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در منابع روایى ،احادیثى با عنهوان ا بهال و ادبهار لهوب گهشارش شهد ،کهه انسهان را بهه بههر،

فرصت ا بال و ترک آن در هنگها ادبهار دلهها سهفارش مى کنهد .از سهوی
بردن از نوافل در
ِ
دیگر ،روایاتى تحت عنوان ،هاد با نفهس ،انسهان را بهه مبهارز ،حهداک ری بها نفهس خهود فهرا

مىخواند که این دو دسته روایت متعارض به نظر مىرسند .این نوشتار با روش توصهیفى
 -تحلیلى و با استفاد ،از شیو ،گردآوری کتابخانهای به بررسى صدوری  -داللى روایت

ا بال و ادبار و تعارض آنها بها احادیهث ،ههاد بها نفهس مىپهردازد .بها بررسهىهای صهورت
را ،حههل تعههارض ،اسههتفاد ،از اعههد ،ورود و تمس ه
گرفتههه مىتههوان نتیجههه گرفههت کههه ِ

روایاتى است که بیان گر راهکارهایى ،هت درمان بیماریهای روحى است.

بههه

کلیدواژهها :احادیث شیعه ،فقه الحدیث ،ا بال لوب ،ادبار لوب، ،هاد با نفس.

مقدمه

میل به تکامل و پیشرفت در زندگى فردی و ا،تماعى ،امری فطری است که در و،هود همهه
انسههانههها نهادینههه شههد ،اسههت .و،ههود الگههو و برنامهههای مه ّ
هدو ن در امههور زنههدگى از ،ملههه لههواز
د
پیشههرفت بههود ،و معمههوال افههراد بههرای رسههیدن بههه لههههههای تر ههى بهها الگههوگیری از افههراد شههاخص،

برنامههههههای مختلفههى بههرای زنههدگى خههود تنظههیم مههىکننههدو ولههى مشههکلى کههه بسههیاری از افههراد در
طول این مسیر با آن موا،ه مىشوند ،ضعف و سستى اراد ،در عملى کردن برنامهههای تهدوین
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شههد ،اسههت .بسههیاری از او ههات ،همههه امکانههات بیرونههى الز بههرای عملههى کههردن تصههمیمههها و

برنامهها و حتى توانایى ،سمى شخص نیش فراهم است ،ولى انسهان حوصهله و اشهتیاز الز را

بههرای عملیههاتى کههردن برنامههههههای خههود نههدارد و حتههى نمههىدانههد منشههب ایههن بههىحوصههلگى و

بىرغبتى چیست .برخى از روایات به توصیف این حالت پرداخته و آن را طبیعى دانستهاند.
ایههن روایههات ،تحههت عنههوان ا بههال و ادبههار لههوب ،یهها بههه تعبیههر دیگههر ،روی آوردن و پشههت کههردن

دلها شههرت یافتههانهد .بهر اسهاا رهاهر ایهن روایهات ،در صهورت روی آوردن دلهها مهىتهوان بهه
انجا نوافل و مستحبات ا دا نمود ،ولى در صورت روی گرداندن دل ،باید بهه انجها فهرای

اکتفا نمود و از تحمیل مستحبات بر آن خودداری کرد .از طرف دیگر ،روایات متعددی تحهت

عنوان ،هاد با نفس در منابع روایى گشارش شد ،که بهه مقابلهه بها ههوای نفهس سهفارش نمهود ،و

مههدارا کههردن بهها آن را مطلههوب نمههىدانههد .تعههدد و اهمیههت ایههن روایههات باعههث شههد ،کههه برخههى از
مؤلفین ،بابى ویژ ،به این روایهات اختصهاد دهنهد .رهاهر دو دسهته روایهت ،متعهارض بهه نظهر
1

مىرسدو زیرا روایات دسته نخست ،به رها کهردن لهب در حالهت ادبهار سهفارش مهىکنهد ،ولهى
روایات دسته دو  ،به مبارز ،بها نفهس و خواسهتهههای آن و مهدارا نکهردن بها آن سهفارش مهىکنهد.

ایههن نوشههتار در صههدد بررسههى و تحلیههل نقههلهههای مختلههف روایههات دسههته اول از نگهها ،اعتبههار
سندی ،صدوری و داللى ،از را ،تشکیل خانواد ،حهدیثى و حهل تعهارض رهاهری آن بها روایهات

دسته دو است.

اگرچههه پههژوهشهههای متعههددی در زمینههه لههب و حالههتهههای آن از دیههدگا ،روایههات صههورت

گرفته ،ولى هیچی

به بررسى مسهبله ایهن نوشهتار نارداختهه اسهت .بهه همهین دلیهل پهژوهش در

این زمینه مطلوب به نظر مىرسد.

مفهومشناسی

هب ّ
« لههب» اسههمى اسههت کههه از مصههدر « َ ْله ا
الشههى ِء» بههه معنههای برگردانههدن و وارونههه نمههودن آن

چیهش ،از سههویى بههه سهوی دیگههر ،بههه کههار رفتهه و بههه سههبب ت ییههر و دگرگهونى حههاالت آن ،لههب نهها

گرفتهه و در ز بههان عر بهى هههم بههر لهب مههادی و ههم بههر روا انسههانى اطه ز مههىشهود .ع مههه سههید
2
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َّ ْ
َ
ََْ ا َ
اس ابه».
س َو َما این ِ
 .1برای نمونه ر.ک :وسائل الشیعة ،ج ،۱۵د« ،۱۶۱أبواب ِ،ه ِاد النف ِ

 .2مؤلهف معجم مقاییس اللغه مهىنویسهد« :ز.ل.ب» دو اصهل دارد کهه یکهى بهه معنهای سهمت خهالص و شهریف شهىء و

دیگری به معنای برگرداندن شىء از ،هتى به ،هت دیگر .وی معتقد است و،ه تسمیه لب انسان این است که لهب

4

خالصترین و واالترین عضو بدن است (معجم المقاییس اللغة ،ج ،۵د.)۱۷

 .3التحقیق فی کلمات القرآن الکریم ،ج ،۸د.۳۳۸

لههب معنههوی همههان روا مجههردی اسههت کههه منشههب حیههات و حرکههت در بههدن و لههب مههادی

هدرک و دارای اراد ،اسهت کهه حقیقههت انسهان بهود ،در عههین
مهىشهود .ایههن روا ،نفهس نهاط و مه ِ

اینکه بسیط است تما وای انسانى را درون خود داراست به همین دلیل متصف به صهفاتى
همچون س مت و بیماری مىشود.

1

بنابراین ،تعابیری همچون نفس امار ،،لوامه و مطمئنه شئون مختلف نفس اسهت نهه

اینکه نفهس انسهانى ترکیبهى از ایهن ا،هشاء باشهد .در روایهات اخ هى و همچنهین علهم
اخ ز نیش که هدف آن کسب فضایل و دوری از رذایل و تکامهل معنهوی اسهت محهور
مباحث آن ،لب معنوی یا همان روا است.

2

تنوع و گوناگونی روایات اقبال و ادبار دلها

بررسی مفهوم و اعتبار روایات اقبال و ادبار قلوب و رابطه آن با احادیث جهاد با نفس

حسن مصطفوی مىنویسد:

این روایات در منابع حدیثى به صورتهای مختلفى گشارش شهد ،اسهت کهه در ادامهه مهورد

بررسى رار مىگیرد .الز به ذکر است که ع و ،بر ذکر منابع بهه ترتیهب هدمت ،اعتبهار آنهها نیهش

بر مبنای رتبهبنهدی منتخهب کتهب شهیعه در کتهاب منطه فههم حهدیث احهر سهید محمهدکارم

طباطبایى بیان مهىشهود .بهر اسهاا ایهن روش ،کتهابههای در،هه «الهف» کتهابههای مقبهول و
مورد اعتماد شیعیان هستند و کتابهای در،ه «ج» ،از گرو ،کتابهای ضهعیف هسهتند کهه
اعتمههاد محه

بههه متهون آنههها پسههندید ،نیسههت و بهتههر اسههت بههه منشلههه مؤ یهد از آنههها اسههتفاد،

شههود .کتههابهههای در،ههه «ب» نیهش بهین دو گههرو ،دیگههر ههرار مههىگیرنههد و بههرای اسههتناد صه حیت
نسبى دارند .ضمنا با تو،هه بهه ایهنکهه کتهابههای ههر گهرو ،اعتبهار یکسهان ندارنهد در ههر گهرو،،

رتبهههبنههدی عههددی نی هش لحههاش شههد ،اسههت  .در بررسههى اعتبههار روایههات نیههش دو شههیو ،رای ه بههین
3

حدیث پژوهان ،یعنى وحا ت صدوری و وحا ت سندی مورد تو،ه رار گرفته است.

4

نقل اول

پیامبر اکر :۹

َّ َّ
ً َّ َّ َّ ْ َّ َّ َّ ُ
َّ ْ ُ ُ
ْ ً
َّ َّ ُ ْ َّ َّ
وب ِإق َّباال َّو ِإ ْد َّبارا ،ف ِإذا أق َّبل ْت ف َّت َّنفلواَّ ،و ِإذا أ ْد َّب َّر ْت ف َّعل ْیک ْم ِبالف ِر یض ِة.
ِإن ِللقل ِ

 .1همان.
 .2ر.ک :میزان الحکم  ،ج ،۹باب ۳۳۸۰-۳۴۱۵و معراج السعاده ،د۲۰و «معناشناسى لب در نه الب غه».
 .3منطق فهم حدیث ،د .۲۷۶البته چنانچه رتبه منبعى در کتاب مذکور بیان نشد ،باشد ،در این مقاله ،با تو،ه به تشهابه
رن و ،ایگا ،مؤلف ،رتبهای برای آن در نظر گرفته شد ،است.
 .4ر.ک :الرسائل الرجالی  ،ج ،۱د۲۴۷و وسائل الشیعة ،ج ،۳۰د.۲۵۱
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منابعى که این روایت را نقل کرد،اند ،به ترتیب دمت ،عبارتاند از:

 .۱الکافی ،محمد بن یعقوب کلینى ،ج ،۳د ،۴۵۵ :رتبه الف .۱/

 .۲وسائل الشیع  ،محمد حسن حر عاملى (  ،)۱۱۰۴ج ،۴د ،۶۹رتبه ج /واسطه.
بررسی اعتبار حدیث

ایههن تنههها روایتههى از ایههن خههانواد ،حههدیثى اسههت کههه در الکههافی بههه صههورت مسههند نقههل شههد،

است .سند روایت به صورت ذیل است:

َّ
َّ َّ َّ َّ َّ
َّ َّ
َّع ْن ُهَّ ،ع ْن َّع ِ ِل ْب ِن َّم ْع َّب ٍد أ ْو غ ْی ِرهَّ ،ع ْن أ َّح ِد ِ َِّها ۷قال :قال الن ِ ُب.۹

دربار ،مر،ع ضمیر «عنه» سه احتمال مطرا شد ،است .ع و ،بهر ایهن ،بها تو،هه بهه ایهنکهه
د
3
2
کلین هى معمههوال بهها واسههطه از علههى بههن معبههد نقههل مههىکنههد ،سههند ایههن روایههت مرسههل اسههت.
1

همچنین روایت على بن معبد از احدهما ۸معهود نیست .بنابراین ،سند ایهن روایهت دارای

خلل است .در نتیجه ،این حدیث از دیدگا ،وحا ت سندی ضعیف است .البته بها تو،هه بهه
4

ایههنکههه الکههافی ،یکههى از منههابع حههدیثى متقههد و معتبههر اسههت ،مههىتههوان ایههن حههدیث را دارای
وحا ت صدوری دانست.
نقل دوم

اما على:۷

َّ ْ َّ ً َّ ْ َّ ً َّ ْ َّ ً
َّ َّ ْ َّ ْ
َّ ْ ُ ُ
َّ
ْ
َّ
ووارا َّف ْْ ُق َّ
وَوووا ِمو ْوون ِق َّبو ِووب ْووو ْ َّو َّنا َّو ِإق َّبا ِ َّ وووا فو ِووإن القلووو َّ ِإذا
وووب ْووو وإ و ِإقبووواال و ِإدبو
ِإن ِللقلو ِ
ُْ
أ ک ِر َّه َّع ِمی.

منابعى که این روایت را نقل کرد،اند به ترتیب دمت عبارتاند از:

 .۱نهج البالغ  ،محمد بن حسین شر یف رضى (  ،)۴۰۶حکمت  ،۱۹۳رتبه الف.۵ /
 .۲خصائص االئم  ،محمد بن حسین ،شر یف رضى (  )۴۰۶د  ،۱۱۲رتبه ب.۱ /
 .۳نزهة الناظر و تنبی الخاطر ،حسین بن محمد حلوانى ،د ،۴۷رتبه ج.۱/

 .۴بحار األنوار ،محمد با ر مجلسى (  ،)۱۱۱۰ج ،۶۷د ۶۱و ج ،۶۸د ،۲۱۷رتبه ج /واسطه.
 .1الکافی ،ج ،۶د ،۵۶۲پاور ى.

 .2معجم رجال الحدیث ،ج ،۱۲د.۱۸۲
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 .3روایتى که از انتهای سند آن ی

راوی یا بیشتر حذف شد ،باشد (الرعایة فی علم الدرایة ،د.)۱۳۶

 .4نر افشار درایة النور به بررسى این خلل پرداخته و آن را ضعیف دانسته است.

ایهن روایههت بهرای اولههین بهار و بههدون سهند در نهههج البالغه و سهاس در بقیههه منهابع ذکههر شههد،

است .بنابراین ،بر مبنای وحا ت سندی ،مرسل و ضعیف است.
نقل سوم

اما على و اما حسن عسکری:۸

َّ َّ
َّ
َّ ْ ُ ُ
ْ َّ ً َّ ْ َّ ً َّ َّ َّ ْ َّ َّ ْ َّ ْ ُ َّ َّ َّ
َّ ْ
وَوا َّعول الن َّو ِاف ِوب َّو ِإذا أ ْد َّب َّور ْت فاق ُوو ُ و ََّا َّعول
اْحل
وب ِإقباال و ِإدبارا ف ِإذا أقبلت ف ِ
ِإن ِللقل ِ
ْ َّ َّ
ض.
الفر ِائ ِ

منابعى که این روایت را نقل کرد،اند به ترتیب دمت عبارتاند از:

 .۱نهج البالغ  ،محمد بن حسین ،شر یف رضى (  ،)۴۰۶حکمت ،۳۱۲رتبه الف.۵ /
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بررسی اعتبار حدیث

 .۲روضة الهواعیی و بصهیرة المتعیهی  ،محمهد بهن احمهد فتهال نیشهابور ی (  ،)۵۰۸ج،۲

د ،۴۱۴رتبه ج.۴ /

 .۳عیون الحکم و المواعظ ،على بن محمد لیثى واسطى ،د ،۱۵۸رتبه ج.۶/

 .۴غررالحکم و درر الکلم ،عبدالواحد بن محمد تمیمى آمدی ،د ،۲۴۲رتبه ج.۶ /

 .۵مشکاة األنوار فی غرر األخبار ،على بن حسن طبرسى (  ،)۶۰۰د ،۲۵۶رتبه ب.۸ /

 .۶أعالم الدی فی صفات المؤمنی  ،حسن بن محمد دیلمى (  ،)۸۴۱د ،۹۹رتبه ج .۴/

 .۷عوالی اللئالی العزیزیة فهی األحادیهث الدینیهة ،محمهد بهن ز یهن الهدین ،ابهن ابهى ،مههور

(  ،)۹۰۱ج ،۳د ،۲۹۵رتبه ج. ۸ /

 .۸وسائل الشیع  ،محمد حسن حر عاملى (  ،)۱۱۰۴ج ،۴د ،۷۰رتبه ج/واسطه.

 .۹بحار األنوار ،محمد با ر مجلسى (  ،)۱۱۱۰ج ،۸۴د ۳۰و د ،۴۸رتبه ج /واسطه.
بررسی اعتبار حدیث

این حدیث مرسل و ضعیف بود ،و کهنترین منبع آن نهج البالغ است.

نقل چهارم

اما رضا:۷

َّ َّ
ً َّ َّ ً ُ ً َّ َّ َّ ْ َّ َّ
َّ ْ ُ ُ
َّ
ْ ً
وب ِإق َّباال َّو ِإ ْد َّباراَّ ،و نشوااا َّو ف ُتوارا ،ف ِوإذا أق َّبل ْوت أ ْب َّو َّور ْت َّو ف ِْ َّ ْوتَّ ،و ِإذا أ ْد َّبو َّر ْت
ِإن ِللقل ِ
ُ
َّک َّل ْت َّو َّم َّل ْتَّ .ف ُخ ُذ َّوَا ع ْن َّد إ ْق َّبا َّ ا َّو َّن َّشاا َّ اَّ ،و ْاق ُر ُک َّ
وَا ِع ْن َّد ِإ ْد َّب ِار ََّا َّو ف ُت ِار ََّا.
ِ
ِ ِ ِ

منابعى که این روایت را نقل کرد،اند به ترتیب دمت عبارتاند از:
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 .۱نزهة الناظر و تنبی الخاطر (د ،)۱۲۹حسین بهن محمهد حلهوانى ( هرن  )۵کهه اعتبهار آن

ج ۱/است.

 .۲العدد القویة لدفع المخاوف الیومیة (د ،)۲۹۷رضهى الهدین علهى بهن یوسهف بهن مطههر

حلى (  ،)۷۰۳دارای رتبه ج. ۵/

 .۳أعالم الدی فی صفات المؤمنی (د ،)۳۰۷احر حسن بن محمد دیلمى (  ،)۸۴۱دارای

رتبه ج .۴/

 .۴بحههار األنههوار ( ج ،۷۵د ۳۵۴و ج ،۸۴د ،)۴۷محمههد بهها ر مجلس هى (  )۱۱۱۰دارای

رتبه ج /واسطه.

 .۵مستدرک الوسائل (ج ،۳د ،)۵۵حسین بن محمد تقى نور ی (  ،)۱۳۲۰دارای رتبه ج/

واسطه.

بررسی اعتبار حدیث

این حدیث مرسل و ضعیف بود ،و تمامى منابعى که آن را ذکر کرد،اند ،مربوط به رن پهن

و بعد از آن هستند.
نقل پنجم

اما على:۷

َّ ْ َّ ً َّ َّ َّ َّ ً َّ ْ َّ ً َّ ْ َّ ً
َّ َّ ْ َّ ْ
َّ ْ ُ ُ
َّ
ْ
َّ
واراَّ ،ف ْْ ُق َّ
وَوا ِم ْون ِإق َّبا ِ َّ وا َّو ْو ْ َّو َّنا ،ف ِوإن القلو َّ ِإذا
وب ْ وإ و کراَة و ِإقبواال و ِإدب
ِإن ِللقل ِ
ُْ
أ ک ِر َّه َّع ِم َّی.

منابعى که این روایت را نقل کرد،اند ،به ترتیب دمت عبارتاند از:

 .۱عیون الحکم و المواعظ ،على بن محمد لیثى واسطى( رن ،)۶د ،۳۰۴رتبه ج.۵/

 .۲غررالحکم و درر الکلم ،عبدالواحهد بهن محمهد تمیمهى آمهدی ،)۵۵۰ ( ،د ،۲۴۲رتبهه

ج.۶ /

بررسی اعتبار حدیث

این روایت نیش مرسل و ضعیف است.

نتیجه اعتبارسنجی روایات
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تمههامى روایههات مههذکور بههه ،ههش روایههت الکههافی ،مرسههل هسههتند .بنههابراین ،از دیههدگا ،وحا ههت

سندی ضعیف هستند .روایت الکافی نیش که مسهند نقهل شهد ،،در سهند آن اخ لهى اسهت کهه

1

روایههت اصههلى ،مضههمون یکههدیگر را تبییههد مههىکننههد .روایههات شههاهد نیههش مؤ یههد مضههمون اصههلى

است .ع و ،بر این ،روایت اول در کتاب شهریف الکهافی و روایهت دو و سهو در نههجالبالغه

آمد ،است و این منابع از کتابههای مهورد تو،هه و اعتمهاد علمهای حهدیث بهود،انهد .بنهابراین،

مىتوان مجموع این روایات را دارای وحا ت صدوری دانست.

در ادامه ،نتیجه اعتبارسنجى روایات به دو روش مذکور در الب ی
جدول بررسی منابع احادیث

شماره روایت وثاقت سندی وثاقت صدوری

قدیمیترین منبع

،دول ارائه مىشود.
قرن رتبه اعتبار منبع

۱

ضعیف

صحیح

الکافی

۴

الف۱ /

۲

ضعیف

صحیح

نهج البالغ

۵

الف۵ /

۳

ضعیف

صحیح

نهج البالغ

۵

الف۵ /

۴

ضعیف

صحیح

نزهة الناظر

۵

ج۱ /

۵

ضعیف

صحیح

عیون الحکم و المواعظ ۶

ج۵/

2

بررسی مفهوم و اعتبار روایات اقبال و ادبار قلوب و رابطه آن با احادیث جهاد با نفس

باعههث ضههعف آن مههىشههود .البتههه نکتهههای کهه بایههد مههورد تو،ههه ههرار گیههرد ،ایههن اسههت کههه پههن

روایات شاهد

مجموعههه دیگههری از روایههات در منههابع حههدیثى گههشارش شههد ،کههه هههر چنههد از ،هههت الفههاش بهها

روایهات دسههته اول متفههاوت هسههتند ،ولههى از نظههر مفههو بهها آنههها تشههابه ز یههادی دارنههد .بنههابراین،

مىتوان روایات دسته دو را شاهد بر دسته اول تلقى نمود که مؤید معنا و مضهمون آن اسهت.
3

در ادامه چهار روایت که شاهد بر روایات بلى است ارائه مىشود.
روایت اول

اما صادز:۷
 .1در بررسههى اعتبههار حههدیث اول گفتههه شههد ،کههه ایهن حههدیث مضههمر و مرسههل بههود ،و عه و ،بههر ایههن ،روایههت علههى بههن معبههد از
احدهما ۸معهود نیست.

 .2رتبه این احادیث بر اساا م کى است که سید محمد کارم طباطبهایى در کتهاب منطهق فههم حهدیث ،د ۲۷۷ارائهه
داد ،است.

 .3در صورتى که روایت دو از نظر مفهو با روایت اول یکسان باشد ،روایت دو را شاهد گویند (وصول االخیار الهی اصهول
االخبار ،ج ،۱د.)۱۷۶
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َّ
َّ ْ َّ ْ َّ َّ ْ َّ َّ َّ ُ ُ َّ َّ َّ َّ َّ ْ ُ َّ َّ ُ َّ َّ َّ َّ َّ ْ ُ ْ ُ َّ َّ ْ َّ َّ
ض.
ِإن القل َییا و َیوت ف ِإذا حی فْ ِدبه ِبالتطا ِع و ِإذا مات فاقوره عل الفر ِائ ِ

منابعى که این روایت را نقل کرد،اند به ترتیب دمت عبارتاند از:

 .۱نزهة الناظر و تنبی الخاطر ،حسین بن محمد حلوانى( رن ،)۵د ،۱۱۳رتبه ج.۱/

 .۲الدرة الباهرة م االصهداف الطهاهرة ،محمهد بهن مکهى (شههید اول) ،)۷۸۶ ( ،د،۳۱

ج.۵/

 .۳بحار األنوار ،محمد با ر مجلسى (  ،)۱۱۱۰ج ،۷۵د ،۲۷۸رتبه ج /واسطه.
روایت دوم

اما على:۷

َّ ُ
َّ ُ
َّ
َّ
ُ
َّ ُ
ُ
الق َّ
احلک ِم.
لوب ََّتب کما ََّتب
َذه
األبدان ،فابتغوا هلا َّارائف ِ
إن ِ

1

منابعى که این روایت را نقل کرد،اند به ترتیب دمت عبارتاند از:

 .۱نهج البالغ  ،محمد بن حسین ،شر یف رضى (  ،)۴۰۶حکمت  ،۹۱رتبه الف.۵/

 .۲روضة الهواعیی و بصهیرة المتعیهی  ،محمهد بهن احمهد فتهال نیشهابور ی (  ،)۵۰۸ج،۲

د ،۴۱۴رتبه ج.۴/

 .۳عیون الحکم و المواعظ ،على بن محمد لیثى واسطى ( رن ،)۶د ،۱۵۲ج.۵/

 .۴غهههررالحکم و درر الکلهههم ،عبدالواحههد بههن محمههد تمیمههى آمههدی (  ،)۵۵۰د،۲۳۲

رتبه ج.۶/

 .۵غرر االخبار ،اسماعیل ضی م (  ،)۸۴۱د ،۱۳۰ج.۶/
روایت سوم

اما حسن عسکری:۷

وَاَّ ،و إ َّذا َّن َّف َّر ْت َّف َّود ُع َّ
وب َّف َّْ ْود ُع َّ
إ َّذا َّن ِش َّط ِت ْال ُق ُل ُ
وَا.
ِ
ِ

منابعى که این روایت را نقل کرد،اند به ترتیب دمت عبارتاند از:

 .۱نزهة الناظر و تنبی الخاطر ،حسین بن محمد حلوانى ( رن ،)۵د ،۴۷رتبه ج.۱/

 .۲الدر النییم فی مناقب االئمة الهامیم ،یوسف بن محمد شامى ( رن ،)۷د ،۷۴۷رتبه ج.۵/
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َ َ َ
 .1در برخههى از من ههابع م ههذکور ،ای ههن روای ههت هم ههرا ،ب هها نقهههل دو از روای ههات اصهههلى ،بهههه ایهههن صهههورت آمهههد ،اسهههت « :هههال أ ِمیه اههر
ْ ا ا َ َ َ ا َ َ َ َ ّا ْ َ ْ َ ا َ ْ َ ا َ َ َ َ َ ْ ْ َ َ َّ ْ ا ا
ْ د
د َ َ
ْا ْ ََ َ ۷
هوب ِإ َبههاال َو ِإ ْد َبههارا ،فه ِهذذا
المههؤ ِم ِنین ِ :إن هه ِهذ ِ ،القلههوب تمههل کمهها تمههل اْبههدان ،فههابت وا لههها طرا ِئههف ال ِحکمه ِهة ،و ِإن ِللقله ِ
َ َ
َ ْ َ َ ْ َ ْ ا َ َ َ َّ
َ َْ
َْ ْ
الن َو ِاف ِلَ ،و ِإذا أ ْد َب َر ْت فل َیق َت ِص اروا ِب َها َعلى الف َرا ِئ ِ ».
أ بلت فاح ِملوها على

 .۴أعالم الدی فی صفات المؤمنی  ،حسن بن محمد دیلمى (  ، )۸۴۱د ،۳۱۳رتبه ج.۴/
 .۵بحار األنوار ،محمد با ر مجلسى (  ،)۱۱۱۰ج ،۶۷د ،۶۰رتبه ج /واسطه.

روایت چهارم

اما على:۷

َّخوواد ْ َّن ْف َّ و َّك ِف ْالع َّبو َّ
واد ِإَّ ،و ْار ُف و ْ ََّووا َّو َّال َّق ْق َّ ْر ََّوواَّ ،و ُخو ْوذ َّع ْف َّو ََّووا َّو َّن َّشو َّ
واا َّ ا إ َّال َّمووا َّکو َّ
وان
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َّ ْ ُ ً َّ َّ ْ َّ َّ ْ َّ َّ َّ َّ ُ َّ ُ َّ ْ َّ َّ َّ َّ َّ َّ ُ َّ ْ َّ َّ
َّ
َّ
مکتابا علیک ِمن الف ِر یض ِة ،ف ِإنه ال بد ِمن قض ِاِئا و قعاَ ِدَا ِعند َم ِل ا.

تنها منبعى که این روایت را نقل کرد ،است:

 .1نهج البالغ  ،محمد بن حسین ،شر یف رضى (  ،)۴۰۶نامه  ،۶۹رتبه الف.۵/
بررسی و مقایسه الفاظ احادیث
َّ ْ ا ا
َْ د َ َْ د
هوب» و «ِإ بههاال و ِإدبههارا» در تمهها روایههات ذکههر شههد ،اسههت .روایههت دو  ،لف ه
دو عبههارت «ِإن ِللقله ِ
َ د
َ
َ
«شه ْهه َو د » و روایههت پههنجم ،عبههارت «شه ْهه َو د َوک َر َاهههة» را آورد ،کههه در دیگهر روایههات نیامههد ،اسههت .روایههت
ْ د
د ا د
د
َ
چهار  ،بعد از «ِإ َبهاال َو ِإ ْد َبهارا» شهامل عبهارت « َو ن َشهاطا َو ف اتهورا» اسهت کهه در بقیهه نقهلهها ذکهر نشهد،
است .سمت دو روایات ،با فاء تفریع شروع شد ،استو هر چند عبهارتههای بعهد از فهاء متفهاوت

بررسی مفهوم و اعتبار روایات اقبال و ادبار قلوب و رابطه آن با احادیث جهاد با نفس

 .۳الدرة الباهرة م االصداف الطاهره ،محمد بن مکى ،شهید اول (  ،)۷۸۶د ،۴۶رتبه ج.۵/

است .در روایت اول ،سهو و چههار  ،بعهد از فهاء تفر یهع ،نتیجهه را در حالهت ا بهال و ادبهار لهب بها دو
َ َ
َ َ َْ َ
،مله شرطیه همرا ،با ،واب آنها به صورت «ف ِذذا أ َبل ْتَ ...و ِإذا أ ْد َب َر ْت  »...بیان کرد ،است.
َ َ
َ َ َْ َ
البته ،واب شرط اول «ف ِذذا أ َبل ْت» و دو « ِإذا أ ْد َب َر ْت» در ههر سهه روایهت متفهاوت اسهتو بهه
َ َّ ا
ایهن صههورت کههه در روایههت اول، ،ههواب شههرط اول ،یعنههى « َفههذ َذا َأ ْ َب َله ْ
هت» عبههارتو «ف َت َنفلههوا» و در
ِ
َْ َ َ ْ َ َ
َ ْ ا َ َ َ َّ
ْ
َ
الن َو ِاف ِل» و در روایت چهار « ،أبصرت و ف ِهمت» است.
روایت سو « ،فاح ِملوها على
َ
َ
ْ
ْ
،واب شرط دو  ،یعنى « َو ِإذا أد َب َرت» نیش در این سه روایت متفاوت اسهت .در روایهت اول،
َ ْ ا ا َ َ َْ
َ َ ا َْ َ
وها َعلههى الفه َهرا ِئ ِ » و در روایههت
،ههواب «ف َعله ْهیک ْم ِبالف ِر یضه ِهة»و در روایههت سههو ، ،ههواب «فا صههر
َ ْ
چهار ، ،واب « َک َّل ْت َو َم َّل ْت» است .در پایان روایهت چههار  ،عبهارت « َف اخ اهذ َ
وها ِع ْنهد ِإ َبا ِل َهها َو
ا
َ
َن َشههاط َهاَ ،و ْات ار اک َ
وههها ِع ْنههد ِإ ْد َب ِار َههها َو ف ات ِور َههها» بههه عنههوان وریفههه عملههى انسههان ذکههر شههد ،کههه ایههن
ِ
سمت با دیگر روایات متفاوت است.
در سمت دو  ،روایت دو و پنجم ،شرط و ،شاء نیامد ،است و تنها ،نتیجهای برای اصهل
ْ
َ
ا بال و ادبار ذکر کهرد ،اسهت .در حهدیث دو  ،عبهارت « َف ْب ات َ
وهها ِم ْهن ِ َب ِهل ش ْهه َو ِت َها َو ِإ َبا ِل َهها» و در
ْ
َ
روایههت پههنجم ،عبههارت « َف ْب ات َ
وههها ِمه ْهن ِإ َبا ِل َههها َو شه ْهه َو ِت َها» آمههد ،و بعههد از ایههن دو عبههارت ،بهها آوردن
َ َ َْ ْ
َ ا ْ
،مله «ف ِذ ّن القل َب ِإذا أ ک ِر ََ ،ع ِم َى» تعلیلى برای ،مله بل خود بیان مىکند .بنابراین ،مىتهوان
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گفت روایات اول و سو و چهار  -که به ترتیب از پیامبر ،اما علهى و امها رضها :نقهل شهد،

 بها یکههدیگر شهباهت دارنههد و روایههت دو و پهنجم  -کههه ههر دو از امهها علههى ۷نقهل شههد - ،نیههششبیه هم هستند .البته روایت سو از اما عسکری ۷نیش نقل شد ،است .چههار روایهت مؤ یهد
نیش ،هر چند مضمون مشابهى دارند ،ولى الفاش و ،م ت آن تفهاوت ز یهادی بها یکهدیگر دارنهد.

در ادامه، ،دول ساختار متون روایات ،هت مقایسه ارائه مىشود.
ْ د
د
ِإ َباال َو ِإ ْد َبارا

-

َ َ
ف ِذذا
َْ َ
أ َبل ْت

روایت دو
ْ د
َّ ْ ا ا
د
َ د
وب ش ْه َو َو ِإ َباال َو ِإ ْد َبارا
ِ ۷إن ِللقل ِ
اما على

-

-

َّ ْ ا ا
وب
ِإن ِللقل ِ

-

ْ د
د
ِإ َباال َو ِإ ْد َبارا

-

روایتچهار
َّ ْ ا ا
وب
ِ ۷إن ِللقل ِ
اما رضا

-

ْ د
د
ِإ َباال َو ِإ ْد َبارا

روایت اول
پیامبر۹

روایت سو
اما على و
عسکری۸

َّ ْ ا ا
وب
ِإن ِللقل ِ

-

َ ْ د َ
شه َو و ْ د
روایت پنجم َ ْ ا ا
د
وب َ َ د ِإ َباال َو ِإ ْد َبارا
ِإ ّن ِللقل
ِ
اما على۷
ک َراهة و
شاهد1
اما صادز۷

شاهد2
اما على۷

َ َْ ْ
ِإ ّن القل َب

-

ّ
هذ،
إن ِ
ا
الق َ
لوب

-

شاهد3
اما عسکری۷

َی ْح َیا َو
َی ام ا
وت

َ َ
ف ِذذا
َْ َ
أ َبل ْت

َ َّ ا
ف َت َنفلوا
َف ْب ات َ
وها ِم ْن ِ َب ِل
ْ
َ
ش ْه َو ِت َها َو ِإ َبا ِل َها
َ ْ ا َ َ
وها َعلى
فاح ِمل
َّ
َ
النو ِاف ِل

َ َ
و ِإذا َ َ ا ْ َ َ
َ ْ ْ ف َعل ْیک ْم ِبالف ِر یض ِة
أد َب َرت

-

َ َّ ْ َ ْ َ َ ا ْ
هب ِإذا أ که ه ه ِهر َ،
فه ه ه ِهذن القله ه ه
َع ِمي

َ َ
َ و ِإذا َفا ْ اص ار َ
وها َع َلى ْال َف َ
ئ
ا
ر
ِ
ِ
أ ْد َب َر ْت

هت َف اخ ه اهذ َ
هت َو َم َّل ه ْ
َک َّل ه ْ
وها
َ ْ
َ
َ َ
ََ
َ ََ دَ
اط َهاَ ،و
َو ِإذا ِع ْند ِإ َبا ِل َها َو نش ِ
و نشاطا و َ ف ِذذا َأ ْب َص َر ْت َو َفه َم ْ
ت
َ
ْ َ
ِ
ا د
َ
أ ْد َب َر ْت ْات ار اک َ
وهه هها ِع ْنه ههد ِإ ْد َب ِار َهه هها َو
أ َبل ْت
ف اتورا
ا
ف ات ِور َها
ْ
َ َّ ْ َ ْ َ َ ا ْ
َف ْب ات َ
هب ِإذا أ که ه ه ِهر َ،
فه ه ه ِهذن القله ه ه
وها ِم ْن ِإ َبا ِل َها َو
َ
َع ِم َي
ش ْه َو ِت َها

-

َ َ
ف ِذذا َح َّي

َ ّا
ت َمل کما
َ ّا
ا
اْبدان
ت َمل

-

-

-

-

َ
ِإذا
َ
ن ِش َط ِت
ْال اق ال ا
وب

َ َ ّ ْ ا َّ
الت َط ّاوع
فب ِدبه ِب
ِ
َ
َا
فابت وا لها َطرائف
َ
الحک ِم
ِ
َف َب ْود اع َ
وها
ِ

َ
َو ِإذا
َفا ْ اص ْر اَ ،ع َلى ْال َف َِ
ئ
ا
ر
ِ
َم َ
ات

-

-

َ َ
و ِإذا َف َو ّد اعوهاَ
ِ
ََ
نف َر ْت

ْ َ َ َ ْ ا ْ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ا ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َّ َ َ َ ْ د َ َ
َْ َ
َْ َ
َ
شاهد ۴
ان َمک اتوبها َعل ْیهك ِم َهن الف ِر یض ِهة،
خ ِاد ْع نف َسك ِفي ال ِعباد ِ  ،و ارف ِبها و ال تقهرها ،و خهذ عفوهها و نشهاطها ِإال مها که
 َّ َ ۷ا َ ا َّ ْ َ َ َ َ َ َ ا َ ْ َ َ َ َّ
ف ِذنه ال بد ِمن ضا ِئها و تعاه ِدها ِعند مح ِلها
اما على
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تحلیل معنایی روایات

َّ ْ ا ا
ْ د
د
هوب ِإ َبهاال َو ِإ ْد َبهارا» شهروع شهد ،اسهت .کهاربرد
تمامى روایات اول تا پهنجم ،بها تعبیهر « ِإن ِللقل ِ

ولى منظور ،لب صهنوبری کهه درون فسهه سهینه هرار گرفتهه و وریفهه خهونرسهانى بهه بهدن دارد

ادبار لب مادی معنا ندارد .ا بال ،مصهدر
نیست ،بلکه منظور روا انسانى استو زیرا ا بال و ِ
َ َ
1
باب افعال ،از ریشه « ِبل» ،به معنای روی آوردن و ادبار ،مصدر باب افعال ،از «دبهر» ،نقهی
د
2
َ
ا بههال و بههه معنههای روی گردانههدن و پشههت کههردن اسههت .در روایههت چهههار  ،عبههارت «ن َشههاطا َو
ْ د
د
ا د
َ
ف اتورا» نیش بر « ِإ َباال َو ِإ ْد َبارا» عطف شد ،است .نشاط ،مصدر «ن ِش َط» ،به معنای داشهتن میهل و
َ
3
رغبت در انجا کار است« .فتور» نیش مصدر «ف َتر» ،بهه معنهای سسهتى و ضهعف در انجها کهار
اسهت .بهها تو،ههه بههه ایههنکههه عطههف ،تفسههیری اسههت ،مههىتههوان گفههت کههه منظههور از ا بههال و ادبههار
4

همان نشاط و فتور است که بیهانگهر و،هود میهل و رغبهت و انگیهش ،یها سسهتى و بهىحوصهلگى و
نبود انگیش ،الز در انجا کار است.

بررسی مفهوم و اعتبار روایات اقبال و ادبار قلوب و رابطه آن با احادیث جهاد با نفس

َ
« ّإن» و نیش ساختار ،مله اسمیه ،سبب تب کید مضمون آن مهىشهود .لهوب ،مهع لهب اسهت،

ههانون

هههر چنههد روایههات ،علههت ا بههال و ادبههار دلههها را بیههان نکههرد ،،ولههى آن را بههه عنههوان یه
َ َ
َ َ َْ َ
ّ
مسلم در و،ود انسانها برشمرد ،است و با تعبیر «ف ِذذا أ َبل ْتَ ...و ِإذا أ ْد َب َر ْت »...وریفه عملهى
حالت ا بال و ادبار بیان کرد ،است .در روایت اول ،سهو و چههار  ،بعهد از ایهن
انسان را در دو
ِ

دو ،ملههه شههرطیه ،بههه وریفههه عملههى انسههان ،بهها تو،ههه بههه ایههن نظر یههه ،اشههار ،نمههود ،اسههت .البتههه
َ َ َْ َ ْ َ
هت أ ْب َصه َهر ْت َو
روایههت چهههار  ،بهها انههدکى تفههاوت ،بههه ایههن صههورت نقههل شههد ،اسههتو «فه ِهذذا أ َبله
َ َ
َّ
َ َّ
َ
ف ِه َم ْتَ ،و ِإذا أ ْد َب َر ْت کل ْت َو َمل ْت».
َ
أبص َر ،باب افعال از « َب اص َر»  ،به معنای و،ود صفتى در انسان است که بهه واسهطه آن ،تمها
ویژگىهای اشیا آشکار مىشود .برخى نیش «بصر» را به معنای علمى که با نظهر کهردن چشهم یها
5

لب به دست مىآید ،دانستهاند.
َ َّ
َ َّ
ََ
َ
ْ
«کل ْت» ،از ریشه «کلل» ،به معنای خسته و ناتوان شدن اسهت و «ملهت» ،از ریشهه ملهل ،بهه
6

معنای خسته و آزرد ،شدن از چیشی است.

7

 .1لسان العرب ،ج ،۱۱د.۵۳۸
 .2همان ،ج ،۸د.۳۱

 .3العی  ،ج ،۶د.۲۳۷

 .4معجم مقاییس اللغ  ،ج ،۴د.۴۷۰
ّ
حقه عبار عن ّ
الصفة التى ینکشف بها کمال نعوت ا
َ .5
الم ْب َص َرات (النهایة فی غریب الحدیث ،ج ،۱د)۱۳۱
الب َصر فى
ّ
ّ
ّ
 .6التحقی  :أن اْصل الواحد فى هذ ،الماد  :هو العلهم بنظهر العهین أو بنظهر القلهب .کمها أن الرایهة و النظهر مطله غیهر ّ
مقیهد
بقید العلم (التحقیق ،ج ،۱د.)۲۸۰

 .7المصباح المنیر ،ج ،۲د.۵۸۰
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علوم حدیث ،سال بیست و ششم ،شماره چهارم

بنابراین ،در روایت به بیهان وریفهه عملهى نارداختهه ،بلکهه هانون نظهری دیگهری را  -کهه فهرع

انون اول است  -بیان مىکنهدو بهه ایهن بیهان کهه هنگهامى کهه دلهها روی آورد ،بصهیرت و فههم

مىیابد و با تو،ه به معنایى که برای بصیرت گفته شد ،حقیقت عمل برای او آشهکارتر شهد ،و
عبادت وی با معرفت خواهد بودو ولى هنگامى که لب رویگردان شود ،خسته و آزرد ،خهاطر
شد ،و بصیرت و معرفت الز در انجا عمل را نخواهد داشت .این روایت ،در ادامهه ،بهه بیهان

وریفه علمى انسان ،با تو،ه به انون ا بال و ادبار پرداخته و مىفرماید:

ُ
َّف ُخ ُذ َّوَا ع ْن َّد إ ْق َّبا َّ ا َّو َّن َّشاا َّ اَّ ،و ْاق ُر ُک َّ
وَا ِع ْن َّد ِإ ْد َّب ِار ََّا َّو ف ُت ِار ََّا؛
ِ
ِ ِ ِ
پهههس در هنگههها روی آوردن و نشهههاط دلهههها از ای ههن فرصهههت بههههر ،بریهههد و در هنگههها

رویگرداندن و سستى ،آن را به حال خود رها سازید.

در روایههت اول و سههو  ،در حالههت ا بههال ،بههه انجهها نوافههل و مسههتحبات امههر شههد ،،ولههى در
و وا،بهات سهفارش شهد ،اسهت .البتهه الفهارى کهه در

حالت ادبار ،به اکتفای به انجا فهرای

دو روایت به کار رفته متفاوت است .روایت اول به این صورت نقل شد ،است:
َّ َّ
َّ َّ َّ ْ َّ َّ َّ ُ
َّ َّ ُ ْ َّ َّ
ف ِإذا أق َّبل ْت ف َّت َّنفلواَّ ،و ِإذا أ ْد َّب َّر ْت ف َّعل ْیک ْم ِبالف ِر یض ِة؛

هنگههامى کههه روی دلههها روی آورد ،پههس مسههتحبات را انجهها دهیههد و هنگههامى کههه

رویگردان شد ،فرای

را انجا دهید.

1

روایت سو این گونه نقل شد ،است:

َّ
َّ
َّفإ َّذا أ ْق َّب َّل ْت َّف ْ ِ ُ َّ َّ َّ َّ َّ
َّ َّ ْ َّ َّ ْ َّ ْ ُ ُ َّ َّ َّ ْ َّ َّ
ض؛
اْحلوَا عل النو ِاف ِب ،و ِإذا أدبرت فاقو وَا عل الفر ِائ ِ
ِ

هنگامى که دلها روی آورد ،آنهها را بهه انجها مسهتحبات وادار کنیهد و هنگهامى کهه

رویگردان شد ،به انجا وا،بات اکتفا کنید.

روایهت دو و پههنجم ،بعههد از بیههان ههانون ا بههال و ادبهار ،تنههها بههه بیههان وریفههه عملههى انسههان در

حالههت ا بههال دلههها پرداختههه و سههفارش مههىکنههد کههه از فرصههت ا بههال و روی آوردن دلههها بهههر،
برید .هر چند دو روایت ،مضمون یکسانى دارند ،ولى الفهاش آنهها متفهاوت اسهت .روایهت دو

این گونه نقل شد ،است:

ْ
َّ
َّف ْْ ُق َّ
وَا ِم ْن ِق َّب ِب ْ ْ َّو َّنا َّو ِإق َّبا ِ َّ ا؛

در زمان گرایش و روی آوردن دلها سراغ آن رفته و از آن بهر ،برید.
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« .1علیکم» اسم فعل امر به معنای «الشموا» است (موسوعة الصرف و النحو و االعراب ،د.)۱۵۲

ْ
َّ
َّف ْْ ُق َّ
وَا ِم ْن ِإق َّبا ِ َّ ا َّو ْ ْ َّو َّنا؛

در زمان روی آوردن و گرایش دلها سراغ آن رفته و از آن بهر ،برید.

1

َ َ
البتههه هههر دو روایههت ،بعههد از بیههان وریفههه عملههى انسههان ،بههه تعلیههل نیههش اشههار ،مههىکنههد« :فه ِهذ ّن
ا ْ
َْ ْ َ َ ا ْ
هب ِإذا أ که ِهر ََ ،ع ِمههى»« .أ که ِهر َ »،فعههل ماضههى مجهههول از بههاب افعههال ،بههه معنههای وادار کههردن بههه
القله
َ َ
2
کاری است که خ ف میهل انسهان اسهت و منظهور از « َعمهى» ،بها تو،هه بهه روایهت چههار (ف ِهذذا
َْ َ َ
َ
أ َبل ْت أ ْب َص َر ْت َو ف ِه َم ْت) ،به معنای عهد بصهیرت و عهد درک و معرفهت اسهت .بنهابراین ،در
بیان مقصود روایت مى توان گفت :در صورتى که انسان بهه انجها کهاری میهل و رغبهت نداشهته
باشد و او را به انجا آن وادار کنیم ،آن را با د ت و تو،ه و معرفت الز انجا نمىدهد و حتهى

بررسی مفهوم و اعتبار روایات اقبال و ادبار قلوب و رابطه آن با احادیث جهاد با نفس

روایت پنجم ،با اندکى تفاوت ،این گونه نقل شد ،است:

ممکن است نسبت به آن کار نفرت پیدا کند.

روایت شاهد اول ،به ،ای ا بال و ادبار ،به ویژگى حیات و موت دلها اشار ،کرد ،است:
در ِ

َّ
َّ ْ َّ ْ َّ َّ ْ َّ َّ َّ ُ ُ َّ َّ َّ َّ َّ ْ ُ َّ َّ ُ َّ َّ ْ َّ َّ ُ ْ ُ ْ َّ َّ َّ َّ َّ 3
ض؛
ِإن القل َییا و َیوت ،ف ِإذا حی فْ ِدبه ِبالتطا ِع ،و ِإذا مات فاقوره عل الفر ِائ ِ

همانا دل گاهى زند ،مىشود و گاهى مهىمیهرد .پهس هنگهامى کهه زنهد ،شهد ،،آن را بها
انجا مستحبات تربیت کن و هنگامى که امرد ،به انجا فرای اکتفا کن.

با ،مع این روایت با روایات دسته اول مىتوان ت ز بین ا بال و ادبهار و حیهات و مهوت دل

را نتیجه گرفت.

روایت شاهد دو  ،به ،ای ا بال و ادبار ،به م لت دلها اشار ،کرد ،است:
ِ
َّ ُ
َّ ُ
َّ
َّ
ُ
َّ ُ
ُ
احلک ِم؛
َذه القلو َّب ََّتب کما ََّتب
األبدان ،فابتغوا هلا َّارائف ِ
إن ِ

همانا دلها همچون بدنها خسته و رنجور مىشود .پس در این هنگا  ،سهخنان ن هش
و دلنشین برای آن بیابید.

با تو،ه به روایتهای اصلى و روایت شهاهد اول ،منظهور از م لهت دل ،همهان ادبهار و مهوت

آن است و در این حالت باید انسان به دنبال اموری باشد که خستگى روحى او بر طرف شود.
روایت شاهد سو مىفرماید:
ِ

َ د َ
هاَ ،ی ْش ا
َ .1شه َى الشى َء و َش ا
ها ،ش ْه َو  :أ َح َّبه و َر ِغب فیه (لسان العرب ،ج ،۱۴د.)۴۵۵
ِ
 .2همان ،ج ،۱۳د.۵۳۵
َّ
الت َط ّاوع» انجا کاری بدون و،ود الشا و و،وب (کتاب العی  ،ج ،۲د.)۲۱۰
« .3
ِ
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وَاَّ ،و إ َّذا َّن َّف َّر ْت َّف َّود ُع َّ
وب َّف َّْ ْود ُع َّ
إ َّذا َّن ِش َّط ِت ْال ُق ُل ُ
وَا؛
ِ
ِ

1

هنگهامى کههه دل ههها نشههاط یافههت ،امههور را بههه آن بسههاارید و هنگههامى کههه خسههته و بیههشار
شد ،آن را رها کنید و امور را به آن تحمیل نکنید.

در ایه ههن روایه ههت ،ا به ههال و ادبه ههار ،به هها تعبیه ههر نشه ههاط و نفه ههرت آمه ههد ،و مؤ یه ههد مضه ههمون دیگه ههر

روایات است.

روایت شاهد چهار  ،سفارشى است که امیر المؤمنین ۷به حارث همدانى نمود ،است:
ِ

َّ ْ َّ ْ
وک ِف ْالع َّبو َّ
واد ِإَّ ،و ْار ُف و ْ ََّووا َّو َّال َّق ْق َّ ْر ََّوواَّ ،و ُخو ْوذ َّع ْف َّو ََّووا َّو َّن َّشو َّ
واا َّ ا إ َّال َّمووا َّکو َّ
وان
واد نف َّ و َّ ِ ِ
خو ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
ْ
ً
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
ُ
َّ
َّم ْک ُتابا َّعل ْی َّ
ک ِم َّن الفر یض ِة ،فإن ُه ال ُبد ِم ْن قض ِ َّ
اِئا َّو ق َّعاَ ِدَا ِع ْند ََّم ِل َّ ا؛
ِ
ِ
نفههس خههود را در واداشههتن بههه عبههادت فریههب د ،،و بهها آن مههدارا کههن ،و بههه زور و اکههرا ،بههر

چیشى مجبورش نساز .و در و ت فراغت و نشاط به کهارش گیهر، ،هش در آنچهه کهه بهر تهو
وا،ب است ،و باید آن را در و ت خاد خودش به ،ا آورى.

2

هههر چنههد ایههن روایههت بههه ا بههال و ادبههار دلههها تصههریح نکههرد ،اسههت ،ولههى سههفارش نمههود ،کههه

انسان باید نهایت ت ش خود را برای انجا عبادتههای مسهتحبى انجها دههدو ز یهرا عبهادت،

اگر وا،ب باشد ،از انجا آن هیچ گریشی نیستو ولى اگر مستحب باشد ،انسان مجاز به ترک
ا
آن است .البتهه عبهادات مسهتحبى نیهش اهمیهت فهراوان دارد تها آنجها کهه امها بهه خدعهه کهردن و
فریب دادن نفس ،در انجا مسهتحبات سهفارش نمهود ،اسهت .بها تو،هه بهه ایهن روایهت ،انسهان
بایهد در انجها عبهادات مسهتحبى نهایهت اسههتفاد ،را از ،سهم و روا خهود ببهرد و حتهى ا گههر الز

شد ،در انجا مستحبات ،در برابر نفس خود از را ،خدعه وارد شود ،زیرا چنانچه انسان منتظر

فرصت ا بال و نشاط دل برای انجا مستحبات باشد ،بها تو،هه بهه مشهکل هواههای نفسهانى و

وسوس هههههای شههیطانى و مش ه ولیتهههای زنههدگى روزمههر ،،کمتههر کسههى میههل و رغبتههى بههه انجهها

مسهتحبات و نوافهل خواههد یافهت و در صهورت انتظهار کشهیدن بهرای فرصهت مناسهب ،ممکههن

است گرفتار تسویف و آمال شود.

3

َ
َ « .1
أود َع» باب افعال از ریشه «ودع» به معنای به امانت دادن چیشی استّ .ودع از همان ریشه به معنای تودیهع و ،هدا شهدن
است (المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر ،ج ،۲د.)۶۵۳

16

 .2نهج البالغ  ،نامه  ،۶۹د.۶۱۲
َ َ َْ
ْ ا ا َ َ َ َ ا ْ َ د َ ْ َ ْ َ َ َ َّ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ
َ َ
َ
َ
ْ
 .3امیر المؤمنین« :۷ف َتد َار ْک َما َب ِق َى ِمن عم ِرک ،و ال تقل غدا أو بعد غد ،ف ِذنما هل من کان بل ِب ِذ ام ِت ِهم على اْما ِن ِ ّى
َّ
یف» (الکافی ،ج ،۳د.)۱۳۷
َو الت ْس ِو ِ

در منابع روایهى مجموعههای از روایهات گهشارش شهد ،کهه بهه ،ههاد و مبهارز ،بها نفهس سهفارش

نمود ،استو از ،مله:

از یکى از ،نگهها فرمهود :خوشها بهه حهال

الف) پیامبر اکر  ۹پس از بازگشت لشکر اس

ومى که ،هاد اص ر را به پایان رسانیدند .البته ،هاد اکبر هنوز با ى است .سهؤال شهدو ،ههاد

اکبر چیست؟ فرمودند، :هاد با نفس.

1

ب) نفس خود را همچون دشمنى رار د ،که با او ،هاد مىکنى.
ج) وی کسى است که بر نفس خود غلبه کند.

2

3

د) برترین ،هاد، ،هاد با نفسى است که درون توست.

4

ه) خوشا به حال کسى که خواسته نفسانى دنیای حاضر را به خاطر وعد ،یامت رها کند.

5

بررسی مفهوم و اعتبار روایات اقبال و ادبار قلوب و رابطه آن با احادیث جهاد با نفس

روایات جهاد با نفس و ارتباط آن با روایات اقبال و ادبار قلوب

و) خداوند خطاب به مردی از بنى اسرائیل که چهل سال خداوند را عبادت کرد و به درگها،

خداونههد ربههانى تقههدیم کههرد ،ولههى پذیرفتههه نشههد ،فرمههود :مههذمت و تحقیههر هههوای نفههس بههرای تههو از

عبادت چهل ساله برتر است.

6

شیخ حر عاملى در کتاب وسائل الشیع بابى تحت عنوان «ابواب ،هاد النفس» آورد ،و در

آن روایات متعددی را در این زمینه نقل کرد ،است .این روایات ،در رهاهر ،بها روایهات ا بهال و
7

ادبار تعارض داردو زیرا روایات ا بال و ادبار به مدارا کردن با دلها سفارش نمود ،،ولى روایهات
،هاد با نفس ،مدارا و سازش با نفس را روا ندانسته و انسان را به مقابله بها آن فهرا مهىخوانهد .بهه

نظر مىرسد برای حل این ناسازگاری ،تو،ه به ررفیت معنوی هر انسانى الز است.
ظرفیت معنوی ر وح انسان

تعلیم و تشکیه انسان به عنوان هدف بعثهت انبیها:

8

مسهتلش فرآینهدی تهدریجى ،همهرا ،بها

 .1همان ،ج ،۵د.۱۲

 .2کتاب م ال یحضره الفقی  ،ج ،۴د.۴۱۰
 .3همان ،ج ،۴د.۳۷۸

 .4وسائل الشیعة ،ج ،۱۵د.۱۶۳

 .5ثواب األعمال و عقاب األعمال ،د.۱۷۷
 .6الکافی ،ج ،۲د.۷۳

 .7وسائل الشیعة ،ج ،۱۵د.۱۶۱

 .8سور ،بقر ،،آیه ۱۲۹و ۱۵۱و سور ،آل عمران ،آیه ۱۶۴و سور، ،معه ،آیه .۲
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تو،ه به ررفیتهای متفاوت انسانهاست .روایات معصومان :نیش این مسبله را مورد تو،هه
رار داد ،استو از ،مله:
1

اما صادز ۷فرمود:

همانا خداوند ایمان را بر هفت سهم رار داد ،است :بر نیکى ،راستگویى ،یقین،
رضا ،وفاء ،علم و حلم .هر کس که در او ،تما هفت سهم را رار داد ،،ایمانش کامهل
است .و به برخى ی
آنکههه ی ه

سهم و برخى دو سهم و برخى سه سههم داد ،تها هفهت سههم .بهر

سهههم دارد ،دو سهههم تحمیههل نکنیههد و بههر آنکههه دو سهههم دارد ،سههه سهههم

تحمیل نکنید .در غیر این صورت ،او را سست و زمینگیر خواهید کرد.

2

اما صادز ۷فرمود:
ایمان دارای د ،در،ه استو همچون نردبهانى کهه د ،پلهه دارد و بایهد یه

رفت  ...و چون دیهدی کسهى یه

یه  ،پلهههها را بهاال

در،هه از تهو پهایینتهر اسهت ،او را بها نرمهى و مهدارا بهه سهوی

خود باال ببر و او را بر آنچه طا ت ندارد ،مجبور نسازو زیرا (روا) او را خواهى شکست.

3

این روایات ،بیانگر ررفیت ویژ ،هر کس در سلوک معنوی روا و تکامل تدریجى آن است.

بههر ایههن اسههاا ،عههد تو،ههه بههه ررفیههت روحههى در سههلوک معنههوی و تحمیههل اعمههال فراتههر از تههوان
شخص باعث ادبار و رویگردانى روا او خواهد شد.

راهکارهای افزایش ظرفیت معنوی

رآن کریم شرط هدایت و راهیابى به مسیر ح را شرا صدر دانسته و مىفرماید:
آن کههس را کههه خههدا بخواهههد هههدایت کنههد سههینهاش را بههراى (پههذیرش) اس ه

گشههاد،

مههىسههازد و آن کههس را کههه (بخههاطر اعمههال خ فههش) بخواهههد گمههرا ،سههازد سههینهاش را

تنگ مىسازد.

4

بنههابراین ،الزمههه ههد نهههادن در مسههیر هههدایت ،داشههتن شههرا صههدر و ررفیههت معنههوی کههافى

است و در مقابل آن ،ضی و تنگى صدر سبب گمراهى خواهد شد.
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 .1ر.ک :الکافی ،ج ،۲د ،۴۲کتاب االیمان و الکفر ،باب در،ات االیمان .در این باب و باب بعدی آن ،شهش روایهت نقهل
شد ،که همگى بیانگر این معنا هستند.
 .2همان ،ج ،۲د.۴۲
 .3همان ،ج ،۲د.۴۵
َ َ ْ ُ ْ َْ ُ َُ َ ْ َ ْ َ ْ َُ َ ً
(َ َ ْ ُ َ ُ َ ْ َ ْ َ ُ َ ْ َ ْ َ ْ َ ُ ْ
َ
َ
ْ
)
لام و من ی ِرد أن ی ِضله یجعل صدره ض ِیقا حرجا (سور ،انعا آیه .)۱۲۵
 .4فمن ی ِر ِد الله أن یه ِدیه یشرح صدره ِلل ِإس ِ
 .5برای اط ع بیشتر ،ر.ک« :شرا صدر در رآن کریم و عوامل آن».

شهههرا صهههدر نهههوری اسهههت کهههه خداونهههد آن را در دل مهههؤمن هههرار مههىدههههد و سهههینه او را
گشاد ،مىسازد.

1

ع مه طباطبایى مقصهود از شهرا صهدر را خصوصهیتى مهىدانهد کهه بهه واسهطه آن ،ررفیهت

معنوی و توانهایى روحهى پیهامبر ،بهرای دریافهت و ابه غ وحهى و تحمهل نام یمهات در ایهن مسهیر

افشایش مىیابد.

2

ههرآن کههریم شههرا صههدر را نقطههه مقابههل سههاوت لههب معرفههى مههىکنههد .در روایتههى از پیههامبر
3

اکر  ۹از نشانههای شرا صدر سؤال شد ،فرمود:

تو،ههه و روی آوردن بههه یامههت و رویگردانههى و دوری از دنیهها و آمههاد ،شههدن بههرای مههر
بل از فرا رسیدن آن.

4

بررسی مفهوم و اعتبار روایات اقبال و ادبار قلوب و رابطه آن با احادیث جهاد با نفس

در روایتى نقل شد ،که از پیامبر اکر  ۹از معنای شرا صدر سؤال شد ،ایشان فرمود:

در روایههت دیگههری ،امیههر المههؤمنین ۷بهتههرین ذکههر را ههرآن نامیههد ،و آن را سههبب شههرا صههدر

دانسته است و در روایتى دیگر ،مطل ذکر الهى را سبب شرا صدر دانسته شد ،است.
5

6

بر این اساا ،مىتوان عبادتها و هر آنچه را سبب تقرب به درگا ،الهى مىشود ،زمینهساز

شههرا صههدر و افههشایش ررفیههت معنههوی دانسههت و در مقابههل ،گناهههان و هههر آنچههه را زمینهههسههاز
ناخشنودی خداوند شود ،به عنوان عامل ضی صدر برشمرد .در روایات ،برخى امور به عنهوان

اسباب حیات و  ،ی دل مطرا شد ،استو از ،مله:

انس با رآن ،ذکر الهى ،موعظه ،یاد مر  ،است فار ،اطعا و رسیدگى به یتیمان.
7

8

9

10

11

12

 .1بحار األنوار ،ج ،۶۵د۲۳۶و مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،ج ،۴د.۵۶۱

 .2المیزان فی تفسیر القرآن ،ج ،۲۰د.۳۱۴
ْ َ ُ
ْ َ ََْ ٌ ْ َ ُُ
ََ َ َ َُ َْ ْ
ََُ َ ُ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
ْ
ْ
)
بین (سور ،زمر ،آیه .)۲۲
قاسی ِة قلوبهم ِمن ِذک ِر الل ِه أ ِ
ور ِمن ر ِّب ِه فویل ِلل ِ
( .3أ ف َم ْن شر َح الله َصدر ُه ِلل ِإ ْس ِ
ولئک فى ض ٍ
لال م ٍ
لام فهو على ن ٍ
 .4مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،ج ،۴د.۵۶۱
َ ْ َ ا ّ ْ ْ ا ْ ا ا ْ َ ا ّا ا
الصد اور» (غرر الحکم ،د ،۲۰۹حدیث .)۴۲۹
الذک ِر القرآن ِب ِه تشرا
« .5أفضل ِ
ّ ْ ا َ ْ َ ا َّ َْ
الذکر یشرا الصدر» (همان ،د ۴۸حدیث .)۸۵۵
ِ « .6
 .7نهج البالغ  ،خطبه  ،۱۷۶د.۲۳۶

 .8تحف العقول ،د۲۸۴و نهج البالغ  ،خطبه  ،۲۲۲د.۴۵۴
 .9نهج البالغ  ،نامه  ،۳۱د.۵۲۰

 .10هدایة األمة إلی أحکام األئمة ،:ج ،۱د.۲۳۵
 .11وسائل الشیعة ،ج ،۷د.۱۷۶

 .12مشکاة األنوار فی غرر األخبار ،د.۱۶۷
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و در مقابل ،برخى امور نیش زمینهساز ساوت و انحراف دل و مر آن دانسته شهد ،اسهتو از

،ملههه :ک ههرت گنهها ،،ز یههاد سههخن گفههتن بهها زنههان ( نههامحر ) ،مجادلههه بهها احمه  ،همنشههینى بهها
1

حروتمندان خوشگذران و خندیدن زیاد.
2

3

بنابراین ،مىتوان دو دسهته مهذکور را بهه عنهوان اسهباب و موانهع افهشایش ررفیهت معنهوی روا

انسان معرفى کرد.

راهکار حل تعارض

بر اساا آنچه گفته شد ،روایات ا بال و ادبار فقط بیانگر ی

هانون نظهری اسهتو یعنهى بههر،

بردن در هنگا ا بال و رویآوردن دل و مدارا کهردن بها آن در هنگها ادبهار و رویگردانهى و تحمیهل
نکردن تکالیف مستحبى بر آن .از طرف دیگهر ،روایهات ،ههاد بها نفهس ،مهدارا و سهازش بها نفهس را

روا ندانسههته و بههه برخههورد حههداک ری بهها هههوای نفههس را سههفارش مههىکنههد .دسههته سههو ِ روایههات ،بههه
حالتههای لهب و عوامهل مهؤحر در حیهات و مهر دلهها مهىپهردازد کهه مهىتهوان آنهها را راهکهاری
عملى در اص ا و درمان بیماریهای دل و بیانگر تکلیف انسان در ایهن حالهتهها برشهمرد .ههر

چنههد در ابتههدای امههر بههه نظههر مههىرسههد کههه دو دسههته اول و دو از احادیههث مههورد بحههث ،بهها هههم
ناسههازگاری دارنههد ،ولههى بهها کنههار هههم ههرار دادن مجمههوع روایههات مههىتههوان نتیجههه گرفههت کههه روایههات

اص ا و درمان بیماری دلها بر احادیث ا بال و ادبار ورود دارند و موضوع آن را از بین مهىبرنهد.
4

به عبارت دیگر ،بها انجها دسهتورالعملههای مهذکور ،دیگهر ادبهاری بهرای دل بها ى نخواههد مانهد تها
انسان ملش به رها کهردن دل و تهرک مسهتحبات شهود .بنهابراین ،بها بهه کهار گهرفتن راهکارههای ارائهه

شد ،در روایات مىتوان ابتدا ادبار و رویگردانى دلها را درمهان نمهود و بعهد از رفهع ایهن مشهکل ،از

فضیلت نوافل نیش بهر،مند شد .به این ترتیب ،به مدلول روایات ،هاد با نفس نیش عمل کرد.
نتایج

 .۱در زمینههه ا بههال و ادبههار دلههها پههن روایههت از پیههامبر ا کههر  ،۹امیههر المههؤمنین ،امهها رضهها و
 .1علل الشرائع ،ج ،۱د.۸۱
 .2الخصال ،ج ،۱د.۲۲۸

 .3معانی األخبار ،د.۳۳۵
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 .4اصط ا ورود ،بدین معناست که ی دلیل (وارد) ،موضوع دلیل دیگر (مورود) را برداشته و آن را از موضهوعیت بینهدازد و
َ
این امر ،مستند به نظهر شهارع (تعبهدی) باشهدو ماننهد ورود امهار( ،دلیهل) معتبهر شهرعى بهر ادلهه اصهول عملیهه عقلهى (ر.ک:
أصول الفق  ،ج ،۳د.)۲۲۵

آنها نیش شباهت زیادی به یکدیگر دارد.
 .۲هیچیه

از ایهن روایهات وحا هت سهندی ندارنهد ،ولهى از ،ههت وحا هت صهدوری مهىتهوان

آنها را پذیرفت.

 .۳روایات دیگری نیش در این زمینه نقل شهد ،کهه معنهایى مشهابه روایهات ا بهال و ادبهار دارد،

ولههى از ،هههت الفههاش بهها روایههات دسههته اول یکسههان نیسههت کههه بههه عنههوان روایههات شههاهد مههورد

استفاد ،رار مىگیرد.
ی

 .۴مجموع ایهن روایهات ،بهه دو حالهت ا بهال و نشهاط دلهها و ادبهار و سسهتى آن ،بهه عنهوان
انون نظری کلى اشار ،مىکنند.

 .۵ا بههال و نشههاط دل زمینهههسههاز بصههیرت و معرفههت در انجهها عبههادت مههىشههود و انسههان

بررسی مفهوم و اعتبار روایات اقبال و ادبار قلوب و رابطه آن با احادیث جهاد با نفس

اما عسکری :نقل شد ،که ع و ،بر ایهنکهه مضهمون آنهها یکهدیگر را تبییهد مهىکنهد ،الفهاش

مههى توانههد ع ه و ،بههر انجهها وا،بههات ،بهها عمههل بههه نوافههل و مسههتحبات ،بهههر ،الز ،هههت تکامههل
معنوی خود را ببرد.

 .۶ادبار و سستى و بىانگیشگى ،حالت دیگر دل انسان است که گاهى بر او عهارض مهىشهود .در

این حالت ،گریشی از انجا وا،بات نیست ،ولهى در ایهن حالهت نبایهد انجها مسهتحبات بهر انسهان
تحمیل شودو زیرا ممکن است مو،ب نفرت و بیشاری نسبت به آن عمل شود.

 .۷در منابع روایى مجموعهای از روایات تحت عنوان ،هاد با نفس گشارش شد ،کهه انسهان

را به مقابله با خواستههای نفسانى سفارش کرد ،و نسبت به مدارا بها آن هشهدار مهىدههد .ایهن
روایات به راهر با روایات ا بال و ادبار ناسازگار است.

 .۸بر اساا دستهای دیگهر از روایهات ،ررفیهت معنهوی و روحهى ههر انسهانى ممکهن اسهت بها

دیگران متفاوت باشد .بر این اساا ،نمىتوان برای همه انسانهها تکهالیف یکسهان ارائهه کهردو
بلکه تکلیف هر کس متناسب بها ررفیهت او خواههد بهود و افهشایش ررفیهت نیهش بایهد بهه صهورت

تدریجى انجا گیرد.

 .۹برخى از احادیث به بیان اسباب و عوامهل حیهات و مهر و بیمهاری دلهها و راهکارههای

اص ا آن پرداخته که مىتوان آنها را زمینهساز افشایش یا کاهش شرا صدر یا همهان ررفیهت

معنوی انسان برشمرد.

تعارض روایات ا بال و ادبهار لهوب بها روایهات ،ههاد بها نفهس ،مهىتهوان از
 .۱۰به منظور حل
ِ

روایاتى که بیانگر حاالت گوناگون دلها و بیماریهای آن است کم

گرفتو به این صهورت
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که با شناخت عوامل و اسباب افشایش و کاهش ررفیت معنوی ،ا دا بهه درمهان بیمهاریههای
دل و افشایش ررفیت آن کرد .با تو،ه به اعهد ،ورود ،در ایهن صهورت ،دیگهر موضهوع ادبهار بهرای
لوب بها ى نخواههد مانهد .در نتیجهه ،حکهم آن ،یعنهى رهها کهردن دلهها در ایهن حالهت منتفهى

خواهد شد.
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