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 ينيت ديترب يمبناترين ياصل ؛ييت واليترب
 يمه رسوليرح/  يرزامحمديمحمدحسن م

 دهكيچ
 يمبان با، يتيان تربيمتولّ ناآشناييي، نيت دين موانع موجود در تربيتراز بزرگ يكي

 .است «ما هو حقهك»به صورت  و ارائه آن ،ينيل دياص

ان آن يـق جريـطر ن ويـقت و اسـا  ديحق است؛« تيوال»له، امر ئن مسيترمهم

ان يـ، در منيـمبنـا در دترين ياصـل منزلةبه اين مسئله هنوز  ، اماباشدمي تيوال

ت يـربتپرداختن به هرگونه بنابراين،  است.يافته ، به ظهور نيتيو ترب ينخبگان علم

 ست!ير نيپذانكت، اميقت والي، جز با شناخت حقيو اله ينيد

مختلـ  مرـر ، و  يهادگاهيـت از ديم تربين مقاله ابتدا مفاهيدر ا ،ن اسا يبر ا

آثـار گـاه ت، ارائه و آنين نوع تربيا ياصول يو مبان ييت واليت، تربيمباحث وال

ن يـشـود. رو  مـورد اسـتفاده در ان ـام امي نييتب انسان يت در زندگين تربيا

 يرنوشـتاريو غ يمنابع نوشتار همةه بر اسا  آن كاست  يل اِسناديپژوهش، تحل

الزم از  هـايمنـد، دادههدفگيري و با ان ـام نمونـه ،ييمربوط به موضوع شناسا

شده با استفاده  يگردآورهاي شوند. دادهي ميگردآور يبردارشيفهاي ق فرميطر

الزم بـه عمـل گيري  ـهيو نت اسـت. ل شـدهيو تحلبندي طبقه يفهاي كيوهياز ش

 خواهد آمد.

 تربيت، تربيت ديني، واليت، تربيت واليي، مباني ديني. ها:يدواژهلك

                                                      
 13/10/88پذيرش:  10/9/88دريافت:  .استاديار گروه علوم تربيتي دانشگاه شاهد  

 ( دانشگاه شاهديت اسالميم وتربيخ و فلسفه آموزش و پرورش )تعليارشد تار يکارشناس. 
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 مقدمه

آنهتا  يهاافتن پاستخيت يو تتالش بترا ،ل مطتر يتذهاي پرست ن راستتا يدر ا
 :ايمکوشيده
ت تقتر  بته اتدا را يدام عمتل، التال کتستت  و يمان انسان چيشرط ا. 1

 داراست 

 د و ااالص چگونه  االتليمال تو کست  و يشناات و معرفت ادا چ. 2
 ت دارد !يرش والياء ادا و پذيبا شناات اولاي شود  و چه رابطهمي
 ياهتداف متت وكبر چته  السالم عليهمو با عظمت ائمه اطهار عيوجود رف. 3

 ق دارد يبا عبادت ما و االاي استوار است  و چه رابطه

 ست يچو آثار آن  ياله يريپذتيل واليدال. 4
 ور كته به علت دارا بودن قدرت تفکاست  ين موجود عالم هستيتردهيچيانسان پ
 و در جهت يابددست  يميعظهاي رفتشيبه پ يتوانسته است در عالم ماد ،تعقل
 ذات كاز ادرا ييه بته تنهتاک آنجااما از  کند؛  تالش ي  اوين رفاه و آسايمأت

ه از طترف اتود انستان اي کهياست، هر نظر ناتوانن  يوجود اود و هدف آفر
بتا نقاتان  ،ان گتردديب ن آرام  و سعادت ي  و تاميت اويت و هدايترب يبرا

ل ين ياست برا يهيباز داشته است. بد ييدن به مطلو  نهايسو او را از ر، مواجه
تتر پتا را فرا، بايتد يدجاو ي، زندگانيقيو والول به آرام   ق يبه سعادت واقع

   رهنمون طلبد.ياو ةدننينهاده و از آفر
 نبتوتت و امامتت را هتم در درون اتود يه  تتکتن يتد ةچهترترين شااص

ت يتقتت واليهاستت،  قتيس همته تربماالت و استاکو منبع همة پروراند؛ مي
 هکتق استت يتگستترده و عم يبه قدر يت الهيبحث از  جت ادا و وال است.

و معرفتت  كنتا  در يبته گوهرهتا بيشتر ،دينک ريباطن و عمق آن س هرچه در
هاي هيتادع يار متعتاليبست يار متعتدد و فرازهتايات بستيتات و روايتآ رسيد.مي
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الستالم عليهمنااز طترف معاوم يه همگتکه، ريبک ةارت جامعيزويژه ، بهمختلف

دارد. در ولتي و  جتت اتدا اشتاره ن إاز عظمت ش ييها، گوشهاست وارد شده
لم  كنفس ياِن لم تُعرتفن كفانت ك، نفسياللتهم عرتفن» م:ياوانمي بتيزمان غ يدعا

لتم اَعترفُ  كرستول ياِن لتم تعرتفنت كفانت ك، رسولياللتهم عرتفن؛ كاَعرفُ رسول
 1«ينيعن د ظَلَلتُ ك جتت ياِن لم تعرتفن كفانت ك،  جتتياللتهم عرتفن؛ كت جت

 ه اگر معرفت  جتت ادا  االل نگتردد،کد اذعان داشت يالورت بابنابراين، 
سطه ان به وات انسين تربيواالتر ،رونياز ا .گرددمي ن ادا گمراهيانسان قطعاً از د

ه انستان بت «يتيت واليترب»عنوان  باه کرد يگمي الورت و  جتت ادا يهمان ول
 گردد.مي آن نائل ةن مرتبيباالتر

 تيترب

از آن  ايگونتهبته انستاني هتر  .دارد يانسان نق  مهم و اساس يت در زندگيترب

آن آگتاه هتاي يژگيو ياز بعضت براساس ديدگاه اود  يوبمکبراوردار است و 

لستوفان، ينشتمندان، فدا بيشتترشه مورد توجته ين مفهوم هميا ي،رونياست. از ا

ستندگان بتوده استت و هتر يو نو نعرااش يو  ت يران، مالحان اجتماعكروشنف

ت آن به بحث يت، نق  و اهميماه ةات اود درباريتجرب توجه به باها گروه از آن

و در انتد ردهکت توجه ياز ترب يااال ةبه جنبها از آن يكدر واقع هر  اند.پردااته

 2.يندگوا ميهه آنکت همان است يه ترباند کجه گرفتهينت ،ن همان جنبه ااصييتب

 يغنبته منظتور يوششکآن را  ،ت نظر دارنديترب يفردهاي ه به جنبهک يسانک
. نندکي مياو معرفهاي و رغبتها استعداد ييوفاكانسان و ش يردن تجار  فردک

 يبترااي لهيآن را وست دارنتد،ت توجته يتترب ياجتماعهاي ه به جنبهک افرادي نيز
 3.داندمي سااتن انسان ياجتماع
کته فضتيلت، در او بته کستي استت شتده تربيت ، انستانقديم عالماننظر از 
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 اساس تربيت الرفاً ،شمندان غر ياند ةينظر براساس .ه درآمده باشدكمل الورت

 4.اندي دانستهعقل و اراده ااالق يپرورش نيرو بيشترپرورش است و آن را 
ت انستان توجته يتدگاه اتود بته تربيتد براستاسدام کهرز ياتب مختلف نكم
هاي بتا الگوهتا و استوه ييرا مستتلزم آشتنا يت ااالقتيتسم، تربيدئاليا ؛اندردهک

شتف کت را همتوار ستااتن راه يتم و تربيسم، هدف تعلتيرئال 5.داندمي ارزشمند
ان يتب يعقالنت يدن بته استتعدادهايت بخشتيفعل ياربرد آن، براکدان ، انتقال و 

 يحيتب مقدس مستکاز  يمنابع اله ةيسم اداباورانه(، بر پايسم )رئاليتوم 6.کنديم
مقتام  ةستيد به انسان مدد رساند تا شايت بايم و تربيد تعليگومي و فلسفه ارسطو

 7.ي گردندوتكمل

آن را  و داندميانسان  يريادگي يرا مبنا يگرا(، تجربه  سعتيسم )طبيناتورال
ستم ياومان 8.شتماردمي آن يعت به اجزايل طبيه و تحليتجز يبرا يم ابزاركدر  
در  يستااتن انستان واقعت ياجتمتاع يبرااي لهيت وسيتربپندارد ميگرا( )انسان
 9.داندي ميتجار  فرد يگرا آن را ااذ و بازسازو عمل است يبشر ةجامع
د در ل تشتخص اتوئومست ييه انسان به تنهاکدارد مي انيسم، بياليستانسياگز
ت، بدون توسل يلئوو مس ي  است و پرورش  س اودآگاهياو يزندگ ةعرال
ستم، بتر يبراليل 10.ي  استتت اتوين  ماهيها و آفرو ارزش يرونيب يارهايبه مع

 يت ااوالتكيتت و ماليتبر فردو همچنين شرفت، و علوم يانسان، پ ياردورز

 12.کندمي ريفست يرا عمدتاً اقتااد يتيترب هايهدفسم، يسکمارو  11داردکيد تأ
ه بتوانند آن را کند يگومي سخن ييارهايو معها كترز از ماليز مانند پين يبعض
 يهاال ارزشانتق» ت مستلزميه تربکده دارد يترز عقينند. پکجدا ها تير فعالياز سا
شناات و ؛ نندکگران منتقل ياواهند به دمي واند رفتهيرا پذآنها  يه افرادکاست 

در « انتقتال معرفتت و ارزش استت يااص براهاي اربرد روشکو  ثرؤمعرفت م
آن معرفتت  يمحتوا دارد؛ه محتوا و روش کداند ي مينديات را فريترز تربيواقع پ
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ه ستبب آمتواتن اتو  کتاست  يريو ارزش، و روش آن مهارت در اتخاذ تداب

 13.شودمي شاگرد
دوستانه استت، عا ساسات نو ،ااالق ةگويند چون ريشيم نيزمكاتب  يبرا

را از ميتان بترد؛ بايتد  يبغض و دشمن زمينةکرد و  تقويت بايد اين ا ساسات را
 يتناستب رو ت ،يااالق يهااز جمله زيبايي .ردک را در بشر تقويت ي س زيباي
را هرگاه  ياهر غريزه کههمچنانبراساس وجدان آن را تربيت کرد. د يه باکاست 

ايراواهانه زياد انجام داد تا  يکند، پس بايد کارهايرشد مزياد بدان توجه کنيم، 
 14.وجدان تربيت شود آن

 اشتد يتاداشتته ب تواند وجوديدين م بدونآيا ااالق پرس  اين است که اما 

  اير
 يشود.  تيااالق م يبرا ياپشتوانه داشته باشد، دين، مؤيد و اگر هم وجود

 يداستايوفسك. ندارد يادين پايه يهاااالق من اند کهها چنين نظر دادهياود غرب
هتي  چيتز  يعني .«همه چيز مبا  است ،ادا نباشد اگر»: گويديم يروس ةنويسند
 15«.نيست ،شود يبتواند مانع انسان از انجام اعمال ضدااالق که يديگر

 عقتب يکه دين از ااالق جدا شده، ااالق ايل ييدهد آنجامي تجربه نشان

انتد. نيافتته در کار اود موفقيتت يغيردين يز مكاتب ااالقيك ااست. هي  مانده
ن يهمت ياستت. بترا يبشتر ضترور ااالق يالاقل دين به عنوان يك پشتوانه برا

بشر هر اندازه از لحاظ النعت و تمتدن گويند مي تمختلف  هايتعبير است که با
 وجتود يمكاتتب ااالقت ازيتر  از نظر ااالق عقب مانده است. چترا پي  رفته،

 و به هر نسبت که اند؛ امابوده يبيشتر مذهب قديمي يمكاتب ااالق نداشته است!.

 16.است ضعيف شده ااالق بشر ،دين و ايمان ضعيف گرديده
 .قبول کترد يتوان به نوعياينها را مباشد، همة  اگر مبنا اعتقاد به ادابنابراين، 

يم يگتويمت ؛ها بتدانيماز اين يرا محدود به يك يفعل ااالق هم ندارد که يضرورت
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نباشد، اواه انستان  يو فرد ياست که هدف آن، منافع ماد يآن فعل يفعل ااالق

 يزيبتاييا  فعل يبه ااطر زيباي ياانجام دهد  يدوستآن را به ااطر ا ساسات نوع
 .يهوشياريا به علت استقالل رو  و عقل اوي  و يا براي رو  

آن در پرتتو کته  ستتاعتقاد به ادا همان ياالل ة، ريشينيتربيت د لدر االو
اعتقاد بته  ؛را پرورش داد يزيباي  س ؛دوستانه را تقويت کردبايد ا ساسات نوع

از  تس  ي تت را تقويت کترد و رو  مجرد و عقل مجرد و رو  مستقل از بدن
کار التورت گرفتته  همان طور که در اديان اين ؛انسان استفاده کرد ييجومنفعت
از  س فرار از ضرر او، بته نفتع  بشر و نيز ييجومنفعت در اديان از  س .است

 17.ااالق بشر استفاده شده است

اساس »د: يفرمامي ن امر انسان دانسته ويترت را مهميتربسره قدسينيامام ام
 ؛تنها فايتده نتدارد علم ؛تربيت کنيد! مهم تربيت است .عالم بر تربيت انسان است

نقطته  يهتر االتال » 18؛«تزکيه مقدم بر تعليم استتتربيت و  .تنها مضرت است علم
تواند ديگران را ينم ،اول  اود انسان است. اگر چنانچه اود انسان تربيت نشود

 19.«شودمه چيز عالم درست ميه ،تربيت کند. انسان اگر درست بشود
قدر که اين انسان، اين  يوان دو پا، در عالم فتنه آن» :ديفرمامي دکين تأيهمچن

کته ايتن  يتوان دو پتا  يو آن قدر ،کندينم يموجود ديگرهي   ،کنديساد مو ف
 يچگتونگ يبترا روي،ايتناز«. محتاج نيست ي يوان هي  ،محتاج به تربيت است

عالَم مدرسه است و معلمين اين مدرسه انبيتا و اوليتا » :نديفرمامينيز ت ين تربيا
اين بوده است که اين  ياست، برا که بر انبيا نازل شده يهستند. تمام کتب آسمان

که اگر سراود باشد اطرناکترين موجودات عالم است، تحت تربيت و  يموجود
 20.«و افضل تمام االيق بشود واقع بشود و بهترينِ موجودات، يتعليم اله
است.  يسازانسان ةامور مقدم ةدر اسالم هم»ند: يفرمامي گريد يدر جاايشان 
ا کند من ديگر ا تياج ندارم بته ايتن کته تعلتيم بشتوم و تواند ادعيهي  کس نم
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تربيت بشوم؛ رسول ادا هم تا آار ا تياج داشت، منتها ا تياج او را اتدا رفتع 

 21.«ما همه ا تياج داريم .کرديم
کنيم و متيت اشتاره يتترب ةواژ يابتدا به معناموضوع، ت ياهمبه   ال با توجه
 م؛يپردازميي دگاه اسالميد ف آن ازيسپس به تعر

و پترورش  يفراهم آوردن موجبات فزونت يبه معنا «رَبَو» ةشيت از ريترب ةواژ
دو )ر ت( « ر   »شه يمراد است. از ر ياست و عمدتاً مفهوم رشد و نمو جسم

 يعنتي ؛متدبتر استت كمال ير را داشته و ر ت به معنايت و تدبكيمال ييعنار معنا
در  كملير مايم و تدبيو هم تنظ ،او از آن كمليهم الا ب است و تارف در ما

 22.يار اوستاات

 يه استتعدادهاكتآن يات بترايجاد مقتضيت عبارت است از رفع موانع و ايترب
بر شتناات  يه مبتنکت ين راه تربيوفا شود. بهتركمال مطلق شکدر جهت  يانسان
و ستنت  ي، ستنت الهتيازهتا و وجتوه اوستت، راه و تيقت انسان و همه ني ق

انسان و جهتان،  ةگانير  منزلة شناات ادا به »ا ي 23.السالم استيهمعلنامعاوم
ت يت او و تن زدن از ربوبي  و تن دادن به ربوبيدن او به عنوان ر  اويو برگز

 24.است شناات، انتخا  و عمل ،تعريفن يا يعناالر االل«. ريغ
کُتلذ  يطَترَبُّنَتا الذتذِي عَعْ»ست يت نيدر جهان بدون هدا ي  القتيه هکاز آنجا 

که دراور  يرا القت ياست که هر چيز يپروردگار ما کس ؛«يشَيْءٍ اَلْقَهُ ثُمذ هَدَ

ن يتز نه تنها از ايانسان ن ،(50: )طه« اوست داده سپس آن را هدايت فرموده است
ن يرد. در نخستتيپتذمي ت او در دو مر له انجاميه هداكبل ،ستين ات مستثنيهدا

ت يد )هدايآمي فراهم يز فجور و تقويشود و تممي اساندهراه شنبي مر له، راه و
ست، يگر آن، تنها نشان دادن راه مد نظر ني(. اما در نوع ديت فطريرسوالن و هدا

ه راه را بترود و کتاستت  يستکن معنتا يدر ا يمودن آن مطر  است. هاديه پكبل
 25.شونده را به دنبال اود ببردتيهدا
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 يقعتده و عبتد وايآن رس ةن درجيت به باالتريبودن مقام عيه در اکرا  يسانک

انجتام  يدگان اود بترايبرگزمنزلة را به آنها اداوند متعال، هم ،انداداوند گشته
نتد. يگزميرتگر نتوع دوم بيا باالتر از آن به عنوان امام و راهنما و هدايرسالت و 
ه کت تندهستم كتيدگان اداوند بتزر  و  يهمان برگز ،ت و امامتيالا بان وال

 يول ده شده است و عنوانيل جهان گسترانکبر ا هبه واسطه وجود آن يت الهيوال
 اند.ي اسما و الفات ادا لقب گرفتهادا و مظهر تمام

 ييت واليترب

اشتتقاق « يولت» ةه از متادکتو امثتال آن  يا، اولتيتت، وال، اولي، واليول هايواژه

گونتاگون  يهاه به التورتکم است يرکقرآن هاي واژهکاربردترين از پراند، افتهي

يتت آن ل اهمي، اود دلهان واژهياافزاي  کاربرد ار رفته است. کمورد به  233در 

 26.است

بته  ؛گتر استتيز ديتنتار چکدر  يزيت، قرار گرفتن چيوال ةلمک ياالل يمعنا

ا يت يانكتو قتر  م يكينزد يلمه براکن يا» 27ان آنها نباشد.يماي ه فااللهاي کگونه

ار رفتته کتبته  يگتر معتانيامور و د ي، تادياري، يز در مورد دوستين ، ويمعنو

 28.«است

 ين دو شتيه اگر بتاي کبه گونه ؛است يضرور ين امور متواليوجود ارتباط ب

 29.معناسترابطه واليي بين آن دو بي ،دوجود نداشته باش يگونه ارتباط يه
ه نستبت آن کت يقتر  اعتبتار .1ز بر دو قسم است: ين قر  يت به معنايوال
 نيتز يگتريد يطرف باشد، بترا يك يبرا يمكو اگر   ،بر دو طرف است يمبتن

ه يالمضاف ه اساس آن برک يقيقر   ق .2؛ (يانكم يكيو نزد ياواهد بود )دور
شتود مي داياضافه، مضاف پ ةيد( و در ساياستوار است؛ )مثل ظهور نور از اورش

مثال،  يرا دارد )برا يند(ر و نهکمي رارد ارتباط برقي)نور موجود شده و با اورش
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و  يت واقعياما وال ؛شده است( يافران نهکت يت مومنان امر شده و از واليبه وال

ت يتت و قر  ادا به انسان از نوع والياست. وال يزمام  به دست مول يقي ق
نَحْنُ   » ؛اداوند  االتل استت ةيقر  از نا  همواره ي،رونياز ا .است يقي ق
ه انستان، قتر   االتل ين است از نا كمم .(16: ق)«ب  إِلَيْهِ مُِْ حَبْلِ الْوَرِيدِأَقْرَ

و  يتكمومنتان بته اتدا نزد ؛بندگان در قر  به ادا متفاوتنتد يعنينشده باشد؛ 
 يقتت بته معنتايت در  قيه والكنياز لحاظ ا ،نيبنابرا هستند. افران از ادا دورک

ت ا ناريامور و  يو سرپرست يتاد ،يزيقر  به چ ةاست، الزم يكيقر  و نزد
 30.و محبت اواهد بود

اثر قتر   بر يه دو شكنيز عبارت است از اينارت و محبت ن يبه معنا« وال»

ن معنتا هتم در يتد. انگر باشيديكار يگر براوردار و يديك يگر، از دوستيبه همد
ي ستبحان و ن اتدايگر قابل تاتور استت و هتم بتينسبت به همد هاانسان نيب

 31.انبندگ
و با همه موجتودات  يوجود نظام هستهاي از  لقه يكيه كنيل ايانسان به دل
عت و هم يهم با ادا ارتباط دارد و هم با اود و هم با طب يعني ت در ارتباط است

يتت جانبه قابل اثبات است و هتم واليكت ياو هم وال يبرا ت گريدي هاانسان با
 بته دو التورت ظهتوري ل هستتکتدر  انستان يت برايوال يلکطور ه ب 32.دوجانبه
 ابد:يمي

 :انسان يجانبه برايكت يظهور وال. 1
رو  و تاترفات انستان بتر بتدن  ينيوكت تيت بر نفس اود )واليوال الف(
 ؛ر، اراده و انجام امور(كاود، ف
 ؛ان(كعت )تارف به هر نوع اميت انسان بر طبيوال ( 
 .(يل امورهستکر يو تدب ينيوكت تيت ادا بر انسان و جهان )واليوالج( 
 :هاانسانن يت دوجانبه بيوال. 2
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 ؛ير و سرپرستيتدبالف( 

 .محبت و نارت ( 

است. اما انسان چه  يت قطعيه االل وجود والکشود مي استفادهقرآن ات ياز آ

ند کعمل  باشد و سنجيدهار يد هوشيدوجانبه با يجانبه و چه در واليك يدر وال

 اود انتختا  يرا ول يسکرد و چه يگمي قرار يسکچه ت يه تحت والکو بداند 

 33.دنکمي

طان سر باز زد، اود از يت شيرفت و از واليت ادا را پذياگر انسان مومن وال

 يايتمنتان اولؤمنتان استت و مؤم يادا ول»د: يفرمامي شود. قرآني مياله ياياول

 34«.ي هستنداله

آن  ضترت محبتت، لطتف و ه کتن است يمومنان ا بر ت ادايمقاود از وال

ن است يت مومنان نسبت به ادا ايند و مقاود از والکمومنان  نايبنارت  را 

 35دهند.مي سبحان قرار يار ادايشان را در ااتد، ااالق و اعماليه آنان عقاک

است، هم آنها را دوست دارد و  يريت تدبيهم وال هاانسان برت اداوند يوال

ن يتند )ناالتر ديادا را دوست دارند، هم ناالر ادا نيزهم ناالر آنهاست و آنها 

 36د.انت آن ذات اقدسماالکادا(، و هم محبو  

د يشود، بامي انسان  االل يتقر  به ادا برا ةجيت در نتيه والكنيبه لحاظ ا

ن تقتر  يتا بته طتور طبيعتيرا از طرف اداوند يت، انسان باشد؛ زيآغازگر وال

ه کتجتا ک( او بتا شتما استت هتر 4: دي د)«ما ك نْت مْ ه وَ مَعَك مْ أَيَُْ»؛  االل است

 37.يدباش

 قراراو ت يو تحت وال شودمي يكه انسان با تالش به ادا نزدكنيپس علت ا
اواهتد مي ند وکمي از و فقريه انسان در ذات اود ا ساس نکرد، آن است يگمي
 نتد وکمي ن انسان ا ستاس ذلتتيشود. همچن يكمحض نزد يازينبي و يبه غن
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مَُْ كانَ ي رِيند  الْعِنةَ َ لَلِلَنهِ » ؛ز به عزت برسديعز يه قر  اداياواهد، در سامي

 38.(71: ونسي) «الْعِةَ   جَمِيعاً
عكتسِ اراده کته ه ب ؛انسان در ااتيار يك قدرت بيرون از اود است همچنين

اارج  ييرونب ياست. انسان، با اراده، اودش را از تأثير نيروها يدرون ينيرو يك
 شتود ويافزوده مت باشد، بر ااتيار انسانتر کند. اراده هر مقدار قوييم و مستقل

 39.گردديانسان بيشتر مالك اود و سرنوشت اود م

 تياسباب تحقق وال

ت تقر  به اتدا را داشتته يالال در ذات اود ه ک يط انجام هر عملين شرايبا ا
ه انسان مومن ک يهنگام يعني ت جام دهد؛ادا ان يز آن عمل را برايباشد و عامل ن

رد و از يتگمي ت اتدا قتراريتحت وال ت شد يكبا انجام اعمال الالح به ادا نزد
 40.گرددمي مندقر  او بهره

ن يتشتود و در امي شتر مطلب مطتر يب كدر يه براک ياساسهاي پرس اما 

 شتودمتي انيه بگوننياول ا ةدر مر ل ،ميهستدريافت پاسخ آن پژوه  به دنبال 

 ت تقر  به ادا را داراست يدام عمل، الال کست  و يمان انسان چيشرط اکه 

 سنا و  يد ادا را با همه اسماين مر له، معرفت اداوند است. انسان باياول
 ،شتده يكق شناات اداوند بر او نزديالفات جالل و جمال او بشناسد و از طر

شناات اتدا آغتاز »د: يفرماالسالم ميهعلييه امام علکسپس مظهر او گردد. چنان

د و يتق ذاتت ، تو يمال تاتدکق ذات او و يمال شناات ، تادکن است و يد
ي التفات مخلوقتات مال ااالص او نفکدش، ااالص و يمال تو کاو و يگانگي

 41.«از اوست
ا! اودت را به من بشناسان يادا»شود: مي بت گفتهيزمان غ يدر دعاهمچنين 

ا! رسول اتودت يادا .شناسمنمي را ، رسول توينشناسان ميا براه اگر اودت رک
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شناسم و  جت ينم تو را  جتت ،يه اگر رسولت را نشناسانکرا بر من بشناسان 

 ن اتود گمتراهياز د ،يم نشناسانيه اگر  جتتت را براکاودت را به من بشناسان 
 42«.گردممي

د يته شخص باک يزين چيلروشن است او امالًکدعا،  ين فرازهايا با توجه به
بعد از  شناات اداوند متعال است، ،داشته باشد ا باوريند و کدا يبه آن شناات پ

شناات  جتتت اتدا، تتا  يآن، لزوم شناات رسول اداست و سپس لزوم  تم
 ثابت قدم بماند. مان او  االل شده و در آنين و ايد

دا قتدم جهتت شتناات ات ه انسان ادا را بتاور داشتت و درک هنگاميپس 
انجتام  يه بتراکآن زمان است  ده است ويعمل الالح گرد ةبرداشت، وارد مر ل

 دهد.مي را مد نظر قرار يت و اواست الهيرضا ،دهدمي ه انجامک يهر عمل
شتناات و ؛ شتودمي ن مر له مطتر يدر ا يگريد ياساسهاي پرس نون کا

ود  و چته شتمي د و ااتالص چگونته  االتليمال تو کست  يمعرفت ادا چ
تر بته ايتن منظتور، بيشت ت دارد !يترش واليادا و پذ يايبا شناات اولاي رابطه
 الالتهاطور ه ل بيه در ذک ميابيي ميرباقرياود را در مبا ث استاد م يهاپاسخ
 گردد:مي اشاره بدآنها

 خلقت ييمال نهاكت( يد )مقام والي. مقام توح1

جز  يزيند و به آن مقام برسد، چکدا يپد به آن راه يه انسان باک يت و مقاوديغا

متعال شد و انسان بته  يم اواست ادايانسان، تسل ةست. اگر اراديد نيمقام تو 

شتود و  يت الهتيمش يانسان مجرا ةه اراداي کبه گونه ت ديم مطلق رسيمقام تسل

د يل به مقام تو ين ت ه به مقام رضا برسدک ييگردد تا جا يت  ق در او جاريمش

ه از همته کتاستت  يستکانسان مو د و مخلص  ي،رو نيده است. از امحقق ش

 ديگتر، ريتار  ضرت  تق استت. بته تعبياو در اات ةرده و ارادکز، قطع تعلق يچ
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ت يمگتر بتر استاس مشت ،شتودنمي از او الادر ي  فعليم محض است و هيتسل

 43.ياله

 ره از او الادک يشود، فعلمي م  ضرت  قيانسان تسل يه وقتکروشن است 
 را يت الهتيتوال و او ؛ زيترااستت يرآنجتا در يت و اواستت الهتيشود مشمي
و  يشتود و نتوراني ميمتعتال در او جتار يادا يت و سرپرستيوالو رد يپذمي

 ترينکوچتك استت و ،دهيه بته مقتام ااتالص رستکنجاست يشود. امي االص
ز ين« تيمقام وال»به ن مقام ياز ا رو،از ايناست.  يت الهيوال يز مجراياش ناراده
 44.شودمي ريتعب
هتتا تيظرف ،تيتتاز وال يمنتتددارد. در بهره يستتطو  و مراتبتت« تيتتمقتتام وال»

ستوره  136و  65ات يتر آيم محض )در تفستيتسل يمان به معنايمتفاوت است. ا
باشد و در تسليم ز ين يقلب از نظره كه نه فقط در مقام عمل، بلکنساء( همان است 

 45نداشته باشد.يامبر م ادا و پك از  يا ساس نگران  يز هيدل اود ن
م  ضرت  ق باشد. اگتر يشئون تسل ةما در هم ةد اراديد، بايل به تو ين يبرا
ت و يگاه درجات رشد و مقام نورانشده و آن يرآنجادر  يت الهيم شد، واليتسل

راده در ا ياز تقو يو ناش ين مقامات، مقامات اراديا ةشود. هممي معرفت  االل
او مقتام  يرد، بترايمتعتال را بپتذ يت اتدايته انسان والكنياست. اساساً بدون ا
  االل يمعرفت هواي نفس اود باشد،شود. اگر انسان، دنبال نمي معرفت  االل

زان يتبته مه کت است يرش والياز پذ يها ناشتيها و نورانشود. همه معرفتنمي
تعرفتوا  ين  تتيونتون التالحكالتم كتان» 46.شتودمي رش، به مقام معرفت نائليپذ

 47؛«ي تسلتمواتادتقوا والتادتقوا  ت يوالتعرفوا  ت
م يهر سه فعتل انستان استت. مقتام تستل« ميتسل» و« قيتاد» ،«معرفت» يعني

. برسدبسا انسان بعد از تسليم، به شك است؛ زيرا چهق يتاد يوادة محض مقدم
و اگتر التدق  اتديق برستدبنابراين، بايد مر لة شك را بگذراند تتا بته وادي ت
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 يعني ؛شودمي گاه وارد مقام معرفتند، آنکرا اعتراف  ياله يايمتعال و اول يادا

 48گردد.مي ت در او  االليه معرفت به نورانکند کمي دايپ يتيانسان، ظرف

 د و مقام اخالصيمراتب توح .2

بعتد از آن ، و يآن، اعتتراف زبتان ةن مرتبتيتره نازلکاست  يمراتب يد دارايتو 
ت يتار ربوبكت. اناستت ت او بتودنيت او و تحت واليمک ا ،ت  قيقبول و دان
 مياتودم تاتم يانستان گفتت متن اتودم بترا يشود؛ وقتمي باركمنجر به است

برابتر بتا اتروج از و ايتن  ده استتيبه مقام تعزتز در مقابل اداوند رس ،رميگمي
دارد و  ي تق فرمانتده ستت وا يولاداوند ه کرد يد بپذيباانسان  د است؛يتو 
 49؛  تي اگر در عمل تخلفي نيز داشته باشد.ردکت يد از او تبعيبا

ر در او  ضور نتدارد و يشود و غك مير ادا پايدر مقام ااالص، انسان از غ
ي ت اتاص بتر او جتاريتوال يعني ؛رديگمي متعال قرار يت ادايفقط تحت وال

 ند. البتتهيبمي ت تاميوال يكرا تحت شئون اود، جامعه و جهان  ةهم شود ومي
 50.يابدمي شود و مراتب رشد همچنان ادامهمي دايج پتدرياين مقام به

 د و اخالص تاميل به مقام توحيق نيطرالسالم عليهمنات معصومي. وال3

م يتسل و دي، همان مقام تو السالم عليهمنات معاوميبودن به وال يم و راضيتسل
 يم و راضتيدر عتر  تستل يزيچ ؛ زيرامتعال است يت ادايوال در برابربودن 

ت يتوال يجترامالسالم عليهممعاومان .متعال وجود ندارد يت ادايبودن به وال
د عبارت است از اشتوع تتام در مقابتل يعالم هستند. مقام تو  متعال در يادا
ن يمتترک هكتنيا ت  ضرت  تق در وجتود اتود، ويرش واليمتعال و پذ يادا
ت و قضا و قدرش بتر يمتعال در مش يآنچه ادا نداشته باشد و به هر ياربكاست

م يرد، تسلکدا يپ ييپس اگر اراده ادا مجرا ، راضي باشد.ندکي ميرآنجااراده انس
بته  يز اواهد بود. اگتر التراطين يم بودن به آن مجاريتسل يت الهيبودن به وال
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 كت و دريسمت عبود ت بهکاست  ر يهيدشده باشد، ب ينيب يد پيسمت تو 

ت اداوند يرش تام واليست. پذين نكق ممين طريت در اکد، بدون  ريمقام تو 
 51.يد قرارگرفتن آنهاستتو  يز علت مجراينالسالم عليهمناتوسط معاوم

شتود تتا علتت مي اشاره ياتكبه نالسالم عليهمنادرباره منزلت و مقام معاوم
 شود:تر روشن ت بودنيوال ين مجرايا

 قيهمه خال برالسالم عليهمچهارده معصوم يبرتر

از  يه بته ا تدکتاداونتد بته شتما آنچته را » :مييگومي رهيبک ةارت جامعيز در

ر يتدر برابر شرافت شما ستر بته ز يمندده است. هر شرافتيان نداده، بخشيجهان

نسبت بته  يهر جبار ،به اطاعت از شما گردن نهاده ييايبرکهر الا ب  ،اندااته

ل گشتته ي)در عالم( در برابر شما اوار و ذل يزيشما ااضع گشته و هر چ يتربر

 آمده است: گريد يدر فراز همچنين 52.«است

ن و ين منزلـت مقـرّبين و بـاالتريرّمكـمقـام مترين  يپس خداوند شما را به شر

د يس به آن نخواهد رسـكچ يه هك يمقام و منزلت ؛ن درجات رسوالن رسانديباالتر

 يشـيدن به آن مقام از شما پيهم در رس يسكباشد و نمي باالتر از آنس كچ يو ه

ه كتا آن ا  ؛پروراندنمي دن به آن را در سريس هم طمع رسكچ ي، و هاست نگرفته

چ عـالم و يد و هـيچ شهيق و هيچ صديامبر مرسل و هيچ پيچ فرشته مقرب و هيه

چ يو هـاي سـتهيشا مـانيابي ايچ مومن صالح يو ه ييچ پست و بااليو ه يجاهل

 ةان همـياز مخلوقات در م يچ شاهدي، و هيانگريران عصيچ شيش و هكجبار سر

ت شـما و يـه خداوند جاللت امر شـما و عممـت موق كمگر آن ؛نماند يباقها نيا

مقام شما  ين شما و استواريراستهاي تيامل شما و موق كمقام شما و نور  يبزرگ

ش خـود و يزد خـود  و احتـرام شـما را پـگاه و منزلت شما را نيو شرافت جا

مقـام شـما را بـه خـود ، بـر آنـان  يكيازات خاص شما را نزد خود و نزديامت

 53.يدار گردانكمشخص و آش
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 ض امور عالم بر آنهايق خدا و تفوين خالياول

 سنان فرمودند:به محمدبنالسالم عليهامام الادق

سـسس محمـد و علـي و  .بـودند تبارك و ت الي همواره منفرد به وحدانيت خداو

پس هزار روزگار مكث كردند و سسس جميع اشيا  كرد.السالم را خلق عليهمفاطمه

 يرآن ات آنها را بر يقش شاهد گرفت و واليل خالك پس آنها را بر .ردكرا خلق 

 ننـد هـر آن ـهكمي رد. پس آنها حـاللكض يرد و تمام امورشان را به آنها تفوك

خواهند مگر ي نميزيخواهند و البته آنها چمي نند هر آن هكيم خواهند و حراممي

ك هـال د،ينـفيق وسـ  اسـت، جلـو بين طريا گاه فرمودنده خدا بخواهد. آنكآن

د بـه مقصـد يـخواهمي اگـر .ديشوك ميد هاليريهم قرارگ د و پشت سريشومي

 54.يدباشها نيد، مالزم ايبرس

 نيو تنّزل در زم از نور خداالسالم عليهمخلقت ائمه

ن يم بعرشته محتدقكم اللته عنواراً فجعلكالق» ؛ردندکدا يا تنزتل پيشان در عالم دنيا
اداوند ؛ لِي ب ي وتٍ أَذِنَ اللَه  أَنْ ت رْلَعَ وَ ي ذْكَرَ لِيهَا اسْم ه م كم فجعلكنا بيمنت عل ي ت

 هه بتکتيانداد تتا زم عرش اود قرار ةنندکپس طواف .ردکالق  ييشما را نورها
ه اداونتد اذن داد تتا کقرارداد  ييهاله شما بر ما منتت نهاد و شما را در اانهيوس
 55«.گردد يابند و در آنها اسم او ذکررفعت  هكنيا

 السالمعليهمهاهلل بودن ائمباب

 ي، موضتع«در» .ار رفتته استتکتث بته يه در ا ادکاست  يگرير ديتعب« اهللبا »
 معرفتت ةبخواهتد وارد اانت يستکشتوند و اگتر مي هه از آن وارد اانتکتاست 
تتوان نمي د ويتر در، نباياز غ شود.ن در، وارد يد الرفاً از ايادا شود، با يو بندگ

؛ «ُْ أَبْوابِهالْب ي وتَ مِ أْت وا اوَ لكَُِ الْبِرَ مَُِ اتَقي وَ» :يدفرمامي وارد اانه شد. اداوند
  وارد ياز درهتاها باشتد و بته اانته يه شتخص متقتکآن است  يكين نيكو ل
 .(189 :بقره)«ديشو
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 يد از دريتو معرفت اداونتد برستد، با ياواهد به هدف بندگي ميسکاگر 

 رستد.نمي وارد شتود؛ وگرنته بته هتدف اتود استت، ه اود اتدا قترار دادهک
اتتدا را  يرا راه بنتتدگيتتز ؛«لتتو ال نحتتن متتا عُبتتدَ اهلل»: آمتتده استتتث ي تتد در
ه و يتد و تنزيتتو  درسنيز ه كمالئ ي ت اند.اد دادهيق يبه اال لسالم اعليهمائمه
 ،نبودنتد ايشتاناگتر  ،نيبنابرا اند.ن انوار مقدس آمواتهيس پروردگار را از ايتقد

 56.ي ادا مسدود بودبا  بندگ

ادا  يد به بندگيبا فقطرد، يمتعال قرار بگ يمورد توجه ادا بخواهد سکهر 

در عالم جا ي هي لک ةن قاعديگردن بنهد. االسالم عليهميتبو اقرار به مقامات اهل

 57ندارد. استثناالقت 

 اهلل يتتام وال يمجراالسالم عليهت اماميوال

ه کت يماتيتام ةهم ند و درکمي عبور ييمجرا  ضرت  ق از ةه ارادک يبه راست

ها يتهم عليوال يو عجر»گردد؛ ي ميعالم جار شود، درمي ل القت گرفتهک دربارة

همته  آنهتا بتر از ت آنهاست. طاعتتين عالم تحت واليا ؛«هميو فوت  امورها ال

ننتد. پتس کمي متعال عمل يت اداي، تحت والنيزآنها  که الي در ؛واجب است

ت ادا يان والي، همان جرالسالم عليهكچهارده نور پاويژه به، ياله يايت اوليوال

 58.يد استتو  و د و جزيتو  ةو ادام

د و يتت تو يته انستان ظرفکتبشارت بزر  هست  يكد، يدر دعوت به تو 
ستت.  تال راه لقتا ا لقتا ،ديتپروردگارش را دارد. پس هتدف و ثمتره تو  يلقا

فَمَنْ کتانَ يَرْجُتوا لِقتاءَ رَب تهِ » شود مقام تو يد چگونه واقع مي كچيست  و در
 ه انستان را بته لقتاءکمل الالح است ع يعني ؛(110: هفک«)فَلْيَعْمَلْ عَمَالً الالِحاًًً

 معرلننن العمتتتل الاتتتالح، » همچنتتتين در روايتتتت آمتتتده استتتت:رستتتاند. مي
ن يتاز ا يعنتيد يتت شتد، تو يتد واليتق تو يتپس اگر طر 59.«السالمعليهماالئمه



 1389سال دوم، شماره، اول، بهار و تابستان   / 24

يت ادا ات انسان در چارچو  والک ر و ه همه افعالكنيت اارج نشدن و ايوال

 60.باشد

 فت اهللمعرفت امام طريق معر. 4

ره متا التق العبتاد اال کتها الناس ان اهلل جتل ذيا»فرمودند: السالم عليهنيامام  س

گويتا  61.«بتدوه استتغنوا عتن عبتاده متن ستواهعرفوه، فاذا عرفوه عبتدوه، فتاذا عيل

 يعنتي ، سه مر لته اهتداف القتت هستتند.كت و استغناء از شريمعرفت، عبود

 ت و اثتريتمعرفتت، عبود ه اثرک است هديمعرفت آفر يمتعال انسان را برا يادا

  فرمودند: «اهلل معرل ما »در پاسخ به  اماماست.  رياستغنا از عبادت غ نيزت يعبود

زمتان  مردم هتر اگر يعني 62؛«يهم طاعتهجب علي يل زمانٍ امامهم الذکاهل  معرل »

 متعتال راه يبته معرفتت اتدا ،ن معرفتتيتامام زمان اودشان را بشناسند، بتا ا

 63.کندمي داياهلل تحقق پق معرفت امام، معرفتياز طر ،گريد ريبه تعب .ابنديمي

 مراتب و درجات معرفت االمام

 يسک يعني ؛است« هيمعرفت بالنوران» ه مرتبه مطلوب کدارد  ين معرفت درجاتيا
اورده ينبه دست  ند، معرفت مطلو  راكن كرا درالسالم عليهت اماميه مقام نورانک

ت و ياگر به معرفت نورانالسالم عليهمائمه يات جسمانيبه ااوال است. معرفت
؛ زيرا شودمي زيرهزن انسان ن ياتم نشود، آن معرفت گاهالسالم عليهقت امامي ق

 64.کنندمي سبقت يادعا يا  تي ،ردهک يسنگ آنها تلقاود را هم

 السالم عليهمه ت ائميمعرفت مقام نوران

: استت داده در همه عوالم هستند. اداي متعتال دستتور يلهنوراالسالم عليهمائمه
و  ينتوران يعنتي اگتر عتالم ؛(8)تغابن، « آمَنُوا بِاللذهِ وَ رَسُولِهِ وَ النُّورِ الذذِي عَنْزَلْناف»

افته و همه عتوالم منتور يه تنزتل ک ين نور الهي ضرت  ق است، ا روشن به نور
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پتي  از ه کتطور همتان 65است.السالم عليهمانن نور هستند، نور ائمه معاوميبه ا

 يياداوند شما را نورهتا»ه کحاً آمده است يارت جامعه الريدر ز ،اشاره شداين 
 66.«يده گرد عرش بودکده است يآفر

 ت در شعاع نور اماميحصول معرفت و رفع حجب و هدا

 67.«لنهتاريئه بان انورمن الشمس المضتيقلو  المؤمن يا ابا االد لنوراالمام فيواهلل »
د در روز يقلتب متؤمن از اورشت امتام در د، نتوريمتان رستيبه مقتام ا يسک اگر

وت كمل ةه به مشاهدک يسکشود. مي رت از او برداشتهيابهام و   ؛استتر روشن
 68رسد.مي نيقي  برداشته شده و به يهارتيرسد،  مينيز عالم 
م يافتيدرالسالم عليهمناگاه با عظمت ائمه معاوميبه جا يآگاه كنون با اندکا

نتد، کمتي فتايت نق  ايل انسان به مقام واليضه نيه به منزله فرک ين عامليترمهم
افتت و از يله معرفت و ااالص در عمل است. اگر انسان به معرفتت دستت ئمس

تنهتا راه  .شتودي ميرستد و ولتمي تيتااالص در عمل براوردار بتود، بته وال
ه بت نيز د و ااالصيمال تو ک امام هر زمان است و معرفت ادا، معرفت الزم به

 .ت آنهاستيرش واليمال پذک
استتوار  يمتت و اهتدافكآنها بر چته   يه وجود واالکن است يا پرس اما 

 ق دارد يبا عبادت ما و االاي است  و چه رابطه
ه بته طتور اند کدهکرارائه  يمبا ث ارزشمندنيز  نهين زميدر ا يرباقرياستاد م

 د:شومي اشاره بدان االاله

 «عبادت» يسرپرستبراي « يمنصب اله»امامت 

متال ک يات به معنتيت است. عبوديد به آن برسد، نقطه اوج عبوديآنچه انسان با

رون از يه بک يمي  تاميه هکن است ياشوع انسان است و تمام ااالص هم هم

ن يز همتيتاز انسان الادر نشود. تنها  جتا  انستان ن ،ت  ق باشديت و واليمش



 1389سال دوم، شماره، اول، بهار و تابستان   / 26

ت يتسپرده و وال يت الهيرا به واله اراده دارد آنکجا کانسان هر ت است. اگريانان

ن همتان مقتام يتشتود. اي مين وجود نورانيگردد، ا يو نور  ق بر او جار ياله

ت  تق استت و يتانستان تحتت وال يه تمام قواک يت است. مقاميقر  و نوران

شود و انسان با مي تام واقع ةه سجدک ييجا شود. دري ميآنها جار ت  ق بريوال

 دارد و راهنمتا نيتاز نييآن به تب كاست، مناس بديهي ،ندکمي ت سجدهيتمام ظرف

از ايتن دارد.  ز قراريبر سر راه انسان ن سيده ابليه دستگاه پچکويژه اواهد، به مي

 ط امتتنيو محتت يمنتتيت دارد و ستتپر ايتتاج بتته  فاظتتت و واليتتانستان ا ت روي،

 69.اهداومي

 يعنتي ؛ت استيم، الراط واليم است، الراط مستقيت، الراط مستقياگر عبود

الستالم عليهرسد و نق  اماممي تياللته انسان به عبوديت وليشدن در وال يبا فان
اهر ظه به باطن و کتِ و لحظه به لحظه است يت، واليدر رساندن به قر  و عبود

مبتدع همته الستالم عليهتتام امام ةد. ستجددهيم ريند و او را سکمي انسان اِعمال
 هاست.عبادت

گتران استت. يق عبتادت ديتطراو گران و عبادت يق معرفت ديمعرفت او طر

ا قتتاً بتي ق نيزنزتل ان تيجر رده و درکدا يه تنزتل پکاست  ينور الهالسالم عليهامام

ز ه در عبتادت  تق جلتوتر اکتاست  ييشوايعبادت نازل شده است. امام همان پ

شان را گرفته و بته دست ،باشد ايشانه به دنبال ک يسکو هر  کندميت کهمه  ر

 دهد.مي رياو س يادا و بندگ يسو

 ق عبادتيمعرفت امام طر

ن عترف اهلل و متعبده يعرف اهلل عزوجل و يانما »فرمودند: السالم عليهاباجعفر
فانمتا  االمتام منتا،عرف يعرف اهلل عزوجل واليت، و من اليعرف امامه منا اهل الب

 (.يرباقريزم، به نقل ا9ع، صي)علل الشرا« ذا واهلل ضالالًكراهلل، هيعبد غيعرف و ي
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 پنتداردميرده و کتاتدا را عبتادت  ريتغ استت، دهين مقام نرسيه به اک يسک

 واقتع يقتيعبتادت  ق ،اشوع در مقابل ادا دارد. تا مقام معرفت  االل نشتود
را  عبتادت نيا نيزان يعيشگرنه ست؛ ويت نشود؛ الرف الورت عبادت، عبادنمي
 يعبتاد كمتعال در مناس يقت اضوع و اشوع در مقابل اداي ق اگر .اندداشته
ي قتت جتارين  قيرساند و امي تيشد، آن عبادت انسان را به مقام عبود يجار
ي متعتال رو ياهلل بته عبتادت اتدايق ولتيته از طرکت يسانکمگر در  ،شودنمي
 70.آورندمي

ن سجده تام آنهتا، يت، عبادت و اقبال به  ضرت  ق است. الزمه اين والباط
امتام  هکتن استاس استت يد بتر همتيشتا 71.باشتدمي عبتادات يت و سرپرستيوال

ت، و برپتا داشتتن نمتاز را برپاداشتتن يتز مقاود از نماز را والينالسالم عليهيعل
 .انددهکرير ت تعبيوال

 يخيو تار ياجتماعي، دوجود و مفهوم سه نوع عبادت فر. 2

 ييهاقابل تاور است. عبادت «يخيو تار ياجتماعي، فرد»اساساً سه نوع عبادت 

ر و  تال کتذ ،آن ه درکاست  يفرد يهاالوت با ادا دارد، عبادت ه انسان درک

شتوند مي ن دور هم جمعامنوم يدر عبادت اجتماع شود.مي دايو اشوع پ يباطن

 يه در مجمتوع رفتارهتاکتداشتته باشتند  يبزرگتتر و اشوعتر ميعظ يتا عبادت

 يآهنگت ة آنهتااتورد و همتمي جامعه به هتم گتره افراد يو ظاهر ي، ذهنيرو 

ي به همگاند، ميه همه سهكنيبراافزون  ي. در عبادت اجتماعپيدا کننداداپرستانه 

و  يفرمانتده بنتابراين،دهنتد؛ مي اودشتان را انجتام ارکت زيتهماهنگ نالورت 

 يتترگر باشند. عبتادت بزر يمل همدكد ميهمه با نياز دارد و وا د يزيرهبرنام

بتواننتد آن  يياست افراد به تنهتاغيرممكن شود، مي ر انجامكلش يكله يوسه ه بک

تتا عبتادت  باشتدد يتااتالص و تو  همتراه بتاد يتروابط با ةانجام دهند. هم را
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را جتدا هتا ه ارادهکتت ستين نيتا يت و امامت فقط برايوال واقع شود. ياجتماع

ز يتجامعه بتزر  را ن گيري يكلكبا هم، و شها ه ارتباط ارادهكبل ،ندک يسرپرست

 ند.کمي تيهدا

 يد بستتر االتليتتردبي .استت ياز عبادت فردتر ار مهميبس يعبادت اجتماع
 ةن مرتبتيمتترکهستند و  ياجتماع او از الفات  ياريعبادت، جامعه است. بس

محتور ارتبتاط نظتام الستالم عليهامام .ت در  تب استتکارمش يعبادت اجتماع
 72متعال، و  لقه ارتباط ما با اداست. ياتاال همه عوالم به ادا ةو  لق القت

 كعبتادت مشتتر يتك، ة وا د بتدانيمجبه يكرا  السالمعليهمايخ انبياگر تار
به همه  ديبا رسد.ناديده بگيريم، به اين عبادت آسيب ميرا  يغمبريه هر پکدارند 

 يتبر ي  مؤمنيم از هي ق ندار ؛مين را دوست داشته باشامنوم ةهم، و مانيا ايانب
گذشتته، مشتتاق  يايتن انبامنت. موگذشته باشتد يايانببه مؤمن  ،  تي اگرمييبجو
دارنتد.  يوند رو تيجامعه هستند و پ يكچون ؛ زيرا بعد هستندهاي تن امامنوم

 ةاست و همت يخيتار يا و عبادتيدعوت همه انب ة، ثمرالسالم عليهظهور امام زمان
 يهم پرستشت ي يكخين به اندازه اودشان در ظهور سهم دارند. عبارت تارامنوم

ه آن تحقتق انتد کتردهکو آن را محقتق اند به هم دست دادهها ه همه ارادهکاست 
ي در عالم ت الهيتام است، ظهور وال ياست، تحقق بندگ« ظهور» عبادت در عار

 73است!
 تنها طريق رشد و کمال ،ارتباط و تبعيت از امام. 3

ل القت به التورت هماهنتگ کت يت مطلقه، هدايو والالسالم عليهشأن امام
 يدر سرپرستت يه وقتتکتاست  يتيظرفالسالم عليهت عبادت اماميظرف يعني ؛است

نتد و اگتر همته کمي ت و هماهنتگيالقت را هدا ةشود، هممي مخلوقات نازل
 74شود.مي شان هماهنگند، همه روابطکت او عمل يتحت والالقت 

ت استت. يتعبود ياو بترا يار و آزاديه ااتكبل ،الق نشده يآزاد يانسان برا
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ن التورت يند، در اکت عبور يت و هدايوال يكارتباطات، از بستر  ةپس اگر هم

گر، يو داند همه در مقابل ادا ااشع ،جهيشوند. در نتمي ارتباطات هماهنگ ةهم
 75.يستندبر نكمستها اراده
ن شناات و معرفتي يو رزمندگان بزر  اسالم به چن ندايه شهکتوان گفت يم

، يزنتدگهاي در تمام الحنها تبعيت عملي دند و بي  رسياواز الا بان واليت 
 يبته چنتان رشتدند. به همتين دليتل، شان قرار داديت ايتحت وال امالًکاود را 
ماتداق  آنتان وا داشت!.ي ان را به شگفتيت آنان جهاناکه اعمال و  رکدند يرس

 يهمتواره در تمتام»الستالم عليهامتام رضا براساس سخنه کبودند  يانيعيبارز ش
ننتد بته کمي هکت يارکهر  يا هستند و براهاي مم دستوريتسل يزندگهاي عراله

اتدا بتر ا بته كتبتا ات» و 76«کنندمي رده و با دشمنان ما مخالفتکسخنان ما استناد 
 77.«نندکمي غلبهها يالت و سختكمش ةهم

ت يتالان را تحتت ويعيشت يز زنتدگيتنالسالم عليهمتياهل ب ،ن الورتيدر ا
بخشتتند. در مواقتتع  ستتاس و مي شتتان را ستتامان  گرفتتته و اموراتياتتو

ستت، هنگتام دراواستت و يساز نراک ي  بشرير هكه عقل و فک يسازسرنوشت
 هبامور  ةشده و هم ل الت كشان مشياشاره ا يكبا توسل االاانه و ااضعانه، 

قترار  يت الهتيتانسان اود را تحت وال يوقت !يآر ابد.يمي رييشان تغانيعينفع ش
 اتدا واقتع يتمام امور بته نفتع او و در جهتت بنتدگ ،افتي ييت واليداد و ترب

 شود.مي

توان به ا مياين مسئله رهاي شهيست ، ريچ يبرا ياله يريپذتيل والياما دال
 :کردن ييتب پنج الورت

 اتيا و ماديآزاد شدن عقل از زندان دن

 را ييايتدن يمتاد يهتاگشته و فقط منفعت يمذموم زندان يايدن ةعقل در محدود
ه کت ييايتشاند؛ همتان دنکمي گناه ياد ادا غافل و به سويانسان را از  و طلبدمي



 1389سال دوم، شماره، اول، بهار و تابستان   / 30

ه کتتاستتت  ينتتد و بتاطن آن متتردارکمي طالقهستتهآن را الستالم عليهينرالمومنيام

 78.افتندمي ن مردار بدبوياران مانند سگان به جان اکستم
ت يتار عبوديو در اات ،ا آزاد شدهيت نفس و زندان دنيعقل انسان از تبع يعني

( 31)نحل، « شاوونيها ما يلهم ف»ه کرسد ي ميمن به منزلتؤرد و ميگيم  ق قرار
 79شود.مي هرچه بخواهد واقع

 يستانک ارياات طلبد، دري ميآنها علوم باطن ه تارف درکعلم  يباطنهاي هيال
متان ، يمن به ااطر اؤت است. و ميشان هماهنگ با واله تارفکرد يگيم قرار
عاتر ظهتور  در روي،ايتناز .شتودنمي اارج ريمس گاه از يتارفات اود ه در

ابد و يمي طنت ااتمهيشود و شمي ادا هماهنگ يول ةمحور اراد برها چون اراده

ي رد، سرپرستتيتگمي ار آنهتا قتراريتعلوم در اات ،رسندمي به مقام عبادتها اراده
له ي ترف علتم، بته وست 27 ترف از  25گتردد و مي املکشوند؛ عقول آنها مي

 80.شودمي  ضرت ظاهر

 ژه انسانيبه و ،زيچ گاه هرينشان دادن جا

 تکت ر يتيدام بته ستمت غتاکتهر ت جماد و انستان ،نباتات ت ا عوالم متعدديآ

ه ن دستتگايتدستگاه القتت استت و ا يكعالم و  يكنها يا مجموعه اينند  کمي

 نند کمي هدف را دنبال يكنظام هماهنگ،  يالقت دارا

ات يتمراتب  نداشته باشند  اتيگر اراده و  يه مخلوقات دکست يگونه نينا

همته دارنتد. يعنتي ت ايتهمه اراده و   يول ،و اراده در مخلوقات متفاوت است

يُسَب حُ لِلذهِ ما فِي السذماواتِ وَ ما فِتي » گيري هستند و معنايداراي شعور و تاميم

 81.اشاره دارد نيز به همين« الْأَرْ ِ

 و متاترف در يمحتور ةاراده، اراد يتك ند.ي دارسطو  مختلفها اساساً اراده

 او انستان بتا فطترت ةادار يف است. وقتتيضع نيزگر يل القت است و اراده دک
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اَلَتقَ لَكُتمْ متا » ه کتدرست است  82.شودار ميكدر عالم فساد آشباشد، هماهنگ ن

 ده است.يت آفريعبود ياود انسان را برا يول ،(29:)بقره «فِي الْأَرْ ِ جَمِيعاً

 يات بشريبه ح يهدف دادن و معنابخش

ه کتقترار داده استت  ير وجود انسان ابعادمتعال د يادا ،تيدگاه نظام والياز د
 يازهاينه تنها ن ي،رونياز ا. ت( استيآنها متناسب با هدف القت او )عبود ةهم
 يمتاد يازهتاين نيتتأم يبترا الترفاً نيتز يارتباطات اجتماع يشخص،  ت يفرد
 ي( بتراياركتو هم يركت، همفي)همتدلهتا اراده يه تجمع و هماهنگكبل ،ستين
نظتام  يكدر  يعنيمتعال باشد؛  يتواند پرست  ادامي تيغاه آن کاست  يتيغا
 لكبتر محتور عبتادت شت هاانستاني ات بشريو   ياجتماع يبزر ، زندگ ةاراد

. و اهداف هماهنتگ هستتندها يريگو نظام جهت يرد. و نظام  االت رو يگمي
ا کُتلذ يَتوْمَ نَتدْعُو»قيامتت روز ه تا کماندگار است  يو دت ،ين و دت اجتماعيا

بتا امتت بته التورت امتت و يدر ق هاانسان ( ادامه دارد.71:اسراء) «عُناسٍ بِإِمامِهِمْ
 83.شوندمي ا جنهميوارد بهشت  ام اودشان محشور، وسام

ستت و ين يمتاد يازهتاين نيمأتت يفقتط بترا يپردازجامعه و جامعه ،نيبنابرا
از اي هد. انستان مجموعتستنين جدا او يمعنو يازهاياز ن نيزانسان  يماد يازهاين
 .ه تناستب قتر  و پرستت ، در آن قترار داده شتده استتکدارد  ييهايازمندين
الستالم عليهت اماميتجهتت، فقتط بتا وال يتكن مجموعته در يا ةهم يريارگکهب

 انستان ظتاهر يزنتدگ ين هتدف و معنتايواالتتراينجاست که ر است. يپذانكام
 گردد.مي

 يژه ارتباطات انسانيوبه ،ن عالميا در ردن ارتباطاتك ينوران .4

 يو رفتارهتاها شتهي، اندياگر روابط و تعلقات اجتمتاع ،يط اجتماعيدر بستر مح
 هماهنتگ شتدالستالم عليهامام بتااو  يخين ارتباطات تتاريفرد و همچن ياجتماع
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 بنتابراين،شتود؛ مي گاه عتالم مستخر اوها برطرف شد، آنيها و نااالاکيو ناپا

 نيتشتود و اي ميعتالم نتوران ةهمت ،الستالمعليهفات انسان بر محور امامدر تار
 ه اتدا التقکت ياستت؛ آن نتورالستالم عليهاهلل و امام يان نتور ولتيتهمان جر

 ةنتتد و همتتکمي دايتتان پيتتشتتود و در مراتتتب متتادون جرمي ، نتتازلاستتت ردهکتت
 84.شودي ميعالم نوران

 ةجانبتنزتل همه ،جهيو در نت عبادت مان ويا ةجانبعار ظهور، عار تحقق همه
 85ت است.يآثار وال ةت و همير مت، علم، هدا

 انويژه انسبه  ،خلقت ةف و حقوق همين وظاييتب. 5

عالم متناستب  ةل القت است و همک محوروآله عليهاهللالليرمکا يه نبکآنجا  از

 قتراره گوش وچشم و... به تبع  ق انسان کهمچنان  ،با  ضرت الق شده است

رشد آنها متناسب با رشد انسان است و ااتالفتات موجتود در  و داده شده است

ار او يتدر اات ييهتانعمت ،آنها بوده استت يهاتيقوا هم متناسب با تفاوت ظرف

 86ت عبادت اوست.يظرف ةه به اندازکرد يگمي قرار

اروان کتقتاً يننتد، دقکت کمال اودشان  رک ريمخلوقات در مس ةپس اگر هم

نتد. کمي تکتمتعال  ر يبه طرف اداوآله عليهاهللالليرمکا يبر محور نب يتهس

 متعتال در يه اتداکتاستت وآله عليهاهللالتليرمکا يت نبيچون محور  ق، ظرف

القت، به  يلکه به تبع آن رو  کن است ياست،  ق همه عالم اقرار داده القت 

 يظرف و قرب  بته نبتمتناسب با  ،يهر موجود ينند. و براکت کطرف ادا  ر

 يتكيك هدف وا تد و متعال  يادا 87.کندمي جعل ي قوقوآله عليهاهللالليرمکا

 و اود يجا اگر همه در بنابراين،داده است.  آنها قرار يامامت برا يكو  يرهبر

بته  ي قتوق، همگت يفايدر است ،رنديت را بپذيمتناسب با ظرف اودشان آن وال

 88.شودمي فايشان استالورت هماهنگ  ق
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 السالم عليهمت ائمهيمراحل حصول معرفـت به نوران

ت ائمتته يتتم بتته نورانيه چگونتته بتتتوانكتتنيا در پاستتخ بتته ايتتن پرستت  کتته
و ترين ياالل ،تيتوان گفت تحمل والمي م،ينکمعرفت  االل السالم عليهماطهار
ات يته در رواکتقابل  اول است  يمرا ل يبا ط يول ،ف استيلكتترين سخت
د يتنکدا يد تا معرفت پيشونمي د و الالحيرسنمي شما به مقام الال » ده است:آم

م يد تتا بته مقتام تستليتنکنمي قيد و تاتدينکق يد تا تادينکنمي دايو معرفت پ
معرفتت  بنتابراين،ند. کمي از بستر اراده انسان عبور ،ان معرفتيپس جر 89.«يدبرس
ه معرفتت مستتند بته كتبل ،شوده فقط با برهان و استدالل  االل کست ين يزيچ

م يشتود. البتته تستلمي ق  االليم و تادياراده انسان است و آن هم بعد از تسل

 90.شودمي ت آغازکم اول راه است و با آن  ريه تسلكبل ،ستيان راه نيپا
ه اتدا كتنيرد مگتر ايگنمي ما را دوست يسک»آمده است:  يگريت ديدر روا

مقام م ما شود و يه تسلكنيمگر ا ،ندکنمي ريرا تطه يند و ادا قلبک ريقلب  را تطه
فعتل مضتارع استت؛ « يسلموا»)کافي، با  االئمه، به نقل ازميرباقري(.  «سلم پيدا کند

فاذا سلماً لنا سلتمه »براستاس يعني هميشه تسليم ماست تا اين که به مقام سلم برسد. 
تطهير الزم دارد و براي   ب و وال، ؛ زيراا تمال مراتب از طرف باالستبه  ،«اهلل

پاياني  ة ب مرتب ؛ باز پس آغاز از تسليم است و نه  .تطهير، تسليم الزم است
کسي به مقام  ب و وال رسيد، او به باطن واليت راه پيدا کرده استت.  است. اگر

 91.ايمان همان مقام  ب است و مقام  ب بعد از مقام تسليم و تطهير است

 يريپذتيوالآثار 

 د:کرم يتوان به پنج دسته تقسمي را يريپذتيالوآثار 

 (آن )تطهير ةمنيت و نتيجالف(

 م، انسان بته مقتامير و تسلي ب و تطه جةيرد، در نتک ير را طين مسيا يسک اگر
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 كپتا يبرا االت ،ت شما را مخاوص ما قرار نداديوال» ؛ زيرارسدمي ت و سلميامن

 92«.فتاره گناهان ماکو  نفوس ما، يبرا ينمودن القت ما، و طهارت
نتد. در کمي عبتور يا بته را تتيدن يد و بالهايرات مر  و شداكاو از س پس
رستاند و نمي بال به او ضترر برد.ي نمي  رنجيمن است و هيا يدر واد ،متن بال
 يرسد، اتدامي ادا يه به مقام سلم در مقابل ولک يرد. انسانيگنمي تِ او رايامن

متان متؤمن يا يوقتت يعني ؛«ثُرَ بالئهکمانه يمن  َسُن ا»ند. کمي ريمتعال او را تطه
 متان متؤمن رايمتعال با گتره ا يادا يوقت .شودمي   فراوانيبال ،شودمي ويكن
 93.کندمي انسان فرار وگرنهند. کمي ريشد و او را تطهکمي رد، سوهان بالء رايگمي

 تنوير( آن )ايمان و ةسليم و نتيجب( ت

م بشود و يدر باطن اودش تسل يمراتب وجود  ت ةانسان در هم يعني« سلم»
 ترج داشتته  يم الهكدر باطن هم نداشته باشد. اگر او در مقابل   ي  مقاومتيه

است. پس اگر در قلتب،  نشدن مياز تسل ي رج ناش؛ زيرا سلم کامل ندارد باشد،
د ين مقام ستلم شتايا 94.شودمي برداشته ي االل شد،  رج باطن يم باطنيمقام تسل
 يگاه اتداند. آنکمي دايمان پيه اکرسد يي ميه انسان به جاکاست  يهمان مقام

 95.«يننوترون قلو  المؤمنيواهلل »؛ کندمي رير و بعد تنويمتعال او را تطه

 آن )معرفت( ةصديق و نتيجج( ت

انستان  يعني ؛ر استيا مرتبه بعد از تطهي يم باطنيتسل ةد همان مرتبيشا« قيتاد»
م باشد؛ يتواند تسلنمي م بشود،يتسل بكوشدر نشده باشد، هر چه يتطهکه زمانيتا 

از وآله عليهاهللالليغمبرادايه پکتواند بفهمد نمي شود؛مي دايپ كب و شيدر او ر
 96.ندکثاق اود عمل يتا به م است ن آمدهيياود پا اريعالم انوار با اات

نند، آن را کمي آنها يارکه هرکبرسد  يينسان به جاه اكنيا يعني« قيمقام تاد»
 ،نتدکق يه نتوانتد تاتدکت ياستت انستان بتديهيبداند؛  آنن الدق و برابر با يع
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آمتده ه يتادعکته در  يريتعبشود و با مي كشکند و دچار دا يتواند معرفت پنمي

 روي« اتدا يب ولتيذكتت»بته سترانجام و « ينكشتعتيب»و « سكتن»بته است، 
 97.آوردمي

 و رهايي از گمراهي« شفاعت»د(

 ير متت اتدا ي ضترت، مجترا ةسجد يعنياست؛ « شفاعت» همان« تيوال»
نتد. يايه  اضرند به طرف او بکشود ي ميسانک يات و... براير، نور،  يمتعال، ا
رد کتو بذل و فدا  يتمام وجودش را برا». «ستيساده ن امر يكشفاعت » بنابراين،

پتس ن(، يارت اربعتيت)ز« نجات دهند يرت گمراهيلت و  تا بندگانت را از جها
 يعنتي ؛شتودمي ق عبتادت  ضترت واقتعيتاز طرالسالم عليهدالشهداءيت سيوال

شفاعت  بنابراين،ق عبادت است. يت او طريت و واليق واليطر ،شفاعت  ضرت
يق شد، طروآله عليهاهللالليرمکا ينور نب يس مجراکهر ؛ستين يامر قرارداد يك
 98.اعت  ضرت، واقع شده استشف

 قبول عبادت )اساس رشد و قرب((  ه

 ،عتالم برت آنها يوال در واقعاساس رشد، عبادت و شفاعت  ضرت است و 
ننتد. کت يتوال تتا نندکيم ثاري، لطف، محبت و ايارکق شفاعت آنهاست، فدايطر

شود. مي شود و به شفاعت آنها هم قبولمي ت آنها واقعيعبادت ما متناسب با وال
. ق رشد و باال رفتن عبادت استيان عبادت و هم طريق جريشفاعت آنها، هم طر

 ق متؤمن بته قتر يته بدن مؤمن از طرکگونه م. همانينکمي ز رشديما نهمچنين 
 99.رسدمي

ه يتفق يبه فرمان ولت يكتامت اود، با لب يريپذتيما با والشهيدان  هک يبه راست
دان يتمبته  ، يتمام او ةبا اراد ي، در اوج جوانياله ق امريم و تاديو تسل زمان
عطا فرمتود و  ير و چنان معرفتينهادند و اداوند متعال هم آنان را تطه پاي عمل
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  در راه او، ياتو يه بتذل جتان و متال و تمتام هستتکبه آنها نشان داد  يمقام

ض يفت هايت اود و با توسل بر واستطهيبا اثبات عبودرو، اينازنداشت.  يارزش
 ةقت وعتديدر تمام وجودشان  االل گشت و  ق ي، اساس رشد و قر  الهياله

: )محمتد« مكثبت اقداميم و کناريان تنار اهلل »ه: کافت يهم تحقق  ينارت اله
بته  ،نمونه برايردند؛ کمي داي  را هم پينده اوياقت ابر از آيه لک ي(. به طور7

 :گرددمي از آنها اشارهاي ااطره

المبين را بـه يـاد شما عمليات فتح !برادر برقي :ان گفتيج احمد متوسلحا يروز

المبين قرار بود گفت در عمليات فتح .چيزي از آن نگذشته است ،بله :گفتم ؟داري

ولي امكانات كمي در اختيار ما قرار گرفت.  ،امكانات زيادي در اختيار ما بگذارند

كردم كه با اين ه بودم و فكر ميمن شب، هنگامي كه براي وضو گرفتن بيرون رفت

تـوانيم كـاري كنـيم و پيـروز شـويم، ل نـاچيز نمييامكانات كم و با ايـن وسـا

ر بـودم كـه كـمان از بين برود. در ايـن فترسيديم كه آبروريزي شود و حيثيّتمي

ام احسا  كردم. وقتي كه برگشتم برادر پاسداري را ديـدم فشار دستي را بر شانه

ــرادر احمــد شــما از خــدا و ائمــه كــه از پاســدارا ــود. گفــت ب ن خودمــان نب

ايد و به فكر ماشين و غافل شديد و توكل خود را از دست دادهالسالم عليهماطهار

ايد. به خدا توكل كنيد. شما پيروزيد. شما عمليـات ديگـري هـم در وسايل افتاده

ر بـه دسـت المقد . در آن عمليات هم خرمشهرو داريد به نام عمليات بيتپيش

رويـد و از آن ـا شـما ديگـر بـر شما آزاد خواهد شد و از آن ا به لبنان هـم مي

 100«.ر پايان كار توستگرديد و آن ا ديگنمي

 ست!يناز او  يار او شد. و تا به امروز ابرکان يه لبنان پاکق بود يو چقدر دق

 تيموانع وال

مت بوده و بته انستان ك  ي  بر مبنايارهاکهمه  يتعال يه اداوند بارکاز آنجا 
 يپرستت  الهت يه فهم و انتخا  اود بتراياست تا در سا داده ار و ارادهيهم اات

ه استت ستااتان لغزش او فراهم كامتحان و ام يبرانيز را  ييهانهيقدم بردارد، زم
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اد يت يستانک يول منزلةه از آن به ک يطورهطان است. بيه از جمله آنها وجود شک

(. البتته 63: )نحتل يبا جلتوه داده استتن را در نظرشان زشاه اعمالکرده است ک
ت آنها واقع شدن يز از آنها فرمان داده و از تحت واليرر به پرهكسبحان م يادا
ا و يتز، انبيتراه ن ييراهنمتا ي  براياز با  ر مت او همچنين ده است.کرمنع 
انع و مت يباعتث گمراهت يچته عتوامل اماا ااص اود را فرو فرستاده است. ياول

 کنيم:  در ادامه به براي از اين موارد اشاره ميگرددي ميت الهيتحقق وال

 ايش به دني( گرا1

ستت. ا ايعت و دني  به عالم طبيت در انسان، گراياز موانع بزر  تحقق وال يكي
 يض الهيف، نتوانستند از يات الهياز آ يبراورداربا وجود ه ک يسانک ةقرآن دربار

 د:يفرماميند جه گمراه شديدر نتنند و کد نرببهره ب

 ت يبطش به يم، اما او بر اثر گرايردكات خود را به او عرا يه ما آك يليعابد اسرائ

ات ما خارج و گرفتار ظلمت شـد، و ياز پوشش آ ،نيدر زم يو احسا  جاودانگ

م او را يتوانسـتمي م،يخواسـتمي اگر ما او درآمد و از گمراهان شد. يران از پيش

سد، نه مال بركشه خود به ير و اندكار خود و با فيد با اختيس باكاما هر .ميال ببربا

او  رد. مثلك يروينفس پ يد و از هواييگرا ياما او به پست. ياجبار ةع درجيبا ترف

 دهـانش را بـاز ،يا به حال خود واگذاري ينكه اگر به او حمله كمثل سگ است 

 .(176-175)اعراف،  .گذاردمي

ه کتنتد کمي ركا فيشود. و نمي را يه هرگز سکاست  ياپرستيدن ةچنان تشنا يگو
متانع التعود و  ،دارد. پندار باطلمي ن جاودانه نگهياو را در زم ،اموال جمع شده
 101.شودمي سبحان يقر  انسان به ادا

 گناه( 2

ق يگناه مانع شهود  قتا ،ميرکشود. در قرآن مي انسان از ادا يگناه موجب دور
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را قلب اثر گناه، بر ه کاست  ييافراد، زنگارها يشياندجکدانسته شده است. علت 

رد، کتنمي ره و تبتاهيآن را ت انسان ه اگرک است يشفاف ةنييقلب آ .رده استکره يت
 102.يدتابمي اسرار عالم در او

موجتب  ،باركن استتيمتترکپتس د تتام استت. يهمان مقام تو  ،«اشوع تام»
 ضترت  برابتربار در كدن و تعزتز و استتياود را د يعني؛ د استياروج از تو 

 يدورموجتب  ،هر گونه گنتاهبنابراين،  103د است.يمقابل تو  ة، نقطپيدا کردن ق 
 هكنيا . مگرشودمي در وجود او يت الهيمانع تحقق وال، او گشته ياياز ادا و اول

 آنها باز گردد. ي توبه به سوباِ

 رهااكراه

بته « قتتهما هو  ک»ان يعيان شيت در ميو مفهوم و توجه به وال هنوز معنامتأسفانه 
ه و ت و دانشتگايتترب م ويتعلت ةدرعرالتويژه هبت؛ استت نشدهن ييطور روشن تب
 ون يه در االل دکگونه گاه، آن ي، هينيد يو آموزش يدرسهاي مدارس و برنامه
نيتز مر ن ايهماست. ، به اين مسئله اهميت داده نشده ان شده استياعتقادات ما، ب
هتر  ؛ زيتران و متذهب گشتته استتيتعلم و دان  از د ة وز يباعث جداانگار

ه کتنتد کمي ا ستاساي ط جداگانتهياتود را در دو محت ،يمحال و دانشتگاه
 يت انستان بترايتن، بته تربيتقتت ديه تمام  قک ي ال با هم ندارند. دراي رابطه
 پردازد!مي آن يادا در راستا يافت علم و معرفت، وعبادت و بندگيدر

م و يمعاالر، با نام تعلت ةجامع يآموزشنظام  شده استموجب  يپس چه عامل
شتتود. مي منجتتر يت نفستتانيتتم و تربيهتتم، اغلتتب بتته تعلتت يت استتالميتتترب

 ه دوستت دارم و دلتمکتهرچته »دارنتد: مي ابتراز ي چنين نظاميهاآمواتهدان 
روشن است که «.   هستميت اوشتر به دنبال منفعيدهم و بمي اواهد انجاممي

و  ينيت ديترب است که در برابر ت نفسيبار و انانكهمان استمبناي چنين گفتاري 
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اند. ران بوده و دچار سلب اعتماد از همگان شدهي  نيزاي عدته قرار دارد. ياسالم

و شتناات  ي)هدف زندگ ة اوداود و گمشديافتن  يراهمچنين عدة کمي نيز ب
 .شوندرهسپار مي يز مذهبکا مرايه ي وزه علم يون( به سيقت دي ق

 يدارهيبار و سترماكمحور استج وگسترش فرهنگ نفسيله با تروئن مسيالبته ا
ربط بتي نيتز يكينولتوژكو ت يجمعتهاي ق انتواع رستانهيجهان، از طر م برک ا
طترف و  يتكد از ينسل جدويژه هجامعه و ب يت نسبياما با توجه به ظرف ؛ستين
 نيتا له نجتات درين وستيه تنهتاترک ت گريم از طرف دكو متقن و مح يغن يمبان

اقتدامات الزم تر عين معظل هرچته ستري ل ا ياگر برات  باشندمي برهه از زمان
رو هروبت يشتتريبهاي عموم جامعه با تضادها و تناقضبه تدريج رد، يالورت نپذ

عته را بته ه تنها جامن امر نيا :د رفتن  اواهيت نفس به پيو با محورشوند مي
نه را يزم ،ياز رو يه با توجه به نكشاند، بلکي ميو فساد ااالق يت و نابودکهال
 نتد. درکمي فراهمنيز ان منحرف يج اديغ و تروي، و تبلينفوذ اعتقادات اراف يبرا
ت يشدن ظهور و وقوع عبادت تامه و تحقق وال يكنزد ينه تنها برا ،ن الورتيا
 م.ياز موجب شدهيشترش را نيهرچه ب يه دوركبل ،ميابرنداشته يامل، قدمک ياله

 ير مبتانشتتيم وگسترش هرچه بين، تفهيين امر، تبيا يار براکن يبهتر بنابراين،
و  ف انستان نستبت بته آن در جامعتهيو وظتا« تيتوال»قتت يق  قيروشن و دق

 ،بتارهن ير اامل منابع معتبر دکن ي: تدوگام اولبيدارسازي غافلين غيرمعاند است. 

مرا ل  يمبنا، با طترين يااللمثابه به « تيوال»و ينيت ديترب يف جامع مبانيو تأل
 تتدبر و ق ويت( توستط اهتل تحقييت واليترب يآن )مهندس يت در راستاکو  ر
 ؛متعهد يو دانشگاه ينيد نخبگان

 در ،يو معنتو ي، معرفتيم و گسترش آنها در محافل علمين، تفهييتب گام دوم:
 ؛يهنر يو فرهنگ ي، دانشگاهيو  وزو ينخبگان علم انيم

افتراد  يدر ستطو  مختلتف )بترا يتتب آموزشتکف ين و تأليتدو گام سوم:
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ستان، امتا بتا گفتارهتا و يك ي( با مبانيو معرفت يو معنو يمختلف در سطو  سن

 ؛مختلف هرگروه آنهايزب
 ن؛و مسؤال، استادان انيمان، مربدن معلتکرو آشنا  دادن آموزش گام چهارم:
 ؛هامدارس و دانشگاه يآموزشنظام  در يگسترش رسم گام پنجم:
 ؛نهين زميا در يهنر يارهاکانواع مختلف  وها د برنامهي: تولگام ششم
ف و ين و توالتيتي، تبيآموزشتهاي نظام همزمان با گسترش آن در گام هفتم:

 .عموم مردم يبرا يجمعهاي ق رسانهيشتر از طريت هرچه بي ما

 يريگهجينت

اتدا را وآله عليهاهللالتليرمکرستول ا ين است؛ وقتتيقت و باطن دي ق« تيوال»

ي ت جتاريهتدا يشتان در عتالم بترايعبتادت ا ةه نازلتک يزمان و ندکمي عبادت

بته  ،مينتکت کت رمستير ن يشود. اگر ما در امي واقع يااالهاي راهشود، از مي

ت استت؛ يتن واليان همتيتجر كو مناس هاراهن يا بيانگرن، يم. ديرسمي تيهدا

تتا از  يدزيپرهب يو از چه امور انجام دهيد ييارهاکه چه کند کمي انين بيد يعني

 104.يدت اارج نشويوال

باشتد و مي نيته باطن دکت است يرش والين، پذيد ياساس و مبنا بنابراين،

ه کت يستک ازشود. نمنمي با ادا برقرار يقيند، ارتباط  قكآن را قبول ن يسک اگر

 نتدارد. بتر ياثترنيتز داشتته باشتد، قواعد نماز را  ةهم، اگر ندكت را قبول نيوال

ن و مقتام کتن ريت از اول عمتر تتا آاتر بتياگر انسان بدون وال ،اتياساس روا

 105، پذيرفته نيست.ندکعبادت 

ت است. انسان تتا بته يات، معرفت و هداي ، ان نوريجر، ان امامتيجه جرينت
ند. ارزش انسان به مقدار محبت اوستت و کنمي دايابد، محبت پيمعرفت ن يزيچ
ز در همتان يتن ين محبت و دوستتيشود و باالترمي س با محبوب  محشورکهر 
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شود مي ستريبه معرفت م ينهفته است. دوست «تيوال»ن به نام ين دکرترين ياساس

هم  محبتآورد و محبت مي ،عرفتطور کلي، م بهاست. باطن عبادت  ،و معرفت
 يمبنا ترينااللي که اين همان رمز تربيت واليي است. و به دنبال دارد اطاعت را

 آيد.مي شماربهديني ت يترب
 در يتيت واليتانسان، به طور االاله ترب يزندگهاي طهي  يبا توجه به تمام
 دهد:مي ثمر يبا چهار شاااه االل يخيو تار ي، اجتماعيسه  وزه فرد

 ؛يرونيو ب يه آرام  دروندن بيت: رسيامن. 1
ق عبتادت، يت، طريق معرفتت الهتيات، طري  ياهدا يهات در شااهيهدا. 2
 ؛، و...ييت، راهنمايري، مدي، رهبري قوق، سرپرست يفايعلم، است ةارائ

موجب رشد و قر ، و واستطه  يمرا ل زندگ يت: شفاعت )در تمامي ما. 3
 ؛(يبخش  اله

يتت در همته امتور و موجتب عبود يلهقبول عبادت، اساس رشد و قر  ا. 4
 106.کامل
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 1389سال دوم، شماره، اول، بهار و تابستان   / 42

 هانوشتپي ............................................................................................................... 
 1069مفاتيح الجنان، ص. 1

 .24 ، صفلسفه تربيتزاده، عيسي ابراهيم. 2
 همان.. 3
 .58و  56ص  ،اسالمدر ت ليم و تربيت مرتضي مطهري، . 4
 .40 پاك سرشت، ص محمدجعفر ة، ترجممكاتب فلسفي وآراء تربيتيجرالدال گوتك، . 5
 .70همان، ص . 6
 .90همان، ص . 7
 .104همان، ص . 8
 .25 ، صفلسفه تربيتزاده، عيسي ابراهيم. 9
 .186، صآراء تربيتي مكاتب فلسفي وجرالد ال گوتك، . 10
 .284همان، ص. 11
 .354همان، ص. 12
 .25 ، صفلسفه تربيتزاده، عيسي ابراهيم. 13
 .91ص  ،اسالمدر ت ليم و تربيت مرتضي مطهري، . 14
 همان.. 15

 .همان. 16
 همان.. 17
 .www.hawzah.net/Per/K/Kalemat، سرهقدسمات قاار امام امينيکل. 18
 .همان. 19
 .همان. 20
 همان.. 21

 .53و  51ص  ،به تربيت اسالمي دوبارهنگاهي اسرو باقري، . 22
 .25 و 19ص ، سيري در تربيت اسالميماطفي دلشاد تهراني، . 23
 .76ص  ،به تربيت اسالمي دوبارهنگاهي باقري، اسرو . 24
 همان.. 25

 .35، ص شميم واليت، آمليجوادي عبداهلل. 26
 .37همان، ص. 27
 .36، ص شميم واليت، آمليجوادي عبداهلل. 28
 .37 صهمان، . 29
 .38همان ،ص . 30
 .38همان، ص . 31
 .39همان، ص . 32
 .44همان، ص . 33
 .همان. 34
 .45همان، ص . 35
 .45ص همان، . 36

 

http://www.hawzah.net/Per/K/Kalemat


 43/  ينيت ديترب يمبناترين ياصل ؛ييت واليترب

                                                                                                                             
 .50 همان، ص. 37
 همان.. 38

 .215و  213تعليم و تربيت در اسالم، ص مطهري، . 39
 .50 ، صشميم واليت، آمليجوادي عبداهلل. 40
 1نهج البالغه، اطبه. 41
 .1069 مفاتيح الجنان، ص. 42
 .18و  17ص  ،مباحثي پيرامون امام شناسيسيدمحمدمهدي ميرباقري، . 43
 همان.. 44

 همان.. 45

 همان.. 46

 .182، ص 1، ج الكافيبه نقل از کليني،  21، ص شناسيمباحثي پيرامون امامسيدمحمدمهدي ميرباقري، . 47
 .22و  21همان، ص . 48
 .همان. 49
 همان.. 50

 همان.. 51

 .992 مفاتيح الجنان، ص. 52
 .988همان، ص . 53
، الحجة ، کتتا  الكـافييعقو  کليني،  ، به نقل از محمدبن21، ص شناسيمباحثي پيرامون امامسيدمحمدمهدي ميرباقري، . 54
 وآله،  ديث پنجم.عليهاهللالليالنبي. 54

 988مفاتيح الجنان، ص. 55

 .106و  105الشريف، ص فرجهتعالياهللعجلسيدمحمد بني هاشمي، معرفت امام عار. 56
 همان. 57

 .29ص  ،مباحثي پيرامون امام شناسيسيدمحمدمهدي ميرباقري، . 58

 .109، ص 36، ج بحاراالنواربه نقل از ، 35ص  همان،. 59
 همان. 60

 .9ص  ،علل الشرايع، به نقل از شيخ الدوق، 177ص  ،مباحثي پيرامون امام شناسيسيدمحمدمهدي ميرباقري، . 61
 همان. 62

 .178ص  ،مباحثي پيرامون امام شناسيسيدمحمدمهدي ميرباقري، . 63
 همان. 64

 همان. 65

 .988مفاتيح الجنان، ص . 66
 .9، ص علل الشرايع، به نقل از شيخ الدوق، 183ص  ،مباحثي پيرامون امام شناسيحمدمهدي ميرباقري، سيدم. 67
 .186 همان، ص. 68
 همان.. 69

 همان.. 70

 همان.. 71
 



 1389سال دوم، شماره، اول، بهار و تابستان   / 44

                                                                                                                             
 .58ت  53ص  ،مباحثي پيرامون امام شناسيسيدمحمدمهدي ميرباقري، . 72
 .همان. 73
 .همان. 74
 .همان. 75
 .6، ص کيست شيعهشيخ الدوق، . 76
 .8 همان، ص. 77
 714، ص شميم واليتعبداهلل،  آملي،جوادي. 78

 .همان. 79
 همان. 80

 67ص ، همان. 81

 .همان. 82
 .همان. 83
 همان. 84

 همان.. 85

 .همان. 86
 .همان. 87
 .همان. 88
 .182، ص1ج، الكافي، به نقل از محمدبن يعقو  کليني، 191شناسي، ص سيدمحمدمهدي ميرباقري، مبا ثي پيرامون امام. 89

 .192و  191ص  ،مباحثي پيرامون امام شناسيسيدمحمدمهدي ميرباقري، . 90
 همان. . 91

 .988مفاتيح الجنان، ص. 92
 .193 و 192 ص ،مباحثي پيرامون امام شناسيسيدمحمدمهدي ميرباقري، . 93
 .195و  194 صهمان، . 94
، بتا  كـافي  يعقتو  کلينتي، ، بته نقتل از محمتد192 ص ،مباحثي پيرامـون امـام شناسـيسيدمحمدمهدي ميرباقري، . 95

 ، روايت اول.السالمعليهماالئم 

 .همان. 96
 .196ص  ،مباحثي پيرامون امام شناسيسيدمحمدمهدي ميرباقري، . 97
 .113همان، ص . 98
 .86همان، ص . 99
 .http://haj-ahmad.blogfa.comبه نقل از؛ عباس برقي . 100
 .80ص، شميم واليت، آمليجوادي عبداهلل. 101
 .81 ، صهمان. 102
 .22ص  ،مباحثي پيرامون امام شناسيسيدمحمدمهدي ميرباقري، . 103
 .158ص همان، . 104
 .149، ص 1، ج مستدرك الوسائلميرزا سين نوري طبري، . 105

 .نمرا ت مكتوب حضوري، يماندگارر.ك: محمدمهدي . 106



 45/  ينيت ديترب يمبناترين ياصل ؛ييت واليترب

 منابع
 .1386الطيار، قم، دشتي، محمد ترجمة ، نهج البالغهـ 

 .1384نبوغ، قم، انتشارات ، قمي ، شيخ عباسمفاتيح الجنانـ 

 .1385اسراء، چ سوم، قم، ، شميم واليتعبداهلل،  آملي،جواديـ 

 .1385 چ پانزدهم، پيام نور،ران، ته، فلسفه تربيتزاده، عيسي، ابراهيمـ 

اد ذهنـي ، تأليف شيخ صـدق،، ترجمـة ق تحقيـح محمـد جـوعلل الشرايع واالسالمـ ابن بابويه، محمدبن علي، 

 .1380تهراني، قم، مؤمنين، 

  www.hawzah.net/Per/K/Kalemat، كلمات قصار، امام خمينيـ 

 .1385 چ پانزدهم، مدرسه،ن، تهرا، به تربيت اسالمي دوبارهنگاهي باقري، خسرق، ـ 

 .1384 هارم،چچ  نيك معارف،قم،  ،الشريففرجهتعالياهللعجلمعرفت امام عصربني هاشمي، سيدمحمد، ـ 

  http://haj-ahmad.blogfa.com - اي از حاج احمد متوسليانخاطرهعباس،  برقي،ـ 

 .1385سوم،  دريا، چ، تهران، سيري در تربيت اسالميـ دلشاد تهراني، مصطفي، 

 .1382، چ چهلم، صدراتهران ، اسالمدر تعليم و تربيت مطهري، مرتضي، ـ 

 .1387 ،السالمعليهاالئمهمهر ثامن ،اصفهانسجاد، سيدمحمدحسين  ةترجم، شيعه كيست؟شيخ صدق،، ـ 

هـران، ت ،جـام  يـي يضـال االمـام ق صـفاته ، باب نادرالحجة، كتاب اصول كافي، يعقوبكليني، محمدبنـ شيخ 

 .1368اسالميه، 

 .1386، سمتتهران، پاك سرشت،  محمدجعفر ة، ترجمآراء تربيتي مكاتب فلسفي وگوتك، جرالد ال، ـ 

 .1387 يرهنگي يجر قاليت، هشتم، ةسسؤمقم، ، مباحثي پيرامون امام شناسيميرباقري، سيدمحمدمهدي، ـ 

 .1387يرهنگستان علوم اسالمي، قم، ، واليت الهيه ، ـ ــــ

 .نظرات مكتوب حضوري، ي، محمدمهديماندگارـ 

 .1369نا، ، بيقم ،مستدرك الوسائلنوري طبرسي، حاج ميرزا حسين، ـ 

WWW.Hawzah.net/Per/K/WriterIndex.htm 

 


