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 چکيده 

هدف خلقت انسان رسيدن به كمال است. براي رسيدن به اين كمال بايد عواملي را شناخت و موانعي  

گناه     را برداشت. نگارنده با تحقيق در منابع قرآني و روايي و كتب اخالقي به بررسي عوامل دروني

پرداخته كه البته دامنه وسيعي دارد، لكن با محدود كردن آن برخي عوامل دروني مانند: جهل انسان  

پيامدهاي آن و همچنين شناخت برخي گناهان زمينه  اي، كه عامل گناهان ديگر  به خود و گناه 

رفتاري او منتهي  تواند به اصالح  شود و ... به اين نتيجه رسيده كه تالش آن در حيطه شناختي مي مي

 گردد.

 عوامل دروني گناه، آيات و روايات، هدف خلقت.   :واژگان کليدي
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   عاطفه جعفرزاده شهربابکی

 حوزه علميه  ۳طلبه سطح 

 
  نام نويسنده مسئول:

 شهربابکی عاطفه جعفرزاده 

 عوامل درونی گناه از منظر آیات و روایات 

 08/04/1401:  تاريخ دريافت

 09/06/1401:  تاريخ پذيرش
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 مقدمه 
هاي فطري و موجب سقوط آدمي به پرتگاه تباهي و ضاللت است.  گناه با تمام انواع و اقسامش مانع بروز استعدادها و توانايي

شناسايي ابعاد گناه و    -خدايي شدن  –ي رسيدن به هدف خلقت  گناه جهل و عدم شناخت است.الزمه  يكي از ابعاد مهم ارتكاب

گيرد  ها و عوامل آن است. قطعا كسي كه به خودش، خالقش و هدف خلقتش معرفت حاصل كند، از گناه فاصله ميدوري از زمينه

لذا پژوهش حاضر با هدف شناخت عوامل دروني گناه   كند،ميو حتي براي آني و كمتر از آن، فكر خطا و اشتباه به ذهنش خطور ن

از منظر آيات و روايات با روش كتابخانه اي شكل گرفته و وجه تمايز آن از آثار مشابه بررسي تفضيلي و جامع در زمينه ي شناخت  

 عوامل دروني گناه است.
 

 مفهوم واژه گناه 

،   8، فساد 7،  فسق6،  سيئه5،  جرم4، جناح۳، معصيت 2الفاظي نظير ذنبو    1واژه گناه به معناي سرپيچي و خالف اطاعت است

، ضالل و  22، خطيئه21، اثم 20، جريره19، عيب18، عثرت 17، فاحشه16، خبط15،  فجور 14،  منكر1۳، حنث12،  لمم 11، وزر10،  شر9ّخبث 

 اند. با آن هم معني 2۳سوء 
قرآن با تعابير مختلف  اند شايد بتوان چنين نتيجه گرفت كه گرچه گناه درقرآني آوردههاي با نگاه به آنچه مفسران ذيل واژه 

و عصيان بيانگر بعد   24هاي گناه است. چنانچه واژه ذنب بيانگر آثار بد گناه آمده، ليكن هريك از اين تعابير بيانگر بخشي از ويژگي

 
 ۳89ق، ص  1408، بيروت: دارالحياء التراث العربي، 2، چ1الدين محمدبن مكرم ابن منظور، االفريقي مصري، لسان العرب، ججمال - 1

 190ق، ص  1414، قم: اسوه،  1، چ 8احمد فراهيدي، العين، ج ابوعبدالرحمن بن الخليل بن  

 77ق، ص14۳0لبنان: داراحياء التراث العربي،   –، بيروت 1بن حماد الجوهري الفارابي، تاج اللغه و صحاح العربيه، ج ابي نصر اسماعيل
، بيروت: داراالحياء التراث العربي،  1، چ15ج   ،م رباني شيرازي(؛ محمد بن حسن الحر العاملي، وسائل الشيعه )تحقيق عبدالرحي6( آيه 6سوره انعام) - 2

 ۳2۳م، ص 1991
 415، ص 1۳85انتشارات غرفه االسالم، ، قم:6؛ ترجمه نهج البالغه، محمد دشتي، چ121( آيه 20سوره طه) - ۳
 224، ص 2۳؛ محمد بن حسن الحر العاملي، همان كتاب، ج 10( آيه 60سوره ممتحنه ) - 4
ش، ص    ه 1۳66قم: دفتر تبليغات اسالمي،  ؛ عبدالواحد بن محمد آمدي، غرالحكم و دررالكلم،40( آيه 7؛ سوره اعراف ) 74( آيه 4۳ه زخرف)سور - 5

455 
 81( آيه 2؛ سوره بقره)40( آيه 40سوره غافر) - 6
 96( آيه 9؛ سوره توبه )  50( آيه 18سوره كهف) - 7
 205ره آيه ؛ همان سو60( آيه 2سوره بقره) - 8
 ۳7( آيه 6؛ سوره انعام) 175( آيه 7سوره اعراف ) - 9

 180( آيه ۳؛ سوره آل عمران)77( آيه 12سوره يوسف) - 10
 100( آيه 20؛ سوره طه)25( آيه 16سوره نحل) - 11
 ۳2( آيه 5۳سوره نجم ) - 12
 46( آيه 56سوره واقعه ) - 1۳
 74( آيه 18سوره كهف) - 14
 27( آيه 71؛ سوره نوح ) 14( آيه 82سوره انفطار) - 15
 84م، ص 1992، بيروت: موسسه الوفاء، 2محمدباقر، مجلسي، بحاراالنوار، ج  - 16
 242م، ص 1992، بيروت: داراالضواء، ۳، چ 8محمدبن يعقوب كليني، الكافي، ج  - 17
 5، ص 7همان، ج   - 18
 460و ص   108، ص ۳؛ ج 147، ص 2همان، ج   - 19
 72، ص1۳8۳انتشارات پيام آزادي،   ، تهران:1صحيفه سجاديه، مترجم: حسين انصاريان، چ  ،السالم( )عليهعلي بن حسين  - 20
 219( آيه 2سوره بقره) - 21
 ۳( آيه 17سوره اسراء) - 22
 4۳( آيه ۳5سوره فاطر) - 2۳
 288ق، ص 1412ر الشاميه، ، دمشق: دارالعلم الدا2ابوالقاسم حسين بن محمد راغب اصفهاني، مفردات الفاظ القرآن، چ   - 24
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تعابير اين است كه تمامي آنها اعمالي سوء با آثاري سوء است كه انسان با  قدر مشترك تمامي اين    25  نافرماني از اوامر خداست.

 خيزد.ارتكاب آنها با اوامر الهي به مخالفت برمي

مايه از »هرعملي كه  است  عبارت  گناه  بيان عالمه طباطبايي،  مولوّيت موال  به  به  نسبت  و  باشد  عبوديّت  ي هتك حرمت 

بدين معنا، گناه شامل ترك واجبات  26  قولي كه به وجهي با عبوديت منافات داشته باشد.مخالفت شمرده شود و باالخره هرفعل و  

ها و عرف مردم گناه تلقي  هرچند كه ترك فضائل اخالقي براي عامه انسان  شود.و انجام محرمات و نيز ترك فضائل اخالقي مي

اي كه داراي دركي باال و عميق نسبت به خداوند  رسد، بلكه تنها براي عدهآنها به گناه بودن آن، اعمال نمي شود، چراكه دركنمي

ناپذير در فرد، جامعه و محيط است.  همچنين، گناه امري است كه داراي آثاري حتمي و اجتناب  27 گردد.هستند، گناه محسوب مي

 29 28  ر او ومحيط خواهد شد.آثاري وضعي كه ضرورتاً در پي گناه گريبانگي
 

 عوامل درونی گناه  
 در اين مبحث به شناخت عوامل دروني گناه پرداخته مي شود.

 

 جهل انسان به گناه   
تر مرز بين بعضي ازصفات شناسي، شناخت مرزهاي گناه است . به عبارت روشنيكي از مسايل بسيار مهم در راستاي گناه

شوند، بسيار باريك است و افرادي براثر عدم شناخت مرزهاي گناه و ثواب، كه منشأ گناه مينيك اخالقي با صفات بد اخالقي  

دهند و يابه عكس كار خوبي را به خيال اينكه كارزشت ناخودآگاه با قصد قربت گناهي را به عنوان كارپسنديده و نيك انجام مي

 كنند. است ترك مي

گذارد  كند و اسمش را مير بگويند و حقوقش را پايمال كنند و از خود دفاع نميدهد همه به او زوبه عنوان نمونه، اجازه مي

گويد و او را ارشاد و نهي از منكر  تواضع و فروتني درحالي كه اين ذلت است نه تواضع. و يا اينكه عيوب دوستش را به او نمي

گويد تا برطرف كند و در مسير كمال سعادتمند خورد درحاليكه بايد عيوبش را بگويد زشت است، توي ذوقش ميكند و مينمي

 شود. چند مورد كه مرز بين آنها بسيار نزديك است:

حيله و خدعه و سياست، بخل و قناعت، سكوت و كنترل زبان، بي باكي و شجاعت، سركوب   ،ذلت و تواضع، تكبر و عزت و وقار 

، مساوات و عدالت، ترك دنيا و زهد، تنبلي و توكل، تملق و مدح شايسته، رشوه و  داري، اسراف و سخاوتغرائز و عفت و خويشتن

 30  هديه، انظالم و استتضعاف، غيبت و افشاگري، لجاجت و استقامت، حرص و تالش، عجز و صبر.

نكند. گاهي  انسان بايد مرزهاي گناهان را خوب بشناسد و با آگاهي از اين مرزها به ورطه خطرناك و ويرانگر گناه سقوط  

 برد. شود. آبروي شخص غيبت شونده را ميداند كه بايك مثال درددل ساده چندين گناه همزمان مرتكب ميشخص نمي

قسمتي از عمر    - 4  شود.يك قدم به جهنم نزديكتر مي  - ۳  خشم خداوند را به همراه دارد.   - 2دارد.  پرده از راز او برمي  -1

شيطان را   - 6.  آوردسوء ظن نسبت به فردغيب شونده را نزد سايرين به وجود مي  - 5دهد.  خويش را بيهوده هدر مي  مايهگران 

آورد تا آب و  اي ازمسائل رو به تهمت زدن و دروغ گفتن هم ميدرپاره  -8  . گيرداز كمال خويش فاصله مي  - 7كند.  خوشحال مي

 تابش را بيشتركند و... 

 
 289همان، ص  - 25
، »وَعَصَي آدَمُ رَبَّه  19( آيه 47در مواردي واژه ذنب و عصيان در مورد انبياء نيز به كاررفته است: »واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات« سوره محمد)  - 26

 2( آيه 48و سوره فتح)  121( آيه 20فَغَوي«  سوره طه )
 ۳71، ص1۳6۳، قم: انتشارات جامع مدرسين، 1، چ6بايي، الميزان في تفسير قرآن، جمحمدحسين، طباط - 27
 181-182، صص 2همان، ج - 28
 75، ص 5ج ،همان - 29
 195-196شناسي، همان، صص محسن، قرائتي، گناه - ۳0
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شود. درواقع عدم آگاهي به اين مطلب  پيامدها و مراتب آن عمل زشت مي  يكي از عوامل دروني گناه، جهل انسان نسبت به

ي روابط علي و معلوليت و قطعاً هر عملي يك عكس العملي به دنبال خود دارد. خواه آن عمل نيك و  كه اين نظام احسن برپايه

 پسنديده باشدو خواه بد وزشت. 

افتد، ولي اثر حكمي آن وضعي معموالً در همين جهان ماده اتفاق ميگناهان معموالً داراي دو اثروضعي و حكمي هستند. اثر  

پيوندد كه همان مجازات يا عذاب دوزخ است. مثال اگر كسي سم بخورد يا خود رااز جاي بلندي پرت  بيشتر در آخرت به وقوع مي

اير اعضايش( و هم اثر حكمي )مجازات  كند و مانند آن، اين كارهاي او هم اثر وضعي دارد )مردن يا شكسته شدن دست و پا و يا س

خودكشي در قيامت( عذاب قيامت اثر وضعي گناه است، زيرا گناهان يك صورت باطن دارند كه حقيقت همان صورت ظاهري و 

 فرمايد:خداوند در مورد خوردن مال يتيم مي 31  شود.اثر عمل است كه به عذاب تبديل مي

 32«  ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيراً  الَ الْيَتامىإِنَّ الَّذِينَ يَْأكُلُونَ أَمْو »

برند و به زودي در آتشي افروخته هاي خود فرو نميخورند، جز آتشي در شكمگمان كساني كه اموال يتيمان را به ستم مي»بي

 وارد خواهند شد.«

بنابراين بدون ترديد گناهان    آتش است كه فعال به صورت غذاي لذيذ درحال مصرف شدن است؛حرام، عذاب و  حقيقت غذاي

 كند. برد بلكه از آن تنفر پيدا ميداراي عواقب و آثار بدي هستند كه اگر كسي حقيقت آن را درك كند نه تنها از گناه لذت نمي
 

 اراده فرد 
گيري  رواني در پيدايش و شكل-تواند از جمله عوامل روحيهاي غلط و سوء ميو برداشتعدم شناخت جايگاه اراده و تعابير  

 برخي گناهان گردد. 

،  33ي آزاد و در مقابل آن جبرگرايي، در ميان فيلسوفان و علماي دين، موضع اختالف شديدي بوده است. آيات قرآن بحث اراده

دين  اولياي  متعدد)عليهم  34كلمات  موارد  در  ادلهالسالم(  و  كرده  اشاره  جبرگرايي  به  كردهي  اقامه  آن  عليه  ميان  اي  در  اند. 

پردازاني مانند فرويد، واتسون، اسكينر و كتل جبرگرا هستند و افرادي مانند آدلر،  شناسان نيز اين اختالفات وجود دارد. نظريهروان 

، آلپورت و بندو را نيز موضع معتدلي  35اريكسن، فرانكل روم، موري،ي آزاد معتقدند. يونگ، فراتر، به اراده   ،هورناي، فرلو، راجرز، كِلِي 

ها  معتقدان به اختيار، به اين باورند كه افراد، به رغم همه عوامل و شرايط بيروني و محيطي و برخالف همه كنش  36اند. اختيار نموده 

جبرگرايان افراطي مانند فرويد    37  انجام رفتار مطابق نظر خود برخوردارند.  وتمايالت دروني، از قدرت انتخاب و گزينش و توانايي

معناست. جبرگرايي  ي آزاد يا مسئوليت اخالقي بيشود و ارادهواسكينر معتقدند رفتار آدمي كامال به وسيله عوامل مختلف تعيين مي

 38  داند.هاي آنان را معلول عوامل ديگري ميآزاد انسان معتقد است ولي انتخاب يميانه رو به قدرت انتخاب و اراده

اند، هرچند رفتار آدمي را بدون علت  هاي ارزشمندي ارائه دادهپردازان خودشكوفايي كه در حوزه شخصيت سالم ديدگاهنظريه 

مسئوليت   ،كنند. به عالوه جبري و تصادفي بودن رفتارهابيني  دانند، ولي در مرتبه اول تمايل دارند كه بتوانند رفتار را پيشنمي

 
 16-17ش، صص 1۳90، تهران: نشر جمال، ۳عباس، رحيمي، گريز از گناه، چ - ۳1
 10( آيه 4سوره نساء) - ۳2
 20( آيه 4۳؛ سوره زخرف ) 105( آيه 6سوره انعام) - ۳۳
   155، ص 1الكافي، ج  ،؛ محمد بن يعقوب كليني ۳98-۳99ق، صص  1۳98محمدبن علي صدوق، التوحيد، قم: انتشارات جامعه مدرسين،   - ۳4
   69، ص 1۳79 ، تهران: روان  ، اندراسا پينگنون، بهداشت رواني)ترجمه حميدرضا حسين شاهي( - ۳5
،  ۳11، 289، 252، 227، 205،  18۳، 149، 122، 77، صص 1۳79هاي شخصيت، ترجمه يحيي سيد محمدي، تهران: ويرايش شولتز، دوان، نظريه - ۳6

۳55 ،۳77 ،407 ،475 ،500   
 110، ص  1۳77احمد،واعظي، انسان از ديدگاه اسالم، تهران: سمت،  - ۳7
 59اندرا ساپينگتون، همان كتاب، ص  - ۳8
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ي آزاد با جايگاه مهار دروني و به عبارت احساس مهار هشيار زندگي  نكته سوم اينكه اراده  39  كند.افراد در رفتار خويش را نفي مي

 40 تر است.متناسب

انس مسئوليت شخصي  و سلب  با جبرگرايي  اسالم  ديني،  تعاليم  به  توجه  اسالمي  انبا  متكلمان  بين  ولي  است،  مخالف  ها 

داري در اين مورد وجود دارد. پيچيدگي اين موضوع به حدي است كه  )اشاعره، معتزله و تعاليم مذهب شيعه(، اختالف نظر ريشه

السالم( دين )عليهم اولياي 41  كردند.السالم( برخي از مردم عادي را از تفكر و غور انديشي در اين مورد، نهي مياولياي دين)عليهم

 42  ي كامال آزاد يا جبر، بلكه به امري بين اين دومعتقد بودند.نه به اراده

براراده و اختيار آزاد انسان صراحت دارد، از جمله: »ما راه را به او نشان داديم، خواه شاكر باشد يا    43آيات بسياري از قرآن 

همچنين آيات قرآن مسئوليت   45 اهد بگرود و هركس بخواهد انكار كند.« ، »حق از پروردگارتان رسيد. پس هركس خو44ناسپاس«

داديد،  ؛ »از آنچه انجام مي47  آورد خويش است.«»هركس درگرو دست، از جمله: 46كند شخصي افراد در برابر رفتار خود را تأكيد مي

 48  حتما سوال خواهيد شد.«

ن معنا كه آدمي اختيار وآزادي كامل و تمام عيار ندارد. همچنين ساير  ي انسان درچارچوب خواست الهي است، بديالبته اراده

عوامل فيزيكي، جغرافيايي، اجتماعي و حتي دروني از قبيل توارث، درشخصيت و رفتار او نقش دارند، ولي اختيار آدمي را به كلي  

بنابراين براساس اين آيات و   50اختيار و توان اوست. ي  برهمين اساس مسئوليت اخالقي انسان نيز در محدوده  49  كند. سلب نمي

 تابع اراده اوست.  ترين عامل گناه است و هركاري چه نيك و چه بد انسان،روايت و ادراكات شعوري انسان اراده انسان اصلي
 

 فکر و نيت گناه 
و خروجي سالم و پاك دارد   كانون ديگري كه در وجود  انسان سرچشمه كارهاست تفكر و انديشه است.  فكر سالم محصول

 و فكر آلوده بازده و كارآيي آلوده خواهد داشت.

 51«َمن کَثُرَ فِکرُه فِی المَعاصی دَعَته الَيهافرمايد : »السالم( مياميرمؤمنان علي)عليه

 دهد.« »كسي كه بسيار درباره گناه فكر كند او را به گناه سوق مي

كنم كه روح خود را به زنا خبر ندهيد  گفتاري به حواريون فرمود: »و من به شما امر ميالسالم( ضمن  و حضرت عيسي)عليه

)فكر زنا نكنيد( تا چه رسد به اينكه زنا كنيد زيرا كسي كه روح و فكرش را به زنا خبر دهد مانند كسي است كه در اطاق رنگيني  

 52گرچه خانه را نسوزاند.« كندهاي رنگين آن اطاق را كثيف ميآتش روشن كند، دود آتش نقشه 

نمايد و چنين كانوني به تاريكي گناه نزديك تر است تا به سپيدي  گيري وجود انسان را آلوده مييعني فكر گناه كانون تصميم

 اطاعت خدا.  

 
 60ص   ،همان - ۳9
 69ص  ،همان - 40
 1561ق، ص 1409 ،عالءالدين متقي هندي، المرشد الي كنزالعمال في سن االقوال و االفعال، بيروت: مؤسسه الرساله - 41
 1۳و  9و  8، باب الجبر و قدر، ح 1محمد بن يعقوب كليني، همان كتاب، ج - 42
 ..و . 15( آيه 17؛ سوره اسراء)17( آيه 41سوره فصلت ) مانند: - 4۳
 ۳( آيه 76سوره انسان) - 44
 29( آيه 18سوره كهف) - 45
 92( آِه 15؛ سوره حجر)2۳( آيه 21)؛ سوره انبياء24( آيه ۳7از جمله سوره صافات) - 46
 21( آيه 52؛ سوره طور )۳5( آيه 74سوره مدثر) - 47
 9۳( آيه 16سوره نحل) - 48
 1۳6احمد واعظي، همان كتاب، ص  - 49
   106( آيه  16؛ سوره نحل)۳۳( آيه 24؛ سوره نور)7۳( آيه 20؛ سوره طه)286( آيه 2سوره بقره) - 50
 فهرست غرر )ذنب(  - 51
 ۳۳1، ص14»واناامركم ان ال تحدثوا انفسكم بالزنا فضال من ان تزنوا... « محمد باقر مجلسي، همان كتاب، ج - 52
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شود، و همچون عامل بازدارنده از انحرافات و گناهان مي  ي صحيح، بطور مستقيم يا غيرمستقيمبطور كلي تفكر و انديشه

 فرمايد:  السالم( ميهاست. چنانكه حضرت علي)عليهها و زشتيي زيباييي صاف نشان دهندهآينه 

 ي صاف است.« »فكر، آينه 53«الفکر مرآه صافيه»

 .«شود»كسي كه نيكو بينديشد، دستخوش لغزش نمي  54«مازل من احسن الفکرو نيز » 

تواند سبب سوق فرد به كار نيك و يا ارتكاب حرامي گردد.  نيت هم مانند تفكر از جمله عوامل روحي و رواني است كه مي

شود. از ديدگاه  نيت در لغت به معناي قصد و عزم قلب آمده است و در اصطالح به تصميم آگاهانه براي انجام يك عمل اطالق مي

 55 دارد. نيت امري است دروني، و عمل ثمره و حاصل نيت است. اسالمي بين نيت و عمل تفاوت وجود

 فرمايد:السالم( در اين باب چنين مياميرالمؤمنين علي)عليه

 «اعمال ثمره نيات هستند.« 57»االعمال ثمار النيات«»نيت زيربناي عمل است.«  و نيز 56«النيه اساس العمل»

يابيم  و تصور انجام يك عمل از انجام آن جداست. با تدقيق در اين مطلب درمي  بدين ترتيب مالحظه مي شود كه نيت يا انگيزه

پذير نيست. قصد براي انجام يك عمل و بروز رفتار ناشي از ساخت و  كه قصد انجام يك عمل تنها با يك تخيل و يا تصور امكان

فرد است. انسانهاي معم58  هيئت رواني خاص هر  از  از بسياري  انجام خودكشي  اين معنا كه  ولي هرگز صادر نمينيت  به  شود. 

شود  السالم( بيان ميي خود راه دهند و يا در مورد اولياي دين)عليهمتوانند به مخيلهبسياري از انسانها حتي فكر اين كار را هم نمي

امر چيست؟ اين نكته حداقل  كه اينها حتي فكر گناه را هم نكردند، يا به عبارت ديگر، ايشان نيت گناه را نيز نداشتند، علت اين  

حاكي از اين مطلب است كه نيت يك عمل تنها باتصور آن عمل برابر نيست. نيت، خود محصول هيئت و تركيب رواني خاص يك 

 فرمايد:  انسان است. عالمه مجلسي در بحار، دررابطه با اين روايت كه »نيت مومن از عمل او بهتر است« چنين مي

از اين روايت ناشي شده، به دليل عدم درك درست معني نيت است كه توهم شده است. نيت عبارت  »بدان كه اشكاالتي كه 

از تصور غرض و غايت و خطور داده آن در خاطر و قلب درحاليكه اگر اين مطلب به درستي درك شود، در مي يابيم كه  است 

فس به آن حالت متصف است و كمال اعمال و قبول  ترين اعمال است. و آن تابعي است از حالتي كه نتصحيح نيت يكي از سخت

 59آنها و برتري آنها منوط و وابسته به آن حالت است.« 

بدين ترتيب نبايد نيت را با تصور صرف مساوي دانست. نيتها خود محصول هيئتهاي رواني و يا به قول عالمه مجلسي محصول 

ي تصورات و تفكر انسان خارج است. تصحيح و تعبير اين هيئت بايد  حالتهاي نفساني هستند، كه بسياري از عناصر آنها از حيطه

 60  از طريق رياضتهاي سخت و تفكرات بسيار دقيق و صحيح و همچنين تالشها و مجاهدتهاي فراوان صورت پذيرد.

ي نيات  از اهل بهشت و جهنم مخلدند در آن به واسطه  و آله  و سلم( كه هريكدر حديث است از رسول اكرم)صلي اهلل عليه  

 .  61خود 

 
 ۳15محمدبن الحسن، شريف الرضي، همان كتاب، ص   - 5۳
 5۳8، ص 1۳62، قم: مكتب االعالم االسالمي، 2، چ7شهري، ميزان الحكمه، ج محمد محمدي ري - 54
 14، ص 1۳88احمدي، روانشناسي شخصيت از ديدگاه اسالمي، چاپ هفتم، تهران: انتشارات اميركبير،   ،علي اصغر - 55
 58]بي تا[، ص تهران: علمي  ،(عبدالواحد بن محمد آمدي، همان كتاب، )ترجمه و نگارش محمد علي انصاري  - 56
 همان   - 57
 16علي اصغر احمدي، همان كتاب، ص  - 58
 19۳، ص  70محمدباقر، مجلسي، همان كتاب، ج  - 59
 17علي اصغر، احمدي، همان كتاب، ص   - 60
و آله  و سلم(، ذات يومٍ. جالساً في  لي اهلل عليه كند : »كانَ رسول اهلل )صالسالم( روايت ميالسالم( از پدرانش از اميرالمومنين )عليهامام صادق)عليه - 61

ال: يُخلُد عَلي  اليَهوديُّ: فَإن كانَ رَبُّكَ ال يَظلِمُ فَكَيفَ يُخلِدُ في النّارِ اَبَداَ االبدينَ مَن لَم يَعصِهِ إال أيّاماً مَعدودَهً؟ ق مَسجِدِه إذ دَخَلَ عَلَيهِ رَجُلٌ مِنَ اليَهودِ... قالَ

خَلَّدَهُ في نارِهِ علي نيَّتهِ؛ و نيَّتُهُ في ذلِكَ شَدٌ مِن عَمَلِهِ وَكَذلِكَ يَخلُدُ مَن    ، يَعصي اهلل عزّوجلّفَمَن عَلِمَ اهلل نيّتُهُ أنَّهُ لَو َبقِيَ في الدُّنيا إلي إنقِضاِئها كانَ نيَّتُهُ .

 خَيرٌ مِن عَمَلِهِ. فَبِالنّياتِ  يَخلُدُ أهلُ الجَنَّهِ في الجَنَّهِ و اهلُ النّارِ في النّار.«   أيّامَها ال طاعَ اهلل أَبداً؛ و نيّتُهُ يَخلُدُ فِي الجَنَّهِ ِبأنَّهُ يَنوي أنَّهُ لَو َبقِيَ في الدُّنيا

آنها اين بود كه( گفت:   و آله  و سلم( روزي در مسجد خود نشسته بود كه مردي يهودي براو وارد شد. )سوالهايي كرد، يكي ازپيغمبر اكر)صلي اهلل عليه 

و آله  و  دارد؟ پيغمبر)صلي اهلل عليه كند، پس چگونه كسي را كه جز چند روزي گناه نكرده است براي هميشه در آتش نگاه مياگر پروردگار توستم نمي
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 62  ممكن نيست زائل شود مگر آنكه منشاء آن زائل گردد. ،ي اخالق رذيله استنيات فاسده، كه زاييده

هِ أَتَقَبَّلُ، اهلل عزو جل یقولُ إنّی لَستُ کُلُّ کاَلمِ الحکمإنَّالسالم( فرمودند: »در باب اهميت نيت امام جعفر صادق)عليه

 63«إنَّما أَتَقَبَّلُ هَواهُ وَهَمَّهُ فإن کانَ هَواهُ وَ هَمُّهُ فی رِضايَ جَعَلتُ هَمُّهُ تَقدیساً و تَصبيحاً.

را قبول نميفرمايد: »همانا من هرسخن حكمت »همانا خداي عز وجل مي نيت و قصد گويندهباري  بلكه  را  كنم،  ي كالم 

 دهم.« قصدش درراه رضا و خشنودي من باشد، آن را به جاي تسبيح و تقديس قرار مي  پذيرم. پس اگر نيت ومي

 

 کفر 

هاي قلبي كفر است.كفر به معني باور نداشتن و نپذيرفتن چيزي كه فطرت نخستين انسان و عقل صريح آن  از جمله بيماري

فهمد كه او وساير  زيرا هر عاقلي مي64  به خدا و پيغمبران وروز جزاست.  داند و آن ايمانبيند و پذيرفتنش را الزم ميرا حق مي

كند كه اگر زندگي تنها همين باشد  و به  ايست دانا و توانا و پس از تدبر در حكمت آفريدگار يقين ميموجودات را پديد آورنده

شود  ود كه در آن سعادت افراد ظاهر ميمرگ نيست شود، آفريدن بيهوده است. پس چون خدا حكيم است زندگي ديگري خواهد ب

 رسد.و هركس به پاداش كارش مي

رود يا  بيماري كفر براي روان انسان مانند بيماري فساد دستگاه هاضمه است در جسد كه آب روان و غذا از گلو پايين نمي

افتد و  شود تمام قواي بدن از كار مياگر رفت و داخل معده شد معده آن را نپذيرد و برگرداند، و اين مرضي است كه اگر چاره ن

از عناد و لجاج دست برندارد خداوند هم پاداش كفرش   65  ميرد.شخص مي همچنين اگر كسي به بيماري كفر مستمر باشد و 

 66  فرمايد.بيماري او را زيادتر مي
 

 نفاق 

سازد و جزء شياطين صاحبش را از عالم انسانيت به كلي ساقط مي  هاي رواني كهترين بيماري بزرگترين گناهان قلب و سخت

ترين دركات آتش معين فرموده  باشد و درقرآن مجيد جاي آنها را در قعر جهنم و پايينترين دركات است، نفاق ميبلكه مركز پست

 باشد چون نفاق بدترين انواع كفر است.پس عذاب منافقين از كفار نيز بيشتر مي 67 است.

دار  دهد در حالي كه در دل دينمندي از آثار دنيوي دينداري خود را در گفتار و كردار دين دار نشان ميمنافق براي بهره

نمايد درحالي كه آنها را باور نداشته و به خواند و حق بودن قيامت را اقرار ميگويد و قرآن مينيست مثال به زبان شهادتين  مي

هاي مردم جلو آنها نماز  يا براي جلب دل  68  ا است: »گويند به زبانشان چيزي را كه در دلشان نيست.«دل نپذيرفته بلكه منكرآنه

 دهد تا او را به دنياداري بشناسند و مدح و ستايش كنند تا مورد اعتماد واقع شود.خواند و يا صدقه ميمي

 
كند، به  تا پايان دنيا در آن بماند نافرماني او مي داند كه اگردارد. كسي را كه خداوند ميي نيتش در آتش جاويدان نگه ميسلم( پاسخ داد: او را به واسطه

دارد. و اين نيت او از عملش بدتر است. و اين چنين است كه هركسي كه در بهشت جاويدان جاي دارد بدين سبب  واسطه نيتش الي االبد در آتش مي

او از عملش بهتر است. و به سبب نيتها اهل بهشت در بهشت، و اهل   است كه قصد دارد اگر هرروز به دنيا باقي ماند همواره فرمانبري خدارا نمايد، ونيت 

 مانند...« جهنم در آتش جاويدان مي

 ۳98-۳99محمد بن علي صدوق، التوحيد، صص 
 111، ص 1۳89روح اهلل موسوي خميني، چهل حديث، چاپ پنجاه و يكم، تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني)س(،  - 62
 180، ص 8وب كليني، همان كتاب، ج محمدبن يعق - 6۳
 ۳1عبدالحسين دستغيب شيرازي، قلب سيلم، همان، ص  - 64
 ۳2ص  ،همان - 65
 9( آيه 2»فزادهم اهلل مرضا...« سوره بقره ) - 66
 145 ( آيه4« سوره نساء)إِنَّ الْمُنافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَ لَنْ تَجِدَ لَهُمْ َنصِيراً» - 67
 سوره   »یقولون بالسنتهم ماليس فی قلوبهم« - 68
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ع شده است . به خدا و رسول و اهل ايمان دروغ گفته بنابراين در منافق عالوه بر كفرها دروغ، خدعه )نيرنگ( و استهزاء جم

و نيرنگ زده و حق را مسخره كرده است يعني در حقيقت به خودش دروغ گفته و نيرنگ زده و خودش را مسخره كرده است به  

 69  شود.تفصيلي كه در قرآن مجيد ذكر شده و بيان مي

ايمان بميرد هرگز برايش رستگاري شود و كسي كه بيب نفاق قلبي ميبرد وموجاي از گناهان است كه ايمان را از بين ميپاره

السالم( به اين مطلب تصريح شده و چون در نيست از آن جمله رياكاري است. چنانچه در ضمن حديث مفصلي از امام صادق)عليه

زكات و حج و نيز بهتان و امور ديگري   و مانند گناه قتل نفس و ترك نماز و  70  شود.مبحث گناهان كبيره ذكر شده اينجا تكرار نمي 

و از جمله گناهان بخل    71  السالم(كه به بعضي از آنها در روايات اشاره شده مانند شادشدن از مصيبت حضرت سيدالشهدا)عليه

كه با خداوند    فرمايد: »و برخي از ايشان )منافقون( كساني اندي توبه ميكردن از نفقات واجب )از زكات و غيرآن(  چنانچه در سوره

دهيم و از شايستگان و نيكوكاران خواهيم بود و چون  عهد كرده بودند اگر خداوند از كرم خود به ما، مالي عطا كند حتما زكات مي

كننده بودند . خداوند به سزاي اين خلف گردانيدند درحالي كه اعراضخداوند از كرم خود به ايشان مالي داد بخل ورزيده روي

  ميرند.( گفتند در دلهايشان نفاق انداخت تا روزيكه ديدارش كنند )يعني هنگام مرگ به حالت نفاق ميكردند ودروغ مي  اي كهوعده

72 

 حسد  

و سبب عذاب   حسد از جمله امراض روحاني و رذايل نفساني است كه باعث ناراحتي انسان در دنيا و مانع كمال او در معنويات

 او در آخرت خواهد شد.

داند آن نعمت  حسد آن است كه انسان آرزوي از بين رفتن نعمت، از برادر مسلمان خويش را داشته باشد درحالي كه مي

 73  ي او و به صالح اوست. زيبنده

 ي اقسام آن مذموم و نارواست:حسد و آرزوي زوال نعمت از ديگري، اقسام مختلفي دارد كه همه

انسان آرزو كند كه نعمت از برادر مسلمان زايل شود گرچه براي او هيچ نفعي نداشته باشد و اين از بدترين مراحل حسد  -1

 است.

 انسان آرزو كند كه نعمت از ديگري گرفته شود و به او برگردد. -2

رسد  بد ولي چون به آن نميطلخواهد، بلكه براي خودش مانند آن را ميگاهي انسان ابتدا زوال نعمت را از ديگري نمي -1

 كند و چه بسا در صورت پيدا كردن قدرت، صاحب آن را نيز از بين ببرد.در اين حال آرزوي زوال آن را پيدا مي

برد، بلكه  همان قسم سوم است با اين فرق كه چون متشرّع است اگر روزي به قدرت برسد صاحب آن نعمت را از بين نمي -2

 74 نعمت را از او دارد.تنها آرزوي زوال آن 

 اند كه مرحوم مجلسي هفت  علماي علم اخالق براي حسد علل و اسباب متعددي را نقل كرده

 75  مورد از آن اسباب را در بحار جمع كرده و يك جا نقل كرده است.

 عداوت ودشمني: يعني چون نسبت به ديگري دشمن است، آرزوي زوال نعمت او رادارد. -1

اي به خود  داند كه ديگري بخاطر نعمتي كه دارد )مثل مقام، مال و علم و..( به او فخر فروخته و قيافهتَعَزَّز: يعني مي  -2

گيرد و او طاقت فخرفروشي و تكبر آن شخص را ندارد لذا در دل آرزوي زوال آن نعمت را از آن شخص دارد تا او با از دست  مي

 نفروشد.  دادن آن نعمت، ديگر برايش بزرگي

 
 ي منافقين ذكر شده مراجعه شود.آل عمران، نساء، توبه و ساير موارد درباره ،ي بقرهبراي دانستن پستي منافقون و آياتي كه در سوره - 69
 من يخدع اهلل يخدعه و يخلع فيه االيمان...،  امالي صدوق  - 70
 58-59دستغيب، همان كتاب، صص عبدالحسين  - 71
 76-77( آيات 9سوره توبه ) - 72
 258-259ش، صص  1۳65دفتر انتشارات اسالمي، ، قم:1حبيب اهلل مظاهري، اخالق اسالمي، چ  - 7۳
 همان   - 74
 240، ص  7۳مجلسي، همان كتاب، ج  ،محمد باقر - 75
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 كند. كند كه نتواند ديگري را داراي نعمت ببيند و لذا آرزوي زوال آن را پيدا ميتكبر: كبر و خودخواهي او را وادار مي-۳

افرادي داده شده كه شخص حسود، تعجب مي-4 افراد  تعجب: منصبي بسيار بزرگ و نعمتي بسيار عظيم به  اين  كند كه 

السالم( داده  چگونه آن داراي چنين مقام و منصبي شدند همانند منصب نبوت كه به انبياء )عليهم  تر از مابودندهمانند ما و يا پست

گفتند اگر  ميو يا    76  «ءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَقالُوا ما أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنا وَ ما أَنْزَلَ الرَّحْمنُ مِنْ شَيْ»گفتند:  شده است و ديگران مي

وَ قالُوا لَوْ ال نُزِّلَ خواست قرآن و وحي نازل شود بايد بردو ثروتمند طائف و مكه )حبيب و وليد( نازل گردد نه بر محمد يتيم. »مي

السالم( انبياء )عليهم  لذا به خاطر اين تعجبشان، در دل آرزوي زوال آن نعمت را از  ،77«رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ َعظِيمٍ  هذَا الْقُرْآنُ َعلى

 داشتند.

خوف: يعني حسود ترس آن دارد كه اگر ديگري داراي نعمت باشد مثال در پست وزارت يا وكالت باشد، او نتواند به مقاصد    -5

 خود برسد لذا آرزوي و تمناي قلبي او زوال آن پست و مقام، از آن شخص است. 

خواهد ديگران داراي كماالت و نعمتهايي همانند او يا  ارد لذا نميحبّ رياست: چون شخص حسود حبّ مقام و رياست د-6

تر از او باشند زيرا اگر كند كه ديگران يا اصال واجد آن نعمتها نباشد و يا اگر هم دارند در سطح پايينبهتر از او باشند بلكه آرزو مي

 ديگران هم سطح او يا برتر از او باشد او را به رياست نخواهند پذيرفت.

خّبث نَفس: يعني هيچ يك از اين علل و عوامل وجود ندارد، بلكه شخص حسود به خاطر خباثت نفساني و بخلي كه براو -7

  .78حاكم است دوست ندارد خداوند به كسي نعمتي داده و يا به كسي غير از او خيري برسد

وجود پيدا كند و در ديگري كمتر، در   اينها علل و عوامل حسادت است كه ممكن است در يك شخص چند علت از اين علل 

 ورتر خواهد بود. هركس كه اين علل بيشتر وجود داشته باشد آتش حسد او شعله

 ي بسياري از مفاسد فردي و اجتماعي است. از جمله: درواقع حسد سرچشمه 

ها،  ها، دزديلي قتلشود منشأش حسادت است؛ يعني اگر علل و عوامل اصبخش عظيمي از جنايات كه در دنيا واقع مي-1

گيرند، لذا حسد را به  ها، مانند آنها را بررسي كنيم خواهيم ديد كه قسمت قابل توجهي از آنها از حسد مايه ميتجاوزها، ستم

كند به خطر بياندازد.  اي را كه در آن زندگي ميتواند موجوديت حسود و يا فرد و جامعهاند كه مياي از آتش تشبيه كردهشراره 

ناظر به همين معناست. يعني    79  «... کادَ الحسدُ أن یَغلِبَ الغدر.و آله  و سلم( كه فرمود: »ن رسول خدا)صلي اهلل عليه  سخ

شود. در تاريخ جريانات زيادي همانند جريان فرزندان آدم و  ي حسد مقدرات يك خانواده و يا ملتي دگرگون ميگاهي به واسطه

 خورد.ميالسالم( به چشم يعقوب )عليهم

حسود بيشترين نيروي بدني و فكري خود را كه بايد در راه پيشرفت اهداف اجتماعي به كارگيرد، در مسير نابودي و ويران -2

 هاي اجتماعي را.هاي وجود خود را از بين برده و هم سرمايهكند و از اين رو، هم سرمايهكردن آنچه هست صرف مي

كند و قهراً در سراي جاويدان و عالم  ها و حسنات و درنتيجه، ايمان خود را نابود ميي نيكي  حسود بواسطه حسادتش همه-۳

 پس از مرگ از انسانها ورشكسته و ساقط شده خواهد بود و انسانهاي اين چنيني مأوايي جز آتش جهنم نخواهد داشت. 

ت حسود خواهد داشت؛ لذا افراد حسود ي اينها گذشته، حسد اثرات نامطلوبي در همين عالم نسبت به بدن و سالماز همه-4

دستگاه و  اعصاب  نظر  از  و  رنجور  كه  معموال  است  شده  مسلم  امروز  حقيقت،  اين  و  بيمارند  و  ناراحت  غالبا  بدن  مختلف  هاي 

و 80« قِلَّهِ الحسدصِحَّهُ الجسدِ من    السالم( مي فرمايد: »هاي جسماني در بسياري از موارد عامل رواني دارد، لذا علي)عليهبيماري

 81« »الحسود مغمومٌ واللّئيمٌ مذمومدر حديث ديگر فرمود :

 

 
 15( آيه ۳6سوره يس) - 76
 ۳1( آيه 4۳سوره زخرف) - 77
 259-260مظاهري، همان كتاب، صص  ،حبيب اهلل - 78
 16، ص 2محمدبن يعقوب كليني، همان كتاب، ج - 79
 256تندرستي از كمي حسد است، محمد باقر مجلسي، همان كتاب، ص  - 80
 حسود دائماً غمناك بوده و لئيم مورد سرزنش است، همان  - 81

http://www.rassjournal.ir/


 22 -40 ص، 1401 پاییز، 31شماره ، رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی 
ISSN: 2476-3675 

http://www. RassJournal. ir 

 

 شك و شبهه 

از جمله امراض قلبي شك و شبهه است. شك به معني تساوي احتمال هست و نيست چيزي يا احتمال درستي و نادرستي 

 مطلبي است.  

آن و نيستي باطل و نادرستي آن كامال عالم و مطمئن باشد    نشانه سالمتي دل انسان آن است كه در ثبوت حق و درستي

 82  ي بيماري آن ترديد و حيرت در حقانيت حق و بطالن باطل است.چنانچه نشانه

 فرمايد:  »كساني كه در  دلهايشان بيماري است  )شك و نفاق( آيات الهي  قرآن كريم مي

 83 ي كه كافرانند.«ميرنددر حالنمايد و ميپليدي)شك( آنها را زيادتر مي

 84 شود. السالم( در تفسير اين آيه مرويست كه: معني آن اين است كه شكي برشك آنها افزوده مياز حضرت امام صادق)عليه

 

 کبر

لحَقَّ »أعظَمُ الکِبرِ أن تَشفَهَ االسالم( فرمودند:  السالم( پرسيدم: »وَالكِبر؟« امام )عليهگويد: از امام صادق )عليهعبداالعلي مي

 85« وَ تَغمِضَ النّاس.« قُلتُ »ما سَفَهُ الحَقّ؟ « قال : »یَجهَلُ الحَقَّ وَ یَطعُنُ عَلی أهلِهِ.

ارزش بپنداري.«  ترين كبر اين است كه حق را كوچك بشماري و مردم را بيالسالم( فرمودند: »بزرگكبر چيست؟ امام )عليه 

 اش طعنه زند.«السالم( فرمودند: »شخصي حق را نشناسد و برخانواده)عليهعرضه داشتم: »كوچك شمردن حق يعني چه؟« امام 

از آن عوامل، عجب و خودبيني  رذيله تكبر مانند ساير رذايل اخالقي،ريشه هايي دارد كه بايد آنها راجستجو كرد كه يكي 

 ... و 87توان عواملي مانند : ذلت و خواري نفس، خودخواهي و عالوه برآن مي 86باشد مي

هاي ميان خودبيني با تكبر در دوست داشتن و تحسين خود است، بدون آن كه در اين ميان، خود را با ديگران يكي از تفاوت

بيند و كافي است اعمال خود را زيبا، فراوان و پرارج  بسنجد. به عبارت ديگر شخص خودبين همواره خود را از ديگران بهتر مي

 شود. اما در بسياري از مواقع اين زيبابيني و برتربيني به تكبر و كبر منجر مي  ،ن بيشتر باشد و يا نباشدبپندارد، خواه از اعمال ديگرا

88 

گر شد، نام تكبر را به خود بنابراين صفت عجب و خودبيني زماني كه از درون انساني بروز كرد و دررفتار وكردار انساني جلوه

 ود. شگيرد و چنين شخصي »متكبر« خوانده ميمي

لذا تكبر ابليس نيز از خودبيني و عجب او نشأت گرفته، و وقتي كه فرمان سجده آمد آنچه در دل داشت در ظاهر خود آشكار 

 فرمايد:  ي او ميكرد، به خاطر همين برتري طلبي برآدم سجده نكرد و لذا خداوند هم درباره

 89«  وَ اسْتَكْبَرَ وَ كانَ مِنَ الْكافِرِينَ وا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبىوَ إِذْ قُلْنا لِلْمَالئِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُ»

نافرماني و تكبر كرد و از كافران » وزماني كه گفتيم به مالئكه كه سجده كنيد برآدم، پس همه سجده كردند به جز ابليس،

 گرديد.« 

است كه متكبر باشد ولي عجب و خودبيني  ممكن است كسي عجب و خودبيني داشته باشد، ولي متكبر نباشد، ولي محال  

 نمايد كه آنچه در درون خود دارد در ظاهر خود بروز ندهد. درخود نداشته باشد. چون انسان خيلي تالش و كوشش مي

 
 141عبدالحسين دستغيب، همان كتاب، ص  - 82
 125( آيه 9سوره توبه) ،« الَّذِينَ فِي قُلُوِبهِمْ مَرَضٌ فَزادَتْهُمْ رِجْساً إِلَى رِجْسِهِمْ وَ ماتُوا وَ هُمْ كافِرُونَوَ أَمَّا » - 8۳
 512ص   ،تفسير عياشي ،الي شكهم السالم( : قال شكاًعن الصادق)عليه - 84
 همان  - 85
 75، ص 1۳89اول،  اكبر، رضوي، خودبيني، تهران: چاپ و نشر عروج، چاپ  - 86
 287محمد بن حسن حرّ عاملي، همان كتاب، ص  - 87
 75اكبر رضوي، همان كتاب، ص  - 88
 ۳4( آيه 2سوره بقره) - 89
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ي  فرمايد:  مفسدهباشد و ميكند كه كبر زائيده صفت رذيله عجب ميامام خميني)رحمه اهلل عليه( هم به اين امر اشاره مي

  90  ي كبرگردد و به مصيبت تكبر انسان را مبتال كند. ي مهلكهاين رذيله موجب رذيلهديگر 

اند:  تعالي بيان نمودهكشي در برابر حقدانند و گردني صفات خدا ميبه همين خاطر است كه تكبر را داخل شدن در محدوده

 91«اکبَهُ اهلل فِی النّاراَلکِبرُ رِداءُ اهللِ فَمَن نازَعَ اهللَ شَيئاً ِمن ذلِكَ  »

 ي چيزي از آن ستيزه كند خدا اورابه آتش سرنگون كند.«»كبربرازنده خداوند است، هركه با خدا درباره

كنند عزت نفس  ي تكبر درخود دارند خيال ميشود، به طوري كه برخي كه روحيه گاهي بين تكبر و عزت نفس اشتباه مي

 كنند. دار ميدانند وشرافت خود را لكه از عزت نفس چيزي نمي برند، درحالي كهخود راباال مي

روي در امر عزت نفس با كبر، آن قدر به هم نزديك است كه بعضي از افراد عادي، از عزت  معناي ابتالي به تكبر براثر زياده

 اند. بيني تلقي كردهاند و آن را خودبزرگنفس مردان بزرگ الهي برداشت كبر نموده

 السالم( عرض كرد: به نظر من در شما كبر وجود دارد. امام حسن)عليهمردي به 

السالم( : »لمّا قيلَ له إن فيك کبراً کال، الکبر هلل وحده، ولکن فی عزه قال اهلل تعالی : واهلل االمام الحسن)عليه

 92  «العزه و لرسوله و للمؤمنين.

بريايي مخصوص ذات اقدس الهي است؛ آنچه در من است عزت من گرفتار كبر نيستم بزرگي و ك  ،حضرت فرمودند: »هرگز

 93 نفس است، همان عزتي كه خداوند در قرآن فرمودن است عزت براي خدا و براي پيغمبرش و براي اهل ايمان است.«

او ضرر كند، و هر امري كه به عزت  انسان عزيز النفس شرافت معنوي و برتري مقام انساني خود را با هيچ چيز معامله نمي

شود كه به مردم احترام گذاشته و مردم را با ديده ذلت نگاه نكند، ولي  كند واين خود باعث ميگريزد و فرار ميزند از آن ميمي

بيني غافل شود و از مسير حقيقت منحرف گردد، ممكن است آن حالت عزيزالنفس باعث شود خود اگر انسان عزيز النفس از واقع

 تكبر بيندازد و مردم را با چشم حقارت بنگرد.  را به بيماري كبر و 

ولي در مقابل    ، قرآن كريم در سوره مائده به مؤمنان دستور مي دهد كه در مقابل مؤمنان با تواضع و ذلّت برخورد كنيد

 دشمنان خدا با عزت باشيد:  

مِنْكُمْ َعنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَ » ْأتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَ يُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ َعلَى الْمُؤْمِنِينَ أَِعزَّةٍ َعلَى الْكافِرِينَ  يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ 

 94«   َعلِيمٌ يُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ ال يَخافُونَ لَوْمَةَ الئِمٍ ذلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ وَ اللَّهُ واسِعٌ 

 نسبت به كافران سرافراز و مقتدر باشيد.«  ،»نسبت به مؤمنان سرافكنده و فروتن

داند و غايت آن به خودنمايي كشيده  امام خميني)رحمه اهلل عليه( منشأ تكبر را از خود بيني و جهل و غفلت از حق مي

و منشأ عزت نفس، توكل برخدا،  الي كه مبدأي آن طغيان از حق و سركشي از فرامين خدا را به دنبال دارد. درحشود ودرنتيجهمي

 95  باشد. باشد و ثمره آنترك غيرخدا ميو اعتماد برحق تعالي مي

 فرمايد:  السالم( در دعاي مكارم االخالق ميامام سجاد)عليه

 »خدايا مرا عزيز كن و مبتال به كبر مگردان.«96« وَ أعِزَّنی وَال تَبتَلِيَنی بِالکِبر»

بيني و كبر شده باشند  س در روحيه بعضي از افراد و اشخاص از مرز خود تجاوز كرده و دچار خودبزرگممكن است عزت نف

 و مردم را با ديده تحقير بنگرند و آنان را كوچك و ناچيز بشمارند. 
 

 
 69روح اهلل خميني، چهل حديث، ص  - 90
 ۳10، ص 2محمد بن يعقوب كليني، همان كتاب، ج  - 91
 ۳64همان، ص  - 92
 ۳01، ص 8ه ش، ج  1۳77قم: دارالحديث،  ، 1،چ1محمد محمدي ري شهري، ميزان الحكمه،ج - 9۳
 54( آيه 5سوره مائده) - 94
 ۳۳6، ص 1۳80روح اهلل خميني، شرح حديث جنود عقل و جهل، تهران: موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني،  - 95
 109، ص 1۳81زادي، ،قم: انتشارات پيام آ1۳صحيفه كامله سجاديه، ترجمه حسين استاد ولي، چ ، السالم(علي بن حسين)عليه - 96
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 قساوت

( است. و آن حالتي است كه آدمي به  دليدلي و سختبيماري قساوت قلب )سنگ  ،هاي رواني و گناهان قلبياز جمله بيماري 

گردد. و شكي نيست كه منشأ  دهد متأثر نميرسد و به مصايبي كه به آنها روي ميسبب اين بيماري، از آالمي كه به ديگران مي

ي فقرا  ي سبعيّت است و بسياري از افعال ذميمه، چون: ظلم و ايذاءكردن و به فرياد مظلومان نرسيدن و دستگير اين رذيله، غلبه

 97  شود.ناشي مي و محتاجان را نكردن، از اين صفت رذيله،

از جمله آيات قرآن مجيد سوره مباركه زمر است: »آيا كسي كه    98  شمار است.آيات و روايات در مذمت قساوت قلب، بي

بيند و در دل خود  حق را مي  اش را براي پذيرش اسالم بازو وسيع كرده پس بانور معرفتي كه پروردگارش به او دادهخداوند سينه 

دهد به مانند كسي است كه دلش بسته و از پذيرش حق سخت باشد پس چاه ويل كه در قعر جهنم است يا شدت و  جاي مي

دالن، در گمراهي هويدا و آشكارند كه  سختي عذاب براي جماعتي است كه دلهايشان از پذيرش ياد خدا سخت است، اين سنگ 

 99  يست.گمراهي آنها پوشيده ن

 شود.در اين آيه شريفه بزرگي گناه قساوت قلب به خوبي دانسته مياز دقت در عبارت : فويل للقاسيه قلوبهم«

علي)عليه خاطرهاميرالمؤمنين  باشد  دل  در  خاطره  دو  را  »انسان  فرمود:  خاطرهالسالم(  و  شيطان  طرف  از  طرف   اياي  از 

دلي  فرشتگان، خاطره فرشته دقت و فهم است )يعني ميل به كارهائيكه سبب نرمي دل و فهميدن حق است( وخاطره شيطان سخت

دلي و نفهميدن حق وترك آن است( پس قساوت خوي شيطانيست كه بايد  و سهو است )يعني ميل به چيزهايي كه موجب سخت

 100 آن را برطرف ساخت.

هاي مواقف قيامت است و نيز سبب  اعتنايي به گرفتاريپروايي از سفر آخرت و بيباكي و بي، سبب بيدرواقع قساوت قلب

يتيم را سرپرستي ننمودن،   ،گناهان كبيره و بسيار است . مانند قطع رحم، درمانده و بيچاره را ياري نكردن، فقير را محروم كردن

باك بودن؛ و در حقيقت تقوا )يعني مراقبت و مواظبت ( با قساوت  ني خداوند بياز قهر و عذاب الهي نترسيدن، و از انتقامهاي نها

 101  شود.قلب پيدا نمي

 

 غرائز انسانی 

قوه عاقله   - 1اند: رواني گناه، غرايز انساني است. علماي اخالق چهارقوه را براي غرايز انسان برشمرده–از جمله عوامل روحي 

 102قوه غضبيّه -4 قوه شهويّه  -۳قوه وهميّه  -2

مطيع و فرمانبردار ندارند و آنها را مدخليتي    ،همه آنها غير از اين چهارقوه،درست است كه انسان جوارح ديگري هم دارد وليكن

اين   از  و شر ملكات هستند  نيك و بد صفات و خير  باعث  و  اثر  آنچه منشأ  نيست و  احوال و مملكت نفس  تبديل  در تغيير و 

 آيند و منشأ صفات خير و شر اينها هستند. همه اخالق نيك و بد از اين چهارپديد مي  اند. پسچهارقوه

هاي قوه عاقله در حال تسلط و غلبه آن است، و بديها و شرور آن در حالت زبوني و عجز آن در تحت وليكن، خيرات و نيكي

هاي آنها در حالت ذلت و انكسار و عجز آنها در نزد عقل  اند؛ زيرا كه: آثار خير و نيكوييساير قوا، و آن سه قوه ديگر برعكس اين

 103  است، و شرور و آفات آنها در وقت غلبه و استيالي آنها است برعقل.

 
 ۳08، همان كتاب، ص احمد نراقي - 97
 27، ص 70همان كتاب، ج  محمدباقر مجلسي، - 98
 22( آيه ۳9سوره زمر)  - 99

ن  حرعاملي، هما  ،السالم( : لمتان لمه من الشيطان و لمه من الملك فلمه الملك الرقه والفهم و لمه الشيطان السهو و قسوهقال اميرالمؤمنين )عليه - 100

 75كتاب، ص 
 ۳19عبدالحسين دستغيب، همان كتاب، ص  - 101
 ق  1191 ، دارالكتب العلميهفخررازي، تفسير الكبير، بيروت: - 102
 48نراقي، همان كتاب، ص   ،احمد - 10۳
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شود اما  انحراف اين قوه يا در كميت است، كه از آنچه بايد و شايد تجاوز كند، يا در كيفيت كه اصل كيفيت آن نابود و رد مي

 راف در كميت بردوقسم است:  از حد، تجاوز نكند. و انح

 به طرف اطراف است كه زياده از حداعتدال است. -الف

 باشد. به طرف تفريط است كه ازحد اعتدال ناقص مي -ب

 104پس، امراض اين سه قوه برسه قسم است: يا به سبب افراط است، يا تفريط يا پستي  

آن عبارت است از تمنّاي زوال نعمتي از برادر مسلم خود، از  اند بسيارند از جمله حسد، و  رذايلي كه متعلق به اين سه قوه

نعمتهايي كه صالح او باشد. و اگر تمناي زوال نعمت از او نكند؛ بلكه مثل آن را از براي خود خواهد، آن را »غبطه« و »منافسه« 

 صالح او نباشد آن را غيرت گويند.  و اگر زوال چيزي را از كسي خواهد كه خوانند.

 105معيار در حسد، آن است كه آنچه را از براي خود نخواهي از براي او خواهي. و آنچه را از براي خودخواهي، از براي او نخواهي.

صمه منشأ همه اسباب حسد است. زيرا كه به جهت تنگي دنيا و محصور بودن منابع آن، محل نزاع و مخادر واقع محبت دنيا،

شود. چون ممكن نيست كه، منفعتي از آن مال و منصب به كسي برسد مگر اينكه از دست ديگري بيرون رود. به خالف آخرت،  مي

 106  باشد.كه چون آن را تنگي نيست لهذا نزاع و خصومتي ميان اهل آن نمي

 صفت رذيله دوم، اهانت و تحقير نمودن بندگان خدا است. 

و آله  و سلم( مروي است كه »خداي تعالي فرمود: هركه اهانت برساند به يكي از دوستان  يه  از حضرت محمد)صلي اهلل عل

 107 من، پس كمر محاربه با من بسته است.«

جا كردن و تعدي نمودن از حد وسط است. ظلم به اين معني، جامع همه رذايل و  رذيله سوم، ظلم است به معني كاربي

ظلم به معني اعم استبراي ظلم، معني ديگري نيز هست و آن عبارت   ، ليه را شامل است. و اينارتكاب هريك از قبايح شرعيه و عق

كشتن و يا زدن ويا دشنام و فحش دادن، يا غيبت او را كردن يا مال او را به غيرحق   است از ضرر و اذيت رساندن به غير، از قبيل:

 باعث اذيت غير باشد و اين ظلم به معني اخص است.تصرف كردن و گرفتن يا غير اينها از كردار يا گفتاري كه 

شود اين معني مراد است و باعث اين ظلم، اگر عداوت و كينه باشد از  و بيشتر آنچه درآيات و اخبار و عرف مردم ذكر مي 

 108  ي شهويه محسوب خواهدشد.خواهد بود و اگر موجب آن، حرص و طمع در مال باشد از جمله رذايل قوه ي غضبيهنتايج قوه

 فرمايد:  همين آيه مباركه براي طايفه ظالمين كافي است كه پروردگار جبّار مي

الَْأبْصَارُ  وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا َعمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِ  » مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ  *يَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ 

 109« طَرْفُهُمْوَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ

خالصه معني آنكه: »گمان مكن كه پروردگار، غافل است از كرده ظالمان و ستمكاران! نه چنين است، و اين مهلتي است كه  

جهد و همه داده به جهت آن است كه، عذاب و سزاي عمل ايشان را به روزي اندازد كه در آن چشمها به كاسه سر مي  به ايشان

مردمان در آن شتابان خواهند بود. يعني از حيراني و سرگرداني آرام و سكون نخواهند داشت و به هرطرف خواهند دويد و چشمهاي 

شت چشمهاي خود را به هم گذارند و دلهاي  ايشان از شدت خوف و فزع، پريده خواهد  ايشان باز خواهد ماند؛ و قدرت نخواهد دا

 بود و از عقل و هرچيزي خالي خواهد بود.«

ي  رذيله چهارم، ترك اعانت مسلمين و عدم اهتمام درامور ايشان است. منشأ اين رذيله اگر عداوت يا حسد باشداز رذايل قوه

 ي شهويه محسوب خواهد شد.  ، كسالت، يا بخل، يا ضعف نفس باشد از نتايج قوهغضبيه خواهد بود. و اگر باعث آن

 
 69-70صص  ،همان - 104
 455-456همان كتاب، صص  - 105
 احمد نراقي، همان كتاب، ص   - 106
 155، ص 75محمدباقر مجلسي، همان كتاب، ج  - 107

 ۳52، ص  2محمد بن يعقوب كليني، همان كتاب، ج 
 475- 476احمد نراقي، همان كتاب، صص  - 108
 42-4۳( آيات 14سوره ابراهيم) - 109
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شكي نيست كه اين از رذايل صفات، و از جمله مهلكات و عالمت ضعف ايمان و باعث حرمان از درجات بهشت است و احاديث  

 110  وروايات در مذمت آن بسيار وارد شده است.

مر به معروف ونهي از منكر است و سبب آن يا ضعف نفس است يا طمع مال و از  رذيله پنجم، كوتاهي و مسامحه كردن در ا

آن جمله مهلكات است. و ضرر آن عام و فساد آن تام است. زيرا اگر بساط امربه معروف و نهي از منكر پيچيده شود و اساس آن  

گردد. و جهل و ناداني عالم را فراگيرد و ضاللت  برچيده شود، آيات نبوت از ميان مردم برطرف، و احكام دين و ملت ضايع و تلف مي

 111  شود.و گمراهي ظاهر مي

نتيجه عداوت و كينه، يا بخل و حسد است؛ و از افعال  رذيله ششم، صفت قهركردن و دوري از برادران ديني است واين رذيله،

مسلمي كه از يكديگر قهر و خشم كنند و از  و آله  و سلم( فرمودند: »هردونفر  . حضرت رسول )صلي اهلل عليه  112باشد ذميمه مي

روند و هركدام كه ابتدا به صلح و  ي اسالم بيرون مياز دايره  ، هم دوري جويند و سه روز چنين باشند و باهم صلح و آشتي نكنند

 113  سخن گفتن كند در روز قيامت زود داخل بهشت خواهد شد.«

بيند و نه در آخرت. يك لقمه ناني  ق پدرو مادر باشد. نه در دنيا خير ميرذيله هفتم، عقوق والدين است و بيچاره كسي كه عا

شماري كه در  بي  115و روايات  114رسد و جميع آيات رود. و يك شربت آبي گوارا به كام او نميبه دل خوش از گلوي او فرو نمي

 كند. خصوص ذم قطع رحم وارد شده است به مذمت آن نيز داللت مي

داري طالب  ناك بودن صاحب آن است، چون هر عيبيي كردن است كه عالمات خباثت نفس و عيبجورذيله هشتم، عيب

جويي مردم و رسواكردن آنها است،  شود كه هركسي درصدد عيبباتأمل در آيات و روايات معلوم مي116  اظهار عيوب مردم است.

 آنهاست. ترينخبيث ترين افراد انسان، رذيل

 فرمايد:مي -جاللهجل  –خداوند عالم 

 117«   اللَّهُ يَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ ال تَعْلَمُونَإِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ وَ  »

 گردد، برايشان عذابي دردناك آماده است.«  »به درستي كه كساني كه دوست دارنداعمال ناشايست از مؤمنين ظاهر

زيرا »راز« مي اظهار عيوب مردم،  از  اعم است  اين  راز مردم است، و  نهم، فاش كردن  يا  رذيله  عيوب فرد باشد و  از  تواند 

ر نزد  نباشد.ليكن حد افشاي آن موجب ايذاء و اهانت به حق دوستان يا غير آنها است. و اين عمل در شرع مذموم و صاحب آن د

 118  عقل، معاتب و علوم است.

ترين هم است. و صاحب اين صفت رذيله از ترين افعال قبيحه، و شنيعرذيله دهم، سخن چيني و نمّامي است و اين رذيل

 119 چيني ولدالزنا است.هر سخن ،شود كهجمله اراذل ناس و خبيث النفس است. بلكه از كالم الهي مستفاد مي

 120  «« ُعتُلٍّ بَعْدَ ذلِكَ زَنِيمٍ 12« مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ »11هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ » فرمايد :»مي

كند و بسيار مانع كار خير و متجاوز و گناهكار است؛ عالوه  چيني آمد و شد ميجو است و به سخن يعني كسي كه بسيار عيب

 براينها كينه توز و زنازاده است.

 
 502-50۳صص  ،همان - 110
 508-509همان، صص  - 111
 521احمد نراقي، همان كتاب، ص  - 112
 ۳45، ص 2محمدبن يعقوب كليني، همان كتاب، ج - 11۳
 2۳( آيه 17)سوره اسراء - 114
 ۳49، ص 2محمدبن يعقوب كليني، همان كتاب، ج  - 115
 5۳9احمد نراقي، همان كتاب، ص  - 116
 19( آيه 24سوره نور) - 117
 542احمد نراقي، همان كتاب، ص  - 118
 544احمد نراقي، همان كتاب، ص  - 119
 11-1۳( آيات 68سوره قلم) - 120
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رذيله يازدهم، شماتت كردن است و آن عبارت است از گفتن اينكه، فالن بال يا فالن مصيبت كه به فالن كس رسيده از بدي  

اي مواقع ناشي از جهل به مواقع  اوست. و با آن سرور و شادي نيز باشد و منشأ اين رذيله غالباً عداوت وحسد است. و چه بسا درپاره

اي كه گرفتار شده  شود كه هر كه شماتت كندديگري را به سبب بليّهواضح و از روايات اثبات مي  ،تجربهبه    121 قضا و قدر الهي شود.

 122  رود تا خود نيز به آن مبتال گردد و ديگري او را شماتت كند.باشد، از دنيا نمي

ردار آنها يا اوصاف آنها يا خلقت  كردن است و آن عبارت است از، بيان كردن گفتار مردم يا كرذيله دوازدهم، سخريه و استهزاء 

 اشاره يا به كنايه؛ بروجهي كه سبب خنده ديگران شود.آنها، به قول يا فعل يا به اسماء

شود و چه بسا باعث آن، مجرد  يا عداوت است يا تكبر و حقيرشدن آن شخصي كه استهزاأ به او مي،باعث اين رذيله خبيثه

اي از فضول امول حرام آنها و  هل دنيا باشد، از راه طمع در كثافات دنيويه آنها و اخذ پارهقصدخنديدن و به نشاط آوردن بعضي از ا

 123 ترين افراد انسان است.چه شك و شبهه در اينكه، اين عمل، اين عمل، شيوه اراذل و اوباش، و صفت پست

و در شريعت مقدمه منهي عنه است؛ زيرا  گويي است. درواقع افراط در اين امور مذموم  رذيله سيزدهم، مزاج و خنده و بذله

آورد. و چه بسا  ميراند و از آخرت غفلت ميشود. و دل را ميباعث سبكي و كم وقاري و موجب سقوط مهابت، و حصول خواري مي

 124  گردد.موجب عداوت و دشمني دوستان يا سبب آزردن و خجل ساختن مردم مي

ست كه چيزي نسبت به غيري كه شيعه باشد ذكر كني كه اگر به گوش او حقيقت غيبت آن ا  ،رذيله چهاردهم، غيبت است

 برسد اورا ناخوش آيد و به آن راضي نباشد. 

پسر فالن،    ، خواه آن نقص در بدن او باشد مثل اين كه بگويي: فالني كور يا كر است و يا در نسب او باشد مثل اينكه بگويي

 فاسق يا ظالم و نحو اينهاست.

 رود و مانند اينها. وقت به منزل مردم ميافعال و اقوال او باشد، مثل اين كه بگويي، بد خلق، متكبر، و يا بي و يا در صفات و 

 يا درچيزي باشد كه متعلق به او باشد مانند: لباس، خانه و ... 

 125  يايد.اي كه اگر آن را بشنود خوشش نخالصه آنكه در اموري كه منسوب به او باشد و به بدي ياد كني به گونه 

ها خوار و درنظرها بي وقع و  رذيله پانزدهم، دروغ است. كه از جمله گناهان كبيره است و صفتي است كه آدمي را در ديده

شكستگي و مالل. سبب و اساس ريختن آبرو در نزد خلق خدا، و باعث  سازد. و سرمايه خجالت و انفعال، و باعث دلاعتبار ميبي

 126  ست و آيات در مذمت اين صفت بسيار، و روايات در نكوهش آن بسيار است.رويي دنيا و عقبي اسياه

يابد تا دروغ را ترك كند؛ خواه دروغ از روي شوخي و هزل باشد  اي مزه ايمان را نميالسالم( فرمودند: »بندهحضرت علي)عليه

 127يا از جِدّ« 

»جاه«، تسخير قلوب مردم و مالك شدن دلهاي آنها است. يعني    رذيله شانزدهم، حبّ جاه، شهرت و رياست است. حقيقت

گردند كه اعتقاد صفت كمالي در حق آن كس نمايد، خواه آن صفت كمال واقعي باشد مانند : علم  وقتي كه دلها مسخر كسي مي

را كمال تصور نموده باشند.  و عبادت و تقوي و زهد و شجاعت و سخاوت و امثال اينها يا اينكه به اعتقاد مردم وخيال ايشان آن  

 128  مانند: سلطنت و واليت و منصب و رياست و مانند اينها.

امد او را  يعني هركه طالب آن باشد كه مدح او كنند و خوش  ، داشتن مدح و ثنا و كراهت داشتن ذمّرذيله هفدهم، دوست

ست. زيرا هركسي كه دوست دارد مدح او كنند و  گويند، و متنفر باشد از اينكه، بدگويي او كنند و اين صفت نتيجه حب جاه ا

 
 550احمد نراقي، همان كتاب، ص  - 121
 ۳56، ص 2محمدبن يعقوب كليني، همان كتاب، ج  - 122
 555احمد نراقي، همان كتاب، ص  - 12۳
 557احمد نراقي، همان كتاب، ص  - 124
 558-559احمد نراقي، همان كتاب، ص  - 125
 57۳احمد نراقي، همان كتاب، ص  - 126
 ۳40، ص 2محمد بن يعقوب كليني، همان كتاب، ج  - 127
 589احمد نراقي، همان كتاب، ص  - 128
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آورد. و به اميد آنكه  پيوسته طالب رضاي مردم است و گفتار و كردار خود را بروفق خواهش ايشان به عمل مي  ،ترسد از مذمّت مي

 129 دارد.مدح او گويند و از ترس آنكه مذمّت او كنند مطلقا مالحظه رضاي خالق را منظور نمي

و آله  و سلم( فرمودند: »اين است و جز اين نيست كه مردمان هالك شدند به واسطه متابعت  ي اهلل عليه  حضرت محمد)صل

 130هوا و هوس و دوستي مدح و ثنا« 

يا    ،رذيله هجدهم، ريا است و آن عبارت است از طلب كردن اعتبار و منزلت در نزد مردم به وسيله افعال خير و پسنديده 

برصفت نيك كند. و مراد از آثار داله برخير، افعالي است كه خود آن فعل، خير نباشد وليكن از آن، پي به امور آثاري كه داللت  

 حالي به جهت فهمانيدن كم خوراكي و روزه بودن يا بيداري شب.اظهار ضعف و بيخير توان برد؛ مثل :

 131 ن كبيره است.بلكه از جمله مهلكات عظيمه و گناها   ،ي اقسام ريا شرعاً مذمومهمه

عليه   فرمودندكه: »خدا قبول نميحضرت رسول )صلي اهلل  آله  و سلم(  به قدر ذرّهو  را كه در آن  عملي  ريا  فرمايد  از  اي 

 132باشد.« 

 

 آرزوهاي انسان 

و توقع زندگاني    رواني ارتكاب گناه آروزهاي انسان است. درواقع طول امل، آرزوهاي بسيار در دنيا  –از جمله عوامل روحي  

كند برجواني  دنيا، و بقاي در آن است. و سبب اين رذيله خبيثه دو چيز است: يكي جهل و ناداني است، چون جاهل، اعتماد مي

نمايد كه اگر اهل شهرش را بشمارند صد شمارد و بيچاره مسكين مالحظه نمي خود و با وجود عهد شباب، مرگ خود را بعيد مي

اند و يا تكيه بر صحت مزاج و قوّت طبيعت خود  پيش از آمدن زمان پيري به چنگ مرگ اجل گرفتار گشتهيك آن پير نيستند  

داند، صحت و  شناسد شب و روز نميپندارد كه ناگهاني مرگ گريبان او را بگيرد. مرگ، پيري و جواني نمينمايد و دور ميمي

 133  داند و جاهل از اينها غافل است.سالمت و ... نمي

فردا ميس به خود وعده  بيچاره كه هرروز  اين  و  است  فاني  لذات  به  انس  و  دنيه  دنياي  تأخير بب دوم، محبت  به  و  دهد 

دهد فرداهم با او است. و دست فريب او دراز است. بلكه هرروز قوّت او بيشتر  گذراند غافل است از اينكه آنكه او را وعده ميمي

بارگي  شود. و فارغ از دنيا كسي است كه به يكزيرا اهل دنيا را هرگز فراغت از شغل حاصل نميگردد،  شود و اميد اين، افزون ميمي

 134  دست از آن بردارد و آستين براو افشاند.

جا است كه انسان را تبديل به يك آرزوهاي طوالني هرچه كه باشد مذموم و پست است. درواقع همين آرزوهاي بي  سبب 

 تند تا خفه شود؛ تا روزي فرارسد كه ببيند عاقبت او خير نشده و بهبه قول قرآن شريف، در خود ميكند و  باف ميموجود خيال

 آمال و آرزوهايش هم نرسيده است.

كند: يا رسول اهلل!  و آله  و سلم( خطاب مياي داغ صحبت كرده است كه به پيغمبر)صلي اهلل عليه قرآن در اين باره به اندازه

 هايي دارند.وري را رهاكن، تا در آرزوهاي خود بچرند تا دم مرگ معلوم شود چه بدبختاين آدمهاي اين ط

 135«ذَرْهُمْ يَْأكُلُوا وَ يَتَمَتَّعُوا وَ يُلْهِهِمُ الَْأمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ»

ل و آرزوهايشان  ي خرافي خودشان، در آماشود هدايتشان كني. بگذار در عقيده»رهايشان كن. آدمهاي اين طوري را نمي

 ها را باز كنند و ببينند دم مرگ هستند.« بتنند، و آمال و آرزو مشغولشان كند، تا ناگهان چشم

 
 607احمد نراقي، همان كتاب، ص  - 129
 112محسن فيض كاشاني، همان كتاب، ص  - 1۳0
 61۳احمد نراقي، همان كتاب، ص  - 1۳1
 ۳04، ص 72محمدباقر مجلسي، همان كتاب، ج  - 1۳2
 660احمد نراقي، همان كتاب، ص  - 1۳۳
 661احمد نراقي، همان كتاب، ص  - 1۳4
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فرمايد: » درروز قيامت مؤمنين نوردارند.  تر است . ميزند و زنگ خطرش از اين مهمزنگ خطر مي  ، در جاي ديگر قرآن مجيد

روند. اما كساني كه در آمال و آرزوهاي خود سرگردان شود. با اين نور به بهشت ميينماز و روزه و غسل آنها و ... برايشان نور م 

گويند از نورتان به ما هم بدهيد.  بودند و به فكر آخرت نبودند، در ظلمتند و نوري ندارند. اينها كه نور ندارند به آنها كه نور دارند مي

زديد شما به انتظار نشستيد جهل ما و شما اين بود كه شما خودتان را گول ميگويند: آيا ما با شما نبوديم؟ فرق  آنها در جواب مي

فرما بود. شما را آمال و آرزوهايتان فريب داد تا اينكه مرگ آمد و باالخره شيطان شما را  و ترديد و شك و تخيل بردلتان حكم

 فرمايد :  جهنمي كرد. قرآن اين طور مي

وا نُوراً فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ  الْمُنافِقُونَ وَ الْمُنافِقاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انْظُرُونا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَراءَكُمْ فَالْتَمِسُيَوْمَ يَقُولُ  »

 136 «لَهُ بابٌ باطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَ ظاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذابُ 

 دار از اين نورتان به ما بدهيد. گويند يك مقمي

كُمْ فَالْتَمِسُوا نُوراً فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ  يَوْمَ يَقُولُ الْمُنافِقُونَ وَ الْمُنافِقاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انْظُرُونا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَراءَ»

 137«   هُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذابُ لَهُ بابٌ باطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَ ظاهِرُ

 گويند به دنيا برگرديد نور تهيه كنيد اينجا جاي اين حرفها نيست...  مي

 جا خطرناك است. گويد آمال و آرزوهاي بيبه ما مي 138« و غرتکم االمانی»

السالم( و اميرالمؤمنين علي)عليهو آله  و سلم(  برد. از اين جهت پيامبراكرم)صلي اهلل عليه  دنيا و آخرت انسان را از بين مي

 باشد از آن دوبزرگوار نقل شده و روايت اين است:  هردو يك روايت دارند . يعني يك روايت كه از نظر لفظ هم مثل هم مي

اَخافُ عليکم اثنانِ: اتّباعُ الهَوي وَ طُولُ فَأمّا اتّباعُ الهَوي فَيَصُدُّ عَنِ الحَقِّ»إنَّ اَخوَفَ ما  اَمَّا طُولُ االََملِ االََمل؛   وَ 

 139  فَيُنسی االخره.«

فرمايد: آنكه متابعت  ترسيم اول متابعت از هوي و هوس، دوم آمال و آرزوهاي بيجا و ميفرمودند: »ما براي شما از دو چيز مي

آنها هم آخرت دارند، وتخيّلي شدند،  شود آنها كه آمال و آرزوهاي بيجااز هوي و هوس بكند در حق يابي و حق جويي كور و كر مي

 كنند.«را فراموش مي

السالم(  گيرند. قرآن مجيد و روايات اهل بيت)عليهماز همين جا سرچشمه مي  ،ها بسياري از ضعف اعصابها، بسياري از ديوانگي

 140  برآورده نشده. گويند: تمايالتها ميشناس گويند آمال و آرزوهاي بيجا، و روانبه اينها مي

 141ما فاتَ َمضی وَما سَيأتيكَ فَأینَ فَاغنتمَ الفرصَهَ بَينَ العَدَمينِ«فرمايند: »السالم( ميحضرت علي)عليه

 شود. فرصت اآلن را بايد غنيمت بشماري.«ها گذشته، آينده هم نيامده تا ببينيم چه مييعني : »گذشته

شود،  و اما اينكه ديروز چه شد، غم گذشته را نخور، و اما فردا چه مي  ،ان فعال باشيمبايد براي دنيايمان و براي آخرتم  ،اآلن

 ترس نداشته باش. 

 أَمْرُ اللَّهِ وَ َغرَّكُمْ بِاللَّهِ  وَ لكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَ تَرَبَّصْتُمْ وَ ارْتَبْتُمْ وَ َغرَّتْكُمُ الَْأمانِيُّ حَتَّى جاءَ   يُنادُونَهُمْ أَ لَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قالُوا بَلى»

 142« الْغَرُورُ

خورند ونه ترسي دارند از آينده.«    يعني دوستان خدا به آمال و  ي گذشته را مي»آنها كه دوست خدا هستند نه غم و غصه

 خواهند كه آنها رااز آرزوهاي دور و دراز حفظ كند.كنند، و از خدا ميآرزو فكر نمي
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 هاي پژوهش یافته 
ي عوامل دروني گناه حاصل شود. گناه همواره عامل تباهي انسان بوده و  دراين پژوهش تالش گرديد شناخت اجمالي درباره

مبتال    ،ي جوامع با شدت و ضعفگردد. امروزه همهكند و هم مراتب سير كمالي او را مانع ميهست. هم او را از مقام بندگي دور مي

اي چون ظلم و تعدي و تجاوز  اير هستند و هرروزه شاهد نزول انسانيت در سطح جهان هستيم. گناهان كبيرهبه انواع معاصي و كب

شمار انسانها در حق يكديگر همه و همه هاي بيهاي فردي و چه در اجتماعات بزرگتر و جنايتبه حقوق يكديگر، چه در حوزه

حوزه شناختي انسان را اصالح كرد و به جهل او به خود و خدا معرفت ايجاد   مبين تاثير گناه بررفتار و روابط انسانهاست.اگر بشود

گناه هم صورت بخشيد، شايد بتوان به بخشي از آالم روحي و رواني و اعتقادي و ايماني بشر    شود، آنگاه شناخت انسان را در زمينه 

هده مي شود كه با شناسايي عوامل دروني  مي توان به بسياري از گناهان آشكار و پنهان مشا ،خاتمه داد. امروزه در كشور اسالمي

 تدريج تغييراتي در رفتار عموم جامعه مشاهده كرد. 
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