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 چكيده
پذیر اسـ  و اتاـاب بـه آن یاتـی یـا تاـادفی رج و افزایششود ـ حقیقتی اکتسابی، مدّنیز تعبیر می «ارادة انسانی»قدرت عمل ـ که از آن به 

باید عوامل پیـدایش، پایـدارو و تقویـ  عمـل را  ،بلکه حدوث، بقا و بالندگی آن وابسته به تالش و مجاهدت آدمی اس . با این وصف ،نیس 

دارد )یادآورو شخای، یادآورو توسـ  هاو متفاوتی صورتیادآورو و توجه که  .هاو تقوی  قدرت عمل چند چیز اس : یکمکنیم. راه مطالعه

مقابله با هـوا و تعـعیف امیـا   .(؛ دومتداعی معانیة عملی، و یادآورو از راه تجربة عمل دیگران، یادآورو از راه مشاهددیگران، یادآورو از راه 

 سازو برنامة عمل.جزئی .اراده ورزیدن و عمل؛ چهارم .مزاحم؛ سوم

تقوی  اراده مفید هستند و عنار ایمان در آن لحاظ نشده اس ؛ یعنی در یک فعاو غیردینـی یـا منکـر براو  ،صورت مطلقاین عوامل به

کنند و تناسب بیشـترو بـا توان از عواملی سراغ گرف  که ارادة معطوب به حق را تقوی  میمی ،دین نیز پاسخگو و مؤثرند. در کنار این عوامل

صورت تلفیقـی قـدرت به ،بخشند. به واسطة این عواملهم ایمان و هم قدرت عمل را افزایش می ،صورت همزمانفعاو ایمانی دارند؛ یعنی به

یکـم پرهیـز از از:  اسـ  عبـارتهاو تقوی  همزمان ایمان و عمل شود. شیوهعمل مؤمنانه )تقوا( یا ایمان جارو در عمل )عبودی ( تقوی  می

 .دعـا، تعـرو و اسـتعان  از خـدا؛ ششـم .شنیدن موعظه؛ پنجم .بر خدا؛ چهارم توکل .عمل خالاانه؛ سوم .گناه و هوس براو رضاو خدا؛ دوم

  مراوده با اهل ایمان. .مشارطه، مراقبه و محاسبه؛ هفتم

 

 .تربی  اسالمی، اراده، عمل، خودسازواخالق،  :هاکليدواژه
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 مقدمه
اراده برخی بی :توان جاو داددر دو گروه می ،آدمیان را به حار عقلی

و برخی پراراده و اهل عمل. دستة او  کسانی هستند  ،عنارو سس 

اب و خشـم و که ارادة خود را در سطح غریزو و حیوانی )خـور و خـو

 .هاو مـادو را ندارنـدشهوت( نگاه داشته و عـزم مقابلـه بـا خواسـته

هـاو زودگـذر غریـزو دستة دوم از این مرحله عبور کرده، بـر هوس

: برخـی اس  اند. این دسته خود بر دو قسممسل  گشته و اهل تالش

آورو ثروت و مقـام و همّ و تالش خود را براو موفقی  در دنیا )جمع

و برخی هـمّ و تـالش  ،گیرندکار میعلم و اعتبار دنیوو( بهمدرک و 

 کنند. خود را براو آخرت یا براو خدا صرب می

ها اهـل مقاد تربی ، پدیدآوردن این گروه سوم اس . اگر انسان

اراده و عمل باشند و تالش خود را صـرب مقاصـد عـالی غیردنیـوو 

 اند.یافتهکنند به نتیجة مطلوب از آفرینش خود دس  

اگر آدمی ارادة انسانی نداشته و اهل عمل نباشد، زمینة  ،در مقابل

ورود به ساح  رشد و کما  را ندارد و در مرتبة حیوانی بـاقی خواهـد 

ماند؛ زیرا مسیر حرک  به سوو خدا استقام  نیاز دارد و نـابرده رنـ  

کَ کَـدحا   لـ یا أَیُّهَا اإلِنسانُ إِنَّکَ کـادٌِ  إِ» شود: گن  میسر نمی رَبِـّ

 (.6)انشقاق: « فَماُلقیهِ

 ،بر این اساس، دو چیز را در شخای  انسان باید درمان کرد: یکـی

دنیاگرایی. ترکیب ایمان و عمل در راهبرد قرآنی تربی   ،ارادگی، و دومبی

درصدد حل این دو مشکل اس . تأکید بر ایمان نـارر بـه خـداگرایی، و 

 ارادگی اس .عنارو و بیتأکید بر عمل نارر به درمان سس 

شـود ـ نیـز تعبیـر می «ارادة انسانی»قدرت عمل ـ که از آن به 

اتااب به آن ـ  ،روازاین .ذیر اس پج و افزایشحقیقتی اکتسابی، مدرّ

بلکه حدوث، بقـا و بالنـدگی آن  ،مانند ایمان ـ یاتی یا تاادفی نیس 

بایـد عوامـل  ،وابسته به تالش و مجاهدت آدمی اس . با این وصـف

ابتـدا  ،کنیم. در ایـن مقـا  مطالعهپیدایش، پایدارو و تقوی  عمل را 

کنیم و پـ  ا بیان میهاو تقوی  قدرت عمل بدون لحاظ ایمان رراه

 پردازیم:هاو تقوی  همزمان ایمان و عمل میاز آن به شیوه

 

 هاي تقويت قدرت عملراه
 يكم: يادآوري و توجه

او از کارهاو خوب را بـه جهـ  ناآگـاهی و بخشـی ها پارهما انسان

کـارو دانـیم دهـیم. گـاهی نمـیدیگر را به جه  ناتوانی انجام نمی

دانـیم کنـیم و گـاهی مـینظر میاز آن صرب شایسته و مفید اس  و

« عجـز»یـا « جهـل»ولی توان انجام آن را نداریم. در این دو فرض، 

به یقـین از شایسـتگی مواردو نیز وجود دارد که اس ؛ اما مانع عمل 

ولـی بـا  ،خوبی بـر انجـام آن توانـاییمو به« آگاه»یا ناشایستی کارو 

مـا دچـار ضـعف  حـاتت،ایـن  در .کنیمبه عمل اقدام نمی ،همهاین

هاو غریزو و امیـا  دانـی و اخالقی هستیم؛ یعنی بر اساس خواسته

 ایم. چرا چنین اس ؟برخالب تشخیص خود عمل کرده

براو پاسخ به این سؤا ، اختیار و ارادة خـود را، آنجـا کـه عملـی 

کـارو را انجـام  . گـاهیکنـیمتحلیـل مـی ،دهـیمارادو انجـام مـی

پـردازیم یـا خوریم، بـه مطالعـة کتـابی مـیغذایی می مثال  ؛دهیممی

اختیـار و ارادة « عامـل»چه چیـزو  .کنیمبرنامة خاصی را انتخاب می

کشف این عامـل بـه مـا کمـک  انگیزد؟ماس  و ما را به عمل برمی

حکمـا  .پدید آوریـم کند تا زمینة اقدام و اراده را در دیگر موارد نیزمی

 اند:دانستهییل روط به زنجیرة پیدایش افعا  ارادو را مش

 اراده  میـل شـدید  میـل  تادیق به فایده  تاور 

ــاره ایــن سلســله ) تحریــک اععــا ، 5ج ،9731، ســبزوارو: ر.کدرب

ــدرالمتألهین، ؛ 33ص ــی، 779، ص6؛ ج997، ص4ج، 9199ص ؛ دوان

 (.955ص، 9799

 آوریم:توضیح این سلسله را در بندهاو بعد می

تـوان دریافـ  کـه هـر عمـل از بررسی رفتارهاو ارادو مـی. 9

چیزو گیرد. ما همیشه مینشئ  اختیارو از نوعی گرایش درونی و میل 

کنیم که دلخواه و مورد پسند ماس  و به آن اشتیاق داریم. را انتخاب می

 بـراو رسـیدن بـه آنو داریم، آن را اراده  هوقتی نسب  به چیزو عالق

  اس .« میل»در وجود ما عمل پ  منشأ . کنیماقدامی می

بـود، در زمان واحد تنهـا یـک میـل در وجـود مـا میاگر . 2

تردید، همان یک میل منشأ انگیزش بود و مـا را بـراو اراده و بی

بینیم کـه در یـک زمـان، انگیخ ؛ اما به وضـوٌ مـیاقدام برمی

نیسـتند هاو متعددو در ما وجود دارد که نوعا  قابل جمع خواسته

ترین ویژگی زندگی دنیـا ـ سـراو تـزاحم ـ و این موضوو مهم

او معاد  با دس  برداشتن اس . در دار تزاحم، هر انتخاب و اراده

 ها خواستة دیگر اس .از ده

، آنکه داردمختلف در درون ما وجود خواستة چند در شرایطی که 

 .گرددمیتر و شدیدتر اس  منشأ عمل از همه قوو
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از  ةبرخاسـت غالبـا نسـب  بـه یـک چیـز و عالقة ما   خواس. 7

، خـوبی مـزة غـذاوقتـی از  ،مثال  ؛نسب  به خوبی آن اس « آگاهی»

سوارو، اهمی  مطالعة کتاب، ضرورت ورزش صـبحگاهی، لذت اسب

ماننـد  بـردارو وریزو، ثواب نماز شب، محاسن یادداشـ فواید برنامه

انگیـزه و اشـتیاق پیـدا ا کارهـشـویم، بـراو انجـام ایـن آگاه می آن

تاویر یهنی مـا از خـوبی یـک چیـز، در نهـاد مـا  ،کنیم. در واقعمی

اگر شـدت و قـوت گیـرد بـه که کند میایجاد نوعی گرایش و شوق 

 انجامد.عمل می حرک  و

 میل به آن چیز آگاهی به خوبی یک چیز 

برانگیختـه شـدن زیرا ترتب وجود دارد؛  نوعیبین شناخ  و میل نیز 

علـم  :انـدحکمـا گفته ،روازایـن .امیا  مسبوق به نوعی شناخ  اس 

عل  شوق اس . منظور از این جملة حکما آن نیس  که علـم علـ  

شوق از مقولـة دیگـرو اسـ  و خـود منشـأ  زیراشود؛ ة شوق میتامّ

بلکه منظور این اس  کـه شـوق بـدون علـم  ،مستقلی در نف  دارد

توانـد بـه آن نمی ،چیزو را نشناسـدشود؛ چراکه انسان تا حاصل نمی

م عل  شوق اس ؛ زیـرا اصـل علم متمّ ،شوق پیدا کند. پ  در واقع

چه نسب  بـه  ،هایی بالقوهانگیزة فطرو نسب  به متعلق شوق و میل

لذایذ مادو و چه نسب  به امور معنـوو و حتـی نسـب  بـه لقـا  ا  

فاشــدن و تعــالی در سرشــ  و نهــاد انســان وجــود دارد؛ منتهــا شکو

 افـایشدنش مشروط بـه علـم اسـ . پـ  علـم دو نقـش برانگیخته

کند و حق و باطـل نخس  آنکه حقیق  را براو ما روشن می :کندمی

هایی کـه بـه طـور فطـرو در مـا دوم آنکه میل .شناساندرا به ما می

روو، کند و بـدینهس  پ  از علم و آگاهی ماداق خود را پیدا می

، ماـباٌ) آنها و تأثیر عملی آنها کمک خواهد کـردعلم به شکوفایی 

 .(934، ص9، ج9731

هاو ما ـ شدت و ضـعف هاو ما ـ مانند امیا  و عالقهآگاهی. 4

هاو ما همه در یک سطح نیسـتند و دانسته ،به تعبیر دیگرد. نپذیرمی

و برخـی  ،برخی فعا  و زنـده و مؤثرنـد ؛گذارندبه یک گونه تأثیر نمی

مـا برخی هم در حوادث روزگار از صـفحة یهـن  ،اثردیگر مرده و بی

 شوند.محو و ناپدید می

و بـه مـر  « نسـیان»، به محو آگـاهی «جهل»آگاهی نبود به 

، نبــودن علــم اســ . «جهــل» شــود.گفتــه مــی« غفلــ »آگــاهی 

وجـود « غفل »او که وجود یافته، و رفتن دانسته بین از« فراموشی»

بـدون تـأثیر.  و ؛ وجـودو شـبیه عـدماس  تحرک آگاهییسرد و ب

و هرچـه  ،کنـدتر باشد میل شدیدترو ایجاد مـیهرچه آگاهی ما زنده

 تر اس .رنگ و نحیف باشد در ایجاد عالقه و انگیزه ناتوانکم

 اراده میل شدید  آگاهی برجسته و شدید 

 هـاو یهنـی مـا مشـمو  قاعـدة مـرور زمـانها و صورتآگاهی. 5

رنگ باختـه  به تدری ،د نیعنی اگر به حا  خود واگذاشته شو ؛دنشومی

او از آتـش کـه اگـر بـر آن نفـ  همچـون شـعله شوند؛اثر میبیو 

 گراید.نریزیم، رو به خاموشی می

« توجـه»شـود بیدار شدن و برافروختن آگاهی مـیموجب آنچه . 6

افکنیم و یک بار دیگر آنها هاو خود نظر مجدد میاس . وقتی به دانسته

« یکـر»و « توجـه. »ایماحیا کردهدهیم، آنها را را در فعاو یهن راه می

 گرداند.ما را فعا  و مؤثر می ةهاو فروخفتداروو غفل  اس  و آگاهی

گـاهی مسـتند بـه « اقـدام ننمـودن»و « دنعمل نکر» ،بنابراین

درمـان « تحاـیل و تعلـم»اس  که باید بـا « یا فراموشیندانستن »

اسـ  کـه بایـد بـا « تـوجهیغفلـ  و بـی» سـببشود و گاهی به 

دارد. گونـاگونی البتـه غفلـ  مراتـب  .شـوددرمان « یادآورو و یکر»

بـه یـک سـاده توجـه هاو مـزاحم، به جه  وجـود خواسـ گاهی 

براو احیـاو ترو نیروو قووو  کندرا برطرب نمیما غفل  و، موضو

 .نیاز اس ها آگاهی

 دارد:هاو متفاوتی این یادآورو صورت

 ؛یادآورو شخای ـ 9

 ؛یادآورو دیگران ـ 2

 ؛ة عمل دیگرانمشاهدـ یادآورو از راه  7

 ؛ة عملیتجربـ یادآورو از راه  4

، 9712، زاده نـوروعـالم)ر.ک:  تداعی معـانیـ یادآورو از راه  5

 .فال دوم(

 

 مقابله با هوا و تضعيف اميال مزاحم .دوم

انجام هر عمل وابسته به وجود یـک میـل در درون مـا که گفته شد 

هاو انسـان ارضـا یکی از خواسـته ،و با تحقق هر عمل ،هاس نانسا

تحقق بخشیدن بـه همـة  ،که دار تزاحم اس  ،شود. در عالمِ مادهمی

گونه که یـک انجام هر عمل، همان ،بنابراین .ها ممکن نیس خواسته

هـا خواسـتة او را نـاممکن و ده ،بخشـدخواستة انسـان را تحقـق می

هـر انتخـابی مسـتلزم دسـ   ،به بیان دیگر .گرداندغیرقابل ارضا می

 ها خواسته و انتخاب اس .برداشتن از ده
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ا  شده، هـوس غریـزو و امیـاکنون اگر آن خواستة سرکوب

نظر دانیِ آدمی باشد این عمل براو طبیع ِ حیوانی او سـخ  بـه

رسد و اگر خواستة غریزو و هوس حیـوانی ارضـا شـود لـذت می

 آید. راهروِ عاجلی پدید می

شود اثـرو در جـان هر عمل خوب یا بدو که از انسان صادر می

، عالقه یـا اس  گذارد و به تناسب لذت یا رنجی که پدید آوردهاو می

بستگی کند. هرچه لذت یا رن  بیشتر باشد د تنفرو در د  ایجاد می

تـا  ،به عوامل لذت، و انزجار از عوامل رنـ  نیـز شـدیدتر خواهـد بـود

جا که تمام توجه انسان متوجه عوامل لذت گشته و رابطـة آن بـا بدان

شـود. ویژه اگر از عوامل از بین برندة لذت باشد ـ قطع میدیگران ـ به

ماند تا دربارة چیزهاو دیگر ـ براو نف  فراغتی باقی نمی رووبدین

 عوامل از بین برندة لذت ـ بیندیشد.  ویژهبه

روو، مقابله با هوا و هوس آن روو سکة عمل اس ، و بـراو بدین

هاو غریزو خود را تععیف کنیم؛ تقوی  قدرت عمل تزم اس  هوس

هـایی بـه دسـ  دگییعنی براو اینکه اهل عمل شویم تزم اسـ  آما

هـا، مقابلـه بـا هـوس و پاگذاشـتن بـر آوریم که از جملـة ایـن آمادگی

نقل شده اس  که هرگـاه  هاو د  اس . در احوا  پیامبر خداخواسته

شدند آن را که براو جسمشان دشـوارتر و میان دو کار حال  مخیّر می

 .(971، ص9، ج9765کلینی، ) کردندتر بود، انتخاب میسنگین

مرا »فرمودند:  بن مظعونعثماندر ستایش  همچنین امام علی

. کـوچک  دنیـا کردم م ادر گذشته برادرى بود که در راه خدا برادرو

داشــ ، و شــکم بــر او اش او را در چشــم مــن بــزر  مــ در دیــده

و هرگـاه  ،کـردیافـ  آرزو نمـ نمـ را پ  آنچـه  .اى نداش سلطه

 ،آمـدرگاه کـه او را دو کـار پـیش مـ روى نداش ... هیاف  زیادهم 

آن بـا  ،تر اسـ نگریس  که کـدام بـه خـواهش نفـ  نزدیـکم 

ها را یافتن و در بـه دسـ  . بر شما باد چنین خال کردمخالف  م 

 (.291، حکم  9731البالغه، )نه  آوردنش بر یکدیگر پیش  گرفتن

 نیز آمده اس :  در بیانات امیرمؤمنان

؛ (91551، ٌ 9766تمیمـی آمـدو، ) «یُفسِدُ عَـزَائِمَ الجِـدّاللَّهوُ »

 .کندسرگرمی ارادة جدو را نابود می

ــعُ » ــزَائِمِ الیــومِعَزِیمَةة َو ََ َیَِمَةة وتتَجتَمِ ــومَ لِعَ ــلَ النَّ ــا أَنقَ « ، مَ

ــه، نه ) ــکم ؛(249 خ، 9731البالغ ــا ش ــدى ب ــع ارادة ج ــارگ  جم ب

 کند!هاى روز را که خواب نابود م چه بسیار تامیم .شودنم 

هـاو مثبـ  خـود را تقویـ  کنـیم بایـد پ  اگـر بخـواهیم اراده

هـاو منفـی هاو منفی خود را تععیف نماییم. براو تعـعیف ارادهاراده

ـله صورت یهنی و هم بهنیز باید از آنها ـ هم به صـورت عملـی ـ فاص

کنـد آنچه این امیا  را تقوی  می بگیریم. در بخش گذشته گفته شد که

کـه »افکند تاور مکـرر آنهاسـ ؛ و آتش تقاضا و اشتیاق را در د  می

بنابراین، اگر بتوانیم دریچـة فکـر خـود را «. هرچه دیده بیند د  کند یاد

هاو دنیـوو پاس داریم و از خطـورات یهنـی و تاـور مکـرر خواسـته

از د  برود هـر آنچـه »د؛ پرهیز کنیم این تقاضا و اشتیاق کم خواهد ش

مانـد. البته صفحة یهن انسان خالی از تاویر بـاقی نمی. «از دیده برف 

هاو عاجل دنیـوو، آن را بنابراین، تزم اس  براو تخلیة یهن از هوس

 به تاورات متعالی و خواطر مثب  و الهی مشغو  داریم.

یکی از مشکالت مهم تربی  اخالقی ایـن اسـ  کـه در دنیـاو 

بلکـه  ،هاو دنیـوو ضـعیف شـدهتنها توان مبارزه با خواستهنه ،زامرو

زدة امـروز گشته و انسان غربپردازو نظریهطلبی جویی و عافی لذت

غای  آما  خود را رفاه و آسایش دنیوو و رسـیدن بـه لـذت و سـود 

رانی و نازپروردگی انسان ایـن عاـر را از بیشتر رقم زده اس . هوس

اشته و استقام  او را در برابر مشکالت مسـیر هاو جدو بازدعزیم 

 تعالی درهم شکسته اس . 

ـ که به طبیع  خود از هرگونـه سـختی و دشـوارو فـرار  انسان

بـا  ،نهای  اس  ـ در دنیاو جدیدکند و طالب راح  و آسایش بیمی

و فراگیرسازو امکانات رفاهی، به ایـن آرزو نزدیـک فناورو گسترش 

هاو خود دس  یابـد و در ایـن تی به خواستهشده که بدون هیچ زحم

دنیاو مادو، بهش  موعود را فراهم سـازد و بـا ایـن وصـف، نـوعی 

 نازپروردگی عمومی پدید آورده اس .

 پردازو،نظریـهطلبی انسـان را جویی و لـذتبرخی نیز ایـن کـام

انسـان موجـودو اسـ   بـه ایـن بیـان کـه ؛اندکرده و موجه شمرده

مطابق امیا  خـود  .کردارش سراسر اسیر لذات اس کامجو. اندیشه و 

کند و فارغ از حـدود امکانـات طبیعـی و اجتمـاعی خیـاتت رفتار می

جـویی در اثر برخورد بـا واقعیـات، کـام ،تدری ه بولی  .بافدشیرین می

او بر مقتعـیات عـالم خود را تعدیل و خیاتت خوش خود را تا اندازه

هـاو خـود را دیگـر، بسـیارو از کامکند. بـه بیـان خارج منطبق می

هـاو زنـدگانی جـویی او بـا واقعی کـام ،زند. در نتیجـهضرورتا  وامی

خیـزد. میبر «لذت»به نبرد با اصل  «واقعی »شود و اصل سازگار می

هـاو خـود را جبـران یابد که تمـام وازدگیگاه توفیق نمیانسان هیچ

هـاو مطـرود و وبـد. کامهاو متراکم مـزاحم برکند و ضمیر را از کام
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امـا بـاز از میـان  ،شـوندممنوو با آنکـه از خودآگـاه انسـان رانـده می

مانند و متدرجا  انباشـته و فشـرده روند، بلکه در ناخودآگاه او باقی مینمی

تکرار واقـع شـود ـ ها ـ چنانچه بـهگردند. وازدن، طرد و حب  کاممی

سـازد و نظـم و و محبوس میانرژو هنگفتی را در ناخودآگاه ما متراکم 

هایی که به شدت وازده و پـ  رانـده زند. کامآرامش روانی را برهم می

گردند آیند، دسته دسته فشرده و فروبسته میشوند، در ناخودآگاه گرد می

یـا « کمـللک »هاو روانی را کنند. این جریحهدار میو روان را جریحه

 .(976ـ979، ص9753پور، )آریان خوانندمی« عقده»

هاو روانـی منتهـی ها، بـه عقـدهاگر مخالف  با خواسته ،بنابراین

هاو شود باید براو جلوگیرو از عقده و آسیب روانـی بـه خواسـتهمی

هاو انسـان خـوب و خود بها و مشروعی  بخشید؛ یعنی همة خواسته

هاو دیگران ناسـازگار باشـد. مگر اینکه با خواسته ،کردنی اس تأمین

مگـر اینکـه حقـی از  ،همة کارهاو انسان خـوب اسـ  ،قریربا این ت

اسـ  و « آزادو»تـرین و تنهـا ارزش دیگران ضایع شود؛ یعنی مهم

 هرچه مخالف آزادو انسان باشد بد اس .

این برداش  ـ حتی اگر منظور گوینده نباشد ـ به انسـان نیرویـی 

هـا مقـاوم دهـد و او را در برابـر ناکامیها نمیبراو مقابله با خواسـته

دنبا  بهش  دنیـوو )بهشـ  شـداد( به ،سازد. انسان در این نگاهنمی

آوردن تمـام مشـتهیات نفسـانی و برداشـتن تمـام امـور  یعنی فراهم

افتد و تمام همّ و غمّ خود را براو رفـاه آفرین در این جهان میدغدغه

کـار » ،گیرد. بر ایـن اسـاسو تمتع و عافی  و لذت بیشتر به کار می

الزامـیِ مـزاحم تلقـی  منزلة یـک شـرّ تزم و یـک برنامـةبه« ردنک

شود کـه بایـد آن را بـه حـداقل رسـانید و فراغـ ِ دسـتیابی بـه می

که براو تربیـ  اخالقـی درحالی ،سرگرمی و خوشی را بیشتر ساخ 

هاو هـا را تقویـ  کنـد و انسـانباشیم که اراده الگوییباید به دنبا  

او پدید آورد که بر نف  خود امیر باشـند و ارادهداراو عزم، قاطع و پر

هاو خود را مهار کنند. باید توجه داشـته باشـیم کسـی بتوانند خواسته

هاو خـورد و اسـیر خواسـتههاو خود شکسـ  میم از هوسیکه دا

 ،نف  اس  کرام  انسانی را از دسـ  داده و در عمـق ضـمیر خـود

 کند.احساس حقارت و سرشکستگی می

هاو گذشتة ما، کودکـان رر به همین مشکل بوده که نسلشاید نا

سـاختند و بـه صـحرا خود را از زندگی شهرو و نازپروردگی آن دور می

جوییِ شهرنشینان در آنها رسـوخ نکنـد و در داشتند تا عافی گسیل می

 دیده شوند.ها و دس  و پنجه نرم کردن با مشکالت آبتحمل سختی

ندان خود را میان بزرگـان و نزدیکـان پادشاهان فرزانة فارس فرز

ــیم خــویش تربیــ  نمی ــان از احــوالی کــه گفت ــر آن ــرا ب ــد؛ زی کردن

ترسیدند و آنان را با افراد مـورد اعتمـاد زدگی( میجویی و رفاه)عافی 

فرستادند که در آنجا تربی  آنان را اهـل هاو دور میخود به سرزمین

ــرها و زنــدگیدشــوارو ــعهــده  هاو ســخ  ب ؛ کســانی کــه دگیرن

زدگی را نمــی شــناختند. گــزارش احــوا  آنــان گــذرانی و رفــاهخوش

 ،مشهور اس . بسیارو از سران دیلم نیز در این زمان، فرزندان خود را

ند که بـر ادفرستهاو خود میبه سرزمین بودند، بزر  شده قدروکه 

این اخالق خو کنند و از گشودگی و عادات بد شهرنشینان دور ماننـد 

 .(64و  67، ص9166)مسکویه رازو، 

 

 سوم: اراده ورزيدن و عمل

اس  و اراده ورزیدن با التزام  «اراده ورزیدن» عامل مهم تقوی  اراده،

هریـک از قـواو انسـان کـه  ،طورکلیبهشود. محقق می« عمل»به 

شود و هریک معطل و رفته شود و به فعالی  درآید تقوی  میکار گبه

هـاو بـدن ماهیچـه ،مثال  ؛ماندکار باشد ضعیف و سس  باقی میبی

گـردد. تنها هنگامی که به حرک  و فعالی  گرفته شـود، ورزیـده مـی

دق ، تمرکز، قدرت نقـد و تحلیـل،  براو تقوی  توان یهنی )حافظه،

. فـ کار گربـه هازمینـهید یهن را در این ( هم بامانند آن خالقی  و

این قانون دربارة اراده نیز جارو اس . هرچـه بیشـتر اراده کنـیم و از 

 .شودخود کار بکشیم ارادة ما بیشتر می ةاراد

اسـ  و در  «قـدرت عمـل»آنچه موضوعی  دارد اصل  ،بنابراین

عمـل در  یـ گرچـه کل ،عمل خاصـی موضـوعی  نـدارد ،این میان

یابد و هر عملی به پدیـد آوردن آن قـدرتِ خاص تحقق میماادیق 

 رساند.کلی مدد می

این قاعده را نباید یک دور محا  یا یـک شـگرد زیرکانـه بـراو 

بـر اثـر در جـان انسـان ملکـه هر پیدایش فرار از پاسخ دانس ؛ زیرا 

کـار شـدن بایـد ورزش کنـیم و مثال  بـراو ورزش ؛تکرار عمل اس 

کـار نیکـو کـردن از »باید خوش بنویسیم و  ،نوی  شدنبراو خوش

جویی و تنبلـی بـه هر بار که برخالب روحیة عافیـ  .«پرکردن اس 

عمـا  اکنیم یا هر بار که امیـا  خـود را کنتـر  و بـا کارو اقدام می

کنیم قـدرت ارادة مـا انـدکی افـزایش اراده، خالب هوس رفتـار مـی

نماز و روزه در تقویـ  اراده  هاو عملی دین مانندیابد. تأثیر برنامهمی

 از همین قبیل اس . و تسل  بر نف 
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اما غالبا  مستلزم  ،ورزش نیز گرچه اختااص به ساح  بدنی دارد

سـبب، هایی اسـ  و بـه همـین عما  اراده و تحملِ ارادوِ دشواروا

عالوه بر تقوی  قواو جسـمی، قـدرت عمـل و اراده را نیـز افـزایش 

سبب ضعف بـدنی اسـ . وقتـی هاو ما بهسستیبخشد. بسیارو از می

قدرت جسمی خود را افزایش دهیم آمادگی بیشترو براو عمـل داریـم 

فرماینـد: می گیریم. حعـرت علـیو کمتر براو فرار از عمل بهانه می

 (.941، ص 2ق، ج 9499)طوسی،  «قَوِّ عَلَ  خِدمَتِکَ جَوَارِحِی»

او را کـه امـروزه کنندهمهـاو سـرگرالبته توجه داریم که فعالی 

طلبی انسان را ارضـا جویی و عافی شود و فق  لذتورزش نامیده می

کنند نباید به این حکم ملحق دانسـ ، بلکـه دقیقـا  عکـ  ایـن می

ضمن تشـویق جوانـان بـه  رود. پیامبر اکرمانتظار می هانتیجه از آن

ی مفیـد دادند که ورزش تنهـا در صـورتورزش، به این نکته تذکر می

 بـنورام) هـا را بیفزایـداس  کـه قـدرت انسـانی و تسـل  بـر هوس

 .(91، صق9491، فراسبیا

یـک سـا  ـ کم دسـ ــ  بیـ در روایات اهل مداومت بر عمل:

، 9ج ق،9419نـورى، ) )دوازده ماه( مداوم  بر عمل توصیه شده اس 

کنـد و بـار وقتی کسی یک سـا  بـر عملـی پایـدارو می(. 921ص

کشـد انـدازه و ررفیـ  دشواروِ آن را در طـو  زمـان بـر دوش می

هـاو او  و یابـد. بسـیارو از اعمـا  در نوب افزایش می اشوجودو

 ةبخش و مطبوو و یـک تجربـجوو انسان لذتودوم براو نف ِ تنوّ

آیند؛ اما پ  از چنـدو تکـرار و مـداوم ، شمار میشیرین متفاوت به

جویی، عمل ـ هرچند کوچک و سبک ووبا ارضاو ح  نوگرایی و تن

اسـتمرار  ،در ایـن موقعیـ رسد. به نظر میـ دشوار و غیرقابل تحمل 

عمل و یک سا  پایدارو بر آن ـ در نشاط و کسال  و در دشوارو و 

موجـب افـزایش قـدر و  (2311، 9766ٌ)تمیمـی آمـدو،  سهول  ـ

 قدرت انسان خواهد شد.

یک سا  بـر آن مـداوم  ورزد. گیرد وقتی کسی بر عملی قرار می»

سل  اگر خواس  به کار دیگرو بلردازد؛ زیرا شب قدر در میان یک سا  

 .(92، ص2، ج9765کلینی، ) «گیرداس  و آنچه خدا بخواهد انجام می

زمانی که انسان نشاط و طراوت زیادو بـراو انجـام عمـل خیـر 

 عمــل ،کنــد در واقــعدارد و از آن احســاس زحمــ  و دشــوارو نمی

 .کمترو مرتکب شده و هزینه کمترو براو ایمان خود پرداخته اسـ 

رغم خستگی و زحم  فراوان انجـام وقتی یک عمل را علی ،بنابراین

اثرگذارتر از زمانی اسـ  کـه آن را بـا نشـاط و لـذت انجـام  ،دهدمی

دهد. ابلی  لعین نیز در همین مواقع که آدمی بیشترین بهـره را از می

وسوسة بیشترو بـراو دسـ  برداشـتن از عمـل و  بردعمل خود می

 کند. مانع بیشترو براو انجام عمل ایجاد می

 

 چهارم: برنامة جزئی 

ق اراده به امر کلـی تعلّـ» ،گونه که در مباحث نف  بیان شده اس آن

 ،9797؛ شـهرزورى، 499، ص2ج ،9735طوسـی، : ر.ک« )گیردنمی

؛ 761ص ،ق9421رازو، فخـر؛ 299ص، ق9732؛ ابن رشد، 796ص

گیرد که انسان بر کارو می تامیمی یعنی(؛ 429ص ،9757بخارى، 

ی ئـشود کـه بـر یـک امـر مشـخصِ جزتنها به این شرط عملی می

« فالن کتاب را در آینده خواهم خوانـد»متمرکز شود. این تامیم که 

 .شـودهـا از حـا  تـا قیامـ  میشامل همة زمانامرو کلی اس  و 

مگـر آنکـه یکـی از افـراد  ،اراده را نـدارد تعلقی  قابلسبب، همین به

فردا صبح پ  از نماز این » :بگوییم ،شمار آن مشخص شود؛ مثال بی

بالفاصله پ  از رسیدن به خانه این کتـاب را »یا « خوانمکتاب را می

 .«کنمهمین اآلن مطالعة این کتاب را آغـاز مـی»یا اینکه  «خوانممی

که انسان معمـوت  هـر کـارو را در اس   اصل آن یکی از شواهد این

کند؛ زیرا تا پیش از رسیدن بـه آخـرین آخرین فرص  ممکن آغاز می

ولی در لحظة آخر فقـ   ،براو عمل وجود داردزمان، ماادیق زیادو 

 یک گزینه براو انتخاب باقی اس .

« دهـمهرگز انجام نمـی»با  ،از نظر عملی« دهمبعدا  انجام می»

ماـادیق فراوانـی دارد و اراده بـه آن تعلـق « بعدا »را زی ؛معاد  اس 

و اگر ماداق مشخاـی بـراو آن در نظـر نگیـریم هرگـز  گیردنمی

تزم اس  بـا تاـمیمی دیگـر  ،عملی نخواهد شد. براو تحقق عمل

 ،9712زاده نـورو، ر.ک: عـالم) ماداق جزئی آن را مشـخص کنـیم

 کلی اس .هاو صورت جزئی توصیه« برنامه»(. 216و  215ص

کـردن عمـل الزامـا  بـه معنـاو تحقـق آن توجه داریم که جزئی

امــا شــرط تزم آن اســ  و عمــل را بــه عینیــ  و تحقــق  ،نیســ 

 گرداند. تر مینزدیک

 

 هاي تقويت همزمان ايمان و عملشيوه
براو تقوی  قدرت عمل بیان شد: تلقین و تـذکر، ییل عوامل تا اینجا 

ده و مشـاهدة رفتـار آنـان، عمـل، تـداعی هاو بـاارامعاشرت با انسان

 ها، تععیف امیا  مزاحم و ورزش.معانی، پاگذاشتن بر روو هوس
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صـورت مطلـق و در گونه که مشهود اس  ایـن عوامـل بههمان

همه جا براو تقوی  اراده مفیـد هسـتند؛ یعنـی عناـر ایمـان در آن 

 دیده نشده و در یک فعاو غیردینی یـا منکـر دیـن نیـز پاسـخگو و

توان از عواملی سراغ گرفـ  کـه ارادة می ،مؤثرند. در کنار این عوامل

کنند ( را تقوی  می211ـ213، ص9799معن، : )ر.ک معطوب به حق

هم  ،صورت همزمانو تناسب بیشترو با فعاو ایمانی دارند؛ یعنی به

 ،. به واسـطة ایـن عوامـلدهندمیایمان و هم قدرت عمل را افزایش 

صورت تلفیقی قدرت عمل مؤمنانه )تقوا( یا ایمان جـارو در عمـل به

 شود.)عبودی ( تقوی  می

وَقَد عَلِم ُ أَنَّ أَفعَلَ زَادِ الرَّاحِلِ إِلَیکَ عَـزمُ إِرَادَة  یَختَـارُکَ »

دانم که برتـرین و می؛ (639، ص2ق، ج9411طاووس، ابن) «بِهَا

او اسـ  کـه زم و ارادهکند عتوشة کسی که به سوو تو سفر می

 با آن تو را انتخاب کند.

دهد پیش از این گفته شد که انجام عمل، قدرت عمل را افزایش می

و نیز گفته شد که عمل اگر برخاسته از ایمان باشد و به قاد رضاو خدا 

« نی »شود. انجام گیرد، تمرین بندگی اس  و موجب افزایش ایمان می

اسـ . بـا « عمل»و « ایمان»واس  میان تجلی ایمان در عمل و حلقة 

شـود و روٌ ایمـان در عمـل دمیـده می« توجه به خدا»و « نی  الهی»

 صبغةروو، هر عملی که نی  الهی )نآمیزد. بدیایمان و عمل به هم می

کند. صورت همزمان ایمان و قدرت عمل را تقوی  میا ( داشته باشد به

 شود:شاره میدر این بخش، به ماادیق چنین عملی ا

 

 يكم: پرهيز از گناه و هوس براي رضاي خدا

عمـل کـردن »ترین عامل افزایش اراده و قدرت عمل، گفته شد مهم

ایسـتیم هاو خـود میاس . هر بار که مقابل خواسته «و اراده ورزیدن

شویم و امیا  خود را به نیـروو عقـل مهـار و تسلیم هوس خود نمی

 گردیم.کنیم یک مرتبه در عمل نیرومندتر میمی

هاو نفـ ، برترین ماداق ترک هوس و پا گذاشتن بر خواسـته

دارد و  اس . گناه غالبا  براو نف  لـذت و مطلوبیـ « پرهیز از گناه»

ترک گناه به آسـانی  سبب،به این  .خواندآدمی را به سوو خود فرامی

طلبد. این مجاهدت، تمـرین و ممکن نیس  و مجاهدت و تالش می

کنــد و ررفیــ  او را ریاضــتی اســ  کــه جــان آدمــی را تربیــ  می

گیـرد، میـدانی افزاید. هر بار که انسان در معرض گناهی قـرار میمی

 .آیدمیو افزایش قدرت عمل پدید  براو تقوی  اراده

خداو متعا  نیز به هدب تربی  انسـان، ایـن میـدان را بـراو او 

آزماید؛ یعنی شرای  گناه را براو آدمـی کند و او را بدان میفراهم می

دهـد تـا زمینـة رشـد و آورد و گناه را در دسترس او قرار میپدید می

 و قوانین الهی اس .ها تقوی  او پدید آید؛ و این از جملة سن 

   مِنَ الاَّیدِ تَنالُهُ أَیـدیکُم وَ یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لَیَبلُوَنَّکُمُ اللَّهُ بِشَی»

کسـان  کـه اى (؛ 14)مائـده:  «رِماحُکُم لِیَعلَمَ اللَّهُ مَن یَخافُهُ بِالغَیـبِ

س کـه در دسـتر)گنـاه( شکار از اید، خدا شما را به چیزى ایمان آورده

هاى شما باشد خواهد آزمود، تا معلـوم دارد چـه کسـ  در شما و نیزه

 ترسد.نهان از او م 

دغدغـه و اضـطراب ـ وجـود نداشـته اگر امکان انجام گناه ـ بی

 و نباشد پرهیز از آن هنرو نیس ؛ اما اگر مجا  و خلوتی فراهم شـود

و  دهکـر انسان از خدا پـروا و از گنـاه پرهیـز کنـد هنـر ،در عین حا 

 صداق  خود را در ادعاو ایمان نمایانده اس .

وَ لَقَـد ن أَحَسِبَ النَّاسُ أَن یُترَکُوا أَن یَقُولُوا آمَنَّا وَ هُـم تیُفتَنُـو»

دَقُوا وَ لَـیَعلَمَنَّ الکـایِبینَ « فَتَنَّا الَّذینَ مِن قَبلِهِم فَلَیَعلَمَنَّ اللَّهُ الَّذینَ صـَ

کـه تـا گفتنـد ایمـان آوردیـم، رهـا شتند آیا مردم پندا(؛ 7)عنکبوت: 

یقین، کسان  را کـه پـیش از اینـان به ؟شوندنمیو آزمایش  گردندمی

انـد بودند آزمودیم، تا خدا آنان را که ]در ادعاو ایمـان  راسـ  گفتـه

 .مشخص کندگویان را ]نیز  معلوم دارد و دروغ

ا پرهیز از گناه ـ برخالب ریاض  مرتاضان و مخالفـ  مطلـق بـ

ها ـ از سر رعایـ  حرمـ  پروردگـار و برخاسـته از توجـه بـه هوس

صورت همزمـان ایمـان و عمـل را قـوت  به ،روازاین .عظم  اوس 

نـه صـرفا  کسـب  ،زیرا گناه تخلف از امـر پروردگـار اسـ  ؛بخشدمی

نـه صـرفا   ،ترک گناه نیـز رعایـ  امـر خداسـ  ،بنابراین .رضاو د 

 مخالف  با هوس.

 

 خالصانهعمل  .دوم

اگر ایمان و عمل را به عنوان راهبرد تربی  اخالقـی قـرآن بلـذیریم، 

تـا تزم اس  هرک  در مسیر تربی  اخالقـی و دینـی تـالش کنـد 

براو عمل ایمانیِ خود طرحی دراندازد؛ یعنی فکر کند که بـا اقـدامی 

عملی ایمان خود را بنمایاند و بـا انجـام دادن کـارو خـدا را از خـود 

تر ـ یعنی مستلزم دس  برداشـتن زد. این کار هرچه سخ خشنود سا

از خواستة بیشترو ـ باشد در تثبیـ  ایمـان تأثیرگـذارتر اسـ ؛ زیـرا 

 هزینة بیشترو براو ایمان صرب شده اس . 
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راح ، لـذت، مـا  و مقـام و  پوشیدن و درگذشتن از خوابچشم

و هایی اس  که انسان براو جلب رضـاها هزینهبستگیگسستن د 

پـردازد و هرچـه بیشـتر باشـد دادن صدق ایمان خود میخدا و نشان

رو، هر کار خیرو صَدَقه نامیده شـده تر اس . ازاینارزش عمل افزون

کُـلُّ »: اس ؛ زیرا نشانة راستی و صدق ایمان اس . قَا َ رَسُو ُ اللَّهِ

 .(26، ص4، ج9765کلینی، ) «صَدَقَ  مَعرُوب 

ترو در این عمل وجـود داشـته   خالصهرچه نی ،از سوو دیگر

توجـه داریـم  تر اسـ .بیشتر و ارزش آن افزون« ایمان»باشد غلظ  

که این کار ممکن اس  از قبیل التزام به همین واجبات و مسـتحبات 

شرعی باشد. این تکالیف ایمانی مشتمل بر نـوعی سـختی و مسـتلزم 

 هاو مادو اس .دس  برداشتن از هواها و هوس

هاى دین ایـن اسـ  کـه هـم اهـداب از زیباترین جلوهبادت: الف. ع

؛ تربیت  را مشخص کرده و هم ابزارهاى آن را تعیـین فرمـوده اسـ 

با خدا تشـویق کـرده و او را بـدان  یتنها انسان را به پیوند قلبنهیعنی 

عملی و الگوهاو جوارحی این ارتبـاط را کارهاى ملزم ساخته، بلکه راه

ایـن رفتارهـا در  و رفتار را نیز سامان بخشیده اسـ . پیشنهاد دادهنیز 

نمـاز،  نام دارند. طاعات و عبادات دینی مانند «عبادت»فرهنگ دینی 

... ـ و نیز ترک گناه ـ غالبـا  مسـتلزم تحمـل خدا ویکر ، تالوت قرآن

یَكَبَةٌَََووَ إِنَّها »اند. نی و نیازمند صبر و پایدارونوعی دشوارو و سنگی

 .(45)بقره:  «عَلَ  الخاشِعینَ إِتَّ 

برخاستة از ایمان و معرف  هسـتند و  ،سوعبادات از یک ،بنابراین

و التزام بـه آنهـا بـه  ؛اعمالی مستلزم تالش و پایدارو ،از سوو دیگر

صـورت همزمـان هـر دو بعـد را عنوان ترکیبی از ایمـان و عمـل، به

 کند. تقوی  می

در پدیـد آوردن تقـوا )تقویـ   شریفه به تأثیر عبـادتدر این آیة 

ذو »ایمان و اراده( تاریح شده اس :  یا أَیُّهَا النَّاسُ اعبُـدُوا رَبَّکُـمُ الَـّ

 .(29)بقره:  «خَلَقَکُم وَ الَّذینَ مِن قَبلِکُم لَعَلَّکُم تَتَّقُون

 ةکـم ارادشود و کممیهریک از عبادات اثرى در نف  حاصل از 

عبادت هرچه روو، . بدینن کامل گرددقدرت آ تاتقوی  کند را نف  

أفعــل امعمــا  »اســ  و  ترمشــق  داشــته باشــد مرغــوببیشــتر 

در زمســتان  ،مــثال (. 221، ص 31ق، ج 9417)مجلســی،  «أحمزهــا

تعال  قیام کـردن روٌ سرد، شب از خواب ناز گذشتن و به عبادت حق

یـن در او  . و اگرداندکند و اراده را قوى م را بر قواى بدن چیره م 

زحمـ   ،پـ  از اقـدام تدری ،بهاگر قدرى مشکل و ناگوار باشد،  ،امر

بینـیم مـ  کـهچنان گردد؛میشود و اطاع  بدن از نف  زیاد کم م 

کنـیم کنند. اینکه ما تنبل  مـ و زحم  قیام م  فاهل آن بدون تکل

اگـر چنـد  .کنـیمو بر ما مشکل اس ، براى آن اس  که اقـدام نمـ 

بلکـه اهـل آن، از  ،شـودمرتبه اقدام کنیم، زحم  به راح  مبد  م 

 .بریمبیشتر از التذایى که ما از مشتهیات دنیای  م  ،برندآن التذای م 

موسـوو خمینـی، ) هو الخیر عـاد ،شودعادى م  ،نف  پ  به اقدامِ

 .(926، ص9769

اسـک به معنـاو عـام، اصـطالحی فراتـر از من «عبادت»مفهوم 

اسـ  و شـامل انجـام « بروفرمان»خاص و به معناو مطلق عبادو 

ٍخُذُوا ما آتَیناکُم »شود. هر عملی به قاد تقرب می مـا  وَ ایکُـرُوا بِقُةٌَّة

 .(67)بقره: « تَتَّقُونَ فیهِ لَعَلَّکُم

او در افـزایش اراده و روزه اثر ویـژه ،در میان عبادات دینی: روزهب( 

بیش هواهـا وهر مؤمن  کمایمان و عمل دارد.  تقوی  همزمان قدرت

کاستن از تأثیر این امیـا  بـر کنتر  آنها و او  ةو امیال  دارد؛ اما وریف

و  ،او مسل  شـودجان س . انسان نباید اجازه دهد این امیا  بر ا رفتار

 ،مسـل  نگـاه داردها و رفتارهایش فعالی را در اله   ةاراددارد وریفه 

مقدم باشـد. تسـل  بـر  انینفس وهااین اراده بر خواسته کهاوگونهبه

مجموعه عوامل  اس  کـه  ةکردن اثر آن در نف ، زایید خنثاامیا  و 

فاصله انداختن میـان میـل  .ترین آنها مخالف  با هواس یک  از مهم

 ، موجـب امیاپاسخ نگفتن به یعنی  ،هاى آننفسان  و تحقق خواسته

و حاکمیـ  آن میـل نفسـان  بـر  تععیف آن و سس  شدن تسـل 

اله   ةاراد . حا  اگر این مجاهدت به قاد قرب  باشدگرددانسان م 

وَأَمَّا مَن خَابَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَ  النَّف َ عَـنِ الهَـوَى ». کندمیتقوی   را

 .(49-41نازعات: )« هِ َ المَأوَىایجَنة ََفَإِنَّ 

انفــاق در راه  ،تة از ایمــاناز جملــه اعمــا  صــالح برخاســج( انفــا : 

تـوان،  هاو خود )مانند زمان،خداس . وقتی انسان ما  یا سایر دارایی

 ،کنـد در واقـع( را در راه خدا خرج میمانند آن آبرو، علم، اطالعات، و

بـه  .براو ایمان خود هزینه کرده و راستیِ ایمان خود را نمایانده اس 

شـود. یعنی نشان صداق  نیز گفتـه می ،«صدقه»به آن  سببهمین 

شـود میموجب این هزینه ـ که نشان اعتماد بنده به وعدة خداس  ـ 

تـرین هاو خود کم شود؛ یعنـی مهمبستگی و اسارت او به دارایید 

مانع عمل )محب  و تعلق به دنیا( از پیش پاو او برداشته شود. بـا پـا 

ج شـدن از چنگـا  هاو خـود و خـارهـا و خواسـتهنهادن بـر هوس

آید و درجـات ترو براو آدمی پدید میوسوسة دنیا، تجرم ارادة قوو
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تر و رود؛ یعنی حرکـ  اخالقـی و معنـوو سـهلایمان نیز باتتر می

رُهُم وَ صَةدَقَ َ خُذ مِن أَمـوالِهِم »تر خواهد شد. آیة شریفة سبک تُطَهِـّ

 ه دارد.( به همین موضوو اشار917توبه: ) «تُزَکِّیهِم بِها

به پرداخ  ما  ندارد  یاختااص« صدقه» ةواژدر فرهنگ اسالمی، 

لُّ مَعـرُوب  کُـ»فرمودنـد:  پیامبر خـدا. شودیم وریو شامل هر کار خ

صدقه اسـ .  یهر کار خوب یعنی (؛26، ص4ج ،9765 ،ینیکل)« صَدَقَ 

. گرددیمرا دربر  ییعام اس  و خرج کردن هرگونه دارا زین« انفاق» ةواژ

 «وَمِمَّا رَزَقناهُم یُنفِقُـون» ةفیشر یةآ ریدر تفس امام صادق ،نمونهبراو 

ایم منتشر سازند و از قرآنی که به آنـان از آنچه به آنان آموخته»فرمودند: 

 (.27ق، ص9417)صدوق، « ایم تالوت کنندیاد داده

اگر انفاق یا صدقه بدون نی  الهی باشد و از باب ریا یـا صـرفا  از 

دوستی صادر شده باشد، تنها قدرت عمل را تقویـ  رحم و انسانسر ت

بایـد  افزاید. این نکته در تربی  اخالقـی حتمـا کند و ایمان را نمیمی

 ،آورو صدقات و انفاقـات در جامعـة اسـالمیجمع ،نظر باشد؛ مثال مد

صرفا  به هدب سامان دادن به مشـکالت نیازمنـدان و رسـیدگی بـه 

مسـتمندان  یزندگ ودردآور از فعا ریتااو شینما دستان نباشد.تهی

 کیـتحر ینـوع وکوکـاریدر جشـن ن ایـدر کنار صـندوق صـدقات 

به عمـل صـالح مـؤثر  قیدر تشو ،شکبیاس  و  یعیطب وهازهیانگ

و ایجـاد توجـه بـه خـدا در ضـمن ایـن  یاله زةیانگتقوی  اما  ؛اس 

عـالوه بـر بهـرة  رایـزتر اسـ ؛ دینی بسیار ضـروروـ  برنامة تربیتی

 نیـاو  دکنـیرا آمـاده مـ یو رشد انسـان وفردتعالی  نةیزم ،یاجتماع

دهـد. را در مسیر تربی  معنوو و اخالقی افـراد قـرار می حعمل صال

طـرٌ  کیـاسـ  و  بخـشجـهیهم نت ینیدریدر جوامع غ  روش او

 ینـیسورة بقره طـرٌ داز  299تا  269 اتی. آشودیمحسوب نم ینید

خالاـانه   یـبر ن ،اتیآ نی. در ابیان کرده اس به انفاق را  قیدر تشو

 اس .شده فراوان  دیکأبودن انفاق ت یو اله

 

 بر خدا توكل .سوم

ــدرت عمــل و یکــی از مهم ــزایش ق ــرین عوامــل اف ــ  ارادهت ، تقوی

( و 99نسـا : ) هـاى رفتـارى پیـامبراناز ویژگ ل اس . توکّ «توکل»

مؤمنـان  که اس ( 27مائده: ؛ 94 : یون) یکی از لوازم ضرورو ایمان

تـرین اثـر مهـم .(94یـون : ؛ 961عمران: آ ) اندشدهبه آن سفارش 

راه در  ةپایـدارى بـراى ادامـروحیـة ، تقویـ  جان مؤمنـانتوکل در 

یـون : ؛ 937عمـران: آ ؛ 39یـون : ) .لحظات سخ  و دشوار اس 

واگــذارى عوامــل  بــه ســببایــن ارزش، ( 92-99ابــراهیم: ؛ 97-96

 بیرون از اختیار به خداس .

دچـار  ،بینـ غیرقابـل پـیش وجود همین عوامـلِسبب به برخی 

زیـرا  ؛دهنـدشوند و اعتماد به خود را از دس  مـ د و سست  م یترد

توکل ایـن  ایشان بینجامد. ةممکن اس  این عوامل به شکس  برنام

زیرا کس  که بر خدا توکل دارد، کارهای  را  ؛کندمشکل را درمان م 

 کنـدامور را به خدا واگذار مـ  ةدهد و بقیکه در توان اوس  انجام م 

 جوید.و از او یارى م 

امُ وَ عَلَیـکَ مُتَّکِلـی کَیـفَ أَخَـابُ وَ أَنـ َ أَمَلِـی وَ کَیـفَ» « أُضـَ

ی و که تو امید من(؛ چگونه بترسم، درحالی295صق، 9415، )کفعم 

 ؟گاه منیکه تو تکیهدرحالی ،مقهور شوم چگونه

خـوب  انجـام داد و خـود را از خود را به ةانسان مؤمن وریفوقتی 

را بـه نتیجـه  نتیجه نخواهد بود؛ زیرالغزش و اشتباه حفظ کرد، نگران 

را خواهد مقرر سـازد و هرچـه او م را تا هرچه اس  کرده خدا واگذار 

 او در برابر آن تسلیم و خشنود اس . گرداند.پسندد محقق م 

کنـد و بـه کـار و فعالیـ  م ایجاد انگیزه مؤمن توکل در انسان 

 تاز تـالش و مجاهـدبـرخالب تاـور برخـی، نمایـد و ترغیب مـ 

گیرو هکنـارمعناو تنبلـی، اند توکل به. کسانی گمان کردهداردبازنم 

یعنـ   ؛و سـلردن کارهـا بـه خـدااز صحنة زندگی و عرصـة تحـو  

در توکـل کـه سـ ! درحالیبـر دوش خداخـود انداختن بار مسئولی  

زانـوى اشـتر با توکـل » ؛پ  از انجام وریفه اس  ،فرهنگ اسالمی

گونـه نیسـ  کـه نیسـ  آن جـایگزین انجـام وریفـهتوکـل « ببنـد

کَ فَقَـ فَایهَب أَن َ وَ»گفتند:  حعرت موسیاسرائیل به بنی  تاِلارَبُـّ

مـا  تو و پروردگارت بروید و بجنگیـد.(؛ 24مائده: ) «عِدُونإِنَّا هاهُنا قا

 ایم!همین جا نشسته

نـه  ،اساس، توکـل بـه معنـاى یـارى خواسـتن از خداسـ اینبر

موجب اعتمـاد بـه نفـ  و تقویـ  و  ،کارها به اومسئولی  واگذارى 

کار و فعالی  اس . در یارى جستن از خـدا،  ةروحیافزایش پایدارى و 

گیـرد و خـدا دس  او انجام مـ  منسوب به انسان اس  و به «عمل»

 نقش پشتیبان و یاور را دارد.

 

 شنيدن موعظه .چهارم

هـاو به احیاو آگـاهیگفته شد که سخن دیگران  ،در بخش گذشته

و انسان بیش از آنکه بـه ارشـاد و  انجامدو افزایش قدرت عمل میما 
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« یـادآورو و تـذکر» اس .و و یادآورتعلیم نیازمند باشد محتاج تذکر 

بـراو موفقیـ   .شـودعنوان مطلقی اس  که شامل هر موضوعی می

در هر کارو ـ فارغ از ایمان ـ نیاز به انگیـزه و مجاهـدت داریـم کـه 

 افزاید.تذکر دیگران این انگیزه و حرارت را در ما می

« موعظـه»عنوانِ « تذکر»اگر پاو ایمان را به این صحنه باز کنیم 

در قرآن کریم، نوعـا  بـه تـذکر باورهـاو دینـی « موعظه»بد. واژة یامی

زدایی و اطالق شده اسـ . بـازخوانی حقـایق دینـی منجـر بـه غفلـ 

گردد. بنـابراین، شـرک  در مجـال  افزایش همزمان ایمان و عمل می

از ضـروریات تعـالی معنـوو و  ،در برنامة زنـدگیموعظه و التزام به آن 

وَ یَکر فَـإِنَّ الـذِّکرو تَنفَـعُ » فرماید:  نیز می. خداو بزراخالقی اس 

 (.11نحل: ) «یعِظُکم لَعَلَّکم تَذَکرون» (؛55یاریات: ) «المُؤمِنین

هـاو دهد، ایجاد گزارهکارو که معلم در کالس درس انجام می

او که واعظ بـر فـراز منبـر بـر اس ؛ اما وریفهشاگرد جدید در یهن 

« یهـن»ه و حرک  اس . مخاطـب معلـم عهده دارد برانگیختن اراد

دسـ  آموزگـارو اوس . آموزگار چیره« جان»آدمی و مخاطب واعظ 

به بیان رسا منتقل سازد و واعظ موفـق  اس  که معلومات بیشترو را

کسی اس  که چون از سخن فارغ شود، مخاطبش تامیم بـه عمـل 

گیرد و عزم بر اقدام و جزم حرکـ  کنـد. گـاهی واعـظ در مجلـ  

 ،آمـوزداو نمیکند و سخن تازهظه، هیچ گزارة جدیدو بیان نمیموع

تحریــک تلقــین و و حقــایق ایمــانی تکــرار و زدایــی امــا بــا غفلــ 

 .بخشدقوت میاراده را فروخفته، ایمان و هاو آگاهی

 

 دعا، تضرع و استعانت از خدا .پنجم

دعا و درخواس  از خدا یکی از عوامل غیبی و علل معنوو اسـ  کـه 

مـادو و معنـوو او را  ةدر مقـدرات انسـان اثـر دارد و بهـر ،شکبی

یافتنی از نعمـات الهـی جـز از طریـق دعـا دسـ  برخیو  ،افزایدمی

 (؛ بگـو اگـر33)فرقـان: « قُل ما یَعبَؤُا بِکُم رَبِّی لَوت دُعاؤُکُم»نیس . 

 کند.دعایتان نباشد پروردگارم به شما اعتنا نمی

اگر توفیـق در عمـل و توانـایی در طاعـ  را متعـرعانه از خـدا 

صورت همزمان ایمان و عمـل مـا تقویـ  خواهـد درخواس  کنیم به

شد؛ زیرا دعا و درخواس  از خدا برخاستة از یک معرفـ  اسـ  و آن 

 کند. معرف  را نیز تأکید و تقوی  می

جَوَانِحِی وَ هَب لِیَ  زِیمَ ِایعَقَوِّ عَلَ  خِدمَتِکَ جَوَارِحِی وَ اشدُد عَلَ  »

الجِدَّ فِی خَشیَتِکَ وَ الدَّوَامَ فِی الِاتِّاَا ِ بِخِدمَتِکَ حَتَّ  أَسرٌََ إِلَیکَ فِـی 

وَ إِلَیکَ فِی البَـارِزِینَ وَ أَشـتَاقَ إِلَـ  قُربِـکَ فِـی سرِمَیَادِینِ السَّابِقِینَ وَ أُ

المُوقِنِینَ وَ أَجتَمِعَ  مَخَافَ َمُخلَاِینَ وَ أَخَافَکَ المُشتَاقِینَ وَ أَدنُوَ مِنکَ دُنُوَّ ال

 .(311، ص2ق، ج9495 طاووس،)ابن« نفِی جِوَارِکَ مَعَ المُؤمِنِی

 

 مشارطه، مراقبه و محاسبه  .ششم

نف  نیز در افزایش همزمـان ایمـان و قـدرت عمـل مـؤثر  ةمحاسب

ررسی و خوب انسان اعما  خود را روزانه ب :نف  یعنی ةاس . محاسب

و بد آن را مرور کند و مقدار عبودی  خود را مرتب انـدازه گیـرد. ایـن 

مشغولی  یهنی و توجه مستمر ماداق یـادآورو و تـذکر اسـ  کـه 

 تفایل آوردیم.پیش از این تحلیل اثر آن را به

کُم قَبـلَ أَن » بُوا، وَ وَبِّخُـوا نُفُوسـَ حَاسِبُوا نُفُوسَکُم قَبلَ أَن تُحَاسـَ

بَّخُوا، وَ ادعُوا اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَبلَ أَن تَرِدُوا عَلَیهِ، وَ أَن لَا تَقعُـدُوا عَلَـ  تُوَ

 .(933، صق9427شایان قم ، ابن) «یَلِکَ

 تـوان کـامال توجه داریم که محاسبه و مراقبـه و مشـارطه را می

کسی که بـراو موفقیـ   ،کرد! مثال  ابدون نظر به خدا و سکوتر معن

 ،کند و قاد رسیدن بـه اهـداب مـادو را دارددنیوو خود تالش می

تزم اسـ  روزانـه  ،هـاو خـوددر مسـیر تالش بـودن انگیزهبابراو 

و در پایـان روز نیـز  نمایـداهداب خود را در نظر بگیرد و با خود مرور 

ه و ابی به آن اهداب را بررسی و حساب کنـد. ایـن مشـارطتیمیزان دس

محاسبه از عوامل تقوی  اراده اس  و ربطی به ایمان ندارد؛ امـا مـراد از 

او اس  که حتما  در آن یاد خدا در نظـر محاسبه در این عنوان، محاسبه

 دنیاییِ محاسبة الهی در فرداو قیام  اس .گرفته شده و جایگزینِ این

 

 مراوده با اهل ايمان  .هفتم

صـورت هاو ایمـان آنـان نیـز بهمشاهدة جلوهمراوده با اهل ایمان و 

نوعی اقنـاو روانـی  ،در این مراوده .افزایدهمزمان ایمان و عمل را می

شود؛ یعنی گویا د  آدمی محکم و خیـا  او و اطمینان قلبی ایجاد می

کنـد. گردد و بر حقانی  ایمان خود اطمینان بیشترو پیـدا میآرام می

، به همنشینی با اهـل ایمـان ماندر احادیث معاوسبب، به همین 

 توصیه شده اس :

با چـه کسـی همنشـین  ،ا او روٌ :گفتند ن به عیسیاحواری

و  ،؟ حعرت فرمود: کسی که دیدار او شما را بـه یـاد خـدا آوردباشیم

و عمل او شما را به آخرت تشـویق کنـد  ،ر علم شما بیفزایدبسخن او 

 .(71، ص7، ج9765کلینی، )
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جمعِ مؤمنان، احساس امنی  و آرامش بیشـترو ایجـاد حعور در 

کـه نـوعی تعلـق قلبـی و آرامـش بـاطنی اسـ   ،کند؛ ایمـان رامی

 .کندمیو انگیزة عمل را نیز تقوی   ؛افزایدمی

وَادَ »گردد: انسان از آسیب شیطان دور می روو،بدین وَالزَمُـوا السَـّ

َایفَُقَ ََایجَمَاعَامَعظَمَ فَإِنَّ یَدَ اللَّهِ مَعَ  فَإِنَّ الشَّایَّ مِنَ النَّاسِ  َِ ََإِیةاكُمَ َ

ایَّ مِـنَ الغَـنَمِ لِلـذِّئب  خ، 9731البالغـه، نه ) «لِلشَّیطَانِ کَمَا أَنَّ الشَـّ

و از  ،و همراه تودة مردم باشید؛ زیرا دس  خدا با جماع  اسـ  ؛(923

 ؛اســ تنهــایی و تفرقــه بلرهیزیــد؛ زیــرا آدم تنهــا ناــیب شــیطان 

 گردد.گونه که گوسفند تنها نایب گر  میهمان

روو، تزم اس  مربیان اخالقی از مجـال  دینـی عمـومی و بدین

 فردو براو تقوی  ایمان و الگوسازو ایمانی بهره گیرند.ارتباطات بین

 

 گيرينتيجه
دانستیم که براو تقوی  اراده، نجات از ضعف اخالقـی و در این مقاله 

هاو مل ـ که جوهر انسانی  انسان اس  ـ از شـیوهافزایش قدرت ع

گرف : یادآورو و توجه، مقابله با هواها و تعـعیف  توان بهرهمی ییل

جزئی، پرهیز از گنـاه  ةامیا  پس ، اراده ورزیدن و عمل، داشتن برنام

شنیدن موعظه، تعرو و استعان  از خدا، مراقبه و محاسـبه،  و هوس،

 مراوده با اهل ایمان.و 
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