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  مقدمه
حقيقت مطلق چيزي  ،نزد كساني كه انديشه واالي ايشان به فراسوي دنياي محسوس رسيده است

تواند به انتظارات اين جهان نمي. قابل دسترسي باشد اًنيست كه در اين عالم محسوس تمام
يز شده لذا آدمي اگر به سالح معرفت تجه ؛طلبانه فطرت و ذات بشري پاسخ مناسبي دهدكمال
همواره به دنبال مجراي رهايي از اين عالم محدود و وصول به جهان يا جايگاه و غايتي است  ،باشد

رخ از اينجاست كه انديشه نجات و رستگاري  .كندكه اين طلب ذاتي يا اين فطرت را اقناع مي
  .داردمي وا و هر انديشمند بيداري را در پي يافتن پاسخي براي اين مسئله عظيم به تكاپو نموده

آچاريه به مقوله نجات و  و شنكر) ره(در اين مقال نگاه دو عارف انديشمند، امام خميني
دست نكات مهمي به ،رستگاري يا فالح و موكشه مورد بررسي قرار گرفته و از انطباق اين دو انديشه

رف كه هريك با دست آمده از اقوال و آراي اين دو عاوجوه همساني بهاينكه  وصخصهب ؛آمده است
  .جالب توجه است ،اندبيني توحيدي خويش مسئله نجات را كاويدهجهان

   )ره(فالح و رستگاري از منظر امام خميني. يك
  وحدت وجود و مبحث توحيد. 1
ترديد تبيين مسئله فالح و رستگاري از ديدگاه امام بدون عنايت و عطف توجه به مقوله بي

 ،عرفان اسالمي ازآنجاكه بحث وحدت وجود در. م خواهد بودوحدت وجود و مبحث توحيد ناتما
از ژرفا و گستردگي خاصي برخوردار است و در اين مقال  )ره(آراي امام خمينيدر  وصخصبه

  . كنيملذا در ارتباط با اين مبحث به ايجاز قناعت مي ،باشدنمي آن مجال تفصيل
از  ،تمام مراتب موجودات ،فان اسالميطوركلي در عرو به )ره(از منظر عرفاني امام خميني

گفتني . وجود واحدند ،عوالم عقول و ارواح گرفته تا عالم اجسام، ظالالت، ظهورات و تعينات
و تمام كثرات اسمايي و  ،تعالي در مرتبه ذات، نه اسمي دارد، نه رسمي و نه تعينياست حق

حق در اين . )138-140، ص1359ي، امام خمين: به رك(ند اصفاتي در آن مقام مستهلك و مستجمع
كه معبود بايد مشهود و مرتبه معبود هم نيست؛ چراكه نه مشهود است و نه معروف، درحالي

؛ )579، ص1375آشتياني، (شود حجاب اسما و صفات واقع مي در لذا عبادت دائماً .معروف باشد
حال آنكه وصول به  ؛دباشيعني مرتبه ذات احديت در كل خارج از تيررس معرفت و عبادت مي



  و شنكره )ره(فالح و موكشه در آراي امام خميني
  

 

137  

لذا مقصد و مقصود طالبان نجات و  .رستگاري مستلزم معرفت و همچنين عمل يا عبادت است
مادون مقام ذات است كه بنابه قابليت و استعدادهاي اهل سلوك، مورد شناخت قرار  ،رستگاري

  . 1شودگرفته و مقدمات عملي وصول به قرب حق واحد در آن مرتبه انجام مي
 كه براي تبيين وحدت در »ءكل االشيا ةبسيط الحقيق«با عنايت به قاعده  ،يگر اينكهمطلب د
قرار گرفته است، حق واحد جامع همه اي مورد توجه ويژهويژه در آراي امام به ،عرفان اسالمي

رخ ، باشدبر اين اساس واالترين نقطه توحيد كه وحدت وجود مي .باشدكماالت موجودات مي
اما  .ن سخن از وجود بسيط واحدي است كه جامع همه كماالت موجودات استنمايد؛ چومي

 ،يعني تعينات و نقايص موجودات از ساحت قدسي او دورند »ليس بشيء منها...ةالحقيق بسيط«اينكه 
دال بر نگاه امرٌ بين االمريني  ،همين بخش از قاعده كه مورد توجه و تشريح امام هم هست

براساس ديد وحدت وجودي ايشان كثرات چراكه اگرچه  ؛وجود استبه مسئله وحدت  ايشان
  . )192ص ،1359امام خميني،  :به رك(ند اولي در عين حال آينه ظهور حق ،نداهيچ در هيچ

مقصد رستگاري و نجات، توحيد است و فالح و رستگاري با  ،الذكربراساس مطالب فوق
 ،ذكر اينكه شايان. شودمتحقق مي ،ستتقرب و اتصال به حق مطلق كه فرد واحد و صمد ا

 ،تنها نبايد گمان كثرت را به ذهن متبادر كندنه ،از مراتب حق واحد به ميان آورديم ي كهسخن
چراكه از اسما و صفات حق تا  ؛كندصراحت نمايان ميبلكه وحدت وجود و مسئله توحيد را به

ه و تعينات و ظهورات همان گشت راجعتمام مراتب هستي از غيب و شهادت به وحدت صرف 
بنابراين پرواضح است كه وصول به نجات برابر با اتصال به آن حقيقت واحد بوده و . حق واحدند

  .رستگاري حقيقي مختص اهل توحيد است
  تعريف نجات و رستگاري . 2

تنها با اتصال به بحر غير متناهي  ،حقيقت سعادت كه به عقيده امام كمال و راحت مطلق است
؛ امام )142- 143، ص1373 ،همو(شود بي و شهود جمال ازل و استغراق در نور مطلق حاصل ميوجو

جمال و بها و صرف خيريت،  .)270، ص1378، همو(داند اين نور مطلق را مساوق با وحدت مطلقه مي

                                                               
اهللا به ميزان قابليات  ذكر است در عرفان اسالمي عوالم غيبي ديگري نيز مطرح است كه سالكان الي شايان .1

  .مثل عالم ملكوت و جبروت ش ممكن است بدان عوالم صعود كنند؛خوي
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بنابراين آن  .)600، ص1375همو، : به رك(تعالي است؛ يعني او منشأ و سرچشمه سعادت است حق
لذا رستگاري منوط به نفي غير . به فالح و رستگاري رسيده است ،ه به او اتصال پيدا كندكس ك

بنابر . چون هرگونه دلبستگي و توجه با ماسواي او آفت فالح است ؛باشدسوي اهللا مي حق و ما
تواند امري سواي توحيد آنچه در بحث توحيد و وحدت وجود اشاره شد، نجات و رهايي انسان نمي

رستگار كسي است كه به توحيد پيوسته و از هرگونه تعلق خاطر و عطف توجه به ماسواي او  ؛باشد
  . رسته باشد ،گرددكه در كل به حب نفس و حب دنيا راجع مي

وصول به فالح و رستگاري را در گرو ترك اين دو عنصر مهم ذكر  غالباً )ره(امام خميني
ازآنجاكه حب دنيا ريشه در حب نفس دارد، ترك  .روندشمار ميكند كه رأس تمام خطايا بهمي

انانيت و انيت از اركان اساسي رسيدن به سعادت، فالح و رستگاري است و تا خروج از بيت 
؛ چراكه حب نفس و )418، ص1378، همو(سفر الي اهللا نيز محقق نخواهد شد  ،نفس تحقق نيابد

  . شودخودبيني و خودخواهي با خداخواهي و توحيد جمع نمي
خوردگي گره ،نجات و رستگاري )ره(بايستي اشاره كرد كه در آراي امام خميني مجموعدر 

بنابراين . ناشدني استتعريف ،با مسئله توحيد دارد و بدون توجه بدان يناپذيرعميق و گسست
  . رستگار كسي است كه از غير حق رسته و به حق مطلق و واحد پيوسته باشد

  الح و رستگاريمبدأ، بستر و مقصد ف. 3
سعادتمند خلق شده و از فطرتي سعيد برخوردار  ،معتقد است نفس انسان )ره(امام خميني

از سوي ديگر او به وسايل باطني و ظاهري براي كسب فالح و  .)500، ص7، ج1358همو، (است 
سعادت و رستگاري تجهيز گرديده و زمينه و بستر وصول به رستگاري براي وي مهياست كه از 

قابليت آدمي براي وصول به  ،طلب، قوه عقل و تميزله آنها برخورداري انسان از فطرت كمالجم
 ،طلب و قوه عقل و تميزبنابه اقتضاي همين فطرت كمال. )54، ص1378 ،همو(است  ...غايات و

ها و آالم بوده و اين اي ناپايدار و مشوب به رنجلزوم خالصي و رهايي از نشئه دنيا كه نشئه
احساس شده و انديشه انسان به كسب طرق رسيدن به فالح و  ،سازدت را قانع نميفطر

، البالغهنهج(» انددنيا را جز براي دنيا آفريده«: فرمايدمي) ع(امام علي. كندرستگاري راه پيدا مي

ار انتظ ،وفور اشاره شده كه دنيا و عالم ملكنيز به )ره(در آراي امام خميني. )443كلمات قصار، ص
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 روازاين. و فقط مجراي ورود به عوالم برتر است هدرطلب آدمي را برآورده نكفطرت كمال
  .بايستي از دهليز تنگ دنيا عبور كرد تا مفلح و رستگار شد

ساز و بستر يك سلوك عظيم دنياي محسوس و نشئه طبيعت زمينه ،براساس آنچه اشاره شد
آورد و از آن عبور زاد و راحله اين سلوك را فراهم مي و انسان مسافري است كه از اين مزرعه، بوده
وقوف كند؛ چراكه وقوف در اين نشئه موجب حرمان از سعادت مطلقه در آن بي آنكه  ،كندمي

و نجات از ذلت و درماندگي و  بودهبنابراين مقصد انسان عالم ديگر . )69، ص1378امام خميني، (است 
نقل است كه ) ع(از امام صادق. )176، ص1375همو، ( باشدمي شقاوت در گرو تهيأ براي جهان ديگر

» مقامش باال رود و شيريني دوستي خدا را دريابد ،من خود را از دنيا كنار كشدؤهرگاه م«: فرمود
  .)201، ص3، ج1400كليني، (

، ادب اين نشئه آن است كه سالك به قلب خود بفهماند كه به )ره(بنابه فرمايش امام خميني
اين  .شئه آمده تا سلوك اختياري الي اهللا داشته و به معراج قرب و به فناء اهللا واصل شوداين ن

ايشان . انجامدباهللا مي ياهللا است كه البته به بقاتقرب و فنا، هدف خلقت و نهايت مقصد اهل
ين قرار بنابرا. )101- 102، ص1373امام خميني، (نشئه دنيا را بايد مسجد عبوديت قرار داد  فرمايدمي

انسان در اين نشئه فرود آمده و به . باشدگرفتن انسان در دار دنيا جهت تحصيل سعادت ابدي مي
  . دست آوردتعلقات بدن گرفتار شده تا تحصيل كماالت كند و سعادات را به

مبدأ رستگاري در وجود آدمي قرار گرفته و بستر شروع سلوك براي  ،بنابر آنچه ذكر شد
ن حد آن نيز در دار دنيا براي او فراهم شده است و اين سلوك عظيم از مجراي وصول به واالتري
  .گذردنشئه ملك مي

شود، مقصد و غايت طالب نجات، ازآنجاكه سعادت و كمال مطلق در اين نشئه حاصل نمي
طلب بلكه او به جانب حق كه مطلوب فطرت كمال ؛تواند اين عالم باشدفالح و رستگاري نمي

، 1378 ،همو(خار طريق او خواهد بود  ،كند و در اين راه هرچه غير حق استك مياوست سلو

كند سوي اهللا را نفي و طرد مي انتهاي وجوبي، تمام مالذا او به قصد اتصال به درياي بي )301ص
پس طفيل در داستان حي بن يقضان مراتب ترقي و تكامل آدمي را ابن. شودو فاني در حق مي

كند، تشبه به شروع به سلوكي متعالي مي ت به عالم خلقت معرفت حاصل كرده وكه نسباز اين
فناي در  ،بنابراين مقصد رستگاري .)113، ص1334طفيل، ابن(نمايد الوجود توصيف ميواجب
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شود، سالك به الوجود است و ازآنجاكه دوستي و حب حق با حب ماسواي او جمع نميواجب
  .پردازد تا به اهللا برسدمي نفي غير حق و طرد ماسواي او

عنوان يكي از اركان نجات و به(پيش از بيان اركان رستگاري، جا دارد مبحث معرفت 
اين ركن هم در طول . اجمال مورد اشاره قرار گيردبه )ره(در آراي امام خميني) رستگاري

رستگاري ذكر  مقصد عنوانبه تمام مراحل سلوك الي اهللا از جايگاه مهمي برخوردار است و هم
؛ يعني دو جايگاه براي معرفت در آراي امام درنظر )660ص ،1375امام خميني،  :به رك( گرددمي

گرفته شده است؛ معرفتي كه منتهاي رستگاري است و معرفتي كه يكي از اركان وصول به 
مان و منظور تقرب به حق متعال كه آرشروع سلوك الي اهللا به اوالً ؛ چراكهباشدرستگاري مي

طور كه در بحث اركان همان ثانياً ؛منتهاي آرزوي طالبان نجات است، بدون معرفت ناممكن است
و  1معرفت و آگاهي از مرحله يقظه و بيداري تا منتها درجه سلوك ،رستگاري هم اشاره خواهد شد

  . پذيردگيرد و امري است كه از سالك جدايي نميوصول سالك به رستگاري را دربر مي
ين معرفتي كه با يقظه پيوستگي دارد و طي مراحل سلوك نيز همچنان تعالي و تكامل ا 
گانه خود از علوم نافعه، بندي سهدر دسته )ره(امام خميني. ارتباط با علوم نافعه نيستبي ،يابدمي

يكي از اقسام آن علوم را علم به مبدأ وجود و حقيقت و مراتب آن و بسط و قبض و ظهور و رجوع 
پرواضح است كه علم و معرفت نسبت به مقام مقدس حق و صفات  .)387، صانهم(داند ن ميآ

از سوي ديگر جز اين . )417همان، ص(آورد دنبال مياوست كه تسبيح و تقديس و ثناي حق را به
نيست كه واصالن به حق كه در طول سلوك خويش به سمت اهللا در حقيقت تشبه به خالق را 

 ؛نسبت به حقايق اشيا خواهند بود) برحسب قابليات خويش(وارثان علم حق  ،بخشندتحقق مي
تواند مقصد لذا از اين حيث مسئله معرفت مي .زيرا ايشان نائالن به مقام قرب نوافل هستند
  .نداسالكاني قرار گيرد كه مستعد وصول به اين مقام

و چون اين حب كامل حب او را در پيش دارد  ،است معرفت خدا معتقد )ره(امام خميني
را از رجس شيطان و طبيعت  سازد و اوشود، انسان را از خود و سپس از تمام عالم منقطع مي

چون كسي كه  ؛معناستالوجود بدون معرفت حق بيبديهي است اتصال به واجب .گرداندپاك مي

                                                               
د به قابليات ولي در عين حال محدو ،ناشدني بودهفرايندي متوقف مجموع سلوك سالكان در عرفان اسالمي در. 1

 .  باشدسالكان مي
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براي . در حقيقت به او رسيده است ،او را شناخته و كسي كه حق را شناخته ،به حق رسيده
حصول اين مقصد، بايستي اركان سعادت و رستگاري تحقق يابد كه بدون تحقق آنها رستگاري 

بنابراين سالك هراندازه تكامل يافته و در طريق رستگاري و نجات كه طريقي جز . ممكن نخواهد بود
  .  كنديمعرفتي فزاينده پيدا م ت به حق متعال و تمام حقايق اشيانسب ،طريق اهللا نيست پيش رود

  )معرفت و عمل( اركان رستگاري. 4
ايشان به  :فرمايدسخن از اهل يقظه به ميان آورده و در توصيف اين عده مي )ره(امام خميني

قد افلح « در تفسير آيه شريفه امام. اندل شده و از غل و زنجير طبيعت رستگار شدهحيات الهي نائ

من در رستن از زندان طبيعت و مراتب آن است ؤم آورد كه فالحچنين مي )1، منونؤم( »منونؤالم
گفتني است رستن از دام طبيعت منوط به دو ركن محوري معرفت و  .)205، ص1378 ،امام خميني(

ابتدا بيدار و  ،اندمنيني كه سالكان طريق فالح و رستگاريؤآگاهي و سپس عمل است؛ يعني م
از مقوله عمل است و ركن ديگر سعادت و  كنند كهشروع به سلوك آگاهانه مي شوند وآگاه مي

معتقد  البته ؛داندشهيد مطهري دو ركن سعادت را عبارت از ايمان و عمل مي. باشدرستگاري مي
ايشان ايمان . بلكه براساس معرفت است ،باشداين ايمان جداي از مقوله معرفت و آگاهي نمي است

س عمل صالح و صحيح طبق آن اعتقاد تعريف يعني ذات حق و سپ ،ترين حقايقرا اعتقاد به عالي
ها و استغراق امام نيز ايمان به خدا را باعث نجات از تمام ظلمت. )41- 50، ص1375مطهري، (كند مي

  .)135، ص7ج ،1358امام خميني، (داند در درياي نور مي
تر يشاين معرفت عالوه بر مواردي كه پ .داندعمل را مبتني بر معرفت مي )ره(امام خميني

نين معرفت به مهلكات و شامل معرفت به احوال باطن فرد و معرفت نفس و همچ ،نيز ذكر شد
به  ،عملي كه بر پايه چنين شناختي استوار باشد. )57و51ص ،1378 ،همو(باشد منجيات مي

اين همان  .)660، ص1375، همو(رود شمار ميرسد كه از نظر امام مقصد اصلي بهاهللا ميمعرفت
كند پيروي از آن را مايه فالح و رستگاري ذكر مي) ع(يي و معرفتي است كه حضرت عليدانا

مقوله معرفت را كه شامل معرفت خدا  شواهدالربوبيهصاحب . )4717، ص1383شهري، محمدي ري(
عنوان منقبتي علمي در كنار مناقب عملي معرفي كرده به ،ددانمي... و اسما و افعال او و رسل و

  . )455، ص1385، لدين شيرازيصدرا(كند قبت را موجب نيل سالك به فوز عظيم ذكر ميو اين من
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چراكه عمل  ؛گرددمعرفت و آگاهي در مرحله عمل نيز جريان دارد و از آن جدا نمي
بوده  )ره(امام خميني وصخصهب ،آگاهانه همواره امري مؤكد در نزد بزرگان و عرفاي مسلمان

شك داند و اين انتخاب بيت را منوط به اختيار و انتخاب انسان ميايشان سعادت و شقاو. است
  .مستلزم آگاهي پيشين است

گيرد و البته بر پايه آگاهي و مضاعفي قرار مي تأكيدركن ديگر رستگاري و فالح كه مورد 
پس از يقظه و بيداري و معرفت، سالك براي حصول رستگاري وارد . باشد، عمل استمعرفت مي
 در امام. كندزند و با قدم اختيار، منزل سعادت را نشان ميشود و دست به انتخاب ميعمل مي

كن بر عمل شامل ريشه تأكيداين  .كندمي تأكيدجاي آرا و اقوالش بر مجاهده و عمل يجا
اصل . ساختن ملكات زشت و جايگزين نمودن جنود عقل و رحمان بر مملكت انساني است

البته با انجام نوافل و ترك  ؛شودام واجبات و ترك معاصي محقق مينجات براي انسان با انج
  .)125، ص1377فيض كاشاني، (گردد مكروهات نيز درجات عاليه براي وي ميسر مي

اي كه فالح و رستگاري را محور قرار داده و رستگاران را معرفي با مداقه در آيات كريمه
خداوند متعال  عنوان نمونه،به. خوردبه چشم مي هادر آن وضوحعمل بهو دو مقوله علم  ،كنندمي

كسي كه خود را  مسلماً و ذكر اسم ربه فصلّي؛ قد افلح من تزكّي«: فرمايددر سوره مباركه اعلي مي
براساس اين  .)14- 15اعلي، (» و نام حق را ذكر كند و نماز برپاي دارد ،شودرستگار مي ،تزكيه كند

مقوله تزكيه، ذكر نام حق و برپا داشتن نماز  3و نجات شامل  آيه كريمه، فالح و رستگاري
در  .)417، ص6، ج1386مكارم شيرازي، (كه هركدام دال بر عمل سالك طريق نجات هستند  باشدمي

بخش مطلبي عظيم و حيات سوره شمس نيز پس از سوگندهاي پياپي كه نشان از مطرح نمودن
هركس نفس خويش را  ؛قد افلح من زكّيها«: فرمايدمي ،به نتيجه اين سوگندها پرداخته ،دهدمي

بر عمل  تأكيددر اينجا نيز . )62، ص27، ج1386؛ مكارم شيرازي، 9شمس، ( »شودرستگار مي ،تزكيه كند
  . عنوان ركني از اركان فالح مشهود استبه

 تأكيدبا  مجاهده نفس، انجام عبادات و عمل به وظيفه عبوديت حق را غالباً )ره(امام خميني
و تحقق هايي هستند كه فالح آدمي در گرسرمايه ،انجام طاعات و عمل به واجبات. كندگوشزد مي

كه هردو داخل در  - البته در كنار انجام واجبات، ترك معاصي نيز  .)74، ص1377فيض كاشاني، (آنهاست 
راي امام براساس آ. بايستي مدنظر سالك طريق رستگاري قرار گيرد -  مقوله عمل هستند
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هاي رهايي از عذاب و شقاوت، عمل اهي به راه، انسان بايستي پس از كسب معرفت و آگ)ره(خميني
عنوان برنامه فالح و نجات سرلوحه حيات معنوي و سلوك خويش قرار داده و به فرامين انبيا را به

ضامن سعادت و  ،كه اين دو مرحلهچرا ؛سازد اتيان به مصلحات و پرهيز از مضرات را بر خود واجب
در بين عبادات، نماز از منظر  ،كهينذكر ا شايان. )208، ص1375امام خميني، (روند شمار مينجات وي به

  .)143، ص1373، همو(گردد شود كه كمال مطلق نيز با آن حاصل ميامام، فالح مطلق معرفي مي
اين مقال  عالوه بر مبحث اتيان مصلحات كه خود بحث مفصلي بوده و تفصيل آن در

فراواني  تأكيدبحث مجاهده با حب نفس و حب دنيا نيز كه امام  ،موجب اطاله كالم خواهد بود
در اينجاست كه امام فناي در توحيد و اتصال به حق واحد و مطلق . شودمطرح مي ،بر آن دارد

رت فرمايد تا اين خروج صوكند و ميرا منوط به خروج از بيت مظلمه طبيعت و نفس ذكر مي
فالح و نجات و  ،نتيجهدر و  )418، ص1378 ،همو(نگيرد، سفر الي اهللا نيز محقق نخواهد شد 

، 1358همو، (داند نجات را در خداخواهي مي نايشگردد؛ چون ارستگاري نيز نصيب فرد نمي

  .نه خودخواهي و انانيت ،)380، ص15ج
ص است كه ضامن صحت عمل ايمان و اخال ،مطلب ديگري كه جا دارد مورد اشاره قرار گيرد

امام قائل است دو ركن ركين عبادات، اخالص و حضور قلب است و كمال سعادت يك . باشدمي
ايشان در مورد نماز كه آن را  .تر بودن اخالص و حضور قلب در آن استعمل در گرو هرچه كامل

و مقرِب به حق است  در صورتي معراج مازن :فرمايدداند نيز ميمعراج حقيقي و مقرِب به حق مي
البته مقوله اخالص در نزد . )20و16، ص1385، همو(رسيده باشد  اكه نمازگزار به مرتبه ايمان و تقو

با تصفيه  ايشاناخالص از منظر . باشدن مراتب سالكان مييك مبيامام داراي بواطني است كه هر
ل است از شائبه رضاي شامل تصفيه و خالص نمودن عم كهشود عمل از شوائب مختلف محقق مي

مخلوق و جلب توجه او، حصول مقاصد دنيوي، تصفيه عمل از قصد رسيدن به جنات جسماني يا 
تصفيه عمل از رسيدن به لذات عقلي و روحاني  ،ترهاي جسماني و در مراتب عميقخوف از عذاب

  .)164- 165، ص1373، همو :به رك(باشد كه بحث آنها خارج از حوصله اين مقال مي
گفتني است سالك طريق رستگاري كه با اراده و اختيار خويش راه فالح را برگزيده و 

كند، مصداق بارز مقدمات وصول به آن را فراهم نموده است و براي رسيدن بدان مجاهده مي
اجبار به نشئه عقبي ان كسي است كه بهساو در اين نشئه نيز ب. باشدمي »موتوا قبل ان تموتوا«
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حال آنكه رستگار حقيقي كه از تعلقات  ؛و معرفت و آگاهي به آنجا پيدا كرده استمنتقل شده 
در عين حال كه هنوز فرصت تعالي در اين مزرعه آخرت را دارد، به  ،عالم ملك فراتر رفته است

  .آگاهي رسيده و بصيرت يافته است
  موانع فالح و رستگاري. 5

ن است؛ يعني او از فطرتي سليم برخوردار است خود انسا ،در مباحث قبل ذكر شد كه مبدأ نجات
اما همين فطرت اگر  .شودوصول وي به فالح محسوب مي ،نتيجهدر  كه عامل ترقي و تعالي او و

همان فطرتي كه راهبر  ،به ديگر بيان .گرددها ميمنشأ شقاوت ،به حجب دنيوي شودمحتجب 
ترل فرد درنيامده و محجوب به حجاب اگر تحت ضابطه و كن ،انسان به كمال مطلق و فالح است

شقاوت و خسران آدمي حاصل . )85، ص1378، همو(موجب خسران خواهد بود  ،طبيعت مظلمه شود
موانع ديگر  ،از همين احتجاب فطرت .)5، ص1375 ،همو(روح اوست  غلبه جنود شيطاني بر وجود و

حب  ،شوده فطرت محجوب ميزماني ك. آورندسر برمي ،گردندكه سد طريق رستگاري و فالح مي
چون بر مبناي حب نفس و  ؛اين محبت مايه هالكت است كه گيرددنيا جاي حب حق را مي

  .)53، ص1388 مؤسسه فرهنگي قدر واليت،: به رك(نه خداخواهي و خدابيني  ،خودبيني است
شود مقوله اخالص و ايمان كه معناي نماز و موجب مي 1احتجاب فطرت به حجب دنيوي

قرب او موجب تدار شده و اعمال سالك به فالح او منجر نگردد و خدشه ،آيندشمار ميدات بهعبا
 در اين ؛شود حيات دنيوي مقدم بر حيات اخروي گردداين احتجاب باعث مي. به حق نشود

االخرة خير و  ثرون الحياة الدنيا وؤبل ت«: اين آيه شريفه خواهند بودصورت افراد محجوب مصداق 

 .)16- 17، اعلي( »كه آخرت بهتر و پايدارتر استدرحالي ،داريدبلكه شما حيات دنيا را مقدم مي ابقي؛
افتد؛ چراكه هيچ در اين صورت است كه عامل اصلي انحراف از برنامه رستگاري و فالح اتفاق مي

                                                               
ناگزير از تحمل مقتضيات  ،، دنيا سراسر حجاب است كه انسان تا زماني كه در آن است)ره(در نزد امام خميني. 1

اهل نجات و  ،شوندگرچه افرادي كه موفق به خرق بسياري از حجب دنيوي مي. باشدقرار گرفتن در اين نشئه مي
لكن . حجب منوط به خروج بدن از اسارت طبيعت است و هميشه همراه سالك است سريولي يك ،باشندفالح مي

نسبت به رفع آنها  ،داردرا ها جا كه استعداد و توان خرق اين حجابآنچه اهميت دارد اين است كه آدمي تا بدان
  . دوري از حق و رستگاري مربوط به خرق اين سنخ از حجب است عمدتاً .اقدام كند
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خروي به حيات باقي ا ،ها و آالم استعقل سليمي زندگي دنيا را كه متاعي فاني و مشوب به رنج
  .)419، ص26، ج1386مكارم شيرازي، (دارد مقدم نمي ،كه سراي نعيم جاودان است

  :فرمايدخداوند متعال در قرآن كريم مي

   .)21، انعام( 1و من اظلم ممن افتري علي اهللا كَذباً او كذّب بĤياته انّه ال يفلح الظالمون

 2به عند ربه انه ال يفلح الكافرونال برهانَ له به فانّما حسا من يدع مع اهللا الهاً آخر و
   .)117، منونؤم(

  .)69، يونس( 3يفلحون قل انّ الذين يفترون علي اهللا الكذب ال

عدم معرفت به خداي تعالي و حق مطلق  ،شودآنچه مانع رستگاري مي ،با عنايت به اين آيات
ه بيان ديگر عبد او صاحبان عمل صالح و ب ،معرفت او هستندفاقد شك كساني كه بي ؛ چراكهاست

بر اين اساس فقدان معرفت به حق كه آن نيز حاصل احتجاب به حجب دنيوي و . نيز نخواهند بود
  .باشدمانع بزرگي بر سر راه فالح و رستگاري مي ،تعلق خاطر به نشئه ملك و حب نفس است

تبيين  مفاسد اخالقي بسياري را نام برده و به شرح چهل حديثدر كتاب  )ره(امام خميني
پردازد و همه آنها را عامل هالكت آدمي ذكر كرده و به قلع و قمع رذايل اخالقي و مجاهده آنها مي

هاي نفس كند كه نبايستي به خواهشايشان بسيار به اين مهم اشاره مي. شودنفس رهنمون مي
س است از رسيدن به رشد و كمال انسانيت در گرو جلوگيري نف :فرمايدمي كه؛ چنانتوجه نمود

مانند از رشد و هدايت و مشاهده حق بازمي ،نداشهوات و لذات، و كساني كه تابع شهوات خويش
فرمايد داند و ميايشان تعلق قلب به دنيا را عبارت از دنياي مذموم مي. )290، ص1378امام خميني، (

بين قلب و حق حجاب بين انسان و دار كرامت او و پرده  ،هرچه اين تعلق خاطر شديدتر باشد
  .)121، ص1375 ،همو(شود تر ميبيشتر و غليظ

  

                                                               
  .شوندمكارتر از كسي كه به خدا دروغ بندد يا آيات او را تكذيب كند؟ راستي كه ستمكاران رستگار نميكيست ست. 1
در  .باشدبراي آن برهاني نخواهد داشت و حسابش فقط با پروردگار مي ،هركس با خدا معبود ديگري بخواند .2

  .شوندحقيقت كافران رستگار نمي
  .شوندرستگار نمي ،ندبندبگو كساني كه به خدا دروغ مي. 3
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  موكشه و نجات از ديدگاه شنكره .دو
  وحدت وجود . 1

الزم است اشاره شود مكتب ادويته  ،پيش از بيان تعريف موكشه، نجات و رستگاري در نزد شنكره
ه روح فردي و شود كدر اين مكتب گفته مي. مبتني بر وحدت وجود است ودانته شنكره كامالً

هاي عرضي مختلف مانند رودي كه خداوند همچون جزء و كل به هم مربوطند و همه محدوديت
همين  .)Potter, 1981, vol III, p.84&234(گردند به وحدت ختم مي ،شوندبه اقيانوس منتهي مي

مقوله را طبع در تبيين مسئله موكشه و نجات از جايگاه مهمي برخوردار بوده و اين هديدگاه ب
با اين  1»برهمن«مورد ديگر به تبيين عالم محسوس و ارتباط . قرار داده است تأثيرتحت كامالً

نيست كه در هستي » برهمن«جهان محسوس در نزد شنكره چيزي جز . شودعالم مربوط مي
نما هستند كه از خود هيچ واقعيتي بود و اعدام هستيمنتشر شده و اجزاي جهان نمودهاي بي

باشند كه يگانه حقيقت هاي هستي تجليات آن وجود مطلق ميتمام موجودات و پديده. ارندند
  .(Nikhilananda, 1951, Vol.I, p.37-38) موجود است

فاقد  ،شودذات كه از آن به احديت تعبير مي در مكتب ادويته ودانته شنكره، خدا در مرتبه
غير قابل شناخت  ،واسطه عدم تعين و تكيفدر اين مرتبه برهمن به .اسم و حد و رسم است

  :سرايدانگيز در وصف مقام متعالي و واالي برهمن چنين مياو در اشعاري زيبا و دل .است
  ؛آنچه وراي طبقه و كيش و خانواده و اصل و نسب است

  ،آنچه فاقد نام و صورت و شايستگي و ناشايستگي
  ؛و فراتر از زمان و مكان و موضوع ادراك است

  .)Šankara, 1921, p.115( همان برهمني است كه تويي آن
باشد و جهان محسوس در حقيقت وجودهاي او يگانه وجود راستين و منشأ همه هستي مي

. داناند كه بدون آن وجود مطلق در حكم عدميعني برهمن ،نسبي و نتيجه فيض وجود مطلق
برهمن نيرگونه با پذيرفتن . كندياد مي 2»برهمن نيرگونه«شنكره اين مرتبه از برهمن را با عنوان 

در  .گرددعنوان پروردگار عالم متعين ميكند و بهاسما و صفات از مقام اطالقي خود نزول مي

                                                               
1   . Brahman 
2 .Nirguna brahman 
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افراد رستگاري . شودهاي هستي مياين مرتبه او تبديل به منبع فياض افاضه وجود به همه پديده
رسيدن به موكشه با مراتبي كه براي برهمن قائل با توجه به ميزان استعداد و قابليت آنها براي 

دنبال معرفت خداي افرادي كه قابليت كافي ندارند، به ،بنابه اعتقاد شنكره. متناسب است ،شودمي
حال آنكه  ؛و پرستش او و در نتيجه رسيدن به بهشت هستند 1»برهمن سگونه«شخصي يا 

رسد ي به رستگاري حقيقي و موكشه ميناپايدار است و كس ،بخشدبهشتي كه برهمن سگونه مي
يعني رستگاري و نجات واقعي در  ؛)Govind, 1994, p.179(نيرگونه برآيد برهمن كه در جستجوي 
نه رسيدن به بهشت كه از  ،فناي در حق مطلق و بلكه خود حق شدن است ،واالترين حد خود

مطلق و با اتصال به آن مرتبه مقوله لذات جسماني بوده و در قياس با نجاتي كه در جوار ذات 
شنكره در توصيف مقام موكشه، سالكان كوي حقيقت را . بسيار ناچيز و نازل است ،شودحاصل مي

  : دهدچنين مورد خطاب قرار مي
  پس ذهن خود را آرام ساز، بر حواس خود چيره شو

   ؛نيست و فاني ساز ،ستوهمواره خود را در آتمن كيهاني كه در اندرون ت و
  ا تنها در سايه اتحاد با برهمن است كه ظلمات وهم زير

  .)Šankara, 1921, p.162( نيست و نابود گردند ،اندكه از ازل با تو بوده
  يا نجات »موكشه«تعريف . 2

طور كه ذكر شد، موكشه يا نجات در گرو فناي در حق مطلق و اتصال به او و در حقيقت همان
موكشه با انديشه وحدت وجود در نزد شنكره ارتباطي  بنابراين ضمن اينكه. شدن است »حق«

و تناسخ نيز  2»سمساره«بيني شنكره مقوله نجات با مسئله سو در جهانديگر از  ،ناپذير داردگسست
 .تأثير اين نگرش نيز قرار گرفته استلذا موكشه و نجات در نزد وي تحت. يابدارتباطي انكارناپذير مي

شود كه در رهايي از چرخه سمساره خالصه شده اتر از اين حد تعريف مياما در عين حال موكشه فر
  . بلكه فناي محض در وجود مطلق است كه مقصد و مقصود اصلي نجات و موكشه است ؛باشد

نگرش وحدت وجودي شنكره در تعريف او از موكشه  ،طور كه سابق بر اين اشاره شدهمان
موكشه يعني وجود  :عريف راهبر شده است كه بگويدنمود محرز و مسلمي يافته و او را بدين ت

                                                               
1  .  Saguna brahman 
2  .  Samsara 
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هاي جهان محسوس و يكي شدن با برهمن و مطلق كه با خالصي كامل انسان از همه محدوديت
شده است و آتمن نيز حقيقتي جز متعين 2»آتمن«كه  1»جيوه آتمن«بلكه حق مطلق شدن 

 عنوانبه گانگي برهمن و آتمنذكر است كه اصل اتحاد و ي شايان. شودحاصل مي ،برهمن ندارد
شود آتمن عين در اين مكتب گفته مي. رودشمار ميعاري از ثنويت به ،شالوده مكتب ودانته

اين نفس همان برهمن «، »من برهمن هستم«، »آن تويي«از ديدگاه شنكره عبارات  .برهمن است
 . )Šankara, 1904, p.31(داللت بر همساني  نفس و برهمن دارد  ،»است

  مبدأ و مقصد موكشه. 3
مالك  بلكه صرفاً ،آورددست نمياي بهدر مكتب شنكره انسان با دستيابي به رستگاري چيز تازه

اي ويژه تأكيداينكه شنكره بر طريق معرفت . شود كه آن را همواره با خود داشته استچيزي مي
برده و سپس از تعلق بدين خاطر است كه اهل معرفت به موهوم بودن جهان محسوس پي  ،دارد

نمايند؛ يعني موكشه در برهمن را شهود مي ،اين پديدارها كنند و در پسِخاطر بدان اجتناب مي
و سالك با كشف حقيقت و اشراف به جايگاه  ،نه اينكه از وي بيگانه و جدا باشد ،وجود انسان است

  .بخشدادراك حق مطلق، موكشه را تحقق مي نيزخود در جهان محسوس و 
شنكره رهايي از دام پندار و فريب را سعادت محض و موكشه توصيف كرده و نيل به موكشه 

يعني مقصد نجات نيز كه اتصال با برهمن و برهمن  ؛داندكه خدا شدن مي ،را نه يكي شدن با خدا
چراكه حقيقت برهمن از اجزاي خود جدا نيست و او در  ؛از وجود آدمي جدا نيست ،شدن است

موكشه در نزد شنكره رسيدن به مقامي است كه انسان به حقيقت . داري هستهر پدي پسِ
وجودي خود معرفت حاصل كرده و به اين حقيقت استشعار پيدا كند كه او هستي اليتناهي دارد 

  .با برهمن نداردهيچ تفاوتي و 
يز به يك اعتبار به سلوك اختياري آدمي ن ،شود مبدأ نجات خود انسان استاينكه گفته مي

به عقيده شنكره هرقدر آدمي بتواند خويشتن را از محيط جسماني و زندان تن . شودمرتبط مي
يعني كسب  ؛آورددست ميشود و هوش و قدرت برهمن را بهبه همان اندازه برهمن مي ،آزاد كند

اين معرفت و تالش براي رسيدن به موكشه، نجات و رستگاري منوط به اراده و خواستن سالك 

                                                               
1 . Jiva-atman 
2 .Atman 
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كه آن  - از سوي ديگر آدمي با كسب آگاهي و معرفت به همساني جيوه آتمن با آتمن . اشدبمي
شود و كسب اين آگاهي به موكشه واصل مي -  بلكه خود برهمن است ،نيز جداي از برهمن نيست

  . در گرو اراده و خواست فرد است
است و هرچه جز  شنكره معتقد است يگانه واقعيت اصيل و راستين، برهمنِ عاري از تعين 

برهمن  ،طور كه اشاره شداست و همان» آتمن«معادل برهمن در عالم صغير  .موهوم است ،اوست
ست كه در ا» مايا«علت پيدايش عالم كثرات نيز نيروي متخيله و خالقه . و آتمن حقيقت واحدند

دارد و بر اين اساس چيزي جز برهمن وجود ن .رودشمار ميعين حال حجاب روي ذات نيز به
به اين اعتبار است كه آتمن  ،اينكه گفته شد شروع راه رستگاري و مبدأ موكشه خود انسان است

عنوان تعين برهمن شروع به ارتقا و تعالي در جهت همان اصل و نخستين منشأ به در عالم صغير
ته و در واقع به برهمن پيوس ،جهان محسوس نموده و وقتي با معرفت راستين و حقيقي يگانه شد

  .يابد و موكشه حصول همين مرتبه استبرهمن شده است و مقصد اصلي با برهمن شدن تحقق مي
  اركان وصول به موكشه و موانع آن. 4
 معرفت. 4- 1

شنكره با اتكا بر . شودطريق معرفت عنوان مي ،ترين طريق نيل به موكشه از ديدگاه شنكرهمهم
شعور و آگاهي همچون  :گويدمي د آرنيكه اوپانيشادبريهيدر شرح خود بر  ،سنت خداباور برهمني

بلكه با نور خود، غير خود را نيز  ،گيردخود نور نمي تنها از غيرچراغي به خود فروزان است كه نه
شنكره اين . )Šankara, 1950, p.619-920(سازد بخشد و متعلَق شناخت و معرفت ميفروغ مي

داند كه نتيجه شف و شهود باطني و معرفت راستيني مينفس دانسته و آن را ك معرفت را معرفت
 ايدر سايه يك چنين معرفت متعالي. باشدآن طرد ماسواي برهمن و رهايي از كليه تعينات مي

رسد كه چيزي جز برهمن وجود ندارد و جهان پديداري است كه آدمي به اين حقيقت مي
آن وجود واحدند و روح فردي نيز چيزي  1»ماياي«محسوس با همه تكثر و تنوعاتش تنها سايه و 

هرگاه شرايط . شده نيست كه در دام تن اسير شده و جيوه آتمن نام گرفته استجز آتمن متعين
محدودكننده كه آتمن را به شكل جيوه آتمن محدود و متعين ساخته است از بنياد واقعي انسان 

                                                               
1 .Maya 
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بر اين اساس راه نجات و موكشه از . شوندها نيز با آتمن كلي يكي ميجيوه آتمن ،مرتفع شدند
 .باشدنظر شنكره منوط به معرفت اين حقيقت است كه جهان محسوس شايسته دلبستگي نمي

كه سالك طريق نجات به اين مهم معرفت يافت كه جهان پديداري توهمي بيش نيست و همين
، شودن متحقق ميشد» او«حقيقت در وراي اين جهان قابل حصول است و نجات با فناي در او و 

  .شودبرداشته مي ،ترين گام استگام اول كه مهم
معرفت اعلي يا سرّي و باطني : شودشنكره براساس اوپانيشادها به دو سطح از معرفت قائل مي

عنوان يگانه معرفت اعلي درصدد نيل به برهمن به .2)اپراويديا(و معرفت اسفل يا عمومي  1،)پراويديا(
رو با شود و ازايناز مجراي حواس و عقل آدمي حاصل مي نيزعرفت اسفل م؛ حقيقت مطلق است

براساس اين نوع معرفت، برهمن خداي متشخصي است كه . جهان مادي و تعينات آن مربوط است
طلبد و به آنها وعده پاداش يا وعيد كيفر در از بندگان خود اطاعت و عمل به احكام شريعت را مي

شنكره قائل است كه وصول به موكشه از طريق  .)Deussen, 1990, p.105( دهدجهان اخروي مي
معرفتي نيست كه نتيجه هوش و حواس و عقل  ،شود و اين معرفت متعاليمعرفت اعلي حاصل مي

بلكه اين نوع معرفت بهره كساني است كه هرگونه دلبستگي و وابستگي را در خود  ؛آدمي باشد
  .اندكشته

همان » جيوه آتمن«عرفت برتر يا اعلي و كشف اين حقيقت كه وي معتقد است از طريق م
توان مي ،و آتمن چيزي جز برهمن نيست) آتمني كه در قالب تن محبوس شده(آتمن متعين 

ل ئكسي كه در حال حيات خود به اين معرفت نا از نظر شنكره هر. ل شدئبه رستگاري ابدي نا
ذكر است كه  شايان .(Victor, 1989, p.128) شوديخوانده م» زنده آزاد«يا  3»جيون موكته« ،آيد

باشد كه در آراي شنكره مورد اشاره قرار اين مرتبه از نجات يكي از سه سطح نيل به نجات مي
  .ستاو رستگاري موقتي  4)كرمه موكتي(مراتب ديگر شامل رستگاري تدريجي  ؛گرفته است

دن مبحث بينش و معرفت كه اين شنكره در بيان شرايط نيل به موكشه، پس از مطرح نمو
پايه، جاويد را در ناپايدار و كل درنگ بنياد را در چيزي بيكند كه بيتوانايي را در سالك ايجاد مي

                                                               
1 .Paravidiya 
2 .Aparavidya 
3 .Jivan mukta 
4 .Karmamukti 
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ه عمل و كردار نيز در كنار پردازد كه داللت بر جايگابه بيان شروط ديگري مي ،را در جزء دريابد
كار بستن تمامي اين هكه ب داري و شكيباييازجمله خويشتن ؛براي نيل به موكشه دارد معرفت

منجر به وصول به موكشه و رهايي كامل و همانندي با برهمن و  ،قواعد و آداب در كنار معرفت
البته  .)p.45-46 vol I, Krishnan, 1962, Rādha(گردد آسودگي از بيم و تشويش بازپيدايي مي

ست كه تنها به ات در نزد شنكره فراتر از آن اگونه كه سابق بر اين اشاره شد، موكشه و نجهمان
  . پيدايي منحصر گرددرهايي از چرخه باز

 عمل. 4- 2
چه نيك و چه بد بر روح او اثر گذاشته و كيفيت  ،كلي در آيين هندو اعمال و رفتار آدمي طوربه

اعمال  و 1»كرمه«تا آنگاه كه روح آدمي از چنگ  .زندزندگي بعدي و تولد ثانوي او را رقم مي
ولي آنگاه كه در  ؛باشدناچار به بازگشت و اسارت در چرخه سمساره مي ،خالصي نيافته است

ديگر در سكون و  ،توالدهاي مكرر كيفر اعمال خود را چشيد و روح از دام كرمه خالصي يافت
در . شودمي 2كند و تبديل به موكتهآرامش ابديت محض اقليم موكشه و رستگاري منزل مي

نكره هرچند انجام شعائر ديني يا مقوله عمل براي كساني كه هنوز در دام جهل و مكتب ش
اما آنچه به رهايش مطلق  ،ضروري است ،داننداويديا گرفتارند و اين جهان موهوم را واقعي مي

و دانش راستين و  ،تنها انكار جهان وهم و فريب ،آوردشود و آزادي را به ارمغان ميرهنمون مي
موكشه كه همان معرفت  ،لذا از منظر شنكره .),p.117-118 Johnson ,1971(من است معرفت بره

  . ),p.402-408 Deussen ,1990(شود مگر با تحصيل معرفت حاصل نمي ،راستين است
بر ركن عمل نيز براي رسيدن  تأكيد ،در برخي اقوال شنكره نيز در برخي متون اوپانيشادي و
بلكه نيايش، مراقبه و  ؛گرددشود و اين امر منحصر به معرفت نميبه رستگاري و موكشه ديده مي

كند ثر است و راه رسيدن به خدا را هموار ميؤتسليم به خداوند نيز در جلب رحمت او م
)Malkovsky, 2000, p.72( .  

                                                               
1 .Karma 
2 .Mukta 
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طوركلي در مكتب شنكره رستگاري انسان از كارهاي نيك به ،آنچه اشاره شد ا وجودب
كند مي تأكيدشنكره همواره  .يرا كارهاي نيك جز در جهان مايا ارزشي نداردز ؛شودحاصل نمي

   .)288- 290، ص1ج ،1362 شايگان،(معرفت است  ،كه بهترين راه رستگاري و نيل به حقيقت
اين عشق و  .شده است تأكيدمقوله اخالص و عشق نيز بر در كنار معرفت،  1در بگودگيتا

نار معرفت و علم، سالك را به نجات و رستگاري رهنمون در ك ،اخالص كه زينت عمل هستند
گيتا بر اين باور است كه معرفت و عمل هردو در كنار هم راهبر سالك به مقام وصال و  .شوندمي

در گيتا آنجاكه سخن از عمل مخلصانه . باشندبهجت و سرور ابدي و آرامش در پناه برهمن مي
ه حقيقت عالم و نيز بدون دلدادگي و سرسپردگي به سالك هرگز بدون معرفت ب ،است) قصدبي(

در طريق علم هم معرفت بدون عمل راه به جايي . حق، توان بار يافتن به طريق عمل را ندارد
در  .باشدحاصل اين عشق و اخالص، تسليم به حق است كه نجات در گرو آن مي. بردنمي

رصه توالدهاي مكرر، نجاح و رستگاري مطلق، خواهد براي رستن از عبگودگيتا، كريشنا از آرجونه مي
محو سازد بايستي تسليم محض وي گردد و سرتاپاي وجود خود را در عشق و خلوص و ايمان به او 

)p.176 , 1893, xvii, Davies( . بنابراين در اين متن مقدس براي نيل به موكشه و نجات، مجاهدت و
 ،از نظر گيتا .امري ضروري است ،ر مداوم حقنشيني و ذكخوري، عزلترياضت و نفي انيت، كم

ل آيد كه عمل وارسته و خالصانه و معرفت ئتواند به مقام وصال و اتحاد با برهمن ناسالك آنگاه مي
دلبستگي بوده و  عاز ديدگاه بگودگيتا عملي كه فارغ از هر نو. راستين را به گوهر عشق درآميزد

 .)(Ibid xviii, p.171 تابش نور معرفت در دل آدمي استساز مايه نجات و زمينه ،خالصانه باشد

ازجمله موانع عمده رسيدن به  ،هاي وصول به موكشه و نجات ذكر شدبنابه آنچه در باب راه
اين جهل حجابي ظلماني در برابر ادراك حقيقت است كه  .جهل است ،اين غايت در وهله نخست

گونه كه معرفت راستين همان. ه خواهند شدتمامي طرق وصول به نجات بست ،اگر برطرف نشود

                                                               
 ،گودگيتا به همراه اوپانيشادها و برهمه سـوتره ب. رودشمار ميگانه پرستهانه تريه نظام ودانته بهيكي از منابع سه .1
بخشي از  ،بگودگيتا يا گيتا يا سرود خدايان .شودگانه ناميده مييا طريق سه) prasthāna-traya(» تري -پرستهانه«

ترين تفسير سنسكريتي كه از اين منظومه نخستين و كهن. دهدكتاب ششم حماسه عظيم مهابهاراتا را تشكيل مي
  .باشدميمتعلق به شنكره  ،ستدر دست ا
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ساير . ترين مانع نجات خواهد بودعدم اين معرفت نيز مهم ،راهبر به موكشه ذكر شدعنوان به
زاده  ،هاي نفساني و شهوانيموانع همچون دلبستگي به عالم موهوم و نيز اسارت در دام هوس

  . شوندهمين جهل محسوب مي

  و شنكره در باب فالح و موكشه )ره(امام خمينيتطبيق و مقارنه آراي . سه
  وجوه همساني

  . وحدت و توحيد وجودي اصل و اساس است ،در هر دو انديشه .1
 .مبدأ و مقصد رستگاري خارج از وجود آدمي نيست .2

 .دل كندن از تعلقات دنيوي گام مهم و اصلي براي حصول رستگاري است .3

  .باشدميمعرفت ركن بسيار مهمي جهت رسيدن به رستگاري  .4
  وجوه ناهمساني 

 )ره(عنوان يكي از اركان رستگاري و نجات، برخالف آراي امام خمينيمقوله عمل به .1
 .در آراي شنكره نمود بارزي ندارد

حال آنكه  ؛يابداي با فنا و سكون پيوستگي مينجات و موكشه در آراي شنكره تا اندازه .2
 .انجامديت ميدر آراي امام رستگاري به بقا و خداگونگي و ربوب

 گرچه فراتر از آن را نيز دربر ،موكشه در نزد شنكره با سمساره و تناسخ مرتبط است .3
 .معادلي ندارد )ره(بيني اسالمي امام خمينياما اين انديشه در جهان ؛گيردمي

بيني توحيد وجودي است، مسئله نجات، ندو نظام عرفاني مبتني بر جها ازآنجاكه هر
شود كه در هر دو انديشه، حقيقتي واحد، متعال و ه مقصدي منتهي ميرستگاري و موكشه ب

معنا و دور از دسترس پوشي از فناي خويشتنِ سالك در او، بيمطلق است و رستگاري با چشم
نظر از او روند و صرفشمار مياينكه تمام كثرات، تعينات يا ماياي آن وجود مطلق به. خواهد بود

شود كه مبدأ و مقصد رستگاري، فالح و باشند، به اين نتيجه منجر ميفاقد وجود استقاللي مي
به تعبير ديگر ذات مطلق يا برهمن  ؛است) سالك(خود انسان  ،موكشه حقيقتي واحد است و آن

  .اي از وجود اوستچون فرد مرتبه ؛باشداست كه همان حقيقت هستي انسان مي
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اه خود در اين عالم، گام اول وصول به انسان با معرفت و علم به حقيقت هستي و جايگ
امري دروني است و  ،شود مبدأ و آغاز فالح و موكشهاينجاست كه گفته مي .داردرستگاري را برمي

خداگونه و خداشده  باز به خداي خود و خود ،شودوقتي همين سالك، فاني در آن مقصد غايي مي
دو نظام فكري ركن اساسي  هي در هرلذا معرفت و آگا. واصل شده است) در اصطالح شنكره(

بسيار مورد  )ره(عمل است كه در آراي امام خميني ،البته ركن ديگر آن .باشدفالح و موكشه مي
ترين ركن تعالي فردي ترين و اساسيمهم ،عمل صالح و تقواي مخلصانه. گيردقرار مي تأكيد

شروعي  نيز معرفت و آگاهي ؛شود كه بدون آن فالح و رستگاري مقدور نخواهد بودمحسوب مي
البته در تمام مراحل سلوك نبايستي مقوله معرفت و علم يا  .شودبراي سلوك عملي محسوب مي

 ؛گفتني است كه در آراي شنكره نيز ركن عمل تا حدي مدنظر است. آگاهي ناديده گرفته شود
ساز زشمند و سرنوشتار ،لكن تنها براي افراد محجوب كه در حجاب عالم مايا و فريب گرفتارند

  .اندنه براي سطوح واال از كساني كه صاحب معرفت گشته ،است
در آراي شنكره مقوله تناسخ و چرخه بازپيدايي باعث شده است كه  ،مسئله ديگر اينكه

اما . شكافي عميق ايجاد شود )ره(ان مبحث موكشه و فالح و رستگاري در آراي امام خمينييم
خاطر نظام فكري اين به كهآراي امام و شنكره قابل توجه است  وجوه همساني بين ،در كل

  .مبتني بر وحدت وجود دو شخصيت مورد مقايسه است
بحث ديگر فناي در حقيقت مطلق است كه در انديشه شنكره گويي با سكون و آرامش و 

ناي آراي امام، ف وصخصهب، طوركلي در عرفان اسالميحال آنكه به ؛شودخواب عميق محقق مي
آن پويايي و تحركي . صحو دال بر نقصان در فرايند تكامل و تعالي سالك استسكر بي بقا وبي

در طالب موكشه رنگ سكون و  ،شودكه با بقا و خداگونگي و ربوبيت سالك مسلمان حاصل مي
  . گيردخمودي مي

  نتيجه
ا اين ادراك را ام ؛عالم محسوس شايسته دلبستگي نيست ،و شنكره )ره(در نزد امام خميني
كنند كه صاحبان آگاهي و معرفت بوده و به جايگاه خود در اين عالم و به كساني حاصل مي

اين عده يكي از اركان مهم رسيدن به رستگاري را . ارتباط و پيوستگي خود با خداوند اشراف دارند
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اهبر سالك به ر ،در آراي امام معرفت به همراه عمل. مقوله معرفت است ،اند و آنكسب نموده
انديشه وي گرچه  ،باشد كه البته در آراي شنكره نمود بارزي نداردتعالي و فالح و شكوفايي مي

 با اتيان مصلحات و پرهيز از محرمات ودر انديشه امام عبوديت حق كه . باشدخالي از آن نيز نمي
فالح و رستگاري ر واقع د. در رسيدن به فالح نقش بنيادين دارد ،شودبا تقواي الهي حاصل مي نيز

فالح و رستگاري در جوار حق و در  حقيقتدر . ستشدن ا در عبوديت خداوند و تسليم اراده او
ديد سالك  ،چون معرفت راستين ؛موكشه و نجات نيز در معرفت است. تقواي او و اتصال به اوست

  . سازدهماني او با برهمن باز نموده و او را سعادتمند ميرا به اين
فالح و رستگاري با اتصال به حق مطلق و فناي در او و بقاي به او حاصل  ،آراي امام در

در نزد شنكره نيز موكشه با اتصال به برهمن و برهمن شدن و رسيدن به آرامش ابدي در  ؛شودمي
عنوان خداوند بهدر هر دو انديشه، . آيدشود و در كل سخني از بقا به ميان نميجوار او محقق مي

دل كندن از تعلقات دنيوي در  ،صد و غايت رستگاري مطرح است و براي حصول اين سعادتمق
چراكه كمال و راحت مطلق كه معناي رستگاري  ؛گيردقرار مي تأكيدهردو انديشه بسيار مورد 

هدف و غايت وجود خويش را دريافته و به  ،انسان آگاه و عارف. يابدتحقق نميدر اين عالم  ،است
  .و اين است معناي رستگاري ،كنداه حقيقي خود سلوك ميسمت جايگ
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