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سه ویژگی مهم شهید بهشتی 

۱.جمعاضداد
ســالروز شــهادت آیــت  اهلل شــهید 
ــان  ــاران عزیزش ــن ی ــتی و ۷۲ ت بهش
ــر  ــه تعبی ــه ب ــم ک ــی می داری را گرام
ــدد  ــه ع ــأن ب ــل عظیم الش ــام راح ام
امــروز  بودنــد.  کربــا  شــهدای 
تیرمــاه ســال روز شــهادت  هفتــم 
شــهید بهشــتی و ۷۲ تــن اســت کــه 
جلســه مــا هــم در محیــط مقتــل ایــن 
شــهدای عزیــز تشــکیل می شــود. 
ایــن بزرگــواران نســبت بــه جلســه و 
جمــع مــا حــق دارنــد. آقــای بهشــتی 
ــت.  ــی داش ــیار جذاب ــخصیت بس ش
از حســنات روحانیــت معاصــر و 

ــاده  ازنظــر شــخصیتی بســیار فوق الع
خوش فکــری  بیــن  جمــع  بــود. 
دقیــق  به معنــی  اصول گرایــی  و 
بــه  نســبت  عمیقــًا  بــود.  کلمــه 
ــان  ــی ایم ــی و فقه ــم دین ــی قوی مبان
و التــزام داشــت، یــک شــخصیت 
عیــن  در  و  متعبــد  معنــا  به تمــام 
حــال بســیار بــه روز، دارای ابتــکارات 
اندیشــه های  آفــاق  در  و  فکــری 
تــازه  حرف هــای  دارای  اســامی 
بــود. آقــای بهشــتی جمــع بیــن 
عــزت و رحمــت و صابــت بــود. از 
یک ســو بســیار باصابــت و باهیبــت 
بــود، از ســوی دیگــر شــخصیتی 
ــان و صمیمــی و رئــوف  بســیار مهرب
ــود  ــته ب ــوب توانس ــه خ ــت ک داش
ــد. ــن دو جهــت را جمــع کن ــن ای بی

 
۲.تأسیستشکلهایفراوان

کار جمعــی  اهــل  بهشــتی  آقــای 
و تشــکیاتی بــود و عمیقــًا طبــق 
دینــی  قویــم  موازیــن  همــان 
ــه حرکــت  ــل ب ــرد. قائ حرکــت می ک
تشــکیاتی بــود و اینکــه مؤمنــان باید 
ــد، ســازماندهی  جمعــی حرکــت کنن
و تشــکیات داشــته باشــند. در ایــن 
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بخــش ایشــان، هــم دارای نظریــه 
اســت، هــم عمــل. در بخــش نظریــه 
در محــور تحــزب و تشــکل اســامی 
و دینــی دارای دیدگاه هــای بســیار 
قابــل اســتفاده و صاحــِب نظریــه 
ــل  ــال دارای عم ــن ح ــت. در عی اس
آغــاز  از  خــودش  هســت.  نیــز 
حرکــت در گروه هــای تشــکیاتی 
بــود. ایشــان مؤســس بســیاری از 
تشــکل ها و جمعیت هــای اســامی 
در زمــان مــا اســت کــه می شــود 
قّلــه ایــن تحــزب و تشــکل گرایی 
حــزب  ایشــان،  شــخصیت  در  را 
ــل  ــت. قب ــامی دانس ــوری اس جمه
از آن هــم ایشــان ســالیان بســیار 
از  مختلــف  مجموعه هــای  در 
ــال  ــت فع ــی عضوی ــکل های دین تش
مؤسســه ها  برخــی  در  داشــت. 
ــود.  ــم ب ــِم نظ ــتی تجس ــای بهش آق
در ایــن بخــش گزارش هایــی کــه 
در ارتبــاط بــا شــخصیت ایشــان 
ــخصی،  ــِم ش ــه نظ ــود، چ داده می ش
جمعــی،  و  اجتماعــی  نظــم  چــه 
زبانــزد اســت. همــان اســت کــه 
مــی رود. توقــع  مؤمــن  یــک  از 

۳.اخالقحسنه
)اعلی اهلل مقامه الشــریف(  بهشــتی  آقــای 
در  اســت؛  تــراز  شــخصیت 
متانــت و  ادب و  حســن خلــق و 
ــعه صــدر  ــی و س ــای اجتماع رفتاره
و ارتباط هــای بســیار جــذاب بــا 
دیگــران فوق العــاده بــود کــه از ایــن 
ــمع  ــت ش ــه می توانس ــت همیش جه
ــز  ــان باشــد. اخــاص نی جمــع مؤمن
از ویژگی هــای ایــن مــرد بــزرگ 
ــی ایشــان  ــه اخاق ــی جاذب ــود. وقت ب
بــه جاذبــه معنــوی و جاذبه هــای 
از  می شــود،  ضمیمــه  او  علمــی 
ایشــان شــخصیتی ارائــه می دهــد کــه 
همیشــه می توانــد محــور اجتماعــات 
ــرد  ــر گ ــان ب ــد و مؤمن ــان باش مؤمن
شــمع وجــود او جمــع می شــوند 
می کننــد. هویــت  احســاس  و 

آقــای بهشــتی از حســنات روحانیــت 
معاصــر مــا و بــه یــک اعتبــار از 
ــت.  ــامی اس ــاب اس ــنات انق حس
ــی  ــت و همراه ــکل گیری نهض در ش
بــا امــام راحــل عظیم الشــأن و در 
تأســیس جمهــوری اســامی ایــران و 
ــتگاه  ــیس دس ــی و تأس ــون اساس قان
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قضایــی و در بخش هــای مختلــف 
شــهادتش  داشــت.  مؤثــر  نقــش 
ــردان  ــزو م ــه ج ــد ک ــث ش ــز باع نی
ــار  ــرا شــهادت آث جــاودان شــود؛ زی
مانــدگار  را  شــخص  وجــودی 
می دهــد. توســعه  و  می کنــد 

تأثیر حادثه ی هفتم تیر بر  
انقالب اسالمی

شــخصیت های  تــن،   ۷۲ میــان 
گویــا  داشــتند.  قــرار  بزرگــی 
ــش  ــان هایی گزین ــه ای از انس مجموع
ــد،  ــه علمن ــم موســوم ب ــه ه شــده ک
ــت،  ــه اخــاق و دیان ــوم ب ــم موس ه
ــی.  ــد و کاردان ــه تعه ــوم ب ــم موس ه
ــروزی  ــاز پی ــال های آغ ــان س در هم
انقــاب اســامی هرکــدام از ایــن 
مختلــف،  بخش هــای  در  افــراد 
منشــأ آثــار فــراوان بودنــد کــه دســت 
حــزب  در  را  آنهــا  الهــی  تقدیــر 
ــرار  ــار هــم ق جمهــوری اســامی کن
داد و در آن اجتمــاع و برنامــه ای کــه 
هفتــم تیــر در اینجــا داشــتند، در دفتر 
ــد و  ــم بودن ــار ه ــزی حــزب کن مرک
بــه اتفــاق هــم بــه لقــاءاهلل پیوســتند و 

بــه شــهادت رســیدند. ایــن حادثــه در 
زمــان خــودش اتفــاق بســیار بــزرگ 
تکان دهنــده ای  و  غیرقابل بــاور  و 
بــود. خاطره هایــی کــه نســل مــا 
حادثــه ی  ایــن  از  و  زمــان  آن  از 
ــده  ــًا تکان دهن ــد، حقیقت ــزرگ دارن ب
نمی شــد.  بــاورش  کســی  اســت. 
گمــاِن جریــاِن نفــاق و دشــمنان کــه 
تعزیه گــردان ایــن صحنه هــا هســتند، 
ــهید  ــهادت ش ــا ش ــه ب ــود ک ــن ب ای
بهشــتی و ایــن جمــع مؤثــر از انصــار 
و حواریــون و اصحــاب امــام راحــِل 
جریــان  و  انقــاب  عظیم الشــأن، 
انقــاب اســامی متوقــف می شــود یا 
ــا  ــد. ام آســیِب بســیار اساســی می بین
جریــان شــهادت شــهید بهشــتی و ۷۲ 
ــر  ــه یکــی از پیشــران های مؤث ــن ب ت
در حرکــت انقــاب اســامی تبدیــل 
شــد؛ هــم خالص ســازی کــرد و هــم 
بــرای پیشــبرد برنامه هــا  نیــروی 
انســان  داد.  مؤمنــان  بــه  بزرگــی 
ــتی و  ــهید بهش ــد ش ــاس می کن احس
ایــن شــخصیت های خالــص و مؤثــر 
ــده  ــر و پیش برن ــش مؤث ــان نق همچن
در حرکــت انقــاب اســامی دارنــد. 
امیدواریــم خداونــد تبــارک و تعالــی 
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ایــن شــهدای عزیــز را بــا ســید 
و ســاالر شــهیدان محشــور کنــد.

برنامــه مــا در مســجد ۷۲ تــن در 
می شــود.  برگــزار  شــهدا  مقتــل 
خداونــد تبــارک و تعالــی از ایــن 
ــه  ــا را ب ــن پاداش ه ــا بهتری ــع م جم
 ۷۲ بهشــتی و  روح مطهــر شــهید 
تــن و ایــن دو شــهید عزیــز برســاند؛ 
ــهدای  ــه از ش ــزی ک ــهید عزی دو ش
گمنــام هســتند و مضجــع تابناکشــان 
در ایــن محیــط نورانــی قــرار گرفتــه  
قدرشــناس  نیــز  را  مــا  اســت. 
وجــود نازنیــن آنــان قــرار دهــد.

ذخیره ای الهی برای انقالب  
اسالمی

دســت لطــف و تقدیــر و عنایــت 
ــان را  ــر از جانم ــر عزیزت ــی رهب اله
کــه از اعضــای جلســه ی هفــت تیــر 
بــود، حفــظ کــرد؛ هــم از ایــن حادثــه 
و هــم در آن جریــان تــرور کــه تــرور 
از هــر دو  بــود.  بســیار ســنگینی 
ــن  ــرور از ای ــا آن ت ــرد و ب ــظ ک حف
حادثــه صیانــت کــرد. الحمــدهلل ایــن 

ــت  ــرای ام ــی ب ــزرگ اله ــره ب ذخی
ــت  ــرف امام ــه ش ــا ب ــد ت ــظ ش حف
ــی  ــت ط ــد و ام ــل آی ــلمانان نائ مس
ایــن بیــش از ســه دهــه از نورافشــانی 
افــق  در  انقــاب  ایــن خورشــید 
ــا  ــر م ــند. رهب ــد باش ــت بهره من امام
ــان  ــون انس ــد. اکن ــنات دهرن از حس
بــه آنچــه در ایــن شــخصیت سرشــار 
ــت و  ــت و معنوی ــاص و نورانی اخ
می بــرد.  پــی  اســت،  مجاهــدت 
انســان امــروز ایــن منظومــه فکــری و 
ــاز  ــخصیِت نظام س ــد و ش ــت بلن هم
می شناســد  بهتــر  را  تمدن ســاز  و 
ــودی  ــخصیت وج ــه ش ــه در ادام ک
امــام راحــِل عزیزمــان اســت. جامعــه 
ــاکر  ــال ش ــدای متع ــه درگاه خ ــا ب م
اســت. خداونــد بــر توفیقــات و نفــوذ 
ــد و  ــان بیفزای ــامت ایش ــه و س کلم
توفیــق روزافــزون بــه ایشــان کرامــت 
فرمایــد. ان شــاءاهلل جامعه مــا در ادامه 
ــرت  ــور حض ــا ظه ــت ت ــت ام امام
وجــود  از  )ارواحنا فــداه(  ولی اهلل االعظــم 
باشــد. بهره منــد  ایشــان  نازنیــن 
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اصالِت نیت در اسالم

دعــای  در  مــا  بحــث  موضــوع 
»مکارماالخــالق« ذیــل جملــه »َو
ــاِت« ــِنالنّیّ ــىاَْحَس ــىاِل ــهِبِنیَّت انْتَ
بــود. مطالبــی تقدیــم کردیــم و شــاید 
ــی در  ــای اصل ــت بحث ه ــود گف بش
ــگاه  ــد. جای ــان ش ــت بی ــوع نی موض
تأثیــری کــه در ســاخت  نیــت و 
ــن  ــان مؤم ــان و انس ــخصیت انس ش
دارد، در ایــن زمینه هــا مطالبــی را 
ــی را  ــب اصول ــود و مطال ــه الزم ب ک
ــه ـ  ــل ارکان اربع ــردم. ذی ــرض ک ع
ایمــان، یقیــن، نیــت و عمــل ـ ســخن 
ــی  ــن ارکان شــالوده و مبان ــم. ای گفتی
اصلــی در مباحــث عمومــی ایــن 
ــد.  ــی را تشــکیل می دهن دعــای نوران
ــم  ــل دادی بحــث را تاحــدودی تفصی
ایــن  کردیــم.  دقیقــش  قــدری  و 
ــث  ــِل مباح ــی تفصی ــا و اندک دقت ه
ــت را در  ــث نی ــد بح ــود. بای الزم ب
ــم.  ــه دهی ــات ادام ــن نی ــور احس مح
جلســه گذشــته به مناســبت والدت 
)علیه الســام(  رضــا  امــام  باســعادت 
بحــث در آن زمینــه تقدیــم شــد. 
ــوع  ــش از آن، موض ــه ی پی ــا جلس ام
جلســه همیــن بحث هــای جــاری 

مــا بــود کــه مــن ایــن موضــوع 
دادم. توضیــح  مفصل تــر  را 

ــی و  ــم قرآن ــات کری ــوع آی از مجم
ــان  ــای خــدا و ســیره آن کلمــات اولی
کــه  می شــود  اســتفاده  این گونــه 
خــودِ نیــت اصالــت دارد. گاهــی 
ــد  ــر کنن ــی فک ــت برخ ــن اس ممک
کــه نیــت وقتــی مقدمــه ی عمــل 
باشــد، موضوعیــت پیــدا می کنــد. 
امــا از بحث هــای گذشــته معلــوم 
دارد؛  اصالــت  نیّــت  خــودِ  شــد 
ــت.  ــی اس ــل قلب ــودش عم ــرا خ زی
بنابرایــن پــاداش بــه خــود نیــت 
تعلــق می گیــرد و خــود نیــت مــورد 
و  می گیــرد  قــرار  الهــی  عنایــت 
ــی  ــا گاه ــت؛ منته ــرب اس ــل تق عام
ــود. ــه می ش ــل ضمیم ــه عم ــت ب نی

تأثیر نیت بر اعمال انسان 

ــه عمــل ضمیمــه  ــی کــه نیــت ب جای
روح  مبنایــی،  جهــت  از  می شــود 
باطــن عمــل  و  اســاس هســته  و 
ــد  ــت می توان ــود. نی ــوب می ش محس
ــا  ــی م ــادی و معمول ــال ع ــه اعم ب
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رنــگ الهــی یــا شــیطانی دهــد. اعمال 
عــادی و جــاری و حتــی اعمــال 
ــد،  ــه انســان انجــام می ده ــی ک طبیع
ماننــد غــذا خــوردن و خوابیــدن، 
اگــر بــا نیــت خدایــی همــراه شــوند 
و انســان به خاطــر خــدای متعــال 
آنهــا را انجــام دهــد، در زمــره اعمــال 
عبــادات  فهرســت  در  و  صالــح 
بــه  پــاداش  تعریــف می شــوند و 
آن تعلــق می گیــرد. یعنــی خــدای 
ــه خــواب و نظافــت انســان  متعــال ب
بــا  مؤمنــان  در جمــع  و حضــور 
ــوع  ــد. ن ــاداش می ده ــی، پ ــت اله نی
مــا  زمــان  در  به ویــژه  انســان ها 
ــد در جمــع حاضــر  ــی می خواهن وقت
ــد،  ــته می کنن ــود را آراس ــوند، خ ش
لبــاس مناســب می پوشــند، عطــر 
ــادی  ــار ع ــک رفت ــن ی ــد. ای می زنن
و عمومــِی پســندیده اســت. ایــن 
ــل  ــد عق ــورد تأیی ــم م ــتگی، ه آراس
اســت، هــم مــورد تأییــد شــرع. 
ــی در  ــی وقت ــت کس ــن اس ــا ممک ام
می شــود،  مؤمنــان حاضــر  جمــع 
ــحال  ــرای خوش ــدا و ب ــر خ به خاط
کــردن و تکریــم مؤمنــان خــود را 
آراســته  کنــد. ایــن ذیــل عنــوان 

و  »بزرگداشــت  به نــام  جدیــدی 
ــرد کــه  ــرار می گی ــان« ق ــرام مؤمن احت
خــودش جــزء اعمــال صالــح اســت. 
بــا  وقتــی  کــردن خــود  آراســته 
ــان  ــم مؤمن ــت تکری ــی و نی ــت اله نی
اعمــال  ذیــل  می گیــرد،  صــورت 
صالــح تعریــف می شــود و بــه آن 
ــه  ــرد. درحالی ک ــق می گی ــاداش تعل پ
ــوب  ــاس خ ــانه زدن و لب ــن ش همی
ــدون  ــی ب ــر زدن وقت ــیدن و عط پوش
نیــت باشــد یــا بــه ایــن قصــد باشــد 
کــه شــخصیت خــود را در اجتماعات 
ــه آن  ــال ب ــدای متع ــد، خ ــظ کن حف
پــاداش نمی دهــد. همان طــور کــه 
ــت اینکــه  ــه نی ــد ب ــذا بخوری ــر غ اگ
بــرای عبــادت و جهــاد و یــاری امــام 
ــوردن،  ــذا خ ــن غ ــوید، ای ــوی ش ق
عمــل صالــح و عبــادت شــمرده 
الهــی  پــاداش  مــورد  و  می شــود 
و ســایر  می گیــرد. خــواب  قــرار 
برنامه هــا نیــز همین گونــه اســت.

کارهــا،  همیــن  در  نیــت  گاهــی 
ــد  ــود را می آرای ــت. خ ــیطانی اس ش
تــا بــه مجلــس گنــاه بــرود. به وســیله 
ــن آراســتن می خواهــد دیگــران را  ای
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فریــب دهــد. ایــن عطــر زدن، عمــل 
شــیطانی می شــود کــه کیفــر دارد.

گستره ی اعمال مؤمن 

انســان مؤمــن زیــرک اســت و دایــره 
ــت  ــه برکــت نی عمــل صالحــش را ب
بســیار وســیع می گردانــد. روزانــه 
نامــه  در  بســیاری  صالــِح  عمــل 
زیــرا  می شــود؛  نوشــته  اعمالــش 
صالــح  عمــل  دارد  لحظه به لحظــه 
بهره منــد  چــون  می دهــد.  انجــام 
همــه ی  اســت،  الهــی  نیــت  از 
اعمــال عــادی او، عمــل صالــح و 
ــواب  ــود. خ ــمرده می ش ــادت ش عب
و خــوراک و روابــط اجتماعــی او در 
دایــره اعمــال صالــح قــرار می گیــرد.

و  اعمــال  خــود  باالتــر  ایــن  از 
برنامه هایــی هســتند کــه مــورد تأکیــد 
ــد؛  ــر دارن شــارع اعظــم هســتند و ام
چــه امــر وجوبی، چــه امر اســتحبابی. 
لــذا توصیــه می شــود کــه انســان 
ــته  ــی و شایس ــت اله ــد نی ــعی کن س
داشــته باشــد. ایــن یــک قاعده اســت 
ــم. ــرض کردی ــز ع ــًا نی ــا قب ــه م ک

درجاِت نیت

خــود نیــت ازنظــر ُحســن دارای 
نیــت،  ُحســن  اســت:  درجــات 
ــت،  ــدان نی ــوءنیت و فق ــی، س بی نیت
یعنــی شــخص نیــت نداشــته باشــد. 
ــت.  ــه اس ــل مناقش ــورد، مح ــن م ای
ازنظــر فنــی آیــا می شــود انســان 
ــن  ــا ای ــت نداشــته باشــد؟ نظــر م نی
ــور  ــل تص ــود، قاب ــه می ش ــت: بل اس
ــان در  ــه انس ــرایطی ک ــت. در ش اس
ــدارد؛  ــی ن ــًا نیت ــت، اص ــت اس غفل
لحظــه  آن  در  عملــش  نامــه  لــذا 
ماننــد یــک لیــوان خالــی اســت.

ســوءنیت اســباب ســقوط انســان 
ــخصیت او را در  ــاکله ش ــت و ش اس
ــد. ــدوش می کن ــی کًا مخ ــزل اله من

مراتب ُحسن نیت 

جایــی کــه نیــت انســان، زیبــا و 
مــورد عنایــت الهــی اســت، بــه 
نیــت  توصیــف می شــود.  ُحســن 
ــب  ــای اش دارای مرات ــار زیب ــه اعتب ب
ــن  ــته در ای ــه گذش ــه جلس ــت ک اس
آغــاز  را  صحبت هایــی  زمینــه 
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ــت انســان ازنظــر حســن  ــم. نی کردی
باشــد:  مراتــب  دارای  می شــود 
ــر، نیــت  نیــت خــوب، نیــت خوب ت
خوب تریــن. ســؤالی کــه خدمــت 
شــما عزیــزان مطــرح شــد ایــن بــود 
ــت؟  ــت چیس ــن نی ــاک حس ــه م ک
کردیــم.  یــادآوری  را  مــاک  دو 
نیــت  بــه  صــورِت  مــاک  یــک 
ــه  ــاک ب ــک م ــود و ی ــوط می ش مرب
ــش  ــت. صورت ــیرت نی ــوا و س محت
ــه آن  ــه ب ــردد ک ــی برمی گ ــه عمل ب
ضمیمــه می شــود یــا عملــی کــه 
انســان آرزویــش را دارد. ســیرت 
می شــود. مربــوط  اخــاص  بــه 

ارتباط ُحسن نیت با اخالص 

ــل  ــوای عم ــن و محت ــه باط ــون ب اکن
ــه  ــک کلم ــا ی ــم ب ــم. گفتی می پردازی
اخــاص  آن  و  می شــود  تعریــف 
ــان  ــت انس ــن نی ــه ُحس ــت. درج اس
نیــت  او در  بــه درجــه اخــاص 
بــه  همین جــا  از  و  برمی گــردد 
ــد؛  ــدا می کن ــط پی ــال رب ــث اعم بح
زیــرا اعمــال انســان وابســته بــه نیات 
ــه  ــال وابســته ب او اســت. چــون اعم

ــال  ــزان حســن اعم ــات اســت، می نی
هــم کامــًا بــه حســن نیــت وابســته 
می شــود و حســن نیــت به معنــای 
اخــاص اســت. ایــن مطلــب در 
نیــت، مطلــِب بســیار جــدی و مهمــی 
اســت کــه بــاب وســیعی دارد: بــاب 
اخــاص، بــاب مخلِصیــن، بــاب 
و  اخــاص  درجــات  مخَلصیــن، 
ماننــد آن. البتــه مــن اآلن نمی خواهــم 
شــوم؛  تفصیلــی اش  بحــث  وارد 
چــون بحــث تفصیلــی خــودش چنــد 
ــِت  ــی در فرص ــه الزم دارد. ول جلس
دربــاره ی  می خواهــم  باقی مانــده 
ــادآوری  ــی ی ــوع، اندک ــن موض همی
ــته  ــزان داش ــما عزی ــودم و ش ــه خ ب
باشــم؛ چــون جلســه مــا بخــش 
یــادآوری هــم دارد، یادآوری هــای 
ــده ام  ــه گوین ــودم ک ــه خ ــی ب اساس
شــنونده اید. کــه  شــما  بــه  و 

اخالص، از مباحِث مهِم توحید  
عملی است

ذیــل  کــه  اخــاص  موضــوع 
ــی  ــد عمل ــد و توحی ــث توحی مباح
ــل  ــرف و افض ــرد از اش ــرار می گی ق
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مباحثــی اســت کــه در ســاحت ســیر 
ــم.  ــی داری ــاق اله ــلوک و اخ و س
اســت  مباحثــی  مهم تریــن  جــزء 
کــه در حــوزه اخــاق اســامی و 
می شــود.  مطــرح  الهــی  اخــاق 
مســتقیمًا ذیــل مباحــث توحیــدی 
توحیــد  محــور  در  و  مــی رود 
می دهــد. نشــان  را  عملــی خــود 

ــرآن  ــی در ق ــارک و تعال ــد تب خداون
به صــورت  کریــم خیلــی صریــح 
یــک اذن و اعــام خبــر فرمــوده: آگاه 
ــه  ــر مهمــی ب ــم خب باشــید! می خواه
ــب  ــن مطال ــوالً ای ــم. معم ــما بده ش
یعنــی  می گوینــد؛  »أال«  بــا را 
می خواهنــد ذهــن مخاطــب را بــه آن 
توجــه دهنــد و او را از غفلــت خــارج 
ــم: »أاََل ــیار مه ــر بس ــک خب ــد. ی کنن
؛]۱[ آگاه باشــید  الَْخالـِـصُ ــنُ ی ِالدِّ ِلَّ
اســت«.  خــدا  آن  از  پــاک  آییــن 
ــدم،  ــان خوان ــه برایت ــه ای ک ــن آی ای
در ســوره زمــر اســت. در بحــث 
اخــاص، ســوره عجیبــی اســت، 
ارتباطــش بــا اخــاص نزدیک اســت 
و نکته هــای فــراوان دارد. دوســتان 
ســعی کننــد حتمــًا ببیننــد و تــاوت 

ــازنده  ــاده و س ــیار فوق الع ــد. بس کنن
اســت؛ ازجملــه ایــن آیــه: »ُقــْلإِنِّــي
ــُه ــالَ َُمْخلًِص ــَدالَّ ــْرُتأَْنأَْعبُ ِ أُم
ــه  ــورم ک ــن مأم ــو م ــَن؛]۲[ بگ ی الدِّ
خــدا را در حالــی کــه آیینــم را بــرای 
او خالــص گردانیــده ام، بپرســتم«. بــه 
مــن فرمانــی این گونــه داده شــده کــه 
ــی را بندگــی  ــارک و تعال ــد تب خداون
خالصانــه.  بندگــی  منتهــا  کنــم، 
ــه را خــدای متعــال می پذیــرد  آنچ
ــت. ــص اس ــن خال ــندد، دی و می پس

ایــن به عنــوان یــک مبنــا یادتــان 
ــات  ــزو موضوع ــاص ج ــد. اخ باش
مشــکل اســت، در روایــت نیــز آمــده 
ــت از  ــه ی نی ــاص و تصفی ــه اخ ک
امــور ســخت و دشــوار اســت. اینکــه 
نیــت انســان از امــور غیــر الهــی 
ــه ای  ــه نقط ــد ب ــا برس ــود ت ــاک ش پ
غیرخــدای  بــرای  اراده ای  کــه 
ــد،  ــخص نباش ــود ش ــال در وج متع
ــت. ــخت اس ــژه و س ــای وی از کار ه
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رسیدن به اخالص، امری ممکن 
برای همگان

بعضــی از اســاتید ســیر و ســلوک 
ــرح  ــاص را مط ــوع اخ ــی موض وقت
ــه  ــد، افــق طــرِح مسئله شــان ب می کنن
ــی اهلل و  مراتــب باالیــی از ســلوک ال
منــازل قرب و منــازل مقربیــن مربوط 
ــرح  ــئله مط ــی مس ــود. در مراتب می ش
می شــود کــه افــراد عــادی و متوســط 
وقتــی آن بحث هــا را بشــنوند، ناامیــد 
می شــوند. بــه خودشــان مراجعــه 
ــزی  ــن چی ــد چنی ــد می گوین می کنن
امکانــش  نیســت. اساســًا  ممکــن 
ــی رود و  ــؤال م ــر س ــان زی ــرای این ب
ــاخته  ــاص س ــری از اخ ــد تصوی بع
آن  بــه  دســتیابی  کــه  می شــود 
محــال می شــود و آن را از محیــط 
اهــداف و آرمان هایشــان کًا کنــار 
می کنیــد  فکــر  شــما  می گذارنــد. 
متعــال  پــروردگار  اعظــم،  شــارع 
ــد؟  ــر می کن ــن ام ــز غیرممک ــه چی ب
خــدای متعــال مــا را دعــوت می کنــد 
بــه چیــزی کــه امــکان نــدارد و 
ــده ی  ــا و ع ــا و اولی ــرای انبی ــط ب فق
ــق  ــکاِن تحق ــان، ام ــی از مؤمن خاص
ــوده  ــه بیه ــرای بقی ــد و ب ــته باش داش

اســت؟ گاهــی در نــوع ارائــه، مســئله 
کــه  می شــود  طــرح  به گونــه ای 
جامعــه مخاطــب کــه مؤمنــان عــادی 
اساســًا  می کننــد  خیــال  هســتند، 
اخــاص بــرای آنــان ممکــن نیســت.

ــًا  ــه اتفاق ــت ک ــن اس ــا ای ــخ م پاس
ممکــن  کامــًا  امــری  اخــاص، 
ــد  ــان می توانن ــک مؤمن اســت و یکای
از آن بهره منــد باشــند. یــک امــر 
قابــل تحقــق اســت. بــه مســئله 
ــث،  ــن بح ــن! ای ــگاه ک ــه ن این گون
ولــی  دارد؛  پرداختــن  ظرفیــِت 
ــم،  ــک را بروی ــه راهِ نزدی ــرای اینک ب
روایــت  یــک  شــما  بــرای  مــن 
ــا  ــی آنج ــر قرآن ــم. در تعابی می خوان
ــی  ــری قلب ــد جهت گی ــه می خواه ک
ــف  ــش را تعری ــن و نیات ــان مؤم انس
ســبیلال«  »فــى عبــارت  کنــد، 
ــده،  ــز آم ــىال« نی ــت. »ف ــده اس آم
همچنیــن »وجــهال« و »مرضــاةال«
آمــده  اســت. از ایــن تعابیــر مختلــف، 
ــود.  ــتفاده می ش ــب اس ــاف مرات اخت
پــس اخــاص دارای مراتبــی اســت؛ 
ــرای  امــا کمتریــن مقــدار اخــاص ب
عمــوم مؤمنــان قابــل انجــام اســت و 
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از آن، بهــره دارنــد. اگــر فقــط مراتب 
بــاالی اخــاص را بــرای عمــوم 
مــردم بیــان کنیــد، همــه هــاک 
می شــوند و هیچ کــس از آن بهــره 
ــًا  ــه اتفاق ــت. درحالی ک ــد داش نخواه
به گونــه ای  حنیــف  فطــرِی  دیــن 
از  مؤمنــان  تک تــک  کــه  اســت 
آن بهــره ی حداقلــی دارنــد. البتــه 
بعضــی افــراد بــه ایــن حداقــل اکتفــا 
نمی کننــد و همتشــان بلنــد اســت 
ــد. ــر می رون ــات باالت ــال درج و دنب

بیاِن مصادیِق اخالص از زبان  
مبارک پیامبر

ــب  ــاید جال ــم ش ــال می زن ــک مث ی
ــا  ــه کار م ــت ک ــی اس ــد. روایت باش
ــان  ــدودی آس ــث تاح ــن بح را در ای
می کنــد. بــه معنــای عــام دقــت 
کلیــدواژه ی  ســراغ  اآلن  کنیــد! 
ــی از  ــی روم. یک ــبیلال« م ــىس »ف
ــام  ــی ع ــن خیل ــا و عناوی کلیدواژه ه
در رنــگ خدایــی زدن بــه دل و جــان 
ــال،  ــا و اعم ــخصیت و برنامه ه و ش
پیامبــر  اســت.  ســبیلال«  »فــى
اصحابشــان  جمــع  در  عزیزمــان 

نشســته بودنــد کــه جوانــی از مقابــل 
ــتبر  ــای س ــرد. بازو ه ــور ک ــا عب آنه
داشــت و خیلــی قــوی و بانشــاط 
ــر  ــه پیغمب ــاب ب ــاب خط ــود. اصح ب
»لَــو گفتنــد:  )صلی اهلل علیه وآلــه(  اکــرم 
كاَنهــذافــيَســبیِلاّل؛ چــه 
ــدا  ــن آدم در راه خ ــر ای ــد اگ می ش
بــود؟«. یعنــی قــدرت و نشــاط و 
توانمنــدی اش را در راه خــدا اســتفاده 
می کــرد. پیامبــر اعظــم دیدنــد تصــور 
آنــان از »فــىســبیلال« یــک تصویر 
بســیار بســته و محــدود اســت. همین 
ــرای  موقعیــت را غنیمــت شــمردند ب
اینکــه مســئله را توضیــح دهنــد. 
ــان ایــن بــوده کــه  احتمــاالً گمــان آن
کاش ایــن شــخص بــا مــا می آمــد و 
ــزوات  ــم و در غ ــگ می رفتی ــه جن ب
بــا مــا حضــور پیــدا می کــرد. در 
ــن  راه خــدا شمشــیر مــی زد. کاش ای
ــد:  ــر فرمودن ــود! پیامب ــه ب آدم این گون
»إنكاَنَخــَرَجیَســعىعلــىُولــِدهِ
ــبیِلاّل،وإن ــوفــيَس ِصغــارافُه
ــِن ــىأبَوی ــعىعل ــَرَجیَس كاَنَخ
َشــیَخیِنَكبیَریــِنفُهــوفــيَســبیِل
ــى ــعىعل َجیَس ــرَ اّل،وإنكاَنَخ
ــبیِل ــيس ــوف ــافُه ــهِیُعِفُّه نَفِس
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یَســعى َج َخــرَ كاَن إن و اّل،
ــبیِل ــيَس ــوف ــَرًةفُه ــاًءوُمفاَخ رِی
ــیطاِن؛]۳[ اگــر بــرای تأمیــن  الشَّ
ــرون  ــود بی ــال خ ــرد س ــودکان خ ک
ــت.  ــدا اس ــد، او در راه خ ــده باش آم
ــادر  ــدر و م ــن پ ــرای تأمی چنانچــه ب
ــده باشــد،  ــرون آم ــی بی ــر و فرتوت پی
در راه خــدا اســت. اگــر بــرای تأمیــن 
خــودش و برای اینکه نگــذارد محتاج 
ــد،  ــده باش ــرون آم ــود بی ــی ش کس
ــرای  ــر ب ــا اگ ــت. ام ــدا اس در راه خ
ــرون  ــی بی ــی و فخــر فروش خودنمای
ــده باشــد، در راه شــیطان اســت«.  آم
حضــرت بــا بیــان ایــن ســخنان، 
ــد. ــم ریختن ــه ه ــان را ب ــت آن ذهنی

تقسیم بندگاِن خدا ازنظر نیت  

دیدیــد دایــره ی »فــىســبیلال«
چقــدر گســترده اســت! بنابرایــن 
ــم  ــرض کردی ــه ع ــا ک ــن معن ــه ای ب
اخــاص بــرای همــه امکان پذیــر 
می شــود. در آن روایــت نورانــی و 
مشــهور، حضــرت علــی )علیه الســام( 
بنــدگان خــدا را بــه ســه گــروه 
تقســیم کردنــد و فرمودنــد یــک 

َرغبـَـًة؛ بــه هــوای  گــروه »َعبـَـدواالَّ
پــاداش خــدا را عبــادت کردنــد«. 
نبایــد گفــت عبــادت آنــان خــط 
می خــورد چــون خالــص نبودنــد 
ــا می شــود.  ــه معن کــه گاهــی این گون
خــدا را عبــادت کرده انــد، منتهــا 
ایــن  اســت.  بهشــت  انگیزه شــان 
ــت  ــال اس ــدای متع ــند خ ــورد پس م
ــت.  ــد رف ــم خواهن ــت ه ــه بهش و ب
ــه اســت. ــادِت تاجران ــن عب ــا ای منته

نقطــه مقابلشــان، عــده ای هســتند 
تــرس  از  را  متعــال  خــدای  کــه 
فرمودنــد:  می کننــد.  عبــادت 
ماننــد  الَعبیــِد«.  »َفتِلــَكعِبــاَدُة
بنده هــای زرخریــدی هســتند کــه 
ــا  ــد ت ــت می کنن ــوال را اطاع ــر م ام
از خشــم او در امــان باشــند. ایــن 
ــز  ــان نی ــت و این ــندیده اس ــم پس ه
تعریــف  عبــادت  اهــل  زمــره  در 
ــن  ــان چنی ــا عبادتش ــوند؛ منته می ش
ــال  ــدای متع ــًا خ ــی دارد. اتفاق وضع
ــی از  ــن بندگ ــر همی ــان را به خاط آن
ــرد. ــد ک ــظ خواه ــم حف ــش جهن آت
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را  متعــال  خــدای  هــم  عــده ای 
ــرت  ــون حض ــد، چ ــادت می کنن عب
ــته ی  ــی را شایس ــارک و تعال ــق تب ح
عِبــاَدُة »فتِلــَك یافتنــد:  بندگــی 
األحــرارِ؛]۴[ و ایــن عبــادت آزادگان 
اســت«. اینــان در مرتبــه باالتــری قرار 
ــد: ــا فرمودن ــرت در دع ــد. حض دارن
»َمــاَعبَْدتـُـَكَخْوفــًامِْننـَـارَِكَواَل
َطَمعــًافـِـيَجنَّتـِـَكلَِکــْنَوَجْدتـُـَك
َفَعبَْدتُــك؛]۵[  لِْلعِبَــاَدةِ أَْهــاًل
پرســتش مــن از جهــت تــرس از 
بانگیــزه  و  نیســت  دوزخ  آتــش 
ــت.  ــت نیس ــتیابی ببهش ــع و دس طم
ــادت  ــزاوار عب ــو را س ــون ت ــ   چ فقط
مي پرســتم«. مي دانــم،  پرســتش  و 

حــاال اگــر ایــن گــروه ســوم، معیــار 
مرخصنــد؛  بقیــه  بگیرنــد،  قــرار 
مــورد  نیــز  دیگــران  درحالی کــه 
و  توحیــدی  جنبــه  آن  عنایتنــد. 
ــندیده  ــه پس ــتند ک ــاص را داش اخ
متعــال  خــدای  وگرنــه  شــده؛ 
نمی پذیــرد.  را  غیرخالــص 
ــا  ــتند، منته ــی داش ــری اله جهت گی
اولیــه اش  و  عمومــی  مرتبــه  در 
بودنــد. بقیــه را بــا عبــادت »احــرار«

نمی ســنجند کــه هــاک بشــوند. همه 
از اخــاص ســهم دارنــد. البتــه گــروه 
ــتند. ــژه ای هس ــه وی ــوم دارای رتب س

دعــای  آغــاز  در  )علیه الســام(  امــام 
مــکارم االخــاق، در همیــن کلمــات 
ــد  ــادآوری می کن ــا ی ــه م اول دارد ب
نیت هایتــان،  در  هدف گــذاری 
ــف  ــز به لط ــما نی ــد و ش ــی باش عال
ــید.  ــا برس ــه آنج ــد ب ــدا می توانی خ
ــما  ــت. ش ــن نیس ــر غیرممک ــک ام ی
ــر  ــب پایین ت ــه از اخــاص در مرات ک
بهره مندیــد،  نیــت  ُحســن  از  و 
برویــد.  احســن  نیــِت  به ســمت 
ــز  ــما نی ــید. ش ــع نباش ــن قان ــه ای ب
می توانیــد بــه آن درجــات دســت 
پیــدا کنیــد. فقــط بایــد همــت کنیــد.

نیت در مراتب پایین را کوچک  
نشمارید

از  مرتبــه  آن  بــه  رســیدن  بــرای 
ــهِ ــم؟ »َوانْتَ ــروع کنی ــد ش ــا بای کج
النّیّــاِت«.  اَْحَســِن اِلــى بِنیَّتــى
شــد،  داده  کــه  توضیحــی  طبــق 
النیــات«؛  »اخلــص می شــود 
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خالص تریــن  بــه  مــرا  یعنــی 
نیــت مــرا  نیــت برســان!  مرتبــه 
کــن! منتهــی  نیــات  احســن  بــه 

در مراتــب پایین تــر هــم نیــت خــوب 
اســت. شــما هرچــه در برنامه هایتــان 
ــاداش الهــی داشــته باشــید،  انتظــار پ
ــود.  ــه می ش ــت و توصی ــوب اس خ
ــًا کاش  ــید. اتفاق ــش باش ــًا دنبال اص
ــال بهشــت باشــند! کاش  ــان دنب مؤمن
مؤمنــان از جهنــم بترســند! مســئله مــا 
همیــن مراتــب اول و متوســط اســت. 
گنــاه  و  بترســیم  جهنــم  از  کاش 
نکنیــم و از تــرس جهنــم عبــادت 
ــزرگ  ــی ب ــم خیل ــن ه ــم. همی کنی
نگیریــد.  دســت کم  را  آن  اســت، 
خیلــی خــوب اســت کــه انســان 
به خاطــر تــرس از عقوبــت الهــی 
بیــن خــودش و گنــاه، فاصلــه ایجــاد 
کنــد و اتفاقــًا کار از همین جــا شــروع 
ــه  ــدر خــوب اســت ک ــود. چق می ش
مؤمنــان دنبــال پــاداش الهــی باشــند، 
بــرای رســیدن بــه بهشــت و حــور و 
غلمــان عمــل کننــد. اگــر اینهــا خوب 
این قــدر  متعــال  خــدای  نبــود، 
آیــه برایــش نمــی آورد. در قــرآن 

ــت  ــف بهش ــادی در توصی ــات زی آی
ــید  ــت خواه باش ــی بهش ــت، یعن هس
ــم  ــاره ی جهن ــیاری درب ــات بس و آی
و عــذاب اســت، یعنــی از جهنــم 
نیت هــا  ایــن  همــه ی  بترســید. 
می شــود. ُحســن  بــه  موصــوف 

نابودِی عمل به خاطر سوءنیت 

ــه  ــه موصــوف ب عمــل انســان چگون
ــر  ــود؟ پیامب ــیطانی می ش ــوء و ش س
عزیزمــان فرمودنــد وقتــی انســان 
رضــای  جلــب  بــرای  بخواهــد 
دیگــران کار کنــد. اگــر کار کــرده 
ــر  ــم اســت و اگ ــش عقی باشــد، عمل
عبادتــش  باشــد،  کــرده  عبــادت 
ــم  ــت ه ــًا عقوب ــت. ضمن ــل اس باط
بخوانــد  نمــاز  کســی  می شــود. 
شــاد  را  دیگــران  اینکــه  به قصــد 
ــه  ــود ک ــا می ش ــد، ری ــی کن ــا راض ی
ــر  ــت. در ه ــرک اس ــق ش از مصادی
عبادتــی، ریــا وارد شــود، عمــل را کًا 
ــم دارد. ــت ه ــد و عقوب ــود می کن ناب
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اگــر غیرعبــادات را بــرای جلــب 
توجــه مــردم انجــام دهــد، مثــًا 
خیررســانی کنــد، صدقــه بدهــد، بــه 
ــد،  ــیدگی کن ــدان رس ــردم و نیازمن م
عملــش کــه انجــام شــد، توجــه 
پیــش  و  می شــود  جلــب  مــردم 
ــا  ــود، ام ــاب می ش ــد بی حس خداون
نمی شــود. کیفــر  آن،  خاطــر  بــه 

مــن گاهــی دیــدم بعضــی افــراد 
دســت کم  را  ثــواب  بــرای  کار 
دســت کم  اصــًا  می گیرنــد. 
خــوب  و  مهــم  بســیار  نگیریــد، 
ــد  ــی به قص ــم کس ــر دیدی ــت. اگ اس
پــاداش الهــی تــاش می کنــد، نبایــد 
او در نظــر مــا کوچــک و کــم بیایــد. 
ــت  ــی اس ــی او آدم خوب ــگاه اله در ن
ــت.  ــندیده اس ــزرگ و پس و کارش ب
ــب  ــی و مرات ــِف بندگ ــا ک ــا اینه ام
ــو! ــف نش ــا متوق ــت. اینج ــه اس اولی

راه دستیابی به مراتب باالی  
اخالص

بــرای اینکــه توقــف نداشــته باشــید، 
ــد  ــد؟ بای ــروع کنی ــا ش ــد از کج بای

از تصفیــه ی نیــت شــروع کنیــد. 
ــد  ــت باش ــن جه ــه ای ــا ب ــادت م عب
ــم.  کــه خــدای متعــال را بندگــی کنی
به خاطــر  می خوانــم  نمــاز  مــن 
جمالــش،  به خاطــر  بزرگــی اش، 
علمــش.  و  حکمــت  به خاطــر 
و  ســجده  و  رکــوع  و  خشــوع 
ــن  ــر ای ــن به خاط ــاش م ــه ی ت هم
ــه شایســته پرســتش اســت.  باشــد ک
شــود. هدف گــذاری  بایــد  ایــن 

 
۱.معرفتخداوند

بــه  دســتیابی  بــرای  راهــی  آیــا 
راه،  ایــن  بلــه  دارد؟  وجــود  آن 
اســت. راهــش  مــردم  پیــِش روی 
نخســت  اســت:  کلیــدواژه  چنــد 
ــت اهلل. انســان  ــت اســت؛ معرف معرف
جلوتــر  خداشناســی  در  هرچــه 
ــت  ــش تقوی ــب اخاص ــرود، مرات ب
ــود و افزایــش پیــدا می کنــد. می ش

۲.عشقومحبت
دوم محبــت و عشــق اســت. از راه 
وارد  متعــال  خــدای  بــا  دوســتی 
ــق  ــال رفی ــدای متع ــا خ ــوید و ب ش
ــای  ــی کاره ــما در زندگ ــوید. ش ش
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کــه  می دهیــد  انجــام  بســیاری 
دوســت تان را خوشــحال کنیــد. خــودِ 
خوشــحالی او بــرای شــما موضوعیت 
دارد. خوشــحالش می کنیــد چــون 
دوســتش داریــد. بــاب محبــت، بــاب 
اخــاص اســت. بعضــی از اهــل 
رفتــن  بــرای  می گوینــد  معرفــت 
بــه مراتــب بــاالی اخــاص جــز 
نیســت.  راهــی  و عشــق  محبــت 
ــی  ــان وقت ــدارد. انس ــرا ن چــون و چ
بــا  دوســتی  و  عشــق  بــاب  وارد 
ــب  ــه مرات ــن ب ــود، رفت ــدا می ش خ
ــات  ــن نی ــه احس ــاص ک ــاالی اخ ب
می شــود. امکان پذیــر  اســت، 

کنــد،  مــا  روزِی  متعــال  خــدای 
همچنان کــه روزِی خیلی هــا کــرد؛ 
روزِی شــهدای عزیزمــان کــرد. آنــان 
بــه مراتــب بــاالی اخــاص رســیدند، 
ــتی  ــت و دوس ــاب محب ــه ب ــرا ب زی
و عشــق بــا حضــرت حــق وارد 
ــب  ــاِش مح ــازش، ت ــدند. در آغ ش
جاذبــه ی  بقیــه اش  اســت،  نیــاز 
ــاش   ــان ت ــت. اول انس ــوب اس محب
می کنــد و محبــت را بــه او نشــان 
دوســتی  بــاب  وارد  تــا  می دهــد 

مــوال  و  شــد  وارد  وقتــی  شــود. 
جلوه هــا  آنــگاه  کــرد،  پســندش 
محبــوب  ســوی  از  تجلیاتــی  و 
ــرد. ــود می ب ــا خ ــه دل را ب ــت ک اس

     

 منابع و مآخذ

]۱[.زمر:۳.

]۲[.همان:۱۱.

]۳[.قوامالسنه،الترغیبوالترهیب،
ج۳،ص۶۳.

]۴[.نهجالبالغة،حکمت۲۳۷.

]۵[.محمدباقرمجلسى،بحاراألنوار،
ج۶۷،ص۱۸۶.




