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  يدهچک
روشـنی مشـهود اسـت. به آیات و روایاتدر است که اهمیت آن  ارزشمندترین فضایل اخالقی از یکی زیستیسادهزهد و 

 یرشـد، بـه بررسـ یو مفهوم قرآن زیستیسادهتحلیلی است که ضمن بررسی مفاهیم زهد،  - یپژوهشی توصیف ،مقالهاین 
ایـن  جینتـا تـرین. از مهمزدپـردامیدر رشد فردي و اجتماعی  ،آثاراین یک از و چگونگی نقش هر زیستیسادهآثار زهد و 

 یمنجر به ظهور آثار تأثیرگذار و بنیـادین ،در زندگی فردي اجتماعی زیستیسادهن است که نهادینه شدن زهد و ای پژوهش
 و دنیـوي ، رشـدیسـتپرپـذیري و حـقحـقاین آثار عبارتنـد از:  .شودمیاجتماعی  و فردي رشد ساززمینه خواهد شد که

دوسـت  ،و صـالبت رشد اقتدار نفس، عزت ی،رشد عمل دنیا، عیوب شناخت ،رفتاري و فکري رشد خاطر،آسودگی ،اخروي
اعتقـادي،  رشـد بصـیرت، و ش حکمـتیـرو ،هاعرصهمی ر در تمایهدایت، رشد فراگ و علم ی،تیمؤمنان، رشد هدا داشتن

 را به همراه دارد. زاهدان اخالقی رشد و محرومان روانی رشدمحرومان،  وضعیت و درك ي،گفتاري و رفتار

  ، رشد.زیستیساده، زهد، قرآن، روایات :هاواژهکلید
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  مقدمه
خداوند متعال در قرآن کریم، هدف از خلقت انسـان را عبـادت کـردن و رسـیدن بـه کمـال و سـعادت 

کمـال شرط رسیدن به  .)56(ذاریات: » لِیَعْبُدُون إِالَّ الْإِنْسَ وَ الْجِنَّ خَلَقْتُ ما وَ« است: حقیقی معرفی کرده
این مسیر است و براي واداشتن انسـان بـه تـالش مـداوم، حـب ذات و تالش و کوشش در و سعادت، 

بـراي مهـار کـردن نفـس و جلـوگیري از افـراط در  سوي دیگر،از  .نفس را در وجود او قرار داده است
هاي الهـی، زهـد و ایـن هدیـهکاري و... را به بشر هدیه نمود. یکی دیگر از ایثار، فدا عالقه به دنیا، عشق،

ترین اصـول زنـدگی فـردي و اجتمـاعی هاي اخالقـی و از اساسـیاست که یکی از ارزش زیستیساده
مورد تأکیـد  انبیاء و ائمه اطهار ةویژه سیربه ،در قرآن کریم، روایاتزیستی زهد و ساده .آیدشمار میبه

داراي آثـار  از اهمیـت بسـیار زیـادي برخـوردار بـوده و زیسـتیسادهاصـل زهـد و  .اسـتگرفتـه  قرار
ـار زهـد و سادهنظر می جمله علم، حکمت، هدایت و... است. بهارزشمندي از زیسـتی رسد، پس از اسـتقرار آث

ـاگردد. البتـه پژوهشاین آثار به نوعی موجب رشد او میدر فرد زاهد، هریک از  ـا نش دهـد کـه مسـئلۀ ن میه
ـابراین، ایـن مقالـه در نظـر دارد نقش زهد در رشد انسان، معموالً در کتاب هاي اخالقی تبیین نشـده اسـت. بن

ـار را در رشـد فـردي  این اصل اخالقی و نقش هریک ازآثار  زیستی،عالوه بر بررسی رابطۀ زهد و ساده این آث
زیسـتی و نقـش آن در پرداختن به آثار و برکات زهد و سادهو اجتماعی مورد پژوهش قرار دهد. پیش از 

  رشد فردي و اجتماعی، الزم است برخی اصطالحات و مفاهیم مربوط به موضوع بیان گردد.

  شناسيمفهوم
  زيستيسادهالف. 

زینـت، یکسـان، همـوار، آسـان، آرایـش، بـینقش و نگار، بیي بیامعناي فارسی است که بهواژه »ساده«
کـه  یبـه کسـ ،نی). بنـابرا1787، ص 2، ج 1375ف، خالص و بدون مخلفات آمده است (معـین، تکلبی

خـوراك، پوشـاك، مسـکن و مرکـب سـاده داشـته و از  یعنـی ،هزینـه داردخرج و کـمزندگی ساده، کم
 ؛این اطالق به دلیل نداشـتن امکانـات نیسـت پیرایه گویند.ساده زیست و بی ،تجمالت دنیا دوري نماید

ولـی  ،زیست در عین حال که امکان استفاده از امکانات را داردولی ساده ،را کسی که ندارد فقیر گویندزی
اي از زنـدگی یعنـی ممکـن اسـت گونـه ؛را حد معینی نیسـت زیستیسادهالبته  کند!نظر میاز آن صرف

گونـه ممکـن نیکـه همـیحـالدر. گویند زیستیسادهنسبت به فردي با شأن و جایگاه خاص خودش را 
ممکن اسـت افـرادي  زیستیسادهنسبی بودن زهد و  .باشد یتجمالت یزندگ کی گرید يفرد ياست برا

ن شـاید یحفظ شأن به اشرافیت و دنیـاگرایی روي آورنـد. همچنـ ۀرا به حالتی سوق دهد که آنان به بهان
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ن و جایگـاه و مقتضـیات باشد که هر کسی به شـأ زیستیسادهدلیل تفاسیر گوناگون از زهد، نسبی بودن 
  زمانی خود آن را تفسیر نموده است.

دارد؟ چگونـه  ییارهـایچـه مع زیسـتیساده دیـدد یـ، بازیسـتیسادهبودن  یبا توجه به نسب ،نیبنابرا
اى کـه بـه ضمن نامهن مسئله توجه داشته و ای به ین کرد؟ حضرت علییآن را تع یتوان حدود نسبمی

    :اندنموده یمعرفدر این زمینه ار را ی، چهار معاندنوشته حنیف بنعثمان
نَ عَلَـى ذَلِـکَ وَ لَکِـنْ وَ إِنَّ إِمَامَکُمْ قَدِ اکْتَفَى مِنْ دُنْیَاهُ بِطِمْرَیْهِ وَ مِنْ طُعْمِهِ بِقُرْصَیْهِ أَلَا وَ إِنَّکُـمْ لَـا تَقْـدِرُو

خود به دو جامۀ فرسوده و دو قـرص  يایآگاه باش! امام شما از دن ؛أَعِینُونِی بِوَرَعٍ وَ اجْتِهَادٍ وَ عِفَّۀٍ وَ سَدَادٍ
و تـالش فـراوان و  يزکارید، اما با پرهیرا ندار ين کاریچن یید که شما توانایت داده است، بدانینان رضا
  ).45، ن 1379البالغه، (نهج دیده ياری، مرا یو راست یپاکدامن

گونـه را یعلـ زیستیسادهتوانند میاست که ن یسانک يبرا يدواریام یبه نوع ین سخن حضرت علای
بـه  ،گـاهیو شـأن و جا زیسـتیسادهبـودن  یاست که بـه بهانـه نسـب یکسان يت کنند و هشدار برایرعا

  ار قرار داد.یرا مع یورع، کوشش، عفت و راست یدبا زیستیسادهدر  ،نیآورند. بنابرامی يتجمالت رو

 زيستيسادهگسترة 

سـت بـه حـداقل یزآسـان، فـرد سـاده یدر زنـدگ .، داشتن زندگی آسان اسـتزیستیسادهاولین گسترة 
 ،نیبنـابرا .کندمین يریگسخت يوید دنیکند و نسبت به داشتن امکانات زامیازش اکتفا یامکانات مورد ن

فرماینـد: می ن است. چنانچه حضرت علییز چنیخاطر، بلکه مرگش نهاش آسان و آسودیتنها زندگنه
بـار باشـید کـه یعنی زندگی سـاده داشـته باشـید و سـبک ؛)167، خ 1379البالغه، (نهج» تَخَفَّفُوا تَلْحَقُوا«
هِ خَفیـفَ «خـرج بـودن اسـت. کم زیستی،سادهراحتی به مقصد برسید. دومین گسترة به کـانَ رَسـولُ اللـَّ

بدون تکلـف اسـت.  یداشتن زندگ، زیستیسادهگسترة دیگر  .)54، ص 5، ج 1385(حرعاملی، » نَۀالْمَؤو
 تکلـف). 115، ص 5، ج ق1395تکلف آن است که کاري را به مشقت یا تصنع انجام دهنـد (طریحـی، 

 ،کـارى کـه مقصـد اوسـت دن بـهیرسـ يبـرایعنى حالتى که انسان  ؛تکلف پسندیدهاول  دو گونه است:
یعنى آنچه را کـه انسـان  ؛ناپسندتکلف  ،دوم .شودمفید و مورد محبت می ،و براى او سهلکند میتالش 

  ).64، ص 4، ج 1375، ی(راغب اصفهان کنداز روى ریاء و تصنع دنبال کرده و قصد مى
قُلْ ما أَسْئَلُکُمْ عَلَیْهِ مِنْ أَجْـرٍ وَ مـا أَنَـا «فرماید: می ز در قرآن خطاب به پیامبر اکرمیخداوند متعال ن

ن آن یان نیسـتم. همچنـتکلفـطلبم و مـن از من از شـما پاداشـی نمـیبگو: مـ ؛)86(ص: » مِنَ الْمُتَکَلِّفینَ
ف«فرمایند: حضرت می ، ص 70ق، ج 1404، (مجلسـى» نَحْنُ مَعَاشِرَ الْأَنْبِیَـاءِ وَ الْأَوْلِیَـاءِ بِـرَاءٌ مِـنَ التَّکَلـُّ

ي و رازیشـناپسـند اسـت (مکـارم  تکلفت، یه و رواآی نای در »تکلف«). روشن است که منظور از 394
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دسـت آوردن و یـا هبـدلیل زیست خودش را به شخص ساده ،نی). بنابرا354، ص 19، ج 1362، دیگران
  اندازد.به تکلف نمی ،از دست دادن دنیا

  ب. زهد

میلی موجـب راضـی این بی .ی و ترك کردن استیاعتنامیلی و بیمعناي روگردانی، بیدر لغت به »زهد«
و  ك.انـد الزّهید: چیز کـم و«گوید: می »زهد«در مورد واژة  راغب اصفهانیك است. چنانچه اند شدن به

الرّاضـى منـه  ك آن خشـنود.انـد میـل باشـد و بـهگردان و بىکسى که از چیزى روى ؛ءالزّاهد فى الشّى
ض و در معنـاي زهـد، اعـرا طریحـی). 156، ص 2، ج 1375(راغب اصـفهانی، » بالزّهید: خشنود به کم

در معنـاي زهـد آورده اسـت:  فـارسابن). 59، ص 1، ج ق1395ترك را لحاظ کـرده اسـت (طریحـی، 
معناي چیز کم اسـت کنند و زهید بهء و دال، از نظر ریشه بر کم بودن چیزي داللت میها هاي زا،حرف«

 معنـايبـه ،ح). در اصـطال425، ص 1390فـارس، (ابن» دارد و او مردي اهل زهد است، یعنی مال کمی
 ایـن و خـدا، بـه آوردنرو و کـردن نظرقطع غیرخدا از بلکه آخرت، به آوردن روى و دنیا به کردن پشت

  ).311، ص 4ج  ،1360مصطفوي،  ؛335، ص 1387است (نراقی،  زهد درجات باالترین
 .اعتقاد بـه زهـد اسـتزیستی در راستاي گردد که سادهبا توجه به معنایی که براي زهد بیان شد، روشن می

ـاد بـه است. بـه فعلیـت در مرحله دوم عملى قلبى است و مرحله دارد: مرحله اول دو بنابراین، زهد آوردن اعتق
ـابراین،زیسـتی، صـبر، شـکیبایی و... صـورت میزهد با بروز صفاتی مانند قناعت، ساده زیسـتی ساده گیـرد. بن

  سازد.مى همواره حقیقى زهد تحصیل براى را راه هاي از مرحله عملی زهد و زینت آن است کمرتبه

 يقيشرايط تحقق زهد حق

 یقـیرحقینشـانگر زهـد غ هـا،از آن یکـیچندین مرحله وجود دارد که عدم وجود  یقیدر تحقق زهد حق
  ن مراحل عبارتند از:ای. است
از امـوري باشـد کـه مـورد میـل و رغبـت  ،شودمیلی شده و اعراض میچیزي که نسبت به آن بی الف.

ایـن اسـت کـه بـا زندگی زاهدانه در دنیـا داشـتن «گوید: می مطهريانسان قرار گیرد. چنانچه شهید 
  ).376، ص 5، ج 1382(مطهري، » وجود میل اعراض کند

 ایـن .میل باشـد و دلبسـتگی بـه آن نداشـته باشـدانسان بالطبع و قلباً نسبت به دنیا و زخارف آن بی ب.
کـه  ،خاطر شـدید بـه یـک چیـزبیماري جسمی، خسته شدن از دنیا و یا تعلق نباید ناشی ازمیلی بی

  باشد. ،داردمیانسان را از میل به موارد دیگر باز
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 ويیا اگر بـراي  .میلی به آن فراهم شودانگیز موجود باشد تا زمینۀ بیبراي انسان همۀ امکانات رغبت ج.
میلـی بـیایـن میـل باشـد. همچنـین به امکانات و مادیات دیگران بینسبت ، امکانات موجود نیست

 ؛هدایت به رشد و قرب الهی و هدف آن رضایت الهی باشـد دلیلدنیا به ندگی به مادیات و زنسبت 
ترك مال و بـذل آن «گوید: این رابطه میدر  فیض کاشانیآید. نمی شمارمیلی زهد بهزیرا هرگونه بی

(فـیض » منظور دلجویى از مردم و یا به طمع عوض، زهد نیستت و جوانمردى و یا بهاز راه سخاو
  ).432ص ، 7، ج 1372کاشانی، 

امـور اینکه نسبت بـه برخـی  نسبت به همۀ موارد دنیوي باشد، نه ،میلی و حقیر شمردن دنیازهد و بی د.
  .داشته باشد میل باشد و نسبت به برخی دیگر رغبتبی

  ج. رشد

اسـت (راغـب اصـفهانی،  گمراهـى یعنـى - غـىّ - برابر در که حق، در ثبات و معناي راهیابىدر لغت به» رشد«
این واژه در معناي صالح و رسیدن به صواب است که ضد آن غـیّ و گمراهـی اسـت ). 76، ص 2، ج 1375

). 376، ص 1390ارس، فـکند (ابن). اصل کلمه بر استقامت بر راه داللت می140، ص 4، ج 1360(مصطفوي، 
ـان در راهـی کـه هسـت،  آید که رشـد، یعنـیدست میآیات مربوط و تحلیل آن، چنین به با مطالعه اینکـه انس

ـابی بـه ها و بديشناخت او نسبت به خود، نیکی هاي موجود در مسیر و نیز نسبت به چگـونگی و روش راهی
ـا و آن هاي خویش را جهت رسـیدن بـه نیکیویژگیکه طورياي بسیار خوب قرار گیرد، بهمقصد، در مرتبه ه

ایـن چیزي که به نفع و صالح اوست، راهنمایی کند. از آنچه بد و داراي ضرر و گمراهی اوست، پرهیـز کنـد. 
مفهوم و برداشت از رشد، با معناي لغوي هم همخوانی دارد. همچنین مسـئله شـناخت در قـرآن کـریم چنـین 

: گفـت او به )؛ موسى66(کهف: » رُشْداً عُلِّمْتَ مِمَّا تُعَلِّمَنِ أَنْ عَلى أَتَّبِعُکَ هَلْ مُوسى لَهُ قالَ«مطرح شده است: 
ـاموزى؟  من به است، صالح و رشد مایه و شده داده تعلیم تو به آنچه از تا کنم پیروى تو از آیا در  تفسیر نمونهبی

 هـدف علـم که شودمى استفاده چنین "رُشْداً"تعبیر  از«، بیانی دارد که شاهد این مدعاست: »رُشْداً«مورد 
 و اسـت ارزشمند علمى چنین باشد.مى صالح و خیر به رسیدن و مقصود به یافتن راه براى بلکه نیست،

  ).487، ص 12ج  ،1362(مکارم شیرازي و دیگران، » است افتخار مایه و آموخت استاد از باید

  و نقش آن در رشد انسان زيستيسادهآثار زهد و 
 یبرخـ یرمطـابقیغ هاياز داللت یول ،وجود ندارد زیستیسادهح به آثار زهد و یم اشارة صریدر قرآن کر

صـراحت به از ائمه معصومین یدر روایات فراوان. اما دست آوردهن آثار را بای از یتوان برخمی ،اتآی
در اي اسـت کـه همچـون نـور فروزنـده ،برکات و آثـار ایناشاره شده است.  زیستیسادهبه آثار زهد و 
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هاي رستگاري فردي و اجتماعی و موجـب قـرب و رضـایت ها در صعود به قلهحقیقت راهنماي انسان
انجامـد کـه به وقوع آثار و برکاتی می زیستی،سادهحرکت در مسیر زهد و : توان گفتمی .خداوند است

جامعـه مطلـوب  و دهـدقـرار می مان راه انبیاء و ائمه معصـومینانسان را از پیشگا ،این آثار و برکات
بـه رشـد  ،ها در سایۀ عدالت، امنیت اخالقی و عبـادي در آنآورد که همۀ انسانرا به ارمغان میاسالمی 

این همـان هـدف انبیـاء الهـی اسـت کـه  ،نشیندطور صحیح به بار میاستعدادها به هدایت شده و تمامی
  زیستی عبارتند از:زهد و سادهند. برخی آثار کردمیتالش  نها براي آسال

  پرستيپذيري و حق. حق۱

 لیـذ ئیامـه طباطبـاعلّندارد.  یل به ناپاکیباوري بنیان نهاده شده است و مبر طهارت و دینفطرت آدمی 
 »الْخَبیثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ یا أُولِی الْأَلْبابِ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُـونقُلْ ال یَسْتَوِي الْخَبیثُ وَ الطَّیِّبُ وَ لَوْ أَعْجَبَکَ کَثْرَةُ « ۀآی

دین از احکام فطرت و نوامیس خلقت است، و چیزى را که دین دعوت بـه آن «سد: ینومی) 100(مائده: 
 کند همان زندگى آلـوده و ناپـاكهمان زندگى طیب و پاکیزه است، و چیزى را که از آن نهى مى ،کندمى

در  يروادهیـ، زیطلبـروشـن اسـت کـه چـون رفـاه ،نی). بنابرا218، ص 6، ج 1374، ئی(طباطبا »است
اسـت، مـی کنـد و خـالف فطـرت آدمـیرا فراهم  ینۀ ارتکاب به گناه و ناپاکیزم یاپرستیتجمالت و دن

 زاي دنیـوي،هاي غفلـتو تـرك لـذت زیسـتیسادهبرد و رعایـت زهـد و می یفطرت را رو به خاموش
ات یـن در روایکنـد. همچنـمیت یرا تقو يباورنیو د ينۀ رشد فطریزم ،را پر فروغ ساختهفطرت آدمی 

 پرسید: زهـد در دنیـا چیسـت؟ امـام چنانچه شخصی از امام سجاد .ن مطلب اشاره شده استای به
حضـرت  ).315ص  ،11، ج 1385(حرعـاملی، » زهد همان روي آوردن و رغبت به تقـوا اسـت«فرمود: 

 ؛)277، ص 1366آمـدي، تمیمی » (مَنْ زَهِدَ فِی الدُّنْیَا حَصَّنَ دِینَهُ«فرمودند:  زیستیدر زمینۀ ساده علی
عَلَیْـکَ بِالزُّهْـدِ «کند. همچنـین فرمودنـد: کسی که در دنیا زهد را پیشه خود سازد، دین خود را حفظ می

  هد روي بیار که یاور تو در دینداري است.به ز ؛)275ص  ،(همان »فَإِنَّهُ عَوْنُ الدِّینِ
 مـانع کـاذب و بیهـوده را رفـاه ،به صورت استفهام انکاري ،همچنین در قرآن کریم در مورد قوم عاد

(شـعراء: » ...تَعْبَثُون آیَۀً ریعٍ بِکُلِّ تَبْنُونَ أَ« معرفی نموده است: پذیرى و عدم اطاعت از رسول اکرمحق
 و غـرور عامـل کـاذب، رفـاه و ن دانسته است که تمدنیه را چنآی نای هايامیاز پ یکی تفسیر نور). 128
آیـه، چنـین آمـده اسـت: این  ذیل تفسیر آسان). در 348، ص 8، ج 1383است (قرائتی،  پذیرىحق مانع

 فریفتـه و غافـل آخـرت عـالم و خدا از شما که دارد جا آیا یعنى ؛است توبیخى و انکارى استفهام براى«
زدگـی ). آري زمانی که رفـاه361ص ، 14، ج ق1398(نجفی خمینی، » شوید دنیوى مزخرفات همه این
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نباشد، حق و عمل صـحیح مـالك نیسـت و فطـرت  زیستیسادهمندي از روحیه زهد و ولی بهره ،باشد
 شود.خاموش شده و انسان فریفته دنیا می آدمی

را رعایت نکـرده و در اسـتفاده  زیستیسادهکسانی که زهد و  در جایی دیگر به نفی پیامبران از سوي
 قـالَ إِالَّ نَـذیرٍ مِـنْ قَرْیَـۀٍ فـی أَرْسَلْنا ما وَ«فرماید: اشاره نموده و می ،اندروي کردهها زیادهاز لذایذ نعمت

 نفرسـتادیم دهنـدهبـیم پیـامبرى دیارى و شهر هیچ در ما و ؛)34(سبأ: » کافِرُون بِهِ أُرْسِلْتُمْ بِما إِنَّا مُتْرَفُوها
امـه علّ !کـافریم ایـدشـده فرستاده آنچه به ما :گفتند) بودند نعمت و ناز مست که( آنها مترفین اینکه مگر

 حـق پـذیرفتن از که کشاندمى جایى به را آدمى کار لذایذ در روىزیاده ید:فرمااین آیه می ذیل یئطباطبا
اسـت کـه رعایـت روشـن  ،آیه این ). بنابر نص صریح578ص ، 16، ج 1374ی، ئورزد (طباطبا استکبار
جامعه بـه هالکـت و نـابودي  ،کرده پذیرش دعوت به حق پیامبران را آسان و حتمی زیستی،سادهزهد و 

صورت کامل و دقیق اجرا خواهـد شـد مردم، به سويهدف انبیاء در راستاي مقبولیت از  .نخواهد رسید
  و اخروي همگان تضمین خواهد شد. و سعادت دنیوي

ـا، ، به دست می»توبه«سوره  87و  86همچنین با مطالعه و تدبر در آیات  آید که ثـروت و توانمنـدي در دنی
ـاد فـراهم میبینش صحیح را از انسان می ـان و خـودداري از جه ـا مخالف کنـد. گیرد و زمینه را براي همراهـی ب

تَأْذَنَکَ أُولُـوا «ید: فرماآیات میاین خداوند متعال در  ْ ولِهِ اسـ ُ وَ إِذا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَ جاهِـدُوا مَـعَ رَسـ
» رَضُوا بِأَنْ یَکُونُوا مَعَ الْخَوالِفِ وَ طُبِعَ عَلـی قُلُـوبِهِمْ فَهُـمْ ال یَفْقَهُـونَ الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَ قالُوا ذَرْنا نَکُنْ مَعَ الْقاعِدِینَ

ـاد او پیامبر با و بیاورید ایمان خدا به که شود نازل اىسوره چون و )؛87و 86(توبه:  ـا ثروتمنـدان کنیـد، جه  آنه
ـاد معافنـد) با که ما بگذار گویندمى و خواهندمى اجازه تو از ـان قاعدین (کسانی کـه از جه  ایـن بـه باشـیم، آن

  فهمند.نمى آنان پس شده زده مهر هایشاندل بر و باشند واماندگان با که شدند خوشحال
کـافی یعنی کسانی (منافقینی) که داراي ثروت و توانایی مادي و جسـمی  ،»الطَّوْلِ أُوْلُواْ«آیه فوق،  در

؛ 74، ص 8، ج 1362؛ مکـارم شـیرازي و دیگـران، 487، ص 9براي حضور در جنگ هستند (همان، ج 
آیـۀ  ، ذیلالکاشف تفسیردر  شیخ مغنیه). 179ص  ،11، ج 1380؛ طبرسی، 120، ص 5، ج 1383قرائتی، 

مقصود از اولوا الطّول ستمکاران و مترفینی هستند که از هر چیـزي «گوید: می» اولوا الطّول«فوق در مورد 
). 137، ص 4، ج 1386(مغنیـه، » کننـدکه از نزدیک و یا دور با منافعشان برخورد داشته باشد، دوري می

گونه، به همراه قدرت و ثروت کافی هستند و به کسانی هستند که داراي زندگی رفاه» ولاولوا الط«بنابراین، 
  کنند.آنها سازگاري ندارد، از شرکت در جهاد خودداري می ایشان، با منافع اینکه جهاد از دیدگاه دلیل

کنـد و بـه و... یـاد نمی »منافق«اینکه از واژه تعبیري دقیق و عمیقی است.  ،آیه در» اولوا الطول«تعبیر 
این واقعیت اشاره دارد که توانایی جسـمی، قـدرت و ثـروت موجـب  کند، بهخصوصیت آنان اشاره می
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کنـد و فهـم صـحیح را را خاموش میترك جهاد است. آري! قدرت و ثروت چشم دل و بصیرت آدمی 
به همراهـی بـا قاعـدین  ،عین توانایی جسمی رساند که او دربه جایی می». یَفْقَهُون لَا فَهُمْ« :گیرداز او می
 زدگـىرفاه دنیاطلبى،«این آیه چنین آمده است: ذیل  ،تفسیر نورآورد. همچنین در طلبی روي میو راحت

). در 121، ص 5، ج 1383(قرائتـی، » گیـردمـى انسان از را عمیق شناخت و صحیح دید نفاق، روحیۀ و
 و خـدا بـه ایمـان عدم علت به منافقین قلوب«کند: این نپذیرفتن حق را چنین بیان میعلت  تفسیر آسان

  ).373، ص 6، ج 1398(نجفی خمینی، » اندشده زده مهر و مختوم دنیوى مزخرفات به عالقه
تـرین عامـل خـواهی و بـزرگپرستی و آخـرتحق ،پذیريموجب حق زیستیسادهبنابراین، زهد و 

زیرا زمانی که انسان زاهد شد و حق را پذیرفت و هـدف آخرتـی  ؛آیدمی شماراخروي بهرشد دنیوي و 
داشت و به حق عمل کرد، ماهیت عمل به حق او چیزي جز رشد و پیشرفت در دنیا و آخـرت نخواهـد 

شـاید  ،کننـدآن افرادي که زهد ندارند و فقط به دنبال اهداف دنیوي هستند و آخرت را فراموش می .بود
  اند.حقیقت از رشد حقیقی جا ماندهدر به ظاهر به مطلوباتی برسند ولی 

 الْـآخِرَةِ حَـرْثَ یُرِیدُ کانَ مَنْ«فرماید: چنانچه می .این نوع رشد در قرآن کریم هم اشاره شده است به
 کسـى ؛)20(شوري: » نَّصِیب مِن خِرَةِاالَ فىِ لَهُ مَا وَ مِنهَا نُؤْتِهِ الدُّنْیَا حَرْثَ یُرِیدُ کاَنَ مَن وَ حَرْثِه فِی لَهُ نَزِدْ
 کسـى و افـزاییممـى محصولش بر و دهیممى افزایش و برکت او کشت به بخواهد، را آخرت زراعت که
  !ندارد اىبهره هیچ آخرت در اما ،دهیممى او به آن از کمى بطلبد، را دنیا کشت فقط که

» اسـت رشـد و توسـعه خواهانآخرت براى«آیه چنین آمده است: هاي ، در یکی از پیامتفسیر نوردر 
این آیه شـریفه، بیـانی رسـا دارنـد کـه در پایان تفسیر  یئامه طباطباعلّ). 390، ص 10، ج 1383(قرائتی، 

  گوید: این مطلبی است، چنانچه می دشاه
 خـود بندگان مطلقه، عزتى و مطلقه است قوتى داراى است، خویش بندگان همه به لطیف سبحان، خداى

 و اسـت، آخـرت هدفشـان کـه کسانى درباره که تفاوت این با ولى دهد،مى روزى مشیتش حسب بر را
 بدهـد، انـدکـرده عمل که آنچه از بیشتر را آخرتش مزد و بدهد، را دنیا که خواسته کنندمى کار آن براى
ـته اىبهره آخرت در و بدهد را دنیا تنها است خواسته است دنیا تنها هدفشان که کسانى درباره ولى  نداش

  ).58، ص 18، ج 1374ی، ئباشند (طباطبا
خواهـان (کـه این است که خداونـد بـه آخـرت ،مطلباین ذیل آیۀ شریفه در تأیید  ،امهعلّتحلیل سخن 

مندي از رشد دنیوي، در آخرت نیز پـاداش و مـزدي بیشـتر از اند)، عالوه بر بهرهمصداق بارز آن زاهدان
(کـه مصـداق بـارز آن کسـانی  ،دهد. ولی به کسانی که هدف دنیوي دارندمیاند، به آنها آنچه عمل کرده

مور دنیوي دارنـد)، فقـط بـه ظـاهر در اند و رغبت و عالقه شدیدي به ابهرههستند که از روحیه زهد بی
  شود.دنیا مزدي داده می
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  خاطر. آسودگي۲

بـه نحـوي  ،هرکسـی بـراي تحصـیل آن .دهسـتنخـاطر آسودگیطلبی و راحتها همواره به دنبال انسان
به وسیله ظلم کـردن بـه دیگـران بـه گاهی هم تجمالت و یا مال و  ،وسیله مقامی بهگاه ؛کندکوشش می

خـاطر توان به آسودگی و آرامـشمی روشنیکه با دو مقدمه زیر بهحالیاست. درو آسایش ش دنبال آرام
  :فتدست یا زیستیسادهحاصل از زهد و 

هِ بِـذِکْرِ أَال«فرمایـد: می ه،درک بیان. قرآن کریم یاد خدا را تنها عامل آرامش قلوب 1 » الْقُلُـوب تَطْمَـئِنُّ اللـَّ
  ).28(رعد: 

ا و تجمالت آن نداشـته باشـد، یبه دن یهرقدر که انسان دلبستگ ،نیبنابرا .متعال حق است. یاد خداوند 2
دنیـا  نـدگیو روي آوردن بـه ز زیستیسادهشتر خواهد بود؛ زیرا چنانچه عدم رعایت یاو ب ياد خدای

  شود.میگاهی مبارزه با آن  موجب غفلت از حق و
توانند خـدا را یـاد کننـد و بـه آرامـش راحتی میبه ،کنندرا رعایت می زیستیسادهکسانی که  کهنتیجه آن

روي در استفاده از لذایذ، پذیرش حق و پرستش آن را سخت و گاهی غیـرممکن که زیادهحالیبرسند. در
یـاد خـدا و  ،تبـع آنپـذیري و بـهبیشتر باشـد، حق زیستیسادهنسبی است و هرچه امر این کند. البته می

گونـه، توان گفت: افراد داراي زندگی پر پیرایـه و رفاهشد. از سوي دیگر، میخاطر بیشتر خواهد یآسودگ
پیرایگـی کنند. بنـابراین، بـیو در حفظ آن دائماً تالش مینسبت به از دست دادن آن دارند نگرانی دائمی 

در  .شـودمی خـاطرسودگیآ و موجب بردرا از بین می هانگرانی این است که بخش عمدة زیستیسادهو 
فِـی الـدُّنْیَا  الرَّغْبَـۀُ«فرمایـد: می اکـرم چنانچه پیامبر .این مطلب اشاره شده است روایات زیادي نیز به

 عالقه بـه دنیـا ؛)73، ص 1، ج 1362(صدوق، » تُکَثِّرُ الْهَمَّ وَ الْحُزْنَ وَ الزُّهْدُ فِی الدُّنْیَا یُرِیحُ الْقَلْبَ وَ الْبَدَن
بـدن (جسـم  و قلب آرامش و راحتی موجب دنیا در کند و زهدوه را بیشتر میاند و زندگی دنیوي غم و

 رَاحَـۀُفِی الدُّنْیَا تُورِثُ الْغَـمَّ وَ الْحَـزَنَ وَ الزُّهْـدُ فِـی الـدُّنْیَا  الرَّغْبَۀُ: «فرمودند صادق امام .است و روح)
 در زهـد و اسـت وهاند و غم مایه دنیا در شیفتگى ؛)358ق، ص 1404حرانی، شعبه ابن(» الْقَلْبِ وَ الْبَدَن

، ص 1366آمـدي، تمیمـی (» ثَمَرَةُ الزُّهْدِ الرَّاحَـۀ«فرماید: می علی امام .است جان و جسم آسایش دنیا
 راحتـى ؛(همـان)» الْعُظْمَى الرَّاحَۀُالزُّهْدُ فِی الدُّنْیَا «در بیانی دیگر فرمودند: . است آسایش زهد میوه ؛)276

بِ وَ  الرَّغْبَـۀُ«فرمودنـد:  همچنـین .دنیاسـت در زهـد در تربزرگ آسایش و َ ۀُمِفْتَـاحُ النَّصـ » التَّعَـبِ مَطِیـَّ
  است. گرفتاري مرکب و دشواري کلید دنیا، شیفتگی ؛)371، ح 1379البالغه، (نهج

  د:گردخاطر از چند جهت موجب رشد انسان میاین آسودگی
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  الف. رشد فکري

زاهـد فـرد در اختیار  ،شدها میفرصتی را که صرف نگرانی زیستی،سادهخاطر حاصل از زهد و آسودگی
خاطر و فراغ بال همراه اسـت و فـرد براي تفکر و تعقل هزینه کند. فرصتی که با آسودگیتا دهد قرار می

توانـد می ،هـاي گونـاگونو تعقل در بخش این تفکر پردازد.بدون مشغله و اضطراب به تفکر و تعقل می
ایـن اسـت  آن شاهد .برداري قرار گیرد که معموالً صرف تحصیل علم و تولید علم خواهد شدمورد بهره

 ۀکسـی کـه روحیـ ،ثانیاً هستند، زیستزهد و ساده اال، معموالًب در مرتبۀ علمیاي ، عالمان وارستهکه اوالً
صـورت عمـدي در مسـیر بـه اسـت،پرست کسی که حق و پرست خواهد بودپذیر و حقحق ،زهد دارد

  د.ردانگذارد و تفکري ناصحیح و ناپسند نمیم گااشتباه و ناحق، 

  ب. رشد رفتاري

خاطر به امور دنیـوي ندارنـد، نسـبت بـه از دسـت دادن دنیـا تعلق ،زیستکه افراد زاهد و سادهازآنجایی
ایـن دسـته از  ،بنـابراین .شونددست آوردن آن هم شاد و خوشحال نمیهنسبت به ب شوند وناراحت نمی

گـاه خاطري کـه دارنـد، هیچآید، با توجه به آرامشوجود میهایی که اقبال و ادبار دنیا بهافراد در موقعیت
د کـه شوخاطرشان موجب میاین آسودگی .رفتاري ناشایست، عجوالنه و سطحی نسبت به قضیه ندارند

ایـن نشـان از رشـد رفتـاري حاصـل از . شـده و مـورد رضـاي خداونـد باشـدرفتارشان کامالً حسـاب
  به دست آمده است. زیستیسادهخاطري است که از زهد و آسودگی

  . شناخت عيوب دنيا۳

بـا نگـاهی دقیـق،  ،اینکه داراي حب و عالقـۀ افراطـی بـه دنیـا نیسـتند به دلیل ،هاي ساده زیستانسان
راحتی مسیر هدایت به رشـد را طـی کـرده و بـه هاي عبور از دنیا را شناخته و بهپستی و بلندي ،هاعیب

کـه دقیقـاً در مقابـل زهـدورزي نسـبت بـه  -  مندي به دنیـادر قرآن کریم عالقه یابند.موفقیت دست می
براي اهل دنیـا، عیـوب آن،  ،بارت دیگرعبهاست. ها دانسته را عامل زیبا شدن عیوب و زشتی -  دنیاست

وَّلَتْ بَـلْ«)؛ 24(نمـل: ...»  أَعْمَـالَهُم لهُـمْ زَیَّنَّا«فرماید: چنانچه می .آیدنمی شماراصالً عیب و زشتی به َ  سـ
 بـر امـه مصـباحعلّ .)24(نمـل: ...» أَعْمَالَهُم  الشَّیْطَانُ لَهُمُ زَیَّنَ وَ«... ) و 18(یوسف: ...» أَمْرًا  أَنفُسُکُمْ لَکُمْ

گـردد ب میموجـاین تعبیرات گوناگون حاکی از آن است که گرایش و عالقۀ به دنیـا  این باور است که
دنیـا و حتـی  ،ایـن عالقـه بیشـتر شـودچـه که دنیا و رفتار دنیوي انسان در نظر او زیبا جلوه کند و هـر

بیند (مصـباح، هاي معشوق را نمیعیب و زشتیچراکه عاشق  ؛گرددهاي آن در نظر انسان زیباتر میعیب
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مُّحُبُّکَ لِلشَّیْ« ،). در روایات هم آمده است که218، ص 1، ج 1384 ِ ق، 1414(صـدوق، » ءِ یُعْمِی وَ یُصـ
  کند.چیزي را که دوست داري تو را کور و کر می ؛)380، ص 4ج 

رسیدن به شناخت دقیـق عیـوب دنیـا در یعنی عالقه به دنیا و  ،این ضایعه بزرگرفت از اما راه برون
ازْهَـدْ فِـی الـدُّنْیَا «فرماینـد: می چنانچـه امـام علـی .به زیبایی شرح داده شده است کالم معصومان

در دنیـا زاهـد و آزاده  ؛)391، ح 1379البالغه، (نهج» یُبَصِّرْكَ اللَّهُ عَوْرَاتِهَا وَ لَا تَغْفُلْ فَلَسْتَ بِمَغْفُولٍ عَنْکَ
اش تا خداوند چشم تو را نسبت به عیوب آن بینا سازد و غافل مبـاش کـه مراقـب تـو هسـتند. پیـامبر ب

رَهُ فـی زَهِـدَ مَـنْ وَ«فرمایند: می اکرم َّ ؛ 128، ص 2، ج 1365(کلینـی، » الـدُّنْیا عیـوبَ الـدُّنیا ... وَ بَصـ
خداوند چشم او را نسبت به عیـوب  ،هرکسی که در دنیا زاهد باشد ؛)241، ص 15، ج 1385حرعاملی، 
شود که انسان عیوب دنیـا را بشناسـد و زمـانی کـه موجب می زیستیسادهسازد. آري زهد و دنیا بینا می

  کند.مسلم است که انسان از عیوب آن پرهیز می ،ها و عیوب دنیا پیدا شودشناخت نسبت به بدي
موفقیـت در  :این رشد عبارت است از .ددگرشناخت عیوب دنیا به نوعی موجب رشد انسان هم می

این تحلیل که شـناخت حقیقـت دنیـا و آگـاهی از مضـرّات آن حرکت در سایۀ معرفت نسبت به دنیا با 
شد انسان فطرتاً و ذاتـاً بـه  آشکارهاي دنیا زیرا زمانی که زشتی ؛موجب عدم دلبستگی انسان به دنیاست

طور ولـی بـه .ها بروددر میان باشد که اجباراً به سمت آن بدي نکه عواملیایمگر  ،دنبال آن نخواهد رفت
ها، موجـب موفقیـت و ایـن پرهیـز از بـدي هاي آشکار شده دنیا پرهیز خواهد کـرد کـهطبیعی از زشتی

  هاي مختلف زندگی خواهد شد.یابی او در در زمینهکام
  . تحصيل عزت نفس۴

کنـد آن را بـه هـر هر انسانی سـعی می .نفس است، تحصیل شخصیت و عزت زیستیسادهیکی از آثار 
داشـت بـه مـردم و مـال الگوي زندگی قرار بگیـرد، چشـم زیستیسادهدست آورد. اگر زهد و هنحوي ب
چنین فردي همواره در محضر خداونـد و در . رودرو به کاهش می، که موجب ذلت انسان است ،دیگران

واسـطه ایـن عزتمنـدي ب خواهد بود و به صبر جمیلـی بـهنظر دیگران عزیز، سرافراز و پایدار در مصائ
  دست خواهد یافت.
اسرائیل را عامل خوار زیستی بنیها و نداشتن روحیه سادهخواهی در نعمتطلبی، زیادهقرآن کریم رفاه

ده طلبی آنهـا بـر آنـان زاین مهر ذلت را به خاطر رفاهداند. بنابر نظر مفسران، خداوند متعال شدن آنان می
 بخواه خود خداى از! کنیم اکتفاء غذا نوع یک به نیستیم حاضر هرگز! موسى اى«فرماید: است. چنانچه می

) مهر( و ...سازد فراهم ما براى پیازش، و عدس و سیر و خیار و سبزیجات از رویاند،مى زمین آنچه از که
 و ذلت زمینۀ طلبى،رفاه«ذیل آیه آمده است:  تفسیر نور). در 61(بقره: » شد زده آنها پیشانى بر نیاز، و ذلت
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 و ذلت این«علت ذلت چنین آمده است:  تفسیر روشن). در 125، ص 1، ج 1383(قرائتی، » است خوارى
» بـود الهى معنوى به مقام توجه عدم و دنیوى تعلقات و مادى تمایالت اثر اسرائیل، دربنى براى مسکنت

، روي آوردن به دنیا و بزرگ شمردن دنیا، روایتی از پیامبر اکرم). در 315، ص 1، ج 1380(مصطفوي، 
زیستی است، موجب خواري و برداشتن عظمت اسالم از آنان نشأت گرفته از نداشتن روحیه زهد و ساده

، ص 1تا، ج فراس، بی(ابن »مِاإلِسال هَیبَۀُإذا عَظَّمَت امَّتِیَ الدُّنیا نُزِعَت مِنها «برشمرده است. چنانچه فرمود: 
  .برگیرد آنان از را اسالم هیبت خدا شمرد، بزرگ را دنیا من امّت )؛ هرگاه75

کسـانی کـه بـه  ،اینکـه را عامل تحصیل عزت نفس دانست و آن زیستیسادهتوان می ،دیگر سوياز 
کـه طوريشود، بـهمی آنهاآورند، ترس از دست دادن آن، موجب ضعف اراده زندگی تجمالتی روي می

براي حفظ آن به هر کاري دسـت زده و شخصـیت عزتمنـد خـود را در معـرض رفتارهـاي ناشایسـت 
اسـرائیل موجـب شـد کـه در برابـر طلبی بنیآیه فوق بیان شد، رفاه دهند. چنانچه درخوارکننده قرار می

حاصـل کـه عزتمنـدي حالیی دنیوي خوارکننده روي آورند. درئهاي جزالشأن به درخواستپیامبر عظیم
  شود.گیري میمنجر به قاطعیت در اراده و تصمیم زیستی،سادهاز 

چـه نقشـی در رشـد انسـان  زیسـتی،سادهعزت نفس حاصـل زهـد و سؤالی که مطرح است اینکه 
ایـن عـزت نفـس موجـب اسـتواري، اسـتحکام و شـجاعتی  :باید گفـتتواند داشته باشد؟ در پاسخ می
و هاي دشـمن از تزلـزل جسـمی رایط زنـدگی و در برابـر هجمـهترین ششود که انسان را در سختمی

عزت نفـس موجـب رشـد اقتـدار و صـالبت  ،واقعکند. دردهد و مانند کوه استوار میروحی نجات می
فروشـد و بـا صـالبت اش را بـه چیزهـاي مـادي نمیکه گـوهر نـاب انسـانیتطوريبه ،گرددانسان می

این رابطـه  در شود. حضرت علیمرتکب آن نمی ،ت را رد نمودهدرخواست مبنی بر انجام کار ناشایس
 عـزت کـه داراي کسی ؛)449، ح 1379البالغه، (نهج» نَتْ عَلَیْهِ شَهَوَاتُهُها مَنْ کَرُمَتْ عَلَیْهِ نَفْسُهُ«فرمودند: 

تر صـریحایشـان در بیـانی آیـد. همچنـین مى خوار او نظر در شاشهوانی تمایالت باشد نفس کرامت و
کسـی کـه زهـد داشـته باشـد  ؛)277، ص1366آمدي، تمیمی » (نَتْ عَلَیْهِ الْمِحَنُها مَنْ زَهِدَ«فرمایند: می

 نَـتْها الـدُّنْیَا فِی زَهِدَ مَنْ وَ«گردد. و در روایتی دیگر آمده است: می ها سهلها و آزمایشمحنت او براي
  ).50، ص 2 ، ج1365(کلینی، » الْمُصِیبَات عَلَیْهِ

باشند، محیط سالم جامعـه بهتـرین بسـتر  زیستیسادهاگر افراد جامعه، داراي روحیۀ زهد و  ،بنابراین
کـه  ،خواري و مفاسـد اقتصـاديها خواهد شد و میزان بسیاري از فسادها مانند رشوهرشد و تعالی انسان

  یابد.کاهش می ،هاستعزتی انساندر بیشتر موارد ناشی از بی
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  ست داشتن مؤمنان. دو۵

 ،ن اشـاره نمـودهانسـبت بـه مؤمنـ و پیروان مسـیح اداشتن نصار خداوند متعال در قرآن کریم به حبّ
فرمایـد: چنانچه می. کنداین دوستی بیان میوجود علم، زهد و عبادت و عدم استکبار را سه نشانه مسلّم 

ذِینَ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَداوَةً لِلَّذِینَ آمَنُو« ذِینَ آمَنُـوا الـَّ ا الْیَهُودَ وَ الَّذِینَ أَشْرَکُوا وَ لَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَـوَدَّةً لِلـَّ
کسـانی  انصـار )؛ آري!82(مائـده: » قالُوا إِنَّا نَصاري ذلِکَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّیسِینَ وَ رُهْباناً وَ أَنَّهُمْ ال یَسْتَکْبِرُونَ

تند و نسبت بـه مـؤمنین حـب ورزیدنـد کـه راز حقیقـی و اساسـی آن در زهـد هستند که حق را پذیرف
ده و همین عدم دلبستگی بـه دنیـا آممعناي تارك دنیا به »رهباناً« تفسیر نمونه درورزیدن و ترك دنیاست. 

، 5، ج 1362، و دیگـران اند (مکارم شـیرازيپذیري و دوست داشتن مؤمنان دانستهو ترك آن را راز حق
تـدریجاً انسـان را بـه سـوي رفتارهـا و  ،ورزي استکه حاصل از زهد ،). دوست داشتن مؤمنان56ص 

دهد و بستر مناسب براي رشد، تزکیه و پیوستن بـه صـفات مؤمنـان فـراهم هاي مؤمنان سوق میویژگی
 .ییـدخواهیـد آن را پـس از مـدتی اسـتفاده نمافرض کنید شما غذایی دارید که می راي نمونه،شود. بمی

د، انسـان زاهـد همچـون یـکنرا مصرف آن نشود تا بعد سد ادهید که فآن را در یخچال قرار می ،بنابراین
خواهد پس از زندگی در دنیا با جسم و روحی سالم وارد آخرت شـود و از آن میل به آخرت دارد و می

 دهـد. البتـهها قـرار میبا دوست داشتن مؤمنان خودش را در فضایی پاك و عاري از بدي ،استفاده نماید
تـوان می .شودعالوه بر حفظ انسان از فساد، موجب رشد و بالندگی او نیز می ،این دوست داشتن مؤمنان

انسان زاهـد بـا دوسـت داشـتن مؤمنـان نسـبت بـه راه  یعنی ؛در نظر گرفت یتیعنوان رشد هداآن را به
  کند. یرا ط یت الهیر هدایتواند مسمیخت ابد که با توجه به آن شنایمی ايژهیاش شناخت ویزندگ

  . علم و هدايت۶

و  الـدّنیاابی ابـننمایـد. کند و به او علم و آگاهی عطـا میانسان را به سوي کمال هدایت می زیستیساده
آیا در میان شما کسـی هسـت کـه بخواهـد «اند که روزي پیامبر به اصحاب خود فرمود: نقل کرده بیهقی

تعلم و هدایت بدون واسطه به او عنایت کنـد؟ آیـا در میـان شـما کسـی هسـت کـه  خداوند علم بدون
ی بـرایش حاصـل شـود؟ یخواهان آن باشد که کوري و تاریکی از او رخت بر بندد و بصیرت و روشـنا

خداونـد بـه  ،داشته باشد و آرزوي خویش را در آن کوتاه سازد زیستیسادهبدانید هرکس در دنیا زهد و 
. حضـرت )131، ص 1تـا، ج فـراس، بیابـنکنـد (تعلم و هدایت بدون واسطه عنایت می او علم بدون

 آوردن، دسـت بـه علـم ؛)63، ص 1366آمدي، تمیمی » (کَسْبُ الْعِلْمِ التَّزَهُّدُ فِی الدُّنْیَا«نیز فرمود:  علی
فِیهَا فَقَصَّرَ فِیهَا أَمَلَهُ أَعْطَـاهُ مَنْ زَهِدَ «نقل شده که فرمودند:  از پیامبر اکرم همچنین است. ورزیدن زهد
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یراً هِدَایَۀٍاللَّهُ عِلْماً بِغَیْرِ تَعَلُّمٍ وَ هُدًى بِغَیْرِ  ِ ، 74ق، ج 1404، ی(مجلسـ »وَ أَذْهَبَ عَنْـهُ الْعَمَـى وَ جَعَلَـهُ بَصـ
 علـم او هبـ متعـال خـداى ش را در آن کوتـاه کنـد،یکنـد و آرزوهـا پیشه زهد دنیا در که هر ؛)165ص 

  کند. بینا را سازد و او برطرف را اشکورى و و کند عنایت واسطهبى هدایت و تعلّمبى
زیسـتی این روایات، علم بدون تعلّم و هدایت بدون واسـطه، یکـی از آثـار زهـد و سادهمطابق 

این تحلیل که اگر انسان به دنبـال مادیـات و دست نیاید. با ها تالش بهاست که ممکن است با سال
کسب مقامات دنیوي نرود، از اوقات فراغت بسیار بیشتري براي کسـب علـم و تفکـر در وجـود و 

تواند به هدایت و رستگاري خود بیندیشد و راه راستین رشـد تر میتی خود پیدا کرده و راحتهس
 سبب به در حقیقت«گوید: این روایت میدر تحلیل  دلشاد تهرانیو سعادت را ترسیم و طی نماید. 

 و عمـان آنچـه. کنـدمـى جلوه حقایق کشف و الهیه حقّه معارف به علم و رودمى کنار هاپرده زهد،
» شـودمى عریان حقیقت گردد، رفع اصلى مانع این چون و دنیاست است، حقیقت دریافت حجاب

  ).258، ص 1، ج 1385(دلشاد تهرانی، 
این است که مقصود روایت از علـم و هـدایت، چـه نـوع شود مطرح میجا این پرسش اساسی که در

یا علوم دیگري است؟ مطالعه روایـات  و علم ریاضی ،علم فیزیکمراد علم و چه نوع هدایتی است؟ آیا 
همان نور الهـی اسـت کـه خداونـد بـه انسـان عطـا  ،دهد که حقیقت علم حاصل از زهدورزينشان می

] حقیقـى[ علـم«فرماینـد: می چنانچه امام صادق .کندها خارج مینوري که انسان را از ظلمت ؛کندمی
 اراده کـه کـس هـر قلـب در خداوند که است نورى همان علم بلکه شود،نمى حاصل آموختن زیادى با

 خواهـان خـویش درون در بایـد ابتـدا شـدى، علـم خواهـان کـه گاهآن پس دهد، جاى کند، او هدایت
چنانچـه در  .این علم برترین هـدایت اسـتهمچنین  .)326، ص 1385(طبرسی، » شوى بندگى حقیقت

مقصـود از علـم، نـوري  ،). بنابراین63ص  ،1366آمدي، تمیمی » (هِدَایَۀ أَفْضَلُ الْعِلْمُ«روایتی آمده است: 
کـه نـور نباشـد و نقشـی در شود نه علمـی است از جانب خداوند که موجب برترین هدایت انسان می

  هدایت انسان نداشته باشد.
ن در طور که نور راهنماي انسـااست که هماندلیل این به  ،اندنامیده »نور«اینکه علم خداداي را علت 

اینکه بتواند صحیح حرکت کند و به بیراهه نـرود و دچـار آسـیب و مشـکالت نشـود،  راه رفتن است تا
دهـد و سـره را از این جهت که راه هدایت و سعادت را به انسان نشان میبه  ؛علم خداداي هم نور است

رسـاند منزل مقصود مینور الهی او را به سر ،چنین شخصی در هر موقعیتی باشد .کندناسره مشخص می
ایـن  معناي راهیابی به مقصد، هدایت، صالح و خیر است. زمـانی کـهدقیقاً حقیقت رشد به ،این تعبیر که
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یابـد کـه روز بـه روز بـه امر در جامعه نهادینه شود، جامعه به یک شعور و فهم قابل تحسین دسـت می
  کند.پیشرفت آن کمک می

  رويش حکمت و بصيرت .۷

ـان و زیسـتی اسـت، تـرك زشـتیشناخت بسیار عمیق نسبت به دنیا، که حاصل زهـد و سادهنتیجۀ  ها و گناه
ـاك اندیشـهشود و زمینۀ رشـد انجام عمل صالح است که به تدریج موجب رویش حکمت و بصیرت می  را پ

ـام مگیريها و جهتکند و تصمیممی فراهم انسان دل در گیـرد. یهاي انسان براساس حکمـت و بصـیرت انج
 و )؛ حکمـت277، ص 1366(تمیمـی آمـدي، » الحِکْمَـۀُمَعَ الزُّهْدِ تُثْمِـرُ «فرمایند: می علی چنانچه حضرت

ـا«همچنین فرمود:  .نشیندمی ثمر زهد به پرتو در معرفت هُ عَوْرَاتِهَ رْكَ اللـَّ ِّ البالغـه، (نهج» ازْهَـدْ فِـی الـدُّنْیَا یُبَصـ
ـاران بـه خـدا رسول .کند بینا آن هاىعیب به را تو خداوند تا کن یشهپ زهد دنیا )؛ در391، ح 1379 خـود  ی
ـاي وي قلـب در را حکمت خدا آنکه جز نسازد، خود پیشه زهد را دنیا دراي بنده هیچ«فرمود:  چنین  دهـد ج

ـاه«همچنـین فرمودنـد:  .)83، ص 74ق، ج 1404(مجلسی، » سازد بینا دنیا عیوب به نسبت را او و  کسـی هرگ
ـام او کـه کنید همراهی او با دهد،می نشان میلیبی دنیا به نسبت که کردید مشاهده را » اسـت حکمـت بخشاله

) سـخنانش (بـه پـس کرد پیشه زهد برادرت دیدى اگر«فرمودند:  ابوذر به ). همچنین87، ص 1385(طبرسی، 
  .)82، ص 74ق، ج 1404(مجلسی، » گویدمى حکمت چون کن، گوش

اسـت:  فرمـوده ،کـرده تعبیـر »زهـد« بـه را »حکمـت« ،مسـعودابن به خود موعظه در اکرم پیامبر
 ،(همـان» عطـا نمـودیم دنیـا در زهـد یعنى دادیم، حکمت کودکى در را او: است فرموده متعال خداوند«

 را دانـش متعـال خداوند باشد، منشزاهد زندگی، در که کسی« :است فرموده هم صادق امام ).96ص 
زهـد و  ،بنـابراین .)128، ص 2، ج 1365(کلینـی،  »سازدمی گویا حکمت به را زبانش و پایدار دلش در

عامـل  رویانـد ومی او دل در را بصـیرت و حکمـت و کنـدمی روشن را انسان دل است که زیستیساده
  خواهد شد. انسان زندگی در معنوي وعلمی  يهاموفقیت کسب براي ثیرگذارأکننده و تتعیین
پـردازد، که به تبیین اثر برجسته زهـد می ،»قَلبِه فی الحِکمَهَ اهللاُ اَثبَتَ«در رابطۀ با عبارت  امه مصباحعلّ

  :کندشوند که ابعاد بسیار مهم حدیث را روشن میچندین نکته را متذکر می
انسـانی را تـوان اي تنگاتنـگ وجـود دارد؛ یعنـی، نمیرابطه ،رغبتی به دنیا و درك معارف الهی. بین بی1

  روح او از معارف الهی سرشار باشد. ،یافت که در عین تعلق قلبی به دنیا
ـات میرغبتی به دنیاست، به معرفت و دانش آدمی . حکمت، که رهاورد بی2 ـاتی بخشـد و از تزلـزل و بیثب ثب

معرفـت کند. ممکن است انسان به معرفتی دست یابد و حقیقتی را درك کند، ولـی اعتقادي جلوگیري می
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  ثبات است؛ زیرا به یقین دست نیافته است تا آن معرفت در قلبش راسخ و استوار گردد.او لرزان و بی
ـاهر . وقتی حکمت ثبات یافـت، در دل محصـور نمی3 ـار نیـز ظ ـان و عمـل و رفت ـار آن در زب مانـد، بلکـه آث

گـوهري کـه در قلـبش گردد. کسی که حکمت در قلبش ثبات یافته، سخنانش حکیمانه خواهد بـود و می
ـان«شود: سرچشمه دارد، بر زبانش جاري می ـاناز گفتار بیهوده و لغو پرهیز کـرده، لقم اندیشـمندانه  وار چن

  ).217- 216، ص 1، ج 1384(مصباح، » کند که سخنان او سزاوار تحسین و ستایش استموعظه می
شـود بیان نمودند، چنـین برداشـت می باحعالمه مصشد و نکاتی که  بیانبا توجه به روایاتی که  ،بنابراین
کـه بـه نـام  ،ایـن اثـر از زهـددر  ،ثانیاً .اي برخوردار استالعادهاین دستاورد زهد از اهمیت فوق ،که اوالً

 تحاصـربـه این مطلب حکمت و بصیرت است، خیر و برکت فراوانی وجود دارد که قرآن کریم هم به 
ایـن )، 269(بقـره: » کَثِیـرًا خَیـراً أُوتـىِ فَقَـدْ الْحِکْمَـۀَ یُؤْتَ مَن وَ«فرماید: چنانچه می .اشاره نموده است

  برکات و خیر کثیرِ حاصل از اثبات حکمت در قلب انسان زاهد عبارتند از:
ه شود کـاین مطلب روشن میمبنی بر عدم تزلزل اعتقادات افراد زاهد،  امه مصباحعلّتوجه به سخن  . با1

این تحلیل که عدم تزلـزل اعتقـادي افـراد  با ،موجب رشد اعتقادي خواهد شد ،آمدهدستهحکمت ب
کـه شـخص داراي  ،یعنی داشتن محیط سالم براي تفکر و تعقـل چـه از نظـر محـیط درونـی ،زاهد

چون دلبسته به تعلقات دنیوي نیست و چه از نظـر محـیط خـارجی کـه فـرد  ،طهارت و پاکی است
این محـیط پـس از عـدم در  ،بنابراین .دهدرا در محیط ناسالم و آلوده به گناه قرار نمی زاهد خودش

  رو خواهد شد.هتوجهی روببا رشد و پیشرفت قابل ،تدریج اعتقاد چنین شخصیبه تزلزل اعتقادي، 
قـع، هایی که حکمت در قلب آنها وارد شد، گفتارشان برگرفته از حکمت قلبی آنان اسـت. دروا. انسان2

طور طبیعی، بیشتر افراد غیرزاهد، از سخنان لغو و بیهوده پرهیز شود و بهحکمت بر زبانشان جاري می
آید؛ یعنی زاهد به دلیـل شمار میاین پرهیز از لغوگویی به نوعی رشد گفتاري بهکنند. در حقیقت، می

یمانـه و مفیـد وجود حکمت در قلبش، زبان خویش را در جهت بروز حکمت و گفتن سـخنان حک
نماید. همچنین رفتار و کردارشان نیز تحت تأثیر گوهر حکمت قلبی قرار گرفتـه و کامالً مدیریت می

ترین اعمال را انجام خواهد داد؛ یعنی مدیریت رفتار در جهت انجام عمل صالح در ترین و باقیصالح
  آید.ی به حساب میپرتوي حکمت قلبی براي رسیدن به سعادت و هدایت به رشد که رشد، عمل

  . درک وضعيت محرومان۸

محرومـان و مسـتمندان و همـدردي  وضـعیت درك بستر مناسب و راحتی را بـراي زیستیساده زهد و
غیـرممکن  گـاهی این همدردي بسیار دشـوار و حتـی بدون داشتن زندگی ساده، .کندفراهم می ایشان با

 رنـج و درد هـم برگزیننـد، را ايساده زندگی جامعه رهبران و مدیران بخصوص ،جامعه افراد اگر است.
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  :فرمایندمی علی حضرت ،رواینازاند. کرده همدردي آنان با هم و کنندمی لمس را محرومان
 تهیـه پوشـاك و خوراك خود براي ابریشم ۀبافت و گندم مغز و خالص عسل از توانستممی خواستممی اگر

 نخواهـدهـا خوراك گزیـدن بـه مرا طمع و حرص و شد نخواهد چیره من بر هوس و هوا هرگز اما کنم،
 یـا و برد نانی ةگرد حسرت که باشد کسی ،»یمامه« یا »حجاز« سرزمین در است ممکن کهحالیدر. کشید
 و دوختـه پشـت بـه گرسنگی از باشد ییهاشکم پیرامونم و بخوابم سیر من آیا .نخورد سیر شکمی هرگز

  .)45 ن، 1379البالغه، سوخته؟ (نهج جگرهایی
ها نسبت به انجـام بسـیاري از امـور اهتمـام زیستی نهادینه شود، انساناگر در جامعه فرهنگ زهد و ساده

کنند. براي نمونه، چنین انسانی خمس و زکات و سایر وجوهات شرعی خود را پرداخت اي پیدا میویژه
شت. حتی حاضر است خودش گرسـنه بمانـد و خواهد کرد. از کمک کردن به محرومان ابایی نخواهد دا

کنـد در حـد همنوعان خود در رفاه باشند و اگر هم قدرت کمک بـه دیگـران نداشـته باشـد، سـعی می
عنوان ترین فرد محروم جامعه، زندگی کند تا از رنج و آالم محرومان بکاهد. بنابراین، دیگر انسانی بهپایین

ها نخواهد ها و غماشد، با مشاهدة زهدورزي دیگران، متحمل رنجفقیر و محروم نخواهیم داشت. اگر هم ب
اینکه، رشد روانی محرومـان  گیرد: اولشد. بنابراین، با درك وضعیت محرومان دو نوع رشد صورت می

گیرد و محرومان و مستضعفان راحت زندگی کرده، تحت فشار روانی جامعه قرار نگرفته و در صورت می
ورزند نیز بـه نـوعی تمـرین تـرك اینکه، براي افرادي که زهد میکنند. دوم نمیجامعه احساس حقارت 

  شود.تعلقات دنیوي است که موجب رشد اخالقی و تهذیب نفس می

  گيرينتيجه
کـه طـوريدر رشـد فـردي و اجتمـاعی دارنـد، بـه بـدیلیبینقـش  زیسـتی،سادهیک از آثار زهـد و هر

حکمـت و  ،خـاطر، رشـد فکـري و رفتـاريآسـودگی، اخـروي پرستی، رشد دنیوي وپذیري و حقحق
شـود. موفقیـت در عمـل میموجـب و شناخت عیوب دنیـا،  ي،بصیرت، رشد اعتقادي، گفتاري و رفتار

 گیـرد.همچنین تحصیل عزت نفس موجب شجاعت و استحکام شده و جلوي بسیاري از فسـادها را می
ن زمینه را براي رسیدن بـه آرمـان هـدایت بـه رشـد اثر دیگر زهد، دوست داشتن مؤمنان است که بهتری

طـور زند و بهق هستی را براي انسان رقم مییاثر دیگري است که فهم حقا ،کند. علم و هدایتفراهم می
درك وضـعیت محرومـان اسـت زهد شود. آخرین اثر هاي مختلف میعام موجب رشد انسان در عرصه

  القی و تهذیب نفس را براي زاهدان به همراه دارد.که رشد روانی را براي محرومان و رشد اخ
    

۴۰     ۱۳۹۲، سال چهارم، شماره دوم، پاييز و زمستان  
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