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 ایخطوط کلی اندیشه و سلوک عرفانی آیت اهلل خامنه              

 محمد فنائی اشکوری                                

دین است، نه مکتب دیگر  ژرفایای عرفان اصیل اسالمی، باطن و از  نظر آیت اهلل خامنه 

های دینی. این عرفان توحید محور است. توحید ابعاد هایی غیر از آموزهیا دارای اصول و آموزه

گستردۀ معرفتی، احساسی و عملی دارد. در سطح معرفت، توحید همان است که در قرآن و 

ک ید در مقابل شرروایات و به تبع آن در آثار کالمی و حکمی و عرفانی ما طرح شده است. توح

است و دارای ابعاد ذاتی و صفاتی و افعالی است. در بعد گرایشی و عاطفی توحید مستلزم عشق 

و دلبستگی به خدا، یاد خدا و خوف و خشیت از او و توکل به او و تسلیم او بودن و راضی 

نفی  و بودن به رضای اوست. در بعد عملی توحید مستلزم بندگی و پرستش خدا و اطاعت از او

شیاطین و طواغیت و مبارزه با آنهاست. از لوازم اجتماعی توحید استقرار حکومت الهی است، 

 شود و شاخصۀ بارز آن عدالت محوری است. حکومتی که برپایۀ ارادۀ تشریعی خداوند برپا می

رسالت پیامبران دعوت به توحید، کوشش برای استقرار حکومت الهی برای اقامه قسط 

ازی برای کمال و سعادت مادی و معنوی انسان است. امامت امتداد نبوت است و امام سو زمینه

هدایت معنوی و رهبری سیاسی و اجتماعی امت را بر عهده دارد. ازاین رو امامان معصوم 

عمرشان را در راه تعلیم دین به خلق، ارشاد معنوی و مبارزۀ سیاسی با ستمگران سپری کردند. 

مان دین در عصر غیبت بر عهده دارند. اسالم افزون بر اینکه برای هدایت همین رسالت را عال

و سعادت اخروی انسان است، دینی اجتماعی است که برای نجات انسان و برپائی عدل و 

 دارد.  طرح و برنامه سازی برای سعادت انسانزمینه

 ند. سلوکهست ائمۀ اطهار )ع( )ص( و خدا راستین پیامبر عرفان سرمشق و اعال مثل

 آنچه در عرفان اهمیت .است عمل و نظر در آنها به تأسی و معصومین از پیروی عرفانی راستین

-دارد سیر و سلوک و تربیت عرفانی بر اساس تعالیم اسالمی و سرمشق معصومین است. هدایت

 در تربیت عرفانینیز های علمای دین و عرفای اصیل که شاگردان مکتب معصومین هستند 

 اهمیت بسیاری دارد. 
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تواند مفید باشد، اما سیر و ای برای تفکر میعنوان یک دانش و حوزهعرفان نظری به

وان تسلوک عرفانی چندان وابسته به عرفان نظری نیست و تنها با اشتغال به عرفان نظری نمی

ث ز منوط به اشتغال به مباحبه مقامات عرفانی رسید؛ چنانکه رسیدن به مراتب عالی معنوی نی

 عرفان نظری نیست. 

بسیاری از معارف عمیق و لطیف عرفانی در اشعار عارفان شاعر مانند مولوی و حافظ 

دین است. انس  اصول  اصول  گوید اصول  منعکس شده است. مثنوی مولوی چنانکه خود او می

 ویت و بسط آن مؤثر باشد.  تواند به نحو لطیفی در رواج معنبا این ادبیات وترویج آن می

ا های نمایندۀ عرفان اصیل اسالمی نیست و برخی از باورها وآداب این فرقهتصوف فرقه

میز دارند آمدعی تشیع که برخی اعتقادات مناقشه های صوفی  با تعالیم اسالمی فاصله دارد. فرقه

روند. در عین حال راهه میاند، در مسیری بیو در مقابل مرجعیت دینی بساطی پهن کرده

های تصوف در پهنۀ جهان اسالم جریان مثبتی هستند که باید از آن حمایت کرد. سه طریقت

ویژگی در آنها بسیار اهمیت دارد: توجه به بعد معنوی اسالم، محبت به اهل بیت پیامبر، و 

ه بسیاری ب ها توانسته استگری متحجرانه سلفی. اسالم از طریق همین طریقتمخالفت با افراطی

  جویان بسیاری را برباید.های حقیقتو دل از نقاط جهان مثل آفریقا و شرق آسیا راه یابد

نسبتی با عرفان ندارند و جز خطر و خسارت ارمغانی نخواهند  نوظهور هایعرفانشبه

ه ریشهای بیگونه جریانهای هوشمندانه و مدبرانه با رواج ایننداشت. از این رو باید با شیوه

 و فریبکار مقابله کرد. 

در عصر ما مکتب عرفانی نجف و اساتید این مکتب همچون مالحسینقلی همدانی، شیخ 

مرتضی کشمیری، سید علی قاضی و عالمه طباطبائی راهنمایان سلوک اصیل عرفانی هستند. 

بسیار  ویهای سلوکی این بزرگان در تربیت عرفانی و رشد معنها گفتارها، به ویژه نامهنوشته

 راهگشاست. 
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 و مجاهده نفس، تهذیب و سلوک بصیرت، و معرفت بین اسالمی جمع مطلوب عرفان

 و طقس برقراری و اجتماع در دگرگونی ایجاد برای اصالح افراد و اجتماعی و سیاسی فعالیت

شود کم توجهی به بعد اجتماعی ضعفی که در برخی از بزرگان عرفان ما دیده می. است عدل

است. ازاین رو به بعد اجتماعی عرفان باید بیشتر توجه کرد و عرفان را از محصور ماندن  اسالم

 خلوت فردی به در آورده، به میدان عمل اجتماعی و انقالبی باید کشید.  ۀدر محدود

ساز شود عالوه بر رسوخ در برای اینکه عالم و عارفی وارد میدان فعالیت جتماعی تحول

ها و مقتضیات آن آشنا باشد و از دانشی با فرهنگ و معارف زمانه و چالشمعارف اسالمی، باید 

 ها برخوردار باشد.گسترده در این حوزه

او علم و  .عارف شیعی است و عالم از برجسته و بارز مصداق خود -خامنه اهلل آیت

بصیرت، زهد و طهارت، و مبارزه و مجاهدت را در شخصیت و زندگیش جمع کرده است. این 

 ،"طرح کلی اندیشۀ اسالمی در قرآن"توان دید. کتاب ناصر را از عنفوان جوانی در وجودش میع

 هد. دخوبی نشان میاین بینش را بهاست، که در اوایل دهۀ پنجاه شمسی مباحث آن ارائه شده 

توان در زندگی اعتنایی به دنیا از اوان طلبگی تا دوران رهبری را میزهد و تقوا و بی

ساده و دور از تشریفات و تجمل او یافت. زندگی او چنان بود که هنگامی که یکی از بسیار 

دوستانش بنام آقای ربانی املشی به مشهد آمد و چند روزی در منزلشان اقامت داشت گمان کرد 

ان اند و از اینکه از ایشان شنید که اثاثیه شکه ایشان اثاثیۀ منزلشان را به جای دیگری انتقال داده

  1مین است که در منزل هست تعجب کرد.ه

های علمی و سیاسی همواره دغدغۀ سیر وسلوک و تهذیب نفس را او در کنار تالش 

داشته و با اساتید این وادی همچون آیات عظام امام خمینی، بهجت، بهاءالدینی و حسینی تهرانی 

 هنگامی که در زاهدان توسطبرده است. در ارتباط بوده و از انفاس قدسیۀ این بزرگان فیض می

وده که حاوی ب تذکرۀ المتقینشود تنها کتابی که در کنار قرآن به همراه داشته ساواک دستگیر می
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گر اهمیت سلوک نشانامر این  1های عرفانی عرفای مکتب نجف است.تعالیم سلوکی و نامه

ه در خاطراتشان آورده بندهایشان و مطابق آنچمعنوی در زندگی اوست. به گواهی شاهدان و هم

گذرانده، چنانکه خود را با عبادت و تالوت قرآن می ساواک های و روزهای زنداناست شب

در شبهای ماه رمضان ]در زندان ساواک[ برای من فرصت تالوت، دعا و ذکر فراهم »گوید: می

اندم که در آن آید که در شب عید فطر، نماز مستحبی هزار قل هواهلل احد را خوشد. به یادم می

شود... در پنجمین زندان ... توحید خوانده می در رکعت اول پس از حمد، هزار بار سورۀ

فرصتهایی بود که از جهت تربیت نفس و توجه به پروردگار و تدبر در آیات قرآن و مفاهیم بلند 

  3«آن، برایم بسیار سودمند بود.

-ها، و شکنجهها، زنداندر بازداشت توانناپذیر وی را میمبارزات و مجاهدات خستگی

-فرسایش در دوران ژیم ستمشاهی در اسناد معتبر مشاهده کرد. در خاطراتشان میهای طاقت

-می من از و آمد سرم باالی ساواک[ گران ]شکنجه آنها از یکی زدن، شالق حین در»گویند: 

 هب آنها و کردممخالفت می اظهار من. بجویم بیزاری اسالمی نهضت از یا کس فالن از خواست

 جسمی هایشکنجه از روحی هایشکنجه گاهی 4.«رفتم هوش از اینکه تا دادند،می ادامه زدن

ی تعدادی از شاگردان خاص خود بودم... از من در این زندان شاهد شکنجه» .بود تردردناک هم

به شهادت رسید.( جمله این افراد سید عباس موسوی قوچانی بود )او بعدا در جنگ تحمیلی 

رد. ککرد که دل انسان را ریش ریش میهایی میگشت آن چنان ناله...وقتی از زیر شکنجه برمی

کردند. یک روز او را بردند شکنجه کردند و سابقه شکنجه میای وحشیانه و بیگونهاو را به

ت باز همین که ساعبرگرداندند. ساعتی بعد دوباره او را بردند و شکنجه کردند و برگرداندند. 

خواب شبانه فرارسید مجددا او را احضار کردند و تحت شکنجه قرار دادند و برگرداندند! در 

 شنیدم و بای او را میبردند. من شب و روز فریاد و نالهنیمه شب هم او را به اتاق شکنجه می
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بود که نظیر انگیزی ی او ددمنشی  نفرتگرفت. شکنجهکرد دلم آتش میای که میهرناله

  5«نداشت...

 ا وهگفت که شکنجهاو بارها در حین بازجویی با شجاعت تمام به سفاکان ساواک می

گوید هنگامی شارهای شما بیهوده است و من از مرگ بیمی ندارم و آماده شهادت هستم. وی می

کردند و  یربه او ]سرهنگ پلیس[ گفتم: قبال مرا در بیرجند دستگ»که در زاهدان بازداشت شدم 

ما کنم. به او گفتم شبه نزد رئیس پلیس بردند. حرفی را که آنجا زدم، برای شما هم تکرار می

ای توانید وظیفهمأمورید و من هم مأمورم. من موظفم رسالت دینی خود را انجام دهم، شما هم می

برنمی آید، و من خود را که بر عهده دارید، انجام دهید. شما کاری بیش از کشتن من از دستتان 

  6«ام؛ پس مرا از چه می ترسانی؟را برای کشته شدن آماده کرده

آیا بدون معرفت عمیق و نیل به یقین و عشق به حق و تربیت نفس و اعراض از دنیا، 

 گرا که نیست تواند چنین رفتار کند؟! شکیپناه در دست دشمن قدرتمند مییک جوان بی

و  باکیب مبارز چنین توانستنمی هرگز ساواک افتادمی تأخیر به یاسالمی قدر انقالب پیروزی

 چنانکه رسید،می شهادت به ساواک هایشکنجه زیر در باالخره و کند تحمل روح ناآرامی را

 .ردب پیش شهادت آستانه و او را تا نبود تحمل قابل دشمن برای وجودش هم انقالب از پس

 ذکر و دادن تکیه نرم پشتی بر راحت و امن خانۀ در واال است، این راستین مجاهده و عرفان

 .نیست دشواری چندان کار آوردن بجا را مستحبی اعمال و گفتن

@dreshkevari 
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