
تبیین امام خمینی )س( از تکامل نفس گنه کاران 
بر مبنای حکمت متعالیه

فاطمه علی پور1

چکیده: بر اســاس مبانی فلســفی صدرایی در فرآیند استکمال نفس به دلیل حرکت 
جوهری همه انســان ها مســیر تکامل را طی می نمایند، درحالی کــه مطابق آیات قرآن 
کریم همۀ انســان ها نمی توانند سیر تکامل را طی نموده و به کمال برسند و درنتیجه به 
دلیل گنه کار بودن پس از مرگ نه تنها به ســعادت و کمال مطلوب نمی رســند بلکه از 
مقام انسانیت سقوط می کنند و با وجود طی نمودن سیر تکاملی دچار تنزل می گردند 
و از نعمات الهی محروم می شوند. لذا سخن فالسفه متعالیه با تناقضاتی مواجه می شود 

که پاسخ آن را در تبیین امام خمینی می یابیم.
ایشــان بر اساس حکمت متعالیه با تفکیک مسئله تجرد از سعادت و شقاوت، انسان را 
موجودی مختار می داند که ســعادت و شــقاوت خود را آزادانه انتخاب می کند، ولی 
مســئله تجرد طی یک جریان غیر اختیاری است. لذا دو نوع تکامل برای انسان وجود 

دارد که تکامل از نوع تجرد شامل گنه کاران نیز می شود.
به لحاظ نظری، انســان مانند سایر موجودات این جهان دارای حرکت جوهری است و 
گاهی و انتخاب  به هرحال همه مراحل تجرد را طی می کند، با این تفاوت که انسان با آ
خود می تواند در این ســیر تکاملی به کســب فضایل بپردازد و یا غفلت نموده و دچار 

خسران گردد.
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طرح مسئله
موضوع مرگ و جهان پس از مرگ از پیچیده ترین مســائل بشــر به شمار می آید و عالوه بر 

فالسفه بخش زیادی از متون دینی هم به این موضوع پرداخته است.
این مســئله که انســان پس از مواجهه با مرگ چه سرنوشــتی خواهد داشت و سعادت و 
شقاوت او چگونه رقم خواهد خورد، از مهم ترین موضوعات موردبحث اندیشمندان در این 

زمینه است.
یکی از ســؤاالتی که حکمت صدرایی با آن مواجه است، مسئله رابطه حرکت جوهری 
و تکامل نفس اســت؛ زیرا در بحث فرآیند اســتکمال نفس این ســؤال مطرح می شــود که 
درصورتی که نفس انسان با حرکت جوهری پیوسته در تکامل و پیشرفت به سوی تجرد است، 
باید همه انسان ها به تکامل رسیده و سعادتمند شوند، درحالی که بسیاری از افراد انسانی در 
جریان زندگی در نشــئۀ دنیا، نه تنها به سعادت و کمال مطلوب نمی رسند، بلکه پیوسته تنزل 
می کنند و حتی از مقام انســانیت خود ســقوط کرده و همه سرمایه انسانی خود را از دست 

می دهند.
اگر طبق اصل حرکت جوهری همۀ نفوس انســانی ســیر تکاملی را طی می کنند، چرا 
گنه کاران با وجود طی نمودن این ســیر به ســعادت نمی رسند و بلکه در شقاوت مانده و از 

نعمات اخروی محروم می گردند و از نقصان نفس رنج می برند؟
در میان حکمای متعالیه، امام خمینی برای اولین بار به این مسئله توجه نموده و بر اساس 
اصول و مبانی فلســفه صدرایی به آن پاســخ داده اســت. برای یافتن پاسخ این پرسش ابتدا 

به طور مختصر به اصولی که استدالل امام خمینی بر آن مبتنی گردیده است، می پردازیم:

اصل حرکت جوهری
یکــی از اصولی که اســتدالل امام خمینــی بر آن بنا گردیده اســت، اصل حرکت جوهری 
اســت. بر اســاس حکمت متعالیه، حرکت جوهری از مختصات عالم ماده است )مالصدرا 
1361: 119(، حرکت جوهری، حرکت ذاتی و درونی اشــیاء مادی است و بر اساس آن، تمام 
موجودات عالم ماده، سیالن وجودی دارند و به سوی کمال وجودی سیر می کنند )مالصدرا 
1379 ج 3: 103( و ازآنجاکه حرکت از لوازم تکامل است، انسان نیز به سوی کمال درحرکت 
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اســت )برای تقرب و نزدیکی بــه خداوند( و به عنوان یک ممکن الوجود، وجود ســیال و با 
قابلیت استکمال دارد )مالصدرا 1354: 225(.

 اصالت وجود انسان
ازنظــر مالصدرا وجود اصیل اســت. مراد از اصالت وجود این اســت که موجود بالّذات و 
منشــأ آثار در خارج، وجود اشیاء است، نه ماهیت آن ها و تنها مفهوم وجود، مصداق و مابه 
ازای خارجی دارد و مفهوم ماهیت، از حّد و حدود وجود انتزاع می شود )مالصدرا 1379 ج 1: 
39-38(؛ بنابراین تمام هستی، یک حقیقت بسیط است )مالصدرا ب 1360: 6(. همۀ موجودات 
عالم، به رغم تغایرشان در چیســتی و ماهیت، در اصل وجود با هم مشترک هستند )مالصدرا 
1379 ج 1: 9( و اصل وجود، به مثابۀ حقیقت واحدی اســت که اختالف مراتب آن ناشــی از 

شّدت و ضعف و کمال و نقص است و انسان نیز از سنخ وجود است.

ساحات وجودی انسان
عالم از وحدت برخوردار اســت؛ اما با همه این وحدتی که در عالم هست، از لحاظی عالم 
را به هفت مرتبه از غیب الغیوب تا مرتبه شــهادت و با نظر دیگری آن را به پنج مرتبه تقســیم 
نموده اند که از آن تعبیر به حضرات خمس شــده اســت که پنجمین حضرت، انسان کامل 
است. انسان کامل به اعتبار آنکه افق وجود و ظهور تفصیلی آن مقام مشّیت مطلقه است، در 
جمیع این عوالم وجود ســریان دارد و جامع واحدیت و عوالم عقول طولیه و عرضیه و عوالم 
برزخیه و عالم حس و شــهادت مطلقه اســت )دشــتبان 1386 :74(. در تقسیم دیگری، عالم 
امکان دارای ســه مرتبه اســت. یکی عالم مجردات و عقول و در قوس نزول، عالم دیگری 
است به نام عالم مثال که عالم مجرد از ماده و لواحق آن است و تحت مرتبه عالم عقول قرار 
دارد و ســوم عالم شهادت و طبیعت و ماده است که تدرج، ذاتی این عالم است و این عالم 
عین حرکت اســت )اردبیلی 1392 ج 3 :586(. قلب انســانی لطیفه ای است که متوسط است 
بین نشــئه ملک و ملکوت و عالم دنیا و آخرت )امام خمینی 1376: 399( و انســان موجود و 
هویتی اســت که جسم دارد و جسم، نشانه طبیعت است و نفس دارد که بین جسم و تجرد 
عقالنی اســت و همان قوه ادراکی ای اســت که مدرک جزئیات است و آن نشانه برزخیت 
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اســت و مرتبه عقالنیت دارد که نشانه عالم تجرد و عالم عقل است )اردبیلی 1392 ج 3 :587( 
و در بین موجودات طبیعیه تنها انســان است که کون جامع است و از مرتبه اخیر شهادت و 
مرتبه متوســطه برزخیت و مرتبه اولی – یعنی مرتبه تجرد عقالنی- حظی دارد. انســان دارای 
مراتب و شــئون وجودی متفاوتی اســت. در قوس نزول، موجودی که جامع این اکوان باشد 
وجود ندارد و در قوس صعود که از مهد عالم طبیعت شــروع می شــود، بین این موجودات 
طبیعیه، موجودی که کون جامع ولو باالســتعداد باشد؛ غیر از انسان نیست. تنها انسان است 
که کون جامع اســت و از مرتبه تجرد عقالنیت- حظی دارد و هیچ موجودی این نصیب را 
ندارد )اردبیلی 1392 ج 3 :586(. انســان دارای هویتی اســت که آن هویت و شخصیت تا در 
طبیعت اســت کون جامع اســت و از طبیعت که بیرون رفت باز هم کون جامع است، یعنی 
هویتی اســت که جســم دارد، مرتبه برزخیه دارد و مرتبه عقالنیه را هم حائز اســت )اردبیلی 
1392 ج 3 :586(. همچنین انســاِن صدرایی، در حال تحول به دو حرکت وجودی اضطراری 
و حرکت وجودی ارادی است که ایستایی و حد یقف برای آن معنا ندارد )مالصدرا الف 1360: 
84، 88-87، 158، 162(. امام خمینی در کتاب جنود عقل و جهل به حرکت انســان در قوس 
نزول و قوس صعود پرداخته اســت. از سخنان ایشان چنین برمی آید که ادبار عقل به معنای 
سیر نزولی، یعنی حرکت عقل از عالم غیب الغیوب به عالم شهادت و عکس آن، یعنی سیر 
صعودی انســان از عالم ماده و نفسانیت و خروج از انانیت به سوی عالم عقل، بر اقبال عقل 

اطالق می شود )امام خمینی 1381: 39-41(.

سعادت انسان
بنا بر اصالت وجود، در دار تحقق جز وجود، چیزی نیست و آنچه به نظر انسان بیاید و خیال 
تحقق آن را بنماید، اگر متخیل، غیر وجود باشد، متن واقع از آن خالی است؛ هر چه که در 
متن واقع متحقق اســت، چیزی غیر از وجود نیست، پس سعادت و شقاوت امری است که 
اگر حقیقت و تحقق داشــته باشــد، باید عین حقیقت و وجود باشد و سعادت، همان لذت 
دریافتن است، درجایی که قوه ادراکیه شیء لذیذ و آنچه را که مالیم با طبعش است، بیابد 

)اردبیلی 1392 ج 3 : 449(.
بنابراین سعادت عبارت از دریافت مالیم است؛ و مناط حصول سعادت سه چیز است: 
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مدَرک، مدرِک و ادراک. هرقدر این ســه چیز اعلی باشــد، ســعادت اعلی اســت و هرچه 
قوی تر باشند، سعادت قوی تر و بیشتر است؛ مثاًل عقل اول که خودش کامل است و مدرِکی 
قوی اســت و ادراکــش هم قّوت دارد و مدرکاتش هم َابهی و شــریف اســت؛ چون ذات 
خودش را ادراک می کند و ذات شــیء با شــیء کمال مالیمت را دارد، پس ادراک ذات 
خودش که ذات بهّی و ذات شــریف است، شــریف و بهّی خواهد بود و معلومات آن هم 
که همه اش حقایق وجودیه و خیر محضند، ادراک این معلومات، شریف خواهد بود؛ چون 
معلــول با علت، کمال مالیمت را دارد )اردبیلــی 1392 ج 3 :452-451( و ازآنجاکه عقل اول، 
حقیقت عقلیه و مجرد اســت و فوق همه معالیل حق ســبحانه است به درک حضوری مبدأ 
خود را با آن بهاء و انوریتی که دارد مدرِک اســت، معلوم می شود قربی که عقل اول به حق 
دارد، ادراک این قرب چقدر لذت داشــته و مالیم است )اردبیلی 1392 ج 3 :452( و در عالم 
عقول، اصاًل شــقاوت راه ندارد و همه ســعید بالذات هستند و ســعادت ذاتی دارند )اردبیلی 

1392 ج 3 :452(.
 با توجه به این که انسان دارای قوای مختلفی است که این قوا، محصول حرکت جوهری 
و تکامل وجودی اوســت و هرکدام از قوا، لذت خویش را می طلبد )مالصدرا ب 1363 :586( 
و در میان قوا، قوۀ عاقله ازلحاظ وجودی اشــّد و کمالش اعلی و مطلوبش ألزم و أدوم است 
و نفس ناطقه ازلحاظ وجودی در مرتبۀ بســیار باالتری نســبت به نفوس نباتی و حیوانی قرار 
دارد؛ درنتیجه، قوۀ مختص به نفس ناطقه ـ که قوه عاقله اســت ـ ازلحاظ وجودی نسبت به 
قوای نفوس پایین تر )نباتی و حیوانی( أشــّد اســت )مالصدرا ب 1360 :250؛ ب 1363 :586( و از 
همه ســعادت ها باالتر آن اســت که مدرِک به تمام معنی کامل باشد، مانند حق که آن چنان 
اتم و اکمل اســت که نهایتی برای کمال و تمامیت او نیســت و همین طور ادراکش ادراک 
وجوبی و به طور اتم و اکمل است و مدَرک وی تمام حقیقت وجود است که عبارت است 
از وجودات تمام نظام عالم که شئون و تجلیات او هستند )اردبیلی 1392 ج 3 :452(، درمی یابیم 
که متلذذ در لذت عقلی خداوند است و باالترین سعادت برای انسان سعادت عقلی است و 
راه رسیدن به آن تعالی نفس است. لذا امام خمینی همواره توجه انسان را نسبت به حقیقت 
وجودی خود معطوف کرده و روش های خودســازی و بالفعــل کردن این هویت متعالی را 

بیان کرده است )امام خمینی 1387: 23(.
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تکامل انسان
 تکامل امری واقعی و عینی است که در حقیقت هستی سریان دارد )مالصدرا 1379 ج 1: 39( و 
کمال عبارت از چیزی است که نوع به آن در ذات و یا در توابعش تمامیت پیدا کند )مالصدرا 
1354: 232( و »نقص« فقدان کماالت وجودی است؛ یعنی موجودات از جهت اجزاء وجودی 
تمام و بی نقصند. اگر نقصی هســت؛ از جهت عدم طی کردن مراحل کمال اســت )مالصدرا 
1379 ج 6: 24( و در نظام خلقت برای هر نقصی، کمالی و برای هر قوه ای، فعلی وجود دارد و 
در مسیر استکمالی موجودات، نقص  ها و کاستی  های هر موجودی به نهایت کمال متصّور نائل 
می شوند )مالصدرا الف 1363: 581، 393، 420( و ازنظر مصداق خارجی کمال، همان وجود است 
و موجودات در کمال و نقص دارای مراتب مختلفی هســتند. )مالصدرا 1379 ج 9: 121؛ 1354: 
363(؛ و موجودی مانند انسان که ادراک بیشتری از عالم ملکوت و عقل دارد، به میزان بیشتری 

از عدم، رهایی یافته و از تکامل بیشتری در سلسله مراتب وجود بهره  مند می گردد.
ازآنجاکه تکامل پیمودن سلســله طولی اســت )مالصدرا 1379 ج 1: 197،216، ج 2: 614( و 
ترقی شــیء از مراحل پایین به مراتب باال و حرکت به ســوی خداوند سبحان باالترین مرحله 
تکامل انسان است )مالصدرا 1379 ج 5: 334( و دنیا دار تغّیر و تبّدل است و هریک از ملکات 
و اوصــاف و احــوال قلبی را می تــوان در آن تغییر داد )امام خمینی 1381 :104( تکامل انســان 

درگرو این تغییر و تبّدل است.

جسمانیة الحدوث و روحانیة البقاء
یکی از اصول مطرح در تحلیل و پاسخ امام خمینی بر این مسئله، اصل »جسمانیة الحدوث 
و روحانیة البقاء« بودن انسان است. ازنظر مالصدرا انسان بنا بر حرکت جوهری، »جسمانیة 
الحدوث« است و در ادامۀ حرکت جوهری اش »روحانیة البقاء« می گردد )مالصدرا ب 1360: 
95؛ الف 1360 :143(. شــروع حرکت جوهری انســان که ابتدائًا ترکیبی از عناصر اولیه اســت، 
جسمانی است و همین انسان اســت که در ادامۀ حرکت جوهری خود، به تدریج روحانیت 
یافتــه و تا جایی پیش می رود که به طور کامل، به مقام تجرد دســت می یابد و جاودانگی او 

در معاد است.
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تشکیک  در وجود انسان
حقیقت وجود یک حقیقت عینی واحد اســت که از طریــق درجات متکثر کمال و نقص 
به صورت واقعیات و حقایق وجودی متکثر درآمده است )مالصدرا 1379 ج 1: 120( و تشکیک 
در وجــود، یعنــی وجود صاحب مراتب اســت و بالذات دارای شــدت و ضعف و تقدم و 
تأخر اســت )اردبیلــی 1392 ج 3: 558( و ظهور وجود مطلق در مراتب مختلف هســتی به قدر 
اســتعداد هر مرتبه است )مالصدرا 1379 ج 2: 307(؛ ولی ماهیت دارای وجودات طولی است، 
به طوری کــه هــر ماهیت عالم طبیعــت با چهار نحو وجود، موجود اســت؛ وجــود طبیعِی 
محســوس که همان وجود خاص اســت، وجود مثالی، وجود مجرد عقلی و وجود الهی که 
وجودات بر  تر آن هســتند )مالصدرا 1379 ج 6: 262(. از منظر مالصدرا، همان طور که وجود 
حقیقتی تشکیکی، ذومراتب و دارای شّدت و ضعف است، انسان نیز چنین بوده و همچون 
ســایر موجودات، پس از ســیر نزولی، در قوس صعود قرار می گیرد و می تواند از پایین ترین 
مراتب وجود حرکت نماید و به مراتب عالی آن نائل گردد. ازنظر امام خمینی، انســان دارای 
ســه نشئه و صاحب ســه مقام و عالم است: اول، نشئه آخرت و عالم غیب و مقام روحانیت 
و عقل، دوم، نشــئه برزخ و عالم متوســط بین العالمین و عالم خیال. سوم، نشئه دنیا و مقام 
ُملک و عالم شــهادت )امام خمینی 1376: 386( و نشــئات وجود انسانی با هم مرتبط و از هم 

متأثرند )امام خمینی 1376: 292(.

تشکیک  در سعادت انسان
ازآنجاکــه هرچه در متن واقع متحقق اســت، چیزی غیر از وجود نیســت، پس ســعادت و 
شقاوت امری است که اگر حقیقت و تحقق داشته باشد، باید عین حقیقت و وجود باشد و 
سعادت، همان لذت دریافتن است، درجایی که قوه ادراکیه شیء لذیذ و آنچه را که مالیم 
طبعش هســت بیابد )اردبیلی 1392 ج 3 :449( و همان طور که ســعادت و رســیدن به مطلوب 
امری تشــکیکی و ذومراتب اســت، موانع وصول به غایت مطلوب نیز به صورت تشــکیکی 
تبیین گردیده اســت )مالصــدرا 1354: 368(. به همین دلیل کیفیت تحصیل ســعادت به این 
اســت که انســان در مراتب ثالثه، خود را تزکیه کرده باشــد تا به آن سعادتی برسد که اعلی 
و َادوم و ابهی اســت و انبیا و مرســلین برای تعلیم این کیفیت تحصیل آمدند تا انسان بتواند 



سـال بیست و دوم / شمـارۀ هشتاد و نه / زمستان 1399پژوهشنامۀ متین92

خود را به آن مقام برســاند )اردبیلی 1392 ج 3 :461( و همان گونه که وجود انســان، وجودی 
تشکیکی و ذومراتب است، سعادت انسان نیز به تبع تشکیکی و ذومراتب بودن هویت انسان، 
ذومراتب و تشــکیکی اســت و در پایین ترین مرتبه که مرتبه محسوسات است باید سعادت 
مرتبه شــهود و جسم و جسمانی را تحصیل نمود، ســعادت این ها وقتی حاصل می شود که 
چشم، عادت کند همیشه عظمت حق را ببیند و به مجوزات شرعیه نگاه کند و از محرمات 
خود را بپوشاند. اگر انسان، طبیعت را تحت قانون الهی درآورد، بااینکه طبیعت است، الهی 

می شود. )اردبیلی 1392 ج 3 :462(.

معارف  فطری بشر
فطرت به معنای خلقت اســت. فطرت مأخوذ از »فطر« به معنای شــق و پاره نمودن است؛ 
زیرا »خلقت« گویی پاره نمودن پرده عدم و حجاب غیب اســت )امام خمینی 1376: 179( و 
مقصود از فطریات آن اموری اســت که جمیع سلســله بشری در آن متفق باشند )امام خمینی 
1381: 98(. بــه نظر امام خمینی معرفت و توحید و والیت و نیز عشــق به بقای ابدی از امور 
فطریه اســت )امام خمینی 1381: 101(. انسان به حســب فطرت، مؤمن به نشئه غیبیه است )امام 
خمینی 1381: 103( و در مرتبۀ عقل هیوالنی، اســتعداد محض و خالی از هرگونه علم بالفعلی 
اســت. بر همین اساس، علومی که به وسیلۀ آنها ســعادت اخروی انسان حاصل می گردد، 
فطری نیســتند )مالصــدرا 1354: 369( و درنتیجه، برای تحصیل ســعادت عقلی که باالترین 
مرتبه سعادت است، باید به مجموعه ای از علوم دست یافت. انسان ذاتًا برای کسب فضیلت 
خلق شده؛ و هدف شریعت و آموزه های دینی نیز دقیقًا بالفعل کردن قابلیت فضیلت جویی 
انســان برای رســیدن به حقیقت فطرت یا خالفت الهی است و یکی از فطرت های الهیه که 
جمیع عایله بشــر و سلسله انسان بر آن مفطور شــده اند، فطرت عشق به راحت است. چون 
راحتــی مطلق در این عالم یافت نمی شــود... پس ناچار در دار تحقــق و عالم وجود، باید 
عالمی باشد که راحتی او منصوب به رنج و تعب نباشد... و آن دار نعیم حق و عالم کرامت 

ذات مقدس است )امام خمینی 1376: 186(.
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اتحاد  عاقل و معقول
تکامل وجودی انســان بر اتحاد عاقل و معقول مبتنی است. در بحث اتحاد عاقل و معقول، 
درواقع، وجود عاقل با وجود معقول متحد شده و شّدت وجودی او افزایش می یابد و با این 
اشتداد وجودی، حرکت در مسیر کمال تحقق می یابد )مالصدرا 1379 ج 9: 99(. سعادت قوۀ 
نظری در اتحاد علم، عالم و معلوم و عقل، عاقل و معقول اســت و رفتار و عمل، تنها ناظر 
به تکامل ُبعد عملی است که خود تمهیدگر سعادت نظری است )اردبیلی 1392 ج 3 : 463(.

عقل  نظری و عقل عملی
نفــس ناطقه دارای دو قوه اســت: عقل نظری )عالمه( و عقــل عملی )عامله(. وظیفۀ عقل 
نظــری، ادراک کلیات عقلی اســت کــه از عالم مافوق اعطا می گردند. قوه عاقله بشــری 
قدرت بر افعال غیر متناهیه دارد، ولی هیچ یک از قوای جسمانیه قدرت بر افعال غیر متناهیه 
ندارد؛ هیچ بخشی از قوه عاقله جسمانی نیست و لذا باید مجرد باشد )امام خمینی 1382: 50(؛ 
و ادراک امور جزئی و فعلی و آنچه پایین تر از آن است، وظیفۀ عقل عملی می باشد )ر.ک. 

به: مالصدرا ب 1363: 514؛ ب 1360 :199؛ 1354: 257(.
غایت مطلوب )کمال( نفس انسان، کمال عقلی است که مشتمل بر هر دو قوۀ عقل نظری 
و عقل عملی است )اردبیلی 1392 ج 3 : 464-463(. وصول انسان به مرتبۀ عقل مستفاد، همان 
غایــت مطلوب آفرینش انســان و حرکت جوهری وجود اوســت. ازآنجاکه غایت آفرینش 
جهان طبیعی و موجودات حســی، خلقت انســان اســت، می توان گفت که غایت آفرینِش 
جهاِن محسوسات مرتبۀ عقل مستفاد است )مالصدرا ب 1363: 522؛ 1354 :273(. تجرد نفس، 
مقدمه اثبات معاد اســت. نوع بشر دارای صور خیالیه هستند و گرچه نمی توانند اشیاء را در 
مرتبه تام التجرد عقالنــی ادراک نمایند، لیکن همین که صور خیالیه دارند برای اثبات معاد 
کافی اســت. به جهت این که اگر موجودی به مرتبه تجرد خیالی – یعنی مرتبه ای که از ماده 
مجرد باشد ولی از مقدار و شکل مجرد نباشد- برسد، برای او اثبات معاد می شود )امام خمینی 

.)50: 1382
از منظر مالصدرا، عقل عملی نیز دارای مراتبی است. این جنبه از عقل که ناظر به تدبیر بدن 
و انجام امور عملی است، بر مبنای انجام آداب دینی و شرعی به صورت ذومراتب و تشکیکی 
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تبیین شــده است و طی کردن این مراتب در جهت رســیدن به غایت مطلوب انسانی )مقام 
انسان کامل( ضروری است. مراتب مذکور عبارتند از: 1( تهذیب ظاهر به واسطۀ استفاده از 
شرایع الهی و آداب نبوی؛ 2( تهذیب باطن و پاک نمودن قلب از ملکات ظلمانی و خواطر 
شیطانی؛ 3( آراستن باطن به صورت های علمی و معارف حّقۀ ایمانی؛)سبزواری 1360: 673(. 
4( فنــای نفس از ذات خویش و برداشــتن نظر و توجه از غیــر خداوند و حصر نظر بر او و 

عظمتش )مالصدرا ب 1360 :207؛ 1354: 275؛ ب 1363 :523(.

قوۀ  نظری نفس، مقّوم هویت اصلی انسان
در اندیشه متعالی امام خمینی نفس انسان جوهری مجرد است. انسان مجرد از عالم طبیعت 
یک حقیقتی است، همین خوِد خصوصیاتی که در طبیعت هست دال بر این است که یک 
ماورایی، یک ماورایی از این برای این طبیعت در انســان هســت و انســان دارای یک عقلِ  
باالمکان مجرد است و بعد هم مجرد تام خواهد شد )امام خمینی 1378 ج 4 :188(. ذات نفس 
قوۀ نظری آن است و شرف و فضیلت نفس نیز به حسب جنبۀ نظری آن است و حقیقت آن 
علم است؛ اما جنبۀ عملی نفس، در ذات نفس داخل نیست و از جهت اضافۀ نفس به بدن 

است که می توان جنبۀ عملی نفس را در نظر گرفت )مالصدرا 1354:366(.
 به عبارت دیگر، جوهر و ذات انسان از نوع عقل است و همین جوهر است که از حیث تعّلق 
آن بــه بدن مادی و جســمانی، نام نفس نیز بر او اطالق می گــردد. قوۀ نظری نفس، مقّوم 
هویت اصلی انســان اســت؛ اما قوۀ عملی آن، در قوام نفس بودن هویت انسان نقش دارد. 
بر این اســاس، ُبعد عملی نفس جایگاهی اساسی در ســعادت حقیقی انسان ندارد؛ هرچند 
که بینسبت با سعادت او هم نیست؛ بدین دلیل که آن دسته از انسان هایی که در مسیر عقل 
عملی رشد می کنند، به درجاتی از سعادت نائل می گردند، لکن سعادتی از جنس سعادت 

وهمی و خیالی )مالصدرا 1354: 366(.
با توجه به این که ذات نفس، جنبۀ نظری آن اســت در تبیین ســعادت، محوریت از آن عقل 
نظری و اکتساب علوم حقیقی است و مراتب عقل عملی در کشف حقایق نظری مؤثر بوده 
و هــدف اصلــی از طاعات و عبادات طهارت و صفای قلب )نفس ناطقه( اســت )مالصدرا 
1379 ج 9:139(. طهــارت و صفای نفس، حقیقتًا کمال نیســت؛ زیــرا طهارت و صفا یعنی 
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نداشــتن کدورت و این ها امور عدمی هســتند و عدمی کمال نیســت )مالصدرا 1354:261(. 
بلکه هدف از طهارت، »حصول انوار ایمان است؛ یعنی اشراق نور معرفت به خدا و افعالش 
و کتبش و رســلش و روز آخرت« )مالصدرا 1379 ج 9:139؛ 1354: 371(. فرآیند اســتکمال و 
ســعادت نفس از طریق عقل نظری )علم( و عقل عملی )عمل( است )مالصدرا 1354: 271( 
و حصــول صورت  هــای عقلی، نفس را از مرتبه عقل بالقوه به مرتبه عقل بالفعل می رســاند 

)مالصدرا 1379 ج 3: 319-321(.

غایت  انسان
خداوند غایت هر موجودی اســت؛ چراکه او خیر محض و کمال مطلق است. مالصدرا از 
گاهانه انسان، تعبیر به غرض می کند و فقدان کماالت وجودی را نقص می نامد که  غایت آ

ناشی از مراتب متأّخر وجود است )مالصدرا 1379 ج 2: 251-253(.
َضل« )اعراف: 179(، درمی یابیم 

َ
ْنعاِم َبْل ُهْم أ

َ
ولِئَک َکاْل

ُ
 با استناد به این آیه از قرآن کریم که »أ

کــه افرادی که در جریان زندگی در نشــئۀ دنیا، به دلیل ارتــکاب گناهان و رذایل اخالقی، 
از مقام انســانیت ســقوط می کنند، به مرتبــه ای پایین تر از حیوانات تنــّزل می کنند و دچار 
نقص می گردند، به دلیل فقدان کماالت وجودی که ناشــی از مراتب متأّخر وجود است به 
ســعادتی که غایت انسان است، نمی رســند. به نظر امام خمینی انسان وقتی از عالم طبیعت 
بیرون می رود، ممکن است موقع بیرون شدن، مجرد عقالنی یا مجرد شیطانی باشد. درنتیجه 
انســان، مجردی سعید یا مجردی شقی می شود. بلی، رفتن به عالم تجرد قهری است، منتها 
در این مســافرت غیر اختیاری، ممکن است کسی باالختیار سود یا ضرر کند. این است که 

شیطان مجرد یا انسان مجرد می شود )اردبیلی 1392 ج 3: 72(.

تمایز  سعادت از تجرد
امام خمینی  بین تکامل از طریق حرکت جوهری و تکامل از طریق کسب فضایل تمایز قائل 

شده است، درحالی که کمتر کسی به این تمایز توجه نموده است.
از منظر امام خمینی انســان باید در این جهان برای رســیدن به کمال و کسب فضایل تالش 

کند. وی در این زمینه چنین می گوید:
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باید انسان درصدد تحصیل ایمان برآید که اگر خدای نخواسته از این عالم- 
ل اســت و هر یک از ملکات و اوصــاف و احوال قلبی  ر و تبدُّ کــه دار تغیُّ
را می تــوان در آن تغییــر داد- بیرون رویم و از ایمان دســت ما تهی باشــد، 
خســارت های فوق العاده به مــا وارد خواهد آمد و در خســران بزرگ واقع 
خواهیم شــد و ندامت های بی پایان نصیب ما خواهد گردید. و در آن عالم، 
ممکن نیســت هیچ حالی از احوال نفس تغییر کند، یــا اگر ایمان در اینجا 
حاصل نشــد، آنجا بتوان حاصل نمود. پس انســان باید در همین عالم، این 
چند صباح را مغتنم شمارد و ایمان را با هر قیمتی هست، تحصیل کند و دل 

را با آن آشنا کند )امام خمینی 1381: 104(.
 بنابراین کســب کمال و رســیدن به ســعادت برای انسان یک انتخاب اســت؛ ولی تکامل 

درحرکت جوهری برای انسان رسیدن به تجرد است که امری قهری است.
بحث فرآیند اســتکمال نفس با این سؤال مواجه اســت که اگر نفس انسان به وسیله حرکت 
جوهری خود پیوسته در تکامل و پیش رفتن به سوی تجرد است، چرا همۀ انسان ها نمی توانند 

سیر تکامل را طی نموده و به کمال برسند؟
ازآنجاکه نفس انســان وقتی به حدنصابی از تجرد رســید، از بدن مســتغنی شده و آن را رها 
می کند و طبق این روند همه انســان ها باید به تکامل رســیده و سعادتمند باشند. درحالی که 
به وضوح پیداســت که بســیاری از افراد انســانی در جریان زندگی در نشــئۀ دنیا، نه تنها به 
سعادت و کمال مطلوب نمی رسند بلکه پیوسته رو به افول و تنزل می روند و به دلیل ارتکاب 
فراوان گناهان و رذایل اخالقی حتی می توان گفت از مقام انســانیت خود ســقوط می کنند 
و به خوی های خبیثانه و پســت دچار می گردند و همه ســرمایه انســانی را که به وســیله آن 
می توانســتند به عالی ترین مراتب تجرد و تقرب دســت یابند، از دســت می دهند. همچنان 
ولِئَک 

ُ
که قرآن کریم نیز به این دســته از انســان ها اشاره نموده است، آنجا که می فرماید: »أ

َضل« )اعراف: 179(.
َ
ْنعاِم َبْل ُهْم أ

َ
َکاْل

امام خمینــی با تفکیک تکامــل در حرکت جوهــری از تکامل حاصل از 
کســب فضایل، به حل مسئله می پردازد و بیان می کند که تجرد یک معنی، 
ســعادت و شقاوت معنای دیگری اســت؛ و ممکن است انسان شقی باشد 
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ولی تجردش بیشتر باشد )اردبیلی 1392 ج 3: 182(. در توضیح مطلب ابتدا باید 
ایــن نکته را به عنوان مقدمه مورد التفات قــرار دهیم که همۀ موجودات این 
جهان درحرکتند و همواره در حال تبدیل و شدن هستند )مالصدرا 1379 ج 3: 
103(. به تعبیری می توان گفت همۀ موجودات این جهان در راهند و به سوی 
نهایت خود به پیش می روند. از این لحاظ انســان نیز یکی از این موجودات 
اســت و دایره حرکت جوهری، وجود او را نیــز فرامی گیرد )مالصدرا 1354: 

.)225
 با توجه به اینکه نفس آدمی جســمانی الحدوث اســت و با رشــد بدن خلق می شود، با آن 
متحــد می گردد و تا وقتی که از حالت بالقوه به فعلیت نرســد، بــرای بقای خود و در افعال 
خود نیازمند بدن است و دائمًا به کمک بدن در حال استکمال است و به سمت تجرد پیش 
می رود این تعلق نفس به بدن و تطورات و ســیر جوهری آن، قهری اســت )مالصدرا ب 1360: 
95(. نکته دیگر اینکه در نگاه صدرایی امام خمینی ُبعد ارزشــی مســئله از ُبعد وجودی آن 
جداست. لذا مقصود از تکامل و فعلیت یافتن نفس رسیدن آن به محاسن و مکارم اخالقی 
نیســت، بلکه مقصود این است که نفس از طریق به کارگیری آالت و قوای بدن، استعدادها 
و ظرفیت های خود را متحقق نموده و به فعلیت می رســاند و آهسته آهســته رو به تجرد پیش 
می رود. حال چه انسان حسنات را انجام دهد و چه سیئات را، تأثیری درروند تکامل جوهری 
او ندارد و می توان گفت محاسن و قبایح جهت تجرد یافتن انسان را مشخص می کنند و تنها 
در تعیین مســیر این تجرد تأثیر دارند و با توجه به اینکه انســان موجودی مختار و انتخاب گر 
اســت، باید گفت انسان به این دار طبیعت نیامده و در آن توقف ننموده است که به کسب 
فضایل بپردازد تا تکامل یابد بلکه این سیر تکاملی جوهری برای او قهری است و اختیار دارد 

که در این مسیر به کسب فضایل یا رذایل بپردازد.
امام خمینی در مثالی می گوید: »چنانکه شــخصی که راهی را طی می کند ممکن اســت 
ضمن مســافرت، چیزی هم کســب کند و از گل ها و ریاحین طریق بچیند، یا اینکه خاری 
را جمع کند« )اردبیلی 1392 ج 3: 72-71(. به هرحال انســان با حرکت جوهری رو به تکامل و 
تجرد می رود؛ ولی ممکن اســت در بین راه منحرف شود، مثاًل وقتی از عالم نباتی به مرحله 
حیوانیــت ترقی کــرد، در این مرتبه به جای اینکه قــوای حیوانی را تعدیل کنــد و از آن نیز 
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بگذرد، به وصفی یا اوصافی از حیوانیت بپردازد و نفس را در آن مشغول و طبعًا ورزیده کند 
به گونه ای که در آن صفت ترقی کند و ســرانجام حرکت جوهریه او در حالی ختم شود که 
در آن صفت به کمال رسیده و در آن به تجرد رسیده باشد )اردبیلی 1392 ج 3: 72(. در چنین 

حالتی انسان با تنزل در مرتبه حیوانات دچار نقص می گردد.

مسئله  سعادت و شقاوت
با توجه به این توضیح روشــن شد که مسئله تجرد از ســعادت و شقاوت جداست و ممکن 
اســت انســان شقی باشد، ولی تجردش بیشــتر باشــد. همچنان که دیده می شود که بعضی 
اشخاص بااینکه قوه درکشان بیشتر است، ولی شقی هستند و از آن سو نیز چه بسا مؤمنین که 
ســعید باشند، ولی چندان مدرک نباشــند. پس ادراک با تجرد رابطه مستقیم دارد و هر چه 
تجرد بیشتر شود، ادراکات بیشتر خواهد شد )اردبیلی 1392 ج 3 : 182( ولی ادراک با محاسن 
و قبایح اخالقی رابطه ای ندارد. امام خمینی دراین باره چرچیل را مثال می آورند که چه بســا 
از بسیاری از مؤمنین و سعادتمندان سیاسی تر و مدبرتر و دّراک بود و در تعقل کلیات بسیار 

قوی تر و ورزیده تر بود، ولی سیری شقاوت بار را در زندگی خود طی کرد.
در حقیقت فردی چون چرچیل در ســیر تجردی قهری ذاتی اش که فیض اتم بود، با اشتغال 
به اخالق رذیله و شــیطنت و آراء باطل و مطالب نکوهیده و اقتران به عادات ناستوده، حیله 
و شــهوت، در سیر تجردی خود رذایل را کسب کرده و فواحش و کلیات ظلم و دشمنی را 
تعقل می کند و همین اخالق و عادات و ادراک در قلب او تمکن می یابد و با ذات او متحد 
می گــردد )ر.ک.به: اردبیلی 1392 ج 3: 182( و با این شــرایط عمر زندگــی دنیایش را به پایان 
خواهد برد به گونه ای که می تواند در پایان یک موجود مجرد عقالنی شقی شود بدون اینکه 

بویی از سعادت ببرد )ر.ک.به: اردبیلی 1392 ج 3: 181-185(.
برخی افراد در خباثت و پلیدی حتی از شــیطان هم باالتر می روند؛ زیرا شــیطان خیال الکل 
اســت و تجردش هم تجرد برزخی است و کلی نیست، ولی انسان این ظرفیت را دارد که به 

تجرد تام عقلی برسد هرچند در جانب شقاوت.
مســئله دیگری که باید به آن تصریح کرد این است که حتی اگر انسان پس از سپری کردن 
مهلتی که در این دنیا برای تکامل در اختیار او نهاده شــده بود، نتوانســت به کمال مطلوب 
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انســانی برسد، باز هم حرکتی برخالف حرکت جوهریه که از نقص به کمال است، ننموده 
اســت؛ یعنی افراد شــقاوتمند حرکتی از کمال به نقص و تنزل و ســقوط ندارند. دلیل این 
مطلب آن است که نفس انسانی از ضعیف ترین نقطه ممکن، ایجادشده و شروع به حرکت 
می کنــد، در نخســتین گام، مرتبه نباتی را تلبس می نماید، ولی چــون قوه ای فراوان در حد 
انســان شدن را داراست، به صورت البشرطی است و در او توان گذر از این مرحله و ترقی به 
مرحله پس از آن نیز وجود دارد. پس انســان پیوسته در حال شدن و رفتن است به امید آنکه 

سرانجام به منزل انسانیت برسد.
در این جهان انســان حقیقی نداریم؛ زیرا نوع او پیوســته در حال تغییر و دگرگونی اســت. 
»انســان تا در این دار تغّیر و نشــئه تبّدل است، ممکن است در تمام اوصاف و اخالق تغییر 
پیدا کند« )امام خمینی 1376: 110(، لذا این گونه نبوده که از آغاز انسان حقیقی با تجردی در 
حّد انســانیت داشته باشــیم. تا درباره افرادی که در منزل حیوانیت وقوف می کنند، بگوییم 
که آن ها از مرتبه انسانیت ســقوط کرده اند. سخن امام خمینی دراین باره چنین است: »... 
تنزل نکرده، بلکه ترقی کرده، منتها به غایتش نرسیده؛ غایتش این بود که از اینجا بگذرد و 

تجردش در این مرحله به آخر نرسد« )اردبیلی 1392 ج 3: 183(.
و یقینًا آیۀ شــریفه »َلَقْد َخَلْقَنا اْلْنَســاَن ِفی أْحَســِن َتْقِویٍم* ُثمَّ َرَدْدَناُه أْســَفَل َساِفِلیَن« )تین: 
5- 4( هم معنایش این نیســت که او را از مرتبه ادنی و اســفل برگرداندیم، بلکه این است که 
درحالی که قابلیت داشــت در احسن تقویم انســانی بار بیاید، بر آن تقویم انسانی بار نیامد، 
بلکه اضّل از حیوان هم شد؛ چون این قابل است در حیوانیت مجرد شود و موجود مجردی 
حســود بخیل و موجود مجردی بهیم شــود )اردبیلــی 1392 ج 3: 183(. پس رو به تجرد رفتن 
قهری است و چگونه رفتن آن اختیاری است که بستگی به اعمال رونده دارد. همه انسان ها 
در برخورداری از اصل موهبت حرکت جوهری با یکدیگر همســان اند )مالصدرا 1379 ج 3: 

103(. به تعبیر امام خمینی:
 من و آن گیاه و حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و ســلم، هر ســه 
حرکت جوهریه داریم و حرکت جوهریه که از قوه به فعلیت آمدن و اخراج 
از دار طبیعت می باشــد برای هر ســه موجود، قهری اســت، منتها حضرت 
ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و ســلم در این راه و ســیر کمالی به خاطر 
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اکتســاب اختیاری به مقامی رسید که برای احدی رسیدن به آن مقام ممکن 
نیست )اردبیلی 1392 ج 3: 398(.

امام خمینی در تبیینات خود به یک نکته ظریف اشاره دارد و آن این است که هرچند اصل 
حرکت جوهری برای همۀ افراد وجود دارد و همه به واســطه آن از بیت مظلم طبیعت بیرون 
می روند، ولی برخی عوامل وجود دارند که می توانند در سرعت این حرکت تأثیرگذار باشند. 
چنانکه ممکن اســت کســی عمر 200 ساله ای را در این دنیا سپری کند تا این راه را به نقطه 
پایان برســاند و دیگری در مدت 50 ســال از ماده رهایی یابد. یکی از موارد معتنابه مؤثر بر 
این امر، لطافت جوهره وجودی انســان است که مسلمًا انواع خوردنی ها و نوشیدنی ها بر آن 
تأثیر دارد که امام خمینی در چند جا به آن پرداخته اند و دلیل ســفارش های اسالم برخوردن 
کوالت مباح و پرهیز از برخی دیگر را، نه فقط به خاطر خواص طبی و بلکه به علت  برخی مأ
تأثیر در جوهره جان آدمی می دانند؛ زیرا هر چه ماده لطیف تر و ضعیف تر باشــد و کمتر از 
مواد صلبه و ســخت فراهم آمده باشــد، صورت هم لطیف تر خواهد شد، به گونه ای که اگر 
در کمال لطافت موجود شــود و جایگاه های شــامخه و مطهره محل این موجود لطیف قرار 
بگیرد و آلودگی کدورات مانع نشود، جوهره چنین انسانی به دلیل اوج زاللی و صافی، برای 
ْیُتَها ُیِضی ُء َو َلْو َلْم َتْمَسْسُه َناٌر ُنوٌر  تحصیل کماالت تنها محتاج یک اشــاره است:  »َیَکاُد َز
َعَلی ُنوٍر« )نور: 35( گویا امام خمینی وجود گرامی پیامبر اکرم )ص( را مصداق این تعابیر قرار 
داده و در تکمیــل توضیحات خود دربــاره جوهره لطیف وجود آن یگانه می گوید: »چنین 
موجودی احتیاج به تعّلم و تدّرس ندارد و فقط با یک اشاره، متوجه همه حقایق عالم هستی 

شده و همه آن ها را درک خواهد نمود« )اردبیلی 1392 ج 3: 399(.
به هرحال همه این عوامل معّداتی بر سرعت سیر جوهری هستند که در افراد مختلف متفاوت 
اســت، ولی به هیچ وجه نمی توان از تأثیر اعمال اختیاری و مکتســبه خود انسان در رقم زدن 

جایگاه و مأوای آخرین او چشم پوشید.
 ولی متأسفانه ما هم گمان می کنیم که کسی هستیم، گرچه در اصل حرکت 
جوهریه- که همان بیرون رفتن قهری از دار طبیعت و ســفر من النقص الی 
الکمال و ســفر من المادیه الی التجرد می باشــد- با اولیــای الهی و کّملین 
از انســانها شــریک هســتیم و همه در یک کاروان قرار داریــم و َمثل ما و 
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آن ها َمثل اشــخاصی اســت که در یک ماشین در حرکت می باشند؛ بعضی 
از آن ها ســرگرم خوردن و خوابیدن و صحبت کردن هســتند و بعضی دیگر 
گویا مأمورند که نقشــه اوضــاع و کیفیات و خصوصیات این ســرزمین را 
بردارند و هنگامی که سیرشــان به پایان می رسد، هرکدام استفاده ویژه ای از 
این مســافرت نموده اند، و کیفیت اســتفاده نمودن از عالم در این مسافرت 
بســتگی به نظر و دیدگاهشان دارد که چگونه به این عالم نگاه می کردند، و 
بااینکه همه درحرکت بودند، ولی نحوه و کیفیت اســتفاده متفاوت اســت؛ 
همچنین بااینکه همه موجودات حرکت جوهریه دارند، ولی کیفیت استفاده 
از حرکت جوهریه، از جهت نظری و کســبی، ممکن اســت متفاوت باشد 

)اردبیلی 1392 ج 3: 400(.
 بنابراین انسان باید در سیر حرکت جوهری خود با کسب کماالت به قرب الهی برسد.

نتیجه:
انسان با حرکت جوهری برای رسیدن به تجرد، سیر تکاملی را طی می نماید که امری قهری 
است به عبارتی همه انسان ها در برخورداری از اصل حرکت جوهری با یکدیگر همسان اند و 
از طرفی انسان باید در این جهان با اختیار خود برای رسیدن به سعادت و کسب کمال تالش 
نماید. کســانی که مرتکب گناه می گردند گرچه با حرکت جوهری سیر تکاملی خویش را 
طی می نمایند، ولی به دلیل گنه کار بودن به ســعادت و کمال نمی رســند و از نعمات الهی 
محروم می گردند؛ بنابراین ُبعد ارزشی مسئله از ُبعد وجودی آن جداست و مقصود از تکامل 
نفس درحرکت جوهری، رســیدن آن به محاســن اخالقی نیست بلکه مقصود این است که 
نفس اســتعدادهای خود را به فعلیت می رساند و آهسته آهسته رو به تجرد پیش می رود. حال 
چه انســان حسنات را انجام دهد و چه سیئات را، تأثیری درروند تکامل جوهری او ندارد و 
محاســن و قبایح فقط تعیین مسیر این تجرد را مشخص می کنند و انسان اختیار دارد در این 
مســیر به کسب فضایل یا رذایل بپردازد و کسی که کســب فضایل نماید به کمال رسیده و 

سعادتمند می گردد.
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