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 سلوک فقری

 1های اخالقی بر اساس بینش فقری( )تبیین برخی گزاره 

 2حامد کریمی 

 چکيده
 همیشه ایجاد یک دیدگاه نو و ابداع یک تفکر جدید، لوازم و آثار مخصوص آن تفکر و
دیدگاه را در پی دارد. امکان فقری از مبدعات حکمت متعالیه صدرالمتألهین است که با تبیین 
صحیح و اثبات آن، بسیاری از مسائل و مباحث در علوم مختلف، اعم از فلسفی و غیر 

ای  گیرند. این پژوهش به دنبال لوازم و تأثیرات امکان فقری بر پاره فلسفی، تحت تأثر قرار می
یابند. در مقدمه سعی  اخالقی است که با تبیین صحیح امکان فقری، تحولی بزرگ میمفاهیم 

شده تبیین صحیح امکان فقری بر اساس مبانی حکمت متعالیه ارائه شود و پس از آن، 
های اخالقی مورد نظر در این پژوهش، به واسطة این بینش و نگاه فقری مورد بررسی  گزاره

ن مفاهیم به نمایش گذاشته شده است. در نتیجه، جایگاه نظریة قرار گرفته و رشد و ترقی ای
 ها قابل مشاهده است. امکان فقری در حکمت متعالیه و تأثیر شگرف آن بر اندیشة انسان

های اخالقی مورد بحث در این پژوهش از مواردی است که برای شروع سیر و سلوک  گزاره
اند و سالک باید آنها را در خود  خلقت، الزم و گام نهادن در راه رسیدن به مقصود اصلی عالم

ایجاد کند تا بتواند گامی به سوی محبوب خود بردارد. یقظه، رفع تکبر، خشوع، اخالص، 
   اند. های اخالقی شکر، خوف و رجا از جمله این گزاره

 کليد واژگان

   سلوک. های اخالقی، هویت ربطی، بینش فقری، صدرالمتألهین، سیر و امکان فقری، گزاره
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   مقدمه
در حکمت متعالیه است که تبیین صحیح  ترین ابداعات صدرالمتألهین امکان فقری از مهم

 تواند بسیاری از مباحث علمی را تحت تأثیر قرار دهد و دگرگون سازد. آن می
اند از: اصالت وجود، تشکیک و  مالصدرا بر اساس مبانی فلسفی خاص خود ـ که عبارت

ر بحث مناط احتیاج به علت، تمام آرای گذشتگان را رها، و نظریة امکان مجعولیت وجود ـ د
گذاری کرده است. بر اساس این نظریه، معالیل و ماسوی اهلل جملگی عین ربط و  فقری را پایه

توان هیچ نوع استقاللی را برای آنها تصور کرد.  ای که نمی اند؛ به گونه فقر به ذاتِ الیزال الهی
گیرد و هویتی  بخشِ خود، تمام ذات معلول را فرامی نیاز معلول به علتِ هستی در این دیدگاه،

تنها در وجود و کماالت وجودی به تمام ذات بر آن  گذارد که نه سراسر احتیاج و نیاز را بنا می
تکیه دارد؛ بلکه حتی تصور آن نیز بدون در نظر گرفتن واجب متعال امکان ندارد؛ زیرا هویت 

تواند داشته باشد و حتی تصور ذهنی آن نیز متوقف بر  نه لحاظ استقاللی نمیفقری، هیچ گو
بخش آن را قبل از آن تصور کرده باشیم. مالصدرا در معنای آن  این است که علت هستی

 فرماید: می
 معنى اإلمكان في الوجودات الخاصّة الفائضة عن الحقّ يرجع إلى نقصانها وفقرها الذّاتيّ وكونها تعلّقيّة

الذّوات، حيث ال يتصوّر حصولها منحازا عن جاعلها القيّوم؛ فال ذات لها في أنفسها إلّا مرتبطة إلى 
 1الحقّ األوّل فاقرة إليه.

توانیم از لوازم و تأثیرات فراوان آن  شویم، نمی وقتی با چنین دیدگاه مهم و عمیقی مواجه می
های اخالقی را که با این بینش  ز گزارهراحتی عبور کنیم. بنابراین در این پژوهش برخی ا به

ها را به وسیلة بینشِ فقری  کوشیم این گزاره کنیم و می شوند، بیان می دچار تحول اساسی می
مورد بررسی قرار دهیم و تأثیرات آن را در این گونه مفاهیم آشکار کنیم تا امتداد نظریة بدیعِ 

توان سلوک  مایان گردد و روشن شود که میامکان فقریِ صدرالمتألهین در الهیات عملی نیز ن
 به سوی خداوند متعال را با بینشِ دقیقِ امکان فقری آغاز کرد.

 بينش فقری منشأ بيداری
است؛ زیرا « یقظه و بیداری»یکی از مقدمات ورود به مباحث اخالقی و سیر الی اهلل، مبحث 
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به خود و هدف و مسیرش انسانی که در خواب غفلت به سر می برد و هیچ تنبه و آگاهی 
تنها  تواند به وادی سیر و سلوک گام بگذارد و اگر این غفلت بر طرف نشود، نه ندارد، نمی

گذرد از هدف اصلی  گردد، بلکه هر چه بیشتر از عمر او می پیشرفتی برای او حاصل نمی
ه و کند. از این رو کسی که در حالت توج شود و به سمت تباهی سقوط می خلقت دورتر می
داند سیر و سلوک و کسب فضائل اخالقی برای تکامل انسان است؛ پس  انتباه نیست، نمی

رود و آنجاست که یقظه و  تواند در این راه قدمی بردارد و با همین غفلت نیز از دنیا می نمی
 الناس نيام فاذا ماتوا»فرماید:  می شود؛ چنان که پیامبر اکرم اجبار برایش حاصل می بیداری به

 تواند سهمی از اخالق داشته باشد. بنابراین انسان خواب و غافل، نمی 1«.انتبهوا
گیرد که او را در بر  رسد، از غفلتی نشئت می اساساً هر گرفتاری و مصیبتی که به انسان می

 فرماید: می صادق گرفته و شخص را از توجه و التفات به پیرامون خود باز داشته است. امام
 2؛«التسبيح بتضييعه إالّ الوحوش من ء شي يصاد وال بحر وال برّ في يصاد طيرٍ من ما»

 در ديگر حيوان يا پرنده هر به تيري هر و خورد نمي تير ذكر حال در اي پرنده هيچ
 اوست. غفلت حال در كند، اصابت شكار ميدان

و کسب  شود که انسان گرفتار شود و این گرفتاری با تهذیب روح بنابراین غفلت باعث می
هایی را که برایش  فضائل در تضاد است. به همین دلیل سالک باید به عنوان مقدمه، غفلت

 به حاصل شده است، بر طرف کند تا مسیر سیر و سلوکش هموار گردد. در همین راستا
 إيّاكم: »فرموده است صادق امام. غفلت بپرهیزند از ها دستور داده شده است که انسان

  .شماست جان زیان به زیرا بپرهیزید؛ غفلت از 9؛«نفسه عَنْ يَغْفَلُ فإنَّما غفل نم فإنّه والغفلة
 گوید: اهلل جوادی آملی در این زمینه می آیت

 خود، زیان و سود در باید انسان و است آدمی جان های زیان از پرهیز برای غفلت از پرهیز 
 او آیات و خدا از فلتبدهد. غ تشخیص خوب دیگری از پس یکی را احکام و موضوعات

 شیرین، و تلخ خاطرات برابر در هر لحظه انسان روح زیرا نیست؛ سازگار روح، تهذیب با
 را جدید حکم و کند می طلب جدیدی حکم تازه، حالت هر برابر در و دارد ای تازه حالت

 درک از باشد، غافل خود درون های پدیده از که کسی. گیرد می عهده بر اخالق فنّ
 و است ناتوان هم آنها اخالقی احکام تشخیص از گاه آن و است عاجز اخالقی عاتموضو

                                              
 .193، ص05 بیروت(، ج -)ط  بحار األنوار. مجلسی، 1
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 1افتد. می گناه دام به ناخواسته صورت، این در
شود که باید حرکت کند و بکوشد که در مسیر  اما در مقابل، اگر کسی بیدار باشد، متوجه می

کند و از  ر بیهوده نمیصحیح رشد کند و به تکامل برسد. بنابراین همت خود را صرف امو
 کند تا به کمال الیق خود برسد. های خود به بهترین شکل استفاده می فرصت

در این زمینه  طور که امام خمینی این اولین گام در راه کسب فضائل اخالقی است؛ همان
در سیر عرفانى هم یقظه اول قدم است. در این سیر، این هم سیر الهى و عرفانى »فرماید:  می
داند؛ نه اینکه یکی از  چنین اینکه ایشان یقظه را مقدمه میمه 2«.ت، بیدارى اول قدم استاس

 منازل سلوک باشد:
ها  ها و عذاب هاى ظلمانى بَعْضُها فَوْقَ بَعْضٍ واقعیم. دردها و رنج اکنون امثال ما در حجاب

پیدا کنیم از این احتجاب است و اول قدم که مقدمة رفع حجب است، آن است که گرایش 
علن و باطن و ظاهر   که در حجابیم و از این خدر طبیعت که تمام وجود ما را از سرّ و

ای است که بعض اهل سلوک، منزل اول «یقظه»تدریج به هوش آییم و این  فراگرفته، به
اند و چنین نیست؛ بلکه این به هوش آمدن و بیدار شدن، مقدمة دخول در سیر  دانسته

 9حجب ظلمانى و پس از آن نورانى، وصول به اول منزل توحید است.است، و رفع همة 
های غفلت را از دل بزداید تا راه سلوک  بنابراین سالک باید قدم اول خود را بردارد و حجاب

 فرماید: را بیابد و در آن گام بردارد. امام خمینی می
ور باشید؟ از خدا  هخواهید در خواب غفلت به سر برید و در فساد و تباهى غوط تا کى مى

اید؛  بترسید؛ از عواقب امور بپرهیزید؛ از خواب غفلت بیدار شوید. شما هنوز بیدار نشده
است؛ ولى شما در خواب به سر «  یقظه»اید. قدم اول در سلوک  هنوز قدم اول را برنداشته

ها بر اثر  بآلود و قل ها خواب ها در خواب فرو رفته است. اگر دل ها باز و دل برید. چشم مى
تفاوت به اعمال و اقوال نادرست  خاطر و بی بود، این طور آسوده زده نمى گناهْ سیاه و زنگ

 کردید،  دادید. اگر قدرى در امور اخروى و عقبات هولناک آن فکر مى ادامه نمى
 3دادید. هاى سنگینى که بر دوش شماست بیشتر اهمیت مى به تکالیف و مسئولیت

هـای غفلـت، توجـه بـه فقـر       ها و از بین بردن حجاب ن عامل بیداری انسانترین و بهتری مهم 
ذاتی و ربط هویتیِ موجوداتِ ممکن، نسبت بـه خداونـد متعـال اسـت. انسـانی کـه خـود را        

                                              
 .21ـ28، صمراحل اخالق در قرآن. جوادی آملی، 1

 .903، ص1 ج ، ک از دیدگاه امام خمینىتهذیب نفس و سیر و سلو . خمینی، سید روح اهلل، 2
 . همان.9
 .113ـ113ص ،شرح چهل حدیثهمو، ک: .ر همچنین در این زمینه .01، صجهاد اکبر یا مبارزه با نفسامام خمینی، . 3
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بیند و هیچ گونه استقاللی در ذات و صفات و افعال بـرای خـود قائـل     سراسر نقص و نیاز می
راحتی از کنـار آنهـا بگـذرد. ایـن تـوهمِ       اعتنا باشد و به یتواند به رفع این نیازها ب نیست، نمی

نیازی است که خواب غفلت را برای انسـان در پـی دارد و کسـی کـه در خـود       استقالل و بی
تـوان بـا    دهد. بنـابراین مـی   ای به حرکت و تالش نشان نمی بیند، عالقه نیازی به پیشرفت نمی

ها بـه آنـان، ایشـان را از خـواب      فقری انسانتبیین کامل امکان فقری و نمایش هویت و ذات 
 غفلت بیدار کرد تا بیشتر به خود و مسیر پیش رو توجه نمایند و متناسب با آن حرکت کنند.

هنگامی که رابطة میان خداوند متعال و انسان برای فرد مشـخص شـود و بدانـد کـه خداونـد      
نیـازی اسـت و از سـوی     بـی  متعال در اوج غنا و کمال دارندگی است و کلّ و اصلِ کمـال و 

دیگر انسان در نهایت پستی و ضعف قرار دارد تا جایی که حتی در اصـل وجـود و کمـاالت    
خود وابستگیِ محض به خداوند سبحان است، قطعاً برای رفع این نیازها و تکامل خود دست 

نـین  کنـد. چ  شود و تمام همت و تالش خود را صرف این مسیر می به دامان خداوند متعال می
تواند غافل باشد و به آینده و تکامل خود اهمیتی ندهد؛ بلکه چون عین نیـاز   انسانی دیگر نمی

است، همیشه و در همه حال به دنبال رفع نیاز و کسب فضـائل اخالقـی، و در حـال نزدیـک     
توان با اسـتفاده   شدن هر چه بیشتر به منبع فیض و اصلِ کماالتِ عالمِ وجود است. بنابراین می

هـا را بـرای قـدم زدن در مسـیر الهـی آمـاده کـرد و         امکان فقری و تبیین دقیـق آن، انسـان   از
رفع تکبـر بـر اسـاس امکـان      خوبی اثبات نمود. ضرورت این تالش و حرکت را برای آنان به

، و در «کبـر »حجاب تکبر از موانع اصلی در سلوک الی اهلل اسـت. تکبرـر مشـتق از وا       فقری
فالکبر الحالة التی یتخصّص بهـا انسسـان   »دانستن خود از دیگران است:  لغت به معنای برتر

   8«.من إعجابه بنفسه، وذلك أن یرى انسسان سفسه أکبر من غيره

قدر زیاد است که غیرِ او با او قابل قیاس  پسندیده در جایی است که کماالت یک موجود آن
سوره  29است؛ همانگونه که در آیه نیست. این نوع از تکبرر از جمله صفات خداوند متعال 

 2«.الْعَزِیزُ الْجَبَّارُ الْمُتَکَبِّرُ»حشر آمده است: 
شـود   اما تکبرر ناپسند و مذموم که باید از آن دوری کرد، تکبرری است که انسان به آن دچار می
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 .11 ، ص18جو  281ـ288، ص12 ج و 95ـ23 ،20ـ23، ص1 ، جالمیزان فی تفسیر القرآنطباطبایی، 

 .زرگی و عظمتب ةکننده، شایست ناپذیر، جبران . شکست2
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رتـر  کند که دارد، خـود را از دیگـران ب   و به واسطة کمالی که به او داده شده است یا خیال می
بـه همـین    2سـور  غـافر   90و  1سور  زمـر  12شمارد.آیات  داند و غیر خود را کوچک می می

 9مطلب اشاره دارند.
 در این زمینه آمده است: لسان العربدر کتاب 
 لهـم  وأَن الخلق أَفضل أَسهم یَرَوْنَ أَسهم أَی  یَتَکَبَّرُونَ ومعنى ... .التَّعظّم: واالستِکبار التکَبُّر
 هو وتعالى، سبحاسه اهلل، ألَن خاصة هلل إِال تکون ال الصفة وهذه لغيرهم، ليس ما الحق من
 المُتَکَبِّـر،  له یقال أَن یستحق الذی وذلك مثله، ألَحد ليس الذی والفضل القدرة له الذی
 فـاهلل  لغيـره  لـيس  مـا  ألَحـد  فلـيس  سواء، الحقوق فی الناس ألَن یَتَکَبَّرَ أَن ألَحد وليس
 4ر.الْمُتَکَبِّ

بر همین اساس علمای اخالق نیز در تعریف تکبرر، وجود شخص دیگری غیر از فرد متکبرـر را  
اند. تکبرر در اصطالح بزرگان اخالق عبارت اسـت از اظهـار کبـر، و کبـر حـالتی       شرط دانسته

داند. انسان متکبرـر   شود و خود را از دیگران برتر می نفسانی است که شخصی به آن گرفتار می
کنـد   دلیل توجه بیش از اندازه به خود و خودپسندی، به کماالت خود یا به آنچه تصور مـی به 

کند و چنانچه به درمان آن نپردازد و از آن غافل شود، حالتی برای او  کمال اوست، اعجاب می
شـمارد؛ بـر خـالف     بیند و آنان را کوچـک مـی   شود که خود را از دیگران باالتر می حاصل می

که تحقق آنها به وجود فرد دیگر منوط نیست؛ بلکـه اگـر تنهـا یـک     « عجب»یا « خودپسندی»
تواند به این رذیلة اخالقی گرفتـار شـود. در تکبرـر بایـد افـراد       انسان هم آفریده شده باشد، می

دیگری غیر متکبرر نیز باشند تا انسان متکبرر برای خود جایگـاهی قائـل شـود و دیگـران را در     
ز خود ببیند و خود را بر آنان برتری دهد. باید توجه داشت که ایـن خـوی   تر ا جایگاهی پایین

گذارد و معاشرت آنهـا بـا دیگـران را متکبررانـه      زشت و ناپسند در رفتار ظاهری افراد تأثیر می
تواند به علم، قدرت، جمال، ثروت، عبادت، امکانات رفاهی و... باشـد و در   سازد. تکبرر می می

 0از کید شیطان در امان نیست.این زمینه، هیچ کس 

                                              
 «.پس جایگاه متکبران چه بد جایگاهی است»؛ «الْمُتَكَبِّرِينَ  فَبِئْسَ مَثْوَى». 1
 «.نهد گونه خدا بر دل هر گردنکش زورگویی مهر می این»؛ «مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ  كُلِّ قَلْبِ  اللَّهُ عَلى كَذلِكَ يَطْبَعُ». 2

، 1 ، جالمیزان فـی تفسـیر القـرآن   ؛ طباطبایی، 831ـ831، صالقرآن غریب فی المفرداتراغب اصفهانی، ک: ر. باره. در این 9
 .195ص ،0 ج ،العرب لسانابن منظور،  ؛95ـ23ص

 .195ص ،0 ج ،العرب لسانابن منظور،  .3
 .10ـ12ص ،شرح چهل حدیثامام خمینی، ک: .ر باره. در این 0
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در کتـاب   1تـر شـدن بحـث کمـک کنـد.      تواند بـه روشـن   برخی از عبارات علمای اخالق می
 در این باره آمده است: المحجة البیضاء

فاألصل هو الخلق الّذی فی النفس وهو االسترواح والرّکـون إلـى رةیـة الـنّفس فـوق      
ومتکبّرا به، ... وال یتصوّر أن یکـون متکبّـرا    المتکبّر عليه فإنّ الکبر یستدعی متکبّرا عليه

إلّا أن یکون مع غيره وهو یرى سفسه فوق ذلك الغير فی صـفا  الکمـال، فعنـد ذلـك     
یکون متکبّرا وال یکفی أن یستعظم سفسه ليکون متکبّرا فإسّه قد یستعظم سفسه ولکن یـرى  

یستحقر غيره فإسّه مع ذلك  غيره أعظم من سفسه أو مثل سفسه فال یتکبّر عليه وال یکفی أن
لو رأى سفسه أحقر لم یتکبّر ولو رأى غيره مثل سفسه لم یتکبّر بل ینبغی أن یـرى لنفسـه   
مرتبة ولغيره مرتبة، ثمّ یرى مرتبة سفسه فوق مرتبة غيره، فعند هـذه االعتقـاتا  الثالثـة    

 2یحصل فيه خلق الکبر.
سـان و جایگـاه او در هسـتی و همچنـین     بنابراین تکبرر بر اساس بینش غلـط دربـار  نفـس ان   

گیـرد و بهتـرین راه بـرای جلـوگیری از      کماالتی که در اختیار او قرار گرفته است، شـکل مـی  
تشکیل این رذیلة اخالقی در نفس، تصحیحِ این بینش است. با توجه بـه آنچـه دربـار  امکـان     

شة تکبرر را در نفس از بـین  توان ری فقری بیان شد و بینشی که دربار  ممکنات ارائه کردیم، می
 برد.

بر اساس امکان فقری، انسان موجودی است که ذات او عینِ ربط به خداوند متعال است و 
احتیاجش به غنی بالذات، تمام هویت او را فراگرفته است؛ به طوری که هم در ذات و هم در 

درک این مطلب که تمام کماالتی که به او داده شده است، به ذات حق وابستگیِ محض دارد. 
انسان، فقیرِ مطلق است و هیچ چیزی از خود ندارد بلکه همة هستی او را ارتباط به ذات 

کند؛ زیرا  جویی نسبت به دیگران منع می بخش تشکیل داده است، شخص را از برتری هستی
                                              

...  اظهـار کبـر کـردن اسـت.     ،تکبـر »فرماینـد:   می 993ـ999، ص«جنود عقل و جهل»شرح حدیث کتاب  . امام خمینی در1

بب شود که از نقـایص و عیـوب خـود    انسان چون خودبین و خودخواه است، این خودخواهى و محبت مفرط به نفس، س

ى کـه  یهـا  هاى خود در نظرش خوبى جلوه کند و فضایل و خوبی هاى خود را نبیند؛ بلکه گاهى بدی محجوب شود و بدی

هـاى آنهـا در    همین نسبت، از خوبى دیگران بسیار شود کـه محجـوب شـود و بـدی      و به ،در نظرش مضاعف گردد ،دارد

ال خود و نقص دیگران را دید و محبرت مفرط به نفس نیز کمک کـرد، در نفـس یـک    نظرش مضاعف گردد. پس چون کم

حالت اعجابى پیدا شود نسبت به خودش. پس از این حالت، در بـاطن نفـس، خـود را بـر دیگـران ترفیـع دهـد و حالـت         

ن ایـن حالـتِ قلبـى    و چو ،تر از دیگرى بیند و این حالت، کبر است سربلندى و بزرگى براى او دست دهد و خود را بزرگ

 .«و این تکبر است ،در مُلک بدن ظاهر شود، سرکشى و سرفرازى کند و بر دیگران در ظاهر نیز بزرگى فروشد
 .223ـ221ص ،8 ، جالبیضاء فی تهذیب اححیاء المحجةفیض کاشانی، . 2



 21  8938/ بهار ـ تابستان  8پياپی م/ شماره یکم/سال پنج

 تکبرر سه قسم است: یا تکبرر نسبت به خداوند متعال است که بدترین نوع تکبرر است، مانند
سر  1« أَسَا رَبُّکُمُ الْأَعْلى»تکبرری که نمرود و فرعون و امثال آنها گرفتارش بودند و ندای 

دادند؛ یا تکبر نسبت به فرستادگان الهی است که شخصِ متکبرر را از اطاعت انبیا  می
دارد به توهم اینکه او هم انسانی است شبیه به من؛ لذا در ظلمتِ جهل و نادانی باقی  بازمی

سور  مؤمنون از قول  31طور که خداوند متعال در آیه  رسد؛ همان ماند و به حقیقت نمی یم
یا تکبرر نسبت به بندگان خدا و افراد بشر است  2؛«أَ سُؤْمِنُ لِبَشَرَیْنِ مِثْلِنا»کند:  کافران نقل می

خود  انجامد. در واقع در هر سه قسم تکبرر، شخصِ متکبرر برای که به تحقیر دیگران می
کند آنچه از اصل وجود و صفات کمالی  استقالل در ذات و کماالت قائل است و تصور می

در اختیار او قرار داده شده، برای خود اوست؛ تا جایی که مانند قارون در پاسخ به 
آوری ثروت  و جمع 9«عِلْمٍ عِنْدِی  إِسَّما أُوتِيتُهُ عَلى»گوید:  های قوم خود متکبررانه می نصیحت

 3شود. دهد و احسان و عطای الهی را منکر می راوان را به دانایی و توانایی خود نسبت میف
وجو کنیم،  بنابراین اگر بخواهیم راهکاری برای گرفتار نشدن در این ورطة خطرناک جست 

قطعاً توجه به فقر ذاتی و وابستگیِ هویتی به ذات مقدس اهلل بهترین راه است. این بینش که 
شود، از هر گونه توهمِ استقالل برای افراد بشر  بیینِ امکان فقری حاصل میبر اساس ت

کند و  جلوگیری کرده، آنها را در برابر ذات حق متعال و اوامر او به خضوع و تواضع وادار می
دارد؛ پذیرش و اطاعت انبیای الهی را برای آنها به ارمغان  از گردنکشی و طغیان باز می

اند، خودداری  های دیگر که مانند او مخلوقات الهی قیر کردن انسانآورد و شخص از تح می
 گوید: کند. امام خمینی برای رهایی از تکبرر می می

طور که هست ببینـد، بلکـه نسـبت بـه      و چون از این احتجاب بیرون آید و خود را به همان
ش کوچـک  ظن پیدا کند، پس خودش در نظر گیرى بنگرد و به خود سوء خود با نظر خورده

و خوار شود، و ذلّت و افتقار نفس را دریابد، و چون با این نظر همراه شد، ]با[ حسن ظـن   
، کـم کـم در    به دیگران و بزرگ شمردن مخلوقات خدا و مظاهر جمال و جالل حق تعـالى 

                                              
 .23نازعات، . 1
 مان هستند ایمان بیاوریم؟دآیا به دو بشری که مانند خو .2
 (.11قصص، ) «اند... به من داده ،دانشی که نزد من است ةنیست که این ثروت و مال انبوه را بر پای جز این». 9

فأجاب بنفي كونه إنما أوتيه »فرماید:  می 11 ، ص18، جفی تفسیر القرآنالمیزان  کتابدر  . جناب عالمه طباطبایی3
عنده من العلم بطرق اقتناء المال وتدبيره وليس عند غيره  على استحقاق بما إحسانا من غير استحقاق ودعوى أنه إنما أوتيه

ذلك، وإذا كان ذلك باستحقاق فقد استقل بملكه وله أن يفعل فيما اقتناه من المال بما شاء ويستدره في أنواع التنعم وبسط 
 .«السلطة والعلو والبلوغ إلى اآلمال واألماني
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تر شمارد، و این  نفس، یک حال تذلیل و سرافکندگى پیدا شود و خود را از دیگران کوچک
قلبى است که آثار آن در مُلک بدن کـه ظـاهر شـد، گوینـد: تواضـع کـرد و        حالت، تواضع
 1متواضع شد.

هـا بـرای    خالصه اینکه اگر بخواهیم به تکبرر ـ که سرچشمه تمام معاصی، و مانع بزرگ انسان  
الربط بودن خـود بسـیار    سلوک به سوی محبوب است ـ دچار نشویم، باید به فقر ذاتی و عین 

 و امکان فقری نیز چیزی جز آن نیست. توجه داشته باشیم
 خشوع تر مقابل خداوسد از راه هویت فقری

خلیل بـن احمـد فراهیـدی در     .ه معنای پایین آوردن استب« خشع»مصدری از ریشة خشوع 
 طأطـأ   أی وأخشعت األرض ... إلى ببصرك رميك: الخشوع: خشع»نویسد:  این زمینه می
 انقـرار  وهـو  البدن فی الخضوع أن إال الخضوع نم المعنى والخشوع. کالمتواضع الرأس

بنابراین خشوع در لغت یعنی چشم به زمـین   2«.... والصو  البدن فی والخشوع باالستخدام،
دوختن، سر خم کردن، صدای خود را پایین آوردن و به طور کلی هر حالتی از بدن که نـوعی  

برخـی از آنهـا را بیـان میـدارد:      عـرب لسان الاظهار فروتنی در پی داشته باشد؛ همان گونه که 
. صـوته  وخفَـ َ  وغَضَّـه  األَرض سحو ببصره رمى: وتَخَشَّعَ واخْتَشَع خُشوعاً یَخْشَعُ خَشَع»

 9...«.مُتَخَشِّعُون : خُشَّع وقوم
آید  خشوع در اصطالح علمای اخالق نیز به معنای حالتی است که برای شخصی به وجود می

شود؛  بیند و مقهور عظمت و جالل و بزرگی او می دی قدرتمند میکه خود را در برابر موجو
باشد. در کتاب  در واقع نوعی از ترس در مقابل یک قدرت برتر که با تعظیمِ او همراه می

الخشوع خموت النّفس وهموت الطّباع لمتعاظم أو »در معنای آن آمده است:  منازل السائرین
 فرماید: ره میهمچنین امام خمینی در این با 3«.مفزع

عبادات  ةنماز که سرآمد هم یکى از امورى که از براى سالک در جمیع عبادات خصوصاً
است و مقام جامعیرت دارد الزم است، خشوع است و حقیقت آن عبارت است از خضوع 

                                              
 .993ص ،«جنود عقل و جهل»شرح حدیث امام خمینی، . 1
 .112ص ،1 ج ،العین کتابفراهیدی،  .2
 .11، ص1، جلسان العربابن منظور،  .9

الخشوع هو »ید: گو شارح در شرح این عبارت می .192ـ191ص، 1 ، جمنازل السائرین إلى الحق المبینانصاری، . 3
قوله: همود الطّباع، أي سكونها،  .قوله: خمود النّفس، يعني إمساكها عن االنبساط الخضوع مع محبّة لمن خشع له أو خوف منه.

القلوب. والمفزع هنا هو الذي له سطوة تخشى،  والمراد بالطّباع هنا قوى النّفس. والمتعاظم هنا، هو الذي له عظمة ومهابة في
 .«ونقمة تتّقى
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تامر ممزوج با حبر یا خوف و آن حاصل شود از ادراک عظمت و سطوت و هیبت جمال و 
 1جالل.

 القاهر  قبال المقهور  من خاص تأثر  الخشوع»ی نیز در معنای آن فرموده است: عالمه طباطبای

 2«. إليه بالتوجه غيره عن ینقطع بحيث
وقتی حالت خشوع برای شخص پدید آید، تمام توجه او به سوی آن قدرت عظیم جلب 

او در بنابراین تمام اعضا و جوارح  9ای نخواهند داشت. شود و دیگران در نظر او جلوه می
گردند و اعمال و رفتار او همراه با خشوع  مقابل عظمت و هیبتِ قدرت الیزال الهی خاشع می

 خواهند بود.
هایِ بینشِ امکان فقری است؛ زیرا  ایجادِ احساسِ خشوع در برابر خدای تعالی یکی از قابلیت

شود  ین میدر این دیدگاه، جایگاه انسان در مقابل عظمت و جالل ذات مقدس پروردگار تبی
که این بیان، خشوع قلب را در پی دارد. انسانی که در اوج ذلت و خواری قرار دارد به 

یابد و هویتش  ای که در اصل وجود خود چیزی جز ربط و احتیاج به خداوند متعال نمی گونه
بیند در اوج عظمت، اقتدار، هیبت و  جز فقیر بالذات نیست و در مقابل خود وجودی را می

ای جز کرنش و خشوع در مقابل آن  ه بزرگی او با دیگران قابل قیاس نیست، چارهجالل ک
 همتا ندارد. وجود بی

در واقع امکان فقری، نهایت ذلت و پایین بودن درجة انسان را در مقابل پروردگارش به 
گذارد و از طرفی اصل وجود و تمام کماالت را در وجود واجب متعال منحصر  نمایش می

به نوعی که هر وجود و کمالی در هر جایی یافت شود، اوالً و بالذات و حقیقتاً از آنِ داند؛  می
ذات باری تعالی است و ثانیاً و با عنایت حضرتِ حق تعالی به موجودِ ممکنِ فقیر نسبت داده 

شود. تبیین این نوع دیدگاه در مورد انسان و درک عمیق آن، جز خشوع و افتادگی به  می
تیجة دیگری ندارد و راه را بر عصیان و طغیان انسان در برابر خداوند متعال سدر درگاه الهی ن

کَلَّا إِنَّ الْإِسْسانَ لَيَطْغى * أَنْ رَآهُ »کند؛ چون بر اساس بیان خداوند متعال در قرآن کریم:  می
نند و این دا ها به دلیل این است که خود را مستقل از خداوند متعال می طغیان انسان 3«.اسْتَغْنى

                                              
 .19، صالصالةآداب امام خمینی، . 1

 .8، ص10 ، جالمیزان فی تفسیر القرآنطباطبایی، . 2
فنقول الخشوع الخوف الدائم الالزم للقلب وهوو أيضوا قيوام العبود     ». 113، ص1 ، جإرشاد القلوب دیلمی، ک:ره ر.با. در این 9

 .«بين يدي اهلل تعالى بهم مجموع وقلب مروع
 (.1و  8علق، ) پندارد نیاز می برای اینکه خود را بی ؛کند . این چنین نیست، مسلماً انسان سرکشی می3
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 1دهد. توهم، آنها را به سرکشی و طغیان سوق می
کند  پس با توجه به اینکه امکان فقری حقیقتِ ارتباطِ میانِ انسان و پروردگارش را تبیین می

تواند با راه یافتن به قلب انسان، خشوع  دهد، می ترین بیان از این رابطه را ارائه می بلکه دقیق
 2شد.را برای او در پی داشته با

 اخالص
و در لغت به معنای پاک کردن و سالم ساختن « خلص»اخالص مصدر باب افعال از ریشه 

یک چیز است از هر چه با آن مخلوط شده است. به همین دلیل وقتی یک شیء را از غیر آن 
: خلص»گویند این شیء خالص شده است:  کنند، می جدا کرده، ناخالصی آن را برطرف می

 ء، الشی خَلَص: خلص»یا:  9،«سلم و سجا ثم سشب، قد کان إذا ا،خلوص ء الشی خلص
 وخَلَّصه وأَخْلَصه. وسَلِم سَجا ثم سَشِبَ قد کان إِذا وخَالصاً خُلُوصاً یَخْلُص بالفتح،
 3«.اختاره: ءَ الشی وأَخْلَصَ. أَمْحَضَه: تِینَه للّه وأَخْلَص

اعمال انسان از هر گونه شائبه و  اما در اصطالح اخالقی، اخالص به معنای صفا و پاکی
تواند انسان را از مقصود  هایی که هر کدام به میزان خود می های غیر الهی است؛ انگیزه انگیزه

و مطلوب حقیقی یعنی خداوند متعال دور کند. هر اندازه که انگیزهْ پست و نازل باشد، از 
کند و به تبع آن از  ریاکارانه میکاهد و انسان را گرفتار اعمال  میزان خلوص و صفای عمل می

توان گفت که اخالص  شود. بر همین اساس می هدف اصلی یعنی واجب متعال دور می
درجاتی دارد که برای رسیدن به هر یک از آنها نیاز به تالش و کوشش فراوان است. بنابراین 

 ند.صرف مالحظه، قصد و اراد  خداوند متعال در انجام دادن اعمال را اخالص گوی
فحقيقة انخالص: التّبرّی عن کلّ ما تون اللّه »دربار  اخالص آمده:  المفرداتدر کتاب 
انخالص، إفرات الحق سبحاسه فى الطاعة بالقصد، »خوانیم:  نیز می رسالة قشیریهدر  0«.تعالى

                                              
 .920ص ،25 ج ،القرآن تفسیر فی المیزانطباطبایی، . 1
 ؛110ــ 113ص، 1 ، جإرشاد القلـوب ؛ دیلمی، 11، ص1، جلسان العرب؛ ابن منظور، 112ص ،1 ج ،العین کتابفراهیدی، . 2

المیزان فـی  ؛ طباطبایی، 18ـ19ص ،الصالةآداب ؛ امام خمینی، 192ـ191ص، 1 ، جمنازل السائرین إلى الحق المبینانصاری، 
تـرین   بنیـادی ؛ مصـباح،  231ـ233ص ،مراحل اخالق در قرآنجوادی آملی،  ؛920، ص25و ج 1ـ8، ص10 ج، تفسیر القرآن

 .32، صاسالمی( ةای از مبانی اندیش ها )گزیده اندیشه
 .118، ص3، جکتاب العینفراهیدی، . 9
 .28، ص1ج ،لسان العربابن منظور، . 3
 .239، صالمفردات فی غریب القرآنراغب اصفهانی، . 0
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همچنین تعریفی که  8«.وهو أن یرید بطاعته التقرب إلى اللّه سبحاسه تون أى شئ آخر
بر نفی هر گونه داعی غیر از  2ارائه کرده است، منازل السائرینبداهلل انصاری در خواجه ع

 ذات پروردگار داللت دارد.
ها و مقاصد و  نتیجة تحقیق و بررسی دربار  اخالص چیزی جز کنار گذاشتنِ همة انگیزه

رسیدن به این مقصود،  9روی آوردن به مقصود و مطلوب اصیل یعنی خدای متعال نیست.
ی از دشوارترین کارهای انسان است؛ به طوری که امام خمینی در بیان درجات اخالص، یک

هایی که در بین  نماید که مقامات و جایگاه این نکته را به اهل سلوک و عرفان نیز گوشزد می
 راه قرار دارد نیز نباید رهزن سالک إلی اهلل شود:

لوق و جلب قلوب آنها، چه براى رضاى مخ ةاز شائب عمل است ةیکى از مراتب آن، تصفی
مرتبه دوم، تصفیه عمل است از حصول  .محمدت یا براى منفعت یا براى غیر آن

فانیه، گرچه داعى آن باشد که خداى تعالى به واسطه این  ةمقصودهاى دنیوى و مآرب زائل
مرتبه سوم، تصفیه آن است از  .مثل خواندن نماز شب براى توسعه روزى ؛عمل عنایت کند

چهارم، آن  ةرسیدن به جنّات جسمانیره و حور و قصور و امثال آن از لذات جسمانیه. مرتب
پنجم،  ة[ جسمانى موعود. مرتب ها]ى است که عمل را تصفیه کند از خوف عقاب و عذاب

ابدیره و منسلک  ةازلیر ةدائم ةتصفیه عمل است از رسیدن به سعادات عقلیره و لذّات روحانیر
 یو در ازا مقرّبین ةبیرین و منخرط شدن در جرگه عقول قادسه و مالئکشدن در سلک کرو

تصفیه آن است از خوف عدم وصول به این لذّات و حرمان  ،ششم است ةاین مرتبه که مرتب
هفتم، تصفیه آن است از وصول به لذّات جمال الهى و رسیدن به  ةاز این سعادات. مرتب

و این مرتبه، یعنى  ،است ءبارت از جنّت لقاهاى انوار سبحات غیر متناهى که ع بهجت
 یهشتم که در ازا ةمرتب . از مهمرات مقاصد اهل معرفت و اصحاب قلوب است ،جنّت لقاء

این مرتبه است و آن عبارت است از تصفیه عمل از خوف فراق. بالجمله، تصفیه عمل از 

                                              

 .913، صالرسالةاالقشةريةقشیری، . 1
 «.اإلخالص تصفية العمل من كلّ شوب: »111، ص1 ، جمنازل السائرین إلى الحق المبینانصاری، . 2
المفـردات  ؛ راغب اصفهانی، 28، ص1، جلسان العربابن منظور،  ؛118، ص3، جکتاب العین. دراین زمینه ر.ک: فراهیدی، 9

، 1 ج ،البیضـاء فـی تهـذیب اححیــاء    المحجةةا؛ فـیض کاشـانی،   11ــ 11، صخـالق اال؛ شـبرر،  239، صفـی غریـب القـرآن   
حـدائق  ابی بکـر،  زین الدین رازی، محمد بن  ؛113ـ111ص، 1 ، جمنازل السائرین إلى الحق المبینانصاری،  ؛199ـ121ص

 ،جـامع السـعادات   ،؛ نراقـی 913، صالرسالةاالقشةرية قشیری، ؛198ص ،األربعین فى أصول الدینغزالی،  ؛190ص ،الحقائق
شـرح چهـل   همـو،   ؛188ــ 185ص، الصةالةااآداب امـام خمینـی،   ؛895ـ821، صهمعراج السعاد نراقی، ؛310ـ319ص ،2 ج

 .923ـ921ص ،حدیث
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و از حظوظ نفسانیره خارج  این دو مرتبه نیز در نزد اهل اهلل الزم است، و عمل با آن معلّل
 1نیست، و این کمال خلوص است.

های غیر الهی  شود که هیچ کس از گرفتار شدن در دامِ انگیزه با توجه به این مطلب، ثابت می
توان در بریدن  و جاماندن از اخالص کامل در امان نیست؛ از این رو کمال اخالص را تنها می

 ذات حق یافت.و انقطاع از ما سوی اهلل و توجه به 
توان نقش امکان فقری در امداد برای رسیدن به کمالِ  با روشن شدن معنای اخالص می
آوردِ دیدگاه امکان فقری این است که تنها ذاتِ مستقل،  اخالص را بررسی و تبیین کرد. ره

ای که غیر او، یا عدم است و  نیاز و کامل در عالم هستی، ذات واجب متعال است؛ به گونه بی
همتا. در حقیقت، تأمل و تفکر دربار  این مطلب که  یا ربط واحتیاجِ محض به آن ذات بی

اند و هیچ استقاللی از  الربط انسان و همة موجودات و مطالب و مقاصد، غیر از ذاتِ حق، عین
خود ندارند، این نتیجه را در بر دارد که ما سوی اهلل هیچ اعتبار و مطلوبیتی از جانب خودشان 

 توانند داشته باشند؛ چون نه در وجود خود استقالل دارند و نه در صفات و کماالت خود. نمی
بنابراین التفات به بینش امکان فقری، یافتن حقیقت مطلب با تمام وجود و به کار بستن آن در 

تواند به انسان در رسیدن به اخالص و درجات واالی آن کمک شایانی  اعمال و رفتار، می
تواند قصدی غیر از خداوند متعال در انجام دادن  ا بر اساس این دیدگاه، انسان نمینماید؛ زیر

معنایند و هیچ انسانی دل  اعمال خود داشته باشد؛ چون ما سوی اهلل بدون عنایت او پوچ و بی
های غیر الهی را برای  تابد. در نتیجه، امکان فقری، پوچیِ انگیزه بستن به مقاصد پوچ را برنمی

کند تا بداند راهی که به امید این مقاصد می پیماید، به کمال حقیقی  مشخص می انسان
ها و مقاصد غیر الهی را از انسان  تواند تمام انگیزه رسد. قطعاً توجه کافی به این نگاه می نمی

 بگیرد و راه سلوک او را هموارتر سازد.
 رسيدن به حقيقت شکر با سگاه فقر مطلق بوتن ممکنا 

تر است و بلکه  یگر مباحثی است که حصول آن به وسیله بینشِ امکان فقری آسانشکر از د
اعتقاد به امکان فقری، گامی به سوی حقیقتِ شکرِ خداوند متعال خواهد بود. شکر را در 

الشُّکْرُ: تصوّر النّعمة »کنند:  لغت به معنای شناخت نعمت از منعم و اظهار آن معرفی می
لوب عن الکشر، أی: الکشف، ویضاتّه الکفر، وهو: سسيان النّعمة وإظهارها، قيل: وهو مق

الشُّکْرُ: عِرْفانُ »همچنین:  2«.وسترها، وتابّة شکور: مظهرة بسمنها إسداء صاحبها إليها

                                              
 .188ـ183ص ،الصالةاآداب امام خمینی،. 1
 .381، صالمفردات فی غریب القرآنراغب اصفهانی، . 2
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 1«.انِحسان وسَشْرُه، وهو الشُّکُورُ أَیضاً
د، و نیز کسی را رس هایی را که به او می قدردانی از منعم متوقف است بر اینکه انسان نعمت

تواند شاکر  ها از جانب او به انسان رسیده است، بشناسد. در این صورت می که آن نعمت
 منعم خود باشد.

دانند: یکی شناخت نعمت و  علمای اخالق نیز حقیقت شکر را دارای سه رکن می
ها از جانب منعم، و در آخر عمل  دهنده، دیگری خوشحالی برای رسیدن آن نعمت نعمت

دن بر اساس مقصود و مطلوب منعِم. بنابراین برای اینکه انسان عبد شکور باشد، باید اول کر
هایی را که خداوند متعال به او داده است، بشناسد و همة آنها را از سوی او بداند و  نعمت

برای این توجه و انعامی که به او شده است، خوشحال باشد و آنها را در راه اطاعت الهی 
از معصیت او بپرهیزد. توضیح مطلب اینکه در کتب اخالقی برای رسیدن به  صرف کند و

حقیقت شکر سه مرحله ترسیم شده است: علم، حال و عمل. مرحلة اول این است که انسان 
ها را از خداوند متعال بداند و معتقد باشد که در رسیدن این نعمات به انسان، هیچ  همة نعمت

دخالتِ استقاللی ندارد و تمام وسائط، به فرمان الهی عمل  موجودی غیر از خداوند متعال
ها در رساندن نعمت به انسان از  اند؛ یعنی واسطه کنند و همگی مسخَّر اراد  حقّ متعال می

ای خلق کرده است که کمال خود را در  خود اختیاری ندارند و خداوند متعال آنها را به گونه
اگر اختیار به دست خودشان بود، به هیچ وجه، چیزی دانند؛ در صورتی که  ایصال نعمت می

إسما الذی أسعم عليك هو الذی سخرهم لك وألقى فی قلوبهم » 2رسید. از آنها به انسان نمی

                                              
 .232، ص0، جکتاب العین دیفراهی ؛329، ص3 ، جلسان العربابن منظور، . 1
ء فوإن رأى   فمن أنعم عليه ملك من الملوك بشي»قابل توجه است:  ،آمده البیضاء المحجة. مثالی که در این زمینه در کتاب 2

لوزيره أو لوكيله دخال في تيسير ذلك وإيصاله إليه فهو إشراك به في النّعمة فال يرى النعمة من الملك من كلّ وجوه بول منوه    
ومن غيره بوجه فيتوزّع فرحه عليهما فال يكون موحّدا في حقّ الملك، نعم ال ينقص من توحيده فوي حوقّ الملوك وكموال     بوجه 

شكره أن يرى النّعمة الواصلة إليه بتوقيعه الّذي كتبه بقلمه وبالكاغذ الّذي كتبه عليه فإنّه ال يفرح بالقلم والكاغوذ وال يشوكرهما   
حيث هما موجودان بأنفسهما بل من حيث هما مسخّران تحوت قودرة الملوك وقود نعلوم أنّ الوكيول       ألنّه ال يثبت لهما دخال من 

الموصل والخازن أيضا مضطرّان من جهة الملك في اإليصال وأنّه لو ردّ األمرإليه ولم يكن من جهة الملك إرهواق وأمور جوزم    
ن الموصل كنظره إلى القلم والكاغذ فال يورث ذلوك شوركا   يخاف عاقبته لمّا سلّم إليه شيئا فإذا عرف ذلك كان نظره إلى الخاز

في توحيده من إضافة النعمة إلى الملك، فكذلك من عرف اللّه تعالى وعرف أفعاله علم أنّ الشمس والقمر والنّجووم مسوخّرات   
للّه تعالى هو المسلّط للودّواعي  بأمره كالقلم مثال في يد الكاتب وأنّ الحيوانات الّتي لها اختيار مسخّرات في نفس اختيارها فإنّ ا

عليها لتفعل شاءت أم أبت، كالخازن المضطرّ الّذي ال يجد سبيال إلى مخالفة الملك ولو خلّي ونفسه لموا أعطواك ذرّة ممّوا فوي     
لبوه أنّ  يده فكلّ من وصل إليك نعمة من اللّه على يده فهو مضطرّ إذ سلّط اللّه عليه اإلرادة وهيّج عليوه الودّواعي وألقوى فوي ق    

خيره في الدّنيا واآلخرة في أن يعطيك ما أعطاك وأنّ غرضه المقصود عنده في الحال والمآل ال يحصل إلّا به وبعد أن خلق اللّوه  
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من االعتقاتا  واالراتا  ما صاروا به مضطرین إلى االیصال إليك، فمن عرف ذلك 
رفتی به خداوند متعال و منحصرِ چنین مع 1.«فکاست معرفته شکر اللّه وهذا هو الشکر بالقلب

 ای از شکر و قدردانی است. دانستن تنعُّمِ مخلوقات از جانب او مرحله
شود.  مرحله بعد حالت سروری است که بعد از رسیدن نعمت به انسان برای او حاصل می

این سرور و خوشحالیِ همراه با معرفت، ممکن است تنها برای ایصال نعمت باشد یا اینکه 
ای رسیده باشد که خوشحالی او به دلیل قرب به صاحب نعمت باشد و این  به درجه انسان

تقرّب به ذات الهی او را مسرور کند. در این صورت، سرور شخص به توجه و عنایت الهی 
شود و از  توجه می است نه به نعمتی که به او رسیده است؛ از این رو به دنیا و مافیها بی

کند. او این  کند که او را به خداوند متعال نزدیک می اری بسنده میهای دنیوی، به مقد نعمت
دهد. این مرحله نیز خود شکری  ای برای رسیدن به مقصود اصلی قرار می نعمات را وسیله

 جداگانه است.
مرحلة آخر، عمل اعضا و جوارح بر طبق شناختی است که به دست آورده و حالتی که از 

شود، مگر  شده است؛ یعنی رسیدن به حقیقت شکر میسرر نمی رسیدن آن نعمت به او منتقل
اینکه عالوه بر حصول علم و حال، اعمال جوارحی و جوانحی انسان نیز بر طبق آنها و در 

ها در راه اطاعت حضرت حق باشد و  راستایِ مطلوبِ مُنعِم شکل بگیرد؛ استفاده از نعمت
؛ نه اینکه نعمت را در راه معصیت صرف انسان را به کمال الیق و مناسب خود نزدیک کند

کند یا اهمال نماید و حرکتی به سوی کمال خود نداشته باشد که هر دویِ اینها درجاتی از 
در واقع، یافتن حقیقت شکر در این است که انسان در این سه مرحله  کفران نعمت است.

ا از جانب ذات الیزال هایی را که به او رسیده است، تنه موفق و سربلند باشد و همة نعمت
الهی بداند و به سبب این توجه و عنایت حضرت حق، خوشحال شود و تنها بر طبق 

ترین مرحله در این سیر، مرحلة علم است که دو مرحلة بعد  خواست خداوند رفتار کند. مهم
 شوند. نیز بر آن تکیه دارند و بر اساس آن حاصل می

دقیق برای رسیدن به این شناخت و درکِ ارزشمند  تبیین نظریة امکان فقری راهی مطمئن و

                                                                                                               
فيه هذا االعتقاد فال يجد سبيال إلى تركه فهو إذا إنّما يعطيك لغرض نفسه ال لغرضك ولوو لوم يكون غرضوه فوي العطواء لموا        

منفعته في منفعتك لما نفعك فهو إذن إنّما يطلب نفع نفسه بنفعوك فلويس منعموا عليوك بول اتّخوذك        أعطاك، ولو لم يعلم أنّ
وسيلة إلى نعمة أخرى هو يرجوها وإنّما الّذي أنعم عليك هو الّذي سخّره لك وألقى فوي قلبوه مون االعتقوادات واإلرادات موا      

عرفت اللّه تعالى وعرفت فعله وكنت موحّودا وقودرت علوى     صار به مضطرّا إلى اإليصال إليك، فإن عرفت األمور كذلك فقد
 (.138ـ130ص ،1 ، جالبیضاء فی تهذیب اححیاء المحجة)فیض کاشانی،  «شكره بل كنت بهذه المعرفة بمجرّدها شاكرا،

 .109ص ،الحقائق فى محاسن األخالقفیض کاشانی، . 1
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)مرحلة علم( است؛ زیرا بر اساس بینش فقری، همة موجودات ممکن، از وجودی ربطی 
برخوردارند و تمام هویت و ذاتشان را فقر و ربط به ذات مقدس اله تشکیل داده است و هر 

نگریم،  به ایصال نعمت می گونه حیثیت استقاللی برای آنها منتفی است. وقتی با این بینش
توانیم غیر از خداوند متعال موجودی را بیابیم که توانایی إنعام داشته باشد؛ بلکه هر آنچه  نمی

 تواند کاری انجام دهد. غیر اوست بذاته، متکّی به اوست و بدون اذن او نمی
ممکنات که  شود، در حقیقت تمام بر اساس توحید افعالی که به واسطة امکان فقری تبیین می

اند، در اصلِ وجود و تمام افعال خود به مستقلِ بالذاتِ اتکا دارند و بی  وسائطِ ایصالِ نعمت
توانند کاری انجام دهند؛ بلکه باالتر از آن، وقتی موجودی ممکنْ  خواست و اراد  او نمی

مرتبه و  دهد، در حقیقت خداوند متعال آن فعل را انجام داده است؛ منتها در فعلی انجام می
 تر از مرحلة ذات خود. ای پایین درجه

های عالم از سوی خداوند متعال است و هیچ موجودی در این راه  بنابراین همة نعمت
استقالالً اثرگذاری ندارد و تأثیرِ وسائط تنها به اذن الهی و تحت فرمان و اراد  اوست. این 

ن انسان را در مسیر شکرگزاری از مطلب همان مرحلة علم از مراحل شکر است و اعتقاد به آ
دهد. اعتقاد به فقر ذاتی، دستیابی به مراحل دیگر شکر را نیز برای انسان  خداوند منّان قرار می

دهد. این مطلب، چنان اهمیتی دارد  کند و احوال و اعمال او را تحت تأثیر قرار می آسان می
ای استقالل برای آنها را کفران نعمت که امام خمینی عدم اعتقاد به فقرِ مطلقِ ممکنات و ادع

 داند: می
وقتى عبد شکور شود که ارتباط خلق را به حق و بسط رحمت حق را از اورل ظهور تا ختم 

تا در قلب بنده  آن و ارتباط نعم را به یکدیگر و بدء و ختم وجود را على ما هو علیه بداند
 «ال مؤثّر فی الوجود إال اللّه»اینکه  حقیقت سریان الوهیت حق نقش نبندد و ایمان نیاورد به

و کدورت شرک و شک در قلب اوست، شکر حق را چنانچه شاید و باید نتوان انجام 
نعم و  داند و نعم را به ولىر داد.کسى که نظر به اسباب دارد و تأثیر موجودات را مستقل مى

تراشیده و هر  ییها بت ؛[ است کند، کفران به نعمت حق تعالى ]کرده صاحب آن ارجاع نمى
ظهور قدرت و نعمت اوست و رحمت او شامل هر چیز  ،عالم ةیک را مؤثرى داند. هم

بلکه هستى عالم از  ؛است و تمام نعم از اوست و براى کسى نعمتى نیست تا منعم باشند
  تا کى و چند این قلوب مرد. اوست و دیگرى را هستى نیست تا به او چیزى منسوب شود

م حق کند و به عالم و اوضاع و به اشخاص آن متعلق شود؟ این تعلقات و ما کفران نع
شود  کفران نعمت ذات مقدس است و ستر رحمت اوست و از اینجا معلوم مى ،توجهات

ـ جلّ جالله ـ چنانچه ذات مقدس حق تعالى  ؛کار هر کس نیست ،که قیام به حقّ شکر
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اى است که معرفت نعم حق را آن طور که  کمتر بنده 1.«وَقَلِيلٌ مِنْ عِباتِیَ الشَّکُورُ»فرماید: 
کمتر از بندگان هستند که قیام به وظیفه شکر  ،داشته باشد و از این جهت ،سزاوار است

 2نمایند.
شود، مگر با اعتقاد به عجز و ناتوانی از قدردانی و شکر  بنابراین حقیقت شکر حاصل نمی

عارفين بالتقصير عن معرفة شکره، فجعل معرفتهم معرفة ال -تعالى -فشکره»پروردگار عالم: 
 نقل شده است: همان طور که در حدیثی از امام صادق 9؛«بالتقصير شکرا
یَا مُوسَى اشْکُرْسِی حَقَّ  قَالَ: فِيمَا أَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى مُوسَى عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ

حَقَّ شُکْرِكَ وَلَيْسَ مِنْ شُکْرٍ أَشْکُرُكَ بِهِ إِلَّا وَأَسْتَ   أَشْکُرُكَ  شُکْرِی فَقَالَ یَا رَبِّ وَکَيْفَ
4أَسْعَمْتَ بِهِ عَلَیَّ قَالَ یَا مُوسَى الْآنَ شَکَرْتَنِی حِينَ عَلِمْتَ أَنَّ ذَلِكَ مِنِّی.

 

کند  به ناتوانی از آن اعتراف می یابد که حضرت موسی رسیدن به مقام شکر زمانی تحقق می
 دانند. و هر آنچه را در اختیارش هست، از ناحیه ذات حق می

شود؛ چرا که انسان  وضوح دیده می اعتقاد به این عجز و ناتوانی با تبیینِ نظریة امکان فقری به
های خود، اعم از اوصاف و افعال، به ذات ذوالجالل وابستگیِ محض  در اصل ذات و دارایی

های خدا را به جای آورد، ناچار باید از نعمت  از نعمت دارد؛ پس اگر بخواهد شکر یکی
دیگری استفاده کند که خود شکری را در پی دارد و همچنین برای شکرِ دیگر، نعمتی دیگر 

دهند  عجز و ناتوانی انسان در شکرگزاری  که الی غیر النهایه ادامه خواهد داشت و این نشان
مین که خداوند به انسان اجازه شکرگزاری داده از نعمات الهی است؛ بلکه باالتر از آن، ه
کز عهد  شکرش به در  از دست و زبان که بر آید»است، خود لطف و نعمتی دیگر است و 

 0«.آید
 بنابراین انسان باید چند عمل را انجام دهد تا عبد شکور باشد:

پیدا کند؛ تواند به حقیقت شکر برسد که اورالً به فقر و عجز و ضعف خود التفات  کسی می

                                              
 .19. سبا، 1
 .938ـ930ص ،شرح چهل حدیثامام خمینی، . 2

 .232، ص9 ، ججامع السعاداتنراقی، . 9
فرمود: در ضمن آنچـه خـداى عـز و     امام صادق» :21حدیث  ،باب الشکر ،31، ص2 (، جهاحسالمی -)ط  الکافیکلینی، .3

را چگونـه  و ت ،کرد: پروردگارا عرض .گزار مرا چنان که سزاوار است شکر ،حى فرمود این بود: اى موسىو موسىه جل ب
ـ       و است شکر گزارم، در صورتى که هر شکرى که ت چنان که سزاوار مـن عطـا   ه را نمـایم، آن هـم نعمتـى اسـت کـه تـو ب

ت هم از من است، مرا شکر کردى )چنان کـه سـزاوار مـن    ا اکنون که دانستى آن شکرگزاری ،؟ فرمود: اى موسى ىا فرموده
 .«(است

 ، دیباچه.گلستان. سعدی، 0
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هایی باشد که از جانب پروردگارش به او افاضه شده  ها و فیض ثانیاً متوجه انواع نعمت
های الهی را در راه فالح و  ثالثاً نعمتهای بعد از آن؛  اصل هستی و کمال است؛ مانند

رابعاً در مقام لفظ و با  نقمت و شرّ و عقوبت تبدیل نشود؛ سعادت خود به کار گیرد تا به
و موجب جلب  ن نیز از خداوند قدردانی و تجلیل کند که سبب مزید نعمت و رحمت،زبا

گرچه معرفت قلبی و خضوع درونی و خشوع جوارحی و صَرف شود.  لطف و مرحمت می
شود، ولی دستور این است که از  فعلی نعمت در مسیر رضای خداوند شکر محسوب می

 1اظهار لفظی دریغ نشود.
 بينش فقریخوف و رجا مبتنی بر 

وجو کرد،  توان اثرگذاریِ نظریة امکان فقری را در آن جست یکی دیگر از مباحثی که می
است و در لغت به معنای ترس « خ و ف»بحث خوف و رجاست. خوف مصدر از ریشة 

 یَخَافُه خافَه الفَزَعُ،: الخَوْفُ»و  2«والسقاء العسال یلبسها جبة وهی: الخوف»آمده است: 
 9«.ومَخَافةً يفَةًوخِ خَوْفاً

معنای اصطالحی خوف نیز ترس و ناراحتی از مبتال شدن به امری است که خوشـایند انسـان   
ای در  دهد کـه چنـان ابـتال و گرفتـاری     نیست؛ به این معنا که شخص یقین دارد یا احتمال می

بـارة عـن   أمّا الخوف فهـو ع »انـد:   آینده برای او رخ خواهد داد؛ از این رو در معنای آن گفته
 3«.تألم القلب واحتراقه بسبب توقع مکروه فی االستقبال

، و در لغت به معنای امید، در مقابل یـأس، وارد شـده اسـت:    «ر ج و»رجا نیز مصدر از ریشة 
 اليَـأْسِ،  سَقِـي ُ : األَمَـلِ  من الرَّجَاءُ»و  0«رجاء یرجو رجا.. اليأس . سقي : ممدوت الرجاء،»

 8«.ورَجَاء رَجْواً وهُیَرْجُ رَجاهُ. مَمْدوتٌ

                                              
منازل السائرین إلى الحق انصاری، ک: .در این زمینه ر ة بیشتربرای مطالع .311ـ318، ص3، جتسنیم جوادی آملی،. 1

 ،1 ، جالبیضاء فی تهذیب اححیاء المحجة ،یکاشان ضیف ؛218، صالرسالةاالقشةريةقشیری،  ؛291ـ291، ص1 ، جالمبین
 ؛232ـ231و  293ـ299، ص9 ج ،جامع السعاداتنراقی،  ؛103ـ109، صالحقائق فى محاسن األخالق؛ همو، 185ـ133ص

 ،«جنود عقل و جهل»شرح حدیث  امام خمینی، ؛131ـ135، صهمعراج السعادنراقی،  ؛232ـ291، صاالخالقشبرر، 
 .311ـ318، ص3، جتسنیم؛ جوادی آملی، 931ـ939ص ،شرح چهل حدیث؛ همو، 118ـ111ص

 .912، ص3، جکتاب العین. فراهیدی، 2

 .33، ص3، جلسان العرب. ابن منظور، 9
؛ 151، ص1 ، جإرشـاد القلـوب  . برای مطالعه بیشـتر ر ک: دیلمـی،   185، صالحقائق فى محاسن األخالق ،یکاشان ضیف. 3
، االخـالق شـبرر،   ؛230، ص1 ، ججـامع السـعادات  نراقـی،   ؛283، ص1 ج، البیضاء فی تهذیب اححیاء المحجة ،یکاشان ضیف

 .231ص
 .118، ص8، جکتاب العین. فراهیدی، 0

 .953، ص13، جلسان العرب. ابن منظور، 8
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معنای اصطالحی رجا نیز آن است که شخص به حصول امـری مطلـوب کـه در آینـده بـه او      
دهد برسد، امید داشته باشد و نشاطی از آن بگیرد. البتـه ایـن امیـد     خواهد رسید یا احتمال می

ارتيـاح   الرجاء هـو »باید سبب عقالنی داشته باشد و شخص، اسباب آن را فراهم کرده باشد: 
القلب الستظار ما هو محبوب عنده، ولکن ذلك المحبوب متوقع ال بد وان یکون له سـبب،  

 1«.فأن کان استظاره ألجل حصول أکثر أسبابه فاسم الرجاء عليه صاتق
در واقع خوف و رجا همان حالت تردیدی است که انسان نسبت به حوادث آینده باید داشـته  

آمـدهای خوشـایند و    رای حوادث ناگوار، و امیدواری به پیشباشد؛ یعنی نگرانی و اضطراب ب
مطلوب. البته باید هر کدام از خوف و رجا مبانی عقالنی داشته و اسباب حصـول آنهـا فـراهم    

 آمده باشد.
شـود نیـز بـه همـین      خوف و رجائی که در متون دینی نسبت به خداونـد متعـال مطـرح مـی    

ای که او را بـه حرکـت در    اید خائف باشد، به گونهمعناست که انسان برای عاقبتش از طرفی ب
مسیر صحیح وادارد و اعمال و رفتار او را مطابقِ میلِ موال و صاحب اختیارش تنظـیم کنـد؛ از   
طرف دیگر نیز تالش خود را در این راه، بیهوده نداند و به رحمت و غفـران خداونـد متعـال    

برای او در پیمودن مسیر بندگی و رسیدن به کمـال  ای باشد  امید داشته باشد تا این امید، انگیزه
توانند مانند دو بـال پـرواز بـرای رسـیدن بـه مقصـد        الیق خود، و این گونه، خوف و رجا می

 باشند.
توان به دو رتبة کلی تقسیم کرد که هر کدام از آنها بر اساسِ شدت و  خوف و رجا را می

یکی از آنها خوف و رجای ناشی از قصور و ضعفِ معرفتِ افراد، دارای مراتبی خواهند بود. 
نقص در اعمال انسان است؛ به این معنا که شخص از عقابی که در آخرت به دلیل ارتکاب 

های  ترسد و نگران است، یا به امید رسیدن به نعمات و پاداش معاصی در انتظار اوست، می
راد بشر است و کمترین گیرد. این مرتبه در دسترس عموم اف بهشتی، اطاعت الهی را پی می

 نتیجة آن انجام دادن واجبات و ترک محرمات است.
مرتبة دیگر خوف و رجا بر پایة شناختی است که انسان از خداوند متعال و صفات او و 
همچنین به جایگاه خود در عالم هستی و ضعفِ رتبة وجودی خود دارد و همان طور که 

س انسانی نقش بسزایی دارد، در این بحث معرفت و شناخت در حصول هر حالتی برای نف
ای که هر چه شناخت و معرفت انسان بیشتر  نیز از جایگاه باالیی برخوردار است؛ به گونه

 برد: باشد، از خوف و رجای بیشتری بهره می
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وبحسب تظاهر أسباب المکروه تکون قوّة الخوف وشدّة تألم القلب، وبحسب ضعف 
ن اللّه تارة یکون بمعرفة اللّه ومعرفة صفاته، وتارة األسباب یضعف الخوف، والخوف م

یکون بهما جميعا وبحسب معرفته  یکون بکثرة الخياسة من العبد بمقارفة المعاصی، وتارة
 8.بجالل اللّه وتعاليه واستغنائه وبعيوب سفسه وجنایاته تکون قوة خوفه

ا یَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِباتِهِ إِسَّم»فرماید:  این اثرگذاری به حدی است که خداوند متعال می
به همین دلیل علمای ربانی و عرفای الهی در این حالت از دیگر افراد بشر  2«.الْعُلَماء

 ترند و درجات آنان نیز نسبت به معرفتشان متفاوت است. پیش
بنابراین برای به دست آوردن این دو بال پروازِ عبد به سوی ملکوت و قرب الی اهلل و 

قویت آنها الزم است شناخت بنده از خداوند متعال و صفات جالل و جمال او و همچنین ت
وکلما ازتات  المعرفة »همچنین نفسِ معیوبِ خویش و جایگاهش در هستی بیشتر شود: 

سفسه وجنایاته، ازتات الخوف، إذ إتراك القدرة القاهرة   بجالل اللّه وعظمته وتعاليه وبعيوب
 9«.لقویة والعزة الشدیدة، یوجب االضطراب والدهشةوالعظمة الباهرة والقوة ا

 ای به نامِ اوجِ قدرت و کمال بلکه اصل کمال و کل  کمال،  بینش امکان فقری با طرحِ دوگانه
الربط، در مورد واجب و ممکنات، راه رسیدن به این دو بال  و اوج ضعف و ذلت یعنی عین

ن فقری، تنها موجود مستقل عالم که تمام سازد؛ زیرا بر اساس امکا پرواز را هموارتر می
گیرد و در عظمت و جالل و هیبتش  قدرت در اختیار اوست و تمام کماالت از او نشئت می

مانندی ندارد، ذات باری تعالی است و هر آنچه غیر اوست، وابستگیِ محض به اوست؛ فقیر 
ت سیطر  قدرتِ مطلق به اوست و هر چه دارد یا به آن امید و از آن خوف دارد، تح

 خداوندیِ اوست.
طرح بحث به این شکل و بیان این رابطه میان خداوند متعال و بندگانش، معرفتی به انسان 

کند. انسانی که در اصل وجود و صفات و  دهد که خوف و رجای او را تقویت می می
ظمت داند و او را در نهایت قدرت و ع کماالت، خود را فقر و ربط صِرف به حضرت حق می

شود، به دلیل شناختی است که به جایگاهِ  بیند، اگر خوفی برای او حاصل می و رحمت می
پستِ وجودی خود دارد و درماندگی و بیچارگی مطلق خود را در مقابل عظمت و هیبت 

کند؛ اگر امیدی هم به آینده دارد، از معرفتش به صفات جمال  ذات ذوالجالل الهی مشاهده می
د متعال نشئت گرفته است؛ خدایی که لطف او همیشه شامل حال انسان و رحمانیت خداون
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بوده است؛ چه در اصل وجود که او را از نیستی به عالم وجود رهنمون کرد، و چه در فراهم 
آوردن اسباب ادامة حیات و حرکت به سوی کمال برای او. انسانی که چنین شناختی به خدا 

لطف اوست بدون هیچ استحقاقی از جانب خود انسان،  داند هر چه دارد از او و دارد و می
قطعاً به آینده امیدوار خواهد بود و از هیچ تالشی در زندگی خود فروگذار نخواهد کرد. پس 

تواند به اوج  اگر انسان به این بینش فقری آگاهی و اعتقاد داشته باشد و طبق آن عمل کند، می
 فرماید: این زمینه میامام خمینی در  1مراتبِ خوف و رجا برسد.

بدان که انسان عارف به حقایق و مطلع از نسبت بین ممکن و واجب جلّ ]و[ عال داراى دو 
رویى کائنات، که در این  نظر است: یکى نظر به نقصان ذاتى خود و جمیع ممکنات و سیه

فقر و  بیابد که سر تا پاى ممکن در ذلّ نقص و در بحر ظلمانى امکان و یا عیناً نظر علماً
آبروى  و به هیچ وجه از خود چیزى ندارد و ناچیز صرف و بى و ابداً احتیاج فرو رفته ازالً
بلکه این تعبیرات نیز در حق او درست نیاید و از تنگى  ؛االطالق است محض و ناقص على

فرع شیئیت است و براى  ،و اال نقص و فقر و احتیاج ؛تعبیر است و ضیق مجال سخن
در این نظر اگر تمام عبادات و اطاعات  کافه خالیق از خود چیزى نیست. جمیع ممکنات و

و عوارف و معارف را در محضر قدس ربوبیت برد، جز سر افکندگى و خجلت و ذلت و 
از کى براى کى؟ تمام محامد راجع به خود  اى ندارد. چه اطاعت و عبادتى؟ خوف چاره

تصرف ممکن نقص عارض اظهار محامد بلکه از  ؛اوست، و ممکن را در او تصرفى نیست
  گیرد. خوف و حزن و خجلت و سرافکندگى انسان را فرا ،پس در این نظر. و ثناى حق شود

بیند این  عنایت و لطف او. مى ةو دیگر نظر به کمال واجب و بسط بساط رحمت و سع
ج حصر و تحدید خار ةهاى گوناگون که احاطه بر آن از حوصل همه بساط نعمت و رحمت

سابقه استعداد و قابلیت است، ابواب الطاف و بخشش را به روى بندگان گشوده  است، بى
او قورت گیرد و  یپس رجا. نعم او ابتدایى و غیر مسبوق به سؤال است .بى استحقاق ،است

هاى او به محض عنایت و رحمت است و  امیدوار به رحمت حق گردد. کریمى که کرامت
سؤال و استعداد به ما عنایاتى فرموده که تمام عقول از علم به  ةسابق الملوکى که بى مالک
اى از آن عاجز و قاصر است، و عصیان اهل معصیت به مملکت وسیع او خللى وارد  شمه

بلکه هدایت آن ذات مقدس طرق طاعت  ؛نکند و طاعت اهل طاعت در آن افزونى نیاورد

                                              
 ،1 ج ،إرشاد القلوب؛ دیلمی، 953، ص13، جلسان العرب ابن منظور، ؛118، ص8، جالعین کتاب. فراهیدی، 1

 ،الحقائق فى محاسن األخالقهمو،  ؛211ـ283ص، 1 ج، البیضاء فی تهذیب اححیاء المحجة ،یکاشان ضیف ؛111ـ150ص
 ،شرح چهل حدیثامام خمینی،  ؛205ـ232ص، االخالقشبرر،  ؛208ـ230ص ،1 ج، جامع السعادات؛ نراقی، 181ـ101ص
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یمانه و بسط رحمت و نعمت است، و را، و منع آن ذات اقدس از عصیان، براى عنایات کر
براى رسیدن به مقامات کمال و مدارج کمالیه و تنزیه از نقص و زشتى و تشوره است. پس 

و جاللش و پیشگاه رحمت و عنایتش و عرض کنیم بار الها، ما را  اگر برویم در درگاه عزّ
ن فراهم لباس هستى پوشانیدى و تمام وسایل حیات و راحت ما را فوق ادراک مدرکی

فرمودى و تمام طرق هدایت را به ما نمودى، تمام این عنایات براى صالح خود ما و بسط 
اکنون ما در دار کرامت تو و در پیشگاه عزّ و سلطنت تو آمدیم با  .رحمت و نعمت بود

ذنوب ثقلین، در صورتى که ذنوب مذنبین در دستگاه تو نقصانى وارد نکرده و بر مملکت 
با یک مشت خاک که در پیشگاه عظمت تو به چیزى و موجودى  .نیاوردهتو خللى وارد 

کنى جز رحمت و عنایت؟ آیا از درگاه تو جز امید رحمت چیز دیگر  چه مى ،حساب نشود
پس انسان همیشه باید بین این دو نظر متردد باشد: نه نظر از نقص خود و  متوقع است؟

شمول  عنایت و ةرحمت و احاط ةه نظر از سعتقصیر و قصور از قیام به عبودیت ببندد، و ن
 1جالله بپوشد. حق جلّنعمت و الطاف 

 بندی جمع
امکان فقرِی مبتنی بر اصولی دقیـق همچـون اصـالت وجـود، تشـکیک و مجعولیـت وجـود،        

ای ناب برای ترسیم جایگاه ممکنات نسبت به واجب متعال است کـه لـوازم بسـیاری را     نظریه
این لوازم در مباحث اخالقی است که وقتـی رابطـة انسـان بـا خداونـد      به دنبال دارد. یکی از 

ریـزد و انسـان را    شود، بسیاری از تصورات بـه هـم مـی    متعال بر اساس این نظریه ترسیم می
کند که برای سلوک خود ناگزیر از متصف شدن به اخالق الهی است. آنچـه   دارای معرفتی می

های اخالقی کـه بـرای شـروع     د بر برخی از گزارهگذشت، تأثیر شگرف نظریة امکان فقری بو
الـربط و فقـری همـراه     مسیر سلوک، الزم است به آنها توجه شود. این التفات اگر با نگاه عـین 

باشد، مسیر هموارتر و صعود بیشتر را برای سالک در پی خواهـد داشـت. در اولـین مرحلـه،     
بـه هویـت فقـری را همیشـه بیـدار       اصل غفلت را با نگاه فقری از بین بـردیم و انسـان آگـاه   

دانستیم. سپس ریشة کبر و خود برتر بینی انسان را به واسطة فقیر بودن در تمام جهات، قطـع  
کرده و با نمایش عظمت و هیبت و جالل و جبروت خداوند متعال در برابر ضـعفِ درجـه و   

ر ادامه هر گونه مطلوب پستی مقام و مرتبة انسان، او را وادار به کرنش در برابر حق نمودیم. د
و مقصود غیر از خداوند متعال برای انجـام دادن اعمـال را از انسـان گـرفتیم و رشـد و نمـو       

توانـد از عهـد  شـکر     معرفت او به جایی رسید که دانست حقیقت شکر در این است که نمی
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جـب  خداوند متعال برآید. چنین نگاهی به رابطة عمیق و دقیق بـین انسـان و آفریـدگارش مو   
 شود که او همیشه نسبت به آیند  خود در حالت خوف و رجا باشد. می

بها همچون فقر وجودی، برکات بسیاری برای انسان دارد کـه برخـی    بنابراین معرفتی گران
 از آنها ارائه گردید.
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جلد، محقق سعید عبدالفتاح، چاپ  1،  بکر، حدائق الحقائق الدین رازى، محمد بن ابى زین .19
  ه ق 1322،  هاول، مکتبة الثقافة الدینیة، قاهر

 تا. ، چاپ اول، بی ، تصحیح جواد شبر، نجف اشرف، مطبعة النعماناألخالق،  شبر، عبداهلل .13
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، تصـحیح و تحقیـق دکتـر سـید      رسالة فى الحـدو  صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم،  .10
 ش.1911حسین موسویان، قم، بنیاد حکمت اسالمى صدرا، چاپ اول، 

جلد، چاپ سوم، دار احیاء التراث،  3فى االسفار العقلیة االربعة، الحکمة المتعالیة ـــــــ،  .18
  م 1311بیروت، 

جلد، تصحیح و تعلیق از سید جالل الدین  1الشواهد الربوبیة فى المناهج السلوکیة، ـــــــ،  .11
 . ش 1985رکز الجامعى للنشر، مشهد، آشتیانى، چاپ دوم ، الم

، چـاپ دوم،   ، قـم، نشـر اسـماعیلیان    سير القـرآن الميزان فی تفطباطبایى، سید محمدحسـین،   .11
1911. 

جلد، چاپ چهارم، مرکـز انتشـارات موسسـه آموزشـی و      3نهایة الحکمة) فیاضى(، ـــــــ،  .13
 ه ش 1918،  پژوهشی امام خمینی) ره(، قم

جلـد، چـاپ چهـارم،  سـازمان      9عبودیت، عبدالرسول، درآمدی به نظام حکمـت صـدرائی،    .25
علوم انسانی دانشگاهها )سمت( همراه با انتشـارات موسسـه آموزشـی و    مطالعه وتدوین کتب 

 ه ش 1935پژوهشی امام خمینی رحمه اهلل، تهران و قم، 
، بیـروت، دار الکتـب العلمیـه، منشـورات     الـدین  غزالى، محمد بن محمد، األربعین فی أصول .21

 ق.1353، چاپ اول،  محمد علی بیضون
 ق.1315، چاپ دوم،  هجرت ، قم، انتشارات العين کتاباحمد،  بن خلیل فراهیدى، .22
، تحقیـق محسـن عقیـل،     الحقائق فی محاسن األخالقفیض کاشانى، محمد بن شاه مرتضى،  .29

 ق.1329، چاپ دوم،  قم، دار الکتاب احسالمی
اکبر غفاری، قم، جماعة المدرسـین   ، تصحح علیالمحجة البيضاء فی تهذیب انحياءـــــــ،  .23

 ق.1311بقم، مؤسسة النشر احسالمی، چاپ چهارم، فی الحوز  العلمیة 
، تحقیـق عبـدالحلیم محمـود و محمـود ابـن      الرسالة القشيریةقشیرى، عبدالکریم بن هـوازن،   .20

  ش.1913چاپ اول،  شریف، قم، بیدار، 

، نشـر   جلد، محقق / مصحح: موسـوى جزائـرى، طیرـب    2،  قمى، على بن ابراهیم، تفسیر القمی .28
  ق 1353  ،قم   دار الکتاب

اکبـر غفـاری و    ) ط ـ احسـالمیة(، تحقیـق و تصـحیح علـی      الکافی،  کلینى، محمد بن یعقوب .21
 ق.1351محمد آخوندی، تهران، دار الکتب احسالمیه، چاپ چهارم، 

جلد، نشر دار إحیاء  111بیروت(،  -، بحار األنوار) ط مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى .21
  ق 1359  ، بیروت التراث العربی

ای از مبـانی اندیشـه اسـالمی(، قـم، مؤسسـة       هـا )گزیـده   ترین اندیشـه  مصباح، مجتبی، بنیادی .23
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 ش.1935، چاپ اول، آموزشی و پژوهشی امام خمینی

 . ش 1911جلد، انتشارات صدرا، تهران،  21مطهری، مرتضی، مجموعه آثار استاد شهید مطهری،  .95
، قـم،   مؤسسـة انتشـارات هجـرت   ، تصـحیح  معـرا  السـعاته  نراقى، احمد بن محمدمهـدى،   .91

 ش.1911هجرت، چاپ ششم، 
، تصحیح محمد کالنتـر و مقدمـة محمدرضـا مظفـر،      جامع السعاتا ذر،  نراقى، مهدى بن ابى .92

 . تا بیروت، مؤسسة األعلمی للمطبوعات، چاپ اول، بی


