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چکیده
در منابع ی)یثی «یس)» به عنواو تخریبکنن)ه و از بان ٔ
برن)ه ایماو معرفی ش)ه است .این نگرش بر خواسیته از
متوو دینی ،ضمن و که ر ٔ
ابطه معنادار مسائل اخالری با مسائل اعتقادی و ٔ
یوزه باورها را نشاو میده) ،بیه عنیواو
یکی از ظرفاتهای اساسی در اصالح و بهبود عملکرد اخالری افراد  -به ویژه دوری از رذیلیه یسی)  -بیه شیمار
م)ه است .در این مقاله  -به روش توصافی – تحلالی  -به تکثارگذاری این دو ٔ
یوزه ییائز اهمایت پرداختیه شی)ه
است؛ یکی سایت شناختی و دیگری سایت عاطفی و گرایشی .با توجه به اینکه مؤلفههای شکل ٔ
دهن)ه ایمیاو
دو
عنصر باور رلبی و معرفتشناختی است« ،یس)» به عنواو یک رذی ٔله درونی با تکثار در این دو سایت معرفتی
ِ
ٔ
ٔ
و عاطفی انساو ،زمانه تخریب و نابودی ایماو را فراهم می ورد .و یژگی یس) که باانگر اختالل در یوزه عقای)ه و
باور اعتقادی افراد از یکسو و باماری رلبی و رویی افراد از دیگرسوست ،میتوان) به کیاهش و فرسیایش ایمیاو
اعتقادی و رلبی افراد باانجام) .نتایج این پژوهش نشاو میده) که مبتنی بر معارف رر نیی ویی)یثی ،ایین رذی ٔ
لیه
ٔ
ٔ
شاخصه عاطفی ،زمانههای تخریب ایماو را در انساو فراهم می ورد.
شاخصه شناختی و سه
اخالری با سه
کلیدواژهها
اخالق ایمانی ،تکثار اخالری یس) ،تخریب ایماو ،رذی ٔله یس) ،اخالق اسالمی.
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طرح مسئله

«یس)»  -در متوو و موزههای دینی  -یکی از عوامل هالک ٔ
کنن)ه ایماو شناخته شی)ه اسیت .از
نجا که «ایماو» دو ُبع) مهم شناختی و عاطفی را در بردارد و بر ر ٔ
ابطه معرفتی و رلبیی انسیاو بیا
ِ
ُ
خ)اون) استوار است« ،یس)» به عنواو یک صفت درونی در این دو بع) ایمیاو تیکثار گذاشیته و
ٔ
ییوزه ایمیاو و
منجر به تخریب ایماو میشود .این رابطه و تکثار میتوان) بایانگر تکثارگیذاری دو
اخالق باش) که در معارف اسالمی به و توجه ش)ه است.
ّ
پرسش اساسی این نوشتار و است که این تکثار و تخریب چگونه محقق مییشیود« .ایمیاو»
دارای چه عناصر و مؤلفههایی است و «یس)» به عنواو یک ٔ
رذیله درونی ،چگونه در ٔ
یوزه ایماو
تکثارگذار است.
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از یات و روایات میتواو اینگونه دریافت که «ایماو» یکی از مهمترین فضایل اخالری است
که در شکلگاری دیگر فضایل اخالری بساار تکثارگذار است .در منابع روایی این مهم مورد توجه
ریرار گرفتییه و ب یرای نمونییه ،امییام بییارر (ع) فرمییود« :بییه راسییتی ،کامییلترین مؤمنییاو در ایمییاو
ُ
خوشخلقترین نها است» (کلانی ،۴ ،70۵7 ،ص  .)000این روایت نشیاو میدهی) کیه شیاخص
اخالق به عنواو یکی از مهمترین شاخصهای ایماو در معیارف اسیالمی مطیرح شی)ه اسیت.
در روایتی دیگر در نهج البالغه م)ه است:
ُ ََ َ
َ ََ
ََ َ
َ
َ
َو ُس ِئل [علاه السالم] عن ِاْل َیم ِاو فقال ِاْل َیماو علی أر َبع َدع ِائ َم علی الصیب ِر َو ال َا ِقیان َو
ِ
ِ
ِ
ال َع) ِل َو ال ِج َه ِاد َو الصب ُر؛ از امام علی (ع) دربارۀ ایماو سوال شی)؟ فرمیود :ایمیاو بیر
چهار پایه استوار است :صبر ،یقان ،ع)ل و جهاد (نهج البالغه ،یکمت .)07
و چناو که از این روایت بر می ی) ،ستووهای ایماو را فضایل اخالری چوو صبر ،ع)ل ،یقان و
جهاد در بر دارد که در ادامه ،ناز یضرت برای هر ک)ام انشعابهایی اخالری را بااو میکنن)
ٔ
واسطه ویژگیهای ّ
مخربی که دارد در ٔ
یوزه شناختی و رلبی تؤاماو نفیوذ
از سوی دیگر ،یس) به
می کن) و یتی منجر به تخریب عملکرد اخالری افیراد مییشیود .ایین ویژگیی اخالریی گیاهی
و چناو در انساو تکثارگذار است که درماو و به دشواری صورت میگارد تا جایی که برخیی از
َ َ َ ُ َ ٌ
یرض ال ُی َ
ؤسیی؛
مراتب یس) رابل درماو ناست؛چناو که امیام علیی (ع) فرمودنی)« :الحسی) م
یسادت ،مرضی است که دوا و عالجی ن)ارد» (تمامی م)ی ،7۴70 ،ص .)۵۴
ٔ
ییوزه ایمیاو و تخرییب
نچه مقصود ما در این مقاله است ،تحلال چگونگی تکثار یسی) در
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 .1تأثیر تخریبی حسد بر ایمان
تبیین حسد و مؤلفههای تأثیرگذار آن

برای تباان چگونگی تیکثار یسی) بیر ایمیاو ،روشین شی)و معنیای ایمیاو و یسی) ضیروری و
کارگشاست« .یس)» در لغت « ،رزو داشتن برای زوال و ناستی نعمت کسیی کیه اسیتحقاق و
نعمت را دارد و بسا که با این رزو و یسادت عمال هم کوشش در نابودی نعمت او بنمای)» است

(ابییین منظیییور ،0 ،7۴7۴ ،ص 7۴1؛ طریحیییی ،0 ،70۵7 ،ص 0۹؛ یسیییانی زباییی)ی ،۴ ،7۴7۴ ،ص ۵70؛

راغب اصفهانی ،7 ،70۵۴ ،ص  .)۴1۵برخی ناز و را« ب)خواهی ،خواسیتار زوال نعمیت و سیعادت
دیگری بودو» معنا کردهان) (ررشی بنایی ،۵ ،7۴7۵ ،ص  .)707معنا و ماهات «یس)» ،در ق آن ک یم
و لساو روایات ناز تباان ش)ه است :یس) و مشتقات و  ۴بار در ق آن ک یم به معنای ب)خواهی
و رزوی زوال نعمت از دیگری م)ه است .یسادت کفار بر ایماو وردو مسلماناو که ق آن ک یم

۹۹۳
تبیین تأثیر ُم ّ
خرب حسد بر ساحت معرفتی و عاطفی ایمان

ایماو از طریق یس) است .به هر روی ،این پرسش مطرح است که یس) بر چه درجه و سایتی
از ایماو تکثارگذار است؟ از سویی «ایماو» چق)ر میتوان) نقش بازدارن)گی در تکثار یس) داشته
باش)؟ از اینرو ،مسئله ما بر تکثار یس) بر ایماو تمرکز دارد.
در باب مفهومشناسی و بررسی ر ٔ
ابطه ایماو و یس) و نگاه به موزهای اسالمی ،ثاری منتشر
ش)ه است .برای نمونه ،کتاب حسادت ،زنینههای کشد و کاههای جلوگی ی ،نوشته یما) پهلواو
ٔ
رذیلیه یسی)
و همچنان کتاب حسد ،نوشته سا)رضا ص)ر از ثاری هستن) که با نگاه خاص بیه
نگاشته ش)هان) .در ٔ
مقاله «نشانهشناسی یسادت با تکاه بیر منیابع اسیالمی» نوشیته ابوالقاسیم
ولیزاده ،به نشانههای یسادت با توجه به یات و روایات پرداخته ش)ه و ٔ
مقاله «راهکارهای درماو
یسادت از دی)گاه اسالم و رواو شناسی» نوشته شهابال)ین ذوالفقاری و همکاراو ناز نیاظر بیه
راهکارهای درماو این رذیله نگاشته ش)ه است .نچه در مطالعات نظامیافته در باب یس) و ایماو
ٔ
واسطه یس) است که مقاله ٔیاضر عهی)هدار و
موجود ناست ،تباان چگونگی تخریب ایماو به
است .درمجموع میتواو از تکثارات نامطلوب و بساار این ٔ
رذیله اخالری بر ایماو در منابع و متوو
دینی و اخالری یاد کرد و پرسش اساسی ما و است ک یس) بر اسیاس چیه فراینی)ی ،ایمیاو را
تخریب میکن) .پاسخ این پرسیش در گیرو بررسیی درایق سیه مؤلفیه اسیت )7 :تبایان یسی)
ومولفههای روامبخش و اثرگذار و؛  )۵تباان ایماو و سایتهای تکثارپذیر و؛  )0تحلایل تیکثار
سایتهای معرفتی و گرایشی یس) بر ایماو.
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ٔ
(سوره بقرهٔ ،یه  .)70۵نها به خاطر یس)ی که در جانشاو ریشیه دوانای)ه بیود،
به و اشاره میفرمای)
دوست داشتن) شما را از ایمانتاو باز گردانن) (طبرسی ،7 ،70۵۵ ،ص  .)7۴۵دوست داشتن کفر شیما
به جهت یس)ی است که بروز کرده از نفسهای وها ،یعنی یس) به مقتضای طبع وها اسیت
نه به امر کسی (یسانی شاه عب)العظامی ،7 ،70۹0 ،ص  )۵۵1و ناز از یسادت در برخیی ییات دیگیر
نهی ش)ه است (سوره نساء ،یۀ 7۴؛ سورۀ فتح ،یه 77؛ سورۀ فلق ،یۀ .)7
ابن عباس بر این باور است که اگر صفتی ب)تر از یس) بود ،هر ینه یقتعالی یباب خود را از
و در خر ق آن ک یم به استعاذه امر نفرمود (عزلتی خلخالی ،7017 ،ص  )7۵۵و ناز ییاتی بیه صیورت
ٔ
(سوره لعمراؤ ،یه  .)7۵0یسادت رابایل فرزنی) دم (ع) نسیبت بیه
غار مستقام به یس) اشاره دارن)
ٔ
(سیوره مائی)ه ،یی ٔه ۵۵۔ .)07
برادرش هابال که در ق آن ک یم بیه صیورت یکاییت بایاو شی)ه اسیت
َ
پذیرفته نش)و رربانی از جانب خود رابال بود که از لباس تقوا خار ش)« .إنمیا َی َتقب ُیل الل ُیه مینَ
ِ
ِ
ال ُمتق َ
ان» ( ٔ
سوره مائ)ه ،ی ٔه  )۵۵خ)ای تعالی طاعت کسانی را میپذیرد که پرهازگیار هسیتن) و بیاطن
ِ
خویش را تزکاه کردهان) (طبرسی ،۵ ،70۵۵ ،ص  )۹0و نایز در همیان رابطیه ،قا آن کا یم داسیتاو
ٔ
(سوره یوسفٔ ،یه.)7 –۴
فرزن)او یعقوب را در سورۀ یوسف (ع) یکایت میکن)
در روایات ناز «یس)» ،فت ایماو معرفی ش)ه است؛ امام صادق (ع) یس) را از فات ایماو
برشییمرده و میفرماییی) «:سییه خصییلت فییت دییینانیی) :یسیی) ،خودپسیین)ی و فخرفروشییی بییه
دیگراو» (کلانی ،۵ ،7۴0۵ ،ص  )00۵و در جای دیگر از «یس)» به عنواو ٔ
ریشه کفرورزی و گرایش
به کفر یاد کرده 1و میفرمای)«:یسادت ،ریشه و اساس کفیر اسیت» (کلانیی ،7 ،7۴0۵ ،ص )707
امام علیی (ع) میفرمایی)« :ییرص و ّ
تکبیر و یسی) سیبب مییشیود انسیاو در انیواع گناهیاو
فرو رود» (نهج البالغاه ،ح  .)0۵7به نظر میرس)« ،یس)» ابت)ا انساو را به ٔ
ورطه گناهاو میافکنی) و
سپس با گناه لوده ش)و دل ایماو ساب میبان) .از سویی ٔ
رلعه ایماو مانع ظهور یس) بیه رلیب
میگردد و رلب مومن از ٔ
رخنه یس) در اماو است .از اینرو ،امام علیی (ع) فرمیود« :مین اتقیی
ِ
رلبه لم ی)خله الحس)؛ هر که پرهازگار باش) یسادت وارد رلبش نمیشود» (خوانساری،7 ،70۹۹ ،
ص  )۵0۵و یا بااو فرموده که یاس) در دین توبه ن)ارد؛ زیرا یس) بر رلب او نقش بسته اسیت…»
(کلانی ،0 ،7۴0۵ ،ص  .)۴۵۵یعنی توبه او مقبول نخواه) بود؛ زیرا که با ص)ق رلب توبیه نخواهی)
کرد .به ویژه اگر یس) به نعمت دین باش) به سبب عق) رلبی و استمرار بر و در ایام عمر و سبب

« .1أصول الکفر ثالثة :الحرص و االستکبار و الحس)» (کلانی ،۵ ،7۴0۵ ،ص .)۵1۵
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و مخالفتی از ایماو در او ناست که ملکه یس) را دفع نمای) (مارزا بابا شارازی ،۵ ،70۹0 ،ص .)0۵۹
و باز رسول اکرم (ص) مییفرمایی)«:یسی) و ایمیاو (هرگیز) در دل ییک نفیر بیا هیم جمیع
نمیشون)» (نوری ،7۵ ،7۴01 ،ص )71؛ زیرا یسود در فکر زوال نعمیت از میردم اسیت و بیا روح
ایماو که در خار رسیان)و بیه همنوعیاو و ییل مشیکالت نیاو اسیت .جمیع نمیشیود ،امیام
یسن مجتبی (ع) یکی از عوامل هالکیت میردم را یسی) مییدانی) (اربلیی7017 ،ق ،7 ،ص .)7۵7
امام علی (ع) در روایتی ،یس) را بر اساس ویژگیهای یاس) و فاعیل یسی) ،اینگونیه تعرییف
کردن)« :یسود زوال نعمت را از دیگراو رزو میکن) و فکر میکن) زوال نعمت از دیگراو و کسی
که به او یسادت ورزی)ه ،نعمتی برای اوست» (تمامی م)ی ،7۴70 ،ص  .)۵۵این تباان از امام (ع) بر
دو مؤلفه استوار است :یکی عنصر عاطفی و دیگری عنصر شیناختی در عنصیر عیاطفی یسیود
گرایش و رزوی زوال نعمت از صایب نعمت را دارد و در مقیام ان)یشیه و شیناخت کیه گمیاو
میکن) این زوال نعمت برای او نعمت و ییک نیوع داشیته و برخیورداری اسیت.ابنمسیکویه در
تعریف یس) مینویس):

غزالی و نراری ،یس) را از صفت دل میدانن) نه از افعال و اینکه هر کیس بی)ی مسیلمانی را
دوست داشته باش) ،یسود است (غزالی ،0 ،701۹ ،ص ۴7۵؛ مالمهی)ی نراریی ،بیتیا ،۵ ،ص  .)7۵1در
تعاریف مذکور ناز دو عنصر عاطفی و معرفتی لحاظ ش)ه است .باری محوریترین عنصری که
مورد تککا) و توجه ررار گرفته عنصر گرایش و رلب و دل است که زمانه ویرانی معرفت را ناز فراهم
میکن) .از اینرو ،در برخی تعاریف م)ه« ،یس)» تمنای زوال نعمت از دیگری اسیت و یسیود
هماشه ان)وهگان است؛ چه به خار مردم غمناک و خار وها منافی مطلوب اوست (طوسیی،7۴70 ،
ص  .)7۹0شها) ثانی پارو رویکرد فلسفی علمای اخالق ،یس) را از ویژگیهای نفیس مییدانی) و
معتق) است که «یس)» تحریک و برانگاخته ش)و روۀ شهوانی و خواهش نفس برای زوال میال و
یال ناکوی شخص و رزوی و برای خود است (شها) ثیانی ،70۵0 ،ص .)77البتیه ،میتیواو میراد از
نفس را نزدیک به عنصر رلبی دانست که زمانههای گرایشی را در انساو فراهم میی ورد .در برخیی
تعاریف ،یس) به دیگر صفات اخالری تحویل برده ش)ه اسیت و بیرای تعرییف و از رذیلیههای
دیگر مثل ُبخل استفاده کردهان) .به عنواو نمونهّ ،
عزال)ین کاشانی میگوی):
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«یس)» ب)ترین و زشتترین شرور است .از نجیا کیه یسیود وضیعاتی دارد کیه بیه
خا یرات و انتخییاب غلبییه خواهیی) کییرد و اییین وضییعات غاییر از مشییارکت بییا مییردم
است (این مسکویه ،7۴۵۹ ،ص .)070

یس) ،بخالی کردو است بمال دیگراو به طوری که نخواه) از کسی خاری ییا چایزی
بیییه دیگیییری رسییی) و اگیییر کسیییی را بنعمتیییی مخصیییوص بانییی) طالیییب زوال و
است (عزال)ین کاشانی ،بیتا ،ص .)11
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میتواو از تحلالهای رواوشناختی در تباان یس) بهره گرفت .این تعرییف و تحلایل مییتوانی)
اجزای شکل ٔ
دهن)ه یس) به عنواو یک صفت اخالری مذموم را در یاطههای شناختی و عیاطفی
و تکثارات و به ویژه بر ایماو روشن کن) .بنابر یکیی از تعریفهیای رواوشناسیانه ،یسی) عبیارت
است از «ایساس منفیای که با دی)و امتاازی که ما ن)اریم یا رزو داریم تنها ما داشته باشام بیه
ما دست میده)… و یسادت این است که فرد چازی را بخواه) که ن)ارد؛ در یالی که دیگیری
و را دارد» (ولی زاده ،70۵7 ،ص .)7
نچه در این تعریف بر و تککا) ش)ه «ایساس» است که گویای یالتی رویی و رلبی است.
این ایساس که منفی و مخرب است همراه با رزویی منفی است؛ خواستن چازهایی اسیت کیه
دیگراو دارن) و البته ،با رزوی سلب و از دیگراو .با این اوصاف ما در ایماو و یس) با دو عنصر
معرفتی و رلبی رو به رو هستام که این دو یوزه با تکثار و تکثر از یکدیگرٔ ،
زمانه تخریب ایمیاو را
فراهم میکنن).
.3تبیین ایمان و ساحتهای تأثیرپذیری آن

خلال بن ایم) فراها)ی  -در مقام تباان معنای ایماو « -أمن» را ضی) خیوف« ،أمانیه» را ضی)
خاانت و «ایماو» را «تص)یق نفس» معنا کیرده اسیت (فراهای)ی ،1 ،7۴0۵ ،ص  )011ابین فیارس
«ایماو» را به دو اصل نزدیک به هم بر میگردان) :یکی امانت که ض) خاانیت اسیت و معنیایش
رامش رلب است و دیگری تص)یق و باور رلبی (ابن فارس ،7 ،7۴0۴ ،ص  .)700مصیطفوی ،ریشیه
معنایی برای ماده (أ م و ) را « سکوو و رفع خوف و ویشت و اضطراب» بر میشمرد (مصیطفوی،
 ،7 ،70۹1ص  .)770راغب اصفهانی ناز (أمن) را در اصل به معنای طمکنانه و رامش نفس و زوال
ترس و خوف میدان) (راغب اصفهانی ،7 ،701۹ ،ص  .)00ایماو ،عبارتست از جایگار ش)و اعتقیاد
در رلب و این کلمه از ماده (ء۔ م۔ و) اشتقاق یافتیه اسیت (عالمیه طباطبیایی ،7 ،70۵۴ ،ص ۵۵۔.)۵0
برخی ایماو را مبتنی برعنصر شناختی تفسار کرده و معتق)ن) یقاقت ایماو در [اصطالح] شرع،
عبارت است از شناخت و گاهی نسبت به خ)اون) و صفات او و فرستادگانش و شیناخت تمیام
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ّ
فرامان و روانانی که ناو با خود وردهان) (طبرسیی ،7 ،70۵۵ ،ص  .)۵0محقق طوسیی نایز ایمیاو را
تص)یق رلبی همراه با اررار به زباو تعریف میکن) (طوسی ،ص  )00۵و ناز برخی منظور از ایمیاو را
تص)یق رلبی دانستهان) به یگانگی خ)اون) و به تمامی نچه پاامبر اکرم (ص) از جانیب خ)اونی)
ورده است (ابن ماثم بحرانی ،0 ،7۴7۵ ،ص ۴۵7؛ عالمه طباطبایی ،7 ،7011 ،ص .)710
نکته دیگر نکه مبتنی بر موزههای اسالمی و دی)گاه ان)یشمن)او اسالمی« ،ایماو» دارای مراتبیی
ٔ
است :لسانی ،رلبی ،تسلام محض ،ایماو به اینکه همیه ملیک از و خ)اسیت (عالمیه طباطبیایی،
 ،7 ،70۵۴ص ۴۴۹۔.)۴۴7
به اجمال میتواو بر اساس دی)گاه متوو اسالمی اذعاو کرد در «ایماو لسانی» فرد تنها شیهادتان
را بر زباو می ورد چه موافق رلب باش) یا مخالف و و تشخاص تکثار یس) در این نوع ایماو دشوار
ٔ
مرتبیه
است؛ زیرا شخص چازی را بر زباو می ورد که رلبش به و اعتراف ن)ارد .در ایماو رلبی کیه
باالتری است .رلب تسلام و انقااد نسبت به نوع اعتقادات یقه دارد ،ولی تسلام محض ناست .در
اینجا باز تکثار یس) در ایماو پوشا)ه و مخفیتر است و ممکن است با خطوراتی که در رلب پاش
می ی) ،ایماو دچار لغزش شود .در تسلام محض که شخص هاچ نارویی کیه مطایع امیر و نهیی
ٔ
الزمیه
خ)اون) نباش) و یا از رضا و ر)ر خ)اون) بخشم ی) ،وجود ن)ارد .در این مرتبه که در واریع،
ٔ
مرتبه ربلی ایماو است ،باز رگههایی از یس) وجود دارد ،ولی چوو شخص داری رضیا و تسیلام،
صبر بر مشات الهی و ملکه تقوا … میشود ،یس) نمیتوان) ضربههای ُمهلکی بر او وارد سیازد و
در ٔ
مرتبه خر ایماو ،شخص همه ملک را از و خ)اون) میدان) .هاچ چاز مالیک چایزی ناسیت،
مگر به خواست خ)اون) ،از هاچ چاز نمیترس) و هاچ پاشام)ی او را ان)وهگان نمیسیازد ،ایین
نوع ایماو که همه چاز را از خ)اون) میدان) یس) نمیتوان) در و نفوذ کن) و خ)شهای بیه و وارد
سازد .چنانکه به سا) مرتضی نسبت داده ش)ه است که زوال ایماو یقاقی را غار ممکن دانسیته و
شها) ثانی ناز و را پذیرفته است (شها) ثانی ،7۴0۵ ،ص .)770
ّ
عب)الله شبر ناز به تفصال بان ٔ
مرتبه کمال یقان و مراتب دیگر معتق) ش)ه که در صیورت
سا)
ّ
تحقق یقان کامل زوال ایماو ممکن ناست و در غار و صیورت ممکین اسیت ّ
(شیبر،۵ ،7۴۵۴ ،
ص 7۵۵۔ .)7۵0دی)گاههای پاشگفته مرتبهای از ایماو را بااو میکن) که یس) نمیتوان) تکثاری در
و داشته باش) و به تعبار دراقتر ،کسی که به این مرتبه از ایماو دست یافتیه اسیت ،اصیال دچیار
ٔ
رذیله یسادت نخواه) ش) و ایمانش او را از ورود به مرز یسادت بازمیدارد.
بر اساس نچه بااو ش) ،نچه متعلق تخریب یس) است دو ٔ
یوزه معرفتیی و عیاطفی ایمیاو

است که یس) در این دو یوزه تکثار گذاشته و زمانهساز و عامل تخریب ایماو میشود .در ادامه،
تباان چگونگی تکثارگذاری در این دو سایت را پیمیگاریم.
 .2فرایند تخریب ساحتهای شناختی و عاطفی ایمان
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شها) ثانی  -در ک  .ال یبه  -میفرمای)« :یس)» اولان گناهی است کیه در زمیان واریع شی)؛
هنگامی که شاطاو به دم یس) ورزی) و ناز رابال به برادرش هابال یس) ورزیی) و او را کشیت و
از همانرو و را از بزرگترین گناهاو و خرابکنن)هترین وها میدان) (شها) ثانی70۵0 ،ق ،ص .)7۵
اصل یس) ،از عمل رلب است و مایه و انکار فضل یقتعالی است و یس) و انکار فضل ییق
تعالی ،دو بال میشون) برای وصول به مکاو کفر (مارزا بابا شارازی ،۵ ،70۹0 ،ص .)0۵۹
ٔ
فرموده امام علی(ع)« ،یس) ،ایماو را در رلب انساو ب میکن) و گونه که یخ و برف در
بنا به
ب ذوب میشون)» (نوری ،7۵ ،7۴01 ،ص  ،)71امام صیادق (ع) مییفرمایی)« :إو الحسی) یککیل
اْلیماو کما تککل النار الحطب؛ یس) ،ایماو را میخورد چناو که تش هازم را میخورد» ( کلانی،
 ،۵ ،7۴0۵ ۹۹1ص  )00۹و یا یس)ی که سبب نابودی ایماو میشود را به مثابه نمک در ب مییدانی):
«کسی که به یک مؤمن یسودی کن) ،ایماو خود را مانن) نمک که در ب یل میشود به کلی از
دست داده است!» (ابن شعبه ّ
یرانی ،70۹۵ ،ص .) .)000
در ایادی پاشگفته ،نمک و هازم ویژگیهیای ظیاهری دارنی) و دارای ُبعی) و شیکل هسیتن).
سرعت از بان رفتن و کافات از بان رفتن در این دو میتوان) ُمشعر به چگونگی تخریب ایماو باش).
َ
امام بارر (ع) میفرمای) «:یس) مانن) تشی که هازم خشک را با یرص و َولع میخورد ،ایماو دمی
را به سرعت تباه و نابود میسازد» (عالمه مجلسی ،۵۵ ،7۴00 ،ص  .)۵7۵بنابراین ،بن)ه به یقاقت ایماو
نمیرس) ،مادامی که دوست ن)اشته باش) برای مؤمن نچه را کیه بیرای خیود دوسیت دارد (فیاطمی،
ٔ
واسطه نور عقل و ایمیاو از
 ،7 ،701۴ص  .)771هرگاه یس) بر انساو عارض ش) اگر در این یال به
این یال ب)ش م) ،این مرتبه از یس) مورد عفو است ،اما کسی که از چنان خطیور زشیتی بیاک
ن)ارد ،هرچن) با جوارح خود کاری نکن) ،معصاتکار و خالف تکلاف کرده است (دستغاب،7011 ،
 ،۵ص  .)0۵0با و که در ی)ی دیگر میفرمای)« :و اذا یس)ت فال تبغ؛ ورتی که یس) عارضت
ش) ،ستم مکن» (ابن شعبه ّ
یرانی ،70۹۵ ،ص  .)70مولوی در مورد زشتی یسادت ،میگوی):
این جس) خانه یس) م) ب)او

کز یس) لوده گردد خان)او (مولوی ،70۵0 ،ص .)7۵

✺

در اینجا الزم است به تخریب ایماو و تکثار یس) بر و بر اساس تقسام نشانههای یس) با توجه
به اثری که که در باورها بر جای میگذارد (شناختی) و ناز از ٔ
جنبه رلبی و عاطفی مورد ارزیابی و
کنکاش ررار دهام .در اینجا به تکثار یس) در این دو سایت ،میپردازیم:
ساحت شناختی ایمان
 .1 .2تخریب
ِ

مجموعه روایات و منابع دینی نشاو میده) که یس) در دستگاه شناختی انساو تیکثار گذاشیته و
سبب تخریب ایماو میشود ،این تکثار در دو ُبع) یس) اتفاق میافت) در اصل دو عنصر شناختی
و عاطفی یس) در دستگاه شناختی انساو تکثارگذار است« .یس)» که یکی از اختالالت رویی
ٔ
زمانیه گرایشهیای
و روانی است میتوان) در بانش و عقای) و ان)یشه انساو اثر منفیی گذاشیته و
منفی را ایجاد کن) .چناو که پاامبر اکرم (ص) میفرمای) « :دنایا ٔ
خانیه کسیی اسیت کیه خانیهای
و یسادت میکن) که فهیم (درسیتی) نی)ارد» (فیاض کاشیانی،7 ،70۵۹ ،

ن)ارد … و کسی که بر
ص  .)077تکثار یس) در دستگاه شناختی ناز مواردی دارد که به بااو وها میپردازیم:

َ
 .1ابن منظور در تعریف تسویل ،مینویس)َ « :سولت له نفسه کذاَ ،زی َنته له؛ نفس او فالو چایز را بیرایش تسیویل کیرد،
یعنی و را برایش زیبا جلوه داد» (ابن منظور ،77 ،7۴7۴ ،ص .)070

تبیین تأثیر ُم ّ
خرب حسد بر ساحت معرفتی و عاطفی ایمان

تسویل فکری یا تغییر در عقیده؛ واژه «تسویل» مص)ر «سول» است 4.در وارع« ،تسیویل»،
یعنی زیبا جلوه دادو زشتیها چناو که ق آن ک یم در جریاو برداراو یضرت یوسف (ع) به ایین
ٔ
(سوره یوسفٔ ،یه  .)71زیبا جلوه دادو زشیتیها تنهیا در اعمیال ناسیت ،بلکیه در
امر اشاره میکن)
ّ
عقا)ه و افکار ناز جریاو دارد« .یسود» در ظاهر اظهار دوستی و محبت میکن) و در رفتیارش
نشانههای دوستی است ،ولی دشمنیاش پنهاو و مرموز ،از اینرو ،خ)اون) بیه پاغمبیرش امیر
میفرمای) که از ّ
ٔ
شر یسود به خ)اون) پناه برد
(سوره فلقٔ ،یه  .)7یسود ،پنهانی در ان)یشه نیابودی
محسود است ،امام علی (ع) در توصاف او میفرمای)« :رشک برن)ه شکارمیکن) دوستی خود
را در گفتارهای خود و پنهاو میدارد دشمنی خود را در کردارهای خود ،پس میر او راسیت نیام
دوست و صفت دشمن» (خوانسیاری ،۵ ،70۹۹ ،ص  )70۵و نایز فرمیود« :الحسیود ال خلیة لیه؛
یسود ،دوستی ن)ارد» (نوری ،7۵ ،7۴01 ،ص  .)۵7زینت دادو شاطاو به این است کیه بیا تهایاج
عواطف درونی مربوط به و عمل ،در دل دمی القاء میکن) که عمل بساار خیوبی اسیت و و
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ر)ر رلب متوجه و میشود که دیگر فرصتی برایش نمیمان) تا در عوارب وخیام و ثیار سیوء و
شوم و تعقل کن) (عالمه طباطبیایی ،۵ ،70۵۴ ،ص  .)7۵۵و چنیاو کیه از بایاو عالمیه طباطبیایی
برمی ی) ،یالت رویی و رلبی انساو است که به تعقل و ان)یشه و فکر یاس) سیاب میزنی).
شاطاو با زیبا جلوه دادو عمل زشت یس) در دل انساو کانه ایجاد میکن) ،سپس به این اکتفیا
نمیکن) ،بلکه او را به زار و اذیت رسان)و به صایب نعمت بیه وسیاله زبیاو ییا دیگیر اعمیال
جواریی و جوانحی او را تشویق به عمل زشت یس) میکن).
یسود بای) به خوبی درک کن) که یس) به دین و دناای او زیاو میزنی) و بیرای دیین و دنایای
محسود سودمن) است و اگر این مطلب را از روی یقاقت ب)ان) ،از یس) دوری میکنی) (کلانیی،
 ،7 ،70۵7ص .)۹0۵
یسود در انتظار زوال نعمت از دیگراو است و زمانی که فضیالت و برتیری نیاو را مشیاه)ه
میکن) ،مبهوت و شگفتزده میشود ،یا برای و اشکالی میتراش) ،یا در پی زییاو رسیان)و بیه
صایب نعمت است ،یا پشت سر او به غابت و ب)گویی میپردازد .در اصل ،غیاز یسیادت بیا
یک خطای شناختی غاز میشود .این خطای شناختی از و است کیه داشیتههای دیگیراو بیرای
ٔ
ان)یشیه
یاس) امری زیاوبار محسوب میگردد .این خطای شیناختی گیاهی محصیول تفکیر و
یاس) است که باانش گذشت و گاه ٔ
نتاجه تکثار هاجانات و عواطف یاس) است.
ٔ
ان)یشه فرد ،باورها و عقای) شخص
نتاجه این دو عملاات رلبی و معرفتی بر سایت شناختی و
را درمعرض ساب ررار میده) .در این صورت ،شخص باور ن)ارد که وکه نعمت میبخشی) و
باز پس میگارد خ)است و این ع)م باور ،زمانه تکثارات عاطفی را ناز فراهم می ورد.
حق جلوه دادن عقیده باطل؛ یکی از عللی که به جهت شناختی در نگیاه و بیاور شیخص
تکثار میگذارد ،ع)م پذیرش ارادۀ الهی است که ُمخل ایمیاو اسیت .رسیول خی)ا (ص) فرمیود:
خ)اون) ّ
عز و جل به موسی بن عمراو (ع) فرمود:
ای پسر عمراو! مبادا به مردم یس) بری دربارۀ نچه من به نهیا دادهام از فضیل خیودم،
چشمانت را به دنبال و دراز مکن و دل خود را به دنبال و روانه مکن ،زیرا و که یس)
ُبرد ،نعمت مرا ب) داشته و از و رسمتی که من مااو بن)ههایم کردم مانع ش)ه و هیر کیه
چنان باش) ،من از او ناستم و او هم از من ناست» (کلانی ،7 ،70۵7 ،ص .)۵77

امام علی (ع) ناز «یس)» را منشک تمام رذائل میدان) و میفرمای)« :رأس الرذائل الحس)؛ یس)،
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باطل جلوه دادن عقیده حق؛ یکی از تکثارات شناختی که یس) با بازوی نگرشی و گرایشی
در دستگاه معرفتی افراد میگذارد و است که عقای) درست و بحق باطل جلوه میکن) از اینرو،
یکمت الهی جایش را به یق بودو خود فردی میده)؛ چناو که ق آن ک یم به یسادت کفیار و
شگفتزده شی)و نیاو نسیبت بیه رسیالت یضیرت نیوح (ع) و دیگیر پایامبراو اشیاره فرمیوده
ٔ
(سوره اعرافٔ ،یه )۹0و ناز شاطاو زمانی که به سج)ه کردو یضیرت دم (ع) فراخوانی)ه شی)،
است
ٔ
گفت که من از دم برترم (هماو ،یه .)7۵در این اتفاق شاطاو عقای)ه خیود را ییق وخواسیت الهیی را
باطل انگاشت.
روایت ش)ه که پاامبر (ص) در مورد مردی از انصار شهادت داد که وی اهل بهشت است و چوو
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ٔ
نمونیه بیارز از بیان رفیتن ِخیرمن
صفات رذیله اسیت» (تمامیی می)ی ،7۴70 ،ص .)0۵۵
سرچشمه
ِ
یسنات ،شاطاو اسیت کیه بیا یسیادت عبیادت شیشهیزار ٔ
سیاله خیود را نیابود کیرد .نایز از
رسول اکرم (ص) منقول است که« :ترسناکترین چازی که از و بر امت خود میترسم این است
که مال ایشاو زیاد شود ،پس بر یک)یگر یس) بورزن) و یک)یگر را به رتل رسیانن)» (فیاض کاشیانی،
 ،7 ،70۵۹ص  .)0۵۹شخص یسود ،با یسادتش لباس بن)گی شیاطاو را میپوشی) و از والییت
خ)اون) متعال خار میشود .امام علی (ع) در سخن دیگری یسی) را بی)ترین صیفت و خلیق
شاطاو میدان) (تمامی م)ی ،7۴70 ،ص  .)7۹۵یسود به واسیطه شیادی از نیزول بیال بیر میؤمنان و
زایییل شیی)و نعمییتهییای ایشییاو شییریک شییاطاو و تابعییاو و از کفییار و دشییمناو دییین
میگردد (مال ایم) نراری.)۴۹۹ ،70۵1 ،
ّ
از اینرو ،بااو کردهان) که یس) به معنای خشم بر مق)ر الهی است و ب) داشتن و نعمتی کیه
به بن)ههای خود داده است و ع)ل او که از روی یکمت و مصلحت خود است و این خود خیار
بر دی)ه ایماو است (کلانی ،7 ،70۵7 ،ص  .)۹0۵ساب دیگری که در سایت ان)یشه شیخص وارد
میشود دی)گاه او به ع)الت پروردگار است در این نگاه یاس) در ع)ل خ)اون) تشکاک میکن).
یسود در یقاقت میخواه) منکر ع)ل پروردگار و یساب جهاو شود و همان طیرز افکیار کیه
به واسطه یس) در انساو پا)ا میشود سبب میشود که چشم عقل انساو کور شود (مطهری،70۵۵ ،
 ،۵۵ص  .)0۵۴یسود در ان)یشه و گماو خود به خ)اون) سوء ظن دارد و بر این اساس ،به عقا)ۀ
صایبنظراو دینی ،یسود به یکمت خ)اون) معترض است و به ت)ریج سوء ظنش به خ)اون) و
یکمت و ع)الت او باشتر میشود و همان امر او را از وادی ایماو باروو میکش) (مکیارم شیارازی،
 ،0 ،70۵۴ص ۴۵۴۔.)۴۵7
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از یال او جستوجو کردن) ،عمل فوقالعادهای از او ن)ی)ن) … جز این که در نفس خود نسبت بیه
هاچ یک از مسلماناو در خاری که خ)اون) به او داده بیود کانیه و یسی)ی ن)اشیت» (فیاض کاشیانی،
 ،7 ،70۵۵ص  .)۴۴۵یسادت ناشی از جهل نسبت به یکمت و مصلحت خ)اونی) متعیال اسیت،
امام کاظم (ع) می فرمای) « :هرکس … رایتی رلب از یس) و سالمت در دین را خواسیتار اسیت،
بای) ّ
متضرعانه از خ)اون) بخواه) که عقل وی را کامل کن)» (کلانی ،7 ،7۴0۵ ،ص .)71
عقا)ه باطل شاطاو او را از ٔ
ٔ
دایره ریمت الهی خار کرد .شخص یسود هماشیه
یسادت و
برای پاشرفت دیگراو علتهای شاطانی میتراش) و یاضر ناست بیه علیل وارعیی و پاشیرفت
اعتراف کن) (مطهری ،۵۵ ،70۵۵ ،ص  .)0۵۴و چناو که از منابع بر می یی) بهشیت در گیرو ایمیاو
است و ایماو با این نگرش نسبت به داشتههای دیگراو متفاوت است .اینکه یسود به گستردگی
نعمتهای الهی و ناز کامل نبودو امکانات مادی توجه ن)ارد ،نشاو ٔ
دهن)ه جهل او به روانان الهی
و مورعات و امکانات موجود است (ولیزاده ،70۵7 ،ص  .)70شخص یسود گماو میکن) امتایازات
و برتری دیگراو نادرست است به همان دلال خود را برتر میدان) و یاضر ناست استع)اد و نبیوغ
دیگراو را نشانهای از برتری ناو بر خود به یساب ورد.
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 .3.2تأثیر در بعدعاطفی و قلبی

از نجا که یس) یک صفت و ویژگی نفسانی و درونی است که باشترین تکثار را در ٔ
یوزه عاطفی
و رلبی افراد دارد و منجر به تخریب عملکرد اخالری افیراد مییشیود .شیخص یسیود در زمیاو
یسادت ،تجربههایی دارد که به صورت ت)ریجی در روح و رواو او تغااراتی را ایجاد مییکنی) و
خود او این امر را در ایساسات و هاجانات خود بیه صیورت محسیوس ایسیاس مییکنی) کیه
در اینجا به برخی از مرایل و در یات و روایات اشاره میکنام:
تخریب قلب ،مقدمه تخریب ایمان؛ یکی از تکثاراتی که یس) بر جاو انساو میگذارد از بان
رفتن کارایی روح است .این تخریب و گرفتاری رویی سبب میشود تا روح نتوان) به مقاص) خیود
دست پا)ا کن) .این تخریب گاهی به واسطه ایجاد صفات و ایساسات منفی است .ق آن کا یم بیه
ٔ
(سوره یشرٔ ،یه )70؛ در یالی که یسود از این فضایل غافل است.
خارخواهی اهل ایماو اشاره دارد
مول) گناه غابت ،تهمت ،رتل ،غیارت و از بیان بیردو ِعیرض و بیروی میردم اسیت.
یس)ِ ،
ّ
چناوکه امارالمؤمنان (ع) ش)ت کانه را از شی)ت یسیادت میدانی)ِ « :شی)ة ال ِحق ِی) ِمین ِشی)ة
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ال َح َس)» (تمامی م)ی ،7۴70 ،ص  .)۴70این اوصاف ،روح را تخریب و فروغ ایماو را میکاهی) و و
را کمرنگ میسازد .از اینرو ،در کالمی دیگر ایشاو یس) را مانع تعالی روح و کسب ملکیات،
ناکیها و یسنات میدان) و میفرمای)« :الحس) یبس الروح» (تمامی م)ی ،7۴70 ،ص  .)07زییرا؛
یس) ،روح و رواو را میکاه) و ایماو شخص را از بان میبرد (دستغاب ،701۵ ،ص .)7۵0
امام صادق (ع) میفرمای)« :یسود پاش از و که به محسیود زییاو برسیان) ،بیه خیود زییاو
میرسان)» (نصباح ال یعه7۵10 ،م ،ص  )70۴و نیز امام علی (ع) فرمود« :یس) ،جیز زییاو و خشیم
چازی در وجود انساو ایجاد نمیکن) …» (کراجکیی ،7 ،7۴70 ،ص  )70۵و ناز یسود ،یسادتش را
متوجه افراد بیگناه میکن) و ناز میفرمایی)« :یسیود بیر کسیی کیه گنیاهی نی)ارد ،خشیمگان
ٔ
رذیلیه
است» (عالمه مجلسی ،۵0 ،7۴00 ،ص  .)۵7۹شخص یسود به واسطه تبعات ناشیی از ایین
اخالرییی ،ایمییاو خییودش را در معییرض هالکییت و نییابودی ریرار میدهیی) و همییاوگونییه کییه از
امام صادق (ع) ،منقول است که فرمود :رسول خ)ا (ص) فرمود« :غضب فاسی) کنی) ایمیاو را،
چناوچه فاس) کن) سرکه عسل را» (کلانیی ،۵ ،7۴0۵ ،ص  .)00۵یس) ،دل را گرفته و تنگ میکن)،
ثار و در ٔ
همه وجود شکار میشود ،دل را محیزوو و افسیرده ،سیانه را تنیگ ،چهیره را عبیوس
میسازد و نور ایماو را در دل خاموش میکن) و هر ر)ر ّروت پا)ا کن) ،نور ایمیاو رو بیه ضیعف
میگذارد (امام خمانی ،701۵ ،ص  .)۹0روح و رواو لوده به رذایل اخالری صفاتی همانن) نچه که در
ٔ
مق)مه نفوذ عوامل تخریبی ایماو را میشود.
و است ظهور و بروز میکن) و همان
یسود از وضع زن)گی خود ناراضی است و این یکی از دالیل یسادتش است .از اینرو ،امام
علی(ع) میفرمای) « :من رضی بحاله لم یعتوره الحس)؛ کسی که از شرایط خود راضیی باشی)،
غبطه نخواه) خورد» (تمامی م)ی ،7۴70 ،ص  ،)۹07یعنی پایاپی بیر رشیک و یسی) میردم گرفتیار
نخواه) ش) ،زیرا که رشک و یس) کسی بر کسی از اینست که چرا او چناو باش) و مین نباشیم،
هرگاه بحال خود راضی و خشنود باش) دیگر رش بر کسی نبیرد (خوانسیاری ،7 ،70۹۹ ،ص .)۵۴۴
شخصی که راضی به رضای یق باش) و تسلام در برابر اراده او و رانع به زنی)گی خیویش باشی)،
دچار یسادت نمیشود (مکارم شارازی ،۵ ،70۵۵ ،ص .)7۴۵
اصل ایماو ،خشوع و تسلام دل برای خ)است .افاضه نیور ایمیاو و یقیان از خ)اسیت .اگیر
شخص اسالم را پذیرفت و عقای) یق را ربول کرد و با انجیام واجبیات و تیرک گناهیاو ،یالیت
مادگی برای افاضه نور در او پا)ا میشود (دستغاب ،701۵ ،ص  .)7۵۹در وارع ،یسیود خیودش را از
افاضه نور ایماو محروم میکن) ،خیودش را بیا صیایب نعمیت مقایسیه مییکنی) و زمیانی کیه

َ
کمبودهای خود را میبان) ،رزوی زوال نعمیت را دارد .یسیود پاوسیته در ییزو و الیم اسیت و
امام علی (ع) در این باره ،میفرمای):
یسوداو هماشه غمگانان)؛ زیرا نها تنها نسبت بیه بی)ی کیه بیه خودشیاو مییرسی)
نارایت نمیشون) ،بلکه نسبت به خوبیهایی کیه بیه دیگیراو مییرسی) نایز غمگیان
میشودن) (ابن ابی الح)ی) ،۵0 ،7۴0۴ ،ص .)00۵
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یاات طابه برای مؤمن ورتی است که نور ایماو به دلش می) و بیه خ)اونی) مطمیئن شی) وگرنیه
مادامیکه ایمانش به سبب است ،رامش ن)ارد .اضطراب دروو و کم و زیاد شی)و اسیباب ،او را
هالك میکن) (دستغاب ،7 ،701۵ ،ص  .)۵۴۵امراض معنوی هرچن) سبب خسارت خرتن) ،در دناا
ممکن است لذتی داشته باشن) ،برخالف یس) که با وجود ضرر و زییاو در خیرت ،یسیود در
دناا هماشه در غم و ان)وه است (ذوالفقاری و همکاراو ،70۵0 ،ص .)7
با توجه به نچه بااو ش) ،کسی که به ٔ
رذیله یس) گرفتار است ،هرگز نمیتوان) نور ایماو را در
رلبش نگه دارد و با خطراتی که ناشی از این ٔ
رذیله اخالریی اسیت و ایمیاو او را ته)یی) میکنی)،
مقابله نمای) .یسرتهای یسود بساار است؛ زیرا یسود بر اکثر مردم که نعمتیی داشیته باشین)
رشک میبرد و میخواه) که و نعمت از نها زائل شود و اگیر چنیان نشیود ،یسیرت مییبیرد.
از همانرو ،امام علی (ع) میفرمای)« :یسود بسیاار یسیرت و انی)وه دارد و گناهیانش پاوسیته
افزوده میشود» (مکارم شیارازی ،۵ ،70۵۵ ،ص .)7۴۴گویا مراد از «دو چنی)او گردیی)و گناهیاو او»
عظام بودو گناهاو اوست و شای) مضاعف ش)و ِعقاب نها باش) نسبت به کسیی کیه و گنیاه را
کن) و یس) ن)اشته باش) (خوانسیاری ،7 ،70۹۹ ،ص 0۵۵۔  .)0۵0بنا براین ،چن) برابیر بیودو گناهیاو
یسود زمانه را برای ورود او در وادی هالکت و تخریب ایمانش هموار میسازد.
نفرت از محسود یا مال به نابودی محسود یا خوشحالی از شکست یا زمان خوردو محسود تنها
رزوی انساو یسود است .بنابراین ،در زماو خشم و عصبانات ،رفتار و گفتیاری از یسیود صیادر
میشود که منافی ایماو است و همان امر او را از صف اهل ایماو خار کرده و کافر میکن).
تأثیر بر نورانیت دل؛ در بسااری از معارف دینی ،از «ایماو» به نور تعبار ش)ه و این نیور بیه
ٔ
تاریکی یس) از بان میرود .در اصل تاریکی و ظلمت یسی) زمانیه از بیان رفیتن نیور
وساله
ِ
ایماو میشود .از همانرو ،نوع ارتباطی که بان یس) و ایماو در منابع و متوو دینیی بایاو شی)ه
اسییت میتوانیی) چگییونگی تخریییب ایمییاو بییه واسییطه یسیی) را نشییاو دهیی) .ق ا آن ک ا یم
َ
ناه َو َج َعلنا َل ُه ُنورا َ
میفرمای)َ «:أ َو َ
کاو َماتا َف َکی َاا ُ
اس…؛ و یا کسی کیه میرده
الن
ي
ف
ه
ب
شي
م
ی
ن
م
ِ
ِ
ِ
ِ
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(جهل و ضاللت) بود ما او را زن)ه کردیم و به او روشنی (علم و دیانت) دادیم تا بیه و روشینی
مایاو مییردم (سیرافراز) رود» (سی ٔ
یوره انعیام ،ییۀ  .)7۵۵یعنییی انسیاو پییاش از و کیه هیی)ایت الهییی
دستگاریش کن) شباه ّماتی است که از نعمت یاات محروم اسیت و ییس و یرکتیی نی)ارد و
پس از و که موفق به ایماو ش) و ایمانش مورد رضایت پروردگیارش هیم ریرار گرفیت ،ماننی)
کسی است که خ)اون) او را زن)ه کرده و نوری به او داده که با و نور میتوان) هر جا که بخواه)
برود و راه را از چاه تماز دها) (عالمه طباطبایی ،۵ ،70۵۴ ،ص .) .)۴۹۴
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در روایتی از امام صادق (ع) سؤال ش) :به چه چازی روشن میشود که مؤمن ،مؤمن است؟ و
ّ
ایشاو در پاسخ فرمودن)« :بالتسلام لله و الرضا فاما ورد علاه من سرور او سخط؛ به تسلام بودو
در برابر خ)اون) و راضی بودو از شادی و نارایتی که به او میرسی)» (کلانیی ،7 ،7۴0۵ ،ص  )۹۵و
ّ
ناز روایات داللت بر نور بودو ایماو میکنن) ،امام رضا (ع) میفرمای)« :االیماو نور من أنوار الله
فائض منه علی رلب من یشاء من عباده» (مازن)رانی ،7 ،701۵ ،ص  )۵۵1و در یی)ی دیگیری وارد
ّ
شیی)ه اسییت کییه «االیمییاو نی ٌ
یور یقذفییه اللییه فییی رلییب المییؤمن» (مالصیی)را ،7 ،7010 ،ص .)۴7۹
امارالمؤمنان علی (ع) نور ایماو و یاد خ)اون) را مایه روشنی دلها دانستهان) (تمامی م)ی،7 ،7۴70 ،
ص  .)0۵1تباان برخی بزرگاو اخالق و عرفاو از نوع تکثارگذاری یس) بر ایماو ،تبایان ایمیاو بیه
منزله نور و یس) به ٔ
ٔ
منزله تاریکی است که در اثر ایجاد تاریکی یس) ،روشنایی و فروغ ایماو از
ّ
بان میرود.از این رو« ،ایماو» نوری است که دل را تجلیگاه یق میسازد و ایین نیور معنیوی،
رلب را وساعتر از ٔ
همه موجودات میکن) و با و تنگی و تاریکی که در اثر صفت یس) بیرای دل
پاش می یی) ناسیازگار اسیت (امیام خمانیی ،701۵ ،ص  )۹0گیاهی ضیعف ایمیاو و ییا نا گیاهی از
استع)ادهای دمی و ظرفاتهایی که برای پاشرفت در وجود اوست ،او را گرفتار ٔ
عق)ه یقارت و
ٔ
یس) میکن) که بای) در سایه توکل به خ)اون) و اعتماد به نفس ،و را درماو کنی) ( مکیارم شیارازی،
 ،۵ ،70۵۵ص  .)7۴1نال به درجات باالی ایماو تنها با دوری از رذائل اخالری و از جملیه یسی)
امکاوپذیر است و یسادت نورزی)و از نشانههای افراد با ایماو است (شاخ ّ
یر عیاملی،77 ،7۴0۵ ،
ص  .)0۴۵تا زمانی که نور ایماو در دل انساو روشن باش) ،از مب)أ خود رطع اما) نمیکنی)؛ زییرا
اگر نور ایماو در دل شخص باش) ،محال است که انقطاع و یکس مستمر داشیته باشی) (دسیتغاب،
 ،7 ،7011ص  .)17در یالی که یسود نور ایماو در دلش به خاموشی گرایای)ه اسیت و تسیلام و
رضا که به ٔ
منزله صورت خلقاات مؤمن است که نور ایماو در و منعکس ش)ه و ینهای است که
ّ
نور ایماو در و متجلی ش)ه است به دور است (مکارم شارازی ،7 ،7017 ،ص  )7۵۵و یسود با عی)م

رضا و تسلام در برابر خواست و امر الهی ،خودش را از صف اهل ایماو جی)ا میکنی) و همیان
زمانه را برای تخریب ایماو و هالکت او فراهم میسازد.
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ّ
مخرب بر ایمان؛ یکی از زمانههایی که سبب تکثار یسی) در
بروز و ظرور رذایل با تأثیرا
ایماو میشود ،ایجاد رذیلههایی است که «یس)» سبب و است .این رذیلهها سبب میشود ییوزه
ایماو افراد دستخوش نقص و خلل شود .در بسااری از یات و روایات به تیکثار گناهیاو و رذاییل در
ایماو اشاره ش)ه است و از این جهت ،یسی) بیا ایجیاد و شیکلگاری برخیی رذاییل و گناهیاو در
سایتهای معرفتی و رلبی و گرایشی افراد تکثار میگذارد که سهم عم)ه و در گرایشها و عواطیف
افراد و در نتاجه ،خلل در سایت معرفتی است .ق آن ک یم اهل ایماو را از غابیت و بی)گویی نهیی
َ
ٔ
(سوره یجراتٔ ،یه 7۵۔ )۵و ناز عزت را مختص ذات الهی دانسته است «… ف ِلل ِه ال ِعز ٔه َجماعا
کرده است
ُ
…» ٔ
(سوره فاطرٔ ،ییه  .)70یسود در برخی از موارد با بخل ورزی)و ،تنگنظری و ب) اخالریی ،خواهیاو
ٔ
ٔ
مشیاه)ه
(سوره اسراءٔ ،یه  ) .)700یسود با
زوال نعمت از دیگراو است .ق آن ک یم به این امر اشاره دارد
لغزش دیگراو به شماتت و سرزنش رو می ورد .ق آن ک یم میفرمای) « :و همانا گروهی از شما (در
کار جنگ) کن)ی و درنگ میکنن) ،اگر برای شما یادثه ناگواری پیاش یی) (بیه شیماتت) گوینی):
ٔ
(سیوره نسیاءٔ ،ییه  )۵۵و نایز در یی)ی
 ۹27خ)اون) ما را مورد لطف خود ررار داد که با ناو یاضر نش)یم»
است که «یسود زمانی که لغزشی در دیگری میبان) ،ذوق میکن) و شاد میشیود» (رشیاری،70۵۴ ،
)۵7۵؛ در یالی که امام صادق (ع) از شماتت برادراو دینی نهی فرمودن) و ٔ
نتاجه سرزنش دیگیراو را
گرفتار ش)و در وضعات او عنواو کردهان) (کلانی ،7 ،70۵7 ،ص « .) 00۵یس)» سیبب شیکلگایری
برخی رذیلههای اخالری میشود و این رذیلههای اخالری تکثار مستقامی بر ٔ
یوزه ایماو میگذارن)؛
هم در بخش رلبی و هم عاطفی در اصل ر ٔ
ابطه گناه و معرفت اینجا خود را نشاو میده) .در ادامیه،
به عنواو نمونه به برخی از رذایلی که در رلب انساو ایجاد میشود و به مثابه مق)مهای برای تخرییب
ایماو است ،اشاره میشود.
ٔ
فرموده امام علی (ع) ،تالش فرد ناتواو اسیت (تمامیی می)ی ،7۴70 ،ص  .)7۵شیخص
غابت ،به
یسود میکوش) با غابت کردو کسی که مورد یس) اوست ،بروی او را ببرد .تهمت و افتیراء نایز
از گاه از ٔ
رذیله یس) سرچشمه میگارن) (مکارم شیارازی ،7 ،70۵۵ ،ص  .)77۵از نظیر رواوشناسیاو،
ایساس یقارت ،از عوامیل روانیی و ترباتیی یسیادت بیه شیمار میی یی) و منشیک بسیااری از
اختالالت روانی از جمله خودنمایی ،ریاکاری ،تهمت و بسااری دیگر از باماری های روییی و
روانی است (ذوالفقیاری و همکیاراو ،70۵0 ،ص  .)۵در واریع ،یسیود زمیانی کیه نمیتوانی) بیه درجیه
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یکی از راهکارهای نال به فضایل اخالری و دوری از رذایل ،ریشهیابی رذایل و فضایل اخالری و
تباان ٔ
نحوه تکثار و تکثر نها بر یکدیگر است که به ویژه در علومی مثل رواوشناسیی بی)او توجیه
ویژه ش)ه است .یکی از مهمترین منابعی که میتوان) محل تکمل و واکاوی در تباان چنان تکثارات
اخالری در ٔ
یوزه فضایل و رذایل باش) ،روایات است که بررسی داللی و بیه وییژه کمتیر میورد
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محسود برس) یا از راههای عملی نمیتوان) ضرری را به او برسان) ،به غابیت و بی)گویی متوسیل
میشود و همان ب)گویی زمانه تخریب ایماو را فراهم میکن) .یسود با چاپلوسی در پیی عیزت
ٔ
زمانیه زائیل شی)و
گرفتن از غار خ)است و خضوع و خشوعش برای غار اوست و همان بستر و
ایماو را فراهم می ورد.
امام علی (ع) میفرمای)« :کسی که نزد ثروتمن)ی رود و به جهت مالش برای او فروتنیی کنی)،
خ)اون) دو سوم دینش را میبرد» (زمخشری ،7 ،7۴7۵ ،ص  )۵0و ناز میفرمای)«:سیتایش و تعرییف
بییاش از شایسییتگی ،تملییق و چاپلوسییی اسییت و کمتییر از شایسییتگی ،درمانیی)گی یییا یسییادت
است (زمخشری ،7 ،7۴7۵ ،ص  .)70۴غالبا طمعکاراو برابر ثروتمن)او ،به رلب خاشع میشون) و بیه
زبییاو هییم بییه تملییق و چاپلوسییی بییر ایشییاو کییوچکی میییکننیی) ،دو رسییمت ایمانشییاو زائییل
میشود (دستغاب ،۵ ،7011 ،ص  .)770یس) یکی از رذایلی است که در امتهای پاشان ناز وجیود
داشته و موجب نابسامانیهایی ناز ش)ه است .چنانکه در ی)یثی از پاغمبر اکرم (ص) میخیوانام
که … باماری یس) دین را از بان میبرد و راه نجات از و و درماو و این است که انساو (هنگیام
پا)ایش نشانه یس)) دست و زبانش را نگاه دارد و یتی نسبت به برادر مؤمن خود با اشاره چشم و
ٔ
فرموده امام صادق (ع) لقماو به فرزن)ش توصاههایی
ابرو اهانت نکن)» (شاخ مفا) ،7۴70 ،ص  .)0۴۴به
داشتن) از جمله این که «نشاو یسود سه چاز است :ب)گویی ،چاپلوسی و شاد شی)و از درمانی)گی
رراب» (شاخ ص)وق ،7 ،70۹۵ ،ص  .)7۵7امام علی(ع) میفرمای)« …:یسیود نسیبت بیه چایزی کیه
مالکش ناستُ ،بخل میورزد» (رشاری ،70۵۴ ،ص  )۵7۵و ناز امام صادق (ع) فرمود« :بیه راسیتی کیه
ُ
ب)خلقی هر ینه ایماو را تباه کن)؛ چوناو که سرکه عسل را» (عالمه مجلسی ،بیتا ،7 ،ص .)۵۴۵
ٔ
ییوزه رلبیی و
بنا به مطالب پاشگفته ،یس) از مؤثرترین و مخربترین رذایلی اسیت کیه در
عاطفی وارد ش)ه و زمانهساز زوال و نابودی ایماو است.
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توجه است .از ٔ
جمله این روایات که در این مقاله مورد واکاوی ررار گرفت ی)یثی است که در و
به تکثار یس) در تخریب ایماو اشاره شی)ه اسیت .بیر اسیاس تحلایل داللیت رواییت میذکور،
«یسادت» یکی از باماریهای خطرناک رویی و روانی است که همگاو در معرض و هستن).
شناخت ابعاد تکثارگذار یس) در ابعاد وجودی انسیاو میتوانی) بیه درمیاو ایین رذیلیۀ اخالریی
باانجام) .به ویژه و که بر اساس معارف دینی این تکثارگذاری در یوزۀ ایماو زمانه خرو انساو
ٔ
وسیاله یسی)
از یاات اخالریی را فیراهم میسیازد .در رواییات اسیالمی ،تخرییب ایمیاو بیه
ٔ
وساله تش تشباه ش)ه است .از نجا که ایمیاو دو ُبعی) مهیم شیناختی و
به خورده ش)و هازم به
ٔ
عاطفی را در بردارد و بر رابطه معرفتی و رلبی انساو با خ)اون) استوار است« ،یسی)» بیه عنیواو
یک صفت درونی در این دو ُبع) ایماو تکثارات نامطلوبی مینه) و به تخریب بنای ایمیاو منجیر
میشود .با توجه به رابطه تنگاتنگ ایماو و اخالق ،شناخت یس) به عنواو یکی از رذایل اخالری
نابود ٔ
کنن)ه ایماو ،میتوان) به مصونات و صاانت از عنصیر هوییت بخیش انسیاو ،یعنیی ایمیاو
باانجام) .ایماو ،در رلبی که کن)ه از شرارههای یسی) باشی) ،رشی) و ّ
نمیوی نخواهی) داشیت.
یسادت هم به لحاظ شناختی و هم به لحاظ ُبع) عاطفی ،ایماو را نشیانه رفتیه و بیا ضیعف در
عقا)ه و باورها سایت شناختی ایماو را نشانه میرود وبا ایجاد یالتهیای روییی و عیاطفی،
مثل ایجاد نارضایتی از زن)گی ،غم و ان)وه ،افسوس و افسردگی ،خشم و غضبٔ ،
ماییه تخرییب
ُبع) عاطفی و رلبی ایماو میشودٔ .
نتاجه چنان سابی ظهور رفتارهایی چیوو غابیت و بی)گویی،
کتماو خوبیها ،شماتت ،ب)اخالری و دیگر رذیلههای اخالری خواه) ش) که خود میتوانی) بیه
ایماو ساب مضاعف وارد کن) و نتاجۀ چنان بیایمانیای خرو از یاات طابه و ورود به یاات
ظلمانی است که در و بهکارگاری استع)اد و تواو یاس) در مسار غایر صیحاح و بیروز و ظهیور
انواع نابسامانیها ،رتل و جنایتها ،هر و مر و ب)اخالریها در جامعه خواه) ش).
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تمامی م)ی ،عبدالواحد ب نل د7۴70 ( .ق) .غ کاللکم و دککالکلم .7 ( .مصصح :مهی)ی رجیایی).
رم :دار الکتاب االسالمی.
جعفر بن محم) (ع) 7۵10( .م ).مصباح الشیریعه ننساو باه اناام جعفا صااد (ع) (  .)7بایروت:
مؤسسة األعلمی للمطبوعات.
یسانی شاه عب)العظامی ،یسان .)70۹0 ( .افسی اثنا ع ی .)7 ( .تهراو :انتشارات مفا).
یسانی زبا)ی ،محم) مرتضیی7۴7۴ ( .ق) .اااج العا وس نا جاواه الةاانوس .)۴ ( .بایروت :نشیر
دارالفکر.
خوانساری .را جمال محم) بن یسان .)70۹۹ ( .ش ح ب غ ک اللکم و دکک الکلم7 ( .و .)7تهیراو :نشیر
دانشگاه تهراو.
دستغاب ،عب)الحسان .) 701۵ ( .ای ان .رم :دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه م)رسان یوزه علماه رم.
دستغاب ،عب)الحسان .)701۵ ( .اخال اسالنی .رم :دفتر انتشارات اسالمی وابسیته بیه جامعیه م)رسیان
یوزه علماه رم.
دستغاب ،عب)الحسان .)7011( .گناهاان کبیا ه .)1 ( .ریم :دفتیر انتشیارات اسیالمی وابسیته بیه جامعیه
م)رسان یوزه علماه رم.
ّ
ّ
ذوالفقاری ،شهاب ال)ین؛ نجاریاو ،بتیول؛ نجارییاو زکایه« .)70۵0 ( .راههیای درمیاو یسیادت از دیی)گاه
اسالم و رواوشناسی» .ناهنانه نع فت .سال  ،۵0ش .۵07
راغب اصفهانی ،یسان بن محم) .)701۹( .ال ف دات فی الفاظ الة آن الک یم( .ترجمه :مصطفی ریامیی
پناه) .تهراو :نشر سبحاو.
ّ
زمخشری ،محمود بن عمر 7۴7۵( .ق) .کبی األب اک و نصاو األخبااک ،7 ( .محقیق :مهنیا عبی)االمار).
ٔ
مؤسسه األعلمی للمطبوعات.
باروت:

۹۳5
پاییز۹۳۱۱
شماره | | ۳1پاییز
پژوهی | | شماره
اخالقپژوهی
پژوهشیاخالق
علمی ۔پژوهشی
فصلنامۀعلمی۔
فصلنامه
۹۳۱7

ّ
ّ
شبر ،سا) عب) الله7۴۵۴( .ق ) .حق الیةی فی نع ٔفه أصو الدی  .رم :انوار اله)ی.
شها) ثانی ،زین ال)ین بن علی70۵0( .ق) .ک  .ال یبه .بیجا :نشر دارالمرتضوی.
یر عاملی .محم) بن یسن 7۴0۵( .ق) وسائل ال ٔ
شاخ ّ
یعه .)77 ( .رم :مؤسسه ل البات (ع).
شارازی ،محم) بن ابراهام (مالص)را) .)7010( .ش ح أصو الکافي .)7 ( .تهراو :ص)را.
طباطبایی ،سا) محم) یسان (عالمه طباطبایی) .)70۵۴ ( .ا ج ه افسی ال یا ان( .ترجمیه :سیا) محمی)
بارر موسوی هم)انی) .رم :دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه م)رسان یوزه علماه رم.
طباطبایی ،سا) محم) یسان (عالمه طباطبایی) .)7011 ( .ب کسی های اسالنی .)7 ( .رم :بوستاو کتاب.
طبرسی ،فضل بن یسن .)70۵۵( .افسی جوان الجان  .رم :انتشارات دانشگاه تهراو و م)یریت یوزه علماه.
ّ
طریحی ،فخرال)ین .)70۵7 ( .نج البل ی  ،0 ( .محقق :سا) ایم) یسانی) .تهراو :نشر مرتضوی.
طوسی ،خواجه نصار ال)ین7۴0۵( .ق ) .اج ید االعتةاد .رم :دفتر تبلاغات اسالمی.
طوسی ،نصارال)ین محم) بن محم) 7۴70 ( .ق) .اخال ناص ی .)7 ( .تهراو :علماه اسالماه.
طاب ،سا) عب)الحسان .)70۵1 ( .اطیب البیان فی افسی الة ان .)۴ ( .تهراو :انتشارات اسالم.
عزلتی خلخالی ،ادهم )7017( .کسائل فاکسی أدهم خلخالی .)7 ( .تهراو :انجمن ثار و مفاخر فرهنگی.
غزالی ،محم) بن محم) )701۹( .احیاء علوم الدی  ،0 ( .مترجم :مؤی)ال)ین محم) خیوارزمی) .تهیراو.
انتشارات علمی و فرهنگی.
فاطمی ،یسان .)701۴ ( .گنجینه اخال جان الدکک فاط ی .)4 ( .تهراو :امار کبار.
فراها)ی ،خلال بن ایم) .)7۴0۵ ( .العی  .)1 ( .رم :نشر هجرت.
ّ
مصحح :علی اکبر غفاری) .دفتر انتشارات
فاض کاشانی ،محم) .)70۵۹ ( .نلجة البیضاء،7 ( .
اسالمی وابسته به جامعه م)رسان یوزه علماه رم.
ررشی بنایی ،علی اکبر7۴7۵( .ق ) .قانوس ق آن .)۵ ( .تهراو :نشر دارالکتب االسالماه.
رشاری ،عب)الکریم بن هوازو 70۵۴( .ش) ال ٔ
ساله الة ی ٔیه .)7 ( .رم :نشر با)ار.
ٔ
الهدایه و نفتاح الکفایه (  .)7تهراو .موسسه نشر هما.
کاشانی ،عز ال)ین محمود بن علی( .بی تا) .نصباح
کراجکی ،محم) بن علی 7۴70( .ق) .کن الفوائد .رم :دارالذخائر.
کلانی ،محم) بن یعقوب 7۴0۵ ( .ق) .الکافي تهراو .دار الکتب اْلسالماهٔ.
کلانی ،محم) بن یعقوب .)70۵7( .اصو کافی (ا ج ه ک ه ای) .)7 ،۴ ( .رم:نشر اسوه.
مجلسی ،محم) بارر (عالمه مجلسی) .)7۴00( .بلاکاالنواک .)۵۵ ( .باروت :دار ایااء التراث العربی.
مصطفوی ،یسن .)70۹1( .التلةیق فی کل ات الة آن الک یم .)7 ( .تهراو :وزارات فرهنگ و ارشاد اسالمی.
مطهری ،مرتضی .)70۵۵ ( .نج وعه آثاک استاد شهید نطه ی .)۵۵ ( .رم :ص)را.
مفا) ،محم) بن محم) (شاخ مفا))7۴70( .ق) .األنالي .رمٔ .
کنگره شاخ مفا).
مکارم شارازی ،ناصر( .بیتا) .یکصد و پنجاه دکس زندگی .)7 ( .رم :نسل جواو.
مکارم شارازی ،ناصر .)7017 ( .اخال اسالنی دک نهج البالغه (خطبه نتةی ) .رم :نسل جواو.
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مکارم شارازی ،ناصر .)70۵۴( .افسی ن ونه .)0 ( .تهراو :نشر دارالکتب االسالماه.
مکارم شارازی ،ناصر .)70۵۵( .اخال دک ق آن4 ( .و .)1رم :م)رسة اْلمام علی ابن أبیطالب.
ّ
موسوی خمانی .روح الله (امام خمانی) .)701۵ ( .ش ح چهل حدیث( .شارح :جواد مح)ثی) .رم :نشر هاجر.
مولوی ،جاللال)ین محم) بن محم) .)70۵0( .نثنوی نعنوی .)7 ( .تهیراو :سیازماو چیاپ و انتشیارات
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.
مارزا بابا شارازی ،ابوالقاسم بن عب)النبی )70۹0( .نناهج أنواک ال ع فة في شا ح نصاباح ال ا یعة و نفتااح
اللةیةة (  .)۵تهراو :خانقاه ایم)ی.
نراری ،مال ایم) بن محم) مه)ی .)70۵1 ( .نع اج السعاده رم :انتشارات هجرت.
ٔ
نراری ،مال مه)ی .جان السعادات( .بیتا)( .تصحاح و تنظام :محم) کالنتیر) .بایروت :مؤسسیه األعلمیي
للمطبوعات.
نوری ،یسان بن محم) تقی .)7۴01( .نساتدک الوساائل .)7۵ ( .بایروت :مؤسسیه لبایت (ع) االیایاء
التراث.
ولیزاده ،ابوالقاسم« .) 70۵7 ( .نشانهشناسی یس) با تکاه بر منابع اسالمی» ناهنانه نع فت .ش .7۵۴

۹۳۹
تبیین تأثیر ُم ّ
خرب حسد بر ساحت معرفتی و عاطفی ایمان

