آثار فردی هجرت انفسی از منظر قرآن و حدیث
با تأکید بر آرای امام خمینی



الهه هادیان رسنانی

**

محدثه رفیعی طرقی

چکیده :امام خمینی بزرگترین هجرت را هجرت انفسی ذکر کردهاند .هجرت
انفسی یعنی از خود هجرت کردن و به خدا پیوستن.
در این مقاله آثار فردی هجرت انفسی واکاوی شده است .جامع آثار فردی هجرت
انفسی در تحقق انسان طراز است .انسان طراز ،انسان مهاجری است که از عیبهاى
درونى و نفسانى ،گناهان و اخالق فاسد هجرت کند؛ لذا چنین انسانی خود را طراز
قرآن و طراز اسالم ساخته است.
از منظر امام خمینی ادب حضور که در بعد تربیت بیرونی مورد بررسی است،
مهمترین رویکرد انسان طراز است .ادب حضور ،یعنی خود را در محضر حق تعالی
دیدن ،لذا از آنچه با حضور موال منافات دارد ،دوری و هجرت میشود ،که الزمۀ آن
ابتدا درک حضور و پس از آن حفظ حضور است و درنهایت به ادب حضور منتج
کلیدرواژهها :هجرت انفسی ،مهاجر ،انسان طراز ،ادب حضور ،امام خمینی
 عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث

email: hadian.e@qhu.ec.ir

** کارشناس ارشد دانشگاه قرآن و حدیث

email: mrafiee68@yahoo.com

دریافت مقاله1394/7/10 :؛ پذیرش مقاله1394/9/1 :
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مقدمه:
هجرت یك اصل بزرگ و بسیار عمیق است .هجرت به دو حوزة داخل و خارج وجود انسان قابل
تقسیم است ،لذا در یك تقسیمبندی کلی ،دو نوع هجرت ،انفسی و آفاقی وجود دارد .تعابیر
مختلفی از این دو قابل ذکر است :مکانی و مکانتی ،بیرونی و درونی ،جسمی و روحی ،ظاهری و
باطنی ،مادی و معنوی ،صغری و کبری و  ...که برخی از موارد آن زودتر به ذهن متبادر میگردد.
حقیقت هجرت ،انقطاع از غیر است ،بر همین اساس ،هجرت انفسی و هجرت آفاقی به
یکدیگر مرتبط و تا حد زیادی از یکدیگر غیر قابل تفکیك هستند؛ مؤید این مطلب اینکه برخی از
مفسران ،مراد از هجرت و مهاجرت را ،در آیاتی از قرآن کریم ،همچون این آیه شریفه« :وَ مَنْ
يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهاجِراً إِلَى اللَّهِ وَ رَسُولِهِ» (نساء )100:همان هجرت و مهاجرت انفسی لحاظ کردهاند.
همچنان که آیه ،هجرت و مهاجرت آفاقی را هم در بردارد.
از دیدگاه امام خمینی هدف از هجرت انفسی ،رسیدن به غایت خلقت و غایت مقصد انبیاست
(امام خمینی ،1385 ،ج.)156 :14

هجرت انفسی سهم سازندهای در زندگی فردی و اجتماعی انسانها در مسائل دینی و تربیتی
دارد و پایۀ تعالی فرد و جامعه است ،و در این نوشتار به آثار فردی هجرت انفسی از منظر قرآن و
حدیث با تأکید بر آرای امام خمینی پرداخته میشود.
نکتۀ مهم پیرامون مطالب هجرت انفسی و آثار فردی آنکه در این نوشتار مطرح شده این است
که مطالب بیشتر از سنخ تطبیق مصداقی است ،نه تفسیر مفهومی.

«هَجْر» دربرابر وصل ،به معنای قطع و جدایی است (ابنفارس1404 ،ق ،ج .)34: 6این جدایی و بریدن از
غیر ممکن است با بدن یا با زبان و یا با دل و قلب صورت گیرد ،و گاهی با هر سه صورت میگیرد
(راغب اصفهانى1412 ،ق ،)833 :همچون این آیه شریفه« :واهجُرهُم هَجراً جَميال» (مزّمل ،)10:و این آیه
«وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ» (مدثر )5 :که بر دور شدن تمام وجود از گناهان داللت دارد
.)607

(زبیدى1414 ،ق ،ج: 7
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نکتۀ مهمی پیرامون لغت مهاجرت که در باب مفاعله آمده مطرح است ،این است که ،داللت
دارد بر استمرار ،و استمرار ترک محقق نمیشود ،مگر به سبب حرکت از مهجورعنه؛ 1یعنی نه فقط
رها کردن و ترک آن ،بلکه به تعبیر عالمه مصطفوی حرکت از آن نیز باید صورت گیرد .همچنین
تعبیر به صیغۀ مفاعله «وَ السَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهاجِرِينَ وَ الْأَنْصارِ» (توبه« )100:وَ مَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ
مُهاجِراً إِلَى اللَّهِ وَ رَسُولِهِ» (نساء )100 :بر ترک تعلق به حیات دنیا و استمرار لحظه به لحظه این ترک
اشاره دارد ،لذا بر سیر و حرکت بهسوی خدای متعال منطبق میشود.
معنای اصطالحی 2مهاجر و هجرت اینگونه بیان شده است :مهاجر کسی است که از بدی
دوری کند (ابنمنظور1414،ق ،ج ،)24: 13و کسی است که حرامهای خدا را ترک کند و کسی است
که باطل را بهسوی حق ترک نماید و هر کس اسالم را از صمیم دل پذیرفت او مهاجر است
(طریحى ،1375 ،ج ،)516 : 3همچنین به کسی مهاجر اطالق میگردد که ،همواره در هجرت باشد
(رک :مصطفوی ،1360،ج.)24 0-241 :11

روایات دیگری نیز در آثار حدیثی در تبیین هجرت انفسی ذکر شده که حائز اهمیت است:
از حضرت علی(ع) تعریف مهاجر چنین ارائه شدهاست:
ال يقع اسم الهجرة علي أحدٍ (إالّ) بمعرفة الحجّة في األرض؛ فمن عرفها و أقرّ بها فهو
مهاجر؛ و اليقع اسم االستضعاف علي من بلغته الحجّة فسمعتها أُذنه و وعاها قلبه (سید
رضی1414 ،ق .)280 :

مهاجر حقیقی کسی است که حجّت خدا بر روی زمین را بشناسد و به امامتش اقرار
علمی و جهالت عملی مهاجر شده و در زمینۀ دینی مهاجرت کرده ،گرچه هجرت
زمینی نکرد ،ازاینرو به او مستضعف در دین گفته نمیشود (جوادی آملی ،1378 ،ج:19
.)525

پس حضرت مهاجر را عارف و مقرّ به امام زمان معرفی میکنند.
«ال تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة» (ابنادریس1410 ،ق ،ج14: 2؛ مجلسى 1404 ،ق ،ج ،)10:10به نظر
میرسد این نوع هجرت همان هجرت انفسی باشد که مقصود از آن ،همان تصفیۀ روح و روان ،از
آلودگی است که بهوسیلۀ توبه و سیر و سلوک شرعی انجام میگیرد (سبحانی ،1383 ،ج.)58 : 3
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«فَأَيُّ الْهِجْرَةِ أَفْضَلُ قَالَ مَنْ هَجَرَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ» (نورى1408 ،ق ،ج .)77 : 11با فضیلتترین
هجرت دورى از آنچه خدا نهى کرده است ،قریب به این حدیث؛ «الْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ السَّيِّئَاتِ وَ
تَرَكَ مَا حَرَّمَ اللَّه عَلَيْهِ»

(کلینی1429 ،ق ،ج 596: 3؛ ورام بن أبیفراس1410 ،ق ،ج85: 2؛ برقى1371 ،ق ،ج1

« .)285:أفضل الهجرة أن تهجر ما کره اهلل» (محمدی ریشهری .)10: 1377 ،با فضیلتترین هجرت،
دوری گزیدن از چیزهایی است که پرودگار از آنها کراهت دارد.
با توجه به مطالب این مبحث روشن شد ،اهل بیت(ع) به هجرت انفسی عنایت داشته و بر فضیلت
و اهمیت آن بسیار تأکید کردهاند.

تعریف هجرت انفسی از منظر امام خمینی
با سیری در آثار امام خمینی روشن میشود ایشان بهروشنی از اصطالح هجرت انفسی استفاده
نکردهاند ،هرچند از اشاراتشان پیرامون هجرت مشهود است مرادشان هجرت انفسی است .البته به
هجرت باطنی اشاره کردهاند که از عبارات بسیار نزدیك به هجرت انفسی است.
از نگاه امام خمینی هجرت معنای بزرگ و عمیقی در بر دارد ،که از همۀ هجرتها بزرگتر و
برتر ،هجرت از خودبینى ،انانیت نفس و هجرت از خود به خداست (امام خمینی ،1385 ،ج.)59 :12

به اعتقاد امام خمینی زمانیکه هجرت آفاقی صورت میگیرد ،هدف از آن رسیدن به هجرت
انفسی است .بهعبارتدیگر هجرت آفاقی باید زمینهساز هجرت انفسی باشد و هدف نهایی در
هجرت آفاقی تحقق هجرت انفسی است .امام خمینی در این خصوص آوردهاند :هجرت رسول
خمینی ،1385 ،ج.)59 :12

از دیدگاه ایشان تعلیمات انبیا نیز براى همین هجرت است که انسانها ،از ظلمات ،تاریکیها،
خودخواهیها ،و نفسانیتها ،بهسوى خدا هجرت کنند و به خود و به آمال شیطانى خود پشت
کنند؛ و رو کنند به خداى تبارک و تعالى« :وَ مَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهاجِراً إِلَى اللَّهِ وَ

رَسُولِهِ» (نساء:

 ،)100ایشان از هجرت در آیۀ مذکور تفسیر هجرت انفسی نموده و با عنایت به این آیه شریفه
هجرت انفسی را تبیین فرمودهاند :هجرت انفسی ،هجرت از چیزهایى است که انسان را متوجه دنیا
و آمال دنیایى کند و انسان را از رسیدن به خدا ،رسیدن به حقیقت تعلقاتی که به دنیا دارد بازدارد.
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هجرت از این بیت ظلمانى ،رسیدن به کماالت انسانى است .این امر محقق نشود مگر به سبب دست
برداشتن از همۀ آمال نفسانی و فانى شدن در حق تعالى .لذا بر چنین انسانی ،مهاجر الى اللَّه و رسول
اطالق میگردد (امام خمینی ،1385 ،ج ،59 :12و ایازی ،1384 ،ج.)158 :3

گفتنی است به اعتقاد امام خمینی هجرت انفسی با ندیدن خود و دیدن خدا محقق میشود،
چنانکه می فرمایند :تا توجه و اقبال به خود است؛ پشت به خداست .درمقابل آنچه سبب تحول فرد
و جامعه میشود؛ پشت کردن به آمال خود و رو کردن به خداست .این توجه به خدا و هجرت از
خود به خدا ،بزرگترین هجرتهاست ،یعنی؛ هجرت از نفس به حق و از دنیا به عالم غیب ،پشت
به دنیا و رو به عالم غیب ،پشت به انانیت خود ،و رو به رحمت و قدرت الهى (امام خمینی ،1385 ،ج:11
.)369

در بخش های پایانی سخنان امام بعد نفی و اثبات در هجرت کامالً مشهود است ،که تا نفی
صورت نگیرد اثبات محقق نمیشود ،همان تعبیر توحید در اسالم در مضمون کلمه الإله إال اهلل.
بدین سان از مجموع آنچه گفته شد میتوان نتیجه گرفت؛ تعریف ایشان از هجرت انفسی
خارج از دیدگاه لغویان و آثار روایی نیست.

آثار فردی هجرت انفسی
انسان طراز را می توان جامع آثار فردی هجرت انفسی لحاظ کرد ،و بر این اساس در این مبحث به
تبیین انسان طراز از حیث درونی و بیرونی پرداخته میشود.

انسانی که عیبهاى درونى و نفسانى ،گناهان و اخالق فاسد را یکى پس از دیگرى از خود دور
سازد و ترک کند؛ انسانی است که خود را طراز قرآن و طراز اسالم ساخته است نمونهاى از الگوى
انسان طراز اسالم ،حضرت علی و فاطمه زهرا (سالماهلل علیها) هستند

(پایگاه اطالعرسانی

 ،farsi.khamenei.irبیانات).

قلب سلیم؛ بعد درونی تربیت انسان طراز در هجرت انفسی
در این مبحث از حیث روانشناختی به انسان هاجر و طراز اسالم پرداخته میشود .در شرایطی که
انسان ها در دنیای امروزه دچار انواع مشکالت روحی و روانی مانند اضطراب ،ناپایداری ،ترس،
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شکاکیت ،سوءظن ،خشونت ،و بسیاری بیماریهای اخالقی و روحی هستند ،این هجرت است که
تنها راه پیشگیری و درمان این مسائل است که خود را در مفهوم قلب سلیم بروز میدهد.
بنابراین این مبحث در تبیین بعد درونی تربیت انسان طراز؛ معالجۀ بیماریهای درونی ،هجرت
از قلب مریض به قلب سلیم مطرح میشود.
خالی کردن قلب از شرک و ماسوی اهلل همان هجرت انفسی است .بدینجهت اثر هجرت
انفسی ،از دیدگاه امام را میتوان ،قلب سلیم عنوان نمود.
در تبیین این ترکیب «قلب سلیم» به تفسیر قول خداى تعالى« :إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ»
(شعراء ،)89 :از حضرت صادق استناد میشود:
سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ« :إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ» قَالَ« :الْقَلْبُ السَّلِيمُ الَّذِي
يَلْقى رَبَّهُ وَ لَيْسَ فِيهِ أَحَدٌ سِوَاهُ» .قَالَ« :وَ کُلُّ قَلْبٍ فِيهِ شِرْكٌ أَوْ شَكٌ فَهُوَ سَاقِطٌ ،إِنَّمَا
أَرَادُوا بِالزُّهْد» (كلینی1429 ،ق ،ج .)46 :3

قلب سلیم ،قلبى است که خدایش را مُالقات کند و در او جز خدا نباشد .و فرمودند
که :هر قلبى که در آن شرک یا شك باشد ،ساقط است ،و خداوند خواسته است با
زهد در دنیا دلهاى انسانها را براى آخرت فارغ گرداند.

و نیز از حضرت صادق(ع) نقل شده که« :هُوَ الْقَلْبُ الَّذِي سَلِمَ مِنْ حُبِّ الدُّنْيا» .قلب سلیم آن
است که از محبت دنیا سالم باشد (طبرسی ،1372،ج ،305 :7و عروسی حویزی1415 ،ق ،ج ،)58 :4چراکه
حقیقت دنیا ،عبارت است از ماسوى اللَّه (امام خمینی.)276: 1387 ،

که مالقات کند پروردگار خود را در صورتى که در آن احدى غیر از خدا نباشد ،از شك و شرک
خالص باشد ،از دنیا رویگردان باشد ،تسلیم به معنای کامل ،همۀ این معانى را دربرمیگیرد ،و تمام
شرک و شكها زمانی پدیدار میشود که انسان روح را تسلیم ولیّ مطلق که حق تعالى است،
نکرده است ،در صورتی که اگر روح تسلیم شد ،تمام اعضای ظاهری و باطنی تسلیم میشود ،و
تسلیم شدن آنها آن است که از خود و انانیّت خود حرکت و سکونى نکنند ،و قبض و بسط آنها،
تحت ارادة حق تعالى باشد (امام خمینی ،)406-407: 1387 ،در این صورت مصداق حدیث شریف
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(کلینی1429 ،ق ،ج)262 -263 :2

گوش او خواهم بود که با آن مىشنود ،و چشم او خواهم بود که با آن مىبیند.

3

از مُداقِّه در کالم امام خمینی پیرامون قلب سلیم به نظر میرسد ،صاحب قلب سلیم شدن با
هجرت از شك به یقین ،از شرک به توحید و از دنیا به عقبا ،حاصل میگردد.
از خصوصیات قلب سلیم خالی بودن از شرک است .بدین جهت مطلبی از امام خمینی پیرامون
شرک اعظم و شرک خفى ذکر میگردد ،ایشان میفرمایند:
اگر انسان حبّ دنیا را به ریاضات علمی و عملی از قلب خارج کند ،غایت مقصد او
دنیا نخواهد بود ،و اعمال او از شرک اعظم ،که جلب انظار اهل دنیا و حصول
موقعیت در نظر آنهاست ،خالص شود و جلوت و خلوت و سرّ و علن او مساوی
شود .و اگر با ریاضات نفسانیه بتواند حبّ نفس را از دل بیرون کند ،به هر مقدارى که
دل از خودخواهى خالى شد خداخواه شود و اعمال از شرک خفى نیز خالص شود
(امام خمینی.)332 : 1388 ،

از تحلیل سخنان امام خمینی چنین برداشت میشود که قلب سلیم قلب خالی از حب دنیاست،
لذا از شرک اعظم خالص است ،همچنین قلب خالی از حب نفس است ،که از شرک خفی نیز
خالص است .بر این اساس بر خصوصیات قلب سلیم ،خالی بودن از حب نفس نیز افزون میگردد.
الزم به ذکر است عالج حب نفس با ریشهکن شدن حب دنیا حاصل میشود ،و از آثاری که
ترک حب نفس به دنبال دارد میتوان به سکونت نفس و تمأنینه نفس عدالتخواه اشاره کرد .و
حرص تولید شود ،یکی از اسباب پدیدار شدن غضب است (رک :امام خمینی .)141-142 :1387 ،لذا
قلب سلیم دارای آرامش و تمأنینه است و دچار غضب نمیشود ،چراکه از حب نفسانی به حب
الهی هجرت کرده است.
امام خمینی پیرامون سالمت قلب از حیث حب نفس میفرمایند:
مادامی که این حب در قلب اوست ،عمل او خالص نتواند شد .و کسى که حب نفس
و خودخواهى ملکه و شاکله نفس اوست ،غایت مقصد و نهایت مطلوب او رسیدن به
مالیمات نفسانیه است و محرک و داعى او در اعمال همین غایت است ،چه اعمال او
براى وصول به مطلوبات دنیویه باشد ،یا مطلوبات اخرویه از قبیل حور و قصور و
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جنّات و نعم آن نشئه .بلکه مادامی که انانیت و خودخواهی و خودبینی در کار است،
اگر برای تحصیل معارف و کماالت روحیه نیز اقدامی کند یا قدمی زند ،برای خود و
نفسانیت خویش است و آن نیز خودخواهى است نه خداخواهى .و معلوم است
خودخواهی و خداخواهی با هم جمع نشود .بلکه اگر خدا را خواهد ،برای خود
خواهد و غایت مقصد و نهایت مطلوب خود و نفسانیت است (امام خمینی.)332 :1388 ،

چنانچه از مضمون حدیث شریف قابل استنباط است« :حُبُ الدُّنْيَا وَ حُبُّ اللَّهِ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي
قَلْبٍ أَبَدا» .حب دنیا و حب خدا هرگز در قلبی جمع نمیشود (ورام بنأبی فراس1410 ،ق ،ج.)122 :2

ادب حضور؛ نمود بیرونی تربیت قلب سلیم در انسان طراز
بنیان معرفتی امام خمینی کلمۀ «حضور» است .ادب حضور ،یعنی خود را در محضر حق تعالی
دیدن ،لذا از آنچه با حضور موال منافات دارد اجتناب و هجرت میشود

(امام خمینی ،1385 ،ج:16

 ،)219که الزمۀ آن ابتدا درک حضور ،سپس حفظ حضور است ،که منجر به ادب حضور میگردد؛
و حقیقت آن عبارت است از تصدیق به نیستی خود و اذعان به عجز و ذلّت و عبودیّت و مملوکیّت
که مقتضای ادب حضور است (رک :طباطبایی1417 ،ق ،ج.)301 :1
4

در قرآن کریم نه ویژگی برای مؤمنی که مال و نفسش را خداوند میخرد ،ذکر شده که
ویژگی نهم «الحافظون لحدوداهلل» است .یعنی؛ برپاداشتن حدود الهی؛ ترک محرمات و انجام
واجبات (مصطفوی ،1360 ،ج .)180 :2بنابراین طبق آیه  112سوره توبه ویژگی اصلی مؤمن حفظ
حدود الهی است و این حفظ حدود الهی بدون هجرت از حدود سلبی (محرمات) میسر نیست .بر
مرحله دارد ،و با عنایت به دیدگاه حضور امام خمینی تبیین خواهد شد (رک :امام خمینی ،1385 ،ج: 11

.)383
گام اول درک حضور است ،گام دوم حفظ حضور و گام سوم درک حدود و گام چهارم
حفظ حدود است.
5

درک حدود به دو شکل صورت میگیرد؛ ابتدا با تقوا و سپس با فرقان زمانی که با تقواست،
بصیرت شرعی حاصل میشود ،بصیرت شرعی مشخص میکند چه چیزی منکر و چه چیزی
معروف است .
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و فرقان براساس آیه «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقاناً» (انفال )29 :برای انسان
باتقوا حاصل می شود ،یعنی قوّة تمیز بین حق و باطل ،وقتی انسان به این مرحله رسید ،بصیرت
معرفتی پیدا میکند .که از شریعت 6باالتر است و انسان در این حالت تعبد معرفتی دارد که اساس
آفرینش انسان است« .ما خلقت الجنّ واالنس الّا ليعبدون» (ذاریات .)56 :هر دو این دامنهها (تقوا و
فرقان) به حفظ حدود منتج میشود ،اگر آداب عبودیت رعایت شود.
براساس جملۀ معروف امام خمینی«:عالم محضر خداست در محضر خدا معصیت نکنید»

(امام

خمینی ،1385 ،ج.)61 :13انسان طراز ادب حضور دارد ،که شامل درک حضور و حفظ حضور است.
ادب حدود دارد ،که شامل  :درک حدود و حفظ حدود است.
ادب ادراک دارد ،که شامل  :درک حضور و درک حدود است.
و ادب تحفظ دارد ،که شامل  :حفظ حضور و حفظ حدود است.
شریعت در دامنۀ درک حدود ،تقوا ،بصیرت شرعی ،معروف و منکر را در بر میگیرد ،اما
حکمت دامنه اش فرقان ،بصیرت معرفتی ،حق و باطل و حفظ حدود است .لذا حفظ حدود شرعی
با حفظ حدود حکمی خیلی فرق دارد ،کسی که حفظ حدود حکمی میکند آگاهتر است و ارزش
بیشتری دارد ،و این راز کلمۀ ادب حضور در حکمت امام خمینی است.
انطباق ادب ادراک با ادب تحفظ ،ادب حضور و ادب حدود در درک حضور ،درک حدود،
حفظ حضور ،حفظ حدود مبتنی بر بستر شریعت و حکمت است.

مهمترین سرّ عبادات  ،برتافتن آداب عبادات است ،یعنی انجام عبادات ،توسط بنده درحالی که خود
را در محضر حق تعالی میبینید ،لذا ادب حضور حضرت حق را بهجا میآورد.
از نظر امام برتافتن آداب عبادات توجّه به عزّ ربوبیّت و ذلّ عبودیّت است،که کمال و نقص
انسانیّت تابع کمال و نقص این امر است .و هر چه انانیّت و خودبینى و خودخواهى در انسان غالب
باشد ،از کمال انسا نیّت دور و از مقام قرب ربوبیّت مهجور است .ذلّ عبودیّت با هجرت از حجب
محقق میشود که مقدمه خرق همۀ حجب ،خرق حجاب خودبینى و خودپرستى است که از تمام
حجب ظلمانىتر و مشکلتر است ،تا انسان متوجه خود است ،و نفس تعلّق و توجّه به انّیّت دارد ،در
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حکم حاضر است ،نه مسافر و مهاجر ،از جمال مطلق و کمال صرف مهجور است ،و اوّلین شرط
سلوک إلىاللّه ،خروج از این منزل است بلکه میزان در ریاضت حق و باطل ،الیاهلل و الیالنفس
بودن آن است.
بنابراین ذل عبودیت یعنی انسان خودخواهی و خودبینی وکماالت خیالی خود راکنار گذارد و
به ذلت و درماندگی خود معتقد شود و عزّ ربوبیت یعنی تمام کماالت متصور در عالم هستی را از
آن حضرت حق بداند .وتا زمانی که به این مقام نرسد ،درک حقیقت و باطن عبادات برایش میسر
نیست .هرچه در این مقام انسان موفق شود ،عبادتش روحانیتر وصعودش به مراحل باالتر آسانتر
گردد .از منظر امام خمینی اثر ذلّ عبودیّت در بنده این است که تصرّفات او تصرّف الهى میگردد،
زیرا ایشان بر این باورند :هرچه در عبودیّت از انانیّت کم شود در ظلّ حمایت ربوبیّت یافت
میشود ،تا جاییکه بنده به مقامى رسد که حق تعالى سمع و بصر و دست و پاى او شود ،چنانچه در
حدیث صحیح مشهور بین فریقین وارد است« :کنت سمعه الّذى يسمع به و بصره الّذى يبصر به و
لسانه الّذى ينطق به و يده الّتى يبطش بها( »...کلینى1429 ،ق ،ج.)72 :4

بر این اساس زمانیکه بنده از تصرّفات خود گذشت و وجود خود را بهطور کامل تسلیم حق
کرد و خانه را به صاحبخانه واگذار نمود و فانى در عزّ ربوبیّت شد ،صاحبخانه خود متصرّف در
امور گردد ،پس تصرّفات او تصرّف الهى گردد ،چشم او الهى شود و با چشم حق بنگرد ،و گوش
او گوش الهى شود و به گوش حقّ بشنود (امام خمینی 8 :1380 ،و ایازی ،1384 ،ج )160 :3لذا ،مهاجر
الیاهلل تمام حرکات و سکناتش به حول و قوّه خدا است ،و خودش دخالت در چیزى ندارد

(امام

نمونههای تربیتی ادب حضور در عبادات
در مباحث باال آداب عبودیت بهطور عام ذکر شد ،که انسان طراز انسانی است که این آداب را
برتافته ،چراکه به عزّت حضرت حق و ذلت خود پی برده است ،لذا به حفظ حدود الهی نائل
میشود ،در ادامه به جزئیاتی در عبادات پرداخته میشود ،همچون اخالص و حج و نماز .دیدن حق
و ندیدن غیر او اخالص است ،که بهواسطۀ درک ادب حضور حاصل میشود .لذا در این مبحث به
اخالص از جوانب مختلف پرداخته میشود.
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اخالص نیت
اخالص نیت ،اخراج غیر حق است (امام خمینی ،)327 :1376،و از مهمترین آداب نیّت برای همۀ
عبادات ،اخالص است و حقیقت آن ،صاف نمودن عمل از شائبۀ غیر خداست ،و کمال این مرحله
آن است که ترک غیر صورت گیرد ،یعنی پا نهادن بر انانیّت و غیریّت .چراکه خدای تعالی دین
خالص را براى خویش اختیار فرموده« :اال للَّه الدّينُ الْخالِص» (زمر )3 :و اگر یکى از حظوظ نفسانی
و شیطانی در دین باشد ،خالص نخواهد بود ،و آنچه خالص نیست ،حق تعالى اختیار نفرموده ،و
آنچه شائبه غیریّت و نفسانیّت دارد از حدود دین حق خارج است (امام خمینی .)161-160: 1380،با
توجه به عبارت انتهایی ،که هر چه غیر خدایی باشد ،از حدود دین خارج است ،به نظر میرسد به
این علت است که ادب حضور حق تعالی درک نشده است.
اخالص نیت ،عمل خدایی است در مقابل عمل غیر خدایی ،که به سبب هجرت از غیر خدا به
خدا (هجرت انفسی) به خلوص در نیت دست خواهیم یافت.
اخالص بعد از عمل
آنچه این حدیث شریف به آن اشاره دارد؛ «الْإِبْقَاءُ عَلَى الْعَمَلِ حَتَّى يَخْلُصَ أَشَدُّ مِنَ الْعَمَلِ»
(کلینی1429،ق ،ج .)46 :3ترغیب بر مواظبت از اعمالى است که انسان انجام میدهد ،چه در حین انجام
آن و چه بعد از آن .زیرا ممکن است انسان در حال انجام عمل ،آن را خالى از ریا و عجب و غیر
آن تحویل دهد ،اما بعد از عمل به واسطۀ ذکر آن به ریا مبتال شود .چنانچه از حضرت باقر العلوم،
علیه السالم ،روایت شده که فرمود:
بصلة و ينفق نفقة للّه وحده ال شريك له ،فكتب له سرّا ،ثمّ يذکرها فتمحى ،فتكتب له
عالنية ،ثمّ يذکرها فتمحى ،فتكتب له رياء (کلینی1429 ،ق ،ج.)725 :3

مراعات عمل سختتر از عمل است .راوى گفت :مراعات عمل چیست؟ فرمود :مرد
انفاقى مىنماید براى خداى واحد بىشریك (یعنى عمل بدون ریا) ،ابتدا آن عمل
براى او پنهانى نوشته میشود و ثواب پنهانى به او دهند ،و اگر آن را ذکر کند ثواب
عبادت آشکارا به او دهند .پس ذکر مجدد ،آن ثواب محو شود و براى او ریا نوشته
شود.
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با عنایت به این حدیث مشخص میشود انسان تا آخر عمرش هیچگاه از شرّ شیطان و نفس در
امان نیست ،و باید همیشه از شرّ شیطان و نفس امّاره به خداى تعالى پناه برد« .إنّ النفس ألمّارة
بالسّوء إالّ ما رحم ربّي» (یوسف.)53 :

بنابراین خالص نمودن نیت از تمام مراتب شرک و ریا و غیر آن ،و مراقبت و ابقا بر آن از امور
بسیار مشکل و مهم است (امام خمینی ،)330 :1388 ،که براثر تحقق هجرت انفسی و درک حضور
حضرت حق حاصل میشود.
ترک رؤیت عمل
کسی که هجرت انفسی رقم زده باشد ،نهتنها دیگران ،بلکه حتی خود و عمل خود را نیز نمیبیند .به
این ترتیب اخالص عمل در وی بسیار بیشتر میشود .چنین انسانی ،خود را در محضر الهی میبیند و
هر آنچه هست را در این محضر میبیند.
در بیان اثر هجرت انفسی میتوان به این تعبیر ازدیدگاه امام خمینی اشاره کرد :امید ،بدون
ر ؤیت عمل .یعنی؛ خود و عمل خود را ترک کردن ،از هستى و انانیّت خویش هجرت کردن،
دست طمع از دیگران منقطع و بهسوی حق و رحمت او دراز کردن است .ترک رؤیت عمل ،رجا و
طمع به ذات مقدس و انقطاع از خلق و پیوند به حق مقتضاى فطرت( ،عشق به کمال و تنفر از نقص)
«فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها» (روم )30:و از شعب توحید است ،درمقابل اقبال به انانیّت و شعب
آن (رؤیت عمل ،طمع به غیر حق و امیدوارى به مخلوق) از شعب شرک و از وساوس ابلیس است
لذا طمع به خداوند و انقطاع از خلق و پیوند به حق مورد مدح حق تعالی و معصومین(علیهم
السالم) میباشد.
قالَ اللَّهُ تَعالى« :وَ ادْعُوهُ خَوْفاً وَ طَمَعاً إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ» (اعراف.)56:

و در وصف مؤمنان میفرماید« :تَتَجافى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَ طَمَعاً وَ مِمَّا
رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ»(سجده.)16 :
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در کتاب کافی روایتی از امام سجاد(ع) نقل شده است که ایشان میفرمایند« :رَأَيْتُ الْخَيْرَ کُلَّهُ قَدِ
اجْتَمَعَ فِي قَطْعِ الطَّمَعِ عَمَّا فِي أَيْدِي النَّاس» (کلینی 1429 ،ق ،ج .)382: 3دیدم که تمام خیر مجتمع است
در بریدن طمع از آنچه در دست مردم است.
از امام باقر (علیه السالم) نقل شده که فرمودند:
أتى رَجُلٌ رَسُولَ اللّهِ -صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ -فَقالَ :عَلِّمْني يا رَسُولَ اللّه شَيْئاً.
فَقالَ :عَلَيْكَ بِالْيَأْسِ مِمّا في أيْدِي النّاسِ ،فَإنَّهُ الْغِنَى الْحاضِرُ .قالَ :زِدْني يا رَسُولَ اللّهِ.
قالَ :إيّاكَ وَ الطَّمَعَ فَإنَّهُ الْفَقْرُ الْحاضِرُ(حرعاملی1409 ،ق ،ج .)25 :16

مردى به خدمت رسول خدا (صلّى اللَّه علیه و آله) آمد و عرض کرد :اى رسول خدا ،به من
چیزى تعلیم فرما  ،آن حضرت فرمودند :بر تو باد که از آنچه در دست مردم است مأیوس باشى،
بهدرستى که آن بى نیازى حاضر است .آن مرد عرض کرد :اى رسول خدا بر علمم بیفزاى .پیامبر
فرمودند :از طمع بپرهیز ،بهدرستى که آن فقر و نیازمندى حاضر است.
امیر المؤمنین على (علیه السالم) فرمودند« :أکْثَرُ مَصارِعِ الْعُقُولِ تَحْتَ بُرُوقِ الْمَطامِعِ»

(حرعاملی،

1409ق ،ج  25 :16و سید رضی1414،ق .)507:بیشتر جاهاى به خاک افتادن عقلها ،زیر درخشندگى
طمعهاست.
از اینکه روایات شریف تمام خیرات مجتمع را در قطع طمع از مردم میدانند ،براى آن است
که قطع طمع از مردم ،راه رسیدن به باب اللَّه را باز میکند(رک :امام خمینی198 :1387 ،تا ،)193که منتها
و مقصد هجرت انفسی است ،و انقطاع از خلق محقق نمیشود مگر به سبب ادب حضور خداوند.
هدف از طواف کعبه تعالی روح است (جوادی آملی ،1385 ،ج .)286 :2مراتب معنوى حج ،سرمایۀ
حیات جاودانه است و انسان را به افق توحید و تنزیه نزدیك مىنماید (امام خمینی ،1385 ،ج.)25 :19
مهمترین سرّ حج ،سیر إلیاهلل است ،معنای «سیر إلیاهلل» ،سیر مکانی یا زمانی نیست .رهایی از
خودبینی و هجرت از بیت نفس و برون آمدن از تنگنای طبیعت (جوادی آملی )241 :1388 ،و محرم
شدن براى وصول به محضر حق تعالى است .مسئلۀ حضور در محضر و مشاهدة جمال محبوب است
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(امام خمینی ،1385 ،ج .)25 -26 :19لذا چنین زائری به همراه مهماندار به دیار خود بازمیگردد (جوادی
آملی.)191 : 1388 ،

ادب حضور در نماز و درک اسرار آن
نمازگزاری که از آلودگی تعلّق به ماسوی اهلل پاک گردد یا خدا را به چشم دل مشاهده میکند و
یا به مقام احسان 7نایل میشود (جوادی آملی.)28 :1393 ،
همچنین تحقق هجرت انفسی در نماز منجر به خروج از حجب نورانی و ظلمانی

(امام خمینی،

52 :1386تا ،)54خارج شدن از تصرف شیطان ،و الیق حضور درگاه حق گردیدن و به فنا اللَّه رسیدن
میشود (امام خمینی .)54 -55 :1369 ،به اعتقاد امام خمینی از اسرار شاخص نماز رسیدن به توحید تامّ
است؛ طبق فرمایش حضرت امام توحید تامّ« ،قطعِ» توجه به غیر خدا نیست ،چراکه قطع توجه بهنوبۀ
خود توجه و التفات است ،بلکه «انقطاعِ» توجه به غیر است .براى اینکه این «انقطاع» هم دیده نشود،
کمالِ انقطاعْ مطلوب موحدان ناب به طورى است که نهتنها غیر حق دیده نمیشود ،بلکه این ندیدن
هم دیده نمیشود .و این انقطاع تنها در متن عبادت ،مخصوصاً نماز ،تعبیه شده است

(امام خمینی،

.) 10: 1369
و نیز از اسرار دیگری که بر نمازهاى واجد سرّ مترتب است ،نیل به «مقام محمود» مىباشد(امام

خمینی) 11: 1369،؛ «وَ مِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً لَكَ عَسى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقاماً مَحْمُوداً»

(إسراء:

.)79

در مجموع می توان چنین مطرح کرد؛ همۀ این اسرار در پرتو این است که نمازگرار خود را در

نتیجه:
عنوان هجرت انفسی جامع همۀ عناوینی از هجرت است که جغرافیای آن مربوط به درون نفس
است ،اعم از هجرت باطنی ،هجرت معنوی ،هجرت درونی ،هجرت وسطی و هجرت کبری.
هدف از تحقق هجرت انفسی از منظر امام خمینی رسیدن به غایت خلقت و غایت مقصد
انبیاست.
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اثر فردی هجرت انفسی؛ تحقق انسان طراز مطرح گردید .انسان طراز انسان مهاجری که
عیبهاى درونى و نفسانى ،گناهان و اخالق فاسد را یکى پس از دیگرى از خود دور سازد و ترک
کند؛ لذا چنین انسانی خود را طراز قرآن و طراز اسالم ساخته است.
تحقق انسان طراز در دو رویکرد درونی و بیرونی مورد بررسی قرار گرفت.
الف .قلب سلیم؛ روح و روان پاک انسان طراز :انسان هاجر و طراز اسالم ،انسانی است صاحب
قلب سلیم ،یعنی قلب خالی از شك ،شرک ،حب دنیا ،حب نفس و ...است.
ب .ادب حضور؛ تربیت انسان طراز :ادب حضور ،یعنی خود را در محضر حق تعالی دیدن ،لذا
از آنچه با حضور موال منافات دارد اجتناب و هجرت میشود،که الزمۀ آن ابتدا درک حضور،
سپس حفظ حضور است ،که در نهایت به ادب حضور منتج میشود.

پینوشتها:
.3

دو مؤلفه اساسی در هجرت (آفاقی و انفسی) قابل ذکر است :مهجورعنه؛ ازآن هجرت صورت
میگیرد ،و مهجورالیه؛ بهسوی آن هجرت میشود.

.4

مراد از معنای اصطالحی تعریفی از هجرت است که بر هجرت انفسی یا هجرت باطنی یا هجرت
معنوی و ...داللت دارد.
(ص)

نقل شده است.

.5

این عبارت قسمتى از حدیث قُرب نوافل است که از پیامبر اکرم

.6

آیه شریفه« :إِنَّ اللّهَ اشتري من المؤمِنين أنْفُسهُمْ وَ اموالَهُمْ بأنَّ لهم الجنَّة( » ....توبه )111 :با هجرت
ارتباط مستقیم دارد چنانچه ابناثیر و برخی از لغویان ذیل ماده «هجر» آن را ذکر کردهاند (ابناثیر

.7

تقوا ترک گناه و معصیت است (ابنجوزى 1422 ،ق ،ج« ،)204 :2فرقان» به معناى چیزى است که
میان دو چیز فرق مىگذارد و در آیه مورد بحث به قرینه تقوا ،فرقان میان حق و باطل در
اعتقادات و عمل است ،فرقان در اعتقادات جدا کردن ایمان و هدایت از کفر و ضاللت است و
در عمل جدا کردن اطاعت و هر عمل مورد رضایت خداست از معصیت و هر عملى که موجب
غضب او باشد ،و فرقان در رأى و نظر جدا کردن فکر صحیح از فکر باطل است ،همۀ اینها
نتیجه و میوهاى است که از درخت تقوا به دست مىآید (طباطبایی1417 ،ق ،ج.)56 :9

.8

شریعت مراعات ظاهر احکام است.
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.9

احسان در این مقام به این معانی آمده است :یك .پرستش و عبادت حق تعالی بهگونهای که او را
ببیند و بداند که اگر او را نمیبیند ،او بر اعمال و کردارش ناظر است .دو .مشاهده خداوند به نور
بصیرت خاصّ و یقین صحیح (رک :جوادی آملی.)28 : 1393 ،

کتابنامه:


ابناثیر جزرى ،مبارکبن محمد ،)1367( .النهاية فی غريب الحديث و األثر ،تحقیق محمود
محمد طناحى ،چاپ چهارم ،قم :موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان.



ابنادریس ،محمد بناحمد1410( .ق) ،السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي (و المستطرفات) ،تحقیق
حسن بن احمد الموسوى ،و ابوالحسن ابنمسیح ،چاپ دوم ،قم :دفتر انتشارات اسالمى وابسته به
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.



ابنجوزى ،عبدالرحمن بن على1422( .ق) ،زادالمسیر فى علم التفسیر ،تحقیق عبدالرزاق المهدی،
بیروت :دار الکتاب العربی.



ابنفارس ،احمد بنفارس1404( .ق) ،معجم مقايیس اللغه ،هارون عبدالسالم محمد ،قم :مکتب
االعالم االسالمی.



ابنمنظور ،محمد بنمکرم1414( .ق) ،لسان العرب ،چاپ سوم ،بیروت :دار الفکر للطباعة و النشر
و التوزیع.



امام خمینی ،روح اهلل ،(1380) .آداب الصالة ،چاپ دوم ،تهران :مؤسسه تنظیم و نشرآثارامام
خمینی



(س).

و نشرآثار امام خمینی




ـــــــــــــــــــــــــ  ،)1369( .سر الصالة ،تهران :مؤسسه تنظیم و نشرآثارامام خمینی

(س).

ـــــــــــــــــــــــــ  ،)1386( .تفسیر سوره حمد ،تهران :مؤسسه تنظیم و نشرآثارامام خمینی

(س).

ـــــــــــــــــــــــــ  ،(1385) .صحیفه امام ،چاپ چهارم ،تهران :مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام
خمینى



(س).

(س).

ـــــــــــــــــــــــــ  ،(1387) .شرح حدیث جنود عقل و جهل ،چاپ دوازدهم ،تهران :مؤسسه
تنظیم و نشر آثار امام خمینى

(س).
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ایازی ،محمدعلی ،)1384( .تفسیر قرآن مجید برگرفته از آثار امام خمینی(س) ،تهران :مؤسسه
تنظیم و نشرآثارامام خمینی

(س).

برقى ،احمد بنمحمد بنخالد1371( .ق) ،المحاسن ،تحقیق جاللالدین محدث ،چاپ دوم ،قم:
دار الکتب اإلسالمیه.



پایگاه اطالع رسانی farsi.Khamenei.ir



جوادی آملی ،عبداهلل ،)1393( .رازهای نماز ،علی زمانی قمشهای ،چاپ بیست ودوم ،قم :اسراء.




ـــــــــــــــــــــــــ  ،)1378( .تسنیم تفسیر قرآن کریم ،قم :اسراء.
ـــــــــــــــــــــــــ  ،)1385( .سرچشمه اندیشه ،عباس رحیمیان ،چاپ دوم ،قم :اسراء.



ـــــــــــــــــــــــــ  ،)1388( .جرعهای از صهبای حج ،حسن واعظی محمدی ،قم :اسراء.



حرعاملى ،محمدبنحسن1409( .ق) ،تفصيل وسائل الشيعةإلى تحصيل مسائل الشريعة ،قم :مؤسسه
آل بیت علیهم السالم .




راغب اصفهانى ،حسینبن محمد1412( .ق) ،مفردات ألفاظ القرآن ،بیروت :دار القلم.
زبیدی ،محمد مرتضى1414( .ق) ،تاج العروس من جواهر القاموس ،بیروت :دارالفکر.



سبحانی تبریزی ،جعفر ،)1383( .منشور جاوید ،چاپ چهارم ،قم :موسسه امام صادق.



سید رضی ،محمد بن حسین1414( .ق) ،نهج البالغه ،تحقیق صبحی صالح ،قم :هجرت.



طباطبایی ،محمدحسین1417( .ق) ،المیزان فی تفسیر القرآن ،چاپ پنجم ،قم :دفتر انتشارات
اسالمی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.






طریحى ،فخر الدین بنمحمد ،)1375( .مجمع البحرین ،تحقیق احمد حسینى اشکورى ،چاپ
سوم ،تهران :مرتضوی.
عروسى حویزى ،عبد على بنجمعه1415( .ق) ،تفسیر نور الثقلین ،تحقیق :سید هاشم رسولى
محالتى ،چاپ چهارم ،قم :اسماعیلیان.
کلینی ،محمد بنیعقوب بناسحاق1429( .ق) ،الکافی ،دارالحدیث ،چاپ اول ،قم :دارالحدیث.



قرآن کریم



مجلسى ،محمد باقر بنمحمد تقى1404( .ق) ،مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول ،تحقیق سید
هاشمرسولى محالتى ،چاپ دوم  ،تهران :دار الکتب اإلسالمیۀ .



محمدی ریشهری ،محمد ،)1377( .میزان الحكمة ،قم :انتشارات دارالحدیث.
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طبرسی ،فضل بنحسن ،)1372( .مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،چاپ سوم ،تهران :ناصر خسرو.
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مصطفوی ،حسن ،)1360( .التحقیق فی کلمات القرآن الکریم ،چاپ سوم ،بیروت -قاهره -لندن:
دارالکتب العلمیه .مرکز نشر اثار عالمه مصطفوی.



نورى ،حسین بن محمد تقی1408( .ق) ،مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل ،تحقیق مؤسسۀ
آلالبیت علیهم السالم ،قم :مؤسسۀ آل البیت علیهم السالم.

 ورام بنأبی فراس ،مسعود بن عیسى1410( .ق) ،مجموعۀ ورّام ،آداب و اخالق در اسالم (ترجمه
تنبیه الخواطر) ،مشهد :بنیاد پژوهشهاى اسالمى آستان قدس رضوى.
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