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اخالق، شيوةزندگي و رفتار در » كيمياي سعادت«نقش 
  آدميان و نيل به سعادت دو جهان

ماحوزيمهدي                    

  
  چكيده 

بـه  » الـدين  احياء علـوم «ايست از خالصه و ترجمه گونه   » كيمياي سعادت «كتاب  
اين كتاب چهار ركن دارد كه هر يـك  . مند ابوحامد امام محمد غزالي زبان فارسي اثر ارج  

عبـادات، معـامالت، مهلكـات و       : اين چهار ركـن عبارتنـد از      .  اصل است  10در برگيرندة   
غزالي، اين اثر را با نثري قابل فهم براي همگـان فـراهم آورده اسـت، تـا بـدان                    . منجيات

  .وسيله راه و رسم زندگي آموزند و از مهالك برهند و به سعادت دوجهان نايل آيند
  

  كليد واژه
  . ـ مهلكات ـ منجيات  ـ عبادات ـ معامالتكيمياي سعادت ـ امام محمدغزالي

  

                                                      
 ايرانگاه آزاد اسالمي ـ واحد رودهن، عضو هيأت علمي دانش  . 
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368  نامه فرهنگ و ادب پژوهش
 

 

به زبـان   » احياء العلوم «ايست از      خالصه و ترجمه گونه    »كيمياي سعادت «كتاب  
االسالم بحق ابوحامد امام محمد غزالـي، آن را بـراي اسـتفادة همگـان                 فارسي كه حجت  

  .تخليص و تلخيص كرده و كيمياي سعادت نام نهاده است
خودشناسي، خداشناسي، معرفت دنيـا و      : ة چهار عنوان است   اين كتاب دربرگيرند  

چهارركن نيز دارد .  فصل است15 و    5،  10،  18معرفت آخرت كه به ترتيب دربرگيرندة       
هـا از عبـادات، معـامالت، مهلكـات و منجيـات       كه هر يك حاوي ده اصل اسـت و در آن        

ردم، به فارسـي نگاشـته       اين كتاب را براي فهم عامة م      » غزالي«. سخن بميان آمده است   
چه  از عبارات مغلق، معاني باريك، شوايب ريا و كدورتِ تكلف خالص گردد و آن        «است تا   

  كـردار ضـايع بـود و فرمـودن بـي      به زبان آيد، به معاملت وفا كرده شود، كـه گفتـار بـي           
  ».سبب وبال عاقبت بود» ورزيدن«

 با زندگي آدمي و رفتار او       آيد، مطالبي است كه به نحوي       چه در اين مقالت مي      آن
در اين جهان از سويي و با شيوة اداره جامعه از سوي ديگر ارتباط دارد و از نظر تهـذيب                    

  .هاي مختلف شخصيت انسان مورد استفاده است اخالق و ارزيابي جنبه
مند برگزيده است،  تحليلي اسـت در جهـت تبيـين              چه نگارنده از اين اثر ارج       آن

كيمياي سعادت و مباحث تربيتـي آن در اخـالق، شـيوة         « يعني نقش    الذّكر،  موضوع فوق 
كـم و   كه همة آن مباحث بي» زندگي و رفتار آدميان، به منظور نيل به سعادت دو جهان    

نمـايي بـراي مراجعـة        كاست و بدون تصرف و با ذكر شمارة صفحات آورده اسـت، تـا راه              
  .خوانندگان گرامي باشد

  )2صفحة (
آغاز آفـرينش نـاقص و پـست اسـت، تنهـا بـه مجاهـدت و                 چون گوهر آدمي در     

توان وي را از ايـن نقـصان بـه درجـة كمـال رسـانيدن و              شناسي مي   معالجت و خويشتن  
كه مس و برنج را به صفا و پاكي زر خالص رسانيدن، دشوار اسـت و هـر كـسي آن                   چنان

درنـده  (ميـت   چنان نيز آن كيميا كه گوهر آدمـي را از پـستي بهي              كيميا را نشناسد، هم   
رساند تا بدان وسيله سعادت ابدي يابد، ) خويي فرشته(به نفاست و صفاي ملَكيت ) خويي

شناختن آن دشوار بود و هر كسي نداند، ولي تفـاوت ميـان مـس و زر بـيش از صـفرت                      
                                                      

   1319به زبان فارسي است كه نخست شادروان استاد احمـد آرام در آذرمـاه               » كيمياي سعادت «كتاب 
اين . اند جلد، با توضيحات كامل منتشر ساخته      3ر  آن را در يك جلد و سپس شادروان دكتر خديو جم د           

 جلـد تـأليف شـده و هـر دو اثـر تـأليف          5اسـت كـه بـه زبـان عربـي در            » الديناحياء علوم «اثر خالصه   
ق . هــ 505 و در گذشته 450االسالم ابوحامد امام محمد غزّالي، استاد و رئيس نظاميه بغداد ـ زادة   حجة

  . بزرگ ايران در اواسط قرن پنجم و اوايل قرن ششم هجري قمري استاست و از متكلّمان و فيلسوفان
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نيست و ثمرة آن بيش از برخورداري از مال دنيـا نيـست و مـدت آخـرت خـود                    ) زردي(
تا بـه   » اعلي عليين «ت حيوان و فرشتگان چندانست كه از        چيست ولي تفاوت ميان صفا    

و ثمره اين كيميا، سعادت ابديست كه مدت وي را آخِر نيست و انواع              » اسفل السافلين «
  .نعيمِ وي را نهايت نيست و هيچ كدورت را بدان راه نيست

  )3صفحه (
ده باشد  كر) اشتباه(پس هر كه اين كيميا را جز از حضرت نبوت جويد، راه، غلط              

هـاي بـزرگ      از رحمـت  . و آخر كار وي به قَلّابي و افالس كشد و پندارهاي وي رسوا شود             
 است تا نسخت اين كيميا در خلق آموزند و با ايشان بگوينـد               بران  خداوند، فرستادن پيام  

كه گوهر دل را در بوته مجاهدت چون بايد نهاد و اخالق ذميمه را كه خبـث و كـدورت                    
مقصود از  .  چون بايد زدود و اوصاف حميده را به وي چون بايد كشيد            دل ازوست، از وي   

نبايد ـ و آن صفات نقص است ـ پاك و برهنه شـود و بـه      كه از هرچه مي آنست» كيميا«
  .ببايد ـ و آن صفات كمالست ـ آراسته شود هرچه مي

  )4صفحه (
  ل ـ حـسد ـ   خـشم ـ بخـ   : عبارتنـد از » غزالـي «مهلِكات و عقَبات راه دين از نظر 

  . محبت ـ رجا و توكل صبر ـ شكر ـ: و منجِيات آن عبارتند از) خودپسندي(كبر ـ عجب 
براي بريدن از مهلكات و عقَبات راه دين و انـسانيت بايـد بـه عـالج                «: گويد  او مي 

شَرَهِ سخن و آفات زبان و بيماري خشم و حقد و حسد و طمع و بخـل و عـالج دوسـتي                      
ن و ـ عالج ريا و نفاق و كبر و عجب و غفلـت و ضـاللت و غـرور      جاه و حشمت و آفت آ

پرداخت و در مورد منجيات بايد به صدق و اخالص و محاسبه و مراجعه و صبر و شكر و                   
  ».تفكر و توكل و محبت و شوق و بيرون آمدن از مظالم اهتمام ورزيد

  )11 و 10و 9صفحه (
چـون خـود را   . تر نيست نزديكهيچ چيز به تو از تو   «: در مورد خودشناسي گويد   
اي؟ بـه     و بايد طلب كني كه چه چيزي؟ از كجا آمـده          ! نشناسي ديگري را چون شناسي؟    

انـد؟ و     اي؟ و تـرا بـراي چـه آفريـده           كجا خواهي رفت؟ و در اين منزل به چه كـار آمـده            
  سعادت تو چيست؟ و در چيست؟ و شقاوت تو چيست؟ و در چيست؟

اند، بعضي صفات چهارپايان و بعضي صفات          كرده اين صفات كه در باطن ما جمع      
اي صفات فرشتگانـست تـو از ايـن جملـه كـدامي و                ددان و برخي اوصاف ديوان و دسته      

كدامست كه آن حقيقت گوهر تست و ديگران غريب و عاريتند؟ كـه چـون ايـن نـداني                   
  .سعادت خود طلب نتواني كرد
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) همبـستر شـدن   (دنست  غذاي ستور و سعادت وي، خوردن و خفتن و گُشني كر          
اگر تو ستوري، شب و روز جهد آن كن تا كار شكم و فَرَج راست داري، اما غذاي ددان و                    
سعادت ايشان ـ دريدن و كشتن و خشم راندنست و غذاي ديوان شـرانگيختن و مكـر و    

اگر تو از ايشاني، به كار ايشان مشغول شـو، تـا بـه راحـت و نيكبختـي                   . حيلت كردنست 
غذاي فرشتگان و سعادت ايشان مشاهدة جمال حضرت االهيت اسـت و            و  . خويش رسي 

اگر تو فرشـته گـوهري در اصـل         . آز و خشم و صفات بهائم و سباع را با ايشان راه نيست            
انـد تـا      آفريده. اند  خويش جهد آن كن كه صفات بهائم و سباع را در تو از بهر چه آفريده               

گيرنـد؟ يـا بـراي      ) بيگـاري ( روزسـخره    ترا اسير كنند و به خدمت خويش برند و شب و          
ها را بكارداري تا تخم سعادت خويش بـه    گيري و آن    را اسير كني و سخره      كه تو ايشان    آن

  معاونت ايشان صيد كني؟
را به    اند كه آن    كه ترا از كالبد ظاهر يا تن آفريده         اگرخواهي خود را بشناسي، بدان    

را بـه     را نفس و جان و دل گويند و آن          توان ديد و يكي معني باطن كه آن         چشم ظاهر مي  
بصيرت باطن توان شناخت و به چشم ظاهر نتوان ديد و حقيقت تو معني آن باطن است 

  .كار ويست و هرچه جز آنست همه تَبعِ ويست و لشكر و خدمت
را عالم شهادت گويند  را به چشم ظاهر توان ديد از اين عالم باشد كه آن  هرچه آن 

ن عالم نيست و بدين عالم غريب آمده است و به راه گذر آمده است و                و حقيقت دل از اي    
اعضاء تن لشكر و پند و معرفت خداي تعالي صفت ويست و       پادشاه جملة تن است و همة     

انـدرين همـه      تكليف برويست و عتاب و عقاب و شقاوت و سعادت اصلي وي راست و تن              
جهـدكن تـا    . ي تعالي اسـت   تبع ويست و معرفت حقيقت و صفات وي كليد معرفت خدا          

جـا   وي را بشناسي كه آن گوهر عزيزاست و معدن اصلي وي حضرت االهيت اسـت از آن         
جا به غربت آمده است و به تجارت و حراثـت             جا باز خواهد رفت و اين       آمده است و به آن    

  .آمده است) زراعت(
 )14و13و12صفحه (

ت و        را بشناسي و بد   » عالم امر «و  » عالم خلق «و بايد كه     اني كه عالَمِ خلـق كميـ
مقدار و مساحت را در وي راه بود و هرچه از اين مقوله باشد در تحت عنوان عـالَم خلـق         

  .گنجد مي
حقيقـت اشـيا و   . عالم امر كميت و مقدارپذير نيست و تقسيم را در آن راه نيست       

ن را نيـز    و خلق، آفريـد   . كنه امور و نفس ناطقه انسان و حقيقت وجود در عالم امر است            
  .گويند، پس بدين معني از جمله خلق است و بدان ديگر معني، از عالَمِ امر است
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را معرفت جملة عالم كه آن معرفت خداسـت، وقتـي حاصـل آيـد كـه                   دلِ انسان 
اين حواس را قـوام بـه   . چه معرفت عالَم، از طريق حواس حاصل آيد. مراتب فوق را بداند 

د مرْكـب             كالبد است، پس شكار دل و صيد ا        و معرفت است و حواس، دام ويـست و كالبـ
بـدين سـبب او را بـه     . اين دام كه حواس باشد، حمال الزم دارد تا حمل كنَـد           . وي است 

كالبد حاجت افتد كه مركّب است از عناصر اربعه و بدين سبب ضعيف اسـت و در خطـر                   
 او را حاجت    هالك است از درون به سبب گرسنگي و تشنگي، پس به طعام و آشاميدني             

پس او را دو لشكر الزم      . افتاد و از بيرون به سبب آتش و آب و قصد دشمنان و درندگان             
يكي ظاهر، چون دست و پا و دهان و دندان و معده، و يكـي بـاطن چـون شـهوت                : است

يكـي  : را به سبب دفع دشمنان بيروني به دو لشكر حاجت افتـاد       و وي . طعام و آشاميدني  
و چون ممكـن نيـست   . چون خشم و غضب: و يكي باطن. ا و سالح  چون دست و پ   : ظاهر

. را بـه ادراكـات حاجـت افتـاد          غذا و دشمني را كه نبيند طلب كردن و دفع نمـودن، وي            
چون حواس خمسه و بعضي باطن، كه منزل آن دِماغست از قبيـل خيـال،               : بعضي ظاهر 

ر يكي به خلل شـود      ايست مخصوص كه اگ     و هر يك را وظيفه    . تفكر، حفظ، تذكر و توهم    
كارآدمي به خلل شود و جملة اين لشكرهاي ظاهر و باطن بـه فرمـان دل هـستند و وي     

چـه تـن چـون      . دارد و صيد خويش حاصـل كنـد         امير و پادشاه همه است، تا تن را نگاه        
شهريست و اعضا، پيشه ورانند و شهوت خراجستان و غضب شحنه و دل پادشاه و عقـل                 

گـري دوسـت دارد و غـضب جنـگ و سـتيز و        دروغ و حيلـه شهوت، طمـع و . وزير است 
بر دل است كه با نور عقل هر يك را در حد اعتدال حفظ كند وگرنه مملكت، . ريزي خون

  .ويران و پادشاه بدبخت و هالك شود
 )17و16صفحه (

دار   تحـصيل (كاران و از عقل وزيـر و از شـهوت جـابي              آدمي بايد از اعضا، خدمت    
، جاسوسان و هر يك را بر ديگري موكِّل كند،  شَحنه سازد و از حواس و از غضب    ) ماليات

سـازد، تـا همـه      ) رئيس جاسوسـان  (تا آن اخبار جمع كنند و از قوتِ خيال صاحب بريد            
چـه از رئـيس    سـازد تـا آن  ) بايگـان (دار  اخبار را بدو ابالغ كنند و از قُوت حفظ، خريطـه      

ه وقت خود بر وزير عقل عرضـه كنـد و وزيـر از آن       ستاند، نگاه دارد و ب      جاسوسان باز مي  
رسد، تدبير مملكت كند و تدبيري سازد كه پادشاه را به اقدام        اخبار كه از مملكت تن مي     

  . چون آدمي چنين كند سعيد باشد. ها را به حد اطاعت آورد تشويق نمايد و آن
  : ها كه در آدمي پديد آيد چهار جنس است جملة اخالق

اند، كار بهايم كند چون خوردن و خفتن          يم كه چون در آن شهوت و آز نهاده        ـ اخالق بها  
  .و ارضاي شهوت
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چون در : اند، كار سگ و گرگ كند  ـ اخالق سباع و درندگان كه چون در وي خشم نهاده          
  .خلق افتادن و زدن و كشتن به دست و زبان

ميـان خلـق    گـري     ـ اخالق شياطين، كه چـون در وي مكـر و حيلـت و تلبـيس و فتنـه                  
  .اند، كار ديوان كند نهاده

چون دوست داشـتن علـم و       : اند، كار فرشتگان كند     كه در وي عقل نهاده        ـ و به سبب آن    
صالح و پرهيز از كارهاي زشت و عدالت در ميان خلق و شـادبودن بـه معرفـت كارهـا و                     
  :عيب داشتنِ جهل و صفات زشت، به حقيقت، گويي كه در پوست آدمي چهار چيز است

  .ـ خوي سگي كه در مردم اوفتد و خود را بيند كه كمر خدمت در برابر سگي بسته
بندد و خود را بينـد        ـ خوي خوكي كه به شره و آز و حرص بر چيزهاي پليد و زشت دل               

  .كه كمر خدمت در برابر آن بسته
  .كند ـ خوي ديوي كه به مكر و حيلت پردازد و چنانست كه خدمت ديو مي

  .كند ي كه به نيكي قيام كند و چنانست كه فرشته و خدا را خدمت ميا ـ خوي فرشته
كس كه فرشته را در دست سگ و خوك و ديو اسير كند يا مـسلماني را بـه دسـت                       ـ آن 

  .كافري، معلوم است كه حال وي چه بود
  .پس آدمي بايد مراقب باشد كه حركات و سكنات خويش را در طاعت عقل آورد

 )20 و 19صفحه (
) زشـتي (را    در پي هر زشتي، نيكويي كـن تـا آن         «: جاست كه رسول فرمود     ناز اي 

اي روشـن    چه دل آدمي در ابتداي آفرينش چـون آهنـست كـه از وي آيينـه               » محو كند 
همـة عـالم در وي      [كه بايد نگـاه دارنـد         اگر وي را چنان   . عالم در وي بيايد     بيايد كه همة  

كه هـيچ آهنـي نيـست      وي آينه نيايد، با اينكه از    وگرنه جمله زنگار بخورد، چنان     ]بيايد
  ».كه به اصل فطرت شايستة آن نيست كه از وي آينه برآيد

 )50-28صفحه (
يعني دانائي و زيركي و قوه استعداد دريافت حوادث به          » فراست راست » «غزالي«

يعنـي ذهـن و هـوش سرشـار را الزمـة            » خاطر راسـت  «كمك حدس و گمان صحيح و       
دانـد و جـدل و منـاظره را           ت و رسيدن به مقام شامخ انسانيت مي       هدايت و كشف حقيق   

آدمي را بدان حقيقتي مكشوف نـشود، چـون پنـدارد همـه             «: گويد  كند و مي    محكوم مي 
آنست كه وي دارد و اين پندار حجاب وي گـردد و حجـابِ حقيقـت شـود و ايـن حـال                       

تـر شـود و معرفتـي         ديكتر و به صواب نز      جدليانست و اگر خالف اين كند، راه وي ايمن        
شبهت يابد، كه همه چون از وجهي راست گفته باشند و از همة وجوه نبينند، پندارند                  بي

 ).همة وجوه(» .كه همه بديدند
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  )38 تا 32صفحه (
مورد كه هر كسي خواهان پيشرفت و ارتقاسـت و بيـزار از جمـود و                  غزالي در اين  

 و تجسس آن بود، تا بداند و هرچـه را           آدمي هرچه نداند، در طبع وي تقاضا      : توقف گويد 
و چـون بدانـستي كـه لـذت دل در معرفـت             ... داند، بـدان شـاد بـود و بـدان فخـر آورد            

تر بـود،     تر بود، لذت بيش     تر و شريف    كارهاست، داني كه معرفت، هرچند به چيزي بزرگ       
ر دارد و   كه كسي كه وي از اسرار وزير خبر دارد، بدان شاد بود و اگر از اسرار ملِـك خبـ                   

تـر،    چنين هرچه معلوم، شـريف      انديشة وي در تدبير مملكت بداند، بدان شادتر بود و هم          
  .تر باشد تر و لذت آن بيش علم آن شريف

ها و لذاتِ محسوسات كه به تن آدم تعلّق دارد، الجرم به مرگ باطل                همة شهوت 
تـر شـود و     روشنشود و لذت معرفت كه به دل تعلق دارد به مرگ، اضعافِ آن شود بلكه         

، معرفت تن  ها برخيزد و چون معرفتِ نفس لذتِ اضعاف، آن شود كه زحمت ديگر شهوت
وار اسـت نـه          و مقصودِ   . و روانست و تن چون مرْكَب است و دل چون سوار           آفـرينش، سـ

مرْكَب، كه مركب براي سوار است نه سوار براي مركب، پس كسي كه خـود را نـشناخته                  
چون مفلسي باشد كه خود را طعام نتوانـد داد            ختِ چيز ديگر كند، هم    باشد و دعوي شنا   

خورند و اين هـم زشـت بـود و هـم              و دعوي آن كند كه درويشانِ شهر همه نان وي مي          
  .فنا و معرفتي بي شبهت  بي محال، و بقايي

و كسي كه عزيز و شريف بود، به علم بود يا به قوت و قدرت يا به همـت و ارادت                     
تر كيست؟ كه يـك رگ در دمـاغ           اگر در علم وي نگري از وي جاهل       . لِ صورت يا به جما  

وي كژ شود، در خطر هالك و ديوانگي افتد و نداند كه از چه خاست و عالج وي چيست                 
و اگر در قـدرت و قـوت وي نگـاه           . وبا شد كه عالج آن در پيش وي باشد و بيند و نداند            

و اگـر در همـت وي نگـري، بـه يـك             . يايدكني، از وي عاجزتر كيست؟ كه با مگسي برن        
تر چه باشد؟ و  دانك سيم يا زر كه از وي بزيان آيد، متغير و رنجور شود و از اين خسيس

اي دركـشيده و اگـر دو روز          اگر در جمال صورت وي نگري پوستي است بـر روي مزبلـه            
ر از آن چـه     ها بر وي پيدا شود و گند از وي برخيزد و رسـوات              خويشتن را نشويد، رسوايي   

  .چيز است كه وي هميشه در باطن خويش دارد و حمال وي است
كه شرف خود شناخت، بايد كه نقصان و بيچارگي خـود بـشناسد كـه                 پس چنان 

  .معرفت نفس از اين وجه نيز مِفتاح سعادت است
 )50 تا 49صفحه (

 كـه «غَزّالي براي تشريح درجات نسبي فضيلت و دانش و تبيين اين واقعيت كـه               
ترِ خلق چون از عالم اجسام ترقي كردند و چيزي بيرون اجسام باز يافتنـد، بـر اول                    بيش
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اين بيچارة طبيعي محروم و منجم محروم كارها با طبـايع  » .گويد مي«درجه فرود آمدند   
بينـد    رود و كاغذي مي     ايست كه بر كاغذ مي      و نجوم حوالت كردند و مثال او چون مورچه        

  :آيد، نگاه كند، سرقلم را بيند شاد شود و گويد روي نقش پيدا ميشود و بر  كه سياه مي
كنـد، پـس چـون        كار بشناختم و فارغ شدم كه اين نقاشي، قلم مي             حقيقت اين «

تر، گفـت كـه مـن         تر بود و مسافت ديدار وي بيش        مورچة ديگر بيامد كه چشم وي فراخ      
كنـد و   ه اين نقاشـي، وي مـي  بينم ك بينم و وراي وي چيز ديگر مي        اين قلم را مسخّر مي    

بدان شاد شد كه من دانستم كه نقاش، انگشت است نه قلم و اين مثالِ منجم است كـه                   
تر بكشيد و بديد كه طبايع، مسخَّر كواكبنـد، ولكـن ندانـست كـه كواكـب                   نظر وي بيش  

ه ها در اين بود كـ  مسخَّر فرشتگانند و به درجاتي كه وراي آن بود، راه نيافت و اشتباه آن            
ي نـه چـاكري، كـه         به اول منزل فرود آمدند و از او اصلي ساختند نه مسخَّري و خداوند             

  .نفس آدمي مكّار و فريبنده است
 )64صفحه (

ها و    كه اغراض و عوارض و اعراض، حجاب هدف         غزّالي در فصل سوم در مورد اين      
او .  داردسـازد، تمثيلـي جالـب    راه مـي  هـا گـم   شود و آدمي را در وصول بـدان       مقاصد مي 

  :گويد مي
چون اشتر است حاجي را در راه حج، كه اشتر براي حـاجي بايـد،                 تن، دل را هم   «

نه حاجي براي اشتر و اگرچه حاجي را به ضرورت، تعهد اشتر بايد كرد بـه علـف و آب و               
گاه كه به كعبه رسد و از رنج وي برهد، ولكن بايد كـه تعهـد اشـتر بـه قـدر                     جامه، تا آن  
س اگر همه روزگار در علف دادن و آراستن و تعهد كردن وي وفا كنـد، از                 پ. حاجت كند 
چنين آدمي اگر همة روزگار در تعهد تن كند تا قُوت وي بجـاي دارد و                  هم. قافله بازماند 

  .اسباب هالك از وي دور دارد، از سعادت خويش بازماند
باب هالك و مسكن براي سرما و گرما، تا اس      . حاجت تن براي غذاست و پوشيدني     

و عقل براي اينست كه     . غذاي دل معرفت است و هرچند بيش باشد بهتر        . از وي باز دارد   
  .تا حاجات آدمي را بر حد خويش نگاه دارد

 )66 و 65صفحه (
و اصل صناعت آدمي نيز سـه       » طعام و لباس و مسكن    : اصل دنيا سه چيز است    «

و . انـد بـسيار      هر يكي را فـروع     و بنايي، لكن اين   ) بافندگي(برزگري، جوالهي   : چيز است 
ديگر حاجت افتاد كه هـر        ها را به معاونت يك      همه پيدا آمد، صاحبان اين حرفه       چون اين 

توانست كرد؟ پس فراهم آمدند و ميان  ايـشان معـاملتي           كسي همة كارهاي خود را نمي     
 ديگـر  داد و قصد يـك  ها خاست كه هر يكي به حق رضا نمي         پديد آمد كه از آن خصومت     
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يكـي صـناعت سياسـت و       : كردند، پس به سه نـوع ديگـر حاجـت افتـاد از صـناعات                مي
ديگر فقه كه بـدان قـانون، وسـاطت ميـان خلـق             . ديگر صناعت قضا و حكومت    . سلطنت
پس بدين وجـه    . تر به دست تعلق ندارد      اي است، اگرچه بيش     و اين هر يك پيشه    . بدانند
خويشتن را گم كردند و ندانستند كه اصل        هاي دنيا بسيار شد و خلق در ميان آن            مشغل

اين همه براي اين سه بـود و        . طعام و لباس و مسكن    : و اول اين همه سه چيز بيش نبود       
بايد تا مرْكَب وي باشد و دل براي حـق پـس              بايد و تن براي دل مي       اين سه براي تن مي    

ر را فرامـوش  خود را و حق را فراموش كردند مانند حاجي كـه خـود را و كعبـه را و سـف     
  . روزگارِ خويش با تعهد اُشتر آورد كرده و همة

هر كس مشغلة دنيـا بـيش از قـدر          . پس دنيا و حقيقت دنيا اينست كه گفته آمد        
  ».حاجت در پذيرد، وي دنيا را نشناخته باشد

 )318-317صفحه (
بردوست است كه عيوب دوستان پوشيده دارد و اگر         : غزّالي در باب دوستي گويد    

ر غيب، حديث ايشان كند جـواب ندهـد و چنـان انگـارد كـه وي از پـس ديـوار                 كسي د 
و مداهنت نكند و چون سخن گويد، بشنود و با وي خالف و منـاظره نكنـد و                  ... شنود  مي

بود كه لئيم طبعي بود     ) بريدن دوستي (هيچ سرّ وي آشكارا نكند، اگرچه پس از وحشت          
وي نگويد كه رنج وي از رساننده بود و چون          كند با   ) بدگوئي (»قَدح«و اگر كسي بر وي      

وي را نيكو گويند، از وي پنهان ندارد، كه آن حسد بود و اگر در وي تقـصيري رود گلـه                     
را معذور دارد كه  اگر كسي طلب كند كه در وي هـيچ تقـصير نبـود، هرگـز      نكند و وي  
 جويد و منـافق     مؤمن همه عذر  «: در خبر است كه   . گاه از صحبت خلق بيوفتد      نيابد و آن  

پناه كنيد از ياربد كه چون شـرّي بينـد، آشـكارا            «: گويد) ص(رسول  » .همه عيب جويد  
خـواهي    چون با كـسي  دوسـتي      «: اند كه   و چنين گفته  » .كند و چون خيري بيند بپوشد     

اگر هـيچ   . گاه كسي را پنهان به وي فرست تا حديث تو كند            گرفت او را به خشم آر و آن       
هر كـه بـا تـو در چهـار وقـت           : اند كه   كه دوستي را نشايد و گفته       د بدان سرّ تو آشكارا كن   

در وقـت رضـا و در وقـت خـشم و در و              : وي دوستي را نشايد   ) از تو فاصله گيرد   (بگردد  
و در  » .ها حـق تـو فروننهـد        وقت طمع و در وقت هوا و شهوت، بلكه بايد كه بدين سبب            

همه، احوال وي به زبـان پرسـد و انـدوه و            بايد از   «: مورد استفسار از احوال دوست گويد     
به نام نيكوترين بايد كه بخواند و اگر او را خطايي باشد، آن گويد              . شادي وي را آواز دهد    

او را بـه نـام نيكـوترين        : چه برادري و دوستي به سه چيـز صـافي شـود           . كه دوست دارد  
و به هـر نيكـوئي    ) داري پيش(را تقديم كني      خواني و به سالم ابتدا كني و در نشست وي         

هر كه برادر خويش را بر نيت نيكو شكر نكند، بـر            « : گويد) ع(كه كند شكركني كه علي    
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هرگز از دوست من كسي سخن نگفت كه نه تقدير كـردم كـه              » .كار نيكو هم شكر نكند    
  .شنود، تا آن گفتم كه خواستم كه وي بشنود وي حاضر است و مي

 )321-320-319صفحه (
را بيـاموزد و اگـر        مند باشد، وي    كه هر چه بدان حاجت      دوستي اين ديگر از حقوق    

بياموخت و بدان كارنكرد، نصحيت كند، لكن بايد كه اين نـصيحت در خلـوت بـود تـا از           
گويي نه به عنف، كه       چه گويي، به لطف     شفقت باشد كه نصيحتِ برمال فضيحت بود و آن        

يب و نقصان خويش را از وي بدانـد         يعني كه ع  » مؤمن آيينه مؤمن بود   «: گويد  رسول مي 
داري و خـشم      و چون برادر تو به شفقت، عيب تو در خلوت با تو بگويـد، بايـد كـه منـت                   

از . چنان بود كه ترا خبر دهد كه در درون جامة توماريست يا گژدمـي               نگيري كه اين هم   
 هاي بد در آدمي مار و گژدم است         اين سخن خشم نگيري، بلكه منت داري و همة صفت         

تـر از مـاروگژدم ايـن        ليكن زخم آن در گور پديد آيد و زخم آن بر روح بود و آن، صعب               
هر كه ناصح را دوست ندارد، از آن بود كه رعونـت            . جهاني است كه زخم بروي برتن بود      

كس كه عيب خويش نداند چـون بدانـد؟ پنـد بايـد داد بـه                  و كبربروي غلبه دارد كه آن     
ر نبايد كرد و اگر آن عيب بدان بود كه در حق تو تقصير              و آشكا ) گوشه و كنايه  (تعريض  

كـه دل متغيـر نـشود در        تر پوشيدن و نادانسته انگاشـتن، بـه شـرط آن            كرده باشد، اولي  
و قطيعـت   ) بريـدن (تر از قطيعـت       اگر متغير خواهد شد عتاب كردن در سِرّ اوال        . دوستي

ود تو از صحبت آن بود كه خُلقِ        بايد كه مقص  . و زبان درازكردن  ) بدگويي(بهتر از وقيعت    
كـه از ايـشان       از بـرادران نـه آن     ) تحمل كـردن  (خويش را مهذب كني به احتمال كردن        

  .داري نيكويي چشم
 )323-322صفحه (

قطيعت نبايد كرد، كـه اميـد آن باشـد كـه از آن              «: اند كه   جمعي از صحابه گفته   
ري؟         يكي را گفتند برادر تو از دين بگرديد و در معـ           » .بگردد صيتي افتـاد، چـرا از وي نبـ
وي را به برادر امروز حاجت است كه افتاده است، دست از وي چون بازدارم؟ بلكه                 . گفت

  .دست گيرم تا او را به تلطّف از دوزخ برهانم
اما خـالف   . برادري و دوستي ناكردن جنايتي نيست، اما قطع كردن جنايتي است          

تر و چون عذر خواهد، اگرچـه دانـي كـه             و اوال ـ نيست كه اگر تقصير در حق تو كند، عف         
هر كـه بـرادر وي از وي عذرخواهـد و           «: گفت) ص(دروغ گويد، ببايد پذيرفت كه رسول     

  ».چون بزهي باشد كه در راه از مسلمانان باج ستاند نپذيرد، بزه وي هم
كه چون از دوست جفا بيني، عتاب مكن كه باشـد كـه             «: ابوسليمان داراني گويد  

  ».تر بود  سخني شنوي كه از آن جفا عظيمدر عتاب
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 )325-324صفحه (
داشتن و معني وفاداري، يكي آن بود كه پس از مرگ از اهـل و      وفاي دوستي نگاه  

فرزندان و دوستان وي غافل نباشي و ديگر وفا آن بود كه بـا دشـمن وي دوسـتي نكنـد        
س در حق او    هيچك) سخن چيني (بلكه دشمن وي را خود دشمن خويش داند و تخليط           

كه خود را از همـة دوسـتان كمتـر شناسـد و از                ديگر اين . زن دارد  نشنود و نمام را دروغ    
هر كه خويشتن را فوق دوسـتان       . ها قيام كند    ايشان هيچ چيز چشم ندارد و به همة حق        

و اگر خود مثل ايشان داند هـم    . دارد، بزه كار شود و ايشان نيز بزه كار شوند در حق وي            
 شود و هم ايشان و اگر دون ايشان داند، به راحت و سالمت باشد هم وي و هـم    او رنجور 

ايشان و هرچه بر خويشتن نپسندد، بر هيچ مسلمان نپسندد و انصاف از خويشتن بدهـد       
  .كس، به چشم حقارت نگرد كس تكبر نكند و نبايد كه هيچ و برهيچ

 )326صفحه (
. د، ترا نيز پيش ديگـري بدگويـد       و بايد دانست كه هر كه كسي را پيش تو بدگوي          

درجة تو و نام تو از آن بزرگ گردانيدم كه از بـرادران عفـو               «: خداي تعاال يوسف را گفت    
كس اهل نباشـد تـو اهـل          اگر آن . نيكويي كن با هركه تواني    «: در خبر است كه   » .كردي
هر كه با پيغمبر سخن گفتـي، جملـه روي بـه او آوردي و صـبر كـردي تـا تمـام                       » .آني

  .بگفتي
كـه در     آن«: در خبر است كه سه خصلت است كه در هـر كـه بـود منـافق اسـت                  

  ».حديث دروغ گويد و در وعده خالف كند و در امانت خيانت كند
 )332-331-330صفحه (

كه آدمي بايد از راه تهمت دور باشد، تا دل مـسلمانان را از گمـان بـد و               ديگر اين 
اشد كه هر كه سبب معصيت ديگـري باشـد، در آن            را از غيبت صيانت كرده ب       زبانِ ايشان 

تـر    اي فاضل   و اگر وي را جاهي باشد، شفاعت دريغ ندارد، كه صدقه          . معصيت شريك بود  
از صدقة زبان نيست و چون به صحبت كسي بد مبتال شود، مدارا كند تا برهـد و بـا وي                     

را  رّ، وي بدترينِ مردمان كـسي اسـت كـه از بـيم شـ            «: درشتي نكند كه رسول خدا گفت     
كه هر چه بدانِ، عِرض خـويش از زبـان بـدگويان نگـاه داري آن صـدقه                  » .مراعات كنند 

شرك آوردن و خلـق رنجانيـدن و        : دو خصلت است كه هيچ شر، وراي آن نيست        » .باشد
  ».ايمان آوردن و راحت خلق جستن: هيچ عبادت وراي آن نيست

 )350صفحه (
را بيـاموزد، وي را در        ن كار كند و ديگران    هر كه علم داند و بدا     «: گويد) ع(عيسي

  ».ملكوت آسمان عظيم خوانند
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 )390صفحه (
امـر  «: گويد  غزّالي در مورد امر به معروف و نهي از منكر از قول پيغمبر چنين مي              

جنـگ  (به معروف كنيد، وگرنه خداوند بدترين شما را بر شما مـسلط كنـد و غزاكـردن                  
  ».ايست در درياي عظيم قطرهدر جنب امر به معروف، چون ) كردن

كـس    زنند، كه لعنت باد بر آن       كُشند يا مي    جايي منشينيد كه كسي را به ظلم مي       
  ».بيند و دفع نكند كه مي

 )393-392صفحه (
معروف و نهي از منكـر كـردن ـ     داند و آن همان امربه غزالي حِسبت را واجب مي

  :حِسبت بر دو گونه بود«: گويد و مي. است
كند و كسي را پند دهد و گويـد مكـن،    ت و وعظ ـ و هر كه كاري مي يكي نصيح

اين حسبت، فاسـق را     . كه بر وي خندند هيچ فايده نبود و وعظ وي هيچ اثر نكند              جز آن 
نشايد كه رونقِ وعظ و حشمتِ شرع در چشم مردمان باطل گرداند و بدين سـبب اسـت                  

وحـي آمـد بـه      .  زبـان دارد   منداني كه فـسق ايـشان ظـاهر بـود، خلـق را              كه وعظ دانش  
گاه ديگران را پنـدده       تر خود را پند ده اگر بپذيري، آن         يا پسر مريم بيش   «: كه) ع(عيسي

  ».دار و اگر نه، از من شرم
كـه    كه خمر بيند، بريزد و كسي       نوع ديگر حسبت كه به دست بود و به قهر چنان          

سق را نيز شايد كه بر هـر        را به قهر از آن منع كند و اين وظيفه فا            قصد فسادي كند، وي   
  .كه نگذارد كه ديگري كند  كه خود نكند و ديگر آن يكي اين: كسي دو چيز واجب است

اول پند دادن كه بر همه واجب اسـت، بعـد مالمـت             : حِسبت را چهار درجه است    
  .كه بزند و بيم كند كه به دست منع كند چهارم آن سوم آن

 )394صفحه (
  ــ آن منكَـر در حـال موجـود باشـد           2ه منكَر بود    ـ هر كاري ك   1: شرايط حسبتِ 

ـ ناشايستگي آن به يقين معلوم باشد، حـسبت در          4ـ آن منكَر بي تجسس ظاهر باشد        3
  ».وي روا بود

 )402-401-400صفحه (
در مورد چگونگي احتساب، غزّالي معتقد است كه بايد امركنندة به معروف و نهي           

تجـسس ظـاهر باشـد كـه          قين و تحقيق بداند كه بي     كنندة از منكَر، حالِ مرتكبِ را به ي       
تـر از رسـواكردن بـه         چه ديدي به عيان، اوال      پوشيدن آن « :نقش انگشتري لقمان اين بود    

و او  . داند كه نشايد    درجة ديگر، تعريف است كه باشد كه كسي كاري كند و نمي           » .گمان
ر نـشود كـه رنجانيـدن،       را بايد آموخت و ادبِ آن اينست كه به لطف آموزد، تـا او رنجـو               
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و هر كه چيزي بياموختي و او را بـه جهـل و نـاداني صـفت كـردي و             . ضرورتي نشايد   بي
عيب او فرا چشم او داشتي، اين جراحت را بي مرهمي احتمال نتـوان كـرد و مـرهمِ آن                    

هـر كـه از مـادر بزايـد، عـالِم نبـود لـيكن               : داري و گويي كه     اين بود كه عذري فرا پيش     
 هر كه نداند، تقصيري بود كه در ناحيت شما كسي نيست كه به شما بياموزد؟                بياموزد و 

و به اين، و امثال اين دل او ـ خوش كند و هر كه چنين نكند تا كـسي برنجـد، مثَـل او     
شويد و خواهد كه خيري كند و شري كـرده            چون كسي بود كه خون از جامه به بول مي         

 نه به عنف كه چـون دانـد كـه حـرام اسـت در                سپس وعظ و نصيحت بود به رِفق      . باشد
تعريف فايده نبود، تخويف بايد كرد و لطفِ در اين، آن باشد كه مثالً چون كـسي غيبـت    

: تر كيست از ما كه در وي عيبي نيست، پس به خويشتن مشغول بودن اوال     : كند گويد   مي
: دو ادب است  درجة بعد سخن درشت گفتن است و در اين،          . يا خبري برخواند در غيبت    

را بيـرون كنـد و بـر          اگر از اين عاجز آيـد، وي      . كس را نهي فرمايد     كه تا تواند آن     يكي آن 
ترين اقتصار كند، چون دست تواند گرفت كه بيرون كند، ريش نگيرد و پاي نگيـرد و                  كم

كه به چيزي تهديد  يكي آن: درجة بعد تهديدكردن است و ادبِ اين، دو چيز است . نكشد
بـرداركنم و   : گويد كه تواند كـرد، تـا دروغ نباشـد و گويـد             روا نباشد و ديگر آن    نكند كه   

كه عـزم دارد و دانـد كـه از آن             گردن بزنم و مانندِ اين، اما اگر مبالغتي زيادت كند از آن           
كه اگر ميان دو تـن صـلح خواهـد            چنان. هراسي حاصل آيد، براي اين مصلحت را، شايد       

درجة بعد زدن باشد به دسـت و بـه          . ه يابد، در سخن روا بود     داد، اگر زيادت و نقصاني را     
وقت حاجت آن بود كـه از       : پاي و به چوب و اين روا بود به وقت حاجت و به قدر حاجت              

و ادبِ ايـن آنـست كـه تـا        . زخم چون دست بداشت زخم نشايد       معصيت دست بدارد، بي   
كه بـا خطـر بـود، حـذر      ييزدن به دست كفايت بود، به چوب نزند و بر روي نزند و از جا        

كه اگر محتسب يا آمِر به معروف و ناهي از منكَـر بـسنده نباشـد،                  درجة آخرين اين  . كند
  .مردم فراهم آرد و حشر كند

 )404-403صفحه (
علم ـ ورع ـ حسن خُلـق    : محتسب را از سه خصلت چاره نيست آداب محتسب ـ  

ون ورع نبود، اگرچه باز شناسـد، كـار         كه چون علم ندراد، منكَر از معرف باز نشناسد و چ          
را   به غرض كند و چون خُلق نيكو نبـود، چـون او را برنجاننـد و خـشم او برآيـد، خـداي                      

گاه   چه كند به نصيبِ نفس كند، نه به نصيبِ حق، آن            فراموش كند و برحد بنايستد و آن      
. يفگند تا بكـشد   كافري ب ) ع(و از اين بود كه اميرالمؤمنين علي      . حِسبت او معصيت گردد   

خشمگين شـدم، ترسـيدم كـه       «: بازگشت و نكشت و گفت    . وي آب دهان در وي پاشيد     
حسبت نكند اِال مردي كه فقيـه       «: فرمود) ص(و رسول » .براي خداي تعالي نكشته باشم    
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چـه نهـي    چه بفرمايد و در آن چه نهي كند و حليم بود در آن چه فرمايد و در آن    بود بدان 
چه فرمايد و نهي كند و از آداب محتسب آنست كه صبور باشد و                 در آن  و رفيق بود  . كند

و از آداب مهم يكي     . تن در رنج دهد و هر كه به رنج صبر نتواند كرد، حسبت نتواند كرد              
  .آنست كه اندك عاليق و كوتاه طمع بود، كه هر جا طمع آمد، حقيقت باطل شد

ي كـه بـر او معـصيت        اصل حسبت آنست كه محتسب اندوهگين بود بـراي عاصـ          
و رفيـق  . چنان منع كند كه كسي فرزند خود را رود و به چشم شَفَقَت نگرد و او را هم  مي

: نگاه دارد و سخنِ نرم گويد، تا باشد كه قبول كند، بلكه بايد تا به رسول اقتدا كنـد كـه                    
نـگ  ياران رسـول همـه با     » .مرا دستوري ده تا زنا كنم     «: برنايي به نزديك او آمد و گفت      

و او را نزديـك خـود نـشاند         » دسـت بداريـد   «: رسـول گفـت   . برآوردند و قصد او كردنـد     
» مرد تو روا داري كه كسي با مـادر تـو ايـن كنـد؟                يا جوان «: كه زانو بازداد و گفت      چنان
و گفت رواداري كه كسي با خـواهر و عمـه و            » .مردمان نيز رواندارند  «: گفت» نه«: گفت

مردمـان نيـز    «: رسـول گفـت   » نـه «: گفـت » .ك برشـمرد  يـ   خالة تو چنين كند؟ و يـك      
گـردان و       بار خدايا دل او پاك    «: پس رسول دست به دل او فرود آورد و گفت         » .رواندارند

  .تر از زنا نبود مرد بازگشت و هيچ چيز بر او دشمن» .فَرْجِ او را نگاه دار و گناه او را بيامرز
او را  «: گفت. ستاند   سلطان مي  خِلعت» سفيان«: را گفتند كه  » فضيل بن عياض  «
يـا  «: سفيان گفت . پس او را در خلوت نصيحت كرد      » .تر از آنست    المال حق بيش    در بيت 

  ».را دوست داريم  صالحان ايم، ليكن فضيل اگرچه ما از جمله صالحان نه
كشيد   نشسته بود با شاگردان يكي بگذشت و ازار، در زمين مي          » بن اشيم  وصلة«

است اصحاب او قصد كردنـد      ) نهي شده (كبران عرب باشد و آن منهِي       كه عادت مت    چنان
آواز داد كه يا برادر . خاموش باشيد كه من اين كفايت كنم«: گفت. كه با او درشتي كنند

ـ نعـم و كـرا    «: گفـت » .مرا با تو حـاجتي اسـت كـه اِزار برگيـري              از . بـسيار خـوب   (» ةم
، گفتـي كـه     اگر بـه درشـتي گفتمـي       «:، پس شاگردان را گفت    )واري شما ممنونم  بزرگ

  ».نخواهم كرد و دشنام نيز دادي
كس زهرة آن نداشت كه  مردي دست در زني زده بود و كاردي كشيده بود و هيچ        

كـه كتـف او     بگذشت، چنان » پِشرحافي«پس  . كرد  به نزديك وي شود و آن زن فرياد مي        
از او رفتن گرفت و زن خالص مرد بيفتاد و از هوش برفت و عرق . به كتف آن مرد بازآمد

ندانم مردي به من بگذشـت و تـن او بـه مـن              «: گفت» ترا چه شد؟  «: او را گفتند  . يافت
از هيبـت ايـن سـخن از        ! كني  بيند كه كجائي و چه مي       خداي مي : بازآمد و آهسته گفت   

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 
   381 ...در اخالق، شيوةزندگي و رفتار آدميان و » كيمياي سعادت«نقش 

 

 

آه كـه از خجالـت در روي او نتـوانم           «: گفـت » .آن، بشر حافي بود   «: گفتند» .پاي درآمد 
  .و در حال او را تب گرفت و بيش از يك هفته نزيست» .ستنگري

  :غزالي در باب منكرات كه غالب است در ميان مردم، گويد
اند كه اين، صالح پذيرد  در اين روزگار عالَم پر از منكَرات است و خلق نوميد شده         

هل دينند، كساني كه ا. چه قادرند نيز معرضند     اند و از آن    كه بر همه قادر نه      و به سبب آن   
  .چه بيني خاموش باشي چنينند اما اهل غفلت خود بدان راضيند و روا نباشد كه بدان

 )414صفحه (
كه داد بدهـد و حـق         كه او را بيند، مگر آن       واي برداور زمين از داور آسمان، روزي      

  .بگزارد و به هوا حكم نكند و به بيم و اميد حكم نكند
  
 )417صفحه (

» صـفت عـدل، مـرا بگـوي    «: مدبن كعبِ قُرطي را گفـت   عمربن عبدالعزيز مر مح   
را   تـر اسـت وي      تر است، او را پـدرباش و هـر كـه مـه              از مسلمانان هر كه از تو كه      «: گفت

چون تست، او را برادر باش و عقوبت هر كسي در خور گناه و قـوت                  پسرباش و هر كه هم    
  . دوزخ بودگاه جاي تو وي كن و زنهار تا به خشم، يك تازيانه نزني كه آن

 )420-419صفحه (
كه هست    كه عدل از كمال عقل خيزد و كمال عقل آن بود كه كارها چنان               و بدان 

بيند و حقيقت و باطن آن دريابد و بظاهرِ آن غِرّه نشود مثالً چون عدل دست بدارد براي 
اگر مقصود آنست كه طعـام خـوش خـورد،          : دنيا، نگاه كند تا مقصود وي از دنيا چيست        

اي باشد در صورت آدمي كه شَرَهِ خوردن، كار ستوران است و اگر   كه بداند كه بهيمهبايد
براي آن كند تا جامه ديبا پوشد، اين زني بود در صورت مردي كه رعنايي، كار زنان بـود         
و اگر براي آن كند تا خشم خويش براند، بر دشمنان خويش، اين سبعي بود در صـورت                  

را   افتادن با خلق، كار سِباع است و اگر بـراي آن كنـد تـا وي               آدمي كه خشم گرفتن و در     
همـه    خدمت كنند، اين جاهلي بود در صورت عاقلي، كـه اگـر عقـل دارد، بدانـد كـه آن                   

انـد و آن   كنند و از وي دام شهوت خود ساخته چاكران خدمت شكم و شهوت خويش مي  
ـ          كنند، خويشتن را مي     سجود كه مي   شنوند كـه واليـت بـه       كنند و نشان آنست كه اگـر ب

دهند، همه از وي اِعراض كنند و بدان ديگر تقرب كردن گيرنـد و هرجـا كـه              ديگري مي 
جا كند، پـس حقيقـتِ آن نـه           جا خواهد بود، خدمت و سجود آن        گمان برند كه سيم آن    

خدمت كردنست، بلكه خنديدنست بر وي و عاقل آن بود كه از كارها حقيقـت و روحِ آن                  
اند هـر كـه نـه چنـين دانـد،        و حققت اين كراها چنين است كه گفته   بيند نه صورت آن   
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382  نامه فرهنگ و ادب پژوهش
 

 

عاقل نيست و هر كه عاقل نيست، عادل نيست و جـاي وي دوزخ اسـت و بـدين سـبب                     
  .ها، عقل است است كه سرِ همه سعادت

را بـه   ديگر آنست كه غالب بر والي، تكبر باشد و از تكبـر خـشم غالـب بـود و وي       
غولِ عقل است و آفت و عـالج ان در كتـاب غـضب در ركـن                 انتقام دعوت كند و خشم،      

اما چون اين غالب شد، بايد كه جهد كند تا در همـه كارهـا ميـل بـه             . مهلكات ياد كنيم  
  .جانب عفو كند و كَرَم و بردباري پيشه گيرد

: گفـت » اوعظـيم بـا قـوت مرديـست    «: گفتند كه مي) ص(يكي را در پيش رسول   
  :رسول گفت» .شتي گيرد، او را بيفكند و با همه كس برآيدگفتند با هر كه كَ» چرا؟«

» .كـه كـسي را بيفگنـد        قوي و مردانه آن باشد كه با خشم خويش برآيـد، نـه آن             
چـون خـشم    : سه چيزاست كه هركه بدان رسيد، ايمان وي تمام شد         «: گفت) ص(رسول

ش از حـق  گيرد، قصد باطل نكند و چون خشنود بود، حق بنگذارد و چون قادر شود، بـي       
كس اعتماد مكن تا به وقـت خـشم او را نبينـي و بـر ديـن                   برخُلق هيچ » .خويش نستاند 

  ».كس اعتماد مكن، تا در وقت طمع او را نيازمايي هيچ
 )421صفحه (

غـالم  » چـرا كـردي؟  «: بوذر گفت. پاي گوسپندي بشكست. را» بوذر«غالمي بود   
كس را اكنون بخشم آرم كـه تـرا           نمن آ «: گفت» .كردم، تا ترا بخشم آرم    » عمدا«: گفت

  .را آزاد كرد و وي» .اين بياموخت يعني ابليس را
ترا سه چيـز بيـاموزم تـا        «آمد و گفت    ) ع(ابليس در پيش موسي   : روايت است كه  

از تيزي حذر كن كه هر كه تيزسر بود، مـن بـا             «: گفت» .تعالي حاجت خواهي   مرا از حق  
  ...حذر كن... ازوي چنان بازي كنم كه كودكان با گوي و 

و از بخيلي حذر كن، كه هر كه بخيل بود، من دين و دنيا هر دو بـر وي بزيـان                     «
  ».آرم

 )422صفحه (

  .كه خُلق نيكو بدست آوردن ممكنست پيداكردن آن
كوتـاه،  : انـد   كه آفريـده    كه خُلقِ ظاهر بنگردد از آن       چنان: اند  كه گروهي گفته    بدان

چنين اخالق كـه صـورتِ      اه نشود و زشت نيكو نشود، هم      دراز نشود به حيلت، يا دراز،كوت     
تأديـب و رياضـت و پنـد دادن و          : باطن است بنگردد، و اين خطاست، اگر چنـين بـودي          

: گفـت ) ص(همـه باطـل بـودي و رسـول        ) به نيكي سـفارش كـردن     (وصيت كردن نيكو    
 مر ستور   و اين چگونه محال بود كه     . يعني خوي خويش را نيكو كنيد     » حسنوا اخالقَكم «
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را از سركشي با نرمي توان آورد و صيد وحشي را فـرا اُنـس تـوان داشـت و قيـاسِ ايـن                        
  :برخلقت باطل است، كه كارها بر دو قسم است

كه از هستة خرمـا درخـت    بعضي آنست كه اختيار آدمي را بدان راه نيست، چنان        
اشتن و شـروط آن،     سيب نتوان كرد، اما از وي درخت خرما توان كرد، به تربيت و نگاه د              

چنين اصلِ خشم و شهوت ممكن نيست باختيار از آدمي ببردن، اما خـشم و شـهوت                 هم
را به رياضت با حد اعتدال آوردن ممكن است و اين به تجربت معلوم است، امـا در حـقّ                    

كـه در اصـل فطـرت         يكـي از آن   : خُلق دشوارتر بود و دشواري آن به دو سبب بـود           بعضي
كه مدتي دراز طاعت آن داشته بود و خلق اندرين بـه چهـار                د و ديگر آن   تر افتاده بو    قوي
  :اند درجه

كه ساده دل باشد كه هنوز نيك از بد نشناخته باشد، هنوز خـوي   درجه اول ـ آن 
پـذير بـود و زود صـالح          فرا كار نيك و بد نكرده بود و ليكن بر فطرت اولست و اين نقش              

 تعليم كند و آفتِ اخالق بد بـا وي بگويـد و راه بـه                را به كسي حاجت بود كه       پذيرد، وي 
را همه در ابتداي فطرت چنين بود و راه ايشان پدر و مادر بزنند كـه             وي نمايد و كودكان   

كننـد، خـون      كه خواهند زندگاني مـي      را بر دنيا حريص كنند و فرا گذارند تا چنان           ايشان
قُـوا  «: ن گفت حق سبحانه و تعـالي دين ايشان  در گردن مادران و پدران باشد و براي اي           

  ».داريد خودتان و كسانتان را از آتش نگاه = 1».اَنفُسكُم و اَهليكُم ناراً
  

  نيمه دوم كتاب كيمياي سعادت
 )427صفحه (

  پيدا كردن فضل و ثواب خوي نيكو
يكي در پيش رسـول آمـد و   . تعالي بر مصطفي ثنا گفت به خُلق نيكو      كه حق   بدان

تـرينِ اعمـال      فاضـل «: و از وي پرسـيدند كـه      » خُلقِ نيكو «: گفت. »ستدين چي «: گفت
يحيي بن معاذ رازي    » مخالطت با خُلق نيكو كن    «: و گفت » خُلق نيكو «: گفت» چيست؟

خوي بد معصيتي است كه با وي هيچ طاعت سود نـدارد و خـوي نيكـو طـاعتي                   «: گويد
  .است كه با وي هيچ معصيت زيان ندارد

                                                      
 ).تحريم (66 سورة 6 آية -1
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 )429-428صفحه (
  حقيقت خوي نيكو

چه در پـيش      اند و هر يكي را آن       كه در حقيقت خوي نيكو سخن بسيار گفته         بدان
روي گـشاده   «كـه يكـي گويـد         چنـان . آمده است بگفته است و تمامي آن نگفتـه اسـت          

» مكافات ناكردنـست  «: گويد  و يكي مي  » رنج مردمان كشيدن  «: گويد  و يكي مي  » داشتن
و مـا حقيقـت     . يست، نه حقيقت وي است و تمامي وي       هاي و   و اين همه بعضي از شاخه     

  .وي و حد تمامي وي پيدا كنيم
يكي كالبد كه به چشمِ سر بتوان ديد و يكـي           : اند  كه آدمي را از دو چيز آفريده        بدان

  :اندر نتوان يافت و هر يكي را از اين دو، زشتي و نيكويي است روح كه بجز چشم دل
حـسن خُلـق عبـارت از صـورت         . ا حسن خَلق  يكي را حسن خُلق گويند و يكي ر       

 .كه حسن خَلق عبارت از صورت ظاهر است باطن است، چنان
قـوت علـم و     : گاه كه چهار قوت نيكو اندر وي نبود         صورت باطن نيكو نباشد تا آن     

  .قوت خشم و قوت شهوت و قوت عدل ميان اين هرسه
ان باشد كـه بĤسـاني راسـت از         و نيكوييِ وي بد   . خواهيم    اما قوت علم، بدان، زيركي مي     

  .دروغ باز داند در گفتارها و نيكو از زشت باز داند در كردارها و حق از باطل بازداند اندر اعتقادها
و نيكويي قوت غضب بدان بود كه اندر فرمان شرع بود و به دستوري بخيزد و بـه                  

  .دستوري بنشيند
 دستوري شـرع و عقـل       و نيكويي قوت شهوت هم بدين بود كه سركش نبود و به           

  .كه طاعت عقل و شرع بروي آسان بود بود چنان
و نيكويي عدل آن باشد كه عضب و شهوت را ضبط همي كند اندر تحت اشـارت                 

  .دين و عقل
و مثَل غضب چون سگ شكاريست و مثَل شهوت چون اسب و مثَـل عقـل چـون        

و سـگ گـاه بـود كـه         . ردكه اسب گاه بود كه سركش بود و گاه بود كه فرمان بردا            . سوار
آموخته بود و گاه بود كه برطبع خود بود و تا اين، آموخته نبود و تا آن، فرهيختـه نبـود                     
سوار را اميد آن نباشد كه صيد بدست آرد، بلكه بيم آن بود كه خـود هـالك شـود كـه                      

  .را بر زمين افكند اندر وي افتد و اسب، وي سگ، 
  :و را اندر اطاعت عقل و دين داردو اما معني عدل آن باشد كه اين هر د

گاه شهوت را بر خشم مسلط كند، تـا سركـشي وي بـشكند و گـاه خـشم را بـر                      
شهوت مسلط كند، تا شَرَهِ وي بشكند و چون اين هر چهار بدين صفت بود، نيكو خـويي               
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كـه    چنـان   مطلق بود و اگر از اين، بعضي نيكو نباشد، اين نيكوخويي مطلـق نباشـد، هـم                
  . دهان نيكو بود و بيني زشت، اين نيكورويي مطلق نباشدكسي را كه

 )431-430صفحه (
هـاي زشـت و       چون زشـت بـود، از وي خُلـق        ) چهار قوت (كه اين هر يكي       و بدان 

يكـي از فزونـي خيـزد كـه از حـد            : كارهاي بد تولد كند و زشتي هر يكي از دو وجه بود           
  .كه ناقص بود نشده باشد و يكي از آن
زي        و قـوت علـم چـ    ون از حـد بـشود و انـدركارهاي بـد بكـار دارنـد، از وي گُرْبـ

و بسيار داني خيـزد و چـون نـاقص شـود، از وي              ) گري و دغل كاري از راه دانايي        حيله(
ابلهي و حماقت خيزد و چون معتدل باشد، از وي تدبير نيكـو و راي و انديـشه صـواب و                

ا تهور گويند و چون نقاص بود،       ر  و قوت خشم چون از حد بشود، آن       . فراست راست خيزد  
گويند و چون معتدل بـود ـ نـه بـيش و نـه كـم ـ         ) غيرتي بي(حميتي  را بد دلي و بي آن
و از شجاعت كـرم و بـزرگ همتـي و دليـري و حلـم و بردبـاري و                    . را شجاعت گويند    آن

آهستگي و فروخوردن خشم و امثال اين اخالق خيزد و از تهـور، الف و عجـب و كبـر و                     
ندآوري و بار نامه و خويشتن اندركارهاي با خطر افكندن و امثـال ايـن خيـزد و چـون         كُ

  .ناقص باشد، او وي خوارخويشتني و بيچارگي و جزع و تملق و مذلت خيزد
را شَــرَه گوينــد و از وي شــوخي  و امــا قــوت شــهوت چــون بــه افــراط شــود، آن

گران و حقيـر       كشيدن از توان   مروتي و ناپاكي و حسد و خواري        و پليدي و بي   ) شرمي  بي(
داشتن درويـشان و امثـال ايـن خيـزد و اگـر نـاقص بـود، از روي سـستي و نـامردي و                         

و چون معتدل بود، آنرا عفّت گوينـد و از وي  . خيزد) حسي هوشي ـ بي  بي(خويشتني  بي
و . و موافقـت خيـزد  ) پاك دلي ـ پاك نهادي (شرم و قناعت و مسامحت و صبر و ظرافت 

را از اين، دو كناره  است كه زشت و مذموم است و ميانـة آن نيكـو و پـسنديده                 هر يكي   
و صـراط مـستقيم، آن ميانـه        . تر است از موي     است و آن ميان در ميانة دو كناره، باريك        
هر كه براين صراط راست بـرود، فـردا بـر آن        . است و به باريكي چون صراط آخرت است       
 تعاال همه، اخالق ميانه فرمود و از هر دو طرف           صراط ايمن بود و براي اينست كه خداي       

كسي را كه اندر نَفَقه نه تنگ گيرد و نه اسراف كند، و برميانـه         «: منع و زجر كرد و گفت     
كه هيچ چيز بندهي و       دست اندر بند مدار، چنان    «: و رسول را گفت   » .رواست  بايستد كام 

  ».رومانيبرگ ف كه همه بدهي و بي بارگي گشاده مدار، چنان به يك
كه نيكو خويي مطلق آن بود كه  اين همـه معـاني انـدر وي معتـدل و                     پس بدان 
هاي وي راسـت و نيكـو بـود و خَلـق           كه نيكورويي آن بود كه همة اندام        راست بود، چنان  

  :اندرين به چهار گروهند
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درجه دوم ـ آن بود كه هنوز چيزي بد اعتقاد نكرده است، ليكن متابعت شهوت و 
كرده باشد مدام، ليكن همي داند كه ناكردني است، كار وي بود چنان بـود               غضب، خوي   

كه  كه خوي فساد از وي بيرون كنند و دوم آن   يكي آن : كه وي را به دو چيز حاجت است       
پيـدا آيـد، زود     ) ضرورتي(تخم صالح اندر وي بكارند، وليكن اگر در وي جدي و بايستي             

  .باصالح آيد و خوي از فساد باز كند
كه خوي فرا فساد كرده بود، كه اين ناكردنيست، بلكه آن خـوي   رجه سوم ـ آن د

  .اندر چشم وي نيكو شده بود، اين به اصالح نيايد، االّ نادر
چـون  . كه از اين همه فخر كند به فساد، پندارد كـه  كاريـست   درجه چهارم ـ آن 

م، ايـن   كساني كه الف زنند كـه مـا چنـدين كـس بكُـشتيم و چنـدين شـراب بخـوردي                    
  .پذير نباشد، مگر سعادتي سماوي اندر رسد كه آدمي اندر آن راه نبرد عالج

 )434-433صفحه (

  پيداكردن طريق معالجه
كه هر كه خواهد كه خُلقي را از خود بيرون كند، يك طريق بـيش نيـست و                 بدان

آن آنست كه هر چيز را كه آن خُلق همي فرمايد، خالف آن همي كند كه شهوت را جز                   
كه عالج علتـي كـه از گرمـي خيـزد،             چنان: خالفت نشكند و هر چيز را ضد وي شكند        م

يا هر علت كه از خشم خيزد، عالج وي بردباري كردنست و هرچـه از               . سردي خوردنست 
  .تكبر خيزد، عالج وي تواضع كردنست و هر چه از بخل خيزد، عالج وي مال دادنست

كـه     اندر وي پديـد آيـد و سِـرّ ايـن           پس هر كه كاري نيكو عادت كند، خُلق نيكو        
كه مقصود از اين، گرديدنِ دل است از صـورت          . شريعت به كارِ نيكو فرموده است اينست      

كـه كـودك از     : و هر چه آدمي به تكلف عادت كند، طبع وي شَود          . زشت به صورت نيكو   
طبـع  . يم دارند را به اِلزام فرا تعل      ابتدا از دبيرستان برمد و از تعليم گريزان بود و چون وي           

وي شود و چون بزرگ شود، لذت وي اندر علم بود و از آن صبر نتواند كرد، بلكـه كـسي                 
كـه طبـع او گـردد همـة      كه كبوتر بازيدن يا شطرنج بازيدن يا قمار عـادت كنـد، چنـان         

هاي دنيا و هر چه دارد اندر سر آن دهد و دست از آن بندارد، بلكه كـسي كـه بـه                        راحت
ا كند، چنان شود كه از آن صبر نتواند كرد و بر بيماري و خطرِ هالك                گِل خوردن خو فر   

  .كند صبر مي
چـه بـر      چه ضد و خالف طبع است، به عادتِ، طبع همي گـردد، آن              پس چون آن  

تر كه به عـادت حاصـل    چون طعام و شرابست تن را ـ اوال  را هم موافق طبع است ـ و دل 
ست داشتن غضب و شهوت بر مقتضاي طبع تعالي و طاعت وي و زير د    آيد و معرفت حق   
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كه ميل وي به خالف اينست، از آنست          دل آدمي است كه وي از گروه فرشتگانست، و آن         
و بيمار باشد كـه طعـام     : كه بيمار شده است، تا غذاي وي ناخوش شده است نزديك وي           

عرفت را زيان دارد، بر آن حريص، پس هر كه چيزي ديگر از م چه وي را دشمن دارد و آن    
كه تن بيمـار در خطـر هـالك ايـن             تر دارد، بيمار است و چنان       تعاال دوست   و طاعت حق  

كه بيمار را ا ميد سـالمت نبـود           جهانست، دل بيمار در خطر هالك آن جهانست و چنان         
كه برخالف نفس، داروي تلخ خورد به فرمان طبيب، بيمـاري دل را نيـز حيلـت                   اِال بدان 

  . نفسنبود االّ به مخالفت هواي
دل هر دو يكي راه دارد، چنان و برجمله، طب كه گرمي را سردي سازد  ِ تن و طب
چنين كسي را كه  تكبر بر وي غالب بود، به تكليف كردن تواضـع                 و سردي را گرمي، هم    

ف  (شفا يابد و اگر تواضع غالب بود و به حد خسيسي رسيده باشد، تكلفِ تكبر             بـه  = تكلـُّ
: كه اخالق نيكـو را سـه سـبب اسـت            پس بدان . وي را شفا بود   ) رنج دست به كاري زدن    

تعاالست كه كسي را اندر اصل، نيكو خوي و  يكي اصل فطرت است و آن عطا و فضل حق
  .متواضع آفريند و چنين بسيار است

  .را عادت شود كه افعالِ نيكو به تكلّف كردن گيرد، تا وي دوم آن
ق و افعال ايشان نيكو بـود و صـحبت بـا            كه مدام كساني را بيند كه اخال        سوم آن 

ايشان دارد، بضرورت، آن صفات ايشان انـدر طبـعِ وي همـي گيـرد، اگرچـه از آن خبـر        
هر كه اين هر سه سعادت بيابد كه اندر اصل خلقت نيكوخو باشد و صحبت با اهل          . ندارد

ايـن هـر    خير دارد و افعال خير عادت كند، وي به درجه كمال رسيده باشد و هر كـه از                   
سه محروم مانده، در اصل فطرت ناقص بود و صحبت با اشرار دارد و نيز افعال شرّ عادت                  

ها بسيار اسـت كـه در         كند و او اندر شقاوت به درجه كمال بود و ميان اين هر دو، درجه              
  .بعضي باشد و در بعضي نه و سعادت و شقاوتِ هر يكي به مقدار آن باشد

 )435صفحه (

   اعمال خير است به تكلّفاول همه سعادات،
كـه   چنان هم. كه اگرچه اعمال به جوارح است، مقصود از آن گردش دل است  بدان

كتابت صنعتي است كه صفت دل است وليكن فعل آن با انگشت است، اگر كسي خواهد                
نويسد، تا اندرون وي خط نيكو        كه خط وي نيكو شود، تدبير آن بود كه به تكلّف خط مي            

پذيرفت،  انگشت وي آن صورت از باطن گـرفتن گيـرد و چـون صـفت و                  بپذيرد و چون    
  .گه افعال به صفتِ آن خُلق شود خُلق درون نيكو شد، آن
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و ثمرة وي آنست كه در درون       . پس اولِ همه سعادات، اعمال خير است به تكلف        
انـدر  ) رغبـت (گه نور آن باز بيرون افتد و اعمال خير بـه طَـوع                وي صفت خير گيرد، آن    

ذيرفتن ايستد و سرّ اين، آن عالقه است كه ميان دل و تن است كه اندر آن اثـر همـي                     پ
باطـل و بيهـوده ـ    (و براي اينست كه فعل كه بـه غفلـت رود، حبطـه    . كند و آن اندرين

اسـت كـه آن فعـل، دل را هـيچ           ) برآماسيدن شكم شتر كه در راه رفتن، او را رنج افتـد           
  .صفت ندهد كه دل از آن غافل بود

 )436صفحه (

  همة اخالق نيكو بايد كه طبع شود و تكلف برخيزد
كه بود، همي خورد كه       كه بيمار را كه سردي باشد، نشايد كه حرارت چندان           بدان

باشد كه حرارت نيز علتي گردد، بلكه ترازو و معياريست كـه نگـاه بايـد داشـت و ببايـد                     
و . رمي ميل دارد نه به سـردي      دانست كه مقصود آنست كه مزاج، معتدل بود كه نه به گ           

  اعتدال رسيد، عالج بازگيرد و جهـد كنـد كـه بـر آن، اعتـدال نگـاه دارد و                       چون به حد ِ
. يكي محمود است و يكي مذموم : چنين اخالق، دو طرف دارد      چيزهاي معتدل خورد، هم   

ر وي  گاه كه دادن ب     مثالً بخيل را فرمائيم تا مال همي دهد، تا آن         . و مقصود اعتدال است   
ِ اِسراف رسد، كه آن مذموم اسـت، لـيكن تـرازوي              كه به حد    آسان شود، وليكن نه چندان    

كه ترازوي عالجِ تن در علم طب است، پس بايد كه چنان شـود   اين، شريعت است، چنان  
كه هرچه شرع فرمايد كه بده، دادن آن بـروي آسـان بـود و در وي تقاضـاي امـساك و                      

ع فرمايد كه نگاه بايد داشت، اندر وي تقاضـاي دادن نبـود،             داشتن نبود و هر چه شر       نگاه
پس اگر اندر وي تقاضاي آن همي نمايد وليكن بـه تكلّـف نكنـد، هنـوز                 . تا معتدل باشد  

بيمار است وليكن محمود است كه باري به تكلف دارويي همي خورد كه اين تكلـف، راه                 
و تكلـف  ) ملكـه شـود   (آنست كه طبع گردد، پس همه اخالق نيكو بايد كـه طبـع شـود         

برداري بـر     برخيزد، بلكه كمال خُلق آن بود كه عنان خويش به دست شرع دهد و فرمان              
  .وي آسان بود و اندر باطن وي هيچ منازعت بنماند
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 )440-439صفحه (

  :عيوب خويش به چهار طريق بتوان شناختن
گويد و اين در پيش پيري پخته و راه رفته بنشيند، تا عيوب وي همي : كه اول آن

  ..اندرين روزگار غريب و عزيز است
كـه   كند، چنان) بان ـ مراقب  نگه(دوستي مشفق را بر خويشتن رقيب : كه دوم آن

  .به مداهنت عيب او بنپوشد و به حسد زيادت بنكند و اين نيز عزيز است
دشمنان خويش را سخن بشنود، كه چشمِ دشمن همه بر عيب افتد،            : كه  سيم آن 

  .شمني مبالغت كند، ليكن سخن وي از راست خالي نبوداگرچه به د
هر عيب كه از آنِ كسي همي بيند خود از          : اندر مردمان همي نگرد   : كه  چهارم آن 

  .چنانست آن حذر همي كند و به خويشتن گمان همي برد كه وي نيز هم
كس، هر چـه از ديگـري         هيچ: گفت» ترا  ادب كه آموخت؟    «: را گفتند ) ع(عيسي
  ».، از آن حذر كردمزشت ديدم

تـر باشـد      تر بود و هر كه عاقل       تر بود، به خويشتن نيكو گمان       كه هر كه ابله     و بدان 
صـحابه را چـون از غـزا        ) ص(و رسـول  . ها با مخالفت شهوت آيـد       تر و همة عالج     بدگمان

آن «: گفتنـد » .از جهـاد كهـين بـا جهـاد مهـين ـ آمـديم       «: بازآمدندي، گفتـي ) جنگ(
هيچ ستور سركش به لگامِ     «: و حسن بصري همي گويد    » .هاد نفس ج«: گفتت» چيست؟

  ».تر از نفس نيست سخت اوال
 )441صفحه (

چون باز است كه تأديب وي بدان كنند كه مرو را اندرخانه كننـد       و مثَل نفس هم   
گـاه انـدك انـدك گوشـت          و چشم او بدوزند، تا از هر چه دور بوده است خو باز كند، آن              

  .ا بازدار الفت گيرد و مطيع وي گرددهمي دهند تا ب
هـا    گاه كه او را از همه عـادت         چنين نفس را با حقّ تعاال انس پيدا نيايد، تا آن            هم

و ايـن انـدر ابتـدا بـر وي          . و راه چشم و گوش و زبان اندر نبندي        ) بازنداري(فطام نكني   
چنـان شـود كـه        نگاه پس از آ     كه كودك كه وي را از شير باز كنند، آن           دشوار بود، چنان  

  .اگر نيز شير به ستم به وي دهند، نخورد
 )444-442صفحه (

گـوي و     رنج و راست    گوي و كم    نيكو خو آن بود كه شرمگين بود و كم        «: اند  و گفته 
را  گنان و اندك فضول و نيكوخواه بود هم) لغزش(جوي و بسيار طاعت و اندك زلّت         صالح

 با وقار، آهسته و صبور و قانع و شكور و بردبـار             گنان نيكوكردار و مشفق و      و اندر حق هم   
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و رفيق و كوتاه دست و كوتاه طمع بود، نه دشـنام            ). رقيق القلب و نازك دل    (و تنگ دل    
زده  چيني كند، نه فحش گويد و نه شتاب دهد و نه لعنت كند و نه غيبت كند و نه سخن     

، دوسـتي و دشـمني و   بود، نه كين دارد و نه حسود بود، پيشاني گـشاده و زبـان خـوش            
  .تعاال بود و بس خشنودي و خشم وي براي حق

كه زني مالك     ترين خوي نيكو اندر بردباري و احتمال پديد آيد، چنان           كه بيش   و بدان 
  ».نام من اهل بصره گم كرده بودند، تو بازيافتي«: گفت» رياكار= اي مرائي «: دينار را گفت

ي وي را درزئي فرمودي چند بار و هر بـار        عبداله درزي از بزرگان بوده است، گبر      
قلب به وي دادي و وي بستدي، يكبار غايب بود، شاگرد، سيم قلـب نگرفـت، چـون                    سيمِ

چرا چنين كردي؟ كه چندين بار است كه وي با من همي كند و بـر وي                 «: بازآمد، گفت 
  ».لبستدم، تا مسلماني ديگر را فريفته نكند به سيمِ ق آشكارا نكردم و از وي مي

 )472-471صفحه (

  اصل سيم

  از رفع مهلكات، شَرَهِ سخن و آفت زبانست
اي گوشت اسـت و       كه زبان، از عجايب صنع حق تعاالست كه به صورت پاره            بدان  

چه اندر عدم است نيز  به حقيقت هر چه اندر وجود است، اندر زير تصرّف ويست، بلكه آن
د، بلكه نايب عقـل اسـت و هـيچ چيـز از             هم، كه وي هم از عدم عبارت كند، هم از وجو          

احاطت عقل بيرون نيست و هرچه اندر عقل و اندر وهم و انـدر خيـال آيـد، زبـان از آن                      
عبارت كند و ديگر اعضا نه چنين است كه جز الوان و اشكال در واليتِ چـشم نيـست و                    

وشـة  چنين واليتِ هر يكي بـر يـك گ          جز آواز در واليتِ گوش نيست و ديگر اعضا را هم          
چون واليت دل، چون وي انـدر         مملكت بيش نيست و واليتِ زبان اندر همه روانست، هم         

هـا    چنين صـورت    هم. ها از دل همي گيرد و عبارت همي كند          مقابلة دل است كه صورت    
مثالً چون به زبـان     . گيرد  رساند و از هر چه وي بگويد، دل از آن صفتي مي             نيز به دل مي   

گيري رانـدن گيـرد، دل از وي          ت آن گفتن گيرد و الفاظ نوحه      تضرّع و زاري كند و كلما     
صفتِ رقّت و سوز و اندوه گرفتن گيرد و بخار آتش دل قـصدِ دمـاغ كـردن گيـرد و بـه                       

و چـون الفـاظ طـرب و صـفت نيكـوان كـردن گيـرد، در دل                  . چشم بيرون آمدن ايستد   
چنـين از هـر    و هم. حركات نشاط و شادي پديدآمدن گيرد و شهوت حركت كردن گيرد          

هـاي زشـت    اي كه بروي برود، صفتي بر وفق آن در دل پيدا آيـد، تـا چـون سـخن      كلمه
گويد، دل تاريك نشود و چون سخن گويد دل به روشن شدن ايستد و چون سخن دروغ             
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چون آينه كوژ شود، پس راستي  و كژ گويد دل ني زكژ گردد، تا چيزها راست نبيند و هم
ايمـان، مـستقيم و   «): ص( كژي زبانست و براي اين گفت رسولو كژيِ دل تَبعِ راستي و   

  ».راست نبود تا دل راست نباشد و دل راست نبود، تا زبان راست نبود
  پيداكردن ثواب خاموشي

كه چون آفت زبان بسيار است و خود را از آن نگاه داشتن، دشوار است هيچ                  بدان
پس بايد كه آدمـي را سـخن جـز          . كه بتوان كرد    تدبير نيكوتر از خاموشي نيست، چندان     

اَبدال آن باشند كه گفتن و خـوردن و خفـتن           «: اند كه   بقدر ضرورت نباشد و چنين گفته     
هركه خاموش بايستاد بِرَسـت و هركـه را از          «: و رسول گفت  » .ايشان بقدر ضرورت باشد   

  ».شرّ شكم و فَرّج و زبان نگاه داشتند، نگاه داشتة تمام است
 )473صفحه (

  ».نُه خاموشي است و يكي گريختن از مردمان: عبادت ده است«: گفته است) ع(عيسي
كه اين همه فضل، خاموشي را از آنست كه آفت زبان بسيار است و هميشه  و بدان

آيد و گفتن آن خوش و آسان بود و تميزكردن ميـان بـد و نيـك                   بيهوده فراسر زبان مي   
  .د و دل و همت جمع باشددشوار بود و به خاموشي از وبال آن سالمت ياب

يكي آنست كه همه ضرر است و يكي آنست كه     : كه سخن چهار قسم است      و بدان 
در وي هم ضرر است و هم منفعت و يكي آنست كه در وي نه ضرر است و نه منفعـت و                      

اين يكي گفتني است    . آن سخن فضول بود و قسم چهارم آنست كه منفعتِ محض است           
  .و سه ديگر ناگفتني

  اي زبانه آفت
گويي از آن مستغني باشي كه اگر نگويي هيچ ضرر نبـود بـر تـو                  كه سخن   اول آن 
چنين است اگر كسي را بيني كه از وي چيزي پرسي كـه تـرا بـا آن               هم. اندر دين و دنيا   

كه هرچه به يك كلمه با كسي بتوان گفت، چـون دراز كنـي و بـه دو                    و بدان . كاري نبود 
كـس  «: يكي از صحابه همي گويد كه. بود و برتو وبال بودكلمه كني، آن دو كلمه فضول       

تر باشـد كـه آب سـرد بـه            باشد كه با من سخن گويد كه جواب آن به نزديك من خوش            
خنـك  «: گفـت ) ص(و رسـول  » .كـه فـضولي بـود       نزديك تشنه و جواب ندهم، از بيم آن       

 كيسه برگرفت   كس كه سخن زيادتي در باقي كرد و مال زيادتي بداد، يعني كه بند از                آن
زيان ضايع شدن وقت در بسيار      » .و بسر زبان نهاد و هيچ ندادند آدمي را بتر از زبان دراز            

  .تر از زيان اجرت است اگر از تو بخواستندي گفتن، بيش
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هـا   اما باطل آن بود كه اندر بـدعت . آفت دوم ـ سخن گفتن اندر باطل و معصيت 
 ديگـران بگويـد يـا        فـساد خـود و آنِ     سخن گويد و معصيت آن بود كه حكايت فـسق و            

ديگر را فحش گفته باشند و        مجلسي كه اندر آن مناظره رفته باشد ميان دو كس كه يك           
همه معصيت بود نـه       اين. برنجانيده، يا احوالي حكايت كند در فحش كه از آن خنده آيد           

  .چون آفت اول كه آن نقصان درجه باشد
 )477-476صفحه (

   و مِراءآفت سوم ـ خالف و جدل

  .را مراء گويند خالف كردن اندر سخن و جدل كردن و آن
  :كس بود كه عادت وي آن بود كه هر كه سخني بگويد، بر وي رد كند و گويد

زن و مـن   تـو احمقـي و نـادان و دروغ   : و معني اين، آن بود كه» .نه چنين است  «
يكـي تكبـر و   : باشدبدين كلمه دو صفت مهلك را قُوت داده      . گوي  زيرك و عاقل و راست    

هر كه خالف و خصومت     «): ص(ديگر سبعيت كه اندر كسي افتد و براي اين گفت رسول          
اي اندر بهشت بنا كنند و اگر         را خانه   چه باطل بود نگويد، وي      اندر سخن دست بدارد و آن     

ايمان مردم تمام   «: و گفت » .اي در اعل بهشت بنا كنند       را خانه   چه حق بود بگويد، وي      آن
  ».ود، تا كه از خالف دست بندارد، اگرچه برحق بودنش

كه اين خالف نه همه اندر مذاهب بود، بلكه اگر كسي گويد كـه ايـن انـار                    و بدان 
شيرين است و تو گويي ترش است و يا فالن جاي فرسنگي است و تو گويي نيست، ايـن     

  .همه مذموم است
، دو ركعـت نمـاز      كفارت هر لجاجي كه با كسي كنـي       «: گفته است ) ص(و رسول 

و از جمله لجاج بود كه كسي سخني گويد، خطايي بر وي فروگيري و خلل آن با                 » .است
وي نمايي و اينهمه حرام است كه از آن رنجانيدن حاصل آيد و هيچ مـسلمان را نـشايد                   

ضرورتي رنجانيدن و اندر چنين چيزها فريضه نيست خطا باز نمودن، بلكه ـ خـاموش    بي
  .يمانستبودن از كمال ا
كه   گويند و اين نيز مذموم است، مگر آن       » جدل«را    چه اندر مذاهب بود، آن      اما آن 

بر طريق نصحيت اندر خلوت، و چون حق كشف كنـي، چـه اميـد قبـول باشـد و چـون                      
راه نشدند كه نه جدل برايـشان         هيچ قوم گم  «: گفت) ص(و رسول . نباشد، خاموش باشي  

  . نبود كه اندر شهري تعصب مذهبي بودتر از آن و هيچ آفت بيش« .غالب شد
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 )479-478صفحه (

  آفت فحش گفتن و لعنت
بهشت حرام است بركسي كه فحش گويـد و گفـت انـدر دوزخ              «: گفت) ع(رسول

كه از گندِ آن همة دوزخيـان بـه           كسان باشند كه از دهانِ ايشان پليدي همي رود، چنان         
  ».فرياد آيند

هاي زشـت كننـد       بود كه از مباشرت، عبارت    ترين فحش، اندر آن       كه بيش   و بدان 
لعنت برآن باد كه مادر و پدر خويش        «: گفت) ص(كه عادت اهل فساد بود و رسول        چنان

كه مادر و پدر يكي را دشـنام دهـد،     آن«: گفت» اين كه كند؟  «: گفتند» «.را دشنام دهد  
  ».را دشنام دهند، آن خود وي داده باشد تا مادر و پدر وي

شت بود، هم اشارت بايد كرد و صريح نبايـد گفـت و كـسي را كـه                  و در هر چه ز    
علتي بود، زشت چون بواسير و برص و غير آن بيماري، نبايـد گفـت و ادب انـدر چنـين                  

  :الفاظ نگاه بايد داشت كه اين نوعيست از فحش
تعالي خلق را     را االّ بر جملة كساني كه مذمومند و حق          و لعنت نشايد كرد مردمان    

ول و از اين خطر مستغني بكرده است كه اگر كسي اندر همـة عمـر ابلـيس را                   از اين فض  
لعنت نكند، او را در قيامت نگويند كه چرا لعنت نكردي، اما اگر لعنت كند بركسي، انـدر      

  .خطر سؤال بود تا چرا گفت و چرا كرد
 )481 و 480صفحه (

  آفت شعر و سرود
نيست، كه اندر پيش رسـول شـعر   ايم كه اين حرام  و اندر كتاب سماع شرح كرده    

چـه دروغ     امـا آن  . تا كافران را جواب بدهد از هجاي ايشان       : و حسان را فرمود   . اند  خوانده
چه برسبيل تشبيه گويند كه آن صنعت شـعر      بود يا دروغ بود اندر مدح آن نشايد، اما آن         
  .بود، اگرچه صورتِ دروغ بود، حرام نباشد

  آفت مزاح
از مـزاح كـردن بـر جملـه، ولـيكن انـدكي از وي               ) ص(لو نهي كرده است رسـو     

كه به عـادت و پيـشه نگيـرد و            خويي است، به شرط آن     گاه مباح است و شرط نيك       به  گاه
جز حق نگويد، كه مزاحِ بسيار، روزگار ضـايع كنـد و خنـدة بـسيار آورد و دل از خنـدة                      

 وي وحـشت خيـزد و   بسيار، سياه شود و نيز هيبت و وقار مرد ببـرد و باشـد كـه نيـز از     
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كـسي سـخني بگويـد تـا        : و گفـت  . من مزاح گويم وليكن حق گويم     «: گويد) ص(رسول
و هرچـه   . كه از ثريا تا به زمين       مردمان بخندند، وي از درجة خويش فروافتد، بيش از آن         

كه من دانـم،      اگر آن : و گفت . خندة بسيار آورد، مذموم است و خنده بيش از تبسم نبايد          
  ».دك خنديد و بسيار گرييدشما بدانيد ان

هـا    از حق تعالي بترسيد و مزاح مكنيد كه كين انـدر دل           «: عبدالعزيز گفت   عمربن
چون بنشينيد، اندر قرآن سـخن گوييـد اگـر          . پديد آيد و كارهاي زشت از وي تولد كند        

  ».نتوانيد، حديث نيك از احوال نيك مردمان همي گوييد
 )484-483صفحه (

  آفت استهزا و خنديدن
استهزاء و خنديدن بر كسي و سخن و فعل وي حكايت كـردن بـه آوازِ نعـت وي                   

تعـالي   حرام است كه حـق  كس رنجور خواهد شدن ـ  كه خنده آيد و اين ـ چون آن  چنان
كس مخنديد كه بود كـه وي         كس منگريد به چشم حقات و بر هيچ         بر هيچ «: همي گويد 

  ».خود از شما بهتر بود
گنـاهي كـه از آن توبـه كـرده            كسي را غيبت كند به     هر كه «: گفت) ص(و رسول 

  ».باشد، بنميرد تا بدان مبتال نشود

  آفت دروغ و وعدة دروغ
سه چيز است كه هر كه اندر وي از آن سه يكي بود، منافق بود             : گفت) ص(رسول

چون سخن گويد، دروغ گويد و چـون وعـده دهـد، خـالف              : اگرچه نماز كند و روزه دارد     
وعده، واميـست كـه خـالف نـشايد         : ت به وي دهند، خيانت كند و گفت       كند و چون امان   

  ».كرد
كه تا تواني، وعدة جزم نبايد داد و چون وعده دادي، تا تواني خالف نبايـد                  و بدان 

تر از بازستدن، وعـده بـه         كه چيزي كه به كسي دهند، زشت        و بدان . كرد، جز به ضرورتي   
  .كند و باز بخورد... ده است به سگي كهكس را مانند كر آن) ص(خالف كردنست و رسول
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 )486-485صفحه(
روزي بكاهد و تجار كه سـوگند         دروغ. بابي است از ابواب نفاق      دروغ«: رسول گفت 

كس كـه     واي بر آن  : و گفت . خورند و بزه كار شوند و سخن گويند و دروغ گويند فُجارند           
  ».دروغ گويد، تا ديگران بخندند

: گفـت » .باشد كه كنـد   «گفت  » مؤمن زنا كند؟  «: ا گفت عبداله بن جراد، رسول ر    
  »!دروغ گويد«
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