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چکیده
عقل در وجود انسان ودیعهای الهی برای هدایت بشر است .انسان بهواسطۀ خـردورزی و
تعقل در مسیر درست زندگی قرار میگیـرد و بـه سـعادت دسـت مـییابـد .از همـین بـاب
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است که متون دینی توصیه به تعقل نمودهاند .گاهی عقـل بـه سـبب وجـود آفـاتی دچـار
انحراف میشود .این آفات و موانر موجب ضعف در قدرت شـناخت ،و تشـخیص عقـل و
در نتیجه موجب تغییر در بیـنش و نگـرش فـرد میشـوند .انسـان بـهمنظور دسـتیابی بـه
اندیشهای پاک و نورانی باید درصدد شناخت و رفر این موانر باشد .یکی از موانـر تعقـل،
موانر اخالقی است .در متـون دینـی بـه ّ
مانعیـت صـفات رذیلـۀ اخالقـی در تعقـل آدمـی
ّ
اشارهشده است؛ لذا این نوشتار با روش توصیفی ـ تحلیلی به بررسی موانر اخالقی تعقـل
از منظر آیات و روایات پرداخته است که حاصل آن چنین شد :هوای نفـس ،حـب دنیـا،
ّ
عجب و خودپسندی ،کبر و غـرور ،حـرص و طمـر از مهمتـرین موانـر اخالقـی تعقـل از
منظر قرآن و روایات شمرده شدهاند.
ّ
کلیدواژهها :موانر تعقل ،موانر اخالقـی ،عقـل ،قلـب ،هـوای نفـس ،حـب دنیـا ،کبـر و

غرور.
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مقدمه

عقل در زندگی بشر هماون چراغی برای رسیدن به سعادت است .از منظر قرآن و روایات و نگـاه
دانشمندان عقل دارای معانی مختلفی است ،اما آناه در این پژوهش مورد نظر است از سه مؤلفۀ
فهم و دانستن ،نیروی تشخیصدهنده و نیروی انتخابکننده بین خوبیها و بدیها تشکیل شده
است .بنا بر این منظور از تعقل ،تعقل به معنای عام آن است که هم عقل دینی و هم عقل ابزاری
و معاش را در بر میگیرد و مانعیت انسدادی و شناختی دارد .در این بین قلب نیز بهعنوان جایگاه
فهم و ادراک از منظر قـرآن و روایـات نقشـی بسـزا در تاثیرگـذاری بـر تعقـل و اندیشـهورزی دارد؛
بهگونهای که با زنگار و حجاب قلب ،تعقـل و اندیشـهورزی نیـز دچـار خدشـه و انحـراف میشـود.
بنابراین گاه بر سر راه تعقل موانعی پدید میآید که عقـل را از مسـیر اصـلی و الهـی خـود منحـرف
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میکند .موانعی که شناخت آنها یکی از وظایف خطیر انسـان اسـت ،تـا انسـان بتوانـد در مسـیر
الهی گام بردارد و با انتخاب و عملکردی صحی از طریق اندیشهای پاک ،حقیقت راه عبودیـت و
با عناوین مختلف هماون

بندگی را در دنیا بپیماید .به همین دلیل قرآن و روایات معصومین
ّ
مرگ عقل ،نقص عقل ،قلت عقل و ...به این نکته هشـدار دادهانـد .یکـی از موانـر تعقـل ،موانـر
اخالقی است که به جنبههای اخالقی ـ رفتاری فرد مرتبط هستند .ایـن موانـر بـا تأثیرگـذاری بـر
اخالق و رفتار فرد ،اندیشه و تعقل او را به بیراهه میکشانند .پـژوهش حاضـر بـا بررسـی مـواردی
ّ
چند از موانر اخالقی تعقل درصدد معرفی و شناسایی این موانر اسـت و بـا بررسـی دیـدگاه قرآنـی
روایی و با روش کتابخانهای به بررسی این مسئله پرداخته اسـت .هرچنـد پـژوهشهـایی درزمینـه
موانر خردورزی صورت گرفته استّ ،اما به صورت اختصاصی در مورد موانر اخالقی تعقـل کـاری
صورت نگرفته است.
 .1شرح مفاهیم
 1ـ  .1عقل
َََ َ ُ
عقل متضاد جهل است از باب فعل ی ِفعل و دارنـدۀ آن را عاقـل گوینـد (ابـن اثیـر.)013 :1131 ،

واژۀ عقل در اصل به معنای نگهداشتن ،بازداشتن ،و حبس کردن اسـت و همـۀ مشـتقات آن بـه

معنای اصلیاش باز میگردد .1در مجموع ،عقل تشخیص صالح و فساد در جریان زندگی مادی
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و معنوی و سپس ضبط و حبس نفس بر آن است (مصطفوی.)113/3 :1133 ،

عقل را در قرآن و روایات معصومین

به چیزی تفسیر کردهاند که انسان بهوسیلۀ آن حـق

را بفهمد و عمل کند پس در فرهنگ دینی مجموعه درک و عمل بـه آن را عقـل میگوینـد .آنکـه
درست درک نمیکند عاقل نیست و آنکه درک میکند و عالم است و به علمش عمـل نمیکنـد او
هم عاقل نیست (جوادی آملی.)011 :1131 ،
ّ
ّ
 1ـ  .2منظور از تعقل و موانع تعقل
واژۀ تعقل نیز اسم مصدر باب تفعل و از ماده عقل گرفته شـده اسـت و در معنـای مطاوعـه یعنـی
اندیشیدن و دریافتن است (خرمشاهی301/1 :1111 ،؛ بستانی )012/1 :1115 ،گرچه عقل و
ّ
تعقل چه در لغت و چه در قرآن و روایات و نگاه اندیشمندان دارای معانی مختلفی است اما آناـه
1ـ فهم و دانستن
0ـ نیروی تشخیصدهنده بین خوبیها و بدی
1ـ نیروی انتخابکننده بین خوبیها و بدیها
ّ
بنابراین به طور کلی میتوان منظور از تعقل را در این پژوهش اینگونه بیان کرد:
ّ
ّ
منظور از تعقل ،تعقل به معنای عام آن است که هم عقل دینی و هم عقل ابزاری و معاش را
در بر میگیرد و مانعیت انسدادی و شناختی دارد و هر عامل و مانعی که موجب جلوگیری از ایـن
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مورد نظر این پژوهش است دارای سه ویژگی است:

ویژگیها شود مانر تعقل نامیده میشود و شناسایی و دسـتهبندی آن دسـته از موانـر کـه بـه بعـد
اخالقی انسان برمیگردد هدف این پژوهش است.
 1ـ  .3قلب

واژۀ قلب در اصل به معنای وارونه نمودن چیزی از سویی و رویی به سویی و رویی دیگر است
ّـ
(راغب 1110 ،ق :قلب) .به قلب انسان نیز از این جهـت قلـب گفتـه مـی شـود ،کـه تقل ب و
دگرگونی آن بسیار است (فراهیدی 1121 ،ق :قلب) .قلب در اصطالح قرآنی ،مرکزی اسـت
که شامل سه بعد ادراک ،عاطفه و عمل است .سه مقولۀ معرفت و ادراک ،عواطف و اعمال
از نظر ایجاد مترتب بر یکدیگرند؛ به نحوی که معرفت و ادراک باعث ایجاد مقوالت عـاطفی
مثل خوف و رجا و ّ
حب است و مقوالت عاطفی یادشده موجب ایجاد مقوالت عملی هماون

فرار از گناه و استغفار استّ .ترتب این مقوالت بر یکدیگر از بعضی از روایات استفاده می شود.
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در بین این سه بعد ،شأن اساسی قلب ،ادراک و معرفت است که دو شأن عاطفی و عملی نیز
از آن سرچشمه می گیرند (لطفی :1131 ،صص 011ـ  .) 011در گوشه هایی از حدیث توحید
ّ
مفض ل ،قلب به عنوان عضوی بیان شـده اسـت کـه به وسـیلۀ عقلـی کـه در آن اسـت ،تفکـر
ّ
می کند؛ ّ
مدب ر جسم انسان و مسل ط بر اعضای حسی اوسـت (مجلسـی1121 ،ق 131/1 :و
 ) 131بنا بر این قلب به عنوان مجرای اندیشه و تعقل است و اگر دچار زنگـار ،قسـاوت ،و یـا
مرگ شود درواقر راه تعقل دچار اشکال شده است و فرد قدرت تشخیص و تعقـل و اندیشـه-
ورزی درست را از دست خواهد داد.
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 1ـ  .۴اخالق
ُ
اخالق ،جمر خلق است به معنای سرشت ،خـوی ،طبیعـت و امثـال آن؛ کـه بـه معنـای صـورت
َ
درونی و باطنی و ناپیدای آدمی به کار میرود که با بصیرت درک میشود؛ در مقابـل خلـق کـه بـه

صورت ظاهری انسان گفته میشود ،که با چشم قابل رؤیت است (ابـنمنظـور1111 ،ق :خلـق؛
زبیدی1111 ،ق :خلق).
 .2موانع اخالقی تعقل

خلقیات ،روحیات و رفتار انسان تأثیر بسزایی در تاریکی یا روشنایی عقل و تعقل انسان دارد .رذایل
اخالقی یکی از مهمترین آسیبهای خرد هستند ،در روایات بـر دوری از ایـن موانـر بسـیار تکیـه
شده است و وجود هریک از این عوامل را مانعی برای روشنایی خرد و از بین برندۀ عقل میدانند.
اگر رفتارهای انسان ناپسند باشند او را از بهرهمندی از خرد باز میدارند؛ در ادامه به آسـیبهـایی
ّ
که این موانر به تعقل و خردورزی وارد میکنند ،اشاره خواهیم کرد:
 2ـ  .1هوای نفس

نفس به معنای ذات یک چیز است )مصطفوی03۶۵ ،ش :نفس) .در قرآن نیز به همان معنـای
عمومی و لغوی خود یعنی «شخص» یا «من» به کار رفته است؛ با این تفاوت که به تناسب مـوارد
ارزشـی
مختلف ،ویژگیهایی به آن افزوده میشود ،که واژۀ نفس با در نظر گرفتن آن ویژگی ،بـار
ِ
مثبت یا منفی مییابد  .این امر به این دلیل است که خداوند دو نـوع گـرایش بـه خـوب و بـد را در
44

وجود آن قرار داده است.0

هوا نیز در اصل به معنای سقو از بلندی است و یکی از مصادیق آن تمایل نفس به شهوات
است زیرا سبب می شود انسـان سـقو کنـد و در دنیـا گرفتـار انـواع مصـائب و در آخـرت گرفتـار
آتش دوزخ شود (رک .فراهیدی0۴19 ،ق :هـوی؛ راغـب اصـفهانی0۴02،ق :هـوی؛ طریحـی،
 :1115هوی؛ مصطفوی03۶۵ ،ش :هوی) .پس هوای نفس یعنی میل به خواستههای نفس از
جهت گرایش به بدیها .واژۀ هوا در قرآن و روایات بسیار آمده است 1،و برجسـتهترین آفـت عقـل
هوای نفس معرفی شده است( 1تمیمی آمدی1112 ،ق .)01،21۵ :دشمنی سرسخت در مقابـل
عقل که هیاچیز بـه انـدازۀ آن بـا عقـل دشـمنی نـدارد( 5همـان331،01 ،؛  .)01،101حضـرت
سیر َ
الهوی ُیفس ُد َ
امیر میفرمایندَ « :ی ُ
العقل»؛ اندکی هوای نفس ،خرد را تبـاه سـازد (همـان،
ِ
.)12،320
آخرت ما دارد ،اما غریزه قدرت محاسبه ندارد و بدون در نظر گرفتن عواقب کـار ،انسـان را چشـم
بسته بهسویی میکشاند و جذب میکند .قرآن کریم دربارۀ افراطی بودن کارهای افراد هـوا پیشـه
میفرماید:

َ أَ أ َأ
أ َ َّ
َُ
َ َ ُ ً
َوج ت ِط أع َم أن أغْل َنا قل َب ُه َعن ِذک ُِنا َوات َب َع َه َواهُ َوکا َ أ أم ُُهُ ف ُُطا ؛
و از کسانی که قلبشان را از یاد خود غافل ساختیم اطاعت مکن همانهـا کـه از هـوای
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عقل نیرویی حسابگر است ،که میسنجد کار مـورد نظـر چـه تـأثیری بـر آینـده و سرنوشـت و

نفس پیروی کردند ،و کارهایشان افراطی است (کهف.)03 :

عقل لشکر خداونـد اسـت و هـوا لشـکر شـیطان ،از ایـن رو نفـس میـان جـذب بـه ایـن و آن
سرگردان است به هرکدام میل کند آن لشکر پیروز میشود و بر نفـس مسـلط میگـردد( 3تمیمـی
آمدی 1112 ،ق )111،0101 :و امان از لحظهای که نفس اسیر هوا شود و افسـار آن بـه دسـت
هوا بیفتد آنگاه دیگر از عقل چیزی باقی نمیماند ،زیرا خردمندی با هوای نفس جمـر نمیشـود

1

(همان011،111 ،؛  .)009،2020کار خرد مخالفت با هوای نفس و شـهوات اسـت ،آنهـا دل و
جان را بیمار و رنجور و چشـم را کـور و گـوش را کـر و عقـل را معلـول میکننـد( 3لیثـی واسـطی،
031۶ش )312،۶311 :تا انسان را به راهی که خـود میخواهنـد ،ببرنـد .در روایـت آمـده اسـت:
ْ
ََ ُ ْ ْ
َّ
اب ال َعق ِل َب ْی َن ال َه َوی َو الش ْه َو ِل»؛ پیروی از هوای نفـس و شـهوت ،عامـل زوال عقـل و خـرد
«ذه
است (تمیمی آمدی 1112 ،ق101،302 :؛ لیثی واسطی)053 :1113 ،
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دل بیمار و چشم و گوش بسته قدرت تشخیص ندارند ،درواقر هوای نفس و شـهوات نگـرش
انسان به موضوعات و مسائل را دگرگون میکنـد و قـدرت تشـخیص را از او میگیـرد .خداونـد در
قرآن دلیل عمدۀ مخالفت و تکذیب پیامبران را تبعیت آنها از هوای نفس معرفی میکند( 1بقره:
ّ
 .)31این افراد چون تنها در پی رسیدن به خواستههای نفسانی خود هستند به حدی میرسند که
زشت را زیبا میبینند ،و برای رسیدن به خواستشان حاضر به انجام هر کاری میشوند ،حتی قتل
و جنایت .به همین دلیل حضرت امیر

دربارۀ تبعیت از هوا هشدار میدهد و آن را مانعی برای

دستیابی بهحق میشمارد( 12شریف الرضی1111 ،ق :خطبۀ  .)03همانین خردی کـه در بنـد
شهوت است از بهره جستن از حکمت نیز محـروم اسـت( 11تمیمـی آمـدی1112 ،ق13،152 :؛
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لیثی واسطی.)011،1112 :1113 ،
دنبالهروی از هوای نفس به منزلۀ رفتن به لبۀ پرتگاه است که بار سنگین هالکـت و فسـاد را
بر دوش میکشد (شریف الرضی1111،ق :خطبۀ  .)125هنگامی که انسان به دنبال هوا بـرود و
معبودش هوای نفسش شود ،مهر بر قلب و گوشش میخورد و بر چشمش پرده میافتد(10جاثیه:
 .)01این سخن ،بدین معناست که هواپرستی سبب میشود قلب شخص هوسران بـه تـدریج بـه
بیماری «ختم» و «طبر» مبتال شود و در نتیجه ،گوش عقـل و قلـب او ُمهـر و مـوم شـود و دیـدۀ
بصیرتش کور شود و بدینسـان ،راههـای شـناخت عقلـی و قلبـی او مسـدود میگـردد .در چنـین
حالی ،مرگ معنوی او فرا میرسد و دیگر هیا امیدی به هدایت او نیسـت (محمـدی ریشـهری،
 )013 :1131هوای نفس کاری می کند عقل به خواب فرو رود تا آن را تحت فرماندهی خود قرار
دهــد(11،مجلســی1121 ،ق )112،105/33 :آنگــاه یکییکــی مفاســد و گناهــان و دیگــر رذایــل
اخالقی را بیدار میکند و فساد و فتنهای عظیم را به راه مـیانـدازد(11شـریف الرضـی1111 ،ق:
خطبۀ  )52که زمین و آسمان را به فساد میکشد( 15مومنون )11 :و زشتیهای شخص نمایان و
رسوا میشود(13تمیمی آمدی1112 ،ق.)311،1211 :
ّ
 2ـ  .2حب دنیا

در ابتدا باید دانست منظور از دنیایی که مذموم است چیست؟ زیرا خود دنیا هیاگاه مورد نکوهش
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نبوده است .دنیا سراسر نعمتهای الهی است و نعمت الهی ،چیز نکوهیدهای نیسـت ،در روایـت
ْ
ُّ أ أ ُ ِّ َ َ
آمده « ُح ُّل الدن َيا َرأ ُس کل خ ِطياة» (الکلینی1121 ،ق)030/2 :دوست داشتن دنیـا َر س همـه

خطاهاست ،نه خود دنیا .بنابراین آناه نکوهش شده است ،دوست داشـتن و ّ
حـب افراطـی دنیـا
است.11
دنیا اگر برای خدا نباشد فریبنده است و دلبستگی به اسـباب و لـوازم آن جـز بـازی کودکانـه
چیزی نیست( 13انعام )10 :انسانی که دنیـاگرا باشـد بـهکلی سـرگرم و مشـغول آن میشـود و َد ِر
حرص و شیفتگی به دنیا و اسباب آن را به روی خود باز میکند( 11شریف الرضی1111 ،ق :نامۀ
.)11
دنیادوست به آناه از دنیا یافته اکتفا نمیکند و دائم در حال سـعی و حـرص بـرای بـه دسـت
آوردن چیزی دیگر است؛ همین موجب میشود ،اصـل حقیقـت زنـدگی را بـه فراموشـی سـپارد و

دربارۀ فریبنده بودن و سراب بودن دنیا هشدار میدهد( 00فاطر .)5 :انسان دلبستۀ دنیا و سرگرم
ّ
بازیهای کودکانۀ آن ،دیگر نمیتواند دربارۀ خدا تعقل کند و حجابی بر عقلش میافتـد کـه کـر و
کورش میکند( 01الکلینی1121 ،ق )113 /0 :حضرت امیر
ُ ُّ ُّ ُ ُ َ َ ُ ُّ َ َ َ
کممة ،ويوج ُ
َ
مل َ
ألميْ
لمل عمن َس
ْسد العقل ،وي ِصْ الق
الُ ِ
مماا ِ
«حل الدنيا ي ِ
ِ
ِ
قاب»؛
ِ
الع ِ
میفرمایند:
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هدف و راه حق را گم کند(02تمیمی آمـدی1112 ،ق :ح 3312؛ لیثـی واسـطی )153 :1113 ،و
ً
دیگر نتواند درباره خدا تعقل کند( 01ورام بن بـي فـراس1112 ،ق .)001/0 :قـرآن کـریم مکـررا

دوستی دنیا ،عقل را فاسد میکنـد و دل را از شـنیدن حکمـت ،کـر مـینمایـد و کیفـری
دردناک میآورد (تمیمی آمدی1112،ق :ح .)1313

وقتی گوش دل از شنیدن حکمت بازماند و سرگرم بـازی بـا زخـارف دنیـا شـد ،بـه تـدریج نـور
بصیرت از عقـل او رخـت بـر میبنـدد( 01تمیمـی آمـدی511 ،؛ ،لیثـی واسـطی )121 :1113 ،و
عقلش به تباهی کشیده خواهد شد .به همین دلیل در روایات به ّ
حب دنیا ،بهعنوان یکی از عوامل
اصلی تخریبکنندۀ عقل ،توجه بسیار شده است( 05تمیمی آمـدی39۶ :؛ لیثـی واسـطی)2۵0 :
عقلی که ضعیف است زخارف ناچیز دنیا بهراحتی او را زمین میزند( 03،تمیمی آمدی111 ،؛ لیثی
واسطی )015 ،و سبب فساد و سقو او میشود( 01تمیمی آمدی1112 ،ق50 :؛ شریف الرضی،
1111ق :نامه  .) 30از این رو به دوری از شیفتگی به دنیا بسیار سـفارش شـده اسـت ،بـه همـین
دلیل انسان مؤمن به فکر بهرهوری افراطی از دنیا نیست و تمام خرد خود را صرف دنیا و زیورهای
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دنیوی نمیکند( 03ابن شعبه حرانی1121 ،ق111 :1131/؛ مجلسی 1121 ،قّ )111/13 :
حب
دنیا دریاهای به روی گناهان دیگر باز میکند( 01تمیمی آمدی1112 ،ق.)13 :
تاریخ گواه انحراف بسیاری از انسانهای در حال اوج و سقو آنها به سبب دنیادوستی بوده
است؛ از نمونههای بارز آن طلحه و زبیر ،دو صحابی قدیمی پیامبر
میل با علی

 ،است که از روی رغبت و

بیعت کردند ،اما آنجا که پای دنیا و قدرت در میان آمد ،بیعت شکسـتند و زمینـۀ

فتنهای عظیم را پدید آوردند و غیر از هالکت خود ،بدعتی بزرگ را در دین پدید آوردند.12
 2ـ  .3عجب و خودپسندی

گرچه عجب در لغت به کبر ،خودپسندی و خودخواهی معنا شده است (بستانیُ :1115 ،
الع ْجب).
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اما بین عجب و کبر تفاوت ظریفی وجود دارد .عجب و کبـر صـفاتی هسـتند کـه مفهـوم و ریشـۀ
مشترکی دارند و هر دوی آنها در خودبزرگبینی و غرور مشترک هستند .اما فرق میان آنها این
است که :کبر به این معناست که شخص ،خود را باالتر از دیگران بداند .ولی در عجب ،پای کس
دیگری در میان نیست؛ بلکه ُمعجب (شخصی که دچار عجب شده) کسی است که به خود ببالـد
و از خود شاد باشد و خود را کسی بداند .کبر ثمرۀ عجب است ،زیـرا عجـب خودپسـندی اسـت ،و
کبر بزرگی کردن بر دیگران و خود را برتر از دیگران دانستن است.
خودخواهی و عالقۀ زیاد به خـود باعـث میشـود وقتـی انسـان در خـود کمـالی دیـد ،حالـت
خودپسندی و سروری به او دست دهد که به آن حالت «عجب» میگوینـد و وقتـی در اثـر همـین
خودپسندی و ّ
حب نفس ،دیگران را فاقد آن کمال گمان کند ،حالت دیگری به او دست میدهـد
که عبارت است از خود را برتر دیدن ،که به آن «کبر» میگویند .و تمام اینها در باطن است و اثـر
آن در ظــاهر ،چــه در ظــاهر بــدن باشــد و چــه در عمــل و گفتــار« ،تکبــر» اســت (اســالم پــدیا،
 :10/5/00تکبر(.
عجب یکی از آفات عقل و سبب فساد آن است) 11تمیمی آمدی1112 ،ق (032 :و با تباهی
عقل ر ی و نظر شخص ناصواب درمیآید( 10شـریف الرضـی1111 ،ق :نامـه  .)11در روایـات از
عجب بهعنوان عاملی که سبب هالکت شـخص میشـود( 11ابـن بابویـه الـف525 :1130؛ عـن
اْلصبغ بن نباتة لیثی واسـطی13 :1113 ،؛ وفیـه صـدره ،مجلسـی1121 ،ق )115/10 :اشـاره
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شدهاسـت .خودپسـندی یکـی از حسـودان عقـل اسـت( 11شـریف الرضـی ،محمـد بـن حسـین،
1111ق ،حکمت 010؛ مجلسی1121 ،ق.)111/10 :
حسود دشمن آن چیزی است که به آن حسودی میکنـد ،و میخواهـد آن را زمـین بزنـد؛ از
همین رو میخواهد عقل را از مقام خود ساقط کند و سبب فساد عقل میشود .انسان خـودر ی و
خودپسند همۀ برتریها را برای خود و نه بر خود میپندارد و همه حقـوق را بـرای خـود میدانـد و
میپنــدارد( 15ابــن بابویــه ،الــف525 :1130؛ مجلســی1121 ،ق .)115/10 :دلیــل هالکــت و
گمراهی او این است که چون خود را بزرگ میبیند و تنها بر عقـل نـاقص خـویش تکیـۀ افراطـی
میکند ،درنتیجه به او احساس بینیازی دست میدهـد و گمـراه میشـود( 13ابـن شـعبه حرانـی،
1121ق )33 :و چـون از عاقـل گــوش شـنوا نـدارد عقلــش را میمیرانـد( 11کراجکــی1112 ،ق:
سازید چراکه با تکیۀ بیمورد بر آن دچار لغزش میشوید (تمیمی آمدی1112 ،ق.13)153 :
خداوند در قرآن کریم دلیل شکست اولیۀ مسلمانان در جنگ حنـین را عجـب و خودپسـندی
گروهی از مسلمانان معرفی می کند ،که به لشکر دوازده هزار نفری خود تکیه داشتند ،خداوند نیز
به آنان فهماند که زیادی جمعیت تنها عامل پیروزی نیست ،بلکه تنها عامل پیروزی اراده خداونـد
الع ُ
جب ُیفس ُد َ
است( 11توبه )05 :موالی متقیان علی میفرمایندُ :
العقل؛ خودپسندی ،خرد را
ِ
تباه میکند (تمیمی آمدی0۴01،ق.)۴۴ ،
امام صادق

نیز از حضرت عیسی
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11/1؛ مجلسی1121 ،ق .)132 /1 :از این رو به ما سفارش شده است که عقل خویش را متهم

نقل میکنند:

بیماران را با اذن الهی شفا بخشیدم و الل و پیس را با اذن خداوند بهبود دادم و مردگـان
را با اذن الهی زنده کردم .به مداوای احمقّ ،
همت کردم؛ ّاما نتوانستم او را اصالح کـنم
.گفته شد :ای روح خدا احمق کیست؟ فرمود« :خودبین و خودر ی (مفیـد1111 ،ق:
001؛ مجلسی1121 ،ق.40)101 /11 :

بنابراین ُعجب همان حماقت است (تمیمی آمدی1112 ،ق 11)13 :و چارهای برای درمان او
نیست.کسی که عجب دارد درواقر عقل ندارد ( همان 10)55 :به همـین دلیـل مـانعی بـر سـر راه
خردورزی میشود و شخص نمیتواند راه درست را تشخیص دهد و در ورطـۀ گمراهـی و جهالـت
میافتد.
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 2ـ  .۴کبر و غرور
ْ
َ َ
ِک ْبر و تک ُّبر و ْاس ِتک َبار در معنی به هم نزدیکاند؛ کبر حالتی است که انسان با بزرگ دیدن خویش
به آن صفت مخصوص میشود و همان است که انسان جـان و وجـود خـویش را از غیـر خـویش

بزرگتر میبیند .بزرگترین و سنگینترین تکبرها ،تکبر بر خداونـد در خـودداری از قبـول حـق و
عدم اقرار به آن در پرسش است (راغب اصفهانی0۴02 ،ق :کبر).
درواقر کبر تمایل فطری انسان به بزرگ شدن برای رسـیدن بـه کمـال اسـت کـه بـه صـورت
نادرست و نا بهجا پاسخ داده شده است و موجب انحراف آن شده است .بنا بر این میتوان تکبـر را
اینگونه نیز تعریف کرد:
تکبر یک تمایل فطری انحراف یافته است که فرد متکبر عجوالنه و نا بهجا بـه سـمت آن
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حرکت کرده و یـا حریصـانه و خیالپردازانـه آن را در وجـود خـود تصـور کـرده اسـت و بـر
مبنای آن عمل میکند ( پناهیان.)11 ،

در روایت تکبر را تحقیر مردم و خوار شمردن حق یا انکار حق معرفی کردهاند (ابن بابویه( ،ب)
0۴13ق .11)2۴0 :کبر صفتی است کـه موجـب بـروز رذایـل درونـی انسـان میشـود ( 11تمیمـی
آمدی0۴01 ،ق )13 :و دام شیطان است( 15همان .)32 :تکبر هماون سرطان اسـت و بـه هـر
بخش از وجود انسان میتواند سرایت کند .خطرناکترین جایی که ممکن اسـت سـرایت کنـد ،در
قدرت فهم و عقل انسان است .موالی متقیان علی میفرمایندّ « :
شـر آفـات العقـل الکبـر»؛
بدترین آفات عقل کبر است (همان.)۴02 :
همانین امام باقر

در مورد اثر تکبر در عقل میفرمایند:

َ َ َأ
َ َ
َ َ
أ َ ُّ َّ َ َ
َ
َأ َأ
َما َاخل قل َل أامُ ٍئ ا أيا ِم َن ال ِک أبُ قط ِإج نق َص ِم أن عق ِل ِه ِبقد ِر َما َاخل ِم أن ذ ِلمك
ِ
ِ
َ َّ َ َ ُ
قل أ أو کر َُ؛
هرکس مقداری کبر در قلبش داخل شود ،به همان اندازه از عقلش کاسته میشود ،چـه
زیاد باشد چه کم (ورام بن بي فراس1112 ،ق111/1 :؛ اربلی1131 ،ق.)110/0 :

انسان برای اینکه حق را بشناسد و در مسیر حق قرار گیرد ،باید آیات الهـی را بشـنود و بـدین
وسیله درست اندیشه کند و به خداوند متعال معرفت یابد .اما انسان متکبر چـون احسـاس برتـری
نسبت به دیگران دارد ،به ارشادها و هدایتهای دیگران بی ّ
توجـه اسـت و خـود را در حصـاری از
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خود برتر بینی و دانستههای خود محدود کرده است و بر گوش و قلب خود مهر زده است .بنـا بـر

این حداقل اثر تکبر این اسـت ،کـه امکـان تعلـیم را از او میگیـرد  ( 13تمیمـی آمـدی0۴01 ،ق:
.)113

ّ
متکبر هیاگاه نمیتواند از حکمـت بهـرهمنـد گـردد؛ همانگونـه کـه گیـاه در زمـین مناسـب

میروید حکمت نیز در زمینه مناسـب (قلـب متواضـر) میرویـد( 11ابـن شـعبه حرانـی1121 ،ق:
 .)113تــاریخ گــواه ایــن حقیقــت اســت کــه افــرادی ،هماــون بشــرحافی( 13مطهــری:1131
 ،)123/13غرق در مرداب گناه و معصیت بودند ،اما به دلیل نداشتن تکبر با تلنگـری بـر شیشـه
قلبشان در صرا مستقیم قرار گرفتند و از مشهورترین ّزهاد و ّ
عباد روزگـار خـویش شـدند .گوینـد
ابلیس و آدم هر دو نافرمانی خدا را کردند .ابلـیس تکبـر ورزیـد و رانـده شـد ،امـا آدم چـون تکبـر
نداشت ،توبه کرد و نجات پیدا کرد( 11اعراف 2۵ :ـ .)00

غرور چیزی نیست (غافر.)۵۶ :

خداوند جایگاه بروز تکبر را چنین بیان میفرماید:

َ َ َ أ َ َ أ ُ ُ ُ ُ أ أ ُ َ َ ً َ َّ
َ َ ُ َّ
َ ً
ُ
اس َمتک َب أُت أْ فُْ يقما کمَ أب ُت أْ َوفُ يقما
أفکل َما َج َااک أْ َر ُسول ِبما ج تهوى أنْسمکْ
ِ
ِ
َأ ُ َ
تق ُتلو ؛
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قرآن در مورد جدال کنندگان و بهانه تراشان به آیات خدا میفرماید:

َّ
ُ ُ
َّ َ أ ُ أ َ َ َ ُ أ أ
َّ َّ َ ُ َ ُ َ
َ
ور ِه أْ ِإج ِک أبُ ؛
د
ص
ي
ف
ات الل ِه ِبتي ُِ سلطا ٍ أتاهْ ِإ ِ
ِإ ال َِين يج ِاالو ِفي آي ِ
ِ
آنان که بدون برهان به مجادله در آیـات خداونـد میپردازنـد در سینههایشـان جـز کبـر و

آیا چنین نیست که هر زمان پیامبری چیزی بر خالف هوای نفـس شـما آورد ،در برابـر او
تکبر کردیـد (و از ایمـان آوردن بـه او خـودداری کردیـد) پـس عـدهای را تکـذیب کـرده و
جمعی را به قتل رساندید (بقره.)31 :

بر اساس این آیات در میان افرادی که سخن حق را نمیپذیرند .تکبر به دو گونه بروز میکند،
ََ

ً َ َّ

گروهی از متکبرین سخن حق را قبـول نمیکننـد«:فُْ يقما کمَ أب ُت أْ» و گـروه دیگـر بـه جنـگ بـا
ً
َ ً َأ ُ
پیامبر برمیخیزندَ « :و فُ يقا تق ُتلو » بنابراین کسی که تکبـر میکنـد ،حتمـا الزم نیسـت بـه
جنگ برخیزد ،همینکه حق را نپذیرد یا تکذیب کند ،برای متکبر بودن کافی است.52

ای ن انکار حق و خود برتر بینی پرده عجیبـی بـر عقـل انسـان میافکنـد و حجـابی میـان او و
حقیقت میشود و در نهایت هم مهری بـر قلـب او میخـورد ،بهگونـهای کـه حتـی دیگـر درهـای
آسمان هم بر روی وی بسته میشود 51،خداوند در همین سوره در آیه دیگری میفرمایند:

58

َ ُ أ َ ُ َ َ أ ً أ َ َّ
َّ َ أ ُ أ
َّ َ ُ ُ َ
الله َو ع أن َد َّال َ
مَين
آيات الل ِه ِبتي ُِ سلطا ٍ أتاهْ کبُ مقتا ِعند ِ ِ
الَين ي ِ
جاالو في ِ
َ ُ َ َ َ أ َ ُ َّ ُ َ ُ ِّ َ أ ُ َ َ
َ
َّ
ِّ
َلك يطبع الله على کل قل ِل متکبُ جبار ؛
آمنوا ک ِ
ٍ
همانهایی که در آیات خدا بیآنکه دلیلـی برایشـان آمـده باشـد بـه مجادلـه برمیخیزنـد
(این کارشان) خشم عظیمی نزد خداوند و نـزد آنـان کـه ایمـان آوردهانـد بـه بـار مـیآورد
اینگونه خداوند بر دل هر متکبر مهر مینهد (غافر.)15 :

بعضی مفسران در ذیل این آیه آوردهاند:
آری کسانی که به دلیل داشتن این دو صفت زشت «تکبر و جباریـت» تصـمیم گرفتهانـد
در مقابل حق بایستند و هیا واقعیتی را پذیرا نشـوند خداونـد روح حـق طلبـی را از آنهـا
میگیرد ،آنانان که حق در ذائقه آنها تلخ ،و باطل شـیرین مـی آیـد (مکـارم شـیرازی،
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در واقر میتوان اینگونه گفت که تکبر به دلیل القای حس خودبرتربینی این حالت را در فـرد
ایجاد میکند ،که فهم من از دیگران برتر است و من بـه دیگـران احتیـاجی نـدارم بنـا بـر ایـن در
مقابل حرف درست دیگران شروع به دلیل تراشی در جهت ّ
موجه نشـان دادن فکـر و عمـل خـود
ّ
میکند و همین راه گمراهی را برای او هموار میکند؛ به حدی که هرچقدر دیگران سعی کنند بـه
او بفهمانند که در حال اشتباه هست ،حاضر به پذیرش مطلب نیست.
 2ـ  .۵حرص وطمع

حرص در حدیث جنود عقل و جهل در مقابل واژۀ توکل آمده اسـت ،لـذا بـا توجـه بـه ایـن نکتـه،
معنای حرص عدم ّ
توجه و عدم اعتماد در امور به خداوند و توجه و میل شدید (راغـب اصـفهانی،

0۴02ق :حرص) به اسباب و ّ
مسببات است (تحریری .)111 :1112گرچه این واژه در قـرآن بـه
معنای میل شدید است و گاهی به معنای ممدوح نیز بکار رفته است 50،اما این ّ
توجه و میل شدید
هرگاه از حد بگذرد مذموم خواهد شد.
خداوند در قرآن در وصف قوم یهود که سالها موجب عقوبت و گمراهی آنها شد میفرماید:
َ

َ َّ

َ

ُ أ أ َ َ َّ
َ َ
اس َعلى َحياٌ ؛ همانا تو آنان را حریصتـرین مـردم نسـبت بـه زنـدگانی
و لت ِجدنهْ أحُص الن ِ

مییابی (بقره.)9۶ :
52

طمر نیز به معنای اشتیاق شدید اسـت بـه چیـزی از روی میـل و شـهوت (راغـب اصـفهانی،
0۴02ق :طمر) ،و این اشتیاق به چیزی است ،که از دستش خـارج اسـت (مصـطفوی:03۶۵ ،

ً
طمر) .در فارسی معموال این دو واژه را بـه یـک معنـا ترجمـه میکننـد؛ امـا طمـر هـم در معنـای
ممدوح و هم مذموم کاربرد دارد .در حدیث جنود عقل و جهل این واژه در معنای ممدوح خود ،در
مقابل یأس و ناامیدی از رحمت خداوند ،آمده است .اما این واژه در معنای مذموم خـود هماـون
حرص آمده است و معنای آن تمایل به چیزی است که برایش جایز نیست و وجه صحیحی بـرای
این تمایل وجود ندارد (همان) .درواقر طمر ،حرص را در دل ایجاد میکند .در قـرآن نیـز هـر دو
کاربرد آمده است:

َ أ َ
َّ َ أ
َ َ َ
ِإنا نط َم ُع أ أ َيت ِْ َُ ل َنا َر ُّب َنا خط َايانا ؛

ناز سخن مگویید تا آنکه ،در دلـش بیمـاری اسـت ،طمـر ورزد و گفتـاری شایسـته گوییـد
)احزاب.)10 :

ّ
بنا بر این آناه در اینجا مد نظر اسـت و سـبب فسـاد عقـل میشـود ،جنبـههای مـذموم ایـن
واژگان است .اما چرا حرص و طمر سبب زایل شدن عقل میشود؟
پیامبر خدا
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ما امیدوار یم که پروردگارمان خطاهای ما را ببخشد (شعرا.)۵0 :
أ
َ
َ
َ
أ
َ ِّ
َ َ َ َّ
الن َساا إ َّات َق أي ُمت َّن َف َمِ َت أخي أمع َن بمالق أول ف َيط َم َ
النب ِّي َل أس ُت َّن َک َأ َ
مع
ن
م
د
ح
يا ِنساا
ٍ ِ
ِ
ِ ِِ
ِ
ِ
َّ
َأ ََ َ ُأ َ َأً َأ ُ ً
ال َِي ِفي قل ِب ِه مُ وقلن قوج معُوفا ؛
ای همسران پیامبر شما مانند هیایک از زنان [دیگر] نیستید اگر سر پروا دارید پـس بـه

میفرمایند:

زنهار از پوشیدن تنپوش طمر؛ چراکه طمـر ،دل را بـه حـرص شـدید مـیآمیـزد و ُمهـر
دنیادوستی را بر دلها میزند( 51اعالم الدین1123 ،ق)111 :

ّ
انسان حریص و طمرکارّ ،
توجه و توکل خود را به خداوند از دست میدهـد و همـه چیـز را در
اسباب و ّ
مسببات میبیند ،بنا بر این برای رسیدن به خواستههای نفسانیاش در برابـر هـرکسـی
گردن بندگی کج میکند و موجبات خواری خود را فراهم میسازد.51
حضرت امام موسی کاظم

در توصیه به هشام میفرمایند:

از طمر بپرهیز و به آناه مردم دارند ،چشمداشتی نداشته باش ،چشمداشت بـه مخلـوق
را در خود بمیران؛ زیرا طمر و چشمداشت ،کلید هـر خـواری اسـت و عقـل را مـیدزدد و
انسانیتها را میبرد و آبرو را میآالید و دانـش را از بـین مـیبـرد( 55مجلسـی1121 ،ق:
.)115/1
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طمرکار حدومرزی برای خود نمیشناسـد و قـانونی را محتـرم نمـیدانـد و بـه هـر کـاری کـه
شهوت او اقتضا کند ،دست میزند زیرا طمر عقل انسان را دزدیده اسـت و چیـزی از عقـل بـرای
انسان باقی نمیگذارد.
قرآن کریم در این باره میفرماید:

أ ُ َ َ
ً
ُ َّ َ أ َ ُ َ أ
ين ُا ُه ً
َو َج َع أل ُت َل ُه َم ًاج َم أم ُد ً
واا * َو َبن َ
واا * َو َم َّهدت ل ُه ت أم ِهيمدا * ثمْ يطممع أ
ِ
َ َ ً
َ َ َ َّ َّ َ َ
أ ِز يد* کِ ِإن ُه کا آل َِي ِاتنا ع ِنيدا (مدثُ 32 :م )37؛
و برایش ثروت گسترده و فراوان قرار دادم ،و فرزندانی که نزدش حاضرند و نعمتهـا [ی

مادی و وسایل زندگی] را بـه طـور کامـل بـرای او فـراهم آوردم ،بـاز هـم طمـر دارد کـه
بیفزایم .اینچنین نیست؛ زیرا او همواره به ایات ما دشمنی میورزد.
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چنین انسانی همواره احساس نارضایتی در وجود خود دارد ،چون احساس سیری به او دست
نمیدهد .مهری که بـر قلـب بـر اثـر طمـر و حـرص خـورده میشـود ،در کنـار داشـتن احسـاس
ّ
نارضایتی دائمی راه را برای مسیر تعقل و خردورزی میبندد و پیامد آن جز شقاوت در دنیا و آخرت
و کشیده شدن به وادی کفرچیزی نخواهد بود .امام علی
َ

ُ

َ َ

ُ ُ

ُ
ول؛
قول في طل ِل الْي ِ
ىياا الع ِ

میفرمایند:

تباهی خردها ،در زیادهطلبی است (تمیمی آمدی0۴01،ق.)۵2۵ :

در حقیقت طمرکار و حریص راه را برای اندیشه بسته است و عقل خود را فلـج نمـوده اسـت،
چون ّ
حب شدیدش برای به دست آوردن خواستهاش دیگر مجالی برای جوالن به عقل نمیدهد.
در روایات بیشترین چیزی که باعث زمین خوردن عقل و سقو آن میشـود ،طمـر معرفـی شـده
است ،آنجا که بیشتر طمر و آزمندی برق میزند و میدرخشد53؛ تا حـدی کـه آمـده اسـت چیـزی
هماون بدعت دین را ویران نساخته و چیزی هماون طمر انسان را تباه نساخته است.51
همانین در قرآن و روایات به موانر دیگری هماون حسـد ،تعصـب ،بهانـهجویی و لجاجـت،
شتابزدگی ،پرگویی و پندناپذیری و بیحیایی نیز اشاره شد است.
نتیجهگیری

یکی از فلسفههای انجام عبادات و توصیه به اکتساب فضائل اخالقی تاثیرگذاری عمیق آنها در
54

قوای شناختی و معرفتی انسـان اسـت؛ شـناخت و معرفتـی کـه از مجـرای قلـب و عقـل حاصـل

میشود .در این مسیر گاه موانعی بر سر راه شناخت و معرفت ایجاد میشود که برخـی از آنهـا از
جمله موانر اخالقی است .موانر اخالقی به دو صورت تأثیر بدون واسطه بر عقـل و تعقـل و تـأثیر
باواسطه بر قلب و سپس تعقل و اندیشه ورزی است .هنگامیکه قلب بر اثر این موانر دچار حجاب
و زنگار شد ،عقل و اندیشهورزی به طبر آن دچار اشکال میشود ،در نتیجۀ این تـأثیرپـذیریهـا و
تأثیرگذاریها تعقل الهی از مسیر خود منحرف میشود و به کجراهه خواهد رفت ،به نحوی که گاه
خوب ،و گاهی بد ،انگاشته میشود.
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پینوشتها:
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 .1ر.ك :ابن اثیـر21۵/3 :03۶1 ،؛ جـوهری ،بـی تـا ،01۶9/۵ :ابـن فـارس0۴1۴ ،ق۶9/۴ ،؛
فراهیدی0۴19 ،ق0۵9/0 :؛ راغب اصفهانی0۴02 ،ق( ۵11 :ماده عقل).
 .0برای اطالعات بیشتر رک :مصباح یزدی  ،محمد تقی ،انسان ساز ر ق ن ،تنظیم و تهیه :
محمــود فتحعلــی ،قــم ،انتشــارات مؤسسهاموزشــي و پژوهشــي ام ـام خمینــي(ره)،0392 ،
صفحات  01۶تا .00۴
 . 1برای اطالعـات بیشـتر رک :محمـدی ری شـهری ،محمـد ،خی ر اییی ر قی ن و کیدی ،
مترجم :مهریزی ،مهدی ،قم ،دارالحدیث ،چاپ سوم  ،03۵1ص.201 :
العقل َ
َُ َ
الهوی.
 . 1امام علی  :آفة ِ
 . 5عنه  :ما ضادالعقل؛ الهوی عدو العقل.
َ ُ
َ َّ ُ ُ َ َ
َّ
ُ
َ
َ
َ
الـرحمنَ ،
صاح ُب َجـیش َّ
ـیطان ،والـنفس متجاذبـة
الش
ـیش
ج
ـد
ئ
قا
ـوی
اله
و
قل
 . 3عنه  :الع
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ََ
َ
َ
َ
َب َین ُهما ،فأ ُّی ُهما غل َب کانت في َح ِّی ِز ِه.
َ
َ ُ َ َّ َ ُ ّ
هول ِضد ِان.
 . 1عنه  :ال َعقل َم َر َه ًوی؛ العقل والش
َ ُ
َ ُ َّ
ُ
علول َ
الش َ
العقل.
فس م
هو ِل َمریض َّالن
 . 3عنه  :قرین
ِ
َ َ ُ َّ
ُ
َ َ َ ْ َ َ ْ ُ ُ ُ ُ ْ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ ً َ َّ ْ ُ ْ َ َ ً َ ْ ُ ُ َ
ُ
 « . 1فکل َما َج َاءک ْم َرسول ِبما ال تهوی نفسکم استکبرتم فف ِریقا کذبتم وف ِریقا تقتلون».
َ ُ ُ َْ
َ ُّ َ َّ ُ َّ َ ْ َ َ َ ُ
اْل َملَ ،ف َأ َّما ِّات ُ
خاف َع َل ْی ُک ُم ْاثنانِّ :ات ُ
بـاع َ
باع ْال َ
الهـوی،
ول
ط
و
وی،
ه
 . 12یها الناس ِإن خوف ما
ِ
ِ
َ ُّ
ْ ِّ
ف َی ُصد َع ِن ال َحق.
ُ
هول ن َی َنتف َر بالح َ
َّ َ
کم ِة.
قل َم
 . 11امام علی َ :حرام َعلی ک ِل َع
ِ ِ ِ
غلول ِبالش ِ
ٍ
ٍ
َ
َ َ
َْ
َ َّ َّ َ ْ َ َ َ
َّ َ َ َ
ََ َ َ
 . 10ف َر ْیت َم ِن اتخذ ِإل َه ُه َه َو ُاه َو ضل ُه الل ُه َعلی ِعل ٍم َوخت َم َعلی َس ْـم ِع ِه َوقل ِب ِـه َو َج َعـل َعلـی َب َص ِـر ِه
َ ً َ
َّ َ َ َ َ َ َّ َ
ِغش َاول ف َم ْن َی ْه ِد ِیه ِم ْن َب ْع ِد الل ِه فال تذک ُرون.
َ َ
 . 11امام علی َ :کم من َ
حت َه ً
میر.
ی
و
ت
سیر
قل
ع
ِ
ٍ
َّ َ َ ْ ُ ُ ُ ْ َ َ ْ َ ُ ٍ َّ َ ُ َ ٍَ ْ َ
وع ال ِفت ِن هواء تتبر و حکام.
 . 11إنما بدء وق
ِ َ َّ َ ْ َ ُِّ َ
َ
ْ
َ
َ
ُ
ُ
َ
ُ
ْ
َّ
ْ
َ
َ . 15ولو ات َبر الحق ه َو َاءه ْم لف َسدت َّ
الس َم َاوات َواْلْرض َومن ِف ِیهن؛ و هرگاه حق از خواسـتههای
ِ
ِ
آنان پیروی کرده بود ،آسمان و زمین و کسانی که در آنها هستند فاسد گشته بود.
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َ
َ َ
 . 13امام علی َ :من َغ َل َب َه ُ
واه َعلی َع ِقل ِه ظ َه َرت َعلیهالفضا ِئ ُ .
 .11برای اطالعات بیشتر در این زمینه رک .خمینی ،روح الله .)03۶۵( .چهل کدی ،مرکز نشر
فرهنگی رجاء ،چاپ اول ص.012
َ َ ْ َ َ ُ ُّ ْ َ َّ َ َ َ ْ َ َ َُّ
َ ُ َ ْ َّ َ َ َّ ُ َ َ َ َ َ ْ ُ َ
« .13وما الحیال الدنیا ِإال ل ِعب ولهو وللدار اَل ِْخرل خیر ِلل ِذین یتقون فال تع ِقلون».
ّ ََ َ َ
َّ ُّ َ َ َ َ َ
َ
ُ
َ ُ
صاح ُبها ِمنها شیئا ِإال فتحت له ِحرصا
 .11امام علی ِ :إن الدنیا مشغلة عن غ ِیرها و َلم ی ِصب ِ
ََ
َ
َ َ َ
نال فیها َع ّما َلم َی ُبل ُ
ََ
غه ِمنها.
صاح ُبها ِبما
علیها و َلهجا ِبها و َلن یستغنی ِ
ُّ
 . 02عنه َ :من َق َص َر َن َظ َر ُه َ
الدنیاَ ،عم َي َعن َسبیل ُ
الهدی.
بناء
لی
ع
ِ
ِ
َّ
َّ ُ َ ِ ُ َ َ ِّ َ َ ُ ِّ ُّ
َّ
َ ُ َّ ُ
حجوب ُة ُ
الدنیا َم َ
قول
الع
ورال :إن القلوب المتعلقة ِبحب
 .01عن عبد الله بن سالم :یقول الله ِفي الت ِ
ِ
َع ّني.
َّ َ َّ ٌّ َ َ َ ُ َّ ُ ْ ُ ُّ ْ َ ُ َّ ُ َّ ْ َ
ِ « . 00إن َو ْعد الل ِه َحق فال تغ َّرنک ُم ال َح َیال الدن َیا َوال َیغ َّرنک ْم ِبالل ِه الغ ُر ُور».
ُّ َ
َ ُ
ُّ ْ
ُّ ْ َ َّ
 . 01ف ْارف ِض الدن َیا ف ِإن ُح َّب الدن َیا ُی ْع ِمي َو ُی ِص ُّم َو ُی ْب ِک ُم َو ُی ِذل ِّالرقاب.
َ
ُّ
لـوب َ
کمـةَ ،
اْل ُ
وعم َیـت ُالق ُ
سماع َعـن َسـماع الح َ
نـور
ـن
ع
 .01امام علی ِ :ل ُح ِّب الدنیا َص َّم ِت
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َالب َ
صیر ِل.
ُّ
 .05امام علی َ :س َب ُب َفساد َ
قل ُح ُّب الدنیا؛ همانین برای اطاعـات بیشـتر رک .محمـدی
الع
ِ
ِ
ری شهری ،محمد .الدنرا و اآلخی ة فیت الکتیاب و السین  ،نویسـنده :موسـوی ،رسـول ،قـم،
دارالحدیث ،03۵۴ ،ص221
َ ُ ُّ ُ ُ ُ َ َّ َ َ
فسد العقول الضعیفة.
خارف الدنیا ت ِ
 .03امام علی  :ز ُّ ِ
ُ
َ
ُ
َ
قول؛ تمیمـی آمـدی؛ قـذ اضـلت عقولهـا و رکبـت مجهولهـا؛
 .01امام علی  :الدنیا مصر ع الع ِ
شریف الرضی.
ُ َ ِّ
َ َّ ُ َ
َ
صـحاب َك َعـن ُحـبِّ
َ
نـذر
 . 03إمام کاظم  :وحی الله تعالی إلی داوود  :یـا داوود ،حـذر و ِ
ُّ
َ َّ ُ َ َّ َ َ ُ ُ ُ َ َ
َّ َ
لوب ُهم َم َ
الدنیا ُق ُ
حجوبة َع ّني.
وات
وات ،ف ِإن المعلقة قلوبهم ِبشه ِ
الشه ِ
ُّ َ ُ َّ
ُّ ُ
عدن الش ِّر َوم َحل الغرور.
 . 01امام علی  :الدنیا م ِ
 .12رک .هاللی ،سلیم بـن قـیس .تیاری سراسیی صیدر اسیال (ترجمـه کتـاب سـلیم)0 ،جلـد،
انتشارات رسالت قلم ـ تهران ،چاپ :اول0311 ،ش .ص.0۵9
الع ُ
 .11امام علی َ :آف ُة ُّالل ِّب ُ
جب.
 .10عنه  :ان االعجاب ضد الصواب و آفة االلباب.
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َ
 . 11امام صادق َ :من اعج َب ب َن َ َ َ َ
اعج َب ِب َر ِی ِه َهلك؛ مجلسی؛ امام علی
ِ ِ ِ
فس ِه هلك ،ومن ِ
َهالكَ ،و َّ
الص ُبر ِمالك .ابن بابویه؛ عن اْلصبغ بن نباتة؛ لیثی واسطی و فیه صدره ،مجلسی.
ُ
 . 11امام علی ُ :ع ُ
جب َ
فسه َاحد ُح ّس ِاد َع ِقله.
الم ِرء ِب َن
ِ
ُ َ َّ ُ َّ
َّ َ َ َ َ ُ َّ ُ َ ُ َ َ
َ
الم َ
 .15امام صادق ُ :
الحق کل ُـه
ویوجب
،
یه
ل
فس ِه ،الذي یری الفضل کله له ال ع
عج ُب ِب َر ِی ِه ون
ِ
ِ
ِ
ُ َ َ َ ًّ َ َ َ َ ُ َّ
َ
ََ ُ
داواته ـ «خودر ی و خودپسند،
یوجب علیها حقا ،فذاك اْلحمق الذي ال حیلة في م ِ
ِلن ِ
فس ِه وال ِ
آن که همه برتریها را برای خود ،و نه بر خود میپندارد ،و همه حقوق را برای خود میداند و
ّ
میپندارد هیا حقی بر عهدۀ او نیست .این ،همان احمقی است که چـارهای بـرای درمـانش
نیست».
ّ
 . 13امام علی در سفارش به امام حسین میفرمایند :من استغنی بعقله ضل.
 . 11امام علی  :من ترک االستماع من ذوی العقول مات عقله.
 .13عنه :اتهموا عقولکم فانه من الثقة بها فانه خطا.
َ
َ .11ل َق ْد َن َص َر ُک ُم َّالل ُه في َ
ثیرل َو َی ْو َم ُح َن ْین إ ْذ ْع َج َب ْت ُک ْم َک ْث َـر ُت ُک ْم َف َل ْـم ُت ْغـن َع ْـن ُک ْم َش ْـی ًئا وَ
واط َن َک َ
م
ِ
ٍ
ٍ ِ
ِ
َ ْ ََْ ُ ُ ْ َ
اْلْر ُض بما َر ُح َب ْت ُث َّم َو َّل ْی ُت ْم ُم ْدب َ
رین.
ضاقت علیکم
ِ
ِ
َّ
َ
َ
ُ
َ
ُ
ُ
َّ
َ
داویت َ
وإن عیسی َبن َم َ
ریم علیهالسالم قالَ :
المرضی فشفیت ُهم بإذن الل ِـه ،و َ
اْلکم َـه
بـر ت
.12
ِ
َ ُ ِ
َ
َّ
َّ
َ
ُ
َ
ُ
َ
واْلبر َص بإذن الله ،وعالجت َ
الموتی َ
قـد ْر َعلـی
فأحییت ُهم ِب
إذن الل ِه ،وعالجـت اْلحمـق فلـم ِ
َ ِ ِ ِ
ِ
َ
َ
فقیل :یا َ
روح َّالله ،وما َ ُ َ ُ َ ُ
فس ِه .
إصالح ِه
ِ
ِ
اْلحمق؟قال :المعجب ِبر ِی ِه ون ِ
ُ ُ ُ ُ َ َ
 .11امام علی  :العجب عنوان الحماقة.
َ َ
الم َ
 . 10امام علی ُ :
عج ُب ال َعقل له.
َّ َ ْ ْ ُ ْ َ ُ َْ
َ ُ َ َ َ ّ َ َ ُ َ ِّ َ َّ
الحق ـ الکلینی ،ج  2ص 301ـ ِإنما ال ِکبر ِإنکار الحـق ـ ابـن
غمص الناس وتسفه
 .11ا ِلکبر ن ت ِ
بابویه( ،ب) ص.2۴0
 .11امام علی  :التکبر یظهر الرذیله.
 .15امام علی  :لکبر مصیدل إبلیس العظمی.
ّ
یتعلم من ّ
یتکبر
 .13امام علی  :ال
َّ َ َ َ َ َ ْ ْ َ ُ
َّ ْ َ َ َ ْ ُ ُ
َ َ ُ َ َّ ْ َ َ ْ ُ ُ
 .11امام کاظم «:یا ِهشام ِإن الزر ع ینبت ِفي السه ِل و ال ینبت ِفي الصفا 11فکذ ِلك ال ِحکمة
َْ ْ َ َ ْ
َ َّ َّ َ َّ ُ َ َ ْ ْ
َ َ
َت ْع ُم ُر في َق ْلب ْال ُم َت َ
اض ِر َو ال ت ْع ُم ُر ِفي قل ِب ال ُمتک ِّب ِر ال َج َّب ِار ِْلن الل َه َج َعل الت َواض َر آلة ال َعق ِـل َو
و
ِ
ِ
َ َ َ َّ َ ُّ َ ِ ْ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َّ َ ْ َ َ َ َ َّ ْ
جعل التکبر ِمن آل ِة الجه ِل لم تعلم ن من شمخ ِإلی السقف».
ُ :الع ُ
جـب
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 .13بشر حافی فردی بود که غرق در گناه و غفلت بود هنگامیکهامام کـاظم از کنـار منـزل
وی رد میشدند ،کنیز وی که به بیرون از خانه آمده بود با امام مواجه میشـود .امـام
از او میپرســند صــاحب ایــن خانــه بندهاســت یــا آزاد؟ کنیــز پاســخ میدهــد آزاد اســت .امــام
میفرمایند« :معلوم است که آزاد است  ،اگر بنده میبود پروای صاحب و مالـك و خداونـدگار
خویش را میداشت و این بسا را پهن نمیکرد ».کنیز به داخـل خانـه بـاز میگـردد صـاحب
خانهاز تاخیر او سوال میکند و کنیز جریـان را میگویـد بشـر کـه گـویی تلنگـری بـزرگ بـه او
خورده باشد ،با پای برهنه به دنبال صاحب سخن میرود و بهاین ترتیـب بـه دسـت امـام توبـه
میکنـد و از عبـاد و زهــاد روزگـار میشـود .ـ مطهـری ،مرتضـی ،اسییتان راسیتان  ،تهــران،
انتشارات صدرا،03۵9 ،ج ،0۵ص .01۶
 .11اشاره به آیات  00تا  2۵اعراف.
 .52همانین رجوع کنید به پناهیان ،علیرضا ،پیشین ص. ۵1
َّ َّ َ َ َّ ُ َ َ َ ْ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ ُ َ َّ ُ َ ُ ْ َ ْ َ ُ َّ َ َ َ َ ْ ُ ُ َ
ون ْال َج َّن َة َح َّتـی َیلـجَ
ِ .51إن ال ِذین کذبوا ِبآی ِاتنا واستکبروا عنها ال تفت لهم بواب السم ِاء وال یدخل
ِ
ْال َج َم ُل في َس ِّم ْالخ َیا َو َک َذل َك َن ْجزي ْال ُم ْجرم َ
ین ـ (اعراف. )۴1:
ِِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
 .50رک :یوسف 013 :و نحل. 31 :
ُ
َ
َ
َ
َ َّ
ّ َ
ّ
َّ
لب شدل الحرص ،و َیخت ُم علـی القلـوب بطبـائر ُح ِّ
وب الق َ
فإن ُه َی ُش ُ
ـب
؛
مر
الط
شعار
است
و
اك
 .51إی
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الدنیا.
ُ َ َّ َ ُ ُّ ِّ
 .51امام علی  :ق ِرن الطمر ِبالذل؛ طمر بـا خـواری قـرین شدهاسـت .محمـدی ری شـهری،
محمد ،مرزان الحکم  ،مترجم :شیخی ،حمیدرضا ،قم ،دارالحدیث ،03۵9 ،ج  ۶ـ فارسـی،
ص ،۴91،همانین رک :همان ،ماده طمر.
َّ
ّ َ َّ
َ َ
َّ
َ
َ
الط َم َ
َ
َ
بالیأس م ّ
یك َ
خلـوقین؛ فـإن
ي
ید
في
ا
م
عل
و
،
ر
 .55إیاك و
ـت الطمـر ِمـن الم ِ
ِ
النـاس ،و ِم ِ
ِ
ِ
ِ
ِّ
َّ
ُّ
َّ
َ
ُ
یس العـرض ،و الـذ ُ
الس َ
الم ُـر ّوات ،و تـدن ُ
الط َم َر مفتاح للـذل ،و اخـت ُ
الق ُ
هاب
اخـت
الع
ِ
ِ
ِ
قـل ،و ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
الع ِلم.
ِب ِ
َ
َ
ُ َ
ُ
َ
ُُ
طـام ِر؛ شـریف الرضـی ،پیشـین،حکمت
وق الم ِ
قول تحت بر ِ
صار ِع الع ِ
 .53امام علی  :کثر م ِ
.209
َ َ َّ ُ َ ُ
َ َ َ ِّ َ ُ
ََّ
َ
 .51عنه  :ما هدم الـدین ِمثـل ِالبـد ِع ،وال فسـد الرجـل ِمثـل الطم ِـر؛ مجلسـی ،پیشـین ،ج
،1۵ص  ،92ح .9۵
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 .1قرآن کریم؛
 .0ابن اثیر جزری ،مبارك بن محمد .)1131( .النهای فت غ یب الحدی و األثی  ،مصـح :
طناحی ،محمود محمد ،قم :موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان ،چاپ :چهارم؛
 .1ابن بابویه ،محمد بن علی .)1130( ،الخصال ،محقق/مصح  :غفاری ،علی اکبر ،قـم،
جامعه مدرسین الف؛
1121(._____ .1ق) .معییانت األخبییار ،قــم :دفتــر انتشــارات اســالمی وابســته بــه جامعــه
مدرسین حوزه علمیه قم ،چاپ :اول ،ب؛
 .5ابن شعبه حرانی ،حسن بـن علـی1121( .ق .)1131 /تحیف العقیول ،محقق/مصـح :
غفاری ،علی اکبر ،قم :جامعه مدرسین؛
 .3ابن فارس ،احمد1121( ،ق) .معجم مقایرل اللغ  ،محقق/مصح  :هارون ،عبدالسالم
محمد ،قم :مکتب االعالم االسالمی ،چاپ اول؛
 .1ابن منظـور ،محمـد بـن مکـرم1111( .ق) .لسیان العی ب ،دار الفکـر للطباعـة و النشـر و
التوزیر ،بیروت :دار صادر ،چاپ سوم؛
 .3اربلی ،علی بن عیسی1131( .ق) .کشف الغم فت مع ف األئم (ط ی القدیمی )0 ،جلـد،
بنی هاشمی ـ تبریز چاپ :اول؛
 .1بستانی ،فواد افرام .)1115( .ف هنگ ابجد  ،تهران ،انتشارات اسالمی،چاپ دوم؛
 .12پناهیان ،علیرضا .)1111( ،رهایی از تکب ژنهان ،تهران :بیان معنوی ،چاپ اول؛
 .11تحریری ،محمد باقر .)1112( ،ع وا عقل ،تهران :شرکت انتشارات علمی فرهنگی؛
 .10تمیمـــی آمـــدی ،عبـــد الواحـــد بـــن محمـــد1112( .ق) .غییی ر الحکیییم و رر الکلیییم،
محقق/مصح  :رجائی ،سید مهدی ،قم :دارالکتاب اإلسالمي؛
 .11جوادی آملی ،عبدالله .)1131( .زن ر ینه جالل و جمال ،قم :انتشارات اسرا؛
 .11جوهری ،اسماعیل بن حماد ( .بی تا) .الصحا  ،محقق /مصـح  :عطـار ،احمـد عبـد
الغفور ،بیروت :دار العلم للمالیین ،چاپ :اول؛
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.13

.01
.00
.01
.01
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حسیني زبیدي ،محمد مرتضی1111( .ق) .تاا الع وس من جواه القاموس ،محقـق/
مصح  :علی ،هاللی و سیری ،علی ،بیروت :دارالفکر ،چاپ اول؛
خرمشــاهی ،بهاءالــدین .)1111( .انشیینامه قی ن و قی ن ژووهییی ،تهــران :انتشــارات
دوستان ،چاپ اول؛
دیلمی ،حسن بن محمد0۴1۵( .ق) .أعال الدین فت صفات المؤمنرن ،قم :مؤسسة آل
البیت علیهم السالم ،یک جلد؛
راغب اصفهانی ،حسین بن محمد1110( .ق) .مف ات ألفا الق ن ،بیروت :دار القلم،
چاپ اول؛
حسینی ،سید حبیب « .)1133( .آثار گناه» ،مجله خلق ،شماره  ،1مهر و آبان؛
شریف الرضی ،محمد بن حسین1111( .ق) .نهج البالغی  ،محقـق :صـال  ،صـبحی،
قم :هجرت؛
طریحی ،فخر الدین بن محمـد .)1115( .مجمیع البحی ین ،تهـران :مرتضـوی ،چـاپ
سوم؛
فراهیدی ،خلیل بن احمد1121( .ق) .العین ،قم :هجرت ،چاپ دوم؛
کراجکی ،محمد بن علی1112( .ق) .کنزالفوائد ،محقق/مصح  :نعمة ،عبد الله ،قم:
دارالذخائر؛
الکلینی ،محمد بن یعقوب بن اسحاق1121( .ق) .الکافی ،مصح  :غفاری علی اکبر و
آخوندی ،محمد ،تهران :دارالکتب اإلسالمیة؛
لطفی ،سـید مهـدی« .)1131( .معناشناسـی عقـل و قلـب در قـرآن کـریم» ،مجموعیه
مقییاالت برسیید و چهییارمرن ور مسییابقات بییرنالمللییی ق ی ن ک ی یم ،تهــران :اســوه،
صص011ـ 011؛
لیثی واسطی ،علی بـن محمـد .)1113( .عریون الحکیم و المیواعل (للر،یت) ،محقـق:
حسنی بیرجندی ،حسین ،قم :دارالحدیث؛
مجلسی ،محمد بـاقر1121( .ق) .بحـاراالنوار ،مصـح  :جمعـی از محققـان ،بیـروت:
انتشارات داراحیاء تراث عربی؛
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محمدی ری شهری ،محمد .)1131( ،مریزان الحکمی  ،متـرجم :شـیخی ،حمیدرضـا،
قم :دارالحدیث؛
مصطفوی ،حسن .)1133( .التحقرق فی کلمات الق ن الک یم ،بیروت ،قاهره ،لنـدن:
دار الکتب العلمیة ـ مرکز نشر آثار عالمه مصطفوي ،چاپ :سوم؛
مطهری ،مرتضی .)1130( .استان راستان  ،تهران :انتشارات اسالمی؛
مفید ،محمد بن محمد1111( .ق) .االختصاص ،محقق/مصح  :غفاری ،علی اکبر و
محرمی زرندی ،محمود ،قم :الموتمر العالمی اللفیة الشیخ المفید؛
مکــارم شــیرازی ،ناصــر .)1131( .تفســیر نمونــه ،تهــران :دارالکتــب االســالمیه ،چــاپ
سیام؛
موسسه رواق حکمت ،تکبر ،)10/5/00( ،اسالم پدیا،
http://islampedia.ir/fa/1392/05/22

 .11هاللی ،سلیم بن قیس .)1111( .تیاری سراسیی صیدر اسیال (ترجمـه کتـاب سـلیم)،
1جلد ،تهران :انتشارات رسالت قلم ،چاپ اول؛
 .3۵ورام بن أبي فراس ،مسعود بن عيسي4141( .ق) .تنبيهالخواطر ،قم :مكتبة فقيه.

