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روشهای کلی تزکیۀ نفس از نگاه عالمه در المیزان
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محمدمهدی فیروزمهر

چکیده
آنــه تزکیــۀ نفــس
تزکیــۀ نفــس از هدفهــای اســایس نــزول قــرآن و بعثــت پیامبر؟ص؟اســت .چ
را میســر میســازد ،روشهــای مناســی اســت کــه بــرای ایــن هــدف میتــوان مطــرح کــرد.
ایــن نوشــته بــه روش توصییفحتلیــیکوشــیده اســت ،روشهــای کیل تزکیــۀ نفــس را از

ن
تبیــ� کنــد .از مجلــه مباحــث کاربــردی کــه عالمــه در املیــزان
نــگاه عالمــه در املیــزان
بــه آن پرداخته،روشهــای تزکیــۀ نفــس اســت و از جممــوع مباحــث ایشــان بــه پنــج
نفــس؛ .3مترکــز بــر نتیجههــای دنیــوی اخــاق؛ .4مترکــز برنتیجههــای اخــروی اخــاق؛
 .5تقو یــت حــب عبــودی .عالمــه در املیــزان ذیــل برخــی آیــایت کــه بیمــاری قلــب را مطــرح
کردهانــد ،میگو یــد عامــل بیمــاری قلــب رذایــل هســتند و راه درمــان آن ،امیــان و عمــل
صالــح اســت .از نظــر ایشــان قــرآن ز یربنــای اخــاق را برنتیجههــای دنیــوی قــرار نــداده
اســت؛ازاینروبرای تزکیــۀ نفــس از ایــن روش هبــره نبــرده و فقــط زمــاین بــر نتیجههــای
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روش کیل کاربــردی دســت یافتــم .1 :تقو یــت امیــان و عمــل صالــح؛ .2مترکــز بــر معرفــت

دنیــوی تکیــه کــرده اســت کــه بــه فوایــد اخــروی برگــردد .روش تکیــه بــر نتایــج اخــروی در
 .1استادیار وعضو هیئتعلمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمیM.firoozmehr@yahoo.com.
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شــر یعتهای پیشـ ن
ـ� رایــج بــوده و در قــرآن نیــز بــه آن فــراوان توجــه شــده اســت .روش
تکیــه بــر معرفــت نفــس نیــز مهــم اســت و نتیجههــای درخورتوجهــی دارد .امــا پــرورش
حــب عبــودی ،روش خــاص قــرآن اســت کــه بینــش و کنــش افــراد را چنــان میپرورانــد کــه
رذایــل در آنهــا شــکل منیگیــرد تــا نیــاز بــه رفــع آن باشــد .ایــن روش میــان حمکــای اهلــی و

حــی شــرایع و انبیــای پیشـ ن
ـ� ،بهحنــوی کــه در قــرآن آمــده اســت ،ســابقه نــدارد و بــر حــق
و توحیــد و عبودیــت حمــض اســتوار اســت.
واژگان کلیدی:تزکیۀ نفس ،روشهای کیل ،عالمهطباطبایی ،املیزان.
مقدمه
تزکیــۀ نفــس از نــگاه قــرآن موضوعــی بســیار مهــم و یکــی از اهــداف اصــی بعثــت
پیامبــر؟ص؟ اســت (مجعــه2 ،؛ بقــره151 ،؛ آلعمــران .)164 ،افزونبرایــن ،خداونــد در قــرآن
بــرای نشــاندادن امهیــت تزکیــۀ نفس،یــازده بــار ســوگند یــاد کردهاســت (مشــس.)10-1 ،
پیامبــر؟لص؟ نیــز هــدف بعثــت خــود را بــه امتامرســاندن مــکارم اخــاق بیــان کردهاســت
(نــک :جملــی ،1403 ،ج ،68ص.)382تزکیــۀ نفــس و ر یشــهکنکردن رذایــل و
دور ینســازی فضایــل مرهــون روشهــایی اسـتکه بــرای ایــن هــدف تعر یــف شــده و بـهکار
گرفتــه میشــود .ســؤال ایــن اســت کــه بــرای تزکیــۀ نفــس چــه روش یــا روشهــای کیل
قــرآن قابلاســتفاده اســت؟ عالمهطباطبــایی کــه دســی در تفســیر و اخــاق داشتهاســت،
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بــرای تزکیــۀ نفــس ازچــه روش یــا روشهــایی قــرآین اســتفاده کــرده اســت و از نــگاه ایشــان
کارآمدتر یــن ایــن روشهــا کــدام اســت؟
حبــث روشهــای کیل تزکیــۀ نفــس را میتــوان در اخــاق اســامی ســراغ
پیشــینۀ ِ
گرفــت .در اخــاق اســامی افزو نبــر طــرح روش خــاص بــرای دورمانــدن از هــر رذیلــ ه یــا
ر یش ـهکنکردن آن،روشهــای شــناخیت یــا عمــی یــا ترکیــی از ایــن دو،بهعنــوان روشهــای
کیل هتذیــب نفــس معــریف شــدهاند .شــناخت رذایــل و اســباب آن و توجــه بــه عواقــب رذایــل
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و بهدنبــال آن،تــاش عمــی بــرای هتذیــب نفــس ،رویش کیل اســت کــه در درمــان مهــۀ رذایــل

مؤثــر اســت .افزو نبرایــن ،در اخــاق اســامی براســاس بینــش طبانــگاری اخــاق ،روش
کیل الگوگیــری از طــب بــدن نیــز بــرای درمــان رذایــل توصیــه شــده اســت.در طــب بــرای درمــان
بیماریهــا خنســت عامــل بیمــاری شناســایی و ســپس بهتناســب ،از روشهــایی بــرای درمــان
آن هبــره گرفتــه میشــود .در طــب قــدمی از چهــار روش کیل بــرای درمــان بیماریهــا اســتفاده
میشــد کــه بهترتیــب عبارتانــد از :روش تنظــم نظــام تغذیــه ،روش اســتفاده از دارو ،روش
اســتفاده از انــواع سـمها و روش ســوزاندن یــا بر یــدن عضــو بیمــار.

در علــم اخــاق توصیــه شــده اســت کــه افــراد ،خنســت انــواع رذایــل و اســباب آن را

ـت مطلــوب و ضــد
بشناســندو ســپس خــود را بــه کارهــایی مقیــد کننــد کــه از آثــار فضیلـ ِ
رذیلــۀ موجــود اســت .ایــن روش ماننــد هبرهبــردن از غــذایی اســت کــه ضدبیمــاری موجــود
اســت.چنانه ازطر یــق ایــن روش نتیجــه حاصــل نشــود ،بایــد از روش بعــدی هبــره
چ
بــرد؛ یعــی ســرزنش خــود بــا فکــر و گفتــار ،بهدلیــل دارابــودن خصلــت ناپســند و یــادآوری
پیامدهــای بــد آن .ایــن روش بهمنزلــۀ اســتفاده از دارو بــرای درمــان امــراض بــدین اســت.
درصــورت رســوخ رذایــل و تأثیرنداشـ ن
ـ� روشهــای یادشــده ،الزم اســت شــخص گرفتــار

بــه خصلتهــای بد،بــا رعایــت اعتــدال ،خــود را بــه اعمــایل مقیــد کنــد کــه ضدرذیلــۀ
موجــود اســت؛بهعنوان منونــه کــی کــه گرفتــار رذیلــۀ تــرس اســت ،کارهــای هتورآمیــز
ـخص
درمــان بیماریهــای جســمی اســت.در صــورت مؤثرنبــودن روشهــای یادشــده ،شـ ِ
گرفتــار بــه رذایــل الزم اســت بــا متعهدسـ ن
ـاخت خــود بــه ر یاضتهــای ســخت ،قــوهای را
کــه منشــأ آن رذیلــه یــا رذایــل اســت،ضعیف کنــد .ایــن روش ماننــد ســوزاندن و بر یــدن
عضــو بیمــار در طــب بــدن اســت (نــک :طــویس ،1378 ،ص /172-170نــرایق،1408 ،
ـ� پاس ـخهای قــرآین بــرای پرس ـشهای یادشــده و بهکاربسـ ن
ج ،1ص .)105یافـ ن
ـ� آنهــا،
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انــام دهــد تــا بهتدر یــج تــرس او برطــرف شــود .ایــن روش ماننــد اســتفاده از ســم بــرای
ج

بهحلــاظ اعتبــار ز یــاد و تأثیرگــذاری بســیار ز یــاد آموزههــای قــرآین ،نقــش بســزایی در تزکیــۀ
نفــس خواهــد داشــت .در پژوهــش پیـشرو تــاش میشــود ،پاســخ پرســشهای یادشــده
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بــرریس و تبیـ ن
ـ� شــود و کارآمدتر یــن روش کیل تزکیــۀ نفــس بــا تکیــه بــر پژوهشهــای قــرآین
عالمهطباطبــایی در املیــزان معــریف شــود.
مفهومشناسی
 .1تزکیه
تزکیــه از ر یشــۀ «زکــی ،زکــو» اســت و زکــو در لغــت ،بهمعنــای رشــد و ّ
منــو و افزایــش
(ابنفــارس ،1404،ج،3ص )17و صــاح آمــده و بــه فــرد صالــح و متــی َ
«ز ّ
کــی» گفتــه
ن
ص.)394مهچنــ� ،بهمعنــای طهــارت ،ســتایش،
میشــود (فراهیــدی ،1410 ،ج،5

زکاتدادن (ابنمنظــور ،1405 ،ج ،14ص )385و برطرفکــردن ناخالیصهــا بــهکار
رفتهاســت (مصطفــوی،1416 ،ج ،4ص .)293تزکیــه در معــاین دیگــری نیــز بـهکار مـیرود:
 .1تزکیــۀ گفتــاری ،بهمعنــای خودســتایی (ابنمنظــور ،1405 ،ج ،14ص )358و نــی
نقائــص از خــود کــه از رذایــل قــوۀ غضبیــه بــوده (نــرایق ،1408 ،ج ،1ص )400و در قــرآن

َْ ُ
َ ُ
ــم َت َــر إ َلــى َّال ِذ َ
>(نم )32 ،و مذمــت شــده اســتَ <:أ َل ْ
یــن
از آن هنی<فــلا ت َزکــوا أنف َســکم ج
ِ
َ َْ ُ
کــون أنف َس ُهم»>(نســاء.)49 ،
َیز

 .2تزکیــۀ گفتــاری دربــارۀ دیگــران (تزکیــة الشــاهد) بهمعنــای شایستهدانسـ ن
ـ� شــاهد

بــرای گواهـیدادن و «تزکیةاملــال» بهمعنــای دادن زکات مــال اســت (نــک :امحــد فتــحاهلل،
 ،1415ص.)109
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 .3تزکیــۀ عمــی ،بهمعنــای تطهیــر و دورکــردن رذایــل از خــود (راغــب اصفهــاین،1412،
ص )381کــه ایــن معنــا در اخــاق مدنظــر اســت.

َ َْ
ُ
َْ
معنــای اخیــر نیــز در قــرآن ب ـهکار رفتــه اســتَ < :و نفـ ٍـس َو مــا َسـ َّـواها * فأل َه َمهــا ف ُج َورهــا َو
َ
َت ْقواهــا * َقـ ْـد أ ْف َلـ َـح َمـ ْ
ـن َزکاهــا * َو َقـ ْـد خـ َ
ـاب َمـ ْـن َد َّســاها> (مشــس .)10-7 ،یکــی از کارهــای

پیامبــر؟لص؟ ایــن بــود کــه مــردم را تزکیــه میکــرد؛ یعــی آنهــا را ازباورهــا و اخــاق و اعمــال

ُ
َ َ ْ َ َّ َ َ ْ
ْ
َ
ْ َ ُ ً ْ َْ ُ
زشــت پــاک میســاخت< :لقــد مـ
ـن أنف ِسـ ِـه ْم ْیتلوا
ـن ا ّللـ ُـه َعلــى ال ُم ْؤ ِم ِنیـ َـن ِإذ َب َعــث ِف ِیهم رســولا ِمـ

َ

ــم ِ َ َ
َعلیه ْ
کیهــم( >...آلعمــران( )164 ،نــک :طباطبــایی،1417 ،ج،3ص/330
آیاتــهِ و یز ِ
ِ

فیــض کاشــاین ،1415 ،ج ،1ص /397ابنعاشــور ،1421 ،ج ،1ص .)723عالمــه در
معنــای تزکیــه میگو یــد:
تزکیــه تفعیــل از زکاة ،بهمعنــای رشــد مثبــی اســت کــه مــازم بــا خیــر و برکــت باشــد.
تزکیــۀ مــردم توســط پیامبــر؟لص؟ بــه ایــن معناســت کــه حضــرت از طر یــق عــادتدادن

مــردم بــه اخــاق نیــک و اعمــال صالــح ،آنهــا را رشــد و تعــایل میبخ شــد و بدیــن ترتیــب،
انســانیت ایشــان کامــل و درنتیجــه حالشــان در دنیــا و آخــرت اســتوار میگــردد و بــه
ســعادت میرســند (طباطبــایی ،1417 ،ج ،19ص.)265
 .2نفس
واژۀ نفس در علم اخالق دو استعمال شایع دارد:
 .1نفــس بهمعنــای منشــأ و جممــع صفــات ناپســند اســت کــه ایــن ســخن نبــوی؟ص؟

«اعــدی عـ ّ
ـدوک نفســک الــی بـ ن
ـ� جنبیــک» بــه ایــن معنــا از نفــس اشــاره میکنــد (نــک:
فیــض کاشــاین ،یبتــا ،ج ،5ص)7-6؛
 .2نفــس بهمعنــای حقیقــت انســان اســت کــه در برابــر بــدن قــرار دارد و از و یژگــی
و دارای قــوا و حــاالت مخ تلــف اســت(نک :طــویس ،1387 ،ص.)48

نفــس بهمعنــای اول مذمــوم اســت؛ ز یــرا دورکننــدۀ انســان از خداســت؛ امــا بهمعنــای
دوم پســندیده اســت (نــک :فیــض کاشــاین ،یبتــا ،ج ،5ص /7جملــی ،1403 ،ج،67
ص.)37عالمــه معتقــد اســت از مواضــع کاربــرد واژۀ نفــس در لغــت و قــرآن روشــن میشــود
کــه ایــن واژه ســه معنــا دارد:
 .1معنــای اصــی آن مهــان چیــزی اســت[که] بــر آن اضافــه میشــود .نفــسالـ ئ
ـ� ،یعــی
مهــان ئ
ش و نفــس انســان یعــی انســان .نفــس بــه ایــن معنامهیشــه مضــاف اســت وبــرای

روشهای کلی تزکیۀ نفس از نگاه عالمه در المیزان

جتــرد برخــوردار (نــک :ابنمســکو یه،1426 ،ص/90-85نــرایق ،1408 ،ج ،1ص)40-37
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َْ

َ

هرچیــز ،حــی خــدا نیــز بـهکار میرودَ <:کتـ َ
ـب َعلـى نف ِســهِ َّالر ْح َمــة> (انعــام)12 ،؛

 .2ســپس اســتعمال آن بــرای شــخص انســان شــیوع پیــدا کــرد و منظــور از آن مهـ ن
ـ�

موجــود مرکــب از روح و بــدن اســت .ایــن معنــا مســتقل اســت و بــدون اضافــه نیــز ب ـهکار
َ

ً

َْ

َْ

مـیرودَ < :مـ ْ
ـن ق َتـ َ
ـل نفســا ِب َغیـ ِـر نفـ ٍـس (>...مائــده .)32 ،ایــن معنــا تهنــا درمــورد انســان بـهکار

مــیرود و دربــارۀ ســایر موجــودات ،حــی جــن و مالئکــه ،جــز در برخــی اصطالحــات
علمــی ،ب ـهکار من ـیرود؛
 .3در مرحلــۀ بعــد،در مــورد روح انســان بـهکار رفتــه؛ ز یــرا تشــخص انســان بــه حیــات

و علــم و قــدرت اســت وحیــات و علــم و قــدرت مخ تصــات روح هســتند و ایــن معنــا در
َ

َْ ُ

ْ

ُ

ْ

ْ َ َ َ َ ُ
آیــایت ماننــد <أ ْخر ُجــوا أنف َسـ ُ
ـون> (انعــام )93 ،بـهکار رفتــهاســت
ـکم الیـ ْـو َم تجــز ْون عـذاب الهـ ِ
ِ

(طباطبــایی ،1417 ،ج ،14ص.)285

در بســیاری از آیــات قــرآن ،نفــس بــرای ُبعــد غیرمــادی بــهکار رفتــه کــه بــه اعتبــار

مخ تلــف از آن بــه نامهــای گوناگــون یــاد میشــود (مهــدوی کــی ،1372،ص)49و مهـ ن
ـ�

َ َْ
ُ
َْ
ُبعــد وجــودی انســان موضــوع تزکیــه قــرار گرفتهاســتَ <:و نفـ ٍـس َو مــا َسـ َّـواها * فأل َه َمهــا ف ُج َورهــا
َ
َو َت ْقواهــا * َقـ ْـد أ ْف َلـ َـح َمـ ْ
ـن َزکاهــا * َو َقـ ْـد خـ َ
ـاب َمـ ْـن َد َّســاها> (مشــس.)10-7 ،

 .3روشهای کلی
روش در لغــت ،بهمعنــای راه ،طر یقــه ،ســبک ،قاعــده ،قانــون و ماننــد اینهاســت (نــک:
اخالق  /بیست و پنجم  /بهار 1396
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دهخــدا ،1377 ،ج ،8ص )12378و در علــوم رفتــاری ،بهمعنــای راه سیســتماتیک
بــرای رســیدن بــه حقایــق و مفاهــم اســت (نــک :شــعارینژاد ،1375 ،ص.)241مقصــود
از روشهــای تزکیــۀ نفــس راهکارهــایی اســت کــه بهواســطۀ آن میتــوان رذایــل را از خــود
ایــاد یــا تقو یــت کــرد .ایــن روشهــا
و دیگــران دور ســاخت و فضایــل را در خــود و دیگــران ج
بــه دو دســته تقســم میشــوند :روشهــای جــزیئ و روشهــای کیل .در روش جزیئ،بــه
بیبــردن رذیلــت ّ ن
روش خــاص از ن
معــ� و کســب فضیلــت خــاص توجــه میشــود .در
ِ

روشهــای کیل ،راهکارهــای کیل بــرای پا کشــدن از رذایــل و حتصیــل فضایــل مطــرح
میشــود .ایــن تقســمبندی ســابقهای کهــن در علــم اخــاق دارد(نــک :طــویس،1387 ،
ص /167نــرایق ،1408 ،ج ،1ص.)131مرحــوم عالمــه بــا تعبیرهــایی چــون «الطر یــق
ایل هتذیــب االخــاق» و «مســلک هتذیــب االخــاق» (نــک :طباطبــایی ،1417 ،ج،1
ص )355مباحــی را دربــارۀ روشهــای کیل تزکیۀنفــس و هتذیــب اخــاق مطــرح میکنــد.
در ایــن نوشــتار روشهــای کیل تزکیــۀ نفــس بــرریس میشــود.
 .1 .3انواع روشهای کلی
از مباحــث عالمــه دربــارۀ تزکیــۀ نفــس در املیزان،پنــج روش کیل کاربــردی اســت کــه در
ادامــه بیــان میشــود:
 .1 .1 .3تقویت ایمان و عمل صالح

در آیــات متعــدد قــرآن بیمــاری دل مطــرح شــده (بقــره /10،مائــده /52 ،توبــه 125 ،و)...
و در آیــایت ،قــرآن بهعنــوان شــفای بیمــاری دل معــر یف شــده اســت (یونــس /57 ،اســراء،
 /82فصلــت .)44 ،راهــکار کیل کــه قــرآن بــرای درمــان بیمــاری دل مطــرح میکنــد،
امیــان و عمــل صالــح اســت؛ازاینرو مرحــوم عالمهطباطبــایی نیــز معتقــد اســت ،راه کیل
درمــان بیماریهــای روح ازنظــر قــرآن امیــان و عمــل صالــح اســت(طباطبایی،1417 ،ج،5
 )10بعــد از حبــث درخصــوص ســامت و بیمــاری قلــب و راه درمــان آن میگو یــد« :امــراض
قلــب تهنــا بــا علــم و تقــوا قابلدرمــان اســت و کل قــرآن در بیــان ایــن دو اصل[،یعــی] علــم
و تقواســت» (مالصــدرا ،1366 ،ج ،1ص .)397-395علــم و امیــان ُبعــد شــناخیت انســان

را درمــان میکننــد و تقــوا و عمــل صالــحُ ،بعــد رفتــاری را .نتیجــۀ اصــاح ُبعــد شــناخیت
و ُبعــد رفتــاری پیــدایی و پایــداری ملکههــای نیــک اخــایق اســت .علــم و تقــوا یــا امیــان
و عمــل صالــح ،هــم درمانکننــدۀ بیماریهــای دل هســتند و هــم حافــظ ســامت دل و
پیشگیریکننــده از بیماریهــای اخــایق.

روشهای کلی تزکیۀ نفس از نگاه عالمه در المیزان

ُُ

َ

َ

ص .)379مرحــوم مالصــدرا نیــز در ذیــل آیۀ<فــی قلوبهـ ْـم َمـ َـر ٌض ف َ
زاد ُهـ ُـم ا ّللـ ُـه َم َرضــا> (بقــره،
ِِ
ِ
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 .2 .1 .3توجه و تمرکز بر معرفت نفس

از روشهــای اســایس قــرآنکــه میتــوان بــرای تزکیــۀ نفــس اســتفاده کــرد و عالمــه نیــز بــه
آن توجــه کــرد ه اســت ،روش خودشــنایس اســت .قــرآن براســاس نــگاه عمییقکــه بــه انســان
دارد ،او را بــه مطالعــۀ ســه کتــاب دعــوت میکنــد کــه گو یــا یــک کتــاب در ســه چهــره اســت:
قــرآن مکتــوب کــه صــورت کتــی انســان و بیــان حالتهــا و
کتــاب تدو یــی ،یعــی ِ

ن
یشــ� ،مهنوعــان و جهــان آفر ینــش اســت؛
رابطــۀ او بــا مبــدأ و معــاد ،خو

کتــاب انفــی ،یعــی وجــود انســان کــه چکیــدۀ جهــان آفرینــش اســت و او بادقت،مهــۀ
حقایــق را در خــود مییابــد .در شــعر منســوب بــه امیرمؤمنــان ،عــی؟ع؟ آمدهاســت« :و تزعــم
انــک جــرم صغیــر -و فیــک انطــوی العـ َـال اال کبــر»؛ (و تــو گمــان میبــری که مهـ ن
ـ� جثۀ کوچک
هســی؛ درحایلکــه جهــان بزرگتــر در تــو پیچیــده اســت)(فیض کاشــاین ،1415 ،ج ،1ص)92؛
کتــاب آفــایق ،یعــی جهــان هســی و عیــی کــه آیــات و مظاهــر تفصیــی کمــال و امســا و
َ

َ

صفــات خــدای یبمانند<لیـ َ
کم ْث ِلــهِ شـیء> (شــوری)11 ،اســت (نک:ســبزواری ،یبتــا،
ـس ِ

ج ،1ص.)151
درخصــوص کتــاب تدو یــی ،یعــی قــرآن ،مهــۀ انســانها بــه تدبــر در معــارف قــرآن
َْ ْ

َ

ُ ُ

َ

َ

ْ َْ

َّ
َ َ
َ
کتاب أن َزلنـ ُ
َ
دعــوت شــدهاندٌ <:
باب>؛(این
ـاه ِإلیــک ُمبــارک ِلید ّبـ ُـر وا ِ
آیاتــهِ و ِلیتذکــر أولــوا الأل ِ

کتــاىب اســت پربرکــت کــه بــر تــو نــازل کــردهامی تــا در آیــات آن ّ
تدبــر کننــد و خردمنــدان متذکــر
اخالق  /بیست و پنجم  /بهار 1396

شــوند (ص.)29 ،دربــارۀ کتــاب انفــی و آفــایق نیــز قــرآن انســان را بــه شــناخت دعــوت
ْ

َْ ُ

َ

َ

َ

نشــانههاى خــود را در اطــراف جهــان و در درون جانشــان بــه آنهــا نشــان مىدهــم تــا

َْ
ٌ ْ
ـات ِلل ُم ِوق ِنیـ َـن * َو
بــراى آنــان آشــکار شــود کــه او حــق اســت)(فصلتَ <.)53 ،و فِــی الأ ْر ِض آیـ
َ
َ
ـ� آیــاىت بــراى جو ینــدگان یقـ ن
ـکم أ َفــلا ُت ْب ِصـ ُـر ون>؛ (و در زمـ ن
فــی أ ْن ُف ِسـ ْ
ـ� اســت و در وجــود
ِ

خــود مشــا [نیــز آیــاىت اســت] ،آیــا منىبینید؟!)(ذار یــات)21-20 ،
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َ َّ

ْ

ُ

ُ
ـاق َو فِــی أنف ِسـ ِـه ْم َحتّــى یت َبیـ َـن ل ُهـ ْـم أنـ ُـه ال َحـ ّـق>؛ (بـهزودى
کــردهاستَ <:ســن ِر ِیه ْم ِ
آیاتنــا فِــی الآفـ ِ

ن هســی فــراوان اســت.نکتۀ درخورتوجــه ایــن
آیــات قــرآن دربــارۀ شــناخت خــود و جهــا 
اســت کــه شــناخت جهــان آفر ینــش ،انســان را بــا امســا و صفــات ناحمــدود خداونــد پیونــد
میدهــد و او را بــرای تخ لــق بــه اخــاق اهلــی مهیــا میســازد و هنگامیکــه در ســایۀ تــاوت

و تدبــر در قــرآن ،جهانشــنایس بــا خودشــنایس مهــراه شــود ،انســان بــه خیــر و شــر و صــاح
و فســاد خــود واقــف میشــود و خــودکار در مســیر خودســازی قــرار میگیرد.خودشــنایس دو
فایــدۀ مهــم دارد:
 .1انســان شــناخت تفصیــی بــه خداونــد پیــدا میکنــد .پیامبــر؟لص؟ فرمودنــد:
«مــن عــرف نفســه فقــد عــرف ربــه»؛ (کــی کــه خــود را بشناســد،یبتردیدپروردگارش را

ن
مهچنــ� فرمودنــد« :اعرفکــم
شــناخته اســت» (نــک :جملــی ،1403 ،ج ،2ص )32و
بنفســه اعرفکــم بربــه»؛ (عارفتر یــن مشــا بــه خــود ،عارفتر یــن مشــا بــه خداســت) (نــک:
حرعامــی ،1384 ،ص)116؛

 .2انســان بــه چگونهز یسـ ن
ـ� و چگونهبــودن ،یعــی اخــاق و عمــل میرســد .حضــرت

عیل؟ع؟فرمودنــد« :مــن مل یعــرف نفســه بعــد عــن ســبیل النجــاة و خبــط یف الضــال و
الهــاالت»؛ (کــی کــه خــود را نشناســد ،از راه جنــات دورشــده و در گمراهــی ناداینهــا
ج
غوطــهور میشــود) (نــک :متیمــی آمــدی ،یبتــا ،ص)233؛ز یــرا اخــاق از آن نظــر کــه
مطهــری،1383 ،ص .)431-430ازایــنرو خــدا میفرمایــد:

َ
َ
َ
ـکم لا ُ
ـن َضـ َ
یض ُّرکـ ْـم َمـ ْ
<یــا أ َیهــا ّال ِذیـ َـن َآم ُنــوا َع َلیکـ ْـم أ ْن ُف َسـ ْ
ـل إ َذا ْاه َت َد ُیت ْم إ َلــى ا َّللـ ِـه َم ْرج ُع ْ
ّ
کم
ِ
ِ
ِ
ً
َج ِمیعــا>؛(اى مؤمنــان ،مراقــب خــود باشــید! اگــر هدایــت یافتیــد ،گمراهــى گمراهشــدگان بــه

مشــا ز یــاىن منىرســاند .بازگشــت مهــۀ مشــا بــه ســوى خداســت) (مائــده.)105 ،
ایــن آیــه بــر شــناخت نفــس تأ کیــد دارد (نــک :طباطبــایی ،1417 ،ج ،6ص/162

روشهای کلی تزکیۀ نفس از نگاه عالمه در المیزان

سلســلهای از ملــکات اســت ،بــه چگونهبــودن و چگونــه رفتارکــردن برمیگــردد (نــک:

جــوادی آمــی ،1390،ص)70-69و پیــام حمــوری آن ،ترغیــب به خودشــنایس و خودســازی
اســت( .نــک :جــوادی آمــی ،1389 ،ص)51-50بــر اســاس آیــۀ یادشــده راهیکــه بــه
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ســعادت انســان خــم میشــود ،نفــس انســان اســت ،نــه چیــز دیگــر؛ ز یــرا در آیــه دو راه
تصو یــر شــده اســت :راه ضاللــت و راه هدایــت و توجــه بــه نفــس و معرفــت آن ،راه هدایــت
بــه خــدا و ســعادت معــریف شدهاســت( .نــک :طباطبــایی ،1417 ،ج ،6ص/166-162
جــوادی آمــی ،1390 ،ص.)81-80
ســاختار نفــس بهگونــهای اس ـتکه هــرگاه انســان ،درســت بــه آن توجــه کند،پیــش از
هرچیــز ،خــدا را در آن میبینــد و مییابــد .ارتبــاط شــناخت خــود و شــناخت خــدا ،بــه
ُ
َ ْ َ َ َ َ ُّ
َ َ ْ ُ ُ
ْ َ
َّ
ور ِهـ ْـم ذ ّ ِر َیت ُهـ ْـم
زبــان رمــز در آیــۀ «ذر» بیــان شدهاســت<:و ِإذ أخــذ ربــک ِمــن ب ِنــی آدم ِمــن ظه ِ

َ َُ ُ
ُ
ْ َ ْ َ َّ
َّ
َ
َْ ُ
َْ
ََ ُ
کنــا
یامــةِ ِإنــا
َو أشـ َـه َد ُه ْم َعل ـى أنف ِسـ ِـه ْم أ ل ْســت ِب َر ِّبکـ ْـم قالــوا َبل ـى شـ ِـه ْدنا أ ْن تقولــوا یــوم ال ِق
َع ْ
یــن>؛ (و [ب ـ ه خاطــر بیــاور] زمــاىن را کــه پــروردگارت از پشــت فرزنــدان آدم،
غاف ِل َ 
ــن هــذا ِ

ذر یــۀ آنهــا را برگرفــت و آنهــا را گــواه بــر خو یشـ ن
ـ� ســاخت [و فرمــود« ]:آیــا مــن پــروردگار

ن
[چنــ� کردمتــا مبــادا] روز رســتاخیز
مشــا نیســم؟» گفتنــد« :آرى ،گواهــى مىدهــم!»
بگو ییــد« :مــا از ایــن [حقیقــت] غافــل [و یبخبــر] بــودمی) (اعــراف .)172 ،براســاس ایــن
آیــه خداونــد بشــر را بــر نفسهــای خــود شــاهد گرفت<:اشــهدهم علــی انفســهم> ،یعــی
گفــت بــه خودتــت توجــه کــن و وقــی بشــر متوجــه خــود شــد ،فرمــود< :ألســت بربکــم؟!>و
بشــر یبدرنــگ گفــتَ :
<بــی>.

خداونــد در آیــۀ ّ
ذر منیفرمایــد خــودم را بــه بشــر نشــان دادم و تــا آنهــا مــرا دیدنــد،

اخالق  /بیست و پنجم  /بهار 1396

گفتنــد تــو پــروردگار مــا هســی؛ بلکــه میگو یــد ،بــرای دیــدن مــن کایف اســت کــه انســان
خــودش را ببینــد .طبــق ایــن آیــه ،شــناخت خــود و شــناخت خداونــد ،دو چیــز نیســت کــه
یکــی مــازم دیگــری باشــد؛ بلکــه یــک شــناخت اســت کــه گو یــا دو متعلــق دارد .بیــان ایــن
آیــه دربــارۀ توجــه بــه خــود و خدا،دقیقتــر از بیــان ایــن روایــت معــروف از پیامبــر؟لص؟ و
ربه»(ملــی ،1403 ،ج ،2ص/32
حضــرت عیل؟ع؟اســت« :مــن عــرف نفســه فقد عرف
ج
لیــی واســطی ،1376 ،ص)430؛ز یــرا در ایــن روایــت دو شــناخت مطــرح شدهاســت:
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«عرفــان نفــس» و «عرفــان ّ
رب»؛ درحایلکــه آیــه بــا تعبیــری میرســاندکه عرفــان نفــس،

ََ ُ ُ
رب اســت؛ چنانکــه خدافرامــویش عـ ن
مهــان عرفــان ّ
ـ� خودفرامــویش اســتَ < :و لا تکونــوا
َْ ُ
ــاه ْم َأ ْن ُف َس ُــه ْم ُأ ٰولئ َ
ــه َف َأ ْن َس ُ
يــن َن ُســوا ا َّلل َ
َک َّال ِذ َ
ــک ُه ُــم الف ِاســقونَ>(مطهری ،1374 ،ص-353
ِ
َ
ََ ْ ُ
 .)354انســان بــا شــناخت حقیقــت خودکــه نفخــۀ اهلــی اســت...<:ف ِإذا َس َّــو ُیت ُه َو نفخــت
ِفیــهِ ِمـ ْـن ُر ِوحی>...؛(...هنگامــىکــه آن را نظــام بخ شــیدم و از روح خــود در آن دمیــدم)...

(ص)72-71 ،بــه ســه حقیقــت یپ میبــرد:

َ
َ َ َّ
الن ُ
ــاس أ ْن ُت ُ
ــم
 .1نقــص و فقــر و وابســتگی ذایت خــود بــه خداونــد را میبیند<:یــا أیهــا
ْ
ْ
ُْ َ ُ َ َ
َ
الفقـ
ـراء ِإلــى ا ّللـ ِـه َو ا ّللـ ُـه ُهـ َـو ال َغ ِنــی ال َح ِمیـ ُـد>؛ (اى مــردم ،مشــا [مهگــى] نیازمنــد بــه خداییــد

و فقــط خداونــد اســت کــه ىبنیــاز و شایســتۀ هرگونــه محــد و ســتایش اســت)(فاطر)15 ،؛
ْ

َ
َ
َ ْ
َ
ََ
َ
 .2خــود را در حــال ســیر بــه ســوی او مییابدَ <:ر ّبنــا َعلیــک ت َوکلنــا َو ِإلیــک أن ْبنــا َو ِإلیــک

ال َمص ُ
یــر>؛ (پــروردگارا ،مــا بــر تــو تــوکل کــردمی و بــه ســوى تــو بازگشــتمی و مهــۀ فرجامهــا
ِ

بهســوى توســت) (ممتحنــه)4 ،؛

 .3کمــال و اســتقالل خداونــد را در مـ ن
ـ� وجــود خودمیبینــد .در ایــن حالــت ،قویتریــن

انگیــزه بــرای دوری از رذایــل و کســب فضیلــت پایــدار در او پدیــد میآیــد و مهانطورکــه
خداونــد اخــاق عــایل را دوســت دارد و از اخــاق پســت یبزار اســت« :ان اهلل مجیــل حیــب
المــال و حیــب معــایل االخــاق و یکــره سفاســفها» (نــک :هیثمــی ،1408 ،ج ،8ص،)188
ج
عالمــه در تفســیر آیــۀ 105ســورۀ مائــده میگو یــد ،از اینکــه خداونــد مؤمنــان را بــه

پرداخـ ن
ـ� بــه نفــس خــود امــر کــرده اســت ،فهمیــده میشــود ،راهیکــه بــه ســلوک آن امــر
کــرده ،مهــان نفــس مؤمــن اســت .ز یــرا وقــی گفتــه میشــود «زهنــار! راه را گــم مکــن»،
معنایــش نگهــداری خــود راه اســت .ازای ـنرو ،نفــس انســان طر یــق او بهســوی خداونــد
اســت؛ ز یــرا جــز نفــس چیــز دیگــری نیســت کــه طر یــق انســان باشــد .ایشــان از فــراز
َ

َ

ََ

ْ

< ِإلــى ا ّللـ ِـه َم ْر ِج ُعکـ ْـم>در آیــۀ یادشــده و برخــی آیــات دیگــر ماننــد< َو أ ّن ِإلـى َر ِّبــک ال ُم ْن َتهــى>؛

َ َ ْ ْ ُ َّ
کاد ٌح ِإلـى
ـان ِإنــک
(نــم)42 ،و <یــا أیهــا ال ِإنسـ
ِ
(مهــۀ امــور بــه پــروردگارت منهتــى مىشــود) ج

روشهای کلی تزکیۀ نفس از نگاه عالمه در المیزان

نفــس او نیــز کــه رشــحهای از روح خــدایی اســت ،خــود را اینگونــه مییابــد.
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ًَ

ْ
َ
لاقیــهِ >؛(اى انســان ،تــو بــا تــاش و رنــج ،بهســوى پــروردگارت مــىروى و
ر ِّبــک کدحــا ف ُم ِ

او را مالقــات خواهــى کرد)(انشــقاق)6،نتیجه میگیــرد ،پــروردگار مقصــد ایــن طر یق،یعــی
نفــس انســان اســت .بنابرایــن ،بــر انســان الزم اســت کــه ایــن راه را ادام ـهداده و مهــواره
بــه یــاد خــدای خــود باشــد و حلظ ـهای او را فرامــوش نکنــد؛ چــون خدایســبحان هــدف
اســت و خردمنــد هــدف را از یــاد منیبــرد و میدانــد فراموشکــردن هــدف باعــث از یادبــردن
راه اســت (نــک :طباطبــایی ،1417 ،ج ،6ص.)166-165
عالمــه در شــرح ایــن ســخن امیرمؤمنان؟ع؟کــه فرمودنــد« :املعرفــة بالنفــس انفــع

ن
املعرفتــ�»؛ (معرفــت بــه نفــس ،نافعتر یــن دو معرفــت اســت) (متیمــی آمــدی ،یبتــا،
ص،)232میگو ید،درظاهــر ،مقصــود از دو معرفــت ،معرفــت بــه آیــات انفــی و آیــات

ْ َ
َْ ُ
َ ُ
َ َ
ـاق َوفِــي أنف ِسـ ِـه ْم ( >...فصلــت )53 ،و < َو
آفــایق اســت کــه در آیــات <ســن ِر ِيه ْم آي ِاتنــا فِــي الآفـ ِ
َْ
َ ٌ ْ
َْ ُ ُ َ َ َ ُ
ون>(ذار یــات )21-20 ،مطــرح شــده
ـات ِلل ُم ِوق ِنيـ َـن * َو فِــي أنف ِســک ْم أ فــلا ت ْب ِص ُر َ 
فِــي الأ ْر ِض آيـ

اســت .ســیر در آیــات آفــایق و انفــی مفیــد و بــرای شــناخت امســا و صفــات حقتعـ ٰ
ـایل و

تزکیــۀ نفــس ضــروری اســت؛اما شــناخت آیــات انفــی و ســیر در آن نافعتــر اســت؛ ز یــرا
ً
معرفــت نفــس معمــوال ســبب اصــاح اوصــاف و اعمــال نفــس میشــود؛ امــا معرفــت
ن
ن
مهچنــ� ،انســان در ســیر انفــی از راه درون بــر نفــس و قــوا و
چنــ� نیســت.
آفــایق

ابزارهــای روحــی و جســمی و عــوارض آن،مهچــون اعتــدال و افــراط و تفر یــط در کار
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و نیــز ملــکات فاضلــه و رذیلــه و احــوال پســندیده و ناپســندی کــه مقــارن بــا آن اســت،
اطــاع مییابــد .چنـ ن
ـ� شــناخیت ســبب اقــدام بــه اصــاح مفاســد و مالزمــت بــا فضائــل

میشــود؛ درحایلکــه در ســیر آفــایق ،شــناخت بهوســیلۀ نشــانههای خــارج از وجــود آدمــی
حاصــل میشــود کــه تأثیــرش در اقــدام بــه تــرک رذایــل و کســب فضائــل کمتــر اســت(نک:
طباطبایی ،1417 ،ج ،6ص.)172-170
ْ
خداوندانســان را بــه معرفــت نفــس کــه در قــرآن بــر آن تأ کیــد
نتیجــه اینکــه از توجـهدادن
شــدهاســت،فهمیده میشــود کــه خودشــنایس یکــی از روشهــای بســیار مؤثــر بــرای دوری از

رذایل و کســب فضایل اســت که به ســعادت منهتی میشــود .امیرمؤمنان ،عیل؟ع؟فرمودند:
«کیسکــه بــه معرفــت نفــس دســت یافــت ،بــه ســعادت و رســتگاری برتــر رســید» (متیمــی

ن
یشــ� و فرامــویش خــود،
آمــدی ،یبتــا ،ص ،232ح)4641؛ز یــرا در فــرض جهــل بــه خو
گرایــش و عــادت بــه اخــاق پســندیده و رســیدن بــه ســعادت اتفــاق منیافتــد.
 .3 .1 .3توجه و تمرکز بر نتایج اخالق
از روشهــای رایــج در هتذیــب اخــاق ،مترکــز بــر اهــداف و آثــار اخــاق نیکــو و نیــز توجــه
بــه پیامدهــای اخــاق بــد اسـتکه بــه دو قســم تقســم میشــود .1 :توجــه و مترکــز بــر نتایــج
دنیــوی اخــاق؛  .2توجــه ومترکــز بــر نتایــج اخــروی اخــاق.
 .1 .3. 1 .3توجه و تمرکز بر نتایج دنیوی اخالق

مکاتیبکــه مبتینبــر اعتقــاد بــه مبــدأ و معــاد نیســتند و میــان اخــاق و اعتقــاد بــه مبــدأ و

معــاد رابطــهای منیبیننــد ،بــرای تزکیــۀ نفــس بــر نتایــج دنیــایی اخــاق و مــدح و ّ
ذم مــردم
و جامعــه توجــه و مترکــز دارنــد .از نظــر عالمهطباطبایی،چــون قــرآن بنــای اخــاق را بــر

آثــار دنیــایی و مــدح و ذم مــردم و حتسـ ن
ـ� و تقبیــح جامعــه قــرار نــداده اســت ،از ایــن روش
اســتفاده نکــرده و اگــر در آیــایت ،بهظاهــر از ایــن شــیوه اســتفاده شــده ،بــه روش توجــه بــه
ر ُ
یحکـ ْـم َو ْ
اص ِب ُر وا>(انفــال ،)46 ،بــه صبــرو احتــاد دعــوت کــرده و تــرک آن را ســبب سســی
ِ

رفــ� اهبــت و جرئت ن
بی ن
و از ن
یافــ� دمشــن دانســته کــه فایــدهای دنیــایی اســت.خدا در

چنـ ن
ـ� آیــایت بــه اخــاق فاضلــه دعــوت کــرده اســت و دلیــل آن را فایدههــای دنیــایی کــه
بــه ثــواب اخــروی برمیگــردد ،قــرار داده اســت (نــک :طباطبــایی ،1417،ج ،1ص.)355
.2 .3 .1 .3توجه و تمرکز بر نتایج اخروی اخالق

از روشهــای کارآمــد در تزکیــۀ نفــس ،توجــه بــه هدفهــای اخــروی اخــاق اســت .در

روشهای کلی تزکیۀ نفس از نگاه عالمه در المیزان

َ َ َ ُ ََْ َ ُ
ــلوا َو َت ْذ َه َ
ــب
فوایــد اخــروی برمیگردد.بهعنــوان منونــه خداونــد در آیــۀ<و لا تنازعــوا فتفش
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ایــن روش بــر آثــار و پــاداش فضیلتهــا و پیامدهــا و نتیجههــای بــد رذایــل در زندگــی
اخــروی تأ کیــد میشــود .عالمهطباطبــایی معتقــد اســت ،شــرایع و انبیــای اهلــی بــه ایــن
روش توجــه میکردنــد و در قــرآن نیــز بهطــور گســترده از ایــن روش اســتفاده شدهاســت

َ
(نــک :طباطبــایی ،1417 ،ج ،1ص .)358بهعنــوان منونــه خداونــد میفرمایــدِ < :إ ّن
ََ َ
َ َ
ْ
ْ َ
َْ ُ
َ ْ
ا ّللـ َـه اشـ َـترى ِمـ َـن ال ُم ْؤ ِم ِنیـ َـن أنف َسـ ُـه ْم َو أ ْموال ُهـ ْـم ِبــأ ّن ل ُهـ ُـم ال َج ّنــة( >...توبــه .)111 ،در ایــن آیــه

مســلمانان بــه جهــاد و ایثــار جــان و مــال در راه خــدا از طر یــق وعــدۀ هبشــت و در آیــۀ
دیگربــه کســب فضیلــت صبــر بــا وعــدۀ پــاداش یبحســاب در آخــرت تشــو یق شــدهاند:
َّ

َّ

َ

َّ ُ َ ْ َ ُ ْ َ
َ
یــر ِحســاب> (زمــر.)10 ،
< ِإنمــا یوفــى الص ِابــر ون أجرهــم ِبغ ِ

از نظــر قــرآن حیــات حقیــی حیــات آخــرت اســت و زندگــی در دنیــا مقدمــه و گــذرگاه

ن
تأمیکننــدۀ حیــات
انــام میدهــد ،بایــد
رســیدن بــه آن اســت و هرکاریکــه انســان ج

ُ َ
ْ
َ َ
َّ َ ْ ٌ َ َ ٌ َ َّ َّ َ ْ
ْ
ُ ُ ْ
یــوان ل ْــو
آخ َــرة ل ِهــی ال َح
هــذهِ ال َحیــاة ّالدنیــا ِإلا لهــو و ل ِعــب و ِإن
الــدار ال ِ
اخــروی باشــدَ <:و مــا ِ
ُکانــوا ْیع َل ُم َ
ون>؛(زندگــى دنیــا چیــزى جــز ســرگرمى و بــازى نیســت و زندگــى واقعــى،
َ ْ ُْ ُ َ ْ
َ ُ ْ
ون ال َحیــاة ّالدنیــا * َو
ســراى آخــرت اســت ،اگــر مىدانســتند!)(عنکبوت)64 ،و <بــل تؤ ِثــر
َ
ْ
آخـ َـر ُة َخیـ ٌـر َو أ ْبقى>؛(مشــا زندگــى دنیــا را مقــدم مىدار ید؛درحاىلکــه آخــرت هبتــر و پایدارتــر
ال ِ

اســت!)(اعیل .)17-16 ،امیرمؤمنان؟ع؟ایــن حقیقــت قــرآین را بــا رســاتر ین بیــان تبیـ ن
ـ�

کردهاند«:دنیــا گــذرگاه عبــور اســت ،نــه جــای مانــدن و مــردم در آن دو دســتهاند :یکــی
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آنکــه خــود را فروخــت و بــه تباهــی کشــاند و دیگــری آنکــه خــود را خر یــد و آزاد کــرد»
(هنجالبالغــه ،حمکــت )133و در بیــان دیگــری فرمودهانــد«:ای مــردم ،دنیــا ســرای گــذر
و آخــرت خانــۀ جاو یــدان اســت؛ پــس از گــذرگاه خو یــش بــرای ســرمنزل جاودانــه توشــه
برگیر یــد» (مهــان ،خطبــۀ .)203
ُ
«خلقوخــوی ،ماهیــت هنــایی انســان را میســازد و شــکلدهندۀ زندگــی اخــروی
آنــه در آخــرت ظهــور و بــروز مییابــد ،مهــان افعــال اختیــاری ،اخــاق ،ملــکات
اســت و چ
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و نیــایت اســت کــه در طــول رندگــی دنیــایی در انســان شــکل گرفتهاســت(».مالصدرا،

 ،1360ص )188از تفاوتهــای اســایس انســان و حیــوان ایــن اســتکه انســان ،بیشــتر
بالقــوه اســت و کمتــر بالفعــل؛ یعــی زماینکــه بــه دنیــا میآیــد ،معلــوم نیســت در آینــده چــه
میشــود .ممکــن اســت در ظاهــر ،انســان؛ امــا درواقــع و باطــن ،گــرگ یــا گوســفند باشــد و
بــه تعبیــر امیرمؤمنــان؟ع؟« :فالصــورة صــورة انســان و القلــب قلــب حیــوان» (هنــج البالغــه،
خطبــۀ  .)87بنابرایــن ،ارزشهــای انســاین بالقــوه هســتند و بعــی افــراد بــه مقــام انســان
واقعــی میرســند و بســیاری نــه (نــک :مطهــری .)674-673 ،1385
از نظــر آیــتاهلل جــوادی آمــی تعبیــر «حیــوان ناطــق» درخصــوص انســان،تعبیری
صــوری اســت؛ وگرنــه انســان هو یــت بســیار دقیقتــری دارد .تعبیــر یادشــده ازآنروســت

کــه بیشــتر افــراد ،حیــات ظاهــری دارنــد و ســخن میگو ینــد؛ امــا هبیمــیَ ،سـ ُـبعی ،شــیطاین
َ
یــا َملکیبــودن آن حیــات مشــخص نیســت .انســان ممکــن اســت َسـ ُـبع ،هبیمــه یــا شــیطان
و ماننــدآن باشــد؛ ز یــرا آنــگاه کــه در مســیر انســانیت قــرار میگیــرد ،چهــارراه پیــش روی
اوســت .1 :انســانیتش را شــکوفاکرده و انســان برتــر و منونــه ،مهاننــد فرشــتگان شــود؛
 .2در مســیر اندیش ـهها و سیاســتهای ناخجســتهافتــد و شــیطانشــود؛ .3درندهخــو یی
پیشگیــرد و خو نخــوار شــود؛  .4از غرایــز شــهوی و ماننــد آن پیــروی کنــدو حیــوان شــود.
بنابرایــن ،اگــر در برخــی تعبیرهــا از بعــی انســانها بــه حیــوان و ماننــد آن یــاد شــده اســت،
ص.)77-76عالمهطباطبــایی نیــز معتقــد اســت ،اهــداف و غایــات اخــروی اخــاق
انامد(نــک:
کمــاالت حقییقانــد کــه توجــه بــه آن بــه اصــاح و هتذیــب اخــاق می ج
طباطبــایی ،1417 ،ج ،1ص.)356
 .4 .1 .3توجه و تمرکز بر پرورش ُح ّب عبودی

«روش دیگــر در اصــاح اخــاق ،رویش اســت مخ صــوص قــرآن کــه در هیچیــک از

روشهای کلی تزکیۀ نفس از نگاه عالمه در المیزان

تعبیــری ادیب یــا جمــاز ،تشــبیه ،اســتعاره و ماننــدآن نیســت(نک :جــوادی آمــی،1385 ،

مکاتــب حمکــای اهلــی و حــی در کتــب آمســاین و تعالــم انبیــای پیشـ ن
ـ� کــه بهدســت مــا
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رسیده[اســت] ،ســابقه ندارد(».طباطبــایی ،1417 ،ج ،1ص  )358از نظــر عالمــه در ایــن

روش انســانها در دو ُبعــد علــم و عمــل بهگونــهای تربیــت میشــوند کــه صفتهــای
پســت از طر یــق دفــع از بـ ن
ـ� میرونــد ،نــه از طر یــق رفع؛یعــى انســان اجــازه منیدهدکــه
رذایــل در دلــش راه یابــد تــا نیــاز باشــد درصــدد برطرفکردنــش برآینــد.در ایــن روش دلهــا
چنــان بــا علــوم و معــارف و عشــق بــه اهلل پرمیشــود کــه جــاىی بــراى رذایــل بــاىق منیمانــد.
ایــن روش بــر مبنــای حـ ّـب عبــودی و عشــق عمیــق بــه پــروردگار بنــا شدهاســت .عالمــه در

انــام میدهد،یــا بــراى دسـت ن
یافت
ادامــه میافزایــد ،هــر عمــى کــه انســان بــراى غیرخــدا ج
انــام آن ســراغ دارد و میخواهــد آن را بهدســت آورد،یــا بهدلیــل
بــه عــزیت اســت کــه در ج

تــرس از نیــروىی اســت کــه میخواهــد از شـ ّـرش حمفــوظ مبانــد .قــرآن ،هــم عــزت را در خــدا
َ ْ

َ

ً

منحصــر میدانــد< :إ ّن الع َّ َ ّ
ــه َج ِمیعا>(یونــس)65 ،و هــم مهۀقــدرت را مخ تــص بــه او:
ِ ِ
ــزة ِلل ِ
ََ ُْ

َ

ً

<أ ّن الق َّو َة ِل ّل ِه َج ِمیعا> (بقره.)165 ،

بــاور عمیــق بــه ایــن معــارف ،جــاىی بــراى ر یــا و مسعــه و تــرس از غیرخــدا و نیــز امیــد
و متایــل و اعتمــاد بــه غیــر او بــاىق منىگــذارد .بنابرایــن ،اگــر کــى بــه ایــن دو قضیــه علــم
یقیــى داشــته باشــد ،پســىها و بدیهــا از دلــش شســته میشــود و بــه فضایــی ،چــون
اقتــدار بــاهَّلل ،عــزت بــاهَّلل ،بزرگــواری ،یبنیــازی نفــس و هیبــى اهلــى و ربــاىن آراســته
َ
میشــود .در قــرآن نیــز مکــرر آمــده کــه عــال مهــه ِملــک اوســت (مائــده /18-17 ،زمــر/6 ،
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زخــرف 85 ،و )...و او مالــک یبرقیــب مههچیــز ،از مجلــه ذات و صفــات و افعــال انســان
اســت (صافــات )96 ،و موجــودی در برابــر او از خــود ،کمتر یــن اســتقالیل نــدارد و کــی

و چیــزی بههیچوجــه از او یبنیــاز نیســت(فاطر /15 ،الرمحــان.)29 ،بــا چنـ ن
ـ� نگاهــی بــه
جهــان هســی ،برتر یــن عشــق بــه اهلل در انســان شــکل میگیــرد (بقــره.)165-164 ،در ایــن
صــورت ،جــز وجــه بــایق او را کــه بعــد از فنــای هرچیــزی بــایق اســت (الرمحــان،)27-26 ،
منىطلبــد و بــه آن دل منیبنــدد و از هرچیــزی جــز او میبــرد (مزمــل.)8 ،
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از نظــر عالمــه آیــات یادشــده و ماننــد آن ،مشــتمل بــر معــارف خــاص اهلــی اســت

کــه نتایــج خــاص و حقیــى دارد و بــر اســاس ایــن معــارف ،تربیــت قــرآن بــا تربیــت حکــم
اخــاىق و حــى بــا تربیــى کــه انبیــاء؟امهع؟در شــرایع خــود ســنت کردهانــد ،شــباهیت نــدارد.

مکتــب حکیمــان و فیلســوفان ،تهنــا بهســوى حــق اجتماعــى و مکتــب انبیــای پیشـ ن
ـ�،
آنــه مایــۀ ســعادت آدمــى در آخــرت
فقــط بهســوى حــق واقعــى و کمــال حقیــى ،یعــى چ
اســت ،میخوانــد؛ وىل مکتــب قــرآین بهســوى حــى دعــوت مىکنــد کــه نــه ظــرف اجتمــاع
گنجایــش آن را دارد و نــه آخــرت و آن خداىتعـ ٰ
ـاىل اســت .قــرآن اســاس تربیــت خــود را

بــر ایــن پایــه هنــاده کــه خــدا یکــى اســت و شــر یکى نــدارد .ز یربنــاى دعــوت قــرآن اســت کــه
بندگــی خالــص و عبودیــت حمــض را نتیجــه میدهــد؛ ز یــرا تربیــت و آثــار آن ،منــود و نتایــج
علــوم و معــاریف اســت کــه متــریب آن را در یافــت میکنــد.روش قــرآین ازنظــر نتیجــه نیــز بــا دو
روش دیگــر فــرق دارد .بنــاى روش قــرآین بــر حمبــت عبــودى و ترجیـحدادن جانــب خــدا بــر
ـان حمــب را بــه کارهــاىی
ـورتوحیدی ،انسـ ِ
جانــب خلــق و بنــده اســت .حمبــت و عشــق و شـ ِ
وامــیدارد کــه عقــل اجتماعــى ،آن را منىپســندد و یــا فهــم عــادى کــه اســاس تکالیــف

عمومــى و دیــى اســت ،آن را منىفهمــد .بنابرایــن ،عقــل بــراى خــود احکامــى دارد و ُحـ ّـب
نیــز احکامــى جداگانه(نــک :طباطبــایی ،1417 ،ج ،1ص.)361-358
در قــرآن افزو نبــر بهکارگیــری روش انــذار و تبشــیر کــه یکــی از فلســفههای آن اشــاره بــه

گوناگــون بــرای هتذیــب نفــس اســتفاده شــدهاســت .اغلــب ،خدایتعــایل از ناخشــنودی
ن
داشــ� برخــی
خــود از برخــی خصلتهــا و افعــال ســخن گفتــه و در مقابــل ،بــر دوست

خصلتهــا و افعــال تأ کیــد کــردهاســت .خصلتهــایی کــه خداونــد ناخشــنودی خــود را
نســبت بــه آنهــا بــا تعبیــر «الحیــب» بیــان کرده،عبــارت اســت از :کفــر (آلعمــران،)32 ،
خیانتــکاری و گناهپیشگی(نســاء /107 ،مائــده 64 ،و  ،)87بدگــویی و عیبجــو یی از
دیگــران (نســاء ،)148،فســادگری (بقــره/205 ،مائــده ،)64 ،تعـ ّـدی (بقــره /190،مائــده،
 ،)87فخرفرویش (نســاء،)36 ،اســتکبار (حنل ،)23 ،ســتمگری (آلعمران ،)140 ،اســراف

روشهای کلی تزکیۀ نفس از نگاه عالمه در المیزان

تفــاوت مخ اطبــان در غلبــۀ تــرس و طمــع اســت ،از روش حـ ّـب عبــودی نیــز بهشــکلهای
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(انعــام /141 ،اعــراف )31 ،و . ...در مقابــل ،فضایــی کــه خــدا از آنهــا بــا تعبیــر ُ«ی ِحـ ّـب»
یــاد کــرده ،بــه ایــن شــرحاســت:عدل (مائــده ،)42 ،احســان (بقــره /195،مائــده ،)13،توبه
و طهــارت (بقــره ،)222،تقوا(،آلعمــران ،)76 ،تــوکل (آلعمــران ،)159 ،صبــر (آلعمــران،
)146و. ...
بــه روش ّ
حــب عبــودی در روایــات نیــز ،بهنوعــی توجــه شــده اســت .در روایــات
آمدهاســت ،در برخــی افــراد جنبــۀ تــرس و خــودداری غالــب اســت و تــرس از جهــم ایشــان
را بــه بندگــی خــدا وامـیدارد و در عــدهای دیگــر حــرص و طمــع غالــب اســت و آنــان خــدا
را بــه طمــع پــاداش و هبشــت میپرســتند و در عــدهای نیــز معرفــت و عشــق غالــب اســت
و عاشــقانه خــدا را بندگــی میکنند.امامصادق؟ع؟فرمودنــد[« :ان] العبــاد ثالثــة :قــوم
عبــدوا اهلل عزوجــل خوفــا فتلــک عبادةالعبیــد و قــوم عبــدوا اهلل تبــارک و تعــایل طلــب
الثــواب ،فتلــک عبــادة االجــراء و قــوم عبــدوا اهلل حبــا لــه فتلــک عبــادة االحــرار و هی افضل
ّ ً
«حبــا» تعبیــر
العبــادة» (کلیــی ،1363 ،ج ،2ص .)84در بیــان امیرمؤمنــان؟ع؟ بهجــای
ً
«شــکرا» آمــده اســت (هنــج البالغــة ،حمکــت )237و در بیــاین دیگــر از امامصــادق؟ع؟
بهجــای «عبــادة االجــراء»« ،عبــادة احلرصــاء» و بهجــای «عبــادة االحــرار»« ،عبــادة
الکــرام» آمــده اســت (نــک :حرعامــی ،1414ج ،1ص.)46
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در آیــۀ 20ســورۀ حدید،خداونــد پــس از بیــان مقاطــع پنجگانــۀ دنیــا میفرمایــدَ < :و فِــي
ْ
َ
َ َ
آخـ َـرةِ َعــذ ٌاب شـ ِـد ٌيد َو َم ْغ ِفـ َـر ٌة ِمـ َـن ا ّللـ ِـه َو ِر ْضـ َـوانٌ> ایــن تقســم بــا روایــایت مهاهنــگ اســتکــه
ال ِ

َ ً
َ
عبادتکننــدگان را بــه ســه دســته تقســم میکننــد :گروهــی خــدا را «خوفــا ِم َن ّالنــار» عبادت
ُ ًَ
َ ً َ َْ َ
«حبــا لــه عزوجــل» .برایناســاس ،در
ال ّنــة» و دســتهای
میکننــد و مشــاری «شــوقا ِإل ج

آخــرت نیــز طبــق تقســم ایــن آیــه ســه جایــگاه وجــود دارد :عــذاب شــدید ،مغفــرت اهلــی
ً
و رضــوان .کســاین بــه رضــوان اهلــی دســت مییابنــد کــه خــدا را «حبــا» بپرســتند(نک:
جــوادی آمــی ،ج ،13ص.)343-342
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نتیجه
از مباحــث عالمهطباطبــایی در املیــزان فهمیــده میشــود کــه ایشــان چهــار روش کیل
را بــرای تزکیــۀ نفــس مفیــد میداننــد .1 :روش تقو یــت امیــان و عمــل صالــح؛  .2روش
توجــه و مترکــز بــر معرفــت نفــس؛  .3روش توجــه و مترکــز بــر آثــار و نتایــج اخــا قورزی در
آخــرت؛  .4روش پــرورش ُحـ ّـب عبــودی .ایشــان باتوجهبــه آیــایت کــه بــه بیمــاری دل توجــه
کردهاند،گناهــان و رذایــل را نــایش از بیمــاری دل میدانــد و باتوجهبــه اینکــه معــارف قــرآن
شــفای بیمــاری دل اســت و حموریتر یــن معــارف قــرآن امیــان و عمــل اســت ،در بیــاین کیل
میگو یــد ،راه درمــان امــراض دل ،امیــان و عمــل صالــح اســت .عالمــه مترکــز بــر معرفــت
ن
داند.مهچنــ�
نفــس را بــرای تزکیــۀ نفــس از رذایــل و آراستهشــدن بــه فضایــل مهــم می

میگو یــد ،قــرآن از روش توجــه و مترکــز بــر آثــار و نتایــج اخــروی اخــاق بهوفــور اســتفاده
کــرده و ایــن شــیوهای اســت کــه نتیجــۀ آن ،دســتیایب بــه کمــاالت حقیــی و پایــدار اســت و
دیگــر کتابهــای آمســاین و انبیــای پیشـ ن
ـ� هــم از آن هبــره بردهانــد.

گفتــی اســت ،عالمــه شــیوۀ پــرورش حـ ّـب عبــودی بــرای تزکیــۀ نفــس را روش خــاص
قــرآن میدانــد و معتقــد اســت ،ایــن روش در هیچیــک از مکاتــب حمکــای اهلــی و حــی در
کتابهــای آمســاین و آموزههــای انبیــای پیشـ ن
ـابقه نداشــته اســت .عالمــه میگو یــد،
ـ� سـ 

را بهگونــهای در دو ُبعــد علــم و عمــل میپرورانــد کــه جــایی بــرای پیدایــش رذایــل در
وجــود او بــایق منیمانــد تــا نیــاز بــه رفــع و تخ لیــۀ آن باشــد .بــه نظــر ایشــان روش توجــه

و مترکــز بــر نتایــج و آثــار دنیــوی اخــاق گــه گاهــی در قــرآن بــه آن توجــه شــده اســت ،بــه
روش توج ـهدادن بــه آثــار و نتایــج اخــروی اخــاق برمیگــردد و قــرآن از ایــن روش بهطــور
مســتقل اســتفاده منیکنــد.
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