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مقدمه
سپاس و ستایش خداوند متعال را سزاست که با آفرینش انساهنا بر آهنا جتلی کررد و برا
یانتهایش ،بزرگرتین الگوی اخالق برای بندگانش قرار گرفرت و درود و
لطف و رمحت ب 
مطهرش کره برگزیردگان خلرق و الگوهرای انسرانی بررای
صلوات بر پیامرب هادی و ذریه ّ
برش ّیت هستند.
خداوند دانای رس بر این نکته آگاه است که ،انگیرزه انتخرا موضروت تزکیره بردلیل
شناخت این امر و اهتامم به آن در جامعه امروزی که برخی انساهنا در اثر وساوس اهریمنی
میرسد و بدین جهت به این مهم پرداختره
بهنظر 
افتادهاند ،رضوری 
از قالب اخالق بهدور 
شد.
یشرود و
هنج البالغه دریایی ژرف و مواج است که دل انسان برا غرور در آن ز ل مر 
امهرای روح بخرش
ییابد .مطالعه و آشنایی با پی 
انسان با عمل به این دستورات حیاتی نو م 
زههرای او را
یتواند مسری انسان را به سمت تعالی و کامل ترسیع نامید و انگیر 
هنج البالغه م 
هدف بخشد.
امام علی

در جای جرای هنرج البالغره ،در آسرتانه جنرر ،در بسررت بریامری ،در

ینامیرد و ترز کیره مهرواره
مسجد و بازار و  ...مهواره مردم را به رعایت اخالق دعروت مر 
بهعنوان هدف و خالصه کار متامی انبیا مهرواره مرورد توجره بروده اسرتن هنانکره پیرامرب

ِ
فرمودهاند« :انّی

نیز هدف بعثت خویش را تکمیل مکارم اخالق بیان
گرامی اسالم

ثت ِ ُ ممت ّ مم مم ِ
کار مم األخالق»
ُب ِع ُ
یشود که تزکیره اصرل مشررتکی اسرت کره در مهره
از این حدیث رشیف مشخص م 

یدهد ،لراا
رشایع وجود دارد و اخالق در حقیقت زیربنای رفتارهای اجتامعی را تشکیل م 
ژهای دارد.
تزکیه اصل مسلم انسان سازی است که امه ّیت وی 

یشود و بحث اصلی
در تزکیه انسانی بر دو اصل کسب فضایل و ترک رذایل تأکید م 
این کتا نیز بررسی این دو مهم در فرمودههرای امرام علری

نامرههرا و
در خطبرههرا ،

حکمتهای هنج البالغه است .مهچننی در روایات معصومان دیگر هرم در فصرول بعردی

کتا این موضوت بررسی شده است.
در انتشار این کتا از مصاحبت و مهراهی رسوران عزیزی هبره مند بروده ام بره ویرژه
استاد گرانقدر دکرت حممد دزفولی که به مصداق " مم ْن مل م می ْشکر املم ْخ م
رالق"برر
لوق ممل میشکر اخلم م

خود فرض می دانم از ایشان سپاسگزاری نامیم.

مهچننی شایسته است از مهه عزیزانی که مرا در هاپ و ترألیف کترا  ،یراری رسرانده
اند ،کامل تشکر و سپاس را داشته باشرمن بره ویرژه مردیر حمررتم انتشرارات "داراهلدایره" و
مهکاران صدیق و زمحتکش آن ،که به نشرر این کتا اهتامم ورزیدند.
یهرای سرودمند خرود
امید است که مقبول طبع خوانندگان حمرتم افتد و مرا از راهنامیر 
هبرهمند سازند.

از اساتید ،فعا ن امور پژوهشی و صاحب نظران ،تقاضا می شرود برا ارا ره نظررات،
پیشنهادات و انتقادات خود ،ما را در برطرف نمودن نواقص و اشرکا ت موجرود در ایرن
کتا یاری فرمایند تا  -إن شاء اهلل -در هاپهای بعدی اصالح گردد.
کان فی ِه مخ مل ٌل ماو نمقص مفال ُت ِ
ؤاخانی مو مت مف َّضل مع ملی بِال مق ِ
«اهلی! اِن م
بول موالغُفران»
ٌ
ّ
مريم السادات خليلي آزاد
3121هر.ش 
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درآمد

تعريف تزكیه
در جممع البحرین 3در مورد تزکیه هننی گفته شرده اسرت :تزکیره از ریشره زکرا ،کره آن
تطهری نفس از اخالق های زشت استن از مجله غضب وحسد و بخل و...
در لسان العر  3تزکیه ،هننی تعریف شده است:
اصل "زکا" در لغت طهارت و رشد وبرکت ومدح است .زکات نیز از مهنی ریشره بره
معنی پاک کردن مال است.
تزكیه در اصطالح
راغب در مفردات 1می گوید:
تزکیه نفسن یعنی نفسش را به خریات وبرکات رشد دهدن پس خرریات در آن موجرود
باشد وبواسطه پاک کردن نفس وطهارتش در دنیا به اوصاف حمموده ونیکویی که مسرتحق
میرسد ودر آخرت اجر وثوا دارد و شایسته است که انسران درون نفسرش را
آن است ،
تطهری کند .ریشه تزکیه که زکا است به معنای رشد دادن و به کامل رساندن است.
رضورت وامهیت تزكیه
از جمموعه این تعاریف در می یابیم که تزکیه رشد دادن وبه کامل رسراندن نفرس اسرت
که باعث دریافت خریات دنیا وآخرت برای انسان است ودر طول اعصار به عنروان هردف
کار متام انبیاء مورد توجه بوده است .مهانطور که گفته شد نفس انسان مهران روح اوسرتن

 -3طرحیی ،جممع البحرین.11/3 ،
 -3ابن منظور ،لسان العر  ،ماده ز ك ا.
 -1راغب اصفهانی ،مفردات الفاظ قرآن.43 ،
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پس هون این روح از جایگاه وا وپاک به بدن انسان هبوط کرده ،انسران وظیفره دارد کره
آن را مهانگونه حفظ کرده واز آ یش به دور دارد ودر جایگاه بازگشت به ملکوت به مهران
صورت آن را بازگرداند و در اینجاست که رضورت تزکیه نفس معنا پیدا مریکنرد وتزکیره
نفس به عنوان کار وهدف متامی انبیاء مهیشه مورد توجه بروده اسرت .تزکیره نفرس باعرث
میشود انسان به مقام عنایت خاص باری تعالی نا ل شود.

«ریشه اخالق بد ،عقاید وبینش غلط است وریشه آن نیز ضعف اراده است ،پس بررای
اصالح اخالق باید عقاید درونی را اصالح کرد».
لب سلیم ،أطات مرن هدیرهِ
ِ
در هنج البالغه می فرماید « :مفطوبی لای مق ٍ
امریاملومننی
م م م
ِ 3
َّب ممن ُیردیه» ن خوشا به حال کسی که قلبی سامل دارد ،خردای هردایتگرر را اطاعرت
مم
وجتن م
3

میکند ،از شیطان گمراه کننده دوری گزیند.

ِ
ِ
ِ
ِ
لصرالة ممرن
والسرریرة ا ّ
و در جای دیگرمی فرماید« :إ َّن اهلل ُسبحا من ُه ُیدخ ُل بِصدق الن ّیة َّ
یشاء ِمن ِع ِ
باد ِ
اجلنَّة»ن 1خداوند به خاطر نیت راست ودرون پاک ،هرر کرس از بنردگانش را
ُ
که بخواهد ،وارد هبشت میکند.

در این فرازها ،قلب سامل ودرون پاک عامل طاعت وبندگی و ورود به هبشرت معرفری
شده است.
مُتادفات تزكیه
بعضی از واژه ها مرتادف با تزکیه آورده شد که به ذکر هند نمونه میپردازیم.
* جهاد با نفس :یعنی پیکار با نفس اماره (بد فرمانی) انسان ،که او را بره کارهرای برد
وا می دارد وانسان را وسوسه می کند واگر انسان برا او مبرارزه کنرد وجلرویش بایسرتد و
فرماهنایش را عمل نکند ،با او جهاد کرده وخود را پاک ساخته است .این معنا نیز با تزکیره
مرتادف است ودر راستای تزکیه میباشد.
* هتذيب به معنای ّ
مها ساختن وپاک کردن نفس از رذایل اخالقری اسرت کره ایرن
معنی نیز از شبیهترین معناها به تزکیه است.

 -3مدرس ،معراج روح در مکتب اهل بیت.2 ،
 -3هنج البالغه ،خطبه .331
 -1مهان ،حکمت.13
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* طهارت :از ریشه طهر به معنای پاکی است که هرم در مرورد جسرم وهرم در مرورد
روح انسان کاربرد داردن البته معنای طهارت روح مرتادف با تزکیه اسرت کره آن نیرز پراک
ساختن نفس وروح از زشتیهای اخالقی است.
معرفت نفس
برای انجام تزکیه نفس ابتدا باید نفس را شناخت ترا بتروان عمرل تزکیره را بررروی آن
انجام دادن لاا به توضیح مطالبی در مورد نفس میپردازیم.
تعاریف نفس:
الشریءِ
صاحب جممع البحرین درتعریف نفس مریگویرد « :مفرالنَّفس عبرارة عرن ُمجلرة م
3
مو محقی مقة».
ٍ
ِ
علی در هنجالبالغه میفرماید « :مفإ َّن هاه النمفس أب معردُ مشری ء مم ِنزعرا موإ َّهنرا ت ُ
مرزال

ت ممنز ُت»ن3به درستی که امر مشرکل ،بازداشرتن نفرس از شرهوت بروده کره پیوسرته خواهران
نافرمانی معصیت است.
در این تعریف از امام علی

نفرس انسران ولروقی پیوسرته در رسکشری ومعصریت

معرفی شده است که منظور مهان نفس اماره انسانهاست که نیاز به تربیت دارد.
با این تعاریف در می یابیم که منظور از نفس در بعضی از متون ،شخص انسان یرا روح
و روان او بوده است .نفس از دیدگاه علی

در هنج البالغه نیز گاهی شرخص یرا خرود

انسان استن اما منظور از نفسی کره رضورت دارد انسران آن را کنررتل کنرد ،نفرس امراره
انسان میباشد که نیاز به اصالح وتربیت دارد .در بیشرت موارد نفس در هنج البالغره بردین
معناست.

1

امهیت معرفت نفس
نمیتواند آن را تربیت کند و بر آن هریه شود و فقرط برا
انسان تا نفس خود را نشناسد ،
شناخت هواهاست که میتواند با آهنا به مبارزه برخیرزد وخرود را از آفرات نفرس در امران
نمیتوانرد سرختیهرا را ممرل
دارد .نفس انسان مهواره خواهان خوشی و راحتی است و 
کند و تربیت شود .مسلام هننی نفسی احتیاج بره مهرار کرردن دارد و از میران انسراهنا عرده

 - 3طرحیی ،جممع البحرین.111 ،
 - 3هنج البالغه ،خطبه .343
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کردهاند وطریق تزکیه را طری کررده وخرود را بره
اندکی هستند که نفس خود را کامال مهار 
رساندهاند.

رس منزل مقصود
کسی که به فکر تزکیه نفس خویش نباشد ،نفس او روز به روز قویتر شده ،تا جاییکه
صاحب خود را به هالکت میاندازدن لاا هر انسانی باید هتایب نفرس را رسلوحره حیرات
خویش قرار دهد.
نفس در قرآ
در قرآن کریم از نفس سخن رفته است و با توجه به آیات قرآن در می یابیم که از ههرار
نوت نفس در کالم اهلی سخن گفته شده است:
 -3اماره :نفس بدفرمای انسان است که هر بدی که انسان انجام میدهد ،منشاء مریر
بالسو ِء اِ ّ ما مر ِح مم مر ّب»ن3به راستی که نفس ،انسران
آن نفس اماره است« :اإ َّن الن م
َّفس م م ّم مار ٌة ّ

را به کارهای بد امر میکند ،مگر اینکه پروردگارم رحم کند.

 -3نفس ّلوامه :نفس ماللتگر انسان است که انسان اگر مرتکب خطرایی شرد ،او را
ماللت میکند وکار داوری را به عهده دارد« :و ُا ِ
قس ُم بِالن ِ
َّفس ال َّلوا ممة»3ن و به نفس لوامره
قسم نمیخورم.

 -1نفس مطمئنّه :نفس مطمئنه نفس است که برا یراد پروردگرار آرامرش یافتره اسرت،
طمئنَّرة،
(املیزان) وآنچه خداوند برای او خواسته راضری شرده اسرت« :یرا ما َّیتُهرا الرن ُ
َّفس ا ُمل م
رجعي إلی رب ِ راضیة م ِ
اِ ِ
رض میة»1ن ای نفس به اطمینان رسیده! به سروی پروردگرارت براز
ِّ
م
گرد که تو از او خشنود واو از تو خشنود است.
 -1نفس ملهمه :نفسی که مورد اهلام قرار گرفتره اسرت « :مون ٍ
روها مف ماهل م ممهرا،
مفرس
وماس ّ
م

جورها وتمقوها»1ن نفسی که در تزکیه آن سخن گفته میشود ،نفس اماره است که انسان را
ُف م
به بدیها فرمان میدهد.
نفس در هنج البالغه
امری املومننی

در مورد نفس در موارد بسیاری در هنج البالغه بیاناتی فرموده کره مرا

به بعضی از آهنا اشاره میکنیم:

 -3یوسف ،آیه .11
 -3قیامة ،آیه .11
 -1فجر ،آیات  33و .32
 - 1شمس ،آیات  4و .3
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ِ
ِ
ِ
مفس ُه ِم من َّ
لسرو ِء
جلمهات ،مفإ َّن النمفس ما ّمرار ٌة با ّ
الش مهوات و می مز معها عندم ا م
کرس ن م
* « موأ مم مر ُه مان می م
اِ ّ ما مر ِح مم اهلل»3ن به او فرمان می دهد که نفس خویش را با ترک خواهشهای آن بشکند وبه

هنگام رسکشی عنانش را حمکم بگریدن زیرا که نفس پیوسته انسانها را به بدی وا مریداردن
مگر اینکه خداوند رحم کند.
از دیدگاه امام علی

راه تربیت نفس پاسخ ندادن به خواهشهای نفس اسرتن زیررا

مهانگونه که ذکر شد ،نفس مانند مرکب هموشی است که اگر کنررتل نشرود ،انسران را بره
پرتگاه هالکت میافکندن پس یقینا اگر رها شود ،به پرتگاه هالکت سقوط خواهد کرد.
ِ
ِ
مفسه»3ن وهیچ ماللت گری جز خود را ماللت نکند.
* «و میل ُم ٌم ا ّ ن م

پس اگر آسوده نشست ومراقب نفس نبود ،باید فقط خود را رسزنش کند.
باح وم ٍ
وخف معلی ن ِ
مفس م الدُّ نیا الغُرور و تمأمنها معلی ٍ
ساء م
حال»1ن
م
م
* «إت ِق اهللُ يف ُک ِّل ُص ٍ م

هر بامداد وشامگاهی از خدا بررتس وبرر نفرس خرویش از دنیرای فریبنرده ،ترسران براش
وهیچگاه از او در امان مباش.
ِ
ِ
ِ
ِ
مفس ُه ُظ ٌ
نون ِعندم ُه ،مفال میزال زاریرا
* « مواع ملموا عبا مداهللِ ا َّن ا ُملؤم من ُیصبِ ُح و ُیمسی ا ّ ون ُ
مع ملیها و ُمستمزیدا مع ملیها»1ن بندگان خدا بدانید که انسان با ایامن شرب را بره روز ،و روز را بره
میدانرد ،مهرواره نفرس را رسزنرش کررده
شب نمیرساندن جز آنکه نفس خویش را متهم 
وگنهکار میشامرد.
یکی از شارحنی هنج البالغه مینویسد«:مومن باید اینگونه باشد ،در مهه اوقرات نفرس
خود را متهم به کوتاهی وعجز از بر پا داشتن واجبات نامید و اینکه توانایی هریچ کراری را
ندارد ،مگر اینکه خداوند آن توانایی را به او بدهد ومهیشه عیب جوی نفسش باشد تا او را
به سمت خریات ونیکوییها بکشاند».

1

با این توصیفات بر انسان زم است که نفسش را شناخته وکمرمهت ببندد و به مبرارزه
با هواها وتربیت نفس برخیزد ،زیرا اگر صفات زشت درون انسران اصرالح نشرودن ماننرد
ریشهدار می شود ،بره طروری کره اصرالح وکنردن آن
هنالی است که کم کم تنومند شده و 

هنجالبالغه ،نامه .11
 -3
 -3مهان ،خطبه .33
 -1مهان ،نامه .13
 -1مهان ،خطبه .343
 – 1موسوی ،رشح هنج البالغه.
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حمال میشود ودر هنایت انسان کنرتل براعضا وجوارح خویش را از دست داده و به قهقررا
میرود.

نفس در روايات
* پیامرب

3
دشرمنتررین

رنی مجنبیر »ن

مفسر م ا َّلتري مب م
میفرماید« :أعدی عمردُ ِّوک ن ُ

دشمنانت نفسی است که بنی دو پهلویت قرار گرفته است.
وزاجر ِمن من ِ
میفرماید« :من ممل یکُن مله ِ
ِ
فسه م
ومل میکُن مله
واع ُظ ِمن مقلبِه

* امام صادق
ُ
م
ٌ
م
ِ
ِ
مقرین م ِ
رشد اِستمم مک من معدُ ّو ُه من ُعنُقه»ن 3کسی که برای او پند دهنده وواعظی از درون قلبش
ٌ ُ
نباشد وراهنامیی مصاحب او نباشد ،دشمن او قدرت پیدا می کند که گردنش را بگرید.
1
فض مل ِ
مفسر ُه التري برنی مجن مبیره»ن

* رسول خدا
میفرماید« :إ ّن ما م
اجلهاد ممن م
جاهدم ن م
برترین جهاد ،جهاد کسی است که با نفس درون خویش جماهده کند.
* « مالنَّفس جمبو مل ٌة علی س ِ
وء ا م مد »ن 1نفس با بی ادبی وبد خلقی رسشته شده است.
ُ م
م ُ

از جمموعه روایات فوق در مییابیم که نفس انسان دشمن اوست و بر بیادبری رسشرته

شده ونیاز به تربیت واصالح دارد وکسی که او را تربیت کرد ،اجر جهاد کننرده را دارد واز
آن هبره میبرد ،وکسی که پند دهندهای برای نفشس نباشد ،نفس قدرمتند مریشرود و او را
هالک میکند.
روش برخورد با نفس
* امام علی

ِ
ِ
ِ
مکر ِه ممل تُعطِها ُس م
رب»ن
ؤهلا فیام ُم ُّ
مفس ُه فیام ن م
فرمود« :إن استمص مع مبت معلیه ن ُ

1

هرگاه نفس او در انجام وظا فی که خوش ندارد ،رسکشری کنرد ،او هرم از آنچره دوسرت
دارد ،حمرومش میکند.
ِ
ِ
ِ
ِ
ب
* امام صادق
ب وإذا مرهب وإذا اشتمهی وإذا غمض م
مفس ُه إذا مرغ م
فرمود « :ممن ممل م ن م
وإذا مر ِض می مح َّرم اهلل مج مسدم ُه مع ملی النّار»ن3کسی که هنگام رغبت وترس هنگام میل وغضب و
رضا مال

نفس خویش شد ،خداوند بدنش را برآتش جهنم حرام میگرداند.

 -3حمدّ ث نورى ،مستدرک الوسا ل.345/3 ،
هنجالبالغه.311/33 ،
 -3خویی ،رشح 
 -1عاملی ،وسا ل الشیعة ،حدیث .2
 -1جملسی ،بحارا نوار.351/1 ،
هنجالبالغه ،خطبه.321
 -1
 -3عاملی ،وسا ل الشیعة ،حدیث .3
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آنرا از هیرزی کره دوسرت
از راههای تربیت نفس این است که هرگاه رسکشی کررد ،
دارد ،حمروم کنیم و در مهه حال عنان و مهار آن را بدست گرییم ومال

آن باشیم.

برای رام کردن نفس باید از تسویف که بازی دادن یا وعده دادن به نفس است ،استفاده
بدین ترتیب که گاهی نباید یکباره جلروی خرواهش نفرس را گرفرتن بلکره بایرد برا
کنیمن 
خواست او موافقت کردن اما وعده انجام آن را به آینده موکول کرد و این کار را بایرد هنرد
بار انجام داد تا کمکم نفس از خواسته خود دست بکشد.
برای تربیت نفس باید هر روز آن را حماسبه کنیم.
ِ
ِ
ِ
فس ُه يف ک ُِّل میو ٍم مفرإن معم م
رل
* امام موسی بن جعفر فرمود« :لیس منّا ممن ممل ُحیاسب من م
مح مسنا إستمزا مد اهللم تمعالی وإن مع ِم مل س ّیئا أستمغ مفر اهلل ِمن ُه وتا م إ ملیه»ن 3از ما نیست کسی کره در
هر روز نفسش را حماسبه نکند ،پس اگر عمل نیکی انجام داده از خداوند طلب زیادت کند
واگر عمل ناپسندی انجام داده از خداوند طلب مغفرت کرده و توبه کند.
«سه مرحله برای حماسبه نفس در نظر گرفته میشود:
 -3مشارطه :انسان هر صبح با خود نیت کند کره معصریتی از او رس نزنرد و در انجرام
طاعات بکوشد.
 -3مراقبه :پس از مشارطه در طول روز باید مراقب اعامل باشد.
 -1حماسبه :در پایان روز باید خود را حماسبه کند واگر طاعتی از او رس زد ،شکر کرده
و هنانچه معصیتی انجام داده ،خود را عتا کند ومهچننی استغفار و توبه کند».
ِ
املنافق معن الرنِ َّفس»ن 1لراا
رض
امام صادق
فرمود :بیامری نفاق از نفس است « :مف مم ُ
3

برهر انسان صالح زم است که نفسش را تربیت کرده و از بیامری نجات دهد.

 -3کلینی ،اصول کافی.134/3 ،
 - 3مخینی ،ههل حدیث.2 ،
 -1سید حیدر ،ا مام الصادق

واملااهب ا مربعة.

فصلدوم 



تزکيهدرقرآن

تزكیه در قرآ
مهانطور که اشاره شد تزکیه به عنوان هدف کار متام انبیاء

مرورد توجره بروده و بره

مهنی جهت در قرآن کریم نیز در آیات بسیاری به آن اشاره شده اسرت .تزکیره از واژگرانی
است که از عمق وگسرتدگی ویژه ای برخوردار است و فهم آن در فهم معرارف قررآن نیرز
مؤثر استن لاا در اینجا با بررسی آیات قرآن به معناهای وتلف آن در قرآن میپردازیم:
﴿ مقد اف مل مح ممن مز ّک میها﴾.3

این آیه نتیجه وثمره تزکیه را فالح ورستگاری ذکر میکند کره در اینجرا زم اسرت بره

بررسی دو واژه کلیدی فالح وزکی پرداخته شود.
«أف مل مح از فالح به معنای ظفر یافتن وبه مطلو رسریدن اسرتن پرس معنرای آن هنرنی
میشود که کسی که تزکیه کرد ،به مطلو میرسد ورستگاری وظفر مییابد .تزکیه نیرز از

زکی به معنای روییدن و رشد گیاه به رشدی پربرکت وصالح و پرثمر اسرت کره در اینجرا
این کلمه در مورد نفس انسان به کار برده شده استن یعنی که نفس انسان را بسوی کاملش
سوق میدهدن و رشدی صالح و پر ثمر به آن میدهد و کسی کره نفسرش را بسروی کرامل
سوق میدهد ،به فالح ورستگاری مطلو میرسد .برا توجره بره آیره قبرل کره ﴿ مفأهل م ممهرا
نکتهای را متوجه میشویم که کامل انسان در این است کره فجرور
جورها وتمقوها﴾است ،
ُف م

نفس را از تقوای آن تشخیص دهد ونفس را به تقوی وتزکیه وتربیت بیاراید».3

 – 3شمس ،آیه .2
 – 3طباطبایی ،املیزان.121/35 ،
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﴿و ملو مف ُ
مازکی ِمنهم ِمن أ مح ٍد مابدا مولک َّن اهلل ُیزکّري ممرن میشراء
ضل اهلل مع ملیکُم مو مرمح ُت ُه م

میع علیم﴾.3
واهلل مس ٌ

نمریشردن ولریکن
در این آیه آمده اگر فضل خداوند بر شام نبرود ،هریچ انسرانی پراک 

خداوند هر کسی را که بخواهد پاک میکند.
«در اینجا منظور از خواست خداوند ﴿ ُی مزکّی ممن یشاء﴾ این اسرت کره هرر کسری کره

استعداد تزکیه در او باشد اوست که با یاری خردا وتوفیرق از جانرب او تزکیره مریشرود».

فضل خدا بدین معناست که خداوند به توفیق تزکیه میدهد و یاری میکندن پرس خداونرد
به کسی که در او استعداد تزکیه باشد ،توفیق تزکیه را میدهد و بدون ش

عقل واسرتعداد

وعمل احکام پیامربان نیز مهه مؤثر است.
﴿ ُخا ِمن ما ِ
مواهلم مصدم مق ٌة تطه ّر ُهم وتُزک ِ
ّیهم ِهبرا﴾3ن از اموالشران صردقه بگرری ترا بردان

پاکشان کنیم و رشدشان دهی.

«در اینجا تُزکّیهم از ریشه زکی به معنای رشد ونمو استن یعنی زکات مال هرم امروال
را پاک میکند وهم باعث خریات وبرکات وترقی در مال آهنرا مریشرود وعمرل آن ماننرد
هرس کردن درخت است که باعث رشد هبرت گیاه میشود».

1

تدهنرده وهرم باعرث
پس اینجا منظور از صدقه ،زکات است که هم باعث پاکی زکا 
رشد وبرکت مالش میشود ودر اینجا بدین معنا بکار رفته است.
ملت نفسا زک َّیه﴾1ن آیا نفسی پاک را کشتی؟ «نفرس زکیره ،طراهره در اینجرا معنری
﴿ ما مقت م

میدهد ومعنای زکیه با زاکیه متفاوت است ،زاکیه نفسی است که هرگزگناهی انجام نداده

و زکیه نفسی است که گناه کرده وسپس آمرزیده شده است».

1

«مهچننی گفته شده زکیه به معنای طاهره استن با توجه بره کلمره غالمرا کره در آیرات
قبلی به کار رفته غالم جوانی است که بالغ شده ومعنای زک ّیه در مورد او صحیح است».

 – 3نور ،آیه .33
 – 3توبه ،آیه .351
 -1جملسی ،املیزان.155/2 ،
 –1کهف ،آیه .41
 -1طرحیی ،جممع البحرین ،بحث تزکیه.
 -3جملسی ،املیزان.133/31 ،

3
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ُازکی ملکم و ماطهر﴾.3

"ازکی" از ریشه زکی در اینجا به معنای پر بارتر و پاکیزه ترر اسرت ومنظرور از ذلر ،
ازدواج با شوهران سابق بعد از طالق از مهرسان فعلی است که مهسرران فعلی نبایرد از آن
پاکیزهتر است.

جلوگریی کنند که میفرماید آن برای شام پربارتر و
3
﴿أ ممل ت ممر اِلی ا َّلای من ُی مزک م
ّون مان ُف مسهم مب ِل اهللُ ُیز ّکي ممن یشاء﴾ .

«این آیه در مورد هود است که خود را مدح میکنند وثنا میگویند ،در تعریرف راغرب
دراملفردات ُی مزک م
ّون که از ریشه زکی است ،به معنای رشد ونموی است کره از جانرب خردا
باشدن پس تزکیه از جانب خداوند است نه از جانب خود فردن پس در ایرن آیره بره معنرای
پاک ساختن عمل نیستن بلکه در معنای مدح از خود برهکرار رفتره اسرت .تزکیره دو نروت
است:
 -3پاک ساختن عمل.
 -3تزکیه زبان.
آن ،این است که کسی شخص دیگری را که عدالتش ثابت نشده ،تعدیل کندن نه اینکره
کروا مان ُف مسر ُکمن یعنری
کسی خودش را ستاید که این هنی شده است ،مهانطور که داریم ت مُز ّ

خود را نستا یید که ممدوح نیست وهنی خداوند به سبب تأدیب بندگان است وستودن خرود
از دید عقل ورشت نیز قبیح است(مگر در موردی که دفات باشد و زم باشد که حکم اهلری
بیان شود)».

1

﴿وما ُیدری

مل مع َّله میزکّی﴾ .1

«کلمه یز ّکي از ریشه زکی که در این آیه آمده به معنرای در پری پراک شردن از راه عمرل
صالح است که بعد از تراکرن یعنری پنرد پرایری وبیرداری وپرایرفتن عقایرد حقره دسرت
میدهدن هون نفع ذکر مهنی است که آدمی را به تزکّی دعوت میکنردن یعنری انسران را بره

ایامن وعمل صالح میخواند وگاه به گاه به او یاد آوری میکند».
﴿ مو ما معلی م ما ّ می َّزکی﴾.3
 –3بقره ،آیه .313
 –3نساء ،آیه .12
 -1جملسی ،املیزان.141/1 ،
 –1عبس ،آیه .1
 -1جملسی ،املیزان.141/1 ،
 –3عبس ،آیه .4

1

11

«این آیه خطا به پیامرب

درآمدى بر تزكیه در هنج البالغه

میفرماید :اگر هم پاک نشود ،گنراهی برر ترو نیسرت،


یعنی اگر تسلیم نشود که از رشک پاک شود ،بر تو گناهی نیست و نباید خود را بره سرختی
اندازی(منظور را از او مالداری از بنی امیه است که به فقریی بی اعتنایی کررد .در ایرن آیره
نیز پاک شدن از گناه ورشک مورد نظر است».
﴿ مقد ماف مل مح ممن ت ممز ّکی﴾.3

3

«کلمه ت ممزکّی به معنای در پی پاک شدن اسرت و در اینجرا منظرور پراک شردن از لروث

تعلقات مادی استن زیرا در ادامه فرمود﴿ :بل تؤثرون الیوة الردنیا﴾ ،یعنری کسرانی کره

کردهاند ،پس انسان باید با انفاق و دادن مال وزکات فطره خود را

حیات دنیوی را انتخا
ِ
اسرم مر ِّبره مف مصر ّلی﴾ در
مرر
م
از لوث تعل ّقات پاک کند و از آنجا که در آیه بعرد فرمرود ﴿ :مو مذک م

مییابیم که منظور زکات فطره است که بعد آن هم به نامز عید اشاره کرده است.

﴿ مف ُقل مهل مل م إلی مان تمزکّی﴾.1

1

«در اینجا ت ممزکّی به معنای پاک شدن از طغیان اسرت وهرون خطرا بره فرعرون گفتره

میشود .در اینجا ت مُزکّی میل به پاک شدن ودوری از طغیان وعصرریان ورسکشری نسبررت

میگوید﴿ :وأهدی إلری مر ّبر م مفتمخشری﴾
به خدای تعالی اسررت وبا توجه به آیه بعد که 
وتو را به سوی پررروردگارت هرردایت کنم تا خشریت کنرین یعنری ارشراد مرن (موسری)

نسبت به تو (فرعون) باعث خشیت نسبت به خداوند میشود که نتیجه این خشریت تزکّری
یعنی پاکی از طغیان ورسکشی وعصریان اسرتن پرس خشریت مهیشره مرالزم برا ایرامن بره
خداست وانسان مومن را وادار به اطاعت می کند و یکی از راههای تزکّی است».
﴿ مفلین ُظر ماها مازکی مطعاما مفلیأتِکُم بِرز ٍق ِمنه ولیتمل َّطف و ی ِ
شرع َّ
رن بِکُرم ما محردا﴾3ن پرس
ُ
ُ م م
م
م ُ َّ
1

پراکترر آورده شرده
بنگرکدام غاا پاکیزهتر است که در اینجا ازکی به معنرای حراللترر و 
ومربوط بره داسرتان اصرحا کهرف اسرت کره از خروا سیصرد سراله بیردار شردند و
میخواستند یکی از خودشان را برای آوردن غاا به شهر بفرستند.


 -3جملسی ،املیزان.113/35 ،
 –3أعلی ،آیه .31
 -1جملسی ،املیزان.114/35 ،
 –1نازعات ،آیه .33
 -1جملسی ،املیزان.333/1 ،
 –3کهف ،آیه .32
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ّات مع ٍ
دن مجتري ِمن ممتها ا مهنار خالِدی من فیها وذل م مجزا ُء ممن ت ممزکّی﴾.3
﴿ مجن ُ
«ت ممزکّی در اینجا به معنای رشدی صالح ودر مورد کسری اسرت کره برا اعتقراد بره حرق

وعمل صالح زندگی کند» 3که خداونرد وعرده هبشرت جراودان را بره او داده اسرت وایرن
پاداش اوست.
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
﴿إ ّنام ت ِ
ُنا ُر ا َّلای من مَ مش م
ون مر َّ ُهبم بِالغمیب و ماقا ُموالصلوة مو ممن ت ممزکَّی مفانَّام می مزکّی لنمفسه وإلری
اهلل ا مملصری﴾.1
«برای فهم معنای ت مُزکّی در اینجرا بایرد بره کمری قبرل از آن رجروت کنریم کره خداونرد

میفرماید ،بدرستیکه تو ای پیرامرب فقط کسانی را اناار میدهی که خشرریت از پروردگرار

میفرماید هر کس که تزکیه کرد ،برای خرودش
خود دارند و نررامز به پا می دارند وسپررس 
تزکیه میکند وعبارت(خشیت واقامه نامز) به عبارت (خرود را تزکیره کنرد) مبردل شرد ترا
اشاره باشد به اینکه مقصود اصلی از دعوت برش به سوی توحید واناار آنان این اسرت کره
نفوس برش از رذایل وخرافات پاک شود وپاک شدن نفس به خشریت او از خردای نادیرده
واقامه نامز است وتاکید میکند که خداوند غنی ومحید است و از تزکیه شام بینیاز اسرت و
تزکیه به نفع شامست وآیه به ﴿إلی اهلل املصری﴾ ختم می شودن یعنی کسی که ترررزکیه کنرد،

تررزکیهاش هدر نمیرود وبه سوی خرداوند رفته وبه پاداش خود میرسد».

ِ
ِ
﴿ م
ب مل غُالما زک ّیا﴾.1
قال إنّام أنما مرسول مر ِّب م أل مه م

1

«کلمه زکی در اینجا به معنای هر هیز پر نمو وشایسته وبته دار است»ن 3یعنی فرزنردی

که پر خری و برکت ونسلدار باشد».
﴿ا ّلاي ُیؤيت ما مل مه می مت مز َّکی﴾.4

«با نظر به آیه قبل ،ماتقی کسی است که مال خود را انفاق می کند و به ایرن وسریله مرال

خود را به نموی شایسته رشد دهد».
 –3طه ،آیه .43
 -3جملسی ،املیزان.311/31 ،
 –1فاطر ،آیه .33
 -1جملسی ،املیزان.12/34،
 –1مریم ،آیه .32
 -3جملسی ،املیزان.13/31 ،
–4لیل ،آیه .33
 -3جملسی ،املیزان.153/35 ،

3
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ِ
لیهم آیاتِ ِه و ُیرزک ِ
﴿ ُهوا ّلاي مب معث يف ا ُمینی رسو ِمنهم میتلوا مع ِ
رم الکترا م
ّیهم و ُیع ّل ُم ُه ُ
ِ
قبل ِلفي مض ٍ
کمة وإن کانُوا ِمن ُ
الل ُمبنی﴾.3
وال م

بدین معناست که آنان به رشدی شایسته میرسند

«تزکیه مردم توسط رسول اهلل

و رفتارهای ارزشی در آنان استمرار پیدا میکنرد ترا در انسرانیت خرود بره کرامل برسرند و
زندگی و مرگی سعادمتند داشته باشند».

3

با بررسی آیات فوق در می یرابیم کره ریشره زکری در قررآن ودر آیرات وتلرف بره هره
معناهایی به کار رفته است:
 -3در بعضی آیات زکی به معنای رشد دادن نفس انسان به رشدی پر برکرت وصرالح
وسوق دادن نفس به سوی نیکوییها بهکار رفته اسرت کره مهران معنرای اصرطالحی تزکیره
استن مانند ﴿ :مقد أف مل مح ممرن مزکّیهرا﴾ 1و ﴿واهللُ ُی مزکّري ممرن میشراء﴾ 1و﴿ذلر جرزا ُء ممرن
ت مُزکّی﴾ 1و ﴿ومن ت ممزکّی فإنَّام یتمزکّی لِن ِ
مفس ِه﴾.3
م م
 -3پاک شدن مال ورشد آن در مورد زکات وزکات فطره بره کرار رفتره اسرت ﴿ :مقرد
رهم وتُزک ِ
ّیهم ِهبا﴾ 3و ﴿ ما ّلای یؤيت ما مل ُه میتمزکّی﴾.2
أف مل مح ممن تُزکّی﴾ 4و﴿ ُت مط ّه ُ
 -1نفس پاک وطاهره که اگر هم گناه کرده آفریده شده است﴿ :نفسا زک ّیة﴾.35
ِ
طه مر﴾.33
 -1در معنای پاک تر وپر بار تر وهبرت بکار رفته است﴿:ذل م أزکی لکُم موأ م
 -1در معنای مدح و ثنا وستودن خود به کار رفته است ﴿ :مف مال ت مُزکُّوا مأ ْن ُف مسک ُْم﴾.33

–3مجعه ،آیه .3
 – 3جملسی ،املیزان.331/32 ،
–1شمس ،آیه .2
–1نساء ،آیه .12
–1طه ،آیه .43
–3فاطر ،آیه .33
–4اعلی ،آیه .31
–3توبه ،آیه .351
–2لیل ،آیه .33
–35کهف ،آیه .41
–33نور ،آیه .15
–33نجم ،آیه .13
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 -3به معنای در پی پاک شدن از راه عمل صالح نیز استفاده شده است﴿ :وما ُیدری

ملع َّل مه می مزکّی﴾.3

 -4پاک شدن از گناه ورشک وطغیان نیز گفته شده است﴿ :وما معلی م أ ّ یزکّی﴾.3
 -3به معنای حالل تر وپاکتر آورده شده است ﴿ :مفل مین ُظر أ ّها أزکی مطعاما﴾.1
ِ
ب مل ِ غُالما مزک ّیا﴾.1
 -2درمعنای پر خری وبرکت ونسل دار گفته شده است ﴿ :م مه م
راههای تزكیه در قرآ
دراینجا با بررسی آیاتی که واژه ای با ریشه زکری دارد و آیرات قبرل و بعردش ،برخری

میآوریم:
راههای تزکیه را که در خود قرآن کریم بدان اشاره فرموده ،
جورها وتمقوها قد أ ِ
دسیها﴾. 1
فلح من زکیها وقد خا م ممن ّ
﴿ مفأ مهل ممها ُف م

در این آیات خداوند میفرماید که ما به انسان تشخیص فجور وتقوی را اهلرام کرردیم،

کسی که تزکیه کرد ،رستگار شد وکسی که خود را آلوده به گناه کرد ،حمروم شد.
خداوند اشاره دارد که تقوی راه تزکیه است ،مهانطور که در قبل گفتیم تقروی از ریشره
وقی به معنای حفظ و صیانت است ،از هرهه که به انسران رضر مریرسراند کره در اینجرا
حفظ نفس از گناه مورد نظر استن پس اگر انسان بخواهد کره رسرتگار شرود ،بایرد از راه
تقوی و بوسیله آن تزکیه کند وخود را ازگناه حفظ کند ،این آیه مؤیرد آیره دیگرری از قررآن
ِ
شراکرا وإ ّمرا کفرورا﴾ .خداونرد راه
است که خداوند میفرماید﴿ :إ ّنا مهدم ینا ُه السربیل إ ّمرا
هدایت را به انساهنا نشان داده است وتشخیص آن را برای ایشان ممکن فرموده اسرتن امرا
این به خود ایشان بستگی دارد که آن را انتخا کنند یا خود را از آن حمروم کنند.
یطن ومن یتّبِرع ُخ ُط ِ
﴿یا أها ا ّلاین آمنوا متتَّبِعوا ُخ ُطو ِ
روات َّ
ات َّ
الشریطان مفإنّر ُه میرأ ُم ُر
الش ِ م م
م م
ِ
ٍ
ِ
ِ
حشاء مواملرُنْکمر ولو مف ُ
محتُه ما مزکری مرنکُم مرن أ محرد أ مبردا ولکر َّن اهلل
باِل مف
ور م
ضل اهلل علیکم م
سمیع معلیم﴾. 3
ُی مزکّی ممن یشاء واهلل
ٌ

–3عبس ،آیه .1
–3مهان ،آیه .4
–1کهف ،آیه .32
–1مریم ،آیه .32
–1شمس ،آیات .3-35
–3نور ،آیه .33
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در این آیه خداوند بیان میفرماید که از گامهای شیطان پریوی نکنید و بدنبال او نباشد
که شام را به کارهای زشت میخواندن سپس میفرماید اگر فضل ورمحرت خداونرد نبرود،
هیچ ی

نمیشدید وخداوند هرر کره را بخواهرد تزکیره مریکنرد کره شرنوا و
از شام تزکیه 

داناست .پس یکی از عوامل تزکیه توفیقات وامدادهایی اسرت کره خداونرد شرامل حرال
بندگان میکند و کسی که استعداد تزکیه در او باشد تا امداد وتوفیق اهلی نباشرد ،موفرق بره
این کار نخواهد شد و فقط با یاری وعنایتی از جانب اوست که تزکیه حاصل میشود.
امن ما ِ
﴿ ُخ ِ
وص َّل مع ِ
مواهلم مصدم مق ٌة ت مُزک ِ
لیهم إ َّن صال مت م مس مک ٌن مهلُرم وا ُ
هلل
ّیهم و ُت مط ّه ُ
رهم ِهبا م

سمی ٌع علیم﴾.3

در این آیه ،منظور از تُزکّیهم رشد ونمو مال آهنا و پاک شردن مرال منظرور اسرتن امرا

میشودن هون نفس تعلق به مرال
مهنی دادن زکات مال باعث پاکی وتطهری نفس انسان نیز 
دارد واگر انسان بتواند آن را بدهد ،باعث تزکیه آن میشود وجدا کردن مال و بریون کردن
حب آن از دل خود باعث هتایب وتزکیه استن پس دادن زکات و دیگر حقوق مرال خرود
از راههای تزکیه می باشد.
م
الای من ُی مزک م
﴿ ما ممل ت ممر اِلی ّ
ظلمون فتیال﴾. 3
ّون مان ُف مسهم مبل اهلل ُیزکّی ممن میشاء و ُی
در این آیه خداوند می فرماید آیا ندیدی کسانی را کره خرود را سرتایش وثنرا مریکننرد
وخودشان خود را نی

میپندارند؟ بلکه خداوند هر که را بخواهد پاک میکند.

در اینجا مدح نکردن و نستودن خویشتن را میتوانیم به عنوان یکری از راههرای تزکیره
بدانیم ،اینکه انسان مهیشه خرود را پراینیترر از دیگرران از نظرر عمرل بدانرد ومهینطرور در
برابرخداوند مهیشه احساس انکسار وتا ّلل کند خود راه پاک شردن انسران اسرت وزمینره
عمل هبرت را برای او فراهم می کند .مهانطور که در روایت نیرز داریرم در معنویرات انسران
باید به با تر از خود نظر کند ودر مادیات باید بره پراینی ترر از خرود نگراه کنرد ودر رفترار
نیز این نکته بصورت بارزی ظهور کرده است.
معصومنی
﴿ مو ما ُیدری م ملع َّل ُه میزکّی ،ماو میاک ُّر مفتمن مفعه ّ
الاکری﴾. 1

خدا میفرماید :توهه میدانی شاید او پاک شود یا پند گرید وآن پند سرودش دهرد .در

اینجا تزکیه مقارن وقرین با ذکر آورده شده است و ذکر میتواند بهعنوان یکری از راههرای

–3توبه ،آیه .351
 –3نساء ،آیه .12
–1عبس ،آیات  .1-1
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تزکیه مورد نظر قرار گرید ،ذکر به معنای یادآوری وتاکر وپند پایری معنا شده اسرت وآن
ذکری که باعث تزکیره مریشرود ،ذکرر و یراد خردا وآخررت اسرت وذکرر بریثبراتی دنیرا
وبیارزشی متات دنیا است که انسان را به سوی تزکیه سوق میدهد واو را آماده میکنرد ترا

خود را برای جاودانگی و زندگی اخروی تربیت کند .در مورد ذکر که خود مقدمره تزکیره
است نیز آیات فراوانی در قرآن دیده میشودن از مجله:
الشریطرر ِ
طان مف مان ِ
الشیر ُ
سره ُم ِذکررا اهلل أولررئ م ِحررز ُ ّ
﴿إسر مترحرو مذ معلریهرم َّ
ان ما إ ّن
م
حرز م َّ
رسون﴾. 3
الشریطران ُه ُم اخلا
ِ
ِ
﴿إنّام املؤم م
قلروهبم وإذا تُل میرت علریهم آیاتُره زاد ُهترم ایامنرا
نون ا ّلای من إذا ُذک ُر اهلل مو ِج ملت
ُُ
و معلی مر ّهبم می متو َّک م
لون﴾. 3
﴿ا ّلاین اِذا ُذ ِکر اهلل و ِج ملت ُق ُلوهبم والصابرین معلی ما أصراهبم واملُقیمری الصرالة ِ
وممّرا
َّ
م
ّ
م
م
مُ
ُُ
قناهم ُی ِنفقون﴾.1
مر مز ُ
منون بِا ِخرة واِذا ُذ ِکر ا ّلاین ِمن دونرهِ
ِ
اشام َّزت ُقلو ُ ا َّلای من ُیؤ م
م
م
﴿وإذا ُذک مر اهلل موحدم ُه م
إذا هم میستمبرشون﴾.1
ِ ِ
ِ
جرمنی منتقمون﴾.1
عر مض عنها إنَّا ِم من ا ُمل
م
﴿ مو ممن أظ مل ُم ممَّن ُذک مِّر بِآیات مر ِّبه ُث َّم أ م
ِ
ِ
عر مض و معنها ون ِمس می ما مقدَّ ممت میداه﴾ . 3
﴿و ممن أظ مل ُم ممَّن ُذک مِّر بآیات مر ّبه مف ما م
ت ِ
﴿ مفاکَّران منفع ِ
الاکّری مسیاک ُّر ممن مَشی و میت ممجنَّ ُبها األشقی﴾. 4
م
با نگاهی امجالی به آیات فوق در می یابیم که اثر ذکر بررای مؤمنران وکرافران متفراوت
است وحال آهنا نیز در مقابل آن متفاوت است.
* کافران :شیطان ذکر ویاد خدا را از نظر شان دور میکند و برآهنا غلبه میکند و ثمرره
آن برای کافران خرسان است ،مهچننی کافران وکسانی که به آخرت ایامن ندارند .وقتی یراد
وذکر خداوند به میان میآید ،تربی مریجوینرد و از آن اشرمئزاز دارنرد و اینکره کسری کره
اعراض از ذکر خداوند کند ،ستمکار است و ظلم بره خرود کررده اسرت و آخرتری را کره
–3جمادله ،آیه .32
–3انفال ،آیه .3
–1حج ،آیه .11
–1زمر ،آیه .11
–1سجده ،آیه .33
–3کهف ،آیه .14
–4أعلی ،آیات  2و  35و .33
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درپیش رو دارد ،فراموش کرده است ،وخداوند هم بواسطه این دوری از یادش برر هشرم
ودل وگوشش پرده میافکند .مهچننی فرد شقی از شنیدن پند دوری میکند که اگر صرالح
بود این کار را نمیکرد.
* مؤمنان :اثر ذکر بر مؤمنانی که اهل تزکیهاند با کافران متفاوت است ،آهنا وقتی یاد و
ذکری از خدا میشود ،قلوبشان ترسان وخاشع میشود وهنگامی که آیات قرآن که آنهرم
مصداق ذکر است ،بر ایشان تالوت میشود ،ایامنشان زیادتر شده و بر آن افزوده میشرود
و بر پروردگارشان توکل میکنند ومهچننی یاد خدا باعث میشود که راحتتر بر مصرا ب
صرب کنند وبه یاد او نامز بپا دارند ومهچننی به دنیا ومال دل نبندند واز مالشان به فقرا انفراق
کنند .مهچننی خداوند به پیامرب

میفرماید که تاکر ده ،اگر سودمند افتد که کسی کره


از خداوند میترسد ،برای او سودمند است و پند پایر استن پس ذکر که از راههای تزکیه
است می تواند در پبشربد اعامل بسیار سودمند واقع شود.
﴿فقل مهل ل م اِلی مان ت ممزکّی مو ماهدی م اِلی ر ُب مفتمخشی﴾.3

در این آیه مهانطور که گفته شد ،ت ممزکّی به معنای دوری از طغیران اسرت و برا توجره بره

مضمون آیه بعد می فهمیم که دوری از طغیان وتزکیه وهدایت با ترس از خداوند وخاشرع
شدن قلب برای او امکانپایر استن هون لفظ مَتشی به کار رفته واین نیز یکی از راههرای
تزکیه است.
تزکیه در قرآن بیست وپنج بار به کار رفته وساختار مضارت آن بیشرتین کاربرد را دارد.
این مطلب خالصهای از راههای تزکیه است که در آیات قرآن بهکار رفته است و بره آن
اشاره شده ،البته فقط آیاتی که واژههایی برا ریشره زکری در آن وجرود دارد ،بررسری شرده
راههای تزکیه در کل آیات قرآن بسیار است کره در اینجرا جمرال بحرث در مرورد آن
است ،
نیست.

–3نازعات ،آیه .33

فصلسوم 



تزکيهدر 
نهجالبرالغه

تزكیه در هنج البالغه
تزكیه از ديدگاه للی

در هنج البالغه

پیش از هر سخنی زم به ذکر است که کلمه تزکیه در زبان فارسی از ی

برار معنروی

مثبت برخوردار است که در زبان عربی در اغلب موارد بدین معنا نیست .در بعضی موارد
تزکیه بار معنایی منفی داردن بطور مثال در خطبه ُ 321زک مّی در معنای خود ستایی یا ستوده

شدن کسی است.
ِ
ِ
ِ
مجرة»ن 3اگرر خداونرد هنری
مفس ُه مل ماک ممر ذاک ٌر فضرا مل م َّ
« ملو ما مهن می اهللُ معن ُه من تمزک میة املمرء ن م

نمیفرمود که مرد خود را بستاید ،فضا ل فراوانی را بر می شمردم.

3
خاف ممّا می ُ
قول مل ُه».
«إذا ُز ِّکي ما محدٌ من ُهم
م

لاا معنای مثبت تاکیه در زبان عربی وهنج البالغه باید از رهگرار واژههرای دیگررین
مهچون تطهری ،مکارم اخالق ،قلب سلیم وتقوی مورد بررسری قررار گرریدن امرا از سروی
دیگر در خطبههای متعدد امام علی

طریقه وراهکار تزکیه را طوری بیان میکند کره در

حقیقت نوعی تعریف وبیان حقیقت تزکیه است.

هنجالبالغه ،نامه .33
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مفس ُه
در خطبه  314امام در رضورت تزکیه وتربیت نفس میفرماید« :إ ٌ
جل مم ن م
مرو أ م
جامها معن معايص اهلل وقادها بِ ِز ِ
مامها مفأمسکمها بِ ِل ِ
جامها و مزمها بِ ِز ِ
بِ ِل ِ
3
مامها إلی طا معة اهلل».
م
م
م
م م
لاا از نظر امام علی

حقیقت تزکیه بدین ترتیب است که:

 -3نفس انسان مهچون مرکب هموشی است که نیاز به اصرالح وتربیرت دارد واگرر
رها شود ،انسان را به پرتگاه هالکت میافکند .عقل ونفس انسران مهرواره در کشراکش برا
یکدیگرند و آنگاه که عقل پریوز شود ،انسان در راستای تزکیه قدم برداشته است.
 -3انسان میتواند و باید مهار نفس را بدست گرید و به او اجازه انجام هر رفتراری را
ندهد و او را از معصیت دور کند.
 -1راه صحیح ونخستنی تزکیه عادت دادن نفس به انجام کارهای نی

وباز داشتن آن

از انجام معاصی است.
زیرع ا مخرالق ِ
بر اخالق نیکو تأکید فرمودُ « :ث َّم إ ّیراکُم م
وهت م

در خطبه  343نیز امام
وتمرصی مفها»ن 3سپس مراقرب باشرید کره اخرالق نیکرو را در هرم نشرکنید وآن را دگرگرون
نسازید.
دو نتیجه حاصله:
 -3حفظ قالب اساسی اخالق ودر هم نشکستن قالب اصلی آن.
 -3دگرگون نکردن وتغیری شکل ندادن اخالق صحیح که واژه تصرریف بردان اشراره
دارد.
كسب اخالق نیکو وارصار بر آ
ِ
ِ
ِ
« مفإن م
کان ُبدَّ ِم من ال مع مصبیة مفل میکُن مت مع ُصر مبکُم مملکرار ِم اخلصرال» ن پرس اگرر در تعصرب
1

ورزیدن ناهارید برای اخالق پسندیده وافعال نیکو تعصب داشته باشید.
تعصبهای قبیلگی اخالق فراگریی بود که مردم عر سخت بدان متخلرق بروده انرد

وگاه بخاطر مهنی تعصبات حق کتامن شده وخونهای بسیار پایامل مری شرد و ایرن عرادتی
بود که حرضت

برای مبارزه با آن راهکار نیکویی ارا ه می دهد ومی فرماید:
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اگر ناهار به تعصب ورزیدن هستید وترک آن بصورت دفعری برایتران مشرکل اسرت،
سعی کنید در پایبندی به اخالق نیکو وکارها پسندیده تعصب بورزید وپافشاری کنیدن پس
نوت مثبت تعصب در انجام کارهای نیکو شایسته می باشد که ستوده شده است.
امام علی

خود طالیه دار تزکیه واخالق نیکو برای مردم بوده وهبرتین الگرویی کره

مهواره مردم را به کسب مکارم اخالق دعوت می نمود ،در خطبه  34به این مطلب اشراره
عروف ِمن مقويل موفِعيل موأری متکُم کرا م األ ِ
خالق ِمرن نمفسرري»3ن و
شده است « :مو مف مرش متک ُُم ا ممل
م
م

نیکی ها را با اعامل وگفتار خود در میان شام رواج دادم وملکات اخالق انسرانی را بره شرام

نشان دادم.
امام علی

با رفتار وگفتار خویش راه تزکیه را بره انسراهنا رهنمرون شرد ورضورت

اخالق نیکو را برای آنان یاد آوری کرد.
مریفرمایرد « :مفطروبی
امام در خطبه  331نیز در مورد کسی که قلرب سرلیم دارد ،
وجتنَّب من ی ِ
طات ممن مه ِ
لِاي مق ٍ
دیه م
ردیه»ن3خوشا به حال کسی که قلبی سامل دارد،
م ُ
لب مسلیم ،أ م
خدای هدایتگر را اطاعت میکند واز شیطان گمراه کنند ،دوری میگزیند.
از منظر علی

زمه داشتن قلب سلیم اطاعرت وبنردگی خداونرد اسرت وبنردگی

پروردگار نیز زمانی حمقق میشود که انسان از متام گناهان وزشرتیها دوری کنرد وکوشرش
کند ،فضا ل ونیکوییها را بدست آورد واز رش شیطان رجریم بره خداونرد پنراه برربد واز او
استمداد طلبد و یاری بخواهد تا بتواند قلب سلیم را کسب کرده وبه سعادت راه یابد.
مهانگونه که ذکر شد امام علی

در خطبههای متعددی طریقهها وراهکارهایی برای

تزکیه بیان فرموده که در حقیقت نوعی تعریف وبیان حقیقت تزکیه است.
ِ
رع
در خطبه  31حرضت در این باره می فرمایرد«:فراتَّقوا اهلل تمق َّیرة ممرن مسرم مع مف مخ مش م
ِ
ِ
مرب ،مو ُح ِّ
را مر
اعرت م
ف مف م
قرت م
ررب مفراعت م م
حسر من ،و ُع ِّ م
ف ،مو موج مل مفعم مل ،وحرا مذ مر مفبرا مد مر ،مو موای مقر من مف ما م
مو ما م م
ِ
مف ِ
1
ِ
خریة مو ماطا م مرس میرة».
حا مر،
م
رس مت طالبا ونجا هاربا ،مف مافا مد مذ م
وراجع مفتا م  ،مف ما م
از خدا هونان کسی پروا کنید که سخن حق را شنید وفروتنی کرد ،گناه کرد واعررتاف
کرد ،ترسید وبه اعامل نیکو پرداخت ،پرهیز کرد وپیش تاخت ،یقرنی پیردا کررد ونیکوکرار
شد ،پند داده شد وآن را به گوش جان خرید ،او را ترساندند ونافرمانی نکرد ،به او اخطرار
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شد وبه خدا روی آورد ،بازگشرت وتوبره کررد ،شرتابان بره سروی حرق حرکرت کررد واز
نافرمانیها گرَت ،سود طاعت را ذخریه کرد وباطن را پاکیزه نگه داشت.

الگویی که امام علی

برای انسان صالی که اهل تزکیه مری باشرد ،ارا ره فرمروده،

کسی است که:
 در مقابل سخن حق فروتن وخاضع است واگر هره سرخن حرق بره مرااق نفرس اوخوش نیایدن اما به آن عمل میکند.
 اگر گناهی از او رسزند ،به پیشگاه خداوند اعررتاف مریکنرد ودر صردد جرربان بررمیآید.

 در مهه حال پروای خداوند میکنند وبه اعامل صالح مشغول است. از گناهان پرهیز میکند ودر انجام خریات شتا میکند تا مبادا با تعلرل از کارهراینی

منرصف شود.
فرمودههای پروردگار ایامن ویقنی دارد ودر پی عقیرده خرود عمرل صرالح انجرام

 -به

میدهد.

نمیگاارد غرور مانع پند پایریاش
 اگر سخن وپندی بشنود ،به آن گوش میدهد و شود.
مصاديق و راههای تزكیه
در این بخش به بررسی صفات نیکو که انسان را بر تزکیه وهتایب رهنمرون مریشرود،
میپردازیم:

تقوی
«واژه تقوی در مورد انسان به خود نگهداری تعبری میشود که آن نگهرداری خویشرتن
از رشور وآفات نفرس اسرت» .از مهمررتین صرفات کره انسران را بره رسمنرزل مقررصود
میرسرراند تقوی است .امام علی در خرررطبه  331مری فرمایرد« :أوصریکُم ِعبرا مداهلل

وهبا املمعاذ ،زا ٌد م ِبلغ ومعا ٌذ م ِ
نجع»3ن ای بندگان خدا! شرام را بره تقروای اهلری
ا َّلتي ِهي ّ
ُ
ُ
الزا ُد ِ م
سفارش میکنم که زاد و توشه سفرقیامت است.

توشهای است که به منزل میرساند و پناهگاهی است که ایمن میگرداند.
تقوا ،

هنجالبالغه ،خطبه .331
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نخ ما ٍ
یفرماید « :مه ِل ُ مع ملی التَّقوی ِس ُ
زرت
مهچننی در خطبه  34م 
ضم ُأ مع ملیها ُ
صل و می م
مقو ٍم»3ن آنچه براساس تقوا پایه گااری گردد ،نابود نگردد وکشتزاری کره برا تقروی آبیراری

شود ،تشنگی ندارد.

ُردر ُک الغا میرة
رع ُ م
در خطبه 314آمده است« :أ وبِرالتَّقوی تمق مط ُ
رالیقنی ت م
محرة اخلمطایرا و بِ م

ال ُقصوی»3ن آگاه باشید با پرهیزگاری ریشه گناهان را می توان بریرد و برا یقرنی بره برتررین
جایگاه معنوی میتوان دسرتسی پیدا کرد.
وفاز مع مم ُلر ُه»1ن کسری کره
برر مز ممه ُلر ُه م
در خطبه  313آمده است « :مف ممن أش مع مر التّقوی مقل ُبه َّ

جامه تقوا را بر قلبش بپوشاند ،کارهای نیکوی او آشکار شود و در کارش پریوزگردد.
ِ
رل ما ُی مت مق َّب ُ
میرف می ِق ُّ
رل؟»1ن هریچ
رع التّقروی وک م
در حکمت  21آمده است « :میق ُّل مع مم ُل مم م
کاری با تقوا اندک نیست وهگونه اندک است آنچه که پایرفته شود.
ِ
ِ
روتُر ُه و ممعقرال
در خطبه  325آمده است « :مفاعتُصموا بِتمقوی اهللِ مفإ َّن مهلرا محربال وثیقرا ُع م
ِ
رو ُت ُه»1ن پس به تقوا و ترس از خدا روی آورید ،که رشرته آن اسرتوار و دسرتگریه آن
ممنیعا ذ م
حمکم و قله بلند آن ،پناهگاهی مطمئن است.
در خطبه  323آمده است « :مف ممن أ مخ ما بِالتَّقوی مع مز مبت معن ُه م
الشدا د مبعدم ُدن ُِّوها واح ملو ملت
تلخیها

رار ِهتا»3ن پس کسی که تقوارا انتخا کند ،سختیها از او دور گردند،
مل ُه ا ُمر ُبعدم مم م
ناراحتیها برطرف خواهد شد.

شریین و فشار مشکالت و
با تأمل درفرازهای فوق ازهنج البالغه به هند نکته درمورد تقوا دست مییابیم:
 )3تقوی توشه قیامت است و انسان را به رسمنزل مقصود میرساند.
پایهگااری شود ،هرگز نابود نمیگردد.
 )3آنچه که براساس تقوا 
 )1با تقوی ریشه گناهان نابود میشود.
نمیشود.
 )1کاری که با تقوی باشد ،هرگز نابود 
تلخیهارا به شریینی ومشکالت رابه آسایش تبدیل میکند(زیررا کسری کره

 )1تقوی،
باتقوی مأنوس است ،مهیشه رضای اهلی رادرنظرمیگریدن نه خواسررت خرود را بره مهرنی
هنجالبالغه ،خطبه .34
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میتوان ازتقروی بره عنروان قرویتررین عامرل
دلریل مشکالت برایش آسان میشود)ن لاا 
تزکیه نام برد.
«تقوی ازدیدگاه هنررج البررالغه نریویی است روحی ،مقدس ومترررعالی کره منشررراء
میگردد ،کشش به سوی ارزشهای معنوی وفوق حیروانی وگریرز
کشررشها وگریزهررایی 
از پستیها وآلودگیهای مادی .از نظر هنج البالغه ،تقوی حالتی اسرت کره بره روح انسرانی
شخصیت وقدرت میدهد و آدمی را مسلط بر خویشتن میکند .درهنج البالغه تأکید شرده
که تقوی حفاظ است و پناهگاه نه زنجری و زندانن اما بعضی تقوی را حمدودیت میداننردن
نه مصونیت وحکم به خرابی حصارتقوی می دهند».

3

مراتب تقوی
مطهری ،تقوی دونوت است:
از دیدگاه شهید ّ
 )3تقوایی که ضعف است
 )3تقوایی که قوت است.
نوت اول این است که انسان برای اینکه خودرا از آلودگیها نگاه دارد ،ازحمیط گناه فررار
می کند.
نوت دوم این اسرت کره انسران درروح خرود ،حالرت و قروتی بوجرود آورد کره بره او
مصونیت اخالقی و روحی مریدهرد ،بطوریکره اگرر درحمیطری قررار گررید کره وسرا ل و
موجبات گناه فراهم باشد ،آن حالت او را حفظ می کند».

3

از دیدگاه دکرترسوش نیز تقوی مراتبی دارد« :قرآن تقوی را در دومرتبه نرازل وعرالی
مطرح کرده است :مرتبه نازل آن ﴿فاتَّقوا ممااس مت مطع ُتم﴾ 1استن یعنی هرکس مک ّلف اسرت

درحد استطاعت خویش تقوی بورزد .مرتبه عالی تقوی ،آن است که فرمود﴿ :یاأ ُ مهاا َّلای من
حق تُقاتِه﴾ 1ن یعنی درمورد خداوند آن گونه که شایسته مقام اوسرت ،تقروی
آ ممنُوااتَّقوا اهلل َّ
بورزید».

 -3مطهری ،سریی درهنج البالغه.353 ،
 -3مطهری ،ده گفتاری.4 ،
 -1تغابن ،آیه .33
 -1آل عمران ،آیه .353
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از مقایسه دو نظر فوق درمی یابیم که تقوای ضعیف کره شرهیدمطهری فرمروده ،مهران
تقوای نازل است که دکرترسوش به آن اشاره کرده وتقوای قدرت نیز مهران تقروای عرالی
است ،البته در فرازهای انتخابی درمورد تقوی از مولی علری

منظرور از تقروی ،مهران

تقوای عالی است که مرتبه با ی تقوی است.
«تقوی درهنج البالغه  11مرتبه و مشتقاتش بیش از  355مرتبه تکرارشده است .تقروا
در قرآن 34مرتبه ومشتقاتش بیش از  315مرتبه تکررار شرده اسرت .درخطبره مت ّقرنی کره
مهام شرهرت دارد 335،صرفت بررای
خطبه صد ونود وسوم هنج البالغه است و به خطبه ّ
متقنی شمرده شده است .تقوی ی

نریوی نامر ی کنرتل کننرده اسرت وحرالتی اسرت کره

باعث اجتنا ازمعاصی می شود و ی
یا متقنی را بررسی میکند.

مهام ،صرفات اهرل تقروی
امرقلبی است» .خطبه ّ
3

صرب
بعد از تقوی یکی از تأثریگاارترین صفات در تزکیه صربمی باشرد کره بره مصرادیق آن
اشاره میشود:
ِ
ِ
رب مفإ َّن ُه مادعی ا ملی الن ِ
َّرص»3ن صرب واستقامت را
در خطبه  33آمده است « :مواستمشع ُر َّ
واالص م

شعارخویش سازید که پریوزی میآورد.
اِست ِ
میباشد کره دا رام بررتن انسران وهسربیده بره
مشعروا از مشعر به معنای لباس زیرین 
اوست و صرب نیز باید مانند لباس زیر دا ام مالزم انسان باشد و درمهره احروال او را یراری
کند.
ِ
ِ
ربکُم» ن پرس
در خطبه  33آمده است « :مفإن مع مرز م ذلر معرنکُم مفال میغل م
لررا ُم مصر م
رب ا م
اگرنتوانستید مهه این صفات رافراهم کنید ،تالش کنید که حرام برصربتان غلبه نکند.
ِ
اصربوا مهلا مان ُفسکُم»1ن پس بازمانرده
در خطبه  33آمده است « :مفاستمدرکوا مبق َّیة ا َّیامکُم مو ِ ُ
1

ایام خویش را دریابید و صرب و بردباری در برابر نارواییها پیشه کنید.

 -3مطهرى ،اخالق اسالمی در هنج البالغه.33-33،
هنجالبالغه ،خطبه .33
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در این فرازها حرضت

به بعضی صفات تأکید میکند و سپس مریفرمایرد :ترالش

کنید که حرام بر صربتان غلبه نکند و اگرعمرتان را بیهوده رصف کرده اید ،بقیه عمرتان را
صربکنیدن زیرا قسمت باقیمانده ازعمرتان در مقابل قسمتی که از دسرت داده ایرد ،بسریار
اندک است و زمان کوتاهی برایتان باقی مانده است.
اقسام صرب
ب»3ن شکیبایی دو گونه است ،صررب برر
عام ُم ُّ
« َّ
رب ّ
مکر ُه مو مص ٌ
رب معلی مات م
رب مصربان ،مص ٌ
الص ُ

آنچه خوش نداری و صرب بر آنچه دوست داری.
درروایات از ا مه

بندیهای دیگرری از صرربگفته شرده اسرت کره در
دیگر تقسیم 

بحث روایات بررسی شده است.
رال بِر ِ
ِ
ربورال َّظ مفر واإن طر م
الزمرران»3ن انسرران شررکیبا پررریوزی را از دسررت
ره َّ
« میعررد ُم َّ
الصر ُ

نمیدهد و هرهند زمان آن طو نی شود.


در اینجا به تأثریصرب بر پریوزی تأکید شده است ومیفرماید :اگرصرربکنی ،هرهندکره
زمانی طو نی بگارد ،اما باألخره به پریوزی دست می یابی.
یامن مک مالر ِ ِ
ِ
رأس مم معر ُه
جل مس ِد مو مخ مری يف مج مس ٍد
الصرب ِم من ا
م
الص ِرب ،مفإ َّن َّ
« مع ملیکم بِ َّ
أس م من ا م
َّ
ٍ
رب مم مع ُه»1ن برشام باد شکیبایی که شکیبایی ایامن را هون رساست بر بردن ،و
و يف ایامن مص م
ایامن بدون شکیبایی هونان بدن بی رس ،ارزشی ندارد.

میتوان گفت بعداز تقوا صرب مهم ترین صفتی است کره انسران را بره تزکیره رهنمرون

میشود واو را در بندگی خداوند یاری میدهد.

صرب امری ممؤماا

برحوادث

در پایان فرازهای صرب از هنج البالغه ،شایسرته اسرت خطبرهای ذکرر شرود کره نمونره
اعالی صرب مولی علی در آن ذکرشده است:
ِ
ِ
عنی إ ّ ما ُ
یت مع ملی ال مقای
غض ُ
هل مبیتي ،مف مضن ُ
« مفنم مظ ُ
نت ِهبِم مع ِن املموت ،و ما م
یس يل ُم ٌ
رت مفإذا مل م
ِ
ِ
م ِ
بت مع ملی َّ
وص مرب ُت معلی أخا الکمظ ِم و معلی أ مم َّر من مطع ِم ال معل مقم»1ن پرس ازوفرات
ورش ُ
الشجا م
هنجالبالغه ،خطبه .11
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به اطراف خود نگاه کردم ،پس بجزاهل بیتم کسی را یاور خود ندیدم ،پس بره

مرگ آهنا رضایت ندادم وهشم پراز خارخود را فرو بستم و با گلویی کره اسرتخوان در آن
گررری کرررده بررود ،جررام تلررخ حرروادث را نوشرریدم و برخشررم خررود صررربکردم و بررر جررام
تلخترازحنظل شکیبایی نمودم.

رضا
رضا :به معنای راضی بودن به قضای اهلری و آنچره کره پروردگارمتعرال بررای انسران
خواسته می باشد.
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
السامء إ ملی األ ِ
رض مک مق مطرات املم مطر إلی ُک ّل ن ٍ
مفس بِام ُقس مم مهلا من زیا مدة
مر می ِنز ُل م من َّ
« مفإ َّن األ م
ِ
ِ
هل أو ٍ
مرال أو ن ٍ
مضریة يف ما ٍ
مفرس مفرال تکرو من َّن ملر ُه فِتنمرة»3ن
أو نُقصان ،مفإِن مر م
أی أ محدُ کُم ألخیه غ م
بدانید که تقدیرهای اهلین هون قطرات باران از آسامن به سوی انسراهنا فررود مری آینرد ،و

هبره هرکسی کم یا زیاد به اومیرسدن پس اگر یکی از شام برای برادر خود برتری در اهل و
مال مشاهده کند ،مبادا که فریب خورد.
در بطن این فراز از خطبه ،مفهوم رضا و رضایتمندی به قضرای اهلری هنفتره اسرت .در
اینجا حرضت

اشاره دارد که هرکس باید به تقدیر روزی ومعیشت خود راضی باشد و

با دیدن نعمت دیگران حالت رضایتمندی خود را ازدست ندهد وسخن نراثوابی بره زبران
مر ُه»3ن در برابر
نیاورد .هنانچه ازجانب خود 
میفرماید « :مرضینا مع ِن اهلل مقضا مء ُه مو مس َّلمنا هلل ما م

خواستههای خداوند راضی وتسلیم فرمان او هستیم.

ِ
الرضی»1ن راضی بودن وخرسندی هه خو مهنشینی است.
عم القری ُن َّ
«ن م
لحسا ِ و منِع بِالک ِ
«طوبی مملِن مذکمر املمعاد و معم مل لِ ِ
مفاف و مر ِض می مع ِن اهلل»1ن خوشا به حال
م م م
م م
م
کسی که به یاد معاد باشد و برای حسابرسی قیامت کارکند و برا قناعرت زنردگی کنرد و از
خدا راضی باشد.
ِ
ِ
« مَدم ُت اهللُ معن مج َّنة و ت ُ
ُنرال ممرضرا ُت ُه إ ّ بِطا معتره»1ن هرگزخردا را نسربت بره هبشرت
نمیتوان فریفت و جز با عبادت ،رضایت او را نمیتوان بدست آورد.

هنجالبالغه ،خطبه . 31
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در فرازهای قبلی از رضابه ،عنوان مهنشنی نیکو یاد شده است ومهچننی گفته شرده کره
خوشا به سعادت کسی که خداوند از او راضی باشد ،حال باید دید که این رضا را هگونره
میتوان بدست آورد؟ مهانگونه که درفراز فوق اشاره شده ،رضای اهلری جرز برا طاعرررت

میداند که پروردگار جرز
وعبادت بدسررت نمیآید .انسانی که مفهوم بنرردگی را دریابد ،
وظیفهای جز طاعت نداردن پس به معیشرت خرویش راضری

خری او را نمیخواهد و او نیز
میگردد و زندگی کردن با رضا هه شریین و لات بخش است .هر عزیزی که با رضا خرو

کرد ،فرح وعیش روی با اوکرد(اخالق حمسنی).

3

اخالص
اخالص خاص کردن عمل برای خداوند استن به طروری کره انسران درعمرل دهرار
رشک نشود و کس دیگری جزخداوند را در نظر نگرید.
ِ
« ِ
نؤم ُن بِ ِه ُ
ص مل ُه موحردا»3ن
مو ِقنا وأنا م إ ملیه مؤمنا م
وضن ممع مل ُه ُماعنا و أخ مل م
ایامن ممن مرجا ُه ُ

به او ایامن می آوریم ،ایامن کسی که با یقنی به اوامیدوار و با اعتقاد خالص به اوتوجره دارد

و با ایامنی پاک در برابرش کرنش می کند و با اخالص بر یگانگی او ایامن دارد.
ِ
ٍ
خاف مذن مب ُه و مقدَّ مم خالصا و معم م
رل
رشاد مفدم نا،
« مر ِح مم اهللُ أمرا مس ِم مع ُحکام مف موعی و ُد ِعی إلی
م

صالا»1ن خدا رمحت کند کسی راکه هون سخن حکیامنه بشنود ،خرو فررا گررید وهرون
هدایت شود ،بپایرد ،ازگناهان خود برتسد ،خالصانه گام بردارد وعمل نیکو انجام دهد.
دراین فرازهای خطبه حرضت

به اخرالص در اعتقراد و اخرالص در عمرل تأکیرد

داردن زیرا ایامن وعمل بدون اخالص ارزشی نخواهد داشت واخالص ،روح اعامل اسرت
که بدون آن عمل ارزشی نخواهدداشت.

هنجالبالغه ،خطبه . 43
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زرهد
بزرگان برای زهد تعاریف متعددی ذکر کرده اند که عمده آن بی توجهی به دنیاست.
رکر
زهد از نگاه امریاملؤمننی بدین معناست« :أ ُّها النّاسَّ ،
رص ا م ممرل وال ُّش ُ
الزهادة مق ُ
ِعندم النِّ معم والت مَّو َّر ُت ِعندم املم ِ
حارم»3ن ای مردم! زهد یعنی کوتاه کردن آرزو و شرکرگزاری در
برابر نعمتها و پرهیزدر برابر حمرمات.
دراین فراز حرضت

مریآورنرد ،اشراره
به سه مسئله که بر روی هم زهد را بوجود 

کردهاند:

 )3کوتاه کردن آرزو  )3شکرگزاری  )1پرهیز از حرام
درمعنای زهد گفته اند که انسان زاهد از نعامت استفاده میکند ،ولی دلبستگی بره آهنرا
ندارد وهون دلبستگی به دنیا و نعمتها ندارد ،پس آرزویش کوتاه است و هرون هشرم بره
آخرت دارد ،شکرگزاراست و از گناهان و حمرمات نیز پرهیز میکند.
زهد و زاهد دركالم امریاملمؤمانی
بررسی شده استن حال ببینریم زاهرد از دیردگاه علری

 .زهد از دیدگاه امریاملؤمننی

کیست؟
ِ
ِ
ِ
الزهاد :کانوا مقوما من أ ِ
هل الدُّ نیا مول میسوا من ماهلهرا ،مفکرانوا فیهرا ک مممرن
«و ِمنها يف صفة ُّ
روت ماجسر ِ
ماحی ما م
اد ِهم
نی مظهراين أهل الدُّ نیا ُی مع َّظمون مم م
بداهنُم مب م
یس مع ِملوا فیها م
رون ،تق َّل ُ
مل م
ب ما ُ
و ُهم ما مشدُّ عظاما مملِ ِ
وت ُقلو ِ أ ِ
حیاهتِم»3ن زاهردان گروهری ازمرردم دنیاینرد کره دنیاپرسرت
م
نمیباشند ،پس در دنیا زندگی میکنندن اما آلودگی دنیا پرستان را ندارند ،در دنیا با آگاهی

بدنهایشان بره گونرهای
و بصریت عمل میکنند و در ترک زشتیها ازمهه پیشی میگریند ،
در تالش وحرکت است که گویا میان مردم آخرتند ،اهل دنیا را می نگرند که مرگ بدنهرا
را بزرگ میشامرندن اما آهنا مرگ دهلای زندگان را بزرگرت میدانند.
آنچه در کالم حضررت

ذکرشده ،مهان در دنیا زیستن و از آن استفاده کردن درحرد

رضورت و دل نبستن به نعامت آن استن زیرا کسی که آخرت را پریش رو دارد ،هرگرز بره
تعلقات دنیوی دلبسته نمی شود.
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ملمت ِ
منی ِم من ال ُقرآن :قرال
الزهد ُک ُّل ُه مب م
در این حکمت زیر نیز مهنی مفاهیم هنفته استُّ « :
نی ک م
ِ
مفرحوا بِام أتراکُم»3ن زهرد برنی دوکلمره ازقررآن
مأسوا معلی مافا متکُم و ت م
اهلل سبحا من ُه :ل مکیال ت م
است تا برآنچه از دست شام رفته ،حرست نخورید و به آنچه به شامرسیده ،شادمان باشید.

کسی که برگاشته افسوس نخرورد و بره آینرده شرادمان نباشرد ،مهره جوانرب زهرد را
ِ
الز ِ
الز ِ
هد»3ن برترین زهد ،پنهان داشرتن زهرد اسرتن
هد اِخفاء ُّ
فض ُل ُّ
رعایت کرده است« :أ م
پس فرد زاهد از ریا بدور است واجر و زهدش را با ریا باطل نمی کند و ارزش عملرش را
با وفی نگهداشتن آن از بنی نمی برد.
فلسفه زهد
فلسفههای زهد را هننی آورده است:

شهید مطهری درکتا سریی درهنج البالغه،
« -3ایثار :ایثارن یعنری دیگرران را برخرود مقردم داشرتن ،زاهرد از آن جهرت سراده و
بیتکلف و درکامل قناعت زندگی می کند تا دیگران را به آسایش برسراند و آنچره دارد بره

نیازمندان می بخشد ومی خواهد دیگران از نعامت برخوردار باشند.
 -3مهدردی :فلسفه دیگر زهد ،مهدردی با اقشارحمروم اجتامت اسرتن یعنری شخصری
یکنرد و
زاهد اگرهه میتواند بخورد و بنوشدن ولی درمقابل مردم احسراس مسرئولیت مر 
دوست دارد با آهنا مهدردی وهم سطحی کند».
ِ
مریاملرؤمننی م
امام علی درهنج البالغه می فرماید « :ماأقن ُمع من نمفسر بِر مان ُی م
ومل
قرال يل ما م
شارکهم يف مم ِ
کار ِه الدَّ ِ
سوة مهلُم يف ُجشو مبة ال مع ِ
هر ماو ما م
ریش»1ن آیرا قرانع باشرم بره نفرس
ُا
کون ُا م
ُ
1

خود ،مهینکه مرا امریاملؤمننی میخوانند و درسرختیهای روزگاربرا آهنرا رشیر

نباشرم یرا

درسختیهای زندگی برای آهنا الگویی نباشم؟
امری املؤمننی

برای مهدردی با فقرا و حمرومنی امرت ،درحالیکره کلیردهای خرزا ن

بیت املال مسلمنی را در دست داشتند ،به نران جرویی کفایرت مری کردنرد و درد آهنرارادرد
یدانستند.
خویش م 
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« -1آزادگی :فلسفه بعدی زهد ،آزادگی است .نیاز و احتیاج با آزادگی منافات دارد و
زهد و بی نیازی مایه آزادگی است.
حافظ می گوید:
غالم مهت آنم که زیرهرخ کبود

زهرهه رنر تعلق پایرد آزاد است

انسان میتواند از پول وکا استفاده کند ،بدون اینکه آهنا بر او حکومت کنند و اوست
که باید پول وکا را دراستخدام بگرید و بر آهنا حکومت کند .این مهران هیرزی اسرت کره
اسالم آنرا زهد می نامد».3
شکر
شکر این است که انسان به نعمتی که خدا به او داده و ارزش آهنا آگاه باشرد و آن را در
راه طاعت اهلی بکارگرید و درمعصیت ب هکار نربد.
قروالشکر زینمة ِ
ُّ
برینیرازی
الغنی»3ن عفت ،زینت فقرر و شرکر ،زینرت 
«العفاف زینمة ال مف
است .پس اگرخداوند نعمرت قناعرت و بری نیرازی را بره انسران عطرا فرمرود ،زینرت آن
شکراست.
شکرگزاری
ِ
ِ
ِ
ِ
ان م ِ
« م
لومل میتمو َّعد اهللُ معلی ممعص میته ل مک م
ب ما ّ ُیعطی ُشکرا لن معم ُه»1ن اگرخداوند بر گناهان
َی ُ
نمیداد ،زم بود به خاطر سپاسگزاری از نعمتهایش نافرمانی نشود.
وعده عاا هم 
دراین فراز ،علی راه شکر و سپاسگزاری را معصیت ننمرودن ذکرکررده وطاعرت
ِ
رت علی معد ِو مک مفاج مع ِل ال مع ِ
درة مع ملیره»1ن
اهلی هبرتین راه شکراست«:إذ أقدم م
فو معن ُه ُشکرا لل ُق م

اگر بر دشمنت دست یافتی ،بخشیدن او را شکرانه پریوزی قرارده.

راه دیگرشکرگزاری ،عفو هنگام قدرت است که ازدیدگاه امام
ذکرشده است.
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آثارشکرگزاری
3
« ممن أعطِ می ُّ
الزیا مدة».
کر ممل ُحی ِرم ّ
الش م
از آثار شکر ،زیاد شدن نعمتهاستن مهانطورکه شاعرمی گوید:
شکرنعمت نعمتت افزون کند

کفر نعمت زان کفت بریون کند

« ممن مشک ممر ُه مجزا ُء»3ن به کسی که او را شکر کند ،پاداش نیکو میدهد.
حلم
حلم ،مهان بردباری است که درفارسی نیز استفاده میشود و برا ممرل وشرکیبایی نیرز
مرتادف است.
ارزش حلم
ِ
ِ
لم م وأن
یس اخلم ُری أن میک ُث مر ما ُل م م
« مل م
لم م وأن میع ُظ مم ح ُ
وو ملدُ ک ،ولک َّن اخلمری أن میک ُث مر ع ُ
ِ
تُباهی النّاس بِعبا مده ر ِّب »1ن خری آن نیست که مال و فرزندت زیادشودنبلکه خری ،آن اسرت
که دانش تو فراوان و بردباری ترو برزرگ وگرران مقردار باشرد و در پرسرتش میران مرردم
رسافرازباشی.
دراین حکمت امام علی

یکی ازمصادیق خریرا داشتن حلم عظریم مریدانردن زیررا

بردباری و حلم ،صفتی است که برای انسانی که درجامعره حضروردارد و والطره برامردم
دارد ،بسیار کارساز است ،و بدون آن مشکالت فراوانی خواهد داشت.
رل حسررام قرراطِع ،مفاس ر ُرت مخ مل مل ُخ ُل ِق ر بِ ِح ِ
ِ
ِ
لم ر و مقاتِررل
ٌ
راتر و ال معقر ُ ُ
ٌ
«اللررم غطررا ٌء سر ٌ
هواک مبِ مع ِ
قل »1ن حلم وبردباری پرده ای است پوشاننده ،وعقل شمشریی است ّبرانن پس
کمبودهای اخالقی خود را با بردباری بپوشان و هوای نفس خود را با شمشری عقل بکش.
ارزش دیگررر حلررم ایررن اسررت کرره برره فرمرروده حض رررت

کمبودهررای اخررالق را

میپوشاند و جربان میکند و اجازه نمیدهد انسان آنچه راکه در درون دارد ،آشرکارکند و

به انسان فرصت میدهد تا آرام آرام صفات زشت اخالقیاش را برطرف کند.
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ره آورد و ثمره حلم
ِ ِ ِ
ِ
« ما َّو ُل ِع مو ِ
اجلاهل»3ن نخستنی پاداش شرخص
نصار ُه مع ملی
للیم من حلمه ما َّن م
الناس ما ُ
ضا م

بردباریاش آن است که مردم در برابرنادان پشتیبان اوخواهند بود.

بردبار از
ِ
شریة»3ن حلم و بردباری خویشاوندی است.
« مال ُ
لم مع م

ره آورد حلم در دو حکمت فوق ،پشتیبانی ودوستی مردم با انسان مطرح شده اسرتن

زیرا شخص بردبار با مهه سازگاری دارد و بخاطر این مملش مردم یار و رفیق اوخواهنرد
شد.
ِ
ِ
ِ
ِ
لم مو ا منمراة تموامران ُینرت ُج ُهام ُع ُل ّواهل َّمرة»1ن حلرم و درنرر هرم آهنگنرد و نتیجره آن
« مال ُ
بلندمهتی است.

راه كسب حلم
ِ
ِ
ِ
م
«اِن ممل متکُن محلیام مفت ّمح َّلم مفا َّن ُه مق َّل ممن ت َّمشب مه بِ مقو ٍم ا ّ ما م
یکون م ُنهم»1ن اگرر بردبرار
وش م مان

نیستین خود را به بردباری بنامین زیرا اندک است کسی که خود را مهانند مردمی کنرد و از
مجله آنان به حسا نیاید.
راه کسب حلم ،تالش کردن برای بدست آوردن آن است .بدین صورت که سعی کنیم
خود را شبیه به کسانی کنیم که ازحلم و بردباری برخوردارند و آن را به خود تلقنی کنیم ترا
کمکم به ملکه حلم آراسته شویم .حلم صفت خداوند استن مهانگونه که درهنرج البالغره

انسرانهرا

بردباریاش انسانها را عفرومیکنرد و

داریم « :میع ُف ُو بِ ِحلمه»1ن خداوند با حلم و
پاینیترخود را متخ ّلق به این صفت نامیند .پروردگار متعال با حلم
میتوانند در مرتبه بسیار 

میخواست بنردگانش را
عظیمش هبرتین الگوبرای بندگان خویش استن زیرا اگرخداوند 
بهخاطر گناهانشان عقوبت کند ،ساعاتی بعد از مکلف شدن آنران بایسرتی آنران را از برنی

میرساند و با ستّاریش عرض بنردگان را
میبرد و با وجود این مهه نافرمانی روزی آنان را 

حفظ میکند و عقوبت آنان را تا روزجزا به تعویق میافکند.
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ذكر
ذکر به معنای یاد کردن است که درمعنی اصطالحی آن یاد خداوند مرورد نظرر اسرت.
معنای واقعی ذکر ،این است که انسان درعملش درطول زمان به یاد خداوند باشد وحرالل
وحرام اهلی را در نظرگریدن نه اینکه فقط ذکرر زبرانی داشرته باشرد و زیرر لرب ذکرخردا را
بگوید .اکنون به بررسی ذکردرهنج البالغه می پردازیم:
فیضوا يف ِذ ِ
حسر ُن ِّ
مقرنی مفرإ َّن موعردم ُه ماصردم مق
الراکر وار مغ ُبروا فیهرا موعردم املُت م
« ما ُ
کراهللِ مفإ َّن ُه ما م
الو ِعد»3ن به یاد خدا باشید که نیکوترین ذکراست و آنچه پرهیزگاران را وعرده دادنرد آرزو
م
راستترین وعدههاست.

عدههای خدا،
کنید که و 
آثارذكر
ُبصررر بِ ِ
ِ
ِ
ره بعردم الوقره وت ِ
«إ َّن اهللم سبحا من ُه و تمعالی مج مع مل ِّ
ره
مسرم ُع بِ م
ُ
م م
کرجالء لل ُق ُلرو  ،ت م
الا م
شوة وتمنقا ُد بِ ِه مبعدم املِعانمدم ة»3ن مهانا خداوندسبحان وبزرگ یاد خود را روشنی بخش دهلرا
ال مع م
قرار داد تا گوش پس از ناشنوایی بشنود و هشم پس ازکم نروری بنگررد و انسران پرس از
دشمنی رام گردد.
« مفإنّی اوصی م بِتمقوی اهللِ و ُلزوم ِ ما ِ ِ ِ
امرة مقلبِ م بِ ِا ِ
کر ِه ا ِ تصال بِ محبلره ماحیرا مقل مبر م
م
مره وع م
کراملُ ِ
بِاملم ِ
وع مظة واهلل بِ ِا ِ
وت»1ن پرسم مهانا تو را به ترس از خدا سفارش می کنم که پیوسته بره
فرمان او باشی و دلت را با یاد خدا زنده کنی و به ریسامن اوهنر زنی ،قلبرت را برا انردرز
نیکو زنده کنی و با یاد مرگ آرام کن.
مهانطورکه درفرازهای فوق ازخطبهها دیدیم ،یکی از آثار مهم ذکر روشنی بخشیدن به
دل انسان است .یاد خداوند ،دل انسان را آباد و نورانی میکند و به اور ّقت قلب میبخشد
و آن را لطیف میکند ومهچننی دل را برای پایرش حق آماده مریسرازد .یراد خردا گروش
انسان را شنوای حق وهشم او را بینا میکند و به انسان بصریت میدهد و پررده غفلرت را
از گوش و هشم دل کنار میزند.
مطلب دیگری که در این فرازها وجود دارد ،در مورد یاد مرگ است ،یاد مررگ نیرز از
اقسام ذکراست و آن نیز آثاری شبیه به ذکرخردا دارد و دل انسران را آرام مریکنرد و ر ّقرت
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درخطبههای زیرادی درهنرج البالغره بره یراد


مرگ اشاره دارد.

ِ
در خطبه  331آمده است« :کُن هللِ ِمطیعا و بِ ِا ِ
کر ِه آنِسرا ،م
حرال ت ممو ّل میر م معنر ُه
ومت م َّثرل فری
دعوک اِلی مع ِ
نت ُمت ُمو ٍل معنر ُه اِلری غ ِ
مرری ِه مفتعرالی ِمرن
اِقبا مل ُه مع ملی  ،م می
فو ِه و می متغ مَّم م
م
دک بِ مفضله و ما م

کر ُم ُه»3ن اطاعرت خردا را بپرایر و برا یراد خردا انرس گرری و یراد آر کره ترو ازخردا
قوی ماأ م

رویگردانی و درمهان لظه او روی به تو دارد و تو را به عفوخویش میخواند و برفضلش

میپوشاند ،درحالی که تو از خدا بریده ای و به غری اوتوجه دارین پس هه نریومند و
تو را 
بزرگوار است خدا .درفراز فوق امام علی

به مطلب زیبا و لطیفی اشاره دارد و آن ،این

است که میفرماید :با یاد خدا انس بگرین زیرا مهان لظه که تو از اوروی گردانی و بره یراد
بنردهاش
او نیستین او به یاد توست و با کرمش تورا پوشاندهن یعنی خداوند مهیشره بره یراد 
استن هه اوغافل باشدنهه ذاکر .هه زشت و نازیبا است که پروردگرارکریم بره یراد بنرده
مریفرمایرد هره نریومنرد و بزرگروار اسرت
باشد و بنده از یراد اوغافرل باشرد و در انتهرا 
خداوندی که عظمت وقدرت دارد به مایزال یاد بنرده ضرعیف و نراتوان اسرتن امرا بنرده
ضعیف از یاد او غافل است.
صفات اهل ذكر
در این فراز ازخطبه امام علی

صفات زیادی را برای ذاکران اهلی ذکرفرموده که بره

بعضی از آهنا اشاره می شود:
کر م مهال ما مخ ماوه ِمن الدُّ نیا بدم مف ملم تمشغ ِ ِ
لا ِ
«واِ َّن ل ِّ
یرع معنر ُه ،مفکرانَّام مق مطعروا
ملهم جت ماره و مب ٌ
م
ُ م
ِ ِ
ِ
وهم فیها ،مف م ِ
رغریه
الدُّ نیا الی ا ِخره ُ
شاهدوا م
ماورا مءذل م و مفرغوا ملحاس مبه مان ُف مس ُهم مع ملی ک َُّل مص م
وکمبریه ،و ُفتِحت مهلم مابوا الس ِ
امء و ُا ِعدَّ ت مهلم م ِ
قاعدم الک ممرمات»3ن مهانا مردمری هسرتند کره
م
ُ م
م َّ
ُ
ذکرخدا را به جای دنیا برگزیدند که هیچ جتارتی یاخرید و فروشی آهنرا را از یراد خردا براز
نمیدارد .مانند این هستند که در دنیا زندگی می کنندن گویرا آنررا رهرا کررده و بره آخررت

ستهاند و رسای دیگر را مشاهده کردهاند.
پیو 
اندیشرهانرد کره در

آنان نامههای اعامل خود را گشوده و برای حسابرسی آمادهاند و در
کدامی


ازاعامل کوه

و بزرگ که به آنان فرمان داده شرده کوتراهی کرردهانرد .درهرای

آسامن به روی شان گشوده شده ومقام ارزشمندی را برایشان آماده کردهاند.
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اثر ذکرخدا ذاکران اهلی به صورتی کرده که گویی آخرت پیش رویشان اسرتن اگرهره
در دنیایندن ولی هیچ عملی یاد خدا را برای آنان کم رنر نمیکند و در اثر این یاد خداونرد
در آخرت به مقامهای وا یی دست خواهند یافت.
قرآ
تالوت قرآن و تدبر در قرآن و عمل به دستورات نورانیاش اثر شگرفی در تزکیه روان
درهنجالبالغره نیرز بسریار بره آن پرداختره شرده اسرت کره بره بررسری آ ن

انسان داردن لاا
میپردازیم.

ِ
ِ
بیرع
لدیث وتف َّقهروا فیره مفإنَّر ُه مر ُ
حس ُن ا م
در خطبه 335آمده استُ « :ت مع ِّلموا ال ُقرآن مفا َّن ُه أ م
ِ
ِ ِ
ِ
ال ُقلو ِ مواستمشغوا بِن ِ
ص»3ن قررآن را
القص م
الو مت ُه فانَّه مان مف ُع م
الصدور ،مواحسنوا ت م
ُوره مفإ َّن ُه شفا ُء ُّ
بیاموزید که هبرتین گفتاراست و آن را نیر

بفهمیرد کره هبرار دهلاسرت ،از نرور آن شرفا و

سرودبخشتررین

هببودی خواهید که شفای سینه بیامر است وقرآن را نیکوتالوت کنید کره
دانشهاست.

در خطبه 313أمده است « :مع ملیکُم بِ ِکتا اهللِ مفاِنَّر ُه مح ُ
برل املمترنی والنَّرور املُبرنی َّ
والشرفا ُء
ِ
ِ
ِ
لم مت مع ِّلق»3ن بر شام باد عمل کردن به کتا
لمت ممم ِّس موالنَّجاه ل ُ
صمة ل ُ
والر ُّی النّاقع والع م
النّافع ّ

خدا ،که ریسامن حمکم اهلی و نورآشکار و درمانی سودمند است که تشنگی را فررو نشراند،
نگهدارنده کسی است که به آن متس جوید و نجات دهنده کسی که به آن دست آویزد.
ِ
ِ
«إ َّن اهللُ ممل می ِعظ أ محد ما بِ ِم ِ
مرری ُه»1ن مهانرا خداونرد سربحان
ثل هاا ال ُقرآن وما لل مقلب جال ٌء غ ُ
کسی را به هیزی هون قرآن پند نداده و برای قلب جالیی جز قرآن نتوان یافت.
دراین فرازها حرضت

به هند امردر مورد قرآن اشاره فرمودهاند:

 -3یادگریی قرآن  -3فهم و تدبر در قرآن  -1طلب شفا ازقرآن  -1تالوت قرآن
بهطوری که درمورد آن بردانیم و بتروانیم
اولنی قدم برای فهم قرآن یادگرفتن آن استن 
میگررید و
آن را تالوت کنیمن سپس فهم وتدبردر آن و شناختن اعجاز آن مورد تأکید قرار 
طلب شفاء در آن نیز تأکید شده که عمل به دستورات اخالقی قرآن اسرت و بره وسریله آن
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فرمود برای قلرب جالیری هبررت از

قرآن نمیتوان یافت.
ويژگیهای قرآ
ِ
ِ
ِ
«فرال ُقرآن ِآمرر ِ
زاجرصرام ٌت نرراط ٌقُ ،ح مجر ُة اهلل علری مخلقرره»3ن قررآن فرمانردهی اسررت
ٌ

بازدارنده و ساکتی استن گویا حجت خداوند بر ولوقات است.
ردر ُک
« ُث َّم ما منز مل علیه الکتا م نورا تُط مف ُأ
ُ
مصابیح ُه ورساجرا ألغی ُبرو ت ممو ُّقردُ ُه مو بحررا ُی م
ِ
ضل هن ُج ُهُ .شعاما ُی ِ
روُ ُه و ُفرقانرا ُحی ممردُ ُبرهانُر ُه مج مع ملر ُه اهللُ ر َّیرا
ظل ُم مض ُ
عر ُه .منهاجا ُی ُّ م
مق ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
لِ مع مط ِ
الصر ملحاء»ن قررآن نروری اسرت کره
ش ال ُع ملامء و ربیعرا ل ُقلرو ِ ال ُف مقهرا م
اج ل ُط ُررق ُّ
وحمر َّ
خاموشی ندارد ،هراغی است که درخشندگی آن زوال نپایرد ،دریایی است که ژرفرای آن
شعلهای است که نورآن تاری
درک نشود ،راهی است که رونده آن گمراه نگردد ،

نشرود،

جداکننده حق و باطلی است که درخشش برهانش خاموش نگردد.
خداوند ،قرآن را فرو نشاننده عطش علمی دانشمندان و باران هباری برای قلب فقیهان
و راه گسرتد هربای صالان قرار داده است.
امام علی

درفرازهای بسیاری ازخطب هنرج البالغره خصوصریات بسریاری بررای

قرآن بیان فرمود که ما به گوشره ای از آن اشراره کرردیم .ایرن صرفات وخصوصریاتی کره
حرضت
است و ا مه

درمورد قرآن بیان فرموده به تناسب ظرفیت و مقام معنروی افرراد قابرل درک
بطنهای نورانی آن رسیدهاند
که مصداق انسان کامل هستند ،به نور آن و 

و هر کسی نیز بسته به باز بودن هشم دل میتواند از آن هبرهمند شرود .قررآن برنامره کامرل
زندگی انساهناست که منشأ وحیانی و عقالنی دارد و کتا هردایت اسرت و آنچره بررای
هدایت آدمیان زم بوده در آن گنجانده شده است.
ِ
جلنَّة بِشفا معة القرآن.
ال َّل ُه َّم زینا بِزینمة القرآنن ال َّل ُه َّم مادخلنی ا م
کرمنا بِ ِکرامة القرآنن ال َّلهم مالبسنا بِ ِ
ال َّل ُه َّم ما ِ
خل معة القرآن.
ُ َّ م
رشفنا بِ ِرشا مفة القرآن.
ال َّل ُه َّم م َّ
قاالت
قناعت ،اکتفا کردن به مقدارموجود از وسا ل معیشرت زنردگی و بسرنده کرردن بره آن
است « :ما ِلقنا معة ٌ
مال مین مف ُا»ن قناعت ثروتی است که پایان نمیپایرد.
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«کمفی بِ ِ
خل ِ
القنا معة ُملکا ،وبِ ُح ِ
لق نمعیام»3ن آدمی راقناعت برای دولت مندی وخروش
سن ا ُ

خلقی برای فراوانی نعمتها کافی است.
منز أغنی ِمن ِ
القنا معة»3ن هیچ گنجی بی نیاز کننده تراز قناعت نیست.
« ک م
م
ٍ
ِ
«ک َُّل ُمقتمرصعلیه کاف»1ن هرمقدار که قناعت کنی ،کافی است.
َّوس ُل»1ن مرگ ،هبررت از ترن بره ذلرت دادن و بره انردک
« ما مملن َّیة مو م الدَّ ن َّیة وال َّت مق ُّلل مو م الت ُّ

ساختن هبرت از دست نیاز داشتن است.
تاک وت ممو َّل مع ّام ت ممو ّلی معن م »1ن از دنیا آن مقدارکه به تو میرسرد ،برردار
« ُخا ِم من الدَّ نیا ماأ م

و از آنچه پشت کند ،روی گردان.

درحکمتهای فوق قناعت به گنج مانند شده و تأکید شده که قناعت مل

اسرتن زیررا

عزت از آن کسی است که قناعت دارد ،انسانی که قناعت نداردن هیچگاه هشرمش از مرال
نمیگردد ومهیشه باید به ذل طمع تن دهدن اما کسی که قناعرت مریکنرد ،بره
و مکنت سری 
میکند ،به آسانی انفاق میکنرد و عرزت نفسرش را از دسرت
روزیش راضی است و شکر 
نمیدهد ،تالش بیهوده نمیکند و به روزی مقدرخویش بسنده میکند.

تواضع
تواضع درمعنای فروتنی بکار میرود ،تواضعی است که انسان بره کمررت از آنچره حردّ
اوست درمقابل مردم ظاهرشود ومهواره با فروتنی رفتار کند.
ِ
در خطبه 323آمده است« :واعت ِممدوا وضع الت مَّا ُّل ِل علی ر ِ
رت
ُوسکُم والقاء ال َّت مع ُّرز ِز مم م
م م
م
ُ
ِ
قدامکُم و ّ ِ
ما ِ
وجنُروده»3ن تراج تواضرع و
َّواض مع ممس مل محه مبینمکُم مو مب م
اَتاوا الت ُ
بلریس ُ
نی عمردُ َّوکُم إ م
م
فروتنی را بررسهنید و تکرب را زیر پا بگاارید و تواضرع و فروتنری را سرنگر میران خرود و

شیطان و لشکریانش قرار دهید.
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استفاده کردهاند ،درمورد تواضرع اسرت ،تواضرع

میسرازد .در اینجرا تعبرری بره تراج عرزت شرده
که واژه خاکساری را به ذهن انسان متبادر 
استن یعنی تواضع باعث بزرگی و عزت انسان میشود و نیز تواضع به عنوان سنگری که
میان انسان و شیطان قرار دارد و او را ازرسشیطان و جنودش حفظ مریکنرد ،جمسرم شرده
است.

«ما أحسن التَّواضع األغنیاء لِل ُف مقراء مط ملبرا ملِرا ِعنردم اهلل و أحسرن ِمنره تِیره ال ُف مق ِ
رراء علری
م ُ ُ ُ
ُ م
م م
ا مغنیاء اتکا مع ملی اهللِ»3ن هه نیکو است فروتنی توانگران برابر مسرتمندان بررای بدسرت
آوردن پاداش اهلی و نیکوتر از آن خویشتنداری مستمندان در برابرتوانگران برای توکل بره

خداوند است.
در حکمت فوق به صفت فروتنی برای توانگران و توکل و قناعرت بررای فقررا اشراره
مریشروند ،بره
شده است ،معمو افراد متمکن به نوعی تکرب ناشی از فراوانی مال دهار 
مهنی سبب امام

می فرماید :تواضع برای آنان نیکوتراست.
در وصرف

مهچننی درهنج البالغه تواضع صفت فرشتگان شمرده شده وامام علی
تواضرع اِ
السرکینة»ن3و دهلایشران را در پوششری از
م
قلوهبم ُ م
خبرات َّ
آنان می فرماید « :موأش مع مر م ُ
تواضع وفروتنی وخشوت و آرامش درآورد.
ِ
ناحر م
نامههایشان به فرماندارانشان میفرماید « :مفراخف
مهچننی امام در 
مهلُرم مج م
ِ
ِ
ِ
ِ
ناحر م
و مالن مهلُم جان مب م »1ن بامردم فروتن باش نروو و مهربان باش و « مفراخف ل َّلرع َّیرة مج م
جه ».1
ابسط مهلُم مو م
مو ُ
درفرهنر هنج البالغه توضع برای توانگران وفرماندارانن یعنی افرادی کره از مقرام یرا
ثروت برخوردارند ،بیشرت توصیه شده است و امری رضوری و زم برایشان شمرده شده
است.
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توكل

 .توکل به معنای قبول وکالت اهلی استن یعنی انسان در امور تالش نموده و نتیجه کرار
را به خداوند واگاارکند و وکالت او را برای خویش کافی بداند.
درهنج البالغه آمده است « :ممن توک مَّل علیه کمفرا ُه ،و ممرن مس م
رأ مل ُه ماعطرا ُه»3ن هررکس بره او
میکند.
توکل نامید ،او را کفایت میکند و هرکس از او بخواهد ،به او می بخشد و عطا 
«أستمهدیه قریبا هادیا موأستمعینُ ُه قادرا قاهرا وأتموکَّل مع ملیره ِکافیرا نرارصا»3ن از او هردایت

میطلبمن هون راهنامی نزدی


است و از او یاری می طلبم که توانا و پریوز است و بره او

توکل می کنمن هون تنها یاور و کفایت کننده است.
ِ
ِ
ررل اِ نابررره اِ ملیررره و ماسر م ِ
السررربیل املررررُ مؤدیه إلر ِ
« مع ملررری اهللِ ت ممو َّکر ُ
رری مجنمتررره» ن
م
م
رررت شررردُ ُه َّ
1

برخدا توکل می کنمن توکلی که بازگشت به سوی اوباشد و از او راه میجویم راهی که بره

هبشت میرود.
ِ
الرا ِ
لکری ِم م
«اِع مل ُموا ِعلام یقینا ما َّن اهللم ممل مَی معل لل معبد ماک مث ُر مما ُس َّمی ملر ُه ِيف ِّ
رنی
حیرل مب م
ومل م ُ
کر ا م
رل بِ ِ
ف ِهلاا ِ
بد يف مض ِ
الع ِ
لکیم مو ِ
الا ِ
العام ُ
ماس ِّم می مل ُه يف ِّ
ره
العار ُ
عف ِه ِق َّلة حیلتِ ِه مو مب م
م
کر ا م
نی مان میبلُغم ُ
ِ
ِ
1
ِ
ِ
ِ
رضره»ن بره یقرنی
راحة يف ممن مفعه والتّار ُک مل ُه مال ّش ُ
ماع مظ ُم النّاس م
اک فیه ماع مظ ُم النّاس ُشغُال يف مم م َّ
بدانید خداوند برای بنده خود(هرهند با سیاسرت و سرخت کروش باشرد) بریش از آنچره

درعلم اهلی وعده فرمود ،قرار نخواهد داد و میان بنده هرهند ناتوان و کم سیاست باشد و
آنچه در قرآن برای او رقم زده ،حایلی نخواهدگااشت ،هرکس این حقیقت را بشناسرد و
آسودهتراست وسود بیشرتی خواهد برد و آن کره آن را واگراارد و

بهکارگرید ،از مهه مردم

در آن ش

زیانکارتر است.
کند ازمهه مردم گرفتارتر و 

درحکمت فوق توکل از دیدگاه

بصورتی زیبرا معنری شرده اسرتن رزق و روزی

انساهنا مقدر است و به مهان اندازه به آنان خواهد رسید(به جزمقداری از روزی کره مقردر
شده با تالش به انسان برسد) دریافت بقیه روزی و اصرل آن بره سیاسرت و زیرکری افرراد
بستگی ندارد و به مقدار مقدّ ر روزی به آنان میرسد ،البته این امرمنافات برا کرار و ترالش
ندارد و انسان باید با تالش و زمحت این روزی را بدسرت آوردن نره اینکره فکرکنرد هرون
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روزی مقدرشده و باید یکجا بنشیند تا روزی به او برسرد ،ایرن برداشرت غلطری از توکرل
است که صوفیه به آن معتقدند و به تنبلی و تکدّ یگری عادت کردهاند.
توبه
توبه ،به معنای بازگشت و رجوت از گناهان به سوی پروردگار است و انسان قصد کند
که گناه را تکرار نکند و از انجام آن پشیامن باشد.
رب
مفس ُه و مقردَّ مم تمو مبتمر ُه و مغ مل م
درباره توبه در هنج البالغه آمده است « :مفاتَّقی عمبدٌ مر َّب ُه ن ممص مع ن م
هو مت ُه»3ن بنده خدا باید از پروردگار خود بپرهیزد ،خود را پند دهد و توبه را پیش فرستد و
مش م
بر شهوات غلبه کند.
ِ
راج مع مفتا م »3ن پرس
اقرت م
رتف ،مفاجا م مو مانا م و م
ف مفاع م
« مفاتَّقوااهللم تمق َّیة ممن مسم مع مف مخ مش مع مو م م
از خدا هونان کسی پروا کنید که سخن حق راشنید وفروتنی کرد وگناه کرد و اعرتاف کرد
و دعوت حق را اجابت کرد و نیایش و زاری کرد ،بازگشت و توبه کرد.
رشايط توبه واستغفار
قال بِحرضتِ ِه « ما ِ
« م ِ
ستغف ُراهلل» :مث مک ملت م ُا ُّم ماتمدری مما اإلسرتِغفار؟ ماإلسرتِ ِ
غفار
وقال لقا ل م م م
درجه ِ
واقع معلی ِس ّتة ممعان :ما َّ
وهلا النَّدم ُم معلی ما ممضری موال ّثراين ال معرز ُم معلری
الع ِّل ّ م
اسم ٌ
مم م م
نی و ُه مو ٌ
ِ
ِ
ت ِ
مرک ال معود إل میه ما مبدا وال ّثال ُث مان تُؤ ِّد می إلی املم
ریس
م
رس مل م
ملقری اهللِ مام مل م
خلوقنی ُحقو مق ُهم محتّری ت م
خلامس مان ت ِ
فریض ِه معلی م مضیعتمها مفتُو ّذی ح َّقها وا ِ
مع ملی م تمبِعهة والرابِع مان ت ِ
معمدم
معمدم إلی ک ُِّل م
ُ
م
م
َّ
ّ ُ
م
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
م
إ ملی ا َّللح ِم ا َّ
السحت ُفتُا می مبه باألحزان ،حتّی تلص مق اجللدم بال معظ ِم مو مینشأ مبینمهام
لاي من مب مت معلی ُّ
ِ
ِ
ِ
ُایق ِ
الساد ِ
مقرو ُل
س مان ت م
الوة املمعصر میة مفعنردم ذلر م ت ُ
اجلس مم أ ممل الطا معة کمام ما مذق مت ُه مح م
مل ٌم جدیدٌ مو ّ
« ماست ِ
مغفراهللم»1ن امام علی به شخصی که درحضور او بدون توجه زم استغفراهلل گفت،
میدانی معنای استغفارهیست؟ اسرتغفار درجره وا مقامران
فرمود :مادرت بر تو بگرید ،
است و دارای شش معناست :اول پشیامنی از آنچه گاشت :دوم تصمیم بر عدم بازگشت،
سوم پرداختن حقوق مردم هنانچه خداوند را پاک دیدار کنی که هیزی برعهده تو نباشرد.
ههارم متام واجبهای ضایع ساخته را بجرا آوری ،پرنجم گوشرتی را کره از حررام برر تنرت
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روییده با اندوه فراوان آ کنین هنانچه پوست به استخوان هسبیده گوشت ترازه برویرد.
ششم رنج طاعت را بر تن بچشانین هنانچه شریینی گنراه را بره آن هشرانده برودین پرس
آنگاه بگویی استغفراهلل.
مهانگونه که امام علی

فرمود ،توبه حقیقی میرس نمیشودن مگر به پشیامنی حقیقری

از گناهان و عزم بر ترک گناهان و جربان مافات از حق اهلل و حق النّاسی که برگردن انسان
است و رشایط کامل توبه ،دو رشط آخری است که امام

درحکمت به آن اشاره فرمودن

یعنی حتی گوشت بدن را که با گناه روییده آ کندن و رنج طاعرت را برر ترن بچشراند ترا
شریینی گناه فراموش شود و استغفار زبانی رصفا برای انجام توبه کافی نمیباشد.
موانع تزكیه در آيیاه نگاه امام للی
آرزوها
واژه آرزو ،به معنای خواستههایی است که از نظر انسان دسرت نیرافتنی اسرت و میرل
دارد که به آهنا برسد .این آرزوها اگر دور و دراز و بی پایه واسراس باشرند ،آفرت عمرل و
اندیشه است و اگر درست و سازنده باشرد ،پایره عمرل قررار خواهرد گرفرت ،آرزوهرای
طو نی از موانع تزکیه حمسو میشود.
آرزوهای طوالنی
روق املم ِ
قول مم مت ُب ِ
صار ِت ال ُع ِ
« ماک مث ُر مم ِ
طامع»3ن قربانگاه اندیشه ها زیر برق آرزوهاست.

دراین حکمت اندیشه به انسان تشبیه شده که به وسریله آرزو کره بره شمشرریی مهاننرد

شده قربانی میشودن یعنی آرزو از بنی برنرده اندیشره اسرت و تفکرر انسران را بره سرمت
خیا ت واهی سوق میدهد ،هر آرزویی در ذهن انسان هرقدر هرم کره بره نظرراو برزرگ
باشد ،بعد از آنکه به آن رسید ،برایش بیارزش می شودن لاا تأکید شده که آرزوهرای دور
و دراز نداشته باشیم.
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
حیل معن هراه الردّ ِار املم
الر م
قردور معلی ماهلهرا
در خطبه  13آمده است « :مفأزمعوا عبا مد اهللِ َّ
وال و می ِ
الز ُ
غل َّبنمکُم فیها األ مم مل و میطو مل َّن علی ُکم مفیها األ ممدُ »ن 3ای بنردگان خردا از رسایری
َّ
کوچ کنید که رسانجام آن نابودی است ،مبادا آرزوهرا برشرام هرریه گرردد و مپنداریرد کره
عمری طو نی خواهید داشت.
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« مواع ملم میقینا ما َّن م ملن تمبلُغم ما مم مل و ملن تمعردوا ما مج ملر »3ن بره یقرنی بردان کره ترو بره مهره
آرزوهای خودنخواهی رسید و تا زمان مرگ بیشرت زندگی نخواهی کررد .در ایرن فرازهرا
امام علی

برهریه نشدن آرزوها برانسان تأکید دارند و اینکه انسان باید سرعی کنرد کره

آرزوها بر او تسلط نیابند و سپس می فرماید که تو به مهه آرزوهای خود نخواهی رسرید و
مریرسردن پرس آرزویرت راطرو نی
مدت کوتاهی در این دنیا هستی و سپس مرگ تو فرا 
مکن.
« ممن أ م
طال األ مم مل ماسا مء ال مع مم مل»3ن کسی که آرزویش طو نی استن کردارش نیرز ناپسرند

اسررتن زیرررا انسررانی کرره برره دنیررا دلبسررته و آرزوهررای فررراوان داردن برررای رسرریدن برره
خواستههایش دست به هر عمل نادرستی میزندن هبمنی دلیل کردارش ناپسند است.

ف ِ
مرک ا ُملنی»1ن هبرتین بی نیازی ترک آرزوهاست.
الغنی ت ُ
رش ُ
« ما م

انسانی که آرزوهای بی اساس را ترک کرد ،احساس استغنا و بی نیازی ازمردم را دارد

و هرگزخواسته نفسش را به نیکوییها ترجیح نمیدهرد .حرال ببینریم آرزوهرای سرازنده و
نیکو ازدیدگاه امریاملؤمننی

هیست؟

آرزوهای سازنده
ِ
ِ
ایی َّ
صت معنکُم» ،1به خدا
بت ِرکاب ُث َّم مش مخ ُ
دو ،مل مق مر ُ
الشها مدة عندم لقا می ال مع َّ
«واهللِ لو مر مج م

سوگندن اگر امیدواری به شهادت در راه خدا را نداشتم ،پای در رکا کرده ،از میران شرام
میرفتم.

در اینجا حرضت

آرزوی شهادت در راه خدا را دارند که آرزویی نیکوست وعلت

ماندن درکنارمردم را مهنی مطلب بیان کردهاند.
ِ
فض مل ُق مرئ مع ِ
الو ة اسرتقا ممة ال مع ُ
ردل يف الربالد» ن مهانرا برتررین روشرنی هشرم
«اِ َّن أ م
نی ُ
زمامداران و برترین آرزو برقراری عدل در شهرهاست.
1
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دار ُق ِ
دون مان ُجت ِ
اوروا اهللم فی ِ
« ما مفبِهاا تُری م
دس ُه و متکُونوا ما مع َّز ماولیا ِه ِعنردم ُه»3ن شرام برا هنرنی
وضعی می خواهید درخانه قدس اهلی و جوار رمحت پروردگرار قررار گرییرد و عزیزتررین

دوسررتانش باشررید؟ درقسررمتهای فرروق آرزوی شررهادت آرزوی گسرررتش عرردل و آرزوی
هبرتین بندگان خدا بودن که جزء آرزوهای سازنده است ،مطرح شده است.
تکرب
تکرب به معنای خودبزرگ بینی است و کرب این است که انسان خود را هبرت و برزرگرت از
دیگران بداند .ابلیس رسسلسله مبتکران عامل است و در هنج البالغه نیز بردان اشراره شرده
است

ِ
در خطبه 323آمده است« :وتمعصب مع مل ِیه ِ م ِ ِ
ف
ربنی مو مسر مل م
معص م
صرله مف معردُ َّوا اهللِ امرا مم املُت ِّ
َّ م
املست ِ
مکربی من ِّ
نراز مت اهللم ِردا مء اجلم مرب َّیرة»ن3شریطان برر آدم بره
ساس ال مع مصر ّبیة و م
الاي مو مض مع ما م

جهت خلقت او از خاک فخر فروخت و به اصل خود که از آتش اسرت ،دهرار تعصرب و
غرور شدن پس شیطان دشمن خداست که اساس عصبیت را بنا هناد و بر لباسی کربیرایی و

عظمت با خدا در افتاد.
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
برار مهلُم ونمفیرا لالسرت ِ
لون ماصر مل ُه ،ممتییرزا بِا خت ِ
« مولک َّن اهللُ میبتملی مخل مق ُه بِ مبع ِ ما محی مم م
کبار
لخی ِ
ِ
ِ
الء ِم ُنهم»1ن اما خداوند ولوقات خود را با امروری کره آگراهی ندارنرد،
مع ُنهم وابعادا ل ُ م
آزمایش مریکنرد ترا برد وخرو متیرزداده شرود وتکررب وخودپسرندی را از آهنرا بزدایرد و
خودبزرگ بینی را از آهنا دورکند.
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ٍ
اصرة مانبیا ره و ماولیا ره ،مول مکنَّر ُه
ص فیره خل َّ
ص اهللُ يف الک ِرب م محد من عباده مل مرر َّخ م
« مف ملو مر ّخ م
ریهم التَّکرابر ِ
«سبحانه» ک َّمر مه اِ مل ِ
رع»1ن اگرخردا تکررب ورزیردن را اجرازه
رم الت ُ
َّواض م
ری مهل ُ ُ
ورض م
ُم م
میفرمود ،حتام به بندگان وصوص خود ازپیامربان و امامان اجازه میداد ،درصرورتی کره

خداوند تکرب را نسبت به آنان ناپسند وتواضع را برایشان پسندید.
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املتکرربی من»3ن آیرا امیردواری
نرت ِعنردم ُه ِمر من
جراملُت
مواضرعنی و ما م
م
ّ
« ماتمر ُجوا مان ُیعطیر م اهللُ ما م
خداوند که خداوند پاداش فروتنان را به ترو بدهرد ،درحرالی کره از متکرربان باشری(نامره

علی به زیاد).
ِ
ربک»ن 3فخرفروشی را کنار بگاار و تکررب و خرود
رب مک مواذکُر مق م
خر مک مواح ُطط ک م
« مضع مف م
بینی را رها کن و به یاد مرگ باش.

درفرازهای فوق ،هند نکته اساسی به هشم میخورد:
 -3شیطان رسسلسله متکربان عامل بود کره برا تکررب درمقابرل آدم

شرش هرزار سرال

عبادت خود را نابود کرد و مهیشه سعی دارد بوسیله اعروان و انصرارش انسراهنا را نیرز بره
تکرب وا دارد.
 -3خداوند بوسیله آزمایش انساهنا به آهنا نشان میدهد که هر انسان متکرب نیز درجایی
ممکن است ،عاجز شود و به کسانی که در مقابلشان تکربکرده حمتاج شود و بواسطه فهم ایرن
مطلب کرب آهنا را از بنی می برد.
 -1اگرتکرب صفتی نیکو بود ،خداوند آنرا برای انبیا

و اولیایش قرار میداد و به آهنا

سفارش میکرد که تکرب داشته باشندن اما تواضع را برای آهنا برگزیدن زیرا تواضرع انسران را
با می برد و تکرب او را پاینی میآورد.
 -1یاد مرگ از مسا لی است که تکرب را درانسان از بنی مریبررد و بریامری تکررب را درمران
میکندن زیرا انسان خود را در موقعیتی جمسم میکند که بره صرورت جنرازهای افتراده وهریچ

کاری از دستش برنمیآید و از شوکت وحشمت دروغینش خربی نیستن لراا متنبره شرده و
دست از تکربش برخواهد داشت.
حسد
حسد این ست که انسان نتواند نعمتی را برای کسری ببینرد و آرزوی زوال آنرا بکنرد.
حسد آثار سویی دارد که به آن اشاره می کنیم:
تأثریحسد بر جسم
ِ ِ ِ
ِ
ل مسد»1ن سالمت تن دردوری ازحسادت است.
جل مسدم من ق َّلة ا م
«ص َّح ُة ا م
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ِ
« مالعجب لِ ِغف مل ِة الس ِ
اد معن مسال مم ِة ا م
جساد»ن 3شگفتا که حسرودان از سرالمتی خرویش
م م
ُّ
غافل مانده اند.
تأثریحسد بر ايام
ِ
ب»3ن حسد نورزید کره حسرد
اسدوا ،مفإ َّن الم مسدم میأک ُُل ا یامن کام تأک ُُل الن ُّارالم مط م
« مو مم م
میخوردن هنان آتشی که هیزم را خاکسرت کند.
ایامن را 
الص ِ
دیق ِمن ُسق ِم ا ممل مو َّدة»ن1حسادت بر دوست از آفات دوستی است.
« مح مسدُ ِّ
ِ
ِ
ِ
بن ُا ّمه من غ ِ
در خطبه 323آمده است« :و تمکونوا کمامل متک َِّرب معلی ا ِ
مرری ما مف ٍ
ضرل مج مع ملر ُه اهللُ
ت الع مظمة بِن ِ
فیه ِسوی ما مال مق ِ
مفس ِه ِمن معداوة الم مسرد»1ن و شرام ماننرد قابیرل نباشرید کره برر
م م
م

برادرش تکرب کردن خدا او را برتری نداد ،خویشتن را بزرگ می پنداشرت وحسرادت او را
به دشمنی واداشت.
از فرازهای فوق در می یابیم -3:حسادت برجسم انسان رضرمیرساند  -3حسرادت
آفت ایامن است وآن را از بنی میبرد  -1حسادت آفت دوستی هاست ودوستی را کمرنر

میدارد  -1وهه بسریارگناهانی کره
میکند  -1حسادت انساهنا را به دشمنی با یکدیگر وا 

میآیندن مانند غضب قتل ،سخن هینی ،هتمت غیبت و....
در پی حسد 
لاا شایسته است که ازآن دوری کنیم و به نعمتی که خداوند به بندگانش عطا فرمرودهن
حسادت نورزیم.
غرور
غرور ،فریفته شدن به عمل نیکو یا به نعمتی است که خداوندآنرا به انسان عطا فرموده
است .امام علی در وصف انساهنای باتقوی میفرماید «:م
الت الغُررور مو ممل
ومل تمفتِلر ُه فراتِ ُ
هات ا ُمور»ن1هیزی او را مغرور نساخته و مشکالت و شربهات او را نابینرا
معم مع مل ِیه ُمشتمبِ ُ
ت م
نمیسازد.
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نسان ماجرا مک معلی مذنبِ وما غمر مک بِربر م ومرا مانسر م ِهب ملکمرة من ِ
« ماها ا ِ
فسر م ؟»3ن ای
م
م
َّ
َّ
َّ
ُ م َّ
ُّ
انسان هه هیزتو را برگناه جرأت داد؟ و در برابر پروردگارت مغرور ساخته؟ و بر نابودی

عالقهمند کرده است؟

خود
میفرماید«:ن ُ
مسأل اهللُ ُسبحا من ُه مان مَی معلنرا وإ َّیراکُم
امام علی برای دوری از غرور دعا 
ِ
ِ ِ
ِ
3
رص بِ ِه معن طا معة ر َّبه غا میة»ن ازخدا میخواهیم که مرا و شرام را برابرر
ممَّن تُبط ُر ُه ن م
عم ٌة و ُت مق ُ
نعمتها مغرور نسازد وهیزی ما را از اطاعت پروردگار باز ندارد.

راه دوری ازغرور
«ما ِ ِ
مفس ُه و مید مف ُع محت مفه»1ن فرزنرد آدم
بن آ مد مم موال مفخر ،ما َّو ُل ُه ُنط مفه وآخ ُر ُه جی مف ٌة و می ُ
رز ُق ن م
را با فخرفروشی هه کار؟ او که در آغاز نطفهای گندیده و در پایان مرداری بدبوسرتن نره
میتواند روزی خویشتن رافراهم کند و نه مرگ را از خود دور نامید.

درحکمت فوق راه دوری از غرور بیان شده است ،زم است انسان مغررور بیندیشرد
که از هه بوده وعاقبتش هه خواهد شد که او از نطفهای بد بو خلق شده و بردنش مررداری
خواهد شد وعجز و ناتوانی او تا حدی است که پشهای ممکن است اورا از پرای در آورد و
نمیتوانرد از خرود دور کنردن پرس شایسرته اسرت کره نعمتهرا را از
کوهکرتین بیامرها را 
خداوند بداند و غرور بیجا نورزد.
لواقب غرور

نی املم ِ
وع مظرة ِحجرا ُ ِمر من الغُر َّرة»1ن میران شرام و پندپرایری پرردهای ازغررور
« مبینمکُم مو مب م
خودخواهی وجود دارد .غرور در حکمت فوق آفت پندپایری معرفی شرده اسرتن زیررا
عاقلتر میپندارد و حارض نیست پند و نصریحت کسری
انسان مغرور خود را ازمهه برتر و 
را بپایرد به مهنی دلیل اشتباهاتش فرراوان اسرت وخرود را ازمشرورت برا دیگرران حمرروم
میکند.
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بخل
بخل مرتادف باخست ومتضاد با سخاوت استعامل شده است .بخل از صفتهای زشتی
است که مانع انفاق میشود و شخص بخیل نه خود از مالش هبرهمند میشود و نه دیگران
را هبره مند میکند.
ِ
ِ
در خطبه 334آمده است « :مفال ما م
موال مب مالتُموها ل َّلاي مر مز مقها و مان ُف مس خا مطرتُم ِ مهبا ل َّلاي
مخ مل مقها»3ن نه اموال خود را در راه خدایی که آن مالها را روزی شام کررد ،مری بخشرید ،نره
جاهنا را در راه خدای جهان آفرین به خطر میافکنید.
خل مع ٌار مو اجلُب ُن ممن مق مصة»ن3بخل ننر وتررس نقصران اسرت « .مو م
«ال ُب ُ
قرال و مقرد مم َّرر
خ مل بِ ِه ِ
بقار معلی مزبلة :هاا ما ب ِ
م
الباخ م
سرون
رب آخر ما َّنه قال :هاا مراکُنتُم متتمنا مف
لون ُ
م
م م
وروی يف مخ م
1
فیرره بِررا م ِ
مس»ن در رسراه عبرروراز مزبلرره :ایرن هیررزی اسررت کرره دیررروز بررررسآن رقابررت
میکردید.

ٍ
ِ
ِ
ِ
خل جام ٌع ممل ِ
«ال ُب ُ
وه مو ِزما ٌم ُیقا ُد بِه إلی ک ُِّل ُسوء»1ن بخل ورزیردن کرانون
ساوئ ال ُعیو ِ ُ
متام عیبها ومهاری است که انسان را به سوی هر بدی میکشاند.
ِ
ِ
قرر ،ا َّلراي ِمنر ُه
برت لِل مب
امام علی درباره بخیل میفرماید « :مع ِج ُ
خیرل میسرتمعج ُل ال مف م
ِ
ِ
عریش يف الردُّ نیا مع ُ
رب مف می ُ
اسرب يف ا ِخ مررة
وحی
ریش ال ُفقرراء ُ
ُ
مه مر م و می ُفو ُت ُه الغنی ا ّلاي ا َّیا ُه مط مل م
ِحسا ا م ِ
غنیاء»1ن در شگفتم از بخیل بره سروی فقرری مریشرتابد کره از آن مریگریرزد و
ُ
رسمایهای را از دست میدهد که برای آن تالش میکنرد در دنیرا هرون هتیدسرتان زنردگی

میکندن اما در آخرت هون رسمایهداران حماکمه میشود.

تعبری زیبای امری املؤمننی

ازعمل بخیل دراین خطبه قابل تأمل است .بخیل ثرروت

را مجع میکند تا فقری نباشدن ولی از آن استفاده نمیکند ،و مانند فقریان زندگی میکندن در
حالیکه در قیامت نیز باید اغنیاء حسا پس دهد و از این رسمایه هیزی انفاق نمیکنرد ترا
مریکنرد ،و
میکند و نه دیگران را هبره مند 
ذخریه آخرتش قرارگرید ،نه خود از آن استفاده 
رسمایهای در آخرت نخواهد داشتن مهچننی بخل سبب از بنی رفرتن

جزحرست و ندامت
میشود .خداوند به بندگان نعمتهارا بخشیده تا زمانی کره دسرت بخشرنده دارنرد،
نعمتها 
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نعمت را برایشان باقی میگاارد و زمانی که بخل ورزیدند ،نعمرت را ازآنران مریگررید و
شود .
ب هدست عده ای دیگرمیسپاردن لاا بخل سبب از دست دادن نعمتها می 

رلجب
عجب به معنای خودبینی استن یعنی عمل انسان درنظرش بزرگ آید وخود را هبررتاز
درنامهشران بره امرام حسرن مری فرمایرد « :مفراع ملم ما َّن

دیگران بپندارد .امریاملؤمننی
ِ
ِ
الصوا ِ وآ مفة األلبا ِ »ن3بدان که خودبزرگ بینی والف راستی وآفت ممل
ا عجا م ضدُّ َّ
است.
انسانی که خود را از مهه هبرت وعاقل تر می پندارد ،با دیگرران مشرورت نمریکنرد و برا
نمیشود ،عقلرش نیرز دهرار
وهم خویش زندگی میکند و هون از جتربه دیگران هبره مند 
میشود.
آفت 
اک
در نامه امام به مال اشرت نیز امام او را از عجب برحار داشته است « :موإ َّیر م
الشریطانِ
ِ
ِ
ب ا ِ طرا مء مفاِ َّن ذلِ م ِمن ماو مث ِق ُف مرر ِ
ص َّ
وح ُّ
واإلعجا م بِنمفس موال ِّث مقة بِام َُیِ ُب م منها ُ
احسان املُ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ُ
ننی»3ن مبادا هرگز دهار خودپسندی گرردی و بره
مایکون ِمن
مح مق
حس م
يف نمفسه ل می م
خوبیهای خود اطمینان کنی و ستایش را دوست داشته باشی کره اینهرا مهره از فرصرتهای

شیطان برای هجوم آوردن به توست وکردار نی

نیکوکاران را نابود میسازد.

اثر دیگرعجب هجوم شیطان به او در نتیجه نابودی اعامل اوستن زیرا عجب عمرل را
باطل می کند.
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ب املمرء بِنمفسه أ محردُ ُحسراد مع ِ
قلره»ن1خودپسرندی یکری ازحسرودان عقرل اسرت.
« ُع ْج ُ
ّ
« ما ِ عجا ِ میمن ُمع اإلزدیاد»ن1خودپسندی مانع فزونی است.
«اِ َّن أغنمی ِ
ل مس ِ
الغنی ا ُ
وح م
الو م
رب
ل ُ
رش م
مق وأ م
اکرر مم ا م
حشرة ال ُعجرب مو م
کرب ال مفقرا ُ
لعقل ،و ما م م
ُحس ُن اخلُ ِ
بریخرردی
برینیرازی عقرل اسرت وبرزرگرتین فقرر ،
لق»ن1مهانرا ارزشرمندترین 
وترسناکترین تنهایی خودپسندی وگرامیترین ارزش خانوادگی اخالق نیکو است.
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سوءظن
سوء ظن ،گامن بد داشتن به مردم است .اصل درمورد انساهنا برر برا رت اسرت وهریچ
کس نباید بیهوده به دیگران گامن بد داشته باشد.گامن بد به هتمت خامته می یابد کره آن نیرز
از گناهان کبریه است.
ِ
ِ
ِ
الزمان و ماهله ُث َّم أسرا مء مر ُج ٌ
رل
الصال ُح مع ملی َّ
بررسی سوء ظن درهنج البالغه«:إ مذ استمولی َّ
ِ ِ
ال َّظن بِرج ٍل مل تمظهر ِمنه حوبه مف مقد مظ ملم .و إ مذاستمولی ال مفسراد مع ملری َّ ِ
حسر من
ُ
م م
م ُ م م
ّ م ُ
الزمران و ماهلره ،مف ما م
مر ُج ٌل ال َّظ َّن بِ مر ُج ٍل فقدغ َّمرر»3هرگاه نیکوکاری بر روزگار ومردمانش غالب آید ،اگرکسی به
دیگری گامن بد بردن درحالی که از او عمل زشتی آشکارنشرده ،ستمکاراسرت ،واگربردی

بر زمانه و مردم آن غالب شود وکسی به دیگرری خروش گرامن باشرد خرود را فریرب داده
است.
سروءظرن بیهروده
انسان عاقل هنگامی که با مردم نیکوکار معارشت می کنرد ،بره آهنرا 
هنگامیکه با مردم بدکار مهنشنی شد،

ندارد و اگرسوء ظن بیهوده داشت ،ستمکار است و
بیهوده نباید به آهنا اعتامد کند ،اگر اینچننی کرد ،خود را فریفته و به اشتباه افتاده است.
پرهیزازسوءظن
ِ
ٍ
ِ
نت م ِ
جتدُ مهل ما يف اخلمری ُحمتممال»ن3شایسته نیست بره
« مت ُظنَّ َّن بِک ِمل ممة مخ مر مجت من ما محد ُسوءا و ما م
سخنی که از زبان کسی خارج شرد ،گرامن برد برربین هراکره بررای آن برداشرت نیکرویی
میتوان داشت.

طبق فرموده حرضت

فعل و سخن مؤمن باید محل برصحت شود و بیهوده نباید از

هر سخنی برداشت سوء نمود و انساهنا را متهم کرد .انسانی که به مهه سروءظن دارد ،دا رام
در دشمنی با دیگران به رسمی برد ومهواره کینه در دل داردن زیرا از سخن برداشت سروء و
اشتباه کرده وخود را پریشان میکند.
پرهیزازمواضع سوءظن
ِ
ِ
لو مم َّن ممن أسراء بِره ال َّظر َّن»1ن کسری کره خرود را در
ُّهمة مفال می ُ
مفس ُه ممواض مع الت م
« ممن مو مض مع ن م

جایگاه هتمت قرار داد ،نباید جز خود را نکوهش کند.
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نامهاش به مال اشررت نیزسرخنی در ایرن زمینره دارد«:وإن مظن ِ
ّرت
امری املؤمننی در 
ِ
ِ
حرهلُم بِ ُع ِ
ُوهنُم بِ
الرع َّیة بِ م محیفا مف ما ِص م
اصحارک»3ن هرگاه رعیت بر تو
ار مک واعدل معن ُ ُظن م
َّ

بدگامن گردد ،عار خویش را آشکار با آنان درمیان بگاار و با این کار از بدگامنی نجاتشران

ده.
انسان مؤمن نباید خود را در جایگاه سوءظن قرار دهد ،شبهه در ذهن افرراد اَیراد کنرد
واعاملش باید شفاف و روشن باشد و البته نباید به خاطر حفظ جایگاه خرود از اعرامل حرق
باز بامند ،بنابراین باید روش میانهای راپیش گرید تا حفظ جایگاه او به ریاکاری مبدل نشود
و در عنی حال در جایگاه سوءظن و هتمت نیز قرار نگرید.
حرص وطمع
حرص و طمع که از آن تعبری به آزمندی میشود به معنای ولع برای بدست آوردن مال
یا نعامت دنیوی است .اکنون حرص درهنج البالغه بررسی میشود:
حرص مذموم
ِ
« مفإ َّن الدُّ نیا ممش مغ مل ٌه معن غمریها م
صاح مبها ِمنها شیئا إ ّ مفت ممحت مل ُه ِحرصا مع ملیهرا»3ن
ومل ُی ِصب

مهانا دنیا انسان را به خود رسگرم و از دیگرهیزها باز می دارد .دنیا پرستان هیرزی از دنیرا
بدست نمیآورندن جز آن که دری ازحرص برویشان گشوده است.
روق ا ممل ِ
قول مم مت ُب ِ
صار ِت ال ُع ِ
«أک مث ُر م مم ِ
طام ِع»ن 1قربانگاه اندیشهها در زیر برق طمع است.
الاي ممل یأتِ م مع ملی ی ِ
«یابن آدم ،مم ِمل مهم ی ِ
وم م َّ
وم م َّ
تاک ،مفإ َّن ُه إِن میر ُ ممرن
الاي مقد ما م
م
م
َّ م
م م مم
ِ
ِ
مر مک ی ِ
أت اهللُ فیه بِ ِر ِزق م »ن1ای فرزند آدم! اندوه روز نیامده را برر امرروزت میفرزان زیررا
ُع ِ م
اگر روز نرسیده ازعمر تو باشد ،خدا روزی تو را خواهد رساند .حرص برر آینرده نداشرته
باش که خداوند آنچه برایت مقدرشده ،برایت خواهد فرستاد.
حرص درطلب مال دنیا مهواره ماموم شمرده شده استن اما حرص در کسب علرم و
معنویات مهواره حمبو و نیکو بوده است .ازصفات پرهیزگاران «حرص در کسب دانش»
نی ِ
وحزما يف لِ ٍ
است .گفته شده است «:مف ِمن معال ممة ما مح ِد ِهم ما َّن م تمری مل ُه ُق موة يف ٍ
وحرصرا
دین م
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نشانههای یکی از پرهیزگراران اسرت کره او را اینگونره مری بینری :در دینرداری
ِعلم»ن3از 
نریومند و نروو و دوراندیش است و درکسب دانش حریص است.
دروغ
دروغ درهنج البالغه ازصفات ماموم شمرده شده است .انسان دروغگو مرورد اعرتامد
نیستنهون وعده میدهد وخالف آن راعمل میکند و دهارخیانت نیز میشود.
ِ
ِ
الکا مفإنه ُجمانِ ِ
«جانِبوا ِ
الصا ِد ُق علی شرفا ممنجرا ٍة وکمرا ممر ٍة والکراذ ُ علری
ب لالیامن َّ
ٌ
م ُ
مرش ِ
ف ممهوا ٍة و ممها منة»ن3از دروغ برکنار باشید که با ایامن فاصله دارد .راسرتگو در راه نجرات
م
و بزرگواری استن اما دروغگو برلب پرتگاه هالکت وخواری است.
ورش ال مق ِ
ول الک ِما ُ اِنَّر ُه
درخطبه  31امام علی در مورد عمروعاص 
میفرماید «:ما ّما م ُّ
ملیقو ُل مفی ِ
کا ُ و می ِعدم مف ُی ِ
ف»ن 1آگاه باشید بدترین گفتاردروغ اسرت .عمروعراص سرخن
خل ُ
میگویدن پس دروغ می بندد ،وعده میدهد وخالف آنرا مرتکب میشود.

یفرماید «:مه مل م مم ِن ا َّدعی وخرا م مم ِ
افررتی ،ممرن أبردی
امام علی درخطبه 33م 
رن م
ِ
لح ِّق مه مل م »ن1ادعاکننده باطرل نرابود شرد ،دروغگرو زیران کررد ،هررکس براحق
فح مت ُه ل م
مص م
درافتاد ،هالک شد .در روایات گفته شده که مهه گناهان درصندوقی مجع شرده وکلیرد آن،
دروغ استن زیرا با دروغ مهه کارهای حرام وخالف پوشیده میشودن پس کسی کره دروغ
را ترک کند ،عملش پاک میشود و شریینی ایامن را نیز درک میکند.
خشم وغضب
خشم وغضب ازحرا ت سوءانسرانی اسرت کره بایرد از آن برحرار برودن زیررا دارای
ب
عواقب جربان ناپایری است .درباره غضب در هنج البالغه آمده است«:إ ّی م
راک مو الغ ممضر م
الش ِ
فاِ َّن ُه مطری ٌة ِم من َّ
یطان»ن1ازخشم بپرهیزکه سب مغزی به مری شیطان است.
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واقام ِ
رادعا ولِنمزوتِ م ِعندم الفی مظة ِ
مفس م مانعا ِ
« مفکُن لِن ِ
قامعا»ن 3نفرس خرود را براز دار و
م
م
نگهبانی کن و به هنگام خشم برنفس خویش شکننده وحاکم باش.
ِِ
ِ
ِ
بلیس»ن3ازخشم بپرهیز کره لشرکر برزرگ
بن مفاِ َّن ُه ُجندٌ
عظیم من ُجنود ا م
« مو احا ِر الغ ممض م
ٌ
شیطان است.
ِ
ِ
ِ
ِ
1
جلنون ،أل َّن صاح مبها میندم ُم مفإن ممل میندم ُم مف ُجنُونُه ُمسرتمحکمم»ن تنردخویی
«الدم ة مرض ٌ م من ا ُ

بیمورد نوعی از جنون استن زیراکه تندخو پشریامن مریشرود و اگرر پشریامن نشردن پرس

دیوانگی او پایداراست.
خشم و غضب در فرازهای فوق ازجنود ابلیس و به مری

شریطان گفتره شرده اسرت

ومهچننی غضب نوعی از جنون بیان شده کره اگرصراحبش از آن پشریامن نشرود ،جنرونش
پایداراست.
خشم ,آفت دوستی
ِ
ِ
فار مق ُه»ن1وقتی مؤمن برادرش را به خشم آورد ،به یقرنی از او
«ا مذاخت ممش مم املؤم ُن ماخا ُه مف مقد م

جدا شده است.

ازحقوقی که برای مؤمن شمرده شده ،این است که هیچ گراه او را بره خشرم نیراوریمن
پس کسی که سبب خشمگنی شدن برادرمرؤمنش رافرراهم آورد ،حرق او را تضرییع کررده
است و از او جدا شده است.
خشم وغضب مفید
نان الغ ممض ِ
ب هللِ مق ِو می معلی مق ِ
« ممن ما محدَّ ِس م
تل مأ ِشدّ اء الباطِ ِل»ن1آن کس کره دنردان خشرم در

راه خدا برهم فشارد ،برکشتن باطلگرایان توانمند گردد.
در خطبه  315امام علی به ابوذر درهنگام تبعیدش به رباه خطا فرمود«:یا مابا مذرِ
بت هللِ ،مفارج من غ ِ
اِ َّن م غ ِ
بت مل ُه»ن3ای اباذر! تو برای خداوند به خشم آمدین پس امید
مض م
مض م
ُ م
به کسی داشته باش که بهخاطر او به خشم آمدی.
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ونههای فوق دو نمونه از خشم مثبت و غضب مفید استن هراکه در راه خداونرد و
نم 
در مسررری طاعررت اهلرری قرارگرفترره شررده اسررت .کسرری کرره در برابررر ظاملران و سررتمگران
وحکومتهای باطل و به یاری مظلومان غضب کنرد ،غضرب او پراداش و رضرای اهلری را
برایش به مهراه می آورد.
غیبت
ازصفات زشت وماموم است که درکتب اخالقی هنرنی تعریرف شرده اسرت :غیبرت
سخنی است که درغیا انسان مؤمن گفته شود وعیبی از او آشرکار شرود و او نیزحرارض
یفرماید«:یرا
نباشد و نتواند از خود دفات کند .امریاملؤمننی درهنج البالغه خطبه  315م 
ِ
ِ
عمبدم اهللِ ،یعجل يف مع ِ ٍ
غری ممعصریة
م م
یب ما محد بِ مانبِه ،مف ملع َّل ُه مم ٌ
غفور مل ُه مو تمأ ممن معلری نمفسر م مصر م
ِ
مفلع َّل م ُم َّ
عا ٌ مع ملیه»ن3ای بنده خدا! درگفرتن عیرب کسری شرتا مکرن ،شراید خردایش
بخشیده باشد و برگناهان کوه خود ایمن مباشن شاید برای آهنا کیفرداده شوی.
طریرق ،مفرال یسرمعن ِ
ف ِمرن ما ِ
ٍ
خیره موثی مقرة ٍ
فیره ماق م
اویرل
وسردا مد
ّاس ممن مع مر م
م م م َّ
« ما ُّها الن ُ
دیرن م
الر مج ِ
ال»ن3ای مردم! آنکس که از برادرش ،اطمینان واستقامت در دین و درستی راه و رسم
ِّ
را رساغ دارد ،باید به گفته مردم درباره اوگوش ندهد.
ِ
العاج ُز»ن1غیبت کردن ،تالش ناتوان است.
« مالغمی مب ُة ُجهدُ
با نظر در سه فراز فوق به سه نکته مهم می توان اشاره کرد:
 )3کسی که غیبت دیگری را می کند و از او عیب جویی می کند ،هگونه ایمرن اسرت
از اینکه خود گرفتار نشود ،شاید صفت زشتی را که ازمردم ذکر مریکنرد ،درخرود او هرم
باشد و شاید خداوند مردم را بخشیده باشدن ولی او به واسطه غیبت آهنرا ،خرود گناهکرار
شود.
 -3اگردرموردفردی غیبت شنیدیم که به دینداری و صالح او اطمینان داریم ،نبایرد آن
را قبول کنیم و مهچننی درمقام گفتار باید درصدد دفات از او نیز برآییم.
 )1غیبت ،تالش وسعی انسان ناتوان است ،کسی که نمی تواند با دیگری مقابله کند و
نمیتواند ممل کند هراره ای جرز غیبرت نمریبینرد ،هرون
یا نعمتی را برای او میبینید و 
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حربهای جرزآن نردارد وتوانرایی دیگرری نردارد ،جررم غیبرت کرردن ووردوش کرردن

میکند.
شخصیت او را در مقابل مردم اختیار 

فصلچهارم 




تزکيهدرديگرروايات 

اميرالمومنين

وسايرمعصومين

تزكیه در روايات
در این فصل تزکیه در کالم معصومنی

مورد بررسی قررار مریگررید و برا بررسری

راههای تزکیه کره از صرفات پسرندیده اخالقری اسرت ومهررچننی
روایات از کتب روایی ،
میشود.
موانع تزکیه که از رذا ل اخالقی حمرسو میشود ،بررسی 
اسباب تزكیه در روايات
تقوی
تقوی ،ترس وپروای اهلی در مقابرل حمرمرات ومهچنرنی خرود نگهرداری از گناهران و
رشور است.
روايات تقوی
پیامرب اکرم

کرر مم الن ِ
م
ّراس مفل میتَّرق اهللِ»ن 3کسری کره
رب مان می
فرمود « :ممرن أ مح َّ
کرون ما م

دوست دارد نزد خداوند گرامی ترین مردم باشد پس تقوای اهلی پیشه کند.

آثار تقوی
ِ
نی ذل م مذنبا مغ مفرر اهللُ
پیامرب اکرم
ومهه التَّقوی ُث َّم ماصا م فیام مب م
فرمود «:ممن أص مب مح م ُّ
مل ُه»3ن کسی که صبح کند ،در حالیکه سعی او بر تقوی است ،هر گناهی کنرد خداونرد آن را
میآمرزد ،در این روایت منظور گناهان صغریه استن وگرنه گناهان کبرریه بررای آمررزش

احتیاج به توبه حقیقی وجربان حقوق دارد.
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ومل ی ِ
ِ
شف غمی مظ ُه»ن 3کسری کره تقروا پیشره
پیامرب اکرم
فرمود « :مم ِن اتَّقی ک َّمل لسا من ُه م م
کند ،زبانش کند شود و خشم خویش را آشکار نکند.

از نشانه های تقوا ،کند شدن زبان استن بدین معنا که انسان هر سخنی که برر زبرانش
میآید ،بیان نکند وکمی تأ ّمل کند ،شاید که گفتن آن سخن صحیح نباشد و امرر حررام یرا

مکروهی در آن باشد و نیز خشمش را بایرد در کنررتل خرویش گررید و در جرایی کره زم

باشد ،باید آن را آشکار کند.
ِ
فرمود « :ممن ُر ِز مق التُقی مخ مری الدُّ نیا وا خ مرة»ن 3کسی که تقوی روزی
پیامرب اکرم

او شد ،پس خری دنیا و آخرت روزی او شده است.
امام علی فرمود « :مالتَّقوی رأس الس ِ
نات»ن تقوی رس آمد مهه خوبیهاست.
ُ مم
ٍ
ِ
ِ
فرمود « :مم ِن اتَّقی اهللُ ماها م اهللُ من ُه ک َُّل شیء و ممن ممل میتَّق اهلل ما ها مب ُه اهللُ
پیامرب اکرم
ِمن ک ُّل مش ٍء»ن 1هر که از خدا برتسد ،خداوند مهه هیز را از او می ترساند و هر کره از خردا
1

نرتسد ،خداوند او را از مهه هیز برتساند.
در این روایت واژه ترس به مج مابه و هیبت تعبری میشود و منظور مهان مج مابه ای اسرت
که انسان با تقوی از آن هبرهمند است وکسری جررأت گنراه کرردن در نرزد او را نردارد ودر
مقابل کسی که از خداوند نرتسد وتقوی پیشه نکنرد ،از مهره هیرز مریترسرد ،پرس تقروی
شجاعت میآوردن هون انسان کسی جز خداوند را مؤثر در جهران نمریدانردن پرس فقرط
پروای او را دارد.
جايگاه تقوی
ٍ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
فنی»ن 1برای هر هیرز جایگراهی اسرت
العار م
«ا َّن لک ُِّل مشیء ممعدنا مو ممعد ُن التَّقوی ُقلو ُ
وجایگاه تقوی دل عارفان است.
تقوای اهلی باعث می شود که انسان از خوف خداوند در مقابل رذا ل نفسانی خرود را
نگه دارد واز اموری که سالمت باطنش را به خطر می اندازد پرهیز کند وجایگاه آن قلرو
عارفان است.
 -3پاینده ،هنج الفصاحه ،حدیث .3552
 -3مهان ،حدیث .3533
 – 1متیمی آمدی ،غرر الکم ودررالکلم ،حدیث .433
 – 1پاینده ،هنج الفصاحه ،حدیث .3551
 -1مهان ،حدیث .3551
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ذكر
ذکر در لغت یاد کردن و بر زبان راندن است و در معناهای نامز ،دعا ،طاعت ،سرتایش
و قرا ت قرآن بهکار رفته است .ذکر و یاد خداوند بر سه نوت است:
 -3ذکر با زبان  -3ذکر با زبان وحضرور دل  -1ذکری که دل را متررحول مریگردانرد
و زبان را از تکلرم باز میدارد.
منظور از ذکر خداوند ،تنها این نیست که ما در طول روز به یاد خداونرد باشریمن بلکره
مقصود اینست که یاد خدا در متامی اعامل وسکنات ما جت ّلی داشرته باشردن بطروری کره در
حمل حرام وحالل اهلی و نزد شبهات توقف کنیم وحضور خداوند را در نظر بگرییم.
روايات ذكر
آثار ذكر
امام علی

الص ِ
فرمود« :ا َّ
در»ن 3ذکر رشح صدر می آورد.
رش ُح َّ
لا ُ
کر می م
ِ
ِ
طر مد ُة َّ
الشیطان»ن 3یراد خداونرد وسریله رانردن شریطان
فرمود« :ذکر اهللِ م م

امام علی

فرمود« :بِدم وا ِم ِذ ِ
کر اهللِ تمنجا ُ الغمف مل ُة»ن1با اسرتمرار یراد خداونرد غفلرت

امام علی
است.
دور می شود.

را ِ
امررام علرری فرمررود « :مم رن مع ممر مرر مقل مب ر ُه بِرردم وا ِم الر ّ
الس ررِ ِر مو
کر ،مح ُس رنمت مافعا ُل ر ُه يف ّ
جل ِ
هر»ن1کسی که قلبش را با استمرار یاد خداوند آباد کرد ،اعاملش در پنهان و آشکار نیکرو
ا م

می شود.

پیامرب اکرم

فرمود« :إن اهللم تعرالی می ُ
مررين مو م ممرکَّرت ب
قرول :مانر ما مم مع معبردي مرا مذک م

مشفتا ُه»ن 1خداوند سبحان می فرماید :من با بندهام هستم ترا هنگامیکره مررا یراد مریکنرد و
لبهایش به نام من میجنبد.
ِ
ِ
الا ِ
امام علی فرمود « :مث ممر ُة ّ
نار ُة القلو ِ »ن 3ثمره یراد خداونرد نرورانی شردن
کر است م
قلو است.
 -3متیمی آمدی ،غرر الکم و درر الکلم ،حدیث .311
 -3مهان ،حدیث .1331
 -1مهان ،حدیث .1332
 -1مهان ،حدیث .3343
 – 1پاینده ،هنج الفصاحه ،حدیث .3441
 -3متیمی آمدی ،غرر الکم ودررالکلم ،حدیث .1313
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امام صادق
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فرمود« :هرکس واقعا به یاد خداوند باشد ،مطیع او خواهد شرد وهرر

کس که از یاد او غافل شود ،مرتکب معصیت میشود».

3

حواشی ذكر
امام صادق

فرمود« :پدرم کثری الاکر بود .در حرال راه رفرتن وغراا خروردن ذکرر

میگفت .حتی در حال صحبت با مردم از ذکر حق غافرل نبرود .مریدیردم کره زبرانش برر

دهانش هسبید و دا م اله ا اهلل میگفت ،بعد از نامز صبح ما را مجرع مریکررد و دسرتور
میداد تا طلوت آفتا ذکر بگوییم».

ِ
ِ
الفراری من»ن 1یراد کننرده
رابر فری
امام علی فرمود« :ذاک ُر اهللِ فی الغافلنی بِ مم منزلره ّ
ّ
الص ُ
3

خداوند در میان غافالنن مانند صرب کننده در میان فراریان جنر است.

دل انسان جایگاه وحرم اهلی اسرت و در واقرع خانرهای اسرت کره صراحبخانره آن،
خداست و اگر صاحبخانه در آن نباشد ،ویران است ،امرا برا یراد خداونرد ایرن خانره آبراد
میشود و قلبی که گرفتار نسیان و غفلت است ،ویران است ومهانطور که در روایات فوق

اشاره شد ،یاد خداوند آثار مهمی دارد که انسان ذاکر حق از این اثرات برخوردار میشود.
يقظه و توبه
یکی از اسبا تزکیه یقظه وتن ّبه است و «آن بیدار شدن و بخود آمدن و متنّبره گشرتن و
دور شدن از غفلت است ،این حالت در انسان بیداری خا ّصی را بوجود مریآورد کره مهره
هیز را به هم میزند وارکان حیات این جهان را بر هم میزنرد ،هرون موجودیرت حیرات
دنیا بر پایه جهل وغفلت است و اگر این حجا برطرف شود ،یقظه حاصل مری شرود»،1
به دنبال یقظه ،توبه میآید و رضورت دارد انسانی که از اعامل گاشتهاش متنبه شرده ،توبره
کند و به سوی پروردگارش بازگشت نامید و فرصرتهایی را کره تضرییع کررده و امروری را
نادیده گرفته و اوامر و نواهی را که سهل شمرده ،جربان کند.
«نکته مهمی که در توبه بندگان مورد توجه است ،این است که قبل از اینکره بنرده توبره
کند و توفیق آن را یابد ،توبه و بازگشتی از جانب حق نسبت به اوستن یعنی خداوند به او

 – 3جملسی ،بحار ا نوار.313/21 ،
 – 3عاملی ،وسا ل الشیعة.333/1 ،
 -1متیمی آمدی ،غرر الکم ودررالکلم ،حدیث .3433
 -1شجاعی ،مقا ت.31 ،
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نظر میکند واو توفیق توبه می یابد و بعد از اینکه توبه کرد ،جمددا عنایت دیگری از جانرب
حق به عبد می شود و رمحت وغفرانش را شامل او می کند و آن مهان قبول توبه اوست.
توبره نیرز خرود مراتررب و انرواعی داردن مرثال طبرق روایترری از امرام صرادق
انبیاء

توبرره

رس درون است نسبت به منزلتی که نزد خداوند دارند ،توبره اولیراء
از اضطرا
ّ

از خطورات باطنی است ،توبه خواص از اشتغال به غری خداست وتوبه عوام بازگشرت از
معاصی وحرامهاست».
كیفیت توبه
رسول اکرم

3

3
لرس بِ ِّ ِ
نب تمو مب ٌة ،ما ِّ ِ
ث بِک ُِّل مذ ٍ
فرمود « :ماحدم م
الرسر موال معالنیر ُة بِال معالنیر ِة»ن

برای هر گناهی توبه ای است ،برای گناه پنهان توبه پنهان وگناه آشکار تو بره آشرکار زم
است.
امام علی
میپوشاند.


الرا ِ
فرمود« :نمد ُم ال مق ِ
لرب ُی مک ِّف ُرر َّ
نب»ن 1پشریامنی از صرمیم قلرب گنراه را

الرا ِ
َّصروح مالنَّردم ُم مع ملری َّ
فرر ُط ِمنر م ،
فرمود « :مالتّو مب ُة الن
رسول اکرم
ُ
نب :حرنی م می ُ
مغفر اهللُ تمعالی ُثم تمعود اِ ِ
ِ
لیه أ مبدا»ن 1توبه کامل پشیامنی بر گناه است ،هنگامی که گنراه
ُ
َّ
مفتمست ُ
از تو رسزد ،پس طلب بخشش از خداوند کنی ،پس هرگز به آن گناه باز نگردی.
طبق روایات فوق ،کیفیت توبه کردن مشخص شده است.
توبه خود پشیامنی از گناه استن به طوری که انسان قلبا نادم شود و هرگز نخواهرد کره
به گناهش بازگشت کند ،مهچننی برای گناهان پنهانیاش پنهانی توبه کنرد و بررای گنراهی
که آشکارا نزد مردم انجام داده و فسق آشکاراست هم توبه آشکارا کند وهرگرز برداهنا براز
نگردد.
اثرات توبه
امام علی

محة»ن1توبه رمحت اهلی را جلب می کند.
الر م
فرمود « :مالتّو مب ُة تمست ِمز ُّل َّ

 -3شجاعی ،مقا ت 44،و .21
– 3جملسی ،بحار ا نوار.334/ 44 ،
 -1حممدی ری شهری ،میزان الکمة.
 -1پاینده ،هنج الفصاحه ،حدیث .3534
 -1حمدث نوری ،مستدرک الوسا ل.332/33 ،
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فرمود« :هلل مافرح بِتموب ِة مع ِ
ِ
الض ِ
الواج ِد و
ال
پیامرب اکرم
بد ِه ِم من ال معقی ِم الوالِ ِد ،مو مم ِن ّ
م ُ م
ِمن ال ّظ ِ
امن ِ
الوار ِد»ن 3خداوند از توبه بندهاش خوشحالتر میشود از عقیمی که بزاید ،وگرم
م

کردهای که بیابد وتشنهای که به آ در آید.

توبه رمحت اهلی را جلب میکند و پروردگار متعال را راضی وخشنود مینامیرد و او برا
تروا
آغوش باز از بندهاش استقبال مینامید وگناهانش را میآمرزد و پروردگار از انسران ّ
خشنود میشودن هنانکه گم کردهای در بیابان از یافتن راه خشنود میشود.
حواشی توبه
پیامرب اکرم

الا ِ
ب ِم من َّ
نرب ملره»ن 3توبره کننرده از گنراهن
نب ک مممن مذ م
فرمود« :ال ّتا ُ

مانند کسی است که گناهی برای او نیست.
ِ
ِ ِ
ِ ِ
جلنَّ ُة می ُ
فرارا
پیامرب اکرم
کون ن م
فرمود« :إ َّن ال معبدم ل ُیان ُ
مصب معینمیه تا با ّ
ب مف ُیدخ ُل بِه ا م
حتّی می ُ
دخ مل اجلمنَّ مة»ن1بنده گناهی می کند و بوسیله آن به هبشت می رودن زیرا گناه پیوسته در
خاطر اوست و وی توبه کنان و از گناه گریزان است.

گناه توبه کننده آمرزیده می شود و حتی وسیله نیل او به هبشت می شرودن در صرورتی
که توبه واقعی کندن یعنی قلبا پشیامن شود و رساغ گناه نرود و اثرات گنراه را از برنی برربد،
بطوری که اگر حق الناس بوده ،به آهنا بپردازد واگر حق اهلل بروده نیرز آن را جرربان کنرد و
شریینی آن گناه را برای مهیشه در دل خود به تلخی مبدّ ل کند.
استغفار
استغفار :استغفار نیز از مراحل توبه و درخواست بخشش وغفران اهلی است و وسیله
عفو گناهان است .روایاتی نیز در این زمینه وارد شده است:
فرمود« :اإلستغفا ُر ِممحا ٌة لِ ُّ
لانو ِ »ن 1استغفار وسریله عفرو گناهران
پیامرب اکرم
است.
ِ
ِ
ٍ
فرمود « :کمبری مة مم مع است ِ
ارصار»ن 1برا اسرتغفار
رع
پیامرب اکرم
غفار مو مصرغری مة مم م
گناه کبریهای نمی ماند وگناه صغریه وکوه نیز نمیماندن مگر با ارصار ورزیدن.

 -3پاینده ،هنج الفصاحه ،حدیث .3543
 -3مهان ،حدیث .3541
 -1مهان ،حدیث .3512
 -1مهان ،حدیث .321
 -1مهان ،حدیث .324

فصل اهارم؛ تزكیه در ديگر روايات

31

رم مفرجرا ِ
ِ
ِ ِ ِ
ومرن
پیامرب اکرم
فرمود « :ممن ماک مث مر م من ا ستغفار مج مع مل اهللُ مل ُه من ک ُِّل مه ِّ ٍ م
ِ
ک ُِّل مض ٍیق مو مر مزق ُه ِمن مح ُ
ب»3ن کسی که زیاد اسرتغفار کنرد خداونرد از هرر غمری
یث محیتمس ُ
برای او فرج وگشایش حاصل می کند و از هر تنگی گشایش فراهم می آورد و از جایی که

گامن نمی کند ،برای او روزی می رساند.
استغفاری که در روایات فوق از آن سخن گفته شده ،باعث آمرزش گناهان کبرریه نیرز
می شود و رزق را زیاد می کند و فرج برای انسان فراهم می کند ،رصفرا اسرتغفراهلل گفرتن
بدون توجه دل نیستن بلکه استغفار زبانی است که از اعامق دل انسان باشد و با توجره بره
حق تعالی گفته می شود وحالت پشیامنی را در دل نیز بوجود آورد و رصف استغفار زبرانی
باعث بخشش گناه نمی شود.
سبحه برلب ،دل پر از شوق گناه

معصیت را خنده می آید ز استغفار ما

3

زهد
زهد آنچنانکه از روایات در می یابیم ،بی رغبتی نسبت به دنیا ومتات آن است ،بطروری
که از دنیا به اندازه نیاز استفاده شودن اما دل بستگی به نعامت آن وجود نداشته باشرد .زهرد
در روایات هننی آمده است:
پاداش زرهد

امام صادق فرمود« :من مز ِهدم يف الدُّ نیا ماثب مت اهلل ُ ِ
الکم مة يف مقلبِ ِه و مان مط مق ِهبرا لِسرا من ُه مو
م
م
ِ
ِ
1
ِ
السال ِم»ن کسی که نسبت بره دنیرا بری
خر مج ُه منها ساملا إلی دار َّ
رص ُه ُعیو م الدُّ نیا دا مء ها و ما م
مب َّ م
رغبت باشد ،خداوند فهم حقیقت را در قلب او پابرجا می گردانرد و زبرانش را بره گفرتن

سخنان حکیامنه گویا می کند و درد و دوای عیبهای دنیا را بره او مری نامیانرد ،او را سرامل و
بدون نقص از دنیا به هبشت بریون می برد.
والز ِ
« ُج ملسا مء اهللِ غمردا ما ُ
هرد يف الردُّ نیا»ن 1فرردای قیامرت مهنشرینان خداونرد
الرو مر ِت ُّ
هرل م
صاحبان ورت و زهد در این جهان هستند.

 -3پاینده ،هنج الفصاحه ،حدیث .322
 -3مثنوی معنوی.
 -1عاملی ،وسا ل الشیعة ،حدیث .333
 -1پاینده ،هنج الفصاحه ،حدیث .3531
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زهد از ديدگاه پیامرب اكرم

ِ
املرال
لرالل و اِضرا مع ِة
پیامرب اکرم
یست تمبِحرری ِم ا م
فرمود« :ا َّلزها مد ُة يف الدُّ نیا مل م
مکون يف ثروا ِ
مکون فیام يف میدم ی م أو مث ُق ِمن م بِام يف می ِد اهلل موأن ت م
الزها مد ُة يف الدُّ نیا مان ت م
ول ّک من َّ
ِ
بقیت مل »ن 3زهد این نیست که حرالل را
ب من م فیها ملوأ َّهنا ُا م
نت ماح مب م
املُصیب ِة اِذا ما م
بت ِهبا أر مغ م
بر خود حرام کنی یا مال خود را تلف نامیی .از جهان گاشتگی(زهد) این اسرت کره بردان
هه در کف تو است ،بیشرت از آنچه در دست خداست ،اعتامد نداشته باشری وهنگرامی کره
مصیبتی به تو رخ داد ،به پاداش آن بیش از رخ ندادن مصیبت عالقمند باشی.
آثار زهد
ِ
امام صادق فرمود « :محرا ٌم علی ُقلروبِکُم مان ت ِ
تزهردم يف
معرر م
رالو مة ا یرامن محتّری م
ف مح م
الدُّ نیا»ن 3درک شریینی ایامن بر دهلایتان حرام استن مگر اینکه زهد در دنیا را پیشه کنید.
امام صادق فرمود« :إذا أراد اهللُ بِع ٍ
بد مخریا مز َّهدم ُه ِيف الدُّ نیا مو مف َّق مه ُه يف الردّ ِ
ین مو مب ّصررم ُر ُه
م
م

ُع ُیو ُهبا»ن 1هنگامی که خداوند برای بندهای اراده خری کند ،او را زاهد در دنیا قرار میدهد و
در دین دانایش میسازد و او را به عیبهایش بینا میسازد.

از آثار زهد درک شریینی ایامن ،فهم حقیقت وبصرریت در دیرن اسرت و خرری در ایرن
است که انسان آراسته به زهد باشرد ،ترا کسری حرب دنیرا را از دل برریون نکنرد ،بره درک
حقیقت و علم ِرس دست نمی یابد.
«زهد اعرتاض وبی میلی به دنیاست ،زاهد کسی اسرت کره تروجهش از مادیرات دنیرا
عبور کرده ومتوجه هیز دیگری شده است ،بی رغبتی زاهد بی رغبتی در ناحیره اندیشره و
آمال و آرزوستن نه بیرغبتی در ناحیه طبیعت .گرهه زهرد یر

حالرت قلبری اسرت کره

بیمیلی به دنیاستن اگر هه انسان از نعامت اسرتفاده کنرد ،امرا نتیجره آن در عمرل انسران

منعکس می شود و در عمل بخشش برای او آسان می شود و هم وغم دنیا را نمیخورد».

1

در ضمن روایات زهد ورزیدن در دنیا هیرزی از ثروا و هبرره انسران کرم نمری کنرد
وحرص وطمع او نیز هیزی به او نمیافزایدن پس زیانکار آن کسی اسرت کره در ایرن دنیرا
زهد نداشته است.

 -3پاینده ،هنج الفصاحه ،حدیث .3534
 -3عاملی ،وسا ل الشیعة ،حدیث .331
 -1پاینده ،هنج الفصاحه ،حدیث .333
 -1مطهری ،سریی در هنج البالغه.333 ،335 ،
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اخالص
«حقیقت اخالص عبارت از ّتربی جسرتن از هرر هره غرری خداسرت ،مری باشرد و بره

عبارت دیگر وقتی عمل بی شا به و پراکیزه از هرر نروت ناخالصری باشرد ،اخرالص حمقرق
میگردد ،عمل خالصی نیز به عملی میگویند که به قصد تقر به خداوند انجام شود و از

هر رشک وشا به ای به دور باشد».

3

عمل خالص فقط باید به خاطر رضایت اهلی انجام شرود و رضرایت خلرق خردا در آن
هیچ نقشی نداشته باشد عملی که ذره ای ریا برای نشان دادن عمل به مردم باشرد ،در نرزد
خداوند هیچ ارزشی نخواهد داشت.
نشانه اخالص

ِ
خرالص محتّری
فرمود« :إ َّن لِک ُِّل مح َّق محقی مق ٌة وما مبلمرغم عمبردٌ محقی مقرة اإل
پیامرب اکرم
ٍ
ِ
ِ
ب أن ُحی ممدم معلی مشیء من مع مم ِل هلل»ن 3برای هر حقی ،حقیقتی است و بنده بره حقیقرت
ُحی َّ
اخالص دست نمی یابدن مگر آنکه دوست نداشته باشرد کره از او سرتایش شرود ،بخراطر
عملی که برای خداوند انجام داده است.
از نشانههای اخالص این است که انسان دوست نداشته باشرد کره بخراطر کراری کره
خالص برای خداوند انجام داده است ،از او تشکر یا ستایش شود و قصد نشان دادن عمل
را به مردم نداشته باشد .ممکن است کسی در آستانه انجام عمل اخالص داشته باشردن امرا
بعد از عمل وسوسه شود و عملش را به دیگران نشان دهد ،در این صورت اخالص عمرل
او از بنی خواهد رفتن پس بعد از انجام عمل نیز باید مراقب بود.
ِ
ص مف مار مب مع ٌةُ :ی ِ
فرمود« :أما معال مق ُة املُ ِ
خل ِ
سل ُم مقل ُب ُه وتُسل ُم مجو ِار ُح ُه ،مو مب ما مل
رسول اهلل
ّ
1
رش ُه»ن اما نشانه انسان ولص ههار هیز است :قلب و اعضراء و جروارح
مخ مری مخ ِری ِه و َّ
کف م َّ
تسلیم است و هبرتین خریها را انجام میدهد و رشش را از مردم دور میدارد.

انسان ولص دل وجوارحش را تسلیم امر خداونرد کررده و فقرط بخراطر او در انجرام
خریات میشتابد و از رشور دوری میکند.

 -3ارفع ،حماسن اخالق در هنج البالغه.
 -3جملسی ،بحار ا نوار.151/43 ،
 – 1حرانی ،مف العقول.33،
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صت ِ
فیه»ن 3به درستی کره از
امام علی فرمود« :اِ ّن م ملن ُی مت َّق مب مل ِمن مع مم ِل م اِ ّ ما ماخ مل م
عملت قبول نمیشودن مگر مقداری که در آن اخالص داشته باشی.

در آیات قرآن نیز انساهنا دعوت به اخالص شدهاند:
ِ
صنی مل ُه الدّ ی من»ن 3بگو ،بدرستیکه من امر نشدم(مگر اینکره
روا اِ ّ لِ میع ُبدُ واهلل ُو ِل م
« موما ُأم ُ
بگویم) خداوند را بپرستند و برای او اخالص در عبادت داشته باشند.
روایت دیگری در مورد داشتن اخرالص یرا عردم وجرود آن نیرز وجرود دارد کره ذکرر
میشود.

ِ
ِ
خالص ممن ُیغل مب ُه اهلمروی»ن 1هگونره کسری کره
مطیع اإل
امام علی فرمود« :ک م
میف میست ُ
هوای نفس بر او غلبه دارد ،می تواند اخالص در عمل داشته باشد؟!
فرمود« :أ ِ
القلیرل ِمر من ال مع مم ِ
ُ
خلص مدین م میکفی م
رل»ن1اگرر دینرت را
پیامرباکرم

خالص کنی ،مقدار کم عمل از تو کفایت میکند.

با توجه به این روایات به این نکته می رسیم که کم ّیت عمل مهم نیستن بلکره کیفیرت
عمل و دارا بودن اخالص در آن ،نزد خداوند ارزشمند است.
با مطالعه روایات اخالص ،در مری یرابیم کره اخرالص در عمرل بره ن ّیرت انسران براز
میگردد.

انسان در هر عملی فقط باید خداوند را در نظر بگرید و بعد از عمل نیرز ثبرات برر ایرن
ن ّیت داشته باشدن زیرا بعد از انجام عمل ممکن است با بیان آن نزد دیگران اخالص عملش
را از بنی بربد .اگر انسان در عملش رشک داشته باشد وغری خدا را در نظر بگرید ،خداونرد
نیز پاداش عملش را به مهان غری(مردم) واگاار میکند .ممکن است دو عمرل از جانرب دو
شخص متفاوت انجام شود ،یکی از اعامل به خاطر اخالص به عرش اهلری صرعود کنرد و
دیگری به نزد صاحبش برگردد وهون اخالص در آن نبوده است ،اخرالص خرود مراتبری
دارد« :اگر انسان قصدش از انجام خری وعبادت رسیدن به ثوا ُاخروی باشرد ،اخرالص
را در مرتبه پاینی آن داراستن هون هنوز به خرود مریاندیشردن امرا اگرر فقرط در عملرش

 -3متیمی آمدی ،غرر الکم و دررالکلم ،حدیث.1133
 -3ب ّینه ،آیه .1
 -1متیمی آمدی ،غررالکم ودررالکلم ،حدیث .3244
 – 1پاینده ،هنج الفصاحه ،حدیث.345
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رضای حق را در نظر گرید ،نه خود ونه کس دیگری را بره مرتبره اعرالی اخرالص دسرت
یافته است».

3

پیامرباکرم

فرمرود« :اگرر بنرده ای از بنردگان خردا ههرل روز کارهرایش را برا

نتیجهاش آن است که هشمههای حکمرت از
اخالص و فقط برای رضای خدا انجام دهد ،
قلبش بر زبانش جاری میشود».
حسن خلق
حسن خلق به معنای خورشویی و خوش رفتاری با مردم است که خود درجراتی دارد،
با بررسی روایات حسن خلق تعریف جامع تری از آن ارا ه خواهیم داد:
ارزش و آثار حسن خلق:
ِ
حسنم ُهم ُخلقا»ن 3به درستی که کامل ترین
کم مل املُوم م
ننی ایامنا أ م
امام باقر فرمود« :إ َّن اأ م

مومنان از لاظ ایامن خوش خلق ترین آنان است.
ِ
ب
لی اهللِ مع َّز و مج َّل بِ مع مم ٍل مبعردم ال مفررا ِ أ َّحر ُ
امام صادق فرمود« :ما میقدم ُم املؤم ُن مع م
إلی اهللِ متعالی ِمن أن یسع النّاس بِ ُخ ِ
لق ِه»ن1مومن پس از فرا عملی پیش خداونرد نیراورد
م
مم م
م
که حمبو تر از حسن خلقی باشد که به مهه مرردم رسرا باشرد(اثر خلرق نیکرویش بره مهره
برسد).
امام صادق

خلطیئر مة کمرام ممت ُ
ل مس من می ُ
یرث َّ
جللیردم »ن
خل م
الشر ُ
میث ا م
فرمود« :إ َّن ا ُ
مس ا م
لق ا م

1

خلق خوش گناه را ذو می کند ،هنان که خورشید ،یخ را ذو می کند.
ِ
ِ
3
یار و یزیردان يف ا م ِ
الررب و ُحسر ُن اخلُ ِ
عرامر»ن
عمرران الردّ م
لرق می ُ
امام صادق فرمودُّ ِ « :

خانهها را آباد میکند و بر عمرها میافزاید.
نیکوکاری و خوشخلقی ،

هنانکه از روایات فوق در می یابیم ،حسن خلق نزد خداونرد عملری حمبرو اسرت و

گناه را از بنی میبرد و عمر را طو نی میکنرد و باعرث آبرادانی خانرههرا و جلرب حمبرت
مردمان است.

 -3شجاعی ،مقا ت.333 ،
 – 3کلینی ،اصول کافی.312/1 ،
 -1مهان.
 - 1مهان.335/1 ،
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ِ
نیح ٌة میمنم ُحها اهللُ معز و جل مخل مق ُه ،مف ِمن ُه مسج ّی ٌة و ممنرة
خل م
لق مم م
امام صادق فرمود« :ا َّن ا ُ
ِ
ِ
الس َّجیة ُه مو مجم ٌ
فض ُل؟ مف م
ب النَّیة
نِ َّیة .مف ُق ُ
لت :مف ما َّی ُت ُهام ما م
طیع مغ مری ُه و صاح ُ
بول میس مت م
قال :صاح ُ
ب َّ
فض ُل ُهام»ن 3به راستی خلرق نیکرو بخشرش خداونرد اسرت،
صرب علی ال ّطا معة مت مص ُّربا ،مف ُه مو ما م
می ِ ُ

خداوند آن را به خلق خود بخشش نموده است ،برخری آن ،از مرنش اوسرت و برخری بره

تصمیم و کسب است ،گفتم کدامی

از این دو هبرت اسرت؟ فرمرود :آن کره طبرع و مرنش

اوست ،بر آن واداشته شده است و نمیتواند جز آن باشد و آن که به قصد کسرب ،خروش
خلقی کند باید به خوبی بر طاعت صرب کند و رنج کشدن پس او هبرت این دو است.
با توجه به دو روایت فوق در می یابیم که خوش خلقی فقط سخن گفتن و بشاشرت برا
مردم نیستن بلکه خوش خلقی صرب بر طاعت اهلری و شرکوه نکرردن از تقردیر ،صررب در
ِ
تعریف جامع ِتر خلق نیکوست.
مصیبت ،حلم با مردم و رضا به قضای اهلی است که این
نتیجه دومی که از این روایت گرفته می شود این است که کسی که خوش خلقری جرزء
سجیه اش نیست و خود را متخلق به آن میکنرد ،اجرر بیشررتی دارد نسربت بره کسری کره
خوش خلقی سجیه اش استن لاا باید سعی کنیم خود را متخلق به اخالق نیکو کنیم.
حلم
صفت حلم با ممل و بردباری مرتادف قرار داده می شود ،حال ممکن است ایرن ممرل
و بردباری در برخورد با مردم باشد یا در مورد حوادثی باشد که برای انسان پیش می آید.
بررسی حلم در روايات
رابطه للم و حلم
ِ
ِ
لم مفإ َّن ُه ُرک ُن العل ِم»ن بر شام باد عمرل بره حلرم بره
امام صادق فرمود « :معلی ُکم بِال م
3

درستی که آن رکن علم است.
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
فضر ُل مرن حلر ٍم إلری
پیامرب
فرمود « :موا َّلاي منفس بِ میده ما ُمج مع مشری ٌء إلری مشء أ م
ِعلم»ن 1قسم به کسی که جانم به دست اوست که هیزی با هیزی دیگری مجع نشده هبررت از
حلمی که با علم مجع شده باشد.

 -3کلینی ،اصول کافی.333/1 ،
 - 3جملسی ،بحار ا نوار.131/ 43 ،
 – 1مهان.
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فرمود« :ما ما مع َّز اهللُ بِ مج ٍ
هل مق ُّط و ُا مذ ُّل بِ ِحل ِم مق ُّط»ن 3خداوند هرگز کسی را

به سبب جهل عزیز نکرد و کسی را هم با به سبب حلم ذلیل نکرد.
ِ
ِ
لم بِال َّت مح ِّل مم مو ممن می مت مح َّر اخلم ِری ُیع مط ُه مو ممن
پیامرب
لم بِال َّت مع َّلم مو إ َّنام ال ُ
فرمود« :إ َّن مام الع ُ
ِ
حلم حاصل می شود ،هر که جویای خرری
الرش میو مق ُه»ن3علم از تعلم و حلم از تظاهر به م
می َّتق َّ ُ
باشد مهانش دهند و هر که از رش بگریزد از آن برکنارش کنند.
با دقت در روایات فوق به رابطه مستقیم علم و حلم پی می بریم ،خداوند حلم را ثمره
علم عاملان قرار داد تا بدینوسیله بتواننرد در مقابرل بری تروجهی جهرال بره علمشران حلرم
بورزند و بردباری کنند ،و مهچننی در برابر عترا و خطرا جراهالن نیرز بتواننرد ممرل
ورزند ،ثمره علم حلم است و عاملی که نتواند در برابر جهل و جاهل حلم و بردباری کند،
از علمش هبره ای نربده است.
ثمره حلم
امام رضا

الر ُج ُل عابِدا مح ّتی می ُک م
فرمود « :می ُک ُ
ون حلیام»ن انسان به مرتبه عبرادت
ون َّ

و بندگی نمی رسد مگر این که بردبار باشد.
ِ
لم زی ُن اخلُ ِ
لق»ن 1حلم و بردباری زینت اخالق است.
امام علی فرمود« :ال ُ
امام علی فرمود« :ال مکظم مثمرة ِ
الل ِم»ن 1خودداری از (خشم) ثمره بردباری است.

رفق مثمرة ِ
الل ِم»ن 1مدارا با مردم ثمره علم است.
امام علی فرمود« :ا ِّل ُ
مت آیة ِ
الل ِم»ن 3خاموشی و سکوت نشانه حلم است.
الص ُ م
امام علی فرمودَّ « :
فسر ُه ِعندم ال مغ مضر ِ
پیامرب
ب و ماح مل ممکُرم ممرن معفری مبعردم
فرمود « :ما مشدَّ ُکم ممن مم مل م من م
درة»ن4نریومندترین شام کسی اسرت کره هنگرام غضرب برخرود تسرلط داشرته باشرد و
ال ُق م
بردبارترین شام کسی است که پس از قدرت از گناه کسان درگارد.

در روایات فوق ثمرات حلم خوش خلقی ،مدارا ،فرو خوردن خشم ،رسیدن به مقرام
بندگی خداوند شمرده شده و نشانه آن نیز سکوت بیران شرده اسرت .برر صرفت حلرم در
 -3نراقی ،جامع السعادات.332/3 ،
 - 3پاینده ،هنج الفصاحه ،حدیث .313
 - 1متیمی آمدی ،غررالکم ودررالکم  ،حدیث .343
 -1مهان ،حدیث.445
 -1مهان ،حدیث .1311
 - 3مهان ،حدیث .113
 - 4پاینده ،هنج الفصاحه ،حدیث .333
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روایات تأکید بسیار شده است و آن زمه ی
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انسان مومن استن زیرا هر کسی بره ناهرار

باید با افراد وتلف معارشت داشته باشد ،با صرفت حلرم اسرت کره مریتوانرد رفتارهرای
وتلف را ممل کند و به تربیت افراد بپردازدن لاا بر این صفت تاکید شده است.
صرب
صرب عبارت است از ثبات نفس و اطمینان و مضطر نگشتن آن در بالیا و مصا ب و
مقاومت کردن در حوادث و شدایدن به نحوی که سینه او تنر نشرود و خراطرش پریشران
نشود .صرب ،مقاومت در مقابل هوی و هوس است.
صرب در رأس مسا ل اخالقی قررار دارد و حکمرت خداونرد اَیرا کررد انسران را در
صحنه امتحان گاارد تا ببیند هه کسی بار امانت را نیکو به مقصد میرساند.
قرآن کریم می فرماید﴿ :و ملنمب ُلو َّن ُکم بِ مش ٍ
یء ِمن اخل ِ
ِ
وف مو اجلُو ِت مو ُن ٍ
قص ِمر من ا م
مروال مو
م م
م
م
ِ
مرات مو مب ِّ ِ
األ من ِ
الصابِری من﴾ن 3و شام را با مصا بی از ترس و گرسنگی و نقرص در
فس و ال َّث
رش ّ
مال و ثروت و بیامری و آفات زراعی آزمایش می کنیم و صابران را بشارت ده.
ِ
الصابِ م
جر ُهم بِ مغ ِری ِحسرا ِ ﴾ن 3بره درسرتی
و در جای دیگر می فرماید﴿ :ا َّنام ُی مو َّفی ّ
رون أ م
که صرب کنندگان اجر بیحسا داده میشوند.
«در قرآن کریم  351ترکیب از واژه صررب و مشرتقاتش نظرری صررب ،مصر مربوا ،مصر مرب ُتم،
1
صرب َّن ،مو ِ
مت ِ
ربک ،صابِر ،مصربا ،صابرات و ص ّبار به کار رفته است».
اصرب ،مص ُ
صربوا ،ملنم ِّ م
انواع صرب

رب معلی املرُصیبة أو معلی ال ّطا معة او معلری املمعصر میة و
امام علی فرمود « :ما َّ
لصرب :إ ّما مص ُ
ِ
ِ
ِ
م ِ
1
لنی».
الثالث ماعلی مد مر مجة م من الق
سم
سمنی ا م َّو م
م
هاا الق ُ

صرب بر مصیبت یا صرب بر طاعت یا صرب بر معصیت ،و قسم سرومی از دو قسرم دیگرر

درجهاش با تر است.


 - 3بقره ،آیه .311
 – 3زمر ،آیه .35
 -1آموزگار ،تزکیه در اسالم.
 -1رشح ابن ابی الدید.132/3 ،
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در روایات سه نوت صرب در نظر گرفته شده است :اول صرب بر مصریبتهرا و حروادث
ناگواری که در زندگی برای انسان پیش مری آیرد و مملرش نراگوار اسرت .دوم صررب برر
طاعت که مهان انجام واجبات است .سوم صرب بر مصیبتن یعنی انسان از انجام حمرمرات
اهلی و گناهان کبری و یا صغریه اجتنا کند و علیرغم میل به انجرام بعضری اعرامل از آهنرا
دوری گزیند ،و صرب بر معصیت ارزشش از انوات دیگر صرب با تر است.
صرب در مصیبت
« در مورد اول که صرب بر مصیبت است انسران صربور نراراحتی و غرم را بره خرود راه
نمیدهدن زیرا می داند که اظهار جزت بر امری که گاشته است ،وضع را هبرت نخواهد کررد

و هرگز امر فانی باقی نخواهد شد و اگر زبان به شکایت پروردگار بگشراید ،نیرز مشرکلی
حل نخواهد شدن جز آن که معصیت کرده استن پس باید برر نفرس خرود مسرلط باشرد و
مصیبت را با صربی نیکو به پایان برد .صرب بر مصیبت و بالهرا را نیرز بره دو قسرم تقسریم
کرده اند:
 -3در صورتی که عامل مصیبت انسانی باشد که انتقام گرفتن از او ممکن باشد.
 -3در صورتی که عامل مصیبت حوادث روزگرار باشرد و انتقرام گررفتن از او ممکرن
نباشد.
در صورت اول اشکالی در عقوبت و انتقرام نیسرتن ولری صررب کرردن بسریار زیبنرده
است».

3

خداوند به پیامرب

ِ
الر ُسل»ن 3تو نیز صررب
می فرماید«:إصرب مکام مص مرب ُا ُ
ولوال معز ِم م من ُّ

کن مهچنان که پیامربان اولوالعزم ،صرب کردند.

در صورت دوم نیز صرب در برابر بالیایی است که انسان قدرت انتقام نداردن پرس بایرد
یقنی خود را به مقدرات اهلی با برده و با اتکاء به خداوند صرب کنرد ترا روزی کره فررج و
گشایش برسد.
صرب بر طالت
در مورد دوم که صرب بر طاعت می باشد ،نیرز ایرن توضریح زم اسرت کره ترداوم در
عبادت و احساس خستگی نداشتن از آن بدون بردباری میرس نیسرت و در انجرام عبرادات
صرب را در سه مقطع می توان در نظر گرفت:
 - 3خادم الااکرین ،اخالق اسالمی در هنج البالغه.141،
 – 3احقاف ،آیه .11
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« -3صرب قبل از عمل که شامل اخالص در نیت است.
 -3صرب در حنی عمل که دوری از یاد خدا و ریا در آن نباشد.
 -3صرب بعد از عمل که انسان با ُعجب و سمعه و منت و ایااء عمل را باطرل نکنرد».3
.

صرب بر معصیت
«در مورد سوم که صرب بر معصیت است باید ذکر کنیم ارزش این نوت صرب نیرز بیشررت

از انوات دیگر آن است .به این علت که عصیان و رسکشی نکردن بره خداونرد برا ایرن مهره
جاذبهها و کششها آسان نیست ،جاذبه مال و مقرام کرم نیسرت و صررب در مقابرل آن کرار

آسانی نیست ،در دسرتس بودن نعامت اهلی و استفاده به جا و به اندازه و در حرد کفراف از
آهنا نیز کار سادهای نیستن پس کسری کره بتوانرد برر هواهرای خرویش غالرب شرود و برر
معصیت صرب کند ،مقام با یی نزد پروردگار خواهد داشت».

3

تفسری صرب
ِ
الص ِرب؟ م
الضررمراء کمرام
رسول اهلل
صررب ِيف ّ
فسری َّ
قال :مت ِ ُ
مس ما ُل معن جرب یل « مفام مت ُ
ِ
ِ
صرب ِيف العافِیرة ،مفرال میشرکوا
صرب ِيف الغناء ،مو ِيف ا ملبالء مکام مت ِ ُ
الرساء ،مو ِيف الفا مقة مکام مت ِ ُ
صرب يف َّ
مت ِ ُ
ِ
ِ
حا مل ُه ِعندم املم
از جربییرل سرؤال کررد:
خلوق بِام ُیصی مب ُه فِی ال مبالء»1 .پیرامرب اکررم
تفسری صرب هیست؟ جربییرل گفرت :مهچنران کره در خوشریهرا صررب مریکنری ،در
سختیها نیز صرب کنی و مهچنان که در بییازی صرب میکنی ،در فقرر هرم صرابر باشری و

مهچنان که در عافیت و سالمت صرب میکنی ،در بالیا هم صابر باشی ،پس شکایت نکنرد
نزد ولوقی به خاطر مصیبتی که به او رسیده است.
صرب واقعی وقتی حمقق میشود که انسان حالش در بال و عافیت ،فقر و غنا ،سرختی و
خوشی یکسان باشد و شکایتی نزد مردم نداشته باشد که البته حالتی عظیم است و با مترین
و استمداد از درگاه اهلی قابل مقق خواهد بود.

 - 3آموزگار ،تزکیه در اسالم.
 – 3مطهری ،اخالق اسالمی در هنج البالغه.141 ،
 -1معانی ا خبار.333 ،
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صرب مجیل
قال :ذل م صرب ملیس ِ
س مئ مل جابر معن ماب مع ِ
میل؟ م
جل ُ
فیه
بداهلل  « :می م ُ
م ٌ م
رمح م ماهللُ ،مما َّ
رب ا م
الص ُ
م
3
ِ
مشکوی إ ملی النّاس»ن جابر از امام باقر سوال کرد :خداوند تو را رمحت کند ،صرب مجیل
هیست؟ امام

فرمود :آن صربی است که در نزد مردم شکایتی نکنی.
فرمرود «:م
قرال مبرل

در فرراق یوسرف
این صرب مهان است که حرضت یعقرو
عان معلی ما مت ِص م
رب ممج ٌیل مو اهللُ املُس مت ُ
فون»ن 3یعقو
مس َّو ملت مل ُکم أن ُفس ُکم مامرا ،مف مص ٌ
بلهن نفس شام کاری را برای شام آراسته است ،پس این
آنچه توصیف می کنید ،از خداوند کم

گفرت:

صرربی نیکرو (هبررت اسرت) و برر

می خواهم.

صرب مجیل مهان گونه که بیان شد ،صربی است که انسان در نزد مرردم شرکایت نکنردن
یعنی انسان باید در نزد مردم خود را صبور نشان دهد و مشکل او بنی خود و خدایش براقی
بامندن زیرا اگر انسان نزد هر کسی مشکلش را بازگو کند ،باعث خواری نفرس خرویش در
قراریاش هم افزون میشود ،لاا هبرت است که ضبط نفرس داشرته

نزد آهنا شده است و بی
باشد و از خداوند مدد و یاری خواهد.
ارزش صرب
پیامرب اکرم

ِ
فرمود« :الص ِ ِ ِ
الر ِ
اس ِم من اجلم مسر ِد»ن 1صررب نسربت
رب م من ا یامن بِ مم منز ملة ُّ
َّ ُ

به ایامن به منزله رس نسبت به جسم است.
ِ ِ
الص ِرب»ن 1بنرده بره رزقری
پیامرب اکرم
فرمود« :ما ُر ِز مق ال معبدُ ِرزقا أو مس ُع مع ملیه م من َّ

وسیعتر از صرب روزی داده نشده است.

ِ
رب معلری املم ِ
فرمود« :اجلمنَّ ُة محم ُفو مف ٌة بِاملم ِ
کراره ِيف الردُّ نیا
امام باقر
کاره َّ
والص ِرب ،مف ممن مصر م م
1
جلنَّة»ن هبشت پیچیده با سختی ها و صرب است ،پس کسی که در دنیا برر سرختی هرا
مد مخل ا م
صرب کرد ،داخل هبشت خواهد شد.

صرب نسبت به ایامنن مانند رس انسان به جسم است ،مهچنان که اگرر رس نباشرد ،جسرم
نیز نخواهد بود .اگر صرب نباشد ،ایامن هم وجود نخواهد داشت .صرب ،هبرتین رزقی است

 - 3کلینی ،اصول کافی.315/1 ،
 -3یوسف ،آیه .33
 - 1پاینده ،هنج الفصاحه ،حدیث .3134
 -1مهان ،حدیث .3133
 – 1کلینی ،اصول کافی.311/1 ،
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که خداوند به بندگانش عطا فرموده و کسی که صرب کند به هبرتین پاداش که ورود به جنت
ا علی است ،دست خواهد یافت.
پاداش صرب
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
فضر ُل م رن عتر ِ
الرقررا و ُی ردخ ُل ا ُ
هلل
پیررامرب
رب و ا حتسررا ما م
فرمررودَّ « :
رق ِّ
الص ر ُ
ِ
ِ
3
جلنَّة بِ مغری حسرا ٍ »ن صررب و سرکون از آزاد کرردن بنردگان هبررت اسرت و خردا
صاح ُب ُّهن ا م
صاحب آنرا بدون حسا به هبشت میبرد.
ِ
الوفاء مض َّمني إلی مص ِ
قال یا ُبنم َّی إ ِ
دره مو م
صررب معلری
بی م
رضت ما م
امام باقر فرمود«:ملمّا مح م م
ِ
3
الم ِّق و إن م
هنگامیکه وفات پدرم (امرام سرجاد )

جر مک بِ مغ ِری حسا ٍ »ن
کان ُم ّرا ،مت مو َّ
فأ م
فرا رسید ،مرا به سینه اش هسباند و فرمود :ای پرسکم! بر حق صرب کن .اگرهه تلخ باشد
تا خداوند پاداش تو را بدون حسا و به طور کامل بدهد.
پاداش صرب در روایرات بردون حسرا بیران شرده اسرت و مهچنرنی در قررآن نیرز بره
جر ُهم بِ ِ
الصابِ م
غری ِحسا ٍ »ن 1بره

بیحسا بودن اجر صرب اشاره شده است« :إ َّنام ُی مو َّيف ّ
رون ما م
میدهد.

درستی که خداوند صابران را اجر بیحسا
حواشی صرب
پیامرب اکرم
نخستنی است.

رب ِعندم مصردم م ِة األولری»ن 1صررب حقیقری هنگرام صردمه
فرمودَّ «:
الص ُ

صرب در لظات اولیه هر حادثه ناگوار ارزشمند است ،اگرر انسران بتوانرد در لظرات
اول حادثه بر نفس خود مسلط باشد و سخنی بر زبان نیاورد که مورد نارضایتی پروردگرار
واقع شود یا عملی انجام ندهد که پروردگار را ناخشنود کند ،آن صرب دارای پاداش استن
زیرا بعد از گاشت زمان در هر حادثه ای خواه و یا ناخواه انسان بر خود مسلط می شود و
با مشکل کنار می آید ،اما در زمان اولیه هر اتفاق ممکن است ناسپاسی صورت گرید.
صرب ِمنّا و ذلِ م ما ّنا مص مربنا معلی ما منع ملر ُم مو
امام صادق فرمود « :منح ُن ُص َّرب و شی مع ُتنا اأ م ُ
مص مربوا ُهم معلی ما میع مل م
مون»ن 1ما صبورانیم و شیعیان ما از ما صبورترندن هراکه مرا صررب

میکنیم بر آنچه میدانیم و آهنا بر آن هه نمیدانند ،صرب میکنند.

 – 3پاینده ،هنج الفصاحه ،حدیث .3133
 -3عاملی ،وسایل الشیعة ،حدیث .334
 - 1زمر ،آیه .35
 -1پاینده ،هنج الفصاحه ،حدیث .3111
 -1جملسی ،بحاراألنوار.31/ 43 ،
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ِ
رب الردَّ مهر می ِ
الصر مرب لِنموا ِ
عجر ُز»ن 3کسری کره بررای
امام صادق فرمود « :ممن ُیعردُّ َّ
ناگواری ها صرب آماده نکند ،در ماند.
رب در کتا بنیادهای اخالق اسالمی ،صرب را بدین گونه وصف میکند:
سید عبداهلل ُش ّ
«صرب در مقابل خواسته ها و شهوات عفت است.

صرب در خودداری از اموال حرام ضبط نفس است.
صرب در فرو بردن خشم حلم است.
صرب در پیشامدهای ناگوار سعه صدر است.
صرب که در راز داری به کار می رود کتامن است.
صرب در اجتنا از ارساف و زیاده روی زهد است.
صرب در قبول مقداری ناهیز از نعامت قناعت است».

3

تفاوت صرب و حلم
در صرب انسان بر امری ناگوار صرب می کند و تلخ می گاراندن اما در حلم بهخاطر طبع
بردباری بر انسان آسان میگردد.
شکر
شکر در درجه اول به معنای شناختن نعمت است و این که انسان متوجه باشد خداوند
هه نعمت هایی را در اختیار او قرار داده است ،سپس آن نعمت ها را تنها در مسری طاعرت
اهلی به کار گرید و در مسری معصیت به کار نربد.
شکر تنها گفتن کلمهه «المد هلل» نیست و المدهلل فقط شکر زبانی نعمت است .سید
رب در کتا بنیادهای اخالق اسالمی در مورد شکر هننی میگویرد« :شرکر از دو
عبداهلل ُش ّ
بخش علم و عمل تشکیل شده استن یعنی برای این که انسان به مقام شاکر برودن برسرد،

زم است که خدا را بشناسد و در ولوقات و مصنوعات اندیشه نامید و در مراتب زنردگی
دنیوی به پاینیتر از خود نظر کند و در مقامرات معنروی بره برا تر از خرود نظرر کنرد و در
مصا ب شکرگزار باشد و اگر دنیا مصیبتی به او رسید ،بداند که جمازات گناهان اوست که

 -3کلینی ،اصول کافی.315/1 ،
 - 3شرب ،بنیادهای اخالق اسالمی.112 ،
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ترسیع شده است و مهواره شکر کند از این نظرر کره بره مصریبتی برزرگرت دهرار نگردیرده
است».

3

كیفیت شکر
امام علی

ِ
ِ
3
ظه ُر يف مع مم ِله و ُّ
جراو ُز لِسرا من ُه»ن
کر املُنراف ُق می مت م
کر املُوم ُن می م
الش ُ
فرمودُ « :ش ُ

شکر مومن در عملش ظاهر می شود و شکر منافق از زبانش فراتر نمی رود.

روایت فوق اشاره به شکر عملی در کنار شکر زبانی دارد و اشاره دارد که شکر زبرانی
تنها کافی نیست و در عمل انسان باید نعمت را در مسری طاعت اهلی به کار گرید .در تاییرد
این مطلب روایت زیر ذکر می شود:
ِ
ِ
الرو مر ُت معرن محمرار ِم اهللِ»ن شرکر هرر نعمتری،
عمره م
کر کُر ِّل من م
امام علری فرمرودُ « :شر ُ
پرهیزگاری از انجام امور حرام است.
مهان گونه که ذکر شد به کار نگرفتن نعمت در مسری معصیت اهلری نیرز از انروات شرکر
عملی است.
نمونه هایی از شکر عملی ذکر شدن حال به ذکر نمونه ای از شکر زبانی میپردازیم:
بد بِ ٍ
امام صادق فرمود :ما أنعم معلی مع ٍ
ربت ،مف م
لمردهللِ ،إ
قرال :ا م
نعمة مص ُغ مرت ماو مک ُ م
م
م م

کرها»ن 1خداوند به هر بنرده ای نعمتری کوهر
أ ّدی ُش م

یرا برزرگ دهردن پرس او المردهلل

بگوید ،شکرش را ادا کرده است.

با توجه به روایت فوق درمی یابیم کره منتهرای شرکر زبرانی ،گفرتن کلمره «المردهلل»
است.
نوت دیگر شکر شناخت نعمت از طریق دل است که شکر قلبری گفتره مریشرود .امرام
لیه بِنِ ٍ
صادق فرمود« :من أنعم اهللُ مع ِ
کرها»ن 1خداونرد هرر
عمة مف مع َّر مفها بِ مقلبِه مف مقد أ ّدی ُشر م
م
م م
م
نعمتی به بنده ای دهد و آن را از دل بفهمد ،شکرش را ادا کرده است.

البته مراحل شکر ابتدا شکر قلبی ،سپس شکر زبانی و شکر عملی استن زیرا تا انسان
نعمت را نشناسد ،قادر به شکر زبانی و عملی آن نیست.

 - 3شرب ،بنیادهای اخالق اسالمی.142 ،
 -3متیمی آمدی ،غرر الکم و درر الکلم ،حدیث .1333
 - 1کافی ،اصول کافی.311/1 ،
 – 1مهان.
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لیل ممل میش ُکر ال مک ِ
فرمود « :ممن ممل میش ُک ِر ال مق م
ثری»ن 3کسی که شرکر نعمرت

کم را نگاارد ،شکر نعمت بسیار را هم ادا نخواهد کرد.
کر»ن 3در هر نیکویی شکری زم است.
امام علی فرمود« :يف ُک ِّل بِر ُش ٌ
امام علی فرمود« :کُرن يف الرسراء عبردا مشرکورا و يف الضررم ِ
راء معبردا صربورا»ن 1در
ّ
َّ م م
خوشی ها بنده ای شکرگزار و در سختی ها بنده ای صبور باش.

انسان مومن در مهه حال باید شاکر نعامت اهلری باشرد و بررای هرر نعمتری کوهر

یرا

بزرگ باید شکر کند و حق شکر آن را ادا کند.
شکر خملوق
نوت دیگر شکر ،شکر از مردم است به سبب این که وسیله انجام امور قرار می گریند.
امام رضا فرمود« :من ممل یش ُکر ا ُمل ِ
خلوقنی ممل میش ُک ِر اهلل مع ُّز مو جرل»ن 1کسری
نعم ِم من ا ممل
م
م
م

که شکر مردم را نگزارد ،شکر خداوند را به جای نیاورده است.

زمه شکر گزاری پروردگار این است که اگر او ولوقی را واسطه رسیدن نعمت قرار
ِ
داد ،از ولوق تشکر و قدردانی شود .امام سجاد فرمود « :ما ّما مح ُّق ذي املم
عروف معلی م ،
ِ
ص مل ُه الدُّ عا مء»ن 1اما حق کسی که بره
ل مسنمة مو َُت ِل م
مفأن متش ُکر ُه مو متا ُک مر ممعرو مف ُه مو متکس مب ُه ا مملقا ملة ا م
تو نیکی کرده است ،این است که او را سپاس گرویی و نیکریش را یرادآوری کررده و برا او
گفتار نی

داشته باشی و برای او دعا کنی.

قدردانی از مردم نیز فقط با زبان میرس نمی شودن بلکه جربان عملی ،یادآوری و تشرکر
الشکر زینم ٌة لِلنّ ِ
عامء»ن 3شکر
زبانی و دعا کردن زمه قدردانی است .امام علی فرمودُ ُّ « :

زینت نعمت است.
اجر شکر

فرمود«:ال ّط ِ
جرر کمرأ ِ
اکر ملر ُه ِمر من األ ِ
اع ُم ّ
الصرا ِ ِم املُح مت ِسرب مو
رسول اکرم
جر ّ
الش ُ
ِ
ِ
الش ِ
الشاک ِر مل ُه من ا مجر مکأ ِ
اک ُر مل ُه من ا مجر مک ما ِ
الصابِر مو املُعطي ّ
عافی ّ
جر املمحرو ِم
جر املُب متيل ّ
املُ م

 – 3پاینده ،هنج الفصاحه ،حدیث .3155
 -3متیمی آمدی ،غرر الکم و درر الکلم ،حدیث .3154
 -1مهان ،حدیث .4313
 - 1پاینده ،هنج الفصاحه ،حدیث .3323
 – 1سپهری ،ترمجه و رشح رساله القوق امام سجاد
 - 3متیمی آمدی ،غرر الکم و درر الکلم ،حدیث .414
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القانِع»ن 3خورنده شکر گزار اجر روزه دار خداجو دارد و تندرست شکرگزار اجر گرفترار

دردمند صابر را دارد و عطابخش شکرگزار اجر حمروم قناعت کار را دارد.
کسی که در حال عافیت و نعمت و ثروت و شرکرگزار باشرد ،اجرر کسری را دارد کره
حمروم از ثروت و عافیت و نعمت است و بر نداشتن آهنا صرب می کند.
آثار شکر

فرمود« :ما مف متح اهللُ معلی مع ٍ
بد با م ُش ٍ
الزیرا مدة»ن
پیامرب اکرم
کر مف مخر مز ُن معنر ُه برا م ِّ
م
خداوند بر بندهای دری از شکر نگشاید که دری از افزایش را بر او ببندد.
امام علی فرمودُّ « :
عمة مجزا ُء ملِا فیهرا مو اجرتِال ُ ِلتیهرا»ن 1شرکر برر
کر معلی النَّ م
الش ُ
نعمت شکر برای گاشته و جلب نعمت برای آینده است.

3

شکر وسیله جلب نعمت و افزایش نعامت و زینت نعامت است .شکر هم خود نعمتری
است که خداوند بر بندگانش عطا فرموده و شکر هر نعمتری نعمرت دیگرری اسرتن پرس
شکر واقعی در مقابل پروردگار هیچگاه از جانب بندگان حمقق نخواهد شد.
کر می ُ
نشرر ُر»ن 1هبررتین
السم معة ُشر ٌ
حس ُن ُّ
شکر باید آشکارا باشد ،امام علی فرمود « :ما م

سمعه (شنوانیدن) شکری است که پراکنده شود.

ادا نکرد شکر
ِ
ِ
امام صادق فرمود« :ا َّن اهللم مع َّز و مجل مان مع ُم معلی مقو ٍم بِاملمواه ِ
صرارت
ب مف ملم میش ُکروا مف م
ِ
عم ٌة»ن 1به درستی کره خداونرد
مع مل ِیهم ِ موبا مو اب متلی مقوما بِا مملصا م
صربوا مفص مارت مع مل ِیهم من م
ب مف م
بر قومی از مردم نعمت هایی عطا کردن پس هون شکر نکردند آن نعمتها بر ایشان باعث

سختی و عاا شد و قومی را با سختیها امتحان کرردن پرس صررب کردنرد و آن صررب برر
ایشان نعمت شد.

ِ
عم ٌة متش ُکر مک مس ّی مئ ٍة ُتغ مفرر»ن3نعمتری کره شرکر نشرود ماننرد
امام جواد فرمود« :ن م
گناهی است که آمرزیده نشود.

 -3کلینی ،اصول کافی.315/1 ،
 - 3مهان.313/1 ،
 -1متیمی آمدی ،غرر الکم و درر الکلم ،حدیث .3511
 -1مهان ،حدیث.1531
 -1صدوق ،امالی.312/1 ،
 – 3مهان.
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مهچنان که شکر نعمت سبب افزونی آن می شود ،غفلت از شکر نیرز سربب از دسرت
رفتن نعامت یا تبدیل آهنا به عاا و سختی میشود و هنان که در روایت فوق بیران شرده،
نعمتی که شکر نشودن مانند گناهی است که آمرزیده نشودن یعنی نعمتری کره شرکر نشرده،
حقی بر گردن منعمش باقی است و تا شکر نکند ،آن حق را نسبت به پروردگار ادا نکررده
است.
امام علی

فرمودُّ « :
کر ِحص ُن النِّ معم»ن3شکر پناه نعمت هاست.
الش ُ

شکر ،پناهگاهی برای نعامت اهلی است و به وسیله آن نعمت ها حفظ می شوند.
صمت (سکوت)
صمت به معنای سکوت کردن و سخن نگفتن اسرت ،صرمت و سرکوت در روایرات
وسیلهای برای سامل ماندن از گناهان استن زیرا انسانی که بی دقرت سرخن مریگویرد بره

گناهان زیادی که برای زبان شمرده شده است ،مبتال می شرود .رضوت نگاهرداری زبران
در روایات:
فرمود « :ممن مک ُث مر مکال ُم ُه ،مک ُث مر مس مق ُط ُه مو ممن مک ُث مر مسر مق ُط ُه مک ُثر مرت ُذنو ُبره مو
پیامرب اکرم
ِ
ممن مک ُث مرت ُذنو ُبه کا منت النّ ُار أولی بِه»ن 3کسی که سخن گفترنش زیراد شرد ،اشرتباهش زیراد

میشود و کسی که اشتباهش زیاد شد ،گناهانش افرزون مریگرردد و کسری کره گناهرانش

افزوده شد ،آتش برایش سزاوارتر است.
مس لِسا من م مفاِهنا صدم مقه ُتصدَّ ُق ِهبا علی من ِ
فرمود« :أ ِ
فس »ن 1زبانت
پیامرب اکرم
َّ م ٌ م

را نگاهدارن پس بهدرستی که آن صدقهای است که بره وسریله آن برر نفرس خرود بخشرش
میکنی.

آثار سکوت
ِ
وضة الف ِ
کر»ن 1سکوت باغی برای فکر کردن است.
الص ُ
مت مر م
امام علی فرمودَّ « :
رس ُه مان میس مل ُم مفل می ِ
مت»ن1کسی کره دوسرت دارد
پیامرب اکرم
الص م
لز ِم َّ
فرمود « :ممن م َّ

سامل ماند ،پس خاموشی گزیند.

 -3متیمی آمدی ،غرر الکم و درر الکلم ،حدیث .133
 - 3شرب ،بنیادهای اخالق اسالمی.312 ،
 – 1جملسی ،بحار ا نوار.332/43،
 - 1متیمی آمدی ،غرر الکم و درر الکلم ،حدیث .111
 -1پاینده ،هنج الفصاحه ،حدیث .3111
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سکوت باغی است که در آن می توان به تفکر پرداخت و وسیله سالمتی نفرس انسران
است.

وونرة ا ِ عتِر ِ
اار»ن 3سرکوت
الص ُ
قار مو میکفی م مم م
کسب م م
امام علی فرمودَّ « :
الو م
مت می ُ
وقار را برایت کسب می کند و تو را از عارخواهی بی نیاز می کند.
سکوت موجب وقار برای انسان می شرود و او را از عرار خرواهی از مرردم بری نیراز

میکندن زیرا کالمی نمیگوید که باعث لغزشش شود و جمبور به عارخواهی باشد.

ِ
کررک»ن3مهرراه سرکوت براش ترا فکررت
الص ُ
امام علی فرمود« :أ ِلز ِم َّ
مت میس مت ِنر ف ُ
نورانی شود.

پیامرب اکرم
پیامرب اکرم

کم»ن سکوت نشانه خردمندی است.
الص ُ
فرمودَّ « :
مت ُح ٌ
لعاملِ و ِسرت لِ ِ
مت مزین لِ ِ
لجاه ِل»ن 1سکوت زینت عرامل و
الص ُ
ٌ
فرمودَّ « :
ٌ
1

پوششی برای جاهل است.

سکوت ،زینت انسان عامل است و در ضمن به وسیله سکوت ،انسران جاهرل عیروبش
پوشیده می ماندن زیرا اگر لب به سخن بگشاید و سخنان بیهوده گوید ،شخصیتش شناخته
خواهد شدن اما با سکوت عیوبش آشکار نمی شود .انسرانی کره بتوانرد کرامال خرود را از
آفات سخن گفتن در امان دارد ،سخن گفتنش در وقت مناسرب هبررت از سرکوت اوسرت،
مع ِن ال مکال ِم و الس ِ
ِ
فضر ُل؟
السجا ُد
کوت أ َّ ُهرام ما م
م ُّ
مهچنان که امام سجاد فرمودُ « :سئ مل َّ
فض ُل مر ِن السر ِ
ِ
واحد ِمنهام ٌ ِ
ٍ
ِ
مف م
کوت»1 ،از امرام
قال :لِ ُک ِّل
ُ
ُّ
آفات مفاذا مسل مام مم ِن الفات مفال مکال مم ما م م

سجاد

برای هر ی

سوال کردند در مورد سخن گفتن و سکوت که کدامی

برترند؟ پرس فرمرود:

از این دو آفاتی است ،پس اگر از آفات این دو سامل ماند ،سخن گفتن برترر از

سکوت است(یعنی در جایی که زم است سخن گفتره شرود در صرورت سرامل مانردن از
لغزش زبان باید سخن گفته شود).

 - 3متیمی آمدی ،غرر الکم و دررالکلم ،حدیث .3334
 -3مهان ،حدیث .3343
 – 1پاینده ،هنج الفصاحه ،حدیث .3112
 -1مهان ،حدیث .3113
 -1جملسی ،بحار ا نوار.341/43 ،
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رضا
رضا به معنای خشنود بودن به آن هه که پروردگار متعرال بررای انسران مقردر فرمروده
است ،می باشد.
تفسری رضا
ِ
ِ
ُ
الرضا؟ م
ُ
لررايض
قال ج
رسول اهلل
«
جلربییل ُ ،ق ُ
ربییرل  :ا ّ
فسری ِّ
لت :ما مت ُ
سخ ُط معلی س ِی ِد ِه أصا ِمن الدُّ نیا أم ممل ی ِصب و یرضی لِنم ِ
3
فس ِه بِال می ِ
می م
سری ِم من ال مع مم ِل».
م م
ُ
م م
م
پرسیدم :تفسری رضا هیسرت؟ جربییرل عررض
از جربییل
رسول خدا
کرد :راضی به قضای اهلی بر مو یش خشم نمی گرید ،از دنیا به او روزی برسد یا نرسد و
به عمل کم از خودش راضی نمی شود.
کسی که به مقام رضا برسد ،از کم و کاست روزی شکوه ای ندارد و هرر پیشرامدی را
که به او رو می کند ،می پایرد و می داند که خری او در آن استن ولی به عمل کرم از خرود
در مقابل پروردگارش راضی نمیشود.
آثار و بركات رضا

قنی و اهلم و الر ِ
زن ِيف َّ
الشر ِّ مو
الر م
الر ُ
الرضا مو ال می ِ م ُ َّ م ُ
اح ُة يف ِّ
وح مو ّ
امام صادق فرمودُّ « :
السر مخ ِ
ط»ن 3آسررایش و راحترری در داشررتن رضررا و یقررنی اسررت و غررم و انرردوه در ش ر و
ّ
نارضایتی است.
امام علی

الغنی من ر ِضی بِال مق ِ
فرمود« :ن مال ِ
ضاء»ن1کسی که راضی بره قضرای اهلری
م م م

شده باشد ،بی نیاز می شود.
ِ
ِ
يض بِق مس ِم اهلل ممل محی مزن معلی ما مفاتمر ُه»ن1کسری کره راضری بره
امام علی فرمود « :ممن مر م
قسمت اهلی شد از آن هه از دست داده ،اندوهگنی نمیشود.

راضی به قضای اهلی از مردم بی نیاز استن زیرا خواسته ای ندارد که در پی آن الرتامس
به خلق کند و از آنچه از دست داده غمگنی نمی شودن زیرا معتقد است که خداوند خرری او
را خواسته است.

 - 3جملسی ،بحار ا نوار.141/ 32 ،
 -3مهان.312/41 ،
 - 1متیمی آمدی ،غرر الکم و دررالکلم ،حدیث.2215
 -1مهان ،حدیث.3211
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اس معیشا ممن م
کان بِام مق َّس مم اهللُ مل ُه راضریا»ن 3بره درسرتی
فرمود« :إ َّن مأهنم مأ النّ م

که گواراترین مردم از نظر زندگی کسی است که راضی به تقدیر اهلی باشد.

نارضايتی از تقدير
ِ
فر دینم ُه»ن کسی که از قضای اهلی
امام علی
فرمود « :ممن ممل می م
رضی بِال مقضاء مد مخ مل ال ُک ُ
3

راضی نباشد ،کفر بر دینش داخل شده است.
بت لِلم ِ
ِ
رء ا ُملسل ِم
امام صادق فرمود « :معج ُ م
مخریا مل ُه مو اِن ُق ِر مض بِاملمقاری ِ م
کان مخریا مل ُه مو اِن مم ِل م
مل ُه»ن 1شگفتم از مرد مسلامن ،خداوند عز و جل هیزی برای او مقدر نکند جز این کره خرری
میقضی اهللُ مع ّز مو جل مل ُه مقضراء اِ ّ م
کران
رض مو مم ِ
مم ِ
شار ُق ا م ِ
غار ِهبرا ُ
کران مخرریا

اوست و اگر با مقراض او را بربند و تکه تکه کنند ،خری اوست و اگر مشارق و مغرار را
هم مال شود خری اوست.
ٍ
ِ
می ُ
قال ممل می ُکن مر ُ
امام صادق فرمود « :م
قول ل مشرء مقرد ممضری :ملرو کر م
ان
سول اهلل
برای هر هیزی که واقع می شد ،نمی فرمود کاش جرز آن واقرع
مغ ُری ُه» 1.رسول خدا
شده بود.

مییابیم که آنچه که حکمت اهلی اقتضا میکند ،یقینرا مقردر
با تأ ّمل در روایات فوق در 

خواهد شد و نارضایتی بنده تنها عقوبت برای وی در بر خواهد داشت ،اگرر انسران یقرنی
کند آنچه که برایش واقع شده هه برایش خوشایند و هه برایش ناخوشرایند باشرد ،سربب
خری برای اوست هیچگاه شکوه ای نمی کند به مقام رضای حقیقری رسریده اسرت ،مهران
گونه که رسول خدا

هیچگاه از اتفاقی که افتاده بود سربب نارضرایتی نمریکردنرد و

میدانستند که برگی بدون اذن اهلی از درخت نخواهد افتاد.

توكل
توکل به معنای قبول وکالت پروردگار استن یعنی انسان باید تالش نامید و نتیجه را به
خداوند واگاار نامید.

 – 3متیمی آمدی ،غرر الکم و دررالکلم ،حدیث .1114
 -3مهان ،حدیث .3235
 -1کلینی ،اصول کافی.351/1 ،
 - 1مهان.353/1 ،
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حد توكل

امام صادق فرمود « :ملیس شء اِ
م
ٌ
لت مفام محدُّ ال می ِ
م
قنی؟ ق مال مان
قال ال میقنیُ :ق ُ

لت فِداک ،مفرام محردُّ ال متوکُّر ِل؟
لت :مج ِع ُ
ّ و مل ُه محدٌ ُق ُ
اف مم مع اهللِ مشیئا»ن3هیچ هیز نیست جرز ایرن کره
مَت م

برای آن حدی است .راوی :گفتم ،فدایت شوم حد توکل هیست؟ فرمرود :یقرنی .گفرتم:
حد یقنی هیست؟ فرمود :حد یقنی آن است که با وجود خداوند از هریچ هیرز نرتسری .بره
فرموده امام صادق

 ،حد توکل یقنی است و یقنی هم آنست که فقرط خداونرد را مروثر

در وجود بدانیم و تنها حکم او را ساری و جاری در خلقت و امور هستی بردانیم و نتیجره
این دیدگاه آنست که از هیچ هیز جزا و هراسی نخواهیم داشت.
ِ
ِ
ِ
امام علی فرمود« :حسن مال َّتو َّک ِل الع ِ
بد معلی اهللِ معلی مق ِ
در ث ُقته»ن نیکویی توکل بنرده
م
م ُ م
3

به خداوند به اندازه اعتامدش بر اوست.
هر هه اعتامد انسان به خداوند بیشرت باشد توکلش به وی بیشرت است.
رابطه رضا و توكل
امام علی

ِ
ضراء اهللِ سربحا منه أن ی متوکَّر مل مع ِ
لیره»ن1شایسرته
فرمود « :مین مبغي مملِن مر ِض می بِ مق
ُ م
ُ

است برای کسی که راضی به قضای اهلی است که بر او توکل کند.
رابطه توكل و تالش

رشط عقالنی که برای توکل در نظر گرفتره مری شرود ،ترالش اسرت ،انسران موظرف
است ،تالشی را که استطاعت دارد انجام دهد و سپس توکل کند .پیامرب

در جروا

مردی که شرت خود را در کنار مسجد رها کرده بود و می گفت :بر خدا توکل می کنم ترا او
را حفظ کند .فرمود« :إ ِ
عقلها مو مت مو َّکل»ن 1او را ببند و سپس بر خدا توکل کن.
پس توکل با بی مسئولیتی منافات دارد و توکل از انسران سرلب مسرئولیت نمریکنرد،
انسان وظیفه دارد تالش کند و سپس نتیجه را به خداوند واگاار کند.

 -3عاملی ،وسایل الشیعة ،حدیث .43
 - 3متیمی آمدی ،غرر الکم و دررالکلم ،حدیث .1333
 - 1مهان ،حدیث .35213
 -1پاینده ،هنج الفصاحه ،حدیث .3531
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امام صادق
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الغنی و ِ
فرمود« :إ َّن ِ
العز مَیو ِن ،مفاذا مظ ِفرر بِم ِ
وضر ِع ال َّت موکّرل ماو مطنرا»ن
م
م

3

مهانا ثرومتندی و عزت گردش می کنند ،پس هر گراه بره موضرع توکرل دسرت یافتنرد ،در
مهانجا اقامت می کنند.
ِ
ِ
ِ
امام صادق فرمود « :ممن ُاعط می ال مت مو َّکل ُاعط می الکفا میة»ن کسی که توکرل بره او عطرا
3

شد ،کفایت اهلی در امور به او عطا شده است.
ِ
ِ
ِ
نی معن عباده»ن 1کسی که بر خداونرد توکرل
امام علی فرمود « :ممن مت مو َّکل مع مل می اهللِ مغ ٌ

کند از مردم بی نیاز است.

امام علی فرمود« :ال متو ُّک مل بِضا مع ٌة»ن توکل رسمایه است.
یکون ماقوی النّ ِ
م
اس مفل می مت مو َّکل مع ملی اهللِ»ن 1کسی که
رس ُه مان
پیامرب اکرم
فرمود « :ممن م َّ
1

دوست دارد قویترین مردم باشدن پس بر خدا توکل کند.

از روایات فوق در مورد توکل در می یابیم که توکل آثار ذیل را دارد:
کسی که توکل کند ،مهواره غنی و عزیز است ،خداوند امورش را کفایت مری کنرد ،از
مردمان بی نیاز است رسمایه بزرگی هون وکالت اهلی را به دست آورده ،هرگز در سرختی
نیست و قویترین مردم است.
تفسری توكل

لت معن مق ِ
ول اهللِ تعالی « :مو ممن می مت مو َّکل مع ملری
علی بن سوید از امام کاظم پرسید «:مسأ ُ
جات ِمنها اأن مت مت مو َّک مل مع ملری اهلل يف ُا ُمر ِ
ور مک ُک َّلهرا،
اهللِ مف ُه مو محس ُب ُه»ن مفقال« :ال مت مو ُّکل مع ملی اهلل مد مر ُ
الوک مخریا و مفضال»ن 3سروال کرردم از فرمروده
نت معن ُه راضیا ،متع مل ُم أ َّن م می م
مفام مف مع مل بِ م ُک م

خداوند« :و کسی که بر خداوند توکل کند ،پس او برایش کافی است»ن پس فرمود :توکرل
بر خداوند درجاتی دارد ،یکی از آهنا این که در مهه امورت بر خداوند توکل کنی هر هه برا
تو کند راضی باشی و بدانی که در خریخواهی تو کوتاهی نکند و اختیار با اوست.

 - 3عاملی ،وسایل الشیعة ،حدیث .22
 - 3مهان.
 -1متیمی آمدی ،غرر الکم و دررالکلم ،حدیث .3311
 -1مهان ،حدیث .312
 -1پاینده ،هنج الفصاحه ،حدیث .3534
 - 3کلینی ،اصول کافی.335/1 ،
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نکته مهمی که در این حدیث مورد نظر است ،این است که او توکل درجاتی دارد که
با توجه به مقام بندگان درجات آن نیز با میرود و دوم این که رضا در توکل هنفته اسرتن
یعنی کسی که به پروردگارش توکل میکند ،باید به هرهه او برایش در نظر گرفت راضری
باشد.
تواضع
تواضع این است که انسان به حد کمرت از مقامی کره بررای خرود قا رل اسرت ،راضری
شود ،در روایات به کسب تواضع تاکید شده است:
ِ
ِ
لب مو ُی ِ
واض مع يف ال مق ِ
مسرلم
ؤذی َّن
پیامرب اکرم
واض ِع ،مفا َّن ال َّت ُ
فرمود « :مع ملی ُکم بِال مت ُ
ٌ
م ِ
سلام»ن 3بر شام باد به تواضع ،پس به درسرتی کره تواضرع در قلرب اسرت و ایرن کره هریچ
ُ
مسلامنی ،مسلامن دیگری را آزار ندهد.
مهچننی در روایات ذکر شده که تواضع انسان را با می برد.
کرب می مض ُع»ن 3تواضع با می برد و تکررب پراینی
امام علی فرمود« :ال َّت ُ
واض ُع میر مف ُع ،مال َّت ُّ

می آورد.

ظاهر تواضع این است که انسان خود را پاینی می آوردن ولی در حقیقرت مقرامش نرزد
مردم با می رود و تکرب ظاهرش اینست که انسان خود را برتر از دیگران مری دانردن ولری
در حقیقت در هشم آنان خوار شده است.
نشانه های تواضع
پیامرب اکرم

ِ
فرمود« :األ ُ
واضر ِع»ن1غراا
لوس مم مع ال ُف مقراء ِم من ال مت ُ
کل مم مع اخلاد مم و اجلُ ُ

خوردن با خدمتکار و نشستن با فقرا از تواضع است.
دون املم ِ
واض ِع مان مترضی بِاملم ِ
جل ِ
جل ِ
س م
س مو اِن ُت مس َّل مم معلری
امام صادق فرمودِ « :م من ال مت ُ
ِ
من متلقی و مان ُترت مک املِراء و اِن ُک م ِ
ب مان ُم ممدم معىل ال َّتقوی»ن 1از نشرانههرای
نت ُحم ّقا مو مان ُم َّ
م م
م
ُ
م
تواضع این است که در نشستن به پاینی جملس راضی شوی و به هر که برخوری سالم کنری

 – 3پاینده ،هنج الفصاحه ،حدیث.3513
 - 3متیمی آمدی ،غرر الکم و دررالکلم ،حدیث .33
 -1پاینده ،هنج الفصاحه ،حدیث .3512
 -1کلینی ،اصول کافی.325/1 ،
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و طول دادن بحث و جدال را اگرهه حق با تو باشد ،ترک کنی و دوست نداشته باشی کره
به خاطر پرهیزگاریت مورد ستایش قرار گریی.
ِ
ِ
ب مان ُتعطا ُه»ن 3تواضع اینست کره
امام رضا فرمود« :ال َّت ُ
اس ما ُم ُّ
واض ُع مان ُتعط می النّ ُ
به مردم آن هیزی را بدهی که دوست داری به تو بدهند.
در روایات فوق  3نشانه برای تواضع ذکر شده است:
 -3نشست و برخاست با فقرا و خدمتکاران.
 -3نشستن در پاینی جملس یا هر جایی که جا باشد.
 -1سالم کردن به کوه

و بزرگ.

 -1ترک جدال و جمادلهن گرهه حق با انسان باشد.
 -1دوست نداشتن ستایش دیگران.
 -3هر هه را که دوست داریم ،دیگران به ما بدهند ،ما نیز آنرا به دیگران بدهیم.
ِ
ِ
عمر ٍة محمسرو ٌد ا ّ
پیامرب اکرم
در روایتی ،تعبری زیبایی از تواضع دارد« :کُر ُّل ذي من م
ِ
واض ِع»ن 3برای هر نعمتی جز تواضع حسد برنده ای وجود دارد.
ب ال َّت ُ
صاح ُ
تواضع ،نعمتی است که کسی نمی تواند به آن حسادت ورزدن زیرا هر کسی برا تربیرت
نفس خویش می تواند آن را داشته باشد.
رفق و مدارا
رفق ،نرمش و مردارا کرردن برا مرردم اسرت ،ایرن صرفت کلیرد و مفتراح بسریاری از
موفقیتهاست .البته زمه رفق ،حلم و صرب می باشد که قبال به آهنرا اشراره شرده اسرت.

ٍ
ِ
ِ
1
ِ
امام باقر فرمود« :إ َّن ل ُک ِّل مشء ُقفال مو ُق ُ
برهدرسرتی کره بررای هرر
الرفرق»ن 
فل ا یامن ِّ
هیزی قفلی است و قفل ایامن مدارا کردن است.
امام باقر فرمود« :إ َّن اهللم ر ُ ِ
الر ِ
فرق مرا ُیعطري معرىل
الر م
فیق ُحی ُّ
فرق و ُیعطري معرىل ِّ
ب ِّ
م
الع ِ
به درستی که خداوند اهل رفق است و مدارا را دوسرت دارد و برر مردارا کرردن
نف»ن 1
ُ
هیزهایی عطا می کند که بر درشتی عطا نمی کند.

 – 3کلینی ،اصول کافی.325/1 ،
 - 3پاینده ،هنج الفصاحه ،حدیث.3511
 -1عاملی ،وسایل الشیعة ،حدیث.343
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خل ُ
رق ُشو ٌم»ن 3نرمش صمیمیت دارد و سخت
الر ُ
فق ُیم ٌن مو ا ُ
فرمودِّ « :

پیامرب اکرم
گریی شوم است.
امام علی
امهیت رفق

118

فق مثمر ُة ِ
اللم»ن 3مدارا و نرمش ثمره بردباری است.
الر ُ م
فرمودِّ « :
فرمود :پیامرب اکرم

فرمود « :مأ مم مرين مر ّب بِمداراة النّ ِ
اس کمرام مأ ممر مرين

امام صادق
هنانکه فرمران بره انجرام
بِاداء ال مفرا ِ ِ »ن1پروردگارم به من فرمان سازگاری با مردم دادن 
فریضههایم داده است.

امهیت مدارا و نرمش با مردم به حدی است که رسول خدا

فرمود :به سازگاری

فرمان داده شدهامن مهان گونه که به انجام واجبات فرمان داده شدهام و هم ترراز قررار دادن
سازگاری با فرا

و امهیت آن را میرساند.

ثمرات رفق و مدارا

الر ِ
خلر مری»ن
فق َّ
الر مفق ُحی ِر مم ا م
الرب مک ُة مو ممن ُحی ِر ُم ّ
الزیا مد ُة مو م م
فرمود« :إِ َّن يف َّ

پیامرب اکرم

1

به درستی که در مدارا کردن زیادت و برکت است و هر که از مدارا کرردن حمرروم شرد ،از
خری حمروم شد.
امام صادق

فرمود « :ممن ک مان مرفیقا يف ما ِ
نال ما ُیریردُ ممر ِن النّر ِ
مر ِه ِّ
اس»ن 1کسری کره در

میرسد.
کارها اهل سازگاری باشد ،به آنچه از مردم میخواهد ،

انسان با درشتی و ناسازگاری نمی تواند آنچه را می خواهد بره دسرت آوردن بلکره برا
نرمش و سخن نیکو میتواند دل مردم را به خود جا کرده و به خواسته خود برسد.
امام علی فرمود« :إرفِق ُتوفِق»ن3مدارا کن تا موفق شوی.

ِ
الر ِ
الصوا ِ مو مسج َّیة ُاولی األلبرا ِ »ن 4برر
فتاح َّ
فق مفأ من ُه م ُ
امام علی فرمود « :معلی م بِ ِّ
شام باد به مدارا کردنن پس مهانا آن کلید خوبی ها و روش خردمندان است.

 -3کلینی ،کافی.331/1 ،
 -3متیمی آمدی ،غرر الکم و دررالکلم ،حدیث .1311
 -1کلینی ،کافی.333/1 ،
 - 1عاملی ،وسایل الشیعة ،حدیث .343
 – 1مهان ،حدیث .331
 -3متیمی آمدی ،غرر الکم و دررالکلم ،حدیث .3333
 -4مهان ،حدیث .3331

درآمدى بر تزكیه در هنج البالغه

111

الر ِ
الصح مب ِة»ن3با مدارا دوستیها تداوم مییابد.
دوم ُّ
فق مت ُ
امام علی فرمود« :بِ ِّ
یت ُاعطوا ح َّظ ِ
هل ب ٍ
الر ِ
فق مف مقرد مو َّسر مع اهللُ مع ملر ِیهم يف
امام صادق فرمود « :ما ُّیام ما م م
هم م من ِّ
م ُ
ِ
قدیر املم م ِ
ِ
ِ
الر ِ
فق يف مت ِ
املرال»ن 3هرر اهرل خانرهای کره هبرر های از
الس معة ِيف
عیشة مخ ٌری م من َّ
الر ْزق مو َّ
ِّ
نرمی و مدارا نصیبشان گشته ،خداوند روزی آنان را وسرعت مریدهرد و مردارا در تردبری
زندگی هبرت از وسعت در مال است.
با توجه به روایات رفق و مدارا به برخی از آثار رفق اشاره می کنیم:
 -3جلب دوستی مردم
 -3زیادت و برکت در زندگی
 -1به دست آوردن خریات
مردم انجام می شود.

 -1رسیدن به خواسته هایی که با کم
 -1وسعت روزی.
 -3موفقیت در کارها.
قاالت

قاالت به معنای قانع بودن به آنچه که انسان دارد می باشد.
میسرازد و
قناعت بی نیازی از مردم را در پی داردن زیرا انسان با مهان هیزی که دارد ،
بیشرت نمیخواهد.
پیامرب اکرم
نمیشود.

امام علی

فرمرودِ « :
القنا معر ُة ٌ
مرال مین مفرد»ن 1قناعرت دارایری اسرت کره نرابود

فرمودِ « :
فاف»ن قناعت مایه عفاف و خویشتنداری است.
القنا مع ُة ِع ٌ
1

انسان قانع خویشتندار است و نیازش را برای هر کسی مطرح نمیکند و حتی تررجیح
میدهد به آنچه دارد ،قناعت کند و دستنیاز به سوی کسی دراز نکند.

ِ
ِ
عمة»1ن قناعت ،نعمت است.
امام علی فرمود« :القنا مع ُة ن م

 -3متیمی آمدی ،غرر الکم و دررالکلم ،حدیث .1113
 -3عاملی ،وسایل الشیعة ،حدیث .343
 - 1پاینده ،هنج الفصاحه ،حدیث.3433
 - 1متیمی آمدی ،غرر الکم و دررالکلم ،حدیث .313
 - 1مهان ،حدیث .331
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القناع ُة عالمة األ مت ِ
امام علی فرمودِ « :
قیاء»ن 3قناعت نشانه پرهیزکاران است.
م م م
فرمود« :هر کس به معاش وترصش راضی باشد ،خداوند به عمرل
پیامرب اکرم

وترص از او رضایت دارد» 3.نکته زیبایی که در این رویات مطرح شده است ،این است کره
بندهای که راضی و قانع است ،خداوند نیز از او به عمرل کرم راضری اسرت و ایرن لطرف

بزرگی است که شامل حال بنده شده است .قناعت با رضرا پیونرد و رابطره نزدیر

داردن

یعنی کسی که قانع است ،لزوما بایرد رضرایتمنرد از تقردیر و روزیاش باشرد ترا بتوانرد
صفت قناعت را در خود بپروراند و بدون رضا ،قناعت میرس نیست.
پاج نکته در مورد قاالت
« -1انفاق بدون قناعت ممکن نیست ,متکن مالی به تنهایی توانایی انفراق را بره انسران
نمیبخشدن بلکه آنچه آدمی را بر انفاق کردن سخی می کند قناعت است.

 -3قناعت عمر را پر برکت و خالی از معاصی و نزات می کند.
 -1قناعت در خلقت به معنای قطع طمع از فضایل خلقتی دیگران استن پس قناعرت
در امور خلقتی انسان را از حسد و تبعات آن دور میکند.
 -1فقری و غنی هر دو نیازمند قناعت هستند و حتی اغنیاء نیازمندترندن هرا کره برخری
از ایشان مهیشه حرست اموال دیگران را دارند.
 -1شکر در اثر قناعت به وجود می آید»ن 1زیرا کسی که صفت قناعت را دارد ،راضری
است و رضایت شکر می آورد.
انسان قانع از اضطرا و نارضایتی و جتاوز از حد ،و حسد و خیا ت فاسرد در امران
است و به مال دنیا بی اعتناسرت و عرزت نفرس خرویش را حفرظ مری کنرد و مهرواره برر
پروردگار توکل می کند.
حسن ظن
حسن ظن ،گامن نیکو داشتن است که در مورد خداونرد و مرردم کراربرد دارد .حسرن
ظن ،به خدا گامن نیکو داشتن به خداوند استن به طوری که انسان امیدش فقط به خداوند
باشد و یقنی داشته باشد که هرهه که خداوند برایش مقدر می کند به صالح اوست.

 - 3متیمی آمدی ،غرر الکم و دررالکلم ،حدیث .334
 -3کلینی ،اصول کافی.313/3 ،
 - 1رسوش ،اوصاف پارسایان ،بحث قناعت.
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امام صادق فرمود :در روایتی معنای حسن ظن به خداوند را فرمودُ «:حس من ال َّظر ِن
اف إ ّ مذنبِ »ن 3گامن نیکو به خداوند داشتن ،این اسرت کره
بِاهلل مان مترجوا إ ّ بِاهلل مو مَت ُ
امید به جز به خداوند نداشته باشی و از هیچ هیز جز گناهت نرتسی.
نکته مهمی که در روایت فوق باید مورد توجه قرار گرید ،اینست کره انسران از هریچ
شخص و هیچ حادثهای در جهان نباید بیم داشته باشد ،مادامیکه سرایه رمحرت گسررتده
اهلی را با ی رس خود احساس میکند و فقرط بایرد از گناهرانش و عصریان و نافرمرانی
پروردگار بیم داشته باشد و این معنای حسن ظن به پروردگار است.
آثار حسن ظن
ِ
ُ
امام رضا فرمود « :مفأحس ِن ال َّظ َّن بِاهللِ مفإ َّن أبا عبداهلل م
یقرول :ممرن مح ُسر من مظنَّر ُه
کران
ِ
ِ
ِ
لیل ِمر من ِ ِ
يض بِال مق ِ
بِاهللن م
سرری ِمر من ال مع ممر ِل»ن 3بره
الررزق مقبِر مل منر ُه ال می م
کان اهللُ عندم مظنَّ ُه مو ممن مر م
خداوند ظن و گامن نیکو داشته باش ،امام صادق فرمود :کسی که گامن نیکو به خردا
داشته باشد ،خداوند در نزد گامن او حارض است و کسی که به روزی کم راضری باشرد،
خداوند هم به عمل آسان و کم از او راضی می شود.
امام علی فرمود« :حسن ال َّظن راحر ُة ِ
لرب مو مسرال مم ُة الردّ ِ
الق ِ
ین»ن 1گرامن نیکرو بره
ِّ م
ُ ُ
خداوند مایه راحتی قلب و سالمت دین است.
امام علی فرمود « :ممن مح ُس من مظنَّ ُه مح ُسنمت ن ُّیت ُه»ن1کسی که گامن نیکو به خدا داشرته
باشد ،نیتش نیکو می گردد.

حسن ظن به پروردگار ،باعث راحتی قلب و سالمت دین و نیکو شدن نیت اسرت و
موجب می شود که پروردگار نیز از عبدش راضی باشد.
حسن ظن هر کسی به اندازه امیدواریش به پروردگار اسرتن هرر هره کره انسران بره
پروردگار امیدوارتر است ،گامن نیکوی بیشرتی نسبت به او دارد.
حسن ظن به مردم
ِ
ِ
وح مش من ُک ِّل ما محد»ن 1کسی که حسرن ظرن
امام علی فرمود « :ممن ممل ُحیسن مظ َّنه ال مت م

ندارد ،از هر کسی وحشت دارد.

 -3عاملی ،وسایل الشیعة ،حدیث .311
 - 3مهان ،حدیث.313
 - 1متیمی آمدی ،غرر الکم و دررالکلم ،حدیث .1333
 -1مهان ،حدیث.4423
 - 1مهان ،حدیث.2531
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فرمود « :ممن مح ُس من مظنَّ ُه بِ
ِ
حاز ِم ُنه ُم املم مح َّب مة»ن 3کسری کره بره مرردم
الناس م

گامن نیکو داشته باشد ،از حمبت آهنا هبره مند میگردد.

کسی که به اکثرافراد حسن ظن ندارد و با سوء ظن زندگی میکند ،از مهره وحشرت
دارد و این بدبینی باعث میشود به افراد هتمت بزند و با مردم انس نداشته باشدن اما طبق
فرموده امام علی

کسی که حسن ظن به مردم دارد ،از حمبت آهنا هبرهمند میشود.

تفکر
تفکر از عوامل تزکیه است و هه بسا می توان آن را اساس تزکیه قرار دادن زیرا تفکرر
صحیح می تواند انسانی را منقلب کنرد و او را بره سروی خرری سروق دهرد .در روایرات
داریم:
پیامرب اکرم

ِ
کثروا ال َّتف ُّک مر»ن 3قلب هایتران را
فرمود « :مع َّودوا ُقلو مب ُک ُم َّ
الرت ُّقب مو ا ُ

به مراقبت عادت دهید و زیاد تفکر کنید.
امام صادق فرمود « :متف ُّک ُر سا مع ٍة مخ ُری ِمن ِعباد ِة مسرنم ٍة»ن 1فکرر کرردن یر
(ی مقطع زمانی) از عبادت ی سال هبرت است.

سراعت

تفکری که در روایات بدان سفارش شده است ،تفکری است که انسران را از غفلرت
برهاند ،تفکر در مورد جهان هستی و خلقت پروردگار ،تفکر در بی ثباتی و گارا برودن
دنیا و تفکر در یاد مرگ و جهران آخررت ،مهران تفکرری اسرت کره انسران را از غفلرت
میرهاند و از عبادت ی


سال یا هفتاد سال هبرت است و موجب میشرود کره انسران در

صدد مصیل صفات نیکو و در پی آن عمل صالح بر میآید.
ِ
ِ
فرمود« :اِذا مرأی ُتم ما م
کمر مة
پیامرب اکرم
جلو ِت و ال ّتفکُّرر مفراد ُنوا مر ُنهم مفرإ َّن ال م
هل ا ُ
مجتري معلی أ ِ
لسنتِ ِهم»ن1هنگامی که اهل گرسنگی و تفکر را دیدید ،به آهنا نزدیر شرویدن
زیرا حکمت بر زبان آهنا جاری می شود.
تفکر حکمت را در دل انسان به وجود میآورد و باعث تزکیه و هتایب او میشود.

 -3متیمی آمدی ،غرر الکم و دررالکلم ،حدیث.3311
 -3پاینده ،هنج الفصاحه ،حدیث.231
 - 1حمدث نوری ،مستدرک الوسا ل.331/33 ،
 -1پاینده ،هنج الفصاحه ،حدیث .231
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موانع تزكیه از ديدگاه معصومنی
در این بخش به تاثری سوء رذایل اخالقی در روند تزکیه و هتایب با توجره بره روایرات
ا مه معصومنی

یشود.
پرداخته م 

حسد
حسد آرزوی زوال نعمت از کسی است که استحقاق آن را دارد ،ریشره حسرد پلیردی
باطن است واژه حسد در قرآن پنج بار آمده است.
عوامل حسد می تواند دشمنی با دیگران ،احساس عزت نفسی بررای خرود و ریاسرت
طلبی باشد.
بود.

اولنی حسدی که در این عامل رخ داد ،حسد ابلیس به حرضت آدم
ِ
ِ
ٍ
حرنی
سرجدم ملر ُه
م
بلیس آ مد مم مان می ُ
امام صادق فرمود « :ما َّو ُل مخطی مئه مک مانت الم مسدُ  ،مح مسدم ا ُ
عصیة»ن 3اولنی خطا حسد بود ،حسد ابلیس بر آدم هنگرامی کره
لسدُ مع ملی ا ممل م
مر ُه ،مف محمل ُه ا م
أ م
امر به سجده شد ،پس حسد او را به معصیت سوق داد.
ِ
فرمود« :السدُ ی ِ
م
الص ِرب ال مع مسل»ن3حسد ایامن را
فسدُ ا
پیامرب اکرم
یامن مکام ُیفسد َّ
م ُ

هنانهه صرب تلخ عسل را فاسد میسازد.
فاسد میکندن 

ل مسدُ مرأ ُس ال ُعیو م »ن1حسد رس آمد مهه عیبهاست.
امام علی فرمود« :ا م
عمرران مم ُسر َّ
م
دن
در حدیث قدسی خداوند به حرضت موسی می فرماید « :میاب من
ِ
ینهم ِمن مفضيل مو ممت مدَّ َّن معینمی م إلی ذلِ م مو ُتتبِع ُه منفسر م  ،مفرإ َّن
الاسردم
الناس معلی ما ا مت ُ
م
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
یس
نی عبادي مو ممن می ُ مکال م مف مل ُ
عمتي صا ٌد ل مقسمي ا ّلاي مق مس ُ
مت مب م
سرت منر ُه مو ملر م
ساخ ٌط لن م
ِمنّري»ن1ا ی پسررر عمررران! برره آنچرره کرره برمررردم دادهام از فضررل خررود حسررادت مکررن و
برداشتههای آنان هشم مدوز و نفست را در پی آهنا نفرست ،مهانا حسود از نعمت مرن برر

مردم خشمگنی و روی گردان است ،از آن قسمتی که بنی بندگانم روا داشتهام و کسری کره
هننی باشدن نه من از اویم و نه او از من است.

 - 3جملسی ،بحار ا نوار.313/35 ،
 -3پاینده ،هنج الفصاحه ،حدیث.3335
 -1متیمی آمدی ،غرر الکم و دررالکلم ،حدیث .113
 - 1عاملی ،وسایل الشیعة ،حدیث.113
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امرام صررادق فرمررود« :إ َّن ا ُملر ِ
وم من میغربِ ُط و محی ُسردُ مو املُنررافِق محی ُسردُ مو میغر ُب ُط»ن
بهدرستی که مومن غبطه میخورد و حسد نمریورزد و منرافق حسرادت مریکنرد و غبطره


3

نمیخورد.

در توضیح روایات فوق زم است بدانیم غبطه و حسد هه تفاوتی با هم دارند؟
مهان طور که قبال ذکر شد حسد آرزوی زوال و نرابودی نعمرت از دیگرران اسرت کره
منافق دهار آن استن اما غبطه آروزی داشتن نعمت استن نره ایرن کره آرزوی زوال آن را
برای دیگران داشته باشیم .مومن غبطه میخورد و مومن واقعی در مرورد نعرامت معنروی
غبطه میخورد و آرزو دارد مهانند دیگران آن نعامت را داشته باشد ،بردون ایرن کره آرزوی
زوال آن را برای مردم داشته باشد.
ِ
السررُ ِ
فر ُح بِ ّ
رور»ن 3حسرود برا دیردن
الشررُرور مو میغر مت ُّم بِ ّ
امام علی فرمود« :الاسدُ می م
بدیها ،شاد میشود و با دیدن خوشیهای مردم ناشاد میشود.

نشانه دیگر حسود ،ناشاد دیدن مردم است و با دیدن خوشی آهنا خود ناشاد می گردد.
روش برخورد با حسد
حسد در بیشرت انسان ها وجود داردن اما باید بدانیم در مقابل حسرد بایرد هره رفتراری
فرمودُ « :ک ُّل بني آدم حسود و ی ُرض ِ
حاسدا مح مسردُ ُه مرا ممل
داشته باشیم .پیامرب اکرم
م
م م ٌ م م َّ
ِ
ِ
عم مل بِ میده»ن 1در مهه فرزندان آدم حسد وجود داردن ولی حسد حسود بره
می مت مک َّلم بِا ّللسان ماو می م
او رضری نمی رساند ،مادامی که به زبان هیزی نگوید یا با اعضا عملی انجام ندهد.
فرمود« :إذا مح مسد ُتم مفال متب ُغوا مو إذا مظنمن ُتم مفال ُم َّق ُقوا»ن 1وقتری دهرار
پیامرب اکرم
حسد شدید ظلم نکنید و وقتی گامن بردید آن را مقق نبخشید.

با توجه به احادیث فوق ،حسد در وجود اکثر انسران هرا وجرود دارد ،امرا مرادامی کره
حسدشرران اظهررار نشررود و عملرری انجررام ندهنررد کرره معصرریت باشررد ،حسدشرران رضری
نمیرساند و در متثیل میتوان گفت ،حسد دودی است که وقتی به خاطر آن عملری انجرام

مریسروزاند.
شود که موجب از بنی رفتن حقوق دیگران شود ،تبدیل به آترش مریشرود و 
حسد نباید موجب ظلم شود.

 -3عاملی ،وسایل الشیعة ،حدیث.114
 -3متیمی آمدی ،غرر الکم و دررالکلم ،حدیث.3141
 - 1پاینده ،هنج الفصاحه ،حدیث.3331
 - 1مهان ،حدیث.3341
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آثار و مرضات حسد
امررام علرری

رات ،م متضر ِ
فرمررود« :السررود مکثررری الس ررم ِ
الس ریئات»ن3حسررود،
راع ُ
م م ُ
ف َّ
ُ
ُ م

رتهایش بسیار و گناهانش دو هندان است.
حسر 
ِ
حیح ِ
سو ُد ِ
السق ِم مو ان م
اجلس ِم»ن3حسود دایام بریامر
کان مص ُ
امام علی فرمود« :الم م
دایم ُّ
است ،اگرهه جسمش سامل باشد.
سو ُد ُخ َّل مة مل ُه»ن1حسود هیچ دوستی برایش نیست.
امام علی
ل م
فرمود« :ا م
ُ
ضبان مع ملی ال مقدم ِر»ن1حسرود برر تقردیر اهلری غضربناک
سو ُد مغ
امام علی فرمود« :الم م
است.

با نظری در روایات در می یابیم کره حسرود دایرام در عراا و حرسرت اسرت و بریامر
میباشد و بهخاطر حسردش دهرار معصریت مریشرود و دوسرت صرمیمی نرداردن زیررا

حسدش مانع از آن می شود که دوست واقعی پیدا کند و ناپسندتر از مهه این کره برر تقردیر
اهلی خشرمگنی اسرت و آنچره را کره خردا بررای مرردم خواسرته او نمریخواهرد و هرون
یاش با دیگران است ،واقعی نیست دوستی نمییابد.
دوست 
الص ِ
دیق ِمن ُسق ِم ا ممل مو َّدة»ن1حسود بودن دوسرت از ناسرامل
امام علی
فرمود « :مح مسدُ َّ
بودن دوستی است.

«از عوامل حسد عقده ها و کمبودها را میتوان نام برد .انسان باید بکوشد که با سرعی
قدهها را از دل بزدایرد و بدانرد کره هرر کرس سرهم و
و کوشش کمبودها را جربان کند و ع 
نصیبی مقدر دارد که با سعی و کوشش بدان خواهد رسید .تنبلی و کسالت نیرز از عوامرل
حسد است .هه بسا انسانی برا کسرالت و سسرتی زنردگی مریکنرد و بره خواسرتههرایش
نمیرسد و به دیگران حسد میورزد».


3

برای درمان حسد مهنی کافی است که بدانیم انسان حسود راضی به تقدیر اهلی نیسرت،
و با پروردگارش به دشمنی برخاسته است.

 - 3متیمی آمدی ،غرر الکم و دررالکلم ،حدیث .3135
 - 3مهان ،حدیث.3332
 -1مهان.
 -1مهان ،حدیث .3345
 -1عاملی ،وسایل الشیعة ،حدیث.113
مهدویکنی ،نقطه های آغاز در اخالق عملی.151 ،
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غضب
« غضب هیجان و حرکت خاصی از روح انسان به منظور غلبه و شکست دادن و خررد
کردن است ،این آتش باطن ممکن است به مرحله ظهور رسد و ممکن است در قلب بامند».

3

اشکال غضب
«برای غضب سه صورت تفریط ،افراط و میانره روی مریتروان متصرور شرد .تفرریط
عبارتست از ضعف و نداشتن نریوی خشم که از آن به بیغریتری تعبرری مریشرود .افرراط
حالتی است که خشم بر انسان مستولی میشرود ترا آنجرا کره کنررتل عقرل و دیرن از برنی
میرود ،بهطوری که شخص بصریتی ندارد و فکر و اختیاری برایش باقی نمیماند و اعامل

نادرستی انجام میدهد» 3.حالت میانهروی آن ،اینست که شخص به خاطر خداوند غضب
کند و خشم ناشی از هوای نفس را فرو خورد و بر آن غلبه کند.
بررسی روايات غضب
كظم غیظ و غضب
امام صادق

ف اهللُ معنره مغ مضربه یروم ِ
ف مغ مض مب ُه مع ِن النّ ِ
القیا ممرة»ن
اس مک َّ
فرمود « :ممن مک َّ
ُ
ُم م

1

کسی که خشم و غضبش را از مرردم دور کنرد خداونرد روز قیامرت غضربش را از او دور
میگرداند.


فس ُه ِعندم ال مغ مضر ِ
ب مو أح مل ممکُرم ممرن معفری
پیامرب اکرم
فرمود« :أ مشدَّ ُکم ممن ممل م من م
ِعندم ال ُقدرة»ن 1استوارترین شرام کسری اسرت کره بره هنگرام خشرم خرود نگهردار باشرد و
بردبارترین شام کسی است که با وجود داشتن قدرت درگارد.
ِ
ٍ
ِ
ٍ
ِ
ب إلی اهللِ متعالی من ُجر معرة غمریظ میکظ ُمهرا
پیامرب اکرم
فرمود« :ما من ُجر معة أ مح ُّ
معبدٌ ما مک مظ ممها معبدٌ اِ ممال مء اهلل متعالی مجو مفه ایامنرا»ن1هریچ جرعرهای نرزد خداونرد دوسرت
یتر از جرعه خشمی که فرو خورده شود ،نیست .بنده آن را فرو نخورد ،مگر اینکره
داشتن 
خداوند درونش را از ایامن پر میکند.

 -3شجاعی ،مقا ت.311/3 ،
شرب ،بنیادهای اخالقی اسالمی.333-342 ،
ّ -3
 - 1عطاردی ،مسند ا مام الصادق ،با غضب.
 -1فی

کاشانی ،حمجة البیضاء.152/1 ،

 – 1پاینده ،هنج الفصاحه ،حدیث.3111
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یظ مملِن صرب معلیها مفإ َّن معظیم األ ِ ِ
ِ
عم اجلر مع ُة ال مغ ُ
ظریم
جرر مملرن مع ُ
م
م م
امام صادق فرمود« :ن م
ِ
حب اهللُ مقوما اِ م
ابتالهم»ن 3هه خو جرعهای است خشم برای کسی کره برر
ُ
ال مبالء مو ما اأ َّ
آن صرب کندن زیرا اجر بزرگ برای بالی بزرگ است و خدا مردمی را دوست نردارد ،جرز

آن که آهنا را گرفتار کند.
ٍ
ِ
ِ
ب إ ملر َّی مرن ُجر معرة غمریظ أکرايف ِهبرا
امام سجاد فرمود« :مرا م ّجت
ُ
رعرت مجر معرة أ محر َّ
ِ
صاح مبها»ن 3من جرعهای ننوشیدم که نزد من دوست داشتنیتر باشد از جرعره خشرمی کره
صاحبش را به آن جمازات نکرده باشم.
ِ
ِ
حزم الن َّا مس أک مظ ُم ُهم لل مغیظ»ن 1دور اندیشترین مردم کسی
پیامرب اکرم
فرمود« :أ م
است که خشمش را فرو برد.

مهان طور که در روایات مشاهده می کنریم ،فررو خروردن غضرب امرری زم و مهرم
استنگرهه این امر برای انسان ها کاری مشکل است ،اما اگرر انسران قرادر بره انجرام آن
باشد ،امری بسیار شریین و زیباست ،مهان طور که امام سجاد

فرمود :هیچ هیرز نرزد

من از فرو خوردن خشم و جمازات نکردن شریین تر نیست.
غضب ممدوح
«غضب صفتی است که در هناد مهه انسان ها وجود دارد و زدودن کامل آن غرری ممکرن
است و تکلیف انسان در کم کردن شدت و هیجان آن استن نه ایرن کره کرال آنرا از برنی
بربد»ن 1زیرا نوعی از غضب وجود دارد که ممدوح است و آن غضرب بره خراطر خردا و در
امور دین و غضب در مقابل کفار و منافقنی است که انسران نبایرد فاقرد ایرن نروت غضرب
باشد.
راه جلوگریی از غضب
کسی که دهار غضب می شود و در پی آن عملی انجرام دهرد مسرتوجب آترش جهرنم
دخ ُل ِمنه اِ ّ من مشرفی غی مظره بِ ِسر ْخ ِ
فرمود« :لِلنّ ِار با ٌ می ُ
ط
شده است :پیامرب اکرم
ُ
ُ م

اهللِ تعالی»ن 1جهنم را دری است که جز آن کسی که غریظ خرویش را بره نارضرایتی خردای
وا فرو نشاند از آن وارد نمیشود.
 – 3کلینی ،کافی.343/1،
 – 3مهان.
 - 1پاینده ،هنج الفصاحه ،حدیث.3115
 -1شرب ،بنیادهای اخالق اسالمی.333،
 -1پاینده ،هنج الفصاحه ،حدیث.3134
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نرارصا غمرری اهللِ»ن
پیامرب اکرم
فرمود« :إش متدَّ مغ مض ُ
َید م
ب اهللِ معلی ممن مظ مل مم ممن م ُ
غضب خداوند برای کسی که ظلم کند به کسی که جز خدا یاوری ندارد ،سخت میشود.

3

در اینجا به بررسی روایاتی میپردازیم که راههای مبارزه و دور شدن از غضب را بیران
کردهاند:


کران ِ
ِ
کران قرا ِام مفل میق ُعردوا إن م
ب ما محرد ُکم مو م
قاعردا
فرمود« :إذا مغضر م

پیامرب اکرم
حالیکه ایستاده بود ،پس بنشیند و اگرر

مفل میض مط ِجع»ن 3هر گاه یکی از شام خشمگنی شد ،در
نشسته بود ،پس بخوابد.
ِ
فرمود« :إذا مغضب مت مفاس ُکت»ن 1هنگامی که خشرمگنی شردین پرس
پیامرب اکرم
سکوت کن.
پیامرب اکرم

ِ
ب ما محدم ُکم مفل می مت مو َّضأ»ن1پس هنگامی که یکی از شرام
فرمود « :مفإذا مغض م

خشمگنی شد ،پس وضو بگرید.
یکی از راه های کنرتل خشم در روایات تغیری حالت بیان شده استن یعنی انسران اگرر
ایستاده بنشیند و اگر نشسته بخوابد و با این تغیری وضعیت بر خود مسلط شرود .راه دیگرر
سکوت کردن استن زیرا انسان در حال خشم ممکن است سخنانی بگوید که در آینده قابل
جربان نباشد .هه بسا در حال خشم آبروی افراد رَته شود و یا به آهنا هتمت زده شودن لراا
در حال خشم هبرت است سکوت کند .راه سوم وضو گرفتن استن زیرا در حالرت غضرب
بدن انسان داغ شده و رگ هایش متورم میشود ،پس هبرت است با آ خن

وضرو بگررید

تا حالت غلیانش از بنی برود و با نور معنوی وضو آتش غضب خویش را خاموش کند.
كرب
کرب در معنای خود بزرگ بینی به کار رفته است ،کرب در روایات به طور دقیق معنا شده
است:
ِ
ِ
الرق»ن 1کررب آن اسرت کره
اس مو متسر مف مه
َّ
رب مان متغمر م النّر م
امام صادق فرمود« :الک ُ
مردمان را خوار و کوه بشمری و حق را ناهیز بدانی.
 -3پاینده ،هنج الفصاحه ،حدیث.3111
 -3مهان ،حدیث.3113
 -1مهان ،حدیث.3113
 -1مهان ،حدیث.3114
 - 1عاملی ،وسایل الشیعة ،حدیث.351

درآمدى بر تزكیه در هنج البالغه

111

متکرب آن قدر خود را بزرگ تر از دیگران میپندارد که نظر هیچ کس را قبول نمریکنرد
و حتی حق را نادیده میگرید و تنها طبق عقیده خود عمل میکند.
اولنی کسی که کرب ورزید ابلیس بود که به خاطر لظه ای کرب عبادت شش هرزار سراله
خود را از دست داد و خرود را از آدم هبررت دانسرت و حرارض بره سرجده برر آدم نشرد ،در
حالی که سجده بر آدم اطاعت امرر پروردگرار برود و او از آن رسپیچری کررد .در روایرات

کربیایی و عزت تنها برای پروردگار ممدوح شمرده شده است.
انواع كرب
«کرب را می توان به سه دسته تقسیم کرد:
 -3کرب با خداوند :اگر انسان از بندگی و عبرادت پروردگرار رس براز زنرد ،برا او کررب
ورزیده است.
و ا مره

 -3کرب با پیرامرب

خداوند که مهان پیامربان و ا مه

 :اگرر کسری سرخن حرق و رهنمودهرای اولیرای
بوده اند را نادیده بگرید با آهنا تکرب ورزیده است.

 -1کرب با مردم :اگر انسان مردم را کوه
مردم کرب ورزیده است».
مذمت كرب
پیامرب اکرم

و خوار شامرد و خود را برتر از مهه ببیند برا

3

3
جلنَّة ممن فِی مقلبِ ِه ِم م
فرمود « :ملن می ُ
ثقال مح َّبة ِمن مخر مد ٍل ِمن ِکر ٍرب»ن
دخ مل ا م

کسی که به اندازه حبه خردلی کرب در وجودش باشد ،وارد هبشت نمیشود.

مقصود از ایرن کررب در روایرت ،کرربی اسرت کره از روی انکرار کربیرایی خداونرد و
بیاعتقادی به او باشد.

ِ
رش ال ُعیو ِ »ن کرب ،بدترین عیبهاست.
امام علی فرمود« :الک ُ
رب ُ ُّ
ِ
رب ُی ِ
صفتهای زشت را آشکار میکند.

الرذی ملة»ن 1کرب،
ظه ُر َّ
امام علی فرمود« :الک ُ
کرب مفإ َّن ال مع مبد میزال میت َّک ُرب محتی می ُق ُ
ول اهلل متعرالی
پیامرب اکرم
فرمود« :إج متنبوا ال َّت ُّ
جل ّباری من»ن 1از تکرب دوری کنیرد ،مهانرا بنرده دایرام تکررب مری ورزد ،ترا
ُاک ُتبوا معبدي هاا ِيف ا م
1

جاییکه پروردگار متعال می فرماید :نام بنده ام را در زمره گردنکشان بنویسید.

 - 3دستغیب ،گناهان کبریه ،مبحث کرب.
 -3عاملی ،وسایل الشیعة ،حدیث.351
 -1متیمی آمدی ،غرر الکم و دررالکلم ،حدیث .112
 -1مهان ،حدیث.131
 -1پاینده ،هنج الفصاحه ،حدیث.3533
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واضعوا و جالِسوا املم
ساکنی متکو ُنوا ِمن ُک مرب ِاء اهللِ مو َُت ِر ُجروا
پیامرب اکرم
م
فرمود « :مت م
ِمن ِ
الک ِرب»ن 3تواضع کنید و با مسکینان مهنشینی کنید تا در پیش خدا بزرگ باشید و از تکرب
م
کنار مانید.
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
کررب
کم ٌة مو مم ملر ٌ ُیمسر ُکها ،مفرإذا مت َّ
امام صادق فرمود« :ما من معبد إ ّ و يف رأسه ح م
قال مله :إ ّت ِضع و مضع م اهلل ،مفال یزال أع مظم النّاس يف من ِ
3
عنی النّر ِ
فس ِه مو أص مغ ِر النّ ِ
اس»ن
اس يف أ ُ
ُ
م م
م ُ
ُ

هیچ بنده ای نیستن مگر این که در رس او حکمتی است و فرشرته ای او را نگهرداری مری
کند و هون تکرب کند به او گوید پست شو که خدا تو را پست کرده اسرت ،پرس مهیشره در
نزد خودش بزرگرتین خلق خدا و در هشم مردم پستترین و کوه ترین مردم است.
تکرب انسان را از ورود به هبشت حمروم میکند و صفت های ناپسند او را آشکار میکند
و او را در زمره گردنکشان قرار میدهد و او مهیشه در نزد خویش بزرگ و در نزد خداونرد
و خلق خدا خوار و کوه

قرار میدهدن اما تواضع مقرام انسران را در نرزد پروردگرارش

با میبرد.
للل تکرب
«انسان متکرب دستگاه با عظمت آفرینش را نمیشناسد و خرود را برزرگ مریبینردن در
حالیکه در مقابل این دستگاه با عظمت غباری بیش نیست.

ِ
راک».کور باد هشمی که تو را نبیند.
نی مت م
امام علی فرمود « :معم میت مع ٌ
حال ببینیم عوامل موثر در کرب و متکرب شدن انسان ها هیست؟
« -3عدم معرفت نسبت به پروردگار و عظمت جهان هستی است که کرب را به وجرود
میآورد.

 -3عقده حقارتی است که انسان در نفس خود کمبود احسراس مریکنرد کره ناشری از
پستی و زبونی نفس اوستن لاا دهار تکرب میشود تا بر این کمبودها رسپوشی گاارد.
امام صادق فرمود« :ما ِمن رج ٍل م مجترب اِ ّ با َّل ٍة وجدها يف من ِ
فس ِه»ن1مرردی نیسرت کره
م م
م ُ
َّ

بزرگی و تکرب کند ،مگر به خاطر ذلت و خواری که آن را در وجود خود می یابد.

 -3پاینده ،هنج الفصاحه ،حدیث.3531
 -3کلینی ،اصول کافی.133/1 ،
 - 1جملسی ،بحار ا نوار.311/41 ،
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 -1خودخواهی و حب ذات :منشاء دیگر کرب دوستی نفس و حب ذات اسرت ،هرون
انسان دوستی نفس خویش را دارد ،خود را از دیگران هبررت مریدانرد و کررب مریورزد ،در
صورتی که حب ذات با مفاهیم ،تواضع و ایثار و  ...در فرهنر اسالمی منافات دارد».

3

درما كرب
راه درمان تکرب اینست که انسان فکر کند در این که از هه بروده و هره خواهرد شرد ،از
نطفه ای بدبو به وجود آمده و جیفه ای بدبو خواهد شد ،پس با کرب تناسبی نداردن مهچنرنی
مهنشینی با مردم و تواضع برای آهنا و عبادت و بندگی پروردگار از بنی برنده کرب است.
رياء
در تعریف ریاء املنجد می گوید :ریاء تظاهر به امری است بدون این که حقیقت داشرته
باشد .ریاء در پنج آیه از قرآن کریم به کار رفته است و در قرآن مصداق آن بیشررت در مرورد
نامز و صدقات و انفاق است« .ریاء نشان دادن عمل به دیگران است و کسی کره ریراء مری
کند اخالص در عملش از بنی می رود هون غری خدا را در نظر دارد» 3،و دهار رشک شرده
استن پس عملش باطل شده است.
مراتب رياء
«ریاء مراتبی دارد :ممکن است ریاء به وسیله بدن و جسم انسان باشد ،بدین ترتیب کره
عباداتش را به دیگران نشان دهد یا به وسیله ظاهر و لباسش قصد دارد ،مترشت جلوه کنرد.
ممکن است ریاء به وسیله گفتار و بیان باشد ،بهطوری که با اندرز یا امر به معرروف و هنری
از منکر خود را به مومن جلوه دهد و یا ممکن است با کردار و رفتار بخواهرد مسرنی مرردم
را نسبت به خود برانگیزدن مثال نامزش را به گونهای انجام دهد که او را مسنی کنند».

1

مذمت رياء
ِ
ِ
ِ
کان ثوبا ُه خریا من مع ِ
م
فرمود« :أب مغ ُ العباد إىل اهلل ممن م
کرون
مله :أن مت
پیامرب اکرم
ِ
جلباری من»ن 1منفورترین بندگان نزد خداوند کسی اسرت کره
ثیا ُب ُه ثیا م ا منبیاء مو مع مم ُل ُه مع مم مل ا ّ

جامه وی از کارش هبرت باشدن یعنی جامه او جامه پیامربان ،و کار وی کار ستمگران باشد.

 -3مطهری ،اخالق در هنج البالغه ،مبحث کرب.
 - 3آموزگار ،تزکیه در اسالم ،مبحث ریاء.
 -1شرب ،بنیادهای اخالق اسالمی.152 ،
 -1پاینده ،هنج الفصاحه ،حدیث .3332
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کان یوم القیامرة نرادی م ٍ
نراد ممرن مع ِمر مل مع ممرال لِغمر ِری اهلل
پیامرب اکرم
ُ
م
فرمود« :إذا م م ُ
فلیطلب مثوا مب ُه ِمم َّن مع ِم مل مل ُه»ن 3وقتی روز رستاخیز در آید ،منادی ندا مریکنرد کره هرر کسری
کاری برای غری خدا انجام داده پاداش خود را از آن کس بگرید.

ریاء نزد خداوند عملی منفور است و کسی که عملش ریایی باشد ،پاداش عملرش برر
مردم واگاار میشود و در روز جزا هبره ای ندارد.
رياء بعد از لمل
گاهی انسان در ابتدای انجام عمل قصد ریاء نداردن اما در اثر اظهار و یرادآوری مکررر
آن عملش ریایی نوشته می شود.
امام باقر

فرمود :نگهداری کار خری از خود آن دشوارتر اسرت .شخصری پرسرید:

نگهداری از عمل هیست؟ امام

فرمود :مردی صله رحم می کند و خرجی در راه خدا

می کند ،پس ثوا کار خری هنانی برایش نوشته مری شرود .سرپس آن را اظهرار مری کنرد،
برایش آشکارا نوشته می شود ،باز آن را یادآوری می کنرد ،سرپس حمرو مری شرود و عمرل
ریاکارانه برای او نوشته می شود.
نشانه های رياكار
ِ
ِ
ِ
ُ
فرمودُ « :
لمرایی ،می ُ
کسرل إذا
رای النّراس مو می
پیامرب اکرم
نش ُط اذأ م
ثالث عالمات ل ُ
ِ
ب أن ُحی ممدم يف ممجی ِع أ ِ
م
موره»ن3ریا کار سه نشانه دارد :وقتی در نزد مردم کاری
حی ُ
کان موحدم ه مو ُ ّ
را انجام دهد ،با نشاط است و وقتی تنها شد ،ملول و کسل است و دوست دارد که در مهه
کارهایش ستایش شود.
از امام باقر

سوال شد « :فردی کار نیکی انجام می دهد و دیگری آن را دیده مطلرع

می شود ،این امر وی را خشنود می سرازد .امرام

فرمرود :اشرکالی نردارد ،هریچکس

نیستن مگر این که دوست دارد که خداوند برای او خری و نیکی را در میران مرردم آشرکار
سازد ،اما به رشط آن که شخص عمل خود را با هننی نیتی انجام نداده باشد».

 - 3پاینده ،هنج الفصاحه ،حدیث.3325
 - 3مهان ،حدیث.3321
 - 1کلینی ،اصول کافی.324/3 ،
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بخل
خست نفس به کار رفته است و آن بدین معناست که انسران از رشیر
بخل در معنای ّ

قرار دادن دیگران در علم یا مال یا هر نعمت دیگری خودداری میورزد.
مرضات بخل

الش مح ماه مل م ممن م
فرمود« :إِ َّتقوا ُّ
مح مل ُهرم معلری مان مسر مفکوا
کان مقبل ُکم و م م

پیامرب اکرم
ِدما مء ُهم مو ماس مت مح ّلوا محم مار مم ُهم»ن 3از بخل بپرهیزیدن زیرا که بخل پیشینیان را هالک کرد و آهنا
را وادار کرد به خون یکدیگر دست بیا یند و حمارم خویش را حالل بشامرند.
الر ُج ِل ُش ٌح هالِ ٌع و ُجب ٌن خالِ ٌع»ن3بردترین صرفت
پیامرب اکرم
رش ما فی َّ
فرمودُّ « :
مرد بخل مفرط و ترس شدید است.
منُ :سرو ُء اخلُ ِ
لب مرؤ ٍ
امام علی فرمودُ « :خ َّلتان مجت مت ِمعان فی مق ِ
لرق مو ال ُب ِ
خرل»ن 1دو

صفتند که در قلب مومن مجع نمی شوند ،بداخالقی و بخل.
ِ
ِ
الرذی ملة»ن 1کسری کره در هیرزی
امام علی فرمود « :ممن مبخ مل بِام میمل ُک ُه مف مقد با ملغم ِيف َّ
که مال

آن نیست ،بخل میورزد ،در زشتیهای اخالقی مبالغه کرده است.

بخل صفتی ناپسند است که انسان ها را هالک نموده و به سبب آن انسانها به دشرمنی
با یکدیگر پرداخته اند و این صفت نباید در مومن وجود داشته باشد ،حد اعرالی بخرل آن
است که انسان در هیزی که برای خود نیست بخل بورزدن مثال کسی میخواهد مالی را به
دیگری ببخشد ،اما شخص بخیل مانع از آن میشرود ،بره خراطر خسرت و ناپراکی کره در
وجودش است و نه خودش خری میرساند و نه اجازه مریدهرد ،دیگرران خرری برسرانند و
انفاق کنند که طبق فرموده امری املومننی

این حالت مبالغه در رذا ل اخالقی است.

گاهی بخل در مورد علم استن یعنی شخص عامل استن ولی از این کره علمرش را بره
دیگران بدهد ،بخل میورزد و آن را در انحصار خود قرار میدهد ،گراهی انسران از خرری
رساندن به وسیله عملی بخل میورزدن مثال می تواند با ی

سرخن یرا یر

کرار کوهر

گرهای را از کسی باز کندن ولی به دلیل خست نفس از انجام آن امتنات میکند ،یکری دیگرر


 -3پاینده ،هنج الفصاحه ،حدیث .135
 - 3مهان ،حدیث.113
 - 1متیمی آمدی ،غرر الکم و دررالکلم ،حدیث .1532
 - 1مهان ،حدیث.3314
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از مصادیق بخل زمانی اسرت کره نرام مبرارک رسرول اکررم
نفرستیم.
پیامرب اکرم

111

بررده شرود ،صرلوات

فرمود« :ال مب ُ
رت ِعندم ُه مف ملم ُی مص َّل مع َّيل»ن 3بخیل کسی اسرت
خیل ممن ُذ ِک ُ

که نام من نزد او برده شود و بر من صلوات نفرستد.
ِ
ِ
ِ
در روایتی دیگر از امام علی داریم« :ال مب ُ
خیل می م
بخ ُل معن منفسره بِال میسرری مرن ُدنیرا ُه مو
یس مم ُح لِ ُو ّراثِ ِه ُک َّلها»ن 3شخص بخیل در مورد خویش از دنیا کم استفاده میکند و مهه مالش
را برای وارثانش به جا میگاارد.

بخیل بسیار در خرسان است ،زیرا مال را به زمحت به دست میآوردن ولری نره خرود از
آن استفاده میکند و نه هبره ای برای آخرتش میفرستد و در آخر آن را بررای وارثرانش بره
میگاارد تا آسان از آن استفاده کنند.
جا 
ِ
ِ
امام علی فرمود« :ال ُب م
العار مو ُیدخ ُل النّ مار»ن 1بخیل ننر را کسب میکند
خل میکس ُ
ب م
و در انتها بر آتش داخل میشود.

زندگی بخیل ننگنی استن هون به خراطر خسرت نفسرش مرورد مرامت مرردم قررار
میگرید و به بخل حقوق مالش را از قبیل مخس و زکات و انفاق و  ...را ادا نمریکنرد ،بره

آتش وارد میشود و عاقبتش دوزخ است.
درما بخل
پیامرب اکرم

فرمود « :مب ِر مء ِم من ُّ
یف و أعطری ِيف
الضر م
الزکرا مة و مق مرری َّ
الش ِّح ِمن ما ّدی َّ

النا ّ مبة»ن 1کسی که زکاتش را بپردازد و مهامنی بدهد و هنگام سختی بخشش کنرد ،از بخرل
برکنار است.
در روایت فوق راه بر کنار ماندن از بخل پرداخرت حقروق مرال و اطعرام و مهامنری و
انفاق در حال تنگدستی بیان شده است.

 -3پاینده ،هنج الفصاحه ،حدیث.143
 - 3متیمی آمدی ،غرر الکم و دررالکلم ،حدیث.3331
 -1مهان ،حدیث .3453
-1پاینده ،هنج الفصاحه ،حدیث.143
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رلجب
«عجب این است که انسان خود را صاحب کامل یا کام تی ببیند و آثار و کرام ت را از
خود بداند و از خود به لاظ داشتن کامل راضی باشد» 3.امرام صرادق فرمرود« :إ َّن اهللم
نب مخ ٌری لِلمؤ ِم ِن ِم من ال ُع ِ
مع ِل مم إ َّن َّ
جب و ملو ذلِ م مما اب ُت ِل می ُمؤ ِم ٌن بِ مانب ما مبدا»ن 3به درسرتی
الا م
که خداوند می داند که گناه برای مومن هبرت از عجب و خودبینی است و اگرر هنرنی نبرود

مومن هرگز با گناهش آزمایش نمیشد.
ِ
ِ
علی ب من ُسو مید معن ماب المسن  « :مسرأل ُت ُه معر ِن ال ُع ِ
جرب ا َّلراي ُیفسردُ ال مع ممرل ،مف م
قرال:
ِ
ِ ِ
ب ما َّن ُه ُحی ِسر ُن ُصرنعا
جب
ٌ
درجات فیها أن ُی مز ِّی من لل معبد سو ُء مع مم ِله مفر ما ُه مح مسنا مف ُیع ِج ُب ُه مو محی مس ُ
ال ُع ُ
ِ
ٍ
ِ
1
یم ُّن معلی اهللِ ،موهللِ مع ملیه فیه ا ممل ُّن»ن سوال کرردم از خرودبینی کره
و فیها أن ُیوم من ال معبدُ بِر ّبه مف ُ
فرمود :خودبینی درجاتی دارد ،اول ایرن کره خداونرد

عمل را فاسد می کندن پس امام

کردار بنده را به هشم او بیاراید تا آن را خو ببیند و از آن خشنود شود و پنردارد کره کرار
خوبی میکند و دوم این که بنده ای به پروردگارش ایامن دارد و به کردار خود برر خداونرد
منت میگاارد با این که خدا بر رس او منت دارد.
«با توجه به روایات فوق در می یابیم کسی که گرفتار عجب اسرت دو گرفتراری دارد:
اول این که عبادات خود را در مقام عبودیت مریبینرد و مریپنردارد کره قردمی در ایرن راه
برداشته استن دوم این که موفقیتهای عبودی را از خود میداند و خود را منشاء کرام ت
میبیند که این هر دو صفت آفت تزکیه است ،در مورد اول باید دانسرت کره هریچ عبرادتی

حق عبودیت پروردگار را ادا نمیکند و مورد دوم نیز باید دانست کره هرر مروفقیتی در راه
سلوک وجود دارد ،عنایت حرضت حق اسرتن نره از انسران سرال
نباشد ،او به جایی نخواهد رسید».
امام صادق

و اگرر عنایرت حرق

1

جب مهلر م »ن1هرر کسری کره عجرب بره او روی
فرمود « :ممن مد مخ ُل ُه ال ُع ُ

آورد ،به هالکت می افتد.

 - 3شجاعی ،مقا ت.345 ،
 -3کلینی ،اصول کافی.133/1 ،
 -1مهان.131/1 ،
 - 1شجاعی ،مقا ت.341 ،
 -1کلینی ،اصول کافی ،با عجب.
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سوء ظن
سوء ظن ،گامن بد داشتن است و سوء ظن ممکن است به هتمت منجر شود .سروء ظرن
ممکن است به پروردگار یا بندگان او باشد .در روایات از سوء ظن مامت شده است:
امام علی فرمود« :آ مفة الدّ ِ
ین ُسوء ال َّظ ِن»ن 3سوء ظن و بدگامنی آفت دین است.
م
ایامن مم مع ُّسو ُء ال َّظ ِن»ن 3در حال بدگامنی ایامنی وجود ندارد.
امام علی فرمود« :
اک ما ْن متسرء ال مظرن مفرإ َّن سروء ال َّظر ِن ی ِ
فسردُ العبرا مد مة مو ُیع ُظر ِم
امام علی فرمود« :إ ّی م
ُ
َّ
م
م
ِ
زر»ن 1از بدگامنی به دور باش ،بهدرستی که بدگامنی عبادت را فاسرد مریکنرد و گنراه را
الو م
بزرگ میکند.

بدگامنی ایامن و دین انسان را از بنی میبرد و عبادتش را فاسد میکندن زیررا مهرانطرور
که ذکر شد بدگامنی ممکن است به معاصی دیگرن مانند هتمت و سرخن هینری و  ...منجرر
شود و باعث از بنی رفتن عبادات نیز میشود.
رت الریبر مة سراءتِ
ش باعث پیدایش بدگامنی است ،امام علری فرمرود« :إذا مظهر ِ
م
م
َّ
ال ُّظ م
نون»ن1هنگامی که ش ظاهر شد گامنها نادرست می شود.
حال باید بدانیم هنگامی که سوء ظن در ذهن به وجود آمرد ،بایرد هره گونره برخرورد
کنیم.
امام علی

فرمود « :ممن مسا مء مظنَّ ُه متأ َّمل»ن1کسی که بدگامن شد باید فکر کند.

ممکن است اندیشیدن گامن بد را از بنی بربد و آن منتفی کند ،لاا هبرت است بدون مقیرق
به افراد بدگامن نشویم .گاهی زم است که انسان سوء ظن داشته باشرد ،برا ذکرر روایرت
ذیل بررسی می کنیم در هه مورد سوء ظن زم است.
ِ
حسر من ال َّظر من مر ُجر ُل
امام علی فرمود« :إذا اس متولی ال مفسا ُد مع ملی َّ
الزمان مو ماه ملر ُه ُثر َّم أ م
بِ مر ُج ٍل مف مقد مغ َّر مر»ن 3هنگامی که فساد بر زمانه و اهل آن هریه شد ،سپس مردی به مررد دیگرر
گامن نیکو برد ،پس یقینا فریفته شده است.

 - 3متیمی آمدی ،غرر الکم و دررالکلم ،حدیث .1231
 -3مهان ،حدیث.3511
 - 1مهان ،حدیث.3452
 - 1متیمی آمدی ،غرر الکم و دررالکلم ،حدیث .1512
 -1مهان ،حدیث .4312
 -3مهان ،حدیث .1313
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در جامعهای که بعضی رذا ل اخالقی و کاربرد آهنا مانند دروغ و خیانرت و  ...زیرکری
دانسته میشودن پس کسی که به مهه اعتامد کند و حسن ظن داشته باشد ،فریب میخرورد و
یشناسریم ،کمری احتیراط
مغبون میشود ،پس زم است در معارشت برا افررادی کره نمر 
داشته باشیم تا زیانمند نشویم.
تفاخر
تفاخر به معنای فخرفروشی کردن و مال و ثروت و مقام و حسب و نسرب خرود را بره
3
رخ دیگران کشیدن است.قرآن کریم می فرماید﴿ :أهلکُر ُم ال َّتکرا ُثر محتّری ُزرتُرم املُقرابِر﴾ن

تکاثر شام را رسگرم ساخت تا زمانی که به دیدار گورها رفتید.

در این آیات به فخر فروشی کفار اشاره شده که تا حدی بره حسرب و نسبشران افتخرار
میکردند که بر رس گور امواتشان رفته و آهنا را جزء خود به حسا آوردند.

ِ
ل مس ِ
فتخرار»ن 3فخرر فروشری آفرت
با
مهان گونه که پیامرب اکرم
فرمود« :آ مفة ا م
حسب و نسب است .کسی که رشافت واقعی را داراست ،نیازی به فخرر فروشری نردارد،

زیرا گرامیترین بندگان نزد خداونرد ،براتقواترین آنران اسرت و در روز جرزا تنهرا اعرامل
بندگان میزان قرار میگرید.
پیامرب اکرم

فرمود« :ماأخشی معلی ُک ُم ال مفقر ولکنّی أخشری معلری ُک ُم ال َّتکرا ُثر»ن 1از

فقر بر شام بیمناک نیستمن بلکه بیم دارم به کثرت اموال تفاخر کنید.

مال و ثروت عوامل دیگری هستند که معمو برش برداهنا افتخرار مری کنرد ،امرا اینهرا
هیزهایی نیستند که مهیشه با انسان مهراه باشند و ممکن است با ی

حادثه از بنی بروند ،اما

ارزشهای اخالقی و علم و کام ت مهیشه با انسان هستند و با این حال دستور بره تواضرع

برای اهل علم داده شده است.

 - 3تکاثر ،آیات  3و .3
 –3پاینده ،هنج الفصاحه ،حدیث.214
 - 1مهان ،حدیث .213
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زدود تفاخر

ِ
فرمود« :صدم ُقة املم ِ
رء املُ ِ
سل ِم متز ُید ِيف ال ُع ِ
ب
پیامرب اکرم
السوء مو میر م
اه ُ
م
مر مو ممتنم ُع ممی متة ّ
إ ملی اهللِ متعالی ِهبا ال مفخر و ِ
الک ِرب»ن 3صدقه مرد مسلامن عمرش را زیاد می کند و مرگ برد را
م
م
دفع می کند و فخر و کرب را از بنی میبرد.

برای درمان و زدودن تفاخر زم است که انسان صدقه بدهد و به حمرومان انفراق کنرد
تا فخرش زدوده شود.
آفات زبا (معاصی لسانی)
زبان انسان از اعضای مهمی است که در سعادت یا شقاوت او نقش بسزایی دارد .اگر
انسان درون خود را تزکیه نکند ،به خاطر خبث نفسش دهار گناهان زبانی بسیار مریشرود
و آهنا نیز مانع تزکیه انسان میشوندن یعنی انسان برای توفیق در امر تزکیه باید هرم درون را
پاک کند و هم زبان را حفظ کند و این امور نیز جز با شناخت آفات زبان میرس نمریشرود،
لاا ما در این جا به تعدادی از آفات زبان اشاره می کنیم:
« -3سخن گفتن در امور لغو که نفعی برای دنیا و آخرت انسان ندارد و عمر انسران را
ضایع می کند.

در قرآن نیز در مورد مؤمنون اشاره شده است﴿ :ا َّلای من ُهم مع ِن ال َّل ِ
غو ُم ِ
عر ُض م
ون﴾ن 3آهنا

کسانی هستند که از سخن لغو دوری می کنند.

 -3خوض در باطل ،به طوری که در مورد رشا و زبان و مقامات دنیا و امور بیهروده
سخن گفته شود.
ِ
ضنی﴾.
قرآن کریم می فرماید﴿ :و ُکنّا
نخوض مم مع اخلا م
ُ
 -1جمادله کردن و نزات لفظی با دیگران داشتن آفت دیگر زبان است.
ِ
فرمود « :یس مت ِ
کم ُل معبدٌ محقی مقة ا یام ِن مح ّتی میردم مت املررا مء مو ِ
اجلر م
دال مو
پیامرب اکرم
م
إن م
کان ُحم ّقا»ن 1بنده به حقیقت ایامن نمی رسد مگر آن که نزات و جلاجت لفظی را رها کنرد،
1

حتی اگر حق با او باشد.

 -3پاینده ،هنج الفصاحه ،حدیث .211
 - 3مؤمنون ،آیه .1
 -1مدثر آیه .11
 -1فی

کاشانی ،حمجة البیضاء.353/1 ،

درآمدى بر تزكیه در هنج البالغه

111

 -1جلاجت در کالم ،پافشاری در کالم است و از جمادله در مرحله بدتری قرار دارد.

فرمرود« :اِ َّن

 -1ناسزا گویی و فحاشی که ریشه اش خباثت نفس است .امام براقر
ِ
الفاح ُش ا ُمل مت مف ِّح ِ
ش»ن3به درستی که خداوند شخص بدزبان بیهوده گوی را دشمن
اهللم ُیبغ ُ
ِ
ِ
ِ
رش النّ ِ
اس ا ّتقا مء ُفحشه مو
می دارد .يف وصیة الن ّب ّي
کر مم ُه النّ ُ
اس ممن ما م
ل معيل « :یا معيل م ُّ
رش ِه»ن 3ای علی بدترین مردم کسی است کره مرردم او را از تررس بردزبانی و بردکاریاش
ّ
احرتام کنند.
ِ
فرمود « :ما ُملرؤم ُن
 -3نفرین کردن بر دیگران نیز از آفات زبان است .پیامرب اکرم
یس بِ مل ّع م
ان»ن 1مومن نفرین گر نیست.
مل ُ
 -4شعر دروغنی ،گفتن اشعار دروغنی که به منظور عوام فریبی باشد ،اصالتی نردارد
و قرآن کریم در مورد آن فرمود ﴿ :مو ُّ
الغراوون﴾ن 1گمراهران از ایرن گونره
الش معرا ُء میترب ُع ُهم
ُ

شاعران پریوی می کنند.

 -3شوخی کردن ،جز در موارد اندک مورد نکوهش قرار گرفته است ،شروخی کره
باعث مقری شود حرام است.
 -2استهزاء و متسخر دیگران زمانی که آزار دهنده و موجب مقری باشد حرام است.
 -35افشای راز :راز مهانند امانتی است که نزد کسی قرار داده می شود ،مهانطور کره
فرمرود« :إذا

حفظ امانت واجب است ،حفظ راز نیرز واجرب اسرت .پیرامرب اکررم
ل م
محدَّ م
دیث ُثم ال مت مف مت مف ِهي ا مما منة»ن 1اگرر انسرانی سرخنی را گفرت و رفرت ،آن
الر ُج مل ا م
ث َّ
سخن نزد شنونده امانت است.

 -33پیامن شکنی ،یعنی انسان وعده ای بدهد و خلف وعده کند که در این صرورت
فرمرود:
طبق روایات منافق شمرده می شود.امام صرادق فرمرود :رسرول خردا
کان منافقا و اِن صام مو مص َّلی مز معرم مانَّر ُه م ِ
م
سرلم ممرن اِذا ُا ُ
« ُ
خران مو اِذا
ومتِر من
ُ
م
ثالث ممن ُک َّن فیه م ُ
محدَّ م
ف»ن 3سه کس هستند که در هر هره باشرند منافقنرد و اگرر هره
ث مک ما م مو إذا مو معدم ماخ مل م
روزه بگرید و نامز بخواند و گامن میکند که مسلامن اسرت هنگرامیکره بره او اعرتامد شرود
 – 3عاملی ،وسایل الشیعة ،حدیث.344
 - 3مهان ،حدیث.333
 -1فی کاشانی ،حمجة البیضاء.311/1 ،
 – 1شعراء ،آیه .331
 - 1فی

کاشانی ،حمجة البیضاء.314/1 ،

 – 3عاملی ،وسایل الشیعة با جهاد نفس.
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خیانت میکند و هنگامی که میگوید دروغ میگوید و هنگامی که وعده میدهرد ،خرالف
می کند.
 -33دروغ و سوگند دروغ ،که در روایات مرامت بسریاری از آن شرده اسرت .امرام
ِ
3
صادق فرمودُ « :ان ُظر ُتک ِّل مم َّن بِ مک ِل ممة مب ٍ
شرری مت م »ن
غی ما مبردا مو ان ما م
عج مبتر م نفسر م مو مع م
توجه داشته باش هرگز سخنی به ستم بر زبان نیاوری (دروغ نگویی) اگر هه مرورد پسرند

خود و خانواده ات باشد.
امام حسن عسگری

فرمود :مهه معاصی در صندوقی مجع شرده کره کلیرد آن دروغ

استن زیرا انسان در ورای دروغ می تواند هر عمل زشتی را انجرام دهرد و برا دروغ آن را
بپوشرراند .در مررورد راسررتگویی نیررز روایررات زیررادی وارد شررده اسررت:امام صررادق
صادق فرمود « :ممن مصدم مق ملسا من ُه مزکی مع ممل ُه»ن 3هر کسی راستگو شد ،عملش پاک شد.

 -31غیبت نیز از صفات زشت زبانی است که منشاء آن حسد ،خود کرم بینری ،کینره

توزی و  ...می تواند باشد .غیبت طبق فرمروده امرری املرومننی

خروراک سرگان دوزخ

است و بسیاری از اعامل انسان را حبط میکند و ح ّق النّاس را به گردن انسان میآورد.
رس ُت يف ِ
دیرن

امام جعفر صادق به نقل از رسول اکرم
مریفرمایرد« :ال مغی مبرة أ م
سل ِم ِمن ا م مک مل ِه يف جو ِ
فه»ن 1تأثری غیبت در دین مرد مسلامن رسیع تر از تاثری خروره
ُ
الر ُج ِل املُ ِ م
َّ

در بدن اوست.

سخن هینی نیز از صفات زشت و گناهان زبانی است و اینست که انسان سخنی

-31
ناخوشایند را که در مورد شخصی شنیده ،به او منتقل کند و آتش کینه توزی را برافروزد.
1
فرمود « :می ُ
سخنهنی وارد هبشت نمیشود.

دخ ُل اجلمنَّة َّنام ٌم»ن
پیامرب اکرم

 -31نفاق (دو رویی) اینست که انسان در مقابل شخصی به نیکی از او یراد کنرد و در

پشت رس وی ،از او به بدی یاد کند و صفات زشت او را برمال کند.
 -33متلق و هاپلوسی آفت دیگری است کره انسران بره آن دهرار مریشرود و عرادت
میکند که مدح دیگران را بگوید و منزلت آنان را با برد ،حال آن که مدح و ستایش فقرط


 -3عاملی ،وسایل الشیعة ،حدیث.331
 - 3کلینی ،اصول کافی.331/1 ،
 -1جملسی ،بحار ا نوار.315/41 ،
 -1ترمای ،صحیح.333/3 ،
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شایسته پروردگار و نعت و منقبت شایسته پیامربان و ا مه

اسرت .از آفرت هرای متلرق

می توان ،ریا و خودنامیی ،تکرب و عجب را نام برد.
الرتا يف وجر ِ
وه املرد ّاحنی»ن3برر روی متملرق خراک
پیامرب اکرم
ُ ُ
حثوا ُّ م
فرمودُ « :ا ُ
بپاشید.
تأکیدی که در روایات دیده میشود ،اینست که افراد نباید اجازه دهنرد کره مردح آنران
گفته شود و باید با سخنانی ناخوشایندی خود را نسبت به این عمل اعالم کنند ،زیرا مهران
گونه که ذکر شد ،مت ّلق آفاتی هون عجب و تکرب را برای کسی که مدحش گفتره مریشرود،
در پی دارد».

3

 - 3مسلم ،صحیح.343 /3 ،
 - 3برگرفته حمتوایی از کتا بنیادهای اخالق اسالمی ،بحث آفات زبان.
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نتیجه گریی
در بررسی معنای لغوی واصطالحی تزکیه به این معنا میرسیم که تزکیه در واقع رشد
نفس به سمت خریات وبرکات است وجوهرکامل انسان درتزکیه خالصه میشود وتوفیرق
انسان درراه تزکیه باعث میشود که انسان مورد عنایت خاص پروردگرار قررارگرید .واژه
دیگرکه زم بوده در این بخش به آن توجه شود ،واژه نفس بوده و مقصود از تزکیه ،تزکیره
نفس انسان استن لاا نفس و انروات آن ونفرس درهنرج البالغره و روایرات مرورد بررسری
مجعبندی کلی آن می توان نتیجه گرفت که نفرس درا ینجرا ،مقصرود نفرس
قرارگرفته و از 
اماره انسان است که نفس بدفرمای است و دا ام انسان را وسوسه مریکنردن لراا بایرد آنررا
تأدیب کرد وجلام بر آن زد و هر روز آنرا مورد حماسبه قرار داد.
واژه تزکیه درقرآن کریم بررسی شده است و با بررسی واژه تزکیه به ایرن نکتره دسرت
یافتیم که واژههایی باریشه زکی درمعناهای ذیل بکاررفته است.
-3رشد نفس انسان به سمت نیکوییها.
-3پاک شدن مال و زکات فطره.
 -1نفس پاک و طاهره که آمرزیده می شود.
 -1پربار و رشد و نمو(درموردنفس).
 -1در معنای مدح وستودن خویشن.
- 3پاک شدن از راه عمل صالح.
 -4درمعنای حاللرت و پاک تر.
 -3در معنای پرخری و برکت ونسل دار.
زم به ذکر است دربعضی آیاتی که درباره تزکیه ذکر شرده ،راههرایی تزکیره نیرز بیران
شده است.
مهمرررتین آیه ای که درمورد قرآن وجود دارد و نتریجه حقیقی آن را بیررران مری کنرد،
فلح ممن َّزکیها﴾ ،حقیقتا کسی کره تزکیره

آیهای از سرروره اعلی است که می فرماید ﴿ :مقد أ م
نفس کرد ،رستگارشد .لاا پیام اصلی قرآن به برشیت نیز درمورد تزکیه مهرنی آیره اسرت و
این مهان هیزی است که مهه انبیای اهلی نیز بخاطر آن مبعوث شدند.
 -3مصادیق و راههای تزکیه  -3موانع تزکیه ،موردبررسی قرارگرفته است
دربخش راههای تزکیه صفات پسرنده اخالقی(حردود سریزده مرورد) درهنرج البالغره
مورد بررسی قرارگرفته است .این صفات بطور برجستهتر درهنرج البالغره مطررح شرده و
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صفات دیگری نیز وجود داشت که مصادیق آن درهنج البالغه بسیار کرم برود و امکران آن
نبود که ذیل مورد خاصی بررسی شوند.
در مورد موانع تزکیه نیز (حدود ده مورد) ازصفات ناپسند اخالقی مورد بررسی قررار
گرفت .دربخش راهها واسبا تزکیه صفت تقوی به شکل برارزی درهنرج البالغره نمرود
داشته وخطبه متقنی که صفات اهل تقوی است ،خود به تنهایی می تواند منبع بسریارخوبی
برای تدریس اخالق وتزکیه قرار گرید.
اسبا و راههای تزکیه ومهچننی موانع تزکیه در روایات بررسی شرده اسرت .در ایرن
بخش هون روایات از معصومنی

متعدد نقل شده مطالب بیشررتی را از آن اسرتخراج

کرده ایم و مهچننی به سبب ها و راههای بیشرتی برای نیل به تزکیه اشاره کرده ایم در ایرن
بخش ابتدا به صفات قلبی اشاره شد و مورد بررسی قرار گرفته و سپس بره صرفاتی کره از
طریق زبان بروز میکند ،اشاره کردهایمن زیرا صفات زبانی منشرأ در قلرب و نفرس انسران
دارند و با تزکیه آهنا نیز اصالح میشوند.
ِ
لمدُ هللِ ر ِّ العا مملنی»
« مو آخ ُر مدعوانا إن ا م
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برخی آثار به ااپ رسیده در انتشارات"داراهلداية"
 نمود عاشورا در ادبیات معارص عربى و فارسى ،دکرت سید باقر کارگر3121 ،هر.ش. دراسة حول الراء النحویة يف کتا "اخلصا ص" ،دکرت سید باقر کارگر3121 ،هر.ش. فرهنر اصطالحات َتصىص "م ْشع ُل ِاهلدم ا میة"جلد (3عربری– فارسری) ،دکررت هردایت اهلل
م م
ّ
تقی زاده ،دکرت ستاره مشاَی و عىل تشکرى3121 ،هر.ش.
 ابن ِجنّي و منهجه يف "اخلمصا ِص" ،دکرت سید باقر کارگر 3121 ،هر.ش. پژوهشی در آراء رصىف و نحوى ابن جنى ،دکرت سید باقر کارگر3121 ،هر.ش. راهنامى قواعد عربى( ،)3امری حممدلو3121 ،هر.ش. روایة قمبیز ،تألیف:امحد شوقی،ترمجه:حممود حیدری -داریوش رستخیز3121 ،هر.ش. حماکمة يف نیسابور ،تألیف:عبدالوها البیايت ،ترمجه :حممود حیدری3121،هر.ش.و امام علی در دیوان ابن معتوقّ ،نریه ادیبى3121 ،هر.ش.
 مدح پیامرب تأملی در وصیت نامه و کلامت قصار امام علی  ,صدیقه سهرابی3121 ،هر.ش.ِ
الضارات يف ِ
هنج ال مبالغرة (گفرتامن و انروات آن در هنرج البالغره) ،روح اهلل
حوارات لِفه ِم
ٌ
تقی زاده ،لیال امینی3121 ،هر.ش.
 تربیت و اخالق اسالمی از منظر احادیث ،جلد سوم ،دکرت بتول مقراضچی (فلکشاهی).ِ
ادثة العربی ِة املُع ِ ِ
 دروس يف متعلِی ِم املُح ِِ
أس ِ
راس ممرن مْه ِج
أسلو ِ َّ
م
ْ
ُُ ٌ
الرتمجمة و مب میان ال مق مواعد عيل م
ارصة بِ ْ
مم ّ م م
ِ
ِ
ال مع مرب ّیة للنّاشئنیم  ،دکرت هدایت اهلل تقی زاده ،انتشارات "داراهلدایة"3121 ،هر.ش.
 علم رصفنسری تا پیاز فعل در زبان عربی ،دکرت علی امحدی3121 ،هر.ش. تربیت و اخالق اسالمی از منظر احادیث ،جلدههارم ،دکرت بتول مقراضچی (فلکشاهی).جو سازمانی مدرسه ،سب رهربی و اثربخشی مدیران ،بخشعلی آ ینی3121 ،هر.ش.
 ّدر شعر داستانی معارص ،خرییه بویرامحدی3121 ،هر.ش.
 مظلومیت امام حسنیطواقگلدی گلشاهی.3121،

 گزیده داستان رستم و رویینه تن اسفندیار ،رشحن دکرت زیباشناسی واژ گان قرآن ،دکرت سیده هاجر بشارت گیالنی و دکرت یارس هوشیار. دردرس ،توفیق حکیم ،ترمجه دکرت مهدی شاهرخ ،دکرت حسنی شمس آبادی. سیامی حز اهلل در اندیشه ارسا یل ،تألیف :حسنی سالمه ،ت :دکرت حسرنی قرا می ،رضراالتیامی نیا.
 اقلیم شناسین پیش بینی بارشهای ناحیه ای ،دکرت مژگان افشار3121هر.ش. نقش فرهنر اسالمی در توسعه اقتصادی درآیات و روایات ،مهری باقری3121 ،هر.ش.زير ااپ:
 سى و پنج نفر و هفده عملیات (معرفی شهرستان قریوکرارزین اسرتان فرارس و  11شرهیدشهرامام شهر) دکرتهدایت اهلل تقی زاده3123 ،هر.ش.
 -برگ برگ خاطرات،راضیه افاضل3123 ،هر.ش.

 -و بعضا من الیاة ،تألیف منى الشافعى ،ت :مریم غالمى3123 ،ش .

