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چکیده: جريان عرفان عاشقانه چه در بعد نظري و چه در بعد عملي و سلوكي، 
با مشخص  داراي اصول و ويژگي هايي است كه كمتر بدان توجه شده است. 
نمودن چند مورد مهم از اصول و ويژگي های نظری در آثار احمد غزالي مي توان 
به صورت يك  را  عاشقانه  عرفان  است جريان  توانسته  او  دريافت كه چگونه 
جريان و ساحت مستقل و شكوفا رواج دهد و در مقايسه با آرای امام در اين 
موضوع می توان دريافت كه عرفان عاشقانة خراسانی تا چه حد توانسته است در 
آرای عرفانی يك عارف معاصر هرچند با مشربی متفاوت، تأثیرگذار باشد. مدعا 
و دست آورد اين پژوهش به طور مشخص اين است كه امام خمینی به عنوان 
با مشرب صدرايی، مبانی عرفان عاشقانة  عارفی برخاسته از مكتب ابن عربی و 
خراسان را هرچند به طور كلی می پذيرد و بخصوص در اشعار خود با زبانی بسیار 
شبیه با زبان عرفای خراسان بیان می دارد، اما گاه بخصوص در آثار منثور، همان 
اصول را به گونه ای ديگر و به بیانی رايج در مكتب ابن عربی مطرح ساخته است 
و تحت تأثیر رويكرد رايج در فقه شیعی، به اصول ناظر به برخی از سنن عرفان 

عاشقانه همچون عشق مجازی، توجه چندانی نداشته است.
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مقدمه
در  بیشتر  موضوع  اين  است.  مفهوم عشق  اسالمی  عرفان  در  تأكید  مورد  مفاهیم  مهم ترين  از 
بیشتر از باب  با رويكردي ذوقي به سراغش مي روند و  حوزه ادبیات بحث شده است و همه 
تعارف، آن را يك جريان مستقل در عرفان اسالمي مي دانند. به همین خاطر، اين جريان عرفاني 
محجوريت های فراواني را در عین درخشندگي هاي غیرقابل انكار، تحمل كرده است؛ و حال آنكه 
مي توان با رويكردي عالمانه، وجود و تشخص اين جريان را چه ازلحاظ نظري و چه سلوكي، 
ثابت نمود. خواجه احمد در نیمة دوم قرن پنجم و اوايل قرن ششم، دو سه سال پس از برادرش 
ابو حامد محمد غزالي به دنیا آمد )حدوداً در سال 458 هـ(. به قرينة والدت برادرش در طابران 
طوس، او هم در آنجا متولد شد و در سال 520 هـ وفات نمود.1 احمد همانند برادرش محمد، 
از بزرگان فقه شافعي گرديد تا آنجا كه سال ها بعد كه محمد تحت تأثیر وي به خلوت گزيني 
و سفر روی آورد )غزالی 1387: 47(. احمد به نیابت از وی به تدريس در نظامیة بغداد پرداخت. 
خواجه احمد اولین كسي بود كه اين موضوع را تدوين جامعي نمود و در قالبي ادبي در اختیار 
عموم، اديبان، شعرا، عرفا و فارسي زبانان گذاشت. ابتكارات خواجه احمد در عرفان عاشقانه و 
جمال گرا به حدي است كه به حق بايد او را بنیان گذار اين بناي عظیم دانست؛ گرچه زمینه هايش 
به طور محدود، از قبل فراهم آمده بود. پیش از وی، رابعه عدويه، سمنون محب، بايزيد، حاّلج 
و... هر يك در آثار و سخنان خود، بر روند جريان عشق در عرفان اسالمي، تأثیر بسزا داشته اند 
)رودگر 1390: 73-38(. در اين میان، بررسي ديدگاه هاي احمد غزالي دراين باره، از ضرورت 
ويژه اي برخوردار است؛ چراكه اولین متن فارسي مستقل در باب عشق، يعني سوانح العشاق را او 

نوشت و با اين كار، تأثیر شگرفي در شكوفايي اين مكتب بر جاي گذاشت.
كه  آنجا  تا  است  برخوردار  ويژه ای  جايگاه  از  خمینی  امام  ديدگاه  از  »محبت  همچنین 
می توان ادعا نمود كه عشق، محور و مبنای همة آثار ايشان است« )طباطبايی 1388: 14 - 13(. 
وی در دیوان خود بیش از 147 بار از واژة عشق استفاده كرده است و مضمون اصلی غزل های 
عارفانه اش به اين موضوع اختصاص دارد )طباطبايی 1388: 262(. از منظر او، محبت و اشتیاق و 
عشق، براق معراج و رفرف وصول است )امام خمینی 1377: 76؛ ب1375: 127(. هرچند وی از 
عرفای جمال گرای خراسان نیست اما چه در اولین اثر عرفانی اش مصباح الهدایه و چه آخرين 

اثر يعنی دیوان اشعارش تأكید فراوان بر عشق دارد.
سؤال اصلي اين تحقیق عبارت است از اين كه: نظام انديشه هاي احمد غزالي كه بر اساس 

1. در مورد تاريخ تولد و وفات احمد غزالي ر.ك:) مجاهد، 1376: 13 مقدمه(.
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عشق و در امتداد يك جريان بزرگ در عرفان اسالمي بناشده، داراي چه اصول و ويژگي هايی 
در بُعد نظري است و در مقايسه با آرای امام در اين زمینه، به چه اصول مشترك و يا متفاوتی 

می توان دست يافت؟
روش پژوهشی در اين نوشتار، كتابخانه اي است با رويكرد توصیفي و تحلیلي.

مفهوم عشق
عشق در لغت، به معني شمشیر است: »عشق با عاشق چنان كند كه شمشیر« )ابن عربی 1998 ج2: 18( 
و ريشه آن از عشقه به معناي گل پیچك و يا از َعَشق به معناي قلة كوه است كه اين آخري، كنايه 
از اين است كه عشق، باالترين نقطه محبت است )سهروردي 1395: 15( ؛ اما در اصطالح، عشق و 
محبْت به نظر ابن دباغ، همانند وجود و نور در فلسفة صدرايي و اشراقي قابل تعريف نیست، چون 
جنس و فصل ندارد )ابن دباغ 1378: 31(. ابن عربی نیز مي نويسد: »الحّب ذوقي و التدري حقیقته... 
من ذاق عرف« )ابن عربی 1998 ج2: 315(. ابن عربی در بیان علت غیرقابل تعريف بودن محبت 
مي گويد: »عشق غیور است و الزمه غیرت،  ستر است« )ابن عربی 1998 ج2: 321(. حال كه محبت 

حد و رسم ندارد، عشق نیز كه مرتبه اي در اوج حب به شمار مي آيد، چنین است.
خواجه احمد غزالي نیز بر آن است كه، عشق به بیان نیايد: »حديث عشق در حروف نیايد و در 
كلمه نگنجد؛ زيرا كه آن معاني اَبكار است كه دست حیطة حروف بر دامن ِخْدر آن اَبكار نرسد« 
)مجاهد 1376: 105(. وی در مقدمة سوانح تذكر مي دهد، عشق را تنها با »بصیرت باطن« مي توان 
درك نمود )مجاهد 1376: 105( و سرانجام در سوانح، عشق را به گونه ای توصیفی و بسیار موجز، 

چنین تعريف مي كند: »حقیقتش ]عشق[ قِران بَود از راه ديده، میان دو دل« )مجاهد 1376: 132(.
وي درجايی ديگر مي نويسد: »عشق نوعي از سكر است« )مجاهد 1376: 156(.

همچنین: »عشق به حقیقت، بِناي قدسي است و عین پاكي و طهارت، از عوارض و علْل دور 
و از نصیْب پاك« )مجاهد 1376: 159(.

او آية »يُِحبُُّهْم َو يُِحبُّونَُه« و آغاز محبت را از آستان قدس جاللي، نشانة آن مي داند كه عشْق 
يك امر پاك و قدسي است: »زيرا كه بدايت او اين است كه: يحبّهم« و اينكه »اصل عشق از 
قدم رويد«اگر هم در جايي بر دامن عشق، شائبه و علتي ديديم، بايد بدانیم كه بعدها به او عارض 
شده است و اصل عشق از آن مبراست )مجاهد 1376: 159( پس مي توان عشق را ازنظر خواجه، 
اين طور تعريف كرد: »نوعي قران و همدلِي قدسي و پاك و ماورايي، همراه با سكر، كه سابقه اي 

ازلي دارد«.
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امام خمینی نیز قائل به پوشیده بودن مفهوم عشق به اقتضای پوشیدگی ذات الهی است. وی 
از سويی بر آن است كه عالم هستی همگی سايه حضرت محبوبند حتی »عشق جبلی و فطری 
نیز متعلق به محبوب مطلق است« )امام خمینی ب1375: 127( و از سويی ديگر آن محبوب مطلق 
را درنهايت كتم و خفا وصف كرده است تا جايی كه حتی به كار بردن واژگان غیب باطن را 
نیز در باب ذات الهی از سر ناچاری و اضطرار می داند: »البطون و الغيب اللّذان نسبنا هما إلى هذه 
الحقيقة الغيبيّة ليسا مقابلين للظهور الّذي من الصفات في مقام »الواحديّة« و الحضرة الجمعيّة؛ و 
ال »الباطن« هو الّذي كان من األسماء اإللهيّة الّذي هو من أمّهات األسماء الحقيقيّة. فإّن البطون 
الّذي من األوصاف القدسيّة و »الباطن« الّذي من األسماء الربوبيّة، كّل واحد منها التجلّي بذلك 
المقام؛ و هما متأّخران عن تلك الحضرة. بل التعبير بمثل هذه األوصاف و األسماء لضيق المجال 
في المقال« )امام خمینی1372: 14(. تحت اين شرايط، مشخص است كه عشق و صدور آن از ذات 
نیز امری كاماًل پوشیده و غیرقابل تعبیر خواهد بود. ازآنجاكه عشق هیچ حدومرزی نمی شناسد، 

بیان تعريف منطقی و علمی برای آن غیرممكن است: 
عشِق روی تو در این بادیه افکند مرا               چه توان کرد که این بادیه را ساحل نیست
                                                                                              )امام  خمینی الف1379: 67(. 

همچنین: 
عاشقم، جز عشق تو در دست من چیزی نباشد         عاشقم، جز عشق تو بر عشق برهانی ندارم

                                                                                                          )امام  خمینیالف1379: 150(.

عشق در ساحت نظری
عرفاي  سخنان  در  كه  است  اساسي  اصولي  داراي  سلوكی  و  نظري  ساحت  دو  هر  در  عشق 
جمال گرا پراكنده است. مراد از »مبانی نظری عرفان عاشقانه« همان ابعاد معرفتی است كه به 
شناخت حقیقت عشق به عنوان يك مقولة هستی شناختی می پردازد و نتیجة آن، افزايش معرفت 
مؤثر  به عنوان يك محور  به عشق  »مبانی سلوكی« كه  برابر  در  است،  به حقايق هستی  نسبت 
و  و سلوك  سیر  از  برون  در  را  نظری عشق، عشق  بُعد  می پردازد.  عرفانی  و سلوك  سیر  در 
جان عارف، در ساحِت حقیقت خارجی اش شامل می شود و بُعد عملی آن، عشق را در منظر 
درونی اش؛ يعنی در ساحت جاِن سالك فرامی گیرد. به عنوان نمونه، اين يك اصل نظری است 
كه: »حب الهي به ذات، از علم او نشأت مي گیرد )منشأ حّب، علم است(«. همچنین: »عشق بهانة 
آفرينش هستي است«. عرفان جمالي مدعي است كه جهان زايیده عشق است. امام خمینی نیز 
دراين باره جمله زيبايی دارد: »و لو ال ذلك الحّب، لما يظهر موجود من الموجودات و ال يصل 
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أحد إلى كمال من الكماالت؛ فإنّ بالعشق قامت السموات « )امام  خمینی1372: 71(. وی دلیل 
آفرينش كائنات را حب ذات می داند. خداوند به ذاتش علم دارد و علم به ذات، مستوجب حب 
و عشق به كماالت و زيبايي هاي الهي است و عشق به ذات نیز مستوجب تجلي آن زيبايي هاست، 
به گونه هاي مختلف، در قالب اسما، صفات، اعیان و... بنابراين، عشق از علم و معرفت و بصیرت 
ناشي مي شود و هرچه علم باالتر باشد، عشق سوزان تر و كامل تر خواهد بود؛ مانند علم و عشق 

خدا نسبت به زيبايي هاي ذات.

همة موجودات تجلي عشق خداوند به ذات هستند و به همین جهت عرفا عشق را مادة اولیة 
خلقت و بهانة وجود مي دانند. امام خمینی ذيل حديث معروف »كنُت كنزاً مخفیاً«1 اين حقیقت 
را به گونه ای ديگر بیان می كند. از نظر او حب و عشق رابطة میان غیب ذات و ظهور در عرصة 
تعینات است و عبارت »أن اُعَرف« در حديث مزبور، اشاره دارد به ظهور بعد از خفای رقیقة 

عشقیة حبییة الهیه و ظهور ذات لِذات )امام خمینی1372: 20مقدمه(.
اصول و مباني معرفتی جريان عرفان عاشقانه چنان اهمیتي دارد كه از عبهر العاشقیِن روزبهان 
بقلي كه پس از عین القضات و احمد غزالي، از سران عرفان عاشقانه است، چنین برمی آيد كه 
سالك نمي تواند بدون فراگیري اصول، پیش شرط ها و پیش زمینه هاي معرفتِي اين جريان عرفاني، 
پا به وادي سلوكِي ويژه اش گذارد؛ وگرنه به انحراف كشیده مي شود. از مقدمة سوانح العشاِق 
خواجه احمد نیز برمی آيد كه اين كتاب دربارة »حقايق عشق و احوال و اعراض او« است )مجاهد 
1376: 106(. حسین ناگوري )901 هـ( از شارحان سوانح، در شرح عبارت »حقايق عشق« مي نويسد: 
»اي: ذات مطلق عشق« و در ذيل كلمه »احوال« مي نويسد: »يعني اوصاف الزم و ثابت او« )مجاهد 
1376: 311(. اين كه خواجه از اوصاف و احوال الزم و ثابت عشق بحث كرده، بیانگر آن است كه 
به نظر او نیز عشق داراي ويژگي ها و اصولي است. حال كه مبحث عشق در آثار خواجه داراي دو 
بعد نظري و عملي است، اين ويژگي ها و اصول نیز به دودسته تقسیم مي  شوند: ويژگي ها و اصول 

نظري و ويژگي ها و اصول عملي. اين نوشتار به اصول نظري عشق اختصاص يافته است.

اصول نظری عرفان عاشقانه
اصول اساسي عرفان جمالي در بُعد نظري كه مي توان از كلمات خواجه احمد غزالی استخراج 

1. »ُكنُت َكنزاً مخفيّاً فَأحبَبُت أن اُعَرَف فََخلَقُت الخلَق لَِكى اُعَرَف« )ابن عربی1370: 203؛ 1998: 318(.

   خدا                    علم به ذات                  عشق به كماالت و زيبايي ها                 تجلي.
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و بازتاب آن را در آثار امام خمینی دريافت نمود، ازجمله عبارت اند از:
1. وجود در هر مرتبه زيبا بوده، عشق نیز برآمده از زيبايي است.

2. سريان زيبايي و حب در همه موجودات؛
3. »المجاز قنطرة الحقيقة«؛

4. »كّل جمیل من جمال اهلل« و »ظّل الجمیل جمیل«؛
5. نظريه آينه داري و آينه گرداني )هر موجودي آينه داِر آن طلعت زيباست(.

6. نظرية »وحدت وجود عاشقانه« و »فناي عاشقانه«؛
7. »اّن اهلل جمیل يحّب الجمال«؛

8. عشق رابطه اي دو سويه است و ابتدا از جانب حضرتش آغاز مي گردد.
9. عشق به زيبايي و كمال، فطري است.

10. انسان موجود برگزيدة خداست در عرصة عشق؛
11. عشق الهي ازلي و ابدي است و انسان را به جاودانگي مي رساند.

خواجه احمد غزالي و امام خمینی يا به صراحت به اين اصول اشاره كرده اند، يا اين كه مي توان 
از طريق مقدماتي چند، آن ها را از سخنانشان استخراج نمود. اكنون درباره هر يك از اصول فوق 

و تطبیق آن ها با آراي خواجه و امام، توضیحاتي ارائه مي شود:
1 تا 6 )موارِد مذکور در شماره هاي 1 تا 6(. خواجه به شش مورد نخست از موارد فوق، 
در فصل سیزدهم سوانح با نثر و زبانی اليه به اليه و ايجازی شگفت، اشاره كرده است. اين فصل 

از ابتدا تا انتها چنین است:
َسر و روي هر چیزي نقطة پیوند اوست و آيتي در ُصنع متواري است و ُحسن 
نشان ُصنع است. و َسر و روي، آن روي است كه روي در وي است. و تا َسر و 
روي آن نبیند، هرگز آيت صنع و حسن نبیند. آن روي جمال »و يبقي وجه ربّك« 
است، ديگر خود روي نیست، »كّل من علیها فان«. آن روي هیچ است تا داني 

.)124 )مجاهد1376: 
اولین نکته اي كه خواجه در اين عبارت به آن اشاره كرده اين است كه وجود در هر مرتبه 
زيباست، وگرنه اصاًل موجود نیست و فاني و معدوم مي شود. منظور از »سر و روي«، وجهي از 
هر شیء است كه زيبايي اش را نشان مي دهد. ضمیر »او« در »نقطة پیوند اوست«، به حقیقت عشق 
برمی گردد كه ذات حق است. لذا »آيت« اشاره به تجلي عشق در مخلوقات دارد. پس در هر 
مخلوقي نشانه اي از حقیقت عشق و جمال نهفته است و در هر چیزي جمال وجود دارد و »ُحسن، 
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نشاِن صنع است« و وجود در هر مرتبه زيباست. خواجه در پايان به اين نتیجه مي رسد كه بقاي هر 
موجودي وابسته به پیوندش با جمال الهي است. هر چیزي به اين نشان كه زيباست، آفريده شده 
است و تا وقتی كه »سر و روي آن نبیند، هرگز آيت صنع و حسن نبیند«. هر چیزي بايد به جمال 

الهي پیوند داشته باشد تا نشانة صنع و حسن شود، وگرنه هیچ است و فاني.
اگر به رابطه عاشق و معشوقي دقت كنیم، درمی يابیم كه به قول خواجه، هم عاشق از زيبايي قوت 
مي خورد و هم معشوق؛ با اين تفاوت كه: »عشق عاشق بر حقیقت است و عشق معشوق عكِس تابِش 
عشِق عاشق در آيینة دل او« )مجاهد 1376: 132(. عاشق والة زيبايي هاي معشوق مي شود و معشوق نیز 
»كمال حسن خود را در نتواند يافت اال در آيینة عشق عاشق« )مجاهد1376: 125 -124(. عاشق در مقام 
فناي عاشقانه، آيینة تمام نماي زيبايي هاي معشوق مي شود و به همین جهت، معشوق او را عضوي 
از پیكرة خود مي داند و به او غیرت مي ورزد؛ بنابراين وجود، عشق و زيبايي، پیوندي ناگسستني با 

يكديگر دارند. وجود زيباست و عشق از زيبايي به وجود مي آيد.
امام خمینی نیز در مواضع متعدد به اين نكته اشاره داشته است كه وجود در هر مرتبه زيبا بوده، 
عشق نیز فرزند زيبايي است. در مقدمه مصباح الهدایه می خوانیم كه حقیقت مطلقة وجود همان 
حقیقت حّب و عشق است كه در صورت ظاهری و لباس مظهری به صورت بسائِط غیرعنصريه 

تنزل يافته است )امام خمینی1372: 18مقدمه(.
در جای ديگر نیز می  گويد: هرچه گويد عشق گويد، هرچه سازد عشق سازد )امام خمینی 

الف1379: 150(. 

البته چنانكه پیداست، نثر غزالی با نثر امام بسیار متفاوت است و تأكید غزالی بر جمال و 
زيبايی را در آثار امام كمتر می بینیم كه در ادامة اين مقايسه و پژوهش، اين موضوع بیشتر روشن 

خواهد شد.
از جمال در صنع و آفرينش  نکته، سريان حّب است. خواجه مي گويد كه آيتي  دومین 
متواري است. زيبايي، آيتي است از آيات خدا كه در تمام ذرات هستي پراكنده است. از اين متن، 
به وضوح مي توان سريان زيبايي را دريافت. در شرح ناگوري، ذيل جملة »آيتي در صنع متواري 
است« مي خوانیم: »يعني آيتي از عشق در صنع متواري مخفي است؛ يعني فیض او هم با توست، 
هر چیزي بدان فیض است« )مجاهد 1372: 41 -40(. چنان كه مالحظه مي شود، ناگوري به صراحت 
»آيتي از جمال« را »آيتي از عشق« معنا كرده است؛ زيرا جمال و عشق مالزم يكديگرند. پس 
مي توان از اين مقدمه كه جمال در همه چیز سريان دارد و جمال و حب )عشق( مالزم همديگرند، 

نتیجه گرفت: حب در همه چیز سريان دارد.
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حب مفهومي وجودي و وجداني دارد و همانند وجود، تشكیكي بوده، داراي درجات و 
به نحوي آگاهانه  به اشكال و میزان هاي متفاوت،  اشیا و موجودات  مراتبي است كه در همه 
»اللهم  مي خوانیم:  دعاي سحر  در  ازاين رو  تعريف حب گذشت(.1  در  )چنان كه  دارد  سريان 
اني اسئلك من جمالك باجمله و كل جمالك جمیل. اللهم اني اسئلك بجمالك كله«. كلیت 
جريان جمال در كل هستي، از آن اوست. چنان كه پیداست، اين اصل به وجود نوعي شعور و 

آگاهي در كل موجودات اشاره دارد كه سريان محبت، فرع بر سريان ادراك است.
امام خمینی در شرح حدیث جنود عقل و جهل بیان داشته اند كه موجودات همگی ساية حضرت 
محبوب اند، خاصه محبوبی كه همه محبت ها و محبوبیت ها رشحه ای از محبت اوست )امام خمینی 
1377: 127(. وقتی عشق عامل آفرينش باشد، وجود مرادف با عشق باشد و هر موجودی سايه ای از 
حضرت عشق باشد، سريان زيبايی و حب در تمام موجودات امری واضح و روشن خواهد بود: 
ذرات وجود عاشق روی ويند )امام خمینی الف1379: 212(. اين موضوع به گونه های مختلف در ديوان 
ايشان نیز منعكس شده است: ذره ای نیست به عالم كه در آن عشقی نیست )امام خمینی الف1379: 62(. 

همچنین: همه جا منزل عشق است كه يارم همه جاست )امام خمینی الف1379: 42(. همچنین: 
کو آنکه سخن ز هرکه گفت از تو نگفت؟             آن کیست که از می وصالت نچشید؟
                                                                                            )امام خمینی الف1379: 215(.

يا: 
عالم عشق است هر جا بنگری از پست و باال        سایة عشقم که خود پیدا و پنهانی ندارم 
                                                                                         )امام خمینی الف1379: 150(.

است:  معروف  اصل  اين  اشاره كرده،  آن  به  عبارت  اين  در  خواجه  كه  نکته اي  سومین 
»المجاز قنطرة الحقيقة؛ مجاز پلي به سوی حقیقت است«. چنان كه گذشت، اولین جملة فصِل 
سیزدهِم سوانح اين است: »َسر و روي هر چیزي نقطة پیوند اوست« )مجاهد1376: 124(؛ يعني 
هر چیز زيبايي همانند پلي است كه عارف عاشق را به آن زيباي مطلق مي رساند. البته »مجاز« در 
اينجا وجودي مستقل از »حقیقت« نیست، بلكه جزئي از آن است؛ سايه و جلوه اي از آن. زيبايي 
داراي مراتبي است كه مراتب پايین تر آن، عشق به ظواهر هستي است. زيبايي هاي اين دنیا، پلي 
است براي رسیدن به زيبايي هاي مطلق. پس همة اين زيبايي ها اصالت دارند و درعین حال كه 

عین حقیقت اند، تنها تنزل بخش كوچكي از آن زيباي مطلق اند. به قول جامي:

1. اين نظريه را مي توان در آراي ابن سینا و مالصدرا در رسالة العشق و اسفار نیز يافت )ر.ك: ابن سینا 1388: 373-379؛ 
مالصدرا 1981 ج7: 152(.
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دروِن ُحسن روي نیکوان چیست؟                     نه آن حسن است تنها، گوي آن چیست؟
را نیست شرکت در خدایي نیاید دلربایي                    که کس  از حق می  جز 

گرچه بیشتر موجودات، متعلق حب خود را نشناسند و ندانند كه چه كسي به واقع سزاوار 
عشق ورزي هايشان است و ازاين روی، به مهرويان زمیني، مال ومنال، جاه و مقام و... روی آورند، 
اما درواقع به خدا مهر مي ورزند؛ چراكه همة اين ها چیزي جز نموِد خدا نیستند و در همة كائنات 

جز او موجودي يافت نمي شود.
عشق به ذات، همانند علم به آن، محال است و فقط مي توان عاشق اسما، صفات و مظاهر 
شد.1 در اين میان، مظاهر رنگارنگ زمیني، حجاب راه اند براي عوام، اما براي عارف دو كاركرد 
تا پیش از وصل، وسايلي هستند براي تمريِن از همه چیز گذشتن و پخته شدن در  دارند: اوالً 
كوره عشق؛ ثانیاً پس از وصل، از حالت حجاب خارج مي شوند و به نمودها، عالئم و مظاهري 
بدل مي شوند كه عارف را به محبوب ره مي نمايند. بنابراين، گاهي عشق انساني مي تواند وجود 
انسان را مْركب خود كند، او را در كار عشق پخته گرداند تا طاقت كشیدن بار عشق الهي را پیدا 

كند و پذيراي آن شود.
امام نیز متعلق عشق جبلی و فطری را تنها يك چیز می داند: محبوب مطلق ازنظر او غیر مطلق 
 .)127 ب1375:  خمینی  )امام  گردد  بشر  فطری  محبوب  نمی تواند  است،  محدود  كه  ازآن جهت 
از  ادامه، پس  ايشان در  نیست.  قائل  به مجاز  برای عشق  امام جايگاهی  اينجا می توان گفت  تا 
بحث تفصیلی در باب انواع فطرت، به اين نكته اشاره می كنند كه اگر انسان محبوب خود را در 
موجودات ناقص و محدود زمینی بیابد، درواقع فطرت مخمورة او در پس حجب ظلمانی نورانی 
مخفی شده است. اين دل بستگی او را از لقاءاهلل و رؤيت جمال مطلق محروم می سازد: »مگر آنكه 
اين چنین دلباختگان بتوانند از مجازها كه قنطرة حقیقت اند بگذرند و به محبوب مجازی با نگاهی 
تبعی )نه استقاللی( بنگرند« )طباطبايی 1388: 82(. با اين قید، می توان امام را قائل به قاعدة المجاز 
التزام به اين اصل،  قنطرة الحقیقه دانست؛ اما آنچه در آثار امام به دست می آيد آن است كه 
به روشنی امری مسلّم نیست. برخالف كسانی چون احمد غزالی و عین القضات كه به صراحت از 

1. گرچه خداوند هم عاشق است و هم معشوق، ولي معشوقي اش - به تعبیر خواجه - به عاريت است )ر.ك: مجاهد 
1376: 164(. اين نسبت ماست به »او« كه معشوقش كرده، وگرنه كسي كه از همه چیز مستغني است، او را چه به 
معشوقي. اگر هم روزي وارد دايره عشق شود، يعني به عاشق میلي پیدا كند و بخواهد از سر لطف او را بنوازد و آن 
میل مفرط شود، به قول عین القضات: »در آن حال از مرتبه معشوقي به درجه عاشقي آيد« )عین القضات1364: 125(؛ 
و آن معشوقي كه از دِر مجاز و تهمت به او بسته بودند هم از میان برمی خیزد و از او ساقط مي شود. او عاشق عشق 

مي شود، نه معشوقش: »يحبهم...«.
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اهمیت ويژه عشق مجازی و نقطة اتصال آن با عشق حقیقی سخن گفته اند. هرچند امام قائل است 
كه »هر كس در هر مطلوبی طلب تو كند و با هر محبوبی عشق تو ورزد« )امام خمینی الف1375: 91( 
اما در عمل، هیچ عشقی را جز عشق الهی به رسمیت نمی شناسد و راه های ديگر را حجاب، مانع 

و حتی در اين مسیر می داند.
از  زيبايي  هر  اهلل؛  »كّل جمیل من جمال  است كه  معروف  اين جمالت  نکته،  چهارمین 
زيبايي خداست« و »ظّل الجمیل جمیل؛ ساية زيبا زيباست«. اين دو اصل از اصول عرفان جمالي، 

فاصلة چنداني با يكديگر ندارند و به همین خاطر ذيل يك اصل به آن ها مي پردازيم.
اين عبارت خواجه كه: »و حسن نشان صنع اوست«، مي نويسد: »يعني: كّل  ناگوري ذيل 
جمیل من جمال اهلل« )مجاهد 1376: 322( و به صراحت به اين اصل اشاره مي كند. عارف عاشق 
از طرفي هر زيبايي را برخاسته از آن زيباي مطلق مي پندارد و از طرف ديگر تمام ذرات گیتي 
را آفريدة آن زيباي مطلق و به همین خاطر زيبا مي داند؛ و اين يعني: »ظل الجمیل جمیل«. كّل 
هستي سايه اي است از جمال آن جمیل مطلق و به همین خاطر زيباست. جمال آن جمیل است 
كه روي در آفرينش دارد و به قول خواجه: »سر و روي آن روي است كه روي در وي است«. 
بنابراين، عارف جمالي از هر طرف كه به اين مجموعة نظام هستي بنگرد، چیزي جز زيبايي 

نمي بیند؛ چه از جزء به كل، چه از كل به جزء.
عارف كه وجود را در هر مرتبه زيبا می بیند، قائل به آن است كه »كّل من عنداهلل« و به چنان 

رضايت خاطری دست می يابد كه آن را به تمام اركان وجود تعمیم می دهد:
انسان غیر محتجب... جمال و كمال حق را در جمیع موجودات ظاهر بیند و چنانچه 
ذات مقدس را كامل مطلق بیند، صفات جمال و جالل را كامل بیند. و همین طور، 
افعال حق را جمیل و كامل مشاهده كند، و ]اين كه [ »از جمیل مطلق جز مطلق 
جمیل نیايد« را به عین عیان و مشاهده حضوری دريابد )امام خمینی 1377: 164(.

اينكه »از جمیل مطلق جز مطلق جمیل نیايد«، همان قاعدة »كّل جمیل من جمال اهلل« است. 
اين اصل در كنار دو اصل »سريان زيبايی و حب در تمام موجودات« و »ظّل  از  امام خمینی 
الجمیل جمیل«، محملی می سازد برای تفسیر و تبییِن آن رضايتمندی عاشقانه ای كه ثمرة اعتقاد 
به اين اصول است. از نظر او سالك در اين مرتبه به میزان نورانیت وجود و كمال ذاتی خويش، 

از تمام نظام وجود راضی و خشنود خواهد بود، و به اين بیت از سعدی استشهاد می كند:
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م از اوست            عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست  م از آنم که جهان ُخرَّ به جهان ُخرَّ
)امام خمینی 1377: 164(.1

پنجمین نکته كه از فراِز پايانِي فصل سیزدهم سوانح فهمیده مي شود، نظرية آينه داري و 
آينه گرداني است؛ آنجا كه مي خوانیم: »آن روي جمال »و يبقي وجه ربّك« است، ديگر خود 

روي نیست، »كّل من علیها فان«. آن روي هیچ است تا داني« )مجاهد 1376: 124(.
خالصة اين نظريه چنین است: هرچه كه هست در جهان، هست همه مثال تو )عطار نیشابوری 
1387: غزل 685(. زيبايي جلوة خدا ست و روي زيبا همچون آيینه اي كه عارف مي تواند جمال 
حق را در آن به نظاره بنشیند؛ اما نبايد عاشِق خوِد آيینه شد، نبايد به نفِس زيبارويان عشق ورزيد، 

كه آنان آيینه داران آن جمال مطلق اند.
به مقام  با رسیدن  نكتة اول گفتیم - عاشق راستین مي تواند  به نظر خواجه - چنان كه در 
از زيبايي هاي معشوق قوت  او خود  فنا، آيینة تمام نماي اوصاف و ويژگي هاي معشوق شود. 
مي خورد و معشوق از انعكاس زيبايي هايش در آيینة او )ر.ك: مجاهد 1376: 125 - 124(. يكي از 
تفاوت هاي عشق عاشق با معشوق، در اين است كه »عشق عاشق بر حقیقت است و عشق معشوق 
عكس تابش عشق عاشق در آيینة دل او« )مجاهد 1376: 132(. معشوق كمال زيبايي هاي خود 
را نمي تواند دريابد، مگر در آيینة عشق عاشق )مجاهد 1376: 125 - 124(. به همین جهت پرتو 
حسن خداوند در ازل از تجلي دم زد و تمام آفرينش محصول اين تجلي است تا او خود را در 
آيینة زيبايي هاي آن ببیند. تمام هستي آيینه دار و آيینه گردان »او« هستند، ولي انساني كه پا به 
عرصه سلوك عاشقانه مي گذارد و به فنا مي رسد، پا را از آيینه گرداني فراتر مي نهد و خود را در 
آن تجلیات فاني مي كند. او »به حسن معشوق از معشوق نزديك تر است، ...معشوق را از خودي 
خود خودتر است، ...معشوق را از او اوتر بَود، ...تا به جايی رسد كه عاشق اعتقاد كند كه معشوق 

خود اوست« )مجاهد 1376: 126 - 125(.
خواجه بارها در سوانح از آيینه مثال مي آورد و حتي عشق را آيینه اي مي داند هم براي عاشق 
و هم معشوق: »عشق عجب آينه اي است هم عاشق را، هم معشوق را« )مجاهد 1376: 171(. نظريه 
آيینه داري و آيینه گرداني را با عبارات مختلف مي توان از آثار خواجه و ديگر عرفاي جمالي 

1. دراين باره می توان به شرح امام خمینی بر اين بیت از حافظ مراجعه كرد كه: پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت 
/ آفرين بر نظر پاك خطاپوشش باد. )مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی 1374: ش12(. همچنین به توضیحات مفصل 
ِّئٍَة فَِمْن نَْفِسك« )امام خمینی ب 1375:  ِ َو ما أَصابََك مِْن َسي امام در موارد متعدد از اين آيه كه: ما أَصابََك مِْن َحَسنٍَة فَِمَن اللَّ

222، 71، و...(.
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استنباط نمود. طبق اين نظريه، نه تنها انسان جمیل است بلكه همه زيبايي هاي هستي، بسیار گرامي 
و درخور پرستش است.

به نظر امام، سالك عارف پس از باريابی به مرحلة خاصی از شهود، جمیع سلسلة وجود را 
عاشق و طالب حضرت عشق مشاهده می كند )امام خمینی الف1375: 91(. من چه گويم كه جهان 
نیست بجز پرتو عشق )امام خمینی الف1379: 62(. در مصباح الهدایه امام پس از انتساب خلقت به 
فیض اقدس و تجلی نخستین و انتساب اين تجلی به حّب ذات، بر آن است كه خداوند ذات خود 
را در آيینة صفات شهود می كند و آنگاه عوالم مختلف پديد می آيند )امام خمینی 1372: 67(. 
اين سخن را بايد تقرير اصل آيینه داری و آيینه گردانی دانست با استفاده از مصطلحات عرفان 
نظری ابن عربی و شارحانش. البته در بحث مفصل رابطة وحدت و كثرت يا همان رابطة خداوند 
با مخلوقات، امام در اشعار خويش به تمثیل موج و دريا عالقه نشان داده اند: ما همه موج و تو 
دريای جمالی ای دوست )امام خمینی الف1379: 43(. يا: موج درياست جهان، ساحل و دريايی 

نیست )امام خمینی الف1379: 174(.
ششمین نکته، نظرية »وحدت وجود عاشقانه« و »فناي عاشقانه« است كه باز هم از فراِز پايانِي 
فصل سیزدهم )مجاهد 1376: 124( فهمیده مي شود. فنا به عنوان يك مقام، مبحثي سلوكي است، 
ولي از اين منظر كه وحدت وجود را در خود مي نماياند، موضوعي نظري است. عاشق خودش 
را بي نهايت و هر چیزي را به اندازة خودش دوست دارد و در اين دوستي آن چنان مساواتي بین 
خود و همة ذرات هستي برقرار مي كند كه بر همه چیز به منزلة يك شخص عشق مي ورزد و 
آن شخص كسي نیست جز خدا و اين را »وحدت وجود عاشقانه« گويند. خواجه در نامه اش به 
عین القضات، »ال اله االّ اهلل« را »ترجمان توحید عشق« مي داند )مجاهد 1376: 227(. به نظر او »سر 
و روي هر چیزي نقطه پیوند اوست« و »حسن نشان صنع اوست« و »كّل جمیل من جمال اهلل« و 
همین مقدمات كافي است كه عاشق عارف، به وحدت وجود عاشقانه برسد. حتي اگر كسي 
ابتدا به عشقي غیر از عشق الهي مبتال شود، ذره ذره به اين باور مي رسد كه اگر تمام زيبايي ها 
جزو »كّل من علیها فان« است، بايد به دنبال آن روي جمال بگردد كه »و يبقي وجه ربك« است؛ 
زيرا بايد تمامیت زوال ناپذير وجود، نور و زيبايي را در او جست. خواجه در فراز پاياني فصل 
سیزدهم، با استشهاد به اين دو فراز قرآني )كّل من علیها فان و يبقي وجه ربّك( به مقام فناي 
عاشقانه اشاره دارد. در ابتداي فصل، خواجه به »سر و روي هر چیز« اشاره مي كند و آن را نقطة 
پیوندش با جايي نامعلوم مي داند. در انتها، وقتي مي گويد كه منظورم از »روي«، جمال باقي حق 
با جمال  پیوند اوست  است، مفهوِم دقیِق جملة نخست چنین مي شود: »جمال هر چیزي نقطة 
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مطلق الهي«؛ اما وقتي مي گويد: »...ديگر خود روي نیست... آن روي هیچ است«، ناگهان دست 
از مفاهیمي چون »سر و روي« و »نقطة پیوند« مي شويد و همه را مستغرق و فاني در يك روي 
باقي مي داند: »وجه ربّك«. يعني ابتدا خواجه قائل به آن مي شود كه سر و رويي وجود دارد، بعد 
آن را عبارت از جمال الهي مي داند و در پايان ناگهان منكر هرگونه سر و روي و جمال مي شود، 
جز سر و روي و جمال الهي؛ يعني هر جمال و سر و رويي براي عارف عاشق ازآنجاكه فاني در 

جمال الهي است، »خود روي نیست« و »هیچ است« )مجاهد 1376: 124(.
فناي عاشقانه در كامل ترين مراتب عشق، سر از اتحاد و يگانگي درمی آورد و »در او تفاصیل 
اتحاد  اين  به  العشاق  سوانح  در جاي جاي  )مجاهد 1376: 113(. خواجه  نبَود«  معشوق  و  عاشق 
از خودي خود خودتر است«هم چنین: »عاشق  اشاره كرده است: »عاشق معشوق را  و يگانگي 
او  »كلي  مقام رسیده، عشق  اين  به  فردي كه  )مجاهد 1376: 125(.  بود«  اوتر  او  از  را  معشوق 
بر عشق است««  به خود  بیابد؛ زيرا »راهش  او ديگر »خود« را نمي تواند  را فروگرفته است و 
و »جاللت عشق ديده را گذاره ندهد«كه خودش را ببیند. چنین فردي »به جای او خود بَود و 
به جای خوْد او بیند« )مجاهد 1376: 108(. خواجه عشق واقعي را در همین گونه اتحاد مي داند: 
»قوت كمال عشق از اتحاد بَود و در او تفاصیل عاشق و معشوق نبود« )مجاهد 1376: 113( وقتي 
تفاصیل عاشق و معشوق از میان برخاست، عشق و عاشق و معشوق، باهم يگانه و متحد و برابر 

مي شوند؛ تا آنجا كه:
هم او آفتاب بَود هم او فلك، هم او آسمان و هم او زمین و هم او عاشق و هم او 
معشوق و هم او عشق، كه اشتقاق عاشق و معشوق از عشق است، چون عوارض 

و اشتقاقات برخاست، كار وا يگانگي افتاد )مجاهد 1376: 116-117(.
براي چنین عاشقي، هر كس و هر چیزي با عشقش يگانه و متحد و برابر است: 

ازبس که دو دیده در خیالت دارم                                در هر که نگه کنم تویي پندارم 
                                                                                                          )مجاهد 1376: 108( 

چراكه در مقام فنا »تجريد كمال بر تفريد عشق مي تابد. توحید هم توحید را بود« )مجاهد 
1376: 116( به نظر امام خمینی »اين مقام حاصل نشود مگر با جذبه الهیه و جذوه نار عشق كه 
بدين جذوه عشقیه الزال متقّرب به حق شود« )امام خمینی ب1375: 591(. وی به صراحت، تقرب 
عبد را از جذوة عشق می داند كه رسیدن به آن، تنها با بهره گیری از رهوار عشق میسر است )امام 

خمینی ب1375: 591(.
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به نظر ايشان در شريعت عشق، محبوب مطلق محجوب از وصال نمی شود و بین او و محبوبش 
حجابی نخواهد بود )امام خمینی 1377: 262(. وی پیامبر اكرم)ص( را كسی می داند كه از افق كثرت و 
تعین منسلخ شده و به قدم عشق و محبت رفض غبار كثرت اسما و صفات و تعینات كرده، به مقام 
تجلی به فیض اقدس در مقام غیب هويت و وحدت صرف رسیده است )امام خمینی الف 1375: 93(. 
تمام اين مراتب به بركت عشق طی شده است؛ چنانكه از منظر امام، مقامات سیر و سلوك همچون 
زهد، ورع، صبر و... نیز همگی در سايه  عشق قابل دستیابی است )ر.ك: طباطبايی 1388: 105-89( و 

درنهايت رسیدن به خمخانة فنای عشاق:
از آن می ریز در جامم که جانم را فنا سازد            برون سازد ز هستی هستة نیرنگ و دامم را

را  مقامم  ریزد  فرو  را  زمامم  گیرد  بخود  سازد        رها  خود  قید  ز  را  جانم  که  ده  می  آن  از 
)امام خمینی الف1379: 40(.

7. »إّن اهلل جمیًل يُحبُّ الجمال«:1 خواجه در سوانح عین اين عبارت را آورده )مجاهد 1376: 
158( اما توضیح چنداني درباره اش نداده است. چنان كه گذشت، جمال و عشق مالزم يكديگرند 
و با اين مقدمه مي توان از عبارت فوق به اين نتیجه رسید كه خداوند هم عاشق است و همه 
معشوق، هم محب است و هم محبوب. 2 ازآنجاكه محبت از اوصاف الهي بوده، خداوند حسن 
ازلي دارد، معشوق به تمام معناست؛ و ازآنجاكه علمش به زيبايي هاي خود كامل و اتم است، 
مِحبّي تمام عیار. او حقیقِت بود است و هر چیزي نمود او. »وجود« وصف خاص اوست كه در 
جهان تجلي به عاريت نهاده شده است. پس اوست حقیقت محبت )ادراك(، مِحب )مدِرك( و 
محبوب )مدَرك( و بديهي است كه واالترين درجه حب، حب اوست به كماالت و آثار خود، 
در مرحله حب ذاتي )ابن سینا 1388ج3: 360(. تنها در اين صورت است كه او مي تواند از مادر به 
بنده اش مهربان تر باشد؛ زيرا حب او به خويشتن، باعث ايجاد اين همه تجلي گرديد و مهرورزي 
او به اين تجلیات، ريشه در همین حب دارد. اين كه او به هستي مهر مي ورزد، ازآنجاست كه به 

خود مهر مي ورزد و هستي چیزي سواي او و مهرورزي هاي او نیست.
خواجه جمله »ان اهلل جمیل يحّب الجمال« را، شاهد بر وجوب زيبايی پرستی نیز مي داند و 

1. اين حديث در مسند احمد حنبل ج 4: 133؛ سنن ابن ماجه، دعا 10؛ صحیح مسلم، ايمان 147 و الجامع الصفیر: 62 
و... آمده است. 

2. البته اين مطلب در كلمات غزالي واضح نیست بلكه در اين باب ساكت است، ولي مي توان از مقدمات چنین 
استنباط كرد. ظاهراً غزالي اين مطلب را بديهي فرض كرده است و جمله »اّن اهلل جمیل و يحّب الجمال« را شاهد 

براي موضوع ديگري آورده است كه در ادامه به آن اشاره خواهد شد.
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ذيلش مي نويسد:
بايد بود، يا عاشق محبوبش؛ و اين سري بزرگ است. ايشان  عاشق آن جمال 
محل نظر و اثر جمال و محل محبت او بینند و دانند و خواهند و بیرون از اين، 
چیزي ديگر... )؟( طلب نكند؛ و بَُود كه خود عاشق اين نداند، لیكن خود دلش 

محل آن نظر و جمال طلب كند ]تا بیابد[ )مجاهد 1376: 158(.
معنا را فقط مي توان در صورت ديد، پس عشق به جمال، ما را به جمیل )عشق الهي( مي كشاند.

و اما از منظر امام، يكی از معارف مترتب بر مقام رضا، علم به جمیل بودن حق است. نقطة 
آغاز رضا، معرفت سالك به جمیل بودن پروردگار است چه در ذات، چه صفت و چه فعل 
)امام خمینی1377: 170(. پس از علم به اين موضوع، نوبت به ايمان قلبی، طمأنینة نفس و آنگاه 
مشاهدة جمیل بودن حق می رسد. وی در اشعار خويش نیز به اين معنا اشاره داشته است: جز 

رخ يار جمالی و جمیلی نبَود )امام خمینی الف1379: 179(.
8. رابطة دو سوية عشق: آفرينش چیزي جز ظهور و تجلي نیست و ظهور نیز تنها با محبت 
تجلي  موجودات،  همه  ازآنجاكه  هستند.  خدا  محبوب  آفريدگان،  همه  پس  مي شود؛  محقق 
عاشقانه او هستند، اين عشق از ازل )روز الست( در سرنوشت يكايك آن ها نهاده شده، كاماًل 
دوطرفه است و ابتدا از خدا آغاز و به بنده منجر مي گردد؛ به دلیل آيه »يُِحبُُّهْم َو يُِحبُّونَه« )مائده: 
54( كه »ُيِحبُُّهْم« مقدم بر »يُِحبُّونَه« آمده. عشق عنايت و توفیقي الهي است و اصاًل از اراده انسان 
خارج است. خداوند خود، راه دو سوية »محابه« را به روي بندگان گشود و پیامبران الهي، هر 
« )آل عمران: 31(. َ فَاتَّبُِعوني  يُْحبِبُْكُم اهللَّ يك رسوالن عشق و مهرورزی اند: » قُْل إِْن ُكنْتُْم تُِحبُّوَن اهللَّ

احمد غزالي به اين رابطه دوسويه، چه در عشق الهي و چه غیر آن، اذعان دارد: »عشق رابطه 
]يا: واسطة[ پیوند است، تعلق به هر دو جانب دارد« )مجاهد 1376: 124( و در ادامه مي افزايد كه 
اگر عاشق اين پیوند را برقرار كند، به هر نحوي كه شده، اين پیوند از جانب معشوق هم برقرار 
مي شود؛ چه اين كه معشوق او را مغلوب جذبه قهر خود كند، يا اين كه مغلوب جذبات عاشقانه 
خود سازد. شارح گمنام سوانح در ادامة اين سخن مي افزايد كه اگر به خالف اين باشد، يعني 
معشوق اين پیوند را برقرار نمايد، در اين صورت ديگر معشوق اين ارتباط را با عاشق، با قهر 

آغاز نخواهد كرد، بلكه: »عاشق مغلوب جذبة معشوق شود« )مجاهد 1372: 80(.
خواجه احمد نیز وقتي به عشق الهي مي رسد، همین افتخار را براي آدمي بس مي داند كه اول 
محبوِب خداست و بعد، محبِّ او و خدا اين رابطه را با لطف ويژه اي با او آغاز كرده است: »خاصیت 

آدم آن بس است كه محبوبیش پیش از محبّي بود. اين اندك منقبتي نبود« )مجاهد 1376: 119(.
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در اينجا اين سؤال مطرح مي شود كه معشوق خود مصدر جمال است و چه نیازي به وجود 
عاشق دارد كه بخواهد به عشق با او دامن بزند؟ فلسفه وجود عاشق چیست؟

خواجه پاسخ مي دهد:
]معشوق[ ديدة حسن از جمال خود بردوخته است كه كمال حسن خود را در نتواند 
يافت اال در آيینة عشق عاشق. الجرم ازاين روی جمال را عاشق دربايد تا معشوق از 
حسن خويش در آيینة عشق و طلب عاشق قوت تواند خورد )مجاهد 1376: 125 - 124(.

گرچه رابطة دو سوية عشق ابتدا از جانب حق آغاز مي شود، ولي وقتي عاشق به فنا رسید و 
»عشِق معشوْق عكِس تابِش عشِق عاشق در آيینه دل او« )مجاهد 1376: 132( شد، ديگر نمي توان 
بین عاشق و معشوق تمايزي قائل شد و رابطة دو سوية عشق را در آنان به نظاره نشست؛ زيرا 

دوگانگي برخاسته است. به قول خواجه:
اما ندانم كه عاشق كدام است و معشوق كدام؛ و اين سّري بزرگ است؛ زيرا كه 
امكان دارد كه اول كشش او بود، آنگاه انجامیدن اين؛ و اينجا حقايق به عكس 
گردد. »و ما تشاؤون ااّل أن يشاء اهلل«. »يحبّهم« پیش از »يحبّونه« بود بالبُّد. سلطان 
العارفین ابويزيد - قدس اهلل روحه - گفت: چندين وقت پنداشتم كه من او را 

مي خواهم، خود اول او مرا خواسته بود )مجاهد 1376: 132-133(.
امام خمینی اين حقیقت را اين چنین به نظم آورده است: 

الیق طوف حریم تو نبودیم اگر                           ازچه رو پس ز محبت بسرشتی گل ما 
                                                                                                  )امام خمینی الف1379: 45(. 

فوق  بیت  در  است.  دريافت  قابل  ديگر  به گونه ای  امام،  از  منظوم  غیر  در كالم  اصل  اين 
شباهت زيادی میان لحن سخن امام با عرفای خراسانی وجود دارد؛ اما وقتی همین معنا در قالب 
نثر بیان می شود، امام از ادبیات مكتب ابن عربی بهره می جويد. در اين مكتب، آفرينش به معنای 
ظهور اسما و صفات و تجلی حضرت حق است. امام خمینی در رساله طلب و اراده بر آن است 
كه در چنین نظامی علت غايی و فاعلی يكی است و ازآنجاكه خداوند محب ذات خويش است 
)َعِشق ذاته(، بايد او را فاعل بالحّب دانست؛ بنابراين، خداوند عاشق به ذات و فاعل بالحب است. 
الزمة حّب ذات است كه خداوند به آفريده های خود محبت داشته باشد، هرچند كه اين محبت 
تبعی است و نه استقاللی. ازآنجاكه در حضرت اسما و صفات و در ساحت ذات، حب و محب و 
محبوب يكی است و همه عین ذات حضرت عشق اند، به تبع آن، نظام ماده و كائنات نیز محبوب 

و مطلوب حضرت حق است )امام خمینی ب1379: 25-26(.
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گرچه امام به آيه مشهور »يُِحبُُّهْم َو يُِحبُّونَه« اشاره نكرده و از اصطالحات و تعابیر عرفای 
خراسانی همچون احمد غزالی، عین القضات و روزبهان بقلی بالكل فاصله دارد؛ اما رابطة دوسوية 

عشق و آغاز آن از سوی پرودگار را تأيید و به نحوی ديگر تقرير كرده است.
از  نشأة عنصري.  از  پیش  در عوالم، حتي  است  انسان  است: عشق جبلّي  فطري  عشق   .9
مهم ترين عوامل گرايش انسان به زيبايي و عشق، يكي فطري بودن آن است، ديگري لذت بخش 
بودن آن و نیز مالزمتش با كمال. خواجه احمد غزالي سوانح را با اين جمله آغاز مي كند: »با 

عشق روان شد از عدم مركب ما...«؛ و آنگاه به اين بیت استشهاد مي كند: 
اتاني هواها قبل ان اعرف الهوي                                    فصادف قلبا فارغا فتمکنا 
                                                                                                        )مجاهد 1376: 107(.

انسان با عشق متولدشده، پیش از آن كه بداند و بفهمد عشق چیست و معشوق كدام است؟ 
بارگاه عشق ايوان جان است و از روز الست برنهاد و فطرت انسان عرضه شده است )مجاهد 1376: 
140(. عشق همیشه دنبال قلبي فارغ، فطرتي پاك و مركبي است راهوار تا در وي نزول اجالل 
نمايد و مادامی كه خانه را بالكل خالي نیابد، ظهوري تمام نخواهد داشت. به نظر خواجه، عشق 
صفت ذاتِي روح آدمي است: »عشق منتظر مركب روح بود... پس عشق عرض است« )مجاهد 
1376: 107(؛ اما چه عرضي؟ عرضي كه اوالً: »حقیقت او از جهات منزه است كه او را روي در 
جهتي نمي بايد داشت تا عشق بود«؛ )مجاهد 1376: 107(؛ ثانیاً: عرضي است كه مي تواند ذات 
روح را به فنا ببرد و خودش تبديل به ذات گردد. مرغ عشق، در جهان مادي مدام به دنبال دلي 
مي گردد كه فطرت عاشقانه اش را حفظ كرده باشد تا بر آن فرود آيد: او مرْغ خود است و 
آشیاْن خود است و ذاْت خود است و صفاْت خود است، پر خود است و بال خود است، هواي 
خود است و پرواز خود است، صیاد خود است و شكار خود است... )مجاهد 1376: 120-121(. 
شارح گمنامي از قرن نهم، ذيل اين جمالت نوشته است: »يعني هرچه به عین عشق رسید هم از 
پرتو وي بود، كه نزول كرده بود و باز به مقّر او غیر را در خود راه ندهد« )مجاهد 1372: 79(. 
پس عاشق كاري نمي كند، جز رجوع به فطرت؛ زيرا او پرتوي از عشق است كه نزول كرده، به 

مقّر اصلي اش بازمی گردد:

ما در غم عشق، غمگسار خویشیم                                 شوریده و سرگشتة کار خویشیم

روزگار خویشیم                              صیادانیم و خود شکار خویشیم  سودازدگان 
                                                                                                           )مجاهد 1376: 121(.
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به نظر امام خمینی نیز، انسان مفطور عشق است و در فطرت تمامی موجودات حّب ذاتی و 
عشق جبلّی ابداع و ايداع فرموده است )امام خمینی 1373: 288(: عشق تو سرشته گشته اندر گل ما 

)امام خمینی الف1379: 44(.
درجايی ديگر امام معشوق حقیقی را جمال مطلق دانسته است كه سالك می تواند پس از خرق 
حجاب های ظلمانی و رفض غیر و غیريت آن را درك كند. آنگاه اين مشاهده و ادراك را »شهود 
كل الكمال« دانسته، عبارت از رسیدن فطرت به محبوب خود می داند )امام خمینی 1377: 262(؛ 
بنابراين، سیر و سلوك عاشقانه از منظر امام، يك فرآيند فطری است. از منظر ايشان، نه تنها انسان بلكه 

جمیع ذرات گیتی مفطور عشق اند: 

ذرات وجود عاشق روی ویند                      با فطرت خویشتن ثناجوی ویند 
                                                                                       )امام خمینی الف1379: 212(. 

هر كس در هر مطلوبی خدا را طلب می كند )امام خمینی الف1375: 91(؛ زيرا عشق نگار سّر 
سويدای جان ماست )امام خمینی الف1379: 55(. وقتی بهانة آفرينش حّب ذاتی است، تمام موجودات 

در پی اين عشق می گردند هرچند از اين حقیقت آگاه نباشند.
البته بايد توجه داشت عشق فطری از منظر امام، عشق به كمال مطلق است )امام خمینی1377: 
80( اما وابستگی دو مفهوم جمال و كمال بر كسی پوشیده نیست و ارتباط آن با زيبايی كه عامل 
اصلی عشق است. عشق به كمال مطلق؛ يعنی عشق به تمام زيبايی ها كه به طور مطلق در ذات 
خداوند مندمج است. ازاين رو، امام عشق به كمال مطلق را سرمنشأ عشق به علم مطلق، قدرت 

مطلق، حیات مطلق و ارادة مطلق می داند )امام خمینی 1377: 80(.
10. انسان برگزيدة خداست در عرصة عشق. همه موجودات دوستدارند و محّب، اما اين 
فقط انسان است كه ازالً محبوب حق بوده است. چنان كه گذشت، خواجه خاصیت انسان را در 
اين مي داند كه محبوب خداست و محّب او: »خاصیت آدم آن بس است كه محبوبیش پیش 
از محبّي بود. اين اندك منقبتي نبود« )مجاهد 1376: 119(. پس اين فقط انسان است كه به قرينة 

تقدم »يحبّهم« بر »يحبونه«، نخست از جانب معشوق ازلي به عشق برگزيده شد.
احمد غزالي در اين رابطه به اين بیت اشاره مي كند: »عشق از عدم از بهر من آمد به وجود/ 
من بودم و عشق را به عالم مقصود« )امام خمینی 1377: 107( طبق اين بیت، خداوند عشق را خاص 

انسان آفريده است و ازاين جهت، او را برگزيده است.
امام خمینی نیز بر آن است كه سالك راه عشق به جايی می رسد كه خداوند به او می فرمايد: »من 
چنانم كه به هرچه بفرمايم بشو می شود، تو را نیز امروز چنان كردم كه به هرچه امر كنی بشود می شود« 
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)امام خمینی ب 1375: 125(. اين تنها انسان است كه از اين طريق به عنوان خليفة اللهی می رسد و به كرامات 
بار می يابد: »خلیفة خداوند انسان عاشقی است كه خدا گونه به مخلوقات عشق می ورزد، عشقی از افقی 
برتر كه تجلی و زيبايی های عالم هستی را شأنی از شئون خدای خويش می بیند كه خدا با آنان معیّت 
قیومی دارد و...« )طباطبايی 1388: 60 -59(. امام ويژگی سالك برگزيده در مكتب عشق را آن می داند 
كه عاری از هرگونه حجاب، ظلمت و تاريكی است، زيرا نور محبت، قاهر و چیره بر ظلمت و كدورت 

نفس انسانی است )امام خمینی ب 1375: 114(.
11. عشق الهي، بي پايان، ازلي، ابدي و عامل جاودانگي است. گذشت كه معرفت و علم، 
مقدمة محبت است و همان گونه كه علم به ابعاد آن ذات بي منتها نا ممكن است و با گشودن هر 
باب از آن، بي نهايت مفهوم مجهول بر عارف رخ مي نمايد، براي محبت عارف به »او« نیز انتهايي 
متصور نیست و هرچه علم و معرفت به زيبايي هاي حق بیشتر گردد، محبت نیز شديدتر مي گردد؛ 
« )بقره: 165(. حال  كه علم به ابعاِد بي پاياِن معرفتِي او تا  َّذيَن آَمنُوا أََشدُّ ُحبًّا هلِلَّ چنان كه فرمود: »َو ال
بي نهايت ادامه خواهد داشت، محبت به آن نیز نه تنها تمامي ندارد، بلكه روزبه روز رو به فزوني 
است. برخالف عشق هاي زمیني و انساني كه چون محدود است، علم به ابعاد معشوق میسر بوده، 
عشق بدان نیز تا محدودة خاصي پس از وصل، بیشتر ادامه نخواهد داشت. عشق الهي، عشقي 
نزديك تر مي شود كه ذات و  به معشوقي  به وجودي بي پايان. عاشق روزبه روز  است بي پايان 

صفاتش بي انتهاست و اين جريان تا ابد ادامه خواهد داشت.
البته اين ها همه در سیر محبّي بود. گفتیم كه خواجه احمد تقدِم سیِر محبوبِي انسان را از جانب 
حق بر سیر محبي، از بزرگ ترين افتخارات آدمي برمی شمرد )مجاهد 1376: 119(. او عشق را همان 
ُِّكم« آنجا بار نهاده است« )مجاهد 1376: 140(.  چیزي مي داند كه »در ازل ارواح را داغ »اَلَْسُت بَِرب
طبق اين جمله، خداوند خمیرماية انسان را در روز الست از عشق سرشته است. خواجه نه تنها در 
سوانح، بلكه در بحرالحقیقه و ديگر آثار خود، بناي عرفان نظري اش را بر مبناي اين آيه قرار داده 

ُِّكْم قالُوا  َّتَُهْم َو أَْشَهَدُهْم َعلى  أَنُْفِسِهْم أَ لَْسُت بَِرب َُّك مِْن بَني  آَدَم مِْن ُظُهوِرِهْم ُذرِّي است: »َو إِْذ أََخَذ َرب
َّا َعْن هذا غافِليَن« )اعراف: 172(؛ بنابراين او محبت را ازلي  َّا ُكن بَلى  َشِهْدنا أَْن تَُقولُوا يَْوَم الِْقياَمِة إِن
مي داند. وي در ادامه، آن را عنصري ابدي نیز مي خواند: »نزلي كه در ازل افكنند، جز در ابد چون 

استیفاي آن توان كرد؟« )مجاهد 1376: 119(؛ زيرا هر چیز ازلي، ابدي است.
تمام صور و ذرات جهان،  اين موضوع مي نويسد كه  ناگوري )901 هـ( در شرح  حسین 
به ظهور رسیده. »و چون  اينجا  اقتضاي ذاتي است كه در  اين يك  مقتضاي محبت اوست و 
اقتضا ذاتي است، ابد باشد، هرگز استیفا نشود، تجلیات او را نهايت نیست« )مجاهد 1372: 39(. 
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ازآنجاكه محبت خدا به انسان اقتضاي ذات ازلي اوست، پس خودش يك عنصر ازلي است و 
هر چیز ازلي تا ابد باقي خواهد بود.

ماجراي من و معشوق مرا پایان نیست                            هرچه آغاز ندارد نپذیرد انجام
خواجه آيه » يُِحبُُّهْم َو يُِحبُّونَه « و آغاز محبت از آستان قدس جاللي را، نشانه آن مي داند 
كه عشق يك امر قدسي است و اين كه »اصل عشق از قدم رويد« )مجاهد 1376: 159(. وي سپس 
نتیجه اي زيبا مي گیرد: »اگر به سّر وقت بینا گردي، بداني كه قاب قوسین ازل و ابد، دل توست و 
وقت تو« )مجاهد 1376: 119( و انسان مي تواند با عشق به جاودانگي برسد؛ چنان كه خود خواجه 

سروده است: 
بي عشق مباش تا نباشي مرده                          در عشق بمیر تا بماني زنده 
                                                                                          )شروانی 1375: 250(. 

عشق تنها در دلي كاماًل مستقر مي شود كه داراي فطرتي پاك باشد، از هر عالقه اي آزاد 
باشد، به فنا رسیده باشد و به گونه ای مثل خود عشق، مرغ ازل شود و مسافر ابد: »...كه رستم را 

هم رخش رستم كشد، كه ايشان هر دو آن جايي اند، نه اين جايي« )مجاهد 1376: 120(.
در دیوان امام می خوانیم: »از ازل مست از آن طرفه سبويیم همه« )1379: 179(. همچنین: 
»عشق جانان ريشه دارد در دل از روز الست« )الف1379: 65(. اين يعنی عشق الهی ازلی است. امام 
عارف واصل را خلیفة خدا و مظهر ارادة او می داند كه به نقل از پیامبر اكرم)ص( مخاطب اين نامه 
از سوی حق خواهد بود: »مَِن الحّي القيّوم الّذي اليموت إلى الحّي القيّوم الّذي اليموت. أمّا بعد، 
فإنّي أقول للّشي ء: ُكن، فيكون؛ و قد جعلتك تقول للّشي ء: ُكن، فیكون. فقال)ص(: »فال يقول أحد 
من أهل الجنّة للّشي ء كن، إاّل و يكون« )امام خمینی1372: 53(. چنین موجودی همانند حضرت 

حق، يك موجود ازلی و ابدی است كه به جاودانگی رسیده است.

نتیجه
احمد غزالي قائل به اصولي نظری براي عرفان جمال گرايانة خود است. اصول عرفان جمالي 
به طور خالصه، در پي بیان اين مطلب هستند كه خداوند هم عاشق است و هم معشوق. او عین 
عشق بوده، انگیزة او از تجلي، عشق است؛ پس سراسر هستي عبارت است از تجلي عاشقانة 
حضرت حق. اين عشق در تمام موجودات ساري و جاري بوده، نهايت و مقصِد اين عشق ساري، 
همانند بدايتش خداوند است. هر حركتي كه در جهان اتفاق مي افتد، توسط هر موجودي كه 
باشد، ناشي از همین عشق ساري است و غايتش خداست. انسان نیز به همین گونه، تمام حركاتش 
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ناشي از عشق است. محبت به عنوان بهانه خلقت، همچون چراغي است كه در دل هر موجودي 
وجود دارد؛ اما خداوند انسان ها را برگزيد و از میان آنان نیز كساني را برمی گزيند و اين چراغ را 
لُِع َعلَى اأْلَفْئَِدةِ« )همزه: 7(. اين شعله،  َّتي  تَطَّ در ايشان به آتش عشق برمي فروزد؛ به شهادت آية »ال
َّا َعَرْضنَا اأْلَمانَة...« )احزاب: 72( كه كم كم در دل آنان چیزي باقي نمي گذارد  امانتي الهي است»إِن
نور عشق. وجود  نمي شود جز  مشاهده  نیز چیزي  و در ظاهرشان  بیگانه سوز عشق  جز آتش 
ايشان رفته رفته استحاله مي شود، تولدي ديگر مي يابد، مساوي با عشق مي شود، نور عشق از همة 
اعمال و رفتار و حركاتشان تابنده مي گردد و ديگر وجودي مستقل از آن نخواهند داشت؛ چون 
آتش عشق، هر روز، بخشي از وجود غیر را از انسان مي َكنَد، به كام مي كشاند و مي سوزاند و 
اين مرحلة فنای عاشقانه است. انسان تا پیش ازاين نیز سراسر میل و اشتیاق است؛ اما نمي داند 
چراغ دلش را چگونه بر فروزد و چه بسا خواسته و ناخواسته، پرده ها بر اين چراغ مي افكند. او به 
دنیا، مقام، جاه و هر چه دل مي بندد، پس از مدتي از آن زده مي شود؛ زيرا اين چراغ را روشن 
را همانند آتش زير خاكستر  قولي مجازي(، مي تواند دلش  به  )يا  انساني  البته عشق  نمي بیند. 

درآورد كه به كمترين آتش گیره اي آمادة اشتعال است به آتش عشق الهي.
اصول عرفان عاشقانة خراسانی در آثار امام خمینی نیز قابل دريافت است؛ اما بايد توجه 
است  طبیعی  ازاين جهت  با مشرب صدرايی.  است  عربی  ابن  مكتب  ايشان شاگرد  داشت كه 
با سبك و سیاق  منثور خود  امام در آثار  باشیم.  ايشان مواجه  از سوی  ادبیات ديگری  با  اگر 
شارحان ابن عربی به موضوع عشق پرداخته، به تك تك اصول خراسانی آن اشاراتی داشته اند 
اما نكتة جالب توجه اينجاست كه وقتی زبان نظم را برمی گزينند، زبانشان به غايت به زبان عرفای 
جمال گرای خراسانی شباهت پیدا می كند. نكتة قابل ذكر ديگر اينكه، احمد غزالی و پیروانش با 
صراحت بیشتری به عشق مجازی و هدايت از اين طريق به عشق الهی سخن رانده اند؛ اما امام در 
برابر اين موضوع وجهه ای شريعتمدارانه و فقیهانه داشته، دست كم نمی توان جمله ای از ايشان در 
تأيید و توصیه به اين روش نشان داد كه مجاز را همچون پلی متصل به حقیقت بدانند و از اين 

طريق، به عشق مجازی نیز اصالت ببخشند.
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