
 

 

 

 

 ارلحیمبسم اهلل ارلحمن
 



 

 - ۵۲۳۱سادات، زرگر مرادی، طاهره : سرشناسه

 سادات زرگرمرادی.صفای دل / مؤلف طاهره : عنوان و نام پديدآور

 .۵۲۳۲يزد: شهد علم،  : مشخصات نشر

 ص. ۵71 : مشخصات ظاهری

 ۲-7-۳۲۳۱8-100-۳78 : شابک

 یپاف : وضعیت فهرست نويسی

 همچنین به صورت زيرنويس.: ۶۳۳ - ۶۳1کتابنامه: ص.  : يادداشت

 اخالق اسالمی  : موضوع

 اسالم --های مذهبی جنبه --نفس  : موضوع

 های قرآنیجنبه --اخالق اسالمی  : موضوع

8/7۶۳PB : رده بندی کنگره /ز۱۲ص7 ۲۳۲۵  

 ۳۳7/1۵ : رده بندی ديويی

 ۲۶۱۳70۵  : ه کتابشناسی ملیشمار

 

 

 

 

 صفای دل             
 یطاهره سادات زرگر مراد

 

 3131 آبان ماهـ چاپ: نخست                    شهد علمانتشارات ناشر:  

 یاضیفحسن ناظر چاپ: محمد             یرقع ـ نسخه 3111گان: شمار 

 ثر: زالل کوی، چاپصحاف یتوگرافی،ل 

 زاده یدعلیپخش و فروش: انتشارات س 

 110-10001313تلفکس:       331پاساژ  ی،فرخ یابانخ یزد،: ینشان 

 13103000000پخش قم:                          13300031133همراه:  

 تومان 3111قیمت  

  



 

 

 صفای دل
 

 

 

 

 طاهره السادات زرگر مرادی

 

 

 

 

 انتشارات شهد علم

3131ه آبان ما





 

 

 

 

 

 

 مجموعه را  ینا

 کنم به معلم اخالق یم یمتقد

)ع(امام سجاد



 

 

 



 

 فهرست مطالب

 31 ............................................................................................................. مقدمه
 

 30 .................................................................. تفسیر سوره الشمس جلسه اول:

 31 ............................................. رستگاري بدون تهذيب نفس ممكن نيست

 02 .................................................................................... يك تفسير عرفاني

 03 ............................................................................................... انسان كامل

 00 ....................................................................ثيحد كيتفسير عرفاني از 

 01 ........................................................................................... نفس در قرآن
 

 00 .................................. ؟یباش یتوانیو چه م یستیکیستی و چ جلسه دوم:

 02 ......................................................... آن جهيقرآن با نت يارتباط سوگندها

 12 ........................................................................ ياله فهينفس؛ وظ بيتهذ

 13 ....................................................... شناسي؟اي انسان! چقدر خود را مي

 13 ........................................................... اوست يانسان بُعد ملكوت قتيحق

 13 ....................................................................... اندچه درباره نفس گفتهآن

 13 ........................................................................................... ست؟يقلب چ

 12 .............................................................................................. مملكت تن

 13 ......................................................................... چهارگانه يمنشا نزاع قوا

 32 ..................................................................... انسان؛ جامع تمام مخلوقات

 



 صفای دل  ..............................................................................................................................   8

 31 ............................................ افضل از مالئکه است؟ آیا انسان، جلسه سوم:

 33 ............................................................... يشناسرابطه علم اخالق و روان

 33 ........................................................................... ياخالق تيضرورت ترب

 33 ............................................................................................ تجسم اعمال

 32 .........................................................................................هااصناف انسان

 31 ................................ شوديم ديها تولچه از فضائل از آنقواى نفس و آن

 33 ............................................................................................ اي كليقاعده

 32 ................................................................................................. اعتدال قوا

 30 ............................................................. «حكمت»اقسام فضايل در تحت 

 31 ................................................................................. فرق الهام و وسوسه

 33 ................ خواطر نفساني، الهام است يا وساوس شيطاني؟ ميچگونه بدان

 33 ................................................................................. اقسام خواطر و الهام

 

 01 .................................................... لذت و الم قواي چهارگانه جلسه چهارم:

 33 .......................... هيكه متعلقند به قوه غضب دهيو اخالق حم لهيصفات رذ

 32 ............................................................................................. عالج غضب

 21 ..................................................................................... فرق عجب با كبر

 
 03 ................................................................ غرائز و امراض نفس جلسه پنجم:

 23 ........................................................................................... ست؟يزهد چ

 22 .................................... سه قوه است ايچه از رذائل كه متعلق به دو و آن

 21 ....................................................................................... ست؟يچ« حسد»

 12 ............................................................................................. اسباب حسد

 12 ....................................................................... موجبات حسد و عالج آن



 9  ........................................................................  مطالب فهرست 

 10 ................................................................................ نفس هيضرورت تزك

 11 .............................................................................................. هياقسام تزك

 13 .............................................................................. حاالت و مراتب نفس

 33 .............................................................................. فرق بين تفكر و تعقل

 30 ...................................................................................... ست؟يهجرت چ

 

 33 ................................................................ یدرمان امراض نفس جلسه ششم:

 33 ........................................... قوا و غرائز ستمياختالل بر اثر عدم تعادل س

 33 ............................................... دارد؟ قتيچشم زخم )چشم زدن( حق ايآ

 32 .......................................................... ؟ستي)چشم زخم( چ نيسرّ اثر ع

 323 ................................................................................... درمان چشم زخم

 323 ........................................................................... ضرورت معرفت نفس

 323 ......................................................................................ست؟ياخالق چ

 320 .............................................................. يكاربرد اخالق و اخالق درمان

 321 ............................................................... و جزء مجرد انسان يجزء ماد

 323 ........................................................................................... نقش اخالق

 323 ........................................................................................ خالصه مطلب

 323 ................................................................................................ منشأ فكر

 321 ......................................................................يرشد معنو ايتكامل  ريس

 321 ...................................................................................... صبر و مقاومت

 331 ........................................ زیغرا طیروش درمان افراط و تفر جلسه هفتم:

 330 ................................................ شوديم ماري( بيچگونه روح )بُعد معنو

 333 ......................................................................... هيالجسم هيامراض النفس



 صفای دل  ...........................................................................................................................   01

 333 ................................................................... يخالق در قلق نفسحكمت 

 333 ............................... شود؟يچه وقت انسان از قلق و اضطراب راحت م

 332 ......................................... (ي( و اكتئاف )افسردگيقلق )نگران نيفرق ب

 332 ..................................................................... يعالمت اكتئاب و افسردگ

 331 ............................................................................ خوف و قلق نيفرق ب

 331 ................................................................. عامل آرامش و رفع اضطراب

 333 ...................................................... قرآن ييو ابتالها و راهنما ايانواع بال

 300 ............................................................................................... انواع صبر

 300 ....................................................... يدر برابر امراض نفس به خدا مانيا

 301 ................................................... باهلل در مواجه با قلق و اضطراب مانيا

 301 ................................... انسان ينفس و تعال تيترب يقرآن برا يهادرس

 303 ......................................................................يقرآن يهاو راه حل اتيآ

 

 303 ...رند؟یگیاز کجا سرچشمه م یو روان یروح يهايماریب جلسه هشتم:

 303 ................................ عمل به ضد آن است ط،يروش درمان افراط و تفر

 312 ........................................................... يو روان يروح يهايماريانواع ب

 312 ........................................................................................ ست؟يس چتر

 310 .............................................................................................. انواع ترس

 311 .............................................. مبارزه با ترس يبرا ينيو د يحل علمراه

 313 ................................................................ م؟يهست ضيمر ميچطور بفهم

 313 ................................................................... م؟يچگونه خود را درمان كن

 313 ................................................................................. يخوشبخت يهاهيپا

 311 ................................................................ ست؟يدر چ يواقع يخوشبخت



 00 ......................................................................  مطالب فهرست 

 313 ........................................................................................... يخود درمان

 313 ................................................................. ضيگوش دادن به مر تياهم

 333 ................................................... از امراض يريشگيپ يبرا يعالج قرآن

 330 ........................................................................................ عالج وسواس

 331 .......................................................... در قلب طانيورود ش يهاسد راه

 333 ..................................................... طانيش يهااز وسوسه ييرها يهاراه

 333 .............................................................. دستور عمل جامع و كامل كي

 

 333 .............................. به صفات حسنه لهیمشتبه شدن صفات رذ جلسه نهم:

 331 ............................................. هايها و بديكيچهارگانه سر منشأ ن يقوا

 332 ........................................................................... بتيغ يروان يهاشهير

 330 .................................................................. بتيمرض غ يمعالجه اجمال

 333 ............................................................................... بتيابزار گوناگون غ

 333 .............................................................................. بتيغ يليعالج تفص

 333 ..................................................................... دهيحفظ تعادل اخالق حم

 332 ........................................................................................... اصالح نفس

 333 ............................................................. ق به علم طبشباهت علم اخال

 333 ............................................................................... نفس هيمقدمات تزك

 332 .................................................. راه كمال، عقل به اضافه عواطف است

 333 ......................................................................................... خدا اديد يفوا

 303 .............................................................. ست؟یک یواقع بیطب جلسه دهم:

 333 ...................................................... از نظر قرآن يروان يهايماريمنشأ ب

 333 ................................................................................. يعمل اخالق اريمع



 صفای دل  ...........................................................................................................................   01

 333 ......................................................................................... مراحل سلوک

 333 .................................................................. هيتزك تيمهم در اهم يانكته

 322 ...................................................................................................... هيتحل

 323 ...................................................................................................... هيتجل

 320 ............................................................................ ست؟يچ بيط يزندگ

 321 ....................................................................... بهيط اتيبه ح دنيراه رس

 300 ............................................................................................................ منابع

 

 



 

 

 

 

 

 مقدمه

 بسم اهلل الرحمن الرحیم
رَسُيولا  يِيهأمُمي تَلأوِّيو ََوَيیيمآمي تتَ  ِي ِ       هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي  الأيمِّيِّیِّینَ  }

وَتُزَكِّیمآمي وَتُعَوِّمُمُمُ الأكِلَ بَ وَالأحِكأمَي  وَِآْأ كَي وِّوا يِينأ َُْييَِّ لَ ِي       
 3؛{ضَوَ لٍ يُُآینٍ

 سواد، پيامبرى از خودشاان برانگيخات  اوست كه در ميان مردم بى
هااى فكارى   ودگىتا آيات او را بر آنان بخواند و آنان را ]از آل

آنان  ،و روحى[ پاكشان كند و به آنان كتاب و حكمت بياموزد
 .قطعاً پيش از اين در گمراهى آشكارى بودند

در يكاي از  كه در دارالتوحيد،  است ييهامجموعه سخنراني ،رو پيش كتاب
توسط شااگردان پيااده    هااين سخنراني .اندالقاء شدهفارس كشورهاي خليج 
، تا مورد استفاده عماوم قارار   غيير به رشته تحرير در آمدهشده و با كمي ت

در ناد و گااهي   اهصورت درس القااء شاد  ه ب جايي كه مطالباز آنگيرد. 
به علت حاذف ساواالت،    ،شدهجواب داده  هم به سواالتبين سخنراني 

   ممكن است در مواردي پيوستگي مطلب كم رنگ شده باشد.
 ااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .0آيه  ،سوره جمعه .3
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مجزا و يك درس اسات اماا هماه    جلسه  هراگرچه  كهديگر ايننكته 

 تيب از جلساه اول، مطالعاه  ترههم ربط دارند، كه اگر به ب ايبه گونهجلسات 

 د.رد بنخواه يتراستفاده بيش ، خوانندگانو ترتيب رعايت شود

اسات، در  گفتاري بوده و به نوشتاري تبديل شده  ،چون اين مجموعه

 شت شده است.كتاب مأخذ بردا همانند ،بازنگري بعضي از مطالب

باه صاورت   تااكنون  يي كاه  هاسخنراني شوم مجموعهميخاطر نشان 

  اند، عبارتند از:كتاب درآمده

 ا تجلاي 3، فلسفه عاشورا ا1(، 0و3)حقيقت واليت ا 0راه سعادت، ا 3

 هايي از منطاق، ا درس2ا واليت تكويني انسان كامل، 3، ا انتظار يار3، عرفان

ا تجلي اساماء در  32واليت، انسان در پرتو  ا3يقي در اسماء اهلل، ا تحق1

ا تفسير سوره يوساف تطبيقاي از يوساف يعقاوب باا يوساف       33قرآن، 

 و بيان نكات تربيتي اين سوره مباركه. زهراء

 اينجاناب شناسي اسات.  ا كتاب حاضر تا حدودي اخالقي و روان30

 دانام؛ باه  اقشار مردم مفيد و ضروري ماي مطالب اين كتاب را براي همه 

كساني كه بخواهند با جلساتي  و نيز و جلسات هفتگي، هابراي طلبه ويژه

مشاكالت  جايي كه از آن .را با اين گونه مسائل آشنا كنندمختصر جوانان 

حتاي مطالعاه    مردم را از حضور در مجالس ساخنراني و  ترزندگي، بيش

وقات خاود را صارف    نيم ساعت روزانه اگر  ،محروم كرده است هاباكت

را  هاا د ياك جلساه از ايان مجموعاه    يا توانماي  عه اين كتاب نمايياد مطال

د و هام باه معاارف    يا هم روح خاود را صافا ده   ،و با وقت كم بخوانيد

 د.ينائل شوو تزكيه نفس و اخالق حسنه مفيدي براي ياد آوري 

ها از منابع معتبر در سخنراني امههميشه سعي كردبنده شوم ميآور ديا



 01 ................................................................................................................................. مقدمه 

ولي ممكان اسات بعاد از چنادين      ،نمايمد استفاده بزرگان مورد اعتما و

را ي نبزرگاا خواهم از خداوند كريم ميلذا  سال منابع را ياد نداشته باشم.

از قلام افتااده اسات، در    نامشاان   و كارده سخنانشان استفاده  و كه از آثار

 ثواب اين كتاب شريك گرداند.

ماورد قباول   و  ورد استفاده عموم مردم قرار گيردماين كتاب اميدوارم 

و ماادرم حضارت    نيز مورد لطف ائمه اطهاار خداي متعال و و عنايت 

از ضامن ساساس   و  واقاع شاود.  كه معلمان حقيقي اخالق هستند  زهرا

 توفياق روز  ،ناد اهزحمات كشايد   هاا همه كساني كه در نشر اين مجموعه

   .خواستارماز خداوند منان نان را آافزون 

 طاهره سادات زرگرمرادی 





 

 

 :اولجلسه 

 تفسير سوره الشمس

 بسم اهلل الرحمن الرحیم
 اش(  ياي)سوگند به خورشيد و روشن {وَالشَّميسآ وَضِّحَ هَ }

  يد(آن برآ )و به ماه هنگامي كه از پي {وَالأقَمَرآ ِآذَا  َالَهَ }
)و به روز چون خورشايد را باه خاوبي     {وَالهَّمَ رآ ِآذَا جَالَّهَ }

 (آشكار كند
)و به شب هنگاامي كاه خورشايد را     {َآ ِآذَا تَغأشَ هَ وَالوَّیي}

  فرو پوشد(

 را بنا كرد(  كه آن)و به آسمان و آن {وَالسَّمَ ءِ وَيَ  بَهَ هَ }

 كه آن را گسترانيد(  )و به زمين و آن {يَ  طَحَ هَ  وَاألَريضآ وَ}

را درسات و   كاه آن به نفاس و آن  )و {وَوَ أسٍ وَيَ  سَوَّاهَ }
 نمود(نيكو 

اش را كاري و پرهيزكاري)پس بزه {فَمَلأمَمَمَ  فِّجُورَهَ  وَ َقأوَاهَ }
 به او الهام كرد(  

از آلاودگي   ترديد كسي كه نفاس را )بي {َْدي أَفأوَحَ يَنأ زَكَّ هَ }
   3(.پاک كرد، رستگار شد

 ااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .3تا  3آيات  ،سوره شمس .3
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هاا و  را ]باه آلاودگي   )و كسي كاه آن  {وََْدي خَ بَ يَنأ دَسَّ هَ }
 3(.]از رحمت حق[ نوميد شد نده از رشد[ بيالودامور بازدار

 «.يي آنانبه خورشيد و روش»اولين و دومين سوگند به 
 «.آيد كه پشت سر خورشيد در به ماه در آن هنگامي قسم» سوگند سومين

 «.به روز هنگامي كه صفحه زمين را روشن سازد»چهارمين سوگند 
 مين )يا خورشايد( قسم به شب، آن هنگام كه صفحه ز»پنجمين سوگند 

 «.را بسوشاند
آسامان و آن   ،به آسمان و خاالق آسامان  »ششمين و هفتمين سوگند 

 «.كسي كه آسمان را بنا كرد
قسم به زمين و خالق زمين و آن كاس كاه   »نهمين سوگند  هشتمين و

 .«زمين را گسترانيده است
نفاس آدماي، و   »رساد  ماي  و سرانجام به دهمين و يازدهمين ساوگند 

 «.را منظم و مرتب ساخت آن كس كهآن

 رستگاری بدون تهذيب نفس ممكن نيست

 عباارتي ه با  ،آماده  هندهاي پي در پي و مهمي كه در آغاز اين ساور گسو
ين تعاداد ساوگندهاي   تربيش واست  قسمهفت  عبارتي ديگر هب يازده و

جاا  دهاد مطلاب مهماي در ايان    قرآن را در خود جاي داده، كه نشان مي
   دو مقصد دارند: به طور معمولندهاي قرآن سوگ. مطرح است

موري كه مورد اخود  و هميت مطلبي كه سوگند به خاطر آن ياد شدها
 سوگند هستند.

 ااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .32آيه  ،همان .3
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. باه  شاود پرداختاه ماي  سوگند هميشه به موضوعات مهام   كه چرا
انادازد تاا   كار ماي هانديشه انسان را ب همين دليل اين سوگندها فكر و
ه راهاي با   هاا م خلقت بينديشد و از آندرباره اين موضوعات مهم عال

 سوي خدا بگشايد.
 {ضِّحَ هَ  وَالشَّميسآ وَ}

گي انساان و تماام   ين نقاش را در زناد  ترين و سازندهترخورشيد مهم
موجودات زمين دارد و عوامل حياتي ديگر، كه عامل زندگي هستند مانند 

هاا  نههان، حركت رودخانور، حرارت، وزش باد، نزول باران، پرورش گيا
ا حتى پديد آمدن منابع انرژي را همچون، نفت، ذغال سنگ، با  آبشارها، و

 كه اگر اين چراغ حيااتي خااموش   طوريه نور مستقيم آفتاب ارتباط دارند، ب
 3.گيردو مرگ همه جا را فرا مي گردد، تاريكي، ظلمت، سكوت

« ضيح ه  » ترين آياات اهلل، از بزرگ قسم خداوند سبحان به شمس كه
 ق آن است.اشرا
 {وَاألَريضآ وَ يَ  طَحَ هَ }

تمام موجودات زنده اسات، زماين    زمين كه گهواره زندگي انسان و
معادن ، ها، رودخانههاها، چشمهها، درياها، جنگلكوه، هابا همه شگفتي

اي منافع گرانبهايش كه هركدام به تنهايي آيتي از آيات حاق و نشاانه   و
ن زماين و كساي كاه آن را    آآن باالتر خاالق  )از  هاي او.است از نشانه

 گسترانيده است.( 
معناي  ه هم به معني انبساط و گستردگي آمده اسات و هام با    «طَحَ هَ»

چارا   ؛معني گستردن استهجا براندن و دور كردن و از ميان بردن. در اين
 ااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .سوره شمس ،02ج ،تفسير نمونه .3
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 هايها در گودالآب به تدريجزمين در زير آب غرق بود،  ،كه اواّل در آغاز
تعبيار باه   از آن  و ها سر بارآورد گساترده شاد   خشكي ن قرار گرفت،زمي
 شود.نيز مي 3«دحو األرض»

 غيرقابل ي تند ويهاشيب، بلندي و ثانياً، زمين در آغاز به صورت پستي

ارتفاعات زمين را شساتند   ي مداوم باريدند،بهاي سيالسكونت بود، باران

اي مسطح و قابل استفاده باراي  هزمين به تدريج و اندها گستردهدر دره و

 وجود آمد.هزندگي انسان و كشت و زرع ب

اين تعبير يك اشاره اجمالي به حركت  بعضي مفسرين معتقدند كه در

تواند راندن است، كه مي «طحو»يكي از معاني  ؛ زيرازمين نيز وجود دارد

ه اشاره به حركت انتقالي زمين به دور آفتاب، حتى حركت وضاعي آن با  

 0خود و يا هر دو باشد. دور

 {وَوَ أسٍ وَيَ  سَوَّاهَ }
كس  آن آخرين سوگند در اين سلسله است، سوگند به نفس آدمي، و

 كه آن را منظم و مرتب ساخت.

 يك تفسير عرفاني

فرمايد: اين هفت ناوع  ميمخزن العرفان  در )ره(بانو مجتهده نصرت امين

ياء او اسات، و بااقي   ض اساس و از موجودات بزرگ عالم بناي خلقت و

 روند.شمار ميهمتفرع بر او و از آثار آن ب
ذكار داده و  ه را تخصيص با اين است كه نخست شمس و تجليات آن

 ااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .است قعده روز پهن شدن زمين از زير خانه كعبه از زير آبي ذ 03دحواالرض روز  .3
 .سوره شمس ،02ج، تفسير نمونه .0



 10 .......................................................................................  تفسير سوره الشمس جلسه اول:

ي و يزيرا ماه از خاود روشانا   ؛او و متفرع برآن گردانيدهه باقي را عطف ب
نور خاودش روشان   هو عالم را ب گرددضيائي ندارد و از پي خورشيد مي

ز ناور  اضاياء بااالتر    همرتب {وجعَ الشمس ضی ء والقمر ووراا}گرداند. مي
ز ماه است. پس از آن، دومين سوگند را به مااه  ااست، مرتبه شمس باالتر 
 و تلؤلؤ آن تخصيص داده. 

روح هكه اقبال با ماه قلب است وقتيه آيه اشاره ب اندگفتهعرفا  برخي)
تابع نفس نشود( اماا   نمايد و از روح اعظم روشني وضياء كسب نمايد و

حقيقت كمالياه  ه ب اشاره «الشمس: »نمايدميتفسير روح البيان، چنين نقل 
 3.كماليه انسانيه استو « القمر»الهيّه 

 انسان كامل

مجلاي و مظهار    ،خلقت تا روز قيامات  ي)ماه( از ابتدا كه قمرگونه انهم
بناد،  تجلي نور شمس است، تا در تاريكي شاب ماردم باه ناور او راه بيا    

باراي ايان اسات كاه      هام  و پيدايش وي در عاالم  «حقيقت انسان كامل»
ساوي حاق   هباشد براي كساني كه در راه سير و سلوک ب يمجلي و مظهر

ساوي حقيقات بيابناد و از    هتعالى از ظلمت نفس، و اطوار كونيه راهي با 
 عالم وجوب نمايند.هعالم امكان، عروج ب

گاردد  گرديد از نورش كاهيده ماي چه قمر وقتي نزديك به شمس چنان و
ضايائي نشاان    گردد، ديگار از خاود ناور و   ميخورشيد كه وقتي مقارن تا آن
ه طور انساان كامال وقتاي با    گردد، همينفاني مي خورشيددهد و در نور نمي

 رسد كه تعيّن و تحقق و شيئيت او مضمحل گردد.كمال انسانيت مي
 ااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .تفسير سوره شمس، هده بانو نصرت امينمجت ،تفسير عرفاني مخزن العرفان .3
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فاني  وجودي باقي نماند وتعيّن  يعني ديگر در خود شيئيت مستقل و
نمود و تجلّاي   خورشيدوقتي مقابله با  ماهكه طوريفي اهلل گردد، و همين

نور خورشيد، و عاالم را  ه بدر تمام شد بچون و نماينده شمس گرديد و 
 گرداند.  روشن مي
بقا رسيد موجود  همرتب هوقتي از فناء في اهلل ب «انسان كامل»طور همين

نمايد، و به نهايات  رهبري مي ،سوي حق و حقيقتهرا بمردم  گردد، ومي
ا مان  3» دارند:ميچنين بيان  در حكمت المتعاليه كه ؛رسدمياسفار اربعه 

 لحقاا با 3 لحقاا من الحق الي الخلق ب1 الحق في الحق ا من0 الحق الي الخلق
 3.«في الحق

ه كا  ،روزه سومين سوگند ب: چنين آمده است ندر تفسير مخزن العرفا
نمايد. و چهارمين ساوگند ليال )شاب(    مياز نور و ضياء خورشيد ظهور 

كه پرده تاريك كشيده، ماردم را از تعاب و زحمات باه اساتراحت       وقتي
حاد  ه هوا را ب رساند، و از زيادتي حرارت و تابش خورشيد كاهيده ومي

اگر شب نبود زياادتي حارارت آفتااب گياهاان و      دارد، ومياعتدال نگاه 
 خشكانيد.ميمين را اشجار ز

 تفسير عرفاني از يك حديث

 عباداهلل كنند: از اباميدر تفسير علي ابن ابراهيم: از ابي بصير چنين نقل 
رساول   ،، فرماود: شامس  {والشمس وضح ه }سؤال نمودم از قوله تعالى: 

ناور رساول اهلل،   ه زيرا كاه با   .: اميرالمؤمنين{والقمر اذا  اله } .است اهلل
 گردد.ح ميدين مردم واض

 ااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .31ص ،3ج ،الحكمة المتعاليه .3
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جورناد كاه    هگفات: ائما   {والویَ ِذا تغشي ه  }أبوبصير گويد: گفتم 
ه اولاى با   مجلسي كه آل محمده و نشستند ب تبديل نمودند امر رسول اهلل

اين است مقصاود   .ظلم و تعدّي پوشانيدنده ن بودند. پس دين خدا را بآ
 .{والویَ ِذا تغش ه }از قول 
وو يس  }، هساتند  فاطماه  هاز ذريّا  ه: فرمود أئم{والهم ر ِذا جوّ ه }

عالم خلقت و چكيده جهان ملك و  ه: همان انساني كه عصار{وي  سوّاه 
ملكوت و گل سر سبد عالم آفرينش است. اين خلقت بديع كاه مملاو از   

 رد كاه خداوناد باه خاودش و    قدر اهميات دا اسرار است آن ها وشگفتي
 .است جا قسم ياد كردهخالقش يك

جا روح انساان، ياا جسام و روح    از نفس در اينقصود كه مدر اين *
 ،اگر منظاور روح باشاد   اند.مفسران احتماالت گوناگون داده ،هر دو است

)از ماده تسويه( همان تنظيم و تعديل قواي روحاي انساان،    سواه مراد از 
، تخيال، ابتكاار، عشاق،    هحافظا »از حواس ظاهر گرفته تا نياروي ادراک،  

اگار   كه در علم الانفس مطارح اسات.   است  هامانند آن ، و«اراده، تصميم
 هااي نظاماات بادن و   دو باشاد، تماام شاگفتي    منظور روح و جسم هار 

 ي مختلف آن را در علم تشريح، و فيزيولوژي )وظاايف االعضااء(،  هاهدستگا
 شود.شامل مي .و.. عجائب خلقت اعضاء طب و

 نفس در قرآن

 «روح»شاده اسات: در ماورد     هر دو معني در قرآن مجيد اطالقنفس به 
خداوند ارواح را به هنگاام   3:{الوَّ ُ تَلَوَفَّى األَوأ ِّسَ حِینَ يَوي ِمَ } :فرمايدمي

 ااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .30، آيه سوره زمر .3
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َْ لَ رَبِّ ِآوِّ  َْلَوأيُُ  }آمده است:  چنين «جسم»مورد گيرد. و در مرگ مي
 هاا از آن موسى گفت پروردگارا من يكي 3:{يِهأمُمي وَ أسً  فَمَخَ فُ أَْأ تَقألِّوِّووِ 

 ترسم مرا به قتل برسانند.م مياه)از فرعونيان( را كشت

چرا كاه   ؛را شامل شود (جسم و روح)جا هر دو مناسب است در اين

اختصااص باه    هاي قدرت خداوند شامل جسام و روح اسات، و  شگفتي

 دتوانجا نكره آمده كه ميكه نفس در اينيكي از اين دو ندارد. جالب اين

باشاد؛ عظمتاي ماافوق تصاور و      «مت و اهميت نفس آدميعظ»اشاره به 

كناد؛  صورت يك موجود ناشناخته معرفاي ماي  آميخته با ابهام كه آن را به

ترين دانشمندان امروز از انسان باه موجاود   گونه كه بعضي از بزرگهمان

 فرمايد:مي امام علي 0كنند.ناشناخته تعبير مي

 الع لم األكُر فیك اوطوى و  ريرم صغیيم أوك جيزَيا 
پنداري كه تو جرم كوچكي هستي ]در حالي كه[ در تاو  ميآيا 

 .عالمي بزرگ نهفته است

باشاد كاه    «نفاس كلّاي  »: مقصود از نفس شاايد  و در كنزالعرفان آمده

نفاوس جان   ، شامل گردد تمام نفوس از نفوس مالئكه و نفوس حيوانات

وجاود نفاس    و بشر، شايد مقصود فقط نفاوس آدمياان باشاد. اساتحكام    

تساويه آن اشااره باه     ناطقه، تعادل قواي نفساني و جسماني وي اسات و 

نيز اشاره به شارافت و فضايلت نفاس     و است واجسماني  يتوازن اعضا

ناطقه انساني دارد، كه از عالم ما فوق الطبيعه و عالم مجردات براي تعمير 

 عالم طبيعت فرود آمده.
 ااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .11آيه  ،سوره قصص .3
 .سوره شمس ،02ج ،تفسير نمونه .0
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كاه  « نفس امااره »نفس دارد، از  درجات مراتب وه اشاره بو نيز شايد 

  در وصف آن از قول حضرت يوسف آمده است:

 3.{ِآَّْ الهَّ أسَ لَمَيَّ رَه بآ لسُّوءِ ِآلَّ  يَ  رَحِمَ رَبِّ }

كاه  دهد مگار آن ينفس طغيانگر به شدّت به بدى فرمان م زيرا

 .پروردگارم رحم كند

 در همين سوره مورد بحث:« نفس ملهمه»و 

وََْيدي خَي بَ يَينأ     مَ  فِّجُورَهَ  وَ َقأوَاهَ  َْدي أَفأوَحَ يَينأ زَكَّ هَي   فَمَلأمَمَ}
 0.{دَسَّ هَ 

 : ن سوگند ياد نمودهه آكه خداوند ب «نفس لوّامه» و

 1.{لَ  أِّْأسِمُ بآیَويمآ الأقِیَ يَ  وَلَ  أِّْأسِمُ بآ لهَّ أسآ الوَّوَّايَ }

 خورمگر قسم مىسرزنشو به نَفْس  ،خورمبه روز قيامت سوگند مى

اسات كاه ماورد خطااب     « نفاس مطمئناه  »نفس  نيز آن مرتبه كمال و

 :خطابه مربي خود گشته و ب و امهرآميز مبد

أَتَّلِّمَ  الهَّ أسُ الأمُطأمَئِهَّ  اريجآعِي  ِآلَيى رَبِّيكِ رَاضِيیَ  يَرأضِيیَّ        تَ }
 3.{َاديخِّوِ  جَهَّلِ  فَ ديخِّوِ  فِ  ََُِ دِي و

باه ساوي پروردگاارت در حاالي كاه از او       !مطمئناه اي نفس 

 از تو خوشنود است، باز گرد.هم خشنودي و او 

 خدايا دل ما به نور ايمان و علم قرآن منور بفرما. :دعا

 ااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .30آيه  ،سوره يوسف .3
 .32و 3و 1آيه  ،سوره شمس .0
 .0و 3آيه  ،قيامتسوره  .1
 .03و  01يات ، آسوره فجر .3





 

 

 :جلسه دوم

 تواني باشي؟كيستي و چيستي و چه مي

 اش هميشگى.و مهربانى نهايت استبه نام خدا كه رحمتش بى
 زَكَّ هَي   يَينأ  أَفأوَحَ َْدي وَ َقأوَاهَ  فِّجُورَهَ  فَمَلأمَمَمَ سَوَّاهَ  وَوَ أسٍ وَيَ  }
 3؛{دَسَّ هَ  يَنأ خَ بَ وََْدي

كاارى  پس بزه كه آن را درست و معتدل نمود،و به نفس و آن
ترديد كسى كه نفاس را  اش را به او الهام كرد. بىو پرهيزكارى

انع و مشكالت دنياا و  ]از آلودگى پاک كرد و[ رشد داد، بر مو
هاا و اماور   آخرت پيروز شد. و كسى كاه آن را ]باه آلاودگى   
 بازدارنده از رشد[ بيالود ]از رحمت حق[ نوميد شد.

 ارتباط سوگندهای قرآن با نتيجه آن

گانه بسيار مهم با حقيقتي كه به خااطر  ي ميان سوگندهاي يازدهاهچه رابط
 آن سوگند ياد شده وجود دارد؟

بيان اين حقيقت از سوي خداوند بزرگ اسات  ، رسد هدفيبه نظر م
كه من تمام وسايل مادي و معنوي را باراي ساعادت و خوشابختي شاما     

سو با نور آفتاب و ماه صحنه زندگي شاما  م، از يكاهها فراهم ساختانسان
 ااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .32و  3ت آيا س،سوره شم .3
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 را روشن و پربار نموده و نظاام روز و شاب، حركات و ساكون شاما را     
 م.اهاز هر جهت آماده ساختي زندگيتان تنظيم كرده، زمين را برا

از سوي ديگر روح شما را با تمام استعدادهاي الزم آفريده و وجادان  

بنابراين هاي    .ماهشما الهام كرده بيدار به شما داده، حسن و قبح امور را ب

كمبودي براي راه سعادت نداريد، با اين حاال چگوناه نفاس خاويش را     

 ،در ادامه آياات  3شويد؟ميي شيطاني هايسهكنيد؟ و تسليم دستزكيه نمي

 افزايد:  ميين مسائل آفرينش پرداخته ترخداوند به يكي از مهم

را به « تقوي»و « فجور»پس از تنظيم قوي، جسم و جان آدمي 

 .{ف لممم  فجوره  و  قواه }او الهام كرد. 

او تحقاق يافات،   « هساتي »آري! هنگامي كه خلقاتش تكميال شاد و    

را به وي تعليم داد و به اين ترتياب وجاودش   « ايدها و نبايدهاب»خداوند 

شاد و از نظار   « روح الهاي »و « گِال بادبو  »اي از از نظر آفرينش مجموعه

 «.آگاه بر فجور و تقوي»تعليمات 

تواند در قوس صعودي برتر از فرشاتگان  در نتيجه وجودي است كه مي

ولي از حيواناات درناده   در وهم نايد آن شود و در قوس نزچه گردد، و آن

برسد. اين مناوط بار آن اسات    « بَ هم اضَ»تر گردد و به مرحله نيز منحط

 كه با اراده و انتخابگري خويش كدام مسير را برگزيند.

 :آمده استدر سوره بلد 

  0؛{وَهَدَتيهَ هُ الهَّجيدَتينآ}
 ما انسان را به خير و شر هدايت كرديم.

 ااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .32ص ،02ج ،تفسير نمونه .3
 .32آيه  ،سوره بلد .0



 19 .......................................................   ي؟باش توانييو چه م يستيكيستي و چ جلسه دوم:

عقل و وجدان بيدار به او داده كه  چنان قدرت تشخيص وآنخداوند 
 يابد.درمي« فطرت»و « عقل»را از طريق « تقوي»و « فجور»

هاي فراواني در اختيار بشر قرار داده، ولي از ميان تمام نعمتخداوند 
تكياه  « الهام، فجاور، تقاوي، درک حسان و قابح    »ها به مساله اين نعمت

 است. سازترين مسائل زندگي بشركرده؛ چرا كه سرنوشت
 فرمايد:ميانجام بعد از تمام سوگندهاي مهم و پي در پي سر

 3؛{وََْدي خَ بَ يَنأ دَسَّ هَ  َْدي أَفأوَحَ يَنأ زَكَّ هَ }
ها كه هار كساي نفاس خاود را تزكياه كناد       سوگند به اين
 رستگار است.

تزكيه در اصل به معناي نمو و رشد و نيز تطهير و پاک كردن آمده اسات؛  
 شود.ين مناسبت كه پاكسازي از آلودگي سبب رشد و نمو ميشايد به ا
! رستگاري از آنِ كسي است كه نفس خاويش را تربيات كناد و    آري

رشد و نمو دهد و از آلودگي به خُلق و خوي شايطاني، گنااه، عصايان و    
 كفر پاک سازد.

اسات؛ اگار   « تزكياه »حقيقت، مساله اصلي زندگي انسان نيز همين در 
و محاروم گشات هار    نومياد  و اال بدبخت و بينوا است.  باشد سعادتمند

 كس نفس خود را با معصيت و گناه آلوده ساخت.
اين ترتيب سعادتمندان و شكست خوردگان در صحنه زندگي دنيا به 

تزكياه نفاس،   »شوند و معيار ارزيابي اين دو گروه چيزي جز مشخص مي
به انواع معاصاي   آلودگي»يا « نمو و رشد روح تقوي و اطاعت از خداوند

 نيست.« و گناهان
 ااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .32و  3آيات  ،سوره شمس .3
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... كه هر كادام  خداوند به خورشيد، ماه، روشنايي، روز و شب وپس 
 نقش مهمي در زندگي انسان و غير انسان دارند، ساوگند يااد كارده، و   
فراتر از همه به نفس و روح و جسام انساان كاه از هماه اسارارآميزتر و      

 انگيزتر است.  شگفت

 وظيفه الهي ؛تهذيب نفس

تار باشاد، بار    تار و محكام  قدر سوگندهاي قرآن در يك زميناه بايش  هر 
ترين و مؤكادترين ساوگندها در   كند و طوالنياهميت موضوع داللت مي

كه سوگند به ذات پاک خداوند سه باار در  اين سوره است بخصوص اين
فاالح و رساتگاري در تزكياه نفاس اسات؛ محروميات،       »آن تكرار شده. 

 «.رک تزكيه استشكست و بدبختي در ت
حقيقت از نظر قرآن، فالح و خوشبختي انسان در گرو پاكسازي و در 

تعالي روح و جان و در پرتو ايماان و عمال صاالح اسات. و بادبختي و      
شكست انسان نيز در قضا و قدر اجبااري نيسات، بلكاه تنهاا و تنهاا باه       

 3خاطر آلودگي به گناه و انحراف از مسير تقوي است.
اقادام  ين آيات شريفه براي رسيدن به سعادت و فاالح،  بر اساس الذا 

 ،زيرا شرافت آدمي بر سااير حيواناات   ؛تزكيه نفس از ضروريات استبه 
لي به اخاالق حمياده و فضاائل    جدفع صفات حيواني و رذائل اخالقي، ت

 اخالقي است.
را آماده انوار الهي كارد.  ن ون قلب انسان عرش رحمان است بايد آچ

. پاس باياد انساان خاود را     «روي جانان طلبي آينه را قابل ساز»اند: فتهگ
 ااااااااااااااااااااااااااااااااا

 اي از سوره شمس.، خالصه02ج ،تفسير نمونه .3



 20 .......................................................   ي؟باش توانييو چه م يستيكيستي و چ جلسه دوم:

را بداند تا بتواند باه معالجاه اماراض     نبشناسد و قواي نفس و امراض آ
بسردازد، و با قلب سليم باه ساعادت ابادي نائال      يشروحي و رواني خو

   فرمايد:كه قرآن ميآيد، چنان
 3؛{سَوِیمٍ بآقَوأبٍ الوَّ َ أَ َى يَنأ  ِآلَّ تَويمَ لَ  تَهأ َعُ يَ لٌ وَلَ  بَهِّوَْ}

دهد، مگر كسى كه دلى كه هي  مال و اوالدى سود نمىروزى 
 .ث[ به پيشگاه خدا بياوردئسالم ]از رذايل وخبا

مقصود از قلب در اين آيه شريفه آن تكه گوشت صنوبري شاكل كاه در   
كاه   اني است،روح اي رباني ولطيفه آن بلكه نيست، دارد قرار سينه چپ جانب

 گاه به نفس و گاهي هم به روح.، كنند، گاهي به قلباين قلب تعبير ميه ب
 فرمايد:اي ميقلب سليم در مقابل قلب مريض است. قرآن درباره عده

تبديل قلب مريض به قلب سليم  ،انسانوظيفه پس  .{ف  ْووبمم يرض}
 .قلبي خالي از شرک و هواي نفس و معاصي؛ است

ه تزكيه و تصفيه قلب مهم است، بايد براي اصالح نفس اهتمام بچون 
خداي خود را با قلب سليم مالقات كرد، گرچاه   تاو مراقب بود،  كوشيد

 مهم غافلند.امر اكثر مردم از اين 
اشاره به بعضاي از اماراض    بادر چند جلسه بر آن شده است تا سعي 

قبال از آن، الزم  طور خالصه بيان كنيم. اماا  هبرا معالجه آن امراض  ،نفس
 خودشناسي بيان شود.  اي دربارهمقدمهاست 

 شناسي؟چقدر خود را مي !ای انسان

جسام و بادن   ، يكي بُعد ماادي كاه ظااهر    ؛از دو بُعد استآدمى مركب 
 ااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .13و  11 آيات ،سوره شعراء .3
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گويند، و آن عقل و دل نيز مي ،جان ،را روح نفس كه آن يديگرو است. 
باشد و باه سابب   يجوهري مجرده و از جنس مالئكه م از عالم ملكوت،

هر ياك از   و همين بُعد ملكوتي اوست كه بر ساير حيوانات برتري دارد.
 المي و لذتي دارد. (جسم و روح) اين دو جزء

داند و با تعاابيري  ن نحوه خلقت بُعد مادي انسان را از خاک ميآقر
)عصااره   0{يين طيین   ةسالل}ل كهنه(، و )گِ 3{حم ء يسهوْ}همچون 

اي همچاو  خشاكيده )گِال   1{صوص لٍ ك ل خي ر }و  گِل يا گِل خالص(
عتباري انسان را موجودي خاكي و برآماده  ا كند. با( بيان ميسفال آفريد
 داند.از خاک مي

در سوره مؤمنون مراحل خلقت انسان، اطوار وجاود و او را چناين   
 دارد.بيان مي

جَعَوأهَي هُ وِّطأ َي  فِي  َْيرَارٍ      وَلَقَدي خَوَقأهَ  الأإآوأسَ َْ يِنأ سُوَ لَ  يِنأ طِینٍ ثِّمَّ}
يَكِینٍ ثِّمَّ خَوَقأهَ  الهُّطأ َ  ََوَقَ  فَخَوَقأهَ  الأعَوَقَ  يُضأغَ  فَخَوَقأهَ  الأمُضأغَ  َِظَ يًي   
َُي رََل الوَّيُ  أَحيَسينِّ         فَكَسَويوَ  الأعِظَ َم لَحيمً  ثِّيمَّ أَوأَشيمأوَ ُه خَوأقاي  تَخيَر فََل

يعَثِّوَْثِّمَّ ِآ الأخَ لِقِینَ  3؛{وَّكِّمي بَعيدَ ذَلِكَ لَمَیِّلِّوَْ ثِّمَّ ِآوَّكِّمي تَويمَ الأقِیَ يَ   ُِّ
اى از گِال آفرياديم، ساسس آن را    يقيناً ماا انساان را از چكياده   

اى در قرارگاهى استوار ]چون رحم ماادر[ قارار داديام. آن    نطفه
گاه آن نطفه را علقاه گرداناديم، پاس آن علقاه را باه صاورت       

هااايى گوشاات را اسااتخوانگوشااتى درآوردياام، و آن پااارهپاااره
 ااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .03يه آ ،سوره حجر .3
 .30يه آ ،سوره مؤمنون .0
 .33الرحمن، آيه سوره  .1
 .33تا  30آيات  ،سوره مؤمنون .3



 22 .......................................................   ي؟باش توانييو چه م يستيكيستي و چ جلسه دوم:

هاا گوشات پوشاانديم، ساسس او را باا      ساختيم و بر اساتخوان 
آفرينشى ديگر پديد آورديم؛ هميشه ساودمند و بابركات اسات    
خدا كه نيكوترين آفرينندگان است. سسس همه شما بعد از ايان  

 شويد.ميريد. آن گاه شما مسلماً روز قيامت برانگيخته مىمى
اين آيات به چهار مرحله از سرنوشت انساان اشااره دارد: خلقات    در 

اي باالتر و آن انشاء خلق ديگر، نيز مارگ و بعثات او   جسم انسان، مرتبه
 در روز قيامت.

دارد. ميخداوند متعال در آيه اول خلقت انسان را از گِل خالص بيان 
ساد كاه   ري ماي اهمرحله اين موجود خاكي پس از طي مراحل مختلفي، ب

رسد كه آماادگي پاذيرش   اي ميبه مرحله و نامدمي« انشاء»را  نخداوند آ
و ايان   شاود. ترتيب اين روح بر او دمياده ماي  روح الهي را بيابد. و بدين

باه يكاديگر   « خلق»زيرا تمام مراحل قبل را با فعل  ؛ستا مرحله ديگري
 متصل نموده است.

مشاخص  « انشااء »را باا فعال   « نانساان شاد  »مرحله آخر، يعني ولي 
فرمايد. اين تبديل لفظ، بنابر نظر مفسرين تأكيد بر پيادايش موجاودي   مي

است كه تفاوتي اساسي و ذاتي با مراحل ما قبل خود دارد و آن موجودي 
 درباشاد و ايان مراحال    است كه شايسته كسب نام انسان، براي خود مي

 ده:شبه صورتي ديگر نيز ذكر قرآن 
َْ لَ رَبُّكَ لِوأمَوَ ئِكَ  ِآوِّ  خَ لِقٌ بَشَراا يِنأ صَوأصَي لٍ يِينأ حَمَيإٍ     وَِآذأ}

 3؛{سَ جآدِتنَ لَ ُ فَقَعُوا رُوحِ  يِنأ فِی ِ وَوَ َخأُُ سَوَّتيلِّ ُ فَإآذَا يَسيهِّوٍْ
ياد كن[ هنگامى كه پروردگارت باه فرشاتگان گفات: مان     و ]

 ااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .03و  01، آيات سوره حجر .3
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ن و تياره رناگ   بشرى از گِل خشك كه برگرفته از لجنى متعفّ
آفرينم. پس چون او را معتدل و آراساته گاردانم و از   است مى

روح خود در او بدمم، براى او سجده كنان بيفتياد )پاس او را   
 سجده كنيد(.

« روحاي »شرافت انسان و انسانيت او را باه   باري تعالي ،اين آياتدر 
جاود را  داند كه متعلق به خدا بوده و داراي صفات الهي است. اين مومي

ثم }صورت خلق آخر )هداند كه پس از مراحل مادي، بمي «انسان»زماني 
و خيُ فیي  يين    }( در آماده، كاه در ساوره حجار باه      {اوشآو ه خوق  اخر

بيان شده است كه باا انطبااق ايان دو آياه بار يكاديگر روشان         {روح 
ست از انشاء خلقي جديد، از وجود خااكي  ا شود دميدن روح، عبارتمي

 .خودما قبل 
 دياده اين نكته در نظريه حركت جوهري مالصدرا نياز باه خاوبي    و 
موجاودي اسات بار آماده از جسام، ناه       « روح» ،شود. بنابراين عقيدهمي

آياد كاه   از آيات فوق چنين بر ماي  اجماالو  موجودي اضافه شده بر آن.
از »يعناي  « روحي»كه خداوند از آن با لفظ « ييروح خدا»انسان با داشتن 

كند، شرف انساانيت يافتاه، باا ايان شايساتگي، سامت       ياد مي« روح من
 3اشرف مخلوقات را تصاحب نموده است.

 انسان بُعد ملكوتي اوستحقيقت 

قلب و نفاس اوسات كاه    سان همان بُعد باطني وي يعني روح، حقيقت ان
است.  آنهمگي به حقيقت واحدي اشاره دارد و آن بُعد مجرد و حقيقت 

 ااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .33و  33ص ،كليات روانشناسي .3



 21 .......................................................   ي؟باش توانييو چه م يستيكيستي و چ جلسه دوم:

گويناد  باه آن روح و عقال ماي   . ات انسان اسات چون منبع زندگي و حي
چون نيروي درک، محاسبه، مقايسه، نتيجه گيري و عاقبت انديشي در آن 

 نهفته است.

گويند چاون باه تادبير بادن و ُبعاد طبيعاي انساان        به آن نفس ميو 

شاود چاون مركاز تحاول، دگرگاوني،      پردازد، و به آن قلب گفته ماي مي

 ست.عواطف و حاالت مختلف انسان ا

 اندچه درباره نفس گفتهآن

 :نظرات مختلفي در باره نفس بيان شده

گاوهري گرانبهاسات كاه هار كاس آن را       ،فرمايد: نفسمي امام علي

 گردد.ميحفظ كرد، موجب ترفيع آن 

اند: نفس عباارت اسات از اجازاي اصالي بادن كاه در       گفتهمتكلمين 

 گيرد.قيامت مورد سوال قرار مي

باشاد و در  فس، جسمي نوراني از عاالم قادس ماي   به بيان محققين؛ ن

 رسد.بدن مانند چراغي است كه نورش به همه اجزا مي

اناد: نفاس گاوهري اسات ملكاوتي كاه بادن را باراي         السفه گفتاه ف

 گيرد.نيازهايش به كار مي

فس شامل مجموعه احساسات، غرائز و عواطاف آدماي اسات، هار     ن

جوارح كمك بگيرد، بار خاالف   كاري بخواهد بكند بايد از بدن، اعضا و 

 عقل كه گوهري جبروتي است و در كارهايش به بدن نياز ندارد.

باشد، درحالي كه عقال  فس ذاتاَ مجرد است اما از نظر عمل مادي مين

 از نظر ذات و عمل هر دو مجرد است.
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 قلب چيست؟

به ميان آمده است. منظور از قلب مرتبه سخن از قلب  310در قرآن كريم 

طالح قرآن، عضاو عضاالني در سامت چاپ بادن نيسات، بلكاه        در اص

مقصود از آن وجود ارزشمند و بلند مرتبه عقل و فهم، مركز فرمانادهي و  

 ادراكات است.

 ؛قلب يعناي دگرگاوني كاه داراي دو چهاره انقاالب و تغييار اسات       

دهد. اين گارفتن و  گيرد و پس ميخون را ميطور كه قلب جسمي همان

ي هاييكرد تازه است ا قلب معنوي هم حاالت و جلوه ، آغاز يك رودادن

 دارد، كه بهترين حالت آن نفس مطمئنه، راضيه و مرضيه است.

 توان گفت: نفس دو معنا دارد.ميپس 

شود كه اگر كنتارل نشاود و   حيثيت و ناحيه وجود انسان قصد ميا 3

اط و عقل با كمك نيروي بازدارنده ايمان، آن را در حال اعتدال باين افار  

 گردد.تفريط نگاه ندارد، سبب شقاوت و سقوط انسان مي

بنابراين، بايد عقل با نيروي بازدارنده ايماان، نفوساي را كاه سساتي،     

نفاوس ساركش و    ندگي و تنبلاي دارناد باه پايش براناد     ما وقوف، عقب

 افراطي را از طغيان باز دارد.

شاهوت و  غريازه  »بُعد وجود انسان همان غرائز گوناگون او مثل اين 

ها و غرائز است. اگر چه هماه را  غضب، حب نفس، حب جاه، ساير ميل

شمارند، اما وجود انسان ميادان  مي« شهويه، غضبيه، واهمه»تحت سه قوه 

عمليات اين غرائز و تنازع آن است و به اين مالحظه نفس در برابر عقال  

 شود.گفته مي

« ماره، لوامه، مطمئناه ا»شود مانند: ا يكي از حاالت و شؤون آن قصد مي0
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ترين آن نفاس امااره   زيرا بُعد مجرد انسان داراي شؤون و مراتبي است؛ پايين

شود كه انساان از درون  اي مربوط ميبسوء است كه به حالت نقص و مرحله

ميل به كج روي و افراط و تفريط در امور زندگي و گرايش به بدي و شارور  

 شود.اب و گرايش منحرف ميدارد و از خير و حالت تعادل در انتخ

 مملكت تن

هاا غيار از   نآاگر چه از براي انسان قوي و جوارح بسيار است اماا هماه   

قاوه عقلياه،   »: چهار قوه، بقيه همه مطيع و تحت فرمان چهار قوه هساتند 

 «. هميه، شهويه، و غضبيهو

روح »ن تن مانند مملكتي است كه خداوند عاالم آن را باه اقطااع    چو

فرموده، و از براي روح در اين مملكت، از اعضاي ظاهريه و  مقرر« مجرد

كه براي هار ياك خادمتي معاين و      باطنيه، لشكر و خدم بسيار قرار داد،

 ه است.شد ينيشغلي مقرر تع

 ؛وي  تعوم جهود ربك اال هو
 .داندگارت را جز او كسي نميو لشكريان پرورد

پادشاه اين مملكات،   «روح»اگر تن انسان را همانند مملكتي بدانيم، و 

وزير اوست. لذا از باراي مملكات تان، چهاار قاوه اسات، كاه         «عقل»و 

عناوان كارفرماياان و   هكه با  «وهم»، «غضب»، «شهوت»، «عقل»عبارتند از 

 ساير قوا فرمانبران اين چهار قوا هستند.  وسران لشكرند، 

 يعني اين جنود تحت فرمان چهار قوه كه وظايف آنان عبارتند از:

 يز بين خيارات و شارور،  ياش ادراک حقايق امور، تموظيفهوه عقل: ق

 امر به افعال جميله و نهي از صفات ذميمه است.
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 و اما وظیفه
زيارا   ؛بقاي بدن است كه آلت تحصيل كمال نفس اسات  قوه شهویه:

و  وقوف اسات باه تنااول غاذا و شاراب     زندگي چند روزه در اين دنيا م

اگر تزكيه نشاود، چاون    ؛به قوه شهويه است همه اين امورنكاح، كه نياز 

 هميشه طالب آن و آميختن باطل در كالم،فضول و خرابكار،  ،طماع است

 ست كه در راه روح قرار گيردو او را محكوم به حكم خود نمايد.ا

هر چه وزير كه عقل است بگويد، شهوت با آن مخالفت كند. و مانند 

باه هار چاه او را امار نماياد از       پايان و بهائم غرق شهوات نماوده، چهار

 ،و روح. امثاال آن  جمال و تكااثر  ،، جاهمال اكل و شرب،مشتهيات مانند 

باا وزيار كاه عقال اسات       كه در ارتكااب ايان اعماال   نفس را بدون اين

  را فهميده باشد متابعت نمايد.صواب و فساد آن مشورت كند،

 اما فایده و ثمره
دانستن دقاايق اماوري كاه باه      ت،فهميدن امور جزئيه اس قوه وهمیه:

چون قدرت مكر، خدعه، تلابس،   رسد.د صحيحه ميبه مقاص هاوسيله آن

، سالطان  «روح»خواهاد  خيانت و فتنه دارد، كاه اگار تزكياه نشاود، ماي     

 ،، تا هر چه فرمان دهد از فريفتنمملكت بدن را مطيع و منقاد خود سازد

   افساد و مكر اطاعت نمايد. ،شيطنت

 غل و فایدهاما ش
 خارجياه را از بادن نماوده،    هايكه دفع مضرت ستا نآ قوه غضبیه:

ون روناد،  اگر خواستند از اطاعت عقل بيار  ،«قوه شهويه يا وهميه»نيز از 

 تحت اقتدار و تسلط عقل در آورد. ايشان را مقهور نموده،

پاسبان و نگهبان مملكت بدن منصوب اسات،   كه« غضب»قوه اما اين 
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، عاداوت و بغاض را   ظلم و اياذاء  باک و شرير است،نشود بيتزكيه  اگر

است فريب دهد، تا به « روح»درصدد است كه پادشاه را كه  طالب است،

چه او اشاره كند عمل كند و فرمان عقل را اطاعت ننمايد بلكاه گااهي   آن

 كند.ميبر عقل غلبه 

عقال، غضاب، وهام و    ) و به سبب اختالف هواهااي ايان چهاار قاوه    

است. پس گااهي   هاپيوسته مملكت بدن ميدان تنازع و محاربه آن (شهوت

شود، و زماني افعال بهاائم  جا آثار فرشتگان و اعمال قدسيان ظاهر ميدر آن

، ساعتي مظهار سُاباع و درنادگان اسات     گردد،و چهارپايان از آن هويدا مي

 كلياه از كه غلباه  هميشه چنين است تا اين شود.اي مظهر آثار شيطان ميلحظه

 ديگر قوا، مقهور حكم او گردند. و براي يكي از اين قوا حاصل شود

زند، داخل در عاالم  ميپيوسته آثار آن قوه از نفس سر  ،در اين هنگام

باشاد، در مملكات   « عقال »شود. پس اگر سلطنت از براي قهرماان  آن مي

صاحب  شود،گردد، و احوال مملكت منظم مينفس آثار مالئكه ظاهر مي

 شود و هميشه چنين است.مين در صنف فرشتگان آ

جاا ظااهر، و   در آن هاا و اگر غلبه از براي ديگار قاوا باشاد، آثاار آن    

امار دنياا و آخارت     شود و امور انسان آشفته،ران ميمملكت خراب و وي

بهاائم ياا ساباع و    كناد. و صااحب آن داخال در حازب     مياختالل پيدا 

 گيرد.ميقرار يا در حزب شياطين حيوانات درنده، 

 منشا نزاع قوای چهارگانه

منشا نزاع و سبب جدال در مملكات نفاس،    شود،باعث تعجب مي چهآن

وا آثاار خاود را باه ظهاور     شود ساير قزيرا عقل مانع مي ؛قوه عاقله است
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 گذارد كه نفس را مطيع و منقاد خود سازند. چاون اعماال و  نمي رسانند،

 مقتضاي آن است.مخالف  و خالف صوابديد عقل هاافعال آن

 اما آن سه قوه ديگر با هم نزاعي ندارند، از اين جهات هاي  ياك باه    

شاود  و مانع از اعمال ديگري نماي  خودي خود منكر فعل ديگري نيست

 شود. هامگر به اشاره عقل كه مانع طغيان آن

به سبب لذات و بعضي عوارض خارجيه، بعضي از اين قوا ضاعفي و  

ليكن اين نه به جهت معاندتي است كه فيما  تي باشد.بعضي را غلبه و قو

بين اين قوا است، بلكه به اين سبب است كه در نفوس ساير حيوانات كه 

اي كه بر آناان  اند، منازعه نيست، گرچه مختلفند در قوهاز قوه عاقله خالي

« قوه واهمه»غلبه و تسلط دارد. همچنان كه غلبه در جُند شياطين از براي 

اسات. در حازب   « قاوه غضابيه  » ر سباع و درندگان غلبه از براياست. د

است، اما در نفوس مالئكه منازعه نيست « قوه شهويه»بهائم غلبه از براي 

، از آن ساه  «عاقلاه » زيرا قوه مالئكه منحصر است در ؛و مجادله راه ندارد

 ها نيست.قوي ديگر خالي هستند پس ممانعت و تدافع در آن

 م مخلوقاتجامع تما ؛انسان

است كه از « انسان» ،عوالم و محل جميع آثارو جامع همه موجودات 

مخصاوص   ميان جميع مخلوقات، به قواي متخالفه و صافات متقابلاه  

 شده است.
او اختصااص  ه با « متقابلاه الهياه  »از اين جهت است كه مظهر اساماء  

 يعني مظهر اسماء جماليه و كماليه، و محل ظهور لطف و رأفات، و  ؛دارد
باه او تعلاق و اختصااص    « يهخالفت ربان»لذا قابليت  قهر و غضب است.
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الك در اثار  سا  مقاامي اسات كاه   « مقام خالفت» ،رفادر اصطالح ع .دارد
شادن  كه خاارج   پس از مسافت منازل سير الي اهلل، تصفيه و تجليه باطن،

و با تخلق به اسماء الحساني و   از منيت خود، وصول به مبدأ و قرب الهي
 شود.  ميآن سزاوار  ،الهي استصفات 

متجلي به تجلي ذات الهي شده و مظهر تمام اسماء  ،يعني در اين هنگام
گيارد و عماارت عاالم از ظااهر و بااطن در خاور       و صفات الهي قرار ماي 

 برازنده قامت اوست. ،كه خلعت اقليم غيب و شهودچنان ؛اوست
لذات عقلياه  مخصوص به رتبه روحانيت هستند و به و مالئكه گرچه 

مبتهج و مسرورند، اما در عالم جسمانيت كه يكي از عاوالم   و انوار علميه
لذا با وجود آناان، اراده خداوناد    ؛پروردگار است ايشان را تسلطي نيست

كاه در ساوره   چناان ؛ گيردبه خلقت انسان براي مقام خليفه اللهي قرار مي
 فرمايد:بقره مي

ئِكَ  ِآوِّ  جَ َِيٌَ فِي  الأيمَريضآ خَوِی َي  َْي لِّوا      وَِآذأ َْ لَ رَبُّكَ لِوأمَوَ }
أَ َجيعََِّ فِیمَ  يَنأ تُ أسِدُ فِیمَ  وَتَسي ِكُ الدِّيَ ءَ وَوَحينِّ وِّسَُِّحُ بآحَمييدِلَ  
 وَوِّقَدِّسُ لَكَ َْ لَ ِآوِّ  أََيوَمُ يَ  لَي   َعيوَمُيوَْ وَََوَّيمَ تدَمَ الأمَسييمَ ءَ    

ؤِّلَي ءِ ِآْأ  ٰ  ََوَى الأمَوَ ئِكَ  فَقَ لَ أَوأُآئِّووِ  بآمَسييمَ ءِ هَ  كِّوَّمَ  ثِّمَّ ََرَضَمُمي
َ  ٰ  كِّهألِّمي صَ دِِْینَ َْ لِّوا سُُيحَ وَكَ لَ  َِوأمَ لَهَ  ِآلَّ  يَ  ََوَّميلَهَ   ِآوَّكَ أَوُأ

 3؛{الأعَوِیمُ الأحَكِیمُ

قاين  آن زمان را ياد آر كه پروردگارت به فرشتگان گفت: باه ي 
: آياا موجاودى را در   دهام. گفتناد  در زمين قرار ماى جانشينى 

و باه  دهى كه در آن به فسااد و تبااهى برخيازد    زمين قرار مى
 ااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .10و  13و  12، آيات سوره بقره .3
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كه ما تو را همواره با ستايشت ريزى كند و حال آنناحق خون
: من ]از كنيم. ]پروردگار[ فرمودقديس مىگوييم و تتسبيح مى

دانم كه شما اين جانشين و قرار گرفتنش در زمين[ اسرارى مى
؛ ها ]ىِ موجودات[ را به آدم آموختو خدا همه نام .دانيدنمى

را[ به فرشاتگان ارائاه    سسس ]هويت و حقايق ذات موجودات
، اگار ]در ادعااى   هاى ايشان خبر دهياد نام : مرا ازكرد و گفت

. گفتند: تو از هر عياب  سزاوار بودنتان به جانشينى[ راستگوييد
چااه خااودت بااه مااا آن دانشااى جااز، مااا را و نقصااى منزّهااى

 .يناً تويى كه بسيار دانا و حكيمى، يقاى نيستآموخته

 ما توفيق رسيدن به مقام واالي انسانيت عنايت بفرما.  ! به خدايا



 

 

 :جلسه سوم

 مالئکه است؟افضل از  ،آيا انسان

ال باه ذهان   ؤاين سسوره بقره، و مباحث قبل  10تا  12به آيات توجه با 

اين آياه مباركاه   ه است؟ با توجه بهم برتر آيا انسان از مالئكه آيد كه مي

اي در روي جعل خليفاه  شود. خداوند به مالئكه ازما روشن مي نكاتي بر

آياا   :كنناد گونه بيان ماي دهد و مالئكه اعتراض خود را اينزمين خبر مي

و خاونريزي كناد؟   خواهي موجودي را در زمين قرار دهي كه فسااد و مي

بر خليفه الهي اباراز   ،برتري خود را در عبادت و تسبيح خداونددامه، در ا

فرماياد: مان از   جاست كاه خداوناد ماي   كنند. اما نكته قابل توجه اينمي

 !دانيددانم كه شما نميجانشيني اين موجود اسراري مي

حااال آن اساارار كااه در اياان موجااود اساات چيساات؟ يكااي از    

در مالئكاه   سات كاه  ا ئكاه ايان  باين انساان و مال   موجودهاي تفاوت

زندگيشان بار سار دو راهاي    و  اوصاف متضاد و طبايع مختلفه نيست

زيرا آنان عقال محاض و فاقاد     ؛قرار نگرفته، نزاع و جدال قوا ندارند

كنند، و انقالب صفات و احاوال  شهوت و غضبند، لذا هوس گناه نمي

 را ندارند.

احاطه به جميع مراتب بر خالف انسان، كه تا به مرحله كمال برسد و 
نمايد، سير در اطوار مختلفاه كارده و از عاوالم جمااد، نباات، حياوان و       
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ام جهان هستي مالئكه گذشته تا به مرتبه مشاهده وحدت برسد )يعني تم
 (.بيندرا جلوه حق مي
 3؛{ََوِیمٌ وَاسِعٌ الوَّ َ ِآَّْفَمَتيهَمَ   ِّوَلُّوا فَثَمَّ وَجي ُ الوَّ ِ }

يقاين خادا   بهجا به سوى خداست. جا رو كنيد آنپس به هر ك
 .بسيار عطا كننده و داناست

و معجوني مركب از عالم « جامع ملك و ملكوت»اي انسان نسخهپس 
 .است امر و خلق

تعاالي مالئكاه را مخصاوص    فرمايد: حاق مي در حديثي اميرالمؤمنين
و مخصاوص  اي از شهوت و غضب ناداد.  گردانيد به عقل، و ايشان را بهره

نصايب كارد. و   ها را از عقل بيساخت حيوان را به شهوت و غضب، و آن
ها، پس انسان اگر شاهوت و غضاب را   مشرًف گردانيد انسان را به همه اين

مطيع و منقاد عقل گرداند، افضل از مالئكه خواهد بود. زيرا خود را به ايان  
   .مرتبه رسانيد، با وجود منازع )شهوت و غضب(

 ي نيست.ترا منازع و مزاحم و مالئكه
اگار انساان مطياع شاهوت و غضاب شاود        شاود جا معلوم مياز اين

نموده، با وجود از اين غرائز زيرا اطاعت ؛ از حيوانات خواهد بود ترپست
ساير حيوانات را چنين يااوري نيسات )چاون     ،«عقل»داشتن ياوري مثل 

 فاقد قوه عقل هستند(

شاود كاه   مبادرت نكند هماان ماي   پس انسان اگر به تزكيه نفس خود
ولاي  شاود.  مالئكه گفتند، يعني به فساد و خونريزي در زمين گرفتار ماي 

ق باه  مخل ا ت تربيات رهباران الهاي    و تح اگر به تزكيه نفس مبادرت كرد
 ااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .333آيه  ،سوره بقره .3
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وقات آن  و مظهار اساماء و صافات خداوناد واقاع شاد، آن       اخالق الهي
 شود كه جز خدا نداند.مي

 خدا نبينده جز ي كه بيسد آدمي به جار

 ام آدميتاد است مقار كه تا چه حابنگ

موحدي باشاد  »است كه به جز خدا نبيند.  يوقتو مقام عالي انسان آن

حال كه به شناختي اجمالي از انساان و  «. غرق در توحيد و مظهر اسم اهلل

 پردازيم.ميشديم، به اصل مطلب  آگاهاهميت تزكيه نفس 

 ي شناسرابطه علم اخالق و روان

 شود كه علم اخالق همان علم الانفس با توجه به تعريف اخالق، معلوم مي

 ؛ يعناي كنناد بااره ياك چياز بحاث ماي     شناسي است و اين دو درو روان

 صفات و رفتاري كه ريشه در سرشت آدمي دارد.

كه انسان به امراض روحي و رواني گرفتار نشود بايد تزكياه  و براي اين

نماو و رشاد دادن اسات و ايان واژه باه معنااي       نفس كند. تزكيه به معناي 

تطهير و پاک كردن آمده است؛ لذا در مرحله اول تهاذيب نفاس از بادي و    

تصفيه دل از اخالق رذيله و اجتناب از گناه و در مرحله بعد به پارورش و  

تكميل نفس به وسيله تحصيل علوم و معارف الهاي مباادرت نماياد. و باا     

 اني خود به آرامش و سعادت برسد.  تزكيه نفس و صفاي بُعد روح

 ضرورت تربيت اخالقي

 داانااالق زناادهه اخاار بااوام روزگااق

 ستمُردني ،قومي كه گشت فاقد اخالق
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ترين وظاايف انسااني اسات؛ زيارا بُعاد      تربيت اخالقي يكي از مهم

انساني و استعدادهاي او، از هنگام تولد، بالقوه است؛ يعني بذرهايي در 

هااي  چاه ارزش صاورت آن سان پاشيده شده كه با پرورش، باه درون ان

شود، در خواهد آمد. و هار  واالي انساني )عواطف و فطرت( ناميده مي

فردي مسؤول ساختن ماهيت و اعمال خويش است، و در قيامات از او  

 شود.سؤال مي

 انسانيت انسان، بالقوه است و حيوانيت او بالفعال  « اوال»بنابراين 

لحاظ ساختماني روحي و معنوي، يك مرحله از ساختمان  ا يعني از

 جسااماني و حيااواني خااود عقااب اساات؛ زياارا ساااختمان حيااواني  

 شود، ولاي ابعااد روحاي پاس از تولاد      در دوران جنيني تكوين مي

 يابد.رشد مي

هااي گونااگون بساذيرد،    تواند ماهيتبه لحاظ داشتن اختيار، ميانسان 

 راي چنين خصوصيتي نيستند.كه موجودات ديگر دادرحالي

سازد و حقيقات او  اخالق، ماهيت و شخصيت انسان را مي« ثاني»در 

 كند.دهد و چگونه زيستن را بيان ميرا شكل مي

 تجسم اعمال

حقيقت انسان به قلب اوست و حشر و نشرش نيز طبق قلب او است. در 

ماهيات  فلسفه اسالمي ثابت شده كه انسان در اين دنيا نوع اسات، يعناي   

انواع گوناگون، محشاور   رگوناگون دارد، ولي در آخرت، جنس است و د

)هنگامي كاه   {و اذا الوحوش حشرت}شود. يكي از معاني آيه مباركه مي

صاورت  شاوند( ايان اسات كاه انساان باه      حيوانات وحشي محشور ماي 
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فهمد كه انسان بوده و ايان نتيجاه   شود و ميميحيوانات وحشي محشور 

 3شود.ميكه مجسم اعمالش است 

 هااصناف انسان

 فرمودند: يثي رسول اكرمددر ح

 ؛خوق اهلل االوس ْ ثالث  أصه ف: صهف ك لُم ئم
گروهاي   ،خلاق كارد   سه دسته و گاروه  ها را برخداوند انسان

 .مانند حيواناتند

لَمُيمي   وَلَقَدي ذَرَأأوَ  لِجَمَهَّمَ كَثِیيراا يِينَ الأجآينِّ وَالأيإآوأسآ    } ْ ل اهلل  ع ل : 
ُيِصيرِّوَْ بآَمي  وَلَُميمي تذَاٌْ َلي           َييیُنٌ َلي  ُت ِّْوِّوبٌ لَ  تَ أقَمُوَْ بآَمي  وَلَُميمي َأ

 هُيمُ  ئِيكَ ٰ  أِّولَ أَضَيَُّ  هُيمي  بَيَأ  كَ لأمَوأعَي مآ  ئِيكَ ٰ  تَسيمَعُوَْ بآمَي  أِّولَ 
 0؛{الأغَ فِوِّوَْ

ايام  مسلماً بسايارى از جنّياان و آدمياان را باراى دوزر آفرياده     

هايى است كه به وسايله آن ]معاارف الهاى را[    [ آنان را دل]زيرا

هاى يابند و چشمانى است كه توسط آن ]حقايق و نشانهدر نمى

هايى است كاه باه وسايله آن ]ساخن     و گوش بينندحق را[ نمى

شانوند، آناان مانناد چهارپايانناد بلكاه      خدا و پيامبران را[ نماى 

 .(و آيات خداى[ اندترند، اينانند كه غافل ]ازمعارف گمراه

 ؛تدم و ارواحمم ارواح شی طینو صهف اجس دهم اجس د به 
آدم، و ارواح آناان ارواح  هااي آناان مانناد بناي    جسمگروهي 

 ااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .«از ملك تا ملكوت»كتاب برگرفته از  .3
 .323آيه  ،سوره اعراف .0
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 .شياطين است
 ؛صهف ك لمالئك  ف  ظَ اهلل توم ال ظَ اال ظو  و

الهي هساتند در روزي  « نور»گروهي مانند مالئكه، در سايه و 
 .او نيستي جز سايه اهكه ساي

ناد و مالاك شاده و در آن    اهاكثر قلوب را جناود شاياطين فاتح كارد    
سااري در   ،ي دنياي فااني. سالطنت شايطان   هاكنند با وسوسهتصرف مي

 3.محيط بر قلب و بدن و زندگي اوست گوشت و خون انسان شده،

الحش و سِا  پس براي رسيدن به مقام انسانيت، سرمايه انسان عمار او 
ن را از قلاب  اپس غيار از رحما   ؛رش رحمان استقلب اوست و قلب ع

 بيرون كن و خانه را پاكيزه براي جنود رحمان قرار ده.

 شودها توليد ميچه از فضائل از آنقواى نفس و آن

كاه:   انددر علم اخالق بيان كردهمطالبي بزرگان نفس و قواي آن راجع به 
و باطل و رسيدن به  )قوه عقل(: وسيله تفكر تمييز بين حق« القوه الناطقه»

وزيار  »باشد، نيز عقال  مي« و مغز دماغ»حقائق االمور است، كه وسيله آن 
 است.« روح
 است.« كبد»وسيله آن از بدن  شود بالبهيميه،كه ناميده مي« القوه الشهويه»
 .است« قلب»وسيله آن از بدن  نامند ومي« السُبعيه»را آن و« الغضبيه القوه»
شاود  اي عملي و شيطاني است كه متولد ماي آن قوه و« القوه الوهميه»

را مطياع عقال و باه     كه باياد آن  ، خيانت، تلبيس و فتنهه، حيلاز او، مكر
 اعتدال رساند.

 ااااااااااااااااااااااااااااااااا

 عالج وسوسه خواهد آمد. .3
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هي  چيزي را عبث نيافريده است، وجود اين قوا « خالق هستي»چون 

حكمت نبوده، منتها بايد سعي در اعتدال اين قوا نمود، كاه  براي انسان بي

غالب شد و همه را مطيع خود گردانيد  و غرائز اقوه عاقله بر ساير قو اگر

بر وجه صالح خواهند باود و نشائه انساانيت حاصال     و غرائز  اجميع قو

 .خواهد شد

و هر ياك   شودتهذيب و پاكيزگي فراهم مي ا،و از براي هر يك از قو

  گردد.ن است حاصل ميه آرا فضيلتي كه مخصوص ب

شود كه ضد آن صفت حكمت متولد مي ،قوه عاقله از تهذيب كهچنان

 جهل است.

كاه ضاد   شاود  ، متولد مي)وهم( صفت عدالت و از تهذيب قوه عامله

 آن جور است.

كاه ضاد آن   شاود  متولد ماي صفت شجاعت  ،و از تهذيب قوه غضبيه

آيد، وجود ميه بو از تهذيب قوه شهويه صفت عفت  است.و ترس جبن 

 .كه ضد آن شرَه است

زيارا در   ؛كدام را بايد باه اعتادال رسااند ناه افاراط و ناه تفاريط        هر

صورت اعتدال و افراط و تفريط هار كادام، فضاائل و رذائال و صافات      

 بسياري قرار دارد.

 ای كليقاعده

ست كه اوصاف حميده حكم وسط را دارناد، و انحاراف   ا قاعده كلي اين

از اخاالق رذيلاه    ها افراط و يا تفريط هر ياك كاه باشاد ماذموم و    از آن

است. پس در مقابل هر جنسي از صافات فاضاله دو جانس از اوصااف     
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و  «جربازه »، صفت «حكمت»در مقابل  هكچنانرذيله متحقق خواهد شد، 

، كاه باعاث خاروج از اعتادال اسات در      تجاوز نظر و فكر از حد اعتدال

شاود.  بهات و گاهي هم سبب اِلحاد و شرک ميفكر، كه گاهي منجر به شُ

از براي هر يك است. )حماقت و كودني( « بالهت» ،تفريط در اين قوه و

 شمار است.از رذايل نيز انواع بي

 اعتدال قوا

معني اعم يعني مياناه روي  ه كه حد اعتدال آن عدالت ب ،قوه عامله )وهميه(

ن تمكين ظالم را بر خاود و مظلاوم   آن ظلم، و تفريط آدر همه امور، افراط 

 حالي كه قدرت بر دفع ظلم را داشته باشد.در  است واقع شدن

سات كاه   ا ايو آن ملكه افضل فضائل و اشرف كماالت است ،لتعدا

شاود بار تعاديل    نفس انسان كه به سبب آن قاادر ماي   شود درحاصل مي

 و جميع فضائل مترتب است بر عدالت. جميع صفات و اعمال

 لت لالنساان اذا حصا  هالعدال» طور كه از افالطون الهي نقل شدههمان

و يستضئ بعضها من بعض فتهتائض   اشرق بها كل واحد من اجزاء نفسه

القارب   هالنفس حينئذ لفعلها الخاص علي أفضل ما يكون، فيحصل لها غاي

، تمام اجزاء نفسش وجود آمدهر ملكه عدالت براي انسان بگا؛ «الي مبدئها

ر افعاال  پاس نفاس د   ؛گيرناد و بعضي از بعضي نور مي كندنوراني مي را

شود و براي او نهايت قارب باه   خاص خودش به بهترين وجه نوراني مي

 د.گردحاصل مي مبدأش

ملكه عدالت: انقياد و اطاعت قوه عمليه )واهمه( از براي قوه عاقلاه  

به طوري كه هي  عملي از انسان سر نزند مگر به فرموده عقال، و  است 



 10 ................................................................  آيا انسان، افضل از مالئکه است؟ جلسه سوم:

نسان ظهور كناد. و  شود كه ملكه عدالت در نفس ااين وقتي حاصل مي

 خصوص بازداشتن غضب و شهوت در تحات اقتادار و فرماان عقال.     ب

يعني ميانه روي در «. را تحت فرمان عقل نظري قرار دادن او جميع قو»

 تمام امور.

و آن علم باه حقاايق    قوه عاقله: قوه عاقله، در اعتدالش حكمت است

 نياز  هاا تحات آن  ركه د در افراط و تفريط آن انواعي است. باشداشياء مي

 انواعي قرار دارند.

كاه از   «تهاور »قوه غضبيه: اعتدال اين قوه شاجاعت اسات. و رذيلاه    

كه از طرف تفريط شاجاعت واقاع اسات و     «جبن»افراط در شجاعت، و 

 گيرد.تحت هر كدام انواعي از رذايل قرار مي

 «شًره»است، و در افراط  «عفت»قوه شهويه: قوه شهويه در اعتدال آن 

كه آن از طارف   «خمود»و  باشد، و آن زياده روي در قوه شهويه استيم

 بينايم ماي  اين جادول، ه توجه ببا حال  آيد.وجود ميهقوه شهويه ب تفريط

 ند.هست كه اوصاف رذيله و صفات فاضله در مقابل هم
 

 تفريط افراط رذائل قوه فضائل

 بالهت هجربز الجهل هالعاقل هالحكم

 خمود شره رهالش هالشهوي هالعف

 الجبن تهور الجبن الغضب هالشجاع

 تمكين ظالم ظلم الجور هالوهمي هالعدال
 

 هاا اوصاف حميده، حكم وسط را دارناد و انحاراف از آن  كه دانستيم 

از اخاالق رذيلاه    و اا ماذموم   به طرف افراط و تفريط هر كدام كه باشاد 
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ف رذيلاه  در مقابل هر جنسي از صفات فاضله، دو جنس از اوصاا  است.

ذا اجنااس  متحقق خواهد بود، و دانستيم كه اجنااس فضاايل چهارناد، لا    

 حال به شرح فضاائل،  رذيله ضد اعتدال است. رذايل هشت خواهند بود،

 پردازيم.كدام مي رذائل و عالج هر

حقيقات   آن علم به حكمت است و« اعتدال»حال  )عقل(: در عاقله قوه ا3

 است: خير كثير ،زيرا حكمت ؛ستا بزرگ يباشد و فضلاشياء مي

 ؛فقد او ی  خیرا كثیرا  وين او ی  الحكم
 كسي را كه حكمت دادند به او خير فراواني داده شده است. و

 فضايل بسياري است: ،تحت حكمت در و

 «حكمت»اقسام فضايل در تحت 

 الاتعلم،  هالفهام و قوتاه، صافاءالذهن، ساهول     هالذكاء، الذكر، التعقل، سرع

   )فكر سليم( هويقين، و الخواطر المحمود العلم الجزم

سات كاه:   ا )جهال( و آن ايان   «بالهت»عاقله در حال تفريط: اما قوه 

از آن، كه  ترو كار نفرمودن آن در قدر ضرورت و يا كم تعطيل قوه فكريه

 شود از آن: جهل مركب، جهل بسيط، و حمق )احمق(حاصل مي

و آن كار كردن فكر در  )فطانت و سفسطه( «جربزه»حال افراط: و در 

عدم ثبات فكر در موضعي معين و مرتب، در  چه سزاوار است،زايد از آن

حال استخراج امور دقيق غير مطابق با واقع، كه گاهي موجب نفي حقايق 

شاود، و موجاب:   ميصفت ظاهر  پنجشود مانند سوفسطائيه. كه از آن مي

و شاك و حيارت، و   استنباط مكر و حيله براي رسيدن به مطلوب خود، 

 شود.در بعضي امور و علوم شرعيه دچار وسواس مي
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عالج اين امراض: تحصيل يقين است با ادله مطمئنه از صاحبان علوم 
بداند كه اين صفت مهلكه باعث محروميات او از   الهي و علماي مشهور،
 شود.علم و عمل كثير مي

 موجب وصول باه جاوار رب   و درصدد حصول حكمت برآيد كه آن
 گردد.مي لياوو دخول در افق مالئكه مقربين، و ا العالمين،

باراي نفاس انسااني دو دروازه بااز      ،و مربي عاالم خداي بزرگ ناظم 
باشاد، كاه از آن    همرور مالئك سوي باال كه محل عبور وه راهي ب ؛نموده

سوي عالم طبيعت بااز نماوده كاه محال عباور و      هفيض بگيرد. و راهي ب
تواند خلقت بشر چنين بوده، كه انسان مي يو از ابتدامرور شياطين است 

 نمايد.  و باز هريك از اين دو را براي خود مفتوح

 فرق الهام و وسوسه

 است: در حديث آمده
القوب لمل ْ: لم  ين الموك، تع د ب لخیر و  صدتق بي لحق، و  ف 

 ؛لم  ين الشیط ْ اتع د ب لشر و  كذتب ب لحق
اي به سوي مالئكاه و از  ارد؛ روزنهقلب دو روزنه وجود ددر 

اي به سوي شيطان آيد خير و تصديق به حق، و روزنهآن برمي
 حق.آيد شّر و تكذيب بهكه از آن بر مي

القاء معارف و نمودن طريق رستگاري و ساعادتمندي از ملاك    «الهام»
طرياق القااء و وسوساه از شايطان اسات.      هب هوسوس ولي است، )مالئكه(

كسي را كه توفيق الهاي نصايب وي گاردد و     3.{  الشیط ْفوسوس لمم}
 ااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .02سوره اعراف، آيه  .3
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، لكان  خواهاد شاد   هراه دخول شيطان را ببندد قلب او محل تردّد مالئكا 
اَيوذ  »گردد. كسي كه تابع نفس گرديد قلبش محل جوالنگاه شياطين مي

 .«ب هلل ين شرور أو سه 

)هار كاس    3؛{هَ أسِي ِ وَيَينأ جَ هَيدَ فَإآوَّمَي  تُجَ هِيدُ لِ    }اند: هما گفته البته ب

كساي   گردد(اش به خودش برميمجاهده مجاهده كند همانا نتيجه و سود

 مند خواهد شد.ه تزكيه شود، از الهام الهي بهرهكه با مجاهده موفق ب

 0؛{فملممم  فجوره  و قواه }
هو اعالم اهلل سابحانه احاداً شايئاً مان دون تعاب الاتعلم و        1«:اإللهام»

ايضاً يطلق على هذا النحو من االلقااء والتلقاين    «الوحي»التحصيل، كما ان 

   .كما في ام موسى

 فَإآذَا خِ أُِ ََوَیيي ِ فَمَلأقِیي ِ    أَريضِعِی ِ أَْأ ٰ  يُوسَى أِّمِّ ٰ  وَأَويحَیيهَ  ِآلَى}
ِآلَیييكِ وََجيي َِوِّوهُ          ِآوَّي  رَادُّوهُ   ِفي  الأيیَمِّ َوَلي   ََخي فِ  َوَلي   َحيزَِوي  

 3؛{وِینَيِنَ الأمُرأسَ
به مادر موسى الهام كرديم كه او را شاير باده، چاون ]از ساتم     

و متارس و غمگاين    ان[ بر او بترسى به دريايش اناداز فرعوني

گردانيم و او را از پياامبران  مباش كه ما حتماً او را به تو باز مى

]مادرش به الهام خدا او را به درياا اناداخت[    و دهيم.قرار مى
 ااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .3سوره عنكبوت، آيه  .3
 .سوره شمس .0
الهام آن است كه خداوند القاء كند و كسي را از موضوعي بدون زحمات تعلايم و تحصايل     .1

طور كه خداوند به مادر موسي الهام كرد كه چگونه فرزنادش را از شّار فرعاون    خبر دهد همان
 نجات دهد.  

 .3آيه  ،سوره قصص .3
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 .او را ]از آب[ گرفتندندان فرعون پس خا

كساي   ؛خواناد ي شاعر ماي  اهدختار بچا  ن آيه از اعجاز قرآن است. اي

قرآن غافلي  هاز معجز :گفتدختربچه كردي،  هبا اين شعرت معجز :گفت

 شده.داده دو بشارت  و دو نهي ،كه در يك آيه دو أمر

چااه نياااز زندگيشااان اساات، از طريااق الهااام هاار آنو حيوانااات نيااز 

؛ به طوري كه اگر بشر بخواهد به اسرار زندگي مورچه و زنبور يابنددرمي

ها طاول خواهاد كشايد. علمااء     ها دست يابد قرنعسل و حتي عنكبوت

اند: حيوانات كوچك و بزرگ، چگونه با الهام از خالقشاان  ها نوشتهكتاب

 كنند.براي ادامه حيات خود تدبير، و چگونه زندگي مي

 الهام است يا وساوس شيطاني؟ ،چگونه بدانيم خواطر نفساني

كنند، اگر خاوب و داعاي   افكار و خواطري كه نفس انسان را مشغول مي

 ،دنو اگر مذموم و داعي شر باش نوعي الهام و از مالئكه است ،دخير باشن

 وسوسه و القاء شيطان است.

هااي مختلاف در آن ريختاه    توضيح: قلب مانند حوضي است كه آب

ه ايان لطيفاه   تض واردات و خواطر است. و پيوسشود، و قلب در معرمي

 الهي در معركه و تزاحم اين افكار و خاطرات است.

خواهناد، و  اموري حادث هستند، پس حتما سببي مي ،چون خواطر و

مستعد قبول  ،كه قلباگر سبب آن شيطاني باشد آن وسوسه است و چنان

مساتعد باراي    ،و اگار قلاب   گويند.« اغواء و خذالن»وسوسه شود، آن را 

 را لطف و توفيق گويند. الهام شود، آن

جوالنگاه جنود مالئكه و سساه شيطان است، تا نفاس   ،ن قلبيو همچن
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 در اين معركه به كدام سو مايل شود.

 اقسام خواطر و الهام

كه مبادأ فعال باشاد، گااهي     شوند بدون اينميخواطري كه بر قلب وارد 

اسات، خاواه آن آرزوهاا     او آن تمنا افكار فاسد، و گاهي آرزوها اسات.  

ممكن باشند و يا غير ممكن، اين خاطرات خوب باشند يا بد، اماا گااهي   

اختياار، يااد   باي آيد، گاهي با اختياار و گااهي   چيزهاي گذشته يادش مي

 افتد، كه فالني چه گفت، و چرا گفت.ها، يا اعداء ميگذشته

يعني  شوند.ميو گاهي اين خاطرات محرک اراده و عزم براي عمل 

شاوند. و ياا اوهاام و    كند و اعضا وارد عمل مياي عزم ميبا ياد خاطره

تفكر از دست دادن مال و اوالد و امراض خاطر او را آشافته و آراماش   

د نياز ناوعي از   يا ل و وساواس در عقا أتفا  ،تطيّر شود.گرفته مي ياز و

 تخيالت هستند. 

د حكومات كناد، و باا    تواند بر قلب خوميانسان با حكمت  ،خالصه

هااي  سهدرصدد طرد وسو اهاي الهي و با ورع و تقوياد خدا و ذكر نعمت

 ، و قلب را آماده جنود رحمان نمايد.برآيد شيطان

ياباد تاا   اگر نفس، تمايل به شهوات و غضب نمايد، شيطان مجالي مي

 پردازد، البته فقط در حد وسوسه، به وسوسه كرده،س انسان جوالن در نف

 دهد.ميرا برايت زيبا جلوه چه براي تو مهم است آنآن

اما اگر توجه نفس به ياد و ذكر خدا شاد، مجاال باراي شاياطين تناگ      

شوند با الهام، و ايان معركاه در   روند و مالئكه وارد ميشود و بيرون ميمي

كدام باشد كه نفاس را ماوطن خاود     مملكت نفس ادامه دارد، تا غلبه از آنِ
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 باشد، و يا هواي نفس غالب شود، نفس مرتاع شايطان   ابه از تقوقرار دهد، غل

 و ورع مهبط مالئكه، اين به سعي خودت است. اشود و يا با نور تقو

 3؛{وَالَّذِتنَ جَ هَدُوا فِیهَ  لَهَميدِتَهَّمُمي سُُُوَهَ }
ي هاا آنان كه در راه خدا و براي خدا مجاهادت كنناد، باه راه   

 د.نشوميالهي هدايت 

 شده است:تاب از ملك تا ملكوت اقسام خاطرات چنين بيان در ك

 قلب آدمي داراي شش نوع خاطره است.

آدمي را باه شاهوات و    ،اين قبيل خواطر :«خاطرات نفس»ـ 3

 دارد.ميهواي نفس وا از مات و پيروي محرّ

كشااند و در  آدمي را به كفر و گناه مي «:خاطرات شیطان»ـ 0

 كند.دين ترديد ايجاد مي

اين دو خاطره، حق و طاعت و  «:خاطرات روح و فرشته»ـ 1

ماد  اكنند و در پياخالص نسبت به خداوند را در قلب وارد مي

 آن امنيت و سالمت در امر دنيا و آخرت است.

انساان از ايان طرياق خيار و شار را       «:خـاطرات عقـل  »ـ 0

 دهد.تشخيص مي

ه روح ايماان اسات كا    اين خاطره همان :«خاطرات یقین»ـ 0

بر قلاب آدماي از ناحياه خداوناد     ، تر از علمبه صورتي فزون

خدا آرامش را بار  »شود، چنان كه قرآن فرموده است: ميوارد 

 «.دنكند، تا بر ايمان خويش بيفزايميدل مؤمنان نازل 

 ااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .33سوره عنكبوت، آيه  .3
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 هُوَ الَّذِي أَوأزَلَ السَّكِیهَ  فِي  ِّْوِّيوبآ الأمُيِأيِهِینَ لِیَيزأدَادُوا ِآتمَ واي       }
 3؛{مَ وِمآمييَعَ ِآت

ى مؤمنان نازل كرد، تا ايمانى بار  هااوست كه آرامش را در دل
 .ايمانشان بيفزايد

مجماوع خااطراتي كاه از ناحياه شايطان اسات را       ، به طاور خالصاه  
چه از ناحيه فرشته الهاي و قاواي ناامرئي خيار و ساعادت      وسوسه، و آن

 نامند.الهام و علم لدني ميرا باشد مي

با گفتن، شنيدن  .مهم در زمينه سازي غفلت است از عوامل ،خاطرات
هنگاامي   ؛شاود ترسيم ماي  انسانو شركت در مجالس، خاطراتي در ذهن 

گردد و ملكه نفسااني  ميد، زمينه شوق فراهم وكه اين خاطرات فراوان ش
شاوند و  ماي آن، اين خاطرات به آساني در ذهان زناده   از شود و بعد مي

طاور دائام باه فكار     هكنند، از اين رو انسان بميانسان را از ياد خدا غافل 
 ماديات و لذت بخشي است.

لب و قكاري، در هنگام كار، بدن و فكر مشغولند ولي در تنهايي و بي
قالب سرگرم لذتند و كسي كه به عوامل مادي دل بساته اسات، در حاال    

شاود. اگار ايان    ، هر دو متوجه لذات دنيوي مي«بدن و دلش»لذت بردن، 
ولي روحش  ذهني قوت گيرد، به هنگام نماز نيز بدنش در ركوع، اشتغال

 فرمايد:  باره چنين افرادي ميمتوجه دنياست. قرآن در
 0؛{الَّذِتنَ هُمي ََنأ صَوَ  ِمآمي سَ هُوَْ فَوَتيٌَ لِوأمُصَوِّینَ}

 .كنندانگاري ميي كه در نماز خود سهلانارزپس واي بر نمازگ

 ااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .3آيه  ،سوره فتح .3
 .3 و 3ت آيا ،سوره ماعون .0
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ذيب و تزكيه جان مؤثر اسات كاه عباادت    در ته هنگاميعبادت  زيرا
 3توجه كرده و آن را در ذهنش حاضر كند. شكننده به معناي

 ااااااااااااااااااااااااااااااااا

 ،از ملاك تاا ملكاوت   به نقال از كتااب    ،10، استاد جوادي آملي، صمراحل اخالق در قرآن .3
 .133و  131ص



 

 

 :جلسه چهارم

 لذت و الم قواي چهارگانه

تان را   مملكتچون دانستيم، آدمي را چهار قوه است كه حكم سرهنگان 

 بعيه غضابيه، بهيمياه  نظريه عقليه، وهميه خياليه، سُا » عبارتند از: ودارند، 

و ، نجيرو  ها لذتى است و المبه ازاى هر يك از اين ،حال بدان؛ «شهويه

كه باه جهات    ستا لذت هر يك در چيزي است كه مقتضاي طبيعت آن

 باشد.ميآن خلق شده است، و المش در خالف آن 

 ،اسات « معرفت حقايق اشياء»چون مقتضاي عقل و سبب ايجاد آن، و 

و  آن در جهال و حيارت اسات.    الام رناج و  لذت آن در علم و معرفت، 

و  چون قهر است و انتقام، لذتش در غلبه و تسلط، الام « غضب»مقتضاي 

 ست.ا ش در خالف آنرنج

چااون مخلااوق اساات از بااراي تحصاايل غااذا و ساااير   « شااهوت»و 

رناج و  هاا، و  چه قاوام بادن باه آن اسات، لاذتش در رسايدن باه آن       آن

نيااز « وهميااه» هااا اساات. و در المااش در حرمااان و ممنوعياات از آن  

 .است طورنيهم

پس چون قوا در آدمي چهارند، همچنين لذات و الام هام بار چهاار     

لاذت  »هاا  عقليه، خياليه، غضبيه، شهويه، كه بااالترين لاذت  : هستندقسم 

 شود.مين است، كه به اختالف احوال مختلف« عقليه
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 به قوه غضبيه ندصفات رذيله و اخالق حميده كه متعلق

بر قوه عاقله تسلط يابد، سبب اماراض و رذايال فراواناي    اگر قوه غضبيه 
حاالتي اسات نفسااني كاه      باشد و آنمي «غضب» هاشود، از جمله آنمي

شود از داخل باه خاارج از باراي غلباه و     ميباعث حركت روح حيواني 
شاود كاه از آن   ماي انتقام، و هرگاه شدت نمود باعاث حركات شاديدي    

ي اه، كاه از آن حارارت دود تيار   شاود حركت حرارتي مفرط حاصل ماي 
پوشاند، و از ميسازد، و عقل را ها را ممتلي ميخيزد كه دماغ و رگبرمي

بلكاه شادت آن را    ،كناد اين جهت در صاحب آن موعظه و پند اثر نماي 
كند، پس اگر انتقام ممكن باشد خون غضب به حركت آماده و  زيادتر مي

شود، و اگر نه خاون باه   رر ميكند و رنگ او ساز باطن به ظاهر ميل مي
 شود.كند و رنگ زرد ميباطن ميل مي

ي در افراط و برخي در طرف تفريطند، و گروهي اهدر اين مورد: طائف
 3.بر جاده اعتدال هستند

است و آن عبارت است « شجاعت»در حال اعتدال « قوه غضبيه»و اما 
ات كمالياه  و اين صفت اشارف صاف  « اطاعت قوه غضبيه از قوه عاقله»از 

باشد. و فضايل تحت شاجاعت،  مياست كه در حد وسط افراط و تفريط 
 ،«شاهامت »، «همت عالي»، «صبر»، «عفو»، «حسن ظن»، «كظم غيظ» ،«حلم»
 باشد.  مي ديگر يو فضائل« ثبات»

ناوع هساتند، و    03انواع صفات و رذايل متعلق به قوه غضبيه تقريباا  
ر اعتدال اين قوا اسات فضايلت، و   چه دكه: آناست  يك قاعده كلي اين

 باشند.  ميچه در آن دو طرف افراط و تفريط باشد رذايل آن
 ااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .33و 33ص ،خالصه معراج السعاده يا المقامات العليه در علم اخالق .3
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كه آدمي قرار دهد خود را در اماوري كاه   و آن اين« تهور»و افراط آن 
مهلكاه دنياوي و    ، كاه كندحكم مياحتراز و دوري از آن را عقل و شرع 
سات و گااهي   صاحب اين صفت خالي از شاائبه جناون ني   اخروي دارد.

شود و چه بسا خودكشي كناد. و رذايال آن، عبارتناد:    سبب قتل نفس مي
كه آدمي احتراز كناد از آن  )ترس( است. و آن اين« جبن»آن « تفريط»در 

چيزي كه نبايد احتراز كند. و آدمي به سبب آن، ذليل و خاوار و زنادگي   
 چون:  و رذايلي شود.بر او تلخ و ناگوار مي

 ييآن انواعي دارد، و خوف از مرگ و يا از چيزهاا  ا خوف )ترس( و3
سبب و بدون جهت وحشت داشته باشد، مثل جن، و ميت بيها ناز آ كه

ي، و منشاأ ايان خاوف غلباه قاوه واهماه و       يشب و در تنها خصوصا در
 قصور عقل و نهايت ضعف نفس است.

ي يدااست يعني آدمي از عذاب الهي و امتحانات خا « ايمني از مكراهلل»ا 0
و سابب آن غفلات از    ايمن نشيند. و به جالل حضرت ذوالجالل نينديشد.

عظمت پروردگار عالم، يا عدم اعتقاد به روز جزا، يا اطمينان به سعه رحمات  
باشد. و اين صفت ناشاي از هار   خدا، يا اعتماد بر طاعات و عبادات خود مي

آن از  ببسا ها كه باشد از مهلكاات و موجاب خساران اسات، و     كدام از آن
ها هام اماراض و   است كه هر يك از آن« جهل، يا كفر، يا غرور، و يا عجب»

رساانند.  رذايل مهلكي هستند كه اگر معالجه نشوند انسان را به هالكت ماي 
و اخبار و آيات در مذمت ايان صافت بسايار اسات، كاه خداوناد متعاال        

 .گردند مگر جماعت زيانكارانفرمايد: ايمن از مكراهلل نميمي
 3؛{الأخَ سِرِّوَْ الأقَويمُ ِآلَّ  الوَّ ِ يَكأرَ تَمأيَنِّ فَوَ افَمَيِهِّوا يَكأرَ الوَّ ِ }

 ااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .33آيه  ،اعرافسوره  .3
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عاذاب و انتقاام خادا ايمنناد در حاالى كاه جاز گاروه         آيا از 

 دانند؟!  زيانكاران خود را از عذاب و انتقام خدا ايمن نمى

 فرمايد:مي و رسول اعظم

 ؛أخوف ين ك ْ ب هلل اََرَف ك ْ ين اهلل
)عظمات خادا را    تر معرفت داشته باشدخدا بيشه هر كسي ب

 .ترسدميتر درک كند( از خدا بيش

 .«تر استترس من از خدا از همه بيش»نيز فرمودند: 

تار  هر اندازه علم انسان به عظمت و جالل خداوند متعال بايش  !آري

، و حاق تعاالي خاوف را    خواهاد باود  تر باشد، خوف و خشيت او بيش

 فرمود: هكچنان ؛بت به علما نسبت دادهنس

 3؛{غَ ِّورٌ ََزآتزٌ الوَّ َ ِآَِّْآوَّمَ  تَخأشَى الوَّ َ يِنأ ََُِ دِهِ الأعُوَمَ ءُ }
؛ يقينااً خادا   ترساند ياز بندگان خدا فقاط دانشامندان از او ما   

 ناپذير و بسيار آمرزنده است  تواناى شكست

ز مهلكات و از گناهان و اين صفت ا است.« يأس از رحمت خدا»ا 1

 فرمايد:ميداند و ميقرآن آن را موجب كفر  ؛كبيره است

 0؛{ِآوَّ ُ لَ  تَیيمَسُ يِنأ رَويحآ الوَّ ِ ِآلَّ  الأقَويمُ الأكَ فِرِّوَْ}
 .شودرحمت خدا مأيوس نمى ازكسي زيرا جز مردم كافر 

يعني اميدواري باه خادا كاه     ؛عالج آن به تحصيل ضد آن رجاء است

شرط هبارت از انبساط و سرور دل، به جهت انتظار رحمت الهي باشد، بع

كه بسياري از اسباب رحمت الهي و رسيدن باه محباوب را تحصايل    اين
 ااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .01آيه  ،فاطرسوره  .3
 .12آيه  يوسف،سوره  .0
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يك از اسباب آن را فراهم نكرده باشاد  كرده باشد. و توقع چيزي كه هي 

 گويند، بلكه غرور و حماقت است.را رجاء نميآن

آدمي هام حكام زماين را دارد، ايماان      و دل دنيا مزرعه آخرت است

آبي است كه بايد زمين را باه آن سايراب    عبادات مانند دارد وحكم تخم 

كرد، و پاک كردن دل از معاصي و اخالق رذيلاه، همانناد پااک سااختن     

زمين از خار و خاشاک است، و سراي آخرت و روز قيامات هنگاام درو   

پس از آن امياد داشاته    كردن است، پس كسي كه اين گونه زراعت كند و

 است.« غرور و حمق»باشد، آن رجاء صادق است، و اال 

 دوااشر نميااج ميساج گنارده رناا بان

 ار كردارادر كه كامزد آن گرفت جان ب

عالمت آن عجاز و اضاطراب،   . است« ضعف نفس»ا صفت چهارم 3

همانند گياه ضاعيف باا هار باادي      ،است هادر هنگام حوادث و ناگواري

لزل شود. و ضد آن بزرگي نفس و محكمي دل است كه آدمي تحمال  متز

آيد، و همانند كوه محكم در برابار ناماليماات   چه را بر او وارد ميكند آن

 اجتناب از خوف مذموم است. ،ثابت قدم باشد. تحصيل اين صفت

است كه عبارت از پستي طباع و قصاور   « دنائت همت»ا صفت پنجم 3

 گ و قناعت نمودن نفس به كارها و اعمال جزئياه همت از طلب كارهاي بزر

است كاه  « علو همت»ن آ)قانع شدن به كارهاي كم اهميت و آسان( و ضد 

 به طمع مناافع  سعي نمودن در تحصيل مراتب عاليه و كارهاي بزرگ است و

نتيجه بزرگي ذات و شاجاعت   ،خسيسه دنيويه خود را نيارايد. و اين صفت

ي رسايده  يزيرا هر كسي به جا ؛ئل نفسانيه استنفس است، و باالترين فضا

 واسطه علو همت بوده است.  ه ، بهو به مراتب عالي سرفراز گرديد



 31 .........................................................................  لذت و الم قوای چهارگانه جلسه چهارم:

 آن كوتاهي و اهمال كردن در حفاظات  .است« حميًتيغيرتي و بيبي»ا 3

تاه  و... كاه الب  اوالد و اموال، عرض، چه نگهباني آن الزم است در دينآن

غيرتي، غيرت و حميت اسات كاه   د. ضد بيغيرت بايد به حد افراط نرس

 نتيجه شجاعت و قوۀ نفس است، و از شرائف ملكات است.

است. اين صافت از  « عجله و شتاب در افعال و اقوال» ،ا صفت هفتم2

آماده   هاي بزرگ شايطان اسات. در حاديث نباوي    ضعف نفس و از راه

 .كاري از جانب شيطان و تأني از جانب خداوند رحمان است شتاب

اسات، كاه اطميناان نفاس و ساكون آن در      « وقار»ضد صفت عجله، 

آن نتيجاه قاوت    ،پيش از شروع كارها گفتار و كردار، حركات و سكنات،

قلب است و از فضائل صافات، و از اخاالق حسانه اسات كاه در مادح       

 «.ص حب الوْ ر و السكیه »آمده است:  پيغمبر

كناد،  ريف و عزيز ماي و اين صفتي است كه انسان را در نظر مردم، ش

پس سزاوار است مؤمن پيوسته شارافت و نيكاي ايان صافت را در نظار      

داشته باشد، و خود را در افعال و اقوال بر آن بدارد تا عاادت و ملكاه او   

 مستعجل به سر در آيد. اند كارها به صبر و تأمل برآيد،هگردد. كه گفت

و خلاق، و   يعني بد گماني به خادا  ؛است« سوء ظن»ا صفت هشتم 1

زيرا هار جباان و ضاعيف     ؛است« و ضعف نفس جبن»اين صفت نتيجه 

گذرد و باه قاوۀ واهماه او در    النفسي، هر فكر فاسدي كه به خاطرش مي

كند، و ايان صافت از مهلكاات عظيماه     و آن را دنبال مي كردهآيد اعتقاد 

 است و آيات و احاديث بر خباثت آن گواه است.

 كه: ستمنقول ا ي متقيناز موال
بايد امر برادر مؤمن خود را به بهترين محامال حمال كناي، و    
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بايد به سخني كه از برادر ماؤمن سار زناد، گماان باد نباري       
  3؛مادامي كه محمل خوبي از براي آن بيابي

وضع اير اخیك َوي  احسيه  و ال  طويُنا بكومي  خرجيُ يين       
 .اخیك سُوءا و اوُ  جد لم  ف  الخیر يحمال

سوء ظن بعد از مالحظه فساد آن و شارافت ضادش    و طريقه معالجه
اخبار بسايار در فضايلت    .د آن بسيار استياست، كه فوا« نحسن ظ»كه 
 حسن ظن به حق تعالي وارد شده است. به ويژهآن 
اناد:  است. و در مذمت آن همين بس كه گفته« غضب»ا صفت نهم 3
دت شود، و بسيار باشاد كاه شا   جنوني است كه دفعي عارض مي ،غضب

 آمده است:   غضب موجب مرگ مفاجاه شود. در حديث نبوي
طاور كاه ساركه عسال را     هماان  .كندميغضب ايمان را فاسد 

 كند.  فاسد مي
 فرمودند:   صادقامام و حضرت 

   .غضب كليد هر بدي و شرّي است؛ الغضب ي ل ح كَ شرٍّ
 د.  ها مهلك و قبيح هستنو از براي غضب لوازم و آثاري است كه همه آن

اظهار بادي   حتي گاهي به حيوانات و جمادات، از جمله: دشنام دادن،
حتي گااهي   ستهزا و سخريه، اسرار فاش كردن،مسلمين كردن، شماتت، ا

ايان  از لوازم غضب  . ..ه.و غير را پاره كردن يشرا زدن و لباس خو خود
گاهي باعث  شود،ست كه بعد از تسكين آن، انسان پشيمان و غمناک ميا

هااي  گااه باعاث بيمااري    و زردن دوساتان، و افاراد خاانواده   مني و آدش
 شود.جسمي و روحي مي

 ااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .اسالميه چاپ ،112ص ،تحف العقول .3
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 عالج غضب

چون مفاسد غضب دانساته شاد، حاال اگار شاما هام گااهي غضابناک         

 شوي، بدان كه عالج آن موقوف بر چند چيز است.مي

 ها امراضي همچاون: غضب اسبابي دارد كه عمده آن كه،نخست اين

، «غارور »، «عجب»، «كبر» ،ي و تفاخركردن به ديگران()فخرفروش« فخر»

و « حب ماال و حاب جااه   »، «دشمني»، «حرص»، «استهزاء»، «لجاجت»

و برطرف كردن ايان  پس سعي در ازاله اسباب غضب . هاستامثال اين

 كن.امراض 

ثواب  ،بردباري ،مدح حلم ،: مالحظه اخباري كه در مذمت غضبدوم

 فرو بردن خشم وارد شده.

شاوند، دوري  م: مواظب باش از اقوال و افعالي كه منشأ غضب ميسو

 گرم مزاج و تند خو. ،دوري از افراد عصباني ؛كني

يااد غضاب الهاي و تسالط او بار خاود،       ه چهارم: در وقت غضب، ب

 ند:اهبر ضعيف غضب كني.كه گفت چهچنان

 داتر خداونو بزرگاهست از ت شم تا چنداين حكم غرور و خ

قاوي شاود و از تاو     ،كن كه ممكن است روزي ضعيف پنجم: تصور

 قول شاعر:ه ب انتقام بگيرد،

 ت زوراوان دساااتار ناار ساازن بام

 وراش در افتي چو ماپايه ه روزي باك

ت صاورت  آيناه نگااه كان، بباين     غضب، خاودت را در  حال ششم: در

باين  شود، و يا توجه به آناني كه غضب بر آنان مسالط شاده، ب  ميچگونه 

حاالت و افعال از نظم  ونه، صورت قبيح و متغير، اعضاي تو متحرک،چگ
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سرر و از حدقه بيرون و  ها جاريگردد. خون در چشمميطبيعي خارج 

كناد و  ماي آيد. رنگ انسان سرر مايل به سياه و يا خون به باطن ميل مي

 .افتدمي شود، و لرزه بر بدنميرنگ زرد 

كني خودت را كنتارل  ميي، سعي خالصه اگر خودت را در آينه بنگر

 فرمود:   در حديثي امام باقر كني.

ي از شيطان است، كه در باطن فرزنادان آدم  اهآتش پار ،غضب

هااي او  چون كسي از شما غضبناک شاود، بااد باه رگ    است.

)شيطان بر عقل انسان مسالط   شود.ميافتد و شيطان داخل مي

رود و حتي گااهي  ميهر طرف ه شود، گاهي مانند مستان بمي

 (.ممكن است بيهوش شود

، چند عمل انجام دهد: ب: قبل از شدت غضب و يا در حال غضهفتم

اَيوذ بي هلل   »خدا از شّر شيطان، و قاول  ه زياد ياد خدا كردن و پناه بردن ب
   .«ين الشیط ْ الرجیم

اگر ايستاده است بنشيند، و اگر نشسته است بخوابد. وضو گرفتن، و 

آب سرد از براي تسكين آتش غضب بسيار مفيد است. و غسل كردن با 

اگر غضب بر رَحِم )فاميل( باشد دسات بار بادن او گازارد تاا غضاب       

 تسكين يابد.

ه ست از اطمينان نفاس با  ا است. و آن عبارت« حلم» ،و ضد غضب

ي هاا طوري كه قوه غضابيه باه آسااني او را منقلاب نكناد، و نااراحتي      

سابب  هام  زيرا گاهي ظلام   ؛نگرداندزودي مضطرب ه را ب يروزگار و

 شود.غضب مي

كاه اگار حاروفش را    « نماك خاوان اخاالق اسات     ،حلم»ند: اهو گفت
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كه هي  طعامي بدون ملح مازه  چنان يعني نمك شود،مي« ملح» برگردانند،

 گويد:ميحلم جمال ندارد. شاعر بيندارد، هي  خُلقي 

 با تو گويم كه چيست غايت حلم

 ايه فكان كم مباش از درخت سا 

 هر كه بخراشدت جگر باه جفاا  

 

 هر كه زهرت دهد شكر بخشش 

 هر كه سنگت زند ثمار بخشاش  

 همچااو كااان كااريم زر بخشااش

فرو بردن خشم از كسي كه مستحق غضب است، كاه   ؛«كظم الغيظ»و  

 شود.ميموجب صفت حلم  مداومت بر آن

است كه در مقابل بادي ديگاران درصادد انتقاام     « انتقام»صفت دهم: 

كه از محاسن اوصااف اسات، و در    آن عفو و بخشش است رآيد. و ضدب

 مدح آن حق تعالي فرموده:

 ؛{ٰ  وَأَْأ  َعي ِّوا أَْأرَبُ لِولَّقأوَى}
 .تر استگذشت شما به پرهيزگاري نزديك و

پس گذشات   كند.ميعزت را زياد  ،و نيز وارد شده كه گذشت و عفو

 فرمود: كرمرسول ا كنيد تا خدا شما را عزيز گرداند.

 ؛َویكم ب لع و ف ْ الع و ال تزتد العُد اال َزاا فلع فوا تعزكم اهلل
 اگر مردي احسِن الي مَن اساء زاادي را بدي سهل باشد جاب

از ديگر رذائل قوه غضبيه، كج خلقي و عداوت و دشمني، عصبيت،  و

 كتمان حق، قساوت قلب، عجب و كبر است.

سان خود را باالتر از ديگران ببيناد،  ست كه انا و خودپرستي آن« كبر»

رواني است كه مبادأ آن احسااس حقاارت و كاوچكي     بيماري  و آن يك

 شود.تبديل مي« عقده حقارت»مرور زمان به ه ب واست، 

خواهاد  كناد و ماي  معموالً فرد متكبر در خود احسااس حقاارت ماي   
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صاي  طور با غرور و طغيان آن را جبران كناد. و معماوالً چناين اشخا   اين

اگر كسي شخصيتش، در نظر خودش تكميل  فاقد شخصيت ذاتي هستند.

هرگاز  ، باشد، و در خود احسااس حقاارت و كمباود شخصايت ننماياد     

 .شودگونه رفتارها از او صادر نمياين

نتيجه ناراحتي روحي  ،قراري روحيبيثباتي و بيزيرا اين ناراحتي و 

تكبار، و تقادم   » وسايله ه با  تاا كناد  و رواني است كه انسان را وادار ماي 

و ايان آخارين تحقيقاي     «آالم خود را تسكين دهاد  ،يياعتنابيخواهي و 

 ند.  اهاست كه دانشمندان روانشناس به آن دست يافت

پيش با يك جمله كوتااه ولاي پار    سال هزار و اندي  اما امام صادق

 همعني از اين حقيقت علمي كه روانشناسان امروز بعد از ساليان درازي با 

جُير اال لذلي     ي  ين رجٍَ  كُر او » پرده برداشت و فرمود:، نداهآن رسيد
 «.تجده  ف  و س 

كبر متكبران، و ستم ظالمان بر اثر ذلت و حقارتي است كاه در نفاس   

 خواهند با اعمال خود آن را جبران كنند.ميو  .كنندميخود احساس 

ت عصايان  ست كه روح، ياك حالا  ا اين« كبر»مهلك و از آثار مرض 

دهد، و در سايه ميه آرامش و قرار رواني را از دست كند كزدگي پيدا مي

شود و حقوق ميدر برابر حق و حقيقت تسليم ن ،حب ذات رهبري نشده

)زيارا خودپساندي ايان اسات كاه ماردم و        شمرد.ميديگران را محترم ن

 .ها را ناديده بگيري(حقوق آن

 و انكار حقايق چيست؟ فرمود لحادإپرسيدند اولين  از امام صادق

 .«كبر»
 «تكبار »، تواضع و فروتني است، و آن بهترين معالجاه بيمااري   «ضد كبر»
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كاه خادايش    گرامي رسول خصوصب و پيشوايان، زندگي در كهچنان ؛است
بشاريت  الگاوي   و، كه همگي ائمه اطهار و {َظیم خوق لعو  اوك} فرمود:
 خاورد. مي چشم هب بسيار همنوعان حقوق به احترام و فروتني و تواضع هستند،

 :از نصايح لقمان حكيم به فرزندش در قرآن مجيد چنين آمده است
وَلَ   ِّصَعِّرأ خَدَّلَ لِوهَّ سآ وَلَ   َميشآ فِ  الأمَريضآ يَرَحًي  ِآَّْ الوَّي َ لَي     }

 3؛{تُحِبُّ كََِّّ يُخألَ لٍ فَخِّورٍ وَاْأصِدي فِ  يَشأیآكَ

و در زمين با ناز و غارور راه   ،ردم برمگردانمتكبرانه روى از م
و  .مرو، همانا خدا هي  خودپسند فخرفروش را دوست نادارد 

   .رو باشميانه «راه رفتنت»در 
خالصه نصايح اين است: در زندگي از تملق و چاپلوساي، و تكبار و   

 .رو باشر گفتار و كردار و عمل خود ميانهابراز برتري دوري كن، و د
خباري راه مارو و از ماردم روي    باي تكبار و غارور و    پس هرگز باا 

 متكبران خود پسند را دوست ندارد. ،مگردان، و بدان كه خداوند

يكي از فضائل اخالقي است، ولي اگر از حد خاود تجااوز   « خضوع»
 آيد.ميدر « تملق و چاپلوسي»صورت بدترين صفات يعني  كرد به
ماردم و  ه ي با ياعتناا باي به نيز از فضائل اخالقي است. اما اگر « وقار»
تكبار و  » ، از بدترين صافات يعناي  بينجامدشمردن حقوق ديگران  ناچيز

 خواهد بود.« خودپسندي
مقاصد خود اصول ه ست كه شخص براي رسيدن با متانت و وقار آن

را بدون شاتابزدگي و حارص و    يشرعايت كند و اهداف خو اخالقي را
 .ولع و دستساچگي انجام دهد
 ااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .33و  31سوره لقمان، آيات  .3
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وتني: يعني تسليم در برابر حق و احتارام باه همنوعاان و    تواضع و فر

همگاي از ثباات روح و آراماش رواناي سرچشامه       حقوق ديگاران كاه  

گيرند، و حاكي از شخصيت تام و تمامي است كه در تكميال آن نيااز   مي

 تكبر نيست. وطلبي به ابراز برتري 

 فرمايد:  مي در حديثي امام علي

 ؛االسلحق ق َ  او حسدٌ ق واللقصیر َناسلحق ق يو ب كثر ين الثه ء
تار از  ثناء بيش از حد تملق و چاپلوسي است، و مدح باه كام  

 .نشانه ناتواني در بيان و يا حسد است، ستا چه شايسته آنآن

كه انسان خود را بزرگ شمارد باه  است  و آن اين« عجب»و اما رذيله 

داشته يا نداشاته   كه آن صفت رادر خود بيند، اعم از اين كه جهت كمالي

ند عجب آن است كه آدمي صفت يا نعمتي داشاته باشاد و   اهباشد، و گفت

 آن را بزرگ شمرد و از منعم آن غافل، و منعم را فراموش كند.

 و اخبار در مذمت عُجب بسيار است از جمله:

عُجب مانند گياهي است كه تخم آن كفر، و زمين آن نفااق، و آب آن  

جهل، و برگ آن ضاللت، و ميوه آن لعنت و مخلد ي آن هافساد، و شاخه

 بودن در جحيم است.

آن است كاه پروردگاار خاود را بشناساي، و باداني كاه       «: عالج عُجب»

حاال خاود   ه جالل و بزرگي فقط سزاوار اوست. پاس معرفات با    عظمت و

را با عجب و بزرگي و  وپس ت هستي مسكيني و ذليل و ضعيف بنده كه نموده

 اند:كه گفته ؛ر؟ در خود بنگر كه عجب تو از چيستكاه خودپسندي چ

 واره مشاال خويشتن غار مال و جماب

 ياد و اين را به تباان را به شبي برناك
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 و بدان كه حق تعالي فرموده:

  3؛{ِآَّْ أَكأرَيَكِّمي َِهأدَ الوَّ ِ أَ أقَ كِّمي}
 .ين شما باتقواترين شما استترگرامي

 فرموده: و امام صادق

 ؛خو  العجب هوكين د
 .شودميهر كسى در او عُجب باشد هالک 

دانستن كه از بهترين  خود را حقير ؛شكسته نفسي است ،و ضد عُجب

اوصاف است و صاحب اين صفت نازد ماردم محتارم و عزياز اسات، و      

 ي شكسته است.هاخدا نزد دل !آري دارد.ميخداوند او را عزيز 

 خرند و بسوى ما شكسته دلى ميادر ك

 ر استگفروشي از آن سوي ديبازار خود

 فرق عجب با كبر

ست كه: متكبر خود را باالتر از غير بداند و مرتباه  ا فرق عجب با كبر اين

ولي در عجب پاي ديگري در ميان نيست، بلكه  شمارد تررا بيش يشخو

خاود ببالاد و شااد    ه معجب آن است كه اگر چيزي و يا نعمتاي دارد، با  

 ند و منعم را فراموش كند.باشد، و خود را ببي

 ااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .31سوره حجرات، آيه  .3



 

  

 :جلسه پنجم

 غرائز و امراض نفس

َهِييینَ وَالأقَهَيي طِیرآ  } زُتِّينَ لِوهَّيي سآ حُييبُّ الشَّييمَوَاتِ يِيينَ الهِّسَيي ءِ وَالُأ
الأمُقَهأطَرَه يِنَ الذَّهَبآ وَالأ ِضَّ  وَالأخَیيَآ الأمُسَوَّيَ  وَالأمَوأعَي مآ وَالأحَيرأ ِ   

 3؛{وَالوَّ ُ َِهأدَهُ حُسينِّ الأمَآبآالدُّوأیَ   یَ هالأحَ يَلَ عُ لِكَٰ  ذَ

ها ]كاه عباارت اسات[ از زناان و     محبت و عشق به خواستنى
فرزندان و اماوال فاراوان از طاال و نقاره و اسابان نشااندار و       

 ؛براى مردم زيباجلوه داده شاده  ،چهارپايان و كشت و زراعت
اسات كاه   و خد ؛كااالى زنادگىِ ]زودگاذرِ[ دنياسات     هاا اين

ا باه بهتار از ايان    : آياا شاما ر  . بگاو بازگشت نيكو نزد اوست
؟ باراى آناان كاه ]در هماه شاؤون زنادگى[       ]امور[ خبر دهم

هاايى  در نزد پروردگارشاان بهشات   ،اندپرهيزكارى پيشه كرده
 .است كه از زيرِ ]درختانِ[ آن نهرها جارى است

ي ضارورت  خداوند متعال در وجود بشر غرائزي را بارا گفته شد كه 
قرار داده است كه در حد اعتدال بسايار مفياد، و اماا در     وحيات طبيعي ا

 شوند.حال افراط و تفريط موجب امراض روحي و رواني مي

« عفات »است كاه در حاال اعتادال    « قوه شهويه» ،يكي ديگر از غرائز
 ااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .31سوره آل عمران، آيه  .3
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است كه فضيلتي عظيم است، و منشأ جميع صفات كماليه متعلق باه ايان   

عبارت از مطيع شدن اين قوه در تحت فرمان قاوه عقلياه    قوه است. و آن

باشد. و دو طرف آن افراط و تفريط است كه موجب رذائل و اماراض  مي

 شوند.ميروحي و رواني بسيار 

غرق شدن در لذات جسميه، بدون مالحظه حادود  « شرّه»آن « افراط»

اسات و آن ميرانادن قاوه    « خماود »آن « تفاريط »و  شرعي و حكم عقال. 

 باشد.ميويه شه

و رذائلي چون: حب دنيا، حب مال، حب جاه، حرص، طماع، بخال،   

جاا كاه   از آنباشاند.  ماي  ...طلب حرام، غدر و خيانت، و انواع فجاور، و 

پاس   (ريشه همه گناهان از دنيادوستي است) «حب الدوی  رأس كَ خطیئ »

 باشد.مي هاعالج بسياري از ناراحتي« زهد»

 زهد چيست؟

ا، زهد است، و آن دل برداشتن از دنيا و اكتفا كردن به قدر ضد محبت دني

ي هاا و انسان دنيا را مزرعه آخرت بداناد، و از نعمات   است ضرورت آن

خدادادي در دنيا بدون اسراف و تفريط براي رسايدن باه كماال و قارب     

 . بهره گيردالهي 

 فرمايد:  مي امام صادق

حس ب  و تلرل حرايم  الزهد ف  الدوی  الذي تلرل حاللم  يخ ف  
 ؛يخ ف  َذاب 

ست كه ترک حالل آن از تارس حساابش، و   ا زهد در دنيا آن

 باشد. ترک حرامش از ترس عقابش
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 ند:  اهكه گفت
  ؛اْ الدوی  ف  حاللم  حس ب و ف  حرايم  َق ب

در حالل آن حساب و اگر خاداي نكارده از راه حارام باشاد     
 عقاب است.

 فرمايد:مي و امام علي
لِكَیيوَ  } :است خالصه زهد در دو كلمه« زهد كوم  بین كوملینال»

كاه   ]با يقين به اين {ت َ كِّمي بآمَ   َ أرَحُوا وَلَ  فَ  َكِّمي يَ  ٰ   َمأسَويا ََوَى
هر آسيبى و هر عطا و منعى فقط به اراده خداست و شاما را در  

چاه از دسات شاما رفات، تأساف      آن اختيارى نيسات[ بار آن  
   .چه به شما عطا كرده است شادمان نشويدآن نخوريد، و بر

 فرمايد:  مي نيز امام صادق و
الزهد ي ل ح ب ب االخره و الُراءه ين اله ر و هو  ركك كَ شي   

 3؛تشغوك َن اهلل، ين غیر  مسف َو  فو م 
، و آن تارک هار   است زهد كليد باب آخرت و دوري از آتش

 د.باز دار خداوندياد كه تو را از است چيزي 

كه گذشته او را متاأثر نكناد، در طرياق زهاد اسات. و از قاول       كسي 
 فرمايد:  مي معصوم

)زاء، هي ، دال،، زاء: فليرل الزتهي ،     الزهد ف  الدوی  ثالث  احرف
 ؛ ه ء: فلرل الموي، و دال: فلرل الدوی 

زهد سه حرف دارد، )زاء، ها، دال( زاء ترک زينت، هاء تارک  
 هواي نفس، دال ترک دنيا.

 ااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .مصباح الشريعه .3
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ي دنيا، از ماال  هاگر شدن در نظر مردم، شهوات و زينتو چون جلوه

فرمايد: بهترين چياز  ميمتاع زندگي دنياست و قرآن  ها..تمام اين.و جاه و

ي هاا نزد خدا عاقبت نيكوست، يعني عاقبت به خيري و رسيدن به نعمت

پس غصه نخور و نگران امور چند روزه دنياا مبااش،    ؛ال زوال الهي است

 فرمايد:مي موالي متقيان علي كه

 ؛ي  ف  ك يض  و ي  سیم یك ف تن، ْم ف غلهم ال رص  بین العديین
گذشته، گذشته و آينده هنوز نياماده، پاس غنيمات دار     چهآن

 .فرصت بين اين دو را كه اكنون وجود دارند

 يرا مشغول كناد، و قلاب و   كسيزيرا اگر محبت دنيا و امور دنيوي 

ر الهي و كعبه حقيقي پروردگار اسات، از ظلماات عالئاق    را كه محل انوا

دنيوي و تعلقات جسماني مملو كند، چشم حقيقت بيانش بساته شاود و    

و قباائح اعماال نامشاروع را     كناد. ي ميينماش جلوهزرق و برق دنيا براي

شود، تا جايي كه گاهي قبح را حسن، و خاوب  ميقدر غافل ناديده، و آن

 داند.  ميد خود را خوب را بد پندارد و عمل ب

 هاي فكري و رذايال اخالقاي  انسان بايد نفس خود را از آلودگي ؛خالصه

يااد  ه خدا پناه برد، و در همه حاال با  ه پاک كند. و بنده بايد از نفس اماره ب

 بدترين دردها و مانع تكامل انسان است. ،خدا باشد كه غفلت

 تچه از رذائل كه متعلق به دو و يا سه قوه اسآن

رذائل اخالقي متعلق به يك قوه نيستند، بلكه متعلق به چند قوه بعضي از 

عقاوق  »، «قطع رحم»، «احتقار»، و «اذيت و آزار»، «حسد»باشند مانند: مي

، «حااب ماادح»، «نفاااق»، «ريااا»، «تهماات»، «غيباات»، «دروغ»، «والاادين
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اهانت و تحقيار  »، و «حب جاه و شهرت»، «سخريه و استهزاء»، «شماتت»

كه ممكن است منشأ ايان اماراض هام غضاب      ، و...«نمودن بندگان خدا

باشد و هم شهوت و توهم. مثل مرض غيبت كردن كه ممكن اسات هار   

 سه قوه در اين عمل قبيح مؤثر باشند.

 چيست؟ «حسد»

حسد از صفاتي است كه صاحب آن در زندان نفس خود گرفتار اسات و  

سات كاه   ا و حساد آن  «نياساود حسود »ند: اههرگز آرامش ندارد، كه گفت

اي د )خداوناد باه بناده   تمناي زوال نعمت از برادر مسلم خود، داشته باش

نعمتي عنايت كرده باشد( كه به صاالح اوسات و تاو ناراحات شاوي و      

ن نعمات باه صاالح او نباشاد، و تاو      آي، اما اگر يرا نما آرزوي زوال آن

مناي زوال آن نعمت است، و اما اگر ت« غيرت»تمناي زوال آن را كني آن 

« غبطه و منافسه»را از براي خود نيز تمنا كني، آن را  را نكني ولي مثل آن

 گويند و آن بد نيست.

ي از آن اهو حسد از بادترين و اشاد اماراض نفساانيه اسات، و عقبا      

نيست، كاه صااحب خاود را باه عاذاب دنياا و آخارت مباتال          ترصعب

زيرا او هار نعمتاي    ؛ي ندارديهاي از غم و الم راهسازد، و حسود لحظمي

حساود هميشاه   كه الحساود مغماوم )   ؛شودميرا كه به كسي ببيند، متألم 

 غمگين است(  

وَِآْأ  َعُيدُّوا وِعيمَيَُ الوَّي ِ لَي      }هاي خداوند به حكام  جا كه نعمتاز آن
هميشه ناراحت است، و از مردم انسان حسود  ،نهايت استبي { ِّحيصُوهَ 

بيناد مگار هاول و    ميگر غم و محنت، و در وقت مرگ نبرد معى نمىنف
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و آياات و   3بيند مگر عاذاب و فضايحت،  ميشدت، و در قيامت چيزي ن

 ث در مالمت حسد بسيار است.دياحا

 فرمايد:مي حضرت رسول
  0؛{الحسود ةاَِّْ اله س لذ}
 .برد حسود استميتر كسي كه لذت كم

 فرمايد:ميو نيز 
 1؛م ْ كم   مكَِّ اله رُ الحطباّْ الحسد لیمكَِّ االت

 .آتش هيزم راسوزاندن سوزاند مانند اعمال حسنه را مي ،حسد
ي خدا دشامناني اسات! عارض شاد:     هاو فرمودند: همانا براي نعمت
چه از فضل خدا بار  برند مردم را از آنميكيانند؟ فرمود: كساني كه حسد 

   3.ايشان رسيده است
دارد، چون اوست كاه  تعاند ب العباد حسود هميشه با رب االرباب، و ر

 كناد. را اراده ماي  آن يي خود را بر عباد مقدر، و با حكمت خود بقاهانعمت
 فرمايد:خداوند مي خواهد.و اين حسود مسكين زوال اين نعمت را مي

فَقَدي ت َیيهَ  تلَ  فَضأوِ ِ يِنأ الوَّ ُ ت َ هُمُ يَ  ٰ  أَمي تَحيسُدُوَْ الهَّ سَ ََوَى}
 3؛{رَاهِیمَ الأكِلَ بَ وَالأحِكأمَ  وَت َیيهَ هُمي يُوأكا  ََظِیمً ِآبي

بلكه آنان به مردم ]كه در حقيقتْ پيامبر و اهل بيت اويند[ باه  

 .ورزناد چه خدا از فضلش به آنان عطا كرده حسد مىخاطر آن
 ااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .313، ص1ج ،احياء العلوم .3
0. 
 .132، ص0ج ،كافيو  312ص ،1ج ،احياء العلوم .1
 .311ص ،0ج ،احياء علوم الدين .3
 .33يه آ ،سوره نساء .3
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ه آناان  و ب ،تحقيقاً ما به خاندان ابراهيم كتاب و حكمت داديم

 بخشيديم. فرمانروايى بزرگى

 3.است« حسد، و عجب، و فخر»فرمايد: آفت دين مي امام صادق

 اسباب حسد

براي خود، پس آن  ينعمتبه باشد براي رسيدن « حرص»باعث حسد اگر 
است.و اگر باعاث آن وصاول مكاروه بار محساود      « قوه شهويه»به سبب 

آن  اگار باعاث و نتيجاه   و  اسات. « قاوه غضابيه  »باشد، پس آن از رذائل 
است.و اگر باعث حساد هار دو باشاد،    « غضب»باشد، پس آن از « دحق»

 باشد.مي« غضب و شهوت»پس سبب آن از دو قوه 
اسات، و آن تمناي و خواساتن    « نصايحت »و معالجه آن « ضد حسد»
 .باشدمي چه صالح اوبه آن است خود نعمت براي برادر مسلم يبقا

 موجبات حسد و عالج آن

اني است، پس بدان كه اماراض نفسااني   چون حسد از امراض مهلك نفس
شوند مگر با علم و عمل، و علم نافع براي معالجاه حساد آن   ميمعالجه ن

كاه باه    رساند در صورتيمياست كه بداني به دين و دنياي خودت ضرر 
 رسد. پس دشمن خود نباش.ميمحسود تو ضرري ن
كاه  اسات   كه عذاب و عقاب را به همراه دارد اين« دين»اما ضرر در 
در مذمت و عقوبات حساود توجاه شاود.     ث بيان شده در آيات و احادي

 كه: آمده است
 ااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .333ص ،0ج ،اصول كافي .3
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اْ الح سد س خط ا لقض ء اهلل، ك ره ا لهعمي  اللي  ْسيمم  لعُي ده،     
يهكراا لعدل  الذي أجراه ف  يوك ، و يثَ هذا السخط و االوكي ر  
التج ب  الضدت  و العه د لخ لق العُ د. ك د أْ تزل اصَ اللوحیيد  

االتم ْ، فضالا َن اضراري بمم . َو  اْ الحسد توجب الغيش  و 
 .و العداوه ب لمِين

كه: هميشه متألم و متعاذب، و پيوساته در   است  اين« دنيوي»ضرر  اما

زيارا نعمات خادا بار عباادش       ؛و سختي و وهم خواهد باود  تعب و غم

هاا ببيناي   الينقطع است و نيز بر دشمنانت، پس تو با هر نعمتي كه باه آن 

معذب خواهي شد، پس حسود پيوسته غمگين و محزون خواهاد باود و   

 چه دارد لذت نخواهد برد. حتي از آن

حال در خود نظر كن كه سبب حسد تو كدام است تا براي معالجاه و  

 :ي، و آن چند علت داردياقدام نما يشنجات خو

)زوال  هخباثت نفس، و بخل ذاتي به بندگان خدا بادون ساابقه عاداو   

عالج اين ناوع حساد خيلاي مشاكل      .ز غير خود را آرزو كردن(نعمت ا

 ند:اهاست چون از خباثت ذات و رذالت جبلّت است. كه گفت

 ؛اال َداوه ين َ دال ين حسد يكَ العداوه ْد ترج  اي  لم  
ائل شود مگر عداوتي زهر عداوتي ممكن است از بين برود و 

 .كه سبب آن حسد باشد

 اشد اسباب حسد:

 ا خاوف 3ا حب رياست، و طلب مال و جاه، 1و0ت و بغض. ا عداو3

كه براي ا التغرر: و آن، اين2ا تعجب 3ا تكبر 3جاه  از دست دادن مال و

 برتري يابد. يبر و شاو سنگين باشد كه يكي از نزديكان
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از بدو خلقت تا انقراض عالم سبب هالكت بشار   هاو اين خصلت
زيارا   ؛از ايان رذايال پااک كارد    خود را بوده، و خواهد بود. لذا بايد 

خاطر حسد، يوسف نبي را به چاه انداختند، و نياز  ه برادران يوسف ب
حسد باعث شد كه قابيل، بارادر خاود هابيال را كشات و مساتوجب      

 عذاب شد.
كه كتب آسماني همه از عالئم خاتم و در تاريخ است كه با وجود اين

را  حضارت رساول   ما يهود و نصااري، نباوت  مشحون بود، ا االنبياء
قبول نكردند، و تكبر و حسد و تعصب و... سبب شاد كاه خسارالدنيا و    

 االخره، و از فيض عظيم محروم شدند.

 ضرورت تزكيه نفس

حال كه امراض و رذايل نفس دانسته شد پس سزاوار است كه عاقال، باه   
ضرورت تزكيه نفس واقاف، و باه آن اقادام كناد، و خاود را از اماراض       

 مند گردد.ي خدادادي بهرههاهد تا با آرامش از نعمتنفسي نجات د
كه چون كارهاي خوب و بد در اثر است و از ضرورت تزكيه اين 
ي كاه انساان فرشاته خاوي ياا      يشود، تا جاتكرار به عادت تبديل مي

چنين بار انساان نهياب     حضرت اميرالمؤمنين ،گرددشيطان صفت مي
 زند كه:مي

اي ماردم خودتاان باه اصاالح      .اي اسيران نفس! بس كنياد!.. 
يي كه به آن حرص دارد هانفستان بسردازيد و نفس را از عادت

   3.باز گردانيد
 ااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .133، حكمت نهج البالغه .3
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گااه  تواناد جلاوه  ماي و چون روح آدمي مانند آيينه شفافي اسات كاه   
ساازد و اگار انساان    ميصفات الهي باشد، و گناه صفحه دل را تيره و تار 
كناد، ضارر و خساارت     به نفس خود توجاه نكناد و خاود را فراماوش    

آناان كاه نفاس     {الذتن خسروا او سيمم } فرمايد:ميي كه يتا جاكند. مي
 . ..دند.زخود را خسارت 

 اقسام تزكيه

عياوب   گاردد، و آن برطارف كاردن   ميهمه معاني تزكيه به يك ريشه بر 
نفساني مانند حسد، كبر، غفلت، خودخواهي، و آراستن به فضايل انساني 

 ، حلم و ايثار است.نظير عبوديت، صبر
تزكياه، تطهيار اسات و آن پااک كاردن      »فرماياد:  ميي يعالمه طباطبا

 :در سه جهت است هاآلودگي
 ا برطرف كردن عقايد و افكار فاسد و باطل، مثل كفر و شرک؛3
 هاي پست و رذايل مانند كبر و بخل؛ا برطرف كردن و زدودن خصلت0
ا ال و زنال قتامث ع و پستردارهاي شنياردن اعمال و كان باا از بي1

 3.و ميخوارگي
است؛ انسان در مقابل گنااه باياد مقاومات    « تقوا»قدم اول خودسازي 

 نموده و اگر آلودگي پيش آمد، آن را پاک كند.
تزكيه است؛ تزكيه پس از تزكياه اعتقاادي در    ،قدم دوم در خودسازي

و نفاس   جا كه نفس رحماني منبع پااكي، زندگي نقش مهمي دارد و از آن
ي هاا شيطاني سرچشامه مفاساد اسات، و اعماال بروناي از روي انگيازه      

 ااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .112ص ،3ج ،تفسير الميزان .3
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گيرد، انساني كه در جمع آوري مال حارص دارد در  ميدروني سرچشمه 
واقع دچار بيماري رواني است، همچنين اگار حساادت ورزد و ياا دروغ    

را اصالح كناد، زيارا در قيامات تنهاا دل     بگويد، بيماردل است و بايد آن
 3آيد.ميت كه به كار سالم اس

 حاالت و مراتب نفس

 در قرآن كريم براي نفس حاالتي ذكر شده از جمله:
 .آن بدترين حاالت نفس استو  هاامر كننده به بدي؛ «هنفس األمار»
 يا نفس مالمتگر.« هنفس اللوام»و 
 است. ( كه مرحله تمييز بين خوب و بده)المتفكر« هنفس الناطق»و 
 كمال نفس آن است كه در سوره الفجر آمده است: ، و«عاقله يا ملهمه»و 
 .«ه، نفس المرضيه، نفس الراضيهنفس المطمئن»

و سعادت و رستگاري انسان زماني است كه خادا را باا قلاب ساليم و     
پاک از رذائل اخالقي و شبهات عقيدتي مالقات كند؛ قلبي كه منور باه ناور   

 ا بايد از اغيار خالي كرد.و آن ر« قلب عرش رحمن است»الهي باشد؛ زيرا 
 كه:  خالصه اين

ست كه ا و زمانيو آن مرتبه تجرد حسي نفس است، «: النفس األماره»
ه با  هتسلط دارد، و نفس ناطق زندگي انسان كامالً غلبه و نفس حيواني در

تواند رخساره ملكوتي خود را تجلاي دهاد. ايان نفاس را     ميهي  وجه ن
در  كناد و ماي كارهاي باد  ه ب و فرمان امرنامند چون اغلب مينفس اماره 

كاه در اكثار    زناد ماي بهيميت سر ن ثار حيوانيت وآاز انسان غير از نتيجه 
 ااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .113 و 111ص ،از ملك تا ملكوت .3



 81 ....................................................................................  غرائز و امراض نفس جلسه پنجم:

م ولو به طور موقات، نفاوذ وغلباه دارد. قارآن از زباان پياامبر خادا        مرد
   فرمايد:حضرت يوسف مي

 3؛{  يَ  رَحِمَ رَبِّ وَيَ  أِّبَرِّئِّ وَ أسِ  ِآَّْ الهَّ أسَ لَمَيَّ رَه بآ لسُّوءِ ِآلَّ}
شدّت زيرا نفس طغيانگر به  ؛كنممن خود را از گناه تبرئه نمى

زيارا   ؛كه پروردگارم رحام كناد  دهد مگر آنبه بدى فرمان مى

 .پروردگارم بسيار آمرزنده و مهربان است

باشد، قبل از تربيت و تهذيب ميو آن نفسي است كه در مراتب اولي 

ات حميده، در اين حالات چناين نفساي تاابع     آن به اخالق حسنه و صف

و اوامر شارع   ،باشد، و تابع هدايت عقلميشهوات، و اعمال قبيح و گناه 

كند. و شكي نيست كه چنين ميشود، و موعظه و نصيحت در او اثر نمين

نفسي اگر در همين حال بدون تهذيب و تزكيه بماند، عاقبات او خساران   

 0{وََْيدي خَي بَ يَينأ دَسَّي هَ     }فرماود:   و شقاوت است لذا خداوناد متعاال  

ترديد كسى كه نفس را ]از آلودگى پاک كرد و[ رشد داد، بار مواناع و   بى

ها و اماور  مشكالت دنيا و آخرت پيروز شد و كسى كه آن را ]به آلودگى

 .بازدارنده از رشد[ بيالود ]از رحمت حق[ نوميد شد

 ،مراقبت كامال نفاس  لذا بايد نفس را مغلوب ساخت و از سالك جز 

 توان داشت.ميچيزي توقع ن

توان گفات حالات متوساطي از    يا نفس مالمتگر، مي« نفس اللوامه»و 

 كند.نفس است كه در اين حال انسان اگر گناه كند خود را مالمت مي

كه مانناد محكماه   و آن مرتبه تجرد مثالي نفس است، «: نفس لوامه»
 ااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .31سوره يوسف، آيه  .3
 سوره شمس. .0
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در قرآن به آن قسم ياد كرده كوچكي است در وجود انسان كه خداوند 

 فرمايد:و مي

 3؛{لَ  أِّْأسِمُ بآیَويمآ الأقِیَ يَ  وَلَ  أِّْأسِمُ بآ لهَّ أسآ الوَّوَّايَ }
گار قسام   و به نَفْس سارزنش  ،خورمبه روز قيامت سوگند مى

 .خورممى

كناد و انساان مياان    ماي كم كم قواي عقلي رشد و نما  هدر اين مرحل

 يابد.ميو حس دروني در او رشد  دهدمييز يشر تم خير و

ش قرار دارد، لوامه و مالمتگر اسات چاون   اهاين نفس در دومين مرتب

مالمات   و تارک اعماال خاوب    ،صاحب خود را در انجام كارهاي قبايح 

و در باشاد  ، پس هر اندازه كه انسان در تربيت نفس خاود كوشاا   كندمي

ه نفاس باه صاالح و    نماياد، باه هماان اناداز    از آن مراقبات  ون ؤتمام ش

 شود.ميرستگاري نزديك، و از خسران و نااميدي دور 

ند نفس مثل حيوان سركشي است كه بايد با تربيت و رياضت اهو گفت

آن را رام كرد. پس واجب است بار هماه كاه باراي تربيات نفاس خاود        

زيرا نجات هر فردي در قيامات و اساتحقاق    ؛مبادرت و مجاهدت نمايند

مقدار موفقيتش در امر تهذيب نفس ه ه بتي اخروي وابسهااو براي نعمت

 :و تربيت نفس خويش است كه خداوند متعال فرموده است

فَإآَّْ الأجَهَّ   ٰ  وَأَيَّ  يَنأ خَ فَ يَقَ مَ رَبِّ ِ وَوَمَى الهَّ أسَ ََنآ الأمَوَى}
  0؛{ٰ  هِ َ الأمَمأوَى

يامات  و اما كسى كه از ايستادن در پيشگاه پروردگاارش ]در ق 
 ااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .0آيه ت، سوره قيام .3
 .33و  32يات آ ،سوره نازعات .0
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اش[ ترسايده و وجاودش را از هااوا و   باراى محاسابه پرونااده  

 .ترديد جايگاهش بهشت استبى ؛هوس بازداشته است

 است. )المتفكره( كه مرحله تمييز بين خوب و بد« نفس الناطقه»و 

در اين مرحله قوت تفكر در نفس انسااني  «: متفكرّهيا  هالنفس الناطقي»

آن را ناطقاه و   واي محسوسي دارد، شود كه نشو و نمبه خوبي ظاهر مي

 نامند.متفكره مي

كمال نفس آن است كه در ساوره الفجار آماده     ، و«هيا ملهم هعاقل»و 

 .«ه، نفس المرضيه، نفس الراضيهنفس المطمئن»است: 

 يَرأضِيیَّ   رَاضِيیَ   رَبِّيكِ  ٰ  تَ  أَتَّلِّمَ  الهَّ أسُ الأمُطأمَئِهَّ  اريجآعِ  ِآلَيى }
 3؛{وَاديخِّوِ  جَهَّلِ  ََُِ دِي فَ ديخِّوِ  فِ 

اى جان آرام گرفته و اطمينان يافته! به ساوى پروردگاارت در   

 .حالى كه از او خشنودى و او هم از تو خشنود است باز گارد 

 .پس در ميان بندگانم درآى و در بهشتم وارد شو

ن و درجه خاود اسات،   اشترينو اين نفس در باالترين مرتبه، و جليل

باه تكامال    ايمان و عمل صالح اكسي است كه نفس خود را ب و آن براي

رسانده باشد و با زوال جهل از نفس خود باه تحصايل معاارف الهاي، و     

چاه ساد راه تكامال و اساتقامت     نآاعتدال و اساتقامت زيارا    ارد ظلم بط

 گيرد، جهل و ظلم است.  ميانسان قرار 

اوي   } فرماياد: يما خداوند در مورد انسان و تحمل او بر امانت الهاي  
 0.{ك ْ ظووي ا جموالَ

 ااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .12تا  02آيات  ،سوره فجر .3
 .20آيه  ،سوره احزاب .0
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همانا به پياروزي  رسيد، و اگر انسان به اين مرتبه رفيع و درجه عظيم 

سات كاه خداوناد    ا كاافي بارايش  شاده اسات. و    نائلو سعادت بزرگي 

 بندگان خاص و برگزيده خودش به حقيقت عبوديات  وعزوجل او را جز

قارب و اناس باه لقااء     گرداند، و به مقام عنديت كه آن بهشت ميداخل 

 :گيردميمحبوب است. و مورد خطاب خداوند جليل قرار 

اى جان آرام گرفته و اطمينان يافته! به سوى  3؛{وَاديخِّوِ  جَهَّلِ }

پروردگارت در حالى كه از او خشنودى و او هم از تو خشانود  

   و در بهشتم وارد شو. ،است باز گرد پس در ميان بندگانم درآى

 ماره، در مرتبه تجرد حسي، و در افق حاس و مااده اسات،   و چون نفس ا

 به اين جهت دعوتش به التصاق به زمين و تمايل به شهوات دارد.

و در افاق قلاب قارار دارد، و     ،در مرتباه تجارد مثاالي    ،و نفس لوامه

 ش بين اين دو است.اهاست لذا جاذب هاي بين عقل و شهوواسطه

لي است، و در افق عقل قارار دارد  در مرتبه تجرد عق ،اما نفس مطمئنه

و نااهي از هرچاه    هاا، لذا داعي الي كل خير و امر كننده به هماه خاوبي  

 باشد.ميها بدي

براي رسيدن به قرب الهي و دخول در جمله عباد خاص و جنت  پس

 هاي نفس، در اثر تجلّياات تا تاريكي؛ خاص، بايد مستعد سير الي اهلل باشي

 فرمايد:مي، كه كلي از بين بروده ب انوار عظمت حضرت معبود

 0؛{وََْدي خَ بَ يَنأ دَسَّ هَ  َْدي أَفأوَحَ يَنأ زَكَّ هَ }
ترديد كسى كه نفس را ]از آلودگى پاک كارد و[ رشاد داد،   بى

 ااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .12ا  02آيات  ،سوره فجر .3
 .وره شمسس .0
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بر موانع و مشكالت دنيا و آخرت پيروز شد. و كساى كاه آن   

حمات  ها و امور بازدارنده از رشد[ بياالود ]از ر را ]به آلودگى

 .حق[ نوميد شد

بايد براي رسيدن به اين مقام رفيع سعي كرد، و از نفس اماره تاا   پس

 پيمود.مطمئنه بايد مراحلي را نفس رسيدن به 

زحمات و كوششي است كاه انساان    هنتيج هاين مرحل رسيدن بهالبته 

براي سالمت نفاس   هابراي تربيت نفس خود متحمل شده و با مجاهدت

   فرمايد:ميها كشيده است، كه خداوند متعال ا رنجو تقرب به سوي خد

 3؛{وَيَنأ جَ هَدَ فَإآوَّمَ  تُجَ هِدُ لِهَ أسِ ِ ِآَّْ الوَّ َ لَغَهِ ٌّ ََنآ الأعَ لَمِینَ}
 كوشد؛و كسى كه ]در راه خدا[ بكوشد فقط به سود خودش مى

 .نياز استزيرا خدا از جهانيان بى

 :و نيز خداوند وعده داده است

 0؛{وَالَّذِتنَ جَ هَدُوا فِیهَ  لَهَميدِتَهَّمُمي سُُُوَهَ }
هااي  و آنان كه در راه ما )با خلوص نيت( جهاد كنند، قطعاً به راه

 .خداوند با نيكوكاران است ؛خود هدايتشان خواهيم كرد

داناد،  ميدر اين آيه خداوند متعال دو چيز را عامل هدايت و موفقيت 

جهاد اكبر » :تالش( است، كه آن بر دو نوع است)كوشش و « جهاد»اول: 

يعناي تاالش باا خلاوص نيات، كاه       « اخاالص. »و دوم: « و جهاد اصاغر 

حمايت و هدايت الهاي را هماراه دارد. و وعاده مؤكاد الهاي اسات كاه        

 موفقيت و پيروزي به آنان روي خواهد آورد.
 ااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .3آيه  ،سوره عنكبوت .3
 .33سوره عنكبوت، آيه  .0
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 .تي بر خوردار اسيالبته نوع بشر از حيث تفكر و تعقل از قدرت باال

ژي را در جهاان شااهديم، ولاي از طارف     وولا نتك ما نمونه اختراعاات و 

 طلبااي وطمااع، خودپرسااتي، جاااه»نفساااني چااون  يهاااديگاار، گاارايش

سبب شده كه اين نيرو قوت و رشد كامل نيافتاه، و ايان قاوه     «شهوتراني

 عاقله در استخدام و مطيع نفس حيواني باشد.

ه را با « حقيقات اراده » ،ارفانبايد در تقويت اراده هم كوشيد، و عپس 

 اند:سه قسمت تقسيم بيان كرده

 در اكثر مردم حكمفرما است. اراده نفس حيواني، كه

 وضوح قابل مشاهده است. به كرده و ظهور جديد تمدن در كه ،عقل اراده

اراده سومي است كه انسان پس از تميز خاوب و   اين و ،يياراده خدا

ي نفساني و هاروي از شريعت، بر خواهشوسيله نفس ناطقه و با پيه بد ب

شاريعت  قسامتي از  زيارا  ؛ شهوات حيواني بايد اراده الهي را حااكم كناد  

ه ائما  و الوثقى، خدا، قرآن، انبيا ةعروه بتا انسان  براي تقويت اراده است

 تمسك جويد.

، نخستين دوره تربيت و تزكيه نفس براي انسان ساالك  هاين سه مرحل

مراقبات،   ،سالك هو وظيف و تسلط بر نفس است. هغلباست. در اين دوره 

و گاهي جنگ با نفس است، كه زحمت زيادي را بايد تحمل كارد، و باا   

طاوري  ه ، بلكه موفق به رام كردن نفس شود، با هاو مجاهدت هااين رنج

خاادم قلاب    با الهام گرفتن از آثاار وحاي،   هاو خواهش هاكه همه هوس

 نفس ناطقه شوند.پاک، و اراده عقلي و الهي 

در اين مرحله قوه تعقل نشو و نمااي كامال و   «: نفس عاقله يا ملهمه»

پس قوه اراده عقلي غير از اراده  كند.، تجلّي و ظهور ميبا قوه اراده عقلي
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تعقل است. در  هنفس است، و حالت ديگر نفس كه تفكر است غير از قو

 .فرماستاين مرحله فقط عقل حكم

 عقلفرق بين تفكر و ت

امكان هم ندارد چاون هناوز، اراده عقلاي     فعليت شرط نيست ودر تفكر 

است ميان دو مرحلاه اول و آخار،    «چون اين مرحله برزر»وجود ندارد، 

موجب قانون تكامال و برزخيات، داراي اشاكال و صاور و     ه ب از اين رو

 ( است.ينيقواي هر دو طرف )باال و پا

 آخرين قوّت و زور خاود را  قوانين سفلي و حيواني ،در اين مرحله

كار خواهند برد تا نفوذ خود را نگهداري كنناد. از ايان رو در اوضااع    ه ب

اجتماعي نوع بشر، هم در دل سالك كاه مشاغول تزكياه نفاس      سياسي و

 زند.هاى بسيار قوي سرميتوفان وها انقالب و هااست، عصيان

هااي  سولي بااالخره قاواي پسات و فروماياه حياواني و آماال و هاو       

 گشته، و ظلمات « انوار قاهر قواي علوي معنوي»خودپرستانه نفساني مغلوب 

 غفلت، مغلوب )انوار( نور معرفت و فضيلت خواهد شد. جهالت و

چون در اين وقت، واقعيت در دل عارف ظهور كرده، و با نور الهاام،  

جان او از فيض آسايش دروني كه نتيجه پيروزي بر نفس حياواني اسات   

 ر خواهد گشت، و لذّت غلبه بر نفس را خواهد چشيد.برخوردا

 كناد كم شروع ميفرد سالك در اين مرحله چهارم از تزكيه نفس كم

و  هاا ها و رياضات ناكامي ها وها و كوششبه چيدن ميوه شيرين زحمت

 تحمل نموده است. ،ايمان يي كه با متانت وهامحروميت و هامقاومت
همه حقاايق را   احل باالتر گشته، و واقعيت آناز اين تاريخ عمالً وارد مر
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مكاشافه، الهاام، جذباه،    »كه درباره مقام و حاالت گوناگون تزكيه نفس، مانند 
 نمايد.شنيده بود، حاال از روي علم و يقين احساس مي« ذوق، اشتياق

قوت توكل، و ايمان، و اعتمادش، بر الطاف و فيوضايات   قوت قلب، و و
 فرمايد:قرآن مي گردد.تر ميز به روز قويو هدايت پروردگار رو

وَيَنأ تَخأرِّجي يِنأ بَیيلِ ِ يُمَ جآراا ِآلَى الوَّ ِ وَرَسُولِ ِ ثِّمَّ تُديرآكأ ُ الأمَويتُ }
 3؛{فَقَدي وََْعَ أَجيرِّهُ ََوَى الوَّ ِ

هااى فاراوان و   گااه كس در راه خدا هجرت كند، اقامات و هر 
سى كه از خانه خود به قصد فراخىِ معيشت خواهد يافت. و ك

مهاجرت به سوى خدا و پيامبرش بيرون رود، سسس مارگ او  
را دريابد، مسلماً پاداشش بر خداست؛ و خادا هماواره بسايار    

 .آمرزنده و مهربان است

 هجرت چيست؟

صورت. و آن عبارت اسات از   كنند: صوري ونوع بيان ميهجرت را دو 
ه ومشااهد اوليااء، و مانناد    هجرت به تن از منزل صوري باه ساوي كعبا   

 اي ديگر.اي به منطقهيي از منطقههامسافرت
اما ايان سافر و هجارت از ناوع ديگار اسات، كاه        «: هجرت معنوي»
 ... اند:گفته

 ام نيستاراق و شار و عااين سفر مص
 ست كه آن را نام نيستيياين سفر جا

اين هجرت، يك هجرت روحاني است، خروج از بيت نفس و منزل 
 ااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .322آيه  ،سوره نساء .3
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الاى   هجرت الى اهلل و رسوله و ولي اهلل و آن هجرت و ساير  دنياست و

اهلل است. و سالك مادام كه تعلقي به خويش و توجّهي باه انيّات دارد،   

 مسافر نشده.

 حكايات ، و اعتراف به ذلت عبوديت وعزت ربوبيت ي الهيمناجات اوليا

 اند.آن رسيدهه قام شامخي دارد كه با مجاهدت و سير معنوي باز م

ذلّت و افتقار عبوديت ه ي را توفيق داد كه از توجه باهاگر خداوند بند

همواره اين معني را كه او بنده اسات نصاب العاين خاود      غفلت نكرد، و

رساور   شقرار داد، كم كم بر أثار ماداومت، حقيقات ايان معناي در دلا      

و انيت و انانيات نفاس    «گرددت ذلّت در نفس او ظاهر ميحال و»كند مي

َْيدي  }: رودكلي از بين ماي ه در اثر تجلّيات انوار عظمت حضرت معبود ب
 3.{أَفأوَحَ يَنأ زَكَّ هَ ، وََْدي خَ بَ يَنأ دَسَّ هَ 

هجارت از   يكرد، و بارا  يسع يعمقام رف ينبه ا يدنرس يبرا يدلذا با

اسات   «يتجارد عقلا  »كه آن مرتبه « نفس مطمئنه»به  يدننفس اماره تا رس

 .يمودرا پ يمراحل يدبا

 ااااااااااااااااااااااااااااااااا

 سوره شمس. .3



 

 

 :جلسه ششم

 درمان امراض نفسي

 3.{َْدي أَفأوَحَ يَنأ زَكَّ هَ ، وََْدي خَ بَ يَنأ دَسَّ هَ }
نمايد كه فضيلت و ميخداوند به هفت آيت بزرگ خلقت سوگند ياد 

واني سابعي و  شرافت را كسي داراست كه نفاس خاود را از صافات حيا    

محلّ عبور و مارور مالئكاه و    شكه قلبتا آن ؛بهيمي تزكيه وتصفيه نمايد

سات از جاناب   ا آن رستگاري وي بر چه خيريّت وآن الهام الهي گردد و

 باال ملهم گردد.

ماند كاه  ثافات نفساني گرديد، مثل ظرفي مىكه كه آلوده ب نفسي !آري

گاردد. و  ماي ته شود زهرآلاوده  چه در وي ريخآنو زهر گرديده ه آلوده ب

ماورد قارآن مجياد     دراين باشد، كالم خاداي تعاالى كاه    ه شايد اشاره ب

ه كاه آلاوده با    فرمودند: اگرچه شأنيت قرآن هدايت اسات، لكان نفساي   

كثافات اخالقي گرديده و در طريق كجروي قدم زد، هرچه پيش رود بار  

جااي  هبا گردد و حتاى كلماات وحاي    ضاللت و گمراهي وي افزوده مي

وقات از فيوضاات   افزاياد. آن مي اشكه وي را هدايت كنند بر گمراهيآن

 .گرددبهره ميبي الهي نااميد و
 ااااااااااااااااااااااااااااااااا

 سوره شمس. .3
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 اثر عدم تعادل سيستم قوا و غرائز اختالل بر

كناد، و ايان   ماي بيان شد كه انسان همواره با عدم تعادل صفاتي زنادگي  

فاريط موجاب   افاراط و ياا ت  حاال  عدم تعادل اگر به اخاتالل برساد، در   

يكي از اختالالتي كه بر اثر عدم تعاادل سيساتم دو قاوه     شود.ميبيماري 

 است.  « حسادت»، آيدبه وجود ميغضبيه و شهويه 

 از خودخاواهي و تر حسرت، طور دقيقه حسادت از غريزه مالكيت يا ب

البته غريزه مالكيت در انسان صفتي طبيعي اسات   شود.)انانيت( ناشي مي

زيارا سابب فعاليات و تاالش      ؛ر حد تعاادل مفياد اسات   كه وجود آن د

شود. و اگر اين غريزه مالكيت از حد خود تجاوز كند، و تعديل نشود مي

 شود.تبديل به غبطه مي

گاردد، كاه   ماي و اگر غبطه شدت يافت، تبديل به حسادت بيمارگونه 

 زند.هم ميه تمامي سيستم بُعد معنوي را ب

برد، چرا؟ چاون ايان غريازه    د رنج ميسبب پيوسته از حسادت خوبدين

مالكيت تعديل نشده و از حد خود تجاوز كرده، و شخص همه چيز را باراي  

چه را هم كه ديگران دارند تملاك كناد، اماا    آنخواهد ميخواهد، و خود مي

كند. و در اثار ايان نااتواني، بغاض، و     شود احساس عجز ميچون موفق نمي

يعناي  « مالكيت»؛ اين فرمولبا توجه پس  يرد.گدل ميه گاهي كينه بعضي را ب

بغاض  سبب خواسته،  رسيدن به ايناز  عجز و خواستن، خود براي را چيز همه

 آيد:وجود ميهگونه ب، و حسادت اينشودمي و گاهي كينه به دل گرفتن

 آيا چشم زخم )چشم زدن( حقيقت دارد؟

فرماود:  ؟ سؤال كردند: آيا چشم زخم )حسد( حق است از رسول اكرم
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هرگاه چيزي باشد كه بتواند سبقت بر قدر الهي كند هار آيناه عاين     !بلي

 )چشم زخم( است.

ابطاال اعماال، و عادم     عالوه بر مفاسدي كاه دارناد از  « ريا و عجب»

مترتب است، ياك مفساده خفياه مضاره      هاو عقابي كه بر آن هاقبولي آن

ه موجاب چشام   شاود كا  ميكه: بسا ست و آن اينه هاديگري هم در آن

، موجب شهرت و سامعه  «ريا»شود. به جهت آن كه ميزخم بر فاعل آن 

شود، و آن هام موجاب محساوديت، و    ميشود، و آن موجب عظمت مي

جلوه نمودن در انظار و چشم مردم، يعني خود را در معرض چشم ماردم  

 شود.ميقرار دادن 

و ياا از   گويند: در هر چشمي چاه از اخياار باشاد،   ميبعضي از علما 

شارط جلاوه   ه اشرار، اثر عين جبلّي و ذاتي اوست، مثال سَامّ در ماار، با    

 ئي مرئي در نظر او.ينمودن ش

گويند: در چشام قلباي نياز ايان اثار خواهاد باود در        ميبلكه بعضي 

گاري  صورتي كه چيز مستحسني ذكر شود كه موجب استعجاب يا جلاوه 

يا رفع آن باا ذكار ناام خادا     دفع « چشم اخيار»كه اين اثر در شود، اال اين

انسان ممكن است گاهي خودش را و خالف چشم اشرار. ه ب ؛خواهد بود

 هم چشم بزند.

اثر چشم حق است و تاو باياد   « اْ العین حق»فرمايد: مي امام صادق

ف ذا خ ُ شيیئ ا يين ذاليك    » بر غير.بر نفس خودت، و  ايمن نباشي از آن
ي  شي ء اهلل و ال ْيوه اال   » (:بگو مرتبه، سه ترسيدي )اگر از اثر چشم«: فقَ

شما به هيئت و صورتي در  و نيز فرمود: هرگاه يكي از«. ب هلل العو  العظیم

معاوذتين   ،كه او را خوش آيد، پس قرائت كند وقت خروج از منازل آيد 
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را كه در اين صورت او  {َْ اَوذ برب ال وق}و  {َْ اَوذ برب اله س}

آيد. و از همه اين اخبار نتيجه و اساتفاده  نمي اذن الهي ضرري وارده را ب

در هر موجودي خواه طيب باشد و يا خبياث،   زخم اثر چشم شود كه:مي

 و نيز تأثير در خود صاحب چشم و غير آن متحقق است.

چاه از مفاساد در   عاالوه بار آن  « عجب»شود كه رذيلۀ معلوم ميپس 
 وجود دارد.اوست، خوف ضرر چشم زخم خود فاعل بر خودش، نيز 

 سرّ اثر عين )چشم زخم( چيست؟

سات كاه: در هار    ا ثير عين )چشم زخم( و فاعل و مفعاول آن ايان  اسرّ ت
ماهيات،   يانسان دو جنبه، و يا دو بُعد وجود دارد. يكي وجاود و ديگار  

يك جنبه من ربه )يلي الحق( و آن بُعد نوري اوسات و يكاي جنباه مان     
   .ري اوستو آن بُعد ناري بش نفسه )يلي الخلق(

و سافك   ،همان كه اعتراض مالئكه را بر آن داشت به فساد در زماين 
 گاه كه گفتند:الدماء، آن

ُِّحُ        } َِّ فِیَم  َيينأ تُ أِسيُد فِیَمي  َوَتسييِ ُك اليدَِّي َء وَوَحيينِّ وَِّسي َأَ جيَع
  3؛{بآحَميدِلَ وَوِّقَدِّسُ لَكَ َْ لَ ِآوِّ  أََيوَمُ يَ  لَ   َعيوَمُوَْ

دهاى كاه در آن باه فسااد و     ودى را در زمين قرار مىآيا موج
كه ما تاو را  ريزى كند و حال آنو به ناحق خونتباهى برخيزد 

. كنايم گاوييم و تقاديس ماى   همواره با ستايشات تسابيح ماى   
: من ]از ايان جانشاين و قارار گارفتنش در     ]پروردگار[ فرمود

 .دانيددانم كه شما نمىاسرارى مىزمين[ 
 ااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .12سوره بقره، آيه  .3
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 ، اما خداوناد بودجنبه ناريت و ظلماني بشر ديدند، همانمي مالئكه چهآن

 .دانيدچه را نمينآدانم فرمايد: من ميبا اشاره به جنبه نورانيت بشر مي

اين جنبه ذاتاً خير محض اسات و ناور صارف،     «.يلي اهلل»جنبه اولي: 

و ماهيات شارّ محاض، و     «يلي خلقاي »نفع مطلق است. و اما جنبه ثاني: 

 ف، و ضرر مطلق است.ظلمت صر

گاردد، و باه آن وجاه    ميپس هر چه نور و خيرات است به وجود بر

طاور كاه   گردد. هماان ها به نفس بشر برميو جميع شرور و ظلمت ،الهي

 :فرمايدخداوند متعال مي

يَ  أَصَ بَكَ يِنأ حَسَهَ  فَمِنَ الوَّ ِ وَيَ  أَصَي بَكَ يِينأ سَيیِّئَ  فَمِينأ     }
 ؛{وَ أسِكَ
از سوى خداسات و   ،رسدچه از نيكى به تو مىانسان![ آن]اى 

 .از نفس، و از سوى خود توست ،رسدچه از بدى به تو مىآن

گاه در چيزي جهت وجاود و ناور غالاب باشاد، و جهات مهيات       هر

از شرورش خواهاد باود. و    ترمغلوب شد، البد آن وجود خيرات او بيش

تر خواهد شاد. و اگار در   اگر جنبه ظلماني غالب شد، شرور آن هم بيش

وجود آدمي نور و ظلمت، مساوي شد، پس از او گاهي خير و زماني شر 

 آيد، تا كدام غالب آيد.ميپديد 

حال چون اين مطلب دانسته شاد، پاس بادان: وجاود انبيااء و ائماه       

مان نفساه، و   »ايشان بار جنباه    «جنبه من ربه و جهت وجودي» اطهار

 تفاوت مراتب و درجات تا حدي كأنه نيسات. غلبه كرده، با ها آن« مهيت

ايان معناا   ه فرمودند: ب لذا نورانيت محض هستند. حضرت رسول اكرم

 )شيطانم را به دست خودم تسليم كردم(. شيطاني بيدي اسلمتُ
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ه پس هرگاه عمل خيري و يا كار خاوبي از كساي صاادر شاد، آن با     

او صادر شود آن اقتضاي جنبه نوري اوست، و اگر عمل بد و يا شرًي از 

 ست.وا «جنبه الي نفسه»از جنبه مهيت و نفسي، يعني 

ي سر زند، منشأ آن يو هرگاه از صاحب عصمتي مكروه و يا ترک اوال

و اگر عمل خيري از كافري سر زند از جنبه وجاود   جنبه مهيت او است.

اوساات. پااس يكااي از شاارور، اثاار عااين و چشاام زخاام اساات. و آن از 

و چون هي  كس نيست كاه   باشد.ميبه )من نفسه( مقتضيات مهيَت و جن

هم كاه   «شرَ عين و چشم زخم»جنبه مهيَت و من نفسه در او نباشد، پس 

 از لوازم مهيت و من نفسه است، اوالً و بالذات در همه خواهد بود. 

 كه: اگر از جهت وجود و جنبه من ربه و لوازم آن در كساي غالاب  االَ اين

 يت كه از لحاظي اسم حقيقي خداوند است و ناوري باشد، همان جنبه نوران

 ست الهي، رادع آن شرَ، و دافع و يا رافع اثر آن شرَ خواهد بود. ا

ون هماين جنباه، كاه اسام     ؤاسماء لفظيه و معاوذات رساميه از شا   و 

ها همه مراياا و  و در حقيقت اين باشد.حقيقي و واقعي خداوند است مي

ها نخواهند بود، و يا آثااري بار   ، اينكواشف از آن است. و اگر آن نباشد

 ها مترتب نخواهد بود.آن

هر ه اين جنبه نوريه الهيه است به و مقصود واقعي از استعاذه نمودن ب

هر قسم كه ممكن باشد، از توسالت ظاهريه و باطنيه، لساانيه و  ه نحو و ب

قلبيه. بلكه معالجات طبيعي مأخوذ از حكمت شاريعت كاه هماه، طارق     

است. پناه بردن به خدا و پناه باه   و آالت براي اين نور اعظم اله اكتساب،

و ماا در زياارت    ها از همه بااالتر اسات.  و اهل بيت كه نور آن حمدم

 خوانيم:جامعه مي
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 ؛ين ا  كم فقد وج  و ين لم تم كم فقد هوك و تين ين لجم الیكم
سوي شما آمد نجات يافت و هركس نيامد هاالک  ه هر كس ب

 شما پناهنده شد.ه ان يافت آن كس كه بشد و ام

 چشام ظااهر نادارد، و ياا شخصاي       پس اثار چشام، اختصااص باه    

هماان   ،بر شخصي، و رنگ چشم سبز يا آبي و ساياه نادارد. بلكاه منااط    

اسات كاه در صااحب آن     «يلي الخلقي»جنبه مهيَت و جهت من نفسهِ و 

 چشم است.

ه قرار داده، كه اگر با و شرع مقدس براي دفع آن اثر، اسباب و اشيائي 

چون عملي كه بدون اخاالص و تقارب    كند.اين عنوان عمل شود اثر مي

و هوس نفسانيه صادر شده باشاد،   االهي و حكمت و يقين باشد، و به هو

   .اين عمل ميت است

ناور او مساتنير   ه بايد مهيت هميشه تابع وجود و نور الهي باشد، و با 

كه تابع مهيت ديگاري  نه اين ؛ي يابدكه از ظلمت ذاتيه خالص باشد تا آن

ها و به شرورها مطبوع، خود ظلمت است به ذات قرار گيرد كه خود عينِ

 او نيز مصدر شرور خواهد گرديد.

ند اگر كسي را خيلي دوسات داري زيااد يااد او مكان در نازد      اهگفت

شكني، چون ظاهراً دوساتي و يااد كاردن، ناشاي از     ميديگران، كه او را 

و مقتضاي همين جنبه است. و ذكر كردن در نزد ديگران موجب طبيعت، 

 حصول اثر مهيه غير خواهد بود در آن.

هرگاه دوستي براي خدا باشد، و ياد كردن هم براي خدا، و شانيدن   !آري

جهت خدا باشد، در اين صورت جنباه وجاود ملحاوظ و    ه و شنوانيدن هم ب

 بود بعون اهلل تعالي.منظور است. و از همه آفات و شرور دور خواهد 
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 درمان چشم زخم

 )چشم زده( و هام باراي معناون    براي درمان چشم زخم، هم براي عاين

)چشم خورده(، آيات و احاديث فراواناي وارد شاده، از جملاه خوانادن     

كه بحمداهلل اكثر مردم با ايان  ؛ «الكرسي، و آيه و ان يكاد همعوذتين، و آي»

 آيات آشنا هستند.

كه موجب نورانيت قلب يا سابب ضاياء عاين باشاد     هر چيزي نيز و 

مانند خوردن انار خصوصاً در شب جمعه، و سفرجل، كه موجاب قاوت   

جهت نورانيت، و دفع اثر مهيت، و مضار عينه نيز ميباشد. پس عاين باياد  

 3.داد وضو، و معنون را غسل بايد

 ضرورت معرفت نفس

ترين داناش را معرفات   عناف ملي به پيروي از موال عليآاستاد حسن زاده 

را با خيار و شارّ اخالقاي بسايار      انسان به نفس خويش دانسته، و رابطه آن

فرمايد: معرفت نفس ناطقه انسااني، محاور جمياع    نزديك تلقي كرده و مي

مسائل علوم عقلي و نقلي، و اساس همه خيرات و ساعادات اسات. انساان    

 0.دشناسي استتر از خودسازي ندارد، و آن مبني بر خوكاري مهم

 چيست؟ اخالق

شدن صفاتي در نفس انسان است كه به دنباال   پديدار ،«اخالق»منظور از 
 ااااااااااااااااااااااااااااااااا

 است. گوهر شب چراغاين مطلب برگرفته از كتاب  .3

مديناه فاضاله در متاون    نقل از كتااب  ه ب ،3ص ،معرفت نفس ،اده آمليزاستاد حسن حسن  .0
 .332ص، ياسالم
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اعمالي خاص و متناسب با آن صافات، بادون فكار كاردن، از انساان       آن
شود، مثالً كسي كه خُلق سخاوت در او به صورت يك ملكه در صادر مي

شندگي را بر بخال  شود و بخآمده، هنگام بذل و بخشش دچار ترديد نمي
 دهد.مي حورزيدن ترجي

بد، يعني فضايل و رذايل را بررساي و در   صفات خوب و« علم اخالق» و
 3كند.مورد چگونگي اكتساب صفات نيك و ترک صفات زشت بحث مي

مالک اخالقي بودن يك كار، تابع سهمي است كه در رسيدن به نتيجه 
. اگر تأثير مثبت داشت، مطلوب، يعني كمال و سعادت حقيقي انسان دارد

فضيلت است و اگر اثرش منفي و بازدارناده باود، رذيلات اسات و اگار      
واهاد داشات.   شاود و ارزش صافر خ  ماي تفاوت بود، خنثي محسوب بي

 0.بيني الهي معين شده استكمال و سعادت در جهان

 خالق و اخالق درمانياكاربرد 

كل خلقات ياك    :تدرباره كاربرد اخالق آمده اس 1«طب روح» در كتاب
 دهد.ميمجموعه واحد را تشكيل 

اين مجموعه آرگانيزمي )دستگاهي( است در حال جوشش و حركت 
تياب كوچاك و   تردائم كه از واحادها ياا اجزائاي تشاكيل شاده كاه باه       

شوند. و هر واحد يا جزء، بر طباق نظاامي خطاناپاذير و در    مي تركوچك
 ط است.هماهنگي دائم با خود و واحدهاي ديگر مرتب

 ااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .332ص ،مدينه فاضله اسالمي .3
 .020ص ،همان .0
، از «اخالق اصايل » طب روحهاي كتاب اي از قسمتخالصه ،موضوع تا آخر اين جلسهاين  .1

 .دكتر بهرام الهي است
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آيد و زندگي ميدر درون اين مجموعه، انسان يك واحد تام به شمار 
شاود.  ماي اش يك دوره تحصيلي و گاه يك دوره درماني محسوب خاكي

به منزلاه غاذاي روح و گااه باه مثاباه      « اخالق اصيل»براي اين واحد تام 
 آيد.ميدارو به كار 

اسات، علات   « حقيقات »زيباترين چيز و واالترين ارزش در خلقات،  
هر موجودي  وجود علم اخالق آن است كه انسان به حقيقت تبديل شود.

ي مناسب باا فطارتش دارد، غاذاي مناساب روح     يبراي رشد، نياز به غذا
 3انسان، اخالق اصيل است.

 جزء مادی و جزء مجرد انسان

طاور كاه   چون انسان داراي دو بُعد مادي و مجرد، ملكوتي است، و همان
، دساتگاه  هاا ، ماهيچههاي حسي، و استخوانهامغز و اندامجسم انسان از 
)روحي و رواني( نيز از پيوستن  بُعد معنوي، تشكيل شده گوارش و غيره

زء مجارد )روحاي و   ج . وروح ملكوتي و روح بشري تشكيل شده است
ه كاه، با  باا ايان   است و آن همان بُعد معنوي يا خود واقعي انسانرواني( 

و باه  « ماادي »دراک حواس فيزيكي است موجودي طور عادي خارج از ا
ر گا اماا بُعاد دي   .باشاد ماي از جسم عنصري  ترو ملموس ترمراتب واقعي

ارگانيزم معنوي انسان، يك واحد طبيعي است كه از چند سيستم و قوه و 
غيره تشكيل شده، كه هار ياك باه نوباه خاود مركاب از تعاداد زياادي         

 است.هاي معنوي واحدهاي صفاتي، يا سلول

طور كه جسم و اعضااي بادن انساان از واحادهاي     تيب همانتربدين
 ااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .33ص ،طب روح .3
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كوچكي به نام سلول تشكيل شده، ارگانيزم معناوي او هام از واحادهاي    
صفاتي متعددي تشكيل شده كه مجموعه صفات روحي ا رواني انسان را  

 دهند.ميتشكيل 

ده كننده ارگانيزم معنوي، بر خالف دساتگاه تنظايم كننا   دستگاه تنظيم

زيارا انساان باه     ؛كندميارگانيزم فيزيكي، در ابتدا به طور خودكار عمل ن

گاه تنظايم كنناده   ل است كاه خاود، دسات   مسؤو« عقل الهي»علت داشتن 

 اش را فعال كند.ارگانيزم معنوي

دوگاناه   أاز طرف ديگر، ارگانيزم معنوي انسان به علت دارا بودن منش

شري( با ورود به دنيااي خااكي   )روح ملكوتي و روح ب آسماني و زميني

شود. اين عدم تعاادل در كااركرد واحادهاي    ميدچار عدم تعادل صفاتي 

صورت احساس كشمكشي ميان خيار و شارّ، در درون    صفاتي، بعدها به

كند و نگراني را در عمق وجاود او پدياد   مي)وجدان، ضمير( بروز  آدمي

ي است كه انساان را  آورد. اين نگراني عميق دروني، محرک اوليه الزممي

و اصالح اشاتباهات و خطاهاا   « عقل اعلي»وادار به عمل كند تا به كمك 

 به آگاهي از خود برسد.

هر بار كه موفق شويم تعادلي در كاركرد يك واحد و يا يك گاروه از  

سازد( برقرار كنيم، اين واحد و يا ايان  ميواحدهاي صفاتي)كه صفتي را 

كيفيت ما فوق »يا  «فضيلت الهي» آن را شود كهميصفت به چيزي تبديل 

 ناميم.مي «علّي

 كمك به كه كندصورت صفتي جلوه مي در ضمير انسان، به الهي، فضيلت

معني كه عقل رحماني متااثر  بدين ؛آيدآن خير و عدالت در وجود غالب مي

 نمايد.هاي طبيعت بشري را كنترل مياز اين صفت، افراط كاري
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باا اهميات آن صافت، شاناخت و آرامشاي       در اين صورت متناساب 

گذارد. هر ميشود كه بر تمام وجودش اثر مثبت ميدروني در فرد برقرار 

ي هاا انسان كه تمامي واحدهاي صفاتي خود را به فضائل الهي يا كيفيات 

 ما فوق علّي تبديل كند، در وجودش تعادل كاركردي كامل روحي ا رواناي 

يابد و ريشه رنج كه معلول عدم ميويد شود، آن گاه زندگي جاميبرقرار 

 3.رودميتعادل صفاتي در اوست از بين 

 نقش اخالق

سير كمال يا رشد بُعد معنوي انسان، فرايندي است كه طاي آن، هار فارد    

بايد به طور فعال در ايجااد تعاادل در كااركرد واحادهاي صافاتي خاود       

 كوشش كند.

ي هاا فضائل الهي )كيفيتاين بدان معنا است كه بايد به تدريج تمامي 

اش پارورش دهاد. ايان فرايناد باه      گاانيزم معناوي  رمافوق علّي( را در ا

گيرد و فضائل الهي بدون سعي و كوشش ميصورت خود به خود انجام ن

 آيد.ميبه دست ن

 كه عماالً  خود بود، سسس دانست در فضايل اين دادن رشد طالب بايد ابتدا

 0روشي آن را به انجام برساند.كار كرد و بخصوص، با چه ه بايد چ

 خالصه مطلب

دهد. اين مجموعاه دساتگاهي   ميكل عالم يك مجموعه واحد را تشكيل 
 ااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .«اخالق اصيل»طب روح؛  .3
 .01تا  33همان، خالصه، ص .0



 صفای دل  ........................................................................................................................   013

و انسان جازء ايان عاالم در حاال      است در حال جوشش و حركت دائم
 آيد.به شمار ميحركت، 

 ملكاوتي  كه حاصل تركيب روح« خود حقيقي»يا  روحي معنوي، رگانيزما
واحادهاي  ، واحدهاي كثيري موصوف باه صافات   و روح بشري است، از

واحادهاي   .تشكيل شاده اسات   صفات ملكوتي و واحدهاي صفات بشري
 . صفاتي براي ارگانيزم معنوي همراه با جزء ملكوتي و جزء بشري آن

ناام سالول تشاكيل    ه ي كاوچكي با  هاا طور كه جسام از واحاد  همان
تشاكيل شاده    شود، ارگانيزم معنوي هم از واحدهاي صفاتي متعاددي مي

 دهند.ميكه مجموعه صفات روحي ا رواني را تشكيل 

 منشأ فكر

شود: مانند بدخواهي، قساوت غلبه جزء بشري، موجب صفات بشري مي
 . ...قلب و

شافقت   ،مانناد: خيرخاواهي   و از غلبه جزء ملكوتي، صفات ملكاوتي 
صاورت آساايش خااطر و    ه شود. و اثرش بر كيفيت فكر با ميايجاد  و...
 دارد.ميش وجدان ظاهر شده، انسان را در صلح دروني نگه آرام

ايان   .شاود و بر عكس اثر بدخواهي بار فكار، سابب تيرگاي آن ماي     
شود، و سسس ميرا تيره كرده سبب ناآرامي ضمير « خود»جريان، نخست 

به ها شود. احتمال دارد به ديگران هم سرايت كند و سبب تيرگي فكر آن
خاواهي ياا بادخواهي بار     ه، جرياان نياك  طور كلي بر حسب شدت غلب

 3خواهد شد. ترو يا تيره ترمعنوي، فكر، روشن رگانيزما
 ااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .21، صطب روح .3



 013  .................................................................................   يدرمان امراض نفس جلسه ششم:

 ساخاوت  . شود...هر صفتي از پيوند يك يا چند واحد صفاتي تشكيل مي
 . ت بگيرد...اممكن است از قوه عقل و قوه شهويه و غضبيه نش

دوگاناه   سيستم معنوي انسان به علت دارا بودن منشاأ  ،از طرف ديگر
 آسماني و زميني )روح ملكوتي و روح بشري(، با ورود به دنياي خااكي، 

كشمكش ميان خير و شار  و احساس  علت عدم تعادل صفاتي( دچاره )ب
آورد. و باياد  ماي وجود ه و نگراني عميق دروني ب شودميدر درون آدمي 

 با عقل اصالح و خير را انتخاب كند.

ساازد(  ماي هاي صفاتي)كه صافتي را  هرگاه توانستيم تعادلي در واحد
فضيلت الهي ياا   را شود كه آنميبرقرار كنيم، اين صفت به چيزي تبديل 

 گويند.مي ما فوق علّي

ه كند كاه با  فضيلت الهي، در ضمير انسان، به صورت صفتي جلوه مي
وسايله  شاود. و بادين  خيار و عادالت غالاب ماي     شكمك آن در وجود

شود، كه بر تمامي وجود اثار  بر قرار مي آرامشي دروني و شناخت در فرد
 گذارد.ميمثبت 

انسان بايد تمام واحدهاي صفاتي خود را به فضاائل الهاي تباديل    
گاه زندگي كند، تا در وجودش تعادل روحي و رواني برقرار گردد، آن

يابد، و ريشه رنج كه معلول عدم تعادل صفاتي در اوست از جاويد مي
 رود.بين مي

در ايجاد تعادل صفاتي به تدريج تمامي فضائل الهي را )در  انسان بايد
 حاصلبُعد معنوي( پرورش دهد. اين فضائل خود به خود و بدون زحمت 

 3.باشد عملو ا 1ا آگاهي 0ا طالب رشد 3انسان بايد و شود نمي
 ااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .طب روح .3
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 سير تكامل يا رشد معنوی

كناد  ا مياخالق اگر اصيل باشد، براي انسان نقش غذا و دوا، هر دو را ايف

 كه خاصيت آن:

دوا  ا حفظ سالمت سيستم معنوي، و0ا تغذيه سالم سيستم معنوي، 3

 است. اختالالت و امراض آنو درمان 

)الهي(، مجموعه اصولي اسات كاه باه     عبارت ديگر: اخالق اصيله ب

را كار بستن آن تعادل كار كردي كامل را در ارگانيزم معنوي بر قارار و آن 

 كند.حفظ مي

 ؛راين: نبايد اصول اخالقي را با هر روش دلخاواهي انجاام داد  بناب

زيرا اخالق غيراصيل سسات ريشاه اسات و در مقابال امتحاناات تاوان       

 3.مقاومت ندارد

 صبر و مقاومت

مقاومات كناد، خيلاي زود نسابت باه      الهي اگر كسي در مقابل امتحانات 

 شود.مند ميو از ثمره فضائل خود بهره كندميآگاهي پيدا  ،خدا

)اصول اخالقي الهي( مجموعه اصول اخاالق منبعاث از    اخالق اصيل

زيارا آن   ؛كناد وحي است كه تغذياه ساالم و متناساب روح را تهياه ماي     

 و با فطرت سازگار است. «جهاني»

 ااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .«اخالق اصيل»وح، طب ر .3





 

 

 :جلسه هفتم

 روش درمان افراط و تفريط غرايز

 ،اخاالق و خُلاق انساان   توان گفات:  ميچه گذشت از آنطور خالصه ه ب

حاصل يك واحد صفاتي متعلق به روح بشاري، باا ياك واحاد صافاتي      

 متعلق به روح ملكوتي است.

ات ي صفاتي، يا صفهااين واحدهاي صفاتي، گروه گروه شده و اندام

نوباه خاود گارد هام آماده و چهاار       ه صفات نيز ب .آورندوجود ميه را ب

ضابيه،  قاوه شاهويه، غ  »دهناد:  سيستم، يا چهار قوه بزرگ را تشكيل ماي 

 «.وهميه، و عقل

، تركيب واحد صفاتي ملكاوتي و واحاد صافاتي    تراما در سطح وسيع

توان قابل قياس با به هم پيوستن روح ملكوتي و روح بشري ميبشري را 

 هنگام تشكيل ارگانيزم معنوي دانست.

 دهنده صفات ملكوتي، و بُعد ماادي بُعد معنوي و روح ملكوتي تشكيل

 اين فرمول:ه نده صفات بشري است. با توجه بدهو روح بشري تشكيل

ي ا رواني  ادهنده صفت روحلااتي، تشكيااز واحدهاي صفروهي اگ

دهنده سيستم صفاتي: غضابيه، شاهويه، وهمياه،    تشكيل هاباشند، و آنمي

 عقل هستند.

به تعاادل برساد    هاصفات هميشه در نزاع هستند، اگر يكي از آناين 



 000  ...........................................................  يزاغر يطروش درمان افراط و تفر جلسه هفتم:

عكس، عدم تعادل يك سيساتم و  ه گذارد، و يا بيها اثر مبر ديگر سيستم

 گذارد.يا حتي يك صفت بر كل سيستم معنوي اثر منفي مي

كند، و عادم  شرح: سيستم معنوي از طريق فكر در آگاهي ما بروز مي

كاه  « حرص و طماع »شود مثال: تعادل كاركردي نيز ابتدا در فكر ظاهر مي

)افاراط( در   ز عادم تعاادل  از اختالالت كاركردي سيستم معنوي اسات، ا 

 .باشدمي« شهويه» گاه، و «غضبيه»سيستم 

 كند.بروز مي« وهميه»در اثر عدم تعادل، و افراط سيستم « حيله و دروغ»

« عقل اعلي»در ريشه در عدم تعادل، و تفريط « لوحيجهالت و ساده»

دارد. و استمرار عدم تعادل در كاركرد هر قوه، ممكن است باعاث باروز   

هاايي جادي منجار    در سيستم معنوي شود، و حتي به بيمااري  ضيعوار

 صورت اختالل رواني يا روحي بروز نمايد.ه گردد و ب

اسات، اگار جازء    « حاس همادردي  » مثال يكي از واحدهاي صافاتي 

در اين واحاد غلباه داشاته و در افاراط باشاد،      )بُعد مادي بشري( بشري 

ي او به علات مناافع   همدردگيرد و ميشخص صرفا نفع خود را در نظر 

، اشاد ب« تفاريط »و اگار بُعاد بشاري در حالات      اش خواهد بود.شخصي

 گيرد.ميشده و مورد سوء استفاده قرار « لوحساده»شخص 

 غلبه كند و تعادل در كاركرد برقرار شاود،  جزء بشري ملكوتي بر جزء اگر

 دوستي، قدرشناسي است.پيامد نوع المث براي .شودميانسان خيرخواه 

 غلب براي انسان نوعي امتحان است، مثل قادر ا ،عمل به اخالق اصيل

دوستي، چون مردم معماوال  قدرناشناساند.   ناشناسي در مقابل عمل به نوع

 .شودميدوست، قدرناشناسي بعضي اوقات در مقابل شخص نوع

چااون  ؛انسااان بايااد از قدرناشناسااي ديگااران ناراحاات نشااود  البتااه
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ايان  ه داند، و از كسي توقع پاداش ندارد. با ميدوستي را وظيفه خود نوع

 ترتيب: امتياز عملش )صد در صد( در وجودش ثبت خواهد شد.

 شودبُعد معنوی( بيمار مي) چگونه روح

 ييهاا ، آسايش را از بشر سلب كرده، و ناراحتييزندگي ماشيني امروز

امراض روحاي  بروز باعث  ،كه اگر از آن جلوگيري نشود وجود آوردهه ب

 شود.ميفراوان و رواني 

هار كادام   ه )تارازو( هساتند، كاه با     روح و جسم مانند دو كفه ميزان

جسم و روح هار دو در   .شودمي ترتوجه شود، كفه دومي ضعيف تربيش

گيرند و گاهي هم امراض هار كادام بار ديگاري     ميمعرض امراض قرار 

 كند.ميو او را مريض  گذاردمي تأثير

صاورت صاحيح   ه ستند. اما اگار غرائاز با   جسماني معروف هامراض 

هااي رواناي   نااراحتي  باه شود. امراض روحاي  ارضاء نشود عقده پيدا مي

)تاارس(  )افسااردگي( و خااوف «بااكتئاا»)اضااطراب( و  «قلااق»چااون 

انساان را   ،هااي روحاي  نااراحتي و از اماراض   يو حتي بعضا  انجامدمي

 .كندگير ميزمين

ي موفاق باه تشاخيص    يهاا طبيبان حاذق باا كماك تكنياك    ،در قديم

 شدند.ميبيماري نفسي و يا جسمي 

از هام   پزشاكان گويند: جواني مريض شد و در رختخاواب بساتري،   

كاه   دريافتاو  .بالينش آوردندر معالجه او عاجز بودند. طبيب حاذقي را ب

)روح و رواني( است. در حالي كه نبض ماريض را   نفسي ،بيماري جوان

كه  ي رسيدشهراسم كرد تا به يني را ذكر ميگرفته بود، مدتي چيزهاي مع
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 ؛ وقتاي باه  ي آن شاهر را بارد  هانبض مريض سرعت پيدا كرد، اسم محله

، نبض مريض تندتر زد، طبيب گفات: ايان جاوان    رسيداسم محله معيني 

 شده است! عاشق دختري در فالن شهر و محله فالن
تاالف وقات   اباه  تر ولي در اين زمان، مراجعه به طبيبان نفساني بيش

گذرانند، و با داروهاي مساكن و معماوال خاواب    مييعني وقت  ماند.مي
كاه قارآن و   كنند مريض را به آرامش برساانند. در صاورتي  ميآور سعي 

بسياري از اماراض   ياحكام الهي، هم براي پيشگيري، و هم درمان و شفا
روحي و رواني هستند. خداوند متعاال كاه خاالق جسام و روح و روان     

 فرمايد:  ان است ميانس
تَ  أَتُّمَ  الهَّ سُ َْدي جَ ءَ أكِّمي يَويَِظَ  يِينأ رَبِّكِّيمي وَشِي َ ءٌ لِمَي  فِي       }

 3؛{الصُّدُورآ وَهُدًى وَرَحيمَ  لِوأمُِأيِهِینَ

 اىموعظاه  اى مردم! يقيناً از سوى پروردگارتان براى شاما پناد و  
 ى و اخالقاى[ هاى اعتقادچه ]ازبيمارىآمده، و شفاست براى آن

 .و سراسر هدايت و رحمتى است براى مؤمنان ،هاستدر سينه
بگو: ]اين موعظاه و شافا و هادايت و رحمات[ باه فضال و       

پس بايد مؤمنان به آن شاد شاوند كاه آن از    ،رحمت خداست
 .كنند بهتر استهمه ثروتى كه جمع مى

رسااند  كه به جسم و يا باه روح انساان ضارر ماي    را چيزي  قرآن هر
 ريكي از مضارات آن تاأثير منفاي با     شده ورام كرده، مثال شراب حرام ح

 ،ترين نعمت خداوند به انسان عقل است، و شرابزيرا بزرگ .عقل است
 اندازد. شراب خوردن حالت نفسي و رواني دارد. ميرا از كار  آن

 ااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .32سوره يونس، آيه  .3
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حالات نفساي و    ،ها، و شاب ادراري اطفاال  گاهي هم ناسازگاري

 رواني دارد.

 .{ةواسيلعیهوا ب لصيُر و الصيال   } :فرمايدمي هااوند به انسانخدو نيز 
ايان   لاي و )روزه( و نمااز در مشاكالت خاود.    استعانت بگيريد از صابر 

داناد كاه   زيرا مقام خود را نشاناخت و نماي   ؛لوم و جهول استظ انسان،

 ست.واحكام الهي براي كنترل غرائز و سالمت روح و روان ا

 امراض النفسيه الجسميه

كند، گرچه در ها مياض فراواني شايع هستند كه ما را روانه بيمارستانامر

ظاهر آالم جسمي هستند اماا ممكان اسات از اماراض نفساي و رواناي       

مانند: بعضي از امراض قلباي، دردهااي مفاصال،    ؛ سرچشمه گرفته باشند

 بسياري از امراض ديگر. فشارخون، ديابت، كمردرد، سردرد، و

 گويد:  موردلي مي امنه يك طبيب مشهور ب

يتجاه الاي   ، ان الحزن و الهم الذي ال نعّبر عنه بالدموع غالباً ماا 

 ؛اعضاء الجسم فيحطمها

باه اعضااي    ، اغلاب حزن و اندوه را اگر با اشك تعبير نكنايم 

 .كندرا پايمال ميجسم سرايت و آن

 عزاداري امام حسينمجالس به فضل در شيعيان اين خأل هم البته و 

 . شود...پر مي

هااي عصار   در زندگي امروزي، كه از بيمااري « اضطراب و قلق»و يا 

و گاذارد  ماي ها تاأثير  بر غذا و خواب و حتي كار انسان، ژي استوتكنول

 .ترسد چيزي را از دست بدهدآن در وقتي است كه انسان مي



 001  ...........................................................  يزغرا يطروش درمان افراط و تفر جلسه هفتم:

آن  باه دسات آوردن دوبااره   را از دسات داد و از   نولي زماني كاه آ 
خاواب   ،شود. در اين حالار اكتئاب نفسي يا افسردگي ميدچ ،نااميد شد

دهاد، و زنادگي   ماي نفاس را از دسات   ه شود، اعتماد با انسان مختل مي
و سابب ضاعيف شادن قاواي بادني و ذهناي        گاردد مي معنيبيبرايش 

 گردد!مبدل مي «بائسٌ، حزين ، يائسٌ»و به انساني،  شودمي

 حكمت خالق در قلق نفسي

از  هاا كه قلق و اضطراب از امراض عصر است، و خيلاي  شنويممي بسيار
تا  ؛شكايت دارند ،شودميپديدار  هااين احساس بدي كه در نفوس انسان

از شاادي و سراسار طمأنيناه و     سرشاار در آرزوي زندگي  همهي كه يجا
 .زندگي نعمت بزرگي است اين گونههستند.  آرامش و سالمت رواني

 شود؟اب راحت ميوقت انسان از قلق و اضطره چ

ماا  ه نام برده شده و خداوند ب« حَزَن» با تعبير ن كريم از قلق نفسيآدر قر
جاا كاه   اهلل در بهشات از آن رهاا خاواهيم شاد. آن    شااء نوعده داده كه ا

 فرمايد:ميخداوند درباره مؤمنين و بهشتيان 

يِنأ ذَهَيبٍ وَلِِّألِّيِاا    جَهَّ تُ ََديٍْ تَديخِّوِّووَمَ  تُحَوَّويَْ فِیمَ  يِنأ أَسَ وآرَ}
وََْ لِّوا الأحَميدُ لِوَّ ِ الَّذِي أَذأهَبَ ََهَّي  الأحَيزََْ ِآَّْ    وَلَُِ سُمُمي فِیمَ  حَرآترٌ

رَبَّهَ  لَغَ ِّورٌ شَكِّورٌ الَّذِي أَحَوَّهَ  دَارَ الأمُقَ يَ  يِنأ فَضأوِ ِ لَ  تَمَسُّهَ  فِیمَي   
 3؛{غِّوبٌوَصَبٌ وَلَ  تَمَسُّهَ  فِیمَ  لِّ

جااا بااا در آن ،هااا درآينااداى كااه در آنهاااى جاودانااهبهشاات
 ااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .13تا  11سوره فاطر، آيات  .3
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و لباسشاان در   ،شونددستبندهايى از طال و مرواريد آرايش مى

ها ويژه خداست كاه  گويند: همه ستايشمى .جا حرير استآن

 ترديد پروردگارمان بسايارآمرزنده اندوه را از ما برطرف كرد؛ بى

كاه  همان ؛ر برابر عمل اندک استو عطا كننده پاداش فراوان د

كه در آن هي   ،از فضلش ما را در اين سراى جاودان جاى داد

 .رسدرنجى و هي  سستى و افسردگى به ما نمى

هااي  چون نعمت ؛اضطراب و نگراني نيست، خبري از پس در بهشت

جا با دوام است و انسان نگران از دست دادن چيازي نيسات.   الهي در آن

ي ما در دنيا بايد سخت و مشكل باشد، تاا مشاتاق بهشات    حال آيا زندگ

ي روحاي و باا آراماش    هاا جا بدون اضطراب و نااراحتي باشيم كه در آن

 سر بريم؟ يا حكمت ديگري است؟ه خاطر ب

ي ضروري است، مثال  اهها تا اندازبعضي از نگرانياضطراب و قلق و 

خطراتاي باراي    ؛خطراتي كه در آينده ممكن است براي انسان پيش بيايد

سعي  هاامور دنيوي و يا امور آخرتي و معنوي، كه با توجه به اين نگراني

 نشود و جلوي ضرر را بگيرد. هاكند گرفتار آن

ناد كاه اضاطراب و    اهاين نتيجاه رسايد  ه ب و روانشناسان نفس يعلما

 ؛با وجود انساان دارناد   تمالزم ند كهو امراض رواني، دو امر ،هاناراحتي

شود كاه او را  ميبا اموري مواجه  ،كندميوقتي در اين دنيا زندگي تا زيرا 

 شود.ميو سبب ناآرامي سازد مينگران 

با ايمان و توكل باه رب   الهي، و يولي مؤمنين با هدايت قرآن و اوليا

العالمين، به نحو احسن با مشكالت زندگي مواجه شده و به فضال الهاي   

 شود.ميراض روحي مبتال نباشند. لذا مؤمن به اممياميدوار 
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، يي چون قلق و نگراني و ترس و يا...داشته باشدهااگر انسان ناراحتي

اثار   شنكناد، بار جسام    رهاا هاا  نفس خود را از اين گرفتااري  چهچنان

افساردگي و  »، و ممكان اسات اماراض رواناي ديگاري مانناد       گذاردمي

 را در پي داشته باشد. «اكتئاف

 )افسردگي( اكتئاف)نگراني( و  فرق بين قلق

گفته شد هرگاه انساان نگاران از دسات دادن چياز مهماي باشاد، دچاار        

شود. ولي اگر آن چيز مهم را از دسات داد و  بيماري روحي اضطراب مي

 دچار مرض رواناي  ا  مانند از دست دادن عزيزي ا  را برگرداندنتوانست آن

 .شودافسردگي مي

 عالمت اكتئاب و افسردگي

باه شامار    و رواناي  اب و افسردگي كه از امراض روحاي عالمات اكتئ از

 .آور اسات كه با وجود ظاهر آرام شخص، بسيار رنجاين است  رود،مي

غلباه كارده،    يو نااميادي بار و   آيدميتيره و تار او  نظره دنيا بدر نتيجه 

 ازبارد و خاود را   ماي هي  چيز لاذت ن از  شود،ميغرق در حزن و اندوه 

مرگ  و كندگاه آرزوي مرگ ميهمچنين  كند.ميم محروهاي الهي نعمت

چون ساعادت   داند؛مورد نظر خود مي بهتر از زندگي خالي از سعادترا 

ممكن  چنين شخصي كه از دست داده است. داندميرا فقط در آن چيزي 

 !به فكر انتحار هم بيفتد حتياست 
ه با و دچاار افساردگي   كه: شخص مكتئب است  از عالمات ديگر اين

ترساد خطاا   مي شود؛فاقد قدرت تصميم گيري ميود اطمينان ندارد، و خ



 صفای دل  ........................................................................................................................   008

تارين  ، و باا كوچاك  نمايدخود را سرزنش مي كند،كند، احساس گناه مي
كاه  ايان ، كماشودمي دچار ضعف جسماني از اين روكند. ميچيزي گريه 

. خواب او قليال و  گرددميهم دچار ضعف ذهني و نسيان و كم توجهي 
 3.شودهاي آشفته ميتال به خوابمضطرب و مب

 فرق بين خوف و قلق

معروف است، يعناي شخصاي    خارجي و محدود و ،سبب خوف و ترس
داخلاي در نفاس   كشامكش  صاراع و   ؛ در نتيجاه ترسدمياز چيز معيني 

 شود.ميايجاد ن

انفعال و صراع داخلي اسات، و مصادرش غيار     ،و اضطراب «قلق»اما 
در عقال بااطن تااثير دارد.    « عقل الباطنيحدث علي مستوي ال»واضح، و 

 .شودميگاهي هم بين شعور خوف و قلق اختالط 

 عامل آرامش و رفع اضطراب

طاور كاه هسات باياد     براي رفع اضطراب، و رسيدن به آرامش، دنياا را آن 
ي در زنادگي  يي، مرض، مرگ، زلزله، و قضا و قادرها يوفاشناخت. فقر، بي

هر حال ناماليمات زنادگي  ه ب باشد.خارج ميكه از اراده انسان دهد رر مي
مرگ هم هست، شادي و غم،  وجود دارد،تولد طور كه همان و بسيار است

 عصاباني  توان ناديده گرفت ودر زندگي نميگونه مسائل را  اينو و فقر،  اغن
جز ضعف اعصااب   ! و ...شدن، زبان به شكايت گشودن، با خدا قهر كردن

   به دنبال نخواهد داشت.اي مي نتيجهو امراض رواني و ناآرا
 ااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .22، صسکينة االيمانكتاب  .3
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اضاطراب و نگراناي باه جهات تارس از دسات دادن        ،از منظر قرآن»

هاا، حاالتي   ي زودگاذر دنياا، و محاروم مانادن از آن    هاا و لذت هانعمت

عرضي براي انسان است. انسان فطرتاً طالب سعادت و كمال است. حاال  

اخت، و در نتيجاه  اگر حقيقت سعادت خويش و راه رسيدن به آن را نشن

 گردد.مياز سعادت محروم ماند، طبيعتاً دچار اضطراب و دلهره 

او از اين رو مضطرب و نگاران اسات كاه مبادأ خيار و بخشانده       

تا با او ارتبااط برقارار كناد. چناين     است سعادت و كمال را نشناخته 

ها راه يابد و با او پيوند بر قرار سازد، شخصي اگر به سرچشمه خوبي

او اگاار مباادأ وجااود و خياارات و رب  گااردد.اش زدوده ماايينگراناا

و كسي را كه تدبير جهان و انسان به عهده او است بشناسد،  ،العالمين

كند و امور خويش را باه او  توكل و اعتماد مي يبا خيالي آسوده بر و

گزيند و مطمئن است كه به او گذارد و او را وكيل خويش بر ميوامي

 3.«كندخيانت نمي

 0؛{وَكِیوا  بآ لوَّ ِ ٰ  وَكَ َىوَ َوَكََّأ ََوَى الوَّ ِ }
 .)تو( است و بر خدا توكل كن، همين بس كه خدا نگهبان

 ي قرآنيماهنانواع باليا و ابتالها و را

 فرمايد:دهد و ميخداوند متعال در قرآن كريم ابتالئاتي را به انسان تذكر مي

خَيويفِ وَالأجُيوعآ وَوَقأيمٍ يِينَ الأيمَييوَالآ      وَلَهَُيوِّوَوَّكِّمي بآشَ يءٍ يِينَ الأ }
َبَشِّرآ الصَّ بآرآتنَ الَّيذِتنَ ِآذَا أَصَي بَلأمُمي يُصِيیَُ      و وَالأمَوأ ِّسآ وَالثَّمَرَاتِ
 ااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .22ص ،ياد اوكتاب  .3
 .1آيه  ،سوره احزاب .0
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 رَبِّمآيمي  يِينأ  صَيوَوَاتٌ  ََوَیيمآمي ئِكََْ لِّوا ِآوَّ  لِوَّ ِ وَِآوَّ  ِآلَیي ِ رَاجآعُوَْ أِّول
 3؛{الأمُميلَدُوَْ هُمُ ئِكَوَأِّول وَرَحيمَ 

ترديد شما را به چيزى اندک از ترس و گرسنگى و كاهش و بى
بخشى از اموال و محصوالت ]نباتى يا ثمرات باغ زندگى از زن 

و صبركنندگان را بشاارت ده. هماان    كنيم.و فرزند[ آزمايش مى
اوي  هلل  }گويناد:  كسانى كه چون مصيبتى سخت به آنان رسد مى

ماا مملاوک خاداييم و يقينااً باه ساوى او       ) {راجعوْو او  الی  
آنانند كه درودها و رحمتى از سوى پروردگارشان ( گرديمبازمى

 .اندبر آنان است و آنانند كه هدايت يافته
در اين آيه مباركه باه چناد ناوع اباتال اشااره شاده اسات. ناوع اول         

يكااي از ه )تاارس( اساات، خداونااد در اياان آيااه شااريفه باا   «الخااوف»
نفس بشري اشاره دارد و آن نزول خاوف و تارس در قلاب     هايايشآزم

شيطاني سبب  يالبته گاهي هم القا .انسان است، تا ايمان او آزمايش شود
 دربارهشود. ميوسوسه و خوف در قلوب بعضي از مردم ضعيف االيمان 

 مطالبي را خواهيم گفت. ، در آيندهخوف

در اماوال اسات و آن    صنق ،و گرسنگي و نوع سوم« جوع» ،نوع دوم
هم نوعي امتحان براي بندگان است كاه آياا شاكر خداوناد را در وقات      

آورناد؟ زيارا گااهي انساان باا فقار آزماايش        ميجا ه ب هو رفا دستيتنگ
 شود و گاهي هم با ثروت.مي

   فرمايد:قرآن مي
رٌ اطأمَيمََّْ  فَإآْأ أَصَ بَ ُ خَیيي حَرأفٍ  ٰ  وَيِنَ الهَّ سآ يَنأ تَعيُُدُ الوَّ َ ََوَى}

 ااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .333آيه  ،سوره بقره .3
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 وَالأيآخِرَه  اليدُّوأیَ   خَسِيرَ  وَجيمآي ِ  ٰ  بآ ِ وَِآْأ أَصَ بَلأ ُ فِلأهَ  اوأقَوَبَ ََوَيى 
 ؛{الأمُُآینِّ الأخِّسيرَاِّْ هُوَ لِكَٰ  ذَ

كاه خادا را ياك ساويه ]و بار پاياه        هساتند  و برخى از مردم

پاس اگار خيارى ]چاون      ،پرستنديابى به امور مادى[ مىدست

و اگار   ،اوالد[ به آنان برسد به آن آرامش يابناد مقام و  ،ثروت

 باليى ]چون بيمارى، تهيدستى و محروميت از عناوين اجتمااعى[ 

ديناى  كنند ]و به بىبه آنان برسد ]از پرستش خدا[ عقبگرد مى

و ايان   ،اناد دنيا و آخرت را از دست داده ،گرايند[و ارتداد مى

 .است همان زيان آشكار

هر حالي قانع، و تسليم به اراده الهي باشد، و بداناد  بايد انسان در  لذا

 از اسرار الهي است. ،كه زيادي و يا نقص در اموال

ها، مرگ طبيعي انواع مرگاز قبيل  ؛است« نقص در انفس»نوع چهارم 

ها يا حوادث گونااگون، كاه باياد در    در جنگ از دست دادن عزيزان و يا

 برابر اين ابتالها صبر پيشه كرد.

خاواه ثمارات درختاان و     ؛ابتال به نقص در ثمارات اسات   ،پنجم نوع

 بركات، و يا نقص در اوالد كه ثمره قلب والدين هستند.  

مبتال شود، باياد ثابات قادم و صاابر      اين ابتالهااگر انسان به يكي از 

 فرمايد:ميخداوند به رسولش  .خير و صالح استن آباشد كه نتيجه 

 .بشارت بده نبه صابري؛ {و بشر الص برتن}

 گويند:به صابريني كه هنگام مصيبت مي تبشار

 ؛{َْ لِّوا ِآوَّ  لِوَّ ِ وَِآوَّ  ِآلَیي ِ رَاجآعُوَْ}
 گرديم.ميسوي او باز ه ما همه از خداييم و ب
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 كند:و خداوند به عاقبت آنان اشاره مي

 ؛{الأمُميلَدُوَْ هُمُ ئِكَوَأِّولَوَرَحيمَ   رَبِّمآمي يِنأ صَوَوَاتٌ ََوَیيمآمي ئِكَأِّول}
فرمايد: اول صالوات، و آن  ميخداوند چند پاداش براي صابرين بيان 

، دوم رحمات از  است ثناء و امتياز بر آنان به تشريف و تكريم از خداوند

هاا  آن و سوم هدايت كه آن ارشاد به طريق حق اسات، و  ،جانب خداوند

 دهند.ميجزع را به خود راه ن

 انواع صبر

 د نوع است:صبر چن

اا صابر   1ا صبر بر سختي طاعات و مستحبات، 0ا صبر بر شهوات، 3

ا صبر در كظام   3در جنگ و آن از انواع شجاعت و ضد آن ترس است. 

صبر در وقات از دسات دادن    ا3غيظ و آن حلم و ضد آن غضب است، 

 مال و امور مادي، و صبر بر از دست دادن فرزند و عزيزان.

 ر امراض نفسيايمان به خدا در براب

صبر در باليا، از شرائط ايماان اسات، و آن از صافات ماؤمنين اسات. و      

ند صبر رأس ايمان است و كساي كاه صابر نادارد ايماان نادارد، و       اهگفت

 «.در حال شدائد بدون جزع استو پايداري ثبات  ،صبر»

هستند كاه شايطان از    موريا« و خوف و غم و غصهو اضطراب قلق »

كند براي ريختن ساموم خاود، و مادخلي باراي تسالط      مياستفاده  هاآن

باشاد، و انسااني كاه    ميشيطان بر انسان است در وقتي كه در حال جزع 

 شود.ميايمان قوي نداشته باشد، در حال جزع تسليم شيطان 
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  و اضطراب ايمان باهلل در مواجه با قلق

بسيار و اضطراب ايمان قوي به خداوند متعالي در پيشگيري و عالج قلق 

مؤمني كه ثقه و اطمينان به خالق خاود دارد، باا اتجااء باه      كارساز است.

خداي متعال، كه خالق همه چيز است، هميشه مخرجاي را باراي هماوم    

 دهد.ميخود راه نه يابد و اضطراب را بمي يشخو

 های قرآن برای تربيت نفس و تعالي انساندرس

آنااني كاه در وقات     ؛كنديان ميب« صبر»قرآن كريم، يكي از صفات مؤمنين را 

 ايناان هستند. « صابرين»دهند، آنان مي حصبر را بر جزع ترجي ،هامشكل با ابتال

دانناد كاه در برابار    دانناد، و ماي  را امتحان الهي براي ايمان خود مي ئاتابتال

تعاال  ه خداوند مب توجهمشكالت زندگي نبايد اضطراب داشته باشند، بلكه با 

 گيرند.مي، از ايمان خود در برخورد با مشكالت مدد و رفع انفعاالت

پس مؤمن هميشه توكل به خدا دارد و دائم از طريق ذكار و عباادات   

ياباد، و باا آرزو و   ميوسيله آرامش باشد، و بدينميمتصل به خالق خود 

 كند.مياميدواري، و با توبه و انابه در برابر مشكالت مقاومت 

ين روش درماان در  ترراي عالج، و بلكه موفقبهترين وسيله ب بنابراين

، و نااميدي در برابر مشكالت زنادگي،  هاطب نفسي، در برابر غم و غصه

از ايماان و الطااف الهاي    گارفتن  كماك  »كنناد،  ميكه انسان را محاصره 

ايمان و ضعيف االيماان چاون اميادوار نيسات، در     بيزيرا انسان ؛ «است

سار  ه اضاطراب و نااآرامي با    براين دربنا .است تربرابر مشكالت ضعيف

ي براي روبروشادن  يهاعملالبرد. اما قرآن از جانب خالق هستي دستورمي

 كند.ميآرامش انسان ارائه  و كسب با مشكالت
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 های قرآنيآيات و راه حل

خِّذِ الأعَ أوَ وَأأيُرأ بآ لأعُرأفِ وَأََيرآضي ََنآ الأجَي هِوِینَ وَِآيَّي  تَهأزَغَهَّيكَ    }
ِآوَّ ُ سَمِیعٌ ََوِیمٌ ِآَّْ الَّذِتنَ ا َّقَيويا ِآذَا   الشَّیيطَ ْآ وَزأغٌ فَ سيلَعِذأ بآ لوَّ ِ يِنَ

 3؛{يَسَّمُمي طَ ئِفٌ يِنَ الشَّیيطَ ْآ  َذَكَّرِّوا فَإآذَا هُمي يُُيصِرِّوَْ

و از  ،و به كار پسانديده فرماان ده   ،عفو و گذشت را پيشه كن

تو را  ،اى از سوى[ شيطان]وسوسه و اگر .نادانان روى بگردان

به  ،]به خشم بر مردم و ترکِ مهربانى و مالطفت[ تحريك كند

مسالماً كساانى كاه     .زيرا خدا شنوا و داناست ؛خدا پناه جوى

هااى ظااهرى وبااطنى[ تقاوا     ]نسابت باه گناهاان، و آلاودگى    

هايى از سوى شيطان باه آناان رساد    هرگاه وسوسه ،اندورزيده

]از دام  درناگ بيناا شاوند   پس بى ،را[ ياد كنند ]خدا و قيامت

 .هايش نجات يابند[وسوسه

 فرمايد:  ميو نيز در سوره فصلت 

اديفَعي بآ لَّلِ  هِ َ أَحيسَنِّ فَإآذَا الَّذِي  وَلَ   َسيلَوآي الأحَسَهَ  وَلَ  السَّیِّئَ }
وَقَّ هَ  ِآلَّ  الَّيذِتنَ صَيَُرِّوا   بَیيهَكَ وَبَیيهَ ُ ََدَاوَه كَمَوَّ ُ وَلِ ٌّ حَمِیمٌ وَيَ  تُ

وَيَ  تُوَقَّ هَ  ِآلَّ  ذِّو حَظٍّ ََظِیمٍ وَِآيَّي  تَهأزَغَهَّيكَ يِينَ الشَّيیيطَ ْآ وَيزأغٌ      
 0؛{ِآوَّ ُ هُوَ السَّمِیعُ الأعَوِیمُ فَ سيلَعِذأ بآ لوَّ ِ

نيكى و بدى يكسان نيست. ]بدى را[ با بهترين شيوه دفاع كان؛   

گااه كساى كاه مياان تاو و او       اتا متين و نيك[  ]با اين برخورد

دشمنى است ]چنان شود[ كه گويى دوستى نزديك و صاميمى  
 ااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .333يه آ ،ل عمرانآسوره  .3
 .13 و 13آيات  ،سوره فصلت .0



 011  ...........................................................  يزغرا يطروش درمان افراط و تفر جلسه هفتم:

است. اين بهترين شيوه را جز كسانى كه ]در زمينه خودسازى و 

يابند، و جز كسانى كه بهاره بزرگاى   تزكيه[ پايدارى كردند، نمى

ى از ارساند؛ و اگار وسوساه   ]از ايمان و تقوا[ دارند به آن نماى 

سوى شيطان تو را تحريك كند ]كه از اين بهترين شايوه دسات   

 ترديد او شنوا و داناست.بردارى[ به خدا پناه ببر؛ بى

شاود،  ماي ماادي سابب قلاق و اضاطراب     ي هاا زيانطور كه و همان

 ؛دنشاو سبب غرور و قلق و تارس ماي  هم ي مادي هاو نعمت هاموفقيت

 فرمايد:  مي. خداوند كندميچه دارد نگران از دست دادن آنآدمي را را يز

وَالوَّ ُ لَ  تُحِبُّ  ت َ كِّمي بآمَ   َ أرَحُوا وَلَ  يَ فَ  َكِّمي ٰ  لِكَیيوَ   َمأسَويا ََوَى}
  3؛{كََِّّ يُخألَ لٍ فَخِّورٍ

چاه باه   و بار آن  ،تأسف نخوريد ،چه از دست شما رفتبر آن

ش و خادا هاي  گاردنك    ،شما عطا كرده است شادمان نشاويد 

 .ها مغرور شده است[ دوست نداردمتخودستا را ]كه به نع

و قبالً گفته شد كه سبب قلق و نگراني انسان، معموالً بر سه محور و ساه  

 فرمايد:خداوند متعال مي از اين روو فرزند و سالمتي. وجاه مال  :چيز است

الصَّ لِحَ تُ خَیيرٌ َِهأيدَ   وَالأَُ ِْیَ تُ الأمَ لِّ وَالأَُهِّوَْ زآتهَ  الأحَیَ ه الدُّوأیَ }
 0؛{رَبِّكَ ثَوَابً  وَخَیيرٌ أَيَوا 

مال و فرزندان، آرايش و زيور زندگى دنيا هستند، ولى اعماال  

شايسته پايادار نازد پروردگاارت از جهات پااداش بهتار و از       

 .ها نيكوتر استظ اميد داشتن به آنلحا
 ااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .01يه آ ،سوره حديد .3
 .33 يهآ ،سوره كهف .0
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ا تأمال در معنااي   توجاه كنايم و با    الهي يجا دارد به كالم زيبا !آري

خصوص اگر كسي تاو را  ب ؛عميق آن به آرامشي غيرقابل وصف نائل شد

 .آزرده خاطر كرد

م و با تمسك به ايان آياه   اهرا تجربه كردمن بارها آن !آري اي عزيزان

 فرمايد:  جا كه ميآرامش و لطف الهي نصيبم شده است. آن ،نوراني

 3؛{لأعِزَّه لِوَّ ِ جَمِیعً  هُوَ السَّمِیعُ الأعَوِیمُِآَّْ ا وَلَ  تَحيزِّوأكَ َْويلِّمُمي...}

در اين آيه خداوند به پيامبرش در مقابل اذيت و آزار و كلمات ناارواي  

 ها تو را محزون و ناراحت نكند.  هاي آنفرمايد حرفمخالفان او مي

آگاه باشيد! يقينًا دوساتان خادا ناه بيماى بار آناان اسات و ناه         آري 

 .اند و همواره پرهيزكاارى دارناد  آنان كه ايمان آورده .وندشاندوهگين مى

قطعاً آنان را در زندگى دنيا وآخرت بشاارت اسات ]در دنياا باه وسايله      

وحى و در آخرت به خطاب خدا و گفتار فرشتگان[ در كلمات خدا ]كاه  

اين اسات كامياابى    ؛هاى اوست[ هي  دگرگونى نيستها و بشارتوعده

   فرمايد:مي .بزرگ

اساس و تبليغاتِ نارواىِ[ مخالفان تو را غمگين نكند؛ فتار ]بىگ

 او شنوا و داناست. ؛زيرا همه عزت و توانمندى براى خداست

 ااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .33تا  30 آيه ،سوره يونس .3





 

 

 :جلسه هشتم

 گيرند؟هاي روحي و رواني از كجا سرچشمه ميبيماري

 مناد و نياز قارار دارد گونه كاه جسام در معارض اماراض فراواناي      همان

در  نياز بُعد معنوي و روح انسان  است،بهداشتي  يهاو مراقبتپيشگيري 

گيرد، و اين خطر براي همه وجاود دارد  ميمعرض خطرات مشابهي قرار 

پس انسان وظيفاه دارد ايان سيساتم     است. و پيشگيري مراقبت مندو نياز

ايان منظاور باياد از نياروي اراده روحاي كاه       ه ايمني را تقويت كند و با 

نشأت دارد، بهره گيرد و با جديت به اخالق  يمستقيم از عالم ما فوق علِّ

 الهي عمل كند.  

طب روح مانند طب جسم، نياز به پيشگيري و درماان دارد، و چاون   

 اخالق براي درمان و غذاي روح است، بايد چند شرط داشته باشد:

شاده  اوالًا بايد اصيل يعني الهي و از منباع وحاي سرچشامه گرفتاه     

بدأ است و بايد اصولي را جذب كناد كاه   باشد، چون انسان خود از آن م

وسايله فرساتندگاني باراي    ه اصولي كه خالق او با  ؛منشأ الهي داشته باشد

بشر مقرر كرده است. زيرا اصولي كه الهاي نباشاد باا سيساتم معناوي و      

بايد با شارائط دقياق و    و اين اصول اخالقي فطرت انسان سازگار نيست.

ادل و متناسب باشاد، يعناي بادون    مكرر عمل شود و تمام و كمال، و متع

 افراط و تفريط عمل شود.
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 روش درمان افراط و تفريط، عمل به ضد آن است

رضاي خدا باشد، اين امكاان   ، كسبكار بردن اين اصول هنيت انسان در ب اگر

وجود دارد كه خداوند آن واحادهاي صافاتي ارگاانيزم معناوي را از اثارات      

 ، البته بايد چند شرط را رعايت كرد:دزيانبار اصول غير الهي مصون دار

باياد  « ساخاوت »يعني مثال براي كسب فضايلت   ؛مكرر باشد ا عمل بايد

 عصاره سخاوت وارد مايه روح شخص گردد. كهرا انجام دهد  قدر آن آن

و كمك به ديگاران را،   «دوستينوع» مثال صفت ؛تمام و كمال باشد ا

را « قدرناشناساي »، مثال  دهاي آنيعني پياما  كند.بايد تمام و كمال تحليل 

 انجامد.ميدوستي به تلخي وگرنه نوعد نيز بسذير

« تهاور »احتياط است وگرنه تبديل باه   ،«شجاعت» صفتالزمه  الو مث

 به دور باشد.افراط و تفريط  ازبايد در هر صفتي  .شودمي« ترس»و يا 

يكي از صفات قوه غضبيه اسات، كاه تفاريط در آن    « خشم»همچنين 

افراط هام نباياد باشاد. و    شود و البته مي« عرضگيبيخواري و »جب مو

 اخالق و حقوق خود و ديگران را مراعات كند.، بايد در هنگام خشم

معماوالً   بشار شروع زندگي زميني، سيستم ارگانيزم معنوي ابتداي در 

همين دليل انساان پيوساته در حالات نگراناي و     ه عاري از تعادل است، ب

اما كسااني   خبرند.بيهر چند غالب مردم از آن  ؛بردميسر رنج دروني به 

بخاش كاوچكي از    و كه لحظات آراماش و خوشاي را در كناار تعاادل،    

 دانند.  خوبي ميه ند، مطلب را باهصفات معنوي خويش را تجربه كرد

عادم تعاادل   بار اثار   موجب بيمااري  و  ،از غريزه مالكيت« حسادت»

 برد.ميحسود پيوسته از حسادت رنج است، و « شهويه و غضبيه»سيستم 

 .اخالق اصيل الهي اساس طب روح است
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 های روحي و روانيانواع بيماری

پرجوش و خروش امروز هرگونه آسايش معناوي   و چون زندگي ماشيني

وجاود  ه هاي روحي و رواني بساياري با  بشر سلب كرده، و ناراحتيرا از 

خواهاد داشات.    وارينااگ ، اگر بشر باه خاود نياياد عاقبات     است آورده

هااي  و بدانيم نااراحتي بشناسيم هاي اعصاب را ابتدا بايد بيماري بنابراين

 گيرد.اعصاب از كجا سرچشمه مي

هاا مباارزه كارد    هاي بُعد معنوي كاه باياد باا آن   بعضي از بيماري

هااي  )انانيت(، خودنمايي، غرور، يأس، طغيان عبارتند از: خودخواهي

از عادم تعاادل جازء    كه همگي وق ديگران حق كردن روحي و پايمال

 باشند.ميانسان بشري 

گيري از اجتماع، افراط در زهد، تحمال  كناره»ي از قبيل يهارنيز رفتاو 

، كه «هاي ماوراء طبيعتمنظور كسب لذت و قدرته شاقه ب هايرياضت

)اكتئاب( از  افسردگي»و همچنين  همه از عدم تعادل جزء ملكوتي است.

 «.ه شهويه استي قوينارسا

وجاود  ه اسااس با  هاي اعصاب از تخايالت پاوچ و باي   ناراحتياكثر 

خاود راه  ه ارادگي انسان است كه اين گوناه تخايالت را با   آيند، و بيمي

شود، و اگر نتواند اين گونه تخيالت واهاي را از  دهد، و تسليم آن ميمي

 .تمام وجودش را تصرف خواهد كرد« ترس»خود دور سازد، 

 ست؟ترس چي

ه اي از افكار متفاوت هستند كه در مغز با در اصل مجموعه« خوف و ترس»

. آيند. ترس يك تحرک روحي و احساس و حالت رواناي اسات  وجود مي
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توان گفت: ترس يك اغتشاش رواني اسات كاه انساان را باه خيااالت      مي

خياالت سرچشمه ترس هستند، و ترس يعني  كند.واهي و بيهوده وادار مي

 نفس و نااميدي.ه كسالت، اضطراب، نداشتن اعتماد بنگراني، 

 شاوند:  ي مختلف در زندگي بشار ظااهر ماي   هاصورته ها بترساما 

رس از ارس از ازدواج، تا ادگي، تا االت زنا اا مشكاب ههارس مواجاا ت3

 .  هاااي ديگاار...ورشكسااتگي، تاارس از ماارگ، تاارس از ماارض و تاارس

 شادت  آياد، و وجود ماي ه هاي اعصاب بناراحتي ،وحشت و بر اثر ترس

دارد و او را باه  انساان را از هرگوناه فعاليات بااز ماي      ،هااين گونه ترس

 كشاند.نابودي مي

يك اغتشاش رواني است كه انسان را به خياالت واهاي و  ، پس ترس

كند، و وقتي افكار بيهوده باه مغاز انساان راه پيادا كارد،      ميبيهوده وادار 

 شود.ميدهد و خياالتي ميشخص اراده خود را از دست 

ترساد، و  ميكند، از همه چيز ميشخص خياالتي كاهي را كوه تصور 

گااهي در اثار تارس انساان از فعاليات بااز        .شاود ميبه همه چيز بدبين 

گااهي بار اثار تارس      همچناين ماند، و جرأت هاي  كااري را نادارد.    مي

يالت پاوچ  كاه از تخا   هاخياالتي واهي مانند اشباح و شياطين و نظاير آن

كاه  شود، تا اينميجسم مآيد و وجود خارجي ندارد براي او ميوجود ه ب

 .گرددميبه تدريج دچار ضعف اعصاب اين انسان 

گيرد و عوامل مختلفاي دارد.  ميطور كلي از افكار سرچشمه ه ترس ب

ك روحي چيازي نيسات، و   از نظر علمي و دانش بشري، ترس جز تحري

و ايان افكاار بار     گيردسرچشمه ميافكار باطل  ي است كه ازياساساً نيرو

 شود.ها ميباعث جلوگيري از بعضي موفقيت ،آدمي سايه افكنده
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 انواع ترس

 ترس بر دو قسم است:

و آن ترسي است كه مستند بر عقل باشد، مثل ترس  .ترس ممدوح .3

ترس از مجازات و سيئات اعمال، و تارس از شارک و ظلام و     از خدا، و

 . فسق و فجور

ي كه بر اثر خياالت واهي باشند، مانناد  هايمانند ترس .مذموم ترس .0

ي يهاا تارس  همچناين گورستان و ياا تارس از تااريكي.     ترس از مرده و

برخاي  و ياا شانيدن    هستند كه جنبه واقعي دارند و شخص باا مشااهده  

مانناد خبار مارگ ناگهااني      ؛شودشديد دچار ميو شوكه ترس ه ب چيزها

ها به روح اين نوع ترس .شدن با قاتل و سارق و نظاير آن عزيزان، روبرو

 كند.و جسم انسان نفوذ پيدا مي

و گاهي هم ترس بر اثر مرض جسامي   هستند ها ارثيبعضي از ترس

ي روحي و رواني هاهستند كه از ناراحتيهم ي هايآيد. ترسميوجود ه ب

كاار پاوچ و   ي اسات كاه از اف  يطور خالصه ترس نيروه ب .شوندايجاد مي

كناد كاه بشار را از هار گوناه      قدر نفوذ ماي آيد و آنميوجود ه بيهوده ب

 دارد.ميفعاليت باز 

تواند شخص را از تفكر در اماور زنادگي باازدارد و قادرت     ميترس 

. پس يكاي ديگار   بگذاردبر قوه حافظه تأثير سوء  كردهپيشرفت را سلب 

زيرا انسان با روحيه ؛ است از بين رفتن قوه اراده و حافظه ،از اثرات ترس

 سودمند متمركز كند. يكاره تواند افكارش را بنميآشفته 

گذارد و اگر از آن جلوگيري نشاود،  طور كلي در روح اثر ميه ترس ب
خاوابي  باي زند و گاهي مبتال به امراضي چاون  ميتعادل جسمي را برهم 



 022  ......................   گيرند؟ياز كجا سرچشمه م يو روان يروح هایيماریب جلسه هشتم:

وحشات تباديل شاود حالات روحاي و      ه ترس ب در صورتي كه شود.مي
ي اعصااب و  هاا زناد، و او را دچاار نااراحتي   ميهم ه رواني شخص را ب
 كند.ميبيماري رواني 

 حل علمي و ديني برای مبارزه با ترسراه

خوف مانع از پيشرفت و وصاول باه اهاداف عاالي انساان       ،طور كليه ب
شاهامت و  داشاتن  زيرا شرط نائل شدن به اهداف عالي و مهام،   ؛شودمي

 .باشدميخود راه ندادن ه واهي شيطاني را ب قوت قلب و احتماالت
عالج ترس از لحاظ علمي: چون نداشاتن اراده محكام باعاث ايجااد     

شود و عاواقبي خطرنااک دارد و جباران آن مشاكل     مي تخيالت و ترس
است، انسان بايد براي پيشگيري، قبال از وقاوع در ايان مواقاف و غلباه      

ي كناد از خوانادن كتاب    ساع همچنين ترس بر او اصولي را رعايت كند. 
، و چون دانست بسرهيزدشوند ميخياالتي، و خياالت پوچ كه سبب ترس 

و او را دچاار بيمااري جناون و     شاود ماي  كه ترس سبب ضعف اعصاب
خاود راه ندهاد، و باا تزكياه     ه ب راكند، خياالت واهي، و ترس ميرواني 

پوچ كه جاز  با عبادت و عمل صالح و با ياد خدا، از افكار و نفس و فكر 
ديناي و الهاي    هااي و باه راه حال   دوري كند.زيان مادي و معنوي ندارد 

 فرمايد:ميخداوند متعال  نمايد كهتوجه 
 ِآْأ وَخَي فِّوْآ   َخَي فِّوهُمي  فَوَ  أَويلِیَ ءَهُ تُخَوِّفُ الشَّیيطَ ِّْ لِكِّمُٰ  ِآوَّمَ  ذَ}

 3؛{يُِأيِهِینَ كِّهألِّمي

ترساند، پس از جناود  مي اين شيطان است كه دوستان خود را
 ااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .323آيه  ،ل عمرانآسوره  .3
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)از خااداي خااود  نترساايد، و از ماان بترساايد  شاو و پيااروان
 بترسيد( اگر از اهل ايمان هستيد.

 فرمايد:مي و در حديثي اميرالمؤمنين

 .كس نبايد بترسد مگر از گناه خودهي ؛ ال تخ فن احدكم اال ذوُ 

 فرمايد:  و نيز قرآن مي

 3؛{ُُ رَبِّ  ََذَابَ تَويمٍ ََظِیمٍَِّْأ ِآوِّ  أَخَ فُ ِآْأ ََصَیي}
عاذاب روز بازرگ   ه با  ،كنممعصيت ترسم اگر خدا را ميبگو 

 گرفتار شوم.

و اين تارس   او بترسد.از پس مؤمن فقط بايد از عدل خدا و نافرماني 

   فرمايد:ميكه خداوند  استاز روي آگاهي همان خوف ممدوح 

 0؛{لأعُوَمَ ءُاوَّمَ  تَخأشَى الوَّ َ يِنأ ََُِ دِهِ ا}
 .باشدميخشيت از ميان بندگان مخصوص علما 

شناسند معصايت  ميعظمت و قدرت نه اما مردم نادان، چون خدا را ب

نهايات خادا   بيمنتهاي او، و ملك بيزيرا از جنود حق و قدرت  ؛كنندمي

 اطالعي ندارند.

 از غيار خادا   نباياد كه  گويدمي به اهل ايمان متعدد،آيات خداوند در 

 فرمايد:ميكه چنان ؛بترسند و يا وحشتي داشته باشند

ِآَّْ الَّذِتنَ َْ لِّوا رَبُّهَ  الوَّ ُ ثِّمَّ اسيلَقَ يُوا  َلَهَزَّلِّ ََوَیيمآمُ الأمَوَ ئِكَي  أَلَّي    }
 1؛{ َخَ فِّوا وَلَ   َحيزَوِّوا وَأَبيشِرِّوا بآ لأجَهَّ  الَّلِ  كِّهألِّمي  ِّوََدُوَْ

 ااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .33آيه  ،سوره انعام .3
 .01آيه  ،سوره فاطر .0
 .12آيه  ،سوره فصلت .1
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ساسس ]در   ؛گفتند: پروردگار ماا خداسات   ترديد كسانى كهبى

فرشاتگان بار    ،ميدان عمل بر اين حقيقت[ استقامت ورزيدناد 

 ؛گويند:[ مترسيد و اندوهگين نباشايد شوند ]و مىآنان نازل مى

ما در زنادگى   .بشارت باد ،دادندشما را به بهشتى كه وعده مى

 ،چه دلتاان بخواهاد  آن ،يميياران و دوستان شما ،دنيا و آخرت

 ،و در آن هر چه را بخواهيد ،در بهشت براى شما فراهم است

 براى شما موجود است.

 چطور بفهميم مريض هستيم؟

ي هاا صاورت ضاعف در وسوساه   ه هاي بُعد معناوي، خاود را با   بيماري

 .دهندمانند طمع، شهوت، غضب و غيره بروز مي ،صفاتي

هاي عصار  يقلب از بيمار هايناراحتيگرچه «: وهم و امراض قلب»اما 

دهد غالب مردمي كه به پزشك احصائيات نشان ميآمار و حاضر است، اما 

قلاب شاكايت دارناد، نااراحتي      و نااراحتي  از اعاراض  وكنند مراجعه مي

در عضو قلب صانوبري نيسات، بلكاه گااهي     و اشكال از خلل شان واقعي

 ،چون خفقاان  و عالئمي حاالت نفسي، و يا اوهام و اضطراب، سبب اعراض

اغماء، صارع، ضايق   »شود، از جمله: در نتيجه ازدياد شدت ضربان قلب مي و

شاود.  ماي اشاتباه  ، كه گاهي با مارض قلاب   «الصدر، و درد در موضع قلب

صاورت ساردرد،   ه ب ،هاي نفسي روحي و روانيبعضي از بيماري همچنين

 دهند.خود را نشان مي و ...، هاي معدهمفاصل، ناراحتي دردهاي

 يشود، و آن تارس از اشايا  ميمبتال « الفوبيا» نامه ن به مرضي بگاهي انسا
معيني است مثل ترس از مرگ، ترس از ظلمت و شاياطين و ارواح، و تاوهم   
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اگر كسي عالئماي   .خوف از امراض معين و هاي وهميبه مرض، مثل ترس
 .استها نوعي بيماري بداند كه اينبايد ، را داشته باشداز اين حاالت 

، و اسات  كنم فكرم مشاغول گاهي سخناني مانند حس مي نهمچنيو 
كنم همه مشكالت و مصائب از همه طرف بار  آسوده نيستم، احساس مي

من هجوم آورده، هميشه متوقع حااالت بادتر باودن، احسااس خشام و      
 كم اهميت، و ضاربان قلاب   يعصبانيت، و قلق و اضطراب به سبب امور

 هستند.« مراض نفسيعالئم خستگي روح و ا»از جمله  ،شديد
بد نيست بلكه ضاروري و خاوب    اگر اندک باشد،البته قلق و نگراني 

 شود.مياما زياده روي در قلق و نگراني سبب اضطراب  ؛است

 چگونه خود را درمان كنيم؟

تعريف سالمتي اين نيست كه انسان از لحااظ ظااهري و جسامي ساالم     
انسان در نفاس خاود    حالتي است كه ،بلكه سالمت نفسي و رواني ؛باشد

و قادر باشد در برابار مشاكالت زنادگي     ،احساس آرامش و رضايت كند
خيار دارد، و احسااس ساعادت و    ه چنين شخصي هميشه تفال ب بايستد.

گرچه مفهوم سعادت مجهول است و هر كساي باراي    .كندخوشبختي مي
آن كسي است او عكس  بر، و خودش از سعادت مفهومي را در نظر دارد

 ميشه احساس كمبود و بدبختي و نااميدي دارد.كه ه

 3های خوشبختيپايه

نويسنده و روانشناس مصري، براي خوشابختي وساائل و   « آنتونيوس بشير»
 ااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .32 و 33ص ،اخالق خانوادهبه نقل از كتاب  آيين خوشبختي .3
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براي هركساي خوشابختي واقعاي     هاداند كه با وجود آنالزم ميرا اركاني 

ند روانشناس، خوشابختي داراي ده پاياه   منظر اين دانشه گردد. بحاصل مي

 كنيم:طور خالصه اشاره ميه ها بن است، كه ما به بعضي از آنو رك

وسايله بتواناد احتياجاات ماادي و     ، تا انسان بدين«كار و فعاليت»ا 3

كاار  ه زندگي انسان تا موقعي كاه با  »زيرا  ؛معنوي خويش را تأمين نمايد

 سودمند مشغول نشود، آميخته با سعادت و خوشبختي نخواهد بود.

، و خودداري از نفاق و تظااهرات خشاك   «انسانيترعايت آداب »ا 0

گيارد،  ماي كه از عقال ساليم الهاام    كسي» روح و داشتن عقل سليم.و بي

تنها مظهر راستي و درستكاري است بلكه از شاادي و خوشابختي نياز    نه

 «.گذراندخوبي ميه برخوردار بوده، و همواره زندگي را ب

يرا عظمات و جاالل انساان    ز؛ «عداد ذاتي و طبع ماليم داشتنتاس»ا 1

 .ذات، يعني جزء روحي و رواني اوسته واقعي، متكي ب

ناماليماات و   برخورد با ، تا در«استقامت و روح شجاعت داشتن»ا 3

 ها از ميدان زندگي فرار نكند.شكست

ساعادت  ه براي رسايدن با   زيرا ؛«سرور و شادي داشتنه عادت ب»ا 3

 .وجود ندارد شادي و سروره از عادت ب هي  چيز بهتر

كار انداختن نيروي انديشه و خرد بر اسااس اصاول و   ه ايمان و ب»ا 3

 .«قوانين مفيد

ه دهام  چاون اصاوالً نُا    ؛«همااهنگي و همكااري اجتمااعي داشاتن    »ا 2

 خوشبختي و موفقيت در زندگي مرهون شركت در اعمال ساير مردم است.
ختي خوشاب ه باراي رسايدن با    سبببدين ؛«تسلط بر نفس داشتن»ا 1

زيرا تا خود را نشناسايم و عناان    ؛بايد ابتدا راز تسلط بر نفس را آموخت
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تسلط بر نفس را در دست نگياريم، بار ديگاران تفاوق و نفاوذ معناوي       
 .نخواهيم يافت

زيرا عظمت و جالل وقتي در خور تقاديس   ؛«داشتن صميميت و صفا»ا 3
 بشري باشد.و تكريم است، كه آميخته با صفاي انسانيت و سجاياي عالي 

شكسات هام   انساان حتاي اگار در زنادگي      .«داراي اميد بودن»ا 32
پاياه موفقيات و سارآغاز     ،كاه شكسات   و بداند نگردد نااميد بخورد بايد

 پيروزي و خوشبختي است.

 خوشبختي واقعي در چيست؟

خوشبختي عبارت اسات  »توان گفت: چه گذشت، ميبا در نظر گرفتن آن
عقياده  در پاسخ باه  زيرا  ؛«ي و معنوي انسانيهاي ماددفه از رسيدن به

ناد  اهدانند، مالحظاه كارد  كساني كه خوشبختي را مال و ثروت فراوان مي
آيد كه از مال و ميبراي انسان پيش ، هاكه، بسياري از امراض و گرفتاري

 ثروت كاري ساخته نيست.
و غرائز معناوي   هابنابراين، چون در وجود انسان يك سلسله خواسته

ي و عشاق باه معباود، غريازه حاب ماال، غريازه        يو مادي مانند: خداجو
طلبي، غريزه حب بقا، غريزه حفظ ساالمت، عشاق   جنسي، غريزه شهرت

ي وجااود دارد، در صااورتي يي و دوسااتي هناار و زيبااايعلاام و داناااه باا
و نيازهاا   هاا شود، كه مجموع اين خواستهميخوشبختي براي وي حاصل 

شكل متعاادل  ه ب «خوددوستي، و ديگردوستي خداخواهي،»در سه مرحله 
 3.برايش تأمين گردد

 ااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .31 و 32ص ،اخالق خانواده .3
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 هاا و تأمين ايان نيازمنادي   هاچه مسلم است، تحصيل اين خواستهآن
 ي:  يآمريكا« ماردن»قول دكتر ه ماست. و بخود دست ه هم ب

زينه خاطر بايد جستجو كرد، هر چه هست خخوشبختي را در 
ي اهحوصال  ني سالم وكه روحي نيرومند و تجا است، و آنآن

بزرگ و فكري روشن و همتي بلند، و طبعي قانع دارد، بادون  
   3هي  قيد و شرط در همه جا و همه حال، خوشحال است.

 درماني خود

كنناد، و  معموالً مردم عادت دارند كه وقتي بيمار شوند به طبيب مراجعاه ماي  
و  دهاد تذكر ميمرض او را علت  هايي،دكتر هم با معاينه و گاهي با آزمايش

 شود.تر ميبا نوشتن دارو، مريض از لحاظ نفسي و رواني راحت

اماراض  درمان خصوص بهر مريضي نياز به آزمايش و دارو ندارد،  اما
. گيارد تر از طريق جلساتي بين معالج و مريض صورت مينفسي كه بيش

 دهاد. زند و معاالج گاوش ماي   تر مريض حرف ميبيشدر اين جلسات، 
بين مريض  گفت و گودرصد 02زند، و درصد، مريض حرف مي 22يعني

 اختصاص دارد.ي طبيب معالج يراهنماهم به درصد 32و معالج است و 

 مريضگوش دادن به اهميت 

عمده درمان است، خانواده اعم بخش مريض  گوش دادن به درددلچون 
ت و با محبا  توانند معالج خوبي باشندميمادر، همسر و دوستان و از پدر 

هااي ماريض را باا حوصاله گاوش كنناد، تاا از        و مهرباني، الاقل حرف
 ااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .31ص ،انوادهاخالق خنقل از كتاب ه ، ب32ص ،اسرار نيكبختي .3
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مند شود و احساس اطميناان و آراماش در   ها بهرهحمايت و همدردي آن
 وجود آيد.ه ب وي

كاه از آب  را ي اهماثال بچا   .«فوبيا و ترس»عالج بعضي از حاالت اما 

ناد تاا   در آب قارار ده  به صاورت آرام با مهرباني و لطف  بايدترسد، مي

 بريزد.ترسش 

تواند طبيب معالج خود ميخودش  ،در بسياري از امور هركسي كالو 

را معالجه كند. مثالً مريضي كاه مشاكل خاواب دارد و     يشتنباشد و خو

تاالش   براي خوابيادن مدام رختخواب برود و ه تواند بخوابد، نبايد بمين

، بلكه بايد قبال  شودميتر زيرا در اين حالت قلق و ناراحتي او بيش كند؛

از رفتن به رختخاواب اعماالي را انجاام دهاد مثال خوانادن و نوشاتن،        

دهد، و خوانادن نمااز و قرائات    ميچه به او آرامش ورزش و مشاهده آن

رختخواب رود و سعي كناد  ه قرآن و دعا، تا وقتي احساس خواب كرد ب

سايار  ب باه خاواب رود،  به چيزي فكر نكند، و اگر ذكري را تكرار كند تا 

 مفيد است. خوب و

يعناي   ؛خود را در معرض انفعااالت قارار ندهاد   بايد انسان  همچنين

 آزاردماي را  شچه روحكند و آنمياالمكان از هر چه او را ناراحت تيح

مباتال  ي روحي و رواناي  هابه ناراحتي را وياز اموري كه ، و دوري كند

 د.اينماجتناب ، كندو به جسم او نيز سرايت مي سازدمي

تواناد  ماي كه انساان ن  يك نصيحت و عالج روحي و رواني اين است

طاور كاه خادا    آن ؛پس براي خودت زندگي كن ؛را راضي كند افرادهمه 

هام   تاا رضايت خادا را در نظار بگيار    فقط خواسته و راضي است، پس 

 خودت به آرامش برسي و هم ديگران از تو راضي شوند.



 010  ......................   ند؟گيرياز كجا سرچشمه م يو روان يروح هایيماریب جلسه هشتم:

اما مضرات و عاوارض جاانبي نياز     و داروها گرچه آثار خفيفي دارند

ماثالً   ؛ندارندبيمار براي مشكل  راه حل اساسيها دارند، و در اغلب وقت

بسياري از داروهاي اعصاب، خواب آورند و بيمار در وقت بياداري هام   

و گااهي   گذارناد چون اين داروها بر جهاز عصبي تأثير ماي  خسته است.

 شوند.ميعتياد هم اگر مدتي طوالني استفاده شوند، سبب ا

 ضامرااز پيشگيری عالج قرآني برای 

 هاا بيمارستاندر بعضي سر. و بر «الومم اوك اوُ الش ف »خوانيم: در دعا مي

و خداوند متعال از زبان « هو الش ف » كه خوردميچشم ه اين آيه قرآني ب

 فرمايد:  ميپيغمبرش 

   ؛دهدهرگاه مريض شوم پس او شفايم مي

 3.{ُُ فَمُوَ تَشأ ِینوَِآذَا يَرآضأ}

ي رواناي را بهتارين عاالج    هاا ياسالم پيشاگيري از بيماار  دين مبين 

، هاي از اضطراب و نگرانييداند، و در احاديث معصومين نيز براي رهامي

 شده است: انسان به اميدواري و خوشبيني دعوت

الُرِّ حسن الخوق، و االثم ي  ح ل ف  و سك و كرهُ أْ تطويع  
 ؛َوی  اله س

نيكي و خوبي خوش اخالقي است، و گناه و بادي آن چيازي   

آن  ازاست كه در نفس تو باشد و كراهت داشته باشاي ماردم   

 مطلع شوند.
 ااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .12آيه  ،سوره قصص .3



 صفای دل  ........................................................................................................................   011

خودداري از غضب و تسلط بر اعصاب در حال برخورد  ،و به مؤمنين

   ند:اهكه گفتدادن سفارش شده  صدقهو  با ناماليمات،

 ؛ ط  ء الخطیئ  كم  تط  ء الم ء اله ر
 ،طاور كاه آب  همان بردميو از بين كند ميخاموش خطاها را 

 كند.ميخاموش  آتش را

باا   گارفتن وضاو   ،يك داروي فوري و عملي براي رسيدن به آراماش 

خالق هستي و خواندن دو ركعت نماز و تعقيب باه  ه آب سرد، و توجه ب

كاه قياام باه ايان      ،باشد كه هميشه منتظر نماز اول وقت، و ايناست دعا

وجاود  ه بارد، بلكاه از با   ماي اعمال بسياري از انفعاالت داخلي را از بين 

. اسات هزينه بيكند. اين عالجي آسان و مطمئن و ميآمدنشان جلوگيري 

اهلل سيُح و  و  عي ل  هيو    » و بادانيم:  اميادوار باشايم   به شفا همچنين بايد
 .«الش ف  و هو الق در َو  كَ ش ء

 عالج وسواس

تاوح باراي   و راه حق يكي بيش نيسات، و اباواب مف   ي باطل بسيارهاراه

اما باب مالئكه يك باب خفاي   .آدم بسيار استنفوذ شيطان به قلوب بني

 فرمايد:ميخداوند متعال  است.

وَلَ   َلَُّآعُوا السََُُُّ فَلَ َرَّقَ بآكِّيمي   فَ  َُّآعُوهُ يُسيلَقِیمً  صِرَاطِ  ذَاوَأََّْ ه}
 3؛{ َلَّقِّوَْ لَعَوَّكِّمي بآ ِ وَصَّ كِّمي لِكِّميٰ  ََنأ سَُآیوِ ِ ذَ

هاى محكم و اساتوار و قاوانين و مقارّرات    و مسلماً اين ]برنامه
 ااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .331آيه  ،سوره انعام .3



 012  ......................   گيرند؟ياز كجا سرچشمه م يو روان يروح هایيماریب جلسه هشتم:

حكيمانه[ راه مستقيم من است؛ بنابراين از آن پيروى كنياد و از  

كناد؛  هاى ديگر پيروى مكنيد كه شما را از راه او پراكنده ماى راه

 ا پرهيزكار شويد.خدا اين ]گونه[ به شما سفارش كرده ت

ي را موجود يافت، به قلاب آدماي   اهو طعم بازشيطان هرگاه دري را 

ي شايطان  هاا كناد، و وسوساه  ماي و وسوسه خود را شروع شود ميوارد 

چاون باا دليال و     .شاود ماي ي وارد اهنهايتي ندارد، از هر دري با وسوسا 

 .دشوداخل مي ديگر ياهديگر با وسوس يبرهان او را براني، از در

بهتارين سارمايه    ،شايطان ها اين اسات كاه   اين وسوسهترين ضرركوچك

برد، و بهترين راه براي ابطاال ايان   به يغما ميش را اعمر گرانمايه انسان يعني

 پناه بردن به حول و قوه الهي است. يطان،پريشاني و خالصي از شرش

 ورود شيطان در قلب هایراهسد 

ورود شيطان در قلاب، ريشاه   هاي راه سداي براي اما بهترين عالج ريشه

كه عبارتند از: غرائز شهوت،  ،كن كردن بذرهاي طعمه براي شيطان است

غضب، و رذائلي چون حرص، حسد، عداوت، عُجب، حقد، تكبر، طماع،  

بخل، ترس، حب مال و جاه و مقام، ترس از فقر، و عجله در امور، ساوء  

از اموري هستند كه اگار در  بعضي  هااين .به خالق و مخلوق، و غيره ظن

قلب كسي وجاود داشاته باشاد، هار كادام باابي باراي ورود شايطان، و         

چراگااه شايطان    ،قلاب  و گااهي  .باشاند ماي ي باراي وسوساه او   اهوسيل

من ه خدايا عمر ب فرمايد:ميدر دعاي مكارم اخالق  امام سجاد شود.مي

يطان گردياد  گاه كه عمرم چراگااه شا   و آن ده تا عمرم در طاعت توست،

 )عمر مرا بگير(. مرا نزد خود ببر
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 :خود شيطان قسم خوردهچرا كه 

...لَمَْأعُدََّْ لَمُمي صِرَاطَكَ الأمُسيلَقِیمَ ثِّمَّ لَآ ِیَهَّمُمي يِنأ بَیينآ أَتييدِتمآمي وَيِينأ   }
 3؛{رآتنَخَوأ ِمآمي وَََنأ أَتيمَ وِمآمي وَََنأ شَمَ ئِوِمآمي وَلَ   َجآدُ أَكأثَرَهُمي شَ كِ

يقيناً بر سر راه مستقيم تو ]كه رهروانش را باه ساعادت ابادى    

ساسس از پايش    .رساند[ در كمين بندگانت خواهم نشسات مى

رو و پشت سر و از طرف راست و از جانب چسشان بار آناان   

كانم  تازم و ]تا جايى آنان را دچار وسوسه و اغواگرى ماى مى

   .فتگزار نخواهى ياترشان را سساسكه[ بيش

گيرناد، چاون وسايله    ماي ر مردم تحات وسوساه شايطان قارار     تبيش

فريباد،  ماي ي اهگونا ه وسوسه در نفوسشان موجود است و هر كس را با 

نظر  عالِم را با غرور، تكبر، لذت جاه و مدح ديگران، ريا و ؛حتي علما را

 .حقارت به ديگران و... و جاهل را طوري ديگر

 .اسات جهاد اكبر و مبارزه با نفس اماره  نيازمند ،ي از دست شيطانيرها

كسي كه در مجاهده نفس نكوشد، و به جهاد اكبار داخال نشاود، نفاس او     

 شود.ميحزب شيطان  جزوشيطان قرار گرفته، و  هايههدف وسوس

 َْيرآتنٌ  لَي ُ  فَمُيوَ  شَيیيطَ وا   لَي ُ  وِّقَیِّضي نآوَيَنأ تَعيشُ ََنأ ذِكأرآ الرَّحيمَ}
 ِآذَا ٰ  دُّووَمُمي ََنآ السَُّآیَآ وَتَحيسَُُوَْ أَوَّمُمي يُميلَدُوَْ حَلَّيى وَِآوَّمُمي لَیَصُ

 0؛{الأقَرآتنِّ فَُآئأسَ الأمَشأرآَْیينآ بُعيدَ وَبَیيهَكَ بَیيهِ  لَیيَُ تَ  َْ لَ جَ ءَوَ 
و هركس خود را از ياد ]خداى[ رحمان به كوردلى بزند، شيطانى 

هاا  ترديد شيطانسازش باشد. بىگماريم كه آن شيطان دمبر او مى
 ااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .32و  33آيات  ،سوره اعراف .3
 .11تا  13، آيات سوره زخرف .0



 011  ......................   گيرند؟ياز كجا سرچشمه م يو روان يروح هایيماریب جلسه هشتم:

دارناد، در حاالى كاه ]باا ايان      چنين كسانى را از راه خدا باز ماى 
كنند راه يافتگان واقعى آنانند؛ تا زماانى  گمراهى سخت[ گمان مى

كه ]در قيامت[ نزد ما آيند ]به شيطانش[ گويد: اى كاش ميان مان  
 !و تو فاصله مشرق و مغرب بود، پس بدهمنشينى بودى

رين راهي كه علوم امروزي براي معالجه مرض روحي و وساواس  بهت
فكر مريض را از جهات تشاويش و    توجهند اين است كه اهدر پيش گرفت

 كنناد گردانند، و او را از آن افكار منصرف ميمياضطراب به سوي ديگر 
ي مختلف كه در دست دارند( و اين همان بناي اساسي است ها)با وسيله

قرن پيش در آيات و  33الم آن را بنياد نهاده و حدود كه شارع مقدس اس
 احاديث به آن اشاره كرده است.

 :جسمي و روحي است امراضشفاي همه  ،قرآن
وَوِّهَزِّلِّ يِنَ الأقِّرأتْآ يَ  هُيوَ شِي َ ءٌ وَرَحيمَي  لِوأمُيِأيِهِینَ وَلَي  تَزآتيدُ       }

 3؛{الظَّ لِمِینَ ِآلَّ  خَسَ رًا
 ،رحمت است ا براى مؤمنان مايه درمان وچه رو ما از قرآن آن

 .افزايدكنيم وستمكاران را جز خسارت نمىنازل مى
يگانه محاوري اسات كاه نشااط و ساعادت و آراماش و        ،و نيز قرآن
 چرخد.ميبه دور آن  ،آسايش بشري

نمايد، و ميي مردم وسوسه هاگويد: خنّاس است كه در سينهميقرآن 
كساني است كاه پيارو او هساتند و وي را     نيز: سلطه و قدرت شيطان بر

هاا  واسطه ذكر خدا قلبه فرمايد: آگاه باش كه بميكنند، و باز ميمتابعت 
 :يابدميآرامش 

 ااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .10آيه  ،سوره اسراء .3
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الَّذِتنَ تيَهِّوا وَ َطأمَئِنُّ ِّْوِّوبُمُمي بآذِكأرآ الوَّ ِ أَلَي  بآيذِكأرآ الوَّي ِ  َطأمَيئِنُّ     }
 3؛{الأقِّوِّوبُ

انى ]هستند[ كه ايمان آوردند و ]بازگشتگان به سوى خدا[ كس

ها فقاط باه   آگاه باشيد! دل ،گيردهايشان به ياد خدا آرام مىدل

 .گيردياد خدا آرام مى

ي هاا و انسان وقتي از نور رحمت فااني شاد، در ظلمات و وسوساه    

عكس آن هم، در احاديث وارد شده است كاه:  ه گيرد، و بميشيطان قرار 

 .بردميي دروني را هاو وسوسه كندميذكر خدا شيطان را دور 

 های شيطاني از وسوسهيهای رهاراه

توجاه  »ا هم و غم خود را يكي كناد  1ا جهاد با نفس، 0ا قطع عالئق، 3

 ا نماز باا حضاور  3، تفكر در آيات آفاقي و انفسي و ا سير الي اهلل3، «به خدا

حضور  قلب را به تفكر و كه ربا تدب ت قرآنائقر و ا ذكر2ا دعا، 3قلب، 

اَيوذ بي هلل يين الشيیط ْ     »از نور الهي شاود. و ذكار    سرشارتا دارد وامي
 با قصد و عمل.« الرجیم

 عمل جامع و كامل يك دستور

خِّذِ الأعَ أوَ وَأأيُرأ بآ لأعُرأفِ وَأََيرآضي ََنآ الأجَي هِوِینَ وَِآيَّي  تَهأزَغَهَّيكَ    }
وَّ ُ سَمِیعٌ ََوِیمٌ ِآَّْ الَّذِتنَ ا َّقَيويا ِآذَا  يِنَ الشَّیيطَ ْآ وَزأغٌ فَ سيلَعِذأ بآ لوَّ ِ ِآ

 0؛{يَسَّمُمي طَ ئِفٌ يِنَ الشَّیيطَ ْآ  َذَكَّرِّوا فَإآذَا هُمي يُُيصِرِّوَْ

 ااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .01سوره رعد، آيه  .3
 .023و  022سوره اعراف، آيات  .0



 013  ......................   گيرند؟ياز كجا سرچشمه م يو روان يروح هایيماریب جلسه هشتم:

و از  ،و به كار پسانديده فرماان ده   ،عفو و گذشت را پيشه كن

تو را  ،اى از سوى[ شيطانو اگر ]وسوسه .نادانان روى بگردان

به  ،دم و ترکِ مهربانى و مالطفت[ تحريك كند]به خشم بر مر

مسالماً كساانى كاه     .زيرا خدا شنوا و داناست ؛خدا پناه جوى

بااطنى[ تقاوا    هااى ظااهرى و  ]نسبت باه گناهاان، و آلاودگى   

هايى از سوى شيطان باه آناان رساد    هرگاه وسوسه ،اندورزيده

درناگ بيناا شاوند ]از دام    ]خدا و قيامت را[ ياد كنند، پس بى

  .هايش نجات يابند[وسوسه

قصاد و  باا  و حضاور قلاب و    اين آيات بايد با توجاه و تادبر   !آري

 معرفت باشد.  

  السَّيميعَ  أَلأقَيى  أَوي َْوأيبٌ  لَي ُ  كَي َْ  لِمَنأ ٰ  لَذِكأرَى لِكَٰ  ِآَّْ فِ  ذَ}
 ؛{شَمآیدٌ وَهُوَ

فقاط باا   شايطان  و اگار   ،قلبي كه در تصرف شيطان باشد قلب نيست

شد، در وقت نماز حضور قلب داشتيم! لذا ذكر باياد باا   ميد طر خداذكر 

 .يعني از قلب بر زبان جاري شود؛ زبان و تاثير در قلب باشد



 

 

 :جلسه نهم

 مشتبه شدن صفات رذيله به صفات حسنه

چه در جلسات گذشته بيان شاد ايان باود كاه: گرچاه از باراي       خالصه آن

 قهرماان قوي كه ها غير از چهار همه آن اماو جوارح بسيار است،  يانسان قو

، همگي مطيع و فرمانبردار هستند، و ايشان را مادخلتي  مملكت بدن هستند

چه منشأ اثار و باعاث نياك و    در تبدل و احوال مملكت نفس نيست، و آن

 .بد صفات، و خير و شر ملكات هستند، از اين چهار قوه هستند

 هاها و بدیگانه سر منشأ نيكيقوای چهار

« عقل، وهم، شاهوت و غضاب  »خوب و بد از اين چهار قوه اخالق همه 

 ها هستند.است، يعني منشأ صفات خير و شر اين

در حاال تسالط و غلباه    و « قوه عاقله»از ها خيرات و نيكيمنشأ و ليكن، 

ها و شرور آن در حالت عجز قوه عقل در تحت ساير قاوي  آن است، و بدي

هااي  زيرا آثار خير و نيكاي  هستند؛س اين باشد. و آن سه قوه ديگر بر عكمي

ها در حالت ذلت و انكسار و عجز ايشان در نزد عقال اسات، و شارور و    آن

و جميع فضائل و رذائل به  آفاتشان در وقت غلبه و تسلط آنان بر عقل است.

 است.متعلق « عاقله، يا غضبيه و يا شهويه»يك و يا دو و يا سه قوه 

ي، اوصاف و رذائال غيار متنااهي خواهاد     هر صفت فضيلتبرابر و در 
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بود، و به مجرد انحراف از فضائل از هر طرف، افراط و يا تفريط موجاب  

خواهد بود. و استقامت در سلوک و طريقه صافات  ديگر افتادن در رذيله 

حميده و فضائل، به منزله حركت در خاط مساتقيم اسات و آن ياك راه     

 . بناابراين، آن بسايار اسات  ي انحاراف از  هاا بيش نيست، و خطوط و راه

، ولاي  راه مستقيم و برناماه معاين دارد  استقامت بر صفات نيك فقط يك 

كاه اساباب بادي و شار      ازهماين روسات  ، اسات  ي انحرافي بسيارهاراه

 خير و نيكي است. اسبابتر از بيش

اما اموري كه قبل از مجاهدت براي تهذيب نفس الزم اسات بادانيم،   

هاسات، ولاي در   چاه شابيه آن  اخالقاي، و آن  اين است كه: ميان فضاائل 

 تفاوت وجود دارد. حقيقت از فضائل نيستند

 باياد  كاه عياوب خاود را بشناسايم و فرياب نخاوريم،       براي اين پس

حكمات، عفات،   » فضاائل اخاالق عبارتناد از    در نظر داشاته باشايم كاه   

 .«شجاعت و عدالت

بارتناد  ع، «حقيقت حكمات »بعضي از لوازم  كه داشتبايد توجه پس 

و فراگارفتن بعضاي از    «علم يقين، و اطميناان نفاس، و ثباات خااطر    »از 

حكمات نيسات و    ،بدون وثوق و اعتقاد جاازم، و اطميناان نفاس    ،علوم

 گويند.را حكيم نميصاحب آن

كه قوه شهويه تحت اطاعت عقال درآياد، و هماه     ستا آن« عفت»و 

عقل نكند، و آن تصرفات آن موافق و مطابق عقل باشد، و هرگز مخالفت 

نيست مگر كماال نفاس، و تحصايل ساعادت دنياا و آخارت، و حقيقتااً        

صاحب ملكه عفت، كسي است كه براي لذات دنيوي پا از اطاعات شارع   

 .و عقل بيرون نگذارد
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شجاع واقعي كساي اسات كاه افعاال او عقالناي و       .«شجاعت» و اما

باشد. چه بسا و باعث و انگيزه دنيوي و نفسي در آن ن ،باشد مقتضي عقل

زيرا ممكن است بعضاي   كند؛نهي ميي را يانجام كارهاعقل بعضي مواقع 

 .  باشدها نشانه جنون و حماقت از نترسيدن

و آن انقياد و اطاعت قاوه عملياه از باراي قاوه     « ملكه عدالت»و اما 

باشد، به نوعي كه هي  عملي سر نزند مگر به فرموده عقال، و  عاقله مي

ه ملكه عدالت بر نفس آدمي حاصال شاود، و جمياع    اين زماني است ك

كاه غارض دنياوي    آنصادر شود، بي ياعمال انسان بر نهج اعتدال از و

داشته باشد، پس كسي كه با مشقت خود را عادل وانماود كناد و از راه   

هاي مردم، و يا تحصايل جااه و ماال ايشاان     و به قصد تسخير دل« ريا»

قيه صفات فاضله كاه در تحات ايان    طور در بهمين عادل نيست. ،باشد

 چهار صفت مندرجند.

ست از بخشش و عطااي ماال باه مساتحقين     ا عبارت« سخاوت»مثالً 

تر و يا از ترس غرض، پس بذل مال براي دريافت مال بيش بدون قصد و

و ثاروت را دخال    و يا شهرت و جلب توجه ديگاران ساخاوت نيسات.   

ضائل و حكمت اما بايد با بسيار است در ترويج احكام شريعت، و نشر ف

 .اخالص و رضاي خدا باشد

 های رواني غيبتريشه

«. غيبت»منشأ بعضي از گناهان ممكن است هر سه قوه باشد، مانند رذيله 

يد سبب غيبت ممكن است هام قاوه شاهويه و هام     اهآيا تا حاال فكر كرد

 غضبيه و هم وهميه باشد؟  
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 است:چيز  32ريشه غيبت  طبق فرمايش امام صادق

اصَ الغیُ ٍ يلهوعٌ بعشره اوواع: ش  ء غيیظ، و يسي َده ْيوم، و    
 صدتق خُر بال كشف،  مم ، سوء ظن، حسد، سُيخرت ،  عجيب،   

 ؛ ُرّم،  زُّْ
 :ي غيبت ده تا هستندهاريشه

 .«فرونشاندن خشم و غضب» ا3

ي همه مشغول غيبت هساتند و  ي، مثالً جا«مساعدت و ياري مردم»ا 0

ها را نهاي كناد و ياا از جلساه     كه اگر آنگمان اينه ب آدم ضعيف النفسي

كناد، و  مي همكاريپس يا  ؛ها ناراحت شوندخارج شود، ممكن است آن

 كند.  يا با سر تكان دادن تصديق مي

، مثالً خبري شنيده و بدون تحقيق باور «تحقيققبول خبري بدون »ا 1

از ي يبادگو  عنوان دفاع از خويش ياا عقياده خاود شاروع باه     ه كرده و ب

 كند.ديگران مي

ند و پاي ديگران را هام در  اهاو تهمتي زده مثال: ب .«تهمت و افترا»ا 3

 آورد.ميميان 

 .«بدگماني و سوء ظن»ا 3

 .«حسد»ا 3

بخندانناد،   خواهند بخندند و ماردم را ميمثالً  ،«مسخره و استهزاء»ا 2

 كنند.  ميديگران را مسخره 

ي اروفا اه آدم معاال: وقتي بفهمند كامثراي اب .«شگفتي و تعجب»ا 1

ي او يكنند، و با تعجب باه غيبات و بادگو   مبتال به گناهي شده، باور نمي

 شوند.مشغول مي
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از روي و كساي گنااهي كارده     . ماثال است« آزردگي و دلسوزي»ا 3
 شوند.دلسوزي مشغول غيبت او مي

 ،ردنكه خودش را بااال ببارد باا غيبات كا     براي اين ؛«ييخودنما»ا 32
 كند.ميافشا عيب ديگران را 

شوند، و ي دور هم جمع مياهآمد در جلساتي كه عدمينظرتان ه آيا ب
ي ماريض منتشار   هاا قل مجالس است، اين همه گناه از نفساكثراً غيبت نُ

خصوص كه شنوندگان غيبت هم شريك گناه هستند، و اگر از ب !شود؟مي
 فوسشان بكوشند!برند بايد در شفاي نميشنيدن غيبت لذت 

 معالجه اجمالي مرض غيبت

 ست كه:ا آنبه اجمال معالجه غيبت 
ي و ساعتي در آيات و احاديث فراواني كه در يا ديده بصيرت بگشا3

ي و يقبايح نماا  ترا  مذمت صفت خبيثه غيبت وارد شده تأمل كناي، و آن 
 فرمايد:مياست كه خداوند متعال « سرطان ايمان»بداني غيبت 

مَ  الَّذِتنَ تيَهِّوا اجيلَهُُِوا كَثِیراا يِنَ الظَّنِّ ِآَّْ بَعيضَ الظَّينِّ ِآثأيمٌ   تَ  أَتُّ}
وَلَ   َجَسَّسُوا وَلَ  تَغألَبي بَعيضِّكِّمي بَعيضا  أَتُحِبُّ أَحَدُكِّمي أَْأ تَمأكََِّ لَحيمَ 

 3؛{حِیمٌأَخِی ِ يَیيلا  فَكَرآهيلِّمُوهُ وَا َّقِّوا الوَّ َ ِآَّْ الوَّ َ  َوَّابٌ رَ

يد( از بسياري از اهي كه ايمان آوردهاياي اهل ايمان )اي انسان
هاا گنااه   ها( اجتناب كنيد كه بعضي از گماان ظنها )سوءگمان
و از عيب مردم تجسس نكنياد، و پشات سار يكاديگر      است.

غيبت نكنيد، آيا كسي از شما دوست دارد گوشت برادر مارده  
 ااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .30آيه  ،سوره حجرات .3
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اري كراهات دارياد، و تقاوا    خود را بخورد؟ قطعاً از چنين كا 
 .پذير مهربان استكه خدا توبه پيشه كنيد،

« تجساس »تيب اثار دادن باه آن، و   پذيرفتن گمان بد و تر« سوء ظن»
اماوري كاه ماردم دوسات دارناد       ؛گيري و تفحص از امور مردم استپي

 با خبر شوي. هاپنهان بماند، و تو پيگيري كني تا از آن

 وست كه: در غيااب كساي راجاع باه ا    ا قها آنطبق نظريه ف« غيبت»و اما 
تمام موارد غيبات در   گردد. خاطرآزرده و ناراحت بشنود اگر كه ييبگو چيزي

 روشني داللت بر حرمت غيبت دارد. باشد، و بههمين آيه شريفه جمع مي
 كه داللت بر حرمت دارد. (غيبت نكنيد« )وال  غلب»اوالً: نهي 
 گوشت برادر مرده، تأكيد ديگري است. ه غيبت به خوردنيثانياً: تشب

 اري مؤيد اين معناست.گو پرهيز اثالثاً: ترغيب به كسب تقو

فرمايد كه اگار  ميپذير بودن خداي سبحان، تلويحاً رابعاً: با جمله توبه
احياناً غيبت كرديد توبه كنيد، و واضح اسات كاه توباه فارع بار گنااه و       

 معصيت است.

 ظن نسابت سوء بدگماني و حرام است، غيبت و ييبدگو كه طورهمان پس
 شود.ميبه مؤمن، و تجسس از اسرار شخصي افراد هم حرام محسوب 

مقدماه باراي   « ساوءظن »اا  3ترتياب و ساياق آياه:    اركه بهادر اين آيه مب
يعني اگر ساوء ظان مقادماتي     ؛گرددمي« غيبت»و تجسس اسباب « تجسس»

جا كه نفس آدمي تنهاا  د، از آنطرف نسازرخود را نسبت به برادر مسلمانش ب
 كند، قهراً به تجسس و غيبت هم خواهد افتاد.به سوء ظن اكتفا نمي
 فرمايد:  مي امام جعفر صادق

الغیُ  حرام َو  كَ يسوم و اوم  لل كَ الحسيه ت كمي   مكيَ    
 ؛اله ر الحطب
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غيبت كردن بر هر مسلماني حرام است، و غيبت گناهي اسات  
ساوزاند(، كارهااي   )ماي  خاورد ميزم را كه مانند آتشي كه هي

 برد.ميثواب و خير انسان را از بين 
ا يكي از مصائب شخص غيبت كننده، نقل و انتقال حسنات از اين رو

خاااطر ه بيناد كاه حساناتش با    طباق اخباار وارده، مااي   و سايئات اسات.  
عكاس سايئات   هكردن، به نامه اعمال كس ديگري منتقل شده، و بييبدگو

 ارنامه او وارد گرديده!آن كس به ك
كانم  ماي گفت من اگر بخواهم غيبت كنم غيبت ماادرم را  ميشخصي 

 در روايات آمده: ! است ترچون او به حسنات من اولي
شاگاه خاداي عزّوجال    يشود و در پدر قيامت مردي آورده مي

باا  . دهناد ميدستش ه گاه نامه عملش را بگردد، آنميمتوقف 
بيناد و  ماي لكان حساناتش را در آن ن  كند ميدقت به آن نگاه 

 كاه ايان  اين نامه عمل مان نيسات، چاه    !گويد: خداي منمي
اْ ربيك ال تضيَ و   »شود: بينم، گفته ميميحسناتم را در آن ن

)قطعاً خداي تاو، ناه گام    « ال تهس  ذهب َموك اغلی ب اله س
نمايد، حسنات تاو باه جهات غيبات     ميكند و نه فراموش مي

 .ت(نمودن از دستت رف
دساتش  ه شود و نامه عملش را بميو سسس كسي ديگر آورده 

كناد، و باا   ماي دهند، در آن نامه طاعات زيادي را مشااهده  مي
گويد: اين نامه عمل مان نيسات، ايان طاعاات و     مي« تعجب»

اّْ فالوي ا  »شاود:  ماي او گفتاه  ه ام! با را من انجام ندادهحسنات 
كاس غيبات تاو را كارد،      )فالن« ِغل بك فَدَفَعَ حسه  َ ُ َویكَ

 .مه عمل تو منتقل گشت(ابنابراين حسناتش به ن
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 ابزار گوناگون غيبت

 قاول  »بلكه يادآوري كساي در   در غيبت فقط ذكر زباني مطرح نيست
 باا ابارو، و    ،يعني با زبان و يا با اشاره، كنايه، كتابت، با چشم« و فعل

 از مااوارد همااه هااا يااا تقليااد كااردن و يااا ادا در آوردن و نظاااير اياان
 غيبت است.

فرمودند: غيبت چه چيزي است؟ عرض  در حديثي حضرت رسول
سات كاه بارادر    ا آن ،غيبات  فرمود: .دانندكردند، خدا و رسولش بهتر مي

خود را ياد كني به چيازي كاه او را نااخوش اسات )يعناي اگار بفهماد        
شخصي عرض كرد اگر آن صفت باا او باشاد بااز باد      .شود(ناراحت مي

 باشد غيبت و االّ بهتان است.داراي آن صفت ت؟ فرمود: اگر اس

حكم غيبت كننده را دارد، يعني  همو نيز وارد شده كه شنونده غيبت 
پس مواظب زبان خود باش  !هر دو در گناه، و حكم غيبت كننده شريكند

ي، و آن هم با ياد آوري غضاب الهاي، و عاذاب    يرا به غيبت نگشاكه آن
، و مراقبات در اقاوال و افعاال    «تزكيه نفس»است، و با  روز جزا و قيامت

 باشد.ميميسر آسان خود 

 عالج تفصيلي غيبت

باشي، و باعث و سبب غيبت كاردن خاود   و صادق با خودت صريح بايد 
براي »ها بكوشي. بدان كه: را پيدا كني، و در معالجه و ريشه كن كردن آن

 ؛«غيبت اسبابي چند است
مكن است از شخصي آزرده و بار او خشامگين   زيرا م .«غضب»اول: 

مقتضاي طبع، زبان باه ماذمت او   به در اين وقت  .غايب باشد باشي، و او
 ي تا غيظ خود را فرونشاني.يگشامي
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است، كه با كسي دشمني داشته باشاي و از راه  « عداوت و كينه»دوم: 
 او را ذكر كني. عداوت بدي

تكريم كنند، يا او را ثناا و  مردم كسي را تعظيم و  است. «حسد»سوم: 
تو از راه حسد متحمل آن نتواني شاد و باه ايان سابب      ستايش گويند و

 مذّمت او كني و عيوب او را ظاهر سازي.

كه اوقات خاود را  و براي اين« محض مزاح و شوخي نمودن»چهارم: 
لعب به نقل احوال و اقوال و افعال ماردم، بادون قصاد     به خنده و لهو و

 اري رسانيدن.اهانت و خو

گااهي در  يعناي   ؛اسات « قصد سُخريه و استهزا و اهانت رسااندن »پنجم: 
 كه هر دو مذموم است. حضور و گاهي در غياب، شخصي را مسخره كردن

كه بخواهي فضل و كمال خود را باه  مثل اين .«فخر و مباهات»ششم: 
از هر نحو برساني كه تاو  ه ظاهر سازي، مثالً ب وسيله پست كردن ديگران

 او بهتري. و عالج اين شش نوع، به عالج اين شش صفت خبيثه است.

 حفظ تعادل اخالق حميده

 تار معلاوم  اهميت تزكيه نفاس از رذائال اخالقاي، بايش     ،با اين بيانات
چون تهذيب اخالق، و تحصيل فضاائل صافات، از اماور     پسشود. مي

ترتيبي  هااختياري است، كه ما به آن مأموريم، الزم است در اكتساب آن
 را رعايت كنيم. 

چاه  ه با  ا و غرائزرا در نظر بگيريم و مالحظه كنيم كه اين قونوزادي 
تردياد اولاين چيازي كاه باراي طفال       شوند. باي ترتيبي در او حاصل مي

در رحام ماادر از راه نااف     زيرا ست؛«طلب قوت و غذا»شود حاصل مي
او زيااد شاد، در   طلبد، و چون اين قوه طلب، در غذا و قوت خود را مي
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هاا هماه   جويد، و اينوقت غذا خواستن با صداي گريه پستان مادر را مي
 است.« قوه شهويه»از متعلقات 

قاوه  »در او قوت گرفت و به كمال رسيد، آثار و غريزه و چون اين قوه 
را دفع كناد، و  و ناماليمات شود، كه از خود مؤذيات پيدا مي يدر و« غضبيه

 باه  ناخوشاايندي بينيم هرگااه  كه مي. چناننمايدحافظت خود را از هالكت م
 نمايند.از او و دفع الم  وندآيد تا ديگران مطلع شطفل برسد، به گريه مي

گيرد تا در او ميل برتري بار ديگاران حاصال    قوت مي يو اين قوه در و
گردد، و روز باه  در او ظاهر مي« قوه تميز و ادراک»شود، و بعد از آن آثار مي
گردد، در اين وقت عمال  شود، تا قابل تعليم علوم و صناعات ميز زياد ميرو

رساد، و ايان ابتاداي تكميال     طور طبيعي به مرتبه كماال ماي  ه ب ادر تدبير قو
 قرار دهد.« قوه عاقله»را در تحت فرمان  ااختياري است، كه بايد اين قو

دبير ، كاه تا  ايدنفس خود را تكميل نمانسان وقتي است كه اين يعني 
 ها را به كمال رساند.ي را كه طبيعت پرورش داده بنمايد، و آنيقوا

پس اگر كوتاهي كند و به تكميل اختياري نسردازد، به همين حال باقي 
خواهد بود، و به كمال حقيقي، كه انسان به جهت آن خلق شده نخواهاد  
رسيد! زيرا همه مردم متصف به جميع صفات جميله نيساتند، و صااحب   

 در استعداد مردم اختالف است. چون ؛نداهقدسيه، نشدنفس 

را باه ظهاور آورد، و   « قوه شهويه» چون دانستي كه طبيعت، اولحال 
را، پاس در تزكياه   « قوه عقل و تمياز »را، و بعد از آن « غضبيه»بعد از آن 

 اين ترتيب بايد عمل كرد و تكميل نمود.ه نفس و كسب فضائل ب

 اصالح نفس

كامل نفس، بايد همان ترتيب را رعايت كرد، يعناي ابتادا   براي اصالح و ت
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را كه از فضائل ايان  « عفت»سعي شود، و صفت « قوه شهويه»در تهذيب 
« قاوه غضابيه  »تهاذيب و تزكياه   و بعاد از آن باه    قوه است اكتساب كند.

و  را كه از فضائل اين قاوه اسات اكتسااب،   « شجاعت»پرداخت و صفت 
 تحصيل نمود.

ساعي و كوشاش نماياد، تاا فضايلت      « قوه عاقله»ل سسس در تكميو 
 دست آورد.ه را ب« حكمت»

كه باين ترتيب آدمي در تهذيب نفس و تحصيل اخالق حسنه چنانو 
كوشد، به آساني و سهولت جام سعادت را خواهاد نوشايد، و ثماره ايان     

زيرا شكي نيسات كاه انقيااد و     ؛ترتيب، تسهيل اخالق و آساني آن است
تر از قوه غضبيه است، و نيز گذشتن از قادر زاياد   يه آسانتزكيه قوه شهو

ري، از ضروريات غذا و شهوت، از ترک جاه، و برتري و رياست و ساروَ 
تر است. و آن هم، از نيكي در مقابل بدي، و اغماض از انتقاام  بسي آسان

 تر است.آسان

تسخير قوه شهويه در ابتداء اسهل است، و بعد از آن في الجملاه  پس 
ه شود، و ملكه تسخير قاوه غضابيه نياز با    تي از براي عاقله حاصل ميقو

شاود، و بعاد از تساخير ايان دو قاوه، تحصايل ملكاه        سهولت ميسر مي
 گردد.تر است به آساني ممكن ميحكمت، كه از آن دو صعب

ل اما طاور نيسات كاه تك   اگر كسي اين ترتيب را رعايت نكند، ايان و 
باه دشاواري و    بلكاه مكان نباشاد،   خود و تهذيب اخاالق از باراي او م  

 شود.صعوبت حاصل مي

طالب سعادت ابدي، بايد در هي  حالي دست از طلب بر نادارد،  پس 
و از رحمت خدا نااميد نشود، و در طلب بكوشد، و كمر همت ببنادد، و  

 .خدا طلب تأييد و توفيق از پروردگار شفيق و مجيد نمايده با توكل ب
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 شباهت علم اخالق به علم طب

كه اگر كسي فاقد صفات كمالي اسات، ساعي در تحصايل    بدان كه همچنان
آن و ازاله ضدش بر او الزم است، همچنين صفت كمالي كه از براي آدماي  

مانناد صاحت   ؛ آن واجاب اسات   يحاصل است، جهد در محافظت و ابقا
نماياد تاا   براي ساالمتي خاود ساعي ماي     ،چون اگر كسي مريض شد .بدن

د، و اگر سالم و سالمت باشد، بايد مراعات حفاظ  را در ياب يشصحت خو
سالمتي خود نمايد. از اين جهت است كه فن طب را باه دو قسام تقسايم    

 «الوقاياه خيار مان العاالج    »اناد:  كاه گفتاه  « حفاظ صاحت  »اند: اول: كرده
كه اگر كساي  ، و آن اين«دفع مرض». و دوم (پيشگيري بهتر از عالج است)

 فاي خود از بيماري سعي نمايد.مريض شد براي دفع مرض و ش

و چون علم اخالق، شبيه به علم طب است، بلكه علم حقيقي اسات،  
شاود: يكاي در دفاع رذائال و     ماي پس علم اخالق نيز منقسم بر دو قسم 

 باشد.ميديگر در كسب فضائل 

گويناد،  « طب روحاني»و به جهت مشابهت اين دو علم، علم اخالق را 
نامند. و از اين رو باود كاه جاالينوس    « سمانيطب ج»كه علم طب را چنان
باه خادمت حضارت مسايح      ايدر ناماه  ا   يكي از پزشكان يونانا   طبيب
اي اسات از  يعناي ايان ناماه   « ن طبيب االبدان الي طبيب النفوسمِ» :نوشت

لذا در متون اساالمي باراي پيشاگيري     .هاها به سوي طبيب روحطبيب بدن
 آمده است.آدمي دستوراتي  امراض روحي، و آلوده نشدن نفس

 مقدمات تزكيه نفس

طالب پاكي و تزكيه نفس از صفات رذيله، و آرايش و تحليه آن كسي كه 
به صفات حميده و جميله است، بايد ابتدا براي پيشگيري، از همنشيني با 
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زيارا مصااحبت باا هار      ؛نماياد  پرهيزكساني كه داراي اخالق بد هستند 
اتصاف به اوصاف و تخلق به اخالق انسان. كسي مدخليت عظيم دارد در 

چه را مكرر از طبع ديگاري ببيناد اخاذ    چون طبع انسان دزد است، و آن
ست كه از براي نفس چندين قوه است كاه بعضاي   ا كند، و سرّ آن اينمي

مايل به خيرات و فضايل است، و بعضي مايل و مقتضي شارور و رذايال   
كه اگار   .هستند در مقام نزاع و جدالهستند، و پيوسته اين قوا با يكديگر 

ها اندک قوتي حاصل شد، بار جازء ديگار باه هماان      براي هر يك از آن
 نمايد.ابع خود ميتشود، و نفس را مايل به مقتضاء و اندازه غالب مي

 پس شكي نيست كه مصاحبت و همنشيني با صاحب هار صافتي،   
 ت اسات. ها، باعث قاوت مقتضاي آن صاف   و ديدن افعال و حاالت آن

چون اكثر قواي انسانيه طالب اخالق رذيله اسات، انساان زودتار     البته
تار اسات از ميال باه     شود، و ميل به صفات باد آساان  مايل به شرّ مي

 باشد.خيرات مي

ند كه تحصيل ملكات حسنه به منزله باال رفتن از اهو از اين جهت گفت
مثال   د،يعني بسيار سخت است، و كسب صافات ناپسان   ؛سرازيري است

 ين آمدن از سرازيري است.  يپا
 فرمايد:مي واشاره به اين موضوع دارد  حديثي حضرت رسولدر 

 ؛{ح َُّ الجهَّل  ب لمك ره و ح َُّ اله ر ب لشموات}
 و دخول ؛هارسيدن به درجات بهشت با زحمات و تحمل سختي

 .است هاي نفسانيدر آتش جهنم با پيروي از خواهش

 اضافه عواطف است هعقل ب ،راه كمال

براي رسيدن به كمال و اصالح نفس، بايد عواطاف را نياز تحات فرماان     
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زيرا غاذاي عقال علام اسات، و غاذاي عواطاف فضاايل         ؛عقل قرار داد
 اخالقي است، و عقل بدون عواطف خشك و تند است.

ها، دلسوزي و دساتگيري از مساتمندان،   ها، محبتها، نوازشفداكاري
گيرناد. و  ه از احساسات و رقت قلب سرچشمه ميها، همشورها و عشق

راه نفوذ مالئكاه، عواطاف و فهام و علام اسات، و راه شايطان شاك و        
 يارد، گبر مبنااي عقال و شارع قارار      اگر عواطف . بنابراينقساوت است

 شود. رفتار آدمي زيبا مي

فرمايد: راه نفوذ بر قلب انسان، هام از طارف مالئكاه    مي حضرت علي
ولم  الشیط ْ السمو و القسوه، فوم  الموك الرْ  »طرف شيطان،  است و هم از

در اعمال و افكار ما از طرياق نفاوذ در   شيطان لذا بايد مراقب بود كه « و ال مم
و باا تزكياه    قلب، و با وسوسه، موجب سد راه نفوذ مالئكاه رحمان نشاود،   

م نفس و پناه بردن بار خداوناد، از شارّ وسوساه گار نهااني كاه در دل مارد        
 و در همه حال بخوان:  در امان ماند.  كند، از جن و انسانوسوسه مي

َْ اَوذ برب اله س، يوك اله س ال  اله س ين شرّ الوسيواس  }
 3.{الخه س الذي توسوس ف  صدور اله س ين الجه  و اله س

  د ياد خدايفوا

شاود و آن را  موجب اطمينان و آرامش و نشاط روح انسان ماي ذكر الهي 
ها انسان را از پاا در آورد،  گذارد اندوهاز يك سو نمي ؛رساندل ميبه تعاد

شاود.  و از سوي ديگر، مانع سر مستي و طغيان انسان به هنگام شادي مي
 فرمايد:قرآن مي

 ااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .سوره ناس .3
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الَّذِتنَ تيَهِّوا وَ َطأمَئِنُّ ِّْوِّوبُمُمي بآذِكأرآ الوَّ ِ أَلَي  بآيذِكأرآ الوَّي ِ  َطأمَيئِنُّ     }
 3؛{الأقِّوِّوبُ

بازگشتگان به سوى خدا[ كسانى ]هستند[ كه ايمان آوردند و ]

ها فقاط باه   آگاه باشيد! دل ،گيردهايشان به ياد خدا آرام مىدل

 .گيردياد خدا آرام مى

خداوناد متعاال    .«آراماش هماان ايماان اسات    »فرمايد: مي امام باقر

ا نماود،  رسيدن به آرامش را براي او مهيا  هايزمينهانسان را آفريد و تمام 

انسان در پي دستيابي به آرامش و آسايش عمر خود را تباه كرده، و از  اما

ژي انسان را به آسايش رساانده،  وآرامش دور شده و متاسفانه عصر تكنول

   ولي آرامش را از او گرفته است.

 كناد. ماي يابد و اضطرابش تسكين پيادا  ميذكر خدا اطمينان انسان با 

فرمايد: اين حكمي است عمومي كه هي  قلباي  مييزدي اهلل مصباح  تآي

جاايي برساد كاه در اثار از     ه از آن مستثنا نيست، مگر آن كه كار قلب با 

را قلب نامياد؛ البتاه چناين    دست دادن بصيرت و رشدش، ديگر نتوان آن

قلبي از ذكر خدا گريزان و از نعمت طمأنيناه و ساكون محاروم خواهاد     

 0.{ِّْوِّوبٌ لَ  تَ أقَمُوَْ بآمَ  لمُمي}چنان كه خداوند فرمود: بود، 

كاه  را ها و تخيالت و توهمات و ديگر عاواملي  وسوسه ،ا ذكر خدا3

گاذارد  برد، و نماي آورند از بين مياختالالت فكري و رواني را فراهم مي

 نيروهاي ثمربخش ذهني و رواني هدر روند.

، هاا سوسه، وهاكه درون آدمي را از آلودگيا ذكر الهي، عالوه بر اين0
 ااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .01آيه  ،سوره رعد .3
 .323آيه  ،اعرافسوره  .0
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ي ذهناي و رواناي   هاا تواناد فعاليات  ميكند، ميتخيالت و توهمات پاک 

انسان را تنظيم كرده، و مجهوالتي را براي او مكشوف گرداند و تشخيص 

 .حقيقت را براي انسان آسان سازد

ِآَّْ الَّذِتنَ ا َّقَويا ِآذَا يَسَّمُمي طَ ئِفٌ يِنَ الشَّیيطَ ْآ  َذَكَّرِّوا فَيإآذَا  }
 3؛{مي يُُيصِرِّوَْهُ

اي از جاناب  در حقيقت، كساني كه تقاوا دارناد، چاون وسوساه    

 )خدا را( به ياد آورند و به ناگاه بينا شوند. شيطان بديشان رسد

 هااي )طواف كننده( در اين آيه حاكي از آن است كه وسوسه تعبير طائف

شيطان چون طاواف كنناده پيراماون فكار و روح انساان باه حركات در        

 د تا راهي براي نفوذ بيابند.آينمي

اگر انسان در اين هنگام به ياد خداوند بيفتد، به عواقب شاوم گنااه و   

يابد در حضاور  ميدر  و كندميي شيطان توجه هاآلوده گشتن به وسوسه

ين زوايااي روح و قلاب او   ترخداوندي توانا و دانا قرار دارد كه بر پنهان

را از حريم دل خود  هاب، آن وسوسهتيترنيز اشراف و آگاهي دارد، بدين

 سازد.ميدور 

اما اگر به ياد خداوند نيفتد و غفلت بار او چياره گاردد، بااالخره آن     

د، و در نتيجاه آن انساان غافال تساليم     نيابميراهي براي نفوذ  هاوسوسه

  0گردد.ميوسوسه شيطاني 

 ااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .023 ، آيههمان .3
 .32 و 33ص ،ياد او .0



 

 

 :جلسه دهم

 طبيب واقعي كيست؟

حااي از تااوان بشاار خااارج اساات، بايااد دانساات كااه درمااان امااراض رو

خواهاد آن را  ماي داناد چگوناه   ماي چون بشاري كاه حقيقات روح را ن   

 معالجه كند.  

  فرمايد:مياش ميقرآن به پيامبر گرا

َِّْآ الرُّوحُ يِنأ أَييرآ رَبِّي  وَيَي  أِّو ِیيلِّمي     ٰ  وَتَسيمَلِّووَكَ ََنآ الرُّوحآ }
 3؛{يِنَ الأعِوأمآ ِآلَّ  َْوِیوا 

: روح از امر پروردگار مان  ، بگوپرسندباره روح مىو از تو در

 .اندانش جز اندكى به شما ندادهاست، و از د

قرآن شفاي روح است، و باراي شافاي ارواح، و ساازنده شخصايت     

باشد، و چون از طرف خالق نفوس اسات،  ميانسان، و براي تكامل روح 

 به مفاسد و مصالح او آگاه است.

 ز نظر قرآنني ااهای رومنشأ بيماری

هاي دروني كه قرآن به جهت شفاي آن آماده دو  اصل و منشا بيماري
 ااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .13سوره اسراء، آيه  .3
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 سات جاهاي شابهات آن نمونه بيماري. «شبهات و شهوات»چيز است: 

 فرمايد:كه مي

 3؛{فِ  ِّْوِّوبآمآمي يَرَضٌ فَزَادَهُمُ الوَّ ُ يَرَضا }
 ...هايشان مرض استدر قلب

 هاي شهوات:و اما نمونه بيماري

   0؛{   َخأضَعينَ بآ لأقَويلآ فَیَطأمَعَ الَّذِي فِ  َْوأُآ ِ يَرَضٌفَوَ}
 تار زناان  كه عادت بيشپس در گفتار خود، نرمى و طنّازى ]چنان

 .كندناست[ نداشته باشيد تا كسى كه بيماردل است طمع 

ن آمده است. اولاين معناي تزكياه،    سخن از تزكيه زياد به ميا ،در قرآن

پاكساازي روح از   ،است. تزكيه« رشد و نمو»ي دوم، و معنا« تطهير قلب»

شرک رذايل، و پاكي جسم از حرام و ريا، و پاكساازي ماال باا زكاات و     

و ايان پاكساازي را باياد باا ساعي و      است  خمس، و جان با عمل صالح

 .كوشش براي خود فراهم آورد

روح در نهايت حساسيت پذيري است و از عامل كوچكي، اعم چون 

 پذيرد، نياز به وحي دارد.غير محسوس، تأثير مي از محسوس و

د، درمان آن اجتناب از گناه و رجوع به قرآن وپس روح اگر مريض ش

 .حالل و حرام، براي تعالي و تكامل روح استو است. زيرا احكام قرآن 

طلباي، و اماراض   ي، و رياسات ياگر قرآن بخواني اما از حسد و خودنماا 

روز در كمين انسان اسات، دوري نكناي،    روحي و گناهان ديگري كه هر

 .خواهد بود تاثير قرآن ناچيز
 ااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .32آيه  ،سوره بقره .3
 .10آيه  ،سوره احزاب .0
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فرمايد: مردم ماريض هساتند و خداوناد طبياب، و     مي حضرت رسول

هااي  داند، قرآن شفاي بيمااري مصلحت مريض در چيزي است كه طبيب مي

هاي بيمار است، اما اگر مريض از داروياي كاه باراي شافاي او     روحي و دل

 !يابد؟فاده نكند آيا با استفاده نكردن از دارو شفا ميتجويز شده است

 معيار عمل اخالقي

 توان گفت معيار عمل اخالقي دو چيز است:مي

و  دار فهميادن، دانساتن، درک نياك و باد اماور     كه عهده «عقل» :اول

دهنده خوبي، عدالت، بدي و باشد. و نيز تشخيصميشناسايي مجهوالت 

 عقل است.، سنجش افعال اخالقيپس اولين ميزان  .ظلم است

 )وجدان اخالقاي(. خداوناد؛ شاناخت راساتي، كجاي،     « رتفط»دوم: 

فجور و تقوا را به نفس انساني الهام كرده است. پس الهام كرد بادكاري و  

 ش را.اپرهيزكاري

قارب باه خادا و جلاب      ،ي از اخاالق اساالمي  يهادف نهاا   بنابراين،

ي، دست يابي به واليات، نيال   رضايت و محبت او، و تخلق به اخالق اله

التارين هادف   ابااالترين و و  باشاد. ماي به لقاي الهي و نظر به واليت اهلل 

 تربيت، خلوص انسان براي خداست.

 مراحل سلوک

 ،موضااوع بحااث انسااان را از آن جهاات كااه داراي روح اساات ،فالساافه

قواي سه گانه كه عامل حركت انسان است قائلناد،   ،دانند و براي روحمي

 ،ن سه قوه تحت امر روح عبارتند از نيروهاي عاقله، شهويه و غضابيه و آ
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يعناي شاناخت اشاياء، آن    « حكمت»و اصول اخالق پسنديده عبارتند از 

كاه آن قاوت قلاب و    « شجاعت»گونه كه هستند به مقدار توان بشري، و 

باري وبندبيكه خويشتن داري از « عفت»و نيز  است، استحكام در روحيه

 .پيروي قوه عامله از قوه عاقلاه اسات  « عدالت». و باشدمي سندو امور ناپ

ي كه تمام قوا و اعضا و جوارح به حاد اعتادال و   اهبراي رسيدن به مرحل

 كنيم.ميي اهتابع عقل گردند، به مراتب و مراحل سير و سلوک اشار

 گويند: مراتب وجود انسان با عوالم وجود مطابق است.  ميعرفا 

ملكوت و جبروت اسات   ،راتب وجودي داراي ناسوتانسان نيز در م

تواناد  ماي ي از مراتب وجود با ياك مرتباه از عاالم كلاي     اهو در هر مرتب

 مرتبط باشد.

انسان ساالك باياد ساير روحااني داشاته باشاد و از عاالم         از اين رو

 مرحله تكامل برسد.ه تا بهجرت كند ناسوت به مقامات عالي 

شاود و غايات و نهايات ايان     ميري آغاز و سير تكاملي انسان از بيدا

 توحيد و شهود خداوند متعال است.  ،سير

طاور خالصاه   ه اماا با   ؛نداهتا صد منزل هم بيان كردمراحل سلوک را 

 . ، توبه، تخليه، تحليه، و...)بيداري از غفلت( يقظه بايد گفت:

كه صفات و رذائل اخالقي خود را شناختي، و آگااه شادي كاه    حال 

و چه بايد كرد؟ اين  نمايي خود كاري بكني، از كجا بايد شروع بايد براي

فرد از خاواب   نام دارد؛ يعني «بيداري و« يقظه»ترين مرحله است كه مهم

فكار اصاالح نفاس    ه غفلت بيدار شده، و به اهميت موضوع پي برده، و ب

 خود است.

الاه صافات رذيلاه و    زاسات، و آن ساعي در ا  « تخليه» مرحله دوماما 
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هاي جهان را بهتر خواهاد  ق ناپسند است، كه در اين صورت زيبايياخال

 گونه قلب اوست.ه بيني هر كسي بزيرا جهان ؛ديد

گاه و مظهر اسماء حق تعالي است، و در همه جا نشاني از جلوه ،عالم

مگر ممكن است انسان ساليم   . حالشودآيات و رحمت الهي مشاهده مي

 !فاوت باشد؟تدر برابر اين عظمت بي القلب،

معيار تشخيص، مربوط به قلب و باطن انسان است، اگار قلاب   چون 

مزكّي و پاک باشد و جان سالم، حتي نسيم سحرگاهي او را باه طارب وا   

 گويد:دارد، و با سعدي شيرازي همصدا ميمي

 به جهان خرم از آنم كه جهان خرم از اوست

 م كه همه عالم از اوستام بر همه عالاعاشق

گااه اساماء   دارم، چاون هماه عاالم اثار و جلاوه     لم را دوست همه عا

باه قارآن    بيناي، را  خواهي جمال يار و ملكوت عاالم ميپس اگر  ؛اوست

   فرمايد:توجه كن كه مي

 ؛{اولم تهظروا ف  يوكوت السموات و االرض}
 ها و زمين؟نگري در ملكوت آسمانآيا نمي

خاواه دل و قلاب    جان، خواه نفس،بنگر؛ خواه حال ملكوت خود را 

 فقط بدان كه تو هماني و اين كالبد تو مركب آن است. بنامي.

اگر خودت را دوسات داري، باه تزكياه آن بسارداز كاه غارض از        پس

را رها كاردي  اگر آن .آفرينش تو منحصراً كمال بخشيدن به حقيقت توست

يان  كند، و انسرداختي، خسران ابدي تو را تهديد مياش و به تربيت و تزكيه

 سخني است كه خداوند بعد از هفت سوگند در قرآن فرمود:

 ؛{ْد افوح ين زكیم  و ْد خ ب ين دس ه }
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كه نفس خويش را تزكيه نماود، و ناامياد   مسلم رستگار شد آن
 3.را واگذاشتكه آنشد آن

 كه بعاد از هفات ساوگند   به قدري است تزكيه نفس، اهميت موضوع 
در هي  جاي قارآن، ايان قادر ساوگند     ه و ا آمداند يازده سوگندو گفتها

 .نيامده است
 شود كه:ميآيه فهميده اين از 

اا پااک   0داناد،  قرآن كريم آلوده شدن ضمير انسان را ممكان ماي  ا 3
ا پاكيزه كردن 1داند، كردن ضمير از آلودگي را در اختيار خود شخص مي

 نفس واجب، و رستگاري در گرو آن است.

 زكيهای مهم در اهميت تنكته

« دسيساه »خيار و بركاات معناوي، و     بهيعني رشد دادن آن « تزكيه نفس»
 كردن چيزي در چيز ديگر به نوعي از اجبار. يعني داخل

حركت نفس در مسير فطرت است تا حدي كاه باه بركات و    « تزكيه»
 سعادت برسد و دسيسه، حركت بر خالف فطرت است.

ذارد و در اثار تكارار   گعملي كه از انسان سر زند در وي تأثير ميهر 
 آيد.به صورت ملكه در مي

شود، و ايان  آن ملكه نفساني موجب صدور كارهايي شبيه خود ميو 
صورت عوارض نفساني باقي ه ملكات پس از جدايي نفس از قالب تن، ب

متعلق مادي آن بيرون رفته است. و به همين از د ماند، در حالي كه نخواه
در  از ايان رو وب خاود جادا افتااده،    خاطر چون محبي است كه از محبا 

 ااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .011ص ،هدهد صبا .3
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ماند، ولي اگر از امكانات دنيوي تنها در حاد وسايله اساتفاده    شقاوت مي
كرد و دل را اسير ماديات قرار نداد، و هدف را قرب الهي پنداشت، پاس  

رود، دهد و حجاب جسماني كنار مياز مرگ كه قالب تن را از دست مي
 فرمايد:خداوند در اين باره مي .يابدخود را در كنار معشوق ازلي مي

َّ الأمُلَّقِینَ فِ  جَهَّ تٍ وَوَمَرٍ}  3؛{فِ  يَقأعَدِ صِديقٍ َِهأدَ يَوِیكٍ يُقألَدِرٍ ِْآ
 ها و ]كنار[ نهرها هستند؛ در جايگااهى يقينا پرهيزكاران در بهشت

 .حق و پسنديده نزد پادشاهى توانا

باشد، كه باا بقااي   ميده بنابراين، سعادت دنيا در كسب اخالق پسندي

 0.رساندميماند و انسان را به محضر حق مينفس باقي 

 اي محبوباام و جاا كن مقامهي دل را فرو روب پس برو و خانه

نور الهي و حاالوت و   ،و بدان كه تا قلب خود را از رذائل پاک نكني

 ي الهي را نخواهي چشيد.هاشيريني جذبه

 تحليه

نوبات باه تحلياه     (،تهذيب نفاس از رذائال  ) يهبه تخلشدن بعد از موفق 

تخلق و تحلي باه فضاائل، و رسايدن باه     »ست از ا رسد، و آن عبارتمي

 مقامي كه شامل قول اهلل تعالي قرار گيرد: و «مقام امن و امان و اطمينان

تيَهِّيوا  أَلَ  ِآَّْ أَويلِیَ ءَ الوَّ ِ لَ  خَويفٌ ََوَیيمآمي وَلَ  هُمي تَحيزَوِّوَْ الَّيذِتنَ  }
   1؛{الأآخِرَه وَفِ  الدُّوأیَ  الأحَیَ ه فِ  ٰ  لمُمُ الأُُشأرَى وَكَ وِّوا تَلَّقِّوَْ

 ااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .33 و 33آيات  ،سوره قمر .3
 .112ا113ص ،از ملك تا ملكوتكتاب  .0
 .31و  30يات آ ،سوره يونس .1
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باشيد! يقيناً دوستان خدا ناه بيماى بار آناان اسات و ناه       آگاه 

انااد و همااواره شااوند. آنااان كااه ايمااان آوردهاناادوهگين مااى

پرهيزكارى دارند. قطعاً آنان را در زندگى دنيا وآخرت بشارت 

ست ]در دنيا به وسيله وحى و در آخرت باه خطااب خادا و    ا

 .گفتار فرشتگان[

 تجليه

ناور معرفات   ه قلب با  روشن شدنآن  يابند وميو حاال قابليت تجلي را 

 فرمايد:است كه خداوند متعال مي

أَوَيَنأ كَ َْ يَیيلا  فَمَحيیَیيهَ هُ وَجَعَوأهَ  لَ ُ وِّورًا تَميشِي  بآي ِ فِي  الهَّي سآ     }
 3؛{مَنأ يَثَوِّ ُ فِ  الظُّوِّمَ تِ لَیيسَ بآخَ رآجٍ يِهأمَ كَ

آيا كسى كه ]از نظر عقلى و روحى[ مرده باود و ماا او را ]باه    

و باراى وى ناورى قارار     ،وسيله هدايت و ايمان[ زنده كرديم

داديم تا در پرتاو آن در مياان ماردم ]باه درساتى و ساالمت[       

هاا ]ىِ جهال و   ىمانند كسى است كاه در تااريك   ،زندگى كند

 گمراهى[ است و از آن بيرون شدنى نيست؟

 ند: طي اين منازل ساالك الاي اهلل باه مقاام لقااء و مراتاب آن      اهو گفت

 :فرمودهو خداي متعال  ،رسدمي

فَمَنأ كَ َْ تَرأجُو لِقَ ءَ رَبِّ ِ فَوأیَعيمََأ ََمَوا  صَ لِحً  وَلَ  تُشأرآلي بآعَُِي دَه  }
 0؛{رَبِّ ِ أَحَدًا

 ااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .300آيه  ،سوره انعام .3
 .332آيه  ،سوره كهف .0
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پس كسى كه لقاء پروردگارش را اميد دارد، باياد كاارى شايساته    

 .انجام دهد و هي  كس را در پرستش پروردگارش شريك نكند

و مراد از لقاء و مراتب آن، مقام قرب و عبوديت و حكومت الهي بار  

آن فضل الهي اسات كاه باه بنادگان ماؤمن عنايات        وقلب سالك است، 

  اشاره دارد.قرآن كريم به آن  فرمايد، كهمي

ِأيِنٌ فَوَهِّحيیآیَهَّي ُ حَیَي ه   يُ وَهُوَ ٰ  يَنأ ََمََِ صَ لِحً  يِنأ ذَكَرٍ أَوي أِّوأثَى}
 3؛{طَیَُِّ  وَلَهَجيزآتَهَّمُمي أَجيرَهُمي بآمَحيسَنآ يَ  كَ وِّوا تَعيمَوِّوَْ

هر كس كار شايساته انجاام دهاد در حاالى كاه       ،از مرد و زن

اى زناده  ه زنادگى پااک و پااكيزه   مؤمن باشد، مسالماً او را با  

داريم و پاداششان را بر پايه بهترين عملى كه همواره انجاام  مى

 .دهيماند مىدادهمى

 زندگي طيب چيست؟

در روايات   گوناگوني بيان شده و نظرات پاكيزه زندگي و طيبه حيات معناي در

َي   ة ُ حَیَ فَوَهِّحيیآیَهَّ}پرسيدند: مقصود از جمله  آمده است كه از امام علي  {طَیُِّ

البته مصاديق روشن آن قناعت اسات چاون اگار     0«.قناعت»چيست؟ فرمود: 

همه دنيا را به كسي بدهند ولي روح قناعت را از او بگيرند هميشه در رناج و  

برد و به عكاس، اگار انساان روح قناعات داشاته باشاد، از       نگراني به سر مي

 اطر و خوش است.حرص و طمع بر كنار است و هميشه آسوده خ

توان گفت: ميطور اجمال ه معناي وسيعي دارد، و بحيات طيبه  !آري
 ااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .32آيه  ،سوره نحل .3
 .003كلمه قصار  .0
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را  زندگي پاک از هر گونه نابودي و كمبودي كه ناكامي و بيم و اندوه آن

هماراه باا قناعات و     ،كند، حياتي دور از نگراناي و تلاخ كاامي   ميناگوار 

و احسان باه خلاق،   سر شار از معنويت و ايمان  ،پرهيز از افراط و تفريط

 .دور از غفلت و سهو و نسيان و... 

رسيدن به چنين زندگي ساعادتمندي باياد باه وحاي الهاي      پس براي 

دست آويخت، و از وسوسه شيطان گريخت و بار خادا توكال كارد كاه      

شيطان بر مؤمنان اهل توكل نفوذ نادارد. بناابراين، معياار برخاورداري از     

 رابر هواهاي نفساني است.حيات طيبه، ايمان و بردباري در ب

 راه رسيدن به حيات طيبه

فارد ماؤمن و    .: ايمان و عمال صاالح  ه بر دو پايه استوار استحيات طيب

 مصلح از آرامش و صفاي دل برخوردار است.

روست، و از زندگي زهرآلود تجمالتاي  در كردارهايش ميانهكسي كه 

ه سااز حياات   كند، زمينچشمي و اسراف و تبذير پرهيز ميو چشم و هم

طيبه و زندگي پاكيزه و آرامش روحاي و رواناي اسات. در ايان زنادگي      

كناد و چناين   معنوي و پاک، جز زيبايي و جمال چيزي را مشااهده نماي  

انساني چنان نور و كمال و قدرت و عزت و لذت و شادماني در زنادگي  

 يابد كه پاياني ندارد.خود مي

رخوردارنااد كااه قاارآن ! اولياااي الهااي از حيااات ديگااري نيااز ب آري

اناد و از ياك زنادگي    ها زناده ؛ آن{احی ء َهد ربمم ترزْوْ}فرمايد: مي

حقيقي در محضر حق برخوردارند. و در همين دنيا هام از آن برخاوردار   

 شوند و آن غايت كمال الهي انسان است.  مي
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َّ الأمُلَّقِینَ فِ  جَهَّ تٍ وَوَمَرٍ}  3؛{وِیكٍ يُقألَدِرٍفِ  يَقأعَدِ صِديقٍ َِهأدَ يَ ِْآ
در  ؛هااا و ]كنااار[ نهرهااا هسااتنديقينااا پرهيزكاااران در بهشاات

 .جايگاهى حق و پسنديده نزد پادشاهى توانا

عالم عنداهلل و حيات طيبه، بايد عوامل « عنديت»در عالم براي حضور 

دروني وابسته به حيات دنيا را از بين برد، كه موجب آزاد شدن دل از قيد 

كه دنيا را از او بگيرناد باه شاهادت    گردد. و قبل از اينيا ميو بندهاي دن

 آورد.معنوي و مرگ اختياري روي مي

ست كه جلوه آيات الهي است و كسااني كاه   ا و عالم عنديت، عالمي

دل و جان خود را صاف و از تعلقات الهي پاک كنناد، در مياان ماردم باا     

 كنند.مينور الهي حركت 

ضل بزرگ الهاي كوشاش كنايم كاه باه ماا       براي رسيدن به اين فپس 

 اند:دستور داده

 السَّيمَ ءِ  كَعَيرأضآ  ََرأضِّيمَ   وَجَهَّي   رَبِّكِّمي يِنأ يَغأ ِرَه ٰ  سَ بآقِّوا ِآلَى}
ضأيَِّ الوَّي ِ   فَ لِيكَ ٰ  ذَ وَرُسُيوِ ِ  بآ لوَّي ِ  تيَهِّوا لِوَّذِتنَ أَِِّدَّتي وَالأمَريضآ

 ؛{ضأَآ الأعَظِیمآتُِأ ِی ِ يَنأ تَشَ ءُ وَالوَّ ُ ذِّو الأ َ
پيشى جوييد به آمرزشى از سوى پروردگارتاان و بهشاتى كاه    

براى كسانى كاه باه    ،پهنايش چون پهناى آسمان و زمين است

اياان  ؛انااد آماااده شااده اسااتخاادا و پيااامبرانش ايمااان آورده

كناد  بخشى خداست كه آن را به هركس بخواهد عطا مىفزون

 .بخشى بزرگ استو خدا داراى فزون

 ااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .33آيه  ،سوره قمر .3
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