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 چکیده
رفرت   ممرا اخیقری ان ران فاورله  ارود داردز امرر  ه        همواره این سؤال ذهن آدمیان را به خود مشغول داشته است که چررا میران مع  

هرای گششرته محررو بروده اسرت.      له است. این موضوع تا گی نراارد   در مترون دینری ا  د ره   ئا بررسی این م شناسی اخیق متکفّر ان

های  ارودی ان ران ا  میران    به معنای محابقت سخن با  اقعیت/ حقیقت یا محابقت گفته با با ر یا هماهنگی میان همه ساحت گویی راست

کرم   کیرآ آن    هبر ا امله مفاهیمی اسرت کره     که در برخی ر ایات اسیمی رأس همه فضایا اخیقی دان ته شاه  است مفاهیم اخیقی

را بره     معرفتمران شرویم مرتکب مری  با  اقعیت/ حقیقت( نااشتنبه معنای تحابق) گویی در غ ؛ یعنیسهولت به ضا آنه لی ب ؛آگاهی داریم

را در ایرن کتراش شرریآ     آنالبیغه مورد تواه قرار گرفته   این مقاله نهج همچوندهیم. این موضوع در همه متون اسیمی مما پیونا نمی

شکاف میران معرفرت   ممرا بره      ة اودآ رنامواما به ا سه ماما ایمان، مشق   خوف  بررسی کرده   به این نتیجه رسیاه است که نبودِ

 انا.  های  اودیامم ا  تحابق سخن با  اقعیت   هماهنگی همه ساحتاست که  یگوی راست

 

 البیغه.نهج ،شناسی اخیقر ان ،گویی در غ ،وااقت ،واق ،گویی راست ها:هکلیدواژ
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 مقدمه

های اساسی  ناگی بوده   ه ت   هیچ  اخیق ا  پایه

توانا با ن اخیق به حیات خرود ادامره    ای نمی اامعه

های مربوط به آن نیز ا   دانش ةهم ،تبع اخیقدها. به

 ،اخرریق ةاهمیرت بررا یی برخوردارنرا. ملررم   فل رف   

ها   آثرار   ن کرده   چارچوشچنا چون اخیق را معیّ

هرای د ری ا  اخریق را    اخیقی  ی رتن   خ رارت  

کوشا ترا ان ران بتوانرا بره      انا. ملم اخیق می کا یاه

هررای    ا  ناهنجراری  اخیقرری  نراگی کنررا  ،سرهولت 

 نظر کنا. اخیقی ورف

هرای   دانش ءهای مربوط به اخیق از برخی ا  دانش

فل رفه   ءهای قاما نیز ارز  بنای   در تق یم ؛مماناظر به

مملی درنظر گرفته شاه است. به این معنا که اخیق تنهرا  

بلکه این دان رتن بایرا بره داشرتن        ؛برای دان تن نی ت

همرواره ایرن سرؤال     ،. با  اود اینمما کردن منجر شود

در اذهان اها ملم   نخبگان حو ه اخریق محررو بروده    

پرشیر  نراظر بره     های مورد به دان ته است که چرا آدمی

یا چرا آنچره را بره لظراخ اخیقری      ؛کنا مما، مما نمی

یعنری میران معرفرت     ؛دهریم  نبایا مما کنریم، انجرام مری   

 .اخیقی   مما اخیقی شکاف  اود دارد

 د یرا تروان موامرا/    برای بررسی این سؤال می

هرایی کره    اما یکری ا  حرو ه   ؛گوناگونی را طرو کرد

بررسری کررد، دانرش    در آن توان سؤال یادشاه را  می

له ئرسا ایرن م ر   نظرمیبه .شناسی اخیقی استر ان

شناسیِ اخیق اسرت   تمرام   ترین بظث در ر ان مهم

بره ایرن بظرث     ،نهایتدرشناسی اخیق مباحث ر ان

که شکاف میان معرفرت اخیقری   ممرا     گردد برمی

هرای   له ا  قایم در فرهنر  ئم این اخیقی چی ت. 

هنرا ، برودا، دا،رو، یهودیرت        چرون  یشرقی ادیران 

های فل فی مختلرآ   م یظیت   اسیم   نیز در نظام

ی بره آن داده  گونراگون های  مظا بظث بوده   اواش

ت دینری اسریم   ر سنّشاه است. یکی ا  منابعی که د

 ؛البیغرره اسررت نهررج ،کرررد مرااعررهآن  بررهترروان  مرری

اوررلی ایررن ا ررتار استظ ررال    م ررئلهر ، ا ایررن

رکرردن  البیغره دربراره موامرا پ     استخراج نظرر نهرج  

شکاف میران معرفرت   ممرا اخیقری در موضروع      

اسررت کرره ا  آن بررا منرروان  گررویی راسررتمظوریررت 

 )ع(. امرام ملری  کنریم  یاد مری  گویی راستشناسی ر ان

 انرا. البیغه اشاراتی به این نکتره کررده   یشتر در نهجپ

به طرو این بظث   پاسخ آن  گاه وریح هرچنا هیچ

البیغه  ارود دارد   اشارات فرا انی در نهج نپرداخته،

 .استخراج کررد  ا  آنرا  ایشانتوان نظر  که ا  آنها می

هایی که حضرت به  اشکافی ملتِ تأخیرِ مرا   مبارت

پرردا د،   به معرفت اخیقی میر مماِ اخیقی ن بتد

البیغره   فرا ان اسرت. طبرق استق رایی کره در نهرج     

در را  )ع(توان حاوا آرای امام ملری  مما آماه، میبه

در یک امله خیوه کرد: معرفت اخیقی ما  رهبااین

ایمران، مشرق     چرون ا    ؛در مین اینکه کاما اسرت 

یقرری کرره برره میرران معرفرت اخ ررر مظررر میم خروف  

بنابراین  ؛در مما به آن پایبنا نی تیم روااقت داریم

البیغره اگرر بخرواهیم     در نهرج  )ع(ا  نگاه امرام ملری  

مرران برره ار   وررااقت برره ممررا  معرفررت اخیقرری

اخیقی متناسب با آن بینجاما، بایا مرؤمن، ماشرق     

خا،آ باشیم تا بتوانیم شکاف میان معرفرت اخیقری   

 ،البیغره  آن را پر کنیم. در نهرج  به وااقت   مما به

اخیقری  نراگی    ،مالرز ابره مؤمنان، ماشقان   خا،فان 

 گرنرره مررؤمن، ماشررق   خررا،آ شررناخته  ؛کننررا مرری

 شونا.  نمی

آنچه آ ردیم مرامی نی رتیم کره ایمران،      خیفبر

رکنناه شکاف میان معرفت مشق   خوف تنها مواما پ 

ا  ماما  بلکه این سه ؛به وااقت   مما به آن ه تنا

مواما دیگری  اود داشته باشنا کره   ب ا ؛ چهانا مهم

 ؛ بنابراین،یمی تالبته ما درواد استق ای همه مواما ن

 یم.کنمیبه این سه ماما قنامت 
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  گویی راستشناسی اخالق و  پیشینه روان
توانرا فراینرا   یمر  اه است فررد آمشناسی اخیق در ر ان

 طی کنا:   دیاگاهدر دنظر/ معرفت تا مما اخیقی را 

کره در ایرن نظریره فررد ا       ؛های شناختی نظریه الف(

توانا ا  معرفت اخیقی بره  طریق طی مراحا مختلآ می

 مما اخیقی نقب بزنا   آن را در خود نهادینه سا د؛

دیگرران   ةکه برر مشراها   ؛اجتماعی ـ نظریه شناختی ب(

 (.13: 1831 ،منوان الگو   تقلیا ا  آنان تأکیا دارد )کایوربه

بره   ،شناسی اخیق افرراد در بررسی ر ان همچنین

 د  فاکتور اساسی هم بایا تواه کرد:

 محیط اتفاقات روزانه و امیال شخصی؛ الف(

 ؛ بررای که آن را مواطآ غریزی گوینرا  ؛ارث ب(

ای ا  مواطرآ اسرت کره    مجمومره  ،پرستی طن ،مثال

در کنریم    مران مری  براساس آن خودمان را  قآ  طن

 (.18: 1831 ،دهیم )هافیلاآن ماطفه نشان می برابر

های ر انی ان ان بره سره ورورت    کنش    اکنش

 سا نا:خود را آشکار می

فررد    انا مجمومه مواما ر انی که؛ احساسات الف(

 باطن خود را با آنها  فق داده است.در آنها را پشیرفته   

ن انا که در شعور باطنی آدمیامواملی ؛تمایالت ب(

انا   فعالیتی که انجام مری دهنرا   مورد قبول  اقع شاه

کره ارواش دادن بره آنهرا     ایگونهبه ؛غیراختیاری است

آدم ماقرا   مثال ؛ برایطبیعت ثانوی ما شاه است ءاز

شان بینایشرا کره آیرا    نیا  ناارد که درباره خحر غرق

بلکه در اینجا  ؛ا ل خود  یا فر ناانش را نجات دها

خود گرفتره  خودیتماییت شخص بهت میم براساس 

 (.14: 1831 ،شود )هافیلامی

موامرا   ،ماننرا اح اسرات   تمراییت    ؛هاعقده ج(

تأثیر مظری    هیجانرات   تجربیرات    انا که تظتر انی

 لرری برره ملررت  ؛انررامخ رروآ آن برره آدمرری  اب ررته

. پشیرفتنی نی رتنا میقگی   نامأنوسی برای خود آدم بی

هیجانرات دردنرام مثرا تررس یرا      ت ادمات همراه برا  

ین نخ رت اغلرب   ،هرای شرایا  امیت ان ی یا  خرم 

 (.14دهنا )همان: ها را تشکیا میارثومه مقاه

ایرن ا رتار اشراره کنریم     ة اگر بخواهیم به پیشرین 

شناسری  توان ا  نظریه پیراهه یراد کررد کره در ر ان    می

ین معرفت   ممرا اخیقری   باخیق برای رفع شکاف 

وااقت( به د  مما مکما همایگر یعنی )  در اینجا 

ه اشاره کرد 2سا ی  انحباق/ بر ن 1سا یاشش/ در ن

تروان بره   یعنی ا طریق تظقق این د  ممرا مری   است؛

 (.11: 1831 ،کایوررفع این شکاف امیا ار شا )

مق رود   :پیاهه در توضیح این د  مما گفته اسرت 

 های مظری  خرارج    ارد  گرفتن داده ،سا یا  در ن

 ،سرا ی   منظرور ا  برر ن   ؛هرا کردن آنها در ر ان بنره 

شراه ا  مظری  خرارج    گرفتره هرای  انحباق فرد با داده

منجرر  که تعادل این د  نروع ممرا بره سرا        ؛است

؛ پیراهه،  11ا  کرایور:   نقرا  ، بره 1441پیراهه،  شرود )  می

 (.111ر  111: 1833اینهلار 

 در اقع پیاهه انحباق در ن   بیر ن را بامرث رفرع  

دانا. منتها ایرن  ین معرفت   مما اخیقی میبشکاف 

هرای ذهنری اایرا      ایجراد سراحت   ر  ِکار ا  د  

سا ی برای تظقق مختارانه آنها در خارج ا  ذهن  مینه

 (.21ر  14: 1831، کایورشود ) پشیر میامکان

هرای اخیقری   پیاهه بر این با ر است کره  یگگری  

ترأثیر ر ان  تظرت های شناختی ا  )که کودم با  یگگی

گرایانره    شود   نومی اخیق  اقعا ست( ترکیب می

آ رد   ا  ا  خوبی )امر اخیقی(  اود می اب ته را به

 (.82: 1831کنا )کایور، اطامت می

 البالغهدر نهج گویی راستمعناشناسی 

هرا   هرا   کتراش   نامره  امر  ه در نگار  مقا ت   پایان

                                                                               
1. assimilation  

2. accommodation 
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ابتراا معنرای مفهروم    رایج شاه اسرت کره نگارنراگان    

کننرا     موردنظرشان را در لغت   اوحیو بررسی می

ضمن اینکه در بررسی  ؛پردا نا بعا به اوا محلب می

هرای مختلرآ    یادشاه به انواع کتب لغت   فرهنگنامه

اسراس  در کننا غافا ا  اینکه چنین ر شری   راوع می

 یررا نظرر فرهنگنامره هریچ ربحری بره        ؛درست نی ت

مثرال اگرر درورادیم     رایبر  ؛ر نراارد موضوع موردنظ

 ،کنریم  البیغره بررسری   نهجدر را شناسی وااقت ر ان

مربوط  ةالمعارف یا فرهنگنام ةنظر فین دایر ی تنیا  ن

نیرز   البیغره  نهرج بعا بگوییم در  ،به اخیق را بنوی یم

ایرن   چراکره  ؛شواهای در تأییا این نظرر  ارود دارد  

 همان تظریآ معنایی است.

برای رهرایی ا  تظریرآ   ر   معناشناسی امر  ه 

محرو شاه که ااا ه تظمیرا نظرر مؤلرآ برر      ،معنایی

دها. ایرن ر   اوررار دارد    پگ هانه را نمینوشته متن

نظر استخراج شود نه چیز دیگر؛  یرا  نظر متن/ واحب

مفراهیم ن ربی    ءممکن است مفهوم موردنظر مرا ارز  

ده ه کرر ،ر هم نظرر خاوری ارا   )ع(باشا   حضرت ملی

درنتیجه برای دستیابی بره حراق   حرق محلرب      ؛باشا

 بایا به معناشناسی راوع کرد.

کارگیری ایرن ر  ،  ا امله موارد ضر ری در به

 اره ارایز   هریچ بره  ؛ کهتعریآ مفهوم موردنظر است

منبررع همران  ز ار بررهن را در منرابعی  آنی رت تعریرآ   

 ،بنابراین برای درم تعریآ وااقت ؛او کنیم ا ت

 البیغره  نهرج  خرودِ  پگ هش معناشرناختی در  راهی از

بره  ایرن نظریره،    اسراس بردر اینجرا نیرز   ؛  اود ناارد

 پردا یم. معناشناسی وااقت در حو ه تعریآ می

 البیغره  نهجوااقت ا امله مفاهیمی است که در 

گیری  توان با بهره اما می ؛طور مشخص تعریآ نشاهبه

آ رد. در دسرت  آن را بره  ،ا  مفاهیم همنشین توویفی

برای توویآ وااقت ا  پرارادایم   البیغه نهج اایی ا 

 ةورااقت را بره چشرم    )ع(چشمه استفاده شاه   ملری 

هرا ا    ر انی تشربیه کررده اسرت کره در برخری  مران      

َاب     »افتا:  اوشش می  ةچشرم »؛ «غَارَ الصِّدْقُ، وَ فَاا  الَک

، البیغره  )نهج «ناراستی بجوشا ةراستی بخشکا   چشم

 .(143 ،113خ  :1834

لظراخ لفظری     بره  ،در اای دیگر کلمره ورااقت  

 ورورت ین برا همنشین  فاداری شاه اسرت.   ،معنوی

توان وااقت را با  فاداری تعریآ   توویآ کرد؛  می

أَيُّهَاا الَّااا، ، نَّ ا   » یرا ایرن د    م   ملرز م یکایگرنرا:    

 فاداری همزاد »؛ «وْقَي م َّکه الَأَعْلَم  ج َّاةً أ الکوَفَاءَ تَوْأَم  الصِّدْقَّ، وَ

ترر ا  آن   دارناه   همراه وااقت است   من سپری نگاه

پایرانی ایرن    . در بخرش (38 ،11خ  :همان) «شناسم نمی

که  فاداری ماننا سپری، ان ان است سخن اشاره شاه 

 لظراخ ن ربتِ  کنرا. همرین  ورآ بره     را مظافظت می

ن د  اسناد است؛  یرا ایر  درخور ،همنشینی به وااقت

بر ویانت ا   ااان   آرامش ر حری،  افز نتواننا  می

 ؛منافع آدمری امرم ا  مرادی   معنروی را حفرد کننرا      

  مه تعریآ   شرناخت ورااقت، شرناخت     ر ،اینا 

  فاداری است.

توان بیران کررد    نکته دیگری که درباره وااقت می

 ؛اینکه در وااقت تنافی   تضاد   تناقض  اود ناارد

در اایی قابا طرو است که همراهنگی  بلکه وااقت 

ا  این نظرر   ،البیغه نهجدر قرآن   تناسب  اود دارد. 

کرره ااررزای   اسررت کترراش وررادقی معرفرری شرراه  

کننررا    دهنرراه آن یکررایگر را ت ررایق مرری تشررکیا

؛ «أَ ا الکَ تَا َ ي صَدِّقُ... ف يه »ناسا گاری در آن راهی ناارد: 

ت   اختیفری در  بخش دیگر اس بخشی ا  قرآن گواهِ»

 .(11 ،13 خهمان: ) «آن نی ت

اگر بخواهیم وااقت را به فردی ن ربت   همچنین

ک ری   البیغره  نهرج وادق ا نظرر  ، توان گفت دهیم می

ت(   بیر ن )اممرال ظراهری(   است که میان در ن )نیّ

اینررک »؛ «فَانکفُاابُوا... عَااد وِّ ُمْ»همرراهنگی  اررود دارد:   ا

کنیرا   در اهراد برا     براساس آگاهی   بینش حرکرت 
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 .(812 ،143 خهمان: ) «ت باشیادشمنان راست نیّ

بیران   ،تروان گفرت   با منایت به موارد یادشراه مری  

شناسری  درباره ورااقت برا آنچره در ر ان    البیغه نهج

(؛  یررا در هرر   33خ همان:  آماه هماهنگی دارد )نک:

وااقت به هماهنگی در ن   بیر ن  ،معرفتی ةد  حو 

ی مختلآ آدمی با یکایگر تعریرآ شراه   ها یا ساحت

ماننرا آش   البیغره  نهجوااقت در  ،رفتههماست. ر ی

ااری   همراه  فراداری   مری م همراهنگی در ن      

البیغره  ر نهرج دبیر ن است. با اود اینها بایا بگوییم 

به این معنرا   ؛وااقت   واق با یکایگر تفا ت دارنا

هرای  کره ورااقت بره همراهنگی میران همره سراحت       

امرا وراق بره همراهنگی د       ؛شود اودی اطیق می

گفتره  ساحت ا ل )مقا   معرفت(   سراحت چهرارم   

 (.111 ،33خ همان:)شود می

بـه  ن معرفـت و عمـل  بیمراحل رفع شکاف 

 صداقت
شناسری   م  شران   تظقرق ر ان  پیاهه بررای اخیقری  

برای رفع شکاف چنا مرحلره را محررو کررده اسرت.     

 کنا:ا  یر را پیشنهاد میمراحنیز کلبرگ 

در ایرن نظرر   صداقت بر پایه تنبیه و اطاعت.  الف(

مروردنظر را   اممال قانون   تهایا فررد  بادروادیم تا 

 ادار کنیم شکاف معرفت   مما به وااقت را ا برین  

ببرد تا بتوانا تظت هر شرایحی به وااقت پایبنا باشا 

 (.13: 1831)کایور، 

غه هم تا حا دی به ر   رسا نهج البینظر میبه

ا است ،ین معرفت   مما به وااقت قابرفع شکاف 

. نگارنراه در ارایی برر نقرش     خراآ  اما با شررایحی 

ساختار در اخیق افراد   سا مان تأکیرا کررده اسرت    

 (.44ر  43 :1841 ،)قنبری

رفتار  القای اخالق ابزارگونه نسبی/ لذت نسبی. ب(

ه نیا های فردی رفتاری است ک ،در این مرحله درست

کنرا. در  نیا های دیگران را ارضرا مری   ،تظت شرایحی

 ؛رسااینجا فرد به یک اح اس  اقعی ا  وااقت نمی

توانا به این نتیجه برسا که اگر راسرتگو نباشرا   اما می

بخشی ا  منافع خود را ا دسرت خواهرا داد )کرایور،    

1831 :14.) 

رفتررار اخیقرری/ اخــالق/ صــداقت قــراردادی.  ج(

در این مرحله برای سا گاری   همراهنگی برا   دقانه وا

نظم ااتمامی است   ا  میا  ی برای حفد این نظرم  

 گیرد )همان(.ت میئنش

نگارنراه برر ایرن     کردن اخالق/ صـداقت. قانونی د(

های اخیقی کردن برخی ا  آمو همقیاه است که قانونی

شران آنهرا کمرک کنرا   بره منروان       توانا بر نهادینهمی

 ای ا  مراحا تمرین اخیقی درنظر گرفته شود.  لهمرح

اهرااف   ةهمر  رسیدن به اخـالق فراقـراردادی.   هـ(

گیررد؛  اخیق در این مرحله وورت مینی به خود مری 

در این مرحله به خروبیِ فضرایا     فرد به این معنا که 

بایِ رذایا اخیقی پی برده است   اخریق/ ورااقت   

رفترار اخیقری/    برای ا  در نی شراه اسرت. در اقرع   

بلکره خرود    ؛وادقانه نیا ی به ت ویب دیگران نراارد 

بره ممرا   توانا هم آن را تشخیص دها   هرم  فرد می

آن اقاام کنا   سرپیچی ا  آن را برای خود گناه  کردن

 (.41یا امری خیف  ااان تلقی کنا )همان: 

 کنندگان شکاف برطرف
 ین معرفرت برره بر البیغره بررای رفررع شرکاف     نهرج در 

 ست؛ا  وااقت   مما به آن مواما  یادی محرو شاه

رسرا سره مامرا ایمران،      نظر میاما ا  میان همه آنها به

 تواننا ا  بقیه مؤثرتر باشنا. مشق   خوف می

تواننرا   مری  افرراد مام دارد   همه  ةانب ،ایمانالف( 

درنتیجره در اامعره دینری   اسریمی      ؛باان دست یابنا

 نا.کندستیابی به ایمان را فراهم تواننا مقامات  میافراد 

معناکره  ایرن بره  ؛انبره اخت اوری دارد   ،عشقب( 
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یعنی  ؛کم نومی ا  مشق در اختیار همگان نی تدستِ

تواننا مقرامات مشرق را فرراهم کننرا   در      برخی می

شرک اگرر چنرین      ناگی خود آن را تجربه کننرا. بری  

توان یقین داشرت کره    می ،حالتی برای ک ی پایا آیا

ن معرفرت بره ورااقت   ممرا بره آن      بیین فردی چن

 شکاف آن د  را ا بین برده است.   پیونا برقرار کرده

 ؛مام داردة  بیش ماننا ایمان انبکم که ؛خوفج( 

معرفرت بره قهرر ا هری        وورت که اگر آدمیاینبه

 راه،توانرا ا  ایرن    می ،معرفت به آخرت را ک ب کنا

اریخ دینررااران   د. تررا بررین ببرررشررکاف مرروردنظر را 

هرای دینری ایرن نکتره را تأییرا       تمارفان در همه سرنّ 

مثرال خوااره مبراان ان راری   امرام       رایب ؛کننا می

ای را با ن خروف   مظما غزالی تا آخر ممرشان لظظه

سره   انا. شایا نمرودار  یرر بتوانرا نقرش     سپری نکرده

ر انری را در رفرع شرکاف معرفرت بره       رماما ر حی

 آن را نشان دها. وااقت   مما به

 

 
 

رفـت اخالقـی بـه    ن معبیشکاف و ایمان . 5

 صداقت و عمل به آن

ی معرفتری دارد   هرم   من ررها هرم   ،البیغهدر نهجایمان 

 اود تجربی؛ یعنی ایمان در  مینه معرفت خاآ به رمملی

 ةسا  انبتوانا  مینهآیا. آگاهی ممیق ا  متعلَّق ایمان میمی

تجربی آن باشا. البته خود ایمان امری معرفتری   اختیراری   

انا. ایمان امری های آن معرفتی   اختیاریبلکه  مینه ؛نی ت

های معرفتری  شناختی است   درمین حال  اود  مینهر ان

 توانا مواب پایااری آن باشا.می

نوادر مفاهیمی است کره   ءالبیغه ازایمان در نهج

من رر  چهرار     طور مشخص آماه استهتعریآ آن ب

 رر معرفتی   برخی مملیکه برخی ا  آنها  دداراساسی 

  :انا ا  های ایمان مبارت انا. پایه اخیقی

که امرری اخیقری اسرت   در حرو ه      ؛صبرالف( 

 ؛شود مما تعریآ می

یعنری یقرین بره     ؛که امری معرفتی است ؛یقینب( 

 ؛قات ایمانق/ متعلّمتعلَّ

   است؛مملی  من ری که ؛عدلج( 

 و :1834 البیغره، نهرج طرور )  هم همرین  ؛جهادد( 

ایمران، سره    من رر ترتیرب ا  چهرار   (. براین 138 ،81

 معرفتی است. وردمملی   تنها یک م من ر

هررای مملرری ایمرران  من رررحررال اگررر معرفررت   

در آن  ،شونامظقق   بامث تقویت ایمان  ،دقیقطوربه

شرود   ا    تقر مری شاه در دل م تقویت وورت ایمانِ

(. 134 ،134خ همران: آیرا )نرک:    حالت ماریتی درمی

توانا همه اوانب  ناگی  می ، قتی ایمان تشایا شود

تأثیر قرار دها   همه ر ان مؤمن را پرر  مؤمن را تظت

هررای کررده   ا  آن هررم فراتررر رفترره   سررایر سرراحت 

 ایگونره بره  ؛ اودی را نیز تظت شعاع خود قرار دها

حیات  ر ،حتی ا  ان ان بیر ن نباشا. ا اینکه هیچ سا

حای مؤمن به حیات ایمانش ب تگی خواها داشت به

که اگر مؤمن امری مخالآ م یر ایمرانش را مرتکرب   

بیشرترین   نظرر، ا ایرن ایمران  رد. شود آن ر   خواها م 

 توانا داشته باشا. اثرگشاری را می

 ایمان و روابط انسان
 ناگی خویش چهرار رابحره    ان ان به ح ر مقلی در

 کیرآ آنهرا بره غایرت اثرگرشار      دارد که ایمان در کرم 

 فراینا پرشان شکاف. 5نمودار

مما به 
 وااقت

 خوف

  همعرفت ب
 وااقت

 ایمان

 مشق
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ا   رابحره  سره است. اثرگشاری این حالت ر انی را در 

 :مشاهاه کرددر ادامه  توانمیر اب  چهارگانه 
 

 و عمل به آثار ایمان در رفع شکاف معرفت (5

 صداقت در رابطه با خدا
دارد هرگرز بره    ان ان مؤمن چون به حضور خاا یقرین 

دها تا کاری انجام دهرا کره بره رابحره      خود ااا ه نمی

دانا که خراا   رسانا. ا  میببا خاا آسیب  خود ایمانی 

در همه اا حاضر   ناظر است   هیچ حرکتری ا  دیرا   

 افترا ا ّ  ملم خاا بیر ن نی ت. برگری ا  درخرت نمری   

. (44 :)انعام «بَّوَ ع َّکدَه  مَفات ح  الکغَيْ»دانا  اینکه خاا آن را می

درنتیجه  نراگی   ؛تجربی دارد یقینِ ،مؤمن به این آگاهی

 کنا. خود را با ملم به آگاهی خاا تنظیم می

البیغرره مرروارد  یررادی  اررود دارد کرره برره  در نهرج 

 ،مثال رایب ؛اثرگشاری رابحه ایمان در  ناگی اشاره دارد

 البیغه بره اثرگرشاری ایمران در    در اایی ا  نهج )ع(ملی

اسرت کره   معتقرا  حرکات   سکنات مؤمن چنان شایا 

با ن تواه بره رضرایت خراا دسرت بره هریچ کراری        

يمَ السَّبعَةَ بَّمَا تَح َ أَفال هَا عَلَي  لَو أُعْی ي   اََقَال وَاهللَّ» نا:  نمی

 « ف ااي نَملَااةُ أََاالُب هَا ج لکاابَ مَااع يََةُ مَااا فَعَلتُااه  اهللَأَ  أَعص ااي

 (.813 ،221خ  :1834البیغه، )نهج

ا   یتوانا ت ویر ان ان تنها مواودی است که می

خود داشته باشرا   برا آن ت رویر هرم رابحره برقررار       

ای  سررا د. سررایر مخلوقررات ا  برقررراری چنررین رابحرره

توانا ت ویر نادرستی ا  خرود   می همچنین ؛انا مظر م

توانا رابحه  داشته باشا   با آن ت ویر نادرست هم می

ای  توانا برا خرود رابحره    درنتیجه ان ان می ؛برقرار کنا

غیروادقانه داشته باشرا. پرا اگرر ا  مرام ورااقت      

لظراخ منحقری سرخن    ان ان با خود سخن بگروییم بره  

برا  را ورادقانه   ةایم؛  یرا ان ان ملکه رابح درستی گفته

ای ا  ان رران ا نظررر  سررلب چنررین رابحرره  خررود دارد 

 منحقی درست است.

شـکاف معرفـت و عمـل بـه      ثار ایمان در رفـع آ ـ

کره  چنران  ؛صداقت در رابطه با خـدا در سـاحت روان  

هرای  ارودی ان ران را    اشاره شا ایمان همه سراحت 

هرا برا   اما برخی ا  این ساحت ؛دهاتأثیر قرار میتظت

آنها  جااین که درساختاری   اساسی دارنا  ةایمان رابح

 دهیم.را مانظر قرار می

و ه معرفرت   حرو ه   تروان در د  حر   ایمان را می

 ؛ردشمار آ بهر انی ان ان )اح اس، ماطفه   هیجان( 

تروان ا  مقولره    رابحه ایمانی با خاا را می ،تعبیردیگربه

رسرا ایرن   نظر میاما به ؛ر ان یا معرفت درنظر گرفت

   ؛ر ان مربوط اسرت نره معرفرت    ةبه حو تنها رابحه 

   کنا. واحب این قلم آن را در این حو ه طرو می

ا اینکره چگرونگی ایجراد رابحره برا خرراا را      پریش 

درباره نظوه تظقق است ا طریق ایمان پی بگیریم   م 

 من رر ایمان این نکته را بیان کنریم کره ایمران بره د      

ب رتگی   «وراق منحقری  »   «وراق اخیقری  »اساسی 

بره وراق اخیقری       )ع(معنا که امام ملری اینبه ؛دارد

اشت   بر ایرن امتقراد   ایمان د )آ(منحقی سخن پیامبر

شود  ااا هر  ااری می )آ(ا   بان پیامبر آنچهبود که 

ی را  اارا  / کیمانا. البته اگر گزارهشاه د  واق یاد

وراق منحقری هرم     ةواق اخیقی باانیم دربردارنرا 

ورادق  حرتم  بهها  این گزاره ،وورت  دراین ؛شود می

مره  اگر نتوان به سودشان دلیرا اقا  یحت ؛شونا تلقی می

ممکن اسرت ایمران بره دلیرا/ سربب       گاهیکرد. البته 

کره ممکرن اسرت     شرکا اینبه ،دیگری هم تظقق یابا

دلیا وراق اخیقری یرا وراق منحقری بره       شخص به

ایمان  ،)آ(های وادرشاه ا  بزرگانی چون پیامبر گزاره

 باشرا دلیا کارایی آنها در  ناگی هرم ن به یحت ؛ ردیان

 ایرن دلیرا باشرا   بلکه به  ؛استها ایمان آ رده ه آنکه ب

توانرا دسرت بره     که به آنها مادت کرده   دیگرر نمری  

هرای   اتفاقرات   تلقرین   ،یگردتعبیربه ؛خرق مادت  نا

پار، مادر، برادران، خرواهران، معلمران،     د ران کودکی
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مربیرران، مظرری  تربیترری اطررراف، مظرری  آمو شرری    

 ارود آ رده اسرت کره براان     پر رشی نگرشی را بره 

 توانررا ا  آن دسررت بکشررا  ا ّ   نمرری  ردهمررادت کرر

ضرمن  ؛ شرود  ا  دستخو  نومی آشفتگی می  ناگی

هرم  هرایی   خروبی  ،دانا  ی تن با این نگرر   اینکه می

بلکره   ؛تروان ایمران تلقری کررد     دارد. البته این را نمری 

 تنبلری باشرا.   یانایشی یا حتر توانا نومی م لظتمی

هرای دینری    هراه دیگری هم برای ایمان آ ردن به گزار

د یرا مویدرا    ،کره شرخص  ورورت اینبه ؛ اود دارد

های مربوط به ایمان به دین خاآ را برا د یرا    گزاره

بره ایرن نتیجره     ،نهایرت درکنا    نقیض آن مقای ه می

ا  د یا نقریض آن   ،یا این مقیاهؤرسا که د یا م می

 دها.  ایمان به آن را ترایح می ر ،ا این ؛ترنا قوی

 اود دارد   آن شهود  دیگر نیزراهی  ،اینهادر کنار 

که شخص نه به د یا  ؛های ایمانی است متعلَقات گزاره

دلیا آنکه امری را شرهود کررده، ایمران    بلکه به ؛یادشاه

مواضع ا  کم در بعضی دستِ )ع(آ رد. ایمانی که ملی می

ایمان به شهادت است نه ایمران   ،کنا البیغه بیان می نهج

الکغُي ااو َ، وَ وَقَاا َ نُاامکم  ُ بَّااه  نَّيمَااا َ مَاا ک عَااايَ َ وَ»برره غیررب: 

َ، وَ يَِ يَُّاه  الشاا َ    الکمَوْع ود ، نَّيمَانااً نَفَاى نَّالکالَه اه    عَلَى  «الشِّاََک

چنررین ایمررانی ا   .(114 ،111 خ: 1834البیغرره، )نهررج

سنخ   انا ایمران ناشری ا  فراینرا ملرم ح رولی        

شرهود حاورا شراه اسرت.     بلکره ا    ؛استا لی نی ت

همران مرحلره نهرای     «  قآ»  « ماین»منظور ا  امله 

ایمان   یقین است که ان ان بالمعاینره   ا  نزدیرک بره    

گیرررد.  رسررا   در کنررار آن قرررار مرر  مقررام شررهود مرر 

 (.4/33  :1841شیرا ی،)مکارم

 .تردیای نی ت که متعلق اولی ایمران، خااسرت  

کره نظامرات آخررت    دهرا   نشان مری  البیغه نهجظاهر 

 امرا درمرین   ؛آخرت اسرت  ة  دنیا مقام ستز دنیاابه

 . یرا نظاماتشان یک ان نی ت ؛انا حال این د  غیر هم

امرور   مروالم غیبری هرم ا  متعلقرات       البیغه نهجدر 

انا که البته غیب برای آن حضررت معنرا نراارد؛     ایمان

 یرا مالم غیب  قتی شهود شود ا  غیب برودن بیرر ن   

مالم آخرت ا  موضومات ایمان  ،هروورتبهر د.  می

ایمان ا  سنخ شرهود     ،منتها در اینجا ر د؛شمار میبه

حضور است نه ا  سنخ ملم   ح ول؛  یرا ا  آنهرا را  

های ایمران   یکی ا  راه ؛ پابه تجربه درم کرده است

به آخرت ا  راه کشآ   شرهود اسرت کره در مرفران     

ادامه شهود مباأ ه رتی   ،قعدر ا دارد  اایگاه  ا یی 

البته ایرن شرهود    ست؛ا  است که همه چیز در آن امع

به نظو تناسخ یرا غیرر آن حاورا نشراه اسرت. امرام       

بره معراد    )ع(در توویآ ایمان شرهودی ملری   )ع(وادق

و لِد  ا  يعمل عمل رجل  اناه يَّراَ الاي    »فرموده است: 

کره  داد  کار ک ری را انجرام مری    )ع(ملی»؛ «الجَّة و الَّار

 :ترا بری ی، لینر ک) «نگررد  گویا بره بهشرت   د  خ مری   

. براسرراس چنررین شررهودی اسررت کرره بارهررا  (3/118

، مجل ری ) «لو  شا  الغیااء ماا اتددق يِيَّااً    »گفت:  می

 (.14/214 :ق1118

بره   ن معرفرت بی اود چنین ایمانی امکان شکاف 

برد. البته معنای ایرن سرخن   ا بین می کاماوااقت را 

 )ع(ما به وااقت بایا هماننا ملیآن نی ت که برای م

بلکه به اناا ه ایمان خویش به خراا بره    ؛ایمان بیا ریم

 ،وااقت نزدیرک خرواهیم شرا. در اینجرا برا مراترب      

 ایم نه با مرتبه  احا   خاآ.موااه

ن معرفـت اخالقـی بـه    بـی ایمان و شـکاف   (1

 صداقت و عمل به آن در رابطه با خود
چون همره  ؛ دیگری دارددر این میان ان ان مؤمن  ضع 

بینرا   هریچ کراری را     چیز را در وظیفه ملم ا هی می

امکان رابحه نادرست با خود را ا   ،دانا بیر ن ا  آن نمی

 کنا. میرفتار با خود وادقانه    کنا خود سلب می

پشیر است   ان ران   وادقانه ا  خود امکان شناخت

توانا به آگاهی ا  خرود برسرا   مرارف بره نفرا       می
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خویش شود. قرآن این امکان را تأییرا   بلکره بره آن    

(. در 114 :)ما،رراه «عَلَاايَُْمْ أَنکفُسَااَُمْ»کنررا:  توورریه مرری

البیغه هم بارها اشاره شاه که در اهالرت ان ران    نهج

الکعَال م  مَ ک » همین با که به ار   خویش  اقآ نباشا:

البیغه، )نهج «يَعََّْفَ قَدْرَه  أَالّ رَه  وَ  َفَى بَّالکمََکء  جَهاْلًعَََفَ قَدْ

 (.112خ :1834

ترأثیر ایمران قررار    ر ان ان ان مؤمن تظرت  ،در اقع

ن معرفرت اخیقری     بری شراه  گیرد   شکاف محرومی

مما اخیقی )وااقت( در حو ه رابحه ان ان برا خرود   

معناکه اگر ک ی بخواها میران  اینر د؛ به ا بین می اکبه

 اود آ رد به آن هماهنگی بهآگاهی به وااقت   مما 

 ،بایا مؤمن باشا؛  یرا اگر این ورااقت رمایرت نشرود   

ایمان ا بین خواها رفت یا ناقص خواها شرا   چرون   

چو بیا برر  مؤمن به حفد ایمان خویش ح اس است )

برر ی  آکرم   که دل به دسرتِ  /لر م سر ایمان خویش می

هرگررز در  ،(213: 1833)حررافد  اسررت کررافر کرریش( 

د. بررای اینکره   ا خرود غیرورادق نخواهرا برو    موااهه ب

بتوانیم در موااهه با خود ورادق باشریم بایرا بره خراا      

ن معرفت به ورااقت    بی گرنه شکاف  ،ایمان بیا ریم

 ر نخواهیم کرد.مما به آن را پ 

البیغه ت ریح شاه است که ر ی  در اایی ا  نهج

ن رفتن ایمابلکه ا بین ؛تضعیآتنها نه ،آ ردن به در غ

 «يمَااا َََّااب  َ فَنَّناااه  م جَان ااب  ل إَّجَااان ب وا الک»دارد:  را در پرری

 ة، هم نشانگویی راستکه درحالی ؛(31/113خ  :همان)

کننراه   اود آ رناه   تقویرت ایمان   هم ا  مواما به

آن است   اگرر ک ری بره وراق رفترار کنرا   میران        

اها  ،معرفت به واق   مما به آن فاوله ایجاد نکنا

الصَّاد قُ عَلَي مَفَا مََّکجَاةُ »نجات   بزرگواری خواها بود: 

ان رران در غگررو اهررا  ،)همرران(   درمقابررا «وَ  َََامَااةُ

وَ الکََااِ    عَلَاي مَاََف     »خواری   هیکت خواها برود:  

شود کره   ر شن می ،ترتیباین)همان(. به «مَهْوَاة وَ مَهَانَة

قی را ا برین  ایمان شکاف معرفت اخیقی   مما اخی

همین هماهنگی را در رابحه ان ان    د م اینکه، برد می

 سا د. با خود  نیز برقرار می

نشران  « مجانرب ليیمران  »تعبیرر   تر،در مبارت با 

کره   ؛تنها با ایمران سرا گار نی رت   دها که در غ نه م 

بررا    بیشرتر چراکه در غگرو   ؛ب یار با آن فاوله دارد

ا هروا  نفرا، در غ   الب منافع، یرا دفرع ضرررها یر    

دانا همه چیز بره   که ان ان مؤمن م درحال  ؛گویا م 

دانررا هواپرسررت  نرروم   دسررت خااسررت   نیررز مرر  

 (.1/114  :1841، شیرا ی)مکارم پرست  است بت

آثار ایمان در رفع شکاف معرفت و عمل بـه   (9

 صداقت در حوزه رابطه انسان با دیگران

  مما بره ورااقت   ای که میان معرفت  ترین نکته مهم

حو ه رابحه ان ان با دیگرران   ،آ رد پایا میهماهنگی 

توانرا در شرناخت خرود دچرار      ان ان می چون ؛است

آن تعامرا   ةمعرفت   فهرم نادرسرت شرود   درنتیجر    

اما این اتفاق در رابحه  ؛ای با خود نااشته باشا وادقانه

تر اسرت؛ یعنری ان ران بره      با دیگران به مراتب سخت

ود   دیگران ب یار نیا مناتر است تا سایر هماهنگی خ

 ها. رابحه

نظوه رابحه ان ان با دیگران ممکن است منافعی را 

تنظریم ایرن    ر ،الب یا ضررهایی را دفع نمایا. ا این

 .داردی  یاررابحه اهمیت ب

 ،اما آنچه در تعاما با دیگران بایرا معیرار قررار گیررد    

یمران قررار   ایمان است. هر کاری که در اهت مخرالآ ا 

 ،بره ایمران   )ع(توانا مواب هام آن شرود. ملری   گرفته می

که اگرر     براین استشناختی دارد نگر  تجربی   ر ان

ک ی مامی ایمان باشا بایا آن را در حین تجربره نشران   

تروان ا  تظقرق آن     گرنه در معرفرت   ذهرن نمری    ،دها

میمرت ایمران را در تظقرق ورااقت در همره       ؛خبر داد

کنرا   برر ایرن امرر      ارو مری    ناگی ا ت های مروه

بایرا  ورااقت در تعامرا برا دیگرران      که کنا پافشاری می
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يمَاا َّ  عاَلمَاةُ ا َّ »منوان معیار   مظک درنظر گرفته شود: به

َب  َّ حَيْثُ يََّکفَع  َ َ عَلَى الَک َ الصِّدْقَ حَيْثُ يَضََُُّ ایمان »؛ «أَ ک تُمکثَ 

برایرت  یران دارد برر    را آنجاکه  گویی راستآن است که 

 «ترررایح دهرری ،آنجاکرره برایررت سررود دارد گررویی در غ

 .(441 ،143 و :1834، البیغه)نهج

سره نکتره اورلی       ،البیغره  در امله با  ا  نهج

 یرگه در  اا بهاینکه در همه (الفاساسی  اود دارد: 

تعاما با دیگرران در مقرام انتخراش راسرتی   در غ،     

لظاخ ذهنی   ر انری    که بهقار قوی باشا ایمان آن

 ؛بررا یقررین تمررام راسررت   راسررتی را انتخرراش کنرریم

مرران در  هرچناکرره ممکررن اسررت منررافع دنیرروی    

 ،اینکه ایمان ان ان ایجاش کنا (بباشا؛  گویی در غ

مؤمن در گفتار با دیگران چیزی از راستی   آگاهی 

مؤمن از به راسرتی   ةبر  بانش ااری نشود   گوینا

شا   از ا  ر ی ملم سخنی نگویرا؛  به چیزی نینای

اینکرره ایمرران آن انرراا ه قرروی باشررا کرره دربرراره  (ج

ا   د. رنظرر نیرا   دیگران ارز تقروا چیرز دیگرری در    

توان به این نتیجه دست یافرت   مجموع این نکات می

در رابحه با اخیق   وااقت د  مرحله  که اگر آدمی

توانرا امیرا ار شرود کره      مری  ،را پشت سرر بگرشارد  

یابا: یکری  میت در تعامیتش سریان   اریان وااق

ن ربت بره اخریق   ورااقت      ،لظاخ ذهنری اینکه به

دغاغه داشته باشا   درواد ک رب معرفرت ممیرق    

د م اینکه با ایمران  نراگی کنرا. ایرن ایمران       ؛برآیا

اینجررا  ای میرران معرفررت اخیقرری )در حلقرره  اسررحه

 وااقت(   مما اخیقی )وااقت کرداری( است.
 

 
 

تقایا قرآن   ایمران بره    ،یکی ا  متعلَّقات ایمان

البیغره با رمنراان بره قررآن ک رانی       آن است. در نهج

شران   که میان معرفت اخیقی   ممرا اخیقری  ه تنا 

یعنی  ؛آ رنا به آنچه بر  بان می   شکافی  اود ناارد

وَ »کننا:   چرا مما می چون بی ،کننا به آن ملم پیاا می

 «... مَ  قاََ به  هَدَقَ وَ مَا  عَم الَ بَّاه  ََابَ َ    م بََّ تا َّ اهللعَلَيَُ

حرتم،  بره (. نتیجه این همراهنگی  214 ،141خ  همان:)

 پیشتا ی در دستیابی به سعادت   رستگاری است.

در بیان الگوهای واق به ک رانی   )ع(حضرت ملی

ن بری انا  هکنا که در سایه ایمان حقیقی توان ت اشاره می

 ؛ ارود آ رنرا  مالم در ن   بیر ن هماهنگی کافی بره 

شران هماهنر     های  ارودی  که همه ساحتای گونهبه

ا  چنین وااقتی با منوان وااقت کامرا   ترام    .دشو

شران ا   انرا کره حکمرت   توان نام برد. اینان ک انیمی

   ؛شران ا  سرخن نغرز   مفیاشران    شان، سرکوت لممِ

 ،284خ همرران:کنرا )  خبرر مری  ظاهرشران ا  باطنشران   

چنان ایمانی به خاا   دیرن   قررآن   آنان (. 843 ر843

کننرا   هرارا    دارنا که هرگز برا آنهرا مخالفرت نمری    

هرای ورادق   گواهرانی     منوان مج مهحضور یابنا به

 شود )همان(. مادل ا  آنان یاد می

شود که میان معرفرت   بنابراین ایمان مانع ا  آن می

شان فاوله ایجاد شرود.     مما اخیقیاخیقی مؤمنان 

شران هرم گرواه     ضمن اینکه  نراگی مینری   تجربری   

 وادقی بر هماهنگی یادشاه است.

اسرت   )ع(بار  این الگوها خود حضرت ملری  ةنمون

کنرا کره در ممرر      البیغه بیان می که در اایی ا  نهج

هیچ حقیقتی را پنهان نکررده   هریچ در غری برر  بران      

وَاهللَّ مَا  َتَمْ   وَمکمَةً، وَ ال  َبَبْ     بکبَةً، : »ااری ن اخته است

(. 43 ،11خ :البیغره نهج) «وَ لََِدْ نُبِّئک   بَّهبَا الکمََِامَّ وَ هبَا الکيَوْمَّ

ای رسیاه است کره ارز وراق       در ایمان به دراها  

وَالااب    »توان داشت:  راستی ا  ا  هیچ انتظار دیگری نمی

 همران: ) ً«الکخَلک َّ، مَا أَنکی  ُ نالا هَااد قا  ، وَاهْیَفَاه  عَلَيبَعَثَه  بَّالحَ ِّ

البیغره بره تری م میران ایمران        (. در نهج241 ،134خ

نقرا ا  پیرامبر   بره  )ع(وااقت تأکیا شاه است. امام ملی

ایمان حلقه  اس  .1نمودار   

معرفت اخیقی 

 )راستگویی(
 مما اخیقی ایمان
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اینکره   ا ّ ،شرود کنا که ایمان ک ی پایراار نمری  بیان می

  راسرتی     قرت ا وااقت بر  بانش ااری شود   هیچ

الَيَسْاتَِ يم  نيمَاا ُ عَبْادَ حَتااي     »فاورله نگیررد:    گویی راست

 (.248 ،131 خ همان:) «يَسْتَِ يمَ قَلکب ه 

 ،شک نی ت که اگر ان ان به این دراه ا  ایمان برسرا 

ا  بره  میان معرفت اخیقی ا  به وااقت   مما اخیقری 

 فاوله   شکافی باقی نخواها مانا. ،وااقت

محبــت و شـکاف میــان معرفــت   عشـق/  .1

 و عمل به آن گویی راستاخالقی به 
امرا   ؛هم مظبت   هم مشق ا  احروال ر انری ان راننا   

 یرگه مظبرت در دسرت ان ران     چون مقامات آنها بره 

در ایرن میران،    .انادر  مره مقامات شمرده شاه ،است

 ،کامرراطوربرره لرری مشررق  ؛مظبررت انبرره مررام دارد

اربرد مظبررت در رفررع کر  ؛ بنررابراین،اخت اوری اسررت 

توانا در امر فروق  ممومیت بیشتری دارد   می ،شکاف

را دربربگیررد.   افرراد مظیمی ا   ةاثرگشار باشا   گ تر

مظبت د گونه سخن گفته شراه   دربارة البیغه نهجدر 

ن آن اسرت کره مظبرت ا     ای ا  آنهرا مبریّ   است: دسته

امله مقامات مرفانی   تظ یا آن در اختیرار سرالک   

وَ »کنا:  ییا میأتواه به مبارت  یر این ادما را ت است.

برا د سرتی قررآن بره خاا نرا ر       »؛ «تَوَجَّه وا نَّلَيْه  بَّح بِّاه  

 یعنی مظبرت بره قررآن   ؛ (242 ،131خ  :همان) «آ ریا

پرا   ؛توانرایی ک رب آن را دارد   امری است که آدمی

مظبت امرری نی رت کره سرالک منفعینره در انتظرار       

ای است که برا کوشرش    بلکه مرحله ؛ا  بنشینا تظقق

 توانا باان دست یابا. م تمر می

ن حرال برودن   مبریّ  )ع(دیگر ا  سرخنان ملری   ةدست

انا. البته م ادیق مظبت خروبی یرا برای آن را     مظبت

کنا. اگر دل ان ان به امری ناپ نا مظبت  مشخص می

فَنَّ ا الشُّحَّ » ر د بایا نفا   دل را ا  آن من رف کرد: 

بخا  ر یان بر نفا »؛ «نکصَاف  م َّکهَا ف يمَا أَحَبَّ ْفکسَّ ا َّبَّالَّا

 «بره ان رراف  اداشرتن ا سررت در آنچره د سررت دارد   

 .(123 ،48نامه  همان:)

تروان چنرین    شود که مری  ا  این مبارت ر شن می

 فرمرایش که طبق درحالی ؛مظبتی را ا  ان ان  ایا کرد

گفرت   کردنری نی رت. بایرا   مظبت امری  ایا ،)ع(ملی

مظبت به م ادیق مختلآ معلول معرفت اسرت. اگرر   

ق یابا اسرتمرار خواهرا   معرفت به اموری ماناگار تعلّ

 شا.خواها یافت   در سایر موارد  ایا 

رسا آثرار ب ریار   این مظبت  قتی به ا ج خود می

در طبیعرت ا  خرود بجرا     یمؤثری در شرخص   حتر  

 . د ستی خاا که مظا تجلی ا وراف ا هری  ردگشامی

هم خوردن نظرام ه رتی خواهرا شرا.     است بامث به

ا  با گشرت ا   حنیرآ پرا  بنکه سهاهنگامی )ع(ملی

ترین افراد نزد آن وفین در کوفه درگششت   مظبوش

اگر کوهی »؛ «لَوْ أَحَبََّّ ي جَبَلٌ لَتَهَافَ َ»حضرت بود فرمود: 

 «هم مرا د ست داشته باشا پاره پاره شود   فر  ریرزد 

 .(133 ،111 و همان:)

توانرا  ا امله مواضعی که پایاآمران مظبرت مری   

رفع شکاف میران معرفرت   ممرا بره      ،کارگزار باشا

دانرا  وااقت است. ان انی که خاا را د ست دارد می

که خاا هم ورااقت مملری را د سرت دارد   چنرین     

ر شاه است   درنتیجه مجالی شخ ی ا  مظبت خاا پ 

ت   ممرا بره   برای ایجاد یرا اسرتمرار شرکاف معرفر    

 وااقت باقی نخواها مانا.

اساس است که معرفت   مظبت تری م پیراا   براین

انرا     کرده   همراه هم در متون مرفانی محررو شراه  

شود. چه  مظبت سالک به میزان معرفت ا  سنجیاه می

دل آدمرری توانررایی بیشررتری برررای انعکرراس  قررار هرر 

ر ض توانا معر  به همان اناا ه می ،خاا نا داشته باشا

مظبت ا هی شود. این معرفت تا اایی قابا اسرتمرار  

 ؛یابرا  خراا را یکپارچره مظبرت مری     ،است که مرارف 

مظبت وفتی است ذاتی   اگرر بره موافرق آن    »که چرا
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تکالیآ را به نیکوترین  ضعی بره ممرا    ،مما نماییم

 (.334 :م1423 ،هاکا آمریکایی« )آ ریم می

 دانش است هاین مظبت هم نتیج

 فه بر چنین تختی نش رت کی گزا

 (2/1482: 1818، مولوی) 

ا  اراری   سراری    اما این مظبت میان خاا   بنراه 

بنرابراین   ؛کنرا  است   خاا هم به بناه ابررا  مظبرت مری   

توانرا در تظقرق   پیونا اساسی میان معرفت   مظبت مری 

وااقت هرم مرؤثر باشرا؛  یررا ان ران مرارف بره خراا         

دانا که خاا هیچ   می شناساهای خاا را هم میمظبوش

 هرگرز ای برای گفتار یا کردار غیرورادقانه نراارد     دامیه

خراا   ت ور نی ت. مظبّ درخورچنین امری درباره خاا 

درنتیجه ا  هم مثا خراا   ؛شان استنیز درواد خااگونه

یکپارچه وااقت خواها شا   میران معرفرت   مملرش    

 ا.مآخواها  اود ندر این حو ه شکافی به

هم بر تی م میان معرفت   مظبرت   البیغه هجندر 

مظبرت   معرفرت را در    )ع(تأکیا شاه است. امام ملی

دانرا کره اهرا     ای مری  هم پیوسرته سرچشمه   ل   به

 همرین انرا   بره   منای ا  آنها را یافته مرفان توفیق بهره

گرر   اممال دینی نیز برای آنها نوع دیگرری الروه   دلیا

وَةَ مَعََّْفَت ه  وَ مَََّب وا بَّالکََْک،َّ الَاوَّيَّةَّ م  ک حاَل قَدْ َِاقُوا»شود:  می

مَحَبَّت ه  وَ تَمََاََّ ْ م  ک َ وَيْدَاء  قُلُوبَّهَّمْ وَم يجَةُ ال يفَت ه  فَحَََّوْا بَّیُوََّ 

الیااعَةَّ اعْت دَاََ ظُه ورَّه مْ وَ لَامْ ي َّکف ادْ وُاوَُ الَاغکبَاةَّ نَّلَيْاه  مَاادَّةَ       

  ا  اررام  شرریرینی معرفررت ا  را چشرریاه»؛ «مْتَضَااَُّع هَّ

هرای     ریشره  مظبتش نوشریاه  ةکنناسرشار   سیراش

پرا   ؛ترس ا  ا  در سویاای دلشران ارایگزین شراه   

  طرول رغبرت    پشت خود را به طول طامت خمانراه 

 «تضرررع    اری آنرران را نخشررکاناه  ةبرره ا  چشررم 

 .(181 ،41 خ: 1834، البیغه نهج)

درباره گر هی ا  فرشرتگان گفتره    البته این سخنان

اما حقیقرت دل مارفران اهرا مظبرت نیرز       ؛شاه است

هرای ا هری    چنین است   آنان نیز دل در گر  مظبرت 

حال درمین؛ انا العین خود قراردادهآن را ن ب رنا  دا

های تظقق  بایا به این نکته تواه کرد که یکی ا  نشانه

را  که خاا آنانجام اممالی است  ،مظبت ان ان به خاا

خواهرا  ا  خاا نا مری  )ع(ملی ،نظرا این ؛د ست دارد

لی موفق براارد:  ا  را به انجام چنین امما ا    بناگان

ما   شما را به آنچره  ، خاا نا»؛ «وَ نَّيَّا ُمْ ل مَحَابِّه  وَفاَََِّااهللُ»

 .(143 ،13 ن همان:) «د ست داریا توفیق دها

مفراهیم رابحره    ر شن است که اگر بتروان ا  ایرن  

سهولت خواهیم توان ت ا  هماشقانه را نتیجه گرفت ب

معشروق نیرز سرخن گفرت. ا       درقبرال  ظایآ ماشق 

ترین  ظایفی که ماشق خاا بایا مانظر قرار دهرا  مهم

هماهنگی میان اهان در ن   بیر ن است که ا  آن برا  

البیغره  تروان نرام بررد. ا نظرر نهرج     منوان وااقت می

گوینرا      ماشرقان خراا پاسرخی نمری     ا لیای ا هی

کننا یا اگر قرار باشا کره حرفری برر    سکوت پیشه می

 بان ااری کننرا ارز بره راسرتی   ورااقت سرخن       

 (.141خ  نک: همان:) «نَّ ک نَیَُِوا هَدَقُوا»گوینا: نمی

ا   البیغره  نهجشاه در مشق محرو ،رسا نظر میبه

یا مشرق   د  حالت بیشتر نباشا: یا مشق ار تیک است

دربراره   )ع(سخن ملی ،تعبیردیگر . بهانتزامییا  ای آگاپه

ترروان برره یکرری ا  د  مشررق ار تیررک    مشررق را مرری

منتها اگر آن را به مشرق ار تیرک    ؛آگاپتیک تأ یا کرد

 اکر بره کنرا یکری اینکره     تأ یا کنیم د   اه پیاا مری 

 ،ماننرا مشرق ار تیرک    اینکه دیگر ؛شود دنیاگرایانه می

 .گرددیم ونیطافی

البیغه  اهه مظبت برا مشرتقات مخرتلفش     در نهج

اما ا  مشق از در یرک مرورد ارایی     ؛کار رفته یاد به

کرار  ذکر نشاه است؛ اما در ااهایی که  اهه مظبت بره 

تروان اسرتنباط کررد. برا      رفته، مفهوم مشق را هرم مری  

البیغره    اود این، تفا ت میان مظبت   مشق در نهج

هرای ایرن    ترین تفا ت یکی ا  مهم قابا استنباط است.

قروای در نری   بیر نری     ،د  آن است کره در مظبرت  
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توانا وظیح را ا  سرقیم     ان ان می ستا  ان ان فعال

برین باشرا     توانا کثرت ان ان می ر ،تمیز دها. ا این

ا شرود؛ امرا  قتری فررد بره      ،ها تفا ت قا میان مظبوش

ا در هرم  قرو  نخ رت اینکره   ،گشارد مشق پا می ةآستان

ه هم بره یرک   همان یک قوّ د م اینکهشود    ادغام می

 تنهرا نره ماشرق   فرردِ  سوم،شود    معشوق معحوف می

شرود. اینجاسرت کره     بین میبلکه معشوق ،بین حات

ماشرق     ؛شرود  ار   مشق با معشروق سرنجیاه مری   

ز ابه یرا  گرفت؛خواها قرار در اختیار معشوق  کاما

البتره   ؛انتخاش داشته باشا بینا که قارت ا  چیزی نمی

مانرا   ا  بره   با تر، ا  ماشق اثری باقی نمری  ةدر مرتب

رسرا. ایرن اتفراق دربراره     فنای در حق )معشوق( مری 

؛ آنجاکرره در مبررادت اسررت رخ داده )ع(حضرررت ملرری

شرا کره ممرا اراحری کشریان      چنان غرق خاا مری 

: 1818، میبرای ) گرفرت خلخال ا  برانش انجرام مری   

: 1834 ؛ اروادی آملری،  3/142: ق1111؛ خویی، 131

ر ی هریچ (. شک نی ت که در این مرحلره بره  11ر 18

ای براقی   میان معرفت به وااقت   مما به آن فاورله 

میران   شرناختی ر ان بره لظراخ   بنرابراین، . ه استنمانا

 . حات کاما برقرار می شودماشق معرفت   مما 

توانرا   البیغره مری   مشرق نهرج   ةنقا   تظلیرا خحبر  

را ثابررت کنررا. برره همرران انرراا ه کرره در   بررا ت مررامیا

برای د ستی خاا   ا لیای ا  تأکیرا شراه، ا     البیغهنهج

برر ایرن   افز ناما  ست؛ا د ستی مواودات دیگر منع شاه

یاد شاه است کره  چنین مشق هم های  یگگید ستی، ا  

کنا چشم مقرا را کرور   گرو     مشق ا ل کاری که می

انرا ا   ماشرقان خاا نرا موظرآ   پا  ؛کنامقا را کر می

شرات پرهیرز کننرا کره ایرن      اظهار د سرتی برا دنیرا بره    

 ناپرشیر ابرران  گراهی گشارد که  ر ی آفاتی بجا میمشق

  هرکه »؛ «وَ مَ ک عَش  َ مَيْئاً أَعْشَي بَصَََه ، وَ أَمََْ َ قَلکبَه : »است

ا  را کرور   دلرش را   آن چیرز دیراه   ،ماشق چیزی شا

 .(111 ،114 خ: 1834البیغه، نهج) «بیمار سا د

کرد که این کوری  دقتحال بایا به این نکته هربه

 ؛شرروناقشرران سررنجیاه مرریتوارره برره متعلَّ  کررری با

قشان امر دنیوی باشا این کوری معنا که اگر متعلَّاینبه

 یقرین بره   کری ناپ نا   اگر خاا یا ا لیرایش باشرنا   

 ،در اقع ،رحلهبلکه سالک در این م ؛خوش خواها بود

ان را تجربره خواهرا کررد کره هراف غرایی       فنای فی

گرشارد  ای پا میکه ا  به مرحله دلیااینمرفان است؛ به

انراا د  ا  دیگری ا  کار مری که قوای خود را یکی پا

ا  در این مرحله  ،تعبیردیگربه ؛تا خاا در ا  فعال شود

 رده   در خاا خواها  ی ت.در خود م 

شات بر حرشر  ا  مشق به دنیا به ،ماشق ،نظرا این

با این تظشیر موااه  بارها البیغهنهجکه در چنان ؛شاه

َةٌ ح فا ْ »ه تیم:  أَمَّا بَعْد  فَنَّنِّي أُحَبِّر  ُم  الدُّنکيَا فَنَّناهَا ح لکوَةٌ الَضَ 

مَاََّ حَلا ْ بَّاآلبَّالکَِل يلَّ وَ تَ بَّالشاهَوَاق  وَ تَحَبَّبَ ْ بَّالکعَاجَّلَةَّ وَ رَاقَ ْ

 تُامکمَ ُ فَجْعَتُهَاا غَاَاارَةٌ     ْ بَّالکغَُُورَّ ال تَد وم  حَبََْتُهَاا وَ ال وَ تَزَيَََّّ

البیغره،  )نهرج  «ضََاارَةٌ حَائ لَةٌ تَائ لَةٌ نَاف دَةٌ بَائ دَةٌ أَ االَاةٌ غَوَّالَاةٌ  

مشق به د  چیز  ، یرا دل آدمی ؛(111 ،111 خ: 1834

در مشق د بینی  اود ناارد  هرگزبلکه  ؛تابارا برنمی

دیگرری ا    ،ر شرا   چون قلب ان ان ا  مشق ک ی پ 

ملکره مشرق  ا   ماشرق ر د   شمول مشق بیرر ن مری  

به لظاخ ساخناری مظر م است؛  ر ی به د  معشوق 

ده کرر ورراحت اشراره   نکتره بره  این که قرآن کریم به 

َج لُ مِّ  قَلکبَيْ َّ ف ياهللُ مَّا جَعَلَ»است:   (.1: )احزاش «جَوْف ه   لَ 

این تظشیر را  )ع(نکته ب یار مهم این است که ملی

فَانَّنِّي أُحَابِّر  ُم    » کنا. در مباراتبا تأکیا  یاد محرو می

نری شرما را   یع است؛« انّ»، امله اسمیه مؤکا به «الدُّنکيَا

  در ادامه نیز دارم ت ا  مشق به دنیا برحشر میبه شاّ

کار رفته کره همره   همره دال برر     های مبالغه بهویغه

توان استنباط کرد که مظبرت  درنتیجه می ؛تأکیا ه تنا

در  )ع(هرحرال ملری  به دنیا نقیض مشق ا هی است. به

 مشق بر چنا اثر ممیق مشق تأکیا کرده است: ةخحب

 البیغره،  شرود )نهرج   ماشرق تیرره مری    ناییِبی الآ(

http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=18395&AyeID=3537
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کثرت رخرت   ،(   در تیرگی ب ر111 ،114 خ :1834

بینا  از  حات چیزی نه می ،بناد   تاریک ب ر برمی

 کنا؛   نه درم می

. در «وَ أَمْااََ َ قَلکبَااه »شررود  قلرربش بیمررار مرری ش(

البیغه قلرب مری ه برر اینکره مرکرز اح اسرات،        نهج

بخشی ا  کار مقا امر  ی  ،مواطآ   هیجانات است

قلرب   ،شرود  را برمهاه دارد.  قتی شخ ی ماشق مری 

 دها. توانایی انجام  ظایآ خود را ا دست می

فَه وَ يََّکرُاَُ بَّعَايْ  غَيْاََّ    »نگرد  ناسالم می ةا  با دیا ج(

ا  برا آنچره    ؛ یعنی ممکن است دریافت دیاه«هَح يحَةُ

  اود دارد محابقت نااشته باشا.

وَ يَسْامَُ  بَاُُِْ  غَيْاََّ    »شرنود   ناشرنوا مری   و ِبا گ د(

؛ یعنی همان اتفاقی که برای چشم ا  افتراده در  «ََم يعَةُ

 .شود مورد گوشش نیز تکرار می

قَادْ الَََقَا     »اناا نرا   شهوات مقا را ا  کار می (هر

. شک نی ت  قتی مشق بر آدمی م رل   «الشاهَوَاق  عَِکلَه 

  دیرا  را ناکارآمرا خواهرا   ه کنترل خود قوّ فرد ،شود

 ترین آثار  اودی مشق است. این ا  اساسی

میرانرا   ا  را شریفته    مشق به دنیا قلربش را مری    (

 .«وَ أَمَاتَ   الدُّنکيَا قَلکبَه ، وَ وَل هَ ْ عَلَيْهَا نَفکس ه »کنا  معشوقش می

شود   ماننا گوی در دسرتان   ا  پایبنا معشوقش می  (

 ؛هیچ اختیراری ا  خرود نخواهرا داشرت     گیرد   ا  قرار می

 که معشوق هراا ر د ا  هم خواها رفت.ای گونهبه

دارد   نره پنرا    نه با داشرت خراا ا  را برا می    و(

چنرین چیزهرایی    هرگزبلکه  ؛دها  امظی را گو  می

 کنا. را درم نمی

نهایررت اینکرره ا  ا  راهرری کرره  ارد آن شرراه   ط(

 گردد )همان(. با نمی

اای این سرؤال براقی اسرت     ؛تیکعشق ارو( 5ـ1

نظرر   ز بره ه استالبیغه کاام مشق محرو شا که در نهج

ای  ، ار تیرک   آگاپره  مشقِ انتزامیرسا هر سه نوع  می

ای  مقالره  ،)با منایت به اینکره نگارنراه   ستمحرو شاه ا

البیغرره در دسررت  تظررت منرروان انررواع مشررق در نهررج

 نگررار  دارد ا  پرررداختن تف رریلی برره انررواع مشررق  

رسا دیران  یبرایی ذاتری،     نظر می کنا(. به نظر می ورف

وفاتی   فعلی خاا در پیراایش مشرق بره خراا نقرش      

ای  گونرره اساسرری دارد؛  یرررا سرراختار  اررود ان رران برره

طراحری شراه کره در برابررر  یبرایی سرر تعظریم فررر د       

آنهرا را نراارد.    آ رد   هرگز تاش مقا مرت در برابرر   می

مواررودی ب رریار  یبررا معرفرری  خرراا را  )ع( قترری ملرری

نبایا تردیرا ر ا داشرت کره ا  ذات، ورفات        ،کنا می

هرای    مینره  ،درنتیجره    افعال  یبای خاا را  یبرا دیراه  

آن    ش فراهم سراخته ی ر ی به خاا را برای خو مشق

دارد    دست به دما برمی ،ر  ا این ه است؛دررا تجربه ک

های یرک   درخواست ستایا   ماشقانه ا  را به  یبایی می

اللَّه رم  أَنترتأ أَهُرا     »گرشارد.   ماشق را برا ا  در میران مری   

 ةخاا ناا تو شای رت »؛ «التوأوُآِ التجأمِیاِ،  أ التَّعُاأادِ التکَثِیرِ

شررمارترین سررپاس    برری ة یبرراترین سررتایش،    یبنررا

 .  (184: 41خ : 1834البیغه،  )نهج «نیایشی

گیررد.  ق مری علّر ستایش  یبرا بره موارودی  یبرا ت    

تروان در چنرین پرارادایم    رابحه ماشقانه را می ،بنابراین

در ایرن مبرارت ا    )ع( گویی سراغ گرفت. ملی گفت

مظبت   مشق خاا برای بناگان سرخن گفتره اسرت؛    

کنرا.  مظبوش ا  را یادآ ری مری  ،های بناه یرا  یگگی

در اینجا آغرا گر مظبرت   مشرق   ابتکرار ممرا در      

اما در اای دیگرر   ؛خاا نا است ،ماشقانه ةایجاد رابح

معناکره آغرا گر    ایرن  شرود؛ بره   برمکا می اک بهقضیه 

مظبت   مشق ا  اانب بناه اسرت؛  یررا ا  خاا نرا    

 کنا.ترین مظبوبان یاد می منوان مظبوش به

های مشق ار تیرک را بیران    شاه  یگگیمحالب یاد

اق انا. اگر م ا گویای لبّ مشق ،حالکنا   درمین می

خاا را  ،اای امور دنیویاین مشق را موض کنیم   به

توانیم ا  دیا  ا  آن به بعا دیگر نمی یقینبه ،قرار دهیم

یا اگر همین مشق  میان بیا ریممنفی به مشق سخن به
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های اهان قرار دهیم   ماشق  را درباره ان ان یا پایاه

ا  آن هم  ،نهایتدررفته به مشق همگانی برسا    رفته

با  مشرق معنرای مثبتری     ،شرد   به خاا منتهی شودبگ

 پیاا خواها کرد.

که به دراه مشق بره خراا     ک انی ،هروورتدر

ها    تواننا میان یافته رسنا هرگز نمی های ا  می آفریاه

 ا شونا.،شان فاوله قا معرفت اخیقی   مما اخیقی

برای چنین مشقی د  دسته م رااق   )ع(منانؤامیرم

 یتابع دنیا ه رتنا   حتر  یک دسته که  :اکن عرفی میم

انا.  شان را مظ ور به امور شهوانی کردهمشق ار تیک

هایشران   ا  معشروق  نا کره اراایی  ه رت اینان ک رانی  

 َيْا َ نَازَََ بَّهَّامْ مَاا  َاانُوا      »م ا ی مرگشان خواها بود: 

 َ وَ قَد م وا م ا َ  يَْکمََُّويَجْهَلُو َ وَ جَاءَه مْ م  ک ف ََاقَّ الد ّنکيَا مَا  َانُوا 

َةَّ عَلَى مَا  َانُوا ي وعَد و َاآل  (.111 ،114خ  همان:) «الَ 

اما مشقشران   ؛انا نا که ماشقه تدسته د م ک انی 

هرای خراا کره در هرر د       یا به خااست یرا بره آفریراه   

 ینا. اینجاست که اگر ک ی اسرتعااد   وورت با خاا می

رفررت میرران مع ،م ررلمطوبرره ر ی داشررته باشررا  مشررق

اخیقی ا  به وااقت   ممرا اخیقری ا  بره ورااقت     

بلکره میران آن رابحره     ؛ اود نخواهرا آمرا  ای به فاوله

ر شن است که ماشقان چرون   .تی م برقرار خواها شا

انا هرگز ترسی ا  راست گفتن ناارنا  های ا وری آدم

  حاضرنا برای استمرار تی م میان معرفت به ورااقت  

 ای را بپردا نا. هزینه   مما به آن هرگونه

م رادیق  یرادی    ،برای نوع د م مشق)ع( امام ملی

کنررا کره پیررامبران   در رأس آنهرا پیررامبر    معرفری مری  

، امامان، ا لیا   مجاهراان راه خراا ا املره    )آ(اسیم

 ؛دانرا  یا ماشرقان مری  ،ر انا. ا  پیامبر اسریم را ر  آنان

ا ،ر که در انجام  ظایفش هیچ حرا مر ی قا ای گونهبه

هایش  به خاا نا   آفریاه )آ(البته مشق پیامبر ؛نی ت

 ای است.مشق آگاپه

تروان   اما غیر ا  خحبه یادشاه در موارد دیگر هم می

در این موارد مشق  ظاهربهمفهوم مشق را پیگیری کرد. 

هرچنرا کره در مرواردی     ؛کار رفتهدر معنای آگاپتیک به

؛ امرا مهرم در   گیرناه تف یر کررد توان آنها را به مشق می

اینجا مشق   اثرگشاری آن در پرر کرردن شرکاف میران     

 معرفت به وااقت   مما به وااقت است.

توانا هم  مشق آگاپتیک می ؛عشق آگاپتیک( 1ـ1

درباره رابحه ان ان با ان ان محرو شرود   هرم رابحره    

تروان   البیغه هر د  را می در نهج هرچنا .ان ان با خاا

مربوط به رابحره ان ران      مشق آگاپتیک ،سراغ گرفت

خاا اثرگشارتر است. ضمن اینکه اسرتمرار ایرن مشرق    

ای به ان ان است؛ یعنری   به مراتب بیشتر ا  مشق آگاپه

چشمااشرت   بی ةماشقان ةاگر ان ان بتوانا با خاا رابح

ا  ا  بخواها که ا  ماشقش خشنود  یبرقرار کنا   حت

 ی یاد کرد.ا توان ا  مشق آگاپه وورت می  باشا، دراین

گونه مشق بور د معررفتش  حال اگر آدمی به خاا این

درست خواها برود   ،حالت  دراین ؛شود مین مما ا  می

معرفرت   ممرا      ةای فاورل اگر بگوییم با مشرق آگاپره  

بلکره معرفرت    ؛ر د تمایز ذهنی این د  هم ا بین می یحت

شود.  اود یک م ااق ا  چنین ماشرقانی   مین مما می

برای ب یاری ا  مردم در مما به وااقت راهنما  توانا می

  الگو باشا   در رفتار آنان اثر گشارد. اثرگرشاری   نفروذ   

سخن پیامبران به این دلیا بود که آنران فاورله   شرکاف    

سرر گشاشرته   میان معرفت   مما بره ورااقت را پشرتِ   

تنهرا  کردنرا نره   بودنا   مردمی کره آنران را مشراهاه مری    

ا  آنهرا  بلکره پریش   ،دیانرا  معرفت نمیدموت   شعار   

در ممرق   ،نظرر  کردنا. ا ایرن  مما   تجربه را مشاهاه می

 گشاشتنا.  اود مخاطبان اثر می

اگر ک ی به خاا یا هرر   ؛عشق و روابط انسان( 9ـ1

بایا آثار آن را در خود به نمایش  ،کا دیگر مشق بور د

 تروان ایرن ر ابر  را    هایی کره مری   گشارد. یکی ا  حو هب

حو ه ر اب  است کره بره ح رر مقلری بره       ،نمایان کرد

رابحه ان ان با خاا، خود، دیگرران   طبیعرت    ةچهار حو 
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 یم. پردا میشود که به توضیح هر یک ا  آنها  تق یم می

ن بـی رابطه عاشقانه با خـدا و رفـع شـکاف     (5

 معرفت و عمل به صداقت
ن بری توانرا رافرع شرکاف     رابحه ماشقانه برا خراا مری   

دلیا اینکه میان  ؛ بهشود گویی راستت   مما به معرف

ای  اود ناارد. اگر رابحه ایرن   ماشق   معشوق فاوله

هرای   طورم رلم، ممرا بره خواسرت     د  چنین است به

بر مما به اخریق   رفرع گ  رت     خاا/ معشوق مبنی

میان معرفت   مما اخیق بره سرهولت   بره طریرق     

 ا لی انجام خواها یافت.

رابطه عاشقانه انسان و خـدا در سـاحت    آثار و نتایجـ 

املره ااهرایی کره    ا  ؛احساسات و عواطف و هیجانـات 

 ةرابحر  ،گرشارد   اایتوانا آثاری به رابحه ان ان   خاا می

سرراحت اح اسررات، مواطررآ   هیجانررات ماشررقانه در 

ه است. الرب  شاتواه  باانالبیغه هم  که در نهجاست 

 امله این آثار است. االبیغه  نهج یگه در به رضایت خاا

ایمانی   مرفرانی ا  اایگراه    ،ترین آنها که ا نظر دینی مهم

خاا نرا  ک ب   الب رضرایت   ، ا یی برخوردار است

ا  ست. پریش    در مراتب دستیابی به مظبوش شان نزد ا

   بیرران چگررونگی دسررتیابی برره ک ررب رضررایت خرراا  

حرو کنریم کره   ممظبوبیت نزد ا    م است این سؤال را 

را طررو   یرضرایت ناتوان درباره خاا رضرایت/   چگونه می

البیغره   فرض خااشناختی مرفان نهج کردز پیشتر در پیش

البیغه خراای   اشاره کردیم که خاای معرفی شاه در نهج

 ار است. چنرین تلقری ا  خراا حرا تی     متشخص ان ان

 ،مالرز ابره اما  ؛کنا ا قبیا رضایت   نارضایتی را توایه می

م ا ی دان تن ایرن حرا ت در خراا   ان ران      به معنای

توان ادما کرد کره خراا ایرن احروال      بلکه تنها می ؛نی ت

گونه تلقری  حال ممکن است ایندرمین ؛ ار را دارد ان ان

ر ت روّ شود که طلب رضا برای مواودی قابا فررض    

 ظراهر بره کره  درحرالی  ؛است که تابع نظام   هافی باشرا 

ایرا  ب سیله خاوی نی رت   ن خاا نا تابع نظام هاف   

طلب رضایت خاا معنادار نی ت.  ارود   ،درنتیجه ؛باشا

به این معناست کره   مواودیک برای   نظام هاف    سیله

امرور در  ا  ای است کره برخری    گونهن بت ا    اهان به

  ا   ؛مانرا  دسترس   برخی دیگر د ر ا  دسترس ا  مری 

ناچار به کهنا ک ها تی  میبرای دستیابی به آن د ردست

ا  ابررزار    سررایلی اسررتفاده کنررا کرره ا  آن امررور  بایررا 

هررا را  سرریله/  هرراف/ اهررااف؛   رسررانناه را د ردسررت

ای از طری مقامرات   مراحرا     چاره ،پا سایا گوینا؛ 

 اود ناارد. اینجاست که هر  سیله بره میرزان کمرک در    

توانرا  مری نزدیک ساختن این مواود به هاف/ اهرااف،  

رات   تمهیاات بررای  شود. این ت وّ تر  محلوشمحلوش/ 

دستیابی به هاف دربراره ان ران یرا موارودات مظرا د      

 اما دربراره خراای متشرخصِ    ؛پشیر   درست استامکان

معناسرت؛  یررا بررای خراا د ری        محلرق بری    ارِ ان ان

نزدیکی معنا ناارد   هافی د ر ا  دسترس  اود نراارد  

تروان   نمی ،بنابراین ؛ه ابزار باشابنیا  تا برای رسیان به آن 

مفهوم رضایت را بره خراا ن ربت داد یرا ا  ا       ،معنااینبه

سلب کرد؛  یرا مقام ا  ا  این امور به مراتب فراتر اسرت  

چه رسرا   ؛ر نی تنادرباره خاا قابا ت وّ چنین مواردی  

را  یرضرایت ناتروان رضرایت/    نمری  ،به ت ایق آنها. پرا 

خراا را بایرا    گرنره   ؛ن ربت داد  طور حقیقی بره خراا  به

اگرر   .تظت شمول نظام هراف    سریله درنظرر بگیرریم    

ناچار بایا رضایت را تأ یرا  هبچنین تفکّری داشته باشیم، 

کرار برریم یرا در معنرای     ا آن را به منروان نمراد بره   یکنیم 

البیغره محررو   ا  استعمال کنریم. آنچره در نهرج    مجا ی

ا به ا  مظبرت   مشرق   شاه این است که بناگان خاا بای

بور نا. د ستی   مشق به خاا نیز چیزی از اطامرت ا   

ای بخواها ا  خاا اطامت کنرا ترا    خاا نی ت   اگر بناه

ا  را برره ا  ثابرت کنرا   رضررایتش را    د سرتی   مشرق  

ا  را بشناسا. البتره     م است ا امر   نواهی ،ک ب کنا

ا ترین مرتبره ک رب رضرایت خاا نر     مشق به خاا مالی
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 آن ه تنا. است که مارفان در پی تظقق

تردیای نی ت که بناه سالک   مارف خراا بایرا   

به هر چیزی که متعلق امر/ نهی خااست ترن دهرا     

بررای   گرنره   ؛ز آن بهرا ناهرا  ابهچیز دیگری به هیچ

ه شررم خفری شرا    ةخاا رقیبی تراشیاه    ارد حرو  

ی . برای شناخت ا امر   نواهی خاا منابع مختلفر است

تروان بره   در اختیار ان ان قرار دارد که ا امله آنها می

 مقا،  ااان اخیقی    حی اشاره کرد.

مقا ممکن است در این حو ه به د  وورت ممرا  

کنا  طورم تقیم   م تقا بیان میبار خود  بهکنا: یک

   ؛که فین موضوع م ااق امرر/ نهری خاا نرا اسرت    

 ؛آیرا  مور نایا مری به شناخت این ا ،بار هم با  اسحهیک

ن کنا که م ادیق   متعلّقرات  گویا فین منبع معیّ می  

وررورت مقررا درایررن سررت؛ا  امررر   نهرری خرراا کرراام

. شناسرا مری طورغیرم تقیم  مینه م ااق امر/ نهی را به

 اای اینکه خرود  م رااق  ممکن است بهمقا  گاهی

مرف را معرفی کنا ترا ا  م رادیق امرر/     ،تعیین کنا را

ا اینکره بره   ن نمایا. البته سالک یا مارف پامعیّنهی را 

کره   ؛آنها را نه ا  ر ی  ظیفه ،م ادیق امر/ نهی پی برد

 ا.نکمیبراساس مشق به خاا مما 

بره   بشرر  ؛به خـدا  آوری شناسی آدمیان در روی سنخـ 

توانرا بره خراا     های مختلفی که دارد مری  تناسب سنخ

نی رت ایرن    نا. شرک رده، با ا  رابحه برقرار کر ی آ 

نا ک با خاا برقرار میای که ان ان  ها در نوع رابحه سنخ

تأثیر ب زایی دارد. مارفران نیرز ا  ایرن قامراه م رتثنا      

 1نی ررتنا. یررک دسررته ا  آدمیرران اهررا درنرر    تأمررا

برا توسرا بره     مردمانا که این دسته ا   مقینی   ذهنی

آینا تا به خاا  ها   مباحث مقلی درواد برمی استا ل

دسرت  رشای که در ایرن راه بره   بر اثرش اوینا   قرّت

شرط حفد حایث   وااقت آ رنا ممکن است به می

د. حررایثی ا  شرروحقررایقی هررم برایشرران مکشرروف  

                                                                               
1. contemplative  

بنای اشاره کرده نقا شاه که به چنین تق یم )آ(پیامبر

کنا کره  بیان می )ع(  درنهایت خحاش به حضرت ملی

 ش بجو.تو با مقلت به خاا تقرّ

 رررنا کرره بیشررتر مرراطفیه ررت  د م ک ررانیدسررته 

  ا  راه تظقق ایرن ساحتشران بره خراا      2انا اح اسی

آ رنا. اها   یت در اسیم ا  ایرن دسرته ا     ر ی می

مظبرت بره    برا نا. اینران ابتراا   آی می شماربهخاااویان 

ا  توفیق در این کننا   پا ا لیای ا هی طی طریق می

البتره در هرر د     ؛نرا گیرنظرر مری  درخراا را   حبّ ،راه

در مرحلره   ؛کننا ا هی سلوم می حالت براساس حبّ

  اسحه. د م بی ة اسحه   در مرحلنخ ت با

   8نا ا  راه کشآ   شرهود ه ت دسته سوم ک انی

آ رنرا    میخاا ر ی به آه تهآه تههای  ااانی  یافته

 اوینا. ش می  تقرّ

خلرق   برا تواننرا  دسته چهارمی هم ه تنا کره مری  

اری به آرامش ر حی برسنا   رضایت خاا را الب آث

 (.21: 1834ملکیان، کننا )

ان ران برا خراا ا  مفراهیمی      ةدر رابح )ع(امام ملی

توان آنها را به رابحه کنا که با ن تردیا میاستفاده می

ا   مثرال  ؛ بررای ماشقانه آگاپتیک تأ یرا   تعبیرر کررد   

اآلن س اي َ  آنَاس   اللاه امَّ نَّناا َ  »ا: کنر یراد مری   مفهروم انرا  

تررین  بارالها، ترو بررای د سرتانت نزدیرک    »؛ «وْل يَائ  َََ

در ایرن   .(814 ،223 خ: 1834، البیغره  نهج) «همامی

هرای خراا دان رته     مبارت، انا به بنراگان ا   یگگری  

چنرین   )ع(مثرا ملری  شاه؛ اما ا  آن اهت که ان رانی  

 تروان آن را رابحره   دها، می وفتی را به خاا ن بت می

 ان ان با خاا هم در نظر گرفت.

؛ خ 131 ،128 ؛ خ42 ،4خ  :همران  قتی ا  انرا ) 

تروان رگ   ریشره   می ،آیا( به مرگ سخن می41 ،44

 )ع(ملری  ةرابحه ماشقانه را پیگیری کرد؛  یررا در نگرر  

                                                                               
2. emotive 
3. intuitive 
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 اینکره  نیرز مرگ تنها راهی برای  وال ا هی اسرت    

 موارودی البیغره  نهرج  ا نظر در  هلة نخ ت، ان ان

مانرراگار   پاینرراه  ،ر و د م اینکرره،ر و اسررت؛ ذی

منروان پرا  اسر     مرگ  اود دارد   بره  سوم،است؛ 

 قتری مررگ    چهرارم، کنا؛ میان ان ان   خاا مما می

به خاا بیشتر   بهتر ا  را بناه مشق خود  ،مظقق شود

کنا.  قتی فردی به مرگ مشرق   مان حیاتش درم می

 ر د    خاا مشرق مری  شود که ا  به معلوم می ،بور د

 یرا مررگ، ا   ؛ با خاا رابحه ماشقانه برقرار کرده است

 ،رسرانا کره مظبروش    را با سرمت تمام به خاایی مری 

 مرگ است )سوره امعه(. ةتمناکننا

اسرت  منشأ این رابحه قلب ان ان  ،نکته االب اینکه

 ؛  قلب هم مظا اح اسات، مواطآ   هیجانات است

شناسرری اخرریق  اقررآ ناینجاسررت کرره برره مفهرروم ر ا

د. براسراس همرین   شوشویم   اهمیت آن مبرهن میمی

تمرام اممرال ان ران را در برابرر      )ع(رابحه است که ملری 

(؛  یررا  41 ،42 خ :همران انگارد )الحاف خاا به هیچ می

   ؛دانرا ه تی خود را مایون معشوق مری  ،ماشق ان انِ

 بینا.  ا  خود چیزی نمی ؛ کهآن هم ا  نوع آگاپه

دهرا کره بنراگان در مراترب     نشان می با مبارت 

تررین آنهرا   مرالی    کننرا مختلآ با ا  رابحه برقرار می

بر مظبت   مشق اسرت. اگرر ایرن رابحره     رابحه مبتنی

کنا که ا  بر نف ش غالرب  خاا کاری می ،مظقق شود

دلرش را بررای    ، فررد آیا   چون ایرن مهرم رخ دهرا   

بره یرک موارود    ا   تنهرا  نکمیمظبت خاا نا خالی 

 ر د ترا مرانع پراکنراگی قروای  ارودی        میمشق 

دیگرر  هرای  ها   معشوقد   مظبوشوهایش شخواسته

که الب رضایت آنها تمرام تروان ا    چرا ؛اخش نکنا را

 خاا نیز مظربّ  حالتی،چنین دررا به هار خواها داد. 

شررود   چراغرری خواهررا شررا کرره راه را برررای ا  مرری

 کررده امکران مظربّ    با خاا،  ر ی دیگران به مظبت

 ا )همان(.کنمیفراهم نیز شان آنها را 

م رتلزم   ،تردیای نی ت که طی همه ایرن مراحرا  

شناسی خاوی است که در آن مجالی برای تباین ر ان

خ روآ    تنافی   ناهم را ی معرفرت اخیقری بره    

بلکره معرفرت برره    ؛ورااقت   ممرا اخیقری نی رت    

 شود.ته میوااقت مین مما به آن درنظر گرف

رابطه عاشقانه انسان با خدا در تحقق  آثار (1

 صداقت

پگ هران برر ایرن    مرفان یبرخی ا  اوظاش مرفان   حت

با رنا که  ر د به سیر   سرلوم مرفرانی مرانع ایجراد     

امرا در   ؛شرود  شاه برا خلرق مری   رابحه درست   ح اش

 گراه ن ا اسرت.  خیف این نظر محرو شراه   البیغه نهج

رابحه ا   ،کنامیکه با خاا رابحه برقرار یک  ،این کتاش

دار   نظررام ،بررا سررایر افررراد بشررر ب ررامان   مناسررباتش

شود. شایا سؤال شود مگر نه این است کره   اخیقی می

شرود کره فرورت     شخص مارف چنان گررم خراا مری   

پرا چگونره    ؛دها رسیاگی به امور مردم را ا دست می

تنظیم   طوری را توانا رابحه خاا   سایر ابنای بشر  می

که بتوانا مررا دات نیکرویی برا آنهرا داشرته       ب امان کنا 

د  بره  بایرا گفرت کره ا  در ایرن کرار       پاسخدر  ؛باشا

 :یابا وورت توفیق می

دار تنظریم  خراا مهراه   ؛ کهاطامت ا  خاا با( الآ

شود؛ یعنی برر ا    م اسرت کرار     ا  با خلق می رابحه

تنظریم  دار مهاههم خاا  ،اطامت ا  خاا را انجام دها

 شود. ا  با سایر افراد بشر می ةرابح

شان با خاا را تنظریم کننرا    ( اگر اینان بتواننا رابحهش

خواهنا توان ت در ایجاد رابحه سرالم برا دیگرران     حتمبه

اقراام  خراا   خودِ بارهدر این ،تعبیردیگرنیز توفیق یابنا. به

بلکه فررد ا    ؛شود به ب امان کردن رابحه ا  با سایرین نمی

ا  با خلرق   راه تنظیم رابحه ،ا  با خاا طریق تنظیم رابحه

 ةتواننا با خلق رابح که نمیک انی ،بنابراین ؛کنا را پیاا می

دلیررا آن اسررت کرره برره ،ای داشررته باشررنا ح رراش شرراه
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 ؛نرا کنخود را با خاا درسرت   تنظریم    ةانا رابح نتوان ته

آمرا.   ایرا نمری  آنهرا برا مرردم مشرکلی پ     ةدر رابح گرنه 

حَ مَاا  مَا ک أَهْالَ  »فرمایا:  منان با اشاره به مورد د م میؤامیرم

هرکه رابحره خرود   »؛ «الَّاا،َّ مَا بَيََّْه  وَ بَيْ َاهللُاهللَّ أَهْلَحَبَيََّْه  وَ بَيْ َ

با مردم اوریو  را با خاا اویو کنا، خاا نا رابحه ا  را 

کراری   یحتر  ؛(138 ،34 و: 1834، البیغره نهج) «کنامی

اگرر   همچنرین  ؛کنا که مظبرت ا  در دل مرردم بیفترا    می

را خاا رابحره ا    ،با آخرت درست کنارا ا   ک ی رابحه

َت ه  أَهْالَحَ اهللُ  وَ مَ ک أَهْلَحَ»کنا:  با دنیا نیز درست می  أَمََْ آالَ 

  هرکه کار آخرتش را اویو کنا، خاا نا »؛ «لَه  أَمََْ د نکيَاه 

 ..)همان( «کناش را اویو میکار دنیای

طرور  مشق ان ان چه به؛ رابطه عاشقانه با دیگران( 9

 ؛چه به یکی ا  بنراگان خراا   ،ق بگیردم تقیم به خاا تعلّ

سرا د؛  د   ی تی را ا  ماشق د ر مری  ،در هر د  وورت

 ارد  ، ر ی برسرا مشق ةمعنا که اگر ان ان به مرحلاینبه

 در آن ا  چنراگانگی  که ودشمیرنگی یک  دنیای یگانه 

ا  یگانره،  مواودی  درقبالگششتگی خبری نی ت. ا اان

هایی کره  فشانیای است. اان ر ی آگاپههای مشقنشانه

کنرا همره   خراا محررو مری    دربارة البیغهدر نهج )ع(ملی

ضرمن   د  اسرت؛ ای برین آن  نشان ا   اود چنین رابحره 

نیرز تووریه    مرردم ای را بررای سرایر   اینکه چنرین رابحره  

خوابیان بر ر ی خارهرای مغریین را    ،مثال ؛ برایکنامی

دانا که ر ی رختخواش بخوابرا  تر ا  آن میب یار دلنشین

 (.811 ،221 خ: همانهای خاا سرپیچی کنا )  ا  فرمان

رنر     یرک  نیرز، چنین ان انی در تعاما با دیگران 

ر  خواهررا بررود. البترره تردیررای نی ررت کرره در   یررک

مشق ان ان  موا اتبهیغه مشق ان ان به دیگران البنهج

 اما یکی ا  ثمرات مشق ؛به خااست   ا  ا  ااا نی ت

تبرع آن تعامرا ورادقانه برا     ، مشق به دیگران   بها هی

 ظایآ ماشرقان ا هری ایرن     ا  است. یکی آدمیانهمه 

است که به نیکوکاران   ا لیرای خراا مشرق بور نرا       

لَاوْ  »مشق به خاا قررار دهنرا:     اتموابهمشق به آنها را 

الکم مکم  َّ بَّسَيْف ي هَبَا عَلَى أَ ک ي بْغ ضََّ ي مَا أَبْغَضََّ ي وَ ضَََبْ   الَيْشُومَ

 «الکم ََّاف  َّ عَلَى أَ ک ي ح بََّّ ي مَاا أَحَبََّّ اي  الدُّنکيَا بَّجَمَّات هَا عَلَىلَوْ هَبَبْ  

 («.  133 ،14 و :همان)

 ر ی بره  جا د ستی   مشقدرست است که در این

بایررا دان ررت کرره ایررن    ،اخت رراآ یافترره  )ع(ملرری

ت گرفته است؛ یعنری  ئ ر ی ا  مشق به خاا نشمشق

است که  ر یباان ، ر دمشق می )ع(اگر ک ی به ملی

 ر د. حال اگرر ایرن مشرق را بره     ا  به خاا مشق می

 که ان انِشا خواهیم متواه  ،سرایت باهیم مردمهمه 

با خرود  یابا وااقت را ها هر اا حضور میتنماشق نه

چره نگویرا    ،بلکره چره سرخن بگویرا     ؛ردبمیهمراه 

تروان  نظر است که مری دها. ا اینوااقت را ر اج می

توانا ماملی بررای ب ر    ان ان به خاا می مشقِ ،گفت

وررااقت   رفررع شررکاف میرران معرفررت   ممررا برره  

وااقت باشا. رسیان به چنرین مقرامی در مشرق بره     

ی فررد درنتیجره   ؛تب فراتر ا  مما به اخیق استمرا

توانرا اخیقری   هرگز نمری  ،رساکه به دراه مشق می

نخ تین ثمرات چنین  ءمما به واق از پا، ؛نباشا

م   مرری م مقرروّ ،گررویی راسررت یرررا  اسررت؛مشررقی 

 است. آننقیض اولی  ،در غدرمقابا،  ر ی   مشق

ظررر درن برررای ماشررقان ا هرری )ع(ای کرره ملرری ظیفرره

 ،ور نرا بنیز مشرق   ی ا هیبه ا لیا انالیسیردر  تا گیردمی

برای تظما بار مظریم فقرر اسرت؛  یررا ایرن       دادن آمادگی

مشق آثار   تبعاتی را به دنبرال دارد کره اگرر آمرادگی   م     

دست نیایا ممکن است ماشقان در ادامه سریر   سرلوم   به

شرود  ادآ ر مری پیشاپیش به ایشان ی )ع(ملی ر ،بلغزنا. ا این

الکبَيْا    مَ ک أَحَبَََّّا أَهْلَ»که خود را برای تظما فقر آماده سا نا: 

َّ جَّلکبَاباً  (.133 ،112 و :همان) «فَلکيَسْتَع دَّ ل لکفََِک

ن معرفت و عمل به بیخوف و رفع شکاف  .9

 گویی راست
کره  بر راا مقرام اسرت؛  یررا ک ری    البیغه  نهج خوف در
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تظ ریا   گرنره   ؛توانا امیا ار باشرا  خوف داشته باشا می

با افرزایش ح رن ظرن بره     این خوف  .آیا حاوا پیش می

بایررا برره  تسررالک طریقرر   ؛ن رربت م ررتقیمی داردخرراا 

خوف   افرزایش ح رن   )حالت د  ین اای برسا که  دراه

 اود آ رد؛  یرا ح ن ظن فرد به انراا ه  به ( رابه خاا ظن

 (.831 ،23 نامه :)همان خوف ا  ا  پر ردگار  است

نیک ر شن است که چنین خوفی با آن خوفی که در 

  اختیرار بنراه در پیراایش آن را     بیان شراه متون مرفانی 

چه، اراده ان ان در تظقق  ؛انا، متفا ت است تهن مؤثر ناا

وَ »ن   مقبول است. مبرارت  معیّ ،کاماطوربهچنین خوفی 

ْتَیَعْتُمْ أَ ک  ،(831 ،23نامره   :همران ) «اهللَّ  َيَشکتَدَّ الَوْفَُُمْ م  نَّ َّ َا

مبین   مؤیا این معناست. ضمن اینکه خوف برا ت رویر   

امرری نوسرانی اسرت؛  یررا        ربوبیت خاا مرتب  اسرت 

کراهش   ،م رلم طوربهیم یوگمی قتی ا  تشایا آن سخن 

پا خوف امری ای تایی نی ت    داریم؛آن را هم انتظار 

در آن نیرز  ان ران  مختلفی ا املره اراده   مناورمواما   

. نمودار  یر بخشی ا  میاان معنرایی خروف را   است مؤثر

 دها. نشان می
 

 
 

آمراه اسرت کره     البیغره  نهرج در اای دیگرری ا   

ایرن   .(214 ،148خ  :)همان انا مؤمنان دل و    خا،آ

ترر بره    امر نشان ا  آن دارد که خوف در مراتب پرایین 

شرود   برین مرارف   مرامی      اطریق مری   تمام مؤمنان

 تفا تی نی ت.
 

 
 

ود خر  گناهِ آنا  خوف خاا   پا ،ترین متعلَّقمهم

خراا مبنرا   معنرا    برابر ان ان است که البته آن هم در 

، 31 خ :)همران  «ا  گناهش ترسریا »؛ «افَ َِنکبَه الَ: »دارد

ساختن سالک یا مظققالبته  قوع این حالت در  (.118

امری پ نایاه اسرت؛  یررا چنرین     )ع(ملی گاهآن در ن

شود کره مرورد رحمرت     وفتی به ک ی ن بت داده می

همان(. خوف ا   ی ت با در آخررت  ) خاا نا است

آیررا   در مرری شررمارم ررادیق خرروف برره ءهررم اررز

ه است. اگر چنین خوفی شاتواه  باانالبیغه نیز نهج

توانا در رفرع شرکاف میران    یم ،در ان ان مظقق شود

کره  ایگونره بره  ؛ثر باشرا ؤمعرفت   مما به وااقت م

مما به وااقت   مه معرفت به آن باشا؛  یرا چنرین  

گرشارد کره میران    خوفی مجالی برای خا،آ باقی نمری 

معرفت   مما به وااقتش فاوله بیفتا. نیم نگاهی به 

 :کنناادمای را تأییا میاین  ،های فرد خا،آنشانه

 ؛(818 ،148 خ همان:) بودن الغر و بیمارگون .5

 .(814 ر 811 همان:) توبیخ مستمر خود .1

لظاخ نیز هرگز ا  اممال  یادشران راضری   همینبه

بلکره همراره خرود را در اهرنم     ؛ (811 )همان: نی تنا

 داننرا مری را بیننا   م ادیق آیات تخویرآ قررآن   می

ریران   دمرا   همیشه گ ،درنتیجه ؛(811 ،148خ  :همان)

 .(141 ،232 خ :)همان اناگویان

را  تسرالکان طریقر   ،یادکردن یا شنیان یراد خراا  

ر کره اشرک دیاگانشران را پ ر    ایگونهبه ؛کنامنقلب می

لر د کره دربرابرر   ا    اودشان ماننا درختی مینکمی

تناباد قرار گرفتره اسرت. اینران بیمنرام کیفرر ا هری       

امیرا  خاا نرای بره بخشرایش    ،حرال   درمینه تنا 

 (.118 ،43خ  :)همان نادار

 خوف

 ح ن ظن

 پر ردگار

 ه ان ان سالکاراد

 اطمینان

 کاهش افزایش

 میاان معنایی خوف .9نمودار 

 

 ر حیه مؤمن .4نمودار 

 

 خا،آ مؤمن دل و 
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هایی بررای اهرا خروف ذکرر      نشانه البیغه نهجدر 

کنرا. برخری    که آنان را ا  دیگران ممتا  میاست شاه 

انا. ضمن اینکره اممرالی انجرام     ها ظاهری ا  این نشانه

اممالشان یا نا یا  دهناکه دیگران به آنها دست نمی می

 )ع(تفا ت اسرت. امیرمؤمنران  لظاخ باطنی با دیگران مبه

آنرران در  :فرمررود ( )آخررا،آ پیررامبر  یرراران  در  وررآ

ها را بره سرجاه     ر  ها ه لیاه مو   غبارآلود   شب

قیام مشغول بودنا   در مبادت خراا میران پیشرانی      

قررار   ،نهادنا   هنگام یاد معاد های خود نوبت می گونه

انرا    تادهآتش ای ر  ةگویی بر ر ی بوت ؛  آرام نااشتنا

های طو نی ماننا  انوی بز، پینره   پیشانی آنها ا  سجاه

 ، ا آمرا  میران مری  کره یراد خراا بره    ب ته بود  هنگرامی 

حای که گریبانشان را ترر  باریا به دیاگانشان اشک می

  ماننا درخت در ر   توفرانی خرم   راسرت     کرد می

   این همه ا  بیم مشاش   امیا به ثواش برود  شانا می

یرراد آخرررت همیشرره  همچنررین ؛(118 ،43 خ :همرران)

رمیراه،   ، ده شران نگرانشان کرده   مهر سکوت برر لب 

تنهررا، ترسررناه   ممنرروع ا  سررخن انررا هگین الرروه  

 (.118 ،43 خ :همان) کننامی

 

 
 

حال با این ا وافی که ا  اهرا خروف آ ردیرم دیگرر     

ت به اخریق در معنرای   مجالی برای ناهماهنگی میان معرف

ضر رت وااقت در  نراگی  مام کلمه   معرفت خاآ به

دیگرر    مما بره اخریق   ورااقت ا طررف     ؛طرفا یک

 مانا   اها خوف یکپارچه اها وراق   راسرتی  باقی نمی

درباره مارفان ا هی گفتره   )ع(ست که ملیر ا این ؛شودمی

راسرت   ،حرتم بره گوینرا یرا   است کره ایشران سرخن نمری    

 (.141خ  :1834، البیغهنهج )نک: گوینامی

 نابعم
 .امظمامهای فو د ن :ترامه .قرآن کریم

ترامرره  .کوشررش سیارضری بره  (.1834) البیغررهنهرج 

 اسوه. :تهران .ح ین استاد  لی

. شناسی کودم ر ان(، 1833هان؛ اینهلار، باربا )، پیاهه

 ترامه  ینت توفیق. تهران: نشر نی.

حیرات مارفانره امرام     (.1834) اوادی آملری، مبراان  

 چاپ چهارم. .مرکز نشر اسراء :قم .)ع(ملی

برا   .دیروان  (.1833) الاین حافد، خوااه مظما شما

مجمومه تعلیقات   حواشی میمه مظما قز ینی، 

 اساطیر. :دار، تهرانبه اهتمام ع. اربزه

تهرران:   .البیغره شرو نهج (.ق1111) انخویی، حبیب

 ه.ا سیمیمکتبه

ای با تأکیرا برر   اخیق حرفه (.1841) قنبری، بخشعلی

پگ هشررگاه ملرروم ان ررانی    :تهررران .البیغررهنهررج

 محالعات ااتمامی اهاد دانشگاهی.

 آگاه. :تهران .شناسی اخیقر ان (.1831) کایور، پر ین

  (.3ج . )کافی (.تابی) کلینی، ابواعفرمظمابن یعقوش

 .بظررارا نوار .(م1438 ق/1118) مظمرراباقر مجل رری،

 .(14ج )

 .)ع(پیام امرام امیرالمرومنین   (.1841) شیرا ی، ناورمکارم

 .)ع(طالببن ابیقم: انتشارات امام ملی

 .البیغهمعنویت در نهج (.1834) یملکیان، م حف

بره   .مثنوی معنوی (.1818) الاین مظمامولوی، ایل

 امیرکبیر. :تهران .کوشش رینولا نیکل ون

 .اَباَار  اَََار و عدة  ش  (.1818) الفضا، ابومیبای

 .چاپ ا ل .انتشارات امیرکبیر :تهران

قرراموس کترراش  م(.1423) هرراکا آمریکررایی، ایمررز

های خا،آ  نشانه .1نمودار 

 خا،آ

 یاد آخرت

 خائف

 رنجور اشکاریان

 تنها

 رمیاه

 انا هگین

 ساکت
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 .محبعه آمریکایی :بیر ت .مقاس

، ترامره  شناسی   اخریق ر ان (.1831) .هافیلا، ه. آ

 ملمی   فرهنگی. :تهران .ملی پریور

 
 
 
 


