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نظریه » دو فطرتی امام خمینی)ره(« و پیامدهای سیاسی آن

استادیار جامعة المصطفی العالمیة قم
دکتر غالمحسن مقیمی

چکیده
ــکافی »نظریه دو فطرتی« انسان )فطرت مخموره و  ــد تا ضمن کالبد ش این مقاله می کوش
ــی آن را از منظر امام خمینی رمز گشایی کند. مدعا آن  فطرت محجوبه(، پیامدهای سیاس
است که انسان از منظر امام »مستخدم بالطبع و مستهدء بالفطره« است و الزمه گریزناپذیر 
آن، اندیشه سیاسی دو ساحتی است. به تعبیر دیگر، تفسیر دو ساحتی )دو فطرتی( فوق از 
انسان، بر روی نظریه حکومتی امام، کارویژه نظام سیاسی و جامعه مدنی مطلوب اسالمی، 

تأثیر مبنایی و مهمی دارد که این نوشتار آن را مورد کاوش قرار داده است.
ــت های انسان شناسانه بر باید ها و نبایدهای دانش  ــت که هس پیش فرض این مقاله آن اس
ــی تأثیر جدی دارند. بدین لحاظ پرسش اصلی این است که: مبنای انسان شناسی  سیاس
اندیشه سیاسی امام خمینی چیست؟ تفسیر وی از انسان چه تأثیری بر تلقی »دو ساحتی 
امر سیاسی« داشته است؟ این نوشتار تالش مي کند تا با روش تحلیل محتوا، آراي انسان 
شناسي امام را بازخواني نموده و لوازم منطقي آن را در مورد مباحث اجتماعي و سیاسي 

نشان دهد.
در حاشیه پرسش اصلی مذکور، پرسش  های فرعی ذیل نیز قابل طرح اند که سعی می شود 
ــت یا تحت  ــان آزاد اس ــش هایی از قبیل اینکه آیا انس ــود. پرس ــخ داده ش به آنها نیز پاس
ــد؟ آیا انسان »مستخدم بالطبع«  ــاختارهای اجتماعی، تاریخی و اقتصادی می باش جبر س
ــان »مدنی بالفطرت« است یا هدایت خواه از  ــت یا »مسترشد بالفطره« است؟ آیا انس اس

hm_135183@yahoo.com
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ــان ال اقتضاست و  ــت؟ یا اساساً سرشت انس ــتهدء بالفطره( اس ــان کامل )مس مجرای انس
ــت او نهاده نشده و همه  چیز با تربیت پسینی  ــینه ای در سرش هیچ اصول موضوعه و پیش
ــخ به پرسش های مذکور و  ــاخته می شود؟ بی تردید پاس ــت س و در درون جامعه و سیاس
ــش های انسان شناسانه سیاسی، به  طور نظری و بنیادی، سمت و سوی اندیشه  دیگر پرس

سیاسی را در زندگی سیاسی اجتماعی امام خمینی تبیین می کند.
کلید واژه ها: فطرت مخموره، فطرت محجوبه، سرشت انسان، سیاست، امام خمینی.

مقدمه
ــه هاي سیاسي بر آمده از یك سري پیش فرض هاي نظري هستند. این  بي تردید آراء و اندیش
پیش فرض ها که همانند نخ تسبیح اجزاء مختلف آراي سیاسي را انسجام منطقي مي بخشند از 
آن به مبادي، مباني و اصول موضوعه نام برده می شوند. این مبانی عبارتند از: معرفت شناسی، 
هستی شناسی، انسان شناسی، جامعه شناسی و غایت شناسی، ولی مبناي انسان شناسي یکی از 
مهم ترین این مباني است. از این رو شاید انسان شناسي نقطه عزیمت مناسبي براي درك و فهم 

اندیشه هاي اجتماعي و سیاسي امام خمیني باشد.
ــت که هر گونه تفسیر و تلقي ما از ماهیت و سرشت انسان، مستلزم نوعي خاص  بدیهي اس
از نظام سیاسي است. ازاین رو پیش فرض این تحقیق آن است که هست هاي انسان شناسانه بر 
باید هاي سیاسي، تأثیر جدی دارند. بدین لحاظ سؤال اصلي این است که: مبناي انسان شناسي 
اندیشه سیاسي امام خمیني چیست و مبتنی بر چند فطرت است؟ به عبارت دیگر، نظریه دو 
فطرتی امام چه تأثیري بر رویکردهاي سیاسي وي داشته است؟ این نوشتار تالش دارد تا فطرت 
و طبیعت انسان را از نگاه عرفاني، فلسفي، دیني و قرآني امام، کالبد  شکافي و پیامد اجتماعي و 

سیاسي آن را ردیابي نمایید.

مفاهیم
ــی سیاسی، بر یك سلسله از مفاهیم مبتنی است  ــه ای در باره ي انسان شناس بنیاد هر اندیش
ــکل است. بدین لحاظ مفاهیم مرتبط  ــایی و تحلیل آنها، درك و فهم آن مش که بدون شناس
ــتند. در این قسمت  ــی سیاسی امام هس ــی، کلید ورود به مباحث انسان شناس با انسان شناس
ــی را از دیدگاه امام خمیني بررسی، سپس  ــیم: نخست مفهوم انسان و اندیشه سیاس می کوش
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برخی از لوازم و آثار سیاسی آن را واکاوی کنیم.
انسان

عالوه بر آنکه یك سوره از قرآن کریم )سوره 76( به نام انسان نام گذاری شده، واژه ي انسان، 
65 بار در قرآن به کار برده شده است و نیز واژه ي آدم 35 بار، بشر 37 بار، انس 18 بار و انسی  
1 بار استعمال شده است که برخی از آنها حالت مدح و برخی حالت ذم دارند. از منظر امام، رمز 
این مدح ها و یا ذم ها در تربیت انسان نهفته است. »]انسان[ اعجوبه ای است که از او یك موجود 
الهی ملکوتی ساخته می شود و یك موجود جهنمی شیطانی نیز ساخته می شود« )امام خمیني، 
1378، ج13: 285(. بنابراین انسان موجود »دو ساحتی« است و این دو ساحت، در درون انسان 
بالقوه نهاده شده است؛ اما آنچه جهت )انسانیت یا حیوانیت( را در درون انسان تعیین می کند، 
اختیار و اراده انسان است. البته معنای این حرف این نیست که هویت انسان الاقتضاست؛ چرا 

که خداوند تعالی نفوس انسان ها را بر فطرت الهی آفریده است.
از منظر امام، انسان دارای دو ساحت »طبیعت« و »فطرت« است. فطرت انسان، به احسن تقویم 
)فطرت مخموره( سرشته شده؛ ولی به اسفل السافلین )طبیعت - فطرت محجوبه( رانده شده است:

ــِن تَْقِویٍم ثُمَّ َرَدْدنَاُه أَْسَفَل َسافِلِیَن«  ــاید کریمة  شریفة  »لََقْد َخلَْقَنا اْلِنَْساَن فِي أَْحَس  ...ش

ــده و آن »احسن  ــد به نور اصلی فطرت که تخمیر به ید قدرت حق تعالی ش ــاره باش اش

ــه کمال مطلق و جمال تام است، و رّد به »اسفل  سافلین«  ــت؛ زیرا که بر نقش تقویم« اس

ــد ... به عنایت ازلی و  ــفل  سافلین است- باش ــاره به این احتجاب به طبیعت ـ که اس اش

رحمت واسعه، انبیاء عظام- علیهم السالم-  را برای تربیت بشر فرستاد و کتب آسمانی را 

فرو  فرستاد تا آنها از خارج، کمك به فطرت داخلیه کنند.)امام خمیني، 1388: 78-79(.

بر این اساس، در درون انسان »دو  نقشه راه« سرشته شده است و راهنمایان بیرونی )انبیاء و 
معصومین( نیز فقط برای بیدار  نمودن »فطرت مخموره« انسان و زدودن حجاب های )فطرت 
محجوبه( آن فرستاده شده اند که شناخت صحیح ویژگی ها و ظرفیت های آن، در فهم زیر بناهای 
اندیشه اجتماعی و سیاسِی حکومت دینی، کمك مؤثری می کند. به  دلیل اهمیت موضوع، آن 
را در قسمت بعدی با تفصیل بیشتر توضیح خواهیم داد. در اهمیت موضوع همین بس که امام 

تأکید می کند:
ــیطان در او  ــت و چه وظیفه دارد و چه عاقبت، ش ــت و کی اس ــی که نداند چی اس  کس
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ــتن او نشسته، و شیطان عامل عصیان و طغیان است. )امام  حلول نموده و به جای خویش

خمیني، 1378، ج18: 519(

ــد رمز گشایی از »جعبه  سیاه سرشت انسان« نه  تنها می تواند اسرار  از این رو، به  نظر می رس
ــت  و زوایای پنهان مدینه فاضله و دولت دینی را باز نمایی  کند، بلکه باعث حفاظت از »سرش

نیك خواه« انسان، از قوای بدخواه درونی و بیرونی می گردد.
سیاست

سیاست نیز از ریشه ساس، یسوس به معنای حکومت، تنبیه و تدبیر )دهخدا، 1373( و در 
اصطالح از منظر امام، مدیریت معطوف به هدایت )ر.ك. به: امام خمیني، 1378، ج431:13( و 
عدالت است؛ از این رو، سیاست در رویکرد ایشان نه قدرت  محور است و نه مدیریت مبتنی بر 
هدف )سود و زیان( و بحران، بلکه سیاست را فضیلت  محور و در چهار چوب فطرت استهدایی 

و توحیدی تفسیر می کند.
اما واژه ي ترکیبی » اندیشه سیاسی« که در لغت به معنای تفکر مّتصف به سیاست است، در 
اصطالح تفکر منسجمی است که از درون مبنای معرفتی خاص به دنبال ارائه راه حل عقالنی 
ــی اجتماعی است )فوزی، 14:1384(. بنابراین اندیشه سیاسی ضرورتاً  برای بحران های سیاس
دارای پیش فرض معرفتی و ارزشی است. این مبنای معرفتی در اندیشه سیاسی امام چیزی جز 
مبنای انسان شناختی توحیدی )فطرت مخموره غیر محجوبه( نیست که در آینده آن را توضیح 
خواهیم داد. بنابراین، هنر امام در عرصه ي اندیشه سیاسی، ایجاد تعامل منطقی و عقالنی میان 
دو حوزه »باورهای فطری« انسان و »واقعیت ها« و مسائل مستحدثه اجتماعی- سیاسی زمانه 
ــی پویا« ایجاد شده ، نه  تنها  ــت. ایجاد این تعامل که با مکانیزم »اجتهاد پویا و کالم سیاس اس
توانسته است میان الزامات زمانی و مکانی سیاست با آرمان های دینی پیوند عقالنی و منسجم 
ایجاد کند، بلکه توانسته میان الزامات جنبه هاِی متغیِر طبیعِی انسان و اصول ثابت فطرت انسان، 

رابطه منسجم و معنا داری را به وجود آورد.

ماهیت دو ساحتی انسان 
ــان، کلید ورود به مباحث انسان شناسی سیاسی از منظر امام  ــتی هویت و ماهیت انس چیس
است. از منظر ایشان، انسان موجودی جامع است. و همه مراتب وجود )عینی، مثالی، حسی و ...( 



13

آن
ی 

اس
سی

ی 
دها

یام
و پ

ره(« 
( نی

می
م خ

اما
ی 

طرت
و ف

» د
یه 

ظر
ن

ــده است )ر.ك.به: امام خمیني، 1376: 208(  ــهادت در نهاد وی قرار داده ش و عوالم غیب و ش
ولی از سوی دیگر، این انسان به  واسطه ي گناه اولیه، به عالم طبیعت هبوط یافت؛ بنابراین باید 
از نازل ترین مرتبه مراتب انسان )طبیعت( ِسیر و کمال را آغاز کند. از این رو از منظر امام، انسان 
جامع است؛ چون نقشه انسان کامل در فطرت وی منطوی و تعبیه شده است؛ ولی بالفعل کامل 
نیست، به همین دلیل باید در جستجوی کمال باشد. برای کمال، ابزارهایی نیاز دارد؛ نخستین 
ابزار، راهنماست. راهنمایی )امام( که خود ، عمالً در مسیر تکامل و کمال فطری باشد. همچنین 
نیازمند نقشه راه )وحی( است تا فطرت وی را باز نمایی کرده، راه شکوفایی فطرت مخموره را 

به وی نشان داده باشد.
انسان »موجود ناشناخته«

نقطه عزیمت بحث امام خمینی در باره ي ماهیت انسان، اعتراف به محال، دشواری و صعوبت 
درك آن است: »آنهایی که می گویند ما انسان را شناختیم، اینها یك شبحی از انسان - آن هم 
نه انسان، شبحی از حیوانیت انسان- را شناختند و گمان کردند که انسان همین هست« )امام 
خمیني، 1378، ج8: 434(.» درك چنین موجودی با چنین هویت ذو  مراتب در غایت صعوبت 
است« )امام خمیني، 1381، ج3: 99(.»انسان یك موجود عجیب و غریبی است که تا آخر عمر 

خودش نمی تواند خودش را بشناسد« )امام خمیني، 1378، ج147:14(.
بر این اساس، امام بر این باور است که ماهیت انسان فقط برای خدای سبحان و کسانی که 
ــه فقد عرف ربه« بحث  ــت. از این رو، روایت »من عرف نفس ملهم به علم الهی اند، قابل فهم اس
ــتیابی نیست )ر.ك.به: امام خمیني،  ــت؛ چون ماهیت خداوند قابل دس تعلیق به امر محال اس
1378، ج 14: 8 (.از منظر ایشان، برای شناخت این انسان، باید دو راه مکمل هم لحاظ شود: 
یکی معرفت نسبت به آموزه هایی که از جانب انسان کامل )معصوم( ارائه می شود. دوم، دوری از 

حب نفس و تکبر است )ر.ك.به: امام خمیني، 1378، ج 14: 8(. 
ــجده بر انسان را توجه به  از این رو، وی علت اعتراض مالئکه و ابلیس در جریان خلقت و س
بُعد ملکی و طبیعی )فطرت محجوبه( انسان و عدم توجه به بُعد ملکوتی و فطرت الهی )فطرت 
ــان از یك سو سرشته به آب و  ــان و نیز تکبر ابلیس می داند. به عبارت دیگر، انس مخموره( انس
خاك است؛ بنابراین حب دنیا در قلبش نهاده شده است و از سوی دیگر، مولود »علم  االسماء« 

است که تنها غذای مفید برای آن، وحی و نغمه های آسمانی است.
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ــان، محصول احسن تقویم یعنی  بدین لحاظ از دیدگاه امام تحقق عینی موجودی بنام انس
)پیوند( مرتبه عالیه )روح( و مرتبه نازله ي )بدن و طبیعت( وی است. از آنجا که این دو مرتبه 
)موجود( نامتنساخ اند، زمینه ي تزاحم گرایش های عالی و دانی )شاهجویی، 1383( را در درون 
ــان مکرر تکرار  ــان و در مرحله بعد در بیرون )درون جامعه( فراهم می کنند. از این رو، ایش انس
ــی از درون انسان آغاز می شود و تا  می کردند که همه ي نزاع ها و چالش های اجتماعی و سیاس

انسان تربیت نشود، جامعه روی صالح و تکامل را نخواهد دید.
با توجه به مطالب پیش گفته و صعوبت درك ترکیبی )دو ساحتی( انسان، می کوشیم با تجزیه 
ابعاد وجودی انسان، ماهیت دو وجهی انسان را کالبد  شکافی کرده، در مرحله بعد، آثار اجتماعی 

و سیاسی آن را نشان دهیم.
فطرت محجوبه )طبیعت انسان(

واژه ي طبیعت معموالً در باره ي بی جان ها استعمال می شود . کما اینکه غریزه بیشتر در مورد 
ــود. در همه ي این موارد، به یك امر  ــان ها به کار برده می ش حیوانات و فطرت در خصوص انس

تکوینی که جزء سرشت انسان است، اشاره دارد.
از منظر امام، انسان دارای دو جنبه ي طبیعی و فرا طبیعی است. البته این مسئله دال بر دو 
حقیقتی  بودن انسان نیست، بلکه انسان دارای یك حقیقت است و آن قلب است: »برای قلب، 
ــت: یکی وجهه به عالم غیب و روحانیت؛ و دیگر،  ــت، دو وجهه اس که مرکز حقیقت فطرت اس
وجهه به عالم شهادت و طبیعت« )امام خمیني، 1388: 78(. از اینجا مقصود امام از دو فطرتی 
ــود. ایشان »فطرت محجوبه« را به طبیعت  ــان )مخموره و محجوبه( مشخص می ش  بودن انس
ــب می کند )ر.ك.به: امام خمیني، 1388: 80(. که به  ــان و وزیر جهل و مبدأ شرور منتس انس
ــتخدام هم نوعان به منظور رفع نیازهای طبیعی خود، تمایل دارد و »فطرت مخموره« را به  اس
ــب می کند. در واقع از منظر امام،  ــاحت توحیدی و وزیر عقل و مبدأ خیرات منتس وجهه و س
حقیقت انسان همان فطرت مخموره الهی است که عاشق ذات حق تعالی است. بر این اساس، 
ــطه آن، انسان، الهوتی و فانِی در  ــق نام نهادند که به واس »مهم ترین و برترین امر فطری را عش

حق می شود« )گرجیان،1384: 42(.
چرا علی رغم اینکه حقیقت اصلی و ماهیت انسان فطرت الهی است، انسان به عالم طبیعت 
توجه دارد،  امام اظهار می دارد: »چون انسان ولیدة عالم طبیعت و فرزند نشئة دنیاست« )امام 
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خمیني، 1388: 78(. از این رو، به محض توجه و حرکت انسان از فطرت و سرشت اصلی خود به 
سوی عالم طبیعت و سرشت تبعی، دچار حجاب های دنیوی خواهد شد و احکام فطرت محجوبه 
)فرهنگ متعارف و در مرحله بعد فرهنگ متدانی( بر آن بار می شود و عمالً از راه تأثیر گذاری 
در سطح باورها، گرایش ها و رفتارها، به تولید فرهنگ سیاسی متعارف می پردازد که نهایتاً به 
نظام سیاسی متعارف منجر می شود و از فرهنگ متعالی دور می شود. از منظر امام این وضعیت 
به گونه ای است که انسان از حد زندگی حیوان هم می تواند پایین تر رود؛ چون ِسیر نزول انسان، 
مطلق و بی نهایت است، کما اینکه ِسیر کمال وی مطلق و تام است. وی با توجه به سه قوه )قوه 
ــیطنت که ولیده ی واهمه است ، قوه غضب و قوه شهوت( که کمك  کار فطرت محجوبه اند،  ش

خطر سقوط انسان را از هبوط در طبیعت تا اسفل سافلین می داند. 
با رشد و تکامل طبیعی انسان در سیطره قوه ی واهمه )قوه شیطنت(، قوه ی غضبیه  )نفس 
 (» ــان به تعبیر قرآن: »أُولَِئَك َکاْلَنَْعاِم بَْل ُهْم أََضُلّ سبعی( و قوه ی شهویه )نفس بهیمی( انس
اعراف: 179( نه  تنها در سطح زندگی متعارف طبیعی حیوانی تنزل می کند، بلکه ممکن است 
« سقوط کند؛ چون قوه ی غضبیه، شهویه و شیطنت، عماًل از  به زندگی متدانی »بَْل ُهْم أََضُلّ
وزیران و در خدمت »جهل« قرار می گیرند و از تحت حکومت »عقل« خارج می شوند. از این رو، 

صفت سبعی، بهیمی و نیرنگ انسان، همه ی پرده های انسانیت را خواهد درید.
فطرت مخموره )فطرت انسان(

امام از لغت شناسان نقل می کند که »فطرت« از َفَطَر مشتق شده، به معنای شکافتن، خلقت و 
آغاز کردن است و در قرآن در دو معنا )آفرینش و دین( استعمال شده است. از این رو، »خلقت« 
ــت و مقصود از »فطرة الله« که خدای تعالی  گویی پاره کردِن پرده عدم و نیز حجاب غیب اس
مردم را بر آن مفطور فرموده، حالت و هیئتی است که خلق را بر آن قرار داده که از لوازم وجود 
آنها و از چیزهایی است که در اصل خلقت، خمیره ي آنها بر آن مخّمر شده است )ر.ك.به: امام 

خمیني 1375 :179-180(.
ــمه ی همه خیرات و نور  ــه امام آن را »فطرت مخموره« می نامد، ذاتاً سرچش ــن فطرت ک ای
)ر.ك.به: امام خمیني، 1388: 83( و در آغاز خلقت از هر گونه شّر، شقاوت و ظلمتی متنفر است. 
)ر.ك.به: امام خمیني، 1388: 77و80( هوای نفس )ر.ك.به: امام خمیني، 1378،ج 18: 450( 
و صفات رذیله که ذاتی نیستند )ر.ك.به: امام خمیني، ج13: 678(، به واسطه ي تربیت ناصحیح، 
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انسان را از فطرت اصلی دور، در نتیجه کمال وهمی را کمال حقیقی می پندارد. به سبب همین 
احتمال اشتباه در تطبیق است که فطرت انسانی نیازمند انبیاء و هدایت و هادی )انسان کامل( 

است )ر.ك. به امام خمینی، 1386: 23(.
ــت و ذاتاً کمال خواه است، ولی هبوط انسان در طبیعت  ــان نیك سرش از این رو، اگر چه انس
ــود؛ بنابراین نیازمند نقشه راه )شریعت( و راهنما  و دنیا، باعث حجاب برای فطرت ذاتیه می ش
)انسان کامل( است تا »نگذارد فطرت، اشتباه در تطبیق کند« )امام خمیني، 1381 ج3: 339(.
ــت: یکی عشق به کمال مطلق و خیر و نور  ــان فطرت مخموره دارای دو جنبه اس از منظر ایش
که از آن به فطرت اصلی )بایدها- امرها( تعبیر کرده اند؛ دوم، فطرت تبعی )نبایدها- نهی ها( که 
ــت )ر.ك.به: امام خمیني، 1388: 78 - 77(.  ــقاوت اس ــّر و ش فطرِت تنفِر از نقص و انزجارِ از ش
بنابراین در درون فطرت مخموره، امر به خیر و نهی از شّر، مخّمر شده است، کما اینکه در نهاد 
فطرت محجوبه گرایش به جهل، شقاوت و شّر و عدم تمایل به خیر و سعادت قرار داده شده است.

از منظر امام تعبیر فطرت به توحید، از قبیل بیان شریف ترین مصداق شریعت و دین است ؛ 
بنابراین فطرت همان دین و همه ي معارف دینی است که در نهاد فطرت )انسان(، مفطور است. 
از این رو، راه سعادت، سالم نگه داشتن قوای انسانی )شهوت، غضب و واهمه( از تصرفات شیطان 
ــا از کثرات عالم طبیعت به وحدت عّز  ــت ت و تربیت نفس به آداب و معارف حقه  محمدی اس
ربوبی، فیض مقدس، رحمت واسعه، فقر مطلق، اسم اعظم و والیت مطلقه محمدیه، صعود کند. 
ایشان  در تفسیر حدیث قدسی » کنُت کنزاً مخفیاً...« توضیح می دهند که خداوند متعال »حب 
ــت؛ بدین لحاظ انسان را خلق کرد و در ذات وی، عشق به کمال  ــتن« داش به معروفیت خویش

 

  
؛ بنـابراين فطـرت    ترين مصداق شريعت و دين است از منظر امام تعبير فطرت به توحيد، از قبيل بيان شريف

راه سـعادت،   ،از ايـن رو . ، مفطـور اسـت  )انسـان ( معارف ديني است كه در نهاد فطرت ي همان دين و همه
از تصرفات شيطان و تربيت نفس به آداب و معارف ) شهوت، غضب و واهمه(داشتن قواي انساني  سالم نگه

محمدي است تا از كثرات عالم طبيعت به وحدت عزّ ربوبي، فيض مقدس، رحمت واسعه، فقر مطلـق،    حقه
 »...كنـزاً مخفيـاً   كنـت  «سـي  قددر تفسـير حـديث    ايشـان   .كنداسم اعظم و واليت مطلقه محمديه، صعود 

داشت؛ بدين لحاظ انسان را خلق كـرد و در  » حب به معروفيت خويشتن«دهند كه خداوند متعال  توضيح مي
ذات وي، عشق به كمال مطلق كه همان خداي تعالي است، قرار داد تا آدميـان بتواننـد او را بشناسـند و بـه     

هاسـت و   ت و خـوبي به همين دليل است كه هر انساني عاشـق علـم، زيبـايي، قـدر    . سويش حركت نمايند
   ).68 :1390سلمانيان، ( كند محدود طلب مي آنها را نيز به طور مطلق و نا ي همه

  )وزير عقل(فطرت مخموره 

)خ(

 نظام سياسي فاضله

 معيار سنجش

غير فاضلهنظام سياسي 

 )وزير جهل(فطرت محجوبه 

)قوه واهمه، قوه غضبيه، قوه شهويه(

 )شر(

 شريعت
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مطلق که همان خدای تعالی است، قرار داد تا آدمیان بتوانند او را بشناسند و به سویش حرکت 
نمایند. به همین دلیل است که هر انسانی عاشق علم، زیبایی، قدرت و خوبی هاست و همه ي 

آنها را نیز به طور مطلق و نا محدود طلب می کند )سلمانیان، 1390: 68(. 
انساِن »مستعِد نیک و بد«

از آنجا که امام  فطرت الهی انسان را امری بالقوه می داند، نفوس انسانیه را در بدو خلقت عاری 
از هر گونه شقاوت و سعادت می داند؛ از این رو انسان )به لحاظ ظهور و بروز عینی( در هنگام تولد 
همچون صفحه ای خالی و سفید است که هیچ گونه نقشی)به لحاظ بالفعل( در آن وجود ندارد:

نفوس انسانیه در بدو فطرت و خلقت، جز محض استعداد و نفس قابلیت نیستند، و عاری 

ــتند، و پس از وقوع در تحت تصرف  ــعادت هس ــقاوت و س از هر گونه فعلیت در جانب ش

ــتعدادات متبدل به فعلیت شده و تمییزات  حرکات طبیعیة جوهریه و فعلیة اختیاریه، اس

ــود. و غایت  ــمین به حیات ملکی پیدا ش ــقی و غّث از س حاصل می گردد. پس، امتیاز ش

خلقت حیات امتیاز و اختیار نفوس است )امام خمیني، 1375 :323(.

بر این اساس، این انسان است که با انتخاب آزادانه، استعداد و صفات بالقوه خود را به فعلیت 
ــان موجودی سیال است. پس انسان نه  تنها موجودی تربیت پذیر  ــاند. از این جهت انس می رس
ــت که هیچ موجودی نیازمند به پرورش  ــت، بلکه آنقدر این حیوان دو پا محتاج تربیت اس اس
ــت؛ چون اگر مسیر فطرت محجوبه و جنبه حیوانی و شیطانی را در پیش گیرد، در میان  نیس

حیوانات و موجودی، شبیه آن یافت نمی شود و گوی سبقت را از همه  آنها می رباید.
نکته قابل توجه در سیالیت انسان در بدو خلقت این است که معنای سیالیت به معنای عدم 
هویت و ماهیت انسان نیست؛ به عبارت دیگر، امام بر خالف اگزیستانسیالیست ها که برای انسان 
ماهیت پیشینی قائل نیستند و معتقدند انسان فقط به وسیله اراده آزادش، ذات و سرشت خود 
ــان معتقد است انسان ها دارای هویت الهی و  ــازد )جوادی، 1348: 111(. ایش را »نمود« می س
نیك سرشت ا ند؛ یعنی در »بود« و ذات انسان ها، نقشه راه انسانیت و کمال نهاده شده است. قلب 
انسان ها در وضعیت مناسب و محیط سالم و حتی محیط ناسالم، به فضایل اخالقی و اجتماعی 
ــت انسان »ال اقتضاء« نیست، بلکه کمال خواه، خداجو، خیر خواه،  گرایش دارد؛ از این رو، سرش
ــت. بر این اساس می فرماید این فطریات را هیچ چیزی نمی تواند از  هدایت خواه و هادی جو اس
ــت نیك  یُن الَْقِیُّم «. در واقع سرش ِ  ذلَِك الِدّ ــازد: »اَل تَْبِدیَل لَِخلِْق الَلّ میان ببرد و دگرگون س
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انسان، حقیقت و ذات انسان است و ذاتی شیء تبدیل پذیر نیست )ر.ك.به: امام خمیني، 1375: 
181- 180(. ولی به  واسطه ی اشتغاالت مادی و نفسانی؛ فطرت انسان، تیره و در حجاب فرو 

 می رود )ر.ك.به: امام خمیني، 1375: 181- 180(.
بنابراین وقتی انسان از حجاب طبیعت و تعلقات آن فارغ می شود، به دنیای شهود وارد می شود 
و حقایق را مشاهده می کند. اساساً عذاب الهی در آخرت نیز فقط برای زدودن حجاب هایی است 

که انسان ها در دنیا بر روی فطرت مخموره )ذات و حقیقت( خود انداخته اند.

استلزامات سیاسِی »نظریه دو فطرتِی امام«
با توجه به مطالب پیش گفته، به  طور اجمال با دیدگاه امام درباره ي ماهیت انسان آشنا شدیم. 
در این قسمت، پرسش اصلی این نوشتار را به طور دقیق تر دنبال می کنیم. چنانچه گذشت، از 
منظر امام انسان موجودی دو ساحتی )فطرت مخموره و طبیعت محجوبه( است که ذات حقیقی 
وی مخّمر به خیر، ولی در بدو خلقت محجوب به طبیعت و تعلقات آن است که باید با تربیت 
الهی از مجرای شریعت )قرآن( و انسان کامل )امام( مسیر کمال، سعادت و هدایت را سپری کند.
ــانی( تا بی نهایت در مسیر خیر و شر قرار دارد؛ به  ــان )اعم از حیوانی و انس ابعاد وجودی انس
همین دلیل، آثار سیاسی و اجتماعی آن در دو ساحت کاماًل متفاوت قرار دارد. سیاست فاضله 
و متعالی، هم سنخ با بُعد الهی و ملکوتی انسان و سیاست غیر فاضله، متعارف و متدانی هماهنگ 
با بُعد طبیعی و حیوانی انسان است؛ ولی باید توجه داشت آرا و اندیشه سیاسی امام به هر دو 
جنبه انسان ناظر است. بر این اساس، به  نظر می رسد اندیشه سیاسی وی در همه ي عرصه های 
اندیشه ای، فلسفی و جامعه شناختی، دو ساحتی و بین االمرینی مي باشد که در این بخش آن را 

مورد تأمل قرار می دهیم.
نظریه دو فطرتی و »مدنیت انسان« )مستخدم بالطبع و مستهدء بالفطره( 

یکی از پرسش های مبنایی در انسان شناسی سیاسی، پرسش از طبع و سرشت انسان درباره ي 
اجتماعی بودن انسان است؛ به عبارت دیگر، انسان ها درطول تاریخ همواره به صورت اجتماعی 
زندگی می کردند که به  دنبال آن مدنیت و تمدن را به ارمغان آورده است. ولی پرسش این است 
که: مبنا و علت اجتماعی و مدنی  بودن انسان چیست؟ آیا طبع و سرشت انسان اقتضای آن را 
داشته است؟ یا انسان ها مضطر به مدنی بوده اند؟ و یا مسئله از سنخ انتخاب عقالنی بوده است؟



19

آن
ی 

اس
سی

ی 
دها

یام
و پ

ره(« 
( نی

می
م خ

اما
ی 

طرت
و ف

» د
یه 

ظر
ن

ــخ به پرسش مذکور، نخست نظریات و اقوال موجود را طرح کرده، سپس از منظر  برای پاس
امام آن را مورد تأمل قرار می دهیم:

ــان در ورای هر عاملی »مدنی بالطبع« است )ارسطو، 1371: 6-4(. این دیدگاه از  1. انس
ــتان )ارسطو( تاکنون میان اندیشمندان علوم سیاسی و اجتماعی طرف دار و  یونان باس

قائل دارد.
2. انسان مستخدم بالطبع است )طباطبایی، 1363: 116( و به  خاطر رفع نیازهایش مضطر 

به مدنیت شده است )نظریه عالمه طباطبایی(.
ــان )به  خاطر اراده آزاد  ــبت به مدنیت، ال اقتضاست؛ از این رو، مدنیت انس ــان نس 3. انس
ــت )نظریه قرارداد  ــت( امری انتخابی برای هدفی که دنبال می کند، بوده اس و عقالنی

اجتماعی: هابز، الك و روسو( )جونز، 1385 :214(.
4. نظریه استرشادی: این نظریه که بیشتر از منظر کالمی موضوع اجتماعی  بودن انسان 
ــین، بیشتر ناظر به مقام  ــئله را بر خالف نظریات پیش را مورد کاوش قرار می دهد، مس
ــت ها و تکوین( بر می گرداند. در این دیدگاه  ــت )نه آنچه به مقام هس ــته اس آنچه بایس
علت موجده حیات اجتماعی انسان، چیزی جز زمینه سازی برای رشد، هدایت و کمال 
انسانی از راه پیروی از انسان کامل )معصوم(، نیست انسان بدان جهت در جامعه زندگی 
می کند که بتواند هدایت الهی را در شخص هدایت یافته یا انسان کامل بیابد و بدین سان 

زمینه ي تکامل خویش را فراهم سازد )بهروزی لك، 1389: 1-2(.
ــان مستخدم بالطبع و مدنی بالفطره است )نظریه آیت الل جوادی آملی( )بهروزی  5. انس

لك، 1389: 1-2(. 
در یك نگاه کلی به نظریات مربوط به مدنیت انسان می توان گفت حکمای اسالمی، به ضرورت 
و مضطر به مدنیت و اجتماعی  بودن انسان، اتفاق نظر دارند )مظفری، 1381: 3(؛ یعنی انسان 
به  واسطه ي نیازهایی که دارد، مضطر و محتاج به مدنیت و اجتماع است. بنابراین می توان گفت 
ــتهداء، استخدام، استرشاد، نیازمندی ها و کسب  ــان به تناسب نظریات مختلف )اس مدنیت انس
منافع بیشتر( معلول علت دیگری است. به  نظر می رسد با توجه به دیدگاه امام طبیعت انسان 
ــتیال، شقاوت، ظلم و استخدام دارد )ر.ك.به:  )فطرت محجوبه( گرایش به رفع نیازمندی ها، اس
ــت. بدین  ــام خمیني، 1388: 324( که الزمه ی آن، مضطر به مدنیت و زندگی اجتماعی اس ام
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لحاظ انسان به حکم طبیعت، قدرت طلب و استیال جو است؛ چون اقتضای طبیعت حیوانی انسان 
چنین است؛ ولی از منظر امام سرشت )حقیقت( انسان غیر از طبیعت انسان است. ذات و حقیقت 
انسان بر فطرت مخموره مبتنی است )ر.ك.به: امام خمیني، 1388: 79-78( که هدایت پذیر و 
هادی خواه است )ر.ك.به: امام خمیني، 1388: 79(؛ چون سرشت و فطرت مخموره، کمال خواه، 
مطلق طلب و توحیدی است؛ از این رو انسان، مدنیت و اجتماع را )به اقتضای فطرت مخموره ( 
انتخاب می کند تا هدایت الهی را از مجرای انسان کامل و هادی اخذ کند )ر.ك.به: امام خمیني، 
1378،ج13: 423( و روح ملکوتی و کمال خواه خود را ارضا کند. بدین لحاظ انسان بماهو انسان 
)فارغ از هر عاملی( مدنی الفطره است چون مدنیت جزء فطرت مخموره است. به عبارت دیگر، 
ــان برای ارضای نیازهای )غضبیه، شهویه و وهمیه( )ر.ك.به: امام خمیني، 1378،  طبیعت انس
ج4: 83-84 و149( مضطر به اجتماع است و از سوی دیگر، فطرت انسان برای ارضای نیازهای 
)عقل، تنفر از نقص و کمال مطلق خواهی، هدایت توحیدی و هادی طلبی و مدنیت( )ر.ك.به: امام 

خمیني، 1378، ج4: 79( مجبور به مدنیت و زندگی جمعی است.
شاید بتوان گفت در مرتبه تکوین و هست ها، انسان طبعاً مستخدم و فطرتاً مستهدء و مدنی 
است؛ ولی الزمه گریز ناپذیر هر دو )طبیعت و فطرت(، مدنیت و زندگی اجتماعی است. بدین 
ــطح طبیعت«: انسان متعارف و یا انسان متدانی  لحاظ عنصر محوری اجتماع و جامعه در »س
است که الزمه آن نظام سیاسی متعارف و یا متدانی است؛ ولی عنصر محوری اجتماع و جامعه 
ــان: انسان کامل و متعالی است که الزمه ي آن جامعه و نظام سیاسی  ــطح فطرت« انس در »س
متعالی و فاضله است. بر این اساس، چنانکه طبیعت انسان به  مثابه جوارح حسی نیازمند قلب 
ــت، در قلمرو جامعه انسانی نیز شهروندان جامعه به مثابه  )فطرت توحیدی و روح ملکوتی( اس

انسان های رو به کمال، نیازمند انسان کامل و شریعت کامل اند.
مطالب پیش گفته را می توان به شکل نموداری نشان داد:

 

و روح ) 423 :13ج،1378، خمينـي  امـام : بـه .ك.ر(هدايت الهي را از مجراي انسان كامل و هادي اخذ كنـد  
الفطـره   مـدني ) فـارغ از هـر عـاملي   (بدين لحاظ انسان بماهو انسان . كند خواه خود را ارضا ملكوتي و كمال

غضبيه، (طبيعت انسان براي ارضاي نيازهاي  ،به عبارت ديگر. است چون مدنيت جزء فطرت مخموره است
مضطر به اجتماع است و از سوي ديگـر،  ) 149و 83-84 :4ج ،1378امام خميني، : به.ك.ر() شهويه و وهميه
طلبي  مطلق خواهي، هدايت توحيدي و هادي عقل، تنفر از نقص و كمال(براي ارضاي نيازهاي  فطرت انسان

  .مجبور به مدنيت و زندگي جمعي است) 79 :4، ج1378امام خميني، : به.ك.ر( )و مدنيت
ها، انسان طبعاً مستخدم و فطرتـاً مسـتهدء و مـدني اسـت؛      شايد بتوان گفت در مرتبه تكوين و هست

بـدين لحـاظ عنصـر    . ، مـدنيت و زنـدگي اجتمـاعي اسـت    )طبيعت و فطـرت (ناپذير هر دو  گريزولي الزمه 
انسان متعارف و يـا انسـان متـداني اسـت كـه الزمـه آن نظـام        : »سطح طبيعت«محوري اجتماع و جامعه در 

 انسان كامل: انسان» سطح فطرت«سياسي متعارف و يا متداني است؛ ولي عنصر محوري اجتماع و جامعه در 
بر ايـن اسـاس، چنانكـه طبيعـت     . آن جامعه و نظام سياسي متعالي و فاضله است ي و متعالي است كه الزمه

است، در قلمرو جامعـه انسـاني   ) فطرت توحيدي و روح ملكوتي(مثابه جوارح حسي نيازمند قلب   انسان به
  .اند شريعت كاملهاي رو به كمال، نيازمند انسان كامل و  مثابه انسان نيز شهروندان جامعه به

  :توان به شكل نموداري نشان داد گفته را مي مطالب پيش

  
  

نظام سياسي متعارف قوانين بشري قوانين وحياني

 قوس نزول

 قوس صعود

نظام سياسي متعالي

 جامعه متعالي

 فرهنگ متعالي

 فطرت مخموره

 )فطرت الهيه(

 )قدسيعقل (عقل 

 )عقل متصل به وحي(

 )عرفيات(جهل

)عقل منفصل از وحي(

  فطرت محجوبه

 )فطرت طبيعيه(

 جامعه متعارف

 فرهنگ متعارف

 جامعه متداني
نظام سياسي متداني

)فطرت الهیه(
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ــته  ــان در وضعیت اولی، میان دو دس از مجموع مباحث امام می توان نتیجه گرفت که انس
ــیالیت« دارد؛ ولی چنانچه گذشت، این سیالیت به معنای عدم هویت وی  گرایش، »حالت س
نیست و به همین دلیل شریعت به عنوان پیامبر بیرونی کاماًل هماهنگ و مطابق با حقیقت و 
سرشت »و طبق نقشه فطرت انسان طرح ریزی شده است« )گرجیان، 1384 :45(. بدین لحاظ 

نمودار را به طور دقیق تر، می توان ترسیم کرد:

ــی بریده از زندگی  ــی از منظر امام  تئوکراس چنانچه در نمودار آمد، حکومت و نظام سیاس
متعارف و الزامات زمان و مکان نیست تا از سرشت طبیعی انسان غفلت کند و لذا، وی آشکارا 
حکومت مطلوب خود را جمهوری اسالمی نه یك کلمه کم و نه یك کلمه بیشتر اعالم می کند 
ــي، 1378، ج6: 265( که در آن هم به جنبه عرفی، مادی و رفاه اهمیت  ــه: امام خمین )ر.ك.ب
ــود. و نیز هم به الزامات زندگی زمانه  ــان توجه می ش ــود و هم به جنبه معنوی انس داده می ش
)واقع گرایی( انسان و هم به آخرت و الزامات فطرت مخموره و الهی )آرمان گرایی( انسان، توجه 

جدی می شود.
ثمره ي دیگر نظریه انسان مدنی دو ساحتی، مسئله اثبات ذاتی و فطری موضوعاتی همچون: 
نبوت، شریعت، امامت و والیت است؛ یعنی انسان به گونه ای آفریده شده که ذاتاً به دنبال زندگی 
فضیلت مدارانه در چهار چوب قوانین عادالنه و انسان کامل است. از این منظر »نظریه استهدایی 

دو ساحتی« و »نظریه استرشادی« متحدند، اگرچه در مقدمات با یکدیگر متفاوت اند.

 

توان نتيجه گرفت كه انسـان در وضـعيت اولـي، ميـان دو دسـته گـرايش،        از مجموع مباحث امام مي
دارد؛ ولي چنانچه گذشت، اين سياليت به معناي عدم هويت وي نيست و بـه همـين دليـل    » حالت سياليت«

و طبـق نقشـه فطـرت انسـان     «سرشت ابق با حقيقت و شريعت به عنوان پيامبر بيروني كامالً هماهنگ و مط
  :توان ترسيم كرد تر، مي بدين لحاظ نمودار را به طور دقيق .)45: 1384، گرجيان( »ريزي شده است طرح

  

  
  

بريده از زنـدگي متعـارف    تئوكراسي چنانچه در نمودار آمد، حكومت و نظام سياسي از منظر امام 
و لذا، وي آشكارا حكومت مطلوب  كندو الزامات زمان و مكان نيست تا از سرشت طبيعي انسان غفلت 

، خمينـي  امـام : بـه .ك.ر( كنـد  خود را جمهوري اسالمي نه يك كلمه كم و نه يك كلمه بيشتر اعـالم مـي  
شود و هم بـه جنبـه معنـوي     ميمادي و رفاه اهميت داده  عرفي، كه در آن هم به جنبه) 265 :6ج، 1378

و الزامـات   آخـرت انسان و هـم بـه   ) گرايي واقع( و نيز هم به الزامات زندگي زمانه. شود ميانسان توجه 
  .شود ميانسان، توجه جدي ) آرمان گرايي( فطرت مخموره و الهي

نبـوت،  : له اثبات ذاتي و فطري موضـوعاتي همچـون  ئانسان مدني دو ساحتي، مس ديگر نظريه ي ثمره
مدارانـه   اي آفريده شده كه ذاتاً به دنبال زنـدگي فضـيلت   شريعت، امامت و واليت است؛ يعني انسان به گونه

متعالينظام سياسي

 )مستهدء بالفطره(فطرت مخموره 

مستهدء بالفطره و مستخدم بالطبع

 تكوين انسان

  پيشينيانسان 

 )پيش از تربيت(

 )مستخدم بالطبع(فطرت محجوبه

 نظام سياسي متعارف و متداني
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نظریه دو فطرتی و» سرشت انسان« 
یکی دیگر از آثار سیاسی انسان  شناسی امام مربوط به سرشت انسان است. درباره ي نیك یا 

بدسرشتی انسان، سه دسته نظریه وجود دارد:
ــان را بد می دانند؛ همانند هابز )جونز، 1385 :214( )انسان ها در  ــت انس 1. برخی سرش
وضعیت طبیعی گرگ یکدیگرند(، مسیحیت )به واسطه گناه نخستین(، سودگرایان مثل 
ــان به   ــان( و نیز فرویدگرایان )انس ــودگرایی و لذت طلبی انس جرمی بنتام )به دلیل س
واسطه دارا بودن دو غریزه جنسی و پرخاشگری، مخالف هر گونه قرارداد اجتماعی است(، 

سرشت انسان را اهریمنی توصیف می کنند )سلمانیان، 1390: 67(.
ــان را نیك می دانند  ــت انس ــو و جان الك، سرش ــی دیگر همانند ژان ژاك روس 2. برخ

)خدادادی، 1382: 59 - 57(.
ــت انسان را خنثی و ال اقتضا می دانند؛ همانند اگزیستانسیالیست ها  3. عده دیگری سرش
ــی ندارند. نوعی وانهادگی و  ــان ها در وضعیت اولیه خود هویت خاص که معتقدند انس
ــت خود را  ــان ها با اختیار آزادی خود، ماهیت و سرش ــد گی را قائل اند که انس پرتاب ش

صورت می بخشند )جوادی، 1348: 111(.
اما دیدگاه امام، متفاوت با سه نظریه مذکور است. ایشان طبیعت انسان را حیوانی، شقاوت طلب، 
فجورطلب و از فضایل منزجر، ولی فطرت انسان را نیك سرشت و مخمر به خیرخواهی می داند 

)امام خمیني، 1388: 83(.
ــت که راه ورود به آن به وسیله سالم  ــتقیمی اس ــان، انسانیت راه مس ــاس دیدگاه ایش بر اس
ــهوت، غضب، واهمه و عقل( از تصرفات شیطان میسر می گردد  ــتن قوای انسانی )ش نگهداش
)شیبانی دلویی، 1378 :16(. این ِسیر صعودی از منظر وی از عالم طبیعت آغاز، سپس به عالم 
مثال و ملکوت، سپس عالم ارواح مقدسه و آنگاه به عالم مشیت مطلقه تکامل می یابد )ر.ك.به: 
ــام فقر مطلق، فیض مقدس، رحمت  ــیت مطلقه که مق امام خمیني، 1370: 163(. مقام مش
واسعه، اسم اعظم و والیت مطلقه محمدیه است )ر.ك.به: امام خمیني، 1370 :215( در جانب 
مسیر صعودی انسان قرار داد. در مسیر نزول نیز انسان از عالم مشیت به عالم عقول و روحانیت، 
سپس به عالم ملکوت علیا )نفوس کلیه(، آنگاه به عالم برزخ و عالم مثال و عالم طبیعت نزول 

می کند که عالم طبیعت نیز برای خود مراتبی دارد )ر.ك.به: امام خمیني، 1370 :101(.
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ــان تا زمانی که در عالم طبیعت و دنیا زندگی می کند، در  ــان، انس بدین لحاظ از منظر ایش
مسیر قوس صعود و یا قوس نزول است و نیز از میان مخلوقات فقط انسان است که با انتخاب 
آزادانه خود یکی از دو مسیر را بر می گزیند؛ ولی همان گونه  که در قسمت پیش گذشت، سرشت 
و حقیقت انسان همان نیك سرشتی است و هرگونه صفات رذیله و غیر فاضله؛ تبعی و به واسطه 

گرایش انسان به طبیعت و تعلقات آن ایجاد می شود )ر.ك.به: امام خمیني، 1388: 83(.
ــناخت، عقل و در مرحله بعد دارای قدرت اراده و اختیار  ــان دارای قوه ش از دیدگاه امام، انس
ــت. براین اساس، انسان مسئول موفقیت ها، شکست ها و همه  ــعادت یا شقاوت اس در جهت س
کنش های سیاسی اجتماعی خود است )ر.ك.به: امام خمیني،1361: 148؛ 1378،ج14: 306(.

از منظر امام، انسان مثل حیوان نیست که یك حد حیوانی داشته باشد و تمام بشود، انسان 
یك حد مافوق حیوانی نیز دارد )ر.ك.به: امام خمیني، 1378، ج186:4(. انسان موجودی است 
که دو سر طیف »شدن« را دارد و در مسیر  شدن، محدودیت ندارد: »انسان در طرف کمال به 
آنجا می  رسد که »یدالل« می شود، »عین الل« می شود ... غیر محدود است. در طرف نقص هم در 
طرف شقاوت، هم غیر محدود است« )امام خمیني، 1378، ج5: 368(. بنابراین انسان دارای دو 
بُعد حیوانی و روحانی نامحدود است و نیز در هر دو مسیر هدایت و شقاوت، تربیت پذیر است؛ 
بنابراین تمام عوالم غیب و شهود به صورت بالقوه در وجود انسان نهفته است: انسان مجموعه 
همه عالم است و عصاره ي هستی است )ر.ك.به: امام خمیني، 1378، ج8 :254 و ج5: 325(.

ــاحتی قرائت کرده  ــان را تك س ــی متعارف که انس ــی سیاس از این رو بر خالف انسان شناس
ــت )جونز، 201:1385( مثل الك و  ــت مثل هابز و یا نیك سرش )مارکوزه، 1362: 7( )بدسرش
ــی سیاسی و اجتماعی حکومت پرداخته اند. از منظر امام   ــو( و بر همین اساس به مهندس روس
انسان بالطبع گرایش به طبیعت و زندگی حیوانی دارد؛ ولی بالذات و بالفطره گرایش به توحید 

و زندگی مدنی و معنوی دارد )ر.ك.به: امام خمیني، 1378، ج9:4(.
تلقی دو ساحتی امام از انسان باعث شده است تا ماهیت و شکل زندگی سیاسی دو ساحتی 
گردد؛ به گونه ای که انسان در زندگی سیاسی، در سرنوشت خود، هم آزادی و دارای حق اختیار 
ــت و هم مکلف به احکام الهی جهت پیمودن کماالت معنوی است )ر.ك.به: امام خمیني،  اس
ــت: خدای  ــه این کمال طلبی، هم فطری و هم بی حصر اس 1378، ج90:14 و ج530:6(. البت
تبارك و تعالی ... فطرت همه را چه سعید و چه شقی، چه خوب و چه بد، بر فطرت الل قرار داد و 
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در سرشت همه انسان ها عشق به کمال مطلق را سرشت )ر.ك. به: امام خمیني، 1361: 153(. 
»و بشر انحصار طلب است، کمال مطلق را می خواهد« )امام خمیني، 1378،ج205:14(. »کمال 

مطلق را تا ناقص است برای خودش می خواهد« )امام خمیني، 1378، ج530:17(.
ــاختارهای جغرافیایی، اقتصادی و  ــان در مسیر شدن، هیچ گاه مجبور س از دیدگاه امام انس
سیاسی نیست )تا هویت وی ساخته الزامات زمان باشد(، اگر چه تحت تأثیر است؛ چون »انسان 
در اجتماعات... تحت تأثیر واقع می شود« )امام خمیني، 1378، ج19: 29(. انسان ال محاله تحت 
تأثیر موجودات این عالم قرار می گیرد، لکن همه اینها او را در هیچ کاری از کارهای اختیاری اش 

مجبور و مضطر نمی کند )ر.ك. به: امام خمیني، 1361 :368(. 
بنابراین فطرت انسان بنابر خلقت نورانی خود، میل ذاتی به خیر دارد؛ ولی فعلیت  یافتن آن 
نیازمند هدایت و تربیت در درون جامعه و نظام فاضله است. به عبارت دیگر، فطرت آدمی منطق 
و ساختار از پیش تعیین شده ) پیشااستهدایی( دارد که ذاتاً تابع ساختارهای بیرونی نیست؛ ولی 

متأثر و در تعامل با محرك های تربیتی درون جامعه است.
نظریه دو فطرتی و»آزادی سیاسی« 

ــق فطری انسان به آزادی است. از  ــی دو فطرتی امام، عش یکی دیگر از مقومات انسان شناس
منظر ایشان »عشق به حریت... به حسب فطرة الله غیر متبدله در انسان ]به[ ودیعه گذاشته شده 
که با آنها انسان طیران کند به عالم ملکوت اعلی و قرب الهی« )امام خمیني، 1388: 187(. دو 
ــت: اول، ایشان آزادی خواهی را کنشی عاشقانه و عارفانه  نکته مهم در عبارت مذکور نهفته اس
تلقی می کند که نشان از ریشه  داشتن آن در عمق فطرت، جان و روان انسانی است. دوم، این 
ــان، آزادگی  ــت الهی، خیر خواهی و کمال طلبی دارد. از این رو، هدف از آزادی انس آزادی، جه
در عرصه ی اندیشه و عمل به منظور تکامل در جهت فطرت مخموره است، وگرنه آزادی هایی 
که مخالف با دستورات اسالم و مبتنی بر طبیعت حیوانی )فطرت محجوبه( و مخالف با عفت 
عمومی، مصالح جامعه و فضایل اجتماعی باشد، در جمهوری اسالمی ممنوع است )ر.ك.به: امام 
خمیني، 1378،ج21: 436- 435 و ج17: 162- 161(. بر این اساس، می توان گفت انسان آزاد 
کسی است که هم حاکم خود )فطرت محجوبه( بوده و هم عبد و مطیع خود )فطرت مخموره( 

باشد. بدین لحاظ »آزادی انسان از میان دو فطرت« پیش گفته قابل تفسیر و فهم است.
ــان آزاد شده است« )امام خمیني،  ــان واقعی ملت مسلمان، فطرتاً یك انس از آنجا که »انس
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ــده است؛ بنابراین کسی نمی تواند آن را  ــان به طور ذاتی آزاد آفریده ش 1378، ج242:4(. انس
سلب کند. در جای دیگر، امام آزادی را مرادف مدنیت و تمدن می گیرد و اظهار می کند که »اول 
ــت. مملکتی که آزادی ندارد تمدن ندارد« )امام خمیني، 1378،  مرتبة تمدن، آزادی ملت اس
ــتقالل و آزادی را از حقوق طبیعی و اولیه قلمداد  ــبت دیگر، اس ج5: 32(. همچنین در مناس
می کند و می گوید: »استقالل و آزادی دو تا چیزی است که ... از حقوق اولیة بشر است و همة 
بشر این را ُمطالِب هستند« )امام خمیني، 1378، ج5 :43( فطری و طبیعی بودن حق آزادی در 
ا َکُفوًرا« )انسان: 3( و نیز فرمایش حضرت علی:  ا َشاِکًرا َو إَِمّ اندیشه امام، مطابق با آیه شریفه »إَِمّ

اً« است )نهج البالغه، نامه 31(. »و ال تَُکن َعبَد َغیِرَك و قد َجَعلََك اللُ ُحَرّ
ــت که دولت ها باید در تأمین و حفظ آن  ــان، این اس از جمله نتایج و آثار آزادی فطری انس
ــالم و  ــئوالن توصیه می کند: »آزادیها در حدود قوانین مقدس اس تالش کنند. بنابراین به مس
قانون اساسی به بهترین وجه تأمین شود« )امام خمیني،1378، ج283:12(. از جمله آثار مهم 
آزادی خواهی و استقالل طلبی از منظر امام، پیروزی انقالب اسالمی بوده است. از آنجا که رمز 
تداوم انقالب اسالمی بر جمهوریت و انسان آزاد مبتنی است، آزادی شهروندی پیوند وثیقی با 

ضرورت مشارکت سیاسی متعهدانه می یابد.
نظریه دو فطرتی و»عدالت اجتماعی« 

از جمله آثار و نتایج سیاسی نظریه دو فطرتی انسان: عدالت خواهی )فطرت مخموره( و تنفر از 
ظلم و بیدادگری و اوصاف ظلمانیه )فطرت محجوبه( است )ر.ك.به: امام خمیني، 1388: 157(. 
از این رو، عدل ریشه در نهاد و سرشت انسان دارد؛ بنابراین طبِع سلیِم انسان، نسبت به قسط 

و عدل خاضع بوده و تمایل دارد و از جور و ظلم گریزان و متنفر است:
ــاب فطرتاً گریزان و  ــت و از جور و اغتس ــمت عادالنه خاضع اس قلب فطرتاً در مقابل قس

متنفر است. از فطرتهای الهیه، که در کمون ذات بشر مخّمر است، حب عدل و خضوع در 

ــت، و بغض ظلم و عدم انقیاد در پیش آن است، اگر خالف آن را دید، بداند  مقابل آن اس

در مقدمات نقصانی است. )امام خمیني، 1375: 157(

بدین لحاظ فطرت انسانی در قلمرو عدالت که در زندگی عملی و اجتماعی فعال است، نقش 
حساس و تعیین کننده دارد. این صفت از آنجا که فطری است، مشترك میان همه انسان هاست. 
براین اساس، در طول تاریخ، مطلوب همه ي انسان ها بوده است و مرور زمان، آن را دچار تغییر 
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نکرده است:
ــتمگری و حکومت جائرانه و بسط  ــط و عدل و جلوگیری از س اجرای قوانین بر معیار قس

ــتقالل و خودکفایی و  ــر معیار عقل و عدل و اس ــردی و اجتماعی ... و آزادی ب ــت ف عدال

جلوگیری از استعمار و استثمار ... بر میزان عدل برای جلوگیری از فساد و تباهی جامعه، 

ــا از این قبیل،  ــدل و انصاف و صده ــه به موازین عقل و ع ــردن جامع ــت و راه  ب و سیاس

ــت که با مرور زمان درطول تاریخ بشر و زندگی اجتماعی کهنه شود )امام  چیزهایی نیس

خمیني، 1378، ج21: 405(.

نتیجه گیری
نوشتار حاضر پس از بررسی دانش سیاسی امام در مورد ماهیت و هویت انسان، به این نتیجه 
رسید که انسان موجودی »دو ساحتی« است. در واقع درون انسان میدان جنگ و مبارزه میان 
ــاحت فطرت مخموره و فطرت محجوبه است. وزیر »فطرت مخموره« که عقل است، دارای  س
نیروهای رحمانی می باشد و گرایش به کمال مطلق، خیر، سعادت، هدایت و انسان کامل دارد؛ 
ــت، دارای نیروهای شیطانی بوده، گرایش به  کما اینکه وزیر »طبیعت محجوبه« که جهل اس

شقاوت، کنش ظلمانیه و ّدّرکات ٌسفلی است.
ــان، پاك و خیر مطلق، تربیت پذیر، هدایت خواه و هادی طلب  ــت اصلی انس از آنجا که سرش
ــاِن کامل فطرتاً انقیاد دارد. بنابراین انسان بر خالف دیدگاه  ــت، نسبت به دیِن فطری و انس اس
ــت و  باید با اراده و اختیار آزاد خود، در میان دو  ــم، دارای پیشینه و هویت اس اگزیستانسیالیس

ساحت گوناگون و متعارض، مسیر تکامل را از قوس نزول به قوس صعود آغاز کند.
تفسیر انسان شناسانه )نظریه انسان شناسی دو فطرتی( امام از فطرت و طبیعت انسان، آثار و 
لوازم سیاسی مهمی را به  لحاظ مدنیت انسان، سرشت سیاسی انسان، عدالت اجتماعی، آزادی 

سیاسی و نظام سیاسی به دنبال دارد.
درباره ي علت موجده حیات مدنی انسان، فطرت محجوبه و طبیعت انسان، گرایش به استیال 
ــتخدام همنوعان برای رفع نیازمندی ها و کسب منافع بیشتر است؛ ولی فطرت مخموره  و اس
ــتجوی هدایت، از مجرای انسان کامل است. از این رو، هر دو فطرت، مضطر به  ــان در جس انس

مدنیت هستند.
از این رو، انسان به اقتضای طبیعت، مستخدم بالطبع و به اقتضای فطرت، مستهدء بالفطره 
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ــان: جستجوی جامعه فاضله و نظام سیاسی  ــت که نتیجه منطقی ذات و فطرت اصلی انس اس
متعالی از مجرای انسان فاضل کامل است. براین اساس، درباره ي سرشت و ذات انسان به »نظریه 

استهدایی فطری« منتقل شدیم.
ــت اهریمنی یا نیك سرشتی انسان مرتبط است.  ثمره ي دوم نظریه دو فطرتی امام به سرش
ــقاوت طلب، رفتار ظلمانیه و منزجر از  ــان سرشت انسان را نیك، ولی طبیعت انسان را ش ایش
ــان )فارغ از عامل محرك بیرونی( فطرتاً  ــان بماهو انس فضایل و خیر می داند. بدین لحاظ انس

منزجر از نظام های سیاسی استبدادی، استکباری و کنش سیاسی ظالمانه است.
ثمره ي سوم نظریه دو ساحتی امام در اندیشه سیاسی، فطری و ذاتی بودن حِق آزادی سیاسی 
و عدالت در جهت تکامل و سعادت است. از منظر امام، از آنجا که عبودیت حق تعالی و آزادی، 
ــلب آزادی و نیز زندگی عادالنه اجتماعی و  ــت انسان است، کسی حق س از امور ذاتی و سرش
ــت انسان نهفته است که الزمه ي آن دو  ــی را ندارد. بدین لحاظ حق و تکلیف در سرش سیاس

وجهی بودن امر سیاسی است.
خالصه آنکه )به دلیل وجود دو فطرت متفاوت ولی مکمل هم در انسان( اندیشه سیاسی امام 
که بر آمده از دانش های متعدد )فلسفی، کالمی، فقهی، عرفانی و تجربی( است، متکفل تکامل و 
تعالی شهروندان، از زندگی متعارف و متدانی )فطرت محجوبه( به حیات سیاسی متعالی و فاضله 

)فطرت مخموره( از مجرای حق و تکلیف مبتنی بر آموزه های وحیانی است.
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منابع
-  قرآن
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ارسطو. )1371( سیاست، ترجمه حمید عنایت، تهران: انقالب اسالمی.  -

امام خمینی ، روح الل.) 1378( صحیفه امام، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره(.  -
---------. )1361( طلب و اراده، تهران، نشر مرکز انتشارات علمی و فرهنگی.  -

---------. )1375( شرح چهل حدیث، تهران: مؤسسه تنظیم نشر آثار امام خمینی)ره(.  -
---------. )1388( شرح حدیث جنود عقل و جهل، تهران: مؤسسه تنظیم نشر آثار امام خمینی)ره(.  -

---------.)1370( شرح دعای سحر، تهران: انتشارات تربت.  -
---------.)1381( تقریرات فلسفه، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره(.  -

---------.)1386( محرم راز، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره(.  -
بهروزی لك، غالمرضا. )1389( »نظریه استرشادی«، نشست علمی در انجمن مطالعات سیاسی حوزه علمیه   -

قم، قم: ساختمان انجمن بلوار جمهوری.
جوادی، ذبیح الل. )1348( دایرة المعارف فلسفی، تهران: ابن سینا.  -

جونز، و.ت. )1385( خداوندان اندیشه سیاسی، ترجمه علی رامین، تهران: امیرکبیر، جلد 2.  -
خدادادی، محمداسماعیل.)1382( مبانی علم سیاست، قم: یاقوت.  -
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