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چکیده :اخالق عرفاني از مهم ترري حرزز هرايي اسر کره از ديربراز مرزرد تزهره
متفکران مسلمان بزد اس  .اي رويکرد منبعث از اخالق ديني به ويژ قرآن اس و
به طزر خاص به رابطة انسان با خدا تکیه دارد .در نزشرتار حاضرر عرالو برر معرفري
رويکردهای مختلف اخالق اسالمي به ويرژ اخرالق عرفراني سره رکر مهرم نفر،
فضیل و سعادت که از مهمتري مؤلفههای اخالق عرفانياند در آرای امرا خمینري
مزرد بحث قرار گرفته اند .ايشان به تبعی از پیشینیان خزد به تحلیل نف ،از ديردگا
فلسفي پرداخته و در نهاي تحلیلي عرفاني از نفر ،و مرراتب
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مقدمه
در اخالق اسالمی میتوان رويکردهای مختلف و متفاوتی را از هم تمییز داد .يکی از داليل تنلو
رويکردهای اخالقی در جهان اسالم پراکندگی و گستردگی انديشههای اخالقی در طیف وسلییی
از منابع دينی و غیر دينی است که از نص صريح قرآن و ساير عللوم دينلی – نقللی از جملله منلابع
تفسیری –روايی گرفته تا متون کالمی و از ترجمه و شروح فلسفی آثار مکتوب يونلانی –بله ويل ه
ارسطو و افالطون – گرفته تا منلابع صلوفیانه را شلام ملیگلردد .رويکردهلای برآملده از اخلالق
اسالمی بر حسب اختالف در روش ،مبانی و غايت دارای چارچوبهای خاصلی ملیباشلند املا از
آنجايی که اين رويکردها در بستر فرهنگ اسالمی شک گرفتلهانلد تأثیرپلیيری آنهلا از يکلديگر
اجتنابناپیير است .يکی از پ وهشهلای مهلم در بلاب شناسلايی و میرفلی رويکردهلای مختللف
اخالق اسالمی کتاب ماجد فخری با عنوان نظریههای االالیای ر اساال

اسلت .وی در ايلن کتلاب

رويکردهای مختلف در اخالق اسالمی را به چهار دسلته کللی تقسلیم کلرده اسلت :اخلالق نقللی،
اخالق کالمی ،اخالق فلسفی و اخالق دينی .در اين تقسیمبندی ،اخالق نقللی و فلسلفی دو قطلب
کامالً مخالف را شک میدهند که بین آن دو ،اخالق کالمی و اخالق دينی واقع می شود .اخالق
کالمی تاحدی مشروط به مقوالت و مفاهیم فلسفی است در حالی که اخالق دينلی کمتلر اتکلا بله
مفللاهیم و مقللوالت فلسللفی دارد هرچنللد کلله روشهللای فلسللفی را يکسللره ناديللده نمللیگیللرد
). ( Fakhary 1994: XI

اين امر روشن است که اخالق اسالمی در مسیر شلک گیلری خلود از متلون مختلفلی هم لون
متون پهلوی و باالخص يونانی متأثر بوده است و از اين حیث برای ريشهيلابی دقیلم موعلوعات و
مسائ مطرح در فضای فکری اخالق اسالمی ناچار به رجو

به اين متون هسلتیم (نصلر و للیمن 811

ج ) 12-9 :4با اين حال شايد بتوان گفلت هسلتة اولیلة اخلالق اسلالمی را قلرآن و احاديلث شلک
سال هجدهم /شماره هفتاد /بهار 9315

میدهد .البته قرآن به مینای دقیم کلمه ،مشتم بر هیچ نظرية اخالقی خاصی نیسلت ،بلا ايلن حلال
میتوان در آن بسیاری از خصايص اخالقی لل اسالمی را يافلت .بلر ايلن اسلاس بلود کله در جهلان
اسالم مجموعه ای از آثار و تصنیفاتی پديد آمدکه محتوای آنها را روايات اخالقیِ برگرفته از منابع
دينی شک میداد که میتوان بر آنها اطالق اخالق نقلی کرد.
هر چند پايه و اساس اخالق کالمی را نیز آموزههای قرآنی و احاديث شک میداد بلا وجلود
اين ،روشهای استداللی فیلسوفان از سوی اين رويکرد اخالقلی نفلی و رد نملیشلد .بلا ايلن حلال
اخالق کالمی کامالً ملزم به تصور قرآنی از خدای قادر مطلم به عنوان يگانه خلالم و قانونگلیار و
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مقاله

نیز منشأ هستی و خیر مطلم در عالم هستی بود میتزلیان و اشیريان به عنوان دو جريان اصلی در اين
مرتبط بود از جمله حسن و قبح افیال ،عقلی يا شرعی بودن جهت وجوب احکام ،عدل الهی ،جبلر
و اختیار ،اراده و خیر و شر الهی و نظاير آن (اعوانی  821ج.) 04-2 : 2

نظريههای اخالق فلسفی در جهان اسالم به دنبال نفوذ مکاتب فلسفی مختلف يونانی و همزمان
با آغاز نهضت ترجمه شک گرفت که طی آن آثار بسیاری از فالسفه و متفکلران يونلانی از جملله
جالینوس ،فرفوريوس و به طور خاص نوشتههای اخالقی افالطون و ارسطو از زبان يونانی به عربلی
ترجملله شللد .ورود نظريللههلای اخالقللی–فلسللفی از يونللان بلله دنیللای اسللالم ،کلله عمللدتاً از طريللم
فرفوريوس صورت گرفت ،تأثیرعمیقی بر انديشة فالسفه و انديشمندان مسللمانی هم لون کنلدی،
زکريای رازی و ابوالحسن عامری ،ابن مسکويه ،فلارابی ،خواجله نصلیرالدين طوسلی و نیلز کتلب
اخالقی آنان گیاشت (اعلوانی  821ج  .) 02 :2با اين همه به هیچ وجه نمیتوان تأثیر قرآن و فرهنگ
اسالمی را بر انديشههای اخالقی فیلسوفان مسلمان ناديده گرفت.
يکی از مهمترين رويکردهای اخالقی که همواره در جهان اسالم مورد بحث بوده اخالق دينی
است .اين رويکرد اخالقی تا حدّی متفاوت از رويکرد نقلی است بلدين مینلی کله ملدافیین آن از
فلسفه يونانی و کالم اسالمی تأثیر پیيرفته بودند و درنتیجه مشتاق بودند تا با جريلان جلدلیای کله
در نتیجة برخورد با فلسفة يونانی و االهیات مسیحی در دمشم ،بغداد و ديگر مراکز تیللیم و تربیلت
در خاور نزديک آغاز گشته بود کنار آيند .اجزای سازندة اخالق دينی عبلارت بلود از جهلانبینلی
قرآنی ،مفاهیم کالمی ،مقوالت فلسفی ،و در برخی موارد

تصوف (.)fakhary 1994: 7

اخالق عرفانی نزديکی بسیاری با اخالق دينی دارد .اخالق عرفانی در سیر تاريخیاش با پديدة
شک گیری خود بر دين تکیه دارد .در اين رويکرد ،هردو بید نظری و عملی مورد توجه است .در
طول تاريخ افراد بسیاری فارغ از مباحث نظری عرفان به بید عملی آن پرداختهاند .بدين خاطر بیلد
عملی آن زودتر از بید نظریاش شک گرفتله اسلت درنتیجله عرفلان نظلری بیلانگر دسلتاوردهای
عرفان عملی است (جوادی آملی  .) 8 : 82درگیر زمان آثار بسیاری از انديشمندان مسلمان به شرح
و تفسیر اين رويکرد مهم اختصاص يافته است از جمله اوصیف االشراف اثر خواجه نصیر و رسیله سایر

( س)

و سلوک اثر بحر الیلوم براساس اين رويکرد و با هدف تبیین مراح سیر و سلوک نگاشته شدهاند.
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تصوف و ظهور عارفان صلوفی مسللک ارتبلاط داشلته اسلت هم نلین ايلن رويکلرد اخالقلی در
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در عصر حاعر ،امام خمینی در شمار کسانی است که به اين رويکرد التفات داشتهاند .هرچنلد
از امام همواره به عنوان چهرهای سیاسی ياد شده با اين حال تألیفات ارزشمندی از ايشلان در زمینلة
اخالق و عرفان برجای مانده که گويای اهمیت انديشههای اخالقی و عرفانی در نلزد ايشلان اسلت.
کتاب شرح جنو

عقل و جهل و شرح چهل حدیث از آثاری است که با توجه به اين رويکرد اخالقلی

و با الهام از منابع دينی نگارش يافته است و سرشار از احاديث و توصیههای اخالقی است عمن آن
که به بیان اقسام فضاي و رذاي اشاره دارد .آن ه رويکرد اخالقی امام را برجسلتهتلر ملیسلازد دو
نکته است ،يکی نگاه انتقادی ايشان به آن دسلته از مکتوبلات اخالقلی گیشلتگان کله صلرفاً جنبلة
نسخه نويسی دارند نه حکم دوا و دوم تلالش ايشلان در جهلت بلروز و عمومیلت بخشلی قواعلد و
آموزههای اخالقی و عرفانی در صحن جامیه به وي ه در عرصة سیاست است.
اخالق عرفانی
از جمله مسائ مهمی که در حوزة عرفان مطرح است ارتباط عرفان با اخالق است .در دورة میاصر
در اين خصوص متفکران زيادی به بحث از اين موعو پرداختهاند .برای مثلال ملیتلوان بله آثلار
کسانی هم ون هیلر  ،شوايتزر  ،راداکريشنان ،8زانر ،4استیس ،1بهاراتی  ،داناتو 2و هلورن 1اشلاره
کرد .در يک جمع بندی کلی می توان گفت در باب ارتباط میان اخالق و عرفان دو رويکرد کللی
وجود دارد .طبم رويکرد اول عرفان مبنای اخالق قلمداد میشود ،در حالی که مطابم رويکرد دوم
اخالق مستق از عرفان بوده و تا حدی در تقاب با آن قرار میگیرد .در اتخاذ هلر يلک از ايلن دو
رويکرد عوام چندی مانند دينی بودن يا نبودن عرفان و نیز شرقی يا غربی بودن دين دخی است.
طبم رويکرد اول ادعا بر اين است که فرد نمیتواند عارف باشد اما قائ به ارزشهای اخالقی
سال هجدهم /شماره هفتاد /بهار 9315

نباشد .والترترنس استیس عمن بررسی رابطة عرفان و اخالق ،اين پرسش تاريخی -جامیهشلناختی
را مطرح میکند که عرفان در عم چه تأثیری در بهتر و خوشتر زيستن انسلان داشلته اسلتی وی
1.Friedrich Heiler(1933), Prayer: A Study in the History and Psychology of Religion
2 .AlbertSchweitzer (1936), Indian Thoughts and Its Developmen (Die Weltanschanung der indischen
Denker: Mystik und Ethik.
3. Sarvepalli Radha Krishnan(1939),Mysticism and Ethics in Hindu Thought
4 . R.C. Zaehner(1957),Mysticism Sacred and Profane.
5 . W.T. Stace(1960),Mysticism and Philosophy
6. Agenanda Bharati (1976),The Light at the Center: Context and Pretext if Modern Mysticism.
7. Arthur Danato(1972),Mysticism and Morality .
8. James R. Horne(1983),The Moral Mystic.
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مقاله

بیان میکند ارزيابی هر آرمانی بر مبنای سوء استفادهها و تحريفهلايی کله از آن صلورت گرفتله
مسئولیت نیست .اينکه در طول تاريخ از عرفان سوءاستفادههايی شده نافی ارزش ذاتی و آرمان آن
نیست بلکه آگاهی عرفانی برای افرادی که به اين ساحت وارد شدهاند انگیزه و اشلتیاق نیرومنلدی
است که آنان را به کردار نیک اخالقی و اجتماعی فرا میخواند (استیس « .)842 : 8 2گرايش ذاتلی
عرفان به زندگی اخالقی و اجتماعی و خدمت به همنو

است نله در جهلت عکلس» (اسلتیس : 8 2

 .)814پس بر اساس رويکرد اول که مورد نظر اين نوشتار اسلت ورود بله سلاحت عرفلان بلا هلدف
دستیابی يا نزديک شدن به آرمان عرفان نه تنهلا منجلر بله شلک گیلری و رشلد و اعلتالی زنلدگی
اخالقی میشود بلکه دارای آثار و تبیات مثبت اجتماعی نیز هست.
اخالق عرفانی در جهان اسالم در ابتدا بلا آن نظلم وترتیبلی کله املروزه دارد يافلت نملیشلد.
تصوف و عرفان ابتدا در قرن دوم به شک عملی و به صورت شلطحیات و دعلاوی ظلاهر شلد .در
ادامه در سدههای چهارم و پنجم با نگارش کتب عرفانی ارزشمندی توسط عارفان برجسته هم ون
کتاب یوت القلوب فی معاملة المحبوب اثر میلروف ابوطاللب مکلی و اللما

فای الوفاوف اثرپلرآوازه

ابونصرسراج نظم وانسجام بیشتری يافت .همینطور در قرن پنجم با ظهور دو تلن از عرفلای برجسلته
يینی خواجه عبداهلل انصاری و ابوحامدغزالی سیر صیودی عرفان به اوج خود رسلید .در دورههلای
بید افرادی ظاهر شدند کله علالوه برنگلارش کتلب مسلتقلی در عرفلان بله شلرح و تفسلیر میلرا
گرانبهای عرفانی قدمای خود پرداختند (يثربی 4- 2 : 824

احمدپور و ديگران .)82-4 : 811

اخالق عرفانی اخالقی متحرک و پوياست و دارای مبدأ و مقصد و منازل میان راهلی متیلددی
است وارد شدن به مرحله بیدی بلدون گلیر از مرحلله قبللی ممکلن نیسلت (مطهلری  829ج .)28 :

فیلسوفان که میتقدند نفس تک ساحتی و قاب يک برش عرعی است که بلر اسلاس آن آدملی بله
قوای ناطقه ،غضبیه ،شهويه و احتماالً وهمیه تقسیم میشود در تلقلی عرفلا نفلس دارای اليلههلای
ظاهری و باطنی متیددی است که در طول يکديگر و برهم مترتبند که بله ترتیلب بلا رشلد مینلوی
امکان فیلیت میيابند .سیادت حقیقی تنها در سلاية دسلتیابی بله بلاطنیتلرين مراتلب بلرای علارف
حاص میشود .بنابراين سیی عارف در شکوفايی و فیلیت بخشلی هملة مراتلب نفسلانی اسلت .بله

( س)

منظور اين فیلیت بخشی سالک بايد دست به يک سفر مینوی بزند .در اين سفر سائر و مسیر با هلم
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شناخت نفس و قوای آن هم نین تربیت و تهیيب آن مقدمة وصول به غايت آن اسلت .بلرخالف
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اتحاد دارند و مبدأ و مقصد و منازل سفر از مسافر بیرون نیست و همگی همان مراتب نفس سالکند
(احمدپور و ديگران  .)48-44 : 811در اينجا شناخت خیر و شلر نفلس بله يلک انلدازه علروری اسلت
همانطورکه شناخت خیر الزم است تا جیب شود شناخت شر نیز الزم است تا دفع گردد منظلور از
خیر و شر اقسام فضاي و رذايلی است که نفس در ساية ارتبلاط بلا آنهلا دچلار سلیادت و شلقاوت
میشود تا تخلیه از رذاي حاص نشود تحلیه به فضاي حاص نمیگردد.
در جريان رو به تکام سیر مینوی احواالتی برای سالک رخ میدهد که نمیتوان آن را صلرفاً
در قالب و قواعد اخالقی خالصه کرد .لیا اين رويکرد اخالقی درصدد بیان مقامات سیر و سلوک
به لحاظ نظری است .مقامات و حاالت عرفانی که از آن سخن گفته شد آثاری عینلی و محسلوس
است که منحصراً برای سالک در خالل مجاهدات و طی طريمها دست ملیدهلد و ملردم ديگلر از
اين احواالت و واردات بیبهرهاند .عرفا در تیداد مقامات با هم اختالف نظر داشتهانلد ،بلرای مثلال
خواجه عبداهلل انصاری در منازل السائرين صد مقام را بیان کرده و سلهروردی و عزااللدين کاشلانی
به ده مقام قائ شدهاند که عبارت است از :توبه ،ور  ،زهد ،صبر ،فقر ،شکر ،خوف ،رجاء ،توکل
و رعا .ابونصر سرااج در کتاب اللم

هفت مقام را به اين ترتیب ذکر کرده است توبله ،ور  ،فقلر،

توک  ،صبر ،رعا .مقامات نزد صوفیه همان ملکات نفسلانی اسلت کله بلا حرکلت تلدريجی بلرای
سالک ايجاد میشود .ناگفته نماند که به لحاظ وجلود شلناختی ،مقاملات نلازلتلر ،رقیقله مقاملات
عالیتر و منازل عالیتر حقیقه منازل ساف تر هستند ،پس میان اين و ديگر مقاملات ،ايلن هملانی از
نو رقیقه – حقیقه برقرار است و همه مقامات در يکديگر نزوالً و صیوداً جاریاند

(احملدپور : 811

.)4 -41

از آنجايی که اخالق عرفانی بر مدار فضاي و رذاي قرار میگیرد به نوعی میتلوان گفلت بله
اخالق فضیلت يونانی اشاره دارد .اخالق فضیلت يونانی نوعی نظرية هنجاری غايتگرايانله اسلت
سال هجدهم /شماره هفتاد /بهار 9315

.علمای اخالق سیر تکام انسان را در اخالق در چهار مرتبه می دانند:
 .تخلیه ،يینی پاکسازی و خارج کردن خلود از خويهلا و علادات نکوهیلده و ناپسلند و آللودگیهلای علالم
مادی.
 .تحلیه ،يینی آراستن نفس به صفات پسنديده و مطلوب انسانی .
 .8تجلیه ،يینی انکشاف و جلوه و ظهور يافتن صفات و کماالت انسانی.
 .4فنا که وصول به کمال اليم و در خور انسانی است که خود را در خدا فانی می سازد و به چیلزی جلز خلدا
و خواست و رعای الهی نمی انديشد (نراقی .)4 : 822
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جهت دستیابی به آن ساماندهی میکنند .منظور از غايت ،سیادت يلا اودايمونیلا ملیباشلد .در ايلن

مقاله

بنا بر اين نظريه همة موجودات ،دارای غايت و به سلوی آن در حرکتنلد و هملة افیلال خلود را در
نظريه فضیلت دارای ارزش ذاتی است و به عنوان ابزاری جهت دستیابی به سیادت لحاظ میشلود.
بدون کسب فضاي  ،زندگی فضیلت مندانه که غايت همة افیلال آدملی اسلت تحقلم نملیيابلد .از
آنجايی که رابطة میان فضیلت و سیادت امری انکارناپیير است ،دستیابی به فضاي جهت حصلول
سیادت امری عروری است .اين رويکرد اخالقلی علالوه بلر فضلیلت محلوری ،فاعل محلور نیلز
میباشد .به دلی اينکه هدف اصلی ايلن اخلالق پلرورش فضلاي و ملکلات نفسلانی اسلت ،فاعل
اخالقی بايد با کسب فضاي و پرداختن به زندگی فضیلت مندانه در جهت شکوفايی نفس و کسب
سیادت تالش کند .خوب و بد و صواب و خطا بودن افیال براساس منش خوب و بد فاعل تییلین
میشود .بايد توجه داشت که گرچه هم اخالق فضیلت و هم اخلالق عرفلانی بلر کسلب فضلاي و
فضیلت مند بودن فاع تأکید میکنند اما اخلتالف بلارز آنهلا در غايلت فضلیلتمنلدی اسلت .در
اخالق فضیلت ،اتصاف به فضاي  ،فی نفسه غايت مورد نظر است و زندگی فضیلت مندانه داشتن و
دستیابی به سیادت صرفاً در عالم دنیا مد نظر است و به هیچ مینلا خبلری از نیلت و انگیلزة الهلی و
عالم آخرت در میان نیست .در اخالق عرفانی اگرچه فضاي فی نفسه دارای ارزشند اما تالش برای
اتصاف به فضاي و فضیلت مداری فاع  ،درجهت حصول غايت واالتری است که همان قلرب بله
خدا و خداگونه شدن است در اينجا سیادتمندی محدود به اين دنیا نیست بلکه دسلتیابی بله خیلر و
سیادت نیز در عالم آخرت به طور جدی مورد توجه است .نکتلة ديگلر اينکله در ايلن رويکلرد از
يک دسته از فضاي سخن به میان میآيد که منحصراً به رابطة انسان با خدا میپردازد هم ون تقوا،
اخالص ،يقین ،توک و  . . .که در اخالق فضیلت مشاهده نمیشود .در اخالق ،حرکلت انسلان در
عمودی است که سالک با حرکت تدريجی و عمودی خود به تدريج به فضاي دست میيابلد املا
اتصاف سالک به تمامی فضاي خاتمه کار نیست بلکه صرفاً مقدمهای اسلت بلر میلرفة اهلل و فنلاء
فیاهلل.
غايت اخالق عرفانی مانند اخالق فلسفی سیادت است با ايلن تفلاوت کله نیل بله سلیادت در
اخالق عرفانی بدون رسیدن به مقام فنا امکانپیير نیست مقامی که درآن تمام تیینات بشری سالک

( س)

در مقاب عظمت و جالل خداوند از بین می رودکه از آن تیبیلر بله فنلای کللی ملیکننلد .چنان له

كنكاشي در اخالق عرفاني امام خميني

کسب فضاي يک حرکت عرعی است اما در ديگری حرکت فاع يا سالک ،حرکت صیودی و
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رهايی از اوصاف بشری منجر به تخلم به اخالق الهی شودآن را بقا بید از فنا گويند (سیدعرب 82
ج .)89 -898 :

نکته مهم ديگر در اخالق عرفانی ،نحوة کسب میرفت است .عرفا در مسئلة شلناخت ،راههلای
شناخت حسی و منطقی عقلی را به تنهايی برای تحصی میرفت و درک حقلايم موجلودات کلافی
نمیدانند و صرفاً بر روش قلبی و شهودی تأکید میکنند .شناخت استداللی صلرفاً بله منزللة شلرط
الزم – نه علت تامه – زمینه ساز سلوک است و حتی علارف در طلی کلردن مسلیر سللوک از آن
بینیاز نیست .ديگر اينکه عارف در شرح آن ه که ديده و يافته نیازمند عق است و به تیبیر مرحوم
مطهری ،کار عارف شبیه ترجمه کردن از زبانی (کشف) به زبان ديگر (عق

) است (مطهری  829ج

 .)90 :محمد بن حمزه فناری در اثبات نارسايی عق در دستیابی به شناخت برتلر ،داليل متیلددی
در کتاب مفبیح االنس ذکر کرده است (فناری .)8 -81 : 824

امام و اخالق عرفانی
امام خمینی بر خالف بسیاری از عالمان و انديشمندان مسلمان که ابتدا به علوم عقلی ،فقه وکلالم و
فلسفه روی آوردند و در اواخر عمر به عرفان گرايش پیدا کردند ،از همان ابتدای جوانی بله وادی
عرفان توجه وي ه داشته وتحلت تیللیم اسلاتید متیلددی قلرار داشلتند کله مهلمتلرين آنهلا مرحلوم
محمدعلی شاهآبادی بوده است .تألیفات اخالقی–عرفانی ارزشمندی از امام برجای مانده است که
از جمله آنها شرح عی

سحر ،مفبیح الهدایه الی الخالفة والوالیه ،شرح حدیث جنو عقل وجهل و شارح

چهل حدیث میباشد.
الگويی که در تحلی رويکرد اخالق عرفانی اتخاذ شده برگرفته از سیاق کتب اخالقی میتبری
مانند جیم السعی ات نراقی ،االالق نیصر

خواجه نصیر و تهذیب االالالق ابن مسکويه و  . . .می باشلد

سال هجدهم /شماره هفتاد /بهار 9315

که البته تأثیرپیيری اين انديشمندان از انديشههای اخالقی ارسطو نیز قاب انکار نیست .براين اساس
ما در ابتدا به تحلی مقوله نفس میپردازيم که از دو جهت قاب مالحظه است  :اول اينکله علملای
اخالق موعو اخالق را نفس ناطقه دانستهاند

زيرا حقیقت انسان به نفس اوست (نراقلی  822ج :

 4طوسی  )41 : 8 9به همین دلی در کتب اخالقی نخست از ماهیت نفس و قوای آن سخن رفته و
سپس به تزکیه و تصفیة نفس پرداخته دوم اخالق عرفانی بیش از آن که بر روی فی تمرکز کنلد
تکیه بر شخصیت فاع دارد بنابراين در وهلة نخست نفسشناسی يا انسانشناسی از اهمیت بسیاری
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نهاد پس شناخت نفس راهگشای سلوک اخالقی و عرفانی است .در فرآيند تزکیه نفس ،شلناخت

مقاله

برخوردار است زيرا تا شناختی از نفس حاص نیايد نمیتوان به مرحلة بیدی -تزکیه نفلس -گلام
فضاي و رذاي  ،نحوة تخلیه از رذاي و تحلای به فضاي و در ک شناخت احواالت نفس از حیلث
اتصاف به خیر و شر اهمیت دارد .آن ه گفته شد به مسائ اخالق مربلوط اسلت و هنگلامی کله از
هدف کسب فضاي پرسش میشود بحث از غايت اخالق تحت عنوان سیادت طرح ملیشلود .در
واقع سیادت انسان برآيند خودسازی و تزکیة نفس است.
بنابراين اخالق عرفانی يک نظرية هنجاری فضیلت گرا و غايت مدار است که رابطة دو سويه و
خاص میان انسان و خداست .مؤلفههای مهمی در بیان ماهیت اخالق عرفانی لحلاظ ملیگلردد کله
عدم طرح آنها در اين مقاله به مینای بی اهمیت جلوه دادن آنها نیست .به صراحت میتلوان گفلت
بحث نفس ،فضیلت و سیادت که اشاره به غايت آن دارد از مهمترين عناصر اين رويکرد اخالقلی
میباشد که بدون طرح آنها نه تنها اخالق عرفانی از ماهیت خود فاصله میگیرد بلکه ترسیم چهلرة
روشنی از آن ،کار دشواری خواهد بود .ما نیز در اين مقاله در تبیین رويکرد اخالق عرفانی امام از
میان عناصر مختلف اخالق عرفانی به تفصی به سه مؤلفة فوق از ديدگاه ايشان میپردازيم.
تحلیل نفس
در مبانی انسانشناسی مکتب اخالقی و عرفانی ،امام بیش از همه دو محور را مدّ نظر قرار میدهلد
مراتب و ساحات وجودی انسان و نیز قوای نفسانی او .در محور اول يینی مراتلب وجلودی انسلان،
ايشان میتقدند که نفس ناطقة انسانیه ،حقیقتی است کله در علین وحلدت و کملال بسلاطت دارای
مراتبی است که عمده آنها سه نشئه است:
بدن ملکیه است .دوم :نشئه برزخیه و متوسط که مظهر آن حواس باطنی و بدن برزخی يینی علالم
خیال و قالب مثالی است .سوم :نشئه غیبیه باطنیه يینی عالم آخلرت و مقلام روحانیلت و عقل کله
مظهر آن قلب و شئون قلبیه است .در واقع نفس يک حقیقت واحد است که دارای مراتب و مظاهر
گوناگونی است .هر کدام از اين مراتب ثالثه نسبت به مراتب ديگر دارای رابطة ظاهريت و باطنیت
و جلوه و متجلای است و خواص و انفیاالت هر مرتبه به مرتبة ديگری سرايت ملیکنلد (املام خمینلی

( س)

.)11-1 : 820 81 -812 : 811

كنكاشي در اخالق عرفاني امام خميني

اول :نشئه ملکیه دنیايی و ظاهری يینی عالم شهادت که مظهلر آن حلواس ظلاهری و قشلر آن
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امام در جای ديگری انسان را دارای دو نشئه میداند يکی نشئه ملکیه ظاهری دنیوی کله بلدن
اوست و ديگری نشئه باطنی غیبیه ملکوتیه که از عالم ديگر است .نفلس از علالم غیلب و ملکلوت
است و دا رای مقامات و درجاتی است که هر يلک از آنهلا دارای جنلودی عقالنلی و رحملانی يلا
شیطانی و جهالنی هستند .نخستین مقام نفس ،ملک و دنیاست ،نفس در اين منزل انوار غیبی خلود
را بر بدن میتاباند و به آن حیات میبخشد ،در اين مقام نفس دارای قوای ظاهری و بلاطنی اسلت
قوای ظاهری که اقالیم سبیه ملکیه نامیده میشود عبارتند از :گوش و چشم و زبان و فرج و دسلت
و پا .تصرف نفس در قوای ظاهری و باطنی به واسطة وهم است زيرا وهم سلطان قوای ظلاهری و
باطنی نفس است و اگر اين تصرف به اشارة شیطان يلا قلوه وهلم باشلد جنلود رحملانی و عقالنلی
مغلوب و اين قوا تبدي به جنود شیطانی میشوند .اما اگر تصرف وهم در قوای نفس در چارچوب
نظام عق و شر باشد جنود شیطانی و جهالنی عقلب نشلینی ملیکننلد و مملکلت نفلس رحملانی
میشود (امام خمینلی  .)1- : 811مقام دوم نفس نشئه باطن و ملکوت است .جنود نفس در اينجا مهمتر
از مقام اول– ظاهر –است و جدال در اين مرتبه شديدتر از مرتبله اول اسلت .قلوای باطنیله در ايلن
مقام عبارتند از واهمه (شیطانیه) ،غضبیه ،شلهويه ،و هلر کلدام از ايلن قلوا در جهلت حفلو نلو و
شخص و تیمیر دنیا و آخرت ،منافع بسیاری دارد .امام اين سه قلوه را منشلأ تملام ملکلات حسلنه و
سیئه و منشأ تمام صور غیبیه و ملکوتیه میداند (امام خمینی  .) ، 4 : 811بنابراين از منظر املام انسلان
موجودی است که در عین برخورداری از وحدت هويت شخصی ،دارای مراتب و نشأت سه گانله
وجودی يینی مراتب حسی و مثالی و غیبی اسلت و يلا مرتبله دوگانله مللک و ملکلوت اسلت کله
تفاوت چندانی با تقسیمات سهگانة امام از حقیقت واحد انسانی ندارد .در هر حال صلحت و فسلاد
اين عوالم دوگانه يا سه گانه در ديگری سريان میيابد و بر روی هم تأثیر و تأثر متقاب

دارند (املام

سال هجدهم /شماره هفتاد /بهار 9315

خمینی  ) 1- 9 : 822 81 : 811 1 -12 : 820که حاکی از اتحاد میان اين مراتب است.

محور دوم در امام مربوط به قوای نفسانی است که به تقسیم بندی ساير حکمای مسلمان اشلاره
دارند و در بحث از قوای نفس از چهار قوة عاقله ،واهمه ،غضبیه ،و شهويه نام میبرد و آنها را اين
گونه شرح میدهد (امام خمینلی  .) 18 : 822قوه عاقله ،قوه روحانیهای است که به حسب ذات ،مجرد
و به حسب فطرت ،ماي به خیرات و کماالت و داعی به عدل و احسلان اسلت .در مقابل آن ،قلوة
واهمه قرار دارد که از آن به قوة شیطانیه تیبیر میشود (امام خمینی  .) : 822ايلن قلوه فطرتلاً تحلت
نظام عقلی در نیامده و مسخر در ظ ا کبريای نفس مجرد نشده و ماي به دنیاست .مطابم ايلن نظلر،
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قوة عاقله حقیقت نورانیه دارد در حالی که در مقاب آن ،وهم از تجلرد عقالنلی نلورانی برخلوردار
میباشد .اما قوه غضبیه که از آن به نفس سبیی نیز تیبیر میشود از نیم بزرگ الهی است و چله در
انسان و چه در حیوان ،عام حفو بقای شخصی و نوعی میباشد .در واقع عنايت الهی اقتضا نملود
تا اين قوه در انسان و حیوان قرار گیرد تا به واسطة آن ،دفع مفسدات و مخالت نظام جامیه نمايلد.
از نظر امام اين قوه ،تجلی انتقام و غضب الهی است و ثمرات زيادی دارد از جمله اينکله جهلاد بلا
نفس و دوری از جنود جه تحت حمايت اين قوه انجام میگیرد .بنابراين اگر شخصلی فاقلد ايلن
قوه باشد لزوماً بسیاری از ملکات خبیثه و اخالق ذمیمه مانند خوف ،جلبن و علیف و تنبللی را در
خود خواهد داشت .انسان بايد هنگام به کار بردن اين قلوه دو شلرط اساسلی را در نظلر آورد اول
اينکه آن را در موقع خود به کار برده و دوم ،برخالف مقصد الهی خرج نکند .در غیر اينصلورت،
اين قوه ،ديگر از جنود الهی محسوب نشده و در زمرة جنود شیطانیه قلرار ملیگیلرد .املا چهلارمین
قوه ،قوة شهويه است که از آن به نفس بهیمی تیبیر میشود اگر انسان فاقد آن باشلد رو بله زوال و
نابودی میرود و از طرفی چون تحصی سیادت ابدی بدون اقامت در نشئه طبییت انجام نمیگیرد،
سیادت انسان و حیات ملکوتی او نیز مرهون اين قوه است و در صورتی ملیتوانلد سلبب سلیادت
انسان شود که از حد اعتدال تجاوز نکند .بیالوه نبايد از تحت موازين عقلیه و شرعیه خارج شلود
زيرا در آن صورت نه تنها سبب حصول سیادت نمیشود که مايه شقاوت انسان نیز خواهد شد (امام
خمینی .) 22- 10 : 822

حاص سخن اين است که از نظر ايشان ،اگر انسان در عالم در طريم انسانیت سیر کلرده و سله
قوه را تیدي و تابع عق نمايد و نیز سیر باطن و ظلاهر تحلت میلزان شلريیت الهلی باشلد در علالم
آن سه قوه که غلبه کند ،صورت باطن ملکوتی نیز تابیی از آن خواهد بلود (املام خمینلی -814 : 822
.) 18

تبیین فضایل و رذایل اخالقی
همانگونه کله در مقدمله بیلان شلد در اخلالق عرفلانی فضلاي حلقلة وصل میلان انسلانشناسلی و
سیادتمندی است .هر عارفی بر اساس بینش خاص خود در بیان اقسلام فضلاي و رذايل و رابطلة

كنكاشي در اخالق عرفاني امام خميني

ديگر ،صورت وی صورتی انسانی خواهد بود و الاا اگر عق وی تابع سه قوة ديگر باشد ،هريک از

( س)
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تقدم و تأخری آنها نسبت به يکديگر و هم نین نحوة دستیابی به فضاي نظلرات گونلاگونی ارائله
دادهاند.
امام در بسیاری از مکتوبات اخالقی شان به وي

ه کتاب شرح حدیث جنو عقال و جهال و شارح

چهل حدیث به اقسام فضاي و رذاي پرداختهاند .مالک ما در اين نوشتار در بحث از اقسام فضاي و
رذاي

همین دو اثر میباشد .کتلاب شرح حدیث جنو

عقل و جهل شلرح و تفسلیری از حلديث املام

صادق( ) دربارة جنود عق و جه است .آن حضرت برای هر يک از عقل و جهل هفتلاد و پلنج
جند برمیشمارد که امام التفات وي های به مضمون اين روايت داشتهاند تا حدی کله يکلی از آثلار
خويش را به شرح و تفسیر اين روايت اختصاص دادهاند اما تنها به شرح بیست و پنج جند آن موفم
شدهاند و تتمّه را به مجلد ديگری نهاده اند اما ظاهراً موفم به تألیف آن نشدهاند .ايلن کتلاب شلام
 1مقصد میباشد .ايشان در سه مقصد اول به تحلی اوصاف عق و جهل و کیفیلت وجلود آنهلا
پرداختهاند که رنگ و روی عرفانی دارد و سرشار از اصطالحات رايج در عرفان نظلری اسلت .در
مقاصد بیدی کتاب ،امام به شرح جنود عق و جه ملیپلردازد کله بخلش عملدهای از کتلاب را
شام میشود .سؤال اين است مقصود ايشان از تأکید بر شناسايی اين جنود چیستی
دربارة اين جنود چند مطلب قاب بیان است اول آنکه جنود عق و جه همان فضاي و رذاي
هستند که تحت تصرف عق و جه هستند منظور از جنلود عقل  ،جنلود الهیله و منظلور از جنلود
جه  ،جنود ابلیسیه است هر آن ه کمال و تمام است به حم و هر آن له نقلص و قصلور اسلت بله
ابلیس منسوب است (امام خمینی  .)8 -82 : 822مطلب دوم که پاسخ پرسش فلوق را روشلن ملیکنلد
اين است که شناسايی عق و جه و جنود آنها از آن جهت امری عروری است که میرفلت آنهلا
مقدمهای برای هدايت است که هدايت خود بر دو گونه است يا مربوط به کیفیت استکمال نفلوس
سال هجدهم /شماره هفتاد /بهار 9315

و تصفیه آن است که خود نیز مقدمة نفس استکمال و تصفیه است و يا به مینای هدايت مطلم است
که هدايت به میرفت اهلل اساس آن است .بنابر اين ،میرفتاهلل نتیجة میرفت عقل و جهل و جنلود
آنهاست .با اين توعیح ،تا شناخت به مهلکات و منجیات نفس و طرز تخلای از آنها و تحلای به اينها
پیدا نشود و تا برای نفس صفای باطنی حاص نشود و به کماالت متوسطه – فضیلتمندی -نرسلد،
مورد جلوة اسماء و صفات نگردد و به مرتبة کمال و میرفت نرسلد ،بلکله جمیلع اعملال صلوريه و
اخالق نفسیه ،مقدملة میلارف الهیله اسلت و آنهلا نیلز مقدمله حقیقلت توحیلد و تفريلد اسلت کله
غايتالقصوای سیر انسلانی و منتهلیالنهايلة سللوک عرفلانی اسلت (املام خمینلی  .)12-11 : 822ايلن
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میرفت خدا(کمال عالی).

مقاله

توعیحات روشن میشود جیب فضاي و دفع رذاي واسطهای هسلتند بلرای رسلیدن بله توحیلد و
مطلب آخر اينکه بیان تیداد اين جنود مطلابم آن له در ايلن حلديث آملده از حیلث کلیلات و
مهمات جنود است وگرنه در مقام تفصی و تیديد ،تیداد آنهلا بیشلتر از هفتلاد و پلنج جنلد اسلت
عمن اينکه بیضی از جنود به برخی ديگر باز میگلردد يینلی برخلی از آنهلا از امهلات فضلاي و
رذاي محسوب میشوند و ساير فضاي و رذاي

(جنودهلا) از آنهلا منشلیب ملیشلوند (املام خمینلی

 .) - : 822با توجه به مطالبی که در آثار امام آمده ما نیلز بله برخلی از امهلات فضلاي و رذايل
اشاره میکنیم که عبارتند از:
) خیر ≠ شر خیر وزير عق و شر وزير جه است که هملة فضلاي و رذايل بله ايلن دو بلاز
میگردد که در اين حديث از جمله جنود شمرده شدهاند (املام خمینلی  .) : 822مقصلود از خیلر و
شر ،نفس خیر و شر نیست به آن مینی کله عامله ملیفهمنلد بلکله اشلاره بله حقیقلت فطلرت دارد.
بنابراين خیر که جمیع جنود عقلیه در تصرف آن است ،فطرت مخموره است و شر فطرت محکلوم
به طبییت و محجوب به احکام آن است (امام خمینی  .)2 : 820فضاي از جنود عق و رحمان است
و از لوازم فطرت غیرمحجوبه است و رذاي از جنلود جهل و ابللیس و از للوازم فطلرت محجوبله
جاهله است و از نقصان میرفت به مقام ربوبیت حاص میشود (امام خمینی  .) 2 : 822کفی سیادت
مطلقه انسانی همین فطرت شريفه است که سرچشمه تمامی خیرات است در صورتی کله محتجلب

 .فطرت بر دو قسم است  :يکی اصلی و ديگری تبیی است که اين دو قسم اص و پاية جمیع فطرياتی است کله
مطلقه است که نزد همة انسانها مخمر و مطبو است .مقصود از فطريات اموری است که انسان به حسب اصل جبللت
و فطرت خواهان باشد و از اينجهت احکام فطرت از ابده بديهیات و اوعح واعحات است و اگر چیزی چنین نشلد از
فطريات نخواهد بود .
و قسم دوم فطرت بهصورت فرعی و تبیی است ،فطرت تنفلر از نقلص و انزجلار از شلر و شلقاوت اسلت کله ايلن
مخمر بالیرض است و به تبع آن فطرت عشم به کمال ،تنفر از نقص نیز مطبو و مخمر در انسان است .آن ه بیلان شلد
از اقسام فطرت غیر محجوبه است که محکوم به احکام طبییت نشده و هم نان وجهله روحانیلت و نورانیلت آنهلا بلاقی
است  .و زمانی که فرد متوجه طبییت شد و محکوم به احکام آن شد محجوب از عالم اصلی خود و روحانیت می شلود

( س)

که مبدأ جمیع شرور و منشأ جمیع شقاوت و بدبختی است (امام خمینی .)2 ،12 : 822

كنكاشي در اخالق عرفاني امام خميني

در انسان مخمر است و ديگر فطريات شاخه و اوراق است .فطرت اصلی ،فطرت عشم به کمال مطلم و خیلر و سلیادت
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به حجابهای طبییت نباشد و اسیر دامهای نفس و ابلیس نگردد زيلرا کله منشلأ هملة شلقاوات و
بدبختیها در دنیا و آخرت همین احتجابات و اسارتهاست (امام خمینی .)1 -18 : 822

) عدل ≠ جور :از ديگر امهات فضاي و رذاي عدل و جور اسلت کله بسلیاری از جنلود نیلز
تحت آن دو ملکه هستند (امام خمینی  .) - : 822در ادامه دربارة آنها بیشتر سخن خواهیم گفت.
 )8حب خدا ≠ حب نفس :مبدأ همة مبادی در کماالت ،میرفت اهلل و ترک نفس است و مبدأ
همة نقايص و سئیات حب نفس و خودخواهی است .همان طور که امام بارهلا در آثارشلان متلیکر
شده «مادر بتها ،بت نفس شماست » .پس راه اصالح تمامی مفاسلد تلرک هواهلای نفسلانیه اسلت.
میرفت خدا حب خدا میآورد و افزايش اين حب بهتدريج انسان را از خود و از همه علالم منقطلع
میکند و بالیکس احتجاب از حم ،خودخواهی و حب نفس ،انسان را از خدا منقطع و اسلیر نفلس
میکند .بنابراين ،اين دو  -حب خدا و حب نفس  -ارتباط میکوس دارند و بلا افلزايش يکلی -در
کمیت و کیفیت -ديگری به همان میزان کاهش میيابد (امام خمینی .)881 : 822

 )4حب دنیا ≠ زهد :امام مکرراً در آثارشان از حب دنیا تیبیر به ام االمراض میکند که منجر به
تولید اکثر امراض نفسانیه میشلود چنان له در روايلات شلريفه نیلز آن را رأس هلر خطیئله میرفلی
نمودهاند (امام خمینی  .) 18 : 822مبدأ تمام تهیيبات ،تیلدي قلوای ثالثله -واهمله شلیطانیّه ،شلهويّه
بهیمیه ،غضبیه سبییّه -است اما حرص به دنیلا و محبلت بله آن ايلن قلوا را از وعلع اعتلدال خلارج
می کند به نحوی که برای تحصی مقاصد خويش انسلان را بله محرملات الهیله وادار و از واجبلات
شرعی منصرف میکند و موجب ابتال انسان به انوا

بلیات و سرانجام هالکت ابدی ملیشلود (املام

خمینی  .) 11 : 822تنها با زهد در دنیا و اعراض از آن ،سالمت نفس حاص میشود پس تیلم به دنیا
و رغبت به آن ،اص اصول شقاوت و احتجاب است و رسیدن به خیرات و سیادات ،بیقطع عالقه
سال هجدهم /شماره هفتاد /بهار 9315

از دنیا و زهد در آن میسر نشود زيرا که زهد مفتاح باب خیرات است چنان ه مفتاح ،خود مقصود
بالیات نیست ،بلکه جهت فتح باب سیادت و میرفت الهی به کلار ملیآيلد (املام خمینلی -809 : 822
.)802
بنابراين از موانع اصلی در سلوک اخالقی و عرفانی حب دنیلا و نفلس اسلت (املام خمینلی : 822

 ) 14زيرا که منشأ بس یاری از رذاي هستند و جنود جه از ثمرات آنهاسلت و اگلر فلرد بتوانلد بلا
رياعات علمی و عملی حب دنیا را از قلب خارج کند ديگر غايت و هدف او دنیلا نخواهلد بلود و
اعمال او از شرک اعظم -حصول موقییت در دنیا و جلب نظر اهل آن – خلالص ملیشلود و اگلر
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بتواند با رياعات نفسانیه حب نفس را از دل بیرون کند خدا خواه خواهد شد و اعمال او از شرک
اولین قدم سیر الی اهلل ترک حب نفس است (امام خمینی .)88 : 811

امام درآثارش به اقسام مختلفی از فضاي میپردازد که عبارت است از فضاي فلسفی و فضاي
دينی .در تفصی اين بحث ابتدا به فضاي فلسفی میپردازيم و در ادامه فضاي دينی بحث میشود.
امام بیان میکند حکما جمیع اجناس و فضاي را چهار فضیلت دانستهاند حکملت ،شلجاعت،
عفت ،عدالت .در ادامه اعافه میکند :نفس دارای دو قوه است قلوة ادراک و قلوة تحريلک هلر
يک دارای دو شیبه است .قوة ادراک به عق نظری و عق عملی تقسیم میشود و قوة تحريک به
قوة دفع – که شیبه غضب است – و قلوة جلیب – کله شلیبة شلهوت اسلت – تقسلیم ملیگلردد.
فضیلت هر يک از اين قوا اين است که از حالت افراط و تفريط خارج شوند .حکمت ،تیدي قلوة
نظريه ،عفت و شجاعت نیز به ترتیب عبارتند از تیدي قوة غضبیه و شهويه و عدالت نیز تیدي قوة
عملیه است .
عدالت مینای ديگری نیز دارد و آن تیدي تمام قوای ظاهری و باطنی است بر اساس اين مینی
است که ارسطو گفته است« :عدالت ،همة فضیلت است نه جزوی از آن» (امام خمینلی  ) 1 : 822در
ادامه میگويد :جور در مقاب عدالت نیز دارای دو مینا و اطالق است يلکبلار مقابل علدالت بله
مینای خاص و يک بار مقاب

عدالت به مینای عام که به گفتة ارسطو جور تمام رذيلت اسلت (املام

خمینی  .) 1 : 822ايشان در تطبیم آموزههای فلسفی با آملوزههلای دينلی ملیفرمايلد :علدالت حلد
وسط میان افراط و تفريط است اگر از نقطه عبوديت تا مقام ربوبیت را تمثی کنیم به صورت يک
خط مستقیم به هم وص میشوند پس طريقة سیر انسان از نقطة نقص عبوديت تا کمال عزا ربوبیت
مسیر تا انتها هیچ منحرف و میوّج نشده باشد حاص نمیشود و آن بله تملام مینلی خلط محملدی
است و ديگران به تبییت از اين خط در مسیر اعتدال قرار میگیرند نه به اصالت .چون خط مستقیم
که واص میان اين دو نقطه است بیش از يکی نیسلت از ايلن جهلت طريلم علدالت بلیش از يکلی
نیست ولی رذاي انوا بسیار و نامتناهی دارند .بنابراين امام راه رسیدن به حقیقلت (سلیر اللیاهلل) را
تنها يک راه میداند .اجناس رذاي به هشت قسم تقسلیم شلدهانلد .بلرای هلر يلک از ايلن فضلاي

( س)

چهارگانه ،دو طرف در نظر گرفتهاند يکی حد افراط و ديگری تفريط .جانلب افلراط قلوة شلهوت

كنكاشي در اخالق عرفاني امام خميني

عدالت است که خط مستقیم و میتدل است .اعتدال حقیقی جلز بلرای انسلان کامل کله از ابتلدای
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عبارت است از شره يینی عنان و از هم گسیختگی و جانب تفريط آن عبارت است از خمود يینلی
باز داشتن اين قوه از حد اعتدال .طرف افراط قوة غضبیه عبارت است از تهور به مینی نترسلیدن در
مواردی که سزاوار ترس است و تفريط آن عبارت است از جبن يینی فرونشستن از اقدام و سسلتی
نمودن در مواردی که سزاوار ترس نیست .افراط قوه ناطقه عبارت است از سفه که از آن به جربلزه
تیبیر میشود سفاهت يینی سبک مغزی ،خفت عق و اسلتیمال فکلر در غیلر ملواردی کله سلزوار
نیست اما جانب تفريط آن رذيلت بله است به مینای تیطی فکر در مواردی که سزاوار است به کار
اندازد (امام خمینی  .)89 : 811 1 -18 : 822از اين جهلت اجنلاس رذايل هشلتتاسلت و انلوا ايلن
رذاي تحت اين اجناس قرار می گیرند که در کتب اخالقیه وارد شلده و صلرف عملر در تیديلد و
حدّ و حصر آنها کمکی به خودسازی انسان نمیکند.
در ادامه توعیح میدهد عدالت عبارت از حد وسط بین افراط و تفريط و غلو و تقصلیر اسلت
که از فضاي بزرگ انسانیت محسوب میشود (امام خمینی  .) 10 : 822مقصود از علدالت در اخلالق
نفسانیه ،اعتدال قوای سه گانه شهويه ،غضبیه ،و شیطانیه است .عدالت در مورد جلوه میارف الهیه و
جلوات توحید در قلب اه میرفت ،عبارت است از عدم احتجاب از حم به خلم و از خلم به حلم
و به عبارت ديگر رؤيت وحدت در کثرت و کثرت در وحدت کله ايلن مخلتص «کمل اهل اهلل»
است .عدالت در عقايد و حقايم ايمانیه عبارت است از ادراک حقايم وجوديه علی ما هی علیله از
غای القصوای کمال اسمائی تا منتهی النهای رجو

مظاهر به ظلواهر کله حقیقلت میلاد اسلت (املام

خمینی .) 41 : 822

از مطالب امام اين طور استنباط میشود که امام به تبع حکمای مسلمان -و بله تبلع از حکملای
يونانی به وي ه ارسطو -قائ به فضاي فلسفی است و صراحتاً عدالت ارسطويی را میپیيرد .به نظلر
سال هجدهم /شماره هفتاد /بهار 9315

میرسد در میان فضاي  ،عدالت جايگاه ويل های نلزد ايشلان دارد گرچله تفلاوتهلايی بلا علدالت
ارسطويی دارد اوالً امام اعتدال حقیقی را باالصال تنها منحصر به انسان کام میداند نه همگلان و
ايشان مصداق انسان کام را حضرت محمد(ص) میداند و ساير انسانها به تبییت از ايشلان متصلف
به عدالت میشوند .در صورتی که عدالت ارسطويی اختصاص به فرد خاصی ندارد و به يک اندازه
در دسترس همگان است .ثانیاً عدالتی که مدّنظر امام است فراتر از عدالت ارسطويی است زيرا که
آن را به همة اعمال و صور قلبی ،ايمانی و عملی سرايت میدهد و منحصر به قوای سهگانه نیسلت.
ثالثاً دستیابی به عدالت مقدمهای برای رسیدن به توحید است و خود علدالت فلی نفسله ملورد نظلر
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بر پیيرش فضاي چهارگانه ارسطويی ،مییار فضیلت را خروج از افراط و تفريط میداند.
اقسام فضاي و رذاي

که در کتاب جنو

عقل و جهل بدين نحو ترسیم شده است:

« شرح حدیث جنو عقل و جهل »
شماره

فضاي

رذاي

مقصد
م4

« شرح چهل حدیث »
شماره

فضاي

رذاي

حديث
رجاء و

قنوط و

امیدواری

ناامیدی

مقاله

نیست آن گونه که در عدالت ارسطويی مدّ نظر است .ناگفته نماند که در فضاي فلسفی امام عالوه

ح و0

شماره
حديث

اخالص

ريا

ح

م1

عدل

جور

ح

تفکر

سُمیه

ح

م

رعا

سخط

ح

تقوا

عجب

ح8

م2

شکر

کفران

ح8

توک

کبر

ح4

م1

طمع

يأس

ح8

رعا

حسادت

ح1

م9

توک

حرص

ح4

خوف و

حب دنیا

ح

م 0و

رحمت و رأفت

قسوت و

ح

رجا
صبر

غضب

ح2

غضب

م8

فهم

حمم

ح1

ذکر

نفاق

ح9

م4

عفت

هتک

ح

شکر

هوای

ح9

م1

زهد

رغبت

ح

علم

نفس و
آرزوی
دراز
شک و

( س)

وسواس

ح1

كنكاشي در اخالق عرفاني امام خميني

م

علم

جه

ح2

توبه

عصبیت

ح1
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م

رفم

خرق

ح9

ور

دروغ

ح9

م2

رهبت

جرمت

ح89

تالوت

غیبت

ح9

م1

تواعع

کبر

ح 8

رعا

م9

توده

تسر

ح9

ادای

م0

حلم

سفه

ح9

بکاء

م

صمت

هَزَر

ح

جهاد با

م

استسالم

استکبار

م4

صبر

جز

م1

صفح

انتقام

قرآن
حرص

ح 8

امانت

نفس

امام از دسته ديگری از فضاي سخن گفته که عبارتند از :توک  ،رعا ،اخلالص ،تقلوا ،تفکلر،
صبر ،توبه ،خوف و رجا ،ذکر ،شکر ،علم ،ور  ،تهجد و تالوت قرآن . . . .اين فضاي صبغة دينی
دارند مالک امام در ارائه فضاي عرفانی نیز همین فضاي دينی است زيرا هردو برگرفته از منابع و
نصوص دينی است .به نظر میآيد مییار فضلیلت در اخلالق دينلی فراتلر از اخلالق فلسلفی اسلت.
سال هجدهم /شماره هفتاد /بهار 9315

اخالق فلسفی مییار اعتدال را خروج از افراط و تفريط میداند و بس اما در اخالق عرفلانی علالوه
بر تأکید بر اعتدال محوری که در بیانات و سیرة ائمه مشهود اسلت يکلی از مهلمتلرين مییلارهلای
فضیلت را نیات فاع اخالقی میداند .نیت عبارت اسلت از ارادة باعثله بله عمل و کملال و نقلص
اعمال تابع کمال و نقص نیات است زيرا که نیت صورت فیلیه و جنبله ملکوتیله عمل اسلت و از
آنجايی که جزء صوری برتر از جزء مادی است پس نیت افض از عمل اسلت هم نلان کله روح
افض از بدن است .همانطورکه امام صادق( ) فرمودنلد «النِّیّة اَفضَل منلن الیَمَل » و «اننَّ النِّیَّة هنلیَ
الیَمَ » نیت برتر از عم است و عم همان نیت است و غیر نیت چیزی در کار نیست تمام اعملال
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مقاله

در نیات فانی هستند و از خود استقاللی ندارند (امام خمینی  .)88 -88 : 811بنابراين عم واحلدی -
رذيلت است و يا به دلی فقدان نیتی درست ،رذيلت محسوب میگردد.
اخالق عرفانی امام فضیلت گراست اما در عین حال منحصر به فضیلت گرايلی نیسلت ارزش و
مطلوبیللت فضللاي بلله غايللت حاص ل از آنهاسللت و از ايللن رو رکللن ديگللر اخللالق عرفللانی امللام
غايت گروی است که در ادامه به آن اشاره خواهد شد.
سعادت
امام در آثارش به تفصی به غايتمندی انسان که بهطور خاص به سیادت اشاره دارد میپردازد ما نیز
در ادامه به اختصار به شرح آن از ديدگاه ايشان خواهیم پرداخت .فالح و رستگاری انسان ،سیادت
مطلقه است و فطرت انسان دلبسته و مجیوب سیادت مطلقه است زيرا فطرت انسان ،کمال طلب و
راحت طلب است و همان گونه که امام اشاره کردهاند :حقیقت سیادت کمال مطلم و راحت مطلم
است (امام خمینی .) 4 : 820

يکی از فطرتهايی که در نهاد کمال طلب انسانها وجود دارد فطلرت عشلم بله کملال مطللم
است (امام خمینی  .) 1 : 811کمال به آن چیزی گفته می شود که به واسطة آن تملام نقلايص شلیء
جبران میشود (امام خمینی  .) 14 : 814کمال هر چیزی بايد متناسب با آن شیء باشد به گونهای کله
آن شیء تمام کماالت مخصوص بهخود را دارا باشد و از مقابالت آن کملاالت خلالی باشلد (املام

خمینی  .) 41 : 814اگر عدم يا نقصی بر شیء عارض شود مقاب کمال آن شی بوده و از آن تیبیر به
شر و شقاوت می شود و ماية عیاب آن شیء است زيرا سیادت آن چیزی است که موجبات لیت
محرومیت از ماليمات نفس شود (امام خمینی  ) 8 : 8زيرا يکلی از وي گلی هلای سلیادت للیت
است و لیت وقتی رخ میدهد که انسان شیء ماليم با طبع خلود را دريابلد (اردبیللی  81ج - 41 :8
42

 ) 82- 81 : 8وقتی سیادت از جنس لیت باشد بايد به گونهای حاص شلود للیا در انديشله

امام ادراک شرط اصلی سیادت و شقاوت است و سیادت و شقاوت بلدون ادراک ممکلن نیسلت
(اردبیلی  81ج.)449 : 8

كنكاشي در اخالق عرفاني امام خميني

و راحت و تحقم ماليمات نفس را فراهم آورد و در مقاب شلقاوت آن چیلزی اسلت کله موجلب

( س)
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يک وي گی کمال اين است که امری وجودی و ذومراتب است زيرا آن ه تحقم نفساالمری
دارد و متن واقییت را پرکرده است وجود است که منشأ تملام خیلرات و کملال اسلت (املام خمینلی

 ) 02 : 811و اوصاف کمالی صلفت حقیقلت وجلود اسلت .هملانگونله کله وجلود دارای مراتلب
تشکیکی است اوصاف کمالی نیز متناسب با مراتب وجودی قوت و عیف ملیپلیيرد (املام خمینلی
4 : 811

.) 81 : 8

بیان شد که سیادت مطلم انسان در گرو کسب کمال مطلم است و از آنجلا کله کملال ،املری
وجودی است ،سیادت نیز امری وجودی است و مراتب سیادت برحسلب مراتلب کملال متفلاوت
است .هرچه وجودی کام تر باشد از کمال بیشتر برخوردار است در نتیجه خیلر و سلیادتش بیشلتر
خواهد بود .براساس مراتب کمال ،نقص هم دارای مراتبی است و در مقاب کمال و سلیادت قلرار
میگیرد و به هر اندازه وجود ناقصتر باشد از سیادت محروم و به شقاوت نزديک خواهد بود (امام
خمینی

. ) 4 ، 02 : 811 89 ، 81- 82 : 8

همة موجودات از جمله انسان دارای کمال و غايتی است .کمال انسان وصول به مقام مظهريت
اسماء و صفات الهی و احکام و آثارشان است .کمال انسانها ذومراتب است و هر انسلانی کملالی
مخصوص به خود دارد  .کمال هر انسان فیلیت استیداد وجودی اوست کله هملان ظهلور اسلماء و
آثار صفات الهی است و هر انسانی متناسب با ظرف و مرتبة وجودی خود برخوردار از اين اسماء و
مظهر آنهاست (امام خمینی  ) 84- 81 : 811و کام ترين مرتبه حقیقت انسانی که اختصاص به انسان
کام دارد به نحوی است که تمام اسماء و صفات الهی در او به ظهور میرسد از اين رو او را کون
جامع میگويند و عین ثابته آن مظهر و الزمة اسم اعظم اهلل است و همان گونه که اسم اعظم ،جامع
همة اسماء و صفات است مظهر او نیز ،هم در مرتبه علمی در اعیان ثابتله و هلم در مرتبلة عینلی در
صورت محسوس و جسمانی ،جامع تمام مظاهر اسماء و صفات الهی و لوازم و احکام آنهاست (امام
سال هجدهم /شماره هفتاد /بهار 9315

خمینی .) 81- 8 : 811
بنابراين خداوند يگانه مصداق خیر و کمال مطلم است که عین وجود مطلم و خیرمحض است
و به حکم واجبالوجود بودن از هرگونه نقص و محدوديت و عدم و شری منزه اسلت .از ايلن رو
خداوند خیريت ذاتی دارد و جامع تمام خیرات و کماالت درحد اطالق است و به همین دلی مبدأ
خیللرات و کمللاالت هملله از مظللاهر اوينللد (امللام خمینللی  )8 : 814 11 ، 0 - 0 : 811و سللاير
موجودات ماسوی به حکم ممکنالوجود بلودن ذاتلاً فقیلر ،نلاقص ،مشلوب بلا کثلرت و ترکیلب و
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که بسیط الحقیقه و عاری از هر گونه کثرت و ترکیب و جهات عدمی است مطلوب باللیات خلود

مقاله

محدوديت و جهات عدمی هستند و نمیتوانند جامع کماالت من جمیع جهات باشند و خداونلد را
میدانند و موجودات ممکن از آن جهت که نقص امکانی ذاتی دارند ذاتلاً هلیچ وجلودی از خلود
ندارند و فاقد خیر و کمالند و اين نقصان امکانی مبدأ شرور و عدم و محدوديت است و هر خیلر و
کمالی که در عالم از ممکنات مشاهده میشود و به سبب ظهور حم در آنهاست و به اعتبار و میزان
نسبتشان با حم از خیروکمال برخوردارند که حتی بلا ظهلور حلم در آنهلا نیلز دسلتخوش نقلص و
محدوديت و شر است (املام خمینلی 814

 )81-8 : 822 8 -8بنلابراين ماسلوی حلم ،نملیتوانلد

مطلوب بالیات واقع شود و خداوند غايت القصوای بالیات است که انسانها فطرتاً همله طاللب او
هستند.
امام غايت و کمال انسان در سلوک عرفلانی را درک و وصلول بله توحیلد و تفريلد و هويلت
محضه حم ،بیحجاب کثرات میداند که رستگاری و سیادت در گرو آن است  .اما همانطور کله
کمال و سیادت امر ذومراتبی است .درک و وصول به توحید نیز ذومراتب است .هرکسی متناسب
با درجه سلوکش متحقم به مرتبهای از مراتب توحید و در نتیجه کمال و سیادت است .نهايت اين
مراتب از آن کم اولیا اهلل است که از هرگونه غیريت و کثرت رهلايی يافتله و بله توحیلد مطللم
واص شدند و حم را ورای تمام حجب ظلمانیه -طبییت و تیینات طبییی مشاهده میکننلد و حلم
نیز در مقام توحید

و تفريد و تجريد در باطنشان ظهور میکند (امام خمینی .)42-41 ،11 : 822

نتیجهگیری
پ وهش در آثار امام بیانگر آن است که امام به رويکردهای مختلف اخالقی التفلات داشلتهانلد .از
مباحث اخالق فلسفی ارسلطويی کله بله طلور وسلییی در آثلار فیلسلوفان مسللمان نیلز ذکلر شلده،
پیيرفتهاند اما بنابر بینش خاص خود به اين رويکرد اکتفا نکرده و آن را در جهلت تیلالی اخالقلی
انسان کافی ندانستهاند .تفحص در آثار امام بیانگر آن است که املام در بیلد عمللی و نظلریِ آرای
اخالقیشان به طور کام متأثر از آموزههای شريیت به وي ه قرآن است و آموزههای شلريیت را در
حاشیه قرار نمیدهند و همواره سیی بر آن داشتهاند تا میان آموزههای فلسفی و آملوزههلای دينلی

( س)

سازگاری ايجاد کنند .امام در اخالق دينی نملیماننلد و غايلت اخلالق را ورود بله عرفلان میرفلی

كنكاشي در اخالق عرفاني امام خميني

يکسو ايشان در آثارشان به اخالق فلسفی توجه کلردهانلد و بلا تبییلت از قلدمای خلود بسلیاری از
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میکنند اينجاست که عرفان درانديشة اخالقی امام ظهور پیدا میکند .ايشان در آثارشان به زيبلايی
به مباحث عرفانی پرداخته و صبغة سیر و سلوکی در بیانات و مکتوبات ايشان کامالً هويداست.
رويکرد اخالق عرفانی امام را میتوان با اتکا بر سه محور نفس ،فضیلت و سیادت تحلی کرد.
امام در تحلی نفس زمانی که به قوای چهارگانة نفس و شیب آن میپلردازد نگلاهی فیلسلوفانه بله
نفس دارد و تا حد زيادی متأثر از قدمای خويش است لکن ورود ايشلان بله مباحلث نفلس و بیلان
اليهها و قوا و جنود نفس به طور خاص مربوط به جنبة فلسفی نبوده بلکه نگاه ايشان به اين مباحث
بیشتر از ديدگاه عرفانی بوده است.
در بحث از فضاي امام همانند بسیاری از علملای اخلالق پلیش از خلود ،آن بخلش از اخلالق
فلسفی-ارسطويی را که مبتنی بر فضاي چهارگانه و قانون اعتدال اسلت ملیپلیيرد و سلیی بلر آن
دارد تا آن را با آموزههای دينی تطبیم دهد و از عدالت به مینای علام ،تیبیلر بله علدالت محملدی
میکند .در ادامه با بررسی فضاي در دو اثر ايشان به اين نکتله پلی ملیبلريم کله ايشلان علالوه بلر
فضاي فلسفی ،هم قائ به فضاي دينی و هم عرفانی است .گرچه ايشان کامالً متأثر از اخالق دينی
است با اين حال بسیاری از فضايلی که ايشان مطرح کردند هم صبغه دينی دارد و هم عرفانی مانند
يقین ،تقوا ،اخالص ،توک و صبر . . .از آنجايی که عرفان امام کامالً متأثر از شريیت و آموزههای
دينی است و به يک مینا میتوان گفت پايههای عرفان امام بر روی شريیت بنا شده ،پس نمیتلوان
دراين نظام عرفانی فضاي دينی را از فضاي عرفانی تفکیک کرد .بلکه اين فضلاي ملیتوانلد هلم
انسان را به اخالق دينی و هم اخالق عرفانی رهنمون سازد .اين سخن زمانی قابل لملس اسلت کله
تشکیک در فضاي را بپیيريم به اين مینا که فضاي دارای باطنی هستند که ممکن است انسلان در
عین اتصاف به آن (مرتبهای از آن) به باطن آن دسترسی نداشته باشد هم نانکه کله در بسلیاری از
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کتب عرفانی مشاهده میشود که برای بسیاری از فضاي قائ به درجاتی شدهاند .به عبارت ديگر با
قبول تشکیک در فضاي دينی است که فضاي عرفانی مینلا ملیيابلد پلس بلرای ورود بله فضلاي
عرفانی بايد به همین فضاي دينی نظر داشت .امام برای برقراری اعتدال در قوا مییارهای مختلفی را
بیان کردهاند .ايشان با پیيرش حد وسط ارسطويی  -خروج از افراط و تفريط -عقل و شلريیت را
به عنوان دو میزان مهم در امر هدايت و متیادل سازی قوا میرفی میکند .ايشان بیلان ملیکننلد کله
همة موجودات دارای سیادت و شقاوتند و هر موجودی به تناسب ظرفیت وجلودیاش از سلیادت
بهره دارد .امام غايت و کمال انسلان در سللوک عرفلانی را درک و وصلول بله توحیلد و تفريلد و
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مقاله

هويت محضه حم ،بدون حجاب کثرات ملیدانلد کله رسلتگاری و سلیادت در گلرو آن اسلت و
کلی میتوان گفت رويکرد اخالقی امام همانند اخالق فضیلت بلر محلور فضلاي مبتنلی اسلت املا
اخالق عرفانی ايش ان به دلی ابتناء بر شريیت و طرح فضايلی دوسويه که ناظر به رابطة میان انسان و
خداست هم نین توجه به غايتی متیالی و الهی که مقصلد نهلايی سللوک سلالکان اسلت ،فراتلر از
اخالق فضیلت میانديشد.
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