
  

   أعوذ باهلل من الشیطان الرجیم

 بسم اهلل الرمحن الرحی 

 اللهم صل یلع محمد و آل محمد و عجل فرجهم 

 الحمد هلل رب العاملی 

   مان ی رغبت و نقش آن در قوام حب و ا 

عمل نشده   ی ها علم   دن ی رس   ت ی فعل به    برای   
   

لیله الرغائب / کتاب ساختار وجودی انسان   -حاج آقا اخوت    ماخذ: سخنرانی   

 



 

 رابطه ایمان، علم، عمل 

مطالب   از  خیلی  به  اینکه  با وجود  ولی    علم چرا  است؟نمی   عمل داریم  عمل کردن کم  برای  ما  انگیزه  یا  و  بین   کنیم  و عمل  چون  علم 

ایمان جنسش پذیرش است و   ای نرسیده است که علم ما را به سمت عمل بکشاند. وجود دارد و ایمان ما به درجه  1ایمان ای به نام  واسطه 

  کند.بیند و روی آن تاکید می علم را می 

 ؛ شوداست که منجر به پذیرش در انسان می  (وست داشتن)د حب شود که یکی از آنها  می   تحقق ایمانعواملی منجر به  

 
تواند به  اند. فرد میبنابراین این دو مفهوم دوروی یک سکه  ،اختیار و رغبت به حق استاز روی  پذیرش    « ایمان»« به معنای خضوع و خشوع در برابر حق است و  اسالم» 1

خردی اوست. در این حالت فرد، علمی غیر عقالنی را  تواند در مقابل غیر خدا نیز تسلیم باشد که این از نهایت جهالت و بیطور که میغیر خدا، نیز ایمان داشته باشد همان 

ورداری او از تعقل، تفکر و پذیرفته و ایمان او، ایمانی کاذب است. علت بروز این دو دسته ایمان و اسالم و حتی پیدایش مراتب مختلف آن در انسان به دلیل وجود برخ

یکی از گناهان    های حسی،  خیالی و وهمی خود و در نظر گرفتن منافع به ظاهر نقد دنیوی است.ان به ادراکعلت بروز ایمان و اسالم به غیر خدا،  اعتماد انساختیار است.  

شوند. برای درمان این بیماری مطالعه سوره  کنند عمالً به آن گناه مرتکب می« است که کسانی که به غیر خدا اطمینان و اعتماد میایمن دانستن خود از مکر الهیکبیره »

  ر ی امکان پذ  بی« به دست آمده با مشاهده غتعقل»  هیاعتماد در سا  ن یا  رایاست، ز  شخوی  پروردگار   به  نکردن  اعتماد  در  هامشکل عمده انسان شود.توصیه می  ملک ه  مبارک

ریم از  ها در  اعتماد نکردن  به پروردگار خویش است، زیرا این اعتماد در سایه »تعقل« به دست آمده با مشاهده غیب امکان پذیر است. در قرآن کمشکل عمده انسان  است.

شود. برای تقویت گرایی کشیده میرافه« به عنوان یکی از مهم ترین عناصر ارتباط با خدا و تقوا نامبرده شده است. ایمان به غیب اگر در مسیر تعقل نباشد به خایمان به غیب»

در هر سوره از   وابسته است.  ایمان، علم به صفات و اسماء الهی ضروری است. میزان برخورداری انسان از ایمان و مراتب آن به میزان علم او نسبت به اسماء حسنای الهی

ساز است. رجوع نکردن   بنابراین مطالعه همراه با تدبر قرآن همیشه ایمان  ،جهتی مورد تأکید قرار گرفته استهای مبارکه قرآن، تقویت ایمان و اعتماد فرد به پروردگار از  سوره

حداقل بهره انسان از ایمان و   رود.های قطعی و حس گرایی از آفات جدی ایمان به شمار میبه علم حقیقی و فطری، غفلت از اسماء حسنای الهی، عمل نکردن به دانسته

به دانستهاسالم د این است که فرد  اندک عمل کند.ر  را  »روایات و آیات عکس های خود هرچند  نعمت و علم  برابر  » شکرالعمل صحیح در  را  «  صبر« و استمرار در آن 

های خود عمل کند، مسیر هدایت  ه دانستههر کسی ب دانند. از این رو در برخی از روایات، ایمان متشکل از این دو جزء است و صبر به منزله رأس ایمان تعبیر شده است.می

زیرا   ،ستدر مقابل اوامر و نواهی اوتسلیم  به خدا و ذات ربوبی،  حقیقت ایمان  خورد.  هایش رقم میبر او گشوده خواهد شد. به عبارت دیگر هدایت انسان با عمل به دانسته

تسلیم اراده و تصمیم خداوند داشته باشد و باید  ای  از خود عزم مستقل و تصمیم جداگانه و خودسرانهداند که خداوند رب و مالک و اله عالَم است و نباید  انسان مؤمن، می

مؤمن واقعی، نه تنها تسلیم محض در مقابل فرمان خدا و دستور رسول اوست و  .  روشن کند  صلی اهلل علیه و آله و سلمتا ذات اقدس الهی، تکلیف او را به وسیله پیامبر  باشد  عالَم  

کند و گونه گرفتگی و ناراحتی در درون خود نیز احساس نمی هیچ  صلی اهلل علیه و آله و سلم پیامبر   کند، بلکه پس از داوری و قضاوت ای را از روی اعتراض بر زبان جاری نمیمهکل

رسیدن به حس رضایتمندی در    .سزاوارتر، برتر و صاحب اختیارتر استدهد از این رو فرمود: پیامبر، نسبت به مؤمنان از خودشان  از صمیم قلب به قضاوت او رضایت می

کند و یقین او را برای انجام کار خیر به شیطان به عنوان عامل القاء کننده بیرونی در مرحله صدر انسان او را وسوسه می زندگی مرهون ایمان همراه با عمل و نتیجه آن است.

در مقابل ایمان،    تا از گزند گناه در دنیا و از آسیب دوزخ در آخرت در امان باشد.اده  دقرار   ی دژ مستحکم، فرد را در  ایمانهمچنین   کند.ظن، شک، تردید و دو دلی تبدیل می

دو علم اجمالی و تفصیلی انسان برای شکوفایی ایمان و ازدیاد آن، به  دهد.های مختلف علمی، عملی و عاطفی قرار میکفر و پوشاندن قرار دارد که انسان را در معرض آسیب

به صورت »إنما« یا »این است و    ]تفصیلی[یابد. این علم  نیازمند است. با علم اجمالی به کلیت موضوع احاطه یافته و با علم تفصیلی به وجوه مختلف آن به تفصیل آگاهی می

یکی از اثرات   گذارد.ای برای  نپذیرفتن آن باقی نمیربردی و عملیاتی است و هیچ روزنهای رسیده است که کامالً کاد. در این حالت علم به مرحلهشوجز این نیست« بیان می

شود و متقابالً اطاعت و  ات میگناهان و معاصی، وارد شدن انسان در منطقه توجیحات خود و ابهام در تکالیف و وظایف اوست و از این رو باعث تضییع ایمان و زوال اعتقاد

ایمان و اعتقاد به طور   افزاید.د و تقوا باعث خارج شدن انسان از حوزه توجیحات خود و ابهام در تکلیف و وظایف شده، ایمان و اعتقاد را در دل او میفرمانبرداری از خداون

های ایمان ت و مودت از دیگر نتیجهبرخورداری از محب یابد.ها و منعم افزایش میشود. این نورانیت و صفا با ذکر نعمت طبیعی موجب نورانی شدن دل و صفای باطن می

 است.

  

 
 

 



د مثبت یا منفی و نورانی یا  نتوان می که این عوامل  منجر به حب در انسان شودتواند می های مختلفی دارد و عوامل مختلفی  این حب حالت  

نورانی الهی را برود، الزم  ایمان    وقتی قرار است انسان مسیر تقویت لذا  .  حب و محبت نورانی یا ظلمانی را در انسان تولید کنندظلمانی  

 )حب الهی و غیرشیطانی( اعوججاجی ایجاد نشود و از جنس نورانی باشد و تولد آن کنترل شود.  است توجه شود تا در مسیر تولد حب  

نقش داشته باشد    حب   ای در تولد که ممکن است عوامل ناشناخته اینست  حب    تفاوت آن با است و   رغبتیکی از آن عوامل موثر در حب  

به چیزی یا کسی کم  ممکن است انسان یک باره محبتش مثال )است کنترل انسان  ای است که خارج ازو در مجموع وضعیت حب به گونه 

   تواند حب را در یک وضعیتی میزان کند.می نقش رغبت اینست که ( ولی رغبت در کنترل انسان است و یا زیاد شود 

 دهد. میورت داشتن آن با سهولت امور را انجام  رغبت میلی است که فرد درص

   است. 2رهبت کند و در مقابل آن رغبت به یک چیز یعنی گرایشی که انسان به چیزی پیدا می 

انسان   نفر حساب باز کرد و او را به دردخور  رفتار نوسانی  تا بشود روی یک  ثبات برسد  باید به  که به عنوان یک مولفه منفی است و 

شود الی ربک فرغب،  ناشی از رغبتی است که تحت کنترل انسان است. در انتهای سوره مبارکه أ لم نشرح لک صدرک بیان می کند،  می

کنیم  د حذف کنیم دیگر حوصله امور ربانی را نداریم. آن چیزی که ما به محبت تعبیر می این بدان معناست که اگر رغبت را از عمل خو

 همان رغبت است.

 آید؟ رغبت چطور بوجود می سوال اینست که 

  آید؛ این موضوع در ادبیات قرآن انما و قسم و رغبت از مقوله توجه نفسانی و ذاتا توجهی است که در اثر تمرکز و تاکید توجه بوجود می 

دهیم و در برخی مواقع آنقدر رسانه نقش  ... قابل مشاهده است. مثال در رغبت مذموم تذکراتی است که برای افزایش توجه به دنیا می 

کند که خیلی از مکارم اخالق را در میدان بازی  های جامعه نجاست تزریق می کند و در رغبت کند و همه را مبتال به خود می قوی بازی می 

السالم تبعیت از ایشان را به دلیل تالش ایشان برای اصالح حکومت تالش  برد، مثال در زمان امام حسین علیه ند از بین می ککه خلق می 

دهد و  ها را تحت تاثیر قرار می و سبک زندگی های مختلفی در افکار جامعه ایمانی وارد شده  کند؛ یا مثال وقتی در زمینه برای دنیا بیان می 

در اینجاست که باید به فکر فرو رویم که به اندازه    شود. و لذا گرایی را بجای توجه به ولی جامعه منتج میذب و اسراف مثال نیازهای کا 

و از این بابت    توانستیم خلق کنیم و نکردیم می و ولی خداوند  چقدر موقعیت ایجاد رغبت به خداوند  ایجاد کردیم  به دنیا    هایی کهرغبت 

 های خود را به سمت نظام والیت سوق بدهیم؛ گیری جه ویژه نموده و جهت های خود تو باید به رغبت 

  خواهد(می کننده تنظیمپذیر است و )چون محبت نوسانگر محبت است که جهت آن تغییر نکند. بنابراین جای رغبت کنار محبت به عنوان حمایت

مستقیما با مفهوم ایمان سر و کار دارند و هر چقدر که میزان خوف و رجا در فرد افزایش پیدا کند بهره و ظرفیت فرد از    خوف و رجا 

پیدا می  افزایش  قرار میرغبت  بیشتری  فرد در معرض مقاصد  زیرا  استعداد جهت کند  و  پیدا می گیرد  بیشتری  مثل  تفاوتش  کند؛  داری 

 مسیر.   100تواند برود و یا  مسیر را می  10فردی  که اینست

  ؛بینیمرجا: وقتی است که مقصد انتخاب شده و توان خود را ارزیابی کرده و بین توان خود و مقصد تناسب می 

 
 شود.در برابر امنیت تعبیر می  خوفرهبت وقتی است که نگرانی دائمی شود و نگرانی همان انتظار ضرر مشکوک است که از آن به  2



   . بین مقصد و توان خود تناسب نبینیم وقتی است که  :خوف

 فزایش توان خود منجر خواهد شد. گیریم و ا بنابراین ارتقای خوف و رجا با احصای بیشتر مقاصدی که برای خود در نظر می 

شود که خوف و رجا تضعیف شده و ایمان تحت تاثیر  منجر می   (یافتن یندست   آرزوهای   ج یوارد شود )ترو  نجا یاگر در ا)آرزوگرایی(    ملاَ

رغبت   ت یاست و ظرف مانیکاذب اتفاق افتاده است که مخل ا ینیمقصد آفر  یعنی پذیری انسان تضعیف گردد؛قرار بگیرد و ظرفیت رغبت 

   (دهندی درست مخالف آنچه که همه انجام م یعنی) کند؛ی م  فیرا تضع 

 ی الهی برقرار شده است و در واقع رغبت مقدمه و نتیجه ودّ است. پیوندی است که با ول ودّ

باشد؛ ابتغاء جمع  سطح متعالی رغبت است که جذبه خاصی در آن وجود دارد و در واقع رغبت تبدیل شده به محبت خالص می   ابتغاء

 شود ولی رغائب جمع رغبت است. بسته نمی 

لمع نامیا ملع
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  عمل به مطالب فوق:  برایپیشنهادهایی 

ببینیم  باید  افزایش عمل صالح در وجود خود    و برای عمل به مطالب فوق    ، به دلیل دو وجه منفی و مثبتی که رغبت در زندگی انسان دارد

برای امور که باید    ؛بجوئیمرغبت    السالمعلیهمو به چه اموری باید به استناد آیات و روایات و ادعیه معصومین  هرغبت بودبه چه چیزهایی بی 

ها تاکید شده و در این زمینه بایستی با درک ماهیت دنیا،  در آیات و روایت مختلفی به دنیا به عنوان سرمنشأ همه بدبختی رغبت باشیم  بی

  4، در روایتی داشتن  رغبت فهم مصادیق    برای .  3جامعه ایمانی نمود   زندگی سبک   به عنوان فرهنگ وارد به آن  فرار از آن را جایگزین رغبت  

یقين  »  :که عبارتند ازگردد بیان شده  عاملی که باید به آنها رغبت جست و منجر به مکارم اخالق در انسان می   12  علیه السالماز امام صادق  

 .« و امانت دارى ى ی راستگوت و رى و خلق نيكو و سخاوت و غيرت و شجاعت و مروو قناعت و صبر و شكر و خویشتن دا

 :مطالب بیان شده برگرفته از یهایمهارت

 . اقدام کند ها احیای آن برای جبران آن چگونه به و    ،فوت شده و چرا و چه کارهایی از اکند، ارزیابی سازی وقتی است که انسان  رغبت  •

هر کدام از آرزوها را که  لذا  و    .شودی امل به رغبت م  ل یمنجر به تبد  هاقابل انجام از آن  یکارها   دیآرزوها و تول فهرست کردن آمال و   •

آرزوها در فضای مبهم باقی    اینست که   بردشود و آنچه رغبت را از بین می بتوانیم از آن مقصد ایجاد کنیم سریعا به رغبت تبدیل می 

 مقصد را تا آنجایی باید پایین آورد که به آن خوف و رجا قابلیت تطابق پیدا کند و اینجا محل تولد رغبت است.  ؛ بمانند

 ؛ یعنی موفقیت را بجای خود، به خداوند نسبت دهد. های خود در زندگی را پیشکش لقای خداوند کندتواند موفقیت انسان می  •

خرند و آرزوی ما را  رغبت ما را می کند و در واقع  در ما قیام ایجاد می تواند  رغبت به فرج است که می انتظار فرج    رد بهاصالح رویک •

  اشد و در راستای فرج قرارگرفتن مقصود بکاربردی و  جایی که  در  فایده و  چون انتظار فرج در جایی که بصورت آرزو باشد بی   خرند، نمی 

ببیند که چه مقصد قابل    فردی باید   هر براین اساس    . شودخور می درد  به اصطالحا    ، نشان دهددستی  صد دم اق مانتظار خود را بصورت  

هایی که  را بصورت رغبت   السالمعلیه تواند ارادت خود به امام زمان  ب و لذا باید هرکسی    ؛محقق کندتواند  می تحققی را برای فرج امام زمان  

 . به آنها اشاره کند کنید که اگر به او گفتند شما چطور باری از دوش امام کم می   اش وجود دارد نشان بدهددر دل زندگی 

کند که اصال دست ما نیست و  ای از دعا ایجاد می هر خوف و رجایی درست تنظیم شود و به رغبت منجر شود بطور طبیعی یک سازه  •

وَ إِذا سَأَلَکَ عِبادي عَنِّی فَإِنِّی قَریبٌ أُجیبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذا دَعانِ فَلْیَسْتَجیبُوا    : بیان شده استسوره بقره   186در آیه ابت خواهد شد.حتما هم اج

به چیزی وجود دارد    اسم این کار چون طلب  شود، می عبد ایجاد    ی در اضطراراین رغبت اینجا چون در در    لَعَلَّهُمْ یَرْشُدُونَ  وَ لْیُؤْمِنُوا بی   لی 

 برای تحقق امور هستیم.  دعا و مولد نظام   ساززمینه شود و ما در این سیستم فقط ن دعا اطالق میشود به آن رسید به آکه می 

 
ا  بینکُمْ و تکاُثرٌ فىِ الْأمْوالِ و الْأواْلدِ کمثلِ غیثٍ أعجْب الْکُفّار نباتُهُ ثمُ یهِیجُ فترئهُ مُصْفرًّا ثمُ یکُونُ حُطامً  أنّما الحْیوةُ الدُّنْیا لعِبٌ و لهْوٌ و زِینةٌ و تفاخُرٌ اعْلمُواْ  3

زندگی دنیا را   بی فرای اهل جامعه ایمانی بدانید که  (حدید -20الحْیوةُ الدُّنْیا إِلّا متاعُ الْغُرُورِ)و ما    ضْوانٌو فىِ االْخِرةِ عذابٌ شدِیدٌ و مغْفِرةٌ مِّن اللّهِ و رِ

و   هیرواین  دردناک عقوبت توجه به عدم توجه به آخرت و شدن که منجر بهو تفاخر و تکاثر در اموال و اوالد  نت یلعب و لهو و زخوردن یعنی مشغول 

توان تعبیر نمود زیرا با مخالفت با خداوند و عدم عمل به وظایف ایمانی  پرور میفق انم  یسبک زندگسبک زندگی گردیده و به این رویه در جامعه ایمانی، 

 گردد.  خود که همان انفاق است منجر به بروز شکاف در جامعه دینی می

وَ اعْلَمُوا أَنَّ ذَلِکَ مِنْ خَیْرٍ وَ إِنْ لَا تَکُنْ عَزَّ وَ جَلَّ خَصَّ رُسُلَهُ ِبمَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ فَامْتَحِنُوا أَنْفُسَکُمْ فَإِنْ کَانَتْ فِیکُمْ فَاحْمَدُوا اللَّهَ  قَالَ إِنَّ اللَّهَ )ع(عَنْ أَِبی عَبْدِ اللَّهِ 4

  الصَّبْرَ وَ الشُّکْرَ وَ الْحِلْمَ وَ حُسْنَ الْخُلُِق وَ السَّخَاَء وَ الْغَیْرَةَ وَ الشَّجَاعَةَ وَ الْمُرُوَءةَ قَالَ وَعَشَرَةً الْیَقِینَ وَ الْقَنَاعَةَ وَ  فِیکُمْ فَاسْأَلُوا اللَّهَ وَ ارْغَبُوا إِلَیْهِ فِیهَا قَالَ فَذَکَرَهَا

 ( 56، ص 2الکافی، ج)؛ الْأَمَانَةِ  رَوَى َبعْضُهُمْ بَعْدَ هَذِهِ الْخِصَالِ الْعَشَرَةِ وَ زَادَ فِیهَا الصِّدْقَ وَ أَدَاَء


