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

کنهد. از سهوی هها سهفارش مىنوافل در فرصِت ا بال و ترک آن در هنگها  ادبهار دلبردن از 
ک ری بها نفهس خهود فهرا  دیگر، روایاتى تحت عنوان ،هاد با نفهس، انسهان را بهه مبهارز، حهدا

که این دو دسته روایت متعارض به نظر مىمى  این نوشتار با روش توصهیفى رسند. خواند 

 روایت داللى - بررسى صدوری به ایکتابخانه گردآوری و،شی از استفاد، با و تحلیلى -
های صهورت پهردازد. بها بررسهىبها احادیهث ،ههاد بها نفهس مى هاآن تعارض و ادبار و ا بال

کههه راِ، حههل تعههارض، اسههتفاد، از  اعههد، ورود و تمسهه  بههه گرفتههه مى گرفههت  تههوان نتیجههه 
که بیان  های روحى است.ریگر راهکارهایى ،هت درمان بیماروایاتى است 

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

 مقدمه
که در و،هود همهه  میل به تکامل و پیشرفت در زندگى فردی و ا،تماعى، امری فطری است 

ای مههدّون در امههور زنههدگى از ،ملههه لههواز  ههها نهادینههه شههد، اسههت. و،ههود الگههو و برنامهههانسههان
ی از افههراد شههاخص، هههای تر ههى بهها الگههوگیرپیشههرفت بههود، و معمههوالد افههراد بههرای رسههیدن بههه  لههه

کههه بسههیاری از افههراد در هههای مختلفههى بههرای زنههدگى خههود تنظههیم مههىبرنامههه کننههدو ولههى مشههکلى 
کردن برنامهطول این مسیر با آن موا،ه مى ههای تهدوین شوند، ضعف و سستى اراد، در عملى 
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کههردن تصههمیم ههها و شههد، اسههت. بسههیاری از او ههات، همههه امکانههات بیرونههى الز  بههرای عملههى 
ها و حتى توانایى ،سمى شخص نیش فراهم است، ولى انسهان حوصهله و اشهتیاز الز  را نامهبر

کهههردن برنامهههه حوصهههلگى و دانهههد منشهههب ایهههن بهههىههههای خهههود نهههدارد و حتههى نمهههىبههرای عملیهههاتى 
اند. رغبتى چیست. برخى از روایات به توصیف این حالت پرداخته و آن را طبیعى دانستهبى

کههردن ایههن روایههات، تحههت عنههوا ن ا بههال و ادبههار  لههوب، یهها بههه تعبیههر دیگههر، روی آوردن و پشههت 
تهوان بهه هها مهىانهد. بهر اسهاا رهاهر ایهن روایهات، در صهورت روی آوردن دلها شههرت یافتههدل

گرداندن دل، باید بهه انجها  فهرای   انجا  نوافل و مستحبات ا دا  نمود، ولى در صورت روی 
کتفا نمود و از تحمیل مستحبات ب کرد. از طرف دیگر، روایات متعددی تحهت ا ر آن خودداری 

که بهه مقابلهه بها ههوای نفهس سهفارش نمهود، و  گشارش شد،  عنوان ،هاد با نفس در منابع روایى 
کههردن بهها آن را مطلههوب نمههى کههه برخههى از مههدارا  دانههد. تعههدد و اهمیههت ایههن روایههات باعههث شههد، 

رهاهر دو دسهته روایهت، متعهارض بهه نظهر  1مؤلفین، بابى ویژ، به این روایهات اختصهاد دهنهد.
کهردن  لهب در حالهت ادبهار سهفارش مهىمى کنهد، ولهى رسدو زیرا روایات دسته نخست، به رها 

کنهد. ههای آن و مهدارا نکهردن بها آن سهفارش مهىروایات دسته دو ، به مبارز، بها نفهس و خواسهته
اول از نگهها، اعتبههار هههای مختلههف روایههات دسههته ایههن نوشههتار در صههدد بررسههى و تحلیههل نقههل

سندی، صدوری و داللى، از را، تشکیل خانواد، حهدیثى و حهل تعهارض رهاهری آن بها روایهات 
 دسته دو  است. 
گرچههه پههژوهش هههای آن از دیههدگا، روایههات صههورت هههای متعههددی در زمینههه  لههب و حالههتا

ژوهش در ی  به بررسى مسهبله ایهن نوشهتار نارداختهه اسهت. بهه همهین دلیهل پهگرفته، ولى هیچ
  رسد.این زمینه مطلوب به نظر مى

 شناسیمفهوم

کههه از مصههدر «  لههب» برگردانههدن و وارونههه نمههودن آن  بههه معنههای« ِء َ ْلههبا الّشههى»اسههمى اسههت 
کههار رفتهه و دیگههر از سههویى بههه سهوی ،چیهش آن،  لههب نهها   بههه سههبب ت ییههر و دگرگهونى حههاالت، بههه 

ع مههه سههید  3شهود.بههر روا انسههانى اطه ز مههى و در زبههان عربهى هههم بههر  لهب مههادی و ههم 2گرفتهه
                                                           

ه»، ۱۶۱د، ۱۵ج، وسائل الشیعةبرای نمونه ر.ک:  .1 َناِسبا ْفِس َو َما یا ْبَوابا ِ،َهاِد الّنَ
َ
 .«أ

کهه یکهى بهه معنهای  سهمت خهالص و شهریف شهىء و « ز.ل.ب»نویسهد: مهى معجم مقاییس اللغه مؤلهف  .2 دو اصهل دارد 
که  لهب  .یگر،هت دبه دیگری به معنای برگرداندن شىء از ،هتى  وی معتقد است و،ه تسمیه  لب انسان این است 

 .(۱۷د، ۵ج، معجم المقاییس اللغةترین و واالترین عضو بدن است )خالص
 .۳۳۸د، ۸ج، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم .3
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 نویسد: حسن مصطفوی مى
کههه منشههب حیههات و حرکههت در بههدن و  لههب مههادی   لههب معنههوی همههان روا مجههردی اسههت 

کهه حقیقههت انسهان بهود، در عههین مهى شهود. ایههن روا، نفهس نهاط  و مههدِرک و دارای اراد، اسهت 
است به همین دلیل متصف به صهفاتى که بسیط است تما   وای انسانى را درون خود داراین

  1شود.همچون س مت و بیماری مى
بنابراین، تعابیری همچون نفس امار،، لوامه و مطمئنه شئون مختلف نفس اسهت نهه 

که نفهس انسهانى ترکیبهى از ایهن ا،هشاء باشهد. در روایهات اخ  هى و همچنهین علهم این
کسب فضایل و دوری از رذایل و که هدف آن  تکامهل معنهوی اسهت محهور  اخ ز نیش 

 2مباحث آن،  لب معنوی یا همان روا است.

وایات اقبال و ادبار دل  هاتنوع و گوناگونی ر

کهه در ادامهه مهورد این روایات در منابع حدیثى به صورت گشارش شهد، اسهت  های مختلفى 
که ع و، بر ذکر منابع بهه ترتیهب  هدمت، اعتبهبررسى  رار مى هها نیهش ار آنگیرد. الز  به ذکر است 
کتهاب منطه  فههم حهدیث احهر سهید محمهدکارم بر مبنای رتبه کتهب شهیعه در  بنهدی منتخهب 

ههای مقبهول و کتهاب «الهف»ههای در،هه کتهاب ،روش نیهبهر اسهاا اشهود. طباطبایى بیان مهى
کتاب«ج»های در،ه کتاب و هستند انیعیمورد اعتماد ش گرو،  کهه  فیهای ضهع، از  هسهتند 

ههها اسههتفاد، از آن دؤیههو بهتههر اسههت بههه منشلههه م سههتین د،یههها پسههندون آناعتمههاد محهه  بههه متهه
گههرو، د نیبهه شیههن «ب»هههای در،ههه کتههاب .شههود  تیاسههتناد صهه ح یو بههرا رنههدیگ ههرار مههى گههریدو 
کتهابدارند. ضمنا با تو،هه بهه ایهن ىنسب گهرو، اعتبهار کهه  گهرو، کسهانیههای ههر   ،ندارنهد در ههر 
در بررسههى اعتبههار روایههات نیههش دو شههیو، رایهه  بههین . 3سههتلحههاش شههد، ا شیههن یبنههدی عههددرتبههه

گرفته است.  4حدیث پژوهان، یعنى وحا ت صدوری و وحا ت سندی مورد تو،ه  رار 
 نقل اول 

کر   : ۹پیامبر ا
اراً  ااًل وَّ ِإْدبَّ ُلوا ،ِإن َّ ِلْلُقُلوِب ِإْقبَّ ف َّ نَّ تَّ ْت فَّ لَّ ْقبَّ

َّ
ا أ ِإذَّ ْیُکْم بِ  ،فَّ لَّ عَّ ْت فَّ رَّ ْدبَّ

َّ
ا أ ِة.وَّ ِإذَّ یضَّ ِر  اْلفَّ

                                                           
 همان. .1
  «.الب غهمعناشناسى  لب در نه  »و ۲۰د، معراج السعاده و۳۳۸۰-۳۴۱۵باب ، ۹ج، میزان الحکم ر.ک:  .2
کتاب مذکور بیان نشد، ب۲۷۶د، منطق فهم حدیث .3 با تو،ه به تشهابه ، در این مقاله، داش. البته چنانچه رتبه منبعى در 

گرفته شدرتبه،  رن و ،ایگا، مؤلف  .، استای برای آن در نظر 
 .۲۵۱د، ۳۰ج، وسائل الشیعة و۲۴۷د، ۱ج، الرسائل الرجالی . ر.ک: 4
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کرد، که این روایت را نقل   اند از: اند، به ترتیب  دمت، عبارتمنابعى 
 .۱الف /، رتبه ۴۵۵، د: ۳جى، نیکل عقوبیمحمد بن ، الکافی. ۱

 .ج/ واسطه، رتبه ۶۹، د۴ج، (۱۱۰۴)  ى، محمد حسن حر عاملوسائل الشیع . ۲

 بررسی اعتبار حدیث
کههه در ایههن تنههها روایتههى از ایههن خههانواد،  بههه صههورت مسههند نقههل شههد،  الکههافیحههدیثى اسههت 

 است. سند روایت به صورت ذیل است:
ْنُه  ْیِره   ،عَّ ْو غَّ

َّ
ٍد أ ْعبَّ ِل ِ ْبِن مَّ ْن عَّ ا ،عَّ ِدِِهَّ حَّ

َّ
ْن أ الَّ  ۷عَّ ِب ُ  :قَّ الَّ الن َّ  . ۹قَّ

کهه ع و، بهر ایهن، بها تو،هه بهه ایهن 1سه احتمال مطرا شد، است.« عنه»دربار، مر،ع ضمیر 
اسههت.  3سههند ایههن روایههت مرسههل 2کنههد،ى معمههوالد بهها واسههطه از علههى بههن معبههد نقههل مههىکلینهه

بنابراین، سند ایهن روایهت دارای معهود نیست.  ۸همچنین روایت على بن معبد از احدهما
در نتیجه، این حدیث از دیدگا، وحا ت سندی ضعیف است. البته بها تو،هه بهه  4خلل است.

تههوان ایههن حههدیث را دارای حههدیثى متقههد  و معتبههر اسههت، مههى، یکههى از منههابع الکههافی کهههایههن
 وحا ت صدوری دانست.

 نقل دوم
 : ۷اما  على

ْلووو َّ إِ  وووِإن َّ اْلقَّ وووا فَّ اِ َّ ا وَّ ِإْقبَّ َّ ن  وووْ وَّ َّْ وووِب  وووا ِموووْن ِقبَّ ََّ ُقو
ْ
ْ وووارًا فَّ وووااًل وَّ ِإْدبَّ ًإ وَّ ِإْقبَّ وووْ وَّ َّْ اِإن َّ ِلْلُقُلووووِب   ذَّ

ِمی ْکِرهَّ عَّ
ُ
 .أ

که این روایت کرد، منابعى   اند از: اند به ترتیب  دمت عبارترا نقل 
 .۵الف/ ، رتبه ۱۹۳حکمت ، (۴۰۶)  ىرض فیشر نیمحمد بن حس، نهج البالغ . ۱

 .۱ب/ ، رتبه ۱۱۲( د ۴۰۶)  ىرض فی، شرنیمحمد بن حس، االئم  خصائص. ۲

 .۱ج/، رتبه ۴۷دى، بن محمد حلوان نیحس، الناظر و تنبی  الخاطر نزهة. ۳

 .ج/ واسطه، رتبه ۲۱۷د، ۶۸جو  ۶۱، د۶۷ج، (۱۱۱۰)  ىمحمد با ر مجلس، ألنواربحار ا. ۴

                                                           
 پاور ى.، ۵۶۲د، ۶ج، کافیال .1
 .۱۸۲د، ۱۲ج، الحدیثرجال معجم  .2
که از انتهای سند آن ی  راوی یا بیشتر حذف شد، باشد ) .3  .(۱۳۶د، ةفی علم الدرای ةالرعایروایتى 
 النور به بررسى این خلل پرداخته و آن را ضعیف دانسته است. ةنر  افشار درای .4
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 بررسی اعتبار حدیث
و سهاس در بقیههه منهابع ذکههر شههد،  نهههج البالغهه ایهن روایههت بهرای اولههین بهار و بههدون سهند در 

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

 : ۸ریاما  على و اما  حسن عسک
و اْقُووُ  ْت فَّ ورَّ ْدبَّ

َّ
ا أ اِفوِب وَّ ِإذَّ وَّ ولَّ الن َّ وا عَّ ََّ ُلو اْْحِ ْت فَّ لَّ ْقبَّ

َّ
ا أ ِإذَّ ارًا فَّ ااًل وَّ ِإْدبَّ ولَّ ِإن َّ ِلْلُقُلوِب ِإْقبَّ ا عَّ ََّ

اِئِض  رَّ   .اْلفَّ
کرد، که این روایت را نقل   اند از: اند به ترتیب  دمت عبارتمنابعى 

 .۵الف/ ، رتبه ۳۱۲حکمت، (۴۰۶)  ىرض فی، شرنیمحمد بن حس، نهج البالغ . ۱

، ۲ج، (۵۰۸)  یشهابوریمحمهد بهن احمهد فتهال ن، المتعیهی  ةالهواعیی  و بصهیر روضة. ۲
 .۴ج/ ، رتبه ۴۱۴د

 .۶ج/، رتبه ۱۵۸، دىواسط ىثیبن محمد ل ى، علالحکم و المواعظ عیون. ۳

 .۶ج/  ، رتبه۲۴۲دی، آمد ىمیعبدالواحد بن محمد تم، و درر الکلم غررالحکم. ۴

 .۸ب/ ، رتبه ۲۵۶د، (۶۰۰)  ىبن حسن طبرس ىعل، األنوار فی غرر األخبار مشکاة. ۵

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

،مههور  ى، ابهن ابهنیالهد نیهمحمهد بهن ز، اللئالی العزیزیة فهی األحادیهث الدینیهة عوالی. ۷
 . ۸ج/ رتبه ، ۲۹۵، د۳ج، (۹۰۱) 

 .ج/واسطه، رتبه ۷۰، د۴ج، (۱۱۰۴)  ى، محمد حسن حر عاملوسائل الشیع . ۸

 .ج/ واسطه، رتبه ۴۸و د ۳۰، د۸۴ج، (۱۱۱۰)  ىمحمد با ر مجلس، بحار األنوار. ۹

 بررسی اعتبار حدیث
کهن  است. نهج البالغ ترین منبع آن این حدیث مرسل و ضعیف بود، و 

 نقل چهارم
 : ۷اما  رضا

وإِ  ْدبَّ
َّ
ا أ وْت، وَّ ِإذَّ َّ ِْ

ْت وَّ فَّ ورَّ ْبوَّ
َّ
وْت أ لَّ ْقبَّ

َّ
ا أ وِإذَّ وااًا وَّ ُفُتوارًا، فَّ شَّ ارًا، وَّ نَّ ااًل وَّ ِإْدبَّ ْت ن َّ ِلْلُقُلوِب ِإْقبَّ رَّ

ْت. ل َّ ْت وَّ مَّ ل َّ ا کَّ ََّ ا وَّ ُفُتاِر ََّ اِر ا ِعْندَّ ِإْدبَّ ََّ ا، وَّ اْقُرُکو اِا َّ شَّ ا وَّ نَّ اِ َّ ا ِعْندَّ ِإْقبَّ ََّ ُخُذو   .فَّ
کرد،منابعى   اند از: اند به ترتیب  دمت عبارتکه این روایت را نقل 
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کهه اعتبهار آن  (۵ى ) هرن بهن محمهد حلهوان نیحس(، ۱۲۹د) نزهة الناظر و تنبی  الخاطر. ۱
 است. ۱ج/

بهن مطههر  وسهفیبهن  ىعله نیالهد ىرضه(، ۲۹۷)د القویة لدفع المخاوف الیومیة العدد. ۲
 . ۵دارای رتبه ج/ ،(۷۰۳)  ىحل

، دارای (۸۴۱)  ىلمیحسن بن محمد د(، احر ۳۰۷د) الدی  فی صفات المؤمنی  عالمأ. ۳
 .۴ج /رتبه 

دارای  (۱۱۱۰)  ىمحمههد بهها ر مجلسهه(، ۴۷، د۸۴جو  ۳۵۴، د۷۵) ج بحههار األنههوار. ۴
 .ج/ واسطهرتبه 

ج/ ، دارای رتبه (۱۳۲۰)  ینور ىبن محمد تق نیحس(، ۵۵، د۳ج) لئالوسا مستدرک. ۵
 .واسطه
 اعتبار حدیث بررسی

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

 نقل پنجم
 :۷اما  على

ًإ  ْ وَّ َّْ واراً وَّ  ِإن َّ ِلْلُقُلوِب  وااًل وَّ ِإْدبَّ ًة وَّ ِإْقبَّ ََّ ا رَّ ا ،کَّ َّ ن  وْ وَّ َّْ وا وَّ  اِ َّ وا ِموْن ِإْقبَّ ََّ ُقو
ْ
ْ وِإن َّ  ،فَّ ا فَّ ْلو َّ ِإذَّ اْلقَّ

. ِمیَّ ْکِرهَّ عَّ
ُ
 أ

کرد، که این روایت را نقل   اند از: اند، به ترتیب  دمت عبارتمنابعى 
 .۵، رتبه ج/۳۰۴د(، ۶ى) رنواسط ىثیبن محمد ل ىعل، عیون الحکم و المواعظ. ۱

، رتبهه ۲۴۲د، (۵۵۰) ی، آمهد ىمهیعبدالواحهد بهن محمهد تم، و درر الکلم غررالحکم. ۲
 .۶ج/ 

 اعتبار حدیثبررسی 
 این روایت نیش مرسل و ضعیف است.

وایات  نتیجه اعتبارسنجی ر
بنههابراین، از دیههدگا، وحا ههت ، مرسههل هسههتند. الکههافیتمههامى روایههات مههذکور بههه ،ههش روایههت 

کهه  الکافیسندی ضعیف هستند. روایت  که مسهند نقهل شهد،، در سهند آن اخ لهى اسهت  نیش 
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کههالبتههه نکتههه 1شههود.باعههث ضههعف آن مههى کههه پههن  ای  گیههرد، ایههن اسههت  ه بایههد مههورد تو،ههه  ههرار 
کننههد. روایههات شههاهد نیههش مؤیههد مضههمون اصههلى روایههت اصههلى، مضههمون یکههدیگر را تبییههد مههى

کتاب شهریف  البالغه نههجو روایهت دو  و سهو  در  الکهافی است. ع و، بر این، روایت اول در 
کتاب بنهابراین، انهد. ی حهدیث بهود،ههای مهورد تو،هه و اعتمهاد علمهاآمد، است و این منابع از 

 توان مجموع این روایات را دارای وحا ت صدوری دانست. مى
 شود.در ادامه، نتیجه اعتبارسنجى روایات به دو روش مذکور در  الب ی  ،دول ارائه مى

 جدول بررسی منابع احادیث
 2عرتبه اعتبار منب قرن ترین منبعقدیمی وثاقت صدوری وثاقت سندی روایت شماره

 ۱الف/  ۴ الکافی صحیح ضعیف ۱
 ۵الف/  ۵ نهج البالغ  صحیح ضعیف ۲
 ۵الف/  ۵ نهج البالغ  صحیح ضعیف ۳
 ۱ج/  ۵ نزهة الناظر صحیح ضعیف ۴
 ۵ج/ ۶ عیون الحکم و المواعظ صحیح ضعیف ۵

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

یههادی دارنههد. روایهات دسههته اول متفههاوت هسههتند، ولههى از نظههر مفههو  بهها آن بنههابراین، ههها تشههابه ز
که مؤید معنا و مضهمون آن اسهت.  3توان روایات دسته دو  را شاهدمى بر دسته اول تلقى نمود 

که شاهد بر روایات  بلى است ارائه مى  شود.در ادامه چهار روایت 

 روایت اول
  :۷اما  صادز

                                                           
کههه ایهه .1 گفتههه شههد،  روایههت علههى بههن معبههد از ، ن حههدیث مضههمر و مرسههل بههود، و عهه و، بههر ایههندر بررسههى اعتبههار حههدیث اول 

 معهود نیست.  ۸احدهما
کتهاب  .2 کارم طباطبهایى در  که سید محمد  کى است  ارائهه  ۲۷۷د، منطهق فههم حهدیثرتبه این احادیث بر اساا م 

 داد، است.
که روایت دو  از نظر مفهو  با روایت اول یکسان باشد .3 گویند )روای، در صورتى  وصول االخیار الهی اصهول ت دو  را شاهد 

 .(۱۷۶د، ۱ج، االخبار
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اِئِض  رَّ لَّ اْلفَّ اْقُوْرُه عَّ اتَّ فَّ ا مَّ ِع وَّ ِإذَّ ا ُ طَّ ْبُه ِبالت َّ د ِ
َّ
ْ ی َّ فَّ ا حَّ ِإذَّ وُت فَّ ُ ا وَّ َیَّ یَّ ْ ْل َّ َیَّ  .ِإن َّ اْلقَّ

کرد، که این روایت را نقل   اند از: اند به ترتیب  دمت عبارتمنابعى 
 .۱ج/ه ، رتب۱۱۳د(، ۵ى) رنبن محمد حلوان نیحس، نزهة الناظر و تنبی  الخاطر. ۱

، ۳۱د، (۷۸۶)  (، اول دیشهه) ىمحمهد بهن مکه، ةم  االصهداف الطهاهر ةالباهر ةالدر. ۲
 .۵ج/

 .ج/ واسطه، رتبه ۲۷۸، د۷۵ج، (۱۱۱۰)  ىمحمد با ر مجلس، بحار األنوار. ۳
 روایت دوم
 :۷اما  على

ِم. رائفَّ احِلکَّ ُغوا هلا اَّ ب ُ األبداُن، فابتَّ َّ کما َتَّ ب ُ  َّ  1إن  َذِه الُقلوبَّ َتَّ
کرد، که این روایت را نقل   اند از: اند به ترتیب  دمت عبارتمنابعى 

 .۵الف/، رتبه ۹۱حکمت ، (۴۰۶)  ىرض فی، شرنیمحمد بن حس، نهج البالغ . ۱

، ۲ج، (۵۰۸)  یشهابوریمحمهد بهن احمهد فتهال ن، المتعیهی  ةالهواعیی  و بصهیر روضة. ۲
 .۴ج/، رتبه ۴۱۴د

 .۵، ج/۱۵۲د(، ۶ى ) رنواسط ىثین محمد لب ى، علالحکم و المواعظ عیون. ۳

 ،۲۳۲د، (۵۵۰)   یآمهههد ىمهههیعبدالواحههد بهههن محمههد تم، و درر الکلهههم غهههررالحکم. ۴
 .۶ج/رتبه 

 .۶، ج/۱۳۰د، (۸۴۱)   میض لیاسماع، االخبار غرر. ۵
 روایت سوم

 : ۷اما  حسن عسکری
وَّ  ْت فَّ رَّ فَّ ا نَّ ا، وَّ ِإذَّ ََّ ُعو ْود 

َّ
ْ ِت اْلُقُلوُب فَّ ِشطَّ ا نَّ اِإذَّ ََّ ُعو  .د  

کرد، که این روایت را نقل   اند از: اند به ترتیب  دمت عبارتمنابعى 
 .۱ج/، رتبه ۴۷د(، ۵ى ) رنبن محمد حلوان نیحس، نزهة الناظر و تنبی  الخاطر. ۱

 .۵، رتبه ج/۷۴۷د(، ۷ى ) رنبن محمد شام وسف، یمیالهام ةمناقب االئم یف میالنی الدر. ۲

                                                           
ِمیهههرا » بهههه ایهههن صهههورت آمهههد، اسهههت:، ایهههن روایهههت همهههرا، بههها نقهههل دو  از روایهههات اصهههلى، منهههابع مهههذکوراز در برخهههى  .1

َ
َ هههاَل أ

ههْؤِمِنیَن  ههوَب  َهههِذِ،  ِإَن : ۷اْلما لا ْبههَدانا  َتَمههلا  اْلقا
َ ْْ وا َلَههها َطَراِئههَف اْلِحْکَمههِة َفههاْبَت ، َکَمهها َتَمههّلا ا ههوِب ِإْ َبههاالد ،  ا لا َفههِذَذا ، َو ِإْدَبههاراد  َو ِإّنَ ِلْلقا

َواِفِل  وَها َعَلى الّنَ ْ َبَلْت َفاْحِملا
َ
وا ِبَها َعَلى اْلَفَراِئِ  ، أ ْدَبَرْت َفْلَیْقَتِصرا

َ
 .«َو ِإَذا أ
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 .۵رتبه ج/ ،۴۶د، (۷۸۶اول )  دیشهى، محمد بن مک، داف الطاهرهم  االص ةالباهر ةالدر. ۳

 .۴ج/، رتبه ۳۱۳د،  (۸۴۱)  ىلمیحسن بن محمد د، الدی  فی صفات المؤمنی  أعالم. ۴

 .ج/ واسطه، رتبه ۶۰د، ۶۷ج، (۱۱۱۰)  ىمحمد با ر مجلس، بحار األنوار. ۵
وایت چهارم  ر
 :۷اما  على

وو ْف َّ وواِدْ  نَّ ووادَّ  كَّ خَّ ووا ،ِإ ِِف اْلِعبَّ ََّ ْر ْق َّ ووا وَّ الَّ قَّ َّ َِ ووانَّ  ،وَّ اْرُفووْ   کَّ ووا  ا ِإال َّ مَّ ووااَّ َّ شَّ ووا وَّ نَّ ََّ ْفوَّ وَّ ُخووْذ عَّ
ِة  یضَّ ِر ْیکَّ ِمنَّ اْلفَّ لَّ ْکُتابًا عَّ ا ،مَّ ل ِ َّ َّ ا ِعْندَّ َمَّ ََّ ِد َُ ا عَّ ا وَّ قَّ اِِئَّ ضَّ ُه الَّ ُبد َّ ِمْن قَّ ِإن َّ  .فَّ

کرد، است:  که این روایت را نقل   تنها منبعى 
 .۵الف/، رتبه ۶۹نامه ، (۴۰۶)  ىرض فی، شرنیمحمد بن حس،  نهج البالغ. 1

 بررسی و مقایسه الفاظ احادیث
ههوِب »دو عبههارت  لا لفهه   در تمهها  روایههات ذکههر شههد، اسههت. روایههت دو ،« ِإْ َبههاالد َو ِإْدَبههاراد »و « ِإّنَ ِلْلقا

کههه در دیگهه« َکَراَهههةد َو  َشههْهَو د »و روایههت پههنجم، عبههارت « َشههْهَو د » اسههت. روایههت  ر روایههات نیامههد،را آورد، 
هوراد »شهامل عبهارت  «ِإْ َبهاالد َو ِإْدَبهاراد »چهار ، بعد از  تا کهه در بقیهه نقهل« َو َنَشهاطاد َو فا هها ذکهر نشهد، اسهت 

ههای بعهد از فهاء متفهاوت است.  سمت دو  روایات، با فاء تفریع شروع شد، استو هر چند عبهارت
از فهاء تفریهع، نتیجهه را در حالهت ا بهال و ادبهار  لهب بها دو  است. در روایت اول، سهو  و چههار ، بعهد

ْ َبَلْت »ها به صورت ،مله شرطیه همرا، با ،واب آن
َ
ْدَبَرْت  ...َفِذَذا أ

َ
کرد، است. ...« َو ِإَذا أ  بیان 

ْ َبَلْت »البته ،واب شرط اول 
َ
ْدَبَرْت »و دو  « َفِذَذا أ

َ
در ههر سهه روایهت متفهاوت اسهتو بهه « ِإَذا أ

کههه در روایههت اول، ،ههواب شههرط اول، یعنههى ایهه ْ َبَلههْت »ن صههورت 
َ
ههوا»عبههارتو « َفههِذَذا أ لا و در « َفَتَنّفَ

َواِفِل »روایت سو ،  وَها َعَلى الّنَ ْبَصَرْت َو َفِهَمْت »و در روایت چهار ، « َفاْحِملا
َ
 است.« أ

ْدَبَرْت »،واب شرط دو ، یعنى  
َ
سهت. در روایهت اول، نیش در این سه روایت متفاوت ا« َو ِإَذا أ

یَضههِة »،ههواب  ْم ِباْلَفِر وَها َعَلههى اْلَفههَراِئِ  »و در روایههت سههو ، ،ههواب «َفَعَلههْیکا ههرا و در روایههت « َفاْ صا
ْت »چهار ، ،واب  ْت َو َمّلَ وَها ِعْنهَد ِإْ َباِلَهها َو »است. در پایان روایهت چههار ، عبهارت « َکّلَ هذا َفخا

وَههها ِعْنههَد إِ  کا وِرَهههاَنَشههاِطَها، َو اْترا تا کههه ایههن « ْدَباِرَههها َو فا بههه عنههوان وریفههه عملههى انسههان ذکههر شههد، 
  سمت با دیگر روایات متفاوت است. 

ای برای اصهل در  سمت دو ، روایت دو  و پنجم، شرط و ،شاء نیامد، است و تنها، نتیجه
کهرد، اسهت. در حهدیث دو ، عبهارت  وَهها ِمهْن ِ َبهِل َشهْهَو »ا بال و ادبار ذکر  تا

ْ
و در « ِتَها َو ِإْ َباِلَههاَفب

وَههها ِمههْن ِإْ َباِلَههها َو َشههْهَوِتَها»روایههت پههنجم، عبههارت  تا
ْ
آمههد، و بعههد از ایههن دو عبههارت، بهها آوردن « َفب

ْکِرَ، َعِمَى »،مله 
ا
تهوان بنابراین، مىکند. تعلیلى برای ،مله  بل خود بیان مى« َفِذّنَ اْلَقْلَب ِإَذا أ
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نقهل شهد،  :که به ترتیب از پیامبر، اما  علهى و امها  رضها -چهار  گفت روایات اول و سو  و 
نیههش  -نقهل شههد،  ۷کههه ههر دو از امهها  علههى -بها یکههدیگر شهباهت دارنههد و روایههت دو  و پهنجم  -

نیش نقل شد، است. چههار روایهت مؤیهد  ۷شبیه هم هستند. البته روایت سو  از اما  عسکری
یهادی بها یکهدیگر دارنهد. نیش، هر چند مضمون مشابهى دارند، ولى  الفاش و ،م ت آن تفهاوت ز

 شود.در ادامه، ،دول ساختار متون روایات ،هت مقایسه ارائه مى
 روایت اول 

 ۹پیامبر
وِب  لا َفِذَذا  - ِإْ َباالد َو ِإْدَباراد  - ِإّنَ ِلْلقا

ْ َبَلْت 
َ
 أ

وا لا  َفَتَنّفَ
َو ِإَذا 
ْدَبَرْت 

َ
 أ

یَضِة  ْم ِباْلَفِر  َفَعَلْیکا

 یت دو روا
 ۷اما  على

وِب  لا  - - ِإْ َباالد َو ِإْدَباراد  َشْهَو د َو  ِإّنَ ِلْلقا
وَها ِمْن ِ َبِل  تا

ْ
َفب

 َشْهَوِتَها َو ِإْ َباِلَها
 

ْکههههههِرَ،  -
ا
َفههههههِذّنَ اْلَقْلههههههَب ِإَذا أ

 َعِمي

 روایت سو 
اما  على و 

 ۸عسکری
وِب  لا َفِذَذا  - ِإْ َباالد َو ِإْدَباراد  - ِإّنَ ِلْلقا

 
َ
 ْ َبَلْت أ

وَها َعَلى  َفاْحِملا
َواِفِل   الّنَ

َو ِإَذا 
ْدَبَرْت 

َ
 أ

وَها َعَلى اْلَفَراِئِ   را  َفاْ صا

 چهار روایت
 ۷اما  رضا

وِب  لا  ِإْ َباالد َو ِإْدَباراد  - ِإّنَ ِلْلقا
َو َنَشاطاد َو 

وراد  تا  فا
َفِذَذا 
ْ َبَلْت 

َ
 أ

ْبَصَرْت َو َفِهَمْت 
َ
 أ

َو ِإَذا 
ْدَبَرْت 

َ
 أ

هههْت  وَها  َکّلَ هههذا هههْت َفخا َو َمّلَ
ِعْنَد ِإْ َباِلَها َو َنَشاِطَها، َو 
وَههههها ِعْنههههَد ِإْدَباِرَههههها َو  کا اْترا

وِرَها تا  فا
 روایت پنجم

 ۷اما  على
وِب  لا  ِإّنَ ِلْلقا

َشْهَو د َو 
 َکَراَهةد و

وَها ِمْن ِإْ َباِلَها َو  - - ِإْ َباالد َو ِإْدَباراد  تا
ْ
َفب

 َشْهَوِتَها
ْکههههههِرَ، َفههههههِذّنَ الْ  -

ا
َقْلههههههَب ِإَذا أ

 َعِمَي 

 1شاهد
 ۷اما  صادز

َیْحَیا َو  - ِإّنَ اْلَقْلَب 
وتا   َیما

ِع  َفِذَذا َحّيَ  - َطّوا ْبها ِبالّتَ ّدِ
َ
 َفب

َو ِإَذا 
 َماَت 

ْر،ا َعَلى اْلَفَراِئِ    َفاْ صا

 2شاهد
 ۷اما  على

إّن هذِ، 
لوَب   القا

کما  - َتَمّلا 
 َتَمّلا اْبدانا 

وا له - - ا َطرائَف فابَت ا
 الِحَکِم 

- - 

 3شاهد
 ۷اما  عسکری

 - - - 
ِإَذا 

َنِشَطِت 
وبا  لا  اْلقا

وَها ْوِدعا
َ
 َفب

َو ِإَذا 
 َنَفَرْت 

وَها عا  َفَوّدِ

 ۴شاهد 
 ۷اما  على

َکه  َمها 
َ

هْذ َعْفَوَهها َو َنَشهاَطَها ِإاّل ْ  ِبَها َو اَل َتْقَهْرَها، َو خا یَضهِة َخاِدْع َنْفَسَك ِفي اْلِعَباَدِ ، َو اْرفا وبهاد َعَلْیهَك ِمهَن اْلَفِر  ،اَن َمْکتا
َها ِدَها ِعْنَد َمَحّلِ ّدَ ِمْن َ َضاِئَها َو َتَعاها ها اَل با  َفِذّنَ

وایات  تحلیل معنایی ر
هوِب »تمامى روایات اول تا پهنجم، بها تعبیهر  لا کهاربرد « ِإْ َبهاالد َو ِإْدَبهاراد  ِإّنَ ِلْلقا شهروع شهد، اسهت. 
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کید مضمون آن مهىو نیش ساختار « إّنَ » شهود.  لهوب ،مهع  لهب اسهت، ،مله اسمیه، سبب تب
گرفتهه و وریفهه خهون کهه درون  فسهه سهینه  هرار  رسهانى بهه بهدن دارد ولى منظور،  لب صهنوبری 

نیست، بلکه منظور روا انسانى استو زیرا ا بال و ادباِر  لب مادی معنا ندارد. ا بال، مصهدر 
، نقهی  «دبهر»و ادبار، مصدر باب افعال، از  1معنای روی آوردن، به «َ ِبَل »باب افعال، از ریشه 

کههردن اسههت. گردانههدن و پشههت  َنَشههاطاد َو »در روایههت چهههار ، عبههارت  2ا بههال و بههه معنههای روی 
وراد  تا ، به معنای داشهتن میهل و «َنِشَط »عطف شد، است. نشاط، مصدر « ِإْ َباالد َو ِإْدَباراد »نیش بر « فا

کار ا کهار «َفَتر»نیش مصدر « فتور» 3ست.رغبت در انجا   ، بهه معنهای سسهتى و ضهعف در انجها  
کههه منظههور از ا بههال و ادبههار کههه عطههف، تفسههیری اسههت، مههىبهها تو،ههه بههه ایههن 4اسهت. گفههت  تههوان 

که بیهان حوصهلگى و گهر و،هود میهل و رغبهت و انگیهش، یها سسهتى و بهىهمان نشاط و فتور است 
کار است.  نبود انگیش، الز  در انجا  

ههها را بیههان نکههرد،، ولههى آن را بههه عنههوان یهه   ههانون هههر چنههد روایههات، علههت ا بههال و ادبههار دل
ْ َبَلْت »ها برشمرد، است و با تعبیر مسّلم در و،ود انسان

َ
ْدَبَرْت ... َفِذَذا أ

َ
وریفه عملهى ...« َو ِإَذا أ

کرد، است. در روایت اول، سهو  و چههار ، بعهد از ایهن  انسان را در دو حالِت ا بال و ادبار بیان 
دو ،ملههه شههرطیه، بههه وریفههه عملههى انسههان، بهها تو،ههه بههه ایههن نظریههه، اشههار، نمههود، اسههت. البتههه 

ْبَصههَرْت َو »روایههت چهههار ، بهها انههدکى تفههاوت، بههه ایههن صههورت نقههل شههد، اسههتو 
َ
ْ َبَلههْت أ

َ
َفههِذَذا أ

ْت  ْت َو َمّلَ َکّلَ ْدَبَرْت 
َ
 «.َفِهَمْت، َو ِإَذا أ

َر »ل از أبَصَر، باب افعا  که بهه واسهطه آن، تمها  «َبصا ، به معنای و،ود صفتى در انسان است 
کهردن چشهم یها « بصر»برخى نیش  5شود.های اشیا آشکار مىویژگى که با نظهر  را به معنای علمى 

 6اند.آید، دانسته لب به دست مى
ْت »  هْت »، به معنای خسته و ناتوان شدن اسهت و «للَک »، از ریشه «َکّلَ یشهه َمَلهل، بهه  ،«َمّلَ از ر

 7معنای خسته و آزرد، شدن از چیشی است.
                                                           

 .۵۳۸د، ۱۱ج، لسان العرب .1
 .۳۱د، ۸ج، همان .2
 . ۲۳۷د ،۶ج، العی  .3
 .۴۷۰د، ۴ج، معجم مقاییس اللغ  .4
کمال نعوت .5 ْبَصَرات الَبَصر فى حّقه عبار  عن الّصفة التى ینکشف بها   ( ۱۳۱د، ۱ج، فی غریب الحدیث ةالنهای) الما
یهة و النظهر م :التحقی  .6 کمها أّن الرا طله  غیهر مقّیهد أّن اْصل الواحد فى هذ، الماّد : هو العلهم بنظهر العهین أو بنظهر القلهب. 

 .(۲۸۰د، ۱ج، التحقیق) بقید العلم
 .۵۸۰د، ۲ج، مصباح المنیرال .7
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کهه فهرع  -بنابراین، در روایت به بیهان وریفهه عملهى نارداختهه، بلکهه  هانون نظهری دیگهری را 
کهه دلبیان مى - انون اول است  کهه هنگهامى  هها روی آورد، بصهیرت و فههم کنهدو بهه ایهن بیهان 

که برایمى گفته شد، حقیقت عمل برای او آشهکارتر شهد، و  یابد و با تو،ه به معنایى  بصیرت 
که  لب روی گردان شود، خسته و آزرد، خهاطر عبادت وی با معرفت خواهد بودو ولى هنگامى 

شد، و بصیرت و معرفت الز  در انجا  عمل را نخواهد داشت. این روایت، در ادامهه، بهه بیهان 
 فرماید: بار پرداخته و مىوریفه علمى انسان، با تو،ه به  انون ا بال و اد

ا ََّ ا وَّ ُفُتاِر ََّ اِر ا ِعْندَّ ِإْدبَّ ََّ ا، وَّ اْقُرُکو اِا َّ شَّ ا وَّ نَّ اِ َّ ا ِعْندَّ ِإْقبَّ ََّ ُخُذو  ؛ فَّ
هههها از ایهههن فرصهههت بههههر، بریهههد و در هنگههها  پهههس در هنگههها  روی آوردن و نشهههاط دل

 گرداندن و سستى، آن را به حال خود رها سازید.روی
 ، در حالهههت ا بههال، بههه انجههها  نوافههل و مسههتحبات امهههر شههد،، ولهههى در در روایههت اول و سههو

کهه در  کتفای به انجا  فهرای  و وا،بهات سهفارش شهد، اسهت. البتهه الفهارى  حالت ادبار، به ا
کار رفته متفاوت است. روایت اول  به این صورت نقل شد، است:  دو روایت به 

ُلوا ف َّ نَّ تَّ ْت فَّ لَّ ْقبَّ
َّ
ا أ ِإذَّ ْد  ،فَّ

َّ
ا أ ِة وَّ ِإذَّ یضَّ ِر ْیُکْم ِباْلفَّ لَّ عَّ ْت فَّ رَّ  ؛بَّ

کههه روی دل کههه هنگههامى  ههها روی آورد، پههس مسههتحبات را انجهها  دهیههد و هنگههامى 
 1گردان شد، فرای  را انجا  دهید.روی

گونه نقل شد، است:   روایت سو  این 
اِفِب  وَّ لَّ الن َّ ا عَّ ََّ ُلو اْْحِ ْت فَّ لَّ ْقبَّ

َّ
ا أ ِإذَّ ََّ  ،فَّ و اْقُوُ  ْت فَّ رَّ ْدبَّ

َّ
ا أ اِئِض وَّ ِإذَّ رَّ لَّ اْلفَّ  ؛ ا عَّ

که دل کهه ها روی آورد، آنهنگامى  کنیهد و هنگهامى  هها را بهه انجها  مسهتحبات وادار 
کنید.روی کتفا   گردان شد، به انجا  وا،بات ا

روایهت دو  و پههنجم، بعههد از بیههان  ههانون ا بههال و ادبهار، تنههها بههه بیههان وریفههه عملههى انسههان در 
کههه از فرصههت ا بههال و روی آوردن دلش مههىههها پرداختههه و سههفارحالههت ا بههال دل ههها بهههر، کنههد 

هها متفهاوت اسهت. روایهت دو  برید. هر چند دو روایت، مضمون یکسانى دارند، ولى الفهاش آن
گونه نقل شد، است:   این 

ا اِ َّ ا وَّ ِإْقبَّ َّ ن  ْ وَّ َّْ ِب  ا ِمْن ِقبَّ ََّ ُقو
ْ
ْ  ؛فَّ

گرایش و روی آوردن دل  ن بهر، برید.ها سراغ آن رفته و از آدر زمان 
                                                           

 .(۱۵۲د، الصرف و النحو و االعراب ةموسوعاست )« الشموا»اسم فعل امر به معنای « علیکم» .1
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گونه نقل شد، است:   روایت پنجم، با اندکى تفاوت، این 
ا َّ ن  ْ وَّ َّْ ا وَّ  اِ َّ ا ِمْن ِإْقبَّ ََّ ُقو

ْ
ْ  ؛فَّ

گرایش دل  1ها سراغ آن رفته و از آن بهر، برید.در زمان روی آوردن و 
 َفههِذّنَ »کنههد: البتههه هههر دو روایههت، بعههد از بیههان وریفههه عملههى انسههان، بههه تعلیههل نیههش اشههار، مههى

ْکههِرَ، َعِمههى
ا
ْکههِرَ، » «.اْلَقْلههَب ِإَذا أ

ا
کههردن بههه  «أ فعههل ماضههى مجهههول از بههاب افعههال، بههه معنههای وادار 

که خ ف میهل انسهان اسهت کاری َفهِذَذا ) ، بها تو،هه بهه روایهت چههار «َعمهى»و منظهور از  2است 
ْبَصَرْت َو َفِهَمْت 

َ
ْ َبَلْت أ

َ
بنهابراین، در ت اسهت. (، به معنای عهد  بصهیرت و عهد  درک و معرفهأ

کهاری میهل و رغبهت نداشهته بیان مقصود روایت مى که انسان بهه انجها   گفت: در صورتى  توان 
کنیم، آن را با د ت و تو،ه و معرفت الز  انجا  نمى دهد و حتهى باشد و او را به انجا  آن وادار 

کند.  کار نفرت پیدا   ممکن است نسبت به آن 
 ها اشار، کرد، است:ی ا بال و ادبار، به ویژگى حیات و موت دلدر روایِت شاهد اول، به ،ا

وُت  ُ ا وَّ َیَّ یَّ ْ ْل َّ َیَّ ِع  ،ِإن َّ اْلقَّ ا ُ طَّ ْبُه ِبالت َّ د ِ
َّ
ْ ی َّ فَّ ا حَّ ِإذَّ اِئِض  3،فَّ رَّ لَّ اْلفَّ اْقُوْرُه عَّ اتَّ فَّ ا مَّ  ؛ وَّ ِإذَّ

گاهى زند، مى گاهى مهىهمانا دل  کهه زنهد، شهد،، آن راشود و  بها  میهرد. پهس هنگهامى 
رد، به که ما کن و هنگامى  کن.  انجا  مستحبات تربیت  کتفا   انجا  فرای  ا

توان ت ز  بین ا بال و ادبهار و حیهات و مهوت دل با ،مع این روایت با روایات دسته اول مى
گرفت.  را نتیجه 

کرد، است:روایِت شاهد دو ، به ،ای ا بال و ادبار، به م لت دل  ها اشار، 
ِم إن  َذِه الُقلو رائفَّ احِلکَّ ُغوا هلا اَّ ب ُ األبداُن، فابتَّ َّ کما َتَّ ب ُ  َّ  ؛بَّ َتَّ

شود. پس در این هنگا ، سهخنان ن هش ها خسته و رنجور مىها همچون بدنهمانا دل
 نشین برای آن بیابید.و دل
های اصلى و روایت شهاهد اول، منظهور از م لهت دل، همهان ادبهار و مهوت با تو،ه به روایت

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

                                                           
ه و َرِغب فیه َیْشها،ا  َء و َشها،ا الشى َشِهَى  .1 َحّبَ

َ
: أ  .(۴۵۵د، ۱۴ج، لسان العرب) َشْهَو د

 .۵۳۵د، ۱۳ج، همان .2
ِع » .3 َطّوا کاری بدون و،ود الشا « الّتَ  .(۲۱۰د، ۲ج، کتاب العی و و،وب ) انجا  
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ا ََّ ُعو د   وَّ ْت فَّ رَّ فَّ ا نَّ ا، وَّ ِإذَّ ََّ ُعو ْود 
َّ
ْ ِت اْلُقُلوُب فَّ ِشطَّ ا نَّ   1؛ِإذَّ

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

 در ایههههن روایههههت، ا بههههال و ادبههههار، بهههها تعبیههههر نشههههاط و نفههههرت آمههههد، و مؤیههههد مضههههمون دیگههههر
 روایات است.

که امیر المؤمنین  به حارث همدانى نمود، است: ۷روایِت شاهد چهار ، سفارشى است 
ِإ  ووادَّ ووکَّ ِِف اْلِعبَّ ْف َّ وواِدْ  نَّ ووا وَّ الَّ  ،خَّ َّ َِ وواوَّ اْرُفووْ   ََّ ْر ْق َّ ووانَّ  ، قَّ کَّ ووا  ا ِإال َّ مَّ ووااَّ َّ شَّ ووا وَّ نَّ ََّ ْفوَّ وَّ ُخووْذ عَّ
ِة  یضَّ ِر ْیکَّ ِمنَّ اْلفَّ لَّ ْکُتابًا عَّ ا ،مَّ ل ِ َّ َّ ا ِعْندَّ َمَّ ََّ ِد َُ ا عَّ ا وَّ قَّ اِِئَّ ضَّ ُه الَّ ُبد َّ ِمْن قَّ ِإن َّ  ؛فَّ

کههرا، بههر  کههن، و بههه زور و ا نفههس خههود را در واداشههتن بههه عبههادت فریههب د،، و بهها آن مههدارا 
کهه بهر تهو  .مجبورش نساز چیشى گیهر، ،هش در آنچهه  کهارش  و در و ت فراغت و نشاط به 

  2.وا،ب است، و باید آن را در و ت خاد خودش به ،ا آورى
کههه هههر چنههد ایههن روایههت بههه ا بههال و ادبههار دل ههها تصههریح نکههرد، اسههت، ولههى سههفارش نمههود، 

انجها  دههدو زیهرا عبهادت، ههای مسهتحبى انسان باید نهایت ت ش خود را برای انجا  عبادت
گر مستحب باشد، انسان مجاز به ترک  گریشی نیستو ولى ا گر وا،ب باشد، از انجا  آن هیچ  ا
کهردن و  دعهه  کهه امها  بهه خا آن است. البتهه عبهادات مسهتحبى نیهش اهمیهت فهراوان دارد تها آنجها 

انسهان  فریب دادن نفس، در انجا  مسهتحبات سهفارش نمهود، اسهت. بها تو،هه بهه ایهن روایهت،
گههر الز   بایهد در انجها  عبهادات مسهتحبى نهایهت اسههتفاد، را از ،سهم و روا خهود ببهرد و حتهى ا
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 

کسههى میههل و رغبتههى بههه انجهها  هههای شههیطانى و مشهه ولیتهوسوسهه کمتههر  هههای زنههدگى روزمههر،، 
کشهیدن بهرای فرصهت مناسهب، ممکههن  مسهتحبات و نوافهل خواههد یافهت و در صهورت انتظهار 

گرفتار تسویف و آمال شود. 3است 
 

                                                           
ع از همان ریشه به معنای تودیهع و ،هدا شهدن « ودع»باب افعال از ریشه « أوَدَع » .1 به معنای به امانت دادن چیشی است. وّدَ

 .(۶۵۳د، ۲ج، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیراست )
 .۶۱۲د، ۶۹نامه ، نهج البالغ  .2
ِرَک : »۷امیر المؤمنین .3 ما ْو َبْعَد َغد  ، َفَتَداَرْک َما َبِقَى ِمْن عا

َ
ْل َغداد أ َماِنّىِ ، َو اَل َتقا

َ ْْ َکاَن َ ْبَلَ  ِبِذَ اَمِتِهْم َعَلى ا َما َهَلَ  َمْن  َفِذّنَ
یِف  ْسِو   .(۱۳۷د، ۳ج، کافیال« )َو الّتَ
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وایات اقبال و ادبار قلوب وایات جهاد با نفس و ارتباط آن با ر  ر
کهه بهه ،ههاد و مبهارز، بها نفهس سهفارش ادر منابع روایهى مجموعهه گهشارش شهد،  ی از روایهات 

 نمود، استو از ،مله:
کر  هها فرمهود: خوشها بهه حهال پس از بازگشت لشکر اس   از یکى از ،نگ ۹الف( پیامبر ا

کبر هنوز با ى است. سهؤال شهدو ،ههاد  که ،هاد اص ر را به پایان رسانیدند. البته ،هاد ا  ومى 
کبر چیست؟ فرمودند   1: ،هاد با نفس.ا

که با او ،هاد مى  2کنى.ب( نفس خود را همچون دشمنى  رار د، 
کند. که بر نفس خود غلبه  کسى است   3ج(  وی 

که درون توست.  4د( برترین ،هاد، ،هاد با نفسى است 
 5( خوشا به حال کسى که خواسته نفسانى دنیای حاضر را به خاطر وعد،  یامت رها کند.ه

کرد و به درگها،  و( خداوند خطاب که چهل سال خداوند را عبادت  به مردی از بنى اسرائیل 
کههرد، ولههى پذیرفتههه نشههد، فرمههود: مههذمت و تحقیههر هههوای نفههس بههرای تههو از  خداونههد  ربههانى تقههدیم 

 6عبادت چهل ساله برتر است.
کتاب  آورد، و در « ابواب ،هاد النفس»بابى تحت عنوان  وسائل الشیع شیخ حر عاملى در 

کرد، است.آن  این روایات، در رهاهر، بها روایهات ا بهال و  7روایات متعددی را در این زمینه نقل 
کردن با دل ها سفارش نمود،، ولى روایهات ادبار تعارض داردو زیرا روایات ا بال و ادبار به مدارا 

خوانهد. بهه ،هاد با نفس، مدارا و سازش با نفس را روا ندانسته و انسان را به مقابله بها آن فهرا مهى
 رسد برای حل این ناسازگاری، تو،ه به ررفیت معنوی هر انسانى الز  است.نظر مى

وح انسان  ظرفیت معنوی ر
مسهتلش  فرآینهدی تهدریجى، همهرا، بها  8:تعلیم و تشکیه انسان به عنوان هدف بعثهت انبیها

                                                           
 .۱۲د، ۵ج، نهما .1
 .۴۱۰د، ۴ج، کتاب م  ال یحضره الفقی  .2
 .۳۷۸د، ۴ج، همان .3
 .۱۶۳د، ۱۵ج، وسائل الشیعة .4
 .۱۷۷د، ثواب األعمال و عقاب األعمال .5
 .۷۳د، ۲ج، الکافی .6
 .۱۶۱د، ۱۵ج، وسائل الشیعة .7
 .۲آیه ، سور، ،معه و۱۶۴آیه ، سور، آل عمران و۱۵۱و ۱۲۹آیه ، . سور، بقر،8
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ورد تو،هه نیش این مسبله را م :هاست. روایات معصومانهای متفاوت انسانتو،ه به ررفیت
 از ،مله:  1 رار داد، استو
 فرمود:  ۷اما  صادز

گویى، یقین، ایمان را بر هفت سهم  رار داد، است: بر نیکى، راست همانا خداوند
کامهل  که در او، تما  هفت سهم را  رار داد،، ایمانش  کس  رضا، وفاء، علم و حلم. هر 

داد، تها هفهت سههم. بهر است. و به برخى ی  سهم و برخى دو سهم و برخى سه سههم 
کههه دو سهههم دارد، سههه سهههم کههه یهه  سهههم دارد، دو سهههم تحمیههل نکنیههد و بههر آنآن

کرد.تحمیل نکنید. در غیر این صورت، او را سست و زمین  2گیر خواهید 
 فرمود: ۷اما  صادز

کهه د، پلهه دارد و بایهد یه  یه ، پلهه هها را بهاال ایمان دارای د، در،ه استو همچون نردبهانى 
تهر اسهت، او را بها نرمهى و مهدارا بهه سهوی ت ... و چون دیهدی کسهى یه  در،هه از تهو پهایینرف

 3خود باال ببر و او را بر آنچه طا ت ندارد، مجبور نسازو زیرا )روا( او را خواهى شکست.
گر ررفیت ویژ، هر کس در سلوک معنوی روا و تکامل تدریجى آن است. این روایات، بیان
تو،ههه بههه ررفیههت روحههى در سههلوک معنههوی و تحمیههل اعمههال فراتههر از تههوان بههر ایههن اسههاا، عههد  

 شخص باعث ادبار و رویگردانى روا او خواهد شد. 
 راهکارهای افزایش ظرفیت معنوی

کریم شرط هدایت و راهیابى به مسیر ح  را شرا صدر دانسته و مى  فرماید:  رآن 
کنههد سههینه کههه خههدا بخواهههد هههدایت  کههس را  گشههاد،  اش را بههراىآن  )پههذیرش( اسهه   

گمههرا، سههازد سههینهمههى کههه )بخههاطر اعمههال خ فههش( بخواهههد  کههس را  اش را سههازد و آن 
  4.سازدتنگ مى

کههافى  بنههابراین، الزمههه  ههد  نهههادن در مسههیر هههدایت، داشههتن شههرا صههدر و ررفیههت معنههوی 
گمراهى خواهد شد.  5است و در مقابل آن، ضی  و تنگى صدر سبب 

                                                           
شهش روایهت نقهل ، در این باب و باب بعدی آن .باب در،ات االیمان، کتاب االیمان و الکفر، ۴۲د، ۲ج، الکافیر.ک:  .1

که همگى بیان  گر این معنا هستند.شد، 
 . ۴۲د، ۲ج، همان .2
 .۴۵د، ۲ج، همان .3
ْن َیْهِدَیُه َیْشَرْح َصْدَرُه ِلْلِإْسلاِم ) .4

َ
ُه أ قًا َحَرجاَفَمْن ُیِرِد الل َ ُه َیْجَعْل َصْدَرُه َضی ِ

ْن ُیِضل َ
َ
 .(۱۲۵سور، انعا  آیه ) (َو َمْن ُیِرْد أ

کریم و عوامل آن»ر.ک: ، اط ع بیشتر برای .5  .«شرا صدر در  رآن 
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کر در روایتى نقل شد،   از معنای شرا صدر سؤال شد، ایشان فرمود:  ۹که از پیامبر ا
کهههه خداونهههد آن را در دل مهههؤمن  هههرار مهههى  دههههد و سهههینه او راشهههرا صهههدر نهههوری اسهههت 

  1سازد.گشاد، مى
کهه بهه واسهطه آن، ررفیهت را خصوصهیتى مهى از شهرا صهدر ع مه طباطبایى مقصهود دانهد 

یا فهت و ابه غ وحهى و تحمهل نام یمهات در ایهن مسهیر معنوی و توانهایى روحهى پیهامبر، بهرای در
 2یابد.افشایش مى

کههریم شههرا صههدر را نقطههه مقابههل  سههاوت  لههب معرفههى مههى در روایتههى از پیههامبر  3کنههد. ههرآن 
کر   های شرا صدر سؤال شد، فرمود: از نشانه ۹ا

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

بهتههرین ذکههر را  ههرآن نامیههد، و آن را سههبب شههرا صههدر  ۷در روایههت دیگههری، امیههر المههؤمنین
6و در روایتى دیگر، مطل  ذکر الهى را سبب شرا صدر دانسته شد، است. 5دانسته است

 

ساز شود، زمینهها و هر آنچه را سبب تقرب به درگا، الهى مىتوان عبادتبر این اساا، مى
گناهههان و هههر آنچههه را زمینههه سههاز شههرا صههدر و افههشایش ررفیههت معنههوی دانسههت و در مقابههل، 

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: 

  12اطعا  و رسیدگى به یتیمان. 11ر،است فا 10یاد مر ، 9موعظه، 8ذکر الهى، 7انس با  رآن،
                                                           

 .۵۶۱د، ۴ج، مجمع البیان فی تفسیر القرآن و۲۳۶د، ۶۵ج، بحار األنوار .1
 .۳۱۴د، ۲۰ج، المیزان فی تفسیر القرآن .2
ُه َصْدَرُه ِلْلِإْسلاِم َفُهَو َعلى) .3  َفَمْن َشَرَح الل َ

َ
ولِئَک فى أ

ُ
ِه أ ِه َفَوْیٌل ِلْلقاِسَیِة ُقُلوُبُهْم ِمْن ِذْکِر الل َ  . (۲۲آیه ، سور، زمر) (َضلاٍل ُمبیٍن  ُنوٍر ِمْن َرب ِّ

 .۵۶۱د، ۴ج، مجمع البیان فی تفسیر القرآن .4
ْکِر الْ » .5 ْفَضلا الّذِ

َ
ورا أ دا ْشَراا الّصا ْرآنا ِبِه تا  .(۴۲۹حدیث ، ۲۰۹د، غرر الحکم) «قا

ْدرَ » .6 ْکرا َیْشَراا الّصَ  .(۸۵۵حدیث  ۴۸د، )همان« الّذِ
 .۲۳۶د، ۱۷۶خطبه ، نهج البالغ  .7
 .۴۵۴د، ۲۲۲خطبه ، نهج البالغ  و۲۸۴د، تحف العقول .8
 .۵۲۰د، ۳۱نامه ، نهج البالغ  .9

 .۲۳۵د، ۱ج، :م األئمةهدایة األمة إلی أحکا .10
 .۱۷۶د، ۷ج، وسائل الشیعة .11
 .۱۶۷د، مشکاة األنوار فی غرر األخبار .12
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ساز  ساوت و انحراف دل و مر  آن دانسته شهد، اسهتو از و در مقابل، برخى امور نیش زمینه
گنهها،، ک ههرت  گفههتن بهها زنههان ) نههامحر (، مجادلههه بهها احمهه ، همنشههینى بهها  1،ملههه:  یههاد سههخن  ز

یاد. 2حروتمندان خوشگذران  3و خندیدن ز
ذکور را بهه عنهوان اسهباب و موانهع افهشایش ررفیهت معنهوی روا توان دو دسهته مهبنابراین، مى

کرد.  انسان معرفى 
 راهکار حل تعارض 

گفته شد، روایات ا بال و ادبار فقط بیان گر ی   هانون نظهری اسهتو یعنهى بههر، بر اساا آنچه 
کهردن بها آن در هنگها  ادبهار و رویبردن در هنگا  ا بال و روی تحمیهل  گردانهى وآوردن دل و مدارا 

نکردن تکالیف مستحبى بر آن. از طرف دیگهر، روایهات ،ههاد بها نفهس، مهدارا و سهازش بها نفهس را 
کنههد. دسههته سههوِ  روایههات، بههه روا ندانسههته و بههه برخههورد حههداک ری بهها هههوای نفههس را سههفارش مههى

کهه مهىهها مهىههای  لهب و عوامهل مهؤحر در حیهات و مهر  دلحالت هها را راهکهاری تهوان آنپهردازد 
هها برشهمرد. ههر گر تکلیف انسان در ایهن حالهتهای دل و بیانعملى در اص ا و درمان بیماری
کهههه دو دسهههته اول و دو  از احادیهههث مهههورد بحهههث، بههها ههههم چنهههد در ابتهههدای امهههر بهههه نظهههر مهههى رسهههد 

کنههار هههم  ههرار دادن مجمههوع روایههات مههى کههه روایههات ناسههازگاری دارنههد، ولههى بهها  گرفههت  تههوان نتیجههه 
برنهد. دارند و موضوع آن را از بین مهى 4ها بر احادیث ا بال و ادبار ورودرمان بیماری دلاص ا و د

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

ها را درمهان نمهود و بعهد از رفهع ایهن مشهکل، از گردانى دلتوان ابتدا ادبار و رویشد، در روایات مى
کرد.فضیلت نوافل نیش بهر،  مند شد. به این ترتیب، به مدلول روایات ،هاد با نفس نیش عمل 

 نتایج

کههر . در زمینههه ا بههال و ادبههار دل۱ ن، امهها  رضهها و ، امیههر المههؤمنی۹ههها پههن  روایههت از پیههامبر ا
                                                           

 .۸۱د، ۱ج، علل الشرائع .1
 .۲۲۸د، ۱ج، الخصال .2
 .۳۳۵د، معانی األخبار .3
که ی  دلیل )وارد(، اصط ا ورود .4 وعیت بینهدازد و موضوع دلیل دیگر )مورود( را برداشته و آن را از موضه، بدین معناست 

ماننهد ورود َامهار، )دلیهل( معتبهر شهرعى بهر ادلهه اصهول عملیهه عقلهى )ر.ک:  ومستند به نظهر شهارع )تعبهدی( باشهد، این امر
 .(۲۲۵د، ۳ج، أصول الفق 
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که ع و، بر ایهن :اما  عسکری کنهد، الفهاش هها یکهدیگر را تبییهد مهىکهه مضهمون آننقل شد، 
یادی به یکدیگر دارد.آن  ها نیش شباهت ز

تهوان یه  از ایهن روایهات وحا هت سهندی ندارنهد، ولهى از ،ههت وحا هت صهدوری مهى. هیچ۲
 ها را پذیرفت. آن

کهه معنهایى مشهابه روایهات ا بهال و ادبهار دارد، . روایات دیگری نیش در این زمین۳ ه نقل شهد، 
کههه بههه عنههوان روایههات شههاهد مههورد  ولههى از ،هههت الفههاش بهها روایههات دسههته اول یکسههان نیسههت 

 گیرد.استفاد،  رار مى

بهه عنهوان  هها و ادبهار و سسهتى آن،. مجموع ایهن روایهات، بهه دو حالهت ا بهال و نشهاط دل۴ 
کلى اشار،   کنند.مىی   انون نظری 

شهههود و انسهههان سههاز بصهههیرت و معرفهههت در انجههها  عبههادت مهههى. ا بههال و نشهههاط دل زمینهههه۵
توانههد عهه و، بههر انجهها  وا،بههات، بهها عمههل بههه نوافههل و مسههتحبات، بهههر، الز  ،هههت تکامههل مههى

 معنوی خود را ببرد. 

که گاهى بر او عهارض مهى. ادبار و سستى و بى۶ شهود. در انگیشگى، حالت دیگر دل انسان است 
گریشی از انجا  وا،بات نیست، ولهى در ایهن حالهت نبایهد انجها  مسهتحبات بهر انسهان  این حالت، 

 تحمیل شودو زیرا ممکن است مو،ب نفرت و بیشاری نسبت به آن عمل شود.

کهه انسهان . در منابع روایى مجموعه۷ گشارش شد،  ای از روایات تحت عنوان ،هاد با نفس 
کرد، و نسبت به مدارا بها آن هشهدار مهىرا به مقابله با خواسته دههد. ایهن های نفسانى سفارش 

 روایات به راهر با روایات ا بال و ادبار ناسازگار است.

ای دیگهر از روایهات، ررفیهت معنهوی و روحهى ههر انسهانى ممکهن اسهت بها . بر اساا دسته۸
کهردو هها تکهالتوان برای همه انساندیگران متفاوت باشد. بر این اساا، نمى یف یکسهان ارائهه 

بلکه تکلیف هر کس متناسب بها ررفیهت او خواههد بهود و افهشایش ررفیهت نیهش بایهد بهه صهورت 
گیرد.  تدریجى انجا  

هها و راهکارههای . برخى از احادیث به بیان اسباب و عوامهل حیهات و مهر  و بیمهاری دل۹
که مى کاهشها را زمینهتوان آناص ا آن پرداخته  شرا صدر یا همهان ررفیهت  ساز افشایش یا 

 معنوی انسان برشمرد.

تهوان از . به منظور حل تعارِض روایات ا بال و ادبهار  لهوب بها روایهات ،ههاد بها نفهس، مهى۱۰
که بیان گون دلروایاتى  گونا گرفتو به این صهورت ها و بیماریگر حاالت  کم   های آن است 
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کاهش ررفیت معن ههای وی، ا دا  بهه درمهان بیمهاریکه با شناخت عوامل و اسباب افشایش و 
کرد. با تو،ه به  اعهد، ورود، در ایهن صهورت، دیگهر موضهوع ادبهار بهرای  دل و افشایش ررفیت آن 

کهردن دل هها در ایهن حالهت منتفهى  لوب بها ى نخواههد مانهد. در نتیجهه، حکهم آن، یعنهى رهها 
 خواهد شد.
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