
 

 

 البالغهبر نهج دیبا روش تغافل با تأک ینید یهاارزش یسازنهینهاد

 (ی)همدان ینیزهرا حس دهیس

 دهیچک

امور مطلوب در سه حوزهٔ  یعنی ینید یهابه ارزش یبندیو پا دیانسان محصول تق تیو هدا تیترب

افراد  ینید تیدر ترب یگام مهم تواندیها مآن یسازنهیاست. شناخت و نهاد یو فقه یاخالق ،یاعتقاد

به ابعاد  توجهبا  ینید یهاارزش یساز ی. دروندیحساب آبه یارزش یهانظام یداریجامعه و عامل پا

. باشدیسه بعد م نیمتناسب با ا ییهاروش ازمندین ،یو رفتار یشیگرا ،ینشیبعد ب یعنی یگانهٔ انسانسه

و  یبه بعد رفتار دنیرس یاست برا یامقدمه یو عاطف یشناخت تیترب ،ینید تیگفت در ترب توانیم

هر جا در برسد..  تیعبود یعنی یانسان دستورات پروردگارش را اطاعت کرده و به هدف اصل نکهیا

در  یشو کن یجهت ساحت رفتار نینام برده شده است همراهش عمل صالح است. به هم مانیقرآن از ا

به  دنیرس ز،یدر انسان ن ینید یهاکردن ارزش یاست و هدف از درون تیاهم یدارا اریانسان بس

البالغه بر نهج دیبه روش تغافل با تأک وجهنوشتار با ت نی. در اباشدیها مبه ارزش یبندیهمان عمل و پا

 یسازنهیانسان جهت نهاد یساحت کنش تیدر تقو یکاربرد یهاوهیبه ش یلیو تحل یفیو به روش توص

 .پرداخته شده است ینید یهاارزش

  ینید یهاارزش نش،یب ،یسازنهی: نهادیدیکل واژگان

 مقدمه

انسان برنامه  یو رستگار یاست که با هدف قرب اله یو کمال و سعادت و رستگار تیهدا نید اسالم،

است،  -قرآن -تیکتاب هدا ریکه تفس معصومان ثیو احاد میقرآن کر دهد،یجامع و کامل ارائه م

 .رندیمس نیا یاست که خواستار ط یخوبان و سعادتمندان و کسان یسرلوحهٔ زندگ



 

 

 یبندیو پا دیتق دیاست و بدون ترد یو فقه یاخالق ،یامور مطلوب در سه حوزهٔ اعتقاد ینید یهاارزش

ت و سعادت جامعه مؤثر و مهمّ است. چراکه در حفظ سالم ،ینید یهابه ارزش یافراد در جامعه اسالم

و دستورالعمل دارد.  مهانسان برنا یها و ابعاد وجودتمام ساحت یجانبه، برانظام همه کیعنوان به نید

 دنیرس یرا به ارمغان خواهد آورد. برا یسعادت و کمال انسان نیفرام نیو رغبت و عمل به ا یو آگاه

 .اتخاذ گردد دیبا حیصح یاوهیو ش ریهدف، مس نیبه ا

 یدرون زیو ن تیبرخوردار است، لذا در امر ترب یو کنش یشیگرا ،ینشیانسان از سه ساحت ب ازآنجاکه

که سه نوع دستاورد انسان  رایسه ساحت توجه داشته باشد. ز نیبه ا دیبا یمرب ،ینید یهاکردن ارزش

( نشأت کنش( و عمل )شیطفه )گرا(، عانشیمعارف، اخالق و رفتار از سه شأن شناخت )ب نهٔ یدرزم

 .ردیگیم

و  یبه بعد رفتار دنیرس یاست برا یامقدمه یو عاطف یشناخت تیترب ،ینید تیگفت در ترب توانیم

برسد. پس اگر  تیعبود یعنی یانسان دستورات پروردگارش را اطاعت کرده و به هدف اصل نکهیا

 تعواطف و احساسا جییو ته کیتحر زیشناخت و معرفت و آموزش اعتقادات و ن یبه دنبال اعطا یمرب

کند تا او دستورات  تیو تقو جادیا یرا در مترب یتعبد و بندگ هٔ یاست که روح نیا یاست، برا یمترب

 .ستین یرا به اجرا درآورد. و اّّل صرف اعتقادات و احساسات و عواطف کاف یاله

( )نهج َمان  ی: )اْلإ دیفرمایمیعل حضرت فَةٌ بإاْلقَْلبإ. َو إإْقَراٌر بإاللّإَسانإ َو َعَمٌل بإاْْلَْرکانإ ، 1392البالغه، َمْعرإ

 (227حکمت 

اسالم عمل و  نیپس در د« بر شناخت با قلب، اقرار با زبان و عمل با اعضا و جوارح است. مان،یا»

 .مهم برخوردار است گاهیرفتار و کردار از جا



 

 

. تا شودیها استفاده ماز آن یتیترب امیپ حیانتقال صح یاست که برا ییهاکیمجموعه تکن یتیترب روش

به  یرساندن مترب یو بستر مناسب برا حیصح تیترب نهٔ یزم ،یبا آماده کردن روح و روان مترب

 .فراهم گردد خدا یو بندگ تیو عبود یو رفتار اسالم ینید یباورها

 یهابا روش تغافل ارزش یسؤال است که چگونه در بعد رفتار نیحاضر به دنبال پاسخ به ا نوشتار

 م؟یکن نهیرا نهاد ینید

 .سؤال پرداخته شده است نیبه پاسخ ا یلیو تحل یفیتوص وهٔ یالبالغه به شبر نهج دینوشتار با تأک نیا در

 تغافل

 یتوجهیب ای یخبریزدن، تظاهر به ب یو غفلت زدن، خود را به نادان یخبریخود را به ب یعنی تغافل

، 1384انگاشتن )آذرنوش، دهیگذشتن، ناد دهیناد ،یزیچ ای یاز کس دنیکردن، غفلت ورز یدقتیب ای

را  داما خو ستین ضیکه مر ی( که از باب تفاعل است و مانند تمارض که در مورد شخص484ص 

 ستیکه غافل ن رودیبه کار م یتغافل هم در مورد کس کند،یعمل م ضیو چون مر پنداردیم ضیمر

اما  کندیاست و امور را رصد م قیو دق اریکامالً هوش یعنی. دهدیاما عمل شخص غافل را انجام م

، ص 1386دپور،یاست. )رش دهیو نشن دهیند ایکه گو کندیرفتار م یطور یحفظ کرامت انسان یبرا

169) 

 انیو مترب ردستانیبزرگ و خردمند است که در قبال ز یهاو صفت مخصوص انسان یژگیو نیا و

ها را . و اشتباهات آنردیگیها بهره مآن تیترب یاز تغافل برا ،یریو سختگ ینظرتنگ یخود به جا

 نی( و به ا236، ص 1386،ی. )ابوطالبسازدیرا هموار م تیراه ترب قیطر نی. و از اانگاردیم دهیند

ّإراً.  پوشاندیجامهٔ عمل مریت حضرت امحکم قَت راً َو َّل تَکْن م  قَّدإ راً. َو کْن م  بَذّإ که، )کْن َسْمحاً َو َّل تَکْن م 

 (33، حکمت 1392البالغه،)نهج

 «.مباش ریگحسابگر باش اما سخت ینکن، در زندگ یروادهیباش، اما ز بخشنده»



 

 

به  هیتوص زیبخشش و کرامت و ن لتیبه دست آوردن فض یاست برا یحکمت فرمان و دستور نیا

، ترجمه 1388ثم،یاست. )ابن م یریهمان سختگ طیکه افراط همان اسراف و تفر ط،یوتفرعدم افراط

 (38، ص 8زاده، ج  ییحی ییمقدم و نوا یمحمد

رد در که دارد در معرض خطا و اشتباه است و امکان دا یکارو فراموش انیصفت نس لیبه دل انسان

صفت انسان  نیو بزرگوار با توجه به ا میاز او سر بزند، انسان کر یرفتار و کردار و گفتار او اشتباه

او قدم بردارد. تا  ینید تیدر راه ترب تواندیها، مآن دنیاشتباهات و وانمود کردن ند نیدر برخورد با ا

 شیشود و راه جبران در پ مانیو پش تا به کردهٔ خود آگاه دیایشخص به وجود ب یآگاه یبرا یانهیزم

صفت را داشته  نیکه ا یجهت است که در مورد کس نی( و به هم125، ص 1381،ی. )اسحاقردیگ

 .انددهینام یاخالق یژگیو نیترگآن را بزر یقرار گرفته و حت یاله ایبزرگان و اول نیباشد مورد تحس

 (451، ص 1366،یآمد یمیتم) (.ْعلَم  یَ ]َکثَْرة [ تَغاف ل ه  َعّما  مإ یاَْشَرف  اَخالقإ الکر :یعل نیرالمؤمنیقال ام)

 «.دانندیاست که م ییزهایها از چتغافل آن یادیز م،یاخالق افراد کر یژگیو نیتربزرگ» 

رشد و  ریمس یکاربرد دارد، چراکه با توجه به ط شتریب ینید تیبتوان گفت روش تغافل در ترب دیشا

 نیعزتمندانه بهتر تیشخص تیو ترب یحفظ کرامت مترب یکمال، و احتمال خطا و لغزش در آن، برا

 اعثها بگرفتن خطاها و اشتباهات آن دهیروش و ناد نیروش، روش تغافل است. و به کار گرفتن ا

تباه خود از مسئله آگاه شوند و از خطا و اش میرمستقیصورت غخود و بهها خودبهکه آن شودیم

 نیجهت ا نی( به هم168، ص 1386دپور،یدور شوند. )رش یبردارند و از لجاجت و سرسختدست

شخص،  یهاروش از فروع اصل عزت است، آشکار کردن خطا و اشتباهات و ابراز ضعف

. البته ضعف موجود شودیو باعث شکسته شدن عزت او م رودیعزت او را نشانه م ونفس اعتمادبه

که از فرد دارد با توجه قرائن و  یبا توجه به شناخت یمرب نکهیدو صورت است اول ا در شخص به

فرد اشتباه  ییمرتکب شود، اما در جا یاشتباه ایرا خطا رود و  یکه او راه دهدیاحتمال م یشواهد

طلع انسان از اشتباه آگاه و م یعنیتغافل در مورد دوم مدنظر است  ند،یبیم یو مرب دهدیم مرا انجا



 

 

اشتباه را  ریتا مس شودیحفظ م یکه با تغافل، عزت مترب نجاستیکند. و ا یپوششود و بعدازآن چشم

 (199، ص 1، ج 1393،یتکرار نکند. )باقر

او  یو فطرت اخالق شودیمند مکننده عالقهروش بزرگوارانه است که فرد خطاکار به اغماض نیبا ا و

باشد  ینیبشیفاعل قابل پ یمانیاز تغافل استفاده شود که پش ییتوجه کرد درجا دی. البته باشودیم داریب

که احتمال  ییدر فطرت او داده شود. و در جا یداریو شرافت عامل و شخص حفظ شود و احتمال ب

 (127، ص 1381،ی. )اسحاقستیبر خطا هست، روش تغافل کارساز ن یو پافشار یلجاجت و سرسخت

با استفاده از روش  یکرد مرب هیاشتباه، آشکار شد، و شروع به توج نیتکب شد و امر یفرد اشتباه اگر

چراکه اگر  افتد،یها فرو ن. تا پردهردیآگاه است بپذ اشیاو را هرچند بر نادرست هاتیتوج دیتغافل با

 ییابا گریبپوشاند و د ااو ر یکه خطاها ستین یپرده و استتار چیه گریباور برسد که د نیبه ا یمترب

 یاست که ممکن است دست به هر اشتباه یاز بر مأل شدن اشتباهاتش نداشته باشد، مرحلهٔ خطرناک

. و آنچه او را از کندیاحساس نم یخود کرامت یداده و برارا ازدست شیخو یبزند، چراکه عزتمند

غافل احساس عزت و کرامت در شخص است. و ت نیهم کندیحفظ م ستیناشا یدست زدن به کارها

که عزت خود را حفظ نموده است و از افتادن  یمرب یعزت بخش است هم برا یمترب یهم برا یمرب

 (200، ص 1، ج 1393،ینموده است. )باقر یریجلوگ یخود و مترب نیب ایح یهاپرده

ْن أَْشَرفإ أَْعَمالإ اْلکرإ دیفرمایم گونهنیالبالغه اکار در نهج نیدر عظمت ا یعل حضرت َغْفلَت ه   مإ ی: )مإ

ا   (222، حکمت 1392البالغه، ( )نهجْعلَم  یَعمَّ

 «.داندیاست ازآنچه م یپوشمرد بزرگوار چشم یکارها نیاز بهتر» 

 دنیکه، چون تغافل و ند کندیم انیب گونهنیرا ا کنندیکه تغافل م یکسان دنیعلت بزرگوار نام ثمیم ابن

 ،یچون بردبار ییهایژگیاست و ّلزمهٔ آن داشتن و یکار سخت گرانیاز خطا و اشتباه د یپوشو چشم

در خود پرورانده  ار هالتیفض نیتغافل داشته باشد که ا تواندیم یاست و کس یگذشت و تحمل سخت



 

 

دوراز که به یهمراه است. و کسان یبا بزرگوار لیفضا نیها را به دست آورده باشد، اباشد و آن

 نیکنند، و باّلتر یپوشچشم گرانیبتوانند از اشتباهات د ینفسان یهواهاو  هیقوهٔ غضب یهاخواسته

، 8زاده، ج  ییحی ییمقدم و نوا یمد، ترجمه مح1388ثم،یاعمال را انجام دهند بزرگوار هستند. )ابن م

 (189ص 

 کندیکه نادان و نابخرد است و اشتباهات را درک نم یکس»کرده است، که:  انیب گونهنیا زین دیالحدیاب

است که، فرد دانا و آگاه است و با  نیاست ا دهیو پسند شیآنچه موردستا ستین یو سرور لتیفض نیا

، ترجمهٔ 1375د،یالحد ی)اب«. است یو سرور لتیرو فضازآن کندیم یپوشو چشم ندیبینم یآگاه

 (21، ص 8ج  ،یدامغان یمحمود مهدو

 وبیطبع و منش عزتمندانه، ع یکه، با بزرگ ندیاهآن تیبزرگوار و باشخص یهاافراد و انسان پس

ها و هرگز به رخ آن کنندیم یپوشاز آن چشم یتیترب یاهداف واّل یاما برا نند،یبیرا م گرانید

 -ج یخاط ردجسور نشدن ف -مسلمان ب یحفظ آبرو -را در بر دارد: الف جینتا نیکار ا نی. اکشندینم

 .ها با همحفظ رابطهٔ مسلمان

 هیدوست دارد که بنده شب و خداوند پوشاندیبندگان را م بیاست که ع یوبیستارالع صفات خداوند از

مردم است. )مکارم  وبیپوشاندن ع یهااز راه یکی گرانیگرفتن اشتباهات د دهیاو باشد. و تغافل و ناد

 (693، ص 13، ج 1391،یرازیش

 ندیبب یوقت یانسان کمک خواهد کرد. مترب تیبه عزت مندانه بودن شخص اریبس روشنیازا استفاده

 شیچشم بر خطاها رفته،یو بزرگوارانه عذر او را پذ کنندیعزت و کرامت او را حفظ م انیو مرب نیوالد

را  عزتمند تیشخص نیو پست، ا ستیناشا یحاضر نخواهد شد که باکارها یطیشرا چیدر ه بندند،یم

که  ینید یواّل یهاآشنا کردن او با ارزش یاست برا یخود راه نیفروپاشند و لگدمال کنند. و ا

حق  کسچیبرخوردار گردد که ه یبرسد و از کرامت و عزت تیبه کمال و انسان تواندیها مواسطهٔ آنبه

شد و در حفظ و عمل به  خواهدها به آن ارزش بندیخود پا قیطر نیدار کردن آن را ندارد. و از اخدشه



 

 

از تکرار  یریدر شخص باعث جلوگ یعنیدارد  یرواقع تغافل قدرت بازدارندگ. ددیها خواهد کوشآن

 کندیم یبازدار ستیاز انجام عمل ناشا یو رفتار یجهت در ساحت کنش نیاست. به هم ستیعمل ناشا

 .کندیو آن را کنترل م

  

 یریگجهینت

 تیبشر یبرا خداوند یاست که از سو ییدهایدونبایباورها و با د،یمجموعهٔ عقا نید نکهیتوجه به ا با

 یهااست و ارزش ازمندیسعادت و کمال به آن ن ریمس حیصح یط یبرا یمشخص شده است و هر انسان

را به ارمغان خواهد آورد، انسان در رفتار و کردار  یو اجتماع یها سعادت فردبه آن یبندیو پا ینید

 .ناصالح است ایصالح  از انتخاب، اعم از ریناگز یهاشیو گرا دیو عقا

او اعم از  یهر سه ساحت وجود دیشود با تیو تثب یدر نهاد انسان درون یقرار باشد موضوع اگر

 قهٔ یمختص به خود طر یهابا روش کیهر  یو برا ردیموردتوجه قرار گ یو کنش یشیگرا ،ینشیب

 نیربا اتخاذ بهت یو رفتار یدر ساحت کنش دیبا ی. متربدینما ادهیرا پ ینید یهاکردن ارزش نهینهاد

اسالم قدم  نیمب نید نیو به هدف انجام دستورات و فرام ینید یهاارزش یسازنهیروش در امر نهاد

 .برسد یبه همراه عمل صالح به مقام قرب ربوب یو باور قلب مانیبردارد تا با ا

از آن  یپوشغماض و چشمگرفتن و ا دهیدچار لغزش شده با تغافل و ند یهنگام عمل و رفتار یاگرمترب

گذارد و باعث شود که اشتباه خود را  شیرا به نما یمرب یخطا، کرامت او را حفظ کرده و بزرگوار

 یاز اشتباه برا مو عل یروش با آگاه نیپاره نشود. در ا یو مترب یمرب نیب ایح یهاتکرار نکند و پرده

 .شودیگرفته م دهیبه اهداف باّلتر اشتباه ند دنیرس

آماده کرد که  یربوب شگاهیو اظهار تذلل در پ یو بندگ تیعبود یاو را برا دیبا ریمس نیا مودنیبا پ و

 یهر فرد یوجود یازهایاز ن یکیعبادت و پرستش که  یاله زهیبا انگ ،ینید یهابا انجام دستورالعمل



 

 

و مدافع و محافظ  بندیپا برسد و یبه درجهٔ قرب اله یعمل صالح و باور قلب نیاست بر آورده شده و با ا

 باشد. ان شاء هللا ینید یهاارزش
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