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 چكيده 

که اولياى خدا با پيمودن مسير بندگى و پاس دارى از پيمان فطرى و ميثاق ملكوتى به حيات طيّبه رهاورد سير الى اللّه است 

و در تحت واليت حق تعالى براى اولياى خدا تحقق مى « عنداللّه»حيات طيّبه در عالم  .آن رسيده و از ثمرات آن بهره مى برند

نفسانى است.در مقابل حيات طيّبه، حيات مادى در عالم موهوم يابد. معيار برخوردارى از آن، ايمان و بردبارى در جهاد با هواهاى 

  .دنيا و تحت واليت شيطان با معيار شرك صورت بندى شده است و در اثر غلبه هوس ها و نفسانيت بشر را گرفتار مى کند

 کلمات کليدی: طيبه ، حياط ، خدا 
 

 مقدّمه 

تعالى براى هدايت انسان ها فرو فرستاده و بدين روى، از هر چه  قرآن کريم آخرين و کامل ترين کتاب آسمانى است که خداى

به کمال و نيك بختى آدميان مربوط مى شود، در اين کتاب مقّدس فروگذار نشده است. اما به دليل آنكه قرآن براى عالميان 

معنوى و ابدى به صورت رموز و آمده و بيشتر مردم در مراحل اوليه هدايت اند، حقايق مربوط به کمال نهايى و اوج کام يابى 

اشارات در سراسر آيات قرآن کريم پراکنده و پنهان گرديده و براى کشف آنها، بايد منظرى بلندپايه بر نگارستان آيات قرآن 

« حيات طيبه»يكى از اين اسرار قرآنى و حقايق عرفانى  .گشوده و از افق اعال، اسرار اوج عروج و معراج آدمى را مطالعه کرد

ولياى خداست که تنها يك بار در قرآن مجيد، به صراحت از آن سخن به ميان آمده، اما در جاى جاى قرآن اشاراتى به لطايف ا

درك اولياى حق بدان شده و سيماى زيباى آن در قالب حكمت و جدل ترسيم گرديده است. حيات طيّبه زندگى اولياء اللّه 

و و در مقام قربش، دنيا و آخرت صدّيقين را با گشايش ابديت جمع کرده و آنچه را پيراسته از هر ناپسندى است که در محضر ا

اين پژوهش  .سوره نحل وارد شده است 97در آيه « حيات طيّبه»سزاوار جود و کرم رب العالمين است، بهره آنها ساخته. واژگان 

اين سوره مبارکه، ابعاد حيات طيّبه را آفتابى  100ـ 95مى کوشد با درنگ و ژرف کاوى در آيات مربوط بدان يعنى آيه هاى 

  .کرده و در پرتو ساير آيات قرآن کريم اشارات اين چند آيه بر حيات طيّبه را به تفصيل بازخوانى کند
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 :طرح مسئله 

تَعَْلمُونَ مَا عِندَُکمْ يَنفَدُ َو مَا عِندَاللّهِ َباق وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُواْ وَ الَ تَشْتَرُواْ بِعَهْدِاللّهِ ثَمَنًا قَلِيال إِنَّمَا عِندَاللّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُْم إِن کُنتُمْ 

أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ َما يَاًً طَيببًًَ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ َما کَانُواْ يَعْمَلُونَ َمنْ عَمِلَ صَالِحاً مَن ذَکَر أَوْ أُنثَى َو هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَ

مَا انٌ عََلى الَِّذينَ آمَنُواْ وَ عَلَى رَببهِمْ يَتَوَکَّلُونَ إِنَّکَانُواْ يَعْمَلُونَ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَ

زيرا آنچه نزد  ;پيمان خدا را به بهاى ناچيزى مفروشيد ;(100ـ95 :لَّوْنَهُ وَالَّذِيَن هُم بِِه مُشْرِکُونَ()نحلسُلْطَانُهُ عََلى الَِّذينَ يَتَوَ

خداست ـ اگر بدانيد ـ قطعًا براى شما بهتر است. آنچه نزد شماست تمام مى شود و آنچه نزد خداست پايدار. و قطعاً کسانى را 

چه عمل مى کردند، پاداش خواهيم داد. هر کس ـ از مرد يا زن ـ کار شايسته کند و مؤمن که شكيبايى ورزيدند به بهتر از آن

باشد، قطعاً او را با زندگى پاکيزه اى، حيات مى بخشيم و مسلماً به آنان بهتر از آنچه انجام مى دادند، پاداش خواهيم داد. پس 

زيرا او را برابر کسانى که ايمان آورده اند و بر پروردگارشان  ;ورهنگامى که قرآن مى خوانى، از شيطان رانده شده به خدا پناه آ

توکل مى کنند، تسلّطى نيست. تسلط او فقط بر کسانى است که وى را به سرپرستى مى گيرند و بر کسانى که به خدا شرك 

گشايد و آدمى را به نزد خدا  ميان انسان و خداوند تعالى عهد و پيمانى است که پاس دارى از آن درهاى معنوى را مى .مىورزند

عالمى که پايدار و هميشگى است و زندگى و شادمانى و برخوردارى در آنجا هرگز تباه نمى شود.  ;مى رساند« عنديّت»يا عالم 

د نپاداش صبر و بردبارى مؤمنانى است که عهد و پيمان خدا را نشكسته و به بهاى ناچيز نفروخته ا« عنداللّه»راه يافتن به عالم 

اين نتيجه و پاداشِ بهتر از عمل، که در اثر عمل صالح مشروط به ايمان نصيب هر زن  .و به نتيجه اى بهتر از عملشان مى رسند

زندگى پاك از هرگونه نابودى و کمبودى که ناکامى و بيم و اندوه آن راه ناگوار مى کند.  ;است« حيات طيبّه»و مردى مى شود، 

 زيرا شيطان بر مؤمنان اهل ;دتى، بايد به وحى الهى دستاويز شد و از وسوسه هاى شيطان گريختپس براى نيل به چنين سعا

در برابر زندگى پاك الهى، زندگى فرومايگى زير نفوذ و سلطه شيطان براى کسانى است که شرك ورزيده  .توکل هيچ نفوذى ندارد

است که درباره آن آن نظريات متفاوتى مطرح شده « ت طيّبهحيا»يكى از محورهاى اساسى اين آيات  .و فرمانبر شيطان هستند

  :است. مرحوم طبرسى در تفسير بزرگ مجمع البيان برخى از آنها را بدين صورت بيان کرده اند

  ;ـ رزق و روزى حالل

  ;ـ زندگى شرافتمندانه همراه با قناعت و خشنودى

  ;ـ بهشت پر طراوت و زيبا و زندگى خوش در آنجا

  1خوشبختانه در بهشت برزخى. ـ زندگى

را نيز افزوده اند. همه اين موارد « توفيق بر اطاعت فرمان خدا و مانند آن»و « عبادت همراه با روزى حالل»در تفاسير ديگر، 

 ممكن است صحيح باشد، اما بخشى از واقعيت را بيان کرده اند و هيچ کدام با آيات قبل و بعد به تحليل و تبيين حيات طيّبه

را در بستر آيات پيشين و پسين و با پيروى از شيوه تفسير « حيات طيّبه»اين پژوهش کوشيده است تا مفهوم  .نپرداخته است

  .واکاود و از چراغ فروزان کتاب الهى بر زواياى تاريك معرفتمان در اين باره پرتو اندازد« قرآن به قرآن»

 

 : مفهوم حيات طيّبه

انسان از انديشه و آرزوی بهتر زيستن فارغ نبوده و همواره برای دست يافتن به زندگی بهتر و سامان  در درازای تاريخ, هيچ گاه

آشكارترين نمود و  .اين آرزو, در جامعه های بشری گونه ها و جلوه های گونه گونی داشته است.يافته تر, در تالش بوده است

اين ذهنيّت و باور, بهشت موعود زمينی را به انسانها نويد داده .شان دادمصداق آن را می توان در انديشه ايجاد )مدينه فاضله( ن

در شريعتهای الهی نيز, اين هدف و آرزو را .و هر يك از دانشمندان و انديشه وران بزرگ تاريخ را به ترسيم آن واداشته است
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جامعه ای ايده آل و پيشرو در همه زوايای: فرهنگی, پيامبران, به گونه ای روشن بيان کرده و پيروان آنان همواره بر آن بوده اند تا 

قرآن کريم, هدف مشترك تمام پيامبران را برپايی جامعه ای براساس قسط و عدل می .اقتصادی, اجتماعی و سياسی پی ريزند

 :داند و به ابزارهای پديدآوری چنين جامعه ای نيز اشارت می کند

 .…الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط لقد ارسلنا رسلنا بالبيّنات و انزلنا معهم

 .…ما پيامبرانمان را با دليلهای روشن فرستاديم و با آنان کتاب و ترازو را نيز نازل کرديم, تا مردم به عدالت و راستی گرايند

مايانده وشن کرده و ناز آن جا که اسالم آخرين دين و پيامبر اکرم)ص( خاتم پيامبران است, قرآن مدينه فاضله پيامبر را بيش تر ر

 :و با سخنان جامع و فراگير از آن ياد کرده است

 وکذلک جعلناکم امة وسطاً لتكونوا شهداء علی الناس ویكون الرسول عليكم شهيداً. 

 .آری چنين است که شما را بهترين امتها گردانيديم, تا بر مردمان گواه باشيد و پيامبر بر شما گواه باشد

 :با بيان نمونه های عينی, چهره شريعت محمدی)ص( را روشن تر ترسيم کرده است و در آيه ای ديگر,

الذین یتبعون الرسول النّبی األمّی الذی یجدونه مكتوبا عندهم فی التورایة واألنجيل یأمرهم بالمعروف وینهيهم عن 

 انت عليهم, فالّذین امنوا بهالمنكر ویحلّ لهم الطيبات و یحرم عليهم الخبائث ویضع عنهم اصرهم واألغالل التی ک

 وعزّروه و نصروه واتبعوا النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون.

آنان که از اين رسول, اين پيامبر امّی که نامش را در تورات و انجيل خود نوشته می يابند پيروی می کنند, آن که به نيكی 

پاکيزه را بر آنان حالل می کند و چيزهای ناپاك را حرام و بارگرانشان  فرمانشان می دهد و از ناشايست بازشان می دارد و چيزهای

پس کسانی که به او ايمان آوردند و حرمت وی را نگاه داشتند و  .را از دوششان بر می دارد و بند و زنجيرشان را می گشايد

  .ياريش کردند و از آن کتابی که بر او نازل کرديم پيروی کردند, رستگارانند

 :ای از ويژگيهای امت اسالمی و مدينه ای که پيامبر اسالم آن را بنيان نهاد و اين آيه به آن اشارت کرده از اين قرار استپاره 

معروف( اسالم به آن فرا می خواند و از آنچه )محتوای دعوت و پيام, با عقل و منطق سازگار است. آنچه را که خرد می پسندد  *

 .اسالم از آن باز می دارد (عقل و خرد می گريزد )منكر

ارزشهای شريعت محمدی)ص( با فطرت و قلب سالم هماهنگی دارند. آنچه را که طبع سليم می پسندد )طيّبات( حالل شمرده  *

 .و به آن تشويق کرده و آنچه را طبع آدمی از آن می رمد و بيزاری می جويد )خبائث( حرام و ممنوع کرده است

بردگی, استعمار و استثمار گسسته می شود و همگان از سلطه سرکشان و جبّاران رهايی می يابند و  در اين مدينه, زنجيرهای *

 .به بندگی سبحان, گردن می نهند

حيات طيّبه ای که قرآن در پی آن است, دستاورد اين ويژگيهاست. ايمان و عمل شايسته, به عنوان دو رکن قويم و زيرساختهای 

و همه حرکتها و کوششها در بستر ايمان شكل می گيرد و در قالب باور راستين و کار شايسته نمود  اساسی آن به شمار می روند

 :پيدا می کند

 .…من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مؤمن فلنحيينه حياة طيّبة

 .…دهر زن و مردی که کاری نيكو انجام دهد, اگر ايمان آورده باشد, زندگی خوش و پاکيزه ای بدو خواهيم دا

پيشوايان معصوم نيز به پيروی از قرآن مجيد, سيمای حيات طيبه را نشان داده و از آن به عنوان آرمان و آرزويی بزرگ ياد کرده 

 :اند. در ال به الی سخنان و نيايشهای آن بزرگواران, به خوبی اين نكته به چشم می آيد

 9و رضيت عنه واحييته حياة طيّبة.(اجعلنی ممن اطلت عمره و حسنّت عمله واتممت عليه نعمتک )و
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خدايا به من عمری دراز, همراه با کار نيك و بهره مندی از نعمتها و خشنودی خودت, ببخشا و با زندگی پاك و پاکيزه مرا زنده 

 .بدار

ه تر از اين سرماي عمر, سرمايه ای است ارزش مند. در بازار دنيا, مؤمنان به مانند بازرگانانی هستند که بايد هر چه بهتر و بيش

را آرزو می کند و از  (سود جويند و کاالی عمر را به بهای کم, نفروشند. امام حسين)ع( از خداوند, زندگی در سايه )حيات طيّبه

 :او می خواهد که پرتو اين حيات را بر فرزندان و پيروانش بگستراند

 ذریّة ذریّتی اجعل …ة حياتی و طيّب وفاتی وفطهّرنی بتطهيرک و تقبل صالتی و دعائی بقبول حسن, و طيّب بقيّ

 .…بحياطتک بكل ما حطت به ذریة احد من اوليائک واهل طاعتک تحوطها طيبة

پروردگارا! به پاکی خودت مرا پاك ساز و نماز و نيايشم را به بهترين پذيرش بپذير. ادامه زندگی من را پاکيزه قرار ده و مرگ 

 .فرزندان و ذريّه پاك به من ارزانی دار, آن گونه که به دوستان و فرمانبرانت بخشيدی …پاك و پاکيزه به من ببخشا

از آداب زيارت است که زائر بلند همت باشد و درخواستهای عالی و اساسی از خدا و اوليای او داشته باشد. در زيارت امام حسين)ع( 

 :و ديگر شهدای کربال اين جمله به چشم می خورد

ی علی محمد و آله الطاهرین و ان تجعل رزقی بهم دارّاً و عيشی قارًّا و زیارتی بهم مقبولة و حياتی فأسئلک أن تصل

 .…بهم طيّبة

پروردگارا! از تو می خواهم که بر محمد و آل او, درود فرستی, روزی مرا به واسطه آنان فراوان و زندگی ام را برقرار و زيارتم را 

 .جود آنان به من بدهیبپذيری و حيات طيّبه در پرتو و

 :امام سجاد)ع( از درگاه خداوندی می خواهد

 .…وعمّرنی ماکان عمری بذلة فی طاعتک فاذا کان عمری مرتعا للشيطان فاقبضنی اليک

خداوندا! مرا عمر دراز ده, تا زمانی که عمرم در راه پيروی از تو سپری شود, آن گاه که بوستان عمرم, چراگاه شيطان گردد, جانم 

 .را بگير

بِذله(, لباس کار و خدمت است. اگر مجموعه عمر و زندگی در راستای خدمت به خلق برای خشنودی پروردگار باشد, حيات )

طيبه در جامعه های بشری رخ می نمايد و اگر جز اين باشد, چراگاهی از چراگاههای شيطان خواهد بود که نتيجه ای جز خواری 

 :و زبونی به دنبال نخواهد داشت

 من اعرض عن ذکری فان له معيشة ضنكاً 

 .آن که از ياد من روی برتابد, گرفتار زندگی نكبت بار می گردد

 :زيرا در اين نوع از زندگی, خور و خواب و خشم و شهوت حاکم است و مردمان در چنين زيستی تنها به آخور می انديشند

 لهم. والذین یأکلون و یتمّتعون کما تأکل األنعام والنار مثویً

 .کافران مانند چهارپايان می خورند و می زيند, پس آتش جايگاه آنان است

طيّبه( درنگی داشته باشيم, تا مفهوم, قلمرو و )برای روشن تر شدن مفهوم )حيات طيّبه( شايسته است در واژه های )حيات( و 

 .شاخصه های اين زندگی نوين و قويم و پاك و پاکيزه شفاف تر شود
 

 : حيات

همان گونه که حقيقت )وجود( در خور شناسانيدن نيست, حقيقت )حيات( نيز درخور شناسايی نيست. به همان نسبت که وجود 

مراتب شديد و ضعيف و شديدتر و ضعيف تر دارد, حيات, نيز واژه ای است به اصطالح دارای مراتب )مشكك( که هر پديده ای 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

گرچه ماهيت حيات برای بشر ناشناخته است, لكن آثار و نمودهای .آن بهره مند استدر اين عالم به اندازه گسترش وجودی اش از 

حيات در جهان آفرينش از هر چيزی نمايان تر و آشكارتر است. بدين سان, با شناخت آثار و اقسام حيات, بهتر می توان به مفهوم 

ا اما ب ;بايش و وازنش باشد, می توان نام حيات داددر نگاه نخستين به هر پديده ای که دارای نيروی ر.و حقيقت آن دست يافت

 :باريك بينی و ژرف نگری بيش تر معلوم می شود که حيات معنايی گسترده تر از اين دارد

 معنای و مفهوم, کدام هر که هستند حيات نمودهای از …حيات نباتی, حيات حيوانی, حيات معنوی, حيات فكری و عقالنی و

سبزی است و حيات حيوانی به معنای پويايی و تحريك و حيات انسانی سر و شادابی معنای به نباتی ياتح. داراند را خود ويژه

به معنای هدف مند بودن زندگی و در مسير فطرت و سرشت و در راستای عقل سليم قرار گرفتن آن است. به اين ترتيب, حيات 

آرايش آن به زيباييهای معنوی و شكوفاسازی استعدادها و خردها اجتماعی به معنای احساس مسؤوليت در آماده سازی جامعه و 

 .و بارور ساختن سرشت و سرمايه وجودی انسانهاست

 :در قرآن, از حيات به اين معنی, بسيار سخن به ميان آمده است

 .…یا ایها الذین آمنوا استجيبوا هلل وللرسول اذا دعاکم لما یحييكم

 .ن خدا و پيامبرش شما را به چيزی فراخوانند که زندگی تان می بخشد, دعوت آنان را بپذيريدای کسانی که ايمان آورده ايد, چو

حرکتی زندگی آفرين است که در چارچوب وحی و رسالت قرار گيرد و هرگونه کوششی که در اين مسير نباشد, مرده و از زندگی 

 :بی بهره است

 .…فی الناس أو من کان ميّتا فأحييناه وجعلنا له نوراً یمشی به

 .آيا آن کس که مرده بود و ما زنده اش ساختيم و نوری فرا راهش داشتيم تا با آن در ميان مردم راه خود بيابد

در اصل, آن فرد و جامعه ای که از حق می گريزد و در مسير شيطان و شيطنت می افتد, آثار و نشانه های حيات را از دست داده 

 .و به جمع مردگان پيوسته است

 انک التسمع الموتی والتسمع الصمّ الدعاء.

 .تو نمی توانی مردگان را شنوا سازی و آواز خود را به گوش کرانی که از تو روی می گردانند, برسانی

علی)ع( که در مكتب زندگی بخش اسالم و قرآن پرورش يافته, انسانهای بی تعهد و بی تفاوت و آنانی را که در برابر جريانهای 

ن و فتنه ساز, مهر سكوت بر لب زده اند و احساس مسؤوليت اجتماعی ندارند, مردگان زنده نما ناميده است: )فذلك فساد آفري

رسول اکرم)ص( همنشينی با صاحبان ثروتهای بادآورده و برخوردهای بی تفاوت را, که زندگی شان براساس  18ميت األحياء(

منشينی با مردگان دانسته و به پيامدهای ناگوار آن, از جمله دل مردگی, اسراف, تبذير, تجمل و تشريفات شكل گرفته است, ه

 :اشاره کرده است

 .الموتی مجالسة و …اربع یمتن القلب

 فقيل له: یا رسول اللّه)ص(! و ما الموتی؟ قال: کل غنی مترف.

 .مردگان با همنشينی[ جمله از] …چهار خصلت, دل را بميراند

 .کيانند؟ فرمود: هر ثروت مند خوش گذران گفته شد: ای پيامبر! مردگان

بنابراين, مفهوم زندگی و مرگ در فرهنگ دينی ما مفهومی گسترده و فراگير دارد و همه زوايای زندگی مادی و معنوی را 

 .زيرپوشش خود می گيرد
 

 : طيّب
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 :ندواژه )طيّب(, در برابر کلمه )خبيث( قرار می گيرد و لغت شناسان, در اين باره نوشته ا

طيّب( يعنی به دور بودن از هرگونه آلودگی و ناپاکی: )طابت نفسه انبسطت وانشرحت.( جان او پاك است, يعنی شاد و گشاده )

 .دل و روح افزاست

 .طوبی لهم(, يعنی زندگی پاك و پاکيزه ای دارند)

آيند و شايسته و دلنشين باشد, )طيّب( به ديگر سخن: به هر چيزی که از آلودگی ظاهری و درونی به دور باشد و خود نيز خوش 

 .گويند

جنبه دور کردن پليدی مورد نظر است و در )طيّب(,  (زيرا در )طهارت ;از اين جا به فرق بين )طيب( و )طاهر(, می توان پی برد

 افزون بر آن, نظر به خوش آيندی, دلنشينی, کمال و جنبه اثباتی نيز هست.(

زيرا آنان, از هرگونه پليدی و پلشتی ظاهری و  ;عصوم)ع( )الطيبين الطاهرين( به کار برده می شوداز اين روی, درباره پيشوايان م

 .باطنی رهيده و به نقطه اوج کمال و وارستگی رسيده اند

 :امام حسين)ع( به هنگام معرفی خود به دشمنان و موضع گيری عزت مندانه در برابر اُمويان می فرمايد

و برخوردارى « عنديّت»مورد بحث از سوره نحل، پاس دارى و پاى بندى به عهد الهى کليد ورود به عالم پيمان خداوند در آيات 

)نحل: (خَيْرٌ لَكُمْ إِن کُنتُمْ تَعْلَمُونَاز بهره ماندگار و جاودان عنداللّه معرفى شده است:)وَ الَ تَشْتَرُواْ بِعَهْدِالّلهِ ثَمَناً قَلِيال إِنَّمَا عِندَاللّهِ هُوَ 

پيمان خدا را به بهاى ناچيز و متاع کم ارزش نفروشيد که قطعاً آنچه نزد خداست براى شما نيكو و پسنديده است، اگر  ;(95

اين پيمان همان است که خداى تعالى پس از آفرينش حضرت آدم)عليه السالم(و ذرّيه او، از همه انسان ها گرفت و آنها  .بدانيد

مْ قَالُواْ بََلى د: )َو إِْذ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِی آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُربيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُْم عََلى أَنفُِسهِمْ أَلَسْتَ بِرَببكُرا شاهد اين عهد قرار دا

اه خويش قرار به ياد آور زمانى را که پروردگارت از پشت فرزندان آدم، ذرّيه آنها را برگرفت و آنها را گو ;(172شَهِدْنَا...()اعراف: 

در اين معاهده، ميثاق گيرنده خداوند و ميثاق دهنده  .داده، فرمود: آيا من پروردگار شما نيستم؟ گفتند: آرى، گواهى مى دهيم

او  بهانسان بوده، و شاهد بر اين ميثاق نيز خود انسان است. )َو أَشْهَدَُهمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ(خدا انسان را شاهد بر خود وى قرار داد و 

گفت: ببين که بر ربوبيت خدا و به عبوديت خويش ميثاق مى بندى. شاهد بودن انسان يعنى: مشاهده حقيقت خود که همان 

ربط وجودى است و شهود ربط وجودى عين اطالع از اين است که تمام ذات و هستى او وابسته به وجود خداوند و براى خداست. 

داللّه بود، انسان خود را مشاهده کرد، همه هستى خود را از آن خدا ديد و عبد بودن خود به بيان ديگر، وقتى در آن عالم، که عن

 در روايات نيز آمده است که همه انسان ها هنگام عهد سپردن خدا را ديده و شناخته بودند.  3و ربوبيت خداوند را مشاهده کرد.

ته و خداگرايى فطرى را ثمره اين شناخت و پيمان فطرى برشمرده آيً اللّه جوادى آملى اين عهد را عهد فطرى انسان با خدا دانس

زيرا فطرت همان آفرينش ويژه انسان است که  ;اما به نظر مى رسد که توضيح و تبيين علّامه طباطبائى مناسب تر است 5است.

وضعيت با جنبه ملكوتى و روحانى  او را در نسبتى خاص با خدا قرار داده و خداگرايى را در جوهره وجودى او ريشه دار کرده و اين

  .انسان هماهنگ است

 ملكوت همه چيز آن روى باطن اشياست»علّامه طباطبائى اين عهد و پيمان را بر جنبه ملكوتى انسان تطبيق کرده و فرموده اند: 

شود: )وَ َکذَلِكَ نُرِی همان طور که از سخن خداوند فهميده مى  ;که به سوى پروردگار بوده و مشاهده آن مالزم با يقين است

اين چنين ملكوت آسمان ها و زمين را به ابراهيم نشان داديم  ;(75إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَاألَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ()انعام: 

كه از جهت وجودى آنها، که غير تا از اهل يقين باشد. ... نه از جهت شيئيت مادى که شناخت خواص اشيا را نتيجه مى دهد، بل

انسان ها پيش از  6مستقل و مربوط و محتاج به پرودگارى است که او و همه چيز را تدبير مى کند و او پروردگار جهانيان است.
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حضور در اين عالم پست مادى، در ملكوت به سر مى بردند و در حضور خداوند، او را با همه عظمت و جالل و جمال مشاهده 

  .به ربوبيتش شهادت دادند کرده،

اعتراف و شهادت به ربوبيت خداوند يكتا بعد ديگرى دارد و آن پيمان و عهد بر بندگى نكردن غير خداست. اين حقيقت در قرآن 

مْ َعدُوٌّ مُبِينٌ وَ أَنْ اعْبُدُونِی هَذَا صِرَاطٌ أَلَمْ أَعْهَْد إِلَيْكُمْ َيا بَِنی آدَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُ) :کريم، اين گونه بيان شده است

اى فرزندان آدم! آيا از شما پيمان نگرفتم که شيطان را اطاعت نكنيد، او به يقين دشمن آشكار شماست  ;(61و  60مُسْتَقِيمٌ()يس: 

  .و فقط مرا بپرستيد که اين راه راست و مستحكم است

انسان نسبت به مالك و موالى خود است. قرآن کريم مردم « توحيد در عبوديت»تعالى، روى ديگر سكّه توحيد در ربوبيت حق 

را در نسبت با اين عهد، در مرحله نخست دو دسته معرفى مى کند: عده اى که آن عهد ديرين را يادآور شده، و راه عبوديت و 

لْبَابِ الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّهِ وَالَ يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ فرمانبرى ربّ را در پيش مى گيرند: )إِنَّمَا يَتَذَکَّرُ أُوْلُواْ األَ

 ;آنها که پيمان خدا را پاس داشته، ميثاق را نمى شكنند ;فقط خردمندان يادآور مى شوند ;(21ـ19اللّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ( )رعد: 

  .اوند به پيوستنش فرمان داده است و بدان عمل مى کنندکسانى که مى پيوندند بدانچه خد

اما گروهى ديگر که پيمان الهى را شكسته و خود را تباه کرده اند، در زمين به فساد مى پردازند و بندگى شيطان را برمى تابند: 

کسانى که عهد خدا  ;(25للّهُ بِهِ أَن ُيوصَلَ وَ يُفْسِدُونَ فِی األَرْضِ()رعد: )وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَاللّهِ مِن بَعْدِ ِميثَاقِهِ وَ يَقْطَعُونَ مَآ أَمَرَ ا

  .را پس از بستن فرو شكسته، آنچه را خداوند به پيوستنش فرمان داده، مى گسلند و در زمين فساد مى کنند

ر اصالحشان وجود دارد و دسته اى ديگگروه دوم، نيز به نوبه خود، به دو دسته تقسيم مى شوند: کسانى که مجال و فرصتى براى 

که بر پيمان الهى استوارند و راستى « صادقين»که چنين رخصتى براى خود باقى نگذاشته اند. در نهايت، مردم سه دسته اند: 

ند ا منافقانى که پيمان شكسته، ولى فرصت پيوستن به صادقان را دارند و خداوند به سوى برخى از آنها که توبه کرده ;مىورزند

 .و دسته آخر منافقان تيره دلى که راهى براى بازگشت و روزنه اى براى جذب نور رحمت و هدايت ندارند ;رحمت مى آورد

 م مِن قَضَى نَحْبَهُ خداى تعالى اين سه گروه را چنين معرفى مى فرمايد: )مَِن الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا َما عَاهَدُوا اللَّهَ عََليْهِ فَمِنْهُ

ن شَاء أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ کَانَ غَفُوراً وَمِنْهُم مِن يَنتَظِرُ وَمَا َبدَّلُوا تَبْدِيال لِيَجْزِیَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَُيعَذببَ الْمُنَافِقِينَ إِ

خدا عهد بستند، صادقانه وفا کردند. برخى از آنان به از ميان مؤمنان، مردمانى هستند که بدانچه با  ;(24ـ23رَحِيماً()احزاب: 

شهادت رسيدند و برخى از آنها در انتظار بوده، دگرگون نمى شوند تا خداوند راستگويان را به پاداش راستى شان رسانده و دورويان 

  .رزنده مهربان استپيمان شكن را اگر بخواهد، مجازات کند يا با رحمت به سويشان باز آيد. به راستى که خداوند آم

و رسيدن به « عنديت»راستى در بندگى و پاس دارى از پيمان الهى و نباختن آن در برابر بهاى اندك، شرط اول ورود به عالم 

  .حيات طيّبه است

 

 : خداباوری و خدامحوری

باوری و خدامحوری است. تار و پود شيرازه و شالوده نظام اجتماعی اسالم, که همه چيز در پرتو آن ارزش و اعتبار می يابد, خدا 

حيات طيّبه دينی را همين اصل می سازد و با اين ويژگی می توان نظام اسالمی را از ديگر نظامهای موجود و حاکم در جهان 

 .بازشناخت

ن و سمااين نظام, براساس جهان بينی و انسان شناسی استوار است که آفرينش و انسان را هماهنگ می بيند, همان گونه که آ

به سمت و  ,بهذا قامت السموات واألرض.( جامعه انسانی نيز, به همت و بعثت پيامبران) :زمين بر پايه عدل و حق بنا شده اند

 سوی قسط و حق در حرکت است: )ليقوم الناس بالقسط.(
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 :به همان نسبت که در اين عالم ذره ای از علم و دانش خدا پنهان نيست

 ال ذرة فی األرض وال فی السماء.وما یغرب عن ربک من مثق

گفتار و کردار آدمی نيز از حوزه علم و آگاهی خداوند بيرون نيست و ريز و درشت پندارها, گفتارها و کردارهای انسانها در پرونده 

 :ای سامان مند و حساب شده, نگهداری می شود

 ما لهذا الكتاب الیغادر صغيرة والکبيرة اال احصيها.

ردی و اجتماعی مسلمانان را اين باور تشكيل می دهد و بر اين اساس روابط اجتماعی, معاشرتها, دادوستدها, محور حرکتهای ف

رفت وآمدها, گفتمانها و داوريها شكل می گيرد و نمود پيدا می کند. در چنين فضايی است که حيات طيبه خودرا نشان می دهد 

 .ه ريزی می گرددو جامعه مورد نظر پيامبران و پيشوايان معصوم پاي

 :قرآن با شيوه ها وزبانهای گوناگون اين حقيقت را گوشزد می کند و می فرمايد

 ان اهلل کان عليكم رقيباً.

 .هر آينه خدا مراقب شماست

 ان اهلل کان عليكم شهيداً

 .خدا بر هر چيزی گواه است

 ان ربک لبالمرصاد.

 .همانا پروردگارت به کمينگاه است

 یری. الم یعلم بان اهلل

 آيا ندانسته است که خدا می بيند؟

به درستی اگر همگان, بويژه کارگزاران و مسؤوالن در نظام اسالمی بر اين باور باشند که خداوند رقيب و مراقب آنان است و از 

ان است و همه چيز را جايگاهی واال و باال و قدرت مندانه بر اوضاع و احوال نظارت دارد و بدانند که او گواه بر گفتار و کردار همگ

می داند و می بيند و در کمين ستمگران و قانون گريزان و قانون شكنان نشسته است, آيا اين باور و اعتقاد در زندگی عملی و 

 ايجاد پايه های زندگی پاك و حيات طيّبه اثر نخواهد گذاشت؟

اسالمی را دگرگون سازد و از آنان امّتی نمونه و الگو بی گمان, چنين باوری می تواند چهره زندگی و عملكرد مسلمانان در نظام 

 :به ياران خود همين نكته را گوشزد فرموده اند (بسازد. ازاين روی, امامان)ع

 :امام محمد باقر)ع( به يكی از ياران خود که لغزيده بود, فرمود

 کأنک لست بعين اللّه او کأن اهلل ليس لک لبالمرصاد.

 .نيستی و گويا خداوند در کمين تو نيستگويا زير نظر و ديد خدا 

 :امام جواد)ع( می فرمايد

 واعلم انک لن تخلو من عين اهلل فانظر کيف تكون.

 !آگاه باش که هرگز از ديدگاه خدا پنهان نيستی, پس نيك بيانديش که چه می کنی

 از …کاريها, کارشكنيها, سنگ اندازيها واگر اين اصل خدا باوری و خدامحوری بر مديريتهای نظام پرتو افكند, بسياری از کم 

 .يابد می رواج همكاری و کار در اتفاق, درستی و راستی آن جای به و رود می ميان
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امام علی)ع( هنگام گسيل داشتن مالك اشتر به مصر, منشوری برای وی نوشته که روح و جانمايه آن, خداباوری و خدامحوری 

بدان که اگر از سوی من به واليت گمارده شدی, زير نظر کسی هستی که واليتش بر  :است. موال, به وی گوشزد می فرمايد

 :همگان گسترده است و همه واليتها از او مشروعيّت می يابند

 فانک فوقهم و والی األمر فوقک واهلل فوق من والک.

 .واليت داد برترچه تو برتر آنانی و آن که بر تو واليت دارد, از تو برتر است و خدا از آن که به تو 

بسياری از درگيريها و بگو مگوهای ناروا و رفتارهای ناشايست از اين است که دست اندرکاران و مديران از اين اصل اصيل جدا 

 :افتاده اند و خودو خودی را به جای خدا نشانده اند و از اين نكته اساسی غفلت کرده اند که

 بزرگـان نكردنـد در خود نگـاه

 خويشتن بين مخواه خدا بينی از

 در اصول کافی و ديگر کتابهای روايی فصلی گشوده شده است, با عنوان: )الحب فی اللّه والبغض فی الّله.(

ييعنی همه چيز را برای خدا خواستن, دوستی ورزيدن و دشمنی ورزيدن هم بايد در راستای خشنودی و خرسندی خداوند باشد. 

فرد يا افرادی را دوست بداريم و از فرد يا افرادی بيزاری بجوييم و يا با آن دشمنی  اين امری سليقه ای و شخصی نيست که

 .ورزيم

 :امام صادق)ع( می فرمايد

 کل من لم یحبّ علی الدین ولم یبغض علی الدین فال دین له.

 .هر کسی که دوستی و دشمنی او بر اساس دين الهی نباشد, بيگانه از دين است

 :ويدمقام معظم رهبری می گ

 مأموران همه هميشگی العمل دستور اين. …ان صالتی و نسكی و محيای و مماتی هلل رب العالمين الشريك له وبذلك امرت

م, در سايه اسالم, با هدايت اسالم, نظام اسالمی و اسال راه با, اسالم انگيزه با که است کشور سرتاسر در, اسالمی جمهوری نظام

 اسالمی را برای ملّت بزرگ و مسلمان تأمين کنند.جمهوری اسالمی و حيات طيّبه 
 

 :بهره و بهاى اندک دنيا 

 خداوند تعالى در قرآن مجيد پيش از آنكه حيات طيّبه را به عنوان جزاى نيكوى پاکان و پارسايان معرفى کند، فرمود: )وَ الَ تَشْتَرُواْ 

پيمان الهى را به بهاى ناچيز نفروشيد. فقط آنچه نزد  ;(95يْرٌ لَكُْم إِن کُنتُْم تَعْلَمُونَ()نحل: بِعَهْدِاللّهِ ثَمَنًا قَلِيال إِنَّمَا عِندَاللِّه هُوَ خَ

  .خداست براى شما نيكو و پسنديده است، اگر بدانيد

ين هر اکه بايد « ما عنداللّه»)بهاى ناچيز( و ديگرى « ثمن قليل»در اين آيه شريفه دو چيز در برابر هم قرار گرفته است: يكى 

  .دو شناسايى شود

وصف دنياست که به عنوان متاع و با تأکيد بيشتر به عبارت « ثمن قليل»با مرورى بر آيات قرآن به روشنى معلوم مى گردد که 

 دنيا، که همواره در دگرگونى 7زيرا لغت شناسان متاع را بهره و فايده محدود و فناپذير دانسته اند. ;معرفى شده است« متاع قليل»

و در نهايت فانى شونده است، متاع و بهره اى اندك بوده و هم از اين رو، خداى تعالى به رسول خود مى فرمايد: )قُل مَتَاُع الدُنَْيا 

يَاًِ الْحَبگو بهره دنيا ناچيز است. و گاهى آن را با پايدارى و ابديت آخرت مقايسه کرده، مى فرمايد: )فَمَا مَتَاعُ  ;(77قَليِلٌ()نساء: 

پس بهره دنيا در برابر آخرت هيچ نيست، مگر اندکى. و هشدار مى دهد که زيان رسانى  ;(38توبه: ) (الدُنْيَا فى اآلخِرًَِ ِإالَّ قَلِيلٌ 

شما به خودتان سرگرمى به همين بهره اندك دنياست، اما مشكل اصلى ما اين نيست که دگرگون پذيرى و فناى دنيا را نمى 
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ز دست رفتنى بودن و سرآمدن مهلت آن را نمى دانيم، بلكه با اين همه، پيمان ملكوتى و فطرت الهى خود را به بها و بينيم و ا

بهره اندك دنيا مى فروشيم. پس بايد پرسيد که چرا فريفته اين متاع ناچيز شده، بهره هاى پايدار و برازنده و ارزنده عنداللهى را 

 فراموش مى کنيم؟ 

پاسخ به اين سؤال، زندگى دنيا را که در برابر حيات طيّبه قرار دارد، بازى و لعب معرفى کرده است: )وَ َما هَِذهِ  قرآن کريم در

بازى عمل يا مجموعه اعمالى است » .اين زندگى دنيا نيست، مگر سرگرمى و بازى ;(64الْحَيَاًُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَ لَعِبٌ...( )عنكبوت: 

  .و لهوکارى بى هدف و بى فايده است 8«مثل بازى کردن کودکان ;خيالى، نظمى خيالى پيدا کرده است که براى هدفى

مردم در اوهام و خياالت خود زخارف و لذت هاى فانى دنيوى را بزرگ و پايدار تصوير کرده، در نتيجه از خدا و قيامت غافل مى 

ى نفس دامن زده، آن را در نفس اوليا و دوستانش تقويت و تثبيت مى شوند، و شيطان با راه کارهاى متعددى به اين فريب کار

  :کند. چند نمونه از راه کارهاى شيطان عبارت است از

 ;(25خداوند مى فرمايد: )الشَّيْطانُ سَوَّلَ لَهُمْ( )محمّد:  9تسويل: چيزى را از جايگاه راستين بيرون بردن و نيكو جلوه دادن.

  .مى کندشيطان براى آنها تسويل 

  (43)زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ( )انعام:  ;تزيين: آراستن و زيبا جلوه دادن چيزى که ناقص و معيوب است

)وَ يُمَنبيهِمْ وََما يَعُِدهُمُ  10;تمنيه: برانگيختن ميل براى رسيدن به خواسته اى در آينده و به بيان ديگر، برانگيختن آرزوست

  .و آرزوهاى آنها را برمى انگيزد و وعده شيطان غير فريب نيست ;(120وراً( )نساء: الشَّيْطَانُ إِالَّ غُرُ

و شيطان وعده نمى دهد، مگر فريب  ;(64)وَ مَا يَِعدُُهمُ الشَّيْطَانُ إِالَّ غُرُوراً( )اسراء: 11غرور: غفلت از چيزى در اثر چيز ديگر است.

  .کارانه

با اينكه مى بيند، گويا نديده و در اثر تسويل و تزيين و تمنيه و غرورِ شيطان و هوس هاى با اين اسباب، انسان نواقص دنيا را 

نفسانى خود، به دنيا روى آورده، به حيات دنيا سرگرم مى شود. و دنيا در حقيقت، همين سراى سست موهوم و خانه تار عنكبوتى 

که جوالنگاه شيطان است، اين عالم طبيعت نيست، بلكه عالم است که براى منافقان و کافران شكل مى گيرد. پس دنياى مذموم، 

موهوم و پندارينى است که وسوسه هاى شيطانى به کمك هواهاى نفسانى براى هر کس مى سازد. اما حيات طيّبه در عالم 

  .عنداللّه براى صادقين تحقق پيدا مى کند

 

 :فلسفه حيات در قرآن

آيه  69رود، اين مطلب در ر قرآن، حياتی ابتدائی است و مرحله پست حيات به شمار میحيات جاريه معمولی در اين دنيا از نظ»

آياتی از قرآن کريم به بيان .«8باشد، وارد شده استتذکر داده شده و با تعبير الحياً الدنيا که به معنای حيات ابتدائی می از قرآن

آل نهائی انسان تلقی شود، زيرا اين دنيا در تواند آرمان و ايدهنمیپردازد که حيات معمولی و پست اين دنيا اين حقيقت نيز می

عين جالب بودن حقيقتی است ابتدائی، نه متعالی و نهائی؛ و لذا قرآن از اين گونه حيات تعابيری همچون متاع فريبنده، لهو و 

عليرغم جذابيتها و ارزشهای .تعدد بيان شده استهای مختلف و آيات مبيهوده، بازی، متاع اندك، آرايش فريبا و... دارد که در سوره

 تواند هدف نهايی زندگی قرار گيردتواند وسيله کمال و تعالی انسان نيز باشد نمیشود و میظاهری که در حيات دنيا مشاهده می

به .ی خواهد شدو لذا انتخاب چنين حياتی به عنوان هدف متعالی زندگی، سراب را آب پنداشتن است و راهی که به چاه منته

دنيا چو حباب است ولكن :دليل همين ناچيزبودن حيات دنيا شاعر، راه افراط پيموده و در وصف زندگی دنيا چنين سروده است

چه حباب نه بر سر آب بلكه بر روی سراب آن هم چه سرابی که به بينند به خواب آن خواب چه خواب؟ خواب بد مست خراب 

ريزيم، تا آنگاه که دست مرگ، نقاب از ام زندگی نهاده اشك سوزان بر کناره زرين آن فرو میبا چشمان فرو بسته لب بر ج»
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ديدگان ما بردارد، در آن موقع خواهيم فهميد که اين کاسه حيات از اول خالی بوده و ما جز باده خيال چيزی از آن 

کنند و حيات مادی و زودگذر همين دنيا جستجو می را در البالی« هدف زندگی»برای آن دسته از انسانها که .«10ايمننوشيده

پندارند. قرآن کريم در طلبی در اموال، هوسرانی و بدست آوردن قدرت را هدف نهايی زندگی میلذت بردن، تجمل پرستی، فزون

ثر فی االموال و اال والد، اعلموا انما الحيوً الدنيا لعب و لهو و زينً و تفاخر بينكم و تكا»:دهدسوره حديد چنين هشدار می 20آيه 

حياً اهلل و رضوان و ما الاالخرً عذاب شديد و مغفرً منکمثل غيث اعجب الكفار بناته ثم يهيج فتراه مصفراً ثم يكون حطاماً و فی

موال و ی در اطلبپرستی، و تفاخر در ميان شما، و افزونالدنيا اال متاع الغرور. بدانيد زندگی دنيا تنها بازی، و سرگرمی، و تجمل

 .«فرزندان است

نخست .دهنددورانهای پنجگانه عمر آدمی را تشكيل می« تكاثر»و « تفاخر»، «تجمل»، «سرگرمی»، «غفلت»به اين ترتيب 

د، رسفرا می« نوجوانی»رود. سپس مرحله خبری و لعب و بازی فرو میای از غفلت و بیاست که زندگی در هاله« دوران کودکی»

گيرد، و در اين مرحله انسان به دنبال مسائلی است که او را به خود سرگرم سازد و از مسائل جدی ی بازی را میو سرگرمی جا

 .دور دارد

رسد و احساسات پرستی است از اين مرحله که بگذرد مرحله چهارم فرا میو شور و عشق و تجمل« جوانی»مرحله سوم مرحله 

رسد و در اين مرحله به فكر افزايش مال و نفرات و د. و سرانجام به مرحله پنجم میشودر انسان زنده می« کسب مقام و فخر»

 .افتدجمع ثروت می

.... فرمايد: کمثل غيث اعجب الكفارها مجسم ساخته، میسپس، قرآن با ذکر يك مثال آغاز و پايان زندگی را در برابر ديدگان انسان

برد، کنند که گياهانش، زارعان را در شگفتی فرو می، و چنان زمين را زنده میشودهمانند بارانی است که از آسمان نازل می

ست شود. اينگونه ابينی، سپس درهم شكسته و خرد و تبديل به کاه میای که آن را زردرنگ میگردد، به گونهسپس خشك می

اقی ار گيرد، بلكه بايد به عنوان مزرعه جهان بزندگی ناپايدار دنيا که شايسته نيست با چنين اوصافی هدف اعالی زندگی انسان قر

شود که اگر حيات دنيا البته سوالی مطرح می.و مكان آماده شدن برای ورود به حيات حقيقی و ابدی مورد استفاده قرار گيرد

که وسيله  هدف نيست چرا خداوند آن را آفريده است؟ در پاسخ بايد گفت: خالق حكيم حيات، دنيا را از آن جهت آفريده است

يابی به حيات حقيقی و ابدی در جوار رحمت حق باشد نه اينكه اين حيات ناپايدار خود رسيدن به هدف متعالی انسان و دست

ما اگر بخواهيم خود حيات دنيا را هدف قرار دهيم، در منطق قرآن، با اختيار خود، خويشتن را عاشق ».هدف زندگی قرار گيرد

دار أال و ان ال»ترين گذرگاه برای حيات واقعی ور نشويم و آن را به عنوان شايستهگر در اين حيات غوطهايم و اما اخأل محض کرده

قرآن .«قابل تصور است گام خواهيم گذاشت «من انسانی»ترين هدف که برای يك تلقی کنيم، در عالی« اآلخرً لهی الحيوان

داند که همان زندگی حقيقی و جاويد است و برای رسيدن ت طيبه میهدف از زندگی ابتدايی دنيا را دستيابی و رسيدن به حيا

 :فرمايدمی 97دهد: يكی ايمان و ديگری عمل صالح. در سوره نحن آيه به آن دو چيز را شرط قرار می

ز مرد و من عمل صالحًا من ذکرا و انثی و هو مومن فلنحيينً حياًً طيبً ولنجزينهم احدهم باحسن ما کانوا يعملون هر کس ا»

در جمله .«دهيماند میکردهزن عمل شايسته کنند و موءمن باشد. او را زندگی نيكو دهيم و پاداششان را بهتر از آنچه عمل می

حيات، به معنای جان انداختن در چيزی و افاضه حيات به آن است، پس اين جمله با صراحت لفظش « فلنحيينه حياًً طيبًً»

اند زنده تعالی موءمنی را که عمل صالح کند به حيات جديدی غير از آن حياتی که به ديگران نيز دادهداللت دارد بر اينكه خدای 

 که از کيفيت بهتری برخوردار است -تری از حيات را دهد بلكه مرتبه عالیکند و مقصود اين نيست که حياتش را تغيير میمی

 توانکند که نمید و کمال و قوت و عزت و لذت و سروری را درك میکند اين چنين انسانی در نقش خود نقبه او عنايت می -

، و ناپذيرتوان گفت که چگونه است، و چرا چنين نباشد، حال آنكه متفرق در حياتی دائمی و زوالاش را معين کرد و نمیاندازه
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ی وت است. اين آثار زندگی، جز، بر زندگنعمتی باقی و فناناپذير، و لذتی خالص از الم و کدورت و خير و سعادتی غيرشوب به شقا

شود، و زندگی مجازی بويی از آن ندارد؛ خداوند اين آثار را بر حياتی مترتب کرده که آن را مختص به مردم حقيقی مترتب نمی

ضه باايمان و دارای عمل صالح دانسته، حياتی که حقيقی و واقعی و جديد است، که خدا آن را به کسانی که سزاوارند افا

 .البته در آيات قرآن، اهداف متعددی برای آفرينش انسان مطرح شده است « 13فرمايدمی

 

 : والیت پذیری

از جلوه های روشن قانون مندی جامعه, پذيرفتن نهاد واليت و رهبری است. پذيرش واليت و سرپرستی, سنگ زيرين بنای حيات 

مانند کليدی است که با آن درب ساير ارزشها به روی جامعه گشوده می طيبه است. واليت در مقايسه با ديگر ارزشهای اسالم, 

 شود و ارج و ارزش پيدا می کند.

 .پيوند, ارتباط, اتصال, به هم پيچيده شدن دو چيز و به هم پيوستگی, مفاهيمی است که از واژه )واليت( به دست می آيد

 :تی دارنددر بينش قرآن, همه دين باوران بر يكديگر سمت واليت و دوس

 المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض

 :لكن اين پيوستگی بين مردم و رهبر به گونه ديگر است

 النبی اولی بالمؤمنين من انفسهم.

در حيات طيبه قرآنی, مسأله رهبری و واليت از يك سو و پذيرفتن آن از سوی مردم از سوی ديگر, از ويژگيهای ذاتی و جوهری 

 :آن, رسيدن به چنين زندگيی امكان پذير نيست جامعه است و بدون

 یا ایها الذین أمنوا استجيبوا هلل وللرسول اذا دعاکم لما یحييكم

فردی شايسته تر و صالح تر و مدير و مدبّرتر  ,به هر نسبت که مسأله رهبری و سرپرستی جامعه به شايستگی انجام پذيرد و ولیّ 

اومت, صالبت و قانون مندی مردم بيش تر می گردد. و در برابر, اگر نهاد رهبری جامعه پويايی, مق ,باشد, حيات, شادابی, حرکت

دچار بی کفايتی و بی لياقتی گردد, سرنوشت مردم و جامعه روز به روز بدتر و ذلت بارتر می شود, گرچه مردم نيكوکار و نيك 

 .رفتار باشند

 :امام باقر)ع( می فرمايد

عية فی األسالم اطاعت اماما جائرًا ليس من اهلل عزوجل وان کانت الرعيّة فی اعمالها قال اللّه عزوجل ألعذبن کل ر

برّة تقيّة, وألعفون عن کل رعيّة فی األسالم اطاعت اماما هادیا من اهلل عزوجل وان کانت الرعية فی اعمالها ظالمة 

 مسيئة.

پيشوای ستمگر را بپذيرند که مورد تأييد من نيست, گرفتار خداوند عزيز و بزرگ فرمود: هر مردمی که در جامعه اسالمی رهبریِ 

گرچه مردم خوبی باشند و مردمانی که امامت و رهبری شايسته و خداپسندانه را پذيرا شوند, مورد  ,عذاب و نكبت خواهند شد

 .دچار ستم و بدکاری شده باشند ,توجه و بخشش خدا قرار می گيرند, گرچه در رفتارِ فردی

ريف, مسأله )واليت پذيری( صالحان و شايستگان را جان مايه عزت و سعادت و بهروزی جامعه های اسالمی می اين حديث ش

 .شمارد و پذيرفتن واليت و سرپرستی نابخردان و ناشايستگان را به شدت مورد نكوهش قرار می دهد

 :مقام معظم رهبری, از اين سخن معصوم چنين برداشت کرده است

دستگاه مديريت جامعه, سالم و صالح باشد خطاهای متن جامعه قابل اغماض است و در مسير جامعه مشكلی  حاصل اين که اگر)

به وجود نخواهد آمد. اما اگر مديريت و رأس جامعه از صالح و سالمت و عدل و تقوا و ورع و استقامت دور باشد و لو در ميان 
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يعنی تأثير  ;نمی تواند اين جامعه را به سر منزل مطلوب هدايت کند مردم هم صالح وجود داشته باشد, آن صالحِ بدنه مردم,

 رأس قلّه و هرم و مجموعه مديريت و دستگاه اداره کننده در يك جامعه اين قدر فوق العاده است.(

رش و و پذيبنابراين, می توان گفت: روح حيات طيّبه که قرآن از آن نام برده است, سامان مندی مسأله رهبری و واليت از يك س

 .آن از سوی مردم از سوی ديگر است

رهبری در نظام اسالمی, معيار و ميزان و صراط  .يعنی همراه ولی حرکت کردن و از او پيش, يا پس نيفتادن ;البته, واليت پذيری

ه به گونه ای کژراهمستقيم است از او نبايد پس و يا پيش افتاد و هرگونه چپ و راست زدن و تند و يا کُند روی در اين زمينه, 

 :روی به شمار می رود

 .…اليمين والشمال مضلة والطریق الوسطی هی الجارة

 .…چپ و راست گمراهی است. و راه ميانگين راه راست و الهی است

بايد به اين نكته اساسی نيز اشاره دارد: رهروان  ,قرآن مجيد, هنگامی که مسأله واليت و رهبری پيامبران الهی را مطرح می کند

 .با رهبران باشند نه پيش تر و نه پس تر

 وکأین من نبی قاتل معه ربيون کثير فما وهنوا لما اصابهم فی سبيل اهلل وماضعفوا

 محمد رسول اللّه والذین معه اشداء علی الكفار رحماء بينهم

 .ی ورزندمحمد پيامبر خدا, و کسانی که با او هستند, بر کافران سخت می گيرند و به يكديگر مهر م

تعبير )معه( دارای بيانی ظريف و دلنشين است که بر اهلش پوشيده نيست. آنانی که در زمان پيامبر)ص( و علی)ع( می زيستند 

و پرورش يافتگان مكتب اسالم بودند, به اين حقيقت پی برده بودند که همگامی با رسالت و امامت و همراهی در صحنه های 

از اين روی همدوش با پيامبر)ص( در برابر مشرکان و منافقان می جنگيدند و اين  ;واليت است سرنوشت ساز,از اصول ديانت و

نبردها بر ايمان و تسليم و پيروی آنان می افزود و چيزی از آن نمی کاست. گرچه در برابر, خويشان و اقوام خويش را هم می 

 دينی در مدينً النبی, ادامه دادند. ديدند باز از پای نمی نشستند و کارزار را تا استقرار ارزشهای

آنانی که در زمان علی)ع( می زيستند و از جان و دل واليت او را پذيرفته بودند نيز, همراه آن حضرت در جنگهای سه گانه حضور 

از  گرچه گروهی ,يافتند. همين واليت پذيری در زمان امام حسن و امام حسين)ع( نيز بر خواص ياران آن دو امام عملی شد

 .خواص و بسياری از عوام از اين کوثر زالل دور افتادند و در کوير هواهای نفسانی گرفتار آمدند

نكته مهم و اساسی در واليت پذيری برابر کردن و همراه ساختن خود, با ارزشهای واليی است, نه خرج کردن از ولی برای منافع 

 .خويش

 :امام صادق)ع( فرمود

 .…سانه وخالفنا فی اعمالنا وآثارناليس من شيعتنا من قال بل

 .از شيعيان ما نيست آن که با زبان, پشتيبان و يارماست ولی در عمل, با ما به مخالفت بر می خيزد

در جای ديگر, آن حضرت, توجيه گرانی که سخنان و دستورهای وی را به سود و ميل خود معنی می کنند, نكوهش و لعن کرده 

 :است

مهم واللّه ما انا لهم بأمام, لعنهم اللّه کلما سترت ستراً هتكوه, اقول کذا وکذا, فيقولون: انما یفی قوم یزعمون انی اما

 کذا وکذا, انی امام من اطاعنی.
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خدای دور بدارد اينان را از رحمت خود, رازهای  .گروهی بر اين باورند: من امام و پيشوای آنان هستم! به خدا سوگند چنين نيست

کنند, سخنان مرا به ميل خود معنی می کنند. ]من امام اينان نيستم[ بلكه امام کسانی هستم که واليت مرا پذيرفته مرا افشا می 

 .اند

پوشيده نماند که واليت پذيری, پيروی از شخص نيست, بلكه پيروی از جريانی است اصيل و ريشه دار که از همان آغاز رسالت, 

پس از رحلت پيامبر)ص( باليد و گسترش يافت. آنانی که در اسالم ذوب شده بودند و به  در زمين دلها ريشه دواند و در دوران

تمام زوايای مكتب باور داشتند, لحظه ای دچار ترديد و حيرت نشدند و در مدينً النبی به در خانه )مدينً العلم( گرد آمدند و 

ت امامان شيعی قرار گرفتند و راست قامتان جاودانه تاريخ واليت علوی را به جان و دل پذيرفتند و پس از او نيز, در خط والي

 .شدند

کسانی هم که مقام واليت و رهبری را در شخص پيامبر)ص( جلوه گر می ديدند و نه در حيثيت واليی او, به دو دلی گرفتار 

 :آمدند و مرتد سياسی و واليی شدند

 .…ارتدّ الناس اال ثالثة نفر: سلمان و ابوذر والمقداد

 .مردم از راه ]واليت[ برگشتند, مگر سلمان و ابوذر و مقداد (عد از رحلت پيامبر)ب

همين مسأله, بار ديگر در نظام جمهوری اسالمی, به آزمايش گذاشته شد. امام امت از همان آغاز انقالب, ابراز داشت: )پشتيبان 

 هرآنچه در قانون اساسی جمهوری اسالمی آمده, چونواليت فقيه باشيد تا به مملكت آسيبی نرسد( نگفت: پشتيبان من باشيد. 

بر مدار واليت فقيه می چرخد, پايگاه شرعی دارد و از همان آيينها و قانونهای شرعی به شمار می رود و اگر واليت فقيه ناديده 

 .قانونها, از مدار خارج می شوند و از هم می گسلند و پايگاه شرعی خود را از دست می دهند ,گرفته شود

 آنان که تالش می ورزند, قانونها را از مدار واليت فقيه خارج سازند و پيوند آنها را بگسلند, برآنند که قانونها را از شرعی و اسالمی

بودن بيندازند و مسلمانانی که ناآگاهانه بر طبل اينان می کوبند, به بی راهه می روند و به دست خود, تيشه به ريشه خود می 

 .ا را از دايره اسالم خارج می سازندزنند و قانونه

همان قانون گريزان و قانون ستيزان هستند و از  ,اگر اندکی دقت شود, دريافته می شود که واليت گريزان و يا واليت ستيزان

زار هرج  زيرا اينان زاده هرج ومرج اند و در لجن ;قانون مندی جامعه هراس دارند که در اين صورت, جايی برای آنان نخواهد بود

ومرج رشد می کنند. در جامعه طيّبه که همه کارها بر مدار قانون می چرخد, واليت اصل خدشه ناپذير آن است و همه کارها و 

برنامه ها به آن قوام می يابند, از اين روی, دشمن, شكل گيریِ ستوار و ماندگاری آن را بر نمی تابد و با لشكر هرج و مرج خواه 

 .ه جامعه طيّبه حمله ور می شودخود, به عمود خيم
 

 ارتباط دنيا و آخرت در نگاه حضرت علی)ع( 

ديدگاه آدمی در مورد رابطه زندگی دنيوی و زندگی اخروی در کشف معنای زندگی مؤثر است؛ به اين دليل که آشنايی با زندگی 

بودن و جاودانی بودن زندگی آخرت و تأثير غيرقابل  برد و اعتقاد به اساسیاخروی، دامنه مفهوم زندگی را از محدوده دنيا فراتر می

ی دنيا در متون دينگردد. ی کمال و تعالی رهنمون میانكار زندگی دنيوی در سعادت اخروی، سير حرکت کاروان انسانی را به سو

ايف با دنيا نه در به معنای ظرف زندگی دنيوی و گاه به معنای مطامع و متاع دنيايی آمده است و آخرت در نگاه دينی در تض

تی شود. چنين برداشکننده آخرت نگريسته میشود. در ديدگاه دينی به دنيا و موجودات آن به عنوان تأمينتضاد با آن طرح می

ا هيچ هوجه در تضاد با آخرت نيست. طبق اين ديدگاه دنيا و متاع دنيايی کامالً بی ارزش و مذموم نيست که انساناز دنيا به هيچ

ب آن برنيايند و همواره در دوری از آن بكوشند بلكه دنيا به عنوان هدف نهايی مذموم و به عنوان پُل و راهِ گُذر به سوی در طل

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

های دنيايی و برداشت ما نسبت به گيریکه بينش صحيح نسبت به آخرت، در جهتمعنويت و کسب آخرت ممدوح است؛ چنان

 زندگی دنيوی مؤثر خواهد بود.
 

 : رو پيش   و جاودان آخرت برای آمادگی فرصت  گذرا دنيای 

در مقابل انسان دو مرحله از زندگی قرار دارد: زندگی گذرای دنيوی و زندگی جاودان اخروی. اما گاهی انسان با وجود آگاهی و 

ام زندگی نهاده، اشك هايی فروبسته، لب بر جورزد. انسان با چشماعتقاد به آخرت مشغول دنيای گذرا شده و از آخرت غفلت می

ريزد، تا آنكه ناگاه دست مرگ، نقاب از ديدگان او بردارد. موالی متقيان علی)ع( در مورد سوزان خود را بر کناره زريّن آن فرو می

 فرمايد:گذرا بودن دنيا می

 صَُبابَة  الْإ نَاء  اصْطَبَّهَا صَابُّهَا أَلَا وَ إ نَّ الْآخ رَةَ قَدْ أَقْبَلَتأَلَا وَ إ نَّ الدُّنْيَا قَدْ وَلَّتْ حَذَّاءَ فَلَْم یَبْقَ م نْهَا إ لَّا صَُبابَةٌ کَ

ه اى که کسى آنرا در کاسماندهاى در کاسه، مانند آن تهماندهگذرد و نمانده است از دنيا مگر تههُشيار باشيد، دنيا به شتاب مى

 ريخته باشد و بدانيد که آخرت روى آورده است.

 نويسد:عفری)ره( در تفسير فراز اول اين فرمايش حضرت امير)ع( میعالمه ج

 نمايد. حقيقت اينست که با اينكه سازندههر اندازه که فاصله مابين ناظر و جسم متحرك زيادتر باشد، حرکت آن جسم کندتر مى

اس کنيم و چگونگى شتاب و کندى توانيم عبور طناب ممتد زمان را در درون خود احسکشش زمان، کارگاه مغز ما است و ما مى

افتد که ما چنين توجه عميقى به درون داشته و واقعيت گذشت آنرا بطور مستقيم دريافت نمائيم، با اين حال به ندرت اتفاق مى

گرديم، تا حدودى سرعت خوبى دريابيم. آرى، فقط در آن هنگام که پس از سپرى شدن ساليان عمر به عقب بر مىزمان را به

 [10کنيم.]ت زمان را درك مىگذش

با اين  در مكتب توحيدی هدف از حيات طبيعی و زندگی دنيوی آماده شدن جهت ورود به حيات ابدی و زندگی اخروی است.

ر و تاندازه معنای حيات، عميقشود. بديهی است هرتر شده، عُقبی را نيز شامل میتلقی، دامنه معنا و مفهوم زندگی، گسترده

 علی)ع( خطاب به امام حسن)ع( فرمود:رو حضرتکند. ازاينتر و بهتر اقناع میباشد، روح نامحدود آدمی را عميق ترگسترده

 وَ اعَْلمْ َیا بُنَیَّ أَنَّکَ إ نَّمَا خُل قْتَ ل لْآخ رَة  لَا ل لدُّنْيَا

 ای نه برای دنيا. ای پسرم! بدان همانا تو تنها برای آخرت خلق شده

 :و نيز فرمود

دَار  الْقََرار  َفكُونُوا م نْهَا َعلَى أَوْفَاٍز وَ فَإ نَّ الدُّنْيَا لَمْ ُتخْلَقْ لَكُْم دَارَ مَُقامٍ بَلْ خُل قَتْ لَكُْم َمجَازًا ل تَزَوَّدُوا م نْهَا الْأَعَْماَل إ لَى 

 قَرِّبُوا الظُّهُورَ ل لزِّیَال  

نشده است، بلكه گذرگاهى است تا کارهاى شايسته را زاد راه سفر به سراى ثابت  که دنيا به عنوان سراى ماندگارى شما آفريده

 ها را آماده نگه داريد. سوارى و کوچ، مرکب هاى پى در پى باشيد و براى هنگامهبرگيريد، و در اين راه در تالش و جهش

واند تانگيزه او برای عبادت پروردگارش نمی البته در نگاه اميرمؤمنان)ع( موضوع بهشت، هدف حيات نيست و حتی ترس از جهنم

 باشد؛ چنانكه آن حضرت)ع( فرمود:

 تُکَ إ لَه ی مَا عَبَدْتُکَ خَوْفاً م ْن ع َقاب کَ وَ لَا طَمَعًا ف ی ثَوَاب َک وَ لَك ْن وَجَدْتُکَ أَهْلًا ل لْع بَادَة  فَعَبَدْ

 پرستم.بينم و میجهت ترس از آتش دوزخ بلكه تو را شايسته معبوديت میپرستم و نه به )بارالها!( من تو را نه به طمع بهشت می

 

 : ابدیت و خدا به اعتقاد پرتو در دنيوی زندگی معناداری
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اگر کسی بر اين باور باشد که موجودی فوق طبيعی جهان را با طرحی عظيم آفريده است و معتقد باشد که انسان، بخشی از يك 

وان کالم تتر به زندگی نگريسته است. با اين نگاه میام آفرينش است، از منظری واالتر و دقيقهدف بزرگ يعنی در گستره نظ

 حضرت علی)ع( را درك کرد که فرمود:

 بَ شَع يرَةٍ مَا َفعَلْتُهُ بُهَا ج لْوَ اللَّه  لَوْ أُعْط يتُ الْأَقَال يَم السَّبَْعةَ ب مَا تَحْتَ أَفْلَاک هَا عَلَى أَنْ أَْعص یَ اللَّهَ ف ی نَمْلَةٍ أَسْلُ

سوگند به خدا، اگر همه کره زمين را با آنچه که زير افالك آن است به من بدهند که خدا را با گرفتن پوست جوی از دهان 

 ای معصيت نمايم، چنين کاری را نخواهم کرد.مورچه

 نويسد:عالمه جعفری)ره( در تفسير اين فراز از سخن اميرمؤمنان)ع( می

های حيات هايی که آدميان از پاره پارهدهد خود را مافوق هدفام که کل مجموعه حيات قيافه خود را به کسی نشان میآن هنگ

 سازد.جويند نمودار میمی

رو، ابتدا به تبيين خداباوری در نگاه امام علی)ع( [ ازاين16درك اين معنا نياز به تأملی ژرف در دو مقوله خداباوری و حيات دارد.]

گردد: اول، مرگ به عنوان مفهومی شود و سپس زندگی در نگاه اميرمؤمنان)ع( در دو آيينه نمايانگر آن، تفسير میرداخته میپ

 در ظاهر ناسازگار با زندگی و دوم، روش امام علی)ع( در زندگی. 

 

 خداباوری در نگاه اميرمؤمنان)ع( 

رو، بهترين کمال با انس به خدا نصيب هاست. ازاينهاو منشأ همه خوبیها و زيبايیدر بينش توحيدی، خدا سرچشمه همه کمال

گريزناپذيری »مشغولی زجرآور به مقوله شود. ايمان به خدا انسان را از درد و رنجِ تنهايی، نااميدی و پوچی و از دلانسان می

 لَِّه تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ آگاه باشيد که با ياد خدا دلهاکند که أَالَ ِبذِکْرِ ال، رهايی بخشيده، آرامشی شگرف نصيب فرد متدين می«مرگ

 گيرد. به اين ترتيب خداباوری سرچشمه معناداری زندگی است. آرام می

طلبد و حضرت علی)ع( معتقد است که توحيد و خداشناسی موجب حيات نفس نفس آدمی نيز مانند جسم، غذای حيات می

داند و ر نهفته است. اميرمؤمنان علی)ع( خداشناسی و خداباوری را امری فطری میاست. زندگی واقعی در شناخت پروردگا

 فرمايد:می

 نِعْمَتِهِ مَنْسِیَّ ُيذَکبرُوهُمْ وَ فِطْرَتِهِ مِيثَاقَ  لِيَسْتَأْدُوهُمْ أَنْبِيَاءَهُ إِلَيْهِمْ وَاتَرَ وَ رُسُلَهُ فِيهِمْ فَبَعَثَ 

ميانشان گمارد و پيامبرانش را پياپی فرستاد تا از آنها بخواهند حق ميثاق فطرت را ادا کنند و پس )خداوند( رسوالنش را در 

 نعمتی را که فراموششان شده به يادشان آرند.

اند که با تدبير و هدف، چنين های قدرت و علم او، يادآور ناظم حكيمیمخلوقات و نظم حاکم در عالم نيز به عنوان آيات و نشانه

ه ها آشكار شدشود، بر عقلهای تدبير که در آفريدگانش ديده میمنظمی را پديد آورده است. اين خداست که با نشانهساختار 

کند که ترديد است. گويی در نگاه حضرت علی)ع( وجود خدا و آثار قدرت او چنان واضح، در مقابل چشمان بشر خودنمايی می

 فرمايد:ه فرزندان آدم کرده و میدر وجود خدا مايه شگفتی است. آنگاه خطاب ب

های بسيار محافظت شدی، تو از گل خالصشروع شدی و در قرارگاه ای انسانِ آفريده شده و آراسته که در ارحام تاريك و پرده

و نه  گفتیاستواری تا زمان معين جا داده شدی، در شكم مادرت که جنين بودی مضطربانه حرکت داشتی نه سخنی را پاسخ می

های منفعتش را نشناخته بودی. جه شنيدی. پس از قرارگاهت به سرايی بيرون انداخته شدی که نديده بودی و راهزی را میآوا

 کسی تو را به مكيدن غذا از پستان مادرت راهنمايی کرد و هنگام احتياج محل طلب و خواست را نشانت داد.
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ر آفرينشِ انسان، طاووس،ملخ و ... حتی مورچه، آدمی را به تفكر در آن حضرت)ع( در بيانات خود با ذکر موارد جزئی از نظم د

 دارد.قدرت، علم و رحمت الهی وامی

 ود،شمی کشف انسان خداجوی فطرت به رجوع و تفكر با که است زندگی صحنه در واقعی امری خدا، به اعتقاد ترتيب، اين به 

 -که عجين با سرشت آدمی است-باور آدمی نشده است بلكه خداباوری رای معنا شود عقيده به خدا دا زندگی اينكه برای يعنی

 گردد.انسان را به سوی معنای واقعی زندگی رهنمون می

نكته مهم در برداشت حضرت علی)ع( از خلقت عالم، هدفمندی آنست که به هدفمندی زندگی منجر خواهد شد. موجودات منظم 

کند. امير مؤمنان علی)ع( در دی آگاه و باتدبير آنها را به سمت غايتی خاص هدايت میاند، بنابراين، موجوخود فاقد علم و آگاهی

 اشاره به هدفمندیِ طرح عالم، فرمود:

 ز لَت ه دَّ حُدُودَ مَنْ وَ م نها قَدَّرَ مَا خَلَقَ فَأَحْكَمَ َتقْد یرَهُ َو دَبَّرَهُ فَأَلْطَفَ تَدْب يرَهُ َو وَجَّهَهُ ل و جْهَت ه  فَلَمْ یَتَعَ

و از صفات خداوند است که برای هرچه آفريد، اندازه و مقداری معين کرد و آن را نيك استوار نمود و به لطف خويش منظم 

 ساخت و به سوی کمال وجودش متوجه کرد تا از حد خود تجاوز نكند.

ی عالم، نوعی معنابخشی به خلقت عالم شود که هدفمندروشن می -که تبيين شد -با اين بيان و با توجه به رابطه هدف با معنا

است؛ پس نيكوست اگر گفته شود که وقتی زندگی ما معنادار خواهد شد که با اين طرح کلی و با اين هدف خلقت، هماهنگ 

ها، در سير تكاملی خويش حق باشد ولی انسان، موجود مختاری است که در سايه لطف خداوند متعال با فراهم بودن همه زمينه

های سايه مشغول تواند به هدف عالی کمال بيانديشد و معنای واقعی زندگی را درك کند يا خود را به هدفاب دارد و میانتخ

ه ها بپردازیوجوی معنای ساختگی و آرامش توهمی باشد و در دنيايی از خيالمعنايی واقعی زندگی، در جستکند و در عين بی

 اش نيانديشد. بحران بزرگ زندگی

بيند و براساس اين تفسير، سطح ساده زندگی نی خداباور چون حضرت علی)ع(، زندگی بشر را در دامنه طرح کلی الهی میانسا

 داند.ای برای کسب درجات عالی آن میرا وسيله
  

 :ویژگى هاى حيات طيّبه و عالم عنداللّه 

« حى»محضر خداوند، که در حقيقت، اثر و جلوه اسم از زندگى حقيقى در « عنداللّه»زندگى حقيقى: راه يافتگان به عالم  -1

  .زنده اند و نزد پروردگارشان روزى دارند ;(169سبحانى است، برخوردارند: )بَلْ أَْحياءٌ عِنَد رَببهِمْ يَرْزَقُونَ()آل عمران: 

آنگاه که فرياد حسرت  ;ى شودموهوم بودن حيات دنيا و حقيقى بودن حيات عنداللّه در قيامت، براى غافالن و مجرمان معلوم م

روزى که انسان مى گويد: اى کاش براى زندگى چيزى از پيش مى  ;(24برآورده، و مى گويند: )يا لَيتَنى قَدَّمَتُ لَحَياتى( )فجر: 

يَوْمَ ی حَيَاتِكُُم الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُم بِهَا َفالْفرستادم! زيرا آن هنگام روزى است که )يُعْرَضُ الَّذِيَن کَفَرُوا عََلى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيببَاتِكُْم فِ 

کافران به آتش سپرده مى شوند و به آنها مى گويند: پاکى هايتان را در  ;(20تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا کُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ...()احقاف: 

د. پس امروز به عذاب خوارکننده مجازات مى شويد، به خاطر آنچه زندگى دنيا از بين برديد و از حيات دنيا بهره اى اندك جستي

  .استكبار ورزيديد

، پيمان پاك ملكوتى بر عبوديت حق تعالى باشد که کافران با استكبار ورزيدن در حيات «طيّبات»شايد در اين آيه، منظور از 

در قيامت، در مواجهه با حيات حقيقى و کشف پوچى حيات  دنيا، بهره ها و ثمرات آن را بارور نكردند و آن را به تباهى سپردند و

  .دنيا، فرياد افسوسشان بلند مى شود
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نه در دوران حيات دنيايى محصور است و نه به حيات اخروى اختصاص دارد، بلكه « عنديّت»جامع خير دنيا و آخرت: عالم  -2

)فَعِندَاللّهِ َثوابِ الدُنيا وَ االخرًَِ()نساء: 14دنيا از آن بهره مندند:خير آن بر دنيا و آخرت گسترده شده و برخورداران از آن در همين 

َو تحيينا حَياًً طَيبًًَ فى »... پس پاداش دنيوى و اخروى نزد خداست. در ادعيه معصومان)عليهم السالم( نيز آمده است:  ;(134

ده بدار. از اين فراز دعا برمى آيد که حيات طيّبه شامل خير دنيا و ما را به زندگى پاکيزه در دنيا و آخرت زن 15;«الدُّنيا َو االخرًَ

و آخرت است و از آيه مذکور استفاده مى شود که خير دنيا و آخرت نزد خداست. پس تحقّق حيات طيّبه با شاخص برخوردارى 

  .از خير دنيا و آخرت عنداللّه محقق است

دى و ماندنى است و نابودى و فرسودگى در آن راه ندارد. در همين آيات مورد پايدارى: بهره عالم عنداللّه و حيات طيّبه اب -3

بحث در سوره نحل، خداى تعالى پس از آنكه فرمود: عهد الهى را نفروشيد، چرا که بهره عنداللّه براى شما نيكو و پسنديده يا 

آنچه نزد شماست نابودشدنى، و آنچه  ;(96ِعندَاللّهِ بَاق()نحل:  بهتر است، براى استدالل بر اين مدعا فرمود: )مَا عِندَُکمْ يَنفَدُ َو مَا

آنچه نزد خداست  ;(36/ شورى:  60نزد خداست ماندنى است. در آيات ديگر نيز مى خوانيم: )َو ما عِندَاللَّهِ خَيرٌ وَ أَبْقَى( )قصص: 

  .نيكوتر و پايدارتر است

چيز نزد خداست و حتى بهره هاى اندك دنيايى هم جلوه و جرعه اى از آن  نامحدود بودن: سرچشمه بيكران و بى پايان همه -4

و هيچ چيز نيست، مگر  ;(21 خزانه هاى بيكران عنداللّه است. )وَ إِن مِن شَیْء إِالَّ عِندَنَا خَزَائِنُهُ وََما نُنَزبلُهُ إِالَّ بَِقدَر مَْعلُوم( )حجر:

  .ين از آن فرود مى آيداينكه معادن آن نزد خداست و به اندازه مع

)لَهُم َما يَشاءونَ عِندَ رَببهِم()زمر:  ;به اين علت، راه يافتگان به آن عالم هرچه بخواهند، برايشان فراهم است و محدوديتى ندارد

 ;(35لََديْنَا مَزِيدٌ( )ق: و فراتر از اين فرمود: )لَهُم مَا يَشاؤُونَ فيهَا َو  16هر چه بخواهند براى آنها نزد پروردگارشان هست، ;(34

  .برايشان هر چه بخواهند در آنجا هست و نزد ما بيش از آن است

کمال وجودى: رسيدن به عالم عنداللّه تحوّل وجودى به سوى کمال است و اين گونه نيست که ميان راه يافتگان به آن عالم  -5

عين کمال بوده و خودشان درجات آن عالم هستند: )ُهمْ دَرَجاتٌ و درجات و کماالتشان تمايز باشد، بلكه صاحبان مقام عنديّت 

آنها درجاتى نزد خداوند هستند. و برخوردارى ها و بهره مندى ها از خارج وجودشان به آنها داده نمى  ;(163عِندَاللَّهِ()آل عمران: 

  .استشود، بلكه سير به سوى حقيقت، وجود آنها را به سرچشمه کمال و جمال تبديل کرده 

، نهايت کمال انسانى ـ الهى شكوفاست و راه يافتگان به آنجا به اوج «عنديّت»معيار و ميزان بودن: از آن رو که در عالم   -6

چنان که فرمود: )إِنَّ أَکْرَمَكُمْ عِندَاللَّهِ  ;درجات کمال تبديل شده اند، آن عالم و برخورداران از درجات آن معيار و ميزان هستند

اين کار شما نزد  ;(282گرامى ترين شما نزد خداوند با تقواترين شماست. )ذَلُِكْم أَقْسَطُ عِندَاللّهِ( )بقره:  ;(13اکُمْ()حجرات: أَتْقَ

  .او عادالنه تر است نزد خدا ;(5خداوند عادالنه تر است. )هُوَ َأقْسَطُ عِندَاللَّهِ()احزاب: 

عنداللّه معيار سنجش و مالك ارزيابى امور است. بنابراين، عالم عنداللّه و حقايق آن « اقسط»و « اکرم»از اين آيات برمى آيد که 

  .معيار و ميزان حقايق عالم است

بوده و راه يافتگان به آن عالمْ آنها را مشاهده « عنديّت»جايگاه کتب قدسى: قرآن کريم و ساير کتاب هاى قدسى در عالم  -7

و هنگامى که از جانب خداوند کتابى به سويشان آمد.  ;(89َلمَّا جَاءهُمْ کِتابٌ مِنْ عِندَاللّهِ()بقره:  کرده و از حقيقت آنها آگاهند. )وَ

غير از قرآن مجيد،  .به درستى که قرآن را از نزد حكيم دانا دريافت مى کنيد ;(6)وَ إِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكيم عَليم()نمل: 

نزد او امّ الكتاب است. )وَ  ;(39ا مراتب ديگرى از کتاب الهى نيز در عالم عنداللّه است: )عِندَُه أُمُّ الكِتابِ()رعد: کتاب هاى ديگر ي

ن اي ;(4و نزد ما کتاب حفيظ )لوح محفوظ( است. )وَ إِنَّهُ فی أُمُّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلیٌّ حَكيِمٌ()زخرف:  ;(4عِندَنَا کِتَابٌ حَفِيظٌ()ق: 

  .قرآن در امّ الكتاب نزد بلندمرتبه اى حكيم است

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

همين کتاب هاست که همه حقايق عالم از سرگذشت و سرنوشت نيكان و بدان تا وقايع و حوادث جهان در آن نوشته و در مراتب 

کِتَابَ الَأَبْرَارِ لَفِی عِلبيبينَ  )ِإنَّ ;آن را مشاهده مى کنند« عنديّت»باال، نزد پروردگار محفوظ است و مقرّبان بارگاه الهى و اهل عالم 

نوشته ابرار در علّيّين است، و تو چه دانى علّيّين چيست؟  ;(21ـ18وَ مَا أَدْرَاكَ َما عِلبيُّونَ کِتَابٌ مَرْقُومٌ َيشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ()مطففين: 

  .کتابى نگاشته شده که مقرّبان مى بينند

/ عنكبوت:  109إِنَّمَا اآليَاتُ عِندَاللّهِ()انعام: ) :چنان که فرمود ;عندّيت جلوه روشن آيات الهى استجلوه آيات الهى: عالم   -8

  .تمام آيات الهى فقط نزد خداوند است ;(50

 ،کسى مى تواند آيات الهى را درك کند که چشمى به عالم عنداللّه گشوده و خبرى از آن يافته باشد. عالمْ سراسر آيات الهى است

  .اما براى کسى که خداوند را مشاهده کرده و ربط پديده هاى جهان را با حق تعالى به تماشا نشسته است

ما معموال مى پنداريم که از طريق اين آيات، بايد خدا را شناخت و اين آيات علت شناخت خداوند هستند، در حالى که اين 

علت پديده هاست و با شناخت خداوند و درك حضور او، مى توان آيات زيرا در حقيقت، خدا  ;شناختى ناکافى و غيردقيق است

و زنده شدگان به حيات طيّبه ابتدا خدا را مى بينند و بعد در آيات و نشانه « عنديّت»او را به درستى شناخت. راه يافتگان به عالم 

چنان که در  ;ى حقيقى آيه بودن را درمى يابندو همه آيات را نزد خدا يافته، معنا 17هاى او جلوه اش را به تماشا مى نشينند.

دٌ أَلَا يَكْفِ بِرَببكَ أَنَّهُ عَلَى کُلب شَیْء شَهِيقرآن مجيد فرمود: )سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِی الْآفَاقِ وَ فِی َأنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ 

و نشانه هايمان را در عالم و جان هايشان نشان خواهيم  ;(54و  53ء رَببهِمْ أََلا إِنَّهُ بِكُلب شَیْء مُحِيطٌ( )فصلت: إِنَّهُمْ فِی مِرْيًَ مِن لَِقا

داد تا برايشان آشكار شود که او حق است. آيا کافى نيست که پروردگارت بر همه چيز پيدا و آشكار است؟ آرى، آنان از ديدار 

  .گاه باش که بدون شك، او همه چيز را فرا گرفته استپروردگارشان در ترديدند. آ

را به خداوند راجع دانسته و شهيد را به معناى مشهود گرفته اند. در نتيجه، « انّه الحق»علّامه طباطبائى در رسالً الواليً، ضمير 

جايى براى ظهور غير  "الظاهرهو "هر چه را انسان مى بيند اول خدا را مى بيند، بعد آن شىء را چون »معنا چنين مى شود: 

  18«نمى گذارد.

در حقيقت، آيات الهى براى يادآورى خاطره قلبى عهد ديرين و پيمان فطرى با کسى است که او را ديده و مى شناسيم. پس الزم 

مده فتار آنيست که به استدالل هاى ريز و درشت عقلى آلوده شود، مگر کسى که ذهن خود را آلوده کرده و به حجاب شبهات گر

  .و سراسر نام و نشان اويند و جلوه هاى حق تعالى را مى نمايند 19است. اما آيات الهى تنها براى يادآورى است

و قرآن کريم تمام علم را نزد خدا مى داند: )ِإنَّمَا الْعِلُْم  20در ادبيات قرآن، يعنى شناخت خدا و آيات و آثار او،« علم»علم:   -9

ه را« عنديّت»علم فقط نزد خداست. و هر که به علم حقيقى مى رسد بهره اى عنداللهى يافته و به عالم  ;(23قاف: عِندَاللَّهِ()اح

  .و از نزد خود به او علمى آموختيم ;(65پيدا کرده است: )وَ عَلَّمْنَاُه مِنْ َلدُنَّا عِلْماً()کهف: 

ده شدگان به حيات طيّبه علم است. اهل بيت رسول اللّه)صلى اهلل بنابراين، يكى از برترين شاخص هاى حيات طيّبه و ويژگى زن

وَ اللّهِ ِانّا لَخُزّان اللّهِ فى سَمائه وَ »عليه وآله(معدن و منبع اين علم و سرآمد اهل حيات طيّبه اند. امام باقر)عليه السالم(فرمودند: 

ند که ما خزانه داران خدا در آسمان و زمينش هستيم، نه خزانه به خدا سوگ 21;«ارضِه، العلى ذَهَب العلى فضًّ االّ عَلى عِلمِه

  .دارى بر طال و نقره، بلكه خزانه دارى علم او

نور: کسانى به عالم عنداللّه راه پيدا مى کنند که دل و جان خود را صاف کرده و از همه تعلّقات و تيرگى ها رها ساخته و  -10

و زندگى در آن را به آنها مى « عنديّت»وند به حضور خود پذيرفته، توفيق درك عالم آيينه گون شده اند. چنين کسانى را خدا

کسانى که به خدا و  ;(19مْ َو نُورُهُمْ()حديد: دهد. )وَ الَِّذينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ أُوْلَئِكَ هُمُ الصبدبيقُونَ وَالشُّهَدَاء عِنَد رَببهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُ

  .مان آوردند آنها اهل راستى و گواهان نزد پروردگارند که پاداش و نورشان براى آنهاسترسولش اي
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اينها کسانى هستند که خدا را با تمام وجود درك کرده و آينه دار نور و نام او شده اند، و در ميان مردم با اين نور حرکت کرده 

يَيْنَاهُ وَ جَعَلْنَا لَهُ ُنوراً يَمْشِی بِهِ فِی النَّاسِ کَمَن مَثَلُهُ فِی الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِج )أَ وَ مَن کَانَ مَيْتاً َفأَحْ ;و مايه هدايت خلق هستند

آيا کسى که مرده بود، پس او را زنده کرديم و برايش نورى قرار داديم که با آن ميان مردم حرکت کند،  ;(122 :مِنْهَا()انعام

 انده و راه گريزى ندارد؟ مثل کسى است که در تاريكى ها وام

 اما اهل بيت عصمت ;به اندازه درك حضور حق تعالى نور او را دريافت و منعكس مى کند« عنداللّه»هر که از راه يافتگان به عالم 

  .و طهارت)عليهم السالم(تمام نور او را دريافته و باز تابيده و عالم را به نور او فروغ و روشنى بخشيده اند

 (ذِی أَنْزَلْنَاکابلى مى گويد: از امام باقر)عليه السالم( درباره اين آيه پرسيدم که مى فرمايد: )فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ النُّورِ الَّابوخالد 

وَ اللّهِ، االئمًُ يا خالد، النُّورُ، »امام پاسخ فرمود:  .پس ايمان آوريد به خدا و فرستاده اش و نورى که همراه او فرو آمد ;(8تغابن: )

لسَماواتِ وَ االَرض. وَ مِن آلِ محمَّد)صلى اهلل عليه وآله( الى يوم القيامً، وَ هُم، وَ اللّهِ نورُ اللّه الَّذى انزلَ و هُم، واللّه، نورُ اللّهِ فى ا

هار، وَ هُم، وَ اللّه، ينوّرونَ قُلوب المؤمنين وَ يحجُب اللّه اللّه، يا ابا خالِد، لَنوراالِمام فى قُلوبِ المؤمنينَ اَنورَ مِن الشَمس المُضيئًِ بالنَّ

اى ابوخالد، نور ـ به خدا قسم ـ امامان از خاندان پيامبر)صلى اهلل عليه وآله(  22;«ـ عَزّ و جلّ ـ نورهُم عَمّن يشاءُ فَتظلم قُلوبهم...

و به خدا سوگند، آنها نور خدا در آسمان ها و زمين هستند  تا روز قيامت اند و به خدا قسم، آنها نور خدايند که نازل شده است.

و به خدا قسم، اى ابوخالد، نور امام در قلوب مؤمنان، روشن تر از روشنايى خورشيد در روز است، و به خدا سوگند، آنها دل هاى 

  .دل هايشان تاريك مى شود مؤمنان را روشن کرده اند و خداى ـ عّز و جلّ ـ نورشان را از هر که بخواهد مى پوشاند، پس

جايگاه راستى: کسانى که آيات الهى را فراموش مى کنند در دام شيطان اسير شده، و به پندار پردازى او گرفتار مى شوند:   -11

 36 :السَّبِيلِ َو يَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُهْتَُدونَ()زخرف )وَ مَن َيعُْش عَن ِذکْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيبضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَُه قَرِيٌن إِنَّهُم لََيصُدُّونَهُْم عَنِ 

هر کس از ياد خداى رحمان دل برگرداند، شيطانى بر او مى گماريم تا همنشين او باشد و مسلماً آنها ايشان را از راه باز  ;(37و 

  .داشته اند، ولى مى پندارند که راه يافته اند

فی مَقَْعدِ ِصْدق عِنْدَ مَلِيك مُقْتَدِر()قمر: )گاه راست و استوار اهل حيات طيّبه است که اين جايگاه سست دروغين در مقابل جاي

در جايگاه راستين، نزد پادشاهى توانا. و چون ايمان پرده هاى پندار را کنار زده، شيطان را دور مى سازد، خداوند به پيامبر  ;(55

به ايمان آورندگان مژده بده که براى آنها گام هاى راستى  ;(2َلهُمْ قَدَمَ صِْدق عِندَ رَببهِمْ()يونس: مى فرمايد: )وَ بَشَّرِ الَّذينَ آمَنُوا أَنَّ 

يعنى راه درست را يافته، به جايگاه و موقعيت راستين مى رسند، و با حق به سر مى برند، نه با فريب ها  ;نزد پروردگارشان است

  .و سراب ها

اينكه يك موجود با شعور مِلك ديگرى باشد. هم از اين رو، خداوند، که مالك همه چيز است،  يعنى« عبوديت»عبوديت:   -12

  .همه انسان ها و فرشتگان و ساير موجودات با شعور عبد اويند و کسى که اين عبوديت را برنتابد، استكبار ورزيده است

خدا دانسته، استقالل استكبار را از پندار و رفتار خود  راه پيدا مى کنند که تمام هستى خود را ملك« عنديّت»کسانى به عالم 

و کسانى که نزد اويند از بندگى او استكبار نورزيده  ;(19بزدايند: )َو مَنْ عِنْدَُه اَل يَسْتَكْبِروُنَ عَْن عِبَادَتِهِ َو اَل يَسْتَحْسِروُنَ()انبياء: 

  .و پندار زده و فريفته نيستند

دارى و راستىورزى بر پيمان فطرى است که اهل ايمان را به حيات طيّبه و جايگاه صدق مى رساند.  در حقيقت، پايدارى و پاس

  .در مقابل، پندارزدگى و فريفتگى اهل دنيا با دروغ و خيانت به ميثاق ملكوتى و زير پا گذاشتن فطرت آغاز مى شود

)عليها السالم(به عبادتگاه او آمد و ميوه هاى گوناگون و کرامت: وقتى حضرت زکريّا)عليه السالم( براى ديدار حضرت مريم -13

( و حضرت مريم)عليها السالم(پاسخ داد: )هُوَ مِْن 37تازه ديد، پرسيد: اينها از کجا رسيده است: )اِنّى لَكِ هذا( )آل عمران: 

  .آمده است« عنداللّه»اينها از عالم  ;(37عِندِاللّه()آل عمران: 
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راه يافته اند و به مراتب باالى آن نايل گرديده اند، از سرچشمه هاى بى پايان برخوردار « عنداللّه»ه عالم اهل حيات طيّبه چون ب

« کرامت»شده و با توانايى و دارايى الهى، پشتيبانى مى شوند. از اين رو، پيشامدهاى خارق العاده اى برايشان روى مى دهد که 

  .زيرا معجزه مخصوص پيامبران است ;ناميد« معجزه»اه نيست، نمى توان آن را ناميده مى شود، و چون با ادعاى نبوّت همر

بهره هايى دارند که نمى توان درباره آن گفتوگو کرد. )عِنَْد رَببهِمْ « عنديّت»روزى مخصوص: اهل حيات طيّبه در عالم   -14

  .نزد خدا روزى دارند ;(169يُرْزَقُون()آل عمران: 

بلكه واردات و دريافت هاى مخصوصى است که قلب را زنده مى کند و  ;و پوشاك و باغ و بستان نيستاين رزق تنها خوراك 

  .حيات طيّبه را در عالم عنداللّه تداوم مى بخشد

نصرت: سخت ترين و ترسناك ترين معرکه هايى که انسان با آن مواجه مى شود آنجاست که شيطان بيرونى و هواهاى   -15

ت هم داده، و دل را به غفلت از خدا و تعلّق به دنيا مى کشند. در اين هنگام، تنها خدا ياور و پشتيبان بنده نفسانى دست به دس

  .يارى تنها از نزد خداست ;(126است: )وَ َما النَّصْرُ إِالَّ مِنْ عِنْدِاللّهِ()آل عمران: 

داست که به انسان کمك مى کند و او را از لغزش به پرتگاه در آنجا که برادر و دوست و سپاه و لشكر ياراى ياورى ندارند، تنها خ

حيات دنيا و محروميت از درك محضر حق تعالى نجات مى دهد. بنابراين، اهل حيات طيّبه از لغزش ها و گناه ها در امانند و به 

شده و به گناهان آلوده نمى  خاطر زندگى پاکى که با رزم و جهاد با نفس يافته اند، از نصرت و يارى و حمايت الهى برخوردار

  .اگر هم سهواً خطايى مرتكب شوند به سرعت بازگشته، از پليدى آن فاصله مى گيرند ;شوند

اما رحمت خاص  ;رحمت خاص: خداى تعالى رحمت عام و فراگيرى دارد که همه هستى و مؤمن و کافر از آن برخوردارند  -16

ليل، تنها اهل حيات طيّبه از آن بهره مندند. درباره حضرت خضر)عليه السالم(وارد است. به همين د« عنديّت»او مربوط به عالم 

به او رحمتى از نزد خود بخشيديم. يا درباره حضرت ايّوب)عليه السالم( پس از  ;(65شده است: )آتَيْناهُ رَحمًًَ مِنْ عِنْدَنا()کهف: 

و  ;(84: )َو آتَيْنَاُه أَهْلَهُ َو مِثْلَهُم مَعَهُْم رَحْمًًَ مِْن عِنِدنَا()انبياء: آزمون دشوار بردبارى و جبران و بازگشت نعمت ها، مى فرمايد

 خاندانش و همانند آنها را همراه آنان از نزد خود به او عطا کرديم. و از زبان حضرت نوح)عليه السالم(مى فرمايد: )وَ آَتانِی رَحْمًًَ 

  .خود به من عطا کرده استو رحمتى از جانب  ;(28مِنْ عِنِْدهِ( )هود: 

رحمت خاص الهى مصاديق گوناگونى دارد: دانش حضرت خضر)عليه السالم(، بازگشت سالمتى و ثروت به حضرت ايّوب)عليه 

  .السالم( به طور معجزه آسا و نبوّت حضرت نوح)عليه السالم( همه امورى است که از کمال يافتن هدايت حق بر آمده

اه است که هدايت هاى الهى مؤثر شده و بنده اى به جايگاه شايسته بندگى برسد که همانا عالم بنابراين، رحمت خاص آنگ

و برخوردارى از بهره هاى آن و در يك کالم، حيات طيّبه است. رحمت عامه زمينه ها و ابزار و امكانات هدايت بوده و « عنديّت»

  .فاده صحيح از اين امكانات رحمت خاص را در پى داردتباهى و روگردانى از آنها موجب قهر و غضب الهى است و است

حجاب دنيويت و ماديت را کنار مى گذارد و نيكوکاران پاداش کامل را « عنداللّه»پاداش نيكوکارى: اگرچه در قيامت، عالم   -17

و برخوردارى از « عنديّت»پس از مرگ طبيعى و گذر از اين جهان دريافت مى کنند، اما در هر دو سرا به خاطر حضور در عالم 

پاداش آنها  ;(62فَلَهُمْ اَجرَهُم عِندَ رَببهِم()بقره: ) :ش انس و ارتباط با خداى تعالى برخوردارندحيات طيّبه از سرور و امنيت و آرام

  23نزد پروردگارشان است. و به اين مضمون آيات بسيارى در قرآن کريم وجود دارد.

وابستگى هاى مادى و قدرت يقين، همان قيامت و معاد است که اهل حيات طيّبه با گذر از « عندّيت»عقوبت بدکاران: عالم  -18

هرگز چنين نيست، اگر به يقين مى دانستند،  ;(6و  5آن را درك مى کنند: )کَلَّا لَوْ تَْعلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ()تكاثر: 

است سرمست و شادکام باشند، اما با بدون ترديد دوزخ را مى ديدند. اما بدکاران، که در اين دنيا با غفلت به سر مى برند، ممكن 

رسيدن به حضور پروردگار در قيامت، آنها نيز نتيجه کردار ناروا و اعتقادات نادرست خويش را درك خواهند کرد: )سَيُصيبُ الَّذينَ 
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رِمُونَ نَاکِسُوا رَؤُوسِهِمْ عِنَد إِذَ الُُْمجْ) .نزد خداوند خوارى و ذلت به گناه کاران خواهد رسيد ;(124اجرَمُوا صِغارٌ عِندَاللّه()انعام: 

  .هنگامى که مجرمان در حضور پروردگار سرافكنده اند ;(12رَبَّهِمْ()سجده: 

همان عالم آخرت است. البته ويژگى « عنداللّه»آخرت: با توجه به دو ويژگى پيشين، اين حقيقت معلوم مى شود که عالم   -19

 «پايدارى»و « نيكويى»چرا که آخرت هم به دو وصف  ;طلب را به دست مى دهدهاى ديگرى مثل بقا و پايدارى هم اين م

  .و آخرت بهتر و پايدارتر است ;(17توصيف شده است: )وَ اآلخِرًَُ خَيرٌ وَ اَبْقى()اعلى: 

د خداست. و يا )وَ اآلخرًُ سراى آخرت نز ;(94اما گذشته از اينها، قرآن کريم به صراحت مى فرمايد: )الدّار اآلخرًُ ِعندَاللّه( )بقره: 

است و زنده شدگان به حيات طيّبه « عنداللّه»و آخرت نزد پروردگار توست. بنابراين، آخرت همان عالم  ;(35عنَد ربّكَ()زخرف: 

  24هرچند هنوز در اين جهان طبيعى حضور مادى داشته باشند، گويى ناظر قيامت و عقوبت و پاداش مردمانند.

)يَعْلَمَونَ ظَاهِراً  ;ن موجود و برپاست، اما حجاب اوهام دنيوى مانع از ديدن باطن دنيا، که آخرت است، شدهعالم آخرت هم اکنو

ًِ هُمْ غَافِلونَ()روم:  نمايى از زندگى پست و دنيوى را دانسته و از آخرت غافلند. بنابراين،  ;(7مِنَ الْحَيَاًِ الدُّنْيَا َو هُْم عَنِ اآلخِرَ

و با فرا رسيدن قيامت، تنها حجاب ها از پيش ديدگان فرو مى افتد:  25هست، ولى در غيب آسمان ها و زمين آخرت اکنون هم

تو از اين عالم غافل بودى، ما پرده ات را کنار  ;(22)لَقَدْ کُنتَ فی غَفْلًَ مِْن هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ( )ق: 

  .روز ديدگانت تيزبين شده استزديم. پس ام

مظهر « عنديّت»به معناى سالمتى و نداشتن کاستى و بيمارى است. اهل حيات طيّبه و راه يافتگان به عالم « سالم»سالم:   -20

سراى سالمت  ;(127 :خدا بوده و از کاستى ها و بيمارى ها پاك و پيراسته اند: )لَهُمْ دارُ السَّلَامِ عِنَد رَببهِمْ()انعام« سالم»اسم 

  .نزد پروردگارشان براى آنهاست

زيرا جسم و تن در عالم باقى و حيات پايدار و ماندگار مغلوب روح و  ;اين سالمت، سالمت قلب و جان است، نه تنها جسم و تن

روزى که  ;(89ـ88تَى اللَّهَ بِقَلْب سَليم( )شعراء: يَوْمَ الَ يَنْفَعُ مَالٌ َو الَ بَنُونَ إالَّ مَنْ أَ) :قلب است. خداى تعالى در اين باره فرمود

  .دارايى و فرزندان فايده اى ندارد، مگر کسى که دلى سالم به حضور پروردگار آورد

يٌم( )بقره: أَلدر مقابل، کسانى که از حيات طيّبه و درك محضر الهى محرومند: )فی قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَهُُم اللّهَ مَرَضًا َو لَهُمْ عَذَابٌ 

  .در دل هايشان مرض است و خداوند بيمارى و کاستى دلشان را بيشتر مى کند و برايشان عذاب دردناکى است ;(10

اين دل هاى بيمار حتى در قيامت هم حضور الهى را به شايستگى درك نمى کنند و شايد بيشترين رنج آنها روز ظهور آخرت، 

وَ َکذَلَِك  الْقِيَامًَِ أَعْمَى َقالَ رَبب لِمَ حَشَرْتَنِی اَعْمَى وَ قَْد کُنْتُ بَصِيراً قَالَ َکذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسيتَهَهمين باشد. )وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ ا

لى که پروردگارا، چرا مرا کور محشور کردى، در حا :و در قيامت او را نابينا برمى انگيزيم. گويد ;(126ـ124الْيَوْمَ تُنْسَى()طه: 

  .بينا بودم؟ )خدا( گويد: همان طور که آيات ما براى يادآورى آمد اما تو فراموش کردى، امروز فراموش مى شوى

 زمينه حضور در عالم عنداللّه و تحقق و حيات طيّبه  ;صبر

آنچه نزد شماست نابود مى  ;(96أَحْسَنِ مَا َکانُواْ يَعْمَلُونَ( )نحل: مَا عِندَُکمْ يَنفَدُ وَ مَا عِندَاللّهِ بَاق َولَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُواْ أَجْرَهُم بِ)

  .شود و آنچه نزد خداست پايدار مى ماند و بدون شك، کسانى که صبر ورزيدند به نيكوتر از عملشان پاداش مى دهيم

كه ن آن را پاداش صبر آنها برشمرد، بلدر عالم عنداللّه، پاداشى است که بسيار نيكوتر از صبر بندگان صالح است و چه بسا نتوا

  .اين صبر زمينه ورود و حضور در عالم عنداللّه و برخوردارى از آن پاداش هاى نيكوست

را زمينه ساز ورود به عالم عنداللّه و بهره مندى از حيات طيّبه معرفى نموده و از ساير فضايل نامى نياورده « صبر»اين آيه شريفه 

دبارى پايه عزم و اراده قوى و کارآمد در صحنه مبارزه با نفس است. صبر هنگامى معنا دارد که نفسانيت در زيرا صبر و بر ;است

برابر فطرت ايستادگى کرده، عامل گرايش به دنيا با عامل گرايش به عالم عنداللّه رو در روى هم قرار مى گيرند و با بردبارى و 
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پيروز مى شود. از اين رو، رسول خدا)صلى « عنديّت»درآمده و عامل گرايش به عالم پايدارى بر عهد فطرى و ملكوتى، نفس از پا 

يموتُ النّاس مَرًًَّ وَ يموتُ اَحَدهُم فى کُل يوم سَبعين مرًَّ »فرمودند:  «معراج»اهلل عليه وآله(در شرح حال اهل آخرت در حديث 

مردمان  26;«جرى فى عُروقهم ... فَو عِزّتى وَ جَاللى الُحيينَّهُم حَياًً طَيبًمِن مُجاهدً انفُسَهُم َو مخالفً هواُهم و الشَيطان الذّى ي

يك بار مى ميرند، ولى اهل آخرت هر کدام روزى هفتاد بار شهد شهادت را در راه جهاد با نفس و هوس ها و شيطانى که در رگ 

  .يات طيّبه زنده مى کنمهاى آدمى در حرکت است، مى چشند... به عزت و جاللم سوگند! آنها را به ح

و تحقق حيات طيّبه، بايد عوامل درونى وابستگى به حيات دنيا را از بين برد و الزمه اين توفيق، « عنداللّه»براى حضور در عالم 

صبر و استقامت بر عهد عبوديت است که موجب آزاد شدن دل از قيد و بند دنيا مى گردد و پيش از فرا رسيدن مرگ طبيعى، 

معنوى و حيات طيّبه نصيب بنده بردبار و مجاهد فى سبيل اللّه مى گردد. به اين منظور، حضرت على)عليه  شهادت

دل هايتان را از دنيا خارج کنيد، پيش از آنكه بدن  27;«اَخرِجوا مِن الدُّنيا قُلوبَكم قَبل اِن تُخرَج مِنها اَبدانُُكم»السالم(فرمودند: 

بميريد پيش از آنكه بميريد. و نيز  28;«مُوتوا قَبلَ اَن تَموتوا» :ول اللّه)صلى اهلل عليه وآله( فرمودهايتان بيرون برده شود. و رس

  .با مرگ نفس، حيات قلب تحقق مى پذيرد 29;«بِموتِ النَفس يكونُ حَياًُ القلبِ» :فرمودند

خدا با زدودن غبار کدورت ها و تيرگى ها از جان اين مرگ يا شهادت معنوى زمينه و مقّدمه حياتى برتر و پاکيزه است. اولياى 

و دل، قلب و روح خويش را از حيات دنيايى ميرانده و از عالم دنيا خارج کرده و به درك عالم نور و نصرت و رحمت و سالمت و 

ى، کجا مبارزه و تسلّط بر نامتناهى و ماندگار عنداللّه رسيده اند و خداوند اسما و صفات خود را در آنها متجلّى مى سازد. به راست

ل: انُوا يَعْمَلوُنَ()نحنفس حقير انسانى چنين پاداش عظيمى دارد؟ هم از اين رو، فرمود: )وَ لَنَجْزِيَنَّ الَّذَّينَ صَبَروُا أَجْرَهُمْ ِبأَحْسَنِ مَا ک

  .و قطعاً جزا مى دهيم کسانى را که صبر کردند با پاداشى نيكوتر از آنچه عمل کردند ;(96

ما مِن شيعَتِنا االَّ ِصدّيقٌ شهيدٌ. قلت: اَنّى يكونُ ذلكَ وَ هُم »زيدبن ارقم نقل کرده است که امام حسين)عليه السالم( فرمود: 

لَو  :الشُّهَداءُ عِندَ رَبَّهِْم( ُثمَّ قالَ ونَ وَ يموتون عَلى فِراشِهم؟ فَقالَ: اَما تَتلوا کتابَ اللّهِ: )وَالَّذِيَن آمَنُوا بِاللَِّه َو رُسُلِهِ أُولَئِكَ هُُم الصبدبيقُ

از شيعيان ما نيست، مگر رهپوى راستين که به شهادت رسيده  30;«لَم تَكن الشَهادًُ االّ لِمَن قَتَل بِالسَّيف الَقَلَّ اللّهُ الشُّهَداء

ه ه مرگ طبيعى مى ميرند؟ اباعبداللّزيدبن ارقم مى گويد: پرسيدم: چگونه است که بسيارى از شيعيان شما در بستر و ب .است

آنان که به خدا و رسولش ايمان آوردند، ايشان راستگويان و شهيدان نزد خداوند  :فرمود: آيا کتاب خدا را نخوانده اى که فرمود

  .بزرگ هستند. و اگر شهادت تنها از آن کسانى بود که با شمشير مرده اند، شهداى الهى بسيار کم و معدود بودند

اشاره شده است و شهادت معنوى و نفسانى مؤمنانى که به « عند ربّ»و عالم « عنديّت»اين آيه و حديث شريف نيز به مقام  در

مراتب باالى ايمان رسيده و عندالّله حاضرند مورد تأييد و تأکيد قرار گرفته است. در اينجا مناسب است به ابياتى از قصيده الميه 

  :ابن فارض اشاره شود

فَالغَرام لَُه ش خالياً فَالحُبُّ راحَتُه عِنى *** وَ اَوَّله سُقٌم َو آخرُهُ قَتل فَان شئتَ اَن تَحيا سَعيدًا فَمُت به *** شَهيداً َو االّ و عِ»

 اَهل 

يتَ حَقَّه *** وَ للمُدّعى هَيهات فَمَن لَم يمُت فى حُببه لَم يعِش بِه *** وَ دون اجتناءِ النَّحل ما جَنَتِ النَحل وَ قُل لِقَتيلِ الحُّب وَفَّ

  31«مالكُحل وَ الكَحل.

اگر زندگى آسوده خواهى، بدون محبت زندگى کن که راحتى عاشق رنج و سختى است. آغاز آن رنجورى و بيمارى و فرجام آن 

  .کشته شدن است

ى که شهيد خواهى بود. در غير اين صورت، اما اگر مى خواهى زندگى سعادتمندانه اى داشته باشى، در راه عشق جان بده، در حال

  .آن را واگذار که سوختن و باختن مشتاقان جان برکفى دارد
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چنان که براى رسيدن به عسل شيرين، بايد نيش زنبور را تحمّل  ;کسى که در عشق نمى ميرد، نمى رويد و زندگى نمى کند

  .کرد

  !ا آوردى و به مدعيان بگوييد: چشم سياه کجا و سرمه کشيده کجا؟اما به شهيد راه عشق بگو که حق محبت را به نيكى به ج

با هوس هاى نفسانى، به معناى « اکبر»با دشمن خارجى و ديگرى جهاد « اصغر»عموم مردم دو جهاد را مى شناسند: يكى جهاد 

عناى ترك گناهان و هماهنگى گناهان و عمل خالف شرع. اما خواص و اهل حيات طيّبه سه جهاد را شناخته و جهاد با نفس به م

با شريعت برايشان جهاد متوسط است. جهاد اکبر آنها با خود نفس و توهّم انانيت است که فتح و پيروزى اين جهاد در مقام فنا 

  .و شهادت کامل، نصيب بنده مى شود و پس از آن زنده شدن به حيات الهى و تحقق حيات طيّبه در عالى ترين درجه است
 

 :عيار حيات طيّبه م ;ایمان

به اين معنا که با ايمان، مى توان به حيات طيّبه وارد شد. کسى که ايمان کافى داشته باشد بدون  ;ايمان معيار حيات طيّبه است

  .ترديد، از حيات طيبّه برخوردار است و هر قدر ايمان باالتر رود، درجات باالتر و ناب تر حيات طيّبه نصيب انسان مى شود

 اًً طَيببًًَ وَ لَنَجْزِيَنَّهُمْ بِأَحْسَنِپروردگار مهربان در قرآن عظيم مى فرمايد: )مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِن ذََکرَ أَوْ أُنْثَى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَ

حياتى پاك و طيّب زنده مى کنيم و پاداش هر که را از زن و مرد مؤمن که عمل نيك انجام دهد، به  ;(97مَاَکانُوا يَعْمَلوُنَ()نحل: 

، که به اهل ايمان و عمل صالح «عنداللّه»بهتر از عملشان مى دهيم. از اين آيه و آيه پيشين به روشنى برمى آيد که بهره عالم 

و پاداش آنها با مقّدمه جزاى صابران قرار گرفته « عنديّت»سوره نحل، پايدارى عالم  96زيرا در آيه  ;مى رسد، حيات طيّبه است

تفصيل يافته، پايه و پيكر آن )ايمان( و پيامد آن « صبر»همين سوره،  97عبارت )أَحْسَنِ مَا کَانُوا يَعْمَلوُنَ(معرفى شده و در آيه 

 97است که آيه بنابراين، ظهور آيات چنين  .)عمل صالح( و در نهايت، پاداش )َأحْسَنِ مَا کَانُوا يَعْمَلوُنَ( براى آنها تكرار شده است

بوده و اين دو آيه شريفه با هم کامل مى شوند. همچنان که )اَلَّذينَ( در عبارت )الَّذينَ صَبَروا(در آيه بعد،  96تفصيل و تأکيد آيه 

و آيه (روشن شده است. همچنين در دبا بيان )مِن َذکَر أَوْ أُنثَى( توضيح يافته، )مَا عِنْدَاللّهِ بَاق( نيز با بيان )فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاًً طَيَّبَهً

فَلَنُحْيِيَنَّهُ(ضماير راجع به خداوند از غايب به متكلّم تغيير کرده که اين التفات و عنايت  ...)وَ لَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا 97و  96

  .خاص الهى را در مورد حيات طيّبه مى فهماند

آن صبر در بندگى و مخالفت با نفس است، زمينه ساز حيات طيّبه و معيار نهايى در اين آيه شريفه، عمل صالح، که مصداق جامع 

آگاهى و اراده انسان را به ساحت قدس احديّت  32آن ايمان معرفى شده است. خداشناسى و خداجويى به عنوان دو رکن ايمان،

به عالم پاك ربوبيت وارد شود، در آن مقام قرب مى کشد و هنگامى که انسان با اين دو جنبه، که تمام وجود او را دربر مى گيرد، 

گويى بار ديگر متولّد شده، و به عالمى رسيده است که عالم طبيعت محض در برابر آن  .و قدس الهى، حياتى ديگر مى يابد

م تَ من لَلَن يلج مَلَكو»همانند رحم مادر، در پيش اين جهان گسترده مادى و طبيعى است. حضرت عيسى)عليه السالم( فرمود: 

  .به ملكوت آسمان ها راه نمى يابد، کسى که دو بار زاده نشود 33;«يولَد مَرَّتين.

به آسمان پر نور واليت الهى پر مى « تقوا»و « ايمان»در اين حال که قلب مؤمن از محدوديت اين عالم رها مى شود و با دو بال 

زيادى پديد نمى آيد، اما قلب و روح او وسعت يافته و به عالمى  گشايد و از اين دنياى دون پا مى کشد، در ظاهرش دگرگونى

  .بزرگ تبديل شده، و عرش رحمانى را در خود جاى مى دهد

  .قلب مؤمن عرش خداى مهرگستر و بخشنده است 34;«قَلب المؤمنِ عَرشُ الرَّحمنِ»رسول خدا)صلى اهلل عليه وآله( فرمودند: 

خالص معرفت الهى است که قلب مؤمن را جايگاه تجلّيات کامل و عرش عظيم خداوند مى سازد.  صد البته اين ايمان مراتب باال و

ايمان همانند نور، حاالت و مراتب شديد و ضعيف و کم و زياد دارد. ايمان برخى آنقدر کم فروغ است که قلب آنان را به خوبى 
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ستند که ايمانشان همچون خورشيد تابان عالمى را پر نور روشن نمى کند و از ظلم و ظلمت بكلى پاك نمى سازد. ولى کسانى ه

  .نموده، و در جذبه ايمان و روشنايى وجودشان، قلب هاى سخت و تاريك روشنى و نرمى پيدا مى کند
 

 بزرگان براى ایمان چهار مرتبه برشمرده اند: 

است و انجام برخى از گناهان با اين مرتبه از ايمان . باور قلبى به مضمون اجمالى شهادتين که الزمه اش عمل به بيشتر فروع اول

  .منافاتى ندارد

لَّهِ وَ ل. اعتقاد تفصيلى به حقايق دينى که خداى تعالى درباره اين گروه از مؤمنان مى فرمايد: )اِنَّمَا الُْمؤمِنُونَ الَّذينَ آمَنُوا بِادوم

مؤمنان تنها کسانى هستند  ;(15الِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فی سَبيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ()حجرات: رَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَ جَاهَدُوا ِبأَمْوَ

که به خدا و رسول ايمان آورده، سپس ترديدها را از خانه دل بيرون ريخته، و با جان و مال در راه خدا جهاد مى کنند، ايشان 

  .راست گويان و راست پويانند

اين مرتبه از ايمان در پى تسليم محض شدن در برابر امر و اراده خدا و رسول او)صلى اهلل عليه وآله( پديد مى آيد. آيات  .سوم

آغازين سوره مؤمنون در اين باره بوده و همه اخالق فاضله ميوه و ثمره اين مرتبه از ايمان است. در حقيقت، مؤمن در اين مقام، 

از اين رو، تسليم محض او شده، و به کسب همه  .ند و خود را خارج از ملك و حكومت او نمى يابدهمه هستى را ملك خدا مى بي

  .زيرا خود را نيز ملك خداى تعالى مى داند و به خواست او در امور خود تصرف مى کند ;فضايل همّت مى گمارد

مى رسد و درمى يابد که مالكيت او همانند  . در اين مرتبه از ايمان، شخص مؤمن به حقيقت معناى مالكيت پروردگارچهارم

مالكيت عرفى و بشرى نيست، بلكه در برابر او، هيچ موجودى استقالل ندارد و همه چيز، اعم از ذات و صفات و افعال، به او وابسته 

ور عادى مى گذرد، بوده و در ربط مطلق به اوست. در اين مقام، توحيد مالكيت و توحيد ذاتى حق ـ تبارك و تعالى ـ از حدّ تص

پرده پندارها را مى درد و غير حق در نظر مؤمن مى سوزد و مى ريزد و استقالل را از هر چه غير وجه ذوالجالل است، مى زدايد 

  :و به حقيقت معناى اين آيه مى رسد که فرمود

  .حق تعالى همه چيز نابود است، مگر روى و نماى ;(88کُلُّ شَىء هَالِكٌ ِإالَّ وَجْهَهُ( )قصص: )

وقتى اين حال تمام قلب را فرامى گيرد، مؤمن در زمره اولياى خدا وارد مى شود که درباره آنها در قرآن فرموده است: )أَال إِنَّ 

اشيد که اولياى خدا از هر بيم و آگاه ب ;(63ـ62يونس: ) (أَولِيَاء اللّهِ اَل خَوْفَ عَلَيْهِْم َو اَل ُهمْ يَحَزَنُونَ الَّذينَ آمَنُوا وَ َکانُوا يَتَّقُونَ

  .کسانى که ايمان آورده و پروا پيشه کردند ;اندوهى دور و رها هستند
 

 :تحقق حيات طيّبه در والیت الهى 

چنان که فرمود: )اللّهُ وَلِىُّ الَّذِينَ آمَنُوا  ;تحقق پيدا مى کند« عنديّت»حيات طيّبه با معيار ايمان و تحت واليت الهى در عالم 

خداوند ولىّ کسانى است که ايمان آورده اند، آنان را از تاريكى ها به سوى نور  ;(257يُخْرِجُهُم مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوُرِ( )بقره: 

  .بيرون مى برد

ت گذشته، عالم عنديّت باشد که با توضيحا« نور»عالم برساخته از اوهام دنيوى و مراد از « ظلمات»در اين آيه، شايد منظور از 

و خداوند ولىّ و  ;(68استدالل اين برداشت روشن است. در آيه ديگر، خداوند مى فرمايد: )وَاللّهُ وَلىُّ الْمُؤمِنينَ( )آل عمران: 

  .سرپرست ايمان آورندگان است

واليت به طور کامل  بى ترديد، بر حسب مراتب ايمان، مراتب واليت الهى باال مى رود و درك حضور عالم عنديّت در اوج ايمان و

  .ميسّر مى شود
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واليت الهى، هم مستقيم از خداوند به بنده مؤمن مى رسد و هم با واسطه هايى که برترين اولياى خدا هستند و واليتشان همان 

ًَ وَ هُْم رَاکِعُونَ( )مائده:  واليت خداست: )ِإنَّمَا وَلِيُُّكمُ اللّهُ َو رَسُولَهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذينَ يُقيِمُونَ الصَّلَاًَ وَ فقط ولّى  ;(55يُؤْتُونَ الزَّکَا

  .کسانى که نماز را بپا داشته و در حال رکوع زکات مى دهند ;شما خدا و رسول و کسانى هستند که ايمان آورده اند

زيرا نشان مى دهد که واليت رسول و  ;..( استدر عبارت )إِنَّمَا وَلِيُّكُُم اللّهُ.« ولى»نكته مهم در اين آيه شريفه، مفرد بودن کلمه 

انّما اولياءکم... بنابراين، واليت  :اهل ايمان غير از واليت خداوند نيست. و ذکر نام آنها پس از نام خدا موجب نشد که بفرمايد

  .رسول و افراد ويژه اى که در آيه ذکر شده، تجلّى واليت خداوند يكتا بوده و غير آن نيست

و سپس  36که پس از اسم رسول معرفى شده اند با شأن نزول آيه معلوم مى شود که منظور حضرت على)عليه السالم( اما کسانى

  .جانشينان معصوم ايشان هستند. واليت آنها بر مؤمنان تجلّى واليت خداست و آنان حق حيات معنوى بر مؤمنان دارند

انّ المُؤمنَ اذا ماتَ رأى رَسول اللّه وَ عَلّياً يحضُرانه وَ قاَل »که مى فرمود: ابوبصير مى گويد: از امام صادق)عليه السالم( شنيدم 

ًا و  ال تشرَکوا به شيئرَسول اللّه: اَنا اَحَد الوالدَين َو عَلىٌّ االَخر قالَ: قُلت: َو أىُّ موضعُ ذلكَ مِن کتاِب اللّه؟ قالَ: قوله )اعبدوا اللّه وَ

راستى، هنگامى که مؤمن مى ميرد پيامبر و حضرت على)عليه السالم( را حاضر مى بيند و پيامبر فرمود: به  37;«بالوالدينَ احساناً(

پرسيدم کجاى قرآن اين سخن آمده است؟ امام صادق)عليه  :من يكى از والدين مؤمن هستم و على يكى ديگر. ابوبصير گفت

  .او شرك نورزيد و به والدين نيكى کنيد السالم(فرمود: سخن خداست که مى فرمايد: خدا را بپرستيد و به

انسان يك زندگى جسمانى با روح حيوانى دارد و يك حيات ابدى با ايمان و »... علّامه مجلسى در بيان اين روايت، نوشته اند: 

ران افعلم و کماالت روحانى که موجب دست يابى به سعادت هميشگى است و با تأکيد خداى تعالى در جاى جاى قرآن کريم، ک

وَ اَل تَحْسَبَنَّ الَّذينَ قُتِلُوا فی سَبيلِ ) :چنان که فرمود ;را با وصف مردگان و درگذشتگان از اهل ايمان را به حيات توصيف نمود

گانند بلكه زنده اند و و نپنداريد آنان که در راه خدا کشته شدند، مرد ;(169اللّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاء عِنَْد رَببهِمْ يُرْزَقُونَ()آل عمران: 

  .نزد پروردگارشان روزى دارند. و آيات و روايت ديگر که در اين باره کم نيست

زيرا در زندگى فانى دنيا و لوازم رشد و توانايى در آن دخالت داشته و مؤثرند. اما حقّ  ;حق والدينِ نَسَبى و جسمانى واجب است

  :ب استپيامبر و امامان)عليهم السالم(از دو جهت واج

نخست اينكه آنها علت غايى آفرينش بوده و ايجاد و بقاى عالم به خاطر آنهاست و آفريدگان همگى به خاطر آنها روزى داده شده 

  .باران بر آنها باريده و رنج ها از ايشان دور مى شود و تمامى اسباب را به خاطر آنها، خداوند سبب ساخته است ;اند

گ ترى است که مردمان با راهنمايى آنها هدايت يافته واز انوار آنها برگرفته و در چشمه سار دانش اما حق دوم براى حيات بزر

آنها خداوند حيات طيّبه فناپذير را براى هميشه نصيبشان مى کند. پس ثابت شد که آنها به راستى پدران روحانى هستند که 

  38ست.پاس دارى از حقوقشان و پرهيز از قهرشان بر مردمان الزم ا

حيات طيّبه در پرتو واليت خداى تعالى و از طريق واليت اهل بيت عصمت و طهارت)عليهم السالم( تحقق مى يابد و جز از طريق 

آنها، که معدن علم و منزل نور و مهبط وحى الهى اند، نمى توان به سرچشمه حيات طيّبه و محضر الهى بار يافت. آنها نشانه هاى 

و از اين فراتر عين عالم عنداللّه و کامل ترين درجات نزد خداى تعالى هستند و معرفت آنها کمال معرفت حق راه و بلكه خود راه 

  .تعالى است
 

 :آثار حيات طيّبه 
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زيرا وجود و هستى انسان در سرور و مستى قرب و لقاى ذات اقدس احديت مى سوزد و از  ;آثار حيات طيّبه بى شمار است

ل ساقى سرمدى مى نوشد و فانى مى شود و آينه دل مؤمن همه اوصاف الهى را در خود منجلى و شهود جما« شراب طهور»

  .متجلّى مى سازد

از آن برخوردارند: )فَمَن َکانَ يَرْجُو لِقَاء رَببهِ  «عنداللّه»شهود و لقاى الهى برترين ثمره حيات طيّبه است که اولياى خدا در عالم 

پس کسى که مشتاق و اميدوار ديدن پروردگار است، بايد عمل  ;(110حاً وََلا يُشْرِكْ بِِعبَادًَِ رَببهِ أَحَداً()کهف: فَلْيَعْمَلْ عَمَال صَالِ

شايسته انجام دهد و در بندگى پروردگار شرك نورزد. در اين آيه شريفه، ديدار و شهود خداوند در گرو عمل صالح و نفى شرك 

  .نيز در گرو اين دو است)ايمان( معرفى شده و حيات طيّبه 

بنابراين، حيات طيّبه و لقاى خداوند هر دو با ايمان و عمل صالح به دست آمده و مالزمند و چون حيات منشأ و سبب حسّ و 

حرکت در موجود زنده است، حيات طيّبه نيز سبب شهود حق تعالى و سير در تجلّيات انوار و اسماء اوست. قلبِ گشوده و گسترده 

بلند اهل حيات طيّبه، که به باطن عالم راه يافته، در برابر انوار الهى گشوده و همچون سنگْ سخت و بسته و بى جان و روحِ 

تو نمى توانى به مرده چيزى بشناسانى، بلكه حقيقتاً از  ;(52فَِانَّكَ اَل تُسْمِعُ الْمُوتَى( )روم: ) :نيست، که خداوند به پيامبر فرمود

بنابراين،  .تا هشدار پذيرد کسى که زنده است ;(70لِيُنْذِزَ مَنْ َکانَ حَيّاً()يس: ) :حق شنو و انذارپذير استدل برخوردار بوده، 

مراتب پايين تر شهود حق جذبه اى پديد مى آورد که مؤمنان را زنده کرده، به شهود هر چه کامل تر او مى رساند. اولياى خدا با 

لِمَن کَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ ) :و حيات طيّبه مى رسند و اسرار پنهان را مى بينند و مى شنوند همين دل صاف و گشوده، به باطن عالم

  .درك حقايق براى کسى است که قلب دارد و گوش شنوا به او داده شده و او بيناست ;(37أَلْقَى السَّمْعَ وَ هُوَ شَهيِدٌ( )ق: 

ديگران است، اما آنان شعور و اراده اى فوق ديگران دارند و در وجودشان، گرچه ظواهر اعمال و حرکات و سكنات آنها شبيه 

سرچشمه ديگرى براى اين اراده و شعور هست که همان حيات پاك انسانى است. چنين افرادى عالوه بر حيات نباتى و حيوانى، 

  .حيات ديگرى دارند که مردم کافر فاقد آن هستند و آن حيات پاك انسانى است

آثار حيات طيّبه، شادى و آرامش درونى است که قرآن کريم در توصيف اولياى خدا و اهل حيات طيّبه فرمود: )اَال اِنَّ  از ديگر

هر بيم و  آگاه باشيد که اولياى خدا از ;(63ـ62يونس: ) (أَوْلِيَاء اللّهِ اَل خَوْفٌ عَلَيْهِْم َو اَل ُهمْ يَحْزَنُونَ الَّذينَ آمَنُوا وَ َکانُوا يَتَّقُونَ

کسانى که ايمان آورده و پرهيزگار بوده اند. در آيه ديگرى مى فرمايد: )مَنْ آمَنَ بِاللّهِ َو الْيَوْمِ اآلخِرِ  ;اندوهى سالمت و آسوده اند

آورد و کارهاى شايسته انجام  کسى که به خدا و روز قيامت ايمان ;(69وَ عَمِلَ صَالِحًا فََلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ َو اَل هُْم يَحْزَنُونَ( )مائده: 

  .دهد، هيچ هراس و اندوهى ندارد

ترس از چيزى است که ممكن است پيش بيايد و سعادت و خوشى را تباه سازد. همچنين غم و اندوه از حادثه اى است که پيش 

اريم در معرض نابودى قرار آمده و سعادت و سرور انسان را از بين برده است... پس ترس زمانى کامال برطرف مى شود که آنچه د

نگيرد و حزن و اندوه هنگامى مطلقاً رفع مى شود که انسان از همه نعمت ها و کام يابى کامل برخوردار باشد و خلل و خدشه اى 

  .بر آن وارد نشود، و اين خلود سعادت براى انسان و خلود و جاودانگى انسان در سعادت است

غير حق آزاد گردد و با نور و معرفت حق لبريز شود به نزد پروردگار کريم بار يافته و در عالم وقتى قلب انسان از قيد و بندهاى 

  .به فوز و فالح زندگى برتر و پايدارتر رسيده است« عنديّت»

 ىخداى سبحان در کالم مجيد خود، به انسان هاى الهى حيات جاويدى نسبت داده که با مردن سپر»علّامه طباطبائى نوشته اند: 

نمى شود و پس از مرگ در تحت واليت خدا محفوظ است. در آن زندگى، سختى و فرسودگى نيست، ذلّت و شقاوت وجود ندارد 

و صاحبان آن زندگى غرق در محبت پروردگار و خرسند از تقرّب درگاه او هستند و جز با سعادت روبه رو نمى شوند و در امنيت 
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که با هيچ ترس و خطر و نابودى آميخته نيست. چيزهايى را مى بينند و مى شنوند که  و سالمت و نشاط و لذتى به سر مى برند

  39«ديگران از آن محرومند و عقل و اراده شان به جايى رسيده که ديگران دست از آن کوتاه داشته اند.

طن عالم و ملكوت زمين و آسمان بدين سان، از جمله آثار حيات طيّبه، افزون بر شادى و آرامش، شعور و بينش برترى است که با

ها را براى مؤمنان بلندمرتبه آشكار و ظاهر ساخته است. اين توان و بصيرت شهودى از نور خداست که بر قلب آنان تابيده شده 

وا اللَّهَ آمَنُوا اتَّقُ و آن را عميق و وسيع نموده، در نتيجه، از ظلمت ظاهر به نور باطن رسيده و حياتى ديگر يافته اند: )َيا أَيُّهَا الَّذينَ

اى کسانى که ايمان آورده ايد، تقوا پيشه کنيد  ;(28وَ آمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ کِفْلَيْنِ مِن رَحْمَتِهِ وَ يَجْعَل لَكُمْ نُوراً تَمْشُونَ بِهِ()حديد: 

  .ر دهد که با آن راه برويدو به پيامبر ايمان آوريد تا دو بهره از رحمت را دريابيد و براى شما نورى قرا

زيرا به مؤمنان مى فرمايد که ايمان بياوريد و معلوم است که در اينجا منظور مراتب برتر  ;در اين آيه، اسرار بسيارى نهفته است

چون در غير اين صورت، امر به ايمان آوردن مجدّد، تحصيل حاصل و بيهوده خواهد بود و خداوندگار حكيم، امر  ;ايمان است

بيهوده صادر نمى فرمايد. با اين حال، شرط رسيدن و راه وصول به مراتب باالتر ايمان، تقوا و عمل صالح است. سپس فرمود: اگر 

پا به راه ايمان و تقوا نهيد، دو بهره به شما داده مى شود. اين دو بهره، که از رحمت خداست، شايد يكى شهود اوليه و جذبه آور 

ه و ديگرى شهادت که ثمره مجاهده با نفس و تقواست. و اين دو، مقّدمه نورى است که خدا براى مؤمنان است که ثمره ايمان بود

قرار مى دهد که همان حيات طيّبه است و اينكه فرمود: تا با اين نور راه برويد، راه رفتن را به عنوان نماد همه حرکات و زندگى 

ارند همه حرکات و زندگى عادى شان از عمق ويژه اى برخوردار است، در حالى يعنى کسانى که از نور حيات طيّبه برخورد ;آورد

که زندگى عادى دارند. از نور و حيات مخصوصى بهره مندند و با آن نور راه مى روند و هر کارى را انجام مى دهند، پيش از هر 

  .چيز، خدا را مى بينند و غير از رضاى او، انگيزه و انديشه اى ندارد
 

 :ارى از حيات طيّبه پاس د

تحت واليت الهى تحقق مى يابد و حيات دنيا در عالم دنيا و تحت « عنديّت»همان گونه که معلوم شد، حيات طيّبه در عالم 

واليت و سلطه شيطان صورت مى پذيرد. بايد مراقب بود که مبادا شيطان از راه هاى هدايت الهى نفوذ کند و با گستردن دام 

  .طيّبه را به تباهخانه حيات دنيا بكشاند واليت خود، حيات

نفوذ شيطان در کسانى ممكن است که زمينه هاى نفسانى داشته و به طور کامل، تحت واليت خدا نرفته اند. اما مؤمنانى که 

حث از مورد ب واليت الهى را به شايستگى برتافته اند راه نفوذ و سلطه شيطان بر آنها بسته شده است. از اين رو، در ادامه آيات

همانا براى او )شيطان( بر ايمان  ;(99سوره نحل، فرمود: )اِنَّهُ لَيَْس لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَلَى رَببهِمْ يَتَوَکَّلُونَ()نحل: 

  .آورندگان و اهل توکّل سلطه اى نيست

ين معنا، اهميت توکّل در ورود به حريم واليت الهى روشن مى و با توجه به ا 42توکّل يعنى اعتماد و وانهادن امور به ديگرى،

زيرا توکّل بنده را آماده پذيرش تدبيرات و سرپرستى خاص الهى نموده و زمينه ساز تولّى و پذيرش واليت حق تعالى است.  ;شود

  :در قرآن کريم، آيات بسيارى اين رابطه را بيان مى کند

  .او موال و صاحب اختيار ماست و مؤمنان بر خداوند يكتا توکّل مى کنند ;(فَلْيَتَوَکَّلِ اْلمُؤْمِنُونَ( )توبه ـ )هُوَ مَوْالَنا َو عََلى اللّهِ

و خداوند ولىّ آن دو گروه است و مؤمنان بر خداوند توکّل مى  ;(122ـ )وَاللّهُ وَلِيُّهُمَا وَ عَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَکَِّل الْمُؤْمِنُونَ()آل عمران: 

  .کنند

بى ترديد، توکّل مى کنم بر خداوند يكتا که مالك  ;(56ـ )إِنبی تَوَکَّلْتُ عَلَى اللّهِ رَببی وَ رَببكُم مَا مِن دَآبًَّ إِالَّ هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا()هود: 

با توجه به اينكه صبر زمينه  .و مدبّر من و مالك و مدبّر شماست و هيچ جنبنده اى نيست، مگر اينكه او زمامش را برگرفته است
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 اساز تحقق حيات طيّبه است و توکّل نگه دارنده آن، ترتّب آنها در آيه ذيل به خوبى قابل تبيين است: )وَ الَِّذينَ آمَنُوا وَ عَمِلُو

يِهَا نِْعمَ أَجْرُ الْعَامِليَن الَّذينَ صَبَروُا وَ عَلَى رَببهِْم الصَّالِحَاتِ لَنُبَوبئَنَّهُمْ مِنَ الجَنًَِّ غُرَفاً تَجرِی مِنْ تَحْتِهَا األَنْهَارُ خَالِدِينَ ف

و کسانى که ايمان آورده، کارهاى شايسته انجام دادند، قطعاً آنان را در اتاق هايى از بهشت جاى  ;(59ـ58يَتَوَکَّلُون()عنكبوت: 

چه نيكوست پاداش اهل عمل. آنان که شكيبايى ورزيدند مى دهيم که از زير آنها جوى ها روان است و آنجا جاودان خواهند بود. 

  .و بر پروردگارشان توکّل کردند

در اين آيات، پس از اشاره به ايمان و عمل صالح که در آيه حيات طيّبه هم آمده بود، جايگاه راستين بهشتيان را توصيف نموده 

غه ماضى و توکّل را با فعل مضارع بيان فرموده که نشان مى و بر ابديت و خلود آن تأکيد کرده است و در نهايت، صبر را با صي

دهد شكيبايى گذشته چه بسا پيش از تحقق حيات طيّبه و زمينه ساز آن بوده، و توکّل عالوه بر آن همراه و نگهدار حيات طيّبه 

 س از آنكه گرايش فطرى برنيز هست. و شايد مژده اى از اين آيه برآيد که تلخى صبر تا پيش از تحقق حيات طيّبه است و پ

تمايالت نفسانى غلبه کرد و بنده در واليت خدا وارد شد، زحمت و رنج صبر از بين مى رود. البته بايد توجه داشت که توکّل از 

زيرا صبر از کارهايى است که عزم و اراده قوى  ;همان هنگام جهاد با نفس و آغاز حرکت از حيات دنيا به حيات طيّبه الزم است

مُورِ()آل عمران: ى خواهد و در اين امور، توکّل الزم است. از اين رو، در دو آيه فرمود: )اِن تَصْبِروا َو تَتَّقُوا فَاِنَّ َذلِكَ ِمنْ عَزْمِ االُ م

داده اگر بردبارى و پرهيزگارى پيشه کنيد، آن از اراده قوى و عزم در کارهاست. و در هر عزم و اراده اى هم دستور توکّل  ;(186

پس هنگامى که عزم و اراده کردى بر خدا توکّل کن. بنابراين، براى  ;(159شده است: )َفاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عََلى اللّهِ()آل عمران: 

  .توفيق يافتن در جهاد با نفس و بردبارى و استقامت در آن ميدان دشوار، توکّل ضرورى است

و توکّل  ;(58حيات الهى معرفى کرده، مى فرمايد: )وَ تَوَکَّلْ عََلى الْحَیب الَّذی الَ يَمُوتُ()فرقان: در آيه ديگر، توکّل را حلقه پيوند با 

  .کن بر زنده اى که هيچ گاه نمى ميرد

ى زيرا از ديدگاه عرفان ;اين آيه به روشنى نشان مى دهد که توکّل پيوندگاه با حيات حق تعالى و تكيه گاه حيات طيّبه است

و اين همانا حيات طيّبه است. در غير اين صورت، حيات  43،«کسى است که حياتش به حيات خالقش بستگى داشته باشد زنده»

  .فيزيولوژيكى به حيات حق تعالى بستگى ندارد، بلكه رازقيت و خالقيت حضرت حق تبارك تعالى وابسته است

 

 
 

 نتيجه گيری :

سلطه شيطان بر کسانى است که واليت او را پذيرفته اند و  ;(100لَّوْنَهُ وَالَّذِينَ ُهمْ بِهِ مُشْرِکُونَ()نحل: نَّمَا سُلْطَانَهُ عََلى الَّذيَن يَتَوَاِ

  .کسانى که به خداوند شرك مىورزند

يعنى به علت ضعف ايمان، به شرك  ;نفوذ شيطان در کسانى است که او را شريك خدا قرار داده و وسوسه هاى او را مى پذيرند

و بيشتر آنان ايمان نياوردند، مگر اينكه ايمانشان به  ;(106وده مى شوند: )وَ َما يُؤْمِنُ أَکْثَرُُهمْ بِاللّهِ إِالَّ وَ ُهمْ مُشْرِکونَ()يوسف: آل

  .شرك آلوده است

 فسانيت در ماپس اگر شيطان در ما نفوذ دارد و در انجام عمل صالح و تولّى الهى دچار مشكل هستيم، به اين علت است که ن

باقى است و عبد محض خداوند يكتا نشده ايم و شيطان از همين رخنه نفوذ مى کند و با وسوسه ها تار و پود پندارين حيات دنيا 

  .را مى تند و ما را اسير مى کند
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 هاد با نفسو تحقق حيات طيّبه همت گماشت و با صبر و استقامت، به ج« عنديّت»پس بايد به زمينه سازى حضور در عالم 

پرداخت و براى توفيق در اين راه، چاره اى نيست، مگر اينكه با توکّل، به تدريج خود را به واليت الهى و اولياى معصومان نزديك 

 إِذَا دَعَاکُم رَّسُولِلکنيم و دعوت آنان را با گوش جان بشنويم و بر لوح دل بنگاريم که فرمود: )َيا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اَسْتَجيبُوا لِلّهِ وَ لِ

  .اى ايمان آوردندگان، خدا و رسول را اجابت کنيد، هنگامى که شما را فرا مى خوانند تا زنده کنند ;(24لِمَا يُحْييكُمْ()انفال: 

به  بايداما وقتى شيطان به کمك نفس اّماره مى آيد براى نجات از سلطه او،  ;نفس لوّامه را مى توان با نفس امّاره درگير نمود

واليت اوليا پناه برد و توازن قوا را در اين ميدان جهاد، ايجاد کرد تا مگر نصرت الهى فرا رسد و رحمت خاصه شامل حال شود و 

دل سالمت گردد و روزنه اى رو به آخرت گشوده شود و کرامت عنداللهى، که همان انوار و علوم بيكران و پايدار است، روزى مان 

درست بنگريم و در جايگاه صدق عبوديت، اسرار و اشارات کتاب مجيد را دريافته، به حيات طيّبه زنده شويم.  شود و به آيات حق

ى وَ جَعلن»بنابراين، تحقق حيات طيّبه، بردبارى، توکّل و تولّى مى خواهد تا با سير در مدارج ايمان، بر بنده مؤمن رخ نمايد. 

بار الها! مرا از کسانى قرار بده که به حيات طيّبه در  44;«دوم السُّرورِ وَ اَسبَغ الكَرامًَِ وَ اتمب العَيشمِمَّن... اَحييتَه حَياًً طيّبًً فى اَ

   .شادمانى هميشگى و کمال کرامت و خوشى بدون کاستى، زنده کرده اى
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