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امام سجاد علیه السالم نمادهای اخالقی در مناجات خمس عشر  

 
 محمد مرادی

،تهران ،ایراندانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه تهران  

moradi1988@ut.ac.ir  

هاجر مهرعلیان گورتاني   
قم،واحد اصفهان،ایرانیم دانش آموخته كارشناسي ارشد دانشگاه علوم و معارف قرآن كر  

hajarmehralian.goortani@gmail.com 
 

:چكيده  
یکي از مهمترین رف، فرهنگ و اخالق واالي انساني در میان مردم، دعا و متون دعایي است. اهاي مؤثر نشر معیکي از راه

امام سجاد)علیه السالم( با توجه به میراث دعایي و متون مناجاتي ما، مناجات خمس عشر امام سجاد)علیه السالم( است. 

الم را در قالب دعا به جامعه آموزش دادند كه هر ها و معارف اسشرایط خاص زماني كه در آن قرار داشتند بسیاري از آموزه

تواند از زوایاي مختلف معرفتي مورد دقت و بررسي قرار گرفته و معارف آن استخراج شود كه در این كدام از این ادعیه مي

 اصلي هدف پرداخت. ها خواهندبا ذكر شواهد قرآني آن در دو بعد فردي و اجتماعينوشتار به شرح این نمادهاي اخالقي 

 خمس مناجات در كه است اخالقي نمادهاي با روش توصیفي تحلیلي و با مراجعه به كتابخانه، استخراج حاضر تحقیق در

یافته در  ادعیه تجلياز یافته هاي این تحقیق این است كه  شده، مي باشد. اشاره آن به السالم( سجاد)علیه امام عشر

هایمان و بیانگر این نکته است كه با خداوند متعال در نوع در خواست طباالگویي است جهت ارتعشر  مناجات خمس

 حصحی لرا به شکو داشتن اخالقي پسندیده ود باط با معبناي قرآني است كه نحوه ارتعهاي خمسه عشره داراي ممناجات

 .باشدساز سعادت فرد ميسازد كه زمینهنمایان مي

 .عشر خمسه مناجات قرآني، شواهد اجتماعي، اخالق فردي، اخالق اخالقي، : نمادکلیدواژه ها

 :مقدمه

اهمیت دعا و دعا پژوهي در میان مسلمانان خصوصا شیعیان ، موجبات توجه اندیشمندان مسلمان را به دعا به عنوان یکي از 

منابع سرشار عرفاني و معرفت الهي ، فراهم آورده است؛ دوستداران و ارادتمندان اسالم ، باقیات صالحات بسیاري از آثار مقدس 

د ساجدین )ع( بر جاي گذاشته اند ؛ عده اي از جمله سید مهدي شجاعي در كتابي تحت دیني ائمه بزرگوار ، از جمله سی

 داخته است.به ترجمه و شرح دریافت خود از مناجات خمس عشر پر "دست دعا ، چشم امید"عنوان 

 .1395شجاعي، سید مهدي، دست دعا چشم امید، تهران: انتشارات نیستان،  -

است:»كتاب دست دعا، چشم امید؛ دریافتي است از مناجات خمسه عشره امام سجاد)علیه ناشر درباره كتاب آورده 

ها چنین است: مناجات خمس عشره كه از وجود قدسي حضرت سجاد)علیه هایي كه تعبیر نویسنده از آنالسالم( ... . مناجات

ولي در این مقاله  به شرح دعا پرداخته است.السالم( تراوش كرده از لطافت و حالوتي خاص و منحصر به فرد برخوردار است و 

 سعي شده از ابعاد اخالقي مورد بحث قرار گیرد و شواهد قرآني آن نیز آورده شود.
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و عده اي نیز مقاالتي و رساالتي در مورد تحلیل شکل و محتواي این دریاي عظیم نگاشته اند ، كه در این زمینه مي 

 توان به آثار زیر اشاره كرد:

 .1390خراساني، نوراهلل، بارگاه نور، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق)علیه السالم(،  علیدوست -

نویسنده این اثر را در سه قسمت به رشته تحریر درآورده است، قسمت اول مربوط به كلیات بوده است. قسمت دوم 

 هشت بخش تشکیل شده است. كتاب مربوط به مناجات اول با عنوان مناجات توبه كنندگان است و این قسمت از

بخش سوم و بخش چهارم در مورد گناهان صغیره و كبیره، تمایز میان عفو و صفح، تکیه بر عفو الهي در روز قیامت و  

شهود و گواهان رستاخیز بحث شده است. ولي در این مقاله سعي شده به تمامي مناجات پرداخته شود نه فقط یکي از ابعاد 

 مناجات.

هاي سلوک، قم، انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خمیني)رحمه اهلل علیه(، یزدي، محمدتقي، سجادهمصباح  -

1393. 

نویسنده در این كتاب به معناي واقعي مناجات پرداخته و سپس به شرح كامل مناجات خمس عشر به صورت مورد به 

 ابعاد اخالقي پانزده گانه این مناجات نیز پرداخته شده است. پردازد. ولي در این مقاله عالوه بر معناي مناجات برمورد مي

 
 بحث و بررسی نمادهای اخالقی مناجات خمس عشر با ذکر شواهد قرآنی:

 الف :مفهوم واژه نماد 

 هم به معني به sumballein یوناني يكلمه از ،(301:1390)داد،نماینده و نَمود، نما معناي در لغت به نماد يواژه

 كه اندكرده ارائه گوناگوني در معناي اصطالحي نماد تعاریف نظرانصاحب(8:1386)دالشو،شده است.  اتصال گرفته و پیوستن

 :عبارتند از

 به كه چیزي یا است دیگر چیز يعمدي، نماینده شباهت نه اما اتفاقي یا قراردادي همبستگي، ارتباط دلیل به كه چیزي الف.

 و است شجاعت سمبل شیر آیین، مثالً یا مفهوم یک قبیل از نامرئي چیزي براي مرئي عالمت ویژه دارد، به اشاره دیگر چیز

 .مسیحیت سمبل همواره صلیب

 يحوزه با ارتباط در كه اختصاري عالمت حرف، یک نمودار، یک صفت، یک یک مانند قراردادي یا اختیاري عالمت ب. یک

ها، فواصل، ظرفیت، جهت، اعمال، كمیت نمایاندن براي كه... و ریاضیات، فیزیک، شیمي، موسیقي مانند هادانش از ايویژه

 .رودمي كار به آن امثال و هاها، كیفیتعناصر، نسبت

 .باشد مطالعه واحد، قابل یک عنوان به و دهد نشان را انتزاعي اياندیشه كه بیان از معیني ج. واحد

 .باشد تفسیر به موكول آن معني كه غیرطبیعي و قراردادي د. عالمتي

 .بنماید ناآگاه تداعي واسطه به را سركوفته ايعقده كه عمل یا شئ ه. یک

 را احساس یک مادي تجسم یا برانگیختن استعداد و است فرهنگي مفهومي داراي كه مادي شئ یا عمل، صورت و. یک

 (6:1375)پورنامداریان،دارد.

كند شود كه بسیاري از این تعاریف، در مورد معناي نماد و سمبل صدق نميدقت در این معاني بیان شده فهمیده مي با

 كند.و در مورد نشانه و انواع آن صدق مي

 نشان ترروشن ايشیوه به را آن تواننمي و است ناشناخته نسبتاً كه است چیزي تجسم براي ممکن تصویر نماد، بهترین

 از چون و گنجدنمي وصف در و آیدنمي زبان به كه آنچه بیان براي است كوششي و در تعریفي دیگر نماد (1375:9،ان)همداد

 روزانه تجارب و محسوس عیني جهان به نماد هرچه و... است رمز یابد، حاويمي راه آن روشن بخش به روان تاریک يپاره
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 آثار خلق براي مناسبي و مطلوب هايانگیزه با مصالح و مواد حکم در... ... نماداست ترضعیف نسبت همان بهباشد،  ترنزدیک

 مانده ناگفته آدمي هر نهفته روان در كه شودمي چیزي آن تواناي مصالح، نمایشگر این بردن كار به با هنرمند و است هنري

(1366:431است)ستاري ،   

معنای واژه اخالقب :   

ماده  «لقخَ»كار رفته است و از  واژه اخالق، از ریشه »خُلق«، گرفته شده است و به معناي خوي، طبع، سجیه و رفتار، به

)مکارم شیرازي ، گرددشود و همچون خلقت و آفرینشِ انسان مىانسان، جدا نمى از »خلقت«، به معنى صفاتى است كه

1374:37)  

خَلق«، در مورد شکل طبیعي »داند؛ با این تفاوت كه خُلق« را داراي یک ریشه مشترک مي»و « اصفهاني، دو واژه »خَلقراغب 

رود؛ ولي »خُلق«، مخصوص صفات روحي و ساختار معنوي انسان است كه به صورت و ساختار ظاهري انسان، به كار مي

(1374:297فهاني ، .)راغب اصاختیاري و با بصیرت، در او شکل گرفته است  

هاي مختلف، تعاریف متفاوتي دارد؛ یعني بینش هر مکتبي درباره جهان، از یک بیني با توجه به جهان در اصطالح واژه اخالق

گیرد. مکتب مادي، قهراً نوعي از اخالق و مکتب الهي نوع دیگر اخالق را پیشنهاد نوع سیستم اخالقي، در آن مکتب، الهام مي

داند و آن كه در جهان، جز اي الهي ميي ازلي و انسان را نفخهي حکیمانهس كه جهان را ناشي از یک ارادهكند؛ آن كمي

ناخواه بینش متفاوتي را  بیند، خواههدفي، چیز دیگر نميمقصدي و بيهاي كوركورانه و بيظلمت و تاریکي و تصادف و حركت

تعریف اخالق، آن را  شهید مطهري در رسند.بست مي ر مسأله اخالق، به بنها ددر اخالق، دارا است و اساساً بعضي از مکتب

شود كه با اختیار و تالش پیگیر، در روح بشر، به داند كه منجر به ایجاد عادت و طبیعت ثانوي و یا ملکاتي ميفرآیندي مي

ت كه از ابتدا همراه هر كس وجود ي انسانهاسطبیعت اولیه ثانویه، ساختار جدیدي در برابر آید و این طبیعتوجود مي

(1392:16)مطهري ، دارد  

  ج: اخالق فردی :

 فردي جنبه اخالقي، تنها هايخوي از ها است. از آنجا كه برخيهاي اخالقي مربوط به حیات فردي انساناخالق فردي، ارزش

هاي صبر، حکمت، مانند فضیلت گویند.مي فردي اخالقها، خوي از گونهاین به. انداجتماع، مطرح در نظر گرفتن بدون و دارند

 (22:1396توكل، اخالص، و عزت نفس)داودي، 

 د: اخالق اجتماعی :

هاي حاكم بر رابطه احساسي با سایر ها و ضد ارزشاخالق اجتماعي است. مراد از اخالق اجتماعي، ارزش فردياخالق در مقابل 

گیرند؛ مي دیگر، شکل هايانسان با فرددر رابطه باشد؛ مانند معاشرت نیکو، عدل، احساس، حسد و تکبر. كه ها ميانسان

 شود)همان(مي گفته اجتماعي اخالق هاخوي این به. بود نخواهند مطرح او كند، براي زندگي انسان، تنها یک اگر كه ايگونهبه

 ه : مناجات خمس عشر :

مناجات خمس عشر در  .نقل شده است امام سجاد)علیه السالم( اي كه ازگانهمجموعه دعاهاي پانزدهمناجات خمس عشر، 

 ( آمده است.142:1403هاي صحیفه ثانیه سجادیه و بحاراالنوار)مجلسي ، كتاب

گوید: »شایسته است كه سالک الي اهلل مداومت بر خواندن مناجات خمس پدر عالمه مجلسي مي محمدتقي مجلسي

 عشر داشته باشد.«

گفت: من چندین كردند كه ایشان دائما مياز قول وي نقل مي صاحب ریاض علي طباطبایي بعضي از شاگردان سید

ها، خداوند بر قلب من انوار حکمت، معرفت و سال است كه بر قرائت این مناجات مداومت دارم و بر اثر قرائت این مناجات

، و امها را در مورد مستجاب شدن دعا تجربه نمودهمحبت را تابانده است به صورتي كه قابل شمارش نیست و من این مناجات

 (239:1374كنند)تهراني،سالکان و عبادت كنندگان بر قرائت این مناجات مداومت مي
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 و :شواهد قرآنی 

نسبت به اطمینان  بر فهم مدلول روایات، عالوهعلوم حدیث بر آن بوده است كه عالمان تالش به صورت مستمر سعي و 

)علیهم السالم( معصومانه علت خدعه برخي از دشمنان به زیرا بسیاري از روایات جعلي بحاصل نمایند؛  روایاتاصل صدور 

قرآن اند. رسول اكرم)صلي اهلل علیه و آله وسلم( كه از این امر آگاه بودند. در این نوع مواقع دستور دادند كه نسبت داده شده

 جعلي از غیرجعلي قرار دهند:كریم را معیاري براي تشخیص روایات 

 (89:1362أَقُلْهُ)كلیني ، فَلَمْ اَللَّهِ كِتَابَ یُخَالِفُ جَاءَكُمْ مَا وَ قُلْتُهُ فَأَنَا اَللَّهِ كِتَابَ یُوَافِقُمَا جَاءَكُمْ عَنِّي 

ام و آنچه بشما رسید و مخالف قرآن بود من اى مردم آنچه از جانب من بشما رسید و موافق قرآن بود آن را من گفته )

 (.امآن را نگفته

 صادق)علیه السالم( در این زمینه فرمودند:نیز امام 

 (69زُخْرُفُ)همان : فَهُوَ اَللَّهِ كِتَابَ یُوَافِقُ الَ حَدِیثٍ كُلُّ وَ اَلسُّنَّةِ وَ اَلْکِتَابِ كُلُّ شَيْءٍ مَرْدُودٌ إِلَى»

 (.نماهر موضوعى باید بقرآن و سنت ارجاع شود و هر حدیثى كه موافق قرآن نباشد دروغیست خوش )

پژوهي هستند؛ از این رو همواره  و دربردارندة موضوعي بسیار مهم در عرصة حدیثبه روایات عرضه مشهورند روایات گونه این 

هاي آنان مورد توجه اندیشمندان شیعه و سني بوده و از جنبه هاي گوناگون مورد بحث و نظر واقع شده اند. بررسي دیدگاه

 (234: 1383)معرفت ، ف مدلول واقعي این احادیث داردكش حکایت از اختالف فراوان در

صحیح بودن شواهد قرآني روایات، است، زیرا دست یافتن به  فواید تطبیق روایات بر قرآناز  تاقوت و ضعف روایفهمیدن 

كند. نیز برطرف ميز ما را به علم رجال و بررسي سندي آن كند و بخش عمده نیامعصوم تقویت ميجانب صدور آن ها را از 

را برداري شواهد قرآني قابلیت استناد و بهره یهدر سااند. برخي از روایات كه به خاطر ضعف سندي اعتبار خود را از دست داده

شواهد قرآني با روایات با تطبیق آید. آن به شمار ميفواید  از دیگرنیز روایي و شروح احادیث  اسیرتفبارتر شدن و پر  یابندمي

 در باب تعارض روایات، با عرضة آن ها بر قرآن، امکان شناسایي حدیثِ صادر. ات و زوایاي پنهان هر كدام آشکارتر خواهد شدنک

 ( 17: 1392)خرقاني ، آیدشده از اهل بیت و ترجیح آنچه صحیح است فراهم مي

 

 نمادهای اخالق فردی مناجات خمس عشر با ذکر شواهد قرآنی :*

گیرد؛ مانند ها است كه آدمى را فارغ از رابطه با غیر در نظر ميهاى اخالقى مربوط به حیات فردى انسانفردى ارزشاخالق 

یم عالیه در دعاي مناجات خمس عشر و مطابقت آن با ههاى توبه، اخالص، خوف و رجا، توكل، زهد. آشنایي با این مفافضیلت

و پي بردن  تر كالم ائمة اطهار)علیهم السالم(مچنین درک هرچه بهتر و عمیقهو  آیات قرآني و بررسي مضامین قرآني و روایي

یم عمیق این مناجات و استفادة آن ھامور و درس گرفتن از مفا همهبه عظمت شخصیتشان و الگو قرار دادن آن بزرگواران در 

 شود. ن نمادهاي اخالقي اشاره ميدر زندگي براي رسیدن به سعادت دنیا و آخرت است كه در این فصل به برخي از ای

 

 الف :توبه 

:  1390ها در آینده و جبران گناهان گذشته)نراقي ،  توبه عبارت است از ترک گناهان قولي، فعلي و فکري و تصمیم بر ترک آن

338) 

پاک شده و به درجات یکي از الطاف باري تعالي بر مخلوقاتش پذیرفتن توبه است تا به واسطه توبه بندگانش از گناهان 

 طور از خداوند درخواست آمرزش كرده است: عالیه كماالت دست یابند. امام سجاد)علیه السالم( در دعاي خمسه عشر این

یابم.« اى جز تو نمى»به عزّتت سوگند براى گناهانم آمرزنده )همان (وَ قَدْ خَضَعْتُ بِالْإِنَابَةِ إِلَیْکَ»  

 خواند: ذكور، آیه فوق است كه خداوند در قرآن كریم همه مؤمنان را به توبه فرا ميجهت شاهد قرآني مناجات م
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( »اي مؤمنان به سوي حق توبه كنید تا فالح و رستگاري 31؛)نور: ﴾وَتُوبُوا إِلَى اللََّهِ جَمِیعًا أَيَُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلََّكُمْ تُفْلِحُونَ﴿

 نصیب شما بشود.« 

خواند تا توبه كنند و به واسطه این آیه نوید دهنده رحمت الهي است كه همه بندگان حتي گنهکاران را به سوي خداوند مي

ید مناجات مذكور است كه اگر كسي به سوي توبه به سعادت ابدي كه همان خشنودي پروردگار است نائل گردند و در ضمن مو

این همه تاكید در  پذیرد.اش را مياش نداند حتماً توبهخداوند بیاید و توبه از گناهانش بکند و جز او هیچ كس را پذیرنده توبه

اتب گوناگوني سیر و سلوک الي اهلل درجات و مرآیات و روایات به این علت است ،كه براي دستیابي به اخالق فردي كه موجب 

. و براي پشت سر گذاشتن این سالک راه حق براي رسیدن به سرمنزل مقصود باید منازل و مقاماتي را طي كندشود كه مي

 منازل و مقامات باید ابتدا توبه و به بیان دیگر گناه زدایي كند. زیرا گناه مانع انجام كار خیر در دنیا و مایه ورود به جهنم است.

هد به سوي او سیر كند باید از دنیا و تعلقات آن روي برگرداند و با تمام وجود متوجّه حق شود و این جز با خواكسي كه مي

ها و به بیان دیگر انقالبي بزرگ از درون ممکن نیست و این عمل زمینه ساز اجابت دست بر برداشتن از منیّت و هواها و شهوت

:  1361كران وجود الهي است.)انصاري ،  نردباني است كه آن سویش دریاي بيدعوت خدا و استفاضه از فیض او و نخستین پله 

253) 

 گوید: السالم( در مناجات خویش با خداوند چنین ميبه همین خاطر امام سجاد)علیه

تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحاً فَمَا عُذْرُ مَنْ أَغْفَلَ دُخُولَ الْبَابِ بَعْدَ إِلَهي أَنْتَ الَّذِي فَتَحْتَ لِعِبَادِکَ بَاباً إِلَى عَفْوِکَ سَمَّیْتَهُ التَّوْبَةَ فَقُلْتَ »

 )مفاتیح الجنان ، مناجات خمس عشر ،مناجات المحبین(فَتْحِهِ

سوي سوي عفو خود گشودي و آن را توبه نام نهادي و گفتي: به»پروردگارا، تو همان كسي هستي كه دري براي بندگانت به

 شود؟.«اي نصوح. پس اكنون چه عذري دارد كسي كه پس از باز شدن این در، وارد آن نميخدا توبه كنید، توبه

 داند: ترین گام براي توبه را پشیماني مياهلل بهجت اولین و اساسيحضرت آیت

دم توبةً«؛ »پشیماني براي توبه »كفي بالن »استغفار از توبه است، هرچه مفید این مطلب باشد، ظاهراً؛ همان عزم]كافي است[.

»اتوب الي اهلل)آیت اهلل  حسب ظاهر، تائب است اظهارش به استغفار است و بهراستي نادم باشد، به« ]اگر[ راستي.كافي است

 (21343:شماره  1395بهجت ،  

لي است. چون فردي كه از با توجه به سخن آیت اهلل بهجت پشیماني از گناهان اولین مرحله براي توبه به درگاه باري تعا

-تواند از خداوند طلب آمرزش و بخشش كند. پس ميكند، نميگناهان خود غافل است و از اعمال بد خود احساس گناه نمي

شود، ولي پس از تحقق توبه، باید از آن گناهان دوري كرد و پایداري در توان گفت كه توبه پس از ندامت و پشیماني محقق مي

 است.توبه امر مهمي 

 نیز یکي دیگر از شرایط توبه چنگ زدن به لطف الهي و اخالص ورزي است: 

تِ اهللُ المُؤمِنینَ إالَّ الَّذينَ تابُوا وَ اَصْلَحُوا وَ اعتَصَمُوا بِاهللِ وَ اخلَصُوا ديِنَهُم لِلهِ فَأولئِکَ مَعَ المُؤمِنینَ وَ سَوْفَ يُؤْ﴿

ها كه توبه ]و جبران و[ اصالح كنند و به ]دامن لطف[ خدا چنگ زنند و دین خود را براي ( »مگر آن146؛)نساء: ﴾أجراً عَظِیماً

 ها با مؤمنان خواهند بود و خداوند به افراد با ایمان پاداش عظیمي خواهد داد.«خدا خالص كنند. آن

 نیز توبه باید توبه نصوح باشد: 

ةً نَصُوحاً عَسی رَبُّكُمْ أنْ يُكَفِّرَ عَنكُم سَیِّئاتِكُم وَ يُدخِلَكُم جَنَّاتٍ تَجری مِن يا أيُّهَا الذِّينَ آمَنُوا تُوبُوا إلی اهللِ تَوبَ﴿

اي خالص، امید است ]با این كار[ پروردگارتان اید! توبه كنید، توبه( »اي كساني كه ایمان آورده8تحریم: ؛)﴾تَحتِها األنهارُ

 بهشت كه نهرها از زیر درختانش جاري است، وارد كند.«هایي از گناهانتان را ببخشد و شما را در باغ

 توان گفت: براي توبه نصوح تفسیرهاي مختلفي شده است كه در مجموع مي

www.SID.ir

http://www.SId.ir


Archive of SID

 

6 

»توبه نصوح آن است كه عالوه بر اركان توبه وشرائط قبولي آن، شرائط كمال را نیز دارا باشد. شاهد این تفسیر آن است كه در 

اند: توبه آیند، نه اركان و شرائط قبولي؛ مثالً برخي گفتهه كه همه از شرائط كمال به حساب ميغالب تفسیرها شرائطي ذكر شد

نصوح آن است كه واجد سه شرط باشد: ترس از اینکه پذیرفته نشود، امید به اینکه پذیرفته شود، و ادامه اطاعت خدا. و یا اینکه 

چشم خود ببیني و از آن شرمنده باشي و یا اینکه گفته شده: »توبه  »توبه نصوح« آن است كه گناه خود را همواره در مقابل

اند: توبه نصوح آن نصوح« آن است كه در آن سه شرط باشد: كم سخن گفتن، كم خوردن و كم خوابیدن. و برخي نیز گفته

 ( 290:  1387است كه توأم با چشم گریان و قلبي بیزار از گناه باشد)مکارم شیرازي ، 

أن یَتُوبَ التَّائبُ ثُمَّ الیَرجِعُ في ذَنبٍ كما لي اهلل علیه و آله( در پاسخ به »معاذ بن جبل« از توبه نصوح فرمود: »رسول خدا)ص

( »آن است كه شخص توبه كننده به هیچ وجه بازگشت به گناه نکند؛ آن چنان  318«)مجمع البیان :الیَعُودُ اللَّبَنُ إلي الضَّرعِ

 گردد.«هرگز برنميكه شیر به پستان 

اش شود و اگر انساني كه توبه كرده دوباره همان گناه را انجام دهد و دوباره توبه كند، توبهاي، كمال توبه شمرده ميچنین توبه

شود. بنابراین یکي از نمادهاي اخالق فردي در مناجات خمسه عشر توبه است. كه شود، ولي توبه كامل شمرده نميپذیرفته مي

-شود تا الگو و نمونهجاد)علیه السالم( در مناجات هاي خود با خدا روش توبه نمودن بنده به درگاه الهي را یادآور ميحضرت س

 اي براي بندگان معصیت كار باشد.

 ب : خوف و رجا 

است. كند مسئله »خوف« و »رجاء« یا ترس و امید از جمله فضائل مهم اخالقى كه در زندگى انسان نقش بسیارى ایفا مى

آدمي بایستى از خداوند و عظمت كبریائى او و نیز از پیامدهاى پرونده عملکرد خویش ترس داشته و همچنین با در نظر گرفتن 

رحمت گسترده الهى به الطاف واسعه وى امیدوار باشند. همراه بودن صفت ترس و امید در زندگى عملى افراد مؤمن نقش 

 .اى داردتعیین كننده

باشد سرچشمه بسیارى از فضائل انسانى، اصالح نفسانى و سبب عالج افزون بر این كه از كماالت معنوى مى ترس از خداوند

ترین نیاز هر امراض روحى است. خداوند آدمى را نیازمند به تغذیه، امنیت، تعلق داشتن به هم نوعان و... آفریده است ولى مهم

زهاى مدرن، به وجود آمدن تکنولوژى عظیم و... ارمغان امیدهاست؛ چنان فرد، امید است. جهان تجلى آرزوهاست؛ ساخت و سا

كه ناامیدى موجب قطع ریشه زندگى و در اغلب موارد مایه خودكشى یا انزواى اجتماعى است. امید است كه كشاورز را به 

در  .شودو فرزندنوازى رهنمون مى دارد، دانش پژوه را به تحمل رنج ها و مادران را به بچه دارىبذرافشانى و آبیارى... وامى

 فرمایند: طلیعه آن مناجات راغبین حضرت مي

نبي قَد عَرَضَني لِعقابِک اِلهي ... وَ اِن كانَ جُرمي قَد اَخافَني مِن عُقُوبَتِک، فَاِنَّ رَجائي قَد اَشعَرَني بِاألَمنِ مِن نَقِمَتِک، وَ اِن كانَ ذَ»

»خدایا، ... اگر جرم و گناهم مرا )مناجات خمسه عشر، مناجات راغبین مفاتیح الجنان،همان ، )ثِقَتي بِثوابِکفَقَد آذَنَني حُسنُ 

از عقوبت و كیفرت به هراس افکنده، همانا امیدم به لطف و كرمت نوید ایمني از انتقامت را به من بخشیده است؛ اگر گناهم مرا 

 انم به پاداشت نوید مي دهد.«در معرض كیفرت درآورده است، وثوق و اطمین

و كنترل نیروي غضب و شهوت، تعالیم خویش را براي هدایت  هاي دین اسالم براي حفظ روحیه خوف و رجا،تعالیم و آموزه

هاي بهشت و سعادت اخروي، به رو به تناسب وعدهمردم در قالب مژده و هشدار، از طریق پیامبران به مردم ابالغ كرده؛ از این

راه، مسیر كمال را به آنها نشان داده و از گمراهي آنها نیز پرداخته و آنها را از سرپیچي دستورات خداوند بیم داده، تا از اینانذار 

 فرماید: كاري آنان را باز دارد؛ لذا در قرآن كریم ميو ظلم و تبه

ما ( »48)انعام: ؛﴾فَمَنْ آمَنَ وَ أَصْلَحَ فاَل خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ ال هُمْ يَحْزَنُونَوَ ما نُرْسِلُ الْمُرْسَلینَ إاِلَّ مُبَشِّرينَ وَ مُنْذِرينَ ﴿

فرستیم، مگر براي مژده و هشدار، آنها كه ایمان بیاورند و كارهاي اصالحي انجام دهند، نه ترسى بر آنها است و پیامبران را نمي

 «.شوندنه غمگین مي
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-دارد به طور طبیعي در انسان ایجاد ترس مير وجود دارد كه انسان را از خطرات برحذر مياز آنجا كه در وعید، نوعي هشدا

كند نماید ولذا انسان در آن مورد حسّاس شده و به نسبت شدت وعید، از انجام عملي كه درباره آن وعید داده شده صرفنظر مي

كردن انسانها و آگاه كردن آنها از خطرات پیش رو به آنها  نماید. قرآن نیز براي بیدارو یا حداقل با احتیاط بیشتري عمل مي

هاي سابقه و بلیّات نازله بر آنها و از عقوبت قیامت و اى است كه خداوند، خبر از امتدهد ولذا در قرآن كمتر سورهوعید مي

 :چنانکه مي فرماید(106: 1378،)طیب ، عذاب جهنم و خلود در آن نداده باشد

و این گونه آن را قرآنى عربى نازل كردیم و ( »113طه: )﴾هِ مِنَ الْوَعِیدِ لَعَلََّهُمْ يَتََّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِکْراوَصَرََّفْنا فِی﴿

بنابر این تمام وعد و وعیدها؛  !انواع وعیدها را در آن بازگو نمودیم، شاید تقوا پیشه كنند یا براى آنان تذكرى پدید آورد

ها و هشدارهاي قرآن در راستاي توجه انسان به سعادت دنیا و آخرت، و پرهیز از افتادن در ورطه سقوط و نابودي بشارت

 «.است

ها و ناامیدى سبب آفت هاست. ناامیدي از رحمت الهي از گناهان كبیره است. در آیات به بیان دیگر امید، سبب تالش

 (53زمر: )﴾لَا تَقْنَطُوا مِن رََّحْمَةِ اللََّهِ﴿مده است: قرآني آ

 (154اعراف: )﴾مَن يَقْنَطُ مِن رََّحْمَةِ رَبَِّهِ إِالََّ الضََّآلَُّونَ﴿اي دیگر آمده است: یا در آیه 

 و یا آمده است: 

( »براي كساني كه از پروردگارشان بیمناک بودند، 56؛)حجر: ﴾يَرْهَبُونَوَ فِی نُسْخَتِها هُدىً وَ رَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ  ...﴿ -

 هدایت و رحمتي بود.«

( »خدا از آنان خشنود است و)آنان نیز( از او خشنودند. 8؛)بینه: ﴾رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ ذلِکَ لِمَنْ خَشِیَ رَبَّهُ﴿ـ 

 ترسد.«این)پاداش( كسي است كه از پروردگارش ب

-آور و حتى نامطلوب مىآورد. كسى كه امیدى ندارد ادامه زندگى براى او كسالتامید در انسان انگیزه تالش را پدید مى

 .ماندشود؛ انسان ناامید انگیزه اى براى كار و تالش ندارد و از حركت به سوى كمال باز مى

فراز مزبور حضرت با بیان آنچه موجب خوف از كیفر و آنچه باعث امید به همین خاطر امام)علیه السالم( در هر یک از بندهاي 

كنند. در بند اول به راه طوالني سفر آخرت گردد، به نوعي بین حالت خوف و رجا تعادل و توازن برقرار ميانسان به خداوند مي

فرمایند كه توكل و اعتماد به دیگر، مي گردد. اما از سويو نداشتن زاد و توشه كافي اشاره دارند كه باعث نگراني انسان مي

هاي رایج در فرهنگ دیني ما كه گردد. یکي از توصیهبخشد و باعث التیام خاطر او مينهایت خدا به انسان امید ميرحمت بي

 شرح مناجات الراغبین( باشد)سجاده هاي سلوک ،داراي كاربرد فراواني است فراهم ساختن زاد و توشه براي آخرت مي

پروراند. فیض كاشاني، عارف، محدث كند و ميهاي انساني را در آدمي ایجاد ميهاي خوف این است كه ارزشکي از بركتی

 نویسد: و دانشمند اخالق شیعه، در این باره مي

سازد. مکَّدر ميها را تیره و ها را قلع و قمع و لذترویاند و رذایل را مي سوزاند، شهوت»خوف، فضایل را در عمق جان انسان مي

گردد، همانگونه كه انگیز ميتر نزد او دوست داشتني بود، دیگر در نزدش ناپسند و زشت و نفرتدر نتیجه، گناهاني كه پیش

سوزند و اعضا ها به واسطه خوف ميداند در آن سمي مهلک وجود دارد، نامطلوب است. بنابراین شهوتعسل براي كسي كه مي

 رند و در دل، فروتني، خواري و خضوع در برابر عظمت خدا پدیدار و خودبزرگ بیني، كینه و حسد از دلپذیو جوارح، ادب مي

رود و در نتیجه، نسبت به لحظه لحظه سرمایه شود. بلکه بر اثر خوف، پیوسته در اندیشه عاقبت خویش فرو ميكن ميریشه

گوید، هایي كه برمي دارد و سخناني كه ميگذرد و قدماو مي ورزد و نفس را پیوسته نسبت به آنچه از دلعمر خویش بخل مي

 (270:  1373كند)فیض كاشاني ،  بازخواست مي
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 ج : توکل 

( و اعتماد 758:  1381توكل، اعتماد و اطمینان قلبي فرد در تمام كارهاي خود به خدا، و محول كردن همه امور به او،)نراقي ، 

 (33اعتماد به او انسان به رحمت او آرامش یابد)طوسي ، كردن به حکم، تا در سایه 

 (758توكل یکي از نمادهاي اخالق فردي و از باالترین درجات اهل یقین و منزلي از منازل سالکین الي اهلل است)همان ، 

 فرمایند: مي حضرت سجاد)علیه السالم( در مناجات الراغبین

 )همان ، مفاتیح الجنان ، مناجات راغبین(یرِ إِلَیْکَ، فَلَقَدْ حَسُنَ ظَنِّى بِالتَّوَكُّلِ عَلَیْکَ.إِلهِى إِنْ كانَ قَلَّ زادِى فِى الْمَسِ»

.«ام اندک است ولي، گمانم بر توكل به تو همواره نیکو استسویت توشهخدایا هرچند در آمدن به»  

در سفر آخرت داشتن زاد و توشه كافي از ضروریات است شود كه امام سجاد)علیه السالم( در این مناجات به افراد یادآور مي

ولي با داشتن توكل و حسن اعتماد به باري تعالي مي توان این مسیر را طي كرد. توكل و حسن ظن به رحمت بي پایان 

خدا  بخشد و در واقع اگر كسي از اعمال بد خود ناراحت باشد و در مقابل به بخشش و رحمتها امید ميخداوند به انسان

كند كه گناهانش را ببخشد و او را از آتش جهنم دور كند. در واقع امام امیدوار باشد در این زمان از خداوند درخواست مي

آموزد كه با همت و پشتکار در مقام گفت و گو با خداي درجات متعالي را سجاد)علیه السالم( در این مناجات به ما مي

 توان به این آیه استناد كرد: ز از مناجات ميشاهد قرآني این فرا .درخواست كنیم

 ( »توكل به خداوند یعني اعتماد و اطمینان به او در امري.«3؛)طالق: ﴾حَسْبُهُ فَهُوَ للَّهِٱوَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى ﴿

اسالمي روي آن مساله توكل به عنوان یک فضیلت مهم اخالق فردي است كه در بسیاري از آیات قرآن مجید و روایات 

شود كه مساله توكل در توان به مقام قرب الهي رسید. با بررسي آیات قرآني دیده ميتاكید بسیاري شده است كه بدون آن نمي

 ها داشتن همین فضیلت اخالقي بوده است. اي دارد، و یکي از دالیل مهم پیروزي آنزندگي پیامبران الهي درخشش فوق العاده

تَوَکلْتُ  مْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يا قَوْمِ إِنْ کانَ کبُرَ عَلَیكمْ مَقَامِی وَتَذْکیرِی بِآياتِ اللَّهِ فَعَلَی اللَّهِوَاتْلُ عَلَیهِ﴿

( »سرگذشت نوح را بر 71س: یون؛)﴾فَأَجْمِعُوا أَمْرَکمْ وَشُرَکاءَکمْ ثُمَّ ال يكنْ أَمْرُکمْ عَلَیكمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَی وَال تُنْظِرُونِ

ها بخوان! در آن هنگام كه به قوم خود گفت: »اي قوم من! اگر تذكرات من نسبت به آیات الهي، بر شما سنگین)و غیر قابل آن

ام! فکر خود و قدرت معبودهایتان را جمع كنید، تحمل( است،)هر كار از دستتان ساخته است بکنید( من بر خدا توكل كرده

یز بر شما پوشیده نماند)تمام جوانب كارتان را بنگرید( سپس به حیات من خاتمه دهید و)لحظه اي( مهلتم سپس هیچ چ

 ندهید!«

در این آیه شریفه اشاره به این است زماني كه نوح)علیه السالم( در برابر دشمنان نیرومند و لجوج و متعصب قرار گرفت، با 

 رابر همه آنان مقاومت كرد. و در سوره هود آمده است: اعتماد به خداوند و توكل بر ذات پاكش در ب

 ام!«( »من، بر »اهلل« كه پروردگار من و شماست توكل كرده56هود: ؛)﴾إِنَِّی تَوَکلْتُ عَلَی اللَّهِ رَبَِّی وَرَبَِّكمْ﴿

 گوید: مي هاشود، با صراحت به آنحضرت هود)علیه السالم( هنگامي كه از سوي قوم بت پرستش تهدید به مرگ مي

ونِی إِنَِّی تَوَکلْتُ عَلَی قَالَ إِنَِّی أُشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنَِّی بَرِیءٌ مِمَّا تُشْرِکونَ* مِنْ دُونِهِ فَكیدُونِی جَمِیعًا ثُمَّ ال تُنْظِرُ﴿

اید متایاني كه براي خدا قرار دادهگیرم و شما هم گواه باشید كه از ه( »من خدا را گواه مي54-55هود: ؛)﴾اللَّهِ رَبَِّی وَرَبَِّكم

من  -اي مرا مهلت ندهید)اما بدانید كاري از شما ساخته نیست چرا كه( همه شما براي من نقشه بکشید، و لحظه -بیزارم 

 ام كه پروردگار من و پروردگار شماست.«توكل بر خداوندي كرده

ها را به قیام بر ضد خود نیز ند، بلکه آنرست و اعتنا نميحضرت هود)علیه السالم( نه تنها به قدرت عظیم مخالفان بت پ

اي واهمه از كند، تا مخالفان خود ثابت كند كه قلب و روح او به فرد دیگري وابسته است كه با توكل بر او ذرهتحریک مي
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جاعت و و استقامت افراد هاي آنان ندارد، هرچند كه نیرومند و باشند، و این گویاي این است كه توكل بر خدا باعث شتوطئه

 شود.مي

گیرد، از جانب پروردگار بداند حصول این صفت با ارزش در صورتي است كه انسان همه كارهایي را كه در عالم هستي انجام مي

و هیچ قدرتي را جز او تاثیرگذار نداند و معتقد باشد كه هیچ كس باالتر از او نیست و در قلب و دل به خدا اعتماد و تکیه 

 (758كند)همان ، معراج السعاده ،

 دارد.« كنند، دوستمي توكّل را كه قطعاً خدا كساني ( »چون159؛)آل عمران: ﴾نََّ اللََّهَ يُحِبَُّ الْمُتَوَکَِّلِینَإ﴿در مقابل نیز

اسباب و مسببات در این راستا باید دقت كرد كه توكل بر خدا مانع از توسل به اسباب نیست؛ زیرا جهان طبیعت، جهان 

-ها به علت و مبدأ اول بازگشت ميهاي طبیعي خود است ولي همه این علتاست، هر بود و نبودي به دنبال وجود و عدمِ علت

از آنچه  (211:  1391)سبحاني ،  .نمایندكنند و همه این علل و اسباب به فرمان او و طبق اراده و خواست او انجام وظیفه مي

هاي اخالقي و یکي از مصادیق آن است و اخالق و توكل ارتباط تنگاتنگي با شود كه توكل یکي از فضیلتميبیان شد روشن 

 یکدیگر دارند.

 

 شواهد قرآنی آن ها ذکر و عشر خمس درمناجات اجتماعی اخالق *نمادهای

باشد و به ضرورتاً نیازمند زندگي در اجتماع ميهاي اخالق اسالمي است و از آنجا كه انسان اخالق اجتماعي از مهمترین بخش

ها و یاري رساندن به دیگران وابسته است. آشنایي و رعایت مسائل این قسم از اخالق بسیار الزم به نظر یاري دیگر انسان

صفات ناپسند و  شود كه بسیاري ازرسد. با توجه به آیات و روایات و تاملي كوتاه در زندگي اطراف خود به خوبي مالحظه ميمي

 .ها از همین بخش استها و فضیلتخیزد و بسیاري از صفات نیکو و ثوابگناهان از همین اجتماع و ارتباط برمي

 الف : عدم خشم و غضب 

 فرمایند: حضرت سجاد)علیه السالم( مى

 مُتَعَرِّضَةً لِسَخَطِکَ وَ مُولَعَةً بِمَعَاصِیکَ وَ مُبَادِرَةً الْخَطِیئَةِ إِلَى وَ إِلَهِي إِلَیْکَ أَشْکُو نَفْساً بِالسُّوءِ أَمَّارَةً»

كنم از نفسى كه پیوسته مرا به زشتى و پلشتى فرمان »خدایا، به تو شکایت مى )همان ، مفاتیح الجنان ، مناجات الشاكین(

ریص است و مرا در معرض خشم و غضب تو ورزد و به معصیت و نافرمانى تو حدهد و به خطا و سرپیچى مبادرت مىمى

 افکند...«مى

یکى از نعمت هاى بزرگ خداوندي، كه در وجود انسان ها به ودیعه نهاده شده است و به واسطه آن انسان براى بقاى  خشم

منان، خویش، در برابر نامالیمات طبیعت تالش مى كند و به بازسازى و آبادى دنیا و آخرتش مشغول مى شود. جهاد با دش

حفظ نظام بشر، امر به معروف و نهى از منکر، اجراى تعزیرات، دفاع از جان و مال و جهاد با نفس، فقط به كمک و یارى این 

نبود، بشر رو به نابودى و تباهى مى گذاشت. از سوى دیگر، همین نیروى حیاتى و  خشم غریزه ممکن مى گردد و اگر غریزه

كننده نیز باشد، در حدى كه بر انسان غلبه مى كند تا آنجا كه اعمال و كردار فرد از كنترل عقل و دین مى تواند ویران  غریزى

و كظم غیظ دعوت مى كند و در آیات و روایات و  خشم و تبعیت از آنها خارج مى شود. دین مبین اسالم ما را به فرو خوردن

خشم منفي مي كند كه خشم ناسالم، از این مناجات امام اشاره به  احادیث فراوانى تأكید بر این صفت پسندیده شده است. در

... باورهاى ناسالم سرچشمه مى گیرد و معموالً به صورت حركاتى چون لگد زدن، پا به زمین كوبیدن، اعتصاب، فریاد زدن و

رسول خدا)صلى . ن است( این نوع خشم، به صورت بالقوّه، خطرناک ترین هیجا85: 1381)آلبرت آلیس، تظاهر پیدا مى كند
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أَلَم تَرَوا إِلَى حُمرَةِ عَینَیهِ وَ انتِفَاخِ أَودَاجِهِ)الرضي ،   أَال إِنَّ الغَضَبَ جَمرَةٌ تُوقَدُ فِى جَنبِ ابنِ آدَمَ.: »اهلل علیه و آله( مى فرماید

1422  :196) 

آیا سرخىِ چشمان و تورم رگ هاى گردنش را هنگام  .باشید كه خشم، آتشدانى است كه در وجود آدمى، آتش مى افروزدآگاه 

 «خشم ندیده اى؟

از جمله موارد پسندیده ابراز خشم از دیدگاه قرآن و حدیث عبارتند از: احقاق حقّ و جلب رضایت پروردگار، هرگاه انسان حقّ 

دهد و از حقّ خود دفاع شود كه فرد از خود واكنش نشان خویش را در حال ضایع شدن ببیند، هیجان خشم موجب مي

 (254:  1382نماید)ژاله فر ، 

 فرماید: ها، حقّ بندگي خداوند متعال است. علي)علیه السالم( ميترین این حقمهم

كرد، اَحَدي را شد، ولي هرگاه براي حق غضب مي»پیامبر اكرم)صلي اهلل علیه و آله و سلم( به خاطر دنیا هرگز خشمگین نمي

 (303:  1339نشست تا آنکه حق را یاري كند و خشمش تنها براي خدا بود)فیض كاشاني ،  فرونمي شناخت و خشمشنمي

 فرماید: امام رضا)علیه السالم( نیز مي

»چنانچه در موردي خواستي غضب كني، پس متوجّه باش كه خشم خود را در جهت كسب خشنودي خداوند اِعمال كني)ابن 

 (292بابویه : 

 دارد: قرآن كریم داستان آن حضرت را چنین بیان مي .ها، خشم حضرت موسي)علیه السالم( استاز نمونه این خشم

كُمْ وَأَلْقَى األلْوَاحَ وَأَخَذَ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِی مِن بَعْدِیَ أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّ﴿

 بِیَ األعْدَاء وَالَ تَجْعَلْنِی مَعَ الْقَوْمِ بِرَأْسِ أَخِیهِ يَجُرُّهُ إِلَیْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِی وَکَادُواْ يَقْتُلُونَنِی فاَلَ تُشْمِتْ

ازگشت، گفت: پس از من، »و هنگامى كه موسى خشمگین و اندوهناک به سوى قوم خود ب (150أعراف: ) ؛﴾الظَّالِمِینَ

جانشینان بدي برایم بودید)و آیین مرا ضایع كردید(! آیا درمورد فرمان پروردگارتان)و تمدید مدّت میعاد او(، عجله نمودید)و 

زود قضاوت كردید؟!( سپس الواح را افکند و سر برادر خود را گرفت)و با عصبانیّت( به سوى خود كشید. او گفت: اي فرزند 

ین گروه مرا در فشار گذاردند و ناتوان كردند و نزدیک بود مرا بکشند. پس كارى نکن كه دشمنان مرا شماتت كنند و مادرم! ا

 مرا با گروه ستمکاران قرار مده!«

 قابل برداشت است:  نکاتي چند در موضوع بحث از این آیه

پرستي خاطر خداوند متعال و تقدیس ساحت احدیّت او از هر گونه شرک و بُتالف. خشم حضرت موسي)علیه السالم( صرفاً به

 بود: 

هِمْ سَبِیالً اتَّخَذُوهُ  وَالَ يَهْدِيوَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِیِّهِمْ عِجاْلً جَسَدًا لَّهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّهُ الَ يُكَلِّمُهُمْ﴿

اى ساختند؛ جسد ( »قوم موسى بعد)از رفتن( او)به میعادگاه خداوند(، از زیورهاى خود گوساله148؛)اعراف: ﴾وَکَانُواْ ظَالِمِینَ

! آن كند؟گوید و ایشان را به راه)راست( هدایت نمىدیدند كه با آنان سخن نمىجانى كه صداى گوساله داشت! آیا آنها نمىبى

 را)خداى خود( انتخاب كردند و ظالم بودند!«

رساند كه در آن نوعي ناراحتي و اندوه نهفته است و آن تأسّفي بود كه ب. تركیب »غضبان آسفا« شدّت ناراحتي و خشمي را مي

 .به خاطر مردم به حضرت موسي)علیه السالم( دست داده بود

شد، حتّي آنهایي كه در پرستش گوساله با سامري همه را شامل مي ج. شدّت خشم و ناراحتي حضرت موسي)علیه السالم(

همراهي نکردند و از جمله آنان برادرش، هارون)علیه السالم(، بود. این خشم به خاطر سکوت هارون)علیه السالم( در برابر عمل 

 .ناشایست قوم او بود
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خاطر مسؤلیّتي بود كه به او واگذار مه بیشتر بود و آن بهد. خشم حضرت موسي)علیه السالم( نسبت به هارون)علیه السالم( از ه

 كرد كه او در انجام مسئولیّت خویش كوتاهي كرده است: كرده بود و گمان مي

امى كه دیدى : )موسى( گفت: اى هارون! چرا هنگقَالَ يَا هَارُونُ مَا مَنَعَکَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا * أَلَّا تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَیْتَ أَمْرِی﴿

 »از من پیروى نکردى؟! آیا فرمان مرا عصیان نمودى؟!« (92ـ93)طه: ؛﴾ آنها گمراه شدند...

ولي هنگامي كه فهمید هارون)علیه السالم( وظیفه خویش را به درستي انجام داده است و در این راه، نزدیک بود جانش را از 

و قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِی وَألَخِی وَأَدْخِلْنَا فِی رَحْمَتِکَ وَأَنتَ أَرْحَمُ ﴿دست دهد، دست به درگاه پروردگار برافراشت. 

»)موسى( گفت: پروردگارا! من و برادرم را بیامرز و ما را در رحمت خود داخل فرما، و تو مهربانترین  (151: اعراف)؛﴾الرَّاحِمِینَ

 مهربانانى.«

 اسرائیل را خیلي زود متوجّه عمل خویش ساختباألخره خشم و عصبانیّت حضرت موسي)علیه السالم( بني

تفاوتي كرد، چه بسا بيموسي)علیه السالم( با خونسردي با این مسأله برخورد مي( به یقین اگر حضرت 379: 6)تفسیر نمونه، ج 

شد، ولي این خشم بسیار مؤثّر واقع شد و تر ميگرفتند و بعدها مبارزه با آن بسي مشکلپرستي مياو را دلیل بر امضاي گوساله

 (379،  3تکان سختي بر آنان وارد كرد)همان ،ج 

اي دچار افراط در ابراز خشم گردید و نسبت به کته نیز غافل شد كه حضرت موسي)علیه السالم( در مرحلهالبتّه نباید از این ن

اي دیگر، دچار جابجایي خشم برادرش هارون پرخاشگري نمود و الواح را كه حاوي كلمات الهي بود، بر زمین انداخت. به گفته

 .لوح كند، آن را نسبت به هارون و الواح ابراز كردسامري و قوم ساده شده بود؛ یعني به جاي آنکه خشم خویش را بیشتر متوجّه

 

 ب : فروتنی 

 امام سجاد)علیه السالم( در دعاي تائبین مي فرمایند: 

ذُ وَ إِنْ رَدَدْتَنِي عَنْ جَنَابِکَ فَبِمَنْ وَ قَدْ خَضَعْتُ بِالْإِنَابَةِ إِلَیْکَ وَ عَنَوْتُ بِاالسْتِکَانَةِ لَدَیْکَ فَإِنْ طَرَدْتَنِي مِنْ بَابِکَ فَبِمَنْ أَلُو»

 )مفاتیح الجنان ، مناجات تائبین (أَعُوذُ

نمودم، و با ذلت و خوارى به درگاهت تسلیم شدم، اگر مرا از درگاهت برانى به كه  »... به پیشگاهت با توبه و انابه فروتنى

 ببرم؟«روى آورم؟ و اگر از آستانت خود بازگردانى به كه پناه 

فروتني و نرم خوئي میوه شیرین معرفت نسبت به حقایق هستي و احکام الهي و صفات اخالقي و موفقیت خویش و مردم 

فروتني نوعي شکسته نفسي است كه مانع خودبزرگ شود. كه از طریق آن درهاى رحمت الهى بر روى بندگان باز مىاست. 

اي متنوعي پیدا مي كند. كه مي توان از جهتي به دو قسم فروتني ممدوح و بیني آدمي مي شود و در قیاس با دیگران شاخه ه

 شود.مذموم تقسیم مي

آن است كه انسان از مقام و جایگاهي كه در آن قرار دارد راضي باشد؛ ولي در عین حال در دید خود، خود را  فروتني ممدوح

ر جلوه دادن خود است كه در روایات ما به شدّت از آن منع شده قرار دهد. از این رو »تواضع« غیر از خوا تر از آن مقامپایین

 كه فروتني خود بر دو قسم ممدوح و مذموم تقسیم مي شود كه عبارت است از: .است

 شود.فروتني در برابر خدا، كه از خواص اصلي عبودیت و بندگي است و بدون آن ماهیت بندگي محقق نمي - 1

ها اثر مثبت دارد و موجب جذب هاي با ایمان یا انسان هایي كه فروتني در برابر آنخداوند؛ مانند انسانفروتني در برابر غیر - 2

 گردد.ها ميها به سوي ارزشآن
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فروتني در برابر خدا؛ در ارزیابي توان و ناتواني خود در برابر آفریدگار تعالي، به هر نسبت آدمي به نیازهاي بي شمار خود و دیگر 

ذلت، فقر، جهل، بیچارگي، ناتواني و ضعف خویش آگاه شود. از عزت، رفعت، كبریایي، توانایي و بي نیازي، بنده پروري حقارت، 

 و فیض بي كرانه ي حق تعالي باخبر مي گردد.

 ( 67أَهْلًا لِلْعِبَادَةِ فَعَبَدْتُک)بحاراالنوار ، ج  وَجَدْتُکَ : »بَلْعلیه السالم(و به فرموده ي امام علي)

 »اگر بهشت و جهنم هم نباشد، تو را مي پرستم، زیرا در تمام هستي فقط تو را یافتم كه الیق پرستش مي باشي.« 

 وحي كرد:  علیه السالم(خدا به حضرت موسي)

ت »اي موسي! آیا مي داني چرا از میان آفریدگانم تو را براي سخن گفتنم)كلیم اهلل شدن( برگزیدم؟ عرض كرد: پروردگارا! عل

تر در برابر خود ندیدم! اي موسي تو چون نماز مي آن چه بود؟ فرمود: اي موسي! من در میان بندگانم كسي را از تو فروتن

 (123: 2گذاري گونه ي خویش را بر خاک مي نهي)اصول الکافي ، ج 

 مشکل ابلیس ها، قارون ها و فرعون ها همین فقدان فروتني و محرومیت از خودشناسي است.

قابل فراوانند كساني كه حاضر نیستند خاكسار درگاه حق باشند و سر به سجده اش بسایند، گویا خود را بزرگ تر از در م

 این حرف ها مي بینند. خداي تعالي نیز مي فرماید: 

حقیقت كساني كه از دعا و عبادت من ( »در 60)غافر: ؛﴾عَنْ عِبادَتِی سَیَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ داخِرِينَ يَسْتَكْبِرُونَ الَّذِينَ إِنَ﴿

 تکبر مي ورزند به زودي با ذلت و خواري در دوزخ در آیند.«

بنابراین انسان به همان اندازه كه خود را به حقارت و ذلت و ناتواني و نیازمندي شناخت، باید خدا را به عزت و رفعت و 

اسد و این شناسایي نیازمند لوازمي است كه به كلیات آن اشاره كبریایي و توانایي و بي نیازي و بنده پروري و ذره نوازي بشن

 مي شود.

. براي خود حقي بر پروردگار خود نداند پس نعمت ها و عطاهاي او را كوچک نشمارد و نگوید خدا به فالن و فالن چنین و 1

 چنان و به من چیزي نداده است.

موافق میلش باشد خواه مخالف، راضي و تسلیم بوده و چون و چرا در  . در برابر آنچه خدا برایش خواسته و پیش آورده، خواه2

 دل و زبان نداشته باشد.

. آفریننده و پرورش دهنده و منعم خود را از جان و دل دوست دارد و تنها به او دل ببندد و در رسیدن به هر خیر و خواسته 3

در برابر هر خطر و حادثه اي از پا درنیاید و خود را تنها نبیند و اي كه دارد تنها امید و قوت دل و تکیه اش او باشد و نیز 

 (523:  1376انتظار یاري كردن او را از دل نبرد)دستغیب شیرازي ،  

. همیشه در مقام اظهار بزرگي و بزرگواري و نعمت هاي نامنتهاي پروردگار فروتن باشد. بنابراین از ریاكاري و خودنمایي در 4

گاه بزرگي خود و جلوه ي نفس را طالب نشود و از خود نمایي و تزكیه نفس برحذر باشد و در ز كند و هیچعبادات سخت پرهی

 عِبادُ الرَّحْمنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَىوَ ﴿ (523)همان :،تمام حاالت، نشستن و برخاستن، راه رفتن و سخن گفتن بنده وار باشد

 »و بندگان شایسته ي خداوند رحمان آنانند كه بر زمین راه مي روند از روي نرمي و افتادگي.« (64)فرقان: ؛﴾هَوْنا الْأَرْضِ

 ج :عدم بخل ورزيدن :

 امام سجاد)علیه السالم( در دعاي الشاكین مي فرمایند: 

 إن مَسَّها الشرُّ تَجزَع و إن مَسَّها الخیرُ تَمنَع)مفاتیح الجنان ، مناجات التائبین (»

 تابي كند و اگر خیري به او رسد خودخواهانه از احسان بازایستد.«بدي به او رسد بي »اگر شر و
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سر طاقت و سبک  انساني كه صرفاً به بعد حیواني خویش مي پردازد و بر مدار عقالنیت و پیام فطرت گام برنمي دارد، كم

 مي بیند، صبر و طاقت از دست مي دهد و بي است. از این روي، وقتي با خسارت مالي و جاني مواجه مي شود و سختي و بال

گاه كه خیر و منفعتي به او مي رسد، از روي خودخواهي آن خیر و دارایي را براي خود حفظ مي كند و در تابي مي كند. اما آن 

 گونه آمده است:  اختیار دیگران قرار نمي دهد. این دو ویژگي نفس انسان در قرآن این

»به راستي كه انسان  (19-21معارج: )؛﴾خُلِقَ هَلُوعاً * إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً * وَ إِذَا مَسَّهُ الْخَیْرُ مَنُوعاًإِنَّ الْإِنْسَانَ ﴿

 سخت آزمند ]و بي تاب[ خلق شده است. چون صدمه اي به او رسد عجز و البه كند، و چون خیري به او رسد بخل ورزد.«

در تفسیر المیزان آمده است: هلوع صفتى است مشتق از هلع و آن عبارت است از شدت حرص و همچنین گفته اند كه هلـوع 

و آن انسانى است كه وقت اصابت شر بىتابي مىكند و وقتى خیرى به او برسد از انفاق به دیگران را دو آیه بعدى تفسیر كرده 

ي »نفق« یکي از نمادهاي اخالق فردي در لغت به معني گذشتن، از بین رفتن و تمام شدن از ریشه انفاق خوددارى مىكند.

راه خدا اعمّ از واجب و مستحبّ از چیزهائى است كه قرآن و انفاق یعنى خرج مال در  (819)مفردات الفاظ القرآن :.یک چیز است

ها است، بخل و امساک هر اند و آن یکى از اسباب تعدیل ثروت و پر كردن شکاف جامعهروایات در باره آن بسیار تشویق كرده

 (98: 7قاموس قرآن ، ج قدر مذموم و منهىّ است در مقابل انفاق مانند آن و بیشتر از آن ممدوح مي باشد)

 عِنْدَ أَجْرُهُمْ لَهُمْ أَذىً ال وَ مَنًَّا أَنْفَقُوا ما يُتْبِعُونَ ال ثُمََّ اللََّهِ سَبِیلِ فِی أَمْوالَهُمْ يُنْفِقُونَ الََّذِينَ﴿خداوند مي فرماید: 

 (262)بقره:  ﴾رَبَِّهِمْ

 يُنْفِقُونَ الََّذِينَ مَثَلُ﴿و نیز آنان را به زارعى تشبیه كرده كه با كاشتن یک دانه، هفتصد دانه بلکه بیشتر بدست مي آورند. 

 (261)بقره:  ﴾يَشاءُ لِمَنْ يُضاعِفُ اللََّهُ وَ حَبََّةٍ مِائَةُ سُنْبُلَةٍ کُلَِّ فِی سَنابِلَ سَبْعَ أَنْبَتَتْ حَبََّةٍ کَمَثَلِ اللََّهِ سَبِیلِ فِی أَمْوالَهُمْ

»انفاق« به معني بیرون كردن مال از ملک و قرار دادن آن در ملک دیگرى است كه از طریق صدقه و بخشش  اصطالح در

 (515:  2گیرد.)تفسیر مجمع البیان ، ج خویش در راه جهاد، دین و هر آنچه خدا بدان فرمان داده، انجام مي مال

( »آن چه را در راه خدا 39؛)سباء: ﴾الرَّازِقِین خَیْرُ هُوَ وَ* يُخْلِفُهُ فَهُوَ ءٍشَیْ مِنْ أَنْفَقْتُمْ ما وَ﴿خداوند در قرآن مي فرماید:  

 انفاق كنید خدا جاي آن را پر مي كند و او بهترین روزي دهندگان است.«

انفاق كردن در حقیقت یک تجارت پر سود است چرا كه خداوند عوض آن را بر عهده گرفته است و هنگامي كه شخص 

كریمي عوض چیزي را بر عهده مي گیرد، مراعات برابري و مساوات نمي كند بلکه آن را چند برابر و گاه صد چندان مي 

 ( 117:  18نمونه ، ج تفسیر )كند.

انفاق از مال و دارایي، همانند هرس كردن درختان است كه به ظاهر از آن كاسته مي شود ولي این كاستن توأم با رشد و فزوني 

صلي اهلل علیه و آله رسول اهلل) (670:  1386)جوادی آملی ،  .شد. انفاق كردن از مال رزق و روزي انفاق كننده را افزایش مي دهدمي با

 (162:  82مي فرماید: »هرگاه خواستي خداوند ثروتت را بیفزاید، زكات آن را بپرداز)بحار النوار ، ج  و سلم(

در جاي دیگر خداوند مي فرماید: »حکایت آنان كه اموال خویش را در راه خدا انفاق مي كنند حکایت دانه ایست كه هفتصد 

 هر كه بخواهد دو برابر هم مي كند كه خدا وسعت بخش و داناست.«خوشه رویانیده كه در هر خوشه صد دانه باشد و خدا براي 

 (261)بقره: 

این آیات، مؤمنین را ترغیب و تشویق به انفاق در راه خدا مي نماید و در ابتدا جهت افزایش و بركت مالي كه انفاق مي كنند 

:  2)تفسیر المیزان ، ج  را افزون تر هم مي كند.مثالي مي زند كه یک درهم آن هفتصد درهم مي شود چه بسا خداوند منّان بركتش 

مي فرمایند: »كلید هاي روزي رو به عرش اند و خداوند روزي هاي مردم را به  صلي اهلل علیه و آله و سلم(پیامبر اسالم) ( 587

:  6اندازه هزینه كردن هایشان در راه خدا فرو مي فرستدپس هركه زیاد هزینه كند، روزي اش افزوده مي شود)هندي ،  ج 

350) 
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رابر انفاق كردن مؤمنان مقدار زیادي بر اموال استفاده مي شود كه خداوند در ب علیه السالم(از آیات قرآن و روایات معصومین)

 (261:  1377آنان مي افزاید و انفاق سبب استحکام بناي جامعه و موجب نزول بركات الهي مي گردد)گرگاني ،  

( كه در لغت عرب به معناى »منع و اِمساک)المفردات في غریب 333:  3در مقابل انفاق واژه »بُخل« است)فیروز آبادي ، ج 

است و در فارسى، به معناى »زُفتى و تنگ چشمى)فرهنگ معین ،  (47:  11( و ضدّ »كَرَم و جود)لسان العرب ، ج 109رآن :الق

 (است .477: 1ج 

 فیروزآبادى، در تبیین معناى »بخل«، گفته است:  

( بخل و بخول، هر دو به ضمّ با، و 333: 3الکَرَمِ)قاموس المحیط ، ج »البُخلُ وَ البُخولُ، بِضَمِّهِما، وَ كَجَبَلٍ وَ نَجْمٍ وَ عُنُقٍ: ضِدُّ 

 نیز بر وزن هاى جَبَل و نَجْم و عُنُق، ضدّ كَرَم است.«

 راغب اصفهانى نیز مى گوید: 

(091»البخلُ: إمساکُ المُقتَنَیاتِ عَمّا ال یَحِقُّ حَبسُها عَنهُ، وَ یُقابِلُهُ الجودُ)المفردات في غریب القرآن ،   

بخل، نگه داشتن دارایى ها از جاهایى است كه حبس از آن، شایسته نیست ]و در آن جاها باید مصرف شود[. مقابل آن، 

 بخشش است.«

ماده »بخل« در مقابل وجود و سخاوت است و در لغت به معناي بخیل شدن، خست و امساک و نگه داشتن اموالي است كه نگه 

 نیست)همان (داري آنها سزاوار 

بخل در اصطالح چنانچه در كتاب شریف » معراج السعاده « آمده عبارت است از: »امساک كردن در مقامي كه باید بذل كرد و 

ندادن آنچه را كه باید داد وآن طرف تفریط است و افراط آن، اسراف است، كه عبارت است از: خرج كردن آنچه نباید خرج كرد. 

 (394ست و وسط آنها كه صفت جود و سخا بوده باشد، پسندیده و محمود است)معراج السعاده :و این دو طرف، مذموم ا

با توجه به تعاریف لغوي و اصطالحي فوق الذكر باید گفت: بخل یکي از رذائل اخالقي است كه انسان را از خرج كردن آنچه 

ات، خمس، و یا حقوق خلقي، مانند نفقه هاي واجب، در تحت اختیار اوست، منع مي كند؛ خواه از حقوق الهي باشد، مانند زك

 دیوني كه وقت پرداخت آنها رسیده و یا از امور با فضیلت، مانند: صدقه، انفاق براي عیال و خویشان و همسایگان.

بیان بسیارى از مفسّران، براى بخل، اصطالحى شرعى قائل شده اند كه محدوده آن، تنگ تر از معناى لغوى آن است. آنچه در 

این اصطالح و تعیین محدوده آن، مشهورتر است، آن كه بخل، پرداخت نکردن واجبات مالى اى مانند زكات است)التبیان في 

 (264: 5تفسیر القرآن ، ج 

این رذیلت اخالقي همانند دیگر رذایل اخالقي داراي خاستگاه و ریشه ها و بسترهایي است كه شناسایي آن كمک مي كند تا 

 این بیماري از آن ها بهره برد.در درمان 

 

 : نتايج

 نتایج حاصله از این پژوهش به شرح زیر است :

 نشان ترروشن ايشیوه به را آن تواننمي و است ناشناخته نسبتاً كه است چیزي تجسم براي ممکن تصویر نماد، بهترین - 1

  داد.

اي از آنها نیز اند، و پارهشود. برخي از این ملکات فطري و ذاتيصادر ميآساني از آن اي نفساني است كه كار بهاخالق ملکه- 2

كه بخیل در ابتدا با سختي و جان كندن چیزي را آیند...؛ چنانبا تفکر و تالش و تمرین و عادت دادن نفس به آنها، به دست مي

به دو قسم فردي و اجتماعي تقسیم مي شود.  اخالق آیدصورت خوي و عادت او در ميبخشد، اما در اثر تکرار، بخشش بهمي

گیرد؛ مانند ها است كه آدمي را فارغ از رابطه با غیر در نظر ميهاي اخالقي مربوط به حیات فردي انساناخالق فردي، ارزش
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اخالق هاي پرخوري، شتاب زدگي و سبک مغزي. و مراد از هاي صبر، حکمت، توكل، اخالص، و عزت نفس، رذیلتفضیلت

باشد؛ مانند معاشرت نیکو، عدل، احساس، حسد ها ميهاي حاكم بر رابطه احساسي با سایر انسانها و ضد ارزشاجتماعي، ارزش

 و تکبر.

مناجات خمس عشر در  .نقل شده است امام سجاد)علیه السالم( اي كه ازگانهمناجات خمس عشر، مجموعه دعاهاي پانزده - 3

 خمس مناجات در اخالق فردي نمادهاياز توكل ،خوف و رجا، توبه، آمده است.  سجادیه و بحاراالنوار هاي صحیفه ثانیهكتاب

 عشر با توجه به آیات قرآني است

عشر با توجه به آیات قرآني  خمس مناجات در اخالق اجتماعي نمادهاي وتني، عدم بخل ورزیدن، عدم خشم و غضب، فر - 4

 .است
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