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Abstract
The human soul is compatible with spirituality, and the tendency to mystical debates is very
evident in today's society. Imam Khomeini considers the divine laws to have an appearance
and an interior that can be achieved from the appearance of the Shari'a to the interior, which
is the truth, due to the longitudinal relationship between them, and they consider the
abandonment of the appearance of the Shari'a as the tricks of Satan .He considers
theobservance of the jurisprudential orders to be obligatory in all stages of conduct and
even after reaching the truth, and does not accept a change in the quality of acting
according to the rules and regulations of the Shari'a. Imam (ra) during his absence,
considering the role of a perfect human being in arresting individuals and religious rulings,
considers the position of jurists in determining the duty of imitators to the rulings and in the
maximum view, the successors of a perfect human being. Accordingly, in this article, an
attempt has been made to analyze and explain the relationship between Shari'a in its
specific meaning, that is, jurisprudence and mysticism in Imam Khomeini's thought,
through a descriptive analytical method.
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چکیده
روح انسان با معنویت سازگار است و گرایش به بحثهای عرفانی در جامعهی امروز بسیار بهه چشهم مهیآیهد ،برخهی از
مدعیان ،قائلاند که میتوان ،مراحل سلوکی را بدون توجه به شریعت و فقه طی کرد .امام خمینهی ،شهرای اهیهی را دارای
ظاهر و باطنی میدانند که میتوان از ظاهر شریعت به باطن که حقیقت است ،به واسطهی رابطهی طوهی که میان آنیاسهت،
دست یافت ،و ترک ظاهر شریعت را از تلبیسات شیطان برمیشمرند .ایشان عمل به دسهتورات فقیهی را در تمهام مراحهل
سلوک و حتی بعد از رسیدن به حقیقت ،حتمی دانسته و تغییری در کیفیت عمهل کهردن بهه احکهام و دسهتورات شهر را
نمیپذیرند .ایشان در زمان غیبت ،با توجه به نقش انسان کامل در دستگیری افراد و احکام شهرعی ،جایگهاه فقییهان را در
تعیین تکلیف مقلدان نسبت به احکام و در نگاه حداکثری ،جانشینان انسان کامل میدانند .بر این اساس ،در این پژوهش با
روش تحلیلی  -توصیفی ،رابطه ی شریعت به معنای خاص آن ،یعنی فقه ،با عرفان در اندیشهی امام خمینی مورد تحلیل و
تبیین قرار گرفت.
کلیدواژهها :فقه ،عرفان ،شریعت ،انسان کامل ،امام خمینی .
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 .1مقدمه
ساهک عارفی که به قرب اهی اهلل و مقام هقاء و فنای فیاهلل چشم دوخته است ،برای رسیدن به ایهن ههدب بایهد مراحهل و
منازهی را به امید به دست آوردن نتیجه ،مورد توجه قرار دهد و به این هدب نائل نمیشود ،جز با سوق دادن خود و جامعه
به سوی سلوک اخالقی و باالتر سلوک عرفانی که هدب در آن رسیدن به هقاءاهلل است(اردبیلهی ،1331 ،ج ،2ص .)241در
منطق قرآن و روایات ،هیچ راهی جز اطاعت از خداوند و رسول(ص) و اوهی االمر بهرای تجلهی سهلوک پیهدا نمهیشهود.
خداوند در سورهی بقره آیه  222میفرماید« :وَ مَنْ یَتَعَدَّ حُدُودَ اهلَّهِ فَأُوهئِکَ هُمُ اهظَّاهِمُون»« ،کسانى که از حدود خدا تجهاوز
کنند ،ستمکارانند» .امیراهمومنین علی( ) می فرمایند« :أَهَا وَ إِنَّ شَرَائِ َ اهدِّینِ وَاحِدَةٌ وَ سُبُلَهُ قَاصِدَةٌ مَنْ أَخَذَ بِیَا هَحِقَ وَ غَنِمَ وَ
مَنْ وَقَفَ عَنْیَا ضَلَّ وَ نَدِم»« ،شرای دین اهیی یکی است و راههای راست و هموار ،هر که این راهها را در پیش گرفت ،بهه
مقصد میرسد و بیرهمند میشود و هر که از پیمودن آن خودداری کرد ،گمراه و پشهیمان شهود»(شهریف رضهی1414 ،ق،
ص.)171
هذا ،توصیههای سلوکی و دستوراهعملهای عملی این حضرات را میتوان در مراحل سهلوکی و عملهی بهرای رسهیدن بهه
مقصود ،مورد توجه و عنایت قرار داد .امام خمینی در آثار مکتوب و سخنرانیهای خود به این نکته اشهاره مهی فرماینهد و
تنیا راه نجات را تسلیم در جمی اقوال و افعال در محضر رسول خدا(ص) و معصومین( ) بیهان مهیدارنهد(امهام خمینهی،
1333ب ،ص .)12بر این اساس ،تنیا راه برای هدفی که عارب ساهک ،برای خود در طی طریق که همان نیل به حق اسهت
در نظر میگیرد ،از طریق راههای مشرو دینی و براساس شریعت است .ضرورت تبیین این امر موجب میگهردد ،ادعهای
هرگونه سلوک و طریقت منیای دستورات شر  ،نیی و تنیا مسیر سلوک واقعی ،از طریق مسیر شر و تبعیهت از تکهاهیف
اهیی مورد توجه قرار گیرد .هذا ،آنچه در میان اهل معرفت مورد تاکید واق میشود اینکه بدون اطاعت از شهریعت ،اساسها
گام نیادن در راه طریقت و سیر و سلوک به دو دهیل معنایی نخواهد داشت :تقرب به حق با زیر پا نیادن فرامین اهیی انجام
نگرفته و تنیا هواپرستی و پیروی از هواهای نفسانی است.
آنچه انسان را در مسیر طریقت قرار میدهد ،اوامر و نواهی اهیی است و در صورت عدم پیروی از آنیا حقیقتی برای انسان
حاصل نمیشود و اگر صورت گیرد جز اهحاد و کفر نمیباشد(کاشانی1421 ،ق ،ص .)11به همین دهیل ،توجه به شهریعت
برای طی مسیر طریقت در رسیدن به حقیقت بسیار میم است و نیاز به تبیین و تحلیل دارد .اگرچه در گذشهته تحقیقهی بها
موضو شریعت ،طریقت و حقیقت از نگاه امام خمینی ،توسط آقای مجتبی سپاهی مورد توجه قرار گرفته اسهت و ایشهان
در این تحقیق به این نتیجه میرسند که حقیقت نتیجهی طریقت و طریقت نتیجهی شهریعت اسهت و اههل عرفهان و امهام
خمینی به تفکیکناپذیری شریعت و طریقت و حقیقت تاکید میورزند .این پژوهش میکوشد ،رابطهی میهان شهریعت بهه
معنای خاص آن یعنی فقه و عرفان را از دیدگاه امام خمینی که فقیه و مجتیدی نامهدار و متخصصهی در عرصههی عرفهان
است را تبیین و تحلیل کند.
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 .2مفیومشناسی
2ه  . 1شریعت
شریعت دارای دو معنی عام و خاص میباشد .در معنای عام مترداب کلمه دین بوده و گاهی به جای آن به کار میرود ،مثال
گفته می شود شریعت اسالم که منظور دین اسالم می باشد .در معنای خاص عبارت است از احکام و دستورات و عبادات و
اخالقیاتی که هر پیغمبری میآورد.
راغب معنای «شر » را آنچه که خدا از دین برای انسهان قهرار داده و انسهان را بهه برگزیهدن آن دسهتور داده اسهت ،بیهان
میکند(راغب اصفیانی1412 ،ق ،ج ،1ص .)401شریعت در هغت ،شرعۀ اهماء را گوینهد ،یعنهی محهل آشهامیدن آب و در
اصطالح احوال و اعمال و احکامی است که حق تعاهی به زبان پیامبر بر بندگان مقرر فرموده و موجب انتظام و امور معاش
و معاد است(سجادی ،1371 ،ص .)104امام خمینی شریعت و گستره آن را همان گستره دین میداند که ناظر به بخشهای
اصول اعتقادات(باورمندی در باب توحید و معاد و ایمان به مالئکه) ،اخالق و خودسازی ،و فقهه(آداب و مناسهک عملهی
دین و احکام عبادات و معامالت و )...است(امام خمینی1333 ،ب ،ص.)332
2ه  . 2فقه
معنای هغوی فقه ،نوعی دقت و موشکافی و ریزبینی و فیم عمیق است(مصهطفوی ،بهی تها ،ج ،2ص )123و در
هغت ،فقیه به کسی گفته میشود که کالم را بشکافد و ریزبین و دقیق و بصیر باشد .راغب می گوید« :فقه آن است که انسان
با استنتاج از معلومات و قضایای باهفعل و موجود ،به مجیوهی دست یازد»(راغب اصفیانی1412 ،ق ،ج ،1ص .)142فقیای
اسالم ،کلمه فقه را در مورد قسم اخیر [احکام و مسائل عملى« ،قوانین و مقررات موضوعه»] اصطالح کرده اند ،شاید از آن
نظر که از صدر اسالم آنچه بیشتر مورد توجه و پرسش مردم بود ،مسائل عملى بود .از این رو کسهانى کهه تخصصشهان در
این رشته مسائل بود ،به عنوان «فقیا» شناخته شدند(مطیری ،1334 ،ج ،3ص70ه .)12امام خمینی علم فقه را اینگونه بیان
می دارند :قوانین زندگی دنیوی و اخروی انسان ،بلکه مقصود آن است که دنیا و آخرت انسان در پرتو عمل به قوانینی است
که در علم فقه تبیین میشود .اعماهی که نظام اسالمی در شبانهروز بدان احتیاج دارند و این علم ،راه رسیدن به مقهام قهرب
اهیی بوده که غایت کمال انسانی است(مرتضوی هنگرودی ،1331 ،ج ،1ص.)11
2ه  . 3عرفان
عرفان در هغت مصدر دوم باب عَرَبَ ،یَعرِبُ ،معرفتا عرفانا که به معنای شناختن است یا اسم مصدر از همین باب به معنای
شناسایی و شناخت است .هذا ،علمای اهل هغت عرفان را شناختن و دانستن بعد از نهادانی معنها مهی کننهد(دهخهدا،1373 ،
ج ،10ص .)11313راغب در کتاب مفردات ،عرفان را اینگونه بیان میکند :درک کردن و دریافتن چیزی اسهت از روی اثهر
آن با اندیشه و تدبر که اخص از علم است ،فالنٌ یعرب اهلل و نمیگویند یعلم اهلل تا متعهدی بهه یهک مفعهول شهود ،زیهرا
معرفت بشر از خدای تعاهی تدبر در آثار او بدون ادراک ذات اوست(راغب اصهفیانی1412 ،ق ،ج ،1ص111هه .)112امهام
خمینی در تعریف عرفان می فرمایند :عرفان عبارت است از معرفت خدا و شئون ذاتی و تجلیهات اسهمائی و افعهاهی او در
حضرت علمیه با یک نو مشاهده ی حضوری ،همچنین علم حضوری داشتن به کیفیت صفاتی و مراودات و نتایج اهیی در

حضرات اسمائی و اعیانی(امام خمینی ،بیتا ،ص .)11همچنین در دیدگاه امام خمینی موضو عرفان وجود مطلق
است ،همان حق تعاهى و جلوههای او است(امام خمینی ،1373 ،ج ،13ص.)411
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با توجه به مفاهیم بیان شده ،قلمرو تحقیق حاضر ،شریعت به معنای عام آن نیست ،بلکه مراد شریعتی است کهه در احکهام
جوارحی جلوه می کند و در واق محور اصلی این پژوهش تبیین جایگاه آموزههای فقیی به معنای احکام شرعی و ظاهری
در عرفان اسالمی و میزان پایبندی عرفا ،به ویژه در اندیشهی عرفانی امام خمینی با استناد به بیانهات ،مکتوبهات و سهیرهی
عملی ایشان است .عرفان مورد نظر این پژوهش ،عرفانی است که سرمایه ی اصلی خود را از اسالم بها محوریهت قهرآن و
سنت و سیرهی انسان کامل که پیامبر(ص) و جانشینان او میباشند را در برمیگیرد .در این پژوهش ابتدا پیوند شهریعت بها
حقیقت بررسی شده و سپس موضو نیاز عرفان به فقه و احکام شرعی و عدم سقوط تکلیف بعد از رسیدن به حقیقهت و
سپس دیدگاه امام خمینی در مورد نو نگاه به تکاهیف شرعی بعد از وصول به حقیقت تبیین گردیهده اسهت .همچنهین بهه
جایگاه فقیا و مجتیدان در عرفان پرداخته شده و در پایان مصادیق عرفانی مورد توجه در احکام خمسه بیان میشود.

 .3پیوند شریعت و حقیقت
از جمله مباحث کلیدی و مورد توجه در عرفان اسالمی ،بحث شریعت ،طریقت و حقیقت است .این بحث هم جایگاه دین
و شریعت را نزد عرفا تبیین می کند و هم نسبت عرفان نظری و عرفان عملی و نسبت آن دو با شریعت را مشخص میکند.
ابن عربی ،شریعت را به همان صراط مستقیمی تعبیر می کند که رسول خدا(ص) هنگهام نهزول آیههی«وَ أَنَّ ههذا صِهراطی
مُسْتَقیما فَاتَّبِعُوهُ وَ ال تَتَّبِعُوا اهسُّبُلَ»(انعام )113 ،اشاره کرد ،بدین گونه کهه بهر روی زمهین خهط مسهتقیمی رسهم کردنهد و
خطوطی از دو سوی آن ترسیم فرمود و آنگاه انگشت بر خط راست نیاد و آیه پیش گفته را تهالوت کردنهد و از ورود بهه
کژراههها بر حذر داشت(ابن عربی ،بیتا ،ج ،3ص .)12این سخن ابن عربی بهدان معناسهت کهه جهز از طریهق شهریعت،
نمی توان به شطّ وحی و حقیقت دست یافت .در تعبیری دیگر محیاهدین ابن عربی در دیوان خود ،دست یافتن به حقیقت
را تنیا در پرتو عمل به شریعت میداند.
«ما نال من جعل اهشریعۀ جانباشیا و هو بلغ اهسماء مناره» ،هر که از شریعت فاصله بگیرد ،اگر تا آسمان هم برسد به چیزی
از حقیقت نائل نمیشود(ابنعربی1423 ،ق ،ص .)12در واق باید اذعان داشت که شریعت و حقیقت از یکهدیگر تفکیهک
ناپذیرند و هیچگونه ناسازگاری با یکدیگر ندارند ،زیرا شریعت ،همان حقیقت است و پندار ناسازگاری شریعت با حقیقت،
پنداری باطل است.
برخی پنداشته اند شریعت با حقیقت ناسازگار است .این پندار باطلی است ،بلکه حقیقهت عهین شهریعت اسهت .شهریعت،
مرکب است از روح و جسم .فقه یا علم احکام ،به منزهه ی جسم آن است و حقیقت ،به منزهههی روح آن اسهت ،در آنجها
بیش از یک چیز وجود ندارد و آن شریعت است .شریعت و حقیقت در یک موطن گرد آمدهاند .شریعت ،علهم احکهام در
قلمرو دنیا و حقیقت علم آخرت است .تفکیک میان شریعت و حقیقت ،یک امر قراردادی اسهت .بهر آن بخهش از احکهام
حقیقت که ظاهر است ،شریعت نام نیاده اند و بر آن بخش از احکام حقیقت که باطن است ،حقیقهت  ...ههر کهس ادعهای
حقیقتی منیای شریعت کند ،ادعای نادرستی کرده است .شریعت حافظ حقیقت و مشهتمل بهر آن اسهت(محمهود اهغهراب،
1420ق ،ص33ه.)37
امام خمینی شریعت و طریقت و حقیقت را در یک رابطه ی طوهی ترسهیم کهرده و آنیها را ظهاهر و بهاطن یکهدیگر بیهانی
میدارند ،یعنی در باطن شریعت ،حقیقت نیفته است و عمل به شریعت وصول به بارگاه حقیقت است و بهین آنیها نهوعی
تعامل است .هذا حقیقت بدون شریعت وجود ندارد و شریعت بدون حقیقت راه وصول در آن یافت نمی شود.
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ایشان با استدالل به آیهی  11مائده «وَ هَوْ أَنَّیُمْ أَقامُوا اهتَّوْراةَ وَ اهْإِنْجیلَ وَ ما أُنْزِلَ إِهَیْیِمْ مِنْ رَبِّیِهمْ هَهأَکَلُوا مِهنْ فَهوْقِیِمْ وَ مِهنْ
تَحْتِ أَرْجُلِیِمْ مِنْیُمْ أُمَّۀٌ مُقْتَصِدَةٌ وَ کَثیرٌ مِنْیُمْ ساءَ ما یَعْمَلُون»« ،و اگر اینان تورات و انجیل را بدون کم و کاست و همچنین
قرآنى را که بسویشان نازل شد اقامه کنند ،محققا از باالى سر (آسمان) و پائین پاهاى خود (زمین) روزى خواهنهد خهورد.
بعضى از اینان مردمى معتدلاند و هیکن کارهایى که بیشترشان مرتکب مىشوند ،زشت و ناپسند است» می فرمایند:
از این آیه برمیآید که نیل به معرفت باطن جز از راه ظاهر شریعت نیست ،ظاهر طریق باطن است ،بلکه فیمیده مهیشهود،
ظاهر منفک از باطن نیست و کسی که اینگونه ببیند که باط ن به همهراه اعمهال ظهاهره و پیهروی از تکلیهف اهیهی بدسهت
نمیآید ،باید بدانی که او قطعا ظاهر را آنگونه که باید بهجا نیاورده است و کسی مانند عوام صوفیه که بخواههد از غیهر راه
ظاهر به باطن برسد ،آن مورد تایید خداوند نبوده و دهیل و بینهای از طهرب خداونهد بهرای ایهن روش وجهود نهدارد(امهام
خمینی ،بیتا ،ص.)201
به اعتقاد امام خمینی تمامی شرای آسمانی دارای ظاهر و باطنی میباشند که شریعت اسالم به عنوان جام تهرین شهرای از
این امر مستثنی نبوده و دستورات شر مقدس ،عامل هماهنگی بین ظاهر و باطن و رسیدن به حقیقت واقعی است .امام این
نکته را از مرحوم شاهآبادی چنین نقل میکند:
جمی عبادات سرایت دادن ثناى حقّ جلَّت عظمته است تا نشئه مُلکیّه بدن ،و چنانچه از براى عقل حظّى از معارب و ثناى
مقام ربوبیّت است ،و از براى قلب حظّى است و از براى صدر حظّى است ،از براى ملک بدن نیز حظّى است کهه عبهارت
است از همین مناسک .پس ،روزه ثناى حقّ به صمدیّت و ظیور ثناى او به قدّوسیّت و سبّوحیّت است .چنانچهه نمهاز کهه
مقام احدیّت جمعیّه و جمعیّت احدیّه دارد ثناى ذات مقدّس است به جمی اسماء و صفات(امام خمینی1333 ،ب ،ص.)13
همچنین در تعبیری امام خمینی تنیا راه وصول به حقیقت را شر بیان داشته و حقیقت عاهم که رسیدن به عبودیت است را
تنیا محصور در حفظ و تقیّد به انجام شر حاصل شدنی میدانند(امام خمینی ،بیتا ،ص .)143ایشان ،شریعت را یکهی از
ملزومات طریقت دانسته و عمل به ارکان شریعت را از مقومات ایمان برمی شمرند و هرگونه ادعای رسیدن بهه حقیقهت را
بدون عمل ،غیرممکن بیان میدارند(همان1333 ،ج ،ص.)171
با این وجود ،بین شریعت و حقیقت ،پیوندی ناگسستنی موجود است و بدییی است که شریعت در ابتهدای قهدم سهلوک،
قرار دارد و نسبت به طریقت مقدم است .هذا ،شریعت به سان محکم نگه داشتن خود در جایگاه مشخص هستی است .هر
کس که نداند در کجاست و چگونه خویشتن را میتوان نگاه داشت ،واضح است که در مرحله بعد موفقیتی برای او حاصل
نشده و نمیتواند قدم در مسیر حقیقت گذارد .با این توضیحات از شاخصههای اصلی اندیشهی عرفانی امام خمینی پیونهد
میان شریعت و عرفان به واسطهی شریعت گرایی بوده و ایشان روح و باطن شریعت را آغاز وادی طریقت دانسهته و میهان
شریعت و عرفان پیوندی ناگسستنی بیان میدارند ،بلکهه ایشهان همهواره کوشهید بها اهتهزام بهه ظهاهر شهریعت و تهدوین
تحریراهوسیله و رساههی عملیه در کنار بیان باطن معارب ،در آداب اهصهاله و سراهصهاله و شهرح دعاههای مختلهف ،ایهن
تفکیک ناپذیری شریعت از حقیقت را تشریح و تبیین کنند و تاکید نمایند که تنیا راه نجات و سلوک حقیقی از طریق ایمان
و اعتقاد و عمل به دستورات شر براساس موازین حقهی اهیی و سنت و سیرهی معصومین( ) است.
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 .4نیاز به شریعت و فقه در عرفان
با توجه به اینکه شریعت ظاهر و حقیقت باطن شریعت میباشد و از طرفی تنیا راه رسیدن به حقیقت ،شریعت مهیباشهد،
عرفا و همچنین امام خمینی اهتمام بسیاری بر شریعت دارند ،به حدی که در مرحلهی سلوک ،دستیابی به حقایق را تنیا از
این طریق دانسته و در طی مسیر سلوک ابتدا تا به انتیا از آغاز راه بلکه در تمام مسیر تا وصول به مقهام فنهاء و پهس از آن
تاکید بر پیروی از شریعت داشته که همواره باید مورد تبعیت و عمل واق گردد ،و «تنیا راه باز شدن ابواب علوم بهاطنی را
شریعت بیان کرده و بر آن تاکید میکنند»(آملی ،1313 ،ص .)343اما آنچه میم است اینکه شریعت بهه معنهای خهاص آن
یعنی فقه که محوریت احکام و مسائل عملى و قوانین و مقررات موضوعه است ،در نظر عرفا چه جایگاهی دارد؟
از نظر اهل معرفت باید از فقه و علم احکام شرعی به اندازهی نیاز زمان و اندازهای که در عمل بدان نیاز است ،بیره گرفت
و راه اعتدال را در این امر باید مراعات و مدنظر داشت(.امام خمینی1333 ،اهف ،ص .)21طبق نظهر فقیها و عرفها ،احکهام
دارای مصاهح و یک سلسله حقایقی می باشند ،اما عرفا برای احکام شرعی نقشی حیاتی و به مراتب باالتر از نگهاه فقیها در
نظر میگیرند ،چون فقیا معموال این مصاهح را به امورى تفسیر مىکنند که انسان را به سهعادت یعنهى حهد اعهالى ممکهن
استفاده از مواهب مادى و معنوى مىرساند .وهى عرفا معتقدند که مصاهح و حقایقى که در تشری احکام نیفته است از نو
منازل و مراحلى است که انسان را به مقام قرب اهیى و وصول به حقیقت سوق مىدهد(مطیری ،1334 ،ج ،20ص.)33
شریعت فقط برای آن نیست که در پناه آن ،اموال و انساب و جان انسانها محفوظ بماند ،بلکه برای آن است که افزون بهر
اینیا امور اخروی و حقیقت معنوی برای انسان مکشوب شود .در مورد نخست ،همهی مسلمانان اعم از مومنان و منافقهان،
یکسان از شریعت بیره میگیرند .اما در مورد دوم ،فقط مومنهان از آن برخهوردار هسهتند .بهرای مومنهان سهالحی بیتهر و
پناهگاهی مطمئن تر از عمل به شریعت اهیی وجود ندارد .از این رو باید مالزم شریعت مطیر بود(ابهن عربهی ،بهیتها ،ج،4
ص .)337 ،334-333به طوری که ابنعربی هرگونه خروج از تبعیت از احکهام خمسههی اهیهی یعنهی وجهوب ،حرمهت،
کراهت،استحباب و اباحه را در حوزه ی عمل باعث کفر و معصیت بیان مهیدارد(همهان ،بهیتها ،ج ،4ص )421و تحلیهه و
آراستن روح به فضیلت ها و مکارم اخالق را تنیا در گرو عمل به احکام شرعی با تمام حدها و رسومها بیان میدارد و تنیا
مسیر برای خودسازی را تبعیت و مطابقت از فرمان و عمل به دستورات اهیی بیان میکند و در مورد تبعیت از اوامهر اهیهی
میگوید « :اوامر اهیی را باید مو به مو امتثال کرد و از ارتکهاب نهواهی بهاز ایسهتاد و در مهورد تخییهر ،بهه آنچهه نهزد وی
محبوبتر است و رجحان دارد ،عمل کرد ،زیرا از جمله مکارم اخالقی امتثال اوامر اهیی است»(همان ،بیتا ،ج ،3ص.)231
امام خمینی نیز مانند دیگر بزرگان عرفان ،راه رسیدن به حقیقت را تنیا در تبعیت از شریعت دانسته و هدایت را تنیا به نور
شریعت می دانند و ترک ظاهر شریعت و احکام خمسه را از تلبیسهات شهیطان بیهان مهیکننهد(امهام خمینهی1333 ،اههف،
ص .)221ایشان در توصیفی دیگر شریعت را تنیا راه وصول به مقصد اهیی و غایت حقیقی بیان میدارند.
طریقت و حقیقت جز از راه شریعت بدست نمیآید ،پس قطعا ظاهر راه باطن است ،بلکه از آن اینگونه فیمیده میشود که
ظاهر از باطن جدا نمی باشد و کسی که اینگونه ببیند که باطن به همراه اعمال ظهاهره و پیهروی از تکهاهیف اهیهی بدسهت
نمیآید ،باید بدانی که او قطعا ظاهر را آنگونه که باید بجا نیاورده است و کسی مانند عوام صوفیه که بخواهند غیهر از راه
ظاهر به باطن برسند ،آن مورد تأیید خداوند نبوده و دهیل و بینهای از طرب خداونهد بهرای ایهن روش وجهود نهدارد(امهام
خمینی ،بیتا ،ص.)201
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امام خمینی وقتی مقامات و مراحل سلوک را بیان میدارند ،تبعیت از شریعت را درونمایه ی و نیفتهی در مقامات میدانند،
و مراحل سلوک را سلوک به سمت حق می داند و در طی این مسیر بایهد از ههر امهری وههو مکهروه خهود را بازداشهته و
بی مباالتی در این امر را موجب دوری از حقایق توحیدی تحلیل می کند(امام خمینی ،1337 ،ص .)70ایشان بهرای پیمهودن
راه سلوک و مقامات را در مشارطه و مراقبه و محاسبه دانسته و در همه ی این مراحل آنچه به وضوح یافت می شود ،تبعیت
از شریعت است(امام خمینی1333 ،ج ،ص2ه )10با این توصیفات ،مشخص میگردد که در نگاه عرفانی امام خمینی و طی
مراحل سلوکی ،فقه نقش بسیار تاثیرگذاری داشته و اصال فقه و تکاهیف شرعی را باید کلید رسیدن به مراحل باالی سلوکی
دانست و تخطی کردن از این تکاهیف چیزی جز ،درجا زدن و یا حتی انحراب درپی نخواهد داشت .با این وجود است که
امام خمینی با نگاه ویژه ای که نسبت شریعت داشته و از طرفهی دغدغههی خهاص ایشهان عرفهان شهیعی اسهت ،هرگونهه
شریعت گریزی در طی مسیر سلوک یا کسانی که مدعی مرشد و راهنما برای سلوک بودن هستند را برنتافته و به مخاهفت با
اینگونه افراد میپردازند .ویژگیهایی که امام خمینی از این دیدگاه و صاحبان آن به دست میدهند ،عبارتند از:
بیخبری و ناشناختی نسبت به شریعت (امام خمینی ،1337 ،ص ،)12ناباوری به عبادات به عنوان سرمایه سهعادت جیهان
پسین و وسیله زندگانی روزگارهای بینیایت(امام خمینی1333 ،اهف ،ص ،)41علم و عمل ظهاهری و قهاهبی را زیهادی و
فرومایه میدانند ،عمل به ظاهر را مناسب جاهالن و عوام میپندارند و اعمال ظاهری را برای ساهکانی که به باور خودشان
به مقصد رسیدهاند ،کثرات و حجاب میدانند(همان1333 ،اهف ،ص.)73
از این رو ،با توجه به پیوند وثیقی که میان تکاهیف اهیی و عرفان وجود دارد ،این نکته ،قابل توجه در سیر و سلوک عرفانی
است که پیوند میان شریعت و طریقت دائمی است یا ساهک بعد از رسیدن به حقیقت دیگر نیازی به شریعت و توجهه بهه
احکام خمسه ندارد؟
باید اشاره داشت که اهل معرفت شریعت را وسیله و پوسته ای برای طریقت و طریقهت را پوسهتهای بهرای یهک حقیقهت
متعاهی بیان میدارند که هرکدام مقدم ه برای رسیدن به فنای در توحید و وصال قرب محبوب حقیقی است و مهومن کامهل
کسی است که همهی این مراتب سه گانه را پیموده باشد(آملی ،1313 ،ص ،)31یعنی از نظر آنهان تکهاهیف و امهر و نیهی،
روح بندگی را در خود دارد که این روحیهی بندگی در درون تمام احکام شرعی موجود است و از نظهر عارفهان روحیههی
بندگی ،شیرینترین و زیباترین پیامد مقام توحیدی است ،هذا ،به هر حکم شرعی اگر به صهورت عمیهق توجهه گهردد ،در
بردارنده ی توحید است و رسیدن به وصال و قرب اهیی درپی عمل به دستورات و احکام شر میباشهد .از ایهن رو ،امهام
خمینی با این پندار باطل که انسان بعد از رسیدن به حقیقت نیازی به شریعت ندارد ،مبارزه کرده و در چندین مورد به نقهد
اینگونه تفکرات پرداختند.
آنچه پیش بعضی اهل تصوّب معروب است که نماز وسیله معراج وصول ساهک است و پس از وصولْ سهاهک مسهتغنى از
رسوم گردد ،امر باطل بىاصل و خیال خام بىمغزى است که با مسلک اهل اهلَّه و اصحاب قلوب مخاهف است(امام خمینی،
1333ب ،ص.)12
ایشان در تعبیری تاکید میکنند که عارب بعد از وصول ،همان ترکیب مناسک و عباداتی که در قبل از وصول داشته است را
باید ادامه دهد ،و تنیا نو نگاه و صورت مشاهداتش در قبل و بعد از وصول متفاوت میشود.
ساهک مادامى که در سلوک و سیر إهى اهلَّه است نمازش براق عروج و رفرب وصول است و پس از وصول ،نمازش نقشهه
تجلّیات و صورت مشاهدات جمال محبوب است ،بدون آنکه إعمال رویّهاى در ترکیب آن شود(همان1333 ،ب ،ص.)11
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ساهک با این اوصافی که در عبادات او ایجاد میگردد ،در آداب صوری و تکاهیف شرعی او تغییر و یها کاسهتی بهه وجهود
نمیآید و برخالب مقررات شرعی عمل نمیکند .هذا ،وقتی به حقیقت دست یافت ،مشاهداتش با قبل از وصهول متفهاوت
میگردد ،به طوری کهه از نظهر امهام خمینهی مناسهک و عبهادات را سهرایت دادن ثنهاى حهقّ تها نشهئه مُلکیّهه بهدن بیهان
میدارند(همان1333 ،ب ،ص )13و نماز را ظیور ثنای احدی ذات مقدس با تمام اسماء و صفات در بدن بیان میکنند کهه
ساهک اگر بخواهد بعد از وصال دست از آداب شریعه بردارد ،نشئهی بدنی خود را از نور تجلیات حهق محهروم سهاخته و
گرفتار ظلمت شده است .از این رو تصور و پندار بسیار باطلی است که کسی گمان کند بعد از پیدایش حقیقت ،احتیهاجی
به آداب شریعت ندارد و گوینده این سخن گرفتار جیل و از مقامهات عبهادت و مهدارج انسهانیت بهیخبهر اسهت(همهان،
1333ج ،ص .)3امام خمینی با رد هرگونه شریعتگریزیِ ساهک ،انقطا عبادت پس از وصول در عرفان را اینگونه تفسهیر
مینمایند:
مادامى که عبد در کسوت عبودیّت است ،نماز و جمی اعمال آن از عبد است و چون فانى در حقّ شد ،جمی اعمهال او از
حقّ است و خود را تصرفى در آنیا نیست و چون به صحو بعد اهمحو و بقاء بعد اهفناء نایل شد ،عبادت از حهقّ اسهت در
مرآت عبد و این اشتراک نیست بلکه «امر بین االمرین» است و نیز تا ساهک است ،عبادت از عبد است و چون واصل شد،
عبادت از حقّ است و این است معنى انقطا عبادت پس از وصول« :وَ اعْبُدْ رَبَّکَ حَتَّى یَأْتِیَهکَ اهْیَقِهینُ اىِ اهْمَهوتُ .چهون
موت کلى و فناى مطلق دست داد ،حقّ عابد است و عبد را حکمى نیست ،نه آنکه عبادت نکند ،بلکه عبادت کند« :و کهانَ
اهلَّه سَمْعَهُ وَ بَصَرَهُ وَ هِسانَهُ» - ،و آنچه بعض از جیله از متصوّفه گمان کردهاند ،اینگونه نیست ،و چهون عبهد بهه
خود آمد ،عبادت از حقّ است در مرآت عبد واق شود« ،و اهْعَبْدُ سَمْ ُ اهلَّه وَ هِسانُ اهلَّه»گردد(امام خمینی1333 ،ب ،ص.)33
امام خمینی بیترین شاهد برای نیاز عرفان به شریعت و مناسک عبادی را چه قبل از وصول و چه هنگام وصول و چه بعهد
از رسیدن به حقیقت ،در عرفان ،به سیرهی پیامبر(ص) و معصومین( ) اشاره میکنند.
حضرات اوهیاء( ) ،با آنکه محو جمالاند و جالل و فانى در صفات و ذات ،م ذهک هیچ یک از مراحل عبودیت را غفلت
نکنند .حرکات ابدان آنیا تاب حرکات عشقیه روحانیه آنیاست ،و آن تهاب کیفیهت ظیهور جمهال محبهوب اسهت(همهان،
1333ج ،ص.)310
بر این اساس ،طریقت و سلوک عرفانیای که امام خمینی از دل مناب وحیانی قهرآن و سهنت و روش و سهیرهی علمهی و
عملی معصومین( ) دریافت کرده ،یک عرفان شریعت محور است و در هیچ یک از مراحل سلوکی چه در ابتدا و در طهی
مسیر و چه در انتیا سقوط تکلیف معنا ندارد .هذا ،شریعت از بدایت تا نیایت همراه ساهک بوده و ساهک ملتزم به آن است
به همین دهیل است که امام خمینی چه در عرصه ی شخصی و چه در عرصهی اجتماعی همواره سلوک عملیشهان و تبلیهغ
معارفشان همراه با شریعتگرایی است.

 .1نقش فقییان و مجتیدان
در عرفان اسالمی ،اگر مقصود و هدب ،دستیابی به حاالت و قدرتهایی شگفتآور باشد ،شاید نیازی به فقهه نباشهد و بها
ریاضت و انجام برخی تکنیکها که حتی مجوز شرعی هم ندارند ،بتوان ،بدان دست یافت .در حهاهی کهه اصهول و مبهانی
عرفان ،هدفش را سلوک معنوی ،ارتقای روح ،تقرب اهی اهلل و فناء فی اهلل [یعنی سیر و صعود و طی کردن درجات ،نیایتها
واجد تعیّن عاهی یا به تعبیری فاقد هر نو تعینی بشود و برسد به فناء فی اهلل] و بقاء باهلل [حاهت فنایی که بهرای او ایجهاد
شده است حاهت موقتی و برزخی نباشد و در او پایدار بماند] و رسیدن به حق و متجلی ساختن اسماء و صفات اهیی در
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درون انسان بیان میدارند(اردبیلی ،1331 ،ج ،2ص )241و این امر جز با متابعت از شر و انجام دستورات شرعی و احکام
فقیی و مراعات حالل و حرام و دوری از گناه و اتیان واجبات و مستحبات حاصل شدنی نیست .اینجاسهت کهه در زمهان
غیبت و عدم دسترسی به انسان کامل که واسطهی فیض بوده و تنیا از طریق او ،وصهول بهه حهق و حقیقهت را مهیتهوان،
بدست آورد ،وجود عاهمان دینی برای استنباط احکام و بیان وظایف و هدایت مکلفین ،مورد توجه قرار میگیرد.
امام خمینی با استدالل به روایتی که امیراهمومنین از پیامبر(ص) نقل میفرمایند« :اهلیم ارحم خلفایی»« ،خدایا ،جانشینان مرا
رحمت کن» ،بعد از سه مرتبه تکرار این جمله از پیامبر اکرم(ص) ،از ایشان سوال شد ،اى پیغمبر خدا ،جانشینان شما چهه
کسانى هستند؟ فرمود« :کسانى که بعد از من مىآیند ،حدیث و سهنت مهرا نقهل مهىکننهد ،و آن را پهس از مهن بهه مهردم
مىآموزند»(مجلسی1403،ق ،ج ،2ص .)144ایشان برای تعیین جانشینان پیامبر(ص) از کلمهی «سنت» استفاده می کنند کهه
معنای سنن اهیى ،عبارت از تمام احکامی که به پیغمبر اکرم(ص) وارد شده است .پس ،کسى که مىخواههد سهنن رسهول
اکرم(ص) را نشر دهد ،باید تمام احکام اهیى را بداند ،صحیح را از سقیم تشخیص دهد ،اطالق و تقییهد ،عهام و خهاص ،و
جم هاى عقالیى ،را ملتفت باشد ،روایاتى را که در هنگام «تقیه» وارد شده از غیر آن تمیز بدهد ،و موازینى را که براى آن
تعیین کردهاند ،بداند .هذا ،مربوط به محدثینى نیست که کاتب بوده و مجتید نباشند ،بلکه اینیا راج به اشخاصى است کهه
بتوانند حدیث رسول اکرم(ص) را مطابق حکم واقعى اسالم تشخیص دهند و این ممکن نیست مگر ایهن افهراد مجتیهد و
فقیه باشند ،که تمام جوانب و قضایاى احکام را بسنجند ،و روى موازینى که در دست دارند ،و نیهز مهوازینى کهه اسهالم و
ائمه( ) معین کردهاند ،احکام واقعى اسالم را به دست آورند .اینان خلیفهه رسهول اهلَّهه(ص) هسهتند ،کهه احکهام اهیهى را
گسترش مىدهند و علوم اسالمى را به مردم تعلهیم مهىکننهد ،و حضهرت در حهق آنهان دعها کهرده اسهت« :اهلّیهم ارحهم
خلفائى»(امام خمینی1333 ،د ،ص13ه.)12
همچنین از نگاه بزرگان عرفان مانند ابنعربی ،پس از انقطا نبوت تشریعی ،نبوت عامه یعنی والیت کهه عهاری از تشهری
است ،باقی است .اما تشری به گونه ای دیگر در امت محمدی و در قاهب اجتیاد بهاقی مهیمانهد و مجتیهدان در تشهری و
استنباط احکام شرعی از ادهه ،وارثان پیامبران هستند .این وراثت جز در حوزهی احکامی که در راه اجتیاد به دست میآید،
تحقق نمییابد(ابن عربی ،بیتا ،ج ،1ص .)131به عبارت دیگر ،پس از شریعت محمدی(ص) شریعتی از جانب خدا نهازل
نمیشود ،مگر مقرراتی که عاهمان امتش در چارچوب شریعت ،از کتاب و سنت اسهتنباط کننهد .در آنجها حقیقتهی کهه بها
شریعت مخاهفت کند ،وجود ندارد ،زیرا شریعت ازجمله حقیقتها بوده و حقیقتی است که شریعت نامیده میشود(محمود
اهغراب1420 ،ق ،ص .)37با توجه به اینکه ضرورت و نقش شریعت در عرفان اسالمی ،بسهیار تاثیرگهذار و نقهش حیهاتی
است و تنیا به واسطهی عمل به ظواهر شریعت است که میتوان به باطن که حقیقت است ،دست یافت و ساهک بهرای راه
یافتن به مقام توحید ،هرگز خویشتن را از شریعتگروی بینیاز نمیداند و مرحله به مرحله بر شدت عالقه و اشتیاق او در
عمل به شریعت ،افزوده می گردد و عمل به شریعت در قاهب نماز و روزه و دعا و نیایش بیشتر میگردد و هذا مجتیهدان و
فقیا ب رای روشنگری و ترسیم ابزار رسیدن به حقیقت در عرفان اسالمی نقش تاثیرگذاری داشته و دارند ،تا از این رهگهذر
ساهک با دریافت نسخه ی راه از طریق شریعت ،عبودیت اهیی و محبت و عمل صادقانه به این احکام به مقام والیهت اهیهی
وارد گردد .از طرفی به غیر از جایگاه تعیین حدود و تکاهیف شرعی مکلفان ،در نگاه حداکثری امام خمینی جایگاه فقیا را
به عنوان جانشینان انسان کامل بیان میدارند.
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انسان کامل از دیدگاه امام خمینی عصاره عاهم تحقّق و غایۀ اهقصواى عاهمیان(امهام خمینهی1333 ،اههف ،ص )212و کهون
جام و جام جمی کماالت(همان ،ص )131و همچنین انسان کامل مظیر اتم و تجلی اعظم اسهت(امهام خمینهی،1331 ،
ص17ه .)11خداوند ،ذات متعاهی خویش را از حیث اسماء ،در کون جامعی که در برگیرنده ی تمام اسهمای او مهیباشهد،
براساس روایت «کُنْتُ کَنْزا مخفیّا فَاحْبَبْتُ انْ اعْرَبَ فَخَلَقْتُ اهخَلْقَ هِکَیْ اعْرَب»« ،گنجی پنیهان بهودم ،دوسهت داشهتم کهه
شناخته شوم ،پس خلق را آفریدم تا مرا بشناسند»(مجلسی1403 ،ق ،ج  ،34ص ،)122آفرید و تمام اسرار خود را در ایهن
انسان پدیدار کرد .هذا ،انسان را آفرید تا تجلیگاه وجود و مظاهر و صفات و آیینهی جمال حهق باشهد و در دیهدگاه امهام
خمینی کمال استجالء(به معنای دیدن خود در غیر) تنیا در یک تجلی قابل تحقق بوده و آن انسان کامل است(امام خمینی،
1333ج ،ص .)131ایشان مصداق کامل و اتم انسهان کامهل و حقیقهت محمدیهه را حضهرت ختمهی مرتبهت مهیداننهد و
می فرمایند :پیغمبر اسالم ،که اوهین فرد انسانیاست و بزرگترین انسان کامل است(امهام خمینهی ،1373 ،ج ،11ص )234و
ائمه معصومین( ) را انسان کامل باهتب میدانند(همان ،1331 ،ص .)30بنابراین ،تجلیگاه خدای سبحان انسان کاملی است
که مظیر اسمای اهیی است و در نظام هستی نقش محوری دارد و موجودات به کمال امکانی خود دست پیدا نمیکنند ،مگر
اینکه از رهگذر انسان کامل و واسطه ی فیض وجودی او باشد و همچنین از نظر امام خمینی ،تمامی انسانها ،باهقوه مظیهر
جمی اسماء و صفات می باشند که با انتخاب مسیر تکاملی و تبعیت از انسان کامل ،به اندازهای که در مسیر تکهاملی خهود
موفق باشند ،از مراتب فعلیت اسماء در درون خود استفاده و بیره میبرند(همان1333 ،ج ،ص131هه )130و بها توجهه بهه
اینکه این قابلیت در درون تمام انسانها است ،از این رو در عرفان اسالمی ،نبوت و رساهت انقطا پذیر است ،وهی والیت،
انقطاعی در آن وجود ندارد .حال که انسان میتواند به مقام والیت دست پیدا کند ،دست یافتن به مقهام والیهت را اینگونهه
میتوان توضیح داد:
در دیدگاه عرفانی ،ازجمله خصوصیات اسماء اهیی ،طلب مظیر میباشد و اسم شریف وهی نیز مظیر میطلبد .ههذا ،مظیهر
اتم و اکمل این اسم شریف ،انسان کاملی است که صاحب مقام والیت کلی است(امهام خمینهی ،1373 ،ج ،20ص )111و
همچنین چون وهی نام خداوند بوده و نبی یا رسول ،اسماءاهلل نمیباشند ،والیت انقطا ناپذیر است ،وههی نبهوت و رسهاهت
انقطا پذیر است« .از این رو یعنى به بحث قرآنى هیچگاه اجتما انسانى از انسان کامل خاهى نیست .خهواه رسهول باشهد،
خواه نبى ،خواه وصى و خواه وهى دیگر غیر آنیا که رساهت و نبوت و سفارت تشریعى نداشته باشد و چون مظیر اسم وهى
که واجب باهذات است مرتف نمىشود و بود آن واجب است»(حسنزاده آملی ،1373 ،ص.)332
امام خمینی بر این باور است که انسان کامل با این عظمت وجودی ،تنیا کسی است که خدا به او اسم اعظم را آموخهت و
او تنیا کسی است که توانست ظرفیت وجودی تحمل امانت اهیی را داشهته باشهد کهه همهان «والیهت مطلقههی عرفهانی»
است(امام خمینی1333 ،اهف ،ص .)213از این رو ،امام خمینی ،وظیفهی انسان کاملِ صاحب والیت اهیی را در دسهتگیری
دینداران از دنیای ظلمانی و ورود به عاهم نورانی معنوی و حقیقی می داند ،زیرا تنیا با والیت انسان کامل است که سعادت
حقیقی محقق می شود که این عمل در ایجاد حکومت با محوریت امام برای رسیدن به رشد و تعاهی محقق مهی شهود(امهام
خمینی ،1373 ،ج ،12ص.)423
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حال که در زمان غیبت که حضور انسان کامل امکان ندارد ،و از طرفی رسیدن به باطن احکام از طریق عمهل بهه ظهاهر آن
ا ست ،باید شخصی جانشین و نائب انسان کامل باشد که تاهی تلو معصوم و اعلم به قوانین اهیی و اعدل از همه باشهد .بهر
این اساس با سیر در اندیشهی امام خمینی در مورد انسان کامل و همچنین حضرت ختمی مرتبت و جانشینان او که حامهل
والیت مطلقه میباشند ،و تنیا آنیا هستند که شایستهی هدایت و رهبری مردم را دارند ،یک سنخیتی را میتوان بها والیهت
فقیه پیدا کرد ،بدین حاهت که در صورت غیبت یگانهی دهر ،والیت او به فقیه منتقل شده و شخصیت علمی و معنوی فقیه
او را شایستهی والیت در عصر غیبت مینماید.
والیت جامعه ی اسالمی ،در عصر غیبت باید به عیدهی کسی باشد که در مسیر انسان کامل در حرکت است ،یعنی نهابودی
انانیت و انانیت خود را با چشم شیود میبیند و همهی نیروهای جامعه را در جیت کمال معنوی آنهان تربیهت و هماهنهگ
سازد .بنابراین ،والیت فقیه از امور اعتباری و عقالیی است و همهی فقیای عادل از سوی شار به والیت گمارده شدهانهد.
با این حال ،با گزینش مردم است که فقیه جام اهشرایط رهبری ،والیت مییابهد و والیهت تکهوینی ائمهه سهوای وظیفههی
حکومت است(امام خمینی1333 ،د ،ص .)1در باور امام خمینی اوصافی که در وهی باید باشد ،به فقیه والیت میدهد و این
امر چیزی جز ظیور باطن و والیت معنوی در قاهب والیت فقیه نیست.
آن اوصافى که در وهى است  ،در فقیه است که به آن اوصاب ،خدا او را وهىّ امر قرار داده است و اسالم او را وهىّ امر قرار
داده است ،با آن اوصاب نمىشود که یک پایش را کنار یک قدر غلط بگذارد .اگر یک کلمه دروغ بگوید ،یک کلمهه ،یهک
قدم بر خالب بگذارد ،آن والیت را دیگر ندارد(امام خمینی ،1373 ،ج ،11ص.)414
در نتیجه ،با سیر در اندیشههای امام خمینی جایگاه فقیا و مجتیدان را در عرفان اسالمی از دو منظر میتوان تبیین و تحلیل
کرد .اوال ،با توجه به نقش شریعت در طی مسیر سلوک ،مجتیدان و فقیا با بیان و اجتیاد برای بدست آوردن احکام شرعی،
می توانند بیترین راهنما و راهبر برای رسیدن به مقامات عاهیهی و ورود به والیت اهیی باشند .ثانیا ،فقیا به عنوان جانشینان
انسان کامل محسوب می شوند ،بدین دهیل که در زمان غیبت کسی باید نائب انسان کامل باشد که تاهی تلو معصوم و اعلهم
به قوانین اهیی و اعدل از همه و به دور از هرگونه انانیت و منیت باشد .هذا ،با بیان نظرات ایشان درمییابیم ،همهانطور کهه
شخصیت معنوی و مقام قرب و نزدیکی انسان کامل به خداوند او را حامل والیت عرفانی کرده است و با این وجود است
که نقش هدایت و مدیریت و تدبیر امور دنیوی و اخروی انسانها را در دست میگیرد .در صورت غیبهت انسهان کامهل و
فقدان وهی مطلق و با توجه به اینکه تنیا راه سعادت و دستیابی به تکامل از طریق شریعت مهیباشهد ،شخصهیت علمهی و
معنوی فقیه او را شایستهی والیت در عصر غیبت مینماید.

 .1نمونههایی از ارتباط بین فقه و عرفان
مقدمه ی وصول انسان به مقامات کامل انسانی ،طیارت نفس است که جز از طریهق اهتهزام و رعایهت دقیهق آداب شهرعی
حاصل نمیشود .بنابراین ،مراعات احکام دین و ملتزم بودن به انجام اوامر و دوری از محرمات به تدریج شرایط حصول و
وصول به حقیقت را در فرد ساهک ایجاد می کند و از طرفی هرچه از این دستورات انسهان دوری گزینهد ،محهور تمتعهات
شیطان قرار میگیرد و نتیجهی آن پیروی از هوای نفس میشود و از آنجا که در دلِ هر گناه و معصیتی نوعی آهودگی باطنی
نیفته است ،به تدریج طیارت نفسانی که منشاء حدوث حاالت ملکوتی است ،زائل میگهردد و درپهی آن تنهزل دفعهی یها
تدریجی از مقامات معنوی آغاز میگردد .امام خمینی ور از محارم اهلل را تنیها مسهیر رسهیدن بهه کمهاالت معنویهه بیهان
میدارند.
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ور از محارم اهلّه پایه تمام کماالت معنویه و مقامات اخرویه است ،و از براى هیچ کس مقامى حاصل نشود ،مگر بهه ور
از محارم اهلّه .قلبى که داراى ور نباشد ،به طورى زنگار و کدورت او را فرو مىگیرد که امید نجات بسها باشهد کهه از آن
منقط گردد(امام خمینی1333 ،ج ،ص.)473
از این رو ،ارائهی نمونههای اهزام عملی و تبیین نظری احکام دینی و اهتزام بزرگهان عرفهان بهر رعایهت شهر و مالزمهت
همیشگی آنیا با دعا ،عبادت ،ذکر ،احتیاطهای شرعی و همچنین حج و ریاضتهای مورد تایید شهر در سهیرهی بزرگهان
عرفان امری نیست که قابل انکار باشد .به جرأت می توان مدعی شد که نگاهی هرچند گذرا به شرح و حال عرفای گذشته
و حال مانند امام خمینی این آموزه را همراه دارد که آنان حتی در توجه به مستحبات و دوری از مکروهات پیشقدم بودند،
چه برسد به انجام واجبات شرعی و ترک محرمات اهیی.
ظاهرى که با معنا مرتبط بوده و علنى که به سرّ متصل باشد ،طبق فرموده حق تعاهى و رسول و اوهیائش ،علییم اهسالم ،باید
پیروى کرد .اصال ،علم به ظواهرِ کتاب و سنت از جلیلترین و رفی ترین علوم و اساس اعمال ظاهرى و واجبهات اهیهى و
نوامیس شرعى و ادیان اهیى است و [همان] حکمت عملى است که راه مستقیم بهه سهوى اسهرار ربهوبى و انهوار غیبهى و
تجلیات اهیى است و اگر این اعمال ظاهرى نباشد ،هرگز ساهک به کمال و مجاهد به آماهش نمىرسد(امام خمینهی،1331 ،
ص.)11
با این توصیفات ،با توجه به اینکه هدب ساهک ،دست یافتن به حقیقت و ورود به والیت مطلقههی اهیهی اسهت و عبهادت
نقش تاثیرگذاری برای رسیدن به این هدب دارد .امام خمینی انجام هر عبادتی که بوی شرک دارد و انجام عمل بهرای غیهر
خدا را نیی و ممنو  ،بیان میدارند.
اعمال و رفتار و حرکات و سکنات خود را در تحت مداقه آورده ،و خفایاى قلب را تفتیش کن ،هر عملى را که شبیه ریا و
ساهوسى در اوست ،ترک کن ،گرچه عمل خیلى شریفى باشد .حتى اگر دیدى واجبات را در علن کردن خاهص نمىتهوانى
بکنى ،در خفا بکن ،با اینکه مستحب است اتیان به آنیا در علن .بلکه کمتر اتفاق مىافتد در اصل واجب ریا شود ،بیشتر در
خصوصیات و مستحبات و زواید اتفاق مىافتد .در هر صورت ،با جدیت کامل و مجاهده شهدیده قلهب خهود را از ههوث
شرک پاک کن(امام خمینی1333 ،ج ،ص.)11
اهبته آنچه در سیرهی امام خمینی بسیار مشیود است ،عمل به مستحباتی مانند نماز شب ،غسل جمعه ،دائم اهوضهو بهودن و
همچنین تاکید بر نماز جماعت است .اما امام خمینی انجام بعضی از مستحبات مانند صهدقه دادن ،نمهاز شهب خوانهدن و
همچنین نماز اول ماه را بجای آوردن ،به هدب رسیدن به تمتعات دنیوی را اگرچه از نظر فقیی برخالب اخالص در عمل
میدانند ،وهی اگر به هدب دستیابی به این نعمات دنیوی صورت بگیرد ،خداوند شرایط را برای دستیابی به آن اهداب مییاء
می کند ،وهی از نظر امام خمینی  ،با توجه به اینکه عمل باید تنیا برای خدا انجام پذیرد ،انجام این عمل از نظر اهل معرفهت
با این هدب را بیارزش و ارزشی برای آن قائل نیستند(امام خمینی1333 ،اهف ،ص.)114
در پایان با توجه به نقش موثر عبادت در فقه و عرفان و مقدمه بودن عمل به مسهائل فقیهی در امهر تیهذیب نفهس و درک
طریقت و حقیقت دین ،به ذکر نمونههایی از موضوعات عبادی چون نماز ،روزه و حج کهه زیبهاترین نمهودار عبودیهت و
کاملترین جلوه ی تسلیم در پیشگاه محبوب در آن تجلی میکند ،در آموزههای عرفانی امهام خمینهی اشهاره مهیگهردد .از
دیدگاه ایشان عبادت منشاء نتایج نیکو و خاستگاه تمام سعادتها است(امام خمینی1333 ،اهف ،ص )23و عبادت میتواند
نقشهی تجلیات اهیی در دل ساهک باشد(همان1333 ،ج ،ص )322و تنیا راه رسیدن به اعلهی مراتهب کمهال و ارفه مقهام
انسانیت است(همان1333 ،اهف ،ص )10و نه تنیا ،یگانه راه سلوک عاهم به تمام عارب ملکوت ،عبادت است ،بلکه جز از
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راه عبادت ظاهری نمیتوان در هیچ مقامی پایدار ماند .چنانچه بدون آن نمیتوان به هیچ مقامی دسهت یافهت ،حتهی مقهام
رساهت پیامبر(ص) نیز بستگی به عبادت ظاهری او دارد(همان ،بیتا ،ص )32و ی کی از نکهات میهم در تکهرار عبهادت در
اذکار و ادعیه این است که زبان قلب گشوده و عابد گردد(همان1333 ،اهف ،ص.)22
1ه  . 1نماز
در دیدگاه امام خمینی نماز واقعی معراج مومنین و سرچشمهی معارب اصحاب عرفان و اههل یقهین اسهت(امهام خمینهی،
1333اهف ،ص )133و از طرفی نماز جام ثنا ی حق تعاهی به اسم اعظم است که مستجم جمی شئون اهییه است و از این
جیت اذان و اقامه با اسم شریف اهلل آغاز میگردد و با آن ختم میشود(همان1333 ،اهف ،ص .)142ایشان نماز را در میان
عبادات به منزهه انسان کامل در میان سایر آدمیان و به منزههی اسم اعظم در میان اسماء اهیی بیان میدارند که سرآمد همهی
عبادتها و مقام جامعیت دارد(همان1333 ،اهف ،ص13ه .)2همچنین در نگاه اهل معرفت نماز عصهارهی اسهفار اربعهه بهه
شمار رفته ،ارکان و افعال و اذکار و تحلیل و تحریم آن گاهى از کثرت به وحدت سوق مىدهد ،و زمانى در همان وحدت
سرگرم است ،و گاهى از وحدت به کثرت برمىگردد ،و سرانجام با دید وحدت ،در کثرت مىتند کهه ایهن همهان «اسهفار
چیارگانه» است ،چنانکه امام خمینی در پایان کتاب سراهصلوه به این امر اشاره میکنند .یعنى ،به سوى خدا نیت کهردن ،و
در اوصاب خدا تأمل نمودن ،و به رساهت پیامبر(ص) شیادت دادن ،و سرانجام رو به همه بندگان صاهح کهردن و بهه آنیها
درود فرستادن ،نشانه سلوکهاى چیارگانه مىباشد(امام خمینی1333 ،ب ،ص .)114امام خمینی با این نگاه عرفانی به نماز،
عبادت اوهیای کامل را نقشه ی تجلیات حضرت حق بیان داشته و حرکات ابدان آنیا را در نماز تاب ظیور جمهال محبهوب
بیان میدارند .بنابراین قیام ،رکو  ،سجده و سایر افعال نماز برای ساهک حقیقت عینی و تمثیل یافتهی تجلیات حضرت حق
بر دل انسان کامل میباشد.
ساهک مادامى که در سلوک و سیر إهى اهلَّه است نمازش براق عروج و رفرب وصول است .پس از وصول ،نمهازش نقشهه
تجلّیات و صورت مشاهدات جمال محبوب است ،بدون آنکه إعمال رویّهاى در ترکیب آن شود ،بلکه از قبیل سرایت حکم
غیب به شیادت و ظیور آثار باطن به ظاهر است  ...چنانچه رسول ختمى صلّى اهلَّه علیه و آهه در نماز معهراج بهه واسهطه
رؤیت انوار عظمت و تجلّى ذاتى غیبى سجده نمود(امام خمینی1333 ،ب ،ص.)11
1ه . 2روزه
روزه را در اصطالح شر  ،میتوان همان امساک از آنچه در شر که در رساههی فقیی در ماه مبارک رمضان یا ایام شهریف
دیگر بیان شده است ،دانست .اما در اصطالح طریقت حفظ جوارح است از آنچه بر ساهک طریق نیی شهده اسهت ،ماننهد
چشم پوشی از فزونطلبی ،و نگاه داشتن گوش از آنچه هغو و گناه است ،و حفظ زبان از سخنان ناشایست ،و مراعات دل و
قط خواطر و افکار ناپسند ،و ترک تمنای آنچه بدان دسترسی نیست ،و بازداشتن دست و پها از محرمهات و آنچهه حهرام
است.
روزه اهل طریقت عبارت است از نگیداری و امساک خویشتن از هرچهه کهه مخهاهف رضهای اهیهی و اوامهر و نهواهی
اوست ،چه از هحاظ اعمال و چه از هحاظ گفتار (...آملی ،1313 ،ص  . )114روزه اهل حقیقت عبارت است از امسهاک و
خودداری عارب از مشاهدة غیرحق تعاهی بطور مطلق ،زیرا مشاهدة غیر ،او را مشرک نموده و مشرک ،نمهاز و روزه اش
صحیح نیست ،چرا که اصل در روزه عبارت است از طیارت باطنی از پلیدی شرک و خباثت دیدن غیر او با آب توحیهد
و نور ایمان که بدون این طیارت ،روزه حقیقی تحقق پیدا نمی کند (...همان ،1313 ،ص .)140
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با این وجود است که روزه در نظر اهل معرفت ،فقط امساک در غذا و نوشهیدنی و جهز آن نیسهت ،بلکهه «روزه غایهب
گشتن است از دیدار خلق به دیدار حق» و غرض از روزه ،کسر شیوات است و قط عالیق بشری.
امام خمینی نیز در بیان روزه و اینکه اصل روزه توجه به خود خداوند و دوری از کثهرات اسهت بهه فلسهفه ی وجهودی
روزه از حضرت آدم( ) اشاره می فرمایند :وقتی حضرت آدم به دهیل استفاده از شجره ی ممنوعه با توجه به اینکهه خهود
آدم( ) صفىّ اهلّه و مخصوص به قرب و فناى ذاتى است و چون توجه به کثرت اسمائى پس از جاذبه فناى ذاتى داشهته
و از او متوقّ نبوده است  .هیذا ،ذات مقدّس حق ،اعالن عصیان و غوایهت او را در همهه عهواهم و در هسهان همهه انبیهاء
علییم اهسالم فرمود  ...و به همین دهیل بر او و صلب او سی روز روزه داری در روز را واجب فرموده است(امام خمینهی،
1333اهف ،ص. )72
امام خمینی با بیان اینکه این خطیئه ی حضرت آدم و نسل او دارای مراتب و مظاهری است ،بطوری که بهرای حضهرت
آدم توجه به کثرات و آخر مظیر آن اکل از شجره ی منییه است ،برای نسل آدم حب دنیا و نفس مهی باشهد  .ههذا ،تطییهر
اعضای ظاهریه ظل اعضای باطنیه است  .به همین دهیل صوم و روزه برای سهاهک فراتهر از اعضهای ظهاهری و امسهاک
ظاهری است و در اعلی درجه ی آن غایب گشتن است از دیدار خلق به دیدار حق  .هذا ،عهارب کهه توجهه بهه بهاطن و
درون دارد و در پرستش حق ،باطنی هماهنگ با تکوین دارد ،با عبادات ظاهری نیز ظاهر او با باطنش همگام مهی گهردد .
امام خمینی این نکته را از مرحوم شاه آبادی چنین نقل مهی کنهد« :عبهادات ،سهرایت دادن ثنهای حهق ،بهه جنبهه و مقهام
جسمانی و مادی انسان است  .. .روزه ،ثنای حق به صمدیت و قدوسیت است و نماز ثنای ذات مقهدس حهق اسهت بهه
جمی اسماء و صفات»(امام خمینی1333 ،ب ،ص . )13بنابراین ،عبادت ظاهری هرگز نباید تهرک شهود ،و در صهورت
ترک ظاهر با باطن هماهنگ نخواهد بود .
 1ه  . 3حج
حجّ از ارکان دین است و ترک آن از گناهان کبیره است و حج بر هر کسى که داراى شرایط آن کهه در رسهاهه ی عملیهه
آمده است ،باشد ،واجب است(امام خمینی ،1331 ،ج ،1ص  .)421حج یا واجب است یا مستحب و اعمال آن از جملهه
نیت ،احرام ،طوب ،نماز در مقام ابراهیم ،سعی بین صفا و مروه ،تقصیر ،وقوب در عرفات و مشعر ،منی ،تراشیدن مهوی
سر ،طواب بعدی و مباحثی مطرح است که تفصیل آن در کتب فقیی آمده است.
در نظر اهل معرفت ،حج عبارت است از قصد و توجه از جیت سیر معنوی به قلب انسان کبیر که همان بیهت اهلل اعظهم
بوده و به نام بیت اهمعمور و حضرت قدس و نفس کلی نامیده شد ،هم چنان که حج اهل طریقت عبارت بود از قصهد و
توجیشان به قلب انسان صغیر(آملی ،1313 ،ص  . )121با این نگاه است که باید حج را هجرت از خانه ی خود به سمت
شیر و خانه ی دوست دانست .سفری که سیر و سلوک باطنی را با سیر و سفر ظاهری(آفاقی و انفسی) ،پیوند مهی زنهد .
بلکه حج را باید یک معجون معنوی از عبادات دانست .
توجه داشته باشید که سفر حج  .. . ،سفر اهى اهلَّه است  .شما دارید به طرب خانه خدا مهى رویهد  .. .سهفرتان از اینجها کهه
شرو مى شود وَفْد اهى اهلَّه است  .سفر به سوى خداى تبارک و تعاهى است .باید همان طهور کهه مسهافرین اههى اهلَّهه...
مسافرتشان اهى اهلَّه در تمام زمان حیاتشان بوده است و یک قدم ،تخلُّف نمى کردند از آن چیزى که برنامهه وصهول اههى
اهلَّه بوده است ،شما هم اآلن «وفود» اهى اهلَّه دارید  .شما در آنجا که مى روید ،در میقات که مهى رویهد« ،هَبَّیهک» بهه خهدا
مى گویید ،یعنى تو دعوت کردى ،و ما اجابت(امام خمینی ،1373 ،ج ،10ص.)171
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آنگاه امام خمینی پس از بحث بسیار مفصل در مورد حقیقت ظاهر و باطن حج ،هر یک از اعمال حج را بهر طبهق حهج
اهل حقیقت ،تطبیق می دهند  .امام خمینی در مورد هبیک های مکرر در حج می فرمایند:
هبیک هاى مکرر از کسانى حقیقت دارد که نداى حق را به گوش جان شنیده و به دعوت اهلَّه تعاهى به اسم جام جهواب
مى دهند .مسأهه ،مسئله حضور در محضر است و مشاهده جمال محبوب  .گویى گوینده از خود در ایهن محضهر بیخهود
شده و جواب دعوت را تکرار مى کند و دنباهه آن سلب شریک به معناى مطلق آن مى نماید  ...گرچه سلب شریک در آن
نیز شامل همه مراتب ،تا فناى عاهم در نظر اهل معرفت است ،و نفى شریک مهى کنهد .و ایهن نهزد اههل معرفهت غایهت
توحید است(همان ،1373 ،ج ،12ص. )23
وقتی تلبیه و هبیک را محضریت حق در نظر بگیریم ،تلبیه پاسخ دادن است ،پاسخ به دعوت حق ،به نهدای انسهان کامهل
چون ابراهیم و حضرت ختمی مرتبت و چون احرام نیز با تلبیه آغاز مهی گهردد ،آن را هحظهه ورود در ضهیافت اهیهی و
حریم قدس و قرب و حضور دانست  .امام خمینی در ادامه در مورد اسرار عرفانی طواب با بیان زیبایی می فرمایند:
گردش به دور خانه خدا نشان دهنده این است که بهه غیهر از خهدا گِهرد دیگهرى نگردیهد(امهام خمینهی ،1373 ،ج ،10
ص  . )110در طواب حرم خدا که نشانه عشق به حق است ،دل را از دیگران تیى کنید و جان را از خوب غیر حهق پهاک
سازید و به موازات عشق به حق از بت هاى بزرگ و کوچک و طاغوت ها و وابستگانشان برائت جوییهد(همهان،1373 ،
ج  ،20ص . )32
ایشان در مورد رفتن به سعی صفا و مروه و مشعراهحرام و عرفات می فرمایند :در سعى بهین صهفا و مهروه ،بها صهدق و
صفا سعى در یافتن محبوب کنید که با یافتن او همه یافته هاى دنیوى گسسته شود و همه شک ها و تردیدها فرو ریهزد و
همه خوب و رجاهاى حیوانى زایل شود و همه دهبستگی هاى مادى گسسته شود و آزادگی ها شکفته گردد و قیهد و بنهد
شیطان و طاغوت که بندگان خدا را به اسارت و اطاعت کشند ،در هم ریزد  ...با حال شعور و عرفان بهه مشهعراهحرام و
عرفات روید و در هر موقف به اطمینان قلب بر وعده هاى حق و حکومت مستضعفان بیفزاییهد و بها سهکوت و سهکون
تفکر در آیات حق کنید(همان ،ج  ،20ص . )31
امام خمینی سفر منا را محلی برای قربانی نفس و قربانی کردن محبوب ترین چیز در راه محبوب و دور شدن از انانیت و
خودبینی بیان می دارند(همان ،1373 ،ج  ،20ص  . )31با این وجود است که باید گفت :حج از جمله مناسهک و عبهاداتی
است که در شریعت بر انجام آن تاکید بسیاری شده است و با توجه به نگاهی که در عرفان به این عبادت شده و نکهاتی
که در باال بیان گردید ،بدست می آید که حج حقیقی و حج عارفانه آن حجی است که مناسک آن از روی معرفت انجهام
گیرد و به هنگام انجام مناسک به روح و حقیقت آن اعمال توجه شود و حاجی در طی انجام اعمال عبادی حج ،بهدنش
خانه را زیارت کند و روحش صاحبخانه را و با این نگاه به و انجام مناسک با نگاهی فراتر از توجه بهه ظهواهر بهه حهج
عارفانه دست پیدا کند .
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 .7نتیجهگیری
با توجه به آنچه که بیان گردید ،شریعت به معنای اخص آن یعنی فقه و ارتباط آن با عرفهان ،فقهه بهه معنهای اخهص آن و
عرفان ،در طول یکدیگرند نه در عرض یکدیگر ،بلکه فقه و عرفان مانند ظاهر و باطن بهشمار مهیرونهد و بهه نظهر امهام
خمینی این رابطه ناگسستنی و جدا نشدنی است ،زیرا احکام فقیی به عنوان ظاهر شریعت ،مقدمه برای رسیدن بهه مراتهب
باالی سلوکی و کسب کماالت معنوی و رسیدن به باطن که حقیقت است ،میباشد ،همچنان که اصل در شریعت ،حقیقت
و رسیدن به باطن است .هذا ،تکاهیف شرعی در قبل و زمان طی مسیر سلوک و بعد از رسیدن به حقیقت همچنان با ساهک
بوده و در نو کیفیت و عمل کردن به تکاهیف شرعی هیچ تغییری صورت نمیپذیرد .به همین دهیل از دیدگاه امام خمینهی
با توجه به میم بودن جایگاه فقه در عرفان ،فقیا و مجتیدان نیز نقش موثری دارند .فقیها و مجتیهدان عهالوه بهر اجتیهاد و
تعیین وظیفه ی مکلفین در زمانی که دسترسی به انسان کامل به دهیل غیبت وجود ندارد ،در مرحلهی حهداکثری بهه عنهوان
جانشینان انسان کامل محسوب میشوند .بر ا ین اساس عبادت و تکاهیف اهیی نقش بسزایی در عرفهان داشهته و بهه همهین
دهیل امام خمینی تاکید بسیاری بر انجام مناسک و عباداتی از جمله نماز که به منزهه ی انسان کامل در میان مهردم و اسهم
اعظم در میان اسماء می دانستند ،و همچنین روزه را تجلی صمدیت اهیی و حج را به عنوان معجون عبادات نهام بهرده و
در طی مسیر سلوکی بسیار موثر و کارساز می دانستند .
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