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چکیده]]
در  است.  آدمی  عالقۀ  و  توجه  مورد  محسوس،  و  معقول  دستۀ  دو  هر  در  ینت  ز و  یبایی  ز
که در متون دینی مورد توجه و تحذیر بوده است.  کدام از آنها آسیب هایی دارد  عین حال، هر 
یبایی  که مهمترین آسیب ز این مقاله بعد از بررسی آیات و روایات به این نتیجه رسیده است 
ینت های محسوس نیز باید توجه داشت که نحوۀ  معقول، تزیین و رهزنی شیطان است. دربارۀ ز
و موجب  الهی  نعمتی  به عنوان  بیشتر  آنها،  از  بهره گیری  به  یق  به هنگام تشو ینت ها  ز یادکرد 
توجه به خدا بوده است، حال آنکه به هنگام تحذیر، با قرین شدن به حیات دنیا، به مرتبه ای 
تری قرار ندارد. آسیب های مطرح شده برای  رای آن امر واال که در و نازل مخصوص شده است 
ینت های محسوس، نشان دهندۀ دلیل این تحذیرهای موکد و وجه این  توجه بیش از اندازه به ز
ری از یاد خدا، بازداری انسان از امور مهم تر، فریبندگی، اعجاب و بزرگ بینی،  آزمون است که دو

عصیان پیشگی، اضالل دیگران، و تعقل گریزی از این جمله اند. 
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1- مقدمه]]
یبا  که خود ز یبایی را دوست دارد و از آن لذت می برد. بر این اساس، هم می کوشد  انسان ز
از  استفاده  به  مواردی دستور  در  قرآن،  در  یبایی ها تالش می کند.  ز از  استفاده  در  و هم  باشد 
ٍد« )اعراف:31(:  َد ُکّلِ َمْ�حجِ ْم ِع�نْ

ُ
ک �تَ �نَ �ی ِ وا رن

دنُ َدَم �نُ
آ
ی ا �نِ

َ ا �ج ینت ها داده شده است؛ به عنوان نمونه: »�ی ز
یور ]هاى [تان را در هر مسجدى برگیرید؛ و در آیاتی، اندیشۀ عدم استفاده از  اى فرزندان آدم! ز
ْل 

ِ �تُ �ت رنْ ا�تِ ِم�نَ الّرِ �جَ �ی
َ

اِدِه َوالّط َ َ ِلِع�ج َر�ج �نْ
أَ
ی ا �تِ

َّ
ِه ال

َ
هتَ الّل �نَ �ی ِ َم رن ْل َم�نْ َ�ّرَ

کشیده شده است: »�تُ ینت ها به نقد  ز
یور ]هاى [ الهی  کسی ز « )اعراف:32(: بگو: »چه  اَمهتِ �ی �تِ

ْ
ْوَم ال اِلَصهتً �ی َ ا �ن �ی

�نْ
ُ

اهتِ الّ� �ی
حَ
ْ

ی ال ِ
وا �ن َم�نُ

آ
�نَ ا �ی ِ دن

َّ
ِهی ِلل

بگو: »این ]ها[ در  کرده است؟!«  را حرام  کیزه  پا ى هاى  ز و رو رده  آو پدید  بندگانش  براى  که  را 
رده اند )اگرچه دیگران نیز از آن ها استفاده  که ایمان آو کسانی است  زندگی پست )دنیا(، براى 
ز رستاخیز مخصوص )مؤمنان( خواهد بود.« در آیاتی نیز استفاده  می کنند(، درحالی که در رو
امر شده است:  آن  از  پرهیز  به  و  آزمون دانسته شده  و  فتنه  زندگی دنیا، اسباب  ینت های  ز از 
ی«  �تَ ْ �ج

أَ
َوا ٌر  �ی

�نَ َک  ِ
ّ َر�ج �تُ  َوِررنْ ِه  �ی �نِ ُهْم  �نَ �تِ

�نْ ِل�نَ ا  �ی
�نْ

ُ
الّ� اهتِ  �ی

حَ
ْ

ال ْهَرهتَ  رنَ ُهْم  ِم�نْ ا  ً َوا�ج رنْ
أَ
ا ِه  �جِ ا  َ ْع�ن

َم�تَّ َما  ی 
َ
ل اإِ َک  �ی

�نَ َع�ی  
�نَّ

َ
ُمّد �تَ ا 

َ
»َول

کردیم  از ایشان را بدان بهره مند  گروه هایی  )طه:131(: و هرگز چشمانت را خیره مکن به آنچه 
ردگارت  ِى پرو ز درحالی که شکوفه هاى زندگی پست )دنیا( است تا آنان را در آن بیازماییم و رو

بهتر و پایدارتر است.
از  استفاده  دربارۀ  آسیب هایی  چه  کریم  قرآن  در  است:  این  مقاله  این  اساسی  سؤال 
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ینت های زندگی دنیا، متوجه  ینت های دنیا، پیش بینی شده است؛ به عبارت دیگر، نهی از ز ز
یبایی هاست؟ کدام یک از آسیب های این گونه از ز

یبا  کیفیت ز یبایی به حالت و  یبنده و شایسته است و ز یبیدن به معنی ز یبا از مصدر ز ز
یبایی را به آنچه مفید  اطالق می شود )معین، 1382 ش،1241/2(. افالطون در هیپاس بزرگ ز
صص   ،1 ج  ش،  )کاپلستون،1380  می کند  تعریف  تناسب  و  به اندازه  دیگر  جای  در  و  است 
یبایی نظم، همسازی و روشنی است )همو، ج 1،  ید: صور اصلی ز 292-293( و ارسطو می گو

ص 411(.
که در ذهن مشاهده گر وجود دارد؛ ]بنابراین[ درست  یبایی چیزی است  ید: »ز هیوم می گو
که پیوندی  که آن را به اشیاء خارج از ذهن نسبت دهیم«. تقریبًا همه اتفاق نظر دارند  نیست 
یبایی  که احساس، ذات ز یبایی و احساس وجود دارد، اما هیوم عالوه بر آن معتقد است  بین ز
یبایی نمی تواند در غیبت مشاهده گر مناسب وجود داشته باشد )هنفلینگ،  است؛ درنتیجه ز
1377 ش، 72(. در مقابل این نظریه که ذهنی یا درونی1 نامیده می شود، نظریۀ عینی یا بیرونی2 
یبایی یکی از صفات عینی موجودات است و ذهن انسان ]تنها[ به  قرار دارد؛ در این دیدگاه، ز
کمک قواعد و اصول معینی آن را درک می کند )کروچه، 1381 ش،7(. هرکدام از این دو نظریه 
به تنهایی قابل خدشه اند )ر.ک: جعفری، بی تا 11-12؛ جوادی، 1376 ش، 10-13(؛ درنتیجه، 
که یک طرف  کنند، حقیقتی  یه معرفی  یبایی را حقیقتی دو سو کوشیدند ز کسانی چون شیللر 
آن عینی و سوی دیگرش ذهنی است )افراسیاب پور، 1380 ش، 23(. عالمه جعفری نیز بر دو 
یبایی  ید: »ز رزد )جعفری، بی تا 11(. آیت اهلل جوادی آملی می گو کید می و یبایی تأ قطبی بودن ز
که با دستگاه ادراکی ما هماهنگ باشد یعنی  عبارت است از شیء محسوس یا نامحسوس 
که:  است  مطهری  شهید  از  و  ش،3(.  آملی،1375  )جوادی  ببرد«  لذت  آن  از  ادراکی  قوای 

یبا« )مطهری، 1382 ش،91(. »خوب در هر حسی یعنی ز
ینت بوده است.  یبایی های مادی به واسطۀ کلیدواژۀ ز در متون دینی بیشترین موارد یادکرد ز
ینت« اسمی است برای هر آنچه با  ین دارای مفهومی مخالف با َشین )= زشتی( است و »ز َز

1.  subjective
2.  objective
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ینت حقیقی، آن است  ید: ز آن تزیین کنند )خلیل بن احمد، 1410 ق،  387/7(. راغب می گو
که در هیچ یک از حاالت دنیوی و اخروی به زشتی انسان نیانجامد )راغب، 1412 ق، 388(. 
یَنُه« )همو، 389(. اصل معنایی  یند »َز کرده باشد، می گو یبایی شیء را آشکار  کسی ز آنگاه که 
اثر  یا در  و  یا معنوی  امر مادی محسوس باشد  یبایی در ظاهر دانسته اند؛ در یک  را ز این ماده 
ینتی َعَرضی باشد، یا آنچه از نفس شیء ظاهر شده و ازجمله اجزای آن است  تخیل باشد و یا ز

)مصطفوی،1360 ش،  374/4(.
کریم است. حلیة اسمی است  ینت مادی در قرآن   »حلیة« نیز از جمله واژگان بیان کنندۀ ز
کلمه  این  بیارایند )طریحی،1375 ش،  105/1(.  آن  با  را  که خود  نقره  و  از طال  آنچه  برای هر 
ینت  کار می رود. در فرق حلیة با ز که شیء را می آراید، به  ینت ظاهری  به صورت حقیقی، در ز
ینت بیشتر در مورد آنچه  ینت های عرضی و ظاهری استفاده می شود اما ز گفته اند: »حلیة در ز
ینت  برد می یابد )مصطفوی، 1360 ش،  275/2(؛ در نتیجه، ز کار از نفس شیء ظاهر شود، 

اعم از حلیة است )همو،  376/4(.
گفته  گیاهی  همچنین »زهرة« از دیگر واژگان مرتبط با این مفهوم است. زهرة به شکوفۀ هر 
ینت های دنیا اطالق شده است )خلیل بن احمد، 1410  یبایی و ز می شود و »زهرة الدنیا« به ز

ق،  13/4؛ طریحی، 1375 ش،  321/3(.

2- انواع زینت ها]]
2-1- زینت های محسوس

است؛  فراوان  می شوند،  درک  پنج گانه  حواس  به وسیلۀ  که  یبایی هایی  ز یادکرد  قرآن،  در 
�تْ  رنَّ َماَء اْه�تَ

ْ
َها ال �ی

َ
ا َعل َ �ن

ْ
ل رنَ

�نْ
أَ
ا ا

دنَ اإِ
َ  َهاِمَدهتً �ن

ْر�نَ
أَ
ا

ْ
َرى ال گفته است: »َو�تَ گیاهان  یبایی  که از ز برای نمونه آنجا 

که  « )حج:5(: »و زمین را خشک و بی گیاه می بینی و هنگامی  �جٍ ِه�ی َ ْو�جٍ �ج �تْ ِم�نْ ُکّلِ رنَ �تَ �جَ
�نْ
أَ
َ�تْ َوا َوَر�ج

یبا  ز نوع ]گیاه [  از هر  و  و رشد می یابد  به حرکت درمی آید  فرو می فرستیم،  آن  بر  را  آب )باران( 
گوسفندان هنگام رفتن به چرا و بازگشت از آن را توصیف  گلۀ  یبایی  که ز یاند.« و یا آنجا  می رو
شما  براى  آن ها  در  »و  )نحل:6(:   » ْ�َرُ�و�نَ

�تَ �نَ  َوِ��ی و�نَ  حُ ِر�ی �تُ �نَ  ِ��ی َماٌل  َ �ج َها  �ی �نِ ْم 
ُ

ک
َ
»َول است:  نموده 

گاه  گاه برمی گردانید و هنگامی که )صبحگاهان( به چرا یبایی است، آنگاه که ]آن ها را[ از چرا ز
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نمونه،  ]برای  است  کشیده  یر  تصو به  را  بهشت  یبایی های  ز که  آنجا  همچنین  می فرستید.« 
ر.ک: الرحمن:71-62[.

ینت، برای بیان دو  کلمۀ ز ین، به خصوص  کریم، صورت های فعلی و اسمی مادۀ ز در قرآن 
یبایی های محسوس به کاررفته است: گونه از ز

ْرَعْو�نَ  �نِ �تَ  �ی
�تَ
آ
ا َک 

�نَّ اإِ ا  �ن َّ َر�ج ُموسی   اَل  »َو�ت فرعونیان:  ینت  ز همچون  عَرضی؛  ینت های  ز  -1-1-2
ردگار ما! به راستی که تو  گفت: ]اى [ پرو ا« )یونس: 88(: و موسی  �ی

�نْ
ُ

الّ� اهتِ  �ی
حَ
ْ

ی ال ِ
�ن  

ً
ْموالا

أَ
َوا هتً  �نَ �ی ُه رن

اأَ
َ
َوَمل

و�نَ  �نُ �جَ
ْ
ماُل َوال

ْ
یور و اموالی در زندگی پست )دنیا( داده اى؛ و یا مال و فرزند: »ال فرعون و اشراف او را ز

یور زندگی پست )دنیا( ست . ا« )کهف:46(: ثروت و پسران، ز �ی
�نْ

ُ
اهتِ الّ� �ی

حَ
ْ

هتُ ال �نَ �ی رن

که خداوند  یبایی آسمان ها  که از نفس شیء می جوشند؛ همچون ز ینت هایی   2-1-2- ز
اها 

َ �نّ �ی َورنَ  
ً
ا ُرو�ج ُ �ج ماِء  الّ�َ ی  ِ

�ن ا  �ن
ْ
َعل َ �ج ْد  �تَ

َ
»َول می دهد:  نسبت  یش  خو به  آفرینش  در  را  آن  ینت گری  ز

« )حجر:16(: »و به یقین در آسمان برج هایی قرار دادیم و آن را براى بینندگان آراستیم.«  �نَ ر�ی ِ ا�ن
َ ِلل�نّ

که در مورد زن، به بیان احکام  ینت جسم انسانی  )نیز ر.ک: فصلت:12، ق:6 و ملک:5( و یا ز
ْو 

أَ
ِه�نَّ ا ا�أِ �ج

آ
ْو ا

أَ
ِه�نَّ ا �تِ

َ
ُعول  ِل�جُ

َّ
لا  اإِ

ُه�نَّ �تَ �نَ �ی �نَ رن د�ی �جْ ها ... َولا �ی َهَر ِم�نْ
 ما �نَ

َّ
لا  اإِ

ُه�نَّ �تَ �نَ �ی �نَ رن د�ی �جْ آن پرداخته است: »... َولا �ی
یورشان  یورشان را آشکار ننمایند، جز آنچه را که از آن ها ظاهر است ... و ز ...« )نور:31(: »... و ز

را آشکار ننمایند جز براى شوهرانشان، یا پدرانشان، یا ...«.
گرفته اند، ازجمله مواردی هستند  که از حکمت ازلی سرچشمه  این مصادیق، بدان جهت 
یبا می یابد؛ اما نمی توان نادیده  را ز رسوم خاص- آن ها  با آداب و که نوع آدم -و نه تنها انسانی 
یبایی های مادی یکسان است، اما ممکن است میزان جاذبۀ آن  گرچه طبیعت ز که  انگاشت 
یبایی، بر حس  که درک این نوع از ز گون باشد. این تفاوت از آن روست  گونا برای افراد مختلف 
و  رسوم  آداب و تغییر  از  انسانی  طبع  و  می پذیرد  دل زدگی  و  ماللت  حس  حال آنکه  دارد؛  تکیه 

گذشت زمان متأثر می شود )ر.ک: صدیق، 1423 ق، 97 و 157(. دگرگون شدن احوال و 

2-2- زینت های معقول

است.  عقل  آن ها،  ادراک  وسیلۀ  که  هستند  یبایی ها  ز از  بخش  آن  معقول،  ینت های  ز
و  و ملول نمی شود  از معقولش خسته  از عوامل محیطی متأثر نمی شود،  عقل، همچون حس 
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یگانه می شود )صدیق،  آن  با  یافت،  را  بلکه هنگامی که معقول خود  ید.  آن رهایی نمی جو از 
ُه  �نَ �ی ما�نَ َورنَ �ی اإ

ْ
ُم ال

ُ
ک �ی

َ
ل  اإِ

�جَ َه َ��جَّ
َ
یبایی ایمان در نظر آدمی این گونه است: »َولِک�نَّ الّل 1423 ق، 158(. ز

شما  براى  را  ایمان  خدا  لیکن  )حجرات:7(:   » ا�نَ ِعْص�ی
ْ
َوال ُ�و�تَ 

�نُ
ْ
َوال َر 

�نْ
ُ

ک
ْ
ال ُم 

ُ
ک �ی

َ
ل اإِ َه  ّرَ

َ
َوک ْم 

ُ
ک و�جِ

ُ
ل

�تُ �نی  

شما  براى  را  گناه  و  نافرمانی  و  کفر  و  بیاراست  دل هایتان  در  را  آن  و  گردانید  دوست داشتنی 
ناخوشایند ساخت .

3- مصادیق واژۀ زینت در قرآن]]
« )صافات:6(:  واِک�جِ

َ
ک

ْ
هتٍ ال �نَ �ی رن ا �جِ �ی

�نْ
ُ

ماَء الّ� ا الّ�َ
َ �نّ �ی ا رنَ

َ �نّ ینت بخش آسمان دنیا: »اإِ 3-1- ستارگاِن ز
یور سیارات آراستیم . در حقیقت ما آسمان نزدیک را با ز

اُه ِم�نَ  َ �ن �ی
�تَ
آ
گزارش شده اند: »َوا که در سورۀ قصص این گونه  3-2- گنج ها و خدم وحشم قارون 

« )قصص:76(: از گنج ها به او آن چنان دادیم که واقعًا  هتِ ّوَ �تُ
ْ
وِلی ال

أُ
هتِ ا ُعْص�جَ

ْ
ال وُء �جِ �نُ �تَ

َ
ُه ل حَ ِ

ا�ت
َ  َم�ن

�نَّ ِ َما اإِ ورن �نُ
ُ

ک
ْ
ال

ینت او  گروه پیوسته نیرومندى سنگین بود! در آیات همین سوره، به ز )حمِل( خزینه هاى او بر 
ِه« )قصص:79( ِ �ت

�نَ �ی ِ ی رن ِ
ْوِمِه �ن

ی �تَ
َ

َ َعل َر�ج
حنَ
نَ

تعبیر شده اند: »�
ا«  �ی

�نْ
ُ

اهتِ الّ� �ی
حَ
ْ

هتُ ال �نَ �ی ِ و�نَ رن �نُ �جَ
ْ
َماُل َوال

ْ
ینت حیات دنیا  شمرده شده اند: »ال که ز 3-3- مال و فرزند 

یور زندگی پست )دنیا( ست . )کهف:46(: ثروت و پسران، ز
ا  �ی

�نْ
ُ

اهتِ الّ� �ی
حَ
ْ

اُع ال َ َم�ت
یٍء �نَ

َ ْم ِم�نْ سش �تُ �ی و�تِ
أُ
که به انسان داده شده است: »َوَما ا 3-4- هر نعمت دنیوی 

کاالى زندگی پست )دنیا( و  َها« )قصص:60(: و آنچه از چیز )ها( به شما داده شده، پس  �تُ �نَ �ی ِ َورن

یور آن است )ر.ک: طباطبایی، 1417 ق،  62/16(. ز
که هر جا خداوند در مقام ذکر  ینت در آیات قرآن نشان می دهد  کلمۀ ز برد  کار بررسی موارد 
با اضافه  یا  و  یافته است  برد  کار یا به صورت مطلق  کلمه  بر آدمی است، این  نعمت و امتنان 
َر  ِم�ی حَ

ْ
اَل َوال َ عن �جِ

ْ
َل َوال �ی

حنَ
ْ

که به انساِن آراسته به آن باز می گردد؛ مانند: »َوال به نام جالله و یا ضمیری 
« )نحل:8(: و اسب ها و استرها و االغ ها را ]نیز آفرید[ تا بر آن ها  ُمو�نَ

َ
ْعل ا �تَ

َ
�تُ َما ل

ُ
ل

حنْ هتً َو�ی �نَ �ی ِ وَها َورن �جُ
َ

ْرک ِل�تَ

کهف:7، نور:60،  که نمی دانید می آفریند )نیز ر.ک:  یور )شما( باشد و آنچه را  ید و ز سوار شو
ٍد« )اعراف:31(:  َد ُکّلِ َمْ�حجِ ْم ِع�نْ

ُ
ک �تَ �نَ �ی ِ وا رن

دنُ َدَم �نُ
آ
ی ا �نِ

َ ا �ج صافات:6( که بدون اضافه آمده است و »�ی
َم  َ�ّرَ َم�نْ  ْل 

و »�تُ نور:31(  )نیز ر.ک:  برگیرید  را در هر مسجدى  تان  یور ]هاى [  ز آدم!  فرزندان  اى 
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که براى  یور ]هاى [ الهی را  کسی ز اِدِه« )اعراف:32(: ]اى پیامبر[ بگو: چه  َ َ ِلِع�ج َر�ج �نْ
أَ
ی ا �تِ

َّ
ِه ال

َ
هتَ الّل �نَ �ی ِ رن

نام جالله اضافه شده  به  که  کرده است؟!  را حرام  کیزه  پا ى هاى  ز و رو رده،  آو بندگانش پدید 
است. 

گرفته و لزوما به شیء معینی اشاره ندارد، بلکه هر  ینت بار معنایی منفی به خود  گاه نیز ز
کلمه به عبارت  کند، مصداق آن است. در این موارد، این  آنچه انسان را از یاد خداوند غافل 
ُهْم 

َ
ْعمال

أَ
ِهْم ا �ی

َ
ل ِ اإِ

َو�نّ
ها �نُ �تَ �نَ �ی ا َورن �ی

�نْ
ُ

اهتَ الّ� �ی
حَ
ْ

ُد ال ر�ی »الحیاة الدنیا« یا ضمیر آن افزوده شده است: »َم�نْ کا�نَ �ی
بخواهند،  را  آن  یور  ز و  )دنیا(  پست  زندگی  که  کسانی  )هود:15(:  ُ�و�ن « 

�نَ �جْ �ی لا  ها  �ی �ن َوُهْم  ها  �ی �ن

کم  آنان در این )دنیا(  به  و  آنان می دهیم  به  کامل  را در این )دنیا( به طور  )نتیجه( اعمالشان 
کهف:28 و 46، قصص:60، احزاب:28(، یا به نوعی دیگر با این  داده نخواهد شد )نیز ر.ک: 
اَل ُموسی   عبارت قرین است؛ مثاًل ظرف استفاده از آن حیات دنیا معرفی شده است؛ مانند: »َو�ت
و  )یونس:88(:  ِلک «  �ی َ��ج َع�نْ  وا 

ُّ
ل صنِ ِل�ی ا  �ن َّ َر�ج ا  �ی

�نْ
ُ

الّ� اهتِ  �ی
حَ
ْ

ال ی  ِ
�ن  

ً
ْموالا

أَ
َوا هتً  �نَ �ی رن ُه 

اأَ
َ
َوَمل ْرَعْو�نَ  �نِ �تَ  �ی

�تَ
آ
ا َک 

�نَّ اإِ ا  �ن َّ َر�ج

یور و اموالی در زندگی پست  ردگار ما! به راستی که تو فرعون و اشراف او را ز موسی گفت: ]اى [ پرو
ر.ک:  )نیز  می سازند  گمراه  تو  راه  از  را(  )مردم  درنهایت  )آنان(  ما!  ردگار  پرو اى  داده اى  )دنیا( 

قصص:79، حدید:20(.

4- تشویق به بهره گیری از زینت ها]]
ینت ها، از بعضی آیات به صورت ضمنی و از برخی دیگر به طور  یق به بهره مندی از ز تشو
و  یا  در نعمت  امتنان  مقام  در  خداوند  که  آنجاست  ضمنی  جواز  می شود.  استفاده  صریح 
وا 

ُ
ُکل

أْ
ا َ ِل�ت ْ�َر  �جَ

ْ
ال َر 

َ��نَّ ی  �ن
َّ
ال »َوُهَو  اشاره می کند:  آن  از  یور  ز استخراج  به  انسان،  برای  آن  بهره های 

یا را رام ساخت  که در کسی است  ها« )نحل:14(: و او 
ُ�و�نَ �جَ

ْ
ل هتً �تَ �ی

ْ
ُه ِ�ل وا ِم�نْ ُ ِر�ج

�نْ ْ��تَ
ا َو�تَ  َ�ِر�ی

ً
ما حْ

َ
ُه ل ِم�نْ

ید )نیز ر.ک: رعد:17 و  ر که آن را می پوشید بیرون آو ى  یور ید و از آن ز گوشت تازه بخور تا از آن، 
ْم 

ُ
ک �تَ �نَ �ی وا رن

دنُ َدَم �نُ
آ
�نی  ا َ ا �ج یق صریح نیز در آیاتی از سورۀ اعراف قابل مالحظه است: »�ی فاطر:12(. تشو

ی  ِ
�ن وا  َم�نُ

آ
ا �نَ  �ی دن

َّ
ِلل ِهی  ْل 

�تُ  ِ �ت رنْ الّرِ ِم�نَ  ا�تِ  �ج �ی
َ

َوالّط اِدِه  ِلِع�ج  َ َر�ج �نْ
أَ
ا �تی  

َّ
ال ِه 

َ
الّل  

هتَ �نَ �ی رن َم  َ�ّرَ َم�نْ  ْل 
�تُ  ... ٍد  َمْ�حجِ َد ُکّلِ  ِع�نْ

هر  در  را  تان  ]هاى [  یور  ز آدم!  فرزندان  اى  )اعراف:32-31(:   » اَمهت �ی �تِ
ْ
ال ْوَم  �ی اِلَصهتً  �ن ا  �ی

�نْ
ُ

الّ� اهتِ  �ی
حَ
ْ

ال

پدید  بندگانش  براى  که  را  الهی  ]هاى [  یور  ز کسی  چه  بگو:  پیامبر[  ...]اى  برگیرید  مسجدى 
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براى  )دنیا(،  پست  زندگی  در  ]ها[  این  بگو:  است؟!  کرده  حرام  را  کیزه  پا ى هاى  ز رو و  رده  آو
ز  رده اند )اگرچه دیگران نیز از آن ها استفاده می کنند(، درحالی که در رو کسانی است که ایمان آو
ینت در این دو آیه بسیار جالب توجه  رستاخیز مخصوص )مؤمنان( خواهد بود. نحوۀ یادکرد ز
ینت زمین  ینت خود آن هاست، نه ز ینتی فراخوانده شده اند که ز است؛ فرزندان آدم به برگرفتن ز
الهی همراه شده است:  با صبغه ای  ینت  از ز نیز استفاده  یَنَتُکْم«؛  »ز ینت حیات دنیا:  نه ز و 

یَنَة اهلل«ِ. ینت به لفظ جالله افزوده شده است: »ز ُکّلِ َمْسِجٍد«؛ و دیگر اینکه ز »ِعْنَد 
ینت« در این آیه ذکرشده  است؛ به عنوان نمونه، در  گونی برای »ز گونا در روایات، مصادیق 
ٍد« به پوشیدن نیکوترین لباس  َد ُکّلِ َمْ�حجِ ْم ِع�نْ

ُ
ک �تَ �نَ �ی وا رن

دنُ روایتی از امام حسن؟ع؟، عبارت »�نُ
به  مو  کردن  شانه  به  صادق؟ع؟  امام  از  روایتی  در  و  ق،  14/2(   1380 )عیاشی،  نماز  به وقت 
به  »َمْسِجٍد«  امام صادق؟ع؟،  از  روایاتی  نماز )همو، 13/2( تطبیق شده است. در  هنگام هر 
است  یافته  انطباق  امام  هر  دیدار  از  قبل  غسل  به  یَنَتُکْم«  ز وا 

ُ
»ُخذ و  )همو،  13/2(  ائمه؟ع؟ 

اما  هستند،  متفاوت  معرفتی  سطوح  دارای  گرچه  مصادیق  این   .)110/6 ق،   1407 )طوسی، 
که  ینت به لباس، چیزی است  کنندۀ مفهوم عام آیه دانست. تفسیر ز نمی توان آن ها را محدود 
یادی مورد اشاره واقع شده و مورد تأیید سیاق نیز هست؛ چراکه سیاق این آیات  در روایات ز
دربارۀ آدم و حوا؟ع؟ و برافتادن لباس آن دو در اثر فتنۀ شیطان است )ر.ک: اعراف: 27-26( در 
کامل تری  که لباسی برتر است، اشاره شده و این می تواند مصداق  همین سیاق، به لباس تقوا 
ینت به لباس، این قول را  یَنَتُکْم« در این آیه باشد؛ راغب اصفهانی بعد از نقل تفسیر ز برای »ز
که در آیۀ  کرامتی است  ینت در این آیه همان  یند ز رده است: »برخی می گو نیز در تفسیر آن آو
اُکْم« )حجرات:13( ذکر شده است« )راغب، 1412 ق، 389(. تفسیر  �ت �تْ

أَ
ِه ا

َ
َد الّل ْم ِع�نْ

ُ
ْکَرَمک

أَ
 ا

�نَّ »اإِ
تر از تفسیر آن  ینة به »غسل قبل از دیدار هر امام« )طوسی، 1407 ق، 110/6(، در مرتبه ای باال ز
کردن درون از پلیدی ها نیز موردنظر قرار  ک  گر در مفهوم غسل، پا به لباس قرار دارد. خصوصًا ا
گیرد. در مرتبه ای دیگر، شرط والیت پذیری برای قبول نماز مطرح می شود )مجلسی، 1406 ق، 

.)296/9 
ر نعمات الهی باشد، جایز و مورد توصیه بوده  که یادآو ینت ها تا آنجا  نه تنها بهره گیری از ز
یافت آن نیز ناپسند نیست؛ چنان که باران، در دعای رسول اکرم؟ص؟،  است، بلکه دعا برای در
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یبایی آفرینی اش در زمین، از درگاه خداوند درخواست شده است: »اللهم أنِزل  با توجه به غایت ز
که  ردگارا! بر زمین ما، باران را  ینَتها« )ابن  ابی  الحدید، 1404 ق، 273/7(: پرو ینا فی أرِضنا ز

َ
عل

اموری  محدودۀ  در  ینت ها  ز این  درخواست  بااین حال،  فرست.  فرو  است،  آن  ینت  ز موجب 
رده و آفتی را دامن گیر او نکند؛ چنان که در  یبایی پایدار را برای آدمی به ارمغان آو که ز نیکو است 

نامۀ امیر مؤمنان به امام حسن؟امهع؟ آمده است:
َک 

َ
ْو ُصِرَف َعْنَک ِلَما ُهَو َخیٌر ل

َ
ْو آِجاًل أ

َ
وِتیَت َخیرًا ِمْنُه َعاِجاًل أ

ُ
ی َء َفاَل ُتْؤَتاُه َوأ َت الّشَ

ْ
ل

َ
َما َسأ ّبَ ُر َو

یْنَفی  َو ُه 
ُ
َک َجَمال

َ
ِفیَما یْبَقی ل ُتَک 

َ
ل

َ
َمْسأ َتُکْن 

ْ
َفل وِتیَتُه 

ُ
أ ْو 

َ
ل ِدیِنَک  ُک  ِفیِه َهاَل ْبَتُه 

َ
َقْد َطل ْمٍر 

َ
أ ُرّبَ 

َ
َفل

 : )475 ص   ،31 نامه  ش،  رضی،1388  )سید  ه 
َ
ل َتْبَقی   

َ
َوال َک 

َ
ل یْبَقی   

َ
ال  

ُ
َمال

ْ
َفال ُه 

ُ
َبال َو َعْنَک 

چه بسا چیزی را خواسته ای و به تو ندهند، ولی بهتر از آن را در دنیا یا آخرت به تو می دهند و یا 
گر عطایت  که ا یغ دارند. چه بسا چیزی از خداوند بخواهی  که آن را از تو در صالحت در آن بوده 
یبایی اش  ز که  کن  طلب  را  چیزی  خداوند  از  همیشه  پس  شود.  دینت  تباهی  موجب  کند، 

که نه ثروت برای تو می ماند و نه تو برای ثروت می مانی. ر باشد  برایت بماند و وبالش از تو دو

5- تحذیر از زینت دنیا]]
و  آیات  در  به دفعات  نیز  دنیا  ینت  ز از  تحذیر  ینت ها،  ز از  بهره گیری  به  دعوت  به موازات 
از  مستقیم  نهی  همچون  گون  گونا شیوه های  با  تحذیر  این  طرح  است.  قابل مشاهده  روایات 
ینت ها، دعا برای در امان ماندن از  فریفتگی به آن، ذکر مثل برای نشان دادن فریبندگی این ز
که در متون دینی برای این تحذیر  آن و ... نشان دهندۀ اهمیت این مسئله است. قالب هایی 

استفاده شده، در این موارد قابل بیان است:
ینت دنیا  5-1- امر به پرهیز از زینت دنیا: برای نمونه امام سجاد؟ع؟ در مقام امر به پرهیز از ز
فإّنَ  إلیها  المیِل  ِرها وتذکروا ضرَر عاقبِة  ِرها وشرو الدنیا وغرو می فرمایند: »فاحذروا زهرَة الحیاِة 
ها خطیئٌة« )حرانی، 1404 ق، 273(: از شکوفه های زندگانی دنیا و فریب ها  ینَتها فتنٌة وحّبَ ز
مایۀ  دنیا  ینت  ز چراکه  ید؛  ر آو خاطر  به  را  آن  به  تمایل  سرانجام  ضرر  و  بپرهیزید  بدی هایش  و 

آزمایش و دوست داشتن آن خطا است.
به  دوختن  چشم  از  نهی  قالب  در  دنیا،  ینت  ز از  نهی  مقام  در  کریم  قرآن  تشبیه:   -2-5
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َک  �ی
�نَ  َع�ی

�نَّ
َ

ُمّد ا �تَ
َ
کافران است، می فرماید: »َول که در دست  یبندۀ این حیات پست  شکوفه های ز

ی« )طه:131(: »و هرگز  �تَ ْ �ج
أَ
َوا ٌر  �ی

َک �نَ ِ
ّ َر�ج �تُ  َوِررنْ ِه  �ی �نِ ُهْم  �نَ �تِ

�نْ ِل�نَ ا  �ی
�نْ

ُ
الّ� اهتِ  �ی

حَ
ْ

ْهَرهتَ ال رنَ ُهْم  ِم�نْ ا  ً َوا�ج رنْ
أَ
ا ِه  �جِ ا  َ ْع�ن

َم�تَّ َما  ی 
َ
ل اإِ

چشمانت را خیره مکن به آنچه گروه هایی از ایشان را بدان بهره مند کردیم درحالی که شکوفه هاى 
ردگارت بهتر و پایدارتر است.« در  ِى پرو ز زندگی پست )دنیا( است تا آنان را در آن بیازماییم و رو
گیاهان بسیار  که  ینتی فریبا مانند شده است؛ همچون بارانی  تشبیهی دیگر، زندگی دنیا به ز
که آنان را به خزان نیستی نشانده و به عذابی  رد، اما دیری نپاید  کفار را به شگفت آو یاند و  برو

رد: گرفتار آو سخت 
 ٍ �ش �ی

عنَ ِل  َ َکَم�ش اِد 
َ
ْول

أَ
ا

ْ
َوال ْمَواِل 

أَ
ا

ْ
ال ی  ِ

�ن ٌر 
ُ ا�ش کَ َو�تَ ْم 

ُ
ک �نَ �ی َ �ج ٌر  ا�نُ

َ �ن َو�تَ هتٌ  �نَ �ی ِ َورن ْهٌو 
َ
َول ِع�جٌ 

َ
ل ا  �ی

�نْ
ُ

الّ� اهتُ  �ی
حَ
ْ

ال َما 
�نَّ
أَ
ا ُموا 

َ
»اْعل

َوا�نٌ 
ِه َوِرصنْ

َ
َرهتٌ ِم�نَ الّل �نِ

ٌد َوَمعنْ ِد�ی
َ ا�جٌ �ش

َرهتِ َعدنَ �نِ
آ
ا

ْ
ی ال ِ

و�نُ ُ�َطاًما َو�ن
ُ

ک ّمَ �ی
ُ ا �ش ّرً

َراُه ُمْص�نَ �تَ
ُ �نَ �ج ِه�ی ّمَ �ی

ُ ُه �ش ا�تُ َ �ج
اَر �نَ

َ �نّ
ُ

ک
ْ
�جَ ال ْع�جَ

أَ
ا

یور  ى و سرگرمی و ز که زندگی پست )دنیا( باز ُروِر« )حدید:20(: بدانید  عنُ
ْ
اُع ال َ ا َم�ت

َّ ل ا اإِ �ی
�نْ

ُ
اهتُ الّ� �ی

حَ
ْ

َوَما ال

که  بارانی  مثال  فرزندان است، همانند  و  اموال  در  افزون طلبی  و  میان شما  در  فروشی  و فخر 
رد، سپس خشک می گردد، پس آن را زرد می بینی سپس  رزان را به شگفت آو کشاو گیاهانش 
)او(  خشنودى  و  خدا  جانب  از  آمرزشی  و  شدید  عذابی  آخرت  در  و  می شود؛  شکسته  درهم 

کاالى فریبنده نیست. است؛ و زندگی پست )دنیا( جز 
یور  ینت دنیا به ز که حکایتگر مکاشفه ی حضرت عیسی؟ع؟ است، ز همچنین در روایتی 
فریبای عجوزه ای تشبیه شده است: دنیا را در چهرۀ عجوزه ای بی دندان که خود را به همه گونه 
گفت از فراوانی شمارشان از  کرده ای؟  گفتمش چند همسر  کردم.  ینت آراسته بود، مشاهده  ز
کف داده ام. گفتم آیا در ازدواج با تو مردند یا تو را طالق گفتند؟ گفت بلکه همه شان را کشته ام. 

رام، بی تا 69/1( گفتم وای بر همسران بازمانده ات؛ چگونه از پیشینیان عبرت نمی گیرند؟! )و
ینت ها و آفات آن به پناه الهی  5-3- دعا: امام سجاد؟ع؟ در قالب دعا، داعی را از فریب ز
یَنِتَها  ِز ِبَزَخاِرِف  ااِلْغِتَراِر  ِمَن  َنْعَتِصُم  »ِبَک  آمده است:  الزاهدین  فراخوانده است؛ در مناجات 
َکَباِت« )مجلسی، 1404  َمْشُحوَنُة ِبالّنَ

ْ
َفاِت ال

ْ
ُة ِباآل َمْحُشّوَ

ْ
َها ال

َ
ل

َ
ُمْتِلَفُة ُحاّل

ْ
َبَها ال

َ
ُمْهِلَکُة ُطاّل

ْ
َها ال َفِإّنَ

یم؛ چراکه خواهان  ر ینت های دروغین دنیا به تو پناه می آو ق، 152/91(: از فریب خوردن به ز
کنده از آفات و سرشار از بالیاست. ک می سازد، روادارندۀ خود را نابود می گرداند و آ خود را هال

ُهْم 
َ
ْعَمال

أَ
ا ِهْم  �ی

َ
ل اإِ  ِ

َو�نّ
�نُ َها  �تَ �نَ �ی ِ

َورن ا  �ی
�نْ

ُ
الّ� اهتَ  �ی

حَ
ْ

ال ُد  ِر�ی �ی »َم�نْ َکا�نَ  زینت ها:  اراده  به  وعید نسبت   -4-5
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َما  اِ�ٌل  َ َو�ج َها  �ی �نِ ُعوا  َص�نَ َما  َط  َوَ��جِ اُر 
َ ال�نّ ا 

َّ ل اإِ َرهتِ  �نِ
آ
ا

ْ
ال ی  ِ

�ن ُهْم 
َ
ل َس  �ی

َ
ل �نَ  �ی ِ �ن

َّ
ال َک  �أِ

َ
ول

أُ
ا  . ُ�و�نَ

�نَ �جْ �ی ا 
َ
ل َها  �ی �نِ َوُهْم  َها  �ی �نِ

را بخواهند، )نتیجه(  یور آن  که زندگی پست )دنیا( و ز « )هود:16- 15( »کسانی  و�نَ
ُ
ْعَمل �ی وا 

َکا�نُ

کم داده نخواهد  کامل به آنان می دهیم و به آنان در این )دنیا(  اعمالشان را در این )دنیا( بطور 
که در آخرت، برایشان، جز آتش نیست! و آنچه را در این )دنیا( با  کسانی هستند  شد. آنان، 
که  یرکی ساختند تباه شد و آنچه را همواره انجام می دادند، باطل است.« در نتیجه، آن کس  ز
ینت دنیاست؛ چنان که امام صادق؟ع؟ به  کردن ز خواهان حیات اخروی است، ناچار از رها 
ینة الحیاة الدنیا« )حمیری، بی تا ،  نقل از پیامبر اکرم؟ص؟ می فرماید: »... ومن أراد اآلخرة فلیدع ز

ینت زندگانی دنیا را رها سازد. 13(: هرکه خواهان آخرت است، باید ز
یافت،  فرمان  آن ها  به ذبح  ابراهیم؟ع؟  که حضرت  پرنده ای  از چهار  بیان نمادین:   -6-5
265/1(؛  ق،   1403 یه،  )ابن بابو است  شمرده شده  دنیا  ینت  ز نماد  طاووس  )بقره:260( 
ینت های دنیا شمرد.  درنتیجه، دستور به ذبح این حیوان را می توان نمادی از دعوت به ترک ز
مطرح شده  اقوال  از  یکی  طبق  است،  نام گرفته  الزینة«  »یوم  ذی الحجه  هفتم  ز  رو همچنین 
ینت  ز را  قربانی  شتران  ز،  رو این  در  که  است  آن  نام گذاری  این  دلیل  ز،  رو این  وجه تسمیۀ  در 
به  از دعوت  نمادی  را می توان  قربانگاه  به  ینت  ز رفتن  )ابن کثیر،1407 ق،  169/5(  می کنند؛ 

ترک آن دانست.
زمینۀ  یا  نتیجه  دنیا  ینت  ز ترک  روایات،  برخی  در  اخالقى:  گزاره های  از  استفاده   -7-5
برخی فضایل اخالقی شمرده شده است؛ برای نمونه، آن را از لوازم رعایت حق حیاء از خداوند 
َحیاِء« )ابن ابی جمهور، 

ْ
ْنیا َفَقِد اْسَتَحی ِمَن اهلِل َحّقَ ال

ُ
َحیاِة الّد

ْ
یَنَة ال شمرده اند: »َمْن ... َوَتَرَک ِز

رده است.«  کند، حق حیاء الهی را بجا آو ینت حیات دنیا را رها  1405 ق، 247/1(: »آنکه ز
ینت های دنیا دانسته شده است: »َمْن  و یا یکی از راه های دستیابی به حقیقت ایمان ترک ز
ُهَو  َما  ِإّنَ ْنیا 

ُ
الّد َزْهَرِة  یَنَة  ِز ِإّنَ  یَنِتَها  ِز ِمْن  ْنیا 

ُ
الّد ِفی  ا  َعّمَ ُشِغَل  یَماِن  ِ

ْ
ال َحِقیَقِة  َخاِلُص  َبُه 

ْ
َقل َدَخَل 

که حقیقت خالص ایمان به قلب او وارد شود،  کس  ْهو« )حرانی، 1404 ق، 287(: »هر 
َ
ِعٌب َول

َ
ل

سرگرمی  و  یچه  باز دنیا،  شکوفه های  یبایی  ز که  همانا  می شود.  روی گردان  دنیا  ینت های  ز از 
ترین مراتب زهد  ینت دنیا راه وصول به باال یادی ز است.« نیز در حدیثی از رسول خدا؟ص؟ ترک ز
ی 

َ
ِبل

ْ
َمَقاِبَر َوال

ْ
ْم یْنَس ال

َ
 َمْن ل

َ
اِس َفَقال ْزَهُد الّنَ

َ
 اهلِل َمْن أ

َ
ُت یا َرُسول

ْ
در دنیا خوانده شده است: »َفُقل
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گفتم ای رسول خدا! زاهدترین مردم  ْنیا و...« )طبرسی، 1412 ق، 463(: 
ُ

یَنِة الّد َو َتَرَک َفْضَل ِز
کند. ینت دنیا را رها  یادی ز که قبر و بالها را فراموش نکند و ز کیست؟ فرمود آن کس 

ری  5-8- بهره گیری از سیرۀ رسول اهلل؟ص؟: در بیانی بالغ و جامع از حضرت علی؟ع؟ در یادآو
همچون  و  می خورد  غذا  زمین  ى  رو بر  پیامبر؟ص؟  است:  آمده  اسالم؟ص؟  گرامی  رسول  سیرۀ 
کفشش را وصله می زد و پارگی جامه اش را می دوخت. بر  بندگان می نشست و با دست خود 
االغ برهنه می نشست و کسی را نیز پشت سرخود می نشاند. پرده اى با نقش و نگار بر در خانه اش 
که  کن،  ر  یخته بود، به یکی از همسرانش فرمود: »ای فالنی! این پرده را از جلوی چشمم دو آو
کنده  یش را از دنیا  ینت هاى آن می افتم. پیامبر؟ص؟ دل خو هرگاه آن را می بینم به یاد دنیا و ز
از  دنیا  یور  ز و  ینت  ز و دوست داشت  بود  کشته  را در ذهنش  آن  و خاطرۀ  کرده  آن پشت  به  و 
ر باشد تا از آن جامۀ فاخر برنگیرد، جایگاه قرار و آرامشش نداند و به ماندن در آن  دیده اش دو
ر ساخت و از دیده اش پنهان نمود.  کرد، از قلبش دو یش بیرون  امیدوار نگردد. دنیا را از دل خو
که چیزى را دشمن داشته باشد، از اینکه آن را بنگرد و نزدش از آن یاد شود نیز بیزار  کسی  آری، 
که بدی ها و عیب هاى دنیا را به تو نشان  است. در سیرۀ رسول خدا؟ص؟ آموزه هایی وجود دارد 
یرا پیامبر؟ص؟ و خانواده اش در دنیا گرسنه بودند و با تقّرب فراوانش به درگاه احدیت،  می دهد، ز
ر شده بود ... )سید رضی، 1388 ش، خ 160، صص 272-273. نیز  یور دنیا از او دو ینت و ز ز

ر.ک: خ 109، ص 188(.
ینت ها ابزاری برای آزمون معرفی شده اند. چه اینکه  که ز یق و تحذیر است  در میانۀ این تشو
تر نهفته  راء تنعم آدمی، هدفی باال هیچ نعمتی در دنیا فی نفسه مدنظر نیست؛ بلکه همواره در و
یور زمین  یبا، ز یبایی نیز چنین است؛ خداوند انسان را هشدار می دهد که این نعمات ز است. ز
ْ�َ��نُ َعَملًا« )کهف:7(: 

أَ
ُهْم ا �ی

أَ
َوُهْم ا

ُ
ل �جْ ها ِل�نَ

َ
هتً ل �نَ �ی ْر�نِ رن

أَ
ا

ْ
ی ال

َ
ا ما َعل �ن

ْ
َعل َ ا �ج

َ �نّ ینت وجود تو: »اإِ است و نه ز
ى براى آن قرار دادیم تا آنان را بیازماییم که کدام یک  یور در حقیقت ما آنچه را که بر زمین است ز

از ایشان نیکوکارتر است.
یبایی ها  که انسان را بیازماید؛ آیا او این ز ینت قرار دادن هر آنچه بر زمین است، ازآن روست  ز
یش را یافته و در  یبایی حقیقی خو ینت خود پنداشته و برای رسیدن به آن می کوشد و یا ز را ز
ینت قرار دادن آنچه بر زمین است، بلکه آفرینش  یباترین اعمال تالش می کند. نه تنها ز انجام ز
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تفسیر  از  بحث  انتهای  در  طباطبایی  عالمه  است؛  منظور  همین  به  هستی  نظام  مجموعۀ 
َعَملًا«  ْ�َ��نُ 

أَ
ا ْم 

ُ
ک �ی

أَ
ا ْم 

ُ
َوک

ُ
ل �جْ ِل�ی ماِء 

ْ
ال ی 

َ
َعل ُه 

ُ َعْر�ش َوکا�نَ  اٍم  �ی
أَ
ا هتِ 

ِ��تَّ �نی    
ْر�نَ

أَ
ا

ْ
َوال ماوا�تِ  الّ�َ �تَ 

َ
ل ی �نَ �ن

َّ
ال آیۀ »َوُهَو 

انسانی غایت خلقت آسمان ها  برترین فرد  که  بیان روشن می شود  این  با  یسد:  )هود:7( می نو
یباتر است،  ْحَسُن َعَماًل« نشان می دهد آنکه عملش از دیگران ز

َ
أ یُکْم 

َ
و زمین است. جملۀ »أ

مقصود خلقت است و به این ترتیب معنای حدیث قدسی خداوند خطاب به پیامبر اکرم؟ص؟ 
َک « روشن می شود )طباطبایی، 1417 ق، 152/10(. ما خلقُت األفال

َ
َک ل که: »لوال

6- آفات زینت ها]]
6-1- معقول

یبایی، تفاوت  یبایی، عقل است؛ لذا انتظار می رود در ادراک این نوع ز ابزار درک این گونه ز
اخالقی  اصول  کلیات  یبایی  ز و  زشتی  تشخیص  در  گر  ا اما  نباشد؛  انسان ها  بین  چندانی 
افراد  ناقص  جهان بینی  یا  و  علم  کمبود  جهل،  از  ناشی  را  آن  نمی توان  آمد،  پیش  اختالفی 
کمک نفِس آدمی، عقل را از فرمانروایی جان  که با  دانست، بلکه این حربه ای شیطانی است 
یبایی های معقول  یر می کشد و هوس را جانشین او می کند. این بزرگ ترین آسیب در درک ز به ز

است.
نفوذ شیطان در جان آدمی گاهی به صورت غفلت و نسیان ظاهر می شود؛ چنان که صورت 
آن  از  را  انسان  و  می زند  کنار  ذهنش  از  کند،  اندیشه  آن  یان  ز و  سود  دربارۀ  باید  که  را  چیزی 
وی  نفع  به  اوست،  ضرر  به  بااینکه  را  انسان  نزد  حاضر  ذهنی  صورت  نیز  گاه  می کند.  غافل 
طا�نُ  �ی

َّ ال�ش ُهُم 
َ
ل �نَ  �ی یادشده است: »َورنَ آن  از  »تزیین«  به عنوان  قرآن، هم  که درآیات  جلوه می دهد 

و  یل«  »تسو به عنوان  هم  و  آراست«.   برایشان  را  آنان  کارهاى  شیطان  »و  )نمل:24(:  ُهْم« 
َ
ْعمال

أَ
ا

ُهْم« )محمد:25(: »شیطان )اعمال زشت را( براى 
َ
ل ْملی  

أَ
َوا ُهْم 

َ
ل َل  طا�نُ َ�ّوَ �ی

َّ امالی شیطان: »ال�ش
که  گاه مبتالی به آن، جاهل مرکب )کسی  آنان آراست و آنان را به آرزوهاى دراز انداخت «؛ و 
و�نَ  ِ��نُ حْ �ی ُهْم 

�نَّ
أَ
ا و�نَ  َ��جُ حْ �ی »ُهْم  است:  مطرح شده  می داند(  که  می پندارد  یا  نمی داند،  که  نمی داند 

انجام  نیکو  را  یرکانه اى  ز کار  ایشان  که  می پندارند  آنان  »درحالی که  )کهف:104(:   »
ً
عا ُص�نْ

می دهند« )جوادی آملی، 1382 ش، 394/3(.
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که  هنگامی  ینه«  »ز می شود  گفته  است.  ین«  »ز یشۀ  ر از  تفعیل  باب  مصدر  »تزیین« 
گاه به شیطان  گاهی تزیین را به خود و  کرده باشد. خداوند  یبایی اش را با فعل و یا قول آشکار  ز
نسبت داده و در مواضعی نیز فاعل آن را ذکر نکرده است. تزیین خداوند به این صورت است 
اما  389-390(؛  ق،   1412 اصفهانی،  )راغب  کند  ایجاد  و  ابداع  یبا  ز به صورت  را  اشیاء  که 
تزیین امور توسط شیطان، از طریق تصرف در اندیشه و خیال اوست )جوادی آملی،1382 ش، 

.)394/3
خیال نوعی جهت بخشی به سمت غیرواقعی کردن پدیده ها، در دو غایت خوب یا بد دارد. 
یی است که هر چه را سلطان بپسندد، با فریبندگی می آراید  یر تملق گو ز درواقع، خیال به منزلۀ و
و رنگی از مطلوبیت ها یا عدم مطلوبیت های توهمی به آن می دهد. در صورت اعتماد ذهن به 
گسترش  یج  خیال، ادراک از حقیقت فاصله می گیرد. اگرچه این فاصله متغیر است، اما به تدر
می یابد. ذهن خیاالت را واقعیات می پندارد و به اصل واقعیات بی اعتنا می شود و نسبت به 
از سلطۀ  تردید می کند )جوادی، 1376 ش، 58(؛ لذا در صورت خروج خیال  دنیای عینی 
و  آرزوها  شیطان  می شود؛  بدل  شیطان  نفوذ  برای  وسیله ای  به  الهی  نعمت  این  سلیم،  عقل 
ینت  را در نظرش ز ُهْم« )نساء:119( و چیزهایی 

�نَّ �ی َم�نِّ
أُ
ا

َ
برای انسان مطرح می کند: »َول را  تی  خیاال

« )حجر:39(.  ْر�ن
أَ
ا

ْ
ی ال ِ

ُهْم �ن
َ
�نَّ ل

�نَ �ی رنَ
أُ
ا

َ
ینت قلب و جان انسان: »ل ینت زمین است، نه ز که ز می دهد 

ْم« 
ُ

ک و�جِ
ُ
ل

�تُ �نی   ُه  �نَ �ی َورنَ ما�نَ  �ی اإ
ْ
ال ُم 

ُ
ک �ی

َ
ل اإِ �جَ  »َ��جَّ است:  سبحان  خدای  به  ایمان  انسان،  جان  ینت  ز

)حجرات:7( )جوادی  آملی، همان(.
تزیین  فرد دچار  گاهی یک  در حوزۀ جمعی.  و هم  فردی مطرح است  در حوزۀ  تزیین هم 
ل«  �ی �ج

 َع�نِ الّ�َ
َ

ْرَعْو�نَ ُ�وُء َعَمِلِه َوُصّد �نَ ِل�نِ �ی ِلَک رنُ دن
َ

می شود؛ مانند تزیین اعمال فرعون در نگاه او: »َوک
بازداشته  )راست(  راه  از  و  بود  آراسته شده  کردارش  بدى  فرعون  براى  این گونه  »و  )غافر:37(: 
شد« چنین فرد خودمحوری، اصالت را به خود و خواسته هایش می دهد و وقتی به زشتی عملی 
را  آن  و  آن ساخته  از  یبا  ز بر مرکب خیال، صورتی  برمی خورد، سوار  دارد  را  آن  انجام  که قصد 
که باعث  توجیه می کند. این همان ُعجب یا خودپسندی است. از امام رضا؟ع؟ دربارۀ عجب 
فساد عمل است پرسیده شد و آن حضرت فرمود: »العجب درجاٌت منها أن یزین للعبد سوء 

یحسب أّنه یحسن صنعًا ...« )کلینی، 1365، 313/2( عمله فیراه حسنًا فیعجبه و
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ْمِس 
َّ ُدو�نَ ِلل�ش ْ�حجُ ْوَمها �ی

ها َو�تَ ْد�تُ گاه یک اجتماع دچار تزیین می شود؛ همانند قوم سبأ: »َو�جَ اما 
« )نمل:24(: »او و قومش  ُدو�نَ ْه�تَ ُهْم لا �ی

ِل �نَ �ی �ج
ُهْم َع�نِ الّ�َ

َ
َصّد

ُهْم �نَ
َ
ْعمال

أَ
طا�نُ ا �ی

َّ ُهُم ال�ش
َ
�نَ ل �ی ِه َورنَ

َ
ِم�نْ ُدو�نِ الّل

را یافتم درحالی که براى خورشیدى که غیر از خداست، سجده می کنند؛ و شیطان کارهاى آنان 
را برایشان آراست و آنان را از راه )خدا( بازداشت؛ و آنان رهنمون نمی شوند.« در چنین فضایی، 
که در روانشناسی  اعمال زشت به هنجار و قانون آن جمعیت تبدیل می شود. نزدیک به چیزی 
که انگاره ها و هنجارهای خودی را  اجتماعی، از آن به »قوم مداری«1 تعبیر می شود. جامعه ای 
ری ارزش های دیگر  برترین می داند و از دیدگاه ارزش های اجتماعی درونی شدۀ خودش به داو
جوامع می پردازد. درواقع، قوم مداری ارزش ها و منافع گروه خودی را میزان سنجش حق و ناحق 

گروه های غیرخودی قرار می دهد« )ر.ک: نیک گهر، 1383 ش، 140( بودن ارزش ها و منافع 

6-2- محسوس
6-2-1- غفلت زایی و دوری از یاد خدا

ینت زندگی دنیا، با ذکر و یاد خدا و رضای او سازگار نیست: هدف قرار دادن ز
هتَ  �نَ �ی ُد رن ر�ی ُهْم �تُ اَک َع�نْ �ن ْعُد َع�ی َهُه َولا �تَ ْ ُدو�نَ َو�ج ر�ی ی �ی َع�شِ

ْ
داهتِ َوال عنَ

ْ
ال ُهْم �جِ

َّ ْدُعو�نَ َر�ج �نَ �ی �ی �ن
َّ
َ�َک َمَع ال

�نْ
ْر �نَ »َواْص�جِ

را  خودت  و  )کهف:28(:   »
ً
ُر�ا

�نُ ْمُرُه 
أَ
ا َوکا�نَ  َهواُه  َع  �جَ

َوا�تَّ ا  ِر�ن
ْ

ک دنِ َع�نْ  ُه  �جَ
ْ
ل

�تَ ا  �ن
ْ
ل

�نَ
عنْ

أَ
ا َم�نْ  ِطْع  �تُ َولا  ا  �ی

�نْ
ُ

الّ� اهتِ  �ی
حَ
ْ

ال

ردگارشان را می خوانند، درحالی که ذات او  که بامدادان و عصرگاهان پرو کسانی شکیبا ساز  با
یور زندگی پست )دنیا( را خواهانی؛  را اراده می کنند و دیدگانت را از آنان برمگیر، درحالی که ز
کارش  کرده و  ى  که قلبش را از یاِدمان غافل ساختیم و از هوسش پیرو ى مکن  کسی پیرو و از 

ى است. یاده رو ز
گرم ردایی  زی بسیار  طبق نقل مفسران، آیه دربارۀ سلمان فارسی نازل شده است. او در رو
پشمین به تن داشت. عیینة بن حصین نزد پیامبر؟ص؟ آمد و سلمان نزد او بود. عیینة از بوی 
گفت: ای رسول  کرده بود، ناراحت شد و  گرمای بسیار در آن عرق  که به خاطر  ردای سلمان 
که خواستی، راه  که را  کن و آنگاه که ما رفتیم، هر  خدا! هنگامی که ما نزد تو می آییم، او را بیرون 
بده؛ و خداوند این آیه را نازل نمود )قمی، 1367 ش،  35/2؛ سمرقندی، 1416 ق،  344/2(. 

1. Ethnocentrism
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ینت دنیا در این آیه را عالقۀ پیامبر؟ص؟ به ایمان  طبرسی بر اساس این سبب نزول، مصداق ز
که عالمه نیز  ردن رؤسای مشرکان می شمارد )طبرسی، 1372 ش،  718/6( البته همان گونه  آو
اشاره کرده است، الزمۀ این روایت مدنی بودن این دو آیه است اما سیاق آیات این مسئله را تأیید 
ینت های دنیا  لت آیه بر ناهماهنگی ز نمی کند )طباطبایی، 1417 ق، 306/13(. به هرحال دال
را  مؤمنان  ستودنی  یژگی های  و از  یکی  که  ازاین روست  است.  آشکار  او،  رضای  و  خدا  یاد  با 

ینت های دنیا دانسته اند: فراموش نکردن یاد خداوند در اثر دیدار ز
ْم 

َ
ِهْم َول ا�نِ

دنَ
آ
ا ّلَ اْ�ُمُه َما َ�ِمُعوا �جِ ِه �جَ

َ
ِر الّل

ْ
ک ُهْم َع�نْ دنِ ِصّمَ ْم �ی

َ
َرهتٍ ل َرهتٍ َوِع�جْ

ْ
ک ْهُل �نِ

أَ
َهاُء ا �تَ

�نُ
ْ
�نَ ُهُم ال �ی ِم�نِ ُموأْ

ْ
 ال

�نَّ
أَ
ا »کَ

یا که مؤمنان، همان  ِهْم« )کلینی،1365 ش، 132/2(: گو ِ �ن ْع�ی
أَ
ا هتِ �جِ �نَ �ی ِ

ْوا ِم�نَ الرنّ
أَ
ِه َما َرا

َ
ِر الّل

ْ
ک ْعِمِهْم َع�نْ دنِ �ی

گوش هایشان می شنوند، آن ها را از یاد  که آنچه با  گیری هستند  ژرف اندیشان اهل تفکر و پند 
کور نمی سازد. ردگار  که با چشم می بینند، آن ها را از یاد پرو ینت هایی  کر نمی سازد و ز خداوند 

ِهیِنی 
ْ
ْنیا ُتل

ُ
ْکَثاٍر ِمَن الّد ِنی َعْن ِذْکِرَک ِبِإ

ْ
 َتْشَغل

َ
که به دعا بخواهیم: »... َوال و ما را آموخته اند 

یادۀ  ز با  مرا  و   ...  :)203/98 ق،   1404 )مجلسی،  یَنِتَها«  ِز َزَهَراُت  َوَتْفِتُنِنی  َبْهَجِتَها  َعَجاِئُب 
و  سازد  سرگرم  مرا  انگیزش  ر  سرو یبایی های  ز شگفتی   چنان که  مکن؛  غافل  خود  یاد  از  دنیا، 

یبایش مرا در فتنه اندازد. شکوفه های ز

6-2-2- بازداری انسان از امور سودمندتر

ینت دنیا، انسان را از اموری که برای او سودمندتر است، بازمی دارد. در یکی  دل بستگی به ز
بهجة لم  ینة و یه آمده است: »فإن الدنیا حلوة خضرة ذات ز از نامه های امیرمؤمنان؟ع؟ به معاو
یصب إلیها أحد إال وشغلته بزینتها عما هو أنفع له منها« )ابن ابی الحدید، 1404 ق، 153/16(: 
گرایش پیدا نکرد، مگر آنکه دنیا  ر است. هیچ کس به آن  ینت و سرو گوارا، خّرم و دارای ز دنیا 

ینت هایش، وی را ازآنچه برایش سودمندتر بود، غافل نمود. به وسیلۀ ز

6-2-3- فریبندگی و ایجاد زمینه های فریب

ینت های دنیا واردشده است؛ به عنوان  یادی در مقام هشدار نسبت به فریبندگی ز روایات ز
ْنیا 

ُ
یَنُة الّد َک ِز ّنَ  َتُغّرَ

َ
نمونه، در مناجات خداوند با حضرت موسی؟ع؟ آمده است: »یا ُموَسی... َوال
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ینت دنیا و شکوفه های آن، تو را نفریبد. َزْهَرُتَها« )کلینی، 1365 ش، 49/8(: ای موسی! ز َو
 

َ
َمِن ِقیَل یا َرُسول ُکْم َوَخْضَراَء الّدِ اُس ِإیا یَها الّنَ

َ
نیز در زمرۀ نصایح رسول اهلل؟ص؟، آمده است: »أ

ْوِء« )طوسی، 1407 ق، 403/7(: »ای  َحْسَناُء ِفی َمْنِبِت الّسَ
ْ
ُة ال

َ
َمْرأ

ْ
 ال

َ
َمِن َقال اهلِل َوَما َخْضَراُء الّدِ

یبایی  گفتند: ای رسول خدا سبزۀ مزبله چیست؟ فرمود: زن ز از سبزۀ مزبله بپرهیزید.  مردم! 
ینت های ظاهری  کند.« آنچه در این روایت مورد نهی قرارگرفته، مطلق ز که در خانوادۀ بد رشد 

گردد. که پوشانندۀ زشتی درون باشد و موجب فریب آدمی  ینتی است  نیست. بلکه ز
ینت های  ینت های دنیا موجب فریب آدمی است، بلکه همراه داشتن ز نه تنها توجه به ز
فریب  که دیگران در  رد  فراهم می آو را  زمینه ای  آن ها،  به  و دل بستگی  رت  َعَرضی در غیر ضرو
از  گریز  حال  در  باعجله  باوجوداینکه  موسی؟ع؟  حضرت  قوم  نمونه،  برای  رزند؛  و طمع  آدمی 
کردند؛ حال آنکه  با خود همراه  نیز  را  فرعونیان  ینت  ز از  بارهایی سنگین  بودند،  چنگ فرعون 
ا  ِک�ن

ْ
َمل ا َمْوِعَدَک �جِ �ن

�نْ
َ
ل �نْ

أَ
وا ما ا

ُ
ال بدان همه نیازمند نبودند و این زمینۀ فریب آن ها را فراهم نمود: »�ت

اختیار  به  »گفتند:  )طه:87(:  اِمِری«  الّ�َ ی  �تَ
ْ
ل

أَ
ا ِلَک  دن

َ
ک

�نَ اها  �ن
�نْ

دنَ �تَ
�نَ ْوِم  �تَ

ْ
ال هتِ  �نَ �ی رن ِم�نْ   

ً
ارا ْورن

أَ
ا ا  �ن

ْ
ل ُ�ّمِ ا 

َ َولِک�نّ

شده  نهاده  ما  بر  )فرعون(  قوم  یور  ز از  سنگینی  بارهاى  ولیکن  نکردیم  وعده  ُخلف  تو  با  خود 
ینت ها، توسط سامری به بتی بدل شد  کرد«. این ز بود و آن ها را افکندیم؛ و سامرى چنین القا 
لًا  ِهْم ِعحجْ ْعِدِه ِم�نْ ُ�ِل�ی َ ْوُم ُموسی  ِم�نْ �ج

 �تَ
دنَ

حنَ
که چند صباحی عبادت بنی اسرائیل را برانگیخت: »َوا�تَّ

یورهایشان مجسمه گوساله اى  واٌر« )اعراف:148(: و قوم موسی بعد از )رفتن( او، از ز ُه �نُ
َ
 ل

ً
َ�دا َ �ج

گاو داشت )ساختند و به عنوان معبود( برگزیدند. که صداى 

6-2-4- زوال پذیری

کسی  ینت دنیاست. در آیاتی از قرآن، با زبان تمثیل به جریان  زوال پذیری، آفتی قرین با ز
که به وادی شرک لغزید  که چندان به پایداری آنچه در دست داشت مطمئن بود  اشاره می شود 

ینت هایش را بر باد رفته دید: کیفر آن، ز و به 
ْرًعا.  ُهَما رنَ �نَ �ی َ ا �ج َ �ن

ْ
َعل َ ٍل َو�ج حنْ �نَ اُهَما �جِ َ �ن

�نْ
ا�جٍ َوَ��نَ َ ْع�ن

أَ
�نِ ِم�نْ ا �ی �تَ

�نَّ َ َ�ِدِهَما �ج
أَ
ا ِلا َ �ن

ْ
َعل َ �نِ �ج �ی

َ
ل لًا َر�جُ

َ ُهْم َم�ش
َ
ِر�جْ ل

»َواصنْ
َحاِوُرُه  َوُهَو �ی ِه  اَل ِلَصاِ��جِ َ �ت

�نَ َمٌر 
َ �ش ُه 

َ
ل َوَکا�نَ  َهًرا. 

�نَ ُهَما 
َ
ال

َ
ل ِ ا �ن

َ ْر�ن
َّ
حج
نَ

ا َو� ً �أ �ی
َ ُه �ش ِم�نْ ِلْم 

طنْ �تَ ْم 
َ
َول َها 

َ
ُکل

أُ
ا �تْ 

�تَ
آ
ا �نِ  �ی �تَ

�نَّ َ
حج
ْ

ا ال َ �ت
ْ
ِکل

اَعهتَ  �نُّ الّ�َ
�نُ
أَ
ًدا. َوَما ا �جَ

أَ
ِه ا ِ َد َهدن �ی �جِ

�نْ �تَ
أَ
�نُّ ا

�نُ
أَ
اَل َما ا

َ ِ�ِه �ت
�نْ اِلٌم ِل�نَ

َ ُه َوُهَو �ن �تَ
�نَّ َ َل �ج ًرا. َوَد�نَ

�نَ
َعرنُّ �نَ

أَ
َک َمالًا َوا ُر ِم�نْ

َ ْک�ش
أَ
ا ا

َ �ن
أَ
ا
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�تَ 
�نَ
�نْ
أَ
ا َما  ی 

َ
َعل ِه  �ی

�جُ َک�نَّ ِ
ّ
ل �تَ �ی  �َ ْص�جَ

أَ
ا

َ �ن َمِرِه  َ �ش �جِ َط  ِ��ی
أُ
َوا  ... ا  ً �ج

َ
ل �تَ ُم�نْ َها  ِم�نْ ًرا  �ی

 �نَ
َد�نَّ �جِ

أَ
ا

َ
ل ی  ِ

ّ
َر�ج ی 

َ
ل اإِ  

ُرِدْد�تُ �نْ  �أِ
َ
َول َمهتً  ا�أِ

َ �ت

پیامبر(  )اى  و  َ�ًدا« )کهف:32-42(: 
أَ
ا ی  ِ

ّ
َر�ج �جِ ِرْک 

ْ �ش
أُ
ا ْم 

َ
ل ی  �نِ

�تَ �ی
َ
ل ا  �ی وُل  �تُ َو�ی َها  ِ ُعُرو�ش ی 

َ
َعل هتٌ  اِو�ی َ �ن َوِهی  َها  �ی �نِ

و  قرار دادیم  انگورها  از )انواع(  آنها، دو بوستان  از  براى یکی  که  َمَثلی بزن: دو مردى  آنان  براى 
ى قرار  کشتزار گرد آن دو )بوستان( را با درخت خرما ]پوشاندیم[ و در بین آن دو )بوستان(  گردا
رد و چیزى از آن نکاست و میان آن دو )بوستان(  دادیم. هر دو بوستان، میوه هایش را )به بار( آو
ى  او با و که  نهرى شکافتیم؛ و براى آن )صاحب باغ( فایده اى بود و به همراهش- در حالی 
گفتمان داشت- )چنین( گفت: »من از نظر ثروت از تو بیشتر ]دارم[ و از جهت نفرات شکست 
گفت:  یشتن ستمکار بود، داخل بوستانش شد، ]و[  که او نسبت به خو ناپذیرترم.« و در حالی 
گردد  گمان نمی کنم ساعت )رستاخیز( برپا  که هرگز این )بوستان( نابود شود؛ و  گمان نمی کنم 
گردانده شوم، قطعًا بازگشتگاهی بهتر از این )بوستان( خواهم یافت  ردگارم باز  گر به سوى پرو و ا
کننده( احاطه شد و به خاطر آنچه در مورد آن )بوستان( هزینه  نابود  او )با عذابی  ... و میوه 
که  به هم می مالید.(- در حالی  از پشیمانی  را می گردانید )و  کف )دست( ش  بود، دو  کرده 
کس را شریک  کاش من هیچ  یخته بود- و می گفت: اى  آن )بوستان( بر داربست هایش فرو ر

ردگارم قرار نداده بودم! پرو
به  بود،  کرده  زی اش  رو خدا  آنچه  در  او  است؛  قابل توجه  زمینه  این  در  نیز  قارون  داستان 
و درنهایت  و فخر می کرد  بهره می گرفت  آن  از  بلکه فرحمندانه  نبود؛  جستجوی سرای آخرت 
که خود نیز همراه با آن ها در زمین فرو رفت )ر.ک: قصص:83-76(. در  ینت هایش،  نه تنها ز
که برای انسان باقی  ینت ها، به برتری عمل صالحی  برخی از آیات نیز بعد از ذکر مصادیقی از ز
ا  ً َوا�ج

َ �ش َک  ِ
ّ َر�ج َد  ِع�نْ ٌر  �ی

اِلَحا�تُ �نَ
َ

الّص ا�تُ  �ی ا�تِ َ �ج
ْ
َوال ا  �ی

�نْ
ُ

الّ� اهتِ  �ی
حَ
ْ

 ال
هتُ �نَ �ی ِ

رن و�نَ  �نُ �جَ
ْ
َوال َماُل 

ْ
بماند، اشاره شده است: »ال

ماندگاِر  )کارهاى(  و  ست  )دنیا(  پست  زندگی  یور  ز پسران،  و  ثروت  )کهف:46(:  َملًا« 
أَ
ا ٌر  �ی

َو�نَ

ردگارت ازنظر پاداش بهتر و امیدبخش تر است )نیز ر.ک: قصص:60(. این تقابل،  شایسته نزد پرو
نقل شده  علی؟ع؟  امام  از  زمینه  همین  در  است.  دنیوی  ینت های  ز ناپایداری  نشان دهندۀ  
ی َزَواٍل« )مجلسی، 1404 

َ
یَنُتَها ِإل ِز َباٍل َو ی َو

َ
ی اْنِقَطاٍع َوَفْخُرَها ِإل

َ
ْنیا َفَمَتاُعَها ِإل

ُ
ُکْم َوالّد

َ
است: »َما ل

ینتش نابود  ر و ز که بهره هایش قطع شدنی، فخرش وبال آو ق، 19/75(: شما را با دنیا چه کار 
ینت های دنیا را روبه زوال می داند، بلکه رغبت در آن را باعث  شدنی است. آن حضرت نه تنها ز
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که انسان همیشه خواهان اوست، دانسته است: »من رغب فی زخارف  از دست دادن بقائی 
الدنیا فاته البقاء المطلوب« )آمدی، 1366 ش، 141(.

6-2-5- اعجاب و بزرگ شماری

ینت های دنیاست؛  ینت ها، بزرگ پنداری و شگفت زدگی در برابر ز منظور از اعجاب در برابر ز
یزی شده  حالتی نفسانی است که در اثر رأی و استحسان شخصی و با کمک وهم و خیال پایه ر
ینت  ینت دنیا، مذموم است. حال این ز است )مجلسی، 1404 ق، 153/11(. بزرگ شماری ز
ینت ها یکی از چهار  که باشد. در روایتی از حضرت علی؟ع؟، اعجاب در برابر ز در دست هر 
که خداوند مؤمنان را از  رکن شبهه معرفی شده است )کلینی، 1365 ش، 391/2(. از مواردی 
کافران بر حذر داشته است، می توان  یاد  ینت هایی چون مال و فرزندان ز شگفت زدگی در برابر ز
َه�تَ  رنْ ا َو�تَ �ی

�نْ
ُ

اهتِ الّ� �ی
حَ
ْ

ی ال ِ
َها �ن َُهْم �جِ �ج ِ

َعدنّ ُه ِل�ی
َ
ُد الّل ِر�ی َما �ی

�نَّ اُدُهْم اإِ
َ
ْول

أَ
ا ا

َ
ُهْم َول

ُ
ْمَوال

أَ
َک ا �جْ ْع�جِ ا �تُ

َ
ل

کرد: »�نَ به این آیه اشاره 
رد  نیاو شگفت  به  را  تو  آنان،  فرزندان  و  اموالشان  )فزونِی(  و  )توبة:55(:   » ُرو�نَ َکا�نِ َوُهْم  ُسُهْم 

�نُ
�نْ
أَ
ا

و  کند  عذابشان  )دنیا(  پست  زندگی  در  ]ها[  آن  وسیلۀ  به  می خواهد  خدا  که  نیست  این  جز 
کافرند )نیز ر.ک: توبة: 85(. که آنان  جان هایشان بر آید در حالی 

ینت های کفرپیشگان را ازآن رو بیشتر شاهدیم که کفر و غفلت پیشگی،  نهی از اعجاب به ز
هارون  و  موسی  خداوند  هنگامی که  اینکه  چه  می کند.  بدل  دنیا  حیات  ینت  ز به  را  ینت ها  ز
)علیهماالسالم( را به سوی فرعون گسیل داشت، به آن ها گفت: »بهره های او از شکوفه های این 
ینت هایی  گر می خواستم، ز ینت های متنعمان، شما را به شگفتی نیندازد. ا حیات پست و ز
یابد که قدرتش از آن ها عاجز است ولیکن آن  به شما ارزانی می داشتم که فرعون با دیدن آن ها در

گرداندم و من، با دوستانم چنین می کنم« )ابن فهد حلی، 1407 ق، 159(. ر  را از شما دو

6-2-6- دوری از پیامبر و مؤمنان

اینکه خداوند  از پیامبر خداست. چه  ر شدن  ینت ها، دو قرار دادن ز آفات هدف  از  یکی 
ینت های  ز خواستن  و  او  با  زندگی  میان  بخواهد  همسرانش  از  که  می دهد  فرمان  را  رسولش 
�نَّ 

ُ
ْعک َم�تِّ

أُ
�نَ ا �ی

َ
َعال �تَ

َها �نَ �تَ �نَ �ی ِ ا َورن �ی
�نْ

ُ
اهتَ الّ� �ی

حَ
ْ

ِرْد�نَ ال �نَّ �تُ
�تُ �نْ ُک�نْ َک اإِ َوا�جِ رنْ

أَ
ْل ِلا

ی �تُ �جِ
َها ال�نَّ �ی

أَ
ا ا دنیا، یکی را برگزینند: »�ی
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پست  زندگی  همواره  گر  ا بگو:  همسرانت  به  پیامبر!  اى  )احزاب:28(:  لًا«  ِم�ی َ �ج َ�َراً�ا  �نَّ 
ُ

ْ�ک َ�ّرِ
أُ
َوا

یی رها  یور آن را می خواهید پس بیایید تا شما را بهره مند سازم و شما را با آزادى نیکو )دنیا( و ز
سازم.

قرآن  نیز محروم می کند؛ چنان که  مؤمنان  با  از همراهی  را  انسان  دنیا،  ینت های  ز به  توجه 
ری از مؤمنانی که در پی رضای خداوند هستند، دانسته  ینت دنیا را موجب دو کریم، خواستن ز
ُد  ِر�ی ُهْم �تُ اَک َع�نْ َ �ن ْعُد َع�ی ا �تَ

َ
َهُه َول ْ ُدو�نَ َو�ج ِر�ی ی �ی َع�شِ

ْ
َداهتِ َوال عنَ

ْ
ال ُهْم �جِ

َّ ْدُعو�نَ َر�ج �نَ �ی �ی ِ �ن
َّ
َ�َک َمَع ال

�نْ
ْر �نَ است: »َواْص�جِ

عصرگاهان  و  بامدادان  که  ساز  شکیبا  کسانی  با  را  خودت  و  )کهف:28(:  ا«  �ی
�نْ

ُ
الّ� اهتِ  �ی

حَ
ْ

ال هتَ  �نَ �ی ِ رن

که ذات او را اراده می کنند و دیدگانت را از آنان بر مگیر، در  ردگارشان را می خوانند، در حالی  پرو
یور زندگی پست )دنیا( را خواهانی . که ز حالی 

6-2-7- عصیان پیشگی

که برای رهبری امت  گفتاری از امیرالمؤمنین؟ع؟، یکی از خصلت های هشت گانه ای  در 
یِجُب  ُه  َفِإّنَ یبایی های فریبندۀ آن دانسته شده است: »...  و ز به دنیا  الزم است، زهد نسبت 
ِمَن  َمْحُظوَراِت 

ْ
ال ِفی  َدَخَل  ُزْخُرِفَها  َو ْنیا 

ُ
الّد ِفی  َزاِهدًا  یُکْن  ْم 

َ
ل ِإَذا  ُه  ّنَ

َ
أِل اِس...  الّنَ ْزَهَد 

َ
أ یُکوَن  ْن 

َ
أ

که  که ]رهبر[ زاهدتریِن مردم باشد؛ چرا َمَعاِصی« )مجلسی، 1404 ق،43/90(: واجب است 
ْ
ال

یبایی های فریبندۀ آن زاهد نباشد، به فعل حرام دچار می شود. گر وی نسبت به دنیا و ز ا
و  نفوذ  به  که  آن کس  یرا  ز دارد؛  بیشتری  رت  امت ضرو رهبر  برای  ینت ها،  ز به  نسبت  زهد 
گناهان سوق می یابد.  با سرعت بیشتری به سمت محارم و  قدرتی دست یافت، بدون زهد، 
ا 

َ
ل �نَ  �ی ِ دن

َّ
ِلل َها 

ُ
َعل ْ

حج
�نَ َرهتُ  �نِ

آ
ا

ْ
ال اُر 

َ
الّ� َک 

ْ
ل »�تِ می فرماید:  قارون  ماجرای  به  اشاره  از  پس  بالفاصله  خداوند 

که آن را  « )قصص:83(: آن سراى آخرت است  �نَ �ی �تِ
ُم�تَّ

ْ
هتُ ِلل �جَ َعا�تِ

ْ
َ�اًدا َوال

ا �نَ
َ
ْر�نِ َول

أَ
ا

ْ
ی ال ِ

ا �ن ّوً
ُ
ُدو�نَ ُعل ِر�ی �ی

که هیچ برترى و فسادى در زمین نمی خواهند و فرجام )نیک( براى  کسانی قرار می دهیم  براى 
پارسایان )خود نگهدار( است.

6-2-8- اضالل دیگران

گاه باعث به  رد، بلکه  گمراهی خود انسان را فراهم می آو ینت حیات دنیا نه تنها موجبات  ز
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بیراهه کشاندن دیگران نیز می شود؛ چنان که فرعونیان به همین واسطه همت به اضالل دیگران 
وا َع�نْ 

ُّ
ل صنِ ِل�ی ا  �ن َّ َر�ج ا  �ی

�نْ
ُ

الّ� اهتِ  �ی
حَ
ْ

ی ال ِ
�ن  

ً
ْموالا

أَ
َوا هتً  �نَ �ی رن ُه 

اأَ
َ
َوَمل ْرَعْو�نَ  �نِ �تَ  �ی

�تَ
آ
ا َک 

�نَّ اإِ ا  �ن َّ َر�ج اَل ُموسی   گماشته بودند: »َو�ت
ردگار ما! به راستی که تو فرعون و اشراف او را  گفت: ]اى [ پرو ِلَک« )یونس: 88(: »و موسی  �ی َ��ج

از راه  ردگار ما! )آنان( درنهایت )مردم را(  یور و اموالی در زندگی پست )دنیا( داده اى اى پرو ز
ینت، زمینۀ اغواگری سامری را برای بنی اسرائیل  گمراه می سازند.« نیز به همراه داشتن این ز تو 
ی  �تَ

ْ
ل

أَ
ا ِلَک  دن

َ
ک

اها �نَ �ن
�نْ

دنَ �تَ
ْوِم �نَ �تَ

ْ
هتِ ال �نَ �ی  ِم�نْ رن

ً
ارا ْورن

أَ
ا ا  �ن

ْ
ل ا ُ�ّمِ

َ ا َولِک�نّ ِک�ن
ْ
َمل �جِ ا َمْوِعَدَک  �ن

�نْ
َ
ل �نْ

أَ
ا وا ما 

ُ
ال رد: »�ت فراهم آو

گفتند: به اختیار خود با تو ُخلف وعده نکردیم ولیکن بارهاى سنگینی از  اِمِری« )طه:87(:  الّ�َ

یور قوم )فرعون( بر ما نهاده شده بود و آن ها را افکندیم؛ و سامرى چنین القا کرد. گمراه کنندگی،  ز
زخارفها مضلة« )آمدی،  دنیا خوانده شده است: »و ینت های  ز از صفات  نیز یکی  روایات  در 

1366 ش، ص 129(.

6-2-9- تعقل گریزی

ینت های َعَرضی، انسان را از به کارگیری عقل و اندیشه ملول می کند. خداوند  یاد به ز توجه ز
ا 

َ
ل ُه 

�نَّ
أَ
ا َرْوا  �ی ْم 

َ
ل

أَ
یورهای بنی اسرائیل، با لحنی توبیخ آمیز می فرماید: »ا بعد از اشاره به بت شدن ز

که آن ]گوساله [ با  « )اعراف:148(: »آیا نظر نکردند،  �نَ اِلِم�ی
َ وا �ن

ا�نُ وُه َوکَ
دنُ

حنَ
لًا ا�تَّ �ی ِهْم َ��جِ ْهِد�ی ا �ی

َ
ُمُهْم َول ِ

ّ
ل کَ �ی

ید و به هیچ راهی راهنمایی شان نمی کند؟! آن )گوساله( را )به عنوان معبود(  آنان سخن نمی گو
کار بستن  از به  را  ینت ها، آن ها  یاد بنی اسرائیل به ز ز یی توجه  گو برگزیدند و ستمکار بودند.« 
ینت های خارجی،  یاد با ز که برخورد ز همین اندازه از اندیشه بازداشته بود. این ثابت می کند 
برای عقول ضعیف خطرآفرین است؛ چنان که امیر مؤمنان؟ع؟ می فرماید: »زخارف الدنیا تفسد 
ینت های دروغین دنیا، عقل  های ضعیف  العقول الضعیفة« )آمدی، 1366 ش، ص 65(: ز

را فاسد می گرداند.
ینت ها، باعث تضعیف قوۀ تعقل فرد می شود و او را از سخن گفتن بر  یاد با این ز نیز برخورد ز
« )زخرف:18(:  �نٍ �ی ُر ُم�ج �ی

صاِم عنَ حنِ
ْ

ی ال ِ
هتِ َوُهَو �ن �ی

ْ
ل حِ

ْ
ی ال ِ

ا �ن وأُ
َّ �ش �نَ  َوَم�نْ �ی

أَ
ر می کند: »ا ل دو اساس برهان و استدال

کشمکش )ها، بیان( روشنگر ندارد  رش یافته( و او در  یور، پدید آمده )و پرو که در ز کسی را  و آیا 
)فرزند خدا می خوانید(؟! )ر.ک: طباطبایی، 1417 ق، 90/18( به همین دلیل، بازداری نفس 
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یبایی های دروغین، از ثمرات عقل شمرده شده است: »ردع النفس عن زخارف الدنیا ثمرة  از ز
العقل« )آمدی، 1366 ش، ص 241(.

ج به زینت 6-2-10- تبّر

ینت است. مقصود  یبایی های زن مطرح می شود، تبرج به ز یکی از آسیب هایی که در مورد ز
ینت های خود را در جایگاهی غیر از محیط خانواده آشکار  که زن ز از این اصطالح آن است 
که زن  ج به این معنا  ز و ظهور« و »پناهگاه« است. ّتبّرُ نماید. »َبَرَج« دارای دو اصل معنایی »برو

گرفته شده است )ابن فارس،1423 ق،226/1(. کند، از اصل اول  ینت های خود را آشکار  ز
معین  اجتماع  در  و  خانواده  محیط  در  را  زن  ینت های  ز شدن  آشکار  محدودۀ  کریم  قرآن 
رۀ جاهلیت مرسوم  که در دو ینت ها -همان گونه  کردن ز نمود )ر.ک: نور:31( و آن ها را از آشکار 
در  »و  )احزاب:33(:  ولی « 

أُ
ا

ْ
ال هتِ  اِهِل�ی حج

ْ
ال  َ �ج ّرُ �جَ

�تَ �نَ  ْ �ج ّرَ �جَ
�تَ َولا  �نَّ 

ُ
ک و�تِ �ی ُ �ج �نی   ْر�نَ 

�تَ »َو  داشت:  حذر  بر  بود- 
یورها( خودنمایی  ران( جاهلیت نخستین، )باز گیرید و همانند خودآرایی )دو خانه هایتان قرار 
تبرج  به  که  برگرفتن پوششی سبک تر اجازه داد  به  را در صورتی  نکنید.« حتی زنان سالخورده 
ُه�نَّ  َ ا�ج �ی ْع�نَ �شِ

صنَ �نْ �ی
أَ
اٌ� ا �ن ُ ِه�نَّ �ج �ی

َ
َس َعل �ی

َ
ل

 �نَ
ً
کا�ا و�نَ �نِ ُ ْر�ج ی  لا �ی �ت

َ
�اِء اللّا ِ

واِعُد ِم�نَ ال�نّ �تَ
ْ
ینت نیانجامد: »َوال به ز

که  از زنان  بازنشستگان  و  ٌم« )نور:60(:  َعل�ی ٌع  ُه َ�م�ی
َ
َوالّل ُه�نَّ 

َ
ل ٌر  �ی

�نَ �نَ
�نْ ْع�نِ ْ��تَ �ی �نْ 

أَ
َوا هتٍ  �نَ �ی رن �جِ ا�تٍ  �ج ّرِ

�جَ ُم�تَ َر  �ی
عنَ

که لباس هاى )رسمی( خود را فرونهند،  گناهی بر آنان نیست  امید به ازدواج ندارند، پس هیچ 
شنواى  خدا  و  است  بهتر  برایشان  آنان  ى  یشتن دار خو و  نکنند  خودآرایی  یور  ز با  درحالی که 

داناست.

نتیجه]]
ینت ها در هر دو دستۀ محسوس و معقول دارای آسیب هایی هستند. مهم ترین آسیب  ز
تمرکز  اما  است؛  انسان  نظر  در  زشتی ها  یل  تسو و  تزیین  و  شیطان  رهزنی  معقول،  ینت های  ز
این  یق  تشو مورد  یبایی ها  ز این  از  استفاده  گرچه  مادی است.  ینت های  ز بر  مقاله  این  بیشتر 
نصوص بوده است، اما هم زمان تحذیر از آن با شیوه های بیانی متعدد نیز موردتوجه بوده است. 
نحوۀ  دانست.  تحذیر  و  یق  تشو این  میان  جمع  برای  راهی  می توان  را  ینت ها  ز شمردن  آزمون 
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یق بیشتر به عنوان نعمتی الهی و موجب توجه به خدا بوده است،  ینت ها به هنگام تشو یادکرد ز
شده  مخصوص  نازل  مرتبه ای  به  دنیا،  حیات  به  شدن  قرین  با  تحذیر،  هنگام  به  حال آنکه 
توجه بیش ازاندازه  برای  ندارد. آسیب های مطرح شده  قرار  تری  واال امری  آن  رای  که در و است 
آسیب ها  این  است.  آزمون  این  وجه  و  مؤکد  تحذیرهای  این  دلیل  نشان دهندۀ  ینت ها،  ز به 
و  فریبندگی  سودمندتر،  امور  از  انسان  بازداری  خدا،  یاد  از  ری  دو و  غفلت زایی  از:  عبارت اند 
مؤمنان،  و  پیامبر  از  ری  دو بزرگ شماری،  و  اعجاب  زوال پذیری،  فریب،  زمینه های  ایجاد 

گریزی و تبّرج. عصیان پیشگی، اضالل، تعقل 
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