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 چكيده 

فطرت و طبیعت آدمی یکی از مسائل مهمی است که از دیرباز مورد بحث در میان اندیشمندان غربی و 

اند. فطرت  ای به این مسئله پرداخته اسالمی از فالسفه، متکلمان و عارفان بوده است و هرکدام، از زاویه

نکردن آن به گناه، انسان را رستگار و سیر صعودی به طرف خداوند ط است که آلودهبا روح الهی مرتب

سازد، ولی طبیعت، با بعد جسمانی انسان مرتبط است که در صورت غلبۀ آن بر بعد  را بر او هموار می

دهد. این پژوهش با هدف بررسی نقش فطرت و طبیعت در  روحانی، انسان را به سیر نزولی سوق می

دهد که از دیدگاه امام، فطرت و  عودی و نزولی انسان انجام شده و به این پرسش پاسخ میسیر ص

تحلیلی است. -طبیعت چه نقشی در صعود و نزول جایگاه انسانی دارد. روش پژوهش، توصیفی

اند از: تفکر، یقظه، تذکر، عزم و اراده، توبه، اخالص و مشارطه، مراقبه و  های تحقیق عبارت یافته

به سبب صعود انسان هستند و نسیان نفس، نفس اماره، حب نفس، اطاعت از شیطان و حب دنیا محاس

خاطر توجه  رسانند؛ بنابراین از نظرگاه امام، ارتکاب به معاصی، به آدمی را به طرف نزول و سقوط می

ن تری شود و از مهم انسان به عالم طبیعت، سبب ظلمت و کدورت دل و سبب خاموشی نور فطرت می

 راهکارهای پیشگیری از ظلمت صفحۀ قلب، بیدارشدن از خواب غفلت )یقظه( و توبه است.

 امام خمینی )ره(، فطرت، طبیعت، سیر صعودی، سیر نزولی.های کليدی:  واژه

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ  ــ
 ali.ahmadpour@uma.ac.ir، هیئت علمی گروه معارف اسالمی دانشگاه محقق اردبیلی .1
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 مقدمه و طرح مسئله

ترین مباحثی است که  بحث شناخت انسان و راز و رمزهای وجود و خلقت او یکی از مهم

ن سقراط و افالطون مورد نظر و توجه اندیشمندان اسالمی و غربی بوده است. با همواره از دورا

دانند و  شناسان، انسان را موجودی ناشناخته می وجود سابقۀ دیرینه در این زمینه، امروزه انسان

شده  های مطرح کنند. آنان برای حل پرسش شناخت ابعاد وجودی او را امری مشکل تلقی می

اند و برخی با روش تجربی، گروهی با  های مختلفی را انتخاب کرده ان شیوهدربارۀ شناخت انس

روش عرفانی و بعضی دیگر با روش فلسفی و گروهی هم با روش نقلی و دینی درصدد این امر 

های گوناگون و متنوع، و نبود یک روش شناخت متقن و معتبر بشری و  اند. ارائۀ تعریف برآمده

نسان، موجبات تحیر و سردرگمی بسیاری از دانشمندان را در این نیز پررمزورازبودن ذات ا

مسئله فراهم آورده است. در جهان اسالم نیز همواره انسان و ابعاد وجودی او بحث و بررسی 

شده است. از ابتدای نزول قرآن که درمورد شناخت انسان و حقیقت وجودی او سخن به میان 

اند. از جملۀ این افراد  مسلمان که به این امر همت گماشته آمده تا متکلمان و فیلسوفان و عارفان

توان به عارف متأله جهان اسالم، امام خمینی )ره(، اشاره کرد که در آثار عرفانی و اخالقی  می

خود درمورد انسان و ابعاد وجودی او بحث کرده است. از ابعاد وجودی انسان که امام خمینی 

شده و به بررسی و تبیین آن پرداخته است، مقولۀ فطرت و  )ره( به آن اهمیت فراوانی قائل

ای که دو  )یا خود( است؛ یعنی حقیقت یگانه« من»طبیعت است. از نظر ایشان، انسان دارای دو 

مرتبۀ وجودی دارد که یکی سفلی و دیگری علوی است؛ یکی جنبۀ خاکی، مادی و حیوانی و 

نفختُ فیه من »مان نفخۀ الهی است که آیۀ دیگری جنبۀ روحی، انسانی و ملکوتی او که ه

( به آن اشاره دارد. اگر طبیعت انسان بر فطرتش غلبه کند و او مسیر طبیعت 29)حجر، « روحی

شود، اما اگر فطرتش غالب شد  را پی گیرد، از نگاه قرآن، انسانی وارونه و منحرف محسوب می

مسیر هدایت قرار گرفته و در طریق  و طبیعتش در مسیر فطرت قرار گرفت، انسانی است که در

خاطر در آیات قرآن هنگامی که از انسان با صفاتی مانند  حق قدم برداشته است. به همین 

و « ظلوم»، «آفرینش او با بهترین ساختار»، «برخوردار از کرامت»، «امانتدار خدا»، «اهلل هخلیف»
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شود، اشاره به دو بعد  یاد می 1«ها تطغیانگر به هنگام وفور نعم»و « کفور»و « یئوس»، «جهول»

توان در قوس صعودی باال رفت تا به  وجودی انسان دارد که با توجه به عمکرد خوب انسان می

اعلی علیین رسید، اما درصورت غلبۀ طبیعت حیوانی، انسان در قوس نزولی قدم خواهد 

 رسد. السافلین میبرداشت تا به مرتبۀ اسفل

رشد است. هر عملی که انسان انجام مسخ و هم قابل رت آدمی، هم قابلشود که فط پس معلوم می

دنبال خود،  بدهد که با فطرت انسانی سازگار باشد، حکم یک غذای مطبوع را دارد؛ به این معنا که به

دهد، اثر آن معصیت نوعی  آورد و هر گناه و معصیتی که انسان انجام می آرامش، بهجت و لذت می

ویژه در قرآن  های دینی به بنابراین آنچه در آموزه(؛ 659: 26، ج 1376ست )مطهری، تعادل ا نداشتن 

بر آن تأکید فراوان شده، این است که انسان برای رسیدن به کمال و قرب الهی آفریده شده، ولی 

بعضی از عوامل، مانع رسیدن انسان به کمال است و در صورت بیدارنبودن و مراقبت، موجبات 

کند. در این مقاله عوامل رسیدن انسان به کمال  اش را فراهم میط وی از جایگاه حقیقیلغزش و سقو

 کنیم. و موانع کمال را با رویکرد عرفانی از دیدگاه امام خمینی )ره( بررسی می

 های پژوهش اهداف و پرسش

نی بررسی و تبیین نقش فطرت و طبیعت انسان در سیر صعودی و نزولی او از دیدگاه امام خمی

شود. شناسایی و شناخت از عوامل سیر  ترین اهداف این پژوهش محسوب می )ره(، از مهم

هایی  پرسشتواند در سعادت انسان و جوامع تأثیرگذار باشد. بر این اساس  صعودی و نزولی می

 اند از: شود عبارت که در زمینۀ تحقیق مورد نظر مطرح می

 ودی و نزولی او از دیدگاه امام خمینی )ره( دارند؟. فطرت و طبیعت انسان چه نقشی در سیر صع1

 اند؟ . عوامل سیر صعودی و نزولی انسان کدام2

 پيشينۀ پژوهش

صورت کلی و خاص مربوط به موضوع مقاله به رشتۀ تحریر آمده  آثاری در زمینۀ فطرت، به

شناختی و ( با موضوع نظریۀ فطرت و آرای جامعه1394نژاد ) است؛ مانند مقالۀ محمد غفوری

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ  ــ
 .6، علق، 9، هود، 4، تین، 70، اسراء، 72، احزاب، 30، بقره، 165. انعام، 1
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شناختی عالمه طباطبایی که وی قائل به نظریۀ فطرت براساس اصل هدایت عمومی بود. معرفت

نوشتۀ « نظریۀ فطرت، سیر تاریخی در غرب از یونان تا دورۀ معاصر»دیگری با عنوان  مقالۀ

 ( به بیان زمینۀ تاریخی این نظریه پرداخت. بهزاد آروانه و محمد داوودی1387مسعود امید )

به این نتیجه رسیدند که « تحلیل و بررسی فطرت در آثار استاد شهید مطهری»( در مقالۀ 1390)

شوند و نه مسخ، بلکه انسان استعدادهای فطری امکان رشد دارند، ولی نه منحرف و بیمار می

اش نشان داد فطرت از  ( در مقاله1386گیرد. منصوره ملکی )است که از فطرت خود فاصله می

( در 1391ه امام خمینی )ره(، مبنای هدایت، و مبدأ خیر و شر است. حکیمه دبیران )دیدگا

پژوهشی به بررسی و تبیین رابطۀ اخالق و فطرت از دیدگاه امام خمینی )ره( پرداخت. ساسان 

( به بررسی تطبیقی فطرت در اندیشۀ امام خمینی )ره( و عالمه 1398زرانی و همکاران )

های دیگر این بود که نقش فطرت و طبیعت  اما تمایز این پژوهش با تحقیقطباطبایی پرداختند، 

های  انسانی در سیر صعودی و نزولی او را از دیدگاه امام خمینی )ره( بررسی کردند. در پژوهش

صورت جامع به دو  صورت مستقل به بحث فطرت پرداخته شده، اما به گرفتۀ قبلی، به صورت

سفلی و دیگری علوی است و نقش آن در سعادت و شقاوت مرتبۀ وجودی انسان که یکی 

 آدمی پرداخته نشده است.

 تعریف مفاهيم

 فطرت و طبيعت

(، گشودن شیء و ابراز آن 325: 13ق، ج  1387معنای شکافتن )زبیدی،  ، به«فَطَرَ»فطرت از مادۀ 

کافتن از (، ش781: 2، ج 1368(، ابتدا و اختراع )جوهری، 510: 4ج  ق، 1404)ابن فارس، 

( آمده است. از آنجا که آفرینش و خلقت 396: 1393طول، ایجاد و ابداع )راغب اصفهانی، 

منزلۀ شکافتن پردۀ تاریک عدم و اظهار هستی امکانی است، یکی از معانی این کلمه،  الهی، به

 (.23: 1387آفرینش و خلقت است؛ البته آفرینشی که ابداعی و ابتدایی باشد )جوادی آملی، 

اهلل که خداوند متعال مردم را بر آن مفطور کرده، حالت و اما در اصطالح، منظور از فطرت

ها و از چیزهایی است که در اصل،  هیئتی است که خلق را بر آن قرار داده که از لوازم وجود آن

(. در دیدگاهی دیگر، مقصود 180: 1371ها بر آن مخمر شده است )امام خمینی،  خلقت خمیرۀ آن
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فطرت، بینش شهودی انسان به هستی محض و گرایش آگاهانه، کشش شاهدانه و پرستش  از

خاضعانه در مقابل خداوند و نحوۀ خاصی از آفرینش است که حقیقت آدمی به آن نحو سرشته و 

(. واژۀ طبیعت نیز در لغت از 25: 1387جان انسانی به آن شیوه خلق شده است )جوادی آملی، 

معنای سرشت، خوی، نهاد، غریزه و در  به« طبع»وردار است. این کلمه از مادۀ معانی گوناگونی برخ

ای است که در همۀ موجودات نامی، جامد و بدون روح حیوانی وجود دارد  تعریفی عام، ویژگی

(، اما منظور از طبیعت در کاربرد انسانی، قوای تحریکی )غضب و 401: 1389)جوادی آملی، 

ها است  هم و حس( است که در پی تأمین نیازهای جسمی و مادی آنشهوت( و قوای ادراکی )و

از این جهت است که لوازم وجود مدرک، فطرت و لوازم غیرمدرک . (142: 1389)جوادی آملی، 

خوانند؛ به این معنا که موجوداتی که از ویژگی ادراک برخوردارند، از لوازمی بهره  را طبیعت می

 (.127: 1380آبادی،  دهد )شاه وجودات مزبور را تشکیل می ها فطرت برند که مجموعۀ آن می

 روش پژوهش

تحلیلی است که در آن با استفاده از روش مطالعۀ اسنادی -روش پژوهش در این مقاله توصیفی

و با مراجعه به آثار عرفانی و اخالقی امام خمینی )ره(، ابتدا مفهوم فطرت و انواع آن روشن 

در زمینۀ فطرت و طبیعت آدمی، و عوامل و موانع مؤثر در سیر  شود و سپس دیدگاه امام می

 صعودی و نزولی او بررسی و تبیین شده است.

 های پژوهش یافته

 انسان موجودی ذومراتب. 1

اولین سؤال پژوهش حاضر این است که فطرت و طبیعت انسان چه نقشی در سیر صعودی و 

خ این است که از دیدگاه امام خمینی )ره(، انسان نزولی او از دیدگاه امام خمینی )ره( دارد. پاس

های جسمانی، دارای  موجودی چندبعدی است که عالوه بر غرایز طبیعی، حیوانی و واکنش

فطرت و شخصیتی روحانی است که از دیگر موجودات زنده ممتاز شده است. موجودی که 

و « امیال نفسانی»به دو مقولۀ مهم  رود. امام کند و با تدبیر عقالنی پیش می اندیشد، انتخاب می می

کند که آدمی برای اینکه به مقاصد نفسانی خویش برسد، تزکیۀ  اشاره و تأکید می« تزکیۀ نفس»
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کند. وی در این زمینه به خودشناسی و  نفس را فراموش و آن را قربانی امیال نفسانی خویش می

یقت وجودی خود را بشناسد تا انسان باید حق»کند:  کند و بیان می تهذیب نفس تأکید می

عبدبودن واقعی خود را اثبات کند؛ چرا که ابزار خودشناسی و اثبات عبدبودن، فقط از راه تزکیه 

 (.5: 1372)امام خمینی، « و تهذیب نفس محقق خواهد شد

های به عبارت دیگر، از دیدگاه امام خمینی )ره(، آدمی موجود جامعی است که کل مرتبه

شهادت و غیب در وجود او تعبیه شده است )امام  ثالی و عینی...( و عالموجود )حسی، م

(، اما انسان به سبب گناه و آلودگی اولیه، به عالم دنیا و طبیعت سقوط و 208: 1376خمینی، 

ترین مرتبه شامل عالم طبیعت و ترین و ابتداییخاطر همین کوتاهی، باید از نازل هبوط کرد. به

ن به کمال را شروع کند؛ بنابراین از منظر امام خمینی )ره(، انسان موجودی دنیا، سیر و رسید

صورت جامع خلق کرده است؛ زیرا نقشه و طرح انسان کامل در  است که خداوند متعال او را به

دلیل باید برای   فطرت او تعبیه و طراحی شده است، اما در حال حاضر کامل نیست. به همین

د. برای این کمال، وسایل و ابزارهای وجود دارد. اولین ابزار، راهنمایی رسیدن به کمال تالش کن

است که خودش در مسیر کمال فطری و تکامل باشد. دومین وسیله احتیاج به نقشۀ راه که همان 

 وحی است تا فطرت خفتۀ انسان را بیدار کند و راه شکوفاسازی فطرت را به او نشان دهد.

و اعتراض ابلیس و مالئکه در قضیۀ خلقت انسان و سجدۀ رو امام علت شکایت از این

نکردن به  شیطان بر انسان را توجه به بعد طبیعی و ملکی شامل فطرت محجوبۀ انسان و توجه

: 1394داند )مقیمی، بعد فطری و ملکوتی از جمله فطرت مخمورۀ آدمی و نیز غرور شیطان می

ملکوتی یا بعد خاکی را وابسته به اراده و اختیار  طور خالصه، امام گرایش انسان به بعد (. به13

آدمی موجود عجیبی است که از او هم موجود جهنمی شیطانی ساخته  گوید:داند و میآدمی می

شود و هم موجود الهی ملکوتی؛ به این معنا که با توجه به تالش و اعمال انسان، قابلیت هر می

 (.285: 13، ج 1378دو موجودشدن در او هست )امام خمینی، 

علت نیاز آدمی به وحی این است که انسان با اینکه موجودی خداگونه است، گاهی دچار 

خاطر همین،  کند. به شود و فطرت سلیم خویش را غبارآلود می غفلت و نسیان از خود واقعی می

تعالی  تواند تنهایی نمی همیشه نیازمند یادآوری است. اگر معنویت، تعالی انسان است، انسان به

پیدا کند، بلکه باید به دست کسی که بیدار است، از خواب غفلت بیدار شود؛ بنابراین به پیام 
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عالم باال نیازمند است و برای آنکه همۀ قوه و قابلیت خویش را به فعلیت برساند و موانعی را 

ند شوند از سر راه خود بردارد، باید از وحی تبعیت ک که سد راه عملکرد صحیح عقلش می

 (.60: 1384)نصر، 

از طرفی انسان با قبول میثاقی که با خدا بسته، باید وظایفی خاصی انجام دهد. اول از همه 

واقع همان امر مطلق است، هماهنگ  و به« امر مطلق»باید عقل خویش را با حقیقتی که صادر از 

خواهد، منطبق سازد.  می اش را با ارادۀ ذات واحد و گفتارش را با آنچه خدا از آدمی کند و اراده

طور خالصه، انسان باید در عوض آن همه نعمت و موهبتی که خداوند به او بخشیده، ذات  به

العین قرار دهد. اش را نصب حقیقی خویش را به یاد آورد و همواره غایت حقیقی سفر زمینی

 (.31رود و در کجا قرار دارد )همان:  باید بداند کیست، به کجا می

بودن خدا و سرشت خداگونۀ ژرف انسان، اسالم مبتنی بر رابطۀ کلی میان خدا مطلقدلیل  به

و انسان است. اسالم تحقق این رابطۀ اصیل را بر عقل، اراده و گفتار و درنتیجه بر تعادل و یقین 

گونه است که سه عنصر عقل، اراده و ذکر، اساس حیات  ( و این48: 1384سازد )نصر،  مبتنی می

 شوند. دهند و این، اوصاف محل اتصال معنویت محسوب می تشکیل می معنوی را

 که گرامی گوهر است ای دوست جان  احسَنُ التَّقوِیم در وَالتِّین بخوان 

 رونـرت بـکـم از فـوِیـقـنُ التَّـسَـاح  احسَنُ التَّقوِیم از عرش او فزون 

 (961)مولوی، دفتر پنجم، بیت 

ها، به سبب مراجعه  شدن در شهوت شدن از خود واقعی و غرق پس نفس انسان بعد از غافل

شود. علت بیدارشدن نفس آدمی، توفیق و  به فطرت اصلی و وحی، از خواب غفلت بیدار می

شود و خود را به سبب انجام  اش می هدایت پروردگار عالم است که انسان متوجه فطرت حقیقی

 (.801: 1370کند )آشتیانی،  گناهان سرزنش می

دنیا  نابراین دل آدمی براساس خلقت الهی، سالم خلق شده است و فطرتاً هر انسانی پاک بهب

شود، ارتکاب گناهان گوناگون  آید، اما چیزی که به تیرگی و کدورت دل آدمی منجر می می

شود. اگر  مرور زمان صفحۀ سفید دل به سیاهی تبدیل می  خاطر غفلت است که بر اثر آن، به به

های دل  ها و ظلمت بیدار شود و توبه کند و به فطرت اولیۀ خود بازگردد، این تیرگی انسان زود

 (.34: 7، ج 1372زدایش است )فیض کاشانی،   قابل
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، فطرت آدمی را به دو نوع «1اللّهِ الَّتِی فَطَرَالنّاسَ عَلَیهافِطْرَتَ»امام خمینی )ره( هم با استناد به آیۀ 

داند و  کند و مخموره )اصلی( را خیر و محجوبه )تبعی( را شر می دی میبن مخموره و محجوبه تقسیم

داند. علت اینکه امام، فطرت مخموره را خیر  های آدمی می این دو قسم از فطرت را اساس فطرت

داند این است که هنوز به روحانیت و نورانیت اولیۀ خود باقی و آلوده نشده است، اما فطرت  می

گیرد و محکوم به احکام  از آن نورانیت و روحانیت اولیۀ خود فاصله می محجوبه شر است؛ زیرا

داند که این عشق  فطرت اصلی یا مخموره را عشق به کمال مطلق )خداوند( می امام، طبیعت است.

در نهاد همۀ آدمیان چه خوب و بد، و چه جاهل و عالم قرار داده شده است و هیچ بشری را 

فطرتش عاشق خیر و کمال و سعادت نباشد، اما فطرت فرعی یا محجوبه توان یافت که براساس  نمی

تبع آن، فطرت عشق به کمال مطلق و تنفر از نقص نیز مطبوع  تابع فطرت مخموره و اصلی است و به

داند  و مخمر در انسان است. به همین دلیل امام، فطرت مخموره و محجوبه را وزیر عقل و جهل می

 کند: شوند. وی در این زمینه بیان می آدمی می که موجب سعادت و شقاوت

فطرت اصلی یا مخموره وزیر عقل است که به نورانیت و روحانیت خود باقی است، اما »

که از روحانیت خود فاصله گرفته و احکام طبیعت را به خود بگیرد و وزیر جهل  درصورتی

 .(77-76: 1382امام خمینی، « )ها شود تواند منشأ و مبدأ شرارت، شقاوت و بدبختی شود، می

تدریج  دلیل اینکه انسان ولیدۀ عالم طبیعت و فرزند نشئۀ دنیا است، به امام معتقد است به

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ فِی أَحْسَنِ »کند. وی با استناد به آیۀ شریفۀ:  احکام طبیعت بر انسان غلبه می

کند  (؛ به هر دو فطرت مخموره و محجوبه اشاره می5-4)تین، « لِینَتَقْوِیمٍ * ثُمَّ رَدَدْناهُ أَسْفَلَ سافِ

همان نور اصلی فطرت است که خداوند متعال در وجود انسان مخمر کرده « احسن تقویم»که 

 شدن انسان به طبیعت است. هم مأنوس« اسفل السافلین»است. 

و نجات از آن  شدن اگر ظلمات و کدورات و احتجابات بر نفس آدمی غلبه کند، بیرون

ها و رسیدن به کمال مطلق خیلی سخت خواهد شد. به همین خاطر خداوند متعال  حجاب

ها از فطرت اصلی خود  های آسمانی را برای تربیت بشر فرستاد تا اگر انسان پیامبران و کتاب

 (.80-79فاصله گرفتند، متذکر این امر شوند )همان: 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ  ــ
 (.30ها را بر آن آفریده است )روم،  است که خداوند، انسان . روی خود را متوجه آیین خالص پروردگار کن. این فطرتی1
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ۀ طبیعی و فراطبیعی تشکیل شده است، اما این دهد آدمی از دو جنب این مطلب نشان می

بودن انسان داللت ندارد، بلکه آدمی دارای یک حقیقت به نام قلب است که  مطلب بر دو حقیقتی

مرکز حقیقت فطرت است و دو وجه دارد: عالم غیب و روحانیت، و عالم شهادت و طبیعت 

 (.78: 1382)امام خمینی، 

حسب اصل فطرت و به اعتبار استعداد اصیل خود،  نی بهبا توجه به مطلب فوق، قلب انسا

خاطر قوای شهویه و  هم استعداد و قابلیت پذیرش آثار خوب و ملکوتی الهی است و هم به

کردن در مسیر شیطانی است؛ بنابراین تبعیت از هواهای  گذاشتن و عمل بهیمیه، قابلیت قدم

که میل به  طور  در قلب انسان است؛ هماننفسانی و ارتکاب گناهان، سبب ظهور و ورود شیطان 

ها و دورشدن از کارهای شیطانی، موجب قرب الهی و روشنی قلب  دستورات الهی و انجام آن

خاطر طبع و فطرت پاکی که دارد، از  (. از همین رو انسان به635: 1370شود )آشتیانی،  انسان می

کند. اما  فطرت او را منقلب می ارتکاب معصیت متنفر است، اما هوای نفس و اغوای شیطان

 (.281: 1، ج 1373هراسد )شهیدی،  گردد و از ارتکاب جرم می گاهی به فطرت خویش بازمی

 عوامل و مراتب سير صعودی نفس. 2

پرسش دوم تحقیق این است که عوامل سیر صعودی و نزولی انسان از دیدگاه امام خمینی )ره( 

بتدا هفت عامل تأثیرگذار در سیر صعودی و سپس پنج عامل اند که در پاسخ به این سؤال، ا کدام

 شود: در سیر نزولی نفس انسانی بیان می

 الف( یقظه )بيداری(

ترین عوامل سیر صعودی نفس که از فطرت پاک انسانی  از دیدگاه امام خمینی )ره( یکی از مهم

دارد، اما  مور ناشایست بازمییقظه یا بیداری است که انسان را از خیلی از انجام ا گیرد، نشئت می

شود که آدمی در گناه غرق و قلب دچار زنگار و سیاهی شود. امام  در مقابل، غفلت موجب می

 کند: در این زمینه بیان می

ها، بر اثر گناه سیاه و آلود و قلبها خوابانسان نباید در خواب غفلت به سر ببرد؛ زیرا دل 

دهد. در امور اخروی  وت به اعمال و اقوال نادرست ادامه میتفاخاطر و بی زند و آسودهزنگ می

های سنگینی که بر دوش است اهمیت  کند، به تکالیف و مسئولیتو عاقبت هولناک آن فکر نمی
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کند؛ چرا؟ چون بیدار و هوشیار  هیچ فکر نمی« قیامت»و « معاد»دهد و به عالم دیگر،  نمی

 (.51-50: 1372باشد )امام خمینی،  نمی

نسان اگر بیدار نباشد و غفلت کند و به مرض دنیاپرستی و هواخواهی مبتال شود، محبت ا

شود و با خدا و بندگان وی و پیامبران و اولیای گیرد، از غیر دنیا بیزار می دنیا قلب او را فرامی

. (54-52: 1372کند )امام خمینی،  ورزد و احساس حسد و کینه می اهلل دشمنی می الهی، و مالئکه

پس انسان باید از خواب غفلت بیدار شود و بکوشد تا اگر عالقه، ارتباط و محبتی به دنیا دارد، 

 آن را قطع کند.

داند و معتقد است این  محبت و دلبستگی نمی اش قابل وبرق ظاهری امام دنیا را با تمام زرق

دنیا که خیال  ظاهر شیرین، در مقابل عذاب نامتناهی ارزشی ندارد. اهل زندگی زودگذر به

مند هستند، دچار غفلت و اشتباه اند و از تمام مزایا و منافع آن بهره کنند به دنیا دست یافته می

کند دنیا همان  نگرد و خیال می هستند. هرکسی دنیا را از دریچۀ محیط و محل زیست خود می

ه بشر تصور کرده، تر از آن است کاست که او دارد، اما سخت غافل است. این عالم اجسام وسیع

 کند. یابد و آن را کشف و سیر می به آن دست می

امام راه بیدارشدن از خواب غفلت و نداشتن وابستگی به دنیا را توجه به خداوند و عالم 

انسان باید هوشیار باشد و تمام توجهش به عالم آخرت باشد »دارد:  داند و اظهار می آخرت می

 (.56-55: 1372)همان: « ت داردکه خداوند متعال به آن نظر رحم

 ب( تفكر

تعالی ها برای سیر صعودی نفس و حرکت به جانب حق ترین شرط امام خمینی )ره( یکی از مهم

کند: تفکر یعنی اینکه انسان  داند و در تبیین و توضیح تفکر بیان می و مجاهده با نفس را تفکر می

متی که خداوند متعال به انسان عنایت کرده، همه نع روز مقداری هرچند کم، در مقابل این شبانه

نحو احسن  همه نعمت داده، به تفکر کند و اینکه آیا ما وظیفۀ خود را در برابر خداوند که این

 گوید: ایم یا خیر. وی در این زمینه می انجام داده

کردن جنبۀ شهوانی و حیات حیوانی  آیا مقصود از خلقت انسان و عالم هستی، فقط اداره

ت که انسان با تمام حیوانات شریک است یا هدف دیگری در کار است. آیا این همه پیامبران اس
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خواندند و از امور دنیوی و  و اولیای بزرگوار الهی که مردم را به قانون شرع و عقل فرامی

خواستند یا با انسان دشمنی داشتند؟ )امام خمینی،  کردند، صالح انسان را می شهوانی نهی می

1380: 6.) 

الذِّکْرَ لِتُبَیِّنَ لِلنّاسِ مَانُزِّلَ  وَأنزَلْنَا إِلَیْکَ» امام دربارۀ اهمیت تفکر در قرآن به آیاتی از جمله:

تنهایی برای تفکر، مدح بزرگی  نویسد: این آیه به کند و می استناد می 1إِلَیْهِمْ وَلَعَلّهُمْ یَتَفَکَّرُونَ

خاطر تفکر  آسمانی و صحیفۀ عظیم نورانی )قرآن( را به است؛ زیرا که غایت انزال کتاب بزرگ

قرار داده است. آنچه در تفکر مهم است، تشخیص تفکر ممدوح است؛ و اال در اینکه تفکر در 

(؛ زیرا تفکر 204: 1370شده، شکی نیست )امام خمینی،  قرآن و حدیث سفارش و ستایش

قدمۀ سلوک انسانیت است و در قرآن و مفتاح ابواب معارف و کلید خزائن کماالت و علوم و م

 (.191: 1371بر آن تأکید فراوان شده است )امام خمینی،  احادیث،

بنابراین اگر انسان عالم و عاقل تفکر کند، خواهد فهمید که مقصود از خلقت هستی و 

تر و باالیی مقصود و در کار است؛  انسان، حیات و خلقت حیوانی نیست، بلکه عالم بزرگ

ین انسان دارای عقل سلیم، باید به فکر خویش باشد و خود را مورد خطاب قرار دهد که بنابرا

های طوالنی عمر خود را صرف شهوات کردی و غیر از  ای نفس بدبخت و شقی که سال

حسرت و پشیمانی نصیب انسان نشد. بهتر است قدری به خود ترحم کنی، از پروردگار عالم 

پیمایی که آن سبب حیات جاودانه و سعادت همیشگی است. امام حیا کنی و در مسیر الهی قدم 

یکی از آثار تفکر را مجاهده و مقابله با شیطان و نفس اماره ذکر کرده که اگر انجام بگیرد، راه 

کند و مسیر صعودی و منزل مجاهدۀ دیگری برای انسان هموار  دیگری برای انسان نمایان می

 (.7: 1380سازد )امام خمینی،  می

 ها ج( تذکر و یاد نعمت

از دیدگاه امام خمینی )ره( یکی دیگر از اموری که به سیر صعودی انسان در مجاهده با نفس و 

کند و باید انسان سالک مجاهد خیلی مواظب آن باشد، تذکر است و آن عبارت  شیطان کمک می

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ  ــ
ها در آن تفکر و تعقل کنند  شاید که آن شده، برای مردم بیان کنی. قرآن را بر تو نازل کردیم تا آنچه بر تو نازل . ما1

 .(44)نحل، 
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تر  نعمت بزرگ هایی که به آدمی عنایت کرده است. هرچهاست از یاد خداوند متعال و نعمت

تر و بیشتر است )امام تر باشد، احترامش در نظر فطرت الزم غرض باشد و منعم در آن انعام بی

 (.10: 1380خمینی، 

تدریج از قوه به  اما فرق تفکر و تذکر چیست؟ تفکر آن است که بصیرت قلبیۀ سالک به

ت اصلیۀ روح از توحید فعلیت برسد و آن از ادراکات نفس لوامه است و تذکر، یادآوردن فطر

ذات و آن از ادراکات نفس مطمئنه است و حصول آن بعد از انابه است و انابه موقعی حاصل 

وجو،  شود که فطرت سالک صفا پیدا کند. پس تذکر باالتر از تفکر است. تفکر طلب و جست می

 (.209: 1، ج 1370شدن مقصود است )انصاری،  و تذکر دریافت و روشن

از تفکر است؛ زیرا التذکر فوق التفکر ألنّ التفکر طلب و التذکر وجود. یعنی از  تذکر باالتر

جهت آنکه تفکر طلب مفقود است، در وقتی که دل به نفس محجوب است و تذکر، در وقت 

شدن لب انسانیت از قشر صفات نفس، و رجوع به فطرت اصلی.  رفع حجاب است و خالص

آورد که به جهت غلبۀ  وز و مرموز بوده است به یاد میپس معارفی را که در ازل در وی مرک

وَ لَقَدْ عَهِدْنا إِلی آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِی وَ لَمْ نَجِدْ »طبیعت و کدورت صفات نفس، منسی شده است. 

 (.119: 1382؛ تبادکانی، 115)طه، « لَهُ عَزْماً

 د( منزل عزم

آید، منزل عزم است.  انسان مجاهد پیش می منزل دیگر برای سیر صعودی که بعد از تفکر برای

عزمی مناسب با این مقام عبارت از بناگذاری و تصمیم بر ترک معاصی، و انجام واجبات، و 

 (.7: 1371جبران آنچه از او در ایام حیات فوت شده است )امام خمینی، 

سان به تفاوت اند: عزم، جوهرۀ انسانیت و میزان امتیاز انسان و تفاوت درجات ان برخی گفته

 (.7: 1371)امام خمینی،  درجات عزم او است

کارآمد است. میزان یکی از  امام معتقد است عزم و ارادۀ قوی، در آن عالم خیلی الزم و 

ها است، اراده و عزم است که انسان تا دارای ارادۀ نافذه و  بهشت مراتب بهشت که از بهترین

 (.365: 1371عالی نشود )امام خمینی، قوی نباشد، دارای آن بهشت و مقام  عزم
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داند که انسان  امام یکی از مصادیق منزل عزم را رفتار و عمل مطابق و موافق با شرع می

شود، مگر  منهیات را ترک و واجبات را انجام دهد که هیچ راهی در معارف الهیه پیموده نمی

مینی )ره( انسان باید تالش کند آنکه انسان از ظاهر شریعت شروع کند؛ بنابراین از نظر امام خ

تا صاحب اراده و عزم قوی شود که اگر انسان بدون عزم و ارادۀ قوی از عالم دنیا رحلت و 

شود؛ زیرا  صورت انسان محشور نمی مغزی است که در آن عالم بههجرت کند انسان صوری بی

جرئت بر معاصی  کند. نکتۀ مهم این است که ها کشف و ظهور پیدا می در عالم آخرت باطن

رباید. امام خمینی )ره( تذکر  کند و این جوهر شریف را از انسان می عزم میکم انسان را بی کم

کند )امام خمینی،  کردن تغنیات سلب اراده و عزم از انسان می دهد که بیشتر از هر چیز، گوش می

1371 :8.) 

تعالی نماید و از خداوند  قسوی ح پس الزم است انسان از گناهان دوری کند، عزم هجرت به

بیت )ع( را  در خلوت بخواهد که او را در این مقصد همراهی فرماید، و رسول اکرم )ص( و اهل

هایی که در پیش دارد  شفیع خود قرار دهد. از خداوند توفیق بخواهد تا او را در لغزش

عمیقی دارد که  های بس تند ودستگیری نماید؛ زیرا که آدمی در زندگی دنیوی خود لغزشگاه

ای برای او امکان دارد او را به پرتگاه سقوط و هالکت اندازد تا جایی که دیگر راه فرار و چاره

  (.9-8: 1371وجود نداشته باشد )امام خمینی، 

 هـ( مشارطه، مراقبه و محاسبه

گانۀ فوق است؛ بدین معنا که سالک، در  پس از مرحلۀ تفکر و عزم، نوبت عمل به امور سه

آغاز با خود شرط کند تا برخالف دستورهای خدا رفتار نکند و خود را ملزم به رعایت آن 

نماید. پس از آن، به مراقبت از خود بپردازد و خود را از حیث پایبندی کامل به شرط یا 

کوتاهی در برابر آن زیر نظر بگیرد و سپس به محاسبه بنشیند. در محدودۀ وفای به شرط، خدا 

ها را استوارتر به پیش نهد و همواره از خدا طلب توفیق و یاری نماید و  د و گامرا شاکر باش

ها باشد های او را یاد کند و شکرگزار نعمت درجهت پیشرفت کار همواره خداوند و نعمت

 (.11و  6: 1371)امام خمینی، 
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 و( درنظرگرفتن رضای خداوند

ر نظر آورد، لحظاتی چند، خودفریبی و های خود را د انسان در هر کاری باید نیت یا انگیزه

هوای نفس را از خود دور کند و ببیند انگیزۀ اصلی او در کارهایش چیست. چقدر رضای 

حب »گیرد و چقدر تابع هواهای نفسانی و  خداوند را در اندیشه، گفتار و رفتار خود درنظر می

 است.« نفس

بودن آن را  آدمی و معیار کمال و تمام امام خمینی )ره( با استفاده از روایات نیکوبودن عمل

. ارادۀ 3. نیت صادق؛ 2تعالی؛  . خوف و خشیت از حق1داند:  مبتنی بر دو اصل اساسی می

کند: ارتباط دو اصل خوف از خدا و نیت خالصانه با صواب، کمال عمل و  خالص. وی بیان می

ری و سبب تقویت قبولی درستی آن برعهدۀ فرد است و ترس از خداوند متعال موجب پرهیزگا

ها به عبادات را نسبت ارواح به ابدان و  و پذیرش آثار اعمال گردد و همچنین ایشان نسبت نیت

 (.325-324: 1371نفوس به اجساد تلقی کرده است )امام خمینی، 

 ز( توبه، بازگشت به فطرت اصليه

سیر صعودی انسان کمک  داند که به های مهم و مشکل می را از منزل« توبه»امام خمینی )ره( 

وسیلۀ ارتکاب گناهان و نافرمانی از  نویسد: زمانی که انسان به کند و در تبیین و تعریف آن می می

اوامر خداوند، نور فطرت را به ظلمت طبیعت آلوده ساخت، باید توبه کند و آن رجوع و 

 طرف روحانیت نفس است. بازگشت از عالم طبعیت به

نویسد: فطرت و نفس انسانی در ابتدای تولد خالی از فضائل  ق میامام در توضیح مطلب فو

شدن بر هر مقامی را با اختیار خودش داراست. یعنی هم  و رذائل است، اما آدمی استعداد متصف

تواند با تالش و مجاهدت خود کماالت روحانی و فضائل اخالقی را کسب کند و هم بر اثر  می

اند غرق در معاصی و ظلمت شود و هرچه گناهان بیشتر تو غفلت و انس با عالم طبیعت می

شود که در این صورت انسان به شقاوت ابدی  شود، قلب آدمی تاریک و نور فطرت خاموش می

خواهد رسید، اما اگر انسان قبل از اینکه تاریکی تمام صفحۀ قلب او را احاطه کند، از خواب 

های طبیعیه و ظلمانیه به روحانیت ذاتیه و  یغفلت بیدار شود و توبه کند، از کدورات و تاریک

التّائب من»نماید. چنانچه در روایتی وارد شده است که  نور فطرت اصلی خود بازگشت می
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تا،  )مجلسی، بی« کننده از گناه مثل کسی است که گناه نداشته باشد الذّنب کمن الذنب له؛ رجوع

 (.394-393: 1387؛ امام خمینی، 281: 90ج 

 ل و مراتب سير نزولی نفسعوام. 3

 الف( نبود خودشناسی و نسيان نفس

توجهی به اهداف عالیۀ حق از خلقت انسان و  غفلت از فطرت اصیل خود، نسیان نفس و بی

شدن در لذات و شهوات حیوانی، موجب خسران عظیم و عامل  گرداندن از حقیقت و غرق روی

و خاموشی فطرت و مرگ وجدان و جدایی های معنوی و موجب تعطیلی عقل  بربادرفتن سرمایه

 (.275: 1383از آثار نبوت و قرآن و امامت است )انصاریان، 

اما خودشناسی آسان و دشوار است. آسان است، زیرا هر انسانی به خودش دسترسی و 

رساند.  شناخت کافی دارد و فقط این توجه به درون خود است که انسان را به خداشناسی می

ست، زیرا موانع و عوامل مختلفی مانند غرور، خودخواهی و عجب در کار ممتنع و سخت ا

کند که انسان نقایص را کمال و کمال را نقیصه  است که توفیق دیدن حقایق را از انسان سلب می

های زودگذر و گناهان  کند و اگر انسان غرق در نقایص و رذایلی نظیر هوا و هوس تلقی می

 (.154: 1395اهد شد )فنایی اشکوری، بشود، از خودشناسی غافل خو

چیز مکتوب است.  آدمی مخلوقی عظیم و در وی همه نویسد: مولوی در این زمینه می

گذارد که او آن علم را در خود بخواند. حجب و ظلمات، این  ها و ظلمات نمی حجاب

ه همین دلیل (. ب81: 1381ها و تدبیرهای گوناگون دنیا و آرزوهای گوناگون )مولوی،  مشغولی دل

 رسد. خودشناسی راستین بدون تهذیب نفس به سامان نمی

خودشناسی و نسیان نفس امام خمینی )ره( هم سبب اصلی انحراف و تزلزل آدمی را عدم 

شود که علت اینکه آدمی  چنین یادآور می« مَنْ عَرَفَ نفسَه فقد عَرَفَ ربَّه»داند و با ذکر روایت  می

شناسد. اگر یقین کند که هیچ است و  برای این است که خودش را نمی  کند، قدر غرور پیدا می  آن

کند که معموالً آدمی نه  شناسد؛ بنابراین امام تأکید می هرچه هست او است، پروردگارش را هم می

نه ایمان به خود دارد و نه ایمان به خدا دارد، نه باور دارد که خود   شناسد نه خدا را، خود را می

خاطر این مهم، همۀ    (. و به153: 1378نه باور دارد که همه چیز او است )امام خمینی،  ،هیچ هست
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اند که آدمی به خودشناسی دست یابد و بداند که چی هست و  انبیا برای این منظور مبعوث شده

 (.55: 1378دنیا چیست و نسبت به حق تعالی چه تکلیفی دارد )امام خمینی، 

انسان باید در مقام برقراری ارتباط مطلوب با خویشتن برآید و به مطالعۀ از دیدگاه امام )ره( 

عنوان آیتی از  ها و امکاناتی که در او به ودیعه نهاده شده است بپردازد و به خود به همۀ توانایی

ترین وسیلۀ خداشناسی بنگرد و عوامل رشد و سقوط خویش را شناسایی  آیات الهی و مناسب

 مند شود. اهلل بهرهالیاهلل و قربهای خود برای رسیدن به مقام فناء فی و تواناییاز امکانات   کند،

ای و در  آیا کتاب نفس خود را خوانده»گوید:  امام خمینی )ره( دربارۀ اهمیت خودشناسی می

ای که خدای تعالی شناخت آن را نردبان شناخت خود  ای؟ نشانه این نشانۀ بزرگ الهی تدبر کرده

 (.82-81، 1360)امام خمینی، « اسما و صفات خود قرار داده استو شناخت 

 ب( نفس اماره سبب ضعف عقل و فطرت

شود، نفس اماره  یکی از مواردی که سبب تضعیف قوۀ عاقله و فطرت انسانی و سقوط انسان می

 فرماید: های دینی هم به خطر اطاعت از آن اشاره شده است. قرآن می است که در آموزه

لُوا ما هِی إِلَّا حَیاتُنَا الدُّنْیا نَمُوتُ وَ نَحْیا وَ مایهْلِکنا إِلَّاالدَّهْرُ وَ مالَهُمْ بِذلِک مِنْ عِلْمٍ إِنْ وَ قا»

هایی که خدای خود را هوای نفسانی خود گرفته و مطیع  (. یعنی آن24)جاثیه، « هُمْ إِلَّا یظُنُّونَ

اند، حیات را همین  وۀ عقل خود را ضعیف کردهاند و در اثر آن، ق شیطان و نفس اماره شده

دانند و حیات اخروی را انکار کردند و گفتند نیست زندگانی مگر همین  حیات ناچیز دنیا می

کند و آنان  شویم و ما را جز گردش زمان هالک نمی میریم و زنده می زندگانی دنیا که در آن می

پیروی هوای نفسانی، فطرت انسانی خود را از را به گفتارشان علم و دانش نیست؛ زیرا در اثر 

کنند که عالم، اند و به گمان فاسد خود چنین تصور می و قدرت خدا را محدود کرده  دست داده

 (.105: 12: ج 1361منحصر به این عالم است )امین، 

خاطر پیروی از نفس اماره شیطانی  بنابراین وجود انسان یعنی دل، گوش و دست و پا و... به

شود و این سبب خواهد شد که آدمی هرگز به خوشبختی و سعادت نرسد. باید دانست که  می

پذیر است و تا وقتی که آدمی در این دنیا است،  شدن فطرت، تطهیر آن امکان بعد از آلوده

شدن از تصرف و سلطۀ شیطان و ورود به حزب مالئکۀ خداوند که لشکریان او هستند،  خارج
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های دینی از آن به جهاد اکبر یاد شده  قدور است. جهاد با نفس که در آموزهبرای او میسور و م

است، همان خروج از تصرف و سیطرۀ لشکر ابلیس و ورود در تحت لوای جنود اهلل است. از 

منظر امام خمینی )ره(، برای طهارت مراتبی وجود دارد: مرتبۀ اول آن اینکه سنن و اوامر الهی 

شدن به فضائل و ملکات  جا آورده شود؛ مرتبۀ دوم طهارت، آراسته ته بهطور شایسته و بایس به

اخالقی است. مرتبۀ سوم، طهارت قلبی است، یعنی انسان قلب خود را تسلیم حق بنماید. پس 

شود، بلکه باالتر خود انسان از عالم نور و درجات  از این تسلیم است که قلب آدمی نورانی می

یت قلب آدمی به اعضا و جوارح، و قوای باطنی دیگر او سرایت گردد و نوران نور الهی می

شود و خداوند متعال در همۀ  رسد که قلب او الهی می خواهد کرد و کار انسان به جایی می

طورکلی فانی و ربوبیت  کند. در این زمان، عبودیت به مراتب باطنی و ظاهری انسان تجلی می

کند و همۀ  که قلب سالک را انسی و طمأنینه پر میشود و در این هنگام است  الهی ظاهر می

ها و خطاها درنظرش  شود و جذبات الهیه او را مجذوب خود کرده و لغزش عالم محبوب او می

بخشیده شود و در سایۀ تجلیات حبی مستور گردد و بدایای والیت برای او حاصل شود و 

 (.61-60: 1370لیاقت ورود در محضر انس پیدا کند )امام خمینی، 

 ج( حب نفس

کند و ریشۀ  عامل دیگری که سیر نزولی و سقوطی انسان و دوری از فطرت پاک را فراهم می

ترین مانع تزکیه است. نفس انسان به  همۀ مشکالت انسان است، حب نفس است؛ زیرا آن بزرگ

ز دهد؛ حب جاه، مقام، همسر، فرزند، ثروت و... ا های گوناگون، انسان را فریب می شیوه

های بارز حب نفس هستند. منشأ خیلی از رذایل اخالقی، حب نفس است. امام خمینی  نمونه

 فرماید: )ره( در همین رابطه با اشاره به رذیلۀ حب نفس و عجب می

سرمنشأ تمام خطاهای انسانی و رذایل اخالقی، حب نفس است. و از این جهت است که 

واسطۀ آن، از خوبان و خاصان  خود را به انسان اعمال کوچک خودش به نظرش بزرگ آید و

واسطۀ اعمال ناقابل مستحق ثنا و مستوجب مدح داند، بلکه قبایح  درگاه حق شمارد و خود را به

تر از اعمال خود دید،  اعمالش گاهی درنظرش نیکو جلوه کند. اگر از غیر، اعمال بهتر و بزرگ

مرتبه از بدی  دم را تأویل به یکدهد و همیشه انسان کارهای خوب مر چندان اهمیت نمی
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کند )امام خمینی،  کند، و کارهای زشت و ناهنجار خود را تأویل به یک مرتبه از خوبی می می

1371 :71.) 

 د( حب دنيا

یکی از عوامل سیر نزولی انسان و دوری از خداوند متعال، دلبستگی به دنیا است. امام خمینی 

 کند: )ره( در این زمینه بیان می

ن که انسان چون ولیده و متولدشدۀ عالم دنیا است، حب این دنیا در قلبش از ابتدا بدا

شود، این محبت در دل او رشد و نمو  تر می مغروس و النه کرده است و هرچقدر انسان بزرگ

 (.122: 1371کند )امام خمینی،  می

ست. اگر نویسد: حب دنیا ام األمراض است که ریشۀ تمامی خطاهای انسانی ا امام می

های دنیوی دیگر، قوۀ غضبه بر  محض مزاحمت با جلوه دوستی دنیا در قلب آدمی رخنه کند، به

کند؛ بنابراین درمان اصلی و  شود و انسان را از مسیر عقل و شرع خارج می نفس آدمی مسلط می

نیا غلبه کردن حب دنیا از دل است که اگر بر این دوستی د کن اساسی مقابله با آن مقابله و ریشه

 (.378و  377: 1382دنبال خواهد داشت )امام خمینی،  کردیم، راه نجات و سعادتمندی را به

 های شيطان هـ( وسوسه

های شیطانی است که شیطان با  یکی دیگر از عواملی که در سیر نزولی انسان مؤثر است، وسوسه

اوامر و مواعظ الهی و  شودسلطنت بر باطن، قلب و سمع انسان بر او غلبه نموده و باعث می

 (.46: 1370پیامبران او به انسان نرسد )امام خمینی، 

امام، شیطان و مظاهر او )مثل جهل و علم، عجز و قدرت، فقر و غنا و...( را مانع سیر و 

شوند؛ تا جایی که داند که انسان را از خلوت و انس با خداوند متعال مانع میسلوک الهی می

ت معنوی و روحانی که در ظاهر، توقف در صراط و سلوک انسانیت و شدن به مقاما مشغول

های بزرگ ابلیس است که در این راه باید از باطنش توقف در سلوک و صراط حق است، از دام

شدن و رسیدن به خداوند  نتیجه اینکه چیزی که آدمی را از نزدیک خداوند استمداد جست.

 (.231: 1370های او است )امام خمینی، وسهها و وسدارد، شیطان، دام متعال بازمی
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 گيری نتيجه

نفس انسانی از یک سو با فطرت و ذات خویش و از سوی دیگر، با طبیعت در ارتباط است. 

طور که در فطرت بشر استعداد ترقی هست، استعداد سقوط نیز هست و هردو فطری و  همان

رغم تغییر حاالت  علی-ود و فطرت هم ش کدام از خارج نفس به وی تحمیل نمی اند و هیچ اصیل

تغییرناپذیر است. چون نفس ابعاد گوناگونی دارد،  -آن در مقایسه با دو جهت ترقی و سقوط آن

رو تمرکزیافتن توجه  توجه به آن اقتضا دارد که همۀ ابعاد آن را مورد توجه قرار دهیم. از این

نحراف از مسیر فطرت و منشأ کژروی شخص به یکی از آن ابعاد و غفلت از شئون دیگر نفس، ا

اند؛ با  آورد؛ بنابراین فطرت و طبیعت، هردو از قوای روحی انسان باری به بار می است و آثار زیان

این تفاوت که فطرت، نحوۀ هستی روح بلند انسانی است و مرتبۀ وجودی آن، در مقایسه با 

دار امور طبیعی بدن مادی ست که عهدهطبیعت باالتر است، و طبیعت نیروهای تدبیری روح انسان ا

دلیل  ماند. حاکمیت فطرت، به او است؛ نه صرف جرم بدنی و جسم مادی که پس از مرگ هم نمی

دلیل  کند و طبیعت به همسویی و همنوایی با روح الهی و ودیعۀ ملکوتی انسان، شاکلۀ او را الهی می

سمت عالم ماده و  حاکمیت، انسان را به اینکه با بدن مادی و عالم خاکی پیوند دارد، درصورت

دهد. امام خمینی )ره( معتقدند که اگر نور فطرت به گناهان آلوده شود انسان از  طبیعت سوق می

شود و اگر انسان تفکر و توبه نکند، ممکن است نور فطرت در وجود او  حضرت حق دور می

 ید.کلی خاموش شود و ظاهر و باطن انسان به تصرف شیطان درآ به

 منابع

  ( 1404ابن فارس، ابوالحسین )مکتب أعالم اسالمی.اللغه. معجم مقاییسق . 

 ره(. تهران: مؤسسۀ تنظیم و نشر  تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی(، 1378اهلل ) خمینی، روح(

 آثار امام خمینی.

 خمینی )ره(. . تهران: مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امامصحیفۀ امام(. 1378اهلل ) خمینی، روح 

 قم: مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام  «.جنود عقل و جهل»شرح حدیث (. 1382اهلل )خمینی، روح

 خمینی )ره(.

 ترجمۀ سید احمد فهری. تهران: پیام الخالفۀ والوالیۀالهدایۀ الی مصباح(. 1360اهلل )خمینی، روح .

 آزادی.
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 م: مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی )ره(. . چاپ هفتم. قالصالۀ آداب(. 1370اهلل ) خمینی، روح 

 تهران: مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی )ره(.شرح چهل حدیث(. 1371اهلل )خمینی، روح . 

 تهران: مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی )ره(.جهاد اکبر(. 1372اهلل )خمینی روح . 

 تهران: مؤسسۀ  .لوک از دیدگاه امام خمینی )ره(تهذیب نفس، و سیر و س(. 1387اهلل )خمینی، روح

 تنظیم و نشر آثار امام خمینی.

 ( 1361امین، سیده نصرت .)چاپ اول. تهران: نهضت زنان مسلمان. العرفان فی تفسیرالقرانمخزن . 

 ( 1370انصاری، خواجه عبداهلل .)چاپ دوم تهران: کتابخانۀ مستوفی.مقامات عارفان . 

 ( 1383انصاریان، حسین .)قم: دارالعرفان.تفسیر و شرح صحیفۀ سجادیه . 

 چاپ سوم. تهران: الحکم شرح مقدمۀ قیصری بر فصوص(. 1370الدین ) آشتیانی، سید جالل .

 امیرکبیر.

 تهران: کتابخانۀ موزه و اسناد مجلس شورای المقربینتسنیم(. 1382الدین محمد )تبادکانی، شمس .

 اسالمی ایران.

 چاپ پنجم. قم: نشر اسرا.فطرت در قرآن(. 1387 )جوادی آملی، عبداهلل . 

 ( 1389جوادی آملی، عبداهلل .)چاپ اول. قم: نشر اسرا.انسان از آغاز تا انجام . 

 ( 1368جوهری، اسماعیل .)تهران: امیری.اللغه صحاح . 

 ران:  ه . چاپ اول. تمعجم مفردات الفاظ قرآنق(. 1393محمد ) بن راغب اصفهانی، حسین

 وی. ض رت الم مکتبه

 ( 1387زبیدی، سید محمدمرتضی  .)تهران: دارالهدایه.العروستاجق . 

 تهران: بنیاد علوم معارف اسالمی.المعارف شذرات (.1380آبادی، محمدعلی ) شاه . 

 ( 1373شهیدی، سید جعفر .)چاپ اول. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی. شرح مثنوی . 

 ( 1395فنایی اشکوری، محمد)مجلۀ النفس و نقش آن در استکمال نفس انسانی. . ابعاد معرفت

 .163-137(، 2)3، حکمت اسالمی

 ( 1372فیض کاشانی، مالمحسن .)چاپ اول. مشهد: آستان قدس رضوی.راه روشن . 

 العربی. . بیروت: دار احیاءالتراثبحاراالنوارتا(.  مجلسی، محمدباقر )بی 

 ( 1376مطهری، مرتضی .) تهران: صدرا.استاد شهید مطهریمجموعه آثار . 

 ( و پیامدهای سیاسی آن. 1394مقیمی، غالمحسین )فصلنامۀ (. نظریۀ دوفطرتی امام خمینی )ره

 .29-9، 6، اندیشۀ سیاسی در اسالم
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