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چكيده
االى او در اينلت وامت و منـزانسنگى است كه كردى شري� و گـرجوانسان  مو

صفته است ، نخست نگاه امام خمينى (س) در خصوار گرسى قرد بررهش مورپژو
خى از آيات وآنى آن از نظر ايشان به استناد بـرامت نفس و سپس أهم مبانى قركر

فانىآنى و عرديده ؛ در انديشه هاى قران ، تحليل گرخى از مفسركمك از ديدگاه بر
استه ازخـوامت نفس است كـه بـراى كرت امام خمينى (س) ، انـسـان دارحضـر

حمت الهى و خليفة اللهى، خصيصه حقـيـقـته رفتى انسان ، جلوساختار معـر
اهى،ادى انسان ، عدالت خوئى و كمال و سعادت طلبى انسان ، اختيار و آزجو

ىگوت و همزيستى مسالمت آميز و گفت وى و تهذيب نفس ، اخوتربيت پذير
احسن ميان  انسانها مى باشد .

ه هااژكليد و
حمت الهى،عدالت،تربـيـت وفت،كمال طلـبـى،رامت انسانى،مبانى مـعـركر

ادى.ى احسن،اختيار و آزگوگفت وت وتهذيب،اخو

*دبضا مؤدكتر سيد ر

ــــــــــــــــــــــــــــ
عضو هيئت علمى دانشگاه قم*
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امت انساناهميت كر
ان معاصر است كه تبيين و تفسير آن ازلتش از مسائل مهم دورامت و منزانسان و كر

ندگىهاى تحقق آن در زاهكارآن كريم و سپس دست يافتن بر ره قرنظر منابع دينى به ويژ
د و در شمار نخستينامتى كه منشاء الهى و آسمانى دارى است كرى، بس ضروربشر امروز

ند كريم اسـت ومايد:خداوند متعال است؛آنچنان كه پيامبر ( ص ) مى فـرصفات خداو
اد،او رچه بخشى از آن محقق شوامتى كه در هر انسانى،گر كر١د.ست مى دارا دوكريم ر

ت على (ع)نيـزد؛آنچنان كـه حـضـرن مى دارانى،مصـواوى هاى فـرشتى و ناهنـجـاراز ز
مايد:مىaفر

ات وه مند باشد،شهودار و از نفسى كريمانه بهـرخورامت نفس بردى از كرهر فر
٢دد.ش و بى ثمر تلقى مى گرد او بى ارزشتى ها،نزز

ت تمام و يا بخشى از آن در انسان تبلـور يـافـت،امت نفس به صـورهنگامى كه كـر
ى، به جامعهت جامعه بشردد و در آن صورامت مى گردار از كرخورجامعه نيز كريمانه و بر

سيد و جامعه اى كه هر انسان انديشمندى، عالقه منداهد رالهى و آسمانى و انسانى خو
از كند.كت،بلكه پرواست تا بدان سو،حر

ت امام خمينىآنى حضرامت انسانى در انديشه هاى قركر
آن و انسانه معاصر،به خوبى قرآن در دورانقدر قرت امام،انديشمند و مفسر گرحضر

دها مىaدانست و تجربـه كـرامت نفس و مبانـى آن رسيدن به كراه هاى را مى شناخـت و رر
د انسان مىaبايدامت انسانى و عينيت بخشيدن بدان،معتقـد بـواى تحقق كرد؛ايشان بربو
ندا دريابد. خداود راقعى و متمايز خوندگى نگاه كند تا جايگاه وانه بر زد متدبراى آينده خوبر

هaاش،ا به خاطر ساختار  ويژى بخشيده و او رتردات،برجوا نسبت به ديگر مومتعال،انسان ر
دانيده است.و بر اين نكته در آيه شريفه:متمايز گر

لنهم علىّبت و فضّّين الطّقنهم م و البحر و رزَّمنا بنى ءادم و حملنهم فى البرّو لقد كر
اده و بيان داشته كه انسان و بـنـى آدم رموه فر اشـار)١٧/٧٠اء،(اسرً.ن خلقناتفضـيـالّمّكثيـر م

ا»َْنمََّرت «كى داديم.در آغاز آيه با عبارترقات تفضيل و برا بر ديگر مخلوامت داديم و او ركر
ه شده و اگر از فضيلتى او اشارترامت و برصيت كرنا» به خصوّات «فضلو در ادامه با عبار
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داختـهامت او كه مهمترين است در آغاز آيه،پرى انسان در پايان آيه ياد شده،بر كـرترو بر
ه وند قوم بشر است كه خداواى عموامت انسانى برشده است.آيه شريفه در مقام بيان كر

هص گروامت خاص كه مخـصـوهaاى به كرده است و اشـاراهم كراى همه فـرا برمينـه آن رز
ار دادهافت ذاتى در نهاد انسان قـره به همان شرامت انسانى اشار كر٣د.خاصى است ندار

٤ى نسبى و اضافى است.شده بر خالف فضيلت كه امر

ن بيستمامت انسانى در قرجسته كرنه هاى برد از نموت امام خمينى(س) كه خوحضر
دل نموندگى بشر،متحوانى از زاوا در بخش فرد.جامعه مسلمين،بلكه جامعه جهانى ربو

ا عينى ساخت و با تحقق مفاهيمامت انسان رااليى از كرنه ود،نموندگى متعالى خوو با ز
ارا هموسيـدن بـدان راه ران اسالمـى،ره در ايرامت در جامعه معـاصـر بـه ويـژاساسى كـر

ميـن (ع)،ازايات مـعـصـوآن و روه هاى قـرا از آموزامت نـفـس رد كـرساخت.او كـه خـو
ه مسلمينا به ويژجه همگان رد، توفته بواگرت صاحب االمر(عج) فرپيامبر(ص) تا حضر

ن معاصراى قرى برد و افتخـارامت نفس جلب نمـودار از كرخورى انسانهاى بـرا،به سور
آنىامت نفس و مبانى آن،تبيين و مستندات قرهش،از نظر ايشان،كـرديد؛در اين پژوگر

دد.سى مىaگرآن تحليل و برر

آنى امام خمينىامت انسان در انديشه هاى قراهم مبانى كر
امت انسان ازكان اصلى كرآن چه مهم است،آن است كه مفاهيم اساسى و مبانى و ار

ا به استناد آياتامت انسانى رنه كرت امام خمينى«س»،چگوآن كدام است و حضرمنظر قر
هاىاهكـارا چه مىaداند؟ رامت انسانى رله هاى اساسى كـرآن،بيان مىaكند؟ايشان مقـوقر
ا در انسان مهم تر درگى هـا رنه تبيين مى كند؟تحقق كداميك از ويـژا چگوسيدن بدان رر
امت او مى داند؟سيدن به كرر

ا در يك چينشامت انسان رآن،مبانى كرت امام خمينى(س) به استناد آيات قرحضر
حمت و خليفه اللهى انسان،خصيصـهه رفتى و سپس جلـومنطقى،نخست ساختار معـر

امت انسـانحقيقت جويى و كمال و سعادت طلبى او كه شامل اساسى ترين مـبـانـى كـر
اهىادى انسان،عدالت خواست،مىaداند و در ادامه به ديگر مبانى كه شامل اختيار و آز

ى احسنت و همزيستى مسالمت آميز و گفت و گوى و تهذيب نفس،اخواو،تربيت پذير
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هفتى و جايگاه انسان كه جلوم است در آغاز از خلقت و ساختار معرد و الزدازاست،مىaپر
گىaهاىش و تثبيت آنها بـه ويـژد و پس از پذيـرحمت و خليفه اللهى است،بـحـث شـور

ت و همزيستىى و اخواهى،تربيت پذيرانسان از جمله سعادت طلبى،اختيار،عدالت خو
ى تحققمينه سازد.از نظر ايشان باور بر آنها و زى تاثير دارد كه هر يك در ديگرداخته شوپر

ديد،اهد گرامت نفس خولت بلند انسانى يعنى كرسيدن به منزا سبب رو عينى شدن آنها ر
كه تفصيل هر يك چنين است:

فتى انسانساختار معر.١
فتىار شناخت و ساختار  معرآن مجيد ، ابزگى هاى انسان ،از نظر قراز مهمترين ويژ

ّفتى او يعنى:عقل،قلب،لبار و منابع معرامت بنى آدم شده؛ابزمينه ساز كراو است كه ز
ه شناختى انسـانا از قون آنها  رناگوانى از آنها ياد شده و با تعابيـر گـواوو…كه در آيات فر

افت ذاتى انسان كه سـبـبافت ذاتى او شده است.در اينكه علـل شـرده و سبب شـرشمر
انقـدرسى،صاحب تفسير گـران از جمله طبـرخى از مفسـرامت او شده در چيست،بـركر

ه عقل واى متمايز او يعنى قوار و قود كه بسا ممكن  است به ابز،بيان مى دارمجمع البيان
امته انسان است كه سبـب كـراى ويژه قلب و عقل از قـوقو ٥ه شده باشـد.نطق او اشـار

تد دست يابد حضرامت نفسانى خـواند با تكيه بر آنها،به كـرانسان شده و انسان مى تـو
د وآن،تكيه دارسط قـرص بر قلب انسانى و احياى آن تـوامام خمينى (س) در اين خصـو

مايد:مىaفر
٦ف الهيه است.ب به حيات ابدى علم و معاربلكه اين صحيفه الهيه،كتاب احياى قلو

ا اوامت انسان رست و كرب اوار تقرد قلب و مسامع آن كه سبب و ابـزايشان در مور
مايد:ا مشاهده نكند،مى فرنهaاى كه جز خدا را الهى مى نمايد به گوتضمين مى كند و او ر

ىب باشد به طورت محبوق تجليات حضر سالك مشاهد جمال جميل و مستغر
ت به جمال پاكدات بسته شده و چشم بصيرجوكه جميع مسامع قلب از ديگر مو

٧ديده و جز او مشاهده نكند.ده گرذى الجالل گشو

ط به اقبال قلـبا منولى نمـاز رد و قبوا مهم مى شمـارت ايشان جايگاه قـلـب رحضر
ا تقويت مى نمـايـد وامت انسانـى رد كه از جمله مهمترين اعمالى است كـه كـرمىaشمـار
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مايد:مىaفر
جه اعتبار ساقطلى نماز به اقبال قلب است،اگر اقبال قلب در نماز نباشد،از درقبو

اب همـهت حق نيست… پس كليد گنجـيـنـه اعـمـال و بـاب االبـوو اليق محضـر حـضـر
٨د.سعادات،حضور قلب است كه با آن فتح باب سعادت بر انسان مى شو

هبت الهى اسـت وت امام خمينى(س) بر اين باور است كه قلب انـسـان،مـوحضر
ا به جايگاهىد و او رى او مى شول بنيادى و فكرآن و كالم الهى است كه منشا تحوجايگاه قر

حى باشـد واند حاصـل وست كه مـى تـوص اوگى مخـصـوساند و اين ويـژانسانـى مـى ر
مايد:مىaفر

آن شري� آن است كه در اعماق قلب انسان تـاثـيـر كـنـد وت قرب در تالومطلـو
ه بهاشارسد وتبه تحقق رتبه ملكه به مردد و از مرت كالم الهى گرباطن انسان صور

شت وآن در گـوائت كند،قرمن اگر قـران مومايد:«جـوده آنجا كه مى فرمـواين فر
آن در قلب مستقر و جايگزينت قرد و اين كنايه از آن است كه صورد شوارن او وخو
٩دد.آن حميد گره مجيد و قرّد باطن انسان،كالم اللى كه خودد به طورگر

كه١٠ده اسـتفتى ياد كرار معـرانى از قلب و ديگر ابـزاوند متعال در آيات فـر     خداو
امتفتى او و كراى معرابطه قود رت امام خمينى(س) در مورآنى حضرمستند انديشهaهاى قر

عضوار تدبر ياد شده و مهمترين مـوان ابزانسان ياد شده است مانند آن كه از قلب به عنـو
مينه استفاده نمى كنند چنينهى كه از اين زنش گروآن دانسته و در مقام سرزا نيز قرتدبر ر
مايد:مى فر

آن نيـكآيا در قـر) ٤٧/٢٤(محـمـد،ب أقفالـهـاءان أم على قـلـون القـرروّأفاليـتـدب
بى در تفسير آيه،به اضافه شدن قلومخشرده اند.زنمىaانديشيد يا بر دلها قفل ز

د از آن ، تمامىد و معتقد است كه مقصوه داردن آن اشاره بوبه اقفال و علت نكر
ها از بهرد رب است كه خـوخى از قلـوب منافقين و يا بـرب نيست، بلكه قـلـوقلو
١١ده اند.فتى دور كرمعر

ه بقلبّذ جـاء ربِإى از قلب ياد مى كند از جمله در آيه:ند متعال در آيات ديگرخداو
اهيم با قلب سليم بهت ابرنه حضر،از قلب سليم ياد مى كند كه چگو)٣٧/٨٤(صافات،سليم

ا گفته اند كه مهمترينان مطالب مهمى رش آمد.در تفسير  قلب سليم مفسردگارپيشگاه پرور
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 كلينى نيز در كـافـى بـر١٢ى از معاصى اسـت.ك و دوره به قلب خـالـص از شـرآن اشار
اى كسى استمايد:قلب سليم بـره مى كند و مىaفرص آيه، اشارايات مهمى در خصورو

١٣ى نيست.ا مالقات مى كند، جز او در دلش چيزكه به هنگامى كه خدا ر

ان از او بهص قلب سليم هر انسان كـه مـى تـوت امام خمينى(س) در خـصـوحضـر
ا،ت راجعه به كتاب فطـرد و مرى داران قدرد؛مطالب گرت الهى نيز تعبير نمـوان فطرعنو

مايد:امت انسانى مى داند و مى فرسيدن به كرر
ع كنيـد وجوت رى به كتاب فطـرال، قـدرب بى عيب و بـى زواى عاشقان محبـو

ت الهى در آنت،فطـرنيد،ببينيد كه با قلم قدرق بزا ورد رصحيفه كتاب ذات خو
،آيا)٦/٧٩(انعام،ضت و األرموّذى فطر السّجهى للهت وّج وِّىإنم است:قومر

ب مطلقجه به محبـوت توفطر) ٣٠/٣٠م،(رواس عليهاّتى فطر الـنّه الّت اللفطر
١٤فت است.ت معر،فطرّهال تبديل لخلق اللت غير متبدله نيست؟ آيا آن فطر

امت انسانىى خوبى ها و كمال و كركت به سوت انسان،حرايشان،معتقد است،فطر
ى است،شتى و ناهنجاراجعه نمايد از هر چه نقص و زد مرت خود و هر كسى بر فطردار

مايد:د و مى فرامت پيش مى روت و كرى عزى مى گزيند و به سودور
ت تنفر از نقص اسـت و است،فطرفطر الناس عليهات هايى كـه بدان كه از فطر

ن در او نقصانى و عيبى يافته است،از آن متنفرانسان از هر چه متنفر است،چو
د تعلقت است چنان چه كمال مطلق مورد تنفر فطراست پس عيب و نقص،مور

١٥احد و احد باشد.ت،بايد وجه اليه فطرآن است پس متو

انىاوايات فرت انسان ، آيات و روفتى و فطـراى معرص قلب و ديگر قو     در خصو
ت امام خمينى(س)،آنى حضراى انديشه هاى قراند مستندى برد كه هر يك مى تود دارجوو

اياتامت انسانى باشد كه تفصيل آن در كتابaهاى تفاسير و روابطه قلب و كرص ردر خصو
١٦آمده است.

حمت الهى و خليفه اللهى انسانه رجلو.٢
ى امام خمينى(س)،داشتهاى تفسيـرآن و برامت نفس،از منظر قـراز مبانى مهم كـر

ده وا متعالى نمـودن انسان و جايگاه خالفت الهى او اسـت كـه او رحمت الهى بـوه رجلو
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دىجوا تنها موت امام خمينى (س)، انسان رده است.حضراهم آوراى او فرافتى عظيم برشر
ا تالىد راند بر مسند الهى بنشيند خودار است و مى توخورمى داند كه از مختصات الهى بر

مايد:تلو الهى بداند و مى فر
صاف و صفات مقدسا با جميع اواين از مختصات انسان است كه حق تعالـى او ر

١٧ده است.دش ايجاد كرخو

حمت خدا مىaدانده را جلوگزيده،آنها ران انسانهاى برص انبياء،به عنوايشان در خصو
ديده و هرى از مظاهر الهى گره گر شده و آن مظهرند متعال با صفاتش در آنها جلوكه خداو

اا ديده و بر خدا نظر افكنده و سپس ديگر انسانهـا رند ركس بدان ها نظر كند،گويا خداو
ديدهaاند وحمت الهى گـره راحلى از چنين جايگاهى دانسته كه آنها نيز جلودار از مرخوربر

مايد:مى فر
ك و تعالىند تبارده اند از خداوحمت بوه رن…جلوتمام انبياء از صدر عالم تاكنو

١٨حمت حق تعالى است.ه رديت همه ما جلوجوو چنانچه مو

قات،ممتاز و مصطفى الهىا در ميان تمام مخلوت امام خمينى(س)، انسان رحضر
كيبى شايسته است و انساناى ترامت نفس و جمال الهى و داردار از كرخورمى داند كه بر

دارخورند متعال نيكو مظهر و از جمال الهى برن خداوحمت الهى است،همچوه رن جلوچو
مايد :قات الهى،بى مانند است و مى فردات و مخلوجوشده و در بين ديگر مو

كيب و جمالقات ، امتياز داده به حسن تـرا از بين مخلـوند متعال انسـان رخداو
١٩نيكو مظهر.

امت انسان است،آنى كردن كه از مبانى قرحمت الهى بوه رمسئله خالفت انسان و جلو
ك للملئكـةّذ قال ربِوإمايد:ند مى فـره شده؛مانند آن كه خداوانى بدان اشـاراودر آيات فر

ار دادم؛مين خليفه و جانشينى قـرى ز من در رو)٢/٣٠ه،(بقر.ض خليفـة جاعل فى األرّإنى
اين،د،بنابرمين بر عهده انسان مىaگـذارى زا در رود رند در آيه مذكور،خالفت خوخداو

ت نفس الهىامت و عزبلكه از كـر٢٠دهت آدم بومين،حضرى زنخستين خليفه خدا در رو
ده است.دار بوخوربر

 و همچنين٢١ه او دانستهaاند.ّت آدم و ذريا حضرد از خليفه ران نيز مقصوديگر مفسر
ِ جعلنكم خلئZ فىُّثم و در آيه:)٦/١٦٥(انعام،ض.ذى جعلكم خلئZ األرّو هو الدر آيات 
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،)٣٨/٢٦(ص،ض.ك خليفة فى األرَا جعلنِّند إا داوَيو آيه: )١٠/١٤نس،(يوض من بعدهماألر
ع خالفت الهى انسان ياد شده است.ضواز مو

اسّض فاحكم بين الننا جعلنك خليفة فى األرِد إيا داوعالمه طباطبايى در ذيل آيـه:
مايد:،مى فربالحق

دظاهر خالفت در آيه خالفت الهى است و از شان خالفت الهى آن  است كه داو
ند، در صفات وار مى گيرند قـرو ديگر انسانaهايى كه در جايگاه خالفت خـداو

اى ردد و چيزه مى بايد به اخالق الهى، متخلق گرّند و خليفه اللاعمال خدايى شو
ا انجام دهد كه خدا انجام مى دهد و بـرى راده مىaكند و چيـزاده كند كه خدا ارار

نت مى كنـد و چـوند بدان حكم و قـضـاوت كند كه خـداوى حكم و قضـاوچيـز
ند بر حق حكم مى كند،خليفه او نيز مى بايد چنين باشد و بدين جهت پسخداو

٢٢دم به حق مى كند.ت در بين مراز حكم خليفه الهى در آيه مذكور امر بر قضاو

.حقيقت جويى و كمال و سعادت طلبى انسان٣
امت نفس انسان، حقيقت جويى و كمال و سعادت طلبىاز جمله مهمترين مبانى كر

د كه همان حقيقت نهايىدى است كه به دنبال كمال و سعادت خـوجوا او مواو است زير
ددى است و اگر انسان به كمال و حقيقـت خـوجوب وسيدن به قـراست مى باشـد و آن ر

امت نفس بـها متلبس بدان نمايـد،از كـرد رد و خواحلى از آن قدم گـذارسد، و يا به مـربر
اىد براحلى از آن دست يافته است و چنين انسانى،نه تـنـهـا خـوت كامل و يا به مـرصور

د و جامعها نيز به سمت هدايت پيش مى بران رد، بلكه ديگرى و زيان ندارجامعهaاش ضرر
ا انسانى مى نمايد.ى ربشر

امتا به كمال و كـرآن آمده تا انسـان رت امام خمينى(س) معتقد اسـت كـه قـرحضر
مايد:ص مى فرساند و در اين خصوتبه عالى برمطلوبش يعنى مر

ا اصالحى كه جامعه اش را انسان كند،همان طوركتاب خدا آمده است كه انسان ر
٢٣تبه عالى.سد به مرا كامل بكند تا بردش ربكند خو

نى مىaداندشار از استعداد هاى درودى سرجوا موت امام خمينى (س) انسان ر     حضر
ف آسمانىa،سد و بر اين باور است كه تمام معارده و مى بايد به كمال و فعليت برشد نكركه ر
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آن ،كتابست و از اين جهت قرساندن استعدادهاى ذاتى اومينه ساز كمال و به فعليت رز
مايد:ى است و مى فرانسان ساز

اى اين معنـاهايى كه هست،همه اين هـا بـرتمام احكام عبادى و همه اينها چـيـز
٢٤ى است.آن كتاب انسان سازا انسان كامل كند.قراست كه انسان ناقص ر

دجوى كمال وت امام خمينى(س) معتقد است كه در هر انسانى،اشتياق به سوحضر
م آن مىaباشـد وسيده به دنبال حقيقت نهايى آن و تـداوحلهaاى كـه از آن رد  و به  هر مردار

مايد:مىaفر
تبه اى از آن كهشته اى كه داخلند به هر مرحال تمام سلسله بشر در هر طريقه و ر

ق آنها فرو ننشيند ودد و آتش شوسند،اشتياق آنها به كامل تر از آن ، متعلق گرر
٢٥دد.ن گرروز افزو

بسيدن به قرع به ذات و رجوا،رايشان كمال و جمال مطلق و سعادت نهايى انسان ر
ِا إليـهّه و إنّا لـلّنِإا مصداق آيه شريفـه ست،مى دانـد و آن رالهى كه همان كمال مـطـلـق او

مايد:ده و مى فر بيان كر)٢/١٥٦ه،(بقر.ناجعور
ات عقليه ودات در عالم تصور و خيال ، در تجـويـزجوآيا در جميع سلسلـه مـو

دى كه كمال مطلق و جمال مطلق داشته باشد ، جز ذات مقدسجواعتباريه، مو
٢٦اغ داريد؟مبدا عالم - جلت عظمته ـ سر

نى،تنها نظام الهى استت امام خمينى(س) معتقد مى باشد در نظامهاى كنوحضر
ه هاى ذاتى و رو بهمينه ساز فعليت قوا محقق كند و زامت انسانى راند كمال و كركه مى تو

مايد:كمال او باشد و مى فر
اى سعادتشد و تكامل شما،براى راى شما،براى مسلمانان جهان…آن نظام كه بر

ى بپا شده، نظام الهـى اسـت كـهارن خوفع ظلم و خـواى رت شما،بردنيا و آخـر
٢٧باالترين آن نظام اسالمى است.

مىaداند كه نهايت٢٨ى يا شهادتآن،پيروزا بر اساس مفاهيم قرايشان،سعادت ملت ر
ى يا شهادت وتش… با احدى الحسنين،پيروزمايد:ملت و ارج تكامل است و مى فرو او

٢٩ا مى پيمايد.ه، قله سعادت رّل به لقاءاللصوو

سيدن به خدا و نور الهى مى دانـد و بـر آيـها رايشان حقيقت و كمال نهايـى انـسـان ر
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مايد :ه مى كند و مى فر اشار)٢٤/٣٥(نور،ضت و األرموّه نور السّالل:�شريفه
ت وموّه نور السّاللى داريد كه نور طلعتـش مطلوبى كه داريد بى عيب،منـظـور

٣٠ است.ضاألر

د،معتقدآنى خوت امام خمينى(س) بر اساس مطالعه و تدبر در آيات و مبانى قرحضر
سيدندى،رجوتبه وع الى الله» است،مى باشد كه چنين مـرجوبه كمال انسان كه همان«ر

هّو إلى الـل و )٥٣/٤٢(نجـم،ك المنتـهـىِّ إلـى ربّو أنامت نفس است در آياتى مـانـنـد:به كـر
ّو أنداخته شده است.عالمه طباطبايى هم در ذيل آيه بدين مطلب پر )٣٥/١٨(فاطر،المصير

دش وجودى نيست مگر اينكه وجود كه هيچ مو بر همين نكته تاكيد دارك المنتهىِّإلى رب
 عالمه٣١ى خداسـت.كت به سود و نهايت حـرند متعال،منتهى مـىaشـوش به خـداوآثار
سى هم در ذيل آيه:طبر

ا خدا مىaداند كه پايـانقـات رجع و مسير تمام مـخـلـو مرك المنتـهـىِّ إلى ربّو أن
سيدن بهاى عمل نيست ، بلكه روز رصتى بردات است و در آن جا ديگر فرجومو
٣٢اء و نهايت اعمال آدمى است.جز

ادى انساناختيار و آز.٤
ند متعال انسانست.خداواده اوادى ارگى اختيار و آزامت انسان،ويژاز ديگر مبانى كر

استه تعالى و كمـالند خوگزيند؛خـداوا بركتش رد مسير حـراد و مختار آفريده  تا خـوا آزر
اىا براه خير و شر رد رده و در هر موره اختيار عنايت كرشمند باشند و لذا به او قوبشر،ارز

ف شـدهه اى كه به نام انسان معروآن در سوردگار انسان،در قرده است؛پروراو تبيين نمو
بتليهّطفة أمشاج نّا خلقنا االنسن من نّإنمايد:ه مى كند و مى فردى او اشاربر ساختار و جو

ا از ما انسـان ر)٣ـ٧٦/٢(انسان،ًاا كفـورّا و إمًا شاكرّبيل إمّاهدينه الـسّا.إنًفجعلنه سميعا بصـيـر
اهدانيده ام.ما به او را و بينايش گرماييم از اين رو شنوا مى آزآميخته آفريديم،او رنطفهaاى بر

اه ناسپاس.ار باشد خواه سپاسگزا نشان داده ايم،خور
ادى عمله اختيار و آزگ از جمله عالمه طباطبايى در ذيل آيه مذكور بر قوان بزرمفسر

ا بدان سو هدايـتاهى كه خدا انسـان رد كه سبيل و رده اند و بيان مـى داره كرانسان اشـار
نگى انتخابتب بر آن است،در جهت چگوى كه مترى است و شكر و كفراه اختيارده، ركر
بساندن به غايت و مطـلـوائه طريق»و نه ايـصـال و رست و هدايت در آيه به معـنـى«اراو
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٣٣است.

اده بشره اختيار و ارله مسلك است.در ذيل آيه به قوان معتزى هم كه از مفسرمخشرز
تعالمه مغنيه نيز بر قدر٣٤ط مى داند.ش مربوء اختيارا به سوه مى كند و كفر انسان راشار

اياتى از امام صادق(ع) دره مى نمايد و بر رواده در ذيل آيه مذكور اشارعقل و حريت و ار
٣٥قلمرو اختيار او استشهاد مى كند.

اآنيش كه انـسـان رت امام خمينى(س) به استناد آيات مـذكـور و مـبـانـى قـر    حضـر
امتسيدن به كـراى رگى مهمى بـرا،ويژاده او رادى اردى مختار دانسته اختـيـار و آزجومو

اه صحيح رد بهرتى كه از اختيار خونفس او مى داند و معتقد است كه هر انسانى در صور
ا كه خدا بدان نشان داده ، دنبال كند،شري� و عزيـز واه صحيحى ره عقل،رد و با قوببر
امت نفـسسيدن به كراه مستقيم در رى رد.ايشان بر پيروامت نفس مى شودار از كرخوربر

مايد:اه انسانيت است تاكيد مىaكند و مى فركه همان ر
شاط مستقيم يك سراط مستقيم است،صراه انسانيت است كه اين صراه،ريك ر

ا اختياراه رهيت…اختيار با شماست كه اين دو رفش به الوبه طبيعت است،يك طر
٣٦كنيد.

داده و اختيار،مورت ارت امام خمينى(س) معتقد است كه انسان به خاطر قدرحضر
سيدن بـهد انسانى و رجـوم با وندگى،مالزامتحان و ابتالء است و ابتالء و امـتـحـان در ز

ندگى واحل زد متعددى از مرارنى است و امتحان هم در موامت درواقعى يعنى كرلت ومنز
سد؛در ايند به كمال برارنج ها و سختى ها است تا انسان در همه موتى از ربر امور متفاو

مايند:ص مى فرخصو
لياء تا هرگ مثل انبياء و اوانسان در اين دنيا، هر انسانى كه باشد از انسانهاى بزر

د انسان است… گاهـىجوم بـا ود امتحان است.امتحـان مـالزسد مـورجا كه بـر
٣٨ات.ال و انفس، به نقص در ثمرع، به نقص در امو، به جو٣٧فامتحان به خو

ادشتش آزت امام خمينى(س)،معتقد است كه انسان در هنگام خلقت و در سرحضر
نالوال يـزحدة وة وّـاس أمّك لجعل الـنّو لـو شـاء ربمايد:ند مى فـرا خـداوآفريده شده؛زيـر

د كه، كه حكايت از اختالف در انتخاب عقيده و مكتب انسانها دار)١١/١١٨د،(هومختلفين
داتجوى است كه سبب امتياز انسان در خلقت،بر ديگر مواده است و امرادى ارمه آزالز
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اه اثباتى او مى دانـد و در رت بشـراسته از فطـرخـوا  براده انسـان رادى ارشده؛ايشـان آز
اده نشان ازد ارجواده انسان،استشهاد مى نمايد و معتقد اسـت ودانگى و معاد،بـه ارجاو

مايد:اده در آن تاثير گذار باشد و مى فرد تا ارد عالمى دارجوو
اد اين عالم ون مود چـواده… اثبات كرذ ارت حريت و نفوا به فطـران عالم رمىaتو

ادهذ ارد از حريت و نفواحمات آن و تنگى و ضيق آن تأسى دارضاع اين دنيا و مزاو
٣٩اده در آن فاقد باشد.د باشد كه ارجوبشر؛ پس بايد عالمى در دار و

ا بر ديگر مكاتب دره اسـالم رى مكاتب دينى به ويـژترت امام خمينى (س) بـرحضر
ادىادى و اختيار بشر در سعادت او مى داند و بر اين باور است كه اصل آزجه به اصل آزتو
ند متعال اينق انسان مى داند كه خداوا يكى از حقود و آن ران از كسى سلب كرا نمىaتور

مايد:ده است و مى فرا به انسان هبه نموگ رنعمت بزر
ا از هيچد و هم عمل مى كند،حـقـى رم مى شمارا محتـرق بشر راسالم هم حقـو

ه نمى دهد كه كسانى برد اجازا از هيچ كس نمى گيرادى رد،حق آزكس نمى گير
٤٠ادى از آنها سلب كند.ا به اسم آزادى راو سلطه پيدا كنند كه حق آز

 بر عدم امكان تحميل عقيده)٢/٢٥٦ه،(بقرينِّاه فى الدال إكرآنى:ايشان بر اساس آيه قر
د است و اگراغ عقل و خردار از چرخورد و معتقد است كه انسان ، بران تاكيد داربر ديگر

گزيده و ديگرا براده آن رادى اختيار و ارد و با آزار مىaشود استوسيد، بر باور خوبه كمال ر
مايند:د و در اين جهت مى فرى ايجاد كران در او تغييرنمى تو

هان اظهار كند وفش حق است، با بـرانسان كامل آن است كه اگر فهميد كه حـر
اى برينِّ الدِاه فىال إكـرد كه:آن كريم دارهانى بفهماند.اينكه در قـرا بـرمطالبش ر

٤١د.د كراينكه تحميل عقايد نمىaشو

ـاّا و إمًـا شـاكــرّـبـيـل إمّانـا هـديـنـه الــس مـانـنــد:٤٢انـىاونـد مـتـعـال در آيـات فــرخـداو
ا ناشىائط فعلى جامعه رد و شراده بشر تاكيد دارادى انتخاب و ار بر آز)٧٦/٣(انسان،.ًاكفور
ساندن او و لذاا ، هدايت بشر دانسته و نه به كمال رند راده مىaداند و شان خداوادى اراز آز

نالــوحــدة  و ال يــزــة وّــاس أمّـك لــجــعــل الــنّو لــو شـــاء ربمـايــد:د مــى فــره هــودر ســور
د و آنانا امتى يگانه مى كردم راست، مرت مى خودگارو اگر پرور )١١/١١٨د،(هو.مختلفين

ند.ه اختالف مىaورزهمار
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عى هستندائط متعدد و متنوه مى كند كه انسان ها دچار شرند در آيه مذكور،اشارخداو
است خداد خوار بود و قرى بونه اگر اجباراده و اختيار آنهاست و گرع به جهت ارو اين تنو

سىاحد مى شدند،عالمه طبـردم،امت ود آنها تحقق يابد، همه مرندگى دنيا در موردر ز
مايد:در ذيل آيه مذكور مى فر

ند اعمالد اگر خداوتش خبر مى دهد و بيان مى دارند نخست از كمال قدرخداو
اب وسد تا ثـوش به كمالـش بـراسته انسان با اختـيـارن مى خـوده،چوت نكـرقدر

٤٣عقاب،استحقاق آنها باشد.

مايد:عالمه طباطبايى نيز مى فر
حيد است وى از اختالفات،اختالف در تـواحده و دورحدت و امـت واد از ومر

٤٤ا از اين كار باز نداشته است.ند آنها رخداو

اادى انسان ره آيات مذكور، اختيار و آزآن،به ويژامام خمينى(س) با تامل در آيات قر
امت انسانى و بهدى و كرجوجب شده انسان به غايـت وامت نفس دانسته كه مـوسبب كر

٤٥سد.اه انسانيت است، براط مستقيم كه همان رى صرسو

اهى انساندالت خو.ع٥
اهىت امام خمينى(س)،عدالت خوامت انسان از نظر حضرآنى كراز ديگر مبانى قر

ت نفس انسان و به تبع آن جامعـهامت و عزست كه تحقق و فعليت آن سبب تحقق كـراو
دد .ى مىaگربشر

دم وظاي� مهم مـرا از وص، اقامه عـدل رت امام خمينى (س) در اين خـصـوحضر
امتمينه ساز كراى تحقق عدالت كه زلت ها و همه انسانaها مى داند و معتقد است بردو

ابرم است تا همگى، در كنار هم در برد و الزانسانى است، هر تالشى نمى بايد غفلت كر
مايد:اسند و مى فرى نهرمت نمايند و در اين مسير از هيچ ستمگران مقاوظالمان و ستمگر

٤٦اه ندهيد.د راس به خوتى هرارتى و شراى اقامه عدل از هيچ قدربر

اى عدالتاى تحقق و اجـرند،مكل� مى داند تا بران دارا كه توادى رايشان،همه افر
مىعى و عموظيفه شرا وا مستثنى نمى داند و آن رهى رص گروتالش كنند و در اين خصو

ظيفهو چنين و٤٧اع» مى داندل و «رعا مسئوا شرها و طبقات مى داند و همه راى همه قشربر
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مايد:ان(ع) دانسته و مى فرظاي� پيامبرفته از وگرا برمى رعى عموشر
،همان طور كه پيغمبـرًعاما مكلفيم به اينكه در امور دخالت كنيم…مكلفيم شـر

٤٨د.چنين مى كر

مـه آن درى مهم تر مى دانـد كـه الزا امرت امام خمينى (س) اقـامـه عـدل ر     حضـر
امتمينه ساز كـراى شهادت است تا زى و ايثار و آمادگى برنى جهان، فداكـارجامعه كنو
مايد:دد و مى فرانسانها گر

دن دستتاه كرآن مجيد و كواى احكام قراى اقامه عدل اسالمى و اجرملتى كه بر
اىا برد رده است؛خوادى قيام نموت و زيستن با استقالل و آزان ابر قدرجنايتكار

٤٩ده است.شهادت و شهيد دادن آماده نمو

ص برپايى عدل و قسط،ان در خصواوت امام خمينى(س) به استناد آيات فر     حضر
امت انسانى حاصلمينه هاى تحقق كرظ� به اقامه عدل مى داند تا زا مواد جامعه رهمه افر

آيه مذكور)١٦/٩٠(نحل،ه يأمر بالعدل و االحسنّ اللِّنإخى از آن آيات چنين است:دد؛برگر
د تاند بر انجام آنها امر مى نمايد و سبب مى شوه مى كند كه خداوبر عدل و احسان اشار

دامت خـودد و انسان بر سـاحـت كـرگراط و يا كاستـى از جـامـعـه دورافى، افـرهر انـحـر
دم وا همان انصاف بين مـرسى در تفسير آيه مذكور،مصـداق عـدل رم طبرحوبنشيند؛مـر

ا كه پس از عدل آمده، تفضلى بدور است و احسان رفتار معتدالنه مىaداند كه از هر كژر
٥٠امت انسان است، مى داند.مينه ساز تحقق كران كه زو نيكى به ديگر

ده و نشان از اهميتم شمرا الزه مائده بر عدالت امر شده و آن رهمچنان كه در سور
ذينّا الّيأيهمايد:ند مى فرامت انسانى است؛خداوسيدن و كرت آن در به كمال رو ضرور

ا هوا اعدلـوا تعدلـوّم على ألكم شنان قـوّمـنه شهداء بالقسط و ال يـجـرّمين لـلّا قونوا كوءامنـو
مايد:ند مى فر خداو)٥/٨(مائده، نه خبير بما تعملوّ اللّه إنّا اللقوّى و اتقوّب للتأقر

هىاهى دهيد و نيابد دشمنى با گروى گوند بپاخيزيد وبا دادگراى خداومنان،براى مو
ندديك تر است و از خداوى نزگارهيزى ورزيد كه به پرى نكنيد؛دادگرد كه دادگرادارا وشما ر

گاه است.ند از آنچه انجام مى دهيد،آا كنيد كه خداوپرو
ه و بيان مى كند كه شهادت در آيه مذكور ، مقيد بهعالمه طباطبايى به تفسير آيه اشار

اگير همه انسانها است وى عام و فرديده و بر عدل و شهادت امر شده و عدل امرقسط گر
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، كه نشان از اهميت عـدل و٥١داى آن بر دشمن خدا نيز نمى بايد ظلمى شوحتى در اجر
اهنددار خوخورت و مناعت نفس بربرپايى قسط است كه در چنين جامعه اىaانسانها از عز

مينهديد؛عدالت در آيه شريفـه زاهد گـرت جامعه انسانى،كريمانـه خـوشد و در آن صور
ى در جامعه عينـىفته و بر آن تاكيد شده است و با تحقق آن ، تـقـوى به شمـار رساز تقو

ىب به تقوا اقره شده و عدالت رى اشارابت و همسويى بين عدالت و تقودد و بر قرمىaگر
٥٢دانسته است.

ا «اقامه قسط»ان رسالتهاى مهم پيامبـره حديد، يكى از رند همچنين در سور    خداو
د وامت انسانى و ساحت هاى زيرين آن نـقـش مـهـمـى دارسيدن بـه كـرمى داند كـه در ر

ـاسّم الـنان لـيـقـولنـا مـعـهـم الـكـتـب و الـمـيـزـنـت و أنـزّسـلـنـا بـالـبـيسـلـنـا رلقـدأرمـايـد:مـىaفـر
ستاديم و به آنان كتـاب وشن فرهان هـاى روا با برانمان ر ما پيامبـر)٥٧/٢٥(حديد،.بالقسـط

ند.خيزى بردم به دادگرستاديم تا مرازو فرتر
دم به برپائى قسط و عدالت كمك كنند واهد مـران مى خوسال پيامبرند با ار     خداو

عدل و ٥٣اى قسط و عدل اسـت.ان،اجراه كتاب و ميزان،به همـرسال پيامبـرهدف از ار
ط بدان دانسته شده ومين و آسمان، منوايات ، برپائـى زقسط آنقدر مهم است كه در رو

ايت است كهت على رو و از حضر٥٤ض»ات و االرآمده است كه:«بالعدل قامت السماو
ام تمام جهان بر آن مبتنىى و قوارام العالم» عدل پايهaاى است كه استو«العدل اساس به قو

است و امام خمينى (س)، بر اساس آيات مذكور، بر اقامه عدل، آنچنـان كـه در كـالم
د.ان داراوو بيان شد، تاكيد فر٥٥ايشان آمده 

ى و تهذيب نفس انسانتربيت پذير.٦
آن بر آن و برى او است كه قرمينه تكامل و تربيت پذيرامت انسان ، زاز ديگر مبانى كر

ت امامد و حضـران داراواحل ، تاكيد فـرسيدن بدان مـراهميت تهذيب نفس بـه جـهـت ر
اهد شد،معتقد است كـهه خوآنى كه به آيات آن اشـارخمينى (س) نيز بر اساس مبانى قـر

شد و تكامل او است كه بر اساسى و ردات،تربيت پذيرجوامتياز انسان در بين ديگر مو
داتجوسد.خصيصه اى كه در ديگر مـواحل بلندى از تعالى براند به مـرآن انسان،مى تو

لى انسان استعداد وسند،وى برانند به تكامل معنـود و آنها نمى تـود ندارجوذى حيات،و
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ص چنينت امام خمينى(س) در اين خصود؛حضرا داراكات متعالى و غايات آنان ره ادرقو
مايد:مى فر

ى بكندقيات ديگراند ترد به اينكه مى توانات ممتاز مى شـوانسان در بين اين حيو
اكاتشد… انسان ادرق داراكات فرد و هم در غايات ادرق داراكات با آنها فرهم در ادر

اى تربيت  تقريبا بايد گفت غير متناهى است.پس انسان همه عالمو قابليتش بر
ه باالتر هسته عاقله و قود و آن اينكه در انسان يك قود…لكن يك اضافه دارا دارر

٥٦كه در آنها نيست.

د وان داراود استعداد خير و شر در انسان تاكيد فرجوت امام خمينى(س) بر و     حضر
مايد:د و مى فرا داربر آن است كه انسان ممتاز شده به اينكه قابليت ملكات صالحه ر

انسان ابتدا كه به دنيا مى آيد، همه چيز در انسان به طور استعداد هست،يعـنـى
د اما قابل است.اين بچه اى كه به دنيا مى آيد قابل است كه ملـكـاتتحقق ندار

٥٧صالحه پيدا كند.

امتاى تحقق كرا برقات رسيعتر،هدف هستى و مخلو     امام خمينى(س) در يك نگاه و
د و معتقد است كه تمـامى حاصل مى شواسطه تريبت او چنين امـرانسان مى داند كه بـه و

هاهم شده تا از قوائط فراى انسان شردى انسان خلق شدهaاند و برجوهستى به غايت فلسفه و
مايد:امات انسانى است و مىaفرسيدن به كرسد،فعليت كه همان الهى شدن و ربه فعل بر

دهدات است و فشرجوه همه مواساس عالم بر تربيت انسان است،انسان عصـار
ا بالفعل كننـد وه ره بالقـواى اينكه اين عصـارتمام عالم است و انبياء آمده انـد بـر

د الهى تمام صفات حق تعـالـى درجود كه اين مودى الهى بشـوجوانسان يك مـو
٥٨ه گاه نور مقدس حق تعالى است.ست و جلواو

اكيه انسان را و عدم تربيت و تـزت امام خمينى (س)،غفلت از غايت هستى رحضر
امات انسانىى بشر از كرى مى داند كه سبب دورش اختالفات بشرسبب طغيان او و گستر

دد و انسانهام است تا تربيت صحيح،محقق گراست و بر آن است كه در هر جامعهaاى،الز
 االنسنّنِإدد؛ايشان به استناد آيه:ى نگرى دچار طغيان و ستمگرند تا جامعه بشرتهذيب شو

كه انسان اگر تربيت نشده باشد طغيان مى كند، همـه اخـتـالفـات و) ٩٦/٦(علق،.ليطغـى
كيه او دانسـتـه وط به عـدم تـزده مربـوامت دور كرا از كـرا كه انسانـهـا رى راعaهاى بـشـرنز
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مايد:مىaفر
كيه نشده است.غايت بعثتاى اين است كه تزهمه اختالفاتى كه در بشر هست بر

كيه، هم تعلم حكمت كند و هم تعلماسطه تزا تا به ودم ركيه كند مراين است كه تز
دكيه كرند،طغيان پيش نمى آيد؛ كسى كه تزكيه بشوآن و كتاب و اگر چنانچه تزقر

…ءاه استغنى االنسن ليطغى.أن رّإنا مستغنى نمىaداند:دش را ،هيچ گاه خود رخو
٥٩د.داشته مى شود،اين اختالفات برد و نفس تربيت بشوكيه بشواگر انسان تز

انىكيه انسانها و سپس نورا،تزت ايشان،مهمترين اهداف بعثت انبيـاء ر          حضر
امات انسانى و جامعهسيدن به كـرانجام آن رانى شدن دنيا مى داند كه سـردن آنها و نوركر

مايد:الهى است و مى فر
دمانكيه كنيم خوا از اين طغيان نجات دهد و ما تـزه بعثت اين است كه ما رانگيز

ا از اين ظلمـات نـجـاتدمـان رس خوا مصفا كنـيـم و نـفـودمـان رس خوا، نفـور
د نظير نورى مىaشواى همگان حاصل شد،دنيا يك نورفيق بربدهيم،اگر اين تو

٦٠ه نور حق.آن و جلوقر

دند؛تدبر در آياته معاصر بوامت انسانى در دورد مظهر كرامام خمينى(س) كه خو
دار خوگوا از جمله علل مهم تربيت و تهذيب نفس مى دانستند و به نقل از استاد بزرآن رقر

مىaگويد كه:
اظبت به آيـاتدند كه مومو ما مى فـر٦١ار و شيخ عالى مقدارگوف بـزرجناب عار

اّه و لتنظر نفس مّا اللقوّا اتذين ءامنوّا الّيأيهه حشر، از آيه شريفه:شريفه آخر سور
هاكه با تدبر در معنى آنها در تعقيب نمازه مبار آخر سور)٥٩/١٨(حشر،.مت لغدّقد

ثر در اصالح نفسغ البال است ، خيلى مواخر شب كه قلب فارصا در اوو خصو
٦٢است.

آنامت انسانى،قرسيدن بشر به كراى تربيت انسان و رت امام خمينى (س)،برحضر
٦٣ى مى دانستندنى كامل و نوين و كتاب انسان سازا قانوا بهترين و غنى ترين كتاب و آن رر

م است تا مربى و كتاب تربيتد است،الزدى غير محدوجون انسان مودند چوو معتقد بو
مايد:د مى فرآن است و در اين مورد باشد كه همان قرآن نيز غير محدو

د است و نسخه تربيت انسان كهد است و مربى انسان غير محدوانسان غير محدو
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٦٤د است.آن است غير محدوقر

اس امـورا در را مقدمه تهذيب جامـعـه مـى دانـسـتـنـد و آن رايشان تهـذيـب نـفـس ر
اى و بر آن تاكيد داشتند كه اسالم به جهت جامعيتش،تمام احكـامـش بـر٦٥دنـدمىaشمر

دند:موامت او است و مى فرساندن انسان به كرتهذيب نفس و ر
تمام آن مسائلى كه در اسالم هست ،حتى مسائل سياسيش و مسائـل تـهـذيـبـى

اب ديگرآن در اين باب از همه ابـومائيد كه لحن قـراست …شما مالحظه مى فـر
٦٦د.زيادتر و بيشتر تاكيد دار

كيه و تهذيب نفس،ص تزه شمس در خصوت امام خمينى (س) بر آيات سور     حضر
قدكيه و تهذيب نفس دانسته مانند آيه شريفه:ا مبتنى بر تزى رستگاركه ر٦٧دند استناد مى كر

ه داشت،ا پاكيز بى گمان آن كه جان ر) ١٠ـ٩١/٩(شمس،.يهاّيها و قد خاب من دسّكأفلح من ز
مايد:سى مى فرم طبرحوميدى يافت.مرد نوا بيالوستگار شد و آن كه آن رر

گندا پس از چندين سود زيرم شوكيه معلواسطه تزدر آيات مذكور اهميت فالح به و
اسطهكيه،تطهير و اصالح نفس است كه به ود از تزه شده و مقصوبه امر فالح اشار

٦٨د.اطاعت خدا و انجام اعمال صالح انجام مى شو

مايد:ند مى فره اعلى كه خداو      عالمه طباطبايى در آيات سور
د ازمايد مقصومىaفر )١٥ـ٨٧/١٤(أعلى،ه فصلى.ّكى.و ذكر اسم ربقد أفلح من تز

تا آخرى است،تعلقاتى كه ما رتعلقات دنيودگىaها وى از آلوكيه،تطهير،و دورتز
د انسان ازجه به خداست كه سبب مىaشـواه توع به خدا به همـرجود؛رباز مى دار
٦٩اه خدا انجام دهد.ى گزيند و انفاق در رمين دوراخالد به ز

كيه مى نمايدت تزى انسان در صورستگاره به رسى هم ذيل آيه مذكور اشارعالمه طبر
ك و سپس انـجـام اعـمـال صـالـحـهدگىaهـاى شـرى از آلـوكه نخـسـتـيـن تـطـهـيـر، دور

امات انسانىسيدن به كرشد و تربيت و راى راقبه و محاسبه نفس بربدين جهت مر٧٠است.
سيده است كه:ايات تاكيد شده و از امام كاظم (ع) ردر رو

م»؛از ما نيست كسى كه در هر روز بـه«ليس منا من لم يحاسب نفسه فى كل يـو
٧١د.دازمحاسبه نفس نپر

سى،تربيـت ون طبرگ همچوان بزرى از مفسرت امام خمينى(س) نيز به پيـروحضر
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مايد:امت انسان دانسته و مى فرا به استناد آيات مذكور از مهمترين علل تحقق كرتهذيب ر
قد افلح منن كريمه شريفه:س و رياضات باطنيه چوده به تهذيب نفوموت فردعو

٧٢ت به عمل صالح است.،… و يا دعوكيها و قد خاب من دسيهاز

ى احسن ميان انسانهات و همزيستى دينى و گفتگو.اخو٧
ت دينى مسلمينآنى اخوامت انسانى،اعتقاد بر انديشه قرشمند كراز ديگر مبانى ارز

ا باور و برت امام خمينى (س) آن رى احسن بين همه انسانها است كه حضرگوو گفت و
دند.در مبانىا متجلى و عملى نموى انقالب اسالمى آن رند و با پيروزان داراوآن تاكيد فر

افيا،جنسيت،زبان،و دراد،ملت،جغـردين اسالم ، تمام انسانهاى مسلمانان از هر نـژ
م است به تكريمادر الزن دو برند و همچوادرايط زيستى كه باشند،همه با يكديگر برهر شر
ى است آنچنان كـهى، تقـوترند و تنها مالك بـردازق يكديگر بـپـرعايت حقـوام و رو احتر
مايد:ند مى فرخداو

مكم أكرّا إنفوا و قبائل لتعارًن ذكر و أنثى و جعلنكم شعـوبّا خلقنكم مّاس إنّا النّيأيه
ههاا گرونى آفريديم و شما ردى و زا از مردم ما شما ر اى مر)٤٩/١٣ات،(حجره أتقئكم.ّعند الل

گارهيزند پرد خداوامى ترين شما نزا باز شناسيد،بى گمان گرديم تا يكديگر رو قبيله ها كر
ترين شماست.

اند و يكى از اساسى ترينادر دينى مى خوا برمنان رآن،تمامى موند متعال در قرخداو
ثر درت دينى بيان مى كند كه سخنى عمـيـق و مـوا با شعار اخـوندگى مسلميـن رمبانـى ز

 جز اين نيست)١٠ات/(حجر.uَةوِْخ إَنُونِْمُؤمْا الَـمَِّنإمايد:امت انسانى است و مى فرتحقق كر
ند.ادرمنان بركه مو

ىگوت اسالمى و گفت وآنى اخـوت امام خمينى(س) بر اساس انديشه قـر     حضر
اع كهنه اختالف و نزا از هر گوده و آنها رت نموى دعوادرا به براحسن بين آنها،مسلمين ر

مايد:د و مى فرامت انسانى است، باز مى دارى از كرمينه ساز دورز
ادر هستيـم،از كنيم از اختالفات، ما همـه بـرداريد، احتراز اختالفات دست بـر

٧٣ادر هستند.منين با هم برند،به گفته خدا موادرهمه ملت با هم بر

ت و عمل بر احكاما در اتحاد و اخوامت آنها رسيدن به كرت مسلمين و ر     ايشان عز
اند جامعهن بمانند و بتوند دشمنان مصوآن مجيد مى داند تا در سايه اتحاد از گزاسالم و قر
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مايد:ند و مى فراهم آورا فرانسانى و ايمانى ر
ند… همه باهمه مسلمين در نظر ما اگر چنانچه عمل به احكام اسالم بكنند عزيز

٧٤آن باشد.هم متحد شويد، همه مسلمانيد، اتكاى شما بر قر

ى وادرا مختص به اين عالم دنيا ندانسته و برى مسلمين رادر     امام خمينى (س)، بر
ىا امرت دانسته و آن رت انسان در آخرى و عزادرا مقدمه برت انسان در دنيا رامت و عزكر
مايد:ل هم مى داند و مى فرسته و در طوپيو

ند وادرده كه مسلمين در اين عالم برموآن كريم فرى است كه هم قرى از امورادربر
٧٥ند.ادرده است كه در بهشت برموهم فر

ت دينى كه نخستـيـنى احسن نيز بر اساس اخـوى و همزيستى و گفت وaگـوهمكار
احل بعدى با اهل كتابمى در مرسعه مفهواند با توحله آن در بين مسلمين است و مى تومر

ا از جامعه دور كند و بـهده راع و كشمكشaهاى بيهوان نيز، قابل تحقق باشد و نـزو ديگر
اهدامت انسان ها خـوى احسن باشد تا سبب تعالـى و كـرگود به گفـت وجاى آن،رويكر

صيه بها تود كه خدا نخست بندگان رداشت كرآن بـران از قرا مى تومى ردد؛ چنين مفهوگر
ى احسـنگـوى احسن مىaكـنـد كـه حـاصـل آن گـفـتa واستمـاع احـسـن و سـپـس پـيـرو

آن از آن چنين ياد مى كند:ند متعال در قراست؛خداو
لئكه و أوّذين هديهـم الـلّلئك الن أحسنـه أوبعوّل فيتن القـوذين يستمعـوّر عبـاد.الّفبش

اده بده، كسـانـى كـه گـفـتـار ر پس به بنـدگـان مـن مـژ)١٨ ـ ٣٩/١٧مـر،(زِ.ا األلـبـبلوهـم أو
ده است واهنمايى شان كرند رى مىaكند،آنانند كه خداوند،آنگاه از بهترين آن پيرومىaشنو

دمند.آنانند كه خر
اع و كشمكشى احسن و مفاهمه بجاى نزگوت امام خمينى(س) بر گفت و     حضر

سد و درت نفسانى برامت و عزت و گفت و گو، به كرد تا انسان در سايه ى اخوتاكيد دار
است مى نمايد تا مصداق آيهخوند درند ، از خداوصيت بدورهى كه از اين خصود گرومور

مايد :دار باشند و چنين مى فرخورامت نفس بردند و از كرگر
٧٦».ن أحسنهبعوّل فيتن القوذين يستمعوّالِمن«ِار بده ا قرند آنها رخداو

ن مى داند و معتقد اسـتا بر اساس منطق و قـانـومت دينـى راليت و حكـو ايشان و
صاى و در اين خصواء شخصى و استبداد در ردم،منطق دينى است و نه آراده مرمعيار ار
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مايد:مى فر
ن الهى،د،تابع قانون بوم هم تابع قانومت مى كند، پيغمبر اكرن حكودر اسالم قانو

٧٧انست تخل� كند.نمىaتو

دا بر خورظاي� مهم علماء و دانشمـنـدان رت امام خمينى(س) از جملـه و     حضر
انان مىaداند وه جوى احسن با مخالفان و به ويـژگوصحيح و منطقى و بر اساس گفـت و

ا بـهان رى گشاده و بر اساس منطق،ديگـرنده،با رود گزخورش مى كند كه بجاى بـرسفار
امتت انسانى و تحقق كرشد فطرى احسن،سبـب رگوا گفت واسالم جذب نماييد؛زير

مايد:دد و مىaفران مى گرنفس ديگر
د آشنا هستيـدليت خوانب مسئوه با همه ابعاد و جوّن ان شاء اللحانيوعلماء  و رو

انان و انديشندان درى از جوض مى كنم امروز بسيارلى از باب تذكر و تاكيد عرو
اد رانند انديشه هاى خواد كشور اسالمىaمان، احساس مىaكنندكه مى توفضاى آز

ش بازى گشـاده و آغـوند،با روعات و مسائل مختـلـ� بـيـان دارضوابر مـودر بر
ستىند با بيانى آكنده از محبـت و دواهه مى روند و اگر بيرا بشنوفaهاى آنان رحر

٧٨ا نشان آنان دهيد.است اسالمى راه رر

اتگو و محاورا در گفت وان رام به شخصيت ديگرعايت ادب اسالمى و احترايشان ر
ى دانسته و سبب تسهيل و تيسـيـر  بـهم و ضروردينى به جهت دستيابى به حقـيـقـت،الز

مايند:ت انسان مى داند و مى فرامت و عزساحتaهاى كر
اه حل باشد وه آن يافتن حق و رد و انگيزات  بشواعات آداب اسالمى در محاورمر

٧٩ساند.ا بهتر و آسانتر به حقيقت مى رستى و صفا… آقايان راين امور در محيط دو

قامت انسانى،مى بايد حقوسيدن به كراى رت امام خمينى (س) معتقد است برحضر
امگو با آنها،احترد و در تعامل و گفت واعات شوق اقليت ها مرهمه انسانها،از جمله حقو

د؛ان،غفلت نشوق انسانى ديگرجه به حقوجه باشد و تود تواع، مورق آنها به جاى نزحقو
مايد:دد و مى فرديت انسانى مى گراد به خوجه افران سبب توش حق ديگرا پذيرزير

اعات شده،ق مسيحين مراعات شده است، حقوق همه ملت ها مردر اسالم حقو
ىا،بشر مى داند و حق بشراد عالم راعات شده،تمام افرتشتين مرد و زرق يهوحقو

٨٠ا به نظر محبت نگاه مى كند.اى آنها قائل است؛تمام عالم ربر
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ت و همزيستى دينى انسانها برت امام خمينى(س) معتقدند كه در سايه اخو    حضر
اهده غير مسلمين،سلطه نخوى به ويژند و كسى بر ديگرق يكديگر پايبند مى شوعايت حقور

/٤(نساء،ً.منين سبياله للكفرين على المـؤّلن يجعل اللوص بر آيـه:داشت و در اين خصو

مايد:ده و مى فر،استناد نمو)١٤١
اراى غير مسلم بر مسلم قرك و تعالى سلطه اى برگز خداى تبارآن مى گويد هرقر

اهى ، اصالد يك تسلطى ، يك راقع شوى ون چيزگز نبايد يك همچونداده ، هر
اه، اصال رًمنين سبيـاله للكفرين على الـمـؤّلن يجعل اللواه نبايد پيدا كـنـد،يك ر

٨١نبايد داشته باشد.

جهد و تودن احكام اسالمى تاكيد دارت امام خمينى(س) بر مسالمت آميز بو     حضر
مايند:ش امنيت بشر مى داند و مى فرا سبب گستربه آن ر

ها،مسالمتاهيم همه قشر احكام اسالم،احكامى است مسالمت آميز و مى خو
٨٢آميز باشند.

مايند:د ديگر مى فرو در مور
هاى اسالمى و غير اسالمىما اعالم مى كنيم كه نظر تجاوز به هيچ يك از كشور

دشان كه هستند بههاى اسالمى  در محيط خواهيم كه همه كشورنداريم ما مىaخو
٨٣ادر باشند.هم بر

ن الخلطاءّا مً كثيرّإنآن از جمله آيه:ت امام خمينى(س) بر اساس آيات قـر     حضر
، انسانهـا در)٣٨/٢٤(ص،.ِلحـتّا الـصا و عملـوذين ءامنـوّا الّليبغى بعضهم عـلـى بـعـض إل

تست مى داند كه در معاشراه و دودار از ايمان و عمل صالح باشند ، همرخورتى كه برصور
ست يكديگر مىaداندا دوعايت مى كنند.ايشان تمامى انسانها را رق يكديگر رستى حقوو دو

ست مى داندا بشر دوامى اسالم رامت انسان پيامبر گرسيدن به كرآنى و رو بر پايه تفكر قر
مايند:ام متقابل بين همه انسانها مى فرت احترجه به ضرورو با تو

د وست بوست هستيم و پيغمبر ما، پيغمبر عظيم الشـان مـا، بـشـر دوما بشر دو
ى از آن دستور مى كنيم و باد و ما هم پيروحمت ها و تحمل شاق كراى بشر زبر

ط اين كهابط حسنه داريم به شـرهمه اقشار بشر، با تمام مستعضفات عالـم، رو
٨٤ام متقابل باشد.ابط متقابل و احتررو



±μ∏كرامت از نگاهى ديگر  سال� چهاردهم

ابطت مسلميـن و روت امام خمينى(س)،مبنى بر اخوجه به ديدگاه حضراين توبنابر
ى گريزى احسن،امرگوستانه بين آنها،تعامل صحيح بين همه انسانها و گـفـت وبشر دو

ند همسد ؛ خداوت نفس ، برامت و عزد يعنى كراقعى خولت وناپذير است تا انسان به منز
لنا معهم الكتب ونت و أنزِّسلنا بالبيسلنا رلقد أر:�انى از جمله در آيـهاوآن در آيات فردر قر
ى وان،كه همان منـطـق فـكـر به اهميت  بيـنـات و كـتـاب و مـيـز)٥٧/٢٥(حديـد،.انالمـيـز

ى ازدارخورده است و از اين جهت اسالم،پيشتاز بره كرهنگى است،اشارى فرگوگفتaو
اجه با انسانها است. در مو٨٥عقل و منطق و حجج  قاطع

نتيجه
دش، حقيقت جويى و كمالفتى خاص خواى معرى از قودارخور    انسان به جهت بر

ى،شد و تكامل و تربيت پذيراهى، آمادگى رحيه عدالت خوطلبى، مقام خليفة اللهى، رو
ان و اختيارى احسن با ديگرگوانايى گفت ودار از توخورحيه مسالمت آميز و برت ورواخو
ا الهى و آسمانى مىaنمايد.امت است كه او راى كردى شري� و دارجواده، موادى ارو آز
دت ايشان خوامت انسان از نگاه امام خمينى مى باشد كه حضرق مبانى كرگىaهاى فوويژ
امت نفس ود، معتقد بر كـرآنى خود و بر اساس ديدگاه و مبانى قـرامت نفس بـونه كرنمو

ده است.ى هدايت نموا بدين سوان رديگر
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.٤٤ /٢ار،اته.عالمه مجلسى،بحار االنومت عليه نفسه،هانت عليه شهو.عن على (ع):من كر٢
.١٣/١٥٥ان،.عالمه طباطبايى،الميز٣
.١٣/١٥٦همان،.٤
اء. اسر٧٠ ، ذيل آيه ٦٦٢/ ٦مجمع البيان فى تفسير القر آن،سى،.شيخ طو٥
.١٩٤ه/آداب الصلو.امام خمينى،٦
.٣٨همان/.٧
.٤١همان/.٨
.٤٩٧چهل حديث/.امام خمينى،٩

ات:قلب،قلب،قلوبكم،قلوبنا،قلوبهم و…تبه با عباره قلب كه بيش از صد مـراژآن،وس اللفاظ القرالمعجم المفهر.١٠
ياد شده است.

.٤/٣٢٦امض التنريل،الكشاف عن حقائق غوى،مخشر.ز١١
.٨/٧٠١مجمع البيان،.١٢
.٢/١٦كافى،.كلينى،١٣
.١٨٧دهم/چهل حديث،حديث ياز.١٤
همان..١٥
٤؛نور الثقلين،٤١/ ٤؛الصافى، ٣٤/ ٨آن، اء؛ التبيان فى تفسير القره شعر سور٨٩ �، ذيل آيه٨/٣٠٥مجمع البيان، .١٦

/٣ه قلـب)، اژان الحكـمـه (ذيـل و؛و مـيـز٧٨/١٦٤ار، ؛ ذيل آيه مذكـور؛بـحـار االنـو١٩/١٧٥؛ المـنـيـر، ٥٧/ 
.١٦٩٠١ـ ١٧٠٧٩،احاديث:٢٥٩٨

.١٣/١٣٠صحيفه نور،.١٧
.١٥/٤٩٣همان ، .١٨
.١٦ل/چهل حديث،حديث او.١٩
.١/١٢٤.الكشاف،٢٠
.١/١٧٢نه،؛نمو٧؛المبين/ ١٧٦/ ١.مجمع البيان،٢١
.١٩٤/ ١٧ان، .الميز٢٢
.٢٤٢/ ١.صحيفه نور،٢٣
.٢٣٤.همان/ ٢٤
.١٨٧.چهل حديث/٢٥
.١٨٧.همان/ص ٢٦
٢٤٠/ ١٥.صحيفه نور،٢٧
ا انتظار داريد ؟اى ما جز يكى از دو نكويى ر ،بگو آيا بر٥٢.توبه/ا إحدى الحسنيينّن بنا إلصوّقل هل ترب.٢٨
.٢٣٩/ ١٥صحيفه نور، .٢٩



كرامت از نگاهى ديگر∞∂±  سال� چهاردهم

.١٨٧ چهل حديث/٣٠
.٤٧/ ١٩ان، الميز.٣١
 .٢٧٦/ ٩مجمع البيان، .٣٢
.١٢٢/ ٢٠ان،.الميز٣٣
.٦٦٧ / ٤.الكشاف،٣٤
.٧٨١التفسير المبين/اد مغنيه،.محمد جو٣٥
.١٩٦ ؛امام خمينى و جامعه مدنى/٣٢٧ /٨صحيفه نور،.٣٦
كمّنو لنبلومايد:ند مىaفرد كه از مبانى بحث اختيار است و خداوه دار بقر١٥٥ه به آيه: ت امام خمينى اشارسخن حضر.٣٧

ى از بيـم وا با چيـز بى گمان شمـا ريـنِبرّر الـصّت و بشمـرّل و األنفس و الـثن األموّع و نقـص مف و الجون الخـوّبشـىء م
ا نويد بخش .ماييم و شكيبان رده ها مى آزآورائى ها و جان ها و فرسنگى و كاستى دارگر

.١٣/٢٣٤صحيفه نور،.٣٨
.١٦١.چهل حديث/٣٩
.٥٦/ ١٤صحيفه نور،.٤٠
اه نيست.:در كار دين هيچ اكر٢٥٦ه ، آيه:بقر.٤١
.١٤/٧٣صحيفه نور،.٤٢
؛ئـاها و تقـوفألهمها فجـور:٨؛شمـس،جديـنّ هدينه الـنَو:١٠؛بلـد،رّما أنت مـذكّر إنّفذك:٢١و نيز مانند:غـاشـيـه،.٤٣

ا ما بأنفسهم و…وُِّم حتى يغير ما بقوِّه ال يغيرّ اللّإن:١١عد،؛ر علينا للهدىّإن:١٢ليل،
.٣١١ / ٥.مجمع البيان ،٤٣
.٦١ /١١ان، الميز.٤٤
.١٧٢ / ٧ و ٣٠٧ / ٨صحيفه نور، .٤٥
.٢٤١/ .همان٤٦
.٥٨همان/ .٤٧
.٥٩/ ١٥همان ،.٤٨
.١ همان/.٤٩
.٥٨٦ / ٦.مجمع البيان، ٥٠
 .٢٣٧ / ٥ان  .الميز٥١
 .٢٦١ / ٣مجمع البيان ، .٥٢
 .٣٧٥/ ٢٣نه،. نمو٥٣
حمن .ه الرتفسير الصافى ، ذيل آيه سور.٥٤
 .٥٨ و ١٥/٢٤١صحيفه نور ، .٥٥
.١٩٣؛و آيين انقالب اسالمى/٢٢٥همان/ .٥٦
٢٧٩ / ٦همان،.٥٧



±∂± ٥٣شمار�  كرامت انسانى و مبانى قرآنى آن از نگاه امام

.١٠٣/ ١٤ همان،.٥٨
.٢٥٤.همان/٥٩
.٢٥٣همان/.٦٠
ت امام ، آيه الله شاه آبادى.فان حضراستاد عر.٦١
.٢٠٦ و آيين انقالب اسالمى/٢٠٨.چهل حديث/٦٢
 .٧/٨٣ و ٢٥ ١٥/٠صحيفه نور،.٦٣
.٤٠دهم/ و تبيان دفتر سيز١٢/١٧٠همان،.٦٤
.١٥/٥٠٥ همان،.٦٥
همان..٦٦
.١٨٧ـ ٩آداب الصالة/.٦٧
.٧٥٥/ ١٠مجمع البيان ،.٦٨
.٢٦٩/ ٢٠ان،.الميز٦٩
.٧٢٢/ ١٠مجمع البيان،.٧٠
.٤٥٣/ ٢الكافى،.٧١
.١٨٩آداب الصالة/.٧٢
.٤١٩/ ٦.صحيفه نور،٧٣
.١/٣٨١همان،.٧٤
.٩٤/ ١٦همان ، .٧٥
 .١/٣٧٣.همان،٧٦
 .٢٩/ ١٠همان،.٧٧
.٢٠/٢٤٣. همان،٧٨
.٤٦٥/ ١٨همان، .٧٩
.٢٤١ / ٥همان، .٨٠
.٣/٤.همان،٨١
 .٨٩/ ٧همان،.٨٢
.٢٨٠/ ١٥.همان،٨٣
.١١٥/ ٥همان،.٨٤
.١٧١/ ١٩ان،.الميز٨٥

a


