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

   نسان ا   / کتاب ساختار وجودی   ه الرغائب لیل   سخنرانی اخذ:  م 

اخوت ضا راحمدحاج جناب آقای   



 

 ، عمل ، علمرابطه ایمان 

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

و  ذیرش است پنسش  ایمان ج  اند. ت عمل بکشم ما را به سمعلای نرسیده است که  هبه درجایمان ما  و  وجود دارد    1مان ایای به نام  واسطه 

  کند.بیند و روی آن تاکید می ا می ر  علم

 ؛ شودسان می پذیرش در ان است که منجر به  (وست داشتند) حب شود که یکی از آنها  می   تحقق ایمانعواملی منجر به  

 
تواند به  فرد می  .اندیک سکهدو مفهوم دوروی    بنابراین این   ،حق استرغبت به  و    راختیا   از رویذیرش  پ  « ایمان»خضوع و خشوع در برابر حق است و  « به معنای  اسالم» 1

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

تفکر و ،  وجود برخورداری او از تعقلبه دلیل    و اسالم و حتی پیدایش مراتب مختلف آن در انساناین دو دسته ایمان  بروز  علت    ایمانی کاذب است.،  پذیرفته و ایمان او

یکی از گناهان    وهمی خود و در نظر گرفتن منافع به ظاهر نقد دنیوی است.  خیالی و  ،  حسیهای  اعتماد انسان به ادراک  ،  علت بروز ایمان و اسالم به غیر خدا  . ستا  اختیار

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

  ر ی امکان پذ  بی« به دست آمده با مشاهده غتعقل»  هیاعتماد در سا  ن یا  رایاست، ز  شیخو  پروردگار   به  نکردن  اعتماد  در  هامشکل عمده انسان شود.میتوصیه    ملک مبارکه  

کریم از  در قرآن  به دست آمده با مشاهده غیب امکان پذیر است.    «تعقل»این اعتماد در سایه    ازیر  ،استبه پروردگار خویش    نکردن    اعتماد  در    هامشکل عمده انسان  است.

برای تقویت شود. گرایی کشیده میایمان به غیب اگر در مسیر تعقل نباشد به خرافه ست.رتباط با خدا و تقوا نامبرده شده اترین عناصر ا یکی از مهم « به عنوانایمان به غیب»

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

  نکردن   رجوعساز است. بنابراین مطالعه همراه با تدبر قرآن همیشه ایمان  ،کید قرار گرفته استمورد تأ  از جهتیفرد به پروردگار    تقویت ایمان و اعتماد   ،های مبارکه قرآنسوره

بهره انسان از ایمان و    لحداق رود.یایمان به شمار مجدی  ی قطعی و حس گرایی از آفات  هاعمل نکردن به دانسته،  غفلت از اسماء حسنای الهی،  به علم حقیقی و فطری

اندک عمل کنددانستهفرد به  ست که  ا  ایندر  اسالم   را  الروایات و آیات عکس .های خود هرچند  نعمت و علم  برابر  را  شکر»  عمل صحیح در  «  صبر» « و استمرار در آن 

مسیر هدایت  ،  های خود عمل کندهر کسی به دانسته س ایمان تعبیر شده است.به منزله رأاین دو جزء است و صبر  ایمان متشکل از    ،دانند. از این رو در برخی از روایات می

زیرا   ،ستدر مقابل اوامر و نواهی اوتسلیم  به خدا و ذات ربوبی،  حقیقت ایمان  خورد.  می  هایش رقمگر هدایت انسان با عمل به دانستهبر او گشوده خواهد شد. به عبارت دی

خداوند   تسلیم اراده و تصمیمداشته باشد و باید  ای  از خود عزم مستقل و تصمیم جداگانه و خودسرانهخداوند رب و مالک و اله عالَم است و نباید    کهداند  انسان مؤمن، می

م محض در مقابل فرمان خدا و دستور رسول اوست و  مؤمن واقعی، نه تنها تسلی.  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 نمیکلمه

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

برای انجام کار خیر به   و رایقین ا  و  کندمیوسوسه  او را  کننده بیرونی در مرحله صدر انسان    ءشیطان به عنوان عامل القا 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 مستحکمفرد را در  ،  ایمانهمچنین   کند.می  دو دلی تبدیل  ظن، شک، تردید و 

و علم اجمالی و تفصیلی د به ،یمان و ازدیاد آناشکوفایی برای انسان  .دهدمی قرارعملی و عاطفی ، علمیمختلف های که انسان را در معرض آسیب کفر و پوشاندن قرار دارد

این است و  »نما« یا  إ»به صورت    ]تفصیلی[. این علم  یابدآگاهی میعلم تفصیلی به وجوه مختلف آن به تفصیل  به کلیت موضوع احاطه یافته و با  علم اجمالی  با نیازمند است.  

یکی از اثرات   گذارد.نمی آن باقی فتنپذیر ن برای ای کاربردی و عملیاتی است و هیچ روزنه که کامالً رسیده استای علم به مرحلهدر این حالت  .دشوبیان می «جز این نیست

اطاعت و    قابالًت و م  د شومی  تضییع ایمان و زوال اعتقادات   باعث رو    و از این   و وظایف اوست  یف لاانسان در منطقه توجیحات خود و ابهام در تک  شدنوارد  ،  گناهان و معاصی

به طور  ایمان و اعتقاد   افزاید.میاو    در دلایمان و اعتقاد را  ،  و ابهام در تکلیف و وظایف شدهخود  خارج شدن انسان از حوزه توجیحات  باعث  و تقوا  داری از خداوند  فرمانبر

ایمان های  و مودت از دیگر نتیجهورداری از محبت  برخ یابد.می  افزایشو منعم  ها  شود. این نورانیت و صفا با ذکر نعمت می  موجب نورانی شدن دل و صفای باطنطبیعی  

 است.

  

 
 

 



نورانی یا  مثبت یا منفی و  د  نان تومی واملکه این ع  شوددر انسان    منجر به حبند توامی مختلفی    عوامل های مختلفی دارد و این حب حالت  

الزم    ،نورانی الهی را برودست انسان مسیر تقویت ایمان  ا ار  وقتی قرلذا    . نورانی یا ظلمانی را در انسان تولید کنند  و محبت   حب ظلمانی  

 ( طانیغیرشیو    الهی حب  )   کنترل شود.آن  و تولد    جنس نورانی باشد   از و  اجی ایجاد نشود  ججاعو حب  د  مسیر تولر  د توجه شود تا  است  

شد با داشته    نقش   حب   در تولد ای ممکن است عوامل ناشناخته که    اینستحب    تفاوت آن با و است    رغبتی از آن عوامل موثر در حب  یک

به چیزی یا کسی کم  ت انسان یک باره محبتش ممکن اسمثال )است ان کنترل انس خارج ازای است که گونه یت حب به وضعدر مجموع   و

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

است. 2رهبت کند و در مقابل آن انسان به چیزی پیدا می شی که ی گرایعنز یرغبت به یک چی

انسان   برفتار نوسانی  تا  ثبات برسد  باید به  نفر حساب باز کرد  یشود روی  که به عنوان یک مولفه منفی است و  خور  دردرا به    و او ک 

شود الی ربک فرغب،  شرح لک صدرک بیان می أ لم نانتهای سوره مبارکه  . در  تحت کنترل انسان استی است که  ناشی از رغبتند،  کمی

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

 همان رغبت است.

 آید؟ رغبت چطور بوجود می ه ست کسوال این

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

و در برخی مواقع آنقدر رسانه نقش  دهیم  افزایش توجه به دنیا می تی است که برای  در رغبت مذموم تذکرا   ابل مشاهده است. مثال... ق

بازی   در میدان  راق خیلی از مکارم اخالکه  کندهای جامعه نجاست تزریق می و در رغبت   دنکخود می ال به مبتکند و همه را می قوی بازی 

بیکند  که خلق می  از  امام حسین علیه بردن می را  ایشان را  ا، مثال در زمان  از  تبعیت  ایشان  لسالم  برای اصالح حکومت  به دلیل تالش 

ایمانی وارد شده  نه ر زمی قتی د؛ یا مثال وکندبیان می   نیاتالش برای د افکار جامعه  ها را تحت تاثیر قرار  ک زندگی ب و س های مختلفی در 

ر اینجاست که باید به فکر فرو رویم که  د  و لذا   . شودمی منتج    بجای توجه به ولی جامعه  گرایی رااسراف و  نیازهای کاذب  و مثال  دهد  می

ید  بابت با  نز ایاو   توانستیم خلق کنیم و نکردیممی ولی خداوند  و غبت به خداوند  چقدر موقعیت ایجاد ررغبت به دنیا  زه ایجاد  چرا به اندا

 ؛ ت سوق بدهیموالینظام ا به سمت های خود رگیری جهت ه و ژه نمودیتوجه و  های خودبه رغبت 

 (خواهدمی کننده تنظیمپذیر است و نوسانچون محبت ) ند. محبت است که جهت آن تغییر نک  گر حمایتی رغبت کنار محبت به عنوان  ن جا ابرایبن

ز  فرد اظرفیت  بهره و  در فرد افزایش پیدا کند    رجاهر چقدر که میزان خوف و  ا مفهوم ایمان سر و کار دارند و  ب  ا مستقیم  خوف و رجا 

مثال فردی که  کند؛  داری بیشتری پیدا می جهت گیرد و استعداد  در معرض مقاصد بیشتری قرار میفرد  کند زیرا  پیدا می افزایش    رغبت 

 . مسیر 100د و یا د برو ان تویر را می تا مس 10

؛بینیمخاب شده و توان خود را هم ارزیابی کرده و بین توان خود و مقصد تناسب را میوقتی است که مقصد انترجا:  

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

 شود.عبیر می یت تدر برابر امن  خوفکه از آن به است  انتظار ضرر مشکوکهمان و نگرانی  تی است که نگرانی دائمی شودوق رهبت 2



 ر خواهد شد. منج توان خود افزایش و  گیریمنظر می مقاصدی که برای خود در بنابراین ارتقای خوف و رجا با احصای بیشتر 

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

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

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

 . استودّ رغبت مقدمه و نتیجه اقع  وبا ولی الهی برقرار شده است و در  پیوندی است که  ودّ

ع  ؛ ابتغاء جمباشدمی خالص  به محبت  در واقع رغبت تبدیل شده  در آن وجود دارد و  اصی  جذبه خ که  است  متعالی رغبت  ح  سط  ابتغاء

 . رغبت استولی رغائب جمع  شود ته نمی بس

لمع نامیا ملع

اجر  وخ

بح

تبغر

)مومذم( بح

)مومذم( تبغر



  عمل به مطالب فوق: رایب یهایی کاربردپیشنهاد

باید  افزایش عمل صالح در وجود خود  برای    ،داردرغبت در زندگی انسان    ی که منفی و مثبت  وجهبه دلیل دو  رای عمل به مطالب فوق  ب

برای امور که    ؛بجوئیمرغبت    السالمعلیهمه معصومینات و ادعیبه استناد آیات و روای و به چه اموری باید    ه رغبت بودبی  ه چه چیزهاییبببینیم  

  ماهیت  کدر ایستی ب و در این زمینه باها تاکید شده بدبختی به عنوان سرمنشأ همه ه دنیا ب  مختلفیدر آیات و روایت  باشیم   ترغبباید بی 

در  ،  داشتن  رغبت صادیق  فهم م   برای   .3نمود   جامعه ایمانی   زندگیبکس   ارد به عنوان فرهنگ ون  زین رغبت به آا جایگفرار از آن ر،  دنیا

  : که عبارتند از بیان شده  گردد می ه مکارم اخالق در انسان منجر ب  و آنها رغبت جست عاملی که باید به  12 سالمال لیهع قاز امام صاد 4روایتی 

 « .و امانت دارى ى یراستگوو  ت یقين و قناعت و صبر و شكر و خویشتن دارى و خلق نيكو و سخاوت و غيرت و شجاعت و مرو»

 : مطالب بیان شده برگرفته از ارتیمهنکات 

 . داقدام کن  ها احیای آن به چگونه جبران آن  برای و    ،و چرافوت شده  و چه کارهایی از ا د، کن ارزیابی ن  انس ات که اسوقتی سازی رغبت  •

ها را که  م از آرزوهر کدا لذا  و    .شودی امل به رغبت م  ل یمنجر به تبد  هاقابل انجام از آن  یکارها   دیفهرست کردن آمال و آرزوها و تول  •

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

 اینجا محل تولد رغبت است. ا کند و پیدن خوف و رجا قابلیت تطابق ی باید پایین آورد که به آ نجایمقصد را تا آ  ؛ بمانند

 . نسبت دهد خداوند  به  ،خودبجای ا ت رموفقی؛ یعنی  ش لقای خداوند کندکپیش ا های خود در زندگی رتواند موفقیت انسان می  •

خرند و آرزوی ما را  رغبت ما را می در واقع  کند و  م ایجاد می یاما ق  درتواند  رغبت به فرج است که می ظار فرج  انت   صالح رویکرد بها •

  اشد و قصود بگرفتن مقرار در راستای فرج  کاربردی و  جایی که  در  فایده و  اشد بی زو ب ر جایی که بصورت آرج دانتظار فر چون    خرند، نمی 

ابل  یند که چه مقصد ق بب   فردی باید   هر ن اساس  برای  . شودمی   خوردرد  به ا  اصطالح   ، نشان دهددستی  د دم ص اق مخود را بصورت  انتظار  

ی که  هایرا بصورت رغبت   السالمعلیه ت خود به امام زمان  د اراد توانب و لذا باید هرکسی    ؛محقق کندتواند  می ن  تحققی را برای فرج امام زما

 . شاره کنده آنها اب کنید ش امام کم می ور باری از دوطشما چ که اگر به او گفتند    اش وجود دارد نشان بدهددل زندگی در 

و  نیست    ما   دستاصال  کند که  جاد می ای از دعا ایزه طور طبیعی یک ساخوف و رجایی درست تنظیم شود و به رغبت منجر شود بهر   •

دَّاعِ إِذا دَعانِ فَلْیَسْتَجیبُوا  وَ إِذا سَأَلَکَ عِبادي عَنِّی فَإِنِّی قَریبٌ أُجیبُ دَعْوَةَ ال  : بیان شده استه  سوره بقر 186در آیه هم اجابت خواهد شد.حتما  

وجود دارد  به چیزی    طلباسم این کار چون    ، شودمی ایجاد  عبد   ی در اضطراراین رغبت در جا چون  این در    لَعَلَّهُمْ یَرْشُدُونَ  وَ لْیُؤْمِنُوا بی   لی 

 تحقق امور هستیم. برای   دعا نظام مولد و    ساززمینه فقط   تمسیدر این س  ما  و  شود اطالق مین دعا  شود به آن رسید به آکه می 

 
کُونُ حُطامًا  یجُ فترئهُ مُصْفرًّا ثمُ یهِیثٍ أعجْب الْکُفّار نباتُهُ ثمُ ی نکُمْ و تکاُثرٌ فىِ الْأمْوالِ و الْأواْلدِ کمثلِ غی ب   تفاخُرٌنةٌ و یا لعِبٌ و لهْوٌ و زِ یوةُ الدُّنْیأنّما الحْ اعْلمُواْ  3

ندگی دنیا را  ز بی فربدانید که  یایمانجامعه   ای اهل (حدید -20ا إِلّا متاعُ الْغُرُورِ)یوةُ الدُّنْ ی و ما الحْ  ضْوانٌدٌ و مغْفِرةٌ مِّن اللّهِ و رِیو فىِ االْخِرةِ عذابٌ شدِ

و   هیرواین  دردناک عقوبت جه بهتو عدم توجه به آخرت و نجر بهمکه   شدنو تفاخر و تکاثر در اموال و اوالد  نت یلعب و لهو و زخوردن یعنی مشغول 

ه وظایف ایمانی  عدم عمل ب داوند و خ  مخالفت باتوان تعبیر نمود زیرا با می پرورق ف انم  یسبک زندگ ،یمانیادر جامعه  رویه این  به  و گردیدهسبک زندگی 

   .گرددشکاف در جامعه دینی میبروز  منجر به است خود که همان انفاق 
 اعْلَمُوا أَنَّ ذَلِکَ مِنْ خَیْرٍ وَ إِنْ لَا تَکُنْ فَاحْمَدُوا اللَّهَ وَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَصَّ رُسُلَهُ ِبمَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ فَامْتَحِنُوا أَنْفُسَکُمْ فَإِنْ کَانَتْ فِیکُمْ )ع(عَنْ أَِبی عَبْدِ اللَّهِ 4

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

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


