اىگیزًٍایطياختخدا 

ؾتارتاىد :

اىگیزًٍاییاشتکٌ
طياختخداةرخاشتٌاز 
خلیلتظلتی 

←
خداهىد اىصان را چيان آفریدً اشت کٌ اه ٍهُارً در پی راً یافتو ةٌ خلیلت اشت ه جز از ایو گذر ارضاء
ىهیطُدهةخظیازپیظرفتداىضاىصاىیهاندارایواىگیزًاشت .

هانیدارد.كرآنىیز
نیگُیيدکٌاىصانراةٌطياختآفریدگارجَان 
خلیلتظلتیرا«غریزًکيجکاهی»ىیز 

نیةرد .
ةرهجُدایواىگیزًدراىصاناطارتةردًهازآنةرایٍدایتاهةَرً 

←خبّذات 
نیگیرد .
اىصاندرىیلةٌکهالهفضیلت،ازخبّذاتىیره 
در دیدگاً فلصفٌ ه ؾلم اليفس ،یکی از آجار خبّ ذات ایو اشت اىصان در پی خفغ اىصاىیّت خُیض اشت ه
آنگاً ندفُظ
ىانیدًاىد.کرانت ه نيزلت اىصاىی  

کرانتخُاٍی» 

نیخُاٍد ةا خیُاىات تفاهت یاةد ه ایو را «

هانیدارد تا از خدا ه
نیناىد کٌ اىصان ةر پایٌ خردنيدی ه رفتار ؾلالىی زیصت کيد.ایو گرایض ،اىصان را  

ٍصتیدرکیدرشتةٌدشتآهردهدرپیآنرفتاریطایصتٌازخُیضىظاندٍد.كرآنکریمازٍهیوره
آىاناىد کٌ از كُای ادراکی خُیض ةَرً
نیطهارد.ایو گرهً  ،
پصتتر  
اىصانٍا را از خیُان  
اشت کٌ ةرخی  
نیخُاٍد اىصان را هادارد تا اىدیظٌ خُیض را ةٌ کار ةَرَد ه ةٌ طياخت خدا ه
ىهیگیرىد .كرآن از ایو گذر  

ایهاندشتیاةد .

←طکرنُيؿم 
نیکيد ،شپاس ةگزارد ه ىؿهت را طکر کيد.ایو اىگیزً از
اىصان ذاتاو نایل اشت ٍر کس را کٌ ةده اخصان  
نیشازد تا هلی ىؿهت خُیض را ةازطياشد.نتکلهان نصلهان
اىگیزًٍای تُاىهيدی اشت کٌ اىصان را نجتُر  

ىؿهتٍای الَی
داىصتٌاىد ..آیاتی از كرآن کٌ  

اىگیزًٍای اغلی طياخت خدا 
ىیز از دیرةاز «طکر نيؿم» را از  
نیخُاٍيد ایو خُاشتٌ درهىی اىصان را ةیدار شازىد  .از انام غادق (ع) ىلل
ةرنیطهارىد ،در خلیلت  
را  
نلک الَی زىدگی کيد ه از
کردًاىد«:چٌ زطت اشت کٌ از ؾهر اىصان ٍفتاد یا ٍظتاد شال ةگذرد ه در  

نیطاید ،ىظياشد.ةرتریو فریضٌ اىصان ایو اشت کٌ خدا را
آنشان کٌ  
ىؿهتٍایض ةَرً ةَرَد؛ هلی خدا را  ،

ةيدگیاشاكرارکيد ».

ةظياشدهةٌ


کهالظلتی 
← 
نیکظاىد ه ایو نُجب طدً اشت کٌ اه
نیلی در اىصان ىَفتٌ اشت کٌ ٍهُارً اه را ةٌ شُی تؿالی ه کهال  
پیُشتٌةکُطدتاخُیضراةٌخداىزدیککيد؛زیراخداهىد،کهالهنتؿالنعلقاشت .

←جلبنيفؿتهدفؽضرر 
ةیضتر
ظتیؿیتریو ىیرهٍای درهىی اىصان ایو اشت کٌ اه ٍهُارً در پی جلب نيفؿت ه دفؽ ضرر اشت .

از 
ٍهیوکٌ در ىظياختو خداهىد ةرای آىان اختهال

نردم در رفتار ه کردار خُیض تدت تأجیر ایو ىیرهیيد ه 
زیانةٌنیانآید،کافیاشتتاآىانراةٌشُیطياختخداشُقدٍد .
نیخُاٍد پرهردگاره غاخب اختیار جَان را ةازطياشد ه از اهفرنانةرد ه زیان را از خُد
اىصان از ایوگذر 
اىصانٍا
ةیضتر  
ةرٍاىد ه ةٌ نيفؿت دشت یاةد.كرآن کریم ىیز -چُن اىگیزً جلب نيفؿت ه دفؽ ضرر در  
تُاىهيد اشت -از آن در نصیر ترةیت آىان شُد ةردً اشت ه ةٌ هیژً در ؾرغٌ ترةیت اجتهاؾی از اىگیزً دفؽ
ضررةَرًگرفتٌاشت .

آرانضظلتی 

←
اىصان ةرای آرام یافتو ه رشیدن ةٌ اخصاس انيیت در ةراةر خعرٍای زىدگی دىیایی ،ةٌ شختی خُیض را
تکیٌگاٍیاشتُارةیاةدهةٌاهپياًةرد .
نیةیيدکٌ 
ندتاجآن 
جایگاًطياختخدا 
ازآنرهکٌخداهىدنتدأٍصتیهکهاالتاشت،طياختاهارزطهيدتریوگُىٌطياختاشت.طياختخدا،
پدیدًٍای
نیکيد ه درکی درشت از ٍصتی ه رهاةط نیان  
طياختٍا ىیز فراٍم  

ةصتر اشتُاری ةرای دیگر 
گرانةَاتریوطياختآن اشتکٌآدنیخداراةظياشد
ةرنیآیدکٌ 
نیةخظد.از رهایاتىیز 
جَانةٌاىصان 
رهطوتریو نػداق داىض اشت ه آیات ه رهایات فراهاىی از فضیلت آن یاد

کانلتریو ه 
.طياخت خداهىد  ،
کردًاىد .

ىخصتیوگامدردیو،طياختخداهىداشت.طياختخداهىدٍ،دفآفریيضٍصتیاشت[.]۴۲[]۴۲پیض
رفتو در نراتب ه نيازل كرب الَی ،در گره طياخت خداهىد اشت ه ٍر كدر ایو طياخت افزهن طُد ،تلرّةی
نیآید .
ةیضترخاغل 


ىهیآید .
فضیلتٍایاىصاىیاشت.ایهانجزازرٍگذرطياختخاغل 

طياختخداهىد،نایٌایهانه
نیآفریيد؛ چيان کٌ در رهایت اشت کٌ انام غادق (ع) فرنُد« :اگر نردم
طياخت خدا ،لذّت نؿيُی  
ىؿهتٍا چظم
نیداىصتيد کٌ در طياخت خدای ؾزّهجل چٌ لذّتی ىَفتٌ اشتٍ ،رگز ةٌ نتاع دىیُی ه آن  

آنچٌ
ىهیدهختيد کٌ خداهىد دطهيان خُیض را از آىَا ىػیبدادً اشت هكدر دىیا در پیض چظهظان ،از  

ةاغٍای ةَظتی
نیةردىد؛ ٍهاىيد لذّت کصی کٌ در  
نیىهُد ه از طياخت خدا لذّت  
کمتر  
نیىَيد  ،
پا ةر آن  
ٍهراًاهلیایالَیاشت ».

انکانهخدهدطياختخدا 
ةَرًنيد اشت ه از آن شُ ىیز پیانتران
اىصان از ىیرهٍای ؾللی ه فعری ه اةزارٍای درهىی طياخت خداهىد  
هانیدارىد .
نیرشاىيدهةدیوکار 
الَیاهرادرایوراًندد 
ایو ةَتریو دلیل ةرای انکان طياخت خدا اشت.ةا ایو ٍهٌ ،هجُد خدای نتؿال را خدّ ه نرزی ىیصت ه
ةدیورهی،دشتادراکاتةظریازاخاظٌةٌاهکُتاًاشت .
اىصانراتُانآنىیصتکٌةٌکيٌذاتهغفاتخداهىدراًیاةدهةرخیرهایاتةزرگاننؿػُم(ع)ىیزةدیو
نیطاید ،تُ را
شانکٌ  
آن 
نیفرناید«:خداهىدا! 
ةردًاىد؛ ٍهاىيد رهایتی کٌ پیانتر اشالم (ص) 
خلیلت اطارت  
ىظياختم ه ةٌ ؾتادت تُ ىپرداختم».ىیز از انام شجاد (ع)ىلل اشت«:خِرَدٍای آدنیان از راً یافتو ةٌ کيٌ
ىاتُاناىد]۵۲[».انّا چيیو ٍم ىیصت کٌ خداهىد راً طياخت خُیض را ةر اىصان ةصتٌ ةاطد؛ چيان
جهال تُ  
کٌ در رهایتی از انام ؾلی (ع) آندً اشت کٌ خداهىد نتؿال ،ؾلل آدنی را ةر ىَایت اهغاف خُیض آگاً
اشتکٌراًةٌخُطتختیىترد .
ىصاختٌاشت؛انّااهراچيانىیزازآنندرهمىصاختٌ 

تظتیٌهتؿعیل 
فركٌٍای نصلهاىان ةرای طياخت خدا ،ػُاٍر آیات كرآن کریم را ةرگرفتٌ ه اه را ةٌ نُجُدات نادّی
ةرخی  
پيداطتٌاىد .ایيان را «نظتٌَ» یا «نجصهٌ» ىام

کردًاىد ه ةرای خداهىد نتؿال ،غفات جصهاىی 
طتیٌ  
ىَادًاىد.در ةراةر ایوگرهً ،ةرخی دیگر ةرای ایيکٌ ةٌ هادی تظتیٌ ه تجصیم ىغلعيد ،ةٌکلّی انکان طياخت

دشتیاةیةٌٍیچگُىٌطياختیازذاتهغفات
رفتٌاىدکٌؾللآدنیراتُان 
کردًاىدهةرآن 
خداهىدرارد 
کردًاىد.ةياةرایودیدگاً،درةارًخداهىد،تيَاةاید
خداهىدىیصتهةدیوشانؾللرادرطياختخداتؿعیل 
شر تصلیم ه تؿتد فرهد آهرد ه ةٌ تدلیق ه تفکر پظت کرد ه ختی پرشیدن در ایو ؾرغٌ ،گياً ه ةدؾت ه
ىؼریٌّاىد .

نیخُاىيدٍُ-اخُاًایو
خراماشت.اطاؾرًهخياةلٌ-کٌخُدرا«اٍلخدیث» 

نیکيد ه ىٌ
ةرىهیتاةد؛ ىٌ از گذر تظتیٌ ةٌ طياخت خداهىد ره  

ىؼریٌّ طیؿٌٍ ،یچ یک از ایو ده ىؼریٌّ را 
نیتُاىدةٌنصائلکلّیطياختخداهىدراًیاةد
نیداىد..ؾللاىصان 
دشتؾللآدنیراةٌکلّیازآنکُتاً 
نیطهارد..درىؼرؾارفانٍ،رچيدطياخت
هةٌهیژًدراجتاتهجُدخداهىد،تيَاراًراؾللهرهشؾلالىی 
دشتیافتيی اشت ،تيَا راً نعهئو ،راً تػفیٌ ةاظو ه شیر ه شلُک كلتی اشت.ؾارفان ،ؾلل ه ةرٍان
خدا  
نیدٍيد .
نیداىيدهةرآنترجیح 
ىهیداىيد؛ةلکٌراًدلراازآنکارآندتر 
ؾللیراىاکارآند 
ىهیىَد؛ انّا نؿرفت افاضی-کٌ ؾرفان
کُطضٍای ؾلالىی ،از خدّ نفاٍیم پا فراتر  

ةياةر ایو ىؼریٌّ،دشتاهرد
نیکيد؛ انّا
نیاىجاند.نؿرفت اشتداللی ؾلل را ارضاء  
نیرهد ه ةٌ «هغُل»  
پیضتر  
نیآهرد -ةصی  
ةا خُد  
نیآهرد.التتٌ ترجیح راًدل ةر راً
نیآفریيد هتلرب  
ةرنیاىگیزد ه طُر 
نؿرفت افاضیٍ ،هٌ هجُد آدنی را  
ؾللهةرٍانةیَُدًاشت؛زیراٍریکازایودهنکهلدیگریاشت .

تيزیٌذاتهغفاتخداهىد 
نیةریم
ؾیتی نترا اشت.نفاٍیهی کٌ نا ةرای طياخت خدا ةٌ کار  
ذات ه غفات خداهىد از ٍر گُىٌ ىلع ه  
ٍهراًاىد.از ایو گذر ةاید در ةٌ کار ةردن ایو نفاٍیم ،ذات ه غفات خدا را از
نددهدىد ه ةا ىلع ه خاجت  
آنچٌ طایصتٌ اه ىیصت پاک داىصت.در ةیو غفات خدا «غفات شلتیٌ» ه در ةیو اذکار ىیز ذکر «تصتیح»

ىلائعاىد .

ىهایاىگرتيزیٌخدااز

نراتبطياختخدا 
پاییوتریو نراتب کٌ طياختی شعدی اشت تا هاالتریو نراتب کٌ
طياخت خدا نراتب نتؿدّدی دارد از  
نیطُد؛ چيان کٌ انام ؾلی (ع)فرنُدً اشت«:خدایی را کٌ ةٌ چظم دل ىتیيم،
خداهىد ةٌ چظم دل دیدً  
ىهیپرشتم ».

طياختخدادریکتلصیمکلیدارایدهنرتتٌاشت :

ؾللیهاشتداللی 
اشتداللٍایاةتداییتاةراٍیو

نیآیدهاز
طياختؾللی،ةٌگُىٌکلّیاشتهازگذرنفاٍیمذٍيیفراچيگ 
نیپُطاىد .
شيگیوفلصفیرا 


كلتیهطَُدی 
ىهیگيجد؛ زیرا
ةیهشاظت نفاٍیم اشت.ایوگُىٌ طياخت در ؾرغٌ تؿلیمهتؿلم  
طياخت كلتی ،خضُری ه  
نیپذیرد .
تؿلیمهتؿلّمتيَاازرٍگذرالفاظهنفاٍیمتدلّق 
نیةاليد ه تؿالی
ةا ایو خالٍ ،ر ده گُىٌ طياخت ،در ىَاد ةظر ریظٌ دارىد ه ةا نجاٍدات ؾلهی ه ؾهلی  
آنکٌ ةٌ تالش ه اکتصاب ىیازنيد طُد ،ةٌ
ةی 
نییاةيد .در خداطياشی ؾللیِ فعری ،اىصان ةا ؾلل فعری  

دلتصتگیاش

نیةُرد ه 
نیةرد؛ انّا در خداطياشی كلتیِ فعری ،اىصان ،تُجٌّ خُیض را از دىیا  
هجُد خدا پی  
نیکيد ه در جان خُد ،خدا را
نیطُد ه تؿلّلات خُیض را رٍا  
نیگصلد ه گاً در خال اضعرار چيیو  
را  
زیيتٍایدىیُی،نایٌغفلتهكعؽراةعٌةاخدااشت.
نییاةد.ةدیوشان،تُجٌّةٌغیرخداهدلةصتوةٌ 

اىصانٍا ىَفتٌ اشت ه از گذر ذکر ه فرناىترداری خدا یا پیظاندٍایی
ایو گُىٌ طياخت کها ةیض در ٍهٌ  
ةردًاىد،
نیکيد.نراد از «رهیت كلتی» کٌ ةرخی رهایات ةر آن اطارت  
نیگیرد ه گصترش پیدا  
هیژً ،ژرفا  
ٍهیو نؿرفت طَُدی اشت.در ةرخی رهایات ىیز از طياخت خدا ةٌ هشاظت خُد اه -ىٌ آفریدگان -شخو
رهایات ةزرگان نؿػُم (ع)

ٍمچيیو« ،نؿرفت ىفس» ،کٌ در 
رفتٌ اشت کٌ نراد ٍهیو نؿرفت اشت ه  
ىزدیکتریوراًةٌطياختخداطهردًطدًاشت،ةرایوپایٌاشتُاراشت .

پایفظاری كرآن کریم ةر ضرهرت طياخت خدای نتؿال ،تيَا ةرای ىیل اىصان ةٌ نؿرفت نفَُنی ه کلّی از

اشهاء ه غفات خداهىد ىیصتٍ .دف كرآن ایو اشت کٌ اىصان از درهن ةا خدا آطيا گردد ه ةٌ نؿرفت
خضُریهطَُدیراًیاةد .
پاییوتریو نرتتٌ
کردًاىد  .
ةرخی داىظهيدان طیؿٌ ،نراتب طياخت خدا را ةٌ نراتب طياخت آتض تظتیٌ  
طياخت آتض آن اشت کٌ آدنی از هجُد ه اهغاف آتض آگاً طُد ه ایو ٍهاىيد طياخت کصی اشت کٌ ةی
نیکيد.نرتتٌ ةاالتر ایو اشت کٌ آدنی دهد آتض را ةتیيد ه از
دلیل ه از رهی تللید ،هجُد خدا را تػدیق  
اشتداللٍایؾللی

ایوظریقةرهجُدآتضدلیلآهرد.ایوٍهاىيدطياختکصیاشتکٌازگذرةراٍیوه
نیةرد.نرتتٌ هاالتر آن اشت کٌ کصی کيار آتض رهد ه گرنایض را خس کيد ه ةا ىُر
ةٌ هجُد خداهىد پی  
آن ،دیگر نُجُدات را ةیيد ه ایو ٍهاىيد نرتتٌ کصی اشت کٌ ةٌ خدا ایهان دارد ه كلب اه ةٌ هجُد خدا
آشهانٍا ه زنیو اشت.ةرتر از ایو ،نرتتٌ کصی اشت کٌ در

اظهیيان یافتٌ ه یلیو کردً اشت کٌ خدا ،ىُر 
نیکيدهایوٍهاىيدنرتتٌاٍلطَُداشتکٌدر
نیشُزدهةاٍهٌٍصتیخُیض،هجُدآنرالهس 
آتض 
گظتٌاىدهازخُد-جداازخداٍ-یچىدارىد .
خداینتؿالفاىی 
طياخت خدا -ةٌ هیژً در نراتب ةاال -تأجیر چظهگیری در خلق ه خُی ه رفتار اىصان دارد ه خاالتی ٍهاىيد
نیآفریيد
خُف،خظیت،ندتتهطُق 

