نوٍان  :کلم غیق
اصجاد مربٍـي  :صرکار خاهم بیگلی

ٓ
گرد اورهدى  :غزل ثبیاهی

مهوای لغٍی
ٓ
کلم  :کلم در لغت نربی بي مهوی گلٍ یا مصل خروج هفس اصت ،کلم فالن یهوی هفس او بود امد و صاکت ظد .کلم نبارت از هگٌداظجن
و مخفی کردن چیزی در درون اصت.
« َو ْاب َی َّؾ ْت َن ْی ُ
واى ِم َن ْال ُص ْز ِن َف ٌُ ٍَ َک ٌ
لیم؛ و چطمان او ازاهدوى صفید ظد اما خطم خٍد را فرو میبرد( ».در برخی از ثرزمي بي زای فروخٍردن
ٓ
خطم ،فروخٍردن اهدوى اوردى ظدى ر .ک :ثرزميًای :الٌی لمطيای ،بٌرام پٍر ،پٍرزٍادی ،فٍالدوهد ،فیؼ االصالم).
ٓ
غیق  :غیق ًم بي مهوی خطم و غؾب ظدید و شرارثی اصت کي اهشان ان را از فٍران و زٍظض خٍن للبض میفٌمد و در مییابد.
با ثٍزي بي مهوای این دو کلمي کلم غیق یهوی فروخٍردن و هگٌداظجن خطم ظدیدی کي ًوٍز بروز هکردى اصت.

مهوای اغفالشی

ٓ
اغفالح کلم غیق یهوی خٍدداری از اكٌار خطم و هگي داظجن ان در دل اصت .اگرچي نلمای اخالق ثهریفطان از کلم غیق مفابق مهوای
ٓ
لغٍی ان اصت اما میثٍان چوین ثهریفی ارایي داد :کلم غیق همٍدار دیگری از ثكٍاصت کي ارادى و مٌار هفس در ًر ظرایفی ،بي دصت نكل
ٓ
ایماهی اصت کي ًم بي صٍی اهفاق و ثهاون پیض میبرد و ًم از صرکطی و ثراوز باز میدارد و چطمپٍظی از ًمگان را بي دهبال میاورد.

ٓ
کلم غیق در لران :

ٓ
ٓ
ٓ
کلم غیق بي دلیل اخار مدبت فراواهی کي دارد از چوان زایگاًی در لران برخٍردار اصت کي در زای زای ان ،غصبت ِ گذظت از کارًای زاًالهي
مردمان اصت:
َ َّ َ ٌ ّ ْ َ ْ ْ َ َ ْ َ ُ ُّ َ ُ ّ َ ْ َ ُ ْ ُ َّ ً َ َ ً ّ ْ َ ُ ّ َ ْ َ َ َ َ َ ُ ُ ْ َ ُّ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ُ ْ َ َ َ ْ
ین لٌم الصق فانفٍا و اغفصٍا شجی یا ِ َ
ثی
اب لٍ یردوهکم ِمن به ِد اِ یما ِهکم ک فارا ششدا ِمن ِن ِود اهف ِش ٌِم ِمن به ِد ما ثب َ
الف) «ود ک ِدیر ِمن اً ِل ال ِک ج ِ
ٓ
ٓ
ل َ
ظی ٍْء َل ِدیر؛ بشیاری از اًل ک جاب ،از روی ششد -کي در وزٍد اهٌا ریطي دواهدى -ارزو میکردهد ظما را بهد از اصالم و
َّالل ُي ِب َا ْم ِر ِى اِ َّن َّالل َي َن َلی ُک ّ ِ
ٓ
ٓ
ایمان بي شال ک فر باز گرداهود با ایوکي شق برای اهٌا کامال روظن ظدى اصت .ظما اهٌا را نفٍ کوید و گذظت همایید ثا خداوهد فرمان خٍدش (فرمان
زٌاد) را بفرصجد خداوهد بر ًر چیزی ثٍاهاصت».
َّ َّ َ َّ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َّ َ َّ ُ ُ ُّ ْ
ب) « َّالذ َین ُیوف ُ
ْ
َ
ُ
ثٍاهگری
و ثوگدصجی،
اس و اللي یصب المص ِش ِوین؛ ًمانًا کي در
الو
ن
ن
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و
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ِ ِ
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ِ
ِ
اهفاق میکوود و خطم خٍد را فرو میبرهد و از خفای مردم درمیگذرهد و خدا هیکٍکاران را دوصت دارد».
ٓ
در این ایي ،صخن از هیکٍکاران و ذکر برخی از خػٍغیات ایطان اصت.
 .۱اهفاق در ثوگدصجی و ثٍاهگری :اهفاق فكؿ بي مهوی مالی هیشت بلکي ًرگٍهي مًٍبت خدادادی را ظامل میظٍد مدل نلم ،مال و....
 .۲کلم غیق :فٍاید ذکر گردید.
 .۳نفٍ و بخطض :در مكابل اظجباًات دیگران فرو بردن خطم بي ثوٌای ی کافی هیشت زیرا ممکن اصت کیوي و نداوت را از للب اهشان ریطيکن
ٓ
هکود ،در این شالت برای پایان دادن بي نداوت فرو بردن خطم باید ٔ
ثٍام با نفٍ و بخطض باظد البجي هشبت بي کشاهی کي ظایشجي ان ًشجود هي
ٓ
ٓ
دظموان خٍناظام کي نفٍ و گذظت بانح ز ٔرات و زشارت اهٌا میظٍد.

ج) «اِ ْن ُث ْب ُدوا َخ ْی ًرا َا ْو ُث ْخ ُف ٍُى َا ْو َث ْه ُفٍا َن ْن ُصٍء َفا َّن َّالل َي َ ُ َ ً
ٓ
کان َنف ًٍّا ل ِدیرا؛ اگر هیکیًا را اظکار یا مخفی صازید ،و از بدیٌا گذظت
ٍ ِ
همایید خداوهد بخطودى و ثٍاهاصت (و با ایوکي لادر بر اهجكام اصت نفٍ و گذظت میکود)».
َ ْ ُ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ْ َّ َّ َ ُ ُّ ْ
َ ٓ
ْ
ُ
د) «فانف نوٌم و اغفس اِ ن اللي ی ِصب المص ِش ِوین؛ از اهٌا درگذر و غرف هلر کن کي خداوهد هیکٍکاران را دوصت میدارد!»
َ َّ َ َ ْ َ ُ َ َ َ ْ ْ َ ْ
َ
َ
ْ
ُ
َ
َ
َ
ْ
ُ
ُ
ٍاشض و اِ ذا ما غ ِؾبٍا ًم یغ ِفرون؛
ه) «و الذین یرج ِوبٍن کبا ِئر ِاالخ ِم و الف ِ

ًمان کشاهی کي از گواًان بزرگ و انمال زظت ازجواب میورزهد و ًوگامی کي خطمگین ظٍهد نفٍ میکوود».
َ َ ُ َّ ْ َ َّ َ َ ْ ُ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ ً َ َ َ َ َ ُ ُ ْ َ ُ َ َ ُ ْ َ َ
ً
ض ًٍها و اِ ذا خاـبٌم الر ٌِلٍن لالٍا صالما؛ بودگان (خاص خداوهد) رشمان،
و) «و ِنباد الرشم ِان ال ِذین یمطٍن نلی االر
ِ
ٓ
ٓ
کشاهی ًشجود کي با ٓارامض و بی ّ
ثکبر بر زمین راى میروهد و ًوگامی کي زاًالن اهٌا را مخاـب صازهد (و صخوان هابخرداهي گٍیود) ،بي اهٌا
صالم میگٍیود (و با بیانجوای ی و بزرگٍاری میگذرهد)».
اغبر َن َلی َما َی ُك ٍُل َ
ز) « َو ْ
ٍن َو ْاً ُر ْر ًُ ْم ًَ ْر ًرا َز ِمیال؛ و در برابر ٓاهچي (دظموان) میگٍیود ظکیبا باش و بيـرزی ظایشجي از ٓاهان دوری
ِ
گزین!»

کلم غیق در روایات :

ّ ٓ
ٓ
مخرب ان اصت .در والم
در روایات هیز اًمیت بشزای ی بي این غفت ویژى دادى ظدى اصت ،چرا کي اولین گام مؤخر در مٌار خطم و اخار

ظخع کلم غیقکوودى :

ّ ّ ّ ّ
الف) هیرومودثرین افراد میباظد .نوي ّ
غلی َّاللي نلیي و ٓالي« :لیس ّ
الطدید الذی یملک هفشي نود الغؾب».
الطدید بالػرنة اهما
ّ
ب) ظایشجگی دوصجی را دارد .نن ّ
الػادق نلیي ّ
الشالم« :من غؾب نلیک خالث ّمرات فلم یكل فیک صٍء ّفاثخذى لک خال».
ج) دوراهدیضثرین مردمان اصتَ .نن َّالوب ّی َ
غكالَ « :ا ْش َز ُم َّ
اس َا ْک َل ُم ٌُ ْم َغ ْیلا»
الو
ِ
ِ ِِ
و کلم غیق؛
الشالم) َل َالَ :ل َال َر ُص ٍُل َّاللي (غلیهللانلیيو ٓالي ّ
الف) دوصت داظجویثرین راى برای رصیدن بي خداصتَ .ن ْن َن ِل ِّی ْب ِن ْال ُص َش ْی ِن (نلیي ّ
وصلم):
ِ
ْ
ْ َ َ ّ َّ َ
یل اِ لی َّالل ِي َن َّز َو َز َّل ُز ْر َن َج ِان ُز ْر َن ُة َغ ْی ٍق َث ُر ُّد ًَا ِب ِصل ٍم َو ُز ْر َن ُة ُم ِػ َیب ٍة َث ُر ُّد ًَا ِب َػ ْبر»
« ِمن اش ِب الش ِب ِ
ّ َ َ َ َ َ ُّ ْ ُ ْ
ُ
ْ
ّ
َ
ب) گٍاراثرین زرنيایشت کي اهشان در ًوگام خطم میهٍظدَ .ن ْن َا ِبی َن ْب ِد َّالل ِي (نلیيالشالم) لال :کان ن ِلی بن الصشی ِن (نلیيالشالم)
َ
َ
َی ُكٍلَ « :ما ُا ِش ُّب َا َّن ِلی ِب ُذ ّ ِل َه ْف ِشی ُش ْم َر َّالو َه ِم َو َما َث َر َّر ْن ُت ُز ْر َن ًة َا َش َّب اِ ل َّی ِم ْن ُز ْر َن ِة َغ ْی ٍق ال ُا َک ِافی ِب ٌَا َغ ِاش َب ٌَا»
ْ
ْ
ْ َ
ج) پاداش بزرگ در برابر بالی بزرگشتَ .ن ْن َا ِبی َن ْب ِد َّالل ِي (نلیي ّ
الشالم) َل َالِ « :ه ْه َم ال ُر ْر َن ُة ال َغ ْی ُق ِل َم ْن َغ َب َر َن َل ْی ٌَا َف ِا َّن َن ِل َیم َاال ْز ِر ل ِم ْن َن ِل ِیم
ْ َ َ َ َ َ َ َّ َّ ُ َ ْ ً َّ
َ
َ
ُ
ْ
البال ِء و ما اشب اللي لٍما اِ ال ابجالًم»

ٓ
اخار کلم غیق

ٓ
ّ
← اخار مادی یا ازجمانی

ٓ
الف) مٍزب ثمرکز فکر در ًوگام خطم میگردد ،از هجایذ مٌم ان ثػمیمگیری غصیس و مواصب اصت .لال امیرالمٍموین« :ظدة الغؾب
ثغیر الموفق و ثكفم مادة الصرة و ثفرق الفٌم»
ب) بانح شفق زان و مال در ًوگام شکٍمت دظموان میظٍدَ « .ن ْن َابی َن ْب ِد َّالل ِي ع َل َال َک ْل ُم ْال َغ ْی ِق َنن ْال َه ُد ّو ِفی َد ْو َال ِثٌ ْم َث ِك َّی ًة َش ْز ٌم ِل َمنْ
ِ ِ
َ ِ
ِ
ْ
َ َ َ َ َ َ ُّ ٌز َ َّ َ ُّ ْ
ض ِلل َب َال ِء ِفی ُّالد ْه َیا َو ُم َه َاه َد ُة َاال ْن َد ِاء ِفی َد ْوال ِث ٌِم»
اخذ ِب ِي و ثصر ِمن الجهر
ِ
اب َو ُی َب ِّه ُد ِم َن َّ
ج) ماهم فشاد و ثباًی نكل میظٍدْ « .ال َغ َؾ ُب ُی ْف ِش ُد ْ َاال ْل َب َ
الػ ٍَاب»
ْ
د) از مجٌم کردن بیزای مردم زلٍگیری میکود .نن ابی نبدهللا (نلیي ّ
الشالم) لالَ « :ک َان َا ِبی َی ُك ٍُل َا ُّی َظ ْی ٍء َا َظ ُّد ِم َن ال َغ َؾ ِب اِ َّن َّالر ُز َل
ْ
َ
ل َی ْغ َؾ ُبَ ......و َی ْك ِذ ُف ال ُم ْص َػ َوة»
شرمت دیگران میظٍد.
ه) ماهم فصاظی و ًجک ِ
َّ
و) زلٍی درگیریًای زشمی کي گاًی مورر بي لجل بیگواًی میظٍد را ،میگیردَ « .ف َی ْك ُج ُل َّالو ْف َس ال ِجی َش َّر َم َّاللي»
ز) زایگاى ازجمانی ویژىای در میان مردم پیدا کردى و نزیز میظٍدَ .ن ْن َا ِبی َز ْه َف ٍر (نلیي ّ
الشالم) َل َالَ « :ما ُك ِل َم َا َش ٌد ِب ُل َال َم ٍة َف َك َد َر َا ْن ُی َک ِاف َی ِب ٌَا
َّ َ
َ
َو ل ْم َی ْف َه ْل اِ ال َا ْب َدل ُي َّالل ُي َم َک َاه ٌَا ِن ّزا»

ٓ
← اخار مهوٍی

ّ َُ ُ َ ْ َ َ َ َ ْ ً َ
لا َو ل ٍْ َظ َاء َا ْن
ا) مٍزب بٌرىمودی از رؽای پروردگار در روز لیامت اصتَ .ش َّد َخ ِوی َم ْن َص ِم َم َا َبا َن ْب ِد َّالل ِي (نلیيالشالم) یكٍل« :من کلم غی
ْ
ْ
ُی ْم ِؾ َی ُي َا ْم َؾ ُاى َا ْم َ َال َّالل ُي َلل َب ُي َی ٍْ َم ال ِك َی َام ِة ِر َؽاى»
ٓ
ب) خداوهد للب ادمی کي خطمض را فرو خٍردى در روز لیامت از ایموی و ایمان پر میکود.
ج) خداوهد نیٍب چوین ظخػی را میپٍظاهدَ .ا َبا َن ْب ِد َّالل ِي (نلیي ّ
الشالم) َی ُك ٍُلَ « :م ْن َک َّف َغ َؾ َب ُي َص َج َر َّالل ُي َن ٍْ َرَث ُي»
َ
الشالم) َل َالَ « :م ْک ُج ٌ
الش ِر ْش َجا ِه ِّی َن ْن َا ِبی َز ْه َف ٍر (نلیي ّ
یب ِ ّ
ٍب ِفی َّالج ٍْ َر ِاة ِف َیما َه َازی َّالل ُي َن َّز َو َز َّل
د) خداوهد ًم خطمض را از او باز میدارد .ش ِب ٍ
ٍصی َا ْم ِش ْ
ک َن َل ْی ِي َا ُک َّف َن ْو َ
ک َن َّم ْن َم َّل ْک ُج َ
ک َغ َؾ َب َ
ٍصی ع َیا ُم َ
ِب ِي ُم َ
ک َغ َؾ ِبی»
ه) ًر کي در ًوگام خطم یاد خدا کود و اهجكام هگیرد خدا ًم او را در زمم کشاهی کي مشجصق هابٍدی ًشجود لرارش همیدًد و خدا اهجكامض
َ
را از کشاهی کي در شق او كلمی روا داظجياهد ،باز میصجاهدَ .ن ْب ِد َّالل ِي ْب ِن ِص َو ٍان َل َالَ :ل َال َا ُبٍ َن ْب ِد َّالل ِي (نلیي ّ
الشالم)َ « :ا ْو َشی َّالل ُي َن َّز َو َز َّل اِ لی
ض بی ُم ْو َج ِػ ًرا َف ِا َّن ْاه ِج َػاری َل َ
ک َا ْذ ُک ْر َک ِفی َغ َؾبی َال َا ْم َص ْك َ
َب ْهؼ َا ْهب َیا ِئ ِي َیا ْاب َن ٓا َد َم ْاذ ُک ْ ِرهی ِفی َغ َؾب َ
ک ِف َیم ْن َا ْم َص ُق َو ْار َِ
ک َخ ْی ٌر ِم ِن ْاه ِج َػ ِار َک
ِ
ِ
ِ ِ
ٓ ِْ
ْ
ً
َّ
َ
َ
ْ
ُ
َ
َ
ُ
َ
ُ
ُ
ِل َو ْف ِش َ
الشالم) َیكٍل« :اِ َّن ِفی َّالج ٍْ َر ِاة َمک ُجٍبا َیا ْاب َن ا َد َم اذک ْ ِرهی ِش َ
ک» و َن ْن اِ ْص َص َاق ْب ِن َن َّم ٍار لالَ :ص ِم ْه ُت ا َبا َن ْب ِد الل ِي (نلیي ّ
ین ث ْغ َؾ ُب اذک ْر َک
ک َف ِا َّن ْاه ِج َػاری َل َ
ض ب ْاه ِج َػاری َل َ
ِن ْو َد َغ َؾبی َف َال َا ْم َص ْك َ
ک ِف َیم ْن َا ْم َص ُق َو اِ َذا ُك ِل ْم َت ِب َم ْل ِل َم ٍة َف ْار َِ
ک َخ ْی ٌر ِم ِن ْاه ِج َػ ِار َک ِل َو ْف ِشک»
ِ
ِ
ِ

راًکارًای ثكٍیت کلم غیق
← راهکار عملی
در روایات در مرشلي اول برخٍرد با خطم چود راًکار نملی ثٍغیي ظدى اصت:
 )۱ذکر خدا (ماهود ذکر انٍذ باهلل من الطیفان الرزیم ،ذکر الشٍل وال لٍة اال باهلل و)...
 )۲صردى همٍدن.
 )۳وؽٍ گرفجن.
 )۴صکٍت کردن.
 )۵ثغییر شالت از وؽهیجی کي در ٓان لرار دارد ،یهوی اگر ایشجادى اصت بوطیود وَ ...ن ْن ُم َی ِ ّش ٍر َل َالُ :ذ ِک َر ْال َغ َؾ ُب ِن ْو َد َا ِبی َز ْه َف ٍر (نلیي ّ
الشالم)
ْ
َف َكال َ« :اِ َّن َّالر ُز َل َل َی ْغ َؾ ُب َف َما َی ْر َؽی َا َب ًدا َش َّجی َی ْد ُخ َل َّالو َار َف َا ُّی َما َر ُزل َغ ِؾ َب َن َلی َل ٍْم َو ًُ ٍَ َلا ِئ ٌم َف ْل َی ْر ِل ْس ِم ْن َف ٍْر ِى َذ ِل َ
ک َف ِا َّه ُي َص َیذ ًَ ُب َن ْو ُي ِر ْز ُز
ٍ
ِ
ٍ
َّ
الط ْی َفان»
ْ
ً )۶وگام خطم بر خٍیطاوهدان ،هزدیک او رود و ثوض را مس کود (مدال دصت بي دصت او بشاید)َ « .و َا ُّی َما َر ُز ٍل َغ ِؾ َب َن َلی ِذی َر ِش َم َفل َی ْد ُن
ْ
ِم ْو ُي َفل َی َم َّش ُي َف ِا َّن َّالر ِش َم اِ َذا ُم َّش ْت َص َک َوت»
 )۷مطغٍل کردن خٍد بي امری مٌم.
ٓ
 )۸صرکٍب کردن غؾب با هكفي مكابل اصباب ان (کبر با ثٍاؽم ،شرص با لوانت و)...

← راهکار علمی
ٓ
) در مرشليی اول ِ راًکار نلمی هیز چود ثٍغیي در روایات ذکر ظدى و چود ثٍغیي هیز نلمای اخالق بیان داظجياهد کي بي ازمال بي ًریک از اهٌا
اظارىای میظٍد:
ٓ ٓ
ٓ
ٓ
 ثفکر و ثامل در ایات و روایاثی کي در هکًٍض خطم بیزا و اخار ظٍم ان امدى اصت.ٓ ٓ
ٓ
 ثفکر و ثامل در ایات و روایاثی کي در صجایض کلم غیق و اخار ان وارد ظدى اصت.ٓ
فرو بردن خطم ،اخار بشیار خٍبی بر فرد و زامهي دارد .اشادیح فراواهی در مدح کلم غیق وارد ظدى کي هٍنی ثرغیب در زٌت انمال این غفت
ٓ
پشودیدى اصت ،از زملي شدیدی از امام غادق (نلیي ّ
الشالم) در این باب هكل ظدى کي میفرمایدً« :ر کي خطمی را فرو خٍرد کي اگر بخٍاًد میثٍاهد ان
را بي کار بودد (و از ـرف خٍد اهجكام گیرد) خداوهد در روز لیامت دلض را از خطوٍدی خٍد پر میصازد».
ٓ
ٓ
نزت و بزرگی ،ندم ثصمل فطارًای زشمی و روشی ،شفق وشدت و اخٍت دیوی و باالثر از ان زلب رؽایت شق ثهالی از اخار برزشجي فرو بردن خطم
اصت.
ٓ
 ثٍزي بي ایوکي خداوهد در ًمي شال هاكر انمال ماصت و بشیاری از هامالیمات کي در زهدگی با ان مٍازي میظٍیم بي ارادى اوصت و ًر چي برایٓ
بودىاش ّ
مكرر همٍدى بي غالح اوصت "ًر چي پیض صالک اید خیر اوصت".
 ثػٍر لیافي و شرکات خودىداری کي در ًوگام خطم در اهشانًا كاًر میظٍد. ثٍزي بي این مفلب کي با خطم گرفجن ممکن اصت مٍلهیت ازجمانی خٍد را از دصت دًد و ظخػیجض در بین اـرافیان ُخرد ظٍد. )۲دومین راًکار نلمی ثٍغیي ظدى -کي راًکاری زیربوای ی هیز مصشٍب میظٍد -ظواصای ی و از بین بردن نٍامل و اصبابی اصت کي مٍزب بي خطم
ٓامدن اهشان میباظد .در روایجی هكل ظدى اصت کي ّ
شٍاریٍن از شؾرت نیشی (نلیي ّ
الشالم) صٍال کردهد :صرچطمي خطم از کراصت؟ فرمٍد :از ِکبر و
زبروت و کٍچک ظمردن مردم.

موابم :
↑ راغب اغفٌاهی ،ششین بن مصمد ،مفردات راغب
ٓ
↑ ـالكاهی ،صیدمصمٍد ،پرثٍی از لران،
ٓ
↑ بكرى/صٍرى ،۲ایي.۱۰۹
ٓ
ٓ
↑ ال نمران/صٍرى ،۳ایي.۱۳۴
↑ مکارم ظیرازی ،هاغر ،ثفشیر همٍهي ،ج ،۳ص.۱۱۸
ٓ
↑ هشاء/صٍرى ،۴ایي.۱۴۹
ٓ
↑ مائدى/صٍرى ،۵ایي.۱۳
ٓ
↑ ظٍری/صٍرى ،۴۲ایي.۳۷
ٓ
↑ فرلان/صٍرى ،۲۵ایي.۶۳
ٓ
↑ مزمل/صٍرى ،۷۳ایي.۱۰
ٓ
↑ شرر/صٍرى ،۱۵ایي.۸۵
ٓ
↑ رند/صٍرى ،۱۳ایي.۲۲
ٓ
↑ لػع/صٍرى ،۲۸ایي.۵۴
↑ مرلشی ،مصمدبالر ،بصاراالهٍار
↑ غدوق ،مصمد بن نلی ،الخػال
↑ و ّرام ،ابنابیفارس ،مرمٍني ورام،

