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چکیده
بر تعریف فلسفی از نفس، با بررسی آیات معرفت نفس در قرآن کریم عالوه ) ره(عالمه طباطبایی

موجودي . کندآن را موجودي معتدل و ساده دانسته که تقوا و فجور بر اساس آن نسبت پیدا می
بر اساس نفس است که انسان محروم یا . شودشده و با تقوا، تزکیه و تهذیب میکه با گناهان آلوده

احکامیوبودهبدنماورايومجردموجوديآدمیطورکلی نفسبه. شودسعادتمند و رستگار می
به بیانی دیگر موجودي است غیرمادي که نه طول دارد نه عرض و نه در .داردبدناحکامازغیر

اي دارد و یا به عبارتی با آن متحد است و با گنجد؛ بلکه با بدن ارتباط و علقهچهاردیواري بدن می
معتقد است نفس )  ره(عالمه طباطبائی. کندشعور، اراده و سایر صفات ادراکی، بدن را اداره می

سوي خداوند راه و مسیر انسان به. رسدواسطۀ آن به پروردگار خود میانسان طریقی است که به
تواند طریق او باشد و این خود انسان جز خود انسان نمیمتعال همان نفس است زیرا چیز دیگري به

این حرکت و سیر در نفس، تنها . است که دارايِ تطورات، درجات و مراحل مختلف است
واسطۀ اعمال قلبی و تهذیب نفس که با اعمال بدنی، انجام فرایض و ترك محرمات صورت به

در این مقاله  با استناد به آیات قرآن کریم به بیان مراتب نفس، ارتباط آن با . شودگیرد، واقع میمی
مسئلۀ اصلی تحقیق . شده استداختهمعرفت نفس و ارتباطِ معرفت نفس با تهذیب و اخالق پر

پردازد بررسی چگونگیِ ارتباطِ تهذیب نفس با اخالق است و فرضیۀ آن به اثبات این موضوع می
. رابطۀ اخالق و معرفت نفس دوطرفه استکه با استناد آیات قرآن کریم

عالمه معرفت نفس، معرفت حق، تهذیب نفس، مراتب نفس، :واژگان کلیدي
.)ره(طباطبایی
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مقدمه
آغاز تکامل نفس با معرفت نفس

ین متفکران معاصر اسالمی است که برايِ تبیینِ شکلِ معرفتی و تربزرگاز ) ره(عالمه طباطبایی
عالمه . شناسی انسانی عالوه بر اتکا به فلسفه و برهان، به قرآن و عرفان نیز نظر داشته استیهست

ازجمله. ه داشته، مفسر بزرگ قرآن نیز بوده استعالوه بر اینکه بر فلسفه و تفکر اسالمی احاط
وي . مسائل مهم و برجسته در اندیشۀ وي، مباحث مربوط به نفس، عوالم، مراتب و تکامل آن است

باره به مباحثی همچون حقیقت نفس، تجرد نفس و مراتب نفس و معرفت نفس در کتب یندرا
.  تفسیري و فلسفی خود پرداخته است

کسی که خود را . براي دستیابی و شناخت کمال مطلق بسیار مهم استسهم معرفت نفس 
شهود . استالوجودواجبي کمال ندارد زیرا نفس انسان عین ربط به ذات سوبهنشناسد راهی 

پذیر نیست، زیرا نفس حقیقتی است که ذاتاً به خداوند مرتبط و نفس نیز بدون شهود خداوند امکان
پس درك نفس . اخت نوع که بدون شناخت جنس و فصل ممکن نیستبه او متعلق است؛ مانند شن

اگر کسی نفس خود را مشاهده کند حتماً به . بدون شناخت و شهود مقوِم هستی او محال است
تر از خود، یکنزدانسان راهی . مرتبۀ شهود خداوند رسیده است و این بهترین راه شهود حق است

. براي رسیدن به مقامات معنوي ندارد
ۀ چهارگاندربارة تهذیب نفس و اخالق بر شناختِ نفس از عوالم ) ره(نظریۀ عالمه طباطبایی

یري از گبهرهعالمه با . استشدهبنانفس و میلِ نفس به صعود از عالم جسمانی به عالم فراعقلی 
ي عالم دنیوي دارد و سوبهي که رو اوجهه. داندیممعارف قرآنی، نفس را داراي دو وجهه 

ي عالم سوبهاي از نفس را که رو بر این اساس، وجهه.  ي عالم ماوراء داردسوبهي که رو اهوجه
سوي عالم ماوراء دارد از اي از نفس را که رو بهداند و وجههدنیوي دارد متعلق به عالم خلق می
. داندۀ عالم امر میواسطبهعالم امر و نفس را در تعلق به بدن 

مل نفس باید به این نکته توجه کرد که معرفت نفس بدون معرفت خداوند براي فهمِ مراحل تکا
بنابراین، . یر نیست، زیرا نفس حقیقتی است که ذاتاً به خداوند مرتبط و به او متعلق استپذامکان
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انسان پس از درك فقر ذاتی خود، براي . یان استبقابلتکامل نفس با درجات معرفت به نفس 
د باید مراحلی را طی کند که در هر یک از این مراحل به غناي ذاتی مشاهده و شهود خداون

.الوجود و فقر ذاتی خود بیشتر آگاه شودواجب
شود، ، عالم مثال، عالم عقل و فراعقلی نامیده میحسبر اساسِ عوالم چهارگانۀ وجود که عالم 

بنابراین، انسان با . را داردسوي خداوند متعالاز این عوالم قابلیت تکامل و سیر بههرکدامنفس در 
تواند از عالم حسی به عالم مثالی و سپس به همین ترتیب به شناخت این عوالم و تهذیب نفس می

.عالم عقلی و فراعقلی صعود کند
بحث اخالق و تهذیب نفس از این لحاظ که بسیار در شریعت و دین به آن تأکید شده است و با 

ع در قرآن داشته و توانسته این موضوع را در جهتِ کسبِ معرفت تفاسیري که عالمه از این موضو
هرچند. رودین دستاوردهايِ اندیشۀ وي به شمار میترمهمانسان به خود و خداوند بکار ببرد، از 

ینا و سابنموضوع ارتباطِ تهذیب نفس و معرفت در آثار فیلسوفان پیش از وي نظیرِ فارابی، 
. است؛ به نظر عالمه طباطبایی معرفت به نفس عامل تهذیب نفس استبودهموردتوجهمالصدرا نیز 

اینکه نفس دارايِ عوالمی است و همچنین نفس میل به صعود در جهتِ تکامل در مراتبِ عوالم 
بنابراین . آیدواسطۀ تجرد از عالمِ حسی و رهایی از امور نفسانی به دست میوجودي دارد و این به

یم تا با بررسی و تعریف اخالق، تهذیب، تکامل و مراتب نفس، تهذیب و ایدهکوشدر این مقاله 
ي آن در تفکرِ قرآنی عالمه طباطبایی و ارتباط آن با معرفت به نفس و معرفت به خداوند هاشاخصه

هاي عالمه به بیانِ تکامل نفس و تعالی نفس که بر همین اساس، با توجه به اندیشه. توجه شود
یان این درجات نفس ارتباط آن با درجات بابوجه شده و سعی خواهد شد تا داراي درجات است ت

.معرفت به عالم حسی و عالم مثالی و عقلی و فراعقلی موردِ تبیین قرار گیرد



1395، پاییز و زمستان 5سال سوم، شمارةاندیشۀ عالمه؛ 132

نفستعریف 

النفس هی اجلوهر املجرد عن املاده«: فرمایدمیالحکمههینهادر کتاب ) ره(عالمه طباطبایی
نفس جوهري است که ذاتاً مجرد از ماده است ولی در مقام فعل به آن تعلق »ًالًذاتا، املتعلق هبا فع

1.دارد

ُيا اهيا الذين امنوا عليكم انفسكم{عالوه بر تعریف فلسفی از نفس بر اساسِ آیۀ ) ره(عالمه َُ َ َُ َ ََ َّ َ َ ّ2 {
کهکسىید،باشراهیافتهشماچوندارید،راخودتان] هدایتوحفظ[مسؤولیتشمامؤمناناى{
است،خداوندسوىبهشماهمگىبازگشترساند،نمىشمابهزیانىباشد،رفتهبیراههبه

نفس را چنین توضیح }سازدمىآگاهاید،دادهانجامآنچه] نتیجهوحقیقت[ازراشماآنگاه
آنخداوند در این آیه نفس را موجودي معتدل و ساده چنانچه هست، دانسته و : دهدمی
موجودي که با گناهان . کندداند که تقوا و فجور بر اساس آن نسبت پیدا میموجودي میرا

نفس است که انسان محروم یا سعادتمند و اساسبر. شودو با تقوا تزکیه و تهذیب میشدهآلوده
3.گرددرستگار می

به بیانی . داردطورکلی نفس آدمی موجودي مجرد، ماوراي بدن و احکامی غیر از احکام بدنبه
؛گنجدموجودي است غیرمادي که نه طول دارد و نه عرض و نه در چاردیواري بدن می،دیگر

اراده و سایر صفات ،شعوربااي دارد و یا به عبارتی با آن متحد است و بلکه با بدن ارتباط و علقه
.ندکبدن را اداره می،ادراکی

بررسی آیات معرفت نفس در قرآن کریم

چراکه در این . ترین آیات مربوط به خودشناسی آیات ابتدائی سوره مبارکه شمس استمهم
و نَفْسٍ و ما {: فرمایدخورد و میهاي متعدد خداوند متعال به نفس سوگند میآیات پس از قسم

نْ دم خاب قَد کَّاها ونْ زم أَفْلَح تَقْواها قَد ها وورها فُجماها فَأَلْهواهاسدر حقیقت این آیات }س

353ص،1382ی،ئطباطبا. 1
105: ائدهم. 2
246، ص 1382ی، ئطباطبا. 3
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شود یا محروم از در این راه  نفس یا رستگار می. چگونگی این صراط را تشریح کرده است
ه نفس و آلودگى آن مبنى نمودۀبر تزکیرا رستگارى یا محرومیت خداوند متعال . رحمت الهی

این لذا. استردهنى بر تقوا و فجور یعنى عمل نیک و بد کتفضیلت و رذیلت را مبآنگاه.است
که با فجور ددهتقوا و فجور را به آن نسبت مىداند و مینفس را موجودى معتدل و ساده،آیات

4.هماهنگی داردمقتضاى تکوینبا و این تفسیر شودآلوده و با تقوا تزکیه مى

ِيا أهيا اإلنسان إنك كادح إىل{با استناد به آیه  ٌِ ِ َ َّ ُْ ِ ْ َ ُّ ًربك كدحاَ ْ َ َ ِّ ِفمالقيهَ ِ ُ سوىبهتوکهحقاانساناى} { 5َ
طریق آدمى توان نتیجه گرفت می} کردخواهىمالقاترااووتالشىدربسختىخودپروردگار

براى حتی . ها اختیارى نیستدیگر راهمثل راهو این است سوي پروردگارش طریقى اضطرارى به
اى جز پیمودن چارهلذا . نمایداختیار را هااین طریق، شبیه و نظیرى نیست تا کسى یکى از آن

ها را به انسانآیه این . کنندهمه در این مسیر طی طریق میمؤمن و کافر، آگاه و غافل، چه نیست، 
تنها جهت آگاه نمودن هستند و در راههمه چراکه کند؛نمیسفارش و تحریک هراپیمودن این 

.غافلین از این حقیقت و تنبه آنان است
َما من دابة إال هو آخذ بناصيتها إن ريب عىل{عنایت به آیۀ با  ِّ َ ُ َّ َ َْ ََّ ِ ِِ ِ ِ ٍ ِِ ٌ ٍرصاط مستقيمَّ ِ ٍ َِ ْ اىجنبندههیچ} { 6ُ
این مطلب }استراستراهبرمنپروردگاراوست،هستىبرحاکم] خداوند[اوآنکهمگرنیست
امري تربیت قرار دارد و تربیت الهىتحتموجودات انسان مانند سایر توان نتیجه گرفت که را می

گونه که در آیۀ دیگريهمان. نیستخداوند پوشیده او از شئوننى از أهیچ ش. استتکوینى
ُأال إىل اهللاَِّ تصري األمور{: استفرموده ُ ُ ْ ُ ِ َ َ ِ کیفیت }گرددمىبازخداوندسوىبهکارهاکهبدانید{ } 7َ

: آیهبهعنایتبا. گیردرا در برمیجمیع کائنات ست وات یکسان اموجوددر بین همۀ این تربیت 
ٍيف خلق الرمحن من تفاوتَما ترى{ ُِ َْ َِ ْ َّ ِ ْ }بینىنمىنابسامانىگونههیچرحمان،خداوندآفرینشدر{} 8ِ

.تربیت الهی امري متشابه و یکسان بوده و این همان صراط مستقیم است

246، ص 1382ی، ئطباطبا.4
6: انشقاق. 5
56: هود. 6
53: شوري.7
3: ملک.8
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نقد تعلیق بر محال بودن معرفت نفس

من عرف نفسه فقد عرف «: فرمایداز علماء از حدیث مشهور دربارة معرفت نفس که میبرخی 
تبع آن شناخت خداوند متعال را هم محال تعلیق بر محال بودن معرفت نفس کرده و به» ربه
این نظر را رد کرده  است و معرفت و » رساله الوالیه«در کتاب )  ره(عالمه طباطبائی. دانندمی

لیکن باید توجه داشت . دانندقدر امکان و در فراخور توان انسان ممکن میرا بهشناخت خداوند
تعالی محال باشد، معرفت شهودي نیست؛ بلکه منظور اگر هم به فرض شناخت و معرفت حق

این محقق در تفسیر المیزان تعلیق بر محال بودن 9.مستحیل بودن معرفت حصولی و فکري است
تنها معرفت نفس را امري ممکن و شدنی بلکه نه)  ره(عالمه. شماردمعرفت نفس را مردود می

.دانندبهترین راه براي شناخت خداوند متعال  می

آفاقىسیربرانفسىسیرفضیلت

از . براي پاسخ به این پرسش باید در ابتدا فرق بین علم حصولی و حضوري را بیان نمود
به دودستۀ علم حضوري و علم حصولی تقسیم توان علم را نام برد کههاي نفس میویژگی

تواند بیرون و مانع براي علم است زیرا هیچ علمی از این دو حالت نمیاین تقسیم، جامع . شودمی
.باشد

توان براي علم در نظر گرفت این است که چیزي که براي عالم معلوم اولین تقسیمی که می
شود و نوع بدون واسطۀ ماهیت آن براي عالم پیدا میشود بدون واسطه باشد؛ یعنی وجودِ معلوممی

نوع اول علم حضوري و نوع دوم علم . واسطۀ صورت و ماهیت معلوم باشددوم اینکه این علم به
10.حصولی است

در علم حصولی، اشیاء خارجی معلوم بالعرض براي عالم است و صورت ذهنی آن اشیاء، معلومِ 
ولی در علم حضوري . طۀ میان عالم و جهان خارج استبالذات است؛ پس صورت ذهنی واس

71، ص 1387طباطبائی، .9
91، ص1376طباطبائی، . 10
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تفاوت دیگر بین علم حضوري و حصولی این است که در علم . اي وجود نداردچنین واسطه
کند؛ بلکه عالم اي مخصوص و اندامی مخصوص در شناخت و علم دخالت نمیحضوري قوه

علم حصولی قوه یا اندامی کند اما درواسطه و بالذات واقعیت و وجود معلوم را درك میبی
کند و از معلوم، صورتی تهیه مخصوص از قواي مختلف انسان در امر شناخت و علم دخالت می

که به یک واقعیت خارجی انسان هنگامی. شودواسطۀ آن قوه به آن شئ عالم میکند و نفس بهمی
تی از آن واقعیت را تهیه وسیلۀ یک قوه؛ یعنی قوه خیال، صورکند بهبا علم حصولی علم پیدا می

کند؛ بلکه عالم با ذات و واقعیت خود ولی در علم حضوري قوه مخصوصی دخالت نمی. کندمی
11.کندواقعیت معلوم را درك  می

بر این اساس بنا بر نظر عالمه هر نفسی از ابتداي حدوث، عالم به خود و حاالت نفسانی خود 
تدریج برایش پیدا کند و تصوراتی بهیر ذهنی درك میاست و همۀ این امور را بدون وساطت تصو

کند، پس از مدتی که از گیري میطور که از اشیاء خارجی صورتزیرا قوة مدرك همان. شودمی
کند و آوري صور اشیاء خارجی قوي شد به عالم درون توجه پیدا میراه حواس و تهیه و جمع

درك حضوري ها را با علم کند و همۀ آنیاز نفس و حاالت نفسانی خود هم صوري تهیه م
12.کندمی

به یک اعتبار معرفت به دو دسته . پردازیمحال با توجه به این مقدمه به پاسخ به پرسش فوق می
معرفت آفاقی، نوعی علم حصولی است که انسان . معرفت آفاقی و معرفت انفسی: شودتقسیم می

شود که معرفت آفاقی سبب می. برداوند متعال میباواسطۀ آیات الهی در جهان پی به وجود خد
انسان به مبدأ و منشأ جهان و همچنین روز قیامت واقف شده  و سعی داشته باشد که با انجام 
. تکالیف اموري را انجام دهد که موجب رهایی نفس از عالم مادي و رسیدن به عالم ماوراء شود

تعالی پی مراتب نفس و به معرفت حقواسطه بهاما معرفت انفسی علمی حضوري است و انسان بی
تفاوت و فضیلت سیر . تعالی  وابسته استیابد نفس او در هرلحظه به ذات حقمیانسان در. بردمی

24، ص 2، ج1364طباطبائی، . 11
27، ص 2، ج1364طباطبائی،. 12
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که سیر آفاقی، حصولی، نظري و فکري درحالی. انفسی در حضوري بودن معرفت انفسی است
شود از طریق نظر و تفکر در آیات حاصل میمعرفت به آیاتِ آفاقی و معرفتی که از این راه. است

اما در سیر انفسی و معرفت به آن، انسان به شهود اطوار وجودي نفس . آیدعالم طبیعت به وجود می
.یابدها را درمیانسان با سیر انفسی به نفس خود عارف شود و به شهود، آن. پردازدمی

و کشف و کرامات اولیاء ریاضت نفس

وقتی به تاریخ . هاي مختلف بحث ریاضت نفس از دیرباز مطرح بوده استتدر ادیان و سن
مشاهده و از دوران قدیم در میان بشر رایج بوده وضوح قابلکنیم این مسئله بهبشریت نگاه می

بینیم دو اصل اساسی و شماري که در باب ریاضت نفس میرغم انواع مختلف و بیعلی. است
:وجود داردها مشترك در میان همه آن

مخالفت با نفس . 1
را از امور خارج از خود پرهیز دادننفس.  2

از لذائذ مخصوصاًکه از خود خارج است و هنفس از هر چها وقتی در همۀ ادیان و مسک
کند و آن بروز پیدا مینیروى شگرف کند، پیدا میخود توجه ه بشود و میجسمانى منصرف 
درنتیجه، . داردبازمیها و شهوات او را از پرداختن به خود تهنفس در خواسبرعکس فرورفتن

و شود میها پراکندهو خواستهنیروى شگرف نفس را که باید صرف اصالح خود شود در شهوات 
نفس و تکمیل آن تأییدعبارت است از ،حقیقت ریاضتدیگربیانبه.ماندبازمیاز اصالح خویش 

شده حاصلریاضت براى نفس حالتى در اثر اینه نتیجه مطلوب و در شعور و اراده براى رسیدن ب
.شودحاصل مى، اگر مطلوب را اراده کندکه 

هاي نفس، قدرتی است که از طریق تهذیب نفس و ریاضت براي انسان شکل از ویژگی
است واسطۀ تهذیب نفس به دست آورد، انجام افعالی تواند بهدر میان افعالی که نفس می. گیردمی

که مستند به هیچ علت طبیعی و مادي نیست مانند خبر دادن از غیب، خواب کردن، احضار ارواح 
دهد؛ دقت هایی که توانایی براي انجام این افعال را به نفس میاگر در طریقۀ انجام ریاضت. و غیره
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ده تابع علم و علت این افعال است و چون ارا»ارادهتأثیربهایمانشدت«شویم که کنیم، متوجه می
13.ایمان قبلی است هر چه قدر که ایمان به تأثیر اراده بیشتر باشد، مؤثرتر است

شوند و از درون چیزهایی را کشف ها با همین اراده و قدرت، متوجه عالم درون میانسان
م درون ها براي بشر گذاشته شد؛ یعنی با اراده از دنیاي بیرون به عالازاینجا پایه ریاضت. کنندمی

شود که بعدها این حاالت را با اراده و کنندو درنتیجه حاالتی موقتی براي انسان پیدا میتوجه می
گاهی این افعال در صورت وجود شرط خاصی براي . آوردطور دائم براي خود به وجود میبه

صوص که من مطلبی را با مداد مخصوص و در مکان مخشود مانند ایمان به اینانسان حاصل می
ها که باعث به وجود آمدن اراده براي شود و از این قبیل قید و شرطبنویسم باعث موفقیت می

. دهدپس وقتی علم کامل شد، حواس انسان حکم به درك و مشاهده قطعی فعلی می. فاعل است
14.جهت که عمل است این نتیجه را داردبنابراین نباید تصور کرد که این اعمال ازآن

اراده نفس به تکامل و معرفتفطري بودن

هاي فطري مختلفی وجود دارد، مانند آگاهی نسبت به حقایق هستی، در وجود انسان میل
هاي فطري، میل به جاودانگی در انسان یکی از این گرایش. گرایش به لذت و گریز از درد و رنج

نهایت و دوري از ه بیعالمه از این لحاظ گرایش به معنویت را فطري دانسته که با میل ب. است
: عالمه این موضوع را چنین بیان کرده است. سنخ استهاي مادي هممحدودیت

دین به هنگام وقوع سوانح و اتفاقات دار و چه بیتردیدي نیست که هر کس چه دین: الف
شود که با حواس غمناك و قطع امید از علل ظاهري با مراجعه به باطن خود امیدوار به علتی می

.توان درك کرد و هرگز امید، بدون متعلق امید نخواهد بوداهري آن را نمیظ
کند؛ یعنی اگر متعلق اراده در خارج چون رجاء مانند اراده بدون متعلق، وجود پیدا نمی: ب

شود، اگر متعلق اراده و طلب در خارج وجود نداشته باشد هرگز وجود نداشته باشد اراده پیدا نمی

364، ص 1، ج1374ی، ئطباطبا. 13
403، ص 4، ج1377ی، مطهري، مرتض. 14
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. کنداین امري فطري است که هر انسانی آن را درك می. شودسان محقق نمیرجائی در دل ان
اساس این استدالل بر اضافی بودن حقیقت رجاء است زیرا رجاء حقیقت ذات اضافه است و بدون 

15.شودالیه و متعلق محقق نمیمضاف

فس با معرفت به همین لحاظ به نظر عالمه، ارادة نفس به معرفت و تکامل، امري فطري است و ن
دهد اراده به معرفت و تهذیب نفس نیز به انسان امکان می. به خود خواهان تهذیب نفس خواهد بود

سوي معنویات تا خود را از عالم حسی به عالم مثالی و عقلی و فراعقلی سوق دهد و از مادیات به
تربیت اخالقی رهنمون شود تا انسان بهیمها باعث معرفت به این فطریات و انجام آن. باال بکشد

فطرتی . گوید که خداوند انسان و نفس او را بر اساسِ فطرت توحید آفریده استعالمه می. شود
بنابراین . واسطۀ آن اراده به خوب بودن تقوا و عمل خیر را از قبح گناه تشخیص دهدتواند بهکه می

16.اردواسطۀ فطرت، انسان اراده به معرفت پروردگار و تهذیب نفس دبه

فطري بودن اراده به معرفت خداوند و تهذیب نفس از این لحاظ است که این معرفت از عوامل 
پس معرفت عملی . خارجی و مادي متأثر نیست و از طریق الهامی است که درونی و باطنی است

واسطۀ آن ها وجود دارد و انسان بهفطري در انسانصورتبهگیرد مینشئتکه اراده از آن 
ماونَفْسٍو«فرمایدخداوند می. تواند حسن و قبح را دریابد و به تهذیب نفس اهتمام ورزدمی

اودرودیآفرمتکاملومتعادلرااوکهآنونفسبهقسم» «تَقْواهاوفُجورهافَأَلْهمهاسواها
گوید که اینکه نفس فجور و میعالمه با استفاده از این آیه17»کردالهاميزکاریپرهويبدکار

این موضوع است که عقل عملی با تهذیب نفس و اعتدال به دهندهنشانیابد تقوا را به الهام درمی
تواند مسیر آن را منحرف و انسان قادر نیست که مسیر فطرت را باطل کند فقط می. آیددست می

18.کند

85و86، ص1364جوادي آملی، .15
75، ص12، ج1374ی، ئطباطبا. 16
8-7:شمس. 17
510، ص20، ج1374ی، ئطباطبا. 18
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اراده و ارتباطش با معرفت و تهذیب نفس

فیتی است که افعال نفس مبتنی بر آن است نفس انسانی یک مبدأ فاعلی علمی به شمار اراده کی
به همین . شوند کمال ثانوي براي نفس استرود به این معنا که افعالی که از نفس صادر میمی

19.باشدشدهاثباتخاطر باید قبل از انجام فعل، تصور فعل و تصدیق به کمال بودن آن براي نفس 

:المه افعال ارادي نفس داراي چهار مبدأ هستندبه نظر ع
اولین مبدأ، نزدیک به حرکات و فعل اختیاري، قوة عامله است که در عضالت بدن پراکنده 

.آوردها را به حرکت درمیاست و آن
دومین مبدأ فعل اختیاري، بنا بر نظر خاص عالمه، اراده است که پیش از قوه عامله قرار 

.گیردمی
.شودمبدأ شوق است که به اراده و تصمیم منتهی میسومین 

شود و یا از طریق تخیل و فاعل مبدأ چهارم صورت علمی است که یا از طریق تفکر حاصل می
20.کندرا به سمت فعل براي غایت و هدفی که دارد دعوت می

ت که اراده انسان گیرد و در این مسئله تردیدي نیساعمال آگاهانه انسان بدون ارادة او انجام نمی
21.آیداز لوازم آگاهی است و آگاهی هم مکمل فاعلیت فاعل به شمار می

گیرد که فاعل در افعال مجردات تام مبدأ شوقی وجود ندارد زیرا شوق تنها به کمالی تعلق می
اي که یک نحوة تعلق به ماده دارد به وجودبنابراین شوق تنها در فاعل علمی. فاقد آن کمال باشد

هایی داراي که چنین فاعلشود، به دلیل اینآید و از مبادي فعل موجود مادي محسوب میمی
چون . قوة شوق فاقد قوة عامله نیز هستندنداشتنبرهاي مجرد عالوه فاعل. کماالت بالقوه هستند

232، ص 1387ی، ئطباطبا. 19
233و 232، ص 1387ی، ئطباطبا. 20
140، ص 1362ابراهیمی دینانی، . 21
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ز مبادي ي مجرد اهافاعلبنابراین در . دهندینمواسطۀ بدن جسمانی انجام مجردات افعال خود را به
22.فعل ارادي فقط علم و اراده وجود دارد و فاقد شوق و قوة عامله هستند

خالصه نظر عالمه در مورد ارتباط و تأثیر اراده در معرفت نفس و اراده در تهذیب نفس این
است که تکامل نفس حقیقتی خارجی است و مانند سایر حقایقِ تکوینی، ثابت و الیتغیر است و 

اثر اند؛ اما اراده و توجه داشتن هم بیسوي خداوند درحرکتواسطۀ نفسشان بهر بهتمام افراد بش
نفسوواقعبااگرعملاراده و«: نویسدعالمه می.  ها داردنیست، بلکه تأثیر بسیاري در عمل آن

چنینباکهنفسىباشدداشتهسازگارىومطابقتبودخاطرشبهخلقت انسانکههدفیواالمر
نتیجهوشدهمتحملکهزحماتىتمامىپاداشواستسعادتمندنفسىکنداستکماله و عملىاراد
23»بیندنمىضررىوخسراناین راهدرویابددرمیراهایشکوششهمه

معرفت نفس و اخالق

تواند فطرتی که می. خداوند متعال انسان و نفس او را بر اساسِ فطرت توحید آفریده است
اینکه نفس، فجور و . ن اراده به خوب بودن تقوا و عمل خیر را از قبح گناه تشخیص دهدواسطۀ آبه

ة این موضوع است که عقل عملی با تهذیب نفس و اعتدال به دهندنشانیابد تقوا را به الهام درمی
اخالق و تهذیب و تربیت باید بر اساسِ معرفت به نفس ) 500، ص1374طباطبایی، ( .آیددست می

دار و خاستگاه اخالق بنابراین، به نظر عالمه عقل عملی که عهده. ان و صفات آن صورت پذیردانس
و شناخت آن است مقدمات احکام خود را دربارة اخالق و هنجارهاي آن از معرفت به نفس و 

. گیردفطرت انسانی می
انسان بحث کند که دربارة ملکات مربوط به قواي نفساخالق را فنی تعریف می) ره(عالمه

هدف اخالق را جدا کردنِ فضایل اخالقی که سبب پیشرفت ) ره(به همین لحاظ، عالمه. کندمی
توان بنابراین با علم اخالق می. داندنفس است از رذایل اخالقی که سبب انحطاط آن است، می

187ص،1ج،1388شیروانی،. 22
245ص،6ج،1374ی،ئطباطبا.23
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فت به ملکاتی براي نفس تعیین کرد که سبب پیشرفت آن در عوالم انسانی است؛ همچنین با معر
توان از اموري که باعث نقص نفس در سیر شود؛ میملکاتی که باعث رذایل و انحطاط نفس می

در تأکید بر ملکات ) ره(به نظر عالمه. صعودي در عوالم حسی تا فراعقلی است جلوگیري نمود
دوام تواند در انسان داراي وسیلۀ اخالق اوصاف و فضایل میاالخالق از این لحاظ است که بهعلم

شود که رفتارهاي او برایش ملکه و و ثبوت شود؛ بنابراین تنها زمانی انسان به اخالق متخلق می
.ثابت و پایدار شود

باید توجه داشت که در نزدِ عالمه اخالق تنها رسیدن انسان به فضایل نیست، بلکه علم اخالق 
با ) ره(به نظر عالمه. استکمال دیگري را مدنظر دارد که آن خواستاري نفس به رضاي خداوند 

انسان نسبت به خداوند از طریق معرفت نفس و شدت یافتن آن، انسان با تقویت اخالق و » معرفت«
پردازد و با این عمل صفات پسندیده و کسب فضایل به تشدید مراقبت از نفس و تهذیب نفس می

کند و نسبت به مشاهده میرسد که خداوند را در تمامی حاالتش ناظر بر اعمالش اي میبه رتبه
منزلۀ زیادشدن شوق بنده به خداوند و دهد که این بهخداوند عالقه و حب شدیدي را بروز می

شود و آنچه را دوست چیزهاي ماسواي خدا میاین شوق سبب دل بریدن از همه. محبت او است
24.دارد که خداوند دوست داردمی

دارد و اختیار، توانایی انتخاب کردن سروکاربا امور ارادي این لحاظ که اخالق ازبه نظر عالمه 
؛ بنابراین اخالق دهدیممیان امور درست و نادرست است و همین موضوع علم اخالق را تشکیل 

انسان از طریق شناخت فطریات . داردسروکاراز طرفی با تهذیب نفس و از طرفی با معرفت نفس 
هذیب نفس براي رهایی نفس از مادیات در نفس او وجود دارد تواند دریابد که اراده به تنفس می

تواند براي خود اهدافی را انتخاب ي نفس و راه تکامل آن میهایژگیوو همچنین با معرفت به 
. کند تا مراحل تکامل نفس از عالم حسی به عالم مثالی و عقلی و فراعقلی را مهیا سازد

در هیچ جاي قرآن به انسان دستور داده نشده که . کندمیبه آیات قرآن استنادبارهنیدراعالمه 
به همین لحاظ در قرآن به علتِ تشریع برخی از احکام . کورکورانه و بدون معرفت ایمان بیاورد
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انسان بر اساس فهمش نسبت به وجودِ . استشدهدادهو علل آن براي مردمان توضیح شدهپرداخته
ساس به جاودانگی و همچنین مرگ و قیامت در او فطري است ظرفیتِ علمی باالیش و اینکه اح

که همان روش تربیتی و ابدییمبه کسبِ فضایل و دوري از رذایل و نزدیک شدن به خداوند سوق 
25.کنداخالقی قرآن است که انسان را به عبودیت از طریق محبت دعوت می

انسان شدناهللایولواهللاهیوالازاند،دیمتیوالنوربهمستعدرا نفوسکهلحاظنیاازعالمه
. داندها براي نفس نمیو ملکه شدن آنفضایلو هدف اخالق را تنها کسب استگفتهسخن
درانسانیعنی؛داندیمریپذامکانیالهتیوالرشیپذیۀسادرراانسانیقیحقکمال،)ره(عالمه
اهللایولعنوانقیالکهاستیکسنیچنورسدمیبقاءبهفناواسطۀ این شود و بهمییفانخداذات

مادهعالمارتباطانیببهنیدقیحقاواسرارنوعوتیفیکشدنروشنبراىبه نظر عالمه. شودمی
در اخالق راعوالمآنازکیهراتیخصوصوباید پرداختگریکدیباعقلعالمومثالعالمو

مادهماوراىبهتوجهومادهعوالمازانسانىیرهاچگونگىوو کسب فضایل نفس در نظر داشت
به . داردروشیپدرراعوالمىچهواست گذاشتهسرپشتراعوالمىچهنکهیاودرك کردرا

ماوراءباارتباطوبیغاسراروعالمباطنبهیابیراهبه نفس و از طریق اخالقمعرفتنظر عالمه با 
ازاستفادهبا) ره(عالمه. نیستالهىاءیانببهمنحصرآناست وریپذامکانهمگانبراىعتیطب
ستینآگاهپروردگارشانجزکسىاءیاولمقاماتواتیخصوصازکهندکیماثباتقرآنىاتیآ
بهخداوندرااللّهاءیاولامرتیوالکهاستبسهاآنبراىافتخارنیاوندارديااحاطهآنبرو

26.استسبحانخداوندزینانشبشارتگرومربىوگرفتهعهده

از طرفی اخالق تنها کسب فضایل نبوده و پدید آمدن ملکات در جهتِ ) ره(عالمهازنظرپس 
کسبِ محبت و تشدید آن به جهت این موضوع است که انسان در تمام اعمالش خدا را ناظر بر 

داند و خداوند همچون پیامبر و اولیا نمیرا تنها براي برگزیدگان لقاءاهللاو ثانیاً رسیدن به ندیببخود 
.داندها ممکن میبراي تمام انسانآن رااز طریق اخالق و تهذیب نفس، 
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ۀ نفس؛ یعنی قوه شهویه، گانسههاي آن در قواي و ویژگیاخالق، منشأ )ره(به عقیدة عالمه
قوة . دهدق میغضبیه و ناطقه است که انسان را به کسب علم اخالق و عمل در راستاي آن سو

اما . شهویه، نفس کسبِ اموري است در جهت سود نفس مانند نوشیدن، خوردن و حفظ از سرما 
کند مانند دفاع از جان و دفاع از کسی که اي است که نفس را از ضررها دور میقوة غضبیه، قوه

و تصدیق قوة ناطقه که شاخصۀ نفس انسانی است براي تصور. کندتعدي به مال و ناموس او می
به نظر عالمه اخالق با معرفت به این سه قوه . است و نفس انسان با این سه قوه به وجود آمده است

بنابراین انسان از طریق معرفت و . ها اعتدال و عدالت برقرار کندخواستار این امر است که میان آن
تکرار در براثرعمل کند تا هاپذیرد و به آن، آن تکالیف را میگانهسهعلم به اعتدال میان قواي 

27.نفس انسان ملکه شود

در نوع اول، انسان نفس خویش را بر اساس مبادي : ، علم اخالق سه گونه است)ره(به نظر عالمه
واسطۀ آن مردم کند که بهکند و با اعتدال، نفس را متخلق به صفات پسندیده میاخالق تهذیب می

یافت و سپس آن را با عمل اعتدالبهالق باید در ابتدا معرفت در این نوع اخ. کننداو را تحسین می
. تکرار کرد

نوع دوم نیز مانند نوع اول است اما هدف آن جلب رضایت مردم نیست بلکه هدف سعادت 
در این نوع به معناي تأیید و رضایت سعادتحقیقی انسان است که مطابق با احکام الهی باشد و 

در هر دو این نوع از اخالق هدف اخالق دهدیمان به خداوند رخ ایمبراثرمردم نیست بلکه 
. متخلق شدن به عملِ اخالقی است

ادروش همچون دو نوع قبلی است اما هدف در آن متفاوت با دو شیوة ینکهیباااما در نوع سوم 
راي در این نوع از اخالق، هدف از تهذیب نفس و متخلق شدن به اخالق حسنه صرفاً ب. است شده

و داندیمها ، تفاوت این سه شیوه را تنها در اهداف آن)ره(عالمه. کسبِ رضایت خداوند است
در مسلک سوم، با متخلق شدن به . بنابراین معناي نوع سوم با دو نوع دیگر متفاوت خواهد بود

شود تالش براي کسب رضایت خداوند زیادتر میبراثربه فواید آن، ایمان انسان معرفتاخالق و 
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واسطۀ شوق به پروردگار مجذوب او و تمام تالشش براي معرفت به خداوند و تعقل در و قلب او به
ۀ آن همیشه خواستار یاد خداوند است و واسطبهکه ابدییمی محبت دست نوعبهوي . شوداو می

که در یاد شود این متخلق شدن بنده به اخالق حسنه باعث می. پردازدیمبه ذکر صفات و اسماء او 
و شدت محبت او را ندیبیمي برسد که احساس کند خداوند را ادرجهخداوند و هنگام عبادت به 

- ، پیروي میشدهفرستادهاین فرد در تمام اعمال از دستورات خداوند که توسطِ پیامبر . درك کند

و خضوع ندیبینمخداوند را جزبهزیچچیهاست که انسان گونهنیادوست داشتن در این معنا . کند
محبت خداوند باعث تغییر در اعمال براثراین رفتار و کردار . ابدییمو خشوع نسبت به پروردگار 

پس در این مرحله و مسلک شاید آنچه در نظر . شود و هدف او رضایت پروردگار استاو می
28.محسوب شودلیرذادیگران فضیلت باشد و از محسنات نفس باشد براي او جزو 

اي که بتواند معرفت نفس را با تهذیب نفس مربوط سازد باید از زعم عالمه، اخالق در شیوهبه
فرماید ترین شیوة تربیت اخالقی است که قرآن به آن امر میمسیر حب عبودي بگذرد و این مهم

د ، همان ساکن شدنِ انسان در توحی»حب عبودي«. که مبتنی بر توحید و دوري از ماسواي اهللا است
این . دهدذاتی خداوند است که عبادات و اعمال خود را از طریق محبت به خداوند انجام می

دهد و تمام اعمالی که خداوند محبت، به تمامِ قواي نفس از قبیل شهوانی، غضبی و ناطقه پاسخ می
. ددهداند به طریق محبت به خداوند و عبودیت نفس انجام میواسطۀ آن میعبودیت انسان را به

را شیوة کند و آناي است که عالمه از طریق تفاسیري که از قرآن درك کرده بیان میاین شیوه
داند ، بناي اسالم را بر محبتی که از طریق عبودیت باشد می)ره(عالمه. داندتربیتی اخالقی قرآن می

یت خداوند خواهد بر خواستِ نفس ترجیح داده و رضاو این بدان معنا است که آنچه خداوند می
شود تا انسان از حق خود در مقابل حق خداوند این شیوه از اخالق باعث می. در درجۀ اول باشد

طلبید بنا بر رضایت خدا پوشی کند و در مورد وقایعی که براي نفس خود خشم و لذت را میچشم
موضوع این امور موجب رضایت اجتماع نباشد و این ) ره(هرچند به نظر عالمه. نظر کندصرف
کند که عقل اجتماعی و فهم عامه رو است که حب عبودي انسان را به کارهایی تشویق میازاین
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فهمد و این اعمال بر اساس تکالیفی است که خداوند از طریق پیامبران بر انسان واجب را نمیآن
29.کرده است

و محبتی که به چنین فردي که بنا به حب عبودیت به اخالق متخلق شده است، براي عشق 
واسطۀ آنکه برخی از اعمال دهد و همچنین بهخداوند دارد وظایف و تکلیفات خداوند را انجام می

، این معرفت به خداوند و حب به او را )ره(عالمه. دهدمغبوض خداوند است آن امور را انجام نمی
دلیل محبت او است و خاطر کششی که از خداوند و به نامد و این اخالق را بهمی» تهذیب نفس«

همان میلی است که باعث » حب عبودي«بنابراین . دهدشود، تشخیص میسبب عبودیت بنده می
. گرددشوقِ اراده به انجام تکالیف و کسب فضایل و دوري از رذایل می

به نظر عالمه این نوع از اخالق با عبادت همبستگی دارد و عبادت در این شیوه به سه طریق 
که طریق اول انجام عبادات از رويِ یادِ قیامت و ترس از خشم خداوند و عذابِ روزِ . شودانجام می

. هاي دنیا میل به دوري از جهنم داردپوشی از نعتقیامت است؛ بدین طریق فرد با عبادت و چشم
برخالفِ نوع اول که از ترس به عبودیت . نوع دوم از عبادت به طمع بهشت و لذات بهشتی است

در . دهدهاي اخروي کارها و افعال نیک و تکالیف را انجام میرسید در اینجا او طمع به نعمتمی
در این طریق، فرد . دهدطریق سوم انسان انجام تکالیف را به دلیل حب و محبت خداوند انجام می

کند و به سبب محبت خداوند ازتمام قلب و نفسش را از هر آنچه که غیر خداوند است پاك می
هاي اموري همچون مال، فرزند، همسر، آرزوها و تمام خواسته. پوشدهاي دنیوي چشم مینعمت

محبت خدا در این شیوه از عبودیت تمامِ . گزیندخود را بر اساس رضایت و محبت خداوند برمی
پس تمام اعمال او براي رضایت و محبت خداوند . کندنفس و جان و قلب سالک را تسخیر می

به خشم خداوند . خواهدها را میفات و رفتارهاي او به آن اموري است که خداوند آناست و ص
30.شودشود و همچنین به رضایت خداوند است که او و خشنود میاو نیز خشمگین می

.توکل، تفویض و تسلیم: شماردسه مرحله براي عبودیت برمی) ره(عالمه
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ل باعث اعتماد به خداوند در تمام امور و قضا این توک.  که توکل به خداوند استاولمرحله
.شودو قدر خداوند است و همچنین سبب راضی شدن به خواست و ارادة خداوند در بنده می

این مرحله با تضرع و زاري به درگاه خداوند و . ، سپردن تمام امور به خداوند استدوممرحله
. درخواست کمک از اوست

شود و ایمان نین است که بنده تسلیم و مطیع محض خداوند میچعبودیت نیز اینسوممرحله
به قضا و قدر خداوند دارد بدون اینکه به تضرع و زاري بپردازد، اینکه خداوند به بهترین طریق 

هایی نیز وجود دارد که در این طریق که رضایت به خداوند است راه. کندامور را هدایت می
فکر در ذات او، همواره به یاد و ذکر او مشغول بودن و یادآوري ها معرفت خداوند و تازجمله آن

ها است که یاد آنچه غیر به این روش. ها و همچنین تکالیف او نسبت به خداوند استنعمت
31.شودشود و تنها محبت خداوند ذکر او میخداوند است از انسان دور می

گیرينتیجه

آید این است که معرفت نفس در شناخت و مینتیجۀ اجمالی که از پژوهش حاضر به دست 
راهی ،نفستهذیب .لقاء خداوند متعال و صعود نفس انسان از عالم مادي به عالم ماوراء نقش دارد

براي رسیدن به این مقصود است؛ لذا ریاضت کشیدن فصل مشترك همه ادیان در طول تاریخ بوده 
. میسر استشتغال به تطهیر آن از اخالق نکوهیدهترك هواهاى نفسانى و ابا است و  این مهم تنها 

نهایت این مسیر فراتر رفتن از عالم مادي و حسی به عالم مثالی، عالم عقلی، و درنهایت وصول به 
.لقاء خداوند است

واسطۀ تجرد از عالمِ حسی و معرفت به نفس عامل تهذیب نفس است و این به) ره(به نظر عالمه
ارتباط معرفت نفس با تهذیب نفس از این لحاظ داراي . آیدیمبه دست رهایی از امور نفسانی 

انسان با معرفت به قواي نفس، به این . اهمیت است که برجسته کنندة موضوع اراده در نفس است
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ترین شود و تهذیب نفس از مهمبرد که اراده به انجام تکالیف الهی باعثِ تهذیب نفس میمیپی
.و فراتر رفتن از عالم مادي و حسی استراههاي وصول به لقاءاهللا

بر همین اساس، در این پژوهش در ابتدا با بررسی نفس و معانی آن در نزد عالمه و سپس مراتب 
واسطۀ معرفت نفس و سپس ربطِ تهذیب نفس با معرفت این نتیجه به دست آمد که و تکامل آن به

یتش به نفس است، با معرفتی که مالزم با انسان در سیرِ تکاملی خود که جوهرة اصلیِ آن و هو
گذراند و معرفت خود شود، مراتب نفس را از عالم حسی به عالم مثالی، عقلی میتهذیب نفس می

این معرفت و تهذیب در مراتب عالیِ تکامل نفس . بردسوي عالم مجرد فراتر میرا از عالم حسی به
رسانند که همان پاك شدن و تهذیب نفس از عالم میاي انسان را به غایت لقاءاهللابا نسبتِ دوطرفه

. شوداینجاست که نقش اخالق مطرح می. جسمانی و رسیدن به معرفتِ عالمِ مجرد و خداوند است
پدید آمدن ملکات اخالقی در نفس، براي کسب محبت و تشدید آن به این دلیل است که انسان 

خواهد را بر خواست بیند و آنچه خداوند متعال  میدر تمام اعمالش خداي متعال  را ناظر بر خود ب
شود این شیوه از اخالق باعث می. نفس ترجیح داده و رضایت او در درجۀ اول موردنظر وي باشد

پوشی کند و از خشم، ذلت و دیگر امور از این تا انسان از خود در مقابل حق خداوند جلیل چشم
.نظر کنددست نیز، بنا بر رضایت او صرف

این محبت . دهدانجام میمتعال  انسان الهی عبادات و اعمال خود را از طریق محبت به خداوند 
دهد و تمام اعمالی که خداوند تعالی به تمامِ قواي نفس از قبیل شهوانی، غضبی و ناطقه پاسخ می

چنین .دهدداند به طریق محبت به او و عبودیت نفس انجام میواسطۀ آن میعبودیت انسان را به
تعالی عبودیت، به اخالق متخلق شده است براي عشق و محبتی که به ذات حقفردي که بنا به حب

واسطۀ آنکه برخی از اعمال مغبوض دهد و همچنین بهدارد، وظایف و تکالیف خود را انجام می
تهذیب تعالی و حب به او همان این معرفت به حق. کندخداوند رحمان است از آن امور پرهیز می

خاطر کششی که از خداوند رحیم و به دلیل محبت او است و سبب نفس است و این اخالق را به
عبودي همان میلی است که باعث شوقِ بنابراین حب. دهدشود، تشخیص میعبودیت بنده می

.شوداراده به انجام تکالیف و کسب فضایل و دوري از رذایل می
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بنابراین با . خت حسن و قبح و امور صواب و خطا استعقل عملی، توانایی عقل براي شنا
تواند به تهذیب نفس دست یابد و با تهذیب نفس پیروي از عقل عملی است که انسان می

ترین بحثی که مهم. نیز معرفت خود را در مسیرِ طریق الی اهللا از نفس و خداوند قوت بخشد
س به حبِ عبودي در جهت معرفت به در این باب دارد موضوعِ تبدیل تهذیب نف) ره(عالمه

، حب عبودي، عبادت خداوند از طریق میلِ مفرطِ انسان به )ره(به نظر عالمه. عالم مجرد است
دهد بجاي اینکه میل او در آن نقش داشته باشد، این محبت اهللا است؛ یعنی هر فعلی که انجام می

ن ارادة عبد با ارادة خداوند یکی محبت و خواست خداوند است که براي او مهم است، بنابرای
یابد که در هرلحظه به خداوند وابسته است و نسبت انسان با شناخت و معرفت انفسی درمی. شودمی

کند تا جایی که پس از مدتی غیر از خداوند را به او محبت روزافزونی را در نفس خود مشاهده می
واسطۀ پیامبران و امامان به او تکلیف ند بههاي او اموري است که خداوبیند و تمام خواستهنمی

. کرده است
عقل . اساس معرفت به نفس انسان و صفات آن صورت پذیرداخالق، تهذیب و تربیت باید بر

دار و خاستگاه اخالق و شناخت آن است، مقدمات احکام خود را دربارة اخالق از عملی که عهده
توان فهمید که هدف علم با بیان این موضوع میپس. گیردمعرفت به نفس و فطرت انسانی می

اخالق معرفت به قواي نفس و مراتب نفس است از این لحاظ که چه ملکاتی باعث تهذیب نفس و 
.شودکسب فضایل و دوري از رذایل آن می
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