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 چکیده                      
خمینی با صدرایی و امام شناسیانسانموضوع این مقاله بررسی مبانی 

سیاسی است. پرسش اصلی مقاله این است که شناسیانانستمرکز بر 
مینی خسیاسی یا مدنی فلسفۀ صدرایی و تفکر امام شناسیانسانمبانی 

چه بوده است. فرضیۀ مقاله بر آن بوده که حکمت متعالیۀ صدرایی 
تصویری جامع از انسان ارائه کرده که حیات مدنی او را نیز پوشش می

های ثر از حکمت صدرایی بوده در بُنمایهخمینی متأدهد و چون امام
توان تاثیرپذیری از فلسفۀ متعالیه را پیگیری و ردگیری فکری ایشان می

خمینی یک متفکر سیاسی های پژوهش نشان داده که امامکرد. یافته
صدرایی است که به خوبی از حکمت متعالیه برای مواجهۀ با فضای 

 هستی؛ تربیت بودن ذومراتب و در سه مولفۀمعاصر خودش بهره برده 
از همین رو، در گرایی کامالً صدرایی بوده است. نخبه و آدمی؛ پذیری

نظام فکری صدرایی را  همواره باید سیاسی اماماندیشۀتبارشناسی 
ای و اسنادی و رویکرد ها کتابخانهنظر داشت. روش جمع آوری دادهمد

 وده است.ب ۀ بینامتنیو مقایس گرایانهمتن مقاله تفسیر
خمینی، حکمت متعالیه، انقالب اسالمی، مالصدرا، امام :كلیدواژه
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 مقدمه
نگاری فکر در های ثابت تاریخمسالۀ چگونگی فهم اندیشۀ متفکران یکی از پروبلماتیک

(، contextualismگرایی)ی مختلفی مانند متنهاسدۀ گذشته بوده که در همین راستا روش
( ارائه شده که برای مثال در نگاه intertextuality(، و بینامتنیت)Textualismگرایی)زمینه

د؛ های تاثیرپذیری یک متفکر از آثار متفکری دیگر را آشکار کننکوشند رگهبینامتنی می
ت. البته با خمینی اسمالصدرا بر امامکه در اینجا، سوال اصلی ناظر بر چگونگی تاثیرگذاری 

ده تا دامنۀ تحدید ش شناسیانسانشناختی این تاثیرگذاری بر صِرف بُعد یک تدقیق روش
 پژوهش بر گسترۀ معینی متمرکز باشد. 

اه درکی که از شأن و جایگ اندیشی است فلذا با نظام هر تردید رکن، بیشناسیانسان
ای مفهومی هن پیدا کرده، بنابراین، همواره برای فهم دستگاهانسان در نظام هستی دارد، تدوی

متفکران مختلف یکی از جدی ترین نکاتی که باید مورد توجه قرار گیرد، شناسایی، 
 ی آن دستگاه فکری است. از همین رو، برای فهم حکمتختواکاوی، و بازیابی مبانی انسانشنا

م او توجه داشته باشیم. و وقتی که می خواهی آن شناسیانسانمتعالیۀ صدرایی باید به مبانی 
خمینی مقایسه کنیم، الجرم وجه عام مانند امام یانقالب یرا با یک متفکرسیاسی و رهبر

مدنی، و /را باید تخصیص بزنیم و از مبانی انسانشناختی با تاکید بر انسان سیاسی شناسیانسان
تردید یکی از نزدیکترین متفکران به م. بیسیاسی سخن بگوییشناسیانسانیا به تعبیر بهتر از 

دوران معاصر ما مالصدرا بوده که به قولی آخرین فیلسوف اسالمی نیز هست. دستگاه منسجم 
توان حکمت متعالیۀ صدرایی، بعد از او تاثیری قابل توجه بر حیات فکری ایران داشت و نمی

ر، بسیاری هم کرد. از سویی دیگتحوالت اندیشی پساصدرایی را بی توجه به حکمت متعالیه ف
خمینی، عالمه طباطبایی و استاد مطهری مستقیم و از ایدئولوگهای اصلی انقالب از جمله امام

 . (134:1397)میثمی، اندغیرمستقیم از صدرا تاثیر گرفته
 شود این است که تبارنامۀ اندیشیجِد طرح میهایی که بهدر همین راستا، یکی از پرسش

 خمینی متفکری صدرایی بود که برایامامرا در کجا باید جستجو کرد. خمینیمسیاسی اما
ها بر شرح صدرا ( در بیشتر بخش1362مثال، کتابشان، مصباح الهدایه الی الخالفه و الوالیه )

کامل، و سفرهای روحانی اسفار مبتنی شده است انسان عربی،از وحدت وجود ابن
خمینی متاثر از مالصدرا این مقاله با این پیش فرض که امام از همین رو،(. 134:1397)میثمی،

بوده، با طرح این پرسش اصلی که مبانی انسانشناختی حکمت متعالیه چه بوده و این مبانی 
 ، خواهان آن بوده که وجوهاتهخمینی بازتاب یافتسیاسی چگونه در تفکر امامشناسیانسان



 143                           1400/بهار 54سال پانزدهم/شماره         

رضیۀ مقاله سیاسی دو متفکر با یکدیگر مقایسه کند. ف سیشناانسانتاثیرپذیری را دربارۀ مبانی 
اش متاثر از حکمت خمینی متفکری صدرایی است که مبانی انسان شناختیبر آن بوده که امام

درایی خمینی با عطف به دستگاه فلسفی صتوان در فهم نظام فکری اماممتعالیه بوده فلذا می
 این مبانی را به خدمت گرفت. 

درایی ص شناسیانسانخمینی در سه مولفه متاثر از امام شناسیانسانپژوهش  از نظر این
بوده است: اول( ذومراتب بودن هستی و متعاقباً نفس و عقل آدمی؛ دوم( تربیت پذیری آدمی 
و امکان استکمال نفس از بعد حیوانی )متناظر طاغوت در فرهنگ سیاسی( تا بُعد الوهی؛ 

ژوهش با پتوانند به مراتب عالی دست پیدا کنند(. لیل الناسی میگرایی )این که قسوم( نخبه
ر ادامه د ۀ بینامتنیو مقایس گرایانهمتن تفسیرِ ای و با رویکردِآوری اسنادی و کتابخانهجمع

کند حمت متعالیه  را با تمرکز بر انسان سیاسی یا مدنی بررسی می شناسیانساندر ابتدا مبانی 
امالً از منظر مقاله کخمینی را توصیف و تشریح خواهد کرد. یاسی امامس شناسیانسانو سپس 

ون و کند با خوانش متگرایی و بینامتنّیت پایبند است و تالش میشناسی به متنروش
مام خمینی سیاسی اشناسیانسانهای صدرایی مبانی سازی خطوط تاثیرپذیری، رگهبرجسته

 ظام فکریبر ندیدگاه صدرایی  بررسی چگونگی تاثیر مقاله در ادامه بهرا آشکار کند. لذا 
 بندی نهایی اقدام خواهد کرد.گیری و جمعخمینی خواهد پرداخت و در نهایت به نتیجهامام

 سیاسی شناسیانسانچارچوب نظری: 

ای اند از نظریهبر سه رکن متافیزیکی استوار شده است که عبارت هر دستگاه نظری اصوالً
ای دربارۀ انسان. این سه را ای دربارۀ خداوند یا منشا جهان؛ و نظریهظریهدرباب هستی، ن

شناسی، خداشناسی، و انسان شناسی دنبال کرد. های همچون هستیتوان در مقولهمی
 منشاء یافتن دنبال همیشه انسان چراکه آید،می شمار به بشر علوم ترینکهن از شناسیانسان

. است پرداخته و ساخته نیز فراوانی داستانهای و هاافسانه منظور همین به و بوده خود پیدایش
. است تهداش دینی و مذهبی قالبی بیشتر غرب عالم برخالف زمین مشرق در شناسیانسان

 ستیه نظام در او جایگاه و سرانجام و سرنوشت او، حیات آغاز و تکون نحوه انسان، حقیقت
 با) دیسمبو و هندوئیسم مثل توحیدی غیر ادیان هم و توحیدی شرایع در هم که است مطالبی

 مانند انیآسم شرایع نظر از شناسیانسان تاریخچۀ. است بوده توجه مورد( مختلف نگرشهای
 حقیقت، شناخت به مأمور خلقت آغاز همان از انسان. گرددبرمی انسان خلقت آغاز به اسالم

 .(1389خسروپناه، است ) بوده خود کمال و سعادت و هاقابلیت ها،ظرفیت
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خواهد با پردازد که در واقع میسیاسی می شناسیانساننیز به  شناسیانسانیک شاخه از 
ند تا بتواند کند، مبنایی فراهم کاش برقرار میشناخت ماهیت انسان و نسبتی که با ابعاد سیاسی

ع بالطبمدنی اش را بر آن اساس سامان دهد. برای مثال ارسطو آدمی را ذاتاًنظریۀ سیاسی
کن برای مثالی دیگر، فهم لویاتان هابز مم کرد.دانست فلذا او را حیوان سیاسی تعریف میمی

 انسانی افراد هابز، نظر شود مگر آن که تصوری که او از انسان دارد را بفهمیم. ازنمی
 به ایلمتم که هستند خود عقل راهنمایی به و عواطف انگیزش تحت عقالنی هاییدستگاه

 زمان هر در انسان که هستند چیزهایی آوردن دست دربه مستمر موفقیت یا و خوشبختی
همین تصور مکنیکی از انسان بود که امکان طرح دولت به مثابه یک  .دارد تمایل هابدان

 مسالۀ هابز زعم ( به267:1393انسان مصنوعی و مکانیستی را ممکن کرد )برونوفسکی، 
 خود سعادت و صیانت دنبال به خود، طبیعت و گوهر لحاظ هب انسان که است آن اجتماعی

 شوندمی یکدیگر دشمن دو آن شوند، مایل چیز یک به انسان فرد دو روح دو گاه هر و است
. شود گریدی تسلیم یکی یا و بردارند میان از را یکدیگر تا کوشندمی شدند، دشمن اگر و

 ستند.بهه خود سعادت رساندن تحقق پی به رد انسانها همۀ که دارد عقیده هابز ترتیب بدین
 که است آن انسانی هر طبیعی تمایل زیرا است خودمدارانه عمدتا انسان گوهر هابز عقیده

 ودخ منافع حفظ جهت در اساسا انسانها بنابراین. بدارد مصون و محفوظ را خود زندگی
 هابز هک روست این از .پردازندمی ستیز و رقابت به هم با اساس این بر و کنندمی حرکت

 بداعیا یافته سازمان و منظم جامعه آنکه حال. است طبیعی امری مرج و هرج که اندیشیدمی
 به ود،خ حفظ برای و دارد خود سعادت به میل طبیعی وضع در انسان پس،. است تصنعی و

 لذت به میل سوی به را او مستمر سعادت برای انسان میل هابز نظر طبق. پردازدمی هرتالشی
 .کشاندمی آینده برای آن ذخیره و

. شوندمی زاده دانش از تهی و نخورده دست و پاک لوحی چونان هاانسان الک، اما نزد
 تجربه که مشاهده راه از دانند،می که آنچه هر. ندارند شهودی و درونی دانسته هیچ آنها

 اختشن است، محدود ما یاتتجرب که آنجا از بنابراین،. آورندمی دست به شود،می خوانده
و از نظر روسو، انسان ماهیتی نیک سرشت و اخالقی دارد که تمدن آن  .است محدود نیز ما

را نابود کرده است، لذا با رویکردی رومانتیستی، چارۀ مشکالت انسان مدرن را، اِعراض از 
گفت دانست و از رذیلت تمدن مینهادهای تمدنی و بازگشت به طبیعت می

های فلسفی وقتی مبنایی برای تئوری شناسیانسان(. هر یک از این 423:1393بایی،)طباط
گیرند، آثار غیرقابل انکار خودشان را دارند. برای مثال، تصور هابز پردازی سیاسی قرار می
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از انسان که گرگ انسان است و ماهیتی شهوت پرست و منفعت خواه دارد در دوت لویاتانی 
 پدیدار شده است. 

ها زیربنای نظری تأمل درباب سرشت مدینه واقع شناسیانسانر تمدن اسالمی نیز د
اند. برای نمونه، فارابی مبانی انسانشناختی افالطونی داشت و از همین رو، ریاست مدینه شده

صلحت توانست مرا به دست امامی سپرد که از منظر معرفتی متصل به عقل فعال بود و می
ی خمینی بر مبناا در ادامه خواهیم دید که وقتی متفکری مانند اماممدینه را درک کند؛ ی

مبانی انسانشناختی صدرایی قائل بر ذومراتب بودن قابلیت نفس آدمی است که صرفًا 
گرایانه توانند به اعالی درجات برسند، این مبنای انسانشناختی که آشکارا نخبهمیالناسی قلیل

ناسی الیابد که از زمرۀ همان قلیلۀ والیت فقیه بازتاب می( در نظری134:1397است )میثمی،
 که توانسته به باالترین مراتب فهم و ادراک معرفت دست یابد.

 مت متعالیه  کح شناسیانسانمبانی 

 شبرای درک جایگاه انسان و اهمیت چه نگاهی به انسان دارد. حکمت متعالیۀ صدرایی
ستی شناسی ، را در هاشهکند که او فلسفکفایت میتوجه به همین نکته  ،صدراییۀدر فلسف

ه از توان گفت کپس می، بر مبنای چهار سفر معنوی انسان )سالک الی اهلل( مرتب کرده
تواند از این منظر شانه به شانۀ در کانون فلسفۀ صدرایی قرار داشته و می« انسان»جهاتی 

درا انسان از در فلسفه مالص بنابراین، .های وجودگرا و انسانگرای غربی بزندبسیاری از فلسفه
ای برخوردار است و از جهاتی تنها موجود ممکنی است که دارای حدّ وجودی جایگاه ویژه

مشخص و معینی نبوده و مراتب وجودی او متناظر و مطابق با عوالم و مراتب وجودی آن 
 ایگاه او درپرسش از انسان و ج .یعنی همچون جهان هستی مشکک و ذومراتب است است

بندی ر تقسیمد است. بوده فلسفۀ قدیم و خصوصاً فلسفۀ اسالمی با مفهوم نفس پیوند خورده
کنند که بعضاً برابر اشاره می« النفسعلم»ای به نام های مختلف فلسفه نیز عموماً به شاخهشاخه

نیازمند  یبا روانشناسی جدید است.از همین رو، تتبع درباب مسالۀ انسان در فلسفۀ اسالم
ر تاریخ النفس درجوع به آرای فالسفۀ مسلمان درباب نفس و پژوهش در متون مربوط به علم

صدرایی را واکاوی کرده و  شناسیانساندر ادامه در ابتدا مبانی   فلسفۀ اسالمی است.
خمینی برجسته کرده و نشان شماریم و سپس همانها را در اندیشۀ امامهای آن را برمیمولفه

 یابد.یخمینی بازتاب مدهیم که داللتهای سیاسی این مبانی چگونه در نظریۀ سیاسی اماممی
 الف( مراتب وجودی آدمی
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اغلب متفکران مسلمان عنایت چندانی به بدنِ انسان و انسان به مثابه موجودیتی مادی و 
ده تا تالش ش اند و با توجه به وجه الهی و وحیانی تمدن اسالمی عموماًشناختی نداشتهزیست

 که این عدم التفات مورد توجه واقع شود (مدّبر تن) نفس به عنوان وجه مجرد هستی آدمی
ی مالصدرا نیز بدن را جسمی جماد .تواند باشدبه معنای فقدان بُعد سیاسی در این انگاره می

دانسته که تحت تدبیر نفس است و در واقع پوششی فناپذیر برای نفس در این جهان مادی 
خانه و مأوایی است که هدف و مقصد انسان نیست بلکه از اجزایی مثل مو و ناخن  است.

که بدن  (99 ،9)اسفار،جمالصدرا نشان داده  .آکنده شده تا صرفًا دافع گرما و سرما باشد
 ر حالید انسان در دنیا بدنی کثیف و فاقد نور است که حس و حیات در آن بالعرض است؛

که نور حس و حیات  در نظر گرفته شده حقیقی یخروی بدندر حیات اُ که برای نفس انسانی 
  در آن سریان دارد و از ذاتیّات آن است و نه بالعرض.

نسبت » انضمامی النفس عرضه شده که هم ساحتِ در حکمت متعالیه نوع خاصی از علم
ید که نمامی را تقریر «استکمال نفس» کند و هم ساحت نامتناهیرا توجیه می« مجرد و مادی

ء از صیرورت یا شدن رفتن شى از یک نگاه کُلی و مفهومی، شود.از آن به صیرورت یاد می
شدن مترادف حرکت و تغیر است، از  .است حالتى به حالت دیگر یا از زمانى به زمان دیگر

 داین جهت که وجود حرکت و تغییر انتقال از حالتى به حالت دیگر است، مانند انتقال از وجو
رغم اختالف علی ،ییصدراافالسفۀ پیش .(432 :1382صلیبا،  )جمیل بالقوه به وجود بالفعل

مُجرد  شغایتهمگی در این که نفس ضرورتاً در منشاء و  در نوع ارتباط میان نفس و جسم،
نفس را در  اعّم از فالسفه و عرفا، در حالی که شاگردان افالطون، ند.االقولاست متفق

 کردند،م با هستی آسمانی سرمدی و حبس موقت در این جهان لحاظ میانفکاک از جس
دانستند که یا صورت جسم می (Entelechiea ) «کمال اوّل»مشائیون به تبع ارسطو آن را 

 ،از جانب نفس صمیمانه با آن در پیوند است و احساس تلخکامی و آرزوی گریزی از آن،
  وجود ندارد.

 ب( استکمال نفس

یک پدیدۀ منبسط است که در  بر مبنای آموزۀ حرکت جوهری، فردی، نفس انسانی
وانایی امّا ت ،)جسمانیۀ الحدوث( اش مادی است و ذاتًا مرتبط و وابستۀ بدن استمرحلۀ اولّیه

درا بنا به نظر ص .)روحانیۀ البقاء( سوی قلمرو کامالً مجرد عقل را دارده گذار از مرزهای تن ب
 نفس هک دانست باید:»مانی دارد امّا بقا و تعقلش روحانی استنفس حدوث و کارکردی جس
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 ىط و فعل به قوه از خروج و استکمال از پس ولى الحدوث جسمانى است موجودى انسان
 .(328، 1375)صدرا،« البقاء روحانى است موجودى کمال، مراتب

ده شیاد « روحانیۀ البقاء جسمانیۀ الحدوث،»به قاعدۀ  این بحثاز  در فلسفۀ مالصدرا
 دهد:آملی در شرح آغاز و انجام خواجه این قاعده را این گونه توضیح می ۀحسن زاد .است

به کسب کردن معارف و حقائق و تحصیل ملکات أعمال فاضله انسانى اشتداد وجودى و »
کند و به اتحاد علم و عالم، و عمل و عامل به سوى کمال مطلق ارتقاء سعه مظهرى پیدا مى

لذا با استنتاج از این قاعده است که بحث استکمال نفس انسانی  .(84 )تعلیقات، ص «یابدمى
 .تواند داللتهای سیاسی داشته باشدشود که در عرصۀ مدنی میپذیری آن طرح میو تربیت

مثال طفل و احتیاج آن است در اوّل به رحم و استغناء از رحم » ملموس این اصل مثال
یضًا و ا ل وجودش. پس فساد رحم منافى بقاى مولود نخواهد بود.است در آخر به علّت تبدّ

 «اش نیز به آن امر محتاج باشدء به امرى مستلزم آن نیست که لوازم ذاتّیهاحتیاج شى
پس مراحل عقلی و روحانی مشخصی وجود دارد که نفوس  .(532 االکوان، )اردکانی،مرآت

)که برای امام مدینه ضروری  یز با عقل فعالآمفردی بایستی از طریق آن راه اتحاد موفقیت
ر د را در پیش بگیرند. در این حیاتِ ناسوتی، و پیوند حیات عقول در جهان بعدی، است(

اش حتی عاری از قوای ادراکی است.این و در مراحل اولیّه ابتدا نفس صرفاً بالقوه است،
 تا کودکی و سپس مراحلمراحل مرتبط و وابستۀ به حیاِت تن است که از دوران جنینی 

 است طقىن و حیوانى و نباتى گانۀسه اجزاى داراى نفس»متاخر حیات فردی تکامل می یابد.  
 کندمى تنزل ظاهرى حواس مرتبۀ و درجه به خویش شامخ مرتبۀ و مقام از گاهى نفس پس

 أهنش و علوى عالم به و گیردمى اوج آن چنان معقوالت ادراک هنگام نفس همین نیز و... و
 او با و عالف عقل عین بلکه گرددمى نایل فعال عقل مرتبۀ و مقام به و کندمى صعود عقالنى

 .(1375،338)صدرالدین، « شودمى متحد
شهای بخیی نه صدرا در حکمت مرتب نفس)نباتی،حیوانی،ناطقه( با این حال،این سه

نفس حیوانی مشتمل بر  د.پیمایند که نفس میابلکه مراتب وجودی متفاوتی مستقل متفاوت
قتی که ما به و همچنین نفس ناطقه نفس حیوانی را نیز در بر گرفته است.؛نباتی و فراسوی آن

شود،امّا این پایان راه کمال آن نیست.در این نفس ناطقۀ انسانی بالفعل می رسیمبلوغ می
 انسان و بالفعل یوانح است؛ ]و بعد[ بالقوه حیوان و بالفعل نامى مادر رحم در جنین» :مرحله
 میان از بسا هچ قدسیه قوۀ مرتبۀ اما و بالقوه؛ شیطان یا و بالقوه ملک و بالفعل انسان و بالقوه؛
 .(1375،338)صدرا، «گردد نایل مقام و مرتبه بدان یکى نفر هزاران
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ای به کند و از درجهصورت جدید را تحصیل می از زندگانی پس نفس در هر مرحله
بنابراین ما خودمان را متفاوت از آن چیزی در می یابیم که  کند.ر حرکت میای دیگدرجه

رات تواند تماماً ناشی از تغیییم؛ یا آن چه که در آینده خواهیم بود.اینها نمیاهدر گذشته بود
در سیالن و  پس تمام هستی عرضی باشد،بلکه بیشتر به علّت تغییر در جوهر حقیقی ماست.

آید.بدیهی است که نفس هم که بخشی از ظه به صورتی جدید در میجریان است و هر لح
 جهان هستی است در این سیالن و جریان است و نهاد ناآرام جهان در نفس هم جاری است.

 توانند در هرم قدرت مدینه بر مبنای مرتبتدر مراتب سیاسی نیز همین گونه است و افراد می
 ای تحرکمدینه پیش بروند؛ پس شاهد گونه شان صعود کنند و تا مقام زعامتادراکی

 سیاسی ذاتی در این پارادایم هستیم.
ای در جهان روحانی قبل از حدوث توان از صدرا درباب این که آیا نفس عقبهمی

النفس صدرا در اینجا یک نوآوری جالبی کرده و علم جسمانی دارد یا که خیر پرسش کرد.
ما بین اینان  اش بلکه با فلسفۀ آفرینش پیوند زده ول فلسفیاش را نه تنها با کلیّت اصوفلسفه

به َتبَعِ ابن عربی، باور داشت که هدف غایی  ارتباطهای مستدلی برقرار کرده است.صدرا
ای بود تا شناخته شود. مالصدرا با استناد به آیات شریفه خلقت خدا است که کنزی مخفی

د کنآن را توجیه می« ا خَلَْقتُ اْلِجنَّ وَ الْإِنَْس إِلَّا ِلیَعْبُُدونِم» و« ال یُسْئَُل عَمَّا یَفْعَلُ »مثل 
 .(292-291 الغیب،صص )صدرالدین،مفاتیح

پس بی تردید فعل خلقت الهی عبث نبوده،بلکه معلّل به اهداف و اغراضی بوده و خداوند 
بین تمام خواهان آن است تا شناخته و عبادت شود.و پر بدیهی که موجود انسانی،از 

موجودات و مخلوقات، بهترین گزینه برای ادراک این معرفت است.بنابراین نفس انسانی نه 
تواند ی، و با حضور در مدینه متواند داشته باشدتنها منشاء الهی دارد بلکه غایتی الهی نیز می

ه فیض بالهی را متحقق کند، اگر و تنها اگر این سیر کمال را طی کرده باشد و مرتبت خلیفۀ
 اتصال با عقال فعال رسیده باشد.
 ج(قلیل الناس و موانع كمال

،به نام های عقالنی و خیالی و مادّی،در وجود بشر،یا بودن هستیمراتب ذو از سویی دیگر،
اند.چنین پنداشته شده که موجود انسان توانایی حرکت از سطح وجود عالَم صغیر،جمع شده
یرۀ خلقت را دارد:نزول از روحانی به مادّی و ُرجعت و تر و تکمیل داحسّی به سطوح عالی

 تردید حیات سیاسی نیز بخشی از دایرۀ هستی است.که بی صعود به روحانی
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است که مالصدرا از وضعیّت کلّی نفس آن گونه که در معرفت الهی  اتدر پرتو این نک
نفسِ ازلی  .(1375،332)صدرالدین، گویدپیش از حدوث در جسم قرار گرفته سخن می

توانند در یک سطح عالی برجستۀ وجود است و در معرفت الهی مستقر.نفوس فردی تنها می
مالصدرا برای تبیین دقیقتر  تر از بدنها، حادث شوند.شان،اگرچه با تباری شریفبدنهای

مراتب در سلسله کند.رجوع می« قوس نزول و قوس صعود»الذکر به تعلیمِ عرفانیِ مطلب فوق
 است.نفس در نزول به سطح طبیعت بنابر تنوع«قبل از طبیعت»وضعیّت کلّی نفسوجود 

در » شود.صدرا این وضعّیت نفس راهای انسانی تکثیر میهای طبیعی در بدنگیبالقوه
نامد.نهایتاً نفوس انسانی به قوس صعود،به سطح عالی و اصلِی می الطبیعه()فی «طبیعت

 شود.بعدَالطبیعه(نامیده می«)بعد از طبیعت»ه این مرحلهگردند کموجودات عقالنی،باز می
الف( نفس پیش از طبیعت؛ب(نفس همراه با » کند:پس نفس سه مرحلۀ اساسی را طی می

 «.طبیعت؛ج( نفس پس از ترک طبیعت
بنابراین نفس انسانی از طریق فرایند حرکت جوهری توانایی ترک بُعد طبیعی و گذار به 

 کنده حصول آن مشروط به اتحاد مجدّد با عقل است،را کسب میوضعیت عقالنی ناب، ک
تا مبنای فلسفی والیت به عنوان کسب جایگاه راهبری انسانها بر مبنای مشروعیت نیل به 

.با این وجود،برخالف نزول نفس به جهان طبیعی که به همۀ افراد و معرفت فراهم شود
است و  ذیرامکان پ ها برای افراد اندکیموجوداتی انسانی تعلق می گیرد،ولی صعود نفس تن
و همچنین در میانۀ جهان مادی و عقالنی  همگان توانایی کسب این مرتبت را نخواهند داشت

 مراحل دیگری وجود دارد که نفس بایستی بگذراند.
غایت فلسفه را نیز استکمال و به غایت رسیدن انسان از جهت  از سویی دیگر مالصدرا

از .ای انسانشناختی دانستتوان فلسفۀ او را اساساً فلسفهلذا می داندیعقل نظری و عملی م
بدان  های مختلف از انسان سخن گفته؛ تااش به مناسبتهمین رو، وی در بیشتر آثار فلسفی

جا که دو جلد از نه جلد اسفار او به سیر تکامل و تحوالت انسان از ابتدا تا انتها اختصاص 
یقت انسانی در فلسفۀ صدرایی همین بدن مادی و حیات زیستی و امّا انسان و حق؛یافته

 بیولوژیک است؟
امّا از سویی دیگر بدن انسانی که مَحمل ناسوتی نفس است محل کون و فساد است و با 

 رود.از بین می شناختیشود و در نهایت با مرگ زیستتغییرات و تبدّالت دچار تباهی می
خواهد ُکنه فعل الهی و غایت خلقت آفرینش فۀ اهلل است و میبنابراین حقیقت انسانی که خلی

بایستی از جنسی دیگر باشد تا از کون و فساد فارغ باشد.لذا با توجه به مقدمات  ،را درک کند
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 ی باشدتواند چیزی غیر از نفس انسانو اصول فلسفۀ صدرایی چیستی انسان و حقیقت آن نمی
ین نکته که .البته با التفات به او نه جسم کثیف دنیایی ای روحانی دارد و لطیف استکه نطفه

نفسی که روحانیۀ البقاء است؛یعنی آنکه  برد.نفس در آن معنایی که خود صدرا به کار می
شوند و از پایینترین مراتب وجود، حرکت ها به حدوث بدن حادث مینفوس انسان

ر این مبنا شان برسند. بکمالی ۀمرتبکند تا به سوی فعلیت و اعال شان را آغاز میاستکمالی
تعلق نفس به بدن در ابتدای تکون ضروری است و تشخص نفس به بدن است،چرا که نفس 
در ابتدای تکون و حدوثش، حکم طبایع مادی را دارد که نیازمند به ماده هستند.پس مالصدرا 

را در قابی متفاوت طرح  پذیرد ولی رابطۀ آن با بدنابن سینا حادث بودن نفس را می ندنیز مان
 تواند با کسب معرفت به فراتر از قالب خاکی سفر کند.کند که به واسطۀ آن نفس میمی

البته بایستی گفت که نفس از آن جهت دارای چنین قوه و استعدادی است که چون 
. پس (75 ،9ض )اسفار،ججوهر نفس از نظر مالصدرا از سنخ عالم ملکوت است و نور مح

در  را دارد که در جهان ناسوتی نفس یگفت که بدن انسانی برای نفس حُکم مَرکبتوان می
دائماً به سوی غایت جهان که همان  که کند،ولی نفس این استعداد و قوه را داردآن خانه می

بدایت آن است سیر کند.البته این استعداد و قوه در همۀ نفوس فردی وجود دارد ولی در 
ت سلسله توانند با کسب معرفکند و تنها نفوس خاصی میت پیدا نمیهمه امکان تحقق و فعلی

 مراتب وجود را طی کنند و وارد قوس صعود گردند.مالصدرا خود بر این نکته تاکید کرده
( که هم اینان 97: 9د )صدرا،اسفار،جرسنگوید که قلیلی از افرادالناس به این مراتب میو می

 ده بگیرند.توانند زعامت جامعه را برعُهمی
اینکه اگر حقیقت انسانی نفس انسانی است و این نفس استعداد و قوۀ  اصلی امّا پرسش

درک معرفت و کسب مراحل و مراتب در قوس صعود را دارد چرا که جوهری از سنخ 
شان که توانند به حقیقت انسانیملکوت و از جنس نور دارد،پس چرا تنها قلیلی از افراد می

جسم کثیف مادی است برسند و لطیف شوند؟ مالصدرا در رسالۀ سه اصل چیزی ورای این 
حب (؛ 13 اصل، س )صدرا،سهجهل به معرفت نف: اشاره کرده است  مشخصاً به این موانع

تسویالت نفس اماره و (؛ 28 اصل، سه ت )صدرا،رسالۀجاه و مال و میل به شهوات و لذا
 (؛28 اصل، سه ن )صدرا،رسالۀتدلیسات شیطا

ا چرا مالصدرا صیرورت نفس انسانی را در دو بُعد نظری و عملی،و مادی و مجرّد در امّ
آورد؟ این نکته نیز برآمده از کلّیت فلسفۀ صدرایی است.چرا که مالصدرا کنار یکدیگر می

قائل به سه نشئات وجود برای آدمی است.در ابتدا نشئۀ قبل از دنیاست که مالصدرا آن را با 
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کند که قرآن)استناد به وحی( اثبات می از ایتدالل فلسفی( و ذکر آیهسخن افالطون)اس
همین نکته را  (.195، 9ت )صدرا،اسفار، جداشته اس «کون عقلی»انسان قبل از آفرینش 

را اثبات  هاآورد تا تکون عقلی نفوس و بقای روحانی آنمالصدرا در المشاعر به تایید می
د تاکید ای دارد، مورقلی، که تبعات سیاسی گسترده]که بعدًا همین مسئلۀ تکوین ع کند
کند که نفوسی به وجود و وحدانیت ؛اینجا مالصدرا اثبات میشود[خمینی نیز واقع میامام

 هایی که مانع درک معرفت بهها و بلیّهاند یعنی از پلیدیاند که پاک بودهخدا اقرار کرده
ها آن است که آنها جانهایی هستند که بارۀ جاناعتقاد ما در»اند:خداوند بوده به دور بوده

ی که اند.بر این سخن حدیث نبوجانهای جزئی بدانها پایدارند؛و آنها نخستین بار آفریده شده
فرموده نخستین بار خدای بزرگ جانهای پاک را آفرید و از آنها بر یگانگی خود اقرار 

  (..82 هنی،آ )المشاعر،ترجمۀ« د.بو گرفت و زان پس دیگر آفریدگان را بیافرید گواه تواند
دو نشئات دیگر بدیهی است که در دنیا و بعد از دنیاست.مالصدرا این سه را در رابطۀ 

هایی منفک از یکدیگر.به همین دلیل بحث صیرورت بیند و نه پدیدهطولی با یکدیگر می
 دهد.قرار میانسان را با توجه به این تصویری که از هستی دارد در یک کلّیت منسجم 

است که با کمک حرکت « قوه»نفس برای بدن در آغاز حیات فقط یک استعداد و 
رسد؛ از نگاهی دیگر، بدن انسان ضمن حرکت جوهری ماده به فعلیت و وجود خارجی می

تواند دو نوع تکامل داشته باشد: اول، جوهری خود و به وسیلۀ همین حرکت جوهری می
ت )حرک. دوم، تکامل دیگری که غیر مادی استزیستی( )حرکتتکامل مادی و جسمانی

گردد، و بدن را همراه با نفس پس از حدوث و ظهور، به عنوان من مالک بدن می نفسانی(.
ت جسم حامل نفس نیست بلکه نفس حامل جسم اس»دارد:خود به ادامۀ زندگی وامی

سی و اگر ک»درونی است: .امّا نفس بی تردید دارای تغییر و تبدل(«.47 ،ص9)صدرا،اسفار،ج
جایز دانسته که نفس انسانی از آغاز تکونش تا آن زمان که بالفعل عاقل و معقول است، 

و در وجود نفس هیچ تحول ذاتی و تفاوتی صورت نپذیرفته، بسیار به  است جوهری واحد
 پس به تبع کلیّت فلسفۀ صدرایی که در آن اصل بر («.85-86 رسائل، ه )صدرا،بیراهه رفت

نفس نیز  وجود است و نه ماهیت و از سویی دیگر این وجود مشکک است و ذومراتب،
اش دائماً در سیالن و تغییر دارای مراتب و مراحلی است که به واسطۀ حرکت جوهری

(. بنابراین 330،ص8د )صدرا،اسفار،جتواند از مرتبتی به مرتبۀ دیگر گذر کناست،فلذا می
( و ذومراتب است و افراد به 134:1397گرایانه )میثمی،نخبهنگاه صدرا به انسان یک نگاه 

صدرا مال «سه اصل»در رسالۀ رغم برابری در شأن انسانی، ولی در تحقق وجودی، نابرابرند. 
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جودش ها نتواند به معرفت دست یابد در اسافل وتوضیح داده نفسی که بر مبنای موانع و پلیدی
ی از «قلیل الناس»اساساً تنها  فلذاکند؛نمیرا تجربه و ارتقاء وجودی و سعادت  باقی مانده

همان فقیه  «قلیل الناس»خمینی این )در تفکر امام توانند به این مرتبت دست یابندافراد می
 .کند(اعلم دارای بینش سیاسی است که به قوۀ قدسیه دست پیدا می

ث و روحانیۀ الحدو صیرورت نفس تالی منطقی قاعدۀ جسمانیۀ که گفت توانمی بنابراین
البقاء است و همچنین از تبعات اصل حرکت جوهری.نفس متناظر با سه عالم حس و خیال 

کند.طبق قاعدۀ جسمانیۀ الحدوث و روحانیۀ البقاء و عقل سه دسته مدرکات را دریافت می
تواند بودن نفس آدمی، و اصل حرکت جوهری، و اصل وجود مشکّک، پس نفس انسانی می

ت مدرکات تغییر جوهری پیدا کند و مراتب وجود را باال برود. البته این مهم برای با دریاف
 توانند به آن دست یابند.دهد و فقط قلیلی از مردم میهمۀ افراد رخ نمی

در این راه موانع و مشکالتی وجود دارد که اهمّ آنها جهل به نفس است.بنابراین، صیرورت 
فلسفۀ صدرایی است که در واقع در حقیقت راستین آدمی های منطقی اصول انسان از توالی

دهد و نفس آدمی را به سوی غایت هستی که همانا معرفت به ذات اقدس الهی و راز رخ می
 رساند.  آفرینش می
 خمینیامام سیاسی شناسیانسان

 تیجبرو ملکوتی، ناسوتی، ساحات دارای را انسان خود، متعدّد آثار در ،(ره)خمینیامام
که آشکارا رنگ و بویی  (173: 7ج همان، ؛387: 5ج ،1378 خمینی،) دانسته الهوتی و

 تربیت تربیت و متعاقباً امر در که برشمرده ویژگیهایی آنها، از کدام هر برای و صدرایی دارد؛
: 1374 خمینی،) حدیث چهل اخالقی کتاب در ایشان،. گیرند قرار توجّه مورد باید سیاسی

 این به هتوج که پرداخته، مطمئّنه و لوّامه امّاره، نفس مسئلۀ به ملکوتی حتسا باب در ،(12
 نگاه در قرآنی شناسیانسان مبنای بر تربیت اهمیّت به توجه دهندۀ نشان نفس، جنبۀ سه

 یمتعال از است متأثّر بیشتر امام، اندیشۀ در انسان وجودی ساحات بحث .است خمینیامام
 آثار برخی رد ،(ره)خمینیامام. است صدرایی فلسفۀ از، و منطبق بابرگرفته  البته و قرآنی؛

که ادبیاتی  (27: 1357 خمینی،) است پرداخته نیز آن طیّ  روشهای و صعود قوس به خود،
متناظر با ترمینولوژی صدرایی دارد و بنیادهای انسانشناختی یک تفکر والیی را فراهم 

 .کندمی
ان را به تبع جهان هستی ذومراتب می دید و درکی خمینی همچون مالصدرا، انسامام

 سایر مثل هم این که انسان از اندکرده ادراک طوراین»مشکّک از وجود انسانی داشت:
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 دور مادى امور ادراکات و همان در دارد که رشدهایى و چیزها تمام که هست حیوانات
 والمع آنکه حال و است، طبیعت عالم همین از عبارت عینى امر که کنندمى خیال زند،مى

 و اشدب خودش فقط انسان که نیست طوراین و اند؛ نکرده ادراکش اینها که هست دیگرى
 « دارد. مراتب انسان. باشد نداشته اى مرتبه و طبیعت، همین

این ذومراتب بودن انسان، و مراتب نفسانی آدمی دو نکته را طرح می کند: یکی این که 
می تواند مراتب را طی کند؛ و دیگری این که نیاز به مربی دارد.  انسان تربیت پذیر است و

اولی موضوع دین را پیش می کشد و الجرم دومی به نیاز به رسول یا امام اشاره خواهد 
 به گرا خویش؛ انسان وجودی کمال مراتب به رسیدن برای الهی ادیان به بشر نیاز» داشت:

 عالَم از یزیچ یک اینکه به احتیاج دیگر نبود، چیزی این از بیشتر و بود طبیعت حد همین
 ؛[نداشت] کندب را ورق آن تربیت بکند، تربیت را انسان تا بشود فرستاده انسان برای غیب
 یقتیحق یک طبیعتْ عالم این از مجرد انسانْ چون لکن نبود، هم احتیاج نبود، ورق آن چون

 کی ماورایی، یک که است این بر دال هست طبیعت در که خصوصیاتی خودِ  همین است،
 که یبراهین حَسَب به و دارد ماورایی یک انسان چون هست؛ طبیعت این برای این از ماورایی

 مکانْ باال عقلِ یک دارای انسان و هست انسان در طبیعت این ماورای است ثابت فلسفه در
 (.4:188)ج« شد خواهد تام مجرد هم بعد و ،[است] مجرد

و نیاز به مربی، خود ذیل استکمال انسان طرح می شود که مطابق با  بحث تربیت پذیری
همان حرکت جوهری صدرایی و نگاه مشکک قائل به امکان ارتقا و تعالی آدمی است. 

یت و کند که برای تربخمینی از همین رو دیانت را اساساً مکتب انسان سازی تعریف میامام
د حیات انسانی )به تعبیری صدرایی عالم معقول الجرم سعادت آدمی آمده است و تمامی ابعا

 ست،نی مادی مکتب یک اسالم مکتب»دهد و برای آن برنامه دارد:و محسوس( را پوشش می
 خالق،ا معنویات،. دارد قبول اسالم معنویت، پناه در را مادیت. است معنوی مادی مکتب یک

 همه .است آمده سازی انسان برای است، آمده انسان تهذیب برای اسالم نفس، تهذیب
 مهذب، اهآگ انسان. بسازیم انسان ایممکلف ما. اند آمده سازی انسان برای توحیدی مکتبهای

 طرف در که است موجودی یک انسان کند. می تأمین کشور برای را سعادت ابعاد همه
 نآمد رسد. می موجودات مقام باالترین به کمال طرف در رسد، می مقام باالترین به سعادت

 به اند،د نمی انسان که را حقایقی آن داند،نمی بشر که هاییراه آن که است این برای انبیا
 (.425 ،12 ج ؛533ـ532 ،7 ج ،1385 خمینی،امام« )بفرمایند تعلیم آنها
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ان را و انسدهد میخمینی تربیت پذیری انسان را در کانون مناسبات اجتماعی قرار امام
 چه. اشدب انسان کردن درست مرکز باید دانشگاه» حاظ می کند:سنگ بنای توسعۀ تمدنی ل

 همین بر مأمور انبیا )ع( که است بوده امری یک این و. شما دانشگاه چه و روحانی، دانشگاه
 اختنس انسان برای آسمانی، کتب همه آسمانی، کتب. کنند درست انسان که اند بوده امر

 هم اتمادی یعنی آید؛ درمی معنویت صورت به یزچ همه بشود، ساخته انسان اگر. است آمده
 و ما گاهدانش از و باشند شیطانی قشرها چنانچه اگر عکس، به. آید می در معنویت صورت به

 رد فانی آید؛ درمی مادیات صورت به هم معنویات بیایند، بیرون منحرف هایانسان شما
 .(61 ،8 ج امام، صحیفه) «شود می مادیات
، همچون مالصدرا، تشکیک هستی و ذومراتبِ وجود در درون آدمی نیز خمینیامام

کند که همانا ابعاد شیطانی/روحانی وجود انسان است. آدمی با تربیت وحیانی به ترسیم می
رسد و با غفلت از آن و اسارت در شهوات به دامن بُعد شیطانی در می مرتبت روحانی می

 یطانش این گاهی. هست انسان همراه هم آخر تا سانان باطنی شیطانِ که کنند توجه»غلطد:
 «اندبرس هالکت به را رفیقش که برساند هالکت به را خودش انسان که کندمی کاری

. حال این تضاد و تنشی درونی انسان در بُعد اجتماعی جلوۀ تقابل (149 ،14 ج امام، صحیفه)
خمینی کامالً به مبحث ها امامگیرد که با این استعارهطاغوت و والیت را به خودش می

سیاسی گذر کرده و همان مبانی صدرایی را در درون اندیشۀ سیاسی خودش  شناسیانسان
کند. طاغوت نیز ذومراتب است و منطبق با حرکت جوهری، حتی اسافل تئوریزه می

 زتوانند آنها نیموجودات، مانند طاغوت و شیاطین و شهوات، نیز دارای مراتب هستند و می
 اشد،ب محمدرضا که کندنمی فرق طاغوت»های متعددی به خود بگیرند: رشد کنند و جلوه

 خانواده در است طاغوت کسی یک است؛ مختلف عملیات شعاع حیطۀ شما، و من یا
 در است طاغوت کسی یک هایش، همسایه و خودش در است طاغوت کسی یک خودش،

. شورک سطح در هم کسی یک استان؛ یک در هم کسی یک شهر، در کسی یک اش، محله
 خانواده در که طاغوتی همین. است فرق عمل شعاع در نیست؛ فرقی[ بودن] طاغوتی در

 در برسد، دستش اگر. است طاغوت هم محله در برسد دستش اگر است طاغوت خودش
 .(13 :9 ج امام، صحیفه) «است طاغوت کشور سطح همه

های ناسیشانسانتر از خمینی، بسیار پیچیدهامام-راسیاسی مالصدشناسیانساناین نوع 
گرگ  سیاسی هابزی قائل بهشناسیانسانسیاسی تک بُعدی هابزی، روسویی است. نه مانند 

بودگی ذاتی انسانی است و نه همچون روسو بر این باور است که آدمی نیک مطلق است در 
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ی و سقوطی آدمی را بر مبنای طبیعت و تمدن او را نابود کرده است. بلکه حرکت صعود
نظام تربیت پذیری او در هر دو جهت محتمل دانسته لذا برای رشد او برنامه داشته )که همانا 

دهد )که نظام اخالقی و ارزشی دین است( و دائماً نسبت به خطرات سقوط هشدار و انذار می
 تربیت و علیمت تحت نرود، انبیا سیطره تحت اگر شیطانی طاغوتی موجود این» مکتب است(: 

 حیاترو در چاپدمی دارد را عالم یک که فردی آن با فرد این مابین فرقی هیچ نرود، انبیا
 (.9:13ج«)رسدمی دستش او رسد،نمی دستش این اینکه باب از هست؛ عمل در نیست،

 خمینیچگونگی تاثیر دیدگاه مالصدرا بر امام

ظام مدنی آن متاثر از ن-گسترش سیاسی خمینی در مبانی فکری و بسط وآشکارا امام
ها در قم اسفار تدریس می کردند و فکری صدرایی است. از نظر شواهد عینی، ایشان سال

ال اردبیلی انجام شده در س عبدالغنی سید اهلل آیت تقریرات درس ایشان که توسط مرحوم
:»  صدرایی داردای کامالًدر سه جلد چاپ شده است. برخی از فرازهای تقریرات صبغه 1381
 نشآتی ایدار بساطت کمال و وحدت عین در که است حقیقتی انسانیه، ناطقه نفس که بدان
 نشئۀ وم،د...  ظاهره دنیاویۀ ملکیه نشئۀ اول،. است نشئه سه کلی طریق به آن عمدۀ که است

 نسبت یگرید به مراتب این از یک هر نسبت و... باطنیه غیبیۀ نشئۀ سوم،... متوسطه برزخیۀ
 تانفعاال و خواص و آثار که است جهت این از و است؛ متجلی و جلوه و باطنیت و ظاهریت

 (. 3:386)ج« کند می سرایت دیگر مرتبه به ای مرتبه هر
 خمینی در چند اصل با نظام فکری صدرایی یکسان است:امام شناسیانسانبه طور کلی 

ل ت. این اصل سلسله مراتبی موجب شکاول این که قائل بر ذومراتب بودن نظام هستی اس
گیری هرم وجود و الجرم مراتب اجتماعی نیز می شود. این اصل با اصل توحید و منشا 

ی به عنوان مقام« والیت فقیه»وحدانی جهان هم پیوند است و ذیل این اصل است که اصواًل 
، والیت نباشد که راهبر جامعه است توجیه و تبیین می گردد. اگر قول به مراتب اجتماعی

 احتیاج دیگر بود،ن چیزی این از بیشتر و بود طبیعت حد همین به اگر انسان»فقیه نیز معنا ندارد: 
 آن تربیت کند،ب تربیت را انسان تا بشود فرستاده انسان برای غیب عاَلم از چیزی یک اینکه به

 این از مجرد نسانْا چون لکن نبود، هم احتیاج نبود، ورق آن چون ؛[نداشت] بکند را ورق
 این بر دال هست طبیعت در که خصوصیاتی خودِ همین است، حقیقتی یک طبیعتْ عالم
 اوراییم یک انسان چون هست؛ طبیعت این برای این از ماورایی یک ماورایی، یک که است
 انسان و تهس انسان در طبیعت این ماورای است ثابت فلسفه در که براهینی حَسَب به و دارد
 که ورق آن تربیت شد؛ خواهد تام مجرد هم بعد و ،[است] مجرد باالمکانْ  عقلِ  یک یدارا
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 آن به قیقیح علم طرف، آن به علم که بکند را تربیت این کسی باید باشد انسان معنوی ورق
 ست؛ه طرف آن و طبیعت طرف آن و انسان مابین که روابطی به علم و باشد داشته طرف

 او را عتطبی مورد قدر همین ندارد؛ بشر نیست، بشر آنْ و بکند؛ راکاد بتواند را روابط این
 آن شود؛نمی دیده بین ذره با طبیعت ماورای بیندازند بین ذره چه هر. بکند ادراک تواندمی

 است خفیم بشر بر روابط این چون و باشد کار در دیگری معانی یک که است این به محتاج
 حیو به جهت، این از داند،می را روابط این است چیز همه خالق که تعالی و تبارک خدای و

 کردند دنبالش را معنویه کماالت و اندکرده پیدا کمال که اشخاصی از ایعده یک برای الهی
 برای و شودمی وحی او به وحی؛ عالَم و انسان مابین شودمی حاصل روابطی فهمیدند، و

 تربیت را مردم و مردم بین در آیندمی اینها؛ شوندمی بَعْث انسان دومِ ورقِ این تربیت
 (411:1387، 8خمینی، ج)امام« .بکنند خواهندمی

نکتۀ دوم، با توجه به سه مانعی که صدرا در رسالۀ سه اصل مطرح کرد قابل فهم است. 
یعنی جهل آدمی و جاه طلبی او و تمایالت شیطانی درونی که دائماً می خواهد او را به قهقرا 

، نیاز به یک نظام تربیتی و وجود مربی را توجیه می کند. اگر انسان نهادی تربیت بکشاند
پذیر نداشته باشد، اگر امکان استکمال طرح نشده باشد، و یا اگر بر مبنای یک نگاه هابزی، 
آدمیزاد را جز با وجود هیوالی لویاتانی دولت نتوان کنترل کرد، پس دیانت و تربیت پذیری 

تربیت  دهدمیخمینی اجازه د. لذا مبانی انسانشناختی صدرایی است که به اماممعنا نخواهد ش
را با  «متعلّق آگاهی»و « علوم»خمینی فرد و در نهایت تربیت جمع و جامعه را طرح کند. امام

نگاه صدرایی در وحدت و یکپارچگی می بیند و هدف تربیت را در یک غایت کلی دنبال 
 غیر علوم چه و باشد طبیعی علوم چه ؛[است] علوم تمام خواهدمی اسالم که آن»می کند: 

 تمام که است این دارد، اسالم که مقصدی آن خواهد،می اسالم آن از که آن باشد، طبیعی
 آن در تالوهی جنبه که علمی هر. بکند توحید به برگشت و الهی علوم به بشود مهار اینها

 در را خدا بیند،می که را ماده ببیند، آن در را خدا بیند،می که را طبیعت انسان، یعنی باشد؛
 آن یبرا اسالم که آن. ببیند آن در را خدا بکند، مشاهده که را موجودات سایر ببیند، آن

 علم هب طبیعی علوم تمام و االهیت به طبیعی موجودات تمام برگرداندن برای است؛ آمده
 (435:1387، 8خمینی، ج)امام« الهى

یروهای نیز هستند که متناظر با رشد ن« تربیت عقالنی»تا نیز امام قائل بر یک در همین راس
قح جانب به حرکت و نفس با مجاهده شرط اول که بدان»عقلی در نگاه صدرایی است:

 اندادهد قرار پنجم مرتبۀ در بَدایات، در را آن اخالق علمای از بعضی و است «تفکر» تعالى،
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 اقلال انسان آن که از است عبارت مقام این در تفکر و است حصحی خود مقام در نیز آن و
 و آورده دنیا این در را او که او موالی آیا این که در کند مقداری فکر روزی و شب هر در

 او هب صحیحه  قوای و سالم بدن و کرده فراهم او برای از را راحتی و آسایش اسباب تمام
 رستادهف انبیا همه این هم طرفی از و کرده رحمت و نعمت بساط بسط همه این و کرده عنایت

 مالک موالی این با ما وظیفه آیا کرده، دعوتها و نموده هاراهنمایی و کرده نازل کتابها و
 (43:1374خمینی، )امام« .چیست؟ الملوک

رسیم؛ نکتۀ سوم، حاکمیت طاغوت در درون و بیرون نکات به اصل آخر میاز جمع این 
درون انسان طاغوتِ شهوات وجود دارد و در بیرون انسان طاغوت مناسبات  انسان است. در

 انبی»خمینی در شرح چهل حدیث به خوبی آورده است:ظالمانه. طاغوت شهوت درون را امام
 هوتش سلطه تحت در مقهور اگر انسان که بداناسارتهاست.  همه منشأ شهوت اسارت آنکه

 لطهس تحت در مقهوریتش قدر به او در ذلت و بودیتع و رقیت گردید، نفسانیه هواهای و
 مطیع انسان و. اوست از اطاعت و تامّ  خضوع کسی، از عبودیت معنی و. شود زیاد آنها

 عخضو کمال با کنند، امر آنها چه هر و آنهاست، فرمانبر بنده امّاره نفس مقهور و شهوات
 اطاعت هک رسد جایی به کار تا ددگر مطیع بنده و خاضع عبد آنها پیشگاه در و. کند اطاعت

 مالک بندگی بر برگزیند را آنها بندگی و ارض، و سموات خالق اطاعت بر دارد مقدم را آنها
 غبار و بندد،[  رخت] قلبش از مردی آزاد و حریت و عزت حال این در و. حقیقی الملوک

 (. 1394:255)خمینی،« بنشیند قلبش چهره بر عبودیت و فقر و ذلت
 عمالشا همه است  «نفسانّیه شهوات و نفس اسارت در تا انسان» خمینیامام تعبیر هلذا ب
 خواهد غلبه «فسانّیهن صبغه» او«  باطنّیه و قلبیّه معنویه، صوریّه» اعمال بر و بوده وشیطانی نفسانی
 و نفس حبّ(. 327ص ، جهل و عقل جنود حدیث شرح) است «شیطان صبغه» که داشت

 خمینیماما فلسفه تقریرات در. آیند می شمار به آدمی نفسانی امراض صلیا عامل دنیا حبّ
 نشئه به رخاط تعلّق نیز مهلکات از مقصود. است مهلکات به متمایل انسان نفس: خوانیممی

 شود؛ یم آدمی تکامل و رشد از مانع که است وغضب شهوت و طبیعت عالم مستی و طبیعت
 .(339 و 338: 3 ،1385 اردبیلی،) است نفس عبودّیت از خالصی گرو در انسانی کمال لذا

 اقعو قلب در آن از اثری برد می عالم این از انسان نفس که حظّی هر در امام قول به بنا
 افزایش اب. دنیاست به انسان قلب تعلّق وسبب بوده طبیعت و مُلک از تأثّر که شود می

(. 123دیث،ح چهل شرح) شود می بیشتر یزن آن وتعلّق شده بیشتر آن از قلب تأثّر التذاذات،
 این از تواندب بخود خود کسی» است ممکن تر کم آدمی، نفس بر طبیعت به احتجاب غلبه با
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 نودج حدیث شرح)  «نماید خود اصلی عالم به سیر اصلیّه، فطرت با و آمده بیرون حجب
 در «انسان خود» نقش که همچناندهد می نشان مطالب این به توجّه(. 79 و 78 ، جهل و عقل

  مینیخامام. دارند درونی منشأ نیز راه این بزرگ موانع است؛ برجسته بسیار خودسازی امر
 خود گبزر دشمن نشود واقع تزکیه و تربیت تحت که صورتی در انسان خود: است قائل

 (.507 ص:13 صحیفه،ج) کند می وارد ها ظلمت به و کشیده تباهی به او خود را انسان. است
: 12ج صحیفه،) شود شیطانی قوای او، قوای شود می موجب خودش تربیت از انسان غفلت

243.) 
انسان همان گونه که موظف در ساحت اخالق )که اولین مرتبه از عقل عملی است( علیه 
شهوات درون شورش کند و با مقاومت در برابر نفس اماره به تهذیب اخالق دست زند در 

ترین سطح عقل عملی( هم باید برای رفع و نفی طاغوت بکوشد عرصۀ سیاست مدینه )باال
که شیطان بیرون است. این نگاه به حکومت جور همچون سلطنت شهوت دقیقاً مشابه نگاه 

« میتشهوت حاک»است که طاغوتهای بیرونی را تابع « شهر خدا»سنت آگوستین در کتاب 
(dominandi libido،26:1392( می داند )آگوستین.) 

ضمن این ایجاد تناظر بین درون و بیرون، شیطان باطنی و طاغوت خارجی، عیناً متناظر در 
با نسبتی است که مالصدرا بین عالم صغیر و عالم کبیر برقرار می کند و تالش می کند این 
دو را در پیوند یکدیگر تفسیر کند که این نیز خود برآمده از نگاه مونیستی او به کائنات است 

 تی را ظواهر یک وحدت نهایی می بیند. که همۀ هس
 نتیجه گیری

آنان  های فهم نظام فکریمتفکران و اندیشمندان یکی از راه شناسیانسانتأمل در مبانی 
ی صدرایی و پیگیر شناسیانساناست. در همین راستا این پژوهش که خواهان فهم مبانی 

د و مالصدرا به تبع اصالت وجو خمینی بود، نشان داد کهچگونگی تاثیرگذاری آن بر امام
قول به تشکیک هستی و ذومراتب بودن نظام خلقت، نفس که حقیقت وجودی آدمی است 

داند که منطبق با نظام هستی است و می تواند با تربیت رو به کمال رود را دارای مراتبی می
 و یا با رذیلت و غفلت از فضایل به نقصان و اسافل وجود در غَلطد. 

خمینی نیز، انسان نه ذاتی هابزی دارد و نه ماهیتس روسویی. بلکه دقیقًا امام از منظر
ذومراتب است بالسویه از کمال و نقصان. اگر نظام تربیت پذیری و مربی 

ولی فقیه( فراهم باشد، فضیلت و متعاقباً سعادت فردی و در نهایت جمعی ←امام←)رسول
یت شهوت و سلطنِت طواغیت درون و به دست خواهد آمد، و در غیر این صورت حاکم
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بیرون فرد و جامعه را به انحطاط می کشاند. لذا می توان گفت که حرکت جوهری صدرایی 
رایی نخبه گ»را فراهم می کند که می توان آن را  شناسیانسانای از مبانی فلسفی گونه

ی «الناس قلیل» گرایانه است چرا که در نهایت به تعبیر مالصدراخواند. نخبه« دموکراتیک
گیرند را به دست ب« الی الخلق من الحق»می توانند به مراتب باالی فهم و حقیقت و راهبری از 

 بدان کىی نفر هزاران میان از بسا چه قدسیه قوۀ مرتبۀ و اما»برسند: « مرتبۀ قوۀ قدسیه»و به 
ست چرا که ا« دموکراتیک»؛ و در عین حال (1375،338صدرا،) «گردد نایل مقام و مرتبه

کند و هم این که از برای همۀ افراد جامعه هم از منظر فلسفی امکان استکمال را لحاظ می
بندی منظری انضمامی خواهان بسترسازی نهادی برای تحقق آن است. لذا در مقام جمع

حاد خمینی با فرض گرفتن ذومراتب بودن آسیاسی صدرایی امام شناسیانسانتوان گفت می
پذیری و استکمال آنها؛ ولی در نهایت قائل بر آن است که در این هرم مکان تربیتانسانی و ا

تواند به آن حد اعالی معرفت و ادراک اند میالناسهستی در نهایت نخبگان که قلیل
مصلحت برای راهبری جامعه دست یابند. از همین رو، همچون فیلسوفان در جمهوری 

ارابی، زعامت شهر یا پولیس بایستی به دست اینان باشد. افالطون، و امام در مدینه فاضلۀ ف
الناسی که مراتب هستی را طی کرده و با تهذیب نفس به استکمال پس ولی فقیه همان قلیل

به سوی جامعه بازگشته و آن را راهبری  بالحق الخلق الی الحق من رسیده و حال با سفر
 .اند، برسندبه نقطۀ کمالی که الیق آنکند تا همۀ افراد و آحاد جامعه نیز بتوانند می
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 :و مآخذ منابع
، خمینیتقریرات فلسفی امام(، 1381اردبیلی، ســیدعبدالغنی )

 خمینی )ره(تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام

سنت ) ستین،  سین توفیقی، قم، شهر خدا(، 1392آگو ، ترجمۀ ح
 انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب

ـــکی، ج.) ، ترجمۀ سنننت روشنننفکری  رب(، 1393برونوفس
 سازگار، تهران، آگه

ــدرا، محمّد بن ابراهیم. ) ــحیح المبدأ و المعاد ش(.1354ص . تص
 .فهآشتیانی. تهران: انجمن حکمت و فلس

ـ ) ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ . تصحیح خواجوی. تهران: اسرار االیات ش(.1360ـ
 انجمن حکمت و فلسفه.

ماد الدوله. مقدمه فارسی ع ۀ. ترجمالمشاعر ش(.1363ــــــــــ )
 فرانسوی از هانری کربن. تهران: طهوری.

 آهنی، تهران، نشر مولی (،المشاعر،ترجمۀ1392ــــــــــ )
ـ ) ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ . ترجمه مصلح. تهران: الشواهد الربوبیه ش(.1375ـ

 سروش.
 .الشواهد الربوبیة فی المناهج السلوكیة ش(.1382ــــــــــ )

 بنیاد صدرا.تصحیح محقّق داماد. تهران: 
ـ ) ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الحکمة المتعالیة فی االسفار العقلیة  ق(.1419ـ

 حیا.االجلد. بیروت: دار 9. االربعة
ــلیبا، جمیل ) ــفی، ترجمۀ دره بیدی، تهران، 1382ص (، فرهنگ فلس

 حکمت
شه جدید در اروپا(، 1393طباطبایی، ســیدجواد ) ، تاریخ اندی

 خرددفترسوم، تهران، مینوی
هاد اكبر ش(.1357هلل. )خمینی، روح ا  یا ج با نفس  بارزه   .م

 امیرکبیر. ،تهران
ـ ) ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ . تهران: مؤسسۀ نشر آثار آداب الصلوة ش(.1372ـ

 خمینی.امام
ـ ) ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ . تهران: مؤسسۀ نشر آثار چهل حدیث ش(.1374ـ

 خمینی.امام
. تهران: شرح حدیث جنود عقل و جهل ش(.1377ــــــــــ )

 خمینی.امام نشر آثارۀ مؤسس
ـ ) ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ . 15، 13، 8، 7، 5، 4، 1. جلد صحیفة امام ش(.1378ـ
 خمینی.نشر آثار امام ۀتهران: مؤسس

 خودروان حسن راد؛ جمشیدی محمّدصادق شربیانی، رضا؛ رسولی
خمینی، امام نهضـــت در صـــدرایی انســـانشـــناســـی تبلور (1392)

 پیاپی شماره - 1 شماره ،2 دوره ،صدرایی حکمت دوفصلنامه
  42-31 صفحه ،1392 زمستان و پاییز ،3

ــا، ,میرزایی ــین رض ــروپناه عبدالحس ــتی(. 1389) خس ــان چیس  انس
 .63-35(, 24)7, دینی پژوهی انسان. شناسی

سایه ) ضا مرادی طادی، مالصدرا(، 1397میثمی، ، ترجمۀ محمدر
 تهران،نامک

. 

 
 


