مهارت غلبه بر نَفْس امّاره در قرآن
غالمرضا رئیسیان



استاديار دانشگاه فردوسی ،مشهد


عبدالعلی پاکزاد

دانشجوي دکتري علوم قرآن و حديث پرديس بينالملل دانشگاه فردوسی ،مشهد



(تاريخ دريافت67 :ن66ن 6068تاريخ تصويب67 :ن8ن)6060

چکیده

واژگان کلیدی :قرآن ،غلبه ،نَفْس امّاره ،مهارتها
E-mail: raeisian@fum.ac.ir
(نويسندة مسئول) E-mail: abpakzad53@gmail.com





سراج منیر؛ سال  ،8شمارة  ،68پاييز 6068

آدمی در مسير تكاملی خود به سوي خداوند ،به جهت دارا بودن طبيعات ماادّي (شاهوانی) ،باا
نَفْس امّاره که امرکننده به زشتیها و پستیها میباشاد ،هميشاه در ساتيز اسات ايان نوشاتار باا
رويكردي توصيفی ا تحليلی در پی ارائة مهارتهاي قرآنی غلبه بر نَفْس امّاره است که انساانهاا در
پرتو آن(مهارتها) میتوانند بر نَفْس امّاره فائق آيند و از آن در رشد و تعاالی خاويش بهاره گيرناد
مقالة حاضر با تكيه بر آيات کريمه و روش تفسير موضاوعی و معناشناسای و باا هادا اساتخراج و
شناسايی مهارتهاي قرآنی غلبه بر نَفْس امّاره ،آنها را مورد بحث قرار داده است قرآن براي غلبه بر
نَفْس امّاره ،مجموعهاي از مهارتهاي شناختی (آگاهیبخشی به وجود سراي واپسين ،سرانجام نَفْس
امّاره هالکت و جهنم و توجّه دادن بشر به درک حتور خداوند در زنادگی) و مهاارتهااي رفتااري
(پندپذيري ،پيروي هدفمند و کنترل و محدود کردن نگاه) و مهارتهاي معنوي (ايماان ،ارتبااط باا
خدا ،تقوا و صبر) را ارائه داده است که به تفتيل در اين نوشتار بادانها پرداختاه مایشاود حاصال
نوشتار حاضر اين است که آدمی براي غلبه کردن بر نَفْس امّاره و مقابلاه باا خواساتههااي نَفْساانی
حيوانی ،ناگزير از بهرهگيري از مهارتهاي ارائه شدة قرآنی است تا در پرتو آنها بتواند به سعادت که
مطلوب فطري اوست ،نايل آيد وگرنه از مطلوب فطري خويش دور مانده ،بلكه به واساطة تبعيّات از
خواستههاي نَفْسانی امر شده از سوي نَفْس امّاره ،از حيوان هم پستتر میشود
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مقدّمه
مطابق آموزههاي دينی ،آدمی در مسير تكاملی خود با دشمن درونی به نام نَفْس امّاره در ساتيز

است به تعبير قرآن کريم ويژگی نَفْس امّاره ،امرکننده به بدي و زشتی اسات«:إِنَّ الـنَفْس لةأةمَّالرَةٌِ
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بِالسُّوءِ :به درستی که نَفْس (سرکش) بسيار به بديها امر میکند» (يوس ن)90
منظور از نَفْس که دشمن انسان است« ،آن دسته از گرايشهايی است که مانع ترقّی رو انسان
و تقرّب به سوي خداست» (مصبا يازدي ،6020 ،ب ،ج)662 :6پياامبر اساالم (ص) باه دشامنی
نَفْس تصري فرموده اسات« :اَعْدَی عَدُوِّکَ نَفْسُکَ الَّتِی بَیْنَ جَنْبَیْـکَ :دشامنتارين دشامنانت
نَفْس توست که ميان دو پهلوي توست» (مجلسی6021 ،ق  ،ج)18 :76
پُرواض است که ايجاد زندگی سالم و پيشروي به سوي کمال مطلوب کاه فطارت آدمای آن را
خواستار است ،وقتی تحقّق میپذيرد که انسان توان مقابله با نَفْس امّاره را داشته باشد و در ميادان
ستيز و مبارزه با او زانو نزند ،چون در صورت عدم تاوان مقابلاه باا دشامن داخلای (نَفْاس امّااره) و
تبعيّت از او ،آدمی هويّت انسانی خويش را میبازد و از سِلْک انساانيّت خاارج مایشاود و در مساير
حيوانيّت گام مینهد ،بلكه بدتر از چهارپايان میشود« :أُولَئِکَ کَالْأنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلم :آنها همچاون
چهارپايانند ،بلكه گمراهتر» (األعراان)616
در پيشينة بررسی موضوع غلبه و جهاد با نَفْس امّاره بحثهايی با اهميّت در کتب اخالقی و نياز
در کتب تفسيري ذيل آيات مربوط به آن صورت گرفته است که زحمات نويسندگانش قابال تقادير
است نوآوري اين نوشتار دستهبندي جديدي در استخراج و معرّفی مهارتهاي قرآنی غلبه بر نَفْاس
امّاره با استناد به آيات متعدّد قرآنی و همچنين رابطة مهارتهاي ارائه شده با غلبه بار نَفْاس امّااره
میباشد
سؤال اصلی که ما در اين بخش از نوشتار در پی پاسخ آن هستيم (که البتّه هر زن و مرد ،پسار
و دختر ،پير و جوان با آن روبرو هستند) ،اين است که قرآن کريم چه نوع مهارتها و راهکارهاايی را
براي غلبه نمودن بر نَفْس امّاره (اميال نَفْسانی) ارائه داده است تا آدمی در پرتو آن مهارتها ،هويّات
انسانی خويش را از گزند نَفْس امّاره حفص کند و به سوي کمال مطلوب فطري خويش پيش رود
بر مبناي اين سؤال اصلی ،سؤاالت فرعی ديگري نيز مطر است که عبارتند از:

مهارت غلبه بر نَفْس امّاره در قرآن
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6ا رابطة مهارتها با غلبه بر نَفْس امّاره چيست؟
8ا آيا انسانها و مربّيان با مهارتهاي قرآنی غلبه بر نَفْس امّاره آشنايی دارند؟
با توجّه به سؤاالت مطر شده در اين مقاله تالش شده تا با معرّفی مهارتهاي قرآنای غلباه بار
نَفْس امّاره زمينههاي اجرايی و راهكار براي انسانهاي خواستار مطلوب فطري و مربّيان تربيتی ارائه
شود

اهمیّت مقابله و جهاد با نَفْس

6ا «وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِی کُلِّ أُمَّ ٍ رَّسُوالً أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ :...ما در هر امتاى رساولى
برانگيختيم که« :خداح يكتا را بسرستيد و از طاغوت اجتناب کنيد » (النّحلن)01
در اين آيه فلسفة مشترک بعثت پيامبران ،عبوديّت و بندگی آدمی خوانده شاده اسات روشان
است که عبوديّت و بندگی خداوند وقتی تحقّق میپذيرد که آدمی از خواستههاي نَفْسانی و طاغوت
اجتناب نمايد ،چنانكه در ادامة آيه به ضرورت اجتناب از طاغوت (درونی و بيرونای) تصاري نماوده
است
8اا «هُوَ الَّذِی بَعَثَ فِی الْأُمِّیِّینَ رَسُولًا مِّنْهُمْ یَتْلُو عَلَیْهِمْ آیَاتِهِ وَیُـزَکِّیهِمْ وَیُعَلِّمُهُـمُ الْکِتَـابَ
وَالْحِکْمَ ة :...و کسى است که در ميان جمعيات درس نخواناده رساولى از خودشاان برانگيخات کاه
آياتش را بر آنها مىخواند و آنها را تزکيه مىکند و به آنان کتااب (قارآن) و حكمات ماىآماوزد »
(الجمعهن)8
در اين آيه يكی از اهداا بعثت پيامبر اسالم (ص) را تزکية نَفْس آدمی بيان نموده است
در چهار آيه از آيات قرآن کريم ،واگة تزکيه و تعليم در کنار هام آماده اسات در ساه آياه واگة
تزکيه مقدّم بر واگة تعليم شده است که اين تقدّم نشان از اهميّت تزکية نَفْس و مقابلاه باا هواهااي
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قبل از بيان مهارتها ،مباحث اهميّت مقابله با نَفْس ،مفهومشناسی نَفْس ،وجاوه اساتعمال واگة
نَفْس در قرآن ،مراتب نَفْس و مردم و خواستههاي نَفْسانی مطر میشود با مروري اجمالی به آياات
کريمه و روايات معصومين ،عليهمالسّالم ،اهميّت مقابله و جهاد با نَفْس آشكار میگردد کاه در ايان
نوشتار به سه آيه و دو روايت استناد میشود
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نَفْسانی است در آيهاي هم که واگة تعليم بر واگة تزکيه مقدّم شده ،از زبان حترت ابراهيم (ع) نقال
شده است (البقرهن)686
0ا «قَـدْ أَفْلَـحَ مَـنْ زَکَّاهَـا :کاه هار کاس نَ فْاس خاود را پااک و تزکياه کارده ،رساتگار شاده
است»(الشّمسن)6
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در اين آيه بعد از ذکر يازده قَسَم ،راه اساسی رسيدن به رستگاري ،پاکی نَفْس ذکر شده است
دو نمونه از روایات:
6ا «عَنْ أَبِی عَبْداهلل (ع) :إِنَّ النَبِیَّ (ص) بَعَثَ سَریَ فَلَمَّا رَجَعُوا ،قَالَ مَرْحَباً بِقَـومٍ قَرُـوا
الْجِهَادُ الْأَصْغَرِ وَ بَقِیَ عَلَیْهِم الْجِهَادُ الْأَکْبَرِ .قِیلَ یَا رَسُولَ اهللِ (ص) مَا الْجِهَـادُ الْـأَکْبَرِ؟ قَـالَ:
جِهَادُ النَّفْسّ :امام صادق (ع) فرمود :پيامبر (ص) گروهی از مسلمانان را به جهاد فرستاد هنگاامی
که بازگشتند ،فرمود :آفرين بر گروهی که جهاد اصغر را انجام دادند ،ولی وظيفة جهاد اکبر بار آنهاا
باقی مانده است عرض کردند :اي رسول خدا جهاد اکبار چيسات؟ فرماود :جهااد باا نَفْاس» (حُارّ
عاملی6061 ،ق  ،ج)688 :66
8ا حترت علی (ع) فرموده است« :المُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ :مجاهد واقعای کسای اسات کاه باا
هوسهاي سرکش نَفْس خود بجنگد» (همان)
از مجموع سه آيه و دو روايت اين مطلب استفاده میشود که مقابلاه باا نَفْاس (امياال نَفْساانی)
داراي اهميّت شايانی است ،چرا که راه رستگاري آدمی و فلسفة بعثت مشاترک پياامبران ،تهاذيب
نَفْس آدمی است

مفهومشناسی واژههای «مهارت» و «غلبه»
«مهارت» در لغت به معناي زيرکی و رسايی در کار ،استادي و زبردساتی اسات (ر ک دهخادا،
بیتا )616 :و در فرهنگ عميد به معناي «ماهر بودن در کاري ،استادي ،زيرکی ،چابكی و زبردستی
در کار» آمده است (ر ک عميد)6626 :6026،

مهارت غلبه بر نَفْس امّاره در قرآن
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«غلبه»« :الغلبه :چيره شدن» (راغب اصفهانی ،6020 ،ج )762 :8و ابنفارس میگويد« :الغين و
الالّم و الباء اصلٌ صحي ٌ يَدُلُّ عَلَی قُوَّةٍ وَ قَهْرٍ وَ شِدَّةٍ :اصل و ريشة آن صحي است و بر قوّت و قهار و
شدّت داللت دارد» (ابنفارس6868،ق  ،ج )022 :8
در قاموس قرآن آمده است« :غلب و غلبه به معناي پيروزي ،مقهور کردن حري است» (قرشی،
 ،6076ج )660 :9

مهارت غلبه بر نَفْس امّاره در اصطالح

«...وَمَا یَخْدَعُونَ إِالَّ أَنفُسَهُم( »...البقرهن ،)6میفرمايد« :نَفْس سه معنی دارد6 :ا رو 8اا تأکياد
مثالً جَائَنِی زَيدٌ نَفْسُه 0ا ذات و اصل همان است» (قرشی ،6076 ،ج)68 :7
استاد مرتتی مطهّري مایگويناد« :اصال معنااي نَفْاس يعنای خاود از آن جهات باه آن رو
میگويند که جنبة مافوق جسمانی دارد و از آن جهت به آن نَفْس میگويند که خود انساان اسات»
(مطهّري ،6078 ،ب ،ج)192 :8
عالّمه طباطبائی میفرمايد« :نَفْس آن طور که از کتابهاي لغات اساتفاده مایشاود ،عباارت از
عين يک چيز است نَفْس انسان عبارت از چيزي است که انسان به واسطة آن انساان شاده اسات و
آن مجموع رو و جسم وي در اين زندگی و رو ِ تنها در زندگی برزخی است» (طباطباائی،6076،
ج)806 :8
مصبا يزدي میگويد« :کلمة نَفْس واگة عربی است که معادل آن در فارسای« ،خاود» و گااهی
«من» به کار میرود اين واگه در قرآن به صورتهاي مختل استعمال شده است بدون شک چيزي
که به آن نَفْس گفته میشود ،همان «هويّت» انسان است و چيازي جاداي از آن نيسات ماا چناد
موجود نيستيم ،بلكه يک انسان هستيم و يک «هويّت» بيشتر نيستيم آنچه که است ابعاد مختلا
همين يک نَفْس و خودِ واحد است نَفْاس انساان قاوّهاي دارد باه ناام عقال کاه ادراکاات انساان و
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با توجّه به معناي لغوي به نظر میرسد که مهارت غلبه بر نَفْس امّاره عبارت از توانايی است کاه
آدمی در پرتو شناخت صحي و رفتار مناسب و نيروي معنوي قدرت پيادا مایکناد در برابار نَفْاس
امّاره سر تسليم فرود نياورد و از برآوردن خواستههاي نَفْساانی اجتنااب کناد و تاابع عقال ساليم و
آموزههاي وحيانی باشد واگة نَفْس (بر وزنِ فَلْس) در اصل به معناي ذات است طبرسی در ذيل آياة
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تشخيص خوب و بد به آن مربوط میشود همين نَفْس خواستهها و گرايشهايی نياز دارد اينهاا دو
بُعد از هويّت و منِ واحدِ هر انسان است» (مصبا يزدي ،6020 ،ال 86 :ا)82
از مجموع نظرات فوق استنباط میشود که نَفْس در لغت به معنی ذات (خود) اسات کاه البتّاه
اين خود (نَفْس) داراي دو بُعد است بُعدي مربوط به ادراکاات انساان و بُعادي مرباوط باه امياال و
خواستههاي اوست
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نَفْس امّاره
«...إِنَّ النَّفْسَ ألةمَّلرَةٌ بِالسُّوءِ إِالَّ مَا رَحِمَ رَبِّیَ :...نَفْس (سرکش) بسيار به بديها امر مىکناد »
(يوس ن)90
«نَفْس امّاره که امّاره صيغة مبالغه است يعنی نَفْس فرماندهنده و به شدّت فرمااندهناده و در
کمال استبداد فرماندهنده مقصود ،حالتی از نَفْس است که در آن حالت ،هواها بر انساان حااکم و
غالب است و انسان صد در صد محكوم خواهشهاي نَفْس خويش است نَفْس امّااره باه ساوء يعنای
نَفْسی که به انسان فرمان به بدي میدهد و انسان هم تابع فرماندهنده باه بادي و شارارت اسات»
(مطهّري ،6078 ،ال )626 :

وجوه استعمال واژۀ نَفْس در قرآن
6ا عقوبت« :وَیُحَذِّرُکُمُ اللّهُ نَفْسَهُ» (آلعمرانن )82يعنی« :وَيُحَذگرُکمْ عُقوبَتَهِ»
8ا علم« :وَالَ أَعْلَمُ مَا فِی نَفْسِکَ» (المائدهن )661يعنی« :وَ الَأَعْلَمُ مَا فِی عِلْمِکَ»
0ا جاان« :وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِی غَمَـرَاتِ الْمَـوْتِ وَالْمَآلئِکةا ُِ بَاسِـطُواْ أَیْـدِیهِمْ أَخْرِجُـواْ
أَنفُسَکُمُ» (األنعامن 60و الزّمرن )88يعنی« :أَرْوَاحَكمْ»
8اا دل« :وَإِن تُبْدُواْ مَا فِی أَنفُسِکُمْ أَوْ تُخْفُوهُ یُحَاسِبْکُم بِهِ اللّـهُ» (البقارهن )828يعنای« :وَ إِنْ
تبْدُوا مَا فِی قلوبِكمْ»
9ا تن« :فَمَا کَانَ اللَّهُ لِیَظْلِمَهُمْ وَلَکِن کَانُوا أَنفُسَـهُمْ یَظْلِمُـونَ» (الارّومن )6يعنای« :أَجْسَاادَهُمْ
يَظْلِمُونَ»
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1ا مردم« :مِنْ أَجْلِ ذَلِکَ کَتَبْنَا عَلَى بَنِی إِسْرَائِیلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَیْرِ نَفْسٍ» (المائادهن)08
يعنی« :أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ إِنْسَاناً بِغَيْرِ إِنْسَانٍ»
7ا تن« :لَقَدْ جَاءکُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِکُمْ( »...التّوبهن )682يعنی« :نَفْساً مِنْ جِنْسِكمْ»
2ا يكی از اهل دين...« :وَالَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَکُمْ( »...النّساءن )86يعنی« :الَتَقْتل بَعْتكمْ بَعْتاً مِنْ أَهْالِ
دِينِكمْ»
6ا کشتن يكی از اهل دين« :وَلَوْ أَنَّا کَتَبْنَا عَلَیْهِمْ أَنِ اقْتُلُواْ أَنفُسَکُمْ( »...النّساءن )11يعنای« :أَنْ

مردم و خواستههای نَفْسانی
اصوالً مردم در برابر خواستههاي نَفْسانی به چند دستة زير تقسيم میشوند:
دستة اوّل مردمی هستند که به دلخواه خود عمل میکنند و چيزي مانع آنان نمایشاود ايناان
همواره به دنبال لذايذ مادّي هستند و زندگی دنيا را بر آخرت برتري میدهند قارآن کاريم درباارة

اين دسته از مردم میفرمايد ...«:وَوَیْلٌ لِّلْکَافِرِینَ مِنْ عَذَابٍ شَدِیدٍ * الَّذِینَ یَسْـتَحِبُّونَ الْحَیَالةةِ
الدُّنْیَا عَلَى اآلخِرةة :...واح بر کافران از مجازات شديد (الهى) *همانها که زندگى دنيا را بار آخارت
ترجي مىدهند » (ابراهيمن8و)0
اين که انسان به دنبال مادّيات و تمايالت نَفْسانی است و نمیخواهد از آنها دست باردارد ،خاود
منشأ کفر است دين میگويد از اين خواستههايت دست باردار و چاون انساان نمایخواهاد از آنهاا
کنارهگيري کند ،لذا دين را نمیپذيرد تا به راحتی هر عملی را مرتكاب گاردد پاس ايان دساته از
انسانها براي تمايالت نَفْسانی حدّ و مرزي نمیشناسند ،چنانکه خداوند متعاال مایفرماياد« :بَـلْ
یُرِیدُ الْإِنسَانُ لِیَفْجُرَ أَمَامَهُ( :انسان شک در معاد ندارد )،بلكه او مىخواهد (آزاد باشد و بدون ترس
از دادگاه قيامت) در تمام عمر گناه کند » (القيامهن)9
دستة دوم کسانی هستند که براي خواستههايشان حدّ و مرزي میشناسند ،ساعی مایکنناد از
محرّمات اجتناب کنند ،ولی از برآورده ساختن خواستههاي نَفْسانی ،نظيار مكروهاات ،مشاتبهات و
محلّالت خودداري نمیکنند خود اين دسته نيز به چند شاخه تقسيم میگردند :و برخای ،از کباائر
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يَقْتل بَعْتكمْ بَعْتاً» (ر ک تفليسی866 :6076 ،ا)826
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اجتناب میکنند و گاهی مرتكب صغائر میشوند و گروهی کبائر را نيز مرتكب مایشاوند برخای از
اين افراد بالفاصله پس از گناه توبه میکنند و برخی ديگر توباه نمایکنناد و بار گنااه خاود اصارار
میورزند ،ولی به هر حال همة اين افراد سعی و اهتمام دارند که تا حدودي محرّمات را ترک کنند
دستة سوم کسانی هستند که اصل را بر مخالفت هواي نَفْس قرار میدهند ،مگر در مواردي کاه
رضاي خداوند در موافقت نَفْس است ،آن هم به جهت رضاي خدا نه جهت پيروي هواي نَفْس اصال
در زندگی آنها اين است که هر چه دلشان میخواهد ،انجام ندهند و در هار کاار ،معياار را رضاايت
خدا قرار میدهند البتّه اين دسته نيز داراي مراتب میباشند و شايد اختالا مراتاب باه باینهايات
ميل کند (ر ک مصبا يزدي)680 :6071،

مهارتها
با مطالعة آيات کريمه میتوان به سه بخش از مهارتهاي شناختی ،رفتاري و معناوي بار غلباه
کردن و چيره گشتن نَفْس امّاره دست يافت که عبارتند از:

 )2مهارتهای شناختی
مهارتهای جهانشناختی
الف) آگاهیبخشی به وجود سرای واپسین
يكی از مهارتهاي شناختی ارائاه شاده در قارآن بار چياره گشاتن در برابار هواهااي نَفْساانی
آگاهیبخشی به وجود سراي واپسين و بازگشت انسانها به سوي خداست در بااب معااد و زنادگی
پس از مرگ ،دو نوع جهانبينی وجود دارد :بر پاية يكی ،پس از مرگ همه چيز تمام میشود ،امّا بر
پاية ديگر ،انسان پس از مرگ براي هميشه باقی میماند فلسفة دين و ارسال رُسُال ايان اسات کاه
انسان متقاعد شود زندگی دنيا اصلی نيست ،بلكه مقدّمهاي است براي سراي ديگار (هماان،6020 ،
ج)806:
در آيات متعدّدي به بشر توجّه داده شده ،حيات آدمی منحصر به زندگی چند روزة دنيا نيسات،
بلكه فراروي زندگی دنيا ،حيات اخروي وجود دارد و آدمی پس از مفارقت رو از بدن دوبااره زناده
میشود و پا به عرصة حيات آخرت میگذارد و به سوي خدا بازمیگردد نمونة آن آيات عبارتند از:
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6ا «وَمَا هَذِهِ الْحَیَلةُ الدُّنْیَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرةةة لَهِیَ الْحَیَوَانُ لَوْ کَـانُوا یَعْلَمُـونَ :ايان
زندگى دنيا چيزح جز سرگرمى و بازح نيست ،و زندگى واقعى سراح آخرت است ،اگر مىدانستند»
(العنكبوتن)18

به نظر میرسد که توصي به وص لهو و لعب براي زندگی دنيايی و توصاي باه وصا «لَهِایَ
الحَيَوان» براي آخرت براي ايجاد باورمندي بشر به وجود سراي واپسين است
8ا «تِلْکَ الدَّارُ الْآخِرةةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِینَ لَا یُرِیدُونَ عُلُوًّا فِی الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَلقِبَا ُِ لِلْمُتَّقِـینَ:
(آرح )،اين سراح آخرت را (تنها) براح کسانى قرارمىدهيم که ارادة برترحجويى در زماين و فسااد
را ندارند و عاقبت نيک براح پرهيزگاران است» (القصصن)20
0ا «...أَرَضِیتُم بللْحَیَلة الدُّنْیَا مِنَ اآلخِرةة فَمَا مَتَاعُ الْحَیَلة الدُّنْیَا فِـی اآلخِارةةِ إِالَّ قَلِیـلٌ :آياا باه
زندگى دنيا به جاح آخرت راضى شدهايد؟ با اينكه متاع زنادگى دنياا در برابار آخارت جاز انادکى
نيست» (التّوبهن)02
8اا «وَاتَّقُواْ یَوْمًا تُرْجَعُونَ فِیهِ إِلَى اللّهِ ثُمَّ تُوَفَّى کُلم نَفْسٍ مَّا کَسَـبَتْ وَهُـمْ الَ یُظْلَمُـونَ :و از
روزح بسرهيزيد (و بترسيد) که در آن روز ،شما را به سوح خدا بازمىگردانند ساسس باه هار کاس
آنچه انجام داده ،به طور کامل باز پس داده مىشود و به آنهاا ساتم نخواهاد شاد ( ،چاون هار چاه
مىبينند ،نتايج اعمال خودشان است) » (البقرهن)826
از مجموع آيات مذکور و آيات ديگر قرآن استفاده میشود که حيات آدمای منحصار باه حياات
دنيوي نيست ،بلكه انسانها فراروي زندگی دنيايی ،زندگی اخروي را در پيش دارند و به سوي خادا
بازگردانده میشوند جالب توجّه آنكه خداوند بر اين مقدار آگاهی نسبت باه وجاود حياات اخاروي
بسنده نكرده ،بلكه براي تحريک آدمی به عالقمندي زندگی آخرت ،آخرت را به وص خيار و بهتار
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«کلمة «لهو» به معناي هر چيزي و هر کار بيهودهاي است که انسان را از کار مهمّ و مفيدش باز
بدارد و به خودش مشغول سازد بنابراين ،يكی از مصاديق لهو ،زندگی مادّي دنيا است ،باراي اينكاه
آدمی را با زرق و برق خود و آرايش فانی و گولزنک خود از زندگی بااقی و دائمای باازمیدارد و باه
خود مشغول و سرگرم میکند و کلمة «لعب» به معناي کار و يا کارهاي پشت سر همی است که باا
نظامی معيّن و در عين حال بيهوده و بیفايده انجام میشود» (طباطبائی ،6076 ،ج )807 :61
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بودن براي کسانی که هويّت انسانی خويش را حفص نمايند ،توصي نموده است و براي رهايی بشار
از اميال نَفْسانی عذاب آن جهان را به سختتر بودن و باقی و پايدار بودن توصي نموده است که در
آيات ذيل مشهود است:
6ا « قُلْ مَتَاعُ الدَّنْیَا قَلِیلٌ وَاآلخِرةةُ خَیْرٌ لِّمَنِ اتَّقَى:...

بگو :سرماية زندگى دنيا نااچيز اسات و

سراح آخرت براح کسى که پرهيزگار باشد ،بهتر است » (النّساءن)77
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8ا « وَالدَّارُ اآلخِرةةُ خَیْرٌ لِّلَّذِینَ یَتَّقُونَ أَفَالَ تَعْقِلُونَ :و سراح آخرت براح پرهيزگاران بهتر اسات،
آيا نمىفهميد؟ » (األعراان)616
0ا « وَلَعَذَابُ الْآخِرةة أَشَدُّ وَأَبْقَى :و عذاب آخرت ،شديدتر و پايدارتر است» (طهن)687
آري ،از عواملی که میتواند انسان را از خطرات نَفْس سرکش محافظت نمايد تاا انساان تان باه
خواستههاي نَفْس امّاره ندهد ،آگاهی و باور به وجود حيات اخروي است چه آنكه نوع بينش آدمای
بر رفتار انسان تأثيرگذار است براي مثال ،جوانی که باور به وجود روز قيامت و حسااب و کتااب آن
داشته باشد ،تن به اميال نَفْسانی نمیدهد و خود را در ورطة زشتی گرفتار نمیکند
به خاطر همين ،جهت فلسفة دين و ارسال رُسُل بر اين استوار است که آدمی را به وجود حيات
اخروي متقاعد نمايد و به بشر بفهماند که حيات دنيايی جز بازيچه چيز ديگري نيست ،چرا که اگار
آدمی معاد را انكار نمايد ،تن به زشتی و پستی میدهد و از هيچ فسق و فجوري فروگذار نمیکند



قرآن کريم از عوامل انكاار معااد را ميال انساان باه انجاام دادن گنااه دانساته و چناين باازگو
میفرمايد« :أَیَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَجْمَعَ عِظَامَهُ * بَلَى قَادِرِینَ عَلَى أَن نمسَوِّیَ بَنَانَهُ * بَلْ یُرِیدُ
الْإِنسَانُ لِیَفْجُرَ أَمَامَهُ :آيا انسان مىپندارد که هرگز استخوانهاح او را جمع نخواهيم کارد؟ * آرح
قادريم که (حتّى خطوط سَرِ) انگشتان او را موزون و مرتّب کنيم * (انسان شاک در معااد نادارد)،
بلكه او مىخواهد (آزاد باشد و بدون ترس از دادگاه قيامت) در تمام عمر گناه کند » (القيامهن9ا)0
به ديگر سخن ،علّت انكار معاد به خاطر آن است که «تا به ايان وسايله پايش روي خاود را در
مدّت عمرش باز کند ،چون وقتی بعث و قيامتی نباشد ،انسان چه داعی دارد با کناد و بناد تقاوي و
ايمان دست و پاي خود را ببندد» (طباطبائی ،6076 ،ج )066 :86
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ب) توجّه به سرانجام تبعیّت از نَفْس امّاره در جهان آخرت
آگاهی به نفع هر امري ،آدمی را وادار به انجام آن و آگاهی به ضرر هر چيزي او را باه تارک آن
وادار میکند به عنوان مثال آگاهی و اطّالع به ثمرة مشورت ،انسان را وادار مایکناد کاه در انجاام
کارها با ديگران مشورت نمايد و اطّالع از خوردن سَم که نتيجة آن هالکت است ،او را از خوردن آن
منع مینمايد

آن است که سرماية وجودي خويش را از دست بدهاد ...« :قُـلْ إِنَّ الْخَاسِـرِینَ الَّـذِینَ خَسِـرُوا
أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِیهِمْ یَوْمَ الْقِیَلمَ أَلَا ذَلِکَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِینُ :بگو :زيانكااران واقعاى آنانناد کاه
سرماية وجود خويش و بستگانشان را در روز قيامت از دست دادهاند آگاه باشايد کاه زياان آشاكار
همين است» (الزّمر ن)69

در بعتی از آيات سرانجام تبعيّت نَفْس امّاره ذکر شده است ماثالً« :فَأَمَّا مَن طَغَـى وَآثَـرَ الْحَیَالةةِ
الدُّنْیَا * فَإِنَّ الْجَحِیمَ هِیَ الْمَأْوَى :امّا آن کسى که طغيان کرده * ،و زندگى دنيا را مقادّم داشاته،
*مسلّماً دوزت جايگاه اوسات» (النّازعااتن 06اا )07در آياة ديگار هالکات بلعام بااعورا را نتيجاة
هويپرستی بيان داشته است و فرماوده« :وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَکِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَـى األَرْضِ وَاتَّبَـعَ
هَوَاهُ :...و اگر مىخواستيم( ،مقام) او را با اين آيات (و علوم و دانشها) باال مىبرديم (امّاا اجباار ،بار
خالا سنّ ت ماست پس او را به حال خود رها کرديم) و او به پستى گراييد ،و از هواح نَفس پيروح
کرد » (األعراان )671باألخره در آية ديگري هويپرستی را منشأ گمراهی دانسته است و فرماوده:
«فَإِن لَّمْ یَسْتَجِیبُوا لَکَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا یَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلم مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَیْرِ هُدًى مِّنَ
اللَّهِ( :...اي موسی) اگر اين پيشنهاد تو را نسذيرند ،بادان کاه آناان تنهاا از هوساهاح خاود پياروح
مىکنند و آيا گمراهتر از آن کس که پيروح هاواح نَفْاس خاويش کارده و هايچ هادايت الهاى را
نسذيرفته ،کسى پيدا مىشود؟ » (القصصن)96

 سراج منیر؛ سال  ،8شمارة  ،68پاييز 6068

خداوند در قرآن کريم بر اساس همين اصل (امر وجدانی) براي رهايی بشار از گرفتاار شادن در
منجالب زشتی و هواهاي نَفْسانی ،سرانجام تبعيّت از نَفْس امّاره را قارار گارفتن در دوزت و دوري از
رحمت خويش بيان کرده است تا انسان در پرتو شاناخت عاقبات اطاعات از نَفْاس ،هويّات انساانی
خويش را لكّهدار ننمايد و در مقام غلبه بر نَفْس برآيد ،چرا که بدترين ضرر و خسارت براي نوع بشر
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آدم باورمند و آگاه به عاقبت اطاعت نَفْس امّاره در پرتو وحی الهی تن به امياال نَفْساانی ناداده،
بلكه سعی بر آن دارد تا هويّت انسانی خويش را حفص نمايد و خود را اسير نَفْس سرکش نكند

خداشناختی
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توجّه دادن بشر به درک حرور خداوند در زندگی
يكی ديگر از مهارتهاي شناختی ارائه شده در قرآن براي غلبه نمودن بار نَفْاس امّااره و امياال
نَفْسانی آن است که آدمی اين نكته را درک کند که عالَم محتر خداست و خدا در همه حال شااهد
بر اعمال بندگان است ،چه آنكه طبيعت آدمی اين گونه است و اگر بداند کسای اعماال او را نظااره
میکند ،شرم و حيا میکند از اينكه بخواهد کار خالا و زشتی را مرتكاب شاود بار اسااس هماين
اصل (طبيعت انسان) خداوند در آيات متعدّدي بشر را مورد خطاب قرار داده است که من بر اعماال
شما نظاره دارم و وسوسههاي درونی شما را میدانم و هيچ چيازي نيسات کاه در زماين و آسامان
وجود داشته باشد و انجام شود و از ديد من مخفی بماند پُر واض است وقتی آدمی باور باه حتاور
خدا در نظام هستی داشته باشد و در همه حال خداوند را حاضر بر اعمال و نيّاات خاويش بداناد ،از
نَفْس سرکش خويش متابعت نخواهد کرد و مرتكب کار ناپسنديده نخواهد شد به چند آياة کريماه
که تصري به حاضر و ناظر بودن خداوند بر اعمال آدمی دارد ،اشاره میشود:
6ا «وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَیَرَى اللّهُ عَمَلَکُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ :...بگو :عمل کنيد خداوند و فرساتاده
او و مؤمنان ،اعمال شما را مىبينند» (التّوبهن)669
8ا «یَعْلَمُ خةلئِیة ة الْأَعْیُنِ وَمَا تُخْفِی الصُّدُورُ :او چشمهايى را کاه باه خيانات ماىگاردد و آنچاه را
سينهها پنهان مىدارند ،مىداند» (غافرن 66نياز :آلعمارانن ،9البقارهن ،809النّاورن ،86األنفاالن،76
المائدهن ،68األنعامن ،0التّوبهن ،72األحزابن ،96التّغابنن 8و العلقن)68
0اا « وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَیْهِ مِنْ حَبْـلِ الْوَرِیـدِ :ماا
انسان را آفريديم و وسوسههاح نفس او را مىدانيم ،و ما به او از رگ قلبش نزديكتريم» (قن)61
امام صادق (ع) در تفسير آية «وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ» (الرّحمنن )81میفرماياد« :مَـنْ
عَلِمَ أنَّ اهللَ یَراهُ وَ یَسْمَعُ مَا یَقُولُ وَ یَعْلَمُ مَا یَعْمَلُهُ مِن خَیرٍ أَوْ شَرٍّ فَیَحْجِزُهُ ذَلِکَ عَنِ القَبِـیحِ
مِنَ األَعمَالِ فَذَلِکَ الَّذِی خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَ نَهَی النَّفْسَ عَنِ الهَوَی :کسای کاه بداناد خادا او را
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میبيند و آنچه گويد ،میشنود و هر کار نياک و بادي کاه کناد ،مایداناد ،هماين دانساتن او را از
کارهاي زشت بازمیدارد پس ،او کسی است که از مقام پروردگارش ترسيده است و ضامير خاويش
را از هوس بازداشته است» (طباطبائی ،6076،ج)886 :86
آري ،از ديدگاه يک فرد مؤمن واقعی ،عالَم محتار خداسات و هماة کارهاا در حتاور او انجاام
میگيرد و همين شرم و حتور براي دوري از گناهان کافی است

مهارتهای رفتاری

از مهارتهاي رفتاري ارائه شده در قرآن براي غلبه و چيره گشاتن بار نَفْاس امّااره ،پندپاذيري
است

واژهشناسی موعظه
در ضمن  68سوره و  88آيه و  89مرتبه از مادّة «وعص» در قرآن سخن به ميان آمده اسات در
لغت فارسی« ،موعظه» عبارت از «پند و اندرز ،کالم واعص» آمده است (ر ک عميد)6677 :6026 ،
در لغت عربی« ،وعص ،وادار نمودن به چيزي است که با بيم دادن همراه است خليل بان احماد
فراهيدي میگويد :وعص تذکّر و يادآوري سخن است که با خير و خوبی همراه باشد که قلب و دل را
لطي و روشن میسازد» (راغب اصفهانی)816 :6020 ،
آدمی به خاطر دارا بودن احساس و دل ،پندپذير است ،چرا که مطاابق آياات کريماه ،مخاطاب
قرآن عالوه بر عقل ،دل آدمی هم است به تعبير استاد مطهّري« :قارآن باراي خاود دو زباان قائال
میشود :گاهی خود را کتاب منطق و استدالل معرّفی میکند و گاهی احساس و عشاق قارآن تنهاا
غذاي عقل و انديشه نيست ،غذاي رو هم است» (مطهّري )06 :6078 ،بار هماين اسااس کاه در
آدمی احساس و دل وجود دارد و مخاطب پند و اندرز ،دل انسان است ،با ايجااد روحياة پندپاذيري
بشر میتواند در پرتو پندهاي ارائه شدة قرآن و معصاومين خويشاتن انساانی را از امياال نَفْساانی و
گزند نَفْس امّاره مصون بدارد
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2ـ پندپذیری
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فطری بودن پندپذیری
آيات متعدّدي داللت بر فطري بودن پندپذيري در آدمی دارد که دو دسته از آن آيات باه طاور
کلّی عبارت است از:
6ا آياتی که قرآن اخبار گذشتگان ،تورات و انجيال را کتااب موعظاه معرّفای فرماوده اسات (ر ک
هودن ،686األعراان 689و المائدهن )81همچنين ،خداوند متعال در وص قرآن میفرمايد« :یَا أَیُّهَـا
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النَّاسُ قَدْ جَاءَتْکُم مَّوْعِظة ٌ مِّن رَّبِّکُمْ :...اح مردم اندرزح از سوح پروردگارتاان باراح شاما آماده
است » (يونسن ،97النّورن  08و آلعمرانن )602
وقتی میتوانيم بسذيريم قرآن کتاب پند و اندرز اسات کاه در آدمای روحياة پندپاذيري وجاود
داشته باشد ،چرا که اگر در انسان روحية پندپذيري وجود نداشته باشد ،موعظاه باودن قارآن باراي
هدايت مردم قابل پذيرش نيست ،در حالی که قرآن با صراحت کامل خاود را هادايتکننادة ماردم
معرّفی فرموده است ذکر وص هدايتی قرآن دليال بار وجاود فطاري پندپاذيري در آدمای اسات:
«شَهْرُ رَمَرَانَ الَّ ذِیَ أُنزِلَ فِیهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَیِّنَاتٍ مِّنَ الْهُـدَى وَالْفُرْقَـانِ( :...روزه ،در
چند روز معدودِ) ماهِ رمتان است ماهى که قرآن براح راهنمايى مردم و نشانههااح هادايت و فارق
ميان حقّ و باطل در آن نازل شده است» (البقرهن)629
8ا آياتی که در آن سخن از پند و اندرز خداوند به مردم و پند خدا به حترت نو (ع) و پناد دادن
پيامبر اسالم (ص) به مردم و دستور از جانب خدا به مردان به پند دادن به زنان به ميان آمده است،
نشان از وجود فطري روحية پندپذيري در آدمی است کاه در آياات (البقارهن 806و  ،689هاودن،81
النّساءن  10و ) 18به آنها تصري شده است
دعوت خداوند از پيامبر (ص) و مردان باه موعظاة زناان وقتای قابال تحقّاق اسات کاه روحياة
پندپذيري به صورت فطري در آدمی وجود داشته باشد ،اگر چه در عادّهاي بار اثار ارتكااب گنااه و
لجاجت کارکرد پندپذيريشان ضعي میشود

عوامل ضرورت پند و اندرز
در ذهن عدّهاي ،بهخصوص جوانان اين سؤال وجود دارد کاه باا پيشارفت علاوم و تكنولاوگي و
گرايش بشر به انديشيدن آيا هنوز ضرورتی بر پند و اندرز در جامعه وجود دارد؟ پاساخ اجماالی آن
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است که فطرت و طبيعت آدمی ضرورت پند و اندرز را در هر زمان ،خصاوص زماان حاضار ايجااب
میکند ،بلكه امروز به مراتب بيشتر از گذشته انسانها به موعظه نياز دارند

پاسخ تفصیلی
الف) شکوفایی فطرت توحیدی
انسانها بر فطرت توحيدي خلق شدهاند چنانکه قرآن میفرماياد« :فَـأَقِمْ وَجْهَـکَ لِلـدِّینِ
خالص پروردگار کن اين فطرتى است که خداوند ،انساانهاا را بار آن آفرياده اسات دگرگاونى در
آفرينش الهى نيست » (الرّومن)06
اين آيه با صراحت از وجود نوعی فطرت الهی در انسانها خبر میدهد يعنی انسان بر سرشاتی
آفريده شده که براي پذيرش دين آمادگی دارد و انبياء در دعوت انسانها به توحيد و پرستش خادا
با موجوداتی بیتفاوت روبرو نبودهاند ،بلكه در ذات و سرشت انسانها ،تمايل به سوي توحياد وجاود
دارد و انسان به صورت ذاتی با خدا آشنا است
عالوه بر آية فوق ،در برخی روايات به وجود فطرت الهی توحيدي در آدمی تصري شاده اسات
مثالً پيامبر اسالم (ص) میفرمايد« :کُلم مَولُودٍ یُولَدُ عَلَی الفِطرةة :هر ناوزادي باه فطارت توحيادي
زاده میشود» (کلينی ،بیتا ،ج )86 :0از امام باقر (ع) در توضي روايت فوق نقل شده که «مقصاود
آن است که با اين معرفت و آگاهی که خداوند آفرينندة اوست ،متولّد میشود يعنی« :المَعرفةاِ ُ بِأَنَّ
اهللَ عَزَّ وَ جَلَّ خَالِقُهُ» (همان) و از امام صادق (ع) در تفسير آية فوق آماده اسات کاه مایفرماياد:
«فَطَرَهُمْ عَلَی التَّوحِیدِ :آنها را به يگانهپرستی آفريد » (همان) بعد از روشن شدن اين مطلب کاه
انسانها بر فطرت توحيدي خلق شدهاند ،گفته میشود که اين فطرت توحيدي بايد شكوفا گاردد و
رشد يابد و اگر احياناً غبارآلود شد ،بايد غبارزدايی گردد از عواملی که میتواند فطارت توحيادي را
شكوفا و غبارزدايی نمايد ،پند و اندرز میباشد ،کما اينكه رسوالن الهی در برخای از آياات از طرياق
دل ،فطرت توحيدي انسانها را بيدار میکنند« :قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِی اللّهِ شَـکٌّ فَـاطِرِ السَّـمَاوَاتِ
وَاألَرْضِ یَدْعُوکُمْ لِیَغْفِرَ لَکُم مِّن ذُنُوبِکُمْ وَیُؤَخِّرَکُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى قَـالُواْ إِنْ أَنـتُمْ إِالَّ بَشَـرٌ
مِّثْلُنَا تُرِیدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا کَانَ یَعْبُدُ آبَآؤُنَا فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُّبِینٍ :رسوالن آنها گفتند :آياا در
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حَنِیفًا فِطْرةةة اللَّهِ الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا لَا تَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللَّهِ :...پس روح خاود را متوجّاه آياين
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خدا شکّ است؟ خدايى که آسمانها و زمين را آفريده او شاما را دعاوت ماىکناد تاا گناهانتاان را
ببخشد و تا موعد مقرّرح شما را باقى گذارد آنها گفتناد( :ماا اينهاا را نماىفهمايم هماين انادازه
مىدانيم که) شما انسانهايى همانند ما هستيد ،مىخواهيد ما را از آنچاه پادرانمان ماىپرساتيدند
بازداريد شما دليل و معجزة روشنى براح ما بياوريد » (ابراهيمن)66
علی (ع) در فلسفة بعثت پيامبران میفرماياد« :فَبَعَـثَ فِـیهِم رُسُـلَهُ ،وَ وَاتَـرَ إِلَـیْهِمْ أنبِیَـاءَهُ،
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لِیَستَأدُوهُم مِیثَاقَ فِطْرَتِهِ :خداوند پياامبران خاود را مبعاوث فرماود و هرچناد گااه متناساب باا
خواستههاي انسانها ،رسوالن خدا را پی در پی اعزام فرمود تا وفاداري به پيماان فطارت را از آناان
بازجويند» (نهجالبالغهنت)6

ب ) مهار نَفْس سرکش
انسان به خاطر دارا بودن نَفْسی که او را به بدي و زشتی امر میکند باياد از خاويش مواظبات
نمايد تا مبادا گرفتار ارتكاب عمل زشت و ناروا شود« :یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ عَلَیْکُمْ أَنفُسَـکُمْ :...اح
کسانى که ايمان آوردهايد مراقب خود باشيد( »...المائدهن)669
از عواملی که میتواند در مهار نَفْس سرکش سهم قابل توجّهی داشته باشد ،پناد و انادرز اسات بار
همين اساس گفته میشود که ايجاد روحية پندپذيري از مهارتهاي رفتاري غلباه بار نَفْاس امّااره
است و اين ضرورت اگرچه در گذشته وجود داشت ،در زمان حاضر به خاطر تقلّابهاا و فريابهااي
مدرن و سوء استفادههاي پيشرفته ضرورت آن بيشتر به نظر میآيد

1ـ پیروی هدفمند
انسان در مسير تكاملی خويش رو به سوي خدا دارد و نهايت مسير او رسايدن باه خادا و قارب
إلی اهلل است و پيمودن اين مسير همراه با سختی و ناماليماتی است که آدمی بايد باا آنهاا دسات و
پنجه نرم کند به همين خاطر میفرمايد« :یَا أَیُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّکَ کَادِحٌ إِلَى رَبِّکَ کَدْحًا فَمُلَاقِیـهِ:
اح انسان تو با تالش و رنج به سوح پروردگارت مىروح و او را مالقات خواهى کرد» (اإلنشقاقن)1
«کد » به معناي «کوشش و رنج» است (ر ک راغب اصفهانی،ج )0 :8از ناماليماات طایّ ايان
مسير وجود رهزنانی مثل نَفْس امّاره است که مانع حرکت تكاملی بشر مایشاود باه خااطر وجاود
همين رهزنان ،آدمی بايد پيروي هدفمند داشته باشد ،بدين معنی که پيرو فطرت توحيدي بوده تاا
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بتواند بر نَفْس امّاره غالب گردد ،چه آنكه پيروي غير از فطرت توحيدي آدمی را کور و کر و هالک و
گمراه میکند خداوند به خاطر رهايی بشر از خطرات نَفْس امّاره آدمی را از پيروي نَفْس امّاره مناع
فرموده است و دعوت به پيروي هدفمند میفرمايد« :یَا دَاوُودُ إِنَّـا جَعَلْنَـاکَ خةلِیفةا ِ فِـی الْـأَرْضِ
فَاحْکُم بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَیُرِلَّکَ عَن سَبِیلِ اللَّـهِ إِنَّ الَّـذِینَ یَرِـلمونَ عَـن
سَبِیلِ اللَّهِ :...اح داوود ما تو را خليفه و (نماينده خود) در زمين قرار داديام .پاس در مياان ماردم
بحق داورح کن ،و از هواح نَفْس پيروح مكن که تو را از راه خدا منحرا ساازد » (صن...« )81وَلَا
تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِکْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَکَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا :و از کسانى کاه قلاب آناان را از
است» (الكه ن« )82فَالَ یَصُدَّنَّکَ عَنْهَا مَنْ الَ یُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى :پس مبادا کسى کاه
به آن ايمان ندارد و از هوسهاح خويش پيروح مىکند ،تو را از آن بازدارد که هالک خاواهى شاد »
(طهن)61
همة اين هشدارها براي اين است که آدمی پيروي هدفمناد داشاته باشاد تاا بتواناد در ميادان
مبارزه با نَفْس امّاره فائق آيد ،چرا که عدم پيروي هدفمند مساوي با پياروي از نَفْاس امّااره اسات و
نتيجة آن هالکت و گمراهی است

9ـ کنترل و محدود کردن نگاه
از مهارتهاي ارائه شده در قرآن براي غلبه بر نَفْس امّاره کنتارل و محادود کاردن نگااه اسات،
چون زمينة طغيان شهوت به خصوص هيجانهاي جنسی غالباً از راه نگاه و ديادن انادام و چهاره و
عكسهاي مستهجن و مبتذل به وجود میآيد به تعبير روايت پيامبر اسالم (ص) ،نگاه زاياد سابب
ايجاد هوس و غفلت میشود« :إِیَّاکُم وَ فُرُولَ النَّظَرِ فَإِنَّهُ یُبذِرُ الهَوَی وَ یُولِدُ الغةفلة  :از نگااههااي
زيادي بسرهيزيد زيرا که آن بذر هوس میپراکند و غفلد مایزاياد» (محمّادي ري شاهري:6028 ،
 )992و به بيان امام علی (ع)« ،اَلعَینُ بَرِیدُ القَلبِ :چشام پياک دل اسات» غزّالای باراي کااهش
يافتن ميل جنسی میگويد :نگاه کردن نكردن وچشم پوشيدن میتواند در پيشگيري از گنااه مفياد
واقع شود
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خداوند براي بازدارندگی بشر از تسلّط نَفْس امّاره به مردان و زنان دستور به محدود کردن نگااه
میدهد« :قُل لِّلْمُؤْمِنِینَ یَغُرموا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَیَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِکَ أَزْکَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِیـرٌ
بِمَا یَصْنَعُونَ :به مؤمنان بگو چشمهاح خود را (از نگاه به نامحرمان) فروگيرند و عفاا خود را حفص
کنند اين براح آنان پاکيزهتر است خداوند از آنچه انجام مىدهيد ،آگاه است» (النّورن« )06وَ قُـل
لِّلْمُؤْمِنَاتِ یَغْرُرْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ :...و به زنان با ايمان بگو چشمهاح خود را (از نگااه هاوسآلاود)
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فروگيرند » (النّورن)06

رابطة کنترل نگاه و غلبه بر نَفْس امّاره
با توجّه با آيات و روايات ذکر شده ،رابطة کنترل نگاه و غلبه بر نَفْس امّاره روشن میشاود ،چاه
آنكه نگاه نامشروع سبب میشود هيجان نامشروع در آدمی تحريک شود و به وقت تحريک ،شايطان
از راه کانال نَفْسانی بر انسان تسلّط پيدا میکند و او را از مسير آدميّت منحرا میکند مؤيّد حارا
ما سخن استاد مطهّري است کاه مایفرماياد« :هار چاه را کاه انساان نمایبيناد ،درباارهاش هام
نمیانديشد ،آن زن خودش را در يک وضع مهيّجی قرار بدهد و همين طور زن نسبت به مرد ديگار
اين است که اسالم در معاشرتهاي زن و مرد يک حدود و قيودي قائل است و اين حدود و قياود را
فقط و فقط براي اين وضع کرده است که ارتباط زن و مرد به شاكلی نباشاد کاه تهيايجآور باشاد
يعنی شهوات يكديگر را تحريک کنند» (مطهّري ،6078 ،ال  ،ج)70 :8

مهارتهای معنوی
مهارتهاي معنوي ناظر به توانمندي روحی است که آدمی در پرتو توانايی آن ،قادرت غلباه بار
نَفْس امّاره را پيدا میکند برخی از اين مهارتها عبارتند از:

2ـ ایمان
يكی از مهارتهاي معنوي ارائه شده در قرآن براي غلبه نمودن بر نَفْس امّااره ،مادد جساتن از
نيروي ايمان است چنانه میفرمايد«:یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آَمَنُوا هَلْ أَدُلمکُمْ عَلَى تََِالرَةٍِ تُنجِـیکُم مِّـنْ
عَذَابٍ أَلِیمٍ * تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِکُمْ وَأَنفُسِکُمْ ذَلِکُمْ خَیْرٌ
لَّکُمْ إِن کُنتُمْ تَعْلَمُونَ :اح کسانى که ايمان آوردهايد آيا شما را به تجارتى راهنمايى کنم که شاما
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را از عذاب دردناک رهايى مىبخشد؟ * به خدا و رسول او ايمان بياوريد و با اماوال و جانهايتاان در
راه خدا جهاد کنيد اين براح شما (از هر چيز) بهتر است اگر بدانيد» (الصّ ن66ا)66

تفاوت علم و ایمان
از قرآن چنين استفاده میشود که علم اعمّ از ايمان است چنين نيست که هر کسی به چيازي
علم دارد ،ايمان به آن نيز داشته باشد ايمان آن است که انسان پس از دانستن بخواهد به لاوازم آن
عمل کند و آمادگی پذيرش لوازم آن را داشته باشد به عبارت ديگر« ،ايمان دو عنصر دارد :دانستن
و التزام عملی به لوازم آن» (مصبا يزدي ،6020،ال  )86:پيامبر اسالم (ص) میفرماياد« :اَإلِیمَانُ
مَعرفة ٌ بِالقَلبِ وَ قَولٌ بِاللِّسَانِ وَ عَمَلٌ بِاألَرکَانِ :ايمان ،شناخت با دل و گفتن باا زباان و عمال باا
ارکان بدن است» (ريشهري)91 :6028،

شواهد قرآنی بر تفاوت علم و ایمان
6ا «وَهُوَ الَّذِی سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْکُلُواْ مِنْهُ لَحْمًا طَرِیًّا وَتَسْتَخْرِجُواْ مِنْـهُ حِلْیَا ِ تَلْبَسُـونَهَا وَتَـرَى
الْفُلْکَ مَوَاخِرَ فِیهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَرْلِهِ وَلَعَلَّکُمْ تَشْکُرُونَ :او همان است که دريا را مساخّر (شاما)
ساخت تا از آن گوشت تازه بخوريد و زيورح براح پوشيدن (مانند مرواريد) از آن اساتخراج کنياد و
کشتيها را مىبينى که سينة دريا را مىشكافند تا شما (باه تجاارت پردازياد و) از فتال خادا بهاره
گيريد شايد شكر نعمتهاح او را بهجا آوريد» (النّحلن)68
فرعون علم به حقّانيّت موسی داشت ،ولی ايمان نداشت
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در اين آيه با صراحت راه رهايی از عذاب الهی را ايمان به خدا ،رسول خدا و مجاهده در راه خدا
با اموال و جانها ذکر شده است« :حقيقت ايمان ،تسليم قلب است تسليم زبان يا تسليم فكر و عقل،
اگر با تسليم قلب توأم نباشد ،ايمان نيست تسليم قلب مساوي با تسليم سراسر وجود انسان و نفای
هر گونه جحد و عناد است ممكن است کسی در مقابل يک فكر ،حتّای از لحااظ عقلای و منطقای
تسليم گردد ،ولی رو او تسليم نگردد آنجا که شخصی از روي تعصّب ،عناد و لجاج میورزد و يا به
خاطر منافع شخصی زير بار حقيقت نمیرود ،فكر و عقل و انديشة تسليم است ،امّا رو او متمارّد و
طاغی و فاقد تسليم است و به همين دليل فاقد ايمان است ،زيرا حقيقت ايمان ،همان تساليم دل و
جان است» (مطهّري ،6078 ،ب ،ج)866 :6
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8ا گروهی از اَعراب آمدند خدمت پيامبر اسالم (ص) و اظهار داشتند که ايماان دارناد خداوناد باه
پيامبر (ص) وحی فرمود« :قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَکِن قُولُوا أَسْـلَمْنَا وَلَمَّـا یَـدْخُلِ
الْإِیمَانُ فِی قُلُوبِکُمْ  :...عربهاح باديهنشين گفتند :ايمان آوردهايم بگو :شما ايمان نياوردهاياد ،ولاى
بگوييد اسالم آوردهايم ،امّا هنوز ايمان وارد قلب شما نشده است » (الحجراتن)68
0ا شيطان خدا را میشناخت ...« :خَلَقْتَنِی مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِینٍ :مرا از آتش آفريدهاح و او
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را از گِل» (األعراان)68
و به روز رستاخيز اعتقاد داشت« :قَالَ أَنظِرْنِی إِلَى یَوْمِ یُبْعَثُونَ :گفات :مارا تاا روزح کاه (ماردم)
برانگيخته مىشوند ،مهلت دِه (و زنده بگذار )» (األعراان )68همچنين شناخت به معصومين داشت:
«قَالَ فَبِعِزَّتِکَ لَأُغْوِیَنَّهُمْ أَجْمَعِینَ * إِلَّا عِبَادَکَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِینَ :گفت :باه عازّت تاو ساوگند،
همة آنان را گمراه خواهم کرد * ،مگر بندگان خالص تو از ميان آنها» (صن20اا )28ولای در عاين
شناخت ،ايمان به خدا نداشت ،چه آنكه اگر ايمان به خدا میداشت ،کافر معرّفی نمیشد ...« :وَکَانَ
مِنَ الْکَافِرِینَ( :و به خاطر نافرمانى و تكبّر خود) از کافران شد» (البقرهن )08و عدم ايماان باه خادا
سبب تمرّد او از فرمان خدا شد
بنابراين ،ايمان عاملی است که به آدمی توان میدهد تا در برابر نَفْس امّاره زانو نزناد و مطياع و
فرمانبردار او نشود ،بلكه با نيروي ايمان بر نَفْس امّاره فائق آيد ،چرا که از فوائد ايمان« :تسلّط کامل
بر نَفْس است چيزي که قادر است انسان را بر طبيعت نَفْس مسالّط کناد و آن را رام کناد ،ديان و
ايمان است» (مطهّري619 :6072 ،ا )618به هر اندازه که ايمان انسان بيشتر باشد ،بيشتر باه يااد
خدا خداست و به هر اندازه که انسان به ياد خدا باشد ،کمتر معصيت میکناد (ر ک هماان:6018 ،
)29

1ـ ارتباط با خدا
يكی از مهارتهاي معنوي ارائه شده در قرآن براي غلبه نمودن بر نَفْس امّاره ،برقراري ارتباط باا
خداست ،چرا که برقراري ارتباط با خالق هستی ،دوري و اجتناب از زشتی و دست رد زدن به اميال
نَفْسانی است آدمی به خاطر دارا بودن نَفْس امّاره (بسيار امرکننده به بادي) گااهی روحياة تعادّي،
ظلم و طغيانگري در او گل میکند و راضی میشود که به خدا و همنوع و طبيعت ظلم نمايد« :کَلَّا
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إِنَّ الْإِنسَانَ لَیَطْغَى * أَن رَّآهُ اسْتَغْنَى :چنين نيست (که شما مىپنداريد) به يقين انسان طغياان
مىکند * ،از اينكه خود را بىنياز ببيند» (العلقن7ا)1
از عواملی که میتواند اين روحية سرکش انسان را مهار کند و او را در مسير معنويّت و انسانيّت
رهنمون سازد ،برقرار نمودن ارتباط با خدا میباشد در برخی آيات به ثمرة ارتباط با خدا که هماان
دوري از زشتی و اميال نَفْسانی است ،تصري شده است از جمله:
6اا «یَا أَیُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّکُمُ الَّذِی خَلَقَکُمْ وَالَّذِینَ مِن قَـبْلِکُمْ لَعَلَّکُـمْ تَتَّقُـونَ :اح ماردم

بندگی خدا هميشه مساوي است با آزاد شدن از غير خدا ،چاون ادراک عظمات الهای هميشاه
مالزم است با ادراک حقارت غير خدا ،و وقتی انسان غير خدا را هر چه بود ،حقير و کوچاک دياده،
محال است حقير را از آن جهت که حقير است بندگی کند (ر ک مطهّري)67 :6018،
8اا «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیَامُ کَمَا کُتِبَ عَلَى الَّذِینَ مِن قَبْلِکُمْ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُـونَ:
اح کسانی که ايمان آوردهايد روزه بر شما نوشته شده ،همانگونه که بار کساانى کاه قبال از شاما
بودند ،نوشته شد تا پرهيزکار شويد» (البقرهن)620
بيشتر مفسّران گفتهاند که اين جمله اشاره به حكمات و فلسافة وجاوب روزه دارد و آن اينكاه
روزهدار میتواند با روزه گرفتن ،خود را به کنترل نَفْس و ترک تمايالت حارام و شاكيبايی در برابار
آنها عادت دهد همچنين« ،روزه گرفتن ،غلبه يافتن بر نَفْس و مبارزه با آن است و نيز روزه ماانع از
خواستههاي نَفْسانی از قبيل خوردن و آشاميدن و اشباع غريزة جنسی میشود» (مغنياه ،6020 ،ج
)966 :6
0ا «...إِنَّ الصَّلةلةة تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ :...نماز (انسان را) از زشتيها و گناه باازمىدارد »
(العنكبوتن)89
از مجموع آيات مذکور استفاده میشود که ارتباط با خدا به آدمی توان و قدرتی میدهاد تاا بار
اميال نَفْسانی فايق آيد
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پروردگار خود را پرستش کنيد آن که شما و کسانى را که پيش از شما بودند ،آفرياد تاا پرهيزکاار
شويد» (البقرهن)86
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رابطة ارتباط با خدا و دوری از زشتیها
باتوجّه به متون اسالمی ،انسان موجودي دو بُعدي و مرکّب از نور و شهوت است به تعبير استاد
مطهّري ،انسان مرکّب است از آنچه که در فرشتگان وجود دارد و آنچه که در خاکيان موجود اسات
هم ملكوتی است و هم ملكی (مطهّري)06 :6078 ،
بُعد ملكوتی او ميل به عبادت دارد و به خاطر ميل به بندگی خداوناد او را دعاوت باه پرساتش
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نموده است و میفرمايد« :یَا أَیُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّکُمُ الَّذِی خَلَقَکُمْ وَالَّذِینَ مِن قَـبْلِکُمْ لَعَلَّکُـمْ
تَتَّقُونَ» (البقرهن)86
بُعد حيوانی آدمی ميل به زشتی و طغيان دارد که در آياتی بدان تصري شده است براي نموناه
دو آيه ذکر میشود:
6ا «...إِنَّ النَّفْسَ ألةمَّلرَةٌ بِالسُّوءِ :...نَفس (سرکش) بسيار به بديها امر مىکند » (يوس ن)90
8ا «کَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَیَطْغَى :چنين نيست (که شما مىپنداريد) به يقين انسان طغياان ماىکناد»
(العلقن)1
نيز آيات 6و  8سورة عصر و  9قيامت گواه بر ميل آدمی به زشتی است
به سبب همين آيات ،برخی از بزرگان فرمودهاند« :طبيعت انسان و مساير طبيعای (حياوانی) او
ميل به سوي نقص و زشتیها و رذايل دارد و خروج از اين مسير طبيعی و حرکت به سوي کمال به
عامل ديگر نياز دارد تا او را وادار نماياد از آن مساير طبيعای (حياوانی) خاارج شاود و راه کماال و
مستقيم را بسيمايد انسان به گونهاي آفريده شده است که برخای خواساتههااي پَسات در او وجاود
دارد» (مشكينی)9 :6016 ،
پُرواض که انسان عالوه بر دارا بودن بُعد حيوانی ،در کمين او دشمن قَسَم خاورده اي (شايطان)
است که منتظر فرصت است تا او را به تباهی بكشااند ...« :وَألُغْـوِیَنَّهُمْ أَجْمَعِـینَ * إِالَّ عِبَـادَکَ
مِنْهُمُ الْمُخْلَصِینَ :و همگى را گمراه خواهم ساخت * ،مگر بندگان مخلصت را» (الحجر ن86ا)06
همچنين ،عمدهترين کار دشمن ديرينة آدمای ،وسوساه از راه هاواي نَفْساانی اسات کاه البتّاه
اصلیترين تاکتيک و شگرد او ،از ياد بردن خادا از خااطر آدمای مایباشاد ،چناانکاه مایفرماياد:
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«فَوَسْوَسَ إِلَیْهِ الشَّیْطَانُ قَالَ یَا آدَمُ هَلْ أَدُلمکَ عَلَى شةََرةة الْخُلْدِ وَمُلْکٍ لَّا یَبْلَى :ولى شايطان
او را وسوسه کرد و گفت :اح آدم آيا مىخواهى تو را باه درخات زنادگى جاوياد و مُلكاى باىزوال
راهنمايى کنم؟ » (طهن )686همچنين میفرماياد« :اسْتَحْوَذَ عَلَیْهِمُ الشَّـیْطَانُ فَأَنسَـاهُمْ ذِکْـرَ
اللَّهِ :...شيطان بر آنان مسلّط شده است و ياد خدا را از خاطر آنها برده است » (المجادلهن)66

کسی که از ذکر خدا غافل گشت ،آمادة پذيرش تسلّط شيطان و وسوسههاي شيطانی میشاود،
زيرا هر چه انسان از ياد خدا فاصله بگيرد ،به مادّيات و لذّتهاي دنيوي نزدياکتار مایشاود و اگار
ظواهر مادّي و تعلّقات دنيوي براي کسی اصل قرار گرفت ،او در پرتو وسوساههااي شايطانی ،باراي
رسيدن به هداهاي ناپاک خود از هيچ کاري رويگردان نيسات و از هار فكار و انديشاة شايطانی
استقبال میکند (ر ک همان )18 :با توجّه به اين حقيقت ،امام صادق (ع) میفرماياد« :الیَـتَمَکَّنُ
الشَّیطانُ بللوَسْوَسَ مِنَ العَبدِ إِلّا و قَدْ أَعْرَضُ عَن ذِکْرِ اهلل :شيطان باا وسوساه باه بناده تسالّط
نمیيابد ،مگر آنكه او از ذکر خدا اِعراض کرده باشد» (مجلسای6021 ،ق  ،ج :78بااب  ،666روايات
)8
بديهی است امر مهمّی کاه مایتواناد سادّ راه رهازن درون (هاواي نَفْساانی) و رهازن بيرونای
(شيطان) باشد تا آدمی گرفتار نَفْس امّاره ،شيطان و غفلت نشود ،ذکر و يااد خداسات ،چارا کاه بار
اساس متن قرآن ،ياد خدا آرامشدهندة قلبها ،کليد انس به خدا ،پااکی دل ،روشانکننادة خِارَد و
انديشه ،دورکنندة شيطان معرّفی شده است چنانکه خداوند میفرمايد...« :أَالَ بِذِکْرِ اللّهِ تَطْمَـئِنم
الْقُلُوبُ :آگاه باشيد ،تنها با ياد خدا دلها آرامش مىيابد» (الرّعدن )82
علی(ع) میفرمايد:
ا «ذِکْرُ اهللِ جَالَءُ الصُّدُورِ وَ َُمَأنِیَّ ُ القُلُوبِ :ياد خدا سينهها را صيقل و دلها را آراماش مایدهاد»
(محمّدي ريشهري)861 :6028 ،
ا «اَلذِّکرُ مِفتَاحُ األَنسِ :ياد خدا کليد انس است» (همان)861 :
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در اين آيه« ،کلمة «اسْتَحْوَذَ» به معناي تسلّط کامل شيطان بر شخص اسات ،باه گوناهاي کاه
گويا اختيار از او سلب شود اين حالت وقتی براي کسی پيش مایآياد کاه باا آگااهی و ارادة خاود
مدّتها در گناه و انحراا غرق گردد» (مصبا يزدي)686 :6028 ،
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ا «أصْلُ صَالَحِ القَلْبِ إِشْتِغَالُهُ بِذِکْرِ اهلل :ريشة صال و پاکی دل ،پرداختن آن باه ذکار خداسات
(همان)861 :
ا «مَن ذَکَرَ اهللَ سُبحانَهُ أَحیَا اهللُ قَلْبَهُ وَ نَوَّرَ عَقْلَهُ و لُبَّهُ :هر کاه باه يااد خاداي سابحان باشاد،
خداوند دلش را زنده و انديشه و خِرَدش را روشن میکند» (همان)861 :
ا «عَلَیکَ بِذِکرِ اهللِ فَإِنَّهُ نُورُ القُلُوبِ :بر تو باد به ذکر خادا ،کاه آن روشانايی دلهاسات» (هماان:
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)861
ا «ذِکرُ اهللِ مَطْرةیَةُ الشَّیطَانِ :ياد خدا دورکنندة شيطان است» (همان)861 :
آري اگر انسان به ياد خدا باشد ،تن به زشتی و پستی نمیدهد ،چرا که عمدة عامل تن دادن به
رذايل ،احساس سرگردانی و حيرت ،ناکارآمدي عقل و انديشه ،نزديكی شيطان به انساان اسات پُار
واض است که آدمی با ياد و توجّه به خداوند احساس آرامش میکند و قوّة عاقلة او کارآمد میشاود
و توان تشخيص حق از باطل را به دست آورد« :یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ إَن تَتَّقُواْ اللّـهَ یَجْعَـل لَّکُـمْ
فُرْقَاناً :...اح کسانى که ايمان آوردهايد اگر از (مخالفت فرمان) خدا بسرهيزيد ،براح شاما وسايلهاح
جهت جدا ساختن حق از باطل قرارمىدهاد » (األنفاالن )86و شايطان هام بار او تسالّط نخواهاد
داشت« :إِنَّهُ لَیْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِینَ آمَنُواْ وَعَلَى رَبِّهِمْ یَتَوَکَّلُونَ :چرا که او بار کساانى کاه
ايمان دارند و بر پروردگارشان توکّل مىکنند ،تسلّطى ندارد» (النّحلن)66
از اين رو ،گفته میشود ارتباط با خدا توان مقابله با نَفْس امّااره را در آدمای افازايش مایدهاد،
بلكه با استمرار ارتباط با خدا بر دشمن درونی خويش غلبه پيدا میکند

9ـ تقوا
«تقوا» از مادّة «وقی» در لغت به معنی نگهداشتن چيزي است که زياان و ضارر مایرسااند باا
تقوي انسان نَفْس و جان خود را از آنچه که بيمناک است ،نگه میدارد اين حقيقات معنای تقاوي
است در شريعت و دين ،تقوي يعنی خودنگهداري از آنچه که به گناه انجامد (ر ک راغب اصافهانی،
 ،6020ج826 :0و )876در اصطال قرآنی ،تقوا يک حالت روحی و ملكة اخالقی اسات کاه هرگااه
اين ملكه در انسان پيدا شود ،قدرتی پيدا میکند که میتواند از گنااه بسرهيازد ،اگرچاه گنااه بار او
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عرضه شود تقوا ،اولياء حق را نگهداري میکند و معنويّت مایدهاد ملكاه و فتايلت تقاوا در رو
انسان اثر میگذارد و او را از ارتكاب لغزش و گناهان بازمیدارد (ر ک مطهّري ،6078 ،ج)86 :8
علی (ع) در مفهوم تقوي میفرمايد« :اَلتَّقْوَی أَنْ یَتَّقِیَ الْمَرْءُ کُلم مَا یُؤثِمُهُ :تقوي آن است کاه
انسان از آنچه او را به گناه میکشاند ،پرهياز کناد» (محمّادي ريشاهري )166 :6028،همچناين
میفرمايد« :مَنْ مَلَکَ شَهْوَتَهُ کَانَ تَقِیّاً :هر که بر شهوت خود مسلّط باشد ،باتقوا است» (همان)

رابطة تقوی و غلبه بر نَفْس امّاره
با توجّه به حقيقت تقوي که عبارت از يک حالت روحی و ملكة اخالقای اسات کاه هرگااه ايان
حالت در انسان پيدا شود ،قدرتی پيدا میکند که میتواند از گناه بسرهيزد و بار نَفْاس امّااره چياره
گردد ،روشن میشود که تقوا با مهار و غلبة نَفْس چَموش رابطة تنگاتنگی دارد ،چرا کاه آدم بااتقوا
با خويشتنداري نَفْس ،داراي اراده و تصميم محكم است...«:وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ فَـإِنَّ ذَلِـکَ مِـنْ
عَزْمِ األُمُورِ :و اگر استقامت کنيد و تقوا پيشه سازيد( ،شايستهتر است زيرا) اين از کارهاح مهامّ
و قابل اطمينان است» (آلعمرانن )621خداوند هم به خاطر مجاهادت چناين انساانی او را کماک
مینمايد و به راه خويش هدايت میفرمايد و همواره باا متّقاين اسات...« :وَاعْلَمُـواْ أَنَّ اللّـهَ مَـعَ
الْمُتَّقِینَ :و بدانيد خدا با پرهيزکاران است» (البقرهن)668
پُرواض است کسی که داراي ارادة محكم بوده و عزم بر ترک محرّمات و امياال نَفْساانی داشاته
باشد ،خداوند او را به راه خويش هدايت نمايد و با او همراه بوده تا بتواند بر نَفْس امّاره چيره گاردد
آري ،از اين جهت است که گفته میشود تقوا نيرويی معنوي است که با آن آدمی توان میيابد تا در
برابر اميال نَفْسانی خويش غالب آيد علی (ع) میفرمايد« :مَنْ غَرَسَ األَشْجَارَ التمقَی جَنَـی ثِمَـارِ
الهُدَی :هر که درختان تقوا بكارد ،ميوههاي هادايت بچيناد» (محمّادي ريشاهري)169 :6028 ،
همچنين میفرمايد« :أُوصِیکُم بِتَقوَی اهللِ فَإِنَّهَا الزِّمَامُ وَ القَوَامُ فَتَمَسَّکُوا بِوَثَائِقِهَـا وَ اعْتَصِـمُوا
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تقوي به اين معنا نيرويی است که آدمی را به سوي رفتار بهتر و برتار تعاالی و ارتقااي نَفْاس و
دوري گزيدن از رفتار زشت و پرهيز از اميال نَفْسانی راهنماايی مایکناد باه خااطر هماين مهام،
خداوند در قرآن به ذکر آثار تقوا پرداخته تا بشر با خويشتنداري نَفْس و اجتناب از پستی و زشتی و
گناه بتواند بر نَفْس امّاره غلبه پيدا کند

688

غالمرضا رئيسيان و عبدالعلی پاکزاد

بِحَقَائِقِهَا :اي بندگان خدا شما را به تقواي خدا سفارش میکنم ،زيرا کاه تقاوي مهاار و تكياهگااه
است پس بندهاي محكم آن را بچسبيد و به حقايق آن چنگ زنيد» (همان)

4ـ صبر



سراج منیر؛ سال  ،8شمارة  ،68پاييز 6068

يكی ديگر از مهارتهاي معنوي ارائه شده در قرآن براي غلباه نماودن بار نَفْاس امّااره (امياال
نَفْسانی) ،مدد جستن از صبر میباشد که به صراحت تمام در قرآن کريم به بهرهگيري از آن توصايه
شده است« :یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ اسْتَعِینُواْ بِالصَّبْرِ وَِالصَّالةة إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِینَ :اح افرادح کاه
ايمان آورده اياد از صابر (و اساتقامت) و نمااز ،کماک بگيرياد (زيارا) خداوناد باا صاابران اسات»
(البقرهن)690

واژهشناسی
«صبر» در لغت فارسی به معناي شكيبايی نمودن آمده اسات راغاب اصافهانی در معنای صابر
مینويسد« :صبر به معناي شكيبايی و خودداري نَفْس است بر آنچه که عقل و شرع حكم میکناد و
آن را میطلبد يا آنچه را که عقل و شرع ،خودداري نَفْس از آن را اقتتا میکند» (راغاب اصافهانی،
 ،6020ج  )076 :8در اصطال « ،صبر در برابر خواهشهاي نَفْسانی عبارت است از خويشتنداري از
شتابزدگی و دستاندازي به هر چه که دل میخواهد و غرايز انسان به آن فرامیخواناد» (قرضااوي،
)71 :6072

رابطة صبر و غلبه بر نَفْس امّاره
آدمی در انجام هر کاري نياز به اراده و همّت عالی دارد ،به خصوص براي غلبه نمودن بار نَفْاس
امّاره ،وجود اراده در انسان ضروري است در واقع ،آدم صابر کسی است که داراي اراده است...«:وَإِن
تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ذَلِکَ مِنْ عَزْمِ األُمُورِ :و اگر استقامت کنيد و تقوا پيشه سازيد( ،شايساتهتار
است زيرا) اين از کارهاح مهم و قابل اطمينان است» (آلعمرانن)621
«عزم» در لغت به معنی تصميم و پيمان قلبی بر انجام و گذراندن کار آمده است« :عَزَمْتُ األَمْرَ:
آهنگ کار نمودم» (راغب اصفهانی ،6020 ،ج)967 :6
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عالوه بر وجود اراده در آدم صابر ،خداوند وعده داده است که با صابران باشاد ،بادين معنای کاه
دست عنايت خويش را از کمک نمودن به او کوتاه نكند...« :إِنَّ اللّهَ مَـعَ الصَّـابِرِینَ :خداوناد باا
صابران است» (البقرهن )690و نيز بر اساس آيات کريمه خداوند در وعدة خاويش تخلّا نمایکناد:
« ...إِنَّ اللّهَ الَ یُخْلِفُ الْمِیعَادَ:

خداوند از وعدة خود تخلّ نمىکناد» (آلعمارانن ،6الرّعادن 06و

الحجن )67خصوصاً آنكه خداوند پيروزي براي آدم صابر و در امان ماندن صابران از نيرناگ دشامنان
را تتمين نموده است« :بَلَى إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ وَیَأْتُوکُم مِّن فَوْرِهِمْ هَـذَا یُمْـدِدْکُمْ رَبُّکُـم:...
آرح( ،امروز هم) اگر استقامت و تقوا پيشه کنيد و دشمن باه هماين زودح باه ساراغ شاما بياياد،
شَیْئًا :...اگر (در برابرشان) استقامت و پرهيزگارح پيشه کنيد ،نقشههاح (خائناناه) آناان ،باه شاما
زيانى نمىرساند » (آلعمرانن)686
پُرواض است که مفهوم آيه منحصر به ضرر از جانب دشمن بيرونی نيست ،بلكاه ضارر دشامن
درون را هم شامل میشود آري ،وقتی آدمی داراي ارادة قوي باشد و خداوند هم که قادر بار انجاام
هر کاري است ،با شخص شكيبا باشد و وعدة تتمين پياروزي در ميادان مباارزه داده باشاد ،قطعااً
انسان شكيبا با مدد جستن از صبر میتواند بر نَفْس امّاره فائق آيد

نتیجهگیری
از مجموع مطالبی که بيان گرديد ،نتايج ذيل به دست میآيد:
6ا مطابق آموزههاي دينی ،آدمی موجودي عجين شده از نور و شهوت است و فطرت آدمی گارايش
به خداپرستی و اجتناب از زشتیها دارد و طبيعت او گرايش به پستی و زشتی دارد
8ا هر کاه بخواهاد در مساير فطاري توحيادي خاويش باه پايش رود ،نااگزير از عادم توجّاه باه
خواستههاي نَفْسانی و مبارزه با نَفْس امّاره میباشد ،چرا که توجّه به خواستة نامشروع نَفْس ،مساوي
با هالکت و سقوط آدمی است
0ا از آنجا که قرآن کتاب هدايت و زندگی آدمی است و توجّه ويژهاي باراي رهاايی بشار از اساارت
نَفْس دارد ،با صراحت اعالم نموده که راه رهايی از اسارت نَفْس و رستگاري که مطلوب آدمی اسات،
در گرو تزکيه و پاکی نَفْس میباشد
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8ا بر اساس همين توجّه ويژه ،خداوند مهارتهايی را در قارآن ارائاه فرماوده اسات کاه عباارت از:
مهارتهاي شناختی (آگاهیبخشی به وجود سراي واپسين ،سرانجام نَفْس امّااره ،هالکات و جهانّم
بودن و توجّه دادن بشر به درک حتور خدا در زندگی) و مهارتهاي رفتااري (پندپاذيري ،پياروي
هدفمند و کنترل و محدود کردن نگاه) و مهارتهاي معنوي (ايمان ،ارتبااط باا خادا ،تقاوا و صابر)
میباشد روشن است هر که بخواهد بر نَفْس امّارة خويش فائق آياد نااگزير باه دارا باودن شاناخت
صحي و رفتار شايسته و تقويت قواي معنوي میباشد

پیشنهادها و راهکارها
6ا شناسايی و معرّفی مهارتهاي سهگانة قرآنی در ساختاري منظّم براي استفادة مربّيان و معلّمان
8ا برگزاري دورههاي آموزشی تخصّصی مهارتها ي قرآنای غلباه بار َنفْاس امّااره باراي معلّماان و
مربّيان
0ا شناساندن مهارتهاي قرآنی غلبه بر نَفْس امّاره به خانوادهها
8ا تهيّة جزوات آموزشی يا کتابهاي آموزشی در زمينههاي غلبه بر نَفْس امّاره براي داناشآماوزان
مقاطع سهگانه و دانشگاهها
9ا تهيّة جزوات آموزشی يا کتابهاي آموزشی در زمينة غلبه بر نَفْس امّاره باراي مبلّغاين در ايّاام
تبليغ

منابع و مآخذ
قرآن کریم.
نهجالبالغه ترجمة محمّد دشتی
راغب اصفهانی ،محمّدبن حسين ( )6020مفردات الفاظ قرآن ترجمة سايّد غالمرضاا حساينی
چاپ سوم تهران :انتشارات مرتتوي
ابنفارس ،ابوالحسين احمد (6868ق ) معجم مقاییس اللّغه بیجا :مكتب األعالم اإلسالمی
تفليسی ،ابوالفتل حبيش بن ابراهيم ( )6076وجوه قـرآن باه اهتماام مهادي محقّاق تهاران:
مؤسّسة انتشارات دانشگاه تهران
حرّ عاملی ،محمّد بن الحسين (6061ق ) وسائل الشّیعه تهران :مکتبة اإلسالميّه
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دهخدا ،علیاکبر (بیتا) لغتنامة دهخدا تهران :مؤسّسة انتشارات دانشگاه تهران
طباطبائی ،محمّدحسين ( )6076المیزان ترجمة سيّد محمّدباقر موسوي همادانی چااپ پانجم
تهران :بنياد علمی و فرهنگی عالّمه طباطبائی
عميد ،حسن ( )6026فرهنگ فارسی عمید چاپ بيستم تهران :انتشارات امير کبير
قرضاوي،يوس

( )6072سیمای صابران در قرآن ترجمه و تحقيق محمّدعلی لساانی فشاارکی

چاپ دوم قم :مرکز انتشارات دفتر تبليغات اسالمی
مشكينی ،علی (« )6016اخالق در اسالم» ماهنامة پاسدار اسالم .شامارة  8بهمان مااه صاص
1ا8
مطهّري ،مرتتی ( )6018گفتارهای معنوی چاپ دوم تهران :انتشارات صدرا
ااااااااااااااا ( )6078انسان کامل چاپ هشتم تهران :انتشارات صدرا
ااااااااااااااا ( )6078ال

آشنایی با قرآن تهران :انتشارات صدرا

ااااااااااااااا ( )6078ب مجموعه آثار تهران :انتشارات صدرا
ااااااااااااااا ( )6072بیست گفتار چاپ بيست و هفتم تهران :انتشارات صدرا
مصبا يزدي ،محمّدتقی ( )6071راهیان کوی دوست چاپ سوم قم :انتشارات مؤسّسة آموزشی
و پژوهشی امام خمينی (ره)
اااااااااااااااااااااااا ( )6020ال

به سوی او چاپ سوم قم :انتشاارات مؤسّساة آموزشای و

پژوهشی امام خمينی (ره)
اااااااااااااااااااااااا ( )6020ب ره توشه چااپ ساوم قام :انتشاارات مؤسّساة آموزشای و
پژوهشی امام خمينی (ره)

ااااااااااااااااااااااااا ( )6020ج پندهای امام صادق (علیهالسّالم) به رهجویان صـادق
چاپ چهارم قم :انتشارات مؤسّسة آموزشی و پژوهشی امام خمينی (ره)
اااااااااااااااااااااااا ( )6028یاد او چاپ اوّل قم :انتشارات مؤسّسة آموزشی و پژوهشی امام
خمينی (ره)
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قريشی ،سيّد علیاکبر ( )6076قاموس قرآن چاپ ششم تهران :دارالكتب اإلسالميّه
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محمّدي ريشهري ،محمّد ( )6028منتخب میزان الحکمـه ترجماة حميدرضاا شايخی چااپ
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