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 البلاغههای نهج تحلیل مضمون زهد در آموزه
 ***روشناوند یامام معصومه /**ییمصطفا محمد /*ربانی خواهاحمد 

 12/2/98رش: یخ پذیتار   1/11/99افت: یخ دریتار

 دهیچک
زیساااتی همواره به عنوان یکی از فضاااایش مهم اخالقی و دینی مورد ساااادهزهد و 

بوده اسااات. بررسااای محتوای نهج   و به ویژه امام علی تاأکیاد اهاش بیات

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 

ناد. در این مسااایر، ابتادا هماه متون مرتبد باا زهد، از البالغاه را روشااان سااااخت

های نهج البالغه گاینب و در جدولی مقابش هر متن، ها و حکمتهاا، ناامهخطباه

ای حاکی از ابعاد مختلف زهد اساااتخرار گردید و در مضااامون یاا مضاااامین پاایه

نهایت، این مضاامین در قالب ساه جدول چیستی، چرونری و چرایی زهد سامان 

بندی شااد و هر یک لیش تند؛ بدین صااور، که میان مضااامین هر جدول دسااتهیاف

دهنده قرار گرفتند. نتیجه آنکه در نهج تر به عنوان مضااامین سااازمانعناوین کلی

البالغه، ماهیت زهد، رغبت نداشاااتن به دنیا و در آرزوی دنیا نبودن اسااات و دلیش 

ت بودن  دنیاخواهی اسااات. انراری دنیا در برابر آخر، و اساااباب زحمآن، کوچک

همچنین بیشااتر مضااامین درباره چرونری زهدورزی اساات که به شااکش قناعت به 

 شود.میاندازه کفایت نمودار 
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 یدیواژگان کل
 زهد، نهج البالغه، تحلیش مضمون.

 

 طرح مسئله -1
َإنَََّ»ک ممد:می ترین بناادگااان نزد خود معرفیخااداونااد متعااال در قرآن کریم، افراد باااتقوا را گرامی

َرَمُکْمَ ُْ ْمَ َأ ُُ ا َأْتقََ  َ َّ َهَاللَ ههای مختلف که های برتری افراد و گرو( و با این بیان بر مالک97)حجرات: « ن وَْ
وده کشاااد. طبق فرمپنداشاااتند خن بطالن میبرتری را در مال، یروت، فرزند، قبیله و اصااال و نساااب می

هر کس طالب تقواست »شارط قرار گرفتن در زمره متقین، زهد و سااده زیستی است:  پیامبر اساالم 
 (، بنابراین، زهد متمم و یا ابزار تقواست. 71/719: 9497)مجلسی، « در دنیا زهد بورزد

زهد یکی از مفاهیم اسااسی در اخالق اسالمی است که آیات و روایات فراوانی بر مطلوبیت آن داللت 
یده های اخالقی اسالم به آن بخشای در برنامهراوان متون دینی بر این مسائله، جایگاه ویژهدارد و تثکید ف

اسات. در این راساتا، درک درست چیستی و ماهیت زهد، چرایی التزام به زهد و چگونگی زهدورزی در این 
زیرا  ؛مبحث بسایار ضروری است. برای نمونه، در موضوع منشث زهد تحلیل شهید مطهری کاربردی است

ن کشد و آن را به آزادمشی فرد مرتبزهد را از یک موضاع انفعالی به یک موضاع فعال و رشد طلبانه باال می
گرایش انساان به زهد، ریشاه در آزادمنشای او دارد. انساان، بالفطره میل به تصاحب و تملک و »ساازد:می

که در بیرون، او را مقتدر ساااخته، در  بیند اشاایا به همان نساابتمندی از اشاایا دارد، ولی آنجا که میبهره
د و نام کنخویش سااااخته، در مقابل این بردگی، طغیان می درون، ضااعیف و زبونش کرده و مملوک و برده

 (111: 9799)مطهری،  «این طغیان، زهد است.
 

 های دینی درست فهمیده و تبیین نشوند و به شایستگی بهاگر موضاوعات اخالقی و رفتاری در آموزه 
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 

های افتت. بسیاری از ظر های اخالقی، تبیین سایره پیشاوایان دین در این زمینه اساو تحلیل جامع آموزه
 کند. مرزهای صحیح یک عمل را مشخ  می   معصومین موجود در گفتار و رفتار عملی ائمه

 
ها و      ها، نامهخطبه به پژوهش حاضاار با اسااتفاده از روش تحلیل مضاامون در صاادد اساات با مراجعه 
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 ها پاسخ دهد که:البالغه به این پرسشهای نهجحکمت
 البالغه چه ماهیتی داردب . زهد در نهج9
 . دلیل التزام به زهد در نهج البالغه چیستب1 
 شودبهای علوی زهد چگونه محقق می. از منظر آموزه7 

 پیشینه و روش پژوهش
اساااالمی، بیشاااتر  هایآموزه و اهمیت آن در انساااان و اجتماع زنادگی در زهاد نقش باا توجاه باه

ه اند و کمتر پژوهشاای بمنظر آیات و روایات به این موضاوع پرداختههای انجام یافته به طور عام از پژوهش
( در تحقیقی با 9791هاای نهج البالغه پرداخته اسااات. برای نمونه زاهدی و کریمی درچه )زهاد در آموزه

به این نتیجه « روایات و آیات منظر اجتماعی از و یفرد رشااد در آن نقش و زیسااتیساااده و زهد»عنوان 
ی خواهد را در پ ینیادی، آیار بنیاجتماع یفرد یدر زندگ یسااتینه شاادن زهد و ساااده ز ینهاد اند کهرساایده

مفهوم زهد در »نامه ( در پایان9791شاااود. فتاحی )می یو اجتماع یسااااز رشاااد فردداشااات کاه زمینه
تا دگر چه به زمینه کلی بحث اشااااره کرده اسااات ولی عم« البالغه و مقایساااه آن با بودیزم و جینیزمنهج

های نهج البالغه در این موضوع های روایی خارج از متن نهج البالغه را اساتفاده کرده و سهم گزارهنمونه
  ود.شهای حدیثی در این پژوهش دیده نمیکم و ناچیز است؛ ضمن آنکه روشی خاص در تحلیل آموزه

 
ای هروش تحلیل گزارهها در تمرکز بر محتوای نهج البالغه و تفاوت پژوهش حاضاار با سااایر پژوهش

ی شود. در طراحآن اسات. در این پژوهش از روش کیفی تحلیل مضامون و شابکه مضاامین اساتفاده می
رویه مشخ ، ابتدا کل متون برگزیده بازخوانی و همه مضامین مندرج در بر اسااس یک شابکه مضاامین

به دساات آمده در قالب ایل  شااود؛ مضااامینآنها از واحد کلمه، عبارت و جمله اسااتخراج و کدگذاری می
ای های )مضاامین اولیه اساتنباط شاده از متن(، مضمونهای اصالی و پایهشاوند: مضامونمند مینظام

 های فراگیرهای اصلی(، مضمونآمده از ترکیب و تلخی  مضاموندساتهای بهساازمان دهنده )مقوله
 ,Attride-Stirlingکاال(. ) عنوان یااکاصاااول حاااکم بر متن بااه هااای عااالی دربرگیرنااده)مضااامون
های متنی (. این روش فرایندی برای تحلیل داده49: 9795باه نقال از: داودی و همکااران،  2001:28

 ,Braun & Clarkeکند )هایی غنی و تفصااایلی تبدیل میهای پراکنده و متنوع را به دادهاسااات و داده
 (. 39: 9797به نقل از: مهری،  2006
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 های مرتبنهای نهج البالغه مطالعه و گزارهها و حکمتها، نامهآغاز، تمام خطبه برپایه این طرح، در
ای موجود، برای هر یک از ابعاد فراگیر چیستی، شود و از رهگذر تحلیل مضامین پایهبا زهد اساتخراج می

 چگونگی و چرایی زهد، یک مدل مفهومی از مضامین سازمان دهنده ارائه خواهد شد.
 

 زهد در لغت
/ 7هاای لغات برای زهاد دو معناا می توان یاافت: یکی ِقّلت و کم بودن )ابن فارس، بی تا: در کتااب

 1و به معنای اعراض از چیزی و ترک آن.« رغبت»( و دیگری خالف 734: 9491راغب اصااافهانی،  ؛79
و در  2اسات چنانکه ابن فارس بدان تصریح می کند« مقدار کم»به نظر می رساد اصال معنای زهد همان 

« قلیل»هایی این معنا را می توان مشااااهده کرد. برای نمونه در لغت برای مرد و زنی که غذایشاااان ترکیب
؛ ابن درید، 91/ 4 :9499به کار می رود )فراهیدی، « زهید»اساات و اساااسااا برای هر چیز اندکی، صاافت 

َرید از امام ع147/ 1: 9933 کند، حضااارت نقل می   لی( و در تاثیید همین معنا در حدیثی که ابن د 
ادََزه»فرماید: می َفرَبعیالزه ( 147/ 1: 9933توشااه اندک اساات و ساافر طوالنی.) ابن درید،  ؛«هیهَوَالسَََّ

ة َزه»همرنین در مورد کسای که خلقش تنگ اسات صافت زهید به کار می رود: 
َ
ق. و َقة الخ  ید للضَّ یامرأ ل 

باید گفت اصاال معنای « تعرف األشاایاء بثضاادادها»از باب  3(37/ 1: 9734)ازهری، « د من هذایزه رجل  
 چنانکه راغب اصاافهانی به این مطلب تصااریح می 4کندداللت می« کثرت»و « وسااعت»بر « برغ»ماده 
عة ف أصاال»کند:  ْغَبِة: السااّ َب یء، یالشاا یالرَّ ( 753: 9491)راغب اصاافهانی، « ء: اّتسااعیالشاا قال: َرغ 

، اکر می کند« وسااعت»فارس ضاامن آن که یکی از معانی اصاالی این ماده را  شااایان اکر اساات که ابن
                                                                        

ْهدج خ ف الرغب1 اهد فی الدنیاج ال ارك لها و لما فیهاا و الیمع ء أزَهد فیهفی الشی ةی َزَهْدُت . الزُّ اد. )ابن  ُزهدًا و َزهادة. و الزم ُزهم
 (4۱۲/ ۱ج ۲۰۳3ی و نیز بنگرید بهج جوهریا 34۰/ ۱ج ۲8۱۱دریدا 

ِة الشی2 ِهیدجالشی. الزاء و الهاء و الدال أصٌل یدلُّ علی ِقلم  (۰۳/ ۰. )ابن فارسا بی تاج القلیلء ء. و الزَّ
که دو حرف زاء و هاء در آا وجود دارند به « زهاء». شاهد دیگر بر اینکه اصل معنای زهد مقدار کم است این است که کلمه 3

َهاُءج القدر فی العددا تقولج معی»معنای مقدار استج  با اضافه شدا  ( و ح ی۳4/ 4ج ۲4۳8ُزَهاُء کذا و کذا درهما. )فراهیدیا  الزُّ
یتج یقالج خذ َزْهَد ما یکفیكج أی َقْدَر ما یکفیك. و »دال هم باز معنای مقدار در برخی ترکیبها حفظ شده استج  و قال ابن السکِّ

ْدُته منه یقالج زَهْدُت  ْخَلج و زهَّ را  ی که توا«اندازه»ی ابن سکیت گف ه استج عبارت خذ َزْهَد ما یکفیكا یعنی به «ج إذا َخَرْصَ هالنم
ْدُته کفایت می کند برگیری و از همین معنا است که گف ه می شودج زَهْدُت  ْخَلا و زهَّ ی هنگامی که میزاا خرمای نخل را تخمین النم

 (3/۱۱ج ۲۰۱4بزنی. )ازهریا 
 تواا این معنا را مشاهده کردج های ذیل می. در ترکیب4
امرأٌة زهیدةج قلیلُة اْلکلا و »(ی 4۲۰/ 4ج ۲4۳8)فراهیدیا « أیج واســع ِغیٌب َر  .... حوضج واســع الیوف أکولَرِغیٌب  رجل»

ِغیبةج الَعطاء الکثیرا و الیمع»(ی ۱۱/ 3ج ۲۰۱4)ازهریا « رغیبٌةج کثیرُة اْلکل  (4۲3/ ۱)ابن فارسا بی تاج « رغائب و الرَّ
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ْغبة فی»و «  طلب»معنای اصااالی دیگری را نیز برای این ریشاااه قائل اسااات و آن عبارت اسااات از:   الرَّ
 1یعنی اراده کردن و خواستن آن.« ءالشی

 
خود ابن فارس تنها یک معنای و با در نظر گرفتن اینکه « برغ»باا تثمل در کاربردهای مختلف ماده 

ی دارد، تنها یک اصل معنای« برغ»اصالی)قّلت( برای زهد قائل بود و راغب نیز تصریح می کند که ریشه 
در این ریشاااه، به همان  3و مایل شااادن به چیزی 2توان گفت معنای طلب کردن و اراده کردنباه نظر می

ند: کرا وساعت در اراده و خواست معنا می« رغبت»گردد چنانکه راغب به درساتی، وساعت و کثرت باز می
َغب  » ْغَبة  و الرَّ ْغَبی و الرَّ عة فو الرَّ (؛ ازهری نیز ترکیب 753: 9491راغب اصااافهانی،  « )اإلرادة ی: الساااّ
َعة  األمِل و طلب الکث»را به « النفس رغب  » ؛ وسعت آرزو و طلب زیادی کردن، معنا می کند)ازهری، «ریساَ

نتم إاا َمِرَج الدِّ یک» کاه می فرماایاد: ( و در بیاان معناای حادیثی از پیاامبر911 /3: 9734
َ
ن  و یَف أ

ْغَبة   َظَهرت  وی ابتدا رغبت را به« چه خواهید کرد وقتی که دین متزلزل شاااود و رغبت غالب گرددب»؛ «الرَّ
واجب را نتیجه می  کثرت خواساااتاه هاا معناا می کناد و از آن حرص در جمع ماال دنیا و نپرداختن حقوق

 4گیرد.
از آنراه در معناای رغبات گفتاه شاااد، نتیجاه می گیریم کاه در مقابل آن، زهد نیز می تواند بر مبنای 

و میل اندک داللت داشااته باشااد. معنای اصااطالحی  5معنای اصاالی خود یعنی قّلت، بر عدم اراده و طلب
 شود.  زهد به این معنای یانوی نزدیک است که البته خود وجوه مختلف دارد و در ادامه بررسی می

 

 زهد در اصطالح
آخرت است. انسان زاهد دلبستگی به  به آوردن روی و دنیا به کردن پشت یبه معنا اصاطالح، زهد در

 (775؛ 9773 )نراقی، دارد. در ضرورت برای حفظ بدن، خود را دنیا دور نگه میدنیا ندارد و جز به ق

                                                                        

لٌة فی شیء و اآلخر َسَع الراء و الغین و الباء أصـ اج أحدهما طلٌب لشی. »1 ْغبة فی الشی ء. فاْلوم  )ابن فارسا بی« ءج اإلرادُة لهالرَّ
 (  4۲3/ ۱تاج 

 (۲۰۳/ ۲ج ۲۰۳3)جوهریا « ءا إذا أردَتهفی الشی َرِغْبُت . »2
ْغَبة من قولهمج َرِغْبُت . »3  (۰۱۳/ ۲ج ۲8۱۱)ابن دریدا « ا إذا ملت إلیهء َرَغبا و َرْغَبًة و ُرْغَبیفی الشی و الرَّ
ة. و منه قوُلَكج َرِغْبُت  و قولهج حهرت. »4 ت الِعفَّ ؤال و قلَّ ْغَبةج أیج کُثَر السـُّ غبةج  الرَّ إلی ف ٍا فی کذا إذا سَعْلَ ه ِإیاها و معنی حهور الرَّ

 (۲۱۱ – ۲۱۲/ ۱ج ۲۰۱4)ازهریا « الِحْرُص علی جْمع المال و َمْنِع الحقِّ منه.
 (۲۰۳/ ۲ج ۲۰۳3)جوهریا « م ُتِرْدُه و َزِهدت فیهعن الشئا إذا ل و َرِغْبُت . »5
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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 

 (. 4/751: 9719زندگی اش یکسره مصروف آخرت باشد. )مصطفوی، 
 

 ر معنای اصطالحی. وجوه محتمل زهد د9-3

باا توجاه باه معناای زهاد در لغات و همرنین معناای اصاااطالحی آن، ابعااد مختلف زهاد در معنای 
 بندی کرد: توان صورتاصطالحی را در سه وجه می

 

 . زهد به معنای توجه و میل اندک4-1-1

راده می شاااود و ظااهرا زهد از آن جهت در تقابل با رغبت به کار می رود که معنای کم اعتنایی از آن ا
درواقع، زاهد کساای اساات که نساابت به دنیا تمایل کمی از خود نشااان می دهد برخالِف راغب به دنیا که 
نساابت به آن حرص می ورزد. تنها کاربرد قرآنی این ماده، در خصااوص نحوه رفتار کاروان یابنده حضاارت 

: ﴿َو َشَرْوه  ِبَثَمٍن َبْخٍس 2را نمودار می سازد 1نسابت به ایشان در بازار برده فروشان، همین معنا  یوساف
وا ف وَدٍة َو کان  اِهدیَدراِهَم َمْعد  فروختند  -چند درهم -زییو او را به بهای ناچ»(؛ 19﴾ )یوسااف: «َن یِه ِمَن الزَّ

 3«رغبت بودند.و در آن بی
 

 . زهد به معنای کوچک انگاری4-1-2

ن اسااات که زاهد، چون چیزی را کم و ناچیز و کوچک احتمال دیگری هم به اهن می رساااد و آن ای
می انگارد به آن رغبت نمی کند که البته در کتابهای قدیم لغت، شااااهد زیادی بر این معنا نیافتیم و ظاهرا 

ه  یْزَدِهد  َعطاَء فالن، أی ی فالن»تنهاا در بااب افتعال این معنا را می رسااااند:  دُّ ، )جوهری« الیدًا قلیَزه ع 
                                                                        

ء و الزهادةج قلة الرغبة فی حصـول الشی»(ی ۲۳۳/ ۲۲ج ۲4۲۳)طباطباییا « ء أو هو کنایة عن ارتقاءالزهد هو الرغبة عن الشـی. »1
.و -علیه السم ب -إغ ء ثمن یوسفالذی من شـعنه أا یرغب فیها أو قلة الرغبة فی عوضـه کما هناا أی کاا السیارة غیر راغبین فی 

 (4۲/ ۲۱ج ۲4۱۳)ابن عاشورا « لعل سبب ذلك قلة معرف هم باْلسعار
( که ۰۱4ج ۲4۲۱. الب ه حاهرا راغب اصـفهانی زهد در این آیه را به معنای قناعت به اند  در نظر گرف ه اسـت )راغب اصفهانیا 2

ییم  ها به اندکی از حضرت یوسف به نظر این معنا درسـت نیسـت چوا صـحیی نیسـت بگوییم آن قانع بودندی مگر اینکه بگو
 منظور رضایت آنها به ثمن بخس استی در این صورت باید چیزی را در تقدیر گرفت که الب ه اصل بر عدب تقدیر است. 

 . در ترجمه آیات قرآا کریم از ترجمه محمدمهدی فوردوند اس فاده شده است.3
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هرچند به نظر می آید بعدا این معنا نیز به  1«فالنی بخشاااش فالنی را اندک شااامرد.( »439/ 1: 9771
َ»حوزه معنایی زهد افزوده شاده و کاربرد گساترده یافته اسات چنانکه زمخشااری در معنای حدیث  َالواسَانه

د به شااراب روی آوردن مردم»]؛ «بالوا بهیأی احتقروه و لم »می گوید: « الخمرَوَتزاههواَال لهَیقهَانهلعٌاَف
 (179: 9979و[ شالق را کوچک شمردند و به آن اهمیتی ندادند. )زمخشری، 

 
 . زهد به معنای قناعت به اندک4-1-3

شاااید اینطور هم بتوان تحلیل کرد که زاهد به مقداری اندک از یک چیز قانع اساات، گرچه این تحلیل 
اما شواهد و از جمله تقابل  3بدان تصاریح کرده اندو برخی همرون راغب اصافهانی  2نیز شااهد لغوی دارد

 اکر شده میان زهد و رغبت، بیشتر معنای اول را تثیید می کنند.
 

 های نهج البالغه در موضوع زهدتحلیل گزاره
 ای. گام نخست: استخراج مضامین پایه1-3

ا و   هها، نامهاز خطبهدر آغاز با مطالعه منبع اصاالی پژوهش )نهج البالغه(، مضااامین متبادر به اهن 
اط اند و پایه استنبشدهالبالغه اساتخراج شاده اسات. این مضاامین که از متن اساتخراجهای نهجحکمت

هد در های حوزه ز شااوند. در گزینش گزارهنامیده می« ایمضااامین پایه»مضاامین انتزاعی بعدی هساتند، 
 لبالغه استفاده شده است.های نهج انهج البالغه و استنباط مضامین آنها، از شرح

 

 ای: تبدیل متن به مضامین پایه1جدول شماره 
 ایمضمون پایه ترجمه متن عربی منبع ردیف

خطططبططه  3

1 
َر  ِْ
ُ
ْتَأ ُروَنَََوََمَرقََ َِ َ َآ َوََقسَََ

َّهُمَ... و ْنَیََحل َََلک  َالَه  ه ْمَو َیَأْنََیاَف َیت 

ُجهَا بْر  ََوََراَقهُْمَز 

رون یبداران نیو گطروهی از جمع د

 گر با ستمکارییجستند و گروهی د

ده یا در دیدلم را خسطططتنطد چون دن

ور آن در یطططبطططا بطططود و زیطططآنطططان ز

 نماهایشان خوشچشم

زیبا دیدن دنیا و رغبت به  

 آن

دلیطل رغبطت بطه دنیطا زیبططا 

 دیدن آن است.

                                                                        

َء اْزِدَهاًءا أیج تهاونت الرجَلا أو الشی اْزَدَهیُت »ای که دو حرف مش ر  با زهد داردج ]از ریشه زهوج[ ریشـه. شـاهد دیگر الب ه از 1
 (۳4/ 4ج ۲4۳8)فراهیدیا « به
 (۱۱/  3ج ۲۰۱4)ازهریا « َزهیُد العینج إذا کاا یْقِنُعه القلیل. و رغیب العینج إذا کاا ر یْقِنُعه إرم الکثیر. رجٌل . »2
اِهُد فی الشی». 3 هیدا أیج القلیلالزَّ اضی منه بالزم اغب عنه و الرم  (۰۱4ج ۲4۲۱)راغب اصفهانیا .« ءج الرم
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خطططبططه  2

12 
ْنَ َاله  ْنَو ُکْمََأْصَغَیَأْنََیاَف َیَللَْجُکن  َرَم 

َاْلَ لَم َ ة  ََوَُقَراضََََ َقَرظ 
َالَْ ة  الََ ثََ َوََحَُ

َلََأْنَ اَنََقْحلَُکْمََقحََْ َمْنَکََ ٌاَبَ  ظَُ ََّعَ  ات

ٌَهاَی ُُْمََوَاْرُلضََُ َظَب ُکْمََمْنََبْعَه َّع  ج

ْتََمْنََکاَنَیَ مَ  اََقْهََرَلضَََ َّهََ إ ن ًةَلََ مََ

ََأْ َغَفَب هَاَم ْوُکم

از پر کططاه و ا را خرد مقطدارتر یططپس دن

ان ینیشید و از پینیب اهیده گیخشک

ش از آنکططه ید، پططیططریطخطود پطنططد گط

رنططد. یان از شطططمططا عبرت گیططنیپسططط

د، چططه او یططده را برانیططای نکوهیططدن

 شیکسانی را از خود رانده است که ب

 اندفته آن بودهیاز شما ش

 کوچک انگاری دنیا

بی وفایی دنیا به شیفتگان 

 خود

 

خطططبططه  1

12 
َ ََو ب  لَََ ْنَطَََ َنَََ َه ُ عَََ ََأبََْ ْن ْمَمَََ هََُ وََْ مََ 

َُضُئٌَلُةََنْفس   َ ح  َ َوَاْنق َطاُعََسبَََاْلُملْك 

َّىَ ََلَجَحل    ََ ال اُلََنلَىَحََ ُ َاْلحََ
َرتَْ َلَقصَََ

ََوََتَزَ ة  انََ َاْلَقوََ م  اسََْ ََأْهل َیبَ  اس  ََنَب ل حََ

َوَََمَراٍحََیَسَم ْنََ ل َكَف َیالزََّهاَدة ََوَلََ

ََل ََمْغًه 

خردی همططت و نططداشطططتن  کططهو آن

لططت، او را از طلططو حکومططت یوسططط

بنشطططانطد تطا بدآن ه در دسطططت دارد 

ور قناعت یبسطططنده کند، خود را به ز

دنیا درآید. د و در لبطاس تطار یطارایطب

ا روزی نبوده اسططت یحالی که شططو 

 د.یکه با زهد بپا

زهطططد مطططزورانطططه افطططراد 

 همت و ناتواندون

زاهدان ریاکار در عمل زهد 

 گریزند

خطططبططه  9

92 
َ أََمل 
ْ
َیَلَََأمَّاَُطٌُلَال َرةََیْوس   ِ آ

ْ
آرزوی دراز، آخرت را بططه فراموشطططی َال

 سپاردمی

آرزوهای دراز و فراموشططی  

 اخرت 

خطططبططه  1

91 
َألٌُاَل َ َیلََ ََتسََْ اف  َقَاْلَکفََ ٌْ اََل ََل ََوََهََ

َثَرَم َنَاْلَحَا ْ ُْ ََتْطلُحٌُاَم ْوهَاََأ

 شماراا افزون ازآن ه ید در دنیمپرسط

د در آن یطبسطططنطده اسطططتا و مخواه

ه کنندشطططتر ازآن ه شطططمارا کفایتیب

 است.

اندازه برداری بطهزهطد بهره

کفایت و نخواستن بیش از 

 آن است

خطططبططه  9

13 
ََوَیأََ أََمل 

ْ
ُرَال َق صَََ اَدةُ اُسَالزَّهََ ََّ اَالو هََ

ُعَ ر  ٌَ َّ ََوَالج َهَالوَِّعم  ُرَن وَْ
کَْ َهََالدََ  ن وََْ

م َاْلَمَحار 

ی، دامن آرزو در یپططارسططططا ای مردم!

دن اسططت و شططکر نعمت حاضططر یچ

 دنیی ورزیگفتن و از ناروا پارسا

زهططد یطعطنطی کوتططاه کردن 

آرزو، شطططکطر بطر نطعمططت و 

 دوری از حرام

خطططبططه  7

304 
ْنَ ََّرَالَه  ْهََحق َنَیَقََ ٌَ غََّرَهاََوََأْه اََوَصَََ

َب هَاََوََهٌََّنهَا

د و یططا را خططوار دیططدنطط پططیططامططبططر

گرفت و  کوچکش شطططمرد، سطططبکش

 حساب آورد ش بهیه

تحقیر دنیطا،کوچطک انگططاری 

 آن و به حساب نیاوردنش

خطططبططه  1

333 
اَ مَّ
َجْکَثَرَم  م ْوهَاَاسََْ وُُ ََوَیَمْنََأَقلََّ ْؤم 

اَ مَََّ
َجْکَثَرَم  اَاسََْ َثَرَم ْوهََ کَْ جََ َاسََْ ن  مََ

اََقل ٌََب ُق َُی ٍَلََنْوُ َیَوََزاَلََنمَّ

ا کمتر بهره بردارد، یکسطططی که از دن

شططتر یمنی اوسططت بیازآن ه موجو ا

شطططتر یو بیا نصطططیکه از دندارد و آن

رد، ازآن طه موجو هال  اوسطططت یگ

 ردیزودی زوال پذشتر گرفته و بهیب

قططنططاعططت بططه انططد  دنططیططا 

مطوجططو افططزایططش ایططمططنی 

 است

زیاده طلبی از دنیا موجو 

 افزایش هالکت است

دنیطا نطاپطایطدار و خیطانتکطار 

 است

خطططبططه  4

311 
لَُمٌ ُ َلَََوَانَْ ََّ َیاََأن َََّ ََوَیَسَم ْنَشَََ َإ ل ٍء

حُُ َی ْوُ ََوَیکَاُدََصاح  ََمل  یْدَحُعَم 

ست، جز که یچیز ند که هیچیو بدان

ر شطططود و از یاش از آن سطططدارنططده

 ریداشتن آن دلگ

دنیا روح شططخص را راضططی 

نطمطی کنططد بلکططه موجططو 

 دلزدگی و مالل می شود 

خطططبططه  30

311 
َ اْلَحصََ  اَیلََ أَْنَم َُرَم ْوهََ

ْ
ََوَال ِ صع ا َََ 

َیإ لََ ِ صع َهَاََ ا

نا یا رخت بردارد و نابینطا از دنیپس ب

 ش در آن گذاردیرخت خو

 زهد نتیجه بصیرت است

 زهد بی رغبتی به دنیاست

ْنَخطططبططه  33 َالََه  ت  ْنََنُظمََ َكَمََ  َ َ ل َف َیَوَََُ بزرگ دیططدن دنیططا موجططو اش کالن دهیططا در دیططکسطططی کططه دنَیا
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آَثَرَهاَیَنَ 390 اَم ْنََقلْح  َ  ق ُعهََ ٌْ بَُرََم َُ َوَ وَ  َ 

َتَعالَىََلاْنَقَطَعَإ لَََنلَىَ  َ َّ َ.هَایالل

د و ارزش و اعتبار آن در دل وی ینمطا

م یططفراوان نمططا د، آن را بر خططدا مقططد 

 زی نپردازد.یسازد و جز آن به چ

تططرجططیططر آن بططر خططدا و 

 پرداختن بدان می شود

خطططبططه  32

390 
ْحزاًَ ُِ َ َّ َأَلُ َإ ل َماَسََ

 َ َّ َُّ َکََیَوَالل کُلُُ َل أَن
ْ
اَنَأ

َی أَْرض 
ْ
کُُلََبْقلََةَال

ْ
َأ

به خدا، که از او )خدا( نخواست جز 

  نانی که آن را بخورد که موسطططی 

 خورد.ن مییاز سبزی زم

زیاده  حضططرت موسططی 

 خواه نبود

زهططد یعنی خواسطططتن بططه 

 قدرکفایت

خطططبططه  31

390 
اَنَ ْهَکََ َیَللَقََ ائ َفَاْلُخٌص  فََ ُلَسَََ ْعمََ

َه   َیبَ 

نسبت به  حضرت داود  بافتمی لیداود به دست خود زنب

 دنیا بی رغبت بود. 

خودکفططایی روش زاهططدان 

 است

خطططبططه  39

390 
اَنَ ْهَکََ قََ لََ ُهَاْلَحَ َرََوَیلََ سََََّ ٌَ ُسَلَْحَیَج

َنَ َاْلَخد 

کرد و ن مییعیسطططی سطططنطل را بال

 داشت جامه درشت به تن

نسبت  حضرت عیسی

 به دنیا بی رغبت بود.

ایشطططان بطه حطداقل کفایت 

 می کرد

خطططبططه  31

390 
اد ُمُ َ َِ ْجَا  ََُوَ َُّجُ َر  ش بود و یمرکططو او )عیسطططی( دو پططاََها َُیَداب

 هایشگزار وی دستخدمت

خودکفططایی روش زاهططدان 

 است

خطططبططه  39

390 
اَنَصَ ْهَکََ ََوَیَوََلقََ أَْرض 

ْ
کُُلََنلَىَال

ْ
أ

ََوَی َةَاْلَعْحه  لْسَََ ُفَیْ ل ُسَج  ه   َیبَ َْخصََ 

ُ ََوَ لََ عَْ ُ ََوَیْرَقُعَبَ یَنََ بََ ٌْ ََث َیه    َُ ُبَْر

َماَرَاْلَعار َ لَْف ََُْرد ُفَیَوََیاْلح  ََِ

خورد و ن میی، روی زمپطیططامبر

نشست و به دست چون بندگان می

نططه یططش را پططیططافططزار خططوخططود پططای

جامه خود را خود وصله بسطت و می

پططاالن سطططوار نطمود و بر خر بیمطی

گری را بر تر  خود سوار یشد و دمی

 فرمودمی

نسطططبت به دنیا  پیامبر 

 بی رغبت بود 

ایشطان سطاده زیست بود و 

 به حداقل کفایت می کرد

خطططبططه  37

390 
ْنَ َالَه  َأْنَرَضََنن  اَب َقلْحَ   ََوََأَماَتَیَلََ

َرَهاَم ْنََنْفسََ   َ ُْ ََأْنََتغَ َ   ََبَیَوََأَحبَّ

اََنْنََنَیزَ  ل َکَیَوُجهََ ْوَیَا َیو  َ  َ َم  َّخ  هَاَج

ًَیر َ َا ا

ا یططپس بططه دل خود از دن پیططامبر

اد آن را در خاطر خود یروی گرداند و 

نت یراند و دوسطططت داشطططت که زیم

وری از آن یا از او نهطان مطانطد تا زیطدن

 برندارد

قلبا نسطططبت به  پیامبر 

دنیطا بی رغبططت بود و خود 

 را از آن دور می کرد.

خطططبططه  31

371 
ُلٌاَب ُقلٌُب ُکْمََنْوهَا و بططدان  -ا بططازگردیططاز روی دل از دنََوَاْنَصر 

 اریروی م

اعراض قلبی نسطططبططت بططه  

 دنیا

خطططبططه  34

341 
ُ ََقل َیَتَرا ََُقرَ  َُ عیحَاًََأَمل ا ََ  َِ َ ُ َُ ًَاًَ ََزَلل ا

ُ ََمْوُزوراًََأْکلُُ ََسهًْا َ َقلْحُُ ََقان َعًةََنْفسَُ

ََأْمُر َُ

 ش اند  وینی که آرزویپرهیزکطار را ب

ده و یططهططایطش کم. دلش آرملطغطزش

جانش خرسند، ناخواهان، خوراکش 

 اند  و کارش آسان است

کوتطاهی آرزوی پرهیزکاران 

 و قناعت ذاتی آنها 

پرهیزکاران و ساده زیستی 

 قناعتشان به اند 

خطططبططه  20

341 
َ نَْ ُمَالَه  هَُ ْمَیَأَراَدتَْ لََ اََوَیرَ یاَلََ ُهوهََ

ََأَسَرْتهُْمََلَفَهْواََأْنُفَسهُْمَم ْو 

ا آنان را خواسطططت و ی)پرهیزکاران( دن

رد رشان کیدند، اسیا را نطلبیآنان دن

و بططه بهططای جططان، خود را از بنططد آن 

 دند.یخر

 نیابی مقدار دانستن د

 بی رغبتی نسو به دنیا

َخطططبططه  23 َاْلَعْهل  ة  ََّ ََتَعالَىََلَرَضََنلَىََأئ مَّ َالل نَّ
وجططوب بططرابططری زنططدگططی ان دادگر واجططو یططشطططوایخططدا بطر پإ 
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هُْمَیَأْنَ 204 ُرواََأْنُفسَََ هِّ ََقََ َّاس  َالو ة  َعفََ ب ضَََ

َ ََلْقُرَیب اْلَفق َََغَیَتبََیَا َیَُ َ ر 

فرموده خود را بططا مردم نططاتوان برابر 

مسططتمندی تنگدسططت را به نهند تا 

 ان واندارندیارند و به طغیجان نیه

حطاکمطان عطادل با مردمان 

سطططاده زیسطططتی  ،ضطططعیف

حططاکطمططان مططانططع طططغیططان 

 فقیران

خطططبططه  22

229 
ْنَ َُد هَ یإ نَّ وََْ َنََ  ْم ْنََیاََُُ َمََ  ُن ٌَ أَهََْ لَََ

ََجَراَدٍةََتْقَضُمهَاَیَوَرَقٍةَف َ ََلم 

اسططت از ای شططما نزد من خوارتر یدن

د یخابرگی در دهان ملخ که آن را می

 د.ینماو طعمه خود می

 خوار شمردن دنیا 

َم ْنَ 1نامه  21 ل  أَمََ
ْ
الَ َبَ  َ اَاْلُمْغَتر  َر َهََ تََ

ا ََْ

اَرَ َالَهَّ َهََ     ل  أَجََ
ْ
الَ َبَ   ِ َ اَاْلُمْزَن هََ

َ ٌُِل  ََوَاله  َاْلَقَواَنة  َم ْنَن زِّ ب اْلخُُروج 

ََوَاَیف َ لَب  َالطَّ َراَنةَ ُ لِّ َلضَّ

ه ن خانیا -فته آرزومندین فرید ایخر

ن کس که اجل وی را از جای یاز ا -را

کند. به بهای برون شدن از قناعتی 

که موجو ارجمندی اسطططت و درون 

 -شطططدن در ذلت و به دسطططت آوردن

 ه دردمندی استیا که مایدن

فططریططفططتططه آرزوهططا شططططدن 

 مخالف زهد است

 قناعت پسندیده است

قناعت مایه عزت اسططت و  

طلططو دنیططا مططایططه ذلططت و 

 دردمندی

 

ْرَف َ 23نامه  29 ُُ هاًََوَاْ  َراَفَُمْقَجصََ  سََْ إ 
ْ
َالَ َهع  َیلََ

َیالَْ َب َقْهر  ْكَم َنَاْلَمال  َغهاًََوََأْمس  مَ  ٌْ

َلَ َفضَََْ م َالَْ هِّ َكََوَقََ ُروَرتَ  َ ََضَََ مَ یل ٌْ

ََحاَجج َكَ

اده روی دسطططت یرو باش و از زانهیطم

امروز، فردا را به خاطر آر و از بدار! و 

که تو را کارسطططاز دار چندانمال نگاه

ش فرسططت یشططاپیادت را پیاسططت و ز

 از است.یبرای روزی که تو را بدان ن

تر  زیاده خواهی)اسراف( 

 و پیشه کردن اقتصاد

قناعت به قدر ضططرورت در 

 دنیا

پیش فرسطتادن اضافه مال 

 برای روز نیاز)آخرت(

َكَ 13نامه  21 اََ غَ  َبََ ْهر  ََقََ ة  َََّ ف  ِ ََمَعَ م َنَالزَّاد 

َ َ ََنلَىََنْهر  لَنَّ ََلاََ ََتْحم  هْر  الَظََّ

َكََلَ اَقجَ  َقَطََ ٌْ ُلََ ل َكَیَل ُکٌَنَق قَْ

َیَوَباًل ََنلََ َكََوَإ َ اََوَجْهَتَم ْنََأْهل 

ََمْنَ ة  اقََ َكََزاَدَ َإ لَىَیاْلفََ ُلَلََ ْحمَ 

اْلق َی مَ  ََلَیٌَْ ال َیاَمة  َغهیٌَ ُثَیاًََحََكَب  َ 

لُْ َإ َیَتْحَجاُجَإ لََ َلاْغَتو ْمُ ََوََحمِّ َ ای َ 

 ر چنانکه تویاندازه گتوشه خود را به

ش یرا رسطاند و پشتت سب  ماند و ب

ازآن ه توان داری بر پشططت خود منه 

گر د و ا ینی آن بر تو گران آیکه سططنگ

ا به ات را تافتی که توشهیمستمندی 

 ازمندییامت برد و فردا که بدان نیق

مت یتو را به کمال پس دهد، او را غن

 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

َ 91نامه  29 َجَف َم ْنَُدْنََأَل ََوَإ نَّ ُْ َا ا َُیإ َماَمُکْمََقه 

ْمَرَ َ  َیب ُقْرَصَََوَم ْنَُطْعم   ََ  َیب ط 

شطوای شطما بسنده کرده یبدان که پ

ای خود بططه دو جططامططه یططاسطططت از دن

فرسطططوده و دو قرنا نطان را خوردنی 

 ش نمودهیخو

سطططاده زیسطططتی و اکتفا به 

حططداقططل از سطططوی حططاکم 

 اسالمی

ُروَنََنلَىََ ل َكََألََ ََوَ 91نامه  27 َُّکْمَلََ ََتْقه  إ ن

ْنََأنَ  ک  ََوََیوٌُ  َیَوَلََ اٍد َرٍعََوَاْجج هَََ ٌَ ب 

ٍَّةََوََسَهاٍدَ َن ف

د. د کر ین نتوانید که شطططما چنیبدان

 -و یید به پارسطططایاری کنیکن مرا یل

دامنی دن و پا یکوش -ییدر پارسطا

 دنیو درستی ورز

عدم توانایی مردم بر پیشه 

 کردن زهد امام

پارسطایی، تالش، پاکدامنی 

و درسطططططتطططی ورزیطططدن، 

جططایگزین زهططد امططام گونططه 

بطرای مطردم در حططکومططت 

 اسالمی است

ُتََل ْهَجَهَ 91نامه  21 ئَْ  ََ َ ٌْ رَ یَوََل غلبططه هوای نفس موجططو و اگر خواسططتمی دانسططتمی چگونه ىََقَإ لََیُتَالطَّ
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َ اَ َهَََ اب  ََوَلُحََ ل  َ اَاْلَعسََََ ََّ َهََ ف ُمصَََ

ْنَ ََوََلک  َ اَاْلَقزِّ َهََ  ِ ائ  ََوََنسََََ مَْ   قََ
الَْ

اَیْغل َحن َیهَاَتََأْنَیَهَ ٌَ ََیَه

عسطططل پطالوده و مغز گنطدم و بطافتططه 

کن هرگز یشطططم را بططه کططار برم. لیابر

ره نخواهططد یطهطوای مطن بطر مطن چط

 د.یگرد

زیططاده خططواهططی دنططیططا می 

شطططود)زهطد غلبه بر هوای 

 نفس است(

سططاده زیسططتی و قناعت به 

انططد  از سطططططوی حططاکططم 

 اسالمی

ََأْوَالَْ 91نامه  24 از  اْلح  ََ بَ  لََّ ََمْنََل َیَوََلعََ اَمة  مََ

ُ َف َ َعَلََ مََ ََیطََ ُ ََاْلُقْرص  َهَلَََ َوَلََ ََنهََْ

ََأْوََأبَ  ع  حََ الدََِّ ل َیبَ  ٌْ انََاًََوََح َیَتَم ْحطََ

ََغْرثَى ََحرَّ َبُُطٌنع َحادع
ُْ ََوََأ

کسطططی  مامهیا یچه بود که در حجاز 

ا هرگز یططحسطططرت گطرده نططانطی برد، 

ر یر نخورد و من سطططیسططط شطططکمی

 هایی باشططدرامونم شططکمیبخوابم و پ

از گرسطططنگی بططه پشططططت دوختططه و 

 ی سوختهیجگرها

زندگی حاکم در سطر فقرا 

از سر همراهی و همدردی 

 با آنان است 

َ 91نامه  10 َوُعَم ْنََنْفسََ 
ْ
ُرَیَقاَلََهَ اََأمَ یب َأْنََیَأََأق

و َ ُُهُْمَف َیاْلُمْؤم  ار  َََ 
ُ
ََمکَار   ََیَنََوَلََ َأ

ةًََلهُْمَف َ ٌَ ْس
ُ
ٌَُُنَأ ََأْوََأ ْهر  َُجُدٌبَََیالهَّ ة 

َیاْلَعَ َش 

ر یام -مرا -ن بسطططنده کنم کهیا بدیآ

ندهای یند و در ناخوشطططایمؤمنان گو

ا در ی  آنطان نباشطططم  یطروزگطار شطططر

ن شططایبرا -اینمونه -سططختی زندگی

 نشوم 

حاکم اسالمی باید شریک 

سختی مردم و الگوی آنها 

 ی زندگی باشددر تنگنا

ََّ َ 91نامه  13 َالَلَ ََّق  ات َنَُحَوَیلََ ْفٍَفََوَْلَجْکفَُیاَابَْ

َكَ َراصَََُ
ْ
َ َََأقََ َیََل ار  َََّ ََو َال َن َمََ  ٌَن

کََُ

َا ُصك ََِ

ف! از خططدا بترس و یپس پسطططر حن

 ت است اگریهای نانت تو را کفاگرده

ت یططی از آتش دوزخططت عنططایبططه رهططا

 است

تقوای الهی ریشططططه زهططد 

 حاکم است

ی اند  برااکتفای حاکم به 

 رهایی از آتش دوزخ

اَ 91نامه  12 َأْنر ْضََنمَّ حَُكَل َیلََ ََماَیْع   َّة  هَاَل ق ل

َكَی وََْ ْعَنَََ اََوضََََ هَََ وََْ َكَمََ  حََُ حَََ صَََْ

ََقْوَتَب  َ م ْنَل َراق هَایُهُمٌَمهَاَل َماأََ

ا شططططادمططانططت یططپطس ازآنط ططه در دن

دارد، رویگردان! چه اند  زمانی می

ر ا را از سیشه دنیماندا و اندبا تو می

ن داری کططه از تو روی یقیبنططه! چططه 

 بگرداند

دنیا ناپایدار اسطت و انسان 

 کندرا تر  می

حکمت  11

9 
َ َّةع َرُعَُجو ٌَ ْهُهََثْرَوةعََوَاْل زگططاری سطططپری یزهططد ثطروت و پطرهَالز 

 دار.نگه

 زهد ثروت است.

حکمت  19

21 
َفاءَُالز ْهه

ِْ َإ  ْهه  ی ینهفتن پططارسطططای ین پططارسطططایبرترََأْلَضُلَالز 

 است

برترین زهططد پنهططان کردن 

 زهد است

حکمت  11

19 
نَیََتْرُ َاْلُمنَی ازی، وانهططادن یططنن بییتطرفیطشطططرََأْ َرُفَاْلغ 

 آرزوهاست

بطططرتطططریطططن ثطططروت تطططر  

 آرزوهاست

حکمت  19

91 
ََللََقْهَی أََرتِّ

ْ
اَبَبَْنَالَ ََّ ح َِ َ َُّ ْرَحُمَاللَ

ًَ ائ عَا اَجَرَطََ ًََوَهََ لََمََراغ حَا َوََقو َعََأسََْ

َ َب اْلَکَفاف 

 یخدا ب
 

اب پسطططر  رت را. به  امرزاد خب 

رغطططبطططت اسطططططالم آورد و از روی 

برداری هجرت کرد و به گذران فرمان

 روز قناعت.

تمجیطد مسطططلمانی از روی 

 رغبت

تمجیططد قنططاعططت بططه حططد 

 کفایت

حکمت  17

99 
َلَ ََوََنمََ  اَد َرَاْلَمعََ ْنََ ََُ مََ  َ ََىَل ٌب طَُ

ََوََقو َعَ اب  سَََ َل لْح  ََوََرضََ  َیب اْلَکَفاف 

 َّ َالل ََنن 

اد آورد و یخوشطا کسی که معاد را به 

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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 است

حکمت  11

17 
ََل َ نشطططدنی قناعت مالی تمام ابدیان نیقناعت مالی است که پاَْوَفهیاْلَقَواَنُةََمالع

 است

حکمت  14

310 
ْنَ مَّ
ْنََیُقٌُلَف َیلََ ََتُکْنَم  َاَب َقَیالَه  ل  ٌْ

هَ  َیََنََوَیَالَزَّاهَ  ُلَلَ  مََ َیعَْ ل  اَب َعمََ هََ

ح َ اغ  ََنَیالرَّ

ا چون یطاز آنطان مبطاش کططه دربطاره دن

ا راه ید و در کار دنیزاهدان سطخن گو

 دیا را پویدنندگان یجو

نطکطوهش زهططد زبططانی در  

 عین رغبت عملی به دنیا

 مقابل زهد، رغبت است

حکمت  90

342 
َكَیَ ت  َقَُقٌ ٌْ َتََل حَْ سَََ َُ اَ اَابَْنَآَدَمَمََ

َل َغَیَلَأْنَتَل َ نع از  َِ َر  ی َ 

ش از خطورا  یطپسطططر آدم! آنط ططه بط

ات کسو نمودی در آن گنجور روزانه

 جز خود بودی

کسطططو بیش از حططد نیططاز، 

نگهبانی مال برای دیگری 

 است

حکمت  93

224 
َ َاْلخُلُق  ن  َُملْکاًََوَب ُحسََْ ة  انََ اْلَقوََ َف َبَ  ََُ

الَىیَنعَ  َ   ََتعََ ل ٌْ َلَعََنْنََق  ََ َ-مَاًََوَسََُ

َ حَْ وَُ لََ ُ ََحَیَیلََ ََّ ََطَیو اَلَهَ یاةً ًةََلقََ َیحََ

َاْلَقَواَنة

و خوی  قنططاعططت دولتمنططدی را بس

  نعمتی بود در دسطططترس.  و یططنط

ح  » -معنی -ازحضطططرتش را 
ُ

ن
َ
ل

َ
هُ ییف

َّ
 ن

 یَح 
َ

 ط
ً

 یاة
ً
دند، فرمود[: آن یپرسططط« َبة

 قناعت است

قنطاعت دولتمندی)ملک( 

 است 

 قناعت حیات طیبه است

حکمت  92

271 
َتْوف ُعَف َیَلز ْدَأََ اَاْلُمسََْ َ ََیهََ ْکر  ََوَ ََُ

َهَ وََْ ْفَن  َكََوَقََ  جَ  لََ ْنَنََ ََ ْرَمَ  َقصََِّ

ْزق ك َُمْوَجهَ َر 

افزون  پس ای سود خواهنده سپاس

 ش ازآن ه تو رایکن و شتاب کمتر و ب

 روزی است انتظار مبر!

خواسططتن سططود بیشططتر از 

 طریق افزودن بر شکر

کم کردن عجلطه و قنطاعطت 

 اندازه روزی به

حکمت  91

197 
اََأْز َى ُجهََ غََ لَْ َُ َمَََوَب اَُحک  م ْنََثْرَوت هَََ

ََوَ ة  اقََ اْلفََ اَبَ  ُْغن َ]َنلَىَُمْکث ٍرَم ْوهََ َ[یأ

نَ 
ُ
ََیَمْنََغن َََنَیأ اَحة  ََنْوهَاَب الرَّ

ا تر تزهیروزه برداشطططتن پاکروزی یک

کطه از هم نهططادن. آنثروت آن را روی

 شطططییار برداشطططت به درویطآن بسططط

نیاز که خود را بیمحکوم اسططت و آن

 ش مقرونیانگاشت با آسا

قنطاعطت بطه انطدازه کفایت، 

پاکیزه تر و سودمنتر ازکی[ 

 اندوزی استاز ثروت

ن طططلططو از دنططیططا، افططزو

 محکوم به درویشی است 

کسی که نسبت به دنیا بی 

نیازی بورزد قرین آسطططایش 

 است

حکمت  99

197 
اَ َّمََ ن
ْنَیإ  َیاَب َعَیْوُظُرَاْلُمْؤم ُنَإ لَىَالَه  ن 

ََوَ ار  حََ
تَ  َ  نَْ َیَال اَب َحْطن  ْوهََ اُتَمَ  جََ قَْ

َرار َ َال  ْضط 

ده یهمطانطا مرد باایمان به جهان به د

انططدازه و از آن بططهنگرد عطبطرت مطی

 خوردضرورت می

مؤمن بططا دیططده عبرت بططه 

 دنیا می نگرد

مؤمن به اندازه ضططرورت از 

 دنیا برمی دارد.

حکمت  91

173 
َوََل َ اََ مَ  سََْ إ 

ْ
َرَفََأْنلَىَم َنَالَ لََ َ َََ

اَلَ ََوَلَََ َمَََ ة  انََ یَم َنَاْلَقوََ نََ
َزََأغَْ وَْ ََُ

َ یَب اْلُقٌت  ضَََ َم َنَالرِّ اَقة  ُبَل لْفََ َأْ هََ

َََوَ ََلَقه  َاْلَکَفاف  َجَصَرََنلَىَبُلَْغة 
ْ
َاق َمن 

ََاْنَجَظَمَ َنة  ْفَضَالهَّ َِ اَحَةََوََتَحٌََّأَ َالرَّ

سططت و یچ شططرفی برتر از اسططالم نیه

چ یتر از قناعتا و ههینه گنجی پرما

د کططه یططشطططی را چنططان نزدایمططال درو

 د ویآدمی به روزی روزانه بسططنده نما

کرد  کططه بططه روزی روزانططه اکطتططفططاآن

ش خطود را فراهم آورد و در یطآسططططا

 آسانی جای کردراحت و تن

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

حکمت  99

141 
َُمْقَجَصٍرََنلََ َکاٍفَیکُل  بسنده کردن توان، بس هر چه بدان َ َ 

 بود همان

اندازه کفایت برداشططتن، به

 بسنده است
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حکمت  97

149 
ََّقل ُلَ ُلَََوَالج س  ٌَ َّ باید به کم قناعت کرد و  به  وآن نپردازبه اند  بساز و به اینََوََل َالج

 دیگران روی نیاورد.

حکمت  91

914 
ُ َبََ  َ ل ُهَکَُ هَْ َم َنَیَنََکل َمَجَیالَز  َاْلقَُن  ْرآن 

َُّ َُسْحَحاَن َُ اََنَیل َکََ-َقاَلَالل ٌْ َس
ْ
َلىا ََتأ

ُُْمَ َوَ-ماَلاَتُکْمََوَل ََتْفَرُحٌاَب ماَآتا

َسَیَمْنََلْمَ
ْ
ََأ ْحَْفَرَیَوََلْمََیَنلَىَاْلَماض 

آت َ
ْ
ْهَهَب َطَرَلََیب ال َ َالز  َِ َ یَلَقْهََأ

همطه زهطد در دو کلمه از قرآن فراهم 

تا بر »د یاسططت: خدای سططبحان فرما

د و یغ نخوریآن ه از دستتان رفته در

ده شطططادمان یبدان چه به شطططما رسططط

 غیکه برگذشطططته درو آن« د.یمباشططط

نده شططادمان نباشططد از ینخورد و به آ

 دو سوی زهد گرفته

 

زهططد دو بططال دارد یططکططی 

ناراحت نشدن نسبت به از 

دسطت دادن دنیا و دیگری 

عدم شطادمانی و مستی از 

 کسو دنیا 

 
مضمون  48های نهج البالغه در موضوع زهد به (، تمامی گزاره1پایه جدول فوق )جدول شماره بر 

ین ای باید مضامین سازمان دهنده و مضامای تبدیل شده است. پس از دست یافتن به مضامین پایهپایه
ین ن مضامدهی مجدد مضامین اولیه یا هماشود با سازمانفراگیر انتزاع شوند. در این مرحله سعی می

تر خواهند تر، فراگیرتر و مرکزیهای اصلییابیم که در واقع مضمونتری دستای به مضامین انتزاعیپایه
 بود. 

 های مرتبط با چیستی. گام دوم: مضمون1-2

( انتزاع 1ای در موضااوع چیسااتی زهد که از جدول شااماره )دهنده و پایهچینش مضااامین سااازمان
 توان دید.( به تفکیک فراوانی و نشانی هر یک در نهج البالغه می2شود در جدول شماره )می

 

یستی: مضمون2جدول شماره   های مرتبط با چیستی زهد و ساده ز
های مضططمون

 فراگیر

هططای مضطططمططون

 سازمان دهنده

 فراوانی نشانی های پایهمضمون

 

 چیستی

 

 

 1 / 111ح  متضاد رغبت ماهیت

بططی مططیططلططی و اعططراض 

 قلبی

/ خ 173مططورد(/ خ  7)161/ خ 133خ 

 / 43/ ح 193

11 

 1 / 41ن  مبارزه با هوای نفس

کوتاهی آرزو، شطططکر بر  تعریف

 نعمت، دوری از حرام

  81خ 

 1 /439ح  میانه غم و مستی

 3 / 193/ خ 81/ خ 42خ  کوتاهی آرزوها لوازم

 2 /34/ ح 3ن  فریفتة آرزوها نشدن
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چیساااتی زهد در آموزه های نهج البالغه در ساااه محور ماهیت، تعریف و لوازم زهد بر پایه این جدول، 
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.
 

غه با گزاره هایی مانند: کوتاهی آرزو، شاااکر بر نعمت و دوری از حرام در تعریف زهد از منظر نهج البال
بر می خوریم و می توان گفت که اسااسای ترین تعریف از زهد، عبارتی از امیر مؤمنان است که آن را میانه 

بر اساااس آموزه های نهج البالغه، کوتاه کردن آرزو و فریفته نشااادن به آن از لوازم  داند.غم و مسااتی می
 ود.ر هد به شمار میز 

 

 های مرتبط با چرایی. گام سوم: مضمون1-3

شود ( انتزاع می1ای در موضوع چرایی زهد که از جدول شماره )دهنده و پایهچینش مضامین سازمان
 توان دید.( به تفکیک فراوانی و نشانی هر یک در نهج البالغه می3در جدول شماره )

 
یستی و زهدبا چرایی سادههای مرتبط : مضمون3جدول شماره   ز

-مضططططمططون

 های فراگیر

هططای مضططططمططون

 سازمان دهنده

 فراوانی نشانی های پایهمضمون

  چرایی

 جهان بینی

 

شططناخت حقیقت 

 دنیا

/ خ 133/ خ 119/ خ 32/ خ 3خ 

/ ن 224/ خ 193مورد(/ خ  2)161

 مورد(  2)367/  ح 192/  ح 68

12 

مورد(/  2/)31/  ن 21/ ن 133خ  آخرت اندیشی

 44ح 

1 

 ویژگی ها و فوائد

 

سطططططودمططنططدی و 

 بسندگی 

 

/  ح 17/ ح 4/  ح 3/ ن 111خ 

مورد(/ ح  2)371/ ح 367/ ح 229

   396/ ح 391

11 

الزمططه حططکططمرانی 

 دینی

 2   41/ ن 219خ 

 

در تحلیل چرایی زهد بر پایه آموزه های نهج البالغه دو محور اصلی وجود دارد؛ یکی جهان بینی زهد 
 دیگری ویژگی ها و فواید زهد.و 
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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 
. از سوی دیگر اصل قرار دادن دین و توجه به معاد و است و مؤمن را به کوچک انگاری دنیا سوق می دهد

 شود.حساب و توشه اندوزی برای آخرت به عنوان منشث زهد در جهان بینی ایمانی مطرح می
 

محور دوم از دو منظر سودمندی و بسندگی زهد و الزمه بودن زهد برای حکمرانی دینی، چرایی زهد 
ه تر این نکته تثکید می کنند که قناعت به اندازه ضرورت، پاکیزکشد. مضامین این محور بر را به تصویر می

اندوزی است و برای حیات طیبه انسان بسنده است چراکه احساس نیاز را در انسان از و سودمنتر از یروت
بین می برد و او را از روی آوردن به دیگران بی نیاز می سازد. همرنین حاکم دینی با تقوای الهی زهد پیشه 

 ازد و با ساده زیستی، مانع از طغیان هیجانات طبقه فرودست جامعه می شود. می س
 

 های مرتبط با چگونگی. گام چهارم: مضمون1-4

( انتزاع 1ای در موضااوع چگونگی زهد که از جدول شااماره )دهنده و پایهچینش مضااامین سااازمان
 توان دید.هج البالغه می( به تفکیک فراوانی و نشانی هر یک در ن4شود در جدول شماره )می

 
یستیهای مرتبط با چگونگی زهد و ساده: مضمون4جدول شماره   ز

-مضططططمططون

 های فراگیر

هططای مضططططمططون

 سازمان دهنده
 فراوانی نشانی های پایهمضمون

 چگونگی

 اصول

 2 31/ ن 21ن  بهره گیری از دنیا به اندازه توان

تططوشططططه انططدوزی بططا کططمططک بططه 

 نیازمندان
 1 /31ن 

 1 273ح  سودطلبی با شکر الهی

تطططفطططاوت زهطططد مطططردمطططان و 

 معصومان
 1 41ن 

 روشها

 
 ورزیقناعت

 3)161/ خ 41خ 

/  ن 193مططورد(/ خ 

/ ح 43/ ح 21/ ن 3

11 
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/ ح 273/ ح 44

367/ 

 خودکفایی
 161خ 

 مورد( 2(
2 

همراهی و همدری حاکم اسالمی 

 با مردم

 4) 41/ ن 219خ 

 مورد(
1 

دینی مردمان جایگزین فضطططائطل 

 زهد معصومان
 1 41ن 

 انواع و مراتو

 1 28/ ح 192خ  زهد مطلوب

 زهد مذموم
مططورد(/ ح  2) 32خ 

111/ 
3 

 

 رو هستیم:در تبیین چگونگی زهد، با سه محور اصول، انواع و مراتب و روشها روبه
از طریق افزودن بر شاااکر، عدم خواساااتن به اندازه توان و طاقت، ترک زیاده خواهی، طلب ساااود بیشاااتر 

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 
 مراتب زهد دانسته شده است.  زهد جای گرفته است و زهد پنهانی برترین

 
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 

ی اساات. بر فرض معصااوم بودن حاکم، مردم که در ساالوک حکمران  محرومان، روش مورد تثکید امام
توان زهد معصااومانه ندارند باید با پارسااایی و تالش صااادقانه در راسااتی و درسااتی، به یاری حاکم معصااوم 

 بشتابند.
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 نمودار الگوی زهد در نهج البالغه

بالغه هج الهای جداول ساه گانه چیستی، چرایی و چگونگی زهد، شمای کلی الگوی زهد در نبر پایه داده
 شود. در قالب نمودار زیر ترسیم می

 

 

زهد

چیستی
ماهیت زهد

متضاد رغبت

بی میلی و اعراض قلبی

مبارزه با هوای نفس

تعریف
کوتاهی آرزو، شکر بر نعمت، دوری از حرام

میانه غم و مستی

لوازم
کوتاهی آرزوها

فریفته آرزوها نشدن

چرایی

جهان بینی
شناخت حقیقت دنیا

آخرت اندیشی

ویژگی ها و فواید

سودمندی و بسندگی

الزمه حکمرانی دینی

چگونگی

اصول

بهره گیری از دنیا به اندازه توان

توشه اندوزی با کمک به نیازمندان

سودطلبی با شکر الهی

(ع)تفاوت زهد مردمان و معصومان

روشها

قناعت ورزی

خودکفایی

همراهی و همدری حاکم اسالمی با مردم

فضائل دینی مردمان جایگزین زهد 
(ع)معصومان

انواع و مراتو
زهد مطلوب

زهد مذموم
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 پژوهش هاییافته

توان نتیجه گرفت که تمامی هاای نهج البالغاه در حوزه زهد و پارساااایی میاز رهگاذر مطاالعاه آموزه
د. در گیرنمضااامین زهد موجود در نهج البالغه در سااه دسااته کلی: چیسااتی، چرایی و چگونگی جای می

از تعریف، بیان ماهیت و لوازم زهد ساخن به میان آمده است و بیشترین فراوانی در موضاوع چیساتی زهد 
توان به تعریف دقیق و شناخت شاود. از این رو، با فهم درسات ماهیت زهد میتحلیل ماهیت زهد دیده می

 مصادیق آن دست یافت.
ها و ویژگی»و « بینیجهان»لزوم توجاه باه زهاد و تحلیل چرایی آن در نهج البالغه را باید از دو منظر 

ظر ترین دالیل زهد ورزی از مننگریسااات. بر این پایه، شاااناخت حقیقت دنیا و آخرت اندیشااای مهم« فواید
ها در زمینه شناخت حقیقت دنیا )بی وفایی دنیا، ناپایداری، و بینی اسات. در این میان، فراوانی آموزهجهان

مد و مؤمن را به کوچک انگاری دنیا سااوق می دهد( نشااان از انجافریبندگی آن که به الت و دردمندی می
ها و ساارشاات جهان زودگذر مادی، توان با تثمل در ویژگیآن دارد که بدون توجه به زندگی اخروی هم می

زهد و پارسایی را پیشه خود ساخت و با نگاه برون دینی پارسایی ورزید. از سوی دیگر، سودمندی و بسندگی 
هد ها و فواید ز ین بردن احسااس فقر و به ارمغان آوردن حیات طیبه برای انسان از ویژگیزهد از جهت از ب

عد حکومتی نیز توجه دولتمردان دین روی زیستی برای یواب اخمدار به زهد و سادهاسات افزون بر این، از ب 
 توان در زمره فواید زهد دانست.و جلوگیری از طغیان احساسات مردم را می

ن مضااامین نهج البالغه در این موضااوع، به چگونگی زهد اختصاااص دارد. زهد در نهج اما بیشااتری
ا هالبالغه بر سااه محور: اصااول، انواع و مراتب و روشااها تبیین شااده اساات. اصااول زهد بر پایة این آموزه

کر الهی، شعبارتند از: بهره گیری از دنیا به اندازه توان، توشاه اندوزی با کمک به نیازمندان، ساودطلبی با 
. در عبارات نهج البالغه با تقساایم زهد به دو نوع زهد پسااندیده و زهد تفاوت زهد مردمان و معصاومان

هایی برای هریک برشامرده شاده اسات. در تبیین روشاهای زهد ورزی با مضامینی همرون ناپساند نمونه
ینی مردمان جایگزین ورزی، خودکفایی، همراهی و همدردی حاکم اساااالمی با مردم و فضاااایل دقنااعت

های علوی در توجه دادن به زهد حاکمان برای سااااختن رو هساااتیم و فراوانی آموزهزهد معصاااومان روبه
 جامعه دینی،  نشان از اهمیت فراوان این موضوع دارد.

 
 



    

133 

وزه
 آم

 در
هد

ن ز
مو

مض
یل 

حل
ت

ج 
 نه

ای
ه

غه
بال

ال
 

133 

 
 منابع

 کریم.قرآن 

 انتشارات شرکت: تهران چهاردهم، چاپ البالغه،نهج ترجمه ،9773 ،ید یشاه ،جعفر دیسا .هج البالغهن
 یفرهنگ و یعلم

 .، بی ناروتیب ،اول چاپ ،جمهرف اللغةم، 9933د، محمد بن حسن، یابن در  .9
 .  یخ العربیمؤسسة التار  :روتیب ر،یر و التنویالتحر ق،  9419عاشور، محمدطاهر، ابن .1
دار  :بیروتتحقیق و ضاابن: عبدالسااالم محمد هارون،  س اللغة،ییمعجم مقاتا، ابن فارس، احمد، بی .7

 الکتب العلمیة.
قاهره:  عبدالسالم محمد هارون. تحقیق: ،تهذیب اللغهق، 9734احمد، ی، ابومنصور محمد بن ازهر  .4

 بی نا.
 بی نا.:روتیب ،اول چاپ الصحاح،ق، 9771ل بن حماد، یجوهری، اسماع .5
 .: بی نابیروت ،المفردات فی غریب القرآنق،  9491 ن بن محمد،ی، حسیراغب اصفهان .1
 .بی نا:روتیب ،اول چاپ أساس البالغة،م، 9979زمخشری، محمود بن عمر،  .7
دفتر انتشارات  :قم ،پنجم چاپ ،المیزان فی تفسـیر القرآنق، 9497ن، یمحمد حساساید ی، یطباطبا .3

 .(هین حوزه علمیمدرس جامعه)اسالمی 
 :تهران ،ساااوم چاپ، ینیاحمد حساااساااید  :قیتحق ،نیمجمع البحر ، ش9775ن، ی، فخرالدیحیطر  .9

 .یمرتضو انتشارات 
 .: بی ناقم ،دوم چاپ ،نیالعق، 9499ل بن أحمد،  یدی، خلیفراه .99
 .مؤسسه الوفاء :بیروت، دوم چاپ، بحاراالنوارق، 9497مجلسی، محمدباقر،  .99
 بنگاه ترجمه و نشر کتاب :تهران ،میکلمات القرآن الکر  یق فیالتحق، ش9719مصطفوی، حسن،  .91
 ا.صدر  :تهران .دوم چاپ، البالغهسیری در نهج، ش9799مطهری، مرتضی،   .97
 .هجرت :قم ،ششم چاپ، معراج السعادف، ش9737، احمد، ینراق .94

 
 و پایان نامه ها مقاالت

 و یفرد رشد در آن نقش و یستیز ساده و زهد» ش،9791 محمد، درچه، یمیکر  عبدالرضاا؛ ،یزاهد . 97



 

134 

ش
پژوه

ها
 ی

ج
نه

 
البلاغه،
 

بهار
 

1398
، 

شماره
 

60
 

134 

 ا 17 ص ،94 یاپیپ دوم، شااماره چهارم، سااال ،یاخالق معرفت هینشــر  ،«اتیروا و اتیآ منظر از یاجتماع
49. 
 نامهانیپا زم،ینیج و زمیبود با آن ســـهیمقا و البالغه نهج در زهد مفهوم ش،9791 ه،یراضااا ،یفتاح. 93

 .یلیاردب محقق دانشگاه ارشد، یکارشناس
 ،ش9795 ،یعباسعل رساتگار، رضاا؛ ،ینجار  محمدجواد؛ ،یحضاور  ؛یمهد  دیسا ،یداود یموساو . 99

 یازمانهاس تیر یمد فصلنامه ،«البالغه نهج یهاآموزه بر یمبتن یسازمان یهاارزش مدل نییتب و یطراح»

 .43 ا77 صفحه ،97 یاپیپ شماره ،5 دوره ،یدولت
 یمبتن یقوم یگذار استیس» ،ش9797 ن،یمحمدحسا ،یپناه بهجت؛ ،یخواسات زدی م؛یکر  ،یمهر . 19

 دهم، ارهشم چهارم، سال نرم، قدرت مطالعات فصلنامه دو ،«کیتمات لیتحل: یرهبر  معظم مقام دگاهید بر
 .91 -75 ص

21- Attride-Stirling, J. (2001). Thematic Networks: An Analytic Tool for 

Qualitative Research, Qualitative Research. 1, pp: 385-405. 

22- Braun, Virginia; Victoria Clarke. (2006). "Using thematic analysis 

in psychology". Qualitative Research in Psychology, 3 (2), pp: 83. 


