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چکیده

زهد و ساااادهزیساااتی همواره به عنوان یکی از فضاااایش مهم اخالقی و دینی مورد
تاأکیاد اهاش بیات و به ویژه امام علی  بوده اسااات .بررسااای محتوای نهج
البالغه درباره زهد موضااوع این تحقیق اساات که با روش تحلیش مضاامون و پس از
تحلیش لغوی زهد انجام گرفت .رساایدن به الروی زهد از سااه منظر چیسااتی زهد،
چرایی و چرونری زهدورزی سااایتی هستند که ابعاد مختلف الروی زهد در نهج
البالغاه را روشااان سااااختناد .در این مسااایر ،ابتادا هماه متون مرتبد باا زهد ،از
خطباههاا ،ناامهها و حکمتهای نهج البالغه گاینب و در جدولی مقابش هر متن،
مضااامون یاا مضاااامین پاایهای حاکی از ابعاد مختلف زهد اساااتخرار گردید و در
نهایت ،این مضاامین در قالب ساه جدول چیستی ،چرونری و چرایی زهد سامان
یافتند؛ بدین صااور ،که میان مضااامین هر جدول دسااتهبندی شااد و هر یک لیش
عناوین کلیتر به عنوان مضااامین سااازماندهنده قرار گرفتند .نتیجه آنکه در نهج
البالغه ،ماهیت زهد ،رغبت نداشاااتن به دنیا و در آرزوی دنیا نبودن اسااات و دلیش
آن ،کوچکانراری دنیا در برابر آخر ،و اساااباب زحمت بودن دنیاخواهی اسااات.
همچنین بیشااتر مضااامین درباره چرونری زهدورزی اساات که به شااکش قناعت به
اندازه کفایت نمودار میشود.
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واژگان کلیدی

زهد ،نهج البالغه ،تحلیش مضمون.
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 -1طرح مسئله

إنَ
خااداونااد متعااال در قرآن کریم ،افراد باااتقوا را گرامیترین بناادگااان نزد خود معرفی میک ممدَّ َ«:
َأ ُْ َر َم ُک ْ َم ن ْوَ َهَاللَ َّ ََأ ْت َقَ ُاُ ْ َم »(حجرات )97 :و با این بیان بر مالکهای برتری افراد و گروههای مختلف که
برتری را در مال ،یروت ،فرزند ،قبیله و اصااال و نساااب میپنداشاااتند خن بطالن میکشاااد .طبق فرموده
پیامبر اساالم  شارط قرار گرفتن در زمره متقین ،زهد و سااده زیستی است« :هر کس طالب تقواست
در دنیا زهد بورزد» (مجلسی ،)719/71 :9497 ،بنابراین ،زهد متمم و یا ابزار تقواست.
زهد یکی از مفاهیم اسااسی در اخالق اسالمی است که آیات و روایات فراوانی بر مطلوبیت آن داللت
دارد و تثکید فراوان متون دینی بر این مسائله ،جایگاه ویژهای در برنامههای اخالقی اسالم به آن بخشیده
اسات .در این راساتا ،درک درست چیستی و ماهیت زهد ،چرایی التزام به زهد و چگونگی زهدورزی در این
مبحث بسایار ضروری است .برای نمونه ،در موضوع منشث زهد تحلیل شهید مطهری کاربردی است؛ زیرا
زهد را از یک موضاع انفعالی به یک موضاع فعال و رشد طلبانه باال میکشد و آن را به آزادمشی فرد مرتبن
میساازد«:گرایش انساان به زهد ،ریشاه در آزادمنشای او دارد .انساان ،بالفطره میل به تصاحب و تملک و
بهرهمندی از اشاایا دارد ،ولی آنجا که میبیند اشاایا به همان نساابت که در بیرون ،او را مقتدر ساااخته ،در
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درون ،ضااعیف و زبونش کرده و مملوک و برده خویش سااااخته ،در مقابل این بردگی ،طغیان میکند و نام
این طغیان ،زهد است( ».مطهری)111 :9799 ،
اگر موضاوعات اخالقی و رفتاری در آموزههای دینی درست فهمیده و تبیین نشوند و به شایستگی به
کار گرفته نشااوند ،ایرات منفی فراوانی خواهند داشاات .به دیگر سااخن ،گاهی اوقات عملیاتی نشاادن یک
آموزه شااید بازخورد منفی کمتری از انجام بد و نادرسات آن داشته باشد .از بهترین ابزارهای ترسیم درست
و تحلیل جامع آموزههای اخالقی ،تبیین سایره پیشاوایان دین در این زمینه اسات .بسیاری از ظرافتهای
موجود در گفتار و رفتار عملی ائمه معصومین  مرزهای صحیح یک عمل را مشخ

میکند.

پژوهش حاضاار با اسااتفاده از روش تحلیل مضاامون در صاادد اساات با مراجعه به خطبهها ،نامهها و
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حکمتهای نهجالبالغه به این پرسشها پاسخ دهد که:
 .9زهد در نهج البالغه چه ماهیتی داردب
 .1دلیل التزام به زهد در نهج البالغه چیستب
 .7از منظر آموزههای علوی زهد چگونه محقق میشودب
پیشینه و روش پژوهش

باا توجاه باه نقش زهاد در زنادگی انساااان و اجتماع و اهمیت آن در آموزههای اساااالمی ،بیشاااتر
زهاد در آموزههاای نهج البالغه پرداخته اسااات .برای نمونه زاهدی و کریمی درچه ( )9791در تحقیقی با
عنوان «زهد و سااادهزیسااتی و نقش آن در رشااد فردی و اجتماعی از منظر آیات و روایات» به این نتیجه
رساایدهاند که نهادینه شاادن زهد و ساااده زیسااتی در زندگی فردی اجتماعی ،آیار بنیادینی را در پی خواهد
داشااات کاه زمینهسااااز رشاااد فردی و اجتماعی میشاااود .فتاحی ( )9791در پایاننامه «مفهوم زهد در
نهجالبالغه و مقایساااه آن با بودیزم و جینیزم» گر چه به زمینه کلی بحث اشااااره کرده اسااات ولی عمدتا
نمونههای روایی خارج از متن نهج البالغه را اساتفاده کرده و سهم گزارههای نهج البالغه در این موضوع
کم و ناچیز است؛ ضمن آنکه روشی خاص در تحلیل آموزههای حدیثی در این پژوهش دیده نمیشود.

تحلیل مضمون زهد در آموزههای نهج البالغه

پژوهشهای انجام یافته به طور عام از منظر آیات و روایات به این موضاوع پرداختهاند و کمتر پژوهشاای به

تفاوت پژوهش حاضاار با سااایر پژوهشها در تمرکز بر محتوای نهج البالغه و روش تحلیل گزارههای
آن اسات .در این پژوهش از روش کیفی تحلیل مضامون و شابکه مضاامین اساتفاده میشود .در طراحی
شابکه مضاامین بر اسااس یکرویه مشخ  ،ابتدا کل متون برگزیده بازخوانی و همه مضامین مندرج در
آنها از واحد کلمه ،عبارت و جمله اسااتخراج و کدگذاری میشااود؛ مضااامین به دساات آمده در قالب ایل
نظاممند میشاوند :مضامونهای اصالی و پایهای (مضاامین اولیه اساتنباط شاده از متن) ،مضمونهای
ساازمان دهنده (مقولههای بهدساتآمده از ترکیب و تلخی

مضامونهای اصلی) ،مضمونهای فراگیر

(مضااامونهااای عااالی دربرگیرنااده اصاااول حاااکم بر متن بااهعنوان یااک کاال)Attride-Stirling, ( .
 2001:28باه نقال از :داودی و همکااران .)49 :9795 ،این روش فرایندی برای تحلیل دادههای متنی
اسااات و دادههای پراکنده و متنوع را به دادههایی غنی و تفصااایلی تبدیل میکند ( Braun & Clarke,
 2006به نقل از :مهری.)39 :9797 ،
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برپایه این طرح ،در آغاز ،تمام خطبهها ،نامهها و حکمتهای نهج البالغه مطالعه و گزارههای مرتبن
با زهد اساتخراج میشود و از رهگذر تحلیل مضامین پایهای موجود ،برای هر یک از ابعاد فراگیر چیستی،
چگونگی و چرایی زهد ،یک مدل مفهومی از مضامین سازمان دهنده ارائه خواهد شد.
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زهد در لغت
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ّ
در کتاابهاای لغات برای زهاد دو معناا می توان یاافت :یکی ِقلت و کم بودن (ابن فارس ،بی تا/7 :
1
79؛ راغب اصااافهانی )734 :9491 ،و دیگری خالف «رغبت» و به معنای اعراض از چیزی و ترک آن.
به نظر می رساد اصال معنای زهد همان «مقدار کم» اسات چنانکه ابن فارس بدان تصریح می کند 2و در
ترکیبهایی این معنا را می توان مشااااهده کرد .برای نمونه در لغت برای مرد و زنی که غذایشاااان «قلیل»
اساات و اساااسااا برای هر چیز اندکی ،صاافت «زهید» به کار می رود (فراهیدی91 /4 :9499 ،؛ ابن درید،
 )147 /1 :9933و در تاثیید همین معنا در حدیثی که ابن د َرید از امام علی  نقل میکند ،حضااارت
َالسَفَ رَبعیه»؛ توشااه اندک اساات و ساافر طوالنی (.ابن درید)147 /1 :9933 ،
میفرماید« :ال هزادَزَ هیهَو َّ
َ
َّ َ
همرنین در مورد کسای که خلقش تنگ اسات صافت زهید به کار می رود« :امرأة َزهید للضیقة الخلق .و

رجل زهید من هذا» (ازهری 3)37 /1 :9734 ،از باب «تعرف األشاایاء بثضاادادها» باید گفت اصاال معنای
ماده «رغب» بر «وسااعت» و «کثرت» داللت میکند 4چنانکه راغب اصاافهانی به این مطلب تصااریح می
ّ
کند« :أصاال َّالر ْغ َبةّ :
الس اعة فی الش ایء ،یقالَ :رغ َب الش ای ء :اتسااع» (راغب اصاافهانی)753 :9491 ،
ِ
شااایان اکر اساات که ابن فارس ضاامن آن که یکی از معانی اصاالی این ماده را «وسااعت» اکر می کند،
ُ ً
الز ْهدج خ ف الرغبةی َز َه ْد ُت فی الشیء َ
هدا و َزهادة .و م
ُّ .1
الزاهد فی الدنیاج ال ارك لها و لما فیهاا و الیمع ُز مهاد( .ابن
أزهد فیه ز
دریدا ۲8۱۱ج 34۰ /۱ی و نیز بنگرید بهج جوهریا ۲۰۳3ج )4۱۲ /۱
ٌ ُّ
یدل علی ق ملة الشیء .و َّ
الز ِهیدجالشیء القلیل( .ابن فارسا بی تاج )۰۳ /۰
 .2الزاء و الهاء و الدال أصل
ِ ِ
 . 3شاهد دیگر بر اینکه اصل معنای زهد مقدار کم است این است که کلمه «زهاء» که دو حرف زاء و هاء در آا وجود دارند به
معنای مقدار استج « ُّ
الز َه ُاءج القدر فی العددا تقولج معی ُز َه ُاء کذا و کذا درهما( .فراهیدیا ۲4۳8ج  )۳4 /4و ح ی با اضافه شدا
ِّ
َ َْ
ََْ
دال هم باز معنای مقدار در برخی ترکیبها حفظ شده استج «و قال ابن السکیتج یقالج خذ زهد ما یکفیكج أی قدر ما یکفیك .و
َ
ْ ُ ْ َ
ُْ
َ
منه یقالج َزهدت مالنخلج و َّزهدتهج إذا خ َر ْص َ ه»ی ابن سکیت گف ه استج عبارت خذ َز ْهد ما یکفیكا یعنی به «اندازه»ای که تو را
ْ ُ ْ َ
ُْ
کفایت می کند برگیری و از همین معنا است که گف ه می شودج َزهدت مالنخلا و َّزهدتهی هنگامی که میزاا خرمای نخل را تخمین
بزنی( .ازهریا ۲۰۱4ج )۱۱/3
 .4در ترکیبهای ذیل میتواا این معنا را مشاهده کردج
ُ
یب أیج واســع » (فراهیدیا ۲4۳8ج )4۲۰ /4ی « ٌ
یب ج واســع الیوف أکول  ....حوض َرغ ٌ
«رجل َرغ ٌ
امرأة زهیدةج قلیلة اْلکلا و
ِ
ِ
ٌ
ُ
َ
َّ
رغیبةج کثیرة اْلکل» (ازهریا ۲۰۱4ج )۱۱ /3ی «و الر ِغیبةج العطاء الکثیرا و الیمع رغائب» (ابن فارسا بی تاج )4۲3 /۱
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ْ
معنای اصااالی دیگری را نیز برای این ریشاااه قائل اسااات و آن عبارت اسااات از« :طلب» و « َّالرغبة فی
1
الشیء» یعنی اراده کردن و خواستن آن.
باا تثمل در کاربردهای مختلف ماده «رغب» و با در نظر گرفتن اینکه خود ابن فارس تنها یک معنای
ّ
اصالی(قلت) برای زهد قائل بود و راغب نیز تصریح می کند که ریشه «رغب» تنها یک اصل معنایی دارد،
باه نظر میتوان گفت معنای طلب کردن و اراده کردن 2و مایل شااادن به چیزی 3در این ریشاااه ،به همان

َ َ
األمل و طلب الکثیر»؛ وسعت آرزو و طلب زیادی کردن ،معنا می کند(ازهری،
«رغب النفس» را به «ساعة ِ
َ
ِّ
َ
 )911 /3 :9734و در بیاان معناای حادیثی از پیاامبر کاه می فرماایاد« :کیف أنتم إاا َم ِر َج الدین و
ْ
َ
ظ َهرت َّالرغ َبة»؛ «چه خواهید کرد وقتی که دین متزلزل شاااود و رغبت غالب گرددب» وی ابتدا رغبت را به
کثرت خواساااتاه هاا معناا می کناد و از آن حرص در جمع ماال دنیا و نپرداختن حقوق واجب را نتیجه می

گیرد.

4

از آنراه در معناای رغبات گفتاه شاااد ،نتیجاه می گیریم کاه در مقابل آن ،زهد نیز می تواند بر مبنای
ّ
معنای اصاالی خود یعنی قلت ،بر عدم اراده و طلب 5و میل اندک داللت داشااته باشااد .معنای اصااطالحی

تحلیل مضمون زهد در آموزههای نهج البالغه

وساعت و کثرت باز میگردد چنانکه راغب به درساتی« ،رغبت» را وساعت در اراده و خواست معنا میکند:
«و َّالر ْغ َبة و َّالر َغب و َّالر ْغ َبی ّ :
الساااعة فی اإلرادة» ( راغب اصااافهانی)753 :9491 ،؛ ازهری نیز ترکیب

زهد به این معنای یانوی نزدیک است که البته خود وجوه مختلف دارد و در ادامه بررسی میشود.
زهد در اصطالح
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زهد در اصاطالح ،به معنای پشت کردن به دنیا و روی آوردن به آخرت است .انسان زاهد دلبستگی به
دنیا ندارد و جز به قدر ضرورت برای حفظ بدن ،خود را دنیا دور نگه میدارد( .نراقی9773 ،؛ )775
الر ْغبة فی الشیءج اإلر ُ
طلب لشیء و اآلخر َس َع ٌة فی شیء .م
« .1الراء و الغین و الباء أصـ اج أحدهما ٌ
فاْلول َّ
ادة له» (ابن فارسا بی
تاج )4۲3 /۱
َ
ُ
َ « .2ر ِغ ْبت فی الشیءا إذا أردته» (جوهریا ۲۰۳3ج )۲۰۳ /۲
ْ ً ْ
َ
َّ ْ
ُ
الرغ َبة من قولهمج َر ِغ ْبت فی الشیء َرغبا و َرغ َبة و ُرغ َبیا إذا ملت إلیه» (ابن دریدا ۲8۱۱ج )۰۱۳ /۲
« .3و
َ
ْ
ُ
َّ
َّ
ْ
َ
ُ
ُ
الرغ َبةج أیج کث َر ُّ
السـؤال و قلت العفة .و منه قولكج َرغ ْبت إلی ف ا فی کذا إذا سعل َ ه إیاها و معنی حهور َّ
« .4و قولهج حهرت َّ
الرغبةج
ِ
ِ
ِ
ٍ
جمع المال و َم ْنع ِّ
الح ْر ُص علی ْ
الحق منه( ».ازهریا ۲۰۱4ج )۲۱۱ – ۲۱۲ /۱
ِ
ِ
ُ
ُ ْ َ 5
َ
ْ
ُ
« .و ر ِغبت عن الشئا إذا لم ت ِرده و ز ِهدت فیه» (جوهریا ۲۰۳3ج )۲۰۳ /۲
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مفهوم اصااطالحی زهد که همان زهد نساابت به دنیا اساات عبارت اساات از ترک جدی هر آنره که به
زندگی دنیایی مربوط اسات .به گونه ای که هیچ وابساتگی و تمایل درونی به آرایه های دنیا نداشاته باشد و
زندگی اش یکسره مصروف آخرت باشد( .مصطفوی.)751/4 :9719 ،
 .3-9وجوه محتمل زهد در معنای اصطالحی
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باا توجاه باه معناای زهاد در لغات و همرنین معناای اصاااطالحی آن ،ابعااد مختلف زهاد در معنای
اصطالحی را در سه وجه میتوان صورتبندی کرد:
 .1-1-4زهد به معنای توجه و میل اندک

ظااهرا زهد از آن جهت در تقابل با رغبت به کار می رود که معنای کم اعتنایی از آن اراده می شاااود و
برخالف راغب به دنیا که
درواقع ،زاهد کساای اساات که نساابت به دنیا تمایل کمی از خود نشااان می دهد
ِ
نساابت به آن حرص می ورزد .تنها کاربرد قرآنی این ماده ،در خصااوص نحوه رفتار کاروان یابنده حضاارت
َ
ْ
َ
یوساف  نسابت به ایشان در بازار برده فروشان ،همین معنا 1را نمودار می سازد﴿َ :2و ش َر ْوه ِبث َم ٍن َبخ ٍس
َدراه َم َم ْعد َودة َو کانوا فیه م َن َّ
الز ِاهدی َن»﴾ (یوسااف)19 :؛ «و او را به بهای ناچیزی -چند درهم -فروختند
ِ
ِ ِ
ٍ
3
و در آن بیرغبت بودند».
 .2-1-4زهد به معنای کوچک انگاری
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احتمال دیگری هم به اهن می رساااد و آن این اسااات که زاهد ،چون چیزی را کم و ناچیز و کوچک
می انگارد به آن رغبت نمی کند که البته در کتابهای قدیم لغت ،شااااهد زیادی بر این معنا نیافتیم و ظاهرا
ً
ُّ
تنهاا در بااب افتعال این معنا را می رسااااند« :فالن ی ْز َدهد َع َ
طاء فالن ،أی یعده َزهیدا قلیال» (جوهری،
ِ
« .1الزهد هو الرغبة عن الشـیء أو هو کنایة عن ارتقاء» (طباطباییا ۲4۲۳ج )۲۳۳ /۲۲ی «و الزهادةج قلة الرغبة فی حصـول الشیء
الذی من شـعنه أا یرغب فیها أو قلة الرغبة فی عوضـه کما هناا أی کاا السیارة غیر راغبین فی إغ ء ثمن یوسف -علیه م
الس ب.-و
لعل سبب ذلك قلة معرف هم باْلسعار» (ابن عاشورا ۲4۱۳ج )4۲ /۲۱
 .2الب ه حاهرا راغب اصـفهانی زهد در این آیه را به معنای قناعت به اند در نظر گرف ه اسـت (راغب اصفهانیا ۲4۲۱ج  )۰۱4که
به نظر این معنا درسـت نیسـت چوا صـحیی نیسـت بگوییم آنها به اندکی از حضرت یوسف  قانع بودندی مگر اینکه بگوییم
منظور رضایت آنها به ثمن بخس استی در این صورت باید چیزی را در تقدیر گرفت که الب ه اصل بر عدب تقدیر است.
 .3در ترجمه آیات قرآا کریم از ترجمه محمدمهدی فوردوند اس فاده شده است.
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« )439/ 1 :9771فالنی بخشاااش فالنی را اندک شااامرد 1».هرچند به نظر می آید بعدا این معنا نیز به
انَالواسَ
حوزه معنایی زهد افزوده شاده و کاربرد گساترده یافته اسات چنانکه زمخشااری در معنای حدیث « ه َ
قهَانهلعٌاَفیَالخمرَوَتزاههواَال له» می گوید« :أی احتقروه و لم یبالوا به»؛ «[مردم به شااراب روی آوردند
و] شالق را کوچک شمردند و به آن اهمیتی ندادند( .زمخشری)179 :9979 ،
 .3-1-4زهد به معنای قناعت به اندک

نیز شااهد لغوی دارد 2و برخی همرون راغب اصافهانی بدان تصاریح کرده اند 3اما شواهد و از جمله تقابل
اکر شده میان زهد و رغبت ،بیشتر معنای اول را تثیید می کنند.
تحلیل گزارههای نهج البالغه در موضوع زهد
 .3-1گام نخست :استخراج مضامین پایهای

در آغاز با مطالعه منبع اصاالی پژوهش (نهج البالغه) ،مضااامین متبادر به اهن از خطبهها ،نامهها و
حکمتهای نهجالبالغه اساتخراج شاده اسات .این مضاامین که از متن اساتخراجشدهاند و پایه استنباط

تحلیل مضمون زهد در آموزههای نهج البالغه

شاااید اینطور هم بتوان تحلیل کرد که زاهد به مقداری اندک از یک چیز قانع اساات ،گرچه این تحلیل

مضاامین انتزاعی بعدی هساتند« ،مضااامین پایهای» نامیده میشااوند .در گزینش گزارههای حوزه زهد در
نهج البالغه و استنباط مضامین آنها ،از شرحهای نهج البالغه استفاده شده است.
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جدول شماره  :1تبدیل متن به مضامین پایهای
ردیف

منبع

3

خطططبططه
1

متن عربی

ُ
ونَ
َو ََم َر َقَ ْتَأ ِْ َر َ َو ََق َس َ َ َآَِ ُر َ
َ...لَ کوَّهُم َ َحلَیَتَالَه َْنیا فَیَ َأ َْنیوَه ْمَ
َو ََر َاقه ُْمَزبْر ُجهَا َ

ترجمه

مضمون پایهای

و گطروهی از جمع دینداران بیرون
جستند و گروهی دیگر با ستمکاری
دلم را خسطططتنطد چون دنیا در دیده
آنطططان زیطططبطططا بطططود و زیطططور آن در
چشمهایشان خوشنما

زیبا دیدن دنیا و رغبت به
آن
دلیطل رغبطت بطه دنیطا زیبططا
دیدن آن است.

َ
ُ
 .1شـاهد دیگر الب ه از ریشـهای که دو حرف مش ر با زهد داردج [از ریشه زهوج] « ْاز َد َهیت الرجلا أو الشی َء ْاز ِد َه ًاءا أیج تهاونت
به» (فراهیدیا ۲4۳8ج )۳4 /4
ْ ُ م
ْ
ٌ ُ
ُ
« .2رجل َزهید العینج إذا کاا یق ِنعه القلیل .و رغیب العینج إذا کاا ر یق ِنعه إر الکثیر( ».ازهریا ۲۰۱4ج )۱۱ / 3
الراضی منه م
َّ 3
الراغب عنه و م
الزاه ُد فی الشیءج م
بالزهیدا أیج القلیل( ».راغب اصفهانیا ۲4۲۱ج )۰۱4
ِ «.
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خطططبططه

لَ ل ْ َج ُکنَاله َْنیا فَیَ َأ َْنیو ُک ْم ََأ ْصغَ َ َرَم ْنَ
ُحَ َثَ َالَة َْالَق ََرظ ََو َُق َر َاضَََة َْال َ لَمَ َ َوَ
ات ََّعَ ُظٌَاَبَ َم ْنَکََ َان ََق ْحل َُک ْم ََق ْحَ َل ََأ ْنَ
ٌهاَ
یجَّع َظَب ُک ْم ََم ْنَ َب ْع َه ُُ ْم ََو َْار ُل ُض َ َ
َانَ
َ مَی َمَ ًة ََلَإن َّهََ ا ََق ْه ََرلَ َض َ ْت ََم ْنَک َ
َأ ْ غَ َفَبهَاَم ْو ُکم َ
َو َمَ ْوَ َُهَ ْم ََمَ ْن ََأبَْ َعَ َه ُ ََنَ ْن ََطَلَََبَ
ْال ُملْك َُض ُئٌ َل ُةَن َْفس َ َ َو َْانق َطا ُع ََس َبح َ
لَ ق ََص َ َر ْتَ َُْال َحَا ُلَ َنلَى ََحَالَ َلَ َج َحلَّىَ
بَ ْاس َم َْالق ََوَ َانَة ََوَت َ ََزی َنَبل َحَاس ََأ ْهلَ
ك فَیَ َم َر ٍاحَ َوَ
الز َّ َه َادة ََوَ َلی َسَم ْنَ َ ل َ
َل ََم ْغهً َ
َأمَّا َُطٌ ُل َْالأَ َملَلََی ْوسَیَ ْالآِ َرةَ َ
َلَ َ َت ْس َ َألٌُاَلَیهََ اَلَ ٌْ َق َْال َک َفَاف َ َ َو ََل َ
ت َْطلُحٌُاَم ْوهَا ََأ ُْ َث َرَم َن َْال َح َا ْ َ
َ
َالوَ ُ
اسَالز َّ َهَ َادةَُق َص َ ُر َْالأَ َمل ََوَ
َأیهََ ا َّ
ْ
الد َکَ ُرَن ْوَ َهَالوِّ َعم ََوَالج َّ ٌَر َُع َن ْوَ َهَ
ْال َم َحارم َ
َقَ ْه ََحق َّ َرَالَه َْنیَا ََو ََص َ َّغ َر َها ََو ََأ ْه ٌَ َنَ
بهَا ََو ََه ٌَّ َنهَا َ
َم ْن ََأ َقلََّم ْوهَا َْاس َ َج ْک َث َرَم َّماَی ْؤموُ ُ ََوَ
َمَن َْاس َ َجَ ْکَ َث َرَم ْوهََ ا َْاس َ َج ْک َث َر َم َّمَاَ
یٌب ُق َُ َوَزَ َالَ َن َّما ََقلَی ٍلَ َن ْو َُ َ

َو َْانَل َُمٌا ََأن ََّ َُ َلی َسَم ْن ََش َی ٍء َإل ََّ ََوَ
یکَاد ََُصاححُ َُی ْد َحعَُم ْو ُ ََوَی َمل َ
َلَ ْال َحصََیرُ َم ْوهََ اَ َ َاِ عص ََو َْالأَ ْن َم َ
صَ
إ َلیهَاَ َ اِ ع َ
ْ
ك ََمَ ْنَ َن ُظ َمَتَالََه َن یا فَیَ
َو َََُ َ لَ َ

پس دنیطا را خرد مقطدارتر از پر کططاه و
خشکیده گیاه بینید و از پیشینیان
خطود پطنططد گطیطری طد ،پطیش از آنکططه
پسطططینیطان از شطططمططا عبرت گیرنططد.
دنی طای نکوهی طده را برانی طد ،چططه او
کسانی را از خود رانده است که بیش
از شما شیفته آن بودهاند

کوچک انگاری دنیا
بی وفایی دنیا به شیفتگان
خود

و آنکططه خردی همططت و نططداشطططتن
وسطططیلططت ،او را از طلططو حکومططت
بنشطططانطد تطا بدآن ه در دسطططت دارد
بسطططنده کند ،خود را به زیور قناعت
بیطارایطد و در لبطاس تطار دنیا درآید.
حالی که شططو یا روزی نبوده اسططت
که با زهد بپاید.

زهطططد مطططزورانطططه افطططراد
دونهمت و ناتوان
زاهدان ریاکار در عمل زهد
گریزند

آرزوی دراز ،آخرت را بططه فراموشطططی
میسپارد

آرزوهای دراز و فراموشططی
اخرت

مپرسطید در دنیا افزون ازآن ه شمارا
بسطططنطده اسطططتا و مخواهیطد در آن
بیشطططتر ازآن ه شطططمارا کفایتکننده
است.

زهطد بهرهبرداری بطهاندازه
کفایت و نخواستن بیش از
آن است

ای مردم! پططارسططططایی ،دامن آرزو در
چیدن اسططت و شططکر نعمت حاضططر
گفتن و از ناروا پارسایی ورزیدن

زهططد یطعطنطی کوتططاه کردن
آرزو ،شطططکطر بطر نطعمططت و
دوری از حرام

پططیططامططبططر دن طی طا را خططوار دی طد و
کوچکش شطططمرد ،سطططبکش گرفت و
هی ش بهحساب آورد

تحقیر دنیطا،کوچطک انگططاری
آن و به حساب نیاوردنش

کسطططی که از دنیا کمتر بهره بردارد،
ازآن ه موجو ایمنی اوسططت بیشططتر
دارد و آنکه از دنیا نصطططیو بیشطططتر
گیرد ،ازآن طه موجو هال اوسطططت
بیشتر گرفته و بهزودی زوال پذیرد

قططنططاعططت بططه انططد دنططیططا
مطوجططو افططزایططش ایططمططنی
است
زیاده طلبی از دنیا موجو
افزایش هالکت است
دنیطا نطاپطایطدار و خیطانتکطار
است

و بدانید که هیچچیز نیست ،جز که
دارنططده اش از آن سطططی ر شطططود و از
داشتن آن دلگیر

دنیا روح شططخص را راضططی
نطمطی کنططد بلکططه موجططو
دلزدگی و مالل می شود

پس بینطا از دنیا رخت بردارد و نابینا
رخت خویش در آن گذارد

زهد نتیجه بصیرت است
زهد بی رغبتی به دنیاست

کسطططی کططه دنی طا در دی طده اش کالن

بزرگ دیططدن دنیططا موجططو
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390

َنیوَ ََوَ َُب َُر ََم ٌْق ُعهََ اَم ْن ََقلْح َآث ََر َهاَ
َنلَىَالل َّ َت ََعالَىَلَ ْانق ََط َعَإ َلیهَاَ .

به خدا ،که از او (خدا) نخواست جز
نانی که آن را بخورد که موسطططی 
از سبزی زمین میخورد.

حضططرت موسططی  زیاده
خواه نبود
زهططد یعنی خواسطططتن بططه
قدرکفایت
حضرت داود  نسبت به
دنیا بی رغبت بود.
خودکفططایی روش زاهططدان
است

32

خطططبططه
390

ْ
َوَالل َّ ََما ََسَ َأ َل َُإل َّ َ ُِحْزاًَیأکُل ُ َُلأَن َّ َُ َک َانَ
ْ
یأکُل ََُب ْقلَةَ َْالأَ ْرضَ َ

31

خطططبططه
390

لَ ل ََقَ ْهَکََ َانَی ْع َمَل ََُس َ َفَائ َف َْال ُخٌصَ
بَیه َ َ

داود به دست خود زنبیل میبافت

39

خطططبططه
390

َلَلََ َقَ ْهَکََ َانَی َج ٌَ َّسَََ ُه َْال َح َ َر ََوَیل ْ ََح ُسَ
نَ
ْالخَد َ َ

عیسطططی سطططنطل را بالین می کرد و
جامه درشت به تن داشت

حضرت عیسی نسبت
به دنیا بی رغبت بود.
ایشطططان بطه حطداقل کفایت
می کرد

31

خطططبططه
390

مرکططو او (عیسطططی) دو پططایش بود و
خدمتگزار وی دستهایش

خودکفططایی روش زاهططدان
است

39

خطططبططه
390

پطیططامبر ،روی زمین می خورد و
چون بندگان می نشست و به دست
خططود پططایافططزار خططوی طش را پ طی طنططه
می بسطت و جامه خود را خود وصله
مطی نطمود و بر خر بیپططاالن سطططوار
میشد و دیگری را بر تر خود سوار
میفرمود

پیامبر  نسطططبت به دنیا
بی رغبت بود
ایشطان سطاده زیست بود و
به حداقل کفایت می کرد

37
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پیططامبر پس بططه دل خود از دنی طا
روی گرداند و یاد آن را در خاطر خود
میراند و دوسطططت داشطططت که زینت
دنیطا از او نهطان مطانطد تا زیوری از آن
برندارد

پیامبر قلبا نسطططبت به
دنیطا بی رغبططت بود و خود
را از آن دور می کرد.
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از روی دل از دنی طا بططازگرد -و بططدان
روی میار

اعراض قلبی نسطططبططت بططه
دنیا
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ْ
ْ
وهَا ََوَ
َأ َر َادتَهَُ ُمَالَه َنَ یا ََلَلََ ْمَیرَ ی ُه َ
َأ َس َر ْته ُْمَلَ فَ َه ْوا ََأ ْن ُف َسه ُْمَم ْو َ

پرهیزکطار را بینی که آرزویش اند و
لطغطزشهططایطش کم .دلش آرمی طده و
جانش خرسند ،ناخواهان ،خوراکش
اند و کارش آسان است

کوتطاهی آرزوی پرهیزکاران
و قناعت ذاتی آنها
ساده زیستی پرهیزکاران و
قناعتشان به اند

23

خطططبططه

إ َّنَالل ََّ َت ََعالَىَلَ َر َضَ َنلَى ََأئ َّمة َْال َع ْهلَ

(پرهیزکاران) دنیا آنان را خواسطططت و
آنان دنیا را نطلبیدند ،اسیرشان کرد
و بططه بهططای جططان ،خود را از بنططد آن
خریدند.

بی مقدار دانستن دنیا
بی رغبتی نسو به دنیا

خططدا بطر پیشطططوای طان دادگر واجططو

وجططوب بططرابططری زنططدگططی

َداب َّ ُج َُر ْج َا ُ ََوََِ اد ُم َُی َها َُ َ
ْ
َوَ َل َقَ ْهَکََ َانَصَیأکُلَُ َنلَى َْالأَ ْرض ََوَ
ی ْ ل ُسَجل ْ َس َةَ َْال َعحْه ََوَی ْخص َ ُفَبَیه َ
بَ
َنَ ْعَلََ ََُوَیَ ْر َق ُعَبَ یه َث ٌَْ َبَ ََُوَی ْر َ َُ ُ
ْالح َم َار َْال َعارَیَ َوَی ْرد ُفََِ لْفَ َُ َ

اتَ
َلَ َأ ْن َر َضَ َننَالَه َْنیَاَبقَلْحَ ََو ََأ َم َ
ْ
ْ ْ
َ
ب ََأ ْنَتَغَی َبَ
ُ َر َهاَمنَنَفس َ َ َوَأ َح َّ
کی َا َیجَّخ َ َم َْوهَاَ
زَی َو ُجهََ اَ َن ْنَ َنیو َل َ َ
رَیا َا ً َ
َو َْان َصر ُلٌاَب ُقلٌُب ُک ْمَ َن ْوهَا َ
ت ََرا ُ ََقرَیحَا ً ََأ َمل َُ ُ ََقلَی ًاَ َزَ َلل َُ ُ ََِ ا َعاًَ
َقل ْ ُح ُ ََقان َع ًةَن َْف ُسَ ُ ََم ْوزُورا ً ََأ ْکل ُ ُ ََسهْ ًا َ
َأ ْم ُر َُ َ
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نمطاید و ارزش و اعتبار آن در دل وی
فراوان نمططای طد ،آن را بر خططدا مقططدم
سازد و جز آن به چیزی نپردازد.

تططرجططیططر آن بططر خططدا و
پرداختن بدان می شود
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َأ ْنَی َقَ ِّهرُ وا ََأ ْن ُف َس َه ُْمَب َض َ َع َفَةَالوَّاسَ
َُی َا َی َت َبی َغَب ْالفَ قَیرَلَ ْق ُ َر َ

22

خطططبططه
229

إ َّن َ ُد ْ َن ی ُاُ َ ْم َن َ ْوَهَی َ َل َأَ ْه َ ٌَنُ َم َ ْنَ
َو َر َق ٍة فَیَلَ م ََج َر َادةٍَت َْق َض ُمهَا َ
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ا ْ َ َتَ َر ََهَ َ ا َْال ُم ْغ َترَبَ ْالَأَ َمَلَم ْنَ
َهَ َ ا َْال ُم ْز َنَِبَ ْالَأَ َجَل ََهَ َالَ َّه َارَ
ب ْالخُ ُروجَم ْنَن ِّز َْال َق َوا َنة ََوَاله ٌُِلَ
َِّالطلَب ََوَالضَّ َرا َنةَ َ
فَیَ ُ ل َّ

َلَ َهع َْالَإ ْس َ َر َافَم ُْق َجص َها ً ََوَا ْ ُُ ْر فَیَ
َْالی ٌْمَغَها ً ََو ََأ ْمس ْ
كَم َن َْال َمالَبقَ ْهرَ
ل َلََی ٌْمَ
ك ََو ََقَ ِّهم َْالَفَ ْضَََ َ َ
ورتَ َ
َض َ ُر َ
كَ
اجج َ َ
َح َ
ك َم َنَالزَّاد ََم َع َِف ََّةَ
َقَ ْهر ََبَ َاَ غَ َ َ
الَظَهْرَلَ َاَ َت َْحمل ََّن ََنلَى ََنهْر َ َ
َّ
ْ
ُ
كَ
ٌنَققَلَُ َ ل َ
لَ ٌْ َق ََطَ َاقجَ َ
كَلََیک َ
َ
ْ
ْ
ْ
ك ََوَإ َ ا ََو َجه َتَمنَأهلَ
َو َبا ًل َ َنلَی َ
ْ
ك ََز َاد َ َإلَىَ
ال َفَ َاقَة ََم ْنَی ْحمَل ََُلَ َ
ْ
َحی ُ
ثَ
كَب َغَها ً َ َ
ی ٌْمَالقَیَ َامةَلََی ٌَالَی َ
ت َْح َجا ُجَإ َلی َلَ ْ
اغ َتومْ ُ ََو ََحمِّل ْ ُ َإَیا َ
َأ َل ََوَإ َّنَإ َم َام ُک ْم ََقه َْاُ َجفَ َم ْنَد َُْنیا َُ
صی َ َ
بطمْ َ َری َ َوَم ْن َُط ْعم َب ُق ْر َ َ
كَ
ونَ َنلَىَ َ ل َ
َأ َلَ ََوَإن َُّک ْم ََلَ َت َْقهرُ َ
َو ََلَک ْن ََأنَیوٌُ َیَب ٌَ َر ٍع ََوَا ْجج ََهَ ٍاد ََوَ
نف َّ ٍة ََو ََس َه ٍَاد َ

ت ََل ْه َج َ َهی ُ
َوَ َل ٌَْ َ ْئَ ُ
َالطرَی َقَإلَىَ
ت َّ

فرموده خود را بططا مردم نططاتوان برابر
نهند تا مسططتمندی تنگدسططت را به
هیجان نیارند و به طغیان واندارند

حطاکمطان عطادل با مردمان
ضطططعیف ،سطططاده زیسطططتی
حططاکطمططان مططانططع طططغیططان
فقیران

دنیای شططما نزد من خوارتر اسططت از
برگی در دهان ملخ که آن را میخاید
و طعمه خود مینماید.

خوار شمردن دنیا

خرید این فریفته آرزومند -این خانه
را -از این کس که اجل وی را از جای
کند .به بهای برون شدن از قناعتی
که موجو ارجمندی اسطططت و درون
شطططدن در ذلت و به دسطططت آوردن-
دنیا که مایه دردمندی است

فططریططفططتططه آرزوهططا شططططدن
مخالف زهد است
قناعت پسندیده است
قناعت مایه عزت اسططت و
طلططو دنیططا مططایططه ذلططت و
دردمندی

میطانه رو باش و از زیاده روی دسطططت
بدار! و امروز ،فردا را به خاطر آر و از
مال نگاه دار چندانکه تو را کارسطططاز
اسططت و زیادت را پیشططاپیش فرسططت
برای روزی که تو را بدان نیاز است.

تر زیاده خواهی(اسراف)
و پیشه کردن اقتصاد
قناعت به قدر ضططرورت در
دنیا
پیش فرسطتادن اضافه مال
برای روز نیاز(آخرت)

توشه خود را بهاندازه گیر چنانکه تو
را رسطاند و پشتت سب ماند و بیش
ازآن ه توان داری بر پشططت خود منه
که سططنگینی آن بر تو گران آید و ا گر
مستمندی یافتی که توشهات را تا به
قیامت برد و فردا که بدان نیازمندی
تو را به کمال پس دهد ،او را غنیمت
شمار و بار خود را بر پشت او گذار

خواسطططتن به اندازه توان و
طاقت ،زهد است
زهد سططبک باری در دنیا و
رهایی از سططنگینی مزاحم
است
پیش فرسطتادن توشه و بار
خود برای آخرت از طریق
کمک به نیازمندان

بدان که پیشطوای شطما بسنده کرده
اسطططت از دنیطای خود بططه دو جططامططه
قرن نطان را خوردنی
فرسطططوده و دو ا
خویش نموده

سطططاده زیسطططتی و اکتفا به
حططداقططل از سطططوی حططاکم
اسالمی

بدانید که شطططما چنین نتوانید کرد.
لیکن مرا یاری کنید به پارسطططایی و-
در پارسطایی -کوشیدن و پا دامنی
و درستی ورزیدن

عدم توانایی مردم بر پیشه
کردن زهد امام
پارسطایی ،تالش ،پاکدامنی
و درسطططططتطططی ورزیطططدن،
جططایگزین زهططد امططام گونططه
بطرای مطردم در حططکومططت
اسالمی است

و اگر خواسططتمی دانسططتمی چگونه

غلبططه هوای نفس موجططو
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ْ
َال ََه َ ا ََأمَیرُ َ
َأ ََأق َوعَُم ْنَن َْفسََیَب َأ ْنَیق َ
ْال ُم ْؤموَی َن ََو ََلَ َأ ُ َ َار ُُه ُْم فَیَ َمکَار َ
ٌنَأ ُ ْس ٌَةًَ َله ُْم فَیَ ُج ُدٌ َبةَ
ال َّه ْهر ََأ ْو ََأ ُُ َ
ْال َ َعیشَ َ
َلَات ََّقَالَلَ َّ َ َ یا َْابَ َنَ ُح َوی ٍف ََو َْل َج ْک َُف ْفَ
ٌن َم َ َن َالََو ََّارَ
َأ ْق َ َر ُاصَََ َ َ
ك َلََیَ ُک َ َ
َِ َا ُصك َ
ْ
كَلَیهَاَلقل َّة ََماَ
َلَ َأ ْنرضَ َن َّماَی ْع حُ َ
كَ
ك َمَ ْوَ ََهَا ََو َضَََ ْع ََنَ ْوَ َ
ی ْصَََ َحَ ُحَ َ
َ
ٌمهَاَل َم َاأی َق ْو َتَب َم ْنَل َراقهَا َ
ه ُُم َ
الز ْه ُهَث َْر َوةع ََو َْال ٌَ َر ُعَ ُجو َّ ع َة َ
َأ ْل َضلَُالز ْههَإ ِْفَ ا ُءَالز ْهه َ
َأ ْ َر ُف َْالغنَیَت َْر ُ َْال ُمنَی َ
ابَبْ َن َْالَأَ َر ِّتَلَ لَ َق ْهَ
ی ْر َح ُمَاللَ َّ ُ ََِ َّحَ َ
َ
ً
َ
اج َر ََطَائعَاَ َوَقو َعَ
أ ْس َل ََم ََراغحَا ً ََو ََهَ َ
ب ْال َکفَ افَ َ
ُطٌَب ََىَلَ َمَ ْنَ َ ََُ َر َْال َم َعَ َاد ََو ََنمَ َلَ
للْح َسَاب ََو ََقو َعَب ْال َکفَ اف ََو ََرضََیَ
َننَالل َّ َ

چه بود که در حجاز یا یمامه کسطططی
حسطططرت گطرده نططانطی برد ،ی طا هرگز
شطططکمی سطططیر نخورد و من سطططیر
بخوابم و پیرامونم شططکمهایی باشططد
از گرسطططنگی بططه پشططططت دوختططه و
جگرهایی سوخته

زندگی حاکم در سطر فقرا
از سر همراهی و همدردی
با آنان است

آیا بدین بسطططنده کنم که -مرا -امیر
مؤمنان گویند و در ناخوشطططایندهای
روزگطار شطططریط آنطان نباشطططم یا در
سططختی زندگی -نمونهای -برایشططان
نشوم

حاکم اسالمی باید شریک
سختی مردم و الگوی آنها
در تنگنای زندگی باشد

پس پسطططر حنیف! از خططدا بترس و
گردههای نانت تو را کفایت است اگر
بططه رهططایی از آتش دوزخططت عنططای طت
است

تقوای الهی ریشططططه زهططد
حاکم است
اکتفای حاکم به اند برای
رهایی از آتش دوزخ

پطس ازآنط ططه در دنی طا شططططادمططانططت
می دارد ،رویگردان! چه اند زمانی
با تو می ماندا و اندیشه دنیا را از سر
بنططه! چططه یقین داری کططه از تو روی
بگرداند

دنیا ناپایدار اسطت و انسان
را تر میکند

زهططد ثطروت و پطرهیزگططاری سطططپری
نگهدار.

زهد ثروت است.

برترین پططارسطططایی نهفتن پططارسطططایی
است

برترین زهططد پنهططان کردن
زهد است

شطططریطف تطرین بی نی طازی ،وانهططادن
آرزوهاست

بطططرتطططریطططن ثطططروت تطططر
آرزوهاست

خدا بیامرزاد خباب پسطططر رت را .به
رغطططبطططت اسطططططالم آورد و از روی
فرمانبرداری هجرت کرد و به گذران
روز قناعت.

تمجیطد مسطططلمانی از روی
رغبت
تمجیططد قنططاعططت بططه حططد
کفایت

خوشطا کسی که معاد را به یاد آورد و
برای حساب کار کرد و به گذران روز
قناعت نمود و از خدا راضی بود

توجه به معاد و حسططاب در
آن ،منشأ زهد است
زهطد قناعت به حد کفایت
و رضطایت به خواسطت خدا
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َوَ َل َعَلََّبَ ْالح َ َاز ََأ ْو ََْالی َمَ َامة ََم ْن ََل َ
َطَ َمَ َع ََلَ ُ فَیَ ْال ُق ْرصَ َ َو ََلَ َ َن َْهَ َه ََلَ ُ َ
بَ ِّ
الد َ َحَع ََأ ْو ََأبَ ی َتَمح َْطَانَا ً ََو ََح ٌْلَیَ
ْ
َ
َ
ْ
ٌنَغَرثىَ َوَأُ َح عاد ََح َّر َ
ب ُُط ع

عسطططل پطالوده و مغز گنطدم و بطافتططه
ابریشطططم را بططه کططار برم .لیکن هرگز
هطوای مطن بطر مطن چطیطره نخواهططد
گردید.

زیططاده خططواهططی دنططیططا می
شطططود(زهطد غلبه بر هوای
نفس است)
سططاده زیسططتی و قناعت به
انططد از سطططططوی حططاکططم
اسالمی
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ْال َق َوا َن ُة ََمالع ََل َی ْوفَ ه َ
َلَ َت ُ
َک ْنَم َّم ْنَی ُقٌ ُل فَیَالَه َْنیاَب َق ٌْلَ
الَزَّاهَهَیَ َن ََوَیَ ْعَ َمَلَُلََیهََ اَب َع َمَلَ
الراغحَی َ َن َ
َّ
ُ
كَ
یَاَابْ َن ََآدمَ ََمَاَ َُ َس َحَْ َتَلَ ٌْ َقَقٌ ت َ
لَ َأ ْن َتَلَی ََِ از عنَلغَ َیر َ
َُفَ َبَ ْالق ََوَ َانَةَمُلْکا ً ََوَب ُح ْس َن َْالخُلُقَ
نَعَیمَا ً ََو َُس َََ َلَعَ َن ْن ََق ٌْلَ َت ََعَالَىَ-
ال َهَیَ
َُح یاةً َ َ
حَیَی َّوَ َ َ
َلَلََ وَُ ْ َ
َطی َحَ ًةَلَ َقَ َ
ْال َق َوا َنة َ
لَ ز ْد َََأیهََ ا َْال ُم ْس َ َت ْوف ُع فَی َ ُ َ ْکر َ َ ََوَ
ك ََو َقَ ْف َن ْوَ َهَ
َق ِّص َ ْرَمَ ْن ََنَ َ َلََ جَ َ
ُم ْو َجهَ َر ْزقك َ
َوَبَ ُْلَ َغَ ُجهََ ا ََأ ْز َى َم ْنَث َْر َوت ََهَا َحُک َمَ
َنلَىَم ُْکث ٍرَم ْوهََ اَبَ ْال َفَ َاقَة ََوَ[أ ُ ْغنَی]َ
ُ
ْ
الر َاحةَ َ
أنَی َنَ َم ْنَغَنَیَ َنوهَاَب َّ

إن ََّمَاَی ْو ُظ ُر َْال ُم ْؤم ُنَإلَىَالَه َْن یاَب َ َعینَ
الَ ْنَتَ َحَار ََوَیَ ْقَ َجَ ُ
اتَمَ ْوهََ اَب َح ْطنَ
ال ْضط َرارَ َ
َلَ َ َ َ َر َف ََأ ْنلَىَم َن َْالَإ ْس َ َاَ م ََو ََل َ
ْ
الَ
ََُ ْوَ َز ََأ ْغَنَیَم َنَالق ََوَ َانَة ََو ََلَ ََمَ َ
بَلل ْ َفَ َاقةَم َنَالر َِّض َیَب ْال ُقٌتَ
َأ ْ َهَ ُ
َوَ َمن َْاق َج َص َرَ َنلَىَب ُلْغَ ة َْال َکفَ افَلَ قَ هَ
ْ
الر َاحةَ ََوَت ََح ٌَّ َأََِ ْف َضَال َّه َنةَ َ
ان َج َظ َمَ َّ
َاف َ
کُلَم ُْق َج َص ٍرَ َنلَی َک ٍ َ

است
قناعت مالی است که پایان نیابد

قناعت مالی تمامنشطططدنی
است

از آنطان مبطاش کططه دربطاره دنیطا چون
زاهدان سطخن گوید و در کار دنیا راه
جویندگان دنیا را پوید

نطکطوهش زهططد زبططانی در
عین رغبت عملی به دنیا
مقابل زهد ،رغبت است

پسطططر آدم! آنط ططه بطیطش از خطورا
روزانهات کسو نمودی در آن گنجور
جز خود بودی

کسطططو بیش از حططد نیططاز،
نگهبانی مال برای دیگری
است

قنططاعططت دولتمنططدی را بس و خوی
نطی ط نعمتی بود در دسطططترس .و
ََُ
َّ ُ
حضطططرتش را از -معنی« -فلنحیینه
َ ً َ ً
حیاة طی َبة» پرسطططیدند ،فرمود] :آن
قناعت است

قنطاعت دولتمندی(ملک)
است
قناعت حیات طیبه است

پس ای سود خواهنده سپاس افزون
کن و شتاب کمتر و بیش ازآن ه تو را
روزی است انتظار مبر!

خواسططتن سططود بیشططتر از
طریق افزودن بر شکر
کم کردن عجلطه و قنطاعطت
بهاندازه روزی

روزی یکروزه برداشطططتن پاکیزه تر تا
ثروت آن را رویهم نهططادن .آنکطه از
آن بسطططیطار برداشطططت به درویشطططی
محکوم اسططت و آنکه خود را بینیاز
انگاشت با آسایش مقرون

قنطاعطت بطه انطدازه کفایت،
پاکیزه تر و سودمنتر ازکی]
از ثروتاندوزی است
افططزون طططلططو از دنططیططا،
محکوم به درویشی است
کسی که نسبت به دنیا بی
نیازی بورزد قرین آسطططایش
است

همطانطا مرد باایمان به جهان به دیده
عطبطرت مطی نگرد و از آن بططهانططدازه
ضرورت میخورد

مؤمن بططا دیططده عبرت بططه
دنیا می نگرد
مؤمن به اندازه ضططرورت از
دنیا برمی دارد.

هیچ شططرفی برتر از اسططالم نیسططت و
نه گنجی پرمایه تر از قناعتا و هیچ
مططال درویشطططی را چنططان نزدایطد کططه
آدمی به روزی روزانه بسططنده نماید و
آنکططه بططه روزی روزانططه اکطتططفططا کرد
آسططططایطش خطود را فراهم آورد و در
راحت و تنآسانی جای کرد

هطیطچ گطنطجطی غنی تر از
قناعت نیست
رضطططایطت بطه روزی روزانططه،
برترین مال در از بین بردن
احساس فقر فاقة] است.
کفطایت به حد نیاز ،موجو
آسایش و آرامش است

هر چه بدان بسنده کردن توان ،بس
بود همان

بهاندازه کفایت برداشططتن،
بسنده است
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لَ
َوَالجَّقَل ُلَ َو ََل َالج َّ ٌَس َُ

به اند بساز و به اینوآن نپرداز

الَز ْهَ ُه َُکَلَ َُ َبی َنَکَل َم َجینَم َنَ ْال َُق ْرآنَ
َ ْ
کیا َتَأ َس ٌْا َ ََنلىَ
الَالل َّ ُ َُسح َْحا َن ََُ-ل َ
َق َ
ْ
ُ
ُ
ْ
ْ
ماَلاتَکم ََوَل َتَف َرحٌُاَبماَآتاُ َمَ -وَ
ْ
َم ْنَ َل ْمَیأ َسَ َنلَى َْال َماضَیَ َوَ َل ْمَی ْف َ َر ْحَ
ب ْالآتَیَلَ َق ْه ََأَِ َ َالز ْه َهَب َط َرلََی َ

همطه زهطد در دو کلمه از قرآن فراهم
اسططت :خدای سططبحان فرماید «تا بر
آن ه از دستتان رفته دریغ نخورید و
بدان چه به شطططما رسطططیده شطططادمان
مباشطططید ».و آنکه برگذشطططته دریغ
نخورد و به آینده شططادمان نباشططد از
دو سوی زهد گرفته

باید به کم قناعت کرد و به
دیگران روی نیاورد.
زهططد دو بططال دارد یططکططی
ناراحت نشدن نسبت به از
دسطت دادن دنیا و دیگری
عدم شطادمانی و مستی از
کسو دنیا

 .2-1گام دوم :مضمونهای مرتبط با چیستی

چینش مضااامین سااازماندهنده و پایهای در موضااوع چیسااتی زهد که از جدول شااماره ( )1انتزاع
میشود در جدول شماره ( )2به تفکیک فراوانی و نشانی هر یک در نهج البالغه میتوان دید.

تحلیل مضمون زهد در آموزههای نهج البالغه

بر پایه جدول فوق (جدول شماره  ،)1تمامی گزارههای نهج البالغه در موضوع زهد به  48مضمون
پایهای تبدیل شده است .پس از دست یافتن به مضامین پایهای باید مضامین سازمان دهنده و مضامین
فراگیر انتزاع شوند .در این مرحله سعی میشود با سازماندهی مجدد مضامین اولیه یا همان مضامین
پایهای به مضامین انتزاعیتری دستیابیم که در واقع مضمونهای اصلیتر ،فراگیرتر و مرکزیتر خواهند
بود.

جدول شماره  :2مضمونهای مرتبط با چیستی زهد و ساده ز یستی
مضططمونهای
فراگیر

مضطططمططونهططای
سازمان دهنده

مضمونهای پایه

نشانی

فراوانی

ماهیت

متضاد رغبت

ح /111

1

بططی مططیططلططی و اعططراض
قلبی

خ  /133خ  7(161مططورد) /خ  /173خ
 /193ح /43

11

مبارزه با هوای نفس

ن /41

1

کوتاهی آرزو ،شطططکر بر
نعمت ،دوری از حرام

خ 81

میانه غم و مستی

ح /439

1

کوتاهی آرزوها

خ  /42خ  /81خ /193

3

فریفتة آرزوها نشدن

ن  /3ح /34

2

چیستی

تعریف

لوازم

120

120

بر پایه این جدول ،چیساااتی زهد در آموزه های نهج البالغه در ساااه محور ماهیت ،تعریف و لوازم زهد
خالصاه می شود .در این میان ماهیت زهد با مضامینی همرون مبارزه با هوای نفس ،بی میلی و اعراض
قلبی از امور مادی هم پیوند است و در مجموع ماهیتی متضاد رغبت دارد.
در تعریف زهد از منظر نهج البالغه با گزاره هایی مانند :کوتاهی آرزو ،شاااکر بر نعمت و دوری از حرام
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بر می خوریم و می توان گفت که اسااسای ترین تعریف از زهد ،عبارتی از امیر مؤمنان است که آن را میانه
غم و مسااتی میداند .بر اساااس آموزه های نهج البالغه ،کوتاه کردن آرزو و فریفته نشااادن به آن از لوازم
زهد به شمار میرود.
 .3-1گام سوم :مضمونهای مرتبط با چرایی

چینش مضامین سازماندهنده و پایهای در موضوع چرایی زهد که از جدول شماره ( )1انتزاع میشود
در جدول شماره ( )3به تفکیک فراوانی و نشانی هر یک در نهج البالغه میتوان دید.
جدول شماره  :3مضمونهای مرتبط با چرایی سادهز یستی و زهد
مضططططمططون-

مضططططمططونهططای

های فراگیر

سازمان دهنده

چرایی

121

جهان بینی

مضمونهای پایه

نشانی

شططناخت حقیقت

خ  /3خ  /32خ  /119خ  /133خ

دنیا

 2(161مورد) /خ  /193خ  /224ن

فراوانی
12

 /68ح  /192ح  2(367مورد)
خ  /133ن  /21ن  2(/31مورد)/

آخرت اندیشی

1

ح 44
ویژگی ها و فوائد

سطططططودمططنططدی و

خ  /111ن  /3ح  /4ح  /17ح

بسندگی

 /229ح  /367ح  2(371مورد) /ح

11

 /391ح 396
الزمططه حططکططمرانی

خ  /219ن 41

2

دینی

در تحلیل چرایی زهد بر پایه آموزه های نهج البالغه دو محور اصلی وجود دارد؛ یکی جهان بینی زهد
و دیگری ویژگی ها و فواید زهد.

121

محور اول در دو حوزه شناخت حقیقت دنیا و آخرت گرایی به تحلیل چرایی زهد می پردازد.از سویی،
بی وفایی دنیا ،ناپایداری ،و فریبندگی آن که به الت و دردمندی می انجامد در جهت شناخت حقیقت دنیا
است و مؤمن را به کوچک انگاری دنیا سوق می دهد .از سوی دیگر اصل قرار دادن دین و توجه به معاد و
حساب و توشه اندوزی برای آخرت به عنوان منشث زهد در جهان بینی ایمانی مطرح میشود.

را به تصویر میکشد .مضامین این محور بر این نکته تثکید می کنند که قناعت به اندازه ضرورت ،پاکیزه تر
و سودمنتر از یروت اندوزی است و برای حیات طیبه انسان بسنده است چراکه احساس نیاز را در انسان از
بین می برد و او را از روی آوردن به دیگران بی نیاز می سازد .همرنین حاکم دینی با تقوای الهی زهد پیشه
می سازد و با ساده زیستی ،مانع از طغیان هیجانات طبقه فرودست جامعه می شود.
 .4-1گام چهارم :مضمونهای مرتبط با چگونگی

چینش مضااامین سااازماندهنده و پایهای در موضااوع چگونگی زهد که از جدول شااماره ( )1انتزاع

تحلیل مضمون زهد در آموزههای نهج البالغه

محور دوم از دو منظر سودمندی و بسندگی زهد و الزمه بودن زهد برای حکمرانی دینی ،چرایی زهد

میشود در جدول شماره ( )4به تفکیک فراوانی و نشانی هر یک در نهج البالغه میتوان دید.
جدول شماره  :4مضمونهای مرتبط با چگونگی زهد و سادهز یستی
مضططططمططون-

مضططططمططونهططای

های فراگیر

سازمان دهنده

مضمونهای پایه

نشانی

فراوانی

بهره گیری از دنیا به اندازه توان

ن  /21ن 31

2

ن /31

1

ح 273

1

ن 41

1

تططوشططططه انططدوزی بططا کططمططک بططه
اصول
چگونگی

نیازمندان
سودطلبی با شکر الهی
تطططفطططاوت زهطططد مطططردمطططان و
معصومان

روشها

129

خ  /41خ 3(161
مططورد) /خ  /193ن

قناعتورزی

 /3ن  /21ح  /43ح

129

11

 /44ح  /273ح
/367
خ 161

خودکفایی

) 2مورد)

همراهی و همدری حاکم اسالمی

خ  /219ن 4( 41

با مردم

مورد)
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فضطططائطل دینی مردمان جایگزین
زهد معصومان
زهد مطلوب
انواع و مراتو

1

ن 41

1

خ  /192ح 28

1

خ  2( 32مططورد) /ح

زهد مذموم

2

/111

3

در تبیین چگونگی زهد ،با سه محور اصول ،انواع و مراتب و روشها روبهرو هستیم:
خواساااتن به اندازه توان و طاقت ،ترک زیاده خواهی ،طلب ساااود بیشاااتر از طریق افزودن بر شاااکر ،عدم
توانایی مردم بر پیشاه کردن زهد امام ،مضاامینی هساتند که در اصول زهد در قالب چهار محور بیان شده
است.
در موضااوع انواع و مراتب ،زهد پیامبرانه ،زهد مزورانه افراد دون همت و زهد ریاکارانه در شاامار انواع
زهد جای گرفته است و زهد پنهانی برترین مراتب زهد دانسته شده است.

137

قناعت به اندازه کفایت و انجام امور شاخصی و نسپردن آنها به دیگران ،از روشهای مهم زهدورزی در
سالوک فردی و اجتماعی اسات .ساده زیستی حاکمان و برابری زندگی آنها با توده مردم برای همدردی با
محرومان ،روش مورد تثکید امام  در ساالوک حکمرانی اساات .بر فرض معصااوم بودن حاکم ،مردم که
توان زهد معصااومانه ندارند باید با پارسااایی و تالش صااادقانه در راسااتی و درسااتی ،به یاری حاکم معصااوم
بشتابند.

137

نمودار الگوی زهد در نهج البالغه

بر پایه دادههای جداول ساه گانه چیستی ،چرایی و چگونگی زهد ،شمای کلی الگوی زهد در نهج البالغه
در قالب نمودار زیر ترسیم میشود.

تحلیل مضمون زهد در آموزههای نهج البالغه

متضاد رغبت
بی میلی و اعراض قلبی

ماهیت زهد

چیستی

مبارزه با هوای نفس
کوتاهی آرزو ،شکر بر نعمت ،دوری از حرام
میانه غم و مستی

تعریف

کوتاهی آرزوها
فریفته آرزوها نشدن

لوازم

شناخت حقیقت دنیا
آخرت اندیشی

جهان بینی

سودمندی و بسندگی
الزمه حکمرانی دینی

ویژگی ها و فواید

چرایی

بهره گیری از دنیا به اندازه توان
توشه اندوزی با کمک به نیازمندان
سودطلبی با شکر الهی

اصول

تفاوت زهد مردمان و معصومان(ع)
قناعت ورزی
خودکفایی
همراهی و همدری حاکم اسالمی با مردم

چگونگی
روشها

فضائل دینی مردمان جایگزین زهد
معصومان(ع)

زهد مطلوب

انواع و مراتو

زهد مذموم
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یافتههای پژوهش

از رهگاذر مطاالعاه آموزههاای نهج البالغاه در حوزه زهد و پارساااایی میتوان نتیجه گرفت که تمامی
مضااامین زهد موجود در نهج البالغه در سااه دسااته کلی :چیسااتی ،چرایی و چگونگی جای میگیرند .در
موضاوع چیساتی زهد از تعریف ،بیان ماهیت و لوازم زهد ساخن به میان آمده است و بیشترین فراوانی در
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تحلیل ماهیت زهد دیده میشاود .از این رو ،با فهم درسات ماهیت زهد میتوان به تعریف دقیق و شناخت
مصادیق آن دست یافت.
لزوم توجاه باه زهاد و تحلیل چرایی آن در نهج البالغه را باید از دو منظر «جهانبینی» و «ویژگیها و
فواید» نگریسااات .بر این پایه ،شاااناخت حقیقت دنیا و آخرت اندیشااای مهمترین دالیل زهد ورزی از منظر
جهانبینی اسات .در این میان ،فراوانی آموزهها در زمینه شناخت حقیقت دنیا (بی وفایی دنیا ،ناپایداری ،و
فریبندگی آن که به الت و دردمندی میانجامد و مؤمن را به کوچک انگاری دنیا سااوق می دهد) نشااان از
آن دارد که بدون توجه به زندگی اخروی هم میتوان با تثمل در ویژگیها و ساارشاات جهان زودگذر مادی،
زهد و پارسایی را پیشه خود ساخت و با نگاه برون دینی پارسایی ورزید .از سوی دیگر ،سودمندی و بسندگی
زهد از جهت از بین بردن احسااس فقر و به ارمغان آوردن حیات طیبه برای انسان از ویژگیها و فواید زهد
اسات افزون بر این ،از بعد حکومتی نیز توجه دولتمردان دینمدار به زهد و سادهزیستی برای یواب اخروی
و جلوگیری از طغیان احساسات مردم را میتوان در زمره فواید زهد دانست.
اما بیشااترین مضااامین نهج البالغه در این موضااوع ،به چگونگی زهد اختصاااص دارد .زهد در نهج
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البالغه بر سااه محور :اصااول ،انواع و مراتب و روشااها تبیین شااده اساات .اصااول زهد بر پایة این آموزهها
عبارتند از :بهره گیری از دنیا به اندازه توان ،توشاه اندوزی با کمک به نیازمندان ،ساودطلبی با شکر الهی،
تفاوت زهد مردمان و معصاومان .در عبارات نهج البالغه با تقساایم زهد به دو نوع زهد پسااندیده و زهد
ناپساند نمونههایی برای هریک برشامرده شاده اسات .در تبیین روشاهای زهد ورزی با مضامینی همرون
قنااعتورزی ،خودکفایی ،همراهی و همدردی حاکم اساااالمی با مردم و فضاااایل دینی مردمان جایگزین
زهد معصاااومان روبهرو هساااتیم و فراوانی آموزههای علوی در توجه دادن به زهد حاکمان برای سااااختن
جامعه دینی ،نشان از اهمیت فراوان این موضوع دارد.
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