رویکرد غزّالی در تربیت اخالقی عرفانی نفس و نقد آن از دیدگاه امام مخینی
محمد بهشتی

چکیده
هدف پژوهش حاضر تبیین و بررسی رویکرد ابوحامد غزالی در ساحت تربیت اخالقی و عرفـانی و
نقد آن از نگاه امام خمینی است .روش تحقیق توصیفی تفسـیری و مبتنـی بـر دادههـای اسـنادی
است ،ابتدا منابع اطالعاتی دست اول مرتبط با موضوع تحقیق شناسایی و ساس به صـورت هدفمنـد
مطالعه و با روش تحلیل محتوا مورد تجزیه و تحلیل و نقد و بررسی قرار گرفت.
یافتههای پژوهش نشان میدهد :تربیت اخالقی عرفانی غزالی بر معارف اهلبیت پیامبرعلیهمالسـالم
ابتنام ندارد اما پایه و اساس تربیت اخالقی عرفانی امـام خمینـی توحیـد والیتمـدار و مبتنـی بـر
معارف اهلبیت عصـمت و طهـارت علیهمالسـالم اسـت؛ شـیوۀ تربیـت اخالقـی عرفـانی غزالـی
سختگیرانه ،افراطی و خارج از موازین عقلی و شرعی است اما شیوۀ تربیت اخالقـی عرفـانی امـام
خمینی با عقالنیت همراهی تام دارد و مستند و مقید به شرع مقدس است؛ شـیوه تربیـت اخالقـی
عرفانی غزالی فردی همراه با دنیاگریزی ،انزواگزینی و گوشهگیری است اما تربیت اخالقـی عرفـانی
امام خمینی فردی و اجتماعی است و میتوان گفت رویکرد ایشان اخـالق و عرفـان راز و نیـاز از
یکسو و حماسه و رزم از سوی دیگر است؛ نگاه غزالی در تربیت اخالقی عرفانی نسـبت بـه پیـر و
سمراد نگاه تسلیم محض و پیروی بیچون و چراست اما ایـن نگـاه در مکتـب اخالقـی عرفـانی امـام
خمینی تنها در مورد معصومین :است.
کلیدواژهها :مراحل تربیت نفس ،عقالنیت ،بندگی و دلدادگی ،پیر و مراد ،عرفـان فـردی ،ریاضـات
نامعقول.
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مقدمه

برجستگی اخالقی عرفانی وجـه اشـتراک امـام خمینـی و ابوحامـد غزالـی اسـت؛ امـام
خمینی شخصیتی بود که در عرفان نظری متخص

و در عرفان عملی و تربیـت اخالقـی

عرفانی و تربیت نفس صاحب نظر بود و آثاری کمنظیر در اخالق و عرفان نظری و عملی از
خود به یادگار گااشت .وی مقامات عرفانی را به بهترین وجه پیمود اما از گروههای عرفـان
و تصوف نبود و رفتار و گفتار و سبک زندگی وآداب و سلوک او همـان آداب فقهـی بـود و
مکتب اخالقی عرفانی او با عقالنیت همراهی تام داشت .اعتقاد امام خمینی این بود کـه روح
اسالم و مرام و مسلک پیشوایان معصوم :این است که زندگی در دنیا و آخرت به یکدیگر
پیوستهاند و برای سعادت دنیوی و اخروی دو امـر نقـش کلیـدی دارنـد :اول ،بایـد عرفـان
بندگی و راز و نیاز و مالکهای اخروی وارد زندگی دنیوی شوند و دوم اینکه سالک الی لال
باید بکوشد زندگی ساده و بیتکلف داشته باشد.
سال هشتم ـ شماره اول ـ پیاپی  ۱۵ـ پاییز وزمستان ۱۰۷۹

ابوحامد غزالی (۴۷۳ـ  ۷۳۷ه ق) نیز از دانشـوران مسـلمان و از شخصـیتهای مشـهور

امام خمینی است ،دلیل انتخاب این تحلیل و تطبیق و نقد و نظر این است که اثـر برجسـتۀ

۱۱۳

غزالی احیام علومالدین از زمان تألیف آن نه قرن میگارد و پیوسته مـورد توجـه و سـتایش

جهان اسالم است ،وی در عرصۀ اخالق و عرفان و تربیت عرفـانی تـأثیر زیـادی بـر افکـار
متفکران جوامع اسالمی داشته اسـت .اثـر برجسـته او در زمینـه اخـالق و عرفـان و تربیـت
اخالقی عرفانی کتاب احیام علومالدین است که به گفته وی محصـول یـک عمـر تحقیـق و
تهایب و ریاضت نفس است.
هدف این پژوهش بررسی رویکرد غزالی در تربیت اخالقی عرفانی و نقـد آن از دیـدگاه

عالمان بزرگ و محافل علمی بوده ،و تعـابیری نیکـو و شـگفتآور در مـورد ایـن کتـاب و

نویسندهاش از سوی بزرگان علم و دین بیـان شـده ،بلکـه در سـتایش از احیـام علومالـدین
بسیار مبالغه کردهاند و آن را نازل منزله وحی الهی به شمار آوردهاند( .العیـدروس ،بـیتـا)۴ :
اما امام خمینی که بارزترین ویژگی او برجستگی اخالقی عرفانی بود و بـر تمـام شـلون و
ابعاد علمی و عملی او پرتوافشانی میکرد و بر همه تالشها و فعالیتهـای او تـأثیر جـدی

داشت و در مکتب اخالقی عرفانی او افراد بسیاری تربیت شدند و نیز آثار کمنظیر در اخالق
و عرفان از او به یادگار مانده ،او چنین اعتقاد داشت که :احیام علومالدین در اصـالح اخـالق
و قلع مادۀ فساد و تهایب باطن کمک نمیکند بلکه کثرت ابحاث اختراعیه و زیـادی شـعب
علمیــه و غیرعلمیــه آن و نقلهــای بیفایــده راســت و دروغ آن انســان را از مقصــد اصــلی
بازمیدارد و از تهایب و تطهیر اخالق عقب میاندازد (امام خمینی۱۰ :۱۰۷۱ ،ـ.)۱۱
این دیدگاههای متفاوت ما را بر آن داشت که رویکرد اخالقی عرفـانی غزالـی را در بوبـه
نقد امام خمینی قرار دهیم .پیداست تضارب آرام و نقد و نظرها میتوانـد مباحـم علمـی را
پرثمر سازد ،در این پژوهش به پنج مبحم میپردازیم .۱ :مفهومشناسـی .۱ ،مراحـل تربیـت
نفس .۰ ،جایگاه پیر و مراد در تربیت نفس.۴ ،بیمهری غزالی به برخی از علوم و نقد و نظـر
امام خمینی .۷ ،برتریهای تربیت نفس امام خمینی.

شیوه پسندیده در هر مبحم علمی آن است که نخسـت واژههـا ،مفـاهیم و اصـطالحات
خاص مربوط به آن دقیق و روشن بیان شوند زیرا تبیـین مفـاهیم و اصـطالحات از اخـتالط
مفهومی ،تداخل ،ابهام و سردرگمی جلوگیری میکند و برای تفهیم و تفاهم زبان واحد پدید
میآید .در اینجا معنا و مفهوم اخالق ،عرفان ،تربیت اخالقی ،تربیت عرفانی و تربیـت نفـس
بررسی میشوند.
اخالق :اخالق جمع سخلق و سخلق به معنای خوی و طبع و طبیعت ثانوی و سجیت اسـت
(ابنفارس )۱۱۴/۱ :۱۴۱۳ ،و در اصطالح فیلسوفان نیز اخـالق بـه ملکـات نفسـانی اطـالق
میشود که در جان آدمی رسوخ کرده و باعم میشود که افعال و حرکـاتی مناسـب بـا آنهـا
بدون نیاز به تأمل و تفکر از او صادر شوند (مسکویه۷۵ :۱۴۱۱ ،؛ غزالی ،بیتا.)۷۹ /۰ :
عرفان :در لغت واژه عرفان به معنای شناختن ،علم پیدا کردن ،دریافتن و آگاه شدن اسـت
(آذرتاش )۴۰۰ :۱۰۹۴،و در اصطالح عارفان به معنای رهایی از دلبستگیها و دلـدادگیهای
مادی و حرکت صعودی در رفع حجب و عبور از محسوسات و معقوالت و شـهود حقـایق
عوالم وجود و دریافت تجلیات افعالی و اسمائی( .امام خمینی ۷۳ :۱۰۹۹ ،و .)۶۱۱
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۱۱۱

تربیت اخالقی :الزم است یادآور شویم که تریبت اخالقی بـه عنـوان سـاحتی خـاص از
تربیت ،معنا و مفهوم نسبتاً جدید است و در آثار غزالی و امـام خمینـی و سـایر اندیشـمندان
مسلمان این کاربرد وجود ندارد و آنچه وجود دارد تربیت نفس ،تهایب نفس ،تطهیـر بـاطن
و ...است؛ با این اوصاف میتوان تربیـت اخالقـی را بـا توجـه بـه فضـای فکـری و ذهنـی
اندیشمندان مسلمان این گونه تعریف کرد« :فرایند آمـوزش و شـناختن فضـایل و رذایـل و
زمینهسازی برای روی آوردن ،ایجاد و پرورش و تثبیت فضایل و نیز پیراستگی از رذایـل بـه
منظور دستیابی به سعادت و کمال جاودانه تربیت اخالقی نفس است (امـام خمینـی:۱۰۷۱ ،
.)۰
تربیت عرفانی :چنانکه اشاره شد ،تربیت عرفانی نیـز بـه معنـا و مفهـوم جدیـد در آثـار
اندیشمندان مسلمان و عارفان متأله وجود نـدارد و بـه جـای آن از سـیر و سـلوک عرفـانی
استفاده شده است .سیر و سلوک عرفانی اینگونه تعریف شده است ،مسیر تزکیـه و تهـایب
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۱۱۱

نفس و شیوۀ حرکت در راه تعالی و عروج روح و طی مدارج کمال از مرحله سیر الـی لال تـا
وصول ل
بال سیر و سلوک عرفانی است (سجادی.)۴۵۷ :۱۰۹۷ ،
تربیت نفس :واژههایی که غزالی و امام خمینی در زمینه سلوک اخالقی و عرفانی بـه کـار
بردهاند ،عبارت است از :تربیت نفس ،تهایب نفس ،تهایب ،تزکیه ،تطهیر بـاطن ،ریاضـت،
عنوان عامی که بار معنایی همه این عناوین و نیز معنا و مفهوم تربیت اخالقی عرفـانی را دارد
عنوان تربیت نفس است .از اینرو ما این عنوان را محور بحم قرار میدهیم.
غزالی در مورد تربیت نفس مینویسد :پنجم پیری باید که او را راهنمـایی کنـد و تربیـت
کند و اخالق بد از وی بستاند و به دراندازد و اخالق نیکو به جای آن نهـد و معنـی تربیـت
این است؛ همچون برزگری که غله را میپروراند ،هر گیاهی که با غله برآمـده باشـد از میـان
غله دراندازد و همچون سن

و کلوخی که در میان کشتزار باشد بیـرون انـدازد و از بیـرون

آب و سماد (کود) بدان آورد تا غله پرورده شود و نیکو برآید و البته ،سالک راه خـدای را از
پیری مربی چاره نباشد (غزالی.)۹۵ :۱۰۷۴ ،
امام خمینی نیز با پیوند دادن اخالق و عرفان به یکدیگر به معنا و مفهـوم تربیـت نفـس

اشاره کرده است؛ علم به منجیات و مهلکات در علم اخالق مقدمۀ تهایب نفوس اسـت کـه
خود مقدمه است برای حصول حقایق معارف و لیاقت بـرای جلـوۀ توحیـد (امـام خمینـی،
 )۱۳ :۱۰۷۱در این عبارت علم به منجیات و مهلکات یعنی شناختن فضایل و رذایـل مقدمـه
دانسته شده برای تهایب نفس یعنی آراسته شـدن بـه فضـایل و پیراسـته شـدن از رذایـل و
تهایب زمینهساز حصول حقیقت معارف یعنی توحید .ایشان در جای دیگر میفرماید :همـه
علوم شرعیه مقدمۀ معرفت لال و حصول حقیقت توحید در قلـب اسـت ،ایـن علـوم برخـی
مقدمه قریبه و بعضی بعیدهاند (همان )۷ ،و نیز میفرماید :تصیفه عقول و تزکیه نفـوس بـرای
حاصل شدن مقصد اعالی توحید است.
تحلیل و بررسی :چنانکه مالحظه میشود معنا و مفهوم تربیت نفس از نگاه غزالی و امام
خمینی تقریباً یکسان است ،این بررسی نشان میدهد که هر دو دانشور معتقدند سـالک و
متربی با توجه به قابلیتها و توانمندیهایی که دارد میتواند رشد یابد و فـردی متخلـق بـه
 .۱از رذائل پیراسته و به فضائل آراسته شود؛  .۰پیر و مربی آگـاه و راهرفتـه و دلسـوز داشـته
باشد تا در فرایند مهم تربیت نفس به او کمک کند تا تغییر و تحول تدریجی در او پدیـد آیـد
و قابلیتهای بالقوه او تحقق عینی پیدا کند.
 .2مراحل تربیت نفس

مراحل تربیت نفس حول محور فضایل و رذایل نفسانی اسـت و در ایـن خصـوص سـه
مرحله تعریف میشود:
اول :شناختن فضائل و رذائل نفسانی؛ بیتردیـد شـناخت رذائـل و فضـائل بـرای اینکـه
سالک خود را به فضایل بیاراید و از رذائل دور سازد نقش کلیدی دارد .البته این سؤال مطرح
است که فضیلت و رذیلت چیسـت؟ چـه صـفات و افعـالی را فضـیلت مـیدانیم و آنهـا را
میستاییم و چه صفات و اعمالی را رذیلت میدانیم و آنها را مـامت مـیکنیم؟ در ایـن بـاره
دیدگاه غزالی و امام خمینی بیان میشود.
دوم :چگونگی پیراستن نفس از رذائل و بیان شیوههای درمـان بیماریهـای نفسـانی؛ در
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اخالق الهی و بلندپایه در مقامات معنوی بشود به سه شرط .۱ :فضائل و رذایـل را بشناسـد.

۱۱۰

این قسمت با شیوههای غزالی در زمینه درمان بیماریهای نفسانی آشنا میشـویم و آن را در
بوتۀ نقد امام خمینی قرار میدهیم.
سوم :شیوه آراسته شدن به فضائل نفسانی است که در این قسمت نیز با دیـدگاه غزالـی و
امام خمینی آشنا میشویم.
مرحله اول :آشنایی با فضایل و رذایل

بسیاری از دانشوران اخالق و حکمای اسالم اعتدال را میزان و معیار فضیلت و دوطـرف
افراط و تفریط را معیار رذیلت دانسته ،و بر این اساس امهات فضائل و رذائل را اسـتخراج و
به شرح و بسط مصداقهای پرشمار فضائل و رذائل پرداختهاند .آنـان میگوینـد بـا رعایـت
اعتدال و حد میان افراط و تفریط و دور شدن از دو طرف تضاد (افـراط و تفـریط) فضـیلت
رخ مینماید و رذیلت خروج از اعتدال و پیروی از افراط و تفریط اسـت (مسـکویه:۱۴۱۱ ،
۴۶ـ.)۴۷
سال هشتم ـ شماره اول ـ پیاپی  ۱۵ـ پاییز وزمستان ۱۰۷۹

ابوحامد غزالی نیز پایه فضائل را مبتنی بر معیـار اعتـدال قـوای ناطقـه ،شـهویه و غضـبیه

اعتــدال آن عفــت نــام دارد و افــراط آن شــره (شــهوترانی و بیبنــدباری و تــأمین بیرویــه

۱۱۴

خواستههای مادی) و اما تفریط در مورد قـوۀ شـهویه خمـودی و فرومردگـی و بیحرکتـی

دانسته است و از فضائل اصلی با عناوین حکمت ،عفت ،شجاعت و عدالت یاد کرده اسـت.
وی میگوید انسان دارای قوۀ ناطقه و شـهویه و غضـبیه اسـت .حالـت اعتـدال قـوه عاقلـه
حکمت است اما چنانچه از وضعیت اعتدال خارج شـود در جانـب افـراط گرفتـار رذیلـت
سجربزه (فریبکاری) میشود و از نیروی فکـر و اندیشـه و عقـل اسـتفاده نادرسـت و نابـهجا
میبرد و در جانب تفریط گرفتار ابلهی و نفهمی میشود .در مـورد قـوه شـهویه نیـز حالـت

است .قوه غضبیه نیز حالت اعتدال آن شجاعت حالت افراط و تفریط آن تهـور و ترسـویی و
بزدلی است ،به هر حال چنانچه هر سه قوه در وضعیت متعادل قرار گیرند حکمت ،عفـت و
شجاعت و از دو طرف افراط و تفریط اینها رذائل بسیاری شناسایی میشوند (غزالی ،بی تـا:
.)۷۷ -۷۹ /۰
نقد و نظر امام خمینی :هرچند امام خمینی نیـز سـخن از اعتـدال گفتهانـد و در کتـاب

شرح حدیم جنود عقل و جهل بابی را تحت عنوان عدالت گشـوده و بـه توضـیح و تبیـین
امهات محاسن اخالق و اجناس فضائل (حکمت ،عفت ،شجاعت و عدالت) پرداخته اسـت
(امام خمینی )۱۷۱-۱۷۱ :۱۰۷۱ ،و نیز در کتاب تفسیر حدیم نبوی فریضـه عادلـه را علـم
اخالق دانسته و بر اینکه عدالت حد وسط افراط و تفریط است ،تأکید کردهاند (امام خمینـی،
 )۰۷۱ :۱۰۹۹لیکن دو ایراد از سوی ایشان بر نوع مواجهه با این معیار بیان شده است:
اشکال نخست این که ،پرداختن به مصادیق جزئی فضائل و رذائل و در جهـت شـمارش
آنها ،وقت گااشتن بیهوده و تضییع عمر است و کمکی به سیر و سـلوک انسـانی نمیکنـد
(امام خمینی .)۱۷۰ :۱۰۷۱ ،بسیاری از کتب اخالق در تبیین اعتدال و دو طرف تضـاد افـراط
و تفریط به شرح و بسط مصداقهای پسرشمار فضائل پرداختهاند و در جهت شمارش رذایـل

و فضایل وقت زیاد گااشتهاند لیکن امام خمینی معتقدند این مباحـم کمکـی بـه تربیـت
نفس و سیر و سلوک معنوی نمیکند.
مواجهه با مسائل اخالقی گوشزد کردهاند؛ که اصوالً اخالق علمی آن سان که علمـام اخـالق
تدوین کردهاند ،دور افتادن از مقصد تهایب نفس بلکه دور کردن نزدیکهاست و در تصفیه
اخالق و تهایب نفس تأثیری ندارد و ایـن گونـه بحمهـا از قبیـل تـاریخ اخـالق اسـت و
مشتمل بر قص

و حکایات و امثال و وقایع است و صرف وقت در آن انسـان را از مقصـد

اصلی بازمیدارد (همان.)۱۱ ،
امام خمینی بر این باور است که کتاب اخـالق بایـد ایـن ویژگـی را داشـته باشـد کـه
معالجهکننده دردها و عیبها باشد ،نهتنها راه عالج را نشان دهد که ایـن حـد از بیـان کـافی
نیست زیرا ریشههای اخالق را معرفی کـردن و راه عـالج نشـان دادن انسـان را بـه مقصـد
نزدیک نمیکند و سخلق فاسدی را اصالح نمینماید و به قلب ظلمـانی نـور نمیدهـد ،بلکـه
کتاب اخالق باید خود درمان باشد و نفس قاسی را نرم و غیرمهاب را مهاب کنـد (همـان،
.)۱۰
اشکال دوم :تشخی

و رعایت اعتدال :امام خمینی به نکته دقیق و لطیفی اشاره کـرده

تحلیل معیار ارزش بر مبنای اندیشة اخالقی شهید صدر

امام به مناسبت این بحم مطلب مهمی را نسبت به کتب اخالق و نوع نگارش آنها و نـوع

۱۱۷

است و آن تشخی

و رعایت اعتدال است که این کار بسیار دشوار است و جز برای انسـان

کامل برای دیگران مقدور نیست زیرا اعتدال در تمامی قوا و شلون و ابعـاد و زوایـا در همـه
عرصهها برای کسانی که به صـورت فطـری و طبیعـی قـوای آنهـا اعتـدال دارد و هیچگونـه
انحراف از آغاز تا انجام زندگی در آنها نیست یعنی پیامبران و ائمه هدی علیهمالسالم میسور
است اما غیر از انبیام و اولیای الهی یعنی افراد عادی ،تشخی

و رعایـت اعتـدال از اینهـا بـا

تبعیت و تقلید و الگوگیری از انبیام و ائمه هدی :است .بـر ایـن اسـاس بـرای تشـخی
فضائل و رذائل ما راهی جز کتاب و سنت نداریم (همان.)۱۷۰ ،
نتیجه این بحث

 .۱سخن از اعتدال به عنوان معیار ارزیابی فضائل و رذائل معیار عام و همگـانی نیسـت و
تشخی

و رعایت آن از عهده عموم مردم خارج است و برای آشـنایی بـا فضـایل و رذایـل

باید به کتاب الهی و روایات معصومین علیهمالسالم مراجعه شود.
سال هشتم ـ شماره اول ـ پیاپی  ۱۵ـ پاییز وزمستان ۱۰۷۹

 .۱معیار اعتدال برای هر فردی با توجه به نیازها ،توانمنـدیها ،شـرایط زنـدگی ،شـرایط

و کاربردی نه صرفا نظری و علمی اشاره میکنیم :برای اینکه انسان از عیـوب و رذیلتهـای

۱۱۶

خود آگاه شود چهار راه وجود دارد:

جامعه و ...متفاوت است و از اینرو اعتدال یک معیار سمنقح و پر و پیمان برای همـه در همـه
شرایط نیست.
 .۰تشخی

حد وسط پارهای از فضائل دشوار است مثل علمآموزی ،تحصیل قرب الهـی

و چه بسا باید بگوییم اینگونه فضائل حدوسط ندارد.
در پایان به یک نکته کلیدی در تشخی

فضیلت و رذیلت به صورت عینی و محسـوس

اول :خودآزمایی و کاویدن درون که آیا در موقع خشم قدرت کنترل دارد یا نـه؟ خـود را
بیازماید که آیا حاضر است رفتار فروتنانه داشته باشد ،آیا در کنترل زبان چگونه است؟
دوم :از طریق رفیق شفیق و دوست بصیر که او را مراقب خود قرار دهـد و از او بخواهـد
عیب پیدا و ناپیدای او را بازگوید.
سوم :معلم و مربی آگاه ،دلسوز و تربیت شده و راه رفتـه میتوانـد متربـی و سـالک را از

عیوبش آگاه سازد.
چهارم :جامعه ایمانی که چیزی را عیب دانسـته و ایـن شـخ

آن را در خـود جسـتجو

میکند (بهشتی.)۱۱۹ /۶ :۱۰۷۵ ،
مرحله دوم :شیوههای اصالح و درمان

ابوحامد غزالی شیوه درمان نفس را به درمان بدن مقایسه کرده ،چنین آورده است :درمـان
نفس مثل درمان بدن است؛ برای درمان بدن به پزشک مراجعه میشود ،در درمان نفـس نیـز
باید به طبیب نفوس مراجعه شود تا او بیماری را تشخی

و درمان کند ،همچنین در درمـان

بدن با استفاده از داروی ضد بیماری ،میتوان بیماری را مهار کرد ،در معالجه و درمان نفـس
نیز با شیوه عمل به ضد میتوان بیماری نفس را درمان کرد (غزالی ،بی تا.)۶۶ /۰ :
غزالی شیوه اصالح و درمان نفس را با ذکر مثالهایی تبیین کرده ،اما به حد افراط رسـانده
و از حدود شرعی در گاشته و به شـیوههای عقلسـتیز ،سـرکوبکننده ،سـختگیرانه روی
میپردازیم:
 .۱سالک برای رسیدن به مقام رضا و تسلیم گرسنه بماند و به مـرگ رضـا دهـد و دل بـه
هالکت بساارد و در جهت تأمین معاش و رفع گرسنگی فعالیـت نکنـد و از خـود حرکتـی
نشان ندهد (همان.)۷۰ ،
 .۱سالک برای تربیت نفس ،غاای مطبوع و دلاایر آماده سازد اما از آن استفاده نکند بلکـه
آن را پیش روی خود قرار دهد و بدان بنگرد و برای اینکه آب شس ـرب او سخنـک نباشـد سـر
ظرف آب را ناوشاند و نیز لباس خود را نشوید و( ...همان ۷۴ ،و .)۷۵
 .۰سالک برای تربیت نفس و سرکوب خواستهها و تمایالت جسمانی در هجوم زنبـوران
بنشیند و نیش آنها را تحمل کند و ثروت خود را به دریا افکند (همان ۷۹ ،و .)۷۰
 .۴آنکه طالب تربیت نفس است ،اگر بیش از حد ،اهل نظافت و پـاکیزگی بـدن و لبـاس
است ،طبیب نفوس او را وادار کند تا د رجاهای کثیـف مثـل دستشـوییها و آشـازخانهها و
مواضع نامناسب مشغول کار شود (همان.)۶۵ ،

تحلیل معیار ارزش بر مبنای اندیشة اخالقی شهید صدر

آورده است ،در اینجا تنها به ده نمونه بسنده میکنیم و ساس به نقـد و نظـر امـام خمینـی

۱۱۵

 .۷چنانچه سالک الی لال اهل تکبر و خودبزرگبینی است مربی و پیر و مـراد او را فرمـان
دهد که به بازار رود و گدایی کند تا تکبر او زوال یابد (همان.)۶۵۷ ،
 .۶سالکی که اهل خشم است ،طبیب نفوس فردی بداخالق را برای همنشینی با او بـر او
مسلط گرداند و یا اینکه خود سالک خدمتگاار انسانی بداخالق شود (همان.)۶۵ ،
 .۵جوانی که شوق ازدواج دارد اما توانایی مالی ندارد ،طبیـب نفـوس او را بـه روزهداری
وادار و به او دستور دهد شبی را با آب افطار کنـد و شـب دیگـر را بـا آب تنهـا و هرگـز از
گوشت و خورشت استفاده نکند (همان).
 .۹اگر سالک الی لال ثروت بیش از نیاز دارد ،مربی نفوس باید ثروت او را بگیـرد و در راه
خیر مصرف کند تا قلب سالک از آن ثروت منصرف شود و بدان توجه نداشته باشد (همـان،
.)۶۵۷
 .۷غزالی از روش سلوکی برخی سالکان چنین گزارش میدهد که در آغاز سـلوک چـون
سال هشتم ـ شماره اول ـ پیاپی  ۱۵ـ پاییز وزمستان ۱۰۷۹

۱۱۹

احیام و شبزندهداری برای او سخت بود ،برای تربیت نفس خود در تمامی شب ،سر خـود
را بر زمین مینهاد و پاهای خود را به طرف باال معلق نگاه میداشت کـه بـه خـواب نـرود و
شب را بیدار باشد (همان.)۶۱ ،
 .۱۳باز نقل میکند که پارهای از سالکان که دارای ثروت بودند چون نتوانستند حـب مـال
را از ساحت جان خود برکنند ،تمام اموال خود را در دریا افکندند (همان).
غزالی پس از ذکر مثالهای سلوکی اینچنـین یـادآور میشـود کـه هـدف از آوردن ایـن
مثالها بیان داروی تمامی بیماریهای نفسانی نیست بلکه هدف آن اسـت کـه بـه سـالکان و
فراگیران یاد دهیم که شیوه اصلی در تربیت نفس این است که باید نفس را وادار کرد اعمالی
را انجام دهد که برخالف میل و اشتیاق اوست (همان.)۶۵۷ ،
نقد و نظر امام خمینی

امام خمینی در مورد شیوههای اصالح و درمـان غزالـی بـه سـه نکتـه اساسـی اشـاره
میکند:
 .۱روشهای اختراعی و ساختگی :امام خمینـی میفرمایـد ایـن روشهـا اختراعـی و

ساختگی است و انسان را از مقصد اصلی بـازمیدارد و از تهـایب و تطهیـر اخـالق عقـب
میانــدازد (امــام خمینــی )۱۰ :۱۰۷۱،زیــرا ســرکوب قــوای طبیعــی و ذلتپــایری و
شخصیتشکنی بیتردید خروج از اعتدال و افراطیگری اسـت و از حـدود شـرعی تجـاوز
کردن است و هیچ ارتباطی با دین مبین اسالم ندارد بلکه خالف عقل سلیم ا ست.
 .۱انزواگزینی و کنارهگیری از وظایف اجتماعی :روشهایی که غزالی بیان داشـته عـالوه
بر اینکه خالف عقل و شرع است ،کنارهگیری از وظایف اجتماعی است و هرکسـی بـه ایـن
روشها روی آورد دنیاگریز ،گوشهگیر و عزلتنشین خواهد شد و او را از ایفـام مسـلولیت
اجتماعی بـازمیدارد .امـام خمینـی در ایـن بـاره میفرمایـد :راه تربیـت نفـس عزلـت و
گوشهگیری نیست ،پنداشته برخی این است که اگر کسی اهل سلوک و تربیـت نفـس اسـت
باید به کلی از همهچیز کناره بگیرد و با مردم کار نداشته باشد (امـام خمینـی۵ /۴ :۱۰۹۷ ،؛
همان.)۷۰۳ /۹:
اما این روش مشروع نیست و شاهد آن سیره پیـامبر اکـرم 6و ائمـه هـدی علیهمالسـالم
است که تمام عمر با مردم بودند و شبانهروز برای برقراری عدالت اجتماعی کوشیدند .بنـای
انبیام و اهلبیت علیهمالسالم این نبوده است که از مردم کنارهگیری کنند ،آنان با مردم بودنـد
و هر وقت دستشان میرسید حکومت را میگرفتند (امام خمینی :۱۰۹۹ ،ح.)۱۹۳ /۱۷
روش صحیح اصالح و درمان

در اینجا مناسب است روش صحیح اصالح و درمـان رذایـل را از زبـان امـام خمینـی

بازگوییم ،ایشان در آثار خویش روشهایی را بیان داشته که ما از آن میان به سه روش اشـاره
میکنیم:
 .1تحمیل بر نفس :امام خمینی در کتاب شرح چهل حدیم میفرماید :بهتـرین عـالج
که علمای اخالق و اهل سلوک برای درمان مفاسد اخالقی بیان داشتهاند این اسـت کـه هـر
یک از صفات زشت را در خود میبینی ،در نظر بگیری و بـرخالف آن مردانـه قیـام و اقـدام
کنی و همت بگماری برخالف نفس تا مدتی و بر ضد خـواهش آن رذیلـه رفتـار کنـی و از
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گفتنی است که گرایش صوفیانه غزالی ایجاب میکند که عزلتنشین و انزواگـزین باشـد
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خدای تعالی در هر حال توفیق طلب کنی که به تو اعانـت کنـد ،بیتردیـد پـس از مـدتی آن
سخلق زشت رفع میشود (امام خمینی .)۱۷ :۱۰۹۹ ،به عنوان مثال :عـالج عملـی حسـادت
این است که نسبت به محسود (کسی که مورد حسد قرار گرفتـه) بـا تکلـف اظهـار محبـت
کنی ،نشانههای محبت را به قصد رفع حسادت آشکار کنـی .تـو بـه خـالف میـل نفـس بـه
محسود ترحم کن و از او تجلیل و تکریم داشته باش ،زبان خـود را بـه بیـان خیـر و خـوبی
دربارۀ او وادار کن ،خوبیهای او را نـزد دیگـران بـر شـمار و صـفات و خصـلتهای او را
خاطرنشان کن( .همان .)۱۱۴-۱۱۰ ،همچنین اگر نفـس تـو از معاشـرت بـا فقیـران سـرباز
میزند تو برخالف میل آن رفتار کن و با فقیران مجالست داشته باش و با آنان باش ،بـا آنـان
غاا بخور ،مسافرت کن و مزاح داشته باش (همان.)۷۵-۷۶ ،
 .2مبارزه با ریشههای رذیلت :بیتردید تصفیه نفس از رذایل آنگاه موفقیتآمیز است کـه
علت یا علل رذیلت شناخته شود و با آن مبارزه شود ،امام خمینی میفرماید :درمان قطعـی
سال هشتم ـ شماره اول ـ پیاپی  ۱۵ـ پاییز وزمستان ۱۰۷۹

۱۱۳

و معالجه اساسی خشم ،زدن ریشۀ آن و مبارزه با علل پیـدایش آن میباشـد ،خشـم رذیلتـی
است که عامل اصلی آن سحب نفس است که از آن حب مال و جاه و شرف و حب نفـوذ اراده
و بسط قدرت تولید میشود و اینها نوعاً اسباب برافروختـه شـدن آتـش خشـم اسـت زیـرا
هرگاه احساس کند امور فوق در معر

صدمه دیدن است ،برافروخته و خشمگین میشـود

(همان.)۱۴۱ ،
اصالح و درمان رذایل دیگر نیز مانند خشم است که باید ریشهها و علل آنها را شناخت و
آن ریشهها را قلع و قمع کرد ،واضح است در صورتی که ریشههای رذیلتهـا بـاقی اسـت،
رهایی از آن رذیلت میسور نخواهد بود.
 .3محبت خدا :سریعترین و مؤثرترین راه برای اصالح و درمان و تطهیر نفوس از رذایل،
محبت حضرت باریتعالی است .امام خمینی میفرماید :از آنجا که محبت و دلـدادگی بـه
خدا ،نفی خود و انانیت است ،رهاورد آن طهارت باطن ،پاکسازی جان و دل از رذایل است،
آتش شوق حضرت حق در دل سالک نام و یاد همه اشیا و همه اشخاص را میسوزاند و هـر
بیگانه را از بیت لال میراند ،اینجاست که سالک از خود منطقع میشود و از همه عالم منقطـع

میشود و چشم طمع به خود و دیگران نمیبنددد و از رجز شیطان و رجس طبیعـت پـاکیزه
میشود (همان.)۰۰۹ ،
مرحله سوم :شیوه آراسته شدن به فضائل

کسب فضائل نفسانی یکی از مراحل مهم تربیت نفس است ،عالمان اخالق در زمینـه بـه
دست آوردن ،شکوفاسازی و تثبیت فضائل مباحم گرانقـدر و درخـور تـوجهی را در آثـار
خود آوردهاند .غزالی نیز در این زمینه سه جور برخورد کرده است:
 .۱بیان شیوه عام برای کسب هر فضیلت :غزالی در بحم صبر میگوید :تحصیل صبر و هـر
فضلیت دیگر با معجون علم و عمل میسور است ،بر این اساس هم باید به آثار و نتایج فضـیلت
صبر ،شکر ،توکل واقف بود و هم به پیامدهای بیصبری و جزع و فزع و بیتابی آگاه بـود و بـا
سختکوشی و تالش و عمل صالح فضیلت را به وجود آورد (غزالی ،بی تا.)۵۴ /۴ :
 .۱بیان شیوههای کسب فضیلت خاص :غزالی بـه برخـی از شـیوههای کسـب فضـیلت
به مرگ رضا دهد و دل به هالکت بساارد و در جهت تأمین معاش و رفع گرسـنگی فعالیـت
نکند و از خود حرکتی نشان ندهد (همان )۷۰ /۰ ،و برای رسیدن به مقام زهد غاای مطبـوع
و دلاایر آماده کند ولی از آن استفاده نکند بلکه آن را پیش روی خود قرار دهد و بدان بنگرد
و نیز لباس خود را نشوید (همان )۷۵- ۷۴ ،و برای تثبیت مقام توکل درگاه بیماری به طبیب
برای درمان مراجعه نکند (همان.)۱۶۶ /۴ ،
 .۰راهکار جامع ،غزالی در مواردی به یک راهکار جامع در کسب فضـیلت اشـاره کـرده
است و آن تالش و سختکوشی ،جلب توفیق الهی و انجام عمل صالح ،ایشان در ایـن بـاره
اظهار داشته است؛ کوشش آدمی در کسب فضائل نفسانی دخیل است ،اما بدون توفیق الهـی
کسب هیچیک از آنها امکان ندارد ،بلکه اگر توفیق الهی در کار نباشد سختکوشی آدمی جز
به شقاوت او نخواهد افزود (همان.)۱۱۰ /۴ ،
نقد و نظر :از مجموع آنچه غزالی در زمینه روش کسب فضائل بیـان داشـته ،سـه عنـوان
قابل قبول است :معرفت و آگاهی ،تالش سالک ،توفیق الهی ،اما آنچه در زمینه شیوه خـاص
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خاص نیز اشاراتی دارد از جمله :برای رسیدن به مقام رضا و تسلیم سـالک گرسـنه بمانـد و

۱۱۱

برای به دست آوردن فضیلت رضا ،توکل ،زهد و بیان داشته سختگیرانه ،افراطی و خارجی
از موازین شرعی است.
امام خمینی در زمینه کسب فضائل پنج توصیه مؤکد و راهکار روشن دارد:
 .۱معرفت و مجاهدت :اگر سالک فضایل را بشناسد و به دانسته خود التزام عملـی داشـته
باشد ،گام بلندی در کسب فضائل برداشته است؛ امام خمینی میفرمایـد :علـم و عمـل دو
بالی است که انسان را به مقام انسانیت میرساند (امام خمینی.)۱۶۵ /۹ :۱۰۹۷ ،
 .۱عبادت :اعتقاد امام خمینی این است که عبادتهای واجب و مسـتحب ،روزه ،حـج،
جهاد ،صدقات و به ویژه نماز زادراهی برای سالک است که از این راه میتواند بـه ارزشهـا
و فضائل دست یازد و آنها را در جان خود تثبیت کند (همان.)۱۱۶ :
 .۰یاد مرگ و زندگی اخروی :بیتردید یاد واقعیت حتمی ،اجتنابناپایر و عام و فراگیـر
مرگ و حیات اخروی فضائل انسانی را در جان و دل آدمی شکوفا میسازد ،بـه ویـژه وقتـی
سال هشتم ـ شماره اول ـ پیاپی  ۱۵ـ پاییز وزمستان ۱۰۷۹

۱۱۱

لاات اخروی با لاات و آسایشهای زودگار دنیوی مقایسه شود و عـاابها و سـختیهای
موقت دنیوی با مواقف و سختیهای اخروی مـورد موازنـه و سـنجش قـرار گیـرد (همـان،
۱۹ـ.)۱۴
 .۴تسلیم در برابر پیامبر اعظم و ائمه هدی علیهمالسالم :توفیق بزرگ سـالک الـی لال ایـن
است که در برابر پیام اعظم و ائمه هدی تسلیم باشد و قدم خود را جای قدم آنان گاارد و به
نور هدایت و مصباح معرفت آنان سیر کند و از پیش خـود قـدمی برنـدارد زیـرا ایـن انـوار
مقدس ،مظهر جمیع صفات و اسمام خداوند و واسطه فیض و جلوۀ رحمت خـدا هسـتند و
در نظام آفرینش قدرت تصرف ویژه دارند و بیتردید ارتباط با آنهـا و تسـلیم در برابـر آنهـا
بهترین راهکار برای استکمال نفس است (همان ۷۰۱ ،۴۹۷ ،۴۰۷ ،و .)۷۰۱
 .۷عشق به مردم و محافظت و مراقبت از حقوق آنها :امام خمینی محافظـت و مراقبـت
تام از حقوق مردم و مهرورزی و خدمت به بنـدگان خـدا را روش اساسـی تریبـت نفـس و
کسب فضائل و دور شدن از رذائل میداند ،ایشان در دستورالعملی به فرزندش میگوید:
پسرم :سعی کن که با حقالناس از این جهان رخت برنبندی که کـار بسـیار مشـکل

میشود ،سروکار انسان با خدای تعالی که ارحم الراحمین است بسیار سهلتر است
تا سروکار با انسانها ،پناه میبرم از گرفتاری خود و تو و مؤمنین در حقوق مـردم و
سروکار با انسانهای گرفتار ،و این نه به آن معنی است که در حقـوق لال و معاصـی
سهلانگاری میکنی (امام خمینی.)۱۱۰ /۱۶ :۱۰۹۷ ،

و نیز میگوید :چرا پیغمبر خاتم 6از ایمان نیاوردن مشـرکان آنگونـه تأسـف و تـأثر
جانفرسا داشت ...جز آنکه به همه بندگان خدا عشق میورزید و عشق بـه خـدا ،عشـق بـه
جلوههای اوست ...ما و تو اگر توفیق یابیم که بارقهای از این عشق به جلوههای حـق کـه در
اولیای اوست در خود ایجادکنیم و خیر همه را بخـواهیم بـه یـک مرتبـه از کمـال مطلـوب
رسیدهایم (همان.)۱۱۵ ،
 .3جایگاه پیر و مراد در تربیت نفس

یکی از مسائل مهم در باب سلوک و تربیت نفس نیاز متربی و سالک به مربی و پیر و مراد
پیر و مراد را ضروری دانسته و آن را از شرایط و پایههای نخستین سـیر و سـلوک و تربیـت
نفس به حساب آوردهاند ،زیرا تربیت نفس کاری بسیار دشـوار اسـت و سـروکار سـالک بـا
دشمن خانگی و اژدهای نیرومند نفس اماره و مسوله است کـه وسوسـهها و فریبکاریهـای
مردافکن دارد و بسیاری از افراد را به سقوط و انحطاط میکشاند.
تجربههای مهمی که به دست آمده این است که کسی میتواند در راه تربیـت نفـس گـام
زند و به سالمت به مقصد برسد و به دامهای بیرونی و درونی گرفتار نشود که راه را بشناسد
و با وسوسههای نفسانی و فریبکاریهای شیطان درون و بیرون آشنا باشد و این تنها با امـداد
پیر و مراد راه رفته و دلسوز امکانپایر است که خارها را از پیش پای سالک بردارد.
قطع این مرحله بیهمرهی خضر مکن

ظلمات است بترس از خطر گمراهی
(حافظ)

غزالی و امام خمینی هر دو در اصل نیاز بـه مربـی و راهنمـا اخـتالف ندارنـد ،غزالـی
میگوید :مثال مرید و شیخ ،مثال اعمی و قائد اوست (غزالی ،بی تا )۹۱ /۰ :امام خمینی نیز
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است؛ عارفان بلندپایه در تربیت نفس و سلوک اخالقی و عرفانی ،پیروی از استاد و مربـی و

۱۱۰

میفرماید :شیخ انسان کامل است و انسان از طریق انسان کامل باید به غیـب مطلـب کـه بـه
هیچوجه ظهور ندارد جز در مرآت احدی به شیخ برسد (امام خمینی.)۷۰۱ :۱۰۹۹ ،
نکته اساسی این است که در صورت پیدا کردن مربی و پیر و مراد وظیفـه سـالک تـا چـه
مقدار است؟ برخی پنداشتهاند که سالک باید در برابر پیر و مراد اطاعت مطلق ،ارادت بیقیـد
و شرط و سرساردگی داشته باشد ،غزالی از جمله کسانی است که میگوید :در امر سلوک و
تربیت نفس وجود پیر و مراد و شیخ الزم است و سـالک بایـد نسـبت بـه او ارادت ورزد و
تمامی دستورات او را به جان بخرد و سر تسلیم به آستانۀ او فـرود آورد زیـرا مثـال مریـد و
شیخ ،مثال اعمی و قائد است (غزالی ،بی تا.)۹۱ /۰ :
نقد و نظر امام خمینی

در برابر نگاه فوق ،سخن استوار امام خمینی است که میفرماید :استاد و مربی چنانچـه
معصوم باشد سالک نسبت به او باید سرساردگی ،ارادت مطلـق و تسـلیم محـض باشـد امـا
سال هشتم ـ شماره اول ـ پیاپی  ۱۵ـ پاییز وزمستان ۱۰۷۹

نسبت به پیر و مراد غیرمعصوم هرچند واالمقام باشـد و راه سـلوک را دانسـته باشـد و آن را

کنند و از پیش خود قدمی برندارند (امام خمینی )۷۰۱ :۱۰۹۹ ،و نیز میفرمایدک انسان بایـد

۱۱۴

در مقابل فرمودۀ انبیام و اولیام علیهمالسالم تسلیم باشد و هیچ چیـز بـرای اسـتکمال انسـانی

طی کرده باشد و قصد دستگیری و دلسوزی هم داشته باشـد ،بـاز ارادت بیقیـد و شـرط و
تسلیم محض وجود ندارد زیرا شیخ و پیر و مـراد خطاپـایر اسـت و در ایـن صـورت چـرا
ال در اختیار برنامه او باشد و هر اختیار و ارادهای را از خود سلب کند؟!
سالک باید کام ً
امام خمینی تأکید میکند :مؤمنین باید در سیر و سلوک خود تابع انسان کامـل (انبیـام و
اولیام) باشند و باید قدم خود را جای قدم او گاارند و یک سره خود را تسلیم انسـان کامـل

بهتر از تسلیم پیش اولیای حق نیست (همان.)۴۹۷ ،
 .4بیمهری غزالی به برخی از علوم و نقد و نظر امام خمینی

غزالی براسـاس افکـار صـوفیانه و سـیطرۀ حالـت گوشـهگیری ،انزواگزینـی و دوری از
اجتماع نگاه ویژهای به برخی از علوم دارد از آن جمله:
 .1علم فقه :امام خمینی از صدرالمتألهین شیرازی مطلبی را از غزالی نقـل کـرده اسـت

که :علوم به علم دنیاوی و آخرتی تقسیم میشود و علم فقه را از علـوم دنیاویـه قـرار داده ،و
علم آخرت را به علم مکاشفه و معامله تقسیم کرده است و علـم معاملـه را علـم بـه احـوال
قلوب قرار داده است (همان ،ص .)۰۷۷غزالی در احیام علومالدین ،چنین آورده اسـت :علـم
فقه علمی است که به مصالح دنیا تعلق دارد و فقها علمای دنیایند (بی تا.)۱۹۶ /۱ :
نقد و نظر امام خمینی این است :که غزالـی علـم فقـه را از علـوم دنیـایی و فقهـا را از
علمای دنیا دانسته ،با اینکه این علم از اعز علوم آخرت است (امام خمینی.)۰۷۷ :۱۰۹۹ ،
البته یادآور میشویم که از برخی عبارات غزالی این نکته به دسـت میآیـد کـه علـم فقـه
باواسطه به دین و آخرت مـرتبط (غزالی،بـی تـا )۱۷ -۱۹ /۱ :چـون فقـه بـه اعمـال آدمـی
میپردازد و اعمال هم ناشی از صفات قلبیاند علم فقه طریق آخرت به شمار میآید (همـان،
۰۱ـ.)۰۳
 .2علوم طبیعی :یکی از معتقدات غزالی این است که علوم طبیعی به عنوان علوم دنیـوی
دنیوی است و کسی که درصدد رفاه و آسایش و توسعه زندگی دنیوی است از تربیت نفـس
و سلوک معنوی بازمیماند و این بدان سبب است که نمیتوان بین دنیا و آخرت جمع کـرد.
بر این اساس نیازی به فراگیری این علوم نیست (همان ۰۴ /۱ ،و .)۱۳ /۰
نقد و نظر امام خمینی این است که علوم به سه گروه تقسـیم میشـود .۱ :علـوم نـافع:
فقه ،اصول ،فلسفه ،عرفان ،تاریخ ،طب ،فیزیک ،شیمی و .۱ ...علوم مضـر مثـل علـم سـحر،
شعبده ،کیمیا و امثال آن .۰علومی که ضرر و نفعی ندارد و فراگیری علوم نافع و حتی علومی
که ضرر و نفعی ندارند مانع پرورش نفس نیست( .امام خمینی)۰۷۶ :۱۰۹۹ ،
جایگاه علوم طبیعی در عصر حاضر این است که بشر از آنها بینیـاز نیسـت و بایـد آن را
یاد گرفت و از آنها در آسایش فرد و جامعه استفاده کـرد .بلکـه پیشـرفت علـم و صـنعت و
تکنولوژی رابطه مستقیم با علوم طبیعـی دارد و هرگـز نمیتـوان دیـدگاه غزالـی را درسـت
دانست که میگوید یادگیری علوم مادی و طبیعی مانع پرورش نفس است.
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بیارزشاند و نیازی به فراگیری آنها نیست زیرا این علوم بـرای عمـران ،آبـادی و پیشـرفت

۱۱۷

 .5برتریهای تربیت نفس امام خمینی

امام خمینی عارفی بزرگ و سالکی واصل است که از وادی سهمگین ،دشوار و پرخطر
نفس گاشت و به مقامات بلند اخالقی ،عرفانی و معنـوی رسـید .سـلوک اخالقـی عرفـانی
ایشان ویژگیهایی دارد کخ برخی از آنها را برمیشماریم:
 .1شکل گیری بر پایه مکتب اهلبیت عصمت و طهارت

این رویکرد چنانکه در صفحات پیشین بیان شد ،مورد تأکید مکـرر ایشـان اسـت (امـام
خمینــی۴ :۱۰۷۱ ،؛ همــو ۷۰۱ ،۴۰۷ :۱۰۹۹ ،و  .)۴۹۷امــا تربیــت نفــس غزالــی از چنــین
خاستگاهی بیبهره است و اختالف امام خمینی با غزالی در این امر اختالف مبنایی است.
 .3تربیت اخالقی عرفانی همراه با متن زندگی

اخالق و عرفان امام خمینی ،اخالق و عرفان زندگی است زیـرا بنیـاد آن بـر ایـن اصـل
استوار است که دنیا و آخرت به یکدیگر پیوستهاند و باید مالکهـای اخـروی وارد زنـدگی
سال هشتم ـ شماره اول ـ پیاپی  ۱۵ـ پاییز وزمستان ۱۰۷۹

دنیوی شود اما انزواگزینی ،دنیاگریزی و زهدگرایی و ریاضتهای عقلستیز ربطی به اخالق

باریتعالی است؛ امام در عمل توانست از زاویه عرفان به دنیای سیاست نیز بنگرد زیرا از نظـر

۱۱۶

او تمام سلسله وجود از غیب و شهود همگی جلوههای مشیت باریتعالی است( .همـان/۱۳ :

و عرفان ندارد و کنار کشیدن از خدمت به مردم و گوشـهگیری و کـ ِّل بـر دیگـران بـودن از
صفات جاهالن متنسک و درویشان دکاندار اسـت .اعتقـاد امـام ایـن بـود کـه گوشـهگیری
صوفیانه دلیل پیوستن به حق نیست (امام خمینی .)۱۷ :۱۰۷۱،ایشان نهتنها میان دنیا و آخرت
تضادی نمیدید بلکه عقیده داشت که باید نگاه آخرت ،نگاه به دنیا و نگاه بـه دنیـا ،نگـاه بـه
آخرت باشد زیرا دنیا و آخرت همه برای یک مقصود است و آن معرفة لال رسـیدن بـه لقـای

)۱۵
این رویکرد عرفانی اخالقی در مقایسه با رویکـرد اخالقـی عرفـانی غزالـی کـه بـر پایـه
ریاضــات و ســختگیریهای نــامعقول و توانفرســا (غزالــی ،بــی تــا)۰۹۵ -۰۵۶ /۴ :
آخرتگرایی افراطـی (همـان )۴۱۳ ،اعـرا

از دنیـا (همـان۱۷۱ /۰ ،ــ )۱۱۹ذلتپسـندی

(همان )۰۴۷ ،۵۹ ،۶۱ /۴ ،و شخصتشکنی (همان) است بسیار درخور دقت است .بـه نظـر

نویسنده هر کس از اهلبیت عصمت و طهـارت فاصـله گرفـت دیـن را بـه گونـهای دیگـر
میشناسد .ریشه این نگاه توجه نداشتن به ابعاد و شـلون مختلـف و ظرفیـت بـزرگ اسـالم
است ،اگر اسالم با همه ابعادش شناخته میشد ،این سخنان گفته نمیشد.
 .3همراهی تربیت نفس با عقالنیت؛ امام خمینی عارف بلندپایهای است که میان عقـل
و نقل و کشف جمع سالم برقرار کرد و معاضدت این سه را به درستی تبیین نمود .او در این
باره چنین اظهار داشت :قلب کسی مورد تجلیات نور ایمان و معرفت گـردد و گـردن کسـی
بستۀ حبل متین و عروۀ وثیق ایمان و گروگان حقایق و معارف است که پایبند قواعد دینیـه و
ذمه او رهین قواعد عقلیه باشد و متحرک به تحریک عقل و شرع گردد و هیچیک از عـادات
و اخالق و مأنوسات وجود او را نلرزاند (امام خمینی.)۱۴۵ :۱۰۹۹ ،
باری ،این رویکرد وثیق یعنی همراهی عقل و عرفـان و دیـن پیوسـته مـورد تأکیـد امـام
خمینی قرار داشته است و در بسیاری از آثار خود بدان پرداخته است ،و حال این رویکـرد را
عقل و عقالنیت را شکست میپندارد و سحسن و قبح عقلی را منکر است و تکلیف ماالیطـاق
را از سوی خداوند روا میداند و ...تفاوت ره از کجاست تا به کجا؟ (غزالـی ۰۵۴ ،۰۵۱ /۰ ،؛
.)۱۷۴ ،۱۷۷ /۴
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مقایسه کنید با رویکردی که به کلی ارزش و اعتبار عقل را منکر است و گام نهـادن در وادی

۱۱۵

نتیجهگیری

 .۱امام خمینی تربیت نفس غزالی را مورد انکار قرار داده است و بر این نکته مهم تکیـه
کرده است که با سرکوب کردن غرائز و قوای انسانی و بـا سعزلـت و دنیـاگریزی و تکیـه بـر
آخرتگرایی افراطی و تهایب فردی نمیتوان نفس را تربیت کرد.
 .۱امام خمینی معتقد است در ساحت سلوک اخالقی عرفانی آنچه از مرز عقـل سـلیم،
شرع کریم و اعتدال خارج است قابل پیروی نیست و انسان را از مقصد اصـلی بـازمیدارد و
از تهایب و تطهیر اخالق عقب میاندازد و دستورالعملهای غزالی در این مسیر است.
 .۰غزالی در ساحت سلوک و تربیت نفس معتقد است که متربی و سالک نیازمند اسـتاد و
مربی است و باید در برابر او ارادت تام و اطاعت محض و تسلیم مطلـق داشـته باشـد ،امـام
خمینی میفرماید :این ارادت و تسلیم محض در برابر پیشوایان معصوم اسـت و در مـورد
استاد اخالق و عرفان رعایت ادب الزم است.
سال هشتم ـ شماره اول ـ پیاپی  ۱۵ـ پاییز وزمستان ۱۰۷۹

۱۱۹

 .۴غزالی یادگیری علوم مادی و طبیعی را مانع پرورش نفس دانسته و بر این مسأله تأکیـد
کرده است ،پیداست این نگاه در جهان معاصر نگاه نادرست است ،هرچنـد در گاشـته نیـاز
این علوم به گونهای موردنیاز جامعه بوده است.
 .۷تربیت نفس امام خمینی همراه با متن زندگی و همراه با عقالنیت است و از ایـن رو
از کارآیی و توانایی الزم برای پرورش نفوس دارد برخالف سلوک اخالقـی عرفـانی غزالـی
که از کارآیی و توانایی الزم برخوردار نیست و به گفته امام انسان را از مقصد باز میدارد.
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