فراگیرى مهارتهاى معنوى در مكتب پیامبر اعظم و اهل بیت علیهم السالم ()1
حمیدرضا ترابى
مقدمه 
واژه «مهارت» موارد استعمال و كاربرد زيادى در كارهاى روزمره و نیز در علوم و فنون دارد ،مثل :مهارت
رانندگى ،مهارت انجام معامله و خريد و فروش ،مهارت حاضر جوابى و مهارتهايى كه دانشمندان روانشناس
بر آنها تأكید دارند ،همچون :مهارت دوستيابى ،مهارت همسردارى ،مهارت بچهدارى ،مهارت تعلیم و تربیت
كودك و....
مهارت ،يك نوع هنر است و اگر اين هنر در راه تثبیت و تقويت ارزشها به كار گرفته شود ،مقدس و نورانى
بوده و از فضائل به شمار خواهد آمد و گرنه ظلمانى و تاريك و نحس است.
اين گفتار براى حل يك معادله در زندگى امروزى ،خصوصاً زندگى پسران و دختران جوان است .از يك طرف،
زندگى معنوى آرمان مقدس همه ،مخصوصاً جوانان است .كسى كه برخوردار از يك زندگى معنوى است،
هیچگاه با بنبست مواجه نخواهد شد و مشكالت هر چه قدر هم كه بزرگ باشد ،او را زمینگیر نمىكند.
زندگى معنوى سرشار از آرامش و طمأنینه و امید و نشاط و قدرت مقابله با مشكالت است؛ يك زندگى مملو
از عشق و عاطفه و صفا و پاكى و صداقت و آرمانهاى مقدس .كسى كه برخوردار از چنین زندگى معنوىاى
است در واقع هم اكنون در دنیاى زيبايىهاى فطرى و به تعبیرى در بهشتى دنیايى به سر مىبرد و بالطبع بهشت
آخرتى هم قدوم او را انتظار مىكشد .اما از طرف ديگر ،تهاجم فكرى و فرهنگى تمدن شیطانى و وجود
جاذبههاى گناه در همه عرصههاى زندگى امروزى ،زندگى معنوى انسان را بیش از هر زمان ديگر با مخاطره
مواجه كرده است؛ تا آن جا كه متأسفانه مىبینیم بسیارى از جوانان تاب مقاومت در برابر اين سیل ويران گر را
ندارند و به ناچار خود را تسلیم امواج شكننده آن مىكنند و در نتیجه در فضايى تنگ و تاريك و پر از ناامیدى
و كسالت مرگبار قرار مىگیرند .سقوط در دام انواع گناهان و تن دادن به هر كار زشت و ناپسند ،اضطراب و
افسردگى ،مواجه شدن با بنبستهاى پى در پى در زندگى ،سرگردانى و پريشانى ،بیمارىهاى روانى ،بر هم
خوردن تعادل و توازن روحى ،روى آوردن به مواد افیونى و روان گردان ،باال رفتن آمار خشونت و نزاع،
افزايش سرسام آور مراجعات به محاكم قضايى ،نرخ طالق ،خود كشى و ...نشانههايى از انحطاط و شكست در
زندگى معنوى است .حاال سؤال اين است :آيا جوانان ما جبراً محكوم به پذيرش اين شكست هستند يا آنكه
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راهى مطمئن براى برون رفت از اين دامها وجود دارد؟ در آشفته بازار اينترنت و ماهواره و كتاب و مجله مبتذل
و محیطهاى مختلط از يك سو و نبود تكیه گاه مناسب در خانوادهها و عدم تربیت و پرورش صحیح در مدارس
و دانشگاهها و مراكز آموزش عالى ،آيا نقطه امید و چاره كارى هست؟ به نظر ،تالش براى كسب مهارتهاى
معنوى در زندگى چاره كار است.
شايد گفته شود :تنها راه حل اين است كه به تمدن امروزى بگوئیم :مرا به خیر تو حاجتى نیست ،شرّ مرسان و
آنگاه به سوى غارها فرار كنیم يا به زاوايهاى پناه ببريم ،وگرنه محال است كسى از فتنههاى آخر الزمان سالم
بماند .ولى مىگويیم :اوال اين كار مورد تأيید عقل و شرع نیست و ثانیاً ممكن و عملى هم نیست و ثالثاً اين
عقب نشینى است ،چون هر جا بروى همین وضع برقرار است .بر فرض كه از مردم فرار كنى ،ولى از هواى
نفس و شیطان درون و در واقع از خودت چگونه فرار خواهى كرد؟ مگر نه اين است كه در درون همه جوامع،
دوستان خدا به بهترين شیوه خداپسندانه زندگى مىكنند و حتى يك ذره آلودگى پیدا نمىكنند؟ پس مشكل را
بايد در همین جا حل كنیم ،نه در درون غار و در كنج زاويه .بنابراين تنها راه حل مناسب ،همان كسب
مهارتهاى الزم براى شروع يا از سرگیرى يك زندگى معنوى در درون همین جامعه است ،چنان كه موالى ما
فرمود« :كُنْ فِى النَّاسِ وَالتَكُنْ مَعَ النَّاسِ» .و در جاى ديگر فرمود« :اَجْسادُهُم اَجْسادُ بَنى آدَمَ وَ اَرواحُهُمْ ...وَ
صِنْفٌ كالمَالئِكةِ فِى ظِلِّ اللَّه )1(»...بايد ياد بگیريم چگونه در بحر حوادث شنا كنیم ولى همچون مردان خدا
يك ذره تَر نشويم.
گر نور عشق حق به دل و جانت اوفتد

باللَّه كز آفتاب فلك خوبتر شوى

يكدم غريق بحر خدا شو گمان مبر

كز آب هفت بحر به يك موى ،تر شوى

مهارتهاىمعنوىچيست؟ 

همانطور كه از نام آن پیداست ،مهارت معنوى مرتبط به جنبه معنوى و بُعد ملكوتى انسان است و ناظر بر
توانمندسازى روحى اوست .در يك تقسیمبندى كلى شايد بتوان مهارتهاى ممكن براى انسان را در سه گروه
قرار داد:
الف .مهارتهايى كه مربوط به تربیت بدن و جسم و قواى ظاهرى اوست ،مثل :حس بینايى ،المسه ،شنوايى و
ساير مهارتهاى ورزشى.
ب .مهارتهايى كه مربوط به فكر ،ذهن و قواى باطنى است ،مثل :مهارت در حل مسائل علوم و يادگیرى فنون.
ج .مهارت هايى كه مربوط به تربیت و تقويت روح و نفس ناطقه آدمى است و ما از آن به مهارت معنوى ياد
مىكنیم.
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در حقیقت در اين دسته از مهارتها روح انسان براى رسیدن به كماالت الهى تربیت و تقويت مىشود .كسب
اين مهارت عالوه بر آنكه كمك مىكند در اين دنیا آنگونه كه برازنده و شايسته انسان است زندگى كنیم و در
آرامشى عمیق ولى سازنده و پويا به سر بريم ،همچنین كمك مىكند زندگى اُخروى خودمان را هم به بهترين
وجه بسازيم؛ زيرا آن بخش از وجود ما كه مسافر سفر دراز و ابدى آخرت است ،همان روح ماست و اگر كسى
روح را درست تربیت كند ،مركب راهوارى براى آن سراى خود فراهم آورده است؛ مركبى كه چموشى نمىكند
و او را در قعر پرتگاههاى دوزخ نمىافكند.
از میان مهارتهايى كه امكان كسب آنها براى انسان وجود دارد ،تعدادى قابل چشم پوشىاند و حتى براى
اينكه به بعضى كارهاى ديگر بهتر بپردازيم ،خوب است از كسب بعضى از مهارتها صرف نظر كنیم .هر
عاقلى اين نكته را به سادگى مىفهمد و بدان پايبند است .به عنوان مثال تقريباً همه مردم به جاى اينكه مهارت
نانوايى را ياد بگیرند و خودشان در خانه نان بپزند ،ترجیح مىدهند نان را از مغازه يك نانواى ماهر تهیه كنند.
اما بعضى از امور قابل چشمپوشى و واگذارى به غیر نیست و هر كس بايد خودش شخصاً مهارت در آن كار را
به دست بیاورد تا بتواند در زندگى از آن بهرهمند گردد .در واقع مىتوان به ديگرى گفت :تو براى من نان بپز و
من براى تو لباس مىدوزم ،ولى نمىتوان گفت تو به جاى من غذا بخور و من به جاى تو بخوابم .مهارتهاى
معنوى نیز چنین است .مهارتهاى معنوى قابل چشم پوشى نیستند؛ زيرا هیچ كس حق ندارد روح و حقیقت
خود را به حال خود بگذارد و در تربیت و تقويت آن سستى ورزد .نمىتوان گفت تو به جاى من راه صیقل
دادن روح را ياد بگیر ،چون درست مثل اين است كه بگويیم تو به جاى من انسان شدن را ياد بگیر و آدم باش،
در حالى كه همه ما مخاطب پیام فطرت و پیغام آسمانى هستیم كه ما را به انسانیت دعوت مىكند؛ دعوتى كه
با ساير واقعیات هستى سازگار است و همه امكانات الزم براى پاسخگويى به آن در عالم درون و بیرون
وجودمان فراهم شده است و كافى است با شناخت درست اين امكانات و ياد گرفتن شیوهها در اين میدان پر
افتخار و زيبا و دلپذير حضور يابیم.
مطايبه :شخص زيركى در پیشگاه خداى بزرگ اين طور مناجات مىكرد و پوزش مىطلبید :خدايا! هر چه به من
ارزانى كرده بودى ،ضايع كردم و تباه ساختم؛ روزى حالل را با حرام و شبهه درآمیختم؛ وجهه و آبرويى كه
براى من نزد مردم فراهم آورده بودى با خیانت بر باد دادم؛ روح پاك و دل بىآاليشى كه مرحمت كرده بودى با
گناه آلوده و چركین ساختم .من در هیچ موردى امانت دار خوبى نبودم ولى يك امانت را توانستم سالم نگه
دارم و آن امانت عقل بود كه به من كرامت فرمودى و من آن را همچون روز اول دست نخورده به تو
بازمىگردانم .عذرم را بپذير كه آن همه ،نتیجه بىبهره ماندن از عقل بود!
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ممكن است كسى بگويد دستیابى به معنويت براى عده خاصى است .مگر مىتوان نفس سركش را مهار زد!؟ ما
كجا و آن زندگى نورانى كجا!؟ اين خواب و خیالى بیش نیست! در پاسخ مىگويیم :چیزى كه يك بار اتفاق
بیفتد ،باز هم مىتواند اتفاق بیفتد .اگر بعضى توانستهاند به چنین زندگىاى برسند ،ديگران هم مىتوانند به
شرطى كه از راهش وارد شوند .ورود در عرصه زندگى معنوى نه محال است و نه در انحصار عدهاى خاص.
حتى ارتباط چندانى با شغلشان ندارد .يك بنَّا و نجَّار و رُفتهگر مىتواند به عالىترين مدارج زندگى معنوى نائل
آيد .اين بستگى به خود انسان دارد .خداى متعال همه امكانات هستى را براى رسیدن انسان به سعادت فراهم
كرده و از هیچ چیز فروگذار نكرده است .اين انسان است كه بايد خود را آماده كند و از خود لیاقت و ظرفیت
نشان بدهد و قلب و جان را براى كسب فیض مهیا سازد .انسان اگر همت كند مىتواند به مقامات عالى برسد.
چون خدا خواسته كه بتواند .نبايد شك كرد كه اگر اصرار و جديت باشد ،هیچ درى به روى انسان بسته نیست:
درى عاقبت زان در برون آيد سرى

گفت پیغمبر كه گر كوبى

در روايت آمده است« :مَنْ طَلَبَ وَجَدَّ وَجِدَ )2(.وَمَنْ طَلَبَ شَیْئاً نَالَهُ اَوْ بَعْضَهُ» )3(.بايد دانست كه خداى بزرگ
و حكیم همه چیز را براى يك زندگى معنوى در اختیار انسان قرار داده .فقط بايد خوب به خود نگاه كند .مبادا
در حالى كه آب در يك قدمى است ،با جگر سوخته فرياد عطش سر دهد و يا احیاناً آن را از سرگشتگان وادى
تیه طلب كنى.
يار در خانه و ما گرد جهان مىگرديم

آب در كوزه و ما تشنه لبان مىگرديم

شكى نیست كه رسول اعظم صلى اهلل علیه وآله وسلم و اهل بیت شريفش علیهم السالم در اوج قلههاى زندگى
معنوى قرار دارند و واالترين الگوهاى علمى و عملى معنويت هستند .پس بايد به زندگى آنها بنگريم تا راه را
بیاموزيم .البته كماالت آنها ذاتى و خدادادى بود؛ ولى آنها خود راه رسیدن به اين كماالت را بیان كردهاند و
چون معصوم از اشتباه هستند ،راه و چاره را دقیق بیان كردهاند و چون علم غیب داشتند ،در طرحهايشان
مشكالت امروز را هم ديدهاند .فقط كافى است با همه وجود واليتشان را پذيرفت و تحت تربیت الهى آنها قرار
گرفت.
كلید موفقیت در كسب مهارتهاى معنوى ،بعد از طلب توفیق از خالق توانا ،تمرينهاى پى در پى و هوشیارى
مستمر و غفلتزدايى مكرر است .گفتهاند« :اَلْدَّرْسُ حَرْفٌ وَالْتِّكْرارُ اَلْفٌ» .اثرى كه در تكرار هست ،بخصوص
در مسائل تربیتى ،حقیقتاً بىبديل است؛ چرا كه تكرار موجب تثبیت عمل و تبديل آن به ملكات و اوصاف ثابت
نفس مىگردد)4(.
حكايت :جوانى اين مصرع از مثنوى را مىخواند :اندر اين راه ترك كن طاق و تُرُنب )5(...مادر بزرگش از او
پرسید :معناى اندر اين ره ترك كن طاق و تُرُنب چیست؟ گفت :شاعر مىخواهد بگويد :اندر اين ره ترك كن
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طاق ترنب .مادر بزرگ گفت :بارك اللَّه! قدرى بیشتر توضیح بده .جوان گفت :ببین ننه! مقصود اصلى شاعر اين
است كه :اندر اين ره ترك كن طاق و تُرُنب .مادر بزرگ كه ابروانش را به عالمت فهمیدن مطلب باال مىكشید،
گفت :زنده باشى مادر! آن قدر خوب توضیح مىدهى كه آدم لذت مىبرد!
شايسته است كه در اين جا بخشى از دعاى نماز عید فطر را ذكر كنیم .دعايى كه لیاقت خواندن آن تنها پس از
يك ماه خودسازى و تمرين خويشتندارى و حرمت ماه خدا را نگاه داشتن به دست مىآيد« :و اَنْ تُدْخِلَنى فِى
كُلِّ خَیْرٍ اَدْخَلْتَ فیهِ مُحَمَّداً وَآلَ مُحَمَّدٍ وَاَنْ تُخْرِجَنى مِنْ كُلِ سُوءٍ اَخْرَجْتَ مِنْهُ مُحَمَّداً وَآلَ مُحَمّدٍ»...
در اين مختصر ،به مدد حضرت حق تعالى بناست با الگوگیرى از ساكنان خانه وحى ،تا آن جا كه محدوديت
صفحات اجازه دهد ،دست كم تعدادى از مهمترين مهارتهاى الزم براى زندگى معنوى (نظیر مهارت ارتقاى
انگیزهها ،مهارت تشخیص نعمت از نقمت ،مهارت كنار آمدن با قضا و قدر ،مهارت انديشه در ملكوت عالم،
مهارت كسب خشیت و خوف الهى و توانايى گريه كردن ،مهارت تجديد حضور در پیشگاه الهى) را مرور كنیم
و هر مقدار كه باقى ماند به همراه ديگر مهارتهاى معنوى  -كه عددشان اندك نیست  -در فرصتى و توفیقى
ديگر ارائه خواهد گرديد.
مهارتاول:ارتقاءسطحنيّت 
.واژهشناسىنيّت 
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بعضى از اعمال انسان اختیارى و بعضى ديگر غیراختیارىاند .نیت ،شالوده و اساس عمل اختیارى و نیز معیار
ارزشگذارى اعمال اختیارى انسان است .لذا فرمودهاند :نیت اساسىترين پايه اخالق است و همه مسائل
اخالقى را بايد در پرتو آن بررسى كرد )6(.در فرهنگ دينى ما نیت از واژههاى كلیدى است؛ زيرا « العَمَلَ اِلّا
بِنیَّةِ»( )7يعنى پاداش در مقابل خلوص است و عمل به نیت وابسته مىباشد .امّا در فلسفههاى غربى جز در
بررسىهاى كانت ،اين مفهوم مهم اخالقى تقريباً فراموش شده و درباره آن تحقیقى انجام نشده است )8(.نیت
عبارت است از رابطه عمل با روح؛ زيرا عمل ناشى از طلب روح است )9(.انسان ابتدا نسبت به چیزى علم و
آگاهى پیدا مىكند ،سپس آن را قصد مىكند و در نیت مىگیرد و آنگاه وارد عمل مىشود .با نوعى توسعه
معنايى؛ واژه نیت شامل قصدهاى تقديرى و على الفرضى هم مىگردد؛ لذا پیامبر اعظم صلى اهلل علیه وآله وسلم
فرمود« :أُحَدِّثُكُم حَديثاً فَاحْفَظُوهُ»؛ سخنى با شما مىگويم كه آن را به خاطر بسپاريد .مردم دنیا چهار گونهاند:
ـ كسانى كه خدا مال و دانش به آنها داده و در مكنت جانب خدا را رعايت مىكنند و از خويشاوندان دستگیرى
مىكنند و مىدانند كه خدا را در مال آنها حقى هست .آنها در برترين جايگاه قرار دارند.
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 كسانى كه خداوند به آنها دانش داده و مال نداده ،ولى نیت صادقى دارند و گويند اگر مال داشتیم مانند فالنىرفتار مىكرديم .آنها با نیت خیر خويش محشور مىشوند و پاداش و اجر اين دو گروه با هم برابر است.
 كسانى كه خداوند به آنها مال داده ،ولى دانش نداده و در مال خود بدون دانش تصرف كنند و جانب خدا رارعايت نمىكنند .خويشان را دستگیرى نمىكنند و در مال خويش حقى براى خدا قائل نیستند .آنها در
خبیثترين منازل جاى دارند.
 آن كسانى كه خدا به آنها نه مال داده و نه دانش و آنها در وَهم خود مىگويند اگر مال داشتیم ،مانند آنشخص فاسق رفتار مىكرديم .آنها هم ،پیرو نیت خويش هستند و در وِزر و نكبت با گروه قبل مساوى
مىباشند)10(.
.چگونگىتأثيرنيت 

2

دو سؤال اساسى در اين جا مطرح است :سؤال اول :اصوالً چگونه نیت صالح موجب كمال و سعادت انسان
مىشود و نیت ناپسند سبب انحطاط و شقاوت او مىگردد؟ در پاسخ به اين سؤال فرمودهاند :وقتى عملى بدون
نیت از انسان سر بزند ،چون انديشهاى درباره آن به كار نرفته ،تأثیرى در كمال روحى او ندارد و روح همچنان
در حالت اولیه به سر مىبرد .اما وقتى كه عملى از روى قصد انجام مىشود ،به ناچار بايد تصورى از آن در
ذهن شكل گیرد (صورتهاى علمى) چرا كه قصد و نیت بدون تصور غیرممكن است .اينجاست كه روح با
تصور عمل ،شكل آن عمل را به خود مىپذيرد و در درون روح تحولى رخ مىدهد (اتحاد عاقل و معقول؛
آنگونه كه سنگ با كندهكارى حروف ،شكل آنها را به خود مىگیرد) .آن عمل چه نیك باشد و چه بد ،صورت
علمى و تصورى كه از آن در ذهن مىآيد ،از حیث اينكه انكشاف و انعكاس آن عمل خوب يا بد است،
موجب هیچگونه نقص يا كمالى در روح نمىشود؛ بلكه علم انسان را زياد مىكند و ازدياد علم تنها اثر آن است.
اما همین صورتهاى علمى از حیث آثارى كه بر آن در خارج مترتب است و به خاطر همان آثار خوب يا بدش
مورد توجه و طلب روح قرار گرفته ،اثر ديگرى بر روح انسان مىگذارد كه متناسب با آثار خارجى عمل است.
اگر عملى كه روح طلب كرده ،در خارج از آن محقق شود ،عمل نیك و كارى الهى و نورانى خواهد بود و اثرى
كه از تصور آن در روح پديدار مىشود ،نورانى و الهى خواهد بود .اما اگر آن عمل بد و ظلمانى باشد ،اثرى كه
از طلب آن بر روح ايجاد مىشود ،چیزى جز كدورت و زنگار نخواهد بود)11(.
سؤال دوم :چرا تأثیر نیت  -چه بد باشد يا خوب  -از تأثیر خود عمل بیشتر است؟ در پاسخ فرمودهاند :نیت
مهمتر از خود عمل است .چون نیّت ،روح را  -كه حقیقت آدمى است  -تحت تأثیر قرار مىدهد؛ در حالى كه
عمل تنها روى جسم و بدن اثر مىگذارد و اساساً چیزى جز نیت نمىتواند سازنده حقیقت برتر انسان (يعنى
روحِ او) باشد)12(.
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اى برادر تو همه انديشهاى

مابقى تو استخوان و ريشهاى

گر گلست انديشه تو گلشنى

ور بود خارى تو هیمه گلخنى()13

از مجموع آنچه گفته شد ،روشن مىشود كه نه تنها ارزش عمل به نیت است «اِنَّما اَالَعْمالُ بِالنِّیة»( )14بلكه نیت
پاك ،خود ،باالتر از عمل و باالترين عمل است« :اَفْضَلُ العَمَلِ النِّیَّةُ الصَّادِقَةُ» )15(.خصوصاً در صورت استمرار
اعمال و تداوم نیات؛ زيرا در اين صورت آثار آن جزء ذات و هويت فرد خواهد گرديد.
پذيرىنياتوانگيزهها 


.تنوع
3

انسان براى اعمال و رفتار خود انگیزهها و نیات مختلفى دارد و اين دقیقاً همان چیزى است كه توانايى و
ظرفیت بالقوه انسان را در پیمودن درجات و ارزش بخشیدن به عمل باال مىبرد و او را تا سر حد يك موجود
بىنهايت متصف به اسماء و صفات الهى رشد مىدهد و يا هر چه بیشتر در دركات پست فرو مىبرد و موجب
تباهى ابدى مىگردد .انگیزهها به رغم تنوع و تعدد در چهار دسته كلى جاى مىگیرند :انگیزههاى زيستى كه
مربوط به ساختار بدن و خلقت انسان مىباشد؛ انگیزههاى اجتماعى؛ انگیزههاى فردى و سلیقهاى هر شخص؛
انگیزههاى متعالى .بعضى براى روشنتر شدن وسعت توانمندى و ظرفیت بالقوه انسان در داشتن نیت و انگیزه،
يك مثال ساده مطرح مىكنند :در رفتارى مانند غذا خوردن ممكن است انگیزههاى گوناگونى در كار باشد :سیر
شدن و رهايى از ضعف و مرگ؛ كسب لذّت براى چنین كسى مزه و جذابیت ظاهرى غذا بر خواص و ارزش
غذايى آن ترجیح دارد؛ صرفاً با انگیزه عادت؛ همراهى با ديگران و رعايت ادب اجتماعى؛ كسب نیرو براى
انجام وظائف خدمت و عبادت.
«قَوِّ عَلى خِدْمَتِكَ جَوارِحى وَاشْدُدْ عَلَى العَزيمَةِ جَوانِحى».
آنچه كه بیشتر به عمق و وسعت اين توانمندى انسان مىافزايد ،قدرت و امكان تألیف انگیزهها و تركیب نیات
است؛ زيرا انسان مىتواند در انجام عمل و بروز رفتار واحد ،نیات و انگیزههاى متعددى داشته باشد .برخى
براى بیان اين مطلب مثال سادهاى از مسائل شرعى مطرح مىكنند :كسى كه غسل واجبى بر عهده اوست،
مىتواند در عین اينكه آن غسل را انجام مىدهد ،غسل مستحبى ديگرى را هم قصد كند .يعنى با يك عمل
واحد خارجى ،با استفاده از سیستم تداخل نیات ،در زمان مساوى ،دهها عمل را انجام داد .اهمیت اين نكته در
اين جا نهفته است كه انسان با اين روش مىتواند خود را از محدويتهاى زمان و مكان برهاند و مثال در يك
عمر شصت ساله ،عبادت و اعمال خیرى انجام دهد كه به چندين برابر عمرش بالغ مىشود! مهمترين چیزى كه
براى رسیدن به اين توانايى الزم است ،توجه است.
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.بهشتوجهنمنيات 

4

از مسلمات آموزههاى پیامبر اعظم صلى اهلل علیه وآله وسلم آن است كه نیتهاى الهى موجب رشد عمل
مىباشد و هر قدر كه نیات خالصتر باشد ،بیشتر به عمل پر و بال مىدهد و آن را در عالم ملكوت باال برده و
موجب ارج و قرب صاحبش مىشود .پس در واقع ،هیچ چیز در زندگى انسان و رشد معنوى او به اهمیت نیّت
نیست؛ زيرا مدار زندگى معنوى بر پايه و اساس نیّت دور مىزند .هم از اين روست كه بعضى از دانشمندان
بهشت نیّات را نسبت به بهشت اعمال ،واالتر و برتر دانستهاند:
«نِیَةُ المُؤمِنِ اَبْلغُ مِنْ عَمَلِهِ وَ كذلِكَ الفاجِرَ»« )16(،نِیَّةُ المُؤمِنِ اَبْلَغُ مِنْ عَمَلِهِ»(« )17نِیّةُ الْمُؤْمِنِ خَیْرٌ مِنْ عَمِله
وَعَمَلُ المُنافِقِ خَیْرٌ مِنْ نِیَّتِهِ وَكُلٌ يَعْمَلُ عَلَى نِیَّتِهِ فَاِذا عَمِلَ المُؤْمِنُ عَمَالً نَارَ فِى قَلْبِهِ نُوُرٌ»؛()18
نیت مؤمن از عمل او بهتر است و عمل منافق از نیت او بهتر است و هر كدام بر نیت خود كار مىكنند و چون
مؤمن عملى انجام دهد در قلب وى نورى روشن شود.
«اَلْنِیَةُ الحَسَنَةُ تُدْخِلُ صاحِبَها الجَنَةَ»؛(« )19نیت خوب صاحب خويش را به بهشت مىبرد».
بالعكس ،نیات بد موجب انحطاط عمل و تشكیل جهنم نیات است .هر قدر كه نیت بدتر باشد ،شعلههاى آتش
اين جهنم افروختهتر مىگردد و اگر شخصى در همه كارهايش نیات بد را قصد كند ،جهنم نیات از همه طرف
او را در بر خواهد گرفت؛ جهنمى كه از درونش زبانه مىكشد و كسى از بیرون نمىتواند آن را خاموش كند؛
چرا كه منشأ آن افكار و نیات خود اوست« .نارُ اللَّهِ المُوقَدَةُ الّتى تَطَّلِعُ عَلَى االَفْئِدَةِ»( )20در كتب حكما و
عرفاى اسالم به مقوله بهشت و جهنم نیات و افكار ،عنايت ويژه شده است.
.5ترسيمىازنياتخوبوبد 

در كالم ولى اعظم خدا و لسان غیبى آل اللَّه ،امام على علیه السالم سیماى زيباى نیت نیكو اينگونه تجلى يافته
است :نكويى نیت ،زيبايى درونهاست )21(،بهترين اندوخته )22(،عالمت پاكزادگى )23(،سبب رسیدن به
آرزوها( )24و دستیابى به اهداف )25(،موجب پاداش اخروى )26(،زياد شدن روزى )27(،باعث زندگى خوش
و جلب دوستى ديگران( )28و وسیله استجابت دعا در موقع خطر است ،چنان كه امیرمؤمنان علیه السالم فرمود:
اگر مردم به هنگامى كه بالها بر آنان فرود مىآيد و نعمتها از ايشان زوال مىپذيرد ،با نیتهاى درست و دلهاى
مشتاق به پروردگارشان پناه برند ،بىگمان هر گريختهاى را به آنان بازگرداند و هر تباهى و خرابى را بر ايشان
اصالح كند )29(.از چهره كريه نیت بد ،اينگونه پرده برمىدارد :نیت بد ،دردهاى پنهان و نهفته )30(،عالمت
شقاوت )31(،موجب تباهى اعمال )32(،سبب بازماندن از آرمانها و آرزوها )33(،ورود در بدىها )34(،رفتن
بركت )35(،محروم ماندن از روزى )36(،واقع شدن در بالها و گرفتارىها )37(،ناكار آمدى تدابیر )38(،و
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شادى ديگران از مرگ صاحبش مىباشد )39(.آنچه گذشت ،تصويرى بود حقیقى و برزخى از نیت صالح و
نمايى از نیت سوء ،به مصداق فرموده رسول خدا صلى اهلل علیه وآله وسلم كه به پیشگاه ربوبى عرض كرد:
«رَبِّ اَرِنِى االَشیاءَ كَما هِىَ»؛ بار خدايا! هر چیز را همانگونه كه هست (با تصوير ملكوتى و برزخىاش) به من
بنمايان.
رسول خدا در كالمى كه در واقع جمعبندى اين آموزههاست فرمود« :يُحْشَرُ النّاسُ عَلى نِیَّاتِهِم»؛ مردم مطابق
نیتهاى خود محشور مىشوند« ،اِنَّمَا االَعْمالُ بِالنّیّاتِ (وَالخَواتیمِ)»« )40(،وَلِكُلِّ امْرِءٍ ما نَوى»؛ همانا كردارها در
گرو نیتها و غرض نهايى آنهاست و هر كس هر چه نیت كند براى اوست .امیرالمؤمنین علیه السالم نیز
فرمودند« :ال عَمَلَ لِمَنْ ال نِیَّةَ لَه»()41؛ كسى را كه نیّت نباشد ،عمل نباشد و كسى كه دانا نباشد ،نیتى براى او
نیست)42(.
هايىازسيره 


.رهيافت
6

در سیره رسول اعظم صلى اهلل علیه وآله وسلم كه مربّى امّت بود ،ارشاد مردم به نیت صالح ،فراوان به چشم
مى خورد .هنگامى كه رسول خدا على علیه السالم را به فرماندهى سپاهى روانه جنگى كرد ،مردى به برادر خود
گفت :با ما در سپاه على به جنگ بیا شايد غالمى يا چهارپايى يا چیزى به دست بیاوريم( .هر كس همراه على
علیه السالم به جنگ مىرفت ،به پیروزى يقین داشت) رسول خدا فرمود:
«جز اين نیست كه اعمال به نیتهاست و براى هر كس همان چیزى است كه نیتش را دارد .پس هر كه براى
تحصیل آنچه نزد خداست بجنگد ،بىگمان اجرش با خداست و هر كس براى رسیدن به متاع دنیا حتى اگر به
نیت عقالى (زانو بند شتر) بجنگد ،او را نصیب و پاداشى جز همان چه برايش جنگیده نیست»)43(.
رسول خدا در هنگام بازگشت از جنگ تبوك فرمود« :افرادى در مدينه ماندند و با ما براى جهاد بیرون نیامدند،
ولى هیچ دره و وادىاى را نپیموديم و بر هیچ تپهاى باال نرفتیم و در هیچ سراشیبى قدم نگذاشتیم ،مگر اينكه
آنها هم با ما بودند .عرض شد :يا رسول اللَّه! چگونه با ما بودند در حالى كه در مدينه هستند؟ فرمود :با
نیتهايشان» )44(.در جنگ جمل مردى از سپاهیان على علیه السالم آرزو مىكرد كه اى كاش برادرش نیز
مىبود تا نصرت خدا و پیروزى بر دشمنان را ببیند .امام على علیه السالم به او فرمود« :آيا دل برادرت با ماست؟
عرض كرد :آرى .فرمود :هر آينه در اين سپاه ما افرادى حضور داشتهاند كه هنوز در پشت پدران و زهدان
مادرانند .به زودى روزگار آنان را به جهان هستى آورد و با وجود آنها جبهه ايمان نیرو گیرد» )45(.حبّه عُرَنى
نقل مىكند :امام على علیه السالم بیت المال بصره را تقسیم كرد و به هر نفر پانصدد درهم داد و خودش نیز
مانند بقیه پانصد درهم برداشت .در اين هنگام شخصى كه در جنگ حضور نداشت ،آمد و عرض كرد :اى امیر
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مؤمنان! گرچه جسمم از شما دور بود ،امّا دلم با شما بود ،چیزى هم به من بده .حضرت همان پانصد درهمى را
كه براى خودش برداشته بود به او داد و از آن غنیمت به خودش چیزى نرسید)46(.
حكايت :ابواالسود پس از نبردهاى صفین ديد كه على علیه السالم همچون گذشته لب به خنده باز نمىكند .از
اين رو خواست از دل آن حضرت غم و اندوه را بزدايد .عرض كرد :اى امیرمؤمنان! من همواره به نصیحت شما
كه مىفرمودى پیش از خانه از همسايه و پیش از سفر از رفیق سفر جويا شو عمل مىكردم تا آنكه به
همسايهاى كه او را صالح مىپنداشتم گرفتار شدم .او هر روز به سويم سنگ مىانداخت؛ به ناچار خانه را (به
قیمت ناچیزى) فروختم و مردم به خاطر اين كار مرا مالمت مىكردند .من نیز در پاسخ به مالمتهاى آنها گفتم:
من خانه را (به اين قیمت ارزان) نفروختم بلكه (در واقع) همسايهام را فروختم! امام علیه السالم با اين مزاح
خنديد و حاضران نیز با وى خنديدند)47(.
جناب على بن ابراهیم قمىقدس سره( )48از امام رضا علیه السالم درباره آيه شريفه «قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلى شاكِلَتِهِ
فَرَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ اَهْدى سَبیالً»( )49نقل كرد كه فرمود :مقصود از شاكله همان نیت است .وقتى كه روز
قیامت شود ،مؤمن در پیشگاه خداوند بايستد و كار حسابرسى او را خود خداوند به عهده گیرد و اعمالش را به
او نشان دهد .مؤمن در كار نامه خود مىنگرد و اولین چیزى كه مىبیند گناهان خود است .با مشاهده آنها
رنگش بر مىگردد و بدنش به لرزه مىافتد و در جانش وحشت مىنشیند .سپس خوبىهايش را مىبیند و از
مشاهده آن چشمش روشن و جانش مسرور و روحش شاد مىشود و آن گاه به ثوابى كه خداوند ارزانىاش
فرموده مىنگرد و شادىاش افزون مىشود .سپس خداوند به فرشتگانش مىفرمايد:
«هَلُمُّوا الصُّحُفَ الَّتى فِیها االَعْمالُ الّتى لَمْ يَعْمَلُوها! قالَ فَیَقْرَؤُونَها فَیَقُولُونَ وَعِزَّتِكَ ،اِنَّكَ لَتَعْلَمُ اَنَّا لَمْ نَعْمَلْ مِنْها
شَیْئاً! فَیَقُولُ :صَدَقْتُم نَوَيْتُمُوها فَكَتَبْناها لَكُمْ .ثُمَّ يَثابُونَ عَلَیْها»()50
كارنامه اى را بیاوريد كه در آن اعمال ناكرده آنهاست .امام صادق علیه السالم فرمود :دوزخیان در حقیقت بدان
سبب در آتش جاويدان مىشوند كه نیت آنها در دنیا اين بود كه اگر در آن جاويدان باشند ،براى همیشه خدا را
نافرمانى كنند و بهشتیان در حقیقت بدان سبب در بهشت جاويدان مىمانند كه نیت آنها در اين دنیا اين بوده كه
اگر در آن باقى بمانند ،براى ابد خدا را اطاعت كنند .پس جاودانگى هر دو گروه به سبب نیتهاست .سپس اين
آيه را تالوت كرد« :قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلى شاكِلَتِهِ» يعنى بر پايه نیت خود )51(،همچنین ايشان در پاسخ به سؤال از
علّت برترى نیت مؤمن بر عملش فرمود :عمل گاه ممكن است براى ريا و خود نمايى به مخلوق صورت گیرد،
امّا نیت به طور خالص از آن پروردگار جهانیان است .پس خداى متعال براى نیت ،آن عطا مىكند كه براى عمل
عطا نمىكند )52(.و در تعلیلى ديگر فرمودهاند :چون گاهى اوقات براى انسان حاالتى مثل بیمارى يا ترس پیش
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مىآيد و با آنكه نیت انجام كارى را دارد ،نمىتواند انجامش دهد ،در چنین وقتى است كه نیت مؤمن بهتر از
عمل اوست)53(.
امام موسى بن جعفر علیه السالم مىفرمايند :همچنان كه بدن جز با نفس زنده بقايى ندارد ،دين نیز جز با نیت
درست بر پا نمىماند و نیت درست هم جز با عقل و خرد استوار نمىگردد)54(.
.سرنخهايىبراىتفكربيشتر 

7

اى ابوذر! سعى كن در هر كارى نیت پاك داشته باشى؛ حتّى در خوردن و خوابیدن )55(.خداوند دوست دارد
كه نیت انسان نسبت به مردم زيبا باشد؛ همچنان كه دوست دارد نیت او در اطاعت از وى نیز محكم و خالص
باشد )56(.بنده بايد در تمام حركات و سكنات خود نیت خالص براى خدا داشته باشد؛ زيرا اگر اين معنا در
كار نباشد ،در شمار غافالن است )57(،چه بسا نیتى كه از عملى سودمندتر است)58(.
.8نياتناپسند 

از باب «تُعرَف الْاَشْیاءُ بِاِضْدادِها» ،الزم است چیزهايى را كه در نقاط خأل فكرى ،جاى نیت نیكو را پر مىكند،
ولو به نحو گذرا ذكر گردد و تفصیل مباحث ،مجالى ديگر مىطلبد.
الف .شرك بتپرستانه :شايد امروزه كمتر كسانى در دنیا وجود داشته باشند كه در اعمال خود خشنودى بتان
خود ساخته را چونان دوره جاهلیت مورد نظر قرار دهند .ولى بشر در دورهاى با اعمال نیك خود به بت و ماه
و خورشید و ...تقرب مىجست.
ب .نفاق :مقصود انجام عملى است كه انجام دهنده ،هیچ گونه اعتقادى نسبت به درستى و حقانیت آن ندارد.
بعضى با انجام كارهاى نیك به دنبال تظاهر به خوبى و ديندارى هستند و تمام هدفشان اين است كه خودشان
را از خوبان نشان دهند ،در حالى كه در دل باورى به آن ندارند.
ج .دنیاطلبى :دنیامداران يك فرمول و عقیده مهم دارند كه مىگويد :از همه شیوهها براى مقاصد دنیا و كسب
مال و جاه و مقام استفاده كن ،حتّى از طريق انجام كارهاى نیك و جلب توجه ديگران .اين عقیده گاهى حتّى به
گذشتن از دنیا براى دنیا مىانجامد؛ يعنى شخص به ظاهر عبادت و زهد پیشه مىكند ،تا به مقام و وجاهت و
مراد خود برسد.
د .ريا :ريا يعنى انجام عمل براى خشنودى غیر خدا .گاهى رياى خالص مد نظر است و گاهى آمیزهاى از ياد
خدا و ريا .خداى متعال مىفرمايد« :اَنَا خَیْرُ شَريكٍ»؛( )59من بهترين شريك هستم؛ زيرا سرمايهاى را كه انسان
در اختیار دارد  -كه همان عمر است  -من به او دادهام ولى حاصل و نتیجه كارش را اگر خالص براى من انجام
داد ،من بر مىدارم و از او مىخرم و مابقى را براى خودش باقى مىگذارم ،حتّى اگر مقدارى را براى من و
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مقدارى را براى غیر من انجام داده باشد .رياكار ،مفتون يك آفرين ،مرحبا ،بارك اللَّه و احسنت ديگران است،
لذا چه بسا در شرائطى مخالفت ديگران او را به ترك عمل نیكش وادار كند.
ه .سُمعه :ممكن است شخصى حین عمل ،نیت خوبى داشته باشد ،ولى بعد از عمل گرفتار سمعه گردد؛ يعنى از
اينكه عملش به گوش ديگران رسیده ،خشنود گردد.
و .فخر فروشى و مباهات :بعضىها هم از انجام كار نیك اين مقصد را مد نظر دارند كه گوى سبقت را از رقبا
بربايند و اعمال خود را به رخ رقیب بكشند .عمل خیرى را انجام مىدهند تا مردم بگويند فالنى بود كه اين كار
خیر را انجام داد .اينگونه نیات در رقابتهاى فامیلى و طائفهاى فراوان ديده مىشود.
ز .عُجب و خود پسندى :بعضىها عمل نیك خود را هر چند اندك باشد ،بسیار مىشمارند و در درون خود را
به خاطر كارهاى نیكى كه انجام دادهاند مىستايند .جالب است كه عدهاى از اين افراد عمل نیك فراوان ديگران
را ناچیز تلقى مىكنند .مثال :انسان مرفّهى كه سرمايه فراوان دارد و به خاطر سیر كردن شكم يك فقیر ،خودش
را مستحق همه گونه نظر حقتعالى و استجابت دعا مىداند .در حالى كه عملش با توجّه به مُكنت و امكانات
مادى كه خدا به او داده جز به مقدار بال مگسى به حساب نمىآيد.
ح .غفلت جزيى :اگر غفلت فراگیر و كلّى باشد ،اساساً اختیارى بودن عمل منتفى مىشود ،ولى گاهى گرچه
غفلت به نحو كلى نیست و آن مقدار از توجّه كه موجب اختیارى بودن عمل است وجود دارد ،ولى درصد
حضور اندك است و نوعى آمیختگى بین غفلت و توجّه به چشم مىخورد .شايد اغلب كارهاى دينى ما
خصوصاً عبادات ما كه قصد قربة الى اللَّه در آنها شرط است ،داراى همین ويژگى (آمیختگى غفلت و توجّه و
ضعف میزان حضور) باشد .مثل اينكه شخص با قصد قربة الى اللَّه وضو مىسازد و به نماز مىايستد و به
فرض در هر جاى نماز اگر از او بپرسى چه مىكنى؛ به تو پاسخ دهد نماز مىخوانم و اگر دوباره از او بپرسى به
چه قصدى نماز مىخوانى؟ پاسخ دهد براى رضاى خدا و همین مقدار توجّه براى صحت نماز كافى است .امّا
همین شخص چه بسا در موقع انجام تك تك اجزاء نماز توجّه ندارد كه در حضور حضرت حق به نماز ايستاده
و با فرمانرواى عالم سخن مىگويد .در حقیقت او از بعضى از مراتب نیت غافل است .همچون حاجىاى كه به
خاطر دستور خدا به زيارت كعبه رفته و همین مقدار نیت موجب صحت حج اوست ،ولى توجّه ندارد كه بايد
در آن جا به دنبال صاحب خانه باشد نه صرفاً طواف خانه ،مشكلش اين است كه خود را كنار صاحب خانه
حاضر نمىبیند.
حاجى ،احرام دگر بند ببین يار كجاست

كعبه يك سنگ نشانى است كه ره گم نشود

توجه :كسى كه فرزندان خود را به نماز دعوت مىكند ،با آنكه آنها را به ارزشمندترين اعمال فرا مىخواند ،ولى
دعوتش زمانى ارزش دارد كه با نیت الهى باشد ،وگرنه يك عمل ارزشى محسوب نمىشود و مأجور نیست و
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چه بسا مؤثر هم نیفتد .لذا بعضى از كارشناسان در توصیههاى تربیتى براى آموزش نماز به فرزندان خود يا
متربیان ديگر ،اين موارد را ياد آور شدهاند:
 .1براى دعوت كودكان و نوجوانان به نماز در درجه اول به نیت خود توجّه كنیم .ببینیم كه آيا ما فرزند يا
دانشآموز خود را براى رضاى خدا به نماز فرا مىخوانیم يا به خاطر چیزهايى ديگر؟ اگر در دعوت خود بیشتر
نگران آبروى خود هستیم و فكر مىكنیم اگر فرزندانمان نماز نخوانند ،ديگران در مورد ما چهها خواهند گفت و
اگر در دعوت خود ،خودمان مطرح هستیم و احساس مىكنیم اگر فرزند يا دانشآموز ما نماز نخواند ،نشانه
بىعرضگى ما يا نشانگر بىحرمتى به خواست ماست و «اگر»هاى ديگر ،در چنین شرايطى بايد بدانیم كه
نمىتوانیم دعوت كننده خوبى براى نماز باشیم .از يك سو عمل ما متعلق به سطح متعالى از انگیزهها نیست و
نمىتواند قربة الى اللَّه باشد و از سوى ديگر اين احساس به متربى دست مىدهد كه ما او را به خاطر خودمان
دعوت به نماز مىكنیم نه براى رضايت خدا يا به خاطر نفس نماز ،يا حتّى به خاطر خود فرزند.
 .2در دعوت آنان به نماز ضمن اينكه از تشويقهاى مادى و اجتماعى از قبیل خريدن هديه و تشويقهاى
كالمى استفاده مىكنیم ،بايد پیوسته به گونهاى عمل كنیم كه او را در سطوح پائین انگیزشى نگه نداريم .بايد او
را متوجّه خدا كنیم و بگوئیم كه او نماز را بايد به گونهاى بجا بیاورد كه خدا آن را بپذيرد.
 .3توصیههاى دينى ،از آن جمله توصیه به نماز را به گونهاى به فرزندانمان ارائه كنیم كه نشان دهیم همیشه در
محضر خالق عالمیم .به همین جهت از تندگويى ،پرخاشگرى ،عصبیت و بىادبى پرهیز كنیم .انسان وقتى در
محضر بزرگى حاضر است ،اگر حتّى از خود آن بزرگ ناراحت شود ،سعى مىكند ناراحتى خود را پنهان كند و
موجب بىحرمتى نشود )60(.مرحوم نراقى در جامع السعادات مىنويسد :يكى از بزرگان كه در انجام
دستورهاى استحبابى توفیق يافته بود ،مدت سى سال تمام در نماز جماعت شركت مىكرد .در طول اين مدت
همیشه منظم و مرتب در صف اول نماز جماعت مىايستاد .از قضا روزى دچار گرفتارى شده نتوانست مانند
همیشه در صف اول نماز جماعت شركت كند ،به ناچار در صفهاى ديگر ايستاد و به خواندن نماز پرداخت.
مثل اينكه مى خواست علت دير آمدن را براى آنان بیان كند .موقع شب علت شرمندگى خود از مردم را مورد
بررسى و مطالعه قرار داد و متوجّه شد تمام عبادتهايى كه در مدت سى سال انجام داده ،براى خود نمايى بوده
و مىخواسته نظم و دقت و اهتمام خود را به رخ ديگران بكشد ،نه اينكه به خاطر خدا در نماز شركت كند.
مرحوم حكیم سبزوارى براى عیادت بیمارى مىرفت و عدّهاى هم با او بودند .نزديك منزل بیمار كه رسید
برگشت و نرفت .اطرافیان پرسیدند چرا تا اين جا آمديد و حاال بر مىگرديد؟ آقا جواب داد :خطورى به قلبم
كرد كه بیمار وقتى مرا ببیند از من خوشش مىآيد و مىگويد سبزوارى چه انسان واال و بزرگى است كه به
عیادت من بیمار آمده است .حاال برمىگردم تا هنگامى كه اخالص اولیه را بیابم و فقط براى خدا به عیادت
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بیمار بیايم )61(.هر كه نیتش خوب باشد توفیق يار او مىشود )62(.در حقیقت خداوند يارى خود به بندگانش
را به اندازه نیتهاى آنان قرار داده است .پس هر كه نیتش درست باشد يارى خدا به او كامل رسد و هر كه
نیتش كاستى داشته باشد يارى خدا نیز به همان اندازه نقصان نیت ،از وى كاسته شود )63(.رساترين چیزى كه
به وسیله آن رحمت خدا نازل مىشود ،آن است كه براى همه مردم رحم و مهربانى در خاطر داشته باشى)64(.
گاه پیش مىآيد كه برادر مؤمن حاجتى از او مىخواهد و او چیزى ندارد كه حاجتش را بر آورد ،امّا در دلش به
آن اهتمام مىورزد و خداى تبارك و تعالى به سبب همین اهتمام او را به بهشت مىبرد )65(.هر كس به بستر
خود رود و نیتش اين باشد كه نماز شب بخواند امّا خوابش ببرد تا صبح شود ،آنچه در نیتش بوده براى او
نوشته مىشود و خوابش براى او صدقهاى از جانب پروردگارش محاسبه مىشود )66(.بنده در روز نیت مىكند
كه نماز شب بخواند ،امّا چشمانش بر او غلبه مىكند و در نتیجه مىخوابد .پس خداوند نمازش را براى او ثبت
مىكند و نفس كشیدنهايش را تسبیح مىنويسد و خوابش را براى او صدقه قرار مىدهد)67(.
گر در طلب گوهر كانى ،كانى

ور زنده به بوى وصل جانى ،جانى

القصه حديث مطلق از من بشنو

هر چیز كه در جستن آنى ،آنى

در ضمیر ما نمىگنجد به غیر از دوست كس

هر دو عالم را به دشمن ده كه ما را دوست بس

.9گسترهنياتنيكو 

در اينجا پرسشهاى زيادى مطرح است؛ از جمله :بهترين نیتهايى كه مىتوانیم در كارهاى نیك داشته باشیم،
چیست؟ مراتب و درجات نیتهاى الهى اولیاء خدا در چه حد و حدودى است؟ چگونه از نیتهاى شیطانى و
شرك آلود و ريا گونه رهايى يابیم؟ در يك تقسیم كلى نیات صالح را در سه رده مىتوان جاى داد كه عبارتند
از :شوق و طمع به تفضالت الهى ،خصوصاً نعمتهاى بهشتى؛ ترس از عقوبت به ويژه عذاب دوزخ؛ كسب
رضاى الهى و تحصیل خشنودى حضرت حق« :اِنَّ الْعُبادَ ثَالثَةٌ قَوْمٌ عَبَدُوا اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ خَوْفاً فَتِلْكَ عِبادَةُ العَبیدِ
وَقَوْمٌ عَبَدُوا اللَّهَ تَبارَكَ وَتَعالى طَلَبَ الثَّوابِ فَتِلْكَ عِبادَةُ االُجَراءِ وَقَومٌ عَبَدُو اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ حُبّاً فَتِلْكَ عِبادَةُ االَحْرارِ
وَ هِىَ اَفْضَلُ الْعِبادِةِ»()68؛ «بندگان (خوب) خدا (كه اعمال شايسته انجام مىدهند) سه دستهاند :گروه اول ،آنها
كه از ترس ،خدا را عبادت مىكنند .اينگونه پرستش ،عبادت بردگان است .گروه ديگر كسانى هستند كه به
خاطر اجر و ثواب خدا را مىپرستند .عبادت اينان عبادت مزد بگیران و نوكران است .گروه سوم خدا را به
خاطر محبت مىپرستند و اين عبادت آزادگان است و باالترين عبادت است».
هر كدام از اين مراتب سه گانه ،خود مشتمل بر مراحل و مدارجى است .مثالً مرتبه سوم كه مرتبه محبت است،
به درجات متعددى تقسیم مىشود كه ذكر تمامى اين مراتب نیازمند مجال بیشترى است .در مقايسه با اين نیات
واالى الهى ،نه «انگیزههاى دلسوزانه و ترحّمآمیز» و نه «انگیزههاى خیر خواهانه و ناصحانه» و نه حتّى
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«انگیزههاى وظیفه مدار» همچون انسان دوستى و كمك به هم نوع ،رعايت حقوق بشر ،تأمین رفاه مردم،
گسترش عدالت اجتماعى و ...ديگر چندان فروغى ندارد؛ چرا كه جاى خود را به انگیزههاى عاشقانه و خالصانه
و بىچشم داشت و شكستناپذير مىدهد ،و همان نتايج به شكلى بهتر و واالتر حاصل مىشود.
نام احمد نام جمله انبیاست

چون كه صد آمد نود هم پیش ماست

كارهاى خوبى را كه با حسن نیت انجام دادهايم با كدام درجه از اين انگیزهها بوده است؟ اينجاست كه چون
قلم برسید سر بشكست كه «اليُقاسُ بِآلِ مُحَمَّدٍ من هَذهِ االُمَّةِ اَحَدٌ» )69(.يعنى از حیث نیات كسى به گرد پاى
اهلبیت علیهم السالم نمىرسد؛ وگرنه از نظر عمل خارجى ،عابد و زاهد و تارك دنیا در تاريخ كم نبودند و
نیستند .تأكید مىشود كه باز مدارج برترى وجود دارد كه حتّى تصور آن براى عقلهاى آلوده به گناه ناممكن
است ،چه رسد به اينكه توفیق يابد كه در مرحله تصمیمسازى و پیش از اقدام و حین عمل ،چنین نیاتى را
مدنظر قرار دهد و عملش را در هر مرحله با آنها تطبیق دهد .براى رسیدن به چنین نیاتى بايد از خداى بزرگ
طلب توفیق نمود؛ چنان كه امام سجاد علیه السالم در دعاى مكارماالخالق به ما آموخت كه اينگونه در پیشگاه
خداى سبحان عرض حاجت كنیم:
«وَانْتَهِ بِنِیَّتِى اِلى اَحْسَنِ النِّیاتِ وَبِعَمَلِى الى اَحْسَنِ االَعْمالِ اَللَّهُم وَفِّرْ بِلُطْفِكَ نَیَّتِى»()70؛ «نیت مرا به نیكوترين
نیتها و كردارم را به بهترين كردارها برسان ،بارخدايا به لطف خود نیت مرا كامل گردان»
پینوشت :
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