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درس هفتم

حال سبک باران خوش است! 

کس  به  نماند  برادر  ای  بسجهان  و  بند  آفرین  جهان  اندر  دل 
پُشت و  دنیا  ُملک  بر  تکیه  که بسیار کس چون تو پَرَورد و کُشتمکن 
پاک جاِن  کند  رفتن  آهنگ  چه بر تخت مردن چه بر روی خاک1چو 

زهد و قناعت در دنیا یکی از مهم ترین موضوعات اخالقی در ادبیات فارسی 
و فرهنگ دینی است. به نظر شما زهد به چه معنا است؟ آیا فقیرانه زندگی کردن 
است؟ آیا ترک دنیا گفتن و در دل کوه منزوی شدن است؟ راه های رسیدن به 

این خصلت اخالقی چیست؟

1. گلستان سعدی، ص ٣8.
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 زهد چیست؟ 
 زهد در لغت در برابر رغبت است. زهد نسبت به چیزی به معنای بی میلی نسبت به آن است.1 
زهد در اصطالح به معنی بی رغبتی و دل نبستن به ظاهر دنیا است؛ به خاطر به دست آوردن 

آخرت و خشنودی و رضای خداوند.2
مال محمد مهدی نراقی در تعریف زهد می نویسد:

زهد، آن گاه تحقق می یابد که شخص توانایی بهره مندی از دنیا و نعمت های آن را داشته 
با  باشد و آن گاه آن را رها سازد. انگیزه ترک دنیا هم، پستی و بی ارزشی آن، در مقایسه 
خدا و آخرت باشد. در غیر این صورت، صفت زهد، تحقق نمی یابد. باید گفت فقط بی عالقه 
بودن به دنیا و نعمت های آن سبب زهد نمی شود، بلکه فرد باید این بی عالقه بودن را در رفتار 
و کردارش نیز آشکار سازد... بنابراین، با توجه به تعریف زهد، کناره گیری و پرهیز مطلق از 
زیبایی ها و لذت های مادی، نشان زهد نیست، بلکه زهد همان بی رغبتی و بی میلی نسبت به دنیا 

و نعمت های آن، همراه با قناعت و مناعت طبع و عفت نفس است.3

1. راغب اصفهانی، مفردات الفاظ القرآن، ص384؛ علی اکبر دهخدا، لغت نامه، تهران، دانشگاه تهران، 1373، ج8، ص114777.
2. حسین انصاریان، عرفان اسالمی، قم، دفتر انتشارات اسالمی، ج8، ص138.

3. جامع السعادات، مال محمد مهدی نراقی، ترجمه سید جالل الدین مجتبوی، جلد2، صص 79ــ78.

 بیشتر بدانیم
معرفی مال محمد مهدی نراقی 

 محمد مهدی بن َابی ذر فاضل نراقی معروف به محقق نراقی )1128ــ1209ق( از علمای 
شیعه در قرن دوازده و سیزده هجری است. محقق نراقی برای تحصیالت علوم دینی دو بار 
رهسپار عتبات عالیات شد و در مجلس درس وحید بهبهانی و یوسف بحرانی حضور یافت. 
است.جامع السعادات،  اخالق  علم  در  مالمهدی  اثر  مشهورترین  جامع السعادات 
کتابی درباره اخالق نظری و عملی به زبان عربی است. اهمیت این کتاب بیشتر به علت 
جایگاه اخالقی و عملی نویسنده آن دانسته شده است. جامع السعادات همچنین اولین 
کتابی معرفی شده که مشتمل بر هر دو جنبه عقلی و فلسفی و نیز دینی و عملی است.
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 زهد چه نیست؟
 زهد به معنای ترک دنیا کردن و از جامعه فاصله گرفتن نیست. حقیقت زهد همان آزادگی 

و عدم اسارت در چنگال دنیا و مظاهر آن است.1
زهد بدین معنا نیست که لزوماً دستت از دنیا خالی باشد، بلکه زهد یعنی دلت از دنیا خالی باشد.

اخالقی  کتاب  نراقی( صاحب  مهدی  محمد  مال  )فرزند  نراقی  مال احمد  آوازه  درویشی، 
معراج السعاده را شنیده بود و شیفته دیدار او بود. وقتی وارد کاشان شد و رفت و آمد مردم 

1. ر.ک به: عبدالّله جوادی آملی، مراحل اخالق در قرآن، قم، اسراء، چ6، 1٣85، ج11، ص178.

جامع السعادات مشتمل بر سه باب است:
باب اول در مقدمات که در آن مباحث کلی و مبانی علم اخالق 
طبیعت  تأثیر  نفس،  بقای  و  تجرد  قبیل  از  است،  مطرح شده 
آدمی بر اخالق، نقش تربیت در اخالق، شرف علم اخالق به 
از  انسان  ترکیب حقیقت  غایتش،  و  سبب  شرافت موضوع 
وجوه متقابل و اینکه غایت سعادت، تشبه به مبدأ یا خالق یعنی 

خداست.
باب دوم جامع السعادات، درباره اقسام اخالق، شامل مباحثی مانند اقسام فضائل و 
حقیقت  عفت(،  و  شجاعت  عدالت،  )حکمت،  چهارگانه  فضائل  درباره  بحث  رذائل، 

عدالت، حد وسط )اعتدال( و افراط و تفریط در اخالق است.
باب سوم کتاب هم درباره اخالق پسندیده، شامل یک مقدمه و چهار فصل است.

شدن  خارج  پیامبران،  بعثت  از  خداوند  مقصود  آمده،  جامع السعادات  در  چنانکه 
رذایل  از  شدن  رها  با  جز  هدف،  این  و  است  بوده  شیطان  و  حیوان  مرتبه  از  انسان ها 
اخالقی و آراسته شدن به فضائل اخالقی ممکن نیست. به باور نراقی، شرط آراسته شدن 
به فضائل اخالقی، شناختن خصلت های ویرانگر، خلق و خوی نجات بخش و آشنایی با 
اسباب آنها و چگونگی درمان صفات مهلک اخالقی است. مال مهدی نراقی، شناخت 

موارد مذکور را همان حکمت حقیقی دانسته است که موجب زندگی صحیح می شود.
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و ریاست ایشان را دید از ارادتش کاسته شد. مال احمد هم قضیه را فهمیده بود. روزی 
درویش گفت عازم کربال هستم. مال احمد گفت اتفاقاً من هم عزم کربال دارم صبر کن با هم 
برویم و بدون معطلی و برداشتن بار و بنه ای همراه درویش شد. به چند فرسخی قم که رسیدند 
کنار چشمه ای اتراق کردند. ناگهان درویش را تشویش برداشت. گفت کشکول و تبرزین 
خود را در منزل شما جا گذاشتم باید برگردیم. هرچه مال احمد نراقی گفت: وقتی بازگشتیم 
آن را تحویل می گیری، به خرج درویش نرفت. مدام می گفت من به وسایل خود وابسته ام. 
آنجا مال احمد به آن فرد فهماند که من با این همه برو و بیا همه چیز را گذاشتم و آمدم ولی تو 
از یک شیء بی ارزش نگذشتی! درویش دستش از دنیا خالی بود ولی دلش پر از دلبستگی 

بدان؛ ولی این استاد اخالق، دستش از دنیا خالی نبود ولی در دلش محبت دنیا نبود.1
پیامبر اکرم  در حدیثی فرمودند: 

هاَدُة ِفی  نیا لَیَست بَِتحِریِم الَحاَلِل َو َل ِاضاَعِة الماِل، َوٰلِکِن الزَّ هاَدُة ِفی الدُّ »َالزَّ
ِه؛2 نیا َان ل َتکوَن بِما فی َیَدیَک َاوَثُق ِمنَک بِما فی َیِد الّلٰ الدَّ

ثروت  و  یا مال  بر خود حرام کنی،  را  نیست که حالل  این  به  دنیا   زهد در 
خویش را ضایع سازی )و به دور افکنی( بلکه زهد در دنیا به این است که 
اطمینان و عالقه تو به آنچه در دست داری، از آنچه به دست خدا است بیشتر 

نباشد )به فرمان خدا و برای جلب رضای او از آنچه داری بگذری(.«

 چرا باید زهد داشت؟
 وقتی هنوز کودکی دوست داری سوار چرخ و فلک شوی. با باال رفتن آن باال بروی و با 
پایین آمدنش، پایین. وقتی بزرگ می شوی کنار چرخ و فلک می ایستی و چرخیدن آن را نظاره 
می کنی. دلبستگی به دنیا یعنی سوار چرخ و فلک شدن. یعنی با باال و پایین رفتن دنیا تو هم مدام 
دگرگون شوی. زهد یعنی از چرخ دنیا پیاده شوی و بزرگ منشانه تغییرات آن را نظاره گر باشی.

امیرمؤمنان که خود نمونه زهد بودند، می فرمایند:
ُه ُسبحاَنه و: » لَِکیال َتأَسوا َعلٰی ما  هُد ُکلُّهو َبیَن َکَلَمَتیِن ِمَن الُقرآِن: َقاَل الّلٰ  َالزُّ

ـ  ۹۵. 1. ر.ک: یحیی نوری، سجاده پرواز، صص۹۶ـ
2. متقی هندی، کنز العمال، ج٣، ص181، ح6059.
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فاَتُکم َو ل َتفَرحوا بِما آتاُکۡم«1 َو َمن لَم َیأَس َعَلی الماِضی َو لَم َیفَرح بِاآلِتی 
هَد بَِطَرَفیِه؛2  َفَقد َاَخَذ الزُّ

تمام زهد در میان دو جمله از قرآن است؛ خداوند متعال می فرماید: تا بر گذشته 
تأّسف نخورید و نسبت به آینده شاد و دلبسته نباشید. بنابراین آن کس که غم 
گذشته )و آنچه را از دست داده( نمی خورد و نسبت به آینده )و آنچه در دست 

دارد( شاد و دلبسته نیست، هر دو جانب زهد را در اختیار گرفته است.«

کسی که دلبسته دنیا نیست، نه وقتی نعمتی مادی به دست می آورد آن قدر خوشحال می شود 
و نه وقتی نعمتی از دست می دهد آن قدر ناراحت. بسیاری از اضطراب ها و نگرانی های بشر 

امروز به خاطر همین وابستگی ها است.
چند باشــی بنــد ســیم و بند زر٣بند بگســل بــاش آزاد ای پســر

به کتاب آزادی معنوی اثر شهید مطهری مراجعه کنید و در عنوان بندگی حرص و طمع 
مطالب ایشان را که برای آن از شعر باال استفاده می کند، مطالعه کنید.

 فعالیت

 قناعت میوه زهد 
 زهد صفتی اخالقی است که نمود عینی آن قناعت است. وقتی دنیا برای شما هدف نبود 
و تنها راهی شد برای کمال، به خود دنیا بی رغبت خواهید شد و به آنچه فراتر از آن است 
میل خواهید یافت. نتیجه چنین نگرشی، اکتفای به مقدار الزم از امور مورد نیاز در دنیا 
است و این یعنی قناعت.4 نقطه مقابل قناعت طمع و زیاده خواهی است. گاهی رفتار ما چقدر 
بچه گانه می شود. شاید دیده اید در ظرف کودکی به اندازه نیازش غذا می ریزیم ولی او گریه 

1.سورهٴ حدید، آیه 2٣.
2. نهج البالغه، حکمت4٣9.

٣. مولوی، مثنوی معنوی.
4. مفردات الفاظ القرآن، راغب اصفهانی، ص685.
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1. دیوان فیض کاشانی، ص٣٣.
2. همسر سردار شهید حجت االسالم و المسلمین عبدالرّزاق نوری صفا: اصغر فکوری،  ستاره های صبح طوالنی، کرمان، 

لشکر 41 ثاراللّٰه، 1٣76، ص29.
: ِاعَمل ِلُدنَیاَک، َکاَ  نََّک َتعیُش َاَبدا َو اعَمل آِلِخَرِتَک، َکَانََّک َتموُت َغدا. شیخ صدوق، من ال یحضره الفقیه،  ٣. امام مجتبی 

ج٣، ص156.

می کند تا ظرفش را بی جهت لبریز کند و در نهایت هم جز اندکی از آن نمی خورد.
زهد و َقنُوع، پیشه کن مملکت رضا طلب1راحت و امن و عافیت، گر طلبی در این جهان

سردار دلدار
تازه زندگی مشترکمان را شروع کرده بودیم. روزی حاج آقا درباره جهیزیه ای که آورده 
بودم به من گفت: بهتر نیست که این وسایل را کمتر کنیم؟ هرچه این ابزار مادی کمتر باشد،  
وابستگی مان به دنیا کمتر است. با این جهیزیه شما یکی دو زوج دیگر می توانند ازدواج کنند. 
، زندگی ما  از روز اول هم قرار ما این بود که با پیروی از زندگی علی  و فاطمه زهرا 
رنگ و بویی از قناعت داشته باشد. این بود که وسایل ضروری برای زندگی را جدا کردیم 

و بقیه را تا پیدا شدن افراد واجد شرایط، به خانه پدرم بردیم.2

 قناعت بی خیالی نیست!
 زهد و قناعت نباید باعث بی توجهی به دنیای مثبت شود. دنیای مثبت دنیایی است که باب 
آخرت است و خودش هدف نیست. بی رغبتی به دنیا نباید باعث نا امیدی و روحیه رخوت و 
سستی در تمام امور شود. این توصیه امامان ما است که طوری در دنیا زندگی کن که گویا 

همیشه زند ه ای و طوری برای آخرت کار کن که گویا فردا خواهی رفت.٣

در مورد توصیه فوق و آثار آن با هم گفت و گو کنید و بگویید چرا با اینکه برخی 
بهرهٔ زیادی از دنیا دارند ولی احساس آرامش نمی کنند؟

 بحث گروهی
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 تمرین زهد و قناعت
 راهکارهای علمی

به  باید  شود  کم  منفی  دنیای  به  ما  میل  اینکه  برای  دنیا:  محدودیت های  درباره  تفکر  ـ 
و جسم  بیماری ها  بی وفایی ها، مشکالت، عمر محدود،  به  گاهی  کنیم.  فکر  دنیا  کم ارزشی 

است.  بی معنی  آن  برای  و حرص  دنیا  اینکه چقدر  و  کنیم  فکر  ضعیفمان 
امام على  فرمودند: 

نیا؛1 هاَدِة َمن َعَرَف َنقَص الدُّ »َاَحقُّ الناِس بِالزَّ
سزاوارترین مردم به زهدورزى، کسى است که عیب و نقص دنیا را بشناسد.«

ـ تفکر درباره ارزش آخرت: وقتی به دنیا میل ما کم شود باید به امر بهتری دل ببندیم به 
نام آخرت. پس باید به ارزش آخرت بیندیشیم. آیات مربوط به قیامت را که حدود یک سوم 

قرآن را در بر می  گیرد، زیاد بخوانیم و در آن فکر کنیم.
امام على  می فرمایند: 

نیا َمن ل َیعِرُف َقدَر اآلِخَرِة؟؛ 2 »َکیَف َیزَهُد ِفی الدُّ
چگونه به دنیا پشت کند، کسى که ارزش آخرت را نمى داند؟«

ـ اندیشه درباره داشته ها: سعی کنیم به داشته های خود بیندیشیم و از آنها راضی باشیم 
و مدام به نداشته های خود فکر نکنیم. روی نقاط مثبت زندگی مان تمرکز کنیم. مثالً این مدل 
تلفن همراه من مگر چه ایرادی دارد که می خواهم مدل باالتر را بگیرم؟ آیا از تمام امکانات 

آن استفاده می کنم؟
امام سّجاد  نقل می کنند: 

ُه: َیا ابنَ آَدَم، ِارَض بِما آَتیُتَک َتُکن ِمن َازَهِد الّناِس؛٣ »َیقوُل الّلٰ
خداوند مى فرماید: اى فرزند آدم! به آنچه تو را داده ام خرسند و قانع باش، تا 

از زاهدترین مردمان باشى.«

1. آمدی، غررالحکم، ٣209.
2. همان، 6987.

٣. عالمه مجلسی، بحاراالنوار، ج78، ص1٣9.



65

درباره  و  بیندیشید  دنیا  به  بی رغبتی  مزایای  به  طمع:  پیامدهای  و  زهد  آثار  به  توجه  ـ 
آسیب هایی که از حرص و طمع به آدم ها رسیده است فکر کنید. امام صادق  فرمودند: 

هَد فی الدنیا؛1 »ُجِعَل الَخیُر ُکلُُّه فی َبیٍت، وُجِعَل ِمفتاُحُه الزُّ
همه خیر در اتاقى نهاده شده و کلید آن بى رغبتى به دنیا قرار داده شده است.«

آرامش واقعی انسان در گریز از تعلقات دنیوی است.
بالیی که حرص بر سر ما می آورد:2

حریص مثل فقیران زندگی می کند ولی مانند اغنیا در قیامت محاسبه می شود؛
حریص آبروی خود را به خطر می اندازد و در نگاه مردم و خدا کوچک می شود؛

حریص در معرض گناهانی چون دروغ، خیانت، ظلم و غصب قرار می گیرد؛
حریص اموالی را جمع می کند که زحمت جمع و نگهداری اش با اوست و سودش برای 

دیگران؛
حریص بدگمان به خداوند است.

ــوش  ــه گ ــد ب ــن آزاده ام آم ــان سوس کاندرین دیر کهن حال سبکباران خوش استاز زب
تا نپنداری که احوال جهانداران خوش استحافظا ترک جهان گفتن طریق خوش دلی است

 راهکارهای عملی
روایتی زیبا از پیامبر اسالم  آمده است که سه راه کاربردی برای زهد بیان کرده اند:

ُه؛٣ َم الّلٰ هُد ِفی الدنیا َقصُر اَلَمِل، َوُشکُر ُکِلّ نِعَمٍة، َوالَوَرُع َعن ُکِلّ ما َحرَّ »َالزُّ
بى رغبتى به دنیا )همان( کوتاه کردن آرزو و به جاى آوردن شکر هر نعمت و 

پرهیز از محّرمات الهى است.«
ـ دوری از آرزوهای بلند: سعی کنیم آرزوهای خیلی طوالنی و دست نیافتنی در امور 
دنیوی نداشته باشیم و در عوض اهداف عملیاتی و مشخص و متناسب با توانمندی های خود 

در نظر گیریم.
1. کلینی، کافی، ج2، ص128.

2. ر.ک به: ناصر مکارم شیرازی، اخالق در قرآن، ج2، ص98. 
٣. کلینی، کافی، ج5، ص71.
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ـ سپاس از خدا: شکر گزاری از نعمت های الهی راه عملی توجه به داشته ها است. به جای 
گالیه از آنچه نداریم، قدردان آنچه داریم و آن که آنها را به ما ارزانی داشته، باشیم. تحقیقات 

نشان داده است انسان های قدردان از سالمت روانی بیشتری برخوردارند.
یاری  دنیا  به  بی رغبتی  ما را در  از گناه  از حرام ها و دوری  پرهیز  با گناه:  ـ خداحافظی 
می دهد. چرا که گناه یعنی دنبال لذت های زودگذر دنیا بودن. گناه یکی از مظاهر لذت دنیا 
است. کارهای خود را زیر نظر بگیریم تا سراغ گناه نرویم. در درس بعدی درباره راه های 

توبه از گناه سخن خواهیم گفت.
ـ گاهی به اموات سر بزنیم: وقتی به پایان زندگی دنیا و گذرگاه آخرت یعنی مرگ می نگریم 
بیشتر به بی ارزشی دنیا پی می بریم.1 گاهی همراه خانواده به قبرستان ها و اموات خود سری 

بزنید و این جمله امام کاظم  را که بر سر گوری فرمودند زمزمه کنید:
لُه و لََحقیٌق َان  ، َو ِانَّ َشیًئا ٰهذا َاوَّ

ٰ
لِه »ِانَّ َشیًئا ٰهذا آِخُره و لََحقیٌق َان ُیزَهَد فی َاوَّ

ُیخاَف آِخُره و؛2 
به آن دل بسته  چیزى که آخرش این است، سزاوار است که از همان آغاز 
نشود و چیزى که آغازش این است، به جاست که از فرجام آن ترسیده شود«.

ـ بی قراری نکنیم: یکی از راه های تمرین زهد، صبر بر مشکالت است. اینکه شکایت 
نکنیم و بردبار باشیم. به آسانی پس از سختی ها توجه کنیم و حد اقل خود را صبور نشان 

دهیم. امام کاظم  فرمودند:
نیا؛٣  ِانَّ َاصَبَرُکم َعَلى الَبالِء َلَزَهُدُکم ِفی الدُّ

 همانا صبورترین شما در برابر بالها، زاهدترین شما به دنیاست«. 
ـ دست از طلب بدارم: از دیگران کمتر درخواست کنیم و عزت نفس خود را نگه داریم. 

امیرالمؤمنین  فرمودند:

نیا؛ بسیار یاد مرگ کن، زیرا هیچ انسانی  1. امام باقر  فرمود: َاکِثر ِذکَر الَموِت َفِانَّه و َلم ُیکِثر ِانَساٌن ِذکَر الَموِت ِااّل َزِهَد ِفی الدُّ
از مرگ بسیار یاد نمی کند مگر اینکه به دنیا بی رغبت می شود. کلینی، کافی، ج2، ص131.

2. عالمه مجلسی، بحار، ج78، ص٣20.

٣. عالمه مجلسی، بحار، ج78، ص٣08.
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ِة تکوُن الَقناَعُة؛1 »على  َقدِر الِعفَّ
قناعت به اندازٔه خویشتندارى و عّزت نفس بستگى دارد«.

یکی از شاگردان حضرت امام خمینی  می فرمود سر درس ایشان بودیم، ناگهان دیدیم 
بلند شدند و بدون اینکه به کسی چیزی بگویند خودشان چراغ اضافی را خاموش کردند در 
حالی که کلید آن نزدیک یکی از ما بود. ایشان در خانه به کسی دستور نمی دادند یا خودشان 

انجام می دادند یا اگر نمی توانستند مثال می فرمودند خوب است کسی چای بیاورد.
ـ در امور دنیوی خود را با پایین تر از خود مقایسه کنید: این توصیه امام صادق  است:

 »ُانُظر إلٰى  َمن ُهَو دوَنَك ِفی الَمقدَرِة وال َتنُظر ِالٰى   َمن ُهَو َفوَقَك ِفی الَمقدَرِة ، 
فِاّن ذٰ لَِك َاقَنُع لََک بِما ُقِسَم لََك؛2

به ناتوان تر از خودت، بنگر و به توانگرتر از خویش، منگر؛ زیرا که این کار، 
تو را به آنچه قسمت تو شده است قانع  تر مى سازد«.

ـ از قانون تدریج استفاده کنیم: ابتدا گرچه میل به دنیا و نمودهای آن مانند پول و مدرک 
و… داریم ولی در عمل خود را به آنها بی توجه نشان دهیم و دنبال اهداف باالتر از آن باشیم. 
مثالً گرچه دلبسته به ثروتیم ولی سعی کنیم به دیگران انفاق کنیم تا رفته رفته میل درونی کم 

شود.
ـ زندگی بزرگان اهل زهد را مطالعه کنید: دانشمندان زیادی بوده اند که در عین توانایی 
برای  و  کنید  مطالعه  را  آنها  زندگی نامه  آورده اند.  آخرت  و  خدا  به  روی  دنیاداری  برای 

کنید. تعریف  دوستانتان 

را  آن  و  کنید  تحقیق  مدائن(3  امارت  زمان  در  )به ویژه  فارسی  سلمان  زندگی  درباره 
دهید. ارائه  کالس  در  کنفرانس  به صورت 

 کار کالسی

1. آمدی، غررالحکم، 6179. 
2. کلینی، کافی، ج8، ص244.

3. ر.ک: جواد محدثی، سلمان فارسی استاندار مدائن، قم، بوستان کتاب، چ6، 1388؛ انوار نعمانیه، ص18.
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درس هشتم

شکوه شکیبایی 

نه بی سر می توان زندگی کرد و نه بی صبر. ایمان بی صبر، همانند بدن بی سر است.1 
همه ما آزمون هایی سخت در زندگی داریم. برای موفقیت در این آزمون ها نیاز به اکسیر 

صبر داریم.
ســزد ار عبــرت بشــر گــرددپافشــاری و اســتقامت میــخ
گــرددبــر ســرش هر چــه بیشــتر کوبی بیشــتر  پافشــاریش 

چگونگی  و  چرایی  چیستی،  یعنی  صبر  درباره  اساسی  پرسش  سه  به  درس  این  در 
داد. خواهیم  پاسخ  آن  به  دستیابی 

1. حضرت امام سجاد  فرمودند: الصبُر ِمَن االیماِن ِبَمنِزَلِه الرأِس ِمَن الَجَسِد؛ َو ال ایماَن ِلَمن ال َصبَر َلُه؛ کلینی، کافی، 
ج2، ص89.
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 برایم از صبر بگو!
  ریشه صبر از َصِبر نام گیاهی با عصاره  تلخ است که در پزشکی استفاده  دارویی دارد.1
یعنی  صبر  پس  برده اند.  کار  به  تلخ  شرایط  در  شکیبایی  برای  را  واژه  این  رو  همین  از 
خویشتن داری در سختی و تنگناهای زندگی.2 در برابر صبر، جزع یعنی بی تابی در نامالیمات 

به کار رفته است. بار در قرآن کریم  زندگی است. صبر و مشتقات آن 103 

 صبر ضرب در سه
 صبر در شرایط دشوار معنا می یابد. این شرایط می تواند موارد مختلفی را در بر گیرد. بر 
این اساس در روایات مراتبی برای صبر بیان کرده اند که از آسان به سخت بدین ترتیب است:

نکنید. مشکل  بی تابی  بر شما وارد می شود،  اینکه وقتی مشکلی  ١ـ صبر در مصیبت: 
مالی، مشکل خانوادگی، از دست دادن عزیزان، بیماری و از این قبیل.

ِه َو ِاّنا ِالَیِه راِجعوَن  ِر الّصابِِریَن الَِّذیَن ِاذا َاصاَبتُهم ُمِصیَبٌة قالوا ِاّنا لِّلٰ »َو َبشِّ
َک ُهُم الُمهَتدوَن«.3 ُاولِئٰک َعَلیِهم َصَلواٌت ِمن َربِِّهم َو َرحَمٌة َو ُاولِئٰ

٢ـ صبر بر طاعت: اینکه سختی طاعت خدا و انجام دستورات الهی را به جان بخریم و بر 
آن سر نهیم. در برخی روایات4 صبر در آیه زیر به روزه تفسیر شده است.

َه َمَع الصابِریَن«.5 الِة ِانَّ الّلٰ بِر َو الصَّ َها الَّذیَن آَمُنوا اسَتعینوا بِالصَّ »یا َایُّ

3ـ صبر از معصیت: اینکه هنگام گناه، خود را از ارتکاب آنچه خدا نهی فرموده نگاه 
دارد.6 امام على  فرمودند:

بُر: اّما َصبٌر َعَلى الُمصیَبِة، َاو َعَلى الّطاَعِة، َاو عِن الَمعصَیِة،  »َالصَّ
لَین؛ 7 الُِث َاعلٰى  َدَرَجًة ِمَن الِقسَمیِن ااَلوَّ َو ٰهذا الِقسُم الثَّ

ترک  بر  یا صبر  و  طاعت  برانجام  یا صبر  است،  مصیبت  بر  یا صبر   صبر، 
معصیت که نوع سوم آن از دوگونه نخست برتر است«.

1. فرهنگ ابجدى، ص547.  
2. مفردات راغب، ص474.

3. سورهٴ بقره، آیات 155-157.
4. کلینی، کافی، ج4، ص63.

5. سورهٴ بقره، آیه 153.
6.کلینی، کافی، ج2، ص91.

الحکمة، میزان  منتخب  ری شهری،  محمدی   7.محمد 
 ماده صبر.
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 چرا سختی؟ چرا صبر؟
 زندگی دنیا همیشه همراه مشکالت است1. اصالً اگر مشکالت نبود رشد و کمال نبود. 
فلسفه این مشکالت نیز ساختن ما است. درس خواندن سخت است ولی برای پیشرفت، 
سختی آن را به جان می خرند. امتحان هم سخت است ولی مجهوالت ما را تبدیل به معلومات 
و  الهی اند  آزمون های  می برد.2 سختی ها،  باال  را  ما  رتبه  و  می کند  تمام  را  می کند، حجت 
بدون صبر، ظفر در آنها مقدور نیست. هیچ گاه گل زدن به دروازه خالی لذت ندارد، این 
چالش های زندگی است که حل آن لذت بخش است. فتح قله وقتی لذت بخش است که شما 
سرباالیی های کوه را طی کنید و گرنه کسی با بالگرد به فراز کوه برود به او فاتح نمی گویند.

تا  می اندازند  زمین  روی  را  آن  دهند  تشخیص  را  طال  جنس  می خواهند  وقتی  زرگرها 
صدای آن در آید. صدای زیر یعنی عیار باالتر و صدای بم یعنی عیار پایین تر. گاه برای اینکه 

عیار وجودمان معلوم شود باید زمین بخوریم.

نیا، َفِانَّها داٌر بِالَبالِء َمحفوَفٌة، وِبالَفناِء َمعروَفٌة ، و ِبالَغدِر َموصوَفٌة؛ عالمه مجلسی،  نَُّکُم الَحیاُة الدُّ : ِعباَد الّله ، ال َتُغرَّ 1 . امام علی 
بحار األنوار: ج 7٣ ، ص 117 

2. ر.ک به: شهید مرتضی مطهری، آشنایی با قرآن، ج7 تفسیر سوره منافقون و تغابن.

به نظر شما چرا صبر بر معصیت باالتر از دو قسم دیگر است؟
 بحث گروهی
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فرض کنید خواسته ای دارید که پدر و مادر به شدت با آن مخالف هستند و رسیدن به 
آن برای شما مهم است، راه های باال را بر این مثال تطبیق دهید و مزایا و معایب هر راه را 

بگویید.    

 فعالیت

 صبر کنم که چه بشود؟
کیمیایــی همچــو صبــر، آدم ندیدصــد هــزاران کیمیــا حــق آفرید

ممکن است کسی بگوید سختی که می کشم، اگر غر نزنم و شکوه نکنم که غم باد می گیرم 
پس بگذار حداقل خود را خالی کنم.

در هنگام مشکالت، می شود چند کار کرد:
1ــ گریز: فرار از مشکالت و نا دیده گرفتن آنها؛

2ــ پرخاش: ناله و فریاد کردن و به این و آن شکایت کردن؛
٣ــ انفعال: خودخوری کردن و درون ریزی کردن؛

4ــ صبر و شکیبایی: خویشتن داری و تالش برای برون رفت از مشکل.

 نیش نوش 
روزی  همین  برای  داشت.  خاصی  عالقه  لقمان  به  کارگزارانش،  همه  میان  از  ارباب   
خربزه ای برایش هدیه آوردند، قطعه قطعه کرد و به لقمان داد. لقمان هم آنها را با میل تمام 

گلویش سوخت. که  بود  تلخ  ارباب خورد. چنان  را خود  آخر  قطعه  خورد. 
هــم زبــان کــرد آبلــه، هــم حلق ســوختچــون بخورد از تلخیــش آتش فروخت

ارباب گفت: چطور این زهر تلخ را تحمل کردی؟ لقمان گفت: من هزاران نعمت از دست 
تو گرفته ام و شیرینی ها خورده ام، شرم کردم بگویم این تلخ است و این نیش از دست شما 

نوش بود.
1. مولوی، مثنوی معنوی، دفتر سوم.
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مــی ننوشــم ای تو صاحــب معرفتشــرمم آمــد کــه یکــی تلــخ از کََفــت
ــو ــام ت ــم از انع ــه اجزای ــون هم ــو1چ ــه دام ت ــرق دان ــد و غ ــته ان رس

چه زیبا می شود اگر ما در برابر نعمت های خدا این گونه باشیم!

 صبوری کن صبوری!
است؟  مهم  چرا  و  چیست  صبر  فهمیدیم  است.  مهم  پرسش  یک  به  پاسخ  نوبت  حال   
نمی توانیم.  ولی  باشیم  می خواهیم صبور  وقت ها  آوریم؟ خیلی  به دست  را  آن  ولی چگونه 

می کند. کمک  شما  به  زیر  راهکارهای 
 راهکارهای علمی

ـ تفکر در فوائد صبر: فوائد صبر حال و آینده ما را در بر می گیرد:
الف( عالم دنیا: حضرت مسیح  چه زیبا می فرماید:

»ِانَُّکم ل ُتدِرکوَن ما ُتِحّبوَن  ِاّل بَِصبِرُکم َعلٰى  ما َتکَرهوَن؛ 2
برای شما  آنچه  بر  با صبر  نخواهید رسید، مگر  آنچه دوست دارید  به   شما 

ناگوار است«.
موفقیت در همین دنیا نیز وابسته به صبر و پایداری است.

کــه در ســختى نمــودم اســتوارى٣از آن ره، بخــت بــا مــن کــرد یــاری
ب( عالم برزخ: از حضرت امام جعفر صادق  روایت شده که فرمودند:

»چون بندٔه مؤمن داخل قبر شود نمازهای او بر طرف راست اوست، زکات 
بر طرف چپ، و عمل نیک او بر او سایه می افکند، و صبر در کناری قرار 
می شوند، صبر  داخل  او  بر  سؤال اند  موکل  که  ملکی  دو  و چون  می گیرد. 
به نماز و زکات و عمل نیک می گوید: متوجه صاحب خود باشید و او را 

دریابید. پس اگر شما عاجز شوید من او را دریابم«.4

1. مولوی، مثنوی معنوی
2. محمد محمدی ری شهری، میزان الحکمة، ج6، ص2958ــ2959.

٣. پروین اعتصامی.
4. کلینی، کافی، ج1، ص90، ح8.
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ج( عالم قیامت: امام صادق  فرمودند:
»َمِن ابُتِلَی ِمن ِشیَعِتنا َفَصَبَرعَلیِه کاَن لَه و َاجُر َالِف َشهیٍد؛ ١

هریک از شیعیان ما که گرفتار شود و صبر ورزد، اجر هزار شهید دارد«.
ـ زاویه نگاهتان را تغییر دهید: بی تردید در دل هر سختی آسانی ای نهفته  است که باید آن 
را کشف کرد. یکی از ویژگی های انسان های خالق آن است که می توانند از زاویه ای جدید 

به مشکالت نگاه کنند و بگویند چه خوبی  ای دارد؟
»َفِانَّ َمَع الُعسِر ُیسًرا؛ ِانَّ َمَع الُعسِر ُیسًرا؛2 

به یقین با )هر( سختى آسانى است! )آرى( مسّلمًا با )هر( سختى آسانى است«.

آخرین گرفتاری که برای شما رخ داده به خاطر آورید و سعی کنید جنبه های مثبت آن 
برشمارید. را 

 فعالیت

ناهار  است  قرار  کی  بدانیم  اگر  هستیم:  آن  در  که  درباره شرایطی  آگاهی  بردن  باال  ـ 
می کنیم. تحمل  را  گرسنگی  رنج  راحت تر  بیاورند 

حضرت خضر به حضرت موسی  که درخواست همراهی با ایشان را داشت گفت: 
 ُخبًرا؛3 

ٰ
»ِانََّک لَن َتسَتطیَع َمِعَی َصبًرا؛ َو َکیَف َتصِبُر َعلٰى َما لَم ُتِحط بِه

تو هرگز نمى توانى با من شکیبایى کنى! و چگونه مى توانى در برابر چیزى که 
از رموزش آگاه نیستى شکیبا باشى؟!«

ایام  ـ اندیشه درباره گذرا بودن شرایط سخت و تمرکز بر آسانی پس از آن: سختی 
با تصور راحتی در تعطیالت پس از آن بر خود هموار کنید. پایان سال را  امتحان 

امام على  ــ در وصف پرهیزگاران ــ فرمودند: 

1. کلینی، کافی، ج2، ص92.
2. سورهٴ انشراح، آیات  5 ــ6.

3. سورهٴ کهف، آیات 68 ــ 67.
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»َصَبروا َاّیاًما َقصیَرًة، َاعَقَبتُهم راَحٌة َطویَلٌة؛1
چند صباحى صبر کردند و در پى آن به آسایشى طوالنى دست یافتند.«

چنان چــون تیره شــب را عاقبت روز2زمســتان را بــود فرجــام نــوروز

ـ مقایسه سختی های خود با شرایط دشوارتر دیگران: سعدی می گوید برایم سخت بود 
که کفش هایم پاره است کفش خوب ندارم. رفتم به مسجد النبی و در بازگشت کسی را دیدم 

که اصال پا ندارد. خدا را شکر کردم بر نعمت هایش.
ـ تقویت اعتقادات دینی به ویژه باور به خدا: امام على  فرمودند:

ِه؛3 بِر ُحسُن الَیقیِن بِالّلٰ »َاصُل الصَّ
 ریشه صبر، داشتن باور راستین به خداست«.

ُل َعَلیِهُم الَمالِئَکُة َاالَّ َتخافوا َو ال  ُه ُثمَّ اسَتقاموا َتَتَنزَّ »ِانَّ الَّذیَن قالوا َربَُّنا الّلٰ
َتحَزنوا َو َابِشروا بِالَجنَِّة الَّتی ُکنُتم توَعدوَن؛4

به یقین کسانى که گفتند: پروردگار ما خداوند یگانه است! سپس استقامت 
و  مباشید،  غمگین  و  »نترسید  که:  مى شوند  نازل  آنان  بر  فرشتگان  کردند، 

بشارت باد بر شما به آن بهشتى که به شما وعده داده شده است!«

1. نهج البالغة، خطبه184.
2. فخرالدین اسعد گرگانی.

3. محمد محمدی ری شهری، منتخب میزان الحکمة، ماده صبر.
4. سوره فصلت، آیه 30.
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 راهکارهای عملی
ـ تظاهر به صبر: وقتی هنوز صبر را به دست نیاورده ایم و در درون ناآرامیم ظاهر صبور 
و آرام به خود بگیریم که این خود در پرورش صبر اثرگذار است. امام على  می فرمایند:

َصبُُّر َعَلى الَمکروِه َیعِصُم الَقلَب؛1  »َالتَّ
واداشتن خود به صبر در برابر امور ناخوشایند، دل را استوار مى کند« 

ـ مشورت گرفتن از افراد متخصص در زمینه مشکل: وقتی بیمار می شویم و درد بر ما 
گران می آید به جای آه و ناله باید نزد پزشک برویم تا تحمل بیماری بر  ما آسان شود. هر دردی 

طبیبی دارد که می توان با مشورت گرفتن از او، آن را تسکین داد.
ـ درد دل کردن با خدا و استفاده از اذکار آرامش بخش: امام رضا  فرمودند: پدرم 

( را در خواب دیدم که فرمود:  )امام کاظم 
»پسرم! هرگاه در سختى و گرفتارى بودى جمله »یا رئوف یا رحیم« را فراوان بگو«.2

اصِبروا  آَمنُوا  الَّذیَن  َُّها  َای »یا  آیه  توضیح  در  امام صادق    : بیت  اهل  به  ـ توسل 
فرمودند: تُفِلحوَن«٣  لََعلَّکُم  اللَّٰه  اتَُّقوا  َو  راِبطوا  َو  َوصاِبروا 

؛4 ِة  »ِاصِبروا َعَلى الَفراِئِض َو صابِروا َعَلى الَمصاِئِب َو رابِطوا َعَلى اَلِئمَّ

با امامان  به صبر توصیه کنید و  بر واجبات صبر کنید و در سختی ها یکدیگر را 
خویش رابطه داشته باشید«.

: ـ پرهیز از شکایت و گالیه به دیگران: امام على 
َعَلیَک  َجَرت  َجِزعَت  َوِان  َمأجوٌر،  َانَت  و  الَمقادیُر  َعَلیَک  َجَرت  َصَبرَت  ِان  »ِانََّک 

الَمقاِدیُر َوَانَت َمأزوٌر؛5
اگر صبر کنى مقّدرات الهى بر تو جارى مى شود و مأجور خواهى بود و اگر بی تابى کنى 

بازهم مقّدرات خداوند بر تو جارى مى شود ولى گناهکار خواهى بود.«
1. محمد محمدی ری شهری، میزان الحکمة، ج 7.

2. عالمه مجلسی، بحار االنوار، ج90، ص272.
٣.سوره آل عمران، آیه 200.

4. کلینی، کافی، ج2، ص81.
5. محمد محمدی ری شهری، میزان الحکمة، ج 6.
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ـ مطالعۀ زندگی انسان های مقاوم: دموستن از سخنوران بزرگ است. او در فّن خطابه 
پی درپی با شکست روبرو می شد و زبانش می گرفت. برای تکمیل فّن سخنوری، در زیرزمین، 
برای خود  قیافٔه خنده آوری  تراشیدن نصف سر و صورت،  با  به تمرین می پرداخت. گاهی 

می ساخت تا بدین وسیله مجبور شود، مدت ها در خانه بماند و مشغول تمرین خطابه گردد.1

1. جعفر سبحانی، رمز پیروزی مردان بزرگ، ص ٣9ــ٣6.
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درس نهم

رشک و اشک 

مقدمه
بین دو راهی مانده بود. از سویی رفیقش بود و هم کالسی و از سویی رقیبش بود 
بود. وسوسه ای در دلش می گفت االن وقت  او گرفته  از  بیشتری  نمره  که  و کسی 
ضربه زدن به اوست. اگر شکایت تو از او به دست مسئوالن مدرسه برسد از چشم 
می افتد. ولی عقلش می گفت او چه گناهی کرده که نمره اش از تو بیشتر شده، رازش 

را نگهدار!
بهترین  از  بدترین عیب ها است و خیرخواهی که  از  بین حسادت که  تاکنون  شما 

کارها است، مانده اید؟
حسدی که امیرالمؤمنین  درباره آن فرمودند: 

َالَحَسُد َشرَّ اَلمراِض.1
و خیرخواهی و نصیحتی که درباره آن فرموده اند:

 َفَلن َتلقاُه بَِعَمٍل َافَضَل ِمنُه؛ 
ٰ
ِه فی َخلِقه َعَلیَك بِالنُّصِح لِّلٰ

بر تو باد به نصیحت كردن و خیرخواهی نمودن خلق خدا برای رضای 
خدا، كه خدا را به عملی بهتر از این مالقات نكنی.2 

1. آمدی، غررالحكم و دررالکلم، ص 2۹۹-300.
2. کلینی، كافی، ج2، ص1۶4.
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ریشه حسد چیست؟ زیان های آن کدام است؟ چطور می شود از شر آن خالص شد؟
چه کنیم که مورد حسادت دیگران واقع نشویم؟ و اگر کسی به ما حسادت کرد چگونه با 

آن مواجه شویم؟

دو داستان قرآنی را که ریشه آن حسادت بود، تعریف کنید.1
 فعالیت

1. آیاتی از قرآن که به موضوع حسد اشاره دارد:
ِقیَن  ََّما یََتَقبَُّل اللُّٰه ِمَن الُمتَّ بَا ُقربَانًا فَـُتُقبَِّل ِمن َاَحِدِهما َو لَم یُـَتَقبَّل ِمَن االَخِر قاَل الَقُتلَنََّك َقاَل ِان »َو اتُل َعلَیِهم نَبَأَ ابَنى آَدَم ِبالَحقِّ ِاذ َقـرَّ
َعت لَُه نَفُسُه َقتَل َاِخیِه فََقَتلَُه  ِّى َاخاُف اللَّٰه َربَّ الَعالَمیَن ∗ فَطَوَّ ∗ لَِئن بََسطَت ِالَىَّ یََدَك ِلَتقُتلَِنى ما َانَا ِببَاِسط یَِدَى ِالَیَك اِلقُتلََك ِان

فَاَصبََح ِمَن الَخاِسِریَن« )سورٔه مائده، آیات 27-30(
مَس َو الَقَمَر َرَأیُتُهم ِلى َساِجِدیَن ∗ َقاَل یَا بَُنىَّ الَتَقُصص ُرؤیَاَك َعلَى  ِّى َرَأیُت َاَحَد َعَشَر كَوكَبًا َو الشَّ »ِاذ َقاَل یُوُسُف الِ ِبیِه یَا َابَِت ِان

یطَاَن ِلالنَساِن َعُدوٌّ ُمِبیٌن« )سوره یوسف، آیات 4 و ۵( ِاخَوِتَك فََیِكیُدوا لََك كَیًدا ِانَّ الشَّ
»َام یَحُسدوَن النَّاَس َعلَى َما آتَُهُم اللُه ِمن فَضِلِه فََقد آتَیَنا آَل ِابَراِهیَم الِكَتاَب َو الِحكَمَة َو آتَیَناهُم ُملًكا َعِظیًما « )سورٔه نساء، آیه ۵4(
اًرا َحَسًدا ِمن ِعنِد َانُفِسِهم ِمن بَعِد ما تَبَیََّن لَُهُم الَحقُّ فَاعُفوا َو اصَفُحوا  ونَـُكم ِمن بَعِد ِایماِنُكم كُـفَّ »َودَّ كَِثیٌر ِمن َاهِل الِكَتاِب لَو یَـُردُّ

 ِانَّ اللَّٰه َعلَى كُلِّ َشىٍء َقِدیٌر« )سورٔه بقره، آیه 10۹(
ٰ
َحتَّى یَأِتَى اللُّٰه ِباَمِره
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 خیرخواهی در لغت و اصطالح 
 نصح و نصیحت که در فارسی به خیرخواهی ترجمه می شود در اصل به معنای خالی بودن 
از ناخالصی است )خلوص از غّش(. از همین رو به عسل خالص، عسل ناصح گویند. به 

سخن از روی دلسوزی و خدمت به دیگران نیز نصیحت گفته می شود.1
در برابر نصیحت و خیرخواهی، غش، حسد و فریبکاری با دیگران قرار دارد.

ناخوش  و  دیگران  برای  خیر  و  نعمت  بقای  آرزوی  یعنی  خیرخواهی  همان  یا  نصیحت 
داشتن رسیدن بدی و شر به آنان. طبیعی است که وقتی کسی را اینگونه دوست داشته باشیم 
و خیرخواهش باشیم گاهی او را برای رسیدن به مصلحت و سعادت، راهنمایی می کنیم. برای 

همین است که نصیحت در این معنای دوم )ارشاد به خیر( هم به کار می رود.2

 چرا خیرخواهی برای خلق؟
 مهمانی تمام شده بود ولی هنوز یک ساعت تا زمان تدریسش وقت داشت. با خود گفت به 
همان مسجد محل درس می روم تا شاگردان کم کم بیایند. وارد که شد دید شیخی با قواره ای 
از سر و رویش می بارد مشغول تدریس است. دو، سه  کوچک، عمامه ای قدیمی که زهد 
شاگرد هم بیشتر ندارد. کمی دورتر صدای درس شیخ ناشناس را می شنید. عجب مطالب 
جدیدی داشت! روز بعد هم زودتر آمد دید بله واقعًا عالمی پخته است. روز سوم دیگر مطمئن 
شده بود. شاگردان فراوانش که آمدند رو کرد به آنان و گفت این مرد که گوشه مسجد مشغول 
با کمال شگفتی  او می رویم.  به درس  با هم  امروز همه  از  از من عالم تر است  درس است 
مرتضی  شیخ  شاگرد  شد  نداشت،  فاصله ای  مرجعیت  تا  که  کوه کمری  سیدحسین  آیت اللّٰه 

انصاری و با خیرخواهی اش او را به مرجعیت رساند.٣ 
از حضرت امام صادق  به نقل از رسول خدا  روایت شده كه فرمودند:

؛4
ٰ
 بِالنَّصیَحِة لَِخلِقه

ٰ
ِه َیوَم الِقیاَمِة َامشاُهم فی َارِضه »ِانَّ َاعَظَم النَّاِس َمنِزلًَة ِعنَد الّلٰ

1. التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج 12، ص137.
2. مال مهدی نراقی، علم اخالق اسالمی )ترجمه جامع السعادات(، ترجمه سید جالل الدین مجتبوی، ج2، ص 27۵-284.

٣. مرتضی مطهری، آزادی معنوی، فصل اول،  آزادی معنوی2.
4. کلینی، كافی، ج2، ص208.
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بزرگ ترین مردم از جهت مرتبه و منزلت نزد خدا در روز قیامت کسی است 
که در زمین برای خیرخواهی خلق خدا، بیشترین گام را بردارد«.

 با حسادت بیشتر آشنا شویم!
 حسد یعنی آرزوی از بین رفتن نعمت دیگری و گاهی تالش برای نابودی آن نعمت یا زیان 

آن فرد.1 فرقی نمی کند که بخواهد آن نعمت به خودش برسد یا خیر.2
امام على  فرمودند:

ن َیحُسُده و نِعَمٌة َعَلیِه؛٣ »َالحاِسُد َیرٰى  َانَّ َزواَل الِنّعَمِة َعمَّ
 حسود، زواِل نعمت از محسود را براى خود نعمت مى داند«.

 انواع حسادت
 صفت ناپسند حسادت دارای انواعی است:4

 ـ ساده ترین نوع حسادت آن است که تنها در دلش آرزو می کند کاش فالنی چنین نعمتی نداشت 
ولی تالشی برای تحقق آن نمی کند. از اینکه فالنی شاگرد اول است در دلش ناراحت است.

ـ نوع دیگر حسادت آن است که فرد، نعمتی را ندارد و می خواهد آن را به دست آورد 
گرچه به قیمت گرفتن آن از دیگری باشد، پس هدف اصلی خودش است ولی برای رسیدن به 
هدفش تالش می کند دیگری نعمتی را از دست دهد. کاری می کند که فرد درس خوان نتیجه 

خوبی نگیرد تا خودش شاگرد اول شود.
دارد  را  دیگری  نعمت  نابودی  آرزوی  تنها  نه  فرد  که  است  آن  حسادت  نوع  بدترین  ـ 
شاگرد  خودش  که  می داند  ببرد.  بین  از  را  او  خود  حتی  یا  فرد  نعمت  می کند  تالش  بلکه 
نگیرد. نتیجه خوبی  هم  دانش آموز درس خوان کالس  که  می کند  کاری  ولی  نمی شود   اول 

1.ترجمه مفردات راغب، ج 1، ص487؛ التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج 2، ص21٣.
2.ناصر مکارم شیرازی، اخالق در قرآن، ج2، ص1٣5.

٣. محمد محمدی ری شهری، منتخب میزان الحکمة، ماده حسد.
4. ناصر مکارم شیرازی، اخالق در قرآن، ج2، ص1٣6.
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 تفاوت حسادت و غبطه
 حسادت با غبطه متفاوت است. در غبطه شما آرزوی داشتن نعمت دیگری را داری نه از 
بین رفتن نعمت او را. می گوید ای کاش من هم معدلم مانند فالنی باالی نوزده شود نه اینکه 

ای کاش او نمره اش کم شود.
ناپسند ولی غبطه امری پسندیده است. از همین رو مؤمن اهل غبطه است  حسد امری 
نه حسد ولی منافق برعکس.1 البته غبطه باید در امور مثبت و ارزشمند باشد نه امور مادی 
و زودگذر. در روایت رسول خدا  آمده است که غبطه خوردن تنها در دو مورد جایز 
است: »یکی نسبت به کسی که خداوند به او مالی داده که شب و روز انفاق می کند و دیگری 

کسی که خدا به او قرآن عطا فرموده که شب و روزش را با آن می گذراند«. 2 

نشانه های بیماری حسادت را بشناسیم:
حسود کسی است که: 

ـ در غیاب فرد غیبت می کند.
ـ در حضورش چاپلوسی می کند.

ـ هنگامی که بدی به فرد مورد حسادت برسد، او را شماتت می کند.٣ ولی در عین حال از 
رسیدن بدی به  او خوشحال می شود.

رنجی که از حسادت می بریم!
آدم حسود مثل این می ماند كه دستش را به داخل آتش ببرد تا این دست آتشین را روی 
كسی كه بر او حسد می ورزد بگذارد و از این طریق او را بسوزاند و اذیت كند. در اینجا به 

حسود چقدر صدمه وارد شده و به محسود چقدر؟4
حسود را چه کنم کو ز خود به رنج در است5 توانم آن که نیازارم اندرون کسی  

1.امام صادق  فرمودند: إّن المؤمَن یَـغِبُط و ال یَحُسُد، و الَمناِفُق یَحُسُد و ال یَـغِبُط. کلینی، كافی، ج2، ص٣07.
2. عالمه مجلسی، بحاراألنوار، ج7٣، ص2٣8.

یَـَتملَُّق إذا َشِهَد، و یَشَمُت بالُمصیبَة. شیخ صدوق، خصال،  ٣. قاَل لُقماُن البِنِه: للحاِسِد ثَـالُث َعالماٍت: یَـغتاُب إذا غاَب، و 
ص121.

4. حائری شیرازی، مثل ها و پندها، ج4، ص17و18.
5. سعدی
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از همین رو است که امام باقر  فرمودند:
»إنَّ الَحَسد لََیأُكُل اإلیماَن كما َتأُكُل الّناُر الَحَطَب؛1 

همان گونه كه آتش هیزم را مى خورد، حسد ایمان را مى خورد«.

پیوسته اسیر، در حصار حسد استای آن كه دل تو داغدار حسد است
چون هیزم تر خوراك نار حسد است2 پرهیز كن از حسد كه هر فعل نكو

به نظر شما چه رابطه ای بین حسادت و از بین رفتن ایمان وجود دارد؟ حسادت چه 
تأثیری در اعتقادات ما دارد؟٣

 فعالیت

حسد در آن واحد، هم ظلم به خویشتن است چرا که فرد خود را عذاب می دهد و هم ظلم 
به دیگران است چرا که به فرد مورد حسد ستم می کند.

امام علی  فرمودند:
»ما َرَایُت ظالًِما َاشَبَه بَِمظلوٍم ِمَن الحاِسِد: َنفٌس داِئٌم، و َقلٌب هاِئٌم و ُحزٌن لزٌم؛4
ستمگری چون حسود ندیدم كه به ستمدیده شبیه تر باشد: آهی همیشگی دارد 

و دلی بی قرار و اندوهی پیوسته«.
چاه مکن بهر کسی...

حضرت امیرالمؤمنین  فرمودند:
نیا َو اآلِخَرِة؛5   َثمَرُة الَحسِد َشقاُء الدُّ

نتیجه حسادت شقاوت در دنیا و آخرت است. 

1. محمد محمدی ری شهری، منتخب میزان الحکمة، ماده 
حسد.

2. گنجینه حكمت 1، نادعلی صالحی، ج1، ص81.
٣. معلمان می توانند از این روایت در پاسخ استفاده کنند: 
: قاَل اللُّٰه عّزوجّل لموسی بن ِعمراَن:  پیامبر خدا 
یَا   بَن ِعمراَن، ال تَحُسدنَّ الّناَس َعلٰی ما آتَیُتُهم ِمن فَضلی، و 

نَّ عیَنیَك إلی ذلَك، و ال تُتِبعه نفَسك، فانَّ الحاِسد  ال تَُمدَّ
ِعبادی.  بیَن  َقَسمُت  الذی  لِقسمی  صادٌّ  لِنعمی،  ساِخٌط 

کلینی، كافی، ج2، ص٣07.
4. محمد محمدی ری شهری، میزان الحکمة، ج٣، ص1186.
ماده  الحکمة،  میزان  ری شهری،منتخب  محمدی  5.محمد 

حسد.
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مرد بادیه نشین آن قدر به معتصم عباسی نزدیک شده بود که برای ورود به اندرونی نیاز به 
اجازه نداشت.یكی از نزدیكان معتصم که چشم دیدن این مرد را نداشت به او رشک می برد 
به نظرش رسید.  و مدام در فکر بود چه کند كه از شّر او خالص شود. باالخره حیله ای 
با محبت به او نزدیک شد و روزی او را برای صرف غذا به خانه اش دعوت کرد. غذای 
خوشمزه ای درست کرد ولی تا توانست در آن سیر ریخت. غذا که تمام شد، رو به او کرد و 
گفت مواظب باش نزد معتصم که می روی بوی دهانت او را آزار ندهد که او از بوی سیر به 
شدت متنفر است. از آن سو خود را نزد معتصم رساند و گفت این مرد بادیه نشین که به او رو 
داده اید همه جا می گوید خلیفه بوی دهانش آزاردهنده است نزدیک است من هالک شوم. 

تا بوی سیر معتصم  دوست خلیفه از همه جا بی خبر وارد شد و دست بر دهانش گرفت 
را آزار ندهد. معتصم هم مطمئن شد آنچه به او گفته اند راست بوده است. نامه ای محرمانه 
نوشت با این مضمون که آورنده این نامه را گردن بزن و به دست آن مرد داد و گفت این را 
نزد فالنی ببر. هنگام خروج،  مرد حسود او را دید و با خود گمان کرد خلیفه به او هدیه ای 
داده است. گفت برای اینکه به زحمت وصول آن نیفتی حاضرم به دو هزار دینار این برگه را 

از تو بخرم و خرید.
چند روزی خبری از او نشد. معتصم که سراغش را گرفت،  گفتند خودتان دستور دادید 
گردنش را بزنند. معتصم متعجب شد و دستور داد مرد بادیه نشین را حاضر کردند. ماجرا را 

تعریف کرد و تازه فهمید حسد با آن مرد بدبخت چه کرده است.1

  راه های درمان حسد و تقویت خیرخواهی
  راه های علمی

ـ به برکات دوری از حسادت بیندیشید. امیرالمؤمنین علی  فرمودند: 
ُة الَجَسِد ِمن ِقلَِّة الَحَسِد؛٢  »ِصحَّ

تندرستی، از کمی حسادت است.«

1. مهدی خسروی، پند تاریخ، ج2، ص 14٣-141؛ حبیب الله کاشانی، ریاض الحکایات، ص111.
2. نهج البالغه، حكمت256.
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ـ به آسیب های حسد بیندیشید. چه چیزی بدتر از این است که از خوشحالی دیگری ناراحت 
شویم.1

امام صادق  فرمودند:
مانند  می زند؛  زیان  به خود  زیان رساند،  به محسود  كه  آن  از  پیش  »حسود 
، برگزیدگی  ابلیس كه با حسدورزی، برای خود نفرین و لعنت و برای آدم 

به ارمغان آورد«.2
ـ حسد را در خود ریشه یابی کنیم و با ریشه مقابله کنیم. وقتی بیماری تب شدید دارد، پزشک 
باید ریشه تب را بشناسد و درمان کند و گرنه تب ُبر دادن به تنهایی تسکین موقت است. برای 
حسد ریشه هایی چند نام برده اند: بخل، کینه توزی، حب ریاست، حب مال و حرص، ترس 

از دست دادن هدف، احساس حقارت، تکبر.٣

 به نظر شما چه زمینه های دیگری برای حسادت وجود دارد؟ 
 بحث گروهی

ـ از قانون طالیی استفاده کنید. روان شناسان قانونی طالیی دارند که مضمونش در دین آمده 
است. اینکه خود را جای فرد مقابل بگذار و آن گونه که دوست داری با تو رفتار شود با او 

رفتار کن. از امام باقر  روایت شده است كه پیامبر خدا  فرمودند:
؛4 

ٰ
 لَِنفِسه

ٰ
ُجُل ِمنُكم َاَخاُه َكَنصیَحِته »لَِینَصِح الرَّ

هریک از شما باید خیرخواه برادرش باشد همچنان كه خیرخواه خود است«.

َُّه یَغَتمُّ َوقَت ُسروِرَك؛ از )رنج( حسود تو را همین بس كه وقتی تو شادی او غمگین و ناراحت است.  1. یَكفیَك ِمن الحاِسِد أن
محدث نوری، مستدرك الوسائل، ج12، ص17.

مجلسی،  عالمه  االجِتباَء.  آلَدَم   و  اللَّعَنَة  ِلَنفِسِه  بَحَسِدِه  أوَرَث  كإبلیَس  بالَمحسوِد،  یَُضرَّ  أن  قبل  بَنفِسِه  ُمِضرُّ  الحاِسُد   .2
بحاراالنوار، ج7٣، ص255.

٣. ر.ک به: مال مهدی نراقی، علم اخالق اسالمی )ترجمه جامع السعادات(، ترجمه سید جالل الدین مجتبوی، ج2، ص268.
َماَن َحتَّی یُِحبَّ  الَمرُء اإلیِ یَسَتكِمُل  4. کلینی، كافی، ج2، ص208؛ مشابه آن در بحاراالنوار، ج69، ص257 آمده است: اَل 

أِلَِخیِه َما یُِحبُّ ِلَنفِسه.
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 راه های عملی
ـ اگر به کسی حسد ورزیدیم به هیچ وجه بر اساس آن احساس، عمل نکنیم. حسادت به 

فرد را عملی نکنیم. پیامبر اکرم  فرمودند: 
»َو ِاذا َحَسدَت َفال َتبِغ؛1 

زمانی که به کسی حسد ورزیدید، ستم نکنید«. 
شود.  متوقف  گفتیم  که  انواعی  از  سوم  نوع  در  حداقل  ما  حسادت  کنیم  تالش  یعنی 

امیرالمؤمنین علی  فرمودند:
»مؤمن حسادت خود را به کار نمی گیرد«.2

خداوند متعال در سوره مبارکه فلق فرمود:
»َو ِمن َشِرّ حاِسٍد ِاذا َحَسد. 

یعنی آن گاه که حسود حسد خود را آشکار می کند باید به خدا پناه برد«.
ـ خود را مدام با دیگران مقایسه نکنید. به جای توجه به داشته های دیگران به داشته های 
قرار  پوششی  اسب ها  چشم  کنار  اسب دوانی،  مسابقات  در  گاهی  دیده اید  بیندیشید.  خود 
می دهند تا تنها جلوی خود را ببینند نه اطراف را. این کار از جهتی برای این است که بدون 

توجه به اسب های دیگر به راه خود ادامه دهند و فقط پیش بروند.
ـ برخالف آنچه حسادت به ما توصیه می کند،  عمل کنیم و برای حفظ نعمت محسود دعا 
کنیم. یعنی بر خالف آرزوی درونی خود، دعای خیر کنیم. اگر حسادت می گوید جلوی فرد 
برخورد کن، خوش اخالق  بد  او  با  اگر می گوید  باشیم.  باش، فروتن  تکبر داشته  محسود، 
باشیم. به او محبت کنیم مثاًل به او هدیه بدهیم تا دشمنی در دل ما رفته رفته تبدیل به دوستی 

شود.٣
ـ تالش کنیم اگر به کسی در دل احساس حسادت کردیم، در پنهان و آشکار نسبت به او 

یکسان عمل کنیم و در هر دو حال خیر او را بخواهیم.

1. ابن شعبه حرانی، تحف العقول، ص50.
2. المؤمن الیستعمل حسده. بحاراالنوار، ج55، ص٣2٣، ح12؛ كافى، ج8، ص108.

٣. مال احمد نراقی، معراج السعادة، ص٣٣5-٣٣4.
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 امام صادق   فرمودند:
»بر مؤمن واجب است كه برای مؤمن در حضور و غیاب خیرخواهی كند.« 1

ـ برای حفظ نعمت محسود دعا کنیم. یعنی برخالف آرزوی درونی خود، دعای خیر کنیم.

 راه های جلوگیری از حسد در دیگران
 حسادت، به داشته های ما صورت می گیرد. برای اینکه بذر حسد را در دیگران نکاریم بهتر 
است نعمت ها و داشته هایمان را کمتر به اطالع افراد کم ظرفیت برسانیم. تفاخر به نعمت ها چه 
ضرورتی دارد؟ چه لزومی دارد هر جایی که رفته ایم یا هر چیزی که خریده ایم تصویرش را با 

دیگران به اشتراک بگذاریم؟
پیامبر اکرم  فرمودند:

» ِاسَتعینوا علی َقضاِء َحواِئُجُكم بِالِكتماِن، فِانَّ ُكلَّ ذی نِعَمٍة محسوٌد؛2 
در برآوردن نیازهای خود از پنهان کردن آن، كمک گیرید، زیرا هر صاحب 

نعمتی مورد حسادت قرار می گیرد.«
ـ به جای تفاخر، تواضع کنیم. براساس روایات تواضع تنها نعمتی است که مورد حسادت 
قرار نمی گیرد.٣ پس تا می توانید به فردی که احتمال حسادت می دهید با فروتنی خوبی کنید. 

دشمنی شما مشکل را بدتر خواهد کرد. 

1. یَِجُب ِللُمؤِمِن َعلَی الُمؤِمِن النَّصیَحُة لَه و ِفی الَمشَهِد َو الَمغیب. کلینی، كافی، ج2، ص208.
2. شرح نهج البالغه البن أبی الحدید، ج1،  ص٣16.

: التَّواُضُع ِنعَمٌة ال یُحَسُد َعلَیها. فیض کاشانی، وافی، ج26، ص285. ٣. امام عسکری 
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اگر اکنون به کسی احساس حسادت دارید، مراحل زیر را برای خود طی کنید:
1.مورد حسادت

2.ریشه و علت حسادت
٣.دو مورد از راه های علمی مقابله

4. دو مورد از راه های عملی مقابله
5.گزارش پیشرفت بعد از دو هفته:آیا تبدیل به غبطه شده است؟ یا... .

 فعالیت

مال احمد نراقی
نراق از توابع شهرستان کاشان   این دانشمند بزرگ سال 118۵ هـ . ق در شهر 
دیده به جهان گشود. ایشان در نجف اشرف از حوزه درسی فقیهان بزرگی مانند: 
فقیه  این  برد.  استفاده های شایانی  کاشف الغطا  و شیخ جعفر  بحرالعلوم  مهدی  سید 
فرزانه مدتی هم در کربال در جوار حرم حسینی ساکن شد و از محضر میرزا مهدی 
شهرستانی و آقا سید علی کربالیی بهره علمی برد. و در علوم و فنون مختلف از جمله: 
به  فقه، اصول عقاید، اخالق، شعر، عرفان، فلسفه، منطق، حساب و هندسه و ... 
مراتب عالی رسید و صاحب نظر شد. شیخ مرتضی انصاری از مهم ترین شاگردان 
ایشان بود. فاضل نراقی پس از وفات پدر، مرجعیت را در موطن خویش عهده دار 
شد. ایشان در جریان حمله روس ها به ایران و اشغال مناطقی از آن، با مردم همراه شد 

و سرپرستی آنان را در تظاهرات برعهده گرفت.
او تألیفات متعددی در علوم مختلف اسالمی دارد که مستندالشیعة، عوائداالیام و 
کتاب اخالقی معراج السعادة که پس از بازگشت به زادگاهش نراق و به درخواست 

بعضی از مؤمنان و عالقه مندان به رشته تحریر درآمد از معروف ترین آنها می باشند.

 بیشتر بدانیم
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 کتاب معراج السعادة ترجمٔه خالصه گونه ای از کتاب  شریف
)پدرمالاحمد( نراقی  مهدی  مالمحمد  تألیف  جامع السعادات،    
شیوا مجموعه ای  زیبا،  و  نغز  مطالب  و  اشعار  همراه  که   است 

و دلنشین را تشکیل داده است.
در اهمیت این کتاب همین بس که مورد سفارش بسیاری از 
علمای اخالق بوده و از جامعیت ویژه ای برخوردار است. این 

کتاب، شامل پنج باب به این شرح است: 
باب 1: با عنوان مقدمات نافعه و دارای ده فصل در موضوعات گوناگون است. 

 باب 2: به بیان قوای نفس، سبب انحراف از اخالق پسندیده و نیز پیدایش اخالق نکوهیده 
پرداخته است. 

 باب ٣: به حفظ تعادل اخالق پسندیده، مقدمات تزکیه نفس و تشخیص امراض نفسانی و 
معالجه آنها می پردازد. 

به انواع اخالق و روش دستیابی به   باب 4: در این فصل، طی پنج مقام، به طور مفصل 
فضایل و نیز معالجه رذایل می پردازد. 

باب 5: طی هفت مقصد، اسرار و آداب عبادت بیان شده است. 



89

درس دهم

حیاتی به رنگ حیا 

تمام خوبی ها را که گرد آوری سرآمد آنها است...
ایمان بی آن ایمان نیست...

جامعه با کاهش آن رو به سقوط است...
حیا را می گویم حیا! 

می خواهیم ببینیم: 
حیا چیست؟ 

انواعش کدام است؟
چطور می شود به این ُدّر دست یافت؟
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 حیا در معنا
 »حیا« در لغت به معنای شرمساری و خجالت است كه در مقابل آن »وقاحت« و بی شرمی 

قرار دارد.1
حیا در اصطالح دینی به معنای خودداری از انجام کار ناپسند به خاطر حضور ناظر محترم 

است.2 
وقتی شخصی قابل احترام، شما را می نگرد و شما به خاطر حضور او کار ناشایستی را 

ترک می کنید، پس شما حیا به خرج داده اید.

 حیطه های حیا
 حیا مفهومی گسترده است که در زمینه های مختلفی رخ می نماید. گسترٔه حیا را در زیر 

آورده ایم گرچه تأکید ما بیشتر در حوزه عفت و پاک دامنی است.
ـ حیای پنداری

علی   امام  نکنی.  فکر  آن  به  و  ندهی  راه  را  ناپسند  امر  خود  اندیشه  در  حتی  یعنی 
می فرمایند:

» شایسته است مؤمن از اینکه فکری در غیر طاعت خدا به ذهنش راه یابد، 
شرم کند.«٣

ـ حیای گفتاری
یعنی محتوا و قالب سخن شما مؤدبانه باشد. 

خداوند در سوره اخالقی قرآن )سوره حجرات(، مؤمنان را توصیه می کند كه پیامبر  
را مؤدبانه صدا بزنند. آیه مربوطه را در کالس مرور کنید.

 فعالیت

1. ابن منظور، لسان العرب، ج8، ص51؛ راغب اصفهانی، مفردات، ص270 و ابن اثیر، نهایه، ج1، ص٣91.
2. عباس پسندیده، پژوهشی در فرهنگ حیا، صص ٣2-52.

٣. یَـنبَِغی  ِللُمؤِمِن  َأن  یَسَتحِییَ  ِاَذا اتََّصلَت لَُه ِفكَرةٌ ِفی َغیِر طَاَعة. تمیمی آمدی، غررالحکم، ص824.
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قرآن  در  خداوند  که  همان گونه  می یابد.  بیشتری  اهمیت  زنان  مورد  در  گفتاری  حیای 
می فرماید:

َقیتنُ  َفال َتخَضعَن بِالَقوِل َفَیطَمَع الَّذى  اِء ِاِن اتَّ »یا نِساَء النَّبِى لَستُن َكَاَحٍد ِمَن الّنسِ
 َمَرٌض َو ُقلَن َقوًل َمعروًفا؛1 

ٰ
فى َقلِبه

اى همسران پیامبر! شما همچون یكى از زنان معمولى نیستید اگر تقوا پیشه 
كنید پس به گونه اى هوس انگیز سخن نگویید كه بیماردالن در شما طمع كنند، 

و سخن شایسته بگویید!«
خداوند به همسران پیامبر  می فرماید هم لحن شما تحریک  کننده نباشد و هم محتوای 

سخن شما پسندیده باشد.
ـ حیای دیداری

یعنی اجازه ندهیم نگاه ما، هر امری را مشاهده کند. 
؛2 »ُقل لِلُمؤِمنیَن َیُغّضوا ِمن َابَصاِرِهم...؛  وَ ُقل لِلُمؤِمناِت َیغُضضَن ِمن َابصاِرِهنَّ
به مردان مؤمن بگو چشم هاى خود را فروگیرند... ؛ و به زنان با ایمان بگو 

چشم هاى خود را فروگیرند«.

شأن نزول آیه فوق را در تفاسیر مطالعه کنید و در کالس بیان نمایید.
 فعالیت

ـ حیای رفتاری
یعنی منش و عملکرد ما همراه وقار و خودداری از امور ناپسند نزد عقل و عرف و شرع 

باشد. این رفتار می تواند در زمینه های زیر نمود یابد:
1ـ دقت در پوشش و حجاب؛

2ـ پرهیز از خودنمایی با زیورآالت و یا نحوه راه رفتن؛
٣ـ مدیریت روابط با جنس مخالف.

1.سوره احزاب، آیه ٣٣.
2.سوره نور، آیات٣0 و ٣1.
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 حیا همیشه خوب نیست!
 جالب است بدانید حیا همیشه خوب نیست. گاهی در مواردی حیا جنبه منفی پیدا می کند 
و آن زمانی است که شما با امر ناپسندی مواجه نیستی ولی به دلیل خجالت و کم رویی از آن 

امر پرهیز می نمایی.
پیامبر اكرم  می فرمایند:

»  َالَحیاُء َحَیاَءاِن َحیاُء َعقٍل َو َحیاُء ُحمٍق َفَحیاُء الَعقِل ُهَو الِعلُم َو َحیاُء الُحمِق ُهَو 
الَجهُل؛1

بی ِخَردی  و حیای  دانش  ِخَرد همان  بی ِخَردی، حیای  و حیای  ِخَرد  حیای 
همان نادانی است.«

برخی از موارد و مواقعی كه جای حیا ورزیدن نیست، بدین قرارند: 
1ـ شرم از گفتار، كردار و درخواست حق؛2

2ـ شرم از آموختن آنچه نمی داند؛٣ 
٣ـ شرم از تحصیل درآمد حالل )گرچه جایگاه اجتماعی خوبی نداشته باشد(؛4 

4ـ شرم از خدمت به مهمان؛5
5ـ شرم از احترام گذاشتن به دیگران )مانند بوسیدن دست والدین(؛6 

6ـ شرم از اعتراف به ندانستن؛7
7ـ شرم از درخواست از خداوند؛8 

1. کلینی، کافی، ج2، ص106.
2. پیامبر  فرمودند: »هیچ عملی را از روی ریا و خودنمایی انجام مده و از سر حیا و شرم آن را رها نکن«. صدوق، امالی،  

ص ٣99؛ کلینی، کافی، ج 2، ص 111، ابن شعبه حرانی، تحف العقول، ص 47.
٣. امام علی  فرمودند: »كسی شرم نكند از آموختِن آنچه نمی داند« نهج البالغه، حكمت82؛ ابن   شعبه حرانی، تحف العقول، 

ص٣1٣.
4. امام صادق  فرمودند: »كسی كه از طلب مال حالل حیا نكند، هزینه هایش سبک شود و خداوند خانواده اش را از نعمت 

خویش بهره مند گرداند« همان، ص59.
5. تمیمی آمدی، غررالحکم و درر الکلم، ح4666.

6. همان
: »اگر از کسی سؤال کردند و نمی داند، شرم نکند از اینکه بگوید نمی دانم«. نهج البالغه، حکمت 82. 7. امام علی 

8. امام صادق  فرمودند: »هیچ چیز در نزد خداوند محبوب تر از آن نیست كه از او چیزی درخواست شود، پس هیچ یک 
از شما نباید شرم كند از این كه از رحمت خداوند درخواست كند؛ اگرچه )خواسته او( یک بند كفش باشد« كلینی، کافی، ج4، 

ص20.
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8  ـ شرم از بخشش اندک؛1 
9. شرم از محبت به خانواده؛2 

تفاوت های حیای مثبت و منفی
حیای منفی )خجالت و کم رویی(حیای مثبت )شرم و آزرم(

modestyshame
غیرارادیارادی

نکوهیدهپسندیده
شرم از انجام کار خوبشرم از انجام کار بد
نشانه ناتوانی روحنشانه قدرت روحی

نشانه نادانینشانه دانایی

ما در این درس وقتی می گوییم »حیا«، منظورمان حیای خوب است.

 رابطه حیا و عفت
 »عفت« در لغت به معنای نگهداری نفس از تمایالت و شهوت نفسانی آمده است.٣ در 

شرح آن گفته اند: حالتی نفسانى است كه از غلبه شهوت بازمی دارد.4
دایره ای  مالی و عفت جنسی.5 حیا  قلمرو مطرح شده است: عفت  عفت عمومًا در دو 
گسترده تر از عفت دارد بنابراین قطعًا انسانی که حیا دارد عفاف نیز دارد. امیرالمؤمنین  

فرمودند:
ِة الَحیاء«.6 » َسَبُب الِعفَّ

1. امام علی  فرمودند: »از بخشش اندک شرم مدار كه محروم كردن از آن كمتر است« نهج البالغه، حكمت67.
2. مردی از اهل مدینه چیزی برای خانواده اش خریده بود و می برد. امام صادق  را دید و خجالت کشید. حضرت به او 

فهماندند که این کار بد نیست و نباید شرم از آن داشت. كلینی، کافی، ج2، ص12٣.
٣. مصطفوی، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج8، ص180.

4. علی اکبر قرشی، قاموس قرآن، ج 5، ص19.
5. عباس پسندیده، اخالق پژوهی حدیثی، ص172.

6. آمدی، غررالحکم، ج4، ص122.
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 انواع عفت
 عفت گاهی فردی است و گاهی اجتماعی. 

یکی از نمودهای عفت اجتماعی، پوشش در بیرون خانه است. پوشش بیرونی، تنها یک 
مسئله شخصی نیست بلکه امری اجتماعی است؛ کسی که در کشتی نشسته است نمی تواند 
محل استقرار خود را آسیب بزند و بگوید جای من امن است! چراکه غرق شدن کشتی همه 
را نابود می کند. پوشش نامناسب در جامعه، آسیب به حیای عمومی است که دامان همه را 

می گیرد.

درباره فوائد و زیان های قانون حجاب در جمهوری اسالمی در کالس بحث کنید.
 بحث گروهی
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پژوهشی در میان 415 نفر از دانش آموزان دختر مشغول به تحصیل در پایه سوم دبیرستان 
و در شهرهای تهران و قم انجام گرفت. در این پژوهش نگرش افراد به حجاب و نیز سالمت 
روانی آنها مورد سنجش قرار گرفت. نتایج نشان داد: دانش آموزانی كه مطلوب ترین نوع 
نظری  كه چنین  كسانی  به  نسبت  می دانند،  با چادر  كامل  پوشش  دختران  برای  را  پوشش 
ندارند از اضطراب كمتری برخوردارند. به عبارتی زنان هرچه بیشتر به پوشش كامل به ویژه 

چادر گرایش یابند، اضطراب كمتری را تجربه می كنند.1

 ساز مخالف با جنس مخالف!
 دوستی با جنس مخالف یا منجر به ازدواج می شود و یا نمی شود. اگر منجر به ازدواج 
نشود معمواًل با آسیب هایی از قبیل اضطراب، احساس گناه، افسردگی، پرخاشگری،  افت 

تحصیلی، کاهش شانس ازدواج موفق به ویژه در دختران و... مواجه است.
از  مانع  باال  هیجانی  به خاطر سطح  روابطی  معمواًل چنین  ازدواج شود،  به  منجر  اگر  و 
تشخیص درست و دیدن واقع بینانه کاستی های طرف مقابل می شود و ازدواجی احساسی را 

رقم می زند تا منطقی.

 تحقیقی طولی روی بیش از 7000 زن و مرد در سن 18 سالگی و بعد در 38 سالگی ایشان
ازدواج  از  پس  نداشته اند  آزاد  روابط  ازدواج  از  پیش  که  مردهایی  و  زن  داد   نشان 

50 درصد کمتر در معرض طالق قرار می گیرند.2
نگارنده با اجرای آزمون حیا و رابطه آن با ناسازگاری زناشویی روی 140 زن و مرد 
متأهل به این نتیجه رسید که هرچه زن و مرد از خود و از خداوند حیای بیشتری داشته 

باشند، ناسازگاری كمتری را تجربه می كنند.3

 بیشتر بدانیم

1. رجبی، عباس، حجاب و نقش آن در سالمت روان، قم، مؤسسه امام خمینی، 1390، چ8، صص194-195.
2. شلیت، وندی و دموس، نانسی لی، دختران به عفاف روی می آورند، ترجمٔه سمانه مدنی و پریسا پورعلمداری، قم، نشر معارف، 

1389، چ4، ص42.
3. محمد مهدی عباسی آغوی، رابطه حیای همسران و ناسازگای زناشویی، پژوهش نامه اسالمی زنان و خانواده، سال دوم، شماره 

چهارم، بهار و تابستان 1394، صص 93-114.
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 احیای حیا
 پرسش مهم این است که چه کنیم حیا در ما تقویت گردد؟

 راهکارهای علمی
1ـ باورهای دینی خود را تقویت کنیم. در عوامل حیا به ایمان تأکید شده است. به این باور 

برسیم که اگر پاکدامنی پیشه کردیم خدا ما را از فضل خود بی نیاز می کند. 
1.»

ٰ
ُه ِمن َفضِله »َو لَیسَتعِفِف الَّذیَن ل َیِجدوَن نِكاًحا َحّتى ُیغِنَیُهُم الّلّٰ

 2ـ درباره پیامدهای رفتارهای بی شرمانه تفکر کنیم. و به آثار خوبی که نصیب انسان های با حیا
شده است بیندیشیم.2 براساس روایات یکی از عوامل حیا،  عقل است. امیرالمؤمنین  فرمودند:

»  من عقل عّف  «.3 
پژوهشی میدانی در این زمینه حاکی از این است که انسان های عاقل تر، با حیاترند.4

٣ـ خود و اعمالمان را مدام در حضور این ناظران در نظر بگیریم:
 خداوند5: امام صادق  فرمودند: 

ِلٌع َعَلیَّ َفاسَتحَییُت ؛6 َه َعزَّ َو َجلَّ ُمطَّ »َوَعِلمُت َانَّ الّلّٰ
 دانستم  که خداوند بر من مطلع است، پس حیا کردم«.

 خودمان: امام علی  فرمودند: 
 ؛7 

ٰ
»غاَیُة الَحیاِء َان َیسَتحِیَی الَمرُء ِمن َنفِسه

اوج حیا این است كه آدمى از خودش شرم كند«.
1. سورٔه نور، آیٔه ٣٣.

نمی پذیرفت،  میهمان  هیچ گاه  انسان  نبود:  حیا  اگر  مفّضل،  »ای  فرمودند:  مفّضل  شاگردشان  به  امام صادق  خطاب   .2
نیكی ها برحذر بود، و بدی ها را مرتكب می شد. بسیاری از  برآورده نمی ساخت، از  نیازها )ی مردم( را  به وعده وفا نمی كرد، 
امور الزم و واجب نیز برای حیا انجام می شود. بسیاری از مردم، اگر حیا نمی كردند و شرمگین نمی شدند، حقوق والدین را 
رعایت نمی نمودند، هیچ صله رحمی نمی كردند، هیچ امانتی را به درستی بازپس نمی دادند و از فحشا برحذر نبودند«. مجلسی،  

ق، ج٣، ص81. بحاراالنوار، 140٣ 
٣. محمد محمدی ری شهری، میزان الحکمة، ج٣، ص2008.

4. فروتن، علی اصغر، رابطٔه بین عقل و حیا در طالب مرد و زن حوزه علمیه قم، پایان نامه كارشناسی ارشد، استاد راهنما رحیم 
میردریكوندی، 1٣91.
5.سورٔه حدید، آیٔه 4.

6.مجلسی، بحاراالنوار، 140٣ ق، ج75، ص228.
7. تمیمی آمدی، غرر الحکم، 1٣66، ص2٣6.
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 فرشتگان؛1
2.  اولیای الهی و انبیا و ائمه 

 4ـ فکر خود را از گناه منصرف کنیم و حتی در خیال خود به آن توجه نکنیم. امیرالمؤمنین  
می فرمایند: 

»َمن َکُثَرت ِفکَرُته و ِفی اللَّّذاِت َغَلَبت َعَلیه3
 کسی که فکرش زیاد در شهوات و لذات باشد فکر بر او غلبه می کند«. 

]فکر تبدیل به احساس می شود و احساس، تبدیل به رفتار می شود[.
گناه، مانند آتش است و فکر آن، مانند دود. فکر گناه اگر خانه دل را آتش نکشد ولی آن 

را سیاه و دوداندود می کند.4
5ـ هدفمند باشیم و همت بلند داشته باشیم: 

امام علی  فرمودند: 
»ما َرَفع امرء کَهِمَته َو ال َوَضَعه َکَشهَوِته؛5

 انسان را چیزی مانند همتش باال نبرد و چیزی مانند شهوتش به زمین نزد«.

 راهکارهای عملی
آنچه باید انجام دهیم

١ـ غیرت خود را تقویت کنیم: تمام مؤمنان ناموس ما هستند. همان طور که نمی خواهیم 
کسی به محارم ما نگاه بد کند دیگران هم نسبت به ناموس خود همین حس را دارند. بر اساس 
روایات کسی که نگاهش را نسبت به ناموس مردم نگه ندارد، دیگران نیز نگاه خود را نسبت 
به ناموس او نگه نخواهند داشت.6 البته یادمان باشد غیرت بی اندازه که به مرحله شکاکیت و 

حساسیت بی جا برسد نکوهیده است.7
1. سورٔه انفطار، آیات 10-12.

2.سورٔه توبه، آیٔه 105. امام صادق  فرمودند: »مراد از اهل ایمان، ما )امامان( هستیم«.كلینی، الکافی، ج1، ص219.
3. واسطی لیثی، عیون الحکم و المواعظ ، ص457.
4. مجلسی، بحاراالنوار، 1403ق، ج14، ص331.
5. واسطی لیثی، عیون الحکم و المواعظ، ص484.

6. حّر عاملی، وسائل الشیعة، ج20، ص199.
7. همان، فرازهای پایانی نامه 31.
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٢ـ مطالعه سیره انسان های با حیا: شهدا یکی از الگوهای حیا در زمان ما هستند. شهید 
سید محمود افتخاری دوران نوجوانی را در زمان طاغوت گذرانده است. برادرش می گوید 
باشد. در  آن  در  بی حجاب  زنی  نکند تصویر  که  نمی کرد  نگاه  زمان  آن  به سردر سینماهای 
حالی که همساالنش به تماشای ورزش دختران می رفتند،  او گذرش هم به آن سو نمی افتاد و 
همیشه می گفت در روایت پیامبر  آمده است که چشمانتان را از نامحرم ببندید تا عجایب 

را ببینید.1
به ما  یاد خدا  به زمین و  یا  به آسمان  باید بود. نگاه  3ـ کنترل نگاه: مراقب تالقی نگاه ها 

کمک خواهد کرد.
پیامبر اکرم  فرمودند:

ه، وَ َعیٌن  » ُکلُّ َعیٍن باِکَیٌة َیوَم الِقیاِمة ِاّل َثالثة َاعُین: َعیٌن َبَکت من َخشیِة الّلٰ
ه؛٢  ه َوَعیٌن باَتت ساِهَرًة فی َسبیِل الّلٰ ت َعن َمحاِرِم الّلٰ َغضَّ

همه چشم ها در روز قیامت گریان اند، جز چشم سه گروه: گروهی كه از خوف 
خدا گریسته اند؛ گروهی كه از نگاه به محارم الهی دیده فرو گرفته اند؛ و گروهی 

كه در راه خدا شب را بیدار مانده اند«. 
4ـ روزه داری: پیامبر اسالم  فرمودند: 

»جوان ها! ازدواج کنید، اگر نمی توانید، حتمًا روزه بگیرید که روزه، شهوت 
را کنترل می کند «.٣ 

نیز  اراده  قدرت  تمرین  می کند،  کنترل  و  می دهد  کاهش  را  شهوت  طبیعى  به طور  روزه، 
محسوب می شود.

درونی  کم کم  تمرین  این  کنیم.  عفاف  به  تظاهر  محدود  زمانی  بازه  یک  برای  تعفف:  5ـ 
خواهد شد.4

1. گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی، فراتر از زمان، خاطرات و زندگینامه شهید سید محمود افتخاری، تهران، 1٣96، ص16-17.
2.محمدباقر مجلسی، بحاراالنوار، ج101، ص٣5.

٣. همان، ج4، ص180.
4. کلینی، کافی، ج2، ص112.



99

6ـ قرائت مداوم قرآن به ویژه سوره مبارکٔه نور در عفت اعضای فرد و خانواده مؤثر است.
7ـ رعایت پوشش به گونه ای که محرک خود و دیگران نباشد.

8  ـ سفرهای زیارتی و توسل به اهل بیت  خیلی به ما کمک خواهد کرد.
: 9ـ پر کردن اوقات با علم آموزی: امام علی 

هَوَة.1   لَتجَتِمُع الِحکَمَة َو الشَّ

10ـ مدیریت استفاده از رسانه هایی مثل شبکه های اجتماعی، تلویزیون و...
11ـ ورزش منظم و تحرک بدنی برای تخلیه انرژی اضافی.

 آنچه نباید انجام دهیم
1ـ پرهیز از موسیقی حرام٢: امام صادق  فرمودند:

»اگر کسی 40 روز در منزلش موسیقی حرام باشد شیطانی بر آن خانه مسلط 
می شود که غیرت را می برد و اگر به ناموس او تعرض شود اهمیت نمی دهد«.٣ 

٢ـ پرهیز از شوخی های خارج از نزاکت به ویژه با نامحرم: امام صادق  ابوبصیر را توبیخ 
کردند که در آن جلسه تدریس قرآن  می کردی؛ چه از قرآن باالتر، چرا برای آن خانم که قرآن 
می گفتی، با او شوخی کردی؟ دیگر این کار را تکرار نکن. شرمنده شد و گفت دیگر این کار 

را نمی کنم.
3ـ پرهیز از تنها شدن با نامحرم: رسول خدا  فرمودند:

یطاِن ثالُِثُهما.4  َفما ِمن َرُجٍل َخال بِاِمَرَاَة ِاّل کاَن الشَّ

4ـ پرهیز از همنشینی با افراد کم حیا.

1. حر عاملی، وسائل  الشیعة، ج11، ص199.
2.استفاده از موسیقی، جایز و حالل است، خواه موسیقی سنتی و کالسیک باشد و خواه غیرسنتی و مدرن.فقط آن نوع موسیقی 
که مناسب مجالس لهو و لعب است و بی بندوباری و شهوت را تقویت و تحریک می کند، حرام است، استفاده از ابزارها و آالت 

موسیقی برای اجرای سرودها و برنامه  های فرهنگی مفید نیز حالل و جایز است.
٣. کلینی، کافی، ج6، ص4٣4.

4. قاضی نعمان، دعائم االسالم، ج2، ص214.



سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی جهت ایفای نقش خطیر خود در اجرای سند تحول بنیادین در آموزش 
و پرورش و برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران، مشارکت معلمان را به عنوان یک سیاست اجرایی مهم 
دنبال می کند. برای تحقق این امر در اقدامی نوآورانه سامانه تعاملی بر خط اعتبارسنجی کتاب های درسی 
راه اندازی شد تا با دریافت نظرات معلمان دربارۀ کتاب های درسی نونگاشت، کتاب های درسی را در اولین 
سال چاپ، با کمترین اشکال به دانش آموزان و معلمان ارجمند تقدیم نماید. در انجام مطلوب این فرایند، 
همکاران گروه تحلیل محتوای آموزشی و پرورشی استان ها، گروه های آموزشی و دبیرخانۀ راهبری دروس و 
مدیریت محترم پروژه آقای محسن باهو نقش سازنده ای را بر عهده داشتند. ضمن ارج نهادن به تالش تمامی 
این همکاران، اسامی دبیران و هنرآموزانی که تالش مضاعفی را در این زمینه داشته و با ارائۀ نظرات خود 

سازمان را در بهبود محتوای این کتاب یاری کرده اند به شرح زیر اعالم می شود.
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