
  
  
  

  )ره (ينيخم امام دگاهيد از تيامن فلسفه
  

  16/5/1389: دييتأ خيتار              5/4/1389: افتيدر خيتار

  
 ∗ييزا لك نجف

  دهيچك
ـ ا. اسـت  حاضـر  مقاله يصلا پرسش ،)ره(ينيخم امام دگاهيد از تيامن فلسفه  شاني

 از. اسـت  نكـرده  مطـرح  تيامن خصوص در را يمستقل بحث خود آثار از كي چيه در
ـ تك. اسـت  داده پاسخ ياستنباط روش به را پرسش نيا نگارنده رو، نيا  روش ياصـل  هي

 يفكـر  مكتـب  چـارچوب  در نظر مورد متفكر آثار ليتحل و هيتجز و فهم بر ياستنباط
 ينظـر  بانيپشت ،ياسالم فلسفه از متخذ اربعه، علل ينظر چارچوب ،رو نيا از. ست او

ـ امن مـذكور،  چـارچوب  اسـاس  بر. است بوده حاضر مقاله مباحث  امـر  عنـوان  بـه  تي
 يفلسف مكتب نكهيا به توجه با. دارد ييغا و يفاعل ،يصور ،يماد علت چهار حادث،

ـ متعال يتيامن مكتب است كرده تالش نگارنده است، هيمتعال حكمت )ره(ينيخم امام  هي
ـ متدان يتيامن مكتب با مذكور، چهارگانه يمحورها در را شانيا ـ مقا مـورد  هي  قـرار  سهي

  . دهد
 يصـور  علت ت،يامن يماد علت ت،يامن يفاعل علت ه،يمتدان تيامن ه،يمتعال تيامن :ها دواژهيكل
   . تيامن ييغا علت ت،يامن

                                                                                                                             
  )   ع( دانشگاه باقرالعلومياسي گروه علوم سارياستاد  ∗
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   مقدمه
 چـه . اسـت  مختلف سطوح در انسان، ازين نيتر يرضرو و نيتر ييابتدا ن،يتر يفور ،تيامن

 ازمندين ،امور و افعال تحقق در اش اراده تحقق و تعلق و است مطرح فرد عنوان به كه زمان آن
 بپـردازد  شيخو يخدا با ازين و راز به بخواهد نكهيا مثل نباشد، گرانيد يها اراده شدن مهيضم
 يسـاز  دولت بخواهد نكهيا مثل باشد، گرانيد يها اراده شدن مهيضم ازمندين كه زمان آن چه و
ـ  و دارد پـاس  را كـشورش  يفرهنگـ  و ياقتـصاد  ،ياسيس استقالل اي دينما يساز امت اي  در اي

 همـه  در معاصـر،  انسان ،)ره(ينيخم امام نظر از. باشد داشته آرام و امن يجهان ،عتريوس سطح
 در چـه  و متوسـط  سـطح  در چـه  خـرد،  سطح در چه. است يتيامن انحطاط دچار ها نهيزم نيا

  .است» هللّ اميق «يجا به »للنفس اميق« در انحطاط نيا شهير. كالن سطح
ـ آ سبا،(»فُرادى و  مثنى للّه تَقُوموا أنْ بِواحدةٍ اعظُكُم انَّما قُلْ « هيآ به استناد با شانيا  ،)46 هي

 سـير  منتهـاى  تـا  طبيعـت  يـك تار سـرمنزل  از شـريف،  كالم اين در ،تعالى خداى«:نديفرما يم
 ايـن . اسـت  فرموده بشر به عالم خداى كه است يى موعظه بهترين .است كرده بيان را انسانيت

   ).22: 1 ج امام، صحيفه(»است جهان دو اصالح راه تنها كلمه
  :شانيا اعتقاد به. است دانسته موعظه نيا به عمل از يناش را ياله يايانب يروزيپ ،)ره(امام

 از و رسـانده  خلّـت  منـزل  بـه  را الـرحمن  خليـل  ابـراهيم  كه خداست اىبر قيام« 
 يـك  بـا  را كليم موسى كه است للَّه قيام .است  رهانده طبيعت عالم گوناگون هاى جلوه
 بـراى  قيـام . داد فنـا  بـاد  بـه  را آنهـا  تـاج  و تخـت  تمام و كرد چيره فرعونيان بر عصا

 عقايـد  و عـادات  تمـام  بـر  تنه يك را -لهآ و عليه اللَّه صلى -النبيين خاتم كه خداست
 را تقـوا  و توحيـد  آن جـاى  بـه  و برانداخت خدا خانه از را ها بت و داد غلبه جاهليت
  ).23: همان(»گذاشت

ـ گو يم اسالم جهان و رانيا يتيامن انحطاط ليتحل در و   تـرك  و خودخـواهى « :دي
 و كـرده  چيـره  ما بر را يانجهان همه و رسانده سياه روزگار اين به را ما خدا براى قيام

 كـه  اسـت  شخـصى  منـافع  براى قيام. درآورده ديگران نفوذ زير را اسالمى كشورهاى
 ).همان(»است كرده خفه اسالمى ملت در را برادرى و وحدت روح



 7 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )ره(ينيخم امام دگاهيد از تيامن فلسفه

 و يكالمـ  ،ياخالقـ  ،يفلـسف  ،يعرفان از اعم مباحث، يتمام در ،)ره(ينيخم امام متگاهيعز
 اريبس شانيا آثار در يتيامن مباحث گستره كه است اساس نيهم رب. است يتيامن مباحث ،يفقه
 از و يتـ يامن اخـالق  تـا  يتـ يامن مسائل تيريمد از ت،يامن فقه تا تيامن فلسفه از و است عيوس

 تـا  كـه  يانـدك  اريبس آثار در. شود يم شامل را تيامن به يعرفان نگاه تا رآنق در يتيامن مباحث
ـ ا آثـار  در تيـ امن فلسفه به شده، ارائه )ره(ينيخم امام يتيامن يدگاههايد درباره كنون  بـا  شاني
ـ زا لك ؛1383،يميكر. نك(است نشده توجه حاضر مقاله كرديرو  ؛1379 ،يافتخـار  ؛1385 ،يي

  .)1387 عطارزاده، و1388 ،ياسالم
 افتـه ين اختصاص تيامن به يمستقل فصل ،)ره(ينيخم امام آثار از كي چيه در حال، نيع در
ـ رد را يتـ يامن مباحـث  تـوان  يم شانيا آثار همه در ماا است،  انجـام  ،مـسئله  نيهمـ . كـرد  يابي

 علـم  هـم  ،»تيـ امن« واقـع،  در .كند يم مواجه يمشكالت با را امام دگاهيد از يتيامن يها پژوهش
 و يفلـسف  ،يهنجـار  وجوه هم و دارد يتجرب وجوه هم ،گريد عبارت به و مكتب هم و است
 باشـد؟  يمـ  وجه كدام دنبال به ،)ره(امام آثار در كند مشخص ديبا وهشگرپژ رو، نيا از. يارزش
 پاسـخ  را »مكتـب  مثابـه  به تيامن« به مربوط يها پرسش شان،يا كه است نيا نگارنده ضمفرو
ـ جد يها نگرش با كيتفك نيا هرچند ،اند داده  يشـناخت  معرفـت  نگـاه  در و اسـت  سـازگار  دي
 امـام  يتـ يامن مكتب استنباط در است الزم ،رو نيا از .است نشده شناخته تيرسم به ،)ره(امام
  . ميباش داشته توجه و اشراف شانيا يفقه و ياخالق ،يكالم ،يفلسف ،يعرفان مكتب به

 مكتب شان،يا يفلسف مكتب تبع به ،)ره(امام يتيامن مكتب كه است نيا حاضر مقاله هيفرض
 قـرار  هيـ متدان يتـ يامن يالگـو  ليذ تماما هك موجود يتيامن مكاتب برابر در. است هيمتعال يتيامن
 تـالش  نگارنـده  ،نجـا يا در .دارد وجـود  يتيامن يالگو دو نيا انيم يفراوان زاتيتما. رنديگ يم

 امام نظر مورد يالگو نييتب به ت،يامن فلسفه حوزه در مطرح يها پرسش بر هيتك با كرد خواهد
  . بپردازد

 مكتب بر هيتك با  متون يمحتوا ليتحل و يستنادا و ياستنباط ،مقاله نيا در نگارنده روش
 ، ينـ يد متون بر حاكم يشناخت روش منطق با ونديپ در و هيمتعال حكمت يعني ،)ره(امام يفلسف

  .بود خواهد امام منظر از ژهيو هب
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   ينظر چارچوب .الف
 يررسـ ب مـورد  معنـا  كي در تيامن فلسفه ،مقاله نيا در .دارد يا گسترده ابعاد تيامن فلسفه

 نظـر  بـه  .بـود  خواهـد  زيـ ن بحـث  ينظر چارچوب ارائه با مقارن معنا نيا نييتب .رديگ يم قرار
 مـصباح (ييغـا  و يفاعل ،يصور ،يماد علت: است علت چهار ازمندين يحادث امر هر فالسفه،

ـ  و نبـوده  كـه  يا دهيپد فلسفه از يوقت ،معنا كي به .)20 :1366 ،يزدي  اسـت،  آمـده  وجـود  هب
 تيامن فلسفه از هرگاه ،منظر نيا از. ميا كرده سوال علت چهار نيا از ،واقع در م،يكن يم پرسش
 علـت . 2 ست؟يـ چ تيـ امن يمـاد  علـت . 1: است نظر مد ريز پرسش چهار م،يكن جو و پرس
   ست؟يچ تيامن ييغا علت. 4 و ست؟يچ تيامن يفاعل علت. 3 ست؟يچ تيامن يصور

ـ را اتيـ ادب به مذكور، يفلسف يها پرسش ،نكهيا يبرا ـ نزد يتـ يامن متـون  در جي  شـود،  كي
 يمبـان .1 :يمـاد  علت يها پرسش: الف :ميكن مطرح زين شكل نيا به را ها پرسش نيا ميتوان يم
 تيـ امن سطوح. 1 :يصور علت يها پرسش: ب ست؟يچ تيامن ديتول منابع .2 ست؟يچ تيامن
 كـه  يكـارگزاران  و افـراد . 1: يفـاعل  علـت  يهـا  پرسـش : ج ست؟يچ تيامن انواع. 2 ست؟يچ
 و نهادهـا . 2 دارند؟ يطيشرا چه ،شود سپرده آنها به تيامن از حفاظت و ديتول دارند يستگيشا

 يطيشـرا  چـه  ،شـود  سپرده آنها به تيامن از حفاظت و ديتول دارند يستگيشا كه ييها سازمان
 ت؟سيـ چ تيامن ديتول از هدف . 2 ست؟يچ تيامن مرجع .1 :ييغا علت يها پرسش: د دارند؟

 اسـت،  ياسـالم  فلـسفه  از برگرفتـه  كه فوق ينظر چارچوب از يريگ بهره با ،يآت مباحث در
 . ميكن يم ارائه را تيامن فلسفه درباره )ره(ينيخم امام دگاهيد

ـ . يجابيا بعد هم و دارد يسلب بعد هم تيامن ،)ره(ينيخم امام دگاهيد در  ،يسـلب  لحـاظ  هب
ـ ا. اسـت  يمختلفـ  سـطوح  يدارا تيامن يسلب ابعاد. شود يم فيتعر داتيتهد ينف با تيامن  ني

 نيچنـ  زيـ ن يجـاب يا بعد .شود يم دهيكش اجتماع سطح به و شود يم شروع ردف درون از سطوح
 روحـى  تيامن ،شانيا نظر از. دارد يظاهر و يباطن ابعاد ،يجابيا و يسلب ابعاد از كي هر. است
ـ  ابـزار . سـت ها تيـ امن مهه بر مقدم شود، يم جاديا روحى يسازندگ قيطر از كه  تيـ امن نيمأت

 همـه  منـشأ  ،جهـاد  ايـن  . كنـد  جهـاد خود بـاطنى  شـيطان  بـا  يانـسان  هر كه است نيا مذكور
 را خـودش  تـا  انـسان . شـود  مى واقع يبعد يتيامن يها هيال و سطوح مولد كه است جهادهايى

 . شود ينم ساخته كشور نشوند، ساخته ديگران تا و بسازد را ديگران تواند نمى ،نسازد
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 و باشـد  داشـته  نتيجـه  بخواهـد  اگـر  جهادها همه اينكه براى. است اكبر جهاد نفس، جهاد
 بـا  هـا  انـسان  اگر .باشد پيروز نفس جهاد در كه است اين به موكول ،شود پيروز هاآن در انسان
 برقـرار  تيـ امن جامعـه  در توانند نمى اينكه بر عالوه شند،با نكرده جهاد خودشان يباطن شيطان
 جنايت بشر به كه است بشر ،شانيا نظر به. دشون مى جامعه در هم يناامن و فساد موجب كنند،
 نـشده  واقـع  اكبـر  جهـاد  كـه  است اين براى شود، مى واقع عالم در كه فسادهايى همه«:كند مى

  . )380: 11 ج امام، صحيفه(»دارد بشر خود دست از دارد بشر كه يىها گرفتاري اين تمام. است
 يبررس و مطالعه ،اساس نيا بر. هستند بحث نيا در امام يديكل ميمفاه ،»ظلمت «و »نور«
 سـازنده » نـور «. ستيـ ن ارائـه  و فهـم  قابـل  مبنا نيا به توجه بدون ،شانيا نظر از تيامن فلسفه

  :اند فرموده مورد نيا در شانيا. ديآ يم حساب به » ديتهد «آن يبرا »ظلمت «و» هيمتعال تيامن«
 آن و كنـد  نمـى  ديگرى موجود هيچ كند مى فساد و فتنه عالم در انسان، هك قدر آن«
 انبيـا  تمام. نيست محتاج حيوانى هيچ ،است تربيت به محتاج دوپا حيوان اين كه قدرى

 «كه است اين آن و آمدند هدف يك براى اكرم رسول تا آدم از خاتم، تا حاال، تا اول از
ورِ  الَى الظُّلُمات منَ يخْرِجهم آمنُوا الَّذينَ ولى هاللَّ «».كنند انسان را حيوانات اين  آن» النـُّ

 بشر كه يىها تاريكي. است زياد ها ظلمت. ظلمات را طرف اين فرمايد، مى نور را طرف
 در كـه  يىها تاريكي چه و هست خودش نفس در كه يىها تاريكي چه ،مبتالست آن به

 هـيچ  كـه  اينهـايى  كـه  آمدنـد  انبيا. است واحد امر يك نور. زيادند اينها. هست جامعه
 ايـن  از را اينهـا  خودشـان،  بـراى  الّـا  خواهنـد  نمـى  هـيچ  و را خودشـان  الّـا  بيننـد  نمى

 نـور  كه خداخواهى به برسانند و بدهند نجات هاست، ظلمت همه منشأ كه خودخواهى
 بـراى . كنند نمى نزاع هم با وقت هيچ محلى، يك در بشوند جمع انبيا تمام اگر ... است
 نزاعهـا  همـه . نـدارد  نزاع خواهد مى را خدا كه كسى .است خودخواهى مال نزاع اينكه
 يـك  خـودش  بـراى  هم آن خواهد، مى چيزى يك خودش براى اين كه است اين براى
 خـودش  مـال  خواهد مى را قدرت اين. كنند مى تزاحم »خود« دو اين. خواهد مى چيزى
 جنــگ. كننــد مــى تــزاحم. باشــد خــودش مــال اهــدخو مــى را قــدرت هــم آن باشــد،
 .)381: همان(»آيد درمى
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» نـور  «ريمـس  در كـه  يكـسان  و اسـت  يمـاد  يايـ دن يها يژگيو از يناامن ،)ره(امام نظر از
 كـه  بـود  اين براى انبيا تالش همه ،شانيا نظر به. دهند كاهش را آن توانند يم ،كنند يم حركت
 يروهـا ين اما ،كنند برقرار فرد سطح در را باطنى دالتع و جامعه سطح در را اجتماعى عدالت
  :هست مسائل همين هست انسان تا ،البته و بدهند هدر را انبيا هاى زحمت خواهند مى باطل

 كـشيدند،  زحمت كردند، دعوت هم اوليا كشيدند، زحمت كردند، دعوت هم انبيا«
 انـسانى  جامعـه  يـك  و ،بزنند كنار را فاسد انسانهاى اين كه همين براى كردند جنگها
 هـم  شما براى. شود نمى هم ما براى. نشد حاصل توفيق األسف مع لكن. بكنند درست
  .)388: همان(»برويم قرآن پرچم زير توانيم مى قدر هر مكلفيم ما. شود نمى

  
   )ره(ينيخم امام دگاهيد از تيامن يماد علت. ب

. رنـد يگ يم قرار استفاده مورد تيامن ديتول در كه است يمنابع و مواد ،يماد علت از منظور
 از كـه  آنهـا  از يبرخـ  به ،نجايا در .دارد يمختلف سطوح ،منابع و مواد نيا ،ينيخم امام منظر از

 از هيـ متعال يتـ يامن يالگـو  انيـ م يبخـش  زيتمـا  در مخـصوصاً  است، برخوردار يشتريب تياهم
ـ ا ،واقـع  در .شـود  يمـ  مربوط انانس يقوا به ،مواد نيا از اول سطح. شود يم اشاره ه،يمتدان  ني
 يتيامن مكتب انسان، از متفكر هر فيتعر نوع. است يتيامن مكاتب در يشناس انسان بحث همان

 ،يانتكـ  يشناسـ  انـسان  و يستيرئال يتيامن مكتب ،يهابز يشناس انسان. دارد دنبال به را يا ژهيو
 بـه  اسـت  يضـرور  ،شتريـ ب حيتوضـ  يبـرا  .اسـت  آورده دنبال به را يستيآل دهيا يتيامن مكتب
 يمبـان  براساس كه شان،يا نظر مد يشناس انسان ارائه از پس. ميبپرداز ينيخم امام يشناس انسان

 . بود خواهد تر يمنطق آن يتيامن وجوه استنباط است، شده صادر ه،يمتعال حكمت
قائـل  ش  ي و چه استعدادها و نيروهايي بـرا       مي از انسان ارائه ده    يفيبر حسب آنكه چه تعر     
دانـد بـا   كسي كه انسان را مركب از جسم و روح مي. شوديت هم متفاوت ميه امنينظر ،ميشو

 .شـوند  يقائـل مـ  يت را براي انـسان   امن دو نوع    ،بيندكسي كه انسان را فقط موجودي مادي مي       
براي انسان چه قوايي و بـراي        نكهاي .گردد يباز م ن بحث به تعريف از قواي انسان        يان،  يهمچن

 . يت  نقش داردامنف ما از ي باز در تعر، چه تعريفي قائل هستيم،كدام از قواهر 
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يتي است كـه متوجـه شـكوفايي اسـتعدادهاي     امن ،يت دينيامنگفت  توان مي،بر اين اساس  
 يهاي ديني كـه پيـامبران الهـ       شود و از آموزه   انسان با محوريت عقل به عنوان پيامبر باطني مي        

 انـسان در تمـام      ،ينـ ييت د امندر  . كند استفاده مي  ،اندهيت انسان آورد  براي هدايت انسان و ترب    
نـه  . بينـد  بلكه آخرت را هم مـي      ،بيند نه تنها دنيا را مي     ،شي رفتار و گفتار و كردار خو      ،اعمال  

انديـشي   نهـا چـاره   آدهد و براي    ىم مد نظر قرار     ،شودي را كه متوجه دنيايش مي     يتنها تهديدها 
دهـد و بـراي      مورد توجه قرار مـي     ،شودي را هم كه متوجه آخرتش مي      يا بلكه تهديده  ،كندمي

 حتي  ،اين انسان .  آخرتش صدمه نبيند   ،مراقب است كه در اين دنيا     . كندجويي مي هآنها هم چار  
اگـر  .  بدن، مركَب روح است    رايز ،پردازد به عنوان تكليف شرعي مي     ،پردازداگر به بدن هم مي    

 ،بـا توجـه بـه آنچـه آمـد     .  بايد از مركبي به نام بدن استفاده كنـد ،روح بخواهد به تعالي برسد    
منـد انـسان حفاظـت       عـزت  ي ازعوامـل بقـا    ، است كه در خـالل آن      يندي  فرآ  ،ي اسالم يتامن
 ،)ره(ينـ ي كـه امـام خم  ي اسالم،البته. ستي ذلت ني برا يي جا ،ييت اسالم امن ي درالگو .شود يم

  ).90: 20 صحيفه امام، ج(دينامي آله مه وي اهللا علي صليآن را اسالم ناب محمد
امـام خمينـي    .  از انسان استوار است    يف خاص ي بر تعر  ،ييتامنكه گفته شد، هر مكتب      چنان

 انسان برشمرده، هشت    ي كه برا  ييباشد، با توجه به قوا     يمه  ينظران حكمت متعال   كه از صاحب  
 سه نيروي ديگر    ،لحاظ آفرينش، غير از عقل     هب ن،شايبه نظر ا  . نوع انسان را معرفي كرده است     

 ، ما در كنار عقل،بنابراين . و نيروي وهم و شيطنت  ، غضب ،شهوت: هم در وجود انسان هست    
از . نفس بهيمي و حيواني، نفس سبعي و نفس شيطاني        : از سه نفس ديگر هم برخوردار هستيم      

 انـساني اسـت كـه       ييكـ . گيرنـد هاي مختلفي شكل مـي    سان با توجه به نوع تربيت، ان      ،ن رو يا
ي و حيواني بر عهده گرفته و ديگر قوا در خدمت اين قوه قـرار    انشهو رياست وجودش را قوه   

 حيـوان، ماننـد گـاو تبـديل         ينـوع لحاظ وجودي بـه      هب اين انسان    ،)ره(امامبه نظر   . گيرندمي
ن يشود و صرفاً به دنبال تأم     ىمابيدن  گاو، تمام همتش در زندگي صرف خوردن و خو        . شود مي

  .لحاظ جسمي است هب بقاي خودش ينيازهاي حيواني است؛ يعني در پ
زدن بـه ديگـران      ند كـه پيوسـته بـه دنبـال خـشونت و صـدمه             هستهايي   انسان ،دوم دسته

گيـرد و قـواي ديگـر بـه         سبعي، رياست وجود را برعهـده مـي         قوه ،هادر اين انسان  . دباشن يم
 بـراي ايـن     ،كننـد  اگر از عقل هم استفاده مي      ،هااين دسته از انسان   . آيند قوه در مي   خدمت اين 
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خـو  ه درنـد  يهـا اينهـا انـسان   . تر بتوانند آسـيب برسـانند     است كه به طرف مقابل خيلي جدي      
  .شونديفرمايد مانند گرگ و پلنگ م ايشان مي،لحاظ تشبيههب. شوند مي

گـر در   ي د يشـود و قـوا    يطنت بـر آنهـا حـاكم مـي        ش هايي هستند كه قوه   سوم انسان  دسته
يك سري انسان هم از تركيـب ايـن         . شود انسان شيطاني  گيرند كه مي  خدمت اين قوه قرار مي    

دو يا سه قـوه       عهده ركه رياست وجودش ب   د  يآ يد م يپد انساني   ،واقع در. آيندقوا به وجود مي   
ني و درندگي، هر دو بر وجودش رياست        شهوا  مثال، انساني كه قوه    يبرا. آيد در مي  ااز اين قو  

شـود   مـي ،كنـد حيـواني و شـيطنت بـر او رياسـت مـي             يا اگر قوه   »گاوپلنگ«شود   مي ،كندمي
. »شـيطان گگـر «، »ناطيشپلنـگ «شود  مي، با هم،خويي و شيطنت درنده ن،يهمچن. »گاوشيطان«

 كه عقل بر    هستهم  يك انسان   . »ناطيشگاوپلنگ«شود   مي ،كنندهر سه قوه با هم رياست       اگر  
  .)149 :1378،ينيامام خم(شود همين موجود عاقلكند كه ميوجود او رياست مي

صفت، نخو، انسان شيطا  هصفت، انسان درند  نانسان حيوا : مي هشت نوع انسان دار    ،نيبنابرا
خـوي شـيطاني، انـسان      هصفت شيطاني، انسان درند   نخو، انسان حيوا  هصفت درند نانسان حيوا 

  يـك  ،اينهـا از  هر كدام   . وي شيطاني و انسان عاقل كه مدل مطلوب است        خهاي درند رگشهوت
بعـضي از   .  داريـم  يـت امن دارند؛ يعني به تعداد اين هشت نوع انسان، هـشت مـدل              يتامن نوع
برخـي از   . شـود  حيواني است؛ يعني تمام تالش مربي صرف پرورش جسم انسان مي           ها يتامن
. ي تركيبي اسـت   ها يتامن ،يبرخ. ي سبعي است  ها يتامن ،گريبعضي د .  شيطاني است  ،ها يتامن

 .  انسان به عنوان موجود عقالني استيتامن كه هست يتامنتنها يك نوع 

ـ با،   جـسم  يـت امنگويد عالوه بر    اي است كه به ما مي     عقل آن قوه    روح هـم    تيـ  امن د بـه  ي
 ،در واقـع  . زدز بپـردا  يهاي عقل، انسان بايد به پرورش روح خودش ن        بر اساس آموزه  . بپردازيم

 عقل آن چيزي است كه ما به كمـك او خـدا   .)3ثي، حد1، جينيكل(»ما عبِد بِه الرَّحمنُ «العقلُ  
 در تعريف و تعبير امام، دين به كمك عقل در برابـر آن سـه                ل،ين دل يبه هم . كنيمرا عبادت مي  

. ا كنتـرل كنـد    شيطنت ر  سبعي و قوه   شهواني، قوه  دين آمده است تا قوه    . ديگر آمده است   قوه
است تا   محتاجز  يغضبيه ن  به قوه . درا نيازهاي حيواني دار   ي ز د،حيواني احتياج دار    به قوه  انسان

. دفريـب شـيطان را نخـور       هكآن است    براي   زينوهميه   قوه. ددر برابر دشمنان از خود دفاع كن      
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. عقل قـرار بگيرنـد  تحت تدبير  كه ولي به شرط اين، همه اينها براي بقاي انسان الزمند      ،نيبنابرا
 .كردن و كنترل اين سه قوه و كمك به عقل آمده است دين براي محدود

 از  ،كنـد عاقل، انساني است كه در برابر تهديداتي كه بقاي اخـرويش را تهديـد مـي                انسان
 ، اگـر عاقـل هـم باشـد        ،انسان متدانيه . شود متعاليه مي  ،  ين انسان يچن. كندخودش حفاظت مي  
 چـون  ن انسان، يا. شودشود؛ يعني در همان سه قوه محصور مي       به دنيا مي  عقلش فقط محدود    

 ايـن  ، ولي تفاوتش با انسان عاقـل متعاليـه و متـدين   ، عاقل است  ،كنداز آن سه قوه استفاده مي     
 بلكـه عقـل تحـت تـأثير آن سـه نيـرو              ،است كه عقلش رياست وجودش را بر عهـده نـدارد          

تعلـق شـيطاني يـا تعلـق        : داراي تعلـق شـده اسـت      عقـل   گـر،   يبه عبـارت د   . قرارگرفته است 
شود كه انـسان بايـد       در حكمت متعاليه گفته مي     ،بر اين اساس  . يا تعلق شهواني  و  خويي  هدرند

 .كند خودش را در مسير تعالي قرار بدهد ىعس ،دن به معارف الهيزبا چنگ

 سخت  ي ابزارها ،ن نرم و پس از آ      منابع ، در وهله اول   ، انسان عاقل  ي برا يتامنن  يمأ ت منابع
د يـ ز بوده اسـت، تول    يد امام ن  يكأد و ت  ييأشده، كه مورد ت     ارائه ي از الگوها  يدر برخ . خواهد بود 

  . ابدي يمان يپاد ي توحآغاز و با» يقظه«  با،ن مراحليا .ت نرم مشتمل بر صد مرحله استيامن
ن ييـ د مرحله تب  ن ص يا ، بود )ره(يني متن درس اخالق امام خم     ين، كه مدت  يدر منازل السائر  

 يبرا شاخص پنج و هفتاد ،جهل و عقل جنود يالگو در .)243: 10 صحيفه امام، ج(شده است
  .)1378،ينيخم امام(است شده ذكر يسنج ديتهد يبرا شاخص پنج و هفتاد و تيامن

 است نيا در ،هيمتدان و هيمتعال يتيامن يالگو انيم ياصل نزاع شود، يم مالحظه كه همانطور
 ،)ره(ينيامام خم  يتيامن مكتب در. است يدوم از رتريفراگ و عتريوس داتيتهد افق ،يلاو در كه
 يالگـو  در كـه  يدرحـال  د،يآ يم حساب به ديتهد اندازد، خطر به را انسان يابد يبقا آنچه هر

. دنشو يم قلمداد ديتهد اندازد، خطر به را انسان يجهان نيا و يويدن يبقا كه ييزهايچ ه،يمتدان
 . است يشناس ديتهد حوزه در الگو دو نيا زيتما باعث مسئله نيهم است يهيبد

 و يشناخت معرفت يمبان عنوان با كه است يدانش مواد ت،يامن كننده ديتول مواد از دوم سطح
 شـناخته  تيرسم به يمعرفت منبع چهار ،هيمتعال حكمت در. شود يم ادي آن از زين يشناخت روش
 يتــيامن يالگوهــا در كــه اســت يحــال در نيــا. تجربــه و عقــل شــهود، ،يوحــ: اســت شــده
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 كـه  يشكل هر به ،يمعرفت منابع شد، ادي هيمتدان عنوان با آنها از مقاله نيا در كه ،يستيسكوالر
 . بود خواهند يخال يوح منبع از شوند، فيتعر

 ياصـل  منـابع  از سـنت،  و قـرآن  قالب در شده يمتجل يوح كه است يمنطق ،اساس نيا بر
. كـرد  اشـاره  انعام سوره 82 هيآ هب توان يم ،نمونه عنوان به. باشد )ره(ينيخم امام يتينام مكتب
  :تيامن = ظلم از زيپره + مانيا: است نيچن ،هيآ نيا در شده مطرح يالگو
 ايمـان  كه سانىك« . »مهتَدون هم و الْأَمنُ لَهم أُولئك بِظُلْمٍ إيمانَهم يلْبِسوا لَم و آمنُوا الَّذينَ«

   .»ايشانند يافتگان راه و است ايشان آن از أمن ،نپوشانيدند ظلم با را خود ايمان و آوردند
ـ روا و اتيآ و است عيوس ظلم دامنه ـ  اتي  و آثـار  در و انـد  پرداختـه  آن نيتبـ  بـه  يفراوان
  .)344 :3ج امام، فهيصح(است شده داده هشدار آن به نسبت فراوان زين )ره(امام عملكرد
 كننـده  ديـ تول مـواد  از يبخـش  حال، نيع در. دارد قرار نرم تيامن حوزه در شد، گفته آنچه

نْ  و قُوةٍ منْ استَطَعتُم ما لَهم أَعدوا و« فهيشر هيآ. ابدي يم معنا افزار سخت حوزه در زين تيامن مـ 
لِ رِباطونَ الْخَيبتُرْه بِه ودع اللَّه و كُمودع نْ آخَرِينَ وم هِمونال د مونَهلَمتَع  ه  مـا  و يعلَمهـم  اللـَّ
ه  سبِيلِ في ء شَي منْ تُنْفقُوا وف  اللـَّ يـ  كُمإِلَـي و  ونَ  ال أَنْـتُم ـ انفال،آ(»تُظْلَمـ  آنهـا  برابـر  در«)60هي

 ميـدان  بـراى  (ورزيـده  اىاسبه) همچنين و (سازيد آماده نيرو از داريد توانايى آنچه) دشمنان(
 . دارد اشاره منابع و مواد نيا به ،»بترسانيد را خويش دشمن و خدا دشمن آن وسيله به تا) نبرد

  
  )ره(ينيخم امام دگاهيد از تيامن يصور علت. ج

 .شـود  يمـ  مطرح تيامن انواع و تيامن يها هيال اي سطوح بحث ود ،يصور علت مقوله در
 بـراي انـسان سـه    ،)ره(ينيمام خمد گفت ايم، بايشناسانه آغاز كن   نسان ا يچنانچه باز هم از مبان    

 تيـ امندر   . )386 : 1378(، قلبـي و ظـاهري     عبارتند از عقلي   كه استبوده  شأن و مرتبه قائل     
 باورها و اعتقادات فرد     ،  لحاظ عقلي  هب. مان مورد توجه قرار گيرد    زطور هم هببايد اين سه بعد     
 بعد درهاي انسان و    ها و منش  و گرايش   اخالقي تيامن ، قلبي بعد در .رديگ يممورد توجه قرار    

   .شود يمطالعه م رفتارهايش ،ظاهري
 اعتقـادي  تيـ امندار   عهـده  ،دهـد اصول دين و اعتقادات كه بخشي از دين اسالم را تشكيل مي           

 بـا   ،يقلبـ  در حـوزه  . شـود  آشنا مـي   ي اله ي انسان با مبدأ و معاد و رهبر       نجا،در آ . انسان است 
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 را از آنهـا د از رذائل بپرهيزد و يگيرد باياد مي و شودمسائل اخالقي و فضائل و رذائل آشنا مي    
 همين بحـث را     ،)ره(ينيامام خم . رون بريزد و به فضائل آراسته شود      يش و جامعه ب   يوجود خو 

در  .انـد با عنوان جنود عقل و جهل شرح كـرده         -عليه السالم - از امام صادق     يتيدر ضمن روا  
افتـه و هفتـاد و پـنج        ي ، هفتاد و پنج شاخص براي عقل و انسان عاقل و توسـعه             مذكور تيروا

   . )1:21، جينيكل(مانده ذكر شده است شاخص براي جهل و  انسان غير عاقل و عقب
ز يـ گويد چـه چ  فقيه به مكلف مي   . دابي مي تي، فقه موضوع   رفتارهاي ظاهري انسان   در بعد 

ديگر علوم انـساني    . ز حرام است و نبايد مرتكب شود      يدهد و چه چ   د انجام   يواجب است و با   
 .گيردها قرار مي هر كدام در ساحت يكي از اين حوزهزين

 -ه و آلـه   يـ  اهللا عل  يصل – از پيامبر گرامي اسالم      يتي ذيل روا  ،)ره(ينياين بحث را امام خم    
 آيه محكَمةٌ او فَريضَةٌ عادلَةٌ او       العلم ثَالثَه  نماا«:اند حضرت فرموده مطابق آن   نقل كرده است كه     

 منَّةٌ قائشـود    به اعتقادات انسان مربوط مي     ،علم اول كه آيه محكمه است     ،  )ره(امام به نظر    .»ةٌس
اي از   آن را نـشانه    ،كنـد انسان به هر چيـزي كـه در عـالم طبيعـت نگـاه مـي               جه آن،   يدر نت  كه

. اين مربوط به عقل اسـت     . شود اعتقاداتش محكم مي   ،ن صورت يدرا و نديب يمهاي الهي   نشانه
مربـوط   قائمه به فقـه و حقـوق و سياسـت و امثـال اينهـا                  و سنت  ،به اخالق ز  ينادله  فريضه ع 

  .)386: 1377(شود مي
 انـسان   ،كهنينخست ا . سه شاخص دارد   ،)ره(ينيامام خم  از ديدگاه    ياسالم تيامن ،بنابراين

.  شود ي معتقد موحد مؤمنِ معتقد به قيامت و پيرو دستورات رهبران اله           ،لحاظ تربيت عقلي   هب
 و كندد و از جنود جهل پرهيز       گردآراسته به فضائل و جنود عقل       ،  لحاظ اخالقي  هب ،كهنيدوم ا 
دادن  كه بـه انجـام    است  انساني   انسان، نيا. دباشمقيد به شريعت    ،  لحاظ رفتاري  هب ،كهنيسوم ا 

. كنـد  اجتنـاب و دوري مـي      ، كرده است  ي خدا نه  نچه فقهي اسالم مقيد است و از آ       يدستورها
انـساني كـه در وجـودش        ،شود انسان متعادل مي   ،كسي كه داراي تربيت به اين معنا شده باشد        

 و و عدالت را برقرار كرده و مدير مملكت وجود خود است و بر وجودش واليـت دارد   تعادل  
توانـد   مـي  ين انـسان  ي چنـ  ، صـورت  نيا در   .تواند خود، عقل، قلب و حواسش را اداره كند        مي

  . گانه مذكور است  انسان در شئون سهتيامن نيمأ تيتمام عبادات برا. جامعه را هم اداره كند
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   :)ره(ينيبه نظر امام خم
، اينهـا   و حـج انـد؛ مثـل نمـاز      اند و ما را به آن دعوت كـرده         عباداتى كه انبيا آورده   «
هاى كمالى كه    هايى هستند از طبيبهاى واقعى كه آمدند ما را برسانند به يك مرتبه             نسخه

وقتى كه نفوس ما از اين عالم طبيعت بيرون رفت آنجا هم با يك تربيت صـحيح رفتـه                  
 انـسان در نظـر      يت ابـد  يـ  امن يعنـ ي .ى كاملًا سعادتمند داشته باشيم    باشد و يك زندگان   

 .)177 :4 صحيفه امام، ج(»است

 بـر   ،در مراحل مختلف  ايشان   كه   رد استنباط ك  توان مي ،)ره(ينيزندگي امام خم   از مجموعه 
م، امام يدانيكه مچنان. كرد آن را پيگيري ميزين  تأكيد داشت و خود  تي و امن  هر سه نوع تربيت   

شان اين بـود كـه اخـالق بايـد اخـالق            يتأكيد ا .  استاد عرفان، فلسفه، اخالق و فقه بود       ينيخم
 بـه   ليـ نبـراي   . موضوع اخالق تربيت انسان كامل اسـت      ،  )ره(ينيامام خم از نظر   . عملي باشد 

موانع كمال دو دسته    . رد بايد با موانع كمال مبارزه ك      ق آن است،  ي از مصاد  يكيت  ي، كه امن  كمال
 ،شـود  است و مانع به كمال رسيدن مـي        انسانآنچه درون   .  يا در جامعه است    انسان و ن  يا درو 

 و در اختيـار مـديريت عقـل و          رد را بايـد كنتـرل كـ       ن موانع يا. رذائل و هواهاي نفساني است    
، استبداد و استكبار در شـمار موانـع بيرونـي كمـال             )ره(دگاه امام ياز د . دادمديريت وحي قرار    

 بايـد هـم بـا اسـتبداد و هـم بـا اسـتكبار و        ،اگر انسان بخواهد به كمال برسـد     ،بنابراين. است
 .ها مبارزه كندطلبان و طاغوتهطلس

أنِ اعبـدوا اهللاَ    «گفتند   الهي همين است كه به مردم مي       يانبيا  پيام همه  ،ينيدر نگاه امام خم   
  بـا نظـام سـلطه   ينـ ي خمامـام   حتي مبـارزه ، بنابراين.)36ه يسوره نحل، آ(»و اجتَنبوا الطاغوت 

ـ ا .اسـت  با شرك و طاغوت متضمن مبارزه توحيد  را اصل يز ، اعتقادي دارد  ز منشأ ينجهاني   ن ي
 موانـع  رزه بابامستلزم م  انسان كامليريگ و شكل به كمال    لي، چون ن  هم بعد قلبي دارد   مبارزه،  
 امـام معـصوم و      و ، ا رسول   ،گويد بايد از خدا      چون فقه مي   ،هم بعد فقهي دارد   و  ؛  استكمال  

 سيـستمي،   چارچوب  به مثابه  ،)ره(است كه فكر امام   ن  يچناين  . درفقيه جامع شرايط اطاعت ك    
 . را دارديتينظام امن يخودش اجزادر درون 

  :دارد هيال و سطح سه ،)ره(ينيخم امام دگاهيد در تيامن آمد، آنچه به توجه با
  .مينك يم ادي باورها حوزه عنوان با آن از كه يكالم و يفلسف ،ياعتقاد ،يعقل سطح .كي
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  .ميشناس يم ها شيگرا حوزه عنوان با كه ياخالق -يقلب سطح. دو
   .شود يم دهينام رفتارها حوزه كه يماد و يفقه ،يظاهر سطح. سه

ـ تهد.1: شود يم يبند سطح و فيتعر سطح سه نيهم با زين داتيتهد و ها يناامن   مربـوط  داتي
ـ تهد. 3 و هـا؛  شيگـرا  حوزه به مربوط داتيتهد. 2 باورها؛ حوزه به  حـوزه  بـه  مربـوط  داتي

  . رفتارها
 مباحـث  نيوعترنـ مت و نيپرتكرارتـر  ديشـا  و اسـت  يصور علت دوم بحث ،تيامن انواع

 مـوارد  و مراحـل  مطالعـه . است ييشناسا قابل حوزه نيهم در ،ينيخم امام توجه مورد يتيامن
 ،)ره(امام مبارزات عمده بخش ،واقع در  .است لهأسم نيهم ديؤم زين امام يتيريمد و يمبارزات
 در .اسـت  بوده آن در گرفتار يتيامن انحطاط از رانيا ژهيو هب و اسالم جهان كردن خارج صرف

  :شود يم اشاره مورد چند به ،نمونه يبرا ،نجايا
ـ  جهـت  در ،)ره(ينـ يخم امـام  مبارزات از يبخش: ياسيس تيامن .1  ياسـ يس تيـ امن نيمأت

 اسـتبداد،  با مبارزه صرف را خود عمر از يبخش ،شانيا. است بوده انيرانيا ريغ يحت و نايرانيا
 موارد. كرد يوابستگ و وابسته يها حكومت ،يسلطنت نظام جائر، حاكمان طاغوت، ،يكتاتوريد

 آنها يجا به و كرده مبارزه آنها با )ره(امام كه هستند ياسيس داتيتهد جنس از يهمگ ،مذكور
 سيتأس آزاد، انتخابات ،ياسيس سرنوشت نييتع در مردم مشاركت ،يآزاد چون يياه ارزش از

  . است كرده دفاع ياسيس يها نظام استقالل از تيحما و ياسالم يجمهور ياسيس نظام
ـ تعر محـور  ،»اسـالم « ،)ره(ينـ يخم امام نظر از: يفرهنگ تيامن. 2 ـ تهد و تيـ امن في  داتي
. آورد يمـ  ارمغـان  بـه  را يفرهنگـ  تيامن آن، به عمل و اسالم شناخت ،واقع در. است يفرهنگ
 ديـ تأك مـورد  همواره ،جهت نيا در دانشگاهها و پرورش و آموزش ما،يس و صدا شدن ياسالم
 همـواره  ،هيـ علم يهـا  حوزه توسط يزندگ مكتب مثابه به اسالم، يمعرف چنانكههم. است بوده
  . است بوده شانيا ديتأك مورد
 بـه  امـر  لـزوم  ،ياجتمـاع  عـدالت  بـر  ديـ تأك خانواده، نهاد از تحفاظ: ياجتماع تيامن. 3

 توجـه  مـورد  يمحورهـا  از ،كمـال  موانـع  بـا  مبـارزه  و ظلم با مبارزه منكر، از ينه و معروف
  . است قسمت نيا در ،)ره( امام
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 و يملـ  منـابع  و هـا  ثـروت  از اسـتفاده  عـدم  ،ياقتـصاد  يمانـدگ  عقب: ياقتصاد تيامن. 4
ـ تهد نيمهمتـر  ،ياسـتعمار  و گر سلطه يكشورها به ياسالم يشورهاك ياقتصاد يوابستگ  دي
  . است ينيخم امام نظر از ياقتصاد
ـ رژ سيتأسـ  سلطه، نظام به ياسالم يكشورها يوابستگ: اسالم جهان تيامن. 5  غاصـب  مي
 ريـ غ و وابـسته  يهـا  حكومـت  ،ياسالم يها نيسرزم اشغال اسالم، جهان قلب در يستيونيصه
ـ پد اسـالم  از ييكـا يآمر قرائـت  اثـر  در كـه  ،ياسالم امت تفرقه و يمردم  نيمهمتـر  ،آمـده  دي
 شـمار  بـه  آن يتـ يامن انحطاط عوامل و علل جمله از كه است اسالم جهان يارويرو داتيتهد
 بـه  بازگـشت  .باشـد  يمـ  اسالم به بازگشت زين يتيامن انحطاط نيا از خروج راه گانهي .رود يم

 اسـالم  به بازگشت. دارد را ياشغالگر و تفرقه و استبداد و يتگوابس با مبارزه ،خود در ،اسالم
  . كمال موانع همه با مبارزه يعني ،يمحمد ناب

 نيمهمتـر  بـزرگ،  طانيشـ  يرهبر به سلطه نظام ،)ره(ينيخم امام نظر به: يجهان تيامن. 6
 گـسترش  جهـان،  مستـضعفان  يآگـاه  زين ديتهد نيا حل راه. است يجهان تيامن يبرا ديتهد

 يجهـان  جيبـس  ليتـشك  مستـضعفان،  و مسلمانان اتحاد مسلمانان، انيم در يمحمد ناب سالما
 مبـارزه  در آغاز نقطه ،يداريب و قظهي ،هرحال به. است سلطه نظام ظلم با مبارزه و مستضعفان

 بـه  ميبرسـ  تـا  گـر يد گام نه و نود ،آن از پس و هاست ساخت و سطوح يتمام در داتيتهد با
 مـتن درس اخـالق امـام        ين، كـه مـدت    ي در منـازل الـسائر     .است يواقع تيمنا نيقر كه ديتوح
  .)243: 10 صحيفه امام، ج)( 1417، يانصار(ن شده استيين صد مرحله تبي ا، بودينيخم

  
   )ره(ينيخم امام دگاهيد از تيامن يفاعل علت. د

 گزارانكـار  نقش در كه هستند افراد آن، از يبخش. شود يم ميتقس بخش دو به يفاعل علت
 و نهادهـا  گـر، يد بخـش  و كننـد  يمـ  فهيوظ انجام ييقضا و ينظام ،يفرهنگ ،ياقتصاد ،ياسيس

  .كنند يم تيفعال آن از حفاظت اي و تيامن ديتول يبرا كه هستند ييها سازمان
 رد  ثرؤمـ  علت گانهي دارد، يافعال ديتوح حوزه در كه يدگاهيد به باتوجه ،)ره(ينيخم امام
 صـورت  را وجـود  نظام ،منؤم انسان ،شانيا نظر به .دانند يم يتعال و باركت خداوند را وجود

 بـا  و يافتـه  نيعـ  يرو از يا برهان يرو از يا را الوجود في مؤَثِّرَ ال و بيند مى تعالى حق فاعليت
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 ديگـر  كمـك  و دانـد  يمـ  حقيقـى  حـصر  نيـز  را استعانت حصر ،نورانى قلب و بصيرت چشم
 از زيـ ن نَـستَعين  ايـاك  و نَعبـد  اياك .رديگ يم نظر در حق ضرتح كمك صورت را وجوداتم

 قلـب  در توحيـد  حقيقت كه كسى و است حقيقى توحيد به اشاره كه است للَّه الحمد متفرّعات
 حـصر  و نـدارد  حقيقـت  او نَعبـد  ايـاك  ننموده، پاك شرك مطلق از را قلب و ننموده جلوه او

 توحيـد  چون و بود نخواهد خداخواه و خدابين و بكند تواند يمن حق به را استعانت و عبادت
 متعلّـق  حـقّ  قـدس  عـزّ  بـه  و منـصرف  موجودات از آن، جلوه اندازه به نمود، جلوه قلب در
 امـام (شود يم واقع نستعين اياك و نعبد اياك اللَّه اسم به كه كند يم مشاهده كه آنجا تا شود يم

  .)1366 ،ينيخم
ـ تهد بـه  يتـ يامن چيه نخواهد خدا تا ،اساس نيا بر . شـد  نخواهـد  ليتبـد  عكـس  بـر  و دي
ت  ما و قَتَلَهم اللَّه لكنَّ و تَقْتُلُوهم فَلَم«. خداست دست به امور يتمام رشته سر ن،يبنابرا يـمإِذْ ر 
تيمر نَّ ولك مى اللَّهر  و يلبيينَ لنؤْمالْم نْهم الءناً بسإِنَّ ح اللَّه يعمس  ـيملنيـروى  بـا  (شـما .  ع 
 اى. (رسـاند  قتـل  بـه  را آنهـا ) غيبـى  امدادهاى با (خداوند بلكه نكشتيد، را) كفّار (آنان ،)خود
 بـه  خـويش  سـوى  از را مؤمنـان  تا افكند خدا بلكه نيفكندى، تو افكندى، تير كه آنگاه) پيامبر

   ).17 هيآ انفال،(»داناست و واشن بسيار خداوند، زيرا بيازمايد، نيكو آزمونى
. كننـد  يمـ ن خدا اذن بدون يكار ،نيبنابرا. هستند ياله قدرت يتجل ظرف عتيطب و انسان

 را شـر  و ريـ خ ريمـس  توانـد  يمـ  اسـت،  داده خـدا  كه يارياخت و اراده محدوده در انسان ،البته
ـ  ،متعـال  خداوند. است ياله اراده چارچوب در زين نيهم اما ،كند انتخاب  و عناصـر  نييـ تع اب
. اسـت  كـرده  نييتب انسان يبرا را يناامن و تيامن طيشرا و تيوضع ،ضاللت و تيهدا عوامل
 ،رو نيا از. برسد يواقع تيامن به تا كنند كمك انسان به اند آمده زين ياله رهبران ،نيا بر عالوه
 برخـوردار  يالهـ  طيشـرا  و صـفات  از كه بپردازند يواقع تيامن ديتول به توانند يم يكسان تنها

 و عقـل  جنـود  به آراسته منانؤم و طيالشرا جامع يفقها ،)ع(نيمعصوم ائمه ،ياله يايانب. باشند
 :كه است آمده) ع(يعل امام از يثيحد در. هستند كارگزاران نيا زمره از ،نيمتق صفات

»          لْتُهتَمرِ احالِ الْخَيصنْ خلَةٌ مخَص يهي فل تكَمتَحنِ اسلَا        م ا واهوا سم فَقْد اغْتَفَرْت ا وهلَيع
أَغْتَفرُ فَقْد عقْلٍ و لَا دينٍ لأَنَّ مفَارقَةَ الدينِ مفَارقَةُ الْأَمنِ فَلَا يتَهنَّأُ بِحياةٍ مع مخَافَـةٍ و فَقْـد الْعقْـلِ        

كسي را كه آگاه شوم بر يكى از صفات خوب استواراست،           (. تفَقْد الْحياةِ و لَا يقَاس إِلَّا بِالْأَموا      
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 زيـرا   ،پوشم  ولى از نداشتن عقل و دين چشم نمي        ،بپذيرم و از نداشتن صفات ديگرش بگذرم      
 فقـدان   ، جدائى از امنيت است و زندگى با هراس گوارا نباشـد و فقـدان عقـل                ،جدائى از دين  
  .)27 -28: 1365، ينيكل(»)شوند و بسخردان  با مردگان مقايسه   زيرا بى،زندگى است

 گمـارده  كـار  بـه  مختلـف  مناصـب  در كـه  يافـراد  مورد در ينيخم امام كه روست نيا از
 شانيساختارها و نهادها يچگونگ و يستيچ اما ،داند يم الزم را يا ژهيو طيشرا احراز ،شوند يم
 ريـ نظ ييهـا  زمانسـا  وجـود  يبـشر  تجارب اگر ،واقع در. ندك يم موكول يبشر تجارب به را

ـ د. گرفت بهره آنها از ديبا پس داند، يم الزم تيامن نيمأت يبرا را سيپل و اطالعات ،ارتش  ني
 گرفتـه  كـار  هب آنها در كه ييروهاين طيشرا و ها سازمان نيا بر حاكم يكل اصول مورد در فقط

   :ارندقر نيا از يتيامن كارگزاران ،)ره(ينيخم امام دگاهيد در. دارد نظر ،شوند يم
   .ل خدا و فرشتگاني از قبييل ماوراعوام .كي

  .و مردم ) ي و ابزاريفكر(، نخبگان)هي امام و فق،ينب(ي رهبران الهيعني، ي عوامل انسان.دو
   .يعوامل سازمان .سه

   :قرارند نيا از زين يناامن كارگزاران
   .سي ابل مثلييعوامل ماورا .كي

  وابسته به آن و مردم      )ي و ابزار  يفكر(خبگان، ن يوت رهبران طاغ  لي از قب  ي عوامل انسان  .دو
   . و هوسيرو هويپ

  . ي فرعونيها  مثل دولتيعوامل سازمان .سه
ـ  . ه است يه و متدان  ي متعال يتي امن ي دو الگو  ياديزات بن ي از تما  ،يعلت فاعل   و خـدا    ،يدر اول

تـالش خـود را    تمـام  ،فـه يف و وظيـ از باب تكل، بشر،   يدر اول  .كاره است  همه  بشر ،يدر دوم 
از از خـدا و  يـ ن ي ب، بشر،يجه در دست خداست، اما در دوم    يكند و نت   يمت  ين امن يمأمصروف ت 

  .سامان است خود
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   )ره(ينيخم امام دگاهيد از تيامن ييغا علت. ح
 امـام  نظـر  از تيامن مرجع. است گريد يبحث ،تيامن ييغا علت و بحث كي ،تيامن مرجع

. است تيمالك از حفاظت ،ياقتصاد تيامن مرجع. است متفاوت تيامن نوع با متناسب ،ينيخم
 يكتاتوريد از يريجلوگ و شهروندان ياسيس حقوق و يآزاد از حفاظت ،ياسيس تيامن مرجع

 حفاظـت  ،يفرهنگ تيامن مرجع و عدالت از حفاظت زين ييقضا تيامن مرجع. است استبداد و
 ست؟يـ چ نهايا از هدف كه است نيا رمهمت پرسش حال، نيع در. است ياسالم يها ارزش از
 نظـام  و اسـالم  اگـر  ،درواقـع . شـود  يمـ  مطرح ييغا علت عنوان با كه است همان پرسش نيا
 و عـدالت  اهللا، حـق  النـاس،  حـق  خانواده، نسل، عقل، مال، جان، از حفاظت بر ياسالم ياسيس

 كـه  اسـت  نآ يابـر  يتـ يامن يهـا  تالش نيا تمام ست؟يچ يبرا دارند، ديكأت  ينيد يها ارزش
 قـرآن  در خداونـد  .شـود  فـراهم  يالهـ  قـرب  منظور به و تيعبود قيطر از انسان كمال نهيزم
 الْـإِنْس  و الْجِنَّ خَلَقْت ما و .كنند عبادتم اينكه براى جز نيافريدم را انس و جن من«: ديفرما يم
  ). 56 هيآ ات،يذار(»ليعبدونِ إِلَّا

 زمـاني  يـا  مكـاني  قرب آن، از قصودم و رود مي كار به مادي رامو در معموالً ،قرب مفهوم
 زمان با نسبتي خداوند رايز ،است معني بي خدا مورد در ،زماني و مكاني بعد و قرب اما ،است

 .باشد دورتر مكاني و زمان از و نزديكتر مكاني و زمان به بخواهد كه ندارد مكان و
 ياسـتعدادها  و يمعنـو  و يروحـ  االتكمـ  انـسان  كـه  است آن خداوند به يقيحق تقرب

 موجود يوجود  مرتبه اندازه هر ،عرصه نيا در. رساندب تيفعل به را خود يوجود ريناپذ كران
 مشاهده و يوجود قرب به كه انسان. است تر كينزد ياله ذات به ،نسبت همان به ،باشد باالتر
 ،يعرفـان  شـهود  و يحضور كدر با و ابدي يم در خدا با را يهست و خود ربط رسد، يم يربوب
 نيعـ  كـه  ،يتعـال  حق به وابسته فقط نه ،انسان و جهان و ندارد ياستقالل زيچ چيه كه ابدي يم

ـ  و دارد زيـ چ همه خدا با كه نديب يم انسان ،مقام نيا در. اوست به تعلق و ربط . چيهـ  خـدا  يب
 مـن  فقـد  يالـذ  مـا  و فقدك من وجد ماذا«: ديفرما يم عرفه يدعا در ،)ع(نيحس امام ،چنانكه
 چـون  و» افـت؟ ي چه داد دست از را تو كه آن و داد دست از چه افتي را تو كه آن» «وجدك

 بـا  يميدا شهود و ارتباط در و داشت نخواهد توجه يزيچ به خدا جز رسد، مقام نيا به يآدم
 جهـت  در كـسره ي او افعـال  و شـده  يتعال حق يبرا خلوص نيع او وجود .برد يم سر به خدا
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 يبـاق  شـرك  و ينيخـودب  و يخودخـواه  از ياثـر  گريد ،مقام نيا در. بود خواهد خدا يارض
  .ماند يمن

 خدا يسو به خود ذات درون در روح كه يعمل ريس از است عبارت انسان يقيحق تكامل
 موجود چيه و خود يبرا و ديايب او با ارتباط و تعلق نيع را خود كه برسد يمقام به تا كند يم
 .ندارد باز مشاهده نيا از را او يشامديپ چيه و ندينب افعال و صفات و ذات در يلاستقال گر،يد

ـ افزا يم اش يوجود مرتبه بر ،دوش يم حاصل انسان يبرا ريمس نيا در كه يمشاهدات و علوم  دي
  . سازد يم كامل را ذاتش جوهر ،جاًيتدر و

 هـر  و اسـت  دورتر خدا از ،كند احساس كمتر خدا به را خود ازين انسان قدر هر ،نيبنابرا
 و يظلمـان  يهـا  حجـاب  و بزند باالتر را اسباب يها پرده و نديبب خدا به تر ازمندين را خود قدر
ـ نزد خدا به و تر كامل و داناتر ،شود برداشته تر شيب دلش چشم يجلو از ينوران  شـود  يمـ  كي
 ياستقالل هم ذوات و فاتص يبرا بلكه ،گردد يم موحد راتيتأث و افعال در تنها نه كه ييجا تا
ـ برگز دوستان و مخلص و ستهيشا بندگان كه است يمقام آن و نديب يمن  نائـل  آن بـه  خـدا  دهي
 اسـت  نيا خدا به يقيحق قرب پس. ماند يمن يباق يحجاب معبودشان و شانيا انيم و شوند يم

 از ،رسـد  يمـ  يممقـا  نيچنـ  به كه يكس. چيه خدا يب و دارد زيچ همه خدا با كه ابديب انسان كه
ـ عبود و يبندگ به وجود تمام با و سپارد يم  جانان به دل و ديشو يم دل و دست زيچ همه  تي
ـ  در و شـود  دل محبـوب  محبوب كه ديآ يم بر آن يجو و جست در و پردازد يم حق  آن، يپ
 آن بـا  زيـ چ چيه كه شود يم برخوردار يلذت و سرور و بهجت چنان از و ابدي يم نهيطمأن چنان

  .ستين ريپذ اسيق
 شـده،  ذكر اهللا الي قرب براي آنها در كه آثاري و روايات در تأمل ،)ره(ينيخم امام نظر به
 مثـال  .كند كمك آن تيفيك و شرائط و خداوند به قرب حقيقي معناي درك در را ما تواند مي
 نقـل  طبـق  كـه  روايت، متن. اند آورده ثيحد چهل شرح در شانيا كه است روايتي مورد، نيا

 و عليـه  اهللا صلي ـ اكرم پيامبر از را آن ـ السالم عليه ـ باقر امام كافي، اصول در كليني مرحوم
  : است چنين اند، فرموده نقل ـ آله

 مـن  بـه  ،كنـد  حرمتـي  بـي  من دوستان از يكي به كس هر فرمايد مي متعال خداي«
 انجـام  از تـر  محبوب كه چيزي به من به اي بنده نشد نزديك و است كرده جنگ اعالن
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 مقـرب  مـن  نـزد  آنجـا  تا ،مستحبات انجام با او و ام  كرده واجب او بر كه باشد اَعمالي
 با كه شوم مي او گوش ،داشتم دوست را او وقتي پس. دارم مي دوست را او كه شود مي
 سـخن  آن بـا  كـه  شـوم  مـي  او زبان و بيند مي آن با كه شوم مي او چشم و شنود مي آن
 اجابـت  را او بخوانـد  مـرا  اگر. دهد مي انجام كار آن با كه شوم مي او دست و گويد مي
  .)582: 1377( »كنم مي عطا او به بخواهد چيزي من از اگر و كنم مي
 نفـس،  تزكيـه  از هـدف . شـود  يم خدا به قرب باعث مستحبات و واجبات انجام ،نيبنابرا

 از است اى مرتبه ،خدا به قرب اين. است اهللا فى فناء ،آن عاليترين مرحله در و خدا قرب همان
. رسـد  مى فعليت به خود اختيارى حركت و سير با شخص ذاتى استعدادهاى ،آن در كه وجود
 هـستى  اليتنـاهى  كانون به و كردن طى را هستى مراحل و مراتب واقعاً يعنى ،خداوند به تقرّب
 كـه  است تبىمرا و درجات داراى هستى كه است شده ثابت ،اسالمى حكمت در. شدن نزديك
 همـان  كـه  اسـت  الهـى  اقـدس  ذات ،آن درجـه  عـاليترين  و طبيعت عالم ،آن مرتبه ترين پايين

 بـاالتر  وجـود  درجـات  در ،الهـى  فضايل تحصيل نتيجه در هرچه ،انسان .است هستى حقيقت
 معنـوى  آثـار  از و شـود  مـى  مقربتـر  و نزديكتـر  ربـوبى  قدس ساحت به ،نسبت همان به رود،

  . گردد مى خورداربر آن نامتناهى
 بـه  ايمـان  پيدايش ،خدا به قرب مرتبه اولين. ست»خدا به قرب «در انسان تكامل ،نيبنابرا
 همان خدا به دنيرس. شود خدا سوى به جامعه و انسان روح و قلب حركت جهت تا خداست

ـ آ ، كهف(»رب لقاء «به آن از ينيد نصوص در كه است انسان يينها سعادت و كمال  ،)110 هي
 و) 71 هياحزاب،آ(»ميعظ فوز« ،)5 هيآ بقره،(»يرستگار و فالح «، )99 هيآ ، توبه(»اهللا يال ربق«
 . است شده ادي ،)15 هيآ ، عمران آل(»ياله رضوان«

 بـه  و خداسـت  بـه  خـدا  بنـدگان  تقرب نهيزم كردن فراهم ،امام نظر از ،تيامن ديتول تيغا
 كـه  اسـت  ليـ دل نيهمـ  به باز. ميگذار يم هيالعمت را يتيامن مكتب نيا نام كه است ليدل نيهم

 زاتيـ مم زيـ ن آن صورت و مواد چنانكه. نديآ يم بر تيامن نوع نيا نيمأت عهده از ياله رهبران
  .دارد را خود
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 يعنـ ي ،يانـسان  جوامـع  و انسان دوگانه يها تيغا و اهداف شهير ،)ره(ينيخم امام نظر از
 گانـه  دو يهـا  فطـرت  عنوان با آن از يو كه انسان يوجود درسازوكار ،ياطلبيدن و يطلب يتعال

 سلـسله  جميـع  كـه  اسـت  امـورى  آن ،فطريات از امام مقصود .باشد يم ،است كرده ادي انسان
 وحـشيت . نكند تأثير آن در اخالقى و محيطى ،مذهبى ،عادتى هيچ و باشند متفق آن در بشرى

 ،بشرى سلسله ىها بندي طبقه ساير و كفر و ايمان و جهل و علم حضريت، و بدويت تمدن، و
 اشتباه بلكه ،نيست فطرى امر ،اصل در آنهاست، بين اختالف آنچه و ندهد تغيير را فطريه امور
ـ ز اسـت،  ياصل فطرت ،ياله فطرت. )99: 1378(است مصداق در  و اسـت  يقـ يحق كمـال  راي

  .)117: 1366(است يتوهم كمال رايز است، يعرض و يتبع دوم، فطرت
  :شانيا نظر به. است گرفته صورت منظر نيهم از ،)ره(امام كالم در جنگ علت نييتب

 جنگـى  بـه  مربوط ،»شد رنگ اسير رنگى بى كه چون «گويند مى كه شعر تيب نيا«
 همـه  ايـن  كه است  مسأله نيا نييتب سر بر بحث. شود مى واقع انسان دو بين كه است
 شـود؟  مـى  واقـع  جنـگ  چـرا  اساًاس و چيست سر بر شود، مى واقع عالم در كه جنگ
 آزاد پـذيرد  تعلـق  رنگ آنچه از«: دارند تعبيراتشان در هم ديگر  شعراى بعضى چنانكه
 تعلـق  وقتى. طبيعت از چيزى يك به باشد نداشته تعلق كه است آن رنگى بى و ؛»است

 واقـع  جهـان  در كـه  يىهـا  نـزاع  تمام. شود نمى واقع نزاع اين طبيعت، به باشد نداشته
 واسـطه  بـه  هـم  را طبيعـت  و طبيعـت،  به دارد تعلق انسان كه است اين مال شود، مى

 را آن و طبيعـت  به دارد تعلق هم  ديگرى آن. خواهد مى خودش براى دارد كه اى علقه
 .)179: 1373(»شود مى واقع نزاع شئون، از شأنى هر در. خواهد مى خودش براى
]  هـم  [نـزاع  نيست، تعلقى رنگ كه اصليه فطرت در كه بگويد خواهد مى آدم اين«
 دعوا بود، تعلق بى هم فرعون بود، تعلق بى موسى حضرت كه طورى همان اگر. نيست
 سـر  دعـوا  اين و شد؛ نمى دعوا وقت هيچ بودند، جمع انبيا عالم، همه در اگر. شد نمى

 اگـر  ...اسـت  تعلقـات  اين سر شود، مى واقع عالم در كه دعواهايى همه. است تعلقات
 .)180: همان(»كنند مى آشتى هم فرعون و موسى بشود، برداشته رنگ ناي
 و ياسـالم  علـوم  عرصـه  در گـذار  ريثأت و مهم اريبس اتينظر از ،)ره(امام فطرت دو هينظر

 ،امـام  نظر به حاضر، مقاله چارچوب در. شود بحث يگريد مقاله در است الزم و است يانسان
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ـ ز ،شـود  يمـ  محسوب رانيا يمل تيامن ديتهد اديبن هيثانو فطرت  يتعـال  عكـس  جهـت  در راي
 :شانيا انيب به. كند يم تحرك

 معلمـانى  و اسـتادان  با مواجهيم امروز ما و دارد تاريخى ريشه ما فرهنگ انحراف«
 وجـه  هـيچ  بـه  ما كشور و اسالم مصالح با كه غربى فرهنگى با و تربيت همين پايه بر

 خـالى  محتـوا  از را مـا  دانشگاههاى و دارسم خود، فعاليت با اجانب... دهد نمى وفق
 هـم  را روحانيـت  خواسـتند  مـى  آنها. شد هم روحانيت به زيادى حمالت البته. كردند
 ،ماندنـد  باقى مقاوم اى عده ولى بردند، هم را روحانيون از اى عده و دهند بنيادى تغيير
 خود ثانى رتفط از تا بكشيم مشقت و زحمت طوالنى ىها سال بايد ما .نكردند تغيير

 ديگـر  و گـرديم  مـستقل  و بايـستيم  خويش پاى روى و بيابيم را خود و شويم متحول
 تنهـا  و كنـيم  شـروع  هـا  بچـه  همـان  از بايد و باشيم نداشته غرب و شرق به احتياجى
 داديـم،  انجـام  را مهـم  ايـن  اگـر . باشد اسالمى انسانى به غربى انسان تحول مقصدمان
 نظـر  از مـا  اگـر . بزنـد  ضربه ما به تواند نمى قدرتى يچه و كس هيچ كه باشيد مطمئن
 از تواننـد  مـى  آنهـا  تنهـا . بزننـد  ضربه ما به توانند مى چگونه آنها باشيم، مستقل فكرى
 هر آن توسط بعد و ...كنند درست را فردى داخل، در .بزنند ضربه ما به ما، خود داخل
  .)310: 15 ج امام، صحيفه(»دهند مى انجام خواهند مى چه
 بـا  ،فرهنگى استقالل و خودباورى .ماست درون در ديتهد و تيامن اديبن منطق، نيا مطابق

. باشـد  ياسالم دولت يريگ جهت ديبا ،يغرب انسان يجا هب ، يماسال انسان تيترب يريگ جهت
 ،)ره(امام ،اساس نيا بر. است هيمتعال تيامن تيغا كه است» ياله قرب «گريد يرو ،سخن نيا
   :كنيد استفاده متعهد و متدين متخصصين از كنيد سعى كه اند كرده ديكأت

 كـم  كـس  هـيچ  از و هـستيم  چيـز  همـه  كه بفهميم را اين بايد ما مطلب، خالصه«
 ايـن  و كنـيم  پيـدا  را كرده گم» خود «اين بايد بوديم كرده گم را خودمان كه ما. نداريم
 تمـام  بـا  را» ميـريم  مى شود، كوتاه خارج دست اگر «كه بود شده تحميل ما بر كه فكر

 قـدرتها  و ابرقـدرتها  مقابـل  در خـالى  دسـت  با ملتى كه ديديد و. ببريم بين از قدرت
ــستاد ــن و اي ــت اي ــوجى حرك ــت م ــه برداش ــه ك ــد ب ــدا، امي ــه خ ــن ب ــا اي  زوديه

 .)311: 15 ج امام، صحيفه(»ايستد نمى
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  يريگ جهينت
 ،هيـ متعال يتـ يامن مكتب. هيمتدان و هيمتعال :تندهس يبند طبقه قابل الگو دو در ،يتيامن مكاتب

 در را يويـ دن يبقـا  فقط ،هيمتدان يتيامن مكتب. شدياند يم انسان يابد يبقا به كه است يمكتب
 هيـ متعال تيـ امن مكتب عنوان با آن از كه ،)ره(ينيخم امام يتيامن مكتب. دارد خود توجه كانون

 قـرار  يبررس و بحث مورد حاضر مقاله در كه ابعاد، نيا از يكي. دارد يمختلف ابعاد م،يكرد ادي
 تيـ امن يالگـو  با ليذ چهارگانه يمحورها در هيمتعال تيامن فلسفه. است تيامن فلسفه گرفت،
  : است متفاوت هيمتدان

 يافزار نرم بخش در ،تيامن كننده نيتأم مواد نظر، مورد مكتب دو در: تيامن يماد علت .1
. باشند يم ينيخم امام هيمتعال تيامن مكتب ياصل مواد از ،سنت و قرآن رايز ،هستند متفاوت

 يبرخ در بلكه ستند،ين توجه مورد تنها نه ،هيمتدان تيامن مكتب در كه است يحال در نيا
 لحاظ به حال، نيع در. است ديتأك مورد ينيد يها دستورالعمل ضد به عمل ،موارد
 تيرسم به مكتب دو هر در يتجرب فتمعر چون ،هستند مشترك مكتب دو هر يافزار سخت
 هب ه،يمتعال يتيامن مكتب طرفداران نظر از هيمتدان يتيامن مكتب ،رو نيا از. شود يم شناخته
  . است ناقص ،يمعرفت لحاظ
 مشابهند، دو هر يصور لحاظ هب هرچند ت،يامن سطوح و انواع در: تيامن يصور علت. 2

 سـخن  آن ماننـد  و يفرهنگـ  ،ياقتـصاد  ،ياسـ يس تيـ امن ريـ نظ يمشتقات از مكتب دو هر يعني
  . است متفاوت انواع و مشتقات نيا به نسبت ،مكتب دو نيا از كدام هر فيتعر اما ند،يگو يم

ـ ز اريبـس  ها تفاوت ،بخش نيا در: تيامن يفاعل علت. 3  ود مييبگـو  ميتـوان  يمـ . اسـت  ادي
  . دارند قرار گريكدي يرو در رو ،مكتب
ـ ز اريبـس  مكتب دو تفاوت زين بخش نيا در: تيامن ييغا علت. 4  كـه  يدرحـال . اسـت  ادي
ـ  ،هيـ متدان تيـ امن مكتـب  مختلف يها هينظر در ،خداست به قرب ،هيمتعال تيامن ييغا علت  اي
 ،شـود  يم مطرح هم اگر اي و است مطرح تيامن مرجع فقط و شود يمن صحبت تيغا از اساساً
  . است يويدن صرفاً
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