اخبات بهمثابة یک درجه در مسیر حتول اخالقی و ابعاد آن
امیر غنوی

چکیده
نوشتۀ حاضر به ویژگیها و ابعاد مرتبهای در اخالق پرداخته که بـا وجـود نقـش کلیـدی در تحـول
معنوی ،کمتر مورد توجه بوده است .این رتبه در آیۀ  ۰۴سورۀ حج با واژۀ «مخبتین» معرفی شده و بـه
دلیل بسامد کم این واژه و مشتقات آن ،مورد کمتوجهی بوده است .فقـدان پژوهشـی جـامع در ایـن
زمینه ،در کنار تمجید فراوان آیۀ یادشده از «مخبتین» و توصـیفات روایـات از آنـان ،لـزوم پژوهشـی
دقیق را گوشزد میکند.
روش کار در گردآوری محتوا افزون بر تحلیـل مفـاد بیانـات واردشـده دربـارۀ اخبـات ،اسـتفاده از
تبیینهایی است که در آیات ،روایات و تفاسـیر عناصـر مفهـومی منـدرج در معنـای اخبـات ،ماننـد
خشوع و تواضع ،طرح شده است .در تحلیل محتوا به روش استظهاری رایج در فقه پایبند بـودهایم و
نتایج در قالب پاسخ به پرسشهای معمول در ترسیم مقامات سلوک تنظیم شده است.
یافتههای پژوهش ،از وجود آموزههایی گسـترده و عمیـق دربـارۀ مقـام اخبـات حکایـت دارد .ایـن
آموزهها از مقامی فراتر از مقام تقوا و احسان خبر میدهد که موجب وصال به رحمت حق میشود و
سالک را از آفاتی چون غرور و عجب ،مصون میدارد.
نتیجۀ پژوهش ،ما را به این نکته واقف میکند که حلقۀ واسط میان مقام احسان و وصول به رحمـت،
عبور از مقام اخبات است .مقام اخبات از نگاهی ژرف به اعمال و به نسبت آن ،با آرمانهـای سـالک
رب سبب میشود.
خبر میدهد و ارتباطی متفاوت را در خلوت عبد و ّ
کلیدواژهها :اخبات ،مراحل سلوک ،خشوع ،تواضع ،وجل.
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مقدمه

مقامات و مراحل سلوک در نوشتههای پیشینیان عمدتا متکی بر ذوق عرفانی بوده اسـت
و اشارۀ ایشان به آیات و روایات کمتر برای اسـتدالل و بیشـتر تأییـدی اسـت بـر یافتـههای
ایشان .در این نوشته تالش بر این است که یکی از مراحل سلوک بـر پایـۀ آیـات و روایـات
بررسی و برخی ابعاد و آثار آن روشن شود .این مقاله در حقیقت بخشی از پژوهشی طوالنی
در مراحل سلوک اخالقی است؛ به همین دلیل ،گاه به موضـوعاتی اشـاره میکنـد کـه در آن
پژوهش به تفصیل مورد گفتوگو قرار گرفتهاند و در این بحث اجمالی ،امکان بررسی کامل
آن مهیا نیست .اما به نظر میرسد طرح منزلگاه «اخبات» بدون طـرح گفـتوگویی کوتـاه از
منازل پیشین میسور نباشد.
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ربط میان اسالم ،ایمان ،تقوا و احسان چیست؟ هنگامی که کسی با دعـوت دینـی مواجـه
میشود ،اولین حادثه برای او فهم و پایرش گزارههای ناآشنایی است که برای او مطرح شده
است .اسالم آوردن یعنی درک اجمالی یا تفصیلی ایـن گزارههـای توصـیفی یـا تجـویزی و
پایرش صحت آنها و تن دادن به آنها به عنوان مبنا برای نگـاه و عمـل .تـا اینجـا عمـدتا
کاری انجام شده که توسط فکر و عقل سامان میگیرد .اما گزارههـای تـازه فضـایی را نشـان
میدهد که با خیر و شر ما و احساسات مختلف و متفاوت ما ارتباط برقرار میکند و بر آنهـا
اثر میگاارد .در همین مرحله ،یعنی فضای عقالنی ،هم اطاعت و تقـوا حضـور دارد و هـم
صبر و حتی اخبات و گاه قرب؛ اما هنوز تبدیل به دغدغۀ اصلی بدل نشده است تـا بـه قـول
گاشتگان ،به ملکه بدل شوند یا به زبان عارفان ،از حال به مقام برسند.
این مفاهیم و فضای متفاوتی که فکر در آن تنفس میکند ،بهتدریج ظرفیتهای احساسـی
ما را به سوی خود میکشاند و حاالت مختلفی را در ما پدیدار میکنـد .پـس از ذهـن ،ایـن
احساس است که درگیر میشود یا به زبان امروزی بینش جدیـد ،گـرایش تـازهای را سـبب
میشود .گرایشهای جدید کمکم بر گرایشهای سابق غلبه کرده ،رفتارهای برخاسـته از آن

گرایشها به رفتارهای تازهای تبدیل میشود .تغییر در گرایشها به زبان امروزی به تغییـر در
رفتارها میانجامد.
این سه مرحله یعنی بینش ،گرایش و رفتار ،چیزی است که روانشناسـی امـروز هـم بـه
ترتیب آنها در تحقق پی برده است و اسالم ،ایمان و تقوا ،به غلبۀ باورهای دینی در این سـه
عرصه اشاره دارد.

قرآن و روایات هم همین تصویر را به مـا ارائـه دادهانـد کـه در کتـاب سـلوک اخالقـی:
طرحهای روایی به آن پرداخته شده است .این تصویر حتی با تصویر معمـول در میـان عرفـا
تفاوت دارد .آنان مسأله را به ظاهر و باطن تقسیم کرده و اولی را با رفتار و دومی را بـا آنچـه
در درون میگارد ،توضیح دادهاند و در حقیقت الیههای بیـنش ،گـرایش و رفتـار را از هـم
تفکیک نکردهاند .از اهل لغت نیز توقع این نیست که به این دقایق توجه داشته باشند و آنـان
عمدتا به لوازم معنا و یا ابعادی از آن اشاره کردهاند .البته توجـه بـه مجموعـۀ اسـتعماالت و
برساند که قرآن و روایات به پردازش آن پرداختهاند.
پس از مقام تقوا ،نوبت به مقام احسان میرسد که در آن ،خوبی روش با خوبی محتوا جمـع
میشود و تالش برای انتخاب بهترین مصداق برای طاعت حق صورت میپـایرد .الزمـۀ ایـن
مـإنَّ اللَّــ مه مال ی ِ
جمع ،صبر است که در آیۀ  ۷۳سورۀ یوسف آمده است) :من یتَّ ِق مویصـبِر ف ِ
ضـی ُع
ُ
م م
م ْ ْ
مأجر الْمح ِ
سن ِی من( .این صبوری نه فقط برای مؤمن و متقی ،بلکه برای هر عاقلی الزم اسـت؛ امـا
ْ م ُ ْ
در مقام احسان با توجه به ظرافت تازهای که الزمۀ تحقق این مقام اسـت ،صـبوری بـه دغدغـۀ
اصلی تبدیل میشود؛ دغدغهای که تا به ثبـات صـبر در تمـامی حـاالت نینجامـد ،عمـال مقـام
احسان محقق نشده است .استداللهای قرآنی و روایی بر تبیین و تفکیک مقامـات فـوق در دو
کتاب سلوک اخالقی :طرحهای قرآنی و سلوک اخالقی :طرحهای روایی آمده است.
روش کار در گردآوری محتوا افزون بر تحلیل مفاد بیانات وارده دربارۀ اخبـات ،اسـتفاده از
تبیینهایی است که در آیات ،روایات و تفاسیر عناصر مفهومی مندرج در معنای اخبـات ،ماننـد
خشوع و تواضع ،آمده است .در تحلیل محتوا بر روش استظهاری رایج در فقه پایبند بـودهایم و
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تحلیل و تفکیک الزم از ملزوم و مصداق از مفهوم و ...میتواند ما را به معنای خـام و اصـلی
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نتایج در قالب پاسخ به پرسشهای معمول در ترسیم مقامات سلوک تنظیم شده است.
واژۀ اخبات در قالب فعل ماضی ،در آیۀ  ۱۰سورۀ هود و در شکل اسم فاعـل ،در آیـۀ ۰۴
سورۀ حج وارد شده است .این واژه را نمیتوان از کلمـات پرتکـرار در روایـات محسـوب
کرد؛ ولی تحلیل معنایی آن ما را به عناصر مفهومی دیگری میرساند که پرکـاربرد هسـتند و
محتوای الزم برای پاسخگویی به پرسشهای معمـول در خصـوص ویژگیهـای یـک مقـام
اخالقی را فراهم میآورد.
در ادامه ،از مفهوم اخبات گفتوگو خواهد شد؛ مفهومی که در دل خود ،مفـاهیم عمیقـی
را جای داده است .در این تحلیل مفهومی ،عالوه بر کتابهای لغت ،به توضیحات قـرآن در
ترسیم خصوصیات «مخبتین» عنایتی خـاص شـده اسـت .سـپس از زمینـههایی گفـتوگو
میکنیم که به رشد و رویش ایـن خصوصـیات منجـر میشـود و همچنـین از عـواملی کـه
مستقیما در پدید آمدن آنها دخالت دارند .بحث بعـد ،جایگـاه مخبتـین در مراحـل سـلوک
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معنوی است که بخشی از هندسۀ درجات سلوکی را مشخ

میکند .مباحـث گاشـته ایـن

چنین سرزمینی را کردن یا در آن منزل کردن است (راغب .)۱۵۱ :۱۴۱۱ ،دانشمندان لغوی بر
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داللت این واژه بر خشوع تصریح کردهاند« :مخبت» به کسی اطالق میشود کـه برابـر حـق،

امکان را فراهم میکند که در نهایت بتوانیم از ویژگیهای مخبتین و آثـار وجـودی آنـان نیـز
سخن بگوییم.
گفتار نخست :مفهوم اخبات

واژۀ «اخبات» از ریشۀ «خبت» به معنای زمین فروافتاده (فراهیـدی ،)۱۴۱/۴ :۱۴۳۷ ،امـن
(عسکری )۱۴۷ :۱۴۳۳ ،و فراخ (ثعالبی )۰۳۷/۱ :۱۴۱۴ ،اسـت« .اخبـات» بـه معنـای قصـد

افتاده و فروتن است و در جایگاهی فراخ و مستحکم قرار دارد .افزون بر آن ،واژۀ اخبات بـر
ِ
ـع
الر ُج ُل ْ
نکات دیگری نیز داللت دارد .خشوع و خضوع « مأ ْخبم م
ـع ّل و مخشم م
(إخبماتـا) مخ مض م
ت َّ
قملْبُ ُه» (فیومی .)۱۶۱ :۱۴۱۴ ،تواضع ،لینت و نرمی (مدنی ،)۱۱۷/۰ :۱۰۹۴ ،بنـدگی و تعبّـد و
تالش برای دوری از گناه « ُم ْخبِت ،و هو المتألِّه المتو ِّقی للمـثثم» (ابـندریـد۱۷۱/۱ :۱۷۹۹ ،؛

موسی )۱۱۶۱/۱ :۱۴۱۳ ،مفاهیمی است که کتابهای لغـت در توضـیح واژۀ «اخبـات» ذکـر

کردهاند .به نظر میرسد مفاهیمی مانند خشوع و طمأنینه ناظر به حالت درونی فرد «مخبـت»
هستند و سایر واژهها جنبههای بیرونی او را نشان میدهند.
قرآن با استفاده از این واژه و گسترۀ معنایی آن ،جایگاهی تازه را در مسیر سلوک تعریـف
کرده است .این تعریف در آیات ۰۴ـ ۰۷سورۀ حج آمده است:
ٍ
ِ
ِ
ِ
مــهکُ ْم ِإلمــ ٌه
نسکا لِّیماْ ک ُُروا ْاس مم اللَّـه معلمی مما مر مزق ُمهم ِّمن بم ِهی ممة ْاْلمن مْعـامِ ف ِمإل ُ
) مولکُ ِّل ُأ َّمة مج معلْنما مم م
مو ِ
الصـاب ِ ِری من معلمـی ممـا
اح ٌد فملم ُه مأ ْسل ِ ُموا موبم ِّش ِر ال ُْم ْخبِت ِی من * ال َِّای من ِإذما ذُک ِ مر اللَّـ ُه مو ِجل ْ
مت ُقلُـوبُ ُه ْم مو َّ
ِ ِ
ِ ِ
اه ْم یُنفِقُونم (
الص مالا موم َّما مر مزقْنم ُ
مأ مصابم ُه ْم موال ُْمقیمی َّ
و براى هر امتی آیینی نهادهایم تا نام خداوند را بر آنچه از چارپایان روزى آنان کرده است
(به هنگام ذبح) ،یاد کنند؛ پس خداى شما خدایی یگانه است؛ فرمانبردار او باشید و فروتنان
را نوید ده! همان کسان که چون از خداوند یاد شود ،دلهایشان بیمناك میشود و بر هـر چـه
به آنها رسد ،شکیبایند و برپادارندگان نمازند و از آنچه روزیشان کردهایم ،میبخشند.
 .۱ترسان شدن دل هنگام یاد خدا؛ این حالت از نرمی دل و زندهبودن احساس آنان نسبت
ِ ِ
مت ُقلُوبُ ُه ْم( از دوام این حالـت خبـر میدهـد و
ال مو ِجل ْ
به خدا نشان دارد .اما تعبیر )إذما ذُک مر ّ ُ
این دوام ،نشاندهندۀ ثبات عشق و ایمان است .قرآن در تعبیری مشابه ،این نکتـه را گوشـزد
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ـم ال ُْم ْؤمِنُـونم
ال مو ِجل ْ
ُـوبه ْمُ ...أ ْول م
مئـك ُه ُ
مـت ُقل ُ
ـر ّ ُ
میکند کـه) :إن مَّمـا ال ُْم ْؤمنُـونم الَّـای من إذما ذُک م
مح ًّقا((انفال۱/ـ .)۴حقانیت ایمان ،ثبات و استحکام آن است و حقانیت ایمـان ایـن افـراد بـه
معنای استحکام عشق و گرایشهایشان به خدا است .ذکر خدا مروری است بر دریافتهایی
که در مرحلۀ اسالم داشتند و با ایمان ،به عشق و گرایش بـدل شـد و ایـن مـرور اسـت کـه
دغدغهها را در دل زنده میکند .مخبتین کسانیاند که ایمانی ثابت و دلی ترسـان دارنـد و بـه
هنگام توجه به خدا قرار از کف داده ،از خدا یاری میطلبند« .وجـل» ترسـان شـدن دل و از
دست دادن آرامش و طمأنینۀ درونی است .در این واژه معنای «فزع» ـ یاری خواستن ـ نیـز
مـت منهــا القلــوب»
وعظم نـا مم ْوعِظــة مو ِجل ْ
الو مجــل :الفـزع و الخــوف ،فـی الحــدیث :م
هسـت « :م
الو مجل :استشعار الخوف» (راغب)۹۷۷ :۱۴۱۱ ،؛ «الفـرق بـین
(ابنمنظور)۵۱۱/۱۱ :۱۴۱۴ ،؛ « م
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در این دو آیه ،ویژگیهای زیر برای مخبتین ذکرشده است:
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طمئن.
الخوف و الوجل :أنّ الوجل خالف الطمأنینة .وجل الرجل یوجل وجال ،إذا قلق و لم ی
ّ
و یقال أنا من هاا علی وجل ،و من ذلـك علـی طمأنینـة .و ال یقـال :علـی خـوف فـی هـاا
الموضع» (عسکری.)۱۳۱ :۱۴۳۳ ،
 .۱صبوری بر حادثهها؛ پیشتر گفتیم که آن که تقوا میورزد ،با صبر به مقام احسان خواهـد
رسید .این آیه با استفاده از صیغۀ اسم فاعل ،از صـبری اسـتوار و ثابـت حکایـت میکنـد .ایـن
صبوری ،ادامۀ ایمانی استوار و میوۀ دلی متوجه است که در وصف پیشین به آن اشاره شد.
 .۰برپاداشتن نماز؛ این وصف نیز در قالب اسم فاعل آمده اسـت؛ ثبـات در ایـن رفتـار و
استواری ستون خیمه دین را نشان میدهد که برخاسته از احساس سرشار و بردباری مدام ـ
دو وصف پیشین ـ است .اقامۀ نماز به معنـای برپاداشـتن 1آن اسـت؛ گـویی بـا ایـن عمـل،
حقیقتی و واقعیتی محقق میشود و ستونی افراشته میشود .ثبات در اقامۀ نمـاز ،حکایـت از
اعتنا و پایبندی انسان به این ستون و پایۀ دین و توجه به عاملی دارد که موجب قبـولی سـایر
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اعمال است .استفاده از قالب اسـم فاعـل در تعبیـر «مقـیم الصـالا» از ثبـات ایـن دغدغـه و
تبدیلشدن آن به یک عنوان و صفت برای شخ

حکایت میکند و عبور از مرحلـۀ تنظـیم

رفتارها بر اساس دین ـ تقوا ـ را نشان میدهد.
 .۴انفاق مستمر؛ این وصف در آیات دیگر در توصیف «مؤمنین» و «متقین» نیـز آمـده اسـت
(انفال۱/؛ بقره .)۰/انفاق از هـر آنچـه روزی ایشـان شـده اسـت« .رزق» او محـدود بـه پـول و
امکانات مالی نیست؛ زیرا جان ،آبرو ،ارتباطات و آگاهی ما همگی رزق او هسـتند و انفـاق نیـز
در همۀ این گستره جریان مییابد و همۀ تالشها و وظایف اجتمـاعی مـا را پوشـش میدهـد.
این رفتار اجتماعی در کنار رابطۀ محکم با خدا در قالب برپا کردن نماز ،دو عامل اصلی و ثابـت
حرکت تلقی میشود که قرآن در مراتب ایمان ،تقوا ،احسان و اخبات به آن توجه داده است.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1اقامه در قرآن در مورد دیوار ،تورات و انجیل ،وجه ،دین ،وزن ،شهادت به کار رفتـه اسـت؛ ولـی در بیشـتر مـوارد در
مورد نماز به کار رفته است .اقامه ،برپا داشتن چیزی یا کسی است و ایستاده بودن یک امر ،حکایت از استواری آن و قـرار
گرفتنش در جایگاه خود دارد.

واژۀ «مخبت» ظرفیت معنایی الزم را برای ارائۀ همۀ این مفـاهیم دارد و قـرآن از آن بـرای
اشاره به مرتبهای دیگر از سلوک استفاده کرده و معنای دقیقی بـه آن بخشـیده اسـت .تعبیـر
)مقیم الصلوا( و )مما رزقناهم ینفقون( از تداوم و تقویـت دو امـری خبـر داده کـه عامـل
اصلی حرکت هستند .عبارت )الصابرین علی ما اصابهم( به عبور از مرحلۀ تقوا و احسـان و
عبارت )اذا ذُک ِ مر ّال مو ِجلمت قلوبهم( از وصول به وضعیتی متفاوت خبر میدهد؛ وضعیتی که
قرآن آن را اخبات نامیده است.
گفتار دوم :زمینهها و عوامل اخبات
تعبیر )الاین اذا ذُک ِ مر ّال مو ِجلمت قلوبهم( یا «ترسان شدن هنگام ذکر خدا» نشـان از تحـول
عمیقی در ذهن ،دل و رفتار فـرد دارد .آیـا صـرفا بـا قـوت یـافتن ایمـان ،چنـین انکسـار و

شکستگی در وجود فرد شکل میگیرد یا نگاه و دغدغۀ دیگری باید در او سـبز شـده باشـد.
برتر از محسن بشماریم ،یعنی او کسی است که نهتنها به تقوا و رعایت دستورات الهی مقیـد
است ،بلکه فراتر رفته است و با صبوری به گزینـۀ برتـر و زیبـاتر میاندیشـد .حـال او چـرا
اینچنین از خدای خویش ترسان است؟
درک این نکته در گرو بررسی ریشههای ترس از خدا است؛ ترسـی کـه حتـی در چنـین
مرحلهای از سلوک نیز معنـا دارد .امیرمؤمنـان در روایتـی از زمینـههای چنـین ترسـی پـرده
برداشته است.
نظر امیرالمؤمنین 7الی رجل أثّر الخوف علیه فقال :ما بالك؟ قال :إنّی اخاف ّال .فقـال :یـا
عبد ّال! خف ذنوبك ،و خف عدل ّال علیك فی مظالم عباده ،و أطعه فیما کلّفك ،و ال تعصـه
ثم ال تخف ّال بعد ذلك! فإنّه ال یظلم أحدا ،و ال یعاّ به فوق استحقاقه ابـدا؛ ّاال
فیما یصلحك؛ ّ
تبدل؛ فإن اردت أن یؤمنـك ّال سـوم العاقبـة ،فـاعلم أنّ مـا
ان تخاف سوم العاقبة بأن تغیّر او ّ
تأتیه من خیر فبفضل ّال و توفیقه ،و ما تأتیه من سوم فبإمهال ّال و إنظـاره إیّـاك ،و حلمـه و
عفوه عنك (حسن بن علی)46۲ :1241 ،7

در این سخن ،امام 7به ما میآموزد که تـرس از مهربـان کـریم معنـایی نـدارد و بایـد از

اخبات بهمثابه یک درجه در مسیر تحول اخالقی و ابعاد آن

این خشوع و تواضع ،این نرمی و این حد از ترس از خدا در کجا ریشه دارد؟ اگر مخبـت را

۱۰۱

گناهان خود ترسید؛ زیرا آثار این گناهان همراه ماست و عااب ،در حقیقـت ،تجسـم همـین
اعمال زشت ما است .همچنین باید از عدالتی ترسید که به خاطر ستم به دیگران به سـراغ مـا
خواهد آمد .همچنین امام 7توصیه میکند که اگر از فرجام بد خـویش میترسـیم و نگـران
ناپایداریهای خود هستیم ،به این نکته توجه کنیم که هر کار نیکی به فضل و توفیق اوسـت
و هر بدی ،در فرصت و مهلتی است که او داده و از سر عفو و گاشت اوست.
ترس «مخبت» از گناهان و ضعفها و نگرانیاش از عاقبت کار خویش است .این تـرس
برخاسته از دقتها و دریافتهای تازۀ اوست؛ دقتی که حسـاب متفـاوتی از کوتاهیهـا بـه
دست میدهد .از نگاه ما« ،محسن» راه را تا به پایان پیموده و نهفقط نگـاه ،بلکـه احسـاس و
عمل خود را نیز با خواسته حق هماهنگ کرده است و حتی در میان خوبها ،خـوبترین را
انتخاب میکند .اما معیارهای عقالنی ،ایمـان ،ابتالئـات گاشـته و حتـی عبـرت از دیگـران
هرکدام میتواند خیال آدمی را آشفته کند.
سال ششم ـ شماره دوم ـ پیاپی  41ـ بهار و تابستان4317

۱۰۱

 .۱معیارهای عقالنی و دقیق ،کوتاهی او را نیز برمال کرده ،تـرس را در جـان او میکـارد؛
زیرا در ارزیابی عمل ،نباید فریب حجم عمل را خورد و باید به تـوان و امکانـات فـرد نظـر
داشت .اگر فرصتهای نقدشده را محاسبه میکنیم ،باید به فرصتهای ازدسترفته نیز فکـر
کنیم .این محاسبه جایی دقیق میشود که با مرور گاشـته ،زمینـههای مناسـبی را بیـابیم کـه
استفاده نشد و استعدادهای خوبی را به یاد بیاوریم که بر روی آنها سـرمایهگااری نکـردیم.
اینها هر یک میتوانست راهی باشد به فرصتهای بیشتر؛ یک سـالم ،کـه نکـردیم و یـک
ارتباط ،که در برقراری آن کوتاهی شد ،میتوانست زمینه را بـرای بـه راه آوردن صـدها نفـر
فراهم کند .اینگونه محاسبهها است که کـوهی از کارهـای نشـده را در برابـر چشـم ظـاهر
میکند و فعالیتهای انجامشده را حقیر جلوه میدهد.
افزون بر این ،در ارزیابی کارها باید به هدف و خواستههای خود نیز توجه کنیم .آیا مزد ایـن
کارها ،بهشتهای بزرگ پروردگار و رضا و رضوان اوست؛ مگر در کالم امـام علـی 7نیامـده
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
السفم ِر» (شریف رضـی۴۹۳ :۱۴۳۶ ،ــ .)۴۹۱ایـن
است که« :آه م ْن قلَّة َّالزاد مو طُ ول الطَّ ِری ِق مو بُ ْعد َّ
کدام راه طوالنی و سفر دوردست است که توشۀ علی 7برای آن کافی نیست.

مقایسههای دیگری نیز به سالک کمک میکند تا تصویر درسـتی از کـار خـویش داشـته
باشد؛ مقایسۀ خود با کسانی که برای هدفهای کوچک و حقیر بـا تمـام تـوان میکوشـند و
مقایسۀ با خود ،هنگامی که برای اهداف دیگر تالش میکنیم .این مقایسهها پردههـای تـوهم
را کنار میزند و کوتاهیها را نشانمان میدهد .دیدن کوتاهیها «محسـن» را بـه اضـطراب و
«وجل» دچار میکند و زمینهای برای غرور و عجب باقی نمیگاارد.
 .۱عشق نیز ترس از حرمان را و شوق وصال را به همراه دارد .این عشق و ایمـان اسـت کـه
اخبات و خشوع را پدید میآورد .در دعای سحر حضرت سـجاد 7آمـده اسـت« :الل َُّهـ َّم ِإنِّـی

ل ُخشُ ِ
الی ِ
وع ِ
وع ُّ
الا ِّل ف ِی النَّار؛ خدایا از تو میخواهم که قبل از آنکه بـا ذلـت
مان قمبْ م
ُك ُخشُ م
مأ ْس مأل م
در آتش بسوزم و به خشوع و شکستگی برسم ،با عشق تو به خشوع برسـم» (طوسـی:۱۴۱۱ ،
 .)۷۷۹/۱ترس عاشق ،ترسی شیرین است؛ ترسی که زمزمه ،خلـوت و راز و نیـاز را بـه دنبـال

میآورد .ابتالئات حق ،نقاط ضعف را هدف قرار میدهـد و پردههـا را کنـار میزنـد و بیپایـه
مـة مأ ْوج ٍ
بودن ادعاها را به رخ میکشد .سختیها یکگونه نیست« :عن علی :7الصبر علمـی ث ممالث ِ
ـه
ُ
َّ ْ ُ م
ِ ِ
ِ ِ
اعة» (شیخ مفیـد ۱۴۱۰ ،الـف،)۰۳۱/۱ :
ف ممصبْ ٌر معلمی ال ُْمصیبمة مو مصبْ ٌر مع ِن ال مْم ْعصیمة مو مصبْ ٌر معلمی الطَّ م
دستورات حق یک چهره و رنگ ندارد و ابتالئات او متفاوت اسـت؛ همـین اسـت کـه تمـامی
موجودی ما را نشانمان داده ،کبر و غرور را از دلهایمان بیرون ریخته ،نرمی و فروتنـی را در آن
جای میدهد .این تجربهها است که نگرانی از آینده و عاقبت کار را سبب میشود.
ان الْمجاه ِ ِ
ِِ
ِ
ـد مو
ال مع َّز مو مج َّل یم ْختمب ِ ُر معب ِی مد ُه ب ِ مأن مْو ِاع الشَّ مدائد مو یمتم مع َّب ُد ُه ْم ب ِ مأل مْو ِ م م
عن علی ... :7لمک َّن ّ م
وب الْمکما ِر ِه ِإ ْخراجا لِلتکمب ِر م ِن ُقلُـوب ِ ِهم مو ِإسـکمانا لِلتـام لُّ ِل فِـی مأنْف ِ
ِ
ُسـ ِه ْم (کلینیی،
َّ
َّ ُّ ْ
ْ ْ
یمبْتملی ِه ْم ب ِ ُض ُر ِ م
م
444/2 :1241ی.)441
 .۴برای دیدن آیندۀ خـویش میتـوان بـه عاقبـت گاشـتگان و وضـعیت امـروز کسـانی
نگریست که دیروز شرایط ما را داشتند .عبرت ،آموزشی است که از مشـاهدۀ دقیـق زنـدگی

اخبات بهمثابه یک درجه در مسیر تحول اخالقی و ابعاد آن

دارد؛ ترسی که به دلیل کرامت حق جز با عزت همراه نخواهد شد« :عن علی 7فی لیلۀ الهریـر:
ل ُخشُ ِ
الیم ِ
الل َُّه َّم مألْبِسن ِی ُخشُ م ِ
وع ُّ
الا ِّل ف ِی النَّا ِر» (ابنطاوس.)۷۹ :۱۰۵۶ ،
ان بِالْع ِ ِّز قمبْ م
ْ
وع ْ م
 .۰فشارها و درگیریها ظرفیت هر فرد را نشان میدهد و ضعفها و قوتها را پیش چشـم

۱۰۰

دیگران میتوان داشت .در آیات بسیاری به درس گرفتن از عاقبت دیگران دعوت شدهایم و
این درسها میتواند ترسهایی پرثمر باشد و اخبات را نتیجه دهد.
گفتار سوم :جایگاه اخبات

برای اثبات اخبات به عنوان یک مرحله از سلوک میتوان از قرآن ،روایات و بیان تحلیلـی
مدد جست.
ٍ
ِ
ِ
ِ
مـهکُ ْم ِإلمـ ٌه
نسکا لِّیماْ ک ُُروا ْاس مم اللَّـه معلمی مما مر مزق ُمهم ِّمن بم ِهی ممة ْاْلمن مْعامِ ف ِمإل ُ
 ) .1مولکُ ِّل ُأ َّمة مج معلْنما مم م
مو ِ
الصـاب ِ ِری من معلمـی ممـا
اح ٌد فملم ُه مأ ْسل ِ ُموا موبم ِّش ِر ال ُْم ْخبِت ِی من * ال َِّای من ِإذما ذُک ِ مر اللَّـ ُه مو ِجل ْ
مت ُقلُـوبُ ُه ْم مو َّ
ِ ِ
ِ ِ
اه ْم یُنفِقُونم ((حج12/ی)1۲
الص مالا موم َّما مر مزقْنم ُ
مأ مصابم ُه ْم موال ُْمقیمی َّ
در این آیه ،پس از اشاره به قرار دادن مناسکی برای اقوام مختلـف در توجـه بـه خـدا بـه
هنگام استفاده از حیوانات اهلی ،از این نکته استفاده کـرده ،اشـتراک معبـود میـان همـۀ ایـن
گروهها را نتیجه میگیرد و از همگان میخواهد که از او بپایریم و فروتنان خاشع را بشارت
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میدهد؛ و در ادامه ،آنان را با چند وصف توصیف میکند .پیشتر گفتیم که برپا کردن نماز و
انفاق از اوصاف مشترک مؤمنان ،متقیان ،محسـنان و ایـن گـروه تـازه یعنـی مخبتـان اسـت.
وصف «صبر بر حادثهها» آنان را به صف محسنان میرساند و وصف «ترسان شدن به هنگـام
میکند.

یاد خدا» موجب تمایز آنان از محسنان میشود و گروه تازه را مشخ
ك مأصحاب الْجنَّ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ـة ُهـ ْم فیهـا
ُ م
ِ ) .4إنَّ الَّای من مآمنُوا مو معملُوا َّ
الصالحات مو مأ ْخبمتُوا إلی مربِّ ِه ْم ُأولئ م ْ
خال ِ ُدونم ((هود)41/
در این آیه ،با دو وصف پرتکرار «کسانی کـه ایمـان آوردنـد» و «رفتارهـای شایسـته انجـام
دادند» مواجه هستیم .این اوصاف دربرگیرندۀ همۀ کسانی میشود که دارای دو جنبۀ «ایمـان» و
«رفتار شایسته» هستند .وصف نخست ،تحول در ذهنیت ـ اسالم ـ و گرایش ـ ایمـان ـ را در
بر میگیرد و وصف دوم ،تحول در رفتار را در همۀ سطوح در خود جای میدهـد .بـه عبـارت
دیگر ،این ویژگیها از «مسـلم» تـا «محسـن» را شـامل میشـود (غنـوی ،طـرح «از اسـالم تـا

رضوان») 1و افزوده شدن وصف «اخبات» از توجه به گروهی فراتر خبر میدهـد؛ گروهـی کـه
ویژگی اساسی آنها ،با وصف «اخبات» نشان داده شده است و میتوان آنان را «مخبتین» نامید.
اب حفِـی ٍ
ِ ٍ
ظ * مـن مخ ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
شـ می
َّ ْ
وع ُدونم لکُ ِّل مأ َّو ٍ م
 ) .1مو ُأ ْزلفمت ال مْجنَّ ُة لل ُْمتَّقی من غمیْ مر بمعید * مهـام ا مما تُ م
ِ
ْب ُّمن ِی ٍ
ب مو مجام بِقمل ٍ
ـن بِالْغمیْ ِ
امونم ف ِی مهـا
ُوها ب ِ مس مالمٍ ذمل ِ م
ب * ا ْد ُخل م
الر ْح مم م
ك یم ْو ُم ال ُْخلُود * ل ُمهم َّما یمشم ُ
م
َّ
مول ممدیْنما مم ِزی ٌد(( 11/ی)1۲

این آیه نیز شاید بتواند دلیلی بر مقام اخبات باشد .برای توضیح این ادعـا بایـد بـه برخـی
نکات توجه داشت:
اوال در آیۀ نخست از نزدیکی فاصلۀ متقیان با بهشت خبر داده شـده و در ادامـه ،از وعـدۀ
این بهشت به همۀ کسانی خبر داده شده اسـت کـه « ّأواب» و «حفـیظ» باشـند .از ایـن بیـان
میتوان نتیجه گرفت که بهشتی که از متقیان دور نیست ،به کسانی خواهد رسـید کـه از ایـن
دو ویژگی برخوردار باشند .به بیان دیگر ،اهل تقوا با داشتن ایـن دو ویژگـی ،بـه جایگـاهی
ب :أصـل واحـد و هـو
ثانیا واژۀ «أوبه» همانند واژۀ «توبه» به معنای بازگشـت اسـت « :مأ ْو ٌ
الرجـوع» (ازهـری:۱۴۱۱ ،
جاجّ :
الز ُ
الرجوع» (ابنفارس)۱۷۱/۱ :۱۴۳۴ ،؛ «قال ّ
اْلواب :الکثی ُر ّ
)۴۰۵/۱۷؛ اما در خود معنای گناه را ندارد .تعبیر « ّأواب» از رجوع بسیار فـرد خبـر میدهـد؛
کسی که در کنار همۀ دلمشغولیها ،دلش بـه سـوی خـدا بـازمیگردد .ایـن ویژگـی کـامال
متناسب با تعبیری است که قرآن در مورد مخبتـان آورده اسـت؛ یعنـی )اذا ذکـر ّال وجلـت
قلوبهم( .واژۀ «حفظ» به کوشش برای نگهداری از ارزش اطالق میشود و «حفیظ» به کسی
گفته میشود که چنین ویژگی و خصـلتی را دارد .ایـن تعبیـر را میتـوان همطـراز احسـان
دانست (احسان در مورد کاری استعمال میشـود کـه خـوب و پسـندیده باشـد؛ از ایـن رو،
معنای آن «خوب انجام دادن کاری است که خود نیز رفتاری پسندیده باشد» .توضیح اینکـه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1غنوی ،امیر ،سلوک اخالقی :طرحهای قرآنی ،پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسالمی ،تهران ،در دست چاپ.

اخبات بهمثابه یک درجه در مسیر تحول اخالقی و ابعاد آن

میرسند که الیق دستیابی به بهشت خواهند بود .اما این دو ویژگی چیست؟

۱۰۷

کارهای خوب نیز به شکلها و شیوههای متفاوتی قابل انجام هسـتند و احسـان ،انجـام کـار
خوب به شیوه و شکلی خوب است (غنوی ،طرح «از اسالم تـا رضـوان» ،مفهـوم احسـان)؛
زیرا محسن نیز توجهی خاص به مراقبت از ارزش عمل خویش دارد و نهفقط به مثبت بودن
عمل ،بلکه به مثبت بودن روش نیز میاندیشد.
در ادامه ،این دو ویژگی برای کسانی ثابت شده است که در نهان از خدایی بیم دارنـد کـه
امکانات را در اختیار ما قرار داده است ـ رحمان ـ و این ترس است که باعث میشـود تـا در
استفاده از نعمتها کمال دقت به خرج داده شود که رفتار محسنانه ریشه در چنـین تـرس و
دغدغهای در استفاده از فرصتها دارد .وصف بعد ،همراه داشتن دلی انابهگر است؛ دلی کـه
ماب فالن إلی ّال إنابة ،فهو منیـب،
ماب هاا اْلمر نوبة ،أی :نزل ...مأن م
مرتبا رو به سوی او کرده «ن م
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ل و تـاب»
إذا ناب و رجع إلی الطاعـة» (فراهیـدی)۰۹۱/۹ :۱۴۳۷ ،؛ «أنـاب إلـی ّال ،أى أقبـ م
النمابـــةُ :الطّ اعـــ ُة و الرجـــوع ،مأنـــابوا ِإلمـــی ِ
ِ
ال» (صـــاحب
ُّ ُ ْ ُ
ّ
م
ُ
(جـــوهری)۱۱۷/۱ :۱۰۵۶ ،؛ « م
ِ
ِ
ب ،إذا أقبل و رجع» (ابـناثیـر ،)۱۱۰/۷ :۱۰۶۵ ،بـه
ب ِإنمابمة فهو ُمنی ٌ
ماب یُنی ُ
)۴۳۷/۱۴۱۴:۱۳؛ « مأن م

الخبات قول ّال عزوجل :الاین آمنوا و عملوا الصالحات و أخبتوا إلی ربهم» (کلینیی:1241 ،

۱۰۶

 111/1صفار)۲4۲ :1242 ،

راه او بازمیگردد« .قلب منیب» همان دلی است که با قرار گرفتن در فضای ذکر ،ترسان شده
ـ وجل ـ به سوی حق بازمیگردد.
عبدال 7إن عندنا رجال یسمی کلیبا (کلیب بن معاویـة
 « .2مع ْن مزیْ ٍد الشَّ َّحام قال قلت ْلبی
ّ
الصیداوی اْلسدی)» (کشی« )124 :1241 ،فال یجیم عنکم شیم إال قال أنا أسـلم فسـمیناه
أبوعبدال 7و قال أ تدرون ما التسلیم؟ فسکتنا فقـال :هـو و ّال
فترحم علیه
ّ
کلیبا بتسلیمه قال ّ

در این صحیحه ،امام صادق 7تسلیم بودن در برابر فرمایشات معصوم 7را همان اخبـات
در آیۀ ) ...و أخبتوا إلی ربِّهم( دانسته است .این تسلیم و تن دادن ،چیزی فراتـر از پایرشـی
است که در مرحلۀ اسالم در برابر دعوت دینی صورت میگیرد .خشوع و فروتنی نسبت بـه
پروردگار خویش به معنای پایرفتن هر چیزی است که مهـر او را بـر خـود دارد« .اخبـات»
رسیدن به چنین درکی است؛ درکی فراتر از ایمان و عمـل صـالح .در برخـی روایـات ،ایـن

سطح از تسلیم را مرحلهای از ایمان شمردهاند که فراتر از تصـدیق بـا عمـل اسـت (کلینـی،
 .)۱۶/۱ :۱۴۳۵این همان تسلیمی است که در روایات به «التسلیم المر ّال» تعبیر شده اسـت؛
نکتهای که در شرح مالصالح مازندرانی نیز آمده است (مازنـدرانی)۱۶۴/۹ :۱۰۹۱ ،؛ و همـان
اج معلْنمـا ُم ْسـل ِ ممیْ ِن
تسلیمی است که انبیای الهی درخواست رسیدن به آن را داشـتهاند ) :مر َّبنمـا مو ْ
ِ
ب معلمیْنما((بقره)۱۱۹/؛ و ) ِإ ْذ قمالم لم ُه مربُّ ُه مأ ْسـل ِ ْم
مك مومِن ذُرِّ َّیتِنما ُأ َّمة ُّم ْسل ِ ممة ل م
ل م
َّك مو مأ ِرنما ممنماسکمنما موتُ ْ
ب ال ْ معالمم ِی من((بقره.)۱۰۱/
قمالم مأ ْسل ْمم ُ
ت ل ِ مر ِّ

 .۷بیان تحلیلی :در مراحل پیش از تحوالتی سـخن گفتـیم کـه گامبـهگام وجـود فـرد را

درمینوردد و ساحتهای وجودی او را فتح میکند (غنوی)۷۱ :۱۰۷۰ ،؛ پس از مواجهـه بـا
دعوت دینی ،نگاه فرد به خود ،هستی و نقش خویش متحول شده ،با پایرش ایـن دعـوت و
همراهی با آن ،مرحلۀ نخست یعنی اسالم شکل میگیـرد .دعـوت دینـی هـدفهای تـازه و
راههای جدیدی را پیشاروی فرد قرار میدهـد و تحـول در سـاحت شـناخت بـه تحـول در
ما میانجامد و این ،نتیجۀ حاکم بودن «حب الخیر» بر گرایشهای ما است .از این رو ،پس از
«اسالم» نوبت به «ایمان» میرسد و گرایشها نیز دچار تحولی اساسـی میشـود .گـام سـوم،
تحول در رفتار است که دنبالۀ طبیعی تغییر در بینش و گرایش است« .تقوا» در سـاحت سـوم
یعنی رفتار و عمل شکل میگیرد .در این مرحله ،دغدغۀ اصلی یافتن و انجام وظیفهای اسـت
که دین مشخ

کرده است .این ساحت خود دو سطح دارد :اول ،تطابق عمل با دستور حق؛

و دوم ،یافتن مناسبترین شکل برای انجام وظیفـه« .احسـان» در سـطح دوم پـا میگیـرد و
«محسن» کسی است که دغدغههایش فراتر از «تقوا» رفته است
مرحلۀ احسان همچنان در وادی عمل و ساحت رفتار قرار دارد و در معرض آفاتی اسـت
که عمل را تهدید میکند؛ آفاتی چون غفلت و غرور که قناعت و عجب را نیـز در پـی دارد.
آنچه این آفت را کنار میزند ،خشوع و احساس فرودستی اسـت .اخبـات رسـیدن بـه ایـن
خشوع و شکستگی است و فراتر رفـتن از آفـات عمـل .همـین اسـت کـه پـس از عمـل و
«احسان» ،نوبت به خشوع و «اخبات» میرسد.

اخبات بهمثابه یک درجه در مسیر تحول اخالقی و ابعاد آن

ساحت گرایش راه میبرد؛ زیرا تغییر در برآورد ما از خوبی و بدی ،به تحول در گرایشهـای

۱۰۵

خشوع باعث میشود کار خود را بزرگ نپنداشت و دایار شفیاتی ماننید ریرور و کبیر

نشد .به این نکته در شیات ) مواستع ِینُوا بِالصب ِر موالص مال ِا مو ِإنَّها لمکمب ِیر ٌا ِإ َّال علمی ال مْخ ِ
اشع ِی من *
م
م
ْ م
َّ
َّ ْ
م
ِ
ال َِّای من یظُ نُّونم مأنَّ ُهم م مالقُو مربِّ ِه ْم مو مأنَّ ُه ْم ِإلمیه مر ِ
اج ُعونم ((بقره2۲/ی )26اشاره شده اسیت .ایین
ُّ
ْ
م
شیه همگان را در معرض بزرگ پنداشتن عبادات دانسته و فقط خاشعان را مصون به شیمار
شورده است .خشوع ثمرۀ دو باور است :باور به عظمت موقفی که در انتظار ماست ) :مأن َُّهـ ْم
مالقُوا مربِّ ِه ْم( و باور به راه طوالنیای که پیش روی خود داریم ) :مأن َُّه ْم ِإلمی ِه ِ
راج ُعون(.
ْ
ُ
به بیان دیگر ،درک ضعف فکر و عقل ،انسان را به تسلیم بـه دیـن و وحـی میکشـاند ـ
اسالم ـ و ایمان شاخهای است که بر این تسلیم میروید« :عن علی :7أصل الیمـان حسـن
التّسلیم ْلمر ّال» (آمدی)۱۷۹ :۱۴۱۳ ،؛ اما در ادامه ،این ایمان است که رشد کرده ،فـرد را بـه
عمل و تسلیمی عمیقتر میرساند .ایـن تسـلیم یـا «اخبـات» گرچـه میـوۀ ایمـان اسـت ،از
دغدغهای فراتر از عمل خبر میدهد:
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۱۰۹

مع ْن ُح ْم مرانم بْ ِن مأ ْعیم من مع ْن مأب ِی مج ْعف ٍمر 7قال سمعته یقول الیمان ما استقر فی القلب و أفضی
صدقه العمل بالطاعة ّل و التسلیم ْلمر ّال (کلینی.)46/4 :1241 ،
به إلی ّال و ّ
این تسلیم تازه از درک جدیدی خبر میدهد؛ درکی که «مخبت» نسبت به ضعف خـود و
کوتاهی عملش یافته است .باور عمیق به پروردگـار و محبـت بـه او ،هنگـامی کـه بـا درک
ضعف خویش همراه شود ،جز تسلیمی گوارا به بار نمیآورد.
گفتار چهارم :ویژگیهای مخبت

خصوصیات اهل اخبات را میتوان در دو دسته جای داد :اول ،صفاتی که قـرآن از وجـود
آن در مراحل گاشته خبر داده و در مرحلۀ اخبـات بـه برجسـتگی خاصـی رسـیدهاند؛ دوم،
صفاتی که قرآن بهمثابۀ امتیازات مرحلۀ اخبات از آنها یاد کرده است.
دستۀ نخست؛ برجستگی برخی صفات

در سلوک معنوی ،سالک با وصول به یک منزل ،تمامی کماالت منازل گاشته را نیز در خـود
دارد و این کماالت به ریشههایی عمیقتر و استحکام بیشتر رسیدهاند .ایـن عمـق و اسـتحکام،
حاصل تالشهایی است که بر شناختها ،گرایشها و رفتارها اثری عمیـق بـر جـای گااشـته

است .قرآن در توصیف «مخبتین» از اوصافی مشابه با «محسنین» استفاده کرده اسـت ،ولـی بـه
ظرافت ،به تفاوتهای آن دو نیز اشاره دارد .در هر دو مقام ،عرصههای صبر و بردباری ،نمـاز و
انفاق مطرح شدهاند؛ ولی اوصاف بهکاررفته در دو عرصۀ اول ،متفاوت است.
 .۱در عرصۀ صبر ،ویژگی محسن با فعل مضـارع «یصـبر» (یوسـف )۷۳/توصـیف شـده
است که بر استمرار این رفتار داللت دارد .از این تعبیر صرفا رفتار مستمر فهمیده میشـود و
داللتی بر ریشهدار شدن ایـن ویژگـی و تغییـر خلقوخـو نـدارد .امـا در همـین عرصـه ،در
توصیف مخبتین از قالب اسم فاعل ـ )الصابرین علی ما اصابهم( ـ اسـتفاده شـده اسـت کـه
اتصاف فرد به این وصف و ثبوت آن را گوشزد میکند .ایـن تفـاوت از جهـت مفهـومی بـا
توجه به ویژگی خشوع و فروتنی در مخبتین قابل توضیح اسـت؛ زیـرا نرمـی و خشـوع ،از
انعطاف شخصیت فرد حکایت دارد و تحمل فرازوفرودها را آسانتر میکند.
 .۱در عرصۀ نماز و ارتباط با خدا ،محسن با همان وصف اهل تقوا و اهل ایمان توصـیف
تعبیر «اقامه» از اهتمام آنان به نماز خبر داده است ،صرفا به استمرار رفتار اشاره دارد .قرآن در
توصیف مخبتین از تعبیر )مقیمی الصالا( بهره گرفته اسـت کـه ثبـوت و اتصـاف را نشـان
میدهد .این تفاوت نیز از جهـت مفهـومی بـا توجـه بـه انکسـار و درک عمیـق مخبتـان از
کوتاهیهای خویش ،قابلفهم است.
دستۀ دوم؛ کماالت خاص مخبتین

کماالتی که قرشن صرفاً به مخبتین نسبت داده ،در دو جا ذکیر شیده اسیت :اول) ،بم ِّشـ ِر
ِ ِ
مت ُقلُوبُ ُهم( ترسان شیدن بیه هنگیام ییاد خیدا و دومِ ) ،إنَّ
ال مو ِجل ْ
ال ُْم ْخبِتین الَّای من إذا ذُک مر ّ ُ
الَّاین آمنُوا مو عمِلُوا الصال ِ ِ
حات مو مأ ْخبمتُـوا ِإلـی مربِّ ِهـم( شرامیش ییافتن بیا فروتنیی در برابیر
م
َّ
م م
پروردگار .این دو تعبیر برخی ویژگیهای اهل اخبات را مشخص میکند:
 .۱وجل؛ تعبیر نخست از تأثیر مستمر فضای ذکر و آمـادگی و لطافـت دل حکایـت دارد.
این لطافت ریشه در عشق ،عبادات شبانه و دادوستدهای مستمر با لطف و عنایـت حـق دارد
و همچنین نتیجۀ ابتالئاتی است که ناتوانی و احتیاج را نشان دادهاند و همین است که با قـرار

اخبات بهمثابه یک درجه در مسیر تحول اخالقی و ابعاد آن

شده است) :یقیمون الصالا(( بقره۰/؛ نمل۰/؛ لقمان .)۴/این وصف نیز اگرچه بـا اسـتفاده از

۱۰۷

گرفتن در فضای ذکر ،دغدغههایش آغاز و دلش بیتاب میشود.
ریشۀ اهتمام به نماز ـ المقیم للصالا ـ را در همین لطافت و شکستهدلی میتوان یافت .بـه
همین جهت یکی از ترکیبهـای آشـنای روایـی در مـورد اهـل اخبـات« ،انابـة المخبتـین»
(طوسی۱۵۱/۱ :۱۴۱۱ ،؛ ۷۱۱/۱؛ ابنطاوس۱۳۱/۱ :۱۴۱۱ ،؛ ثقفی )۹۴۹/۱ :۱۴۱۳ ،اسـت کـه
به ِ
دل متوجه ایشان و رجوع بیوقفۀ آنان به درگاه پروردگار اشاره دارد .به کار رفتن تعـابیری
ّهـم
ّهم إنّ قلوب ال ْ
ْمخبتین إلیْك واله ٌة» (ابنقولویه ))۴۳ :۱۰۷۶ ،و «حنین»« :الل ّ
مانند «وله»« :الل ّ
ْمخبتین» (مجلسی )۱۴۱/۹۴ :۱۴۳۰ ،در توصیف حاالت مخبتان نیـز بـه
ت قلوب ال ْ
إلیْك حنّ ْ
الولم ُه :ذهاب العقل و الفؤاد من فقـدان حبیـب»
همین اشتیاق و مهر درونی آنان داللت دارد « :م
(فراهیدی)۹۹/۴ :۱۴۳۷ ،؛ «الحنین فی اللغة هو صوت من أصوات االبل تحـدثها اذا اشـتاقت
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الی أوطانها ثم کثر ذلك» (عسکری )۱۷ :۱۴۳۰ ،و درخواست «ذکر المخبتـین» از پروردگـار
ات
ُك ...ف ْمو مز ال ُْمک مْرم ِی من مو تمفمکُّ مر الاَّ اک ِ ِری من مو ِذک مْر ال ُْم ْخبِت ِی من مو ِإ ْخبم م
«عن السجاد :7الل َُّه َّم ِإنِّی مأ ْس مأل م
ال ُْم ْستمق ِیم ِی من» (ابنطاوس )۱۰۶/۱ :۱۴۱۱ ،به اثربخشی و گرانقدر بودن توجهات اشاره دارد.
 .4خشوع واژۀ اخبات معنای خشوع را در خود دارد و خاشع با دو باور همیراه اسیت
) مواستع ِینُوا بِالصب ِر موالص مال ِا مو ِإنَّها لمکمب ِیر ٌا ِإ َّال علمی ال مْخ ِ
اشع ِی من * ال َِّای من یمظُ نُّونم مأن َُّهم ُّم مالقُـو مربِّ ِهـ ْم
م
م
ْ م
َّ
َّ ْ
م
مو مأن َُّه ْم ِإلمیْ ِه مر ِاج ُعونم ((بقره2۲/ی )26باور به مواجهه با مالک و مدبر خویش و باور به راهیی
که تا بینهایت ادامه دارد .باور نخست او را به انتظار مالقاتی بزرگ میکشیاند مواجهیه و
مالقاتی که در هر دو عالم میتوان شن را انتظار داشت .مالقاتی که وعدۀ شن را در دنییا بیه
ُکم یـ م ِ
کسانی دادهاند که رفتار شایسته و نیت خالص دارندُ ) :ق ْ ِ م
لـی
ـر ِّمـثْل ُ ُ
وحی إ َّ
ل إن مَّما أنما بمشم ٌ
ل عمـال صـالِحا مو مال یشْ ـ ِر ْك بِعِبـاد ِا مرب ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـه
م م ِّ
ُ
م
مأن مَّما إل ُمهکُ ْم إلم ٌه مواح ٌد ف مممن کامنم یم ْر ُجواْ لق ممام مربِّه فملْیم ْع مم ْ م م

مأ مح مدا((کهف )114/و مواجهۀ دیگری که در جهانی دیگر شن را تجربه خواهنید کیرد) :یـا
َّك ِ
مأیُّ مها ْ ِ
ك ک ْمدحا ف ُممالقی ِه((انشقا  .)6/مؤمن با عشق و ترس بیه ایین
کاد ٌح ِإلی مربِّ م
النْسانُ ِإن م
مالقات میاندیشد و عظمت این مواقف را درک میکنید .بیاور دوم ،تصیویر راهیی را در
برابر اشم میشورد که هر توشه و ذخیرهای را کوایک و نیاایز مییکنید .درک عظمیت
موقف و دیدن دستهای خالی خویش ،جایی برای سرفرازی و عجب باقی نمیگیذارد و

به خشوع و افتادگی میرساند.
 .۰تواضع؛ واژۀ اخبات در معنای خود مفهـوم تواضـع را نیـز دارد« :أخبمـت إلـی ّال تعـالی:
مخ ِ
شی و تواضع» (موسی .)۱۱۶۱/۱ :۱۴۱۳ ،تواضع و فروتنـی در برابـر دیگـران ،اگـر از زمینـۀ
ذهنی برخوردار نباشد ،صرفا یک نمایش است و اگر در سنجش عملکرد خود و مقایسـۀ آن بـا
عملکرد دیگران ،حکم به برتری خود میکنم ،تواضعی در کار نیست .امـا هنگـامی کـه مـالک
«سعی» باشد ،معلوم نیست که با همۀ آوردهها پایینتر از همۀ کسانی نبود کـه در ظـاهر از آنـان
پیشی گرفتهایم .اگر مالک سنجش ،نه سرمایهها و نه سودها ،بلکه مقایسههای عقالنـی باشـد و
نسبت میان سود و سرمایه در نظر گرفته شود ،ترتیبهـا بـر اسـاس ظـاهر نخواهـد بـود «قـال
الصادق 7کمال العقل فی ثالثة التّواضع ّل و( »...شیخ مفیـد۱۴۱۰ ،ب .)۱۴۴ :افـزون بـر ایـن،
ابتالئات پروردگار ،پردههای ظاهر را کنار زده ،با نشان دادن گوشهای از آلودگیها و ضـعفها،
همۀ ادعاها را منتفی میکند .با آگاهی از درون خویش و درک آلودگیها نمیتوان خود را برتـر
معرفته بقدره» (حلوانی۴۴ :۱۴۳۹ ،؛ دیلمی.)۱۱۵ :۱۴۳۹ ،
ـت:
 .۴نرمی در برخورد؛ برخی نرمخویی را بخشی از معنای واژۀ اخبات دانستهاند« :ال مْخبْ ُ
...ثم استعمل ْ ِ
ات اسـتعمال اللّـین و التّواضـع» (جـوهری:۱۰۵۶ ،
ال ْخبم ُ
المطمئن من اْلرضّ ،
 .)۱۴۵/۱ایمان و عشق ،نرمخویی را به دنبال دارد؛ عاشق در بند عشق است و ایـن بنـد او را
رام و آرام میکند:
ٍ
قمالم سمِعت ُه یقُو ُل الْم ْؤمِنُونم هینُونم لمینُونم کمالْجم ِل ْاْلمن ِ ِ
اخ
ف ِإذما ق ِی مد انْق مماد مو ِإنْ ُأن ِی مخ معلمی مص ْخ مرا ْاستمنم م
ْ
مْ
م م
ُ
م ُْ م
شنیدم که (امام )7میفرمود :مؤمنان رام و نرمخوی هستند؛ همانند شتر نری کـه مهـار در
بینی دارد؛ اگر او را ِ
بکشند ،همراهی میکند و اگر بخواهند بـر صـخرهای بـه زانـو بنشـیند،
مینشیند» (کلینی.)۱۰۴/۱ :۱۴۳۵ ،
افزون بر ایـن ،ابتالئـات پـرده از ضـعفها و ناتوانیهـا برمـیدارد و دیـدن کاسـتیها و
شکستن ادعاها ،فروتنی و تواضع و نرمی با دیگران را به دنبال میآورد.
 .۷تسلیم؛ پیشتر گفتـیم کـه در تعبیـر ) مأ ْخبمتُـوا ِإلـی مربِّ ِهـ ْم( فروتنـی و تسـلیم در برابـر
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از دیگرانی دانست که در ظاهر بر آنان مقدم شـدهایم« :علـی :7حسـب المـرم ...مـن تواضـعه

۱۴۱

پروردگار خویش هست و این تسلیم در برابر امر و فرمان اوسـت .ایـن امـر ،گـاه در کـالم
پروردگار آمده است و گاهی در سخن معصومان است که مهـر تأییـد او را بـر خـود دارنـد.
مخبت در برابر همۀ این اوامر ،تسلیم است (کلینی.)۰۷۱/۱ :۱۴۳۵ ،
 .6شرامش و اطمینان بسیاری از تعبیر ) مأ ْخبمتُوا ِإلی مربِّ ِه ْم( معنای شرامیش و اطمینیان بیه
خییدا را دریافتییهانیید« :أن المخبــت ه ـو المطمــئن باالیمــان؛ قولــه تعــالی ) :مأ ْخبمتُــوا ِإلــی

مربِّ ِه ْم((هود )41/أی اطمأنوا و سکنت قلـوبهم و نفوسـهم إلیـه» (طریحیی.)111/4 :111۲ ،
شرامشی که در نماز او جلوهگر است 1.این شرامیش بیا ترسیان بیودن او ناسیازگار نیسیت
اراکه همین دردرهها است که او را به ذکر و توجه و به اطمینان و شرامش میرساند.

با این توضیحات ،عمـق رفتارهـای متواضـعانۀ اولیـای پروردگـار را میتـوان دریافـت .در
روایاتی که رفتارهای رسول خدا 6را تصویر کردهاند ،بهخوبی این افتادگی و فروتنـی دیـده
میشود .در کتاب مکارم اْلخالق ،تواضع رسول خدا 6اینگونه توصیف شده است:
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هیچکسـی نــزد مــردم از پیغمبــر 6محبــوبتر نبــود و چــون او را میدیدنــد ،بــرایش
برنمیخاستند؛ چراکه میدانستند حضرت از این کارها خوشـش نمـیآیـد .در میـان جمـع
اصحاب مینشست که تازهوارد نمیدانست پیغمبر 6کدام ست (از نظر وضع مجلـس) از
حضرت اجازه خواستیم که برایش نشیمن مخصوص قرار دهیم کـه غریبـان او را بشناسـند،
اجازه داد و برایش دکهاى ساختیم که او بر آن مینشست و ما گرد او مینشستیم .چون یکـی
از اصحاب به مالقات او میآمد ،حضرت با او برمیخاست و جدا نمیشد تـا طـرف جـدا و
منصــرف شــود و برگــردد؛ و چــون یکــی از اصــحاب بــه وى میرسـید و دســت مـیداد،
پیغمبر 6دست خود را از دست او نمیکشید تا طرف قبال دست خود را درآورد و هرگـز
پای خود را در برابر همنشینی دراز نکرد و هیچکس در محضر او نمینشسـت مگـر اینکـه
وقتی میخواست برخیزد ،پیغمبر به احترام او برمیخاست.
بر خاك مینشست و بر زمین غاا میخورد .شتران را عقال میبست .بیمـاران را عیـادت،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )« .1مأ ْخبمتُوا ِإلی مربِّ ِه ْم( :اطمأن ّوا إلیه ،و هو یصل ّی بخشوع و إخبات و خضوع و إنصات» (زمخشری.)1۲1 :1111 ،

جنازهها را تشییع ،و دعوت بندگان را اجابت میکرد .بر االغ سوار میشد :در جنگ خیبـر و
بنیقریظه و بنینضیر بر االغ سوار بود .پیغمبر 6به طـرف مـردى رفـت کـه بـا او سـخن
گوید ،مرد از هیبت او به لرزه افتاد ،حضرت فرمود :آسوده باش که من سـلطان نیسـتم؛ مـن
فرزند آن کسی هستم که غااى سادۀ فقیرانه میخورد (طبرسی.)۱۶ :۱۴۱۱ ،
گفتار پنجم :آثار اخبات

آثار اخبات از دو راه قابلدستیابی است :نخست ،بررسـی آیـات و روایـات وارده دربـارۀ
«اخبات» و «مخبت»؛ دوم ،تأمل در بیاناتی که دربارۀ هر یک از ویژگیهای مخبتان وارد شده
است؛ ویژگیهایی مانند «انابه» که از بحث «ویژگیهای مخبتین» به دست آوردیم .پیامدهای
تحقق هر یک از این ویژگیها نیز از آثار اخبات تلقی میشود.
طریق نخست :آثار عنوان «مخبت»

از «اخبات» در دو آیه گفتوگو شده است؛ آیۀ  ۰۴سورۀ حج و آیـۀ  ۱۰سـورۀ هـود .آیـۀ
نخست با استفاده از واژۀ «المخبتین» ،همردیـف کـردن اخبـات بـا تسـلیم در برابـر حـق و
توصیف حالت مخبتان به هنگام ذکر پروردگار چند اثر اخبات را مشخ

کرده است.

 .۱تسلیم :پیشتر گفتیم که در مفهوم اخبات ،فروتنی در برابر حق نهفته است .اثر فروتنـی
در برابر حق ،پایرش خواستۀ اوست؛ «تسلیم» بودن در برابر امرونهـی او و در برابـر قضـا و
قدر او .آنجا که دستور او با کششهای ما سازگار نیست و آنجا که حوادثی ظاهر میشـوند
که توقع آن را نداریم و برای آن آماده نیستیم ،مخبت زبان بـه اعتـراض نمیآالیـد و گرفتـار
تالطمهای درونی نمیشود.
همردیف قرار گرفتن اخبات با تسلیم در شیۀ  12سورۀ حیج نییز همیین معنیا را افیاده
ِ
ٍ
ال علی ما مر مزقمهم مِن بهیم ِ
ِ
ِ
ـة ْاْلمنْعـامِ
میکند شیۀ مزبور ) مو لکُ ِّل ُأ َّمة مج معلْنا ممنْ مسکا لیماْ ک ُُروا ْاس مم ّ م
ُ ْ ْ م م
ف ِمإلهکُم ِإل ٌه ِ
واح ٌد فملم ُه مأ ْسل ِ ُموا مو بم ِّش ِر ال ُْم ْخبِتین( ،با تذکر این نکته شراز میشود که بیرای هیر
ُ ْ
امتی ،شیینی قرار داده شده است تا نام خدا را بر شنچه از اارپایان روزی شنان کرده ،به ییاد
شورند و این یکسانی در مناسک نشان از یگانگی خدای امتهای مختلف دارد از این رو،
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الف) در قرآن

۱۴۰

مخاطبان را به پذیرا بودن نسبت به این خدای یگانه دستور داده است و به مخبتان بشارت
میدهد .این تعبیر نشان میدهد که تسلیم بودن در برابر فرمانهای خیدای یگانیه ،از شثیار
رسیدن به جایگاه «اخبات» است.
واژۀ اخبات معنای «استواری و ثبات» را نیز در خود دارد؛ اثر استواری ،وجـود «امـن و
آرامش» در همۀ احوال و دوری از تزلزلها است .آنجا که شرایط مطابق توقع مـا اسـت و
آمادۀ صحنههای پیشاروی هستیم ،آرامش طبیعی است؛ اما به هنگام حادثههای غیرمترقبـه
و فشارهای سخت ،این مخبت است که آرامش خود را از کف نداده ،استوار بـه راه خـود
ادامه میدهد.
 .۱خلوت و نجوا :نخستین وصف مخبتین در آیه ،ترسی است که همواره بـه هنگـام یـاد
پروردگار دلهایشان را فرامیگیرد .این دلهـای آمـاده در خلـوت ذکـر و یـا در حادثـههای
درسآموز ،حاالت متفاوتی را تجربـه میکنـد .اینـان در صـحنۀ نمـاز و عبـادت ،وضـعیتی
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متفاوت دارند؛ نمازشان با دلی است سرشـار از تـرس و عشـق؛ تـرس از کوتـاهی عمـل و
دشواریهای پیشاروی و عشقی که سالها محبت و رفاقت او را تجربه کرده اسـت .هـر جـا
که فضای ذکری هست ،عشق سالک با ترسهای زیبایی درمیآمیزد و خلوتها و نجواهـای
پرباری را نتیجه میدهد.
 .۰همراهان بهشت :آیۀ  ۱۰سورۀ هود ،مخبتان را همراهان بهشت خوانده است؛ کسـانی کـه
از فرازوفرودها رها شده و به جایگاهی ثابت رسیدهاند .آیات دیگر ،از آثار اخروی رسـیدن بـه
حاب ال مْجنَّ ِة( ـ خبر دادهاند .قـرآن اینـان را قهرمانـان مسـابقۀ بـزرگ هسـتی
این جایگاه ـ ) مأ ْص ُ
حاب ال مْجنَّ ِة ُه ُم الْفائ ِ ُزونم ((حشر)۱۳/؛ که در جایگاهی برتر و اسـتراحتگاهی
خوانده است ) :مأ ْص ُ
ِ ٍِ
ـن ممقـیال((فرقـان)۱۴/؛ و
حاب ال مْجنَّة یم ْو ممئا مخیْـ ٌر ُم ْسـتمق ًّمرا مو مأ ْح مس ُ
نیکوتر قرار گرفته است ) :مأ ْص ُ
هرچه بخواهند در اختیار خواهند داشت ) :ملهم َّما یمشم ُامونم ف ِی مها مو ل ممدیْنما مم ِزی ٌد((ق.)۰۷/
ب) در روایات

در روایات ،واژۀ «اخبات» و کلمات برگرفته از آن ،اگرچه چندان پرتکرار نیسـتند ،در همـان
موارد محدود ،به صفات و رفتارهای خاصی از اهل اخبات اشاره شـده اسـت ،حـاالتی ماننـد

ذکر ،انابه ،وله و حنین .این واژهها بخشی دیگر از حاالت اهل اخبات را روشن میکند.
مخبت دلی سرشار از احساس دارد؛ همین است که بهرههای بسیاری از خلوت و نجوای
خود میبرد« .انابه» یا رجوع مکرر به درگاه حق ،اثر و نتیجـۀ همـان وجـل و تـرس خاصـی
است که مخبت از آن برخوردار است« .وله» یا سرگشتگی و اشـتیاق ،نتیجـۀ عشـق تـوأم بـا
ترس مخبت است که میان او و محبوبش فاصله افتاده است و «حنین» نالـههای ایـن عاشـق
دورافتاده است.
انابههای مخبتان آثار دیگری نیز به دنبال دارد؛ زیرا انابه ،عرض نیاز بـه درگـاه پروردگـار
است و چنین تقاضایی بیجواب نمیماند .انابه هم با هدایتی همزمان پاسخ میگیرد )یم ْهـدی
ِ
ِ
ـن
ب((شوری )۱۰/و هـم بـه هـدایتهایی در آینـده میانجامـد )یم ْهـدی ِإلمیْـه مم ْ
ِإلمیْه مم ْن یُنی ُ
ناب((رعد)۱۵/؛ چراکه این رجوعها و استغاثهها محتاج حمایت و راهنمایی است تا مسـیر
مأ م
خــود را بیابــد و خرابیهــای گاشــته را اصــالح و پیچیــدگیهای روانــی را برطــرف کنــد.
ادامه نیز با بهرههایی همراه است؛ زیرا نشان از آمادگی برای حرکت داشـته ،بـه دسـتگیری و
راهنمایی حق راه میبرد .همین هدایتها است که گاه در قالب جلوه کردن یک آیه و نشـانه
ِ
ِ
ظاهر میشود) :هو الَّای یریکُم آیات ِ ِ
ـن
ـه مو یُنم ِّ
السـمام ِر ْزقـا مو مـا یمتمـام ک َُّر ِإالَّ مم ْ
ُ ْ
ـز ُل لمکُـ ْم م م
ـن َّ
ُم
ِ
ِ
ك مآلیة لِکُ ِّل معبْ ٍد منی ٍ
ب((سبأ)۷/؛ و گـاهی در شـکل بـاز کـردن
یُنی ُ
ُ
ب((غافر)۱۰/؛ )إنَّ فی ذل م م
صرا( ـ و زنده کردن یک یاد ـ ) ِذکْرى( ـ در دل او) :تمب ِ
ِ
ص مرا مو ِذکْـرى لِکُـ ِّل
ْ
چشم فرد ـ )تمبْ م
معبْ ٍد منی ٍ
ب((ق )۹/یا به صورت بشارتهایی که در اوج فشار ،آرامش را به ارمغـان مـیآورد:
ُ
ِ
ُوت مأنْ یم ْعبُ ُدوها مو مأنابُوا ِإلمی ّال ل ُمه ُم الْبُشْ رى((زمر.)۱۵/
اجتمنمبُوا الطَّ اغ م
) مو الَّای من ْ
طریق دوم :آثار عناوین مندرج

در بحث ویژگیهای مخبت گفته شد که مفاهیم خشوع ،تواضـع ،نرمخـویی و تسـلیم،
همگی در عنوان «مخبت» درج شدهاند .آثار هر یک از امور فوق را میتـوان آثـار اخبـات
تلقی کرد.
 .1آثار خشوع
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هدایتهای همزمان ،این انابههای ادامهدار را به مقصد میرساند .همچنین این تضـرعها ،در
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رأسـه» (ابینفیارس:1242 ،
تطام من و طم ْأطـ مأ م
خشوع را سربهزیر انداختن« :یقال مخشْ ع ،إذا م
 ،)134/4به زمین اشم دوختن ،پایین شوردن صدا« :قال اللیث :خشع الرجل یخشم ع خشوعا
ـع رمـی ببصـره نحـو
ـع یم ْخشم ُ
رمی ببصره إلـی اْلرض» (ازهیری « ،)143/1 :1241 ،مخشم م
إذا م

ـو ممـ ْأ ُخو ْذ
اْلرض ،و مخفمض ْ
ـعُ ... :ه م
صوته» (ابنسیده ،)141/1 :1241 ،و شرام گرفتن « :مخشم م
(خشم ع ِ
ِ
َّـت» (فییومی )114 :1212 ،معنیا کیردهانید .ایین
اطم مأن ْ
ض :إذما مسکمنم ْ
ت) ْاْلم ْر ُ
م ْن م م
تو م
رفتارها حکایت از ترس فرد دارد« :عند بعضهم أن الخشوع ال یکون اال مع خـوف الخاشـع
المخشوع له و ال یکون تکلفا و لهاا یضاف الی القلب ...و قد یجوز أن یخضع االنسان تکلفـا
من غیر أن یعتقد أن المخضوع له فوقه و ال یکون الخشوع کالك» (عسیکری)422 :1244 ،
ترسی که این حالتها و این رفتارها نشانۀ شن است .در ورای این ترس ،گمیان و بیاوری
نهفته است گمان و باور به مواجههای که با مالک و میدبر خیویش دارنید) :یظنّیون ننّهیم
مالقوا ربّهم( و راه درازی که پیشاروی شنها است) :ننّهم الیه راجعیون((بقیره .)26/ایین
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ذهنیت شثار گستردهای بر رفتارها خواهد داشت.
خاشع با درک عظمت موقف و عظمت راهی که پیشاروی خـود دارد ،کارهـای خـود را
بزرگ نپنداشته ،زمینهای برای غرور و عجب نـدارد .او بـا ایـن دغدغـهها ،هنگـامی کـه در
جایگاه عبادت قرار میگیرد ،حـالتی متفـاوت مییابـد .او خـود را مواجـه بـا پروردگـارش
میبیند؛ مالک و تدبیرگر همۀ نعمتها ،لطفها ،رفقها و آمرزشها تـا امـروز .ایـن تصـویر
سرشـار از عشـق بــا تصـویری از راه بیانتهـا و نیازهــای بیشـمار همـراه شــده اسـت کـه
دغدغههای فراوان و خواستههای بسیار به دنبال دارد .خشوع در نمـاز ،چنـین فضـایی را در

مـح
نمازگزار ایجاد میکند؛ نماز و فضایی که عامل اول در رسـتگاری آدمـی اسـت) :ق ْ
مـد مأفْل م
ال ْم ْؤمِنُونم * ال َِّاین هم ف ِی ص مالت ِ ِهم مخ ِ
اش ُعونم ((مؤمنون۱/ـ)۱؛ چراکه با عمق بخشـیدن بـه
ْ
م ُ ْ
م
ُ
ارتباط بنده با پروردگارش به سایر اعمال نیز روح و معنا میبخشد.
در سخنان پیامبر 6چهار عالمت برای فرد خاشع ذکر شده است:
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ُـوب ال مْجم ِیـ ِل مو
ـر مو ال مْع مالنیمـة مو ُرک ُ
عن النبی :6مع مال مم ُة ال مْخاش ِع فم مأ ْربم مع ٌة ُم مراقمبم ُة ّال فـی ِّ
الس ِّ
ِ ِ
ِ
اجا ُا ِ ّل
التَّفمکُّ ُر لیم ْومِ الْقیم مامة مو ال ُْمنم م

عالمت خاشع چهار چیز است :در پنهان و آشکار مراقب خدا بودن ،رفتار زیبا داشتن ،بـه
روز بازپسین اندیشیدن و با خدا مناجات داشتن (ابنشعبه.)۱۳ :۱۴۳۴ ،
تعبیر عالمت در مورد آثاری به کار میرود که با کمک آنها میتوان از تحـولی آگـاه شـد
که به واقع در درون فرد رخ داده است .سخنها و رفتارها را میتوان آراست ،امـا عالمتهـا
دروغ نمیگویند .در کالم پیامبر 6به چهار عالمت خشوع اشـاره شـده کـه هـر یـک بـه
زمینهای متفاوت ارتباط دارد.
۱ـ .۱مراقب خدا بودن در پنهان و آشکار؛ خشوع ،از ترسی حکایت میکند که نمود آن را
الخشوع فی الص ِ
وت و البصـر» (ابنفـارس:۱۴۳۴ ،
در صدا و نگاه فرد میتوان مشاهده کرد« :
م
َّ
 .)۱۹۱/۱این ترس برخاسته از آیندهنگری است که فرد در ارتباط خود با خدا دارد؛ آینـدهای
که ما هرروز دست به کار ساختن آن هستیم .این ترس است که باعث میشود او نگران ایـن
وجود حاضر و ناظر باشد و به خواست او و به رضایت و غضب او بیندیشد .این عالمـت را
جایی است که از تو غافل است .کلمهها ،حالتهـا و رفتارهـای او در آن لحظـهها میتوانـد
قرینهای بر مراقبت یا بیتوجهی فرد باشد.
۱ـ .۱کردار زیبا؛ انتخاب روشها و رفتارهـای زیبـا اتفـاقی نیسـت و حاصـل معیارهـای
درست و انتخابهای دقیق است .زیبایی رفتارهـا و انتخابهـا حاصـل نگـاه دوراندیشـانۀ
خاشع و دلنگران اوست که در بحث از آیۀ  ۴۷و  ۴۶سورۀ بقره به آن اشاره شـد .توجـه بـه
خواست حق و تالش برای جلب رضـایت او ،زمینهسـاز رسـیدن بـه معیارهـای درسـت و
انتخابهای دقیق است.
۰ـ .۱برای روز قیامت اندیشیدن؛ خشوع ،حاصل آیندهنگری و آگاهی است .روز قیامـت،
در چنین رویکردی ،اهمیتی فوقالعاده مییابد؛ زیرا روز آغاز زندگی ابـدی و رسـیدگی بـه
رفتارهای گاشته است؛ روزی است که سرشار از صحنههای زیبا و هولناک است و حاصـل
تمام تالشها را میتوان یکجا مالحظه کرد .باور بـه چنـین ممـوقفی ،ذهـن و دل را درگیـر و
آدمی را با سؤالهای مختلفی مواجه میکند و تفکر را به حرکت وامیدارد؛ تفکـر دربـارۀ آن
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در حالت و نگاه خود در هنگامههای غضب و شهوت میتوان یافت .وقت امتحان دیگـر ،در
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روز و دربارۀ مسیری که برای آن روز باید پیمود.
۴ـ .۱مناجات با خدا؛ هر سه نکتۀ پیش یعنی باور به وجود خـدای حاضـر نـاظر ،تـالش
برای رفتار زیبا و نگرانی نسبت به آینده و روز واپسین ،زمینهساز گفتوگو و نجـوا بـا خـدا
است .در این صحنهها است که از قصهها و غصهها سخن گفته و از او چارهجویی میشود.
 .2آثار تواضع

تواضع اظهار کوچکی در برابر دیگری است .تواضـع یعنـی دیگـری را در جایگـاه برتـر
نشاندن و به گونهای رفتار کردن که گویی او باالتر از ما اسـت« :التواضـع اظهـار قـدرا مـن
یتواضع له سوام کان ذا قدرا علی المتواضع أو ال ،أال ترى أنه یقال العبـد متواضـع لخدمـة أی
یعاملهم معاملة من لهم علیه قدرا» (عسکری .)۱۴۴/۱ :۱۴۳۳ ،تواضـع حقیقـی آنجـا شـکل
میگیرد که با سنجش درست ،عملکرد خویش را ارزیابی کرده ،به ضعفها و نـاتوانی خـود
وقوف پیدا کنی و در مقایسه با دیگران ،خود را پایینتر بشـماری؛ چراکـه بـا ارزیابیهـا بـه
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فرودستی خود باور داشته و خوبیهای دیگری را بهدرستی دیدهای .ایـن رفتـار در روایـات
زیادی موردتوجه قرار گرفته و آثار فردی و اجتماعی زیادی برای آن شمارش شده است.
۱ـ .۱آثار فردی :تواضع آثار گستردهای بر فرد دارد؛ در چگونگی استفاده از نعمتها و در
ارتباط او با پروردگارش.
۱ـ۱ـ .۱اثر تواضع بر امکانات انسان :متواضع به ضعف و کوتاهی خود ،باور دارد؛ از ایـن
رو ،گرفتار غرور و عجب نمیشود و به قناعت به وضع موجود نیز دچـار نمیشـود .همـین
است که به حرکت و استفادۀ درست از امکانات روی میآورد .این نگاه و رویکـردی اسـت
اض ِ
ـع تمـت ِ ُّم النِّ ْع ممـ ُة»
که نعمتها را به تمامیت میرساند .در کالم امام علی 7آمده است« :بِالتَّ مو ُ
(شریف رضی .)۷۳۹ :۱۴۱۴ ،تواضع ،حرکـت و بهرهگیـری از امکانـات را بـه دنبـال دارد و
ل النَّـاس»
عقالنیترین سلوک را سبب میشود .همچنین فرمودهاند« :تم مو م
اض ْع لِل مْح ِق تمک ُْن مأ ْعقمـ م
(همان) .فروتنی در برابر حق به معنای تن دادن به آن است و تواضع در برابر حق بـه معنـای
برتر نهادن آن از هوس ،فکر و عقل خویش است و پایرفتن آن از هر کسی کـه سـخن حـق
بگوید .این روحیه فرد را به سطحی از عقالنیت میرساند «قمالم الصادق :7ک مممـا ُل ال مْعق ِ
ْـل فِـی

ث ممالث ٍمة التو ُ ِ ِ ِ
ل مو حس ِن الْیق ِی ِن مو الصم ِ
ت ِإ َّال م ِ ْن مخیْـ ٍر» (شـیخ مفیـد۱۴۱۰ ،ب )۱۴۴ :کـه از
َّ ْ
اضع ّ ُ ْ م
َّ م
توان فکر و سنجش خویش فراتر رفته ،از فکر و سـنجش دیگـران نیـز بهـره ببـرد و «اولـوا
ال مو
االلباب» باشد) :فمبم ِّش ْر عِباد الَّای من یم ْستمم ِ ُعونم الْق ْمولم فمیمتَّب ِ ُعونم مأ ْح مسنم ُه * ُأولئ ِ م
ك الَّای من مه ُ
داه ُم ّ ُ
ك ُه ْم ُأولُوا ْاْلملْباب((زمر۱۵/ـ.)۱۹
ُأولئ ِ م
۱ـ۱ـ .۱اثر تواضع بر سلوک آدمی و ارتباط با خدا :تواضع حتی در سطح اخالق انسـانی،

هنگامی که با احساس کوتاهی در عمل همراه میشود ،جایی برای خستگی و کنـار کشـیدن
ـة ِ
ِ ِ
ل لمم یس مأم ب مدنُـ ُه [مِـن] طم ِ
ال» (کراجکـی،
باقی نمیگاارد« :عن علی :7مم ْن تم مو م
اع ّ
ْ
م
اض مع قملْبُ ُه ّ ْ م ْ ْ م
ـد ِ
ِ
ال7
ـن مأبِـی معبْ ّ
)۱۵۹ ،۱ :۱۴۱۳؛ و این تالشگ ِر متواضع به رفعت و قرب نایل میشود « :مع ْ
اضع ی ِزی ُد ص ِ
ِ ِ
ِم
ال»
احبم ُه ِرف مْعة فمتم مو م
م
قمالم ... :فمل َّمما بملمغم النَّب ِ َّی ص قمالم ْل ْص محابِه ...إنَّ التَّ مو ُ م م
اض ُعوا یم ْرفم ْعک ُُم ّ ُ
ِ م
ال مع َّز مو مج َّل ِإلمی مد ُاو مد 7یما مد ُاو ُد
(شیخ مفید۱۴۱۰ ،ج)۱۰۷ :؛ «عن الصادق :7قمالم :فی مما أ ْو محی ّ ُ
اس مِن ِ
ِ
ك مأبع ُد النَّ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ال ال ُْمتمکمبِّ ُرونم » (کلینی:۱۴۳۵ ،
م ّ
ب النَّاس م من ّال ال ُْمتم مواض ُعونم کمام ل م ْ م
ک ممما مأنَّ مأق مْر م
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ارزشی خاص دارد .دستیابی به ارزشهایی چون بزرگی و شخصیت ،در گرو این افتادگی و
ـة ِ
ِ ِ
ل لمـم یسـ مأم ب مدنُـ ُه [مِـن] طم ِ
ال» (کراجکـی،
فروتنی است« :عن علی :7مم ْن تم مو م
اع ّ
ْ
م
اض مع قملْبُ ُه ّ ْ م ْ ْ م
)۱۵۹/۱ :۱۴۱۳؛ و گردنفرازی و تکبر از ناتوانی و ضعفهایی خبر میدهد که این رفتارهـا،
ـد ِ
ِ
ال 7قمـالم... :
پوششی بر آنها است .زندگانی متواضعانه ،دل را خاشع میکند « :مع ْن مأبِـی معبْ ّ
اضع ی ِزی ُد ص ِ
ِ ِ
ِم
ال» (شـیخ
احبم ُه ِرف مْعة فمتم مو م
م
فمل َّمما بملمغم النَّب ِ َّی ص قمالم ْل ْص محابِه ...إنَّ التَّ مو ُ م م
اض ُعوا یم ْرفم ْعک ُُم ّ ُ
ِ م
ال مع َّز مو مج َّل ِإلمی مد ُاو مد 7یمـا مد ُاو ُد ک مممـا
مفید۱۴۱۰ ،ج)۱۰۷ :؛ «عن الصادق :7قمالم :فی مما أ ْو محی ّ ُ
ِ
ِ
ِ ِ
ال الْمتو ِ
ِ ِ
ـرونم » (کلینـی:۱۴۳۵ ،
اض ُعونم کمام ل ِ م
ك مأبْ مع ُد النَّـاس م م
مأنَّ مأق مْر م
ب النَّاس م من ّ ُ م م
ـن ّال ال ُْمتمکمبِّ ُ
ِ
ـر
)۱۱۰/۱؛ و ریشۀ رفتارها و خصلتهای ناپسـندی ماننـد کبـر« :عـن علـی :7مضـا ُّدوا الْکبْ م
اض ِع» (لیثی )۰۳۷ :۱۰۵۶ ،و فخرفروشی را خشک میکند« :عن الرضا ... :7قمـالم مر ُسـو ُل
بِالتَّ مو ُ
ِ
ِ
ال ...6یما مأبما ذمر ِإنِّی مألْبم ُس الْغمل ِی مظ مو مأ ْجل ِ ُس معلمی ْاْلم ْر ِ
ـار
مـب ال ِْح مم م
ّ
ض مو مأل مْع ُق مأ مصـابِعی مو مأ ْرک ُ
شن مِـن اللِّب ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ـاس
بِغمیْ ِر مس ْرج مو ُأ ْرد ُف مخلْفی ف ممم ْن مرغ م
ب مع ْن ُسنَّتی فملمیْ مس منِّی یما مأبما ذمر الْبمس ال مْخ م م م
الصف ِی مق م ِ من الثِّیم ِ
ك مم ْسلمکا» (طبرسی.)۱۱۷ :۱۴۱۱ ،
اب لِئم َّال یم ِج مد الْف ْمخ ُر ف ِی م
مو َّ
تواضع ارتباط مؤمن با پروردگارش را دچار تحول میکند؛ چراکه عشق و ایمان بـه خـدا،

۱۴۷

.)۱۱۰/۱
۱ـ .۱آثار اجتماعی :همانگونه که حالت عجب ،کبر و تفاخر ،به تخریـب روابـط اجتمـاعی
میانجامد ،حالتهای فرد متواضع و رفتارهای او ،تأثیری عمیق در رابطۀ او با دیگران بر جـای
میگاارد .سالمتی که متواضع در حالت و رفتار خویش دارد ،فضای اجتمـاع را نیـز بـه سـوی
ِ
ـال مم ِة» (لیثـی)۶۷ :۱۰۵۶ ،؛ زیـرا حسـادت را منتفـی
الس م
سالمت میکشاند« :التَّ مو ُ
اض ُع یُ ْرش ُد ِإلمی َّ
ـد معلمیْ مهـا» (ابنشـعبه)۴۹۷ :۱۴۳۴ ،؛ رفاقتهـا را
میکند« :عن الهادی :7التَّ مو ُ
اض ُع ن ِ ْع ممـ ٌة مال یُ ْح مس ُ
ب السلْطم انم بِال ِْجـدِّ مو الص ِ
اض ِ
ـع( »...حلـوانی:۱۴۳۹ ،
ـدی مق بِالتَّ مو ُ
اص مح ِ ُّ
َّ
حفظ میکند« :قمالم الرضاْ :7
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۱۷۳

)۱۰۰؛ و محبت را در دل دیگران میکارد« :ث ممال ٌ ِ
الرف ِ
ْـق،
ث یُوجبْ من ال مْم مح َّبةمُ :ح ْس ُن ال ُْخل ُِق ،مو ُح ْس ُن ِّ
اض ِع ال مْم مح َّب ُة» (آمـدی)۰۱۵ :۱۴۱۳ ،؛ و فضـای
اض ُع» (لیثی)۱۱۱ :۱۰۵۶ ،؛ «عنه :7ث ممم مر ُا التَّ مو ُ
مو التَّ مو ُ
روابط اجتماعی را محترمانه و به دوراز حساسیتها کـرده ،مهمتـرین عوامـل الزم بـرای نظـم
اجتماعی را فراهم میکند« :عن علی :7ب ِ مخف ِ
ـور» (همـان .)۰۳۱ :تواضـع
ْض ال مْجنم ِاح تمنْـتمظ ِ ُم ْاْلُ ُم ُ
بزرگان ،محبت آنان را دلها مینشاند و این محبوبیت ،به توجه عموم به فضایل ایشـان و نشـر
ـع
این فضیلتها و در نهایت ،به تغییر در رفتارهای اجتماعی میانجامـد« :عـن علـی :7التَّ مو ُ
اض ُ
ال 7قمالم خطم ـب علِـی 7النَّـاس و علمیـ ِه ِإزار کمرب ٍ
مضیلم مة» (همان)۰۶ :؛ «عن مأب ِیعب ِد ِ
ینْشُ ر الْف ِ
ـاس
م
مْ ّ
م ْ
م م
م م م ْ م ُ ْم
م ُ
ٍ
ْب مو یمقْتم ِدی ب ِ ِه ال ُْم ْؤم ِ ُن» (شریف رضی،
ل لم ُه ف ِی ذمل ِ م
ُوع ب ِ ُصوف فمق ِی م
غمل ِی ٌظ مم ْرق ٌ
ك فمقمالم یم ْخشم ُع لم ُه الْقمل ُ
ات ْاْلمکْ ُل علمی الْح ِ
)۴۹۶ :۱۴۱۴؛ «ع ِن النَّب ِی 6مخمس مال مأدعهن حتی الْمم ِ
ضی ِ
ـع ال مْعب ِیـ ِد مو
م
م
م
ض مم م
م ُ ُ َّ م َّ م م
ٌْ
ِّ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
الصـبی ِ
ان
ُرکُوب ِ می الْح مم مار ُم ْؤکمفا مو غمیْ مر ُم ْؤکمف مو محلْب ِ می ال مْعنْ مز ب ِیمدی مو لُبْ ُس ُّ
الصوف مو التَّ ْسـلی ُم معلمـی ِّ ْ م
لِتمکُونم ُسنَّة م ِ ْن بم ْع ِدی» (شیخ صدوق.)۵۱ :۱۰۵۶ ،
در روایات تأکید زیادی بر تأثیر تواضع بر فراتر رفتن فرد ـ رفعت ـ و بلندمرتبگی او
ـ شرافت ـ شده است .واژۀ «رفعت» به تغییری واقعی اشاره دارد که در وجـود فـرد رخ
داده است و او را به جایگاهی برتر در فضای سلوک میرساند؛ اما واژۀ «شرافت» ظاهرا
به جایگاه اجتماعی مربوط میشو د و از برتری در فضای جامعه خبر میدهد.
پیشتر گفتیم که متواضع در ورای رفتار ظاهری ،به فرودستی و کوتـاهی عمـل خـویش
باور دارد .این باور به او ظرفیت قرار گرفتن در جایگاهی برتر را میدهد .در حدیثی قدسـی

خطاب به موسی آمده است:
ِ ِ
ِ
ِ
م
م
ك
اصـطم فمیْتُ م
وسی مأ تم ْد ِری ل مم ْ
وسی 7مأنْ یما ُم م
ال مع َّز مو مج َّل إلمی ُم م
مع ْن أب ِی معبْد ّال 7قمالم :أ ْو محی ّ ُ
ِ ِ
م
وسـی ِإنِّـی
ب مو ل ِ مم ذ م
بِک ممالم ِی ُدونم مخلْق ِی قمالم یما مر ِّ
ال تمبم مار مك مو تم معالمی إلمیْه مأنْ یمـا ُم م
ماك قمالم فمأ ْو محی ّ ُ
ت عِب ِ
ت
َّـك ِإذما مصـلَّیْ م
وسـی ِإن م
ادی ظم ْهرا لِبمطْ ٍن فملم ْم مأ ِج ْد ف ِی ِه ْم مأ محدا مأ مذ َّل ل ِی نمفْسـا مِنْ م
ـك یمـا ُم م
قملَّبْ ُ م
اب مأ ْو قمالم معلمی ْاْلم ْر ِ
ت مخ َّد مك معلمی التُّر ِ
ض (کلینی.)141/4 :1241 ،
مو مض ْع م
م
آنچه موسی را الیق آن کرد که با خدا سـخن بگویـد ،شـدت تواضـع او بـود و همـین
تواضع به او این ظرفیت را میداد تا بدون مبتال شدن به غرور ،مخاطب سخنان پروردگـار
اض ِع ِرف مْعـة» (آمـدی:۱۴۱۳ ،
شود .تواضع خود نهفقط ارزش است« :عن علی :7کمفمی بِالتَّ مو ُ
 ،)۷۱۱بلکه درک عمیق فرد از اندازههای خویش و واقعیت هستی را نشان میدهد .آنچـه
به هر جایگاهی زیبایی میبخشد ،فروتنی و تواضع اسـت« :عـن علـیِ :7زینمـ ُة الشَّ ـ ِری ِ
ف

ـع ُسـل َُّم
)۷۱۳؛ و این رویکرد بهتدریج جایگاه فرد در جامعه را باال میبـرد« :عنـه :7التَّ مو ُ
اض ُ
الشَّ ر ِ
ف» (آمدی)۷۵ :۱۴۱۳ ،؛ «عنه :7بِکمثْر ِا التَّو ُ ِ
ـر ُف» (لیثـی.)۱۹۹ :۱۰۵۶ ،
م م
اضع یمتمک ممامـ ُل الشَّ م
م

صاحبان قدرت و جایگاه اجتماعی با تواضع ،به حرمت تازهای در نزد مردم نایـل میشـوند:
ـخ ِ
اض ِ
ـع
ـع» (آمـدی)۵۹۶ :۱۴۱۳ ،؛ «عنـه :7تم مو ُ
ام مو التَّ مو ُ
الس م
ـر ُف ِإ َّال ب ِ َّ
اض ُ
«عنه :7مال یمک ُْم ُل الشَّ م
ٍ
وجب کمرامت ُه» (همان)۰۱۷ :؛ «عنه :7مو ِجی ُه النَّ ِ
ِ
ـع
اس مم ْن تم مو م
الشَّ ِریف یُ ِ ُ م م م
ـع ِرف مْعـة مو مذ َّل مم م
اضـ مع مم م
اضع مأحد ِإ َّال زاده ِ
ٍ
ال مج ماللمـة» (لیثـی)۴۵۵ :۱۰۵۶ ،؛
ممنم معة» (آمدی)۵۱۶ :۱۴۱۳ ،؛ «عنه :7مما تم مو م م م ٌ م م ُ ّ
زیرا از بلندنظری و بیاعتنایی آنان به قدرت خبر میدهـد و باعـث میشـود قـدرت فـرد را
ـع مزکمـا ُا
اض ِع» (لیثی)۷۷۳ :۱۰۵۶ ،؛ «عنه :7التَّ مو ُ
اج الشَّ مر ُف ِإلمی التَّ مو ُ
آلوده نکند« :عنه :7یم ْحتم ُ
اض ُ
الشَّ ر ِ
ف» (آمدی)۷۱ :۱۴۱۳ ،؛ و بلکه بر دامنۀ قدرت او نیز بیفزاید« :عن الصادق :7مال تمک ُْمـ ُل
م
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اضع» (کراجکـی)۰۱۳/۱ :۱۴۱۳ ،؛ «عنـه :7بالتَّو ُ ِ
الرف مْعـ ُة» (آمـدی:۱۴۱۳ ،
م
التَّ مو ُ ُ
اضـع تمکُـونُ ِّ
اضـ ِ
الرف مْع ـ ُة» (آمــدی)۱۷۵ :۱۴۱۳ ،؛ زیــرا فروتنــی ،نشــان از
)۱۷۶؛ «عنــه :7بِالتَّ مو ُ
ـع تُـ م
ـزانُ ِّ
بیاعتنایی نسبت به آن جایگاه داشته ،از بلندی نگاه فرد خبر میدهد« :عن علی :7ح ِ
اص ُل
م
اض ِع الشَّ مر ُف» (آمدی.)۰۷۱ :۱۴۱۳ ،
التَّ مو ُ
تواضع در نگاه عموم نیز یک ارزش است« :عنه :7کمفمی بِالتَّو ُ ِ
ـرفا» (آمـدی:۱۴۱۳ ،
م
اضع شم م

۱۷۱

هیب ُة الشَّ ِری ِ
اض ِع» (حلوانی.)۱۳۵ :۱۴۳۹ ،
ف ِإ َّال بِالتَّ مو ُ
م ْم
 .3آثار نرمخویی

تندی ،غضب را تحریک و فضای ارتباطی را گرفتار مسـائل عـاطفی روانـی میکنـد .امـا
«لینت» و نرمی ،غضب را تحریک نکرده ،به فضای ارتباطی آرامش میبخشد؛ دسـتور )قـوال
له قوال لینا((طه )۴۴/برای همین است که برخوردهای موسی و هارون فرعـون را از حالـت
عادی خارج نکند که موجب برانگیختن غضب او شود و تأثیر پیام و پایرش آن را سهل کند
و به افزایش ارتباطات و فزونی همراهان بینجامد .در کالم امام علی 7آمده اسـت« :مـن الن
عوده کثفت اغصانه؛ آنکه چوبش نرم است ،شـاخههایش زیـاد میشـود» (شـریف رضـی،
 .)۷۳۵ :۱۴۱۴همانگونه که خشکی و سختی ،یاران را از گرد آدمی پراکنـده میکنـد) :فمبِمـا
ِ
ٍ
ت فمظًّ ا غملی مظ الْقمل ِ
ف معـنْ ُه ْم مو ْاسـتمغْف ِ ْر
ك فما ْع ُ
ْب المنْف ُّمضوا م ِ ْن مح ْول ِ م
ت ل ُمه ْم مو ل ْمو کُنْ م
مر ْح ممة م ِ من ّال لِنْ م
ل ُمه ْم مو شا ِو ْر ُه ْم ف ِی ْاْلم ْمـ ِر((آلعمـران ،)۱۷۷/نرمخـویی و مهربـانی ،دوسـتان و همراهـان را
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۱۷۱

افزایش میدهد.
 .4آثار تسلیم

در روایات ،تسلیم را همان اخبات گفتهاند؛ پایرای امر حق بودن و در مقابل آن ،مقاومت
و تردید نکردن .پیشتر گفتیم که این معنا از واژۀ اخبات قابلاستفاده اسـت .ایـن تسـلیم ،در
مواجهه با دستور و خواست خدا است .عالمت تسلیم در برابر خدا این است کـه در دسـتور
و تقدیرش او را متهم نکنی« :عن علی :7التَّ ْسل ِی ُم مأنْ مال تمتَّ ِه مم» (آمـدی )۹۴ :۱۰۶۶ ،و خـود را
ـدوا فـی
ـج مر بمیْـنم ُه ْم ثُـ َّم ال یم ِج ُ
ك ال یُ ْؤمِنُونم محتَّی یُ محکِّ ُم م
در تنگنا نبینی) :فمال مو مربِّ م
ـوك فیمـا شم م
مأنْف ِ
ت مو یُ مسلِّ ُموا تم ْسلیما((نسام)۶۷/؛ ایـن مـتهم ندیـدن ،متکـی بـر درک
ُس ِه ْم مح مرجا م ِ َّما قم مضیْ م
حکمت و محبت او و درک کوتاهی درک ما است و همین است که در درون خویش نسبت
به امر او خود را در تنگنا نمیبینیم .تسلیم است که فرد را از گرفتـار شـدن در تنگنـای درون
خود خالص میکند و اجازه میدهد برنامهها و ابتالئات پروردگـار بـرای تحـول درونـی او
بهخوبی محقق شود و او از وابستگیها و محدودیتها رهـا شـود و بـه فـالح و رسـتگاری
ت عِنْ مد مأب ِی مج ْعف ٍمر 7مو ْح ِدی فمنمک ممس مر ْأ مس ُه ِإلمی ْاْلم ْر ِ
مـح
برسد « :مع ْن کمام ِ ٍل التَّ َّما ِر کُنْ ُ
ض فمقمالم ق ْمد مأفْل م

الْ ُم مسلِّ ُمونم » (صفار.)۷۱۱/۱ :۱۴۳۴ ،

اوج اسالم ،رسیدن به چنین تسلیمی است« :عن علی :7غمای ُة ْ ِ
ـالمِ التَّ ْسـل ِی ُم» (آمـدی،
ال ْس م
م

 .)۴۶۹ :۱۴۱۳اگر اسالم باعث میشود که مصونیت ظاهری برای فرد فـراهم شـود« :عنـه:7
مأ ْسل ِ ْم تم ْسلم ْم» (همان ،)۱۰۳ :اخبات و تسـلیم بـرای او مصـونیت درونـی و اقتـدار مـیآورد:
ـن استسـلمم ِإلمـی ِ
«عنهِ :7إنْ مأسلممت نمفْس ِ ِ
ال
ك ّل مسل ِ مم ْ
ت نمف ُْس م
ْ ْ م م م
ّ
ك» (همـان)۱۷۹ :؛ «عنـه :7مم ِ ْ م ْ م

ْاستمظْ مه مر» (همان)۷۹۱ :؛ و او در برابر دستورات متغیـر و صـحنههای پیشبینینشـده ،گرفتـار
تالطم درونی و بداندیشی نسبت به پروردگار خود نمیشود .این سطح از تسلیم ،اطمینـان و
آرامش در برابر صحنههای مختلف را سبب میشود؛ چراکـه او را برنامـهریز همـۀ صـحنهها
َّهم فاجعل نفسی مطمئنّة بقدرك راضیة بقضـائک» (ثقفـی:۱۴۱۳ ،
میدانیم« :عن السجاد :7الل ّ
)۹۴۵؛ و به حکمت و مهربانی او باور داریم.

اخبات جایگاه بلندی است که عمل را به کمال میرساند؛ زیـرا پـس از وصـول بـه مقـام
احسان و رسیدن به کمال در عمل و در شیوۀ انجام آن ،اکنون باید گرفتـار عمـل نشـد و بـه
کوتاهی خود و کوتاهی عمل خویش پی برد .این درک ،آدمی را از غرور میرهانـد و جـایی
برای عجب و کبر و تفاخر باقی نمیگاارد .اخبات صـفات بزرگـی چـون وجـل ،خشـوع،
تواضع ،نرمی در برخورد ،تسلیم و آرامش و اطمینان را سبب میشود.
آثار اخبات :در قرآن به تسلیم ،خلوت و نجوا و درآمدن در زمرۀ همراهان بهشـت اشـاره
شده و در روایات ذکر ،انابه یا رجوع مکرر به درگاه حـق ،ولـه یـا سرگشـتگی و اشـتیاق و
حنین یا نالههای این عاشق دورافتاده ،آمده است.
 .۱آثار خشوع :در پنهان و آشکار مراقب خدا بودن ،رفتار زیبـا داشـتن ،بـه روز بازپسـین
اندیشیدن و با خدا مناجات داشتن.
 .۱آثار تواضع در حـوزۀ فـردی :بـر چگـونگی اسـتفاده از نعمتهـا و بـر ارتبـاط او بـا
پروردگارش و در عرصۀ اجتماعی نیز همانگونه که حالت عجب ،کبر و تفاخر بـه تخریـب
روابط اجتماعی میانجامد ،حالتهای فرد متواضع و رفتارهای او ،تأثیری عمیق در رابطـۀ او

اخبات بهمثابه یک درجه در مسیر تحول اخالقی و ابعاد آن

نتیجهگیری

۱۷۰

با دیگران بر جای میگاارد.
 .۰آثار نرمخویی :تندی ،غضب را تحریک و فضـای ارتبـاطی را گرفتـار مسـائل عـاطفی
روانی میکند .اما لینت و نرمی ،به فضای ارتباطی آرامش میبخشد.
 .۴آثار تسلیم :پایرای امر حق بودن و در مقابل آن ،مقاومت و تردید نکردن.

سال ششم ـ شماره دوم ـ پیاپی  41ـ بهار و تابستان4317
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منابع
 .۱نهج البالغه ( ،)۱۴۱۴گردآوری شریف الرضی ،تصحیح صبحی صالح ،هجـرت ،قـم،
چاپ اول.
 .۱ابناثیر ،مبارك بن محمـد ( ،)۱۰۶۵النهایـة فـی غریـب الحـدیث و األثـر۷ ،جلـد،
انتشارات اسماعیلیان ،قم ،چاپ چهارم.
 .۰ابنحیون ،نعمان بن محمد مغربی ( ،)۱۰۹۷دعائم اإلسالم و ذکر الحالل و الحـرام و
القضایا و األحکام۱ ،جلد ،مؤسسة آلالبیت ،:قم ،چاپ دوم.
 .۴ابندرید ،محمد بن حسن ( ،)۱۷۹۹جمهرة اللغة۰ ،جلد ،دار العلم للمالیین ،بیـروت،
چاپ اول.
 .۷ابنسیده ،علی بن اسماعیل ( ،)۱۴۱۱المحکم و المحیط األعظـم۱۱ ،جلـد ،تصـحیح
 .۶ابنشعبه حرانی ،حسن بن علی ( ،)۱۰۶۰/۱۴۳۴تحف العقول عن آل الرسول صـلی
لال علیه و آله۱ ،جلد ،جامعۀ مدرسین ،قم ،چاپ دوم.
 .۵ابنطاووس ،علی بن موسی ( ،)۱۰۵۶اإلقبال باألعمال الحسنة فیما یعمـل مـرة فـی
السنة (ط ـ الحدیثة)۰ ،جلد ،دفتر تبلیغات اسالمی ،قم ،چاپ اول.
 .۹ـــــــ ( ،)۱۴۱۱مهج الدعوات و منهج العبادات۱ ،جلد ،دار الاخائر ،قم ،چاپ اول.
 .۷ابنفارس ،احمد بن فارس ( ،)۱۴۳۴معجم مقاییس اللغة۶ ،جلد ،تصحیح عبدالسـالم
محمد هارون ،مکتب االعالم االسالمی ،قم ،چاپ اول.
 .۱۳ابنقولویه ،جعفر بن محمد ( ،)۱۰۷۶کامل الزیارات۱ ،جلـد ،دار المرتضـویة ،نجـف
اشرف ،چاپ اول.
 .۱۱ابنمنظور ،محمد بن مکرم ( ،)۱۴۱۴لسان العرب۱۷ ،جلد ،دار صادر ،بیـروت ،چـاپ
سوم.
 .۱۱ازهرى ،محمد بن احمد ( ،)۱۴۱۱تهذیب اللغة۱۷ ،جلـد ،دار احیـام التـراث العربـی،
بیروت ،چاپ اول.
 .۱۰تمیمی آمدى ،عبدالواحد بن محمـد ( ،)۱۰۶۶تصـنیف غـرر الحکـم و درر الکلـم،

اخبات بهمثابه یک درجه در مسیر تحول اخالقی و ابعاد آن

عبدالحمید هنداوی ،دار الکتب العلمیة ،بیروت ،چاپ اول.

۱۷۷

۱جلد ،دفتر تبلیغات ،ایران ،قم ،چاپ اول.
 .۱۴ـــــــ ( ،)۱۴۱۳غرر الحکم و درر الکلم (مجموعة مـن کلمـات و حکـم اإلمـام
علی۱ ،)7جلد ،دار الکتاب السالمی ،قم ،چاپ دوم.
 .۱۷ثعالبی ،عبدالملك بن محمد ( ،)۱۴۱۴فقه اللغة۱ ،جلد ،دار الکتـب العلمیـة ،بیـروت،
چاپ اول.
 .۱۶ثقفی ،ابراهیم بن محمد بن سعید بن هـالل ( ،)۱۴۱۳الغارات أواإلستنفار و الغـارات
(ط ـ القدیمة)۱ ،جلد ،دار الکتاب السالمی ،قم ،چاپ اول.
 .۱۵جوهرى ،اسماعیل بن حماد ( ،)۱۰۵۶الصحاح۶ ،جلـد ،تصـحیح احمـد عبـدالغفور
عطار ،دار العلم للمالیین ،بیروت ،چاپ اول.
 .13حسن بن على ،7امام یازدهم ( ،)1241التفسیر المنسوب إلی اإلمـام الحسـن بـن
علی العسکری1 ،8جلد ،مدرسة المام المهدی ،7ایران ،قم ،ااپ اول.

 .۱۷حلوانی ،حسین بن محمد ( ،)۱۴۳۹نزهۀ الناظر و تنبیه الخواطر۱ ،جلد ،مدرسۀ االمام
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۱۷۶

المهدی ،قم ،چاپ اول.
 .۱۳دیلمی ،حسن بن محمد ( ،)۱۴۳۹أعالم الدین فی صفات المؤمنین۱ ،جلـد ،مؤسسـة
آلالبیت ،:قم ،چاپ اول.
 .۱۱راغب اصفهانی ،حسین بن محمد ( ،)۱۴۱۱مفردات ألفاظ القرآن۱ ،جلـد ،دار القلـم،
بیروت ،چاپ اول.
 .۱۱زمخشرى ،محمود بن عمر ( ،)۱۷۵۷أساس البالغة ،بیروت ،چاپ اول.
 .۱۰شــریف الرضــی ،محمــد بــن حســین ( ،)۱۴۳۶خصــائا األئمــة( :خصــائ
أمیرالمؤمنین۱ ،)7جلد ،آستان قدس رضوى ،مشهد ،چاپ اول.
 .۱۴شیخ صدوق ،محمد بن علی ابنبابویه ( ،)۱۰۵۶األمالی (للصدوق)۱ ،جلـد ،کتـابچی،
تهران ،چاپ ششم.
 .۱۷شیخ مفید ،محمد بن محمد (۱۴۱۰الف) ،اإلرشاد فی معرفة العبـاد۱ ،جلـد ،مؤسسـة
آلالبیت ،:کنگرۀ شیخ مفید ،قم ،چاپ اول.
 .۱۶ـــــــ (۱۴۱۰ب) ،اإلختصاص۱ ،جلد ،المؤتمر العالمی اللفیة الشیخ المفیـد ،ایـران،
قم ،چاپ اول.

 .۱۵ـــــــ (۱۴۱۰ج) ،األمالی۱ ،جلد ،کنگرۀ شیخ مفید ،قم ،چاپ اول.
 .43صفار ،محمد بن حسن ( ،)1242بصائر الدرجات فی فضایل آل محمـد صـلی لال
علیهم1 ،جلد ،مکتبة آیة ّال المرعشی النجفی ،ایران ،قم ،ااپ دوم.
 .۱۷طبرسی ،حسن بن فضل ( ،)۱۰۵۳/۱۴۱۱مکارم األخالق۱ ،جلد ،شریف رضـی ،قـم،
چاپ چهارم.
 .۰۳طریحی ،فخر الدین بن محمد ( ،)۱۰۵۷مجمع البحـرین۶ ،جلـد ،مرتضـوی ،تهـران،
چاپ سوم.
 .۰۱طوسی ،محمد بن الحسن ( ،)۱۴۱۱مصباح المتهجد و سالح المتعبد۱ ،جلد ،مؤسسة
فقه الشیعة ،بیروت ،چاپ اول.
عبدال ( ،)۱۴۳۳الفروق فی اللغـة۱ ،جلـد ،دار اآلفـاق الجدیـده،
 .۰۱عسکرى ،حسن بن
ّ
بیروت ،چاپ اول.
 .۰۰غنوی ،امیر ( ،)۱۰۷۰سلوک اخالقی :طرحهای روایی۱ ،جلد ،انتشارات پژوهشـگاه
 .۰۴فراهیدى ،خلیل بن احمد ( ،)۱۴۳۷کتاب العین۷ ،جلد ،نشر هجرت ،قم ،چاپ دوم.
 .1۲فیومى ،احمد بن محمد ( ،)1212المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعـی،
4جلد ،مؤسسة دار الهجرا ،قم ،ااپ دوم.
 .۰۶کراجکی ،محمد بن علی ( ،)۱۴۱۳کنز الفوائد۱ ،جلد ،دار الاخائر ،ایران ،قـم ،چـاپ
اول.
 .۰۵کشی ،محمد بن عمر ( ،)۱۴۳۷رجال الکشی ـ إختیار معرفة الرجال۱ ،جلد ،مؤسسـۀ
نشر دانشگاه مشهد ،مشهد ،چاپ اول.
 .۰۹کلینی ،محمد بن یعقوب بن اسحاق ( ،)۱۴۳۵الکـافی (ط ـ السـالمیة)۹ ،جلـد ،دار
الکتب السالمیة ،تهران ،چاپ چهارم.
 .۰۷لیثی واسطی ،علی بن محمد ( ،)۱۰۵۶عیون الحکم و المواعظ۱ ،جلد ،دار الحـدیث،
قم ،چاپ اول.
 .۴۳مازندرانی ،محمد صالح بن احمـد ( ،)۱۰۹۱شـرح الکـافی ــ األصـول و الروضـة
(للمولی صالح المازندرانی)۱۱ ،جلد ،المکتبة السالمیة ،تهران ،چاپ اول.

اخبات بهمثابه یک درجه در مسیر تحول اخالقی و ابعاد آن

فرهنگ و اندیشۀ اسالمی ،تهران ،چاپ اول.

۱۷۵

 .۴۱مجلسی ،محمد باقر بن محمد تقی ( ،)۱۴۳۰بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمـة
األطهار (ط ـ بیروت)۱۱۱ ،جلد ،دار إحیام التراث العربی ،بیروت ،چاپ دوم.
 .۴۱مدنی ،علی خان بن احمد ( ،)۱۰۹۴الطراز األول۹ ،جلد ،مؤسسة آلالبیـت ،:مشـهد
مقدس ،چاپ اول.

 .۴۰موسی ،حسین یوسف ( ،)۱۴۱۳اإلفصاح۱ ،جلـد ،مکتـب االعـالم االسـالمی ،قـم،
چاپ چهارم.
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۱۷۹

