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مقدمه

مقدمه

کــه  گویــای ایــن حقیقــت اســت  یــخ اندیشــه و تفکــّرات انســان،  ــه تار نگاهــی ب

ک تشــخیص آن، از  ــد و مــا ــار خــوب و ب کارهــا و شــناخت رفت ســنجش و بررســی 

گرآثــار  دیربــاز مــورد توّجــه محّققــان ودانشــمندان و دغدغــۀ ذهنــی بشــر بــوده اســت؛ ا

کــه در ادوار مختلــف،  فاســفه و اندیشــمندان را مــّد نظــر قــرار دهیــم، می یابیــم 

گونــی دربــارۀ مســائل اخاقــی مطــرح شــده اســت؛ از مکتــب افاطــون،  گونا نظریــات 

گرفتــه تــا مکاتــب متأخــری چــون  کان  یــان و شــکا کلبیــون، اپیکور ارســطو، رواقیــان، 

گزیــر از پرداختــن بــه تعریف  کانــت، نیچــه، مارکــس1 و. . . ، هریــک خــود را نا مکتــب 

اخــاق و ارزشــهای اخاقــی دانســته اند و از همیــن رو بــه بحــث ونظریــه پــردازی 

کــه بــه جــرأت می تــوان  گســتردگی و شــمول  یده انــد. ایــن  دربــارۀ آن مبــادرت ورز

ــیار  ــت بس ــواه اهمّی گ ــی  ــه خوب ــت، ب ــه اس ــری را دربرگرفت ــات فک ــام نظام ــت، تم گف

ــاد  ــن ابع ــی از مهمتری ــری، یک ــب بش ــته از مکات گذش ــت.  ــاق اس ــوع اخ ــاد موض ی ز

ــان آســمانی  کــه درتمــام ادی مکاتــب الهــی نیزبــدون شــک، ُبعــد اخاقــی آنهاســت 

کتــاب ومقالــه، در زمینــۀ  کــه هــزاران  قابــل ماحظــه اســت. ازایــن جهــت اســت 

اخــاق توســط دانشــمندان ملــل مختلــف تألیــف شــده اســت. تمــام ایــن تاشــها، 

 1. بـــرای اطـــاع از نظرات هریـــک از این مکاتـــب، ن. ک: مطهـــری، کلیات علوم اســـامی، 
408-380
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یــک امــر مشــترکند و آن احســاس  کــه بــا هــم دارنــد، در علــی رغــم اختافــات فراوانــی 

ــه شــناخت و معرفــی مؤلفه هــای اخاقــی اســت.  نیــاز ب

کــه همــراه همیشــگی  نوشــتار حاضــر نیــز در راســتای همیــن احســاس نیــاز، 

کــه بررســی های  آدمیــان بــوده اســت، بــه رشــتۀ تحریــر در آمــده اســت؛ بــا ایــن توضیــح 

گرفتــه درآن، بــه تعالیــم دیــن مقــّدس اســام اختصــاص دارد؛ از همیــن رو  صــورت 

بــه »درســنامۀ اخــاق اســامی« نامبــردار شــده اســت. ایــن مجموعــۀ، تاشــی اســت 

در جهــت جســتجو و شناســایی موضوعــات اخاقــی درتعالیــم قــرآن وعتــرت؛ از آن 

گرانبهــا تشــکیل می دهنــد.  ــع اصلــی دیــن مبیــن اســام را ایــن دو ثقــل  کــه مناب رو 

در ایــن ُجســتار، ضمــن تحلیــل معنــای لغــوی واصطاحــی هریــک ازموضوعــات 

ــه  ک ــروحی  ــیر وش ــری ازتفاس ــا بهره گی ــان و ب ــا بی ــی آنه ــی و روای ــواهد قرآن ــی، ش اخاق

در زمینــۀ روایــات موجــود اســت، شــواهد مأثــور معنایابــی شــده اســت. در مقایســه بــا 

ســایرکتب اخاقــی، بــا توّجــه بــه صــرف زمــان بســیار بــرای مطالعــه و فیــش بــرداری از 

کــه بســیاری از شــواهد قرآنــی و حدیثــِی ایــن نوشــتار، درآثــار  گفــت  منابــع، می تــوان 

مشــابه آن ذکر نشــده اســت؛ زیرا در تألیف این مجموعه، مســتقیمًا به منابع اصلی 

و اولیــه مراجعه شــده اســت. از طرفی ســعی شــده اســت تــا برای هرموضــوع اخاقی، 

کــرم؟ص؟ وامامــان؟مهع؟ آورده شــود، تــا مکتــوب حاضــر بــه  نمونه هایــی ازســیرۀ پیامبــر ا

 نحــِو مطلوبــی از تأثیر»اخــاق عملــی« معصومیــن؟مهع؟ بهــره منــد گشــته و مصادیقــی 

را برای هر آموزۀ اخاقی ارائه دهد. 

تحقیــق حاضــر بــه دنبــال بازخوانــی و یافتــن نــکات اخاقــی موجــود در متن قرآن 

کریــم و روایــات معصومیــن؟مهع؟ و تــاش بــرای ارائــۀ تفســیر و فقــه الحدیــث مناســب 

بــرای آیــات و روایــات مزبــور اســت؛ همچنیــن ســعی شــده تا ایــن آموزه هــای اخاقی، 

در تمــام شــوؤن زندگــی انســان، اعــّم از فــردی، خانوادگــی و اجتماعــی مطــرح شــود. 
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یشــه های فضایــل  کــه ضمــن نشــان دادن ر ــر آن اســت  کیــد اصلــی ایــن نوشــتار ب تأ

کــرم؟ص؟  اخاقــی در متــون اصیــل اســامی، تعالیــم اخاقــی موجــود در ســیرۀ پیامبــر ا

کشــف و معّرفــی شــود؛ ایــن امــر از آن جهــت ضــروری اســت  و ائمــۀ اطهــار؟مهع؟ نیــز 

کــه در رفتــار و ســیرۀ پیشــوایان دینــی  کــه تأثیــر نمونه هــای عینــی و الگوهــای عملــی 

وجــود دارد، نقــش غیــر قابــل انــکاری در ســازندگی اخاقــی جامعــه دارد؛ آنچنانکــه 

کــه در  گفــت اثرگــذاری آنهــا بــه مراتــب بیشــتر از ســایر آموزه هایــی اســت  می تــوان 

ی  کــرم؟ص؟ و امامــان؟مهع؟ حــاو قالــب ســیره بیــان نشــده اند. سراســر حیــات رســول ا

کــه تنهــا پــاره ای از آنهــا اســتخراج و بیــان شــده اســت و ایــن  نــکات اخاقــی اســت 

یــاد اســت و  کــه اواًل تعــداد احادیــث در منابــع اســامی بســیار ز بــدان ســبب اســت 

بررســی یــک یــک ایــن روایــات، مســتلزم صــرف وقــت فــراوان اســت؛ ثانیــًا بیــان یــک 

یــداد در زندگــی معصومــان؟مهع؟ و اســتنتاج نــکات اخاقــی از آن، محتــاج تأّمــل  رو

کــه در خــال  کــه بســیاری از نــکات لطیــف اخاقــی  ــر اســت. از ایــن روســت  و تدّب

ــر  یــخ زندگانــی پیامبــر؟ص؟ و اهــل بیــت؟مهع؟ نهفتــه اســت، بازگــو نشــده اســت؛ ب تار

کشــف آموزه هــای اخاقــی  کــه هــدف اصلــی مجموعــۀ حاضــر،  ایــن اســاس اســت 

در ســیرۀ پیامبــر؟ص؟ و امامــان؟مهع؟ اســت. 

ایــن مجموعــه حــول ســه محور»اخــاق  راســتا، موضوعــات اخاقــی  درایــن 

ــه هــر  ک ــردی«، »اخــاق خانوادگــی« و»اخــاق اجتماعــی« دســته بنــدی شــده اند  ف

ینــی دیگــر می شــود؛ درترجمــۀ آیــات ایــن مجموعــه از  یــک بــه نوبــۀ خــود شــامل عناو

ترجمۀ آیت اهلل مکارم شــیرازی و آیت اهلل مشــکینی اســتفاده شــده اســت؛ همچنین 

ــهیدی و  ــّید جعفرش ــوم س ــای مرح ــن ترجمه ه ــا در نظرگرفت ــه ب ــج الباغ ــارات نه عب

مرحــوم محّمــد دشــتی ترجمــه شــده اســت. چنانکــه احادیــث »الکافــی«، بــا توّجــه 

کــه  بــه ترجمــۀ مرحــوم ســّید جــواد مصطفــوی ترجمــه شــده اســت. بــا ایــن توضیــح 
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ــرای روانتــر شــدن، تغییراتــی درایــن ترجمه هــا صــورت پذیرفتــه اســت. توّجــه  گاه، ب

اصلــی ایــن نوشــتار در انتخــاب موضوعــات اخاقــی، بــه تصریحات و اشــارات قرآن 

و احادیــث بــوده و تــاش شــده اســت تــا مهمتریــن آموزه هــای اخاقــِی اســام، در 

ذیــل بیــش از هفتــاد عنــواِن مســتقّل بررســی شــود. غالبــًا در ترتیــب ایــن ســرفصلها، 

دســته بنــدی ســجایای مربــوط بــه قلــب، زبــان و ســایر جــوارح رعایــت شــده اســت. 

کـه موجبـات رضایتمنـدی خـدای متعـال و اولیـاء برگزیـده اش، خاّصـه  امیـد 

وجـود اطهـر امـام زمـان؟ع؟ را فراهـم آورد. 

مصطفی آذرخشی
پاییز 1400شمسی

یف، پیشینه و مبادی بخش اّول: تعار
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1-1- تعریف اخالق
کــه رفتارهــای  کلمــۀ »اخــاق« جمــع »ُخلــق« و بــه معنــای صفاتــی درونــی اســت 

 انســان از آن ناشــی می شــود. بــه تعبیــر دیگــر اخاق عبارت اســت از صفاتــی نهادینه

ــی چــون  ــان می شــوند. چنانکــه صفات کــه در ســیرت او نمای  شــده در ذات انســان1 

»نــژاد، رنــگ، قــد و هیــکل« مربــوط بــه َخلــق انســان می شــوند و صــورت او را آشــکار 

بــرای  باشــد؛  کــه دارای ارزش معنــوی  کاری اســت  می ســازند و عمــل اخاقــی، 

کاری اخاقــی هســت یــا نــه، معیارهــای مختلفــی مطــرح شــده  اینکــه معلــوم شــود 

اســت. اســتاد شــهید مرتضــی مطهــری دربیان تفــاوت کار اخاقــی و کار غیراخاقی 

کار اخاقــی در  کــه  کار طبیعــی در ایــن اســت  ــا  کار اخاقــی ب می نویســد: »تفــاوت 

گرانبهاســت و بشــر  کار ارزشــمند و  وجدان هر بشــرى داراى ارزش اســت، یعنی یك 

کــه برایــش قائــل اســت نــه از  کار قیمــت قائــل اســت؛ آن قیمتــی هــم  بــراى خــود ایــن 

کــه ارزش مــادى  کارگــر قائــل اســت  کار یــك  ــراى  کــه ب ــوع قیمــت و ارزشــی اســت  ن

کار خــودش  کاال در مقابــل  بــه اصطــاح ایجــاد می کنــد و اســتحقاق مبلغــی پــول یــا 

 1. مقصــود از صفــات نهادینــه شــده، ملــکات نفســانی اســت؛ وقتــی عملی به طور مکــّرر انجام 
پــس از مدتــی در  پذیــرد، در هربــار، حالــت حاصــل از آن عمــل در روح انســان اثــر می گــذارد و
کــه آن  گفتــه می شــود  کــرده، در نفــس مســتقر می شــود. در ایــن صــورت  روح رســوخ پیــدا 
صفــت بــه صــورت »ملکــه« درآمــده اســت. وقتــی صفتــی بــه صــورت ملکــه درآیــد، زوال آن 

بســیار مشــکل اســت)نک: ســادات، 8(
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کاالى  ــول و  ــا پ ــه ب ک ــت  ــن ارزشهاس ــوق ای ــوع ارزِش ماف ــك ن ــه ی ــد، بلک ــدا می کن پی

کار اخاقــی  مــادى قابــل تقویــم نیســت.«1 درایــن بیــان، یــک خصیصــۀ مهــم بــرای 

مطــرح شــده اســت و آن ارزشــمند بــودن آن در وجــدان تمــام انسانهاســت. 

1-2- تعریف اخالق اسالمی
کتســابی بوده   اخــاق اســامی بــه رفتارهایــی اطــاق می شــود که برآینــد صفاتی ا

وســیعی  حجــم  شــده اند.  بیــان  ارزشــمند  اعمالــی  عنــوان  بــه  اســام  دیــن  در  و 

ــن  ــه ای ــدی ب ــه پایبن ــانها ب ــب انس ــی وترغی ــارۀ معّرف ــی، درب ــای دین ــم وآموزه ه ازتعالی

ارزشهاســت و نکتــۀ مهــّم و درواقــع ممیــزۀ اصلــی »علــم اخــاق« بــا ســایر علــوم دینــی 

ک ارزشــی« داشــتن علــم اخــاق اســت. بــه تعبیــر روان تــر موضــوع  نیــز در همیــن »مــا

گــر موضوعــات علــم اخــاق  کــه »بــاِر ارزشــی« دارنــد؛ ا علــم اخــاق رفتارهایــی اســت 

را بــا موضوعــات علمــی چــون »فقــه و احــکام« که دارای »بارحقوقی« اســت، مقایســه 

کمــک می شــود؛ بــه طــور مثــال »تــوّکل و اعتمــاد  کنیــم، بــه روشنترشــدن ایــن بحــث، 

کــه در متــون اصیــل اســامی،  بــر خداونــد« یــک موضــوع اخاقــی اســت؛ از آن جهــت 

یعنــی قــرآن وروایــاِت پیامبــر؟ص؟ وامامــان؟مهع؟، بــه عنــوان یــک امرارزشــمند معّرفــی 

گرکســی تــوکل برخــدا نداشــته باشــد، از لحــاظ حقوقــی چیــزی بــر  شــده اســت. ولــی ا

گرشــخصی در مواجهــه بــا اطرافیانــش خــوش برخــورد  او مترّتــب نیســت. چنانکــه ا

کــه  نباشــد، یــا رفتــاری تکبرآمیــز ازخــود بــروز دهــد، قانونــی را زیــر پــا نگذاشــته اســت 

ی بــه همــراه داشــته باشــد درحالیکــه خــوش خویــی و تواضــع، در  پــی آمــدی بــرای و

علــم اخــاق بــه عنــوان رفتارهایــی ارزشــمند بیــان شــده اســت. در مقابــل، اعمالــی 

چــون ســرقت، قتــل وآســیب رســاندن بــه جــان و مــال مــردم، جنبــه ای حقوقی داشــته 

و موضوعاتــی از علــم »فقــه« را تشــکیل می دهنــد؛ چنانکــه درعبــادات فــردی نیــز 

1. فلسفۀ اخاق/20
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همیــن دو شــاخصۀ ارزشــی و حقوقــی قابــل ماحظــه اســت. بــه طــور مثــال، علــم فقــه 

ــه،  ــای یومّی ــات نمازه ــداد و اوق ــات، تع ــات و مبط ــات، مقارن ــان مقدم ــل بی متکّف

کّفــارۀ تــرک روزه، بــدون عــذر شــرعی  رکعــات و اذکار آنهاســت؛ یــا اینکــه بیانگــر 

کــه نمــاز و روزۀ تعالــی  گفتگــو می شــود  اســت؛ در حالیکــه درعلــم اخــاق از ایــن 

کــه:  بخــش چگونــه بایــد باشــد؛ بــه عبــارت دیگــر، موضــوع علــم اخــاق ایــن اســت 

ــت  ــه جه ــه ب ــف، بلک ــع تکلی ــط اداء و رف ــه فق ــادات، ن ــن عب ــود از ای ــه مقص چنانک

کــدام واجدیتهــا را داشــته باشــند؟  ُقــرب بــه حــّق تعالــی انجــام پذیــرد، بایســتی 

کتســابی معّرفــی  کــه درفرهنــگ اســامی بــه عنــوان ارزشــهایی ا صفاتــی ایــن چنیــن، 

شــده اند، شــکل دهنــدۀ علم»اخــاق اســامی« هســتند. 

لیفی در زمینه ی اخالِق اسالمی 1-3- نگاهی به آثاِر تأ

کســی نهــاده اســت،  دربــارۀ اینکــه ســنگ بنــای تألیفــات اخــاق اســامی را چــه 

باشــد،  بیشــتر  علــم  ایــن  کــه هرچــه ســابقۀ  پیداســت  دارد؛  وجــود  نظــر  اختــاف 

ــاره ای از محّققــان معتقدنــد  می توانــد حکایــت از اهمّیــت بیشــترآن داشــته باشــد؛ پ

ِن تألیفــات اخاقــی در اســام  گــذار و مــدّو کــه امیرمؤمنــان علــی؟ع؟ را بایــد پایــه 

کــه  کســی  کتــاب تاســیس الشــیعه لعلــوم االســام  آمــده اســت: »اولیــن  دانســت. در 

کــه در نامــه معروفــش )بــه  کــرد امیــر مؤمنــان علــی؟ع؟ بــود  علــم اخــاق را تاســیس 

فرزنــدش امــام مجتبــی؟ع؟( بعــد از بازگشــت از صفیــن، اســاس و ریشــه مســائل 

اخاقــی را تبییــن فرمــود و ملــکات فضیلــت و صفــات رذیلــت  بــه عالیتریــن وجهــی 

کــه ایــن نامــه، همــان نامــۀ  گرفتــه اســت.« شــایان ذکــر اســت  در آن مــورد تحلیــل قــرار 

31 نهــج الباغــه اســت؛ بعــد از ایــن نامــه، می تــوان از رســالة الحقــوق امــام ســّجاد؟ع؟ 

کــه در قبــال خداونــد و دیگــران، بــر عهــدۀ  کــه آن حضــرت، بــه بیــان حقوقــی  نــام بــرد 

کتــاب  کــه نخســتین  انســان هســت، پرداخته انــد بــا ایــن حــال، بــه نظــر می رســد 
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کــه در قــرن  بــا عنــوان »علــم اخــاق« از آِن اســماعیل بــن مهــران ابــی نصــر ســکونی 

گــر بخواهیــم آثــار اخاقــی را از جهــت موضــوع و  دوم می زیســته اســت، باشــد. اّمــا ا

کــه در علــم  کــه تألیفاتــی  کنیــم، ایــن نکتــه را بایــد خاطــر نشــان ســازیم  روش بررســی 

ــی درســه شــاخۀ نقلــی، فلســفی و عرفانــی قابــل 
ّ
کل اخــاق پدیــد آمــده اســت، بــه طــور 

دســته بنــدی اســت. روش نقلــی، خــود بــه دو قســم اســت؛ پــاره ای از آثــار اخاقــی، در 

حقیقــت، جمــع آوری و تبویــب آیــات و روایــات در موضوعــات اخاقــی اســت؛ مانند 

کتــاب صفــات الشــیعة اثــر شــیخ صــدوق، تنبیــه الخواطــر و نزهــة النواظــر، معــروف بــه 

مجموعــه وّرام نوشــته »ورام بــن ابــی فــراس« )متوفــاى 605 هجــرى( یــا حلیــة المتقیــن 

کتــاب مجموعــه وّرام و  کــه در بخشــهایی از دو  ــا ایــن توضیــح  مــه مجلســی؛ ب
ّ

از عا

حلیــة المتقیــن، عــاوه بــر ذکــر آیــات و روایــات، توضیحاتی از نویســندگان آن به چشــم 

ــت.  ــی اس ــوص دین ــب نص ــع آوری و تبوی ــان جم ــی، هم ــرد اصل ــا رویک ــورد؛ اّم می خ

ــف بــا مراجعــه بــه آیــات و روایــات، بــه اســتخراج 
ّ
کــه مؤل روش نقلــی دیگــر ایــن اســت 

تعالیمــی کــه در زمینــۀ اخاقــی درایــن منابــع آمــده، می پــردازد؛ ســپس آیــات و روایاتــی 

کــرده و بــا توّجــه بــه توانایــی اش در علومــی چــون ادبیــات، تفســیر  را درآن موضــوع ذکــر 

کتاب هایــی همچــون: اخــاق  و فقــه الحدیــث، نــکات اخاقــی آن را بیــان مــی دارد؛ 

محتشــمی از خواجــه نصیرالدیــن طوســی؛ ارشــاد القلــوب از دیلمــی؛ منیــة المریــد فی 

ــم و  ــی تعلی ــی و اخاق ــی آن را در آداب دین ــهید ثان ــه ش ک ــتفید  ــد و المس آداب المفی

کاشــانی، از ایــن  تعلــم و قاضــی و مفتــی و افتــاء، نوشــته و محجــة البیضــاء اثــر فیــض 

قبیــل هســتند. 

رویکــرد فلســفی  قابــل ماحظــه اســت،  آثــار اخاقــی  کــه در  رویکــرد دیگــری 

اســت؛ اســتادمطهّری دربــارۀ ایــن روش و پیشــینۀ آن می نویســد: »در علــم اخــاق 

کــه »اخــاق فاضلــه حــد وســط میــان دو خلــق  ایــن حــرف از ارســطو رســیده اســت 
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کــه تمــام صفــات اخاقــی تحــت  کرده انــد  افــراط و تفریــط اســت« و اصلــی درســت 

کــه اخــاق  کتــب اخاقــی قدیمــی خودمــان  »عدالــت« جمــع می شــوند؛ ایــن امــر در 

کتــب اخاقــی عرفانــی یــا حدیثــی؛« از ایــن  فلســفی را بیــان می کننــد آمــده اســت، نــه 

ــه تهذیــب االخــاق و طهــارة االعــراق نوشــته ابوعلــی ابــن  ــوان ب کتاب هــا می ت ــه  نمون

مســکویه رازى اصفهانــی)م 431ق(؛ اخــاق ناصــرى اثــر خواجــه نصیرالدیــن طوســی 

کــرد؛ در پــاره ای از ایــن  وجامــع الســعادات و معــراج الســعادة فاضلیــن نراقییــن اشــاره 

آثــار، بیــان حــّد وســطهای اخاقــی همــراه بــا ذکــر آیــات و روایــات اســت. 

گونــه آثــار، دیــدگاه  دســته اى دیگــر از آثــار اخاقــی، صبغــۀ عرفانــی دارنــد. در ایــن 

عارفــان دربــاره انســان و جهــان، مبنــاى کار اســت؛ یعنی مقدمــات و پیش فرض هاى 

کــه انســان  مباحــث اخاقــی، از عرفــان نظــرى اخــذ و ســپس نشــان داده می شــود 

کتابهایــی  ــود برســد.  ــودِى خ ــت وج ــد بــه غای ــل و منــازل می توان ــدام مراح ک ــی  ــا ط ب

چــون کیمیــای ســعادت ازابوحامدغزالــی، منــازل الســائرین و صــد میــدان اثــر خواجــه 

عبــداهلل انصــارى از نمونه هــای ایــن رویکــرد هســتند. 

افــزون بــر اینهــا بایــد از آثــاری کــه در حــوزۀ فلســفۀ اخــاق پدیــد آمــده نیــز یــاد کنیم. 

ــارۀ چیســتی اخــاق،  کــه درب ــار، بررســی نظریاتــی اســت  ــه آث گون رویکــرد اصلــی ایــن 

گزاره هــای اخــاق،  ــا مطلــق بــودن  ک تشــخیص ارزش هــای اخاقــی، نســبی و ی مــا

ــار اســتاد مطهــری، ماننــد  مطــرح شــده اســت. از بهتریــن نمونه هــای ایــن رویکــرد، آث

کامــل و تعلیــم و تربیــت در اســام اســت.  فلســفۀ اخــاق، انســان 

1-4- مبادِی علم اخالق

کـه تعالیـم اخاقـی بـر آن اسـتوار  مقصـود از مبـادی علـم اخـاق، اصولـی اسـت 

گونـه تاشـی در جهـت سـازندگی اخاقـی، غیـر  اسـت و بـدون پذیرفتـن آنهـا، هـر 
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موّجـه خواهـد بـود. ایـن مبـادی را در ذیـل ایـن عناویـن بررسـی می کنیـم: 

1-4-1- مختار بودن انسان

کـه تعلیـم وتربّیـت اخاقـی مسـبوق بر آن اسـت، موضـوع مختار  یکـی از اصولـی 

کـه انسـان را در  بـودن انسـان اسـت؛ بدیهـی اسـت، تعلیـم اخـاق آنـگاه معنـا دارد 

انجـام اعمـال، مختـار بدانیـم؛ زیـرا بـه فـرض مجبـور بـودن او، هـر حرکتـی در مسـیر 

و  ایـن صـورت، سـتایش  بیهـوده اسـت؛ در  بـه فضایـل،  از رذایـل و تحلیـه  تخلیـه 

نکوهـش انسـان در قبـال اعمالـش نیـز وجهی ندارد؛ زیرا رفتاری که از او سـر می زند، 

در حقیقـت منتسـب بـه او نیسـت و او نقشـی در وقـوع آنهـا نداشـته اسـت. 

کــه عقیــده بــه مجبــور بــودن انســان، موجــب نابــودِی اســاِس اخــاق،  پیداســت 

کــه عدالــت و حکمــت  بلکــه نابــودی تمــام احــکام دیــن و شــریعت می شــود و کســی 

کــرده و پذیرفتــه باشــد، چنیــن عقیــده ای نخواهــد داشــت؛  خــدای متعــال را درک 

کــرده بــود  کــه تصــّور  چنانکــه امیــر المؤمنیــن؟ع؟ ایــن تذّکــر وجدانــی را بــرای آن فــردی 

ْیَحــَك  ی جبــر بــوده اســت، بیــان فرمــود: »َو حرکــت وجهــادش در نبــرد صّفیــن از رو

ــَواُب َو 
َ

َبَطــَل الّث
َ
ِلــَك ل

َ
َکذ َکاَن َذِلــَك  ــْو 

َ
ِزمــًا َو َقــَدرًا َحاِتمــًا ل

َ
ــَك َظَنْنــَت َقَضــاًء ال

َّ
َعل

َ
ل

َمــَر ِعَبــاَدُه َتْخِییــرًا َو َنَهاُهــْم َتْحِذیــرًا 
َ
 اهلَل ُســْبَحاَنُه أ

َ
َوِعیــُد ِإّن

ْ
َوْعــُد َو ال

ْ
ِعَقــاُب َو َســَقَط ال

ْ
ال

وبــًا َو 
ُ
ــْم ُیْعــَص َمْغل

َ
َکِثیــرًا َو ل َقِلیــِل 

ْ
ــی ال

َ
ْعَطــی َعل

َ
ــْف َعِســیرًا َو أ ِ

ّ
ــْم ُیَکل

َ
ــَف َیِســیرًا َو ل

َّ
َکل َو 

ــَق 
َ
 َخل

َ
ِعَبــاِد َعَبثــًا َو ال

ْ
ُکُتــَب ِلل

ْ
ــْم ُیْنــِزِل ال

َ
ِعبــًا َو ل

َ
ْنِبَیــاَء ل

َ ْ
ــْم ُیْرِســِل ال

َ
ــْم ُیَطــْع ُمْکِرهــًا َو ل

َ
ل

َکَفــُروا  ِذیــَن 
َّ
َکَفــُروا َفَوْیــٌل ِلل ِذیــَن 

َّ
 _ ذِلــَك َظــّنُ ال

ً
ْرَض َو َمــا َبْیَنُهَمــا َباِطــا

َ ْ
ــَماَواِت َو ال الّسَ

کــرده اى؟  گمــان  ــو! شــاید قضــاء الزم، و قــدر حتمــی را  ــر ت ــار« یعنــی: »واى ب ــَن الّنَ ِم

ــود. حــال آنکــه  ــد الهــی، بیهــوده ب کیفــر، بشــارت و تهدی ــاداش و  ــود، پ ــر چنیــن ب گ ا

ــد، و نهــی  ــار دارن کــه اختی ــی  ــد ســبحان، بنــدگان خــود را فرمــان داد در حال خداون
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کــرد، و چیــز دشــوارى را تکلیــف نفرمــود،  فرمــود تــا بترســند، احــکام آســانی را واجــب 

و پــاداش اعمــال انــدك را فــراوان قــرار داد، بــا نافرمانــی بنــدگان مغلــوب نخواهــد 

کــراه و اجبــار اطاعــت نمی شــود، و پیامبــران را بــه شــوخی نفرســتاد، و فــرو  شــد، و بــا ا

کتــب آســمانی بــراى بنــدگان بیهــوده نبــود، و آســمان و زمیــن و آنچــه را در  فرســتادن 

کافــر شــدند و واى  کــه  کســانی اســت  میانشــان اســت بی هــدف نیافریــد. ایــن پنــدار 

کــه مبتنــی برآیــات قــرآن  کافــران مهیاســت.«در بیانــات علــی؟ع؟  کــه بــرای  از آتشــی 

ی با بیهوده انگاشــتن  اســت، آشــکارا "مجبــور بــودن انســان" نفــی و پذیــرش آن مســاو

گذشــته از ایــن، حّتــی بــا توّجهــی بــه حــاالت  رســالت انبیــاء محســوب شــده اســت؛ 

درونــی خویــش، ماننــد ندامــت و پشــیمانی از رفتارهــای ناپســند، می تــوان بــه مختــار 

کتــب  گاهــی بیشــتر دربــارۀ ایــن موضــوع، می تــوان بــه  بودنمــان پــی ببریــم. بــرای آ

کــرد.  کام مراجعــه  علــم 

1-4-2- تغییرپذیری صفات اخالقی در انسان

کــه امــکان تغییــر دادن  یکــی دیگــر از مبــادی تعلیــم و تربّیــت اخاقــی ایــن اســت 

کــه انســان می توانــد رذایــل  صفــات را در انســان پذیرفتــه باشــیم؛ یعنــی بپذیریــم 

کنــد. ایــن موضــوع از جهتــی  کتســاب  اخاقــی را از خــود دور و فضایــل اخاقــی را ا

شــبیه موضــوع قبلی)مختــار بــودن انســان( اســت؛ زیــرا در هــردو، ســخن از قــدرت و 

کــه »تغییرپذیــری صفــات اخاقــی  توانایــی انســان بــه میــان می آیــد؛ بــا ایــن تفــاوت 

در انســان« حــوزه ای محدودتــر از مبحــث اختیــار دارد و اخــّص از آن اســت؛ از آن 

کــه شــامل فضایــل و رذایــل اخاقــی می شــود؛ در واقــع ممّیــزۀ اصلــی ایــن بحــث  رو 

کــه در اثبــات مختــار بــودن انســان بــه شــواهدی  بــا موضــوع اختیــار، در ایــن اســت 

کــرد؛ بــه طــور مثــال،  کــه در بحــث حاضــر نمی تــوان بــدان تکیــه  اســتناد می شــود 

گــر حــّق متعــال  در اثبــات اختیــار بــه عدالــت خداونــد اســتدالل می شــود و اینکــه ا



�� ��ر���� ������م � ت�ر�� ��� ���23

ــذاب  ــته، ع ــود نداش ــا از خ ــوع آنه ــاری در وق ــه اختی ک ــی  کارهای ــبب  ــه س ــی را ب کس

ــّزه اســت.  کار قبیــح من ــد از انجــام  کــردن قبیــح اســت و خداون کنــد، ایــن عــذاب 

آنچــه در ایــن اســتدالل نقــش اساســی دارد، وجــوِد نظــام مجــازات اســت؛ حــال آنکه 

برخــی از موضوعــات اخاقــی، مشــمول مجــازات نیســتند؛ بلکــه فــی حــّد نفســه 

ک یــا خــود را  کــه انســان خــود را از آنهــا پــا زشــت یــا زیباینــد و از ایــن رو خــوب اســت 

بدانهــا آراســته ســازد. بــه عبــارت دیگــر، ایــن امــور نقــش خیلــی مهّمــی در ســعادت 

گرفتــن عدالــت خداونــد، امــکان  کــه بخواهیــم بــا در نظــر  یــا شــقاوت فــرد ندارنــد 

کــردن،  کنیــم. بــرای نمونــه خوشــرو بــودن و مــزاح  کتســاب آنهــا را اثبــات  اجتنــاب یــا ا

کنــد، خداونــد  کســی آن را تــرک  گــر  یکــی از فضایــل اخاقــی اســت؛ در حالیکــه ا

ــرای اثبــات  کــه ب ــوان همــان اســتداللی را  ی را مجــازات نمی کنــد. بنابرایــن نمی ت و

کنیــم؛ از ایــن رو، بایــد بــه نحــو  کردیــم، در اینگونــه مــوارد نیــز بیــان  اختیــار مطــرح 

کــه انســان، صفــات اخاقــی اش  کــه آیــا اساســًا ممکــن اســت  کنیــم  مســتقّل بررســی 

کــردن  کــه تــرک  گرفتــن حــاالت خودمــان، می یابیــم  را تغییــر دهــد یــا نــه. مــا بــا در نظــر 

گرچــه بعضــًا تــؤام  کارهایــی، ا و اجتنــاب از برخــی افعــال، یــا بالعکــس انجــام دادن 

ــا  ــوان از آنه ــّدی می ت ــزم ج ــا ع ــت و ب ــال نیس ــا مح ــت، اّم ــواری اس ــّقت و دش ــا مش ب

کــرد یــا بدانهــا عمــل نمــود. مــا ایــن واقعّیــت را در خودمــان می یابیــم؛ چنانکــه  پرهیــز 

در آموزه هــای دینــی نیــز بــه ایــن امــکان تصریــح شــده اســت. امیرمؤمنــان علــی؟ع؟ 

ْن 
َ
ْوَشــَك أ

َ
 أ

َّ
َه ِبَقــْوٍم ِإال  َمــْن َتَشــّبَ

َ
ــُه َقــّل

َ
ــْم َفِإّن

َّ
ــْم َتُکــْن َحِلیمــًا َفَتَحل

َ
می فرمایــد: »ِإْن ل

کــم  کــن، زیــرا  گــر بردبــار نیســتی، خــود را شــبیه بردبــاران  َیُکــوَن ِمْنُهــم « یعنــی: »ا

کنــد و از جملــۀ آنــان نشــود« درایــن  کســی خــود را هماننــد مردمــی  کــه  پیــش می آیــد 

کتســاب فضایــل اخاقــی تصریــح شــده اســت. ماننــد ایــن  حدیــث بــه امــکان ا

کــه اســحاق بــن عّمــار از امــام صــادق؟ع؟ نقل کرده اســت،  عبــارت، حدیثــی اســت 
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ٌة َو  ــِجّیَ ــُه َس ــُه َفِمْن َق
ْ
 َخل

َ
ــّل ــّزَ َو َج ــا اهلُل َع ــٌة َیْمَنُحَه ــَق َمِنیَح

ُ
ُخل

ْ
 ال

َ
ــون: »ِإّن ــن مضم بدی

 َیْســَتِطیُع 
َ

 ال
ٌ

ِة ُهــَو َمْجُبــول ــِجّیَ  َصاِحــُب الّسَ
َ

ْفَضــُل َفَقــال
َ
ُتُهَمــا أ ّیَ

َ
ــُت َفأ

ْ
ــٌة َفُقل ِمْنــُه ِنّیَ

ُهَمــا« یعنــی: »امــام 
ُ
ْفَضل

َ
ــرًا َفُهــَو أ اَعــِة َتَصّبُ ــی الّطَ

َ
ــِة َیْصِبــُر َعل ّیَ َغْیــَرُه َو َصاِحــُب الّنِ

کــه خــداى متعــال بــه مخلوقــش  صــادق؟ع؟ فرمــود: خلــق و خــوى بخششــی اســت 

عطــا می کندکــه پــاره ای از آنهــا غریــزى و برخــی از آنهــا نّیــت اســت )یعنــی بــا تصمیــم 

کدامیــك از  کــردم:  کتســاب و تمریــن پیــدا می شود(}اســحاق می گویــد: {عــرض  و ا

ایــن دو بهتــر اســت؟ فرمــود: آنکــه غریــزه دارد، بــر آن سرشــته شــده و غیــر از آن نتوانــد 

ــر طاعــت وادار می کنــد، پــس  کنــد و آنکــه نیــت دارد، بــه ســختی خــود را بــه صبــر ب

او)دّومــی( بهتــر اســت.« در ایــن حدیــث، ســبب بــروز صفــات حســنه، دو موضــوع 

کتســاب بیــان شــده اســت. مقصــود از غریــزه همــان صفــات ذاتــی اســت  غریــزه و ا

ی نقشــی  کــه در اثــر وراثــت یــا تأثیــر محیــط، در انســان ایجــاد می شــود؛ بــدون اینکــه و

در پیدایــش انهــا داشــته باشــد. امــام؟ع؟، هــردو را از عطایــای الهــی دانســته اند، اّمــا 

کتســابی بــودن ایــن صفــات حمیــده، مایــۀ فضیلــت بیشــتر  کــه ا کرده انــد  کیــد  تأ

ــا  ــه انجــام ی کــه در آموزه هــای پیشــوایان دینــی، ب آنهاســت. اساســًا همیــن موضــوع 

گــواه امــکان تغییــر صفــات اخاقــی  کارهایــی توصیــه شــده اســت، خــود  پرهیــز از 

در انســان اســت. 

آشــنایی  و  مطلــق  کمــاالِت  سرچشــمه ی  بــه  انســان  گرایــش   -3-4-1
فطــری بــا نیکی هــا و زشــتی هــا

یکـی از ویژگی هـای فطـری تمـام انسـانها کمال جویی آنهاسـت؛ درک این صفت 

گرفتـن انگیزه هـا و امیـال درونـی انسـان امـکان پذیـر اسـت؛ آنچـه در  فطـری بـا در نظـر 

کـه  گرایـش انسـان بـه امـوری اسـت  میـاِن تمامـی انسـانها مشـاهده می شـود، میـل و 

فاقـد حـد و مـرز باشـد؛ آدمیـان بـه زندگـی و حیـات بی پایان گرایـش دارند، بـه قدرت و 
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علـم بی حـد تمایـل دارند، خواهـان زیبایی و مهربانِی نا محدود هسـتند. بازتاِب این 

تمایات، در جوامع مختلف بشـری قابل ماحظه اسـت. تبییِن دینِی این تمایات 

کـی از آن اسـت کـه چـون روِح انسـان، بـا موجـودِی کـه حیاتبخـش و زندگـی آفریـن  حا

اسـت و علم و قدرت و بقائش حّدی ندارد و سراسـر مهربانی و زیبایی اسـت، مواجه 

کماالت را به صورت نامحدود  که تمام این  شـده اسـت، باطنًا به آن آشـناِی قدیمی 

گرایـش دارد. در حقیقـت، انسـان دیـداری بـا منشـاء تمـاِم ایـن کمـاالِت بی مـرز  دارد، 

کمـاالِت بی حـد را  کـه تمـاِم ایـن  کسـی اسـت  داشـته و معرفـِت فطـری، مواجهـه بـا 
واجـد اسـت و آن تمایـات، آثـاِر ایـن دیـداِر نفسـی اسـت. 1

کــه منابــع اصلــی دیــن اســام را شــکل  افــزون برایــن، بررســی آیــات و روایــات 

کــه ارزش هــای اخاقــی نیــز برخاســته از  گویــای ایــن حقیقــت اســت  می دهنــد، 

ــا ایــن ارزش هــا  ــه طــور فطــری ب ــِت فطــری انسانهاســت؛ یعنــی همــۀ انســانها ب معرف

اها.  کریــم در ایــن زمینــه بیــان داشــته اســت: »َو َنْفــٍس َو مــا َســّوَ آشــنا هســتند؛ قــرآن 

ــاها«2 یعنــی:  ــْن َدّسَ ــْد خــاَب َم اهــا. َو َق
َ

ــْن َزّک ــَح َم
َ
ْفل

َ
ــْد أ َهَمهــا ُفُجوَرهــا َو َتْقواهــا. َق

ْ
ل

َ
َفأ

یــش را  گنــاه و پرهیزگار »ســوگند بــه نفــس انســان و آنکــه آن را بــا اعتــدال آفریــد و 

ــوده  ــه آن را آل ک ــد و آن  ــتگار ش ــرد رس ک ــه  ــان را تزکی ــه ج ک ــس  ک ــرد. آن  ک ــی  ــدو وح ب

کــه  یانــکار شــد.«قبل از پرداختــن بــه تفســیر آیــه، بایــد توضیــح دهیــم  ســاخت، ز

ــه  ــد؛ چنانک ــذی« باش ــای »ال ــه معن ــد ب ــی توان اها«، م ــّوَ ــا َس ــا« در عبارت»م ــۀ »م کلم

ا«  کــرده اســت3 همچنیــن فعل»َســّوَ طبرســی در مجمــع البیــان شــواهدی بــر آن ارائــه 

1. ظاهـرًا معنـاِی سـخِن امـام باقـر؟ع؟ بـه زراره کـه فرمـود: »الحنیفّیـُة من الفطـرة« همین معنا 
شـناخِت  از  برخاسـته  حصـر،  و  بی حـد  کمـاالِت  بـه  انسـان  درونـِی  گرایشـات  کـه  باشـد 

کلینـی، 12/2( فطـری او نسـبت بـه خداونـد اسـت. )نـک: 
2. آیات هفتم تا دهم سورۀ شمس

3. مجمع البیان فی تفسیر القرآن/754/10
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کلمــۀ »الهــام« بــه معنــای  یشۀ»ســوا« بــه معنــای اعتــدال وتــوازن اســت1 و اصــل  از ر

گرفتــن اســت.  گرفتــن اســت2 و در اینجــا بــه معنــای فــرا  بلعیــدن و در جــان قــرار 

یــدن« اســت. در تفســیر المیــزان آمــده  کلمــۀ »فجــور« نیــز از »فجــر« و بــه معنــای »در

گفتــه  کــه ســپیده صبــح پــرده شــب را می شــکافد بــه آن" فجــر"  اســت: »از آنجــا 

ــه آن" فجــور"  ــرده دیانــت را می شــکافد ب گناهــان پ ــکاب  ــه ارت ک ــز از آنجــا  شــده و نی

اطــاق شــده اســت؛ البتــه منظــور از" فجــور" در آیــه مــورد بحــث همــان اســباب و 

کــردن وصیانــت اســت4  عوامــل و طــرق آن اســت.« 3 »تقــوی« هــم بــه معنــای حفــظ 

ــا همــان بــدی و  کــه عومــل فجــور وتقــوی ی در ایــن آیــۀ شــریفه، تصریــح شــده اســت 

ــی بــا آنهــا 
ّ
خوبــی در نفــس انســان نهادینــه شــده اســت و آدمــی بــه طــور فطــری و جبل

آشناســت. چنانکــه در حدیثــی از امــام صــادق؟ع؟، در بیــان ایــن موضــوع آمــده 

ــد انجــام دهــد وآن  کــه بای َهَمهــا ُفُجوَرهــا َو َتْقواهــا یعنــی برایــش آنچــه را 
ْ
ل

َ
اســت: »َفأ

کــرد.«5 کنــد، بیــان  کــه بایــد تــرك  عملــی را 

ـــر ســـر فعـــل »الهـــم«  مـــه طباطبایـــی، اینکـــه در آیـــۀ شـــریفه، حرف»فـــا« ب
ّ

ـــه نظـــر عا ب

کـــه الهـــام نتیجـــۀ تســـویه اســـت و همیـــن نشـــاندهندۀ  گویـــای ایـــن اســـت  آمـــده اســـت، 

کـــه الهـــام فجـــور و تقـــوا از خصوصیـــات خلقـــت آدمـــی و امـــری فطـــری اســـت 6   آن اســـت 

کـــه در ایـــن آیـــه بـــه چشـــم می خـــورد، تقدیـــم فجـــور بـــر تقـــوا  نکتـــۀ تفســـیری دیگـــری 

1. المفردات في غریب القرآن/439
2. همان/748

3. المیزان فی تفسیر القرآن 20 /297
4. لسان العرب/401/15

5. ا لکافي/ 163/1
6. المیزان فی تفسیر القرآن/298/20
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کـــی از تقـــّدم تخلیـــۀ رذایـــل بـــر تحلیـــه بـــه فضایـــل  کـــه برخـــی از مفّســـران آن را حا اســـت 
دانســـته اند. 1

ِم َو 
ْ ا�ث

ْ
ى ال

َ
وا َعل عاَو�ن وى  َو لا �تَ �تْ

ّرِ َو ال�تَّ �بِ
ْ
ى ال

َ
وا َعل عاَو�ن کریمــه »�تَ همچنیــن، در ذیــل آیــه 

کــه بعــد از نــزول ایــن آیــه، مــردى بــه نــام وابصــه  «حدیثــی نقــل شــده اســت  ِ ُعْدوا�ن
ْ
ال

ــا رســول اهلل! ســؤالی دارم. حضــرت  ــرد: ی ک کــرم؟ص؟ آمــد و عــرض  خدمــت رســول ا

کنــی  قبــل از اینکــه ســؤالش را بگویــد، فرمــود: آیــا راجــع بــه اثــم می خواهــی ســؤال 

کــه دلــت  کار بــد همــان اســت   اهلل! فرمــود: 
َ

ــا رســول گفــت: بلــه ی کــه اثــم چیســت؟ 

کارهــاى خــوب پیونــد و  کــه بــا  قبــول نمی کنــد. خداونــد بــه بشــر دلــی داده اســت 

ــه ســینه او زد و فرمــود:  ــا دو انگشــت خــود ب ــد بیگانگــی دارد. و بعــد ب کارهــاى ب ــا  ب

کــن اى وابصــه!«2 ایــن حدیــث نیــز  َبــَك یــا واِبَصــة! از قلــب خــودت ســؤال 
ْ
اْســَتْفِت َقل

یشــه در وجــدان انســان دارد.  کــه ارزش هــای اخاقــی ر ــای آن اســت  گوی

کـه موضـوع وجدانیات، از مهمترین مباحث معرفتی اسـت که   می تـوان گفـت 

کـه پـس از انجـام اعمـال، عـارض انسـان می شـود  عـاوه بـر نصـوص دینـی، حاالتـی 

گـواه اصالـت داشـتن آن اسـت. به طـور مثال می توان به عـذاب وجدانی که بعد  نیـز 

کـه از بارزتریـن شـواهد  کنیـم  از ارتـکاب جنایتـی عـارض جانیـان می شـود، اشـاره 

ّوامـة« یعنـی: نفـس 
ّ
کریـم از ایـن حقیقـت، بـه »النفـس الل ایـن موضـوع اسـت. قـرآن 

کرده اسـت3 در تفسـیر نمونه به نکتۀ لطیفی اشـاره شـده و آن اینکه،  مامتگر تعبیر 

از همردیـف قـرار دادن قیامـت بـا نفـس لّوامـة، می تـوان بـه شـباهت ایـن دو حقیقت 

پـی بـرد؛ زیـرا همچنانکـه در روز قیامت، دربارۀ اعمال و رفتارآدمی داوری می شـود، 

ین / 208 1. تفسیر نو
2. المسند/228/4 و سنن الدارمي/ 246/2

3. آیۀ دوم سورۀ قیامت
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کارهـای او داوری می شـود و حّتـی  کـه دربـارۀ  وجـدان انسـان نیـز محکمـه ای اسـت 

کـه یکـی از دالئـل  بـه صـدور و اجـرای حکـم نیـز می انجامـد: »حقیقـت ایـن اسـت 

کـه به هنگام انجام  وجـود معـاد، وجـود محکمۀ وجدان در درون جان انسـان اسـت 

کار نیـك روح آدمـی را مملـو از شـادى و نشـاط می کنـد و از ایـن طریـق بـه او پـاداش 

کار زشـت یا ارتکاب جنایت روح او را سـخت در فشـار  می دهد، و به هنگام انجام 

گاه بـراى نجـات از عـذاب  کـه  قـرار داده و مجـازات و شـکنجه می کنـد، بـه حـدى 

»مـا  می گویـد:  بـاره  درایـن  مطهـری  اسـتاد  می کنـد.«1  خودکشـی  بـه  اقـدام  وجـدان 

کـه داللـت می کنـد بـر اینکـه اسـام بـراى وجـدان  دراسـام چیزهایـی پیـدا می کنیـم 

ـْدُق  کـه فرمـود: الّصِ کـرم  انسـان اصالـت قائـل شـده اسـت. حدیثـی اسـت از رسـول ا

ُب ریَبـٌة راسـتی یـك اطمینانـی بـه دل می دهـد و دروغ دردل ایجـاد 
ْ

ِکـذ
ْ
نیَنـٌة َو ال

ْ
ُطَمأ

که دل انسـان حرف راسـت را زود مــی   شـك  مــی کند. یك عاقه و رابــطه اى هسـت 

پذیـرد ولـی حـرف دروغ را )بـدون اینکـه قرینـه اى بـر دروغ بـودن آن داشـته باشـد( بـا 
تردیـد قبـول می کنـد2

کـه  در خطبـۀ اول نهـج الباغـه نیـز عبارتـی ازامیرمؤمنـان علـی؟ع؟ نقـل شـده 

می توانـد ناظـر بـر همیـن موضـوع باشـد؛ آن حضـرت در بیـان خلقـت انسـان فرمـوده 

ُف ِبَها  َها َو ِفَکـٍر َیَتَصّرَ
ُ
ْذَهاٍن ُیِجیل

َ
ْت ِإْنَسـانًا َذا أ

َ
ل

َ
اسـت: »ُثـّمَ َنَفـَخ ِفیَهـا ِمـْن ُروِحـِه َفَتَمّث

َباِطل« 3 یعنی: 
ْ
َحـّقِ َو ال

ْ
ُبَهـا َو َمْعِرَفـٍة َیْفـُرُق ِبَهـا َبْیـَن ال ِ

ّ
َدَواٍت ُیَقل

َ
َو َجـَواِرَح َیْخَتِدُمَهـا َو أ

کـه آفریـد در آن دمیـد تـا بـه صـورت انسـانی زنـده در آمـد، داراى  » آنـگاه از روحـی 

کـه در دیگـر موجـودات،  ى را بـه تـاش انـدازد و داراى فکـرى  کـه و ى اندیشـه،  نیـرو

1. تفسیر نمونه/275/25
2. اسام و نیازهای زمان، }مجموعه آثار{ / 21/ 260

3. نهج الباغه /42
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کـه در خدمـت او باشـند، و  تصـّرف نمایـد. بـه انسـان اعضـاء و جوارحـی بخشـید، 

گیـرد و معرفتـی بـه او داد تـا حـق و  کار  کـه آنهـا را در زندگـی بـه  ابـزارى عطـا فرمـود، 

باطـل را بشناسـد.« در ایـن عبـارات، اعطـای معرفـت بـه انسـان، تـؤام بـا خلقـت او 

کـی از فطـری بـودن آن اسـت. آیـة اهلل مـکارم شـیرازی، در  کـه حا مطـرح شـده اسـت 

کـه از  ى تمیـز و قـدرت تشـخیص  شـرح ایـن عبـارت می نویسـد: »در واقـع ایـن نیـرو

مهمتریـن نیروهـاى عقـل انسـان اسـت، هـم امـور معنـوى را ماننـد حـق و باطـل فـرا 

ى  می گیـرد و هـم امـور محسـوس مـاّدى را ماننـد رنگهـا و بوهـا و طعمهـا. آیـا ایـن نیـرو

کـه در عبـارت  ی اسـت یـا داخـل در مفهـوم ذهـن و فکـر 
ّ
ى مسـتقل تشـخیص، نیـرو

کـه آن را بـه عنـوان یـك  قبـل آمـده اسـت می باشـد ظاهـر عبـارت مـوال؟ع؟ آن اسـت 
ى مسـتقل شـمرده اسـت.«1 نیـرو

گرفـت  بـا اندکـی تأّمـل درداللـت آیـات و روایـات مذکـور، می تـوان ایـن نتیجـه را 

کـه افعـال انسـان دارای حسـن و قبـح عقلـی اسـت و انسـان بـا درک ایـن حسـن و 

 
ً
اِكرا ا �ث ّمَ َل اإِ �ي �ب

اُه الّسَ �ن ْ ا َهَد�ي
�نَّ کنـد: »اإِ کـه راه خویـش را انتخـاب  قبـح، مختـار اسـت 

گـردد(  کر باشـد)و پذیـرا  «2 یعنـی: »مـا راه را بـه او نشـان دادیـم، خـواه شـا
ً
ورا ا َك�نُ ّمَ َو اإِ

کردیـم« و  «3 یعنـی: »و او را بـه راه خیـر و شـّر هدایـت  �نِ ْ َد�ي �بْ
اُه ال�نَّ �ن ْ یـا ناسـپاس«؛ »َو َهَد�ي

کـه انجـام می دهد بیناسـت؛ از این روسـت  هـر انسـانی بهتـر از هرکسـی بـه کارهایـی 

َرُه«: »انسـان در  �ي ى  َمعا�نِ �ت
ْ
ل
أَ
ْو ا

َ
َرهتٌ َو ل ِص�ي َ ِسِه �ب �نْ سا�نُ َعلى  �نَ

�نْ اإِ
ْ
ِل ال َ کریـم می فرمایـد: »�ب کـه قـرآن 

گـر چـه عذرهـا بیـاورد«4 در ایـن آیـه، خداوند بـه بینایی  بـاره خویشـتن بینایـی دارد، ا

1. پیام امام، 173/1
2. آیۀ3 سورۀ انسان
3. آیۀ 10 سورۀ البلد

4. آیات 14و 15 سورۀ قیامت
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کـه عـذر تراشـی های او، ایـن بینـش را تیـره و  کـرده  کیـد  درونـی انسـان توّجـه داده و تأ

تـار نمی کنـد. 

 بـه ایـن ترتیـب می تـوان بـه رابطـۀ میـان افعـال اختیـاری و هـدف نهایـی اخـاق 

کـه  کـه قـرب بـه حـق تعالـی اسـت1، پـی بـرد؛ براسـاس همیـن اصـل اسـت  اسـامی 

بـه  و  ندانسـته  اعتبـاری  را  اخاقـی  گزاره هـای  اخـاق،  فلسـفۀ  علـم  دانشـمندان 

ارتبـاط حقیقـی میـان آنهـا و هـدف نهایـی اخـاق قائلنـد2 زیرا انسـانها فطرتـًا طالب 

کـه از  بـه آنهـا ارائـه شـده اسـت؛ بنابرایـن هـر فعلـی  کمـال نیـز  کمـال هسـتند و راه 

انسـان سـر می زنـد، نظـر بـه اینکـه در راسـتای کمـال او باشـد یا نـه، ارتبـاط حقیقی با 

هـدف نهایـی او دارد. 

گـر انسـان فطرتـًا بـا خوبـی و  کـه ا در اینجـا ممکـن اسـت ایـن سـؤال مطـرح شـود 

بـدی آشناسـت، در ایـن صـورت چـه نیـازی بـه ارسـال انبیـاء و معّرفـی اوصیـا وجـود 

دارد و نقـش دیـن در تعلیـم و تربّیـت اخاقـی چیسـت؟

1-5- نقش دین در تعلیم و تربیت اخالقی

و  انبیـاء  جایـگاِه  بـه  اسـت  الزم  شـد،  مطـرح  کـه  سـؤالی  پاسـخ  یافتـن  بـرای 

ی نقشی که آموزه های دینی در زمینه ی تربیت انسانها دارند، 
ّ
 اوصیاء؟مهع؟ و به طور کل

کنیم. این موضوع، در قالِب عناوین ذیل توضیح داده می شود:   توّجه 

1-5-1- بیدارِی عقلها

�نْ�تَ 
أَ
ما ا

�نَّ ْر اإِ ّكِ
دنَ کرم؟ص؟ فرمـوده اسـت: »�نَ کریـم، خـدای متعـال به پیامبـر ا درقـرآن 

کهف 1. آیۀ 110 سورۀ 
2. فلسفۀ اخاق/61-58
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کـه تـو فقـط تذّکـر دهنـده اى . تـو  ِطر1 یعنـی: »پـس تذّکـر ده  ُمَص�يْ ِهْم �بِ �يْ
َ
ْس�تَ َعل

َ
ر _ ل ّكِ

ُمدنَ

کنـی« در تفسـیر المیـزان دربـارۀ  که)بـر ایمـان( مجبورشـان  سـلطه گر بـر آنـان نیسـتی 

و هـو رسـول_   _ بیـان أن وظیفتـه  ٌر«  ّكِ
ُمدنَ �نْ�تَ 

أَ
ا ما 

�نَّ آمـده اسـت: »قولـه: »اإِ آیـات  ایـن 

ْنـَت 
َ
أ مـا 

َ
»ِإّن یعنـی:  إلجـاء«2  و  کـراه  إ غیـر  مـن  یؤمنـوا  و  یسـتجیبوا  أن  رجـاء  التذکـرة 

کـه پیامبـر خدایـی- تنهـا همین تذکـر دادن اسـت، به امید  ـٌر، یعنـی وظیفـه تـو-  ّکِ
َ

ُمذ

کلمـۀ ذکـر از  کـراه و اجبـار ایمـان آورنـد.«  کننـد و بـدون ا اینکـه دعوتـت را اجابـت 

نظـر لغـوی بـه معنای»بـه یـاد آوردن اسـت و در مقابـل »نسـیان« بـه معنـای فراموشـی 

قـرار دارد3 در خطبـۀ اّول نهـج الباغـه، امیرمؤمنـان علـی؟ع؟ در بیـان سـبب بعثـت 

َوْحـِي ِمیَثاَقُهـْم 
ْ
ـی ال

َ
 َعل

َ
َخـذ

َ
ْنِبَیـاَء أ

َ
ـِدِه أ

َ
انبیـاء می فرمایـد: »َو اْصَطَفـی ُسـْبَحاَنُه ِمـْن َول

ـُه َو 
َ

ـوا َحّق
ُ
ْیِهـْم َفَجِهل

َ
ِقـِه َعْهـَد اهلِل ِإل

ْ
ْکَثـُر َخل

َ
 أ

َ
ل

َ
ـا َبـّد ّمَ

َ
َماَنَتُهـْم ل

َ
ِة أ

َ
َسـال ـی َتْبِلیـِغ الّرِ

َ
َو َعل

ـَیاِطیُن َعـْن َمْعِرَفِتـِه َو اْقَتَطَعْتُهـْم َعـْن ِعَباَدِتـِه 
َ

ْتُهـُم الّش
َ
ْنـَداَد َمَعـُه َو اْجَتال

َ ْ
وا ال

ُ
َخـذ

َ
اّت

ُروُهْم َمْنِسـّيَ  ّکِ
َ

ُدوُهْم ِمیَثـاَق ِفْطَرِتِه َو ُیذ
ْ
ْنِبَیـاَءُه ِلَیْسـَتأ

َ
ْیِهـْم أ

َ
ُه َو َواَتـَر ِإل

َ
َفَبَعـَث ِفیِهـْم ُرُسـل

ُعُقـول «4 یعنـی: »خداونـد 
ْ
ال َدَفاِئـَن  ُهـْم 

َ
ل ُیِثیـُروا  َو  ْبِلیـِغ  ِبالّتَ ْیِهـْم 

َ
ـوا َعل َیْحَتّجُ َو  ِنْعَمِتـِه 

کـرد و از آنـان بـر امانتـداری نسـبت بـه وحـی  پیامبرانـی از فرزنـدان آدم؟ع؟ انتخـاب 

کـه بیشـتر مـردم، پیمان  پیمـان گرفـت تـا امانـت رسـالت را بـه مـردم برسـانند، آنـگاه 

خـدا را نادیـده انگاشـتند و حـق پـروردگار را نشـناختند و برابـر او بـه خدایان دروغین 

کرد،  ى آوردند، و شـیطان مردم را از معرفت خدا باز داشـت و از پرسـتش او جدا  رو

کـرد تـا  خداونـد پیامبـران خـود را مبعـوث فرمـود، و رسـوالن خـود را پـی در پـی اعـزام 

1. آیات 21و 22 سورۀ الغاشیة
2. المیزان فی تفسیر القرآن/275/20

3. لسان العرب 308/4
4. نهج الباغه / 43
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وفـادارى بـه پیمـان فطـرت را از آنـان بـاز جوینـد و نعمت هـاى فراموش شـده را به یاد 

آورنـد و بـا ابـاغ احـکام الهـی، حّجـت خـدا را بر آنها تمـام نمایند و گنج هـای پنهان 

شـدۀ عقل هـا را آشـکار سـازند.« درایـن خطبـه، نکاتـی بسـیار مهـّم و اساسـی مطـرح 

شـده اسـت؛ از آن جملـه اینکـه حضـرت امیـر؟ع؟، پیامبـران را بـه عنـوان یـادآوران، 

کرده اند و در  که غبار فراموشـی بر آنها نشسـته، معّرفی  پیمانها و شـناختهای فطری 

کـه در عقل انسـان ها مدفون و  تمثیـل لطیفـی، از ایـن معـارف، بـه عنـوان گنج هایی 

پنهـان اسـت تعبیـر فرمـوده و نقش پیامبـران را بیرون آوردن این دفینه ها دانسـته اند. 

مـه محّمـد تقـی جعفـری در شـرح ایـن عبارات خطبـۀ اول می نویسـد: »این نکته 
ّ

عا

گر هدف رسـالت پیامبران  که منابع معتبر اسـامی ا بسـیار جالب را در نظر بگیریم 

را  آن  کـه  ایـن اسـت  و فعالیـت عقـل معرفـی نکنـد، حّداقـل  تقویـت  و  بیـدارى  را 

اساسـی ترین هـدف رسـالت قـرار داده اسـت. مـا در همیـن خطبـه در چنـد جملـه 

که: "و يثيروا لهم دفائن العقول"  پیش از جمات مورد تفسیر، این عبارت را دیده ایم 

از جملـه مـواد رسـالت کـه پیامبـران را بـراى اجـراى آنهـا فرسـتاده اسـت، برانگیختن 

و بـه فعلیـت رسـانیدن حقایـق مخفی شـده در عقول اسـت. . . مقـدار قابل توجهی 

کـه عقل را حّجـت باطنی )پیامبـر درونی(  از روایـات در ایـن مضمـون دیـده می شـود 

و پیامبـران را حجـت ظاهـرى )عقـل برونـی( معرفـی می کنـد، ماننـد: یـا هشـام اّن هلل 

علـی الّنـاس حّجتیـن: حّجـة ظاهـرة و حّجـة باطنـة، فأّمـا الّظاهرة فالّرسـل و النبیاء 

و الئّمة؟مهع؟ و اّما الباطنة فالعقول: اى هشـام، خداوند دو حجت براى مردم دارد: 

 حجت ظاهرى و حجت باطنی، حجت ظاهرى پیامبران و أئمه علیهم السام اند 

 و حجت باطنی عقول( قال ابوالحسـن موسـی بن جعفر؟ع؟ : یا هشـام اّن اهلل تبارك 

هم علی ربوبّیته 
ّ
کمـل للّنـاس الحجـج بالعقول و نصر الّنبّییـن بالبیان و دل  و تعالـی ا

ـة: حضـرت موسـی بـن جعفـر؟ع؟ بـه هشـام بـن الحکـم می گویـد: اى هشـام، 
ّ
بالدل
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 خداونـد متعـال حجـت و برهان را به وسـیله عقول براى مردم تکمیل کرده پیامبران

 را به وسـیله بیان یارى نموده آدمیان را با دالیل ]روشـن [ به خدایی خود راهنمایی 

کرده، حدیث مفّصلی  مۀ جعفری بدان اشـاره 
ّ

که مرحوم عا فرموده اسـت«1 روایتی 

کـرده2 و ابعـاد  کتـاب »العقـل و الجهـل« الکافـی نقـل  کلینـی در  کـه شـیخ  اسـت 

مهّمـی از موضـوع مـورد بحـث را شـامل می شـود؛ از جملـۀ آنهـا اینکـه عقـل حّجـت 

درونـی و پیامبـران حّجـت بیرونـی هسـتند و بـا وجـود ایـن دو، حّجـت بر انسـان تمام 

که انسـانها در درون خود دارند، هویدا سـاخته و آنها  می شـود؛ زیرا پیامبران آنچه را 

را بـه انجـام کارهایـی مطابـق بـا ایـن شـناخت درونـی فـرا می خوانند. 

یشـــۀ بســـیاری از معارف در فطرت انســـان  گرچه ر که ا گفت  بنابرایـــن می توان 

اســـت، اّمـــا ایـــن شـــناختها در معـــرض فراموشـــی و نســـیان قـــراردارد؛ از همیـــن رو 

کنار می زننـــد تا او، آنچه   پیامبـــران می آینـــد و غباِر فراموشـــی را از رخ فطـــرت آدمی 

خود داشت را بیابد. 

1-5-2- وابستگی برخی از احکام اخالقی به مصالح و مفاسد

کـه می بایسـت در نقـش دیـن، در تعلیـم وتربّیـت اخاقـی،  نکتـۀ مهـّم دیگـری 

گرچه انسان، فطرتًا با ارزش ها و ضّد ارزش های اخاقی  که ا کرد، این است  لحاظ 

کـه پـاره ای از ایـن ارزش هـا و ضـّد ارزش هـا  آشناسـت، اّمـا نبایـد از نظـر دور داشـت 

وابسـته به مصالح و مفاسـد هسـتند. اسـتاد مطّهری این موضوع را با ذکر مثالهایی، 

کـرده اسـت: »ممکـن اسـت ]یـك فعل با یـك اعتبار[ اخاقی باشـد ]و  چنیـن تبییـن 

کارى را در اسـام نداشـته باشـیم  بـا اعتبـار دیگـر[ ضـد اخاقـی. . . مـا شـاید هیـچ 

1. ترجمه  وتفسیرنهج الباغه/197/2
2. الکافی /13/1
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گـر   ا
ً

 اینکـه بـه اصطـاح طلبه هـا بـا عناویـن ثانویـه، حکمـش فـرق می کنـد. مثـا
ّ

اال

گوشـت؟ می گوییـم  یـا حـرام  گوشـت اسـت  گوسـفند حـال  آیـا  کـه  بپرسـند  مـا  از 

کـه آیـا خـوك حال گوشـت اسـت یا حرام گوشـت؟  حـال گوشـت. بعـد می پرسـند 

می گوییـم حـرام گوشـت. عنـوان اولـی گوسـفند حـال گوشـتی اسـت و عنـوان اولـی 

خـوك حـرام گوشـتی. ولـی همیـن حال گوشـت به یك عنـوان ثانوى می شـود حرام. 

گوشـتش  کنیـد مـال غیـر باشـد، بـه اعتبـار اینکـه مملـوك غیـر اسـت خـوردن  فـرض 

حـرام می شـود چـون دزدى اسـت. پـس ایـن گوسـفند از جنبـه حـال گوشـتی حال 

اسـت ولـی از جنبـه اینکـه مـال غیـر اسـت خـوردن گوشـتش حـرام اسـت. و گوشـت 

کـه شـخص در   موقعـی 
ً

کـه حـرام اسـت، در جـاى دیگـر حـال می شـود. مثـا خـوك 

کـه حیاتـش بسـتگی بـه آن داشـته باشـد، نـه تنهـا  گرفتـار باشـد  یـك مخمصـه اى 

گـر نخـورد و تلـف شـود  حـال می شـود بلکـه خـوردن آن واجـب هـم می شـود، یعنـی ا

یـم.«1 مثال  یاد دار کـه از ایـن مثالها ز کار حرامـی مرتکـب شـده اسـت، و امثـال اینهـا 

کـرد، موضوع صداقت و راسـتی اسـت؛  کـه بـرای ایـن موضـوع می تـوان بیـان  دیگـری 

کسـی اسـت تـا او را بـه  کـه جنایتـکار ظالمـی بـا اسـلحۀ خـود در پـی  کنیـد  فـرض 

قتـل برسـاند و جـای او را از شـما بپرسـد؛ در ایـن حـال وظیفـۀ شـما چیسـت؟ آیـا 

کـه راسـتی و صداقـت خـوب اسـت، بایـد نشـانی آن فـرد را بـه آن شـخص  از آنجـا 

انسـان  جـان  حفـظ  کـه  دیگـری  مصلحـت  چـون  نـه؛  یـا  بگوییـم؟  ظالـم  و  جانـی 

بی گناهـی اسـت، بایـد از بیـان نشـانی اش اجتنـاب کنیم؟همچنین، ممکن اسـت 

کـه وجـدان مـن بـر ترّحـم برهـم نوعـان حکـم می کنـد، بنابرایـن نبایـد  کسـی بگویـد 

یکـردی  کـرد؛ حـال آنکـه در ایـن نگـرش، بـه مفاسـد چنیـن رو مجرمیـن را مجـازات 

توّجـه نشـده اسـت؛ زیـرا در ایـن صـورت، راه بـرای تجـاوز و تعـّرض جنایتـکاران و 

1. تعلیم و تربّیت دراسام}مجموعه آثار{، 614/22
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گشـوده می شـود و ایـن خـود سـتمی بـر انسـانهای بی گنـاه اسـت. مـا در  چپاولگـران 

یـاد مواجهیـم. نکتـۀ مهـّم ایـن اسـت که انسـان،  زندگـی خـود بـا ماننـد ایـن مثالهـا، ز

بـه سـبب محـدود بـودن دایـرۀ علمـش، احاطـۀ همـه جانبـه، بـر مصالـح و مفاسـد 

کـه عالـم بـه تمـام مصالـح و  کسـی  کـه از ناحیـۀ  کارهـا نـدارد؛ از ایـن رو الزم اسـت 

کـه بایدهـا و نبایدهـای  مفاسـد امـور اسـت)یعنی خـدای متعـال(، دسـتور العملـی 

گـردد. شـایان ذکـر اسـت که این  رفتـار صحیـح را بـرای انسـان معّیـن می سـازد، ارائـه 

دسـتور العمل هـا نیـز هماهنـگ بـا فطرت اسـت؛ اّما بایـد وجه این انطبـاق را با توّجه 

کـرد. بـه طـور مثـال در تقابـل دو حکـم وجدانـِی  کارهـا، کشـف  بـه مصالـح و مفاسـد 

ترّحـم بـه مجرمـی بـه عنـوان یـک انسـان و حفـظ جـان ومال انسـانهای بی گناه، شـرع 

مقـّدس، مصالـح حکـم دّوم را بـر حکـم اّول ترجیـح می دهـد و لذا بر مجـازات مجرم 

کـه موضوعـات اخاقـی را نیـز در بـر می گیـرد، ناظـر بـر  دسـتور می دهـد. ایـن احـکام 

کـه در بسـیاری از مـوارد از نـگاه مـا پنهـان اسـت.  مصالـح و مفاسـدی اسـت 

1-5-3-  انگیزۀ دینی، تنها ضامن اجراى اخالق 

کــه شــهید مطهــری  ســخن معروفــی از فئــودور داستایوســکی نقــل شــده اســت 

در مواضــع متعــددی از آثــار خویــش آن را آورده اســت1 عبــارت داستایوســکی از 

ــز اســت.« اســتاد مطهــری معتقــد  ــز جای گــر خــدا نباشــد همــه چي ــرار اســت: »ا ایــن ق

گــر دیــن نباشــد، هیچیــک  کــه ا ی از ایــن عبــارت ایــن اســت  کــه مقصــود و اســت 

از ارزش هــای اخاقــی ضمانــت اجرایــی نــدارد. ایشــان در ایــن زمینــه می گوینــد: 

کــه بتوانــد واقعــًا مانــع  کــه هیــچ چیــز دیگــرى  »مقصود}داستایوســکی{ ایــن اســت 

آثـار{ اخاق}مجموعـه  وفلسـفۀ  آثـار{/592/22  }مجموعـه  اسـام  در  تربّیـت  و  تعلیـم   .1 
471/22/
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کــه  انســان از انجــام اعمــال ضــد اخاقــی بشــود نیســت. . . تجربــه نشــان داده آنجــا 

دیــن از اخــاق جــدا شــده، اخــاق خیلــی عقــب مانــده اســت. هیــچ یــك از مکاتب 

کــه دیــن  م ایــن اســت 
ّ
کار خــود موفقیــت نیافته انــد. قدرمســل اخاقــی غیردینــی در 

کــه داد  الاقــل بــه عنــوان یــك پشــتوانه بــراى اخــاق بشــر ضــرورى اســت. ایــن اســت 

کــه بشــر هــر انــدازه از  و فریادشــان در ایــن زمینــه بلنــد اســت- بــا تعبیــرات مختلــف- 

لحــاظ صنعــت و تمــدن پیــش رفتــه، از نظــر اخــاق عقــب مانــده اســت، چرا؟زیــرا 

کــه از قدیــم بــوده بیشــتر مذهبــی  مکاتــب اخاقــی وجــود نداشــته. مکاتــب اخاقــی 

 دیــده شــده 
ً

گردیــده عمــا کــه دیــن و ایمــان ضعیــف  بــوده و بــس، و بــه هــر نســبت 

ــه عنــوان  ــراى ایمــان، الاقــل ب کــه ب کــه اخــاق بشــر پاییــن آمــده. ایــن اســت  اســت 

گــر نگوییــم تنهــا ضامــن اجــراى آن- بایــد ارزش فــوق  پشــتوانه اى بــراى اخــاق- ا

کــه در ایــن عبــارات مطــرح شــده، بســیار حائــز  العــاده قائــل باشــیم.«1 موضوعــی 

کــه دربــارۀ نقــش  گــر بخواهیــم ایــن موضــوع را در پاســخ بــه ســؤالی  اهمّیــت اســت؛ ا

دیــن در تعلیــم و تربیــت اخاقــی مطــرح شــده اســت، بیــان نمائیــم، چنیــن می گوئیــم 

گرچــه انســان فطرتــًا بــا ارزش هــا و ضــّد ارزش هــای اخاقــی آشناســت، اّمــا ایــن  کــه: ا

کــه بتوانــد در رفتــار انســان ظهــور یابــد. ایــن  شــناخت زمانــی نتیجــه بخــش اســت 

مهــّم جــز بــا اعتقــاد بــه مبــدأ و معــاد محّقــق نخواهــد شــد؛ زیــرا بــه فــرض انــکار ایــن 

گــوش ســپردن بــه نــدای فطــرت وجــود نــدارد؛  اصــول، هیــچ انگیــزۀ قدرتمنــدی بــرای 

کــه انبیــاء و اوصیــاء عظیــم الشــأن؟مهع؟ همــگام بــا بیــداری عقلهــای  از ایــن روســت 

انســانها، آنهــا را نســبت بــه آفریدگارعالــم و روز رســتاخیز متذّکــر می شــوند و اخــاق 

ــۀ اعتقــادات بنــا می کننــد.  را برپای

1. تعلیم و تربّیت دراسام}مجموعه آثار{ /592/22
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1-6- جایگاه علم اخالق در آموزه های اسالمی

ــِی 
ّ
کل ــه ســه بخــش  دریــک تقســیم بنــدی متــداول، مجموعــۀ تعالیــم اســامی ب

هریــک   1 می شــوند.  بنــدی  دســته  فقهــی«  و»احــکام  »اخاقیــات«  »اعتقــادات«، 

کــه دارنــد، ازســایرحوزه های علــوم اســامی متمایــز  ازایــن بخش هــا بــا مشــخّصاتی 

توّجــه ویــژه ای مبــذول  بــه مقولــۀ اخــاق،  می گردنــد. درایــن میــان، دیــن اســام، 

از رســول  پرشــماری  روایــات  و  کریــم  ازقــرآن  آیــات متعــّددی  آن چنانکــه  داشــته، 

بــرآن،  افــزون  اســت.  یافتــه  اختصــاص  موضــوع  ایــن  بــه  وامامــان؟مهع؟  کــرم؟ص؟  ا

سراســر زندگــی ایشــان نیزسرشــار ازدرســهای اخاقــی اســت. بــا تأّمــل درآیــات قــرآن و 

کــه »اخــاق« دردیــن اســام هــم »موضوعّیــت« دارد  احادیــث، می تــوان بیــان داشــت 

وهــم »طریقّیــت«؛ بــه عبــارت دیگــر، »اخــاق« هــم هــدف اســت وهــم راهــی بــرای 

کــه پیامبــر اکرم؟ص؟هــدف از  نیــل بــه اهــداف دیگــر. شــاهد ایــن ســخن آن اســت 

گویــای  کــه  کمــال رســاندن مــکارم اخاقــی بیــان فرمــوده اســت 2  بعثــت خویــش را بــه 

موضوعّیــت داشــتن »اخــاق« دراســام می باشــد. زیرافــارغ از آن دســته اخاقیاتــی 

کــه جنبــۀ قلبــی و درونــی دارد، سایرســجایای »اخاقــی« نیــز نمــوِد بیرونــی اعتقــادات 

انســان اســت. چنانکــه آموزه هــای امامــان؟مهع؟ ریشــۀ بســیاری ازفضایــل اخاقــی را 

ــه طــور مثــال فضایلــی چــون »زهــد«،  ــاور اشــخاص بیــان نمــوده اســت. ب دریقیــن وب

»صبــر« و»تــوّکل« بــه عنــوان ثمــرۀ درخــت یقیــن معرفــی شــده اند 3 یعنــی در حقیقــت، 

گویــه ای ازایمــان و یقیــن  آراســتگی بــه فضایــل اخاقــی واجتنــاب از رذایــل اخاقــی، وا

انســانها بــه مبــدأ و معــاد اســت. 

1. انسان وایمان، }مجموعه آثار{/65/2
2. بحار األنوار/68 /382

رام)تنبیه الخواطر(/233/2 3.  غرر الحکم و درر الکلم /275 و280 و مجموعة و
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ـــه  ـــتیابی ب ـــاق، دردس ـــه اخ ک ـــت  ـــی از آن اس ک ـــام حا ـــم اس ـــر تعالی ـــرف دیگ از ط

ــوار  ــا را، همـ ــه آنهـ ــیدن بـ ــی راه رسـ ــت دارد؛ یعنـ ــۀ طریقیـ ــی جنبـ ــداف دینـ ــایر اهـ سـ

دارای  پیامبـــر؟ص؟  گـــر  ا کـــه  اســـت  آمـــده  صراحتـــًا  درقـــرآن  چنانکـــه  می ســـازد. 

کنـــده می شـــدند1 در  گـــرد او پرا اخاقـــی تنـــد و خشـــن بـــود، اطرافیـــان ایشـــان از 

ـــدا  ـــن خ ـــغ دی ـــیر تبلی ـــر پیامبر؟ص؟درمس ـــوان امدادگ ـــه عن ـــنه« ب ـــاق حس ـــه »اخ ـــن آی ای

یـــت خداونـــد بـــه موســـی و هـــارون؟امهع؟  معّرفـــی شـــده اســـت. هـــم چنانکـــه در مأمور

کیـــد شـــده اســـت، تـــا امـــکان اثـــر پذیـــری او  ی تأ بـــه خوشـــرفتاری و نـــرم خویـــی بـــا و

افزایـــش یابـــد. عـــاوه برایـــن، روایـــات پیامبـــر؟ص؟ و امامـــان؟مهع؟ برخـــی از فضایـــل 

اخاقـــی را مایـــۀ دســـتیابی بـــه اهدافـــی متعالـــی بیـــان داشـــته اند؛ بـــه طـــور نمونـــه، 

»زهـــد نســـبت بـــه دنیـــا«، مایـــۀ بهـــره منـــدی ازحکمـــت الهـــی2، »تـــوّکل بـــه خدا«موجـــب 

ـــه  گـــزاری« باعـــث دوام نعمتهـــا4 معّرفـــی شـــده اســـت. ب کفایـــت نمـــودن او3 و »شـــکر 

همیـــن ترتیـــب سایرســـجایای اخاقـــی نیـــز نقـــش مهّمـــی دردســـتیابی بـــه اهـــداف 

ـــگاه  ـــه جای ـــوان ب ـــا می ت ـــه آنه ـــه ب ـــذر توّج ـــه از رهگ ک ـــان  ـــد. آنچن ـــی دارن ـــی و مذهب دین

ـــرد.  ـــام پـــی ب ویـــژۀ علـــم اخـــاق دردیـــن اس

حــال پــس از طــرح ایــن مباحــث، نوبــت بــه بیــاِن موضوعــات اخاقــی می رســد؛ 

بــه عنــوان فتــح بــاب ایــن بخــش، ســه مبحــث مهــّم و ضــروری، بــه عنــوان مباحــث 

مبنایــی در علــم اخــاق، بیــان می گــردد. مباحــث مزبورشــامل »علــم وعلــم آمــوزی«، 

کــه »علــم و معرفت« ســنگ بنــای عبودّیت  »تربّیــت نفــس« و »نّیــت« اســت. از آن رو 

1. آیۀ 159 از سورۀ آل عمران
2. امالی للطوسی/531

3. نهج الباغه /341
4. الکافی 94/2
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  است1 و عبودّیت هدف اعای خلقت می باشد. 2 دربخش مربوط به علم، جایگاه 

گام بعد از معرفت   علم وعلم آموزی درتعالیم اســامی بررســی شــده اســت؛ چنانکه 

کــردن می باشــد 3 بــه همیــن جهــت دربخــش دوم از موضوعــات  و شــناخت، عمــل 

مقّدماتــی، تعالیــم قــرآن واحادیــث دربــاب »تربّیــت نفــس« بیــان شــده اند. همچنیــن 

ــی  ــوان بحث ً و بــه عن ّ
ــتقا کــه مس ــرد  ــاب می ک ــت« دارد، ایج ــث »نّی ــه بح ک شــمولی 

پایــه ای از آن یــاد شــود؛ زیــرا موضــوع »نّیــت« تمــام ابعــاِد اخاقــی را دربــر می گیــرد. بــه 

همیــن منظــور بخــش ســوم از ایــن مباحــث را بــه موضــوع »نّیــت« اختصــاص دادیــم. 

1. علل الشرایع /9/1
یات 2. آیۀ56 سورۀ ذار

3. الکافی /44/1
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بخش دوم: سه مبحِث مبنایی در ساحِت علِم اخاق: علم، تربّیت، نّیت

2-1- ارزِش علم و علم آموزی

2-2- تربّیت نفس

2-3- نّیت
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2-1- ارزِش علم و علم آموزی 

وظیفـۀ  مهمتریـن  و  اّولیـن  عنـوان  بـه  آمـوزی  علـم  وعتـرت،  قـرآن  فرهنـگ  در 

هرانسـانی بیـان شـده اسـت. زیـرا مبنـای عبودّیـت که هـدف خلقت اسـت1، علم و 

معرفـت می باشـد2. قـرآن کریـم بـا تمایـز میـان عالمـان و غیـر عالمـان، اینگونـه ارزش 

وا 
ُ
ول

أُ
ُر ا

َ
ّك

دنَ �تَ َ ما �ي
�نَّ  اإِ

ُمو�نَ
َ
ْعل َ �نَ لا �ي �ي �ن

َّ
ُمو�نَ َو ال

َ
ْعل َ �نَ �ي �ي �ن

َّ
ِو�ي ال َْس�تَ علم رامتذّکرشده است: »َهْل �ي

کـه نمی دانند یکسـانند؟ تنها  کـه می داننـد با کسـانی  «3 یعنـی: »آیـا کسـانی  ا�بِ �ب
ْ
ل
اأَ

ْ
ال

خردمنـدان متذّکـر می شـوند.«

کمالـی  زیـرا علـم  »نـور« شـده اسـت4.  بـه  از علـم تعبیـر  روایـات،  همچنیـن در 

کـه موجـب هدایـت انسـان می شـود. چنانکـه بـه وسـیلۀ نـور می توان  اسـت در نفـس 

کـرد و بـدون نـور  اشـیاء مختلـف را مشـاهده نمـود، اطـراف خـود را دیـد و حرکـت 

نمی تـوان قـدم از قـدم برداشـت. ازطرفـی علـم بـه انسـان کمـک می کنـد تـا خـودش را 

کنـد.  کـرده اسـت حرکـت  ی معیـن  کـه پـروردگارش بـرای و بیابـد و در مسـیری 

یات 1. آیۀ56 سورۀ ذار
2. علل الشرایع، 9/1

3. آیۀ9سورۀ زمر
4. کشف الریبة/167
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2-1-1- جایگاِه بلنِد علم و عالم: 

احادیــث بســیاری دربیــان ارزش علــم وجایــگاه عالمــان نقــل شــده اســت؛ از 

کمیــل، حــاوی نــکات ارزنــده ای درایــن زمینــه اســت؛ روایــت  آن میــان، حدیــِث 

ــاد می گویــد: روزی  ی ــه ایــن شــکل در نهــج الباغــه آمــده اســت: »کمیــل بــن ز ــور ب مزب

کوفــه بــرد. آنــگاه آه بــر دردی  گرفــت و بــه قبرســتان  امیرالمؤمنیــن علــی؟ع؟ دســت مــرا 

ْوَعاَهــا َفاْحَفــْظ 
َ
ْوِعَیــٌة َفَخْیُرَهــا أ

َ
ــوَب أ

ُ
ُقل

ْ
 َهــِذِه ال

َ
ــاٍد ِإّن َی ــَن ِز ُکَمْیــَل ْب کشــید و فرمــود: »یــا 

ــٌج  ــاٍة َو َهَم ــِبیِل َنَج ــی َس
َ
ــٌم َعل ِ

ّ
ــّيٌ َو ُمَتَعل اِن ــٌم َرّبَ ــٌة َفَعاِل َث

َ
ــاُس َثا ــک الّنَ

َ
 ل

ُ
ــول ُق

َ
ــا أ ــي َم َعّنِ

ــی 
َ
َجُئــوا ِإل

ْ
ــْم َیل

َ
ــِم َو ل

ْ
ِعل

ْ
ــْم َیْســَتِضیُئوا ِبُنــوِر ال

َ
یــٍح ل ُکّلِ ِر ــوَن َمــَع 

ُ
ُکّلِ َناِعــٍق َیِمیل ْتَبــاُع 

َ
َرَعــاٌع أ

 َو 
َ

َمــال
ْ
ــَت َتْحــُرُس ال ْن

َ
ــُم َیْحُرُســَك َو أ

ْ
ِعل

ْ
َمــاِل ال

ْ
ــَن ال ــٌر ِم ــُم َخْی

ْ
ِعل

ْ
ــُل ال ُکَمْی ــا  ــٍن َوِثیــٍق َی ُرْک

ُکَمْیَل   ِبَزَواِلــِه َیا 
ُ

َماِل َیــُزول
ْ
ْنَفــاِق َو َصِنیــُع ال ِ

ْ
ــی ال

َ
ــُم َیْزُکــوا َعل

ْ
ِعل

ْ
َفَقــُة َو ال  َتْنُقُصــُه الّنَ

ُ
َمــال

ْ
ال

اَعــَة ِفــي َحَیاِتــِه َو َجِمیــَل  ْنَســاُن الّطَ ِ
ْ

ــِم ِدیــٌن ُیــَداُن ِبــِه ِبــِه َیْکِســُب ال
ْ
ِعل

ْ
َیــاٍد َمْعِرَفــُة ال ْبــَن ِز

اُن  ــّزَ ــَك ُخ
َ
ــُل َهل ُکَمْی ــا  ــِه َی ْی

َ
ــوٌم َعل  َمْحُک

ُ
ــال َم

ْ
ــٌم َو ال ِک ــُم َحا

ْ
ِعل

ْ
ــِه َو ال ــَد َوَفاِت ــِة َبْع ْحُدوَث

ُ ْ
ال

ُهــْم ِفــي 
ُ
ْمَثال

َ
ْعَیاُنُهــْم َمْفُقــوَدٌة َو أ

َ
ْهــُر أ

َ
َمــاُء َباُقــوَن َمــا َبِقــَي الّد

َ
ُعل

ْ
ْحَیــاٌء َو ال

َ
ْمــَواِل َو ُهــْم أ

َ ْ
ال

یــاد! ایــن قلب هــا بســان ظرفهایــی هســتند،  ــوِب َمْوُجوَدة«1یعنــی: »اى کمیــل بــن ز
ُ
ُقل

ْ
ال

کــه بهتریــن آنهــا، فراگیرتریــن آنهاســت، پــس آنچــه را می گویــم نــگاه دار: مــردم ســه 

دســته اند، "دانشــمند الهــی"، "آموزنــده اى بــر راه رســتگارى" و "پّشــه هاىی دســتخوش 

کــه بــه دنبــال هــر ســر و صدایــی می رونــد و بــا وزش  بــاد و طوفــان و همیشــه ســرگردان" 

گرفتنــد و نــه بــه پناهــگاِه  هــر بــادى حرکــت می کننــد؛ نــه از روشــنایِی دانــش نــور 

کمیــل: دانــش بهتــر از مــال اســت؛ زیــرا علــم، نگهبــان تــو  گرفتنــد. اى  اســتوارى پنــاه 

کاســتی پذیــرد؛  کــردن،  اســت و مــال را تــو بایــد نگهبــان باشــی؛ مــال و ثــروت بــا خــرج 

کمال الدین / 291/1 1. نهج الباغه /496 و 
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کــه بــا مــال بــه دســت آمــده بــا  گیــرد و مقــام و شــخصّیتی  اّمــا علــم بــا بخشــش فزونــی 

نابــودى مــال، نابــود می گــردد. اى کمیــل بــن زیاد! شــناخت علم راســتین )علــم الهی( 

کــه بــا آن پــاداش داده می شــود، و انســان در دوران زندگــی بــا آن خــدا را  آیینــی اســت 

گــذارد. دانــش فرمانــروا، و مــال  اطاعــت می کنــد، و پــس از مــرگ، نــام نیکــو بــه یــادگار 

گرچــه بــه ظاهــر زنده انــد، اّمــا  کمیــل! ثــروت انــدوزان بــی تقــوا مــرده  فرمانبــر اســت. اى 

ــا  گرچــه در زمیــن پنهــان اّم ــا دنیــا برقــرار اســت زنده انــد، بدن هایشــان  دانشــمندان، ت

یــاد آنــان در دل هــا همیشــه زنــده اســت.« آن حضــرت در مواضعــی دیگــر علــم را مایــۀ 

ــه  ــح آن حضــرت، ارزش هــر انســان ب ــه تصری حیــات و زینــت آدمــی معرفــی فرمــود1 ب

انــدازۀ علــم اوســت2 و علــم، انســان را جاودانــه می کنــد3. چنانکــه پیشــتر و در تعریــف 

ــوری اســت ازجانــب خــدای متعــال و در قلــب  کــه علــم ن حقیقــت علــم بیــان شــد 

کــه علــم، فانــی شــدنی  کــه هدایتــش را بخواهــد می افکنــد. از همیــن روســت  کســی 

کریــم  کــه خداونــد بــه آدمــی می بخشــد. قــرآن  نیســت. چــون حقیقــِت آن نــوری اســت 

ــزد شماســت فانــی  ــَد اهَّلِل بــاق« 4 یعنــی: »آنچــه ن ــُد َو مــا ِعْن ــْم َيْنَف می فرمایــد: »مــا ِعْنَدُك

ــد  ــدا باش ــزد خ ــه ازن ــن آنچ ــد.« بنابرای ــی می مان ــت باق ــزد خداس ــه ن ــا آنچ ــود؛ اّم می ش

یــاد چنــد  پاینــده وجاودانــه خواهــد بــود. در گفتگــوی حضــرت امیــر؟ع؟ بــا کمیــل بــن ز

نکتــۀ لطیــف هســت: 

کنـده از  گورسـتان می برنـد و در فضایـی آ  نخسـت اینکـه امـام؟ع؟، کمیـل را بـه 

عبرت برای او سخن می گویند و بقاِء علم و نابودی مال و ثروت را یادآور می شوند. 

گویـای تناسـب پنـد و انـدرز بـا موقعّیـت مکانـی و زمانـی اسـت. نکتـۀ  ایـن مطلـب، 

1.  غرر الحکم و درر الکلم / 63
2. اإلرشاد / 1/ 301

3. نهج الباغه/ 496
4. آیۀ 96 سورۀ نحل
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کـه کامًا محسـوس اسـت.  بعـدی اینکـه حضـرت امیـر؟ع؟ بـه امـوری تذّکـر داده انـد 

چنانکـه ثروتمنـدان دنیـا دائمـًا دغدغـۀ حفـظ امـوال خویـش را دارنـد و ایـن امـوال بـا 

خـرج کردن هـا کـم می شـود؛ امـا در مقابـل علـم از انسـان محافظـت می کنـد و بـا نشـر 

آن ازدیـاد می یابـد؛ بی آنکـه از علـِم عاِلـم کاسـته شـود. 

2-1-2- رهنمودهایی در علم آموزی: 

گویــای وجــوب یادگیــری علــم دیــن هســتند. درایــن  احادیــث موضــوع ِعلــم، 

یَضــٌة  ــِم َفِر
ْ
ِعل

ْ
ــُب ال

َ
کــه: »َطل کــرم؟ص؟ نقــل شــده اســت  زمینــه روایــت مشــهوری ازنبــی ا

ــم«1 یعنــی: »آموختــن علــم بــر هر مســلمانی 
ْ
ِعل

ْ
 اهلَل ُیِحــّبُ ُبَغــاَة ال

َ
 ِإّن

َ
ال

َ
ُکّلِ ُمْســِلٍم أ ــی 

َ
َعل

واجــب اســت. بدانیدکــه خــدا جوینــدگان علــم رادوســت دارد.« امــام موســی بــن 

همچنیــن  اســت2.  فرمــوده  بیــان  دیــن"  "علــم  را  علــم  تریــن  ضــروری  جعفــر؟ع؟ 

کــه ســختیهای آموختــن  کرده انــد  کســی معّرفــی  امیرالمؤمنیــن؟ع؟، عاِلــم حقیقــی را

گرفتــاری انســان دانســته  ــۀ  ــدون عمــل را مای ــه جــان بخــرد3 ازطرفــی علــم ب علــم راب

کــه برخــوردار از علــم هســتند، بــه مراتــب بیشــتر و ســنگین  کســانی  انــد4 زیــرا وظیفــۀ 

تــر از دیگــران اســت. از طرفــی چــاره ای هــم جــز آموختــِن علــم در میــان نیســت؛ زیــرا 

تفــاوت بیــن انســان و حیوانــات در علــم و معرفــت اســت از همیــن رو علــی ؟ع؟ در 

میــن بــه »َهمــَج َرعــاع« تعبیــر نمــود. »َهَمــج« 
ّ
کمیــل، از غیــر عالمــان و متعل حدیــث 

کــه در اطــراف صــورِت  گفتــه می شــود  در لغــت بــه حشــرات ریزی شــبیه بــه پشــه 

کــه بــا وزِش بــادی بــه ایــن ســو و آن ســو پرتــاب  کنــده هســتند و از آنجــا  پایــان پرا چهار

1. الکافی /30/1
2. عدة الداعي / 77

3.  غرر الحکم و درر الکلم /43
4. همان /45
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کمــال انســان در علــم آمــوزی و  گفتــه می شــود1. پــس  می شــوند، بــه آنهــا »َرَعــاع« 

عمــل بــه آموختــه هایــش اســت. درحقیقــت عمــل بــه علــم مایــۀ مانــدگارِی علــم در 

گیــری ندانســته ها بــه همــراه خواهــد  نهــاد انســان می شــود و توفیــق الهــی را بــرای فرا

گرفتــاری و ایجــاد حســرت، مضــّرات  داشــت. در مقابــل، "علــِم بی عمــل" غیــر از 

گردانــی مــردم از علــم و عــدم تأثیــر پذیــری آنهــا  ی  دیگــری نیــز دارد؛ از جملــه رو

گناهــاِن  گنــاه اعــراِض مــردم از علــم نیــز بــر  از ســخنان عالــم بی عمــل2. بنابرایــن 

ــزوده می شــود.  ــه علــم خویــش عمــل نمی کنــد، اف کــه ب عالمــی 

 همچنانکـه در کام امیرالمؤمنیـن بـه تصریـح بیـان شـد، »علـم بـدون عمـل« شـّر 

محـض اسـت. نکتـۀ دیگـر آنکـه، عمـل بـه دانسـته ها موجـب یادگیـرِی مجهـوالت 

م«3 یعنی: 
َ
ـْم َیْعل

َ
َمـُه اهلُل َما ل

َّ
ـُم َعل

َ
می شـود. امـام باقـر؟ع؟ می فرمایـد: »َمـْن َعِمـَل ِبَما َیْعل

کـه اونمـی دانـد، بـه وی  کـه می داندعمـل نمایـد، خداوندآنچـه را »هرکسـی بـه آنچـه 

کـه تدّبـر در »علـم  گویـای آن اسـت  می آمـوزد.« عـاوه برایـن روایـات اهـل بیـت؟مهع؟ 

و معرفـت« و توّجـه بـه دقائـق آن، همچنیـن مکتـوب نمـودن، جدّیـت در یادگیـری، 

کـره و انتقـال آن بـه طالبیـن، سـبب حفـظ و بقاء علم اسـت. 4 مثالی که حضرت  مذا

امیـر؟ع؟ دربـارۀ حیـات علـم می زننـد بسـیار جالـب توجـه اسـت. آن حضـرت علـم را 

بـه شـعله ای تشـبیه نموده انـد کـه بـه واسـطۀ آن هـزاران شـعلۀ دیگـر افروختـه می شـود، 

کاسـته شـود. 5 علـت  بـدون اینکـه چیـزی از شـعلۀ اول بـه خاطـر افروختـن شـعله ها 

گـر منتقل نشـود، از بین  خاموشـی شـعلۀ اول، نبـوِد هیـزم اسـت؛ همیـن طـور علـم نیـز ا

1. النهایة فی غریب الحدیث/ 273/5
2.  غرر الحکم و درر الکلم / 46

3. بحار األنوار /189/75
4. غرر الحکم و درر الکلم / 43

5. همان /45
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مـی رود. »کذلـک یمـوت العلـم بمـوت حاملیـه«1 بنابرایـن آمـوزش علم به دیگـران مایۀ 

حیـات علـم خواهـد بـود. 

را آشــکار  کــه علــم خویــش  امــام علــی؟ع؟ فرمــود: »کســی  اینکــه  نکتــۀ دیگــر 

نمی کنــد نمی توانــد از صحــت آن مطمئــن شــود2. بــه همیــن جهــت اســت کــه عــادت 

اصحــاب ائمــه؟مهع؟ ایــن بــوده اســت کــه اعتقــادات خویــش را بــه امام زمانشــان عرضه 

گــر در عقیــده ای اشــتباهی نموده انــد، امــام زمانشــان آن را اصــاح نماید.  می کردنــد تــا ا

عرضــۀ اعتقــادات از جانــب جنــاب عبدالعظیــم حســنی خدمــت امــام هــادی؟ع؟ 

کــه علــم لدنــی و بی واســطه را از  یــه اســت3 زیــرا امــام هــر زمانــی  نمونــه ای از ایــن رو

ک و معیــاِر صّحــت اعتقــادت می باشــد. نکتــۀ  جانــب خداونــد دریافــت مــی دارد مــا

ــه  ــد توّج ــت. 4 بای ــده اس ــان ش ــر دادن آن بی ــم نش ــات، زکاِت عل ــه در روای ــدی اینک بع

کــه زکات از ریشــۀ "زكــو" و بــه معنــاِی ازدیــاد اســت. در »کتــاب العیــن« آمــده  داشــت 

یــاد شــود و رشــد  کــه ز اســت: »کل شــیء ازداد و نمــا فهــو یزکــو«5 یعنــی: »هــر چیــزی 

کــه اطــاِق زکات بــر بخشــیدن چیــزی بــه  کنــد زکات یافتــه اســت.« بــه نظــر می رســد 

کــه بخشــندۀ حقیقــی اســت، بیشــتر  کــه خــدای متعــال  دیگــران از آن جهــت اســت 

کــه هیــچ نقصانــی  از پرداخــت زکات دهنــده بــه او می بخشــد و برکتــی بــه او می دهــد 

را بــه ســبِب پرداخــت زکات احســاس نکنــد. از همیــن رو امیــر مؤمنــان علــی ؟ع؟ در 

ْنَفاق«6یعنی:  ِ
ْ

ی ال
َ
ُم َیْزُکــوا َعل

ْ
ِعل

ْ
َفَقُة َو ال  َتْنُقُصــُه الّنَ

ُ
َمال

ْ
مقایســه علــم و ثــروت فرمــود: »ال

1. نهج الباغه / 497
2. غرر الحکم و درر الکلم /44

3. التوحید/81
4. الکافی /41/1

5. العین /394/5
6. نهج الباغه /495
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یــاد می شــود.«نکتۀ آخــر  کــردن ناقــص می شــود ولــی علــم بــا بخشــش ز »ثــروت بــا خــرج 

اینکــه حضــرت بــرای آموزنــدگان، شــرط »اســتحقاق« را مطــرح نمــوده اســت؛ ایشــان 

درمواضعــی دیگــر بــه طــرح و بازگویــِی ویژگی هــای اهــل علــم پرداختــه اســت؛ چنانکــه 

ْعَراقًا«1 یعنی: »علما از نظر 
َ
َمَطاِمــِع أ

ْ
ُهــْم ِفي ال

ُّ
َقل

َ
قــًا َو أ

َ
ْخا

َ
ــاِس أ ْطَهــُر الّنَ

َ
َمــاُء أ

َ
ُعل

ْ
فرمــود: »ال

کتریــن مــردم  هســتند و در طمــع ورزی، کمتریــن ریشــه ها را دارند«کنایــه از  اخاقــی، پا

کــه اهــل دانــش، طمعــی بــه ظواهــر دنیــوی ندارنــد. همینطــور در معرفــی نــا اهــان  ایــن 

کــرد( دانــش فراوانــی انباشــته اســت، اى  علــم فرمــود: »اینجــا )اشــاره بــه ســینه مبــارك 

کــه می توانســتند آن را بیاموزنــد؟ آرى تیــز هوشــانی می یابــم  کســانی را می یافتــم  کاش 

اّمــا مــورد اعتمــاد نمی باشــند، دیــن را وســیله دنیــا قــرار داده و بــا نعمت هــاى خــدا 

کــه  گروهــی  ــا  ــر دوســتان خــدا فخــر می فروشــند. ی ــا برهان هــاى الهــی ب ــر بنــدگان و ب ب

را در شــناخت حقیقــت  اندیشــی الزم  اّمــا ژرف  تســلیم حامــان حــق می باشــند 

ندارنــد؛ از ایــن رو بــا اّولیــن شــبهه اى، شــك و تردیــد در دلشــان ریشــه می زنــد؛ پــس نــه 

کــه ســخت  آنهــا، و نــه اینهــا، ســزاوار آموختــن دانش هــاِى مــن نیســتند. یــا فــرِد دیگــرى 

ت بــوده و اختیــار خــود را بــه شــهوت داده اســت، یــا آن کــه در ثــروت اندوزى 
ّ

در پــِی لــذ

کننــد و بیشــتر بــه  کــدام از آنــان نمی تواننــد از دیــن پاســدارى  حــرص مــی ورزد، هیــچ 

کــه بر اهــِل دانش  پایــاِن َچرنــده شــباهت دارند«2عبــارات فــوق، نشــانگرآن اســت  چهار

کــه  الزم اســت تــا خــود را از مطامــع دنیــوی دور نــگاه دارنــد. چنانکــه بیشــتِرمصادیقی 

آن حضــرت بــرای نااهــان علــم معرفــی نمــوده اســت، افــرادی هســتندکه دچــاِر دنیــا 

دوســتی گشــته اند. چنانکــه ریاســت طلبــی را نیزآفــِت عالمــان بیــان نمــود3. بنابرایــن 

1. غرر الحکم و درر الکلم/64
2. نهج الباغه / 496

3. غرر الحکم و درر الکلم /48
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کــه  دانشدوســتان بایــد از صفاتــی چــون برتــری جویــی، فخرفروشــی و جــاه طلبــی و. . . 

جملگــی ریشــه دردوســتی دنیــا دارد، اجتنــاب ورزنــد. 

و  میـن 
ّ
معل متقابـل  احتـرام  شـود  اشـاره  آن  بـه  می بایسـت  کـه  دیگـری  موضـوع 

کـه در احادیـث مربـوط بـه موضـوع "علـم" برجسـتگی خاّصـی  دانـش آمـوزان اسـت 

ُنـوا  ّیَ ـَم َو َتَز
ْ
ِعل

ْ
ُبـوا ال

ُ
کـه: »اْطل دارد؛ ازامـام صادق؟ع؟درایـن زمینـه روایـت شـده اسـت 

َم 
ْ
ِعل

ْ
ْبُتْم ِمْنُه ال

َ
ـَم َو َتَواَضُعوا ِلَمْن َطل

ْ
ِعل

ْ
ُموَنُه ال ِ

ّ
َوَقـاِر َو َتَواَضُعـوا ِلَمْن ُتَعل

ْ
ـِم َو ال

ْ
ِحل

ْ
َمَعـُه ِبال

کنیـد و  ُکـْم«1 یعنـی: »طلـِب علـم  ُکـْم ِبَحّقِ
ُ
َهـَب َباِطل

ْ
یـَن َفَیذ اِر َمـاَء َجّبَ

َ
 َتُکوُنـوا ُعل

َ
َو ال

گردان خـود تواضـع کنیـد و نسـبت به  بـا حلـم و وقـار خـود را بیارائیـد و نسـبت بـه شـا

اسـتاد خـود هـم تواضـع کنیـد، دانشـمندان جّبار و قلدر نباشـید تا شـیوه باطل شـما 

کـه رعایـت  گویـای ایـن اسـت  حـق علـم شـما را ازمیـان ببرد.«ایـن حدیـث شـریف 

تقویـت دانـش می شـود. برعکـس عـدم  گردان موجـب  ـم و شـا
ّ
حقـوق متقابـل معل

رعایـت ایـن اصـول اخاقـی موجـب از بیـن رفتـن ثمـرات علـم می شـود بـه همیـن 

حّقـی  مطالـب  تأثیـر  نابـودی  باعـث  علمـاء  بـرای  اخاقی هـا  بـد  ایـن  فرمـود  خاطـر 

کـه عالـم بـد اخـاق آنهـا را بیـان مـی دارد. همچنیـن در برخـی از احادیـث،  می شـود 

میـن و اسـاتید نیـز مطـرح شـده اسـت؛ حضـرت امیـر؟ع؟ 
ّ
کـردن از معل آداب سـؤال 

ـَم َشـِبیٌه  ِ
ّ
ُمَتَعل

ْ
َجاِهـَل ال

ْ
 ال

َ
تـًا َفـِإّن  َتَعّنُ

ْ
ل

َ
 َتْسـأ

َ
هـًا َو ال

ُ
درایـن بـاره فرمـوده اسـت: »َسـْل َتَفّق

ـِت« 2 یعنـی: »بـراى دانسـتن  ُمَتَعّنِ
ْ
َجاِهـِل ال

ْ
ـَف َشـِبیٌه ِبال ُمَتَعّسِ

ْ
َعاِلـَم ال

ْ
 ال

َ
َعاِلـِم َو ِإّن

ْ
ِبال

کـه نـاداِن آموزنـده، هماننـد داناسـت؛ و دانـاِى بی انصاف،  بپـرس نـه بـراى آزار دادن 

یشـۀ »فقـه« اسـت بـه معنـاِی »فهـم  هماننـد نـادان، پـر چـون و چراسـت.« »تفّقـه« از ر

یشـۀ »عنـت« و بـه معنـای »بـه دشـواری انداختـن مخاطـب«  دقیـق« و »تعّنـت« از ر

1. الکافی 36/1
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و  باشـد  فهـم  بـرای  می بایسـت  اخاقـی  لحـاظ  از  انسـان  کـردن  سـؤال   1 می باشـد. 

کـه مطلبـی را نمی دانـد ولـی بـا قصـد فهمیـدن آن را  کسـی  نـه بـرای ایجـاد مشـکل. 

می پرسـد، شـبیه به دانشـمندان اسـت و بالعکس آنکه مطلبی را می داند ولی برای 

بـه سـختی افتـادن مخاطـب، آن را می پرسـد شـبیه بی خـردان اسـت. 

2-2- تربیت نفس: 
ــرای  یشــۀ »رّب« می باشــد و لغــت پژوهــان معانــی متعــّددی ب کلمــۀ تربیــت از ر

یــاد  کــردن، مالــک شــدن، ز کــه از آن جملــه پــرورش دادن، بــزرگ  آن بیــان نموده انــد 

کــردن، اصــاح نمــودن و جمــع نمــودن اســت2. چنانکــه در مفــردات  کــردن، درســت 

ــه معنــی تربیــت و پــرورش اســت؛ یعنــی ایجــاد  نیــز آمــده اســت: »رّب، در اصــل، ب

کمــال آن  ــا بــه حــّد نهائــی و تمــام و  کــردِن حالتــی پــس از حالتــی دیگــر در چیــزى ت

کــه قابلیــت  برســد.«3 و نفــِس انســان عبــارت اســت از حقیقــت وجــودی آدمــی 

ــا آلودگــی بــه پســتی ها و رذایــل را داراســت. بنابرایــن  کمــاالت و فضایــل و ی کســب 

ک و اصــاح نمــودن حقیقــت وجــودی، و هــم بــه  تربیــت نفــس هــم بــه معنــای پــا

گیــرد.                                    ــرار  ــد مــّد نظــر ق مفهــوم پــرورش و تکمیــل آن می توان

کریـم بـه مسـاله ی تربیـت نفـس تصریـح و یـا اشـاره دارد  آیـات متعـددی از قـران 

وَرها َو  ُ �ب
َهَمها �نُ

ْ
ل
أَ
ا اها * �نَ ٍس َو ما َ�ّوَ �نْ کـه از آن میـان می تـوان ازایـن مـوارد یـاد نمـود: »َو �نَ

اها«4 یعنـی: »قسـم بـه جـان آدمـی و  ا�بَ َم�نْ َ�ّ�َ ْد �ن
اها * َو �تَ

َ
ّك َح َم�نْ رنَ

َ
ل

�نْ
أَ
ْد ا

واها * �تَ �تْ �تَ

کـه آن راآفریـده و منّظـم سـاخته، سـپس فجـور و تقوا)شـّر و خیـرش( را بـه  کـس  آن 

1. مجمع البحرین 211/2
2. لسان العرب /401/1

3. المفردات في غریب القرآن /336/1
4. آیات 7تا10سورۀ الشمس
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کـرده، رسـتگار شـده؛  کـس نفـس خـود را پـاك و تزکیـه  کـه هـر  کـرده اسـت،  او الهـام 

گنـاه آلـوده سـاخته، نومیـد و محـروم  کـه نفـس خویـش را بـا معصیـت و  کـس  و آن 

ُكْم  ّرُ صنُ ْم لا �يَ
ُ
َسك �نُ �نْ

أَ
ْم ا

ُ
ك �يْ

َ
وا َعل َم�نُ

آ
�نَ ا �ي �ن

َّ
َها ال ُّ �ي

أَ
ا ا گشـته اسـت.« همچنیـن می فرمایـد: »�ي

یعنـی:   1  » و�نَ
ُ
ْعَمل �تَ ْم  �تُ ما ُك�نْ �بِ ْم 

ُ
ك �أُ ِ

�بّ
�نَ �يُ

�نَ  
ً
عا م�ي َ �ب ْم 

ُ
ُعك َمْر�بِ ِه 

َ
الّل ى 

َ
ل اإِ ْم  �تُ ْ َد�ي اْه�تَ ا  �نَ اإِ ّلَ  َم�نْ �نَ

گـر شـما هدایـت یافته ایـد،  کـه ایمـان آورده ایـد، مراقـب خـود باشـید، ا کسـانی  »اى 

یانی نمی رسـاند. بازگشـت همۀ شـما  کـه گمـراه شـده اند، به شـما ز گمراهـی کسـانی 

گاه می سـازد.« بـر مبنـای  بـه سـوى خداسـت؛ و شـما را از آنچـه عمـل می کردیـد، آ

ایـن دو آیـۀ شـریفه توّجـه انسـان بـه اصـاح خویشـتن مقـدم بـر اشـتغال بـه اصـاح 

ک و اصـاح  پـا گـرو  دیگـران اسـت. همچنیـن رسـتگاری و خوشـبختی آدمـی در 

کسـانی اسـت  بـرای  نمـودن نفسـش می باشـد و در مقابـل بدبختـی و بـد فرجامـی 

مـان حقیقـی کتـاب اهلل 
ّ
کی هـا می آالینـد. در بیانـات معل کـه نفـس خویـش را بـه نـا پا

کـه از آن  کـّرات آمـده اسـت،  یعنـی ائمـۀ اطهـار؟مهع؟ نیزموضـوِع »تربیـت نفـس« بـه 

کـه: »َمـْن َنَصـَب َنْفَسـُه  جملـه سـخن امیرالمؤمنیـن علی؟ع؟درنهـج الباغـه اسـت 

َقْبـَل  ِبِسـیَرِتِه  ِدیُبـُه 
ْ
َتأ َیُکـْن 

ْ
ل َو  َغْیـِرِه  َتْعِلیـِم  َقْبـَل  َنْفِسـِه  ِبَتْعِلیـِم   

ْ
َیْبـَدأ

ْ
َفل ِإَمامـًا  ـاِس  ِللّنَ

ِبِهـم«2  ـاِس َو ُمَؤّدِ ـِم الّنَ ِ
ّ
ِل ِمـْن ُمَعل

َ
ْجـا ِ

ْ
َحـّقُ ِبال

َ
ُبَهـا أ ـُم َنْفِسـِه َو ُمَؤّدِ ِ

ّ
ِدیِبـِه ِبِلَسـاِنِه َو ُمَعل

ْ
َتأ

کـه خـود را پیشـواى مردم سـازد پیش از تعلیم دیگـرى باید به ادب کردن  یعنـی: »آن 

کـردار ادب نمایـد،  گفتـار تعلیـم فرمایـد بایـد بـه  خویـش پـردازد، و پیـش از آنکـه بـه 

کـه  کـه خـود را تعلیـم دهـد و ادب انـدوزد، شایسـته تر بـه تعظیـم اسـت از آن  و آن 

دیگـرى را تعلیـم دهـد و ادب آمـوزد. همـان حضـرت دربیانـی دیگـر فرمـوده اسـت: 

َح َغْیـِرَك َو 
َ

َتَعاِطَیـَك َصـا  
َ

َفـِإّن ِبَنْفِسـَك   
ْ
َفاْبـَدأ ـاِس  الّنَ ِح 

َ
ْصـا ُتـَك ِلِ »ِإْن َسـَمْت ِهّمَ

1. آیۀ105سورۀ مائده
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کـرده ای بـراى اصـاح مـردم پـس ابتدا  گـر همـت  َعْیـب«1 یعنـی: »ا
ْ
ْکَبـُر ال

َ
ْنـَت َفاِسـٌد أ

َ
أ

بـه اصـاح نفـس خـود بپـرداز. زیـرا که پرداختن به اصـاِح غیر خـود، درحالیکه خود 

فاسـد باشـی بزرگتریـن عیـب اسـت.« امیرالمؤمنیـن علی؟ع؟ در ایـن بیانات به این 

نکتـه ی مهـّم اشـاره فرموده انـد کـه مسـألۀ »خودسـازی« امـری مقّدم بر »دیگر سـازی« 

یـان امـر تعلیـم و تربیـت الزم اسـت کـه قبـل از تربیـت دیگران نسـبت 
ّ
اسـت و بـر متول

بـه اصـاح نفـوس خویـش اقـدام نماینـد. آن وجـود مطّهـر خـود پیشـگام ایـن عرصـه 

ـي َو اهلِل َمـا  ـاُس ِإّنِ َهـا الّنَ ّیُ
َ
بـود و دربـارۀ اوامـر و نواهـی خـود چنیـن بیـان می داشـت: »أ

ُکْم 
َ
َتَناَهی َقْبل

َ
 َو أ

َّ
ُکـْم َعْن َمْعِصَیـٍة ِإال ْنَها

َ
 أ

َ
ْیَهـا َو ال

َ
ْسـِبُقُکْم ِإل

َ
 َو أ

َّ
ـی َطاَعـٍة ِإال

َ
ُکـْم َعل

ُ
ُحّث

َ
أ

کـه خـود پیـش از  َعْنَهـا« 2 یعنـی: »بـه خـدا مـن شـما را بـه طاعتـی برنمی انگیـزم، جـز 

شـما بـه انجـاِم آن برمی خیـزم و شـما را از معصیتـی بـاز نمـی دارم، جـز آنکـه خـودم 

کنـار می نهـم.« بنابـر ایـن در مکتـب قـرآن و اهـل بیـت؟ع؟ تقـّدم  پیـش از شـما آن را 

کـه بـه وضوح و روشـنی مطرح شـده اسـت.                    خـود سـازی بـر دیگـر سـازی امـری اسـت 

2-2-1- توصیه ها و راهکارهای قرآن و اهل بیت؟مهع؟ در تربّیت نفس 

در ضمـن تعالیـم قـرآن و عتـرت؟مهع؟، امـوری را می تـوان بـه عنـوان راهکارهـای 

گرفـت؛ در ادامـه بـه مهمتریـن ایـن توصیه هـا اشـاره می شـود.  تربّیـت نفـس در نظـر 

2-2-1-1- محاسبۀ نفس 

کید قرآن و ســـنت »محاســـبۀ نفس« اســـت. زیرا انســـان در  از جمله امور مورد تأ

کـــرده و از کمبودها، زشـــتی ها و رذائلی که به  محاســـبۀ نفـــس ابتدا به خودش رجوع 

گاهی می یابد. ســـپس در صـــدد رفع آنها بر می آیـــد و در مراجعت  آنها مبتاســـت، آ

1. غرر الحکم و درر الکلم /237
2. نهج الباغه / 250



م م�  �� ثح� �اس�� ثح  �انب�ِ   ِ 53��� ��ّ� طم ت�لع  ت�لر�  �� طرتم 

یابـــی می کنـــد. بنابرایـــن  و حسابرســـی بعـــدی، میـــزاِن بهبـــوِد ایـــن مشـــکات را ارز

کارها در مســـیر تربیت نفس می باشـــد. برخی  محاســـبۀ نفس یکـــی از مبنایی ترین 

از روایاتـــی کـــه به ایـــن امر مهم اشـــاره دارند از ایـــن قرارند: 

ْفـــس«1 یعنـــی:  ُح الّنَ
َ

ُمَحاَســـَبِة إَصـــا
ْ
امیرالمؤمنیـــن علـــی؟ع؟ فرمـــود: »َثَمـــَرُة ال

»اصاح نفس، میوۀ محاســـبۀ نفس اســـت.« در بیانی دیگر فرمود: »َجاِهْد َنْفَســـَك 

َخْصِم َخْصَمُه 
ْ
َبَة ال

َ
یَکُه َو َطاِلْبَها ِبُحُقوِق اهلِل ُمَطال یِك َشـــِر ِر

َ
 َو َحاِســـْبَها ُمَحاَسَبَة الّش

کن  اِس َمِن اْنَتَدَب ِلُمَحاَســـَبِة َنْفِسه«2 یعنی: »با نفس خودت جهاد  ْســـَعَد الّنَ
َ
 أ

َ
 َفِإّن

 و مانند محاسبه کردن شریك با شریك خود، از آن حساب بکش و از او، حقوق خدا 

که نیکبخت ترین مردم  کن؛ زیرا  کردن دشمن از دشمن خود طلب   را مانند طلب 

گیـــرد.« نیـــز فرمود: »َمن حاَســـَب  که محاســـبۀ نفِس خـــود را برعهده  کســـی اســـت 

کرد سود ُبرد  که حســـاب نفس خود   نفَســـُه َرَبح و َمن َغَفَل عنها َخِســـَر«3 یعنی: »آن 

یان دید.« چنانکه امام کاظم؟ع؟ نیز اهمّیت محاســـبۀ  کـــه از آن غافـــل ماند ز و آن 

ُکّلِ  ْم ُیَحاِســـْب َنْفَســـُه ِفي 
َ
ا َمْن ل گوشـــزد نموده اند: »لْیَس ِمّنَ  نفس را به این صورت 

ْیه«4 یعنی: 
َ
ئًا اْسَتْغَفَر اهلَل ِمْنُه َو َتاَب ِإل ِإْن َعِمَل َسّیِ  َیْوٍم َفِإْن َعِمَل َحَســـنًا اْسَتَزاَد اهلَل َو

کرده،  کار نیکی  گر  که هر روز حساب َاعماِل خود را نکند، پس ا  »از ما نیست کسی 

گر گناه و کار بدى کرده، در آن گناه از خدا آمرزش خواهد  یادى آن را خواهد، و ا  از خدا ز

و بـــه ســـوى او بازگـــردد )و توبـــه نمایـــد(.« چنانکـــه ماحظـــه می شـــود در بیانـــات 

اهـــل بیـــت؟مهع؟ امِرخطیـــر اصـــاح نفس بـــه عنـــوان ثمـــره و نتیجۀ محاســـبۀ نفس 

1. غرر الحکم و درر الکلم /236
2. همان

3. نهج الباغه / 506
4. الکافی 2/ 453
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مطـــرح شـــده اســـت. از طرفـــی محاســـبۀ نفس از چنـــان اهمّیتـــی برخوردار اســـت 

کـــه امیرالمؤمنیـــن علـــی؟ع؟ میـــزان خوشـــبختی انســـان را درگرو محاســـبۀ دقیق و 
ســـختگیرانۀ نفـــس بیـــان فرموده اســـت. 1

2-2-1-2- استمداد از خدا: 

کـــی و تزکیـــۀ نفس را بـــه توّجه و عنایـــات الهی  کریـــم با صراحـــت تمام، پا قـــرآن 

ْیُکْم 
َ
ـــْو ال َفْضـــُل اهلِل َعل

َ
مربـــوط می دانـــد؛ چنانکه در آیۀ21 ســـورۀ نور آمده اســـت: »َو ل

ي َمْن َیشـــاُء َو اهلُل َســـمیٌع َعلیٌم«  َبدًا َو لِکّنَ اهلَل ُیَزّکِ
َ
َحٍد أ

َ
َو َرْحَمُتـــُه مـــا َزکی  ِمْنُکْم ِمـــْن أ

گـــر فضـــل و رحمت الهی بر شـــما نبود، هرگز احدى از شـــما پاك نمی شـــد؛  یعنـــی: »ا

کـــه را بخواهـــد تزکیـــه می کند، و خـــدا شـــنوا و داناســـت« بنابراین  ولـــی خداونـــد هر 

اولیـــن گام بعد از پی بردن به آلودگی های نفســـانی، تضّرع بـــه درگاه خدا برای زدودن 

همۀ آالیش ها اســـت. سراســـر مناجاتهـــای حجج الهـــی واگویه ای از ایـــن امر خطیر 

اســـت. هـــم چنانکه حضـــرت امام زیـــن العابدیـــن؟ع؟ در دعای شـــریف ابو حمزۀ 

ِبي َو اْجَمْع َبْیِنـــي َو َبْیَن 
ْ
ْنَیا َعـــْن َقل

ُ
ْخِرْج ُحـــّبَ الّد

َ
ثمالـــی عرضه می دارد: »ســـّیدی أ

ْیـــِه َو آِلِه َو 
َ
َواُتَك َعل

َ
ٍد َصل یـــَن ُمَحّمَ ِبّیِ ِقـــَك َخاَتِم الّنَ

ْ
ُمْصَطَفـــی َو آِلـــِه ِخَیَرِتَك ِمْن َخل

ْ
ال

ْســـِویِف  ْفَنْیُت ِبالّتَ
َ
ی َنْفِســـي َفَقْد أ

َ
ُبَکاِء َعل

ْ
ي ِبال ِعّنِ

َ
ْیَك َو أ

َ
ْوَبِة ِإل ی َدَرَجـــِة الّتَ

َ
ِنـــي ِإل

ْ
اْنُقل

َمـــاِل ُعُمـــِری«2 یعنـــی: »ای آقای من، دوســـتی دنیا را از قلِب من خـــارج کن و مرا 
ْ

َو ال

بـــا پیامبـــر؟ص؟ وآل اوکه بهترین خلق تو می باشـــند، محشـــورنما، و به مـــن توفیق نیل 

کـــن که حیات خویش  بـــه مقام توبه را عطا فرما و درگریســـتن بـــه حال خودم یاری ام 

یـــدن وآرزوهای دور و دراز نابود ســـاختم.«                                                    ل ورز
ّ
را بـــا تعل

1. غرر الحکم و درر الکلم /236
2. مصباح المتهجد /590
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2-2-1-3- مداومت

ــر  یکــی دیگــر از توصیه هــای ائمــه معصومیــن؟ع؟ در تربیــت نفــس »مداومــت ب

ْن 
َ
ــّبُ أ ِح

ُ َ
ــي ل ــد: »ِإّنِ ــاره می فرمای کارهــای تربیتــی« اســت. امــام ســّجاد؟ع؟ درایــن ب

گــر چــه  کــه عمــل را ادامــه دهــم ا َعَمــِل َو ِإْن َقــل«1 یعنــی: »دوســت دارم 
ْ
ــی ال

َ
داوَم َعل

ُ
أ

کــه ناچیــز  گــر چــه  کاِر خیــر، ا کــم باشــد.« بــر اســاس ایــن حدیــث شــریف مداومــت بــر 

کــه ظاهــرًا بــزرگ و  کنــد، اّمــا بســیار پســندیده و شــایان تقدیــر اســت؛ زیــرا کاری  جلــوه 

مهــّم باشــد، امــا آدمــی در انجــام آن پایــداری و اســتقامتی نداشــته باشــد، نمی توانــد 

ــود. در  ی مفیــد واقــع شــود؛ بلکــه نتیجــۀ آن مقطعــی و زودگــذر خواهــد ب ــه حــاِل و ب

حالیکــه انجــام اعمــال بــه صــورت مــداوم نتایــج قابــل توجهــی را بــه دنبــال خواهــد 

کــم باشــد.  داشــت هرچنــد مقــدار آن 

کــه آن بزرگــواران بــه ایــن امــر مهــّم  در ســیرۀ اهــل بیــت؟مهع؟ ماحظــه می شــود 

توّجهــی تــاّم مبــذول نموده انــد. از بــاب نمونــه می تــوان بــه شــأن نــزول آیــات 274ســوره 

کــه دربــارۀ انفــاق و صدقــه دادن امیرمؤمنــان  بقــره وآیــۀ13 ســوره مجادلــه اشــاره نمــود 

صدقــه  یکجــا  را  داشــتند  کــه  دینارهایــی  حضــرت  آن  شــده اند.  نــازل  علــی؟ع؟ 

ــات بیشــتری  ــا در دفع ــد ت ــل نمودن ــی خردترتبدی ــه درهم های ــد؛ بلکــه آن هــا را ب ندادن

کــه در راه خــدا انفــاق نماینــد. 2                            قــادر باشــند 

2-2-1-4- مدارا با نفس

کـه بـرای نفـس حاالتـی ماننـد نشـاط وشـادابی و نیـز خمودگـی و روگردانـی  از آنجا

زمینـه،  درایـن  داد.  انجـام  حـاالت  ایـن  بـا  هماهنـگ  بایـد  را  عبـادات  دارد،  وجـود 

1. الکافی /82/2
2. جامع البیان فی تفسیر القرآن /15/28و البرهان فی تفسیر القرآن /552/1
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و  نامـۀ شـصت  از آن جملـه در  از امامـان؟مهع؟ نقـل شـده اسـت؛  بیانـات متعـّددی 

نهـم نهـج الباغـه کـه امیرمؤمنـان علـی؟ع؟ آن را بـه حـارث همدانـی نگاشـته اسـت، 

کامـی دربـارۀ چگونگـی برخـورد بـا نفـس در انجـام عبـادات بیـان شـده اسـت از ایـن 

 
َّ

 َعْفَوَهـا َو َنَشـاَطَها ِإال
ْ

 َتْقَهْرَهـا َو ُخـذ
َ

ِعَبـاَدِة َو اْرُفـْق ِبَهـا َو ال
ْ
قـرار: »َخـاِدْع َنْفَسـَك ِفـي ال

َهـا«1  ِ
ّ
 ِمـْن َقَضاِئَهـا َو َتَعاُهِدَهـا ِعْنـَد َمَحل

َ
 ُبـّد

َ
ـُه ال

َ
َفِریَضـِة َفِإّن

ْ
ْیـَك ِمـَن ال

َ
َکاَن َمْکُتوبـًا َعل َمـا 

کراه،  یعنـی: »نفـس خـود را در واداشـتن بـه عبـادت بفریـب و با آن مدارا کن و بـه زور و ا

کارش بگیـر؛ مگـر در انجـاِم  بـر چیـزى مجبـورش نسـاز و در وقـِت فراغـت و نشـاط بـه 

واجبـات کـه بایـد آنهـا را در وقـت خـاص خـودش بـه جـا آورى.« و در نامـۀ سـی و یکـم 

َمْکُروِه 
ْ
ـی ال

َ
ـَر َعل َصّبُ ْد َنْفَسـَك الّتَ کـه خطـاب بـه امـام مجتبی؟ع؟ می باشـد فرمـود: »َعـّوِ

َحـق«2 یعنـی: »خـودت را در آنچـه ناخوشـایند اسـت، بـه 
ْ
َصُبـُر ِفـي ال ـُق الّتَ

ُ
ُخل

ْ
َو ِنْعـَم ال

کـه شـکیبایی ورزیـدن عادتـی پسـندیده و ارجمنـد اسـت.«  شـکیبایی عـادت بـده 

 َو ِإْدَبـارًا َفـِإَذا 
ً

ـوِب ِإْقَبـاال
ُ
ُقل

ْ
 ِلل

َ
همچنیـن درکلمـات قصـارآن حضـرت آمـده اسـت: »إّن

َفَراِئـِض«3 یعنـی: 
ْ
ـی ال

َ
ْدَبـَرْت َفاْقَتِصـُروا ِبَهـا َعل

َ
َواِفـِل َو ِإَذا أ ـی الّنَ

َ
وَهـا َعل

ُ
ـْت َفاْحِمل

َ
ْقَبل

َ
أ

گـر حـاِل دلتـان خـوب بـود، نفسـتان  »دلهـا را روى آوردن و روى برگرداندنـی اسـت ا

کنیـد.  «  یـد؛ در غیـِر ایـن صـورت، بـه انجـام واجبـات بسـنده  را بـه مسـتحبات وادار

ازایـن بیانـات چنیـن اسـتفاده می شـودکه نفـس را بایـد تدریجـًا بـه صبـر در تحّمـل 

کـه قلـِب انسـان  سـختی های عبـادت عـادت داد و از تحمیـِل نوافـل در زمانهایـی 

کـرد.  دچـاِر ادبـار شـده اسـت، اجتنـاب 

1. نهج الباغه / 460
2. همان / 393
3. همان / 530
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2-2-1-5- تشّبه

تشــّبه یکــی از مهمتریــن راهکارهــای عملــی اهــل بیــت؟مهع؟ بــرای تربیــت نفــس 

َه   َمــْن َتَشــّبَ
َ

ــُه َقــّل
َ
ــْم َفِإّن

َّ
ــْم َتُکــْن َحِلیمــًا َفَتَحل

َ
اســت. امیرالمؤمنیــن؟ع؟ می فرمایــد: »ِإْن ل

گــر بردبــار نیســتی خــود را بــه بردبــارى وادار  ْن َیُکــوَن مْنُهــْم«1 یعنــی: »ا
َ
ْوَشــَك أ

َ
 أ

َّ
ِبَقــْوٍم ِإال

زیــرا کــم اّتفــاق می افتــد کــه کســی خــود را هماننــد مردمــی کنــد و از جملۀ آنان نشــود.« 

ــد« 2 یعنــی: »ابتــداِی زهدورزیدن،  در موضعــی دیگــر بیــان داشــته اند: »اول الُزهــد الّتَزّهُ

ــم و َتزّهــد یعنــی خــود را شــبیِه افــراد بــا حلــم و 
ّ
خــود را شــبیه زاهــدان کــردن اســت.« تحل

زاهــد درآوردن. کســانی کــه فاقــد حلــم و زهــد هســتند ولــی طالــب ایــن دو گوهــِر نفیس 

اخاقــی هســتند، می بایســت در وهلــۀ اول خویشــتن را شــبیه حلیمــان و زاهــدان 

کــه بــه  گرداننــد. امیرالمؤمنیــن؟ع؟ فرمــوده اســت ایــن عمــل موجــب آن خواهــد شــد 

گیرنــد.  زودی در زمــرۀ آن خوبــان قــرار 

یاء است. باید توجه داشت    نکتۀ شایان ذکر در این مقام، تفاوت بین تشّبه و ر

کار جلِب نظِر دیگران است.  یا کارانه نیست؛ زیرا هدف انساِن ر یا  که تشّبه، عملی ر

کـه خـود را شـبیِه خوبـان می کنـد، طالـِب خـوِد خوبـی اسـت و آن را بـرای  ولـی کسـی 

خـوش آمـد دیگـران نمی خواهد. 

2-2-2- آفات تربیت نفس: 

 درآموزه هــای اســامی امــوری بــه عنــوان آفات و موانع تربیت نفس مطرح شــدهاند 

کــه بــه دنبــال تزکیــۀ نفــس خویــش هســتند، اهمّیــت  کســانی  گاهــی از آنهــا بــرای  کــه آ

کــه تــاش فراوانــی بــرای ســازندگی خویــش صــرف  یــادی دارد. چــه بســا اشــخاصی  ز

1. همان / 506
2. غرر الحکم و درر الکلم /275



درس نامۀ اخالِق اسالمی 58

کوشــش آنهــا ره بــه جایــی  گاهــی از آفــات تربّیــت نفــس  می کننــد، اّمــا بــه جهــت نــا آ

کــرده اســت. 1 در ایــن  کریــم ایــن افــراد را زیانکارتریــن انســانها معّرفــی  ــرد. قــرآن  نمی ب

راســتا، بــه بیــان برخــی از »آفــات تربّیــت نفــس«، درقالــب ســه عنــوان »ریاضتهــای غیــر 

شــرعی«، »عــادت زدگــی« و»ُعجــب« پرداختــه می شــود. 

2-2-2-1- ریاضتهای غیر شرعی: 

ازگذشـــتۀ دور ســـردمداران تصـــّوف، بـــا فـــرق نهـــادن بیـــن »طریقـــت« و »شـــریعت« 

گمراهـــی  و داعیـــۀ اینکـــه پوینـــدگان طریقـــت را نیـــازی بـــه شـــریعت نیســـت، اســـباب 

گـــر هـــدف نهایـــی ایـــن مســـلکها، تقـــّرب  ـــد. 2 در حالیکـــه ا عـــده ای را فراهـــم نموده ان

کتـــاب عزیـــزش بیـــان فرمـــوده  بـــه پـــروردگار اســـت، راِه آن را هـــم خـــود خداونـــد در 

اســـت و آن چیـــزی نیســـت جـــز عبودیـــت و اخـــاص؛ چنانکـــه فرمـــوده اســـت: 

َحـــدًا« 3 
َ
ـــِه أ ّبِ َیْعَمـــْل َعَمـــًا صاِلحـــًا َو ال ُیْشـــِرْك ِبِعبـــاَدِة َر

ْ
ـــِه َفل ّبِ کاَن َیْرُجـــوا ِلقـــاَء َر »َفَمـــْن 

ـــام  ـــته انج کارى شایس ـــد  ـــد دارد، بای ـــروردگارش امی ـــاى پ ـــه لق ـــه ب ک ـــر  ـــس ه ـــی: »پ یعن

کـــه  ـــی اســـت  ـــروردگارش شـــریك نکنـــد.« بدیه کســـی را در عبـــادت پ دهـــد و هیـــچ 

ـــر  ـــه از آن تعبی ک ـــود  ـــناخته می ش ـــد ش ـــوِد خداون ـــاِن خ ـــه بی ـــا ب ـــت، تنه ـــت عبودّی کیفّی

ِی مطروحـــه از ســـوی اهـــل تصـــّوف،  بـــه »شـــریعت« می شـــود. از طرفـــی یکـــی از دعـــاو

انتســـاِب ایـــن مســـلک بـــه علـــی بـــن ابـــی طالـــب؟ع؟ اســـت. 4 در پاســـخ بـــه ایـــن ادعـــا 

کـــه  یاضتـــی را بـــرای نفـــس تأییـــد می کننـــد  کـــه آن امـــام همـــام تنهـــا ر می بایســـت گفـــت 

یاضـــت نفـــس بیـــان داشـــته اند: کامـــی دربـــاره ی ر  مطابـــق بـــا شـــرع باشـــد. ایشـــان در 

کهف 1. آیات 103و 104سورۀ 
2. تعلیقات علی احقاق الحّق /183/1
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 »الشـــريعة رياَضـــةُ  النفـــس« 1 براســـاس تصریحـــات آن حضـــرت هیـــچ عملـــی بـــرای 

گرامـــی؟ص؟ آن  کریـــم و رســـول  نیـــل بـــه حقیقـــت و لقـــاءاهلل نیســـت، مگرآنکـــه قـــرآن 

ــه  ــی ائمـ ــرآن یعنـ ــان قـ ــاِت قرینـ ــرآن و بیانـ ــر قـ ــزون بـ ــه افـ ــته اســـت وآنچـ ــان داشـ را بیـ

گـــذاران در  اطهـــار؟مهع؟ باشـــد، فاقـــد اعتباراســـت؛ ایشـــان در نقـــد عملکـــرِد بدعـــت 

ـــِه  ـــی ِإْتَماِم
َ
ـــْم َعل  اهلُل ُســـْبَحاَنُه ِدینـــًا َناِقصـــًا َفاْســـَتَعاَن ِبِه

َ
ـــَزل ْن

َ
ْم أ

َ
دیـــن فرمـــوده اســـت: »أ

 اهلُل ُســـْبَحاَنُه ِدینـــًا َتاّمـــًا 
َ

ـــَزل ْن
َ
ْم أ

َ
ْن َیْرَضـــی أ

َ
ْیـــِه أ

َ
ـــوا َو َعل

ُ
ْن َیُقول

َ
ُهـــْم أ

َ
ـــُه َفل

َ
ـــوا ُشـــَرَکاَء ل َکاُن ْم 

َ
أ

ِکتـــاِب 
ْ
ْطنـــا ِفـــي ال  مـــا َفّرَ

ُ
ـــِه َو اهلُل ُســـْبَحاَنُه َیُقـــول َداِئ

َ
ـــِه َو أ  ص َعـــْن َتْبِلیِغ

ُ
ُســـول ـــَر الّرَ َفَقّصَ

ـــا آنچـــه خـــدا فرســـتاد دینـــی اســـت  ـــُکّلِ َشـــْي ء«2 یعنـــی: »آی ـــاٌن ِل ـــِه ِتْبَی ـــْي ٍء َو ِفی ـــْن َش ِم

کامـــل ســـاختن آن از ایشـــان یـــارى خواســـته؟ یـــا آنـــان شـــریك  کاســـته و خـــدا در 

کـــه آنـــان می پوینـــد، خشـــنود  ینـــد و حـــّق دارنـــد بگوینـــد و خـــدا بایـــد از راهـــی  او

کوتاهـــی  کـــه خـــدا فرســـتاده تمـــام بـــوده و پیامبـــر؟ص؟ در رســـاندن آن  باشـــد ؟ یـــا دینـــی 

کتـــاب چیـــزى را فـــرو نگذاشـــتیم« و  گویـــد: در  کـــه خـــداى متعـــال  نمـــوده؟در حالـــی 

گویـــد: »در آن}قـــرآن{ بیـــان هـــر چیـــزى اســـت.« 

یاد، لباس خشـنی  در شـاهِد دیگـری، بـه آن حضـرت خبـر دادند که عاصم بن ز

پوشـیده اسـت و گوشـۀ عزلـت اختیـار نمـوده و از دنیـا کنـاره گرفتـه اسـت؛ امام؟ع؟ 

یـد. هنگامیکـه او را بـه نزد امام بردنـد خطاب به او فرمود:  فرمودنـد او را بـه نـزدم بیاور

 َتـَرى اهلَل 
َ
ـَدَك أ

َ
ـَك َو َول

َ
ْهل

َ
 َمـا َرِحْمـَت أ

َ
َخِبیـُث أ

ْ
َقـِد اْسـَتَهاَم ِبـَك ال

َ
»َیـا ُعـَدّيَ َنْفِسـِه ل

ِمیَر 
َ
 َیـا أ

َ
ـی اهلِل ِمـْن َذِلـَك َقال

َ
ْهـَوُن َعل

َ
ْنـَت أ

َ
َهـا أ

َ
ُخذ

ْ
ْن َتأ

َ
َبـاِت َو ُهـَو َیْکـَرُه أ ّیِ

ـَك الّطَ
َ
 ل

َ
َحـّل

َ
أ

ْسـُت 
َ
ْیَحـَك ِإّنِي ل  َو

َ
َکِلـَك َقـال

ْ
َبِسـَك َو ُجُشـوَبِة َمأ

ْ
ْنـَت ِفـي ُخُشـوَنِة َمل

َ
ا أ

َ
ُمْؤِمِنیـَن َهـذ

ْ
ال

 
َ

َکْیا ـاِس  ْنُفَسـُهْم ِبَضَعَفـِة الّنَ
َ
ُروا أ ْن ُیَقـّدِ

َ
َعـْدِل أ

ْ
ـِة ال ِئّمَ

َ
ـی أ

َ
ـی َفـَرَض َعل

َ
 اهلَل َتَعال

َ
ْنـَت ِإّن

َ
َکأ
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کـرده و  َفِقیـِر َفْقـُره.«1 یعنـی: »اى دشـمنك خویـش، شـیطان سرگشـته  ات 
ْ
ـَغ ِبال َیَتَبّیَ

کـه خـدا  از راهـت بـدر ُبـرده. بـر زن و فرزندانـت رحـم نمـی  کنـی؟ چنیـن می پنـدارى 

کـه از آن بـردارى؟ تـو نـزد  کیـزه  اسـت بـر تـو روا فرمـوده، امـا ناخشـنود اسـت  آنچـه را پا

گفـت: »اى امیـر مؤمنـان، پـس چـرا  کـه پنداشـته ای! عاصـم  کوچـک تـر از آنـی  خـدا 

گـوار بـه سـر می بـرى؟ امام فرمـود: واى بـر تو، من  تـو بـا ایـن لبـاس خشـن و آن غـذاى نا

کـه خـود را بـا مردم  کـرده  هماننـد تـو نیسـتم. چـون خداونـد بـر پیشـوایان حـق واجـب 

کننـد، تـا فقـر و نـدارى، تنگدسـت را بـه هیجـان نیـاورد، و بـه طغیـان  ناتـوان همسـو 

نکشاند. 

گویـای ایـن حقیقـت اسـت که»طریق الـی اهلل« راهی جز   ایـن عبـارات، همگـی 

 آنچه که خود خداوند به واسطۀ انبیاء وحجج خویش معّین می کند، نیست و قابل 

کـه نسـخه ای بـرای نیـِل بـه کمـاالِت معنوی وجود داشـته باشـد که در  تصـّور نیسـت 

بیانـات قـرآن و عترت، ذکر نشـده باشـد.   

2-2-2-2- عادت زدگی: 

یشـۀ »عود« و  عـادت زدگـی از دیگـر آفـات تربیـت نفـس اسـت. کلمۀ عـادت از ر

که انسـان در تکرار یک عمل،  به معنای »رجوع و برگشـتن« می باشـد و از آن جهت 

کار بـاز می گـردد، آن تکـرار مرتـب را عـادت می گوینـد. از مـوالی  مرتبـًا بـه انجـام آن 

کـه: »آفـة الرياضـة غلبـة  متقیـان علـی؟ع؟، در بیـان ایـن آفـت، روایـت شـده اسـت 

العـادة« یعنـی: »آفـت خودسـازی، غلبـۀ عـادت اسـت.«

ـی ُطـوِل ُرُکـوِع 
َ
 َتْنُظـُروا ِإل

َ
 همچنیـن امـام صـادق؟ع؟ در ایـن بـاره فرموده انـد: »ال

ِکـِن اْنُظـُروا 
َ
ِلـَك َو ل

َ
ـْو َتَرَکـُه اْسـَتْوَحَش ِلذ

َ
 َذِلـَك َشـْي ٌء اْعَتـاَدُه  َفل

َ
ُجـِل َو ُسـُجوِدِه َفـِإّن الّرَ
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َماَنِتـِه1 « یعنـی: »بـه طـوِل رکـوع و سـجود افـراد ننگریـد؛ زیرا 
َ
َداِء أ

َ
ـی ِصـْدِق َحِدیِثـِه َو أ

َ
ِإل

کنـد، وحشـتش  گـر تـرك  کـرده و ا کـه بـه آن عـادت  کاری باشـد  }ممکـن اسـت{ ایـن 

گفتـار و اداء امانتـش بنگریـد.« گیـرد؛ بلکـه بـه راسـتی  فرا

کـــه عـــادت زدگـــی را در اعمـــاِل ِخیـــر، بـــه عنـــوان یـــک آفـــت،  مقصـــود از روایاتـــی 

بیـــان می کنـــد، انجـــاِم اعمـــال عبـــادی بـــدون حضـــور قلـــب و توجـــه درونـــی اســـت. 

کـــه ایـــن روایـــات، درصـــدِد انـــکار خوبـــِی اعمـــاِل عبـــادی نیســـت؛  بایـــد توّجـــه داشـــت 

کـــه عـــدم حضـــور قلـــب در عبـــادات  بلکـــه در مقـــاِم بیـــاِن ایـــن نکتـــه ی مهـــّم اســـت 

ـــر نفـــس آدمـــی نداشـــته باشـــد.  کـــه عبادتهـــا آن تأثیـــر مطلـــوب را ب موجـــب آن می شـــود 

گـــردد؛ از ایـــن رو، در رفتارهـــای  بلکـــه صرفـــًا از ســـر رفـــِع تکلیـــف عبادتهـــا انجـــام 

کـــه می توانـــد بازتـــاِب ایمـــان درونـــی باشـــد)مانند راســـتی و امانتـــداری( بعضـــًا  دیگـــری 

کـــه ایـــن عـــادت زدگـــی  کـــرد. بدیهـــی اســـت  نشـــانی از تأثیـــِر آن عبـــادت نمی تـــوان پیـــدا 

گـــر عنصـــِر توّجـــه و حضـــور قلـــب  کمـــال اســـت. بنابرایـــن ا آفتـــی بـــرای طالبیـــن مـــدارج 

در عبـــادات باشـــد، تکـــرار آنهـــا و عـــادت داشـــتِن بـــه انجـــاِم آنهـــا نـــه تنهـــا نکوهیـــده 

نیســـت؛ بلکـــه پســـندیده هـــم هســـت. 

کید شـــده اســـت؛ از آن  از ســـوِی دیگـــر در روایاتـــی بـــر تـــرِک عـــاداِت زشـــت تأ

ْنُفَســـُکْم 
َ
وا أ

ُ
ل ِ

ّ
کـــه فرمودنـــد: »َذل جملـــه از امیرالمؤمنیـــن علی؟ع؟ نقل شـــده اســـت 

َمَغاِرِم َو 
ْ
ْعَبـــاَء ال

َ
وَها أ

ُ
ل اَعـــاِت َو َحّمِ ْفَضـــِل [ الّطَ

َ
ی ِفْعِل ]أ

َ
َعـــاَداِت َو ُقوُدوَهـــا ِإل

ْ
ِبَتـــْرِك ال

َمآِثم« 2 یعنی: »با تـــرك کردن عادتها 
ْ
َمـــَکاِرِم َو ُصوُنوَها َعْن َدَنـــِس ال

ْ
وَهـــا ِبِفْعـــِل ال

ُّ
ُحل

کنیـــد و آنها را به ســـوى  انجام طاعتها بکشـــید و ســـنگینی هاى  نفـــس خـــود را رام 

1. الکافی، 105/2
2. غرر الحکم و درر الکلم/238
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گناهـــان  کنیـــد و بـــا مـــکارم اخاقـــی آنهـــا را آذیـــن و از پلیـــدی    دیـــن را بارشـــان 

کنید«  حفظشان 

کـه مانـع  از عـادت در ایـن روایـات، آن دسـته از عادتهـای زشـتی اسـت  مـراد 

کـه بـه تنبلـی عـادت نمـوده  کمـال اسـت بـه عنـوان مثـال فـردی  رسـیدن آدمـی بـه 

گام هـای مؤثـری در تربیـت نفـس خـود بـردارد؛ زیـرا تربیـت  اسـت، قـادر نخواهـد بـود 

نفـس بزرگتریـن جهـاد انسانهاسـت و تـوأم با مشـقت و سـختی اسـت؛ از ایـن رو باید 

کنـد.  بـا ایـن عـادات خویـش مبـارزه 

گـر موجـب بی توّجهـی و عـدِم حضـور  کارهـای خیـر ا بنابرایـن عـادت زدگـی در 

قلـب شـود، مذمـوم اسـت؛ چنانکـه در امـور شـّر، اعتیـاِد بـه یـک عمـِل ناپسـند، تـرک 

کـردِن آن را دشـوار می کنـد. 

2-2-2-3- ُعجب: 

کـه بـه معنـای خودپسـندی اسـت در بخـش مربـوط بـه رذائـل  دربـارۀ »ُعجـب« 

اخاقـی بـه تفصیـل بحـث خواهـد شـد و در ایـن مقـام، تنهـا بـه ذکـر یـک حدیث که 

کتفا می شـود.  ُعجـب را بـه عنـوان یکـی از آفـات تربیـت نفـس مطـرح نموده اسـت، ا

کـه یکـی  کـه: »دو مـرد داخـل مسـجد می شـوند  از صادقیـن؟امهع؟ روایـت شـده اسـت 

فـرِد  کـه  عابـد و دیگـرى فاسـق باشـد. آن دو از مسـجد خـارج می شـوند در حالـی 

فاسـق، صدیـق )مؤمـن واقعـی( شـده باشـد و فـرِد عابـد، فاسـق؛ ایـن بـراى آن اسـت 

بـه عبـادت خـود می بالیـد و در فکـِر  کـه  کـه عابـد، داخـل مسـجد شـد در حالتـی 

عبـاداِت خـود بـود! ولـی فـرِد فاسـق، در بارۀ گناهان خویش پشـیمان بـود و از خداى 

کـی از  کـرده آمـرزش می خواسـت1.« ایـن حدیـث حا کـه  گناهانـی  متعـال راجـع بـه 

1. الکافی /314/2
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کـه ُعجـب وخودپسـندی موجـب فاسـق وگناهکارشـدن انسـان می شـود؛  آن اسـت 

بنابرایـن می توانـد بـه عنـواِن آفـِت مهّمـی درمسـیر تربیـت نفـس محسـوب شـود. 

2-3- نّیت
گرفته شـــده اســـت. در لســـان العرب، در توضیح  یشـــۀ»نوی«  کلمۀ »نّیت« از ر

کـــه تو آن را  آن آمـــده اســـت: »الوجه الـــذی تقصده«1 یعنی: »نیت آن جهتی اســـت 

که: »نویُت  اراده میکنـــی.« در همـــان کتاب و در توضیحی دیگر ماحظه می شـــود 

گرفتم.«  کردم یعنـــی تصمیم  نیـــة و نواة ای عزمـــُت«2 یعنی: »اینکه می گویـــی نّیت 

بـــا توجه بـــه اینکه خواســـت و اراده امری اســـت مربوط بـــه قلب، می تـــوان این طور 

کـــردن، عبـــارت اســـت از »توّجه و قصـــد قلبی انســـان به  کـــه نیت  نتیجـــه گرفـــت 

کار«.  یک  انجام 

کریـم و روایـات معصومیـن؟مهع؟، نّیـت، اسـاس و شـالودۀ  بـر اسـاِس آیـات قـرآن 

اسـراء می فرمایـد:  از سـورۀ  آیـۀ 84  توضیـح  در  امـام صـادق؟ع؟  اسـت.  کاری  هـر 

ِتـه«3. اینکـه خـدای متعـال فرمـوده اسـت: »بگـو هـر  ِنّیَ ـی 
َ
َیْعِنـي َعل ِتِه 

َ
ِکل »َعلـی  شـا

کلۀ خـود عمـل می کنـد، یعنـی بـر اسـاس نّیـت خویـش عمـل  کسـی بـر اسـاس شـا

کاری بـدون ِپـی و اسـاس اسـت. در قالـِب  کار بـدون نیـت،  می نمایـد.« بنابرایـن 

ی برای سـکونت و آرامش 
ّ
مثـال، هـدف انسـانها از بنـا کردن سـاختمان، ایجـاد محل

گـر ایـن بنـا، بـدون پایـه و شـالوده باشـد، هنـوز تمـام نشـده فـرو خواهـد  اسـت. حـال ا

کار بـدون  یخـت و نتیجـه ای از تـاش سـازنده ی آن بدسـت نمی آیـد؛ همچنیـن  ر

کـه ثمـری بـرای فاعـل آن نخواهـد داشـت. احادیـث  نیـت، عملـی بی اسـاس اسـت 

1. لسان العرب 347/15
2. همان

3. الکافی 16/2
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کـه »نیـت« خـودش بـه عنـوان  گویـای ایـن حقیقـت هسـتند  ائمـۀ معصومـان؟مهع؟ 

یـک عمـل محسـوب می گـردد. غیـر از تصریحـات آن بزرگواران در ایـن زمینه 1، قرائن 

کـه در ادامـه، بـه سـه مورد  دیگـری نیـز در بیانـات ایشـان مؤّیـد ایـن موضـوع می باشـد 

از آنهـا اشـاره می شـود. 

 بالنّیات و ِلـکّل امریٍء ما َنوی«2 
ُ

1- پیامبـر اسـام؟ص؟ فرموده انـد: »ِاّنمـا العمـال

کـرده،  کـه  یعنـی: »همانـا اعمـال بـه نّیتهـا بسـتگی دارد و بـرای هرانسـانی، نّیتهایـی 

باقـی می ماند.«ایـن حدیـث، از دو جملـه شـکل یافتـه اسـت که جملۀ اّول، آشـنای 

کـه صراحت بیشـتری دراین  ذهـن و گـوش اغلـب مسـلمانان اسـت. اّمـا جملـۀ دّوم 

کـه: »بـرای هـر  گفتـه می مانـد؛ ترجمـۀ جملـۀ دّوم ایـن اسـت  موضـوع دارد، معمـواًل نا

کـرده اسـت باقـی می مانـد.« بـه عبـارت دیگـر، آنچـه  کـه  انسـانی تنهـا، نّیت هایـی 

گذشـت روزهـا و هفته هـا ثبـت میشـود، نیت هـای آنهاسـت.  از اعمـال انسـانها در 

گو اینکه بـا نبوِد این توّجهات، کاری  یعنـی »توّجهـات درونـی آنهـا در انجام کارها«. 

انجـام نداده انـد. 

 2- بعد از اتمام جنگ جمل یکی از اصحاب امیر المؤمنین علی؟ع؟ خدمت

کـــرد: »ای کاش بـــرادرم نیز در این نبـــرد و جهاد همراه   آن حضـــرت رســـید و عرض 

مـــا بـــود تا می دید چطـــور خداوند، پیـــروزی را نصیب شـــما فرمود«. امیـــر المؤمنین 

فرمودند: »أهوی اخيَک َمعنا؟«یعنی: »آیا برادرت دوســـت داشـــت که با ما باشـــد؟« 

کرد: »آری یـــا امیرالمؤمنیـــن«. حضرت فرمـــود: »َفَقْد َشـــِهَدَنا َو  آن شـــخص عـــرض 

َســـاِء َســـَیْرَعُف  ْرَحاِم الّنِ
َ
َجاِل َو أ ِب الّرِ

َ
ْصا

َ
ْقـــَواٌم ِفي أ

َ
ا أ

َ
َقْد َشـــِهَدَنا ِفي َعْســـَکِرَنا َهذ

َ
ل

1. بحار األنوار /230/67
2. التهذیب /186/4
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یَمان« 1 یعنـــی: »پس او هم در این نبرد بـــا ما بوده؛ بلکه  ِ
ْ

َمـــاُن َو َیْقـــَوى ِبِهُم ال ِبِهـــُم الّزَ

کنـــون حضور ندارنـــد و در صلب مردان  کســـانی در ایـــن جهاد همـــراه ما بودند که ا

و در رِحـــم زنـــان هســـتند. در آینده متولد می شـــوند و دیـــن و ایمان به وســـیلۀ آنان 

که همـــان توّجه درونی اســـت،  تقویـــت می گـــردد« بر اســـاس این حدیـــث »نّیـــت« 

خـــودش در شـــمار کارهـــا قـــرار دارد. بلکـــه اصل و اســـاس هـــر کاری، نّیـــت انجام 

کـــه در آینده  کار اســـت. در ماجـــرای مذکـــور، برادِر آن فرد و نیز کســـانی  دهنـــدۀ آن 

ی همراه بـــودن با علی؟ع؟ و یاری نمودن ایشـــان را داشـــته  بـــه دنیـــا می آینـــد و آرزو

و دارنـــد، صحنه ی نبـــردی ندیده اند، شمشـــیری نزده انـــد و زخمی بر نداشـــته اند؛ 

اما دلشـــان بـــرای همراهـــی آن حضرت می تپد. همین شـــوق و توّجه درونی اســـت 

کـــه اینان را در زمرۀ لشـــکر امیرالمؤمنیـــن؟ع؟ در می آورد. 

کــه چگونــه آدمــی بــا  3- گاهــی ســوالی از جانــب افــراد مختلــف مطــرح می شــود 

ــا در  ــه دســت مــی آورد و ی ــه در بهشــت را ب انجــام چنــد ســال بندگــی، زندگــی جاودان

گرفتــار می شــود؟  مقابــل، بــا انجــام معصیــت در مدتــی محــدود بــه عــذاب ابــدی 

کــه امــام صــادق؟ع؟ بــه ایــن ســوال داده انــد، ارتبــاط مشــخصی بــا موضــوع  پاســخی 

ــْم  اِتِه  ِنّیَ
َ

ّن
َ
ــاِر ِل ــي الّنَ ــاِر ِف ــُل الّنَ ْه

َ
ــَد أ ِ

ّ
ــا ُخل َم

َ
ــت: »ِإّن ــوده اس ــرت فرم ــت دارد. آن حض نی

ــِة ِفــي  َجّنَ
ْ
ْهــُل ال

َ
ــَد أ ِ

ّ
َمــا ُخل

َ
ــدًا َو ِإّن َب

َ
ْن َیْعُصــوا اهلَل أ

َ
ــا أ ــُدوا ِفیَه ِ

ّ
ــْو ُخل

َ
ْن ل

َ
ــا أ ْنَی

ُ
ــْت ِفــي الّد َکاَن

َد  ِ
ّ
ــاِت ُخل ّیَ َبــدًا َفِبالّنِ

َ
ْن ُیِطیُعــوا اهلَل أ

َ
ــْو َبُقــوا ِفیَهــا أ

َ
ْن ل

َ
ْنَیــا أ

ُ
َکاَنــْت ِفــي الّد اِتِهــْم   ِنّیَ

َ
ّن

َ
ــِة ِل َجّنَ

ْ
ال

ِته« 2 یعنی:  ی ِنّیَ
َ
 َعل

َ
ِتِه َقال

َ
ِکل  َیْعَمُل َعلی  شــا

ٌ
ُکّل ی- ُقْل 

َ
ــُه َتَعال

َ
 َقْول

َ
ِء ُثــّمَ َتــا

َ
ِء َو َهــُؤال

َ
َهــُؤال

گــر در  کــه آنهــا نیــت داشــتند ا »دلیــل خلــود و جاودانگــی اهــل جهنــم ایــن بــوده اســت 

دنیــا جاودانــه باشــند، تــا ابــد خداونــد را معصیــت نماینــد. در مقابــل، اهــل بهشــت، 

1. نهج الباغه / 55
2. الکافی /85/2
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کننــد  گــر تــا ابــد در دنیــا بماننــد بــرای همیشــه از خداونــد اطاعــت  کــه ا نیــت داشــتند 

و همیــن ســبِب زندگــی جاودانــۀ آنهــا در بهشــت اســت. امــام صــادق؟ع؟ ســپس ایــن 

کلته« و فرمــود: یعنــی براســاس نّیــت آن  کٌل یعمــل علــی شــا آیــه را تــاوت فرمــود: »قــل 

فــرد«. ایــن حدیــث نیزشــاهددیگری اســت برآنکــه »نّیــت« خــودش یــک عمــل اســت و 

بلکــه اســاس هــر عملــی محســوب می شــود. 

2-3-1- اخالص در نیت ها: 

کـه علمـای لغـت پـژوه آن را بـه »نـاب و  یشـۀ »خلـص« اسـت  کلمـۀ اخـاص از ر

 سـره« توضیـح داده انـد؛ بـه طـور نمونـه وقتی گفته می شـود »هذا ثـوٌب خالٌص« یعنی 

گداختن طا و نقره  کامًا سفید یک دست است. همچنین عمل   رنگ این پارچه 

 را بـرای جـدا نمـودن آن دو از فلـزات و چیزهـای دیگـر »الخـاص« می گوینـد؛ زیـرا 

 فرآینِد این عمل به دست آمدِن طا و نقرۀ ناب است. از همین روست که »خاصة 

الـکام« عبـارت اسـت از چکیـده و جـان سـخن. ایـن مـاّده، وقتـی برای»دوسـتی« 
کامـل خواهـد بـود. 1 اسـتفاده شـود بـه معنـای یکرنگـی و صداقـت 

قـــران مجیـــد در مواضـــع متعـــّدد از انبیـــاء عظیـــم الّشـــأن بـــه صفـــت اخاص 

کـــه دربـــارۀ پیامبـــران می فرماید:  یـــاد نمـــوده اســـت؛ ماننـــد آیـــۀ 46 از ســـورۀ »ص« 

َرى ال�ار« یعنـــی: »مـــا آنهـــا را بـــا یـــادآورى ســـراِى آخرت، 
ْ
ك اِلَصهتٍ �نِ �ن اُهْم �بِ ْص�ن

َ
ل �نْ

أَ
ا ا

�نَّ »اإِ

کردیم.«چنانکه دربـــارۀ حضرت یوســـف؟ع؟ فرموده  بـــه صورِت ویـــژه اى خالـــص 

«2یعنـــی: »این  �نَ ص�ي
َ
ل ُم�نْ

ْ
ا ال اِ��نَ ُه ِم�نْ ِع�ب

�نَّ اَء اإِ ْحسث �نَ
ْ
وَء َو ال ُه الّسُ ْصِر�نَ َع�نْ ِلَك ِل�نَ دن

َ
اســـت: »ك

که او از بنـــدگان مخلص مـــا بود.« یم؛ چـــرا  چنیـــن بـــدى و فحشـــا را از او دور ســـاز

1. لسان العرب /26/7
2. آیۀ 24سورۀ یوسف
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کــه بــرای تمجیــد  در احادیــث امامــان؟مهع؟ عمــل خالــص، عبــارت اســت ازکاری 

بیــان  کاری دشــوار  را  اعمــال  نپذیــرد وخالــص ســازی  انجــام  و ســتایش دیگــران 

ــی  َعَمــِل َحّتَ
ْ
ــی ال

َ
ْبَقــاُء َعل ِ

ْ
نموده انــد؛ امــام صادق؟ع؟درایــن بــاره فرمــوده اســت: »ال

َحــٌد 
َ
ــِه أ ْی

َ
ْن َیْحَمــَدَك َعل

َ
ــُد أ ی  ُتِر

َ
ــِذي ال

َّ
ــُص ال َخاِل

ْ
َعَمــُل ال

ْ
َعَمــِل َو ال

ْ
ــَن ال  ِم

ُ
َشــّد

َ
ــَص أ

ُ
َیْخل

«1 یعنــی: »پایــدارى بــر عمــل تــا خالــص مانــد، ســخت تر از خــود عمــل 
َ

 اهلُل َعــّزَ َو َجــّل
َّ

ِإال

کــس جــز خــداى متعــال تــو را بــه  کــه نخواهــی هیــچ  اســت و عمــل خالــص آن اســت 

 
َ

ــال کــه: »َق ســبِب انجــاِم آن بســتاید.« همچنیــن از آن حضــرت روایــت شــده اســت 

َکاَن   َمــا 
َّ

ــُه ِإال
ْ
ْقَبل

َ
ــْم أ

َ
ْشــَرَك َمِعــي َغْیــِري ِفــي َعَمِلــِه ل

َ
َنــا َخْیــُر َشــِریٍك َمــْن أ

َ
 أ

َ
اهلُل َعــّزَ َو َجــّل

کــه بــا مــن  ِلــي َخاِلصــًا« 2 یعنــی: »خــدای متعــال می فرمایــد: مــن بهتریــن شــریکم، هــر 

ــه آن شــریك  کنــد، از او نپذیــرم )و همــه را ب کــه می کنــد، شــریك  کارى  دیگــرى را در 

گــذارم( جــز آنچــه خالــص بــراى مــن باشــد.« ایــن حدیــث، گویــای آن اســت کــه تنهــا  وا

عباداتــی مقبــول درگاه الهــی خواهــد بودکــه فقــط بــرای رضــای خداونــد انجــام پذیــرد. 

ــد« در انجــام  ــه خداون ــاب بنــده ب ــه ن ــه معنــی »توّج کــه ب ــات، اخــاص  براســاس روای

ــک  ــه مال ــه اینک ــخ ب ــِن راس ــت3. یقی ــن اس ــِت یقی ــرۀ درخ ــت، ثم ــش اس ــال خوی اعم

کــه دیگــران را »دارا و نــدار«  کمــاالت، خداســت و اوســت  حقیقــی همــۀ امکانــات و 

می ســازد. در ایــن مقــام اســت کــه آدمــی نیــازی بــه جلــِب توجــه فقیرانــی چــون خودش 

احســاس نمی کنــد و از انجــام اعمــال خویــش قصــدی و هدفــی جــز رضــای مالــک 

ــه همیــن جهــت امیرمؤمنــان علــی؟ع؟ اصــل اخــاص را  مطلــق نخواهــد داشــت. ب

ــه دردســت مــردم اســت، بیــان فرمــود4. بدیهــی اســت عملــی  ک "ناامیــدی" از آنچــه 

1. الکافی /16/2 
2. الجواهر السنیة/ 688

3. غرر الحکم و درر الکلم / 398
4. همان
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کــه مقصــودی غیــر از خداونــد در میــان باشــد از جانــب ربوبــی پذیرفتــه نیســت و ایــن 

کــه زیــرکان بــه خوبــی بــدان واقفنــد.  نکتــۀ دقیقــی اســت 

2-3-2- عالمت اخالص: 

گـر چـه کـه نّیـت خالصانه، امری قلبی و درونی اسـت، اما ایـن گوهر درونی جلوۀ  ا

بیرونـی و تالـؤ خارجـی دارد. مـوالی متقیـان؟ع؟ در بیان نشـانۀ اخـاص، این نکته را 

متذکـر شـده اسـت کـه برای انسـاِن بـا اخاص، کار پنهانی و آشـکارا تفاوتی نـدارد. آن 

ْم َیْخَتِلْف 
َ
حضـرت در قالـب ایـن عبارات به موضوع مزبور اشـاره نموده اسـت: »َمـْن ل

که  کس  ِعَباَدة1 یعنی: »آن 
ْ
َص ال

َ
ْخل

َ
َماَنَة َو أ

َ ْ
ى ال ّدَ

َ
ُتُه َفَقْد أ

َ
ُه َو َمَقال

ُ
ِنَیُتُه َو ِفْعل

َ
ُه َو َعا ِسّرُ

گزارده و عبادت را خالص  گونه نباشد، امانت را  گفتاِر او دو  کردار و  نهان و آشکار و 

که از خودش در معرض  به جاى آورده است.« بنابراین، انساِن مخلص، سیمایی را 

دیـدگان مـردم قـرار می دهد، فرقی با سـیمای واقعـِی درونی او ندارد. همان عبادتی که 

در حضـور دیگـران بـه جـا مـی آورد، در خلوِت خویش نیز همـان را دارد. زیرا ناظر و داور 

حقیقـی را در پیـدا و پنهـان یکـی می دانـد. پس عملش در آشـکار و نهان یکی اسـت. 

بـه همیـن جهـت اسـت کـه اهل اخـاص، اهتمام ویـژه ای به عبـاداِت پنهانـی دارند؛ 

عباداتـی ماننـد: »نمـاز شـب« و »انفـاق مخفیانـه«؛ همچنانکـه امـام صـادق؟ع؟ بیـن 

اخاص و عبادت در نیمه شـب، ارتباطی وثیق برقرار دانسـته اسـت2.                              

ت، مالِک صحت نّیت: 
ّ

2-3-3- سن

 باید توّجه داشت که هر کاری را نمی توان به بهانۀ جلِب رضای خدا انجام داد؛ 

کار با سنت معصومین؟مهع؟  کاری منوط به مطابقت آن  که انجام هر  به این جهت 

1. نهج الباغه /382
2. من ال یحضره الفقیه/  1/ 474
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 است. یعنی اطمینان به مجاز بودِن انسان به انجام یک کار، مقدم است بر خالص

که با امواِل  کسی مجاز نیست  کار. به طور مثال هیچ  ی در انجام آن    سازی نّیت و

ی این اجازه را   مـردم و بـدون رضایـت آنهـا در راه خـدا انفـاق کند؛ چون سـّنت، بـه و

 َعَمَل 
َ

 َو ال
َ

 َقْول
َ

 ِبَعَمٍل َو ال
َّ

 ِإال
َ

 َقْول
َ

 نمی دهد. رسول خدا؟ص؟ در این باره فرموده است: »ال

گفتـارى، جـز  ِة«1 یعنـی: »هیـچ  ـّنَ  ِبِإَصاَبـِة الّسُ
َّ

ـَة ِإال  ِنّیَ
َ

 َعَمـَل َو ال
َ

 َو ال
َ

 َقـْول
َ

ـٍة َو ال  ِبِنّیَ
َّ

 ِإال

گفتـار  کـردارى جـز بـا نیـت ارزش نـدارد. هیـچ  گفتـار و  کـردار ارزش نـدارد و هیـچ   بـا 

 و کردار و نّیتی هم جز با موافقِت سنت، ارزش ندارد.« بنابراین سنت معصومین؟مهع؟ 

ِک صحِت نّیت هاست.                                                               کریم است، ما گویۀ قرآن  که وا

2-3-4- اغتنام فرصتها: 

کـه داشـته اسـت  گـر از تمـام دوران زندگـی یـک انسـان، تنهـا و تنهـا نیت هایـی  ا

ِک صّحـت و ثمـر بخشـِی نّیـت هـا، مطابقـت آنهـا بـا سـنت  گـر مـا باقـی می مانـد و ا

کـه دراعمـال روزمـره، تـا  معصومیـن؟مهع؟ و اخـاص در آنهاسـت، بایـد درنظرگرفـت 

یابـی، نشـانگر میـزاِن ثمـرۀ  چـه میـزان نّیـت صحیـح و خالصانـه وجـود دارد؟ ایـن ارز

کـه مشـغوِل  حیـات انسـانها در ایـن دنیاسـت. آیـا نّیتهـا منحصـر بـه دقایقـی اسـت 

انجـام واجبـات دینـی هسـتیم یـا می توانیـم آنهـا را توسـعه بدهیـم؟ کام امیرمؤمنـان 

علـی؟ع؟ خطـاب بـه مالـک اشـتر رهنمـودی اسـت درجهـت پاسـخ بـه ایـن سـؤال. 

 ِلـُکّلِ َیـْوٍم َمـا ِفیـِه َو 
َ

ـُه َفـِإّن
َ
ْمـِض ِلـُکّلِ َیـْوٍم َعَمل

َ
ایشـان درایـن موضـوع می فرمایـد: »َو أ

ْقَسـاِم َو 
َ ْ
َك ال

ْ
 ِتل

َ
ْجَزل

َ
َمَواِقیِت َو أ

ْ
ـَك ال

ْ
ْفَضـَل ِتل

َ
اْجَعـْل ِلَنْفِسـَك ِفیَمـا َبْیَنـَك َو َبْیـَن اهلِل أ

ُة2« یعنی: »کار هر روز  ِعّیَ ُة َو َسـِلَمْت ِمْنَها الّرَ ّیَ َحْت ِفیَها الّنِ
َ
َها هلِلَِّ ِإَذا َصل

ُّ
ُکل َکاَنْت  ِإْن 

1.  تحف العقول عن آل الرسول / 43
2. نهج الباغه / 440
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را در همـان روز انجـام ده، زیـرا هـر روزى، کارى مخصـوص بـه خـود دارد. نیکوتریـن 

کـن؛  وقت هـا و بهتریـن سـاعات شـب و روزت را بـراى خـود و خـداى خـود انتخـاب 

کارهایـت داشـته باشـی و مـردم نیـز در  گـر نّیـت صحیحـی در تمـام  }بـا ایـن حـال{ ا

آسـایش قـرار داشـته باشـند، همـه اوقاتـت بـراى خـدا خواهـد بود.«

 برنامه ریـزی بـرای کارهـای روزانـه و اختصـاص بهتریـن اوقـات خـود بـه عبـادت 

خداونـد، از توصیه هـای امـام؟ع؟ به مالک اشـتر اسـت. بعد از ایـن کام، امام؟ع؟، 

گـر بخواهی می توانی بـا نّیت صحیح  بـه نکتـۀ دقیقـی اشـاره می فرماینـد و آن اینکه ا

صـورت،  آن  در  دهـی.  انجـام  خداونـد  بندگـی  مسـیِر  در  را  کاری  هـر  خالصانـه،  و 

کـرم صلـی  تمامـی لحظـات زندگـِی تـو ثمـر بخـش خواهـد بـود. دقیقـا فرمـودۀ پیامبـر ا

اهلل علیه و آله به جناب ابوذر رحمة اهلل علیه در همین راستا قرار دارد. آن حضرت 

ْوِم َو  ـی ِفـي الّنَ ـٌة َحّتَ ُکّلِ َشـْي ٍء ِنّیَ ـَك ِفـي 
َ
َبـا َذّرٍ ِلَیُکـْن ل

َ
بـه ابـوذر چنیـن آموخته انـد: »َیـا أ

کـه در هـر امـری، نیتـی )الهـی( داشـته باشـی،  ْکِل«1 یعنـی: »ای ابـاذر، می بایسـت 
َ ْ
ال

گـر غـذا می خـورد به قصد پـروردگار  ک«. انسـان در ایـن مقـام ا حتـی درخـواب و خـورا

کیـزه و بـه انـدازه می خـورد، ثانیـًا قصـدش از  می خـورد؛ یعنـی اواًل غـذای حـال و پا

میـل غـذا نیـرو گرفتـن بـرای انجـام طاعات اسـت. به هنگام شـروِع غذا خـوردن، نام 

خداونـد را بـر زبـان مـی آورد و بـه یاِد اوسـت؛ همین طور مـرادش از خوابیدن تجدید و 

یابـی نیـرو بـرای عبـادت خـدا اسـت. زیـرا به خوبی واقف اسـت که ایـن لحظاِت  باز

ـَحاِب َفاْنَتِهـُزوا  ُفْرَصـُة َتُمـّرُ َمـّرَ الّسَ
ْ
گذرنـد: »ال سرنوشـت سـاز چـون ابرهایـی در حـال 

َخْیـر« یعنـی: »فرصت هـا چـون ابرهـا می گذرنـد، پـس فرصت هـاى نیـك را 
ْ
ُفـَرَص ال

که چه مقدار از عمر ما صرف  کافیسـت در نظر داشـته باشـیم  ید.«2  غنیمت شـمار

1. مکارم االخاق / 464
2. نهج الباغه / 471
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را 8  انسـان  ک  گـر متوّسـط سـاعات خـواب و خـورا ا خـوردن و خوابیـدن می شـود. 

ک  سـاعت در شـبانه روز در نظـر بگیریـم، یـک سـّوم از عمـر مـا صـرِف خـواب و خـورا

کـه 75 سـال عمـر می کنـد، 25 سـاِل آن را در خـواب  خواهـد شـد. یعنـی انسـانی 

اسـت! بـا چنـان نّیتـی و چنـان توّجهـی به حضرت حـّق، این زماِن نسـبتًا طوالنی در 

شـماِر حسـناِت انسـان ثبـت می شـود؛ نـه سـاعاِت غفلـِت او. 
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بخش سوم: اخاق فردی

3-1- )فصل اّول( رذایل اخالق فردی
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3-1- رذایل اخالق فردی

ــرار  کتــاب حاضــر، مســائلی در "اخــاق فــردی" مــورد بررســی ق در بخــش ســّوم از 

می گیــرد. علــت مقــّدم داشــتِن بخــِش "رذایــِل اخاقــی" بــر بخــش "فضایــل اخاقــی" 

کــه در نظــر علمــاِی علــم اخــاق و در ســیرۀ وارســتگان، همــواره تزکیــۀ نفــس  آن اســت 

گناهــان، مقــدم بــر تحلیــه و آراســتن آن بــه فضیلت هــا بــوده اســت. چنانکــه در  از 

کلمــات اهــل بیــت؟مهع؟ نیــز اجتنــاب از معاصــی، مقــدم بــر اکتســاب محاســن بیــان 

کــه بــه  شــده اســت. در ایــن راســتا، عنــوان اّول ایــن بخــش مربــوط می شــود بــه "گنــاه"؛ 

بررســی معنــای آن و بیانــات قــرآن و روایــات دربــارۀ آن پرداختــه خواهــد شــد. ســپس بــه 

کله و اســاس هــر عملــی، بــه نّیــِت فاعــِل آن بســتگی دارد، آفــات نّیت  جهــت آنکــه شــا

ــرار می گیــرد و در ادامــه ســایر  ــاء و ســمعه« مــورد بررســی ق ی کــه عبارتنــد از »ر صالحــه 

ــا ایــن  ــه قلــب و دیگــر جــوارح هســتند، بیــان می شــود. ب ــوط ب کــه مرب ــل اخاقــی  رذائ

گنــاه را عطــا فرمایــد.  کــه خــدای رحمــان بــه همــه ی مــا توفیــق تــرِک  امیــد 

3-1-1- گگناه 

گناهان و نزاهِت از سیئات شده  کید ویژه ای برترک  در تعالیم اخاقی اسام تأ

گنـاه و نافرمانـی موجـود اسـت  اسـت؛ چنانکـه آیـات و روایـاِت فراوانـی در مذمـت 

 کـه جملگـی آدمـی را بـه دوری از آن تشـویق نموده انـد. همچنیـن، بـا هشـدارهای
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گناه  کلمۀ  گناه تذکر داده اند.  گواِر در افتادن به ورطۀ    پیاپی، انسـان را به عواقب نا

 که صورت معرب آن "ُجناح" است و به دفعات در قرآن کریم و روایات معصومین؟مهع؟ 

بـه کار رفتـه، بـه معنـای" ِبزه"، کار بد و عمل زشـت اسـت1. ایـن مفهوم در آیات قرآن 

و احادیـث بـا نامهـای مختلفـی بـه مطرح شـده اسـت که برخـی از آنها از ایـن قرارند: 

»ذنـب، اثـم، عصیـان، فسـق، سـیئه، طغیـان و جرم« دقت در معنای ایـن واژه ها که 

گنـاه بـه معنـی عملـی اسـت  کـه  گویـای آن اسـت  گنـاه هسـتند  کلماتـی متـرادف بـا 

کـه بـه سـبِب نافرمانـی و خـروج از حـدوِد الهـی، زشـت و قبیـح می باشـد و عواقـب 

وخیمـی بـرای انجـام دهنـدۀ آن به دنبـال دارد. 

کـه بـه معنـای "گنـاه" در زبـاِن فارسـی اسـت، دقیقـًا  کریـم واژۀ »ُجنـاح«  در قـرآن 

بـه معنـای تعـّدی و خـروج از حـدود الهـی بیـان شـده اسـت. همچنانکـه اسـتعمال 

آن در آیـات االحـکام بسـیار مشـهود اسـت. بـه طـور مثال در آیۀ 10 سـورۀ نسـاء دربارۀ 

احـکام نمـاز مسـافر، در آیـۀ 158 سـورۀ بقـره دربـارۀ احـکام حـّج، در آیـۀ 230 سـورۀ 

کار  بقـره دربـارۀ احـکام طـاق، و در آیـۀ 10سـورۀ ممتحنـه، دربـارۀ احـکام نـکاح بـه 

گنـاه و معصیـت، از اعمـال شـیطانی معرفـی و فرجـام  رفتـه اسـت. در آیـات قـرآن، 

گـواری در دنیـا وآخـرت بـرای اهل معصیت مطرح شـده اسـت؛ همچنانکه  بسـیار نا

لا« یعنـی: »فرعـون  �ي  َو�ب
ً
ا دن �نْ

أَ
اُه ا �ن

دنْ �نَ
أَ
ا ُ�وَل �نَ ْرَعْو�نُ الّرَ َعصى  �نِ دربـارۀ فرعـون آمـده اسـت: »�نَ

کردیـم.«  بـه مخالفـت و نافرمانـی آن رسـول برخاسـت و مـا او را سـخت مجـازات 

َه 
َ
الّل ْعِص  َ �ي َم�نْ  »َو  می شـود:  مشـاهده  وعیـد  ایـن  نیـز  نسـاء  14سـورۀ  آیـۀ  همینطـوردر 

کـه  کـس  »آن  یعنـی:   » �نٌ ُمه�ي ا�بٌ  َعدن ُه 
َ
ل َو  ها  �ي �ن  

ً
اِل�ا �ن  

ً
ارا �ن ُه 

ْ
ل ْد�نِ �يُ ُ�ُدوَ�ُه   

َ
َعّد �تَ َ �ي َو  ُه 

َ
َرُ�ول َو 

کنـد و از مرزهـاى او تجـاوز نمایـد، او را در آتشـی وارد  نافرمانـی خـدا و پیامبـرش را 

1. قاموس قرآن/56/2
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کـه جاودانـه در آن خواهـد مانـد و بـراى او مجـازات خوارکننـده اى اسـت.«  می کنـد 

کـی در حیـات دنیـوی  بنابرایـن سـرپیچی از دسـتورات الهـی منجربـه عواقـِب دردنا

پیـام  ابعـاد  مهمتریـن  از  یکـی  سـبب،  همیـن  بـه  می شـود؛  انسـان  بـرای  ی  اخـرو و 

انبیـاء؟مهع؟، بیـان مقـررات و احـکام الهـی و دعـوت مـردم بـه پـاس داشـتن و اجـرای 

ایـن دسـتورات اسـت. 

شــایان ذکــر اســت کــه درقــرآن کریــم، از ناامیــدی و یــأس از رحمــت خــدا بــه جهِت 

گناهــکاری، نهــی شــده و بــه توبــه پذیربــودن خداونــد بشــارت داده شــده اســت1. 

گنــاه،  همچنانکــه یکــی ازشــرایط پذیــرش توبــه را عــدم تکــرار و عــدِم اصــرار بــر آن 
ــت. 2 ــوده اس ــی فرم معرف

کید فراوانی بر ترک گناهان  عـاوه برایـن آیـات، در احادیـث اهل بیت؟مهع؟ نیز تأ

گناه را به نقطۀ سیاهی در قلِب  و اجتناب از معاصی دیده می شود. امام باقر؟ع؟، 

کـه در صـورت توبـه نمـودن، محـو می شـود؛ و در غیـر ایـن  کرده انـد  گناهـکار تشـبیه 

ی را فـرا  صـورت باقـی می مانـد و بـا تکـرار و اصـرار بـر گناهـان، سـرانجام تمـام قلـب و

کـت او می شـود. 3 همچنیـن در روایـات، از کوچـک انگاشـتن  می گیـرد و سـبب ها

گناهـی بیـان  گنـاه را  گناهـان نهـی شـده اسـت. امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟، بزرگتریـن 

گویـد: امـام صـادق؟ع؟  یـد شـحام  4 ز کوچـک بشـمرد.  گناهـکار آن را  کـه  فرمـوده 

گناهـان محقـر  کـردم:  یـده نشـوند؛ عـرض  کـه آمرز گناهـان محّقـر بپرهیزیـد  فرمـود: از 

گـر  کنـد و بگویـد: خـوش بـه حـال مـن ا گنـاه  کـه مـردی  چیسـت؟ فرمـود: ایـن اسـت 

1. آیۀ53سورۀ زمر
2. آیۀ 135سورۀ آل عمران

3. الکافی /271/2
4. نهج الباغه /525
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غیـر از ایـن، گنـاه دیگـری نداشـته باشـم1. امامـان؟مهع؟ با تعریف »اصرار بـر گناه«، آن 

کـت انسـان بیـان نموده انـد. در ایـن بـاره، امیـر المؤمنیـن؟ع؟ تکـرار و  را از عوامـل ها

انجـام دوبـارۀ یـک گنـاه را اصـرار بـر گنـاه معرفـی فرمـود2. همینطـور امـام صـادق؟ع؟ 

کـردن، هیـچ  بـا اسـتغفار  و  گنـاه، صغیـره ای نباشـد  بـر  »بـا اصرارکـردن  فرموده انـد: 

ـوا َو ُهـْم 
ُ
وا َعلـی  مـا َفَعل ـْم ُیِصـّرُ

َ
کبیـره ای نباشـد3.« امـام باقـر؟ع؟ در مـورد آیـۀ »َو ل گنـاه 

گناهـی مرتکـب شـود و از خداونـد  کـه فـردی  4 فرمـود: »اصـرار آن اسـت  ُمـوَن« 
َ
َیْعل

اسـتغفار نکنـد و در فکـر توبـه نیـز نباشـد. 5 

گناهان اسـت؛ بر اسـاس روایات اهل  نکتۀ دیگر، توجه احادیث به مسـألۀ تأثیر 

بیـت؟مهع؟، بدتریـن تأثیـر گناهان نارضایتی و سـخط خداوند از گناهکار بیان شـده 

گنـاه بـه عنـوان یکـی از علـِل سـلِب توفیقـات و عـدم اسـتجابت  اسـت6. همچنیـن 

َجاَبـة« 7یعنی:  ِ
ْ

َمْعِصَیُة َتْمَنـُع ال
ْ
دعـاء معرفـی شـده اسـت. امیرالمؤمنیـن فرمـوده: »ال

یـاد  ز بـن  کمیـل  بـه  کـه  »گنـاه مانـع اجابـِت دعاسـت« همـان حضـرت در دعایـی 

آموختـه، بیـان داشـته اند: »اللهـم اغفـر لـي الذنـوب التـي تحبـس الدعـاء« 8 یعنـی: 

»خداونـدا گناهانـی را کـه دعـای مـن را حبـس می کننـد و مانـع اجابـت آنهـا می شـود 

ُت َو َما 
ْ
 ُتْغَفُر ُقل

َ
َها ال ُنوِب َفِإّنَ

ُّ
َراِت ِمَن الذ

َ
ُمَحّق

ْ
ُقوا ال ُبو َعْبِد اهَّلِل؟ع؟ اّتَ

َ
 أ

َ
 1. الکافی، 287/2 : »َقال

ْم َیُکْن ِلي َغْیُر َذِلَك«
َ
ْو ل

َ
 ُطوَبی ِلي ل

ُ
ْنَب َفَیُقول

َّ
ِنُب الذ

ْ
 ُیذ

ُ
ُجل  الّرَ

َ
َراُت َقال

َ
ُمَحّق

ْ
ال

2. غرر الحکم و درر الکلم /59
3. الکافی /288/2

4. آیۀ135 سورۀ آل عمران
5. الکافی /289/2

6. غرر الحکم و درر الکلم / 164
7. همان / 193

8. مفاتیح الجنان / 115



درس نامۀ اخالِق اسالمی 78

کـرده اند1.  بیامـرز« امـام صـادق؟ع؟ هـم گنـاه را باعـث سـلِب توفیـِق نماز شـب بیان 

گفتـن بـا خـدا  ـم و سـخن 
ّ
ِت تکل

ّ
کـه از لـذ ایـن خـود بزرگتریـن عـذاب آدمـی اسـت 

کریـم بـه ایـن عـذاب اشـاره دارد2.  محـروم شـود؛ آیاتـی از قـرآن 

* * * * *

اینک پس ازطرح و بررسـِی موضوع »گناه«، به بررسـی آن دسـته از رذایل اخاقی 

کـه بـه عنـوان آفاتـی بـرای نّیت خالصانـه بیان شـده اند. این آفات  پرداختـه می شـود 

یاء و سمعه" آغاز می کنیم.    را با ذکر موضوِع "ر

3-1-2- ریاء وُسمعه

کار  آن  اسـاس  و  پایـه  هـرکاری  در  انسـان  نّیـت  عتـرت؟ع؟  و  قـرآن  تعالیـم  در   

یـاء و سـمعه بـه عنـوان آفـاِت نّیـت صالحـه معّرفـی  دانسـته شـده اسـت3؛ ازطرفـی ر

یـت« بـه معنـای »دیـدن« و »ُسـمعه« از مصـدر  یـاء« از مصـدر »رؤ شـده انـد4. کلمـۀ »ر

کار« بـه کسـی اطـاق  یـا »َسـمع« و بـه معنـای »شـنیدن« اسـت؛ در فرهنـگ دینـی، »ر

انجـام اعمـاِل عبـادی، جلـب توجـه مـردم باشـد؛  از  کـه قصـد و هدفـش  می شـود 

یعنـی کارهـا را بـرای نشـان دادن یـا بـه گـوِش مـردم رسـاندن انجـام می دهـد، تـا مـدح 

ک ایـن دو رذیلـۀ اخاقی آن اسـت  و تمجیـد آنهـا را در پـی داشـته باشـد. وجـه اشـترا

یـاء" و هـم "ُسـمعه" آفاتـی بـرای خلـوص در نّیـت محسـوب می شـوند. در  کـه هـم "ر

یـاء و مشـتّقات آن در مفهـوم مذکـور، بارهـا تکـرار شـده اسـت.  کلمـۀ ر کریـم  قـرآن 

1. الکافی /272/2
2. آیۀ 108سورۀ مومنون

3. الکافی / 16/2
4. نهج الباغه / 64
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ولـی کلمـۀ »ُسـمعه« بـه ایـن معنـا درقـرآن نیامـده اسـت. قرآن کریـم همـگان را متذّکر 

کارانـه، عملـی بی ثمـر و نتیجه اسـت1. براین اسـاس  یا کـه عمـل ر ایـن نکتـه می کنـد 

کـه بـرای جلـب نظـر و سـتایش مـردم انجـام شـود فاقـد ارزش اسـت؛ لـذا  هـرکاری 

یـاء وسـمعه« موجـب ابطـاِل عمـل می شـود. خـدای متعـال در آیـۀ264 سـورۀ بقـره  »ر

ُه 
َ
�تُ مال �نِ �نْ ُ �ي �ي �ن

َّ
ى  َكال �ن

اأَ
ْ
ِ َو ال

َم�نّ
ْ
ال ْم �بِ

ُ
ك ا�تِ وا َ�َد�ت

ُ
ِطل �بْ

وا لا �تُ َم�نُ
آ
�نَ ا �ي �ن

َّ
َها ال ُّ �ي

أَ
ا ا  می فرمایـد: »�ي

ٌل  ُه وا�بِ �ا�بَ
أَ
ا را�بٌ �نَ ِه �تُ �يْ

َ
وا�نٍ َعل ِل َ��نْ َ ُه َكَم�ث

ُ
ل َ َم�ث ِر �نَ �نِ

اآ
ْ
ْوِم ال �يَ

ْ
ِه َو ال

َ
الّل ِم�نُ �بِ وأْ ُ اِس َو لا �ي

اَء ال�نَّ ِر�أ

یعنـی:   » �ن ر�ي كا�نِ
ْ
ال ْوَم  �تَ

ْ
ال ْهِد�ي  َ �ي لا  ُه 

َ
الّل َو  وا  ا َكَس�بُ ِمّمَ ْ ٍء  ىي

َ �ث َعلى   ِدُرو�نَ  �تْ َ �ي لا   
ً
�ا

ْ
َ�ل ُه 

َ
َرك �تَ �نَ

ید؛  کـه ایمـان آورده ایـد، بخششـهاى خـود را بـا مّنـت و آزار، باطـل نسـاز کسـانی  » اى 

کـه مـال خـود را بـراى نشـان دادن بـه مـردم، انفـاق می کنـد و بـه خدا و  هماننـد کسـی 

که بر آن، )قشـر  روز رسـتاخیز، ایمان نمی آورد؛ )کار او( همچون قطعه سـنگی اسـت 

نازکـی از( خـاك باشـد؛ )و بذرهایـی در آن افشـانده شـود( و رگبـار بـاران بـه آن برسـد، 

کنـد.  کهـا و بذرهـا را بشـوید( و آن را صـاف)و خالـی از خـاك و بـذر( رهـا  )و همـه خا

کـه انجـام داده انـد، چیـزى بـه دسـت نمی آورنـد و خداونـد، جمعیـت  کارى  آنهـا از 

کافـران را هدایـت نمی کنـد.«

وقتـی عملکـرِد فـردی از نظـر فرجـام و نتیجه به فرد دیگری تشـبیه می شـود، وجه 

گفتـه می شـود: "فانـی در  شـبه در فـرد دّوم پررنـگ تـر و ثابـت تـر اسـت. مثـًا وقتـی 

سـخاوت، همچون حاتم طایی اسـت"عاوه برآنکه آن شـخص، فردی سـخاوتمند 

گردیـده  بیـان  بیشـتری  کیـد  تأ و  صراحـت  بـا  طایـی  حاتـم  سـخاوت  شـده،  تلّقـی 

کارانه  یا اسـت. برایـن اسـاس، وقتـی بی ثمربودن انفـاِق همراه با مّنت را بـه عبادت ر

کید قـرار داده  یـاء« را هرچـه بیشـتر مـورد تأ ی ر تشـبیه فرمـود، باطـل بـودن »عمـِل از رو

1. آیۀ38سورۀ نساء
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کارتصریـح شـده، آنچنانکـه امـری  یا اسـت. در آیـه ی مذکـور، بـه بطـاِن عمـِل فـرِد ر

گشـته اسـت.  ثابـت، بیان 

یـــاء و ســـمعه«، احادیـــث فراوانـــی از ائمـــۀ اطهـــار؟مهع؟  همچنیـــن درمذّمـــت »ر

یـــاء وســـمعه را شـــرط مهـــّم خلـــوص در  وارد شـــده اســـت. امامـــان؟مهع؟ اجتنـــاب از ر

کاری بی ثمـــر قلمـــداد فرموده انـــد؛  کاِر آلـــوده بـــه ایـــن دو رذیلـــه را  نّیـــت بیـــان نمـــوده و 

ـــاٍء  َي ـــِر ِر ـــي َغْي ـــوا ِف
ُ
ـــاره فرمـــوده اســـت: »اْعَمل ـــن ب ـــر المؤمنیـــن علـــی؟ع؟ درای چنانکـــه امی

ـــراى  ـــی: »ب ـــه «1 یعن
َ
ـــَل ل ـــْن َعِم ـــْن ِلَم ـــى َم

َ
ـــُه اهَّلُل ِإل

ْ
ـــِر اهَّلِل َيِكل ـــْل ِلَغْي ـــْن َيْعَم ـــُه َم

َ
ِإّن

َ
ـــْمَعٍة ف  ُس

َ
َو ل

ـــه هرکـــس  ک ـــن و آن؛  ـــنودن ای ـــا ش ـــران و ی ـــه دیگ ـــان دادن ب ـــراى نش ـــه ب ـــد ن کنی کار  ـــدا  خ

کنـــد، خـــدا او را بـــه همـــان غیـــر وامی گـــذارد.« بـــر مبنـــای ایـــن  کارى  بـــراى غیـــِر خـــدا 

ـــول  ـــی مقب ـــا عمل ـــت و تنه ـــدا نیس ـــرش خ ـــورد پذی ـــه م ـــر خالصان ـــادت غی ـــث، عب حدی

کـــه ارزش هـــر عبادتـــی بـــه  ک باشـــد. چـــرا  یـــاء و ســـمعه پـــا کـــه از ر درگاه الهـــی اســـت 

کـــرم؟ص؟  ــول ا ــزون برایـــن، رسـ ــد بســـتگی دارد. افـ ــه شـــدن آن از ســـوی خداونـ پذیرفتـ

یـــاء را مرتبتـــی از شـــرک بیـــان فرمـــوده اســـت2. همچنانکـــه امـــام صـــادق؟ع؟  کمتریـــن ر

ـــِه  َیْعَمـــْل َعَمـــًا صاِلحـــًا َو ال ُیْشـــِرْك ِبِعبـــاَدِة َرّبِ
ْ
ـــِه َفل ّبِ کاَن َیْرُجـــوا ِلقـــاَء َر دربـــارۀ آیـــۀ »َفَمـــْن 

ـــه  ـــت بلک ـــدا نیس ـــودش خ ـــی مقص ـــد ول ـــری می کن کار خی ـــخصی  ـــود: »ش ـــدا« 3 فرم َح
َ
أ

ــه در  کـ کســـی اســـت  ــان  ــد و ایـــن همـ کننـ ــتایش  ــنوند و او را سـ ــردم بشـ ــد مـ می خواهـ

ـــه در  ک ـــده  اى  ـــد بن ـــز نباش ـــود: »هرگ ـــپس فرم ـــی آورد. س ـــریک م ـــروردگارش ش ـــادِت پ عب

کنـــد و روزگار بگـــذرد، جـــز آنکـــه خـــدا برایـــش خیـــرى ظاهـــر ســـازد، و  کار خیـــرى  نهـــان 

کنـــد و روزگار بگـــذرد، جـــز آنکـــه خـــدا برایـــش  کـــه در نهـــان شـــرى  هرگـــز بنـــده اى نباشـــد 

1. نهج الباغه / 65
2. خصال /543/2
کهف 3. آیۀ110سورۀ 
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کنـــد. 1 همچنیـــن امـــام باقـــر؟ع؟ حفـــظ خلـــوص را در عبـــادات، از انجـــام  شـــرى آشـــکار 

آن عبادتهـــا دشـــوارتر دانســـته اند؛ وقتـــی از آن حضـــرت دربـــارۀ حفـــِظ اخـــاص، ســـوال 

ـــُه َفُکِتـــَب 
َ
 َشـــِریَك ل

َ
ـــٍة َو ُیْنِفـــُق َنَفَقـــًة هلِلَِّ َوْحـــَدُه ال

َ
ُجـــُل ِبِصل کردنـــد، فرمـــود: »َیِصـــُل الّرَ

ـــُه 
َ
ُکُرَهـــا َفُتْمَحـــی َو ُتْکَتـــُب ل

ْ
ِنَیـــًة ُثـــّمَ َیذ

َ
ـــُه َعا

َ
ُکُرَهـــا َو ُتْمَحـــی َفُتْکَتـــُب ل

ْ
ـــُه ِســـّرًا ُثـــّمَ َیذ

َ
ل

َیـــاء2 یعنـــی: »مـــردى انفاقـــی می کنـــد و خرجـــی در راه خـــداى متعـــال می نمایـــد و  ِر

کار خیـــر در نهانـــی بـــراى او نوشـــته می شـــود، ســـپس آن را یـــاد آورى می کنـــد و  ثـــواب 

کار خیـــر آشـــکار  کار خیـــِر نهانـــی، محـــو می شـــود و دردفتـــر  اظهـــار می نمایـــد واز دفتـــر 

ــاء  یـ ــِل ر ــك عمـ ــی دارد و یـ ــار مـ ــد و اظهـ ــادآورى می کنـ ــاز آن را یـ ــود، و بـ ــته می شـ نوشـ

ــاره دارد؛  ــر »ُســـمعه« اشـ ــر بـ ــود.« دو حدیـــث اخیـ ــته می شـ ــراى او نوشـ ــی بـ و خودنمائـ

کـــه انجـــام داده اســـت، بـــه دنبـــال  ـــا نقـــل و بیـــاِن عبادتـــی  زیـــرا آن فـــرد در هـــر دو مـــورد ب

کار خـــوب او بـــا خبـــر  کـــه مـــردم از  تمجیـــد و تحســـین دیگـــران بـــوده ودر پـــی آن اســـت 

ـــر  ـــور متذّک کـــه، امـــام باقـــر؟ع؟ در حدیـــث مزب شـــوند و او را بســـتایند. مطلـــب دیگـــر آن 

کریـــم عبـــادت مخفیانـــه را برتـــر از عبـــادت آشـــکار  حقیقتـــی قرآنـــی شـــده اند. زیـــرا قـــرآن 

بیـــان فرمـــوده اســـت3. از همیـــن رو درحدیـــث امـــام پنجـــم؟ع؟ ارزش عبـــادت مخفیانـــه 

ـــا تکـــرار نقـــل، آن عمـــل  کـــه، ب ـــر از عبـــادت آشـــکار آمـــده اســـت4. نکتـــۀ دیگرایـــن  باالت

ــردد.  ــر می گـ کاری بی ثمـ نیـــک، ارزش خویـــش را از دســـت داده و در نهایـــت 

یاء، مـــورد توجه قرار گرفته اســـت  کـــه در احادیث مربـــوط به ر مطلـــب دیگـــری 

کار را  یا کار اســـت. امیرالمؤمنین؟ع؟ نشـــانه های انســـان ر یا ئـــم و نشـــانه های ر عا

1. الکافی/ 294/2
2. همان 297/2

3. آیۀ271سورۀ بقره
4. الکافی /297/2
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اینطور برشـــمرده است: 

کار سـه نشـانه دارد: وقتـی مـردم را ببینـد)در عبـادت( به نشـاط آیـد و هرگاه  یـا »ر

تنها باشـد، کسـل شـود و دوسـت دارد که در هر کاری او را بسـتایند1 و در بیانی دیگر 

ـَص 
َ
ْخل

َ
َماَنـَة َو أ

َ ْ
ى ال ّدَ

َ
ُتـُه َفَقـْد أ

َ
ـُه َو َمَقال

ُ
ِنَیُتـُه َو ِفْعل

َ
ُه َو َعا ـْم َیْخَتِلـْف ِسـّرُ

َ
فرمـود: »َمـْن ل

ِعَبـاَدة«2 یعنـی: »آن کـس کـه آشـکار و پنهانش، و گفتـار و کردارش با یکدیگر فرقی 
ْ
ال

کـرده، و عبـادت را خالصانه انجام داده اسـت.« نداشـته باشـد، امانـت الهـی را ادا 

کار در آن اســـت که اهـــل اخاص، عبادات  پـــس وجه تمایز افـــراد مخلص و ریا

را بـــرای جلـــب توجه دیگـــران انجام نمی دهنـــد و مقصود آنهـــا در افعال خـــود، تنها 

رضای پروردگارشـــان اســـت. اما اهـــل ریاء در اعمالشـــان جلِب توجه دیگـــران را نیز 

کـــه می توان از این روایت برداشـــت نمـــود، تفاوت  مـــد نظر دارنـــد. نکتۀ مهم دیگری 

کار  کـــه افراد ریا کاران با منافقین فـــرق دارند، از آن جهت  کار و منافق اســـت. ریا یـــا ر

در پنهانـــی عبادت می کنند؛ اما با کســـالت و بی حالـــی؛ بالعکس، در انظار عمومی 

عبـــادات را با نشـــاط انجام می دهنـــد. در حالیکـــه منافقین در حقیقت بهـــره ای از 

ایمـــان نبرده انـــد؛ لـــذا در پنهانی »کفر« خویـــش را نزد یکدیگر هویـــدا می کنند3. 

کام اینکه، یکرنگی و هماهنگی اعمال انســـان درآشـــکارا و نهان، از  حاصـــل 

یاء« محســـوب می شـــود.  شـــرایط عاری بودن آنها از»ر

 بـــا اتمام بحث آفاِت »خلوص نّیـــت«، در ادامه، رذایل وگناهاِن مربوط به قلب 

مطرح می شود. 

1. من الیحضره الفقیه /361/4
2. نهج الباغه /383

3. آیۀ 14سورۀ بقره
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3-1-3-ُعجب

"ُعجـــب" از نظـــر لغوی به معنای "به شـــگفتی افتادن و خوب دانســـتن" اســـت 

و در اصطـــاح دینی به معنای "خودپســـندی" اســـت1. این رذیلۀ اخاقی شـــباهت 

یـــادی بـــا رذیلـــۀ "تکّبـــر" دارد؛ ولـــی از جهاتـــی بـــا آن متفاوت اســـت. علمـــای علم  ز

اخـــاق فـــرِق "ُعجـــب" بـــا "کبـــر" را در این می داننـــد که انســـان متکبر خـــود را بهتر از 

کـــه دچـــار ُعجب اســـت به خـــودش می بالـــد و اینجا  دیگـــران می بینـــد؛ اما کســـی 

دیگـــر مقایســـه ای صـــورت نمی گیـــرد2. همچنیـــن در ُعجـــب، انســـان بـــه صفات، 

ویژگی هـــا و یـــا نعماتـــی مانند مـــال و فرزنـــدان می نگرد و بـــه این امور می بالد. شـــرِط 

وقـــوع ُعجب آن اســـت کـــه در توجه به این صفات و نعمات، دچار غفلتی شـــود که 

ُمنِعـــم حقیقـــی را فراموش کنـــد. به عبارت دیگر چنانچه کســـی بـــه زیبایی ظاهری 

گـــزارد، وی دچار عجب  خویـــش توجـــه نموده و خـــدا را به خاطـــر این نعمت شـــکر 

گر ایـــن زیبایی باعث توجـــه فرد به خـــودش و در نتیجه خودپســـندی  نشـــده؛ ولـــی ا

کریم بـــرای این موضوع قـــارون را  گردیده اســـت. قـــرآن  شـــود، مبتا بـــه رذیلۀ عجب 

که به  که بـــه اموال خویـــش فریفته شـــده بود، در پاســـخ به کســـانی  مثـــال میزنـــد. او 

او توصیـــه نمودنـــد تـــا از ثروتی که خدا به او بخشـــیده اســـت آخرت خـــود را آباد کند 

ٍم ِعْنـــدي«3 یعنی: »من 
ْ
وتیُتُه َعلـــی  ِعل

ُ
ما أ

َ
گفـــت: »ِإّن کمـــک نماید  و به مســـتمندان 

کردم!« او ســـرانجام دچار عـــذاِب دنیا  ایـــن ثروت را به واســـطۀ دانش خودم کســـب 

گشـــت.  و آخرت 

1. مجمع البحرین 116/2
2. معراج الّسعادة/ 154

3. آیۀ78سورۀ قصص
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کـی از نهایت  روایاتـی کـه در بـاب ُعجـب، از ناحیـۀ امامـان؟مهع؟ صدور یافته، حا

زشـتی و بـد فرجامـی این رذیلۀ اخاقی اسـت. آنچنانکه امیرمؤمنان علـی؟ع؟ دربارۀ 

َئٌة َتُسـوُءَك َخْیٌر ِعْنَد اهلِل ِمْن َحَسـَنٍة ُتْعِجُبك«1 یعنی: » گناهی که تو  آن می فرماید: »َسـّیِ

را پشیمان کند بهتر از کار نیکی است که تو را به خود پسندى وا دارد.« همچنین امام 

صـادق؟ع؟ فرمـوده: »خداونـد می دانسـت کـه ارتـکاب گنـاه بـراى مؤمـن از خـود بینی 

گـر چنیـن نبـود، هرگـز مؤمنـی بـه گناهـی دچار نمی شـد.«2 ایـن بیانات،  بهتـر اسـت و ا

گاه خـدا دسـت  کـه  گناهـان اسـت؛ تـا حـّدی  کـه ُعجـب از بدتریـن  گویـای آن اسـت 

انسـان را رهـا نمـوده و دچـار خذالنـش می کنـد تـا انسـان در شـرایطی کـه توفیـق الهی را 

گنـاه شـود؛ بـرای اینکـه دچـار  همـراه نـدارد )البتـه بـا قـدرت و اختیـار خـودش( دچـار 

گنـاه بدتـری بـه نـام ُعجـب نگـردد. ایـن روایـات، مجـّوز انجـام گناهـان دیگـر نیسـت، 

گناهـان دیگـر، بـر  بلکـه نشـانگر اوج زشـتِی خودپسـندی اسـت. تـا جائیکـه ابتـا بـه 

کـه  گویـای آن اسـت  دچـار شـدن بـه ُعجـب و خودپسـندی ترجیـح دارد. از طرفـی 

عبادات منجر به ُعجب در نزد خدا هیچ ارزشـی ندارد. بلکه چنین عباداتی باعث 

ِفسـق انسـان می شـود. بـه همیـن جهـت، یکـی از علـِل سـلب توفیـِق انجام عبـادات، 

ُعْجـُب َیْمَنُع 
ْ
مسـألۀ ُعجـب اسـت. حضـرت علـی؟ع؟ در بیان ایـن امرمی فرمایـد: »ال

ااِلْزِدَیاد«3 یعنی: »ُعجب مانع از زیاد شدن توفیقات و نعمت هاست.« زیرا اگر خدا 

گر انسـان دچار ُعجب  بـه بنـده ای لطـف داشـته باشـد، تـاش او را بی ثمر نمی گـذارد ا

کنـد کوشـش او نتیجـه ای بـه بـار نخواهـد  کـه در عبـادات تـاش  گـردد، هرچقـدر هـم 

آورد. بنابرایـن از او سـلب توفیـق می شـود تـا بی جهـت خـود را بـه زحمـت نیانـدازد. 

1. نهج الباغه /477
2. الکافی /313/2

3. غرر الحکم و درر الکلم/309
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گـر بالیـدِن انسـان به خویشـتن، بـر اسـاس واقعیات  شـایان ذکـر اسـت کـه حتـی ا

آن  اسـت،  عابـد  واقعـًا  کسـی  گـر  ا یعنـی  نمی کاهـد.  آن  زشـتی  از  چیـزی  باشـد، 

از  واقعـًا  یـا  اسـت  مسـتحّبات  و  واجبـات  انجـاِم  مشـغول  اوقـات  اغلـب  چنانکـه 

نعمـات دنیـوی ماننـد زیبایـی و ثـروت بهـره منـد اسـت، بـا ایـن وجـود، در صـورت 

خودپسـندی، همـان عواقـب بـرای او مترّتـب خواهـد بـود. بـه تعبیـر زیبـای حضـرت 

شـده اند:  راسـتی ها  و  واقعیـات  تریـن  زشـت  و  بدتریـن  دچـار  افـراد  ایـن  علـی؟ع؟ 

ی َنْفِسـه « یعنی: »سـتایش کردن انسـان بر نفس خود، 
َ
ُجـِل َعل ـْدِق َثَنـاُء الّرَ ْقَبـُح الّصِ

َ
»أ

کـه انسـان، خویشـتن را در مقابـل  زشـت ترین راسـتی اسـت.« 1 در مقابـل هـر چقـدر 

از جانـب  کـه هـر نعمتـی  بـا توجهـی عمیـق، متذکـر شـود  و  بدانـد  ناچیـز  پـروردگار 

کاظـم؟ع؟  خداسـت یکـی از اصـول بندگـی و عبودّیـت را بـه جـا آورده اسـت. امـام 

کـرد  در همیـن زمینـه می فرمایـد: »مـردى در بنـی اسـرائیل چهـل سـال عبـادت خـدا 

گفـت: »ایـن وضـع از خـودت  و سـپس قربانـی  نمـود و از او پذیرفتـه نشـد، بـا خـود 

پیـش آمـد و غیـر از تـو گناهـکار نیسـت.« امـام؟ع؟ فرمـود: خـداى متعـال بـه او الهـام 

کـردى از عبـادت چهـل سـاله ات بهتـر بـود2.« ایـن  کـه از خـود  کـه نکوهشـی  نمـود 

کـه اصـل و اسـاس بندگـی، اقـرار  گویـای ایـن حقیقـت اسـت  حدیـِث بسـیار مهـّم، 

قلبـی و زبانـِی انسـان بـه فقـر و ناچیـزی خود در برابر خداوند اسـت. گویـی آن فرد، در 

کـه لحظه ای  ایـن عبـادت چهـل سـاله، متذکـر این حقیقت نبوده اسـت. شـاهد آن 

توّجـه بـه ایـن موضـوع بهتـر از چهـل سـال بندگـی او قلمـداد شـده اسـت. 

3-1-4- حسد

ی  یدن است. اهل لغت حسد را به»آرزو  یکی دیگر از رذائل اخاقی »حسد« ورز

1. غرر الحکم و درر الکلم/466
2. الکافی /73/2
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که حسد می ورزد،   نابودِی نعمِت محسود« توضیح داده اند1. به عبارت دیگر کسی 

کـه خداونـد بـه فـرِد مـورِد حسـد ارزانـی داشـته اسـت، از او سـلب   آرزو دارد نعماتـی 

کـه بـه عـّزِت فـرِد دیگـر حسـد مـی ورزد، از خـوار شـدِن آن شـخص  کسـی   شـود. مثـًا 

َحُسوُد 
ْ
 َیْرَضی ال

َ
خوشحال می شود. از همین رو در برخی از احادیث آمده است: »ال

کـه بـه دیگـران حسـد  ْعَمـة«2 یعنـی: »فـردی  ِبـَزَواِل الّنِ ْو 
َ
َمـْوِت أ

ْ
 ِبال

َّ
ـْن َیْحُسـُدُه ِإال  َعّمَ

می ورزد، راضی نمی شود مگر به مرگ یا به نابودِی نعمِت آنان« 

در روایـاِت دیگـری "حسـد" را بـه اهـل نفـاق و "غبطـه" را بـه »اهـل ایمان« نسـبت 

ِی داشـتن  داده انـد. تفـاوت »حسـد« و »غبطـه« در ایـن اسـت که "حسـدورزی"، آرزو

نعماتـی ماننـد فـرد مـورد حسـد همراه با میل به نابودی و زوال نعمتها از اوسـت؛ ولی 

کـه بـه فـردی عطـا  کـه انسـان بـا مشـاهدۀ نعمتهایـی  "غبطـه" بـه معنـای ایـن اسـت 

ی آن نعمـات را داشـته باشـد؛ بـدون اینکـه، نابـودی مواهـِب آن  شـده اسـت، آرزو

کـه غبطـه، امـری غیـر مذمـوم و  کنـد. از اینجاسـت  شـخص صاحـب نعمـت را آرزو 

کریم در آیۀ 109 از سـورۀ بقره،  »حسـد«، عملی غیر اخاقی محسـوب می شـود. قرآن 

کتـاب بـرای ارتـداد مسـلمانان پـرده برداشـته اسـت در  از نّیـت فاسـد برخـی از اهـل 

ْم 
ُ
ك ما�نِ �ي ْعِد اإ َ ْم ِم�نْ �ب

ُ
ك و�نَ

ُ
ُرّ� َ ْو �ي

َ
ا�بِ ل ِك�ت

ْ
ْهِل ال

أَ
ٌر ِم�نْ ا �ي  َك�ث

َ
ایـن آیـۀ شـریفه آمـده اسـت: »َوّ�

اهـل  از  » بسـیارى  یعنـی:   » َ��تُّ
ْ
ال ُهُم 

َ
ل �نَ  َّ �ي �بَ

�تَ ما  ْعِد  َ �ب ِم�نْ  ِسِهم  �نُ �نْ
أَ
ا ِد  ِع�نْ ِم�نْ   

ً
َ�َسدا  

ً
ارا

�نَّ
ُ
ك

یشـه دوانـده- آرزو می کردنـد شـما را بعـد  ى حسـد-که در وجـوِد آنهـا ر کتـاب، از رو

کامـًا روشـن  گرداننـد بـا اینکـه حـق بـراى آنهـا  کفـر بـاز  از اسـام و ایمـان، بـه حـال 

کـه  کتـاب دوسـت دارنـد  کـه بعضـی از اهـل  شـده اسـت .« ایـن آیـه بیانگـر آن اسـت 

مسـلمانان از نعمـت اسـام محـروم شـوند، بـا وجـود آنکـه بـه حقانیـت اسـام پـی 

1. المفردات في غریب القرآن /234/1
2. غرر الحکم و درر الکلم / 301
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کتـاب بیـان نمـوده اسـت.  ـت ایـن امـر را حسـادت اهـل 
ّ
برده انـد. قـرآن عل

کفر بـــه شـــمار آورده اند و ســـابقۀ این رذیلۀ  ائمـــۀ اطهـــار؟مهع؟ »حســـد« را از ارکان 

اخاقـــی را بـــه قابیـــل فرزنـــد حضـــرت آدم؟ع؟ بیان فرمـــوده انـــد1. چنانکـــه قابیل با 

کـــه خداوند به برادرش هابیل عطـــاء نموده بود،  مشـــاهدۀ فضل و رحمت و نعماتی 

با وسوســـۀ شـــیطان، دچار حســـد شـــد و ایـــن حســـد او را وادار به قتل بـــرادر خویش 

یـــدن را موجـــب از بین رفتن ایمـــان معرفی  نمـــود. 2 امیرمؤمنـــان علی؟ع؟ حســـد ورز

یَماَن َکَما  ِ
ْ

ُکُل ال
ْ
َحَســـَد َیـــأ

ْ
 ال

َ
 َتَحاَســـُدوا َفِإّن

َ
کـــرده اســـت. آن حضرت می فرمایـــد: »ال

َحَطب « 3 یعنی: »بر یکدیگرحســـد نورزید، زیرا حســـد ایمان را می خورد 
ْ
اُر ال ُکُل الّنَ

ْ
َتأ

چنانکه آتش چوب را از بین می برد.« رســـول اکرم؟ص؟ انســـان حاِســـد را مورد خشـــم 

خداونـــد و دور از رحمـــت او دانســـته اند. ایشـــان در بیـــان وحی خداونـــد بر حضرت 

 
َ

 ِلُموَســـی ْبـــِن ِعْمـــَراَن ع َیـــا اْبَن ِعْمـــَراَن ال
َ

 اهلُل َعـــّزَ َو َجّل
َ

موســـی؟ع؟ می فرمایـــد: َقـــال

 ُتْتِبْعُه 
َ

ـــی َذِلَك َو ال
َ
 َعْیَنْیَك ِإل

َ
ّن

َ
 َتُمّد

َ
ی َما آَتْیُتُهـــْم ِمْن َفْضِلي َو ال

َ
اَس َعل  الّنَ

َ
َتْحُســـَدّن

ِذي َقَســـْمُت َبْیـــَن ِعَباِدي َو 
َّ
َحاِســـَد َســـاِخٌط ِلِنَعِمي َصاّدٌ ِلَقْســـِمَي ال

ْ
 ال

َ
َنْفَســـَك َفـــِإّن

ـــي «4 یعنی: »خـــداى متعال به موســـی بن  ْیَس ِمّنِ
َ
ْســـُت ِمْنـــُه َو ل

َ
ِلـــَك َفل

َ
َکذ َمـــْن َیـــُك 

عمـــران؟ع؟ فرمود: اى پســـر عمران؛ بـــر آنچه از فضل خود به مردم داده ام حســـد مبر و 

چشـــمت را دنبـــال آن دراز مکن و دلت را پی آن مبر، زیرا حســـد َبَرنـــده از نعمت من 

ناراحـــت اســـت و از تقســـیمی که میان بندگانم کـــرده ام می خواهـــد جلوگیری کند و 

کســـی که چنین باشـــد، مـــن از او نیســـتم و او از من نیســـت )میان مـــن و او ارتباط و 

1. الکافی /130/2
2. آیۀ31 سورۀ مائده

3. غرر الحکم و درر الکلم / 300
4. الکافی /307/2
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آشـــنائی نباشـــد(« از مانند همین معنا از امیرالمؤمنین علی؟ع؟ روایت شـــده است 

َقَدر«1 یعنی: »انســـاِن حســـود بر تقدیـــرات خداوند، 
ْ
ـــی ال

َ
َحُســـوُد َغْضَبـــاُن َعل

ْ
 کـــه: »ال

خشمناك است«

که نســـبت بـــه دیگران حســـد مـــی ورزد در حقیقـــت از افعال  کســـی   بنابرایـــن 

و تفّضـــات الهـــی و تقســـیم ارزاق نا خشـــنود اســـت و همین موضـــوع او را به وادی 

که براســـاس روایاِت مربوط به »حســـد«، غیر  کفر ســـوق می دهد. الزم به ذکراســـت 

کـــه »حســـد« از جهت روحـــی و معنوی برای انســـان به  گواری  از عواقـــب بســـیار نا

 دنبـــال دارد، از نظـــر جســـمانی نیز تأثیرات بســـیار نامطلوبی را در فرد حاســـد به جا 
می گذارد.2

3-1-5- حرص و طمع ورزی

گناهـاِن قلـب محسـوب می شـود. بـه نظـر  »حـرص و طمـع ورزی« یکـی دیگـر از 

گنـاِه حسـادت، عـدم رضایـِت فـرِد حریـص بـه  کـه دلیـل ایـن امـر، ماننـِد  می رسـد 

مقـّدرات الهـی اسـت. در حقیقـت، طمـع ورزی، یکـی از اقسـاِم ناشـکری بـه شـمار 

مـی رود؛ زیـرا اولیـن مرتبـۀ شـکر، شـکر قلبـی اسـت. 3 انسـان حریـص بـا نارضایتـی از 

کـه بـه هر وجه  کـه خداونـد از نعمـات دنیـوی بـه او بخشـیده، در پـی آن اسـت  آنچـه 

ممکـن، مـال و ثـروت یـا جایـگاه دنیایـی خـود را ارتقـاء بخشـد. 

کــه بــا چنــان  کــه حــرص و طمعــی مذمــوم و ناپســند اســت  بایــد توجــه داشــت 

کســب مظاهــِر دنیایــی ظاهــر شــود. بــه عبــارت دیگــر حــرص و طمــع،  نارضایتــی، در 

1. غرر الحکم و درر الکلم / 301
2. همان

3. الکافی /95/2
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کــه محّرکــی بــرای "دنیــا طلبــِی فزاینــده" باشــد، نکوهیــده و مذمــوم اســت. امــا  آنــگاه 

کمــاالِت انســانی، خــوب ندانســته و در  کســی جایــگاه فعلــی خــود را از جهــت  گــر  ا

کار مذمومــی انجــام نــداده اســت.  صــدد تعالــی و رشــِد معنــوِی بیشــتری باشــد، 

بلکــه عملکــرد او مــورد توصیــۀ قــرآن و عتــرت اســت. زیــرا نارضایتــی او از وضعیــت 

معنــوی خــود، ناسپاســی بــه درگاه خداونــد نیســت و ایــن عــدم رضایــت بــه عملکــرد 

کــه  کمــاالت آخرتــی بــر می گــردد. ایــن ســرزنِش نفــس  کســب  ضعیــِف خــود فــرد در 

ــه  ــّد نفس ــی ح ــد ف ــاد می کن ــروردگار ایج ــت پ ــرت و رضای ــادی آخ ــرای آب ــی ب انگیزش

کــرم؟ص؟ و ســلم را در  کریــم، پیامبــر ا ممــدوح و پســندیده اســت. هــم چنانکــه قــرآن 

امــر هدایــت بنــدگان حریــص معرفــی فرمــوده اســت1. بنابرایــن حــرص و طمــع، آنــگاه 

کــه موجــِب ســرگرم شــدِن انســان بــه  بــه عنــوان رذیلــه ای اخاقــی مطــرح می شــود 

مراتــِب ســراِی فانــِی دنیــا شــود. 

کریـم، قـوم یهـود بـه عنـوان حریـص تریـن مـردم به زندگـی دنیـوی معّرفی  در قـرآن 

ثـروت  و  مـال  بـه  نسـبت  وزری  مدّثـر، طمـع  آیـۀ 15سـورۀ  در  2 همچنیـن  شـده اند. 

مذّمـت شـده اسـت. 

ُُهْم  و�ب �نُ ُ ا�نى  �ب �ب �تَ درمقابل در آیۀ 16 سورۀ سجده و در وصف مؤمنین آمده است: »�تَ

« یعنـــی: » پهلوهایشـــان  و�ن �تُ �نِ �نْ ُ اُهْم �ي �ن
�تْ ا َررنَ  َو ِمّمَ

ً
 َو َطَمعا

ً
ا ْو�ن َُّهْم �نَ ْدُعو�نَ َر�ب ِع �يَ ا�بِ َمصن

ْ
 َع�نِ ال

از بســـترها در دل شـــب دور می شـــود)و بپا می خیزند و رو به درگاه خـــدا می آورند( 

 و پـــروردگار خـــود را بـــا بیـــم و امیـــد می خواننـــد، و از آنچـــه بـــه آنـــان روزى داده ایـــم 

 انفـــاق می کننـــد.« در این آیه ی شـــریفه، طمع داشـــتن به امورآخرتی مورِد تحســـین 

قرارگرفته است. 

1. آیۀ128 سورۀ توبه
2. آیۀ 96 سورۀ بقره
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  احادیث اهل بیت؟مهع؟ نیزحرص وطمع را نسبت به دنیا وآخرت در نظر داشته 

بـه عنـوان فضیلتـی  بـه آخـرت،  و نسـبت  بـه عنـوان رذیلـه  بـه دنیـا  را نسـبت  و آن 

بـاره فرمـوده اسـت: »ِإْن  اخاقـی بیـان نموده انـد؛ چنانکـه امیرالمؤمنین؟ع؟درایـن 

ْیك «1 
َ
َمْفُروِض َعل

ْ
َداِء ال

َ
ی أ

َ
َك َفُکْن َحِریصًا َعل

َ
َمْضُموِن ل

ْ
ِب ال

َ
ی َطل

َ
 ُکْنَت َحِریصًا َعل

گر نسـبت به طلب آنچه برای تو تضمین شـده اسـت حریص هسـتی، پس  یعنی: »ا

بکـوش تـا بـر اداِى آنچـه بـر تـو واجـب شـده حریص شـوی.« مقصـود از آنچـه تضمین 

ایـن  تذّکـر  بـا  امـام؟ع؟ درایـن حدیـث  اسـت.«  روزِی دنیایـی"  و  اسـت"رزق  شـده 

کـه بـرای انسـان مقـّدر و تضمیـن  کـه حـرص و طمـع داشـتن نسـبت بـه آنچـه  نکتـه 

کاری بیهوده و قبیح اسـت، حریص بودن نسـبت به امورآخرتی مانند  شـده اسـت، 

انجـام واجبـات دینـی را توصیـه فرمـوده اسـت. 

از آنجا که ناشـکری، موجب زوال وکاسـتی نعمتهاسـت2 حرص و طمع نسـبت 

بـرای انسـان  بـروز مـرارت  و  کـه خـود عامـت ناشـکری اسـت، باعـث فقـر  بـه دنیـا 

می شـود. ازهمیـن رو امیرمؤمنـان؟ع؟ حـرص وطمـع را مایـۀ شـّر و ابتـا به فقر دانسـته 

کـه فـرد حریـص  کـه روایـات متذّکـرآن شـده اند، ایـن اسـت  اسـت3. نکتـۀ دیگـری 

ی می شـود4.  کـت و بـه دنیـا دائمـًا حریـص ترمـی شـود تـا آنکـه حـرِص او موجـِب ها

3-1-6- ُبخل

کــه ریشــه در "دنیادوســتی و بدگمانــی بــه خداونــد" دارد،  یکــی از رذایــل اخاقــی 

رذیلــۀ »ُبخــل« اســت کــه تفریــط وکوتاهــی در بخشــندگی اســت. نقطــۀ مقابــل آن یعنی 

1. غرر الحکم و درر الکلم / 176
2. نهج الباغه / 470

3. غرر الحکم و درر الکلم / 29
4. الکافی/ 136/2
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کریــم در یکــی  کــه ناشــی از افــراط اســت، نیــز مــورِد مذّمــت قــرار دارد. قــرآن  "اســراف" 

کــرده و آنهــا را مــورد مذّمــت قــرار داده  ازآیــات خــود، ایــن دو صفــت را بــا یکدیگــر یــاد 

ُسْطها  �بْ
�تَ َو لا  َك  �تِ لى  ُع�نُ اإِ  

هتً
َ
ول

ُ
ل َدَك َمعنْ �يَ َعْل  ْ �ب

اســت؛ آیــۀ مذکــور از ایــن قــرار اســت: »َولا �تَ

َمبنــد،  گردنــت  بــر  را  »هرگــز دســت خــود  یعنــی:   1 َمْحُسور«   
ً
وما

ُ
َمل ُعَد  �تْ �تَ �نَ ْسِط  �بَ

ْ
ال ّلَ  كُ

ــرک نکــن( و بیــش از حــّد نیــز دســت خــود را  کــه انفــاق و بخشــش را ت ــه از ایــن  )کنای

کار فــرو مانــی« گیــرى و از  ــا مــورد ســرزنش قــرار  مگشاى)اســراف نکــن(، ت

ُبو َعْبِد اهلِل؟ع؟
َ
 أ

َ
  در همین ارتباط عبدالملک بن عمرو روایت کرده است که: »َتا

 
َ

کاَن َبْیـَن ذِلـَك َقوامـًا _ َقـال ـْم َیْقُتـُروا َو 
َ
ـْم ُیْسـِرُفوا َو ل

َ
ْنَفُقـوا ل

َ
ِذیـَن ِإذا أ

َّ
َیـَة _ َو ال

ْ
 َهـِذِه ال

ِکَتاِبـِه  ـِذي َذَکـَرُه اهلُل ِفـي 
َّ
ْقَتـاُر ال ِ

ْ
ا ال

َ
 َهـذ

َ
 َقْبَضـًة ِمـْن َحًصـی َو َقَبَضَهـا ِبَیـِدِه َفَقـال

َ
َخـذ

َ
َفأ

ْخَرى 
ُ
 َقْبَضًة أ

َ
َخـذ

َ
ْسـَراُف ُثّمَ أ ِ

ْ
ا ال

َ
 َهذ

َ
َها ُثّمَ َقال

َّ
ُکل ـُه 

َ
َکّف ْرَخـی 

َ
ْخـَرى َفأ

ُ
ُثـّمَ َقَبـَض  َقْبَضـًة أ

َقـَوام «2 یعنـی: »امـام صـادق؟ع؟ ایـن 
ْ
ا ال

َ
 َهـذ

َ
ْمَسـَك َبْعَضَهـا َو َقـال

َ
ْرَخـی َبْعَضَهـا َو أ

َ
َفأ

کـه وقتـی انفـاق می کننـد، دچـاِر  کسـانی هسـتند  کـرد: »بنـدگان خـدا  آیـه را تـاوت 

افـراط و تفریـط نمی شـوند و راه اعتـدال و میانـه بجوینـد« امـام؟ع؟ بـه منظـور تفسـیر 

گفـت: ایـن  یـگ از زمیـن برداشـت و محکـم در دسـت خـود فشـرد، و  آیـه، مشـتی ر

یغ ورزند. سـپس  کـه بـا خسیسـی و بخـل، از انفـاق و خـرج کردن در اسـت  راه تفریـط 

یگها بر زمین  که بیشـتر ر گرفت تا آن حّد  یگ برداشـت و پنجه ها را سسـت  مشـتی ر

کـه در انفـاق و هزینـۀ زندگی  یخـت و فرمـود: ایـن هـم راه افـراط و اسـراف اسـت  فـرو ر

یـگ برداشـت و پنجه هـا را تـا آن حـّد بـاز  ى نماینـد. و نوبـت آخـر، مشـتی ر یـاده رو ز

یخـت و قسـمتی در مشـت او باقـی مانـد، و فرمود:  یگهـا فـرو ر کـه قسـمتی از ر گرفـت 

مایـۀ قـوام نعمـت و پایندگـی عافیـت ایـن اسـت« در ایـن ماجـرا، امـام صـادق؟ع؟ با 

1. آیۀ29 سورۀ اسراء
2. الکافی /55/4
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تمثیلـی جالـب، مفاهیمـی چـون »اقتـار و بخـل«، »اسـراف« و نیـز »اقتصـاد و میانـه 

ی« را توضیـح داده انـد.  رو

ما   �بِ
و�نَ

ُ
ل �نَ �بْ َ �نَ �ي �ي �ن

َّ
�نَّ ال َ ْ�َس�ب َ همچنیـن در آیـۀ 180 سـورۀ آل عمـران آمـده اسـت: »َو لا �ي

ِه 
َ
اَمهتِ َو ِلّل �ي �تِ

ْ
ْوَم ال َ ِه �ي وا �بِ

ُ
ل �نِ َ و�نَ ما �ب �تُ َطّوَ ُهْم َ��يُ

َ
ّرٌ ل َ ْل ُهَو �ث َ ُهْم �ب

َ
 ل

ً
را �يْ

ِلِه ُهَو �نَ صنْ ُه ِم�نْ �نَ
َ
اُهُم الّل �ت

آ
ا

کـه بخـل می ورزنـد،  ر« یعنـی: »کسـانی  �ي �ب
و�نَ �نَ

ُ
ْعَمل ما �تَ ُه �بِ

َ
ْر�نِ َو الّل

اأَ
ْ
ماوا�تِ َو ال ُ الّسَ را�ث م�ي

کار  و آنچـه را خـدا از فضـل خویـش به آنان داده، انفـاق نمی کنند، گمان نکنند این 

بـه سـود آنهـا اسـت؛ بلکـه بـراى آنهـا شـّر اسـت؛ بـه زودى در قیامـت، آنچـه را نسـبت 

گردنشـان می افکننـد و میـراث آسـمانها و  یدنـد، هماننـد طوقـی بـه  بـه آن بخـل ورز

گاه اسـت.« در این آیه  زمین، از آن خداسـت؛ و خداوند، از آنچه انجام می دهید، آ

 به حسـرت و خسـراِن بخیان در قیامت اشـاره شـده است. درآیاتی دیگر نیز »بخل« 
به عنوان یکی ازصفات اهل نفاق بیان شده است. 1

عـاوه برآیـات، روایـات متعـّددی درمذّمـت »ُبخـل« ماحظـه می شـود؛ چنانکـه 

ُعُیـوِب 
ْ
ِئ ال ُبْخـُل َجاِمـٌع ِلَمَسـاِو

ْ
کـه: »ال از امیرمؤمنـان علـی؟ع؟ روایـت شـده اسـت 

کانـون تمـام عیب هـا، و  یـدن  ُکّلِ ُسـوء«2 یعنـی: »بخـل ورز ـی 
َ
ِإل ِبـِه  ُیَقـاُد  ِزَمـاٌم  َو ُهـَو 

که انسـان را به سـوى هر بدى می کشـاند.« امام هادی؟ع؟ نیز »ُبخل«  مهارى اسـت 

را از بدتریـن ُخلقّیـات معّرفـی فرموده اسـت3. 

 امـام صـادق؟ع؟ دربـارۀ »سـخاء« و »بخـل« می فرمایـد: »سـخاوت، نـام درختـی 

کـس داراى صفـت  یختـه اسـت؛ هـر  کـه شـاخه هاى آن در دنیـا آو اسـت در بهشـت 

1. آیۀ76سورۀ توبه
2. نهج الباغه / 543

3. بحار األنوار/ 94/1
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گرفته که او را به سـوى بهشـت  سـخاوت باشـد، شـاخه اى از آن درخت را در دسـت 

کـه شـاخه هاى آن در دنیـا  خواهـد بـرد و بخـل نیـز درختـی اسـت از درختـان دوزخ 

کـه داراى صفـِت ناپسـند بخـل باشـد، شـاخه اى از  کـس  یختـه اسـت؛ پـس هـر  آو

کـه ایـن شـاخه او را بسـوى دوزخ می کشـاند1.« ایـن  گرفتـه  آن درخـت را در دسـت 

کـی از ایـن حقیقـت اسـت که انسـان سـخاوتمند، راهی به بهشـت دارد و  روایـت حا

کـه صفـِت بخـِل  بالعکـس انسـان بخیـل مسـیر جهّنـم را در پیـش گرفتـه اسـت؛ چـرا 

کـه بـر عهـده دارد، بپـردازد.  کـه فـرِد بخیـل، حقوقـی را  مانـع می شـود 

 در احادیـِث اهـل بیـت؟مهع؟، " بدگمانـی بـه خداونـد"، بـه عنـوان منشـاء "بخـل" 

معّرفـی شـده اسـت. 2 زیـرا فـرد بخیـل از خـرج کردن امـواِل خویش هـراس دارد؛ از آن 

کـه مبـادا روزی محتـاج  گـردد. درحالیکـه حسـن ظـّن به خداوند، چنین ترسـی را  رو 

کـه بـه خـدا حسـن ظـّن داشـته باشـد به یقیـن می دانـد که خدا  از بیـن می بـرد؛ فـردی 

کـه بـه پرداختـِن اموالـی فرمـان داده یـا ترغیـب کند و بنـدۀ مطیع  کریمتـر اسـت از آن 

کفایـِت نیازهـای او را نکند.  خویـش را محتـاج گذاشـته و 

کـه بسـیار  در نهـج الباغـه عباراتـی از امیرالمؤمنیـن؟ع؟ در زمینـۀ بخـل آمـده 

َفْقـَر 
ْ
ال َيْسـَتْعِجُل  َبِخيـِل 

ْ
ِلل »َعِجْبـُت  تأّمـل اسـت؛ آن حضـرت فرمـوده اسـت:  قابـل 

ُفَقـَراِء َو 
ْ
ْنَيـا َعْيَش ال

ُ
ـَب َفَيِعيـُش ِفـي الّد

َ
ـاُه َطل ـِذي ِإّيَ

َّ
ِغَنـى ال

ْ
ـِذي ِمْنـُه َهـَرَب َو َيُفوُتـُه ال

َّ
ال

ْغِنَياء«3يعنـى: »در شـگفتم از بخيـل؛ زیـرا بـه سـوى 
َ ْ
ِخـَرِة ِحَسـاَب ال

ْ
ُيَحاَسـُب ِفـي ال

كـه بـراى آن تـاش  كـه از آن مى گریـزد و چيـزی را از دسـت مى دهـد  فقـرى مى شـتابد 

1. امالی للطوسی/474
2. غرر الحکم و درر الکلم /292

3. نهج الباغه / 491
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مى كنـد! بخيـل، در دنيـا ماننـِد تهيدسـتان زندگـى مى كنـد، اّمـا در آخـرت همچـون 

كمـه مى شـود!« سـرمايه  داران محا

یانـکاری او در دنیـا  گویـای ز ایـن توصیـف امـام؟ع؟ از انسـان بخیـل، بـه خوبـی 

کـه انسـاِن بخیـل درتمـام طـول حیـات خـود، بـه سـبِب  وآخـرت اسـت؛ از آن جهـت 

تـرس ازفقـر، امـوال خود راذخیره کرده و تهیدسـتانه زندگـی می کند. درحقیقت برای 

فـرار از فقـر، عمـری فقیرانـه زندگـی می کنـد! او در ایـن دنیـا بـه شـکل فقـراء زندگـی 

گیـرد و راسـتی چه  می کنـد، اّمـا درآخـرت ماننـد ثروتمنـدان مـورد حسابرسـی قرارمـی 

خسـرانی بدتـر از ایـن؟!

3-1-7- �گناهان زبان  

کــه از زبــاِن انســان جــاری  کام  کبیــره، بــه واســطۀ  گناهــان  حجــم وســیعی از 

می شــود، صــورت می پذیــرد. در حقیقــت هیــچ یــک از جــوارح بــه ماننــد زبــان، قــادر 

گنــاه  گناهــان نیســت؛ زیراهــر یــک از اعضــاء و جــوارح،  بــه فســاد انگیــزی و ارتــکاب 

گناهــان مربــوط بــه زبــان، متعــّدد و متنــوع  مخصوصــی را می توانــد مرتکــب شــود. امــا 

گناهــان، منجــر  کام، نســبت بــه ســایر  هســتند. افــزون بــر اینکــه بعضــی از ســّیئاِت 

کریــم و  بــه عواقــِب بدتــری بــرای فــرد عاصــی و دیگــران می شــود. از همیــن رو، قــرآن 

کیــد فراوانــی  گفتــن، تأ کنتــرل زبــان و ســنجیده ســخن  احادیــث معصومیــن؟مهع؟ بــر 

ــه بنــدگان خویــش دارد:  ــرآن مجیــد، توصیــه ای مشــفقانه ب دارد. خــدای متعــال در ق

 ِ سا�ن
�نْ اإِ

ْ
ِلل طا�نَ كا�نَ  �يْ

َّ �نَّ السث اإِ ُهْم  �نَ �يْ َ �ب  
�نُ رنَ �نْ َ �ي طا�نَ  �يْ

َّ �نَّ السث اإِ ْ�َس�نُ 
أَ
ا  َ �تىي  ِه�ي

َّ
ال وا 

ُ
ول �تُ َ �ي ا��ي  ِلِع�ب ْل  »�تُ

کــه  کــه بهتریــن باشــد، چــرا  ــم بگــو: »ســخنی بگوینــد  ــه بندگان ا«1 یعنــی: »ب �ن �ي ا ُم�ب َعُدّوً

)شــیطان بــه وســیله ســخناِن نســنجیده(، میــان آنهــا فتنــه و فســاد می کنــد؛ همیشــه 

1. آیۀ53سورۀ اإلسراء
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گســیختگی  شــیطان دشــمن آشــکارى بــراى انســان بــوده اســت.« در ایــن آیــۀ، افســار 

 زبان به عنوان فرصتی برای شــیطان معرفی شــده اســت. همچنین در آیۀ 18 ســورۀ ق

ٌد« یعنــی: »انســان هیــچ ســخنی را بــر  �ي �بٌ َع�ت �ي ِه َر�ت َ��يْ
َ
 ل

لاَّ ْوٍل اإِ طنُ ِم�نْ �تَ �نِ
ْ
ل  آمــده اســت: »ما �يَ

زبــان نمــی آورد مگــر اینکــه همــان دم، فرشــته اى مراقــب و آمــاده بــراِى ثبــت و ضبــط 

کــه آنچــه بــه عنــوان ســخن بــر زبــان جــاری  گویــای آن اســت  آن هســت.« ایــن آیــه 

می شــود، بــه ماننــد اعمــاِل انســان، محفــوظ خواهــد بــود و از ایــن رو انســاِن عاقــل، 

خیلــی حســاب شــده و ســنجیده بایــد ســخن بگویــد. 

کام  کــه  گــر انســان می دانســت  کــه ا هــم چنانکــه، در روایــات نیــز آمــده اســت 

و الزم ســخن  مــوارد ضــروری  در  اعمــال وی محســوب می شــود، جــز  او درشــماِر 

ــم ســنجیده، می فرماید: 
ّ
نمی گفــت1. امــام صــادق؟ع؟ در بــارۀ اهمیــت ســکوت و تکل

ْو 
َ
ــنًا أ ــَب ُمْحِس ُکِت ــَم 

َّ
ــِإَذا َتَکل ِکتًا َف ــا ــا َداَم َس ــنًا َم ــُب ُمْحِس ــُن ُیْکَت ُمْؤِم

ْ
ــُد ال َعْب

ْ
 ال

ُ
ــَزال  َی

َ
»ال

کــه خامــوش باشــد. نیکــوکار نوشــته می شــود و  ُمِســیئا«2 یعنــی: »بنــده مؤمــن تــا زمانــی 

کــردار نوشــته می شــود.« ایــن نکتــه از اهمیــت  وقتــی ســخن می گویــد: نیکــوکار یــا بــد 

واالیــی برخــوردار اســت کــه در روایــات امامــان؟مهع؟، ســکوت و نیــز ســخِن نیکو بــر زبان 

ــت، آن 
ّ
ئــم مؤمنیــن و از نشــانه های عاقــل بــودن معرفــی شــده اســت3. عل آوردن، از عا

کــه خاموشــی و تفّکــر قبــل از هــر ســخنی، مانــِع بزرگــی بــرای ارتــکاب بســیاری از  اســت 

گناهــان بــه شــمار مــی رود. از همیــن رو امیــر المؤمنین علی؟ع؟ ســکوت و خاموشــی را 

مایــۀ خشــم و نارضایتــی شــیطان بیان فرموده اســت4. 

1. وسائل الّشیعه /196/12
2. الکافی /116/2
3. الکافی /114/2

4. امالی للمفید/ 118
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گناهان زبان اشـــاره شـــد. این ســـّیئات شـــامل  در ســـطور قبـــل به تعّدد و تنوع 

کردن«، »تحقیر و اســـتهزاء دیگران«، »ســـخن  گفتن«، »غیبت  رذایلی چون: »دروغ 

گویی« و »تهمـــت زدن بـــه دیگران«مـــی شـــود. تمامی  چینـــی«، »فّحاشـــی و ناســـزا

ایـــن گناهـــان درتمـــاس و برخورد انســـانها با یکدیگـــر صورت می پذیـــرد و جنبه ای 

اجتماعـــی دارد؛ ازهمیـــن رو در بخـــش رذایـــِل اخـــاِق اجتماعـــی مـــورد بررســـی 

قرارمی گیرنـــد. 

لوده 3-1-8- نگاِه آ

کـــه در برخـــی از  ازدیگـــر رذایـــل اخاقـــی »نـــگاه آلـــوده و چشـــم چرانـــی« اســـت 

احادیـــث بـــه عنـــوان مقّدمـــۀ جرمهـــا وگناهانی بزرگ، معرّفی شـــده اســـت1. چشـــم 

کـــه مایـــۀ بیمـــاری دل می گـــردد. ازاین  گناهـــی عظیم محســـوب می شـــود  چرانـــی، 

گنـــاه، نـــازل و صادر  جهـــت آیـــات و روایـــاِت متعـــّددی در مذّمـــت و نکوهـــِش این 

شـــده اســـت. خدای متعال در آیۀ 30 ســـورۀ نـــور به مـــردان و زنان فرمان داده اســـت 

کننـــد. در آیۀ  کـــه نگاه خـــود راکنترل نمـــوده و از نگریســـتن به نامحرمـــان خودداری 

ْزكى  
َ
ُروَجُهْم ذِلَك أ

ُ
ْبصاِرِهْم َو َيْحَفُظـــوا ف

َ
وا ِمْن أ

ُ
ُمْؤِمنيـــَن َيُغّض

ْ
مذکور آمده اســـت: »ُقْل ِلل

 اهَّلَل َخبيـــٌر ِبمـــا َيْصَنُعـــون « یعنی: »به مؤمنان بگو چشـــمهاى خـــود را از نگاه به 
َ

ُهـــْم ِإّن
َ
ل

کیزه  تر اســـت؛  نامحرمـــان فروگیرنـــد و عفـــاف خـــود را حفظ کننـــد؛ این بـــراى آنان پا

گاه اســـت.« کلمه»غـــّض« به معنـــاى روى هم  خداونـــد از آنچـــه انجـــام می دهیـــد آ

نهـــادن پلك هاى چشـــم اســـت و کلمۀ »ابصار« جمع »بصر« اســـت کـــه همان عضو 

ْبصاِرِهْم« 
َ
بیننـــده باشـــد و از اینجـــا معلوم می شـــود که کلمه»مـــن« در جملـــۀ »ِمـــْن أ

کـــه مؤمنین، اجتنـــاِب از حرام را از  براى ابتداى غایت اســـت و معنایش این اســـت 

1. معراج الّسعادة / 188
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چشـــم خود شـــروع کنند1. به عبـــارت دیگر آیه ی شـــریفه درصدد بیاِن ایـــن واقعّیت 

اســـت که برای اجتناب از فحشـــاء، ابتدا باید چشـــمها را از نگاِه آلوده بازداشت؛ به 

همیـــن ســـبب ابتدا از " غّض بصر" ســـخن به میـــان آمده و ســـپس از " حفظ فروج". 

که نگاه به نامحـــرم، مقدّمه ای بـــرای دیگرآلودگی  در روایات هم مطرح شـــده اســـت 

هاســـت. نکتـــۀ دیگر اینکه هـــم مردان و هـــم زنان را مأمـــور به »کنترِل نـــگاه« خویش 

گاه بـــودن خداوند از اعمال و رفتار انســـان  کـــرده اســـت. عاوه بـــر این در پایان آیـــه، آ

را یادآورشـــده اســـت کـــه توّجه بـــه آن، ازعوامل بازدارنـــده درانجام معاصـــی وگناهان 

کـــه او را می بیند، شـــرم از  اســـت. زیـــرا انســـان در محضـــِر خـــدای صاحب نعمتـــی 

ْعُیـــِن َو ما 
َ ْ
ُم خاِئَنـــَة ال

َ
معصیـــت دارد. در آیـــۀ از 19 ســـورۀ »غافـــر« آمـــده اســـت: »َیْعل

گاه بودن خداوند ازخیانِت چشـــمان وآنچه  ُدور« در این آیۀ شـــریفه، به آ ُتْخِفـــي الّصُ

انســـانها در درون ســـینه مخفی می کنند، اشاره شده اســـت. عبدالرحمن بن سلمه 

ُجِل  ـــی الّرَ
َ
ـــْم َتَر ِإل

َ
 ل

َ
دربـــارۀ ایـــن آیه از امـــام صادق؟ع؟ ســـؤال کرد، حضـــرت فرمود: »أ

که  ْعُیـــن«2 یعنی: »آیا ندیده اى 
َ ْ
ِلَك َخاِئَنُة ال

َ
ْیِه َفذ

َ
 َیْنُظُر ِإل

َ
ـــُه ال

َ
ّن
َ
َکأ ـــْي ِء َو 

َ
ی الّش

َ
َیْنُظُر ِإل

گویا بـــه آن نظر نمی کنـــد! این  کـــه  گاهـــی شـــخصی، چیـــزى را طورى نـــگاه می کند 

که فردی را درکاری یا نگهداری  است خیانت چشـــمها.«خیانت به این معناســـت 

کار یا پاسداشـــت  امـــری امین بداننـــد و به او مســـئولیتی بدهند؛ اّمـــا او در انجام آن 

آن امـــر، کوتاهـــی و ناراســـتی نشـــان دهد3. به همیـــن ترتیب، ممکن اســـت فردی به 

ســـبِب حضـــور دیگران، قادر به چشـــم چرانـــِی علنی نباشـــد؛ مثـــًا از صاحبخانه و 

میزبان شـــرم می کنـــد؛ اّما به نحـــوی دزدانـــه و مخفیانه بـــه نوامیِس مردم نـــگاه آلوده 

1. المیزان فی تفسیر القرآن /111/15
2. معاني األخبار/147

3. لسان العرب /144/13
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دارد؛ آنچنانکـــه انـــگار اصـــًا به آنهـــا نگاه نکرده اســـت! قـــرآن از این عمـــل تعبیر به 

خیانـــِت چشـــمان نموده و هشـــدار می دهد که اگر هیچ کســـی متوّجـــه این خیانت 

گاه اســـت.  نشـــود، خدای متعال برآن آ

شـاهد دیگر بر اینکه نگاه آلوده به نامحرمان، نوعی خیانت محسـوب می شـود، 

در داسـتان حضـرت موسـی؟ع؟ و دختـران شـعیب؟اهع؟ قابـل ماحظـه اسـت. از آن 

کـه موسـی؟ع؟ را بـه  کردنـد  کـه دختـران شـعیب؟اهع؟ پـدر خویـش را ترغیـب  جهـت 

َر َم�نِ  �يْ
�نَّ �نَ اإِ ْرُه  �بِ

أْ
ا ِ اْ��تَ َ�ت �ب

أَ
ا ا  کردنـد: »�ي خدمـت بگیـرد و او را بـه "امیـن بـودن" وصـف 

کسـی  بهتریـن  زیـرا  کـن،  را اسـتخدام  او  پـدر،  یعنـی: »ای  �ن 1  م�ي
اأَ

ْ
ال  ُّ

ِو�ي �تَ
ْ
ال ْر�تَ  َ �ب

أْ
ا اْ��تَ

او همیـن  قـوّى و امیـن باشـد)و  کـه  کسـی اسـت  کنـی،  کـه می توانـی اسـتخدام  را 

مـرد اسـت(« شـعیب؟ع؟ از دختـر پرسـید اى دختـرم! نیرومنـدی او را از برداشـتن 

کـه او امیـن اسـت؟ دختـر  کجـا فهمیـدی  اّمـا از  ی چـاه دانسـتی،  آن سـنگ از رو

گـر  گفـت: از پشـت سـر مـن بیـا و ا کـردم، او  ى او حرکـت  گفـت اى پـدر، مـن پیـش رو

کـه به پشـِت زنان  کـن و راه را بگـو؛ زیـرا مـا جماعتـی هسـتیم  گاه  کـردم مـرا آ گـم  راه را 

نـگاه نمی کنیـم2. چنانکـه ماحظـه می شـود، در ایـن شـواهد نیـز از »کنتـرل نـگاه« بـه 

امانتداری و عدم خیانت تعبیر شده است. 

گونــی از »نــگاه حــرام« نهــی شــده اســت.  گونا دراحادیــث امامــان؟مهع؟ بــا تعابیــِر 

در پــاره ای از ایــن روایــات، بــه اهمّیــت »کنتــرل نــگاه« و»پرهیــز ازچشــم چرانــی« اشــاره 

شــده اســت؛ چنانکــه امیرمؤمنــان علــی؟ع؟ چشــم پوشــی برنــگاه حــرام را رأِس»ورع 

و تقــوا« معّرفــی فرمــوده وآن را ازبرتریــن عبــادات برشــمرده و نیــزآن را بهتریــن راهــکار 

1. آیۀ26 سورۀ قصص
2. من الیحضره الفقیه /19/4
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بــرای مبــارزه بــا شــهوات دانســته و در مقابــل، نگاههــای حــرام را از دامهــای شــیطان 

معّرفــی فرموده اســت1. 

کنتــرل نــگاه، ازطرفــی ناظــر بــه حــدود، و ا  گفــت، روایــات مربــوط بــه  مــی تــوان 

کــه در بعضــی از احادیــث بــه  زطرفــی بــه آثــاِر چشــم چرانــی توّجــه دارد. بــه ایــن ترتیــب 

پــاره ای از روایــات پــی آمدهــای  محــدودۀ نگریســتِن مجــاز بــه نامحــرم اشــاره شــده و در

نــگاه حــرام بــه نامحــرم و نیــز ثمــرات چشــم پوشــی ازحــرام بیــان شــده اســت. یکــی از 

اصحــاب امــام صــادق؟ع؟ می گویــد: از آن حضــرت پرســیدم: آنچــه مــرد می توانــد از 

زِن نامحــرم ببینــد چیســت؟ جــواب فرمــود: صــورت و دوکــِف دســت و دو قــدِم پــا2« 

کــردن بــه صــورت و تــا ُمــچ دســتها و  فقهــاء براســاس ســایر روایــاِت ایــن موضــوع، نــگاه 

ت نباشــد، مجازدانســته انــد3. بنابراین 
ّ

پاهــای نامحرمــان را بــه شــرطی کــه بــه قصد لذ

ت، حــرام اســت. در روایت دیگــری که تعیین 
ّ

نــگاه کــردن بــه ایــن قســمتها بــا قصد لــذ

اِنَیُة 
َ

ــَك َو الّث
َ
ْظَرِة ل  الّنَ

ُ
ل ّوَ

َ
کننــدۀ حــدود نــگاه اســت، ازامیرالمؤمنین؟ع؟روایت شــده: »أ

ك 4«یعنــی: »نــگاه اّول بــه نامحــرم )چــون عمــدى 
َ

َها
ْ
اِلَثــُة ِفیَهــا ال

َ
ــَك َو الّث

َ
 ل

َ
ْیــَك َو ال

َ
َعل

نیســت( بــرای توســت )یعنــی گناهــی بــر تو نیســت(، ولی نظــِر دّوم )چون ارادى اســت( 

کــت خواهــد افکنــد.« ایــن حدیــث  ــو را بــه ها بــه ضــرر تــو خواهــد بــود و نظــر ســّوم، ت

اشــاره دارد براینکــه، وقتــی نــگاه انســان بــه نــا محــرم افتــاد، موّظف اســت که چشــم براو 

ببنــدد و از خیرگــی و ادامــۀ نگریســتن اجتنــاب ورزد؛ زیــرا در غیــر ایــن صــورت مرتکب 

کــت خواهــد شــد.  حــرام شــده و دچــار عقوبــت و ها

1.  غرر الحکم و درر الکلم/260
2. خصال /302/1

3. جواهر الکام /78/29
4. من ال یحضره الفقیه /474/3
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َث 
َ

 َثا
َّ

ِقَیاَمِة ِإال
ْ
ِکَیٌة َیْوَم ال  َعْیٍن َبا

ُ
 رســول خدا؟ص؟ در حدیثی فرموده اســت: »ُکّل

ــْت َعــْن َمَحــاِرِم اهلِل َو َعْیــٌن َفاَضــْت 
َ

ْعُیــٍن َعْیــٌن َســِهَرْت ِفــي َســِبیِل اهلِل َو َعْیــٌن ُغّض
َ
أ

گریــان اســت جــز ســه چشــم؛ یکــی  ِمــْن َخْشــَیِة اهلل «1 یعنــی: »هــر چشــمی در قیامــت 

ــاز نشــود، ســوم آنکــه  ــرای حــرام ب آنکــه در راه خــدا شــب بیــدار باشــد، دیگــر آنکــه ب

کیــزگان وعقوبــِت صاحبــاِن  کــی از امنّیــت پا  از تــرس خــدا بگریــد.« ایــن روایــت حا

نگاه آلوده است. 

افـزون اینکـه، درروایـات، »تابـش نـور ایمـان در دل« و »چشـیدِن طعـِم محّبـِت 

کـرم؟ص؟ دراین باره  الهـی« بـه عنـوان ثمـراِت تـرک نـگاه حرام بیان شـده اسـت. نبـّی ا

 ِلَغْيـِرِه 
َ

 ل
َ

ْظـَرُة َسـْهٌم ِمـْن ِسـَهاِم ِإْبِليـَس َمْسـُموٌم َمـْن َتَرَكَهـا هَّلِلَِّ َعـّزَ َو َجـّل فرمـوده اسـت: »الّنَ

 َيِجـُد َطْعَمـه«2 یعنی: »چشـم  چرانی یکی از تیرهاى مسـموِم شـیطان 
ً
ْعَقَبـُه اهَّلُل ِإيَمانـا

َ
أ

کنـد و نـه بـراى غیـر خـدا، خـدا  کسـی بـراى خداونـد متعـال، آن را تـرك  اسـت و هـر 

ت چشـیدِن آن ایمـان، جایگزیـن 
ّ

ی می دهدکـه لـذ کـه مـزۀ آن را بچشـد بـه و ایمانـی 

آن نظِر حرام خواهد بود.« و نیز فرمود: »کسـی بهره و غنیمتی به مانند آنچه از چشـم 

از محرمـات پوشـیده نمی شـود  کـه چشـم  زیـرا  پوشـیدن واجـد می شـود، نمی بـرد؛ 

مگـر آنکـه جلـوۀ عظمـت و جـال پـروردگار متعـال در قلـب مشـاهده می گـردد. 3« 

گنـاِه چشـم چرانـی را آشـکار می نمایـد.  ایـن بیانـات بـه خوبـی تاثیـر معرفتـِی تـرک 

در روایـات دیگـری، "نـگاِه آلـوده" مایـۀ نگرانـی و تشـویِش خاطـِر انسـان، آلودگـی 

ی بـه سـمت فسـاد اخاقـی معرفـی شـده اسـت4. بایـد  قلـب و جـان او و تحریـِک و

1. تحف العقول عن آل الرسول /8
2. من ال یحضره الفقیه /18/4

3. ترجمۀ مصباح الشریعة /173
4. غرر الحکم و درر الکلم/260
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ـم واقعی می تواند 
َ
کـه نـگاه آلـوده در فضاهای مجـازی، به اندازه ی عال توّجـه داشـت 

مخـّرب و فسـادانگیز باشـد. 

کـه از نحـوۀ مقابلـه بـا ایـن رفتـاِر غیـر اخاقـی  در پایـان ایـن مبحـث بـه جـا سـت 

نیـز سـخن بـه میـان آیـد. درکنارآیـات و روایاتـی که در تاثیـرات معرفتی و ثمـراِت ترک 

گـوار چشـم چرانـی بـه دسـت رسـیده اسـت و مهمتریـن  نـگاه حـرام و پـی آمدهـای نا

کـه قـرآن و  انگیـزه بـرای تـرک ایـن رفتـار محسـوب می شـود، الزم اسـت از تذّکراتـی 

هـم  شـود.  یـاد  نیـز  می دهنـد  انسـان  براعمـال  خداونـد  ناظربـودن  دربـارۀ  روایـات، 

کنتـرل چشـم  بـه  »بـه چـه وسـیله می تـوان  امیرالمؤمنیـن پرسـیده شـد:  از  چنانکـه 

موفق شـد؟ فرمود: به وسـیله خضوع و توّجه به زیر نظربودن در سـلطنت و حکومِت 

گاه اسـت. 1« کـه بـر باطـن تـو آ کسـی 

3-2- فضایل اخالق فردی

بـا اتمـام اشـاراتی کـه بـه رذایـل اخاقـی داشـتیم، در ایـن فصـل، فضایـل اخاق 

که نخستین که درآموزه های قرآن و عترت بیان شده است، بررسی می شوند   فردی 

 آنها بحث »تقوی« است. 

3-2-1- تقوا

یکــی از پرکاربردتریــن مفاهیــم اخاقــی در قــرآن و روایــات، مفهــوم »تقــوا« اســت؛ 

کیــد  کــه ماننــد آن مــورد تأ گرفــت  کمترموضــوع دینــی را می تــوان ســراغ  کــه  گونــه ای  بــه 

کــردن و پرهیــز داشــتن  فــروان قرارگرفتــه باشــد. تقــوی از ریشــۀ »وقــی« و بــه معنــی حفــظ 

کار رفتــه اســت؛  کــردن بــه  کریــم، بــه معنــای حفــظ  اســت. در شــکل فاعلــی در قــرآن 

1. ترجمۀ مصباح الشریعة /174
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«1 یعنــی: »و در برابر)عــذاب( خــدا، هیــچ  ٍ ِه ِم�نْ وا�ت
َ
ُهْم ِم�نَ الّل

َ
ماننــد آیــۀ شــریفه: »ما ل

کام  کــس نمی توانــد حافــظ آنهــا باشــد.« همچنیــن اســت صــورت فعلــی آن ماننــد 

ــّرَ  ــا ِإَذا اْحَم ــه فرمــود: »ُکّنَ ک کــرم؟ص؟  ــر ا حضــرت امیــر؟ع؟ در وصــِف شــجاعت پیامب

َعــُدّوِ ِمْنــُه« 2 یعنــی: 
ْ
ــی ال

َ
ْقــَرَب ِإل

َ
ــا أ َحــٌد ِمّنَ

َ
ــْم َیُکــْن أ

َ
َقْیَنــا ِبَرُســوِل اهلِل؟ص؟ َفل

َ
ُس اّت

ْ
َبــأ

ْ
ال

کارزار دشــوار می شــد، مــا بــه رســول خــدا؟ص؟ پنــاه می بردیــم؛ در آن حالــت،  »چــون 

هیچیــك از مــا بــه دشــمن نزدیکتــر از او نبــود.«

ــان  ــه از هم ــی"، برگرفت ــه "وق ــرای ریش ــردن ب ک ــظ  ــوم حف ــه مفه ک ــد  ــر می رس ــه نظ   ب

معنــای "پرهیــز کــردن" باشــد. زیــرا حفــِظ یک چیــز، دور نگه داشــتن آن از آســیب های 

کــه  مختلــف اســت. بنابرایــن "تقــوی" عبــارت اســت از نگهداشــتن نفــس از امیالــی 

کریــم، تقــوی را بهتریــن  گنــاه و معصیــت دانســته اســت. قــرآن  قوانیــِن الهــی، آنهــا را 

کــرده اســت. امیرالمؤمنیــن علــی؟ع؟  توشــۀ برگرفتــه از ایــن دنیــا بــرای آخــرت معرفــی 

کنــار بــرود بــه یقینــم  گــر پرده هــا  ــا اْزَدْدُت َیِقینــا3}: ا ِغَطــاُء َم
ْ
ُکِشــَف ال ــْو 

َ
 کــه در مقــام »ل

 افــزوده نمی شود«{ســخن می گویــد زبــان حــال و توصیــۀ رفتــگان از این جهــان را چنین 

گــر آنان  ْقــَوى«4 یعنــی: »ا اِد الّتَ  َخْیــَر الــّزَ
َ

ّن
َ
ْخَبُروُکــْم أ

َ َ
ِم ل

َ
ــَکا

ْ
ُهــْم ِفــي ال

َ
ِذَن ل

ُ
ــْو أ

َ
بازگــو نمــود: »ل

کــه بهتریــن توشــه ها  گوینــد شــما را خبــر می دادنــد  کــه ســخن  را رخصــت می دادنــد 

ْقَوى  ُکــْم ِبالّتَ ْوَصا
َ
پرهیــزکارى اســت.« و تقــوی را نهایــِت رضایِت الهی معرفــی فرمود: »أ

ْنُتْم ِبَعْیِنِه َو َنَواِصیُکْم ِبَیِدِه 
َ
ِذي أ

َّ
ُقوا اهلَل ال

َ
ِقِه َفاّت

ْ
َها ُمْنَتَهی ِرَضاُه َو َحاَجَتُه ِمْن َخل

َ
َو َجَعل

ِکَرامًا  ِلــَك َحَفَظًة 
َ

َل ِبذ
َ

َکَتَبــُه َقْد َوّک ْنُتــْم 
َ
ْعل

َ
ْســَرْرُتْم َعِلَمــُه َو ِإْن أ

َ
ُبُکــْم ِفــي َقْبَضِتــِه ِإْن أ

ُّ
َو َتَقل

1. آیۀ34سورۀ رعد
2. نهج الباغه /520

3. شرح نهج الباغة ابن ابی الحدید /13/8
4. نهج الباغه /492
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 ُیْثِبُتــوَن َباِطــا«1 یعنــی: »خداونــد شــما را بــه پرهیــزکاری ســفارش 
َ

 ُیْســِقُطوَن َحّقــًا َو ال
َ

ال

 کــرده و آن را نهایــِت خشــنودى خــود و خواســته اش از بنــدگان قــرار داده. پــس بترســید 

از خدایــی کــه بــر کارهــاى شــما بیناســت و بــر شــما چیــره و تواناســت و در آنچــه انجــام 

گــر آشــکار  گــر چیــزى را بپوشــانید، آن را می دانــد و ا می دهیــد، قــدرت او پیداســت. ا

کردیــد ثبــت می گردانــد و بــرای ایــن کار فرشــتگانی نگاهبــان و ارجمنــد گمــارده اســت 

کــه نــه حّقــی را وامی نهنــد و نــه باطلــی ثبــت می کننــد.« 

کسـب خوبیهـا  گناهـان را مقـدم و برتـر از  حضـرت امیـر؟ع؟ همچنیـن دوری از 

کبـر و مایـۀ دوسـتی خـدا بیـان نمـود. 2 دراحادیـث امامـان؟مهع؟، افـزون  و آن را جهـاد ا

برایـن مطالـب، توضیحاتـی دربـارۀ اصـل و اسـاس تقـوی و ورع و نیـز تفـاوت ایـن دو 

صفـت ماحظـه می شـود. چنانکـه اسـاِس تقـوی و ورع، »تـرک شـهوات« و خصوصـًا 

کیـِد خـاص، از آن روسـت  »کنتـرِل نـگاه« بیـان شـده اسـت3. بـه نظـر می رسـد ایـن تأ

کـه اغلـب انحرافـات وگناهـان، بـا نگاه آغازمی شـود؛ چـه نگاههای آلـوده که باعث 

کـه پایـه  ک بـه ظواهـر دنیـوی  انحرافـات اخاقـی می شـود و چـه نگاههـای طمـع نـا

گناهـان دیگـر می شـود. از طرفـی، تفـاوِت تقـوی و ورع را در مراتـب آن دو  و اسـاس 

دانسـته اند. درحقیقـت، »ورع« مرتبـۀ واالتـر »تقـوی« اسـت. لغـت پژوهـان درمعنـای 

گنـاه و بنابرتعریفی که  لغـوی ورع گفته انـد: »شـدُة التحرج«یعنـی شـدت اجتنـاب از 

کـرده انـد4. بـه طـور  ک بیـان  دراحادیـث از ورع شـده، آن را اجتنـاب از امـوِر شـبهه نـا

کامًا روشـن نیسـت؛ امـا این ورِع  مثـال بـرای برخـی از افـراد مصـداِق موسـیقی حـرام 

1. همان /266
2. غرر الحکم و درر الکلم/178

3. همان / 259
4. العین /242/2
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کـه از اسـتماع موسـیقی ها اجتنـاب می کننـد تـا مبـادا نـا خواسـته دچـار  آنهاسـت 

معصیتـی شـوند. 

کـه در احادیـث، »تقـوی« و »ورع« مایـۀ فزونـِی »علـم« بیـان   نکتـۀ دیگـر آن اسـت 

 شده است؛ زیرا همانگونه که در سطور پیشین و ذیل رابطۀ علم و عمل مطرح شد، 

کنـد خداونـد آنچـه نمی دانـد را بـه او می آمـوزد. از  هـر کسـی بـه آنچـه می دانـد، عمـل 

کـه بـه معنـاِی عمـل بـه دانسـته هاسـت، موجـب تثبیـت  همیـن جهـت تقـوی و ورع 

و ازدیـاِد دانـش و علـم در نهـاِد انسـان می شـود. زیـرا وقتی انسـان کارهایـی که گناه و 

ی نمایـان خواهد  کـردار و معصیـت محسـوب می شـود را شـناخت، پرهیـز از آنهـا در 

 شد. باید یاد آورشد که انسان به گناهان و معاصی، میل و شهوت دارد. یعنی مایل 

بـه انجـام آنهاسـت و اهـل تقـوا نـه بـه اّدعـا، بلکـه در زمـان مواجهـه بـا ایـن کششـهای 

کـه شـناخته می شـوند.  نفسـانی اسـت 

کــه  گناهــان داده انــد؛ بــه نحــوی  اهــل بیــت؟مهع؟ تذکراتــی وجدانــی، درمــورِد تــرک 

ــه حقــوِق  ــه طورمثــال ب ــا انــدک توّجــه درونــی، آنهــا را می یابــد. ب هرانســان منصفــی ب

امیرالمؤمنیــن  از  بــاره  درایــن  نموده انــد؛  اشــاره  مخلوقــات  عهــده ی  بــر  پــروردگار 

 َتْســَتِعیُنوا ِبِنَعِمــِه 
َّ

ال
َ
َزُمُکــْم هلِلَِّ ُســْبَحاَنُه أ

ْ
 َمــا َیل

ُ
َقــّل

َ
کــه: »أ علــی؟ع؟ روایــت شــده اســت 

گــردن شماســت،  کــه از خــداى متعــال بــر  ــی َمَعاِصیــه« 1 یعنــی: »کمتریــن حقــی 
َ
َعل

گــر هــر انســانی  کــه از نعمتهــاى او، در راه نافرمانــی اش اســتفاده نکنیــد« ا ایــن اســت 

بــه نعماتــی چــون بینایــی، شــنوایی و ســامِت دســت و پاهــای خــود بنگــرد، خاّصــه 

آنکــه احــواِل محرومــان از ایــن مواهــب الهــی را در نظــر داشــته باشــد، یــا حّتــی بــه 

کــه از دنیــا رفته انــد و از نعمــت بی بدیــل زندگــی محرومنــد، بیاندیشــد،  کســانی 

1. نهج الباغه/ 533
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ــه از آن  ک ــت  ــن اس ــات ای ــک از آن نعم ــل هری ــۀ او در مقاب ــل وظیف ــه حداق می یابدک

ــه  کمــک نگیــرد.« همچنیــن امامــان؟مهع؟ ب ــِی بخشــنده اش،  ــرای نافرمان نعمتهــا، ب

شــاهد و ناظــر بــودن خداونــد بــر اعمــال بنــدگان تذّکرداده انــد؛ زیــرا یکــی ازموانــع 

کار را خــوش ندارنــد؛  کــه انجــام آن  کســانی اســت  کســی یــا  کار، حضــور  انجــام یــک 

کاِر مــورِد نظــر، مغایرتــی بــا قانــون یــا ُعرفیــات داشــته باشــد و  خصوصــًا اینکــه آن 

ــم در خلــوت و  ــه همیــن ســبب، اغلــب جرائ ــاِم آن بترســد. ب ــِب انج انســان از عواق

پنهانــی صــورت می پذیــرد. امیرالمؤمنیــن علــی؟ع؟ خلــوت را ســببی بــرای ارتــکاب 

ــت و  ــر موقعّی ــر، ه ــارت دیگ ــه عب ــَوة«1 ب
ْ
َخل

ْ
ــوِر ال ُفُج

ْ
ــَبُب ال ــوده: »َس ــان فرم ــان بی گناه

ــورت  کاری را ص ــاِف آن  ــر خ ــم ب ــا بخواهی ــر م گ ــه ا ک ــژه دارد  ــی وی ــی، مقررات وضعّیت

دهیــم، دور از چشــِم ناظــران و مســئوالن مرتکــب آن خواهیــم شــد. حضــوِر انســان 

در ایــن دنیــا نیــز همــراه بــا مقرراتــی از جانــِب مالــک و صاحــب و پــروردگار اوســت؛ 

کــه احــکام و مقــررات او را در حضــوِر خــود او زیــر پــا می گــذارد؟  پــس چگونــه اســت 

کیــد ویــژه ای دارنــد. حضــرت  کــه ائمــۀ اطهــار؟مهع؟ بــر آن تأ ایــن تذکــری درونــی اســت 

ُقــوا َمَعاِصــَي اهلِل ِفــي 
َ
امیــر؟ع؟ ایــن چنیــن بــه بحــث فــوق متذّکرشــده اســت: »اّت

ِکــم«2 یعنــی: »از نافرمانــی خــدا در نهانهــا بپرهیزیــد،  َحا
ْ
ــاِهَد ُهــَو ال

َ
 الّش

َ
ــَواِت َفــِإّن

َ
َخل

ْ
ال

کننــده اســت.« کــه بیننــده اســت هــم او داورى  زیــرا آن 

در یـک بیـان بسـیار روشـنگری از امـام صـادق؟ع؟ نیـز خطـاب بـه اسـحاق بـن 

ُه َیـَراَك َفِإْن 
َ
 َتـَراُه َفِإّن

َ
ُکْنَت ال ـَك َتـَراُه َو ِإْن 

َ
ّن
َ
َکأ عمـار آمـده اسـت: »َیـا ِإْسـَحاُق َخـِف اهلَل 

َمْعِصَیِة 
ْ
ـُه ِبال

َ
ـُه َیـَراَك ُثّمَ َبـَرْزَت ل

َ
ّن
َ
ـُم أ

َ
ُکْنـَت َتْعل َکَفـْرَت َو ِإْن   َیـَراَك َفَقـْد 

َ
ـُه ال

َ
ّن
َ
ُکْنـَت َتـَرى أ

1. غرر الحکم و درر الکلم / 462
رام)تنبیه الخواطر( / 154/2 2. مجموعة و
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ْیـك«1 یعنـی: »اى اسـحاق! چنـان از خدا بترس 
َ
اِظِریـَن َعل ْهـَوِن الّنَ

َ
َتـُه ِمـْن أ

ْ
َفَقـْد َجَعل

گرچـه تـو او را نمی بینـی، اّمـا در حقیقـت او  گویـا در حـاِل تماشـای توسـت؛ زیـرا  کـه 

گر حواسـت  کافـر شـده ای و ا کـه او تـو را نمی بینـد،  گـر معتقـد باشـی  تـورا می بینـد. و ا

را  را می کنـی، خداونـد  او  نافرمانـِی  بـاز  ایـن حـال،  بـا  و  را می بینـد  تـو  او  کـه  باشـد 

پسـت تریـن و خوارتریـن بیننـدگان خـود دانسـته  اى )زیـرا هیـچ کسـی در برابـر چشـِم 

صاحـب نعمتـش، چنیـن نافرمانـی نمی کنـد.(«

کـه امـروز و در همـۀ لحظـات حیـات مـا   بـر اسـاس ایـن احادیـث خـدای متعـال 

کـم و داور فـردای قیامـت اسـت. آیـا نظارتـی از  کـردار ماسـت، خـود حا شـاهد و ناظـر 

کارخانه و مدرسـه و. . . می توان  این دقیقتر و عادالنه تر در هیچ نهادی چون اداره، 

که او در همه وقت و همه  گرکسـی به نظارت همه جانبۀ خدا و این  گرفت؟ ا سـراغ 

کافر شـده اسـت؛ چون علِم خدا، مطلق  ی را می بیند، اعتقاد نداشـته باشـد،  جا و

کـه خداونـد در همـۀ  گـر بـاور دارد  اسـت و هیـچ چیـز بـر او پوشـیده نیسـت. ولـی ا

لحظـات و مکانهـا او را می بینـد و بـا ایـن وجـود معصیـت او را می کنـد، بایـد توجـه 

کـه بـه انـدازۀ نـگاه یـک مدیـر و یـک معلـم و یک پاسـبان، به نـگاه خدا  داشـته باشـد 

اهمّیـت نـداده اسـت! وچـه ظلـم و هتـک حرمتـی از ایـن بدتر؟!

3-2-2- توبه

کریـم و نیـز ابـواِب  کـه آیـات متعـّددی از قـرآن  یکـی از مفاهیـم ارزشـمند دینـی 

اسـت.  »توبـه«  موضـوِع  اسـت،  داده  اختصـاص  خـود  بـه  را  روایـی  ازکتـب  مهّمـی 

توبـه، رجـوع و بازگشـت اسـت و در اصطـاِح دینـی فرصتـی اسـت  معنـاِی لغـوِی 

بـرای آنکـه انسـان بـا ابـراز پشـیمانی ازگناهـان و خطاهـای خویـش و بـا امیـدواری بـه 

1. الکافی / 67/2
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عفـو و بخشـش الهـی، رو بـه سـوی طاعـات و بندگـِی پـروردگارآورده و عهـدی ببنـدد 

کـه دیگربـار مرتکـب آن گناهـان نشـود. آیـات قـرآن دربـارۀ موضـوِع توبـه، همگی پیام 

آوِر امیـد و تـرس بـرای انسانهاسـت؛ امیـد بـه رحمـت بیکـران خـدا و تـرس از عـدم 

کریـم، همگـی  کـه قـرآن  کامـی. ایـن چنیـن اسـت  رعایـت حـّق بندگـی و خـذالن و نا

انسـانها را بـه توبـه دعـوت می کنـد؛ بـه عبـارت دیگـر، آیـات قرآنـی دربـارۀ توبـه هـم 

هشـداری اسـت نسـبت بـه اتمـام مهلـت بازگشـت بـه مسـیربندگی و هـم ایجادگـِر 

گنـاه آلـوِد خویـش.  گذشـتۀ  ک شـدن انسـان نسـبت بـه  حـّس امیـدواری بـه پـا

ِه 
َ
ى الّل

َ
ل وا اإِ

ُ و�ب وا �تُ َم�نُ
آ
�نَ ا �ي �ن

َّ
َها ال ُّ �ي

أَ
ا ا خداونـد در آیـۀ هشـتم از سـورۀ تحریـم می فرمایـد: »�ي

َها  ْ��تِ
�تَ ِم�نْ  ر�ي  ْ �ب

�تَ ا�تٍ 
�نَّ َ �ب ْم 

ُ
ك

َ
ل ْد�نِ �يُ َو  ْم 

ُ
ك ا�تِ �أ ِ

َ��يّ ْم 
ُ
ك َع�نْ َر  ِ

�نّ
َ
ك ُ �ي �نْ 

أَ
ا ْم 

ُ
ك ُّ َر�ب  َعسى  

ً
ُصو�ا �نَ هتً  ْو�بَ �تَ

توبـه اى  کنیـد،  توبـه  خـدا  بسـوى  آورده ایـد  ایمـان  کـه  کسـانی  »اى  هاُر«یعنـی:  �نْ
اأَ

ْ
ال

در  را  و شـما  ببخشـد  را  گناهانتـان  پروردگارتـان  کار(  ایـن  امیـد اسـت)با  خالـص؛ 

کنـد.« ایـن آیـه  کـه نهرهـا از زیـر درختانـش جـارى اسـت وارد  باغهایـی از بهشـت 

هرانسـان  اینکـه  چـه  کـردن.  توبـه  بـرای  مؤمنـان  همـۀ  بـه  خطـاب  اسـت  دسـتوری 

کریم، شـرایطی  غیرمعصومـی درمعـرض خطایـا و سـّیئات قـرار دارد. همچنیـن قرآن 

گنـاه را از سـِر  را بـرای پذیرفتـه شـدن توبـه مطـرح نمـوده اسـت؛ ازجملـه اینکـه انسـان 

بـه توبـه نمایـد1؛  جهالـت انجـام داده باشـد و بافاصلـه بعـد از متذّکرشـدن اقـدام 

عـاوه برایـن توّسـل بـه مقّربـان درگاه الهـی را نیـز در زمـرۀ شـرایط پذیـرش توبـه بیـان 

فرمـوده اسـت2. چنانکـه اوقاتـی را نیـز بـرای توبـه و اسـتغفار مطلوبتـر دانسـته اسـت 

ماننـد سـحرگاهان3. بشـارات خداونـد نیـز بـرای توبـه کننـدگان بسـیار امیدوارکننـده 

1. آیۀ17سورۀ نساء
2. آیۀ 64سورۀ نساء

یات 3. آیۀ18سورۀ ذار
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گناهـان آنهـا را داده،  اسـت؛ او نـه تنهـا وعـدۀ پذیـرش توبـۀ بنـدگان و آمـرزش همـۀ 

کننـدگان بـه حسـنات و نیکی هـا را  گناهـاِن توبـه  بلکـه در مرتبـه ای باالتـر، تبدیـِل 

کـه بیانگـر رحمـت بی حـّد و حصـر الهـی و لطـف و توّجـه او بـه  وعـده فرمـوده اسـت1 

بنـدگان خـود می باشـد. 

کــردن و  کیــدات فراوانــی برتوبــه  در روایــات امامــان؟مهع؟ نیــز بــه ماننــد قــرآن، تأ

نیــز بیاناتــی در زمینــۀ شــرایط پذیــرش توبــه بــه چشــم می خــورد. چنانکــه حضــرت 

کرده انــد تــا  گناهــان معرفــی فرمــوده اســت 2 و توصیــه  امیر؟ع؟توبــه را مایــۀ محوشــدن 

زمانیکــه بــاب توبــه را نبســته اند، بــه آن روی آورده شــود. ایشــان درایــن بــاره می فرمایــد: 

َمــُل َو َیْرَهَقُهــُم 
َ ْ
ْن َیْنَقِطــَع ِبِهــُم ال

َ
ــاَس ُیوِشــُك أ  الّنَ

َ
 َفــِإّن

َ
َجــال

ْ
َمَعــاَد َو َســاِبُقوا ال

ْ
»َفَبــاِدُروا ال

ْجَعــَة َمــْن  ْیــِه الّرَ
َ
 ِإل

َ
ل

َ
ْصَبْحُتــْم ِفــي ِمْثــِل َمــا َســأ

َ
ــِة َفَقــْد أ ْوَب  َعْنُهــْم َبــاُب الّتَ

َ
َجــُل َو ُیَســّد

َ ْ
ال

گیریــد و آن  ُکــْم«3 یعنــی: »در رســیدگی بــه معــاد بشــتابید، و بــر اجــل پیشــی 
َ
َکاَن َقْبل

ــر  گهــان ب گــردد و مــرگ نا گسســته  کــه نزدیــك اســت رشــتۀ آرزوى مردمــان  یابیــد  را در

کــه  آنــان وارد شــده و دِر توبــه بــه روى شــان بســته شــود. شــما همچــون کســانی هســتید 

پیــش از شــما بــه آن جهــان رهســپار شــدند و اینــک بازگشــتن بــه دنیــا را خواســتارند.« 

کــه خداونــد بــا آنهــا  براســاس آیــات قــرآن، یکــی از عذابهــای اهــل جهّنــم ایــن اســت 

کــه ازخــواب غفلــت دنیــا بیــدار شــده و حقایــق  کســانی  ــم نمی کنــد4 و ایــن بــرای 
ّ
تکل

کیــد  ک اســت. مــوالی متقیــان بــر ایــن موضــوع تأ را مشــاهده می کننــد5، کیفــری دردنــا

1. آیۀ70سورۀ فرقان
2. غرر الحکم و درر الکلم / 195

3. نهج الباغه / 266
4. آیۀ 174سورۀ بقره

5. آیۀ22سورۀ ق
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کــه توبه هــا و اعتذارهــا شــنیده و پذیرفتــه  کــه قبــل از فــرا رســیدن مــرگ  نمــوده اســت 

کنیــد تــا همانندکســانی نباشــیدکه بعــد از رخــت بســتن از  می شــود، بــه آن اقــدام 

ایــن عالــم، تقاضــای بازگشــت بــه دنیــا دارنــد و بــه هیــچ وجــه درخواستشــان مقبــول 

نمی افتــد. همچنیــن امــام صــادق؟ع؟، گنــاه رابــه لکــۀ ســیاهی در قلب تشــبیه نموده 

گرفتــه و موجــب نگــون بختــی  ک نشــود، سراســِر قلــب را فــرا  گــر بــا توبــه پــا کــه ا اســت 

انســان می شــود1 افــزون برایــن، در روایــات، تعاریفــی از توبــۀ حقیقــی شــده اســت؛ 

ــِب َو اْســِتْغَفاٌر 
ْ
َقل

ْ
ْوَبــُة َنــَدٌم ِبال چنانکــه امیرالمؤمنیــن؟ع؟ دربــارۀ آن فرمــوده اســت: »الّتَ

از  اســت  »توبــه عبــارت  یعنــی:  َیُعــود«2   
َ

ال ْن 
َ
أ ِإْضَمــاُر  َو  َجــَواِرِح 

ْ
ِبال َتــْرٌك  َو  َســاِن  ِ

ّ
ِبالل

پشــیمانِی دل و طلــب آمــرزش بــه زبــان، و تــرك کردن گناه، و تصمیم به عدم بازگشــت 

ــان درآن  ــود انس ــۀ وج ــه هم ک ــت  ــی اس ــه جریان ــث، توب ــن حدی ــاس ای ــاه.« براس گن ــه  ب

کــه  گنــاه اســت. در ضمــن ماجرایــی  شــرکت دارد و آغــاِز آن پشــیمانِی قلــب از انجــام 

امــام چهارم؟ع؟درزمینــۀ توبــه نقــل فرمــوده، نــکات ارزنــده ای وجــود دارد؛ آن حضــرت 

یــا مســافرت  ماجرایــی را بــه ایــن صــورت بیــان می کنــد: »مــردى بــا خانــواده اش در در

کشــتی بودنــد، جــز زن آن مــرد نجــات  کــه در  کســانی  کشــتی آنهــا شکســت و از  کــرد؛ 

یــا  نیافــت. او بــر تختــه پــاره  اى از الــواح کشــتی نشســت تــا بــه یکــی از جزیره هــاى آن در

پناهنــده شــد، در آن جزیــره مــردى راهــزن بــود کــه همــه پرده هــاى  حرمت خــدا را دریده 

گاه دیــد آن زن بــاالى ســرش ایســتاده اســت، ســر بــه ســوى او بلنــد کــرد و گفت:  بــود. نــا

تــو انســانی یــا جنــی؟ گفــت: انســانم، بی آنکــه بــا او ســخنی گویــد، بــا او چنان نشســت 

کــه مــرد بــا همســرش می نشــیند؛ وقتــی آمــاده نزدیکــی بــا او شــد، زن لــرزان و پریشــان 

گفــت: از ایــن می ترســم)و  گشــتی؟ زن  گفــت: چــرا پریشــان  گشــت. مــرد راهــزن بــه او 

1. الکافی / 2 /271
2. غرر الحکم و درر الکلم/ 194
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کــرده ای؟  کارى)زنــا(  گفــت: مگــر چنیــن  کــرد( مــرد   بــا دســت اشــاره بــه آســمان 

ــی، در  ــدا چنیــن می ترس ــو از خ ــت: ت گف ــرد  ــوگند. م ــدا س ــّزِت خ ــه ع ــه، ب ــت: ن گف زن 

ــه  کــه مــن ب ــه خــدا  ــو را مجبــور می کنــم، ب کارى نکــرده اى و مــن ت کــه چنیــن  صورتــی 

کــرده و برخاســت  پریشــانی و تــرس از تــو ســزاوارترم. ســپس آنچــه در ســر داشــت را رهــا 

ــود. روزى در اثنــاء  ــه و بازگشــت ب ــه فکــر توب ــواده اش رفــت و همــواره ب ــه ســوى خان و ب

ــه آن  ــب ب ــد. راه ــا می تابی ــر آنه ــر س ــاب داغ ب ــه آفت ک ــی  ــورد در حالت ــی برخ ــه راهب راه ب

کــه آفتــاب مــا را می ســوزاند. آن  ــر ســر مــا بیــاورد  ــرى ب ــا خــدا اب کــن ت گفــت: دعــا  مــرد 

ــرأت  ــا ج ــم ت ــی نمی بین کار نیک ــدا  ــزد خ ــود ن ــراى خ ــن ب ــت: م گف ــابق{  ــزن س مرد}راه

گفــت: پــس مــن دعــا می کنــم و تــو آمیــن بگــو. مــرد  کنــم و چیــزى از او بخواهــم. راهــب 

گفــت: آرى خــوب اســت. راهــب دعــا می کــرد و آن مــرِد جــوان آمیــن می گفــت؛ بــه 

ســرعت ابــرى بــر ســر آنهــا ســایه انداخــت. هــر دو پــاره اى از روز را زیــِر آن ابــر راه رفتنــد تــا 

بــر ســر دو راهــی رســیدند. مــرد جــوان از یــك راه و راهــب از راه دیگــر رفــت و آن ابــر همــراِه 

مــرِد جوان}راهــزِن ســابق{ حرکــت کــرد. راهــب گفــت: تــو بهتــر از منــی. دعــا بــه خاطر تو 

مســتجاب شــد نــه بــه خاطــر من. سرگذشــِت خــودت را به من بگــو. مرِد جوان داســتان 

گذشــته ات  گناهــان  کــردی،  گفــت چــون از خــدا حیــا  کــرد. راهــب   آن زن را بیــان 

آمرزیده شده، اکنون مراقب باش که در آینده چگونه رفتار میکنی«

مقصـود  رسـد  نظرمـی  بـه  و  اسـت  نهفتـه  ماجـرا  درایـن  کـه  بسـیارمهمی  نکتـۀ 

کـه فرِدگناهـکاِر  اصلـی امـام؟ع؟ از نقـل آن نیـز همـان اسـت، ایـن واقعّیـت اسـت 

طالـِب توبـه، نبایـد خـود را بـه خاطـِر سـوابِق خویـش محـروم از نیـل بـه مـدارِج بـاالِی 

معنـوی بپنـدارد؛ ایـن ناامیدی هـا از القائـات شـیطان اسـت؛ هـم چنانکـه آن مـرِد 

جـوان، بـا توبـه، بـه جایگاهـی رفیعتـر از آن راهـب دسـت یافـت. 
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ل و اعتماد بر خدا
ّ

3-2-3- توک

ُت
ْ
یشۀ »َوکَل«است؛ لغت پژوهان در توضیِح لغوی آن نوشته اند: »َوَکل  »توّکل« از ر

ُتـه ِإلیـه و اعتمـدُت فیـه علیـه«1 یعنـی: »کارم را بـه دیگـری 
ْ
لَجأ

َ
ي أ

َ
مـري ِإلـی فـان أ

َ
 أ

 موکول کردم به معنای آن است که به او پناه بردم و بر او تکیه کردم.« توّکل در مواردی 

کـه انسـان ضمانتـی را از جانـب دیگـری برای بـرآوردن حوائجش  اسـتعمال می شـود 

داشـته باشـد و بـه ایـن ضمانـت تکیـه و اعتمـاد دارد. از دیگـر معانـِی لغـوِی تـوکل، 

کـه وکیـل بـه معنای  پنـاه بـردن بـه کسـی بـرای محفـوظ مانـدن اسـت. بـر ایـن اسـاس 

حافـظ نیـز هسـت و »اعتمـاد« نیـز در لغـت، بـه معنـاِی تکیـه دادن اسـت و معنایـی 

ماننـِد »تـوّکل« دارد. چنانکـه در لسـان العـرب آمده اسـت: »اْعَتَمْدُت علی الشـي ء: 

گرفتـن اسـت؛ مانند تکیـه به عصا  کـردن، کمـک  ُت علیـه«2 و مقصـود از تکیـه 
ْ
اتـکأ

کمـک  در راه رفتـن. بـه همیـن ترتیـب، تـوّکل و اعتمـاد بـر خـدا، یعنـی اسـتمداد و 

گرفتـن از او در هـر امـری. 

کـه در آن می تـوان جلوه هایـی از  ایـن نجـواِی علـی؟ع؟ بـا خـدای متعـال اسـت 

کـرد:  ارزِش تـوّکل را مشـاهده 

که  کردن آنان  کفایت  »خدایا! تو با دوسـتانت از همۀ مونسـها، مأنوس ترى و در 

گاه  کننـد، از همـه حاضرتـرى. بـر نهان هاشـان بینایـی و بـه درونهاشـان آ بـر تـو تـوّکل 

و بـر مقـدار بینـش آنـان دانـا. رازهاشـان نـزد تـو آشـکار اسـت و دلهاشـان در حسـرت 

گـر  گـر غربتشـان بـه وحشـت در انـدازد، یـاِد تـو آنـان را آرام سـازد و ا دیـدار تـو داغـدار. ا

کـه می دانند  ى به درگاه تـو دارند، چرا  مصیبتهـا بـر آنـان فـرو بـارد، بـه تـو پناه آرنـد و رو

1. لسان العرب/734/11
2. همان /303/3
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سـر رشـته کارهـا بـه دسـت توسـت و از قضایـی خیـزد که پاى بسـت توسـت. خدایا! 

گـر در پرسـش خـود درمانـم یـا راه پرسـیدن را ندانـم، صـاح کارم را به مـن بنما و دلم  ا

کاری از راهنماییهاى  که چنین  را به آنچه رسـتگارى من در آن اسـت متوجه فرما؛ 

تـو ناشـناخته و از کفایتهـاى تـو ناسـاخته نیسـت. خدایـا! بـا مـن به عفـوت رفتار کن 

نـه بـا عدالتت1 .«

کریـم و معلـم راسـتین آن یعنـی امیـر مؤمنـان علـی؟ع؟، خـدا  بـه تصریـح قـرآن 

گانـه بـاز کرده اسـت. بـا وجودآنکه آحاد مـردم مخلوق  بـرای اهـل تـوکل حسـابی جدا

کـه بـه خـدا تکیـه و اعتمـاد دارنـد  و ریـزه خـواِر خـواِن رحمـت الهـی هسـتند؛ اّماآنـان 

و دل درگـرو اسـباب ظاهـری نبسـته اند، بـه نحـوی ویژه مـورد توّجه خداوند هسـتند. 

ه«2 یعنـی: »هر کس  ُهَو َ�ْس�بُ ِه �نَ
َ
ى الّل

َ
ْل َعل

َوكَّ �تَ َ قـرآن مجیـد در ایـن بـاره می فرمایـد: »َو َم�نْ �ي

کلمـات نورانـی حضـرت  کنـد، خداوندکفایـت امـرش را می کنـد« و در  بـر خـدا تـوّکل 

ِلیـَن  ُمَتَوّکِ
ْ
ال ِبِکَفاَیـِة  ـَل 

َ
َتَکّف َقـْد  ـُه 

َ
َفِإّن ـی اهلِل ُسـْبَحاَنُه 

َ
ْل َعل

َ
امیـر؟ع؟ آمـده اسـت: »َتـَوّک

کـن بـر خـداى متعـال؛ زیـرا که او بـرآوردِن امـوِر تـوکل کنندگان  ْیـه«3 یعنـی: »تـوکل 
َ
َعل

کـه متوّکلیـن،  گرفتـه اسـت.« ایـن عبـارات مؤّیـد همـان توضیـح اسـت  را برعهـده 

ِلیَن  ُمَتَوّکِ
ْ
ِکَفاَیـِة ِلل

ْ
ْحَضُرُهْم ِبال

َ
ْوِلَیاِئـَك َو أ

َ
ِنِسـیَن أِل

ْ
ـَك آَنُس ال ُهـّمَ ِإّنَ

َّ
1. نهـج الباغـه، 349: »الل

َبَصاِئِرِهـْم  ـَغ 
َ
َمْبل ـُم 

َ
َتْعل َو  َضَماِئِرِهـْم  ِفـي  ْیِهـْم 

َ
َعل ِلـُع  َتّطَ َو  َسـَراِئِرِهْم  ِفـي  ُتَشـاِهُدُهْم  ْیـَك 

َ
َعل

َو  ِذْکـُرَك  آَنَسـُهْم  َبـُة  ُغْر
ْ
ال ْوَحَشـْتُهُم 

َ
أ ِإْن  ُهوَفـٌة 

ْ
َمل ْیـَك 

َ
ِإل ُبُهـْم  و

ُ
ُقل َو  َمْکُشـوَفٌة  ـَك 

َ
ل ْسـَراُرُهْم 

َ
َفأ

ِبَیـِدَك  ُمـوِر 
ُ ْ
األ ـَة  ِزّمَ

َ
أ ّنَ 

َ
ِبـأ مـًا 

ْ
ِعل ِبـَك  ااِلْسـِتَجاَرِة  ـی 

َ
ِإل َجُئـوا 

َ
ل َمَصاِئـُب 

ْ
ال ْیِهـُم 

َ
َعل ـْت  ُصّبَ ِإْن 

ِنـي 
َّ
َبِتـي َفُدل

ْ
ْو َعِمیـُت َعـْن ِطل

َ
ِتي أ

َ
ل

َ
ُهـّمَ ِإْن َفِهْهـُت َعـْن َمْسـأ

َّ
َو َمَصاِدَرَهـا َعـْن َقَضاِئـَك الل

 ِبِبْدٍع ِمْن 
َ

ْیـَس َذِلـَك ِبُنْکٍر ِمـْن ِهَداَیاِتـَك َو ال
َ
ـی َمَراِشـِدي َفل

َ
ِبـي ِإل

ْ
 ِبَقل

ْ
ـی َمَصاِلِحـي َو ُخـذ

َ
َعل

ـی َعْدِلـَك«
َ
ِنـي َعل

ْ
 َتْحِمل

َ
ـی َعْفـِوَك َو ال

َ
ِنـي َعل

ْ
ُهـّمَ اْحِمل

َّ
ِکَفاَیاِتـَك الل

2. آیۀ3سورۀ طاق
3. غرر الحکم و درر الکلم / 196
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مشـموِل رحمـت خـاص پـروردگار هسـتند. همچنین در احادیـث امامان؟مهع؟ توّکل 

ی گردانـی از آن نیـز مورد اشـاره  راسـتین بـه خداونـد، تعریـف شـده اسـت و فرجـاِم رو

گرفتـه اسـت. امامـان؟مهع؟ »تـوّکل حقیقـی« را در »قطـع امید از همـه و امیدواری  قـرار 

تـوّکِل  کـه میـزاِن  انـد1. همچنیـن بیـان شـده اسـت  بـه خداونـد« دانسـته  و اعتمـاد 

انسـان از مرتبـۀ یقیـن او حکایـت می کنـد2 و همانطورکـه دسـتگیری و امـداِد اهـل 

کامـی کسـانی که بـه غیرخدا توّکل می کنند، سـخن  تـوّکل تضمیـن شـده اسـت، از نا

 
َ

ْوَحـی اهلُل َعـّزَ َو َجـّل
َ
بـه میـان آمـده اسـت. امـام صادق؟ع؟درایـن بـاره می فرمایـد: »أ

ِقـي َعَرْفـُت َذِلـَك ِمـْن 
ْ
َحـٍد ِمـْن َخل

َ
ـی َداُوَد ع َمـا اْعَتَصـَم ِبـي َعْبـٌد ِمـْن ِعَبـاِدي ُدوَن أ

َ
ِإل

َمْخـَرَج ِمـْن َبْیِنِهـّنَ 
ْ
ـُه ال

َ
ـُت ل

ْ
 َجَعل

َّ
ْرُض َو َمـْن ِفیِهـّنَ ِإال

َ ْ
ـَماَواُت َو ال ِتـِه ُثـّمَ َتِکیـُدُه الّسَ ِنّیَ

 َقَطْعـُت 
َّ

ِتـِه ِإال ِقـي َعَرْفـُت َذِلـَك ِمـْن ِنّیَ
ْ
َحـٍد ِمـْن َخل

َ
َو َمـا اْعَتَصـَم َعْبـٌد ِمـْن ِعَبـاِدي ِبأ

ّيِ َواٍد 
َ
َباِل ِبأ

ُ
ْم أ

َ
ْرَض ِمْن َتْحِتِه َو ل

َ ْ
َسـْخُت ال

َ
ْرِض ِمْن َیَدْیِه َو أ

َ ْ
ـَماَواِت َو ال ْسـَباَب الّسَ

َ
أ

کـدام از بندگانـم  کـه: هـر  ـك«3 یعنـی: »خـداى متعـال بـه داود؟ع؟ وحـی فرسـتاد 
َ
َهل

کـه بـه مـن پناهنـده شـود و بـه احـدی از مخلوقاتـم چشـم امیـد نداشـته باشـد و مـن 

گـر تمـام اهـل آسـمانها و زمیـن بـا  کـه همیـن اسـت، حّتـی ا نّیـت و قصـد او را بدانـم 

کننـد و قصـِد شکسـت دادِن او را داشـته باشـند، مـن راه چـاره ای بـرای  او نیرنـگ 

آن بنـده ی اهـل تـوّکل بـاز می کنـم و او را از آن همـه دسیسـه نجـات خواهـم داد. در 

کـه بـه جـای مـن، بـه مخلوقاتـم پناه ببـرد و من نیـز بدانم  مقابـل، هـر کـدام از بندگانـم 

گرفتـِن خالقـش باشـد{، دسـتانش  کـه قصـدش همـان اسـت}یعنی نّیتـش، نادیـده 

کوتـاه می کنـم و زمیـن زیـر پایـش را فـرو  را از تمـاِم اسـباب و وسـائل آسـمانها و زمیـن 

1. غرر الحکم و درر الکلم / 196
2. إرشاد القلوب / 109/1

3. الکافی /63/2
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کـه  کتـی  ها وادى  هـر  بـه  و  می شـود{  گرفتـار  چاهـی  بـه  چالـه ای  از  می برم}دائمـًا 

کـه روزی و موفقّیـت  کسـانی  افتـد، برایـم اهمّیتـی نخواهـد داشـت.« برایـن اسـاس، 

گـرو اسـباب ظاهـری می بیننـد، فرجامـی جـز شکسـت پیـش رو نخواهنـد  خـود را در 

کـه سـختی آسـودگی و بـه دسـت آوردن موفقیت هـای  داشـت. بایـد توجـه داشـت 

ک سـعادت انسـان،  کی برای سـعادت انسـان نیسـت؛ بلکه ما ظاهرِی دنیوی، ما

َفْقـُر َبْعـَد 
ْ
ِغَنـی َو ال

ْ
جایـگاه او در زندگـی ابـدی اسـت. بـه تعبیـر حضـرت امیـر؟ع؟: »ال

کـه فقـر و بی نیـازِی  ـی اهلِل.«1 یعنـی: »بعـد از عرضـۀ اعمـال بـه خداسـت 
َ
َعـْرِض َعل

ْ
ال

انسـان ها معلـوم می شـود.« حـال آنکـه اهـل تـوّکل بـه خـدا در دو جهـان عزیـز و سـر 

بلنـد هسـتند و فرجـاِم اهـل اعـراض، شکسـت و خـواری در این دنیـا و عذاب ابدی 

کریـم در ایـن موضـوع ماجـرای قـارون، ثروتمنـد بنـی اسـرائیل  در آخـرت اسـت. قـرآن 

َو لا  َرهتَ  �نِ اآ
ْ
ال اَر 

َ
الّ� ُه 

َ
الّل اَك  �ت

آ
ا ما  �ي عنِ �ن �تَ ْ را بازگـو می کنـد. وقتـی موسـی؟ع؟ بـه او فرمـود: »ا�ب

�نَّ  ْر�نِ اإِ
اأَ

ْ
ساَ� �نِىي ال �نَ

ْ
عنِ ال �بْ

َك َو لا �تَ �يْ
َ
ل اإِ ُه 

َ
ْ�َس�نَ الّل

أَ
ْ�ِس�نْ َكما ا

أَ
ا َو ا �ي

�نْ
ُ

َك ِم�نَ الّ� �بَ ص�ي َس �نَ �نْ �تَ

«2 یعنـی: »بـا آنچـه خـدا بـه تـو داده، در ِپِی سـراى آخرت باش و  �نَ ِسد�ي ُم�نْ
ْ
ِ��بُّ ال ُ َه لا �ي

َ
الّل

کـرده نیکی کن و  کـه خـدا بـه تـو نیکـی  بهـره ات را از دنیـا فرامـوش مکـن و همان گونـه 

هرگز در زمین در جسـتجوى فسـاد مباش که خدا مفسـدان را دوسـت ندارد.« قارون 

.«3 یعنی: »این ثروت را به وسـیلۀ دانِش  د�ي ٍم ِع�نْ
ْ
ُه َعلى  ِعل �تُ �ي و�ت

أُ
ما ا

�نَّ گفت: »اإِ  در پاسـخ 

کریـم، آشـکارا  خـودم بـه دسـت آورده ام}وارتباطـی بـا خـدا نـدارد!{« ایـن بیـان قـرآن 

کـه قـارون، خـدا را از یـاد بـرده بـود و همـه ی دارایـی اش را وابسـته بـه  نشـان می دهـد 

هـوش و دانـِش خـودش می دانسـت. 

1. نهج الباغه / 555
2. آیۀ 77 سورۀ قصص
3. آیۀ 78سورۀ قصص
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 قــرآن، از حســرت مــردم بنــی اســرائیل نســبت بــه ثــروِت قــارون ســخن می گویــد کــه 

کاش همانند  م« 1 یعنی: »اى  �ي ٍ َعطن
و َ�طنّ

�نُ
َ
ُه ل

�نَّ  اإِ
اُرو�نُ َ �ت و�تِىي

أُ
َل ما ا

ْ ا ِم�ث �ن
َ
�تَ ل �يْ

َ
ا ل می گفتند: »�ي

آنچــه بــه قــارون داده شــده اســت، مــا نیــز داشــتیم؛ به راســتی کــه او بهره عظیمــی دارد« 

ما  ْر�نَ �نَ
اأَ

ْ
داِرِه ال ِه َو �بِ ا �بِ �ن َس�نْ �نَ

اّمــا خداونــد، ســرانجام قــارون را چنیــن بیــان مــی دارد: »�نَ

«2 یعنــی: »او و خانــه اش  �ن ِصر�ي �تَ ِه َو ما كا�نَ ِم�نَ الُم�نْ
َ
ِ الّل ُه ِم�نْ ُ�و�ن ُصُرو�نَ �نْ َ هتٍ �ي �أَ ُه ِم�نْ �نِ

َ
كا�نَ ل

کــه در برابــر عــذاب الهــی بتواننــد او را یــارى  را در زمیــن فــرو بردیــم و او یارانــی نداشــت 

کننــد و خــودش نیــز نمی توانســت خویشــتن را یــارى دهــد.« نکتــۀ بســیار بــارز ایــن 

ــد  کــه خداون ــود  ــه خویشــتن اســت؛ وی منکــر ایــن حقیقــت ب ــارون ب ماجــرا، تکیــۀ ق

کــرد. غفلــت از ایــن مهــم، عــذاب هــر دو ســرا  مالــک حقیقــی اســت و بایــد بــه او اتــکاء 

را برای قارون به دنبال داشت. 

کـه در آموزه هـای اسـامی، تـوّکل کردن بـه خداوند، بـه معناِی  شـایان ذکـر اسـت 

یکردهایـی  کـه انسـان بـر عهـده دارد نیسـت؛ زیـرا بعضـًا رو گرفتـِن وظایفـی  نادیـده 

کـه بـه بهانـه ی تـوّکل بـر خداونـد، از تکالیـِف خـود شـانه خالـی  مشـاهده می شـود 

کـرم صلـی اهلل علیـه و آلـه  کاِم رسـاِی پیامبرا می کننـد. توگویـی ایـن جماعـت، آن 

کـه خـرِد  کـه انسـان مسـلمان، همـراه بـا تـوّکِل بـر خداونـد، واجباتـی  را نشـنیده بودنـد 

گـر حکِم عقِل شـما که در  خـداداد بـراِی او مشـخص می کنـد را بایـد رعایـت کنـد3. ا

1. آیۀ79سورۀ قصص
2. آیۀ81سورۀ قصص

3. اشاره به ماجرای سخن پیامبر به مردی که شتر خود را رها کرده بود و می گفت برای حفظ 
کرده ام؛ رسول خدا به آن شخص فرمود: »َاعقلها و توّکل« یعنی: »شترت  آن به خدا توکل 

 را ببنـد آنـگاه تـوّکل کـن.« کنایـه از اینکـه کاری کـه وظیفـه عقلـی توسـت انجام بـده و بعد 
بـه خـدا توّکل نما)نک: سـنن ترمـذی، ج4، ص382(
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کـه بـرای جلوگیری  تعالیـم امامـان؟مهع؟، حّجـت درونـِی پـروردگار اسـت1، ایـن باشـد 

کـه بـا اتـکا بـر حفـظ الهـی،  از سـرقت اموالـت بایـد تدبیـری بیاندیشـی، روا نیسـت 

کـه مایـۀ قـوام زندگـی توسـت، بـه حـال خـود رهـا سـازی. چـون در  امـواِل خـودت را 

کـرده ای. بـه همیـن منـوال  ایـن صـورت، حّجـِت خداوند}یعنـی عقـل{ را معصیـت 

گـر در رفتارهـاِی روزمـره ی مـا خطـر محتمـل و جـّدی در ارتبـاط با بیمار شـدن وجود  ا

داشـته باشـد، بی توّجهـی بـه آن احـکام علمـی و عقلـی، سـرپیچی از حکـم حّجـت 

خـدا و عیـن نافرمانـی از دسـتوِر الهـی اسـت. بنابرایـن در موضـوع توّکل، بایـد همواره 

بـه سوءبرداشـتها و افراطهـا و تفریطهـا توّجـه داشـت. 

3-2-4- حّب و بغض در راه خدا

کـه بـه معنـای دوسـتی و دشـمنی اسـت در آیـات و روایات  از »حـّب« و »بغـض« 

فراوانـی یـاد شـده اسـت. برمبنـای آیـات قـرآن وروایـات امامـان؟مهع؟ هـدف اعـای 

ِی محّبـت، خـدا را  گاهـی و آزادی و از رو کـه بـا آ خلقـت، آمـدِن انسـانهایی اسـت 

کـه  کـرده و بندگـی او را نماینـد. . بایـد بـه ایـن نکتـه توّجـه داشـته باشـیم  انتخـاب 

آفرینـش حـّق متعـال بـرای جلـب منفعـت یـا دفـع ضـرر نیسـت؛ زیـرا ایـن دو انگیـزه 

کنـد.  نشـانۀ نقصنـد. بلکـه خداونـد خلـق نمـوده اسـت تـا رحمـت خـود را آشـکار 

ِلَك  َك َو ِل�ن  َم�نْ َرِ�َم َر�بُّ
لاَّ �نَ * اإِ �ي ِل�ن �تَ و�نَ ُمحنْ

ُ
ال رن َ کریـم آمـده اسـت: " َو لا �ي چنانکـه در قـرآن 

ُهم)آیـات118 و 119 سـوره هـود( یعنـی: »مـردم همـواره بـا هـم اختـاف دارند مگر  �تَ
َ
ل �نَ

که رحمت خداوند شامل حالشان شود و برای همین رحمت، آنها را خلق  آنهایی 

کرده است.« گفتنی است که خدای متعال دو رحمت دارد؛ یکی رحمت رحمانی 

ـــًة  َتْیـــِن ُحّجَ ـــاِس ُحّجَ ـــی الّنَ
َ
کاظـــم؟ع؟ در وصـــف عقـــل: »ِإّنَ هَّلِلَِّ َعل 1. اشـــاره بـــه تعبیـــر امـــام 

ُعُقـــول«
ْ
َباِطَنـــُة َفال

ْ
ـــا ال ّمَ

َ
ـــُة ع َو أ ِئّمَ

َ ْ
ْنِبَیـــاُء َو األ

َ ْ
ُســـلُ َو األ اِهـــَرُة َفالّرُ

َ
ـــا الّظ ّمَ

َ
ـــًة َباِطَنـــًة َفأ  َظاِهـــَرًة َو ُحّجَ
)کلینی، ج 1/ص 15(
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کـه عـاّم اسـت و آفرینـش هـر موجـودی بـر اسـاس آن اسـت و دیگـری رحمـت  اسـت 

کـه رحمتـی جاودانـه و مخصـوص اولیـاء و بنـدگان صالـح خداونـد   رحیمـی اسـت 

ْ ٍء  ىي
َ کریم باز در همین زمینه بیان فرموده اسـت: " َو َرْ�َم�تىي  َوِ�َع�تْ ُكّلَ �ث اسـت. قرآن 

" )آیـۀ156 سـورۀ اعراف(یعنـی: »و رحمـت مـن همـه چیـز را  و�ن �تُ
�تَّ َ �نَ �ي �ي دن

َّ
ها ِلل �بُ ْك�تُ

أَ
َسا �نَ

گرفتـه و آن را بـرای اهـل تقـوا ثابـت و همیشـگی خواهـم کـرد.«در ایـن آیـۀ شـریفه از  فرا

 ثبـت و دوام رحمـت الهـی بـرای اهـل تقوا سـخن به میان آمده اسـت. نکتۀ مهّم این 

کریـم بـه صـورت همـه جانبـه در نظـر  کـه مـا اهـداف آفرینـش را بایـد در قـرآن  اسـت 

�تٍ  َع َ�ٰمواٰ �تَ َ��بْ
َ
ل � �نَ ٖ �ن

ݩَّ
ُه ال للّٰ

ٱَ
کریم در آیه 12 سوره طاق آمده است: »ا بگیریم. در قرآن 

ْد  �تَ َه  اللّٰ  َّ �نݧ
َ
َوا ٌر  ٖد�ي

�تَ ٍء  ىݦْ
َ َعلٰى ُكّلِ �ث َه  اللّٰ �نَّ 

َ
ا ݢا  ٓوݢ مݦُ

َ
ْعل ِل�تَ �نَّ  ݩݩُ هݧ �نَ �يݨݨْ َ �ب ْمُر  اَ

ْ
ال ݢُل  ݢ

َّ رݩنݧ نَ �ݩݩݧ تَ �ݧ يَ �ݫ  
ݦݦݦݩݩۖ

٭ �ݩݩنَّ ݩݩُ ݧ هݧ
ݩَ
ل

ݨْ ِم�ݦݩݩث ݨْ�نِ  ݧ رݧ اَ
ْ
ال َوِم�نَ 

ًما« یعنـی: »خداسـت آنکـه هفـت1 آسـمان و هماننـد آنهـا زمیـن 
ْ
ٍء ِعل ىݦْ

َ كُّلِ �ث َط �بِ �اٰ
َ
ا

بیافریـد؛ فرمـان او میـان آسـمان ها و زمیـن جـاری اسـت تـا بدانیـد خـدا بـر هـر چیزی 

قـادر اسـت و بـه علـم بـر همـه چیـز احاطـه دارد.«

ـت و سـبب 
ّ
حـرف" ل" در آیـۀ فـوق، در کلمـه لتعلمـوا، الم تعلیـل و بـرای بیـان عل

اسـت. در این آیه شـریفه سـبب خلقت، این بیان شـده اسـت: " تا نسـبت به خدای 

متعـال علـم و معرفـت پیـدا کنیـد " به عبـارت دیگر خداونـد موجودی را آفریده اسـت 

تـا عالـم بـه او شـود و او را بشناسـد و اقتضـای ایـن علم و معرفت، تقواسـت. تقوا یعنی 

رعایـِت ادِب حضـور در پیشـگاِه حـق متعـال؛ از ایـن رو در آیـۀ دیگـری فرمـوده اسـت: 

«)آیـۀ56 سـورۀ ذاریات(یعنـی: »مـن انسـان و جـن را  دو�ن ع�بُ ا ِل�يَ
ّ
�نَّ والِا�نس ِال �تُ �ب �ت

َ
ل »ما �نَ

خلـق نکـردم مگـر بـرای عبـادت.« ایـن آیـات بایـد با هـم در نظـر گرفته شـوند، تا هدف 

آفرینش آشـکار شـود. پس گام نخسـت، علم و معرفت اسـت: " ِلتعلموا"؛ وقتی عالم 

1. هفـت در زبـان عربـی، بـه عنواِن عدد کثرت هم اسـتعمال می شـود؛ در آن صورت معناِی 
آیه ی شـریفه این می شـود که خداوند آسـمانها و زمین های متعدد آفریده اسـت. . . 
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گـر رعایـت آن محضـر را، رعایت آن َمشـهد  شـدیم کـه در محضـر چـه کسـی هسـتیم، ا

را بکنیـم، رحمـِت خـاص خداونـد شـامل حـاِل مـا خواهـد بـود. بنابراین ثمـرۀ معرفت 

می شـود عبودیـت و ثمـرۀ عبودیـت می شـود رحمـت جاودانـه )تـا چه کسـانی خداوند 

کـه آنهـا مشـمول رحمـت همیشـگی  را بـا اختیـار و از سـر محّبـت انتخـاب می کننـد 

خداونـد قـرار می گیرند.(

کـه در عالـم هسـت، بـر اسـاس رحمـت رحمانـی  خاصـه ی کام اینکـه، هرچـه 

خلـق شـده اسـت امـا "رحمـت رحمانـی" بـرای عـّده ای مانـدگار می شـود که نـام آن، 

"رحمـت رحیمـی" اسـت و ایـن بـرای اهـل تقـوا و مؤمنیـن اسـت. اساسـًا ایـن تولدهـا 

ْم 
ُ
ك ُّ �ي

أَ
ْم ا

ُ
َوك

ُ
ل �بْ اهتَ ِل�يَ َ��ي

ْ
َمْو�تَ َو ال

ْ
�تَ ال

َ
ل �ي �نَ �ن

َّ
و مرگ هـا بـرای پیـدا شـدن ایـن افـراد اسـت: »ال

کـه مـرگ و تولدهـا را  کسـی اسـت  «)آیۀ2سـورۀ دخان(یعنـی: »خداونـد  ْ�َس�نُ َعَملاً
أَ
ا

کـه کدامتـان بهتـر عمـل می کنیـد«1  کـرده تـا بیازمایـد شـما را  ایجـاد 

 خداوند اراده کرده است که برای رحمت همیشگی و جاودانۀ خودش، افرادی

که  که برای همیشـه، مورِد رحمت او هسـتند. آنها کسـانی هسـتند   باشـند؛ کسـانی 

خداونـد را بـا اختیـار و از سـر محّبـت انتخـاب کرده انـد و در آزمـون دوسـتی خداونـد 

سـربلند بیـرون آمده اند. 

کـه امیـر مؤمنـان و امـام صـادق؟امهع؟ افضـل عبـادات را عبـادت  چنیـن اسـت 

کرده انـد. 2  »محّبیـن« بیـان فرمودنـد و ایـن محّبـت را پایـه و اسـاس اسـام معرفـی 

محبوب هـای  از  پوشـیدن  چشـم  را  خـدا  محّبـت  چشـیدن  الزمـۀ  برایـن،  عـاوه 

ایـن اسـت  بـرای  بلکـه  نیسـت؛  بـرای عالـم شـدن خداونـد  آزمایـش  ایـن  کـه  1. دّقـت شـود 
کسـانی شایسـتۀ رحمـت جاودانـه هسـتند و حّجـت بـر  کـه چـه  کـه انسـانها خـود بداننـد 

تمـام شـود.  همـگان 
2. نهج الباغه / 313
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 معـارض دانسـته انـد1. چنانکـه آیـات قرآنی و روایات معصومیـن؟مهع؟ محبت خدا و 

 
دنُ �نِ

�تَّ َ اِس َم�نْ �ي
محبـت دنیـا را معـارض هـم معرفـی کرده اند. قـرآن می فرمایـد: »َو ِم�نَ ال�نَّ

ه «2 یعنـی: »بعضـی از 
َ
ا ِلّل  ُ��بًّ

ُ
ّد َ �ث

أَ
وا ا َم�نُ

آ
�نَ ا �ي �ن

َّ
ِه َو ال

َ
ِ الّل

و�نَُهْم َكُح�بّ ِ��بُّ ُ  �ي
ً
دا�ا �نْ

أَ
ِه ا

َ
ِ الّل ِم�نْ ُ�و�ن

مـردم، معبودهایـی غیـر از خداونـد بـراى خـود انتخـاب می کننـد و آنهـا را همچـون 

کـه ایمـان دارنـد، محّبتشـان بـه خـدا، )از مشـرکان  خـدا دوسـت می دارنـد. اّمـا آنهـا 

نسـبت بـه معبودهاشـان، ( شـدیدتر اسـت.« 

از  و  داشـته  متعـّدد  محبوب هـای  بلکـه  نـدارد؛  محبـوب  یـک  انسـان  بنابرایـن 

کـه مؤمنیـن را بـا »محّبـت شـدید نسـبت بـه خداونـد« وصـف فرمود و  همیـن روسـت 

وا 
ُ
ال �ن �نْ �تَ

َ
کـرد: »ل شـرط رسـیدن بـه نیکـی را چشـم پوشـی از محبوب هـای دیگـر بیـان 

م«3 و انسـان از بیـن ایـن  ِه َعل�ي َه �بِ
َ
�نَّ الّل اإِ

ْ ٍء �نَ ىي
َ وا ِم�نْ �ث �تُ �نِ �نْ و�نَ َو ما �تُ ِ��بُّ

ا �تُ وا ِمّمَ �تُ �نِ �نْ ّرَ َ��تَّى �تُ �بِ
ْ
ال

آن  را.  دنیـا  مختلـف  مظاهـر  یـا  و  را  خـدا  یـا  می کنـد  انتخـاب  را  یکـی  محبوب هـا 

گـری  کـه هـر یـک بـه شـکلی آذیـن شـده اند و در نفـس انسـان جلـوه  هـم مظاهـری 

َهوا�تِ 
َّ اِس ُ��بُّ السث

�نَ ِلل�نَّ ِ
ّ �ي می کننـد. چنانکـه در آیـۀ 14 سـورۀ آل عمـران آمده اسـت: »رنُ

عاِم  �نْ
اأَ

ْ
َمهتِ َو ال ُمَسّوَ

ْ
ِل ال �يْ

�نَ
ْ
هتِ َو ال

صنَّ �نِ
ْ
َه�بِ َو ال

َطَرهتِ ِم�نَ ال�نَّ �نْ ُم�تَ
ْ
ِر ال اط�ي �ن �تَ

ْ
�نَ َو ال �ي �ن �بَ

ْ
ساِء َو ال ِ

ِم�نَ ال�نّ

« یعنـی: »محّبـت امـور مـادى،  �ب
آ
َما

ْ
َدُه ُ�ْس�نُ ال ُه ِع�نْ

َ
ا َو الّل �ي

�نْ
ُ

اهتِ الّ� َ��ي
ْ
اُ� ال ِلَك َم�ت َ�ْر�ثِ �ن

ْ
َو ال

پایـان و  از زنـان و فرزنـدان و امـوال هنگفـت از طـا و نقـره و اسـبهاى ممتـاز و چهار

زراعت، در نظر مردم جلوه داده شـده اسـت؛ )تا در پرتو آن، آزمایش و تربیت شـوند؛ 

کـه هـدف نهایـی آدمـی را تشـکیل دهنـد(، سـرمایه زندگـی  ولـی( اینهـا)در صورتـی 

یـدان(، نـزد خداسـت.«   پسـت)مادى( اسـت؛ و سـرانجام نیـك)و زندگـِی واال و جاو

رام)تنبیه الخواطر(/ 224/1 1. ، مجموعة و
2. آیۀ165 سورۀ بقره

3. آیۀ92 سورۀ آل عمران
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گشـاید،  گـر انسـان از چنبـرۀ ایـن شـهوات رهایـی یابـد و در سـپهر مهـر الهـی بـال  ا

کسیر محّبت الهی   شیرینی محّبت خدا را به کامش می ریزند و آن وقت می یابدکه ا

قابل مقایسه با هیچ لذت دیگری نیست.  

نکتـــۀ دیگـــر اینکـــه قـــرآن و احادیـــث، عاماتـــی را بـــرای محّبیـــن حقیقـــی خداونـــد 

بیـــان داشـــته اندکـــه از جملـــۀ آنهـــا تبعّیـــت از پیامبـــر؟ص؟، دوســـتی اهـــل بیـــت و پیامبـــر، 

ـــت اینکـــه محّبـــت اهـــل 
ّ
دوســـتِی دوســـتان خـــدا و دشـــمنی بـــا دشـــمنان خداســـت. عل

کیـــد قـــرآن قرارگرفتـــه اســـت، غیـــر از موضوعّیـــت  ـــه نحـــو خاصـــی مـــورد تأ بیـــت؟مهع؟، ب

آن1، ثمـــرۀ بســـیار مهـــم ایـــن والیـــت اســـت. در آیـــۀ 23 ســـورۀ مبارکـــۀ شـــوری اجـــر 

ْل لا  رســـالت پیامبـــر را محبـــت اهـــل بیـــت آن حضـــرت معرفـــی داشـــت و فرمـــود: »�تُ

ْر�بى« و در آیـــۀ 57 ســـورۀ مبارکـــۀ فرقـــان، ایـــن مهـــرورزی 
�تُ
ْ
هتَ �نِىي ال

َ
َمَوّ�

ْ
 ال

لاَّ  اإِ
ً
را ْ �ب

أَ
ِه ا �يْ

َ
ْم َعل

ُ
ك

ُ
ل ْ��أَ

أَ
ا

 
دنَ �نِ

�تَّ َ �نْ �ي
أَ
اَء ا  َم�نْ �ث

لاَّ ٍر اإِ
ْ �ب

أَ
ِه ِم�نْ ا �يْ

َ
ْم َعل

ُ
ك

ُ
ل ْ��أَ

أَ
ْل ما ا را راهـــی بـــه ســـوی خـــدا بیـــان فرمـــود: »�تُ

ـــه پاداشـــی از  گون ـــاغ آییـــن خـــدا( هیـــچ  ـــر آن )اب لا«یعنـــی: »بگـــو: مـــن در براب �ي ِه َ��ب ِ
لى  َر�بّ اإِ

گـــر  ـــه ســـوى پـــروردگارش برگزینـــد« ا کـــه بخواهـــد راهـــی ب کســـی  شـــما نمی طلبـــم؛ مگـــر 

کـــه محّبـــت  گویـــای ایـــن نکتـــه خواهنـــد بـــود  یـــم،  ایـــن دو آیـــه را پرتـــو یکدیگـــر در نظـــر آور

ـــارۀ مســـألۀ  ـــرآن مجیـــد درب کنـــار ایـــن ق ـــه ســـوی خداســـت. در  اهـــل بیـــت؟مهع؟ راهـــی ب

ِر  �نِ اآ
ْ
ْوِم ال �يَ

ْ
ِه َو ال

َ
الّل  �بِ

و�نَ ِم�نُ وأْ ُ  �ي
ً
ْوما ُد �تَ �بِ

ـــد: »لا �تَ ـــت« از دشـــمنان خـــدا و رســـول، می فرمای »برائ

َك  ول�أِ
أُ
ا َر�تَُهْم  �ي ْو َعسث

أَ
ا وا�نَُهْم  �نْ اإِ ْو 

أَ
ا اَءُهْم  �ن ْ �ب

أَ
ا ْو 

أَ
ا اَءُهْم  �ب

آ
ا وا  ْو كا�نُ

َ
ل َو  ُه 

َ
َرُ�ول َو  َه 

َ
الّل  

َ
و�نَ َم�نْ َ�اّ�

ُ
واّ� ُ �ي

ــتاخیز  ــدا و روز رسـ ــه خـ ــان بـ ــه ایمـ کـ «2 یعنـــی: »هیـــچ قومـــی را  ما�ن �ي اإ
ْ
ِهُم ال و�بِ

ُ
ل

�بَ �نىي  �تُ �تَ
َ
ك

کننـــد، هـــر چنـــد پـــدران  کـــه بـــا دشـــمنان خـــدا و رســـولش دوســـتی  دارنـــد نمی یابـــی 

کـــه خـــدا  کســـانی هســـتند  یـــا فرزنـــدان یـــا بـــرادران یـــا خویشاوندانشـــان باشـــند؛ آنـــان 

که آزموِن اصلی عبودّیت خداوند، شناخت، پذیرِش و محّبت حّجت اوست.   .1
2. آیۀ22سورۀ مجادله
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ایمـــان را بـــر صفحـــه دلهایشـــان نوشـــته اســـت.« همینطـــور در آیـــۀ اّول از ســـورۀ ممتحنـــه 

ْد 
هتِ َو �تَ

َ
َمَوّ�

ْ
ال ِهْم �بِ �يْ

َ
ل  اإِ

و�نَ �تُ
ْ
ل اَء �تُ ْوِل�ي

أَ
ُكْم ا �ي َو َعُدّوَ وا َعُدّوِ

دنُ �نِ
�تَّ وا لا �تَ َم�نُ

آ
�نَ ا �ي �ن

َّ
َها ال ُّ �ي

أَ
ا ا می فرمایـــد: »�ي

کـــه ایمـــان آورده ایـــد، دشـــمن مـــن و  کســـانی  « یعنـــی: »اى  ِ
َ��تّ

ْ
ْم ِم�نَ ال

ُ
اَءك ما �ب ُروا �بِ �نَ

َ
ك

دشـــمن خودتـــان را دوســـت نگیریـــد، شـــما نســـبت بـــه آنـــان اظهـــار محّبـــت می کنیـــد، 

کافـــر شـــده اند.« همچنیـــن از  کـــه آنهـــا بـــه آنچـــه از حـــّق بـــراى شـــما آمـــده  در حالـــی 

ـــي اهلِل  ْن ُتِحـــّبَ ِف
َ
یَمـــاِن أ ِ

ْ
ـــِق ُعـــَرى ال ْوَث

َ
ـــْن أ کـــه: »ِم کـــرم؟ص؟ روایـــت شـــده اســـت  رســـول ا

َو ُتْبِغـــَض ِفـــي اهلِل َو ُتْعِطـــَي ِفـــي اهلِل َو َتْمَنـــَع ِفـــي اهلل«1 یعنـــی: »از محکمتریـــن دســـتگیره 

ـــدارى و  ـــراى خـــدا دشـــمن ب ـــدارى و ب ـــراى خـــدا دوســـت ب کـــه ب هـــاِی ایمـــان آن اســـت 

ـــغ دارى.« ی ـــراى خـــدا در کنـــی و ب ـــراى خـــدا عطـــا  ب

ُتْصِفـَي  ْو 
َ
أ اهلِل  ْعـَداَء 

َ
أ ُتِحـّبَ  ْن 

َ
أ ـاَك  »ِإّیَ فرموده انـد:  نیـز  علـی؟ع؟  امیرالمؤمنیـن 

کـه  َقْومـًا ُحِشـَر َمَعُهـم«2 یعنـی: »بپرهیـز از ایـن  َحـّبَ 
َ
أ َمـْن   

َ
َفـِإّن ْوِلَیـاِء اهلِل 

َ
أ ِلَغْیـِر  َك  ُوّدَ

کـه دوسـتِی خـودت را بـراى غیـر دوسـتان  دشـمنان خـدا را دوسـت بـدارى یـا ایـن 
کـه جماعتـی را دوسـت داشـته باشـد، بـا  کسـی  کـه هـر  گردانـی؛ چرا خـدا خالـص 
همانهـا محشـور خواهـد شـد.« ایـن مطالـب گویای آن اسـت که از عاماِت دوسـتِی 

راسـتین، دشـمنی بـا دشـمناِن محبـوب اسـت. 

 نکتـۀ آخـر توجـه بـه نقـش محبـت و برائـت در تربیـت انسـان اسـت. بـه جـرأت 
کـه محبـت خـدا و اولیـاء او در مسـیر اصـاح و سـازندگی  گفـت نیرویـی  می تـوان 
انسـان دارنـد، قابـل مقایسـه بـا هیـچ انگیـزِش دیگـری نیسـت. ایـن حقیقتـی اسـت 
کـه  کـه دسـت انـدرکاران امـور دینـی و مذهبـی بـه خوبـی لمـس می کننـد و هـر کسـی 

گویـه ای  انـدک ذوقـی از جـام محبـت خـدا و اولیـاء داشـته، بـر آن صّحـه می نهـد. وا

1. الکافی /125/2
2.  غرر الحکم و درر الکلم / 204
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بـه  امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟ در مناجـات شـعبانیه  امـام متقیـن  را  ایـن حقیقـت  از 

 
َّ

ْنَتِقـَل ِبـِه َعـْن َمْعِصَیِتـَك ِإال
َ
 َفأ

ٌ
ـْم َیُکـْن ِلـي َحـْول

َ
ِهـي ل

َ
خـدا عرضـه داشـته اسـت: »ِإل

ُکْنـت«1 یعنـی: »خدایـا مـن آن  ُکـوَن 
َ
ْن أ

َ
َرْدَت أ

َ
ِتـَك َفَکَمـا أ ْیَقْظَتِنـي ِلَمَحّبَ

َ
ِفـي َوْقـٍت أ

کـه بتوانـم بـه وسـیله آن از نافرمانیـت کنـاره گیـرم نـدارم، مگـر در آن وقـت که  نیروئـی 

کـه می خواهـی بشـوم.« کنـی و آن طـور  تـو بـا دوسـتیت بیـدارم 

3-2-5- ُحسن ظّن به خدا

کـه در  از دیگـر صفـات مؤمنیـن اسـت  الهـی داشـتن،  افعـاِل  بـه  گمـاِن خـوب 

احادیـث مـورد توّجـه قـرار گرفته اسـت؛ از جمله امـام باقر؟ع؟ می فرمایـد: »در کتاب 

کـه رسـول خـدا؟ص؟ بـاالى منبـر خویـش فرمـود: سـوگند بـه خدایـی  علـی؟ع؟ دیدیـم 

کـه جـز او شایسـته ی پرستشـی نیسـت، بـه هیچ مؤمنـی هرگز خیر دنیـا و آخرت داده 

نشـد، مگـر بـه سـبب خوشـبیني اش بـه خـدا و امیـداري اش بـه او و حسـن خلقـش و 

که جز او شایان پرستشی نیست، خداوند  خودداری از غیبت مؤمنین. به خدایی 

هیـچ مؤمنـی را بعـد از توبـه و اسـتغفار، عـذاب نکنـد، مگر به سـبب بدگماني اش به 

کـردن در امیـدوارى نسـبت بـه او و بدخلقـي و غیبـت نمودنـش و به  خـدا و کوتاهـی 

گمـان هیـچ بنـده  اى نسـبت بـه خـدا  کـه جـز او شـایان پرستشـی نیسـت،  خدایـی 

گونه  نیکـو نشـود، مگـر اینکـه خداونـد نیـز همـراه گمـاِن بنده ی مؤمـن خود باشـد )هر 

کریـم اسـت و  گمـان َبـرد، خـدا بـا او بـه همـان شـکل رفتـار می کنـد( زیـرا خـدا  بـه او 

گمـان  همـه خیـرات بـه دسـت اوسـت. او حیـا می کنـد از اینکـه بنـده مؤمنـش بـه او 

نیـك َبـرد و او خـاِف گمـان و امیـد بنـده رفتـار کنـد. پـس به خدا خوشـبین باشـید و 
کنید.«2 بـه سـویش رغبـت 

قبال / 685 1. اإل
2. الکافی / 72/2
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َ

ْن ال
َ
ـّنِ ِبـاهلِل أ

َ
 همچنیـن امـام صـادق؟ع؟ درایـن بـاره فرمـوده اسـت: »ُحْسـُن الّظ

 َذْنَبـَك«1 یعنـی: »حسـن ظـّن بـه خدا این اسـت که به غیر 
َّ

 َتَخـاَف ِإال
َ

 اهلَل َو ال
َّ

َتْرُجـَو ِإال

خـدا امیـدوار نباشـی و از چیـزی بـه جـز از گناهت نترسـی.« 

 اهلَل َعـّزَ َو 
َ

ـّنَ ِبـاهلِل َفـِإّن
َ

ْحِسـِن الّظ
َ
کـه: »أ از امـام رضـا؟ع؟ نیـز روایـت شـده اسـت 

ُمْؤِمـِن ِبـي ِإْن َخْیـرًا َفَخْیـرًا َو ِإْن َشـّرًا َفَشـّرًا«2 یعنـی: 
ْ
َنـا ِعْنـَد َظـّنِ َعْبـِدَي ال

َ
 أ

ُ
 َیُقـول

َ
َجـّل

گمـان بنـدۀ  گمـان باشـید. زیـرا خـداى متعـال می فرمایـد: مـن نـزد  »بـه خـدا خـوش 

گر بد اسـت، رفتار من  گمان او خوب اسـت، رفتار من خوب و ا گر  مؤمن خویشـم، ا

کـه هرخیـر و خوبـی  هـم بـد خواهـد بود.«ایـن عبـارات، بیانگـر ایـن حقیقـت اسـت 

پـروردگار سرچشـمه می گیـرد. رسـول  بـه  او  از حسـن ظـّن  انسـان هسـت،  بـرای  کـه 

کرامتهـای  گمانـی نسـبت بـه خداونـد{ را از  کـرم؟ص؟ ایـن نیکبختی}یعنـی خـوش  ا

الهـی دانسـته اند؛ آنچنانکـه بـا وجـوِد امیـِد بنـدگان به فضـِل خداوند و گمـان خیری 

کـه گمـان خیـِر ایـن بنـدگان را  کریـم بـودن پـروردگار مانـع از آن اسـت  کـه بـه ا ودارنـد، 

از  و ناخوشـی های زندگـی،  بنـده ای در خوشـی  نپوشـاند3. چنیـن  لبـاِس واقعّیـت 

خداونـد شـکایت نمی کنـد و احسـاِس منفـی نسـبت بـه تقدیـراِت الهـی نـدارد. 

3-2-6- حیاء

کـه از تـرِس مذّمـت در انسـان  »حیـاء« در لغـت بـه معنـاِی تغییـر حالتـی اسـت 

تـرِک یـک عمـل اسـت. در قـرآن  بـه معنـاِی  بـا خداونـد  ایجـاد می شـود و در رابطـه 

بـرای خـدای متعـال اسـتعمال شـده اسـت، در ماجـراِی  کـه  از مـواردی  کریـم غیـر 

کـه وقتـی از طـرِف پـدر مأمـور بـه دعـوت از  دختـر حضـرت شـعیب؟ع؟ آمـده اسـت 

1. همان
2. همان
3. همان
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کـرد1. همچنین  موسـی؟ع؟ شـد، بـا نهایـت حیـاء حرکـت می کرد و پیام پـدر را اباغ 

طـّی تذکراتـی کـه خداونـد به اصحاب پیامبر؟ص؟ داده، اشـاره فرمـوده که پیامبر؟ص؟ 

خانه هـای  بـه  او،  منـزل  در  طعـام  صـرِف  از  بعـد  بگویـد  مهمانانـش  بـه  اینکـه  از 

بازگردنـد، حیـاء می کنـد2.  خودشـان 

کـّرات بـه موضـوع حیاء اشـاره شـده اسـت؛ چنانکه فقـداِن آن  در روایـات نیـز بـه 

را فقـداِن ایمـان دانسـته اند 3 و برتریـن »حیـاء« را »حیـاء از خداونـد« معرفی کرده اند. 

َحَیـاِء اْسـِتْحَیاُؤَك ِمـَن اهلل ««4 یعنـی: »برترین 
ْ
ْفَضـُل ال

َ
امیرالمؤمنیـن؟ع؟ می فرمایـد: »أ

شـرم، شـرِم داشـتِن توسـت از خداوند«. 

 با توجه به احادیث می توان این طور نتیجه گرفت که "حیاء"، هم شکلی مذموم 

و ناپسـند دارد و هم صورتی ممدوح و پسـندیده. حیائی که نشـانه ی ایمان اسـت و از 

اعتقـاِد درونـِی آدمـی ناشـی می شـود، حیـاِی انسـان از خـدای متعـال اسـت این حیاء 

اسـت کـه وی را از آلودگـی بـه سـیئات حفـظ می کنـد، لـذا حیایـی ممدوح اسـت. نیز 

کـه برخاسـته از مناعـِت طبـع انسـان اسـت و او را از رذالت هـا و پسـتی ها بـاز  حیایـی 

مـی دارد، حیایـی بـه جـا و در خـور سـتایش اسـت. امـا حیایـی کـه موجـِب تـرک حقی 

کـه ازجملـۀ آنهـا  می شـود، حیائـی ناپسـند اسـت؛ مصادیقـی هـم بـرای آن ذکـر شـده 

»خجالـت داشـتن از خدمـت بـه مهمان« و »خجالِت داشـتن از برخاسـتن بـه احتراِم 

والدیـن و معلمیـن« و »خجالـت از سـؤال علمی کردن« اسـت5. 

1. آیۀ25سورۀقصص
2. آیۀ 53 سورۀ احزاب

3. وسائل الشیعة /166/12
4.  غرر الحکم و درر الکلم / 257

5.  غرر الحکم و درر الکلم / 69
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3-2-7- خوف و رجاء

کــه دائمــا بیــن »خــوف و رجــاء« قــرار دارد؛  یکــی از حــاالت مؤمــن ایــن اســت 

ــِه  ــْن خــاَف َمقــاَم َرّبِ یعنــی بیــن تــرس و امیــدواری. در قــرآن مجیدآمــده اســت: »َو ِلَم

کــه از مقــام پــروردگارش بترســد، دو بــاغ بهشــتی اســت.«  تان«1یعنــی: »بــراى کســی  َجّنَ

ــَة  َجّنَ
ْ
 ال

َ
ــِإّن َهوى-َف

ْ
ْفــَس َعــِن ال ــِه َو َنَهــی الّنَ ّبِ ــا َمــْن خــاَف َمقــاَم َر ّمَ

َ
و نیــز می فرمایــد: »َو أ

کــه از مقــاِم پــروردگارش ترســان باشــد و نفــس را از  کــس  وى «2 یعنــی: »و آن 
ْ
َمــأ

ْ
ــَي ال ِه

ــازدارد، قطعــًا بهشــت جایــگاه اوســت« هــوى ب

دّقت شـــود که در این آیات، ترس از "مقام پروردگار" مطرح شـــده است؛ خدای 

گفته می شـــود: "از خـــدا بترس" یعنـــی مقام و  ک نیســـت؛ لـــذا وقتی  مهربان ترســـنا

کـــه باید آن را پـــاس بداری و بایـــد نگراِن   شـــأن خداونـــد، اقتضائـــی و حرمتـــی دارد 

رفتارت در محضِر او باشی. 

کـه عـّده ای از  در اینجـا مثالـی بـرای تقریـب بـه ذهـن می زنیـم؛ در نظـر بگیریـد 

ی و جهانی 
ّ
دانشـجویان می خواهنـد ماقاتـی بـا اسـتادی بـزرگ و مطرح در سـطح مل

گـر افـراِد  داشـته باشـند. وقتـی ایـن دانشـجویان خدمـت اسـتاد می رسـند، در آنجـا ا

عاقـل و مؤّدبـی باشـند، یـک سـری امـور را رعایـت می کننـد؛ مثًا آدامـس نمی جوند؛ 

هـر حرفـی را بـر زبـان جـاری نمی کننـد؛ چـرا ؟ آن اسـتاد مگـر چـه نیـازی بـه ادب آنهـا 

کـه خـوِد آن  دارد؟ یـا چـه آسـیبی بـه آنهـا وارد می کنـد؟ هیـچ! واقعّیـت ایـن اسـت 

کـه مـا را مراقـب  اسـتاِد بـزرگ، تـرس نـدارد؛ امـا جایـگاه علمـی او اقتضائاتـی دارد 

کاری در حضـوِر او انجـام  رفتارمـان در حضـور او می کنـد. از ایـن رو نبایـد حرفـی و 

1. آیۀ46 سورۀ الرحمن
2. آیات 40تا41سورۀ نازعات
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کـودک  کـه مناسـِب آن شـأن و مقـام نیسـت. در عیـن حـال ممکـن اسـت یـک  شـود 

گاهی ومعرفت اسـت.  دو سـاله بـه هیـچ وجـه متوّجـِه این آداب نباشـد؛ چون فاقِد آ

بنابرایــن خــوف و نگرانــی، بــه تناســِب رفتــار مــا بــا محضــِر حضــرِت دوســت 

کــه  مربــوط می شــود. ایــن نگرانــی برخاســته از محّبــت اســت. ماننــِد دو دوســت 

کــه مبــادا حرفــی یــا  کــم اســت و از ایــن رو مراقبنــد  صمیمیــِت عمیقــی میــاِن آنهــا حا

کــه موجــب نارضایتــی دوستشــان می شــود یــا با شــئوناِت او ســازگار نیســت،  حرکتــی 

 از آنها سر بزند. 

کریـم، خـوف و رجـاء ازصفـات مؤمنیـن اسـت  قـرآن  آیـات شـریفه ی  براسـاِس 

و مایـۀ سـعادت و امنیـت آنهـا می گـردد1. درهمیـن زمینـه، بیانـات صریحـی نیـز از 

کـه در نهـج  بـه عباراتـی  آنهـا می تـوان  از رسـاترین  کـه  ائمـۀ اطهار؟مهع؟مطـرح شـده 

ُه 
ُ
َعِظیـِم َما َبال

ْ
َب َو ال

َ
َکذ ُه َیْرُجـو اهلَل 

َ
ّن
َ
ِعـي ِبَزْعِمِه أ

َ
کـرد: »َیّد الباغـه آمـده اسـت، اشـاره 

 َرَجاَء 
َّ

ُکل َرَجـاٍء ِإال  َمـْن َرَجـا ُعِرَف َرَجاُؤُه ِفـي َعَمِلِه َو 
ُ

ـُن َرَجـاُؤُه ِفـي َعَمِلـِه َفـُکّل  َیَتَبّیَ
َ

ال

 َیْرُجـو اهلَل ِفـي 
ٌ

ـول
ُ
ـُه َمْعل

َ
 َخـْوَف اهلِل َفِإّن

َّ
ـٌق ِإال

َ
 َخـْوٍف ُمَحّق

ُ
ُکّل  َو 

ٌ
ـُه َمْدُخـول

َ
ـی َفِإّن

َ
اهلِل َتَعال

 
َ

 اهلِل َجّل
ُ

ّبَ َفَمـا َبـال  ُیْعِطـي الـّرَ
َ

َعْبـَد َمـا ال
ْ
ِغیـِر َفُیْعِطـي ال ِعَبـاَد ِفـي الّصَ

ْ
َکِبیـِر َو َیْرُجـو ال

ْ
ال

ْو َتُکوَن 
َ
َکاِذبـًا أ ُه 

َ
ْن َتُکـوَن ِفي َرَجاِئَك ل

َ
 َتَخاُف أ

َ
ـا ُیْصَنـُع ِبـِه ِلِعَبـاِدِه أ ـُر ِبـِه َعّمَ َثَنـاُؤُه ُیَقّصَ

 
َ

ْعَطاُه ِمـْن َخْوِفِه َما ال
َ
ِلـَك ِإْن ُهـَو َخـاَف َعْبـدًا ِمـْن َعِبیـِدِه أ

َ
َکذ َجـاِء َمْوِضعـًا َو   َتـَراُه ِللّرَ

َ
ال

ِلَك 
َ

َکذ ِعَبـاِد َنْقـدًا َو َخْوَفـُه ِمْن َخاِلِقـِه ِضَمارًا َو َوْعـدًا َو 
ْ
ـُه َفَجَعـَل َخْوَفـُه ِمـَن ال ّبَ ُیْعِطـي َر

ـی َفاْنَقَطـَع 
َ
ـی اهلِل َتَعال

َ
ِبـِه آَثَرَهـا َعل

ْ
َکُبـَر َمْوِقُعَهـا ِمـْن َقل ْنَیـا ِفـي َعْیِنـِه َو 

ُ
َمـْن َعُظَمـِت الّد

َهـا.  « 2 
َ
ْیَهـا َو َصـاَر َعْبـدًا ل

َ
ِإل

1. آیه ی 57 سوره ی اسراء
2. نهج الباغه / 225
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یعنـی: »فـردی بـه گمـان خـود ادعـا دارد کـه بـه خداونـد امیدوار اسـت. بـه خداى 

بـزرگ َقَسـم کـه  دروغ میگویـد! چـرا امیـدوارى او در رفتـارش آشـکار نیسـت؟ واقعّیت 

کسـی امیـدوار باشـد، امیـِد او در رفتـارش پیداسـت، جـز امیـد بـه  کـه هـر  ایـن اسـت 

کـه ناخالـص اسـت}و مـردم حـّق ایـن امیـد را ادا نمی کننـد{و هـر ترسـی محّقـق  خـدا 

کـه بـه خوبـی در رفتارهـا پدیـدار نمی شـود. آن فـرِد  می شـود بـه جـز تـرس از خداونـد 

کوچک}دنیـا و  مّدعـی، در امـوِر بزرگ}بهشـت و زندگـِی ابـدی{ بـه خـدا و در امـوِر 

 زندگـِی فانـی{ بـه بنـدگان امیـد بسـته اسـت. حـّق بنـدگان را ادا می کند و حـّق خدا را 

 ادا نمی کند! چرا در حّق خداى متعال کوتاهی می شود و کمتر از حق بندگان رعایت 

که به خدا دارى دروغگو باشی؟ یا او را شایسته ی  می گردد؟ آیا می ترسی در امیدى 

گـر از بنـده ای از بنـدگاِن خـدا  امیـد بسـتن نمـی  دانـی؟ همچنیـن ایـن فـرِد مدعـی، ا

ترسـناك باشـد، حـق او را چنـان رعایـت کنـد کـه حـق پـروردگار خـود را آنگونه رعایت 

نمی کنـد! از ایـن رو تـرِس خـود را از بنـدگان آماده و نقد و ترس از خداوند را به صورِت 

کـه دنیـا در  کسـی  اینگونـه اسـت حـاِل  و  وعـده اى انجـام نشـدنی در نظـر می گیـرد 

کـه دنیـا را بـر خـدا  گـردد  دیـده اش بـزرگ باشـد و ارزش و اعتبـار دنیـا در دلـش فـراوان 

ترجیـح داده و جـز دنیـا بـه چیـز دیگـرى نپـردازد و بنـده دنیـا گـردد.«

کـه   وقتـی ایـن عبـاراِت نهـج الباغـه را می خوانـدم، تصویـری را بـه خاطـر آوردم 

بسـیار تـکان دهنـده بـود. سـحری از منـزل بـه سـمت فـرودگاه حرکـت می کـردم تـا بـه 

و می بایسـت  بـود  پنـِج صبـح  پـرواز  کنـم. سـاعِت  از شهرسـتان ها مسـافرت  یکـی 

یـک سـاعت قبـل تـر خـود را بـه فـرودگاه می رسـاندم؛ آن روزهـا بـه جهـت نوسـاناِت 

کـه از بانکها خریداری می شـد  شـدید در بـازار ارز و طـا، قیمـت سـّکه هـاِی طایـی 

مـدارک،  ارائـه ی  بـا  فـردی  هـر  بـه  و  داشـت  یـادی  ز بسـیار  تفـاوِت  بـازار  قیمـِت  بـا 

بـازار  را می خریدنـد و می بردنـد در  بانکهـا سـّکه ها  از  چنـد سـکه می دادنـد. مـردم 
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می فروختنـد کـه سـودی کننـد. اّمـا چـون تعداد سـّکه های روزانه بسـیار محدود بود، 

کـه زودتـر بـه بانـک مراجعـه می کردنـد، می توانسـتند چنـد سـّکه بگیرنـد! در  آنهایـی 

یادی را دیدم که پشـت در بسـته ی  یکـِی قبـل از صبـح، افـراد ز سـرمای زمسـتان و تار

بانـک نشسـته اند و منتظرنـد تـا بـا بازشـدِن بانـک، سـّکه هایی تحویـل بگیرنـد. آنجا 

کـه فرمـود: »هرکسـی امیـِد واقعـی  یـاد ایـن عبـارِت امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟ افتـادم 

داشـته باشـد، امیـدش در رفتـارش آشـکار خواهـد شـد.«

 اینجــا صــف مدعیــان از باورمنــداِن حقیقــی جــدا می شــود. آیــا چنیــن ترجیحی 

که منجر به چشــم پوشــی از اســتراحِت شــبانه بشــود، نســبت به دعوِت ســحرگانه ی 

کــدام وعــده را می تــوان بــه بزرگــِی آنچــه خداونــد بــرای نمازگــزاران در  یــم؟  خداونــد دار

 َو 
ً
ا ْو�ن َُّهْم �نَ ْدُعو�نَ َر�ب ِع �يَ ا�بِ َمصن

ْ
ُُهْم َع�نِ ال و�ب �نُ ُ ا�نى  �ب �ب �تَ گرفــت ؟: »�تَ کــرده، ســراغ  ســحر بیــان 

وا  ما كا�نُ اًء �بِ رن َ �نٍ �ب ُ ْع�ي
أَ
هتِ ا ّرَ ُهْم ِم�نْ �تُ

َ
َ ل ىي �نِ

�نْ
أُ
ٌس ما ا �نْ ُم �نَ

َ
ْعل لا �تَ و�ن  * �نَ �تُ �نِ �نْ ُ اُهْم �ي �ن �تْ ا َررنَ  َو ِمّمَ

ً
َطَمعا

ــه  : پهلوهایشــان از بســترها در دل شــب دور می شــود)و بپــا می خیزنــد و رو ب و�ن
ُ
ْعَمل َ �ي

 درگاه خــدا مــی آورنــد( و پــروردگار خــود را بــا بیــم و امیــد می خواننــد و از آنچــه بــه 

 آنــان روزى داده ایــم انفــاق می کننــد _ هیــچ کــس نمی دانــد چــه پاداشــهاِى مهّمی که 

که  کارهایی اســت   مایــه ی روشــنی چشمهاســت بــراى آنهــا نهفته شــده؛ این پــاداِش 

انجام می دادند.«

یکـی و سـرما، پشـت در بانـک  کـه در تار گـر مـا بـه انـدازه ی آن آدمهایـی  راسـتی ا

منتظـر بودنـد، وعـده ی خداونـد را بـاور می داشـتیم، چنیـن راحـت، فرصـِت نجـواِی 

سـحرها را از دسـت می دادیـم؟

که ادعای امیدواری و ترس از  کسانی را  به همین جهت، امیرمؤمنان علی؟ع؟ 

خــدا را دارنــد، ولــی کاری در خــوِر این ترس هــا و امید ها نمی کنند، تکذیب می کند. 
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ــاش  ــواب و رحمــت خــدا داشــته باشــد،  در طاعــت خــدا ت ــه ث ــه امیــد ب ک ــرا هــر  زی

چشمگیر دارد و ترس از عذاب خدا مانع بسیاری از معاصی در رفتار او می شود. 

در همیـن زمینـه از امـام صـادق؟ع؟ نیـز روایت شـده اسـت که دربارۀ آیـۀ»َو ِلَمْن 

تـان« فرمـود: »کسـی که بداند خدا او را می بینـد و آنچه می گوید،  ـِه َجّنَ ّبِ خـاَف َمقـاَم َر

گاه اسـت و همیـن دانسـتن او را از  کـه می کنـد، آ کار نیـك و بـدى  می شـنود و از هـر 

کـه از مقـام پـروردگارش خـوف دارد و نفـِس  کسـی اسـت  کارهـاى زشـت بـاز دارد، 
خـودش را از هـوس بـاز داشـته اسـت.«1

نکتـه ی دیگـر اینکـه "خـوف و رجـاء" یـا همـان " نگرانـی و امیـد" بایـد همـراه بـا 

هـم و بـه یـک میـزان در نفـس باشـد و فزونـی یکـی بـر دیگـری یـا فقـدان یکـی از آنهـا، 

کامـل« را  موجـب انحـراف اسـت. بـه همیـن جهـت، ، امیـر مؤمنـان علـی؟ع؟ »فقیـه 

ـاَس ِمـْن َرْحَمـِة  ـِط الّنَ ـْم ُیَقّنِ
َ
َفِقیـِه َمـْن ل

ْ
 ال

ُ
ُکّل َفِقیـُه 

ْ
ایـن چنیـن معرفـی می فرمایـد: »ال

کامـل کسـی  ـْم ُیْؤِمْنُهـْم ِمـْن َمْکـِر اهلِل«2 یعنـی: »فقیـه 
َ
ِیْسـُهْم ِمـْن َرْوِح اهلِل َو ل ـْم ُیْؤ

َ
اهلِل َو ل

کـه مـردم را از آمـرزِش خـدا مأیـوس نسـازد و از مهربانـی او نـا امیدشـان نکنـد  اسـت 

ى ایمـن شـان نـدارد.« همچنانکـه ماحظـه می شـود، ایـن  گهانـِی او و و از عـذاِب نا

روایـت نیزشـاهددیگری برتعـادل »تـرس« و»امیـد« در نهـاِد مؤمنیـن راسـتین اسـت. 

3-2-8- دعاء

یشـۀ »َدَعـَو« و بـه معنـای صـدا زدن و فراخوانـدن اسـت. بـه تصریـح  »دعـاء« از ر

کریـم، آنچـه باعـث توجـه و عنایـت پـروردگار بـه بنـده اش می شـود، دعاسـت و  قـرآن 

گـر دعـاِی بنـده نباشـد، خـدا توّجهـی بـه انسـان نخواهد داشـت؛ در آیۀ 77 از سـورۀ  ا

1. الکافی / 70/2
2. نهج الباغه / 483
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ُكم «یعنـی: »بگـو پـروردگارم بـراى  ْو لا ُ�عاوأُ
َ
ِىي ل

ّ
ْم َر�ب

ُ
ك ا �بِ

وأُ ْع�بَ َ ْل ما �ي
فرقـان آمـده اسـت: »�تُ

گـر دعـاى شـما نباشـد« همچنین قرآن، انسـان رابـه دعاِی  شـما ارجـی قائـل نیسـت ا

بنـدگان دانسـته اسـت؛  قریـن دعـای  را  اسـتجابت  و   1 فرمـان داده  فروتنـی  بـا  تـؤام 

ا  �ن اإِ اِ� 
َ

الّ� َ�ْعَوهتَ  �بُ  �ي �ب
أُ
ا ر�ي�بٌ 

�تَ ِىي 
�نّ اإِ

�نَ ىي  ِ
َع�نّ ا��ي  ِع�ب َك 

َ
ل
أَ
َ�ا ا  �ن چنانکـه خداونـد می فرمایـد: »اإِ

کـه بنـدگاِن مـن،  « 2 یعنـی: »هنگامـی  ُدو�نَ ُ ْر�ث َ ُهْم �ي
َّ
َعل

َ
وا �بىي  ل

ِم�نُ وأْ �يُ
ْ
وا لىي  َو ل �بُ �ي حب ْس�تَ �يَ

ْ
ل ِ �نَ َ�عا�ن

از تـو در بـاره مـن سـؤال کننـد، )بگـو:( مـن نزدیکم، دعـاى دعا کننـده را، به هنگامی 

بـه مـن ایمـان  کـه مـرا می خوانـد، پاسـخ می گویـم؛ پـس بایـد دعـوِت مـرا بپذیرنـد و 

کمـال را بیابنـد.« عـاوه برایـن آیـات، درروایـات نیـز بیانـات متعـّدد و  بیاورنـد، تـا راِه 

کـرم ؟ص؟ دعـا را»اصـل و  متنّوعـی دربـارۀ دعـا وارد شـده اسـت؛ همچنانکـه پیغمبـر ا

جـان« عبـادت بیـان فرمـود3. 

کــردن بیــان شــده اســت؛ ازجمله  در احادیــث، شــرایط، آداب و حاالتــی بــرای دعا

کامــل بــه خداونــد و قطــِع امیــد از دیگــران اســت.  کــه بــه معنــای توّجــه  »اخــاص« 

ــُه َشــْیئًا   َرّبَ
َ

ل
َ
 َیْســأ

َ
ْن ال

َ
ــْم أ َحُدُک

َ
َراَد أ

َ
ــاره می فرمایــد: »ِإَذا أ امیرمؤمنــان علــی؟ع؟ درایــن ب

ــَم اهلُل  ــِإَذا َعِل ــَد اهلِل َف  ِعْن
َّ

ــاٌء ِإال ــُه َرَج
َ
ــوُن ل  َیُک

َ
ــْم َو ال ِه ِ

ّ
ُکل ــاِس  ــَن الّنَ ْس ِم

َ
ــأ َیْی

ْ
ــاُه َفل ْعَط

َ
 أ

َّ
ِإال

ْعَطــاُه«4 یعنــی: »وقتــی یکــی از شــما 
َ
 أ

َّ
ِل اهلَل َشــْیئًا ِإال

َ
ــْم َیْســأ

َ
ِبــِه ل

ْ
 َذِلــَك ِمــْن َقل

َ
َعــّزَ َو َجــّل

می خواهــد کــه هــر چــه از پــروردگارش درخواســت نمایــد، بــه او عطــا کنــد، بایــد از مردم 

مأیــوس شــود و امیــدى جــز بــه خداونــد نداشــته باشــد و چــون خــداى متعــال ایــن را در 

کنــد.« قلــِب آن شــخص ببینــد، هــر چــه از خــدا بخواهــد بــه او عطــا 

1. آیۀ55سورۀاعراف
2. آیۀ186سورۀ بقره

3. وسائل الشیعة /28/7
4. امالی للمفید /329
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کـردن در روایـات، عبارت اسـت از: »امیدواری   افـزون برایـن، ازجملـه آداِب دعا

غـذا  تقاضـای  گرسـنه ای  مسـکیِن  کـه  طـور  آن  فروتنـی«  و  »خشـوع  و  اجابـت«  بـه 

می کنـد. ایـن حالـت را در نحـوۀ دعـای پیامبر؟ص؟نقـل نموده انـد؛ چنانکـه حضـرت 

َکاَن َیْرَفـُع   اهلِل ص 
َ

 َرُسـول
َ

کیفیـت دعـای پیامبـر؟ص؟ فرمـود: »إّن سـّجاد؟ع؟ در بیـان 

هنـگام  بـه  »پیغمبـر؟ص؟  یعنـی:  ِمْسـِکیُن«1 
ْ
ال َیْسـَتْطِعُم  َکَمـا  َدَعـا  َو  اْبَتَهـَل  ِإَذا  َیَدْیـِه 

کـه  گرسـنه اى  گرفتـارى و ناراحتـی، دسـت بـه دعـا برمـي داشـت و ماننـد مسـکین و 

کسـی طعـام می طلبـد، دعـا می کـرد و از خـدا مسـألت می نمـود.« مطابـق اخبـار  از 

کیفیـت  یخـی، دعـای عرفـۀ امـام حسـین؟ع؟ نیـز در صحـراِی عرفـات بـا همیـن  تار

برگـزار شـده اسـت. 

 موضوعی که شایسـته ی اشـاره هسـت، عدِم اسـتجابِت برخی از ادعیه اسـت. 

علـی؟ع؟ »حکمـِت الهـی« را یکـی از دالیـِل عـدِم اسـتجابت برخـی از ادعیـه بیـان 

 
َ

ِلـَك ال
َ

 َیْنُقـُض ِحْکَمَتـُه َفِلذ
َ

َکـَرَم اهلِل ُسـْبَحاَنُه ال  
َ

نمـوده؛ چنانکـه فرمـوده اسـت: »ِإّن

ُکّلِ َدْعـَوة«2 یعنی: »کریم بودِن خداوند، حکمِت او را برهم  َجاَبـة ِفـي  ِ
ْ

 َتَقـُع [ ال
َ

َیَقـُع ]ال

نمی زنـد؛ بـه همیـن سـبب اسـت کـه بعضـی از دعاهـا مـورِد اجابت واقع نمی شـود.« 

کـه گاهـی بـر هـم زدِن تقدیـراِت یک شـخص،  مقصـود امـام؟ع؟ می توانـد ایـن باشـد 

کوتـاه مّدت موجِب خرسـندِی  عاقبـِت خیـری بـراِی او بـه همـراه نـدارد. گرچـه برای 

او می شـود، اّمـا در بـازه ی زمانـِی طوالنـی تـر، حسـرت و خسـارت بـراِی او بـه همـراه 

ِمـَك 
ْ
ـي ُهـَو َخْیـٌر ِلـي ِلِعل  َعّنِ

َ
ْبَطـأ

َ
ـِذي أ

َّ
 ال

َ
َعـّل

َ
دارد. در دعـاِی افتتـاح می خوانیـم: »َو ل

ُمـور: و چـه بسـا تاخیـر در اجابـِت آن دعاهـا بـه صـاِح مـن بود؛ چـرا که تو به 
ُ ْ
ِبَعاِقَبـِة ال

کارهـا دانایی.« فرجـاِم 

رام)تنبیه الخواطر(/ 74/2 1. مجموعة و
2.  غرر الحکم و درر الکلم / 193
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دعـا  اسـتجابت  موانـع  از  یکـی  را  گناهـان  بیـت؟مهع؟،  اهـل  دیگـر،  بیاناتـی  در 

آمـده  کمیـل  دعـای  در  علـی؟ع؟  امیرالمؤمنیـن  از  چنانکـه  هـم  کرده انـد؛  معرفـی 

 اسـت: »اللهـم اغفـر لـي الذنوب التي تحبس الدعاء«1 یعنـی: »بارالها، بر من ببخش

َمْعِصَیُة 
ْ
 گناهانی را که دعاِی مرا زندانی کرده و مانع اجابِت آن می شود« و نیز فرمود: »ال

َجاَبة«2 یعنی: »گناه، مانِع اجابِت دعاست.« ِ
ْ

َتْمَنُع ال

کـرد و دعایـش مسـتجاب نشـد، دعـای  گـر بنـده ای دعـا  نکتـه ی دیگـر اینکـه ا

کـردن، خـودش عبـادت اسـت؛ بلکـه اصـل و مغـِز  او بی ثمـر نخواهـد بـود؛ زیـرا دعـا 

ک اسـتجابِت ادعیـه نیسـت.  عبـادات اسـت. بـه عبـارِت دیگـر، نتیجـۀ فـوری، مـا

َعـاُء ُمّخُ 
ُ

کـرم؟ص؟ بـه ایـن مضمـون نقـل شـده اسـت: »الّد در ایـن بـاره بیانـی از پیامبرا

َل  ْو ُیَؤّجِ
َ
ْنَیا أ

ُ
ُه ِفـي الّد

َ
َل ل ْن ُیَعّجِ

َ
ا أ ُه ِإّمَ

َ
 اْسـَتَجاَب ل

َّ
ِعَبـاَدِة َو َمـا ِمـْن ُمْؤِمـٍن َیْدُعـو اهلَل ِإال

ْ
ال

َثـم«3 یعنـی: 
ْ
ـْم َیـْدُع ِبَمأ

َ
ـَر َعْنـُه ِمـْن ُذُنوِبـِه ِبَقـْدِر َمـا َدَعـا َمـا ل ْن ُیَکّفِ

َ
ـا أ ِخـَرِة َو ِإّمَ

ْ
ـُه ِفـي ال

َ
ل

»دعـا اصـِل عبـادت اسـت، و هـر بندۀ مؤمنی که دعا کنـد و خدا را بخواند، خداوند 

کـه{ یـا در دنیـا حاجـت و نیـاز او  دعـاى او را مسـتجاب می کنـد؛ }بـه ایـن شـکل 

بـرآورده می شـود، یـا اجابـِت آن دعـا بـه تأخیـر می افتـد و در آخرت به او اجـر و پاداش 

گناهـان او پـاك می گـردد؛ البتـه مادامـی  داده می شـود، یـا اینکـه بـه مقـداِر آن دعـا از 

گنـاه نباشـد )یعنـی ایـن بـرکاِت دعـا بـرای کسـی اسـت که  کـه دعایـش، درخواسـِت 

کـه  موضـوِع دعایـش، غیـر مشـروع نباشـد.(« ایـن حدیـث نبـوی؟ص؟ بیانگـرآن اسـت 

گرچـه کـه نتیجـۀ فـوری نداشـته باشـد، ولی قطعـًا دارای تأثیراسـت؛  دعـاِی انسـان، ا

کننـده بهتـر و عظیـم تـر باشـد.  کـه تأثیـرات آن از نتیجـۀ مّدنظردعا چـه بسـا 

1. مفاتیح الجنان / 115
2.  غرر الحکم و درر الکلم / 193

3. عدة الداعي / 41
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3-2-9- ذکر و حضور قلب

کریـم و  ذکـر درلغـت بـه معنـای »بـه یـاد آوردن بعـد از فراموشی«اسـت1؛ درقـرآن 

کـر بـودن به عنوان وصفی از اوصاف دوسـتان خدا بیان  احادیـث اهـل بیـت؟مهع؟، ذا

شـده اسـت. از طرفـی "ذکـر" در برخـی از آیـات، بـه عنـواِن وصفـی از اوصـاف قـران 

ِهْم  �يْ
َ
ل َل اإِ ِ

رنّ اِس ما �نُ
�نَ ِلل�نَّ ِ

ّ �ي �بَ ْكَر ِل�تُ ِ
َك ال�نّ �يْ

َ
ل ا اإِ �ن

ْ
ل رنَ �نْ

أَ
کریـم اسـتعمال شـده اسـت؛ ماننـد: »َو ا

«2 یعنـی: »مـا ایـن ذکـر] قـرآن [ را بـر تـو نـازل کردیـم، تـا آنچـه بـه سـوى  ُرو�ن
َّ
ك �نَ �تَ َ ُهْم �ي

َّ
َعل

َ
َو ل

کـه بیاندیشـند.« مـردم نـازل شـده اسـت را بـراى آنهـا روشـن سـازى و شـاید 

کلمـه ی " ذکـر"، دربـارۀ پیامبـر و اهـل بیـت ایشـان اسـتفاده شـده   در آیاتـی هـم 

ه« 3 یعنی: »خداوند چیزى 
َ
ا�تِ الّل �ي

آ
ْم ا

ُ
ك �يْ

َ
وا َعل

ُ
ل �تْ َ  �ي

 * َرُ�ولاً
ً
را

ْ
ك ْم �نِ

ُ
ك �يْ

َ
ل ُه اإِ

َ
َل الّل رنَ �نْ

أَ
ْد ا مانند: »�تَ

کـه آیـات  کـرده؛ رسـولی بـه سـوى شـما فرسـتاده  کـه مایـه تذّکـر اسـت بـر شـما نـازل 

وا 
ُ
ل ْس�أَ روشـن خـدا را بـر شـما تـاوت می کنـد« و دربـارۀ اهـل بیت؟مهع؟آمـده اسـت: »�نَ

گاهـان بپرسـید.« بـر  گـر نمی دانیـد، از آ «4 یعنـی: »ا ُمو�نَ
َ
ْعل ْم لا �تَ �تُ �نْ ُك�نْ ْكِر اإِ ِ

ْهَل ال�نّ
أَ
ا

اسـاس آموزه هـای دینـی، رسـالت اصلـی انبیـاء و اوصیـاء الهی؟مهع؟ متذکر سـاختن 

کـه قـرآن کریـم، خـودش "ذکر" اسـت،  مـردم بـه مبـدا و معـاد اسـت. از همیـن روسـت 

پیامبـر؟ص؟ ذکرسـت و آل پیغمبـر؟ع؟ نیـز اهـل الذکـر هسـتند. عـاوه برایـن، بـا توجه 

کریـم و احادیـث معصومیـن؟مهع؟ می تـوان »ذکـر« را در ارتبـاط  بـه آیـات شـریف قـرآن 

باسـه موضـوع بیـان نمود: 

آنهـا  کـه هـدف و غایـت  بـا فرائـض دینـی همچـون نمـاز  اواًل " ذکـر"، در رابطـه 

1. لسان العرب / 308/4
2. آیۀ 44سورۀ نحل

3. آیات 10 و11سورۀ طاق
4. آیۀ 7سورۀ انبیاء
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کریـم صریحـًا دسـتور بـه نمـاز را  متذّکـر شـدن انسـان بـه خالـق خویـش اسـت. قـرآن 

ٓ� «1 یعنی:  رݪٖ
ݨْ
ك ِ لٰوهتَ ِل�ن

َ
ِم الّص ِ �ݨتݫ

َ
کـردن« از خدای مّنـان بیان فرموده اسـت: »َوا جهـت »یـاد 

»بـرای یادکـردن از مـن نمـاز را برپـای دار« و روایـات را متذّکـر ایـن موضـوع شـده اند که 

که نمازگزار در آن حضورقلب داشـته ومتذّکر  از نمازها آن مقداری پذیرفته می شـود 

ْث  ـْم ُيَحّدِ
َ
ـى َرْكَعَتْيِن َو ل

َّ
کـرم؟ص؟ درایـن بـاره می فرمایـد: »: َمـْن َصل خـدا باشـد. پیامبرا

ـُه ُذُنوَبُه«2 یعنی: »هر کـس دو رکعت نماز 
َ
ْنَيـا َغَفَر اهَّلُل ل

ُ
ُمـوِر الّد

ُ
َنْفَسـُه ِفيِهَمـا ِبَشـْي ٍء ِمـْن أ

ى را می آمـرزد«  گناهـان و کارهـاِى دنیـا را از خاطـر نگذرانـد، خـدا  بگـزارد و چیـزى از 

ی 
َ
ْقَباِل َعل ِ

ْ
ْیـَك ِبال

َ
ِة َفَعل

َ
ـا همچنیـن امـام باقـر؟ع؟ فرمـوده اسـت: »ِإَذا ُقْمـَت ِفي الّصَ

ِسـَك 
ْ
 ِبَرأ

َ
 َتْعَبْث ِفیَها ِبَیِدَك َو ال

َ
ْیِه َو ال

َ
َت َعل

ْ
ْقَبل

َ
َك ِمْنَها َما أ

َ
َما ُیْحَسـُب ل

َ
ِتَك َفِإّن

َ
َصا

َمـا َیْفَعـُل 
َ
ـْر َفِإّن  ُتَکّفِ

َ
 َتَتَمـّطَ َو ال

َ
 َتَتَثـاَءْب َو ال

َ
ْث َنْفَسـك َو ال  ُتَحـّدِ

َ
 ِبِلْحَیِتـَك َو ال

َ
َو ال

کـن چـرا  َمُجـوس.«3 یعنـی: »در حـال نمـاز، بـه معنـی و حقیقـت نمـاز توجـه 
ْ
َذِلـَك ال

کـه بـا تمام دل و جان بـه آن توّجه  کـه از هـر نمـازى، آن مقـدار را بـه حسـاب می آورنـد 

یـش خـود بـازى مکـن. بـا خـودت فکـر  کـرده اى. در هنـگاِم نمـاز، بـا دسـت و سـر و ر

کـه  ى سـینه مگـذار  کـش مکـن. دسـتهایت را بـر رو کـش و وا مکـن. دهـن دره مکـن. 

این شـیوه مجوسـیان اسـت.«

ثانیـًا " ذکـر"، در رابطـه بـا یـادآوردن خداونـد بـه هنگام مواجهه با معاصی اسـت. 

یـادآورِی اینکـه او در ایـن لحظـه شـاهد و ناظـر رفتارهاسـت. امـام صـادق؟ع؟ در 

 
َ

َکِثیـرًا ُثـّمَ َقـال ِقـِه ِذْکـُر اهلِل 
ْ
ـی َخل

َ
َشـّدِ َمـا َفـَرَض اهلُل َعل

َ
ایـن زمینـه فرمـوده اسـت: »ِمـْن أ

ِکـْن ِذْکـَر 
َ
َکاَن ِمْنـُه َو ل ْکَبـُر َو ِإْن 

َ
 اهلُل َو اهلُل أ

َّ
ـَه ِإال

َ
 ِإل

َ
َحْمـُد هلِلَِّ َو ال

ْ
ْعِنـي ُسـْبَحاَن اهلِل َو ال

َ
 أ

َ
ال

1. آیۀ14سورۀ طه
2. بحار األنوار / 249/81

3. الکافی / 299/3
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َکاَن َمْعِصَیـًة َتَرَکَهـا«1 یعنـی:  َکاَن َطاَعـًة َعِمـَل ِبَهـا َو ِإْن  َم َفـِإْن   َو َحـّرَ
َ

َحـّل
َ
اهلِل ِعْنـَد َمـا أ

کـه خـدا بـر خلقـش واجب سـاخته، بسـیار یادکردِن خداسـت  »سـخت ترین چیـزى 

گـر چـه  کبـر نیسـت، ا گفتـن  سـبحان اهلل و الحمـد اهلل و ال الـه اال اهلل و اهلل ا مقصـودم 

یـاد آوردن خداسـت در آنچـه حـال  از جملـه ذکـر اسـت، بلکـه مقصـود  ایـن هـم 

گـر معصیـت  کنـد و ا گـر اطاعـت از واجبـاِت خداسـت عمـل  کـه ا و حـرام فرمـوده 

اسـت، تـرك نمایـد.« 

کـه ثمـرۀ آن زهـد و توجـه بـه آخـرت  ثالثـًا ذکـر و یـادآورِی »مـرگ و معـاد« اسـت 

و  دانسـت  کافـی  دادن  پنـد  بـرای  را  مـرگ  علـی؟ع؟  مؤمنـان  امیـر  چنانکـه  اسـت؛ 

روزی  کـه  اسـت  شـده  نقـل  بزرگـوار  آن  سـیرۀ  در  واعظـًا«2  بالمـوِت  »کفـی  فرمـود: 

کـه مـردى می خنـدد؛ امـام؟ع؟ فرمـود: »گویـی  جنـازه ای را تشـییع می کـرد و شـنید 

گردیـده  مـرگ بـر غیـِر مـا نوشـته شـده و حـّق بـودن آن، بـر دیگران}غیـر از مـا{ واجـب 

کـه  بـاز می گردنـد، در حالـی  بـه زودى  کـه  ُمـردگان، مسـافرانی هسـتند  گویـا ایـن  و 

گویـا مـا پـس از مـرِگ  یـم.  یم و میراثشـان را می خور گورهـا می سـپار بدن هایشـان را بـه 

کـه انـدرِز هـر پنـد دهنـده اى از زن و مـرد را فرامـوش  آنـان، جاودانه ایـم! چنیـن اسـت 

می کنیـم و خـود را نشـانه ی تیرهـاى بـا و آفـات قـرار دادیـم.«3 از ایـن جهـت اسـت 

کـه انگیزش هـای انسـان  ات دنیـوی اسـت. لذاتـی 
ّ

کـه یـاد مـرگ، یـادآوِر نابـودی لـذ

کار بـرای دنیـا بودنـد و نـگاه بـه فنـای ایـن لـذات، انسـان را مشـتاق و مشـغول بـه  در 

سـرای ابـدی خویـش می سـازد. بنابرایـن »ذکـر مـوت« امری سـازنده در زندگی انسـان 

محسـوب می شـود. 

1. الکافی / 80/2
2. تحف العقول / 35
3. نهج الباغه / 490
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3-2-10- رضا و قناعت

»رضــا« در لغــت نقیــض »ســخط« اســت و ســخط را »خشــم و غضــب« توضیــح 

ــه معنــی »خشــنودی« اســت. همچنیــن قناعــت را در  داده انــد1. بنابرایــن »رضــا« ب

ــه عنــوان  ــد2. رضــا و قناعــت ب کــرده ان ــودن« بیــان  ــه ســهم خــود راضــی ب معنــای »ب

اوصافــی از »اولیــاءاهلل« در آیــات و روایــات مطــرح شــده اند؛ از بــاب نمونــه در آیــۀ 59 

ا  �نَ �ي �ت وأْ ُه َ��يُ
َ
ا الّل �نَ وا َ�ْس�بُ

ُ
ال ُه َو �ت

ُ
ُه َو َرُ�ول

َ
اُهُم الّل �ت

آ
وا ما ا �نَُّهْم َر�نُ

أَ
ْو ا

َ
ســورۀ توبــه آمــده اســت: »َو ل

گــر بــه آنچــه خــدا و پیامبــرش بــه  «3 یعنــی: »ا و�ن �بُ ِه راعنِ
َ
ى الّل

َ
ل ا اإِ

�نَّ ُه اإِ
ُ
ِلِه َو َرُ�ول صنْ ُه ِم�نْ �نَ

َ
الّل

کافــی اســت و بــه زودى خــدا  آنــان داده راضــی باشــند، و بگوینــد: »خداونــد بــراى مــا 

و رســولش از فضــل خــود بــه مــا می بخشــند؛ مــا تنهــا رضــاى او را می طلبیــم. )بــراى 

ُهْم  اوأُ رن َ آنهــا بهتــر اســت(« همچنیــن دربــارۀ نیــک فرجامــِی بنــدگان آمــده اســت: »�ب

وا  َو َر�نُ ُهْم  َع�نْ ُه 
َ
الّل  َ ىي َر�نِ  

ً
دا �بَ

أَ
ا ها  �ي �ن �نَ  اِل��ي هاُر �ن �نْ

اأَ
ْ
ال َها  ْ��تِ

�تَ ر�ي ِم�نْ  ْ �ب
�تَ َعْد�نٍ  ا�تُ 

�نَّ َ ِهْم �ب ِ
ّ َر�ب َد  ِع�نْ

ه«4 یعنــی: »پــاداش آنهــا نــزد پروردگارشــان باغهــاى بهشــت  َ َر�بَّ ىي سثِ ِلَك ِلَم�نْ �نَ ُه �ن َع�نْ

کــه نهرهــا از زیــر درختانــش جــارى اســت؛ همیشــه در آن می مانند!  یــدان اســت  جاو

)هــم( خــدا از آنهــا خشــنود اســت و)هــم( آنهــا از خــدا خشــنودند؛ ایــن مقــام واال بــراى 

کــه از پــروردگارش بترســد.« کســی اســت 

کریـم و روایـات معصومـان؟مهع؟ »رضایـت«، امـری دو جانبـه میان  در آیـات قـرآن 

خـدا و بنـدگان معرفـی شـده اسـت؛ چنانکـه اهـل بهشـت از خـدا راضـی هسـتند 

و خـدا نیـز از آنهـا راضـی اسـت»رضى اهَّلل عنهـم و رضـوا عنـه«. آنهـا در ایـن دنیـا نیـز 

1. لسان العرب/ 14 /323
2. النهایة فی غریب الحدیث / 14 /323

3. آیۀ59 سورۀ توبه
4. آیۀ8 سورۀ بّینة
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چنیـن بوده انـد. از همیـن جهت امیرالمؤمنین علـی ؟ع؟، عامِت رضایت خداوند 

خداونـد  ناخوشـاینِد  و  خوشـایند  مقـّدرات  از  بنـده  آن  رضایـت  در  را  بنـده اش  از 

َیِسـیِر 
ْ
دانسـته اسـت1. امـام صـادق؟ع؟ درهمیـن بـاره فرمـود: »َمـْن َرِضـَي ِمـَن اهلِل ِبال

کـه بـه معـاش انـدك  َعَمـِل«2 یعنـی: »هـر 
ْ
َیِسـیِر ِمـَن ال

ْ
َمَعـاِش َرِضـَي اهلُل ِمْنـُه ِبال

ْ
ِمـَن ال

کی از آن  خـدا راضـی گـردد، خـدا هـم بـه عمـل اندك او راضی شـود.« این شـواهد حا

کـه اهـل رضـا و قناعـت در دنیـا و آخـرت سـعادتمند هسـتند؛ زیـرا بـا راضـی  اسـت 

شـدن بـه تقدیـرات خـدا، او را نیـز از خویـش راضـی نموده انـد. عاوه بر ایـن، از آفات 

حـرص و طمـع خـود را خـاص کرده انـد و بنابـر تصریـح پیامبـر؟ص؟، با داشـتن شـرط 

رضایتمنـدی بـه آنچـه در ایـن دنیـا نیـز آرزو داشـتند خواهنـد رسـید3. 

بیـان  رأس طاعـت  را   " "رضـا  امیـر؟ع؟،  کـه حضـرت  اسـت  ایـن  بعـدی  نکتـۀ 

فرمـوده انـد4 و ایـن مطلـب بسـیار مهـم و دقیقـی اسـت. در حقیقـت سـر نهـادن بنده 

یشـه در رضایـت بنـده بـه  کـه ر کمـاِل خـود می رسـد  بـه اوامـر و نواهـی الهـی آنـگاه بـه 

بـا  تشـریعی.  امـور  و چـه در  تکوینـی  امـور  باشـد؛ چـه در  مقـّدرات خداونـد داشـته 

کـه مشـیت و ارادۀ الهـی در امـور تکوینـی ماننـد مـرگ و حیـات اسـت  ایـن توضیـح 

و وظیفـۀ بنـده در مقابـل خواسـِت تکوینـِی خداونـد، تسـلیم و خشـنودی اسـت؛ و 

مشـیت و ارادۀ الهـی در امـوِر تشـریعی عبـارت اسـت از امـر و نهی اوکـه رضایت بنده 

گـر می شـود.  از خـدا در اطاعـت او از ایـن اوامـر و نواهـی جلـوه 

درسـیرۀ پیامبـر؟ص؟ و امامـان؟مهع؟ »رضایـت ازتقدیـرات الهـی« جلـوه ی خاّصـی 

1.  غرر الحکم و درر الکلم / 104
2. الکافی/138/2

3. ثواب األعمال/185
4.  غرر الحکم و درر الکلم / 103
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که  کاری  که آن حضرت هیچگاه دربارۀ  دارد؛ در سـیرۀ رسـول خدا؟ص؟ آمده اسـت 

کاش غیـِر از آن اتفـاق می افتـاد«1 همچنیـن  صـورت پذیرفتـه بـود، نمی فرمـود: »ای 

درهمیـن زمینـه، قتیبـة َاعشـی روایـت نمـوده اسـت: »خدمت حضرت صـادق رفتم 

کـه مریـض بـود، عیـادت کنـم. امـام؟ع؟ را جلوی درب ایسـتاده  تـا پسـر آن جنـاب را 

کـردم فدایـت شـوم بّچـه چطـور  کـه خیلـی محـزون و غمگیـن اسـت عـرض  دیـدم 

اسـت؟ فرمود: »گرفتاِر درِد خویش اسـت.« بعد داخل منزل شـد؛ سـاعتی گذشـت؛ 

بعـد بیـرون آمـد صورتـش می درخشـید و حـزن و انـدوه نداشـت. مـن امیـدوار شـدم 

دنیـا  از  فرمـود  اسـت؟  بّچـه چطـور  آقـا  کـردم:  باشـد، عـرض  بّچـه خـوب شـده  کـه 

کـردم: وقتـی زنـده بـود شـما غمگیـن و محـزون بودیـد ولـی حـاال اثـرى  رفـت. عـرض 

کـه قبـل از  از آن انـدوه نیسـت بـا اینکـه او مـرده اسـت! فرمـود مـا خانـواده اى هسـتیم 

مصیبـت، زارى می کنیـم وقتـی قضـاى خـدا انجـام شـد، تسـلیم هسـتیم و راضی به 

کـه معصومین؟مهع؟خـود  گویـای ایـن واقعّیـت اسـت  قضـاى اوئیـم2.« ایـن عملکـرد 

پیشـگامان رضایـت از تقدیـرات الهـی بوده انـد. 

3-2-11- زهد

لغـت پژوهـان در تعریـف کلمـۀ »زهـد« نوشـته اند: »الزهد ضّد الرغبـة و الحرص 

کـه  علـی الدنیـا3« یعنـی: »زهـد بی رغبتـی و نداشـتن آز بـه دنیاسـت.« نکتـۀ دقیقـی 

کـه ایـن بی رغبتـی  کلمـه در متـون عربـی وجـود دارد، ایـن اسـت  در اسـتعمال ایـن 

کـه نسـبت بـه آن زهـد می ورزنـد؛ بـه  کوچکـی آن چیـزی اسـت  کمـی یـا  بـه جهـت 

یـد« یعنـی آن  کسـی نسـبت بـه چیـزی »زهـد ورز گفتـه می شـود:  تعبیـِر دیگـر، وقتـی 

رام)تنبیه الخواطر( / 185/2 1. مجموعة و
2. الکافی / 225/3 

3. لسان العرب / 197/3
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کلمـه ی زهیـد را  را حقیـر شـمرد و بـه همیـن سـبب بـه آن بی رغبـت شـد. از ایـن رو، 

بـه حقیـر و قلیـل ترجمـه می کننـد1. نمونـۀ دیگـر بـرای آشـنایی بـا معناِی لغـوِی کلمۀ 

َفْیُتـْم 
ْ
ل

َ َ
زهـد، عبـارت حضـرت امیـر؟ع؟ درخطبـۀ شقشـقیه و دربـارۀ دنیاسـت: »ل

ْزَهـَد ِعْنـِدي ِمـْن َعْفَطـِة َعْنـز«2 یعنـی: »دنیاِى شـما نزد مـن از آب بینی 
َ
ُکـْم َهـِذِه أ ُدْنَیا

بزغالـه اى بـی ارزش تـر اسـت.« در ایـن جملـه از کلمۀ زهد برای نشـان دادن حقارت 

و  بی رغبتـی  معنـای  بـه  زهـد  کلمـۀ  بنابرایـن  اسـت.  شـده  اسـتفاده  دنیـا  پسـتی  و 

کـه در برابـر آن زهـد مـی  ـت چیـزی اسـت 
ّ
کـه ناشـی از حقـارت و قل بی میلـی اسـت 

ورزند.                                              

کریــم اســتعمال شــده اســت  کلمــۀ »زهــد« فقــط در یــک موضــع از آیــات قــرآن 

کــه بــرادران او بــا بی رغبتــی و  و آن مربــوط بــه داســتان حضــرت یوســف؟ع؟ اســت 

کریــم در ایــن بــاره  کــردن او از پــدر، وی را بــه بیســت درهــم فروختنــد3. قــرآن  بــرای دور 

«4 یعنــی: »و او را  �ن اِهد�ي ِه ِم�نَ الرنَّ �ي وا �ن ٍس َ�راِهَم َمْعُدوَ�هتٍ َو كا�نُ �نْ َ َم�نٍ �ب َ �ث َرْوُه �بِ َ می فرمایــد: »َو �ث

بــه قیمــت ناچیــزی در مقابــل چنــد درهــم فروختنــد و نســبت بــه او بی رغبــت بودنــد.« 

کلمــۀ زهــد را بــرای فهمانــدن بی اعتنایــی و بی رغبتــی بــرادران  قــرآن تنهــا در ایــن آیــه، 

یوســف؟ع؟ نســبت بــه او بــه کار بــرده اســت و در آیــات دیگــر اســتفاده ای از کلمۀ زهد 

کــه از زهــد داشــته اند، توّجــه ویــژۀ  نکــرده اســت. اّمــا امیرمؤمنــان علــی؟ع؟ بــا تعریفــی 

ــُد  ْه ــد. ایشــان در تعریــف زهــد می فرماینــد: »الّزُ ــه ایــن موضــوع نشــان داده ان ــرآن را ب ق

َســْوا َعلی  مــا فاَتُکــْم َو ال َتْفَرُحوا 
ْ
 اهلُل ُســْبَحاَنُه ِلَکْیــا َتأ

َ
ُقــْرآِن َقــال

ْ
َکِلَمَتْیــِن ِمــَن ال ــُه َبْیــَن 

ُّ
ُکل

1. همان
2. نهج الباغه / 49

3. الّصافی /11/3
4. آیۀ20 سورۀ یوسف
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ْهــَد ِبَطَرَفْیــِه«1   الّزُ
َ

َخــذ
َ
ِتــي َفَقــْد أ

ْ
ــْم َیْفــَرْح ِبال

َ
َماِضــي َو ل

ْ
ــی ال

َ
َس َعل

ْ
ــْم َیــأ

َ
ُکــْم َو َمــْن ل ِبمــا آتا

کلمــه از قــرآن فراهــم اســت: خــداى متعــال می فرمایــد »تــا  یعنــی: »همــۀ »زهــد« در دو 

یــد و به آنچه به شــما رســیده شــادمان مباشــید  بــر آنچــه از دســتتان رفتــه افســوس نخور

کامــًا  گذشــته افســوس نخــورد و بــه آینــده شــادمان نباشــد، زهــد را  کــه بــر  کســی  و آن 

گرفتــه اســت.«  در بــر 

اشـتیاق  و  دنیـا  بـه  نسـبت  بی اعتنایـی  و  بی رغبتـی  زهـد  اینکـه  بـه  توجـه  بـا 

زمینـه  ایـن  را در  کریـم  قـرآن  از  آیـات متعـّددی  بـه آخـرت اسـت، می تـوان  نسـبت 

ی آوردن  مـورد بررسـی قـرارداد؛ در قـرآن مجیـد بهـرۀ دنیـا، بهـره ای ناچیـز تلقی و بـه رو

ٌل  ل�ي ا �تَ �ي
�نْ

ُ
اُ� الّ� ْل َم�ت نسـبت بـه آخـرت ترغیـب شـده اسـت؛ چنانکـه آمـده اسـت: »�تُ

سـراى  و  اسـت  ناچیـز  دنیـا،  زندگـی  سـرمایه  »بگـو  یعنـی:  ى «2  �ت
ا�تَّ ِلَم�نِ  ٌر  �يْ

�نَ َرهتُ  �نِ
اآ

ْ
ال َو 

ما  »َو  بهتـر اسـت.«همچنین می فرمایـد:  باشـد،  پرهیـزکار  کـه  کسـی  بـراى  آخـرت، 

«3 یعنـی:  ُمو�ن
َ
ْعل َ وا �ي ْو كا�نُ

َ
وا�نُ ل َ��يَ

ْ
َ ال ِه�ي

َ
َرهتَ ل �نِ

اآ
ْ
اَر ال

َ
�نَّ الّ� ِع�بٌ َو اإِ

َ
ْهٌو َو ل

َ
 ل

لاَّ ا اإِ �ي
�نْ

ُ
اهتُ الّ� َ��ي

ْ
ِه ال هدنِ

»این زندگی دنیا چیزى جز سـرگرمی و بازى نیسـت؛ و زندگِی واقعی، سـراى آخرت 

گفتـه  گـر می دانسـتند.« نیـز بـه ایـن صـورت ازگمراهـِی دنیادوسـتان سـخن  اسـت، ا

 
ً
ا ها ِعَو�ب و�نَ عنُ �بْ َ ِه َو �ي

َ
ِل الّل �ي و�نَ َع�نْ َ��ب

ُ
ُصّد َ َرهتِ َو �ي �نِ

اآ
ْ
ى ال

َ
ا َعل �ي

�نْ
ُ

اهتَ الّ� َ��ي
ْ
و�نَ ال ِح�بُّ َْس�تَ �نَ �ي �ي �ن

َّ
است: »ال

کـه زندگـی دنیـا را بـر آخـرت ترجیـح می دهنـد  د« 4 یعنـی: »آنهـا  ع�ي لاٍل �بَ َك �نىي  �نَ ول�أِ
أُ
ا

و مـردم را از راه خـدا بـاز می دارنـد و می خواهنـد راه حـق را منحـرف سـازند، آنهـا در 

گمراهـی دورى هسـتند.« عـاوه بـر ایـن، در قـرآن، بـه تزییـِن مظاهـِر دنیـا نیـز اشـاره 

1. نهج الباغه / 553
2. آیۀ77سورۀ نساء

3. آیۀ64سورۀ عنکبوت
4. آیۀ3 سورۀ ابراهیم
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َهوا�تِ ِم�نَ 
َّ اِس ُ��بُّ السث

�نَ ِلل�نَّ ِ
ّ �ي شـده چنانکـه در آیـۀ 14 سـورۀ آل عمـران آمـده اسـت: »رنُ

َو  عاِم  �نْ
أَ
ا

ْ
ال َو  َمهتِ  ُمَسّوَ

ْ
ال ِل  �يْ

�نَ
ْ
ال َو  هتِ 

صنَّ �نِ
ْ
ال َو  َه�بِ 

ال�نَّ ِم�نَ  َطَرهتِ  �نْ ُم�تَ
ْ
ال ِر  اط�ي �ن �تَ

ْ
ال َو  �نَ  �ي �ن �بَ

ْ
ال َو  ساِء  ِ

ال�نّ

« یعنـی: »محّبـِت امـور مـادى،  �ب
آ
َما

ْ
َدُه ُ�ْس�نُ ال ُه ِع�نْ

َ
ا َو الّل �ي

�نْ
ُ

اهتِ الّ� َ��ي
ْ
اُ� ال ِلَك َم�ت َ�ْر�ثِ �ن

ْ
ال

پایـان و  از زنـان و فرزنـدان و امـوال هنگفـت از طـا و نقـره و اسـبهاى ممتـاز و چهار

زراعت، در نظر مردم جلوه داده شـده اسـت؛ )تا در پرتو آن، آزمایش و تربیت شـوند؛ 

واال  زندگـِی  نیـك)و  سـرانجاِم  و  اسـت؛  پسـت)مادى(  زندگـِی  بهـره ی  اینهـا   ولـی( 

یدان(، نزد خداست«  و جاو

گرایـی دیـده می شـود؛ مثـًا در آیـۀ 19  کریـم، تصریحاتـی نیـز بـه آخـرت  در قـرآن 

َك كا�نَ  ول�أِ
أُ
ا �نَ ِم�نٌ  ُموأْ َو ُهَو  ها  ها َ�ْع�يَ

َ
ل َو َ�عى   َرهتَ  �نِ

اآ
ْ
ال راَ� 

أَ
ا سـورۀ اسـراء می فرمایـد: »َو َم�نْ 

کـه سـراى آخـرت را بطلبـد، و بـراى آن سـعی و  کـس  « یعنـی: »و آن 
ً
ورا

ُ
ك ْ ُهْم َمسث َ�ْع�يُ

کـه ایمـان داشـته باشـد- سـعی و تـاش او، )از سـوى خـدا(  کنـد-در حالـی  کوشـش 

َرهتَ  �نِ اآ
ْ
ُد ال ر�ي ُ ُه �ي

َ
ا َو الّل �ي

�نْ
ُ

ُدو�نَ َعَر�نَ الّ� ر�ي پـاداش داده خواهـد شـد«. نیـز فرمـوده اسـت: »�تُ

ٌم«1 یعنـی: »شـما متـاِع ناپایـداِر دنیـا را می خواهیـد؛ ولـی خداونـد،  رنٌ َ�ك�ي �ي ُه َعرن
َ
الّل َو 

سـراى دیگـر را)بـراى شـما( می خواهـد؛ و خداونـد قـادر و حکیـم اسـت.«

 باید توّجه داشت که بنابر تصریح اهل بیت؟مهع؟ "زهد" به معناِی "تحریم حال 

و ضایــع نمــودن امــوال" نیســت بلکــه "زهــد"، عــدم اّتــکاء و دلبســتگی به دنیاســت2. 

تعبیــر حضــرت امیــر؟ع؟ در ایــن بــاره بســیار دقیــق اســت؛ آن حضرت فرموده اســت: 

کــوران بــرای دنیــا.«3. مــراد از عــدم اشــتغال ایــن  »بصیــران از دنیــا توشــه می گیرنــد و 

کارهــای روزمــره را بــرای دنیــا انجــام نمی دهنــد؛ حتــی  کــه اهــل بصیــرت،  اســت 

1. آیۀ67 از سورۀ انفال
2. الکافی /5 /70

3. نهج الباغه / 191
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کشــان در راســتاِی امــر آخرتشــان انجــام می شــود1. در همیــن زمینــه  خــواب و خورا

اَر 
َ

ُه الّ�
َ
اَك الّل �ت

آ
ما ا �ي عنِ �ن �تَ ْ بایــد بــه آیــۀ 77 ســورۀ قصــص اشــاره شــود؛ قــرآن می فرمایــد: »َو ا�ب

ا«یعنــی: »در آنچــه خــدا بــه تــو داده، ســراى آخــرت  �ي
�نْ

ُ
َك ِم�نَ الّ� �بَ ص�ي َس �نَ �نْ َرهتَ َو لا �تَ �نِ

اآ
ْ
ال

گمــان بــرای عــّده ای ایجــاد  را بطلــب و بهــره ات را از دنیــا فرامــوش مکــن« شــاید ایــن 

گرایــی تجویــز نمــوده اســت. امــا رجــوع بــه  گرایــی را بــا دنیــا  کــه ایــن آیــه آخــرت  شــود 

روایــات ایــن تّوهــم را برطــرف می کنــد؛ همچنانکــه در احادیــث ماحظــه می شــود، 

کــه انســان بــه دنیــا نزدیــک شــود از آخــرت دور می شــود؛ و بالعکــس.  هــر چقــدر 

پــس معنــی )و ال تنــس نصیبــک مــن الدنیا(چیســت؟تبییِن امیرمؤمنــان علــی؟ع؟ 

دربــارۀ ایــن آیــۀ شــریفه هماهنگــی آن را بــا دیگــر آیــات و روایــات نشــان می دهــد؛ 

َتــَك  َتــَك َو ُقّوَ  َتْنــَس ِصّحَ
َ

 ال
َ

ْنیــا« َقــال
ُ

ایشــان می فرمایــد: »َو ال َتْنــَس َنِصیَبــَك ِمــَن الّد

کــه  ِخــَرَة« 2 یعنــی: »فرامــوش مکــن 
ْ

ــَب ِبَهــا ال
ُ
ْن َتْطل

َ
َو َفَراَغــَك َو َشــَباَبَك َو َنَشــاَطَك أ

از تندرســتی و توانگــرى و آســودگی و رهایــی و خوشــی و نشــاِط خــود در جهــت 

آبــادِی آخرتــت اســتفاده نمایی.«بنابرایــن مــراد از نصیــب در آیــۀ شــریفه »مهلــت و 

کــه هــر انســانی بــرای ســاختِن آخــرت خویــش در دنیــا دارد و نبایــد  امکاناتــی« اســت 

از آنهــا غافــل شــود. 

 زهد نسبت به دنیا، از چنان اهمّیتی برخورداراست که موالی متقیان علی؟ع؟ 

در واپسـین لحظـاِت حیـاِت جسـمانی خودکه می بایسـت خطیرتریـن وصایا را بیان 

ْنَیـا 
ُ

 َتْبِغَیـا الّد
َّ

ال
َ
وِصیُکَمـا ِبَتْقـَوى اهلِل َو أ

ُ
کنـد، بـه فرزنـدان خویـش وصّیـت می کنـد: »أ

َي َعْنُکَمـا«3 یعنـی: »شـما را سـفارش  ـی َشـْي ٍء ِمْنَهـا ُزِو
َ
َسـَفا َعل

ْ
 َتأ

َ
َو ِإْن َبَغْتُکَمـا َو ال

کتاب کنید به بحِث نّیت در همین  1. مراجعه 
2. األمالي للصدوق /228

3. نهج الباغه / 421
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کـه دنیا را مخواهیـد، هر چند دنیا از پِی شـما  می کنـم بـه رعایـِت تقـواِی الهـی و ایـن 

یـد بـر چیـزى از آن که به دسـتتان نیاید.« یـغ مخور آیـد و در

آن حضـرت، دنیـا را طـاق دادۀ زیـرکان دانسـته و بغِض دنیـا را نهایِت حکمت 

بیـان فرمـود و خریـد آخـرت را بـا دنیا پرسـود ترین تجـارت معرفی فرمود1. 

َیُکــْن ُســُروُرَك 
ْ
کــرد: »َفل ی مطــرح  علــی؟ع؟، شــادی و غــم را شایســته ی امــوِر اخــرو

ــی َمــا َفاَتــَك ِمْنَهــا«2 یعنــی: »شــاد بــاش بــه 
َ
َســُفَك َعل

َ
َیُکــْن أ

ْ
ــَت ِمــْن آِخَرِتــَك َو ل

ْ
ِبَمــا ِنل

ــر آنچــه ازآخــرت از دســت  ــاش ب ــه دســت آورده اى و اندوهنــاك ب ــت ب آنچــه از آخرت

 
َ

گرایی«فرمــود: »ِإّن گرایــی« و»دنیــا  داده اى«. همچنیــن دربــارۀ عــدم جمــع »آخــرت 

ْخــَرى3« 
ُ ْ
ْســَخَط ال

َ
ْرَضــی ِإْحَداُهَمــا أ

َ
َتــاِن ِإَذا أ

َ
ــُه اْمَرأ

َ
َکَرُجــٍل ل ِخــَرِة 

ْ
ْنَیــا َو ال

ُ
َمَثــَل الّد

کــه دو زن داشــته باشــد، هــرگاه  یعنــی: »مثــل دنیــا و آخــرت ماننــد مــردى اســت 

گردانــد، دیگــرى را خشــمگین می کنــد!« و دربــارۀ پســتِی  یکــی از آنهــا را خشــنود 

 
َّ

 َمــا ِعْنــَدُه ِإال
ُ

 ُیَنــال
َ

 ِفیَهــا َو ال
َّ

 ُیْعَصــی ِإال
َ

ــُه ال
َ
ّن
َ
ــی اهلِل أ

َ
ْنَیــا َعل

ُ
دنیــا فرمــود: »ِمــْن َهــَواِن الّد

کــه جــز در دنیــا او را نافرمانــی  ِبَتْرِکَهــا«4 یعنــی: »در خــوارى دنیــا نــزد خــدا همیــن بــس 

ــزد خداســت، نرســند.« ازهمیــن رو  کــه ن ــه پاداشــی  ــا ب ــا وانهــادِن دنی نکننــد و جــز ب

دوســتِی خــدا را در رهایــی از دنیــا خواهــی دانســت5. 

سراسـر زندگـی پیامبـر و اهـل بیـت عظیـم الشـأن او َمجای زهد در دنیاسـت؛ از 

یـد نمونه هایـی ذکر می شـود:  آن درسـهاِی جاو

1.  غرر الحکم و درر الکلم / 142
2. نهج الباغه / 378

3. غرر الحکم و درر الکلم/ 140
رام)تنبیه الخواطر(/ 137/1 4. ، مجموعة و

5. الکافی / 130/2
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ى حصیــرى خوابیــده بــود. وقتــی  ابــن مســعود می گویــد: »رســول خــدا؟ص؟ رو

برخاســت حصیــر در بدنــش تأثیــر گذاشــته بــود. اصحــاب گفتنــد: کاش می فرمودى 

کار؟  کارى انجــام می دادیــم. فرمــود: مــرا بــا دنیــا چــه  فرشــی بــراى تــو پهــن می کردیــم و 

کــه زیــر ســایه ی درختــی نشســته ســپس آن را رهــا  مــن در دنیــا ماننــد ســوارى هســتم 

کرده و می رود.«1   

ی اْسَتْحَیْیُت  ْعُت ِمْدَرَعِتي َهِذِه َحّتَ
َ
َقْد َرّق

َ
 امیرمؤمنان علی؟ع؟ می فرمود: »َو اهلِل ل

َبـاِح  ـي َفِعْنـَد الّصَ ـُت اْغـُرْب َعّنِ
ْ
َهـا َعْنـَك َفُقل

ُ
 َتْنِبذ

َ
 ال

َ
 ِلـي َقاِئـٌل أ

َ
َقـْد َقـال

َ
ِمـْن َراِقِعَهـا َو ل

ـَرى«2 یعنـی: »بـه خـدا کـه این جامه ی پشـمین خـود را چندان پینه  َقـْوُم الّسُ
ْ
 َیْحَمـُد ال

 کردم که از پینه کننده خجالت می کشم. یکی به من گفت: »آن را دور نمی افکنی؟« 

که در صبحگاهان، رهروان شب ستایش می شوند.« گفتم: از من دور شو زیرا 

ْیــِف  َضــا ع ِفــي الّصَ ــوُس الّرِ
ُ
در بیــاِن ســیرۀ امــام رضــا؟ع؟ آمــده اســت کــه: »َکاَن ُجل

ــی ِإَذا َبــَرَز  َیــاِب َحّتَ َغِلیــَظ ِمــَن الّثِ
ْ
ْبُســُه ال

ُ
ــی ِمْســٍح َو ل

َ
ــَتاِء َعل ــی َحِصیــٍر َو ِفــي الّشِ

َ
َعل

یــا و در زمســتان  ُهــْم«3 یعنــی: »حضــرت رضــا؟ع؟ در تابســتان روى بور
َ
ــَن ل ــاِس َتَزّیَ ِللّنَ

کــه میــان جمعیــت  روى پــاس می نشســت و لبــاس خشــن می پوشــید؛ مگــر موقعــی 

ــراى آنهــا می آراســت.« کــه خــود را ب می رفــت 

امـام سـّجاد؟ع؟ دوسـتِی دنیـا را رأِس همـۀ زشـتی ها بیـان نمـود و در تشـریِح آن 

یاست، دوستی استراحت، دوستِی  سخن  وابسـتگی به شـهواِت جنسـی، دوستی ر

گفتـن، دوسـتی سـرورى و ثـروت را از شـاخه هـاِی دوسـتِی دنیـا معّرفـی فرمـود. ایـن 

کـه منطبـق اسـت بـا آیاتی که در این بخش ذکر گردید، گویای آن اسـت که  حدیـث 

1. بحاراالنوار / 68/70
2. نهج الباغه / 227

3. عیون أخبارالرضا؟ع؟، 2 /179
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یاسـت  دوسـتِی دنیـا در رفتارهایـی منعکـس می شـود؛ امـوری چـون: شـهوت رانی، ر

گفتن برای فخرفروشـی.  طلبی، ثروت خواهی، راحت طلبی، برتری جویی و سـخن 

زیـرا در  بـه همسـر، مصـداِق »دنیادوستی«اسـت؛  نبایدتصّورشـودکه محّبـت  البتـه 

یـدن بـه همسـر، از جملـه صفـات مؤمنیـن بیـان شـده اسـت1  روایـات، محّبـت ورز

افسارگسـیختگی شـهوانی  بـه  اشـاره  ایـن حدیـث،  در  النسـاء«  تعبیِرر»حـّب  بلکـه 

کـه طبـِق روایـات، یکی از  داردکـه از شـعبات دنیـا خواهـی اسـت. الزم بـه ذکـر اسـت 

ثمـرات زهـد »اسـتقراِر حکمـت الهـی« در قلـب و جـاری شـدن آن بـر زبان اسـت2. از 

کـه بـه  کـرم صلـی اهلل علـی وآلـه بـه ابـوذر توصیـه می فرماینـد  کـه پیامبـر ا ایـن روسـت 

گیـر3.  گـوش بـده و از او علـم و حکمـت را فرا سـخِن عالـِم زاهـد 

اِهــُد ِمَن  حضــرت امیــر ؟ع؟ همیــن موضــوع را ایــن گونــه بیــان فرمــوده: »ِإَذا َهــَرَب الّزَ

ــاَس َفاْهــُرْب ِمْنــه«4 یعنــی: »هــرگاه زاهــد از مــردم  اِهــُد الّنَ ــَب الّزَ
َ
ِإَذا َطل ْبــه و

ُ
ــاِس َفاْطل الّنَ

ــا باشــد  ــا بــاش و هــرگاه زاهــد، }تعریــف و تمجیِد{مــردم را جوی بگریــزد پــس او را جوی

پــس از او فــرار کن!«ایــن ســخن گویــای ایــن مســأله هســت کــه برخــی بــا تظاهر بــه زهد، 

گــروه بایــد برحــذر بــود؛ بــه همیــن جهــت،  قصــد جلــب نظــر مــردم را دارنــد؛ پــس از ایــن 

ْهــِد ِإْخَفــاُء  ْفَضــُل الّزُ
َ
باالتریــن درجــه ی زهــد را پنهــان نمــودن آن بیــان فرمودنــد: »أ

کــه »زهــِد« انســان در دنیــا، چیــزی از  ــات اســتفاده می شــود  ْهد«5همچنیــن از روای الّزُ

کــرد و بالعکــس حــرِص او در طلــب دنیــا، چیــزی بــه رزِق  کــم نخواهــد  رزق و روزی او 

ــَب 
َ
مقــّدِر او نخواهــد افــزود. حضــرت امیــر؟ع؟ در ایــن زمینــه فرمــوده اســت: »َمــْن َطل

1. وسائل الشیعة/22/20
2. الکافی /128/2

3. األمالي  شیخ طوسی، 53
4. غرر الحکم و درر الکلم/ 276

5. نهج الباغه / 472
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ــی  ــا َحّتَ ْنَی
ُ

ــُه الّد َبْت
َ
ِخــَرَة َطل

ْ
ــَب ال

َ
ــْن َطل ــی ُیْخِرَجــُه َعْنَهــا َو َم َمــْوُت َحّتَ

ْ
ــُه ال َب

َ
ــا َطل ْنَی

ُ
الّد

کنــد، مــرگ او را طلــب  کــه دنیــا را طلــب  کســی  َیْســَتْوِفَي ِرْزَقــُه ِمْنَهــا«1 یعنــی: »هــر 

کنــد، دنیــا او را  کــه آخــرت را طلــب  کــه او را از دنیــا بیــرون ببــرد و هــر  می کنــد تــا ایــن 

کــه رزق و روزی او را بــه طورکامــل بــه او بدهــد.« ــا ایــن  طلــب می کنــد ت

بنابرایـن، زهـِد انسـان نسـبِت بـه دنیـا، او را از رزِق مقسـوِم، محـروم نمی سـازد و 

 حسرِت ابدی برای کسانی است که فرصت ساختِن سراِی باقی را برای سراِی فانی، 

َبَقاء2«
ْ
َفَناِء َو َتاِرٍك َداَر ال

ْ
کنند: »َعِجْبُت ِلَعاِمٍر َداَر ال تباه 

3-2-12- سخاء و کرم

ــه معنــی شــرافت نفــس اســت؛ چنانکــه  ــَرم ب َک ــه معنــی بخشــندگی و  ســخاء ب

کــه تبلــور  گفته انــد: »الســخاء: الجــود« و »الکــرم: شــرف الرجــل«3  لغــت شناســان 

ــه نظــِر دانشــمندان علــِم اخــاق،  ــه هــم نوعــان اســت. ب آن در احســان و بخشــش ب

کــه در حقیقــت، راِه اعتــدال، میــاِن افــراِط اســراف و  ســخاوت، فضیلتــی اســت 

یشــۀ  کلمــۀ »ســخاء« در قــرآن اســتعمال نشــده اســت؛ ولــی از ر تفریــِط بخــل اســت4. 

ــه عنــوان  ــم« ب کار رفتــه اســت از جملــه واژۀ »کری ــه  ــرآن مجیــد ب ــی در ق کلمات »کــرم« 

َك  ّرَ سا�نُ ما عنَ
�نْ اإِ

ْ
َها ال ُّ �ي

أَ
ا ا یکــی از صفــات الهــی بیــان شــده اســت. ماننــد ایــن آیــه: »�ي

کریمــت مغــرور  ــر پــروردگار  ــو را در براب م«5 یعنــی: »اى انســان! چــه چیــز ت ر�ي
َ
ك

ْ
َك ال ِ

َر�بّ �بِ

1. غرر الحکم و درر الکلم/192
 2. نهـج الباغـه، 491: »در شـگفتم از آنکـه خانـه ی فانـی را آبـاد می کند و خانـه ی باقی را رها 

کرده است.«
3. لسان العرب /373/14 و، 513/12

4. معراج الّسعادة / 242
5. آیۀ6 سورۀ انفطار
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کار رفتــه اســت:  ــه  ــرآن ب ــه عنــوان وصفــی از اوصــاف ق ســاخته اســت؟«همینطور ب

ٌم«1 و نیــز بــرای انبیــاء و فرشــتگان مطــرح شــده اســت؛ چنانکــه  �ݩنٌ َكٖر�ي ْرءاٰ ُ �تݧ
َ
ۥ ل ُ هݧ

»ِا�نَّ

ٌم« 2 یعنــی:  اَءُهْم َرُ�وٌل َكر�ي ْرَعْو�نَ َو �ب ْوَم �نِ ُهْم �تَ
َ
ل �بْ

ا �تَ
�نَّ �تَ ْد �نَ �تَ

َ
در آیاتــی آمــده اســت: »َو ل

�نَّ  »مــا پیــش از اینهــا قــوم فرعــون را آزمودیــم و رســوِل بزرگــوارى بــه سراغشــان آمــد.« و »اإِ

گمــارده  ــر شــما  «3 یعنــی: »بی شــك نگاهبانانــی ب �ن �ي �ب  كا�تِ
ً
�نَ * ِكراما �ي طن �ا�نِ

َ
ْم ل

ُ
ك �يْ

َ
َعل

شــده. . . واالمقــام و نویســندۀ)اعمال نیــك و بــد شــما(«

کــه  کــه بهتریــن ســخاوت، ســخاوتی اســت  روایــاِت ایــن موضــوع بیانگــِر آن اســت 

برطــرف کننــدۀ نیازهــای افــراد باشــد4. بــر اســاِس روایــات، »ســخاء و کرم« آن اســت که 

قبــل از عــرِض حاجــت صــورت پذیــرد؛ زیــرا بعــد از بیــاِن نیــاز توســط ســائل، کمــک بــه 

او بــه خاطــر شــرم و تــرس از مذّمــت شــدن خواهــد بــود. 5 

ایــن فضیلــت اخاقــی آثــاِر بســیار مهّمــی در حیــات انســان داردکــه شــریف تریــن 

آنهــا دوســتی خداســت6. در کنــار آن، محّبــت و دوســتی اطرافیــان، زهــد، عــزت نفــس 

کــرد.  و پوشــِش عیب هــا را می تــوان از احادیــث مربــوط بــه ایــن موضــوع برداشــت 

کــرم مطــرح شــده اســت: 1-  ضمــن آنکــه در احادیــث مزبــور، دو آفــت بــرای ســخاء و 
گذاشــتن 2- اســراف در بخشــش7 منــت 

نکتــۀ دیگــر اینکــه، از تعاریــف »ســخاء« در روایــات، »بــی نیــازی جســتن و چشــِم 

1. آیۀ77سورۀ واقعه
2. آیۀ17سورۀ دخان

3. آیات 10و11سورۀانفطار
4. غرر الحکم و درر الکلم / 381

5. نهج الباغه / 478
رام)تنبیه الخواطر(/ 170/1 6. مجموعة و

7. غرر الحکم و درر الکلم / 379
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ــَخاُء  ــوال مــردم اســت؛ چنانکــه حضــرت امیــر؟ع؟ فرمــود: »َس ــه ام طمــع نداشــتن« ب

ِل«1 یعنــی: »ســخاوت 
ْ

َبــذ
ْ
ْکَثُر}َافَضــُل{ ِمــْن َســَخاِء ال

َ
ــاِس أ ْیــِدي الّنَ

َ
ــا ِفــي أ ْفــِس َعّمَ الّنَ

نفــس از آنچــه در دســتهاى مردمــان باشــد)یعنی طمــع نکــردن در امــواِل آنــان( از 

عــًا َو  ــِخّيَ َمــْن َجــاَد ِبَماِلــِه َتَبّرُ  الّسَ
َ

ســخاوِت بخشــش برتــر اســت.« و نیــز فرمــود: »ِإّن

کــه مــال خــود  کســی اســت  عــًا.«2 یعنــی: »بخشــنده  ــاِس ُمَتَوّرِ ْمــَواِل الّنَ
َ
 َعــْن أ

َ
َکــّف َکاَن 

را ســخاوتمندانه و بی چشمداشــتی می بخشــد و از}دســتبرد زدن بــه{ امــوال مــردم، 

کــه ســخاوت،  بــه جهــِت تقــوا خــوددارى می کند.«ایــن موضــوع بــه آن جهــت اســت 

برخاســته از زهــد و چشــم پوشــِی انســان از مظاهــِر دنیــوی اســت3. 

کمال سخاوت در رفتار  که بیانگر  در سیرۀ امامان؟مهع؟ شواهد متعّددی هست 

آن بزرگواران است. امیرالمؤمنین؟ع؟ برترین سخاوت را ایثار دانسته اند 4 و خود آن 

جناب، پیشتاز این عرصه بود؛ آن چنانکه بعد از بخشِش طعام خود و خانواده اش 

به مستمندان، آیاتی ازکام وحی در شأن ایشان نازل شد؛ مانند آیۀ »َو ُیْؤِثُروَن َعلی  

کاَن ِبِهْم َخصاَصٌة«5 یعنی: »و آنها، فقیران را بر خود مقّدم می دارند هر  ْو 
َ
ْنُفِسِهْم َو ل

َ
أ

چند خودشان بسیار نیازمند باشند«6 و نیز آیات آغازین سورۀ»انسان«که به شهادِت 

مفسرین شیعه و سّنی دربارۀ آن حضرت و خانوادۀ گرامی اش نازل شده است7. 

1. بحااراالنوار / 108/72
رام)تنبیه الخواطر(/ 61/1 2. مجموعة و

3. غرر الحکم و درر الکلم/ 279
4. همان / 396

5. آیۀ9 سورۀ حشر
6. البرهان فی تفسیر القرآن/ 341/5

یل/ 671/4 و تفسیر  یل فی وجوه التاو قاو  7. الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل و عیون اال
قمی / 399/2
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همچنیـن در سـیرۀ آن حضـرت از »ابـی البـوار« روایـت شـده اسـت کـه: »در یکی 

از روزهـا، حضـرت امیـر؟ع؟ بـه اتفـاق غامـش نزد مـن آمد و دو عـدد پیراهن کرباس 

کـه  کـدام از ایـن دو عـدد پیراهـن را  کـرد و بـه غامـش فرمـود: هـر  از مـن خریـدارى 

کـن. غـام بـه اختیـار خـود یکـی از دو پیراهـن را  می خواهـی بـراى خـودت انتخـاب 

کـرد و دیگـرى را علـی؟ع؟ برداشـت و پوشـید1.« انتخـاب 

 در نامـۀ امـام رضـا؟ع؟ بـه فرزنـد گرامی خویش یعنی امام جواد؟ع؟ آمده اسـت: 

َمـا َذِلـَك 
َ
ِغیـِر َفِإّن َبـاِب الّصَ

ْ
ْخَرُجـوَك ِمـَن ال

َ
َمَواِلـَي ِإَذا َرِکْبـَت أ

ْ
 ال

َ
ّن

َ
َغِنـي أ

َ
َبـا َجْعَفـٍر َبل

َ
»َیـا أ

َك 
ُ
 َیُکْن َمْدَخل

َ
ْیـَك ال

َ
ي َعل َك ِبَحّقِ

ُ
ل

َ
ْسـأ

َ
َحٌد َخْیرًا َو أ

َ
 ِمْنـَك أ

َ
 َیَنـال

َّ
ِمـْن ُبْخـٍل ِمْنُهـْم ِلَئـا

ـة«2 یعنـی: 
َ

َیُکـْن َمَعـَك َذَهـٌب َو ِفّض
ْ
َکِبیـِر َفـِإَذا َرِکْبـَت َفل

ْ
َبـاِب ال

ْ
 ِمـَن ال

َّ
َو َمْخَرُجـَك ِإال

کوچـك  »ای اباجعفـر، شـنیده ام غامـان، وقتـی می خواهـی خـارج شـوى از درب  

کسـی از تـو  کـه آنهـا دارنـد، تـا  کار بـه جهـِت بخلـی اسـت  تـو را بیـرون می برنـد، ایـن 

کـه بـر تـو دارم مبـادا بعـد از این خـارج یا  بهـره اى نبـرد. تـو را سـوگند می دهـم بـه حقـی 

داخـل شـوى مگـر از درب بـزرگ؛ هـر وقـت می خواهـی سـوار شـوى به همـراه خود طا 

کـدام  کـرد بـه او چیـزى بـده از عموهایـت هـر  و نقـره داشـته بـاش؛ هـر کـس تقاضائـی 

تقاضـاِى کمـك کردنـد مبـادا کمتـر از پنجـاه دینـار بدهـی.«

کننـدۀ فضایلی  کـه جملگی معنا اینهـا گوشـه ای از عملکـرِد امامـان؟مهع؟ اسـت 

چون »سـخاوت وکرامت« اسـت. 

3-2-13- سکوت و سخن به جا

دارد،  خودسـازی  در  بسـیارمهّمی  جایـگاه  کـه  اخاقـی  فضایـل  از  دیگـر  یکـی 

1. بحاراالنوار / 162/41
2. الکافی / 43/4
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گفتـن  گناهـان زبـان و سـخنان بیهـوده و نیـز تفّکـر قبـل از سـخن  سـکوت در مقابـل 

فرمـوده  خویـش  بنـدگان  بـه  خطـاب  مجیـدش  درکتـاب  متعـال  خـدای  اسـت. 

طا�نَ كا�نَ  �يْ
َّ �نَّ السث ُهْم اإِ �نَ �يْ َ  �ب

�نُ رنَ �نْ َ طا�نَ �ي �يْ
َّ �نَّ السث ْ�َس�نُ اإِ

أَ
َ ا �تىي  ِه�ي

َّ
وا ال

ُ
ول �تُ َ ا��ي �ي ْل ِلِع�ب اسـت: »�تُ

که بهترین باشـد! چرا  ا«1 یعنی: »به بندگانم بگو: سـخنی بگویند  �ن �ي ا ُم�ب سا�نِ َعُدّوً
�نْ اإِ

ْ
ِلل

که)شـیطان بـا سـخنانی(، میـان آنهـا فتنه و فسـاد می کند؛ همیشـه شـیطان دشـمن 

آشـکارى بـراى انسـان بـوده اسـت.«

 َیْسـَتِقیُم 
َ

 امیرمؤمنـان علـی؟ع؟ نیـز از رسـول خـدا؟ص؟ روایت کرده اسـت که: »ال

یعنـی:  ِلَسـاُنه «2  ی یْسـَتِقیَم  َحّتَ ُبـُه 
ْ
َقل َیْسـَتِقیُم   

َ
ال َو  ُبـُه 

ْ
َقل َیْسـَتِقیَم  ـی  َحّتَ َعْبـٍد  ِإیَمـاُن 

»ایمـان بنـده اى اسـتوار نگـردد تـا اینکـه دل او اسـتوار شـود و دل او اسـتوار نشـود تـا 

گـردد.« ایـن حدیـث نشـانگِر موضوعّیـت داشـتِن »کنتـرل  کـه زبـان او اسـتوار  وقتـی 

زبـان« در تربّیـت نفـس اسـت. 

ایــن  را متوجــه  و احادیــث معصومیــن؟مهع؟ مخاطبیــن  کریــم  قــرآن  همچنیــن 

کــه ســخنان آنهــا جزئــی از رفتارشــان محســوب می شــود؛ خداونــد  حقیقــت می کننــد 

ٌد« یعنــی: »انســان  �ي �بٌ َع�ت �ي ِه َر�ت َ��يْ
َ
 ل

َّ
لا ْوٍل اإِ

طنُ ِم�نْ �تَ �نِ
ْ
ل در آیــۀ18 ســورۀ ق می فرمایــد: »ما �يَ

هیــچ ســخنی را بــر زبــان نمــی آورد، مگــر اینکــه همــان دم، فرشــته اى مراقــب و آمــاده 

کــه قبــل از  بــراى انجــام مأموریــت)و ضبــط آن( اســت.« بنابرایــن عقــل حکــم می کنــد 

گــر منفعــت آخرتــی یــا ســودی بــرای معــاش در آن  هــر ســخنی دربــارۀ آن تفّکــر شــود تــا ا

 ســکوت او بــرای او بهتــر اســت. 
ّ

ــر زبانــش جــاری ســازد و اال وجــود داشــت، ب

ُمُه 
َ

 َكل
َّ

ِمِه ِمْن َعَمِلِه َقـل
َ

ى َمْوِضـَع َكل
َ
حضـرت امیـر؟ع؟ در ایـن بـاره فرمـود: »َمـْن َرأ

1. آیۀ53 سورۀ اسراء
2. نهج الباغه / 254
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گفتنش  کارهایش بداند، سـخن  که سـخنش را در شـماِر   ِفيَما َيْعِنيِه«1 یعنی: »هر 
َّ

ِإل

گفته اند  کم می شـود، مگر در باره ی آنچه برایش سـودمند باشـد.« به همین جهت، 

که زباِن انسـاِن عاقل، در پشـِت قلبش هسـت2. 

گفتار انسان انجام می شود گناهان به واسطۀ زبان و  که بخش مهّمی از   از آنجا 

 و سـکوت مانـع از وقـوِع ایـن دسـته از گناهـان اسـت امیـر مؤمنـان علی؟ع؟ سـکوت 

کنتـرل زبـان را موجـب خشـم شـیطان بیـان فرمود3.  و 

ُیْکَتـُب  ُمْؤِمـُن 
ْ
ال َعْبـُد 

ْ
ال  

ُ
َیـَزال  

َ
»ال فرمـود:  زمینـه  درهمیـن  نیـز  صـادق؟ع؟  امـام   

ْو ُمِسـیئًا«4 یعنـی: »بنـده مؤمـن تـا 
َ
ُکِتـَب ُمْحِسـنًا أ ـَم 

َّ
ِکتًا َفـِإَذا َتَکل ُمْحِسـنًا َمـا َداَم َسـا

کـه خامـوش باشـد، نیکـوکار نوشـته می شـود و چـون سـخن گویـد: نیکـوکار یـا  زمانـی 

کـردار نوشـته می شـود.«  بـد 

عـاوه بـر ایـن، سـکوت، ثمـراِت خیـری بـرای انسـان بـه بـار می نشـاند از جملـه: 

حفـظ از لغـزش هـا، کسـب وقـار و متانـت، ایجـاد فرصتـی مناسـب بـرای تفکـر و نیـز 

جلـب محّبـت مـردم. چنانکـه امـام رضـا؟ع؟ بعـد از ذکـِر فوائـِد سـکوت، آن را مایـۀ 

هـر خیـری بیـان فرمـود5. 

کاســتی ها و آفاتــی نیــز  از طــرف دیگــر، بــا توّجــه بــه روایــات، ســکوت می توانــد 

داشــته باشــد ماننــد: ســکوت بــدون تفّکــر، 6، ســکوت تــوأم بــا غــم و ناراحتــِی ظاهــری 

1. الکافی / 116/2
2. نهج الباغه / 476

3. األمالي للمفید /118
4. ثواب األعمال164
5. الکافی / 113/2

6. غرر الحکم و درر الکلم / 217
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و ســکوت بــرای جلــِب توجــه دیگــران؛ هــم چنانکــه حضــرت امیر؟ع؟ ســکوت مّتقین 

ــْم َیُقــْل 
َ
ــُه َصْمُتــُه َو ِإْن َنَطــَق ل ــْم َیُغّمَ

َ
را ایــن طــور توصیــف فرمــوده اســت: »ِإْن َصَمــَت ل

ــی َمــْن ِســَواه 1 
َ
ــُم ِلَیْفَخــَر َعل

َّ
 َیَتَکل

َ
ــِه َو ال  ُیْنِصــُت ِلُیْعَجــَب ِب

َ
 ِلَیْفَهــَم ال

ُ
ل

َ
َخَطــأ. . . َو َیْســأ

گویــا شــود  گــر  گــر خامــوش باشــد، در خاموشــی، اندوهگیــن نیســت و ا یعنــی: »مؤمــن ا

جــز حــرِف راســت نگویــد. . . خاموشــی او بــراى جلــِب توّجــه دیگــران نســبت بــه 

ــراى  ــخنرانی او ب ــد( و س ــت بپندارن ــب ظرفی ــزرگ و صاح ــه )او را ب ک ــت  ــش نیس خوی

فخــر فروشــی بــر دیگــران نیســت.«

  براین اساس، خاموشی و سکوتی به عنوان فضیلت اخاقی محسوب می شود

کــه یــا در برابــر گناهــاِن زبــان صــورت پذیرد و یا اینکه توأم با تفّکــر و عاری از گرفتگِی    

چهره و فخرفروشی باشد. 

3-2-14- شجاعت

 اهل لغت درتوضیح »شجاعة« نگاشته اند: »شدة القلب فی الباس: استحکام 

 و صابت قلب در دشواریها« 2خواه در صحنۀ نبرد باشد؛ خواه در هر سختی دیگر. 

علمـاِی علـم اخـاق، شـجاعت را حـّد اعتدالی برای قوۀ غضبیۀ انسـان دانسـته اند 

کـی" و تفریـط یعنـی "ُجبـن و تـرس" بـه دور اسـت و  کـه از افـراط یعنـی "تهـّور و بی با

که در وقت لزوم، غضب نموده و در موقعّیتی دیگر،   تعادلی در آدمی ایجاد می کند 

کـه بایـد حلـم ورزد را شـناخته و بـر اسـاس آن عمـل می کنـد3. در حقیقـت،  آنجـا 

که اعتدالی با اّتکاء به خداوند برای انسـان ایجاد می کند؛  کمالی اسـت  شـجاعت 

کـه قـّوت قلـب را در سـختیها و شـدائد برای آدمی به همـراه دارد. بنابر این  اعتدالـی 

1. صفات الشیعه /25
2. العین /212/1

3. معراج الّسعادة / 28
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کـه اسـاس آن را  کـی آنـگاه یـک فضیلـت اخاقـی محسـوب می شـود  دلیـری و بی با

 نام آن را »تهّور« می گذارنـد که نه تنها فضیلتی 
ّ

»اعتمـاد بـر خـدا« تشـکیل دهـد؛ و اال

نیسـت؛ بلکـه از رذائـل اخاقی محسـوب می شـود. 

کریم به  کریـم اسـتعمال نشـده اسـت؛ امـا آیاتی از قـرآن  کلمـۀ شـجاعت در قـرآن 

شـجاعت اهـل ایمـان بـه خاطـر اّتـکاء و تـوّکل بـه خـدا و تـرس و ُجبن منافقین اشـاره 

اَس 
ال�نَّ �نَّ  اإِ اُس 

ال�نَّ ُهُم 
َ
ل اَل  �ت �نَ  �ي �ن

َّ
»ال می فرمایـد:  عمـران  آل   173 آیـۀ  در  چنانکـه  دارد؛ 

ُل« یعنـی: »اینهـا  َوك�ي
ْ
ْعَم ال ُه َو �نِ

َ
ا الّل �نَ وا َ�ْس�بُ

ُ
ال  َو �ت

ً
ا ما�ن �ي اَ�ُهْم اإ رن ْوُهْم �نَ َ سث ا�نْ ْم �نَ

ُ
ك

َ
َمُعوا ل َ ْد �ب �تَ

گفتنـد:  ]لشـکر دشـمن [ بـراى حملـه بـه  کـه بعضـی از مـردم بـه آنـان  کسـانی بودنـد 

شـما اجتمـاع کرده انـد؛ از آنهـا بترسـید، اما این سـخن، بر ایمانشـان افـزود؛ و گفتند: 

کافـی اسـت؛ و او بهتریـن حامـی ماسـت« »خـدا مـا را 

ْهــَل َیْثــِرَب 
َ
ــْت طاِئَفــٌة ِمْنُهــْم یــا أ

َ
و دربــارۀ عملکــرد منافقیــن فرمــوده اســت: »َ ِإْذ قال

 ُبُیوَتنــا َعــْوَرٌة َو مــا ِهــَي 
َ

ــوَن ِإّن
ُ
ِبــّيَ َیُقول ِذُن َفریــٌق ِمْنُهــُم الّنَ

ْ
ُکــْم َفاْرِجُعــوا َو َیْســَتأ

َ
ال ُمقــاَم ل

گروهــی از آنهــا  کــه  یــد زمانــی را   ِفــرارًا« 1 یعنــی: »بــه خاطــر آور
َ
ِبَعــْوَرٍة ِإْن ُیریــُدوَن ِإاّل

گفتنــد: »اى اهــل یثــرب)اى مــردم مدینــه( اینجــا جــاى توقــف شــما نیســت؛ بــه 

گروهــی از آنــان از پیامبــر اجــازه بازگشــت می خواســتند  خانه هــاى خــود بازگردیــد!« و 

کــه بی حفــاظ نبــود؛ آنهــا  و می گفتنــد: »خانه هــاى مــا بی حفــاظ اســت!«، در حالــی 

کننــد.« فقــط می خواســتند)از جنــگ( فــرار 

ینتی برای مؤمنین مطرح شده است2. همچنین   در روایات شجاعت به عنوان ز

که  درسـیرۀ معصومین؟مهع؟ شـواهدی از دالوریها و رشـادتهای آن پیشـوایان هسـت 

1. آیۀ13سورۀ احزاب
2. غرر الحکم و درر الکلم / 259
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بیانگـِر حقیقـت ایـن فضیلـت اخاقـی اسـت. چنانکـه امیرالمؤمنین؟ع؟کـه خـود 

کّفـار و مشـرکین بـه »المـوت االحمـر:  مظهـر شـجاعت و دالوری اسـت و از ناحیـۀ 

ـا ِإَذا  گشـته بـود1 دربـارۀ شـجاعت پیامبـر؟ص؟ فرمـوده اسـت: »ُکّنَ مـرگ سـرخ«ملقب 

َعـُدّوِ ِمْنُه«2 یعنی: 
ْ
ی ال

َ
ْقـَرَب ِإل

َ
ا أ َحـٌد ِمّنَ

َ
ـْم َیُکـْن أ

َ
َقْیَنـا ِبَرُسـوِل اهلِل ص َفل

َ
ُس اّت

ْ
َبـأ

ْ
اْحَمـّرَ ال

کارزار دشـوار می شـد، مـا بـه پنـاِه رسـول خـدا؟ص؟ می رفتیـم؛ در آن حالـت  »چـون 

هیچیـك از مـا نزدیکتـر از ایشـان بـه جبهـه ی دشـمن نبـود.« دالوریهـای علـی؟ع؟ 

کفـر را بـه دوزخ واصـل فرمـود، شـهرۀ عـاّم و خـاص  کـه سـران  در جنـگ بـدر و احـد 

»مرحـب«  و  عـرب  نامـور  پهلـواِن  عبـدود«  بـن  »عمـرو  بـا  نبـرد  همچنیـن   3 اسـت. 

کـت آن دو بـه دسـت حضرتـش از صفحـات  جنگجـوی نامـی یهودیـان خیبـر و ها

زریـن جانفشـانیهای آن امـام عظیـم الشـان اسـت4. 

گـر تمـام عـرب بـه مـن  علـی؟ع؟ بـه فرمانـدارش در بصـره مرقـوم داشـته اسـت: »ا

گریخـت5.« حملـه ور شـوند، از آنهـا نخواهـم 

 َتْشـَتِري َفَرسـًا َعِتیقـًا 
َ

ُمْؤِمِنیـَن ع ِلـَم ال
ْ
ِمیـِر ال

َ
 امـام صـادق؟ع؟ می فرمایـد: »ِقیـَل ِل

ي«6 یعنی: »به  ی َمْن َفـّرَ ِمّنِ
َ
ِکّرُ َعل

َ
 أ

َ
ـّيَ َو ال

َ
َکـّرَ َعل ـْن  ِفـّرُ ِمّمَ

َ
 أ

َ
َنـا ال

َ
 َحاَجـَة ِلـي ِفیـِه َو أ

َ
 ال

َ
َقـال

امیـر المؤمنیـن؟ع؟ گفتنـد چـرا اسـِب تندرویـی بـرای خویـش تهّیه نمی کنـی؟ فرمود 

کـه بـه من حمله کنـد، نمی گریزم و هرکسـی از من فرار  نیـازى بـه آن نـدارم؛ زیـرا از هـر 

1. بحاراالنوار / 62/41
2. نهج الباغه / 520

3. االستیعاب/622/2 و اإلرشاد، 1 /91
یخ الیعقوبی/50/2 و البدایة و النهایة/164/4 4. تار

5. بحاراالنوار / 67/41
6. أمالي للصدوق/170



155��� طاّ� �انب با��

کـی از آن اسـت  کنـد، تعقیبـش نمی کنـم.« بیانـات و عملکـرِد معصومیـن؟مهع؟ حا

ی بـه این حقیقت اسـت که هیـچ قدرتی  کـه سـبِب شـجاعِت بنـدۀ مؤمـن، ایمـان و

نیسـت مگـر از جانـِب خـدا: »ال حـول و ال قـوة اال باهلل« و قـدرت پروردگار بر همه چیز 

کارگـزار خـدا می بینـد و  کـه خـود را  کسـی  مسـلط اسـت: »یـداهلل فـوق ایدیهـم« و لـذا 

بـرای خـدا کار می کنـد از هیـچ خطـری دلهـره نـدارد و تنهـا توّجهش به خداسـت. به 

همیـن سـبب، شـجاعِت او در مسـیر »جهـاد فـی سـبیل اهلل« نمایانگـر می شـود و نـه 

بـرای ظلـم بـه نفـس و بـه بنـدگان؛ همچنانکه حضـرت امیر؟ع؟، زکات شـجاعت را 

»جهـاد درراه خدا«دانسـت1 و در حدیـث نبـوی، آفـِت شـجاعت »ظلـم بـه بنـدگان 

خدا« بیان شـده اسـت2. 

3-2-15- شکر 

کــردن اســت. چنانکــه لغــت  شــکر در اصــل بــه معنــی اظهــار نمــودن و آشــکار 

ــْکُر: ِعْرفــاُن اِلحســان و َنْشــُره«3 یعنــی: »شــکر، 
ُ

شناســان درتوضیــح آن نوشــته اند»الّش

شــناخِت نیکــی و آشــکارنمودن و نشــردادِن آن اســت.« و از ایــن جهــت در معنــای 

کر بــا »قلــب« و»کام« و بــا »کــردار« خــود  کــه انســان شــا کار مــی رود  گــزاری بــه  ســپاس 

کار از او  کــه ایــن نعمــات از خداســت و بــا ایــن  نشــان می دهــد و آشــکار می کنــد 

گــزاری می کنــد.  ســپاس 

کریـم، آیـات فراوانـی درموضـوع »شـکر« بـه چشـم می خـورد؛ همچنانکـه  در قـرآن 

ِه َو َم�نْ 
َ
ْر ِلّل

ُ
ك ْ �نِ ا�ث

أَ
 ا

َمهتَ
ْ
ِ�ك

ْ
ما�نَ ال �تْ

ُ
ا ل �ن �يْ

�تَ
آ
ْد ا �تَ

َ
خداونـد دربـارۀ لقمـان حکیـم می فرمایـد: »َو ل

1. غرر الحکم و درر الکلم/333
2. تحف العقول / 6

3. لسان العرب /423/4
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ٌد«1 یعنی: »ما به لقمان حکمت  ٌّ َ�م�ي ىي �نِ
َه عنَ

َ
 الّل

�نَّ اإِ
َر �نَ ِسِه َو َم�نْ َك�نَ �نْ ُر ِل�نَ

ُ
ك

ْ َسث ما �ي
�نَّ اإِ

ْر �نَ
ُ
ك

ْ َسث �ي

کسـی شـکرگزارى  کـه هـر  گفتیـم:( شـکر خـدا را بـه جـاى آور؛ زیـرا  دادیـم؛ )و بـه او 

یانـی بـه خـدا  کنـد، )ز کفـران  کـه  کسـی  کـرده و آن  کنـد، تنهـا بـه سـود خویـش شـکر 

کـه خداونـد بی نیـاز و سـتوده اسـت.« نمی رسـاند(؛ چـرا 

�نَّ  اإِ
ُروا �نَ �نُ

ْ
ك �نْ �تَ و دربـارۀ خشـنودِی خویـش از شـکرنمودِن بنـدگان آمـده اسـت: »اإِ

کفـران  گـر  م«2 یعنـی: »ا
ُ
ك

َ
ُه ل ْر�نَ َ ُروا �ي

ُ
ك ْ سث

�نْ �تَ َر َو اإِ �نْ
ُ
ك

ْ
اِ�ِه ال ى  ِلِع�ب ْر�ن َ ْم َو لا �ي

ُ
ك ٌّ َع�نْ ىي �نِ

َه عنَ
َ
الّل

کفـران را بـراى بندگانـش نمی پسـندد و  کنیـد، خداونـد از شـما بی نیـاز اسـت و هرگـز 

یـد آن را بـراى شـما می پسـندد.« گـر شـکر او را بجـا آور ا

همچنین هدف از نعماتی چون حیات، شـنوایی و بینایی را شـکرنمودن بیان 

کرین را انـدک  فرمـود3 و نیـز شـکِر بنـدگان را مایـۀ فزونـی نعمـات برشـمرد4 و البتـه شـا

دانست5. 

بـــا توّجـــه بـــه روایـــات امامـــان ؟مهع؟، اســـاِس ُشـــکر، معرفـــت و توجـــه قلبـــی به 

 نعمت هاست؛ یعنی در نزِد نفس این »توّجه و اعتراف« به وجود بیاید که این نعمتها 

ْنَعَم 
َ
که امـــام صادق؟ع؟مـــی فرماید: »َمـــْن أ از خداســـت. بـــه همین جهت اســـت 

کـــه خدا به او نعمتی  ى ُشـــْکَرَها«6 یعنی: »هر  ّدَ
َ
ِبِه َفَقْد أ

ْ
ْیـــِه ِبِنْعَمـــٍة َفَعَرَفَها ِبَقل

َ
اهلُل َعل

کرده اســـت.« دهـــد و او آن را در دلش بفهمد، شـــکرش را ادا 

1. آیۀ12سورۀ لقمان
2. آیۀ7سورۀ زمر

3. آیۀ78سورۀ نحل
4. آیۀ 7سورۀ ابراهیم

5. آیۀ13 سورۀ سبأ
6. الکافی / 96/2
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کـه "شـکر" دارای مراتبـی اسـت؛ مرتبۀ قلبی،  کـی از آن اسـت  بررسـی روایـات حا

مرتبـۀ زبانـی و مرتبـۀ جوارحـی. مرتبـۀ قلبـی در حدیـث امـام صـادق؟ع؟ مـورد اشـاره 

قرارگرفت}کـه توّجـه درونـی بـه نعمـت و صاحِب نعمت اسـت. {؛ همان حضرت بر 

زبـان رانـدِن جملـۀ "الحمـدهلل" را مرتبه ی "شـکِر زبانی" دانسـته اند1. 

ْعَمـِة  الّنِ »ُشـْکُر  اسـت:  فرمـوده  جوارحـی{  سّوم}ُشـکر  مرتبـۀ  توضیـح  در  نیـز  و 

َمَحـاِرِم«2 یعنـی: »شـکر نعمـت، دورى از محرمـات اسـت.« پیداسـت 
ْ
اْجِتَنـاُب ال

کـه ایـن مرتبـۀ شـکر، مربـوط بـه همـۀ جـوارح انسـان می شـود؛ چنانکـه از حضـرت 

کـه: »شـکر المؤمـن یظهـر فـي عملـه«3 یعنـی: »شـکر  امیـر؟ع؟ نیـز روایـت شـده اسـت 

مؤمن در عمل او ظاهر می شود.«

ک بسـیار  افـزون برایـن امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟ بـرای توّجـه بـه هـر نعمتی یک ما

نعمـت«  آن  »ضـّد  یـا  نعمـت«  آن  »فقـدان  بـه  توّجـه  آن  و  اسـت  فرمـوده  بیـان  مهـم 

اسـت4. یعنـی توّجـه بـه اینکـه نبـوِد آن نعمـت چه پیامدهایـی برای انسـان به دنبال 

کـه باالتریـن نعمـِت الهـی، ایمـان اسـت؛ زیـرا  دارد. بـا ایـن »توّجـه« معلـوم می شـود 

نبـوِد آن، حسـرِت ابـدی را بـرای آدمـی بـه همـراه دارد. 

ــاِد نعمتهــا،  ــداوم و ازدی ــه ت ک ــح شــده اســت  ــات تصری ــات و روای همچنیــن در آی

کــه بــرای  کــرد  بســتگی بــه شــکرگزاری دارد5. در ایــن بــاره می تــوان بــه ایــن ماجــرا اشــاره 

برخــی از اصحــاب امامان؟مهع؟کــه از نعماتــی برخــوردار بودنــد، ایــن ســؤال مطــرح شــده 

1. الکافی/ 96/2
2. همان /80/2

3. غرر الحکم و درر الکلم / 279
4. نهج الباغه، 205

5. مستدرك الوسائل / 370/12
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کــه  کــه مبــادا بهــره منــدِی مــا از نعمــات الهــی، از بــاِب اســتدراج1 باشــد؛ ایــن بــود  بــود 

کــرد: »مــن از خــدای متعــال، ثــروت خواســتم  یکــی از آنهــا بــه امــام صــادق؟ع؟ عــرض 

کــرد و بــاز از او فرزنــد خواســتم، بــه مــن عطــا فرمــود و از خــدا خواســتم  بــه مــن عطــا 

ــام  ــد. ام ــتدراج باش ــا اس ــه اینه ــم از اینک ــی ترس ــود. م ــم نم ــد، عطای ــزل ده ــن من ــه م ب

: بــه خداســوگندکه بــا شــکر، خطــری بــرای 
َ

َحْمــِد َفــا
ْ
َمــا َو اهلِل َمــَع ال

َ
صــادق؟ع؟ فرمــود: »أ

نعمتهــا نیســت2.«

»شـکرگزاری«  برآمـوزِش  کـه  هسـت  شـواهدی  نیـز  اطهـار؟مهع؟  ائمـۀ  سـیرۀ  در   

نمـود:  اشـاره  ماجـرا  ایـن  بـه  می تـوان  نمونـه  بـاب  از  می کنـد؛  داللـت  اصحـاب  بـه 

»ِمسـَمع بـن عبدالملـک می گویـد: در ِمنـی خدمـت ابـو عبـد اهلل امـام صـادق؟ع؟ 

کـرد. امـام  کمـك  نشسـته بودیـم و انگـور تنـاول می کردیـم. سـائلی آمـد و درخواسـت 

گفـت: نیـازى بـه  صـادق؟ع؟ فرمـود: ایـن خوشـه انگـور را بـه او بدهیـد. مـرد سـائل 

گـر درهمـی باشـد می پذیـرم. امـام؟ع؟ گفت: خداونـد خودش  خوشـه انگـور نـدارم، ا

و  بازگشـت  لختـی  از  بعـد  امـا  رفـت،  سـائل  مـرد  آن  بدهـد.  تـو  بـه  نعمـت  وسـعِت 

گفـت: همـان خوشـه انگـور را بدهیـد. ابـو عبد اهلل چیزى به او نـداد و گفت: خداوند 

وسـعت و نعمـت ارزانـی دارد. دیـرى نگذشـت کـه سـائلی دیگـر آمـد و امـام؟ع؟ سـه 

گفت:  گرفت و  گذاشـت. مرد سـائل سـه حّبه را  حّبه انگور برداشـت و در دسـت او 

فرمـود:  امـام؟ع؟  روزى داد.  مـن  بـه  کـه  را سـپاس  ِمیـَن. خـدا 
َ
عال

ْ
ال َرّبِ  هلِلَِّ  َحْمـُد 

ْ
ال

قـدرى صبـر کـن. و بعـد هـر دو دسـت خـود را پـر از انگـور نمـود و به سـائل داد. سـائل 

کفــران نعمــت می کننــد،  کــه  کــه دربــاره ی آنــان  1. اســتدراج یکــی از ســّنت های الهــی اســت 
یجــی و گام بــه گام بــه عــذاِب الهــی در پوشــِش  رخ می دهــد و معنــاِی آن نزدیــک شــدن تدر
کــه در لحظــه ی عــذاب، آن  گونــه ای  بهــره منــدی و برخــورداری از نعمــت هاســت؛ بــه 

شــخص غافلگیــر می شــود. 
2. الکافی / 97/2
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ِمیـَن حضـرت صـادق؟ع؟ بـه او فرمـود: 
َ
عال

ْ
َحْمـُد هلِلَِّ َرّبِ ال

ْ
انگـور را گرفـت و گفـت: ال

بـاز هـم صبـر کـن. بعـد به غام خود گفـت: آیا چیزى در کیسـه دارى؟ غام پولهاى 

کـه در حـدود بیسـت درهـم باشـد. امـام؟ع؟  کیسـه را بیـرون آورد و مـا تخمیـن زدیـم 

پولهـا را گرفـت و بـه سـائل داد. سـائل پولهـا را گرفـت و گفت: الحمـد هلل. خدایا این 

کـه شـریك و همتـا نـدارى. بـاز امـام؟ع؟ فرمـود: قـدری تأّمل  نعمـت از تـو اسـت از تـو 

کـن. بعـد پیراهـن خـود را از تـن خـود بیـرون آورد و بـه سـائل داد و گفـت: ایـن پیراهن 

کـه بـر تـن عریـان  گفـت: خـدا را شـکر  گرفـت و پوشـید و  را بپـوش. سـائل پیراهـن را 

گفـت: اى ابـو عبـد اهلل! خداونـد بـه تـو جـزاى نیـك دهـد  گویـا  مـن لبـاس پوشـید، و 

گـر بازهـم ادامـه  کـه ا و غیـر از ایـن دعائـی نکـرد و رفـت. بعدهـا مـا بـا خـود فکـر کردیـم 

مـی داد، ابـو عبـد اهلل الصـادق پیوسـته بـه جهِت شـکرگزارِی آن شـخص از خداوند، 

بـر عطـاى خـود می افـزود. 1« 

پس گیری از کسی که ناشکری  کر و باز  در این ماجرا بخشِش متوالی به آن فرِد شا

نمـود، بیانگـِر تعلیـم فضیلت »شـکرگزاری« توّسـط آن امام همام اسـت. ضمن آنکه 

عاقـۀ وافـر آن حضـرت را بـه شـنیدن »حمد و سـپاس خداوند« نشـان می دهد. 

گاهی با توجه به فرمان الهی  نکتۀ آخر اینکه، شکر به خدا اختصاص دارد؛ اّما 

ـق می شـود. بـه طـور مثـال، از واسـطه های 
ّ
بـه »واسـطه های فیـِض ربوبـی« نیـز متعل

گـزاری  فیـض خداونـد، پـدر و مـادِر انسـان اسـت کـه خداونـد در قـرآن کریـم بـه شـکر 

کـه از بنـدگاِن  از آنهـا امـر نمـوده اسـت2. از همیـن رو امـام رضـا؟ع؟ فرمـود: »هرکسـی 
گـزاری نکنـد، شـکر خـدای را بـه جـای نیاورده اسـت.«3 نعمـت دهنـده، سـپاس 

1. الکافی / 49/4
2. آیۀ سورۀ14لقمان

3. عیون أخبار الرضا؟ع؟،  2 / 24



درس نامۀ اخالِق اسالمی 160

3-2-16- صبر و حلم

صبـر از نظـر لغـوی بـه معنـای »باز داشـتن و نگهداشـتن« اسـت؛ هـم چنانکه اهل 

 من َحَبس شیئًا فقد َصَبَره«1یعنی: »اصِل 
ُ

کّل ْبر الَحْبس و  صل الّصَ
َ
گفته اند: »أ لغت 

صبـر، بازداشـتن اسـت و هرکسـی کـه چیـزی را نگـه دارد، در مورِد آن صبرکرده اسـت« 

و در مـورد انسـان، بـه معنـی نگهداشـتِن نفـس از انجـاِم یک فعل و شـکیبایی ورزیدن 

اسـت. همچنیـن برخـی از لغـت پژوهـان »حلم« را متـرادف با »صبر« بیان داشـته اند. 

عـاوه بـر آن، ایـن معنـی را برای آن مطرح نموده و نگاشـته اند: »الحلـم: اناة و العقل«2؛ 

»انـاة« در لغـت بـه معنـی »حرکـت ُکنـد« اسـت3 و »عقـل« به معنی نگهداشـتن به کار 

گفتـه میشـود: »اعتقـل لسـانه« یعنـی: »زبانـش را نـگاه داشـت.«4  مـی رود. مثـًا وقتـی 

بنابرایـن »حلـم«، بـه معنای بازداشـتن و نگهداشـتن و متضاّد »عجله« اسـت. 

ــم«  ــر« و »حل ــاِت »صب ــه صف ــود را ب ــاء خ ــاء و اولی ــد، انبی ــرآن مجی ــد در ق خداون

کــه خــدا بــا آنــان اســت6  ســتوده اســت5. همچنیــن بــه اهــل صبــر بشــارت داده اســت 

ْيُكــْم 
َ
و خــوش آمدگویــی فرشــتگاِن بهشــتی بــه اهــل ایمــان چنیــن اســت: »َســلٌم َعل

ار7« 
َ

ِنْعــَم ُعْقَبــى الــّد
َ
ِبمــا َصَبْرُتــْم ف

1. لسان العرب /438/4
2. لسان العرب / 146/12

3. المفردات في غریب القرآن / 96/1
4. لسان العرب /459/11

5. آیۀ 114 سورۀ توبه
6. آیۀ سورۀ153بقره

7. آیـۀ 24 سـورۀ رعـد: سـام بـر شـما بـه سـبِب صبـر و اسـتقامتتان؛ چـه نیکوسـت سـرانجام 
یـدان(.  آن سـرا)ى جاو



161��� طاّ� �انب با��

کــه خــود اســوه هــاِی بی ماننــِد صبــر و حلــم بوده انــد، صبــر را   اهــل بیــت؟مهع؟ 

»رأس ایمــان« و ثــواِب آن را برتریــن ثوابهــا دانســته1 و در بیــاِن انــواِع صبــر فرموده انــد: 

ْبــُر ِعْنــَد  ْحَســُن ِمــْن َذِلــَك الّصَ
َ
ُمِصیَبــِة َحَســٌن َجِمیــٌل َو أ

ْ
ْبــُر َصْبــَراِن َصْبــٌر ِعْنــَد ال »الّصَ

«2 یعنــی: »صبــر بــر دو گونه اســت، صبر در هنــگام مصیبت که
َ

َم اهلُل َعــّزَ َو َجــّل  َمــا َحــّرَ

نیکوست و بهتر از آن، صبر در مقابِل حرام است.«

 در حقیقــت جــان مایــه و اســاس عبــادات را صبــر تشــکیل می دهــد؛ زیــرا انجــام 

گوهــِر صبــر  ــا تحّمــل سختیهاســت؛ ازطرفــی ایــن  ــوأم ب واجبــات و تــرک محّرمــات ت

کــه در مصائــب و ســختیهای زندگــی، ایمــان و رضــاِی انســان را بــه تقدیــرات  اســت 

الهــی بــروز و ظهــور می دهــد. 

کـــه مایـــه ی نجات و   براســـاس آیـــات قرآنـــی و روایـــات اهـــل بیـــت؟مهع؟ »صبـــر« 

خوشـــبختی و ســـبب محّبت خداســـت، از دِل »یقین« می جوشـــد. یعنی صابرین 

کســـانی هســـتند که از یقین بهره مند هســـتند و چون یقیـــن، دارای مراتب مختلفی 

اســـت، صبـــر نیز امـــری ذو مراتب اســـت. یقیِن انســـان در صبر بر مصائـــب و بایا، از 

آن رو نمایـــان می شـــود که نشـــانگِر رضایت او بـــه تقدیر الهی و ایمان بـــه خیر خواهِی 

خدا بـــرای بنـــدگان مؤمنش به شـــمار می رود. 

کـــه به آنها میل دارد    همچنین وقتی انســـان، نفس خویش را از انجام شـــهواتی 

کـــرده، بـــاز مـــی دارد و از طـــرف دیگر ســـختِی عبادات  و خـــدا انســـان را از آن نهـــی 

را بـــر جـــان می خـــرد و تحّمـــل می کنـــد، در حقیقـــت یقیـــن او به رحمـــت و عذاب 

که امیرمؤمنـــان می فرماید: »الصبر  گر می شـــود. از این روســـت  که جلوه  خداســـت 

1. غرر الحکم و درر الکلم/282
2. الکافی / 90/2
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ثمـــرة الیقیـــن«1 یعنی: »صبر، میـــوه درخت یقین اســـت.« 

سـیرۀ ائمـۀ اطهـار؟مهع؟ درتعزیـت وتسـلیت به عـزاداران نیز توصیه بـه »صبر« بوده 

کـه فرزنـد خـود  گویـی بـه اشـعث  اسـت. حضـرت امیرالمؤمنیـن؟ع؟ بـرای تسـلیت 

ْت ِمْنـَك 
َ

ـی اْبِنـَك َفَقـِد اْسـَتَحّق
َ
ْشـَعُث ِإْن َتْحـَزْن َعل

َ
را از دسـت داده بـود فرمـود: »َیـا أ

ْشـَعُث ِإْن َصَبـْرَت َجـَرى 
َ
ـٌف َیـا أ

َ
ُکّلِ ُمِصیَبـٍة َخل ِحـُم َو ِإْن َتْصِبـْر َفِفـي اهلِل ِمـْن  َذِلـَك الّرَ

ُزوٌر«2 یعنـی: 
ْ
ْنـَت َمـأ

َ
َقـَدُر َو أ

ْ
ْیـَك ال

َ
ُجـوٌر َو ِإْن َجِزْعـَت َجـَرى َعل

ْ
ْنـَت َمأ

َ
َقـَدُر َو أ

ْ
ْیـَك ال

َ
َعل

گر  گـر بـر پسـرت اندوهگینـی، سـزاوارى به خاطـر پیوندى که بـا او دارى و ا »اشـعث! ا

گر شـکیبایی پیش  شـکیبا باشـی هر مصیبت را نزد خدا پاداشـی اسـت. اشـعث! ا

گـر بـی تابـی کنـی تقدیـر الهـی بـر تو  گیـرى حکـم خـدا بـر تـو رفتـه اسـت و مـزد دارى و ا

جـارى اسـت و گناهـکارى.«

ینـِت »علـم« معرفی شـده اسـت؛  در روایـات اهـل بیـت؟مهع؟، »حلـم« بـه عنـوان ز

کـه »حلـم« نیـز نوعـی صبـر و نگـه داشـتِن نفـس اسـت، ولـی  گرچـه  بـه عبـارت دیگـر ا

حـوزۀ آن بـا حـوزۀ صبـر تفـاوت دارد. چنانکـه اشـاره شـد، صبـر در انجـاِم واجبـات و 

تـرک محّرمـات و در برابـِر مصائـب ُبـروز می یابـد؛ اّماحلـم، غالبـًا مقابـل جهـِل افـراِد 

گـر می شـود.  نـادان جلـوه 

 به همین جهت در احادیث امامان؟مهع؟، انساِن با حلم کسی معرفی شده است 

 که آزار و اذّیت جاهان را تحّمل می کند3. ممکن است از این تحّمل، تلّقِی ضعف 

ــا در حقیقــت  ــد4. اّم ــت بیــان داشــته ان
ّ
ــِت حلــم را ذل ــت شــود؛ از همیــن رو آف

ّ
و ذل

1. غرر الحکم و درر الکلم / 280
2. نهج الباغه / 527

3. شرح غرر الحکم/105/3
4. غرر الحکم و درر الکلم/ 287
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ی نیســت؛ بلکــه بــا وجــود قــدرت و  »تحّمــِل« انســاِن بــا حلــم، از ســر عجــز و زبونــِی و

گذشــت را پیشــۀ خــود می کنــد. امیرالمؤمنیــن؟ع؟ در  گیــری، عفــو و  امــکاِن انتقــام 

َحِلیــُم 
ْ
َمــا ال

َ
َحِلیــُم َمــْن َعَجــَز َفَهَجــَم َو ِإَذا َقــَدَر اْنَتَقــَم ِإّن

ْ
ْیــَس ال

َ
ایــن بــاره می فرمایــد: »ل

کســی نیســت  ْمــِره«1 یعنــی: »بردبــار 
َ
ُکّلِ أ ــی 

َ
ــُم َغاِلبــًا َعل

ْ
ِحل

ْ
َکاَن ال ــَدَر َعَفــا َو  َمــْن ِإَذا َق

گــردد، انتقــام کشــد؛ بلکــه  کــه بــه ســبِب عجــز و ناتوانــی، خامــوش شــود و هــرگاه توانــا 

کــه هــرگاه توانــا باشــد درگــذرد و در هــرکاری بردبــارى بــر او غالــب  بردبــار کســی اســت 

کــّرات نقــل شــده  باشــد.« ایــن نــوع برخــورد بــا جاهــان، در رفتــار امامــان؟مهع؟ بــه 

کــه:  اســت؛ چنانکــه دربــارۀ امــام هفتــم حضــرت موســی بــن جعفر؟ع؟آمــده اســت 

»مــردى بــود در مدینــه از اوالد عمــر بــن خطــاب و حضــرت موســی بــن جعفــر؟امهع؟ را 

گاه آن حضــرت را می دیــد بــه او دشــنام مــی داد و بــه علــی؟ع؟ ناســزا  مــی آزرد و هــر 

کردنــد: اجــازه  می گفــت. روزى برخــی از یــاران و همنشــینان آن حضــرت عــرض 

کار  ــا ایــن  ــه ســختی ب ــان را بکشــیم؟ حضــرت ب ــد زب فرمائیــد مــا ایــن مــرد تبهــکاِر ب

کــرد و آنــان را از انجــاِم ایــن عمــل بازداشــت و از حــال و روزگاِر آن مــرد  مخالفــت 

کشــت و زرع  ــه  ــد: جایــی در اطــراف مدینــه ب کردن ــه آن جنــاب عــرض  را پرســید؛ ب

کــه ســوار  مشــغول اســت، حضــرت ســوار شــده بــه مزرعــه ی آن مــرد آمــد و هــم چنــان 

کشــت و زرع  مــا را پامــال  کشــت و زرع او شــد. آن مــرد فریــاد زد:  االغــش بــود، وارد 

نکــن. حضــرت همچنــان ســواره پیــش رفــت تــا بــه نــزِد او رســید و پیــاده شــد و نــزد آن 

کــرد و بــه او فرمــود: چــه  مــرد نشســت و بــا خوشــروئی شــروع بــه شــوخی و خنــده بــا او 

گفــت: صــد دینــار. فرمــود: چــه مبلغــی  کــرده اى؟  کشــت و زرع  مبلغــی خــرج ایــن 

گفــت: مــن علــم غیــب نــدارم )کــه چــه انــدازه  گــردد؟  کــه از آن عایــدت  امیــد دارى 

گفتــم: چــه مبلــغ امیــد دارى بــه تــو برســد )و  عایــدم می شــود(! حضــرت فرمــود: مــن 

1. همان / 286
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ــن  ــار از ای ــت دین یس ــد دارم دو ــت: امی گف ــید(  ــد رس ــو خواه ــه ت ــغ ب ــه مبل ــم: چ نگفت

کــه ســیصد دینــار در آن بــود و  کیســه ای در آورد  مزرعــه عایــِد مــن شــود. حضــرت 

کشــت و زرع تــو نیــز بــه همیــن حــال بــراى تــو باشــد و خــدا آنچــه  فرمــود: ایــن را بگیــر و 

گویــد: آن مــرد برخاســت و ســر حضــرت را  ى  گردانــد. راو امیــد دارى از آن عایــدت 

کــه امــام از بی ادبیهــا و بدزبانیهــاى او درگــذرد. موســی بن  بوســید و درخواســت نمــود 

جعفــر؟ع؟ لبخنــدى زد و بــاز گشــت)این جریــان گذشــت تــا اینکــه روزى( حضــرت 

کــه نگاهــش بــه آن حضــرت افتــاد  بــه مســجد رفــت و آن مــرد هــم نشســته بــود. همیــن 

کــه رســالت خویــش را در چــه خاندانــی قرار دهــد« رفقاى   گفــت: »خــدا بهتــر می دانــد 

گونه ای دیگر، در باره ی  که به  گفتند: داستان چیست؟ تو  یخته و   آن مرد بر سرش ر

گاه او را می دیدى دشنام و ناسزا می گفتی چه شد   این مرد سخن می گفتی؟ )و هر 

گفــت: مطلــب  کنــون یکســره عــوض شــدى و او را مــدح و ســتایش می کنــی؟(  کــه ا

کنــون گفتــم و جز این چیــِز دیگری نمی گویم و شــروع کرد  کــه ا  صحیــح همیــن اســت 

 به دعا کردن در باره موسی بن جعفر؟امهع؟. آنان با او به بحث و گفتگو پرداختند و او 

کــه حضــرت بــه خانــه بازگشــت بــه آن  گونــه پاسخشــان را مــی داد. همیــن  بــه همــان 

که از ایشــان اجازه ی کشــتن آن مرد را خواســته بودند فرمود: کدام یك از این   کســانی 

کار او را بــا  دو راه بهتــر بــود؟ آنچــه شــما می خواســتید یــا آنچــه مــن انجــام دادم؟ مــن 

کار، خــود را از شــّر او آســوده  کــه می دانیــد ســر و ســامان داده و بــا آن  آن مقــدار پولــی 

ــر آن فــرد، بیانگــِر حلــم حقیقــی اســت؛  کاظــم؟ع؟ در براب ســاختم.«1 عملکــرد امــام 

یعنــی: عفــو وگذشــت بــا وجوِد قدرت و امــکاِن انتقام؛ زیرا صحابــۀ امام؟ع؟ درصدِد 

ــاِر ــا رفت ــی آن حضــرت ایشــان را از ایــن عمــل بازداشــت، و ب ــد؛ ول ــِل آن مــرد بودن  قت
کرد.   حلیمانۀ خویش، اسباِب هدایت او را فراهم 

1. اإلرشاد،  2/ 233
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3-2-17- نظم

کـردن" اسـت؛ جمـع کردنـی روشـمند. چنانکـه  نظـم در لغـت بـه معنـای "جمـع 

ك«1 
ْ
ـل لیف  و نَظْمُت اللْؤلَؤ أي جمعته في الّسِ

ْ
ْظُم: التأ گفته اند: »الّنَ لغت شناسـان 

یدها را منّظم  یعنـی: »نظـم بـه معنـاِی جمـع کردن اسـت و وقتی گفته می شـود: مروار

کـردم یعنـی آنهـا را بـه یـک رشـته درآوردم.« در یـک مجموعـه ی منّظـم همـه چیـز در 

گرفتـه و جمـع شـده اند؛ بـه همیـن جهـت، شـعر را کاِم منظـوم  جـای خودشـان قـرار 

کلمـات، معنـای  گرفتـه و مجمـوع  کلمـه در جـای خویـش قـرار  می گوینـد؛ زیـرا هـر 

مـورد نظـر را القـاء می کننـد. از همیـن رو نظـم و انضبـاط، معنایـی نزدیـک بـه هـم 

کـردن اسـت. »نظـم و انضبـاط«  دارنـد. زیـرا انضبـاط نیـز از ضبـط و بـه مفهـوم جمـع 

که در قالِب  از مهمترین توصیه های اهل بیت؟مهع؟ به دوسـتان و شیعیانشـان بوده 

گـر اسـت. چنانکه آخرین وصّیت امیـر المؤمنین  روایـات و سـیرۀ آن بزرگـواران جلـوه 

علـی؟ع؟ بـه فرزنـدان و اهـل بیـت خویـش در کنـار توصیه بـه تقوی، سـفارش به نظِم 

ـِدي َو 
َ
وِصیُکَمـا َو َجِمیـَع َول

ُ
در امـور بـوده اسـت. ایشـان درآن لحظـات بیـان فرمـود: »أ

ْمِرُکـم«2 یعنـی: »شـما را و تمـام فرزنـدان 
َ
ِکَتاِبـي ِبَتْقـَوى اهلِل َو َنْظـِم أ َغـُه 

َ
ْهِلـي َو َمـْن َبل

َ
أ

کـه ایـن وصّیـت بـه آنهـا می رسـد، بـه رعایـت تقـواِی الهـی  کسـانی را  و خاندانـم را و 

رهنمود هـای  مکتـوب،  ایـن  کنـار  می کنـم.«در  سـفارش  زندگـی،  امـور  در  نظـم  و 

کـرد:  معصومیـن؟مهع؟ را در بـاب نظـم می تـوان در قالـِب عناویـن زیـر مطـرح 

3-2-17-1- آینده نگری و برنامه ریزی)َحزم(

دربـارۀ آینـده نگـری و برنامه ریـزی بیاناتی از معصومین؟مهع؟ روایت شـده اسـت؛ 

1. لسان العرب / 578/12
2. نهج الباغه / 421
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کـرد،  کـه از ایشـان دربـارۀ »حـزم« سـؤال  از جملـه رسـول خـدا؟ص؟ در پاسـخ بـه فـردی 

ٍي ُثـّمَ ُتِطیُعـه«1 یعنـی: »آینـده نگری این اسـت که با صاحب 
ْ
 َذا َرأ

ً
فرمـود: »ُتَشـاِوُر اْمـَرأ

ى کنی.« نظـران مشـورت نمایـی و از آنها پیـرو

َمة« یعنـی: 
َ

ـا َحـْزِم الّسَ
ْ
علـی؟ع؟ نیـز دربـارۀ آینـده نگـری و حـزم فرمـود: »َثَمـَرُة ال

ِة 
َ
َحـْزُم ِبِإَجال

ْ
َحـْزِم َو ال

ْ
َفـُر ِبال

َ
»حاصـِل دوراندیشـی، سـامت اسـت.« و نیـز فرمـود: »الّظ

دور  و  اسـت  اندیشـی  دور  بـه  »پیـروزى  یعنـی:  ْسـَراِر«2 
َ ْ
ال ِبَتْحِصیـِن  ُي 

ْ
أ الـّرَ َو  ِي 

ْ
أ الـّرَ

اسـرار  نگاهداشـتن  در  رأى  انداختـن  کار  بـه  و  رأى  انداختـن  کار  بـه  در  اندیشـی 

اسـت.« همچنیـن آینـده نگـری را در نگریسـتن بـه عواقـِب امـور و نیـز آمادگـی بـرای 

انجـام کارهـا بیـان فرمـود3. بنابرایـن، روایات بیان می کند که آینده نگری و مشـورت 

بـا صاحبـان خـرد و تجربـه، انسـان را از لغزش هـا حفـظ می کنـد و امـکان برنامه ریزی 

ی می دهـد.  بـرای امـور را بـه و

3-2-17-2- نظم اقتصادی

ی برای اعتدال در تمامی عرصه هاِی
ّ
  اقتصاد به معنی میانه روی است4 و عنوانی کل

 زندگی است؛ اما به طور مطلق برای نظم و انضباط مالی استعمال می شود. 

در ایـن بـاره، بیاناتـی از حضـرت امیـر المؤمنین؟ع؟ نقل شـده اسـت؛ مانند این 

َبـُه ُسـوَء  ْدِبیـِر َو َجّنَ َهَمـُه ااِلْقِتَصـاَد َو ُحْسـَن الّتَ
ْ
ل

َ
َراَد اهلُل ِبَعْبـٍد َخْیـرًا أ

َ
کـه: »ِإَذا أ روایـت 

ى و حسـن  ْسـَراَف«5 یعنی: »چون خدا خیر بنده اى را بخواهد، میانه  رو ِ
ْ

ْدِبیِر َو ال الّتَ

1. تحف العقول / 46
2. نهج الباغه / 477

3. غرر الحکم و درر الکلم / 474
4. مجمع البحرین/127/3

5. غرر الحکم و درر الکلم/353
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تدبیـر را بـه او الهـام می کنـد و از تدبیـِر بـد و اسـراف دورش مـی دارد« همچنیـن آن 

کثـری از منابـع دانسـته1 وآن را نیمـی از  حضـرت اقتصـاد را باعـث بهـره منـدِی حّدا

کـه »اعتـدال و برنامه ریزی  هزینـۀ زندگـی معّرفـی فرمـود2. ایـن تعبیـر اشـاره به آن دارد 

کـردن هـا« می توانـد قـدرت مالـی انسـان را افزایـش دهـد و نیمـی از مخـارِج  درهزینـه 

زندگـی، بـا وجـود اقتصـاد و صرفـه جویـی، تأمیـن می شـود. 

که فقدان اقتصاد در زندگی، انسان را دچار مشکات   برآیند روایات این است 

کمـال خواهـد  ی بـه سـوی   مالـی فـراوان می کنـد و مشـکات مالـی، مانـِع حرکـت و

شـد. بنابرایـن اقتصـاد در زندگـی از لـوازِم نیـل بـه کمال اسـت. همچنیـن در روایات 

اقتصـاد را بیشـتر در مقابـل اسـراف و تبذیـر بیـان نمـوده انـد3. 

کـه عبـارت  کـه در روایـات، بـرای اقتصـاد، آفتـی نیـز مطـرح شـده  گفتـه نمانـد  نا

گیـرد، رذیلـۀ »ُبخـل«  اسـت از »ُبخـل«4؛ یعنـی چنانچـه در اقتصـاد، افـراط صـورت 

می نمایـد.  چهـره 

3-2-17-3- نظم و مدیریت زمان: 

مدیریـت زمـان عبـارت اسـت از اسـتفادۀ بهینه از سـرمایۀ »وقـت«. در مدیریت 

گیرد:  زمـان دوگـزاره بایـد مّدنظر قـرار 

گوهر ارزشمندی به نام زمان  الف- توّجه به 
کارها5 ب-اولویت بندی 

1. همان
2. مستدرك الوسائل/353/13

3. همان/354/13
4. غرر الحکم و درر الکلم/292

5. مدیریت زمان /21
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کتابهـای مربـوط بـه دانـِش مدیریـت زمـان مطـرح  کـه امـروزه در  گـزاره   ایـن دو 

گرفتـه اسـت؛ همچنانکـه در  کیـد قـرار  می شـود، در احادیـث اهـل بیـت؟مهع؟ مـورد تأ

بیانـات حضـرت امیـر؟ع؟ آمـده اسـت: »إن أوقاتـك أجـزاء عمـرك فـا تنفـد لـك وقتـا 

إال فیمـا ینجیـك« 1 یعنـی: »وقتهـاِى تـو بخشـهای عمـر تـو هسـتند؛ پـس لحظـه ای را 

یت شـود مصـرف نکـن.«  جـز در آنچـه موجـب رسـتگار

 
َ

ال َنَهـاَرَك  َو  ـَك 
َ
ْیل

َ
ل  

َ
»ِإّن فرمـود:  معّیـن  زمـان  در  کارهـا  تقسـیم  دربـارۀ  همچنیـن 

»شـب  یعنـی:  َراَحِتـَك«2  َو  َعَمِلـَك  َبْیـَن  َفاْقِسـْمَها  َحاَجاِتـَك  ِلَجِمیـِع  َیْسـَتْوِعَباِن 

کارهـا و اسـتراحِت  و روز تـو، همـه حاجتهایـت را فـرا نمی گیرنـد؛ پـس آنهـا را بیـن 

َهـم«3 یعنـی: »آنکـه 
َ ْ
ـَع ال ُمِهـّمِ َضّیَ

ْ
کـن.« نیزفرمـود: »َمـن اْشـَتَغَل ِبَغْیـِر ال خـود قسـمت  

کارهـای مهمتـر را از دسـت می دهـد.«  بـه چیزهـاى غیـر مهـّم خـود را مشـغول دارد، 

چنانکـه ماحظـه می شـود ایـن بیانـات، گویـای اهمّیـت »اولوّیـت بنـدی« در انجـام 

کـه یکـی از ارکاِن مهـّم مدیرّیـت زمـان محسـوب می شـود.  کارهاسـت 

3-2-18- آراستگی ظاهری: 

بـرای خویشـتن، خانـواده و مـردم رعایـت  اهـل بیـت؟مهع؟ آراسـتگی ظاهـری را 

می نمودند و آن را به عنوان یکی از حقوِق مخاطبین خود مورد توجه قرار می دادند. 

ایـن آراسـتگی، در مواضـِع مختلفـی از جملـه بـه هنـگام نمـاز، در منـزل و بـه وقـت 

دیـدار دوسـتان و آشـنایان و عامـه ی مـردم انجـام می شـده اسـت؛ چنانکـه در سـیرۀ 

َتُه َو  ـُل ُجّمَ ِمـْرآِة َو ُیَرّجِ
ْ
َکاَن َیْنُظُر ِفي ال ـُه؟ص؟ 

َ
ّن
َ
کـه: »أ کـرم؟ص؟ روایـت شـده اسـت  نبـی ا

1. غرر الحکم و درر الکلم/ 159
2. شرح نهج الباغه ابن ابی الحدید /314/20

3. غرر الحکم و درر الکلم/477
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ً

ْصَحاِبِه َفْضا
َ
ـُل ِل َکاَن َیَتَجّمَ َقْد 

َ
َتُه ِفیـِه َو ل ى ُجّمَ َمـاِء َو َسـّوَ

ْ
َمـا َنَظـَر ِفـي ال ّبَ َیْمَتِشـُط َو ُر

ُهْم 
َ
 ل

َ
أ ْن َیَتَهّیَ

َ
ـی ِإْخَواِنـِه أ

َ
 اهلَل ُیِحـّبُ ِمـْن َعْبـِدِه ِإَذا َخـَرَج ِإل

َ
 ِإّن

َ
ْهِلـِه َو َقـال

َ
ِلـِه ِل ـی َتَجّمُ

َ
َعل

کـه بـه آینـه نـگاه و مـوى سـرش  ـَل1 یعنـی: »رسـول خـدا؟ص؟  عادتـش ایـن بـود  َو َیَتَجّمَ

کار را در برابـر آب انجـام مـی داد و  را صـاف می کـرد و شـانه مـی زد. و چـه بسـا ایـن 

مـوى سـر خـود را درسـت می کـرد؛ نـه تنهـا بـراى خانـدان خـود، بلکـه بـراى اصحـاب 

کـه بنـده اش وقتـی  خویـش نیـز خـود را آراسـته می کـرد و می فرمـود: خـدا دوسـت دارد 

ینـت کند.« همین  بـراى دیـدِن بـرادران از خانـه بیـرون مـی رود، خـود را آماده کرده و ز

ُحَسـْیِن 
ْ
کـه: »کاَنْت ِلَعِلـّيِ ْبِن ال طـور دربـارۀ امـام زیـن العابدین؟ع؟ نقل شـده اسـت 

یعنـی:  ِبـِه«2  ـَح  َفَتَمّسَ ِمْنـُه   
َ

َخـذ
َ
أ ِة 

َ
ـا ِللّصَ َدَخـَل  َفـِإَذا  َمْسـِجِدِه  ِفـي  ِمْسـٍك  َقـاُروَرُة  ع 

»حضـرت زیـن العابدیـن شیشـه اى از مشـك در جـا نمـاز داشـت هـر وقـت بـه نمـاز 

می ایسـتاد از آن مشـک اسـتفاده می کـرد.«

ی 
َ
ْیِف َعل َضا ع ِفـي الّصَ وُس الّرِ

ُ
در سـیرۀ امـام رضـا؟ع؟ نیـز آمـده اسـت: »َکاَن ُجل

ـاِس  ـی ِإَذا َبـَرَز ِللّنَ َیـاِب َحّتَ َغِلیـَظ ِمـَن الّثِ
ْ
ْبُسـُه ال

ُ
ـی ِمْسـٍح َو ل

َ
ـَتاِء َعل َحِصیـٍر َو ِفـي الّشِ

یـا بـود و در  ُهـم«3 یعنـی: »در تابسـتان، فـرش حضـرت رضـا؟ع؟ حصیـر و بور
َ
ـَن ل َتَزّیَ

ى نمـد می نشسـت و پیراهنـی زبـر و خشـن می پوشـید، مگـر آن زمانی که  زمسـتان رو

کـه در آن وقـت لبـاس زیبا و بهتر می پوشـید.«  می خواسـت پیـش مـردم آیـد 

ــُه  ــْدُت ِمْن ــِن ع َفَوَج َحَس
ْ
ــو ال ُب

َ
ــّيَ أ

َ
ــَرَج ِإل ــت: »َخ ــرده اس ک ــت  ــم روای ــن جه ــن ب حس

ْجِمیــر«4 یعنــی: »حضــرت رضــا؟ع؟ از منــزل خــارج شــد و بــوى خــوش بخــور  َراِئَحــَة الّتَ

1. مکارم االخاق /34 و بحاراالنوار/ 249/16
2. الکافی/515/6

3. وسائل الشیعة، 53/5
4. الکافی / 518/6
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کیــزه و  از آن جنــاب ســاطع بــود.« ماحظــه می شــودکه پوشــیدن لبــاس مناســب و پا

شــانه زدن بــه موهــا و مرتــب نمــودن محاســن و نیــز اســتعمال عطــر، بــه فراوانــی در ســیرۀ 

پیامبــر و ائمــۀ معصومیــن ؟مهع؟ ذکــر شــده اســت. 

عــاوه بــر اینهــا رعایــت بهداشــت فــردی نیــز از دیگــر شــاخصه های اخاقــی 

ک زدن و  معصومیــن؟مهع؟ اســت. امــوری ماننــد: اســتحمام و شســتن بــدن، مســوا

کیــد  نیــز توصیه هایــی دربــارۀ پرهیــز از پرخــوری، از جملــه مســائل بهداشــتی مــورد تأ

ــْن  ْفَضــُل ِم
َ
ــَواِك أ ــاِن ِبالّسِ ــات اســت1. آنچنانکــه امــام صــادق؟ع؟ فرمــود: »َرْکَعَت روای

َمْرُتُهــْم 
َ َ
ِتــي ل ّمَ

ُ
ــی أ

َ
ُشــّقَ َعل

َ
ْن أ

َ
 أ

َ
ــْو ال

َ
 اهلِل ص ل

ُ
 َرُســول

َ
 َقــال

َ
َســْبِعیَن َرْکَعــًة ِبَغْیــِر ِســَواٍك َقــال

ة«2 یعنــی: »بــه جــا آوردن دو رکعــت نمــاز بــا مســواك زدن 
َ

ُکّلِ َصــا ــَواِك َمــَع  ِبالّسِ

کار اســت.  ــدون انجــام ایــن  ــدِن هفتــاد رکعــت نمــاز ب دندانهــا، بهتــر از خوان

گـر بـرای امتـم دشـوار نبـود، آنهـا را بـه  کـه: ا کـرم؟ص؟ روایـت شـده اسـت  از پیامبرا

کـردم.« همچنیـن ائمـۀ اطهـار؟مهع؟ پرخـوری را  ک زدن بـا هـر نمـازی مأمورمـی  مسـوا

موجـب بـروز بیماریهـا و نیـز قسـاوت قلـب بیـان فرمـوده انـد3. 

1. بحاراالنوار / 425/63
2. الکافی / 22/3

3. مستدرك الوسائل/ 221/16
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بخش چهارم: اخاق خانوادگی

4-1- )فصل اّول(حقوق و مناسبات همسران

4-2- )فصل دّوم( مناسبات والدین و فرزندان

4-3- )فصل سّوم(صلۀ رحم
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مقدمه

بخـش مهمـی از آموزه هـای قـرآن و عتـرت؟مهع؟ به توصیه هایی دربارۀ مناسـبات 

 اعضای خانواده مربوط است. این مطالب از آن جهت که به روابط بین افراد خانواده 

 اختصاص دارد و از آن رو که در حوزه ای محدود تر نسبت به سایر نهادهای اجتماعی 

است، از اخاق فردی و اخاق اجتماعی تمایز می یابد. 

 آنچه که یک خانواده را تشکیل می دهد، افرادی هستند که نسبت های ویژه ای 

که عبارتند از همسران، والدین، فرزندان و خویشاوندان.  با یکدیگر دارند 

آیـات قرآنـی و روایـات معصومیـن؟مهع؟ بـا در نظر داشـتِن این مناسـبات، به بیان 

حقـوِق متقابـل هـر یـک از اعضـای خانواده پرداخته اسـت که در ادامه به آنها اشـاره 

می شود. 

4-1- حقوق و مناسبات همسران 
کیــد ویــژه ای بــه تشــکیل خانــواده دارد؛ چنانکــه در آیاتــی صراحتــًا بــه  قــرآن کریــم تا

ازدواج توصیــه شــده اســت. بــرای مثــال در آیــۀ 32 ســورۀ نــور، خداونــد ضمــن ترغیــب 

»بــی همســران« بــه ازدواج، بــه بی نیــاز شــدن آنهــا وعــده داده اســت. همچنیــن قــرآن 

کریــم از هدیــه ای الهــی بــرای همســران خبــر داده اســت. این موهبِت عظیم که اســاس 
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هــر خانــواده ای را تشــکیل می دهــد، مــوّدت و دوســتی بیــن زن و مــرد اســت1. همیــن 

ــل  ــواده ای را می ســازد و همســران را در تحّم ــه درآغــاز، خان ک ــت و الفــت اســت  محّب

ســختیها و مشــکات زندگــی مــدد می رســاند. از طــرف دیگــر، قــرآن دســتور ویــژه ای 

ــه  ــن بعــد از اشــاره ب ــۀ 14 ســورۀ تغاب گذشــت همســران داده اســت. در آی ــرای عفــو و  ب

ُحوا  ْص�نَ وا َو �تَ ْع�نُ �نْ �تَ اختافــات بیــن همســران و نیــز بیــن والدیــن و فرزنــدان آمــده اســت: »اإِ

کنید و چشــم بپوشــید و ببخشــید، )خدا  گر عفو  م « یعنی: »ا وٌر َر��ي �نُ َه عنَ
َ
�نَّ الّل اإِ

ُروا �نَ �نِ
عنْ َو �تَ

ــان اســت«. »عفــو« و»صفــح«  ــد بخشــنده و مهرب کــه خداون شــما را می بخشــد(؛ چــرا 

کــه بــا  کــردن اســت. ایــن نــوع فرمــان  گذشــت  و »غفــر« هرســه بــه معنــای بخشــیدن و 

کنــار یکدیگــر آمــده اســت، در آیــات قرآنــی بی نظیــر اســت و  ســه لفــظ مختلــف و در 

اهمّیــت مــدارا و عفــو و بخشــش را بــرای خانواده هــا مشــخص می کنــد. هــر انســاِن غیــر 

گــر قــرار باشــد کــه همســران بــرای هــر یــک از ایــن  معصــوم، کاســتیها و خطایایــی دارد. ا

کننــد، موجودیــت خانــواده مــورد  کمبودهــا یــا اشــتباهات، یکدیگــر را توبیــخ یــا تنبیــه 

کــه فرمانــی منحصــر بــه فــرد  تهدیــد جــّدی قــرار می گیــرد. بــه همیــن ســبب، آیــۀ مزبــور 

گرفتــن را بــه ایــن شــکل توصیــه نمــوده اســت.  گذشــت و نادیــده  اســت، 

در روایـات اهـل بیـت؟مهع؟ نیـز توّجـه ویـژه ای بـه مـدارای بـا همسرشـده اسـت. 

ـی َظَنْنـُت  ِة َحّتَ
َ
َمـْرأ

ْ
ْوَصاِنـي َجْبَرِئیـُل ع ِبال

َ
کـرم؟ص؟ درایـن بـاره می فرمایـد: »أ رسـول ا

َنـٍة«2 یعنـی: »آنقـدر جبرئیـل دربـارۀ مـدارا بـا   ِمـْن َفاِحَشـٍة ُمَبّیِ
َّ

ُقَهـا ِإال
َ

 َیْنَبِغـي َطا
َ

ـُه ال
َ
ّن
َ
أ

کـردم طـاق دادِن زن، جـز بـه سـبِب فحشـاِی  کـرد تـا اینکـه گمـان  »همسر«سـفارش 

آشـکار، جایـز نیسـت.« 

یکـی از تعبیـرات زیبـای قـرآن دربـارۀ همسـران، تعبیـِر »لبـاس« اسـت. خداونـد، 

1. آیۀ 21 سورۀ روم
2. الکافی /512/5
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ُه�ن «1 
َ
اٌس ل ْم ِل�ب �تُ �نْ

أَ
ْم َو ا

ُ
ك

َ
اٌس ل زن و شوهر را لباس همدیگر معرفی فرموده است: »ُه�نَّ ِل�ب

کارکـرد   یعنـی: »آنهـا لبـاس شـما هسـتند و شـما نیـز لبـاس آنهـا هسـتید.« توّجـه بـه 

و فوایِد لباس، نشان دهندۀ برخی از وظایف زن و شوهر در قبال یکدیگر است. به طور 

مثال، لباس، انسان را از خطراتی حفظ می کند و نیز عیب های آدمی را می پوشاند 

 و مایـۀ زیبایـی انسـان می شـود. بـه همیـن ترتیـب می بایسـت، هریـک از همسـران 

مایـۀ صیانـِت همسـرخود ازخطـرات، پوشـانندۀ زشـتی ها و عیبهای او و نیز اسـباِب 

ی باشد.  آراسـتگی و

جهت گیـری روایـات ایـن موضوع نیز برخاسـته از آیات قرآنی اسـت؛ همچنانکه 

پیامبـر اسـام؟ص؟ خانـواده را محبـوب تریـن و عزیز ترین بنا در اسـام معّرفی فرمود2. 

امـام باقـر؟ع؟ نیـز دو رکعـت نمـاِز افـراد متأّهـل را بهتـر از هفتـاد رکعـت نمـاز افـراد غیر 

کردند3.  متأّهل بیـان 

که از دوسـتان   همان حضرت دربارۀ محّبت و الفت همسـران فرمود: »هرکسـی 

مـا باشـد بـه همسـرش بیـش تـر اظهـار محبـت می کنـد4. همچنیـن ابـراز محبـت بـه 

همسـران را از اخـاق پیامبـران بیان داشـت5. 

پایه هــای  تقویــِت  بــرای  عملــی  و  کاربــردی  دســتورات  روایــات  از  برخــی  در   

ْحَبْبــَت 
َ
مهــرورزی همســران دیــده می شــود. چنانکــه امــام صــادق؟ع؟ فرمــود: »ِإَذا أ

ِة َبْیَنُکَمــا«6 یعنــی: »هــر گاه دوســتی و محبــت  َمــَوّدَ
ْ
ْثَبــُت ِلل

َ
ــُه أ

َ
ِلــَك َفِإّن

َ
ْخِبــْرُه ِبذ

َ
 َفأ

ً
َرُجــا

1. آیۀ 187 سورۀ بقره
2. بحاراالنوار /222/100

3. من الیحضره الفقیه، 384/3
4. الجواهر السنیة / 22/20

5. الکافی / 320/5
6. همان /644/2



177��� نلر�ّ� �انب ار ا��خ 

کــه پایــه دوســتی میــان شــما اســتوارتر خواهــد  کــن  کســی  را در دل دارى، بــا خبــرش 

 
َ

ــِك ال ِحّبُ
ُ
ــي أ ِة ِإّنِ

َ
َمــْرأ

ْ
ُجــِل ِلل  الّرَ

ُ
کــرم؟ص؟ فرمــود: »َقــْول گشــت.« ازهمیــن جهــت رســول ا

کــه بــه همســرش می گویــد »تــو را  ــدًا«1 یعنــی: »ایــن ســخن مــرد  َب
َ
ــا أ ِبَه

ْ
ــْن َقل َهــُب ِم

ْ
َیذ

دوســت دارم«، هرگــز از قلبــش خــارج نخواهــد شــد. ایــن بیــان، بــر تحکیــم پایه هــای 

خانــواده بــه واســطۀ »ابرازمحّبــت« اشــاره دارد. 

محــور دیگــِر احادیــث ایــن موضــوع، بــه تعامــات همســران اختصــاص دارد. 

کــه در ادامــه  ایــن روایــات خــود بــه موضوعــات محدودتــری تقســیم بنــدی می شــوند 

ماحظــه می گــردد. 

4-1-1- بردباری و خوش رفتاری همسران

کیــدات فراوانــی نســبت  کریــم، تأ در روایــاِت اهــل بیــت؟مهع؟ نیــز بــه ماننــد قــرآن 

کــه:  کــرم؟ص؟ نقــل شــده اســت  گذشــت، ماحظــه می شــود. از پیامبــر ا بــه بردبــاری و 

کنــد، خداونــد ثــواِب آســیه  کــه در برابــر بــد اخاقی هــای شــوهرش بردبــاری  »هــر زنــی 

کــه همســِر بداخاقــش  کــرد2 و در مقابــل نیــز فرمــود: »هــر مــردی  ی عطــا خواهــد  را بــه و

را تحّمــل کنــد، خداونــد متعــال در برابــر هــر بــار کــه صبــر کنــد بــه اندازۀ صبــر حضرت 

کــرد3.« اّیــوب بــه او پــاداش عطــا خواهــد 

ئــم همســران بداخــاق فرمــود: »زِن بد، عذر شــوهرش  همچنیــن در اشــاره بــه عا

را نمی پذیــرد و خطاهایــش را نمی بخشــد4.« 

1. همان / 569/5
2. بحاراالنوار / 248/100
3. مکارم االخاق /213

4. بحاراالنوار / 235/100
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 در رسـالۀ حقوق امام سـجاد؟ع؟ نیز "بخشـِش اشـتباهاِت زنان"، از حقوِق آنها 

گردن همسرانشـان بیان شـده اسـت1. بنابراین مدارا و عفو و گذشـت از مهمترین  بر 

توصیه هـای معصومیـن؟مهع؟ در حوزه ی اخاق خانوادگی اسـت. 

کـه در روایـاِت مطـرح شـده اسـت، خـوش رفتـارِی همسـران بـا  موضـوع دیگـری 

یکدیگـر اسـت. پـاره ای از روایـاِت در ایـن زمینـه، جنبـه ی تشـویق و ترغیـب دارد و 

پـاره ای صبغـۀ تهدیـد و تحذیـر. بـه طـور مثـال در روایـات آمده اسـت که: »مـردى نزد 

کـه وقتـی بـه منـزل مـی روم بـه  کـرد: مـن همسـرى دارم  رسـول خـدا؟ص؟  آمـد و عـرض 

گاه مـرا اندوهگین  اسـتقباِل مـن می آیـد و وقتـی بیـرون می روم مـرا بدرقه می کند و هر 

کـه آن  گـر بـراى روزى اسـت  می بینـد، می پرسـد چـه چیـزی تـو را غمگیـن سـاخته؟ ا

گـر راجـع بـه  گرفتـه )یعنـی خداونـد( و ا بـه عهـده تـو نیسـت و دیگـرى آن را بـه عهـده 

امـور آخرتـی اسـت، پس خداوند بر اندوهت بیافزاید)و بیشـتر اهتمـاِم آبادِی آخرتت 

کارگزارانی اسـت و این زن  را داشـته باشـی(. رسـول خدا؟ص؟  فرمود: آرى خداوند را 

یکـی از آنـان اسـت و او نصـِف اجـِر شـهید را خواهـد داشـت.«2 

کـه وقتـی سـعد بـن معـاذ )از اصحـاب  از امـام صـادق؟ع؟ روایـت شـده اسـت 

کفـن نمودنـد. آنـگاه پیامبـر؟ص؟  رسـول خـدا( از دنیـا رفـت، جنـازۀ او را غسـل داده و 

بدون عباء وکفش، جنازۀ او را تشـییع فرمود و با دسـِت مبارِک خویش جنازۀ سـعد 

کـرد. در ایـن هنگام مادر سـعد برخاسـت و گفت: »اى  را در قبـر نهـاده و او را تدفیـن 

گـوارا بـاد بـر تـو!« رسـول خـدا فرمـود: »آرام بـاش و بـا پـروردگارت تندی  سـعد! بهشـت 

خـدا؟ص؟  »رسـول  می گویـد:  ی  راو شـد.  قبـر  فشـار  گرفتـار  کنـون  ا سـعد  زیـرا  مکـن؛ 

گفتنـد: یـا رسـول اهلل مـا دیدیـم بـرای  برگشـت و مـردم نیـز بازگشـتند و بـه آن حضـرت 

1. من الیحضره الفقیه، 621/2
2. من الیحضره الفقیه، 390/3
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کـه بـا احدى نکردى؛ تو بـی رداء و کفش دنباله جنـازه اش را رفتی.  کـردى  سـعد چـه 

آنهـا حرکـت  نیـز ماننـد  او بودنـد و مـن  پـاى برهنـه دنبـال  و  بـی ردا  فرمـود فرشـته ها 

کـردم. گفتنـد راسـت و چـپ تابوتـش را گرفتـی؟ فرمـود دسـتم بـه دسـت جبرئیل بود 

گفتنـد: شـما دسـتور غسـلش را دادى و بـر او نمـاز  و هـر جـا را می گرفـت می گرفتـم. 

گـور نهـادى و بـا ایـن حـال فرمـودى که سـعد فشـار  خوانـدى و او را بـه دسـت خـود در 

قبـر دارد؟ فرمـود: »آرى، او بـا خانـواده ی خـود بداخاقـی می کـرد«1 

ایـن روایـات نشـانگر اهمیـت فـوق العـادۀ خـوش رفتـاری همسـران بـا یکدیگـر 

عـدم  موجـب  آن  فقـداِن  کـه  اسـت  برخـوردار  حساسـیتی  چنـان  امـر  ایـن  اسـت. 

کرم؟ص؟ روایت شده که: »هر زنی   مقبولیت سـایر اعمال می شـود. چنانکه از رسـول ا

کّفـاره و هیـچ عمـِل خیر دیگرى  کـه بـا زبـان، شـوهرش را بیـآزارد، خداونـد از او توبـه و 

گـر چه  روزهـا را روزه بگیرد  را نمی پذیـرد تـا آنکـه شـوهِر خـود را ازخویـش راضـی کند؛ ا

 و شـبها را بـه عبـادت پـردازد، برده هـا را در راه خـدا آزاد کنـد و سـوارانی در راه حـق به 

آزار  را  ایـن خیـرات چنانچـه همسـِر خـود  جبهه هـاِی مسـلمین بفرسـتد}با همـه ی 

که به آتش جهّنم وارد می شـود و همین عواقب  کسـانی اسـت  دهد{در شـماِر اّولین 

بـرای مـردی خواهـد بودکـه بـه همسـرش سـتم می کنـد2.«

که بد رفتاری و بد زبانِی همسران، مایۀ   این هشدارهای سنگین، از آن روست 

یادی را در پی دارد.  که مفاسد بسیار ز  از هم پاشیدگی خانواده ها می شود 

4-1-2- آراستگی همسران

روایـــاِت در  مکـــّرر  توصیه هـــای  از  یکدیگـــر،  بـــرای  همســـران  آراســـتۀ   ظاهـــِر 

1. امالی للصدوق /385
2. من ال یحضره الفقیه، 15/4
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کرده و آن   اهل بیت؟مهع؟ اســـت. ائمۀ اطهار، آراســـتگی را از حقوق همســـران بیان 

را مایۀ »عّفت« بیشـــتر آنها دانســـته اند. 

کـه غذا و لباس همسـرش  کـرم؟ص؟ فرمـوده اسـت: »بـر مـرد واجب اسـت  پیامبـر ا

را تأمیـن کنـد و بـا صـورت و قیافـۀ بـد بـر او ظاهر نشـود.«1 

کـه مطیـِع شـوهر باشـد، بـرای  همچنیـن فرمـود: »بهتریـن زنـاِن شـما زنـی اسـت 

ینتـش را بـرای بیگانـگان ظاهـر نسـازد و بدتریـن زنـان شـما زنـی  کنـد ولـی ز او آرایـش 

کنـد.«2  ینـت  کـه در غیـاب شـوهر، }بـرای نامحرمـان{ ز اسـت 

کنـد؛ بهتریـن  امـام باقـر؟ع؟ نیـز فرمـود: »بـر زن الزم اسـت خـودش را خـوش بـو 

ینـت کنـد و بـا چنیـن وصفی به اسـتقبال  لبـاس هایـش را بپوشـد، بـه بهتریـن وجـه ز

شـوهرش بـرود3. 

ــی 
َ
َجْهــِم َعل

ْ
َحَســُن ْبــُن ال

ْ
 همچنیــن در ســیرۀ امــام هفتم؟ع؟آمــده اســت: »َدَخــَل ال

ِخَضــاِب 
ْ
 ِفــي ال

َ
 ِإّن

َ
ــَواِد َفَقــال َحَســِن ُموَســی ْبــِن َجْعَفــٍر؟ع؟ _ َو َقــِد اْخَتَضــَب ِبالّسَ

ْ
ِبــي ال

َ
أ

ــْت  ــْد َتَرَک َق
َ
ــاِء َو ل َس ــِة الّنِ

َ
ــي ِعّف  ِف

َ
ــّل ــّزَ َو َج ــُد اهلُل َع ی ــا َیِز ــُة ِمّمَ ْهِیَئ ِخَضــاُب َو الّتَ

ْ
ــرًا َو ال ْج

َ
أ

ْهِیَئــة« 4 یعنــی: »حســن بــن جهــم بــه دیــدار امــام موســی  ْزَواِجِهــّنَ الّتَ
َ
ــَة ِبَتــْرِك أ

َ
ِعّف

ْ
ِنَســاٌء ال

بــن جعفــر؟امهع؟ آمــد و آن حضــرت محاســن خــود را خضــاب نمــوده بــود؛ امــام؟ع؟ 

کــردن در بــدن و لبــاس از  فرمــود: در خضــاب پاداشــی اســت و خضــاب و زینــت 

کــه خداونــد متعــال بــه واســطه آن بــه عّفــت و صــاح زنــان  جملــه چیزهایــی اســت 

1. الکافی / 511/5
2. بحاراالنوار / 228/100

3. همان
4. من ال یحضره الفقیه،  163/1
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کــه شوهرانشــان، آراســتگِی ظاهــر،  ــان ایــن اســت  ــد. از اســباِب بی عّفتــی زن می افزای
ــت،  ــده اس ــان ش ــات بی ــن روای ــه در ای کرده اند.«چنانک ــا  ــدن را ره ــِت ب ــت و نظاف زین
ــل هــر یــک از آنهاســت، موجــِب  ظاهــر مناســِب همســران، عــاوه برآنکــه حــّق متقاب

کدامنــی آنهــا نیــز می شــود.  پا

4-1-3- کمک رسانی در انجام امور خانواده
بخشی از روایات این باب مربوط است به توصیه های معصومین؟مهع؟ به »انجام 
نیازهاِی  رفِع  برای  تاش  بیت؟مهع؟،  اهل  سیرۀ  در  همسران«.  توسط  خانواده  امور 
خانواده، به وفور دیده می شود. 1 پیامبر اکرم؟ص؟ در تقسیم بندی کارها برای حضرت 
علی؟ع؟ و حضرت زهرا)س(، امور بیرون از خانه را به امیرمؤمنان؟ع؟ و امور منزل را 
به حضرت فاطمه؟س؟ سپردند2. همچنین در قالب احادیث متعّددی، همکاری 
گوشزد نموده ند. از آن حضرت روایت شده است  همسران را در انجام امور خانواده 
دیگر  جای  در  و  بردارد  جایی  از  را  چیزی  خانه  اموِر  اصاِح  منظور  به  زنی  »هر  که: 
که مور نظر خدا واقع شود، به  کرد و هرکسی  بگذارد، خدا نظر رحمت بر او خواهد 
عذاب الهی گرفتار نخواهد شد3.« این روایات نشانگر آن است که همکارِی زوجین 
در اموِر منزل، نه تنها موجِب قواِم خانواده می شود، بلکه لطف و رحمت الهی را نیز بر 

کانون خانواده سرازیر می سازد و سعادت همسران را در پی خواهد داشت. 

4-2- مناسبات متقابل والدین و فرزندان

 مطالب مربوط به این قسمت، در ذیِل سه عنوان " احسان و احترام به والدین"،

 "رعایِت احترام میاِن فرزندان" و " رعایِت حقوِق فرزندان" ارائه می شود. 

1. بحاراالنوار/ 227/16
2. قرب اإلسناد / 25

3. بحاراالنوار/ 247/100
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4-2-1- احسان و احترام به والدین 

می توان گفت که احترام و رعایت حقوِق والدین از مشترکات همۀ ادیان و بلکه 

کریم و روایات اهل بیـت؟مهع؟، بارها به رعایِت حرمِت   تمـام آدمیـان اسـت. در قـرآن 

والدیـن و امـداد آنهـا سـفارش شـده اسـت؛ چنانکـه بعـد از معصومـان؟مهع؟ در مـورد 

کنـار آن و بـه تناسـب، حقوقـی هـم  کیـدی دیـده نمی شـود. در  هیـچ کسـی چنیـن تأ

کـه در احادیث به آنها اشـاره شـده اسـت. در ادامه،  فرزنـدان بـر عهـدۀ والدیـن دارنـد 

آموزه هـای دینـی درحـوزۀ حقـوق متقابـِل والدیـن و فرزنـدان بررسـی می شـود. 

 خدای متعال در قرآن کریم، احسان و احترام به والدین را در کنار مباحث مهمی 

چـون توحیـد و عبودّیـت بیـان فرمـوده اسـت. در آیـۀ 23 از سـورۀ اسـراء آمـده اسـت: 

ْو 
أَ
ا َ�ُدُهما 

أَ
ا َر  ِك�بَ

ْ
ال َدَك  ِع�نْ �نَّ  عنَ

ُ
ل �بْ َ �ي ا  ّمَ اإِ  

ً
ا ْ�سا�ن اإِ �نِ  ْ واِلَ��ي

ْ
ال �بِ َو  اُه  �يَّ اإِ  

لاَّ اإِ ُدوا  ْع�بُ �تَ  
لاَّ

أَ
ا َك  َر�بُّ ى   صن �تَ »َو 

»پـروردگارت  «یعنـی: 
ً
ما َكر�ي ْولاً  �تَ ُهما 

َ
ل ْل  �تُ َو  َهْرُهما  �نْ �تَ لا  َو   ٍ

�نّ
أُ
ا ُهما 

َ
ل ْل  �تُ �تَ لا  �نَ ِكلاُهما 

فرمـان داده: جـز او را نپرسـتید و بـه پـدر و مـادر نیکـی کنیـد؛ هـر گاه یکـی از آن دو، یا 

ى آنهـا، بـه سـن پیـرى رسـند، کمتریـن اهانتـی بـه آنهـا روا مـدار و بـر آنهـا فریـاد  هـر دو

گفتـاِر لطیـف و سـنجیده و بزرگوارانـه بـه آنهـا بگـو.« مـزن و 

گزاردن به پدر و مادر اسـت.  این همجواری، بیانگِر اهمّیِت فوق العادۀ احترام 

ضمـن آنکـه در آیـۀ مزبـور بـه حـّد و مرز احترام نیز اشـاره شـده اسـت؛ چنانکـه فرموده 

اسـت بـه پـدر و مـادر خود »ُاف« نیـز مگویید؛ یعنی نباید کوچکتریـن توهینی دربارۀ 

والدیـن روا داشـت. همچنیـن در آیـۀ 24 سـورۀ اسـراء بـا نوعـی اسـتعاره، بـه فروتنـی و 

ْل  ْ�َمهتِ َو �تُ ّلِ ِم�نَ الّرَ
اَح ال�نُّ �ن َ ُهما �ب

َ
صنْ ل �نِ

تواضع در مقابل والدین توصیه شده است: »َو ا�نْ

که انسان نباید برای  « این آیه ی شریفه، بیان می دارد 
ً
را �ي ا�نىي  َ�عن �ي

َّ ِ اْرَ�ْمُهما َكما َر�ب
َر�بّ

کنـد، بلکـه نهایـِت احتـرام را بایـد در برابـِر آنهـا بـه جـا آورد  گردنکشـی   پـدر و مـادرش 
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که من کودک بودم مرا  که آن دو، زمانی  که: »خدایا همانگونه  کند   و در حّق آنها دعا 

کن.«  کردند، تو نیز رحمِت خویش را شامِل حاِل آنها  با سر مهربانی بزرگ 

 در منابِع اسامی، به پاره ای از وظایف والدین در مقابل فرزندان نیز اشاره شده

 است؛ مسائلی مانند نامگذارِی مناسِب فرزندان1، خیر خواهی و رفِع حوائِج مادی 

کـه بـه  و دنیـوی آنـان2 و تعلیـم و تربیـِت صحیـِح فرزنـدان3، از جملـه امـوری اسـت 

طـور مسـبوط بیـان شـده اسـت. 

 در احادیث امامان ؟مهع؟، نیکی به پدر و مادر به عنوان بزرگترین فریضه معرفی 

کید  شـده اسـت4. در برخی از روایات، با اسـتناد به آیات قرآنی، این موضوع مورد تأ

گوید: از  کرد: »ابووالد حناط  گرفته اسـت. برای مثال می توان به این مورد اشـاره  قرار 

کـه می فرماید: »به پدر و مادر خود احسـان  امـام صـادق؟ع؟ پرسـیدم خـداى متعال 

کـه بـا آنهـا بـه خوبـی رفتـار  کنیـد« ایـن احسـان چیسـت؟ فرمـود: احسـان ایـن اسـت 

گـر چـه  کـه احتیـاج دارنـد از تـو بخواهنـد، ا کـه چیـزى را  کنـی و آنهـا را مجبـور نکنـی 

کننـد، تـو وظیفـۀ خـود را انجـام  بی نیازباشـند )بلکـه بایـد بـدوِن اینکـه آنهـا اظهـار 

دهـی( مگـر خـداى متعـال نمی فرمایـد: »هرگز بـه نیکی نخواهید رسـید، مگر از آنچه 

گر  یـد انفـاق کنیـد« سـپس امام صادق؟ع؟ فرمود: سـخن خداونـد که: »ا دوسـت دار

ِی آنها پیر شـدند، به آنها اّف مگو و با آنها تندي مکن« یعنی  یکی از ایشـان یا هر دو

گر تو را زدند با آنهـا تندى مکن و اینکه  گـر تـو را ناراحـت کردنـد بـه آنهـا »اّف« مگـو و ا ا

گـر تـو را زدنـد بگـو: »خدا شـما  فرمـود: »بـا آنهـا سـخنی شـریف و کریمانـه بگـو« یعنـی ا

1. آیۀ 36 سورۀ آل عمران
2. آیۀ 67 سورۀ یوسف

3. آیۀ 13 سورۀ لقمان
4. غرر الحکم و درر الکلم/306
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ى مهربانی براى  را بیامرزد«؛ سـخن شـریف این اسـت. و اینکه در قرآن فرمود: »از رو

کـن« یعنـی دیدگانـت را بـه آنهـا خیره مکن، بلکـه با مهربانی و دلسـوزى  آنهـا تواضـع 

 بـه آنهـا بنگـر و صدایـت را از صـداى آنهـا بلندتـر مکـن و دسـتت را بـاالى دسـت 

آنها مگذار و }در راه رفتن{از آنها پیشی مگیر. 1 

( فرمـود: »لـو علـم اهلل لفظـة أوجز في  ّفٍ
ُ
ُهمـا أ

َ
 همـان حضـرت دربـارۀ آیـۀ )ال َتُقـْل ل

گر خداوند در منع نافرمانی والدین،  تـرك عقـوق الوالدیـن من أف التـی به«2 یعنی: »ا

کلمه سـراغ داشـت، همان را بکار می برد.«  کوتاه  تر از این  لفظی 

کلمه ای برای اظهاِر انزجار و ناراحتی اسـت3؛ شـاید   تعبیر " اف" در زباِن عربی 

 بتوان گفت که معادِل آن در زباِن فارسی کلمه ی " َاه" هست که در هنگام ناراحتی 

بر زبان رانده می شود. 

در احادیثی هم در پاسخ به سؤاالت مخاطبان، حقوق والدین و فرزندان مطرح 

که مطابِق آن فردی از پیامبر؟ص؟  شده است؛ مانند روایت امام هفتم از پیامبر؟ص؟ 

سوال کرد: حّق پدر بر فرزندش چیست؟ فرمود: »نام پدر را برای خود نگذارد و جلوتر از 

پدر حرکت نکند و قبل از او ننشیند و موجب ناسزا گفتن مردم به او نشود4.« که این 

مصادیق همگی نشانه هایی برای تعظیم و احترام به والدین است. 

ــده می شــود. ایشــان،  ــه وضــوح دی ــه والدیــن ب ــرام ب ــز احت ــواران نی در ســیرۀ آن بزرگ

هــم خــود احتــرام فــوق العــاده ای بــرای والدیــن خویــش قائــل و عامــل بودنــد و هــم بــه 

1. الکافی / 158/2
2. تفسیر نور الثقلین/151/3

3. لسان العرب، 9/ 7
4. الکافی / 158/2
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ــد.  گوشــزد می کردن دوســتاِن خویــش ایــن مهــّم را 

کـه آن حضـرت بـا مـادر خویـش در یـک  در سـیرۀ امـام سـّجاد؟ع؟ آمـده اسـت 

کردنـد، فرمود: »می ترسـم به لقمه ای  ظـرف غـذا نمی خـورد؛ وقتـی از علت آن سـؤال 

که مادرم قصد برداشـتن آن را داشـته باشـد1.« این عملکرد، بیانگر اوِج  دسـت ببرم 

احتـرام بـه والدین اسـت. 

در روایتـی دیگـر ابراهیـم بـن مهـزم می گویـد: »شـبی از نزد امام صـادق؟ع؟ خارج 

شـدم و بـه منزلـم رفتـم و بگـو مگویـی بیـن من و مادرم ایجاد شـد؛ فردا که بـه نزد امام 

صـادق؟ع؟ رفتـم، ابتدائـًا بـه مـن فرمـود:  ای ابـا مهزم! چـرا با مادرت در سـخن گفتن 

گهـواره ات  کـه شـکم او زمانـی منـزل تـو بـوده و دامـاِن او  کـردی؟ نمی دانـی  درشـتی 

بـوده اسـت؟ مگـر نـه اینکـه سـینۀ او ظرفـی بـرای تغذیـۀ تـو بـوده اسـت؟ عـرض کردم 

آری. فرمـود: پـس دیگـر بـا او چنیـن سـخن مگو2.«

4-2-2- رعایِت احترام میاِن فرزندان

کیـد  تأ مـورد  نیـز  بزرگتـر  فرزنـدان  احتـراِم  والدیـن،  بـر  عـاوه  خانـواده  کانـوِن  در 

 امامان؟مهع؟ قرار گرفته است؛ چنانکه در خانوادۀ امیر مؤمنان؟ع؟ این احترام ماحظه

َم 
َّ
 َتَکل

َ
ُه َو ال

َ
َحَسـِن ِإْعَظامًا ل

ْ
ُحَسـْیُن َبْیَن َیَدِي ال

ْ
َم ال

َّ
که: »َما َتَکل  می شـود. نقل اسـت 

ه «3 یعنی: »امام حسـین؟ع؟ در 
َ
ُحَسـْیِن؟ع؟ ِإْعَظامًا ل

ْ
ِة َبْیَن َیِدي ال َحَنِفّیَ

ْ
ُد ْبُن ال  ُمَحّمَ

 حضور امام حسن؟ع؟ به احترام آن حضرت، سخن نمی گفت، همین طور محّمد 

بن حنفیه در حضور امام حسین؟ع؟ تکلم نمی کرد.«

1. خصال، 517/2
2. بصائر الدرجات/ 243
3. بحاراالنوار / 319/43
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4-2-3- رعایِت حقوِق فرزندان

 در احادیث، حقوقی که فرزندان بر عهدۀ والدین دارند نیز مورِد توّجه قرارگرفته است؛ 

به طور مثال از نبّی اکرم؟ص؟ خطاب به امیرمؤمنان علی؟ع؟ آمده است که: »َیا َعِلّيُ َحّقُ 

َدَبُه َو َیَضَعُه َمْوِضعًا َصاِلحا«1 یعنی: »حق فرزند به پدرش 
َ
ْن ُیْحِسَن اْسَمُه َو أ

َ
ی َواِلِدِه أ

َ
ِد َعل

َ
َول

ْ
ال

این است که براِى او اسِم خوب انتخاب کند، خوب تربیتش نماید و در کاِر شایسته اى 

تزویج حال،  رزق  تهیۀ  قرآن،  تعلیم  چون  اموری  دیگر،  روایات  سازد.«در   مستقّرش 

 و تعلیم شنا و تیر اندازی، به عنوان حقوق فرزندان بر عهدۀ والدین بیان شده است2. 

4-3- صلۀ رحم 

 »صلۀ رحم« از نظر لغوی، به معناِی پیوسـتن با خویشـان و نزدیکان اسـت؛ چه 

خویشـان »َنَسـبی« ماننـد والدیـن، بـرادران و خواهـران، عموهـا، عمه هـا، دایی هـا، 

که به واسـطۀ ازدواج به عنواِن فامیل   خاله ها و فرزندان آنها و چه خویشـان »سـببی« 

کمـک رسـانی  و بسـتگان هـر فـرد شـناخته می شـوند. برقـراری رابطـه، رفـت و آمـد، 

کیـد فـراوان قـرآن و روایـات  کـه مـورد تأ و حـل مشـکاِت اقـوام از جملـه امـوری اسـت 

کـه در ادامـه شـواهدی از آیـات و روایـاِت ایـن موضـوع، ارائـه می شـود.  اسـت 

کریـم، »صلـۀ رحـم« بـه تعابیـر مختلفـی مطـرح شـده اسـت. در آیـۀ 21  در قـرآن 

و�نَ  ا�نُ �ن َ َُّهْم َو �ي ْو�نَ َر�ب َ سث �نْ َ وَ�َل َو �ي ُ �نْ �ي
أَ
ِه ا ُه �بِ

َ
َمَر الّل

أَ
و�نَ ما ا

ُ
ِصل َ �نَ �ي �ي �ن

َّ
سـورۀ رعـد آمـده اسـت: »َو ال

کـه خـدا دسـتور به برقـراری آن داده،  کـه پیوندهایـی را  « یعنـی: »کسـانی  ِ�سا�بِ
ْ
ُ�وَء ال

قیامـت(  محاسـبه)در  سـختِی  از  و  می ترسـند  پروردگارشـان  از  و  می دارنـد  برقـرار 

کنـد، )بـه سـعادت همیشـگی بشارتشـان بـده(  بیمنا

1. من الیحضره الفقیه، 372/4
2. نهج الفصاحة/ 447



187��� نلر�ّ� �انب ار ا��خ 

ائمۀ اطهار؟مهع؟ این آیه را بیانگِر اهمّیِت صلۀ رحم دانسته اند1. شبیه به آن، در 

که در سـورۀ بقره، خداوند متعال،  آیۀ 27 سـورۀ بقره نیز دیده می شـود. با این تفاوت 

کـه »صلـۀ رحـم« را رعایـت نمی کننـد، هشـدار داده اسـت. آن چنانکـه  کسـانی   بـه 

قاطـع رحـم را مسـتوجب لعـن خداونـد معرفـی فرمـوده اسـت. ایـن آیـات نشـانگر آن 

کـه صلـۀ رحـم موجـب رضایـت خداونـد و سـعادت انسـان می شـود.  اسـت 

کنـار ایـن آیـات و از خـاِل دیگـر بیانـات قـرآن مجیـد می تـوان بـه اهمیـت  در 

رسـیدگی بـه نزدیـکان و خویشـاوندان پـی بـرد. در آیاتـی ماننـد آیـۀ 90 سـورۀ »نحـل«، 

آیـۀ26 »اسـراء«، آیـۀ22 »نـور« و آیـۀ 38 سـورۀ »روم«، کمـک رسـانی بـه خویشـاوندان و 

یتیمـان و مسـکینان و در راه مانـدگان توصیـه شـده اسـت. نکتـۀ قابـل توجـه در ایـن 

کـه بیانگر اهمّیت رسـیدگی به  آیـات، تقـدم خویشـاونداِن نیازمنـد بـر دیگـران اسـت 

بسـتگاِن محتـاج می باشـد. 

کرم؟ص؟ متوّجه   شـاهد دیگـر بـر ایـن امر آن اسـت که اّولین دعوِت علنـی پیامبر ا

االقربیـن«2  عشـیرتک  انـذر  »و  آیـۀ  نـزول  پـِی  در  حضـرت  آن  بـود.  خویشـاوندانش 

گویـای ضرورت  کـه بـه اسـام بگرونـد. همگـِی ایـن آیات  ابتـدا، از آنهـا دعـوت نمـود 

رسـیدگی و ایجـاد رابطـه بـا خویشـان و اقـوام اسـت. 

 در سـخنان و نیـز در سـیرۀ معصومیـن؟مهع؟، توصیـه و توّجـه بـه صلـۀ رحـم دیـده 

کـه صلـۀ رحـم از دسـتورات الهـی اسـت، ائمـۀ اطهـار؟مهع؟ اهتمـام  می شـود. از آنجـا 

کّرات ماحظه  ویـژه ای بـه آن داشـته اند. آن چنانکـه در بیانـات و در رفتار ایشـان بـه 

یاد شدن رزق و روزی،   می گردد. آن بزرگواران »صلۀ رحم« را موجب رضای پروردگار، ز

ک شدن اعمال و آسانی حساب در روز قیامت بیان فرموده اند.  طول عمر، پا

1. الکافی / 226/3
2. آیۀ 214 سورۀ شعراء
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کردم: »قبیله ای هسـت    سـلیمان بن هال می گوید: به امام صادق؟ع؟ عرض 

که   که نسـبت به یکدیگر احسـان می کنند و صلۀ رحم می نمایند، فرمود این اسـت 

یـاد شـود و تعدادشـان افزایـش می یابـد و همـواره چنیـن باشـند تـا از یـك  اموالشـان ز

دیگـر ِبُبرنـد و چـون از هـم بریدنـد، آن فزونـی از ایشـان برداشـته می شـود1.«

کــه صلــۀ رحــم باعــث ازدیــاد در رزق و روزی   ایــن حدیــث داللــت بــر ایــن دارد 

کــردم:  گویــد: بــه امــام صــادق؟ع؟ عــرض  می گــردد. همچنیــن جهــم بــن حمیــد 

که دین مرا ندارند آیا آنها بر من حقی دارند؟ فرمود: آرى، چیزى  خویشاوندانی دارم 

گــر هــم دیــن تــو باشــند دو حــّق پیــدا   باعــِث قطــع شــدِن خویشــاوندی نمی شــود و ا

کننــد؛ حــّق خویشــاوندى و حــق اســام2.«

 امـام رضـا؟ع؟ نیـز در همیـن زمینه می فرماید: »چه بسـا که مردی تنها سـه سـال 

از عمـرش باقـی مانـده اسـت امـا بـه خاطـر صلۀ رحم خداونـد آن باقیمانـده را تبدیل 

به سـی سـال می کند3.«

 
َ

ْعَمال
َ ْ
ـي ال ْرَحاِم ُتَزّکِ

َ ْ
ـُة ال

َ
 همچنیـن از امـام باقـر؟ع؟ روایت شـده اسـت که: »ِصل

َجل«4 یعنی: »صلۀ 
َ ْ
ِحَسـاَب َو ُتْنِسـُئ ِفـي ال

ْ
ـُر ال ـَوى َو ُتَیّسِ

ْ
َبل

ْ
 َو َتْدَفـُع ال

َ
ْمـَوال

َ ْ
َو ُتْنِمـي ال

یاد شـدن اموال و دفع بایا و آسـان شـدن حسـاب  ک شـدن اعمال و ز رحم باعث پا

قیامـت و تأخیـر در اجـل می گـردد.« ایـن حدیث، بیانگِر بسـیاری از آثار مثبت صلۀ 

گرفت.  که در سـطور قبل مورد اشـاره قرار  رحم اسـت 

عــاوه بــر ایــن در احادیــث مربــوط بــه صلــۀ رحــم، عواقــب نامطلوبــی بــرای قطــع 

1. الکافی / 154/2
2. همان / 157/2
3. همان / 150/2

4. تحف العقول / 299
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کرم؟ص؟فرمــوده اســت:  رابطــه بــا اقــوام و کناره گیــری از آنهــا بیــان شــده اســت. پیامبــر ا

 َو 
ٌ

ــِف َعــاٍم َمــا َیِجُدَهــا َعــاّق
ْ
ل

َ
ــِة ُیوَجــُد ِمــْن َمِســیَرِة أ َجّنَ

ْ
یــَح ال  ِر

َ
ّن

َ
ْخَبَرِنــي َجْبَرِئیــُل ع أ

َ
»أ

ــوِی بهشــت از راهــی کــه ب ــه مــن خبــر داده اســت  ــُع َرِحــم«1 یعنــی: »جبرئیــل ب  َقاِط
َ

 ال

  به مسافت هزار سال به مشام می رسد ولی کسی که پدر و مادرش از او راضی نباشد 

و نیز کسی که قطع رحم کند بهره ای از آن نخواهد داشت.«

 در بحِث قرآنِی صلۀ رحم، بیان شــد که قطع رحم موجب لعن الهی اســت. لعن 

 به معنی دوری از رحمت خداست. 2 براین اساس، اگر صلۀ رحم مایۀ آن همه برکات 

کــه قطــع رحــم می کنــد، از رحمــت خــدا محــروم می شــود  کســی  می شــود، در مقابــل 

و عواقــب بســیار بــدی در انتظــار وی خواهــد بــود. بــه همیــن جهــت امــام ســجاد؟ع؟ 

ــاَك َو ُمَصاَحَبــَة  گرامیشــان امــام باقــر؟ع؟ فرمــود: »ِإّیَ ضمــن وصایــای خــود بــه فرزنــد 

ــَع«3  ــِة َمَواِض َث
َ

ــي َثا  ِف
َ

ــّل ــّزَ َو َج ــاِب اهلِل َع ِکَت ــي  ــًا ِف ُعون
ْ
ــُه َمل ــي َوَجْدُت ــِه َفِإّنِ ــِع ِلَرِحِم َقاِط

ْ
ال

کــه از اقــوام خــود بریــده بپرهیــز؛ زیــرا مــن او را در ســه جــاى  کســی  یعنــی: »از رفاقــت بــا 

قــرآن لعــن شــده یافتــم.«

کــرم؟ص؟ قاطــع رحــم را محــروم از بهشــت بیــان فرمــوده انــد4. بــر  همچنیــن پیامبــر ا

کیــدات فــراوان قــرآن و روایــات بــر هــر مســلمانی الزم اســت  ایــن اســاس و بــا توجــه بــه تأ

گمــارد.  کــه بــه صلــۀ رحــم توّجــه داشــته و بــر آن هّمــت 

1. معانی االخبار/330
2. مجمع البحرین / 309/6

3. الکافی / 376/2
4. خصال، 177/1
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بخش پنجم: اخاق اجتماعی

5-1- )فصل اّول(رذایل اخالق اجتماعی

5-2- )فصل دّوم(فضایل اخالق اجتماعی
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مقدمه

و  بیانــات  قالــب  کــه در  ائمــۀ اطهــار؟مهع؟  و  کریــم  قــرآن  آموزه هــای  از  بخشــی 

ــه نحــوۀ تعامــل و برخــورد  ــوط می شــود ب ــه دســت رســیده اســت، مرب ســیرۀ ایشــان ب

صحیــح و خداپســندانه بــا مــردم و ســر فصلهایــی چــون آداب معاشــرت، تکریــم 

ــدت  ــاف و وح ــت و انص ــاق، عدال ــینان، انف ــای همنش ــردم، ویژگیه ــه م ــرام ب و احت

کــه در نظــر  و تعــاون و. . . را شــکل می دهــد. هــر یــک از ایــن موضوعــات اخاقــی 

کســی  گــر  یشــه دارد. بــه طــور مثــال ا آورده شــود بــه نوعــی در تهذیــب نفــِس افــراد ر

ــروِز  ی، ظهــور و ُب ــِل اخاقــی و اهــل انفــاق و عدالــت و انصــاف هســت، ایــن فضای

ب اوســت. بنابرایــن اخــاق اجتماعــی از ایــن جهــت، ارتبــاط نزدیکــی 
ّ

نفــِس مهــذ

کــم نمی شــود مگــر  بــا اخــاق فــردی دارد. بــه عبــارت دیگــر اخــاق اجتماعــی حا

اینکــه تــک تــک افــراد جامعــه در تزکیــۀ خویــش تــاش کننــد. امــا موضوعــات اخــاق 

کــه در نحــوۀ  اجتماعــی از آن جهــت نســبت بــه اخــاق فــردی متمایــز می شــوند 

کــه تحــت عنوانــی مســتقل  برخــورد بــا دیگــران نمــود پیــدا می کننــد. از ایــن روســت 

کــه عناویــن اخــاق اجتماعــی دارد، ذیــل دو  بــه تنّوعــی  مطــرح می شــوند. نظــر 

ــاق  ــل اخ ــش فضای ــوند. در بخ ــی می ش ــل« بررس ــل« و »رذای ــی »فضای کل ــرفصل  س

کریــم و احادیــث معصومیــن؟مهع؟ دربــارۀ  اجتماعــی، مهمتریــن توصیه هــای قــرآن 

برخــورد صحیــح مؤمنیــن بــا یکدیگــر، مطــرح می شــود. همچنیــن در بخــش رذایــِل 
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کــه مــورد تحذیــر دیــن  اخــاِق اجتماعــی بــه بعضــی از پدیده هــای ناپســند اجتماعــی 

گرفتــه اســت، پرداختــه خواهــد شــد.  اســام قــرار 

5-1- رذایل اخالق اجتماعی

کـــه پیشـــتر اشـــاره شـــد، در آموزه هـــای اســـامی پیرایـــِش جـــان از  همانطـــور 

کماالِت اخاقی اســـت. از این رو این  آلودگی هـــاِی اخاقی مقـــّدم بر آرایِش آن بـــه 

 بخش، با ذکر رذایِل اخاقی آغاز می شـــود. نمونه هایـــی از مهمترین رذایِل اخاقی 

از این قرار است: 

5-1-1- تکّبر 

کـه بـه معنـای »بزرگـی« می باشـد و در وزن »تفّعـل«  یشـۀ »کبـر« اسـت  »تکّبـر« از ر

کـه خـود  بـه معنـای »بـزرگ داشـتن« یـا »بـزرگ پنداشـتن« اسـت. 1 ماننـد واژۀ »تشـّبه« 

کریـم  کـه در قـرآن  یشـۀ »تکّبـر«  کلمـۀ هـم ر را »شـبیه چیـزی نمـودن« معنـا می دهـد. 

کـه بـه معنای "طلـب نمودِن بزرگی" اسـت  مکـّرر اسـتعمال شـده، »اسـتکبار« اسـت 

کـه بـرای »تکّبـر« بیـان شـده بـرای »اسـتکبار« نیـز  گـواری  و همـان مذّمـت و فرجـام نا

کـه مخصـوص خداونـد  نیـز دارد  و ویـژه  مطـرح اسـت2. تکّبـر یـک معنـای مثبـت 

متعـال اسـت و لـذا یکـی از اسـماء الهـی »متکّبـر« اسـت3. امـا غیـر از خداونـد ایـن 

کار رود معنـای مذمومـی می دهـد؛ لـذا »تکّبـر« دربـارۀ  کـه بـه  کلمـه دربـارۀ هرکسـی 

کریم  مخلوقـات، بـه عنـوان یـک رذیلـۀ اخاقـی محسـوب می شـود. بنابر اشـارۀ قـرآن 

کـه مخلـوق در برابـر خداونـد انجـام  گناهـی  و تصریـح روایـاِت تفسـیری، نخسـتین 

1. العین / 361/5
2. آیۀ72سورۀاعراف
3. آیۀ23 سورۀ حشر
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داد، تکبـر بـود1 کـه مربـوط بـه سـرپیچِی ابلیـس از فرمـان الهـی مبنـی بر سـجده کردن 

ـت عـدِم سـجدۀ 
ّ
کـه عل کریـم دربـارۀ ایـن ماجـرا بیـان مـی دارد  بـر آدم؟ع؟ بـود. قـرآن 

کـه او خـود را بهتـر و بزرگوارتـر  ی بـوده اسـت2؛ از آن جهـت  ابلیـس بـر آدم؟ع؟ تکبـر و

از آدم؟ع؟ می دانسـت؛ بـه همیـن سـبب بـر او سـجده نکـرد3. همیـن تکّبـر موجـب 

خـذالن و عـذاب ابـدی بـرای او گشـت. همچنیـن در آیاتـی دیگـر، فرجـام متکّبریـن 

را آتـش جهنـم بیـان فرمـوده اسـت4. 

تکّبـر  بـا  رابطـه  در  جـّدی  هشـدارهایی  و  تحذیـرات  روایـات  در  اینکـه  افـزون 

کـه خـدا بـا آن  گناهـی  وجـود دارد؛ چنانکـه اشـاره شـد بـر اسـاس روایـات، نخسـتین 

کـه ابلیـس در موضـوع سـجده بر آدم مرتکب آن گشـت؛  معصیـت شـد »تکّبـر« بـود 5 

از همین رو امیرمؤمنان علی؟ع؟ تکّبر را بزرگترین دام ابلیس معرفی فرموده است6. 

 امـام موسـی بـن جعفـر؟ع؟ نیـز در رهنمودهـای خـود بـه هشـام بـن حکـم بیـان 

 
ُ

ِبـِه ِمْثَقال
ْ
َکاَن ِفي َقل ـَة َمـْن  َجّنَ

ْ
 َیْدُخـُل ال

َ
ـُه ال

َ
ِکْبـَر َفِإّن

ْ
ـاَك َو ال داشـته اسـت: »َیـا ِهَشـاُم ِإّیَ

ـی َوْجِهه 7  یعنی: 
َ
اِر َعل ـُه اهلُل ِفـي الّنَ َکّبَ

َ
ِکْبـُر ِرَداُء اهلِل َفَمـْن َناَزَعـُه ِرَداَءُه أ

ْ
ِکْبـٍر ال ـٍة ِمـْن  َحّبَ

کبـر داشـته باشـد، به  کـه بـه انـدازه ی دانـه اى در دل  »هشـام، از تکّبـر بپرهیـز؛ زیـرا هـر 

که با خداوند بر سـر ردایش  کبریائیت، رداى خداسـت و هر  بهشـت وارد نمی شـود. 

کنـد، خداونـد او را در آتـش افکنـد.« سـتیز 

1. البرهان فی تفسیر القرآن/ 177/1
2. آیۀ 13 سورۀ اعراف
3. آیۀ 12 سورۀ اعراف

4. آیۀ72سورۀ زمر
5. البرهان فی تفسیر القرآن / 177/1

6. نهج الباغه / 294
7. تحف العقول / 396
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َتْغِمـَص  ْن 
َ
أ ِکْبـُر 

ْ
»ال اسـت:  فرمـوده  کبـر  گنـاه  توضیـح  در  صـادق؟ع؟  امـام  نیـز 

کـه مـردم را خـوار شـمارى و حـق را  َحـق«1 یعنـی: » تکّبـر ایـن اسـت 
ْ
ـاَس َو َتْسـَفَه ال الّنَ

شـمارى.« سـبك 

همچنیـن آن حضـرت در روایتـی دیگـر، متکّبریـن را دورتریـن افـراد از رحمـت 

کـه مراتـب تکّبـر مختلـف اسـت؛  خـدا بیـان فرمـود2. تذّکـر ایـن نکتـه ضـروری اسـت 

کـه تکّبـر در مقابـل فرمـان الهـی نسـبت بـه »خودبـزرگ بینـی« متکبریـن  بـه ایـن معنـا 

بـه  منجـر  تکّبـر  آن  اینکـه  اسـت. خصوصـًا  بزرگتـری  بسـیار  گنـاِه  دیگـران،  برابـر  در 

سـرپیچی از اوامـر خداونـد شـود. 

ی  تی که و
ّ
ِت »تکّبر« را ضعِف نفِس انساِن متکّبر و ذل

ّ
عاوه بر این، احادیث عل

یدن را، آتش جهنم،  کبر ورز کرده اند3 همچنین فرجام   در درون خود می بیند، بیان 

کینـه و دشـمنی  دوری از رحمـت خـدا، از دسـت دادن جایـگاه اجتماعـی و ایجـاد 

ـِر  َکّبُ کـه: »ِبالّتَ در دیگـران بیـان نمـوده انـد4. از حضـرت امیـر؟ع؟ روایـت شـده اسـت 

َمْقُت«5)آُمـدی310( یعنـی: »تکبـر موجـب دشـمنی می گـردد.« 
ْ
َیُکـوُن ال

آیــات و روایــات راه درمــان تکّبــر را در توّجــه درونــی انســان بــه حقیقــت خویــش 

کریــم بــه ماجــرای خلقــت  دانســته اند. بــه همیــن ســبب در مواضــع متعــددی از قــرآن 

یــدِن او  انســان از نطفــه ای بــی ارزش اشــاره شــده اســت و بــا ایــن تذکــر، اســتکبار ورز

ْم 
َ
 َو ل

أَ
را زیــر ســوال بــرده اســت. بــه طــور مثــال در آیــۀ 77 از ســورۀ »یــس« می فرمایــد: »ا

1. الکافی / 310/2
2. امالی للصدوق/306

3. الکافی / 312/2
4. بحاراالنوار/70 /240-180

5.  غرر الحکم و درر الکلم/ 310
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کــه  «یعنــی: »آیــا انســان نمی دانــد  �ن �ي ٌم ُم�ب ص�ي ا ُهَو �نَ �ن اإِ
هتٍ �نَ

ْط�نَ اُه ِم�نْ �نُ �ن �تْ
َ
ل ا �نَ

�نَّ
أَ
سا�نُ ا

�نْ اإِ
ْ
َر ال َ �ي

مــا او را از نطفــه اى بــی ارزش آفریدیــم؟ و او)بــه جــای فروتنــی( بــه مخاصمــه ی آشــکار 

بــا مــا برخاســت.«

ُنْطَفــٌة َو آِخــُرُه  ــُه 
ُ
ل ّوَ

َ
أ َفْخــِر 

ْ
در نهــج الباغــه نیــز آمــده اســت: »َمــا اِلْبــِن آَدَم َو ال

گندیــده  کــه در آغــاز نطفــه  اى  کار؟ او  ِجیَفــة«1 یعنــی: »آدمــی را بــا فخــر فروشــی چــه 

و در پایــان مــردارى بــد بــو اســت.«

بنابرایـن، متذّکـر شـدن انسـان بـه ناچیزِی خویش، راهـی برای درمان تکّبـر در برابر 
پروردگار است. در ُخَطب حضرت امیر؟ع؟ تعریفی از اهل تقوا به میان آمده است که 
کمک شـایانی به انسـان نماید تا خود را بهتر و بزرگتر از دیگران  توّجه به آنها، می تواند 
کـه بـه توصیـف اهـل ایمـان و تقـوا پرداختـه اسـت،  نبینـد. آن حضـرت در خطبـه ای 
ـُح ِعْنـَدُه ِمـْن َنْفِسـه «2 

َ
ْصل

َ
 َنْفـٍس أ

ُ
ُكّل ـُص ِعْنـَدُه ِمـْن َسـْعِيِه َو 

َ
ْخل

َ
 َسـْعٍي أ

ُ
 می فرمایـد: »ُكّل

 یعنی: »)انسان مؤمن(كار و كوشش هر كسى را از عمِل خود خالص تر مى داند و هركسى 
گرفتـن پـی آمدهـای رذیلـۀ  گـر انسـان بـا در نظـر  را از خـود بهتـر و صالحتـر مى بینـد.« ا
»تکّبـر« در صـدد رسـیدن بـه گوهـر فروتنـی هسـت، بـا تشـّبه بـه مؤمنیـِن توصیف شـده 
در کام علـی؟ع؟ امـکان نیـل بـه ایـن کمـاِل ارزشـمند را بـرای خویـش فراهـم می کنـد؛ 
زیـرا از آموزه هـای آن حضـرت اسـت کـه: »هیـچ کسـی خـود را شـبیه گروهـی نسـاخت 

مگـر اینکـه در زمـرۀ آنهـا شـد3.« 

5-1-2- دروغ

کـه ترجمـۀ فارسـی واژۀ »کـذب« اسـت بـه معنـای بـر زبـان رانـدن و به طور  »دروغ« 

1. نهج الباغه / 555
2. الکافی / 226/2

3. نهج الباغه / 506
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کلی وانمود کردِن امری بر خاف واقعّیت آن است1. با این توضیح که در حوزۀ دین 

که دو عنصر علم و عمد در آن  و اخاق، آن عملی به عنوان دروغ شناخته می شود 

 لحـاظ شـده باشـد. بـه تعبیـر دیگـر چنانچـه فـردی سـخنی بگوید که بر خـاف واقع 

گویی عمدی نداشـته باشـد یعنی به سـبِب جهل و سـهو،  باشـد، اما در این خاف 

گنـاه کبیرۀ دروغ نشـده اسـت؛ از همین  کامـی بـر خـاف واقـع بیـان نمایـد، مرتکب 

کـرم؟ص؟ و امامـان؟مهع؟ را تنهـا در صورتـی  رو فقهـاء، دروغ بسـتن بـه خـدا، پیامبـر ا

ی عمـد انجـام پذیـرد2.  کـه از رو ُمبِطـل روزه می داننـد 

گناهـان  بزرگتریـن  از  یکـی  عنـوان  بـه  دروغ  روایـات معصومیـن؟مهع؟  و  قـرآن  در 

کریم دروغگویی را از اوصاف اشـخاِص بی ایمان دانسـته  معرفی شـده اسـت. قرآن 

اسـت3 و محرومیـت از هدایـت و رحمـت خداونـدی را از پـی آمدهـای دروغگویـی 

بیان داشـته اسـت4. 

گناهـان و  کلیـد همـۀ  همچنیـن در احادیـث اهـل بیـت؟مهع؟، دروغ بـه عنـوان 

موجـب ویـران شـدن ایمـان معرفـی شـده اسـت5. ضمن اینکـه سـبب دروغ گفتن را 

رذالـت و حقـارت نفـس بیـان نمـوده انـد6. 

 اهل بیت؟مهع؟، دروغ را موجِب مطرود شـدن از درگاه الهی7، لعن فرشـتگان 8، 

1. قاموس قرآن/ 97/7
2. مسالک االفهام، 19/2

3. آیۀ 105 سورۀ نحل
4. آیۀ 28 سورۀ غافر و آیۀ 61 سورۀ آل عمران

5. بحاراالنوار / 263/69
6. االختصاص /232

7. مفاتیح الجنان / 346
8. مستدرك الوسائل/ 86/9
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کاستی در رزق و روزی 2 دانسته اند.  محروم شدن از عبادات1 و نیز 

دروغگـو  فـرد  بـا  دوسـتی  عـدم  دربـارۀ  علـی؟ع؟  امیرالمؤمنیـن  برایـن،  افـزون 

ـُد  َبِعیـَد َو ُیَبّعِ
ْ
ْیـَك ال

َ
ُب َعل ـَراِب ُیَقـّرِ َکالّسَ ـُه 

َ
اِب َفِإّن

َّ
َکـذ

ْ
ـاَك َو ُمَصاَدَقـَة ال می فرمایـد: »ِإّیَ

َقِریب«3 یعنی: » از دوسـتی با دروغگو بپرهیز که او شـبیه سـراب اسـت، دور 
ْ
ْیَك ال

َ
َعل

را بـه تـو نزدیـك و نزدیـك را بـه تـو دور می نماید.«حضـرت امیـر؟ع؟ در ایـن حدیـث، 

کرده اند و این سـخن بسـیار رسـا اسـت؛ زیرا همچنانکه  دروغگو را به سـراب تشـبیه 

پیشـتر اشـاره شـد »دروغ« عبـارت اسـت از: »اظهـار امـری بـر خـاف واقعیـت آن«؛ 

کـه نویـد آبـی در نزدیکـی می دهـد و وقتـی بـه آن نگریسـته  درسـت بـه ماننـد سـراب 

کار نیسـت.  می شـود، آن را آب می پندارنـد، در حالیکـه جـز خشـکی چیـزی در 

همـان حضـرت در تعبیـر دیگـری، انسـاِن دروغگـو را بـا شـخِص ُمـرده یکسـان 

کرد،  که وقتی به سـخِن انسـانی نتوان اعتماد  دانسـته اند و در توضیِح آن فرموده اند 

آن شـخص، فرقـی بـا یـک جسـِد بی جـان نـدارد4. 

کـــردن، مجّوزی  نکتـــۀ دیگـــر آنکـــه بر اســـاس روایـــات معصومین؟مهع؟ شـــوخی 

ُقوا 
َ
گفتـــن نیســـت. امـــام ســـجاد؟ع؟ در این زمینـــه فرمـــوده اســـت: »اّت بـــرای دروغ 

ِغیِر  َب ِفي الّصَ
َ

َکذ ُجـــَل ِإَذا   الّرَ
َ

ُکّلِ ِجّدٍ َو َهْزٍل َفِإّن َکِبیـــَر ِفي 
ْ
ِغیَر ِمْنُه َو ال َکـــِذَب الّصَ

ْ
ال

کوچـــك و بـــزرگ، چه شـــوخی و چه جّدى  َکِبیـــر«5 یعنـــی: »از دروغ 
ْ
ـــی ال

َ
 َعل

َ
اْجَتـــَرأ

1. التهذیب، 122/2
2. التحفة السنیة/323
3. نهج الباغه / 476

 4. غررالحکم، 220: »الکذاب و المیت سواء فإّن فضیلة الحي علی المیت الثقة به فإذا لم 
یوثق بکامه بطلت حیاته«

5. ارشاد القلوب /178/1
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گفتن هـــم برای او گفـــت، دروغ  بزرگ  کســـی دروِغ کوچك  که هرگاه   بپرهیزیـــد زیـــرا 

 عادی می گردد.«

گنـاه اسـت و  کوچـک چـه بـزرگ، بـه شـوخی یـا بـه جـدی،  بنابـر ایـن، دروغ چـه 

 می بایست که از آن اجتناب نمود. تنها در دو صورت است که می توان بنابر ضرورت، 

کامـی بـر خـاف واقـع گفـت کـه عبارتنـد از: "تقیـه" و "اصـاح میان مـردم". در ادامه 

بـه توضیـح دربـارۀ این مـوارد اسـتثنایی پرداخته می شـود. 

1- تقيه: 

 این کلمه از ریشۀ »وقی« و به معنی محافظت و نگه داشتن است1 و در اصطاح 

آسـیب  از  مانـدن  بـرای مصـون  اظهـار خـاف عقیـده،  یـا  بـاور  بیـاِن  بـه عـدِم  دینـی 

کـه خداونـد بـه مؤمنیـن اجـازه داده اسـت  دشـمن اطـاق می شـود2. یکـی از مـواردی 

کـه جـان و مـال نامـوِس آنهـا در  تـا بـر خـاف واقعّیـات سـخن بگوینـد، زمانـی اسـت 

گرفتـه باشـد. در چنیـن حالتـی، فـرِد مؤمـن مجـاز اسـت  خطـِر صدمـات دشـمن قـرار 

کـه بـا حفـظ اعتقـاد قلبـِی خویـش، مطالبـی را بر خـاف آن ایمـان درونـی، بر زبـان آورد 

و یـا اطاعـات نادرسـتی بـه دشـمن بدهـد. قرآن کریم دربارۀ عدِم دوسـتی با دشـمنان 

ِلَك  َعْل �ن �نْ َ �نَ َو َم�نْ �ي �ي ِم�ن ُموأْ
ْ
ِ ال اَء ِم�نْ ُ�و�ن ْوِل�ي

أَ
ا �نَ  ر�ي كا�نِ

ْ
و�نَ ال ِم�نُ ُموأْ

ْ
ِ ال دن �نِ

�تَّ َ اسـام می فرمایـد: »لا �ي

بـه جـاى  نبایـد  باایمـان  »افـراد  «3 یعنـی:  اهت �ت �تُ ُهْم  ِم�نْ وا  �تُ
�تَّ �تَ �نْ 

أَ
ا  

لاَّ اإِ ْ ٍء  ىي
َ �نىي  �ث ِه 

َ
الّل ِم�نَ  َس  �يْ

َ
ل �نَ

کنـد،  کننـد و هـر کـس چنیـن  کافـران را دوسـت و سرپرسـت خـود انتخـاب  مؤمنـان، 

ی از خدا گسسـته می شـود(؛ مگـر اینکه از 
ّ
هیـچ رابطـه اى بـا خـدا نـدارد)و پیوند او بکل

کنیـد(.  آنهـا بپرهیزیـد)و بـه خاطـر هدفهـاى مهمتـرى تقّیـه 

1. المفردات في غریب القرآن/ 881/1
2. اعقادات االمامیه، 137/2

3. آیۀ28 سورۀ آل عمران
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کــردِن »عمــار یاســر« نــازل شــده اســت؛  همچنیــن آیــۀ 106 ســورۀ نحــل دربــارۀ تقّیــه 

گرفــت، ســخنانی را از  وقتــی عّمــار در معــرض کشــته شــدن توســط مشــرکان مّکــه قــرار 

روی تقّیــه و بــر خــاف اعتقــادات درونــی خــود اظهــار کــرد1. خداونــد در ایــن آیــۀ شــریفه 

کــه انســان در  کار او را عملــی مجــاز و بی اشــکال بیــان فرمــوده اســت. حّتــی زمانــی 

کنــد. امــام  معــرض خطــر جانــی قــرار دارد می توانــد ســوگندی بــر خــاف واقــع نیــز یــاد 

ه «2 یعنــی:  ــْم َیُضــّرَ
َ
ــًة ل ُجــُل ِبــاهلِل َتِقّیَ ــَف الّرَ

َ
صــادق؟ع؟ در ایــن بــاره می فرمایــد: »ِإَذا َحل

ــا وجــوِد ایــن  ــدارد.« ب ــرای او ن کســی از روى تقیــه قســم یادکنــد، زیانی)گناهی(ب گــر  »ا

یــه3« نمــود و از دروغ گفتــن  بهتــرآن اســت کــه در ایــن مــوارد ضــروری تــا حــّد ممکــن »تور

کــرد.  اجتنــاب 

2- اصلح ميان مردم: 

کینـه و ایجـاد محبـت و دوسـتی دروغ  کـدورت و  گـر انسـان بـرای زدودن و رفـع  ا

کنـد، ایـن نـوع  گـروه و یـا دو نفـر صلـح و آشـتی برقـرار  بگویـد و از ایـن طریـق بیـن دو 

کـرده باشـند و فرد  گـروه بـا هـم قهـر  گـر دو نفـر یـا دو  دروغ حـرام نیسـت. بـه طـور مثـال ا

که فانی در غیاِب  سّومی پیش یکی از آنها رفته و از قول یکی از طرف دعوا بگوید 

شـما از شـما تعریـف و تمجیـد نمـوده و از اینکـه بـا شـما قهـر نمـوده، اظهـار ناراحتـی 

می کـرد )در حالیکـه چنیـن سـخنانی بـه هیـچ وجـه رّد و بـدل نشـده اسـت( و در 

نـزد آن طـرف دعـوا نیـز همیـن مطالـب را بگویـد تـا آنهـا را بـا هـم آشـتی دهـد، چنیـن 

گفتنـی نـه تنهـا مذمـوم و ناپسـند نیسـت، بلکـه مـورد توصیـۀ دیـن نیـز هسـت.  دروغ 

1. المیزان فی تفسیر القرآن/ 515/12
2. بحاراالنوار / 411/72

کـه قابـِل تطبیـق بـر مصدایـِق واقعـی و غیرواقعـی  3. یعنـی بیـان مطلبـی بـه صـورِت دو پهلـو 
باشد. 
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َ

کـه: »َیـا َعِلـّيُ ِإّن کـرم بـه امیرمؤمنـان علـی؟ع؟ آمـده اسـت  در توصیه هـای پیغمبـر ا

َفَسـاد«1 یعنـی: 
ْ
ال ـْدَق ِفـي  ْبَغـَض الّصِ

َ
أ َو  ِح 

َ
ـا َکـِذَب ِفـي الّصَ

ْ
ال َحـّبَ 

َ
أ  

َ
َو َجـّل َعـّزَ   اهلَل 

که برای آشتی و اصاح باشد، دوست دارد و از   »ای علی، خداوند متعال دروغی را 

که  مفسده انگیز است، بیزار است.«  گفتنی  راست 

گفتـن در پـِی اصـاح و آشـتی  کـه بـا دروغ  چنانکـه امـام صـادق؟ع؟ نیـز فـردی 

کـه در ایـن  کـذاب نمی داننـد2. بایـد توجـه داشـت  میـان مـردم باشـد را دروغگـو و 

مـورد اسـتثنایی، منافـع شـخص دروغگـو مطـرح نیسـت؛ بلکـه اصـاح و آشـتی بین 

مسـلمانان در میـان اسـت و ایـن صلـح و دوسـتی از چنـان اهمّیتـی برخـوردار اسـت 

گفتـن صـادر شـده اسـت.  کـه بـرای نیـل بـه آن جـواز دروغ 

5-1-3- تهمت و بهتان

کـه بـا دروغ گویـی قرابِت معنایـی دارد، رذیلۀ »تهمت زدن«  از دیگـران گناهانـی 

گاه از آن بـه "افک" نیز یاد می شـود عبارت اسـت از آنکه  کـه  اسـت. تهمـت و بهتـان 

کام یـا رفتـاِر زشـتی را بـدون اینکـه از فـردی سـر بزنـد، به او نسـبت دهنـد. مثًا گفته 

شـود کـه فانـی مرتکـب چنیـن گناه یا خطایی شـده اسـت، در حالیکه آن شـخص 

چنیـن کاری را نکـرده باشـد. حـال فرقـی نـدارد کـه ایـن نسـبِت دروغ در حضـور یا در 

گناِه بزرِگ "تهمت" شـکل  ی نسـبت داده شـود؛ در هر دو صورت  غیاِب آن فرد به و

پذیرفته است. 

گناهـی بـزرگ  گنـاه اشـاره و آن را  قـرآن مجیـد در آیـۀ 58 سـورۀ احـزاب بـه ایـن 

دانسـته اسـت. همچنانکـه در آیـۀ 112 سـورۀ نسـاء نیـز بـه تقبیـح و مذّمـت بهتـان 

1. من ال یحضره الفقیه،  353/4
2. الکافی / 342/2
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پرداختـه اسـت. عـاوه بـر ایـن در احادیـث امامـان؟مهع؟، تهمـت زدن بـه مسـلمانان 

بـه  را  گـواری  نا عواقـِب  و  آثـار  کـه  اسـت  شـده  معّرفـی  عظیـم  معصیتـی  عنـوان  بـه 

دنبـال خواهـد داشـت. از بـاب نمونـه امـام صـادق؟ع؟ دربـارۀ فرجـاِم تهمـت زدن 

ـُح ِفي 
ْ
ِمل

ْ
َکَمـا َیْنَمـاُث ال ِبـِه 

ْ
یَمـاُن ِمـْن َقل ِ

ْ
َخـاُه اْنَمـاَث ال

َ
ُمْؤِمـُن أ

ْ
َهـَم ال

َ
می فرمایـد: »ِإَذا اّت

کـه مؤمـن بـرادر )دینـی( خـود را تهمـت بزنـد، همچـون حـل  َمـاء«1 یعنـی: »همیـن 
ْ
ال

شـدِن نمـك در آب، ایمـان از دلـش زدوده می شـود.« 

کـه: »َمـْن َبَهـَت ُمْؤِمنًا  کـرم؟ص؟ روایـت فرمـوده اسـت  امـام رضـا؟ع؟ نیـز از رسـول ا

ـی َیْخُرَج  ـی َتـّلٍ ِمْن َناٍر َحّتَ
َ
ِقَیاَمـِة َعل

ْ
َقاَمـُه اهلُل َیـْوَم ال

َ
ْیـَس ِفیـِه أ

َ
 ِفیـِه َمـا ل

َ
ْو َقـال

َ
ْو ُمْؤِمَنـًة أ

َ
أ

کـه در حـق مـرد مؤمنـی یـا زن مؤمنـه ای چیـزی بگویـد  ـُه ِفیـه «2 یعنـی: »کسـی 
َ
ـا َقال ِمّمَ

کـه در او نیسـت بـه او نسـبت  ی انجـام نـداده اسـت یـا اینکـه صفـِت زشـتی را  کـه و

گفتـه  ـی از آتـش نـگاه مـی دارد تـا اینکـه از آنچـه در حـّق او 
ّ
دهـد، خداونـد او را بـر تل

ب 
ّ

ک شـدن ازگنـاِه "تهمـت" در آتـش معـذ اسـت ، بیـرون رود.« اشـاره بـه اینکـه تـا پـا

خواهـد بود. 

5-1-4- غیبت

کردن از دیگران در نبوِد آنهاسـت  ینت« و به معنای بدگویی  »غیبت« بر وزن »ز

کـه جنبـه ای اجتماعـی دارد. فقهـا و  گناهـاِن بـزرگ مربـوط بـه زبـان اسـت  و یکـی از 

دانشـمنداِن علـوم دینـی بـا توجـه بـه آیـات و روایـات برای گنـاه »غیبـت« ویژگیهایی 

گناهـان متمایـز می سـازد. از جملـه شـرایط و قیـوِد  کـه آن را از سـایِر  را برشـمرده اند 

کـه از او غیبـت می شـود، مسـلمان  مربـوط بـه غیبـت عبارتنـد از اینکـه: »شـخصی 

1. الکافی / 361/2
2. عیون اخبارالرضا، 33/2
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کردن عیبی پنهان در میان باشـد؛ آنچنانکه غیبت شـونده  باشـد. دیگر اینکه افشـا

انجـام  علنـًا  را  گناهـی  گرکسـی  ا پـس  شـود؛  ناراحـت  بداننـد  را  آن  مـردم  اینکـه  از 

غیبـت  گنـاه،  آن  از  گفتـن  سـخن  نـدارد،  آن  از  مـردم  گاهـِی  آ از  ِابایـی  و  می دهـد 

گنـاه بـه شـمار مـی رود.  محسـوب نمی شـود؛ بلکـه از جهـِت اشـاعۀ فحشـاء، 

گر عیب و گناه مذکور، واقعّیت نداشته باشد، بازگوکردن آن، مصداِق   همچنین ا

گرفت1.  کیبره است و قبًا مورد اشاره قرار  که خودگناهی  تهمت و افتراء است 

یشـه های غیبـت مطرح کرده اند   علمـاِی علـِم اخـاق، عواملـی را نیـز به عنوان ر

کـه از جملـه می تـوان بـه »سـوء ظـن«، »حسـد ورزی«، »بیـاِن عیـوِب دیگران برای سـر 

پـوش نهـادن بـه عیبهـای خـود«، »تحقیـر دیگـران بـرای بـزرگ جلـوه دادن خویشـتن« 

کرد2.  اشـاره 

کـردن نهـی فرمـوده اسـت؛ چنانکـه در   قـرآن بـه صراحـت مؤمنـان را از غیبـت 

ْعصنَ   �بَ
�نَّ ِ اإِ

�نّ
 ِم�نَ الطنَّ

ً
را �ي وا َك�ث �بُ �نِ �تَ ْ وا ا�ب َم�نُ

آ
�نَ ا �ي �ن

َّ
َها ال ُّ �ي

أَ
ا ا آیـۀ 12 سـورۀ حجـرات می فرمایـد: »�ي

 
ً
ا �ت ِه َم�يْ �ي �ن

أَ
ْ�َم ا

َ
ُكَل ل

أْ
ا �نْ �يَ

أَ
ْم ا

ُ
َ�ُدك

أَ
ِ��بُّ ا ُ  �ي

أَ
 ا

ً
ا ْعصن َ ْم �ب

ُ
ك ْعصنُ َ �بْ �ب �تَ عنْ َ ُسوا َو لا �ي ّسَ َ �ب

ٌم َو لا �تَ
ْ �ث ِ اإِ

�نّ
الطنَّ

کـه ایمـان آورده ایـد، از  کسـانی  ٌم«یعنـی: »اى  ا�بٌ َر��ي ّوَ �تَ َه 
َ
الّل �نَّ  اإِ َه 

َ
الّل وا  �تُ

ا�تَّ َو  ُموُه  ِرْه�تُ
َ
ك �نَ

کار  گنـاه اسـت و هرگـز)در  گمانهـا  کـه بعضـی از  گمانهـا بپرهیزیـد، چـرا  بسـیارى از 

کسـی از شـما  دیگران( تجّسـس نکنید و هيچ يك از شـما ديگرى را غيبت نكند، آیا 

گوشـِت بـرادر مـرده خـود را بخـورد؟! )بـه یقیـن( همـه شـما از ایـن  کـه  دوسـت دارد 

کـه خداوند توبـه  پذیر و مهربان اسـت.« یـد؛ تقـواى الهـی پیشـه کنید  امـر کراهـت دار

رسـول خـدا؟ص؟  یـاران  از  نفـر  دو  بـارۀ  در  آیـه  ایـن  نـزول،  روایـات شـأن   مطابـق 

1. المکاسب/320/1
2. معراج الّسعادة / 340
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کـرده بودنـد. ایـن دو نفـر، سـلمان  کـه »سـلمان فارسـی« را غیبـت  نـازل شـده اسـت 

کـه بـرود از خدمـت حضـرت رسـول؟ص؟ بـراى آنـان غـذا بیـاورد؛  را فرسـتاده بودنـد 

بـود.  بـود فرسـتاده  انبـاردار قافلـه  کـه  یـد«  بـن ز نـزد »اسـامة  را  نیـز سـلمان  حضـرت 

اسـامه بـه آنـان می گویـد: غـذا تمـام شـده اسـت و چیـزى پیـش مـن نیسـت، سـلمان 

یده اسـت و پشـت  نیز دسـت خالی بر می گردد. آن دو نفر می گویند اسـامه، بخل ورز

گر او را سـِر چاه پر آبی بفرسـتیم، خشـك خواهد شـد! آن  سـِر سـلمان هم می گویند: ا

کـه نـزد اسـامه بروند با اینکه پیامبر؟ص؟ بـه آنان این اجازه  گاه خودشـان راه می افتنـد 

کـه می بینـم دهانتان آلـوده به  را نـداده بـود. حضـرت بـه آنـان فرمـود: چه شـده اسـت 

گمراه  یافت نکردیم! فرمود:  گوشـتی در گفتند: یا رسـول اهلل ما امروز  گوشـت اسـت؟ 

گوشـت سـلمان و اسـامه را می خوردیـد و در پـِی آن ماجـرا،  شـده اید. شـما داشـتید 

ایـن آیـه نازل شـد1. 

وا«  َم�نُ
آ
�نَ ا �ي �ن

َّ
َها ال ُّ �ي

أَ
ا ا خطـاب ایـن آیـه بـا مؤمنان اسـت؛ زیـرا در آغـاز آیـات عبـارت »�ي

کـه شـرط وقـوِع غیبـت مسـلمان  آمـده اسـت و ایـن می توانـد مؤّیـد آن مطلـب باشـد 

گویـای  « نیـز 
ً
ا ْعصن َ ْم �ب

ُ
ك ْعصنُ َ �بْ �ب �تَ عنْ َ بـودِن غیبـت شـونده اسـت. چنانکـه تعبیـر »َو لا �ي

همیـن موضـوع اسـت. 

گوشـت جسـِد بـرادر تشـبیه  نکتـۀ دیگـر اینکـه آیـۀ فـوق، »غیبـت« را بـه خـوردن 

ی نـکات ظریفـی اسـت؛ از جملـه اینکـه غیبـت شـونده را تشـبیه بـه  کـه حـاو کـرده 

کـه »جسـد« قـادر بـه دفـاع از خـود نیسـت و در مقابـِل  کـرده اسـت. از آن رو  »جسـد« 

کـه در  کنشـی از خـود نـدارد. بـه همیـن شـکل، فـردی  هیـچ آسـیب و صدمـه ای، وا

جمعـی حضـور نـدارد و مورد غیبت واقع می شـود، قادر نیسـت تـا از خود دفاع کند. 

1. مجمع البیان فی تفسیر القرآن/ 203/9
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ِی  گـر آبـرو کـه ا کـردن از آن رو بـه خـوردن »جسـد« شـبیه اسـت  همچنیـن غیبـت 

یختـه شـود بـه هیـچ وجـه قابل جبـران نخواهد بـود؛ هم چنانکـه جراحات و  مؤمنـی ر

زخم هـای اجسـاِد مـردگان، التیـام نمی یابـد. 

در نکوهــِش غیبــت، روایــات متعــّددی نیــز از اهــل بیــت؟مهع؟ وارد شــده اســت. 

که برخی از آنها به بیاِن  این احادیث از تنّوع خاّصی برخوردار است. به این ترتیب 
گوار »غیبت«   معنــاِی »غیبــت«، برخــی به اقســاِم آن و بخشــی هــم به بیاِن عواقــب نا

اختصاص دارد. 

کــه:  چنانکــه از امــام هفتــم حضــرت موســی بــن جعفــر؟ع؟ روایــت شــده اســت 

ــْن  ــَرُه ِم ــْن َذَک ــُه َو َم ــْم َیْغَتْب
َ
ــاُس ل ــُه الّنَ ــا َعَرَف ــَو ِفیــِه ِمّمَ ــا ُه ــِه ِبَم ِف

ْ
ــْن َخل  ِم

ً
ــَر َرُجــا ــْن َذَک َم

ْیــَس ِفیــِه َفَقــْد َبَهَتــه1 
َ
ــاُس اْغَتاَبــُه َو َمــْن َذَکــَرُه ِبَمــا ل  َیْعِرُفــُه الّنَ

َ
ــا ال ِفــِه ِبَمــا ُهــَو ِفیــِه ِمّمَ

ْ
َخل

کــه در او هســت و مــردم می داننــد  کــه پشــت ســر مــردى چیــزى را بگویــد  یعنــی: »هــر 

کســی چیــزى را  کــه پشــت ســر  کــه آن چیــز در او هســت، غیبــِت او را نکــرده و هــر 

کــه پشــِت ســر  کــرده و هــر  کــه در او هســت ولــی مــردم نمی داننــد، غیبتــش را  بگویــد 

کــه در او نیســت، بــه او بهتــان زده اســت.« کســی چیــزى بگویــد 

و از امــام صــادق؟ع؟ حدیثــی بــه ایــن مضمــون در بیــاِن غیبــت نقــل اســت: 

ِة 
َ

ِحــّد
ْ
اِهــُر ِفیــِه ِمْثــُل ال

َ
ْمــُر الّظ

َ ْ
ــا ال ّمَ

َ
ْیــِه َو أ

َ
ِخیــَك َمــا َســَتَرُه اهلُل َعل

َ
 ِفــي أ

َ
ْن َتُقــول

َ
ِغیَبــُة أ

ْ
»ال

کــه  ــَس ِفیه «2یعنــی: »غیبــت آن اســت  ْی
َ
ــا ل  ِفیــِه َم

َ
ــول ْن َتُق

َ
ــاُن أ ُبْهَت

ْ
 َو ال

َ
ــا ــِة َف

َ
َعَجل

ْ
َو ال

دربــاره ی بــرادر دینــی ات، چیــزى را بگویــی که خدا بر او پوشــانده اســت و اما چیزى 

کــه در وجــوِد او آشــکار و ظاهــر اســت مثــل تندخویــی و شــتابزدگی، )گفتــِن آن(  را 

1. الکافی / 358/2
2. همان
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کــه در او نیســت، بگوئــی.«  کــه در بــاره اش چیــزى   غیبــت نیســت و بهتــان آن اســت 

کسی به تنهایی نمی تواند  که وجِود عیب در   از این روایات چنین استفاده می شود 

گفــت: »ایــن  کــردن  کــردن باشــد. نمی تــوان در توجیــِه غیبــت  جــوازی بــرای غیبــت 

گر عیب  گفتم واقعّیت است و در او هست.« زیرا ا که دربارۀ فان شخص   مطالب 

گر انسانی  ی نباشــد مرتکب گناه ســنگین تر»بهتان« شــده اســت. آری، ا  مذکور در و

کی نداشت،  گناه او را ببینند با  متجاهر به »فسق« بود، یعنی از اینکه مردم عیب و 

گناه نیســت؛ زیرا او رضایِت ضمنی خود را با  گفتن   پشــت ســِر چنین فردی ســخن 

گناهی شد یا اینکه در او  گر مؤمنی مرتکب   فسِق علنِی خود ابراز داشته است. اما ا

کــردن آن هــم نیســت، به  کــه خــود متوّجــه آن نیســت و راضــی بــه بازگــو   عیبــی هســت 

 هیــچ عنــوان نمی تــوان بــه بهانــۀ اینکــه »غیبــت نیســت، واقعّیــت اســت« پشــت ســر 

کرد.  او عیب جویی 

در روایـات اهـل بیـت؟مهع؟، غیبـت کردن، عملی حـرام و موجب نابودی اعمال 

نیـک 1، از بیـن رفتـن دیـن2، مانـع قبولـِی اعمـال و محرومیـت از بهشـت3 بیـان شـده 

کـه فرمودنـد: »روز  کـرم؟ص؟ آمـده اسـت  اسـت. از بـاِب نمونـه، در حدیثـی از نبـی ا

قیامـت فـردى را می آورنـد و او را در برابـر خداونـد نـگاه می دارنـد و نامـه عملـش را بـه 

او می دهنـد. او حسـنات خـود را در آن نمی بینـد، می گویـد: خدایـا ایـن نامـه عمـل 

مـن نیسـت؛ زیـرا مـن طاعـات خـود را در آن نمی بینـم! بـه او گفته می شـود: پـروردگار 

کـردن  گمـراه نمی گـردد و چیـزى را فرامـوش نمی کنـد، عمـل تـو بـه سـبِب غیبـت  تـو 

از مـردم از بیـن رفتـه اسـت. سـپس فـرد دیگـرى را می آورنـد و نامـه عملـش را بـه او 

1. بحاراالنوار / 257/72
2. الکافی / 356/2

3. وسائل الشیعة، 288/12



207��� �ل ح� �انب �نپ رِ 

می دهنـد، در آن طاعتهـاى فراوانـی می بینـد، می گویـد: خدایـا ایـن نامـه عمـل مـن 

بـه او می گوینـد: چـون فـان شـخص  نیسـت، زیـرا مـن ایـن طاعتهـا را نداشـته ام! 
کـرده بـود، حسـناتش بـه تـو داده شـده اسـت.«1 غیبـت تـو را 

گوشـزد نموده انـد، ایـن  کـه پیشـوایان الهـی؟ع؟ دربـارۀ غیبـت  یکـی از جهاتـی 

کـردن، منحصر به زبان نیسـت؛ بلکه اظهـار عیب و گناه  کـه غیبـت  موضـوع اسـت 

مؤمـن دیگـر در غیـاب او بـه هـر طریقـی اعـم از گفتن، نوشـتن، اشـاره و کنایه، حرام و 

از مصادیـق غیبـت بـه شـمار می رود. 

َقِصیـَرٌة  َهـا 
َ
ّن
َ
أ ِبَیـِدي  ُت 

ْ
ْوَمـأ

َ
أ ـْت 

َّ
َول ـا  ّمَ

َ
َفل ٌة 

َ
اْمـَرأ ْیَنـا 

َ
َعل ـْت 

َ
»َدَخل می گویـد:  عایشـه 

؟ص؟ َقـِد اْغَتْبِتَهـا َو َنَهاِنـي َعـْن ِمْثـِل َذِلـك«2  یعنـی: »زنـی بـر مـا وارد شـد و ِبـّيُ  الّنَ
َ

 َفَقـال

 هنگامی که داشت می رفت، با دستم اشاره کردم که او قدکوتاه است، پیامبر؟ص؟ فرمود: 

کـرد.«در ایـن ماجـرا عایشـه، بـا دسـت بـه  کـردى و مـرا از چنـان کارى نهـی  غیبتـش را 

کـه ایـن اشـاره، غیبـت او  کـرده اسـت و پیامبـر؟ص؟ متذکـر شـده  عیـِب آن زن اشـاره 

می شـود.  محسـوب 

گـــوش دادن بـــه غیبت، ماننـــد حرمِت  همچنیـــن بـــر مبنای روایـــات، حرمِت 

کـــه فرمود:  کـــردن اســـت چنانکـــه از امیرالمؤمنیـــن علـــی؟ع؟ نقل اســـت  غیبـــت 

ُمْغَتاَبْین«3  یعنی: »شـــنوندۀ غیبت، خـــود یکی از غیبت 
ْ
َحـــُد ال

َ
ِغیَبـــِة أ

ْ
ـــاِمُع ِلل »الّسَ

کـــه حاضر  کـــردن از مؤمنی  کننـــده هاســـت.« وظیفـــۀ فـــرد مؤمـــن در برابـــر غیبـــت 

کردن از اوســـت.  نیســـت، دفاع 

1. بحاراالنوار/ 259/79
رام)تنبیه الخواطر(/ 118/1 و المحجة البیضاء ج258/5 2. مجموعة و

3. غرر الحکم و درر الکلم / 221
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 امـام باقـر؟ع؟ دربـارۀ اهمیت »رّد غیبت از مؤمن« می فرماید: »َمِن اْغِتیَب ِعْنَدُه

ُخوُه 
َ
ِخـَرِة َو َمِن اْغِتیَب ِعْنـَدُه أ

ْ
ْنَیـا َو ال

ُ
َعاَنـُه َنَصـَرُه اهلُل ِفـي الّد

َ
ُمْؤِمـُن َفَنَصـَرُه َو أ

ْ
ُخـوُه ال

َ
 أ

 
َّ

ـی ُنْصَرِتـِه َو َعْوِنـِه ِإال
َ
َیْقـِدُر َعل ـْم َیْدَفـْع َعْنـُه َو ُهـَو 

َ
ـْم ُیِعْنـُه َو ل

َ
ـْم َیْنُصـْرُه َو ل

َ
ُمْؤِمـُن َفل

ْ
ال

او  بـرادر دینـی  بـه  کسـی نسـبت  نـزد  گـر  ِخـَرة«1 یعنـی: »ا
ْ

ال َو  ْنَیـا 
ُ

الّد ِفـي  اهلُل  َخَفَضـُه 

 بدگویی کنند و او به دفاع و یارى او برخیزد، خداوند در دو جهان او را یارى می کند 

کننـد و او در صـورت توانایـی بـه  کسـی نسـبت بـه بـرادِر ایمانـی او غیبـت  گـر نـزد  و ا

دفـاع از بـرادر دینـی خـود نپـردازد، خداونـد در دو سـرا او را )در نظـر مـردم( ذلیـل و 

گردانـد.« مرحـوم شـیخ انصـاری در توضیـح رّد غیبـت نگاشـته اسـت: ظاهـرًا  خـوار 

کـه انسـان  رّد غیبـت، غیـر از نهـِی از غیبـت اسـت؛ مقصـود از رّد غیبـت ایـن اسـت 

گـر غیبت، مربوط  از غیبـت شـونده دفـاع کنـد و او را یـاری نمایـد، بـه ایـن معنی که ا

بـه امـور دنیـوی باشـد، بایـد با گفتن اینکه »اینهاعیب نیسـت بلکـه عیب آن چیزی 

کـه خـدای متعـال از آن نهـی فرمـوده اسـت؛ ماننـد اینکـه انسـان پشـِت سـِر  اسـت 

کـه خداوند آنرا عیب ندانسـته  بـرادِر دینـی اش چیـزی را بـه عنـواِن عیـب مطرح کند 

کـه  گونـه ای آن را توضیـح دهـد  گـر آن عیـِب مطـرح شـده، دینـی باشـد بـه  اسـت؛ و ا

گـر آن توضیـح پذیرفتـه نشـد، بگویـد هـر انسـاِن  کنـد و ا گنـاه تبرئـه  ی را از انجـاِم  و

کـه به جای  گنـاه شـود، پس بهتر این اسـت  کـه دچـاِر  غیـر معصومـی، ممکـن اسـت 
عیب جویـی از او، برایـش اسـتغفارکنیم.«2

آن  و  می خـورد  چشـم  بـه  غیبـت  زمینـۀ  در  نیـز  دیگـری  نکتـۀ  دینـی،  متـون  در 

 »استثنائات غیبت« است. به این ترتیب که در مواردی، غیبت مجاز شمرده شده 

اسـت؛ ماننـد: »دادخواهـی در نـزد قاضـی«، »استفتاء)پرسـش از حکـم شـرعی(«، 

1. ثواب االعمال /148
2. مکاسب / 363/1
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کـه مسـلمانی را تهدیـد می کنـد.«، »غیبـت  »غیبـت جهـت هشـدار دادن از خطـری 

در مقـام مشـورت«، »غیبـت بدعتگـزار« و »غیبـت انسـاِن متجاهـر بـه فسـق«1. 

که در نهی از غیبت وارد شده است، قطعًا  با توجه به آیات و روایات متعّددی 

 اجتناب از غیبت در شمار مهمترین ابعاِد تزکیۀ نفس قرار دارد و به تصریح احادیث، 

که مرتکب آن شـد الزم اسـت تا به درگاه خدا اسـتغفار نموده و از فرد غیبت  فردی 

شـونده عذرخواهی نماید؛ زیرا در صورت عدم رضایت غیبت شـونده، توبۀ غیبت 

ِغیَبِة 
ْ
کرم؟ص؟ در این باره فرموده اسـت: »َصاِحـُب ال کننـده پذیرفتـه نمی شـود. نبـی ا

ه «2 یعنـی: »غیبت کننده 
ُّ
ـِذي ُیِحل

َّ
ـی َیُکـوَن َصاِحُبـُه ال ْیـِه َحّتَ

َ
 َیُتـوُب اهلُل َعل

َ
َیُتـوُب َفـا

توبـه می کنـد و خـدا توبـه او را نمی پذیـرد تـا وقتـی که غیبت شـونده او را حال کند.«

غیبـت  بـه  غیبـت،  ایـن  خبـِر  چنانچـه  صـادق؟ع؟  امـام  از  روایتـی  اسـاس  بـر 

کینـه، بایـد بـرای غیبـت  شـونده نرسـیده باشـد، بـرای جلوگیـری از ُبـروز فتنـه و وقـوع 

ی اهداء نماید  کـرد؛ یعنـی کاِر خیـری انجـام داده و ثـواب آن را بـه و شـونده اسـتغفار 

کفـارۀ غیبـت معرفـی فرمـوده انـد3.  کار را  و ایـن 

5-1-5- تحقیر و استهزاء

یشـۀ  یشـۀ »َحَقـَر« و بـه معنـای کوچـک کردن وکلمۀ اسـتهزاء از ر واژۀ»تحقیـر« از ر

کـردن دیگـران بـه عنـوان  کـردن اسـت4. تحقیـر و مسـخره  »هـزأ« و بـه معنـای مسـخره 

یکـی از بزرگتریـن گناهـان مربـوط بـه زبان شـناخته می شـود و قرآن کریـم به صراحِت 

1. مکاسب / 345/1
2. خصال، 63/1

3. المحجة البیضاء، 273/5
4. لسان العرب / 183/1
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کـردن و تحقیـر یکدیگـر نهـی فرمـوده اسـت. در آیـۀ 11  تمـام، اهـل ایمـان را از مسـخره 

وا  و�نُ
ُ
ك َ �نْ �ي

أَ
ْوٍم َعسى  ا

ْوٌم ِم�نْ �تَ
ْر �تَ َْسحنَ وا لا �ي َم�نُ

آ
�نَ ا �ي �ن

َّ
َها ال ُّ �ي

أَ
ا ا سـورۀ حجـرات آمـده اسـت: »�ي

وا  رنُ َ ا�ب �ن ْم َو لا �تَ
ُ
َسك �نُ �نْ

أَ
وا ا ِمرنُ

ْ
ل ُه�نَّ َو لا �تَ  ِم�نْ

ً
را �يْ

�نَّ �نَ
ُ
ك َ �نْ �ي

أَ
ساٍء َعسى  ا ساٌء ِم�نْ �نِ ُهْم َو لا �نِ  ِم�نْ

ً
را �يْ

�نَ

اِلُمو�ن « یعنی: 
َك ُهُم الطنَّ ول�أِ

أُ
ا �بْ �نَ �تُ َ ْم �ي

َ
ِ َو َم�نْ ل ما�ن �ي اإ

ْ
ْعَد ال َ  �ب

ُسو�تُ �نُ
ْ
َس الِاْ�ُم ال �أْ ا�بِ �بِ �ت

ْ
ل
اأَ

ْ
ال �بِ

کـه ایمـان آورده ایـد، نبایـد گروهی از مرداِن شـما گروه دیگری را مسـخره  »اى کسـانی 

کننـد، شـاید آنهـا از اینهـا بهتـر باشـند؛ و نـه زنانـی زنـان دیگـر را، شـاید آنـان بهتـر از 

اینـان باشـند و یکدیگـر را مـورد طعـن و عیبجویـی قـرار ندهیـد و بـا القـاب زشـت و 

کـه بـرای کسـی پـس از ایمـان اسـمی  ناپسـند یکدیگـر را یـاد نکنیـد، بسـیار بـد اسـت 

کـه توبـه نکننـد، ظالـم و سـتمگرند.« یـد؛ و آنهـا  ناشایسـت بگذار

کـه ایـن آیـۀ شـریفه بـه آن اشـاره دارد، ارتبـاط تحقیـر و اسـتهزاء  موضـوع مهمـی 

کنندگان، سـایرمؤمنین را در مرتبۀ پایین تری نسـبت به خویش  اسـت؛ زیرامسـخره 

کـردن آنهـا می نماینـد. خداونـد متذّکر شـده  می بیننـد و بـا تحقیـر، اقـدام بـه مسـخره 

که بر مسـخره کنندگان فضیلت و شرافت  اسـت که »چه بسـیار مسـخره شوندگانی 

کرده اسـت.  دارنـد.« و عمـِل تحقیـِر مؤمنیـن را عملـی زشـت معّرفی 

کریـم، سـبِب جهّنمـی شـدن عـّده ای از اهـل دوزخ، ایـن امـر   همچنیـن در قـرآن 

که آنها، بندگان خدا را در این دنیا مورد استهزاء و تمسخر خویش  بیان شده است 

کننـده، بـرای  کـه فـرِد مسـخره  گـوار از آن روسـت  قـرار می دادنـد1. ایـن پیامدهـا ی نا

خندانـدن و مجلـس آرایـی، آبـرو و شـخصیت دیگـران را خـرج می کنـد. در حالیکـه 

ِی مسـلمان از مهمتریـن دسـتورات الهـی اسـت. رسـول خـدا؟ص؟ حرمت  حفـِظ آبـرو

کعبـه باالتـر بیـان فرمـوده اسـت2 و دربـاره ی سـوِء عاقبـِت تحقیـِر  مؤمـن را از حرمـت 

1. آیۀ110سورۀ مؤمنون
رام)تنبیه الخواطر(/ 52/1 2. مجموعة و
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ـُه اهلُل«1 یعنـی: »هرکسـی مؤمنـی را 
َّ
َذل

َ
أ  ُمْؤِمنـًا 

َّ
َذل

َ
مؤمنیـن بیـان داشـته اسـت: »َمـْن أ

خوارکنـد خداونـد او را خـوار می نمایـد« و صراحتـًا تحقیـر مؤمنیـن را معـادِل جنـِگ 

بـا خـدا دانسـته اند؛ چنانکـه بـا طـرِح ایـن حدیثـی قدسـی آن را خاطرنشـان سـاخته 

کـه  ُمْؤِمن «2یعنـی: »آن کـس 
ْ
 َعْبـِدَي ال

َّ
َذل

َ
ِنـي َمـْن أ

َ
 َقـْد َناَبذ

َ
 اهلُل َعـّزَ َو َجـّل

َ
اسـت: »َقـال

کنـد، آشـکارا بـه جنـِگ بـا مـن برخاسـته اسـت.« بنـده مؤمـن مـرا خـوار 

ـَر ُمْؤِمنـًا ِمْسـِکینًا 
َ

 امـام صـادق؟ع؟ نیـز در همیـن زمینـه فرمـوده اسـت: »َمـْن َحّق

اه «3  ـی َیْرِجـَع َعـْن َمْحَقَرِتـِه ِإّیَ ـُه َماِقتـًا َحّتَ
َ
 َحاِقـرًا ل

َ
ـْم َیـَزِل اهلُل َعـّزَ َو َجـّل

َ
ْو َغْیـَر ِمْسـِکیٍن ل

َ
أ

کـه مؤمنی را تحقیرکند، چه )آن مؤمن( مسـتمند باشـد یا غیر مسـتمند،  یعنـی: »هـر 

کـه از تحقیـِر آن مؤمـن توبـه  پیوسـته خـداى متعـال او را خـوار و دشـمن دارد تـا آنـگاه 

نمایـد.« بنابرایـن نکتـۀ اساسـی در حـرام بـودن اسـتهزاء و تحقیـر، خدشـه دار شـدِن 

کـه بـر مبنـاِی آموزه هـای دینـی، حفـظ و پاسداشـت آن از  ی فـرِد مؤمـن اسـت  آبـرو

اهمیـت بـه سـزایی برخـوردار اسـت. 

5-1-6- سخن چینی

که جنبۀ اجتماعی نیز دارد »ســخن چینی و نّمامی«  گناهان زبانی  یکی دیگر از 

کــه بــه معنــای نقــِل ســخناِن افــراِد مختلــف در نــزد دیگــران و بــه منظــور ایجــاد  اســت 

اختــاف و دو دســتگی اســت. آیــۀ اول ســورۀ ُهَمــزه در نکوهــش و مذمــت »ســخن 

چینــی« اســت. در ایــن آیــه، عاقبــِت بســیار بــدی بــرای ســخن چینــان ترســیم شــده 

کــرده اســت.  ــاد  ــا دو واژۀ »همــزة« و »لمــزة« ی کریــم از فــرِد ســخن چیــن ب اســت. قــرآن 

1. امالی للطوسی/182
2. الکافی / 2/ 352

3. همان / 351/2



درس نامۀ اخالِق اسالمی 212

ــه »عیب جویــی  ــزة« را ب َم
ُ
ــرد و »ل ــه »عیب جویــی در غیــاِب« ف ــزة« را ب مفّســرین »ُهَم

ی، توضیــح داده انــد1.  در حضــوِر« و

از  را  و سـخن چینـی  نّمامـی  »قلـم«،  تـا سـیزدهم سـورۀ  یازدهـم  آیـۀ   همچنیـن 

کـرده اسـت. چنانکه رسـول خدا؟ص؟ نیز فرِد سـخن  صفـات زشـت و مذمـوم معرفـی 

چیـن را بدتریـن خلـق خـدا دانسـته انـد2. 

ِمیَمـِة  ـاُءوَن ِبالّنَ
َ

َمّش
ْ
 امیرمؤمنـان علـی؟ع؟ درهمیـن بـاره می فرمایـد: »ِشـَراُرُکُم ال

شـما  افـراِد  » بدتریـن  یعنـی:  َمَعاِیـب«3 
ْ
ال ُبـَرآِء 

ْ
ِلل ُمْبَتُغـوَن 

ْ
ال ـِة  ِحّبَ

َ ْ
ال َبْیـَن  ُقـوَن  ُمَفّرِ

ْ
ال

کـه میـان دوسـتان جدایـی افکننـد و در پـِی عیبجویـی از  سـخن چینانـی هسـتند 

هسـتند.« کدامنـان  پا

افـــزون بـــر اینهـــا، در روایـــات، "عذاِب قبـــر" از ســـخت ترین پیامدهای ســـخن 

 چینی بیان شده اســـت4. چنانکه، محرومیت از بهشت5، عدم استجابت دعاء 6 

 و مســـخ شـــدن در صحنـــۀ محشـــر 7 بـــه عنـــواِن دیگـــر عواقِب ســـخن چینـــی بیان 

گشته است. 

این مجازات ها همه به آن سبب است که سخن چینی، موجِب تفرقه و ایجاد 

 دودســـتگی و دشـــمنی شـــده و اتحاد نهادهای اجتماعی را به شـــدت به مخاطره 

1. مجمع البیان فی تفسیر القرآن/ 818/10
2. خصال، 183/1

3. الکافی / 225/2
4. علل الشرایع، 309/1

رام)تنبیه الخواطر(/ 257/2 5. مجموعة و
کشف الریبة/42  .6

7. مجمع البیان فی تفسیر القرآن/643/10
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که هیچگاه فراموش نمی شـــود و مایۀ  گناهی اســـت   می اندازد و به تعبیر احادیث، 

دوری از خدا و از مردم می گردد1. 

ــِذِب  ْک
َ
ــه امیرمؤمنــان علــی؟ع؟ فرمــوده: »أ ک ــاِر شــوم اســت  ــن آث ــه ای ــه ب ــا توّج  ب

ْم [ َصِحیَحــة«2 یعنــی: »ســخن چینــی را رّد 
َ
ْو ]أ

َ
َکاَنــْت أ ــًة 

َ
ِمیَمــَة َباِطل ــَعاَیَة َو الّنَ الّسِ

کنیــد؛ خــواه باطــل باشــد؛ خــواه صحیــح.« بنابرایــن الزم اســت تــا بــرای  و تکذیــب 

جلوگیــری از رواِج ســخن چینــی در جامعــۀ اســامی، فــرِد ســخن چیــن را فــارغ از 

بــه مقصــود خویــش  نیــل  از  تــا  نمــود  تکذیــب  نادرســتِی ســخنانش،  یــا   درســتی 

کام ماند.  نا

5-1-7- فّحاشی و ناسزا گفتن

کام  گناهــان زبــان "فّحاشــی" اســت. "فحــش" در لغــت بــه معنــاِی  یکــی دیگــر از 

کــه مترادف هایــی چــون "ســّب" و "َبــذاء" دارد3. فــارغ از  یــا فعــِل قبیــح و زشــت اســت 

تعالیــِم دینــی، برخــی از اعمــال، بــه حکــم عقــل و وجــدان نیــز قبیــح هســتند. یعنــی 

ــه  ــه واســطۀ عقــل مکشــوف می گــردد و احــکام شــرعی، در ایــن مســائل ب ُقبــح آنهــا ب

ــر دارنــد و نــه تعلیــم؛ زیــرا عقــل  کــه جنبــۀ تذّک اصطــاح، احکامــی ارشــادی هســتند 

گذاشــتِن حکم  بی واســطه بــه زشــتی آنهــا پی می بــرد. براین اســاس، ناســزاگفتن، زیرپا

ــان رانــدِن ایــن  ــر زب کــه ب گشــته اســت  دیــن و عقــل اســت. زیــرا شــرعًا و عقــًا معلــوم 

امور، زشــت و قبیح اســت. از این رو در ســیره و فرمایشــات معصومین؟مهع؟ فّحاشــی، 

بــه عنــوان امــری غیراســامی و مذمــوم معّرفــی شــده اســت. چنانکــه در حدیثــی آمــده 

1. غرر الحکم و درر الکلم/ 222
2. همان

3. لسان العرب / 325/6
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و  یعنــی: »فحــش  م «1 
َ

ْســا ِ
ْ

ال ِئــِق 
َ

َخا ِمــْن  ْیَســا 
َ
ل ــَش  َفّحُ الّتَ َو  ُفْحــَش 

ْ
ال  

َ
»ِإّن اســت: 

حدیــث  ایــن  در  "تفّحــش"  از  مــراد  نیســتند.«  مســلمانی  خصلتهــاى  از  تفّحــش 

ــود  ــن وج ــا ای ــی ب ــدارد، ول ــش دادن ن ــه فح ــادت ب ــی ع کس ــه  ک ــد  ــن باش ــد ای می توان

ــا  ــبیِه بدزبانه ــود را ش ــود و خ ــارج می ش ــش خ ــت از دهان ــخناِن زش ــی، س گاه ــر از  ه

ــد2.  ــران باش گویی دیگ ــزا ــه ناس ــوش دادن ب گ ــی  ــه معن ــد ب ــز می توان ــد و نی می کن

کـه مـردم از زبانش بترسـند از اهل  کـرم؟ص؟ روایـت شـده اسـت: »کسـی  از پیامبرا

از  بـراى احتـراز  کـه مـردم  کسـی اسـت  جهّنـم اسـت.« و نیـز فرمـود: »بدتریـن مـردم 

گرامـی دارنـد.«3  گفتنش، او را  ناسـزا

همچنیـن در خطبـۀ مّتقیـن، امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟، پرهیـز از»فحـش و ناسـزا« 

را از ویژگی هـای اهـل ایمـان بیـان فرمـوده اسـت4. 

کــه علــی؟ع؟ شــنید دســته ای از  چنانکــه در بحبوحــۀ جنــگ صّفیــن، آنــگاه 

ــي  کلمــات زشــت می گوینــد فرمــود: »ِإّنِ یــه و اهــِل شــام، فحــش و  اصحابــش بــه معاو

َکاَن  ــْم  ُه
َ
ــْم َحال ــْم َو َذَکْرُت ُه

َ
ْعَمال

َ
ــْم أ ــْو َوَصْفُت

َ
ــْم ل ُک ِکّنَ

َ
اِبیَن َو ل ــّبَ ــوا َس ْن َتُکوُن

َ
ــْم أ ُک

َ
ــَرُه ل ْک

َ
أ

ُهــّمَ اْحِقــْن ِدَماَءَنــا 
َّ
اُهــْم الل ُکْم ِإّیَ ُتــْم َمــَکاَن َســّبِ

ْ
ِر َو ُقل

ْ
ُعــذ

ْ
ــَغ ِفــي ال

َ
ْبل

َ
َقــْوِل َو أ

ْ
ْصــَوَب ِفــي ال

َ
أ

َحــّقَ 
ْ
ــی َیْعــِرَف ال ِتِهــْم َحّتَ

َ
ل

َ
ْصِلــْح َذاَت َبْیِنَنــا َو َبْیِنِهــْم َو اْهِدِهــْم ِمــْن َضا

َ
َو ِدَماَءُهــْم َو أ

ِهــَج ِبــه « 5 یعنــی: »مــن خــوش نــدارم 
َ
ُعــْدَواِن َمــْن ل

ْ
َغــّيِ َو ال

ْ
ــُه َو َیْرَعــِوَي َعــِن ال

َ
َمــْن َجِهل

گــو  کردارشــان را تعریــف و حــاالت آنــان را بــاز  گــر  کــه شــما دشــنام دهنــده باشــید. ا

1. غرر الحکم و درر الکلم/223
2. شرح غرر الحکم/ 497/2

3. من ال یحضره الفقیه، 353/4
4. نهج الباغه / 305

5. نهج الباغه / 323
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می کردیــد، حــرف صحیــح و مقبولــی بــود. خــوب بــود بــه جــاى دشــنام دادن بــه آنــان 

کــن، بیــن مــا و آنــان اصــاح فرمــا و آنــان  می گفتیــد: خدایــا، خــون مــا و آنهــا را حفــظ 

کــه جاهلنــد، حــّق را بشناســند، و  کــن، تــا آنــان  گمراهــی بــه راه راســت هدایــت  را از 

گردنــد.«  کــه بــا حــّق می ســتیزند پشــیمان شــده بــه حــق بــاز  آنــان 

کلمـات زشـت و قبیـح را حّتـی بـرای  کام امـام؟ع؟ بـر ایـن داللـت داردکـه  ایـن 

دشـمناِن حربـی نیـز نبایـد بـر زبـان راند؛ بلکه باید اشـکاالت اعتقـادی و رفتاری آنها 

کرد.  را ذکرکـرد و بـرای هدایـت آنهـا دعـا 

کـه الزم بـه ذکـر اسـت، تفـاوت »سـّب و ناسـزا« بـا »لعـن و نفریـن«  نکتـۀ دیگـری 

کسـی لعنت می شـود،  کردن اسـت؛ به عبارت دیگر وقتی  اسـت؛ »لعن« نوعی دعا 

ی را از رحمِت خویش به دور دارد1  که و در حقیقت از خداوند درخواسـت می شـود 

کار برائـت و بیـزاری خـودش را از لعنـت شـونده، اظهـار  کننـده بـا ایـن  و فـرِد لعنـت 

بـه  بـزرگ  گناهـان  کـردِن مؤمنـان، از  کـه لعنـت  گویـای آن اسـت  می کنـد. روایـات 

کافـران و منافقـان جایـز اسـت. 2 چنانکـه در  شـمارمی رود؛ ولـی در مـورد افـرادی از 

قـرآن مجیـد، کسـانی کـه موجـِب آزار پیامبر؟ص؟ می شـوند، مسـتحّقِ لعنت خداوند 

کـه در ایـن آیـات و روایـات، »لعـن«  معّرفـی شـده اند. 3 بـر ایـن اسـاس می تـوان گفـت 

بـه عنـوان »شـعار برائت« مطرح شـده اسـت. 

5-2- فضایل اخالق اجتماعی: 

کـه در آیـات و روایـاِت اسـامی مطـرح  نمونه هایـی از فضایـل اخـاِق اجتماعـی 

1. المفردات في غریب القرآن/ 741/1
2. التهذیب، 112/6

3. آیۀ 57 سورۀ احزاب
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شـده، از ایـن قرار اسـت: 

5-2-1- آداب دیدار و مالقات با مردم

بـا  دیـدار  و  ماقـات  آداِب  عنـواِن  بـه  امـوری  اسـام،  دیـن  اخاقـِی  تعالیـم  در 

کـه در ادامـۀ ایـن نوشـتار در سـه عنـواِن مجـّزا  دوسـتان و بـا مـردم بیـان شـده اسـت 

می شـوند.  بررسـی 

5-2-1-1- سالم کردن

کـه برگرفتـه از مصـدر »سـامت« اسـت. ابـاِغ  سـام یکـی از اسـماء الهـی اسـت 

کـه از  »سـام« بـه معنـای تأمیـن اسـت1. بـه عبـارت دیگـر، سـام، نشـانۀ آن اسـت 

جانـِب سـام کننـده، هیـچ گونـه آسـیبی متوّجه مخاطبین نیسـت و آنهـا از طرف او 

کـه به خداوند  در امنّیـت و سـامت خواهنـد بـود. بـه نظر می رسـد، از همین روسـت 

سـام نمی شـود. زیـرا خطـری و تهدیـدی متوّجـه او نمی شـود تـا بـا سـام کـردن، بـه او 

ابـاغ امنّیت شـود. 

اّمـا خداونـد هـم سـام اسـت2 و هم سـام دهنده3 و فرشـتگان مقـرب او نیز اهل 

سـام هستند4. 

در سـیرۀ انبیـاء و اولیـاء الهـی نیـز سـام دادن بـه دیگـران، از آداب بـوده اسـت. 

کرده اسـت5. چنانکه در روایات نیز  کریم، تحّیِت اهل بهشـت را "سـام" بیان  قرآن 

1. مجمع البحرین / 84/6
2. آیۀ 23سورۀ حشر
3. آیۀ33سورۀ مریم
4. آیۀ 69 سورۀ هود

5. آیۀ 10 سورۀ یونس
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بـه عنـواِن یکـی از اخـاِق مؤمنیـن بیـان شـده اسـت و آن را مایۀ خشـنودی خداوند و 

ثـواب و اجـر از جانـب او معرفـی کرده اند1. 

ئم  کـردن بـه هنگام دیدار و ماقـات را از عا  همچنیـن امـام صـادق؟ع؟، سـام 

کـرم؟ص؟ روایـت کرده اند  "تواضـع و فروتنـی" بیـان فرمـوده اسـت. آن حضـرت از نبـّی ا

کـردن، مسـتحّب اسـت؛ ولـی جـواِب سـام، واجـب اسـت2. در  کـه آغـاِز بـه سـام 

کـه حّتـی بـه  کـه از خصایـل آن حضـرت ایـن بـود  کـرم؟ص؟ آمـده اسـت  سـیرۀ پیامبـر ا

کـرد تـا بعـد  کار را تـرک نخواهـم  خردسـاالن ابتـدا بـه سـام می کـرد و می فرمـود: »ایـن 
ازمـن، مسـلمانان آن را ادامـه دهنـد«3

5-2-1-2- مصافحه و معانقه: 

کـه در احادیـث دربـارۀ آداب دیـدار مطـرح شـده اسـت  از دیگـر توصیه هایـی 

مصافحـه و معانقـه اسـت. مصافحـه بـه معنـای دسـت به هـم دادن و رسـاندن کف 

گـردن انداختـن و بـه آغـوش کشـیدن  دسـتها بـه هـم4 و معانقـه بـه معنـای دسـت در 

ْسـِلیِم َو  ِبالّتَ َقـْوا 
َ

َتَقْیُتـْم َفَتا
ْ
ال کـه: »ِإَذا  کـرم؟ص؟ روایـت شـده اسـت  اسـت5. از نبـی ا

ُقـوا ِباالْسـِتْغَفار«6 یعنـی: »وقتـی با هـم ماقات می کنید به  ْقُتـْم َفَتَفّرَ َصاُفـِح َو ِإَذا َتَفّرَ الّتَ

کـرده و مصافحـه نماییـد و وقتـی از یکدیگر جدا می شـوید، با آمرزش  یکدیگـر سـام 

خواهـی بـراِی همدیگـر جـدا شـوید.«

1. الکافی / 645/2
2. الکافی /645/2

3. االمالی للصدوق/71
4. المفردات في غریب القرآن / 404/2

5. مجمع البحرین / 5 /208
رام)تنبیه الخواطر(/ 198/2 6. مجموعة و
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ِإَذا  ُمْؤِمَنْیـِن 
ْ
 ال

َ
امـام باقـر؟ع؟ نیـز دربـارۀ فضیلـِت مصافحـۀ مؤمنیـن فرمـود: »ِإّن

َکَما  ُنوُب 
ُّ

ْیِهَمـا ِبَوْجِهِه َو َتَسـاَقَطْت َعْنُهَمـا الذ
َ
 َعل

َ
ْقَبـَل اهلُل َعـّزَ َو َجـّل

َ
َتَقَیـا َفَتَصاَفَحـا أ

ْ
ال

ـَجر«1 یعنـی: »وقتـی دو مؤمـن همدیگـر را ببیننـد و مصافحـه 
َ

ـَوَرُق ِمـَن الّش
ْ
َیَتَسـاَقُط ال

پاییـز(  بـرِگ درخـت)در  گناهانشـان چـون  و  آورد  رو  آنهـا  بـه  کننـد، خـداى متعـال 

بریـزد.«

 ایـن امـر در سـیرۀ امامـان؟مهع؟ نیـز آشـکار اسـت. چنانکـه ابوعبیـده می گوید: »من 

ُکجـاوه امـام باقـر؟ع؟ بـودم و اّول مـن سـوار می شـدم و سـپس آن حضـرت، وقتـی  هـم 

در کجـاوه قـرار می گرفتیـم حضـرت بـه مـن سـام می کـرد و ماننـد مـردي کـه رفیقـش را 

بـه تازگـی ندیـده احـوال پرسـی و مصافحـه می فرمـود و هنـگام پیـاده شـدن، او پیش از 

کـه  مـن پیـاده می شـد؛ و وقتـی بـر زمیـن قـرار می گرفتیـم، سـام می کـرد و ماننـِد کسـی 

گفتـم یابـن رسـول اهلل! شـما   رفیقـش را بـه تازگـی ندیـده، احـوال پرسـی می نمـود. مـن 

گر یك بار هم انجام دهد، زیاد  که هیچ کس از مردم نزد ما نمی کند و ا  کارى می کنی 

اسـت؟ فرمـود: مگـر ثـواِب مصافحـه را نمی دانـی؟ وقتی دو مؤمن به هـم بر می خورند و 

 یکی به دیگرى دست می دهد، همواره گناهان آن دو می ریزد، چنانکه برگ از درخت 

می ریزد و خدا به آنها توّجه می فرماید تا از یك دیگر جدا شوند2.«

کدورت هـا  و  کینه هـا  رفتـن  بیـن  از  را موجـِب  امـام صـادق؟ع؟ دسـت دادن   

بیـان فرمـوده اسـت3. عـاوه بـر اینهـا در بعضـی از روایـات، از حـدوِد دسـت دادن 

کـه هشـام بـن سـالم از امـام  نیـز سـخن بـه میـان آمـده اسـت؛ بـه طـور مثـال در سـؤالی 

گـردش بـه  کـه حـّد دسـت دادن »یـک  صـادق؟ع؟ پرسـیده، آن حضـرت فرموده انـد 

1. الکافی / 180/2
2. همان

3. بحاراالنوار / 41/73
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گـر چـه به مقـدار گردش به دوِر درختـی از یکدیگر جدا  دور درخـت« اسـت. 1 یعنـی ا

کننـد.  کـه بـا یکدیگـر مصافحـه  شـوند، مسـتحب اسـت 

در بـاب معانقـه نیـز از امـام ششـم حضرت صادق؟ع؟ نقل اسـت که: »هرگاه دو 

گـردن یکدیگـر اندازنـد رحمـت خـدا آنهـا را فرا گیرد و چـون یکدیگر  مؤمـن دسـت در 

گیرند و از آن جز رضای خدا نخواهند و غرض دنیوی نداشـته باشـند،  را در آغوش 

تمـام  اینکـه  از  )کنایـه  گیریـد.  از سـر  را  ُشـدید، عمـل  یـده  آمرز گفتـه شـود:  آنهـا  بـه 

گذشـته شـما بخشـیده شـد(«2.  گناهان 

که کیدات فراوان دربارۀ مصافحه و معانقه از آن روسـت    به نظر می رسـد این تأ

 ایـن اعمـال، موجـِب تحکیـِم روابـِط مؤمنیـن و افزایش دوسـتی و محّبـت آنها و ازالۀ 

کـه از مهمتریـن توصیه هـای دینی اسـت.  دو دسـتگی ها و کدورت هـا می گـردد 

لق: 
ُ

5-2-1-3- خوش رویی و ُحسِن خ

 از مهمترین آموزه های اخاِق اسـامی، توصیه به »خوش رویی و ُحسـن خلق« 

کرم؟ص؟ را عطّیه ای الهی   در برخورد با مردم است. خدای متعال ُحسِن خلق پیامبرا

گر پیامبر؟ص؟  معّرفـی کـرده و چنانکـه پیشـتر نیز اشـاره شـد، تصریح کرده اسـت کـه ا

کنده می شـدند3.  گرِد او پرا تنـد خـو و خشـن بود، مـردم از 

همچنیـن در روایـات نبـوی، ایـن دو فضیلت اخاقی به عنـوان مهمترین عامِل 

کرم؟ص؟، ثواب ُحسـِن خلق را  بهشـتی شـدِن امت اسـام بیان شـده اسـت و پیامبر ا

کرده اند4.  معادل اجِر روزه داران و شـب زنده داران مطرح 

1. الکافی / 180/2
2. همان/184/2

3. آیۀ159سورۀ آل عمران
4. الکافی / 101/2
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کرم؟ص؟ به بحر سقاء فرمود: »ای بحر!   امام صادق؟ع؟ دربارۀ ُحسن خلِق نبی ا

خـوش خلقـی مایـۀ آسـانی امـور اسـت و شـادی می بخشـد. آیـا می خواهـی داسـتانی 

را کـه همـۀ اهـل مدینـه می داننـد برایـت نقـل کنـم؟ بحرگفـت: آری. امـام؟ع؟ فرمود: 

کنیـِز یکـی از انصـار آمـد و خـود او  کـه  روزى رسـول خـدا؟ص؟ در مسـجد نشسـته بـود 

گرفـت، پیغمبـر؟ص؟ بـه خاطـر آن زن  گوشـۀ جامـۀ پیغمبـر را  کنیـز  هـم ایسـتاده بـود، 

برخاسـت، ولـی او چیـزى نگفـت، پیامبـر؟ص؟ هـم بـه او چیـزى نفرمـود. تـا اینکه سـه 

کـرد، پیغمبـر در مرتبـه چهـارم برخاسـت و کنیز پشـت سـرش بـود. آنگاه  بـار ایـن کار 

گفتنـد: خـدا تـو را  کنیـز، رشـته  ای از جامـۀ حضـرت برگرفـت و برگشـت. مـردم بـه او 

کـه رسـول خدا؟ص؟ را سـه بار نگهداشـتی و چیزى بـه او نگفتی  چنیـن و چنـان کنـد 

گفـت: مـا بیمـارى  و او هـم بـه تـو چیـزى نفرمـود، از پیغمبـر چـه می خواسـتی؟کنیز 

یـم، اهـل خانـه مـرا فرسـتادند کـه رشـته  اى از جامـۀ پیغمبـر بـر گیـرم تا بیمـار از آن  دار

شـفا جوید، و وقتی خواسـتم رشـته را برگیرم، مرا دید و برخاسـت. من از پیامبر شـرم 

گرفتـِن رشـته،  کـه مـرا می بینـد و نمی خواسـتم در  کـه رشـته را برگیـرم در حالـی  کـردم 

کـی از صبـوری و  کنـم، تـا )در مرتبـه چهـارم( برگرفتـم.«1 ایـن ماجـرا حا بـا او مشـورت 

کرم؟ص؟ اسـت.  خـوش اخاقـِی فـوق العـاده ی رسـول ا

کیــدات فــراوان آن بزرگــواران دربارۀ   روایــاِت ائمــۀ اطهــار؟مهع؟ نیــز مملــّو اســت از تأ

کــه فــردی از پیامبــر؟ص؟  خــوش رویــی در برخــورد بــا مــردم. امــام باقــر؟ع؟ نقــل می کنــد 

کنــد رســول خــدا؟ص؟ در ضمــِن نصایــِح خویــش  کــه او را نصیحــت  کــرد  تقاضــا 

َخــاَك ِبَوْجــٍه ُمْنَبِســط«2 یعنــی: »بــرادرت را بــا چهــره
َ
ــَق أ

ْ
 بــه آن شــخص فرمــود: »ال

کن.«  باز ماقات 

1. همان
2. تحف العقول / 41
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کـــه از حّد و اندازۀ ُحســـن خلق پرســـیده بود،  امـــام صادق؟ع؟ در پاســـخ فردی 

فرمود: »حّد حســـن خلق این اســـت که فروتنی کنی و خوش ســـخن باشی و برادرت 

را با خوش رویی ماقات کنی1.« این ســـؤال و پاســـخ، در حقیقت تعریفی از ُحســـن 

 خلق به دســـت می دهد. به عبارت دیگر خوش اخاق به کسی می گویند که فروتن، 

 خـــوش ســـخن و خـــوش رو باشـــد و چهـــره ای َدرهـــم و گرفتـــه در ماقاِت بـــا دیگران 

نداشته باشد. 

ُمْؤِمُن ِبْشـــُرُه 
ْ
چنانکـــه امیرالمؤمنین علـــی؟ع؟ در توصیف اهل ایمـــان فرمود: »ال

 
ُ
ْفَعَة َو َیْشـــَنأ  َشـــْي ٍء َنْفســـًا َیْکَرُه الّرِ

ُّ
َذل

َ
ْوَســـُع َشـــْي ٍء َصْدرًا َو أ

َ
ِبِه أ

ْ
ِفي َوْجِهِه َو ُحْزُنُه ِفي َقل

ْمَعة« 2 یعنی: »شادى مؤمن در چهره او و اندوه وى در دلش پنهان است، سینه اش   الّسُ

از هـــر چیـــزى فراخ تر و نفـــس او از هر چیـــزى خوارتر اســـت. برترى جویی را زشـــت، و 

کارى را دشمن می شمارد.«این عبارات پیوستگی تواضع و خوش رویی و حسن   ریا

خلق را مانند حدیث قبل بیان می دارد. 

کـــه در برخـــی از احادیث تقّرب بـــه خداوند، ورود به بهشـــت  شـــایان ذکر اســـت 

و جلـــب محبـــت مردم، به عنـــوان آثار دنیـــوی و اخروی خوش رویی و حســـن خلق 

مطرح شـــده است3. 

5-2-2- مزاح

کـردن«، از جملـه امـوری اسـت که با حفظ شـرایط،  »مـزاح« بـه معنـای »شـوخی 

کـه در برخـی از تعابیـر دینـی بـا لفـظ  گرفتـه اسـت. "مـزاح"  مـورد توصیـۀ دیـن قـرار 

رام)تنبیه الخواطر(/ 188/2 1. مجموعة و
2. نهج الباغه / 533

3. الکافی / 104/2
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ئـم ُحسـن ُخلـق بـه شـمار مـی رود. چنانکه  "مداعبـه" نیـز از آن یـاد شـده، یکـی از عا

ـَك 
َ
ـِق َو ِإّن

ُ
ُخل

ْ
ُمَداَعَبـَة ِمـْن ُحْسـِن ال

ْ
 ال

َ
امـام صـادق؟ع؟ بـه یونـس شـیبانی فرمـود: »ِإّن

ْن 
َ
یـُد أ ُجـَل ُیِر  اهلِل ص ُیَداِعـُب الّرَ

ُ
َکاَن َرُسـول َقـْد 

َ
ِخیـَك َو ل

َ
ـی أ

َ
ـُروَر َعل ُتْدِخـُل ِبَهـا الّسُ

َ
ل

اینـکار  بـا  تـو  از نشـانه هـاِی خـوش خلقـی اسـت و  کـردن،  ُه«1 یعنـی: »شـوخی  َیُسـّرَ

بـرادرت را خوشـحال و مسـرور می کنـی و رسـول خـدا؟ص؟ بـا افـراد شـوخی می کـرد و 

کنـد.« کـه آنهـا را شـاد و مسـرور  می خواسـت 

 همچنین در روایتی از فضل بن ابی قّرة از امام صادق؟ع؟ آمده است که فرمود: 

ِمَزاح «2 یعنی: »در هر انســاِن 
ْ
 ال

َ
َعاَبُة َقال

ُ
ــُت َو َما الّد

ْ
 َو ِفیــِه ُدَعاَبــٌة ُقل

َّ
 ظَمــا ِمــْن ُمْؤِمــٍن ِإال

گفتم: »ُدعابه« چیست؟ فرمود: شوخی.« گوید:  ى  مؤمنی، »ُدعابه« هست _ راو

کــه از مــزاح و شــوخی نهــی  کنــاِر اینهــا، روایــاِت دیگــری بــه چشــم می خــورد  در 

 
ً

ْحَبْبــَت َرُجــا
َ
کــه: »ِإَذا أ فرموده انــد؛ بــراِی مثــال از امــام صــادق؟ع؟ نقــل شــده اســت 

گاه شــخصی را دوســت دارى، بــا او شــوخی و   ُتَمــاِره «3 یعنــی: »هــر 
َ

 ُتَماِزْحــُه َو ال
َ

َفــا

ســتیزه مکــن.« 

ــت  ــی، از دس ــب بی آبروی ــوخی موج ــزاح و ش ــری م ــِث دیگ ــن در احادی همچنی

کینــه در دلهــا بیــان شــده اســت4.  ــوِر ایمــان و ایجــاد  دادن وقــار، زواِل ن

کـه بـرای مـزاح و  کـه ایـن تعـارِض ظاهـری، بـا رعایـِت شـرایطی   بـه نظـر می رسـد 

کـه در بعضـی از روایـات  شـوخی مطـرح شـده اسـت، بـر طـرف می شـود. ایـن شـرایط 

1. الکافی / 663/2
2. معانی االخبار/164

3. الکافی / 664/2
4. الکافی /664/2وتحف العقول /379
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گفتـن و  گرفتـه، عبـارت اسـت از اینکـه مـزاح و شـوخی بـدون ناسـزا  مـورد اشـاره قـرار 

تمسـخر یـا هـر گنـاه دیگـری صـورت پذیـرد. بدیهی اسـت که مـزاح همراه بـا ارتکاب 

کینـه در دیگـران را  هـر یـک از ایـن سـیئات، از بیـن رفتـن ایمـان، وقـار و آبـرو و ایجـاد 

بـه دنبـال خواهد داشـت. 

ُمَداِعـــَب ِفي 
ْ
 ُیِحـــّبُ ال

َ
 اهلَل َعـــّزَ َو َجـــّل

َ
 امـــام باقـــر؟ع؟ در ایـــن زمینـــه فرمـــود: »ِإّن

 َرَفـــث «1 یعنی: »خـــداى متعال آن کســـی که در میاِن جمعی شـــوخی 
َ

َجَماَعـــِة ِبـــا
ْ
ال

که فحشـــی در میان نباشـــد.« کنـــد دوســـت دارد در صورتـــی 

کاظـم؟ع؟ پرسـید: »مـردى در میـان جمعـی اسـت و  نیـز معمـر بـن خـاد از امـام 

گناهی مرتکب شـده اند(؟  سـخنی به میان آید و آنها شـوخی می کنند و می خندند)آیا

گمانـم  کـردن اشـکالی نـدارد؛ و  فرمـود: اگر}حـرف و حرکـِت رکیکـی{ نباشـد، شـوخی 

کـه بـه فحـش و هـرزه  کـه مقصـوِد حضـرت، فحـش بـود )یعنـی در صورتـی  ایـن اسـت 

کاِم زشـتی نباشـد، اشـکالی نـدارد( سـپس فرمـود: رسـول  گوئـی نکشـد و در آن مـزاح، 

کـه عـرب بیابانـی نـزدش می آمـد و هدیـه  اى برایـش مـی آورد و  گونـه بـود  خـدا؟ص؟ ایـن 

همـان جـا می گفـت: بهـاِى هدیـۀ مـا را بـده! پـس رسـول خـدا؟ص؟ می خندید و هـر زمان 

کـه اندوهگیـن  می شـد، می فرمـود: آن عـرب بیابانـی چـه شـد؟ کاش نـزد مـا می آمـد. 2«

 دقـــت در نمونـــه مزاحی که امام هفتم؟ع؟ از رســـول خدا؟ص؟ نقل فرموده اســـت 

که آن مزاح، ضمِن مســـرور ســـاختن، به هیچ وجه دچار آفاتی  گویای این امر اســـت 

کردن، ذکر شـــد، نبوده است.  که برای شـــوخی 

اسـت،  مشـروط  مزاحـی  روایـات،  کیـد  تأ مـورد  مـزاِح  اینکـه  بـرای  دیگـر  دلیـل 

1. الکافی /663/2
2. الجواهر السنیة/ 112/12
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کوچـک معرفـی فرمـوده انـد1.  اینکـه در احادیـِث تحذیـر از شـوخی، مـزاح را دشـنام 

کینـه و دلخـوری  کنـار سـتیز ذکـر نمـوده انـد2 و ثمـرۀ آن را ایجـاد  همچنیـن آن را در 

کـه در طـّی شـوخی  کـه همگـی ایـن مـوارد در صورتـی محّقـق می شـود  دانسـته انـد3 

گیـرد و چنانکـه  کننـده، مـورد تحقیـر و تمسـخر قـرار  و مـزاح، فـردی بـه وسـیلۀ مـزاح 

ئـم ُحسـن ُخلـق  شـوخی و مـزاح، عـاری از ایـن آفـات باشـد، بـه عنـوان یکـی از عا

گرفتـه اسـت.  مـورد توصیـۀ پیشـوایان دینـی قـرار 

5-2-3- ضیافت و اطعام

گفتـار انبیـاء و امامـان؟مهع؟ مشـهور  کـه در سـیره و  از جملـه اخـاق حسـنه ای 

کریـم بـه اخـاق  اسـت، مهمـان نـوازی و احسـان بـه دوسـتان اسـت؛ چنانکـه قـرآن 

حضـرت ابراهیـم؟ع؟ و نبـّی مکـّرم اسـام؟ص؟ در ایـن زمینـه اشـاره فرمـوده اسـت4. 

 رسـول خـدا؟ص؟ مهمـان را راهنمـای بهشـت دانسـته اند5. حضـرت امیر؟ع؟ نیز 

گر  اطعـام را مایـۀ حیـاِت روح و بـه عنـواِن جاِن انسـان معرفی کرده انـد6 و نیز فرمود: »ا

خـدا مردمـی را دوسـت بـدارد بـه آنهـا هدیه ای می دهـد. از آن حضرت پرسـیدند: آن 

کـه رزق و روزِی خـود را مـی آورد و  هدیـه چیسـت؟ فرمـود: آن هدیـه، مهمـان اسـت 

گناهـان میزبان را می َبرد7.«

1. الکافی / 2 /665
2. همان /664/2

3. تحف العقول / 379
یات و 53 سورۀ احزاب 4. آیات 26 سورۀ ذار

5. بحاراالنوار/ 461/72
6. همان / 456/72

7. مستدرک الوسائل / 258/16



225��� �ل ح� �انب �نپ رِ 

کردم: »من    در همین زمینه حسین بن نعیم می گوید به امام صادق؟ع؟ عرض 

همیشـه تعـدادی از دوسـتان و نزدیـکان خویـش را مهمـان سـفرۀ خویـش می کنـم، 

کردم: قربانت  امام؟ع؟ به او فرمود: فضیلت آنها، بیشـتر از فضیلت توسـت؛ عرض 

ى فرشـم می نشـانم و باز فضیلت آنها  گـردم غـذاى خـود را بـه آنهـا می دهم و آنها را رو

گاه بـه منزلـت می آینـد، موجـِب آمـرزش تـو و  از مـن بیشـتر اسـت؟ فرمـود: آرى هـر 

گناهاِن تو و همسـرت را بیرون  همسـرت می شـوند و وقتی از منزلت بیرون می روند، 

می َبرنـد )یعنـی میزبانـی از آنـان باعـث آمـرزِش گناهـاِن شـما می شـود(«

 عــاوه بــر اینهــا در احادیــث امامــان؟مهع؟ امــوری نیــز در آداب مهمانــداری بیــان 

شــده اســت. از آن جملــه پذیرفتــن دعــوِت دوســتان بــه مهمانــی و بدرقــۀ مهمــان تــا 

درب خانــه ی میزبــان اســت1. 

  همچنیــن امــام صــادق؟ع؟ در بیــان ســیرۀ رســول خــدا می فرمایــد: »وقتی رســول

کســی  ــا آنهــا غــذا می خــورد، اولیــن  خــدا؟ص؟ مردمــی را مهمــان خویــش می کــرد و ب

کــه دســت می کشــید تــا همــه  کســی بــود  کــه دســت بــه طعــام می بــرد و آخریــن  بــود 

که مهمانشــان از  کرم داشــته اند برای آن بوده اســت  که رســول ا  بخورند2.« این روشــی 

شروع به غذا خوردن یا ادامه ی آن، خجالت نکشد. 

کـــه آن حضـــرت دســـتان مهمـــان خویـــش را خـــود    در ســـیرۀ علـــی؟ع؟ آمـــده اســـت 

می شست 3. 

کـه: »مهمانـی بـراى حضـرت  کـرده اسـت   همچنیـن ابـو عبـد اهلل بغـدادى نقـل 

1. بحاراالنوار / 450/72
2. المحاسن / 449/2
3. بحاراالنوار / 56/41
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رضـا؟ع؟ آمـد آن جنـاب بـا او نشسـته بـود و صحبـت می کردنـد؛ شـب بـود و چـراغ، 

کـرد تـا ُدرسـتش کنـد؛ ولـی حضـرت رضـا؟ع؟ مانع  کـم نـور شـد؛ مهمـان دسـت دراز 

شـد و خـود مشـغول اصـاِح چـراغ گردیـد تـا درسـت شـد. آنگاه فرمـود ما خانـواده اى 

یـم.«1 این روش گویای آن اسـت که  کـه مهمـان خـود را بـه خدمت نمی گمار هسـتیم 

کـه بـه هیـچ وجـه اسـباب  پیشـوایان بـه نحـوی بـا مهمـان خویـش برخـورد می کردنـد 

خجالـت و ناراحتـی آنهـا فراهـم نشـود و فراتـر از این میزبانـان را متوّجه حرمِت عظیِم 

ی مهمانـان باشـند  مهمـاِن خویـش می کنـد؛ تـا همـواره متذّکـِر بـرکات دنیـوی و اخـرو

و خویـش را وامـدار و مّنـت پذیـر مهمانـان خـود بداننـد. 

5-2-4- صداقت

صداقــت بــه معنــای راســتی و مطابقــت بــا واقّعیــت اســت؛ چنانکــه در آیاتــی از 

کریــم بــه همیــن مفهــوم اســتعمال شــده اســت؛ مانندآیــۀ 27 ســورۀ یوســف؟ع؟  قــرآن 

کدامنــی آن حضــرت، شــاهدی را بــه ایــن صــورت نقــل می فرمایــد: »َو  کــه دربــارۀ پا

گــر  « یعنــی: »)شــاهدگفت:( و ا �نَ �ي اِ��ت
َ

�بَ�تْ َو ُهَو ِم�نَ الّص
دنَ

َ
ك

ٍر �نَ ُ  ِم�نْ ُ��ب
َ

ّد
ُصُه �تُ م�ي

�نْ كا�نَ �تَ اإِ

از  پــاره شــده باشــد، آن زن دروغ می گویــد، و او}یوســف؟ع؟{  از پشــت  پیراهنــش 

راســتگویان اســت.« براســاس ایــن آیــه، صداقــت، همــان مطابقــِت بــا واقعّیت اســت؛ 

زیــرا پــاره شــدِن پیراهــن یوســف؟ع؟ از پشــت ســر، بــه عنــواِن شــاهدی بــرای صــدق 

مّدعــای او مطــرح شــده اســت. 

کریم، از »صداقت«، به عنوان یکی از صفات الهی یاد شده  همچنین در قرآن 

است2)ن. ک: آیۀ 87 سورۀ نساء(؛ از طرفی، قرآن کریم، مؤمنین را فرمان داده است 

1. الکافی / 283/6
2. آیۀ 87سورۀ نساء
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ــه تصریــح برخــی از روایــات تفســیری1 اطاقــی ــا "صادقیــن" باشــند. ب  کــه همیشــه ب

گویای آن است  «2 هست،  �نَ �ي اِ��ت
َ

وا َمَع الّص َه َو ُكو�نُ
َ
وا الّل �تُ

وا ا�تَّ َم�نُ
آ
�نَ ا �ي �ن

َّ
َها ال ُّ �ي

أَ
ا ا  که در آیۀ »�ي

کــه در تلّقــی  کــه »الّصادقیــن« مــورد اشــاره در ایــن آیــه تنهــا »معصومیــن؟مهع؟« هســتند 

 حقایــق و نیــز در گفتــار و رفتــار، مطابــق واقع عمل می کنند. عاوه بــر این، در روایاِت 

کیــدات فراوانــی بــر "صداقــت" شــده اســت؛ چنانکــه از حضــرت  امامــان؟مهع؟ نیــز تأ

ِم« 3 یعنی: »راستی، جاِن سخن 
َ

َکا
ْ
ْدُق ُروُح ال که: »الّصِ امیر؟ع؟ روایت شده است 

کاِم  ــت،  ــات اس ــد حی ــی روح، فاق ــِم ب ــه جس ــر، همانطورک ــارت دیگ ــه عب ــت.« ب  اس

غیِرصادق نیز بی اثر و فاقد ارزش است. 

ــْدُق ُمَطاَبَقــُة  آن حضــرت، همچنیــن در تعریــف "صــدق" فرمــوده اســت: »الّصِ

گــر  گفتــار اســت بــا وضــع إلهــی« ا ِهي «4یعنــی: »راســتی موافقــِت 
َ
ل ِ

ْ
َوْضــِع ال

ْ
َمْنِطــِق ِلل

ْ
ال

کــه صداقــت را از صفــات الهــی دانســته و نیــز فرمــان  کنــاِر آیاتــی  ایــن حدیــث در 

بــه معّیــت بــا صادقیــن )یعنــی معصومیــن( داده اســت، در نظرگرفتــه شــود، نشــان 

دهنــدۀ ایــن اســت کــه یکــی از جلــوه هــاِی »صداقــت«، در تبعّیــت از حقایــق وحیانی 

کــه بــا آموزه هــای الهــی مطابقــت نــدارد، نمی توانــد  کامــی  تعریــف می شــود. بنابرایــن 

»صــادق« باشــد. 

کرده اند5. این "نجات"،  افزون بر این، در احادیث، نجات را در صداقت بیان 

1. مجمع البیان / 5/ 122
رده اید تقوای الهی را رعایت کنید و با صادقان که ایمان آو  2. آیۀ119 سورۀ توبه: »اى کسانی 

باشید.«
3. مستدرک الوسائل / 318/11
4. غرر الحکم و درر الکلم/ 217

5. همان / 218
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ی و هم نجات دنیوی را شامل می شود؛ زیرا صداقت، مایۀ تبعّیِت    هم نجات اخرو

ی را برای او به همراه   انســـان از حّق می گردد و همین تبعّیت از حّق ســـعادت اخرو

 دارد. همچنین صداقت و پرهیز از کذب، موجب آن است که انسان، براِی کتمان 

 حقایـــق، نیازی بـــه ترفندها و دروغهایی که عرصه را بر او تنگ تر می کند، نداشـــته 

باشد. بنابراین موجِب نجات دنیوی او نیز هست. 

5-2-5- نرم خویی و مدارا

کـــه در دیـــِن اســـام بـــه عنـــوان فضیلتی  نـــرم خویـــی، از دیگـــر صفاتـــی اســـت 

اخاقی بیان گشـــته اســـت. خـــدای متعال دربارۀ اخاق حســـنۀ نبـــّی اکرم؟ص؟ می 

وا ِم�نْ َ�ْوِلك«1 
صنُّ �نَ �نْ �بِ لاَ

ْ
ل �تَ

ْ
طنَ ال ل�ي ا عنَ

طنًّ �تَ �نَ ْو ُك�نْ
َ
ُهْم َو ل

َ
�تَ ل ِه ِل�نْ

َ
ما َرْ�َمهتٍ ِم�نَ الّل �بِ

فرمایـــد: »�نَ

گر  یعنـــی: »بـــه برکـــت و رحمت الهـــی، در برابـــر آنان ]مـــردم [ نـــرم و مهربان شـــدى و ا

خشـــن و ســـنگدل بودى، از اطـــراف تو، پراکنده می شـــدند.« در این آیـــه، نرم خویِی 

آن حضـــرت، از مواهـــِب الهی بیان شـــده اســـت. 

کتسابی که "نرم خویی" صفتی ذاتی و غیر ا  شاید این تصّور وجود داشته باشد 

که روایات راجع به نرم خویی  کسب آن بود. توضیحی    است؛ پس نمی توان در پِی 

گمانه اســـت. چنانکه اســـحاق بن عّمـــار از امام   می دهنـــد، چیزی بـــر خاِف این 

 
َ

َق َمِنیَحـــٌة َیْمَنُحَهـــا اهلُل َعـــّزَ َو َجّل
ُ
ُخل

ْ
 ال

َ
کـــه: »ِإّن صـــادق؟ع؟ روایت نمـــوده اســـت 

ِة ُهَو  ـــِجّیَ  َصاِحُب الّسَ
َ

ْفَضـــُل َفَقال
َ
ُتُهَما أ ّیَ

َ
ـــُت َفأ

ْ
ـــٌة َفُقل ٌة َو ِمْنُه ِنّیَ َقـــُه َفِمْنـــُه َســـِجّیَ

ْ
َخل

ُهَما«2 
ُ
ْفَضل

َ
رًا َفُهَو أ اَعِة َتَصّبُ ی الّطَ

َ
ـــِة َیْصِبُر َعل ّیَ  َیْســـَتِطیُع َغْیَرُه َو َصاِحُب الّنِ

َ
 ال

ٌ
َمْجُبول

یعنـــی: »ُخلـــِق خـــوب، بخشـــش و موهبـــِت خداســـت، خـــدای متعـــال آن را بـــه 

1. آیۀ159 سورۀ آل عمران
2. الکافی / 101/2
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 خلـــق خود می بخشـــد. برای عـــّده ای ذاتـــی و طبیعی اســـت و برای عـــّده ای دیگر 

کدام از این دو بهتر اســـت، فرمود:  گفتم:  کتســـاب اســـت. من  به تصمیم، اراده و ا

 آنکه طبع و ذاِت او بر خوش ُخلقی اســـت، بر آن واداشته شده است و نمی تواند به 

 غیر از آن انجام دهد؛ اّما آنکه به قصد و کسب، خوش خلقی می کند، باید به خوبی 

کند و رنج بکشد، پس او بهتر است.« بر طاعت صبر 

که انسـان  بنابر فرمایش امام صادق؟ع؟، خوش اخاقی، عطّیه ای الهی اسـت 

کـه ذاتـًا فـردی نـرم خـو و خوش  بـه دو شـکل می توانـد واجـد آن باشـد. بـه ایـن ترتیـب 

اخـاق باشـد یـا اینکـه ذاتـًا چنیـن نباشـد، ولـی بـا در خواسـت از خـدا و ممارسـت، 

کـه  ایـن فضیلـت اخاقـی را در خـود ایجـاد می کنـد. بـه تصریـح آن حضـرت، فـردی 

کـه ایـن صفـت را ذاتًا  در پـِی نـرم خویـی و خـوش اخاقـی هسـت، نسـبت بـه کسـی 

واجـد اسـت، فضیلت بیشـتری دارد. 

کرم؟ص؟ و وصّی عظیم الّشأن او علی؟ع؟، مؤمنان و بهشتیان  عاوه بر این، نبّی ا

را افــرادی نــرم خــو و خــوش اخــاق معّرفــی نموده انــد و در مقابــل، تندخویــی را از 

کــرده انــد1.  کافــران بیــان  اخــاِق 

کـه از   درکنـار اینهـا، احادیـث بـرای نـرم خویـی آثـار و نشـانه هایی بیـان داشـته 

آزار دهنـده«  کلمـات درشـت و  از اسـتعمال  کام« و »پرهیـز  آنهـا »لطافـِت  جملـۀ 

گذشـت در مقابـل اشـتباهات آنـان« اسـت. ایـن نحـوۀ  و نیـز »مـدارا بـا مـردم و عفـو 

ِی آنها خواهد گذاشـت؛ چنانکه خدای  برخـورد بـا مـردم، تأثیرگـذارِی مطلوبی بـر رو

مّتعـال بـه حضـرت موسـی و هـارون؟امهع؟ فرمـان می دهد که با فرعون به نرمی سـخن 

کـه در او تأثیـر کنـد2. در ایـن بیـاِن شـریف، نرم خویی بـه عنوان یکی  بگوییـد؛ شـاید 

رام)تنبیه الخواطر( / 172/2 1. مجموعة و
2. آیۀ 44سورۀ طه
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یان 
ّ
گذاری در افراد معرفی شـده اسـت و این نکته مهمی برای متول از اسـباِب تأثیر 

یس می باشـد.  امـر تبلیغ و تدر

ـی 
ّ
کامـٌا متجل در سـیرۀ انبیـاء و اوصیـاء؟مهع؟ نیـز نـرم خویـی و خـوش اخاقـی، 

ـاِس  ْجـَوَد الّنَ
َ
اسـت؛ امیرمؤمنـان علـی؟ع؟ در وصـف پیامبـر؟ص؟ می فرمایـد: »َکاَن أ

یَکـًة َو  َیَنُهـْم َعِر
ْ
ل

َ
ـًة َو أ ْوَفاُهـْم ِذّمَ

َ
ْهَجـًة َو أ

َ
ـاِس ل ْصـَدَق الّنَ

َ
ـاِس َصـْدرًا َو أ  الّنَ

َ
ْجـَرأ

َ
َکّفـًا َو أ

ْکَرَمُهـْم ِعْشـَرة 1« یعنـی: »رسـول خـدا، بخشـنده تریـِن مـردم و بـا جرات تـر از همـه ی 
َ
أ

آنـان بـود. از همـه راسـتگوتر و از همـه باوفاتـر و اخاقـش از همـه نرم تر، و معاشـرتش از 

همـه کریمانـه تـر بـود.«

 پیش از این نیز در خال روایت امام صادق؟ع؟، ماجرای صبر و تحّمل پیامبر 

گردید2.  کرم؟ص؟ در برابر مزاحمت های متوالی بیان  ا

5-2-6- حقوق همسایگان

یکـی از مهمتریـن فرامیـن الهـی در عرصـۀ اخـاِق اجتماعـی، رعایـِت حقـوِق 

همسـایگان اسـت. همسـایه در فرهنِگ اسـامی کسـی اسـت که با وجوِد او می توان 

کـرد.  کمـک و مسـاعدتهایش در اوقـاِت اضطـراری تکیـه  امنّیـت یافـت و بـه 

گونی اشاره شده  گونا در آیات و روایات، به موضوِع همسایگی، در مناسبتهاِی 

 
ً
ا �أ �يْ

َ ِه �ث وا �بِ
ُ
ِرك ْ سث

َه َو لا �تُ
َ
ُدوا الّل اسـت؛ از جملـه در آیـۀ 36 سـورۀ نسـاء آمـده اسـت: »َو اْع�بُ

�بِ َو  �نُ ُ �ب
ْ
اِر ال �ب

ْ
ْر�بى  َو ال

�تُ
ْ
�ي ال اِر �نِ �ب

ْ
�نِ َو ال َمساك�ي

ْ
ام�  َو ال �ت �يَ

ْ
ْر�بى  َو ال

�تُ
ْ
�ي ال دنِ  َو �بِ

ً
ا ْ�سا�ن �نِ اإِ ْ واِلَ��ي

ْ
ال َو �بِ

 »
ً
ورا �نُ

الاً �نَ �ت ِ��بُّ َم�نْ كا�نَ ُمحنْ ُ َه لا �ي
َ
�نَّ الّل ْم اإِ

ُ
ك ما�نُ ْ �ي

أَ
�تْ ا

َ
ك

َ
ِل َو ما َمل �ي �ب

�نِ الّسَ ْ �بِ َو ا�ب �نْ َ �ب
ْ
ال اِ��بِ �بِ  الّصَ

1. مکارم االخاق / 18
2. الکافی / 102/2
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 یعنی: »خدا را بپرستید و هیچ چیزی را همتاى او قرار ندهید و به پدر و مادر، نیکی 

 کنید؛ همچنین به خویشـاوندان و یتیمان و مسـکینان و همسـایه نزدیك و همسایه 

کنید؛ زیرا خداوند،  دور و دوست و همنشین و درماندگان در سفر و برده ها احسان 

کـه متکبـر و فخـر فـروش اسـت )و از اداِى حقـوِق دیگـران سـرباز می زنـد(  کسـی را 

 دوست نمی دارد.«

کـه مـراد از »الجـار ذی القربـی«  گفتـه شـده اسـت  در تفسـیر ایـن آیـه ی شـریفه، 

خویشـاوندان و مراد از »الجار الجنب«، همسـایگانی اسـت که خویشـاوند نیستند. 

کـه بـا شـما خویشـاوند  کـه بـه همسـایگانی  در ایـن صـورت معنـاِی آیـه ایـن می شـود 

کنیـد1.  هسـتند و نیـز همسـایگاِن غیـر خویشـاوند، احسـان و نیکـی 

 امـا برخـی از مترجمـان و مفسـران، مـراد از »ذی القربـی« و »الجنـب« را در ایـن 

بـرای  ایـن مفّسـران  انـد2. دلیـل  بیـان داشـته  نزدیـک  و  آیـۀ شـریفه همسـایگان دور 

کلمـۀ »ذی القربـی« بـا واژه ی »الجنـب« و نیـز روایـت نبـوی  چنیـن برداشـتی، تقابـل 

کـه دربـارۀ ایـن آیـه، حّد و حدود همسـایگی را معّین فرموده اسـت، می باشـد3. به هر 

ترتیـب و بـا پذیـرش هـر یـک از ایـن دو تفسـیر، آیـۀ مذکـور داللِت روشـنی بر احسـان و 

نیکـی بـه همسـایگان دارد. 

کـــرم؟ص؟  کیـــد نبـــی ا یـــخ اســـام مـــورد تأ ایـــن امـــر در حســـاس تریـــن اوقـــات تار

گرفتـــه اســـت؛ چنانکـــه امیرالمؤمنیـــن؟ع؟ در واپســـین  قـــرار  ائمـــۀ اطهـــار؟مهع؟  و 

ـــه امـــام حســـن و  لحظـــات حیـــات دنیـــوی خویـــش و ضمـــن آخریـــن وصایـــای خـــود ب

1. ترجمه قرآن فوالدوند/84
2. المیزان فی تفسیر القرآن/ 4/ 354

3. همان
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 ُیوِصـــي 
َ

ُکـــْم َمـــا َزال ـــُة َنِبّیِ ُهـــْم َوِصّیَ
َ
امـــام حســـین؟امهع؟ فرمـــود: »اهلَل اهلَل ِفـــي ِجیَراِنُکـــْم َفِإّن

ــایگان،  ــارۀ همسـ ــدا را، در بـ ــدا را، خـ ــی: »خـ ُثُهم «1 یعنـ ــُیَوّرِ ــُه َسـ ـ
َ
ّن
َ
ــا أ ـ ــی َظَنّنَ ـ ــْم َحّتَ ِبِهـ

کـــه وصّیـــت پیامبـــر شماســـت؛ همـــواره بـــه خوشـــرفتارى  کنیـــد  حقوقشـــان را رعایـــت 

گمـــان بردیـــم بـــراى آنـــان ارثـــی معّیـــن  کـــه  بـــا همســـایگان ســـفارش می کـــرد تـــا آنجـــا 

کـــرد.« بـــه تصریـــح حضـــرت امیـــر؟ع؟، همســـایگان آن قـــدر مـــورد توصیـــۀ  خواهـــد 

گمـــان بـــرده می شـــد آنهـــا ماننـــد بســـتگان درجـــۀ  کـــه  گرفته انـــد  پیامبـــر؟ص؟ قـــرار 

کـــه امـــام باقـــر؟ع؟ بیـــان  یـــک، ارث خواهنـــد بـــرد. مؤّیـــد ایـــن حدیـــث، روایتـــی اســـت 

ـــان  ـــه اى می ـــه رســـول خـــدا؟ص؟ نام ک ـــدم:  ـــاب علـــی؟ع؟ خوان کت ـــن در  ـــد: »م می فرمای

ــا آنـــان پیونـــد داشـــتند نوشـــت )و  کـــه بـ ــر و انصـــار و دیگـــران از مـــردم مدینـــه  مهاجـ

یانـــی بـــه او  کـــه نبایـــد ز کـــه: همســـایه ماننـــد خـــوِد انســـان اســـت  کردنـــد(  همـــه امضـــاء 

گناهـــکار شـــود}نه ظالـــم باشـــد و نـــه مظلـــوم{ و احتـــراِم همســـایه ماننـــد  برســـد و نـــه 
احتـــرام مـــادر اســـت«2

همچنیـن در روایـاِت امامـان؟مهع؟ خـوش رفتـاری بـا همسـایگان از نشـانه هـاِی 

مؤمنیـن و دوسـتان اهـل بیـت؟مهع؟ بیـان شـده اسـت3. چنانکـه آثـار و برکاتـی ماننـِد 

طوِل عمر، آبادانِی خانه، افزایِش رزق و روزی و. . . برای رعایِت حقوِق همسـایگان 

مطرح شـده اسـت4. 

نکتۀ دیگر اینکه در روایتی از امام موسی بن جعفر؟ع؟ که به تعریف حسن الجوار 

َذى َو 
َ ْ
 ال

َ
َکـّف ِجَواِر 

ْ
ْیـَس ُحْسـُن ال

َ
)خـوش همسـایگی(پرداخته شـده، آمـده اسـت: »ل

1. نهج الباغه /422
2. الکافی / 666/2

3. الجواهر السنیة /129/12
4. الکافی / 666/2
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َذى«1 یعنـی: »خـوش رفتـاری بـا همسـایه، فقـط 
َ ْ
ـی ال

َ
ِجـَواِر َصْبـُرَك َعل

ْ
ِکـْن ُحْسـُن ال

َ
 ل

 خودداری از اذّیت او نیست، بلکه تحّمل اذیت و آزار اوست.« این حدیث، گویای 

 مرتبه ای واالتر از خوش رفتاری با همسایگان است که در قالِب صبر و مدارا در برابر 

که به   آزاِر همسایه مطرح شده است و این توصیه، تنها در صورتی قابل درک است 

کافی   جایگاِه»همسایه« و نقِش آن در تحکیِم پیوندهاِی اجتماعی و امنیتی، توّجه 

 مبذول گردد؛ جایگاهی که در بیانات پیشوایان دینی، چونان مقاِم بستگاِن نزدیک، 

گماِن ارث بردن آنها می رفته است.  گشته است تا جائیکه  بیان 

5-2-7- تعاون و انفاق

ــوزۀ  ــه در ح ک ــت  ــانی اس ــک رس کم ــای  ــه معن ــون« و ب ــۀ »ع یش ــاون از ر ــۀ تع کلم

کــرده اســت تــا  گونــی را پذیراســت. قــرآن کریــم، مســلمانان را امــر  دینــی مصادیــق گونا

کننــد. در آیــۀ دّوم از ســورۀ مائــده آمــده اســت:  کمــک  کار خیــری بــه یکدیگــر  در هــر 

ُعــْدوان « یعنــی: »در راه نیکــی 
ْ
ْثــِم َو ال ِ

ْ
ــی ال

َ
ْقــوى  َو ال َتعاَوُنــوا َعل ِبــّرِ َو الّتَ

ْ
ــی ال

َ
»َتعاَوُنــوا َعل

گنــاه و تعــّدى همــکارى نکنیــد.«  کنیــد، و)هرگــز( در راه  و پرهیــزکارى بــا هــم تعــاون 

گونــه  را در هــر  بــه یکدیگــر  امــداد  بایــد  الهــی، مســلمانان  ایــن فرمــان   بــر اســاس 

 کار نیــک و خــدا پســندانه ای ســرلوحۀ خویــش قــرار دهنــد. گســترۀ امــور نیک، شــامل 

ی می شــود. بــه عبــارت دیگــر می بایســت تا حــّد ممکن،   انــواع مســائل دنیــوی و اخــرو

کــه خیــر دنیــا و آخــرت را بــرای مســلمانان بــه همــراه دارد، امــداد و همــکاری  در آنچــه 

ْیَس 
َ
ُمْسِلِمیَن َفل

ْ
ُموِر ال

ُ
ْم َیْهَتّمَ ِبأ

َ
 نمود. از همین رو نبّی مّکرم اسام؟ص؟ فرمود: »َمْن ل

 ِبُمْســِلم«2  یعنی: »هر که برای اصاح امور مســلمانان تاش نکند مســلمان نیســت.« 

کــه حیــاِت  کــرد  کســانی معرفــی  نیــز امیرمؤمنــان علــی؟ع؟ بهتریــن زندگــی را زندگــی 

1. الجواهر السنیة/ 122/12
2. الکافی / 164/2
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دیگــران، در طــول زندگــی آنــان ســامان و بهبــود می یابــد1. 

سـرتا سـر زندگـی حجـج الهیـه؟مهع؟ مملـّو اسـت از تـاش و تکاپـوی آنـان بـرای 
تعالـِی معنـوی و نیـز دسـتگیری از مـردم در سـختیها و مشـکات حیـات دنیـوی. 
گـواِه  کرده انـد،  کـه انبیـاء ِعظـام؟مهع؟ در راِه هدایـِت انسـانها تحمـل  جانفشـانیهایی 
عـزِم جـدِی آنـان بـرای اصـاح و هدایـت مردمـان اسـت؛ در رأِس آنهـا وجـود مقـدس 
کـه فرمـود: »هیـچ پیامبـری مانند من مـورد آزار اّمت خود  پیامبـر اسـام؟ص؟ قـرار دارد 
قـرار نگرفـت«2 آن حضـرت در تمـام سـختیهاِی نشـِر اسـام سـهیم بـود و به شـهادِت 
کارهـا را خـود برعهـده می گرفـت3. وصـّی آن حضـرت یعنـی  صحابـه، دشـوارترین 
 امیرمؤمنـان علـی؟ع؟ نیـز چنیـن بود؛ چنانکه در نامه ای به عثمان بن حنیف مرقوم
که با شکم سیر بخوابی و در اطراِف تو شکم هایی   داشته است: »این درد تو را بس 
کـه مـرا امیرمؤمنـان  گرسـنه و بـه هـم چسـبیده باشـند. آیـا بـه همیـن رضایـت دهـم 

بخواننـد و در تلخـی هـاِی روزگار بـا مـردم شـریک نباشـم؟4 

در همیـن زمینـه، امـام صـادق؟ع؟ دربـارۀ امـداد بـه نیازمنـدان می فرمایـد: »َمـْن 
ـی َنَجـاِح َحاَجِتـِه 

َ
َعاَنـُه َعل

َ
ُکْرَبَتـُه َو أ ـَس 

َ
ْهَفـاَن ِعْنـَد َجْهـِدِه َفَنّف

َّ
ُمْؤِمـَن الل

ْ
َخـاُه ال

َ
َعـاَن أ

َ
أ

ْهَواِله « 5 یعنی: »کسـی 
َ
ِقَیاَمِة َو أ

ْ
ْفَزاِع َیـْوِم ال

َ
ِلـَك اْثَنَتـاِن َو َسـْبُعوَن َرْحَمـًة ِل

َ
ـُه ِبذ

َ
َکاَنـْت ل

کـه بـه بـرادِر مؤمـن و گرفتـار و پریشـان احـوال خـود بـه هنـگام گرفتـارى، یـارى کرده و 

 ناراحتی او را برطرف سازد و در برآورده شدِن نیاِز او کمك نماید، هفتاد و دو رحمت

الهی براى وحشتها و ترسهاِى او در روز قیامت ذخیره می شود.«

1. غرر الحکم و درر الکلم/ 445
2. کشف الغمة/ 537/2

3. نهج الباغه / 520
4. همان / 417

5. ثواب االعمال/185
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آن بزرگـواران، خـود در رفـِع حوائـِج مـردم سـعی و تـاش بلیغ داشـتند؛ اسـماعیل 

ى تخـت  بـن منصورنقـل می کندکـه: »وقتـی بـدن مطّهـر علـی بـن الحسـین؟امهع؟ را رو

کـه پینـه داشـت  گذاردنـد تـا غسـل دهنـد، نظـر بیننـدگان بـه پشـت حضـرت افتـاد 

کـه بـه دوش می گذاردنـد و بـه منـازِل فقـراء و  کثـرِت بارهایـی بـود  و ایـن بـه خاطـر 

می فرمودنـد.«1  حمـل  کین  مسـا

کریـــم دربـــارۀ کمـــک و دســـتگیری از  کـــه دهها آیـــه از قـــرآن  شـــایان ذکـــر اســـت 

نیازمندان نازل شـــده اســـت. از باب نمونه خداوند در آیۀ 262 ســـورۀ بقره می فرماید: 

َد  ُرُهْم ِع�نْ ْ �ب
أَ
ُهْم ا

َ
ًى ل �ن

أَ
ا َو لا ا

وا َم�نًّ �تُ �نَ �نْ
أَ
ُعو�نَ ما ا �بِ

�تْ ُ ّمَ لا �ي
ُ ِه �ث

َ
ِل الّل �ي ُهْم �نىي  َ��ب

َ
ْموال

أَ
و�نَ ا �تُ �نِ �نْ ُ �نَ �ي �ي �ن

َّ
»ال

کـــه اموال خود را در راه خدا)به  و�ن « یعنـــی: »کســـانی  �نُ ْ�رنَ َ ِهْم َو لا ُهْم �ي �يْ
َ
ْو�نٌ َعل ِهْم َو لا �نَ ِ

ّ َر�ب

نیازمنـــدان( انفـــاق می کننـــد و بـــه دنبـــاِل انفاقی کـــه کرده انـــد، منـــت نمی گذارند و 

آزارى نمی رســـانند، پاداِش آنها نزد پروردگارشـــان )محفوظ( اســـت؛ و نه ترسی دارند 

و نه غمگین می شـــوند.« 

در ایـن آیـۀ شـریفه، مّنـت نگذاشـتن و آزار نرسـاندن بـه عنـوان دو شـرط پذیـرِش 

انفـاق مطرح شـده اسـت. 

ی   در سیرۀ ائمۀ اطهار؟مهع؟ به هنگام کمک به نیازمندان، به دّقت به حفظ آبرو

 آنها توّجه می شـده اسـت. سـلیمان جعفری می گوید: »فردی خدمت امام رضا؟ع؟ 

 رسید و از آن حضرت به جهت در راه ماندگی، تقاضای کمک کرد. امام رضا؟ع؟ از 

پشِت در، کیسه ای به مرِد در راه مانده بخشید؛ آن مرد رفت.   اتاق خارج شد؛ آنگاه از

 سلیمان به امام رضا؟ع؟ عرض کرد: خیلی به او لطف کردید و مورِد مهِر خویش قرارش 

دادیـد اّمـا چـرا صـورِت خـود را از او پوشـاندید؟ فرمـود: ترسـیدم خـوارِى سـؤال را در 

1. علل الشرایع /231/1
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کنـم و او خجالـت بکشـد.«1  چهـره اش مشـاهده 

حسـن بـن کثیـر می گویـد: »بـه امـام باقـر؟ع؟ از فقـر و احتیـاج و بـي وفائی بـرادران 

و دوسـتان شـکایت بـردم؛ فرمـود: بـد برادرى اسـت آن بـرادرى که در زمـاِن توانگرى، 

حـّق تـو را ندهـد و در هنـگاِم فقـر و احتیـاج، رشـته ی دوسـتی خـود را از تـو ببـرد. امـام 

کـه هفتصـد درهـم در آن بـود آورده )بـه مـن  کیسـه  اى  سـپس بـه غامـش دسـتور داد 

داد( و فرمـود: ایـن را خـرج کـن و هـر گاه تمـام شـد، بـه مـن خبـر بده2.«

 در روایــات ائمــۀ اطهــار؟ع؟ بــرآوردن حوائــج مــردم، بــه عنــوان یکــی از نعمتهــای 

الهــی معرفــی شــده اســت. 3 همچنیــن از امــام موســی بــن جعفــر؟ع؟ روایــت شــده 

ــْوَم  ــوَن َی ِمُن
ْ

ــُم ال ــاِس ُه ــِج الّنَ ــي َحَواِئ ــَعْوَن ِف ْرِض َیْس
َ ْ
ــي ال ــادًا ِف  هلِلَِّ ِعَب

َ
ــه: »ِإّن ک ــت  اس

ِقَیاَمــة«4 یعنــی: »خــدا بــر 
ْ
َبــُه َیــْوَم ال

ْ
َح اهلُل َقل ــی ُمْؤِمــٍن ُســُرورًا َفــّرَ

َ
ْدَخــَل َعل

َ
ِقَیاَمــِة َو َمــْن أ

ْ
ال

کــردِن احتیاجــاِت مــردم تــاش می کننــد.  کــه در بــرآورده  ِی زمیــن بندگانــی دارد  رو

کــس مؤمنــی را شــادمان ســازد،  آنــان روز رســتاخیز در امــن و امــان خواهنــد بــود. هــر 

روز قیامــت، خداونــد متعــال دِل او را شــادمان خواهــد ســاخت.«

کــه بــا وجــود توانایــی، از رفــِع حوائــج  کســانی  افــزون اینکــه، بــر اســاس احادیــث 

کــه  کســانی  ــاز می زننــد از رحمــت خــدا و امــداد او در آخــرت محــروم و  مــردم ســر ب

در قبــاِل حــل مشــکات دیگــران، تقاضــای رشــوه می کننــد، دچــار ســخت تریــن 

ــود5.  عذابهــا خواهنــد ب

1. الکافی/24/4
2. االرشاد /167/2

3. ارشاد القلوب/ 138/1
4. الکافی/ 197/2

5. ثواب االعمال و عقاب االعمال /261
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چنانکـه ماحظـه می شـود، انبوهـی از آیـات و روایـات در بـاب تعـاون و امـداد 

بـه دیگـران واردشـده و ایـن رفتـاِر ارزشـمنِد اجتماعـی، بـه عنـوان یکـی از مهمتریـن 

شـاخصه هـاِی اهـل ایمـان معرفـی شـده اسـت. 

5-2-8- وحدت و یکپارچگی

کـه صبغـه ای اجتماعـی دارد، موضـوع  از جملـه مهمتریـن توصیه هـای دینـی 

کریـم بـه تصریـح و در  کـه در شـش موضـع از قـرآن  »وحـدت و یکپارچگـی« اسـت 

گرفتـه اسـت. بـه طـور مثـال در آیـۀ 105 از  مواضـِع متعـدد بـه تلویـح مـورد اشـاره قـرار 

اَءُهُم  ْعِد ما �ب َ وا ِم�نْ �ب �نُ
َ
ل �تَ وا َو ا�نْ �تُ ّرَ �نَ �نَ �تَ �ي �ن

َّ
وا َكال و�نُ

ُ
ك سـورۀ آل عمـران آمـده اسـت: »َولا �تَ

کنده شـدند  که پرا کسـانی نباشـید  م «یعنی: »مانند  �ي ا�بٌ َعطن ُهْم َعدن
َ
َك ل ول�أِ

أُ
ا�تُ َو ا �ن ِ

�يّ �بَ
ْ
ال

و اختـاف کردنـد؛ )آن هـم( پـس از آنکـه نشـانه هاِى روشـن)پروردگار( بـه آنـان رسـید 

و آنهـا عـذاب عظیمـی دارنـد.«

ُعوا  ارنَ �ن ُه َو لا �تَ
َ
َه َو َرُ�ول

َ
ُعوا الّل ط�ي

أَ
همچنیـن در آیـۀ 46 سـورۀ انفـال آمـده اسـت: »َو ا

�ن « یعنی: »)فرمان( خدا و پیامبرش  ر�ي ا�بِ
َه َمَع الّصَ

َ
�نَّ الّل ُروا اإِ ْم َو اْ��بِ

ُ
ُ�ك َه�بَ ر�ي

دنْ وا َو �تَ
ُ
ل َ سث �نْ �تَ  �نَ

 را اطاعت نمایید، و نزاع)و کشمکش( نکنید تا سست نشوید و قدرت شما از بین 

که خداوند با صبرکنندگان است .« کنید  نرود و صبر و استقامت 

بر اســـاس مفـــاد ایـــن دو آیۀ شـــریفه، تفرقه و عدم همبســـتگی، موجِب سســـت 

شـــدِن بنیاِن جامعۀ اســـامی می شـــود و در نتیجه، دین و مذهب را در خطِر نابودی 

قـــرار می دهد؛ از همین رو برای تفرقه و دودســـتگی، عذابی بـــزرگ به عنوان مجازات 

بیان شـــده اســـت. چنانکه در احادیث نیز به این موضوِع مهّم، اشارات فراوانی شده 

اســـت؛ از باب نمونـــه امیرالمؤمنین علی؟ع؟ یاری الهـــی را در وحدت و یکپارچگی 

و تفرقـــه را موجـــِب نابـــودی بیان فرموده اســـت؛ آن حضرت در این باره بیان داشـــته: 
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ْئب« 1  ِ
ّ

َغَنـــِم ِللذ
ْ
 ِمَن ال

َ
ـــاّذ

َ
 الّش

َ
ّن

َ
َکَما أ ـــْیَطاِن 

َ
اِس ِللّش  ِمَن الّنَ

َ
ـــاّذ

َ
 الّش

َ
ُفْرَقَة َفِإّن

ْ
ُکـــْم َو ال ا »ِإّیَ

کـــه از جمع مســـلمانان   یعنـــی: »از تفرقـــه بپرهیزیـــد که موجب آفت اســـت. کســـی 

ه دور ماند، 
ّ
جدا شـــود، طعمه ی شـــیطان خواهد شـــد، چنانکه گوســـفند چون از گل

گرِگ بیابان اســـت« نصیِب 

کـت معرفـی   امـام هفتـم؟ع؟ نیـز نداشـتِن همبسـتگی و وحـدت را عامـل ها

کـه هـر نـوع اجتماعـی و وحدتـی، حـول یـک محـور  فرمـوده انـد2. الزم بـه ذکـر اسـت 

اسـت و آن وحدتی که مّد نظر اسـام اسـت نیز از این قائده مسـتثنی نیسـت. از این 

کریـم، همگـی مسـلمانان را بـه تمّسـک بـه حبـل اهلل دعـوت فرمـوده اسـت:  رو قـرآن 

یسمان الهی؛ ثعلبی از مفّسرین  وا«3 حبل اهلل یعنی ر �تُ ّرَ �نَ  َو لا �تَ
ً
عا م�ي َ ِه �ب

َ
ِل الّل َ��بْ ِصُموا �بِ  »َو اْع�تَ

اهـل سـنت و عمـوم مفسـرین شـیعه، روایاتـی را ذیـل ایـن آیـۀ شـریفه نقـل نموده انـد 

کـه پیامبـر  کـه حبـل اهلل، همـان قـرآن و عتـرت اسـت  کـه جملگـی داللـت بـر آن دارد 

کـرم؟ص؟ بـه حکـم احادیـث متواتـری که شـیعه و سـّنی نقـل نموده انـد، راه هدایت و  ا

رسـتگاری را در تمّسـک بـه آن دو بیـان فرمـوده اسـت. 4 بنابرایـن ثقلین محـور اّتحاد 

که با اجتماع  و یکپارچگی جامعۀ اسـامی هسـتند و بر عموِم مسـلمین الزم اسـت 

گـرد آن دو، وحـدت و انسـجام خویـش را تضمیـن کننـد.  در 

5-2-9- امر به معروف و نهی از منکر

یکـی از بارزتریـن ابعـاِد اخـاق اجتماعـی، موضـوِع امـر به معروف و نهـی از منکر 

آن  اسـت؛  شـده  معرفـی  جامعـه  حیـات  مایـۀ  دینـی،  تعالیـم  اسـاس  بـر  کـه  اسـت 

1. نهج الباغه / 184
2. المحاسن /95/1

3. آیۀ 103 از سورۀ آل عمران
4. الکشف و البیان/163/3 و البرهان فی تفسیر القرآن / 62/1
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چنانکـه تـرک کننـدۀ آن را چـون مـرده ای در بیـن زندگان بیان فرموده انـد1. »معروف« 

یعنـی »شـناخته شـده« و »منکـر« یعنـی »ناشـناس« و در اصطـاح بـه هـر امـر نیـک و 

کـه در دین از آن  کـه مـورد توصیـۀ دیـن باشـد، معـروف و به هر سـیئه ای  پسـندیده ای 

گفتـه می شـود.  نهـی شـده اسـت، »منکـر« 

کّرات به این موضوع حیاتی توجه داشته و آن را به عنوان تکلیف  کریم به  قرآن 

کـرده اسـت2. همچنیـن آن را بـه مثابـۀ وصفـی از  و وظیفـۀ افـرادی از اجتمـاع مطـرح 

ْعصنٍ  اُء �بَ ْوِل�ي
أَ
ُهْم ا ْع�نُ َ ا�تُ �ب ِم�ن ُموأْ

ْ
و�نَ َو ال ِم�نُ ُموأْ

ْ
اوصـاف اهـل ایمـان بیـان فرمـوده اسـت: »َو ال

َه َو 
َ
ُعو�نَ الّل ط�ي كاهتَ َو �يُ و�نَ الرنَّ �تُ وأْ ُ لاهتَ َو �ي ُمو�نَ الّصَ �ي �ت ُ ِر َو �ي

َ
ك ُم�نْ

ْ
َهْو�نَ َع�نِ ال �نْ َ ِ َو �ي َمْعُرو�ن

ْ
ال ُمُرو�نَ �بِ

أْ
ا �يَ

م«3  یعنی: »مردان و زنان با ایمان، ولّی و  رنٌ َ�ك�ي �ي َه َعرن
َ
�نَّ الّل ُه اإِ

َ
ْرَ�ُمُهُم الّل َك َ��يَ ول�أِ

أُ
ُه ا

َ
َرُ�ول

پشـتیباِن یکدیگرنـد؛ امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر می کنند؛ نماز را برپـا می دارند؛ و 

زکات می پردازنـد؛ و خـدا و رسـولش را اطاعـت می کننـد؛ بـه زودى خـدا آنـان را مـورد 

رحمـت خویـش قـرار می دهـد؛ خداونـد توانا و حکیم اسـت.«

  در نهج الباغه، کامی از امیرمؤمنان؟ع؟ آمده است که ضمِن برشمردن مراتب 

امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر، ایــن عملکــرِد اجتماعــی بــه عنــوان برتریــن فضیلــت 

ُه 
َ
ُمْؤِمُنوَن ِإّن

ْ
َها ال ّیُ

َ
 دینی معرفی شــده اســت. آن حضرت در این عبارت می فرماید: »أ

ِبــِه َفَقــْد َســِلَم َو َبــِرَئ َو َمــْن 
ْ
ْنَکــَرُه ِبَقل

َ
ْیــِه َفأ

َ
ى ُعْدَوانــًا ُیْعَمــُل ِبــِه َو ُمْنَکــرًا ُیْدَعــی ِإل

َ
َمــْن َرأ

َکِلَمُة اهلِل  ــْیِف ِلَتُکوَن  ْنَکَرُه ِبالّسَ
َ
ْفَضُل ِمْن َصاِحِبِه َو َمْن أ

َ
ِجَر َو ُهَو أ

ُ
ْنَکَرُه ِبِلَســاِنِه َفَقْد أ

َ
أ

ُهَدى َو َقاَم 
ْ
َصاَب َســِبیَل ال

َ
ِذي أ

َّ
ِلــَك ال

َ
ی َفذ

َ
ــْفل اِلِمیــَن ِهَي الّسُ

َ
َکِلَمــُة الّظ یــا َو 

ْ
ُعل

ْ
ِهــَي ال

رام)تنبیه الخواطر(/ 126/2 1. مجموعة و
2. آیۀ 104 سورۀ آل عمران

3. آیۀ 71 سورۀ توبه
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کــه ببیند عّده ای  َیِقیــن«1 یعنــی: » اى مؤمنان، آن 
ْ
ِبــِه ال

ْ
َر ِفــي َقل َر َنــّوَ ِریــِق َو ]ُنــّوِ ــی الّطَ

َ
 َعل

کننــد یــا مــردم را بــه منکــرى می خواننــد و آن شــخص در دِل خــود آن را  ســتمی مــی 

گناه را به زبان انکار  که آن ظلم یا  یده اســت. و آن  گناه نورز  نپســندد، ســالم مانده و 

کرد، برتر  گناه را{ انکار  که فقط در دلش}ظلم و   کرد، پاداش می یابد و از آن شخص 

کــه بــا ســاح بــه جهــاد بــا ظلم برخاســت و منکر را ایــن چنین انکار   اســت و آن کســی 

گردد، چنین شــخصی راِه رســتگارى  کاِم خدا بلند و کاِم ســتمگران پســت   کرد تا 

را یافته و بر آن ایستاده و نور یقین در دلش تابیده است.«

 همــان حضــرت در بیــان دیگــری اهمّیــت فــوق العــاده ی امــر بــه معــروف و نهــی از 

منکــر را چنیــن گوشــزد فرمــوده اســت: 

ْهــِي َعــْن  َمْعــُروِف َو الّنَ
ْ
ْمــِر ِبال

َ ْ
ِجَهــاُد ِفــي َســِبیِل اهلِل ِعْنــَد ال

ْ
َهــا َو ال

ُّ
ُکل ِبــّرِ 

ْ
 ال

ُ
ْعَمــال

َ
»َمــا أ

َبــاِن   ُیَقّرِ
َ

ُمْنَکــِر ال
ْ
ْهــَي َعــِن ال َمْعــُروِف َو الّنَ

ْ
ْمــَر ِبال

َ ْ
 ال

َ
ــّيٍ َو ِإّن ّجِ

ُ
َکَنْفَثــٍة ِفــي َبْحــٍر ل  

َّ
ُمْنَکــِر ِإال

ْ
ال

کارهــاى نیــك و جهــاِد در راه خــدا،   َیْنُقَصــاِن ِمــْن ِرزٍق«2 یعنــی: »تمــام 
َ

َجــٍل َو ال
َ
ِمــْن أ

یــاى مــّواج و  در مقایســه بــا امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر، چونــان قطــره اى در برابــر در

کــه امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر، نــه اجلــی را نزدیــك می کنــد  پهنــاور اســت و بدانیــد 

و نــه از مقــدار روزى می کاهــد.«

بـر اسـاس ایـن بیانـات، پاییـن تریـن مرتبۀ امر به معـروف و نهی از منکـر، به قلب 

گنـاه و ظلمـی بـود ولـی تـواِن  گـر فـردی شـاهد  کـه ا مربـوط می شـود. بـه ایـن ترتیـب 

اظهـار زبانـی یـا اقـدام عملی در مقابل آن را نداشـت، می بایسـت بـا انزجار قلبی، آن 

گنـاه اسـت.  کار، مصونیـِت او از آلودگـی بـه آن  کنـد. ثمـرۀ ایـن  گنـاه را انـکار 

1. نهج الباغه / 542
2. همان 
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کــه عــاوه بــر مصونیــت  مرتبــۀ واالتــر، امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر زبانــی اســت 

فــردی، بــرای عامــل آن اجــری نیــز بــه همــراه دارد. 

  حــّد اعــای ایــن فضیلــت اخاقــی نیــز اقــدام عملی، پــس از عمِل قلبــی و زبانی 

گرفتن شــرایط، یکی از  که در جای خود و با در نظر   اســت و بر مســلمانان الزم اســت 

کنند.  این مراتب را اجرا 

 ایــن نکتــه را هــم بایــد افــزود که امر به معروف و نهی از منکر، از جهادی که بدون 

گــر جهــاد   ا
ّ

نّیــِت احیــاِی معــروف یــا از بیــن بــردن منکــر باشــد، افضــل اســت و اال

حانه، بــا نّیــت امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر باشــد، از همــه ی امــور فضیلتــش 
ّ
مســل

بیشــتر اســت. 

ط شــدن افراد شــرور و فاســق، برداشته شدن 
ّ
  در آموزه های ائمۀ اطهار؟مهع؟، مســل

 رحمت و برکت از جامعه و نیز عذاب همگانی، به عنوان فرجاِم ترک امر به معروف 

 و نهــی از منکــر بیــان شــده اســت1. چنانکــه در آخریــن وصایــای حضــرت امیر؟ع؟ در 

َمْعــُروِف َو 
ْ
ْمــَر ِبال

َ ْ
 َتْتُرُکــوا ال

َ
بســتر شــهادت، بــه ایــن موضــوع اشــاره شــده اســت: »ال

ُکــم «2 یعنــی: 
َ
 ُیْســَتَجاُب ل

َ
ْیُکــْم ِشــَراُرُکْم ُثــّمَ َتْدُعــوَن َفــا

َ
ــی َعل

َّ
ُمْنَکــِر َفُیَول

ْ
ْهــَي َعــِن ال الّنَ

ط 
ّ
کــه بدهــاى شــما بــر شــما مســل »امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر را تــرك نکنیــد 

می گردنــد، آنــگاه هــر چــه خــدا را بخوانیــد جــواب نمی دهــد.« در ایــن حدیــث، 

عــدِم اســتجابت دعــا، بــه عنــوان یکــی دیگــر از آثــار ســوِء تــرک امــر بــه معــروف و نهــی 

از منکــر مطــرح شــده اســت. 

عـاوه بـر ایـن در بیانـات ائمـۀ اطهـار؟مهع؟ شـرایطی نیـز بـرای امر به معـروف و نهی 

1. وسائل الشیعة /124/16
2. نهج الباغه / 423
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از منکـر بیـان شـده اسـت؛ بـه طـور مثال امام صـادق؟ع؟ در حدیثی، قـدرت، ُمطاع 

کار بیان فرموده اسـت1.  بـودن و علـم بـه معـروف و منکـر را از شـروط این 

کـه بـا انجـام امـر بـه معـروف و نهـی از   مـراد از قـدرت در ایـن روایـت آن اسـت 

منکـر، تهدیـدی متوّجـه آن عامـل نگـردد؛ چنانکـه ایـن شـرط در برخی روایـات دیگر 

کـه بـا »امـر بـه  نیـز بـه تصریـح آمـده اسـت2. منظـور از »ُمطـاع بـودن« نیـز ایـن اسـت 

تـا  یـا مخاطبیـن را بدهـد  تأثیرپذیـرِی مخاطـب  از منکـر« احتمـاِل  معـروف و نهـی 

متذّکـر شـوند و بـه انجـام معـروف اقـدام کننـد یـا از پرداختـن بـه منکر دسـت کشـند. 

همچنیـن آِمـر بـه معـروف و ناهـی از منکـر، بایـد نسـبت بـه اصـِل معـروف و اصِل 

کافی داشـته باشـد.  منکر، شـناخِت 

ایـن شـرایط، بـرای ابـراز و اظهـار »امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر« به وسـیلۀ »زبان 

ُمنکـرات، همیشـه  از  انزجـاِر قلبـی  و  انـکار  اقـدام عملـی« اسـت و در هـر حـال  یـا 

کـه ممکن بـود باید این  امـکان پذیـر اسـت و بـا در نظرگرفتـن شـرایط، بـه هـر مقداری 

کـه رسـول خـدا؟ص؟ می فرمـود بـا  کنـد؛ تـا آنجـا  حالـِت قلبـی، جنبـۀ بیرونـی نیـز پیـدا 

کنیـد تـا شـاید متذّکـر زشـتی و  گرفتـه برخـورد  اهـل معاصـی بـا چهـره هـاِی عبـوس و 

ُقبـح اعمـال خویش بشـوند3. 

5-2-10- رعایِت حقوق مسلمانی

پیوند هـای دینـی و مذهبـِی مشـترک، از جملـه عوامل بسـیار اساسـی در ایجاد و 

کارآمدِی  شـکل گیری روابـِط میـان انسانهاسـت. بـه جرأت می تـوان گفت که تاثیـر و 

1. وسائل الشیعة /126/16
2. همان

رام)تنبیه الخواطر(/124/2 3. مجموعة و
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که در بینش ها و باورهای مردم دارد، بسـیار بیشـتر  یشـه هایی  این عامل به جهت ر

از سـایر عوامل است. 

که   دیـن اسـام امـوری را بـه عنـوان حقوق مسـلمانی مطرح نموده اسـت؛ اموری 

 در آموزه های ائمۀ اطهار؟مهع؟ به طور مبسـوط بیان شـده اسـت. الزم به ذکر اسـت که 

تعبیـِر "حـّق وحقـوق" در ایـن روایـات، معادل حقوق فقهی و قانونی نیسـت؛ بلکه در 

سـاحِت حقـوِق اخاقـی و ایمانـی مطـرح می شـود. بـه تعبیـر دیگـر، عـدِم رعایت آنها 

کی از نبوِد ایماِن کامل است؛ چنانکه وقتی   موجب مدیون شدن نمی گردد؛ ولی حا

ب شدن تارکین، سؤال 
ّ

 سعید بن حسن از امام باقر؟ع؟ دربارۀ ترک این فضایل و معذ

 کرد، آن حضرت در پاسخ فرمودندکه: »هنوز عقول آن مردم برای نیل به این فضایل 

کامل نشده است«1 در ادامه به برخی از این فضیلت ها اشاره می شود. 

5-2-10-1- ایثار

کلمۀ " ایثار"، از ریشــۀ " أثر" و به معنای ترجیح دادِن دیگری بر خویشــتن اســت2. 

چنیــن معنایــی را می تــوان در آیــۀ نهــم ســورۀ حشــر، دربــارۀ ایثــار امیرالمؤمنیــن؟ع؟ و 

کان بهــم  کــرد: »و یؤثــرون علــی انفســهم و لــو  خانــوادۀ آن حضــرت بــر فقــراء مشــاهده 

 خصاصــه« یعنــی: »و آنهــا، دیگــران را بــر خــود مقــّدم می دارند هر چند خودشــان بســیار 

نیازمند باشند.« 

 این آیه زمانی نازل شد که اهل بیت؟مهع؟، طعاِم خود را با وجود گرسنگی خویش، 

بـه فقیـری بخشـیدند3. همچنیـن، شـأن نزولـی کـه بـرای آیـاِت آغازین سـورۀ »انسـان« 

1. الکافی / 173/2
2. لسان العرب /7/4

3. البرهان فی تفسیر القرآن/ 341/5 
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بیان شده است، ایثاری دیگر از ناحیۀ اهل بیت؟مهع؟ را بیان می دارد1. 

 در احادیـث ائمـۀ اطهـار؟مهع؟ نیـز مـوارد متعـّددی از تعلیمـات آن بزرگـواران را در 

کـرد. از بـاب نمونـه بـه ایـن روایات اشـاره می شـود:  زمینـۀ »ایثـار« می تـوان ماحظـه 

ابـان بـن تغلـب می گوید: »با امام صادق؟ع؟ طـواف می کردم مردى از اصحاب 

بـه مـن برخـورد و درخواسـت کـرد همـراه او بـروم کـه حاجتـی دارد، او بـه من اشـاره ای 

کنم و با او بروم. باز در میان طواف  کراهت داشـتم امام صادق؟ع؟ را رها  کرد و من 

کـرد و امـام صـادق؟ع؟ او را دیـد و بـه مـن فرمـود: اى ابـان ایـن شـخص  بـه مـن اشـاره 

گفتـم: مـردى از اصحـاب  کیسـت؟  کـردم: آرى. فرمـود: او  کاری دارد؟ عـرض  باتـو 

کـردم: آرى. فرمود: نزدش برو،  ماسـت؛ فرمـود: او مذهـب و عقیـدۀ تـو را دارد؟ عرض 

گـر چـه طـواف واجـب باشـد؟  گفتـم: ا کـردم: طـواف را بشـکنم؟ فرمـود: آرى.  عـرض 

و  رسـیدم  حضـرت  خدمـت  سـپس  و  رفتـم  او  همـراه  می گویـد:  ابـان  آرى.  فرمـود: 

پرسـیدم حـق مؤمـن را بـر مؤمـن بـه مـن خبر بـده؛ فرمـود: اى ابـان! این موضـوع را کنار 

گـردم؟ سـپس همـواره تکرارکـردم و  کـردم: چـرا، قربانـت  گـذار و طلـب مکـن، عـرض 

بـه ایشـان اصـرار نمـودم تـا فرمـود: اى ابـان نیمـی از اموالـت را بـه او می دهـی؟ آنـگاه 

کـه چـه حالـی بـه مـن دسـت داد فرمـود: اى ابـان! مگـر  بـه مـن نگریسـت و چـون دیـد 

کـه دیگـران را بـر خـود ترجیـح داده انـد یـاد  کسـانی را  کـه خـداى متعـال  نمی دانـی 

ِبِهـْم َخصاَصـٌة  کاَن  ـْو 
َ
ل َو  ْنُفِسـِهْم 

َ
أ ُیْؤِثـُروَن َعلـی   َو  کـه فرمـوده اسـت:  فرمـوده؟ آنجـا 

گـر تـو نیمی از اموالـت را به او بدهـی، او را بر خود  کـردم: چـرا قربانـت. فرمـود: ا عـرض 

کـه  ترجیـح نـداده  اى، بلکـه تـو و او برابـر شـده اید، ترجیـح او بـر خـودت زمانـی اسـت 

از نصـِف دیگـر بـه او بدهی2«

1. اسباب نزول القرآن / 470
2. الکافی / 172/2
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که در سـطور قبل به آن اشـاره    این حدیث، دلیِل دیگری برای موضوعی اسـت 

 شد؛ و آن اینکه ترِک حقوِق اخاقی مانند ایثار، موجب عذاب و عقاب نمی شود؛ زیرا 

کـه از مطالبـۀ آنهـا  امـام؟ع؟ در پاسـخ بـه اصـراِر ابـان بـن تغلـب بـه او توصیـه می کنـد 

که   بپرهیزد. به نظر می رسد این توصیه به خاطر تکلیِف اخاقِی سنگین تری است 

علم به این حقوق برای انسان ایجاد می کند. 

با این وجود پرداختن به این مسائل از چنان شرافت و اهمّیتی برخوردار است 

کـه در این روایت   کـه بـرای آنهـا می تـوان طـواف را نیـز نا تمام گذاشـت. نکتـه دیگری 

 به چشم می خورد سؤال امام؟ع؟ از ابان بن تغلب دربارۀ دین و مذهب آن فرد است، 

گویای حقوق خاص برادران دینی و ایمانی است.  که 

5-2-10-2- امداد و مساوات

در عناویـن قبلـی بـه موضـوع کمـک رسـانی به آحاد مردم اشـاره شـد. ایـن امر در 

کید بیشتری مطرح شده است و آن بخش، برادران دینی  قبال بخشی از جامعه با تأ

بـرای  »امـداد«  از  فراتـر  امـری  امامـان؟مهع؟  احادیـث  در  مسـلمانان.  یعنـی  هسـتند؛ 

مسلمانان بیان شده است و آن »مساوات« است. مساوات به معنای بهره مندی و 

که   هم دردی یکسان است. حّق اخاقی مسلمان بر عهدۀ مسلمان دیگر آن است 

ی   در استفاده از امکانات و در تحّمل مشکات، با برادر مسلمان خویش به طور مساو

 شریک باشد. امام صادق؟ع؟ در این باره می فرماید: »حق مسلمان بر مسلمان این 

 اسـت که او سـیر نباشـد و برادرش گرسـنه و او سـیراب و برادرش  تشنه و او پوشیده و 

 برادرش برهنه و چقدر عظیم است حق مسلمان بر عهدۀ برادر مسلمانش« و فرمود: 
»براى برادر مسلمانت، آنچه براى خود می خواهی، بخواه.«1

1. الکافی / 171/2
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کی از تقسیم   تمام این اموری که در بیانات امام ششم؟ع؟ مطرح شده است حا

 بالّسـویه داشـته ها و نداشـته هـا، شـادیها و غـم هـا، بهـره مندی هـا و محرومیـت ها، 

کـه به عنوان حقـوق اخاقی و  راحتی هـا و سـختیها و دشـواریهای مسـلمانان اسـت 

ایمانـی برادراِن دینی بیان شـده اسـت. 

5-2-10-3-  شرکت در تشییع جنازه 

از جمــع  او  از دنیــا و مفارقــِت  او  انســانی رحلــت  از مقاطــِع زندگــی هــر  یکــی 

خویشــان و دوســتانش اســت. حضــوِر اقــوام و بــرادران دینــی در ایــن مقطــع، عــاوه بــر 

ی خاطــر بازمانــدگان می شــود، نمــادی از دوســتِی پایــداِر مســلمانان 
ّ
آنکــه موجــب تســل

کــرم؟ص؟ و امامــان؟مهع؟ دربــارۀ تشــییع  اســت؛ چنانکــه روایــات متعــّددی از نبــّی ا

جنــازۀ مســلمانان وارد شــده اســت. از امــام صــادق؟ع؟ در ایــن زمینــه روایــت شــده 

ــکًا 
َ
ــِه َســْبِعیَن َمل َل اهلُل ِب

َ
ــِرِه َوّک ــَن ِفــي َقْب ــی ُیْدَف ــٍن َحّتَ ــاَزَة ُمْؤِم َع َجَن ــْن َشــّیَ کــه: »َم اســت 

َمْوِقــف«1 یعنی: »هر 
ْ
ــی ال

َ
ــُه ِإَذا َخــَرَج ِمــْن َقْبــِرِه ِإل

َ
ُعوَنُه َو َیْســَتْغِفُروَن ل ِعیَن ُیَشــّیِ ُمَشــّیِ

ْ
ِمــَن ال

کنــد تــا او در قبــرش دفــن شــود خداونــد هفتــاد فرشــته را  کــس جنــازۀ مؤمنــی را تشــییع 

کــه از قبــرش بیــرون می آیــد و بــه  کارشــان همراهــی اســت بــر او می گمــارد تــا زمانــی  کــه 

کننــد. )تــا از هــول و تــرِس قیامــت  کــرام تشــییع  ســوى موِقــف مــی رود، او را بــا اعــزاز و ا

کــرده اســت  ایمــن باشــد.( موســی بــن ســیار ماجرایــی را از امــام هشــتم؟ع؟ نقــل 

کوچه هــاى طــوس شــدیم، ســر و  ــودم وارد  کــه: »مــن در خدمــت حضــرت رضــا؟ع؟ ب

کــه چشــمم  ــدم جنــازه اى اســت. همیــن  صدایــی شــنیدم از پــی آن صــدا رفتــم؛ دی

کــرده و پیــاده شــد و بــه  بــه جنــازه افتــاد دیــدم حضــرت رضــا؟ع؟ پــاى از رکاب خــارج 

کــرد چنــان بــه آن جنــازه چســبیده بــود ماننــد طفلــی  طــرف جنــازه آمــد؛ جنــازه را بلنــد 

1. من الیحضره الفقیه، 162/1
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کــه بــه مــادرش بچســبد؛ بعــد از ایــن امــام؟ع؟ خطــاب بــه مــن فرمــود: موســی بــن ســیار 

ــد 
ّ
کــه از مــادر متول کنــد، ماننــد روزی  کــس جنــازۀ یکــی از دوســتان مــا را تشــییع  هــر 

گناهــی برایــش نمی مانــد. امــام؟ع؟ همــان طــور رفــت  گناهانــش می ریــزد؛ و  شــده 

ــا مّیــت را مشــاهده  ــو رفــت ت ــگاه امــام؟ع؟ جل گذاشــتند؛ آن کنــار قبــر  ــا آن جنــازه را  ت

کــرد، دســت روى ســینه اش گذاشــت ســپس فرمــود: فانــی پســر فانــی تــو را بــه بهشــت 

بشــارت می دهــم دیگــر پــس از ایــن ســاعت بــرای تــو نگرانــی و ترســی نیســت. عــرض 

کــردم فدایــت شــوم ایــن مــرد را می شناســی؟ بــه خــدا قســم بــه ایــن ســرزمین تــا امــروز پــا 

نگذاشــته اى! امــام فرمــود: موســی! مگــر نمی دانــی اعمــاِل شــیعیان هــر صبــح و شــام  بر 

کــه داشــته باشــند از خــدا درخواســت می کنیــم  کوتاهــی  مــا ائمــه عرضــه می شــود؟ هــر 

کــه داشــته باشــند، از پــروردگار تقاضــا  کار نیــك  تــا از آن چشــم پوشــی نمایــد و هــر 

ــاداش آنهــا را بدهــد1.« می کنیــم پ

ـــرادِر  ـــارِت قبـــِر ب ی کـــه امـــام صـــادق؟ع؟ ز ـــا آنجاســـت   پیوســـتگِی ایـــن دوســـتیها ت

گـــردِن دیگـــر بـــرادران مســـلمانش بیـــان فرمـــوده  مســـلمان را از حقـــوِق اخاقـــی او بـــر 

ـــه مـــرگ هـــم موجـــِب قطـــِع رابطـــۀ دوســـتاِن  ک ـــه آن معناســـت  ـــات ب اســـت2. ایـــن روای

کردن از دوســـت مســـلماِن از دنیا رفتۀ خویش  مســـلمان نمی شـــود و مســـلمانان با یاد 

ی  یـــارت از قبـــر او و طلـــب مغفـــرت بـــرای او، تـــداوم هـــم بســـتگی خویـــش را بـــا و  و ز

نشان می دهند. 

5-2-11- فروتنی و تواضع

یشـه وضـع و بـه معنـای افتادگـی اسـت. لغـت پژوهـان در توضیـح  »تواضـع« از ر

1. بحاراالنوار/99/49
2. الکافی / 171/2
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گفتـه: »الوضـع ضـّد الرفـع«1 یعنی: »وضع بـر خاف رفعت اسـت.« بنابراین  »وضـع« 

کـه خـود را باالتر  تواضـع بـه معنـای افتادگـی و فروتنـی اسـت و متواضـع کسـی اسـت 

و بهتـر از دیگـران ندانـد. 

در فرهنگ اســـام، تواضع عبارتســـت از اینکه انســـان نه تنها خود را بهتر و باالتر 

از دیگران محســـوب نکند، بلکه دیگران را از خـــود بهتر بداند و این صفت بر خاف 

تکّبـــر اســـت. قرآن کریم »فروتنـــی« را یکی از اوصـــاف اهل ایمان بیان فرموده اســـت؛ 

ْر�نِ 
اأَ

ْ
ى ال

َ
و�نَ َعل ُ ْمسث َ �نَ �ي �ي �ن

َّ
ْ�م�نِ ال اُ� الّرَ چنانکـــه در آیۀ63 ســـورۀ فرقـــان آمـــده اســـت: »َو ِع�ب

وا َ�لاما« یعنـــی: »بندگان)خـــاص خداونـــد( رحمـــان، 
ُ
ال و�نَ �ت

ُ
اِهل �ب

ْ
ُهُم ال اَط�بَ ا �ن �ن  َو اإِ

ً
ا  َهْو�ن

 کســـانی هســـتند که با آرامش و بی تکّبر بـــر زمین راه می رونـــد؛ و هنگامی که جاهان 

 آنها را مخاطب می ســـازند)و ســـخنان نابخردانه می گویند(، به آنها ســـام می گویند

)و با بی اعتنایی و بزرگوارى می گذرند.(« 

 عاوه بر این، قرآن کریم »تواضع« را صفت دلدادگان و محبوبان خداوند معّرفی 

ُه  و�نَ ِ��بُّ ُ ُهْم َو �ي ِ��بُّ ُ ْوٍم �ي �تَ ُه �بِ
َ
ِىي الّل

�ت
أْ
ا َسْو�نَ �يَ ِه �نَ ِ �ن ْم َع�نْ ��ي

ُ
ك  ِم�نْ

َ
ّد ْر�تَ َ وا َم�نْ �ي َم�نُ

آ
�نَ ا �ي �ن

َّ
َها ال ُّ �ي

أَ
ا ا نمـود: »�ي

کـه از  «2 یعنـی: »اى اهـِل ایمـان! هـر کسـی از شـما  �نَ ر�ي كا�نِ
ْ
ى ال

َ
هتٍ َعل ِعرنَّ

أَ
�نَ ا �ي ِم�ن ُموأْ

ْ
ى ال

َ
هتٍ َعل

َّ
ل �نِ

أَ
ا

کـه آنها  یانـی نمی رسـاند( خداونـد جمعّیتـی را مـی آورد  آییـن خـود بازگردد)بـه خـدا ز

را دوسـت دارد و آنـان نیـز او را دوسـت دارنـد، آنهـا در برابر مؤمنـان متواضع، و در برابر 

کافـران سرسـخت و نیرومندند.«

 َســْعٍي 
ُ

 همچنیــن امیرمؤمنــان علــی؟ع؟ در وصــف اهــل تقــوا می فرمایــد: »ُکّل

ــُح ِعْنــَده«3 یعنــی: »کار و کوشــِش هر کســی 
َ
ْصل

َ
 َنْفــٍس أ

ُ
ُکّل ــُص ِعْنــَدُه ِمــْن َســْعِیِه َو 

َ
ْخل

َ
أ

1. لسان العرب /396/8
2. آیۀ54سورۀ مائده
3. الکافی/ 226/2
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را از خــود خالص تــر می دانــد و نفــِس هــر کســی را از نفــِس خــود صالحتــر می شناســد.« 

پــس انســان بــا تقــوا اینگونــه نیســت کــه کارهــای خــود را بهتــر از دیگــران محســوب کنــد 

و ایــن همــان صفــت تواضــع اســت. 

که    همچنیـــن در روایـــات، شـــاخصه هایی بـــرای »تواضـــع« بیان شـــده اســـت 

عبارتند از: 

پایین مجلس نشستن و به آن راضی بودن؛ 

کردن در برخورِد با مخاطبین؛  آغاز به سام 

که حق با او باشد؛  گرچه  گذاشتن جدل ا کنار 

دوست نداشتن تعریف و تمجید دیگران از تقوا و نیکی هاِی او؛ 

ف؛ 
ّ
راه رفتن بدوِن غرور و تکل

پذیرفتِن دعوت دیگران از جمله مسکینان1. 

عاوه براین، در روایات، ثمراتی برای تواضع بیان شده است؛ از جمله: 

 رفعت مقام و وقار؛ 

رهایی از دام تکّبر؛ 

جلب محّبت خداوند و نیز اطرافیان2. 

کـه انسـاِن بـا ایمـان، »تواضـع« را بـرای ایـن ثمـرات مّدنظـر خویش  گفتـه نمانـد   نا

ثمـر  تـا  باشـد  خـدا  بـرای  بایـد  تواضـع  کـرم؟ص؟  ا پیامبـر  تصریـح  بـه  نمی دهـد.  قـرار 

بخـش شـود؛ یعنـی نـه تنهـا در مقابِل فرماِن خدا کرنش و فروتنی داشـته باشـد، بلکه 

1. معانی االخبار/381
2. غرر الحکم و درر الکلم/249
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تواضـع او در برخـورِد بـا دیگـران نیـز بـرای خـدا باشـد. آن حضرت فرموده اسـت: »َمْن 

کـه بـراى خـدا تواضـع کنـد، خدایش بلنـد گرداند.«  َتَواَضـَع هلِلَِّ َرَفَعـُه اهلل«1 یعنـی: »هـر 

گـر تواضـع بـرای خـدا نباشـد ارزش و قیمتـی نخواهـد داشـت.  بنابرایـن ا

کـی از  کـه حا کـرم؟ص؟ و امامـان؟مهع؟ شـواهد بسـیاری هسـت  در زندگـی رسـول ا

 فروتنـی و تواضـع آن بزرگـواران در برابـر مـردم اسـت. چنانکـه در سـیرۀ پیامبر؟ص؟ نقل

َس 
َ
ـی َقـْوٍم َجل

َ
ِکـَن َو َیْنَهـی َعـْن ِإیَطاِنَهـا َو ِإَذا اْنَتَهـی ِإل َما

َ ْ
 ُیوِطـُن ال

َ
کـه: »ال  شـده اسـت 

َحدًا َیْمِشي 
َ
 َیَدُع أ

َ
وِك. . . ال

ُ
ُمل

ْ
َه ِبال ْن یَتَشّبَ

َ
َمْجِلس. . . وکاَن َیْکَرُه أ

ْ
 َحْیُث َیْنَتِهي ِبِه ال

ِکبا«2 یعنی: »پیامبر؟ص؟ جاى خاصی در مجالس براى خود انتخاب  َکاَن َرا َمَعُه ِإَذا 

کار بـاز می داشـت. و چون به مجلسـی می رسـید در   نمی کـرد، و دیگـران را نیـز از ایـن 

 آخرین نقطه اى که جاى نشسـتن بود می نشسـت. . . دوسـت نمی داشـت که مانند 

کسـی  کـه سـواره  بـود، نمی گذاشـت  پادشـاهان باشـد. . . رسـول خـدا؟ص؟ هنگامـی 

کنـد.« پیـاده بـا آن حضـرت حرکـت 

ــی از  ــرت ازکنارگروه ــت: »آن حض ــده اس ــین؟ع؟ آم ــام حس ــارۀ ام ــن درب همچنی

ى آن  ــان رو ــاره اى ن ــد پ ــد و چن ــترده بودن گس ــود را  ــاى خ ــه عب ک ــرد  ــور می ک ــراء عب فق

گفتنــد: یــا بــن رســول اهلل! بیــا  یختــه و مشــغول خــوردن بودنــد. آنــان بــه امــام حســین  ر

)بــا مــا غــذا بخــور( امــام؟ع؟ نشســت و بــا ایشــان مشــغول غــذا خــوردن شــد و ایــن آیــه 

ُمْســَتْکِبِریَن یعنــی خــدا افــراد متکبــر را دوســت نــدارد. 
ْ
ــُه ال ُیِحــّبُ ال

َ
کــرد: ِإّن را تــاوت 

ســپس بــه فقــراء فرمــود: مــن دعــوت شــما را پذیرفتــم، شــما هــم دعــوت مــرا اجابــت 

آن  بــا  و  برخاســتند  آنــگاه  اهلل.  رســول  یابــن  می کنیــم  اطاعــت  گفتنــد:   نمائیــد؛ 

1. الکافی / 122/2
2. بحاراالنوار/152/16
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که   حضــرت وارد منــزل امــام حســین شــدند. آن بزرگــوار به خــادِم خود فرمــود: هرآنچه 

ذخیره داری برای میهمانانم بیاور. 1« 

َضـا ع  کـه: »َدَخـَل الّرِ درهمیـن زمینـه از سـیرۀ امـام رضـا؟ع؟ روایـت شـده اسـت 

ُجُل َیْسـَتْعِذُر  ُفوُه َفَجَعَل الّرَ ُکـُه َفَعّرَ ِ
ّ
ْکِنـي َفَجَعَل ُیَدل ِ

ّ
ـاِس َدل ـُه َبْعـُض الّنَ

َ
 ل

َ
ـاَم َفَقـال َحّمَ

ْ
ال

حمـام  وارد  روزى  رضـا؟ع؟  »حضـرت  یعنـی:  ُکـه«2  ِ
ّ
ُیَدل َو  َبـُه 

ْ
َقل ـُب  ُیَطّیِ ُهـَو  َو  ِمْنـُه 

کیسـه بکشـد. حضـرت رضـا  کـرد بـدن او را  شـدند؛ مـردى از آن جنـاب درخواسـت 

سـام اهلل علیـه درخواسـت او را اجابـت فرمودنـد در ایـن هنـگام، }عـّده ای از مـردم 

کردند{ و او پس از اینکه امام؟ع؟ را شـناخت شـروع به  حضرت را به آن مرد معرفی 

کـرد و هم چنین  کـرد؛ اّمـا امـام رضـا؟ع؟ بـا سـخنان خـود، دِل او را آرام  عـذر خواهـي 

کیسـه می کشـید.« بـدن او را 

کرده است3.  این حدیث را ابوحامد غّزالی نیز درباره ی امام رضا؟ع؟ نقل 

 اینهـا نمونه هایـی اسـت از زندگـی آمـوزگاران »اخاق اسـامی«که باآن علّو شـأن 

کـه داشـتند، اینطـور در برابـر دیگـران متواضـع و فروتـن بوده انـد.  و منزلـِت بی نظیـری 

کـه آن بزرگواران بارهـا درعبارات خویش  ایـن عملکـرد بیانگـِر همـان حقیقتی اسـت 

بلندمرتبـه  را  او  خداونـد  نمایـد،  تواضـع  خـدا  بـرای  »هرکسـی  کـه:  متذّکرشـده اند، 

گرداند.«

5-2-12- همنشینی با ابرار

از جملــه مهمتریــن توصیه هــای دیــن مبیــن اســام، توجــه بــه انتخــاب دوســتان 

1. تفسیر العیاشي/ 257/2
2. مناقب آل ابی طالب؟ع؟/ 361/4

3. إحیاء علوم الدین/ 128/8
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ــل بررســی اســت.  ــی قاب گون گونا و معاشــران اســت. ضــرورت ایــن موضــوع از ابعــاد 

گــر انســانی بــا مبانــی صحیــح اعتقــادی آشــنا و شــخصیت بــا ثباتــی  بــه طــور مثــال ا

ــر  کمتــری را ب ــه مراتــب  ــاب تأثیــر ب ــراد ناب ــا اف ی ب گرچــه همنشــینی و داشــته باشــد، 

ی او خواهــد داشــت، ولــی باعــث ایجــاد ســوءظن در دیگــران می گــردد. از همیــن  رو

ْخَیــار«1 یعنی: 
َ ْ
ــّنِ ِبال

َ
ْشــَراِر ُتوِرُث ُســوَء الّظ

َ ْ
 رو امیرمؤمنــان علــی؟ع؟ فرمــود: »ُصْحَبــُة ال

»همنشینی با َبدان مایۀ بدگمانی به خوبان می شود.«

بـر  را  تأثیـر سـوء خـود  افـراد غیـر صالـح،  بـا  ایـن سـوء ظـن، معاشـرت  بـر  عـاوه 

اخـاق و اعتقـادات انسـان خواهـد گـذارد. امیرمؤمنـان علـی؟ع؟ َشـروران را بـه آتش 

کـه بـه هـر میـزان بـه آن نزدیکتـر شـوید، آسـیب بیشـتری از آن  تشـبیه فرمـوده اسـت 

کـه در ایـن تشـبیه،  می بینیـد2. ایـن تعبیـر از جهتـی بسـیار تأمـل برانگیـز اسـت چـرا 

اثـر پذیـرِی نامطلـوب از همنشـیناِن ناصالـح، اجتنـاب نـا پذیـر بیـان شـده اسـت. 

کار داشـتِن بـا او  کـه سـر و  چنانکـه می تـوان دوسـت خـوب را بـه ُمشـک تشـبیه نمـود 

کـه بـا عطـر و  کسـی  خواسـته یـا نـا خواسـته انسـان را معطـر می سـازد. بـه تعبیـر دیگـر 

کار دارد، چـه بخواهـد و چـه نخواهـد خوشـبو و معطـر می شـود.  ُمشـک، سـر و 

بـر ایـن اسـاس هـر چـه قـدر انسـان بـه آتـش نزدیـک شـود احتمـال سـوختگی و 

ی بیشـتر می شـود و نمی توانـد بـا وجـود تمـاس بـا آتـش، خـود را از آسـیِب  کـت و ها

بیانـات معصومیـن؟مهع؟  در  بـه همیـن سـبب  بـدارد.  و محفـوظ  سـوختن، مصـون 

بایدهـا و نبایدهایـی در انتخـاب همنشـینان و معاشـران بیـان شـده اسـت. 

وَن  ّیُ َحَواِر
ْ
ـِت ال

َ
کـرم؟ص؟ می فرمایـد: »َقال بـرای مثـال امـام صـادق؟ع؟ از قول نبّی ا

رام)تنبیه الخواطر(/130/2 1. مجموعة و
2. غرر الحکم و درر الکلم / 431
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ِمُکْم َمْنِطُقُه 
ْ
یُد ِفـي ِعل َیُتُه َو َیِز ُرُکـُم اهلَل ُرْؤ ّکِ

َ
 َمـْن ُیذ

َ
ِلِعیَسـی َیـا ُروَح اهلِل َمـْن ُنَجاِلـُس َقـال

گفتنـد یـا روح اهلل  ـه «1 یعنـی: »حوارییـن بـه عیسـی؟ع؟ 
ُ
ِخـَرِة َعَمل

ْ
ُبُکـْم ِفـي ال ُیَرّغِ َو 

کـه  دیـدارش شـما را بـه یـاد خـدا انـدازد و سـخنش  کـه بنشـینیم؟ فرمـود: بـا کسـی  بـا 

کنـد.« بنابرایـن بیانـات،  کـردارش شـما را بـه آخـرت تشـویق  کنـد و  یـاد  دانشـتان را ز

کـه دیـدِن آنهـا یـاد  بهتریـن دوسـتان و همنشـینان، افـراد بـا تقـوا و عالمـی هسـتند 

خـدا را در دل آدمـی زنـده می کنـد و نیـز رفتـار آنهـا زهـد در دنیـا و میـل و رغبـت بـه 

آخـرت را بـه انسـان می آمـوزد؛ سـخن گفتـِن آنهـا موجـب رفـِع جهـل یـا افزایـِش دانش 

همنشـینان می گـردد. 

در این روایت، فواید معاشـرت با مؤمنان دانشـمند و اهل تقوا بیان شـده اسـت؛ 

کـه از همنشـینی بـا افـراد نـا صالـح نهـی شـده اسـت  بـه همیـن ترتیـب در احادیثـی 

مضـّرات نزدیکـی و معاشـرت بـا آنهـا نیـز بیـان گشـته اسـت. بـه عنـوان مثـال در نهج 

یَمان «2 یعنی: »همنشـینی  ِ
ْ

َهَوى َمْنَسـاٌة ِلل
ْ
ْهـِل ال

َ
َسـَة أ

َ
کـه: »ُمَجال الباغـه آمـده اسـت 

بـا هـوا پرسـتان ایمـان را به دسـت فراموشـی می سـپارد.« 

ـق نهـی شـده 
ّ
افـراد متمل بـا  همچنیـن در آموزه هـای امامـان؟مهع؟ از همنشـینی 

اسـت زیـرا آنهـا مایـۀ فریـب خـوردن انسـان می شـوند. 3 و نیـز از معاشـرت بـا جاهـان 

ثمـری جـز  او  ارادۀ  برسـاند،  هـم  نفعـی  بخواهـد  گـر  ا احمـق  فـرِد  زیـرا  تحذیـر شـده؛ 

یـان نخواهـد داشـت4.  آسـیب و ز

1. الکافی / 39/1
2. نهج الباغه / 117

3. تحف العقول / 128
4. نهج الباغه / 475
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 چنانکـه از دوسـتی بـا عیـب جویـان نیز نهـی فرموده اند و دلیـل آن را »در امنیت 

ی از بیان عیوبشـان بـرای دیگران گفته اند1.  نبـودِن« همنشـیناِن و

 نیـز نسـبت بـه دوسـتی و همنشـینی بـا دروغگویـان هشـدار داده انـد؛ زیـرا فـرد 

اب 
ّ

کـذ کنایـه از اینکـه فـرد  دروغگـو، دور را نزدیـک و نزدیـک را دور وانمـود می کنـد2. 

گیری هـا فراهـم می سـازد  و دروغگـو اسـباِب اشـتباه تـو را در تحلیـِل وقایـع و تصمیـم 

ی اجتنـاب شـود.  کـه از مصاحبـت بـا و بنابرایـن بـه جاسـت 

5-2-13-عدالت و انصاف

 »عدالت« رکن بسیار مهم جوامع است که حیات هر نهاِد اجتماعی وابسته به آن

 است؛ در تعریف عدالت گفته اند: »عدالت خصلتی در نفس انسان است که به سبب 

 آن، نفس بر تعدیِل تمام صفات و افعال و نگاه داشتن آن در حّد وسط توانا  می گردد«3 

این تعریف از چنان شمولی برخوردار است که نه تنها روابط اجتماعی انسانها، بلکه 

که ظلم نسبت به دیگران  امور فردی هر شخص را نیز در بر می گیرد؛ زیرا همانگونه 

کریم به آن اشاره  امکانپذیر است، ظلم به نفس نیز قابل تصّور است؛ چنانکه قرآن 

نموده است4 و ظلم نقطۀ مقابل »عدل« است. اما معمواًل عدالت، در حوزۀ روابِط 

مدنی انسانها نمود پیدا می کند. واژۀ دیگری که ترادف معنایی با عدالت دارد کلمۀ 

کلمۀ "قسطاس" به معنای "ترازو" مشتّقِ از آن است5؛ مثاِل  "قسط" است. چنانکه 

دیگر، کلمۀ انصاف است که از " نصف" و به معناِی برابری دو چیز است6. 

1. غرر الحکم و درر الکلم / 433
2. نهج الباغه / 475

3. معراج الّسعادة/ 38
کهف 4. آیۀ35 سورۀ 

5. العین / 71/5
6. لسان العرب / 330/9



255��� �ل ح� �انب �نپ رِ 

 امیرالمؤمنیـــن علـــی؟ع؟ در نهـــج الباغـــه عـــدل را بـــه معنـــای انصـــاف بیـــان 

ـــر از "جـــود و بخشـــش"  فرمـــوده اســـت1. همچنیـــن آن حضـــرت فضیلـــت عـــدل را واالت

گرفتـــن هـــر چیـــزی در جـــای خویـــش دانســـته  بیـــان فرمـــوده اســـت و آن را مایـــۀ قـــرار 

کلمـــۀ »عـــدل« و مشـــتّقات  کریـــم  اســـت: »العـــدل یضـــع االمـــور مواضعهـــا«2 در قـــرآن 

 3» ْ�سا�ن اإِ
ْ
َعْدِل َو ال

ْ
ال ُمُر �بِ

أْ
ا َه �يَ

َ
�نَّ الّل کار رفتـــه اســـت. چنانکـــه آمـــده اســـت: »اإِ آن 28 بـــار بـــه 

یعنـــی: »خداونـــد شـــما را بـــه عدالـــت و احســـان فرمـــان می دهـــد.« همچنیـــن عدالـــت 

وا  وا ُكو�نُ َم�نُ
آ
�نَ ا �ي �ن

َّ
َها ال ُّ �ي

أَ
ــوده اســـت. »يا ا ــی فرمـ ــوا« معّرفـ ــِت »تقـ ــِن فضیلـ ــراه و قریـ را همـ

وى   �تْ
َر�بُ ِلل�تَّ �تْ

أَ
وا ُهَو ا

ُ
وا اْعِدل

ُ
ْعِدل  �تَ

لاَّ
أَ
ْوٍم َعلى  ا �نُ �تَ

آ
ا �نَ َ ْم �ث

ُ
ك

ِرَم�نَّ ْ �ب َ ْسِط َو لا �ي �تِ
ْ
ال َهداَء �بِ ُ ِه �ث

َ
�نَ لِّل ام�ي ّوَ �تَ

و�ن «4 یعنـــی: »اى اهـــل ایمـــان همـــواره بـــراى خـــدا قیـــام 
ُ
ْعَمل ما �تَ ٌر �بِ �ي �ب

َه �نَ
َ
�نَّ الّل َه اإِ

َ
وا الّل �تُ

َو ا�تَّ

گنـــاه و تـــرك  گروهـــی، شـــما را بـــه  گواهـــی دهیـــد و دشـــمنی بـــا  کنیـــد و بـــا عدالـــت، 

کنیـــد  عدالـــت}و بی انصافـــی نســـبت بـــه مخالفـــان{ نکشـــاند. عدالـــت را رعایـــت 

کـــه از آنچـــه انجـــام  کـــه بـــه پرهیـــزکارى نزدیکتـــر اســـت و از)معصیـــت( خـــدا بپرهیزیـــد 

می دهیـــد، بـــا خبـــر اســـت«

کــه نباید  کیــد قــرار گرفته، این اســت  کــه در ایــن آیــۀ شــریفه مــورد تأ   نکتــۀ مهّمــی 

گروهی یا شخصی، پا را از حریِم عدالت  کینه ورزی نسبت به   به جهت تعّصب یا 

کریــم در حــوزۀ اخــاق  کــه قــرآن  گذاشــت و ایــن درِس بزرگــی اســت  و انصــاف فراتــر 

اجتماعــی بــه انســانها تعلیــم داده اســت. 

که از نظر مفهومی شــبیه آیه ی 7 ســوره ی مائده اســت، تصریح  در آیه ی دیگری 

1. نهج الباغه / 509
2. همان / 554

3. آیۀ 90 سورۀ نحل
4. آیۀ 7 سورۀ مائده
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که علیه خودش  کند حّتی در مواردی  که انسان باید عدالت را رعایت    شده است 

�نَ  ٖم�ي ݢاٰ ݢ وݩݩّ
وا �تَ

نُ وا ُكو�ݧ ُ ݧ َم�نݧ �نَ ءاٰ �ي ٖ �ن
َّ
ا ال َ هݧ ُ ّݧ �ي

َ
ا

ٓ
ٰا ــه ضــررش تمــام می شــود: »�ي ــا نزدیکانــش هســت و ب ی

لٰىݤ  ݨْ وݧ
َ
ُه ا اللّٰ ا �نَ رݦً �ي �تٖ

ْو �نَ
َ
ا ا �يًّ �نِ

�نݨْ عنَ
ُ ݧ
ݩَك ݧ يݧ ݦۚ ِا�نْ �ݫ

ݩݩݩ
٭ �ݩنَ ي ٖ�ݫ ݫ ݫ ݢ�ݬبݬݬݬݫ ݢ َ ݧ رݧ

تݨْ �ݧ اݦَ
ݨْ
�نِ َوال ݨݨْ ِلَ��ي واٰ

ْ
ِو ال

َ
ْم ا

ُ
ِسك ُ �نݧ ْ �نݨݧ

َ
ى ا

ٓ ٰ ْ َعل وݧ
َ
ِه َوݠل َء ِللّٰ

ٓ َهداٰ ُ ْسِط �ث �تِ
ْ
ال �بِ

ا«.1 رݦً ݬٖ�ي ݫ ݫ �بݫ
و�نَ �نَ

ُ
ْعَمل مٰا �تَ َه كٰا�نَ �بِ ِا�نَّ اللّٰ وا �نَ ِر�نُ ْ عݧ ْو �تُ

َ
ا ا ۥݨݦݨݨٓ وݦݩُ

ْ
ل ݨݨْ �تَ  ِاَو�نݧ

ݦݦݩۚ
واݥ٭

ݩُ
ِدل ْ ݧ عݧ �نْ �تَ

َ
ى ا

ٰٓ َهوݧ
ْ
وا ال ُ ݩݧ عݧ �بِ

تَّ ݩݧ �ݧ لٰا �تَ  �نَ
ݦۖ
ِهمٰا٭ �بِ

یعنــی: »اى اهــل ایمــان )در همــه ی کارهــا( قیام کننــده بــه عــدل و گواهی دهنــده 

گــر  یــان خودتــان یــا پــدر و مــادر یــا نزدیکانتــان باشــد، ا بــراى خــدا باشــید هــر چنــد بــه ز

)هــر یــك از طرفیــن دعــوا( توانگــر یــا فقیــر باشــد )شــما بــه لحــاظ حــاِل آنهــا بــر خــاف 

ــه )رعایــت حــال( آنهــا ســزاوارتر اســت، پــس  ــد ب ــرا( خداون گواهــی ندهیــد، زی واقــع 

گــر زبــان )بــه ســوى باطــل(  ى از هــواى نفــس نکنیــد تــا از حــق عــدول نماییــد. و ا پیــرو

ى برتابیــد همانــا خداونــد همــواره بــه آنچــه عمــل می کنیــد  گواهــی( رو پیچیــد یــا )از 

گاه اســت.  آ

شــده  انصــاف  و  عدالــت  بــر  فراوانــی  کیــدات  تأ نیــز  روایــات  و  احادیــث  در 

اســت. چنانکــه آن را »رأس ایمــان« و »مایــۀ جلــب خیــرات و بــرکات« بــرای انســان 

کرده انــد و همچنیــن آن را مایــۀ بقــای نظــام اجتماعــی دانســته اند و نیــزآن را  معرفــی 

برخاســته از عقــل و درایــت بیــان نمــوده انــد2. در همیــن زمینــه از امــام صــادق؟ع؟ 

َکــِرَه  ــاِس َمــا َیْرَضــی ِلَنْفِســِه َو  ــاِس َمــْن َرِضــَي ِللّنَ  الّنَ
ُ

ْعــَدل
َ
کــه: »أ روایــت شــده اســت 

ــراى  ــه را ب ــه آنچ ک ــت  ــی اس کس ــردم  ــن م ــادل  تری ــی: »ع ــه «3 یعن ــَرُه ِلَنْفِس ــا َیْک ــْم َم ُه
َ
ل

خویشــتن می خواهــد بــراى مــردم هــم همــان را بخواهــد و بــراى مــردم نپســندد آن چــه 

را بــراى خــود نمی پســندد.«

1. النساء: 135
2. غرر الحکم و درر الکلم / 446
3. من ال یحضره الفقیه، 395/4
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ایـن حدیـث، ارتبـاِط معنایـِی خاّصـی میـاِن مفهـوِم لغـوی و مفهـوم اصطاحـِی 
 عدالت برقرار کرده است. زیرا عدل در لغت به معنای نظیر و مثل است. 1 در حقیقت
  فرد عادل کسی است که آن چه برای خود دوست دارد، نظیر آن را برای دیگران دوست 
 داشته باشد و آنچه برایش ناپسند است، ماننِد آن را برای دیگران نپسندد؛ به عبارت 

دیگر خود را همسنگ و همتراز دیگران قرار می دهد. 

کـه  در سـیرۀ امامـان؟مهع؟ آموزه هـای فراوانـی دربـارۀ عدالـت ورزی موجـود اسـت 
از بـاب نمونـه بـه مـواردی اشـاره می شـود: 

1_ بعد از تقسیم عادالنۀ بیت المال توسط امیر المؤمنین علی؟ع؟ طلحه و زبیر نزد 
 آن حضرت آمدند و گفتند: »ُعَمر این گونه به ما سهم نمی داد. امام؟ع؟ فرمود: »پیامبر 
 چه اندازه از بیت المال به شما سهم می داد؟« آنان خاموش ماندند. فرمود: »آیا پیامبر 
گفتند: چرا. فرمود: »در نزد   اموال عمومی را یکسان میان همگان تقسیم نمی کرد؟« 
 شما پیروى از سنت پیامبر صحیح تر است یا پیروى از سنت عمر؟« گفتند: سنت 

 پیامبر، ولی اى امیر مؤمنان، ما داراى سابقه ای در اسام و تحّمِل سختی و خویشاوندى 
گفتند: سابقۀ تو.   با پیامبر هستیم. فرمود: »سابقۀ شما بیشتر است یا سابقۀ من؟« 
گفتند:  من؟«  خویشاوندى  یا  است  نزدیکتر  پیامبر  به  شما  »خویشاوندى  فرمود: 
خویشاوندى تو. فرمود: »شما بیشتر رنج دیده اید یا من؟« گفتند: تو. فرمود: »به خداى 

کارگر نمود.« 2 سوگند که من و این کارگرم سهمی برابر داریم« و با دست اشاره به 

2- پس از بیعِت مردم با امیر المؤمنین علی؟ع؟ آن حضرت دربارۀ بازگرداندن 

کـه در خافـت عثمـان بـه واسـطۀ اطرافیـان وی چپـاول شـده بـود  امـوال مسـلمانان 

َعـْدِل 
ْ
 ِفـي ال

َ
َرَدْدُتـُه َفـِإّن

َ
َمـاُء ل ِ

ْ
َسـاُء َو ُمِلـَك ِبـِه ال َج ِبـِه الّنِ ـْو َوَجْدُتـُه َقـْد ُتـُزّوِ

َ
فرمـود: »َو اهلِل ل

1. لسان العرب / 432/11
2. بحاراالنوار/ 117/41
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ْضَیـق «1 یعنـی: »بـه خـدا سـوگند، بیـت 
َ
ْیـِه أ

َ
َجـْوُر َعل

ْ
 َفال

ُ
َعـْدل

ْ
ْیـِه ال

َ
َسـَعًة َو َمـْن َضـاَق َعل

المـال تـاراج شـده را هـر کجـا کـه بیابـم بـه صاحبـان اصلـی آن بـاز می گردانـم؛ گرچه با 

کنیزانی خریده باشـند. زیرا در عدالت گشایشـی براى عموم مردم  آن ازدواج کرده، یا 

اسـت و آن کسـی کـه عدالـت بـر او گـران آیـد، تحّمـل سـتم بـراى او سـخت تر اسـت.«

 عبارات و عملکرِد آن حضرت در این حوادث، با تعریف آن حضرت از حّد اعای

 عدالت منطبق است. زیرا ایشان عدالت را به برابری در مطلوبها و نامطلوبها تعریف 

کرده اند. چنانکه در مورد خودشان و کارگرشان فرمودند )ما انا و اجیری اال بمنزلة واحدة( 

 بزرگترین وصف ایام ظهور امام زمان؟ع؟ نیز پر شدن زمین از عدالت و دادگری

 
َ

ل َطّوَ
َ
 َیْوٌم َواِحٌد ل

َّ
ْنَیا ِإال

ُ
ْم َیْبَق ِمـــَن الّد

َ
ْو ل

َ
کرم؟ص؟ فرمودند: »ل   اســـت؛ چنانکه پیامبر ا

 
ً

ُؤَها َعْدال
َ
ِدي ُیَواِطُئ اْسُمُه اْسِمي َیْمل

ْ
 ِمْن ُول

ً
ی َیْبَعَث اهلُل ِفیِه َرُجا َیْوَم َحّتَ

ْ
اهلُل َذِلَك ال

مًا َو َجْورًا«2 بنابراین عدالت ورزی و ظلم ســـتیزی شاخصۀ 
ْ
َکَما ُمِلَئْت ُظل  َو ِقْســـطًا 

گونی در حیات آن بزرگواران تبلور  گونا که در ابعاد   مهّمی در سیرۀ امامان؟مهع؟ است 

یافته و می یابد. 

5-2-14- وفای به عهد
ــش«  ــال خوی کم ــام و  ــه تم ــز ب ــک چی ــاندن ی ــای »رس ــه معن ــت ب ــا« در لغ کلمۀ»وف
اســت. همچنانکــه اهــل لغــت آورده انــد: »کل شــي ء بلــغ تمــام الکمــال، فقــد وفــی و 
کــه مراعــات آن الزم اســت4. بنابــر تصریــح  تــّم.«3 و " عهــد" بــه معنــای پیمانــی اســت 

 آیات قرآن و احادیث اهل بیت؟مهع؟ "وفای به عهد"، هم جنبۀ حقوقی و شــرعی دارد

1. نهج الباغه / 57
2. االرشاد /342/2 و سنن ابی داود/ 309/2

3. العین /409/8
4. المفردات في غریب القرآن/ 591/1
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 و هــم جنبــه ی اخاقــی. یعنــی "وفــای بــه عهــد" در تمامــی عرصه هــای دینــی اّعــم از 

کریــم دربــارۀ وفــای بــه عهــد می فرمایــد:  اعتقــادات، احــکام و اخــاق نقــش دارد. قــرآن 

کــه بــه پیمــان  کســی  قیــَن«1 یعنــی: »هــر  ُمّتَ
ْ
 اهلَل ُیِحــّبُ ال

َ
قــی  َفــِإّن

َ
ْوفــی  ِبَعْهــِدِه َو اّت

َ
»َمــْن أ

کنــد و پرهیــزکارى پیشــه نمایــد، )خــدا او را دوســت مــی دارد؛ زیــرا( خداونــد  خــود وفــا 

پرهیــزکاران را دوســت دارد.«

همچنیـن در آیـۀ 177 سـورۀ بقـره کـه صفـات مّتقین مورد اشـاره قـرار گرفته آمده 

کـه  ا عاَهُدوا« یعنـی: »اهـل تقـوا بـه پیمـان خـود _ هنگامـی  �ن َعْهِدِهْم اإِ  �بِ
و�نَ ُمو�نُ

ْ
اسـت: »ال

عهـد بسـتند_ وفـا می کنند.«

ینِت  کریمان و امانتـداران و نیز، ز  حضـرت امیـر؟ع؟ وفـای بـه عهـد را از صفات 

دوسـتی و برادری دانسـته اند2. 

افـزون بـر ایـن، احادیـث دیگـری بیـان می دارند که انسـان به هنـگام تعهد، به دو 

چیز می باید توّجه داشـته باشـد: 

که توانایی انجام آن را داشته باشد.  کاری را متعّهد شود  اواًل 

 ثانیًا به وقت تعّهد، نّیت وفای به عهد خویش را داشته باشد و از جفاِی طرِف
گر انسـان در قـراردادی، نّیت    مقابـل خویـش نهراسـد؛ زیـرا بـر اسـاس کام علی؟ع؟ ا

 وفاداری داشته باشد و در مقابل، طرِف دیگر قصِد جفا و خیانت را در سر بپروراند، 

کار خواهد بود3 و دچاِرگرفتـاری و بی برکتی  سـریعترین عقوبـت الهـی بـرای فرد جفـا 

خواهد شد. 

1. آیۀ 76 سورۀ آل عمران
2. غرر الحکم و درر الکلم/252

3. همان
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فهرست منابع: 
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1- قرآن کریم
2- آُمـدى، عبـد الواحـد بـن محمـد تمیمـی،  غرر الحکـم و درر الکلـم،   قم،  دفتر تبلیغات  اسـامی، 

1366 ش 
3- ابن ابی الحدید، عبد الحمید بن هبة اهَّلل، شرح نهج الباغة، قم،   انتشارات کتابخانه آیت اهَّلل 

مرعشی نجفی، 1404 ق 
4- ابن ابی فراس،   ورام بن ابی فراس، مجموعة ورام)تنبیه الخواطر(، قم،   مکتبه فقیه، بی تا

5- ابن اثیر، مجد الدین مبارک بن محمد، النهایة فی غریب الحدیث، موسسةاسماعیلیان، قم، 
1364ش

6- ابن حنبل، احمد، المسند، دارصادر بیروت بی تا 
7- ابـن شـهر آشـوب مازندرانـی، رشـید الدیـن محمـد،   مناقـب آل ابـی طالـب؟ع؟ ، قـم ، مؤسسـه 

انتشـارات عّامـه، 1379 ش 
 8- ابن عبد البر، یوسف بن عبد اهَّلل، االستیعاب ، بیروت، دار الجیل، 1412ق

ی احمد بن محمد، عدة الداعي ، انتشارات دار الکتاب اإلسامی 1407 ق 
ّ
9- ابن فهد، حل

10- ابن کثیر، اسماعیل بن عمر، البدایة و النهایة، بیروت، دار الفکر، 1407ق
11- ابن منظور، جمال الدین بن مکرم، لسان العرب، دار احیاء التراث العربی بیروت، 1405ق

12- اربلی،   علی بن عیسی، کشف الغمة، تبریز، انتشارات مکتبة بنی هاشمی، 1381 ش 
13- انصاری، شیخ مرتضی، المکاسب، قم، انتشارات باقری، 1415ق

14- بحرانی، سید هاشم، البرهان فی تفسیر القرآن، تهران، بنیاد بعثت، 1416 ق
15- برقی، احمد بن ابی عبد اهَّلل، المحاسن، قم ، دار الکتب اإلسامیة، 1371 ش

16- برنجکار، رضا، معرفت فطری خدا، انتشارات نباء، 1379
17- پاینده ، ابو القاسم، نهج الفصاحة، تهران، دنیاى دانش ، 1382 ش 

18- ثعلبـی، ابـو اسـحاق احمـد بـن ابراهیـم، الکشـف و البیـان، بیـروت،  دار إحیـاء التـراث العربـي، 
ق   1422 

19- جعفرى ، محمد تقی، ترجمه  وتفسیرنهج الباغه ، دفترنشرفرهنگ اسامی، تهران  ، 1376
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20- حّرانی، حسن بن علی بن شعبه،  تحف العقول عن آل الرسول، قم،   جامعه مدرسین 1404 ق 

21- حّرعاملی، محمد بن حسن، الجواهر السنیة، تهران ، انتشارات دهقان ، 1380 ش 
22-همو، وسائل الشیعة، مؤسسه آل البیت إلحیاء التراث، قم، 1409

23- حکیمی، محّمدرضا واخوان، الحیاة، تهران ، دفتر نشر فرهنگ اسامی ، 1380 ش 
24- حلي، جمال الّدین حسن بن یوسف، کشف المراد في شرح تجرید االعتقاد، بی جا، بی تا

25- حمیرى،  عبد اهَّلل بن جعفر، قرب اإلسناد، تهران ، انتشارات کتابخانه، نینوا، بی تا
26- حویزى، عبد علی بن جمعه ، تفسیر نور الثقلین ، قم، انتشارات اسماعیلیان ،  1415 ق 

27- خاکی، دکترغامرضا، مدیریت زمان، تهران، نشر بازتاب، 1382ش
28- خلیل بن احمد، العین، قم، دارالهجرة، 1409

29- خوانسارى ، جمال الدین، شرح غرر الحکم، تهران  ، دانشگاه تهران ، 1366 ش 
30- دارمی، عبد اهَّلل بن بهرام، سنن الدارمي، مطبعة االعتدال، دمشق، 1349ق

31- دیلمی، حسن بن ابی الحسن،  إرشاد القلوب،   قم ، انتشارات شریف رضی ، 1412 ق 
32- راغب اصفهانی، حسـین بن محمد، المفردات في غریب القرآن ، دمشـق، دارالعلم الشـامیة، 

1412 ق 
قاویل فی وجوه التاویل،  33- زمخشرى، محمود، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل و عیون اال

دار الکتاب العربي، بیروت، 1407 ق
34- سادات، محمد علی، اخاق اسامی، تهران، انتشارات سازمان سمت، 1381ش

35- سجستانی، سلیمان بن اشعث، سنن ابی داود، بیروت، دارالفکر، 1410ق
قبال، تهران،   دار الکتب اإلسامیة، 1367 ش 36- سید بن طاووس، علی بن موسی،   اإل

37- سید رضی، ابو الحسن محمد بن حسین،   نهج الباغة، قم ، انتشارات هجرت،  1414 ق 
38- شریعتی، محمد تقی، تفسیر نوین، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1346 ش

39- شهید ثانی،   شیخ زین الدین بن علی بن احمد، کشف الریبة، انتشارات مرتضوی، 1390 ق 
40- همو، مسالک االفهام، قم، مؤسسة المعارف االسامیة، 1413ق

41- همو، منیة المرید، قم، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسامی حوزه عملیه قم ، 1409 ق
42- صدر، ِسد حسن، تأسیس الشیعة لعلوم االسام، تهران، منشورات اعلمی، بی تا

43- صـدوق، محمـد بـن علـی بـن حسـین بـن بابویه، اعتقـادات اإلمامیـة، قم ، کنگره شـیخ مفید، 
1414ق 

44- همو، أمالي، بیروت، موسسه  اعلمی،   1400 ق 
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45- همو، التوحید، انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1398 

46- همو، ثواب األعمال و عقاب األعمال،   قم ، دار الرضی،  1406ق 
47- همو، الخصال ، قم ، جامعه مدرسین،  1362 ش 
48- همو، صفات الشیعة، تهران، اعلمی،  1362 ش 

49- همو، علل الشرائع،   قم ، داورى ، بی تا
50- همو، عیون أخبار الرضا؟ع؟،   تهران،  نشر جهان ، 1378 ق 

51- همو، کمال الدین وتمام النعمة، قم،  انتشارات دار الکتب االسامیه،  1395 ق
52- همو، معاني األخبار، قم ، جامعه مدرسین،  1403 ق 

53- همو، من ال یحضره الفقیه،   قم،   جامعه مدر سین،  1404ق 
54- صفار، محمد بن حسـن بن فروخ، بصائر الدرجات،  قم، انتشـارات کتابخانه آیت اهَّلل مرعشـی 

نجفی،  1404 ق 
55- طباطبایـی، سـید محمـد حسـین،   المیـزان فـی تفسـیر القـرآن ، قـم، دفتـر انتشـارات اسـامی 

جامعـۀ مدرسـین حـوزه علمیـه قـم ، 1417 ق 
56- طبرسی،   رضی الدین حسن بن فضل، مکارم االخاق، قم ، انتشارات شریف رضی، 1412 ق 

ناصر خسرو،  تهران،  انتشارات  القرآن ،  تفسیر  البیان فی  57- طبرسی، فضل بن حسن ، مجمع 
1372ش 

58- طبرى، ابو جعفر محمد بن جریر، جامع البیان فی تفسیر القرآن، بیروت ،  دار المعرفة،  1412 ق 
59- طریحی، فخر الدین،   مجمع البحرین،   تهران ، انتشارات مرتضوى،  1375 ش 

60- طوسی، محمد بن حسن، األمالي، قم، انتشارات دارالثقافة، 1414 ق
61- همو، تهذیب األحکام ، تهران،  دار الکتب اإلسامیه، 1365 ش
62- همو، مصباح المتهجد، بیروت ، مؤسسه فقه الشیعه، 1411 ق

63- عیاشی،   محمد بن مسعود، تفسیر العیاشي ، چاپخانه علمیه تهران ، 1380 ق
64- غّزالی،   ابو حامد محمد بن محمد، إحیاء علوم الدین ، بیروت، دار الکتاب العربی، بی تا

65- فوالدونـد، محمـد مهـدى،   ترجمـه قرآن)فوالدونـد(، تهـران ، دار القـرآن الکریم)دفتـر مطالعـات 
یـخ ومعـارف اسـامی(1415 ق  تار

66- فیض کاشانی، ما محسن، التحفة الّسنیة، مشهد، آستان قدس رضوی، بی تا
67-همو،   تفسیر الصافی ، تهران،   انتشارات الصدر، 1415 ق 

68- همو، المحجة البیضاء، قم، انتشارات اسامی، بی تا
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69- قرشی، سید علی اکبر، قاموس قرآن، تهران،   دار الکتب اإلسامیة، 1371 ش 

70- قمی، علی بن ابراهیم ، تفسیر قمی ، قم ، دار الکتاب،  1367 ش 
71- کلینی، محمدبن یعقوب، ا لکافي، دار الکتب اإلسامیة، تهران، 1365 ش

72- مجلسی، محمدباقر، بحار األنوار، بیروت، مؤسسة الوفاء، 1404ق
73- محّدث قمی، شیخ عباس، مفاتیح الجنان، تهران، انتشارات صبا، 1384ش
74- مرعشی نجفی، سید شهاب الدین، تعلیقات علی احقاق الحّق، بی جا، بی تا

75- مطهری، مرتضی، اسام و نیازهای زمان، }مجموعه آثار ج21{، تهران، انتشارات صدرا، بی تا
76- همو، انسان و ایمان، }مجموعه آثار ج2{، تهران، انتشارات صدرا، بی تا

77- همو، تعلیم وتربیت دراسام، }مجموعه آثار ج22{، تهران، انتشارات صدرا، بی تا
78- همو، درسهای اشارات، نجات و شفا، }مجموعه آثار ج7 و8{، تهران، انتشارات صدرا، بی تا 

79- همو، فلسفۀ اخاق، }مجموعه آثار ج22{، تهران، انتشارات صدرا، بی تا
80- همو، کلیات علوم اسامی، تهران، انتشارات صدرا، 1382ش

81- مصباح یزدی، محمدتقی، آموزش عقاید، سازمان تبلیغات اسامی، 1366ش
82- همو، فلسفه اخاق، شرکت چاپ و نشر بین الملل، تهران، 1381

83- مصطفوى،   حسن، ترجمۀ مصباح الشریعة، تهران ، انجمن اسامی حکمت و فلسفه ایران، 
 1360 ش 

84- مفیـد، محمـد بـن محمـد بـن نعمـان، اإلختصـاص،  قـم، انتشـارات جامعـه مدرسـین حـوزه 
علمیـه قـم،    1413 ق

85- همو، اإلرشاد، قم، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید،  1413 ق 
86- همو، أمالي المفید، قم ، کنگره شیخ مفید، 1413 ق 

87- مکارم شیرازی، ناصر، تفسیرنمونه، دارالکتب االسامیه، تهران، 1374
88- همو  ، پیام امام  )شرح تازه وجامعی برنهج الباغه( ، دارالکتب االسامیة، تهران، 1375

89- نجفی، شیخ محمد حسن، جواهر الکام، تهران، دارالکتب االسامیة، 1367ش
90- نراقی، مّا احمد، معراج الّسعادة، تهران، انتشارات رشیدی، 1362ش

91- نورى ، میرزا حسین، مستدرك الوسائل،   قم،  مؤسسه آل البیت إلحیاء التراث، 1408 ق 
92- واحدى، علی بن احمد، اسباب نزول القرآن، بیروت،  دار الکتب العلمیة، 1411 ق 

93- یعقوبی،   احمد بن أبی یعقوب، تاریخ الیعقوبی ، بیروت، دار صادر، بی تا


