض دیدن بگوید این همان معشوق من
است .این حب را عشق گویند» (ابن عربی بیتا ج.)337 :2

این تعریف ابن عربی بیان ویژگی و خصوصیات عشق است نه تعریف آن به ذاتیاتش .چون
در تعریف باید به جنس و فصل یا اموری که قائممقام آن هستند اشاره شود و در این تعریف از
خصوصیاتی که عشق در عاشق ایجاد میکند سخن به میان آمده است که چون ماهوی نیستند
درنهایت نمیتوانند جنس و فصل باشند.
امام نیز عشق را غیرقابل تعریف میداند ،بااینحال سعی دارد تا به خصوصیات عشق آن
را توصیف کند .ازاینرو امام برای ذکر خصوصیات عشق در سرالصلوة آورده است« :حقيقت
سر و علن و باطن و ظاهرش
عشق آتشى است كه از قلب عاشق طلوع مىكند و جذوه آن به ّ
سر قلب به صورت عشقبازى در ظاهر درمىآيد :از
سرايت مىكند؛ و همان تجلّيات حبّى در ّ
كوزه برون همان تراود كه در اوست»(امام خمینی .)11:1385
عالم عشق است هر جا بنگری از پست و باال

سایه عشقم که خود پیدا و پنهانی ندارم

هرچه گوید عشق گوید ،هرچه سازد عشق سازد

من چه گویم من چه سازم من که فرمانی ندارم
(امام خمینی الف .)150 :1374

الحب،
عشق در نظام اندیشۀ امام ،هم در ایجاد و هم در بقای عالم نقش دارد« :و لو ال ذلك
ّ
لما يظهر موجود من الموجودات و ال يصل أحد إلى كمال من الكماالت؛ فإ ّن بالعشق قامت
السموات» (امام خمینی  .)71 :1386این اندیشه امام برگرفته از نقش عشق در هدایت و استکمال
انسان بهسوی محبوب مطلق است .عشق عالوه بر اینکه سبب تجلی حق در عالم هستی است،
درعینحال ،برای بازگشت این زیبایی به مقر ع ّز الهی نیز مدد میرساند .با توجه به اینکه سیر در
عرفان دارای دو قوس نزول و صعود است و بر طبق آیه «إِنَّا ِ َّل ِ َو إِنَّا إِلَي ْ ِه ِ
راج ُعون» (بقره )156:تمام
عالم به مدار اصلی خود بازمیگردد ،تجلی جمال و حسن حق نیز باید به جایگاه خود بازگردد
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و عشق در این راه وسیله رسیدن به این مهم است و درواقع «محبت و عشق ،براق سیر و رفرف
عروج است» (امام خمینی .)76:1380
خواست از فردوس بیرونم کند خوارم کند

پران نمود
عشق پیدا گشت و از ُملک و َملک ّ
(امام خمینیالف.)115 :1374

بعد از بیان مفهوم حسن و عشق حال باید به فرآیند تحقق این دو در عالم هستی بپردازیم تا
بتوانیم نحوة رابطة آنها را در اندیشة امام تبیین نماییم .همانطور که در مقدمه نیز آوردیم حسن
و عشق در عالم هستی در فرآیند تجلی حضرت حق تحقق مییابند بنابراین برای تبیین رابطة
حسن و عشق ناگزیر باید به جایگاه تجلی بپردازیم .تجلیات خداوند در دو قوس نزول و صعود
شکل میگیرد که هر یک منتج به تحقق مفهومی در عالم میگردد که میتواند ما را به هدف
از این پژوهش نزدیک کند.
تجلی حضرت حق در قوس نزول

در جهانبینی عرفانی ،خداوند بهواسطه حب ذاتی ،از مقام اطالق خود تنزل مییابد و خلقت
عالم محقق میشود .حضرت حق در مقام ذات خود ،ازآنجهت که صاحبمقام اطالق است ،از
هر اسم و صفتی منزه است و هیچ حد و رسمی برنمیتابد .به تعبیر قونوی «حقتعالی را از جهت
اطالقیاش نمیتوان به حکمی محکوم یا با وصفی توصیف کرد و یا منسوب به نسبتهایی مانند
وحدت ،وجوب وجود ،مبدئیت ،اقتضائیت ایجاد ،صدور اثر و تعلق علم به خود یا غیر خود کرد،
زیرا الزمه تمام اینها تعین و تقیید است( ».قونوی  )7 :1362و به اعتقاد امام نیز ذات غیبی الهی
چون در تصور هم قابل گنجایش نیست ،حضرت امتناع است و این ذات ،من حیث هی ،منشأ
ظهور و تجلی نیست (امام خمینی  .)14:1410چنانکه آشتیانی در مقدمۀ خود بر مصباحالهدایه امام
دربارۀ این مقام ذات مینویسد:
حقيقت وجود كه همان حقيقت عشق باشد كه گاهى به ظهور معشوقى متعين و

گاهى به صورت عاشقى جلوه نمايد ،در مقام غيب منزه از تعين معشوقى و عاشقى
است .بلكه عشق صرف است كه از قيد اطالق و تقييد منزه است .و در آن مقام،

عاشق در جمال معشوق فانى ،و هر دو در حقيقت عشق مندك و مستجناند ،و از
تعين خبرى نيست كه تعالى العشق عن همم الرجال (امام خمینی 16:1386مقدمه).

ذات حق واجد تمام تعینات به نحو مندمج است و با تنزل در مقام تقیید این تعینات صورت
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تفصیلی پیدا میکند.
تنزل حق از مقام اطالق به تقیید سبب ظهور کثرت در عالم است و در نظام تجلی ،عالم و
کثرات عبارتند از جلوه همان ذات یا مقید شدۀ همان مطلق «العالم لیس اال تجلیه فی صور أعیانهم
أحببت ،وحدت
الثابتة التی یستحیل وجودها بدونه» (ابن عربی  .)81:1980بهطوریکه «بهواسطه
ُ
صرف متنزل به کثرت شد و از این حرکت ،اسما و صفات ظاهر شدند و منشأ این حرکت غیبی
عشق به ذات و اسماء و صفات بود و سبب این تجلی عشق و محبت بود» (ابن عربی.)139 :1370
وقتی خداوند با تجلی از مقام غیب خود خارج میشود زیبایی او نمایان میگردد.
امام در تأیید این اندیشه معتقد است اگر حب ذاتی حضرت حق نبود ،هیچ موجودی از
موجودات عالم پا به عرصه ظهور نمیگذاشت و به هیچ کمالی از کماالت نمیرسید .چنانکه
به نظر ایشان آسمانها نیز بر پایه عشق استوار است (امام خمینی .)71:1386
1

ذات حق بیاسمورسم است و هیچکس از آن مقام خبر ندارد و نه خبر آورده است ،ولی محبت
از صفات بارز حقتعالی است که ذاتی الینفک از ذات اوست؛ چه در مقامی که هیچکس و هیچچیز
جز ذات خداوند مطرح نبود ،محبت و عشق بود که در حضرت ختمیمرتبت تعین یافت و او را از
مقام وحدت به کثرت درآورد (امام خمینی )93:1385؛ بنابراین خلقت با تجلی حق بر ذات خود آغاز
میشود؛ اما اینکه «چه عاملی سبب تنزل وجود مطلق از مقام اطالق خود میشود» موضوع بحث ما
در اینجاست که مؤید رابطه حسن و عشق در اندیشه امام است.
در نظام عرفانی امام ،بحث تجلی از مهمترین و محوریترین مباحث عرفانی است و ایشان در مواضع
مختلفی از آثار خود به این مسئله پرداخته است .امام ،بهتبع عارفان مکتب وحدت وجود ،نظریه تجلی را
برگرفته از آیه تجلی حق بر موسی(ع) در کوه طور میدانند« :فَلَ َّما ت ََجلَّى َرب ُّ ُه لِل ْ َجبَل» (اعراف .)143 :امام نیز
بهکرات به این آیه اشارهکرده است و از تجلی نور حق بر دل بنده سخن میگوید:
موسی نشده ،کلیم کی خواهد شد

در طور رهش مقیم کی خواهد شد

تا جلوه حق تو را ِز خود نرهاند

با یار ازل ندیم کی خواهی شد
(امام خمینیالف .)208:1374

او در بحث حضرات خمس ،جهان هستی را مرهون فیض اقدس و تجلی نخستین حق میداند
که بهواسطه حب ذاتی به وجود آمده است .ایشان متذکر میشود که خدا ذات خود را در آیینه
 .1البته باید توجه داشت که وقتی مطلق از مقام اطالقی خود به مقام تقیید تنزل میکند ،بازهم همان مطلق مقسمی
است که مقید شده ،نه اینکه مطلق و مقید مقابل هم باشند و بینشان تباین مصداقی تصویر شود؛ بنابراین این اعتقاد
عرفا که «در عالم وجودی نیست مگر حق» از اعتبار خود ساقط نمیشود.
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صفات شهود میکند و سپس به ظهور این عالم و عوالم دیگر میپردازد (امام خمینی )44-45 :1386

و معتقدند همین حب ذاتی است که مدیر و مدبر ملک و ملکوت است (امام خمینیب .)127 :1373
ازآنجاکه جمال حق سبب آفرینش و خروج حق از مقام اطالقی است پس عالم به جهت جلوه حسن
حق شکلگرفته است.
فرآیند این تجلی اسماء حق به دو نحو صورت میگیرد :تجلی جمالی و تجلی جاللی .هر
یک از اسماء جمالی ،خود نمایانگر جالل خداوند است و هر یک از اسماء جاللی جمالی را
در خود نهان دارد .وقتی خداوند به صفت جمال بر بنده سالک تجلی میکند او با رؤیت جمال
حق مقهور قهاریت و سیطره جالل حق میشود و هرگاه به صفت جالل تجلی کند ،عارف را در
پرده غیرت و عزت کبریایی فرو میپوشد تا غیری او را چنانکه خود حق میداند درنیابد ،لطف
پنهان خداوند را حکایت میکند که ناشی از صفات جمال اوست (جهانگیری .)225-226 :1359

تجلیات جمال خداوند مستلزم رؤیت ُحسن و جمال 1خداوند است و همین امر سبب بهجت
عارفان میشود .در اندیشه امام اسماء جمال همواره بر اسماء جاللی خداوند تقدم دارند ( 2امام خمینی
)18:1386؛ زیرا عشق و حب سبب ایجاد عالم بوده است و این حب در باطن خود واجد جالل و عزت

 .1در آثار امام مضمونی مبنی بر تفاوت جمال و حسن مطرح نشده است و امام جمال و حسن را در یک معنا
بهکاربردهاند .تنها در دعای سحر اصطالح بهاء را مترادف با جمال آورده است .به تعبیر امام خداوند خود را به
صفت جمال نامیده است چنانچه در شرح دعای سحر خداوند به بهاء معرفیشده است .امام با اشاره به عبارت
َ
«اللهم انی اسألک من بهائک بأبهاه و ُ
ببهائک ُکلِّه» جمال خداوند را با بهاء یکی
بهی اللهم انی اسألک
کل بهائک ٌّ
میگیرد؛ بنابراین ُحسن و جمال را با بهاء مترادف تلقی میکند و بهاء را به معنای ُحسن میگیرد و ُحسن را وجود
معرفی میکند (امام خمینیب  .)52-53 :1374لیکن امام در جای دیگری از همین دعا معتقد است که بهاء و جمال باهم
تفاوت دارند .بدینصورت که بهاء عبارت است از نور و تابش و روشنی که جهت بروز و ظهور در آن مالحظه
گردیده و مأخوذ شده باشد؛ برخالف جمال که جهت ظهور در آن مالحظه نشده است.
بنابراین ،صفات ثبوتیه همگی جمال است ،ولی همگی بهاء نیست ،بلکه برخی آز آنها بهاء است .این نگاه امام
نشان میدهد که بهاء علیالظاهر برتر و باالتر از جمال است و دایره شمول آن بیشتر است و به مرتبه جامع صفات
جمالی و جاللی بازمیگردد چنانچه در ادامه میآورد :بهی به اعتباری از اسماء ذات و به اعتبار دیگر از اسماء
صفات و به اعتبار سوم از اسماء افعال است درحالیکه جمیل از اسم ذات و اسم صفت است؛ و از اسم افعال نیست.
بهاء هرچند در معنی نور باهیبت و وقار معنی میشود ولی بههرحال هیبت آن در مرتبه باطن است و ظهور آن به نور
است .ب ه همین دلیل از صفات جمالی است و در حیطه متعلقات لطف و جمال حق قرار دارد ،به همین دلیل جمال
بر آن شامل است (امام خمینیب .)54-52 :1374
 .2ایشان دراینباره مینویسد« :أ ّول ما ظهر من مظاهر االسم األعظم مقام الرحمانيّة و الرحيميّة الذاتيتين؛ و هما
من األسماء الجماليّة الشاملة على ّ
كل األسماء؛ و لهذا سبقت رحمته غضبه» :آنچه نخستین بار از مظاهر اسم اعظم
الهی ظاهر میشود ،مقام رحمانی و رحیمی ذاتی است و این دو از اسماء جمالی هستند که شامل همه اسماء الهی
میشوند و ازاینروست که رحمتش بر غضبش پیشی گرفت (امام خمینی .)18:1386
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حق است به همین دلیل اسماء جمالی حق بر اسماء جاللی او تقدم مییابند .هرچند عالم «خمرت طینة
بیدی» است و به دودست جمال و جالل خداوند آفریدهشده است؛ اما این جنبش حق از مقر ذات عزت
و جالل خود ،مرهون جمال و عشق حق به رؤیت خویش است.
نتیجه تجلی حضرت حق در قوس نزول

فرآیند تجلی جمالی در قوس نزول به تحقق عشق در عالم وجود منتهی میشود .درواقع عشق
گوهر نهفته جمال است که جمال در مراتب تجلی خود ،آن را به ظهور میرساند .ما در بیان سیر
نزول حق از مقام غیبی خود در مرتبه اسماء و صفات دانستیم که خداوند جهان را بر محور عشق
به رؤیت حسن ذات خویش آفریده است و همین امر سبب تنزل ذات به مقام احدیت و واحدیت
و ...گردیده است .بهبیاندیگر جهان از عشق آفریده شد و عشق ،اولین مرتبه ،عشق خداوند به
حسن خود بوده است .ازاینرو تفکیک تقدم و تأخر زیبایی و عشق در نظام عرفانی قدری با
سختی روبهرو خواهد شد .در چنین نظامی عشقِ ،
نقش آفرینش گری را دارد و برخالف برخی
از عرفا که عشق را ازجمله مقامات میدانند در اینجا نه در حد مقام بلکه بهمنزله هدف از خلقت
معرفی میشود .شاید بتوان این مطلب را در نگاه دیگری به نحوه تجلی خداوند بهتر نشان داد.
در تفکر عرفانی تجلی خداوند به دو صورت تجلی وجودی و شهودی حاصل میشود .در تجلی
وجودی خداوند از ذات غیبی خود به مرتبه اسماء و صفات و صور اعیان اعم از اعیان ثابته و
خارجه تنزل پیدا میکند در این تنزل حسن خداوند هرلحظه در مرتبهای از ظهورات خود را
نشان میدهد و بهتناسب هر مرتبه عشقی از رؤیت آن حسن شکل میگیرد .در تجلی شهودی،
همین حسن ،سیر صعودی خود را در پی میگیرد؛ یعنی خداوند ،با لمحههایی از این حسن و
جمال بر بنده سالک ،او را در مسیر وصول به خود قرار میدهد و بهتناسب قابلیت سالک در
دریافت این تجلیات او را با عشق خود مأنوس میگرداند؛ بنابراین ماحصل تجلیات جمالی
خداوند ظهور حب و عشق ذاتی خداوند است .در قوس نزول ،زیبایی بهتناسب مراتب خود را
مینمایاند و در قوس صعود این زیبایی در حجاب ظهورات قرار میگیرد و بهتناسب آمادگی
بنده ،او را با جمال الهی قرین میسازد تا به مرتبه نهایی و تجلی کامل این زیبایی دست یابد.
تجلی حضرت حق در قوس صعود

دانستیم که حق با تجلی حسن و جمال در سیر نزول ،در آیینه کثرات ظهور میکند .حال باید
ببینیم بر اساس چه معیاری موجودات به این جمال الهی رغبت دارند و برای رسیدن به آن تالش
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میکنند؟ و چه عواملی انسان را در این تمایل مدد میرساند؟ چراکه آنچه در این سیر نزولی
ظاهر میشود همواره در نهاد خود میل به رجوع به موطن اصلی خویش دارد که در یک سیر
صعودی به هدفی متعالی دست یابد .این میل باطنی و ذاتی موجودات به مقصد متعالی (ذات
حضرت حق) به تعبیر امام ،ناشی از فطرت کمال طلب آنها است که وی در آراء و نظرات
خود بهطور مفصل به آن پرداخته است .چنانچه خداوند بعد از خلقت انسان میفرماید« :فَتَبا َر َ
ك
َّ
الل ُ أَ ْح َس ُن الْخالِقين»(مؤمنون .)14 :در این آیه خداوند خود را به خلقکنندهای در بهترین وجه و

ُحسن معرفی میکند و اشاره دارد که انسان را بر مبنای این زیبایی خلق کرده است.
 .1فطرت

امام شوق ذاتی موجودات به حسن و زیبایی حق را بر مبنای فطرت ذاتی آنها میداند .به تعبیر
امام دو صفت رحمانیت و رحیمیت خداوند اظهار اعیان ثابته است از غیب هویت تا شهادت
مطلقه؛ بنابراین تمام ذرات عالم برای آمدن از غیب به شهادت باید فطرتی آمیخته به عشق داشته
باشند ،چون ظهور موجودات در عالم شهادت به دو اسم رحمان و رحیم خداوند است و این
دو اسم واسطه تجلی حق میشوند تا موجودات از عالم کمون و غیب ،با عشق به جمال و ذات
حضرت حق ،به عالم شهادت راه یابند (امام خمینی .)91:1385
به بیانی دیگر ،جمال جمیل حق در قوس نزولی همچون نوری برخاسته از بطن غیب در هیکل
ممکنات تجلی کرد و بهحسب استحقاقشان آنها را از ظلمت عدم رهانید و مصداق َّ
«الل ُ ن ُو ُر
ماوات َو ْ َ
ِ
ال ْرض» (نور )35 :شد .این نور در قوس صعودی به آتش مبدل میشود که حقیقت
ال َّس
عشق عاشق به آن جمال سرمدی است و نور این آتش از قلب عاشق طلوع میکند و جذوه آن به
سر قلب با صورت عشقبازی
سر و علن و باطن و ظاهر او سرایت میکند و همان تجلیات حبی در ّ
ّ
در ظاهر درمیآید (امام خمینی 11 :1385؛ ب .)461 :1373
نسفی در کتاب انسان کامل خود درباره این عشق فطری مینویسد« :ای درویش ،عشق آتشی
است که در عاشق میافتد و موضع این آتش دل است و این آتش از راه چشم به دل میآید و در
دل وطن میسازد ...و در آخر چنان شود که جمال معشوق و دل عاشق را از غیر خود خالی یابد»
(نسفی)162 :1386؛ بنابراین جمال حق در تاروپود مخلوق سرایت میکند و او را بهحق سوق میدهد.
امام معتقد است وجود فطرت در انسان اَبدَ ه بدیهیات است و بههیچوجه اختالفی در آن
نیست چون همه انسانها به این امر پی بردهاند و آن را میپذیرند .چنانکه فرمود« :التبدیل لخلق
اهلل» (امام خمینیب .)180-181 :1373
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از نظر امام در فطرت تمامی موجودات حب ذاتی و عشق جبلی ابداعشده است (امام خمینی

288 :1373؛ ب .)91،576 :1373

الف

ذرات وجود ،عاشق روی ویند

با فطرت خویشتن ثناگوی ویند

ناخواسته و خواسته دلها همگی

هر جا که نظر کنند در سوی ویند
(امام خمینیالف .)212:1374

الیق طوف حریم تو نبودیم اگر

زچهرو پس ز محبت بسرشتی گِل ما؟
(امام خمینیالف .)45:1374

ت َّ
َّاس َعلَيْها» (روم )30:این فطرت را به دو نوع اصلی و
الل ِ الَّت 
امام در تفسیر آیه «ف ِ ْط َر َ
ي فَ َط َر الن َ
تبعی تقسیم میکند .فطرت اصلی ،فطرت عشق به کمال مطلق است و فطرت تبعی ،فطرت تنفر
از نقص است .فطرت عشق به کمال مطلق سبب وصول انسان به محبوب مطلق است و فطرت
تبعی انسان را مهیای چنین وصلی میکند .به تعبیر امام سایر فطریات در وجود انسان به این دو
فطرت برمیگردد (امام خمینی .)82:1380
حتی فطرت تنفر از نقص َّ
مخمر بالعرض است و بهتبع عشق به کمال ،این فطرت در انسان
وجود دارد (امام خمینی  .)628:1389این دو فطرت ،فطرت غیرمحجوبه هستند که متأثر از احکام
طبیعت نشدهاند و تمام مقصود عالم به این دو فطرت منتهی میشود .این دو فطرت براق سیر و
رفرف عروج بهسوی مقصد اعلی است و نشئه باقیه ،معشوق فطرت است (امام خمینی .)101:1380
فطرت ذاتی انسان  -حتی اگر محبوبهای غیر حق را برگزیند  -بازهم با رفع حجاب بهحق
متصل خواهد شد .اگر اینگونه حجب از رخسار شریف فطرت برداشته شود ،عشق به کمال
در انسان ظهور میکند و به فعلیت میرسد و در پی عشق به کمال ،گرایش به همه خوبیها
حاصل میشود (امام خمینی  .)80:1380علت این امر خاستگاه فطرت است که به تعبیر امام از
عالم طهارت و قدس است و به همین خاطر گرایش به فضیلت و نیکی در جبلت هر انسانی نهفته
است« .ما از عشق پدید آمدهایم و با عشق سرشته شدهایم» (ابن عربی بیتا ج.)323 :2
 .2مقدمات سلوک

دانستیم که در منظومه فکری امام عشق بهترین راه برای فعلیت یافتن سلوک الی اهلل است .یکی
از ویژگیهای برجسته اندیشه عرفانی امام توجه ایشان به دو بعد نظر و عمل در حیطه سلوک
است .وی با تلفیق مبانی نظری و عملی مباحث هستی شناختی و معرفتشناختی را توأمان پیش
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میبرد و هر دو را بهمثابه دو بال معرفت و وجود برای تحقق جمال مطلق در وجود انسان به کار
میگیرد .در آثار ایشان بحث از عشق تحت دو مؤلفه معرفت و عبادت قابلتحلیل است .چون
عرفان مقدمه عشق است و سراسر عالم وجود به عشق و محبت آمیخته است ،ولی تا نسبت به این
عشق درک و معرفتی حاصل نشود نمیتوان به مطلوب خود رسید.
منظور از این معرفت ،درک عقلی نیست بلکه مقصود معرفت شهودی است که برتر از
معرفت عقلی است .معرفت در نظر امام با ادراک شهودی و حضوری حقیقت خارجی معلوم
رخ میدهد .درواقع عارف با ذات و حقیقت شخصی و جزئی اشیا و عوالم وجود ،اتحاد و
اتصال مییابد .امام ،با توجه به تعریف علم در فلسفه به «حضور ماهیت معلوم نزد عالم» ،علمی
را مقصود عشق فطری میداند که معرفت بهطور مشاهده حضوریه است و به همین دلیل حتی
علوم توحیدی را (اعم از علم باهلل و شئون ذاتیه و صفاتیه و افعالیه) خارج از بحث جمال و عشق
میداند (امام خمینی .)262:1380
ابزار کسب این معرفت ،قلب انسان است .چون َمثَل قلب َمثَل طائری است که دائماً از
ِ
درخت آرزوی دنیا و حب به آن در قلب برپا
شاخهای به شاخهای پرواز میکند .مادامیکه

است ،طائر قلب بر شاخههای آن متعلق است (امام خمینی .)30:1385
عارف در مسیر سلوک الی اهلل ،پس از تزکیه نفس و تطهیر قلب خویش و بهرهگیری از
عوامل مؤثر در معرفت ،مقامات و منازلی را طی میکند که بهتناسب هر مقام ،معرفتی خاص از
جانب خداوند بر قلبش متجلی میگردد .به تعبیر امام ،اگر حضور قلب برای کسی حاصل نشود
هیچ عبادتی از او پذیرفته نیست ،چون «روح عبادت و تمام و کمال آن به حضور قلب و اقبال
آن است» (امام خمینی  .)15:1385تاز مانی که انسان به ریشه ظهور تجلیات جمالی حق نرسیده
باشد چطور میتواند جمال حق را در عالم بیابد و به آن عشق بورزد .چنانچه امام میگوید :قلوب
اولیاء آیینه تجلیات حق و محل ظهور اوست چنانکه خدای تعالی فرموده است« :ای موسی زمینم
و آسمانم مرا فرانمیگیرد ولیکن دل بنده مؤمنم مرا فراگیر است» (امام خمینی ب .)60:1374
امام قلب را مانند آیینهای میداند که دارای دو وجه است .اگر آیینه بهسوی طبیعت و اشیای
مادی باشد صدر و اگر بهطرف غیب باشد و از طبیعت چیزی در آن نقش نگردد قلب است
(اردبیلی  1385ج.)347 : 3
منظور از قلبی که بتواند مقام تجلی جمال حق را نظاره کند و عالم و حتی تجلیات جاللی را
تحت سیطره جمال حق ببیند ،قلبی است که در مقام جمع دو وجه جمال و جالل حق را مشاهده کند.
چون خو ِد این قلب دارای اطوار مختلفی است که بهتناسب آن سالک عاشق میتواند بهره از جمال
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مطلق داشته باشد« .پارهاى از قلوب عشقى و ذوقى است كه خداى تعالى به اینگونه دلها به جمال و
زيبايى و بهاء تجلى كند ،و پارهاى از قلوب خوفى است كه خداى تعالى بر آنگونه قلبها به جالل
و عظمت و کبریا و هيبت تجلى مىفرمايد ،و بعضى از قلوب هر دو جهت را داراست كه خداوند بر
آن به جالل و جمال و صفات متقابله تجلى فرمايد و يا به اسم اعظم جامع تجلى كند ،كه اين مقام به
خاتم انبياء و اوصياء آن حضرت اختصاص دارد» (امام خمینی ب .)60 :1374
درنتیجه ،فطرت عشق طلب انسان خواهان معرفتی است که سالک را به مشاهده حضوریه متصل
میکند و این معرفت نیازمند قلبی است که بتواند این معرفت را دریابد و آن را به سرمنزل مقصود
برساند؛ بنابراین ،معادله عشق در نظام فکری امام یک معادله سه محوری شامل قلب ،معرفت و جمال
است؛ یعنی عشق در قوس صعود به هدف رسیدن و وصول به زیبایی مطلق باید معرفتی حضوری کسب
کند و این معرفت در قلب رخ میدهد و البته نه هر قلبی ،چون هر کس فطرتاً شایق به کمال است و به
تشخیص خود کمال را در چیزی قرار میدهد (مث ً
ال در امور اخروی یا دنیوی) ولی اهل اهلل در جمال
حق کمال و در کمال او جمال را یافتهاند (امام خمینی ب  .)127:1373اینکه قلب مهیای دریافت معرفت

به جمال شود و سالک را به عشق در حق متصل کند ازنظر امام در پرتو رفع حجاب صورت میگیرد.
رفع حجاب قلب در درک عشق به زیبایی مطلق و الهی زمانی تحقق پیدا میکند که سالک
به تهذیب نفس بپردازد .تهذیب نفس مستلزم عبادت سالک است .قلب زمانی نورانیت پیدا
میکند و به تجلیات الهوتی مزین میشود که به تخلیه رسیده باشد؛ یعنی محبت به دنیا و لوازم
و متعلقات آن بهکلی از قلب انسان زایل شده باشد.
امام برای رسیدن به سرمنزل مقصود و دریافت جمال الهی تأکید زیادی به مسئله عبادت
دارد .عبادت تنها وسیلهای است که انسان در تمام مراتب تا فنای فی اهلل و حتی بعدازآن نیاز
دارد .چون «اگر از اهل حب و عشق بودند ،لذت مناجات حق و اشتیاق مالقات محبوب را با
ملک هستی بدل نمیکردند و با حق و عبادت او عشقبازی میکردند» (امام خمینی .)63:1385
تهذیب نفس و عبادت به تعبیری مؤید زهد و اعراض از دنیاست.
الزم به ذکر است ادعای اینکه زهد در وصول به جمال عشق را راهبر است به این معنا نیست
که عرفان امام عرفانی زاهدانه باشد بلکه امام ،در چینش طریق وصول بهحق ،زهد را مقدمه
سالک برای عشق میداند .میتوان گفت عشق امام عشقی زاهدانه است و تفاوت سخن امام با
عرفان زاهدانه در این است که در عرفان زاهدانه سالک از خوف خداوند و عذاب آخرت از
دنیا رویگردان میشود و تنها به وجه جاللی و تنزیهی خداوند توجه دارد ،ولی در عرفان امام،
سالک خوف خداوند را به عشق مبدل میکند و تنزیه و تشبیه را باهم میبیند و به سمت کمال
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الیتناهی حق سیرمیکند .به همین روی در عرفان عاشقانه امام زهد تنها مقدمه است و سالک
عاشق به آن بسنده نمیکند.
امام در شرح حدیث جنود عقل و جهل فصل کاملی را به این مسئله اختصاص داده است .در
این فصل امام به سه درجه از زهد اشاره میکند .زهد درجه اول زهد عامه است و آن عبارت است
از اعراض از دنیا برای رسیدن به نعیم آخرت .امام صاحب این زهد را اسیر شهوت میداند؛ چون
زاهد از شهوت زایله حقیره بهحکم عقل اجتناب میکند و درصدد رسیدن به لذات باقیه شریفه است.
درجه دوم ،زهد خاصه است که عبارت است از اعراض از مشتهیات حیوانی و لذایذ شهوانی
برای رسیدن به مقامات عقالنی و مدارج انسانی .در این مقام اعراض از مشتهیات حیوانی و لذایذ
اتفاق میافتد اما بههرحال قدم نفسانی در کار است و به تعبیر امام زهد حقیقی نیست بلکه ترک
شهوت و لذت است برای شهوت و لذت.
درجه سوم زهد ،اخص خواص را شامل میشود و عبارت است از اعراض لذات روحانی
و ترک مشتهیات عقالنی برای رسیدن به مشاهده جمال جمیل الهی و وصول به حقایق معارف
ربانی .امام این مقام را اول مقامات اولیا و محبین میداند که از مراتب عالیه زهد است (امام خمینی

 )296:1380یعنی زهدی حقیقی است که به مشاهده جمال جمیل الهی ختم شود و تنزیه و جالل الهی
به جمال منتهی گردد.
به کجا روی نماید که تواش قبله نهای

آنکه جوید به حرم منزل و مأوای تو را

همهجا منزل عشق است که یارم همهجاست

کوردل آنکه نیابد به جهان جای تو را

با که گویم که ندیده است و نبیند به جهان

جز خم ابرو و جز زلف چلیپای تو را
(امام خمینیالف .)42:1374

در دیدگاه امام تحقق این هدف درگرو عبادت است و سالک از طریق آن میتواند به
محضر جمال الهی دست یابد .ایشان با نظر به فرمایش حضرت علی(ع) میگوید:
«ای عزیز ،عبادت و اطاعت حقتعالی از بارزترین شجره عشق الهی است که البته عبادت
احرار ،میوه کامل این درخت است عبادتی که برای حب حقتعالی و یافتن آن ذات مقدس
تحقق مییابد و خوف از جهنم یا شوق بهشت ،محرک آن نیست مانند عبادات ائمه اطهار(ع) که
فرمودند :عبادت ما ،عبادت احرار است که فقط برای حب خداست نه طمع به بهشت یا ترس از
جهنم( ».امام خمینیب .)326 ، 57:1373
او در جای ِ
جای اثر خود عشق را براق عروج و رفرف وصول به مقام جمال الهی میداند؛
اما وقتی به مراحل سیر و سلوک عارف میپردازد و تهذیب نفس را الزمه شروع وادی عشق
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میداند نماز را بهعنوان براق عروج و رفرف وصول سالک معرفی میکند .ایشان معتقدند که
عشق به جمال و کمال ،انسان را به سیر در مراتب تجلیات سوق میدهد و این عشق نردبان
وصول است؛ اما در جای دیگری این نسبت را به نماز میدهد .این به معنای تناقض در سخنان
امام نیست بلکه به تعبیر ایشان نماز جلوه کامل عشق در عالم است که تمام جمال حق را به نظاره
میگذارد .مگر نه اینکه عشق یعنی شهود جمال؟ پس ازآنجاکه این عشق به جمال و مشاهده
حضوریه حق در نماز بهحداعالی خود میرسد ،تفاوتی در واژه عشق و نماز در اندیشه امام
نیست .چه بگوییم عاشق به مشاهده جمال حق دستیافته است و چه بگوییم نماز محل اتصال به
جمال الهی است ،فرقی در میان نیست.
چنانکه امام در توضیح این امر میگوید:
بالجمله ،آنها كه عبادت حقّ و مناجات محبوب مطلق و مكالمه با مالك الملوك
را تكليف نمىدانستند و سربار خود نمىپنداشتند ،اگر از اهل حب و عشق بودند،
لذت مناجات حقّ و اشتياق مالقات محبوب را با ملك هستى بدل نمىكردند

و با حقّ و عبادت او عشقبازی مىنمودند (امام خمینی  )63 :1385پس ،قلوب
حب و عشقْ قدم در محضر انس
عشقيّه شوق و جذبه بر آنها غالب آيد و با قدم ّ

گذارند؛ و قلوب آنها بدان جذبه غيبيّه تا آخر نماز به عشق محضر و حاضر با

ذكر و فكر حقّ معاشقه و معانقه كند (امام خمینی الف .)122:1373

چنانکه انبیا و اولیا باوجودآنکه از واصلین طریق الی اهلل هستند باز به نماز عشق میورزند و
«باآنکه محو جمالاند و جالل و فانى در صفات و ذات ،معذلک هیچیک از مراحل عبوديت
را غفلت نكنند .حركات ابدان آنها تابع حركات عشقيه روحانيه آنهاست ،و آن تابع كيفيت
ظهور جمال محبوب است»(امام خمینیب .)350:1373
نماز تجلی عشقبازی عارف عاشق با حضرت دوست است و به همین دلیل در نظام اندیشه
امام مهمترین عامل رسیدن به جمال حقیقی نماز است« .سالك مادامیکه در سلوك و سير الی
َّ
الل است نمازش براق عروج و رفرف وصول است .و پس از وصول ،نمازش نقشه تجلّيات و
صورت مشاهدات جمال محبوب است» (امام خمینی .)11:1385
نتیجه تجلی حضرت حق در قوس صعود
 .1وحدت عشق

در مسلک عرفانی ،عالم هستی بیانگر سلسلهای از اجزاست که درنهایت به مبدأ کائنات متصل
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میگردد؛ اما در نگاه عاشق در دایره وجود تنها یک موجود است که هم عاشق و هم معشوق و
هم عشق است .درواقع «عارف َّ
بالل حقّ را در جميع امكنه و احيا ْز مشاهده ،و همه را كعبه آمال
ت
ت شَيْئاً ّال َو َرأَي ْ ُ
و وجهه جمال محبوب بيند و از تقييد به مرآتى دون مرآتى خارج ،و» «ما َرأَي ْ ُ
َّ
الل في ِه َو َم َعه» گويد و فرياد ِ
«داخ ٌل فِى اال ْشيا ِء ال َكدُخُ و ِل شَى ٍء فى شَى ٍء» زند و نداى « ُه َو َم َع ُك ْم
ايْنَما ُكنْتُم» را به جان بشنود و شهود كند» (امام خمینی  .)66:1385چراکه وحدت وجود مستلزم
وحدت عشق و عاشق و معشوق است.
به تعبیر ابن عربی« :عشق صفت چیزی است که وجود و هستی یافته است و وجود تنها از
آن خداست ...و اگر خوب بیندیشی [پس میبینی] هیچ عاشق و معشوقی جز خداوند عزوجل
نیست ،چون در عالم هستی جز حضرت حق  -که همان ذات و صفات و افعال است  -وجود
ندارد( ».ابن عربی بیتا ج.)114 :2

بنابراین خداوند بهعنوان تنها موجود و برترین هستی ،واجد تمام کماالت به نحو ات ّم است
و معشوق بودن حق مستلزم عاشقی درخور ذات کبریایی اوست .به تعبیر زیبای عبدالرحمن
جامی «اگر نواى عزت معشوقى است ازآنجاست؛ و اگر ناله غربت و محنت عاشقى است هم
ازآنجاست» (امام خمینی 19 :1386مقدمه).
این مسئله برای یک عاشق در ابتدای امر تحقق پیدا نمیکند .با توجه به اینکه خداوند در
سیر نزول از ذات مطلق خود تنزل کرده است و بهتدریج در مراتب ظهوری خود مقید شده
است و جهان کثرات را ظاهر و خود در پشت این تجلیات پنهانشده است ،به همین منوال،
ِ
عاشق عارف درمییابد که در این وادی او نبوده است که بهحق
در سیر صعودی بهسوی حق،
عشق ورزیده بلکه این خداوند است که در قالب ظهورات خود به جمال خود عاشق بوده است.
چنانکه امام میگوید عالم هستی همگی سایه حضرت محبوباند حتی عشق جبلی فطری نیز
متعلق به محبوب مطلق است (امام خمینیب )127 :1373؛ بنابراین در ظاهر امر سه وجه عشق و
عاشق و معشوق وجود دارد ولی باطنِ امر تنها اوست.
این ما و منی جمله زعقل است و عقال است

در خلوت مستان نه منی هست و نه مایی
(امام خمینی الف .)187:1374

به اعتقاد امام در صورتی انسان میتواند به این وحدت دستیابد که از جسمانیت رها شده
باشد .خداوند در پشت حجاب مخلوقات خود را پنهان میکند و بنا به تجلی دمادم هر آنی در
جلوهای رخ مینماید .با جلوهگری دمادم معشوق ،عاشق در اینجا در هر حالت و چهرهای،
جمال محبوب خویش را میجوید و به بیانی ،دائماً در سرگردانی و حیرت دیدار معشوقش به
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هر چیزی سوق مییابد.
در قوس اول ،یعنی همان تجلی وجودی ،خداوند تنها به تنزل در آینه اسماء و صفات و...
میپردازد ،اما در قوس بعدی  -که تکاپوی عاشقانه انسان برای رخداد جمال در وجودش است -
باید خود را در مسیری قرار دهد که بتواند بارقههای الهی را دریافت کند و به تعبیری مشمول تجلی
شهودی حق قرار بگیرد و به فنای فی اهلل دست یابد و این وحدت را در عالم وجود ،شهود کند.
 .2انسان کامل

در نظام عرفانی ،هر موجودی مظهر اسم خاصی از اسمای الهی است و بهتناسب همان اسم به خداوند
ت أَ ْو ِديَ ٌة ب ِ َقدَ ِرها» (رعد.)17 :
عشق میورزد .چنانکه خداوند میفرماید« :أَن ْ َز َل مِ َن ال َّسما ِء ما ًء فَسال َ ْ
درنتیجه هر کس به میزان ظرفیت وجودی خود میتواند جمال حق را نشان دهد .به تعبیر امام« :همه
ذرات كائنات آيات و مرآت تجليات آن جمال جميل ع ّز و ّ
جل هستند ،منتها آنكه هر يك به اندازه
وعاء وجودى خود» (امام خمینیب  .)636:1373بهرهمندی از جمال متوجه میزان درک انسان به آن
و صفات جمالی خداوند است؛ یعنی تا زمانی که شخص به جمال معشوق خود آگاه نشده باشد،
نمیتواند عشق او را دریابد .درک جمال و زیبایی خداوند باعث بروز رابطهای عاشقانه میشود و
تحقق عشق مستلزم درک زیبایی مطلق است که با خروج از عالم ناسوت و ماده است.
خداوند عشق ورزیدن را آغاز کرد و بعد از عشق خود به بنده ،از عشق بنده به خود نیز
لذات و هم معشوق ِ
سخن راند و چنین فرمود« :ي ُ ِحبُّ ُه ْم َو ي ُ ِحبُّون َه» (مائده )54 :چراکه «عاشق ِ
لذات
است و این معشوق بودن هم از جانب خود و هم از جانب غیر خود حاصل میگردد» (مالصدرا
 .)152:1354ازاینرو «عشق خداوند به موجودات ،همان عشق خداوند به ذاتش است».
ِ
جهت عشق خداوند به
امام در شرح دعای سحر ،در لفافه ،به عشق و محبت الهی در دو
بندگان و عشق بندگان به خداوند اشاره دارد .چنانچه در تعریف محبت مینویسد« :محبت الهى -
كه علت ظهور وجود است و نسبتى است مخصوص ميان رب االرباب و مربوبين كه باعث اظهار
وجود است و اين نسبت از طرف پروردگار عالميان به گونه تأثير و افاضه است و از طرف مربوبين
و موجودات تحت تربيت او به گونه استفاضه و تأثر  -بر حسب نشئهها و موجوداتى كه پذيراى
اين نسبت هستند مختلف است» (امام خمینیب .)177-178:1374
امام ،با اذعان به رابطه عاشقانه حق و خلق1،معتقد است که بر مبنای اصل وحدت وجود،
 .1الزم به ذکر است هرچند امام از رابطه مخلوقات با حضرت حق سخن میگوید ولیکن منظور از این ارتباط را
در محدوده غیبیه الهی وارد نمیداند و معتقد است «این حقیقت غیبیه هیچ ارتباطی به مخلوقات ندارد و حقیقتش
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بین حق و خلق مباینتی نیست بلکه همه هستی مظهر تجلی اسمای الهی است .انسان مخلوق بر
صورت حق است و مظهر اسم خداوند است و بهواسطه همین اسم با خدای خویش ارتباط
«أحببت أن أُعرف» سخن
مییابد .در حدیث کنز مخفی نیز ابتدا از عشق حق به بنده با عبارت
ُ
آمده است که بر تقدم عشق خداوند به ظهورات خود داللت دارد و در ادامه «خلقت الخلق
لکی أُعرف» حاکی از عشق بندگان نسبت به اوست؛ بنابراین بر دو روی عشق اشاره دارد :هم
عشق حق به بندگان و هم عشق بندگان بهحق .امام خمینی رابطه دوسویۀ عشق حق و خلق را
بیان میکند ،درعینحال محبت به نوع انسانی را نیز مؤید حب خداوند میداند تا جایی که این
محبت به خلق را سبب رفع حجب از انسان دانسته است .ایشان در تأیید این سخن خود به روایتی
از حضرت موسی(ع) استناد میکند که به خداوند «عرض كرد :فمن في سترك يوم ال ستر إالّ

سترك؟ كياناند در پناه تو كه از تعلقات رسته و در قيد حجب نيستند و به وصال جمال جميل
تو رسند؟ فرمايد :دو طايفه :آنهایی كه متذكر مناند ابتدائاً .يا آنكه در راه من با يكديگر محبت
ورزند ،كه آن نيز تذكر من است در مظهر جمال تام من ،يعنى انسان» (امام خمینیب .)290:1373
این نظر امام در وهله اول گویا به رابطه انسان با دیگران اشاره دارد ولی با کمی تعمق میتوان
دریافت جایی که امام میگوید« :آنان در راه من با یکدیگر محبت ورزند که آن نیز تذکر من
است در مظهر جمال تام من؛ یعنی انسان» اشاره به تجلی جمال الهی در صورت انسانی دارد.
چنانکه درجایی از آثار خود آورده است« :و فطرتهای الهى ،چنانچه پسازاین معلوم شود ،از
الطافى است كه خداى تعالى به آن اختصاص داده بنى االنسان را از بين جميع مخلوقات ،و ديگر
موجودات يا اص ً
ال داراى اینگونه فطرتهایی كه ذكر مىشود نيستند ،يا ناقصاند و حظ كمى
از آن دارند» (امام خمینیب .)180:1373
بهبیاندیگر ،ذات غیبی خداوند فینفسه متعلق عشق قرار نمیگیرد .درنتیجه منظور از عشق به
جمال خداوند تنها مرتبه اسماء الهی است که ظهور کامل آن در اسم اعظم اهلل است که در عین
با حقیقت مخلوقات تباین داد و هیچ سنخیتی میان او و آنان اص ً
ال وجود ندارد ».و اینکه برخی از اولیا رابطه خلق و
حق را نفی میکنند به همین مرتبه اشاره دارند و هرگاه عارفی حرف از نفی غیریت میزند مرتبه نازل این حقیقت
غیبیه را در نظر دارد (امام خمینی .)14:1386
بنابراین امام هر آنچه درباره خداوند و رابطه دوسویه عاشقانه با خلق میگوید فارغ از مرتبه حقیقت غیبیه است
و ازاینرو همیشه آن مرتبه را درنهایت خفا و کمون میداند و البته در همانجا اشاره دارد که برای احدی از انبیا
شناختهشده نیست و حتی مورد عبادت کسی قرار نگرفته است .برخالف شارح فصوص که معتقد است« :هیچ
احدی از اولیا مشاهده جمال حق نمیکند مگر از مشکات ولی خاتم که روحاهلل و کلمه ملقی به مریم است ،حتی
رسل نیز در حالت مشاهده از مشکات او بینند» (خوارزمی .)129:1385
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ثابت انسان کامل تجلییافته است .انسان کامل ،مانند اسم خود ،واجد جامعیت اعیان ثابته است و
بهمنزله خلیفه الهی در عالم عمل میکند .این خلیفه ،بهعنوان مظهر آیینه حق ،جمال الهی و در ِ
پس

آن جالل الهی را نشان میدهد .ازاینرو نسبت به بقیه موجودات شایستگی بیشتری برای مظهریت
حق دارد .بدینصورت که حقیقت غیبی اطالقی را برحسب حقیقتش ظهوری نیست ،پس بهناچار
از برای ظهورش آیینهای باید تا عکس او در آن آیینه منعکس شود .پس تعینات صفاتی و اسمائی
همگی آیینههای انعکاس نور عظیم و محل ظهور اوست (امام خمینی.)27-28:1386
انسان کامل بهمثابه چشم خداوند است که به آن خود را میبیند .چنین انسانی به بیان عرفا
«انسانالعین» است.
او (انسان کامل) برای حضرت حق بهمنزله انسانالعین است که بهواسطه او دیدن

حاصل میشود و همانطوری که منظور از دیده همان انسانالعین است -که

بهواسطه او عالم ظاهر که صورت حق است مشاهده میشود -همچنین است
انسان کامل؛ زیرا که مقصود اولیه از خلق عالم او بوده است چونکه بهواسطه او

اسرار الهیه و معارف حقیقیه مقصوده از خلق ظاهر میشود و بهواسطه او اتصال

اول به آخر حاصل میشود (قیصری رومی .)71:1375

این انسان کامل ،عین ثابت تمام افراد انسانی است و هرچند بالقوه در نهاد تمام انسانها
وجود دارد ،ازآنجاکه انسانیت انسان به دل اوست و دل محل بروز کماالت الهیه و شئونات حق
است ،تنها با تطهیر دل میتواند وجه جمالی خداوند را در وجود خود به فعلیت برساند .به تعبیر
سر او آیینه جال دادهای میگردد که روبهروی
ابنسینا «وقتی ریاضت عارف را به مقصد رساند ّ
حضرت حق قرارگرفته است .در این صورت لذتی بسیار عالی روی میآورد و گشایشی در
نفس خود مییابد ،ازآنجهت که اثر حضرت حق را در خود میبیند .در این زمان عارف نگاهی
به خود دارد و نگاهی به جناب حق( ».ابنسینا بیتا ج.)386 :3
به اعتقاد امام انسان حیوانی بالفعل است ،در ابتدای ورود در این عالم؛ و چنانچه قوای حیوانی
خود اعم از شهویه و غضبیه را تربیت نکند ،چهبسا هیچیک از معارف الهی و اخالق فاضله در او
بروز نکند و جمیع انوار فطریه در او خاموش شود (امام خمینیب  )168-169:1373و درصورتیکه
در جهت تصفیه و اصالح خویش از خواب بیدار شود و اولین منزل انسانیت (یقظۀ او) متحقق شود
میتواند خود را از حیوانیت نجات دهد و در طریق انسانیت وارد شود (امام خمینیب .)98:1373
ایشان در کتاب آداب نماز آورده است » :اگر از جمیع انواع ظلمات  -که اول آن ظلمات عالم
طبیعت است به جمیع شئون آن و آخر آن ضاللت توجه به کثرات است به تمام شئون آن -
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خالص شد ،نور مطلق در قلبش تجلی کند و به طریق مستقیم انسانیت  -که در این مقام طریق رب
است  -انسان را هدایت کند« .ا َّن َربِّى َعلى ِص ٍ
راط مُ ْستَقيم» (هود( )56:امام خمینیالف .)204 :1373
وقتی سخن از ارتباط عاشقانه با حق میگوییم منظور عشق به مرتبه ظهور جمال الهی در
آیینه انسان کامل است که به تعبیر امام «حقیقت محمدیه» است که خالفتش عبارت است از
حقیقت والیت .وقتی از رؤیت جمال خداوند در شهودات خود سخن میگوییم ،این دیدن،
دیدن خود ذات الهی نیست بلکه انسان کامل بهعنوان عین ثابت اسم اعظم اهلل ،با شهود ذات
خود جما ِل پنهان الهی را نشان میدهد.
بنابراین خداوند ذات خود را در آیینه صفات مشاهده کرد عالم صفات را ظاهر کرد و با
تجلی ذاتی در حضرت واحدیت تجلی کرد؛ نخست در آیینه تمامنما و سپس در آیینههای
دیگر ،به ترتیبی که استحقاق آن را داشتند (امام خمینی  .)44-45:1386آنگاه عوالم هستی را خلق
کرد و وحدت ذاتی خود را در بستر کثرت عوالم و آیینهها متجلی ساخت.
در اندیشه امام ،انسان به دلیل فطرت عاشقانه ،سیر و سلوکی را آغاز میکند تا بتواند به مرتبه
عین ثابت انسان کامل دست یابد و بتواند دیدهای شود که خداوند در آن جمال خود را ببیند
و ابتهاج به ذاتش تحقق یابد .همین اشتیاق درونی ،انسان را به هر جمالی سوق میدهد و اگر
مواظبت بر نفس نداشته باشد در مهلکه دنیا و جمال ظاهری آن اسیر خواهد شد .او با اشاره به آیه
ك آيات ُنا فَنَسيتَها َو َكذل ِ َ
ك أَتَت ْ َ
«كذل ِ َ
َ
ك الْيَ ْو َم تُن ْسى» (طه )126 :از فتوحات ثالثه سخن میگوید

و انسان را به فتح این موانع توصیه میکند و مینویسد :چنانکه نسیان آیات و کوری باطنی از
رؤیت مظاهر جمال و جالل حق سبب عمای در عالم دیگر شود ،تذکر آیات و اسماء و صفات
و یادآوری حق و جمال و جالل او قوت دهد بصیرت را و رفع حجب نماید بهقدر قوت تذکر
و نورانیت را .چنانچه تذکر آیات حق و ملکه شدن آن ،بصیرت باطنی را بهقدری قوت دهد
که جلوه جمال حق را در آیات مشاهده نماید و تذکر اسماء و صفات موجب شود که حق در
تجلیات اسمائیه و صفاتیه شهود کند و تذکر ذات بیحجاب آیات و اسماء و صفات رفع جمیع
حجب کند و یار بیپرده تجلی نماید (امام خمینیب .)289-290 :1373
این فتوحات ثالثه و رسیدن به جمال مطلق درگرو تجلیه و تخلیه نفس از شواغل دنیاست.
امام حتی گذشتن از زن و فرزند را به خلع نعل حضرت موسی(ع) تشبیه میکند و انسان را به
رهایی از بیت مظلمه دنیا فرامیخواند (امام خمینیالف  )52:1373چراکه الزمه عشق استغراق در
1
جمال محبوب است که نفی جمیع محبتها است (امام خمینی.)111:1410
 .1حتی حضرت رسول(ص) که واصل الی اهلل بود از دیدن غیر حق و حجب ِشکوه دارد و میفرماید« :لَيُغا ُن َعلى
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وادی عشق ،جایگاه مقدسان و مخلصان است و شرط گام نهادن در این وادی ،پاک و
خالص شدن و دل کندن از محبوبهای مقید است (امام خمینی الف  )52 :1373و دل مؤمن عرش و
سریر سلطنت حق و منزلگاه آن ذات مقدس است و توجه به غیر حقتعالی خیانت بهحق است و
به غیر ذات خدا و خاصان او در مشرب عرفان خیانت به شمار میآید (امام خمینی ب .)480 :1373
ارتباط حسن و عشق

با توجه به آنچه بیان شد دانستیم که در اندیشۀ عرفانی امام حسن حضرت حق عالم موجودات را
به حب ذاتی به ظهور میرساند و این موجودات در یک سیر صعودی همواره به مبدأیی متعالی
شوق دارند که با فطرت آنها درآمیخته است؛ بنابراین رابطۀ حسن و عشق رابطهای دوسویه است
بهطوریکه هر جا سخن از حسن است عاشقی وجود دارد و هر جا عشقی زمزمه میشود ،حسن
وجود خواهد داشت .رابطۀحسن و عشق بر هیچکس پوشیده نیست و هر انسانی ناخودآگاه این
دو مفهوم را در کنار یکدیگر لحاظ میکند؛ اما جدای از این بحث ،سؤال اصلی در این است که
دراینارتباط کدامیک میتواند نقش علت و دیگری معلول را داشته باشد و اص ً
ال منشأ این ارتباط
از کدامیک از این دو مفهوم آغاز میشود؟
در مباحث قبلی تا حدی این مسئله موشکافی شد ،ولی اهمیت آن مداقه بیشتری را میطلبد.
در ظاهر امر بسیاری از عرفا عشق را عشق به حسن معرفی میکنند و دقت در این جمله از تقدم
حسن حکایت میکند اما با اندکی دقت درمییابیم که این جمله هرچند بهظاهر ساده است،
جای تأمل دارد .این سخن عرفا برگرفته از حدیث قدسی «کنت کنزا ً مخفیاً »...است در این
حدیث خداوند ،به جهت عشق به رؤیت حسن و جمال خود ،عالم هستی را میآفریند.
پرتو حسنت به جان افتاد و آن را نیست کرد

عشق آمد دردها را هر چه بد درمان نمود
(امام خمینیالف .)15:1374

برخی مانند مالصدرا تصور جمال را سبب ایجاد عشق میدانند (مالصدرا  )184:1354و
برخی معتقدند عشق باعث میشود چیزی زیبا باشد .چون گاه با اموری روبرو هستیم که در نگاه
اشخاص مراتب مختلفی از زیبایی را دارند و حتی گاهی امری نازیبا در نگاه کسی زیبا مینماید؛
مانند داستان عاشقانه لیلی و مجنون که لیلی زیبایی خاصی نداشت و مجنون در مذمت کسانی
قَلْبى َو ان ّى َل ْستَ ْغ ِف ُر َّ
عين َم َّرة» .این دیدن به تعبیر امام «براى ك ّمل است؛ و اگر قلب آنها قوى نباشد
الل فى ُك ِّل يَ ْو ٍم َسب ْ َ
مجرد آن كه آن اشتغال كم شود طائر قلوب آنها به آشيانه قدس خود
و اشتغال به كثرات مانع از حضور شود ،به ّ
پرواز كند و دستآويز جمال جميل گردد» (امام خمینیالف .)47 :1373
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که لیلی را نازیبا میدانستند ،زیبایی لیلی را در چشمان خود میدید:
عاشق آن لیلی کور و کبود

ملک عالم پیش او یک تره بود
(مولوی .)174-175 :1376

معجر عشق ندانی تو ،زلیخا داند

که برش یوسف محبوب چنان زیبا شد
(امام خمینیالف .)89:1374

به نظر میرسد جمال مولِّد عشق است یعنی ابتدا ًء باید موضوع عشق موجود باشد تا بتواند
عشق را بیافریند .بدین تقریر که جمال نهفته حضرت حق در ظهور و جلوهگری خود سبب
تحقق وجدی شورانگیز و شعفی بیپایان میشود که عشق نام دارد.
در اندیشه امام جمال بر عشق تقدم دارد چراکه هر فطرتی اساساً جمال طلب است چنانچه
میگوید« :پس کلیه کماالت از پرتو جمال جمیل علی اإلطالق است و تجلّی نور مقدس کامل
است و دیگر موجودات را از خود چیزی نیست و فقر محض و الشیء مطلقاند .پس کلیه
کماالت از او است و به او راجع است (امام خمینیب .)643:1373
درواقع وقتی جمال طلبی فطرت انسان مطرح میشود اشاره به غلیانی دارد که مدام نهاد
آدمی را بهسوی خود جلب میکند؛ بنابراین ابتدا باید امری باشد تا عنصر دوم را به سمت خود
جذب کند .وجود عشق متعلَق میخواهد و عق ً
ال متعلَق قبل از متعلِق باید حضورداشته باشد.
در جای دیگری امام آورده است« :پاك كن آينه قلب را تا نور جمال حق در او جلوه كند،
و تو را از عالم و هر چه در اوست بىنياز كند ،و آتش محبت الهى در قلب افروختهشده تمام
محبتها را بسوزاند كه همه عالم را به یکلحظه آن ندهى ،و چنان لذتى ببرى از ياد خدا و ذكر
آنکه تمام لذات حيوانى را بازيچه بدانى»(امام خمینی ب )42:1373؛ که این سخن اشاره به وجود
جمال ذاتی عالم و موجودات دارد.
این قافله از صبح ازل سوی تو رانند

تا شام ابد نیز بهسوی تو روانند

سرگشته حی ران همه در عشق تو غرقند

دلسوخته هر ناحیه ب یتاب و توانند

بگشای نقاب از رخ و بنمای جمالت

تا فاش شود آنچه همه در پی آنند

ای پردهنشین در پی دیدار رخ تو

جانها همه دلباخته ،دلها نگ رانند
(امام خمینیالف .)102:1374

اما باید توجه داشت که شاید در وهله اول و ناگزیر جمال وجود داشته باشد و این علت
بودن آن را بر عشق تأیید میکند ،ولی بههرحال جمال بدون عشق معنایی ندارد و صراحتاً به
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وجود عشق ظاهر میگردد و چهبسا بتوان عشق را علتی بر جمال تلقی کرد .این ادعا با مطلب
قبلی تناقض ندارد .بلکه ارتباط جمال و عشق چنان آمیختهشده است که از هر سو نگریسته شود
باز ذهن انسان را به سمت دیگری متمایل میسازد و نمیتوان بهراحتی مدعی شد که جمال
ابتدا بوده است یا عشق؛ اما اگر قائل به بیان سلسلهمراتب عقلی باشیم شایسته است که جمال را
علت موجد عشق بدانیم چون خداوند به رؤیت زیبایی خود عشق را آفرید .به تعبیر امام ،عاشق
مجذوب حسن و جمال الهی است (امام خمینی الف .)108:1373
نتیجهگیری

با توجه به آنچه بیان شد میتوان دریافت جمال و عشق تعبیر دو محور هستی شناختی و
معرفتشناختی در نظام عرفانی امام است .تجلی جمال خداوند در عالم وجود که به عبارتی سبب
خلق عالم گردیده است دربردارندة عشقی است که در تمام هستی سریان دارد و همه موجودات
را بهسوی هدفی متعالی فرامیخواند و با تلفیق نظر و عمل ،سالک عاشق را به عبودیت سوق
میدهد و از این راه او را به کاملترین حقیقت هستی ،یعنی جمال مطلق ،میرساند .وظیفه انسان
این است که خود را از هرگونه کثرت طلبی و شرک رها کند و زمینه تحقق عشق به این جمال
مطلق را در خود مهیا سازد .در این صورت است که چشم حقیقتبین انسان گشوده میشود و
جمال الهی را مشاهده میکند.
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