
 

 
 

 

 
 

   معارف قرآن رد المیزان معارف قرآن رد المیزان معارف قرآن رد المیزان 
   تفسیر موضوعی المیزان تفسیر موضوعی المیزان تفسیر موضوعی المیزان 

   دهم دهم دهم یاز یاز یاز    کتابکتابکتاب

   عشق و نفس انسان عشق و نفس انسان عشق و نفس انسان 
   اتلیف: سید مهدی امیناتلیف: سید مهدی امیناتلیف: سید مهدی امین

   ۰۴۱۱ ۰۴۱۱ ۰۴۱۱                      تجدید نظر تجدید نظر تجدید نظر 

  



 احساسی فکری انسان  سیستم ادراکی م : دهتفسیر موضوعی المیزان                         کتاب  -معارف قرآن در المیزان  2 

 

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

كنند، تا به اين وسیله مبارك و پر اثر شود و نیز آبرويى و  يا بزرگى آغاز مىبا نام عزيزى و  

احترامى به خود بگیرد و يا حداقل باعث شود كه هر وقت نام آن عمل و يا يـاد آن بـه میـان 

 آيـد، به ياد آن عـزيز نیـز بیـفتنـد. مى

يافته، خداىاين معنا در كالم خداى نیز جريان  به نام خود كه  تعالى كالتعالى  م خود را 

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

با نام او باشد و نیز ادبى باشد تا بندگان خود را به آن ادب مؤدب كند و بیاموزد تا در اعمال و 

نموده، نشان وى را بدان بزند، افعال و گفتارهايش اين ادب را رعايت و آن را با نام وى آغاز  

اعمال، خدا و   آن  باشد و مقصود اصلى از  اعمال خدا را داشته  تا عملش خدايى شده، صفات 

رضاى او باشد و در نتیجه باطل و هالك و ناقص و ناتمام نماند، چون به نام خدايى آغاز شده  

 كه هالك و بطالن در او راه ندارد... و 

 (  . ۲۶، ص ۱الـمیزان ج )          كنم!   «»  من به نام خدا آغاز مى 
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 مولف  تفسیر المیزان                 

 ي ئ طباطبا  محمدحسینه سید لل  عالمه فقید آةی  ا                
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 مقـدمـه مـؤلـف 

 بسم هللا الرحمن الرحیم 

 

ُرون    َمْكنُونِكتاٍب    إِنهُ َلقُْرآٌن َكريم  في  ال َيَمسُّهُ إِالَّ اْلُمطَهَّ

 در كتــــــــابـــــــى مكنـــــــــــــــــــــــون!  اين قـــــــــرآنـى اســت كــريـــــــــــم!

 اكــان و فهـم خاصان بدان نرسد! كه جز دست پــ

 معارف قرآن در المیزان 

 تفسیر موضوعی المیزان 

كه از »تفسیر المیزان« ، »كتاب مرجع« يا فرهنگ معارف قرآن استاين كتاب به منزله يك 

 بندى شده است. انتخـاب و تلخیـص و بر حسب موضوع،  طبقه
 

 کتاب  اهمیت 

تو تهران تو کتابخونه پیدا کردم، صد صفحه اش رو خوندم، ولی مشهد هیچ  » ...   -

نکردم، آيات سنگین قرآن رو برداشته بود تفسیر عالمه رو آورده بود.  جا پیداش  

واقعا،  شد  بهم   حیف  خرم،  می  ازش  قیمت  برابر  دو  داره،  کی  هر  رو  کتاب  اين 

 اطالع بدين ...!«
 

که در   www.goodreads.com/book/show/8553126:در سايت گودريدز

آن از همه جای دنیا افراد عالقمند به کتاب می توانند بهترین کتابهائی را که 
مشهد   مقدس  شهر  از  مالئی  رضــا  محمد  آقای  کنند،  معـرفی  اند  خوانده 

اول »  از جـلد  با کتابهای   مشخصاتی  المیزان« را همراه  معارف قرآن در 
 مورد عالقه اش به نحو باال معرفی کرده است. 

  

در حال حاضر تعداد زیادی از سایت های اینترنتی و کتابخانه های دیجیتال  
جلد را در سایت های خود قرار داده اند، و همچنین  ۷۷قسمت زیادی از این 

خود   دانشجویان  به  کتاب مرجع  به عنوان  را  آنها  ها  دانشگاه  اساتید  برخی 
 معرفی کرده اند. 

 

 از موضوعی کردن المیزان  هدف

و            قوانین  دین،  فروع  دین،  اصول  مانند  موضوعاتی  کریم  قرآن  شریفه  آیات 

http://www.goodreads.com/book/show/8553126
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مق شرع  شامل  احکام  را  حکومت  اصول  و  زندگی  اصول  اخالقیات،  اسالم،  دس 

و   اخروی، هستند  زندگی  زمین،  ها،  آسمان  عالم،  آفرینش  درباره  مطالبی  همچنین 
انسان و بازگشتش به مالقات  بهشت، دوزخ و امثال آنها، و نیزدرباره سرمنزل نهائی

 .را در بر دارندپروردگار  

نبوت          قرآن درمدت بیست و سه سال  آیات مقدس  احکام در  این موضوعات و 
پیامبر گرامی خدا در انواع شرایط زمان و مکان و البته بدون طبقه بندی موضوعی،  

مایه المیزان هم  نازل شده است.  واضح است تفاسیر قرآن کریم از جمله تفسیر گران

به شرح و تفسیر پرداخته اند، که اهمیت این روش در    اولیهبا مراعات همان ترتیب  

 مورد یک کتاب هدایت آسمانی برهمه روشن است.

به           آنها  بود  تفاسیرنیاز  این  مطالب  خالصه  مطالعه  و  مراجعه  سهولت  برای 

رآن در المیزان برای همین  ترتیب موضوع طبقه بندی شوند، لذا کتاب های معارف ق

 منظور تالیف یافتند.   

نیز توسط    ۲۲در شروع کار مطالب تحت            آن  اولیه  آماده شد و چند جلد  جلد 
یافت. چون مجلدات برای   انتشار  در قطع وزیری چاپ و  تبلیغات اسالمی  سازمان 

د چاپ  برای  موضوعات  لذا  شد  داده  تشخیص  حجیم  جیبی   ۷۷رمطالعه  قطع  جلد 

 مجددا تنظیم گردید که مجلداتی از آن توسط موسسه قرآنی تفسیر جوان منتشر گردید.

ضمنا تذکر این نک ته را ضروری می دانم که از شروع ک تابها تا پایان تاریخ ادیان از مجلدات چهل        
چاپ   از  مطالب  بقیه  شده  استفاده  فارسی  ترجمه  مراجعه    ۲۰جلدی  لزوم  صورت  در  لطفا  جلدی، 
یات هم در نظر گرفته شود  . تطبیفی با اصل المیزان شماره ا 

  

 تفسیر موضوعی شده  ترجمه انگلیسی 

کمک خدای سبحان اقدام    جلد به زبان فارسی مولف با  ۷۷تالیف  بعد از اتمام           
کاملبه   حاضر    ترجمه  حال  در  که  نمود  به    ۱۷آنها  و  شده  آماده  زیر  بشرح  جلد 

در سایت   فارسی  کتابهای  گرفته  همراه  قرار  کتابها می  زیر  جستجوی  برای  است. 

 :با عنوان اینترنت و موبایلتوانید در 

  نمایید. جستجو “ www.Almizanref.ir" و یا  " معارف قرآن در المیزان" 
 

 کامل:انگلیسی اسامی کتابها با ترجمه 

BOOK 1 - INTRODUCING GOD, HIS COMMAND AND HIS CREATION,  

BOOK 2 - DEVISING, PREDESTINATION, AND DESTINY 
BOOK 3 - DIVINE DECREE AND DIVINE TRADITIONS 

BOOK 4 - START AND END OF THE UNIVERSE 

http://almizanref.epage.ir/images/almizanref/content/files/2-ALMIZAN%20English%20CLASSIFICATION%20-COMPLETE-%20Devising%20Predestination%20Destiny%20.pdf
http://almizanref.epage.ir/images/almizanref/content/files/2-ALMIZAN%20English%20CLASSIFICATION%20-COMPLETE-%20Devising%20Predestination%20Destiny%20.pdf
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BOOK 5 - CREATION SYSTEM        

BOOK 6 – ANGELS    

BOOK 7 – JINN AND SATAN 

BOOK 8 – CREATION OF MANKIND  

BOOK 9 – SOUL AND LIFE  

BOOK 10 – PERCEPTUAL, EMOTIONAL, AND INTELLECTUAL SYSTEM OF HUMAN  

BOOK 11 – HUMAN SELF AND LOVE (Present Volume) 

BOOK 29 - MUHAMMAD Last Messenger of Allah 

             BOOK 31 - Specifications of   HOLY QURAN - Revelation, Collection, Interpretation 

BOOK 38 - ISLAMIC FAMILY LIFE  

BOOK 41 - ISLAMIC SOCIETY 

BOOK 42 - BASIS OF ISLAMIC ETHICS  

BOOK 54 - PARADISE 

BOOK 56 - MEETING WITH GOD 

  ضمناّ مجلدات مزبور را در وبسايتهای زير نیز می توانید جستجو کنید:    

www.almizanref.ir    
https://library.tebyan.net/fa/170080/... 

www.ghbook.ir/index.php?option=com_dbook&task... 
www.tafsirejavan.com/index.php/.../ 
https://sites.google.com/site/almizanclassified  
https://sites.google.com/site/almizanrefrence  

  

در پايان شکرگزار پروردگار مهربان عالم هستم که اين لطف و عنايت را بر اين بنده ارزانی       

سالگی اعطائی امروز بر تهیه و تالیف اين    ۸۵سالگی عمر اعطائی اش تا سن  ۴۱فرمود که از 

مجلدات همت گمارم و برای مجلدات آتی نیز همچنان پروردگاری می فرمايد... همه اين نعمات  

پهنه    را بر  توانست  اعطا فرمود که  طبابائی هستیم که خدايش چنان  الهی عالمه  مرهون روح 

   گیتی نور خدا را گسترده سازد و برود!  با فاتحه ای بلکه جبران کنیم!

 ید مهدی )حبیبی ( امین س                                                            

 ۱۴۴۳ جمادی االولی ۵برابر  ۱۴۰۰ماه  آذر ۲۰

 

 

 

 

 

 

http://www.almizanref.ir/
https://library.tebyan.net/fa/170080/
http://www.ghbook.ir/index.php?option=com_dbook&task
http://www.tafsirejavan.com/index.php/.../
https://sites.google.com/site/almizanclassified
https://sites.google.com/site/almizanrefrence
https://sites.google.com/site/almizanrefrence
https://cafebazaar.ir/app/com.abrar.tafsiremozoueequranvaaghayedvaahadis/?l=fa
https://cafebazaar.ir/app/com.abrar.tafsiremozoueequranvaaghayedvaahadis/?l=fa
https://cafebazaar.ir/app/com.abrar.tafsiremozoueequranvaaghayedvaahadis/?l=fa
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   بخش اول بخش اول بخش اول 

   عشق الهي  و عشق انساني عشق الهي  و عشق انساني عشق الهي  و عشق انساني 
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 اول  فصل

 عشق و محبت 
 

 مفهـــوم محبــت و دوســت داشتــن  

( »!...ِ  / بقره(  ۱۶۵»...َوالَّذيَن اَمنُوا اََشدُّ ُحبّا لِِلّ

 اند، به او محبت شديد دارند...!«  »...كسانى كه به خدا ايمان آورده

 »حّب« حقیقتــى است، كــه در تمــامى مـوجـودات عـالـم، سـريـان و جـريان دارد.

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

ـ   ديگــر  عبــــارت  بیــن بــــه  و  آن  بــه  شبیــه  يــا  و  مكمــل  علّــت  بیــن  انجـــذاب 

 معلــول مستكمـل و يـا شبیـه به آن.

مى دوست  را  خود  افعال  ما  لذا  است،  اين  از  عبارت  حّب  به چون  تا  آن داريم،  وسیله 

زار  را وسیله و ابداريم، تا آن  چه را هم كه متعلق به افعال ماست دوست مىاستكمال كنیم و آن

 كار خود كنیم.  

داريم و به طفیل آن )مثال »استكمال« اين كه، ما علم را كه فعل مغزى ماست دوست مى

 داريم.( كتــاب و مــدرســه و استـاد را هـم دوست مى

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

 هم دوست داريم.( داريـم و به طفیل آن يك دانه آجر رامى

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

دهد، راهنمايى  كند، معلمى كه ما را درس مى آوريم، منعمى كه به ما احسان مىمال به دست مى

هدايت مى را  ما  يارى مىكه  را  ما  كه  ناصرى  درس مىكند،  ما  نزد  كه  واند،  خدهد، شاگردى 

كند و هر چیــزى كـه در مقــابـل  كند، هر مطیعى كه ما را اطاعت مىخادمى كه ما را خدمت مى

 داريــم. هـا را دوسـت مىخــواستــه مــا رام است، همــه ايـن

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

 است.   مــوهــوم و در بعضـى ديگر عقلى

 .   ۳۷۷، ص  ۲المیــــــــزان ج 
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 مصـاديـق دوستـى و حّب  

( »!...ِ  / بقره(  ۱۶۵»...َوالَّذيَن اَمنُوا اََشدُّ ُحبّا لِِلّ

 اند، به او محبت شديد دارند...!«  »...كسانى كه به خدا ايمان آورده

تواند منكر آن شود، حقیقتى يابیم و كسى نمىيكى از حقايقى كه ما در وجدان خود مى

گذاريم، مانند دوست داشتن غـذا، زنان، است كه نام آن را »حّب« و به فارسى »دوستى« مى

اند، كه هیچ شكى در وجود آن در از مصاديق حبّ ها پنج مصداقكه دوستى اينمال، جاه و علم

 ــداريــم. دل خـــود ن

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

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

حال بايد ديد با اين كه حّب در اين پنج مصداق معانى مختلفى دارد، چرا كلمه »حّب« در  

 يــك جور صـادق است ؟ همه به

 

 ـ دوسـت داشتــن غــذا ۱

اى را در مورد حب مخصوص به غذا و میوه دقت كنیم، خواهیم ديد كه اگر غذا يا میوه

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

ى به طعام نداشت، قطعــا  اگــر فعــالیت اين دستگاه نبود و بدن در استكمال خود حاجت

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

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

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

دهیم و نــد. همین خــواستــن عبارت از حّب به غذاست، كه ما آن را به خود نسبت مى بــرســا

آيـد، در حــالى كه  داريم و اين مائیم كه از فالن غذا خوشمان مىگوئیم ما غذا را دوست مى مى

   طــور نیســت، بلكه خوش آمدن و لذّت بردن از غذا كار دستگــاه گــوارشى است، نـه از ما.اين

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

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

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

 كند. گوارش از كار خود احساس مى

 عمل تغذى اثـر نیـروئى است كه خــــدا در انســان بــه وديعــت سپــرده است. 
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 ـ دوســت داشتــن همســــر ۲

ايــن حــب كــار ما نیست بلكــه    بینیــم كــه در مورد محبت زنان اگر نیك بنگــريــم مى

 كــــار دستگــاه تنـاسلـى ماست .

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

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

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

مــى دوســت  مىرا  دوست  را  همســر  آن  تبــع  بــه  و  قـابــل دارد  او  با  عملــش  چــون  دارد 

 انجــــام است. 

 عمـل لقاح اثر نیرويى است كه خداى تعالى در هر جاندارى به وديعت نهاده است.  

 

 بین انسـان و كمـال  دوست داشتن ـ رابطه  -۳

حّب به غذا و حّب به همسر، برگشتش به يك حّب است، براى اين كه دستگاه گوارش و  

حاصل   دستگاه  دو  اين  كـــار  از  كه  هم  كمــالى  و  مـربـوطنــد،  هم  به  تنـاسلــى  دستگــاه 

 شــود، به هــم ارتبــاط دارنــد. مى

كه خاص اين دو مورد است، و در غیر   احتمال دارد كه حّب عبارت باشد از يك تعلق، 

كند، زيرا اين  اين دو مورد اصالً يافت نشود، ولكن آزمايش از راه آثار اين احتمال را دفع مى

دارنده  در  اثرى  است،  حّب  نامش  كه  به  تعلق  را  )استعداد(  قوه  كه  است  اين  آن  و  دارد،  اش 

مى  باشد  نداشته  فعلیّت،  اگر  فعلیّت،  اگر  سوى  و  آن كشاند،  ترك  به سوى  باشد،  داشته  فعلیّت 

مى احسـاس  جذب  ادراكى  قواى  موارد  تمامى  در  را  خاصیت  يك  يا  و  خاصیت  دو  اين  و  كند. 

 آورد. كنیـم، كه حـب آن قـوا را به سـوى افعـالش به حـركت درمـىمى

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

چه ـ  دوست    ماست  را  خود  يك  هر  كه  دارند،  را  حالت  اين  همه  ـ  منفعله  چه  و  فاعله  قواى 

چه دوست كند، چشم را به سوى ديدن آندارد، و اين دوستى او را به سوى فعلش جذب مىمى

 چنین هر قـوه ديگر را.  كنـد، و گـوش را به سـوى شنیـدن، و همدارد، جــذب مى

اى با كار مخصوص  ر هر قوه كمال اوست. و هر قوه اين نیست مگر به خاطر اين كه كا

 آورد. به خود، نقص خـود را تكمیل نموده، و حاجت طبیعــى خــود را برمى

گردد، اين جاست كه معنا و مفهوم حب مال، حب جاه، و حب علم براى ما روشن مى

ها را دوســت  كند، و به همین جهت آن چون انسان با هر يك از مال و جاه و علم، استكمال مى

مىمـى نتیجـه  پس  و دارد،  شعورى  است  انجذابى  و  خـاص،  است  تعلقـى  حـّب  كه  گیـريـم 

 ( 1)مخصوص، بین انسان و كمال او.  

 سوره بقره(.  ۱۶۵. )ذيل آيه ۳۷۶تا۳۷۴، ص ۲المیــــزان ج  -۱
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 شـدت و ضعف محبّت  

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

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

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

شــود، از جهــت ى كه به خاطر آن چیزى محبوب ما واقــع مىنیست. به همین حساب آن كمال

ضــرورى بــودن، و غیــر ضــرورى بــودن، و نیز از جهت مادى بودن مانند تغذى، و غیــر 

   ( 1)مــادى بــودن مانند علــم يكســان نیست، و بلكــه شـــدت و ضعـــف دارد. 

 بقره(. سوره  ۱۶۵. )ذيل آيه ۳۷۸، ص ۲المیزان ج  -۱

  

 محبت، وسیله ارتبـاط عـاشـق و معشـوق  

 عمران( آل /۳۱» قُْل اِْن كُْنتُْم تُِحبُّوَن ّللّاَ فَاتَّبِعُونى يُْحبِْبكُُم ّللّاُ...!« ) 

دوست   را  شما  هم  خدا  تا  كنید  پیروى  مرا  شريعت  داريد  دوست  را  خدا  اگر  بگو   «

 داشتــه بـاشد!«  

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

مى جذب  خود  معشوق  و  »محبوب«  بدينبه  تا  هیــچ  كند،  و  نمايد  كامل  را  خود  نقص  وسیله 

تر از آن نیست كه به او خبر دهند: محبوبت تــرا دوســــت »محب« لذّت بخش  بشــارتى بــراى

 دارد!

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

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

مىمــى را  آن  ب دارد  استخــواهــد  غريزى  خواهش  آن  نشانه  كه  خود  نقص  رفــع  كه ــراى 

 خــواهـد. مى

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

 ( 1)بـاشـــد. مى

 .    ۲۸۹، ص ۵المیزان ج  -۱
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 دوستـى در سـاير مـوجـودات  

لزوم برحسب اگر مى اين  باشد،  بايد شعور و علم وجود داشته  بینیم در مورد »حّب« 

گوئیم مادر  بريم و مىها به كار مى مصداق است. )چون معموالً كلمه »حّب« رادر موارد انسان

دارد، و خود را به سوى گوئیم درخت آفتاب را دوست مىدارد، و نمىفرزند خود را دوست مى

آن مى از آن جهت كه حب است، هیــچ  كشنور  تعلق وجودى كه حقیقت حب است،  د،( وگرنه 

 مشــروط بر وجــود علــم و شعــور نیست. 

ها هم كه علم و شعور گردد كه همه قوا و مبادى طبیعى، حتى آناز اين جا روشن مى

 دارند.خود را دوست مىندارند، آثار و افعال  

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

 سوره بقره(. ۱۶۵. )ذيل آيه  ۳۷۹، ص ۲المیـــزان ج  -۱
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 دوم  فصل

 عشق الهي

 

 مفهوم عشق الهى  

 عمران( / آل  ۳۱» قُْل اِْن كُْنتُْم تُِحبُّوَن ّللّاَ فَاتَّبِعُونى يُْحبِْبكُُم ّللّاُ...!« )

دوست   را  شما  هم  خدا  تا  كنید  پیروى  مرا  شريعت  داريد  دوست  را  خدا  اگر  بگو   «

 داشتــه بـاشد!«  

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

كند. باز ترديدى نیست كه »اخالص در دين« هنگامى به اخالص، و اجتناب از شرك دعوت مى

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

رسیــدن به نعمت بهشت و يا خالصى از آتش،( بلكــه تنهــا و تنهــا   منظــورهاى اخــروى از

صورت   الهى  »حب«  با  تنهــا  دين«  در  »اخالص  پس  باشد.  متعــال  خــداونــد  قلبش  متعلــق 

 گیرد. مى

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

او   ندارد،  باشد  چنانمىداشته  داشتـــه  خواهد  دوست  را  او  هم  خدا  دارد،  دوست  را  خدا  چه 

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

 .   ۲۸۸، ص ۵المیــــــــــــــــــــــزان ج  -۱

 

 

 دوست داشتن خـدا از طـرف انسان  

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

كه هر  در حالى  او غیرمتناهى است،  كمال  و  نه عاريتى،  است،  ذات خودش  به  او  كه هستى 

كمال ديگر متناهى و محدود است. و متناهى وجودش متعلق است به غیر متناهى. و اين حبى  
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كند، آن انعام مى   تعالى خالق ماست و بر مااست ذاتى، كه محال است از بین برود. و نیز خداى 

هايى كه غیرمتناهى است، هم از نظر عدد، و هم از نظر زمــان، و به همیــن جهــت هم به نعمت

مى دوســت  را  هماناو  بـهداريــم،  را،  ديگر  منعم  هر  كه  دوسـت طور  انعـامش  خــاطـر 

 داريــم.  مى

 سوره بقره(. ۱۶۵. )ذيل آيه ۳۸۹و ۳۷۸، ص ۲المیزان ج  -۱

 

 

 دوست داشتن انسـان از جـانب خــدا

اى است وجودى، ـ و هستى روابط وجودى، خارج از وجود حب از آن جايى كه رابطه

نتیجه مى لذا  ـ  نیست،  آن  تنزالت  و  گیريم كه هر چیزى ذات خود را دوست موضوعات خود، 

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

وجودى آثار  مىچیزى  دوست  هم  را  ايناش  از  مىدارد.  معلوم  سبحان جا  خداى  كه  شود 

دارد، و اگــر خلــق خــود را دارد، خلق خود را نیز دوست مىجهت كه خود را دوست مىبدين

ــود را دوست  پذيرند، و باز اگــر خلــق خ دارد، بدين جهت است كه انعام او را مىدوســت مى

   ( 1)پذيرند.  دارد، بــدان جهـت است كه هـدايت او را مى مـى

 سوره بقره(. ۱۶۵. )ذيل آيه ۳۸۹و ۳۷۸، ص ۲المیزان ج  -۱

 

 

 نظـام عشـق الهى و واليت  

 عمران( / آل  ۳۱» قُْل اِْن كُْنتُْم تُِحبُّوَن ّللّاَ فَاتَّبِعُونى يُْحبِْبكُُم ّللّاُ...!« )

دوست   را  شما  هم  خدا  تا  كنید  پیروى  مرا  شريعت  داريد  دوست  را  خدا  اگر  بگو   «

 داشتــه بـاشد!«  

مراد از آيه » بگو اگر خدا را دوست داريد شريعت مرا پیروى كنید تا خدا هم شما را 

تان راه اخالص را طى كنید و  خواهید در بندگىدوست داشته باشد!« اين است كه: شما اگر مى

ام و بر پايه »حب« يعنــى حقیقت راه محبت الهى را برويد، از شريعتى كه من آورده  به طور

اخــالص و اســالم، نهــاده شــده، و صــراط مستقیم الهــى هم هست، پیروى كنید، تا شما را به 

 ترين بشارتى كه براى »محب« تصور دارد ـ يعنى به دوستى خدا ـ بشارت دهم.  بزرگ

ن كه اين آيه پس از آيات منع از »دوستى كفار« واقــع شده، و به آن آيات  اما به لحاظ آ

كند كه  هم مرتبط است، بايد آيه را ناظر به آن دانست، يعنى آيه شريفه مسلمانان را دعوت مى
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مى خدا  دوستى  ادعاى  مىاگر  او  »حزب«  از  را  خود  و  از كنند،  پیروى  و  اتباع  بايد  دانند، 

كنند، زيرا   نــدارد،  پیغمبرش  آنــان ســازش  اهواء  آراء و  پیروى  اتباع كفار و  با  دوستى خدا 

آيــه  دو  اين  در  كه  چنـان  بود.  خواهد  او  دين  و  پیغمبر  از  پیروى  آن  صـدق  نشـانه  بلكــه 

 فـرمايد:  مى

» سپس ما به تو شريعت كامل داديم، پس آن شريعت و آئین خدائى را كامالً پیروى كن! 

نیاز نسازند، ستمكــاران ى نفس مردم نادان مباش ـ آنان ترا از خدا بىو هیچ پیرو هوا

اللّـهُ   َو  ـ  اســت  متقین  ولّى  خــدا  و  يكــديگــرنــد،  مــددكــار  و  ولــى  ظلــم  در  عــالــم 

 / جــاثیــه(  ۱۹اْلُمتَّقیـــَن !« )َوِلـىُ 

م از  آن،  دوم  آيــه  در  چگــونــه  كــه  كنیــد  بــه  مــالحظــه  اتبــاع«  و  »پیــروى  عنــى 

 مــوضوع »واليــت« منتقل شـده اســت. 

باشد چنان كه جهت اقتضاء  دوستى و محبت اساسى است كه واليت از فروعات آن مى

كند بر دوستى خدا تنها اين است كه واليت پیغمبر و مؤمنین در حقیقت برگشت به واليت خدا مى

 ( 1)گیرد. و از آن سرچشمه مى

 .   ۲۹۰، ص ۵المیــــزان ج  -۱

 

 

 حقیقــى بـودن محبـت بـه خـــدا  

 / بقره( 165» َو ِمَن النّاِس َمْن يَتَِّخُد ِمْن ُدوِن اللّـِه اَْندادا يُِحبُّونَُهْم َكُحّبِ ّللّاِ...!« )

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

 اند نسبت به او محبت شديد دارند!«  دارنــد و كســانى كه به خــدا ايمان آوردهمى

 توان خدا را هم دوست داشت. آيــه شــريفـه مــورد بحث داللــت دارد بر اين كه مى 

ها كه معتقدند )محبت وصفى شهوانى است و تنها به ماديات و  به حكم اين آيه گفته آن 

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

 مجازى است،( سخنى باطل اسـت. 

 یقــى: استعمــال محبــت در خــداى تعــالـى در آيــه زيــر استعمــالى اسـت حق

 داريد مرا پیروى كنید تا خدا هم شما را دوست بدارد... !«  » بگو اگر خدا را دوست مى

 عمران( آل/۳۱)

ِ !«و در آيه مورد بحث جمله   داللت دارد بر اين كه محبت به خدا شدت    »...اََشدُّ ُحبّاً لِِلّ

 ـركیـــن. و ضعــف دارد. ايــن محبـت در مؤمنیــن شـديـدتــر است تــا در مشـ 
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آيــه شــريفــه زير نیز داللت دارد بر اين كه استعمال كلمه محبت در خدا حقیقى اســت  

 نــه مجــــازى: 

تر » بگــو اگــر پــدران و فــرزندان و ... در دل شما محبوب فرمايد:  در آيه شريفه مى 

ه خدا، و حب متعلق به  شود، حب متعلق ببه طورى كه مالحظه مى  / توبه(  ۲۴از خدايند...!« )

رسول خدا و حب متعلــق به پــدران و فــرزندان و اموال و ساير منافع نامبرده در آيه را، از 

 يك سنخ محبت دانستـــه اسـت. 

دارند آن در آيه مورد بحث مشركین را مذمت كرده به اين كه آلهه خود را دوست مى

را مدح كرده به اين كه خداى سبحان را بیشتر دارند، آنگاه مؤمنین  چنان كه خدا را دوست مى

شود كه مذمت كفار به خاطر اين است كــه محبــت را دارند. از اين مقابله فهمیده مىدوست مى

 اند.  میــان آلهــه خــود و میــان خــدا به طــور مســاوى تقسیم كرده

ـز ديگــرى در آن سهیم نباشد دوستــى خــدا بايد طــورى بــاشــد كــه غیــر از خــدا چیـ 

آورد. كسى كه محبتش به خدا شدت يافت متابعتش هم منحصر در خدا  وگرنه سر از شرك درمى

 ( 1)شود. مى

 .    ۳۶۶، ص ۲المیـــــــــــــــــــــــزان ج  -۱

 

 ص خـداعشـق خـالص و عشـاق مخلِ 

مى زيادى  و  شدت  به  رو  خدا  بنده  ايمان  درباره  وقتى  تفكر  مجذوب  دلش  گذارد 

دارد به ياد او باشد و اسماى حسناى محبوب خود را  شود، همیشه دوست مىپروردگارش مى

در نظر بگیرد، صفات جمیل او را بشمارد ـ پروردگار من چنین است، محبوب من چنان است...  

زيادت و شدت مىچنان در  اين جذبه و شور هم به  بهاو رو  اين مراقبت و  ياد محبوب  گذارد. 

كنــد، كه ايستد، طورى بنــدگى مىرود تا آن جا كه وقتى به عبادت او مىبودن، رو به ترقى مى

كنـد اش در حال جذبه و محبــت و تمــركــز قوى تجلــى مىبیند و او براى بنده گــوئــى او را مى

 گـذارد. بینــد و هــم آهنــگ آن محبت به خدا نیز در دلش رو به شـدت مىو هـــم او را مى

ساده است.  جمیل  به حب  مفطور  انسان  كه  است  اين  هم  به علتش  بگوئیم: عشق  تر 

 تعالى فرموده: چنــان كه خـود خداىجمــال و زيبــاپسنــدى فطــرى بشــر است، هم

 ِ  / بقره( ۱۶۵!« )»...َوالَّذيَن اَمنُوا اََشدُّ ُحبّا لِِلّ

 كند. چنیــن كســى در تمــامى حــركــات و سكنــاتش از فرستاده خدا پیروى مى

يابد تا جائى كه پیوند دل را از هر چیز  شود و شدت مى چنان زياد مىباز اين محبت هم 

 كند. مىگسلد و تنها با محبوب متّصلمى

بنده برنمىچنین  چیز  هیچ  به  نمىاى  چیز  هیچ  كنار  در  و  از خورد  نصیبى  كه  ايستد، 
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حـّد و  ال اليتناهى و حسن بىاى از جمجمال و زيبايى داشته باشد، مگر آن كه آن جمال را نمونه

 بینــد. كمــال فناناپذير خـدايش مى

مىاين رفتارش عوض  و طرز  فكر  و طرز  ادراك  نحوه  كلّى  به  كه  يعنى جاست،  شود، 

بیند و موجودات در  بیند مگر آن كه خداى سبحان را قبل از آن و با آن مى هیچ چیزى را نمى

 ( 1) شوند.نظـرش از مرتبه استقالل ساقط مى

 سوره بقره(.  ۱۵۴. )ذيــل آيــه ۳۰۲، ص ۲المیــزان ج  -۱

 

 

 شرايط عشق الهى  

دارد، مگر آن كه آثار خــداى متعــال هــر محبتى را محبــت اليــق به خود محسوب نمى

 محبت ـ روى نظــام صحیحــى كــه در هستــى دارد ـ از آن ظــاهــر بــاشـد.

ء و به  خود آن شىء هنگامى حقیقت دارد، كه بهك شىكه: حب و دوستى ي توضیح آن

پیش  تسلیم  و  حالت خضوع  جــوانبش  تمــام  به  نسبــت  و  گیــرد  تعلــق  آن  متعلقــات  جمیــع 

 آورد. 

تمام   كه  است  احدى«  و  واحد  »خداى  متعال  خداى  كه  است،  روشن  هم  طرفى  از 

یه دارند و از جزء و كل به سوى موجودات جهان هستى، در جمیع شئون وجودى خود به او تك

آيد، كه بنده صراط  اند. اين جاست كه محبت داشتن به خداوند هنگامى صادق مى او در حركت

دين توحید و اســالم شــود،  توحید را )به آن اندازه كه در ادراكش بگنجد،( طى كنـد و متدين به

ــرده و در آخرين دين آسمـانى يعنى همــان اسالمى كه تمام انبیاء و سفراى الهى به آن دعوت ك

 »اسالم« به نحو اتـم و اكمـل بیــان شــده است.  

آله نیز راهى را كه در طريق توحید و اخالص طى كرده  وعلیههللاخود پیغمبر اكرم صلى 

 است معرفى نموده و در آيه:

اِلَى ّللّاِ َعلى بَصیَرٍة اَنَا َو َمنِ  اتَّبَعَنى َو سُْبحَن ّللّاِ َو ما اَنَا ِمَن  » قُْل هِذِه َسبیلى اَْدعُوا   

اْلُمْشِركیَن ـ بگو اى پیغمبر: طريقه من و پیروانم همین است كه از روى بصیرت كامل 

از   نیز  خود  و  دانم  منزه  شريك  و  شرك  از  را  خدا  كنم،  دعوت  خداوند  به  را  مردم 

 / يوسف(  ۱۰۸مشركین نیستـم!« )

 فرمـايـد:  خداوند متعال به او دستور داده و آن را بیان داشتــه است، در اين آيــه مى 

بدون شرك،«  اخالص   « و  كامل،«  بصیرت  روى  از  خدا  سوى  به  دعوت   « من  راه 

 باشد. مى

خداى متعال بیان داشته، كه شريعت اين پیغمبر، آينه تمام نماى همان راه يعنى »دعوت  
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براى خداست. شريعت همـانـا صـراط به سوى حق و اخالص،« مى باشد و اسالم تسلیم شدن 

 باشد. مستقیـم الهى مى

گذارى شريعت اسالم تنها راه »اخالص در دين« است و آن هم بر پايه »حب« خدا پايه

 ( 1)شده، لذا دين اسالم ديـن اخالص و دين محبت است. 

 ســـوره آل عمــران(.  ۳۱. )ذيـل آيـه ۲۸۹، ص ۵المیـزان ج  -۱

 

 مـوانع راه عشـق الهـى  

چه نزد خدا از فیوضات معنوى و صورى هست، مخصوص رحمت واسعه الهى، و آن

افراد عمومیت داشته و از  شخص معین و يا صنف مشخصى از بندگان نیست، بلكه براى تمام  

طرف خداوند رئوف امتناعى در بین نیست، مگر آن كه خود فرد استعداد پذيرفتن آن را نداشته  

واسطه ذنوب و گناهان به سوء اختیار خود مانعى برايش درست كند. خداى تعالى  باشد و يا به 

 فرمايد: مى

 عطــاى پـروردگـارت كسى محروم نیست!« » ... َو ما كاَن َعطاُء َربَِّك َمْحظُورا ـ از 

 / اسراء( ۲۰) 

چه از آثار و توابع قرب است  ذنوب و گناهان است كه مانع قرب بنده به خداوند، و آن

 باشد. چــه در آن اسـت،( مى)از بهشت و آن

و  پوشاندن  باالخره  و  آن،  آمرزش  و  مغفرت  و  قلب،  از  گناهان  زنگ  كردن  برطرف 

اى، تنها كلید مفتــوح شــدن باب سعادت به روى او و دخول در  ــا از بندهه مستور نمودن آن

قــرب الهــى خواهد بود، لــذا پس از بشــارت محبت الهــى به مؤمنین، بشارت آمرزش گناهان  

 دهد! را به ايشان مى 

به محبوب خود جذب مى به خداوند  »محبت« محب را  بنده نسبت  كند و چنان كه حب 

تقرّ  مىموجب  اخالص  و  عبوديت  راه  از  او  بندگى  و  خداوند  به  جستن  همب  حب باشد،  چنان 

حجاب كشف  و  »عبد«  به  شدن  نزديك  موجب  بنده  به  نسبت  هم  همــان  خداوند  كه  بعد  هاى 

 باشد.  »گنــاهــان« است بـراى او مى

پايه  اى مــوجــب مغفــرت و آمــرزش گنــاهان اوست. اين  پس نزديك شدن خدا به بنده 

وقتى باشد، كــرامــات ديگــر و افــاضــات ديگرى كه در دنبال آن قرار گرفته بــه طــور حتــم 

 هــا كافى است.  متــرتـب و »جــود« خداونـدى در شمـول و تـرتب آن

 تــأمــل در آيـــه: 

ْن َربِِّهْم يَـــْوَمئِــٍذ لََمْحُجــوبُــــوَن  »َكالّ بَْل راَن َعلى قُلُوبِِهْم مـا كانُوا يَْكِسبُوَن. َكالّ اِنَُّهْم َع

دل  - بر  گنــاهــان  و  نــاپسنــــد  اعمـــال  بلكـــه  نیســـت،  غلبــه چنیـــن  هــايشــان 
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 مطففین(  /۱۵و۱۴« )اند.نمــوده، به آن جهـت از معــرفـت پـروردگارشان محجوب

 چه در آيه: و آن

ذُنُــوبَكُــْم   لَكُــْم  يَْغِفــْر  َو  اللّــهُ  داشتــه    -»...يُْحبِْبكُـــُم  دوســت  را  شمــا  هــم  خــدا  تــا 

 عمران( / آل ۳۱باشــد و گنـاهـانتان را ببخشد!« )

 كند.  بیان داشته، براى تأيید گفتار ما كفايت مى  

 ســـوره آل عمــران(.  ۳۱. )ذيـل آيـه ۲۸۹، ص ۵المیـزان ج  -۱
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 اول  فصل

 نفس  و روان  آدمي  

 

 نفس انسان 

 / بقره( ۱۵۴» َو ال تَقُـولُـوا ِلَمْن يُْقتَُل فى َسبیـِل اللّـِه اَْمواٌت بَْل اَْحیاٌء َو لِكْن ال تَْشعُُروَن!« )

هايى هستند ولى » و به كســى كــه در راه خدا كشته شده مرده مگوئید، بلكه اينان زنده 

 كنید!«  شما درك نمى

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

 غیـر احكام بــدن و هر مركب جسمانى ديگر. 

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

ارتبـاط و علقـهمى بــدن  بــا  بلكــه  بــه گنجــد،  آن متّحد است و  با  به عبارت ديگر  دارد و  اى 

 كنــد.وسیلــه شعــور و اراده و ســـايـــر صفـــات ادراكـــى، بـــدن را اداره مى

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

 ديگرى است كه بعد از مردن بدن باز هم زنده است.  

دهد و معلوم است كه اين احكام ها حقايقى است كه اين آيات شريفه آن را دست مىاين

دارد و از همــه   دنیوى منافات  با خواص ماديّت  از هر جهت  احكام جسمانى است و  با  مغاير 

ــ هــا فهمیــده مىايــن    ( 1)هــاى ايشــان اسـت. هــا غیــر بــدنود كـه نفــس انســـانش

 .    ۲۵۵، ص ۲المیزان ج  -۱

 

 نفــس معتــدل 

 / شمس(  ۱۰تا  ۷»َو نَْفٍس َو ما َسّويها. فَاَْلَهَمها فُُجوَرها َو تَْقويها...!« )

و  آن  فجور  از خلقت،  پس  و  آفريد  را چنین موزون  آن  كه  كسى  و  نفس  به  »سوگند 
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تقوايش را به آن الهام كرد. رستگار شد كسى كه نفس را تزكیه كرد و زيانكار شد آن  

 كـه قـدر نفـس را نشناخت!«  

يكسر   و  ساده  و  معتدل  نفس  آن  يكسر  كه  كرده  فرض  را  راهى  و  مسیر  فـوق  آيات 

و يا محرومیت است. آن گاه اين دو نتیجـه يعنى رستگارى يا محرومیت را   ديگرش رستگارى

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

مـربـوط به اخـالق و از مراحل آن است،( آن گاه فضیلت و رذيله را مبتنــى بر تقـوى و فجـور 

هـا را از فطـريـات و انسان ـدى كـرده كـه آيـات نـامبـرده خـوبى و بـدى آنيعنـى عمـل نیـك و ب

 را از جانب خداوند ملهم بـه آن دانستـــه اســت. 

را   نفس  و  ننمــوده  تعــدى  نفـس  چگــونگـى  و  طــور  از  آيــات  ايــن  خــالصــه 

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

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

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

شود. اين معنــايى كــه قــرآن بیــان نمـوده معنـايـى اسـت مطـابـق با مقتضاى تكوين، لكن مى

   ( 1) چنـان نیست كه عمـوم مـردم در درك اين معنـا يكسان باشند. 

 سوره مائده. ۱۰۵. ذيل آيه ۲۸۴، ص  ۱۱المیزان ج  -۱
 

 

 آگـاهى نفـس از طـريق الهام 

 / شمس(  ۸و  ۷) »َو نَْفــٍس َو مــا َســّويهــا، فَـاَْلَهَمهــا فُُجـوَرهـا َو تَْقـويهـا !«

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

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

انسان  انسانیّت و جان همه  به نفس، نفس  بهمراد  كلمه »فُُجور«  معناى دريدن  هاست. 

ترسد در چه مىمعناى آن است، كه انسان خود را از آنپرده حرمت دين است. كلمه »تَْقوى« به

ى به قرينه اين كه در مقــابل فجــور قــرار اى قرار دهد و منظور از اين محفظه و تقو محفظه

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

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

افــاضــه يا تصورى و يا تصديقى كه خــداى   اى استاى است الهى و صور علمیهايــن خــود 

مى بخــواهـد  هركس  دل  بــه  الهام  تعــالى  را  نفس  تقواى  هم  شريفه  آيــه  در  اگــر  و  انــدازد 

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

دهد تقوى  و فهمانده عملــى كه انجام مىتعالى صفات عمل انسان را به انسان شناسانده و به ا 

 است و يا فجور است.  
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عالوه بر تعريفى كه نسبت به متن عمل و عنوان اولى آن كرده، عنوانى كه مشترك بین 

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

نكاح است، به او شناسنده، عالوه بر آن، خويش است و همخوابگى را كه مشترك بین زنا و  

اين را هم به او الهام كرده كه تصرف در مال يتیم و همخوابگى با زن اجنبى فجور است و آن  

 دوى ديگر تقوى است. 

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

وا و برايش مشخص كرده كه تقوى چگونه اعمالى و دهند فجور است يا تقفعلى كه انجام مى 

 فجور چگونه اعمالى است.  

در آيه شريفه مسئله الهام را نتیجه تسويه قرارداده و فرمود: »و چون نفس را تسويه  

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

اسـت   نام همــان عقـل عملــى  الهام  پس  است.  نفس  تسـويـه  نتــايـج  از  و  كــه  از صفات  برده 

 خصـوصیـات خلقـت آدمـى است. 

تعبیر   / شمــس(  ۱۰و    ۹» قَــــْد اَْفلَـــَح َمـــْن َزّكیهـــا، َو قَـــْد خـــاَب َمـــْن َدّسهـــا !« )

نكته بر  مبتنى  تدسى(  و  )تزكیه  به  آن  افساد  و  نفس  اصالح  ااز  آيه  اى  كه  فَاَْلَهَمها  ست،   «

بدان داللت دارد و آن اين است كه كمال نفس انسانى در اين  / شمس(    ۷فُُجوَرها َو تَْقويها !« )

فهماند، كه دين، است كه به حسب فطرت تشخیص دهنده فجور از تقوى باشد. آيه شريفه مى

. پس آراستن نفس به خواهد، فطرى نفس خود ماستچه از ما مىيعنى تسلیم خدا شدن در آن

تقوى و تزكیه و تربیت آن به تربیتى صالح است، كه مايه زيادتر شدن آن و بقــاى آن اســت. و 

 ( 1)وضــع نفس در فســق و فجــور برخــالف وضعــى اسـت كــه در صـورت تقوى دارد. 

 .    ۲۵۲، ص ۴۰المیــزان ج  -۱

 

 نفس مـالمتگـر مـؤمن 

 / قیـامت(  ۲اُْقِسـُم بِـالنَّْفـِس اللَّــّواَمــــِة!« )» َو ال 

 به نفس لّوامه !«   » و قسم

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

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

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

كنند. نفس كافر  ها آدمى را در قیامت مالمت مىانسان كافر فاجر، براى اين كه هر دوى اين جان

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

   (1)ش و ايـن كه درصـدد برنیامد چیزى بیشتر كسب كند. خـاطـر كمى اطـاعت

 .    ۳۱۱، ص ۳۹المیــــزان ج  -۱
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 صفـات مستقـر در نفـس 

 / بقره(  ۲۸۴» ... َو اِْن تُْبـــُدوا مـــا فــى اَْنفُِسكُـــْم اَْو تُْخفُــوهُ يُحــاِسْبكُــْم بِــِه ّللّاُ...!« )

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

عبـارت   اَْنفُِسكُــْم،«معنــاى  فــى  كــه    »مــا  اســت،  دل»آنايــن  در  شما چه  هاى 

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

 شود.چه صفات رذايل مستقر نمى

شود، صفاتى چون ايمان و كفر و حّب و بغض و عزم و غیر  مستقر مى  چه در نفسآن

توان اظهار كرد و هم پنهان داشت، اما اظهار كرد چون صفات  هاست كه هم مى ها است. ايناين

شود و وقتى فعلى از كسى صادر شد عقل هر  اصوالً در اثر تكرار افعال مناسب با خود پیدا مى

كه فالن صفتى كه مناسب با اين فعل است در نفس فاعل وجود كند،  كس از آن فعل كشف مى

جـوارح   از  آن  با  مناســب  افعال  نبود،  مستقر  نفس  در  ملكات  و  صفات  اين  اگر  چون  دارد، 

 شـد. صــادر نمى

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

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

 منشأاش در نفس دارد انجام ندهــد. 

مى كه  است،  تــامـى  استقــرار  و  ثبوت  نفــس،(  در  استقــرار  )از  مــا  تــوان  منظــور 

 صــدور فعــل را مستند به آن كرد.  

به ملكات راسخه در نفس،  دارد،  احوال نفس نظر  به  آيه شريفه  كه منشأ صدور    پس 

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

 .    ۴۲۸، ص ۴المیــزان ج  -۱

 

 خـاطرات بـدون استقـرار در نفس  

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

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

هیچ به  آيه  لفظ  شود،  گرفته  گناه  آن  بر  آنتصمیمى  شامل  اينوجه  چون  نیست،  گـونـه  ها 

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

دالل نفسانى  ملكات  و  احــوال  بــر  تنهــا  افعــال  آيــه شــريفــه  منشأ صدور  كه  دارد  ت 

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

 كند.  ملكات محاسبه مى
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معیار   بر  محاسبه  كه  اين  بر  دارد  داللت  تنها  شريفه  آيه  كه  شود،  دانسته  است  الزم 

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

اظهار و اخفا يك جور است يا نه؟ و به عبارت ديگر، آيا جزاء دائر مدار عزم است، چه اين كه  

اى عمل را هم انجام بدهد يا ندهد؟ و چه اين كه مصادف با واقع هم بشود يا نشود؟ و مثالً كاسه 

بعد معلوم شود آب بنوشد،  داده  ايـن جهــات   كه شراب تشخیص  به  نـاظـر  آيه شـريفـه  بوده، 

   (1)نیسـت. 

 سوره بقره.  ۲۸۴. ذيل آيه ۴۲۹، ص ۴المیزان ج  -۱

 

 

 مفهوم پلیدى در نفس  

َركُْم تَْطهیرا !« ) ْجـَس اَْهَل اْلبَْیِت َو يَُطّهِ  / احزاب( ۳۳»...اِنَّمــا يُـريـُد اللّـهُ ِلیُذِْهـَب َعْنكُـُم الّرِ

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

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

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

 نمـايـد. اّولى مانند پلیدى رذائل، دّومى مانند پلیدى خوك. آن نفـرت مىآدمــى از 

فرموده:   ظاهرى  پلیدى  درباره  كرده،  اطالق  معنا  دو  هر  در  كريم  گوشت  قرآن   ...«

( است...!«  پلید  پلیدى  انعام( /۱۴۵خــوك  در  هم  اعمال  و  و  كفر  و  شرك  مانند  معنوى  هاى 

 ناشايســت به كار زده و فرمــوده: 

آن پلیدى»  بــر  ديگــرى  پلیدى  قرآن  بیمارنــد،  دل  در  كه  مىهايى  و هايشــان  افزايــد 

 / توبه( ۱۲۵میرنــد در حالــى كه كافرنــد!« )مى

 و نیز فرموده: 

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

به آسمان   برايش چون رفتن  بر  پذيرفتن حق  پلیدى را  اين چنین  باشد، خدا  غیرممكن 

 / انعام(  ۱۲۵سازد!« )آورند مسلط مىكسانى كه ايمان نمى

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

يــا عملــى زشت حاصل مى بــاطــل،  اعتقــادى  به  قلب  از عالقه و بستگى  شود، شعورى، كه 

يــا عمــل  تى مىوق بـاطـــل،  به عقايد  دلبستگــى  به خاطر  انسانى كه  يعنى  پلید،  گويیم )انسان 

 بــاطــل دلش دچار پلیدى شده اسـت.(

خواهد تمامى انواع  شود: كه خدا مىدر آيه شريفه فوق معنايش اين مى  »ِرْجس«، كلمه  

هايى كه اعتقاد حق، و عمل حق  یئتهاى خبیثه و رذيله را از نفس شما ببرد، هها و هیئت پلیدى
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مى  انسان  از  ازاله را  و چنین  منطبق مى گیرد  الهیه  با عصمت  از،  اى  است  آن عبارت  و  شود 

كند، پس  اى در نفس، كه انسان را از هر باطلى، چه عقايد و چه اعمال حفظ مىصورت علمیه

 ( 1) آيه شريفه يكى از ادلّـه عصمت اهل بیت است. 

 .   ۱۸۰، ص  ۳۲المیزان ج  -۱

 

 

 تجســم نفســانیـات در ظــاهــر انســان  

 / بقره( ۶۵»...فَقُْلنا لَُهْم كُونُوا قَِرَدةً خاِسئیَن!« )

 »... ما به ايشان گفتیم: بوزينگان مطرود شويد!«  

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

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

كلّى   به  كه  اين  نه  میمون،  است  انسانى  يا  و  خوك  است  انسانى  كسى  چنین  و  بسته  نقش 

 یمونى به جاى صورت انسـانیش نقش بسته باشد.  انسانیتش بــاطل گشته و صورت خوكى و م

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

هاى  شود و هیچ دلیلى نداريم بر محال بودن اين كه نفسانیات و صورت آن صورت متصور مى

همان مىنفسانى  مجسم  آخرت  در  كه  بطور  باطن  از  نیز  دنیا  در  و  شود،  درآمده  ظاهر  ه 

 شود. مجسم

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

هاى خاصى متنوع شود، بعد از ابهام مشخص و بعد از اطالق مقید شود و  تواند به صورت مى

شده  مسخ  كه  اين  نه  شده،  مسخ  و  است  انسان  شده،  مسخ  انسان  انبنابراين،  فاقد  سانیت  اى 

   ( 1) باشد. 

 .    ۳۸۵، ص ۱المیـــــــــزان ج  -۱

 

 ايجـــــاد صفــــات روحــــى  

لــوةَ تَْنهــى َعـِن اْلفَْحشـاِء َو اْلُمْنَكــِر َو لَــِذْكــُر اللّــِه اَْكبَــُر...!« )  / عنكبوت( ۴۵»...اِنَّ الصَّ

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

اند به اين كه مردم نماز بخوانند،  آيد، اين است كه اگر دستور داده چه از سیاق برمىآن

بازمى فجور  و  فسق  از  را  آنان  نماز  كه  بوده  اين  مى براى  تعلیل  اين  و  نماز  دارد.  كه  فهماند 

بهعم كه  عبودى،  است  مىلى  پديد  آدمى  روح  در  صفتى  به جاآوردنش  صفت  آن  كه  آورد، 
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بازمى از فحشا و منكرات  پلیسى است غیبى و صاحبش را  نتیجه  اصطالح معروف  دارد و در 

 ماند.  شود پاك مىهايى كه از اعمال زشت پیدا مىهاى گناهان و آلودگىجان و دلش از قذارت 

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

خداى سبحان. لكن اين اثر تنها به مقدار اقتضاء است، نه علیت تامه، تا تخلف نپذيرد. يعنى اگر  

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

 كند.  اثر نمى

 ( 1)تـر بـاشد، خـوددارى از فحشـا و منكرات بیشتر خواهد بود.  ز كاملهرچه نما

 .   ۲۱۶، ص ۳۱المیـــــــزان ج  -۱

 

 تحــول روانــى در انسان  

 / طه( ۷۲»قالُوا لَْن نُْؤثَِرَك َعلى ما جاَءنا ِمَن اْلبَیِّناِت َو الَّذى فََطَرنا...!« )

 دهیم...!«  ها كه سوى ما آمده ترجیح نمى»گفتند هرگز ترا بر اين معجزه

فوق حكايت مى دل آيه  قبل  يك ساعت  تا  كه  را  مردمى  و  كند، وضع  هیبت  از  آكنده  ها 

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

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

ناگهان  مى بازگرديد،  ديدگانشان  ايشان روشن گشته و  بر  از يك ساعت كه حق  بعد  خوردند و 

فراموش آن يكباره  بودند،  قائل  برايش  كه  و سلطنت  آن عّزت  و  داشتند  دل  در  فرعون  از  چه 

ها بوجود آورد، كه حتى رذيله  چنان تحّولى در دل  گشت. ايمان به خدا در عرض يك ساعت آن

ترس و تملّق و پیروى هوا و شیفتگى در برابر سراب زينت زندگى دنیا را، به كلّى نابود كرده،  

در همین مّدت كوتاه، عشق به حق و قــدم نهــادن در تحـت واليـت خــدا و اعتـزاز بــه عــّزت  

نمـود آن رذائـل  ايناو را جـايگـزيــن  كه میان فرعون و ساحران رّد و اىاز محاورهها همه  . 

 ( 1)شود. بدل شد فهمیده مى

 .   ۲۷۸، ص  ۲۷المیزان ج  -۱

 

 

 

 



 احساسی فکری انسان  سیستم ادراکی م : دهتفسیر موضوعی المیزان                         کتاب  -معارف قرآن در المیزان  31 

 

 دوم  فصل

 تأثیر   پذریی نفس و تحول رد انسان
 

 اصول تأثیرپذيرى نفس انسان 

 / بقره( ۱۶۷هُْم بِخاِرجیَن ِمَن النّاِر!« )َو ما  »...َكذِلَك يُريِهُم ّللّاُ اَْعمالَُهْم َحَسراٍت َعلَْیِهمْ 

اين حسرت»...  صورت  به  برايشان  را  اعمالشان  خداوند  مىچنین  مجسم  ايشـان  ها  و  سازد 

 هـرگـز از آتش بیرون نخواهند شد!«  

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

به خاطر احوال خوب و بدى كه كسب كرده باشد، ايـن احـوال و    و ملكات فاضله يا رذيله و يا

ايجـاد مى قبیـح  يا  و  نیكــو  نفـس صــورتى  در  نیكــو  ملكـات  آن صــورت  از  نفس سعیده  كند. 

 شـود.  متنعـــم و نفـس شقیــه از آن صـورت قبیـح متـألـم مى

ايــن صــورت شد و صورى ناسازگار با  ها در نفس رسوخ نكرده بادر صــورتــى كــه 

مى زايـل  زودى  بـه  بـاشـد،  نفس  و ذات  دوام  نـاسـازگـارى  براى  عقل  كه  اين  براى  گردد، 

 بیند و قسر و فشار و زور و نـاسـازگـارى محكوم به زوال است. اكثــريــت نمى

اگــر ذات نفس سعیــد بـاشـد، صورت هاى رذيله و زشت دير يا زود از آن زايـل )پس 

هــاى نیكــو و جمیــل كه در آن نقــش بستــه،  گـردد و اگر ذات نفس شقــى بـاشـد، صــورتمى

 اش. ماند و آن سعادت و شقــاوت ذاتـىشــود،( و نفــس خودش مىبــه زودى زايــل مى
 

ات آن  - ۱  سعادت و شقاوت ذات  نفس و تغيير
   

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

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

كارهايى صالح صور حسنه تكرار  به خاطر  اگر  از  است،  باالخره  آن صور  گرفت،  به خود  اى 

فس با آن سازگار نیست و همه اين مطالب در آن صورت كه  شود، چون محیط ننفس زايل مى

هاى عارضى بر  ها رسوخ نكرده باشد، روشن است و اما در صورتى كه صورتگفتیم صورت
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تازه نوعیت  و  نتیجه صورت جديدى  در  و  باشد  كرده  نفس رسوخ  در  داده  نفس،  نفس  به  اى 

ود، بخیل كند، كه چنین انسانى كه نوع باشد، مثالً او را كه انسان بود و داراى صورت انسانى ب

همان است،  انسانیت  از  نـوع جديدى  يك  شود،  ضمیمه  حیـوان  جنس  با  وقتى  ناطقه  كه  طور 

 كند كه نامش انسان است. حیـوان درست مى
 

 نفــس انساتن و تطابق آن با گنـاه  -۲
 

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

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

مى را  گناهان  آن  عذاب  و  وبال  مىصورتى  پاك  و  مى چشد  نجات  عذاب  از  و  در  شود  و  يابد 

گناه سنخیت داشته باشد در اين صورت هر چند كه هر چه    صورتى كه نفس او شقى باشد و با

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

 خواهد ماند.  
 

 تغييـرپذيرى نفـس براى پـذيرش عذاب دائم   -۳
 

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

صورت دائما  كه  شده،  مبتال  دائمى  كابوس  مرض  يا  و  مالیخولیا  مرض  به  كه  هايى است 

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

هــا  ها در ستیز و در عذاب است، با اين كه خود او اين صــورتكند و با آنها فرار مىصورت

ها كنــد و صــدور آن از نفســش به فشــارى از خارج نیست و كسى اين صورترا درســت مى

ها با طبع مريض او  را در نفس او مجسم نكرده، بلكه كار كار نفس اوست و هرچند اين صورت

هاست، متألم و ناراحت نیست  ش پــديــدآرنــده آن صورتسازگار نیست و از اين جهت كه خود

 گريزد. ها مىبرد و از آن ها رنج مىو لكن هر چه باشد باالخره از آن صــورت

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

 د؟آياز آن برمىكه بدان مبتال شد، در جستجوى خالصىآن

هاى غیرجمیل كه انسان شقى در دار ايــن تعــريف و مثــال بـر آن امور زشت و صورت

 كنـد. شــود صــدق مىها روبــرو مىآخرتش با آن

نـاپـذيـر، از انســان شقــى، خــود شقاوت و بـدبختــى ذاتى  عــذاب جــاودانــه و انقطــاع

   اوست و كسى او را بدان مبتال نكرده است . 
 

 تغييـر پـذيـرى نفس بـراى پـذيـرش عــذاب اختيـارى   -۴

به   انسان شقى  نفس  كه  است،  بارى  نوعى شقاوت  آن صورت  و خاصیت  اثر  خالد  عذاب 
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تواند روزى غیر طور كه گاو نمىها كرده، همانخود گرفته )و او را نوع مخصوصى از انسان

شود، چون تصور ما از چنین نفسى بعد از    تواند نوع ديگرىگاو شود،( اين نوع انسان هم نمى

آن است كه نخست به اختیار خود گناهانى مرتكب شد و سپس به دنبال آن گناهان احوالى پى در 

 پى در نفس او پديد آمد و به دنبالش استعداد شديدى در ذات نفس پیدا شد.  

شــود ادث بـاعـث مىهمیــن شــدت يــافتـن استعـداد نفـس، علتـى اسـت كـه در تمـامى حـو

 صــورتـى متنــاسـب بــا سنــخ آن استعــداد در نفــس پــديــد بیـــاورد. 

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

كه انسان مركب از آن است، ديگر صحیح نیست بپرسیم چرا اين مركب شعور پیدا كرده و چرا  

ها چراى ديگر، براى اين كه پاسخ از همه اين سؤاالت يك كلمه است و آن اين است كه  و صد

چنین در موضوع بحث ما صحیح نیست بپرسیم چرا شقاوت دست از چون انسان شده است. هم

زند، كه يكى از آن آثار، عذاب جاودان است، دارد و دائما آثار شقاوت از آن سرمىيقه او برنمى

ها اين است كه چــون او بــه دسـت خود و به اختیار خود، خود را شقى  اين چون جواب همه  

 ساخت، يعنى انسانى خاص كــرد كه شقـاوت الزمــه وجـود اوست. 

 استعـداد نفس بـراى كسب رحمت اله -۵

ها نیست، زيرا رحمت در ما )بـه »رحمت« در خداى تعالى به معناى رحمت در ما انسان 

اعضـايى چـون قلـب و اعصـاب و هـر عضـو ديگـر كــه در حال رحمــت خـاطـر داشتـن 

دهــد،( به معنــاى رقـت قلـب، اشفــاق و تأثر باطنى است ـ و خداى  العمــل نشــان مىعكــس

 تعالى منزه از ماده است.  

آنب افــاضه  است،  افــاضــه  و  عطیــه  معنــاى  بــه  تعــالى  خــداى  رحمــت  كه  چه  لكــه 

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

 قـابلیـت و ظرفیت افاضه خدا را يافته است.  

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

طلبد و  چه را مىكند، و خداوند هم آنىدريافت آن را پیدا كرده، و آن را با زبان استعداد طلب م

 فرمايد.  كند به او افاضه مى درخواست مى

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

و  در صراط وجود  و  و مشتاقش شده  يافته  را  آن  استعداد  كه موجود  افاضه چیزى  از همین 

ت. »رحمت خاص« كه عبارت است از افاضه و اعطاء خصوص  تكونش بدان محتاج گشته اس

آن چیزهايى كه موجود در صراط هدايتش به سوى توحید و سعادت قرب، بدان محتاج است و  

به  هم مستعد  آن  براى شقاوت،  انسان مستعد  كه  آن چیزهايى  اعطاى خصوص  و  افاضه  نیز 

رسیدن شقاوتش به حد كمال و به    استعداد شديد و تام، محتاج به آن شده و آن عبارت است از

با   منافات  است،  دائمى  عذاب  اثرش  كه  نوعى  صورت  چنین  دادن  پس،  نوعى،  صورت  حد 
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 رحمت عمومى خدا ندارد، بلكه اين خود يكى از مصاديق آن رحمت است.  

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

 ( 1)امـل كسـى شـود كه از صراط آن بـه كلّـى خـارج اسـت. آن رحمـت شـ 

 سوره بقره(.  ۱۶۸. )بحث فلسفى ذيل آيه ۳۸۴تا  ۳۸۰، ص۲المیـزان ج  -۱

 
 

 دخالت مشیت الهى در تغییر استعدادهاى نفسانى انسان  

ُء نَْفســى اِنَّ النَّْفـَس ََلَّمـاَرةٌ   / يوسف( ۵۳بِـالسُّــوِء ااِلّ مـا َرِحـَم َربّــى...!« )» َو مآ اُبَــّرِ

نمى مبـرا  را  خويش  من  مى»  فرمان  گناه  بـه  پیـوستـه  انسـانـى  نفـس  چه  دهد،  كنـم، 

 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 كه  

نمايد. پس اين خود از نادانى است كه  همان سیئات و گناهان بسیار و گوناگون است، دعوت مى

ها تبرئه كند و اگر انسانى از دستورات و دعوت نفس  انسان نفس را از میل به شهوات و بدى

پلیدى  هابه سوى زشتى از  او را  هـا و شرور سرپیچى كند، رحمت خدايى دستگیــرش شده و 

 منصرف و به سوى عمل صالح موفق نموده است.  

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

 هد.  هـا را بـه طـور اجبـار از نـاحیـه خداوند انجام دو چنیـن نیست كه آدمـى آن

علیه )يوسف  آيه، اجتناب  در  بود.  پروردگارش  ناحیه  از  رحمتى  خیانت،  از   ) السالم 

غفاريت خداى را هم بر رحمت او اضافه كرده، براى اين كه مغفرت، نواقص و معايب را كه  

 سازد.ها و صفات جمیله را نمايان مىكند و رحمت نیكىالزمه طبـع بشـرى است، مستـور مى

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

 برد:نقايص را هم از بین مى

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

نیس او  بر  كـار، گناهى  يا افراط  نه متجاوز و  باشد،  آمرزگار و  ناچار  تو  ت، پروردگار 

   / بقره( 173رحیــم است!« )

 .    ۲۹، ص  ۲۲المیزان ج  -۱

 

 

 تأثیـر اعمـال در نفس انسان 

 / مطففین(  ۱۴» َكـالّ بَـْل راَن َعلـى قُلُـوبِِهـْم مــا كــانُــوا يَْكِسبُـــوَن !« )
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هـا را ها را گرفت و آن دلهاى آن» گناهان مانند زنگى و غبارى شد، كه روى جالى دل

 از تشخیص خیر و شر كور كرد!«  

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

 و بین تشخیـص حـق آن طـور كه هست. 

 شود: مىاز اين آيه شريفه سه نكته استفاده 

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

 آورد. درمــــى بــــه آن صــــورت

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

 شود. كنـد و میان آن و درك حق حائل مى

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

آن را از بــاطــل و نیــز تقــــوى را از  كند وداشتن آن حق را آن طور كه هست درك مى

 ( 1)دهــــد. فجـــور تمیـــــز مى

 .   ۱۲۱، ص  ۴۰المیزان ج  -۱

 

 اعمال محفـوظ در نفس و شكـل واقعى آن  

 / بقــره(  ۲۲۵) !«»... َو لِكــْن يُــؤاِخــذُكُــْم بِما َكَسبَْت قُلُوبُكُمْ 

 كنــد!« هايتان كسب كــرده مــؤاخــذه مىدلچه و لكن شما را به آن»  

خــداى تعـالى بعـد از بیـان رابطـه بین عمل و جزا در آيات سوره رعد، درباره اين كه  

اين رابطه به قلب ســرايــت كرده و قلـب در اثر عمل حالت و هیئت مخصوص به خـود  

 فرمايد: گیـرد، اشــاره نموده و مىمى

يُ  لِكــْن  َو  قُلُوبُكُْم  »...  َكَسبَْت  بِما  آن   -ــؤاِخــذُكُــْم  به  را  لكن شما  دلو  هايتان كسب  چه 

 / بقــره( و نیز : ۲۲۵كنــد!« )كــرده مــؤاخــذه مى

اَْنفُِسكُْم اَْو تُْخفُوهُ يُحاِسْبكُْم بِِه ّللّاُ   اِْن تُْبُدوا ما فى  چــه را چه اظهــار كنیــد آن  -»... َو 

در   به دلكــه  را  شما  خداوند  داريد  نهان  چه  و  هست  مىهايتان  محاسبه  كند!«  همان 

 / بقره(  ۲۸۴)

آيد جمیع آثار مترتب بر اعمال از  ها برمىدر اين معنى آيات زياد ديگرى است، كه از آن

كنند و ها از راه عمل كسب مىثــواب و عقــاب همــه در حقیقــت مترتـب بر حاالتى است، كه دل

 ل تنها و تنها واسطه اين ترتبند.  اعما

كند، كه آن جزايى كه مردم در برابر عمل خود به زودى گاه در آيات ديگرى بیان مى آن
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مى  آن  با  كه خداى مواجه  نیست  و چنان  است  ايشان  در حقیقت همان عمل  مانند  شوند،  تعالى 

قـرار آن  بـه جعـل و  مجتمعات بشرى عملى را در نظر گرفته و جزاى معینى را رديف  داده و 

 قـرارداد اين را اثر آن كرده باشد.  

بلكــه محفــوظ مــانــدن عمــل نــزد خــداى تعــالى بــه محفــوظ ماندن نفس عامل است 

و اثر عمل در نفس عامل چنان محفوظ است، تا آن كه در روز آزمايش سراير آن را اظهـــار 

 نمـايـد. 

 (1)عمران(/ آل  ۳۰يابد!« )نیك و بد خود را حاضر مىهاى » روزى كه هر نفسى كرده

 مائده(. سوره  ۱۳۰ـ  ۱۱۶آيات . )ذيل۲۹۸، ص  ۱۲المیزان ج  -۱

 

 

 تأثیر روانـى مكـر در انسان  

ُء ااِلّ بِـــاَْهِلــــِه...!« )  / فاطر( ۴۳»...َو ال يَحیــــُق اْلَمْكــُر السَّــــّىِ

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

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

نیك وادارى و  جور مى كار  به  او را  با حیله  اين كه بخواهى  به نحو پسنديده، مثل  يكى  شود: 

   / انفال( ۳۰لّــهُ َخْیــُر اْلماِكرين !«  ):» َو الشــودچنین مكــرى به خــدا هم نسبــت داده مى

شريفه   آيه  اين  در  كه  كنى،  وادار  زشت  كار  به  را  او  حیله  با  بخواهى،  كه  اين  دّوم 

نمىمى نازل  بد  مكر  ـ  نمىفرمايد  و  مستقر  شود  او  خود  غیر  در  و  صاحبش  به  مگر  رسد 

اى  شــود كه به شخص مكر شده صدمهشــود. بــراى اين كه هـر چنــد مكــر بــد، بســا مىنمى

مى ووارد  نمىآورد،  چیــزى  مىلكــن  زائــل  او  از  كه  نمىگــذرد  دوام  و  اثر  شــود  ولى  آورد، 

گذرد كه  ماند و چیزى نمىزشت آن بدان جهت كه مكر سیئه است، در نفس مكر كننده باقى مى

   (1)گیرد، حال يا در دنیــا و يـا در آخـــرت!! آن اثر ظاهر گشته و گريبانش را مى 

 .    ۹۲، ص ۳۳ج المیـــــــــزان  -۱
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 سوم  فصل

 سیر و سلوک رد نفس مؤمن 
 

 حـركت غیـراختیـارى انسان در نفـس خـود 

 / مــائـده( ۱۰۵» ياَيَُّهاالَّذيَن َءاَمنُواْ َعلَْیكُْم اَْنفَُسكُْم...!« )

 ايــد، بر شمـا باد نفستــان...!«  » اى كســانى كه ايمــان آورده

سبحان   خداى  و  اوست  نفـس  همــان  پـروردگـارش  ســوى  بــه  آدمــى  طــريــق 

 غــايـــــت هــدف و منتهـــاى سیـــر اوســت. 

هاى ديگر اختیارى نیست و اصوالً براى اين طريق نظیرى نیست تا  اين طريق مانند راه 

» يا گونه كه از آيه شريفه  كسى از آن دو يكى را انتخاب و اختیار كند، بلكه اين طريق همان

ساعى براى رسیدن هان اى انسان تو كوشا و    -اَيَُّها ااِلْنساُن اِنََّك كاِدٌح اِلى َربَِّك َكْدحا فَُمالقیِه   

شود استفاده مى   / انشقاق(  ۶به پروردگار خويشى، پس به جزاى سعى خود خواهى رسید!« )

اى جز پیمودن آن نیست. طريقى است كــه مــؤمــن و كــافــر، طريقى است اضطرارى و چاره

 آگــاه و غـافــل، خــالصــه همـه و همـه در آن شـركــت دارنــد. 

ثابت و اليتغیر است و علم  اين حقیقت، حقی تكوينى،  قتى خارجى و مانند ساير حقايق 

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

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

آورد. عمل است كه اگر با واقع و  را مطابق سنخ خود بار مى  عمل اوست. عمل است، كه نفس

االمر و غايتى كه ايجاد و صنع براى آن بود مطابقت و سازگارى داشته باشد و نفسى با  نفس

نیك نفسى سعید و  كند،  استكمال  تمامى زحماتى را كه متحمل  چنین عملى  پاداش  بوده و  بخت 

   ( 1) بیند. د و در اين راه خسران و ضررى نمىياباش را درمىشده و نتیجه همه مساعى

 .   ۲۸۳، ص ۱۱المیــــــــزان ج  -۱
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 سلــوك در نفـس مـؤمن  

 / مــائـده( ۱۰۶» ياَيَُّهاالَّذيَن َءاَمنُواْ َعلَْیكُْم اَْنفَُسكُْم...!« )

 ايــد، بر شمـا باد نفستــان...!«  » اى كســانى كه ايمــان آورده

جملــه   بــا  كــه  ايــن  !«از  اَْنفَُسكُــْم  َعلَْیكُــْم  به    »  پــرداختــن  بــه  امــر  را  مــؤمنیــن 

 شـود: نفس خود نمود، به خـوبـى فهمیـده مى

شود ـ  كه راهى كه به سلوك آن امر فرموده همان نفس مؤمن است، زيرا وقتى گفته مى 

زنهــار راه را گم مكن ـ معنى آن نگهدارى خود راه است، نه جدا نشدن از راهروان. در اين جا  

هــا همان راه هستنــد شود نفسفرمايد: زنهار نفسهايتان را از دست ندهید، معلوم مىهم كه مى

 اهـــرو !  نه ر

مقصود اين است، كه مالزمت كنید نفس خود را از جهت اين كه نفس شما راه هدايت  

شماست نه از جهت اين كه نفس يكى از رهروان راه هدايت است، به عبارت ديگر اگر خداى 

كند، به مالزمت نفس خود، معلوم تعالى مؤمنین را در مقام تحريك به حفظ راه هدايت امر مى

 ـ نفس مـؤمـن همـان طـريقـى است كه بـايـد آن را سلـوك كنـد. شــود  مى

پروردگار  به  منتهـى  كـه  است،  سیـرى  خـط  و  طـريـق  مـؤمـن  نفـس  بنــابـرايـن، 

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

   .  ۲۸۰، ص ۱۱المیـــــــــــــــــــــزان ج  -۱

 

 حركت نفس انسانى و مقصد نهايى آن  

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

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

 ديگـران شــود. 

 تعالى فرمايد:خداى

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

 / اسراء( 7ايد... !« )ايـد و اگر هم بـدى كنیـد، بـاز به ضرر خود كردهكـرده

مى استفاده  آيات  است،  از  انسان  نفس  همان  خداوند  به سوى  انسان  طريق  كه  شود، 

داراى زيرا جز   كه  اوست  باشد، همین خود  انسان  طريق  كه  نیست،  ديگرى  چیز  انسان  خود 

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

دهد، و روزى در قیامت و شــود و پس از آن در عالم برزخ ادامه حیات مىو زمــانى پیــر مى
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بــرد. خالصه اين است آن مسافتى كه هر انسان  ـا در دوزخ به سرمىپس از آن در بهشت و يـ 

سیرش انتهاى  تا  وجود  بدو  اْلُمْنتَهى!« كه  از  َربَِّك  اِلى  اَنَّ  َو  بــه    نجم(  /   ۴۲)  »  قــرب  و 

 پیمــايد.  تعالى است، آن مسافت را مىســاحت مقــّدس بارى

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

نمى را  آن روشنى  همه  كه  اين  مگر  عبارت پیمايد،  كه  قلبى  اعمال  با  است  توأم  از: ها  اند 

چنین توأم است، با اعمالى بدنى يا صالح و يا غیر صالح، ، و هماعتقادات و امور قلبى ديگر

 ( 1) اعمالى كه اثرش چه خوب و چه بد توشه فرداى اوست. 

 .   ۲۸۲، ص ۱۱المیــــــــــــــــــزان ج -۱

 

 سیـــر در نفـس و حــق معـرفـت الهــى  

 / فصلت( ۵۳اَْنفُِسِهْم...!« )» َسنُريِهْم اياتِنا فِى االْفـاِق َو فى  

نشــانشــان مى بــه زودى  نفس  »  در  كــه  آيــاتـى،  و  را  خــود  آفــاقــى  آيــات  دهیــم، 

 هـا داريم...!«  خـود آن

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

به عبارت ديگر فطرى دربــاره مسیـر  بیرون و جدا سازد. او جز سیر قهرى و اضطرارى و 

 خـود كـارى ندارد.  

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

ــروردگــار خــود، چــه او محیــط اســت بــه بــاطــن و ظــاهــر نفس و به هر چیزى مگــر از پ

 كه با نفس است.  

يابد كه نفسش اگر چه در ظاهر با مـردم كند و درمىروى اين حساب انسان مشاهده مى

  جاست كه از هرچیزى منصرف واست، لكن در واقع دائما با پروردگار خود در خلوت است. اين

متوجه مى به سوى خداى خود  و  ياد  منقطع شده  به  تنها  و  برده  ياد  از  را  و هر چیزى  شود 

 شـود. جاست كه ديگر چیزى بین او و خدايش حجــاب و ستــره نمىآيد. اينخدايش درمى

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

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

 .   ۲۹۳، ص  ۱۱المیزان ج  -۱
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 مــراقبـت از نفــس  

 / حشر( ۱۸» يـا اَيَُّهـا الَّـذيَن اَمنُـوا اتَّقُـوا ّللّاَ َو ْلتَْنظُْر نَْفٌس ما قَدََّمْت ِلغٍَد َو اتَّقُوا ّللّاَ...!« )

ايد، بپرهیزيد از خدا، بايد هر نفسى مراقب باشد كه بـراى » اى كسانى كه ايمان آورده

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

دهد، نفس را زيرنظر گرفته و عملیات صالح او را كه سرمايه و  در آيه فوق دستور مى

ـ و بهترين توشه تقوى است   ـ تحت مراقبت قرار دهند، زيرا براى نفس، توشه فرداى اوست 

منتهاى سیــرش   و  است  و در طى مسافت  در حركت  آنى  نفس هر  و  است.  فردايى  و  امروز 

 خــداى سبحــان اســت چــه نــزد اوست، حســـن ثــواب يعنــى بهشــت. 

باشد و بنابراين، بر انسان است، كه اين راه را ادامه داده و همواره به ياد خداى خود  

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

اين حســاب برد، زيرا مىنمى بردن راه است. روى  ياد  از  باعث  داند كه فراموش كردن هدف 

اگــر كسى خــداى خود را فــرامــوش كند، خود را هم فراموش كرده و در نتیجــه بــراى روز  

توشهواپ و  زاد  خـود  هالكت سیـن  همــان  اين  و  است  نیندوخته  باشد،  زندگیش  مـايـه  كه  اى 

 است.  

» َمْن َعَرَف نَْفَسهُ فَقَْد َعَرَف َربَّهُ ـ يعنى  آله در روايتى فرمود:  وعلیههللاصلى  رسول ّللاّ 

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

 .    ۲۸۱، ص ۱۱المیــزان ج  -۱
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 چهارم  فصل

 معرفت النفس

 

 معــرفـت نفـس يـا شنـاخـت شهـودى انســـان  

 / فصلت( ۵۳» َسنُريِهْم اياتِنا فِى االْفاِق َو فى اَْنفُِسِهْم...!« )

مى نشانشان  زودى  به  آن»  خود  نفس  در  كه  را  آياتى  و  را  خود  آفاقى  آيات  ها دهیم 

 داريم، تا اين كه برايشان روشن شود كه پروردگار حق است...!«  

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

انسانى را در نظر مجسم مى ابدى  اين كه اين حیات بستگى سازاين كه حیات  از نظر  نیز  د و 

تمام به توحید و نبوت و معاد دارد، از اين رو آدمى را به تمسك به دين حق و شريعت الهى  

نمايد و در اين هدايت هر دو طريق يعنى سیر از طريق آفاق و از طريق انفس مؤثر و  هدايت مى

اند، ولى نظر و سیر در آيات  و نافع در راهنمايى به دين و ايمان و تقوى هر دو شريك و هر د

نافع و نفس  و جسمى  روحى  ادوات  و  قوا  و  نفس  بر  ذات  اطالع  از  سیر  اين  زيرا  است،  تر 

هم و  كار  در  تفريط  و  افراط  و  اعتدال  از  آن  احوال عوارض  و  رذيله  و  فاضله  ملكات  چنین 

تغال آدمى به معرفت  پسنديده و ناپسندى كه مقارن با آن است خالى نیست و معلوم است كه اش

گونه امور و باور داشتن به لوازم آن از قبیل امن يا خطر، سعادت يا شقاوت، درد يا درمان  اين

دل مى  گوش  به  نزديكى  يك موقف  از  را  و آدمى  دردهاى روحى خود  به  آدمى  وقتى  و  رساند 

پردازد، به  مىچه صحیح است  چه فاسد شده و به التزام به آندرمان آن واقف شد به اصالح آن

خالف سیر در آيات آفاقى كه نـدايش به ايـن نـزديكـى نیست و اين معـانى را از راهـى دور به  

 رسـاند.  گـوش دل مى

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

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

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

 عـارف اسـت بـه نفس خــود. اين علــم از قبیل مشاهده و عیان است.  

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



 احساسی فکری انسان  سیستم ادراکی م : دهتفسیر موضوعی المیزان                         کتاب  -معارف قرآن در المیزان  42 

دارد و تمامى اطوار و همه شؤون زندگى  احتیاج  نیازمندىچطور در  آن اش  دارد،  به  هايى  گاه 

بیند نفسش وابسته و مربوط به عظمت و كبــريــا و وجــود  خورد، چه مىحقیقت عجیبى برمى

 و حیات و علم و قدرت و شنوايى و بینايى و اراده و محبّت ديگرى است. 

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

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

 ( 1)و ســايـر كمـاالت غیرمتنــاهـى است. 

 .   ۲۹۰، ص  ۱۱المیزان ج  -۱

 

 

 شنــاخـت عــوامـانـه از »مــن« انســانى  

 / مــائـده( ۱۰۵ياَيَُّهاالَّذيَن َءاَمنُواْ َعلَْیكُْم اَْنفَُسكُْم...!« )» 

 ايــد، بر شمـا باد نفستــان...!«  » اى كســانى كه ايمــان آورده

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

شده و مسلمـا بــا اين  ايش كلمه »من ـ خودم« جارى مىبه زبان انسان اولى در خالل گفتگوه

 اند.  كردهكلمــه حكــايت از حقیقتــى از حقـايق خــارجى ايـن عـالم مى

خواهند. چیزى كه گويند و از اين كلمه چه حقیقتى را مى اند، كه چه مى فهمیدهيقینا مى

شان با حوائج جسمانى و بدنى هست چون مردمى مادى و نظرهايشان كوتاه و بیشتر سر و كار

معنى  از  كه  باعث شد،  مادى خود  رفع حوائج  به  مداوم  پرداختن  اين رو همین  از  بوده  خود 

اى به خود آمده و درباره معنايى واقعى اين كلمه غفلت ورزيده و مانعشان شد از اين كه لحظه

عمل آورند و چه بسا ه كنند تعمق و دقت بكه كلمات »من ـ خودم« و امثال آن آنرا حكايت مى

 كرده كه خیال كنند معناى اين كلمات همان بدن مادى آنان است.  وادارشان مى

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

ند به  به اين كه مردانى ممتاز از نظر اين كه انسانند ـ نه از نظر اين كه داراى تنى خاكى و نیازم

 اند ـ از كلمه »من« معناى ديگرى ادراك كنند و در آن درك هـم خطـا نكننـد.هزاران شرايط مادى

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

ديد، كه آن  يقین خواهد  كند، كه اگر دقت كند به غیــر خــارج از خود به نام ـ من ـ مشاهده مى 

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

د كه آن حقیقت غیر اين بدن  بايمعرض تقسیم و پذيراى اقتران به زمان و مكان نیست و نیز مى

 مادى است.  

و  نفس امرى است، كه هیچ سنخیت با ماده و ماديات ندارد. براى اين كه خاصیت نفس  
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 ( 1) اثــر آن غیـر خــواص و آثـار ماديات است. 

 .   ۳۰۳، ص  ۱۱المیزان ج  -۱

 

 تـأثیـر حـوادث در توجه بـه نفس  

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

گاه لكن حوادث مختلفى كه  او هجوم مىاست،  بر  ايام زندگى  اگاه در خالل  او را  ز غیر آورد، 

متوجه مى به خود  و  تكانخود منصرف  و سازد. حوادث  و وحشت شــديــد  ترس  نظیر  دهنده 

فــوق اين مســرت  امثال  اين معنا تأثیر به  العــاده و محبــت مفــرط و اضطــرار شديد و  ها در 

 سزايى دارند.  

پیشهم و  آنچنین ساير عوامل  از  يكى  بسا  كه چه  پاآمدهايى  باعث شود،  از  رهها  اى 

ها را درك نمايد در برابر آدمى  تواند، آنگاه نمىحقايق را كه حواس ظاهرى و فكر خالى هیچ

از   را  مختلفى  امور  بیدارى  و  بین خواب  يا  و  در حال خواب  نتیجتا  نمايد.  و محسوس  مجسم 

اس رسد، احسوقايع گذشته و يا حوادث آينده و يا خفايايى را كه دست حواس ديگران بدان نمى

تــوأم  اذعــانى جــازم جفــت و  يقینى محكم و  ايمانى كامل و  با  آدمى  اراده  اگر  كند و چه بسا 

شــود، كـارهـايى كنـد كه اشخاص متعارف از آن عــاجـز بـاشنـد و اسبـاب عادى نتوانند انسان  

 را به چنیـن نتـايجى هــدايــت كننــد.  

گونه امور امورى هستند رد، اين است كه اينچیزى كه اشاره بدان در اين جا اهمیت دا

كه در وقوعشان حاجت دارند، به اين كه نفس از هر چیزى كه از خود خارج است و مخصوصا  

بینیم در باب رياضت  اى به خود متوجه شود و لذا مىاز لذايذ جسمانى منصرف شده و لحظه

ها اجماالً مخالفت با  در همه آن ذلك  شمارى است، معنفس با اين كه داراى انواع مختلف و بى 

 رود. نفس و آن را از امور خارج از خود پرهیز دادن اساس كار به شمار مى 

ها و شهوات خويش، او را از اين نیست مگر براى اين كه فرو رفتن نفس در خواسته

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

آن  نتیج در  ـ شود  اصالح خود  ـ  كــار  يــك  بــايــد صــرف  كــه  را  نفــس  نیــروى شگــرف  ــه 

ســـرگـــرم  و  بـازداشتـه  خـويـش  اصـالح  از  را  آن  و  نمـوده  پـراكنـده  و  تقسیـم  شهوات 

   (1)كنـــــد. شهـــــواتـش مــى

 سوره مائده(.  ۱۰۵. )ذيل آيه ۳۰۶، ص 11المیزان ج  -۱
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 تـوجـه موقت و تـوجـه مستمـر بـه نفـس 

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

مى میسر  كوتاه  زمانى  و  موقت  طور  همانبه  اين  شود،  ديگرى  افراد  براى  است  ممكن  طور 

اهل زهد كه ما خود   توفیق به طور مستمر و يا زمانى طوالنى دست دهد. چه بسا اشخاصى از

زهد  ديده فانى  دنیاى  فانى  مشتهیات  و  مادى  لذائذ  به  نسبت  كه  رسیده  جايى  به  كارشان  ايم، 

ورزيده جز رياضت دادن به نفس و اشتغال به سلوك طريق باطن هّم ديگرى ندارند و نیز جاى  

چنیــن اعتبــارات اى نیست، زيــرا ادلــه نقلــى و همشك نیست كه اين اشتغال به نفس كار تازه 

عقلــى داللــت دارنــد، بر اين كه اين عمــل از سنــن بشــريت است و از ديــر زمــانى در میــان  

باز   بزنیم  ورق  را  بشريت  تاريخ  و  برگرديم  عقب  به  ما  چه  هر  و  داشته  رواج  بشر  افــراد 

مى  چشم  به  رياضت  مىمسئلــه  و  ايخــورد  كــه  ايــن  مثــل  الزم فهمیــم  سنــن  از  عمــل  ــن 

تــرين عهدى كه بنابر عقیده ما انسان در زمیــن مسكن انســانیت بوده است، حتى در قــديمــى

   (1)گــرفتــه در بین بشـر رايـج بــوده اســت. 

 سوره مائده(.  ۱۰۵. )ذيل آيه  ۳۰۸، ص  ۱۱المیزان ج  -۱

 

 توجـه به نفس و سیر و سلوك روحـانى 

 ريخى و مذهبى در جوامع تا
 

 بحث تاريخی و مذهبی
 

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

مهم   امر  اين  براى  كه  ديد  خـواهیــم  آوريــم،  عمــل  به  دقــت  اســالم  و  مسیحیــت  و  يهــودى 

دار بوده است  هاى عمیق و ريشهيعنى به دست آوردن معرفت نفس و تحصیل آثار آن، نهضت

اين كه  اين  كیفیــت   ولو  و  اوصاف  جهت  از  بلكه  نبوده،  صــورت  يك  به  نهضــت  و  رغبــت 

اند. ذيالً  ها دعوت تــزكیـه نفـس را داشتهاند، االّ اين كه همه آنتلقیــن و تقــويم مختلــف بوده

 شود: مختصرى از شرح آن بیان مى

 :برهمائىـ  1

حید و نبوت با اديان صاحب  برهمائى كه مذهب هند قديم بوده است، گو اين كه در تو

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

 كرده است. تــزكیـه نفس و تطهیـر باطن مى

هندى كه  مذاهب  ساير  و  اما  اوهامند  و  نفس  اصحاب  كه  جوكیه  قبیل  از  دارند،  ها 
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نیز  طوايف  اين  از  يك  هر  براى  ديگران،  و  حكمت  اصحاب  و  روحانیت  اصحاب 

گیرى و ها از يك نحوه گوشهكدام از اينها و اعمال شاقه مخصوصى هست. هیچرياضت

 ز آن، خالى نیستند.  تحريم لذايذ شهوانـى و جلوگیرى نفس از تمتع ا

 ـ بودائى: 2

بودائیان نیز بناى مذهبشان بر تهذيب نفس و مخالفت هواى نفســانى و تحــريــم لــذايـذ  

بودا در زندگى به حقیقت معرفت است، خود  منظــور رسیــدن  به  نفــس  اش همین بر 

 كرده است. طريقه را سلوك مى

 ـ ستاره پرستان:  3

ها هستند. اينان نیز گر  هاى آنهستند،كه قائل به روحانیات و بت اى»صابئون« طايفه

كرده  انكار  را  نبوت  امر  نفس چه  معرفت  كمال  به  رسیدن  طريق  در  كه  اين  االّ  اند، 

نیز  راه صابئون  اين  ندارد.  تفاوت  بودائیان  و  براهمه  طريق  با  خیلى  كه  دارند،  هايى 

اختالفات خود  بین  در  ايجــاد گرچه  و  خلق  مسئله  به  مربوط  عمومى  عقايد  درباره  ى 

به  به كمال معرفت و  براى رسیدن  به نفس  دادن  باب وجوب رياضت  لكن در  دارنــد، 

 سعادت اين نشئه همگى متفقند.  

 ـ پیروان مانى: 4

ها )مشركین دو خدائى( نیز اساس مذهبشان بر اين پايه است، كه  پیروان مانى از ثنوى

از عا دام نفس  نور علوى است و در اين  آن  لم  از  بدن منزل گزيده و  يعنى  هاى مادى 

توان به سعادت و كمال رسید  مقام بلند به اين درجه پست هبوط نموده است و وقتى مى

كه يا به اختیار خود و به وسیله رياضت دادن به نفس و يا بــدون اختیــار يعنــى به 

را  ظلمــانى  دام  اين  طبیعــى  پــرواز   مــرگ  نور  ساحت  به  خاكـى  قفــس  از  شكستــه 

 نمايد.  

 ـ اديان صاحب كتاب:  5

كتاب  نیز  اينان  و مجوس،  نصارى  و  يهود  يعنى  كتاب  اهل  اما  يعنى و  مقدسشان  هاى 

با   مخالفت  و  نفس  تهذيب  و  اصالح  به  دعوت  از  آوستا،  و  جديد  عهد  و  عتیق  عهد 

كه همواره زهد در دنیا و اشتغال به    هواهاى آن پر است. مخصوصا عهد قديم و جديد 

كنند و اليزال در اين ملت مخصوصا در نصارى در هر قرنى  تطهیر باطن را توصیه مى

گیرى  عده كثیرى از زهاد و تاركین دنیا در مقام تربیت دادن به نفس خود از مردم كناره 

ستان رهبانیــت  هــاست و داكنند، به طورى كه مسئله رهبانیت يكى از سنن متبعه آنمى

 ايشان را قــرآن كريــم هم ذكر كرده و فرموده است:

» ... رهبانیتى كه نصارى آن را بدعت كرده و ما دستورى به آنان نداديم، مگر تحصیل 

 حديد(/۲۷طوركه جا داشت رعايت كنند... !« )خشنودى خدا، پس رعايت نكردند، آن
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 و دربــاره عــابــدهـا و تــاركیــن دنیـــاى يهــــود هـم فـرمـوده: 

يَْسُجُدوَن   هُْم  َو  اللَّْیِل  اناَء  ّللّاِ  اياِت  يَتْلُوَن  قائَِمةٌ  ةٌ  اُمَّ اْلِكتاِب  اَْهِل  ِمْن  َسوآًء   -»لَْیسُوا 

اهل از  نیستند،  گروهىيكسان  را  كتاب  خدا  آيات  تا  پايدارند،  و  ايستاده  شبانگاه  كه 

 عمران( آل /۱۱۳بــرنــد!« )هــاينــد كـه بــه درگـاه خــدا سجـده مىتــالوت كننــد و آن

 

 ـ مرتاضان:   6

داراى عملیات شگفت ؛ مانند ساحران فرق مختلف مرتاضین، كسانى كه  آورى هستند 

آن و  طلسمات  اصحاب  و  سیمیا  تسخیاهل  و  جن  تسخیر  و  ارواح  تسخیر  داراى  كه  ر هايى 

اند،  روحانیت حروف و كواكب و غیر آن هستند و آنان كه به احضار و تسخیر نفوس پرداخته

هــا هاى عجیب مخصـوصــى اســت و لكــن نتیجــه نــــوع آنگرچه براى هر كدامشان رياضت 

 همــان تسلــط بـر نفــس اسـت. 

و مذاهب و صاحبان  چه گفته شد اين است كه هدف نهائى جمیع ارباب اديان  خالصه آن

از  آن  تطهیــر  به  اشتغال  و  هواها  ترك  وسیله  به  است  نفس  تهذيب  همانا  مخصوص  اعمال 

   ( 1)اخــالق نكـوهیـده و احـوالى كـه بـا هـدف منـاسب و سازگار نیست.  

 سوره مائده(.   ۱۰۵. )ذيل آيه ۳۰۹، ص ۱۱المیـزان ج  -۱
 

 

 هاى آن توجه به نفس و انگیزه

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

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

انجام مىمى اين منظور  به  يا  اسباب و عوامل دهد،  با  آن را كه  آثار نفس و خواص  دهد، كه 

خواهد نفس ها غرضش جز اين نیست، كه مىد تحصیل كند، در همه اينآيطبیعى به دست نمى

خواهد كه مستقالً و بدون استمداد از آن را از علل و اسباب خارجى مأيوس سازد و از او مى

نمى انجام  هم  مادى  و  اسباب عادى  با  حتى  كه  دهد،  انجام  را  كارى  يك اسباب  بنابراين  گیرد. 

كند، كه يكى از وظايف واجب انسان  هر چه باشد ـ چنین فكر مى  انسان متدين كه در دين خود ـ 

اين است، كه براى خود سعادت حقیقى را اختیار نمايد، يعنى اگر پیرو دينى است كه معاد جزو  

پرستى و تناسخى منكر معاد است، زندگى  عقايد آن است زندگى طیب آخرتى را و اگر مانند بت

 خیـرهـا و فاقد همه شرها باشد، به دست آورد.  سعیـد دنیـوى را كه واجـد همـه 

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

اين چه  نمايد،  تحصیل  حیوانى  تمتعات  در  نمىبارى  مقصود  آن  به  را  آدمى  پس  ها  رسانند، 

در هر چیزى كه نفس هوسش كند   اى از آزادىناگزير بايد هواى نفس را ترك گفته و تا اندازه 

هاى مادى عادى است هايى كه مافوق سبب دست بردارد و مجذوب يكى و يا چند سبب از اسباب 
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 بشود و نزد او تقّرب جـويد و پیـونـدى با او برقرار سازد.  

باشد. اين  دهد، كه در برابر اوامر او خاضع  بیند اين تقّرب و اتصال وقتى دست مى مى

و   جسمـانى  تسلیــم  تروك  و  اعمال  با  جز  كه  نفسانى  و  روحى  است،  امرى  خــود  خضــوع 

 مـاند. محفوظ نمى

مراسم   ساير  و  نمـاز  مــاننــد  ديــن  عبــادى  دستــورات  همــان  تــروك  و  افعــال  ايــن 

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

ه اين مراسم و اين عبادات و مجاهدات به يك نوع اشتغال به معلوم است كه برگشت هم

دهد و  كند، كه هیچ واجبى را از دين انجام نمىامر نفس است، زيرا انسان فطرتا احساس مى

نمى ترك  دين  از  را  حرامى  و هیچ  منتفــع  راه  اين  از  نفسش  كه  همین جهت  براى  مگر  كند، 

 تــربیـت شــود. 

لحظ يك  براى  حتى  خود  انسان  ذات  و حضور  نفس  مشاهده  از  وجودش  لحظات  از  ه 

خالى نیست. مسلما آدمى در اين مشاهده و حضور خطا ندارد. اگر هم احیانا دچار خطا شــود، 

 ( 1)خطــايش در طــرز تفسیـر است، كه برحسب نظريه علمـى و بحث فكـرى است. 

 سوره مائده(  ۱۰۵. )ذيل آيه ۳۱۴، ص ۱۱المیـزان ج  -۱

 

 

 ربیـت نفـس و اراده تـ

هاى خود دارند، اجماالً جز اشتغال  اديان و مذاهب با همه اختالفى كه در سنن و طريقه

يا   بدانند  اين معنا را  اديان  آن  به  اين كه خود متدينین  ندارند، چه  امر نفس مقصد ديگرى  به 

چنین يك نفر از اصحاب رياضت و مجاهده اگرچه به دينى نگرويده باشد و اصالً راجع  ندانند. هم

انتخاب  به   خود  براى  كه  مخصوصى  رياضت  از  باز  باشد  نداشته  ايمان  هست،  نفسى  كه  اين 

اند غرضى ندارد  اى كه او را به آن وعده داده به نتیجهكشد، جز رسیدنكرده و با آن رياضت مى

گونه ارتباط و آن نتیجه هم مربوط به اعمال و تروك نیست، چه بین آن و اعمال و تروك هیچ

ارتباطى كه بین اسباب طبیعى و مسببات آن هست برقرار نیست، بلكه اين ارتبــاط،  طبیعى يعنى  

اى كه ارتباطى است ارادى و غیرمادى كه قائم است به شعور و اراده مرتاض، شعور و اراده

محفــوظ مى است وقتــى  نتیجــه  و  او  نفس  بین  رابطه  كه  را  رياضت خود  مرتــاض  كه  ماند، 

 تــرك نكند.  

قیقت رياضتى كه ذكر شد، عبارت است از تـأيیـد نفـس و تكمیــل آن در شعـور و  پس ح

 اراده بـراى رسیـدن به نتیجه مطلوب. 

تواند مطلوب را اثر رياضت اين است، كه براى نفس حالتى حاصل شود كه بفهمد مى
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بود، نفس طورى مى تمام  اگر مطلوب راانجــام دهــد. وقتى رياضت صحیح و  اراده   شود كه 

 ( 1)شــود، حال يا به طور مطلق اراده كند و يا با شرايط خاص. كنــد حــاصــل مى

 سوره مـائـده(.  ۱۰۵. )ذيـل آيـه ۳۱۶، ص ۱۱المیــزان ج  -۱

 

 ارتبـاط باطنـى نفس با آثـار عبادت و رياضت  

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

 شـوند. انــدازه اشیــاء بـرايش رام و منقـاد مى

هم  و  و عبادات  اعمال  دينى  رياضت آثار  آثار  بین  چنین  كه  است،  مجاهدات چنان  ها و 

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

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

شان كه هیچ يك از اسباب َروح و ريحان و جنّت و نعیم و يا آثار غريب دنیوىاين عمل مانند،  

ها  تواند آن آثار را نتیجه دهد، مانند تصرف در ادراكات نفوس و در انواع ارادات آنطبیعى نمى

الضمیر و حوادث آينده و اتصال به روحانیات و چنین اطالع بر مافىمحرك و همو تحريكات بى

ها از امور غريب، تنها اثر اعمال و رياضات هستند نه از آثار نفس و خالصه ال اين ارواح و امث

برده و اى است بین اسكلت ظاهرى اعمال نامچنین پندارد، كه اين رابطه سببى و مسببى رابطه

برده، نه اين كه از آثار و شؤون باطنى نفس باشد و يا خیال كند كه حتى بین اين آثار  نتايج نام 

اى نیســت بلكــه بدون هیچ رابطه و به صرف اتفاق اين آثار دنبال  و بین عمل هم رابطــه غريب

مى موجود  اعمال  اعمال  آن  اين  خاص  اثر  كه  اين  بدون  و  پروردگار  اراده  به  صرفا  يا  شود، 

   (1)شـود، چنین كسى در حقیقت خود را گول زده است.  باشد، دنبال آن اعمـال مــوجــود مى

 سوره مـائـده(.  ۱۰۵. )ذيـل آيـه ۳۱۷، ص ۱۱ـــزان ج المی -۱

 

 تفاوت ديـن بـا عـرفان و تصوف يا معرفت نفس  

معرفت  يعنى  تصوف،  و  از عرفان  دين عبارت است  كه  كرد،  اشتباه  زيرا  نبايد  النفس. 

دار آن است عبارتست از بیان اين كه براى انسان سعادتى است حقیقى نه  چیزى كه دين عهده

الطبیعه؛ وسیله خضوع در برابر مافوقتوان به كف آورد، مگر بهم، و اين سعادت را نمىموهو

 و قناعت نكردن به تمتعات مادى.  

شوند كه اديــان هر چه بــاشنــد چه حــق و چـه بــاطل، به اين خاطر به كار برده مى

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

مى دعوت  آن  به سوى  و  داده  نويد  آن  به  را  مردم  آن،  تهذيب  و  و  نفس  اصــالح  البته  كند، 

 تهــذيبـى كه مناسب با مطلــوب بــاشــد.  
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است، كه مردم خداى سبحان را بدون وساطت كسى ـ در مذهب حق ـ از دين اينغرض

ـ در مذهب باطل   ـ بپرستند، چون سعادت انسانى و و يا به واسطه شفیعان و شركاء  و شرك 

اى كه انسان جز رسیدن بدان هدف نهائى ديگرى ندارد،  حیات طیبه او در آن است، حیات طیبه

هاى تعلقات مادى و تمتعات بى قیــد و شــرط  حیاتى كه آدمى جز به وسیله نفسى پاك از پلیدى 

 رسد.  حیـوانى به آن نمى

اين كه جزو دستورات خود اصالح نفس و تطهیر آن را  چون اين دعوت محتاج بود، به 

پروراند مستعد هم مندرج نمايد، تا گرونده به دعوت و آن كسى كه دين او را در دامن خود مى

 براى پذيرفتن و تلبس به خیر و سعادت شود . 

احكام دين گاهى هم   از البالى  و  برنامه دين شده  تهذيب نفس جزو  اين رو مسئله  از 

طور كه گفتیم دين هم عرفان را به  خورد، بنابراين اگر چه هماناين معنى به گوش مىاسمى از  

مى مستلزم  استلزام،  نحو  نمىيك  لكن  معـرفـتباشد،  همان  دين  گفت  بلكــه توان  است،  النفس 

 النفس امر ديگرى است غیر آن.ديـن امـرى است و معـرفت

مى روشن  بیان  اين  با  طريقهو  كه  مخشود،  مجاهدههاى  و  رياضت  منظــور تلف  به  كه  اى 

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

 بعضـى به بعضـى به يك نحــو ارتباط داشته باشند.  

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

ا دين گرفته شده  يك  از  انشعاباتى هستند  دارند، همه  كه  تشتتى  و  اختالف  با همه  اديان  ست. 

 ( 1)دارى كه از فطرت انسانیت ريشه گرفته: يعنى دين توحید. ريشه

 سـوره مـائده(.   ۱۰۵. )ذيـل آيـه ۳۱۸، ص ۱۱المیــزان ج  -۱

 

 

 دين فطرى و انگیزه عرفان نفس 

و   حق  اديان  و  اديان،  پدر  توحید،  اين  دين  پدراند.  اين  ناخلف  و  خلف  فرزندان  باطل 

وسیله خواهد بدينديــن فطــرى داستــان اعتبــار دادنش به امــر نفس از اين قرار است، كه مى

انســانى مىسعــادت  دعــوت  آن  به  كه  را  نظرش  اى  در  كه  را  پروردگار  معرفت  يعنى  كنــد، 

دين راضى نیست، به اين كه مردم به امرى سرگرم وجــود آورد. ذائقه  مطلــوب نهــائى است به

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

 دين كه لحن گفتارش اين است كه:

 عمران( / آل  ۱۱)»اِنَّ الّديَن ِعْنَد ّللّاِ ااِلْسالُم ـ در نظر خدا دين عبارتست از تسلیم!« 

 فرمايد:و يا اين كه مى 
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 / زمر(  ۷پسندد!« )خدا كفر را براى بندگان خود نمى -»ال يَْرضى ِلِعباِدِه اْلكُْفَر  

چطور ممكن است راضى شود، مردم عبــادت و معـرفت خــدا را كنــار گذاشته و تنهـا  

 و تنهـا به عـرفـان نفـس بپـردازنـد؟ 

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

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

اصحاب  ا و  ساحران  مانند  نباشند  دين  اهل  عرفان  اصحاب  از  بعضى  است  ممكن  لبته 

ها از اين  ها و از غیر راه دين به ياد اين نوع عرفان افتاده باشند، لكن كار آن ارواح و امثال آن

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

اند كه از اين قدرت  طور اتفاق بعضى از آثار غريب نفس را ديده و به طمع افتاده بوده كه به  

تصرفات   غريب  و  عجیب  كارهاى  با  بتوانند  و  سردرآورده  است،  نفس  در  كه  شگرف 

 راه فريب دهند.  را از اين  نموده و مردم اى در عالم  العاده فوق

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

   ( 1) به مقصود خود يافته و به تدريج آن را به راه هموارى تبديـل نمايند. 

 سوره مائده(.   ۱۰۵. )ذيل آيـه ۳۲۰، ص ۱۱المیـزان ج  -۱

 

 

 تفـاوت ادراكات حسى با حقیقت نفس 

ديندار ما حكايت شده كه در خالل مجاهدات دينى خود به كرامات    از بسیارى از صلحاى

يافتهخارق دست  غريبى  و  عجیب  حوادث  و  برابر  العاده  در  امور  از  بعضى  تجسم  نظیر  اند، 

هايشان و مشاهده اشخاص و وقايعى كه حواس ساير مردم از احساس آن عاجز است؛ و  چشم

چنین نجـات از مهـالك ها نیست، و همبودى در آنيا استجابت دعا و شفاى مريضانى كه امید به

 افتد.  ها براى غیر اهل صالح اتفاق مىوسیله غیر طرق عادى. گاهـى هم نظاير اينبه

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

وح بیدار و مشغول كارها و حوائج  اند، در حالى كه خود صاحب راسرارى را استنطــاق كــرده

 يومیه خود بوده است.  

شان شبیه به بعضى از علماى اين فن وقتى ارواح زيادى را ديدند، كه صورت روحى

پنداشتــه يــا حیــوان است  اين صورت در عالم خارج و طبیعت هم كه عالم  انســان و  اند البد 

آنان كه براى امور غیر مادى وجــودى   اى ازتغییر و تحول است وجود دارد، مخصوصا عده

 قــائــل نبــودنـد، بیشتر دچار اين پنــدار شدند.  

تاكنون نتوانسته اينان  اين مشكل الينحل را كه جان و زندگى و شعور چیست لكن  اند، 
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به شكل بدن  لطیفى است  نمايند. نظیر اين فرضیه، فرضیه كسى است كه گفته روح جسم  حل 

كه   صاحبش  قیافهعنصرى  و  هیئت  تمامى  جا  در  آن  از  فكــر  اين  است.  آن  به  شبیه  آن  هاى 

مى خواب  در  را  خود  آدمــى  است  ديــده  كه  شــده  رؤيائىنــاشـى  صورت  كه  شبیه  بیند،  اش 

 بــاشـد. صورت خـارجى خود مى

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

 كند.  صورتى كه شخص از بدن خود تصور و درك مىنظیر 

اند و  حقیقت امر اين است، كه اينان اطالعاتى از معارف مربوط به نفس به دست آورده

اند طور كه هست نشناختهاند، لكن چون حقیقت نفس را آنهائى كسب كردهدر اين راه موفقیت

 اند.  و گمراهى شدهاز اين رو درباره همان اطالعات صحیح هم دچار اشتباه 

كند، اين است كه حقیقت  چه برهان و تجربه ما را به آن هدايت مىحق مطلب بنابر آن

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

ل  جوهره ذاتش مغاير با امور مادى است و انواع شعور و ادراكاتش، يعنى حس و خیال و تعق

آن همه از اين جهت كه مدركاتى است، در عالم خود و در ظرف وجودى خود، داراى تقرر و 

 ثبوت و واقعیت است.  

بلكه   نیست  احســاس  و  ادراك  حقیقــت  در  احســاســات عضــوى  و  بــدنــى  ادراكــات 

حــواس    هاى مادى. يعنى چشــم و گــوش و ســايــرخاصیتى است، طبیعى از قبیل فعل و انفعال

شنود، بلكه وسیله ديدن  بیند و گوش نمىيك درك و شعور ندارند. يعنى چشم نمىجسمــانى هیچ

 سازند .و شنیــدن را براى نفس آماده مى 

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

ها هستنــد،  مجاهدات مسلط بر آنها خارج نیست. تمامى اين امور عجیب كه اهل رياضات و  آن

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

آن   با  انسان  كه  امورى  و  اوست  به  مربوط  كه  حوادثى  جمیع  در  انسانى  شعور  پس 

   ( 1)تمــــاس دارد، دخیـــل و مـــؤثــر اســت. 

 سوره مائده(.  ۱۰۵. )ذيل آيه  ۳۲۲، ص  ۱۱المیزان ج  -۱

  

 هــاى متفـاوت تـوجـه بـه نفـس  انگیـزه

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

نفس را   خواهند آثار عجیب و شگفتهايى كه اشتغالشان از اين باب است، كه مىـ آن 1

وسیله راهى براى معیشت  كه از حیطه اسباب و مسببات مادى خارج است احراز نموده و بدين

و اعمال ساير اغراض خود پیدا كنند، مانند اساتید طلسمات و تسخیر روح كواكب و موكلین بر  
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   چنین آنان كه با دعانويسى و افسون سر و كار دارند. امور و تسخیر جن و ارواح انسانى و هم

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

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

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

ــه مسلمین آن را اختراع كرده باشند و يا اصوالً مربوط به  تصــوف مطلبــى نیســت، ك

اسالم باشد زيرا همیــن مسلــك در بیــن امــم قبــل از اســالم مانند، نصــارى و ديگــران هــم  

 پرستان و بودائیان معاصر.  شـد و حتى در بین بتيـافت مى

ذ كرده باشند، بلكه به اين معنا كه  البته نه به اين معنا كه اين مسلك را از نیاكان خود اخ

به زهد دعوت مى انسان را  به عرفان نفس راه مىدين فطرى  نمايد. پس مستقر  كند. زهد هم 

خود مردم را آماده و مهیا براى  ها، خود بهشدن يك دين در بین يك امت و جاى گرفتن آن در دل 

مى فكراين  اصوالً  و  اختیار  را  نفس  عرفان  طريقه  كه  آن  سازد،  بین  در  را  كار  ها اين 

مىوجودمىبه باعث  و  الزم آورد  شــرايط  و  عوامل  جمیع  واجد  كه  افراد  از  بعضى  شودكه 

 بـاشنـد، اين طريقه را اخذ نمايند.  

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

كنیم.  تقسیم  طائفه  دو  به  نیز  را  نفس آن  حقیقى  معرفت  دنبال  كه  آنهايى  و  دنبال  اند  كه  هايى 

 ( 1)معرفت الهى هستند. )به شرح مطلب زير.(

 سوره مائده(.   ۱۰۵. )ذيـل آيه ۳۲۵، ص  ۱۱المیزان ج  -۱

 

 

 معرفت نفس و معرفت الهى  

 شود:  اهـل عـرفـان حقیقـى بـه دو دستـه تقسیـم مى

طايفه  1   اينـ  از  را  اى  طريقه  اين  مىها  سلوك  اين جهت  براى  اين  تنها  به  كه  كنند، 

البته مختصرى هم از معارف نفس بهرهطريقه عالقه اى دارند، لكن اين معرفت براى  منداند و 

به آنان هیچ تمام دست نمىوقت  اينان از آن طور كامل و  از خود نفس  دهد، زيرا  جايى كه غیر 

تعالى كه سبب آفريدگار نفس يعنى خداى  غرض ديگرى از اين معرفت ندارند، از همین جهت از 

انـد. از اين رو  حقیقى نفس است و زمام نفس در وجود و آثار وجودش به دست اوست غـافل

 اند به معرفـت نفس نـائـل شـوند.طـور، كه بايد نتوانستهآن

دنبال    2 نظر  اين  از  را  نفس  معرفت  طريقه  كه  هستند،  ديگرى  طائفه  دسته  اين  از  ـ 

معرفتكنندمى طريقه  اين  است.  پروردگارشان  به  معرفت  وسیله  خود  معرفت  اين  كه  النفس  ، 

اندازه  تا  را  آن  و  نموده  دعوت  آن  به  را  مردم  هم  دين  كه  است،  نفسى  معرفت  اى همان 
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نظر مى اين  از  خود  نفس  معــرفــت  به  انســان  كــه  اســت،  همیــن  طــريقــه  اين  پسنــدد. 

هاى پروردگارش به خود ترين آيهتى از آيات پروردگار خود، بلكه نزديكبپردازد، كه نفس را آي

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

 شود: مى

ْجعى ـ به درستى به سوى پروردگـار تـوست بازگشت!«  / علق(  ۸) » اِنَّ اِلى َربَِّك الرُّ

 سوره مائده(.  ۱۰۵. )ذيل آيه  ۳۲۶، ص  ۱۱المیزان ج  -۱

 

 مـذاهب مختلـف تصـوف و عـرفـان نفـس 

هايشان نسبت هاى تصّوف در مسلمین بسیار زياد است و چه بسا شماره طريقهطريقه

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

گــردنــد و تمــامى  سلسلــه از آن، چند سلسله ديگر نسبت به مطالب فرعى منشعب مىاز هــر  

السالم ايــن ســالسل االّ يك سلسلــه همگــى سنــد طــريقــه خود را به على بن ابى طالب علیه

 كنند.  منتهى مى

سالسل   شوند، كه خود را به هیچ يك ازمىدسته از رجال صوفیه ديده  در اين بین يك  

نامند. دسته ديگرى نیز  دهند. اين سلسله را »اويسى« منسوب به »اويس قرن« مىنسبت نمى

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

نموده انتخاب  كتاببراى خود  اين سالسل صوفیه  و رسالهاند.  آن  ها  در  و  نوشته  زيادى  هاى 

چنین نوامیس مذهبى و آدابى كه خودشان دارند و آدابى را كه  هاى خود و همطريقهسالسل و  

اى اند، تشريح كرده و نیز مكاشفاتى كه براى رجالشان نقل شده و اّدلــهشان داشتهرجال طريقه

كرده  حقّانیّت طريقه خود  بر  استدالل  آن  بـه  اساس  كه  برآن  را  كه طريقه خود  و مقاصدى  اند 

 اند.  اند همه را شرح دادهبناكرده

 ها مراجعه نمايد.  اگر كسى بخـواهد به آن مطـالب اطـالع پیدا كند بايد به همان كتاب

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

سفه قديم  النفسى كه فالدست آورد و اّما علم توان معرفت كامل و تام درباره آن به راه عمل نمى

اند، آن علم علمى نیست كه چیزى از اين غرض را كه اشاره ها در پیرامون آن تدوين كردهكتاب 

هـا دربـاره آن هـا كتـابچنین علم نفس تربیتى كه متأخرين در همین تـازگىشد تأمین كند و هم

شعبـهنوشتـه حقیقـت  در  نیـز  ايانـد،  در  و  قديم  سبك  به  اخالق  فن  از  است  غـرض اى  فــاى 

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

 سوره مائده(.   ۱۰۵. )ذيل آيه ۳۲۷، ص ۱۱المیـزان ج  -۱
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ْت َكِلَمةُ َربَِّك ِصْدقاً َو َعْدالً  َل ِلَكِلماتِهِ َو تَمَّ  َو هَُو السَّمیُع اْلعَلیم  ال ُمبَّدِ

 ۱۴۴۳ االولیجمادی  ۵برابر  ۱۴۰۰ماه  آذر ۲۰
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