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سر هقدسكاشانيفيضمنظرازاخالقيتربيت

بهشتيمحمد

پژوهشگاهتربيتيعلومهگرومحققوعضو

چكيده
قـرار ايويـژه توجـه وعنايـت مـورد امروزه،تربيتازمهمساحتيعنوانبه،اخالقيتربيت

بخواهـد امـروز بشراگرواستافكنبنيانهايچالشوهابحرانعصر،ماعصر. استگرفته

بايد،باشدموفقاعياجتموفرديروابطدرونشودشرايطمقهور،باشدداشتهروانيتعادل

. آوردروياخالقيتربيتواخالقبه

. اسـت كاشـاني فـيض مالمحـسن منظراز،اخالقيتربيتموضوعبررسيمقالهاينهدف

واخـالق دربـاره كاشانيفيضآنچهتماميبهكهنيستمجال،رامقالاينكهپيداستناگفته

آنزوايـاي وگـسترده سـاحتي ،اخالقيتربيتساحتكهچرا؛بپردازد،آوردهاخالقيتربيت

: شـود مـي واكاويوبررسياختصاربهبخشسهدرويآراي،اينروازاست؛متكثرومتنوع

بـه تخل ق  وكيفيـت فطـري فضايلشكوفاييچگونگيدوم،اخالقيتربيتنظريمبانينخست

. اخالقيرذايلبامبارزهوشيوهدرمان،اصالحسو م،حسنهاخالق

هاي کليديواژه
ودرمــانواصــالح،فــضايلبــهتخلــقشــيوه،اكتــسابيوفطــريفــضايل،اخالقــيتربيــت

. زداييرذيلت
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مقدمه
،اخالقوتربيتارتباطزيرااست؛تربيتفرايندهايساحتترينمهمازاخالقيتربيت

مرزگذشتهدركهاستژرفچنان،دواينتنيدگيدرهمواستگستردهوعميقبسيار

شـد؛ مـي پنداشـته همـسان اخالقبا،تربيتفرايندوشدنميتصورآنهاميانشخصيم

بـه اوكردنمتخلقبا،فردكردنتربيتو،يافتگيتربيتمثابهبهبودناخالقيگاهحتي

).۴۵ و۱۳،۴۴ص،۱۳۹۹فيض،: ک.ر (شدميدانستهيكيخوباخالق

بـه اخالقـي تربيتوشدهپذيرفتهتربيتازاخالقجالانگاريكهاينبا،امروزهاما

آناهميـت ازتنهـا نـه ،گرفتـه قـرار توجـه موردتربيتازخاصيقلمرووحوزهعنوان

. استگرفتهقرارعنايتموردپيشازبيشبلكه،نشدهكاسته

فرديسعادتوكمالدرآننقشواخالقرفيعجايگاهبهعنايتبا،ديگرسوياز

،نيـز دينيفرهنگدر،آدميمعنويوماديزندگيدرآنشگرفآثاريزنواجتماعيو

همـان،  (اسـت شـده يـاد اسـالم پيـامبر ويـژه به،پيامبرانبعثتهدفعنوانبهاخالق

درويـژه بـه و؛داردوداشتهنيازاخالقيتربيتبههموارهبشر،ديگرسوياز).۵۵ص

تربيـت بـه آوردنرويبـا بايـد ،ستامعنويتفقدانوهويتبحرانعصركهماعصر

. آمدنايلبايستهسعادتوشايستهزندگيبه،اخالقي

منظـر ازاخالقـي تربيـت بـه ،جـستار اين،اخالقيتربيتفراواناهميتبهتوجهبا

تمـام كـه نيـست آنمجـال رامقـال ايـن پيداست. استيافتهاختصاص١كاشانيفيض

بـه وياهميـت . اسـت هجـري يـازدهم سـدة دراماميـه برجـستة ونامبهمحدثانودانشورانازكاشانيفيض. ١

،نـوپرداز انديـشمندي ويبلكـه ،شـود نمـي خالصهآثارفراوانيوتأليفكثرتو،گوناگونعلومدرجامعيت

فرهنگـي وسياسـي ،اجتمـاعي شـرايط درق. ه۱۰۰۷سالدروي. استپرتواناحياگريودقيقپردازينظريه

وشـيراز ،اصـفهان ،كاشاندرراخودتحصيلدوران. آمددنيابهكاشاندرپرورعالمخاندانيدرصفويهدوران

،بحرانـي محـدث چـون بزرگـي اساتيدمحضردروشوقوشورونشاطبااما،تنگدستيوفقرشرايطدرقم

زمانازاودانشكهچنان،گرفتوافربهرهگوناگونعلومازوكردسپريشيرازيصدرالمتألمينوبهاييشيخ

غـذاي وامدارراخودتوفيقوي. كردتأليفگوناگونمعارفدركتابجلديكصدحدودورفتفراترخويش

. تاسدانستهشبهاتازپرهيزوالسالمعليهمطهارتوعصمتبيتاهلازپيروي،حالل
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بـه بخـش سـه طـي روايـن از،كندگزارشزمينهايندررافيضهايدانستهوهايافته

تربيـت نظـري مبـاني ،نخـست بخـش در. پـردازد مـي گنجينـه اينازايپارهبازخواني

واهـداف وآنمبـاني ،آنضـرورت واهميـت ،اخالقـي تربيـت مفهـوم مثـل ،اخالقي

نظرورأي،قسمتهردروگيردميقراربررسيموردآنمورددرمختلفرويكردهاي

وفطـري فـضايل شـكوفايي بهاستپرداختي،دومبخش. شودميعرضهكاشانيفيض

صـفات بـه تخلـق كيفيـت مجمـوع درواكتـسابي هايارزشتثبيتوايجادچگونگي

ورودمـي سـخن درمـان واصـالح از،پايانيبخشدرو،كاشانيفيضمنظرازحميده

،حسد،خشمدرمانواصالحهايراهمثال وشودميبرشمردهرذايلبامبارزههايشيوه

. گيردميقراربررسيموردزبانآفاتاصالحودنيازدگي،رياكاري،تكبر،ع جب

مباني نظري تربيت اخالقي: بخش نخست
اخالقيتربيتمفهومومعنا. ۱

از. اسـت دشوارآنهادقيقتعريفاما،آيندمينظربهسادهنگاهاوليندر،مفاهيمايپاره

شـماري بـي هـاي سـؤال ،آنعنـوان طـرح باكهاستاخالقيتربيت،مفاهيماينجمله

بـه دارد؟تفـاوتي چـه اخالقوتربيتفرايندباچيست؟اخالقيتربيت: شودميمطرح

 ....واخالق؟يااستمربوطتربيتحوزه

ازكـاملي ونعمـا ،جـامع تعريفبايد،مشابههايسؤالوهاسؤالاينبهپاسخبراي

منظـر ازيـا و،اهـداف نگـاه ازمـثال  نـاقص تعريـف كـه چرا،دادارايهاخالقيتربيت

دانـشوران ديگـر هماننـد ،كاشانيفيض. گويدپاسخراباالهايسؤالتواندنمي،هاشيوه

بـه ايمـان پرتودرودينيهايآموزه،سنت،كتاببرتكيهباودينيرويكردبا،مسلمان

عبـارات بـه توجـه بـا وكردهتفسيررااخالقيتربيت،عاموفراگيراصولومعاد،مبدأ

بـه راايـشان منظـور اخالقـي تعريـف تـوان مي،هاآنترتيبوتركيبوايشانمختلف

وآموزشـي كارهـاي وسـاز بـستن كـار بـه وسـاختن فراهم،برانگيختن«: آورددست

انگيـزش ايجادبرايسازيزمينهو،ذايلروفضايلشناساندنوشناختنجهتپرورشي

تخل قكيفيتفضايلشكوفاييچگونگيو،حميدهصفاتبهآوردنرويودلبستگيو
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،»جاودانـه سعادتوكمالبهنيلمنظوربهرذيلهاخالقسازيزايلوحميدهاخالقبه

).۶۱و۱۳،۵۴ص،ق۱۳۷۹فيض، (داردناماخالقيتربيت

وظهـور آندراخـالق وتربيـت هـاي واژهاوالكـه استاينرد،تعريفاينامتياز

تثبيـت وايجاد،فضايلشكوفاسازيكهاخالقيتربيتفعاليتحوزهبهثانيا،دارندبروز

نيـز اهـداف وهـا شـيوه ،هـا انگيزهبهثالثاوشدهاشارهآندر،استزداييرذيلتو،آن

. استشدهعنايت

در،اخالقـي تربيـت كهگرديدمشخصوشددادهپاسخالسؤدوبه،تعريفاينبا

نيـز اخـالق بـا چندهرآيد؛ميشماربهآنهايحيطهازيكيوداردقرارتربيتحوزه

فراينـدي تربيتزيرا،شدروشننيزتربيتفرايندبااخالقيتربيتتفاوت. استمرتبط

كـه ،گيـرد دربرميراانسانديوجوشئونوهاتوانايي،هاقابليتتماميواستگسترده

اخالقـي تربيتواخالقتفاوتچنينهم. باشندميآنهايحيطهازيكياخالقيتربيت

بـراي آنسـازوكارهاي وتربيـت دانـش كارگيريبه،اخالقيتربيتچونشد؛بياننيز

: شـود مـي مباحثاينشاملواسترذيلهاخالقبامبارزهوحسنهاخالقبهفردتخلق

بـه تخلقكيفيت،فطرياخالقشكوفاسازيكيفيت،اكتسابيوذاتياخالقتغييروشر

..... ورذايلاصالحودرمانشيوه،فضايلپرورشورشدشيوه،حسنهاخالقي

اخالقيتربيتاهميت. ۲

رااخـالق علمواستقايلايويژهاهميتاخالقيتربيتواخالقبرايكاشانيفيض

و)۸-۷صهمـان،  (»اخـروي ودينـي علـم «،)۴۹و۱۳ص،مانه (»سيشناانسانعلم«

آنو،نمودهارزيابي» خداوندبهقربوسعادت،)۱۵-۱۳صهمان، (بهجتساززمينه«

) ص(اسـالم مكـرم نبيعظمتاساسا وداندمي) ص(مرتبتختميپيامبربعثتهدفرا

). ۵۵صهمان، (داردميبياناوزيباياخالقرا

كـه دانـد مـي » معاملـه علم«،رااخالقيتربيتواخالقعلم،غزاليازاقتباسباوي

ق،۱۳۸۳،فـيض  (رساندميمدد،باطنيمعرفتومكاشفهعلمبهرسيدنبرايراسالك

گـشوده » القلبعجائب «نامبهبابي،كتابشدر،مناسبتهمينبهاو). ۶۶و۶۱ص،۱ج
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و) ۸۶-۳ص،۵جهمـان،  (كـرده بيـان خـوبي بـه رااخالقيتربيتواخالقكارآييو

. استدادهنشانراآناهميت

انجـام ايگـسترده وجامعتحقيقات،اخالقيتربيتواخالقبابدركاشانيفيض

: اسـت جملـه آناز. اسـت درآوردهتحريررشتهبهزمينهايندرسنگيگرانآثاروداده

،»زادالمالـك «،»التطهيـر «،»النخبـه «،»اءالبيـض المحجـه «،»االخالقمحاسنفيالحقايق«

يعنـي ،ويمكتـوب اثـر آخـرين ،نوشتارايندرمااصليمنبعالبته... . و،»النجاهمنهاج«

نظيركم،جهاتازبسياريدرفيضخودنظربهكهاست» االخالقمحاسنفيالحقايق«

ق،۱۳۹۹فـيض،  (تاسنمودهتحريرراآنعمرشآخرهايماهدرواستنظيربيبلكه

).۳۲۷-۳۲۳ص

اخالقيتربيتمبانيـ۳

و» شناسـي انـسان مبـاني «،»شناسيمعرفتمباني «كليدستهسهبه،اخالقيتربيتمباني

ايـن دركـه ايمجموعـه بـر مـشتمل ،دسـته هروشودميتقسيم» شناسيهستيمباني«

بـر فـيض خـود كـه مهمنايمبسهبيانبهتنهاوشودنميپرداختههاآنهمهبهجستار

:شودميبسنده،استكردهفراوانتكيههاآن

خـود اخالقيتواندميكهاستشدهخلقايگونهبهآدمي. اخالقتغييرپذيري. يك

وسـازد پيراسـته تواندميهارذيلتازبسازدخواهدميكهچنانراخودودهدتغييررا

انـسان زيـرا ،نيستاكتسابيوذاتياخالقميانتفاوتينيزدرنهايت. بيارايدهاارزشبه

بازسـازي ميـدان بـه توانـد مـي ،ارادهوانديشه،عقلباواستمختاروعاقلموجودي

اساسـي مبنـاي اين. نهدگامجانسازيآراستهوپيراستهساحت بهوشودواردخويش

وعـظ ،اخـالق ،قـي اخالتربيت،نباشدتغييرقابلاخالقاگرزيرا،استاخالقيتربيت

. شودميمعنابيتنبيهوتشويقوتربيتوتعليم،پيامبرانبعثت،واعظان

اثباتدليلپنجبارااخالقتغييرپذيري،رساوزيبا،دلنشينعباراتيباكاشانيفيض

صـورتي در،نيستتغييرقابلآدمياخالقكهپذيرفتتوانميچگونه. يك: استكرده

وچمـوش هـاي اسـب ،صحراآهوانتوانمياگر. دادتغييرراحيوانقاخالتوانميكه
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تـوان نمـي وآنهاسـت اخـالق تغييـر يعنـي ،كـرد ادبورام،اهلي،تربيتباراهاسگ

). ۵۶ص،همان (باشدكمترسگواسبازانسانكهپذيرفت

 أ ف ل ح     ق د   «: فرمايدميتعاليباريخداوندچراپسنيست،تغييرقابلاخالقاگر. دو

).۲۳۴ص،۵جتا،بيفيض،()۱۰-۹شمس،(» خ اب  م ن د س اه او ق د م ن ز ك اه ا

»الغـيظ والكاظمين «استآمدهكريمقرآندرچرا،نيستتغييرقابلاخالقاگر. سه

).۱۳۴عمران،آل(

فـيض، (»اخالقكـم حس نوا«: فرمايدميپيامبرچرا،نيستتغييرپذيراخالقاگر. چهار

،رسوالنبعثت،تربيتوتعليماستتغييرناپذيراخالقاگروسرانجام،)۵۶صق،۱۳۹۹

).همـان  (داردمفهـومي ومعنـي چـه تنبيـه وتشويق،مواعظ،اخالق،پيشوايانهدايت

تكـويني وطبيعـي موجـودات ،اول: انـد دوگونههستينظامموجوداتكهاستروشن

راكمـاالت برخيكهموجوداتي،دومبگذارد؛تأثيرآنهادرتواندنميآدميكه،الخلقهتام

دومگـروه ازانـسان وتربيـت؛ طريقازهمآنودارندبالقوهراآنهاازايپارهوبالفعل

).۵۷ص،همان (است

عنـوان بـه تنهـا كـه ايـن از،اعتدالجايگاه،كاشانيفيضمنظراز. جامعاعتدال. دو

حـساب بـه اخالقـي تربيـت فراينـد دركمـال مبنايوستافراتر،باشدفضيلتمعيار

تركيـب گوناگونهايتواناييونيازهاومختلفوجوديشئونوابعادازانسان. آيدمي

تمـامي دراعتدالكهاستشدنيصورتيدرتنها،اينوبرسدهاآنهمهبهبايدويافته

عنـوان بـه كـه اسـت اعتـدال يناوباشداساسوپايهانسانوجودابعادوشئونوقوا

). ۶۲و۵۸و۵۷ص،همان (استمطرح» جامعاعتدال«

دراخالقـي تربيـت واسـت نيـت ،بـاطني انگيزشونفسانيبرانگيختگي. نيت. سه

در. استنيتبه،اخالقيتربيتقياموقوامووجانروحبلكهواستآنوامداراسالم

الهـي فرمـان ازبايـد تنهـا ،دينـدار افـراد كـه اسـت بـديهي قاعدهيكاين،اسالمآيين

ايـن از. كننداختيارخدابرايرابدكارتركوخدابرايراخوبكارشوند؛برانگيخته

بـا وباشـد داشـته نيزفاعليحسنبايد،فعليح سنازغير،اسالمدرنيكعمل،جهت

ازمقـصود ،اسـاس نايبر. استبيهوده،داردفعليح سنكهعملي،فاعليحسنفقدان
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وعمـل روحمقـصود بلكـه ،نيـست زبـان بهنيتونفسانيخطور،نفسحديث،نيت

فعـل دادنانجـام بـراي راشـخص كـه اسـت نفـساني برانگيختگـي وبـاطني انگيزش

).۲۰۷ص،همان (داردواميتالشبهرااووانگيزدبرمي

هاموقعيتچونووستاشخصيتنوعازبرخاسته،فردهرنيتكهپيداستناگفته

انگيـزه ،دليلهمينبهوشودميمتنوعنيزهانيتوهاانگيزه،استمتنوعهاشخصيتو

ونفـساني برانگيختگـي ونيـت كـه آنويـژه بهواالترست؛وبرترعملخودازنيتو

). ۲۰۸و۲۰۴ص،همان (داردعميقووثيقارتباطعلمومعرفتبا،باطنيانگيزش

اخالقيتربيتافاهد. ۴

» غيـري مطلـوب  «راآنبلكـه ،داندنمي» نفسيمطلوب «رااخالقيتربيتكاشانيفيض

بيـان پراكنـده طـور بـه واشارهبهرااهدافيآنبرايوكندميارزيابي) لغيرهمايطلب(

:استشرحاينبهاهدافآنازبرخي. داردمي

بـا يعنـي ،قلـب واحـوال حاالتوصفاتبارامااخالقيتربيت. خودشناسي. يك
وفضايل،فيضمنظرزا. كندميآشنابيشترخودباراماوسازدميآشنارذايلوفضايل
وتـسليم مثل،»خدابادرارتباطآدميفضايل«: شودميتقسيمدستهسهبههريكرذايل
،»شيوخخويشتنباارتباطدرانسانفضايل «؛... وصبر،اخالص،رجاءوخوف،رضا
مثـل ،اسـت » اجتماعيمعاشرت «بهمربوطكهفضايليو... وزهد،سخاوت،قناعتمثل
اندگناهونماينشومحلوكشتزاركهنيزرذايل... وداريامانت،احسان،گذشتوعفو
). ۱۳ـ۱۴ص،همان (شوندميتقسيمدستهسهبهنيز

ونفسانيرذايلازباطنيسازپيراستهونظيركيفيت،اخالقيتربيت. خودسازي. دو

مـا بـه رااكتـسابي فـضايل تثبيـت وايجـاد وفطريهايارزششكوفاسازيچگونگي

).۲۷ص،همان (است» خودسازي «هماناينوآموزدمي

وشـود مـي رهنمـون روحـي تعـادل بـه راآدمي،اخالقيتربيت. روحيتعادل. سه

از،اوصـفات واحوالورفتاركهايگونهبهسازد؛ميهنجاريرااوشخصيتوشاكله

كـه پيداسـت ناگفتـه . شـود اوثـانوي طبيعتروحيتعادلوبمانددورتفريطوافراط

واسـت روحـي تعادلفقدان،اجتماعيروابطوهامعاشرتدرچالشبزرگترينامروز
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وقـضاوت وبغضوحبدليلبه،نگرشوبينشوانديشه،گفتار،رفتاردرافرادغالبا 

مطـرح بـا رااعتدال،اخالقيتربيت. گرايندميتفريطياافراطبه،خودهايگيريموضع

،همـان  (گيـرد ميپي» عدالت «و» شجاعت«،»حكمت«،»عفت «اصلينقطهچهاركردن

).۵۴ـ۶۲ص

آيـين بـا راهبـردي صـورت بـه رامـردم ،اخالقيتربيت. اجتماعيسازگاري. چهار

ترغيـب اجتماعيوظايفانجامبهوسازدميآشنانيكوتمعاشروخ لقح سن،دوستي

،۳جق،۱۳۸۳فـيض،  (آوردمـي فـراهم رااجتمـاعي سـازگاري زمينـه ،نمودهتشويقو

). ۲۸۳ـ۴۵۹ص

وخـدا بـه شدننزديك،اخالقيتربيتنهاييوغاييهدف. الهيعشقوقرب. پنج

اهللاليكاملانقطاعواهللايسوماازرستن، و   اومحضردردايموعميقووثيقحضور

وتعلقـات وبركنـد دلنيـز دنيـا از،رهيدهخودازوكندنفستهذيبآدمياگر. است

راهجـايي بـه وشـود مـي نزديـك خـدا به،زندكنارراهاحجابوماديهايوابستگي

اوبـراي غيـب ،هنگـام ايندرو. شناسدنميرااوجزوبيندنميراخداجزكهيابدمي

).۹ـ۱۳و۵۷ـ۵۹صق،۱۳۹۹فيض، (شودميمكشوفاوبرمعارفازدرياييونمايان

كاشانيفيضاخالقيتربيتهايويژگي. ۵

گرانـسنگ كتـاب درويـژه بـه ،اسـت مكتـوب ويآثـار دركـه فـيض اخالقيتربيت

:جملهازاست؛خاصهاييويژگيداراي،»الحقايق«

خاصاهدافومبانياساسبرفيضاخالقيتربيتهكآنجااز. بودنمندنظام. الف

برخـوردار استواريمندينظاماز،باشدميحديثوكتاببهمستندوويژهرويكردباو

. است

،خـويش اخالقيتربيتواخالقتبيين  دركاشانيفيض. حديثيونقليرويكرد. ب

بيـشتر بلكـه ،اسـت هنياوردرويمحضعارفانهرويكردوخشكفيلسوفانهرويكردبه

. استبردهبهرهنيزوعرفانيفلسفيتبيين ازدرموارديهرچنددارد؛وحديثينقليروي ه

ــردي. ج ــودنراهب ــت. ب ــيتربي ــيضاخالق ــاربردي،ف ــيوك ــرايواســتعمل ب

. دهدمينشانراهكارزداييرذيلتوفضايلتثبيتوايجادوشكوفاسازي
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،اخـروي ودنيـوي غاياتاساسبرنه،فيضقياخالتربيت. بودنحبيوعشقي. د

و۷۳ــ ۷۴و۵۸ــ ۶۳ص،همـان  (استشدهتنظيمخدابهعشقومحبتاساسبربلكه

).۹ـ۱۰و۹۵

گيري و تثبيت فضايلشكل، شكوفايي: بخش دوم
ــدبــي ــاطنيمجاهــدت،نفــسانيرياضــتتردي وهــازشــتيازدلســازيپيراســتهوب

كـه ،استقبولقابلوثمربخشگاهآن،اخالقيزيورهايوفضايلبهآنسازيآراسته

ايـن غيـر در. پـذيرد انجامشرعفرمانمطابقومناسبهايروشوصحيحهايشيوهبا

نخواهـد ثمـري وشـد خواهـد آلـوده اوهاموشيطانيوساوسبه،زوديادير،صورت

هـاي آموزهازرااخالقسازيآراستهوپيراستههايروشوهاشيوهكاشانيفيض. داشت

برخـي ،بخـش ايندر. استآوردهپراكندهطوربهخويشآثاردروكردهاستنتاجديني

:شويممييادآوراجمالبهوينگاهازراهاشيوهايناز

علمبهعمل. ۱

داشـته عملـي التـزام خـود دانستهبهوباشدپايبندگويدميوداندميآنچهبهآدمياگر

گـام ،نمايـد ايفـا خـود دانـسته بهراخودتعهدوكندعملداندميراآنچهيعني،باشد

واسـت برداشـته خـويش جـان درفـضايل تثبيتوايجاد،شكوفاييساحتدربلندي

دوازراعلـم بـه عمـل فـيض . اسـت كردهسازيزمينه،تازههايافقشدنگشودهبراي

علـم كـه اينيكي: استكردهبيانخوددرتقريبوتبييندوآنبرايونگريستهمنظر

آنمنـافع ومـصالح ودنيـايي زندگيبهدنيويعلمشود؛ميتقسيماخرويودنيويبه

دوبـه واستآخرتعالمبهمربوطاخرويعلمورياضياتوطبمثل،استمربوط

داردعميـق ووثيقارتباطعملبا،آنقسمدوهركهشودميتقسيمتبعيواصليقسم

تهـذيب وتزكيـه وعمـل باجزكهاستشهوديعلم،لذاتبامقصودواصليعلماما

واسـت شرايععلمواخالقعلمبالعرضمقصود،تبعيعلماما،آيدنميدستبهنفس

،تقـدير بـه . كـرد عمـل شودميدانستهبدانچهبايدواستعمل،نيزعلوماينازغرض
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آدمـي ودارنـد عملباعميقيارتباط،شرايععلموياخالقعلم،شهوديآخرتيعلوم

).۸ـ۹ص،همان (باشدداشتهآنازايبهرهتاكندعملداندميچهآنبهبايد

وروايـات ازوي. اسـت كردهنگاهعملوعلمبهنيزديگرايزاويهازكاشانيفيض

هـاي ميـوه ودشوعملآنبهكهاستعلمي،نافععلمكهكردهبرداشتچنيناحاديث

،تواضـع ،پارسـايي ومتانـت ،بردبـاري وعلـم ،خـدا ازخشيتوخوفچونشيريني

رادانـسته وگفتـار ،رفتـار ،كالميكدروباشدداشتههمراهبهرا... واعتدال،گوييكم

بـراي بنيـادين ايشيوههايافتهوهادانستهبهعلم،حال).۲۴ـ۲۷ص،همان (كندتصديق

. استبودهعرفانواخالقبزرگانتوجهموردهموارهكهستانفسپرورش

مناسبموقعيتومحيطايجاد. ۲

وشـغلي ،مكـاني ،زمـاني مختلـف هـاي موقعيتواجتماعيومحيطيشرايطترديدبي

حـاالت ،گفتار،رفتاربر،اجتماعيوفرديهايموقعيتتماميكليطوربهوخانوادگي

وسـالم جامعهومناسباجتماعيشرايطكهصورتيدر. گذاردميتأثيرانسانصفاتو

اسـت بايـسته كهچنانحاالتوصفاتو،شكوفاهاقابليتوهامندينتوا،باشدصالح

واجتمـاعي ،سياسـي ،فرهنگـي موقعيـت كـه ايجامعـه درمثـال براي. شودميساخته

بيـشتر فـضايل تثبيتوايجادوشكوفاسازيوبالندگيشرايط،استمطلوباقتصادي

ـ فرهنگـي ودينـي ،اجتمـاعي روابطوشرايطكهايجامعهدرواست ،اسـت امطلوبن

. استعكسبهنتيجه

» وافـي  «شريفكتابدررابابي،مناسبموقعيتومحيطايجاددربارهكاشانيفيض

،)ع(معـصومين احاديثورواياتبهاستنادوباگشوده» المعاصياهلمجالسه «عنوانبه

هـاي ارزشوخـود دينتواندنميخاصيموقعيتدركسياگركهكردهبرداشتچنين

ايـن يكي،رواياتآنجملهاز. دهدتغييرراخودموقعيتبايد،كندحفظراخودديني

وفيـه اهللايعـصي مجلـسا  يجلسانللمؤمنبغينالي«: كهاست) ع(صادقامامازروايت

دركـه نيـست سـزاوار مؤمنبراي؛)۱۰۴۵ص،۵جق،۱۴۱۲،فيض (تغييرهعلياليقدر

كـه كسيتقديرهرهب. »كندجلوگيريگناهازتواندنميكهحاليدربنشيندگناهمجلس

ايـن بـه استالزم،بسازدراخودمحيطيدرنتوانستوقتي،استاخالقيسلوكاهل
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سـوخته دلعارفـان ايههجرت. كندپيدارامناسبموقعيتومحيطوآوردرويشيوه

. استشيوهاينبارزهاينمونه،كمالطالبسالكانو

الگوپذيريوالگوسازي. ۳

الگـوي يكوعملينمونهيكباتربيت،اخالقيتربيتشيوهترينعمليوكارآمدترين

قـرار تـأثير تحتراوينشيندميمتربيدلوجانبر،روشاين. استنمايانوروشن

وهـا همبـازي ،اطرافيـان ،والـدين از،زنـدگي نخـستين هـاي سـال دردككـو . دهدمي

اجتمـاعي ،هنـري ،فرهنگـي هـاي شخصيتودوستانازشودبزرگوقتي، و همنشينان

كهكسانيتماموالگوسازانومربيانومعلمان،والدينبر،دليلهمينبه. گيردميالگو

كـردار ورفتـار ازسـازنده اينمونـه اسـت الزم،گذارنـد مـي تأثيرنوجوانوكودكبر

. كنندسازياسوهاوبرايعملدرودهندقرارويمشاهدهمعرضدررامطلوب

آدميطبيعت: استآوردهچنينپذيرياسوهوسازياسوهروشدربارهكاشانيفيض

باچونوپذيردميتأثيرديگرانبدونيكاخالقازسرعتبهكهيافتهسامانايگونهبه

از،شـود خورمدبدانباچونويابدمينيكواخالق،باشدهمنشينخوبانونيكوكاران

پايـه ،اسالممبيندين،روايناز؛)۵۹صق،۱۳۹۹فيض، (پذيردميتأثيرآنانبداخالق

و)۲۱،احـزاب  (اسـالم مكـرم رسـول وقـرارداده الگوييروشبرراخودتربيتينظام

آيـات دروقـرارداده خـداجويان الگـوي واسوهرا)۴ممتحنه، (نالرحماخليلابراهيم

دارمعنـي تكراريباوتفصيلبهمردمانپذيرياسوهمنظوربهراپيامبرانزندگي،فراوان

سـخن مـردم بـه آنانمهرورزيوتوكل،بليغادب،قدمثبات،استواريازو،كردهبيان

).۱۸۰ص،۴جتا،بيفيض، (استگفته

نفسبهتحميلروش. ۴

فـضايل تثبيـت وايجـاد بـراي اخـالق عالمانعنايتموردهايروشازيكيديربازاز

ايـن از،تربيتـي شناسـي رواندرنيزامروزه. استبوده» نفسبهتحميلروش«،اخالقي

روش،نفـس بـه تحميلروشكهاستباوراينبركاشانيفيض. شودمياستفادهروش
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خـوي وخ لـق كـه كسانيواستفضايلبهآراستگيطريقدرامعيجوفراگير،قاطع

مطلـوب خ لـق مقتـضاي كـه اعماليبهدادنتنبابايد،نيستبرخورداراعتدالازآنان

وبـذل همـواره بايد،باشدبخشندهخواهدميكهكسيمثال . كنندتأديبرانفس،است

وخلـق تادهدادامهراآن،ردهكتحميلخودبررانفسانيمجاورتاينوكندبخشش

بخواهـد اگـر ،داردتكبـر وغـرور كـه كسينيز. كندپيداسخاوتوجوانمرديخوي

انجـام متواضعمردمكهراكارهاييبايد،كندايجادخوددرراتواضعوفروتنيخصلت

تـا كنـد مجاهـدت وبرداشـته قـدم طريـق ايندرمدتيوكندتحميلخودبردهندمي

نفـس بـه تحميـل طريـق از،پـسنديده صـفات تماميتحميل،حالهربه. شودعمتواض

). ۵۹و۵۸صق،۱۳۹۹فيض، (ميسوراست

عادتوتمرين،تكرار. ۵

» خ لـق  «و» نتيجـه  «بـه آنازپـس وتبـديل عادتبهتمرينوتكرارباارزشيرفتارهر

هـاي رفتـار وودشـ مـي عجـين سـالك جانباخلقآن،حالتيچنيندر. شودميتبديل

درنيكـو خـصال  سـان بـدين . شودميصادرويازآسانيبه،خويوخ لقآنبامرتبط

. شودميملكهانسان

اخالقـي تربيـت بـه را» الحقـايق  «خـود گرانـسنگ كتـاب دوممقالـه ،كاشانيفيض

گفتـه سـخن عـادت وتمـرين ،تكرارقويمراهكارازمتعددموارددرودادهاختصاص

خـود كهحدبدانتاارزشيرفتارتكراركهاستنگاشتهچنينعامتعبيريباوي. است

استاخالقيملكاتبهيازيدندستراه،كندعادتبدانوبردلذترفتارآنانجاماز

مـال بـذل گـاهي كـه كـسي . آيـد ميوجودبهنيكوخصالسالكبراي،طريقاينازو

بـدان وبـرد مـي لذتمالانفاقازرفتهرفته،كندتكرارراخوبرفتارايناگر،كندمي

رفتارهـاي پيوسـته اگـر ،آيـد ميخوششتواضعازكهشخصيچنينهم. كندميعادت

اوخـوي وخ لـق جـزو ،تواضعوكندميعادتآنبهرفتهرفته،باشدداشتهمتواضعانه

هـم بـه بـاطني انگيـزش ورغبـت بـا ظـاهري رفتـار كهاستسبببداناين. شودمي

۵۷ــ ۵۹صق،۱۳۹۹فـيض،  (زندميرقمجاندررانيكوييخويوخلقوآميزددرمي

.)۹ـ۱۳و
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محاسبهومراقبه. ۶

ومربيـان ووالدينمراقبتونظارتو،خودگفتارورفتاربرمردمانمراقبتونظارت

ايـن ،خـود ازمراقبـت ،اسـت تربيتيمؤثرونافذهايشيوهاز،متربيانبهنسبتمعلمان

بـا كـه ميثـاقي بهنسبتوسربرنتابدالهيفرمانازباشدمراقبهمارهشخصكهاست

حـسابرسي وبـازنگري ،مراقبـت ازپـس كـه ايـن درفرددقت. بماندوفادارداردخدا

ايـن . اسـت امـر اينازبخشينيز،كندارزيابيراخودفرمانبرداريميزانوباشدداشته

نظـارت ومتربيـان گفتارورفتاربرمعلمانومربيان،اوليامراقبتنيزومراقبتازقسم

. استاخالقيتربيتدرنافذراهكاريترديدبي،رهنمودهاوهاهدايتاجرايح سنبر

اختـصاص محاسـبه ومراقبهبهراالحقايقكتابششممقالهدومبابكاشانيفيض

:استكردهتوجهدرخورنكاتيبهوداده

ومراقبـه برايانگيزهايجادمنظوربهفيض. محاسبهومراقبهبرايانگيزهيجادا. يك

،گفتـار ،رفتـار تماميوداردانسانبرقيوميهاحاطهخداوند: استآوردهچنين،محاسبه

رااوبايـد پـس . نيـست پنهـان اوازچيـزي هيچوداندميرااوضمائروخواطر،نيات

و۵۸ــ ۶۳ص،همـان  (اسـت مكـشوف بـراي چيزهمهكنيمباوروبدانيمناظروحاضر

تلقـي وظيفـه يكعنوانبهراحسابرسيونظارتبايدچنينهم). ۹ـ۱۰و۹۵و۷۳ـ۷۴

بـه . اسـت شـده خواستهماازمهماين،دينيپيشواياناحاديثورواياتدرزيرا،كنيم

،همـان  (»يـوم كـل نفسهبيحاسلممنمن اليس«: فرمايدمي) ع(كاظمامام،نمونهعنوان

نداشـته بـازنگري وحـسابرسي خـود اعمالبرروزهركهكسينيستمااز،)۳۰۴ص

ونكننـد حركـت احتيـاط وحـزم بـا دنيادرمردماناگرثالثا . »دوانكاوراهاآنوباشد

همـان،  (رسندميهاآنحساببهقيامتدرشكبي،باشندنداشتهحسابرسيوبازنگري

).۳۰۰ص

همـواره آدمـي : الـف : اجراسـت قابلصورتاينبهمحاسبهومراقبه. كاروساز: دو

بـا وكامـل شـرائط بـا راآنيانتاوقتدرونشودتركاوازواجبيفعلباشدمراقبت

داردمحفـوظ هاآسيبوآفاتازراخوداعمالكندسعيوآوردجابهادبواخالص
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انجـام بـا وكنـد قضاراآن،دادانجامناقصراآنياشدتركاوازواجبياحيانا اگرو

چـون وسـرزند فـرد ازحرامـي كـه مبادهرگز. ب. نمايداصالحوتداركراآننوافل

وتـرميم بـراي وكندتوبه،شدهپشيمانخودكارازوكندسرزنشراخود،شودچنين

كـه ،باشـد نفـس يلتـسو وفريـب ومكرمواظبپيوسته. ج. شودكاربهدستتدارك

ازروزشـبانه طـول در. د. دهدجلوهزيباراهازشتيو،زشتراهازيباييبساچهنفس

ونظـارت در.  ه. بخواهدكنندهقانعوصحيحجواباوازوكندكشيحسابخودنفس

بـدون وجـامع وكامل،دقيق،محاسبهومراقبهاگرترديدبي. باشدداشتهدقت،مراقبت

در). ۳۰۳-۳۰۴صهمـان،  (رسـاند مـي مقـصود بهراسالك،گيردصورتوشيپچشم

كلمـه آخرينعنوانبهكهشدسؤالوياز،)ره(طباطبائيعالمهارتحالكراتسهنگامه

. مراقبه،مراقبه،مراقبه: كردتكراربارسهايشانكرد؟بايدچهبفرماييد

عبادتـ۷

عبـادات جوهركه،نمازويژهبه،جهاد،حج،روزهمانندمستحبوواجبعباداتتمام

ميـان پوياوزندهپيونديعبادتزيرا،است» نفستربيت «براي،هاستآناستوارپايهو

وفـضايل وهـا ارزشبـه طريـق ايـن ازتـا اسـت سالكراهزادو،خداوندوبشرقلب

بـديع نكتهاينهب،عبادتدربارهكاشانيفيض. برسدكمالبهويازددستنيكوفضايل

ارادهوقـصد باعبادتزيرا،استتربيتوسيلهعبادتكهاسترسيدهدقتدرخورو

رامـادي هايجاذبهتمامي،عبادتهنگامهدرگذارعبادتوپذيردميانجامقربينيتو

دلاوبـه ،گويـد مـي سخنوگيردميانساوبا،كردههجرتخداسويبه،نهدميكنار

امـر يـك كـه نيـت ايـن كهاينبهتوجهبا. سايدميخاكبهپيشانياوبرايوسپردمي

وجاندروندررفتهرفته،شودميتكرارروزشبانهدر،استباطنيودرونيوانگيزشي

سـان بـدين . شـود مـي عجـين اووجـود  تمـام بـا وگيـرد جـاي گذارعبادتدلصميم 

تربيـت واخـالق ،هـدف كهپيداستوشودميترنزديكونزديكخدابهگذارعبادت

عارفـان كـه استدليلهمينبهدرست).۲۰۴-۲۰۱صهمان، (استهمينهماخالقي

داشـته تأكيدنكتهاينبرهماره،بهجتاهللاآيتحضرتمعاصرعارفجملهازوواصل

كـه صـورتي درواستجمعنمازدرويژههبعباداتدرعرفانيحقايقتمامكهدارندو
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مراقبـت امـر ايـن بـه وآورندجابهوقتاولدروكافيوالزمشرايطبارانماز،افراد

اخـالق بهتخلقبرايراهوشدهمكشوفحقايقيهاآنبرايمدتيازپس،باشندداشته

. شودميگشودهنيكو

مرگياد. ۸

راهكاريآنازدنكرانديشهواستفراگيروانكارغيرقابل،ناپذيراجتنابواقعيتيمرگ

ومحـدوديت ونقـص وبيچـارگي بـه راآدمـي مـرگ ياد. استانسانتربيتدرنافذ

رهـا رااومـرگ ،باشـد مـوقعيتي هردركهفهماندمياوبهوسازدميخودآگاهناتواني

احاطـه بـه رافردمرگيادچنينهم. نيستايچارهسهمگينرخداداينازوسازدنمي

قـدرت ،برنامـه وطـرح ايـن بـا اقـدس ذاتآنكـه ايـن وكندميآشناخداوندقيوميه

. استساختهنمايانراخودنهايتبي

اگـر . دهـد ميرهاييهاوسوسهوترديدوشكازراآدميمرگياد،هااينبرعالوه

خـود ازرامـرگ ،بـود اختيـار صـاحب ومستقلهستيجهاندروداشتقدرتيآدمي

آدمـي درراحيـواني هـاي خواسـته ،مرگيادوخصوصايندراواتوانيناما،داندمي

اوودهـد ميرهاييماديجوييلذتوطلبيجاه،پرستيپول،دنيازدگيازرااوومهار

يبـرا مـرگ يادالبته. اندازدميمحشرمتعددمواقفواخرويدشوارهايعقبهيادبهرا

،آورنـد مـي يـاد بهرامرگحيوانيهايخواستهازلبريزودنيابهمشغولدليباكهآناني

يـاد بـه راقيامـت مواقفواخروينظام،مرگ،نگريژرفوتوجهبابايد. نداردتأثيري

).۳۰۹ـ۳۱۳ص،همان (آورد

اصالح و درمان: بخش سوم
بيمـاري درمـان واصـالح ،اخالقـي رذايلازنفسسازيپيراسته،اخالقعلمدانشوران

ايندر. اندبردهنام» تخليه «واژهباآنازوانددانستهاخالقيتربيتبنيادينگامراطنيبا

،خـشم اصـالح ودرمـان هـاي شـيوه سـپس ودرمانواصالحعامهايشيوهاز،بخش

زبـان هـاي آسـيب وهـا آفـت درمانشيوهودنيازدگي،رياكاري،تكبر،عجب،حسادت

. رودميسخن
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اصالح و درمانهاي عام شيوه

:ازاندعبارتدرمانواصالحكليفنونوعامهايشيوه

انگيزشايجاد. ۱

وپاكـسازي پـي دروشودنميبرانگيخته،باشدنداشتهدرمانواصالحانگيزهآدمياگر

،درمـان واصـالح امردرانگيزشايجادبرايكاشانيفيض. آيدنميبردلسازيپيراسته

حـال درپيوستهواستمسافركندتوجهبايدفردهركهداردتأكيدادينبنينكتهاينبر

وهـا بيمـاري دروندراسـت ممكـن امـا ،مقـصود بـه رسـيدن ومعبـود سويبهگذر

وزادبـه سفرايندراو،اينبرعالوه. بداردبازهدفازرااوكهباشدداشتههاييآفت

ـ تفـاوت بياگروداردنيازنيزتوشه . رسـد مـي اوبـه جبرانـي غيرقابـل رانخـس ،دبمان

آفـات وبـشناسد راراهكندميسعيوآيدميبرتوشهوزادپيدركسيچنينترديدبي

بـشناسد راآنـان مكايدوبيرونودروندشمنانوهاگاهكمينوعمليونظريمراتعو

سـازد همـوار راراهودبردارراهسرازراخاشاكوخارتماميوكندمبارزههاآنباو

بـسان ،اسـت مـسافر كـه بدانـد نخواهـد يـا ندانـد اگراماآيد؛نايلمطلوبكمالبهتا

داشـت نخواهـد درمـان واصالحبرايپويشيوجوششهرگز،خوابافرادومردگان

). ۷۹ـ۸۲صق،۱۳۷۱فيض،(

وتقلب،تحولحالدرپيوستهدلشوجانكهباشدداشتهتوجهآدمياگر،وانگهي

وايانديـشه  و خطـوري وايخـاطره ،حـالتي وحـالي ،لحظههردرواستدگرگوني

ووارداتاوقلـب لحظـه هـر دريعنـي ،شـود مينماياناوباطنوضميردرتصويري

شـيطان مكايد،حظوراتوهاانديشهوحاالتاينازبسياريكهبداندوداردصادراتي

تـشخيص ناسـره ازراسرهوكندبازشناسيراهاانديشهوحاالتاينبتواندبايد،است

چنـين . برخيـزد مبـارزه بـه برانگيـز چـالش ونامناسـب هـاي انديشهوحاالتبا،داده

فـيض،  (آيـد برمـي هـا آناصـالح ودرمـان وهـا رذيلتشناختپيدرقطعا ،شخصي

).۴۹صق،۱۳۹۹



ت 
بي

ر
 ت

ض 
في

ر 
ظ

من
ز 

ي ا
الق

خ
ا

۸۳

عيوبازآگاهي. ۲

. نيكوسـت اخـالق بـه تخلـق سـاز زمينـه عواملازواهآنزدودنپايه،عيوبازآگاهي

هـا زشتيگرفتارترديدبي،ندارندآگاهيخودهايرذيلتوخويشعيوبازكهافرادي

خيـر وكنـد دسـتگيري رااشبنـده بخواهـد خداونداگرجهتبدينوهستندهابديو

آنبـراي ).۶۰صهمـان،  (سازدميآگاهنواقصشومعايبازرااو،رسانداوبهخاص

بايـد سالكيهركهاينيكي: داردوجودراهكارسه،شودآگاهخودعيوبازسالككه

مراقـب ونگهبـان رااووباشـد داشـته بصيريوديندارودلسوزصديقوشفيقرفيق

هـر اينكـه ديگـر . گويـد بـاز وكـرده اكاويو،رااوعيوببخواهداواز،قراردادهخود

سـاحت درغالبـا چون،بشناسدراخودعيوبخويشدشمنانزبانازتواندميسالكي

ومعاشـرت بـصيرت بامؤمنانبابايدسالكاينكهسوموشودميبرمالعيوب،عداوت

باشـد برحـذر آنازوشماردناپسند،دانندميعيبآنانراچهآنوباشدداشتهاختالط

).همان(

رذايلكنيريشهويابيريشه. ۳

كنـد اكتفـا مقدارهمينبهنبايد،مبتالستاخالقيبيماريونفسانيرذيلتبهكهكسي

انـدك آنموفقيـت ميزانكهكنددرمانرااياخالقيهايبيماري،معلوليصورتبهكه

درگيرآنهابا،شناختهبازراآنهاوكندجستجوراهارذيلتعللوعلتبايدبلكه،است

بـر حـرص چـون عـواملي وعللخشم،نمونهعنوانبه. سازدنكريشهراهاآنو  شود

واسـتهزاء ،فخرفروشـي ،عجـب ،غرور،كاريفريب،توزيكينه،جاهومالسازيافزون

اما،شودمياصالحودرمانخشم،شودمبارزهعواملوعللاينبااگر. دارد... وتحقير

نيـست ميـسور غـضب وخـشم زارهـايي ،دارندجايدلوجاندراموراينوقتيتا

). ۷۳ـ۷۴صق،۱۳۹۹فيض،(

ضدبهعمل. ۴

ازگيـري بهـره ،اخالقيهايبيماريدرمانواصالحبراي،اسالماخالقيتربيتنظامدر
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رايكـديگر برانـدازي خاصيت،ضددوزيرا،آيدميحساببهمؤثرهايشيوهازاضداد

بـه دادنتـن وتواضـع بهآوردنرويبا،استتكبررذيلتگرفتاركهكسيمثال . دارند

گرفتـار بخلبيماريبهكهشخصييا. كنددرمانراتكبرتواندمي،متواضعانهرفتارهاي

).۷۴و۵۸ص،همان (نمايددرمانرابيمارياينتواندميبخششوبذلبا،است

ابتهالوتضرع. ۵

خداونـد درگـاه بهابتهالوتضرع،زداييرذيلتشيوةترينجذابومؤثرترين،زيباترين

اوازوخوانـد مـي راخـداي ،تبتـل وابتهال،تضرعباشبخلوتدركهسالكي. است

موفقيـت ترديـد بـي ،كنـد اشيـاري باطنيتهذيبونفسانيمجاهدتدركهخواهدمي

،رانفـوس تطهيربرايراهمؤثرترينوترينسريعكاشانيفيض. داشتخواهدروزافزون

،همـان  (اسـت دانـسته ابتهـال وتضرع،دعارامحبتبهنيلطريقوتعاليباريتمحب

).۲۴۵و۱۸۱،۲۴۲ص

قرآنتالوت. ۶

،تـاريخ طـول درواستانكارناپذيرانساندلوجاندركريمقرآنتالوتعميقتأثير

كـرده نـرم هـا را   ترين قلب قسيو،هدرآوردلرزهبههارادلترينسختآسمانيكتاباين

بـا قـرآن قـاري اگـر : استآورده) ع(صادقازامامروايتيبهاستنادباكاشانيفيض. است

وخـشوع خـضوع ودلنورانيـت ،بخوانـد قرآنخلوتدرمكانوخاشعوقلباخالص

تأثيرگـذاري شرايط،درادلهوي. كندفرارمياوازشيطان،شرايطودراينكندميپيداقلب

).۲۴۶ـ۲۵۷ص،همان (استكردهشرحراكريمقرآنتالوت

هاي خاصراه و روش درمان برخي رذيلت
خـاص هـاي رذيلتدرمانهايشيوهاما،شدبيان،درمانواصالحعامهايشيوهتاكنون

:استشرحاينبه
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خشماصالحودرمانـ۱

عـواملي اثـر بروشدهنهادهانساندرطبيعيصورتبهكههيجانيوعاطفيحاالتاز

شـده تعبيهانساندردليلاينبه،خشمحالت. استغضبوخشم،شودميانگيختهبر

حفـظ راخـود موقعيتوحيات،زدهكنارراخطرهاوكنددفاعخودازبتواندكهاست

تحـت وقتييعني،اعتداليحالتدرخشم. يابدرهاييآزاردهندههايموقعيتازوكند

ايـن غالبـا امـا ،نيكوستوزيبا،گرددفعالدواينفرمانبهوباشدشرعوعقلكنترل

انـد النفسضعيفچنان،مردمازايپاره. شودميكشيدهتفريطوافراطبهخدادادحالت

،گيرنـد قراركهموقعيتيوشرايطهردرواندبخشيدهحميتوغيرتازبوييگوياكه

ايـن . آينـد نمـي خـشم به،ودشهجمهآناندينيهايارزشودين،ناموسبهاگرحتي

شدهكشيدهافراطبهغضبوخشم،افرادبيشتردر. اندصفتدونوناقصافراد،گروه

وتـأمين بـراي ،نـشده هدايتورشدنايافتههايانسان. گيردميقراراستفادهسوءموردو

وچهـره وآينـد ميخشمبه،آزاردهندههايموقعيتكنارزدنوخوددنيويمنافعحفظ

،بنگرنـد آيينـه درراخـود اگـر كـه شودميديدنيچنانخشمهنگامهدر،آنانحاالت

. شوندميآرامدرنگبي

انبـساط ،صورتشدنسرخ،پوسترنگشدنتيرهبا،خشمگينافرادخشمحالت

،هـا آنشـدن قفـل وهـا دندانشدنآشكار،چشمشدنسرخ،گردنوپيشانيهايرگ

افـراد ،هـا حالـت ايـن در. شـود مـي نمايـان ... ودهانگوشةبرفكشدنپيدا،لرزيدن

بـر هرچـه وگـشايند مـي رازبانوبندندميراخودچشمان،جهندميجاازخشمگين

،كنـد خطـور ذهـن بهچههروگويندميناسزا،زنندميفريادآنها؛گويندميبيايدزبان

).۷۰ـ۷۱ص،همان (شوندميپشيمانالبته،همپاياندروكنندميعملي

اين،موقتدرمان. »دايموايريشه «و» موقت«: دارددرمانواصالحدوگونه،خشم

دسـت شستن،شدنجابجا: نظيراعماليبهخشمگينانسان،خشملحظاتدركهاست

،خوابيـدن ،گـذاردن زمـين برصورت،صحنهترك،گرفتنوضو،سردآبباصورتو

خنـده مايهكهشودميزشتآنقدرخشمگينآدمسيماياينكهبهتوجه،خدابهاستعاذه

. گيردآراموآوردروي)۷۴-۶۹صهمان،... (وبردباريوحلمثواببهتوجه،است
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:داردشيوهسه،ايريشهاصالحودرماناما

دادنتـن باوبكاوندراخشمعواملوعللبايدمؤمنان. كنيريشهويابيريشه. الف

عوامـل كاشـاني فـيض . بخـشكانند راخشمريشه،عواملوعللاينبا،متضادالاعمبه

،همـان  (دانـد مي... واستهزاء،ايذاء،حرص،خودپسندي،توزيكينه،خودبيني،راخشم

). ۷۳ـ۷۴ص

حلـيم اگرفتحل م؛،حليما تكنلماذا«: فرمايدمي) ع(صادقامام. نفسبرتحميل. ب

مـؤثر شـيوه ايـن ،پيـشين صـفحات در. »كـن واداربردباريبهراخودنيستيبردبارو

تحمـل بـا رافـضيلت آن،يابـد نميخوددررافضيلتيآدميچونكهشددادهتوضيح

تـا درآوردفضيلتآنصاحبانرنگبهراخود،سختيباوكندتحميلبرخوددشواري

رفتـار مهـار وخـشم فروبـردن وغـيظ كظـم . گـردد آراسـته فـضيلت آنبهرفتهرفته

شـد آراسـته ارزشاينبهتوانميدشواريتحملباواستبرترفضايلازپرخاشگرانه

).۷۴صهمان،(

بـا تنهـا كـه داردوجودتوصيفغيرقابللذتي،خشمفروبردندر. بديلبيلذت. ج

وگـواراتر ايجرعـه : فرمايـد مـي ) ع(علـي امـام ويافـت دسـت آنبـه توانميتجربه

داشـته انتقـام قـدرت آدميكهاينونداردوجودغيظكظمگوارايآبازتربخشلذت

). ۶۹ـ۷۴صهمان، (.خوردفروراخودخشماما،باشد

حسادتاصالحودرمانـ۲

زوالآرزوي،ديگـران بـراي خيرخـواهي جـاي بـه آدميكهاستاينحسادتبيماري

ايـن . بـردارد گـام بتوانـد اگـر ،آرزوايـن ساختنعمليدروباشدداشتهراآناننعمت

راجامعهوكشاندميسقوطبهرااو،ستاندميبازحسودازراآسايشوآرامشبيماري

،نفـس خبـث ،درونحقـارت راحـسادت علـل كاشانيفيض. سازدميچالشدچارنيز

سـه بهآندرمانبرايوداندميتكبروبخل،ايمانضعف،خواهيمقامورياستحب

: دارداشارهشيوه

 و خـود بهتنهاخويشحسادتبابفهمدبايدحسودآدم. نگرشوديداصالح. الف

سـر بـه » خودخـوري  «جانكـاه دردباپيوستهزيرا،زندميصدمهخودشخصيتودين
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،بـرده يـاد ازراخداانتهايبيفضلوعدالت،حكمت،رحمت،عظمتچونوبردمي

رامحـسود نيكـوي اعمـال تـرازوي پيوسته،دربرابرواستساختهمعيوبراخوددين

ارمغـان بهاوبرايداردثوابازچههر،كندميهتكرااووقتيچونسازد؛ميسنگين

). ۷۷ـ۸۰ص،همان (داردميارسال

درمـان تـا كنـد عملدارداقتضاحسادتآنچهضدبهبايدحسود. ضدبهعمل. ب

شـخص آنازحـسود وخوانـد مـي محسودذمودحقبهرااوحسادتاگرمثال . شود

بيمـاري ازراخـود ،اوبهاحسانوانفاقباورسانداوبهبيشتريمحبتوكندستايش

).۸۰ص،همان (دهدخالصيحسادت

آنهـا بايدكهاستحسادتعللبامبارزه،حسادتنهاييحلراه. عللبامبارزه. ج

ضـعف حـسادت علـت اگرمثال . شوددرمانحسادتتاساختزايلونمودكشفرا

ايـن تـا بـود راسـخ باورهـاي پـي دربصيرتومعرفتبابايد،استخداوندبهايمان

).همان (شوددرمانبيماري

ع جبدرمانواصالح. ۳

يـا واقعـي فـضايل وكمـاالت ،امتيـازات وراخـود آدمـي كهاستخودپسنديع جب

ونفـس حقـارت ،ع جبعلت. بندددلهابدانوشمردبزرگوپسنددراخودپنداري

وخودستايي،پندناپذيري،گناهفراموشي،تكبرموجبواستسفاهتونادانيوجهل

وداردوجـود اساسيشيوهيك،آندرمانواصالحبرايوشودميخدابرگذاريمنت

زنـدگي پنـدار وگمـان بـا ،انـد ع جبگرفتاركهكساني. استپندارحصاربامبارزهآن

كهآنحالاند؛مستقلوم ل كومالكپندارندميزيرااند؛مدفونخودپنداردروكنندمي

،استتعاليباريبخششووجوداحسانوفضلونيستخودشاز،داردهرچهآدمي

بـه رخـداد وحادثـه يكباواستزايلوفانيوالزوالسريع،داردهمآنچهعالوهبه

تمـامي اسـت ممكـن حادثهيكياوبيمارييكبابدانندبايددانشوران. رسدميپايان

صـاحبان . بدهنـد دسـت ازراخودشاعرموكنندفراموشراخودهايدانستهوهايافته

زورصاحبانشود؛ميجاجابهسرعتبهواستاعتباريمقاموجاهكهبدانندبايدمقام
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وقـدرت تمـام ،حادثـه يكياوبيمارييكباكهنندبدابايد،جمالوقدرتوبازوو

،اسـت ممكنحادثهيكباكهبدانندبايدنيزدارانمالدهند؛ميدستازراخودزيبايي

بداننـد بايدهمپارسايانوزاهدان،عابدانسرانجاموبدهندكفازراخودداراييتمام

: فرمايـد مـي هـم خـدا رسـول حتيوكندنميپيدانجاتخويشعملباكسيهيچكه

).۹۵ـ۹۶ص،همان (»خداستبهمناميد«

تكبردرمانواصالح. ۴

مقايسهمقامدر،خودپسنديسبببهآدميكهاستاينتكبر. استتكبر،ع جبمولود

تخاصـم موجبواستنفسحقارت،تكبرريشه. بداندديگرانازبرترراخودوبرآيد

زيرپـاي واوپ شت  ،زندميزمينبرراآدميتكبر. استحقافكارودلكوري،خدابا

:استشدهبيانشيوهسهآندرمانواصالحبرايوكندميخالينيزرااو

جـان ژرفـاي درباوريمعادوباوريخدااگرترديدبي. دينيباورهايتقويت. الف

ودهـد مـي رهـايي دنيويتعلقاتوهوسوهويقيدازرااو،كندرسوخانساندلو

مبدءوخالقومالكخداوندكهبفهمدفردوقتيزيراگذارد؛نميباقيتكبربرايجايي

تنهـا كبريـايي وسـاري وجـاري هاپديدهتمامبراوفرمانواستهستيجهانربو

. كندتكبركهنسزدرااوكهفهمدمي،اوستمختص

نوعي،تكبركهيابددرميقطعا ،ناسدبشدرستيبهراخودآدمياگر. خودشناسي. ب

ومـردار اوانجـام ونطفهآدميآغاز) ع(عليامامگفتهبهزيرااست؛سفاهتوحماقت

،هـا بيچارگي،آيدخودبهچونواستكثافاتونجاساتحاملانجاموآغازفاصلهدر

حـق جمـال دارآيينـه آدمـي اگـر تازه. »استفراگرفتهرااوهانيازمنديوهامحدوديت

. نيستاوازكماالتاينچون،نيستثناومدحمستحقذاتا ،باشد

دادنتـن باوآوردرويتواضعبهبايد،استتكبرگرفتاركهكسي. ضدبهعمل. ج

،بنـشيند مجلـس صـدر كـه نباشدمقيدمثال . كنددرمانراتكبر،متواضعانهرفتارهايبه

نيكـو معاشـرت مـردم باونكندنگاهافرادبهچشمگوشةبا،نرودراهديگرانپيشاپيش

).۶۴ـ۶۵ص،ق۱۳۷۷،فيضو۸۷ـ۹۰ص،همان (باشدداشته
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زباناصالحشيوه. ۵

وعقـل وانديـشه ترجمـان زبـان . اسـت زبـان خداونـد بـزرگ هاينعمتوالطافاز

وهـا نديشهاتعاملوتبادلمهمعامل،يكديگرباافرادميانارتباطخط،انسانشخصيت

كليـد زبان،ديگرسوياز. استبشريپيشرفتوتمدن،فرهنگدر،عاملكارآمدترين

غالـب عامل،آنانحرافواصالحاتهمهسرچشمهآناصالحواستدوزخوبهشت

هرگـز سـعادت وكمـال بـه رسـيدن ،آنكنترلومهاروحفظبدونواستانحرافات

نيـز فراوانهايخدمتوهاعبادت،هارياضت،هامجاهدتانواعچندهر،نيستميسور

. باشدداشتهوجود

ــاناصــالح دربلنــديگــام،آندادنقــرارشــرعوعقــلكنتــرلدرو،مهــاروزب

دنبـال بـه رافراوانـي هـاي انحـراف وهاآسيب،مهماينازغفلتواستزداييرذيلت

ذكـر زبـان بـراي راگناهولغزشوانحرافبيستازبيش،كاشانيفيض. داشتخواهد

: استآوردهشيوهدو،آناصالحبرايوكرده

وخـود گفتـه در،بگويـد سـخن كـه ايـن ازپيشبايدآدمي. مراقبتوكنترل. الف

ارزيـابي ديـن وعقـل معيارباراآنوبينديشدآننتايجوآثار،محتوا،هدف،چگونگي

راآن،نكـرده نهيآنگفتنازخداوندواوستآخرتودنياسودبهسخنآناگر. كند

دروغسـخن آنكـه بينديشدگفتنسخنازپيشبايدوي. بماندخاموشوگرنهبگويد

موجـب ،نباشـد دارنـيش ،نباشـد حرمتهتكموجب،نباشدمردمانازبدگويي،نباشد

ازبايـد حـال هربه،نباشدگوييبيهودهوپ رحرفيونگرددتوزيكينهوخصومت،نزاع

. نمودپرهيزگفتنسخنمطالعهبي

مطـرح واالارزشيـك عنوانبهسكوت،دينيمتوندر. ضدبهعملياسكوت. ب

واسـت سـكوت عبادتسرآغاز. هاستزيانوهاخسرانازماندنمصونعاملواست

اهـل مـا شـيعيان كـه اسـت آمـده نيـز روايتـي در. اسـت حكمـت عينخود،سكوت

خودزبانآدميكهشودميسبب،سكوتبرممارستوتمرين،لحاهربه. اندسكوت

،همـان  (بگـشايد زبـان خدارضايبرايتنهاكهبرسدجاييبهرفتهرفتهوكندمهاررا

).۲۵۶ـ۲۵۷ص،۱۳۷۷،فيضو۶۵ـ۶۷ص
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دنيازدگيدرمانواصالح. ۶

دنيـا بهكهكسي. استآلودهاوجانودلژرفايوعمقونيستمهذب،دنيازدهانسان

اساسـي شـيوه . مانـد ميبازكمالاز،گرايدميسويبداننيازحدازبيشوبنددميدل

وورزدعـشق اوبـه ،شـود خـدا دلـداده انسانكهاستاين،دنيازدگيدرمانواصالح

دليرانهتواندميكهاستاينآدميهنرترينبزرگ. نفروشدفانيقيمتبهراباقيجهان

همـه از،بـرد قربانگاهبهراخود،خودپايباوبشويددستتمتعاتوقاتتعلهمهاز

هـا دلبستگيهمه،داردمعطوفخداوندبهراخودهستي،برگيرددلهامنيتوتعلقات

تمـامي ازاوخـاطر بـه وبجويـد راخـدا هـا مهـرورزي تمـام دروبخواهداوبرايرا

حقيقـت وماهيـت ،دنيادربارهكاشانيفيض.بردارددستجايكتعلقاتوهادلبستگي

سـخن خـود اخالقـي تربيتيآثارهمهدرتامتفصيلبهدنيابهدلبستگيهايپيامدوآن

).۸۱ص،۱۳۷۷فيض،و۲۵۳ـ۳۷۳ص،۵ج،ق۱۳۸۳،فيض (استگفته

رياكاريدرمانواصالح. ۷

الريـا؛ علـيكم اخـاف مااخوف«: فرمايدميخدارسول. استرذايلترينخطرناكازريا

ودقـت جـا وكـسب پـي دررياكـار . »استرياكاريترسمميشمابرآنازكهچيزي

خـدا بررضايتراآنوجويدميرامردمرضايت،سبببدينواستمردمنزدموقعيت

تفـاوت بـي خداوندنارضايتيبهنسبتاما،داردبيممردمنارضايتيازودهدميترجيح

بـا رياكاري. استرذايلهمهريشة،اوازدوريوخداوندازگرفتنهفاصلاينواست

حـب رياكـاري ريـشه چـون . كنـي ريشهويابيريشهيكي: استاصالحقابلشيوهسه

قمـع وقلـع پيدركهسالكي،استمردمالنمومالبهطمعوجاهومقامحب،نفس

آگـاهي سـوم ونيكوستعملفاءاخدومبسوزاند؛راهاريشهاينبايدواسترياكاري

). ۷۹ص،۱۳۷۷وفيض،۱۴۰ـ۱۴۱ص،۶ج،ق۱۳۸۳،فيض (ورياكاريوپيآمدهاازعواقب

گيريجمع بندي و نتيجه
شـيوه وحميـده صـفات بـه تخلـق کيفيتواخالقيتربيتنظريمبانيجستارايندر
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:آمدحاصلذيلنتايجوشدبررسياخالقيرذايلبامبارزه

مبانيعنوانبهنفسانيبرانگيختگيونيتبحثوجامعاعتدالاخالق،تغييرپذيري

واجتمـاعي سـازگاري روحـي، تعـادل خودسازي،خودشناسي،واخالقيتربيتويژه

.شددانستهاخالقيتربيتاهدافازالهيعشقوقرب

بـا وراهبـردي منـد، نظـام اخالقيتربيتدرکاشانيفيضرويکردکهگرديدمعلوم

.استحديثيونقليةصبغ

روشالگوپـذيري، والگوسـازي مناسـب، موقعيـت ومحـيط ايجـاد علـم، بهعمل

وشـکوفايي هـاي شـيوه عنـوان بهمرگيادوعادتوتمرينوتکرارنفس،بهتحميل

.گرفتقرارموردتوجهفضائلتثبيتوگيريشکل

کنـي ريـشه ويـابي ريشهعيوب،ازآگاهيانگيزش،ايجاددرمانواصالحبخشدر

کلـي فنونوعامهايشيوهعنوانبهقرآنتالوتوابتهالوتضرعضد،بهعملرذائل،

.شدذکراخالقيرذائلدرمانواصالح

شـد بيانراهکارهاييتکبروعجبحسادت،خشم،درمانواصالحبرايهمچنين

.شدبيانرياکاريودنيازدگيزبان،اصالحودرمانپاياندرو
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.لبنانبيروت،اعلمي،مؤسسه،الصافيتفسيرمالمحسن،،)تابي (کاشانيفيض

.ايرانتهران،اسالمي،تبليغاتسازمان،النخبه،)ق۱۳۷۷ (مالمحسنکاشاني،فيض

.قماالسالمي،النشرمؤسسه،ءالبيضاالمحجه،)ق۱۳۸۳ (مالمحسنکاشاني،فيض

العربـي، دارالکتـاب ،االخـالق محاسـن فيالحقايق،)ق۱۳۹۹ (مالمحسنکاشاني،فيض

.لبنانبيروت،

.اصفهاناميرالمؤمنين،االماممکتبه،الوافي،)ق۱۴۱۲ (مالمحسنکاشاني،فيض

.اصفهاناميرالمؤمنين،انتشارات،رسالهده،)ق۱۳۷۱(مالمحسنکاشاني،فيض


