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 بسم هللا الرحمن الرحیم
خواهند آغاز آن كنند، عمل خود را با نام كنند و یا مىشود كه مردم، عملى را كه مىبسیار مى

كنند، تا به این وسیله مبارك و پر اثر شود و نیز آبرویى و احترامى به خود عزیزى و یا بزرگى آغاز مى

آیـد، به یاد آن عـزیز نیـز بگیرد و یا حداقل باعث شود كه هر وقت نام آن عمل و یا یـاد آن بـه میـان مى

 بیـفتنـد.

تعالى كالم خود را به نام خود كه عزیزترین تعالى نیز جریان یافته، خداىاین معنا در كالم خداى

داشته باشد و مرتبط با نام او باشد و نیز ادبى نام است آغاز كرده، تا آن چه كه در كالمش هست نشان او را 

باشد تا بندگان خود را به آن ادب مؤدب كند و بیاموزد تا در اعمال و افعال و گفتارهایش این ادب را 

رعایت و آن را با نام وى آغاز نموده، نشان وى را بدان بزند، تا عملش خدایى شده، صفات اعمال خدا را 

ى از آن اعمال، خدا و رضاى او باشد و در نتیجه باطل و هالك و ناقص و ناتمام داشته باشد و مقصود اصل

 ... و (1)نماند، چون به نام خدایى آغاز شده كه هالك و بطالن در او راه ندارد

  «كنم!   من به نام خدا آغاز مى»  

  .26، ص 1الـمیزان ج  -1
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 فهرست مطالب

 5صفحه:                                                                                              مقدمه مولف:

 نفس و روان: اولبخش 
  7     نفس و روان آدمی    فصل اول :

        نفــس انســـان       

       نفــس معتــدل     

       گاهى نفس از طــریق الهــامآ    

       مـــالمتگــر مـــؤمــن نفـس    

       ت مستقــــر در نفـــــسصفـــا    

      نفس خـاطرات بـدون استقرار در   

       وم پلیــــدى در نفــــسمفهـــــ    

      م نفسانیات در ظاهر انسانتجس    

       ـــاد صفــــات روحــــىایجـــ    

       ى در انســـانل روانــــتحـــــو    

 14    پذیرى نفس و تحول در انسانفصل دوم: تأثیر
       اصـول تـأثیر پذیرى نفس انسان     

     تــى نفــس و تغییــرات آنسعادت و شقـاوت ذا     

      ــــابــق آن بـا گنـــاهنفــس انســــانــى و تط   

     دائمىس بـراى پـذیرش عذاب تغییـرپـذیـرى نفـ     

     پــذیـرش عــذاب اختیـارى تغییـر پـذیـرى نفـس بـراى     

      س بـراى كسـب رحمــت الهىاستعـداد نف     

    یر استعدادهاى نفسانى انساندخالت مشیت الهى در تغی     

       ــال در نفـــس انســـانتــأثیــــر اعمــ     

     واقعى آن وظ در نفس و شكـلاعمال محفـ     

       یر روانـى مكـر در انسانتأث    

 20    سیر و سلوك در نفس مـؤمن فصل سوم:
      حركت غیراختیـارى انسـان در نفس خود     

       سلــوك در نفـس مـؤمـــن     

      ـانى و مقصــد نهــایى آنحركـت نفس انس     

      الهــىحــــق معــرفــت  سیـر در نفــس و     

        مــراقبـت از نفــس     

 24      رم: معــــرفـت النفـــسفصــل چهــا
      معرفـت نفـس بـاشناخـت شهـودى انسان     

      انســانى« مــن»ـانـه از شنــاخـت عــوام     

      وادث در تــوجـه بـه نفـستـــأثیـــر حـــ     

      و تـوجـه مستمــر به نفس تـوجـه مــوقـت     

   انى در جوامع تاریخى و مذهبىتوجه به نفس و سیر و سلوك روح     

       هـاى آننفس و انگیزهبهتوجه      

        ــت نفـــــــس و ارادهتـــربی     

     س بـا آثـار عبادت و ریاضتارتبـاط باطنـى نفــ     

     و تصوف یا معرفت نفس تفـاوت دیـن بـا عـرفان     

       نفسفطرى و انگیزه عرفاندین     
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      ســى بــا حقیقــت نفـــستفـاوت ادراكــــات ح     

      تفــاوت تـوجه بــه نفــسهاى مانگیـزه     

       معرفت نفس و معرفت الهى     

      تلـف تصـوف و عـرفـان نفسمـذاهب مخ     

      عواطف و عشق : دومبخش   
 39      فصل اول: عشـق و محبّـت

      م محبـــت و دوســــت داشتـنمفهـــو     

       مصـادیـق دوستـى و حـبّ      

       سـت داشتـــن غــــــذا دو     

       دوسـت داشتـــن همســـر      

      كمال دوست داشتن ـ رابطـه بین انسان و     

       و ضعـــف محبّــت شـدت     

       ر ســـایــر مــوجــوداتدوستــــى د     

      سیله ارتباط عاشق و معشوقمحبت، و     

 44       فصل دوم: عشـق الهـى 

       مفهــوم عشــق الهى     

     تن خــدا از طـرف انســـاندوست داش     

     تن انسـان از جـانب خـــدادوست داش     

      ــق الهـــــى و والیـــتنظــــام عشـ     

      ـودن محبــت بـــه خـــداحقیقــى ب     

     خـالص و عشـاق مخلص خـــداعشـق      

       شــرایـط عشق الهى     

       موانع راه عشق الهى    
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 مقـدمـه مـؤلـف
 

 

 

ـهُ لَقُـْرآٌن َكـــریــٌم                         «این قـــــــــرآنـى اســت كــریـــــــــــم! » اِنَـّ

 «در كتــــــــابـــــــى مكنـــــــــــــــــــــــون! » فـى ِكتــاٍب َمْكنُـــــوٍن                

ـــرُونَ ال یََمسُّــهُ ااِلَّ   «كه جز دست پــاكــان و فهـم خاصان بدان نرسد! »                اْلُمَطهَّ
 

 واقعه( /79ـ  77) 

 

 یا فرهنگ معارف قرآن است « كتاب مرجع»این كتاب به منزله یك 

 بندى شده است.انتخـاب و تلخیـص و بر حسب موضوع،  طبقه« تفسیر المیزان»كه از 
    

در تفسیر المیزان از موضوعات قرآن كریم « طبقه بندی کلی» در یک     

عنوان انتخاب شد که هر یك یا چند موضوع، عنوانی براى تهیه یك كتاب در نظر  77قریب 

گرفته شد. هر كتاب در داخل خود به چندین فصل یا عنوان فرعى تقسیم گردید. هرفصل نیز 

ها، آیات و مفاهیم قرآنى از متن تفسیـر المیــزان هایى تقسیم شد. در این سرفصلبه سرفصل

بندى و درج گردید، به طورى كه خواننده انتخــاب و پس از تلخیص، به روال منطقى طبقه

انگیز آیات و معارف قرآن جوان و محقق ما با مطالعه این مطالب كوتاه وارد جهان شگفت

 عظیم گردد.

مربوط به همین موضوعات و همچنین تعدادی از این مجلدات هم گفتارهای    

تحقیقاتی است که عالمه طباطبائی رضوان هللا علیه درباره اهداف آیات و سوره های قرآن 

 جلد قبلی است. 21کریم به عمل آورده است. آخرین مجلد منتخبی خالصه از 

در نظر گرفته شد این مجلدات بر اساس سلیقه خوانندگان در شکل ها و قطع     

رسید. در قطع جیبی نیز  22تلف آماده شود. در قطع وزیری تعداد این مجلدات به های مخ

جلد  77چند بخش از هر کتاب اصلی، عنوان یک کتاب در نظر گرفته شد و در نتیجه  به 

 رسید. 

جلد جیبی است که برای احتراز از تکرار، مقدمه  77کتاب حاضر یکی از    

 ها و فهرست عناوین موجود در کتاب اصلی، در آن تکرار نشده است. 

 
 

همه توفیقاتی که از جانب حق تعالی برای تألیف این کتاب به بنده خود داده  ... و   

طباطبائی بزرگوار به امت شده، ثواب و توشه راهی است که روح پاک و مقدس عالمه 

 اسالم در سراسر جهان پخش کرده است. روحش با فاتحه ای از صمیم دل همه مان شاد باد!

 

همسر مهربانم که در آخر این سالها روحش به مهمانی خدا رفت،  و نیز...   

 سال های طوالنی یار راه متحمل من بود... سائل فاتحه و یاسین است!
 

 امینسید مهدی ) حبیبی( 
 

 



 
  تفسیر موضوعی المیزان                                                                        کتاب یازدهم : نفس و روان، عواطف وعشق 6

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  بخش اول       

 

 

 

 نفس و روان         
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 فصل اول

 

 نفـس و روان آدمى
 

 

 نفس انسان 

 / بقره( 154« )َسبیـِل اللّـِه اَْمواٌت بَْل اَْحیاٌء َو لِكْن ال تَْشعُُروَن!َو ال تَقُـولُـوا ِلَمْن یُْقتَُل فى » 

هایى هستند و به كســى كــه در راه خدا كشته شده مرده مگوئید، بلكه اینان زنده» 

 « كنید!ولى شما درك نمى

به طور كلّى نفس آدمى موجودى است مجرد، موجودى است ماوراى بدن، احكامى 

 دارد غیـر احكام بــدن و هر مركب جسمانى دیگر. 

خالصه، موجودى است غیرمادى كه نه طول دارد و نه عرض، و نه در 

آن اى دارد و به عبارت دیگر با گنجــد، بلكــه بــا بــدن ارتبـاط و علقـهچهاردیوارى مى

متّحد است و بــه وسیلــه شعــور و اراده و ســـایـــر صفـــات ادراكـــى، بـــدن را اداره 

 كنــد.مى

فهماند، كه تمام شخصیت انسان بدن نیست بلكه شخصیت آدمى به دقّت در آیات مى

 چیز دیگرى است كه بعد از مردن بدن باز هم زنده است. 

دهد و معلوم است كه این یفه آن را دست مىها حقایقى است كه این آیات شراین

احكام مغایر با احكام جسمانى است و از هر جهت با خواص مادیّت دنیوى منافات دارد و از 

  (1)هــاى ایشــان اسـت. هــا غیــر بــدنشــود كـه نفــس انســـانهــا فهمیــده مىهمــه ایــن

 .  255، ص 2المیزان ج  -1

 

 

 نفــس معتــدل 

 / شمس( 10تا  7« )َو نَْفٍس َو ما َسّویها. فَاَْلَهَمها فُُجوَرها َو تَْقویها...!»

سوگند به نفس و كسى كه آن را چنین موزون آفرید و پس از خلقت، فجور آن و »

تقوایش را به آن الهام كرد. رستگار شد كسى كه نفس را تزكیه كرد و زیانكار شد 

 « س را نشناخت!آن كـه قـدر نفـ

آیات فـوق مسیر و راهى را فرض كرده كه یكسر آن نفس معتدل و ساده و یكسر 

دیگرش رستگارى و یا محرومیت است. آن گاه این دو نتیجـه یعنى رستگارى یا محرومیت 

را مبتنى بر تزكیه نفس و آلودگى آن نموده، )و معلوم است كه این تــزكیــه و آلودگـى نفـس 

ه اخـالق و از مراحل آن است،( آن گاه فضیلت و رذیله را مبتنــى بر تقـوى و مـربـوط ب

هـا را از فجـور یعنـى عمـل نیـك و بـدى كـرده كـه آیـات نـامبـرده خـوبى و بـدى آن

 فطـریـات و انسان را از جانب خداوند ملهم بـه آن دانستـــه اســت. 
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خــالصــه ایــن آیــات از طــور و چگــونگـى نفـس تعــدى ننمــوده و نفس را 

طور كه هست موجودى دانستــه معتــدل و ســاده؛ مـوجـودى كه تقــوى و فجــور را همان

 شود. دهند، مـوجودى كه با فجـور آلوده و با تقوى تزكیه مىبه آن نسبت مى

از ناحیه آن و به مالحظه آن محروم و یا نفس همان مخلوقى است، كه انسان 

شود. این معنــایى كــه قــرآن بیــان نمـوده معنـایـى اسـت مطـابـق با مقتضاى رستگار مى

  (1)تكوین، لكن چنـان نیست كه عمـوم مـردم در درك این معنـا یكسان باشند. 

 سوره مائده. 105. ذیل آیه 284، ص 11المیزان ج  -1

 

 

 س از طـریق الهام آگـاهى نفـ

 / شمس( 8و  7!«)َو نَْفــٍس َو مــا َســّویهــا، فَـاَْلَهَمهــا فُُجـوَرهـا َو تَْقـویهـا »

 «و سـوگند به نفس و كسى كه آن را با چنان نظم كامل بیافرید!»

 « و الهــام كـــرد بــه او خیــر و شـــر آن را!»

معناى دریدن به« فُُجور»هاست. كلمه سانمراد به نفس، نفس انسانیّت و جان همه ان

ترسد چه مىمعناى آن است، كه انسان خود را از آنبه« تَْقوى»پرده حرمت دین است. كلمه 

اى قرار دهد و منظور از این محفظه و تقوى به قرینه این كه در مقــابل فجــور در محفظه

كه با كمال نفـس منـافـات داشتـه  قــرار گـرفتـه اجتناب از فجور و دورى از هر عملى است

 بـاشــد. 

به معناى آن است، كه تصمیمى و آگهى از خبرى در دل آدمى بیفتد و « الهام»كلمه 

اى است یا تصورى و یا تصدیقى كه اى است الهى و صور علمیهایــن خــود افــاضــه

یــه شریفه هم تقواى نفس را انــدازد و اگــر در آخــداى تعــالى بــه دل هركس بخــواهـد مى

الهام خوانده و هم فجور آن را، براى این بــود كه بفهمــاند مــراد به این الهام این است كه 

دهد خداى تعالى صفات عمل انسان را به انسان شناسانده و به او فهمانده عملــى كه انجام مى

 تقوى است و یا فجور است. 

ن عمل و عنوان اولى آن كرده، عنوانى كه مشترك عالوه بر تعریفى كه نسبت به مت

بین تقوى و فجور است، مثالً تصرف مال را كه مشترك بین تصرف در مال یتیم و تصرف 

در مال خویش است و همخوابگى را كه مشترك بین زنا و نكاح است، به او شناسنده، عالوه 

همخوابگى با زن اجنبى فجور بر آن، این را هم به او الهام كرده كه تصرف در مال یتیم و 

 است و آن دوى دیگر تقوى است. 

ها شناسانده و خالصه كالم این كه منظور از الهام این است كه خداى تعالى به انسان

دهند فجور است یا تقوا و برایش مشخص كرده كه تقوى چگونه اعمالى و فعلى كه انجام مى

 فجور چگونه اعمالى است. 

و چون نفس را تسویه »الهام را نتیجه تسویه قرارداده و فرمود: در آیه شریفه مسئله 

و این براى آن بود كه اشاره كند، به این كه الهام فجور و تقوى « كرد، پس به او الهام كرد،

برده از صفات و همــان عقـل عملــى اسـت كــه از نتــایـج تسـویـه نفس است. پس الهام نام

 . خصـوصیـات خلقـت آدمـى است

 / شمــس( 10و  9!« )قَــــْد اَْفلَـــَح َمـــْن َزّكیهـــا، َو قَـــْد خـــاَب َمـــْن َدّسهـــا » 
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» اى است، كه آیه تعبیر از اصالح نفس و افساد آن به )تزكیه و تدسى( مبتنى بر نكته

ست كه كمال نفس بدان داللت دارد و آن این ا / شمس( 8!« )فَاَْلَهَمها فُُجوَرها َو تَْقویها 

انسانى در این است كه به حسب فطرت تشخیص دهنده فجور از تقوى باشد. آیه شریفه 

خواهد، فطرى نفس خود ماست. چه از ما مىفهماند، كه دین، یعنى تسلیم خدا شدن در آنمى

پس آراستن نفس به تقوى و تزكیه و تربیت آن به تربیتى صالح است، كه مایه زیادتر شدن 

بقــاى آن اســت. و وضــع نفس در فســق و فجــور برخــالف وضعــى اسـت كــه در آن و 

 (1)صـورت تقوى دارد. 

 .  252، ص 40المیــزان ج  -1

 

 

 نفس مـالمتگـر مـؤمن 

ـّواَمــــِة!»   / قیـامت( 2« )َو ال اُْقِسـُم بِـالنَّْفـِس اللَـّ

  !«به نفس لّوامه  و قسم» 

منظور از نفس لّوامه نفس مؤمن است، كه همواره در دنیا او را به خاطر گناهانش 

 رسـاند. كنــد و در روز قیــامـت سـودش مىو ســرپیچــى از اطــاعتـش مــالمــت مى

اند: منظور از نفس لّوامه جان آدمى است، چه انسان مؤمن صالح و چه بعضى گفته

كنند. نفس ها آدمى را در قیامت مالمت مىهر دوى این جان انسان كافر فاجر، براى این كه

كند كند، به خاطر كفر و فجورش، و نفس مؤمن مؤمن را مالمت مىكافر كافر را مالمت مى

  (1)به خـاطـر كمى اطـاعتش و ایـن كه درصـدد برنیامد چیزى بیشتر كسب كند. 

 .  311، ص 39المیــــزان ج  -1

 س صفـات مستقـر در نفـ

 / بقره( 284« )َو اِْن تُْبـــُدوا مـــا فــى اَْنفُِسُكـــْم اَْو تُْخفُــوهُ یُحــاِسْبُكــْم بِــِه ّللّاُ...!» ... 

 «رسد...!حساب آن مىشماست، آشكار یا پنهان كنید خدا بهچه در درون  و آن» ... 

هاى شما چه در دلآن»كــه ایــن اســت، « مــا فــى اَْنفُِسُكــْم،»معنــاى عبـارت 

جز ملكات و صفات، چه صفات فضیلت است، كه در نفس چیزى بهو معلوم« جایگزین شده،

 شود.و چه صفات رذایل مستقر نمى

شود، صفاتى چون ایمان و كفر و حّب و بغض و عزم و چه در نفس مستقر مىآن

پنهان داشت، اما اظهار كرد توان اظهار كرد و هم هاست كه هم مىها است. اینغیر این

شود و وقتى فعلى از كسى چون صفات اصوالً در اثر تكرار افعال مناسب با خود پیدا مى

كند، كه فالن صفتى كه مناسب با این فعل است صادر شد عقل هر كس از آن فعل كشف مى

در نفس فاعل وجود دارد، چون اگر این صفات و ملكات در نفس مستقر نبود، افعال 

 شـد. ناســب با آن از جـوارح صــادر نمىم

شود، كه منشائى براى این افعال در پس با صدور این افعال براى عقل روشن مى

نفس فاعل هست و اّما اخفا كرد، براى این كه ممكن است انسان آن كارى كه داللت بر 

 وجـود منشأاش در نفس دارد انجام ندهــد. 
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تــوان ر نفــس،( ثبوت و استقــرار تــامـى است، كه مىمنظــور مــا )از استقــرار د

 صــدور فعــل را مستند به آن كرد. 

پس آیه شریفه به احوال نفس نظر دارد، به ملكات راسخه در نفس، كه منشأ صدور 

 (1)كند. ها را با آن احوال و ملكات محاسبه مىافعــال هستنــد و خـداوند متعال انسان

 .  428، ص 4 المیــزان ج -1

 

 خـاطرات بـدون استقـرار در نفس 

اى كه چنین تصّورات سادهكند و هماختیار درنفس خطور مىخاطراتى كه گاهى بى

شود، بدون این دنبالش تصدیق نیست، از قبیل صورت و قیافه گناهى كه در نفس تصور مى

گـونـه ا نیست، چون اینهوجه شامل آنكه تصمیمى بر آن گناه گرفته شود، لفظ آیه به هیچ

 شوند. تصـورات استقـرارى در نفـس نـدارنـد و منشأ صدور هیچ فعلى نمى

آیــه شــریفــه تنهــا بــر احــوال و ملكات نفسانى داللت دارد كه منشأ صدور افعــال 

هـا را بـا آن احـوال و هستنــد، چـه فعـل اطـاعـت و چـه معصیـت، و خــداى سبحــان انسـان

 كند. ملكات محاسبه مى

به بر معیار الزم است دانسته شود، كه آیه شریفه تنها داللت دارد بر این كه محاس

احوال و ملكات قلبى است، چه اظهار بشود و چه نشود. و اّما این كه جزاء آن در دو 

صورت اظهار و اخفا یك جور است یا نه؟ و به عبارت دیگر، آیا جزاء دائر مدار عزم 

است، چه این كه عمل را هم انجام بدهد یا ندهد؟ و چه این كه مصادف با واقع هم بشود یا 

اى كه شراب تشخیص داده بنوشد، بعد معلوم شود آب بوده، آیه شـریفـه ثالً كاسهنشود؟ و م

  (1)نـاظـر به ایـن جهــات نیسـت. 

 سوره بقره. 284. ذیل آیه 429، ص 4المیزان ج  -1

 

 

 مفهوم پلیدى در نفس 

ْجـَس اَْهَل اْلبَْیتِ »... َرُكْم تَْطهیرا  اِنَّمــا یُـریـُد اللّـهُ ِلیُْذِهـَب َعْنُكـُم الّرِ  / احزاب( 33!« )َو یَُطّهِ

 « داند پاكتان كند!طور كه خود مىبیت ببرد و آنخواهد كه پلیدى را از شما اهلخدا مى»...

یعنى پلیدى و قذارت و پلیدى و قذارت هیئتى است در نفس آدمى، كه « ِرْجس»كلمه 

نماید و نیز هیئتى است در ظاهر موجود پلید، كه بــاز آدمى را وادار به اجتناب و نفرت مى

 نمـایـد. اّولى مانند پلیدى رذائل، دّومى مانند پلیدى خوك. آدمــى از آن نفـرت مى

گوشت »... و معنا اطالق كرده، درباره پلیدى ظاهرى فرموده: قرآن كریم در هر د

هاى معنوى مانند شرك و كفر و اعمال انعام( و هم در پلیدى/145« )خــوك پلید است...!

 ناشایســت به كار زده و فرمــوده:

افزایــد و هایشــان مىهایى كه در دل بیمارنــد، قرآن پلیدى دیگــرى بــر پلیدىآن» 

 / توبه( 125« )یرنــد در حالــى كه كافرنــد!ممى
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 و نیز فرموده: 

كند، به طورى كسى كه خدا بخواهد گمراهش كند، دلش را تنگ و ناپذیرا مى»... 

كه پذیرفتن حق برایش چون رفتن به آسمان غیرممكن باشد، خدا این چنین پلیدى را 

 نعام( / ا 125« )سازد!آورند مسلط مىبر كسانى كه ایمان نمى

این كلمه به هر معنا كه باشد نسبت به انسان عبارت است، از ادراكى نفسانى و 

اثرى شعورى، كه از عالقه و بستگى قلب به اعتقــادى بــاطــل، یــا عملــى زشت حاصل 

گوییم )انسان پلید، یعنى انسانى كه به خاطر دلبستگــى به عقاید بـاطـــل، شود، وقتى مىمى

 بــاطــل دلش دچار پلیدى شده اسـت.( یــا عمــل

خواهد تمامى شود: كه خدا مى، در آیه شریفه فوق معنایش این مى«ِرْجس»كلمه 

هایى كه اعتقاد حق، و هاى خبیثه و رذیله را از نفس شما ببرد، هیئتها و هیئتانواع پلیدى

شود و آن عبارت مى اى با عصمت الهیه منطبقگیرد و چنین ازالهعمل حق را از انسان مى

اى در نفس، كه انسان را از هر باطلى، چه عقاید و چه اعمال حفظ است از، صورت علمیه

 (1)كند، پس آیه شریفه یكى از ادلّـه عصمت اهل بیت است. مى

 .  180، ص 32المیزان ج  -1

 

 

 تجســم نفســانیـات در ظــاهــر انســان 

 / بقره( 65« )قَِرَدةً خاِسئیَن!فَقُْلنا لَُهْم ُكونُوا »...

 « ما به ایشان گفتیم: بوزینگان مطرود شوید!»... 

اش به صورت نوعى دیگر از انواع اگر انسان را فرض كنیم، كه صورت انسانى

حیوانات از قبیل میمون و خوك مبدل شده باشد، كه صورت حیوانیت روى صورت 

ك و یا انسانى است میمون، نه این كه به انسانیش نقش بسته و چنین كسى انسانى است خو

كلّى انسانیتش بــاطل گشته و صورت خوكى و میمونى به جاى صورت انسـانیش نقش بسته 

 باشد. 

پس وقتى انسان در اثر تكرار عمل، صورتى از صورت ملكات را كسب كند، 

سانیات و شود و هیچ دلیلى نداریم بر محال بودن این كه نفنفسش به آن صورت متصور مى

شود، در دنیا نیز از باطن به ظاهر طور كه در آخرت مجسم مىهاى نفسانى همانصورت

 شود. درآمده و مجسم

نفس انسانیت در اّولین حدوثش كه هیچ نقشى نداشت و قابل و پذیراى هرنقشى بود، 

ود هاى خاصى متنوع شود، بعد از ابهام مشخص و بعد از اطالق مقید شتواند به صورتمى

اى فاقد انسانیت و بنابراین، انسان مسخ شده، انسان است و مسخ شده، نه این كه مسخ شده

  (1)باشد. 

 .  385، ص 1المیـــــــــزان ج  -1
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 ایجـــــاد صفــــات روحــــى 

لــوةَ تَْنهــى َعـِن اْلفَْحشـاِء َو اْلُمْنَكــِر َو لَــِذْكــُر اللّــِه »...  / عنكبوت( 45« )اَْكبَــُر...!اِنَّ الصَّ

 « تر اســت...!نماز به پادار كه نماز از فحشاء و منكرات جلوگیر است و ذكر خدا بزرگ»...

اند به این كه مردم نماز آید، این است كه اگر دستور دادهچه از سیاق برمىآن

فهماند این تعلیل مىدارد. و بخوانند، براى این بوده كه نماز آنان را از فسق و فجور بازمى

آورد، كه آن جاآوردنش صفتى در روح آدمى پدید مىكه نماز عملى است عبودى، كه به

دارد صفت به اصطالح معروف پلیسى است غیبى و صاحبش را از فحشا و منكرات بازمى

شود هایى كه از اعمال زشت پیدا مىهاى گناهان و آلودگىو در نتیجه جان و دلش از قذارت

 ماند. مى پاك

بازدارى از گناه اثر طبیعى نماز است. چون نماز توّجه خاصى است، از بنده به 

سوى خداى سبحان. لكن این اثر تنها به مقدار اقتضاء است، نه علیت تامه، تا تخلف نپذیرد. 

بخشد ولى اگر مانعى جلو اثر آن را یعنى اگر مانع و مزاحمتى در بین نباشد، اثر خود را مى

 كند. ت، دیگر اثر نمىگـرف

 (1)تـر بـاشد، خـوددارى از فحشـا و منكرات بیشتر خواهد بود. هرچه نماز كامل

 .  216، ص 31المیـــــــزان ج  -1

 

 

 تحــول روانــى در انسان 

 / طه( 72« )قالُوا لَْن نُْؤثَِرَك َعلى ما جاَءنا ِمَن اْلبَیِّناِت َو الَّذى فََطَرنا...!»

 « دهیم...!ها كه سوى ما آمده ترجیح نمىگفتند هرگز ترا بر این معجزه»

ها آكنده از هیبت و كند، وضع مردمى را كه تا یك ساعت قبل دلآیه فوق حكایت مى

هاى ابهت فرعون داشتند و نفوس از زینت و زخارف دنیوى كه با او بود ـ كه جز خیال

پنداشتند و به االعلى مىره و پسـت نموده، او را ربكاذب و موهومـاتى بـاطـل نبــود ـ خیـ

خوردند و بعد از یك ساعت كه حق بر ایشان روشن گشته و دیدگانشان او سوگند مى

چه از فرعون در دل داشتند و آن عّزت و سلطنت كه برایش قائل بازگردید، ناگهان آن

ها چنان تحّولى در دل بودند، یكباره فراموش گشت. ایمان به خدا در عرض یك ساعت آن

بوجود آورد، كه حتى رذیله ترس و تملّق و پیروى هوا و شیفتگى در برابر سراب زینت 

زندگى دنیا را، به كلّى نابود كرده، در همین مدّت كوتاه، عشق به حق و قــدم نهــادن در 

از ها همه . اینتحـت والیـت خــدا و اعتـزاز بــه عــّزت او را جـایگـزیــن آن رذائـل نمـود

 (1)شود. كه میان فرعون و ساحران ردّ و بدل شد فهمیده مىاىمحاوره

 .  278، ص 27المیزان ج  -1
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 فصل دوم

 

 تأثیرپذیرى نفس و تحول در انسان

 

 

 

 اصول تأثیرپذیرى نفس انسان 

 / بقره( 167« )ِبخاِرجیَن ِمَن النّاِر!َو ما ُهْم  َكذِلَك یُریِهُم ّللّاُ اَْعمالَُهْم َحَسراٍت َعلَْیِهمْ »...

سازد و ایشـان ها مجسم مىچنین خداوند اعمالشان را برایشان به صورت حسرتاین»... 

  «هـرگـز از آتش بیرون نخواهند شد!

شوند، به خاطر تجردش و تخلقش به نعمت و عذاب عقلى كه عارض بر نفس مى

اخالق و ملكات فاضله یا رذیله و یا به خاطر احوال خوب و بدى كه كسب كرده باشد، ایـن 

كند. نفس سعیده از آن احـوال و ملكـات در نفـس صــورتى نیكــو و یا قبیـح ایجـاد مى

 شـود. س شقیــه از آن صـورت قبیـح متـألـم مىصــورت نیكــو متنعـــم و نفـ

ها در نفس رسوخ نكرده باشد و صورى در صــورتــى كــه ایــن صــورت

گردد، براى این كه عقل براى ناسازگار با ذات نفس بـاشـد، بـه زودى زایـل مى

محكوم به بیند و قسر و فشار و زور و نـاسـازگـارى نـاسـازگـارى دوام و اكثــریــت نمى

 زوال است. 

هاى رذیله و زشت دیر یا زود از آن )پس اگــر ذات نفس سعیــد بـاشـد، صورت

هــاى نیكــو و جمیــل كه در آن گـردد و اگر ذات نفس شقــى بـاشـد، صــورتزایـل مى

ماند و آن سعادت و شقــاوت شــود،( و نفــس خودش مىنقــش بستــه، بــه زودى زایــل مى

 اش. ذاتـى

 سعادت و شقاوت ذاتى نفس و تغییرات آن  -1

هاى زشتى به خود گرفت، سرانجام آن اگر نفس مؤمن به خاطر گناهانى صورت

كه نفس كافر كه ذاتا چنانرود، چون با ذات نفس سازگار نیست، همها از بین مىصورت

ت، آن صور اى به خود گرفشقى است، اگر به خاطر تكرار كارهایى صالح صور حسنه

شود، چون محیط نفس با آن سازگار نیست و همه این مطالب در باالخره از نفس زایل مى

ها رسوخ نكرده باشد، روشن است و اما در صورتى كه آن صورت كه گفتیم صورت

هاى عارضى بر نفس، در نفس رسوخ كرده باشد و در نتیجه صورت جدیدى و صورت

، مثالً او را كه انسان بود و داراى صورت انسانى بود، اى به نفس داده باشدنوعیت تازه

طور كه ناطقه وقتى با بخیل كند، كه چنین انسانى كه نوع جدیدى از انسانیت است، همان

 كند كه نامش انسان است. جنس حیـوان ضمیمه شود، یك نـوع حیـوان درست مى
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 نفــس انسانى و تطابق آن با گنـاه  -2

ن صادر شود، در صورتى كه نفس او سعیده باشد و با گناه هر گناهى كه از انسا

سنخیت نداشته باشد و خالصه، عوامل خارجى گناه را به گردنش گذاشته باشد، در چنین 

یابد و در شود و از عذاب نجات مىچشد و پاك مىصورتى وبال و عذاب آن گناهان را مى

اشد در این صورت هر چند كه هر صورتى كه نفس او شقى باشد و با گناه سنخیت داشته ب

زند، چون نفس او نفسى گناه دوست است، لذا چنین نفسى دائما در چه از چنین نفسى سرمى

 عذاب خواهد ماند. 

 تغییـرپذیرى نفـس براى پـذیرش عذاب دائمى  -3

َمثَل انسانى كه دائما گرفتار و معذب به لوازم ملكات خویش است به وجهى َمثَل 

هایى كسى است كه به مرض مالیخولیا و یا مرض كابوس دائمى مبتال شده، كه دائما صورت

زند، چنین كسى همواره از آن اش سرمىآور و زشت از قوه خیالیهانگیز و وحشتهول

ها در ستیز و در عذاب است، با این كه خود او این كند و با آنها فرار مىصورت

كنــد و صــدور آن از نفســش به فشــارى از خارج نیست و هــا را درســت مىصــورت

ها را در نفس او مجسم نكرده، بلكه كار كار نفس اوست و هرچند این كسى این صورت

ش پــدیــدآرنــده آن ها با طبع مریض او سازگار نیست و از این جهت كه خودصورت

ها رنج هاست، متألم و ناراحت نیست و لكن هر چه باشد باالخره از آن صــورتصورت

 گریزد. ها مىبرد و از آنمى

گریزد؟ و مگر عذاب غیر آن چیزى است، كه انسان قبل از ابتالء به آن از آن مى

 د؟آیاز آن برمىكه بدان مبتال شد، در جستجوى خالصىبعد از آن

هاى غیرجمیل كه انسان شقى ایــن تعــریف و مثــال بـر آن امور زشت و صورت

 كنـد. شــود صــدق مىها روبــرو مىدر دار آخرتش با آن

نـاپـذیـر، از انســان شقــى، خــود شقاوت و بـدبختــى عــذاب جــاودانــه و انقطــاع

  ذاتى اوست و كسى او را بدان مبتال نكرده است .

 تغییـر پـذیـرى نفس بـراى پـذیـرش عــذاب اختیـارى  -4

عذاب خالد اثر و خاصیت آن صورت نوعى شقاوت بارى است، كه نفس انسان شقى به 

تواند روزى طور كه گاو نمىها كرده، همانخود گرفته )و او را نوع مخصوصى از انسان

، چون تصور ما از چنین نفسى تواند نوع دیگرى شودغیر گاو شود،( این نوع انسان هم نمى

بعد از آن است كه نخست به اختیار خود گناهانى مرتكب شد و سپس به دنبال آن گناهان 

 احوالى پى در پى در نفس او پدید آمد و به دنبالش استعداد شدیدى در ذات نفس پیدا شد. 

بـاعـث همیــن شــدت یــافتـن استعـداد نفـس، علتـى اسـت كـه در تمـامى حـوادث 

 شــود صــورتـى متنــاسـب بــا سنــخ آن استعــداد در نفــس پــدیــد بیـــاورد. مى

طور، كه بعد از انسان شدن نان و گوشت و میوه و عناصر و مواد در نتیجه همان

دیگرى كه انسان مركب از آن است، دیگر صحیح نیست بپرسیم چرا این مركب شعور پیدا 

راى دیگر، براى این كه پاسخ از همه این سؤاالت یك كلمه است و كرده و چرا و صدها چ

چنین در موضوع بحث ما صحیح نیست بپرسیم آن این است كه چون انسان شده است. هم
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زند، كه یكى از آن دارد و دائما آثار شقاوت از آن سرمىچرا شقاوت دست از یقه او برنمى

ها این است كه چــون او بــه دسـت خود و به آثار، عذاب جاودان است، چون جواب همه این

اختیار خود، خود را شقى ساخت، یعنى انسانى خاص كــرد كه شقـاوت الزمــه وجـود 

 اوست. 

 استعـداد نفس بـراى كسب رحمت الهى  -5

ها نیست، زیرا رحمت در ما در خداى تعالى به معناى رحمت در ما انسان« رحمت»

چـون قلـب و اعصـاب و هـر عضـو دیگـر كــه در حال  )بـه خـاطـر داشتـن اعضـایى

دهــد،( به معنــاى رقـت قلـب، اشفــاق و تأثر باطنى است العمــل نشــان مىرحمــت عكــس

 ـ و خداى تعالى منزه از ماده است. 

چه كه بلكــه رحمــت خــداى تعــالى بــه معنــاى عطیــه و افــاضــه است، افــاضه آن

ب با استعداد تام مخلوق است، مخلوقى كه به خاطر به دست آوردن استعــداد تــام، مناس

 قـابلیـت و ظرفیت افاضه خدا را یافته است. 

شود كه استعداد مستعد وقتى استعدادش به حد كمال و تمام رسید، دوستدار آن چیزى مى

چه را و خداوند هم آنكند، دریافت آن را پیدا كرده، و آن را با زبان استعداد طلب مى

 فرماید. كند به او افاضه مىطلبد و درخواست مىمى

كه عبارت « رحمت عام»دانیم، كه رحمت خدا دو نوع است: از سوى دیگر این را مى

است از همین افاضه چیزى كه موجود استعداد آن را یافته و مشتاقش شده و در صراط 

كه عبارت است از افاضه و « ت خاصرحم»وجود و تكونش بدان محتاج گشته است. 

اعطاء خصوص آن چیزهایى كه موجود در صراط هدایتش به سوى توحید و سعادت قرب، 

بدان محتاج است و نیز افاضه و اعطاى خصوص آن چیزهایى كه انسان مستعد براى 

شقاوت، آن هم مستعد به استعداد شدید و تام، محتاج به آن شده و آن عبارت است از رسیدن 

شقاوتش به حد كمال و به حد صورت نوعى، پس، دادن چنین صورت نوعى كه اثرش 

عذاب دائمى است، منافات با رحمت عمومى خدا ندارد، بلكه این خود یكى از مصادیق آن 

 رحمت است. 

ولى بـا رحمت خاص او منافات دارد. نفس شقى قابل دریافت آن نیست. معنــى نـدارد، 

 (1)ـى شـود كه از صراط آن بـه كلّـى خـارج اسـت. كه آن رحمـت شـامـل كس

 سوره بقره(.  168. )بحث فلسفى ذیل آیه 384تا 380، ص2المیـزان ج  -1

 

 

 دخالت مشیت الهى در تغییر استعدادهاى نفسانى انسان 

ُء نَْفســى اِنَّ النَّْفـَس ََلَّمـاَرةٌ ِبـالسُّــوِء ااِلّ مـا َرِحـَم »   / یوسف( 53« )َربّــى...!َو مآ اُبَــّرِ

دهد، كنـم، چه نفـس انسـانـى پیـوستـه بـه گناه فرمان مىمن خویش را مبـرا نمى» 

 «مگر آن را كــه پروردگارم رحم كند، كه پـروردگـار مـن آمرزگار و رحیم است!

نفس بسیار وادارنده به سوء و زشتى است و بالطبع انسان را به سوى مشتهیاتش  

نماید. پس این خود از نادانى سیئات و گناهان بسیار و گوناگون است، دعوت مىكه همان 
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ها تبرئه كند و اگر انسانى از دستورات و است كه انسان نفس را از میل به شهوات و بدى

ها و شرور سرپیچى كند، رحمت خدایى دستگیــرش شده و او را دعوت نفس به سوى زشتى

 عمل صالح موفق نموده است.  هـا منصرف و به سوىاز پلیدى

انجام كارهاى نیك هم كه به توفیقى از ناحیه خداى سبحان است، از كارهاى نفس 

 هـا را بـه طـور اجبـار از نـاحیـه خداوند انجام دهد. است و چنیـن نیست كه آدمـى آن

السالم ( از خیانت، رحمتى از ناحیه پروردگارش بود. در آیه، اجتناب )یوسف علیه

غفاریت خداى را هم بر رحمت او اضافه كرده، براى این كه مغفرت، نواقص و معایب را 

ها و صفات جمیله را نمایان كند و رحمت نیكىكه الزمه طبـع بشـرى است، مستـور مى

 سازد.مى

چنین نقایص و آثار كند، همچنان كه گناهان و آثار آن را محو مىمغفرت الهى هم

 برد:مى نقایص را هم از بین

و هر كه   -فََمــِن اْضُطرَّ َغْیــَر باغٍ َو ال عــاٍد فاَل اِثَْم َعلَْیِه اِنَّ ّللّاَ  َغفُوٌر َرحیٌم » ... 

ناچار باشد، نه متجاوز و یا افراط كـار، گناهى بر او نیست، پروردگار تو آمرزگار 

  (1)/ بقره( 173) «و رحیــم است!

 .  29، ص 22المیزان ج  -1
 

 تأثیـر اعمـال در نفس انسان 

 / مطففین( 14!« )َكـالّ بَـْل راَن َعلـى قُلُـوِبِهـْم مــا كــانُــوا یَْكِسبُـــوَن » 

ها را گرفت و آن هاى آنگناهان مانند زنگى و غبارى شد، كه روى جالى دل» 

 « هـا را از تشخیص خیر و شر كور كرد!دل

هاى آنان، عبارت شد از حائل شدن گناهان بین این زنگ بودن گناهان بر روى دل

 هـا و بین تشخیـص حـق آن طـور كه هست. دل

 شود: مىاز این آیه شریفه سه نكته استفاده

دهـد و نفــس آدمـــى اّول ـ ایـن كـه اعمـال زشـت نقـش و صـــورتـى بـه نفـس مــى

 آورد. را بــــه آن صــــورت درمــــى

ها مانع آن است، كه نفس آدمى حق و حقیقت را دوم ـ این كه این نقوش و صورت

 شود. درك كنـد و میان آن و درك حق حائل مى

سوم ـ ایــن كــه نفس آدمــى بــه حســب طبــع اولیــش صفــا و جــالئــى دارد، كــه 

ل و نیــز كند و آن را از بــاطــبا داشتن آن حق را آن طور كه هست درك مى

 (1)دهــــد. تقــــوى را از فجـــور تمیـــــز مى

 .  121، ص 40المیزان ج  -1

 

 اعمال محفـوظ در نفس و شكـل واقعى آن 

خــداى تعـالى بعـد از بیـان رابطـه بین عمل و جزا در آیات سوره رعد، درباره این 

لت و هیئت مخصوص به خـود كه این رابطه به قلب ســرایــت كرده و قلـب در اثر عمل حا

 فرماید: گیـرد، اشــاره نموده و مىمى
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هایتان كسب چه دلو لكن شما را به آن -َو لِكــْن یُــؤاِخــذُُكــْم بِما َكَسبَْت قُلُوبُُكْم »... 

 / بقــره( و نیز : 225« )كنــد!كــرده مــؤاخــذه مى

چــه چه اظهــار كنیــد آن -ْو تُْخفُوهُ یُحاِسْبُكْم بِِه ّللّاُ َو اِْن تُْبُدوا ما فى اَْنفُِسُكْم اَ »... 

همان محاسبه هایتان هست و چه نهان دارید خداوند شما را بهرا كــه در دل

 « كند!مى

 / بقره( 284)

آید جمیع آثار مترتب بر ها برمىدر این معنى آیات زیاد دیگرى است، كه از آن

ها از راه عمل اعمال از ثــواب و عقــاب همــه در حقیقــت مترتـب بر حاالتى است، كه دل

 كنند و اعمال تنها و تنها واسطه این ترتبند. كسب مى

مردم در برابر عمل خود به  كند، كه آن جزایى كهگاه در آیات دیگرى بیان مىآن

تعالى شوند، در حقیقت همان عمل ایشان است و چنان نیست كه خداىزودى مواجه با آن مى

مانند مجتمعات بشرى عملى را در نظر گرفته و جزاى معینى را ردیف آن قـرارداده و بـه 

 جعـل و قـرارداد این را اثر آن كرده باشد. 

ـل نــزد خــداى تعــالى بــه محفــوظ ماندن نفس عامل بلكــه محفــوظ مــانــدن عمـ

است و اثر عمل در نفس عامل چنان محفوظ است، تا آن كه در روز آزمایش سرایر آن را 

 اظهـــار نمـایـد. 

/  30« )یابد!هاى نیك و بد خود را حاضر مىروزى كه هر نفسى كرده» 

 (1)عمران(آل

 مائده(.سوره 130ـ  116ات آی. )ذیل298، ص 12المیزان ج  -1

 

 

 تأثیر روانـى مكـر در انسان 

ُء ااِلّ بِـــاَْهِلــــِه...!»...  / فاطر( 43« )َو ال یَحیــــُق اْلَمْكــُر السَّــــّىِ

 !« گردد... و مكر به جز به اهل مكر برنمى»...

و مكر به معناى آن است، كه با حیله شخصى را از هدفى كه دارد منصرف كنى 

شود: یكى به نحو پسندیده، مثل این كه بخواهى با حیله او را به كار نیك این دو جور مى

  !«َو اللّــهُ َخْیــُر اْلماِكرین » :شــودوادارى و چنین مكــرى به خــدا هم نسبــت داده مى

/ انفال( دّوم این كه بخواهى، با حیله او را به كار زشت وادار كنى، كه در این آیه  30)

رسد مگر به صاحبش و در غیر خود او شود و نمىفرماید ـ مكر بد نازل نمىشریفه مى

شــود كه به شخص مكر شده شــود. بــراى این كه هـر چنــد مكــر بــد، بســا مىمستقر نمى

شــود و دوام گــذرد كه از او زائــل مىآورد، ولكــن چیــزى نمىوارد مىاى صدمه

ماند آورد، ولى اثر زشت آن بدان جهت كه مكر سیئه است، در نفس مكر كننده باقى مىنمى

گیرد، حال یا در دنیــا و یـا در گذرد كه آن اثر ظاهر گشته و گریبانش را مىو چیزى نمى

  (1)آخـــرت!! 

 .  92، ص 33میـــــــــزان ج ال -1
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 فصل سوم

 

 سیر و سلوك در نفس مؤمن
 

 

 

 حـركت غیـراختیـارى انسان در نفـس خـود 

 / مــائـده( 105« )یاَیَُّهاالَّذیَن َءاَمنُواْ َعلَْیُكْم اَْنفَُسُكْم...!» 

 « ایــد، بر شمـا باد نفستــان...!اى كســانى كه ایمــان آورده» 

طــریــق آدمــى بــه ســوى پـروردگـارش همــان نفـس اوست و خداى سبحان 

 غــایـــــت هــدف و منتهـــاى سیـــر اوســت. 

هاى دیگر اختیارى نیست و اصوالً براى این طریق نظیرى این طریق مانند راه

ه كه از آیه گوننیست تا كسى از آن دو یكى را انتخاب و اختیار كند، بلكه این طریق همان

هان اى انسان تو كوشا و  -یا اَیَُّها ااِلْنساُن ِانََّك كاِدٌح اِلى َربَِّك َكْدحا فَُمالقیِه  » شریفه 

/  6« )ساعى براى رسیدن به پروردگار خویشى، پس به جزاى سعى خود خواهى رسید!

طریقى  اى جز پیمودن آن نیست.شود طریقى است اضطرارى و چارهاستفاده مى انشقاق(

است كــه مــؤمــن و كــافــر، آگــاه و غـافــل، خــالصــه همـه و همـه در آن شـركــت 

 دارنــد. 

این حقیقت، حقیقتى خارجى و مانند سایر حقایق تكوینى، ثابت و الیتغیر است و علم 

اثر در اشخاص و جهلشان در بود و نبود آن دخالت ندارد، لكن التفات و توجهشان هم بى

ها دارد. معلوم است كه یگانه مربى نفس عمل آنان نیست، بلكه تأثیر بارزى در عمل آن

آورد. عمل است انسان همان عمل اوست. عمل است، كه نفس را مطابق سنخ خود بار مى

االمر و غایتى كه ایجاد و صنع براى آن بود مطابقت و سازگارى كه اگر با واقع و نفس

بخت بوده و پاداش تمامى ین عملى استكمال كند، نفسى سعید و نیكداشته باشد و نفسى با چن

یابد و در این راه خسران و اش را درمىزحماتى را كه متحمل شده و نتیجه همه مساعى

  (1)بیند. ضررى نمى

 .  283، ص 11المیــــــــزان ج  -1

 

 سلــوك در نفـس مـؤمن 

 / مــائـده( 105« )اَْنفَُسُكْم...! یاَیَُّهاالَّذیَن َءاَمنُواْ َعلَْیُكمْ » 

 « ایــد، بر شمـا باد نفستــان...!اى كســانى كه ایمــان آورده» 

مــؤمنیــن را امــر بــه پــرداختــن به !« َعلَْیُكــْم اَْنفَُسُكــْم » از ایــن كــه بــا جملــه 

 شـود: نفس خود نمود، به خـوبـى فهمیـده مى
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لوك آن امر فرموده همان نفس مؤمن است، زیرا وقتى گفته كه راهى كه به س

شود ـ زنهــار راه را گم مكن ـ معنى آن نگهدارى خود راه است، نه جدا نشدن از مى

شود فرماید: زنهار نفسهایتان را از دست ندهید، معلوم مىراهروان. در این جا هم كه مى

 هــا همان راه هستنــد نه راهـــرو ! نفس

د این است، كه مالزمت كنید نفس خود را از جهت این كه نفس شما راه مقصو

هدایت شماست نه از جهت این كه نفس یكى از رهروان راه هدایت است، به عبارت دیگر 

كند، به مالزمت نفس اگر خداى تعالى مؤمنین را در مقام تحریك به حفظ راه هدایت امر مى

 ـان طـریقـى است كه بـایـد آن را سلـوك كنـد. شــود ـ نفس مـؤمـن همخود، معلوم مى

بنــابـرایـن، نفـس مـؤمـن طـریـق و خـط سیـرى است، كـه منتهـى به پروردگار 

 (1)رســاند. شود. نفس مؤمن راه هدایت اوست، راهى است كه او را به سعـادتش مىمى

 .  280، ص 11المیـــــــــــــــــــــزان ج  -1

 

 

 سانى و مقصد نهایى آن حركت نفس ان

اى امتــداد داشته باشد، هیــچ اش اگــر چــه به هــر نقطــهانســان در مسیـر زنــدگى

هّمــى جــز خیــر و سعــادت زنــدگى خویش ندارد، اگر چه منافع و عوائد كارش به ظاهر 

 عـایـد دیگـران شــود. 

 تعالى فرماید:خداى

ْنفُِسُكْم َو اِْن اََسأْتُْم فَلَها ـ اگر نیكى كنید، به نفس خـود اِْن اَْحَسْنتُْم »  ََ اَْحَسْنتُْم اِل

 / اسراء( 7!« )اید... ایـد و اگر هم بـدى كنیـد، بـاز به ضرر خود كردهنیكى كـرده

شود، كه طریق انسان به سوى خداوند همان نفس انسان است، از آیات استفاده مى

دیگرى نیست، كه طریق انسان باشد، همین خود اوست كه داراى  زیرا جز خود انسان چیز

تطوراتى گوناگون و درجات و مراحلى است مختلف، روزى جنین، روزى كودك، وقتــى 

دهد، و روزى شــود و پس از آن در عالم برزخ ادامه حیات مىجــوان و زمــانى پیــر مى

بــرد. خالصه این است آن سرمى در قیامت و پس از آن در بهشت و یــا در دوزخ به

 / 42) «َو اَنَّ اِلى َربَِّك اْلُمْنتَهى!» كه مسافتى كه هر انسان از بدو وجود تا انتهاى سیرش

 پیمــاید. تعالى است، آن مسافت را مىنجم( و قــرب بــه ســاحت مقــدّس بارى

گذارد و هیچ راه و همین انسان است، كه در این خط سیر به هیچ جاى قدم نمى

اند ها توأم است با اعمال قلبى كه عبارتپیماید، مگر این كه همه آنتاریك و روشنى را نمى

چنین توأم است، با اعمالى بدنى یا صالح و یا غیر از: اعتقادات و امور قلبى دیگر، و هم

 (1)ثرش چه خوب و چه بد توشه فرداى اوست. صالح، اعمالى كه ا

 .  282، ص 11المیــــــــــــــــــزان ج  -1
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 سیـــر در نفـس و حــق معـرفـت الهــى 

 / فصلت( 53« )َسنُریِهْم ایاتِنا فِى ااْلفـاِق َو فى اَْنفُِسِهْم...!» 

دهیــم، آیــات آفــاقــى خــود را و آیــاتـى، كــه در بــه زودى نشــانشــان مى» 

 « هـا داریم...!نفس خـود آن

شود. چیزى نیست كه او را از نفس انسانى كارهایش، جز در خودش انجام نمى

خودش بیرون و جدا سازد. او جز سیر قهرى و اضطرارى و به عبارت دیگر فطرى 

 سیـر خـود كـارى ندارد. دربــاره م

او از هر چیزى كه بر حسب ظاهر با آن اختالط و اجتماع دارد، جدا و بیگانه 

است، مگــر از پــروردگــار خــود، چــه او محیــط اســت بــه بــاطــن و ظــاهــر نفس و 

 به هر چیزى كه با نفس است. 

فسش اگر چه در ظاهر با یابد كه نكند و درمىروى این حساب انسان مشاهده مى

جاست كه از هرچیزى مـردم است، لكن در واقع دائما با پروردگار خود در خلوت است. این

شود و هر چیزى را از یاد برده و منصرف و منقطع شده و به سوى خداى خود متوجه مى

ره جاست كه دیگر چیزى بین او و خدایش حجــاب و ستــآید. اینتنها به یاد خدایش درمى

 شـود. نمى

ایــن اســت، همــان حــق معــرفتـى كــه بــراى آدمیــان میســور و ممكــن دانستــه 

 (1)شــده اســت و ســزاوار است نـام آن را ـ خـدا را به خـدا شناختن ـ نهاد. 

 .  293، ص 11المیزان ج  -1

 

 مــراقبـت از نفــس 

ذیَن اَمنُـوا »   / حشر( 18« )اتَّقُـوا ّللّاَ َو ْلتَْنُظْر نَْفٌس ما قَدََّمْت ِلغٍَد َو اتَّقُوا ّللّاَ...!یـا اَیَُّهـا الَـّ

اید، بپرهیزید از خدا، باید هر نفسى مراقب باشد كه اى كسانى كه ایمان آورده» 

 « بـراى فـرداى خود چه پیش فـرستـاده اسـت، بپـرهیزید از خدا...!

نفس را زیرنظر گرفته و عملیات صالح او را كه دهد، در آیه فوق دستور مى

سرمایه و توشه فرداى اوست ـ و بهترین توشه تقوى است ـ تحت مراقبت قرار دهند، زیرا 

براى نفس، امروز و فردایى است. و نفس هر آنى در حركت و در طى مسافت است و 

 اب یعنــى بهشــت. منتهاى سیــرش خــداى سبحــان اســت چــه نــزد اوست، حســـن ثــو

بنابراین، بر انسان است، كه این راه را ادامه داده و همواره به یاد خداى خود باشد 

اى فراموشش نكند، چه خداى سبحان غایت و هدف است و انسان عاقل هدف را از و لحظه

داند كه فراموش كردن هدف باعث از یاد بردن راه است. روى این برد، زیرا مىیاد نمى

ـاب اگــر كسى خــداى خود را فــرامــوش كند، خود را هم فراموش كرده و در نتیجــه حسـ

اى كه مـایـه زندگیش باشد، نیندوخته است و این بــراى روز واپسیـن خـود زاد و توشه

 همــان هالكت است. 

َعَرَف َربَّهُ ـ  َمْن َعَرَف نَْفَسهُ فَقَدْ » : آله در روایتى فرمودوعلیههللاصلى رسول للاّ 

 (1)«یعنى هر كه خود را شناخت خداى خـود را شناخت!

 .  281، ص 11المیــزان ج  -1
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 فصل چهارم

 

 معـرفت النفـس

 

 

 

 معــرفـت نفـس یـا شنـاخـت شهـودى انســـان 

 / فصلت( 53« )َسنُریِهْم ایاتِنا فِى ااْلفاِق َو فى اَْنفُِسِهْم...!» 

ها دهیم آیات آفاقى خود را و آیاتى را كه در نفس خود آنبه زودى نشانشان مى» 

 « داریم، تا این كه برایشان روشن شود كه پروردگار حق است...!

نظر و سیر در آیات انفسى و آفاقى و در نتیجه آن به خداى سبحان آشنا شدن، از 

د و نیز از نظر این كه این حیات سازنظر این كه حیات ابدى انسانى را در نظر مجسم مى

بستگى تمام به توحید و نبوت و معاد دارد، از این رو آدمى را به تمسك به دین حق و 

نماید و در این هدایت هر دو طریق یعنى سیر از طریق آفاق و از شریعت الهى هدایت مى

اند، و نافعطریق انفس مؤثر و در راهنمایى به دین و ایمان و تقوى هر دو شریك و هر د

تر است، زیرا این سیر از اطالع ذات بر نفس و قوا و ولى نظر و سیر در آیات نفس نافع

چنین ملكات ادوات روحى و جسمى و عوارض آن از اعتدال و افراط و تفریط در كار و هم

فاضله و رذیله و احوال پسندیده و ناپسندى كه مقارن با آن است خالى نیست و معلوم است 

گونه امور و باور داشتن به لوازم آن از قبیل امن یا خطر، تغال آدمى به معرفت اینكه اش

رساند و سعادت یا شقاوت، درد یا درمان آدمى را از یك موقف نزدیكى به گوش دل مى

چه فاسد شده و به وقتى آدمى به دردهاى روحى خود و درمان آن واقف شد به اصالح آن

پردازد، به خالف سیر در آیات آفاقى كه نـدایش به ایـن مىچه صحیح است التزام به آن

 رسـاند. نـزدیكـى نیست و این معـانى را از راهـى دور به گـوش دل مى

نظر در آیات آفاقى و معرفت حاصله از آن، نظر و معرفتى است فكرى و علمى 

ه خود از است حصولى، به خالف نظر در نفس و قواى آن و اطوار وجودى آن و معرفتى ك

ها نظرى است شهودى و علمى است تجلیّــات و آثــار آن اســت، كــه نظر در آن

 حضــورى، علــم عـارف اسـت بـه نفس خــود. این علــم از قبیل مشاهده و عیان است. 

وقتى انسان مشغول مطالعه و سیر در آیات نفس خود شود و ببیند، چگونه به پروردگار 

هایى دارد، اش نیازمندىچطور در تمامى اطوار و همه شؤون زندگى خویش احتیاج دارد و

بیند نفسش وابسته و مربوط به عظمت و خورد، چه مىگاه به حقیقت عجیبى برمىآن

 كبــریــا و وجــود و حیات و علم و قدرت و شنوایى و بینایى و اراده و محبّت دیگرى است. 

اى است از ، از دریایى بیكران و خوشهاى استو جمیع صفات و افعال نفسش قطره

پایان، مخزنى كه در بها و روشنى و جمال و جالل و كمال وجود و حیات و خــرمنــى بى

 (1)قــدرت و ســایـر كمـاالت غیرمتنــاهـى است. 

 .  290، ص 11المیزان ج  -1
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 انســانى « مــن»شنــاخـت عــوامـانـه از 

 / مــائـده( 105« )َءاَمنُواْ َعلَْیُكْم اَْنفَُسُكْم...!یاَیَُّهاالَّذیَن » 

 « ایــد، بر شمـا باد نفستــان...!اى كســانى كه ایمــان آورده» 

دهد، همواره به زبان انسان دانیــم و تــاریــخ بشرى نشان مىجــا كــه مىتــا آن

شده و مسلمـا جارى مى« ممن ـ خود»حتى به زبان انسان اولى در خالل گفتگوهایش كلمه 

 اند. كردهبــا این كلمــه حكــایت از حقیقتــى از حقـایق خــارجى ایـن عـالم مى

خواهند. چیزى گویند و از این كلمه چه حقیقتى را مىاند، كه چه مىفهمیدهیقینا مى

ى و كه هست چون مردمى مادى و نظرهایشان كوتاه و بیشتر سر و كارشان با حوائج جسمان

بدنى خود بوده از این رو همین پرداختن مداوم به رفع حوائج مادى خود باعث شد، كه از 

اى به خود آمده و درباره معنى واقعى این كلمه غفلت ورزیده و مانعشان شد از این كه لحظه

عمل آورند و كنند تعمق و دقت بهو امثال آن آنرا حكایت مى« من ـ خودم»معنایى كه كلمات 

 كرده كه خیال كنند معناى این كلمات همان بدن مادى آنان است. سا وادارشان مىچه ب

اگر سرگرمى به كار بدن، عوام مردم را از درك حقیقت نفس غافل ساخته منافات 

ندارد، به این كه مردانى ممتاز از نظر این كه انسانند ـ نه از نظر این كه داراى تنى خاكى 

معناى دیگرى ادراك كنند و در آن « من»اند ـ از كلمه مادى و نیازمند به هزاران شرایط

 درك هـم خطـا نكننـد.

در این مطلــب جــاى شبهــه نیســت كــه انسان در جمیع آنات وجود خود حقیقتــى 

یقین خواهد دید، كه آن كند، كه اگر دقت كند بهغیــر خــارج از خود به نام ـ من ـ مشاهده مى

وسات مادى او حقیقى است كه مانند امور جسمانى دستخوش تغییر و در چیز برخالف محس

باید كه آن حقیقت غیر این معرض تقسیم و پذیراى اقتران به زمان و مكان نیست و نیز مى

 بدن مادى است. 

نفس امرى است، كه هیچ سنخیت با ماده و مادیات ندارد. براى این كه خاصیت 

 (1)آثـار مادیات است. نفس و اثــر آن غیـر خــواص و 

 .  303، ص 11المیزان ج  -1

 

 تـأثیـر حـوادث در توجه بـه نفس 

افراد عادى انسان همه هّمشان مصروف حوائج مادى از قبیل غذا و مسكن و لباس 

آورد، او را از گاه در خالل ایام زندگى بر او هجوم مىاست، لكن حوادث مختلفى كه گاه

دهنده نظیر ترس و وحشت سازد. حوادث تكانمتوجه مىغیر خود منصرف و به خود 

ها در این العــاده و محبــت مفــرط و اضطــرار شدید و امثال اینشــدیــد و مســرت فــوق

 معنا تأثیر به سزایى دارند. 

اى از ها باعث شود، پارهآمدهایى كه چه بسا یكى از آنچنین سایر عوامل و پیشهم

ها را درك نماید در برابر تواند، آنگاه نمىظاهرى و فكر خالى هیچ حقایق را كه حواس

آدمى مجسم و محسوس نماید. نتیجتا در حال خواب و یا بین خواب و بیدارى امور مختلفى 

رسد، را از وقایع گذشته و یا حوادث آینده و یا خفایایى را كه دست حواس دیگران بدان نمى

آدمى با ایمانى كامل و یقینى محكم و اذعــانى جــازم جفــت  احساس كند و چه بسا اگر اراده
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و تــوأم شــود، كـارهـایى كنـد كه اشخاص متعارف از آن عــاجـز بـاشنـد و اسبـاب عادى 

 نتوانند انسان را به چنیـن نتـایجى هــدایــت كننــد. 

مور امورى گونه اچیزى كه اشاره بدان در این جا اهمیت دارد، این است كه این

هستند كه در وقوعشان حاجت دارند، به این كه نفس از هر چیزى كه از خود خارج است و 

بینیم در اى به خود متوجه شود و لذا مىمخصوصا از لذایذ جسمانى منصرف شده و لحظه

ها ذلك در همه آنشمارى است، معباب ریاضت نفس با این كه داراى انواع مختلف و بى

فت با نفس و آن را از امور خارج از خود پرهیز دادن اساس كار به شمار اجماالً مخال

 رود. مى

ها و شهوات خویش، او را این نیست مگر براى این كه فرو رفتن نفس در خواسته

كند و از پرداختن به خود منصرف ساخته و به شهوات و امور خارج از خود راهنمایى مى

را كــه بــایــد صــرف یــك كــار ـ اصالح خود ـ شود در نتیجــه نیــروى شگــرف نفــس 

در آن شهوات تقسیـم و پـراكنـده نمـوده و آن را از اصـالح خـویـش بـازداشتـه و 

  (1)كنـــــد. ســـرگـــرم شهـــــواتـش مــى

 سوره مائده(.  105. )ذیل آیه 306، ص 11المیزان ج  -1

 

 نفـس  تـوجـه موقت و تـوجـه مستمـر بـه

طورى كه براى بعضى از كند، همانعواملى كه آدمى را به آثار نفسانى دعوت مى

طور ممكن است براى افراد دیگرى شود، همانافراد به طور موقت و زمانى كوتاه میسر مى

این توفیق به طور مستمر و یا زمانى طوالنى دست دهد. چه بسا اشخاصى از اهل زهد كه 

جایى رسیده كه نسبت به لذائذ مادى و مشتهیات فانى دنیاى فانى  ایم، كارشان بهما خود دیده

زهد ورزیده جز ریاضت دادن به نفس و اشتغال به سلوك طریق باطن هّم دیگرى ندارند و 

چنیــن اى نیست، زیــرا ادلــه نقلــى و همنیز جاى شك نیست كه این اشتغال به نفس كار تازه

ــد، بر این كه این عمــل از سنــن بشــریت است و از دیــر اعتبــارات عقلــى داللــت دارن

زمــانى در میــان افــراد بشر رواج داشته و هر چه ما به عقب برگردیم و تاریخ بشریت را 

فهمیــم مثــل ایــن كــه ایــن عمــل خــورد و مىورق بزنیم باز مسئلــه ریاضت به چشم مى

تــرین عهدى كه بنابر عقیده ما انسان است، حتى در قــدیمــى از سنــن الزم انســانیت بوده

  (1)در زمیــن مسكن گــرفتــه در بین بشـر رایـج بــوده اســت. 

 سوره مائده(.  105. )ذیل آیه 308، ص 11المیزان ج  -1

 

 

 توجـه به نفس و سیر و سلوك روحـانى

 در جوامع تاریخى و مذهبى 

پرستى و مانى و مجوسى و اگر ما در ملل و ادیان مانند، برهمنى و بودائى و ستاره

یهــودى و مسیحیــت و اســالم دقــت به عمــل آوریــم، خـواهیــم دید كه براى این امر مهم 
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دار بوده هاى عمیق و ریشهیعنى به دست آوردن معرفت نفس و تحصیل آثار آن، نهضت

رغبــت و نهضــت به یك صــورت نبوده، بلكه از جهت اوصاف و  است ولو این كه این

ها دعوت تــزكیـه نفـس را اند، االّ این كه همه آنكیفیــت تلقیــن و تقــویم مختلــف بوده

 شود: اند. ذیالً مختصرى از شرح آن بیان مىداشته

 :برهمائىـ  1

حید و نبوت با ادیان صاحب برهمائى كه مذهب هند قدیم بوده است، گو این كه در تو

كتاب مخالف است، لكن همین كیش هم مردم و مخصوصا خود بــراهمــه را 

 كرده است. دعــوت به تــزكیـه نفس و تطهیـر باطن مى

ها دارند، از قبیل جوكیه كه اصحاب نفس و اوهامند و اما سایر مذاهب كه هندى

یك از این طوایف نیز  اصحاب روحانیت و اصحاب حكمت و دیگران، براى هر

ها از یك نحوه كدام از اینها و اعمال شاقه مخصوصى هست. هیچریاضت

 گیرى و تحریم لذایذ شهوانـى و جلوگیرى نفس از تمتع از آن، خالى نیستند. گوشه

 ـ بودائى: 2
بودائیان نیز بناى مذهبشان بر تهذیب نفس و مخالفت هواى نفســانى و تحــریــم 

لــذایـذ بر نفــس به منظــور رسیــدن به حقیقت معرفت است، خود بودا در 

 كرده است. اش همین طریقه را سلوك مىزندگى

 ـ ستاره پرستان: 3
ها هستند. اینان نیز آنهاى هستند،كه قائل به روحانیات و بتاىطایفه« صابئون»

اند، االّ این كه در طریق رسیدن به كمال معرفت گر چه امر نبوت را انكار كرده

هایى دارند، كه خیلى با طریق براهمه و بودائیان تفاوت ندارد. این صابئون نفس راه

نیز گرچه در بین خود اختالفاتى درباره عقاید عمومى مربوط به مسئله خلق و 

نــد، لكن در باب وجوب ریاضت دادن به نفس براى رسیدن به كمال ایجــاد دار

 معرفت و به سعادت این نشئه همگى متفقند. 

 ـ پیروان مانى: 4
ها )مشركین دو خدائى( نیز اساس مذهبشان بر این پایه است، پیروان مانى از ثنوى

زیده و از هاى مادى یعنى بدن منزل گكه نفس از عالم نور علوى است و در این دام

توان به سعادت و كمال آن مقام بلند به این درجه پست هبوط نموده است و وقتى مى

رسید كه یا به اختیار خود و به وسیله ریاضت دادن به نفس و یا بــدون اختیــار 

یعنــى به مــرگ طبیعــى این دام ظلمــانى را شكستــه از قفــس خاكـى به ساحت 

 نور پــرواز نماید. 

 ـ ادیان صاحب كتاب: 5

هاى مقدسشان یعنى و اما اهل كتاب یعنى یهود و نصارى و مجوس، اینان نیز كتاب

عهد عتیق و عهد جدید و آوستا، از دعوت به اصالح و تهذیب نفس و مخالفت با 

هواهاى آن پر است. مخصوصا عهد قدیم و جدید كه همواره زهد در دنیا و اشتغال 

كنند و الیزال در این ملت مخصوصا در نصارى در ه مىبه تطهیر باطن را توصی

هر قرنى عده كثیرى از زهاد و تاركین دنیا در مقام تربیت دادن به نفس خود از 

كنند، به طورى كه مسئله رهبانیت یكى از سنن متبعه گیرى مىمردم كناره

 رموده است:هــاست و داستان رهبانیــت ایشان را قــرآن كریــم هم ذكر كرده و فآن

رهبانیتى كه نصارى آن را بدعت كرده و ما دستورى به آنان ندادیم، مگر » ... 
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!« طوركه جا داشت رعایت كنند... تحصیل خشنودى خدا، پس رعایت نكردند، آن

 حدید(/27)

 و دربــاره عــابــدهـا و تــاركیــن دنیـــاى یهــــود هـم فـرمـوده: 

ةٌ قائَِمةٌ یَتْلُوَن ایاِت ّللّاِ اناَء اللَّْیِل َو ُهْم یَْسُجُدوَن » _ لَْیُسوا َسوآًء ِمْن اَْهِل اْلِكتاِب اُمَّ

كه ایستاده و پایدارند، تا آیات خدا را شبانگاه كتاب گروهىیكسان نیستند، از اهل

/  113« )بــرنــد!ىهــاینــد كـه بــه درگـاه خــدا سجـــده متــالوت كننــد و آن

 عمران(آل

 ـ مرتاضان:  6
آورى هستند ؛ مانند فرق مختلف مرتاضین، كسانى كه داراى عملیات شگفت

هایى كه داراى تسخیر ارواح و تسخیر ساحران اهل سیمیا و اصحاب طلسمات و آن

جن و تسخیر روحانیت حروف و كواكب و غیر آن هستند و آنان كه به احضار و 

هاى عجیب اند، گرچه براى هر كدامشان ریاضتوس پرداختهتسخیر نف

 هــا همــان تسلــط بـر نفــس اسـت. مخصـوصــى اســت و لكــن نتیجــه نــــوع آن

 چه گفته شد این است كه هدف نهائى جمیع ارباب ادیان و مذاهب و خالصه آن

صاحبان اعمال مخصوص همانا تهذیب نفس است به وسیله ترك هواها و اشتغال به تطهیــر 

  (1)آن از اخــالق نكـوهیـده و احـوالى كـه بـا هـدف منـاسب و سازگار نیست. 
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 هاى آن توجه به نفس و انگیزه

كه اعمالى را به منظور تربیت نفس و انصراف آن از امور انسان در جمیع مواقفى 

خارجى و تفنن در لذات مادى و براى این كه نفس را به خودش متوّجه و منصرف سازد 

دهد، كه آثار نفس و خواص آن را كه با اسباب و دهد، یا به این منظور انجام مىانجام مى

ها غرضش جز این نیست، كه ینآید تحصیل كند، در همه اعوامل طبیعى به دست نمى

خواهد كه مستقالً و خواهد نفس را از علل و اسباب خارجى مأیوس سازد و از او مىمى

بدون استمداد از آن اسباب كارى را انجام دهد، كه حتى با اسباب عادى و مادى هم انجام 

كند، كه ر مىگیرد. بنابراین یك انسان متدین كه در دین خود ـ هر چه باشد ـ چنین فكنمى

یكى از وظایف واجب انسان این است، كه براى خود سعادت حقیقى را اختیار نماید، یعنى 

اگر پیرو دینى است كه معاد جزو عقاید آن است زندگى طیب آخرتى را و اگر مانند 

پرستى و تناسخى منكر معاد است، زندگى سعیـد دنیـوى را كه واجـد همـه خیـرهـا و فاقد بت

 ها باشد، به دست آورد. همه شر

بند و تواند از راه عیاشى و بىبیند، كه چنین زندگى و سعادت را نمىاین شخص مى

رسانند، پس ها آدمى را به آن مقصود نمىبارى در تمتعات حیوانى تحصیل نماید، چه این

سش اى از آزادى در هر چیزى كه نفس هوناگزیر باید هواى نفس را ترك گفته و تا اندازه

هاى مادى هایى كه مافوق سببكند دست بردارد و مجذوب یكى و یا چند سبب از اسباب

 عادى است بشود و نزد او تقّرب جـوید و پیـونـدى با او برقرار سازد. 

باشد. دهد، كه در برابر اوامر او خاضع بیند این تقّرب و اتصال وقتى دست مىمى
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، روحى و نفسانى كه جز با اعمال و تروك این تسلیــم و خضــوع خــود امرى است

 مـاند. جسمـانى محفوظ نمى

ایــن افعــال و تــروك همــان دستــورات عبــادى دیــن مــاننــد نمـاز و سایر مراسم 

 عبــادت و هــر چیز دیگرى است، كه بـرگشتـش به آن مــراســم بـاشـد. 

دات و مجاهدات به یك نوع اشتغال معلوم است كه برگشت همه این مراسم و این عبا

كند، كه هیچ واجبى را از دین انجام به امر نفس است، زیرا انسان فطرتا احساس مى

كند، مگر براى همین جهت كه نفسش از این راه دهد و هیچ حرامى را از دین ترك نمىنمى

 منتفــع و تــربیـت شــود. 

شاهده نفس و حضور ذات خود انسان حتى براى یك لحظه از لحظات وجودش از م

خالى نیست. مسلما آدمى در این مشاهده و حضور خطا ندارد. اگر هم احیانا دچار خطا 

 (1)شــود، خطــایش در طــرز تفسیـر است، كه برحسب نظریه علمـى و بحث فكـرى است. 
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 تـربیـت نفـس و اراده 

هاى خود دارند، اجماالً جز ادیان و مذاهب با همه اختالفى كه در سنن و طریقه

اشتغال به امر نفس مقصد دیگرى ندارند، چه این كه خود متدینین به آن ادیان این معنا را 

چنین یك نفر از اصحاب ریاضت و مجاهده اگرچه به دینى نگرویده باشد بدانند یا ندانند. هم

این كه نفسى هست، ایمان نداشته باشد باز از ریاضت مخصوصى كه و اصالً راجع به 

اى كه او را به آن به نتیجهكشد، جز رسیدنبراى خود انتخاب كرده و با آن ریاضت مى

اند غرضى ندارد و آن نتیجه هم مربوط به اعمال و تروك نیست، چه بین آن و وعده داده

ارتباطى كه بین اسباب طبیعى و مسببات آن گونه ارتباط طبیعى یعنى اعمال و تروك هیچ

هست برقرار نیست، بلكه این ارتبــاط، ارتباطى است ارادى و غیرمادى كه قائم است به 

ماند، كه مرتــاض ریاضت اى كه وقتــى محفــوظ مىشعور و اراده مرتاض، شعور و اراده

 خود را كه رابطه بین نفس او و نتیجــه است تــرك نكند. 

پس حقیقت ریاضتى كه ذكر شد، عبارت است از تـأییـد نفـس و تكمیــل آن در 

 شعـور و اراده بـراى رسیـدن به نتیجه مطلوب. 

تواند مطلوب اثر ریاضت این است، كه براى نفس حالتى حاصل شود كه بفهمد مى

ب را شود كه اگر مطلورا انجــام دهــد. وقتى ریاضت صحیح و تمام بود، نفس طورى مى

 (1)شــود، حال یا به طور مطلق اراده كند و یا با شرایط خاص. اراده كنــد حــاصــل مى
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 ارتبـاط باطنـى نفس با آثـار عبادت و ریاضت 

به همان  ركون و اعتماد به قدرت مطلقه الهى به هر درجه كه در انسان بالغ شود،

 شـوند. انــدازه اشیــاء بـرایش رام و منقـاد مى

ها و مجاهدات چنان است، كه بین چنین آثار ریاضتآثار دینى اعمال و عبادات و هم

ها و نفس انسانى روابط معنوى و باطنى برقرار شده و در حقیقت اشتغال به آن عبادات و آن

نفس است و اگر كسى گمان كند كه آثار  ریاضات به هرمقدار كه باشد، اشتغال به امر

شان كه هیچ یك اخروى این عمل مانند، َروح و ریحان و جنّت و نعیم و یا آثار غریب دنیوى

تواند آن آثار را نتیجه دهد، مانند تصرف در ادراكات نفوس و در از اسباب طبیعى نمى

الضمیر و حوادث آینده و فىچنین اطالع بر مامحرك و همها و تحریكات بىانواع ارادات آن

ها از امور غریب، تنها اثر اعمال و ریاضات اتصال به روحانیات و ارواح و امثال این

اى است هستند نه از آثار نفس و خالصه چنین پندارد، كه این رابطه سببى و مسببى رابطه

ؤون باطنى نفس برده، نه این كه از آثار و شبرده و نتایج نامبین اسكلت ظاهرى اعمال نام

اى نیســت بلكــه بدون باشد و یا خیال كند كه حتى بین این آثار غریب و بین عمل هم رابطــه

شود، یا صرفا به اراده هیچ رابطه و به صرف اتفاق این آثار دنبال آن اعمال موجود مى

شـود، پروردگار و بدون این كه اثر خاص این اعمال باشد، دنبال آن اعمـال مــوجــود مى

  (1)چنین كسى در حقیقت خود را گول زده است. 
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 تفاوت دیـن بـا عـرفان و تصوف یا معرفت نفس 

النفس. نباید اشتباه كرد، كه دین عبارت است از عرفان و تصوف، یعنى معرفت

بارتست از بیان این كه براى انسان سعادتى است دار آن است عزیرا چیزى كه دین عهده

وسیله خضوع در برابر توان به كف آورد، مگر بهحقیقى نه موهوم، و این سعادت را نمى

 الطبیعه؛ و قناعت نكردن به تمتعات مادى. مافوق

شوند ادیــان هر چه بــاشنــد چه حــق و چـه بــاطل، به این خاطر به كار برده مى

ه آن وسیله تربیت شده و به ســوى سعــادت ســوق داده شــوند، سعادتى كه كه مردم ب

كند، البته اصالح نفس و تهذیب آن، مردم را به آن نوید داده و به سوى آن دعوت مى

 اصــالح و تهــذیبـى كه مناسب با مطلــوب بــاشــد. 

در مذهب است، كه مردم خداى سبحان را بدون وساطت كسى ـ از دین اینغرض

حق ـ و یا به واسطه شفیعان و شركاء ـ در مذهب باطل و شرك ـ بپرستند، چون سعادت 

اى كه انسان جز رسیدن بدان هدف نهائى انسانى و حیات طیبه او در آن است، حیات طیبه

هاى تعلقات مادى و تمتعات دیگرى ندارد، حیاتى كه آدمى جز به وسیله نفسى پاك از پلیدى

 رسد. شــرط حیـوانى به آن نمىبى قیــد و 

چون این دعوت محتاج بود، به این كه جزو دستورات خود اصالح نفس و تطهیر 

آن را هم مندرج نماید، تا گرونده به دعوت و آن كسى كه دین او را در دامن خود 

 پروراند مستعد براى پذیرفتن و تلبس به خیر و سعادت شود .مى

جزو برنامه دین شده و از البالى احكام دین گاهى هم از این رو مسئله تهذیب نفس 
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طور كه گفتیم دین هم عرفان خورد، بنابراین اگر چه هماناسمى از این معنى به گوش مى

النفس است، توان گفت دین همان معـرفـتباشد، لكن نمىرا به یك نحو استلزام، مستلزم مى

 رى است غیر آن.النفس امر دیگبلكــه دیـن امـرى است و معـرفت

اى كه به منظــور هاى مختلف ریاضت و مجاهدهشود، كه طریقهو با این بیان روشن مى

انـد، اگر چـه شود، نیز غیر معرفت نفسالعاده سلوك مىرسیــدن بــه انــواع مقــاصــد خارق

 بعضـى به بعضـى به یك نحــو ارتباط داشته باشند. 

هر طریقى كه فرض كنیم باشد، امرى است كه از عرفان نفس، اگر چه سلوكش به 

دین گرفته شده است. ادیان با همه اختالف و تشتتى كه دارند، همه انشعاباتى هستند از یك 

 (1)دارى كه از فطرت انسانیت ریشه گرفته: یعنى دین توحید. دین ریشه
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 دین فطرى و انگیزه عرفان نفس 

دین توحید، پدر ادیان، و ادیان حق و باطل فرزندان خلف و ناخلف این پدراند. این 

خواهد دیــن فطــرى داستــان اعتبــار دادنش به امــر نفس از این قرار است، كه مى

روردگار را كه كنــد، یعنى معرفت پاى را كه به آن دعــوت مىوسیله سعــادت انســانىبدین

وجــود آورد. ذائقه دین راضى نیست، به این كه مردم در نظرش مطلــوب نهــائى است به

 به امرى سرگرم باشند، كه هیچ مربوط به معرفت پروردگار و عبادت او نباشد.

 دین كه لحن گفتارش این است كه:

 عمران(/ آل 19)«اِنَّ الّدیَن ِعْنَد ّللّاِ ااِلْسالُم ـ در نظر خدا دین عبارتست از تسلیم!» 

 فرماید:و یا این كه مى 

 / زمر( 7« )پسندد!خدا كفر را براى بندگان خود نمى -ال یَْرضى ِلِعباِدِه اْلُكْفَر » 

نــار گذاشته و چطور ممكن است راضى شود، مردم عبــادت و معـرفت خــدا را ك

 تنهـا و تنهـا به عـرفـان نفـس بپـردازنـد؟ 

اش همان دین فطرى بوده وگرنه شود، عرفان هم انگیزه اصلىپس معلوم مى

 خــودى خود چیــزى نیست، كه از فطــرت سـرچشمــه گــرفتــه باشــد.خــودش به

احران و اصحاب البته ممكن است بعضى از اصحاب عرفان اهل دین نباشند مانند س

ها از ها و از غیر راه دین به یاد این نوع عرفان افتاده باشند، لكن كار آنارواح و امثال آن

كرده بلكه از ها در خود احساس حاجت به عرفان مىاین جهت نبوده كه فطرت انسانى آن

اند كه از این راه بوده كه به طور اتفاق بعضى از آثار غریب نفس را دیده و به طمع افتاده

این قدرت شگرف كه در نفس است، سردرآورده و بتوانند با كارهاى عجیب و غریب 

 راه فریب دهند. را از این نموده و مردم اى در عالم العادهتصرفات فوق

ها را واداشت، دنبال این كار را گرفته و ادامه دهند تا كوره این طمع و شوق آن

  (1)تدریج آن را به راه هموارى تبدیـل نمایند. راهى به مقصود خود یافته و به 
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 تفـاوت ادراكات حسى با حقیقت نفس 

از بسیارى از صلحاى دیندار ما حكایت شده كه در خالل مجاهدات دینى خود به 

د، نظیر تجسم بعضى از امور انالعاده و حوادث عجیب و غریبى دست یافتهكرامات خارق

هایشان و مشاهده اشخاص و وقایعى كه حواس سایر مردم از احساس آن در برابر چشم

چنین ها نیست، و همعاجز است؛ و یا استجابت دعا و شفاى مریضانى كه امید بهبودى در آن

صالح ها براى غیر اهل وسیله غیر طرق عادى. گاهـى هم نظایر ایننجـات از مهـالك به

 افتد. اتفاق مى

اى به وسیله استاد احضار ارواح احضار شده و از او چــه بســا روح انســان زنــده

اند، در حالى كه خود صاحب روح بیدار و مشغول كارها و اسرارى را استنطــاق كــرده

 حوائج یومیه خود بوده است. 

شان شبیه بعضى از علماى این فن وقتى ارواح زیادى را دیدند، كه صورت روحى

اند البد این صورت در عالم خارج و طبیعت هم كه به انســان و یــا حیــوان است پنداشتــه

اى از آنان كه براى امور غیر مادى عالم تغییر و تحول است وجود دارد، مخصوصا عده

 ـد، بیشتر دچار این پنــدار شدند. وجــودى قــائــل نبــودن

اند، این مشكل الینحل را كه جان و زندگى و شعور چیست لكن اینان تاكنون نتوانسته

حل نمایند. نظیر این فرضیه، فرضیه كسى است كه گفته روح جسم لطیفى است به شكل بدن 

ـر از آن جا هاى آن شبیه به آن است. این فكـعنصرى صاحبش كه در تمامى هیئت و قیافه

اش شبیه بیند، كه صورت رؤیائىنــاشـى شــده كه دیــده است آدمــى خود را در خواب مى

 بــاشـد. صورت خـارجى خود مى

اند، كه این صورت، صورتى است ذهنى و قائم به شعور انسان، ها نفهمیدهالبته این

 كند. نظیر صورتى كه شخص از بدن خود تصور و درك مى

حقیقت امر این است، كه اینان اطالعاتى از معارف مربوط به نفس به دست 

طور كه اند، لكن چون حقیقت نفس را آنهائى كسب كردهاند و در این راه موفقیتآورده

اند از این رو درباره همان اطالعات صحیح هم دچار اشتباه و گمراهى هست نشناخته

 اند. شده

كند، این است كه و تجربه ما را به آن هدایت مى چه برهانحق مطلب بنابر آن

شود، امرى تعبیر مى« من»حقیقت نفس كه همان قوه داراى تعقل است و از آن به كلمه 

است كه در جوهره ذاتش مغایر با امور مادى است و انواع شعور و ادراكاتش، یعنى حس و 

خود و در ظرف وجودى خیال و تعقل آن همه از این جهت كه مدركاتى است، در عالم 

 خود، داراى تقرر و ثبوت و واقعیت است. 

ادراكــات بــدنــى و احســاســات عضــوى در حقیقــت ادراك و احســاس نیست 

هاى مادى. یعنى چشــم و گــوش و ســایــر بلكه خاصیتى است، طبیعى از قبیل فعل و انفعال

شنود، بلكه بیند و گوش نمىعنى چشم نمىیك درك و شعور ندارند. یحــواس جسمــانى هیچ

 سازند .وسیله دیدن و شنیــدن را براى نفس آماده مى

شود، از حیطه نفوس بنابراین، امورى كه تنها براى صلحا و مرتاضین مشهود مى

ها ها خارج نیست. تمامى این امور عجیب كه اهل ریاضات و مجاهدات مسلط بر آنآن

 اراده و مشیــت آنــان است و اراده هم معلــول شعــور است،  هستنــد، همــه معلــول

پس شعور انسانى در جمیع حوادثى كه مربوط به اوست و امورى كه انسان با آن تمــــاس 
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  (1)دارد، دخیـــل و مـــؤثــر اســت. 

 سوره مائده(.  105. )ذیل آیه 322، ص 11المیزان ج  -1

 

 

 ه بـه نفـس هــاى متفـاوت تـوجـانگیـزه

 توان تقسیم كرد:كســانى را كــه بــه عــرفــان نفس اشتغال دارند، به دو طائفه مى

 خواهند آثار عجیب و شگفت هایى كه اشتغالشان از این باب است، كه مىـ آن 1

وسیله راهى نفس را كه از حیطه اسباب و مسببات مادى خارج است احراز نموده و بدین

مال سایر اغراض خود پیدا كنند، مانند اساتید طلسمات و تسخیر روح براى معیشت و اع

چنین آنان كه با دعانویسى و كواكب و موكلین بر امور و تسخیر جن و ارواح انسانى و هم

 افسون سر و كار دارند. 

وسیلــه دل كندن خــواهنــد بــهـ كســانى كــه كــار بــا خــود نفــس دارنــد و مى 2

وسیله دل بستن به نفس سر از حقیقــت آن از امور مادى و امور خارج از نفس و نیز به

 هاى مختلف تصوف. درآورنـد و در آن مطالعه كنند، مانند طبقات و مسلك

ه مسلمین آن را اختراع كرده باشند و یا اصوالً مربوط تصــوف مطلبــى نیســت، كــ

به اسالم باشد زیرا همیــن مسلــك در بیــن امــم قبــل از اســالم مانند، نصــارى و دیگــران 

 پرستان و بودائیان معاصر. شـد و حتى در بین بتهــم یـافت مى

كرده باشند، بلكه به این معنا البته نه به این معنا كه این مسلك را از نیاكان خود اخذ 

نماید. پس كند. زهد هم به عرفان نفس راه مىكه دین فطرى انسان را به زهد دعوت مى

خود مردم را آماده و ها، خود بهمستقر شدن یك دین در بین یك امت و جاى گرفتن آن در دل

ین كار را در بین سازد، كه طریقه عرفان نفس را اختیار و اصوالً فكر امهیا براى این مى

شودكه بعضى از افراد كه واجد جمیع عوامل و شــرایط آورد و باعث مىوجودمىها بهآن

 الزم بـاشنـد، این طریقه را اخذ نمایند. 

اند، یعنى اهل اى را كه در پى عرفان نفسدو دسته دوم از آنپس جا دارد دسته 

هایى كه اند و آنهایى كه دنبال معرفت نفسنعرفان حقیقى را نیز به دو طائفه تقسیم كنیم. آ

 (1)دنبال معرفت الهى هستند. )به شرح مطلب زیر.(

 سوره مائده(.  105. )ذیـل آیه 325، ص 11المیزان ج  -1

 

 

 معرفت نفس و معرفت الهى 

 شود: اهـل عـرفـان حقیقـى بـه دو دستـه تقسیـم مى

كنند، كه به این ها براى این جهت سلوك مىها این طریقه را تناى از اینـ طایفه 1  

اى دارند، لكن این معرفت منداند و البته مختصرى هم از معارف نفس بهرهطریقه عالقه

جایى كه غیر از دهد، زیرا اینان از آنطور كامل و تمام دست نمىوقت بهبراى آنان هیچ

فریدگار نفس یعنى خود نفس غرض دیگرى از این معرفت ندارند، از همین جهت از آ
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تعالى كه سبب حقیقى نفس است و زمام نفس در وجود و آثار وجودش به دست اوست خداى

 اند به معرفـت نفس نـائـل شـوند.طـور، كه باید نتوانستهانـد. از این رو آنغـافل

ـ از این دسته طائفه دیگرى هستند، كه طریقه معرفت نفس را از این نظر دنبال  2

النفس كه این معرفت خود وسیله معرفت به پروردگارشان است. این طریقه معرفتكنند، مى

اى همان معرفت نفسى است، كه دین هم مردم را به آن دعوت نموده و آن را تا اندازه

پسنــدد. این طــریقــه همیــن اســت، كــه انســان به معــرفــت نفس خود از این نظر مى

هاى پروردگارش به ترین آیهاز آیات پروردگار خود، بلكه نزدیك بپردازد، كه نفس را آیتى

داند. خالصه نفس را وسیله و راهى بداند كه به سوى پــروردگــار سبحــان منتهــى خود مى

 شود:مى

ْجعى ـ به درستى به سوى پروردگـار تـوست بازگشت!»   « اِنَّ اِلى َربَِّك الرُّ

  (1)/ علق( 8)

 سوره مائده(.  105. )ذیل آیه 326، ص 11المیزان ج  -1

 

 

 مـذاهب مختلـف تصـوف و عـرفـان نفـس 

هایشان هاى تصّوف در مسلمین بسیار زیاد است و چه بسا شماره طریقهطریقه

نسبت بــه اختــالفــاتى كه تنها در اصول و اساس مسلك دارند، به بیست و پنج سلسله بالغ 

شود، كه از هــر سلسلــه از آن، چند سلسله دیگر نسبت به مطالب فرعى منشعب 

السل االّ یك سلسلــه همگــى سنــد طــریقــه خود را به على گــردنــد و تمــامى ایــن ســمى

 كنند. السالم منتهى مىبن ابى طالب علیه

شوند، كه خود را به هیچ یك از مىدسته از رجال صوفیه دیده در این بین یك 

نامند. دسته مى« اویس قرن»منسوب به « اویسى»دهند. این سلسله را سالسل نسبت نمى

اند و نه شعار در بین صوفیان هستند، كه نه خود را به اسم خاصى مسمى كرده دیگرى نیز

هاى زیادى ها و رسالهاند. این سالسل صوفیه كتابمخصوصى براى خود انتخاب نموده

چنین نوامیس مذهبى و آدابى كه خودشان هاى خود و همنوشته و در آن سالسل و طریقه

اند، تشریح كرده و نیز مكاشفاتى كه براى ان داشتهشدارند و آدابى را كه رجال طریقه

اند و مقاصدى اى كه بـه آن استدالل بر حقّانیّت طریقه خود كردهرجالشان نقل شده و ادّلــه

 اند. اند همه را شرح دادهكه طریقه خود را برآن اساس بناكرده

 ها مراجعه نماید. باگر كسى بخـواهد به آن مطـالب اطـالع پیدا كند باید به همان كتا

مسئله عرفان نفس مسئله فكرى و نظرى نیست، بلكه مقصدى است عملى كه جز از 

النفسى كه فالسفه دست آورد و اّما علمتوان معرفت كامل و تام درباره آن بهراه عمل نمى

اند، آن علم علمى نیست كه چیزى از این غرض را ها در پیرامون آن تدوین كردهقدیم كتاب

هـا هـا كتـابچنین علم نفس تربیتى كه متأخرین در همین تـازگىه اشاره شد تأمین كند و همك

اى است از فن اخالق به سبك قدیم و در ایفــاى انـد، نیـز در حقیقـت شعبـهدربـاره آن نوشتـه

  (1)بـرده اثرى ندارد )و خــدا راهنمـاست!( غـرض نـام

 سوره مائده(.  105ل آیه . )ذی327، ص 11المیـزان ج  -1
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 فصل اول

 

 عشـق و محبّـت
 

 

 

 مفهـــوم محبــت و دوســت داشتــن 

ِ...!َوالَّذیَن »...  / بقره( 165« )اَمنُوا اََشدُّ ُحبّا لِِلّ

 « اند، به او محبت شدید دارند...!كسانى كه به خدا ایمان آورده»...

 حقیقتــى است، كــه در تمــامى مـوجـودات عـالـم، سـریـان و جـریان دارد.« حبّ »

 محبــوب.  عبــــارت اسـت؛ از تعلــق و ارتبــــاط وجــودى، بیــن محــب و« حبّ »

بــــه عبــــارت دیگــر ـ انجـــذاب بیــن علّــت مكمــل و یــا شبیــه بــه آن و بیــن 

 معلــول مستكمـل و یـا شبیـه به آن.

وسیله آن داریم، تا بهچون حّب عبارت از این است، لذا ما افعال خود را دوست مى

را وسیله و داریم، تا آن ت دوست مىچه را هم كه متعلق به افعال ماساستكمال كنیم و آن

 ابزار كار خود كنیم. 

داریم و به این كه، ما علم را كه فعل مغزى ماست دوست مى« استكمال»)مثال 

 داریم.(طفیل آن كتــاب و مــدرســه و استـاد را هـم دوست مى

این كه، ما خانه سازى را براى رفع حاجت از خانه دوست « شبه استكمال»)مثال 

 داریـم و به طفیل آن یك دانه آجر را هم دوست داریم.(مى

كنیم و جاه و مقامى كه با غذا و همسر و مالى را كه در راه تهیه آن دو صرف مى

دهد، كند، معلمى كه ما را درس مىآوریم، منعمى كه به ما احسان مىآن مال به دست مى

دهد، شاگردى كه نزد ما درس ارى مىكند، ناصرى كه ما را یراهنمایى كه ما را هدایت مى

كند و هر چیــزى كند، هر مطیعى كه ما را اطاعت مىخواند، خادمى كه ما را خدمت مىمى

 داریــم. هـا را دوسـت مىكـه در مقــابـل خــواستــه مــا رام است، همــه ایـن

خالى و چیزى كه هست محبت ما در بعضــى از اقســام آن طبیعــى و در دیگــر 

 (1)مــوهــوم و در بعضـى دیگر عقلى است. 

 .  377، ص 2المیــــــــزان ج  -1

 مصـادیـق دوستـى و حّب 

...«!...ِ  / بقره( 165« )َوالَّذیَن اَمنُوا اََشدُّ ُحبّا لِِلّ

 « اند، به او محبت شدید دارند...!كسانى كه به خدا ایمان آورده»...

تواند منكر آن شود، یابیم و كسى نمىیكى از حقایقى كه ما در وجدان خود مى

گذاریم، مانند دوست داشتن مى« دوستى»و به فارسى « حبّ »حقیقتى است كه نام آن را 

اند، كه هیچ شكى از مصادیق حبّ ها پنج مصداقكه دوستى اینغـذا، زنان، مال، جاه و علم
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 ــداریــم. در وجود آن در دل خـــود ن

و نیز شكى نیست، در این كه ما كلمه دوستــى و حــّب را در این پنــج مصــداق به 

 كنیم نه برسبیل اشتراك لفظى. یــك معنــا و بر سبیــل اشتــراك معنـوى استعمال مى

حال باید دید با این كه حّب در این پنج مصداق معانى مختلفى دارد، چرا كلمه 

 یــك جور صـادق است ؟ در همه به« حبّ »

 

 ـ دوسـت داشتــن غــذا 1
اى در مورد حب مخصوص به غذا و میوه دقت كنیم، خواهیم دید كه اگر غذا یا میوه

 داریم بدان جهـت است كه با طــرز كار دستگــاه گوارشى ما ارتباط دارد.را دوست مى

حاجتى به طعام نداشت، اگــر فعــالیت این دستگاه نبود و بدن در استكمال خود 

 شـــد.داشتیــم و طعــام محبــوب مــا نمــىقطعــا مــا نیــز طعــام را دوســت نمى

پس حّب به غذا در حقیقت حّب ما به غذا نیست، بلكه حّب دستگاه گوارش به فعالیت 

خواهد انجام وظیفه كند و سوخت و ساز بدن را به بدن خودش است. این دستگاه مى

دهیم ســانــد. همین خــواستــن عبارت از حّب به غذاست، كه ما آن را به خود نسبت مىبــر

آیـد، در داریم و این مائیم كه از فالن غذا خوشمان مىگوئیم ما غذا را دوست مىو مى

طــور نیســت، بلكه خوش آمدن و لذّت بردن از غذا كار دستگــاه گــوارشى حــالى كه این

 ما.  است، نـه از

آید، همین هم مربوط به دستگاه اگر ما از طعم و مزه و بوى فالن غذا خوشمان مى

 گــوارش است، چـون حس ذائقه یكى از خدمتگزاران دستگاه گوارش است، نه خود آن.

پس منظور ما از لذت، لذت ذائقه نیست، بلكه آن رضایت خاصى است كه دستگاه 

 كند. گوارش از كار خود احساس مى

 مل تغذى اثـر نیـروئى است كه خــــدا در انســان بــه ودیعــت سپــرده است.ع
 

 ـ دوســت داشتــن همســــر 2
بینیــم كــه ایــن حــب كــار ما نیست در مورد محبت زنان اگر نیك بنگــریــم مى

 بلكــه كــــار دستگــاه تنـاسلـى ماست .

دارد. و شود، و آن را دوست مىبه این معنا كه دستگاه تناسلى تشنه عمل لقاح مى

دارم. در حالى گوئیم من همسرم را دوست مىشود، مىچون این عمل با همسرى انجام مى

بینیم پاى من در كار نیست بلكه دستگاه تناسلى ذاتــا عمــل كه اگر واقع قضیه را بشكافیم مى

دارد چــون عملــش با او دارد و بــه تبــع آن همســر را دوست مىمــى خــود را دوســت

 قـابــل انجــــام است. 

 عمـل لقاح اثر نیرویى است كه خداى تعالى در هر جاندارى به ودیعت نهاده است. 

 

 دوست داشتن ـ رابطه بین انسـان و كمـال  -3
، براى این كه دستگاه حّب به غذا و حّب به همسر، برگشتش به یك حّب است

گوارش و دستگــاه تنـاسلــى به هم مـربـوطنــد، و كمــالى هم كه از كـــار این دو دستگاه 

 شــود، به هــم ارتبــاط دارنــد. حاصل مى

احتمال دارد كه حّب عبارت باشد از یك تعلق، كه خاص این دو مورد است، و در 

كند، ن آزمایش از راه آثار این احتمال را دفع مىغیر این دو مورد اصالً یافت نشود، ولك
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اش دارد، و آن این است كه قوه زیرا این تعلق كه نامش حّب است، اثرى در دارنده

كشاند، و اگر فعلیّت داشته باشد، به )استعداد( را به سوى فعلیّت، اگر فعلیّت، نداشته باشد مى

ك خاصیت را در تمامى موارد قواى كند. و این دو خاصیت و یا یسوى ترك آن جذب مى

 آورد.كنیـم، كه حـب آن قـوا را به سـوى افعـالش به حـركت درمـىادراكى احسـاس مى

قوه باصره، سامعه، حافظه، متخیله، و سایر قوا و حواس ظاهرى و باطنى كه در 

وست ماست ـ چه قواى فاعله و چه منفعله ـ همه این حالت را دارند، كه هر یك خود را د

چه كند، چشم را به سوى دیدن آندارد، و این دوستى او را به سوى فعلش جذب مىمى

 چنین هر قـوه دیگر را. كنـد، و گـوش را به سـوى شنیـدن، و همدوست دارد، جــذب مى

اى با كار این نیست مگر به خاطر این كه كار هر قوه كمال اوست. و هر قوه

 آورد.كمیل نموده، و حاجت طبیعــى خــود را برمىمخصوص به خود، نقص خـود را ت

این جاست كه معنا و مفهوم حب مال، حب جاه، و حب علم براى ما روشن 

ها كند، و به همین جهت آنگردد، چون انسان با هر یك از مال و جاه و علم، استكمال مىمى

اص، و انجذابى است گیـریـم كه حـّب تعلقـى است خـدارد، پس نتیجـه مىرا دوســت مـى

 (1)شعورى و مخصوص، بین انسان و كمال او. 
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 شـدت و ضعف محبّت 

اى است محبت داراى مراتب مختلفى است، و شدت و ضعف دارد، چون رابطه

وجودى ـ و وجود خود حقیقتى است مشكك، یعنى داراى مراتب ـ و معلوم است كه آن 

رابطه وجودى كه میان علت تامه با معلولش هست، با آن رابطه كه میان علت ناقص با 

ى كه به خاطر آن چیزى محبوب ما معلولش هست یكسان نیست. به همین حساب آن كمال

شــود، از جهــت ضــرورى بــودن، و غیــر ضــرورى بــودن، و نیز از جهت واقــع مى

مادى بودن مانند تغذى، و غیــر مــادى بــودن مانند علــم یكســان نیست، و بلكــه شـــدت و 

  (1)ضعـــف دارد. 

 بقره(. سوره  165. )ذیل آیه 378، ص 2المیزان ج  -1

 

 

 دوستـى در سـایر مـوجـودات 

باید شعور و علم وجود داشته باشد، این لزوم برحسب « حبّ »بینیم در مورد اگر مى

گوئیم بریم و مىها به كار مىرادر موارد انسان« حبّ »مصداق است. )چون معموالً كلمه 

دارد، و خود را گوئیم درخت آفتاب را دوست مىدارد، و نمىمادر فرزند خود را دوست مى

د،( وگرنه تعلق وجودى كه حقیقت حب است، از آن جهت كه حب كشبه سوى نور آن مى

 است، هیــچ مشــروط بر وجــود علــم و شعــور نیست. 

ها هم كه علم و گردد كه همه قوا و مبادى طبیعى، حتى آناز این جا روشن مى
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 دارند.خود را دوست مىشعور ندارند، آثار و افعال 

 (1)ـامى مـوجـودات عالم، سریان و جریان دارد. حــب حقیقتــى اســت كــه در تمـ

 سوره بقره(. 165. )ذیل آیه  379، ص 2المیـــزان ج  -1

 

 محبت، وسیله ارتبـاط عـاشـق و معشـوق 

 عمران(/ آل 31« )قُْل اِْن ُكْنتُْم تُِحبُّوَن ّللّاَ فَاتَّبِعُونى یُْحِبْبُكُم ّللّاُ...!» 

شریعت مرا پیروى كنید تا خدا هم شما را دوست  بگو اگر خدا را دوست دارید» 

  «داشتــه بـاشد!

« دوست»باشد. و تنها وسیله ارتباط هر طالبى به مطلوب خود مى« حب و دوستى»

وسیله نقص خود را كامل نماید و كند، تا بدینو معشوق خود جذب مى« محبوب»را به 

ست كه به او خبر دهند: محبوبت تــرا تر از آن نیلذّت بخش« محب»هیــچ بشــارتى بــراى 

 دوســــت دارد!

خواهد نقصى را كه در خود به رود مىانسان غذا را دوست دارد و به سوى آن مى

چنین كسى كه نكاح و ازدواج را دوست كند رفع نماید، و همواسطه گرسنگى مشاهده مى

كه ه آن خواهش غریزى استخــواهــد بــراى رفــع نقص خود كه نشاندارد آن را مىمــى

 خــواهـد. مى

جــویــد براى انس گرفتن با او و رفع تنهائى كســى هــم كه دوست خــود را مى

 (1)بـاشـــد. خـــود مى

 .  289، ص 5المیزان ج  -1
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 فصل دوم

 

 الهى  عشق
 

 

 مفهوم عشق الهى 

 عمران(/ آل 31« )فَاتَّبِعُونى یُْحِبْبُكُم ّللّاُ...!قُْل اِْن ُكْنتُْم تُِحبُّوَن ّللّاَ » 

بگو اگر خدا را دوست دارید شریعت مرا پیروى كنید تا خدا هم شما را دوست » 

  «داشتــه بـاشد!

گونه تردید نیست كه خداى متعال بنده خود را به ایمان، و عبادت از روى جاى هیچ

« اخالص در دین»كند. باز تردیدى نیست كه اخالص، و اجتناب از شرك دعوت مى

شود كه قلب انسان به غیر خداوند متعال بستگى پیدا نكند هنگامى به طور كامل واقع مى

رسیــدن به نعمت بهشت و یا خالصى از آتش،( بلكــه  )حتــى به منظــورهاى اخــروى از

« حب»تنهــا با « اخالص در دین»تنهــا و تنهــا متعلــق قلبش خــداونــد متعــال باشد. پس 

 گیرد. الهى صورت مى

كند، آن هم آرزوئى جز آن كه خداوند او را اى كه راه محبت الهى را طى مىبنده

چه خدا را دوست دارد، خدا هم او را دوست خواهد چنانمىدوست داشته باشد ندارد، او 

 (1)داشتـــه بــاشــد، و چنـان كـه او بـراى خـداسـت، خـدا هـم بـراى او باشـد. 

 .  288، ص 5المیــــــــــــــــــــــزان ج  -1

 

 

 دوست داشتن خـدا از طـرف انسان 

رد كه دوستش بداریم. براى خداى سبحان از هر جهت كه حساب كنیم اهلیت آن دا

این كه هستى او به ذات خودش است، نه عاریتى، و كمال او غیرمتناهى است، در حالى كه 

هر كمال دیگر متناهى و محدود است. و متناهى وجودش متعلق است به غیر متناهى. و این 

انعام  تعالى خالق ماست و بر ماحبى است ذاتى، كه محال است از بین برود. و نیز خداى

هایى كه غیرمتناهى است، هم از نظر عدد، و هم از نظر زمــان، و كند، آن هم به نعمتمى

خــاطـر طور كه هر منعم دیگر را، بـهداریــم، همانبه همیــن جهــت او را دوســت مى

 داریــم. انعـامش دوسـت مى

 

 دوست داشتن انسـان از جـانب خــدا

ى است وجودى، ـ و هستى روابط وجودى، خارج از احب از آن جایى كه رابطه
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گیریم كه هر چیزى ذات خود را وجود موضوعات خود، و تنزالت آن نیست، ـ لذا نتیجه مى

دارد، در دارد، و چون هر محبى همه متعلقات محبوب خود را نیز دوست مىدوست مى

شود كه خداى لوم مىجا معدارد. از ایناش را هم دوست مىنتیجه هر چیزى آثار وجودى

دارد، و اگــر دارد، خلق خود را نیز دوست مىجهت كه خود را دوست مىسبحان بدین

پذیرند، و باز اگــر دارد، بدین جهت است كه انعام او را مىخلــق خــود را دوســت مى

  (1)پذیرند. دارد، بــدان جهـت است كه هـدایت او را مىخلــق خــود را دوست مـى
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 نظـام عشـق الهى و والیت 

 عمران(/ آل 31« )قُْل اِْن ُكْنتُْم تُِحبُّوَن ّللّاَ فَاتَّبِعُونى یُْحِبْبُكُم ّللّاُ...!» 

بگو اگر خدا را دوست دارید شریعت مرا پیروى كنید تا خدا هم شما را دوست » 

  «بـاشد!داشتــه 

بگو اگر خدا را دوست دارید شریعت مرا پیروى كنید تا خدا هم شما » مراد از آیه 

تان راه اخالص را طى خواهید در بندگىاین است كه: شما اگر مى« را دوست داشته باشد!

ام و بر پایه كنید و به طور حقیقت راه محبت الهى را بروید، از شریعتى كه من آورده

خــالص و اســالم، نهــاده شــده، و صــراط مستقیم الهــى هم هست، پیروى یعنــى ا« حب»

تصور دارد ـ یعنى به دوستى خدا ـ « محب»ترین بشارتى كه براى كنید، تا شما را به بزرگ

 بشارت دهم. 

واقــع شده، و به آن « دوستى كفار»اما به لحاظ آن كه این آیه پس از آیات منع از 

ست، باید آیه را ناظر به آن دانست، یعنى آیه شریفه مسلمانان را دعوت آیات هم مرتبط ا

دانند، باید اتباع و او مى« حزب»كنند، و خود را از كند كه اگر ادعاى دوستى خدا مىمى

پیروى از پیغمبرش كنند، زیرا دوستى خدا با اتباع كفار و پیروى آراء و اهواء آنــان 

نه صـدق آن پیروى از پیغمبر و دین او خواهد بود. چنـان كه در ســازش نــدارد، بلكــه نشـا

 فـرماید: این دو آیــه مى

سپس ما به تو شریعت كامل دادیم، پس آن شریعت و آئین خدائى را كامالً » 

نیاز پیروى كن! و هیچ پیرو هواى نفس مردم نادان مباش ـ آنان ترا از خدا بى

ظلــم ولــى و مــددكــار یكــدیگــرنــد، و خــدا ولّى نسازند، ستمكــاران عــالــم در 

 / جــاثیــه( 19!« )اْلُمتَّقیـــَن متقین اســت ـ َو اللّـهُ َوِلـىُ 

بــه « پیــروى و اتبــاع»مــالحظــه كنیــد كــه چگــونــه در آیــه دوم آن، از معنــى 

 منتقل شـده اســت. « والیــت»مــوضوع 

باشد چنان كه جهت ت اساسى است كه والیت از فروعات آن مىدوستى و محب

اقتضاء بر دوستى خدا تنها این است كه والیت پیغمبر و مؤمنین در حقیقت برگشت به 

 (1)گیرد. كند و از آن سرچشمه مىوالیت خدا مى

 .  290، ص 5المیــــزان ج  -1
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 حقیقــى بـودن محبـت بـه خـــدا 

َِّخُد ِمْن ُدوِن اللّـِه اَْندادا یُِحبُّونَُهْم َكُحّبِ ّللّاِ...!َو ِمَن النّاِس »   / بقره( 165« )َمْن یَت

ها را مانند خدا دوســت گیرند و آنها مىاند كه به جاى خدا شریكبعضى از مردم كسانى» 

  «اند نسبت به او محبت شدید دارند!دارنــد و كســانى كه به خــدا ایمان آوردهمى

 توان خدا را هم دوست داشت.آیــه شــریفـه مــورد بحث داللــت دارد بر این كه مى

ها كه معتقدند )محبت وصفى شهوانى است و تنها به مادیات به حكم این آیه گفته آن

گیرد و محبت در گیرد و به طور حقیقت به خداى سبحان تعلق نمىو جسمانیات تعلق مى

 ل اسـت. خـدا مجازى است،( سخنى باط

 استعمــال محبــت در خــداى تعــالـى در آیــه زیــر استعمــالى اسـت حقیقــى: 

دارید مرا پیروى كنید تا خدا هم شما را دوست بدارد... بگو اگر خدا را دوست مى» 

 »! 

 عمران(آل/31)

ِ »...و در آیه مورد بحث جمله  ً لِِلّ داللت دارد بر این كه محبت به خدا  !«اََشدُّ ُحبّا

 شدت و ضعــف دارد. ایــن محبـت در مؤمنیــن شـدیـدتــر است تــا در مشــركیـــن. 

آیــه شــریفــه زیر نیز داللت دارد بر این كه استعمال كلمه محبت در خدا حقیقى 

 اســت نــه مجــــازى: 

ن و فــرزندان و ... در دل شما بگــو اگــر پــدرا» فرماید: در آیه شریفه مى

شود، حب متعلق به خدا، و / توبه( به طورى كه مالحظه مى 24« )تر از خدایند...!محبوب

حب متعلق به رسول خدا و حب متعلــق به پــدران و فــرزندان و اموال و سایر منافع 

 نامبرده در آیه را، از یك سنخ محبت دانستـــه اسـت. 

دارند مشركین را مذمت كرده به این كه آلهه خود را دوست مىدر آیه مورد بحث 

دارند، آنگاه مؤمنین را مدح كرده به این كه خداى سبحان را آن چنان كه خدا را دوست مى

شود كه مذمت كفار به خاطر این است كــه دارند. از این مقابله فهمیده مىبیشتر دوست مى

 اند. ـان خــدا به طــور مســاوى تقسیم كردهمحبــت را میــان آلهــه خــود و میـ

دوستــى خــدا باید طــورى بــاشــد كــه غیــر از خــدا چیــز دیگــرى در آن سهیم 

آورد. كسى كه محبتش به خدا شدت یافت متابعتش هم نباشد وگرنه سر از شرك درمى

 (1)شود. منحصر در خدا مى

 .  366، ص 2ج المیـــــــــــــــــــــــزان  -1

 

 عشـق خـالص و عشـاق مخلص خـدا

گذارد دلش مجذوب تفكر درباره وقتى ایمان بنده خدا رو به شدت و زیادى مى

دارد به یاد او باشد و اسماى حسناى محبوب خود را شود، همیشه دوست مىپروردگارش مى

وب من چنان در نظر بگیرد، صفات جمیل او را بشمارد ـ پروردگار من چنین است، محب

یاد گذارد. این مراقبت و بهچنان در او رو به زیادت و شدت مىاست... این جذبه و شور هم

ایستد، طورى بنــدگى رود تا آن جا كه وقتى به عبادت او مىمحبوب بودن، رو به ترقى مى

ــركــز اش در حال جذبه و محبــت و تمبیند و او براى بندهكنــد، كه گــوئــى او را مىمى
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بینــد و هــم آهنــگ آن محبت به خدا نیز در دلش رو كنـد و هـــم او را مىقوى تجلــى مى

 گـذارد. به شـدت مى

تر بگوئیم: عشق به علتش هم این است كه انسان مفطور به حب جمیل است. ساده

 فرموده:تعالى چنــان كه خـود خداىجمــال و زیبــاپسنــدى فطــرى بشــر است، هم

...«!ِ  / بقره( 165« )َوالَّذیَن اَمنُوا اََشدُّ ُحبّا لِِلّ

 كند. چنیــن كســى در تمــامى حــركــات و سكنــاتش از فرستاده خدا پیروى مى

یابد تا جائى كه پیوند دل را از هر شود و شدت مىچنان زیاد مىباز این محبت هم

 ند. كمىگسلد و تنها با محبوب متّصلچیز مى

ایستد، كه نصیبى از خورد و در كنار هیچ چیز نمىاى به هیچ چیز برنمىچنین بنده

اى از جمال الیتناهى و حسن جمال و زیبایى داشته باشد، مگر آن كه آن جمال را نمونه

 بینــد. حـدّ و كمــال فناناپذیر خـدایش مىبى

شود، تارش عوض مىجاست، كه به كلّى نحوه ادراك و طرز فكر و طرز رفاین

بیند و بیند مگر آن كه خداى سبحان را قبل از آن و با آن مىیعنى هیچ چیزى را نمى

 (1)شوند. موجودات در نظـرش از مرتبه استقالل ساقط مى

 سوره بقره(.  154. )ذیــل آیــه 302، ص 2المیــزان ج  -1

 

 

 شرایط عشق الهى 

دارد، مگر آن كه الیــق به خود محسوب نمىخــداى متعــال هــر محبتى را محبــت 

 آثار محبت ـ روى نظــام صحیحــى كــه در هستــى دارد ـ از آن ظــاهــر بــاشـد.

ء و به خود آن شىء هنگامى حقیقت دارد، كه بهكه: حب و دوستى یك شىتوضیح آن

ت خضوع و تسلیم پیش جمیــع متعلقــات آن تعلــق گیــرد و نسبــت به تمــام جــوانبش حال

 آورد. 

است كه تمام « خداى واحد و احدى»از طرفى هم روشن است، كه خداى متعال 

موجودات جهان هستى، در جمیع شئون وجودى خود به او تكیه دارند و از جزء و كل به 

آید، كه بنده اند. این جاست كه محبت داشتن به خداوند هنگامى صادق مىسوى او در حركت

دین توحید و حید را )به آن اندازه كه در ادراكش بگنجد،( طى كنـد و متدین بهصراط تو

اســالم شــود، همــان اسالمى كه تمام انبیاء و سفراى الهى به آن دعوت كــرده و در آخرین 

 به نحو اتـم و اكمـل بیــان شــده است. « اسالم»دین آسمـانى یعنى 

له نیز راهى را كه در طریق توحید و اخالص طى آوعلیههللاخود پیغمبر اكرم صلى

 كرده است معرفى نموده و در آیه:

قُْل هِذِه َسبیلى اَْدُعوا اِلَى ّللّاِ َعلى بَصیَرٍة اَنَا َو َمِن اتَّبَعَنى َو ُسْبحَن ّللّاِ َو ما اَنَا » 

روى ِمَن اْلُمْشِركیَن ـ بگو اى پیغمبر: طریقه من و پیروانم همین است كه از 

بصیرت كامل مردم را به خداوند دعوت كنم، خدا را از شرك و شریك منزه دانم و 

 / یوسف( 108« )خود نیز از مشركین نیستـم!

 فرمـایـد: خداوند متعال به او دستور داده و آن را بیان داشتــه است، در این آیــه مى 

« اخالص بدون شرك،» و « دعوت به سوى خدا از روى بصیرت كامل،» راه من 

 باشد. مى
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خداى متعال بیان داشته، كه شریعت این پیغمبر، آینه تمام نماى همان راه یعنى 

باشد و اسالم تسلیم شدن براى خداست. شریعت مى« دعوت به سوى حق و اخالص،»

 باشد. همـانـا صـراط مستقیـم الهى مى

خدا « حب»است و آن هم بر پایه « اخالص در دین»شریعت اسالم تنها راه 

 (1)گذارى شده، لذا دین اسالم دیـن اخالص و دین محبت است. پایه

 ســـوره آل عمــران(.  31. )ذیـل آیـه 289، ص 5المیـزان ج  -1

 

 مـوانع راه عشـق الهـى 

وى و صورى هست، چه نزد خدا از فیوضات معنرحمت واسعه الهى، و آن

مخصوص شخص معین و یا صنف مشخصى از بندگان نیست، بلكه براى تمام افراد 

عمومیت داشته و از طرف خداوند رئوف امتناعى در بین نیست، مگر آن كه خود فرد 

واسطه ذنوب و گناهان به سوء اختیار خود مانعى استعداد پذیرفتن آن را نداشته باشد و یا به

 فرماید:خداى تعالى مى برایش درست كند.

 «َو ما كاَن َعطاُء َربَِّك َمْحُظورا ـ از عطــاى پـروردگـارت كسى محروم نیست!» ... 

 / اسراء( 20) 

چه از آثار و توابع قرب ذنوب و گناهان است كه مانع قرب بنده به خداوند، و آن

 باشد. چــه در آن اسـت،( مىاست )از بهشت و آن

گناهان از قلب، و مغفرت و آمرزش آن، و باالخره پوشاندن و برطرف كردن زنگ 

اى، تنها كلید مفتــوح شــدن باب سعادت به روى او و دخول در هــا از بندهمستور نمودن آن

قــرب الهــى خواهد بود، لــذا پس از بشــارت محبت الهــى به مؤمنین، بشارت آمرزش 

 دهد!گناهان را به ایشان مى

كند و چنان كه حب بنده نسبت به ب را به محبوب خود جذب مىمح« محبت»

باشد، خداوند موجب تقّرب جستن به خداوند و بندگى او از راه عبودیت و اخالص مى

هاى بعد و كشف حجاب« عبد»چنان حب خداوند هم نسبت به بنده موجب نزدیك شدن به هم

 باشد. است بـراى او مى« گنــاهــان»كه همــان 

اى مــوجــب مغفــرت و آمــرزش گنــاهان اوست. این نزدیك شدن خدا به بندهپس 

پایه وقتى باشد، كــرامــات دیگــر و افــاضــات دیگرى كه در دنبال آن قرار گرفته بــه 

 هــا كافى است. خداونـدى در شمـول و تـرتب آن« جــود»طــور حتــم متــرتـب و 

 تــأمــل در آیـــه: 

 بَْل راَن َعلى قُلُوِبِهْم مـا كانُوا یَْكِسبُوَن. َكالّ اِنَُّهْم َعْن َربِِّهْم یَـــْوَمئِــٍذ َكالّ »

چنیـــن نیســـت، بلكـــه اعمـــال نــاپسنــــد و گنــاهــان بر  -لََمْحُجــوبُــــوَن  

ارشان هــایشــان غلبــه نمــوده، بـــه آن جهــت از معــرفــت پــروردگــدل

 مطففین(  /15و  14« )اند.محجوب

 چه در آیه:و آن

تــا خــدا هــم شمــا را دوســت  -یُْحِبْبُكـــُم اللّــهُ َو یَْغِفــْر لَُكــْم ذُنُــوبَُكــْم »...

 عمران(/ آل 31« )داشتــه باشــد و گنـاهـانتان را ببخشد!

 . كندبیان داشته، براى تأیید گفتار ما كفایت مى 


