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  )ره (ینیخم امام دگاهید از تیامن فلسفه
  

  16/5/1389: دییتأ خیتار              5/4/1389: افتیدر خیتار

  
 ییزا لک نجف

  دهیچک

ـ ا. اسـت  حاضر مقاله یاصل پرسش ،)ره(ینیخم امام دگاهید از تیامن فلسفه  شانی

 از. اسـت  نکـرده  مطـرح  تیامن خصوص در را یمستقل بحث خود آثار از کی چیه در

ـ تک. است داده پاسخ یاستنباط روش به را پرسش نیا نگارنده رو، نیا  روش یاصـل  هی

 يفکـر  مکتـب  چارچوب در نظر مورد متفکر آثار لیتحل و هیتجز و فهم بر یاستنباط

 ينظـر  بانیپشت ،یاسالم فلسفه از متخذ اربعه، علل ينظر چارچوب ،رو نیا از. ست او

ـ امن مـذکور،  چـارچوب  اساس بر. است بوده حاضر مقاله مباحث  امـر  عنـوان  بـه  تی

 یفلسف مکتب نکهیا به توجه با. دارد ییغا و یفاعل ،يصور ،يماد علت چهار حادث،

ـ متعال یتیامن مکتب است کرده تالش نگارنده است، هیمتعال حکمت )ره(ینیخم امام  هی

ـ متدان یتیامن مکتب با مذکور، چهارگانه يمحورها در را شانیا ـ مقا مـورد  هی  قـرار  سهی

  . دهد

 يصـور  علت ت،یامن يماد علت ت،یامن یفاعل علت ه،یمتدان تیامن ه،یمتعال تیامن :ها دواژهیکل

   . تیامن ییغا علت ت،یامن

                                                                                                                        
  ع( دانشگاه باقرالعلومیاسی گروه علوم ساریاستاد   (  
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   مقدمه

 چـه . اسـت  تلفمخ سطوح در انسان، ازین نیتر يضرور و نیتر ییابتدا ن،یتر يفور ،تیامن

 ازمندین ،امور و افعال تحقق در اش اراده تحقق و تعلق و است مطرح فرد عنوان به که زمان آن

 بپـردازد  شیخو يخدا با ازین و راز به بخواهد نکهیا مثل نباشد، گرانید يها اراده شدن مهیضم

 يسـاز  دولت دبخواه نکهیا مثل باشد، گرانید يها اراده شدن مهیضم ازمندین که زمان آن چه و

ـ  و دارد پـاس  را کـشورش  یفرهنگـ  و ياقتصاد ،یاسیس استقالل ای دینما يساز امت ای  در ای

 همـه  در معاصـر،  انسان ،)ره(ینیخم امام نظر از. باشد داشته آرام و امن یجهان ،عتریوس سطح

 در چـه  و متوسـط  سـطح  در چـه  خـرد،  سطح در چه. است یتیامن انحطاط دچار ها نهیزم نیا

  .است» هللّ امیق «يجا به »للنفس امیق« در انحطاط نیا شهیر. النک سطح

 ،)46 هیآ سبا،(»فُرادى و  مثنى لِلّهِ تَقُوموا أنْ بِواحِدةٍ اعِظُکُم انَّما قُلْ « هیآ به استناد با شانیا

 سـیر  منتهـاى  تـا  طبیعـت  تاریـک  سـرمنزل  از شریف، کالم این در ،تعالى خداى«:ندیفرما یم

 ایـن . اسـت  فرموده بشر به عالم خداى که است یى موعظه بهترین .است کرده بیان را انسانیت

   ).22: 1 ج امام، صحیفه(»است جهان دو اصالح راه تنها کلمه

  :شانیا اعتقاد به. است دانسته موعظه نیا به عمل از یناش را یاله يایانب يروزیپ ،)ره(امام

 از و رسـانده  خلّـت  منـزل  بـه  را نالـرحم  خلیـل  ابـراهیم  که خداست براى قیام« 

 یـک  با را کلیم موسى که است للَّه قیام .است  رهانده طبیعت عالم گوناگون هاى جلوه

 بـراى  قیـام . داد فنـا  بـاد  بـه  را آنهـا  تـاج  و تخت تمام و کرد چیره فرعونیان بر عصا

 عقایـد  و عـادات  تمـام  بـر  تنه یک را -آله و علیه اللَّه صلى -النبیین خاتم که خداست

 را تقـوا  و توحیـد  آن جـاى  به و برانداخت خدا خانه از را ها بت و داد غلبه جاهلیت

  ).23: همان(»گذاشت

 تـرك  و خودخـواهى « :دیـ گو یم اسالم جهان و رانیا یتیامن انحطاط لیتحل در و 

 و کـرده  چیـره  ما بر را جهانیان همه و رسانده سیاه روزگار این به را ما خدا براى قیام

 کـه  اسـت  شخـصى  منـافع  براى قیام. درآورده دیگران نفوذ زیر را اسالمى اىکشوره

 ).همان(»است کرده خفه اسالمى ملت در را برادرى و وحدت روح
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 و یکالمـ  ،یاخالقـ  ،یفلسف ،یعرفان از اعم مباحث، یتمام در ،)ره(ینیخم امام متگاهیعز

 اریبس شانیا آثار در یتیامن مباحث گستره که است اساس نیهم بر. است یتیامن مباحث ،یفقه

ـ یامن مسائل تیریمد از ت،یامن فقه تا تیامن فلسفه از و است عیوس ـ یامن اخـالق  تـا  یت  از و یت

 تـا  کـه  یانـدک  اریبس آثار در. شود یم شامل را تیامن به یعرفان نگاه تا رآنق در یتیامن مباحث

ـ امن فلسفه به شده، ارائه )ره(ینیخم امام یتیامن يدگاههاید درباره کنون ـ ا آثـار  در تی  بـا  شانی

 ؛1379 ،يافتخـار  ؛1385 ،ییزا لک ؛1383،یمیکر. نک(است نشده توجه حاضر مقاله کردیرو

  .)1387 عطارزاده، و1388 ،یاسالم

 افتـه ین اختصاص تیامن به یمستقل فصل ،)ره(ینیخم امام آثار از کی چیه در حال، نیع در

ـ یامن باحـث م تـوان  یم شانیا آثار همه در اما است،  انجـام  ،مـسئله  نیهمـ . کـرد  یابیـ رد را یت

ـ امن« واقع، در .کند یم مواجه یمشکالت با را امام دگاهید از یتیامن يها پژوهش  علـم  هـم  ،»تی

 و یفلـسف  ،يهنجـار  وجوه هم و دارد یتجرب وجوه هم ،گرید عبارت به و مکتب هم و است

 باشـد؟  یم وجه کدام دنبال به ،)ره(امام آثار در کند مشخص دیبا پژوهشگر رو، نیا از. یارزش

 پاسـخ  را »مکتـب  مثابه به تیامن« به مربوط يها پرسش شان،یا که است نیا نگارنده ضمفرو

 یشـناخت  معرفـت  نگـاه  در و اسـت  سـازگار  دیجد يها نگرش با کیتفک نیا هرچند ،اند داده

ـ یامن مکتب اطاستنب در است الزم ،رو نیا از .است نشده شناخته تیرسم به ،)ره(امام  امـام  یت

  . میباش داشته توجه و اشراف شانیا یفقه و یاخالق ،یکالم ،یفلسف ،یعرفان مکتب به

 مکتب شان،یا یفلسف مکتب تبع به ،)ره(امام یتیامن مکتب که است نیا حاضر مقاله هیفرض

ـ یامن يالگـو  لیذ تماما که موجود یتیامن مکاتب برابر در. است هیمتعال یتیامن ـ متدان یت  قـرار  هی

 تـالش  نگارنـده  ،نجـا یا در .دارد وجـود  یتیامن يالگو دو نیا انیم یفراوان زاتیتما. رندیگ یم

 امام نظر مورد يالگو نییتب به ت،یامن فلسفه حوزه در مطرح يها پرسش بر هیتک با کرد خواهد

  . بپردازد

 مکتب بر هیتک با  متون يمحتوا لیتحل و ياستناد و یاستنباط ،مقاله نیا در نگارنده روش

 ، ینید متون بر حاکم یشناخت روش منطق با وندیپ در و هیمتعال حکمت یعنی ،)ره(امام یفلسف

  .بود خواهد امام منظر از ژهیو هب
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   ينظر چارچوب .الف

 یبررسـ  مـورد  معنـا  کی در تیامن فلسفه ،مقاله نیا در .دارد يا گسترده ابعاد تیامن فلسفه

ـ ن بحث ينظر چارچوب ارائه با مقارن عنام نیا نییتب .ردیگ یم قرار  نظـر  بـه  .بـود  خواهـد  زی

 مـصباح (ییغـا  و یفاعل ،يصور ،يماد علت: است علت چهار ازمندین یحادث امر هر فالسفه،

ـ  و نبـوده  که يا دهیپد فلسفه از یوقت ،معنا کی به .)20 :1366 ،يزدی  اسـت،  آمـده  وجـود  هب

 تیامن فلسفه از هرگاه ،منظر نیا از. میا کرده والس علت چهار نیا از ،واقع در م،یکن یم پرسش

ـ امن يمـاد  علت. 1: است نظر مد ریز پرسش چهار م،یکن جو و پرس  علـت . 2 ست؟یـ چ تی

   ست؟یچ تیامن ییغا علت. 4 و ست؟یچ تیامن یفاعل علت. 3 ست؟یچ تیامن يصور

ـ ادب به مذکور، یفلسف يها پرسش ،نکهیا يبرا ـ را اتی ـ یامن متـون  در جی ـ نزد یت  شـود،  کی

 یمبـان .1 :يماد علت يها پرسش: الف :میکن مطرح زین شکل نیا به را ها پرسش نیا میتوان یم

ـ امن سطوح. 1 :يصور علت يها پرسش: ب ست؟یچ تیامن دیتول منابع .2 ست؟یچ تیامن  تی

 کـه  یکـارگزاران  و افـراد . 1: یفـاعل  علـت  يهـا  پرسش: ج ست؟یچ تیامن انواع. 2 ست؟یچ

 و نهادها. 2 دارند؟ یطیشرا چه ،شود سپرده آنها به تیامن از حفاظت و دیولت دارند یستگیشا

 یطیشـرا  چـه  ،شـود  سپرده آنها به تیامن از حفاظت و دیتول دارند یستگیشا که ییها سازمان

 ست؟یچ تیامن دیتول از هدف . 2 ست؟یچ تیامن مرجع .1 :ییغا علت يها پرسش: د دارند؟

 اسـت،  یاسـالم  فلـسفه  از برگرفتـه  که فوق ينظر چارچوب از يریگ بهره با ،یآت مباحث در

 . میکن یم ارائه را تیامن فلسفه درباره )ره(ینیخم امام دگاهید

ـ . یجابیا بعد هم و دارد یسلب بعد هم تیامن ،)ره(ینیخم امام دگاهید در  ،یسـلب  لحـاظ  هب

ـ ا. اسـت  یتلفـ مخ سطوح يدارا تیامن یسلب ابعاد. شود یم فیتعر داتیتهد ینف با تیامن  نی

ـ ن یجابیا بعد .شود یم دهیکش اجتماع سطح به و شود یم شروع ردف درون از سطوح ـ  زی  نیچن

 روحى تیامن ،شانیا نظر از. دارد يظاهر و یباطن ابعاد ،یجابیا و یسلب ابعاد از کی هر. است

ـ  ابـزار . سـت ها تیامن همه بر مقدم شود، یم جادیا روحى یسازندگ قیطر از که ـ امن نیمأت  تی

 همـه  منـشأ  ،جهـاد  ایـن  . کنـد  جهـاد خود بـاطنى  شـیطان  بـا  یانسان هر که است نیا مذکور

 را خـودش  تـا  انـسان . شـود  مى واقع يبعد یتیامن يها هیال و سطوح مولد که است جهادهایى

 . شود ینم ساخته کشور نشوند، ساخته دیگران تا و بسازد را دیگران تواند نمى ،نسازد
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 و باشـد  داشـته  نتیجـه  بخواهـد  اگر جهادها همه اینکه براى. است اکبر جهاد نفس، جهاد

 بـا  هـا  انـسان  اگر .باشد پیروز نفس جهاد در که است این به موکول ،شود پیروز هاآن در انسان

ـ امن جامعه در توانند نمى اینکه بر عالوه شند،با نکرده جهاد خودشان یباطن شیطان  برقـرار  تی

 جنایت بشر به که است بشر ،شانیا نظر به. دشون مى جامعه رد هم یناامن و فساد موجب کنند،

 نـشده  واقـع  اکبـر  جهـاد  که است این براى شود، مى واقع عالم در که فسادهایى همه«:کند مى

  . )380: 11 ج امام، صحیفه(»دارد بشر خود دست از دارد بشر که یىها گرفتاري این تمام. است

 یبررس و مطالعه ،اساس نیا بر. هستند بحث نیا رد امام يدیکل میمفاه ،»ظلمت «و» نور«

ـ ن ارائـه  و فهـم  قابل مبنا نیا به توجه بدون ،شانیا نظر از تیامن فلسفه  سـازنده » نـور «. ستی

  :اند فرموده مورد نیا در شانیا. دیآ یم حساب به » دیتهد «آن يبرا »ظلمت «و» هیمتعال تیامن«

 آن و کنـد  نمـى  دیگرى موجود هیچ کند ىم فساد و فتنه عالم در انسان، که قدر آن«

 انبیـا  تمام. نیست محتاج حیوانى هیچ ،است تربیت به محتاج دوپا حیوان این که قدرى

 «که است این آن و آمدند هدف یک براى اکرم رسول تا آدم از خاتم، تا حاال، تا اول از

 آن» النُّـورِ  الَى الظُّلُماتِ مِنَ خْرِجهمی آمنُوا الَّذینَ ولِى اللَّه «».کنند انسان را حیوانات این

 بشر که یىها تاریکی. است زیاد ها ظلمت. ظلمات را طرف این فرماید، مى نور را طرف

 در کـه  یىها تاریکی چه و هست خودش نفس در که یىها تاریکی چه ،مبتالست آن به

 هـیچ  کـه  اینهـایى  کـه  آمدنـد  انبیا. است واحد امر یک نور. زیادند اینها. هست جامعه

 ایـن  از را اینهـا  خودشـان،  بـراى  الّـا  خواهنـد  نمـى  هـیچ  و را خودشـان  الّـا  بینند نمى

 نـور  که خداخواهى به برسانند و بدهند نجات هاست، ظلمت همه منشأ که خودخواهى

 براى. کنند نمى نزاع هم با وقت هیچ محلى، یک در بشوند جمع انبیا تمام اگر ... است

 نزاعهـا  همـه . نـدارد  نزاع خواهد مى را خدا که کسى .است خودخواهى مال نزاع اینکه

 یـک  خـودش  براى هم آن خواهد، مى چیزى یک خودش براى این که است این براى

 خـودش  مال خواهد مى را قدرت این. کنند مى تزاحم »خود« دو این. خواهد مى چیزى

 جنــگ. نـد کن مــى تـزاحم . باشــد خـودش  مـال  خواهــد مـى  را قــدرت هـم  آن باشـد، 

 .)381: همان(»آید درمى
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» نـور  «ریمـس  در کـه  یکـسان  و اسـت  يمـاد  يایـ دن يها یژگیو از یناامن ،)ره(امام نظر از

 کـه  بود این براى انبیا تالش همه ،شانیا نظر به. دهند کاهش را آن توانند یم ،کنند یم حرکت

 يروهـا ین اما ،کنند ربرقرا فرد سطح در را باطنى عدالت و جامعه سطح در را اجتماعى عدالت

  :هست مسائل همین هست انسان تا ،البته و بدهند هدر را انبیا هاى زحمت خواهند مى باطل

 کـشیدند،  زحمت کردند، دعوت هم اولیا کشیدند، زحمت کردند، دعوت هم انبیا«

 انـسانى  جامعـه  یـک  و بزنند، کنار را فاسد انسانهاى این که همین براى کردند جنگها

 هـم  شما براى. شود نمى هم ما براى. نشد حاصل توفیق األسف مع لکن. بکنند درست

  .)388: همان(»برویم قرآن پرچم زیر توانیم مى قدر هر مکلفیم ما. شود نمى

  

   )ره(ینیخم امام دگاهید از تیامن يماد علت. ب

. رنـد یگ یم قرار استفاده مورد تیامن دیتول در که است یمنابع و مواد ،يماد علت از منظور

 از کـه  آنهـا  از یبرخ به ،نجایا در .دارد یمختلف سطوح ،منابع و مواد نیا ،ینیخم امام منظر از

ـ یامن يالگـو  انیـ م یبخـش  زیتمـا  در مخـصوصاً  است، برخوردار يشتریب تیاهم ـ متعال یت  از هی

ـ ا ،واقـع  در .شـود  یمـ  مربوط انسان يقوا به ،مواد نیا از اول سطح. شود یم اشاره ه،یمتدان  نی

 یتیامن مکتب انسان، از متفکر هر فیتعر نوع. است یتیامن مکاتب در یشناس انسان بحث همان

 ،یانتکـ  یشناسـ  انـسان  و یستیرئال یتیامن مکتب ،يهابز یشناس انسان. دارد دنبال به را يا ژهیو

ـ ب حیتوضـ  يبـرا  .اسـت  آورده دنبال به را یستیآل دهیا یتیامن مکتب  بـه  اسـت  يضـرور  ،شتری

 یمبان براساس که شان،یا نظر مد یشناس انسان ارائه از پس. میبپرداز ینیخم امام یاسشن انسان

 . بود خواهد تر یمنطق آن یتیامن وجوه استنباط است، شده صادر ه،یمتعال حکمت

ش قائـل  ی و چه استعدادها و نیروهایی بـرا می از انسان ارائه دهیفیبر حسب آنکه چه تعر   

داند بـا  کسی که انسان را مرکب از جسم و روح می. شودوت مییت هم متفاه امنینظر ،میشو

 .شـوند  یقائـل مـ  یت را براي انسان     امن دو نوع    ،بیندکسی که انسان را فقط موجودي مادي می       

براي انسان چه قوایی و براي      نکهای .گردد یباز م ن بحث به تعریف از قواي انسان        یان،  یهمچن

 . یت  نقش داردامنف ما از ی باز در تعر،تیم چه تعریفی قائل هس،هر کدام از قوا
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یتی است که متوجـه شـکوفایی اسـتعدادهاي       امن ،یت دینی امنگفت   توان می ،بر این اساس  

 یهاي دینی کـه پیـامبران الهـ   شود و از آموزهانسان با محوریت عقل به عنوان پیامبر باطنی می    

 انـسان در تمـام   ،ینـ ییت دامندر . کند استفاده می ،اندهبراي هدایت انسان و تربیت انسان آورد      

نـه  . بینـد  بلکه آخرت را هم مـی ،بیند نه تنها دنیا را می،شی رفتار و گفتار و کردار خو  ،اعمال  

اندیـشی   نهـا چـاره  آدهد و براي ىم مد نظر قرار ،شودی را که متوجه دنیایش می  یتنها تهدیدها 

دهـد و بـراي    مورد توجه قرار مـی ،دشوی را هم که متوجه آخرتش می ی بلکه تهدیدها  ،کندمی

 حتی ،این انسان.  آخرتش صدمه نبیند،مراقب است که در این دنیا . کندجویی می هآنها هم چار  

اگر .  بدن، مرکَب روح است    رایز ،پردازد به عنوان تکلیف شرعی می     ،پردازداگر به بدن هم می    

 ،بـا توجـه بـه آنچـه آمـد      . فاده کند  باید از مرکبی به نام بدن است       ،روح بخواهد به تعالی برسد    

منـد انـسان حفاظـت     عـزت ي ازعوامـل بقـا  ، است که در خـالل آن    يندی  فرآ  ،ی اسالم یتامن

ـ ی که امـام خم    ی اسالم ،البته. ستی ذلت ن  ي برا یی جا ،ییت اسالم امن ي درالگو .شود یم  ،)ره(ین

  ).90: 20 صحیفه امام، ج(دینامیه و آله می اهللا علی صليآن را اسالم ناب محمد

امـام خمینـی   .  از انسان استوار استیف خاصی بر تعر،ییتامنکه گفته شد، هر مکتب  چنان

 انسان برشمرده، هشت ي که براییباشد، با توجه به قوا  یمه  ینظران حکمت متعال   که از صاحب  

 سه نیروي دیگر ،لحاظ آفرینش، غیر از عقل هب شان،یبه نظر ا . نوع انسان را معرفی کرده است     

 ، ما در کنار عقل،بنابراین . و نیروي وهم و شیطنت، غضب،شهوت: هم در وجود انسان هست

از . نفس بهیمی و حیوانی، نفس سبعی و نفس شیطانی: از سه نفس دیگر هم برخوردار هستیم  

 انـسانی اسـت کـه       یکـ ی. گیرنـد هاي مختلفی شکل می    با توجه به نوع تربیت، انسان      ،ن رو یا

ی و حیوانی بر عهده گرفته و دیگر قوا در خدمت این قوه قرار           انشهو ریاست وجودش را قوه   

 حیـوان، ماننـد گـاو تبـدیل        ینـوع لحاظ وجودي بـه      هب این انسان    ،)ره(امامبه نظر   . گیرندمی

ن یأمشود و صرفاً به دنبال تىمگاو، تمام همتش در زندگی صرف خوردن و خوابیدن . شود می

  .لحاظ جسمی است هب بقاي خودش ینیازهاي حیوانی است؛ یعنی در پ

زدن بـه دیگـران      ند کـه پیوسـته بـه دنبـال خـشونت و صـدمه             هستهایی   انسان ،دوم دسته

گیـرد و قـواي دیگـر بـه     سبعی، ریاست وجود را برعهـده مـی        قوه ،هادر این انسان  . دباشن یم

 بـراي ایـن   ،کننـد  اگر از عقل هم استفاده می،هانساناین دسته از ا. آیندخدمت این قوه در می    
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خـو  ه درنـد يهـا اینهـا انـسان  . تر بتوانند آسـیب برسـانند  است که به طرف مقابل خیلی جدي     

  .شوندیفرماید مانند گرگ و پلنگ م ایشان می،لحاظ تشبیههب. شوند می

گـر در   ی د يشـود و قـوا    شیطنت بر آنهـا حـاکم مـی        هایی هستند که قوه   سوم انسان  دسته

یک سري انسان هم از ترکیـب ایـن   . شود انسان شیطانی گیرند که می  خدمت این قوه قرار می    

دو یا سه قوه      عهده رکه ریاست وجودش ب   د  یآ ید م یپد انسانی   ،واقع در. آیندقوا به وجود می   

است شهوانی و درندگی، هر دو بر وجودش ری  مثال، انسانی که قوهيبرا. آید در میااز این قو  

شـود   مـی ،کنـد حیوانی و شـیطنت بـر او ریاسـت مـی         یا اگر قوه   »گاوپلنگ«شود   می ،کندمی

. »شـیطان گگـر «،  »ناطیشپلنگ«شود   می ، با هم  ،خویی و شیطنت   درنده ن،یهمچن. »گاوشیطان«

 که عقل بر هستیک انسان هم . »ناطیشگاوپلنگ«شود  می،کنندهر سه قوه با هم ریاست اگر 

  .)149 :1378،ینیامام خم(شود همین موجود عاقلکند که می میوجود او ریاست

صفت، نخو، انسان شیطا  هصفت، انسان درند  نانسان حیوا : می هشت نوع انسان دار    ،نیبنابرا

خـوي شـیطانی، انـسان    هصفت شیطانی، انسان درند نخو، انسان حیوا  هصفت درند نانسان حیوا 

  یـک ،اینهـا از هر کدام . مطلوب استخوي شیطانی و انسان عاقل که مدل    هاي درند رگشهوت

بعـضی از  .  داریـم یـت امن دارند؛ یعنی به تعداد این هشت نوع انسان، هـشت مـدل          یتامن نوع

برخـی از  . شـود  حیوانی است؛ یعنی تمام تالش مربی صرف پرورش جسم انسان می  ها یتامن

.  ترکیبی است  يها یتامن ،یبرخ. ي سبعی است  ها یتامن ،گریبعضی د .  شیطانی است  ،ها یتامن

 .  انسان به عنوان موجود عقالنی استیتامن که هست یتامنتنها یک نوع 

ـ با،  جـسم یـت امنگوید عالوه بر اي است که به ما میعقل آن قوه  ـ  امند بـه ی  روح هـم  تی

 ،در واقـع . ز بپـردازد یهاي عقل، انسان باید به پرورش روح خودش ن    بر اساس آموزه  . بپردازیم

 عقل آن چیزي است که ما به کمک او خـدا  .)3ثی، حد 1، ج ینیکل(» بِهِ الرَّحمنُ  ما عبِد «العقلُ  

 در تعریف و تعبیر امام، دین به کمک عقل در برابـر آن سـه   ل،ین دلیبه هم . کنیمرا عبادت می  

. شیطنت را کنتـرل کنـد   سبعی و قوه شهوانی، قوه دین آمده است تا قوه    . دیگر آمده است   قوه

است تا   محتاجز  یغضبیه ن  به قوه . درا نیازهاي حیوانی دار   ی ز د،نی احتیاج دار  حیوا  به قوه  انسان

. دفریب شـیطان را نخـور      هکآن است    براي   زینوهمیه   قوه. ددر برابر دشمنان از خود دفاع کن      
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. تحت تدبیر عقل قرار بگیرنـد   که ولی به شرط این    ، همه اینها براي بقاي انسان الزمند      ،نیبنابرا

 .کردن و کنترل این سه قوه و کمک به عقل آمده است ددین براي محدو

 از ،کنـد عاقل، انسانی است که در برابر تهدیداتی که بقاي اخـرویش را تهدیـد مـی          انسان

 ، اگـر عاقـل هـم باشـد    ،انسان متدانیه. شود متعالیه می،  ین انسان یچن. کندخودش حفاظت می  

 چـون  ن انسان،یا. شوده قوه محصور می   شود؛ یعنی در همان س    عقلش فقط محدود به دنیا می     

 ایـن  ، ولی تفاوتش با انسان عاقل متعالیـه و متـدین        ، عاقل است  ،کنداز آن سه قوه استفاده می     

 بلکـه عقـل تحـت تـأثیر آن سـه نیـرو        ،است که عقلش ریاست وجودش را بر عهـده نـدارد          

ی یـا تعلـق     تعلـق شـیطان   : عقـل داراي تعلـق شـده اسـت        گـر،   یبه عبارت د  . قرارگرفته است 

شود که انسان بایـد      در حکمت متعالیه گفته می     ،بر این اساس  . یا تعلق شهوانی  و  خویی  هدرند

 .کند خودش را در مسیر تعالی قرار بدهد ىعس ،دن به معارف الهیزبا چنگ

 سخت ي ابزارها، نرم و پس از آن منابع ، در وهله اول   ، انسان عاقل  ي برا یتامنن  یمأ ت منابع

د یـ ز بوده اسـت، تول ید امام ن  یکأد و ت  ییأشده، که مورد ت     ارائه ي از الگوها  یبرخدر  . خواهد بود 

  . ابدی یمان یپاد ی توحآغاز و با» یقظه«  با،ن مراحلیا .ت نرم مشتمل بر صد مرحله استیامن

ن ییـ ن صد مرحله تبیا ، بود)ره(ینی متن درس اخالق امام خمین، که مدتیدر منازل السائر  

 يبرا شاخص پنج و هفتاد ،جهل و عقل جنود يالگو در .)243: 10 ام، جصحیفه ام(شده است

  .)1378،ینیخم امام(است شده ذکر یسنج دیتهد يبرا شاخص پنج و هفتاد و تیامن

 است نیا در ،هیمتدان و هیمتعال یتیامن يالگو انیم یاصل نزاع شود، یم مالحظه که همانطور

 ،)ره(ینیامام خم یتیامن مکتب در. است یدوم از رتریفراگ و عتریوس داتیتهد افق ،یاول در که

 يالگـو  در کـه  یدرحال د،یآ یم حساب به دیتهد اندازد، خطر به را انسان يابد يبقا آنچه هر

. دنشو یم قلمداد دیتهد اندازد، خطر به را انسان یجهان نیا و يویدن يبقا که ییزهایچ ه،یمتدان

 . است یشناس دیتهد حوزه در الگو دو نیا زیتما باعث مسئله نیهم است یهیبد

 و یشناخت معرفت یمبان عنوان با که است یدانش مواد ت،یامن کننده دیتول مواد از دوم سطح

 شناخته تیرسم به یمعرفت منبع چهار ،هیمتعال حکمت در. شود یم ادی آن از زین یشناخت روش

ـ ا. تجربـه  و عقـل  شــهود، ،یوحـ : اسـت  شـده   یتــیامن يلگوهـا ا در کـه  اسـت  یحــال در نی
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 کـه  یشکل هر به ،یمعرفت منابع شد، ادی هیمتدان عنوان با آنها از مقاله نیا در که ،یستیسکوالر

 . بود خواهند یخال یوح منبع از شوند، فیتعر

 یاصـل  منـابع  از سـنت،  و قرآن قالب در شده یمتجل یوح که است یمنطق ،اساس نیا بر

. کـرد  اشاره انعام سوره 82 هیآ هب توان یم ،نمونه نوانع به. باشد )ره(ینیخم امام یتیامن مکتب

  :تیامن = ظلم از زیپره + مانیا: است نیچن ،هیآ نیا در شده مطرح يالگو

 ایمـان  که کسانى« . »مهتَدون هم و الْأَمنُ لَهم أُولئِک بِظُلْمٍ إیمانَهم یلْبِسوا لَم و آمنُوا الَّذینَ«

   .»ایشانند یافتگان راه و است ایشان آن از أمن ،نپوشانیدند ظلم با را ودخ ایمان و آوردند

ـ  اتیـ روا و اتیآ و است عیوس ظلم دامنه ـ  بـه  یفراوان  و آثـار  در و انـد  پرداختـه  آن نیتب

  .)344 :3ج امام، فهیصح(است شده داده هشدار آن به نسبت فراوان زین )ره(امام عملکرد

ـ تول مـواد  از یبخـش  حال، نیع در. دارد قرار رمن تیامن حوزه در شد، گفته آنچه  کننـده  دی

 مِنْ و قُوةٍ مِنْ استَطَعتُم ما لَهم أَعِدوا و« فهیشر هیآ. ابدی یم معنا افزار سخت حوزه در زین تیامن

 مـا  و یعلَمهـم  اللَّه تَعلَمونَهم ال دونِهِم مِنْ آخَرِینَ و عدوکُم و اللَّهِ عدو بِهِ تُرْهِبونَ الْخَیلِ رِباطِ

ـ انفال،آ(»تُظْلَمـونَ  ال أَنْـتُم  و إِلَـیکُم  یـوف  اللَّهِ سبِیلِ فِی ءٍ شَی مِنْ تُنْفِقُوا  آنهـا  برابـر  در«)60هی

 میـدان  بـراى  (ورزیـده  اسبهاى) همچنین و (سازید آماده نیرو از دارید توانایى آنچه) دشمنان(

 . دارد اشاره منابع و مواد نیا به ،»بترسانید را خویش دشمن و خدا دشمن آن وسیله به تا) نبرد

  

  )ره(ینیخم امام دگاهید از تیامن يصور علت. ج

 .شـود  یمـ  مطرح تیامن انواع و تیامن يها هیال ای سطوح بحث ود ،يصور علت مقوله در

 براي انـسان سـه    ،)ره(ینیمام خم فت ا د گ یم، با یشناسانه آغاز کن    انسان یچنانچه باز هم از مبان    

ـ امندر  . )386 : 1378(، قلبـی و ظـاهري  عبارتند از عقلی که استبوده  شأن و مرتبه قائل       تی

 باورها و اعتقادات فرد ، لحاظ عقلی هب. مان مورد توجه قرار گیرد   زطور هم هبباید این سه بعد     

 بعد درهاي انسان و  ها و منش  گرایشو    اخالقی تیامن ، قلبی بعد در .ردیگ یممورد توجه قرار    

   .شود یمطالعه م رفتارهایش ،ظاهري

ـ امندار  عهـده ،دهـد اصول دین و اعتقادات که بخشی از دین اسالم را تشکیل می   اعتقـادي  تی

 بـا  ،یقلبـ  در حـوزه . شـود  آشنا مـی ی الهي انسان با مبدأ و معاد و رهبر      نجا،در آ . انسان است 
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 را از آنهاد از رذائل بپرهیزد و     یگیرد با یاد می  و شودذائل آشنا می  مسائل اخالقی و فضائل و ر     

 همین بحـث را  ،)ره(ینیامام خم. رون بریزد و به فضائل آراسته شودیش و جامعه ب  یوجود خو 

در  .انـد با عنوان جنود عقل و جهل شرح کـرده     -علیه السالم - از امام صادق     یتیدر ضمن روا  

افتـه و هفتـاد و پـنج    ی خص براي عقل و انسان عاقل و توسـعه    ، هفتاد و پنج شا     مذکور تیروا

   . )1:21، جینیکل(مانده ذکر شده است شاخص براي جهل و  انسان غیر عاقل و عقب

ز یـ گوید چه چ  فقیه به مکلف می   . دابی می تی، فقه موضوع   رفتارهاي ظاهري انسان   در بعد 

دیگر علوم انسانی  . مرتکب شود ز حرام است و نباید      ید انجام دهد و چه چ     یواجب است و با   

 .گیردها قرار می هر کدام در ساحت یکی از این حوزهزین

ـ  اهللا علیصل – از پیامبر گرامی اسالم یتی ذیل روا،)ره(ینیاین بحث را امام خم     -ه و آلـه ی

 آیه محکَمۀٌ او فَریضَۀٌ عادِلَۀٌ او العِلم ثَالثَه انما«:اند حضرت فرمودهمطابق آن نقل کرده است که 

 نَّۀٌ قائِمشـود    به اعتقادات انسان مربوط می،علم اول که آیه محکمه است ،  )ره(امام به نظر    .»ۀٌس

اي از  آن را نـشانه ،کنـد ي کـه در عـالم طبیعـت نگـاه مـی         انسان به هر چیـز    جه آن،   یدر نت که  

. این مربوط به عقل اسـت     . شود اعتقاداتش محکم می   ،ن صورت یدرا و ندیب یمهاي الهی   نشانه

مربـوط   قائمه به فقه و حقـوق و سیاسـت و امثـال اینهـا                و سنت  ،به اخالق ز  ینادله  فریضه ع 

  .)386: 1377(شود می

 انـسان  ،کهنینخست ا. سه شاخص دارد ،)ره(ینیامام خم دیدگاه  از یاسالم تیامن ،بنابراین

.  شودی معتقدِ موحدِ مؤمنِ معتقد به قیامت و پیرو دستورات رهبران اله        ،لحاظ تربیت عقلی   هب

کند و د و از جنود جهل پرهیز گردآراسته به فضائل و جنود عقل ، لحاظ اخالقی هب ،کهنیدوم ا 

دادن  که بـه انجـام  است انسانی  انسان، نیا. دباشقید به شریعت م، لحاظ رفتاري  هب ،کهنیسوم ا 

. کنـد  اجتناب و دوري مـی     ، کرده است  ی خدا نه  نچه فقهی اسالم مقید است و از آ       يدستورها

انـسانی کـه در وجـودش     ،شود انسان متعادل می،کسی که داراي تربیت به این معنا شده باشد   

 و ملکت وجود خود است و بر وجودش والیت دارد    تعادل و عدالت را برقرار کرده و مدیر م        

توانـد   مـی ین انـسان ی چنـ ، صـورت نیا در .تواند خود، عقل، قلب و حواسش را اداره کند        می

  . گانه مذکور است  انسان در شئون سهتیامن نیمأ تيتمام عبادات برا. جامعه را هم اداره کند
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   :)ره(ینیبه نظر امام خم

، اینهـا   و حـج انـد؛ مثـل نمـاز    اند و ما را به آن دعوت کـرده  عباداتى که انبیا آورده «

هاى کمالى که  هایى هستند از طبیبهاى واقعى که آمدند ما را برسانند به یک مرتبه      نسخه

وقتى که نفوس ما از این عالم طبیعت بیرون رفت آنجا هم با یک تربیت صحیح رفتـه                 

ـ ی .باشد و یک زندگانى کاملًا سعادتمند داشته باشیم      ـ  امنیعن  انـسان در نظـر   يت ابـد ی

 .)177 :4 صحیفه امام، ج(»است

 بـر  ،در مراحل مختلفایشان  که رد استنباط کتوان می،)ره(ینیزندگی امام خم  از مجموعه 

م، امام یدانیکه مچنان. کرد آن را پیگیري میزین  تأکید داشت و خودتی و امنهر سه نوع تربیت

شان این بود کـه اخـالق بایـد اخـالق           یتأکید ا .  و فقه بود    استاد عرفان، فلسفه، اخالق    ینیخم

ـ نبـراي  . موضوع اخالق تربیت انسان کامل اسـت  ،  )ره(ینیامام خم از نظر   . عملی باشد   بـه  لی

موانع کمال دو دسته . رد باید با موانع کمال مبارزه کق آن است،ی از مصادیکیت ی، که امنکمال

 ،شـود  است و مانع به کمال رسیدن مـی انسان درون آنچه.  یا در جامعه است   انسان و یا درون   

 و در اختیـار مـدیریت عقـل و    رد را بایـد کنتـرل کـ   ن موانعیا. رذائل و هواهاي نفسانی است  

، استبداد و استکبار در شمار موانـع بیرونـی کمـال            )ره(دگاه امام یاز د . دادمدیریت وحی قرار    

بایـد هـم بـا اسـتبداد و هـم بـا اسـتکبار و          ، اگر انسان بخواهد به کمال برسد      ،بنابراین. است

 .ها مبارزه کندطلبان و طاغوتهطلس

أنِ اعبـدوا اهللاَ  «گفتند  الهی همین است که به مردم می     يانبیا  پیام همه  ،ینیدر نگاه امام خم   

ـ یامـام خم   حتی مبارزه  ، بنابراین .)36ه  یسوره نحل، آ  (»و اجتَنِبوا الطاغوت     بـا نظـام سـلطه   ین

ـ ا .است با شرك و طاغوت    متضمن مبارزه  توحید   را اصل یز ، اعتقادي دارد  نشأز م ینجهانی   ن ی

 موانع رزه با بامستلزم م   انسان کامل  يریگ و شکل  به کمال    لی، چون ن  هم بعد قلبی دارد   مبارزه،  

 امـام معـصوم و   او ، رسول ،گوید باید از خدا  چون فقه می،هم بعد فقهی داردو ؛ استکمال  

 سیـستمی،  چارچوب  به مثابه،)ره(است که فکر امامن یچناین  . درط اطاعت ک  فقیه جامع شرای  

 . را داردیتینظام امن يخودش اجزادر درون 

  :دارد هیال و سطح سه ،)ره(ینیخم امام دگاهید در تیامن آمد، آنچه به توجه با

  .مینک یم ادی باورها حوزه عنوان با آن از که یکالم و یفلسف ،ياعتقاد ،یعقل سطح .کی
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  .میشناس یم ها شیگرا حوزه عنوان با که یاخالق -یقلب سطح. دو

   .شود یم دهینام رفتارها حوزه که يماد و یفقه ،يظاهر سطح. سه

 مربـوط  داتیتهد.1: شود یم يبند سطح و فیتعر سطح سه نیهم با زین داتیتهد و ها یناامن 

ـ تهد. 3 و هـا؛  شیگـرا  حوزه به مربوط داتیتهد. 2 باورها؛ حوزه به  حـوزه  بـه  مربـوط  داتی

  . رفتارها

ـ مت و نیپرتکرارتـر  دیشـا  و اسـت  يصور علت دوم بحث ،تیامن انواع  مباحـث  نیوعترن

 مـوارد  و مراحـل  مطالعـه . است ییشناسا قابل حوزه نیهم در ،ینیخم امام توجه مورد یتیامن

 ،)ره(امام بارزاتم عمده بخش ،واقع در  .است لهأمس نیهم دیؤم زین امام یتیریمد و یمبارزات

 در .اسـت  بوده آن در گرفتار یتیامن انحطاط از رانیا ژهیو هب و اسالم جهان کردن خارج صرف

  :شود یم اشاره مورد چند به ،نمونه يبرا ،نجایا

ـ امن نیمأتـ  جهـت  در ،)ره(ینـ یخم امـام  مبارزات از یبخش: یاسیس تیامن .1  یاسـ یس تی

 اسـتبداد،  با مبارزه صرف را خود عمر از یبخش ،شانیا. است بوده انیرانیا ریغ یحت و انیرانیا

 موارد. کرد یوابستگ و وابسته يها حکومت ،یسلطنت نظام جائر، حاکمان طاغوت، ،يکتاتورید

 آنها يجا به و کرده مبارزه آنها با )ره(امام که هستند یاسیس داتیتهد جنس از یهمگ ،مذکور

 سیتأس آزاد، انتخابات ،یاسیس سرنوشت نییتع در مردم مشارکت ،يآزاد چون ییها ارزش از

  . است کرده دفاع یاسیس يها نظام استقالل از تیحما و یاسالم يجمهور یاسیس نظام

ـ تعر محـور  ،»اسـالم « ،)ره(ینیخم امام نظر از: یفرهنگ تیامن. 2 ـ امن فی ـ تهد و تی  داتی

ـ  را یفرهنگ تیامن آن، به عمل و اسالم شناخت ،واقع در. است یفرهنگ . آورد یمـ  ارمغـان  هب

ـ تأک مورد همواره ،جهت نیا در دانشگاهها و پرورش و آموزش ما،یس و صدا شدن یاسالم  دی

 همـواره  ،هیـ علم يهـا  حوزه توسط یزندگ مکتب مثابه به اسالم، یمعرف چنانکههم. است بوده

  . است بوده شانیا دیتأک مورد

ـ تأک خانواده، نهاد از حفاظت: یاجتماع تیامن. 3  بـه  امـر  لـزوم  ،یاجتمـاع  دالتعـ  بـر  دی

 توجـه  مـورد  يمحورهـا  از ،کمـال  موانـع  بـا  مبـارزه  و ظلم با مبارزه منکر، از ینه و معروف

  . است قسمت نیا در ،)ره( امام
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 و یملـ  منـابع  و هـا  ثـروت  از اسـتفاده  عـدم  ،ياقتـصاد  یمانـدگ  عقب: ياقتصاد تیامن. 4

ـ تهد نیمهمتـر  ،ياسـتعمار  و گر سلطه يکشورها به یاسالم يکشورها ياقتصاد یوابستگ  دی

  . است ینیخم امام نظر از ياقتصاد

 غاصـب  میـ رژ سیتأس سلطه، نظام به یاسالم يکشورها یوابستگ: اسالم جهان تیامن. 5

 ریـ غ و وابـسته  يهـا  حکومت ،یاسالم يها نیسرزم اشغال اسالم، جهان قلب در یستیونیصه

ـ پد اسـالم  از ییکـا یمرآ قرائـت  اثـر  در کـه  ،یاسالم امت تفرقه و یمردم  نیمهمتـر  ،آمـده  دی

ـ یامن انحطاط عوامل و علل جمله از که است اسالم جهان يارویرو داتیتهد  شـمار  بـه  آن یت

 بـه  بازگـشت  .باشـد  یمـ  اسالم به بازگشت زین یتیامن انحطاط نیا از خروج راه گانهی .رود یم

 اسـالم  به بازگشت. دارد را يگراشغال و تفرقه و استبداد و یوابستگ با مبارزه ،خود در ،اسالم

  . کمال موانع همه با مبارزه یعنی ،يمحمد ناب

 نیمهمتـر  بـزرگ،  طانیشـ  يرهبر به سلطه نظام ،)ره(ینیخم امام نظر به: یجهان تیامن. 6

 گـسترش  جهـان،  مستـضعفان  یآگـاه  زین دیتهد نیا حل راه. است یجهان تیامن يبرا دیتهد

 یجهـان  جیبـس  لیتـشک  مستـضعفان،  و مسلمانان اتحاد ان،مسلمان انیم در يمحمد ناب اسالم

 مبـارزه  در آغاز نقطه ،يداریب و قظهی ،هرحال به. است سلطه نظام ظلم با مبارزه و مستضعفان

 بـه  میبرسـ  تـا  گرید گام نه و نود ،آن از پس و هاست ساخت و سطوح یتمام در داتیتهد با

 مـتن درس اخـالق امـام        ین، کـه مـدت    یئر در منازل الـسا    .است یواقع تیامن نیقر که دیتوح

  .)243: 10 صحیفه امام، ج)( 1417، يانصار(ن شده استیین صد مرحله تبی ا، بودینیخم

  

   )ره(ینیخم امام دگاهید از تیامن یفاعل علت. د

 کـارگزاران  نقش در که هستند افراد آن، از یبخش. شود یم میتقس بخش دو به یفاعل علت

 و نهادهـا  گـر، ید بخـش  و کننـد  یم فهیوظ انجام ییقضا و ینظام ،یفرهنگ ،ياقتصاد ،یاسیس

  .کنند یم تیفعال آن از حفاظت ای و تیامن دیتول يبرا که هستند ییها سازمان

 رد  ثرؤمـ  علت گانهی دارد، یافعال دیتوح حوزه در که یدگاهید به باتوجه ،)ره(ینیخم امام

 صـورت  را وجـود  نظام ،منؤم انسان ،شانیا نظر به .دانند یم یتعال و تبارك خداوند را وجود

 بـا  و یافتـه  نیعـ  يرو از یا برهان يرو از یا را الوجود فی مؤَثِّرَ ال و بیند مى تعالى حق فاعلیت
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 دیگـر  کمـک  و دانـد  یمـ  حقیقـى  حـصر  نیز را استعانت حصر ،نورانى قلب و بصیرت چشم

ـ ن نَـستَعین  ایـاك  و نَعبد ایاك .ردیگ یم نظر در حق حضرت کمک صورت را وجوداتم  از زی

 قلـب  در توحید حقیقت که کسى و است حقیقى توحید به اشاره که است للَّه الحمد متفرّعات

 حـصر  و نـدارد  حقیقـت  او نَعبـد  ایاك ننموده، پاك شرك مطلق از را قلب و ننموده جلوه او

 توحیـد  چون و بود نخواهد اهخداخو و خدابین و بکند تواند یمن حق به را استعانت و عبادت

 متعلّـق  حـقّ  قـدس  عـزّ  بـه  و منـصرف  موجودات از آن، جلوه اندازه به نمود، جلوه قلب در

 امـام (شود یم واقع نستعین ایاك و نعبد ایاك اللَّه اسم به که کند یم مشاهده که آنجا تا شود یم

  .)1366 ،ینیخم

ـ تهد بـه  یتیامن چیه نخواهد خدا تا ،اساس نیا بر . شـد  نخواهـد  لیتبـد  عکـس  بـر  و دی

 إِذْ رمیت ما و قَتَلَهم اللَّه لکِنَّ و تَقْتُلُوهم فَلَم«. خداست دست به امور یتمام رشته سر ن،یبنابرا

تیمر لکِنَّ و مى اللَّهر  و لِیبؤْمِنِینَ لِیالْم مِنْه الءناً بسإِنَّ ح اللَّه مِیعس  لِـیمنیـروى  بـا  (ماشـ .  ع 

 اى. (رسـاند  قتـل  بـه  را آنهـا ) غیبى امدادهاى با (خداوند بلکه نکشتید، را) کفّار (آنان ،)خود

 بـه  خـویش  سـوى  از را مؤمنـان  تا افکند خدا بلکه نیفکندى، تو افکندى، تیر که آنگاه) پیامبر

   ).17 هیآ انفال،(»داناست و شنوا بسیار خداوند، زیرا بیازماید، نیکو آزمونى

. کننـد  یمن خدا اذن بدون يکار ،نیبنابرا. هستند یاله قدرت یتجل ظرف عتیطب و انسان

 را شـر  و ریـ خ ریمـس  توانـد  یمـ  اسـت،  داده خـدا  که ياریاخت و اراده محدوده در انسان ،البته

ـ تع بـا  ،متعـال  خداوند. است یاله اراده چارچوب در زین نیهم اما ،کند انتخاب  و عناصـر  نیی

. اسـت  کـرده  نییتب انسان يبرا را یناامن و تیامن طیشرا و تیوضع ،ضاللت و تیهدا عوامل

 ،رو نیا از. برسد یواقع تیامن به تا کنند کمک انسان به اند آمده زین یاله رهبران ،نیا بر عالوه

 برخـوردار  یالهـ  طیشـرا  و صـفات  از که بپردازند یواقع تیامن دیتول به توانند یم یکسان تنها

 و عقـل  جنـود  به آراسته منانؤم و طیالشرا جامع يفقها ،)ع(نیمعصوم ائمه ،یاله يایانب. باشند

 :که است آمده) ع(یعل امام از یثیحد در. هستند کارگزاران نیا زمره از ،نیمتق صفات

د ما سِواها و لَا منِ استَحکَمت لِی فِیهِ خَصلَۀٌ مِنْ خِصالِ الْخَیرِ احتَملْتُه علَیها و اغْتَفَرْت فَقْ «

أَغْتَفِرُ فَقْد عقْلٍ و لَا دِینٍ لِأَنَّ مفَارقَۀَ الدینِ مفَارقَۀُ الْأَمنِ فَلَا یتَهنَّأُ بِحیاةٍ مع مخَافَۀٍ و فَقْـد الْعقْـلِ            

 از صفات خوب استواراست، کسی را که آگاه شوم بر یکى(. فَقْد الْحیاةِ و لَا یقَاس إِلَّا بِالْأَموات
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 زیـرا  ،پوشم  ولى از نداشتن عقل و دین چشم نمی،بپذیرم و از نداشتن صفات دیگرش بگذرم  

 فقـدان  ، جدائى از امنیت است و زندگى با هراس گوارا نباشـد و فقـدان عقـل   ،جدائى از دین  

  .)27 -28: 1365، ینیکل(»)خردان  با مردگان مقایسه شوند و بس  زیرا بى،زندگى است

 گمـارده  کـار  بـه  مختلـف  مناصـب  در کـه  يافـراد  مورد در ینیخم امام که روست نیا از

 شانیساختارها و نهادها یچگونگ و یستیچ اما ،داند یم الزم را يا ژهیو طیشرا احراز ،شوند یم

ـ نظ ییهـا  سـازمان  وجـود  يبـشر  تجارب اگر ،واقع در. ندک یم موکول يبشر تجارب به را  ری

ـ د. گرفت بهره آنها از دیبا پس داند، یم الزم تیامن نیمأت يبرا را سیپل و العاتاط ،ارتش  نی

 گرفتـه  کـار  هب آنها در که ییروهاین طیشرا و ها سازمان نیا بر حاکم یکل اصول مورد در فقط

   :قرارند نیا از یتیامن کارگزاران ،)ره(ینیخم امام دگاهید در. دارد نظر ،شوند یم

   .ل خدا و فرشتگانی از قبییل ماوراعوام .کی

  .و مردم ) ي و ابزاريفکر(، نخبگان)هی امام و فق،ینب(ی رهبران الهیعنی، ی عوامل انسان.دو

   .یعوامل سازمان .سه

   :قرارند نیا از زین یناامن کارگزاران

   .سی ابل مثلییعوامل ماورا .کی

  وابسته به آن و مردم )ير و ابزايفکر(خبگان، نی رهبران طاغوتلی از قب ی عوامل انسان  .دو

   . و هوسيرو هویپ

  . ی فرعونيها  مثل دولتیعوامل سازمان .سه

ـ . ه استیه و متدانی متعالیتی امني دو الگو يادیزات بن ی از تما  ،یعلت فاعل   و خـدا  ،یدر اول

 تمـام تـالش خـود را      ،فـه یف و وظ  یاز باب تکل  ، بشر،   یدر اول  .کاره است  همه  بشر ،یدر دوم 

از از خـدا و    ین ی ب ، بشر ،یجه در دست خداست، اما در دوم      یکند و نت   یمت  ی امن نیمأمصروف ت 

  .سامان است خود
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   )ره(ینیخم امام دگاهید از تیامن ییغا علت. ح

 امـام  نظر از تیامن مرجع. است گرید یبحث ،تیامن ییغا علت و بحث کی ،تیامن مرجع

. است تیمالک از حفاظت ،ياقتصاد تیامن مرجع. است متفاوت تیامن نوع با متناسب ،ینیخم

 يکتاتورید از يریجلوگ و شهروندان یاسیس حقوق و يآزاد از حفاظت ،یاسیس تیامن مرجع

 حفاظـت  ،یفرهنگ تیامن مرجع و عدالت از حفاظت زین ییقضا تیامن مرجع. است استبداد و

 ست؟یـ چ هانیا از هدف که است نیا مهمتر پرسش حال، نیع در. است یاسالم يها ارزش از

 نظـام  و اسـالم  اگـر  ،درواقـع . شـود  یم مطرح ییغا علت عنوان با که است همان پرسش نیا

 و عـدالت  اهللا، حـق  النـاس،  حق خانواده، نسل، عقل، مال، جان، از حفاظت بر یاسالم یاسیس

ـ یامن يها تالش نیا تمام ست؟یچ يبرا دارند، دیکأت  ینید يها ارزش  کـه  اسـت  نآ يبـرا  یت

 قـرآن  در خداونـد  .شـود  فـراهم  یالهـ  قـرب  منظور به و تیعبود قیطر از انسان کمال نهیزم

 الْإِنْس و الْجِنَّ خَلَقْت ما و .کنند عبادتم اینکه براى جز نیافریدم را انس و جن من«: دیفرما یم

  ). 56 هیآ ات،یذار(»لِیعبدونِ إِلَّا

 زمـانی  یـا  مکـانی  قرب آن، از قصودم و رود می کار به مادي امور در معموالً ،قرب مفهوم

 زمان با نسبتی خداوند رایز ،است معنی بی خدا مورد در ،زمانی و مکانی بعد و قرب اما ،است

 .باشد دورتر مکانی و زمان از و نزدیکتر مکانی و زمان به بخواهد که ندارد مکان و

 يعدادهااسـت  و يمعنـو  و یروحـ  کمـاالت  انـسان  کـه  است آن خداوند به یقیحق تقرب

 موجود يوجود  مرتبه اندازه هر ،عرصه نیا در. رساندب تیفعل به را خود يوجود ریناپذ کران

 مشاهده و يوجود قرب به که انسان. است تر کینزد یاله ذات به ،نسبت همان به ،باشد باالتر

 ،یعرفـان  شـهود  و يحضور درك با و ابدی یم در خدا با را یهست و خود ربط رسد، یم یربوب

 نیعـ  کـه  ،یتعـال  حق به وابسته فقط نه ،انسان و جهان و ندارد یاستقالل زیچ چیه که ابدی یم

ـ  و دارد زیـ چ همه خدا با که ندیب یم انسان ،مقام نیا در. اوست به تعلق و ربط . چیهـ  خـدا  یب

 مـن  فقـد  يالـذ  ما و فقدك من وجد ماذا«: دیفرما یم عرفه يدعا در ،)ع(نیحس امام ،چنانکه

 چـون  و» افـت؟ ی چه داد دست از را تو که آن و داد دست از چه افتی را تو که آن» «وجدك

 بـا  یمیدا شهود و ارتباط در و داشت نخواهد توجه يزیچ به خدا جز رسد، مقام نیا به یآدم

 جهـت  در کـسره ی او افعـال  و شده یتعال حق يبرا خلوص نیع او وجود .برد یم سر به خدا

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  49شماره راهبردي مطالعات فصلنامه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 22

 یبـاق  شـرك  و ینیخـودب  و یخودخـواه  از ياثـر  گرید ،مقام نیا در. بود خواهد خدا يرضا

  .ماند یمن

 خدا يسو به خود ذات درون در روح که یعمل ریس از است عبارت انسان یقیحق تکامل

 موجود چیه و خود يبرا و دیایب او با ارتباط و تعلق نیع را خود که برسد یمقام به تا کند یم

 .ندارد باز مشاهده نیا از را او يشامدیپ چیه و ندینب الافع و صفات و ذات در یاستقالل گر،ید

 دیافزا یم اش يوجود مرتبه بر ،دوش یم حاصل انسان يبرا ریمس نیا در که یمشاهدات و علوم

  . سازد یم کامل را ذاتش جوهر ،جاًیتدر و

 هـر  و اسـت  دورتر خدا از ،کند احساس کمتر خدا به را خود ازین انسان قدر هر ،نیبنابرا

 و یظلمـان  يهـا  حجاب و بزند باالتر را اسباب يها پرده و ندیبب خدا به تر ازمندین را خود قدر

 شـود  یمـ  کینزد خدا به و تر کامل و داناتر ،شود برداشته تر شیب دلش چشم يجلو از ینوران

 یاستقالل هم ذوات و صفات يبرا بلکه ،گردد یم موحد راتیتأث و افعال در تنها نه که ییجا تا

 نائـل  آن بـه  خـدا  دهیبرگز دوستان و مخلص و ستهیشا بندگان که است یمقام آن و ندیب یمن

 است نیا خدا به یقیحق قرب پس. ماند یمن یباق یحجاب معبودشان و شانیا انیم و شوند یم

ـ  به که یکس. چیه خدا یب و دارد زیچ همه خدا با که ابدیب انسان که  از ،رسـد  یمـ  یممقـا  نیچن

 تیعبود و یبندگ به وجود تمام با و سپارد یم  جانان به دل و دیشو یم دل و دست زیچ همه

ـ  در و شـود  دل محبـوب  محبوب که دیآ یم بر آن يجو و جست در و پردازد یم حق  آن، یپ

 آن بـا  زیچ چیه که شود یم برخوردار یلذت و سرور و بهجت چنان از و ابدی یم نهیطمأن چنان

  .ستین ریپذ اسیق

 شـده،  ذکر اهللا الی قرب براي آنها در که آثاري و روایات در تأمل ،)ره(ینیخم امام نظر به

 مثـال  .کند کمک آن تیفیک و شرائط و خداوند به قرب حقیقی معناي درك در را ما تواند می

 نقـل  طبـق  کـه  روایت، متن. اند آورده ثیحد چهل شرح در شانیا که است روایتی مورد، نیا

 و علیه اهللا صلی ـ اکرم پیامبر از را آن ـ السالم علیه ـ باقر امام ی،کاف اصول در کلینی مرحوم

  : است چنین اند، فرموده نقل ـ آله

 مـن  بـه  ،کنـد  حرمتـی  بی من دوستان از یکی به کس هر فرماید می متعال خداي«

 انجـام  از تـر  محبوب که چیزي به من به اي بنده نشد نزدیک و است کرده جنگ اعالن
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 مقـرب  مـن  نـزد  آنجا تا ،مستحبات انجام با او و ام  کرده واجب او بر که باشد اَعمالی

 با که شوم می او گوش ،داشتم دوست را او وقتی پس. دارم می دوست را او که شود می

 سـخن  آن بـا  کـه  شـوم  مـی  او زبان و بیند می آن با که شوم می او چشم و شنود می آن

 اجابـت  را او بخوانـد  مرا اگر. دهد می امانج کار آن با که شوم می او دست و گوید می

  .)582: 1377( »کنم می عطا او به بخواهد چیزي من از اگر و کنم می

 نفـس،  تزکیـه  از هـدف . شـود  یم خدا به قرب باعث مستحبات و واجبات انجام ،نیبنابرا

 از ستا اى مرتبه ،خدا به قرب این. است اهللا فى فناء ،آن عالیترین مرحله در و خدا قرب همان

. رسـد  مى فعلیت به خود اختیارى حرکت و سیر با شخص ذاتى استعدادهاى ،آن در که وجود

 هـستى  الیتنـاهى  کانون به و کردن طى را هستى مراحل و مراتب واقعاً یعنى ،خداوند به تقرّب

 که است مراتبى و درجات داراى هستى که است شده ثابت ،اسالمى حکمت در. شدن نزدیک

 همـان  کـه  اسـت  الهـى  اقـدس  ذات ،آن درجـه  عالیترین و طبیعت عالم ،آن رتبهم ترین پایین

 بـاالتر  وجـود  درجـات  در ،الهى فضایل تحصیل نتیجه در هرچه ،انسان .است هستى حقیقت

 معنـوى  آثـار  از و شـود  مـى  مقربتـر  و نزدیکتـر  ربوبى قدس ساحت به ،نسبت همان به رود،

  . گردد مى برخوردار آن نامتناهى

 بـه  ایمـان  پیدایش ،خدا به قرب مرتبه اولین. ست»خدا به قرب «در انسان تکامل ،نیبنابرا

 همان خدا به دنیرس. شود خدا سوى به جامعه و انسان روح و قلب حرکت جهت تا خداست

 ،)110 هیآ ، کهف(»رب لقاء «به آن از ینید نصوص در که است انسان یینها سعادت و کمال

 و) 71 هیاحزاب،آ(»میعظ فوز« ،)5 هیآ بقره،(»يرستگار و فالح «، )99 هیآ ، توبه(»اهللا یال قرب«

 . است شده ادی ،)15 هیآ ، عمران آل(»یاله رضوان«

 بـه  و خداسـت  بـه  خـدا  بنـدگان  تقرب نهیزم کردن فراهم ،امام نظر از ،تیامن دیتول تیغا

 کـه  اسـت  لیـ دل نیهمـ  به باز. میگذار یم هیعالمت را یتیامن مکتب نیا نام که است لیدل نیهم

ـ ن آن صورت و مواد چنانکه. ندیآ یم بر تیامن نوع نیا نیمأت عهده از یاله رهبران  زاتیـ مم زی

  .دارد را خود
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ـ ی ،یانـسان  جوامـع  و انسان دوگانه يها تیغا و اهداف شهیر ،)ره(ینیخم امام نظر از  یعن

 گانـه  دو يهـا  فطـرت  نوانع با آن از يو که انسان يوجود درسازوکار ،یاطلبیدن و یطلب یتعال

 سلـسله  جمیـع  کـه  اسـت  امـورى  آن ،فطریات از امام مقصود .باشد یم ،است کرده ادی انسان

 وحـشیت . نکند تأثیر آن در اخالقى و محیطى ،مذهبى ،عادتى هیچ و باشند متفق آن در بشرى

 ،بشرى سلهسل ىها بندي طبقه سایر و کفر و ایمان و جهل و علم حضریت، و بدویت تمدن، و

 اشتباه بلکه ،نیست فطرى امر ،اصل در آنهاست، بین اختالف آنچه و ندهد تغییر را فطریه امور

 و اسـت  یقـ یحق کمـال  رایـ ز است، یاصل فطرت ،یاله فطرت. )99: 1378(است مصداق در

  .)117: 1366(است یتوهم کمال رایز است، یعرض و یتبع دوم، فطرت

  :شانیا نظر به. است گرفته صورت منظر نیهم از ،)ره(امام کالم در جنگ علت نییتب

 جنگـى  بـه  مربوط ،»شد رنگ اسیر رنگى بى که چون «گویند مى که شعر تیب نیا«

 همـه  این که است  مسأله نیا نییتب سر بر بحث. شود مى واقع انسان دو بین که است

 د؟شـو  مـى  واقـع  جنـگ  چـرا  اساساً و چیست سر بر شود، مى واقع عالم در که جنگ

 آزاد پـذیرد  تعلـق  رنگ آنچه از«: دارند تعبیراتشان در هم دیگر  شعراى بعضى چنانکه

 تعلق وقتى. طبیعت از چیزى یک به باشد نداشته تعلق که است آن رنگى بى و ؛»است

 واقـع  جهـان  در کـه  یىهـا  نـزاع  تمام. شود نمى واقع نزاع این طبیعت، به باشد نداشته

 واسـطه  بـه  هـم  را طبیعـت  و طبیعـت،  به دارد تعلق انانس که است این مال شود، مى

 را آن و طبیعـت  به دارد تعلق هم  دیگرى آن. خواهد مى خودش براى دارد که اى علقه

 .)179: 1373(»شود مى واقع نزاع شئون، از شأنى هر در. خواهد مى خودش براى

]  هـم  [نـزاع  نیست، تعلقى رنگ که اصلیه فطرت در که بگوید خواهد مى آدم این«

 دعوا بود، تعلق بى هم فرعون بود، تعلق بى موسى حضرت که طورى همان اگر. نیست

 سـر  دعـوا  این و شد؛ نمى دعوا وقت هیچ بودند، جمع انبیا عالم، همه در اگر. شد نمى

 اگـر  ...اسـت  تعلقـات  این سر شود، مى واقع عالم در که دعواهایى همه. است تعلقات

 .)180: همان(»کنند مى آشتى هم فرعون و ىموس بشود، برداشته رنگ این

 و یاسـالم  علـوم  عرصـه  در گـذار  ریثأت و مهم اریبس اتینظر از ،)ره(امام فطرت دو هینظر

 ،امام نظر به حاضر، مقاله چارچوب در. شود بحث يگرید مقاله در است الزم و است یانسان
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 یتعـال  عکـس  جهـت  در اریـ ز ،شـود  یم محسوب رانیا یمل تیامن دیتهد ادیبن هیثانو فطرت

 :شانیا انیب به. کند یم تحرک

 معلمـانى  و استادان با مواجهیم امروز ما و دارد تاریخى ریشه ما فرهنگ انحراف«

 وجـه  هـیچ  بـه  ما کشور و اسالم مصالح با که غربى فرهنگى با و تربیت همین پایه بر

 خـالى  محتـوا  از را مـا  دانشگاههاى و مدارس خود، فعالیت با اجانب... دهد نمى وفق

 هـم  را روحانیـت  خواسـتند  مـى  آنها. شد هم روحانیت به زیادى حمالت البته. کردند

 ،ماندنـد  باقى مقاوم اى عده ولى بردند، هم را روحانیون از اى عده و دهند بنیادى تغییر

 خود ثانى فطرت از تا بکشیم مشقت و زحمت طوالنى ىها سال باید ما .نکردند تغییر

 دیگـر  و گـردیم  مـستقل  و بایستیم خویش پاى روى و بیابیم را خود و شویم متحول

 تنهـا  و کنـیم  شـروع  هـا  بچـه  همان از باید و باشیم نداشته غرب و شرق به احتیاجى

 دادیـم،  انجـام  را مهـم  ایـن  اگر. باشد اسالمى انسانى به غربى انسان تحول مقصدمان

 نظـر  از مـا  اگـر . بزنـد  ضربه ام به تواند نمى قدرتى هیچ و کس هیچ که باشید مطمئن

 از تواننـد  مـى  آنهـا  تنهـا . بزننـد  ضربه ما به توانند مى چگونه آنها باشیم، مستقل فکرى

 هر آن توسط بعد و ...کنند درست را فردى داخل، در .بزنند ضربه ما به ما، خود داخل

  .)310: 15 ج امام، صحیفه(»دهند مى انجام خواهند مى چه

 بـا  ،فرهنگى استقالل و خودباورى .ماست درون در دیتهد و تیامن ادیبن منطق، نیا مطابق

. باشـد  یاسالم دولت يریگ جهت دیبا ،یغرب انسان يجا هب ، یماسال انسان تیترب يریگ جهت

 ،)ره(امام ،اساس نیا بر. است هیمتعال تیامن تیغا که است» یاله قرب «گرید يرو ،سخن نیا

   :کنید استفاده متعهد و متدین تخصصینم از کنید سعى که اند کرده دیکأت

 کـم  کـس  هـیچ  از و هـستیم  چیـز  همه که بفهمیم را این باید ما مطلب، خالصه«

 ایـن  و کنـیم  پیـدا  را کرده گم» خودِ «این باید بودیم کرده گم را خودمان که ما. نداریم

 مـام ت بـا  را» میریم مى شود، کوتاه خارج دست اگر «که بود شده تحمیل ما بر که فکر

 قـدرتها  و ابرقـدرتها  مقابـل  در خـالى  دسـت  با ملتى که دیدید و. ببریم بین از قدرت

ــستاد ــن و ای ــت ای ــوجى حرک ــت م ــه برداش ــه ک ــد ب ــدا، امی ــه خ ــن ب ــا ای  زودیه

 .)311: 15 ج امام، صحیفه(»ایستد نمى
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  يریگ جهینت

ـ یامن مکتب. هیمتدان و هیمتعال :هستند يبند طبقه قابل الگو دو در ،یتیامن مکاتب ـ متعال یت  ،هی

 در را يویـ دن يبقـا  فقط ،هیمتدان یتیامن مکتب. شدیاند یم انسان يابد يبقا به که است یمکتب

ـ امن مکتب عنوان با آن از که ،)ره(ینیخم امام یتیامن مکتب. دارد خود توجه کانون ـ متعال تی  هی

 قرار یبررس و بحث مورد حاضر مقاله در که ابعاد، نیا از یکی. دارد یمختلف ابعاد م،یکرد ادی

ـ امن يالگـو  با لیذ چهارگانه يمحورها در هیمتعال تیامن فلسفه. است تیامن فلسفه گرفت،  تی

  : است متفاوت هیمتدان

 يافزار نرم بخش در ،تیامن کننده نیتأم مواد نظر، مورد مکتب دو در: تیامن يماد علت .1

. باشند یم ینیخم امام هیمتعال تیامن مکتب یاصل مواد از ،سنت و قرآن رایز ،هستند متفاوت

 یبرخ در بلکه ستند،ین توجه مورد تنها نه ،هیمتدان تیامن مکتب در که است یحال در نیا

 لحاظ به حال، نیع در. است دیتأک مورد ینید يها دستورالعمل ضد به عمل ،موارد

 تیرسم به مکتب دو هر در یتجرب معرفت چون ،هستند مشترك مکتب دو هر يافزار سخت

 هب ه،یمتعال یتیامن مکتب طرفداران نظر از هیمتدان یتیامن مکتب ،رو نیا از. شود یم شناخته

  . است ناقص ،یمعرفت لحاظ

 مشابهند، دو هر يصور لحاظ هب هرچند ت،یامن سطوح و انواع در: تیامن يصور علت. 2

ـ امن رینظ یمشتقات از مکتب دو هر یعنی  سـخن  آن دماننـ  و یفرهنگـ  ،ياقتـصاد  ،یاسـ یس تی

  . است متفاوت انواع و مشتقات نیا به نسبت ،مکتب دو نیا از کدام هر فیتعر اما ند،یگو یم

 ود مییبگـو  میتـوان  یمـ . اسـت  ادیـ ز اریبس ها تفاوت ،بخش نیا در: تیامن یفاعل علت. 3

  . دارند قرار گریکدی يرو در رو ،مکتب

 کـه  یدرحـال . اسـت  ادیـ ز اریبس مکتب دو تفاوت زین بخش نیا در: تیامن ییغا علت. 4

ـ امن مکتـب  مختلف يها هینظر در ،خداست به قرب ،هیمتعال تیامن ییغا علت ـ متدان تی ـ  ،هی  ای

 ،شود یم مطرح هم اگر ای و است مطرح تیامن مرجع فقط و شود یمن صحبت تیغا از اساساً

  . است يویدن صرفاً
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