
 

  
  
  
  
  

 ها با تكيه بر انديشه تفسريى آيت اهللا جوادى آمىل تأثري اخالق در بينش

١٭ فخریقاسم سبحان  
  دهيچك

 درسـت و اخـالق و رفتـار برخاسـته از فطـرت و ىها و باورها نشي انسان معلول بن، سعادتياز منظر د
 آنان ىها و باورها نشيامد نوع بيان پيگونه كه اخالق و رفتار آدمهمان. عت استبق با خواست شمطا

ش صـفات و يدايـج موجب پتديصک انسان بهيز اثرگذار است؛ رفتار ي آنان نىها و باورهانشياست، بر ب
 ىآورد كه گـاه ىد مي متناسب با خود پدىنشي، بىصفات و ملكات منف. گردد ى مىا منفي مثبت ىملكات

 و ى فطـرىهانشيت بت و تقىصيصفات و ملكات مثبت، موجب تثب. انجامد ىِقت روشن ميبه انكار حق
شه ا، و يصيّ، حب دنىٔشه اخالق و رفتار منفيص. گردد ى و سبب تابش نور معرفت و حكمت بر دل مىعقل

اند ح كردهو سنّت، برآن تص است كه قرآن ىقتين حقيا. ا استيّ از حب دنىاخالق و رفتار مثبت، دور
مـان و عارفـان در بـاب يژه حكرضـٔشه عالمـان مـسلمان، بـهيـ اندى خـاص بـراى قـالبيىدايو موجب پ

 را ىقـت قرآنـين حقيـ اى آملىت اهللا جوادئشه آيه بر اندئمقاله حاضر با تك.  شده استىشناسمعرفت
  .دهد ىح ميتوض

  .شينش و گرايا، فطرت، بيّ، حب دنىاخالق، ملكات نفسان :ها دواژهيكل
  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .استاديار دانشگاه بوعلى سينا* 
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  مقدمه
و هـا  شنيـب ا و آخـرت،يـافـراد بـشر در دن سـعادت ىنـاو يس هيـم، پااز منظر قرآن ك

و هماهنـگ بـا ها  شيو گرا هانشين بيا رآمده از باخالق و رفتار زين و  درستىهاشيگرا
ِاخالق هماهنگ و ها  شيو گراها  نشيب نوع ني اىيداين، پي دىهامطابق آموزه. استها آن

 ىو سـاختمان وجـود در سرشتها  آنىاصول كل ندارد، بلكه ازيبه علل و اسباب نها با آن
 و مان بـه خـدا و معـاد،ي علل و اسباب اىدر مقام بررس ن رو،ياز ا. موجود است انيآدم

، ىگر، سراغ گرفتن از اسباب رواني دى بعضى و ناپسندى صفات اخالقىبعض ِک بودنين
  . بيهوده استىتالش طا و خىاشهياند

ٔسوره بقره، آيه (  كتابِ روشنىهاز مطابق آموزهين ٔ؛ سوره ملک، آيه ١٣٠ٔ  و سنّت، خداونـد )١٠ٔ
مـودن راه درسـت بـه ي و پىات جهـان هـستيـ در انسان قرار داد تـا بـا درک واقععقل را

انـسان ت برسد، ي به فعلىوقت) فطرت و عقل (ىژگن دو رضيا. ديسعادت دو جهان نائل آ
  .كند مى ى و صفات اله اسمأهينينش ممتاز ساخته و او را آرا در آف

ز مـشترک يـ در غرا،وانـاتيگـر حي او را بـا د، در انـسانىوانيات حيگر، حي دىاز سو
 انسان را بـه وند موجب شده است كه خدا،نيات در زميگر حيبه عبارت د. ساخته است

ر يز اگـر در مـسيـن غرايا. ز برخوردار باشدي از غراواناتيگر حيند كه مانند دافي بىاگونه
 ىژگـافتن و شـكوفا شـدن آن دو رضيـت يـ از فعل،ر عقـل اداره نـشوديدرست و تحت تدب

  .كند  مىممانعت
ت ي فطرت را شكوفا و عقل را به فعل،ت خوديم و تيفرستادگان خدا آمدند تا با تعل

ُستأدوهم مِيل«برسانند  ِيثاق فطرته َ ِ َ ِروا لـه ُم دفـائن العقـوليثيو ...َ ُ َُ َ  و )٣٣، ١خ ،نهـج البالغـه(» َِ
 ىمحتـوا يى،طباطبـاّر مرحـوم عالمـه يـند و بـه تعبيت نمايح هداير صحيز را در مسيغرا

نش در نهـاد انـسان بـه طـور ل آن است كه دست آفـيعت آنان، تفصا و شيدعوت انب
ا يـ و تالش انبى سع،رت استادر حضي و به تعب)١١٢ص، ٢ج ،الميزان( مجمل قرار داده است

 را شـكوفا ى عقالنـى فطرىهانهيت كنند و دف انسان را تقىصى ادراكىن است كه قوايبر ا
  )٢١٣ص ، ٥ج، تسنيم( . او را با فرشتگان محشور كنند،ساخته
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  لهئ مسطرح
 در درک ىعنـي، ىق جهان هستيان در درک و فهم حقايپس از آمدن فرستادگان خدا، آدم

رسـاند، و التـزام بـه  هـا مـى كـه بـشر را بـه آنىاعتقاد به مبدأ و معـاد و راهـو شناخت و 
 ى داراىست؟ چـرا برخـيـ چىن ناهمـساني علل و اسباب ا.ستنديكسان ني آن ىامدهايپ

رنـد و يگ  مىن قراريي پاى متوسط و برخى از اعتقاد و لوازمش و برخىدرجات و مراتب عال
  دهند؟   مى آن را از دستىّ به كلىبرخ

م با تكيه بر آرادگين تفاوت را از دين علل ات از مهمىكي حاضر ٔمقاله  ىاه قرآن ك
  .دهد  مىحي توضى آملى اهللا جوادتآي

و باورهـا و هـا  شيو گـراهـا  نشيـن عامـل اثرگـذار بـر بتم، بزرگاز منظر قرآن ك
ـٔهش يصـ. اخالق و رفتـار آدميـان اسـت،ىها، چه مثبت و چه منفمعرفت ق ي از حقـاز گ

 جـز ىزيـدها و التزام بـه لـوازم آن، چي مطابق فطرت و عقل و منشأ انكارها و تردىانيوح
ست و سـتمگرانه و ياعمال و رفتار ناشا. ستي نىدوستبخل، هواپرستى و دنياكبر، حسد، 

حـرص،  كبـر، حـسد، بخـل، ىهاجلوهها   انسانٔانه و سودجىصى و ضد بشريىضد خدا
 و ىانيـق وحي آوردن بـه حقـاى رؤهشز يصـيـن.  آنـان اسـتىدوستاي و دنىجبن، هواپرست

ّض و رحمت خـاص يافت فن و ديصيقي اهل ٔهو وارد گشتن در جرگها ت آن و تقىصىعقالن
 اسـت كـه ىقتـي حق،نيا. عت استحق، اخالق و رفتار مطابق با خواست فطرت و ش

ن بـاره، يفراوان در اات يوجود آ. آشكار است Ｄنيم و گفتار معصومدر سراسر قرآن ك
 و ىشناسـ را در انـسانىاّ عالمان و محققـان گـشوده و معـارف ارزنـدهى را بر رويىدرها

 اهـل حكمـت و عرفـان فـراهم آورده ىان بـراي پاى بىاهيد آورده و سرماي پدىخداشناس
ينــى، ن اســت كــه ســختيــ اىا گــذرا بــه كــالم خــدا گىصــىمــرور. اســت دلــى، ك

امـد ي پ،نش نادرست نـسبت بـه جهـان و انـسانيک جمله بيدر  و ى، كوردلىفراموشخود
ت يدر مقابـل، هـدا. انـدد آمدهي است كه اغلب با تكرار رفتار پدىاخالق و صفات روح

نش درسـت نـسبت بـه جهـان و يـک جملـه بين و در يقيمان و يژه، علم و حكمت، ارض
  .ديآ  مىپديدج تديصامد اخالق و مراقبت در اعمال است كه بهي پ،انسان
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  سرگرداني، کژبيني و کوردلي
 ىنش ضـد الهـيـن دست كـه از بي از اىمي و مفاهىماردلي، بى، كوردىني، كىسرگردان

. ندشـو  مـىفي بـه آنهـا توصـىر نزولـيان در سـيـ كه آدماست ىميت دارند، مفاهيحكا
ِاف﴿: »خدا آشكار است«حقيقت، يعنى  َّ اهللا شك فاط الـسمـٰوىَ ِ ٌّ َت واالر ٰ َ م، ي ابـراهٔسـوره( ﴾ضِ

َفبا ﴿:ز روشن استي او نىع و تشىنات تكىصيآ )١٠ ٔهيآ َث بعد احم ويَ حدىَِ َ ِـٰته يءا ٍ ﴾ ِؤمنونيِ
 ،ز خداونـديـن !آورنـد؟ ىم مانيا اتشيآ و خدا از بعد سخن كدام به پس )٦ ٔهيه، آي جاثٔسوره(

 و ىوحـ بـودن حـق ٔارهدانـد و درشـ  مـىّ مبـراى و رسالت را از هرگونه شک و دو دلـىوح
ُذلك الكتـٰب ﴿: ديفرما ىم رسالت ِ َِ ُقـد جـاءكم ﴿: ديـفرما  مى و)٢ ٔهي بقره، آٔسوره( ﴾ِهيَب فيَرالٰ َ َ

ُمن احم نور وكتـٰب مب ٌٌ َِ  :ديـفرماىمـ زيـن امـتيق بـودن حـق ٔ درشـاره)١٥ ٔهيـ مائـده، آٔسوره( .﴾نيِ
ِجمعنكم اليَل﴿ ُ َّ َ ِوم القي ٰىَ َـٰمة الريِ ان يـ نماِقتين حقي اىّ اما گروه)٨٧ ٔهي نساء، آٔسوره( .﴾هيَب فيَِ
  بلكـه؛ستي در تن نى ادراكىا نبود قوايقت، سببش ضعف ين حقيدن ايند. ننديب  نمىرا

 كنـد مىن و كور ي چشم دلشان را ك،ن را از آنان گرفتهيباخالق و كردار آنان، چشم حق
 قـرار ى كه مـشمول قهـر الهـىانساناستاد، ان حضرت يبه ب. دهد تغيير مىنش آنها را يو ب
نكـه چـشم يآنگاه بـا ا. شود ى نسبت به حق بسته م،استا هرد، قلب او كه مركز ادراكيگ

َفانها ال تعم﴿: شود ىست كور م ا كه در نهان و نهاد اوىست، دل انايش بظاه َ َّ ِ ُ االبصـٰر ىَ َ
َولـٰكن تعم َ َّ القلوب التىِ ُ آنگاه كه د قلـب بـسته شـد، نـه  )٤٦ ٔهي حج، آٔسوره( .﴾ُّ الصدورِى فىُ

كـو در آن يد حـق و صـفات نيـرود و نـه عقا ىرون مـيله از آن بيد باطل و صفات رذيعقا
سته و سر به مهر، نهگونه كهند؛ همانينش ىم  و نـه كنـد دفـع مـى را ىِ گل و الُ ظرف س

  )٢٢٨  ص،٢ج ،ميتسن(. جذبآب زالل را 
ٰفالهمهـا فجورهـا وتقوهـا﴿: هاى نفس را به او الهام كـردها و بدى خدا درک خىضى َ َ َُ َ ََ﴾. 

َهد و﴿ :نمودت يهدا) ًناتكىص(ّر و شر ي او را به راه خ)٨ ٔهي شمس، آٔسوره( َنـٰه النجديَ َّ  ٔسوره( .﴾نيُ
 ىن نفـسيچـن. ق آن را مشخص كرده اسـتيد و مصاديعت هم بر آن تأك ش)١٠ ٔهيبلد، آ

دهد، هنگام بـروز هـر نـوع  تمييز مىر و شر را يشناسد و راه خ  مىارها  ىو بدها  ىكه خىض
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كنـد   مىگردد و احساس انزجار  مىند، ناخرسنديب  مىنديگناه، چون آن را زشت و ناخوشا
 تكرار گناه و رفتار خالف ىدر پ. رديگ  نمى با سهولت انجامىر اخالقيجه عمل غيو در نت

و رد يـگ  مـى را از نفسىبخش الهامىژگود و رضش  مىُج خلق و ملكه عوضتديصفطرت، به
ن هنگـام، از يـانـسان در ا. گـردد  مـىنگي نو جاىشينش و گراي بىنفس و جان آدم در

  .ن، كر، كور، گنگ و خودفراموش استيمنظر قرآن، سخت دل، ك

  ها نشي بييداي پيچگونگ
زنـد؟ بـه عبـارت  ىچرا و چگونه از انسان رفتار ناخوشايند و برخالف گرايش فطرى سر م

بخشد تا  كند و به اين عمل تداوم مى ديگر انسان چگونه برخالف فطرت و عقل عمل مى
انجامد كه در تشخيص خير و شر و زشـت و  آيد و به آنجا مى ُخلقى جديد در او پديد مى

ُبيند؟ سير طبيعى اين تـأثير و تـأثر و  گردد و در نهايت آنها را جابجا مى يسبا سرگردان مى
  يدايى اين بينش چگونه است و چرا به خدا نسبت داده شده است؟پ

هـاى پاسخ اجمالى اين اسـت كـه شـياطين جـن و انـس، دنيادوسـتى را كـه جلـوه
ِآدم را براى رسيدن به آن، بـه رقابـت آرايند و بنى گوناگون دارد، در چشم فرزندان آدم، مى

َنفس يش رذايـل اخالقـى، چـون بخـل، دارند و اين ميدان رقابت موجـب پيـدا گير وا مىَ
گـردد و بيـنش و  رفته صـفات و ملكـات مـستحكم مـىگردد و رفته حسد، كبر و غيره مى

  :شرح اين مختصر چنين است. شود گرايش ضد عقل و فطرت محقق مى
ٔ موقت و آخرت خانهٔا خانهي دن؛ انسانندٔا و آخرت دو خانهيدن ا را يـخداوند دن. ى دائمّ

. ّ المقدمـه و مقــصد قـرار داده اســتىن بــه آخـرت و آخــرت را ذديمقدمـه و ابــزار رسـ
 ىعنـيا يـگـر عبـارت، دل بـستن بـه دنيبه د. ستيرو، دل بستن به هر دو ممكن ن نيا از

ه جاى توجه بـه نه بييِر توجه به خود آيست، نظي كه مستقل نىمستقل دانستن آن، در حال
دن يـنـه بـا ديي شكل و صفا و حجم آدنينه و لذت بردن از دييّ توجه به آ.نهصورت در آيي

ٍمـا جعـل اخم لرجـل ﴿ :ستي آن صورت، هرگز قابل جمع نيىباصورت و لذت بردن از يس ُ َ ََ ِ َ
َمن قلب َ ِ جوفهىِن فيِ  بـه )٤ ٔهيـ احـزاب، آٔسوره( . استننهادهدرون يك انسان  در قلب دو خدا ﴾َ
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 اعتقـاد دو نيب ىكس ستين ممكن كه است نيا از است هيكنا جمله نيأعقيده مفسران، 
  )٢٧٤ص ، ١٦ج ، زانيالم(. كند جمع متناقض ىرأ دو و ىمتناف

  دنيادوستي
ّحب دنجمع ان شد، يبا توجه به آنچه ب ّ حب آخـرت ممكـن نباا يُ ا بـا يـّحـب دن. ستيـُ

 ى و رفتارهـاى صفات ناپسند و رذائل اخالقـٔشه ناسازگار و يصىجىص و آخرتىخداخواه
 و ىخــداخواه  در برابــرىادوســتيم، دن از قــرآن كــى فراوانــاتيــ در آ.نادرســت اســت

 در مقابـل ىريـگجبهـه )٢٧ ٔهي انـسان،آٔسوره( عامل رهاكردن آخرت ، قرار گرفتهىجىصآخرت
 و سـبب )٢١و٢٠ات يـامـت، آي قٔسـوره( انكار معاد و حـساب و كتـاب ٔشهامبران، يصيدعوت پ

اء و ياوصـ. )١٠٧ ٔهي نحل، آٔسوره( است ان دوزخيپاى به خشم خدا و عذاب بى گرفتارىاصل
ِعـن أبـ«: انـد خوانـده ىرا رأس هر گناه و ناهنجـارى ادوستيز دني نى وحىّمفسران واقع َ ْ  ىَ

ِعبد اهللاَِّ  ْ َقـالـ ه السالم يعلـ َ ُ رأس كـ َ ُ ْ ُل خطيئـة حـبَ ُ ٍ َِ َ ْ الـدنيا ِّ  )١٣٠ص، ٢ج، ىاصـول كـاف( ».ُّ
شـهود حاصـل از   و بـا كـشف وىنـيهـام از متـون دز با الي نىّشمندان و عالمان رشانياند
 اسـباب و موجبـات اخـالق و رفتـار ٔانـد كـه همـهدهين بـاور رسـي، به اىاضات نفساتيص

 ن بـارهيـن در اي صدرالمتأله.گرددى برمىادوستي به دنىناموزون و ناسازگار با كمال انسان
كـن هـذا ية و لئـيا رأس كـل خطيفطلب اآلخرة أصل كل سعادة و حب الدن«: دگىص مى

علـى لـسان ة يعة اإلله الشى عنه فى حكمة كل مأمور به أو منهىعندك أصال جامعا ف
ا رأس هـر يـ دنىطلب آخرت اصل هر سعادت و دوسـت« ىعني ».التراجمة عليهم السالم

 كـه ى هر عملـٔ نزد تو باشد در اثبات حكمت و فلسفهىک اصل كلين يا.  استىنادرست
شـواهد ( ». شـده اسـتىا از آن نهـيـ، بدان امر ىان مترجمان وح و بر ىصىعت الهدر ش
ىض   )٣٦٨، ص هيال

عت، آدميـان را بـدان  مقصود جناب صدرا اين است كه هر عملى كه صـاحب شـ
ّمكلف نموده است، براى نيل به آخرت است و هر عملى كه مكلفين را از آن نهى كـرده، 

  .كند رم مىاز آن رو است كه آن عمل آنها را به دنيا سرگ
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 مردگان، ملكاتى است كـه در دنيـا بـا ِ سبب عذاب قبر و برزخنيز به نظر اين حكيم،
ت در قبـر و بـرزخ يـ كـه مىّ مـار بـزرگ سـمبـه بـاور او. نـد بفهمبدون اينكه آنها است،

 جـز ؛سـت بـوده از بـا اويش از مرگ ني بلكه پ،ستي نشود، بيرون از ذات او گرفتارش مى
پـس از مـرگ و كنـار . ه استدرك  نمى به شهوات، آن را احساسىكه به سبب سرگرمينا

ا، يـ و ملكات مـذموم و شـهوات نـسبت بـه متـاع دنىها، به تعداد رذائل اخالقرفتن پرده
 التنين حـب الـدنيا و يتـشعب أصل هذا«: دگىص  مىدر ادامه. كند  مىاحساس درد و رنج

لحـسد و الحقـد و الـبغض و ا مـن ايتشعب الملكات عن حب الـدنيوس بعدد ما عنه رئ
اصـل  : يعنى».مةير ذلك من األخالق الذمياء و غالنفاق و المكر و الخداع و الكبر و ال

بـه اسـت  يى سـرهاىن مـار داراي ا. استىادوستي دنى،ّن مار بزرگ سميشه وجود او يص
نـه، بغـض، نفـاق، مكـر، ي ماننـد حـسد، ك؛ديـآ  مىدي پدىادوستي كه از دنىتعداد ملكات

آدميـان در  ، صـدرأدهي به عق)٩١ص ، بيح الغيمفات(. گر اخالق ناپسنديا و دعه، كبر، يصخد
ّهاى دنيا، يعنى حب اهل، فرزند، وطن، مال، شهوت، حرص و آرزوهاى اين دنيا به جلوه

طوالنى و غيره گرفتارند و قرآن، حبل متين الهى است كه براى نجات آنها بـه ايـن عـالم 
  )٤٠٩  ص،بيح الغياتمف(. اسفل آمده است

اند كه دنيادوستى و اين نكته را با تمام وجود در يافتهز ي ن، جوادى آملىحضرت استاد
ّپيوستگى روحى با عالم طبيعت، يصشه رذائل و يگانه مانع سير صعودى به نـشئه تجـرد و  ٔ ٔ

 و عـتيطب بـه ىوابـستگ ا،يدن به شيگرابه نظر ايشان،  .نيل به حيات انسانى الهى است
 ىعملـ عقـل عـزم مانع آن مانند و ىشهوان ىهاتيمحروم از هراس و ذيلذا به ىدلبستگ
 از نزاهـت كنـد، ىمـ كيـنزد خـدا به را انسان كه ىزيچ تنهاو  )٥٠٨ص ، ٧ج، ميتـسن(است 

 را انـسان چه هر و. ديرس نخواهد خدا به ا،يدن به متعلق ِانسان رايس ست؛ اايدن و عتيطب
 حكمت(. باشد نفس حب خواه و مقام خواه مال، خواه ست؛ ااو ىايدن دارد، ىبازم خدا از

   )٨٧  ص،عبادات
رضژه يهود، به جهت عـدم پـذيرش ِترديد دانشمندان اهل كتاب عصر نزول قرآن، بهبى

 در گمراهى نسل خود تا پايان دنيا سهيمند و به اين جهت خـدا Ｂدعوت پيامبر خاتم



     با تکيه بر انديشه تفسيري آيت اهللا جوادي آملي ها تأثير اخالق در بينش 
١٥  

گيـرى، سـبب ايـن موضـع. ه آدميان كرده استآنان را مشمول لعن خود، فرشتگان و هم
هم عالمان اهل كتاب با آنكه «: به بيان حضرت استاد. چيزى جز دنيادوستى آنان نيست

ّفلمـا ﴿: شـناختند ى مىخىضت آن را بهيشناس بودند و هم قرآن و حقان ليپژوه و انجتورات َ َ
ِجاءهم ما عرفوا كفروا به َ َ َ َ ُ  :شـناختند  مـىً را كـامالىم رسـول گرامـو هـ )٨٩ ٔهي بقره، آٔسوره( ﴾َ

َّالذ﴿ َن ءاتيَ َنـٰهم الكتـٰب يَ ِ ُ فونه كما يُ َع ُ فون ابناءهميَ ُع َ َ  ىن حال برايدر ع ،)١٤٦ ٔهي بقره، آٔسوره( ﴾َ
مـان يتنها خود گمراه شدند و به حق ا ا، نهي دنى اعتبارىها تي و حفظ موقعىويمطامع دن

 ». كـشاندندىراهـه و گمراهـيز بـه بيـگـران را نين آن، دف و كتمااوردند، بلكه با تحين
  )٩٤ص ، ٤ج، ميتسن(

 ىادوسـتيا و دني حب دنىان با كتاب و سنّت، معناي آشناىست؟ برايا چيّحب دناما 
نـدگان مقامـات،  واصـالن بـه مقامـات و جىصى گرچه مرز و مراتب آن بـرا؛روشن است

 ، در نگـاه اول.ىانگارانه و ابـزارغايت: ا دو گونه استي نگاه به دن.گردد  مى مشتبهىگاه
 آن، ابـزار ىهـاا و جلـوهيـ دن، آن هـدف اسـت و در نگـاه دومىهاا و جلوهيدن به دنيرس
 خود و منافع خـود اسـت و در نگـاه ْدر نگاه اول محور. دن به كمال و سعادت استيرس

 و ىار سـرگرم آن ابـزىهـانـتا خانه و وطـن و يسيدر نگاه اول دن. استا  خدْدوم، محور
ش ي آن ابـزار آزمـاىهـانـتشگاه و يسيـا مهمانـسرا و آزمايـ و در نگاه دوم دن،اشتغال دل

معنــاى .  آخـرت اسـتٔا مزرعــهيـشگاه و در نگـاه دوم دنيــا آسايـدر نگـاه اول دن. اسـت
له و رفتار متناسب بـا ين نگاه، اخالق رذي اىامدهايپ. ا استي نگاه اول به دنى،دوستدنيا

  .شود ى مى و كوردلىني، كى سرگردانىدلگر درمان نگردد، موجب سختآن است كه ا
 نگـاه اول و ىست؟ چـرا برخـيـن نوع نگـاه چيد آمدن ايسبب پد: اكنون بايد پرسيد

نند برمىرا ) با حفظ مراتب( نگاه دوم ىبرخ ژه نهـج البالغـه، بـه رض به،؟ قرآن و سنّتگ
ن يـشه دارد و انش يصـعالقـه بـه آن در آفـا و يـش به دني گرا.اندن پرسش پاسخ دادهيا

ر تكامـل و يمـودن مـسي پىات بشر چه بـراي حٔ ادامهى بلكه برا،ستيعالقه نه تنها ناروا ن
ا و يـّن انـس و جـن دنياطي لكن شـ؛ استىر سقوط ضروريمودن مسي پىصعود و چه برا
ِولكـنَّ «:با جلوه كند يسىكنند تا در منظر آدم  مىنيمظاهر آن را ت َ ِهم حلَ َ ْت الـدنيـُْ ُّ  ىِا فـيِ
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ْأع جهايَ ب َنهم و راقهم  ُ ْ ُ َْ َ َْ ِ ّن شد، نفس اماره به هرآنچه مقدمه ي چنى وقت)١٦  خ،نهج البالغـه(» .ِ ّ
د و يـآ  مـىديگردد و ملكات پد  مىرفته حال به ملكه مبدلرفته. دهد  مى فرمان،آن است

د و گناه و رفتـار خـالف شو  مىنِا، صفت ثابت نفس و روح انساي دنىهادن جلوهيبا ديس
ات يـان دل و آيـ و حجاب مـستور مىعت، كه در واقع غبار روح و جان آدمفطرت و ش
ّ است،  ٔسوره اسراء، آيه (حق ابـد ي  مـىرد و تا آنجا تداوميگ  مىگر به خودي دى رنگ و بىص)٤٥ٔ

 رون، انـسانيـاز ب انس، و ّجن نياطيش: ر حضرت استاديبه تعب. نديب  نمىات حق رايكه آ
ين(ّمسوله  نفس و كنند ىم وسوسه را بكار تـ  عوامـل. بـدف ىمـ را ىاز درون و )گـر ف
 نفس ىدرون ىقوا تا ىرونيب دشمن رايس ؛بندف ىم را انسان ىدرون عوامل كمك به ىرونيب

 دسـتگاه از اسـتفاده بـا طاني شـ.بـود نخواهـد مؤثر انسان در هرگز نسازد، خود ّمسخر را
 انـسان، و بـدف ىمـ را انـسان ،عالقه جاديا با و كند ىم وسوسه) واهمه و اليخ (ىادراك

 ملكـه او ىبـرا ،كـرده عـادت گنـاه به جتديصبه ّاما دهد؛ ىم گناه به تن هراس با نخست
 ني بـرا.كنـد ىمـ ىمعرفـ »ُحـسن بـه ّامـاره «را »سـوء به ّاماره «زين ّمسوله نفس و شود ىم

 را گنـاه ْعقـل رايسـ ؛كنـد ىنمـ رو گناه به انسان د،ياين در سنف اسارت به عقل تا اساس،
 رو، نيـا از .اسـت زيسـت در همواره خواند، ىفرام گناه به را او كه نفس با و داند ىم ناپسند

 عقـل بـر آنگـاه ،دهـد ىمـ جلوه بايس دارد، زشت ىا چهره كه را گناه ّمسوله نفس نخست
 چـاه به را وسفي شدند، مبتال نفس لتسىص به آنكه از پس وسفي  برادران.راند ىم فرمان

ًبل سولت لكم انفسكم امرا﴿: انداختند ُ ََ َُ ُُ َ َ َّ  لتـسىص گرفتـار زيـن ىسامر  و)١٨ ٔهيوسف، آي ٔسوره( ﴾َ
َوكذلك سولت ل﴿: فراخواند گوساله پرستش به را مردم و شد نفس َّٰ َ َ ِ  ٔهيـ طه، آٔسوره( .﴾ىَ نفسىَ

ِولــٰكن ﴿: دهـد ىم قرار بايس ىا پرده پوشش در را ها ىزشت انسان، بف ىبرا طاني ش)٩٦
ُقست قلىضهم و ُ ُ َّن لهم الشيَز ََ ُ ُ َ  آنـان بـه مـا عـذاب كـه ىهنگـام چرا .﴾َعملونيُطـٰن ما كانوا يَ

 بـر ،دادنـد ىمـ انجـام را آنچـه طانيشـ و شده، سخت شانيهادل نكردند؟ ّتضرع ،ديرس
ُافمن ز﴿ )٤٣ ٔهي انعام، آٔسوره(. است آراسته شانيا َ َ ًن له سوء عمله فرءاه حسنايَ َ َ ََ ُ َ ُ ََ ِ ِ ُ  ٔهيـ فاطر، آٔسوره( .﴾َ

 قـدرت و شـود ىمـ فاسـد د،يـآ گرفتار او گر لتسىص نفس دام به اگر ،انسان فهم و  فكر)٨
: شانيـگـر اير ديـبـه تعب )٥٣٠ص  ،١٣ج ،ميتسن( .دهد ىم دست از را بايس و زشت صيتشخ
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قيقـت را گـذارد كـه ح هـا و اثرهـايی بـر نفـس مـى اندک، نقـشمعصيت، اندک. است
اينكـه . شـود كند و مانع رؤيت جمال حق مـى همين نابينايى در قيامت بروز مى. بيند نمى

نهـج (گـردد  تا ىصـان آدمـى مـستقيم نـشود، دلـش مـستقيم نمـى: خوانيم در احاديث مى
نظـر بـه نـامحرم تيـرى مـسموم از شـيطان بـر دل : خوانيم ، يا مى)٢٥٣، ص ١٧٦، خ البالغه
 به همين معنا است؛ يعنى هر گناهى اثـرى بـر نفـس )١٨، ص ٤، جقيهمن اليحضره الف(است 

گيـرد و از درک حقيقـت  گذارد كه با تراكم آنهـا، نفـس صـورتى ديگـر بـه خـود مـى مى
اين بينش كه آثار طبيعى اعمال است، به اين جهـت كـه تحـت تـدبير خـدا . ماند بازمى

  .آيد است، كيفر الهى نيز به حساب مى

  ريبينش خدامحو ريشه
ٔهاى غير الهـى، ثمـره رذائـل اخالقـى، صـفات شـيطانى و ملكـات گونه كه بينشهمان

ّحيوانى است، بينش خدامحورى نيز ثمره فضائل اخالقى، صفات و ملكات رشانى است  ٔ
عت پديد مىكه به اگر آدمى به آنچه . آيد تديصج در پى اعمال و رفتار مطابق فطرت و ش

عت فرمان داده اس ت، عمل كند و از آنچه بازداشته پرهيـز نمايـد، و پيوسـته فطرت و ش
ٔتديصج صفحه نفـس ّدر اين امر مراقبت كند و به دام تسىصل شيطان و نفس اماره نيفتد، به

ّهاى مختلف بود، بـه فـضايل اخالقـى و صـفات رشـانى كه در آغاز پاک و داراى گرايش
گـردد؛ معـاد بـاورى،  حكم مىگردد و بينش توحيدى و خدامحورى فطرى مست آراسته مى

هاى عقل و وحى در منظرش يسبـا جلـوه شود و تمام توصيه خطاناپذيرى وحى، يقينى مى
كنـد و  در اين هنگام حقايق و معارف قرآن و سنّت را در سطحى عالى درک مـى. كند مى

  . گردد از هدايت رضژه، شرح صدر، حكمت و علم رضژه برخوردار مى
بـه را معلـول آن يات طيـن نمـوده و حييب و سنّت آن را تـب است كه كتاىقتين حقيا

فهـم و  )٢ ٔهيـ بقـره، آٔسـوره(داند   مىنيت متقيهدابراى  قرآن را ،نكه خداوندي ا.دانسته است
 مؤمنـان ىو رحمـت بـرا  آن را شـفا)٧٩ ٔهيـ واقعـه، آٔسـوره(اند خو  مىآن را مخصوص پاكان

 بـه )٢٩ ٔهي انفال، آٔسوره(داند،   مىه تقوا را سبب فرقاننكيو ا )٤ ٔهي فصلت، آٔسوره(كند  ى مىمعرف
  .اندعت تن دادهام فطرت و شين به پين جهت است كه گروه متقيا
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 ليفـضا ،نشود زدوده ىنفسان ليرذا و تا است ليفضا به نفس ٔهيتحل ْميتعل و  استباطل
 نـه ،درخشد ىم  شفافٔ نهييآ در نور نيا و است ىاله نور علم. شود  نمىنگي جاىنفسان

 نـور بـه آن كردن نم و هيتحل بر ،سنف ى ازغبارريش و هيتزك رو نيا از .زنگارگرفته نهييآ در
 منحصر بودن ابزار معرفت در حـس و ٔهشان نظي ا)١٠٣ص ، ٧ج، ميتسن( .است مقدم ىاله

ه را مردود نكـه گذشـته از حـس و ي بـر اىباور را مبننيّ محققان دٔهشمارد و نظ  مىتج
ه، طهارت روح و پره ژه ق بـه رضـياسزا در ادراک حقـ، سـهمى بـانيز از نفاق و عصيتج

  )همان(. كند  مىديين و تأيي تب، داردىانيق وحيحقا
 ىب نفـس ذين جهت كه نـسبت بـه عمـل و تهـذيبه ا شان، گرچه معرفتياز منظر ا
ابـد و ي  مـىز ادامـهيـگـردد و پـس از مـرگ ن  نمىا محدوديت است و به دنيالمقدمه و غا

ک و ي عمل صالح و اخالق نني شٔوهي لكن متر از تهذيب است؛ّشود، مهم  مىشكوفاتر
  )١٠٢ص ، ٧ج، ميتسن(. ب نفس استيتهذ

 اسـت يى طىضأ شجرهى علم حصولى، آملىكه از منظر حضرت استادجوادحاصل اين
شناسد   مىح و باطل رايشود و انسان سالک حالل و حرام و صح  مىكه در مدرسه غرس

 ىل اخالقـي فـضاب نفـس وي، تهذىن علم حصوليمحصول ا. پردازد ى مىسازو به خود
نش اسـت، ت آفـيـ كـه غاىمعرفـت شـهود. وه آن اسـتي مىاست كه معرفت شهود

  . ر باطن استي بلكه معلول طهارت روح و تطه؛ستيكتاب و درس ن معلول

  گيري جهينت
ش صـفات و يدايـان موجـب پيـن، اعمـال و رفتـار آدميّحال كه مسلم شد كه از منظر د

ن صـفات و ي، معلول همىها، چه مثبت و چه منفشيو گراها  نشيملكات آنان است و ب
 نش است، روشنيک و سعادت در گرو اخالق و بيگر فرجام ني دىملكات است و از سو

ن وظيفه و دلّشود كه مهم مى ب نفس باشـد و ي و تهذىد خودسازي با، هر فردىمشغولت
  .ود گرفتار شى عمر خود مراقبت كند كه مبادا به خسارت ابدٔاز لحظه لحظه



 

  

   

  

       

  

 

  

  




