بررسی تحلیلی تشبیه در روایات تفسیری ِ اخالقی و تربیتی تفسیر
نورالثقلین

قــرآن کریــم بــه عنــوان کتابــی جــاودان و دربردارنــده قانــون
چکیده اساســی اســام ،نیازمنــد تبییــن اســت .بـرای دسرتســی بــه معارف
نــاب قــرآن ،مراجعــه بــه معصــوم ،بــه دلیــل ارشاف بــه متامــی
آموزههــای آن ،بهرتیــن شــیوه اســت .معصومیــن(ع) ،ایــن معــارف را در قالبهــای
مختلــف ،متناســب بــا موضــوع ،بیــان فرمودهانــد کــه از طریــق روایــات تفســیری
بــه دســت مــا رســیده اســت .موضوعــات اخالقــی و تربیتــی در زمــره مطالبــی
اســت کــه در ذیــل آیــات مربــوط بــه آن ،بــا شــیوههای مختلــف بیــان شــده
(ع)
اســت .یکــی از ایــن اســلوبها اســتفاده از تشــبیه اســت .زبــان اهــل بیــت
هــان زبــان رایــج در عــرف اســت؛ در زبــان عرفــی ،تشــبیه ازجایــگاه ویــژهای
برخــوردار بــوده ،عقــا بــا تشــبیه معقــول بــه محســوس و تشــبیه حقایــق مــاوراء
طبیعــت بــه امــور طبیعــی ،فراینــد تفهیــم و تفاهــم را ســامان میدهنــد.
ایــن پژوهــش کــه تنهــا در روایــات تفســیری از تفســیر نورالثقلیــن بــا محوریّــت
اخــاق و بــا روش تحلیلــی -توصیفــی صــورت گرفتــه نشــان میدهــد ،روایــات
تشــبیهیِ تفســیر مــورد نظــر ،در بــاب رذائــل ،بــه صــورت قابــل توجهــی از روایات
تشــبیهی در حــوزه فضائــل ،بیشــر اســت؛ ایــن مطلــب اینگونــه قابــل تحلیــل
اســت کــه پــاک کــردن وجــود انســان از زشــتیها ،مقـ ّدم بــر کســب نیکیهــا بــوده
و تــا وجــود انســان از آن پــاک نشــود ،آمــاده اثرپذیــری از فضائــل ،نخواهــد بــود.
همچنیــن در بخــش رذائــل ،روایــات تشــبیهی ،عمدت ـاً مربــوط بــه امــور باطنــی
اســت کــه دلیــل آن ،میتوانــد مخفــی بــودن آثــار مخـ ّر ِب آنهــا باشــد .در نهایــت
میتــوان گفــت اســتفاده از تشــبیه در موضوعــات اخالقــی و تربیتــی بــا هــدف
تبییــن بهــر مطلــب ،تصویرســازی ذهنــی و اقنــاع مخاطــب ،انجــام شــده تــا فهــم
آن را تســهیل کنــد.
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 .1بیان مسئله

اگرچــه قــرآن کریــم در مســیر هدایــت مــردم ،بــا زبــان قــوم ســخن گفتــه و از واژگان و تعابیــر رایــج آنان
بهــره بــرده اســت و از ایــن جهــت قابـلدرک اســت؛ امــا ایــن مطلــب بــه ایــن معنــا نیســت کــه هرکــس حتی
هــر عربزبانــی بتوانــد بــا مراجعــه بــه قــرآن ،هم ـهی آموزههــای آن را بهطــور صحیــح درک کنــد .کتابــی
کــه معانــی بلنــد معنــوی را در قالــب الفــاظ عــادی و روزمــره بیــان کــرده اســت و میخواهــد جوابگــوی
همـهی نیازهــای بــر بـرای همیشــه باشــد ،بـرای همــگان بهطــور کامــل قابلفهــم نیســت و بــه معلــم و
ـر نیــاز دارد (فرقانــی ،بیتــا ،ص )74؛ بنابرایــن ،بـرای رســیدن بــه فهــم صحیــح همـهی معــارف قــرآن و
مفـ ّ
(ص)
نیــز یافــن روش صحیــح فهــم ،چــارهای جــز ایــن نیســت کــه دســت نیــاز بــه ســاحت قدســی پیامــر اکــرم
و جانشــینان معصــوم ایشــان دراز کنیــم و از آنــان یــاری طلبیــم؛ زیـرا تنهــا ایشــان هســتند کــه بــا همـهی
حقایــق قــرآن آشــنایند و میتواننــد مـراد واقعــی ســخن خــدا را بیــان کننــد .روایــات منقــول از معصومیــن
مؤیّــد ایــن مطلــب اســت؛ بهعنــوان منونــه ،امــام باقــر(ع) میفرمایــد« :فانّ ــا علــی النــاس انیقــرأوا القــرآن
کــا أنــزل فــاذا احتاجــوا الــی تفســیره فاالهتــداء بنــا و الینــا (فراتبنابراهیــم ،1410 ،ج  ،1ص )258؛ وظیفــه
مــردم اســت کــه قــرآن را طبــق آنچــه نازلشــده اســت ،قرائــت کننــد؛ امــا اگــر بــه تفســیر آن نیــاز داشــتند،
هدایــت بــه تفســیر قــرآن بــر عهــدهی مــا و بهســوی مــا اســت».
وجــه مشــرک میــان قــرآن و روایــات ،رســالت آنهــا در هدایــت انســان اســت؛ بنابرایــن میتــوان گفــت
مخاطبشناســی و در نظــر گرفــن قــدرت درک و فهــم اف ـراد ازجملــه امــورى اســت كــه معصومــان(ع) در
گفتــار خــود بــه آن عنایــت داشــتهاند تــا بــه مقتضــای حــال ،بــا آنــان ســخن گوینــد .در روایتــی آمــده
اســت« :قَـ َ
ـال َر ُسـ ُ
ـال َو قَـ َ
ـول اللَّـ ِه ص الْ ِعبَــا َد ِب ُك ْنـ ِه َع ْقلِـ ِه قَـ ُّط قَـ َ
الصــا ِد ُق(ع)َ :مــا كَلَّـ َم َر ُسـ ُ
ـول اللَّـ ِه(ص) :إِنَّــا
ـال َّ
(ع)
ـاس َعـ َـى قَ ـ ْد ِر ُعقُولِ ِه ـ ْم (کلینــی ،1407 ،ج  ،1ص )23؛ امــام صــادق
ـاش ْالَنْ ِب َیــا ِء أُ ِم ْرنَــا أَ ْن نُ َكلِّ ـ َم ال َّنـ َ
َم َعـ ِ َ
فرمــود :هیـچگاه پیغمــر بــا مــردم از کنــه عقــل خویــش ســخن نگفــت ،بلكــه میفرمــود :مــا گــروه پیغمـران
مأموریــم كــه بــا مــردم بهانــدازهی عقــل خودشــان ســخن گوییــم».
عالمــه طباطبایــی دراینبــاره مینویســد :منظــور از ایــن ســخن رشیــف ،ایــن نیســت کــه برخــی مطالــب
را بـرای ارفــاق بــه عقــول ،بــه گروهــی نگفتیــم کــه درجـهی عقالنیــت کمــری دارنــد؛ بهعبارتدیگــر ،ایــن
حدیــث بــه کمیــت اشــاره نــدارد ،بلکــه دربــارهی کیفیــت اســت؛ یعنــی کســی کــه عقلــش برهانــی اســت ،بــا
زبــان برهــان بــا او ســخن گفتــه و کســی کــه عقلــش متثیلــی اســت ،بــا زبــان متثیــل و بـرای کســی کــه بیشــر
از موعظــه اثــر میپذیــرد ،از موعظــه بهــره بردهایــم؛ پــس هم ـهی مطالــب بــه همــگان گفتهشــده و تنهــا
بــه لبــاس فهــم مــردم درآمــده اســت (طباطبایــی ،1390 ،ص .)43
مفسر جامـع کسـی اسـت کـه بهتناسـب مخاطبـان خـود ،از انـواع راهکارهـای
بنابرایـن میتـوان گفـت ّ
(ع)
معرفتـی اسـتفاده کنـد .ازآنجاکـه معصومین آشـناترین افـراد به مقتضیات زمـان ،زبان عـرف و ویژگیهای
مخاطـب خـود بودهانـد ،از انـواع ابزارهـای کارآمـد ،بـرای تفهیـم معـارف قـرآن بهـره بردهانـد .یکـی از ایـن
شـیوهها -کـه در قـرآن نیـز بهعنـوان امری رایـج در محاورات عرفـی ،با فراوانـی و دقت ،از آن استفادهشـده-
کاربسـت تشـبیه در موضوعـات گوناگـون (ماننـد موضوعـات اعتقـادی ،امـور غیبـی و )...اسـت؛ بدیـن معنا
کـه معصـوم(ع) بـا نشـان دادن منونـهی عینی و خارجیِ متناسـب با فضـای زندگی روزمره ،موضـوع موردبحث
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در آیـه را بـرای مخاطـب ،بـه شـکل ملموسـی بـه تصویـر کشـیده ،درک آن را آسـان کـرده و در دسترس فهم
مخاطب قرار داده اسـت .اسـتفاده از این اسـلوب ،عالوه بر تسـهیل و ترسیع فرآیند آموزش ،بهخاطرسـپاری
و یـادآوری مطلـب را نیـز آسـان میکنـد (محمـدی ،1393 ،ص .)358
حــال بــا عنایــت بــه اینکــه در روایــات معصومیــن(ع) عمومـاً و روایــات تفســیری خصوصـاً –کــه موضــوع
ایــن پژوهــش اســت -ظرفیــت و پتانســیل باالیــی در ارائ ـهی آموزههــای اخالقــی و تربیتــی وجــود دارد،
ایــن نوشــتار ،نخســت درصــدد پاســخگویی بــه ایــن پرســش اســت کــه آیــا در روایــات تفســیری بــا موضــوع
اخــاق نیــز از تشــبیه استفادهشــده اســت؟ دوم ،چگونــه میتــوان چرایــی انتخــاب ایــن روش ،در موضوعــات
گوناگــون را تحلیــل کــرد و هــدف از کاربــرد تشــبیه در هریــک از ایــن مــوارد چیســت؟

 .2پیشینهی پژوهش

بررســیهای انجامشــده نشــان داد ،در موضــوع تشـ ِ
ـبیهات پیامــر و امئـهی معصومیــن  ،کتابهایــی
ماننــد االمثــال النبویّــه و روائــع التشــبیه فــی احادیــث املعصومیــن نوشتهشــده کــه ناظــر بــر انواع تشــبیهات
بــا موضوعــات مختلــف بــوده و از منابــع گوناگونــی نقلشــده اســت؛ همچنیــن مقاالتــی ماننــد «جلوههایــی
از هــر تصویرآفرینــی در روایــات نبــوی و امئــه اطهــار» نوشتهشــده کــه بــه منونههایــی از روایـ ِ
ـات دارای
تشــبیه ،اســتعاره ،کنایــه و ...در موضوعــات گوناگــون اشارهشــده و عمدتــاً نقــل حدیــث بــدون تحلیــل
مضمــون آن اســت؛ امــا ایــن پژوهــش از میــان منابــع تفســیر روایــی ،رصفـاً تفســیر نورالثقلیــن را بــه علــت
گســردگی و دربرداشــن غالــب روایـ ِ
ـات کتــب تفســیری مشــابه ،محــور ق ـرار داده و روایاتــی کــه موضــوع
(ع)
آن اخالقــی و تربیتــی بــوده و معصــوم بـرای تبییــن آن ،بــه زبــان تشــبیه ســخن گفتــه ،جمــعآوری کــرده
اســت .آنــگاه بــا تفکیــک ایــن موضوعــات و تعییــن می ـزان فراوانــی آنهــا ،بــه تحلیــل چرایــی آن پرداختــه
اســت؛ همچنیــن در ح ـ ّد ظرفیــت ایــن نوشــتار ،منونههایــی از ایــن روایــات تحلیــل و بررسیشــده اســت.
گفتنــی اســت بــا عنایــت بــه اینکــه بــه بــاور صاحبنظـران ،اســتعاره نیــز نوعــی تشــبیه بــوده کــه مشــبه یــا
مشــبهبه در آن محــذوف اســت (ابناثیــر ،1420 ،ج  ،1ص  ،)343بــه روایاتــی کــه در آنهــا از فــن اســتعاره
استفادهشــده ،نیــز پرداختهشــده اســت.
(ص)

(ع)

 .3مفاهیم و اصطالحات

 .3-1تشبیه در لغت و اصطالح
«الشِّ ــ ْب ُه ،الشَّ ــ َب ُه ،الشَّ ــبِیه» بــه معنــای ِمثــل اســت (ابنمنظــور ،1414 ،ج  ،13ص  .)503تشــبیه در
اصطــاح ،عبــارت از مشــارکت چیــزی بــا چیــز دیگــر در امــوری ماننــد صفــت ،بهوســیلهی یکــی از ادات
تشــبیه اســت کــه بــرای مقصــودی کــه متکلّــم دارد ،صــورت میگیــرد (هاشــمی ،1420 ،ص .)272
 .3-2استعاره
اســتعاره در اصطــاح علــم بیــان ،ب ـهکار بــردن لفــظ در غیــر معنــای حقیقــی آن ،ب ـرای ارتبــاط میــان
معنــای حقیقــی و مجــازی ،همـراه بــا قرینــهای اســت کــه مانــع از ارادهی معنــای حقیقــی شــود .میتــوان
گفــت اســتعاره ،تشــبیه مختــر بــوده؛ امــا از تشــبیه بلیغتــر اســت (هــان ،ص )331
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 .3-3اخالق در لغت و اصطالح
واژهی «اخلاق» جمـع « ُخلُـق» ،بـه معنـای طبـع و صـورت باطنـی انسـان اسـت ،هامنگونه کـه «خَلق»
بـه معنـای صـورت ظاهـری و اوصـاف آن اسـت (ابنمنظـور ،1414 ،ج  ،10ص  .)86از دیـدگاه اندیشـمندان
اسلامی ،اخلاق عبـارت اسـت از صفات نفسـانی پایداری که موجب میشـود افعالی متناسـب بـا آن صفات،
بـه سـهولت و بـدون نیـاز بـه تأ ّمـل ،از انسـان ،صـادر شـود (فیـض کاشـانی ،1423 ،ص  .)59بـه بیـان دیگـر،
اسـتمرار افعـال در فـرد ،دلیلـی بـر وجـود ریشـهی باطنـی در اعماق روح و جان آدمـی دارد که آن ریشـه را
خُلق و اخالق مینامند (مکارم شـیرازی ،1385 ،ج  ،1ص  .)24فیض کاشـانی مینویسـد :درصورتیکه کارهای
مطابـق عقـل و رشع ،بهآسـانی صـادر شـود ،منشـأ آن ،خوشخویـی و در صـورت بروز کارهای زشـت ،منشـأ
آن بدخویـی نامیـده میشـود (فیـض کاشـانی ،1379 ،ج  ،5ص .)134
 .3-4تربیت در لغت و اصطالح
تربیــت از مــادهی « َربَــو» بــه معنــای رشــد و زیــادت اســت (ابنفــارس ،1404 ،ج  ،2ص  .)483راغــب
ب فــی األصــل :الرتبیــة و هــو إنشــاء
اصفهانــی تربیــت را از ریش ـهی «ربــب» میدانــد و مینویســد« :ال ـ َّر ُ
«رب» در اصــل بــه معنــى تربیــت
الشـیء حــاال فحــاال إىل حـ ّد التــام» (راغــب اصفهانــی ،1412 ،ص ّ .)336
و عبــارت اســت از ایجــاد كــردن حالتــى پــس از حالتــى دیگــر در چیــزى تــا بــه حـ ّد كــال برســد .نکتـهی
مهــم در معنایــی کــه راغــب آورده ،تدریجــی بــودن تربیــت اســت کــه امــری قابلتوجــه و پراهمیــت اســت.
تربیـت در اصطلاح عبـارت اسـت از ایجـاد رشایـط و امکانـات الزم بـرای پـرورش شـخص تربیتشـونده
تـا بتوانـد اسـتعدادهاى نهفتـهاش را در همـهی ابعـاد وجـود پـرورش دهـد و بـه فعلیـت برسـاند
(امینـی ،1372 ،ص  12و مطهـری ،بیتـا ،ج  ،22ص  .)551ایـن مسـیر بایـد بـا کوشـش و مسـاعی خـود مرتبّی
نیـز همـراه باشـد تـا هرکـس بنا بـر توانایـی خویش ،به کامل نسـبی خـود نائل شـود (حجتی ،بیتـا ،ص .)10
 .3-5روش تربیتی و اهمیت آن
مقصـود از روش تربیتـی ،شـیوهی بـروز عمـل یـا فعالیتـی اسـت کـه بهمنظـور تأثیرگـذاری بر مرتبّـی ،از
مربّـی صـادر شـود و چهـار عنصر اساسـی دارد .1 :عمـل و فعالیـت حقیقـی اسـت؛  .2از مربّـی رس میزنـد؛
 .3در ارتبـاط بـا مرتبّـی اسـت؛  .4بـا هدف اثرگذاری در مرتبّـی صورت میگیرد .در بـاب اهمیِت روش تربیتی
میتـوان گفـت هامنگونـه کـه در حوزهی دانش ،دسـتیابی به هیـچ علمی بدون روش صحیح ممکن نیسـت،
در حـوزهی رفتـار نیـز ،پرداختن بـه هـر امـری ،روش خـاص خـود را دارد و بیتوجهـی بـه ایـن امر ،دسـتیابی
بـه هـدف را ناممکـن میسـازد و بـه حیرت و رسگردانـی میانجامـد (قامئیمقـدم ،1394 ،ج  ،1ص  12و .)13

 .4اهمیت اخالق و تربیت از دیدگاه دین

انســان مجموعــهای از خَلــق یعنــی جســم و انــدام و خُلــق یعنــی ملــکات و شــخصیت اســت و حقیقــت
انســان وابســته بــه شــخصیت اوســت کــه اگرچــه تحــت تأثیــر امــور گوناگــون قـرار میگیــرد ،درنهایــت ،بــه
ارادهی فــرد شــکل میگیــرد .اینجاســت کــه مســئلهی اخــاق و تعلیــم و تربیــت ،اهمیــت خــود را نشــان
میدهــد (مطهــری ،بیتــا ،ج  ،27ص  )269اخــاق از دو جنبــه در زندگــی انســان حائــز اهمیــت اســت :اول
اینکــه مــکارم اخــاق از ارزشهــای انســانی اســت ،بــا روح ملکوتــی او تناســب دارد و تخلّــق بــه آنهــا ســبب
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تکامــل نفــس و نیــل بــه ســعادت اخــروی خواهــد بــود .در نقط ـهی مقابــل ،رذایــل اخالقــی بــا ایــن روح
مجـ ّرد تناســب نــدارد و تخلّــق بــه آنهــا موجــب انحطــاط و شــقاوت اخــروی خواهــد شــد.
دوم اینکــه اخــاق در زندگــی فــردی و اجتامعــی انســانها تأثیــر بســزایی دارد و ســامت و آرامــش
روانــی هــر انســانی تــا ح ـ ّد بســیاری مربــوط بــه خلقوخــوی اوســت .انســان خوشاخــاق بــا حــوادث
روزگار ،برخــورد صحیــح دارد کــه ســبب رضایتمنــدی او از زندگــی اســت؛ برعکــس اخــاق زشــت ،نفــس را
تاریــک میکنــد و اســباب رنــج درونــی او را فراهــم میمنایــد (امینــی ،1372 ،ص .)274
ازآنجاکــه اخــاق و عمــل رابطــهی دوســویهای دارنــد و هریــک میتوانــد ســبب وجــود دیگــری
شــود ،الزم ـهی اصــاح رفتــار در جامعــه ،اصــاح ریشــههای اخالقــی اســت .بــه همیــن علــت ،بیشــرین
کوش ـشهای انبیــاى الهــى و مصلحــان جوامــع اســامى مــروف ایــن امــر شــده اســت كــه بــا تربیــت
صحیــح ،فضائــل اخالقــى را در فــرد فــرد جامعــه پــرورش دهنــد و رذایــل را بــه کمرتیــن میـزان برســانند تــا
اعــال كــه تـراوش صفــات اخالقــى اســت ،اصــاح گــردد .تعبیــر بــه تزكیــه در آیــات متعــدد از قــرآن مجیــد
نیــز بدیــن منظــور اســت (مــکارم شــیرازی ،1385 ،ج  ،1ص  .)72ســخن پیامــر مؤیّــد ایــن مطلــب اســت کــه
ـت ِلُتَ ِّـ َم َمـكَا ِر َم ْالَ ْخـ َـاقِ (طربســی ،1412 ،ص )8؛ ىبتردیــد ،مــن بـراى تكمیــل صفــات
میفرمایــد« :إِنَّ َــا بُ ِعثْـ ُ
واالى اخالقــى مبعــوث شــدهام».

 .5رابطهی اخالق و تربیت

مسـئلهی تربیت مهمترین مسـئلهای اسـت كه هر انسـاىن با آن روبروسـت .همهی کوشـشهای پیامربان
الهـى ،دانشـمندان و مـردان بـزرگ تاریخ در همین مسـئله رصف شـده و براى سـاخنت اجتامعى انسـاىن ،آباد،
امـن ،آرام و درنهایـت خوشـبخت و سـعادتمند نیـز راهـى جـز تربیـت صحیـح و بسـیج همـهی نیروهـا و
امكانـات در ایـن راه نیسـت .در بحثهـای اخالقـى نیز هدف نهایى ،پس از ترشیـح و توضیح همهی ملكات
اخالقـى نیـك و بـد ،علـل پیدایش و گسترش آنها و راه تحصیـل اخالق نیك و مبارزه با رذایل ،مسـئلهی تربیت
اسـت (مـکارم شـیرازی ،1386 ،ص )253؛ همچنیـن گفتهشـده تربیـت ،هدایت جنبههای گوناگون شـخصیت
انسـان و اخلاق ،رفتارهـای اختیـاری دارای ُحسـن و قُبـح اسـت؛ بنابرایـن ،اخلاق بهعنوان یکـی از جنبههای
شـخصیتی انسـان ،مثـرهی تربیت اسـت (نصر اصفهانـی ،1378 ،ص .)18درنهایت میتوان گفـت میان اخالق
و تربیـت ،پیونـدی عمیق و ناگسسـتنی وجود دارد.

تشبیهی تفسیر نورالثقلین در یک نگاه
 .6موضوعات اخالقی و تربیتی
ِ

یکــی از اقســام تقســیمبندی در علــم اخــاق ،تقســیم آن بــه اخــاق صفاتــی یعنــی مجموعــه صفــات
روحــى و باطنــى انســان و اخــاق رفتــاری یعنــی کارهایــی اســت کــه از خلقیــات دروىن انســان ناىش مىشــود
(مــکارم شــیرازی ،1385 ،ج  ،1ص .)24از ســویی دانســتیم کــه هــدف از همــهی بحثهــای اخالقــی و
تشــویق بــه کســب فضائــل و تــرک رذایــل ،تربیــت انســان اســت (نــک :ص .)5
بــر اســاس ایــن ،نوشــتار حــارض بــه جمــع روایاتــی از تفســیر نورالثقلیــن پرداختــه کــه موضــوع آن ،یکــی
از صفــات روحــی و باطنــی انســان و یــا رفتارهایــی اســت کــه بـرای تربیــت انســان ،معصــوم(ع) آن را تشــویق
تفسیری اخالقی و تربیتی تفسیر نورالثقلین
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یــا تحذیــر کــرده و بـرای نیــل بــه ایــن هــدف ،از تشــبیه بهــره گرفتــه اســت.
فضائل اخالقی و کارهای نیک

1

استواری ایامن (عروسی حویزی ،1415 ،ج  ،5ص .)336
اهمیت صرب (هامن ،ج  60 ،2و ج  ،4ص .)206
2
مناز (هامن ،ج  ،2ص .)402
3
عمل صالح (هامن ،ج  ،4ص .)191
آثار مصافحه (هامن ،ج  ،2ص .)506
4
پرداخت صدقه (هامن ،ج  ،1ص .)294
5
سجدهی طوالنی (هامن ،ج  ،5ص .)141
6
خشیت (هامن ،ج  ،4ص .)485
7
علمآموزی (هامن ،ج  ،5ص  )264دو حدیث.
مجموعاً  11روایت.

رذایل اخالقی و کارهای زشت

دنیابسندگی (هامن ،ج  ،4ص  218و 143؛ ج  ،3ص .)412
7و8
نفاق (هامن ،ج  ،1ص  567و .)566
9
تعصب (هامن ،ج  ،5ص .)71
10
شح نفس (هامن ،ص  )291دو حدیث.
ّ
ریا (هامن ،ص .)678
11
کسالت و ناتوانی (هامن ،ج  ،1ص .)567
غضب (هامن ،ص 12.)390
رباخواری (هامن ،ص .)295
13
اتهام به برادر مؤمن (هامن ،ج  ،3ص .)150
14
آثار غیبت (هامن ،ج  ،5ص  2 )94حدیث
آثار حسد (هامن ،ج  ،3ص )332
مجموعاً  16روایت.

هامنگونـه کـه مالحظـه میشـود ،در موضوعـات اشارهشـده در جـدول باال ،برخـی از اعمال جوارحی و
بعضی جوانحی اسـت .مقصود از اعامل جوارحی اموری هسـتند که از اعضا و جوارح انسـان صادر میشـود
و در قالـب افعـال یـا سـخن بـروز میکند؛ مانند غیبت کـردن و تهمت زدن در بخش رذایـل و پرداخت صدقه
در بـاب نیکیهـا .منظـور از اعمال جوانحـی ،امـور قلبـی و باطنـی اسـت؛ اگرچـه آثار آنهـا نیـز درنهایت در
جـوارح ظهـور و بـروز خواهـد داشـت؛ ماننـد گنـاه ریـا در بخش رذایل و داشتن صفـت صرب در بـاب فضائل
(جـوادی آملـی ،1389 ،ص .)304در ادامـه بـه توضیـح و تحلیـل برخـی از این منونهها بهتناسـب ظرفیت این
نوشـتار پرداخته و احادیث دیگر در قسـمت پینوشـت آورده شـده اسـت.
 .6-1تشویق به ارزشها و فضائل اخالقی
 .6-1-1رابطهی صرب با ایامن
در روایتــی از امــام صــادق(ع) بــه آیاتــی از قــرآن اشارهشــده اســت کــه در خطــاب بــه پیامــر ،بــه او
ـت ُر ُسـ ٌـل ِم ـ ْن
صبــوری در مشــکالت و مــدارا کــردن بــا دشــمنان توصیــه کــرده اســت؛ ماننــدَ « :و لَ َقــدْ كُ ِّذ َبـ ْ
َصنــا( ...انعــام)34 :؛ پیــش از تــو نیــز پیامـراىن تكذیــب
ـروا َعـ 
ى مــا كُ ِّذبُــوا َو أُو ُذوا َح َّتــى أَتا ُهـ ْ
َق ْبلِــكَ ف ََصـ َ ُ
ـم ن ْ ُ
شــدند و در برابــر تکذیبهــا ،صــر و اســتقامت كردنــد و (در ایــن راه) آزار دیدنــد تــا هنگامیکــه یــارى مــا
ـون (ســجده)24 :؛ و
ـروا َو كانُــوا بِآیاتِنــا یُو ِق ُنـ َ
بــه آنــان رســیدَ « ».و َج َعلْنــا ِم ْن ُهـ ْ
ـم أَ ِئَّـ ًة یَ ْهــدُونَ ِبأَ ْمرِنــا لَـ َّـا َصـ َ ُ
از آنــان امامــان (و پیشــوایاىن) قـرار دادیــم كــه بــه فرمــان مــا (مــردم را) هدایــت مىكردنــد؛ چــون شــكیبایى
منودنــد و بــه آیــات مــا یقیــن داشــتند».
ِ
ِ
یــانِ كَالــ َّرأْ ِس ِمــ َن الْ َج َســد
ال
ْ
ن
ــ
م
ــر
«الص
فرمودنــد:
صــر
آثــار
آنــگاه حــرت در مقــام بیــان
َّ ْ ُ َ
َ
(عروســی حویــزی ،1415 ،ج  ،2ص )60؛ نســبت صــر بــه ایــان ،ماننــد رس نســبت بــه بــدن اســت ».مشــبه
52

دوفصلنامه علمی -پژوهشی آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث
دوره  :: 6شماره 2

در ایــن متثیــل ،رابطـهی صــر نســبت بــه ایــان و مشــبهبه رابطـهی رس نســبت بــه بــدن اســت و وجــه شــبه
امــوری همچــون حیاتــی بــودن و نقــش اساســی و فرماندهــی داشــن اســت.
بــا توجــه بــه جایــگاه عظیــم صــر بـرای ایــان ،جــا دارد بــه واکاوی مفهوم صــر از دیــدگاه دیــن پرداخته
ـر
شــود .بنــا بــر روایتــی از وجــود مقــدس پیامــر ،صــر انواعــی داردَّ :
ـر ِع ْنـ َد الْ ُم ِصیبَـ ِةَ ،و َصـ ْ ٌ
ـر �ث َ َلث َـةٌَ :صـ ْ ٌ
«الصـ ْ ُ
ِ
ِ
ـب اللَّـ ُه لَـ ُه
ـ
ت
ك
َ
ـا،
ـ
ه
ئ
ا
ز
ع
ـ
س
ح
ب
ـا
ـ
ه
د
ر
ی
َعـ َ 
ـر َعــنِ الْ َم ْع ِص َیــة فَ َمـ ْن َصـ َ َ
ـى الطَّا َعـ ِةَ ،و َصـ ْ ٌ
ـر َعـ َـى الْ ُم ِصی َبـ ِة َحتّـ ى َ ُ َّ َ ُ ْ ـنِ َ َ َ َ َ
ـب
�ث َ َلثَ ِائَـ ِة َد َر َجـ ٍةَ ،مــا بَ ْیـ َن ال َّد َر َجـ ِة إِ َل ال َّد َر َجـ ِة كَـ َـا بَ ْیـ َن َّ
السـ َـا ِء إِ َل ْالَ ْر ِضَ ،و َمـ ْن َصـ َ َ
ـر َعـ َـى الطَّا َعـ ِة ،كَتَـ َ
ـر َعــنِ
اللَّـ ُه لَـ ُه ِسـتَّ ِمئَ ِة َد َر َجـ ٍةَ ،مــا بَ ْیـ َن ال َّد َر َجـ ِة إِ َل ال َّد َر َجـ ِة كَـ َـا بَ ْیـ َن ت ُ ُخـ ِ
ـوم ْالَ ْر ِض إِ َل الْ َعـ ْر ِشَ ،و َمـ ْن َصـ َ َ
ـوم ْالَ ْر ِض إِ ىل ُم ْنتَ َهــى
ـب اللَّـ ُه لَـ ُه تِ ْسـ َع ِمئَ ِة َد َر َجــة َمــا بَ ْیـ َن ال َّد َر َجـ ِة إِ َل ال َّد َر َجـ ِة كَـ َـا بَ ْیـ َن ت ُ ُخـ ِ
الْ َم ْع ِص َیـ ِة ،كَتَـ َ
الْ َعـ ْر ِش (کلینــی ،1407 ،ج  ،3ص )236؛ پایــدارى ســه نــوع اســت .1 :در هنــگام مصیبــت؛  .2در اجـراى فرمــان
خــدا؛  .3در برابــر نافرمــاىن خــدا .پــس هركــس در مصیبتــى پایــدارى كنــد ،بــه انــدازهای كــه آن مصیبــت
را خــوب تحمــل منایــد ،خداونــد ب ـراى او ســیصد درجــه مىنویســد كــه مابیــن هــر درجــه بــا دیگــرى بــه
انــدازهی فاصلـهی ژرفــاى زمیــن تــا عــرش خداســت و هركــس در اجـراى فرمــان خــدا پایــدارى كنــد ،خداونــد
ب ـراى او ششــصد درجــه مىنویســد كــه فاصل ـهی هــر مرتبــه بــا مرتب ـهی دیگــر از ژرفــاى زمیــن تــا عــرش
اســت و هركــس در برابــر معصیــت ایســتادگى كنــد ،خداونــد بـراى او نهصــد درجــه مىنویســد كــه فاصلـهی
هــر درجــه بــا درجـهی دیگــر ،بهانــدازهی ژرفــاى زمیــن تــا عــرش اســت» (ورامبــن ابیفـراس ،1369 ،ص .)92
بــا توجــه بــه اینکــه نــوع آخــر صــر ،بیشــرین ارزش ،یعنــی نهصــد امتیــاز را بــه خــود اختصــاص داده
اســت ،روشــن میشــود ســختترین نــوع صــر اســت .بــر اســاس بیــان علــای اخــاق ،ارتــکاب معاصــی،
برخاســته از خواهشهــای نفســانی اســت ،بهویــژه اگــر بهصــورت عــادت نیــز درآمــده باشــد ،تــرک آن
دشــوارتر اســت؛ زی ـرا عــادت ماننــد طبیعــت پنجــم انســان اســت .از ســویی ،انجــام نــدادن گناهانــی کــه
ارتــکاب آن آســانتر باشــد؛ نظیــر گناهــان زبانــی همچــون دروغ و غیبــت ،بهویــژه کــه متضمــن طعــن
دیگـران و ســتایش نســبت بــه خــود انســان باشــد ،بســیار دشــوار اســت؛ زیـرا عــادت بــه انجــام آن بــه علــت
آســانی ،بــه دیگــر خواهــش نفســانی انســان کــه نفــی کــال از دیگـران و اثبــات آن بـرای خویشــن اســت،
ضمیمهشــده اســت (نراقــی ،1388 ،ج  ،2ص .)624
البتــه بایــد توجــه داشــت گاهــی از صــر معنــای نادرســتی اراده میشــود ،مبنــی بــر اینکــه انســان بایــد
در برابــر هــر حادثــهای تســلی م شــود و هیــچ مقاومــت و تالشــی از خــود نشــان ندهــد .ایــن تعریــف
از صــر هــان چیــزی اســت کــه دشــمنان ادیــان میگفتنــد :ادیــان زاییــدهی فکــر ســتمکاران اســت کــه
ب ـرای ادام ـهی ســتم خویــش آن را درســت کردهانــد؛ امــا صــری کــه بــر آن توصیهشــده ،صــری اســت کــه
ـرونَ
بــر اســاس بیــان قــرآن ،بــه انســان نیرویــی ده برابــر حــال عــادی میبخشــد...« :إِنْ یَكُ ـ ْن ِم ْنكُـ ْ
ـم ِعـ ْ ُ
صا ِبـ ُرونَ یَ ْغلِ ُبــوا ِمائَ َت ْیـن( »...انفــال .)65 :ایــن نــوع صــر ،از صفــات برجســته اخالقــی اســت و نهتنهــا دیــن
و آخــرت کــه دنیــای انســان نیــز بــه آن وابســته اســت (مــکارم شــیرازی ،1385 ،ص .)74
حــال بــا عنایــت بــه ایــن مطالــب ،بــه رساغ تشــبیه بهکاربــرده شــده در ایــن روایــت میرویــم و بــه
تحلیــل آن میپردازیــم .بــر کســی پوشــیده نیســت کــه زندگــی انســان بــه وجــود رس در بــدن وابســته اســت
و همـهی اعضــا از مغــز کــه در رس قـرار دارد ،فرمــان میگیرنــد و نســبت بــه محیــط پیرامــون خــود تأثیــر
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و تأثــر دارنــد؛ بنابرایــن ،اگــر رس انســان قطــع شــود ،عم ـاً بــدن نیــز بیفایــده اســت و لحظاتــی بیــش
زنــده نخواهــد مانــد .از ســویی ،رس رشیفتریــن بخــش جســم آدمــی اســت؛ زیـرا چشــم و گــوش و زبــان و
اعضــای مهــم بــدن ،همـ ه و همـ ه در رس قـرار دارد .بــر اســاس ایــن فرمایـ ِ
ـش امــام(ع) ،نســبتی اساســی میــان
صــر کــه هــان مقاومــت و ایســتادگی اســت ،بــا ایــان وجــود دارد و آن ایــن اســت کــه مقاومــت ،جوهــره
و اصــل ایــان بــوده کــه بـرای کســب فضائــل و انجــام تکالیــف و همچنیــن تــرک و دفــع رذایــل الزم اســت.
فــرد باایامنــی کــه صــر را در دســتور کار خــود قـرار ندهــد ،ایامنــش کارایــی الزم را نــدارد و در مدتزمــان
کوتاهــی متزلــزل خواهــد شــد؛ بنابرایــن ،هــدف از ایــن تشــبیه را میتــوان تبییــن نقــش صــر در حفــظ ایامن
و ارائـهی تصویــر دقیقــی از جایــگاه آن دانســت؛ زیـرا مخاطــب بــا تجســم نقــش رس نســبت بــه بــدن ،در
ذهــن خــود قــادر میشــود بــه جایــگاه صــر نســبت بــه ایــان نیــز پــی بــرد.
در بــاب صــر ،امــام صــادق(ع) در روایــت دیگــری میفرمایــد« :مــن ابتــى مــن املؤمنیــن ببــاء فصــر
علیــه كان لــه مثــل أجــر ألــف شــهید (عروســی حویــزی ،1415 ،ج  ،4ص )206؛ هــر مؤمنــی کــه بــه بالیــی
گرفتارشــده و بــر آن صبــوری ورزد ،ب ـرای او اجــری بهماننــد ه ـزار شــهید خواهــد بــود ».مشــبهبه در ایــن
روایــت ،بــا مــورد پیشــین تفــاوت ماهــوی دارد و از امــور معنــوی اســت .علــت ایــن امــر آن اســت کــه بــه
ســبب روشــن بــودن اجــر شــهید بـرای مخاطــب ،حــرت بـرای تشــویق او بــه صــر ،اجــر آن را مشــابه اجــر
شــهید ،آنهــم هـزار برابــر معرفــی کــرده اســت.
بــا ســخنی از امــام خمینــی در بیــان آثــار صــر ،ایــن بحــث را بــه پایــان میبریــم :ب ـرای صــر ،نتایــج
بســیاری اســت کــه ازجملـهی آنهــا تربیــت نفــس اســت .اگــر انســان مدتــی در پیشــامدهای ناگــوار و بلیّــات
روزگار و در مشــقت عبــادات و مناســک و تلخــی تــرک لــذات نفســانی ،بهواســطهی فرمــان حــرت حــق
صــر کنــد ،کمکــم نفــس عــادت میکنــد و ســختی تحمــل مش ـقّتها بــر آن آســانمیشــود و ملک ـهی
راســخهی نورانــی پیــدا میکنــد کــه بهواســطهی آن از مقــام صــر باالتــر مـیرود و بــه مقامــات برتــر دیگــر
نائــل میشــود .صــر در معاصــی منشــأ تقــوای نفــس ،صــر در طاعــات منشــأ انــس بــه حــق و صــر در
بل ّیــات منشــأ رضــا بــه قضــای الهــی میگــردد و اینهــا از مقامــات بــزرگ اهــل ایــان و بلکــه اهــل عرفــان
اســت (موســوی خمینــی ،1394 ،ص  260و .)261
 .6-1-2زایل شدن گناه با دست دادن به برادر مؤمن
الصالِحـ ِ
ُ
َ
ب (رعــد)29 :؛ آنــان كــه ایــان
ـم َو ُح ْسـ ُن َمــآ 
ـ
ه
ل
ىب

ـو
ـ
ط
ـات
ُ ْ
ذیــل آیـهی «الَّ ِذیـ َن آ َم ُنــوا َو َع ِملُــوا َّ
آوردنــد و كارهــاى شایســته انجــام دادنــد ،پاكیزهتریــن (زندگــى) نصیبشــان اســت و بهرتیــن رسانجامهــا».
(ع)
ـی أَ َخــا ُه َو ت ََصافَ َحــا ،لَ ـ ْم تَـ َز ِل
امــام صــادق ب ـرای توضیــح واژهی «طوبــی» فرمودنــد« :إِ َّن الْ ُم ْؤ ِم ـ َن إِذَا لَ ِقـ َ
ـوب تَتَ َحــاتُّ َع ْن ُهـ َـا َمــا َدا َمــا ُمتَ َصا ِف َح ْیــنِ  ،كَتَ َحــاتِّ الْ ـ َورِقِ َعــنِ الشَّ ـ َجرِ ،فَ ـ ِإذَا اف َ َْتقَــا ،قَـ َ
ـال َملَكَا ُهـ َـا:
ال ُّذنُـ ُ
َ
ِ
ِ
ـوب لَ ُكـ َـا َو ُح ْسـ ُن
َج َزاكَـ َـا اللَّـ ُه َخیْـرا ً َعـ ْن أنْف ُِسـك َُم ،فَـ ِإذَا الْتَـ َز َم ك ُُّل َواحـ ٍـد ِم ْن ُهـ َـا َصاحبَـ ُه ،نَا َدا ُهـ َـا ُم َنــا ٍد ،طُـ َ
َ
ـوب :شَ ـ َج َر ٌة ِفــی الْ َج َّن ـ ِة أَ ْصلُ َهــا ِفــی َدا ِر أَ ِمی ـ ِر الْ ُم ْؤ ِم ِنی ـ َن علیهالســامَ ،و فَ ْر ُع َهــا ِفــی َم َنــا ِز ِل أ ْهــلِ
َمـ ٍ
ـآبَ ،و طُـ َ
ِ
الْ َج َّنـة( ...عروســی حویــزی ،1415 ،ج  ،2ص )506؛ هنگامیکــه مؤمــن بــه بـرادرش برخــورد کنــد و بــه هــم
دســت دهنــد ،تــا زمانــی کــه دســت در دســت هــم دارنــد ،پیوســته گناهانشــان چــون ریــزش بــرگ از درخــت
فرومیریــزد؛ ســپس هنگامیکــه جــدا شــوند ،فرشــتههای (موکلشــان) میگوینــد :خــدا بــه ســبب ایــن کار
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بــه شــا پــاداش دهــد .پــس اگــر هریــک از آن دو مــازم دیگــری شــود ،منــادى بــه آنــان خطــاب میكنــد:
طــوىب ب ـرای شــا باشــد و رسانجــام نیكــی داریــد؛ و طــوىب درختــى اســت در بهشــت کــه ریش ـهی آن در
خان ـهی امیرمؤمنــان اســت و شــاخهاش در خانههــاى بهشــتیان ».حــرت در ایــن روایــت ،ب ـرای معرفــی
«طوبــی» کــه درختــی بهشــتی اســت ،ابتــدا بــه مــواردی اشــاره کردهانــد کــه باعــث رســیدن بــه ایــن نعمــت
بهشــتی شــده و ضمــن بیــان آن ،از تشــبیه نیــز بهــره بردهانــد.
مشــبه در ایــن تشــبیه ،وضعیــت مؤمنــی اســت کــه بــه بـرادر مؤمنــش برخــورد میکنــد و بــا او دســت
میدهــد .مشــبهبه درختــی اســت کــه برگهــای آن در حــال ریخــن اســت .وجهشــبه نیــز عــاری شــدن از
چیــزی و ســبک شــدن اســت .نکتـهی قابلتأمــل در تشــبیه بــاال ایــن اســت کــه رعایــت ایــن ادب اجتامعــی
در اســام آنقــدر اهمیــت دارد کــه از لحــاظ تأثیــر در آمــرزش گناهــان ،در ردیــف اعاملــی ماننــد اســتغفار
قـرار گرفتــه اســت کــه مک ِّفــر همــهی گناهــان (حتــی کبیــره) اســتَ « :مثَـ ُـل ِال ْسـ ِت ْغفَا ِر َمثَـ ُـل َو َرقٍ َعـ َـى شَ ـ َج َر ٍة
تُ َحـ َّر ُك فَیَتَ َناثــر( ...کلینــی ،1407 ،ج  ،2ص )504؛ َمثَــل اســتغفار ماننــد برگــی بــر درخــت اســت کــه بــا تــکان
دادن فرومیریــزد ».همچنیــن دربــارهی پایبنــدی بــه منــاز نیــز کــه از واجبــات و ســتون دیــن اســت ،نیــز
ـت
ـوب َحـ َ
ـت ال ُّذنُـ َ
الصـ َـا ِة َو َحا ِفظُــوا َعلَ ْی َهــاَ ...و إِنَّ َهــا لَتَ ُحـ ُ
همیــن تعبیــر بهکاررفتــه اســت« :ت َ َعا َه ـ ُدوا أَ ْم ـ َر َّ
الْ ـ َو َرق( ...صبحــی صالــح ،1414 ،ص )317؛ بــر امــر منــاز ،پایبنــد باشــید و بــر آن محافظــت کنیــد؛ زی ـرا
هامننــد ریختــه شــدن بــرگ درخــت ،گناهــان را میریــزد ».شــبیه ایــن تشــبیه دربــارهی خشــیت از خداونــد
نیــز ب ـهکار رفتــه کــه روایــت آن در بخــش پینوشــت آمــده اســت.
مــورد دیگــری کــه ایــن تشــبیه بــهکار رفتــه ،نســبت بــه کســانی اســت کــه خــوف از خــدا دارنــد:
ـت َع ْن ـ ُه ُذنُوبُـ ُه كَـ َـا یَتَ َحــاتُّ َعــنِ الشَّ ـ َج َر ِة الْیَاب َِس ـ ِة َو َرقُ َهــا
«إِذَا اقْشَ ـ َع َّر ِجلْ ـ ُد الْ َعبْـ ِـد ِم ـ ْن خَشْ ـیَ ِة اللَّ ـ ِه ت َ َحاتَّـ ْ
(عروســی حویــزی ،1415 ،ج  ،4ص )485؛ هنگامیکــه پوســت بنــده از خشــیت خداونــد بلــرزد [و] جمــع
شــود ،گناهانــش ماننــد بــرگ خشــک درخــت میریــزد ».توضیــح مطلــب آن اســت کــه اســام مؤمنــان را
ب ـرادر یکدیگــر میدانــد« :اِنَّ َــا الْ ُم ْؤ ِم ُنــونَ إِ ْخ ـ َوة( »...حج ـرات )10:و بــر ایجــاد رابط ـهی مــودت و محبــت
میــان آنــان تأکیــد دارد و بهمنظــور ایجــاد ایــن روابــط دوســتانه ،آدابــی را بــه پیروانــش میآمــوزد .دســت
دادن مؤمنــان هنــگام مالقــات یکدیگــر ازجملـهی ایــن آداب اســت کــه نشــانهی عالقــه و صمیمیــت اســت و
تزا و محبتآفریــن خواهــد بــود.
کــدور 
کانــت از فالســفهی مشــهور جهــان ،دســت انســان را بخــش قابلرؤیــت مغــز مینامــد؛ همچنیــن دکــر
برونســکی نیــز دســت را لبـهی برنــدهی مغــز میدانــد؛ بنابرایــن ،ایــن توانایــی را دارد کــه افکار و احساســات
انســان را بهصــورت ناخــودآگاه بــه دیگ ـران منتقــل کنــد (خدامیــان آرانــی ،1391 ،ص  .)68دکــر ســیدنی
ســیمون نیــز میگویــد :گرســنگی شــدیدی در اعــاق وجــود مــا نهفتــه اســت کــه هیــچ غذایــی قــادر نیســت
آن را برطــرف کنــد و ایــن هــان نیــاز بــه نــوازش و احســاس اســت (هــان ،ص .)79
بــا ایــن توضیحــات میتــوان گفــت :مصافحــه نوعــی اب ـراز محبــت اســت کــه ســبب تحکیــم روابــط
دوســتانه و ادخــال رسور در قلــب مؤمنیــن اســت و در برخــی روایــات از افضــل اعــال دانســته شــده اســت؛
بنابرایــن ،امــام(ع) بــا غــرض تشــویق مخاطــب ،بــه رعایــت ایــن ادب اجتامعــی ،بــه اثــر اخــروی آن اشــاره
کــرده و بـرای نشــان دادن ســازوکار آن در آمــرزش گناهــان ،صحنـهی ریــزش بــرگ از درخــت را بـرای او بــه
تفسیری اخالقی و تربیتی تفسیر نورالثقلین
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تصویــر کشــیده اســت؛ پــس هــدف از ایــن تشــبیه را میتــوان تبییــن مطلــب و تصویرســازی ذهنــی بـرای
القــای آثــار ایــن رفتــار اجتامعــی دانســت.
 .6-2بر حذر داشنت از زشتیها و رذایل اخالقی
 .6-2-1تأثیر غیبت در ایامن
ْ
َ
َ
َ
ِ
َ
ً
ـم أَ ِخی ـ ِه َم ْیت ـاً َفكَ ِر ْه ُت ُمــوه...
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ذیــل آی ـهی «َ ...و ال َی ْغ َتـ ْ َ ْ
(حج ـرات)12 :؛ و هیچیــک از شــا دیگــرى را غیبــت نكنــد ،آیــا كــى از شــا دوســت دارد كــه گوشــت
بــرادر مــردهی خــود را بخــورد؟! (بهیقیــن) همــهی شــا از ایــن امــر كراهــت داریــد ».از نبــی مکــرم
س ُع ِفــی ِدیــنِ ال َّر ُجــلِ الْ ُم ْس ـلِمِ ِم ـ َن ْالَكِلَ ـ ِة ِفــی َج ْو ِف ـ ِه
اســام روایتــی نقلشــده کــه فرمودنــد« :الْ َغ ْی َب ـ ُة أَ ْ َ
(عروســی حویــزی ،1415 ،ج  ،5ص )94؛ تأثیــر (مخــرب) غیبــت در دیــن انســان مســلامن ،رسیعتــر از اثــر
خــوره در بدنــش اســت».
(ع)
بــر اســاس بیــان معصــوم  ،غیبــت آن اســت كــه دربــارهی ب ـرادر مســلامنت چیــزی را بگویــی كــه
خداونــد پنهــان داشــته و امــا چیــزی كــه ظاهــر اســت ،ماننــد تندخوئــی و عجلــه ،داخــل در غیبــت نیســت
(کلینــی ،1407 ،ج  ،2ص  .)358در ایــن تشــبیه ،مشــبه اثــر غیبــت در دیــن انســان ،مشــبهبه تأثیــر بیــاری
خــوره در بــدن و وجهشــبه زشــتی ،نابــودی و از دســت دادن کارایــی اســت.
حضرت در ایـن کالم ،بـرای نشـان دادن اثـر مخـرب غیبـت در ایامن انسـان ،آن را به بیامری خـوره مانند
کردهانـد کـه گوشـت تـن را از درون میخـورد و متالشـی میکنـد .هرکـس بـا ایـن بیماری آشـنایی داشـته یا
چنیـن بیماری را دیـده باشـد ،با شـنیدن این تشـبیه و تصویری کـه از آن در ذهنش ایجاد میشـود ،بهصورت
کاملاً محسـوس درک میکنـد کـه گنـاه غیبت چـه بالیی بر رس ایمان مـیآورد و چگونه آن را نابـود میکند؛
انـدام مبتلا شـده میشـود ،زیبایـی فـرد مبتال را
زیـرا ایـن بیماری علاوه بـر آنکـه سـبب اختلال در کارایـی ِ
نیـز دچـار مخاطـره میکنـد .در زشـتی گنـاه غیبـت همیـن بـس کـه بدتـر از زنـا «الْ ِغی َبـ ُة أَشَ ـ ُّد ِمـ َن ال ِّزنَـا»...
(ابنبابویـه ،1362 ،ج  ،1ص  )63و باالتـر از حرمـت مـردار «ا ْعلَ ُمـوا أَ َّن ِغی َبتَ ُك ْم ِلَ ِخی ُك ُم الْ ُم ْؤ ِمنِ ِ -م ْن ِشـی َع ِة آ ِل
ُم َح َّم ٍـد أَ ْعظَـ ُم ِفـی التَّ ْحرِیـمِ ِمـ َن الْ َم ْیتَة» (حسـنبنعلی ،1409 ،ص  )586دانستهشـده اسـت؛ بنابراین ،هدف
از ایـن تشـبیه را میتـوان نکوهـش مشـبه با ایجـاد تصویرسـازی در ذهن مخاطب دانسـت.
گفتنــی اســت کــه دربــارهی آثــار غیبــت در حســنات نیــز ،تشــبیهاتی در روایــات واردشــده اســت:
ــى ك ُِل ُم ْســلِمٍ َو إِنَّ َهــا لَتَــأْك ُُل الْ َح َســ َن ِ
«ق َ
َــب
الصــا ِد ُق(ع) :الْ ِغی َبــ ُة َحــ َرا ٌم َع َ 
َــال َّ
ات ك َ
َــا ت َــأْك ُُل ال َّنــا ُر الْ َحط َ
(شــهید ثانــی ،1310 ،ص )9؛ غیبــت بــر هــر مســلامنی حــرام اســت .بیتردیــد کارهــای نیــک را از بیــن
ـی(ص) أَنَّـ ُه
میبــرد ،هامنگونــه کــه آتــش هیــزم را نابــود میکنــد ».همچنیــن آوردهانــد« :قَـ ْد ُرو َِی َعــنِ ال َّن ِبـ ِّ
س َع ِم ـ ْن الْ ِغی َب ـ ِة ِفــی َح َس ـ َن ِ
قَـ َ
ات الْ َع ْبـ ِـد (شــهید ثانــی ،1310 ،ص )27؛ رسعــت
ـالَ :مــا ال َّنــا ُر ِف ـ ی الْ ُی ْبـ ِ 
ـس ِب ـأَ ْ َ
نفــوذ آتــش در گیــاه خشــك ،بــه می ـزان رسعــت اثــر غیبــت در نابــودی حســنات یــك بنــده منیرســد».
 .6-2-2رباخواری
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ـم ُم ْؤمنین (بقــره)278:؛
ـی م َن ال ِّربــا إنْ كُ ْن ُتـ ْ
در ذیــل آیـهی «یــا أیُّ َهــا الَّذیـ َن آ َم ُنــوا اتَّ ُقــوا اللَّــهَ َو ذ ُروا ما بَقـ َ
اى كســاىن كــه ایــان آوردهایــد! از (مخالفــت فرمــان) خــدا بپرهیزیــد و آنچــه از (مطالبــات) ربا باقــى مانده،
رهــا كنیــد ،اگــر ایــان داریــد ».در روایتــی از امــام صــادق(ع) نقلشــده اســتِ « :د ْر َهـ ٌم ِمـ ْن ِربًــا أَ ْعظَـ ُم ِع ْنـ َد
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اللَّـ ِهِ -مـ ْن َسـ ْب ِعی َن َزنْ َیـ ًة ِبـذ ِ
َات َم ْحـ َر ٍم ِفــی بَ ْیـ ِ
ـت اللَّـ ِه الْ َحـ َر ِام ،قَـ َ
ـح
ـر ُه أَ ْن یَ ْن ِكـ َ
ـال إِ َن لِل ِّربَــا َسـ ْب ِعی َن ُجـ ْزءا ً -أَیْـ َ ُ
ال َّر ُجـ ُـل أُ َّمـ ُه ِفــی بَ ْیـ ِ
ـت اللَّـ ِه الْ َحـ َر ِام (عروســی حویــزی ،1415 ،ج  ،1ص )295؛ درهمــی از ربــا نــزد خداونــد،
از هفتــاد زنــای بــا محــارم در خانـهی کعبــه بزرگتــر اســت .ربــا هفتــاد جــزء دارد کــه ســبکترین آن نــکاح
فــرد بــا مــادرش در خانـهی خداســت ».مشــبه در ایــن تشــبیه ،گنــاه مقــدار اندکــی از رباخــواری ،مشــبهبه
انجــام دادن هفتــاد بــار زنــای بــا محــارم در خانـهی خــدا و وجهشــبه بزرگــی وصفناپذیــر گنــاه و ســخت
بــودن توبـهی آن اســت.
دربـارهی اینکـه چـرا گنـاه ربـا ،بـا عمل منافـی عفت مقایسـه و حتی بدتـر از آن دانسـته شـده ،میتوان
گفـت :رباخـواری یکـی از عوامـل اصلـی فقـر و اختالف طبقاتی اسـت .میدانیـم که یکی از علل فحشـا ،فقر
و فشـار اقتصادی اسـت که سـبب شکسـت جوانان در تشـکیل خانواده و کشـیده شـدن آنان به فسـاد است.
اگـر ریشـهی فقر خشـکانده شـود ،بخش بسـیاری از فسـاد و فحشـا از میان خواهـد رفت .آنـان که مقدمات
فقـر را در جامعـه فراهـم میکننـد ،در فسـاد و انحرافـات اخالقی آنان رشیک هسـتند و عمـل آنان با چندین
بـار عمـل منافـی عفت برابـری میکند (مـکارم شـیرازی ،1380 ،ص  22و .)23
عــاوه بــر ایــن ،خــوردن مــال ح ـرام ،خــود یکــی از عوامــل انــواع گنــاه در جوامــع ازجملــه گناهــان
جنســی اســت و بــا رباخــواری ایــن امــر محقــق و زمینـهی گنــاه فراهــم میشــود؛ پــس طبیعــی اســت کــه
چنیــن شــخصی در همـهی ایــن گناهــان رشیــک شــمرده شــود .در اینجــا اگرچــه مشــبهبه بــا متثیــات رایــج
متفــاوت اســت کــه غالبـاً از امــور عرفــی و محســوس بهــره بــرده میشــود ،خــود از امــور معنــوی اســت؛ امــا
ـب ایــن ســخن ،مســلامن اســت و ب ـرای او بزرگــی وجهشــبه -کــه بایــد در مشــبهبه واضحتــر
چــون مخاطـ ِ
باشــد -امــری روشــن اســت ،میتوانــد پذیرفتنــی باشــد .هــدف از ایــن تشــبیه را میتــوان اقنــاع مخاطــب در
پذیــرش بزرگــی گنــاه رباخــواری دانســت.
 .6-2-3معرفی ماهیت ریا
ُون -الَّ ِذی َن ه ُْم یُراؤ َُن (ماعون 5:و )6؛ هامنها که در مناز خود
ذیل آیهی «الَّ ِذی َن ه ُْم َع ْن َصالتِه ِْم ساه َ
سهلانگارى مىكنند ،هامن كساىن كه ریا مىكنند ».از نبی مکرم اسالم روایتی نقلشده که فرمودند« :ال ِّریَا
الس ْو َدا ِء ِفی اللَّیْلَ ِة الظَّل َْم ِء َع َل الْ ِم ْس ِح ْالَ ْس َود (عروسی حویزی ،1415 ،ج  ،5ص )678؛
أَ ْخفَى ِم ْن َدب ِ
ِیب ال َّن ْملَ ِة َّ
ریا مخفیتر از حرکت مورچهی سیاه در شب تاریک بر پارچهی سیاه است ».مشبه در این تشبیه ،رذیلهی
اخالقی ریا در وجود انسان ،مشبهبه حرکت یک مورچهی سیاه در شبی تاریک بر مکانی سیاه و وجهشبه نیز
ناپیدا و نامحسوس بودن چیزی است.
اصل واژهی ریا از «رؤیت» مشتق شده و به این معناست که انسان با نشان دادن خصلتهای خوب به
مردم و اظهار کردن عبادت ،به دنبال جایگاهی در میان آنان باشد (فیض کاشانی ،بیتا ،ج  ،6ص  .)213ریا یکی
از راههای ورود شیطان و نوعی رشک خفی است .پیامرب خدا(ص) فرمودند« :إِ َّن أَ ْخ َو َف َما أَخ ُ
الش ُك
َاف َعلَیْ ُك ُم ِّ ْ
الش ُ ك ْالَ ْص َغ ُر یَا َر ُس َول اللَّ ِه ق ََال ال ِّریَاء (ابنفهد حلی ،1407 ،ص )228؛ بیشرتین چیزی که
ْالَ ْص َغ ُر قَالُوا َو َما ِّ ْ
دربارهی شام نسبت به آن نگرانم ،رشک اصغر است (پرسیدند) رشک اصغر چیست؟ فرمود :ریا ».میتوان گفت
فلسفهی اینکه ریا نوعی رشک بهحساب میآید ،این است که فرد ریاکار که برای جلبتوجه دیگران کارهایش
را انجام میدهد ،در حقیقت بهجای امید بسنت به خدا ،برای مخلوقات خداوند جایگاه ویژه و مستقلی در نظر
تفسیری اخالقی و تربیتی تفسیر نورالثقلین
بررسی تحلیلی تشبیه در روایات
ِ
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میگیرد و آنان را صاحب اثر میداند؛ ازاینرو ،به طمع محبوب شدن میان آنان و رسیدن به مقام و منزلت،
به ریا مبتال میشود.
(ص)
ـح نفــس نیــز از پیامــر واردشــده اســتَ « :مــا
نزدیــک بــه ایــن تشــبیه دربــارهی رذیلــه اخالقــی شـ ّ
ـركِ
َم َحـ َـق ْ ِ
ـی ٌء ،ث ُـ َّم قَـ َ
ـح شَ ـ ْ
ـح َدبِیبـاً كَ َدبِیـ ِ
ـال :إِ َّن لِ َهـذَا الشُّ ـ ِّ
ال ْسـ َـا َم َم ْحـ َـق الشُّ ـ ِّ
ـب ال َّن ْمــلَِ ،و شُ ـ َعباً كَشُ ـ َع ِب الـ ِّ ْ
(عروســی حویــزی ،1415 ،ج  ،5ص )291؛ هیچچیــزی ماننــد بخــل همـراه بــا حــرص ،اســام را از بیــن منیبــرد؛
زیـرا ایــن صفــت حرکتــی نــرم ماننــد حرکــت مورچــه دارد و شــعبهای از شــعبههای رشک اســت ».مؤیّــد ایــن
ـم
حدیــث ،آیــهی رشیفـهی قــرآن اســت کــه در معرفــی مرشکیــن میفرمایــد« :الَّ ِذیـ َن ال یُ ْؤتُــونَ الـ َّزكا َة َو ُهـ ْ
ـم كا ِف ـ ُرونَ (فصلّــت)7:؛ هامنهــا كــه زكات را منىپردازنــد و آخــرت را منكرنــد ».آشــکار اســت
ب ِْال ِخ ـ َر ِة ُهـ ْ
کــه مقصــود از رشک در ایــن آیــهی رشیفــه ،رشک خفــی اســت و کســانی کــه از پرداخــت زکات خــودداری
میکننــد ،مــرک معرفــی شــدهاند؛ زیـرا چنیــن فــردی بــا بخــل از پرداخــت زکات ،درواقــع آن را ســببی بـرای
افزایــش رزق خــود و خانــواده خــود میدانــد ،درحالیکــه خداونــد چنیــن ســببیتی در آن قـرار نــداده اســت.
تفــاوت ایــن دو تشــبیه در قیــودی اســت کــه در روایــت مربــوط بــه ریــا بـهکار رفتــه اســت؛ بدیــن معنــا
کــه دربــارهی ریــا بــه رنــگ ســیاه مورچــه اشارهشــده و حرکــت آن در زمــان و مکانــی اســت کــه مقیــد بــه
تاریکــی و ســیاهی اســت .روشــن اســت کــه اضافــه شــدن ایــن ســه قیــد ،نامحســوس بــودن ایــن حرکــت را
بهشــدت افزایــش میدهــد .شــاید بتــوان گفــت از مقایس ـهی ایــن دو مــورد کــه در اصــلِ تشــبیه هامننــد
هســتند و در صفــات فرعــی باهــم تفــاوت دارنــد ،ایــن نتیجــه حاصــل میشــود کــه رذیل ـهی اخالقــی ریــا
نســبت بــه بخــل همـراه بــا حــرص ،نامحســوستر و خطرناکتــر اســت .علــت آن نیــز میتوانــد ایــن باشــد
کــه در بیــاری ریــا ،انســان درصــدد انجــام عبــادت یــا کارهــای نیــک اســت؛ ازایـنرو در دیــد مــردم ،فــردی
درس ـتکار و قابلاح ـرام بــه نظــر میرســد؛ بــه عبارتــی ،ایــن فــرد از لحــاظ ســختافزاری دچــار مشــکل
ـح
نیســت و مســئلهی او در بخــش نرماف ـزاری یعنــی نیــت و هــدف اســت ،درحالیکــه فــرد مبتــا بــه شـ ّ
نفــس ،در دیــد دیگـران ،فــردی عابــد و نیکــوکار شــمرده منیشــود .هــدف از ایــن تشــبیه را میتــوان تبییــن
ماهیــت مخفــی ریــا و ارائـهی تصویــری دقیــق از آن دانســت.
 .6-2-4معرفی ماهیت دنیا
گفتنــی اســت کــه بیــان ماهیــت دنیــا از ســوی معصــوم ،بهمنظــور جلوگیــری از دنیابســندگی و ســوق
دادن انســان بهســوی بهرهگیــری از دنیــا بهعنــوان ابـزاری بـرای رشــد و تعالــی اســت؛ ازایـنرو ،در حــوزهی
مســائل تربیتــی ق ـرار میگیــرد.
ُــم بِاللَّــ ِه الْغَــ ُرور
ُــم الْ َحیــا ُة الدُّ نْیــا َو ال یَ ُغ َّرنَّك ْ
ذیــل آیــهی رشیفــهی «إِنَّ َوعْــدَ اللَّــ ِه َحــ ق فَــا تَ ُغ َّرنَّك ُ
(لقــان)33:؛ بهیقیــن وعــدهی الهــى حــق اســت؛ پــس مبــادا زنــدگاىن دنیــا شــا را بفریبــد و مبــادا (شــیطان)
فریبــكار شــا را (بــه كــرم) خــدا مغــرور ســازد» ،از امــام صــادق(ع) روایتــی در نکوهــش دلبســتگی بــه
َّــا َش َِب ِم ْنــ ُه الْ َعطْشَ ــا ُن ا ْز َدا َد َعطَشــاً
دنیــا نقلشــده کــه فرمودنــدَ « :مث َُــل ال ُّدنْیَــا كَ َمثَــلِ َمــا ِء الْبَ ْحــرِ ،كُل َ
آب دریاســت ،هرچــه انســان تشــنه از آن بنوشــد،
(عروســی حویــزی ،1415 ،ج  ،4ص )218؛ مثــلِ دنیــا ماننــد ِ
تشــنگیاش شــدیدتر میشــود».
همچنیــن ذیــل آی ـهی «تِلْــكَ الــدَّا ُر ْال ِخ ـ َر ُة نَ ْج َعلُهــا لِلَّ ِذی ـ َن ال ُیرِیــدُونَ ُعلُ ـ ًّوا ِفــی ْالَ ْر ِض َو ال فَســاداً َو
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الْعا ِق َبـ ُة لِلْ ُم َّت ِقیـ َن (قصــص)83:؛ (آرى) ایــن رساى آخــرت را (تنهــا) بـراى كســاىن قـرار مىدهیــم كــه ارادهی
برترىجویــى در زمیــن و فســاد را ندارنــد؛ و عاقبــت نیــك بـراى پرهیــزگاران اســت ».امــام صــادق(ع) فرمودند:
ـص إِ َّن اللَّ َه
ـص َمــا َم ْن ِزلَـ ُة ال ُّدنْیَــا ِمـ ْن نَف ِْســی إِلَّ بِ َ ْن ِزلَـ ِة الْ َمیْتَـ ِة إِذَا اضْ طُـ ِر ْرتُ إِلَیْ َهــا أَكَلْـ ُ
ـت ِم ْن َهــا ،یَــا َح ْفـ ُ
«یَــا َح ْفـ ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
السـیِّئَ ِة لِ ِعلْ ِمـهِ
ِ
ِ
ِ
تَبَــا َر َك َو ت َ َعـ َ
ـال َعلـ َم َمــا الْعبَــا ُد َعاملُــو َن َو إ َل َمــا ُهـ ْم َصائـ ُرو َن فَ َحلُـ َم َع ْن ُهـ ْم ع ْنـ َد أ ْع َمل ِهـ ُم َّ
َّ
َ
َ
ـب ِم َّمـ ْن َل یَ َخـ ُ
َ
ـاف الْ َفـ ْوتَ ثُـ َّم تَـ َـا قَ ْولَـ ُه" :تِلْـ َـك الـ َّدا ُر ْال ِخـ َر ُة ْ "...الیَةَ،
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ـی ِع ْنـ َد َهـ ِـذ ِه ْالیَــة( ...عروســی حویــزی ،1415 ،ج  ،4ص )143؛
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ای حفــص! جایــگاه دنیــا نــزد مــن همچــون مــردار اســت کــه اگــر دچــار اضطـرار شــوم ،از آن میخــورم .ای
حفــص! خداونــد تبــارک و تعالــی از آنچــه بنــدگان انجــام میدهنــد و بهســوی آنچــه رهســپارند ،آگاه اســت
و بــه ســبب همیــن علــمِ پیشــین در برابــر اعــال بــد آنــان ،نســبت بــه آنــان حلــم مــیورزد؛ پــس اینکــه
خداونــد (ظاهـرا ً) پیگیــر اعــال تــو نیســت ،تــو را فریــب ندهــد؛ زیـرا از دســت او رهایــی نــداری .ســپس
ایــن آیــه را تــاوت منــود و رشوع بــه گریــه کــرد و فرمودنــد :بــه خــدا قســم! آرزوهــا در برابــر ایــن آیــه از
بیــن مـیرود».
ـت َحـذَّا َء َو لَـ ْم یَ ْبـ َـق ِم ْن َهــا
همچنیــن روایتــی از امیراملؤمنیــن نقلشــده کــه فرمودنــد« :إ َّن ال ُّدنْ َیــا قَـ ْد َولَّـ ْ
إِ َّل ُص َبابَـ ٌة ك َُص َبابَـ ِة ْ ِ
النَــا ِء؛ بدانیــد کــه دنیــا پشــت کــرده و شــتابان مــیرود و جــز اندکــی از آن باقــی منانــده،
همچــون قطرههــای باقیمانــده در ظرفــی کــه آب آن را ریختهانــد».
در ایــن تشــبیهات ،مشــبه دنیــا و مشــبهبه در روایــت اول ،آب دریــا و در روایــت دوم ،مــردار و در
روایــت ســوم ،قطرههــای باقیمانــده در تــه ظــرف اســت .وجهشــبه در تشــبیه اول ،ایجــاد عطــش بیشــر
و در تشــبیه دوم ،کراهــت داشــن و اســتفاده در حــد رفــع اضطـرار و در تشــبیه ســوم ،کــم بــودن آن اســت.
هریــک از ایــن تشــبیهات بــه جنبــهای از ویژگیهــای دنیــا اشــاره کردهانــد .روایــت اول ناظــر بــر حرصــی
اســت کــه بــه دنبــال دنیاطلبــی در انســان ایجــاد میشــود؛ در روایــت دوم بــه مخاطــب میآمــوزد کــه جــز
بــه مقــدار رفــع نیــاز ،نبایــد بــه دنبــال دنیــا رفــت و در روایــت ســوم نســبت بــه کوتــاه بــودن زمــان دنیــا و
کــم بــودن فرصــت انســان هشــدار میدهــد.
(ع)
حــال جــای ایــن پرســش اســت کــه چـرا دنیــا که یکــی از نعمتهــای الهــی اســت ،در ســخن معصومین
اینگونــه نکوهــش شــده اســت؟ توضیــح مطلــب ایــن اســت کــه دنیــا در متــون دینــی و در دیــدگاه امئـهی
معصومیــن(ع) دو نــوع دارد :دنیــای مذمــوم و دنیــای ممــدوح .دنیــای مذمــوم ،هــان اوهــام و خیالبافیهــا،
برتریطلبیهــا ،افتخــار بــه ثــروت ،مقــام ،لقــب ،تکاثــر ،تفاخــر ،زینــت ،قراردادهــای اعتبــاری و تعلقــات و
مــن و ماهایــی اســت کــه ماننــد رساب ،واقعیتــی نــدارد و انســان را از یــاد خــدا غافــل میکنــد و بــه گنــاه
ـب َو لَ ْهـ ٌو
میکشــاند و بارهــا نکوهــش شــده اســت .قــرآن کریــم میفرمایــد« :ا ْعلَ ُمــوا أَنَّ َــا الْ َحیــا ُة الدُّ نْیــا لَ ِعـ ٌ
ـم َو تَكاثُـ ٌر ِفــی ْالَ ْمــوالِ َو ْالَ ْوالد( ...حدیــد)20:؛ بدانیــد زندگــى دنیــا ،تنهــا بــازى و
َو زِی َنـ ٌة َو تَفا ُخـ ٌر بَ ْی َنكُـ ْ
رسگرمــى و تجملپرســتى و فخرفــروىش در میــان شــا و افزونطلبــی در امــوال و فرزنــدان اسـت».
بنابرایــن ،دنیــای مذمــوم در فرهنــگ وحــی ،غیــر از آســان ،زمیــن ،دریــا ،صح ـرا و… اســت؛ چــون
اینهــا آیــات الهــی و موجــودات حقیقیانــد کــه نهتنهــا مذمــوم نیســتند؛ بلکــه قــرآن کریــم از آنهــا بــه
ـم َو مــا َی ُبـ ُّ
ـاوات َو ْالَ ْر ِض َلیـ ٍ
السـ ِ
ـث ِمـ ْن دا َّبـ ٍة
ـات لِلْ ُم ْؤ ِم ِنیـ َن َ -و ِفــی َخلْ ِقكُـ ْ
بزرگــی یــاد میکنــد« :إِنَّ ِفــی َّ
تفسیری اخالقی و تربیتی تفسیر نورالثقلین
بررسی تحلیلی تشبیه در روایات
ِ
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ـات لِ َق ـ ْو ٍم یُو ِق ُنــونَ (جاثیــه 3 :و )4؛ بیشــک در آســانها و زمیــن نشــانههاى (ف ـراواىن) ب ـراى مؤمنــان
آیـ ٌ
وجــود دارد و نیــز در آفرینــش شــا و جنبنــدگاىن كــه (در رسارس زمیــن) پراكنــده ســاخته ،نشــانههایى اســت
ب ـراى جمعیتــی كــه اهــل یقینانــد».
(ع)
دنیایــی را هــم کــه امیراملؤمنیــن سـهطالقه میکنــد ،هــان خیالهــا و اوهــام و تفاخــر و تکاثرهاســت
کــه باطــن آن مــردار اســت و ســتمکاران ماننــد ســگان ،بــه جــان ایــن مــردار بدبــو میافتنــد .کســی کــه باطن
دنیــا را ببینــد ،نهتنهــا بــه مــردار دل منیبنــدد ،بلکــه آن را س ـهطالقه میکنــد کــه رجوعــی حاصــل نشــود.
ب ـرای آنکــه چشــم باطــن انســان بــاز شــود و مــردار بــودن دنیــا را ببینــد ،بایــد ابتــدا ســعی کنــد تــا خــود
مــردار نشــود .انســان فریفتــه بــه دنیــا ،پرخــور و پرخــواب ،هرگــز ارسار و باطــن عــامل را منیفهمــد؛ زی ـرا
رسانجــام بــدن هم ـ ه مــردار میشــود؛ چنانکــه حــرت علــی(ع) فرمودنــدَ « :و َخ َر َجـ ِ
وح ِمـ ْن َج َسـ ِـد ه
ـت ال ـ ُّر ُ
فصــار جیفــه بیــن اهلــه (صبحــی صالــح ،1414 ،ص )161؛ و روح از بدنــش خــارج میشــود و ماننــد مــرداری
در میــان خانــوادهاش میگــردد».
در ایــن رشایــط ،هم ـهی اعضــای خانــواده از بــوی بــد انســان ،بینــی خــود را میگیرنــد و از او ف ـرار
میکننــد و میکوشــند هرچــه زودتــر او را دفــن کننــد .حیــف اســت انســان پیــش از آنکــه بفهمــد طبیعــت،
مــردار بــوده اســت ،خــودش مــردار شــود (جــوادی آملــی ،1389 ،ص  17و  .)18اینکــه حــرت دنیــا را بــه
مــرداری تشــبیه کردنــد کــه جــز بهانــدازهی اضطـرار نبایــد از آن بهــره بــرد ،ناظــر بــه دنیــای مذمــوم اســت.
تعبیـرات دیگــری کــه دربــارهی دنیــا در روایــات واردشــده ،مؤیــد ایــن مطلــب اســت« :ال ُّدنْیَــا َم ْز َر َعـ ُة ْال ِخـ َرة
ـس
(و ّرامبـن ابیفـراس ،1369 ،ج  ،1ص )183؛ دنیــا کشــتگاه آخــرت اســت» و «...ال ُّدنْیَــا ُسـ ُ
ـوق ْال ِخـ َر ِة َو ال َّن ْفـ ُ
ـب الْ َج َّنــة( ...دیلمــی ،1412 ،ج  ،1ص )59؛ دنیــا بــازار آخــرت
ت َا ِجـ َر ٌة َو اللَّیْـ ُـل َو ال َّن َهــا ُر َرأْ ُس الْـ َـا ِل َو الْ َمك َْسـ ُ
اســت و نفــس انســان تاجــر و شــب و روز رسمایــه و ســود آن بهشــت اســت ».بنابرایــن میتــوان گفــت اصــل
زندگــی در دنیــا بهانــدازهی ابدیــت ارزش دارد؛ زی ـرا مــا را ب ـرای ابدیــت میســازد.
بــر مبنــای تحلیــل دیگــری دربــارهی نکوهــش دنیــا گفتهشــده کــه آنچــه بــد اســت ،محبــت به دنیاســت.
شــهید مطهــری دراینبــاره مینویســد :ایــن توجیــه اگرچــه خیلــی شــایع اســت و مس ـلّم فــرض شــده ،بــه
نظــر درســت منیآیــد؛ زیـرا نخســت ،عالقههــا و محبتهایــی كــه آدمــی بــه اشــیا و موجــودات جهــان دارد،
آیــا طبیعــی و فطــری اســت یــا مصنوعــی و ســاختگی؟ ماننــد عالقـهی پــدر و مــادر بــه فرزنــد و برعكــس و
عالقــه بــه همــر ،پــول ،اســباب زندگــی ،خانــه وســیع ،اح ـرام و محبوبیــت و امثــال اینهــا .بیشــك ایــن
عالقههــا در نهــاد و رسشــت هركــس نهــاده شــده اســت؛ بنابرایــن ،هامنطــوری كــه از نظــر اصــل توحیــد،
در بیــرون از وجــود انســان رش و مذمــوم وجــود نــدارد ،در روح و قــوای روحــی نیــز بــه همیــن صــورت ،اگــر
بــد میبــود ،خلــق منیشــد.
گذشــته از اینكــه مبــارزه بــا میلهــای طبیعــی بــه مصلحــت بــر نیســت ،عینـاً ماننــد قطــع عضو اســت
كــه تــا فاســد نشــده ،نبایــد قطــع شــود و اگــر زائــد میبــود ،آفریــده منیشــد ،ریش ـهکن كــردن میلهــای
غریــزی و طبیعــی غیرممكــن اســت .حقیقــت ایــن اســت كــه آنچــه از نظــر دیــن ناپســند اســت ،نــه اعیــان
و واقعیــات اشــیا اســت و نــه عالقــه بــه آنهــا كــه امــری طبیعــی اســت .آنچــه مذمــوم اســت دلخوشــی و
رضایــت و قناعــت بــه امــور مــادی و دنیــوی و توقــف و جمــود و ركــود اســت .از قــرآن كریــم نیــز ایــن
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مطلــب اســتفاده میشــود؛ زیـرا آنچــه در قــرآن نکوهــش شــده ،رصف عالقــه بــه امــور ایــن جهــان نیســت،
بلکــه اكتفــا كــردن و رضایــت دادن و قناعــت بــه ایــن امــور اســت .میفرمایــد« :إِنَّ الَّ ِذیـ َن الیَ ْر ُجــونَ لِقا َءنــا
َو َرضُ ــوا بِالْ َحیــا ِة الدُّ نْیــا َو اطْ َمَنُّــوا بِهــا( ...یونــس)7:؛ آنــان كــه ایــان بــه مالقــات مــا (و روز رســتاخیز) ندارند
و بــه زندگــى دنیــا خشــنود شــدند و بــر آن تكیــه كردنــد ».معنــی رضایــت و قناعــت بــه مــوارد یادشــده
ایــن اســت كــه آدمــی هدفــی باالتــر از اینهــا نداشــته ،بنــده دنیــا و محصــور در متایــات حیوانــی بــوده،
مــاوراء مادیــات را نشــناخته و اســیر آن باشــد .بــا ایــن نــگاه ،راهحــل ایــن مســئله نیــز متفــاوت میشــود؛
بدیــن معنــا کــه راه چــاره ،مســدود كــردن و مبــارزه بــا میلهــای موجــود نیســت ،بلکــه راهحــل ،تحریــك و
پــرورش میلهــای عالــی وجــود انســان و درواقــع ،توســعهی شــخصیت و خــروج از انحصــار و محدودیــت
اســت .هــر میلــی نیرویــی اســت کــه نبایــد منهــدم شــود ،بلکــه راهحــل ایــن اســت كــه نیروهــای ملكوتــی
آزاد گــردد؛ بــه عبارتــی ،راهحــل ایــن نیســت كــه چشــمههای موجــود را پــر كننــد ،بلكــه بایــد چشــمههای
ِ
ـخصیت موجــو ِد مركّــب از خواســتهها را منهــدم كننــد،
زالل دیگــری جــاری ســازند .راهحــل آن نیســت كــه شـ
بلكــه راهحــل ،تولــدی دیگــر و توســعهی شــخصیت اســت (مطهــری ،1377 ،ج  ،4ص  80و )82؛ بنابرایــن آنچه
مذمــوم اســت ،ایــن اســت کــه انســان دنیــا را مقصــد نهایــی خویــش ببینــد و همـهی همــت خــود را رصف
بــه دســت آوردن و توســعه و نگهــداری آن کنــد و رصفـاً بــه جنبـهی حیوانــی وجــودی خــود بپــردازد؛ زیـرا در
ایــن حالــت ،زندگــی او از حـ ّد خــوردن و خوابیــدن فراتــر نخواهــد رفــت .هــدف از دو تشــبیه اول را میتــوان
تحقیــر و نکوهــش ِمشــبه و غــرض از تشــبیه ســوم را بیــان مقــدار حــال مشــبه دانســت.

تحلیل و بررسی

ب ـرای تهذیــب نفــس و تحصیــل اخــاق فاضلــه ،از مســیر علــم و عمــل دو راه وجــود دارد« :تخلیــه»
و «تحلیــه» یــا بــه تعبیــر دیگــر پــاک شــدن از زشــتیها هم ـراه بــا آراســته شــدن بــه کــاالت و فضائــل
اخالقــی .کســی کــه تصمیــم دارد از ملــکات رذیلــه ،پاکشــده ،بــه اخــاق نیــک آراســته گــردد ،در گام
نخســت بایــد صفــات پســندیده و ناپســند را شناســایی کــرده ،آنــگاه از راههایــی کــه معلــم بــزرگ اخــاق،
حــرت ختمیمرتبــت و اهلبیــت عصمــت(ع) معیــن فرمودهانــد ،صفــات ناشایســت را از خــود زدوده،
ملــکات فاضلــه را کســب کنــد (دســتغیب ،1387 ،ص  11و )12
در حقیقــت ،خُلقهــای ناپســند ماننــد پــردهای ،انســان را از معــارف الهــی و فیوضــات قدســی محــروم
میکنــد؛ یعنــی تــا زمانیکــه تخلیــه حاصــل نشــود ،هرگــز تحلیــه روی نخواهــد داد کــه آراســتگی نفــس بــه
صفــات حمیــده و فضائــل اخالقــی اســت ،هامنگونــه کــه تــا آینــه بیزنــگار و عــاری از تیرگیهــا نشــود،
اســتعداد پذیــرش صــورت و نقــش را نخواهــد داشــت؛ بنابرایــن ،بــه هــان انــدازه کــه قلــب از آلودگــی پــاک
شــود ،حقایــق و معــارف در آن تجلّــی مییابــد و بـرای پذیــرش فیــض پــروردگار آمــاده میگــردد؛ ازایـنرو،
تــا نفــس انســان از صفــات نکوهیــده و زشــت ،ماننــد تکـ ّـر و حســد و ریــا و ...پــاک نشــود ،مواظبــت کــردن
بــر طاعــات و عبــادات ظاهــری ســودی نخواهــد داشــتَ .مثَــل مواظبتکننــده بــر عبــادات ظاهــری و
بیتوجــه بــه قلــبَ ،مثَــل خان ـهای اســت کــه درون آن تاریــک و ظلامنــی اســت و بیــرون آن را چراغانــی
کردهانــد (نراقــی ،1388 ،ج  ،1ص .)35-37
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بــا توجــه بــه ایــن مطالــب میتــوان موضوعــات اخالقــی و تربیتــی مطرحشــده در تفســیر نورالثقلیــن
را بررســی و تحلیــل کــرد .هامنگونــه کــه در جــدول نشــان داده شــد ،دربــارهی تشــویق بــه فضائــل اخالقــی
و نیکیهــا ،هشــت روایــت تشــبیهی و دربــارهی بــر حــذر داشــن از رذایــل اخالقــی و بدیهــا ،چهــارده
روایــت تشــبیهی در ایــن تفســیر آورده شــده اســت .از ســویی ،بــا توجــه بــه کارکــرد تشــبیه در کالم کــه
هــم ســبب روانــی و ســادگی فهــم آن میشــود و هــم باعــث مانــدگاری مطلــب در ذهــن و جــان مخاطــب
میگــردد ،میتــوان بــه ایــن نتیجــه دســت یافــت کــه بــه جهــت اهمیتــی کــه تــرک رذایــل (تخلیــه) در ســیر
انســان بهســوی خــدا دارد و مقدم ـهای ب ـرای گامهــای بعــدی اســت ،معصومیــن ب ـرای نشــان دادن آثــار
مخــرب آن ،بــا کاربســت تشــبیه ،آن را بـرای مخاطــب بــه صورتــی ملمــوس درآوردنــد و ایــن امــکان را فراهــم
کردنــد کــه هرکســی بــا تصویرســازی ذهنــی بتوانــد بــه صورتــی شـفّاف ،متوجــه نقــش تخریبــی آن شــود.
بــه همیــن علــت ،از میــان  27روایــت تشــبیهی ،حــدود  60درصــد آن در بــاب رذایــل بــوده و روایــات
فضائــل ،حــدود  40درصــد را بــه خــود اختصــاص داده اســت .ایــن تعــداد از روایــات ،مؤیــد ایــن اســت کــه
هامنگونــه کــه علــای اخــاق اشــاره کردهانــد تــا وجــود انســان از آلودگیهــا تطهیــر نشــود ،آمــادهی
اثرپذیــری از فضائــل و آداب نیــک نخواهــد بــود .نکتـهی دیگــری کــه بایــد بــه آن توجــه شــود ،ایــن اســت که
در میــان  16روایــت تشــبیهیِ مربــوط بــه رذایــل ،حــدود  70درصــد آن بــه اعــال جوانحــی اختصاصیافتــه
اســت .ایــن مطلــب اینگونــه قابلتحلیــل اســت کــه در بــاب رذایــل جوارحــی ،زشــتی عمــل تــا انــدازهای
روشــن اســت ،اگرچــه ممکــن اســت عمــق آثــار ســوء آن ب ـرای انســان مشــخص نباشــد؛ امــا پیامدهــای
ـح نفــس ،ریــا ،حــب دنیــا و ...بـرای انســان چنــدان قابـلدرک نیســت
ویرانگــر رذایــل جوانحــی همچــون شـ ّ
و بیاطالعــی از آن میتوانــد باطــن انســان را همچــون موریانــهای ،بهصــورت آرام و تدریجــی ،بــه ویرانــی
بکشــاند؛ ازای ـنرو ،معصومیــن(ع) ب ـرای شفافســازی آثــار ایــن دســته از رذایــل در وجــود انســان ،بیشــر از
تشــبیه بهــره بردهانــد.

نتیجهگیری

در ایــن نوشــتار ،از میــان حــدود چهــارده هـزار روایــات تفســیری کتــاب نورالثقلیــن ،بــه روایاتــی پرداخته
شــد کــه معصومیــن(ع) ،ب ـرای آشــنایی مخاطــب بــا مســائل اخالقــی و تربیتــی ،از اســلوب تشــبیه اســتفاده
کردهانــد؛ زی ـرا کاربســت ایــن شــیوه در کالم ســبب میشــود تصویــری از مطلــب در ذهــن اف ـراد شــکل
بگیــرد و ایــن امــر ،تحریـ ِ
ـک شــنونده ب ـرای طلــب آنچــه بــه تصویــر کشیدهشــده و اشــتیاق بهســوی آن،
یــا دوری و کراهــت از آن را بــه دنبــال خواهــد داشــت .اگرچــه تعــداد ایــن روایــات چنــدان زیــاد نیســت؛
امــا بررســی همیــن تعــداد انــدک ،عــاوه بــر کســب معرفــت ،از دیــدگاه روششناســی نیــز ،بهویــژه ب ـرای
متصدیــان امــر تعلیــم و تربیــت ،مفیــد و بلکــه رضوری اســت .موضوعاتــی کــه در مــن ایــن پژوهــش،
بهمنظــور تشــویق بــه فضائــل تحلیــل شــد؛ عبارتانــد از .1 :بیــان اهمیــت صــر در حفــظ ایــان بــا تشــبیه
آن بــه نقشــی کــه رس انســان در تدبیــر بــدن ایفــا میکنــد؛  .2تشــویق نســبت بــه دســت دادن مؤمنیــن
هنــگام مالقــات بــا یکدیگــر کــه ســبب ریــزش گناهــان میشــود ،بــا اســتفاده از متثیــل آن بــه ریــزش بــرگ
از درختــان.
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همچنیــن بهمنظــور بــر حــذر داشــن از برخــی اعــال جوارحــی و جوانحــی نیــز بــه ایــن موضوعــات
پرداختــه شــد .1 :نهــی از ارتــکاب غیبــت مؤمنیــن بــه ســبب اثــر زیانبــار ایــن عمــل در ایــان انســان بــا
تشــبیه آن بــه تأثیــری کــه بیــاری خــوره در جســم انســان دارد؛  .2تبییــن زشــتی رباخــواری بــا تشــبیه آن بــه
گنــاه هفتــاد بــار زنــای بــا محــارم در کنــار خانـهی کعبــه؛  .3بیــان مخفــی بــودن ریــا بــا متثیــل آن بــه حرکــت
مورچـهی ســیاه بــر زیرانــدازی ســیاه در شــبی تاریــک؛  .4منــع از دنیابســندگی بــا تشــبیه آن بــه آب شــور و
مــردار و هشــدار نســبت بــه کوتاهــی آن بــا تشــبیه بــه قطـرات باقیمانــده در تــه ظــرف.
بــر مبنــای ایــن پژوهــش ،ایــن نتیجــه بــه دســت آمــد کــه در روایــات اخالقــی و تربیتــی تفســیر
نورالثقلیــن ،تعــداد تشــبیهاتی کــه بهمنظــور مامنعــت از برخــی رذایــل اخالقــی و گناهــان (امــور ســلبی)
آورده شــده ،بهصــورت معنــاداری ،بیــش از مــواردی اســت کــه بـرای تشــویق بــه نیکیهــا (امــور ایجابــی)
بـهکار رفتــه اســت .ایــن مســئله اینگونــه تحلیــل شــد کــه اهتــام معصومیــن(ع) در بیــان معــارف اخالقــی
و تربیتــی قــرآن ،در حــوزهی پیشــگیری و درمــان رذایــل ،بهعنــوان عوامــل بیــار یزا در روح انســان ،بیشــر
اســت؛ زیـرا ابتــدا بایــد ظــرف وجــود انســان از آلودگیهــا پــاک شــود تــا زمینـهی اثرپذیــری از نیکیهــا در
او ایجــاد گــردد؛ همچنیــن در بــاب رذایــل نیــز ،تعــداد تشــبیهات ایــن کتــاب ،در امــور جوانحــی بــه شــکل
چشــمگیری بیشــر از اعــال جوارحــی اســت کــه میتوانــد ناشــی از مخفــی بــودن آثــار زیانبــار ایــن امــور
در باطــن وجــود انســان باشــد.

پینوشت

ـی ٌء؛ مؤمـن نفوذناپذیرتر از کوه اسـت؛ زیرا با کلنگ
« .1إِ َّن الْ ُم ْؤ ِمـ َن أَ َعـ ُّز ِمـ َن الْ َج َبـلِ ،أَ َّن الْ َج َب َـل یُ ْسـتَق َُّل ِم ْنـ ُه بِالْ َم َعـا ِولَِ ،و الْ ُم ْؤ ِمـ ُن َل یُ ْسـتَق َُّل ِم ْن ِدی ِن ِه شَ ْ
میتـوان از کـوه چیـزی را کـم کـرد؛ امـا از دیـن مؤمن بـا هیچ ابـزاری منیتوان کاسـت».
الصلَـ َو ِ
ات الْ َخ ْم ِ
...« .2ث ُـ َّم ق َ
ـاب أَ َح ِدكُ ْم -ف ََم ظَـ ُّن أَ َح ِدكُ ْم لَـ ْو كَا َن ِفی َج َس ِـد ِه َد َرنٌ -ث ُ َّم ا ْغتَ َس َـل ِفی َذلِ َك
ـس ِلُ َّم ِتی -كَ َن ْهـ ٍر َجا ٍر َع َل بَ ِ
ـی إِنَّ َـا َم ْن ِزلَـ ُة َّ
َـال :یَـا َعلِ ُّ
ـس َمـ َّر ٍ
الصلَ َواتُ الْ َخ ْم ُس ِلُ َّم ِتی؛ سـپس فرمودند :یا علی! منازهـای پنجگانه برای امتم
ات ِفـی الْیَـ ْومِ  -أَ كَا َن یَبْقَـى ِفی َج َس ِـد ِه َد َر ٌن فَ َك َذلِ َـك َو اللَّ ِه َّ
ال َّن ْهـ ِر َخ ْم َ
ماننـد رود جـاری اسـت کـه بـر در خانـهی یکـی از شما جریـان دارد .حال چگونه اسـت وضع کسـی که بدنش آلوده اسـت و خـود را هرروز پنـج بار در
آن آب زالل بشـوید؟ بـه خـدا قسـم! منازهـای پنجگانه نیز برای امتـم همین حکم رودخانـه را دارد».
ـح لَیَ ْسـب ُِق َص ِ
احبَـ ُه إِ َل الْ َج َّنـ ِة فَیُ َم ِّهـ ُد لَ ُه ك ََم یُ َم ِّه ُد ِلَ َح ِدكُ ْم خَا ِد ُم ُه ِف َراشَ ـهُ؛ بیشـک عمل صالح از صاحبش در رفنت به بهشـت ،سـبقت
« .3إِ َّن الْ َع َم َـل َّ
الصالِ َ
میگیـرد؛ پـس آنجـا را بـرای او آمـاده میکند ،هامنگونه که خدمتکار شما محل استراحت شما را آمـاده میکند».
 .4إِ َّن اللَّـ َه یَق ُ
الص َدقَةَ ،فَ ِإنِّـی أَتَلَ َّق ُف َها ِب َی ِدی تَلَقُّفاً [ َحتَّـى] إِ َّن ال َّر ُج َل َو الْ َم ْرأَ َة یَتَ َصد َُّق بِالتَّ ْم َر ِة َو ب ِِش ِّـق
ـس ِمـ ْن شَ ْ
ـی ٍء إِ َّل َوكَّل ُ
ْـت ِب ِه َم ْن یَ ْقبِضُ ـ ُه َغ ْیرِی إِ َّل َّ
ُـول لَ ْی َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
ْ
َ
َ
ـی ِمث ُْل أُ ُح ٍـد َو أَ ْعظَ ُم ِم ْن أُ ُحد؛ امـام صادق(ع) فرمودنـد« :خداوند میفرماید
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بـراى هـر عمـل خیـرى ،كسى را وكیـل كـردهام كـه آن را تحویـل بگیـرد ،غیـر از صدقـه كه خـودم مسـتقیامً آن را دریافـت میکنم .تـا آنجا که فـردی یك
دانـه یـا یـك نصـف دانـه خرمـا صدقـه میدهـد؛ پـس مـن آن را پـرورش میدهـم هامنند فردی کـه كرهاسـب یا بچه شترش را بـزرگ میکند؛ سـپس در
روز قیامـت مـرا مالقـات مىكنـد ،درحالیکـه آن صدقـه بهانـدازهی كـوه احد و بزرگتر از آن شـده اسـت».
«ص َّلى أَ ِمیـ ُر الْ ُم ْؤ ِم ِنیـ َن علیهالسلام بِال َّن ِ
كى َو أَبْكَاهُـ ْم ِمـ ْن َخ ْو ِف اللَّـ ِه َع َّز َو َج َّـل ،ث ُ َّم ق َ
َـال :أَ َما َو اللَّـ ِه لَ َق ْد
ْصر َف َو َعظَ ُهـ ْم فَ َب َ
ـاس ُّ
َ .5
الص ْب َ
ـح بِالْ ِعـ َراقِ فَل ََّما ان َ َ
َـب الْ َم ْع َزاء
َبرا َء َخ ْم َصا َء بَیْـ َن أَ ْعیُ ِن ِه ْم كَ ُرك ِ
َعهِـدْتُ أَقْ َوامـاً َع َلى َع ْه ِـد َخلِیلِـی َر ُسـو ِل اللَّـ ِه َص َّلى اللَّـ ُه َعلَیْ ِه َو آلِ ِه َو َسـلَّ َم َو إِنَّ ُه ْم لَیُ ْص ِب ُحو َن َو یَ ْمشُ ـو َن شَ ـ ْعثَا َء غ ْ َ
یَبِیتُـو َن لِ َربِّهِـ ْم ُسـ َّجدا ً َو ِقیَامـاً...؛ امیراملؤمنیـن بـا مـردم عـراق ،منـاز صبـح را خواندند؛ پس وقتـی از مناز منرصف شـدند ،آنان را موعظه کردنـد و از خوف
خـدا گریسـتند و مـردم را نیـز گریاندنـد؛ سـپس فرمودنـد :در زمـان دوسـتم رسـول خـدا ،مردمـی را میشـناختم که صبـح را شـب میکردنـد ،درحالیکه
ژولیده و گردآلود و گرسـنه بودند و میان دو چشامنشـان مانند زانوی بز (از نظر سـفتی و سـختی) بود .براى پروردگار خود شـب را با سـجده و عبادت
شـب سـپری میکردند».
« .6إِذَا اقْشَ ـ َع َّر ِجلْ ُد الْ َعبْ ِد ِم ْن خَشْ ـیَ ِة اللَّ ِه ت َ َحات َّْت َع ْن ُه ُذنُوبُ ُه ك ََم یَتَ َحاتُّ عَنِ الشَّ ـ َج َر ِة الْیَاب َِسـ ِة َو َرقُ َها؛ هنگامیکه پوسـت بنده ،از خشـیت خداوند بلرزد
و جمـع شـود ،گناهانش مانند برگ خشـک درخـت میریزد».
...« .7فَضْ ُل الْ َعالِمِ َع َل َسائِ ِر ال َّن ِ
اس كَفَضْ لِی َع َل أَ ْدنَا ُهم؛ فضیلت عامل بر سایر مردم ،مانند فضیلت من بر پایینترین آنان است».
تفسیری اخالقی و تربیتی تفسیر نورالثقلین
بررسی تحلیلی تشبیه در روایات
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 .8فَضْ ُـل الْ َعالِـمِ َع َلى الْ َعاب ِِـد كَفَضْ ـلِ الْ َق َمـ ِر لَیْلَـ َة الْبَـ ْد ِر َع َل َسـائِ ِر الْ َك َواكِ ِب؛ برتری عامل بر عابد ،مانند برتری ماه شـب چهاردهم بر سـایر سـتارگان اسـت.
گفتنـی اسـت بیـان فضیلـت عـامل بـر عابـد ،بهمنظـور کـم کـردن ارزش عبادت نیسـت ،بلکه بـا هـدف نشـان دادن ارزش علمآمـوزی و فوایدی اسـت که
یـک انسـان عالِـم بـرای خـود و جامعه خواهد داشـت؛ بنابرایـن ،از این دیدگاه تربیتی محسـوب میشـود.
ْـل] أَ َرا َد َص ِ
اح ُبـ ُه أَ ْن یَ ْنتَ ِفـ َع بِـ ِه ِفـی بَ ْع ِ
َ « .9مث َُـل الْ ُم َنا ِفـقِ َمث َُـل جِـ ْذ ِع [ال َّنخ ِ
ـض بُ ْن َیانِـ ِه ،فَلَـ ْم یَ ْسـتَ ِق ْم لَ ُه ِفـی الْ َم ْو ِضعِ ال َِّـذی أَ َرادَ ،فَ َح َّولَـ ُه ِفی َم ْو ِضـعٍ آ َخ َر فَلَ ْم
یَ ْسـتَ ِق ْم ،فَـكَا َن ِ
آخـ ُر َذلِ َـك أَ ْن أَ ْح َرقَـ ُه بِال َّنـارِ؛ منافـق هامننـد تنـهی درخـت خرماسـت كـه صاحـب آن بخواهـد در قسـمتى از سـاختامنش از آن بهرهمنـد
شـود و در آنجـا كـه خواهـد (بهواسـطهی كجـى) قـرار نگیـرد؛ پـس بهجای دیگرش بـرد( ،آنجا نیـز) قرار نگیـرد و رسانجامش این اسـت كـه آن را به آتش
بسوزاند».
َ
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 .10ق َ
ِتن ال ِّنف َ
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الصیْ ِـد؛ چهـار چیـز قلـب را فاسـد میکنـد و نفـاق را در آن میرویانـد ،هامنگونه که آب عامل رشـد درخت اسـت :گوش
إِتْیَـا ُن بَ ِ
َـب َّ
ـاب ُّ
السـلْطَانِ َ ،و طَل ُ
دادن بـه لهـو و دشـنام ،رفتن بـه در خانهی پادشـاه و دنبال شـکار بودن».
تعصب
َ « .11مـ ْن كَا َن ِفـی قَلْبِـ ِه َح َّبـ ٌة ِمـ ْن خَـ ْر َد ٍل ِم ْن َع َص ِب َّیـ ٍة ،بَ َعثَ ُه اللَّ ُه یَ ْو َم الْ ِق َیا َمـ ِة َم َع أَ ْع َر ِ
اب الْ َجا ِهلِ َّی ِة؛ کسـی که در قلبش بهاندازهی دانـهای از خردلّ ،
(بیجا) داشـته باشـد ،خداوند در روز قیامت او را با اعراب جاهلی محشـور میکند».
« .12ال یجتمـع الشـح و االیمان ىف قلـب رجـل مسـلم و ال یجتمـع غبـار ىف سـبیل اللَّـه و دخـان جهنـم ىف جـوف رجـل مسـلم؛ بخـل و حـرص و ایامن در
قلـب مـرد مسـلامن جمـع منىشـود ،هامنگونـه كـه غبار جهـاد در راه خـدا و دود جهنم در درون انسـان مسـلامن جمع منیگـردد ».به نظر میرسـد در
ایـن حدیـث رشیـف ،از تشـبیه ضمنـی استفادهشـده اسـت .در ایـن نـوع از تشـبیه ،مشـبهبه همـواره دلیلی بر امکان چیزی اسـت که به مشـبه نسـبت
دادهشـده اسـت (هاشـمی ،1420 ،ص  300و .)301
« .13إِ َّن ْالَشْ ـیَا َء ل ََّم ا ْز َد َو َج ْت ا ْز َد َو َج الْك ََس ُـل َو الْ َع ْج ُز ،فَ ُن ِت َجا بَیْ َن ُه َم الْ َف ْق َر»؛ امیراملؤمنین فرمودند« :وقتی اشـیا با یکدیگر جفت شـدند ،کسـالت و ناتوانی
باهـم ازدواج کردند ،حاصل آن فقر و نداری شـد».
َـی ِمـ ْن ُج ْر َعـ ِة َغ ْیظَـ ٍة َل أُكَا ِفـی ِب َها َص ِ
اح َب َها؛ هیچ جرعهای ننوشـیدم که نزد من محبوبتر از فروبردن خشـمی باشـد که
َ « .14مـا ت َ َج َّر ْع ُ
ـت ُج ْر َعـ ًة أَ َح َّ
ـب إِل َّ
بهواسـطهی آن ،فرد مسـتحق خشـم را مجازات نکرده باشـم ».این روایت و مورد پیشـین ،از نوع تشـبیه محذوف یا هامن اسـتعاره اسـت که مشـبهبه
در آن حذفشـده است.
َـال الْ ُم ْؤ ِمـ ُن ِلَ ِخیـ ِه :أُ ٍّف ،انْ َقطَـ َع َمـا بَیْ َن ُه َما ،فَـ ِإ ْن ق َ
 .15إِذَا ق َ
ْـح ِفی ال َْم ِء؛
َـال :أَن َ
ْـت كَا ِفـ ٌر كَ َف َر أَ َح ُده َ
ُماَ ،و إِذَا اتَّهمهی انْ َاثَ ْال ِْس َلا ُم ِفی قَلْبِـ ِه ك ََم یَ ْن َمثُ الْ ِمل ُ
هنگامیکـه مؤمـن بـه بـرادرش ّاف (سـبکترین تعبیـر بیادبانـه) بگویـد آنچـه میـان آنـان بـوده ،از بین مـیرود؛ پس اگر به او نسـبت کفـر بدهد ،یکی
از آن دو نفـر کافـر میشـود و اگـر بـه او اتهـام بزنـد ،اسلام در قلبـش نابـود میگـردد ،هامنطور که منـک در آب نابود میشـود.
ـض ُوضُ ـو ُؤ ُهَ ،و َجـا َء یَـ ْو َم الْ ِقیَا َم ِة ِم ْن ِفیـ ِه َرائِ َح ٌة أَن َ ُْت ِمـ َن الْجِی َف ِة ،تَتَأَذَّى بِـ ِه أَه ُْل الْ َم ْو ِق ِف...؛ کسـی که از
ـاب ا ْمـ َرءا ً ُم ْسـلِامً بَط ََـل َص ْو ُمـ ُه َو نُ ِق َ
َ « .16مـنِ ا ْغتَ َ
مسـلامنی غیبـت کنـد ،روزهاش باطـل و وضویـش خـراب میگـردد و روز قیامـت در حالـی میآیـد که از دهانـش بویی بدتـر از مردار بیـرون میآید که
اهـل محشر را آزار میدهد».
ْ
ْ
ِ
ْ
ْ
َـب؛ بـا یکدیگـر حسـادت و نـزاع نکنیـد؛ زیـرا حسـد ایمان را از بین
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میبـرد ،هامنگونـه کـه آتـش هیـزم را».
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