 +صفحه آرايي شد

گام های مؤثر در صراط مستقیم انسانیت
با تکیه بر آرای امام خمینی

(س)
مرضیه صادقی

1

چکیده :در مقاله حاضر در صدد بیان مؤلفههایی هستیم که از نظر اماا میییای در
کیفیت قد زدن در صراط مستقیم انسانیت نقش مهیی را ایفا مایکیاد ضار ر
پردامتن به این مسئله به این ماطر است که انسان برای رسایدن باه ساتاد بایاد در
صراط مستقیم سیر کید.
صراط از طرفی به طبیتت از طرف دیگر به الوهیت (ما فوق طبیتت) متم میشود.
اما میییی مفهو صراط را شامل تیا زندگی دنیاوی مایداناد متتقاد اسات ایان
دنیا ،دنیایی است که باید از آن عبور کرد .به طوری که اگر توانساتیم از را صاحی
آن را طی کییم به ستاد مواهیم رسید.
کلیدواژهها :صراط مستقیم ،الیت ،عباد  ،زهد ،تهذیب نفس

مقدمه
از آنجا که متخلق شدن به امالق نیک یکی از ارکان مهم در ستاد بشار اسات پیاامبر اکار
هدف از بتثت مویش را تتییم مکار امالق بیان میکید لذا بحا

از مباحا

(ص)

امالقای ،تهکیاه

تهذیب نفس ،فضائل رذائل بسیار ارزشیید اسات لکان پاردازط مبالاب امالقای در یاک نظاا
امالقی ماص ،قبل از هر چیه مساتله بیاان مباانی اماالق از آن میظار مااص ارکاان آن نظریاه
امالقی است.
 .دانشیار گر فلسفه کال دانشگا قم ،قم  ،ایران
تاریخ دریافت931/ 1/6:

E-mial:marziyehsadeghi@yahoo.com
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نظریة امالقی اما به عیوان امالق فضیلت مبتیی بر شریتت مبرح است ضین بیان مؤلفاههاای
این دیدگا گا هایی که انسان در جهت سیر از طبیتت حیوانی برمایدارد تاا باه مقاا الهای شادن
برسد بیان میشود.

 )1مبانی اخالقی امام خمینی
امالق اما میییی که هیان امالق شریتت مدار است به عیوان امالق متتالی مترفی میشود؛ زیرا
امالق ی از عرفان سرچشیه گرفته است؛ اما اما به اصولی اعتقاد دارد که هیانها مبیا زیر بیای
امالق ی محسوب میشوند که عبارتید از :
الف)اعتقاد به وحی
نظا امالقی اما میییی کامالً دییی است؛ لذا در کیار عقل ،شرع

حی مبرح میشاود بیاابراین

به هیرا اییان به مدا حی را سیلهای برای تبیین مسائل در کیار عقل بهکار میگیرد.
ب)اعتقاد به معاد
از لواز اییان به مدا
مباح

حی اعتقاد به متاد اسات کاه اماا میییای را ملاه مایکیاد باه اییکاه در

امالقی مویش غایت نهایی را امری مادی ندانسته بلکه رسیدن به مدا فیاا فای ار را کاه

هیان ستاد کامل بشر است مبرح کید.
ج)انسان به عنوان موجودی متمایز از دیگران
انسان دارای یژگی هایی از قبیل نفس مجرد ،اراد

امتیار عقل است باه طاوری کاه مایتواناد

سال هجدهم /شماره هفتاد و يك/تابستان 9315

استتدادهای بالقوة مویش را در جهت کیال بالفتل کرد

مسیر تکامل را تا بینهایت طای کیاد،

چراکه تکامل ی حد یقف نادارد .در اقا انساان باا مجاهاد

تهکیاة نفاس کساب علام

مترفت تلبس به فضائل مرتبة حیوانیت را پشت سر گذاشته به درجة نفس قدسیه میرسد.

 )2ارکان نظام اخالقی امام خمینی
ارکان امالق فضیلت ،غایت گرایانه بودن ،ارزشییدی فضائل ،التفا باه نیات انگیاه  ،اهییات
الگوهای امالقی است هیة این موارد در نظا امالقی اما میییی جود دارد ،لکن باا اضاافهای
که عبار است از اییکه نظا ی مبتیی بر دین شریتت است.

اصالح سوم 4234/4/32

46
اما در انجا عیل غایت نهایی را مترفت مدا میداند ،یتیی انسان بتواند با انجا اموری مود را از
مرتبة حیوانی باال برد

مقاله

الف)غایت گرایانه بودن
الهی شود.

چیانکه میفرماید :غایت ملقت انسان عالم غیب مبلق است غایت سیرط صول به بااب ار
فیای در ذا ار عکوف به فیا ار است (اما میییی  )369 : 981هیچیین میگوید برای هار یاک
از موجودا ع الم مبدأ متادی سیر صراطی است صاراط انساان از اسافل ساافلین تاا اعلای
علیین است (اما میییی .)333-339 : 981

ب)ارزش نیت و انگیزه
اما به تأسی از حدی

«انیا االعیال بالییا » متتقد است که در انجا اعیال مود نباید غیر مادا را

لحاظ کرد بلکه انسان باید صرفاً نیت مود را برای مدا مالص کید .اما میگوید حقیقت امالص
تصفیه نیودن عیل است از شائبه غیر مدا صافی نیودن سرّ اسات از رییات غیار حاق در جییا
اعیال (اما میییی .) 61 : 981

اعتقاد اما به مدا ند به عیوان مبدأ میتهی ،سبب شد که در ماورد فضاائل ،هیچیاین عباادا
آنچه انسان در طی مسیر انجا میدهد صرفاً به عیوان سیلهای برای رسیدن به آن نتیجه مبلوب که
لقا الهی است محسوب شوند به هیین ماطر هیة این امور به عیوان مقدمه

سیله باود

ارزط

ذاتی ندارند ،بلکه ارزط آنها بستگی به نتیجهای دارد که بر آنها مُترتب میشود.
لذا اگر این امور ما را به نتیجة مبلوب نرساند ،یتیی به لقا الهی نرساند ناه تیهاا ارزشای نادارد
بلکه حجاب مواهد بود .اما میفرماید« :از برای هر یک از اعیال حسیه افتاال عبادیاه صاورتی
است باطیی ملکوتی

اثری است در قلب عابد» (اما

میییی الف

. )194 : 98

د)ارزش الگو و اسوههای اخالقی
در نظا امالقى اما میییی ،از آنجایی که حی در کیار عقل مبرح مایشاود لاذا آنچاه از متاون

( س)

مقدسی چون قرآن احادی

متتبر به دست ما میرسد میتوانید الگو سرمشق ما قرار گرفته از

گامهاي مؤثر در صراط مستقيم انسانيت با تكيه بر آراي امام خميني

ج)ارزش فضائل
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آنها در جهت رسیدن به ستاد استفاد کییم؛ چرا که عقل انسان به علت محد دیت مباپذیری
آن نیی تواند به عیوان تیها متیار نهایی تشخیص امور محسوب شود .انبیا آمدند قانونهاا آ ردناد
کتاب های آسیانی بر آنها نازل شد که نفس انساانی را تحات قاانون قارآن شارع درآ
میییی

الف

رناد (اماا

 ) 4 : 98هیچیین چون نبو متییه قرآن شریف شریتت آن از ظهورا مقا جاام

احدی است از این جهت اکیل اشرف از آنها تصور نشود (اما میییای  )913 : 981لاذا پیاامبران
امامان به عیوان مفسران قرآن شریتت بهترین اسو های امالقی ما مواهید بود.
ه) اهمیت و نقش دین و شریعت
اما میییی اساس سخیان م ویش را در هیة موارد از جیله امالق ،شرع دانسته آنها را بر پشتوانة
دین بیان میکید لذا اگر مقایسهای به عیل آید بهدست میآید که تیا ساخیان اماا میییای در
بیان مسائل فضائل امالقی ریشه در آیا

احادی

دستورا دییی دارد.

)3عوامل سازندة انسان در مسیر اخالقی شدن
الف) علم و معرفت
علم از افضل کیاال است؛ زیرا از اشرف اسیا الهیه است هر موجودی تحققش به ایان حقیقات
زیادتر باشد به مقا قدس حق نهدیک تر است بلکه علم

جود مسا ق هستید لذا مالی از علام،

متد مبلق است (اما میییی  .)36 -363 : 983به اعتقاد حکیت متتالیاه پیار ان آن از جیلاه اماا
میییی نفس انسانی دارای د قوّة عالیه عامله است علم مربوط به قوة عالیه است.
سال هجدهم /شماره هفتاد و يك/تابستان 9315

قوّة عالیة انسان دارای چهار مرتبة هیوالنی ،بالیلکه ،بالفتل مستفاد است به حساب تکامال
انسان عقل انسان نیه به مراتب باال صتود کرد به طاوری کاه مایتواناد باا اتصاال باه عقال فتاال،
متقوال را مشاهد کید بیابراین گفته میشود غرض از این عالم ،ملقت انسان غرض از ملقات
انسان دست یافتن به مرتبة عقل مستفاد است که عبار است از مترفت اللّه فیای در حق ،پس در
اق کیال انسان در این است که در اثر اتّحاد با عقل فتال کسب حقایق اشیاء ،جهانی عقالنی
علیی شود آن هم به این صور که به مدا ند ،توحید ذا

صافا ا اعتقااد پیادا کارد

باه

انبیای الهی اییان آ رد .اما میییی حقیقت علم را نور ظهاور مایداناد هیاین ناور اسات کاه
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. )1 3 : 98

مقاله

صراط را ر شن مینیاید

لذا از نظر ایشان علم است که انسان را هدایت مایکیاد (اماا میییای

الاف

از نظر اما فضیلت حکیت متوسط بین رذیلة سفه بله است مقصود از سفاهت هیاان سابک
مغهی مفّت عقل استتیال فکر است در غیر مواردی که سها ار است؛ امّا بله باه متیاای تتبیال
فکر در مواردی که سها ار است مقصود از حکیت شیامت حقایق اشیاء است البتّه کلید مترفت
حقایق اشیاء در مترفت اللّه است مترفت نفس که مقصود از مترفات اللّاه ،یتیای علام باه مادا
صفا ا

فرشتگان کتب آسیانی

رسوالن (مالصدرا .) 41: 946

اما میییی در کیار مسئلة علم مترفت ،تفکّر ریاضت عقلای را مقدماة اییاان مایداناد باه
طوری که پس از آنکه عقل حظ مود را استیفاد نیود انسان به ریاضا قلبیه اشاتغال پیادا کیاد از
نظر ایشان الز است که به تبهیر قلب بپردازد چرا که تا قلب تبهیر نشاود طهاارا دیگار میساور
نگردد (اما میییی  )33 : 981هیچیین تا زمانی که ادراک ما در حد عقل است توحید هیچ یک از
فر ع آن بر آن متربت نییشود انسان را به هیچ حقایقی نییرساند؛ زیرا تفکار عباار اسات از
جستجو نیودن بصیر قلب چشم ملکو

مبلوب مود را برای ادراک آن (اما میییای

الاف

: 98

 ) 31پس شیامت علیی عقلی الز است لی کافی نیست .اما در جایی دیگر به متاضد عقل
تببیق کرد ،ستید است (اما

میییی الف

.) 4 : 98

ب) عیل ملکا  :هیان طور که بیان شد عقل انسان دارای د چهرة نظری عیلی است که
عقل نظری به درک کلیا میپردازد لیکن ظیفة عقل عیلی تدبیر بدن محرک انسان باه ساوی
عیل است باید توجّه داشت که در مرحلة عیل امور جهئی باید عقال نظاری باه راهییاایی عقال
عیلی بپردازد؛ لذا کار عقل عیلی که جهت دهی به دیگر قوای نفسانی است تحات نظاار عقال
نظری است بیابراین گفته میشود ساحت اندیشة انسان ،ساحت عیل ا را رقم میزناد هیاان طاور
که گفته میشود پشتوانة یک عیل صحی پشتوانة نظری ا

ست (مالصدرا  1 3ج .) 14 :4

از آنجا که در سرزمین جود انسان قوای چهار گاناه حضاور دارناد (عاقلاه ،غضابیه ،شاهویه،
هییه) باید عقل عیلی در سایة کسب فضایل بتواند بر قوای حیوانی مسلط شاود در ایان صاور
است که انسان به ندای هوای نفسانی پاسخی نییدهد از رذائل فاصله میگیرد در چیین هیگاامی

گامهاي مؤثر در صراط مستقيم انسانيت با تكيه بر آراي امام خميني

شرع اشار میکید می گوید پس هر نفسی که با قوانین الهیه ماوازین عقلیاه ملکاا ماود را

( س)
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است که ارادة انسان از قو

ای فوق قوة شوقیة حیوانیه ،یتیی از عقل عیلی ناشی مایشاود (مالصادرا

 1 3ج .)951 :6

اما نیه متتقد است عقل عیلی میت واند نقش اصلی را در ایجااد انگیاه باه سایت انجاا کاار
موب ایفا کید .ی مبدأ تیا تهذیبا

را تتدیل قوای سه گانة نفس میداند (اما میییی .)355 : 983

پس کیال نفس در بتد عیل به این است که بتواند با کسب فضائل از شهوا

هوای نفساانی

د ر بیاند پس از طی مراتب چهارگانه تجلیه (تهذیب ظاهر) ،تخلیه (تبهیر باطن) ،تحلیه (نورانی
کردن نفس به متارف عقلی) ،فیا نفس (مرتبه تخلق به امالق الهی) به مرتبه عالی برسد.
انسان در این مراحال هرچاه ماود را از رذائال د ر کیاد در ساایة پیشارفت عقال عیلای ساتة
جودی ا هم بیشتر میشود بر عکس هرچه ستة جودی فرد بیشتر ،عقال ا کامالتار تسالط
عقل بر قوای دیگر بیشتر در نتیجه عیل انسان ،عقالنی

امالقیتر مواهد بود (مالصدرا )51 : 944

پس می توان نتیجه گرفت که ستة جودی هرکس به هیاان اناداز اسات کاه ماود را از رذائال
متاصی پاک عقل ا بر شهو

غضب ا غلبه کید شاید باه هیاین مااطر اسات کاه علیاای

امالق در کیار فضیلت حکیت از فضیلت حریت نا میبرند ،یتیی آزادگی عقل در مقابال هاوای
نفسانی ،اییجاست که هم آرامش دنیوی هم امر ی انسان تأمین میشود« .إنّ الیتتبار مان کیاال
قوٍۀ التیلیه ما به الیظا الیتاط الیتاد».
اما اما میییی پس از بیان نقش اساسی فضائل ملکاا در مقاا عیال ،دیادگاهی جاام بار
اساس مبیای شریتت قرار میدهد میفرماید متیار فضائل رذائل قوای چهارگانه انساان (عاقلاه،
غضبیه ،شهویه ،هییه) است .حد اعتدال هر یک از این قوا فضیلتی از فضائل نفسانی است طرف
سال هجدهم /شماره هفتاد و يك/تابستان 9315

افراط تفریط هر یک رذیلهای از رذائل.
از نظر ایشان چون عدالت حد سط بین افراط تفریط است از نقبة عبودیت تا مقا ربوبیات
بر مط مستقیم قرار دارد .بیابراین می توان گفت طریق سیر انسان کامل از نقباة نقاص عبودیات تاا
کیال عهّ ربوبیت عدالت است که مط مستقیم سیر متتدل است ،پس صاراط مساتقیم اشاار باه
هیین سیر اعتدالی دارد ی هیچیین متتقد است اعتدال حقیقی جه بارای انساان کامال کاه از ا ل
سیر تا انتهای صول هیچ میحرف نشد اسات مقاد ر نیسات آن باه تیاا متیاا حاظ احیادی
محیدی است دیگران سیر به تب کیید نه به اصالت چون مط مستقیم بیش از یکای نیسات؛ از
این ر سیر بر طریق عدالت بیش از یکی نیست؛ لای رذائال غیار متیااهی هساتید اماا از نظار اماا
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عدالت در مورد متارف الهیه جلوا توحید در قلب اهل مترفت عبار است از رییت حاد
در کثر

مقاله

مقصود از عدالت اعتدال قوای سه گانه شاهویه ،غضابیه

شایبانیه اسات (اماا میییای ) 59 : 983

کثر در حد که این مختص کیل اهل ار است بیابراین تتادیل قاوای نفساانی

کسب ملکا مقدمة صول به کیال انسانی است غایت در اعیال انسانی ،صول به توحید است.
اما میگوید :مترفت عقل جهل جیود آنها مقدمه ای بارای هادایت اسات نتیجاة مترفات
جه ل جیود آنها مترفت مداست تا مترفت به مهلکا
صفای باطیی پیدا نییکید .در نتیجه محل جلو اسیا صفا

میجیاا نفاس حاصال نشاود ،نفاس
مترفت حقیقیه قارار نگرفتاه باه

کیال مترفت نییرسد (اما میییی  )54 : 983بیابراین از نظار اماا هار یاک از موجاودا صاراط
هدایتی ماص به مود دارند لکن صراط انسان ها ادق از هیه اسات مادا باا ناور هادایت ماود
توفیق مود انسان را به مقصد حقیقی که صراط مستقیم است میرساند مدا بر آن صراط مستقیم
است؛ لذا در تتریف صراط مستقیم می گوید سالوک باه ساوی مادا باد ن احتجااب باه حجااب
متاصی قلبیه (اما

مییییب

.)45 : 98

ج)امکان تفکیک بین علم و عمل اخالقی
امالقی در انسان جهل نادانی ی باشد نقص امالقی انسان به عقل ی برمیگردد برای تبیاین
دیدگا اما میییی در این راببه باید به بررسی امکان تفکیک بین علم عیال رد رابباة تاالز
بین آن د پردامت التفا به د مبلب در این راببه میتواند مشکلگشای ما باشد یکی اییکه باید
بین مرتبهای که قوای حیوانی انسان (شهویه غضبیه) بر جود ا حاکم است بین مرتبة حکومت
قوة عاقله تفا

قائل شد دیگر اییکه بین علم حقیقی که هیان با ر قلبی است علم غیر حقیقی

که به مرتبة با ر نرسید بلکه میکن است ناشی از تیایال نفسانی باشد تفا

قائل شد.

باید توجه داشت انسانی که بر جودط شوق شهوانی غالب شد چیین انسانی که نیر ی عقال
مود را به کار نگرفته در نتیجه عیلش ناشی از تیایال نفسانی است نه مترفات عقالنای ،طبیتتااً
عیلش یک عیل امالقی نخواهد بود حتی میتوان گفت بین مترفت عقالنی عیلاش تتاارض
مواهد بود.

گامهاي مؤثر در صراط مستقيم انسانيت با تكيه بر آراي امام خميني

آیا علم مترفت برای تحقّق عیل امالقی انسان کاافی اسات کاه در ایان صاور عامال ضاتف

( س)
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در مقابل انسانی که پا فراتر از مرتبة حیوانی گذاشته در مرتبة انساانی حاکییات قاوة عاقلاه
است در این صور ارادة ا ناشی از عقل عیلی مواهد بود که فوق قوة شوقیة حیوانی است در
نتیجه مترفت ا یک مترفت عقالنی مواهد بود در اییجا مود عقل با تشخیص درست مود نسبت
به فتل یا ترک انگیه

ایجاد میکید (مالصدرا  1 3ج.)951 :6

در اییجا سخن این است که آیا علم علت تامه برای عیال اسات باه نظار مایرساد ا الً علام
مترفت علت تامه نیست بلکه صرفاً علت ناقصه است جهء امیر علت تامه ،ارادة انساان اسات؛ ثانیااً
علم ،میجر به عیل نیی شود مگر اییکه هیرا با با ر قلبی التها عیلی به آن باشد شاهدط ایان
است که می بیییم در بسیاری از موارد با اییکه انسان نسبت به مبلبای علام دارد لکان درمقاا عیال
تسلیم هواهای نفسانی مود شد نه علم مود.
پس نتیجه می گیریم که باید حالتی ایجاد شود که نفس در مقابال علام ادراک ماود تسالیم
شود این هم در صورتی ایجاد می شود که انسان نه تیها علم اعتقاد به مبلبی دارد بلکه تتهد باه
علم به آن هم د اشته باشد این مقا انسانی است که به مرتبة تسلیم رضا ،زهاد تقاوا رساید
متتقد است جه مدا کسی در افتالش استقالل ندارد .در این صور است که بین مترفت امالقای
عیل امالقی ا انفکاک صور نییگیرد ،یتیی علم را هیرا باا التاها عیلای دارد باه هیاین
ماطر است که در قرآن عیل صال

به دنبال اییان مبرح میشود (عالمه طباطبایی  941ج .)181 :

بیابراین مقصود از علم حقیقی این است که علم به مرتبه ای برسد که نفس در برابار آن تسالیم
باشد مسلیاً علیی که به مرتبة با ر عقلی برسد سبب استقامت نفس در مقابل هواهای نفسانی شد
جلوی ضتف اراد را گرفته دست به عیل صال میزناد بیاابراین مایتاوان گفات باا ر قلبای
سال هجدهم /شماره هفتاد و يك/تابستان 9315

اییان ،صرف علم ادراک نیست حال اگر سؤال شود چه چیهی مان رسیدن انسان به علم حقیقی
با ر قلبی میشود در پاسخ می توان گفت ضتف اعتقاد به مدا به متاد چرا که این مؤلفه سابب
ایجاد شک تردید شخص در عیل میشود بیابراین می تاوانیم بگاوییم بایاد باه ساه گهییاه توجاه
داشت:
الف) اییکه انسان در چه مرتبه ای قرار داشته چه چیه را کیال ماود مایداناد مسالیاً اگار در
مرتبة حیوانی باشد قبتاً کیال ا هم حیوانی مواهد بود.
ب) اییکه آیا ارادة انسان ناشی از قوة شوقیة حیوانی است یا از عقل عیلی.
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ج) در صور داشتن علم آیا علم ا به مرتبة اییان باا ر قلبای رساید کاه در ایان صاور
بیابراین اییان غیر از ادراک قلبی است تا قتی حقایق به قلب ما ارد نشد نیایتاوانیم مباابق
آن حقایق عیل کییم لو به آن علم داریم ،یتیی به اعتقاد ایشان عقل نباید در مقابل قلاب (اییاان)
قرار گیرد بلکه باید به مرتبة باالی اییان برسد تا به عیل بیانجامد.
گرچه علم از مقدما اییان است انسان باید علم کافی برای رسیدن به تربیت الهی پیدا کید اما
بلید امالقی میشود (اما

علم به تیهایی حجاب است که مان رسیدن انسان به مقاما

میییی ب

: 98

 .) 11لذا می گوید علم نباید تو را از رسیدن به مقصد باز دارد؛ زیرا علام باه تیهاایی بارای اصاالح
انسان کارساز نیست علم در عیل اثر ندارد؛ زیرا ارادة آدمی به سیلة علم به جود نیایآیاد بلکاه
اییان اطی ییان قلبی الز است تا آدمی به حرکت درآید به هیین ماطر است که اما میگویاد
آنچه عقل را ادراک کرد

با قلم عقل به صفحه قلب بیگار (اما میییی .) 3 : 981

از کال ایشان نفی تأثیر علم به دست نییآید بلکه سخن اما اشتار به این مبلب است که علم
علت تامه نیست بلکه ناقصه است جهء امیر علت تامه که ارادة انسان اسات باه سایلة باا ر قلبای
بالفتل میشود اما می گوید قتی یک انسان آد شد به هیة مسائل عیل میکید هر کااری کاه

 )4گامهای عملی در سیر صراط مستقیم
انسان در سیر صتودی تکامل مود باید گا هایی را بردارد سفرهایی را طی کید تاا بتواناد قاوای
بالقوة مود را بالفتل کرد

از مرز طبیتت عبور کرد

الهی شود؛ لکن انسان بارای قاد زدن در

صراط مستقیم باید اموری را مد نظر مود قرار دهد که مهمترین آنها عبارتید از:
الف) تهذیب نفس
اما میییی به تأسی از آیة قرآن که میفرماید :قد افل من زکیها (شیس )3 :هرکس نفس را تهکیاه
کرد رستگار شد متتقد است انسان فبرتاً پاک است با مجاهد میتواند به مقا الوهیات برساد
لذا جهاد نفس سرچشیه تیا ستاد

هاست (اما

میییی الف

 ) 3 : 98انسان با تربیت صحی میتواند

( س)

از این طبیتت حرکت کید به جایی برسد که فوق مقا مالئک باشد ی هیچیین میفرماید اهال

گامهاي مؤثر در صراط مستقيم انسانيت با تكيه بر آراي امام خميني

میکید برای مداست (اما میییی

ب

.) 5 : 98
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باطن بدانید صول به غایت حقیقی جه تبهیر ظاهر

بااطن نیسات (اماا میییای

ب

 )44 : 98ا لیاای

مدا آن چیهی که نهدشان مهم بود تهذیب نفس بود دل کیدن از غیر مدا توجه به مدا بود تیا
مفاسدی که در عالم اق می شود از این توجه به مود است در مقابل توجه به مدا تیا کیاالتی
که برای ا لیای مدا انبیای مدا حاصل شد از این دل کیدن از غیر دل بستن به ا ست بیابراین
کال اما اشار دارد که محبت دنیا با محبت مدا جی

نییشود (اما میییی .)51 : 981

اصولی که از بیانا اما میتوان استخراج کرد که نقش اساسی در این جهت دارند عبارتید از:
.اعراض از غیر مدا:
یکی از مواردی که سبب می شود انساان باه ضایافت مادا را پیادا کیاد عاد التفاا باه غیار
مداست با توجه به اییکه مدا ند به انسانها قابلیتهای مختلف جودی داد اسات هار انساانی باه
اندازة ستة جودی مودط باید مود را از تتلقا مادی رها کرد

به مرتبهای برسد که غیر مادا

را نبیید بیاابراین از آنجاا کاه حاب دنیاا میشاأ هار مباایی مایتواناد باشاد انساان بایاد ماود را از
ابستگیهای دنیایی برهاند.
 .3پرهیه از انانیت :
اما انانیت مودمواهی را میشأ رذائل مایدانیاد از طرفای ر ط ایشاان در مساائل امالقای
رسیدن کشف ریشة ناهیجاری های امالقی است؛ لذا تأکید بسیار زیادی بر این دارند کاه انساان
در طی طریق باید مویش را نادید گرفته به حساب نیا رد میگوید پس از تقوای تا تیاا
قد بر فرق انیت انانیت گذاشتن یک صفای قلبی برای سالک پیدا مایشاود کاه ماورد تجلیاا
اسیاییه

صفاتیه میگردد (اما

میییی الف

.)151 : 98

سال هجدهم /شماره هفتاد و يك/تابستان 9315

 .9عه :
انسان در را تهذیب نفس باید دارای عه

اراد باشاد انساان مایتواناد باا اساتفاد از اراد

امتیاری که مدا ن د به ا عبا کرد به اصالح تربیت مود بپاردازد لکان ایان عیال بایاد قبال از
اییکه امالق فاسد در جود انسان ریشهدار شود آغاز شود در این را از سوسههای شیبان مود
را حفظ کرد

در مقابل انجا گیاهان مقا مت کید.

انسان باید توجه کید در تیا این مسیر مود را به عیوان عبدی ذلیل که از ماود چیاهی نادارد
لحاظ کید لذا هیوار باید از مدا استیداد جوید اما میگوید عه هجر به ساوی حاق تتاالی
نیا ،ظاهر را ظاهر انسان کن مود را در سلک ارباب شارای دامال کان؛ از مادا در ملاو

اصالح سوم 4234/4/32

67
بهرگوار شا آبادی آن را مغه انسانیّت تتبیر میکیید ی عه را ا ل شرط سلوک میداند که بد ن

مقاله

بخوا

که تو را در این مقصد هیراهی کید (اما میییی

ب

 )8 : 98هیچیین بیاان داشاتهاناد کاه شایخ

آن نییتوان به کیال رسید (اما میییی .)53 : 981

ب) زهد
در نظا امالقی اما میییی زهد می تواند به د صور شکل بگیرد اگر زهد به متیای تارک دنیاا
برای رسیدن به آمر باشد یاک عیال بادنی از اعیاالی جاوارحی اسات لکان اگار باه متیاای
بی رغبتی نسبت به دنیا هیرا با ترک آن باشد یک عیل در نی باطیی لاذا از اعیاال جاوانحی
محسوب میشود (اما میییی .)339 : 983

به نظر میرسد زهد یک حالت نفسانی که صرفاً هیان بی رغبتی باشد نیست بلکه یاک حالات
نفسانی است که میشأ اثر میشود برای ترک اعراض .آنچه در اییجا مهم است این است که اگار
فرد نسبت به دنیا تتلقا آن بیرغبت باشد این بیرغبتی ادامه پیدا کید میجر به ایجاد ملکهای
برای شخص میشود نسبت به دنیا بیاعتیا مواهد بود.
بیابراین زهد هم به هیان مسئلة اعراض از غیر برمیگردد ،یتیی انساان بایاد ماود را از محبات
نفس است تیا نقایص از تتلقا به جود میآید .قتی انسان به غیر مدا تتلق نداشات ساالمت
مبلقه رخ میدهد در مقابل ،رغبت به دنیا مان

صول به حق است برای رسیدن باه مقاا زهاد

باید از شهو تبتیت نشود .از نظر اما مالک نیت انگیه شخص است اگر در هار تتلقای حاب
مدا لحاظ شود مید ح است اگر حب نفس لحاظ شود که نتیجة آن تتلق به غیار اسات ماذمو
است از کال اما به دست میآید که مالک رغبت بیرغبتی مدا ند است؛ لذا باید نسبت به هر
چیهی که ما را از حق تتالی د ر به مود مشغول کید اعراض کرد این در انسانها بستگی دارد
به اییکه حکومت بتد حیوانی هوای نفس را ترجی دهید یاا بتاد انساانی غیار ماادی را ،یتیای
حاکییت عقل جیود رحیانی بر جیود شیبانی در اییجاست که زهد حقیقی مبرح مایشاود کاه
هیان ترک غیر مدا برای مداست که در سایة کیترل قوای حیوانی توسط قوة عقالنای شاریتت
حاصل میشود اما می گوید در این سیر قد زدن در صراط مستقیم زهد حقیقی از بهرگتارین

( س)

جیود عقل رحیان است که انسان به اسبة آن پر از به عالم قدس میکید.

گامهاي مؤثر در صراط مستقيم انسانيت با تكيه بر آراي امام خميني

غیر تخلیه کید در سایة زهد سالمت نفس حاصل کید بیابراین از نظار اماا زهاد عامال ساالمت
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اما سه مرتبه برای زهد قائل میشود:
یک مرتبة زهد نهد عوا است که ترک دنیا به میظور رسیدن به لذ امر ی است.
مرتبة دیگر زهد مواص است که اعراض از مشتهیا طبیتی اسات بارای رسایدن باه حقیقات
عقالنی ر حانی مرتبة سو که باالترین مرتبة زهد است زهد امص مواص است کاه اعاراض
لذا ر حانی ترک مشتهیا عقالنی برای رسیدن به مشاهدة جیال الهی غفلت از غیر ا ست
(اما میییی .)335-336 : 983

ج)خوف و رجا
از آنجا که موف رجاء اقتی هرگونه موان کیال را از سر را انسان برداشاته اساباب صاول
انسان را به مراتب باال فراهم می کید هر انسان طالب ستاد الز است هام امیاد باه رحیات مادا
داشته هم از عذاب ا مائف باشد؛ اما این د الز

مله هماند چرا کاه امیاد اری باه تیهاایی

سبب غر ر ،موف به تیهایی سبب ناامیدی میشود بیابراین اگر تیها موف از مدا بر جود انسان
حاکم باشد ارزط نخواهد بود در مقابل امید تیها هم فاید نادارد پاس هار یاک باد ن دیگاری
بیفاید است؛ اما در هرد باید حالت اعتدال باشد ،چرا که افراط در ترس سلب آرامش میکید
افراط در امید هم سبب عد پرهیه از گیا میشود .موف رجاء به متیای حقیقی پیامدهای زیادی
دارد هر یک از آن د را میتوان فضیلت محسوب کرد که البته میشاأ آنهاا علام مترفات اسات،
یتیی انسان با شیامت مود حق تتالی عامل ترس از مدا را در جود مود به طور ضر ری ایجاد
می کید در اییجا موف از مدا به جهت جالل عظیت ا ست؛ اما گاهی هم موف از عذاب الهی
سال هجدهم /شماره هفتاد و يك/تابستان 9315

به جهت گیاهان مواهد بود آن در صورتی است که انسان دقت در اعیال مود کید پی به قلت
اعیال حسیة مود ببرد (حلی  945ج  )18 :حال اگر اییان انساان ضاتیف باشاد ماوف نیاه ضاتیف
مواهد بود (غهالی )113 : 941اما میییی میشأ موف را سه چیه میداند یکی ناشی از تجلی جالل
عظیت مداست یا از تفکر در شد بأس دقت حساب

عید به عاذاب یاا از مشااهد نقصاان

مود در قیا امر ،اما در حقیقت موف می توان گفت که از حاال
حالتی است برماسته از مود ملکوتی

عواطف انفتالی انسان است

جدان بیدار اییاان باه مادا کاه در آن انساان ماائف از

ضتیت بیدگی مویش در حال حاضر به مصوص در آیید نگران است نییداند که آیا ماورد
لبف عیایت مدا است یا مشیول قهر غضب ا ست در عاین حاال باه شایامتی کاه از رحیات
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تأثیر آن در نهدیک کردن انسان به مداست لاذا فضایلت ماوف باه قادری اسات کاه انساان را از
متاصی باز داشته به طاعا

مقاله

استة الهی دارد امید ار است (اما میییی  ) 98- 93 : 983اما از آنجا که فضیلت هر چیهی به انادازة
نهدیک کید (نراقی.)55 : 944

اما رجاء عبار است از احسااس راحتای قلاب در نتیجاه انتظاار تحقاق اماری کاه محباوب
موشایید است در صورتی که اکثر اسباب موجبا آن امر محبوب ،محقق باشد .در اق  ،رجااء
امید داشتن به رحیت الهی

طالب آن بودن است (مصبفوی . )48 : 981

حقیقت رجاء این است که آدمی توق محبوبی را داشته باشد که جی آ ری اسابابی را کاه در
دست ا ست کرد باشد دیگر چیهی نیاند باشد مگر آنچه از قدر ا بیر ن است که فضال
کر مداست که از لبف مود ،ا را از سوء ماتیه اییاان ا را از شایبان دل ا را از هاوی
هوس محافظت نیاید (نراقی  ) 86 : 944این حالت برای انسان یک حالت در نی است که از علام
مترفت شیامت نسبت به مبادأ متااد حاصال مایشاود (مصاباح  )955 : 989شامصاه رجااء
حقیقی این است که هیرا با عیل صال
عیل صال

هیرا با موف باشد؛ چرا که رجاء حقیقی بد ن انجاا

ترک گیاهان پاکسازی دل متیا ندارد.

رجاء را میتوان از سیخ فضیلت دانست؛ چرا که عباد مدا به امیاد فضال کار نیکاوتر از
 )985 : 941آنچه عامل ایجاد رجاء میشود اموری از جیله تفکّر در ستت رحیات مادا کثار
نتیت های ا

هیچیین صبر که هیان ثبا

اطیییان نفس مضبرب نشادن در بالیاسات سابب

میشود انسان تسلیم عوامل ناامیدی نشود.
اما میییی رجاء را از جیود رحیان عقل میداند میشأ رجاء را علم به ستت رحیت الهی
اییان به بسط فیض کیال اسیاء صفا میداناد ی در آثاار رجااء مایگویاد :قتای انساان
شیامت به ستت رحیت بسط نتیت داشت در ا رجاء پیدا شد
اعی ال تصفیه امالق جدّیت در اطاعت ا امر مولی

این مترفت ا را باه تهکیاه

لی نتم دعو میکید در عین حاال کاه

نفوس راجیه قیا به امر میکید نقبة اتکای آنها به اعیال ماود نیسات؛ زیارا آنهاا عظیات حاق را
دریافتید

مود را در مقابل آن چیهی نییدانید (اما میییی . ) 9 : 983

اما نور موف رجاء باید با هم باشد ،یتیی این د مالز هم هستید؛ لذا نحوة جیا باین آن

( س)

د این است که انسان باید هیوار بین د نظر باشد یکی نظر به نقص قصاور فقار ماود کاه از

گامهاي مؤثر در صراط مستقيم انسانيت با تكيه بر آراي امام خميني

عباد به ماطر هراس از عذاب است ،زیرا از امید ،محبت از موف ،بیم نفر

برمیمیهد (غهالی
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مود هیچ قدر

عهتی ندارد در این نظر ،موف حاصل میآید دیگر نظر به بسط رحیت حاق

ستة نور رحیانیت

کرامت های دائم مداست در این نظر رجااء حاصال آیاد (اماا میییای : 983

 ) 15این جی در اصحاب اعتدال صور میگیرد قلوب ا لیاء سه قسم است یکی قلوبی که باه
افق رحیت نهدیکتر است آنانی که ظهور تجلّی جیال حق هستید چون قلوب عیسوی که در این
قلوب ،رجاء غلبه بر موف دارد تجلیا جیال غالب بر تجلیا جالل است امّا طائفه د قلوبی
هستید که به افق جالل عظیت نهدیکترند ،آنهایی که از تجلّای جاالل ظااهر شاد چاون قلاوب
یحیوی که در اییجا موف غلبه بر رجاء تجلیا جاللیّه غالب بر تجلیاا جیالیاه اسات قسام
سو آنهایی که بین هر د  ،تجلی نیود در اییجا تجلیا جیال جالل بر حدّ اعتادال حقیقای بار
قلب آنها ظاهر می شود نه جالل را بر جیال غلبه باشد

نه جیال را بر جالل (اما میییای - 19 : 983

.) 13
د)عبادت
از آنجا که اصل ملقت انسان برای عباد است «مَا مَلَقْتُ الجِنَّ َ اإلنْسَ إلَّا لِیَتْبُدُ

نِ» (ذاریاا )56 :

هدف از ملقت هم بیدگی ا ست؛ بیابراین عباد  ،جهء هویات انساان اسات هادف از انجاا
عباد  ،ارتباط پیوسته داشتن با مالق است ،یتیی در سایة عباد  ،انسان میمواهد توجّه دائیی باه
مدا انصراف از غیر داشته باشد؛ لذا عباد به عیوان عامل درمان رذائل امالقی مترفی میشاود.
اما میییی میفرماید :حقیقت عباد  ،مضوعی است مالز
میییی

ب

با اتخااذ متباود باه عیاوان مادا (اماا

. )63 : 98

سال هجدهم /شماره هفتاد و يك/تابستان 9315

از نظر اهل لغت ،عباد به متیای غایت مضوع تذلل است؛ لاذا مایگوییاد چاون عبااد ،
اعلی مراتب مضوع است پس الیق نیست مگر برای کسی که اعلی مراتب جود کیاال را دارد
(اما میییی

ب

.)68-63 : 98

انسان به ماطر داشتن بُتد غیرمادی داشتن استتدادهای متیوی ،تیایل به عباد دارد تا بتواند
با بالفتل کردن آنها به تکامل برسد .از آنجا که هویت اصلی انسان ،بُتد متیوی ا ست پس تکامال
ی نیه در سایة فتالیت بُتد متیوی ا ست.
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لذا ر ح عباد با تکبّر انانیت سازگار نیست (عالماه طباطباایی  941ج  )38 :در اقا ر ح عبااد

مقاله

اما حقیقت عباد این است که بید مود را در مقا میلوکیت پر ردگار مویش در آ رد
تسلیم در برابر کیال مبلق است میتوان آن را تیها را نهدیک شدن به مدا دانست.
عید در عباد د چیه است یکی انگیه های ر حی اهدافی که عابد از عباد مود دارد
دیگری بهر های متیوی است که در حال عباد

میبرد (مبهری  983ج. )38 : 4

سالکین را حق انسان ها در مسیر صراط مستقیم باید از را عبااد
نفس برسید فضایل امالقی را ایجاد کرد

ارد شاوند باه تهاذیب

رذائل را بییرانید عباد از ابهارهای مهیی است که

در جهت تربیات تتاالی انساان باهکاار گرفتاه مایشاود؛ زیارا مضاوع مشاوع در برابار مادا،
مودشیاسی پی بردن به فقر جودی ،بازگشت به مویشتن از لواز عباد است.
بیابراین تیامی علو

متارف الهیه احکا عبادی ،هیة اییها برای این متیای اسات

عباد

که انسان ناقص را انسان کامل کید (اما میییی  985ج .)3 8-3 3 :9

آنچه میشأ عباد میشود درک عظیات مداسات کاه سابب مایشاود انساان نامودآگاا باه
ستایش ر آ رد به درک فقر

ابستگی مود نائل شود ،اما هر کار میری که با انگیاه مادایی

باشد عباد است بهترین نوع عباد

پرستش ،عباد آزادگان است لذا علیا متتقدناد اگار

ارادة جه ار است میافا دارد کسی که این قصد را داشته باشد قصد جلب نف
از مود دارد جه ار را قصد نکرد

دفا ضارر را

است (مجلسی  119ج. )391 :64

بیابراین ،مهم است که در عباد  ،توجه عابد تیها بر ذا متبود باشد نه به عباد ؛ زیرا عباد
سیله ای است که میان ا

حق تتالی ارتباط برقرار میکید پس عابد باید طوری عباد کیاد کاه

از ذا مود عباد غافل شد

مستغرق در عبودیت حق باشد (مالصدرا  963ج .)911 :

)5طبیعت و والیت دو سرصراط مستقیم
الیت به متیای قرب نهدیکی است یک امر اضافی است که هر د طرف ،یتیی مدا مؤمیان
به ا را شامل می شود به تتبیری الیت هیان ربوبیتی است که کیه عبودیت است .بر طباق اصال
جامتیت جودی انسان ،جود انسان ،بستر موضوع حرکتای اسات از قاوة باینهایات تاا فتلیات

( س)

نامتیاهی .مسیر صتود ،حوز

عالم جودی انسان است که کون جام

عالم صغیر است در اق

گامهاي مؤثر در صراط مستقيم انسانيت با تكيه بر آراي امام خميني

عباد به قصد تحصّل ثواب یا رهایی از عقاب باشد باطل است؛ زیرا ایان قصاد باا امالصای کاه
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سیر صتودی حبّی تحولی است در جوهر حرکتی است عیودی .در مقا
بس که از نظر کیاال

عظیت انساان هیاین

جودی حدّ مرزی ندارد .مراتب جودی ی میان قو ماالص فتال

محض قراردارد (مالصدرا  964ج . )333 :

هر انسانی الیت تکوییی در قوس صتود را بالقو داراست با تالط مایتواناد بالفتال کیاد،
یتیی انسان میتواند این الیت امتیاری را کسب کید لکن برای رسیدن به مقاا الیات در مسایر
صتود ،ابتدا باید به طهار ظاهری (تحت فرمان درآ ردن اعضاا تحات احکاا شارع) طهاار
باطیی (شامل طهار میال ،طهار ذهن طهار عقل طهار قلبی) برسد در اق  ،عبادا
دعاها سیلهای هستید که انسان با آن ،لبابش ظاهر میشود از نظر اما میییی آنچه بالقو است لُبّ
انسان است باید بالفتل شود در این صور  ،انسان طبیتی ،انسان الهی میشود ،یتیی بد ن تبهیر
ظاهر

باطن به لب باطن نتوان رسید (اما میییی

ب

 )44 : 98در نتیجه تیا صفاتش الهی میشاود

امّا باید توجه داشت که در این مسیر صتودی هرکسی چه گا هایی را طی کرد که بر اسااس آن،
مقا ماصی را پیدا میکید .از نظر اما اگر کسی با قد امتیار مود را در تحات تربیات تصارف
رب عالم اق کرد مربوب آن تربیت شد به طوری که تصرفا اعضا قوای ظاهریه باطییّة ا
الهیّه گردید به مرتبه کیال انسانیت میرسد (اما میییی

ب

.)15 : 98

اگر انسان تیها با گا سلوک علیی مرکب سیر فکری میهلهاا را طای کیاد در حجااب علام
اق شد به مقا ا ل انسانیت نایل می شود این مرتبه ،مرتبه علم است که بهارة اهال برهاان نظار
است مرتبة دیگر مقا قلب است ،یتیی آن حقیقت ذلّ عبودیّت عهّ ربوبیّت را به قلب برساند از
قیود حُجُب فارغ گردد که نتیجه آن حصول اییان باه حقاایق اسات .مرتباة دیگار مقاا اطیییاان
سال هجدهم /شماره هفتاد و يك/تابستان 9315

طیأنییه نفس است اما مرتبه اعلی ،مرتبه مشاهد است که قلب انسان به نور شهود میوّر شد
این مقا نیونهای از قرب نوافل بر

در

ز میکید (اما میییی . ) 3 : 981

از نظر اما میییی شخص باید قبل از هر چیه مود را از انانیّت مالص کید که سرچشیة اکثار
مفاسد است سپس در اثر طیّ طرائق ،یژگیهایی پیدا میکید که ا را متیایه از بقیه میکید.
اما میییی در را رسیدن به مقا الیت ،ریاضت ارتباط قلبی را مهم میداند تا آنجایی کاه
میگوید :انسان می تواند با ارتباطا قلبی مظهر اسیاء صفا

آیت کبرای الهی شود به قرب

نوافل برسد؛ بیابراین می توان گفت الیت عامه برای هر کسی که به مدا اییان آ رد عیل صال
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مخصوص اصحاب قلوب است که فانی در مدا هستید.

مقاله

انجا دهد حاصل میشود لکن الیت ماصه که فیای فی ار است چه از جهت ذا  ،صفت ،فتل،

نتیجهگیری
از نظر اما میییی انسان موجودی است که برای هدف رسیدن به کیال ملق شد است؛ اماا بارای
طی این مسیر الزمه اط این است که نفس مود را در د بتد علم عیل کامل کید گرچه علام باه
عیوان مقدمه را الز است؛ اما کافی نیست لذا در این مسیر انسان باید ابتادا اییاان ماود را باار ر
در سایة اتکا به مدا ند گا های عیلی مود را بردارد که قبتاً در مقا عیل مود را ندیدن

کرد

اعراض از دنیا بیدگی مدا ند مؤلفههای اساسی مواهید بود.

منابع


اما میییی ،سیدر ح ار ) 981( .آداب الصلوة (آداب نماز) ،تهران :مؤسسة تیظیم نشر آثار اما میییی،
چاپ دهم.
اااااااااااااااااااا  ) 983( .شرح حديت جنود عقل و جهل ،تهران :مؤسسة تیظیم نشر آثار اما میییی ،
چاپ هشتم.



(س)

اااااااااااااااااااا  ) 985( .صحیفة امام (دوره  22جلدي) ،تهران :مؤسسة تیظیم نشر آثار اما میییی ،
چاپ چهار .



اااااااااااااااااااا .

(الف

 ) 98شرح چهل حديث (اربعین حديث) ،تهران :مؤسسة تیظیم نشر آثار اما

(س)

میییی  ،چاپ بیست پیجم.


(س)

اااااااااااااااااااا ( .ب  ) 98تفسیر سورة حمد ،تهران :مؤسسة تیظیم نشر آثار اما میییی  ،چاپ
ششم.



حلی ،احید بن محید ) 945( .آيین بندگی و نیايش ،قم :بییاد متارف اسالمی.



عالمه طباطبایی ،محید حسین ) 941( .المیزان ،قم :حوزة علییه



غهالی ،محید ) 941( .کیمیاي سعادت ،تهران :انتشارا علیی فرهیگی.



مصباح ،محیدتقی ) 989( .اخالق در قرآن ،انتشارا اما میییی.



مصبفوی،حسن ) 981( .التحقیق فی کلمات القرآن ،تهران :نشر کتاب.

( س)



مجلسی ،محیدباقر بن محیدتقی 119( .ق) بحاراالنوار ،بیر

 :دار احیاء التراث التربی.

گامهاي مؤثر در صراط مستقيم انسانيت با تكيه بر آراي امام خميني



(س)
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مبهری ،مرتضی ) 983( .يادداشتها ،تهران :انتشارا صدرا.



مالصدرا ،محید بن ابراهیم ) 963( .تفسیر قرآن ،تهران :انتشارا محراب.



اااااااااااااااااااا  ) 964( .شرح اصول کافی ،مؤسسة مبالتا



اااااااااااااااااااا  ) 946( .شواهدالربوبیه ،تهران :انتشارا سر ط.



اااااااااااااااااااا  ) 944( .المظاهرااللهیه ،تهران :زار فرهیگ ارشاد اسالمی.




اااااااااااااااااااا  1 3( .ق) االسفاراالربعه ،بیر

تحقیقا فرهیگی.

 :دار احیاء التراث التربی.

نراقی،مهدی ) 944( .علم اخالق اسالمی ،تهران :انتشارا حکیت.

سال هجدهم /شماره هفتاد و يك/تابستان 9315

