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تحلیل مفاهیم «مضاف نفس» در روایات

و تبیین سازه روانشناختی خودنظمجویی بر اساس آن
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چکیده

در منابع روایی با مفاهیمی مواجهه میشهویم کهه بها اضهافه شهدن بهه واژه نفهس ،القاکننهده

کارکردههای نفههس در حوزهههای مهههار ،تنظههیم ،نظهارت ،نگهههداری ،و تغییهر خههود هسههتند.
هههههدف پهههههژوهش حاضههههر تحلیهههههل مفهههههاهیم مضههههاف نفه ههس در روایه ههات و تبیه ههین سه ههازه

خودنظمجویی با روش پژوهش مفهومی -محتوایی است .یافتهها نشان داده که خهود در
منابع اسالمی انسان بهه اعتبهار عامهل تش ّهخصبخش غیرم ّ
هادی بهوده و خهودنظمجهویی بها
تحلیل مفاهیم مضاف به «خود» (هفده مفهو ) و مفاهیم تحق دهنده (دو مفهو ) قابل

تبیین است .عا ترین مضافهای نفس اصهالح الهنفس و تزکیهةالنفس اسهت کهه توسهط

دو برنامه فرایندی مجاهدةالنفس و ریاضةالنفس پیگیهری شهده ،و بها ابهزار نظهارةالنفس،
ّ
کف النفس ،و ضبط النفس قابل دستیابی است .سابوکار تحق  ،تما مفاهیم مهرکور
به واسطه سه مفهو هستهای «شناخت»« ،مهار» ،و «انگیزه متعالی» است کهه از تحلیهل
دو مفهو عقل و تقوا به دست میآید.

کلیدددواژهها :نفههس ،خههودنظمجههویی ،عقههل ،تقههوا ،روانشناسههی اسههالمی ،شههناخت ،مهههار،
 .1عضو هیئت علمی گروه روانشناسی دانشگاه قرآن و حدیث (نویسندۀ مسئول) ()Hamidrafii2@gmail.com
 .2استاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ()psychjan@gmail.com

 .3دانشیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی اما خمینی ))rnarooei@gmail.com
 .4استادیار دانشگاه خوارزمی ()hassanabadi.hr@gmail.com
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انگیزه.

بیان مسأله

«نفس» یکهی از مفهاهیم اصهیل در منهابع اسهالمی اسهت .در قهرآن کهریم بهیش از  921بهار واژه

نفس و مشتقات آن به کار رفته است .در اهمیت نفس همین بس که خدای متعال بهه وجهود

آن در قالب ی

لفظ نکره (نفس)  -که نشان از اهمیت خلقت و بزرگ جلوه دادن آن است -

سوگند یاد نموده است.

5

مفهو نفس در منابع روایی هم به طور مستقل 6و هم به صورت مضهاف 7بهه طهور فهراوان بهه

کار رفته است .منظور از مفاهیم مضاف ،آن دسته از مفاهیمی هستند کهه بها اضهافه شهدن بهه

واژه نفس ،القا کننده معانی جدیدی از کارکردهای نفس هستند .هر چند احصای این دسهته
از مفاهیم کار دشواری استّ ،اما بخشی از مفاهیم مرکور به حوزههای مهار ،تنظیم ،نظهارت،
نگههداری ،و تغییههر نفهس (خههود) مربهوط میشههوند کههه در پهژوهش حاضههر از آنهها تحههت عنههوان

مفاهیم «مضاف نفس» در حوزه تغییرات روانی یاد میشود.

امههههروزه یکههههی از اقههههدامات مهههههم در مسههههیر تههههدوین علههههو انسههههانی اسههههالمی ،بههههه خصههههوص

روانشناسی اسالمی ،تدوین ،بازشناسی ،و یا اصالح سهازههای ت ثیرگهرار ایهن علهو در منهابع
اسالمی است .یکی از مهمتهرین سهازهها در عرصهه علهو انسهانی ،مفههو «خهود» 8و سهازههای
مهههرتبط بهههه آن اسهههت .بهههر اسهههاس تحلیلههههای بهههه دسهههت آمهههده« ،خهههود» یههه

سهههازه مرکهههزی در

نظریههای مختلف روانشناسی بوده 9و یکی از قابلیتهای آن« ،خودنظمجو یی» 10است کهه
در زمینه تصمیمگیری ،نظمدهی ،و مهار خویش نقش مهمی را در سیستم روانی افراد به عهدر
و
دارد .این قابلیت ،سازه نسهبتا جدیهدی در عرصهه پژوهشههای مربهوط بهه تنظهیم خویشهتن بهه

شمار میآید 11.در سالهای اخیر پژوهشگهران عالقهه فراوانهی بهه مطالعهه سهازه خودنظمجهو یی
 .5ر.ک :سوره شمس ،آیه 2؛ المیزان فی تفسیر القرآن ،ج ،91ص.122
 .6المحاسن ،ج ،1ص98؛ الکافی ،ج ،1ص 112و .129

 .7الکافی ،ج ،9ص332؛ األمالی (للصدو ) ،ص21؛ الخصال ،ج ،9ص371؛ نهج البالغه ،ن ،23ص.119
8. self
9. Self-Relations in the Psychotherapy Process, p3.
10. self-regulation

31

11. Journal of Research in Personality, v.45, n.3, pp. 259-268.

در ماهیت خودنظمجویی نیز اختالف نظر وجود دارد.

13

از ایههن رو تحقیه حاضههر در پههی آن اسههت تهها بهها تحلیههل مفههاهیم مضههاف نفههس در روایههات ،و

بررسههی رابطههه آنههها بهها دو آمههوزه کلیههدی عقههل و تقههوا ،موجودیههت خههودنظمجههویی را بههر اسههاس

آموزههههای دیههن اسههال بررسههی نمههوده ،ماهیههت آن را تبیههین کههرده ،و مؤلفههههای اساسههی آن را
شناسایی نماید.
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پیدا کردهاند؛ با این حال ،نه تنها تعریف واحد پریرفتههشهدهای از «خهود» ارائهه نشهده 12،بلکهه

روش پژوهش

ایهن تحقیه بهه لحهها رویکهرد ،کیفههی بهوده و از روش تحلیههل مفههومی -محتههوایی اسههتفاده

کرده است .در واقع ،روش تحلیل مفهومی -محتوایی وجه مشترک روشهای مختلفهی اسهت
و
عموما به عنوان روششناسی علو انسانی اسالمی ّ
معرفی شده اسهت کهه از جملهه میتهوان
که
روش اجتهاد دینی 14و روش فقه الحدیث 15را نا برد.
ّ
بهههه طهههور کلهههی در ایهههن روش پژوهشهههی جههههت اجهههرای پهههژوهش گا ههههای ذیهههل طهههی شهههد.1 :
مفهو شناسی «خود» در منابع اسالمی (بررسی مفههو نفهس) .9 ،بررسهی مفهاهیم ّاولیهه مربهوط

بهه حههوزه خودنظمجهویی در منههابع اسههالمی (بررسهی مسههتقیم و غیرمسههتقیم مفهاهیم هفههدهگانههه
ّ
همچون کف النفس ،ضبط النفس ،و موارد دیگر) .3 ،کشف ارتباط مفاهیم ّاولیه بها مفهاهیم
خاص .1 ،بررسی مفاهیم خاص مربوط به خودنظمجویی در منابع اسالمی (شامل بررسهی دو

مفهههو عقههل و تقههوا ،و بررسههی رابطههه آنههها) ،و  .2اسههتخراج عناصههر هسههتهای خودنظمجههویی

اسالمی و پیشنهاد مدل فرضی.

منابع استفاده شده در روش تحلیل مفهومی -محتوایی شامل قرآن کهریم و منهابع روایهی بها

معیار درجهبندی کتب روایی 16بوده است .عمو منابع روایهی تحقیه حاضهر از کتهب درجهه
«الف» (کتابهای مقبهول و مهورد اعتمهاد شهیعیان) و «ب» (دارای صهالحیت اسهتناد نسهبی)
ّ
انتخهههاب شهههدهاند .البتهههه محققهههان در برخهههی مهههوارد از روایهههات منقهههول در کتهههب درجهههه «ج»
12. Handbook of self and identity, 2nd ed. P4.
13. Handbook of the psychology of religion and spirituality, p415.

 .14ر.ک :پارادایم اجتهادی دانش دینی (پاد) ،ص.11
 .15ر.ک :درسنامه فقه الحدیث ،ص21.

 .16منط فهم حدیث ،ص.922-982
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مؤید استفاده میشود) نیز به عنوان ّ
(کتابهایی که از آنها فقط به منزله ّ
مؤیهد روایهات الهف و

ب استفاده کردهاند.
یافتهها

بهرای تحلیهل مفههو خههود نظهم جهویی اسهالمی ،ابتههدا الز اسهت جایگهاه «خهود» در اندیشههه

اسالمی بررسی شود.

جایگاه «خود» در قرآن کریم
ّ
ّ
برخی از محققان 17،به طور روشن ،اصطالح خود را معادل «نفهس» در منهابع اسهالمی تلقهی

کردهاند .بررسیهای محققان این پژوهش نشهان میدههد کهه واژه نفهس و مشهتقات آن بهیش از

 921بههار در قههرآن کههریم بههه کههار رفتههه اسههت .هرچنههد برخههی از روانشناسههان مسههلمان18معههانی

مختلفی (همچون شخص انسان ،درون انسان ،نوع انسانی ،بعدی از درون انسان ،اشهخاص
یا شخص ّ
معین ،و مفهو ذات الهی) را برای واژه نفهس در قهرآن ذکهر کردهانهدّ ،امها طبه تبیهین
مفسههران نفههس در قههرآن بههه طههور کلههی در ی ه

معنههای اصههلی و دو معنههای شههایع اسههتفاده شههده

است .واژه نفس در اصل به معناى همان چیزى اسهت کهه بهه آن اضهافه مهیشهود ،پهس «نفهس
االنسان» به معناى خود انسان و «نفس الشیف» به معناى خود شیف است؛ ّامها بعهد از معنهاى

اصلی ،استعمال واژه نفس در شخص انسهانی کهه موجهودى مرکهب از روح و بهدن اسهت شهایع

گشته و معناى جداگانهاى یافته که بدون اضافه هم استعمال میشود .آن گاه همین کلمه در

مورد روح انسانی به کار رفتهه اسهت ،چهون آنچهه مایهه تشهخص شخصهی انسهانی اسهت ،علهم،
حیات ،و قدرت است که آن هم قائم به روح آدمی است 19.البته نفس با بدن متحهد بهوده ،بهه
20

وسیله شعور ،اراده ،و سایر صفات ادراکی ،بدن را اداره میکند.
بنابراین اگر چه مفهو نفس بهه معنهای سهو (موجهود غیهر ّ
مهادی و عامهل تشهخص انسهانی)

بهروشنی از حدود چهل مورد از اسهتعماالت قرآنهی قابهل اسهتنباط اسهتّ ،امها در آیهات متعهدد

دیگری که مفهو نفس در معنای دو (انسان مرکب از جسم و روح) بهه کهار رفتهه ،وی گیههای
17. Health and illness from an Islamic perspective, v.38, n.3, pp.241-258; Religion and Mental Health:
The Case of American Muslims, v.43, n.1, pp.45-58; Islamic counselling: An introduction to theory
and practice, p44.

 .18روانشناسی از دیدگاه غزالی و دانشمندان اسالمی ،ج ،1ص.87
 .19المیزان فی تفسیر القرآن ،ج ،11ص.113
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 .20همان ،ج ،1ص.297

حا کم بر انسان استفاده نمود؛ چرا که تعبیر نفس در معنای دو نیز ،بهه اعتبهار عامهل تشهخص
انسههانی اسههت .از ایههن رو ،عالمههه طباطبههایی در جههای دیگههری 21تصههری کههرده اسههت کههه نفههس

چیزى است که انسان به واسطه آن انسان است و آن عبارت اسهت از مجمهوع روح و جسهم در

دنیهها و روح بههه تنهههایی در زنههدگی ب هرزخ .بنههابراین منظههور از خههود در منههابع اسههالمی« ،انسههان بههه
ّ
غیرمادی» خواهد بود.
اعتبار عامل تشخص بخش
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مختلفی به نفس نسبت داده شده که قابل چشمپوشی نبوده و بایهد از آنهها بهرای فههم قهوانین

همچنین با بررسی منهابع اسهالمی دربهاره وی گیههای نفهس میتهوان اسهتنباط کهرد کهه خهود
ّ
عاملیههت ،فههاعلی ،و ت ثیرگههراری بههوده 22،تههوان تغییردهههی خههود در جهههات
(نفههس) دارای قه ّهوه

میبت و منفهی را دارا بهوده 23،در تغییهرات خهود میتوانهد هدفمنهد عمهل کنهد 24و در یه
توحیدی ،این تغییرات را با خواست و اراده الهی انجا میدهد.

25

نگهاه

بررسی مفاهیم اولیه حوزه خودنظمجویی

حال که جایگاه خود (نفس) در منابع اسهالمی نمایهان شهد ،میتهوان بهه تحلیهل آن دسهته از
الهنفس ،ضهبط ّ
مفاهیم مضاف خود پرداخت (همچون ّکف ّ
الهنفس ،و مراقبهة الهنفس) کهه در
و
حوزه مهار ،تنظیم ،نظارت ،نگهداری ،و تغییر خود قرار داشته و عمال میتواننهد مفهاهیم اولیهه
حوزه خودنظمجویی در منابع اسالمی را تشکیل دهند .در ذیل به بررسی لغوی و اسهتعماالت
روایی موارد مرکور میپردابیم.
ّ ّ
 .1کف النفس
ّ
کف در اصهل بهه معنهای «قهبک و انقبهاض :فشهردن و فشهرده شهدن» اسهت26کهه در معنهای

 .21همان ،ج ،1ص.911
ّی ّی ْ ی ی
ْ
ی
ی
ّ
ی
 .22برای نمونه :یو ما أ یب ّرئ نفسی ْن النف یس ألمارة ب ّ
السوف (سوره یوسف ،آیه.)23
ی
ی
 .23یو ین ْفس یو ما یس ّیواها یف ْل یه یمها فج یورها یو یت ْقواها یق ْد أ ْف یل ی یم ْن یز ّیکاها یو یق ْد ی
خاب یم ْن ید ّیساها (سوره شمس ،آیات  7تا .)11
ی
یّ
یعهها یفی ین ّبههئک ْم ب یمهها ک ْنههت ْم یت ْع یمله ی
اهلل یمه ْهرجعک ْم یجم و
هون (سههوره مائههده ،آیههه )112؛ ر.ک :المیههزان فههی تفسههیر القههرآن ،ج،2
ْ .24لههی
ص.912
ی ْی یی
ی ْ ی ْ ی ْ ی ی ْ ی ی ّی ی ْ ْ ی
ی
ّ
ی
ی
 .25و اعلموا أن اهلل یحول بین المرف و قلبه و أنه ْلیه تحشرون (سوره انفال ،آیه )91؛ ر.ک :مجمهع البیهان فهی تفسهیر القهرآن،
ج ،1ص.891

 .26معجم المقاییس فی اللغه ،ج ،2ص.192
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ّ
منع کردن نیز بهه کهار رفتهه اسهت 27و کهف نفهس بهه معنهای بهازداری و فشهردن نفهس در امهوری
28

است که فرد به آن میل دارد.
ّ
در روایههات اسههالمی میتههوان «کههف نفههس» را بههه داللههت تطههابقی ،بههه معنههای «بههازداری خههود»
ّ
تلقههی نمههود .ایههن بههازداری ،بههازداری امیههال و کشههشها در مقهها نفههس اسههت 29کههه فههرد در مقهها
ی ّ ْ
32
عمههل 30میتوانههد آن را بههه صههورت بههازداری رفتههاری (کههف ال یجه یهوارح)  31و بههازداری هیجههانی
نمایان سازد .البته مفهو بازداری خود را میتوان در قالب تعابیر دیگری چون «ردع النفس»

و «قصرالنفس» 34نیز بازشناسی کرد.
ُ ّ
ضبط النفس
.2

33

لغتشناسان در معنای لغوی «ضبط» به چند جنبه ّ
توجه کردهاند .ابن احمد فراهیدی

و زمخشههری 36ضههبط را مالزمههت دائمههی و شههدید ی ه

لغتشناسهان ،ضهبط یه

35

شههیف بهها شههیف دیگههر میداننههد .دیگههر

شهیف را حفهظ شهدید آن شهیف میداننهد 37.برخهی دیگهر بها اضهافه

کههردن قیههد «حههز  :دور اندیشههی» ،ضههبط شههیف را حفههظ کامههل و بههدون نقههص آن بههه واسههطه دور
و
اندیشههههی میداننههههد 38و نهایتهههها برخههههی دیگههههر مفهههههو «حههههبس :مهههههار» را در معنههههای ضههههبط
گنجاندهانهد .39بها ّ
توجهه بههه ایهنکهه الزمهه حفههظ و مههار کهردن یه چیههز ،تهالز و همراههی بهها آن
است .پس میتوان گفت ضبط یه

چیهز همراههی کهردن دائمهی بها آن بهه منظهور حفهظ و مههار

 .27مصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی ،ج ،9ص.232
 .28التحقی فی کلمات القرآن الکریم ،ج ،8ص.923
ی ی ی
ی
ی
ّی ْ ی ی ی ْ ی ی ی ی ی ی
ّی ْ
ّی ْ
ی یی
ی ی ی ی ْی
ی ّی
ّ
النف یس یو یه یو یاها فلن یه یو یاها فی رداها و تهرک الهنفس و مها تههوى أذاهها و کهف الهنفس عمها
ان أبو یع ْبد اهلل ییقول ال تدع
« .29ک
ی
ی
ی
ی
ت ْه یوى دواها» (الکافی ،ج ،9ص.)332
 .30األمالی (للصدو ) ،ص.21
 .31صحیفة اإلما الرضا

 ،ص.911

 .32الکافی ،ج ،9ص.313

 .33نهج البالغه ،ن ،22ص.117
 .34الکافی ،ج ،9ص.121
 .35العین ،ج ،7ص.93

 .36أساس البالغه ،ص.371

 .37الفرو فی اللغه ،ص.911
 .38مجمع البحرین ،ج ،1ص921.
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.39لسان العرب ،ج ،7ص.311

کننده باشد.

40

در روایات اسالمی نیز ضبط در معنای تطابقی حفظ و حبس به کار رفته است .انتسهاب

ضبط به نفهس نیهز در همهین معهانی بهه کهار رفتهه اسهت؛ از جملهه خهود نگههداری از فهاش کهرن
افکار پنهان 41و خود مهاری هیجانات منفی 42.با ّ
توجه به معنای لغوی ضبط ،به نظر میرسد
فراینههد حفههظ و مهههار خههود ،نیازمنههد همراهههی و مراقبههت دائمههی از خههود باشههد .البتههه در من هابع

اسهالمی سهه مفهههو «مله

تحلیل مفاهیم «مضاف نفس» در روایات ...

کامل آن است که البته این حفظ و مههار میتوانهد بها ابهزار دوراندیشهی در مهورد خطهرات تهدیهد

الهنفس»« 43،حفههظ الهنفس» 44،و «صهیانة الههنفس» 45نیهز در معنههای

حفظ و مهار رفتاری و هیجانی به کار رفته است.
ّ
 .3مراقبة النفس
ی
فراهیههدی 46و زمخشههری 47فعههل « یرقههب» را بههه معنههای «انتظههار کشههیدن» و «انتظههار داشههتن»
ّ
دانسهههته ،بههها ایهههن حهههال رقیهههب را بهههه معنهههای «حهههافظ» و «حهههارس» 48تلقهههی کردهانهههد .دیگهههر

لغتشناسان نیز در معنهای رقهب بهه «رصهد کهردن»« 49،حراسهت» 50،و «حفهظ کهردن» 51اشهاره
کردهاند .ابن فارس 52نیز معتقد است ریشه معنایی رقب به «نصب شدن در جای بلنهد و قهرار
گههههرفتن بههههه منظههههور رعایههههت ،نگهههههداری ،و مالحظههههه یهههه چیههههز» داللههههت دارد .ا ّمهههها برخههههی از
ی
یْ
ی ی
ّی
ْی
ی ی
 .40بههرای نمونههه :حفههظ و مهههار ببههان در رفتههار کالمههی :یقه یهال ّ
النههاس ال ی ْمله یو ألسه یهن یته ْم ال
 « :ییهها یعلق یمههةن ْ ّن رضهها
الصههاد
ّی ْ ی
ی
ی
ی ی ْ
ی ی
ْ
ی ْ ی
ی
األ ْلس ین یة ّیالتی یت یت ین یاول یذ ی
ات اهلل ت یعالی ذکره ب یما ال ییلی براته ک ْیف ت ْح یبس یع ْن ت ینهاولکم ب یمها تک یرهونهه» (األمهالی
تض یبطْ ...ن
(للصدو ) ،ص.)112

 .41تفسیر القمی ،ج ،9ص.132

 .42الخصال ،ج ،9ص.371

 .43الکافی ،ج ،9ص 991و ص.237
 .44الخصال ،ج ،1ص.928
 .45التفسیر المنسوب ْلی اإلما الحسن العسکری

 ،ص.311

 .46العین ،ج ،2ص.121
 .47أساس البالغه ،ص.911
 .48العین ،ج ،2ص.122

ّ .49
ّ
العربیه) ،ج ،1ص.137
الصحاح (تاج اللغه و صحاح

 .50لسان العرب ،ج ،1ص.192

 .51المفردات فی غریب القرآن ،ص.329

 .52معجم المقاییس فی اللغه ،ج ،9ص.197
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لغتپژوهان 53بعد از مقایسه مفاهیم مراقبه ،رصد ،حفظ ،حهرس ،حسهب ،رعایهه ،مواالبهه ،و

انتظار به این نتیجهه رسهیدهاند کهه مراقبهه را بایهد بهه معنهای «مواالبهت و حراسهت دائهم از یه
ّ
چیز به همراه تحقی و تفتیش به قصد اشراف یافتن به آن» تلقی کرده ،و معهانی چهون انتظهار،

انتصاب ،و موارد دیگر را از لواز این معنا به شمار آورد.

در بررسههی منههابع اسههالمی بهها مفههاهیم مراقبههت ،نظههارت ،محافظههت ،مواالبههت ،حراسههت ،و
و
رصد مواجه میشویمّ ،اما مفهو مراقبت عمومها در مفههو «مراقبهة اهلل» بهه کهار رفتهه 54و مفههو
و
57
نظههههارت اکثههههرا در مههههورد «نفههههس» اسههههتعمال شههههده 55و مفههههاهیم محافظههههت 56،مواالبههههت،
حراست 58،و رصد 59نیز هممعنای مفهو نظارت به کار رفتهانهد .در قهرآن کهریم حهداقل در دو

مورد به نظارت بر نفس 60و نظارت فرد نسبت به امور بدنی 61دستور داده شده است .بر اساس
روایهات اسههالمی افههراد بها نظههارت بههر خهود قههادر خواهنههد بهود نههاتوانیههها و رفتارههای غیرمطههاب بهها

معیار را تشخیص دهند.

62

 .4محاسبة النفس

اگرچههه محاسههبه بههه الههاهر یه

64

امههر رفتههاری اسههتّ ،امهها طبه تبیههین لغههتپژوهههان 63و اشههاره

برخههی از اندیشههمندان اسههالمی واژه «حسههب» از الفهها مشههیر بههه ادراکههات انسههانی بههوده ،و بههه
ّ
معنای اشراف و اطالع پیدا کردن از ی موضوع به قصهد آ گهاهی ،نظهارت و دقهت پیهدا کهردن

به آن است که در ببان فارسی به آن «رسیدگی» می گوینهد .در منهابع اسهالمی مها شهاهد ت کیهد

 .53التحقی فی کلمات القرآن الکریم ،ج ،1ص.121
 .54الکافی ،ج ،8ص.922

 .55برای نمونه :الکافی ،ج ،9ص.372

 .56الکافی ،ج ،8ص.922

 .57مشکاة األنوار فی غرر األخبار ،ص 99و ص.911

ّ
ّ
المتعبد ،ج ،1ص.312
المتهجد و سالح
 .58مصباح

 .59نهج البالغه ،خ ،127ص.999
 .60سوره حشر ،آیه .17

 .61سوره عبس ،آیه .91

 .62الکافی ،ج ،8ص.12
 .63التحقی فی کلمات القرآن الکریم ،ج ،9ص.917
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 .64المیزان فی تفسیر القرآن ،ج ،9ص.371

ارتباط است؛ 66به طوری کهه نظهارت بهر نفهس بهه شهناخت شهرایط کنهونی فهرد ارتبهاط داشهته و

محاسهههبه نفهههس بهههه شهههناخت اعمهههال و رفتهههار گرشهههته از جنبهههه میهههزان مطهههاب بهههودن آنهههها بههها

معیارهای متعالی مربوط میشود 67.جنبهه شهناختی محاسهبه نفهس از روایهات دیگهر نیهز قابهل

استنباط است 68.بنابراین نظارت کنونی مقدمهای بر محاسبه بعدی مربوط به شرایط کنونی
خواهد بود .به نظر می رسد نظارت بر نفهس ،انگیهزه فهرد را در ضهبط و کهف نفهس افهزایش داده،

تحلیل مفاهیم «مضاف نفس» در روایات ...

بیادی درباره «محاسبه نفس» هستیم؛ 65مفهومی کهه بها موضهوع مراقبهت و نظهارت بهر نفهس در

مقدمههه دیگههر تغییههرات روانههی خواهههد بههود؛ بههه طههوری کههه در برخههی از روایههات ،نظههارت بههر نفههس
و
ّ
مقدمهه و ابههزار «صههالح نفهس» تلقههی شههده اسههت؛ 69مفههومی کههه بعههدا مهورد بررسههی قههرار خواهههد

گرفت.

ّ
 .5ریاضة النفس

ابههن فههارس 70معتقههد اسههت « یر یوض» دو ریشههه معنههایی نزدیه

ّ
«اتسههاع :گسههتراندن ،ایجههاد گنجههایش» ،میههل گسههترش دادن ی ه

بههه هههم دارد :یکههی بههه معنههای
مکههان و دیگههری بههه معنههای

«تبیههین و تسهههیل» ،ماننههد تسهههیل کههاری در مههورد حیههوان .لغههتشناسههان دیگههر ،معنههای دو را
بیشتر مورد ّ
توجه قهرار دادهانهد؛ بهه طهوری کهه ابهن احمهد فراهیهدی 71روض را بهه معنهای «تعلهیم
ّ
حرکههت و سههیر» بههه حیههوان دانسههته ،و فیههومی 72آن را بههه معنههای «را کههردن» حیههوان تلقههی کههرده
اسههت؛ ّامهها راغههب اصههفهانی 73بهها در نظههر گههرفتن هههر دو معنههای «ایجههاد گنجههایش» و «تسهههیل،
تعلیم ،و را کردن» ،می گوید:
ّی ْ
ی
ْفعل کرا ما ی
عبارت « ی
النفس م ْس یت یراضة» به این معناست که آنطور کار کهن
دامت
تا وقتی که نفس آمادگی ریاضت پیدا کند و یا آنچنان بکهوش تها نفهس الرفیهت و
 .65برای نمونه :الکافی ،ج ،9ص.123
 .66تحف العقول عن آل الرسول

،ص.972

 .67التفسیر المنسوب ْلی اإلما الحسن العسکری

 ،ص.38

 .68الکافی ،ج ،9ص.123
ْ ی ی ی ی
ّی ْ
یّ ْ
یی یْ
 .69یعن یع ّ
لی « :نظر ال ّنفس للنفس العنایة بصالح النفس» (تصنیف غرر الحکم و درر الکلم ،ح ،1798ص.)932
 .70معجم المقاییس فی اللغه ،ج ،9ص.122
 .71العین ،ج ،7ص.22

 .72مصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی ،ج ،9ص.912
 .73المفردات فی غریب القرآن ،ص.379
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گنجایش داشته باشد.

از این رو «ریاضت نفس» را به کارگیری فراوان و مکرر نفس بهه منظهور را کهردن و آرا کهردن
ّ
آن تعریههف کههرده اسههت .بهها ایههن حههال ،برخههی از محققههان 74معتقدنههد «روض» از ریشههه معنههایی
چیههز تحههت یه

واحههد بههوده و عبههارت اسههت از «بههه تبعیههت درآوردن و منقههاد کههردن یه

معتههدل گسههترده و فایههده رسههان» .بنههابراین در ریاضههت نفههس ،وجههود ی ه
ّ
هشیارانه برای تعلیم ،ایجاد گنجایش ،و به تبعیت درآوردن نفس مورد توجه است.

برنامههه

برنامههه هههدفمنههد و

تعبیر ریاضت نفس را میتوان به صورت محدود در برخی از منابع اسهالمی ردیهابی کهرد .در

روایات اسالمی به امکان ریاضت نفس توسط خود افراد اشاره شده 75و افراد به ریاضت نفس

در مجهههز شههدن بههه اخههال حسههنه ترغیههب شههدهاند 76.حضههرت علههی

بودن ریاضت نفس را این گونه به تصویر کشیدهاند که:

به خدا سوگند نفس خود را چنان بهه ریاضهت وادار کهه بهه یه

بیابم شاد شود ،و به نم

در روایتههی برنامهمنههد

به عنوان نان خورش قناعت کند.

77

قهرص نهان ،هرگهاه

برخههی از لغههتپژوهههان اسههالمی 78بهها اسههتناد بههه روایههت مههرکور االهههار کردهانههد کههه مههراد از

ریاضت نفس ی

فرایند «منع و ایجاد» به قصهد دسهتیابی بهه یه

ههدف متعهالی اسهت؛ بهه

طوری که فرد ،نفس خود را از تبعیت شهوت ،غضب و دیگر قوای حیوانی منع نمهوده و ملکهه

تبعیت نفس از عقل عملی را در خود ایجاد نماید؛ به گونهای که نفس را بهه حهد کمهال ممکهن
آن رسانده و موانع دنیوی را از آن پا ک نماید .در منابع اسالمی بهه «تعویهد ّ
الهنفس :عهادتدههی

خهود» بهه انجها برخهی امهور« 79،تههوطین ّ
الهنفس :ملز سهازی خهود» ،و «حمهل الهنفس :واداشههتن

خود» به ی سری از امور میبت 80نیز اشاره شده است که به نظر میرسد به داللهت التزامهی یها
 .74التحقی فی کلمات القرآن الکریم ،ج ،1ص.972
یی
ی
ْ
ْ
ی ْ ْ ی ی ی ّی
ْ ی ی ی و ْ ی یْ
ی
 .75قال یع ّ
لی « :ف ْصح ْر له ْم بعرر یک یو ْاعدل یع ْن ی النونهم بلصحارک فلن فی تل ر یاضة من لنفس » (نهج البالغه،
ن ،23ص.)119

 .76الخصال ،ج ،9ص.291
 .77نهج البالغه ،ن ،12ص.112

 .78مجمع البحرین ،ج ،1ص 911.
 .79من ال یحضره الفقیه،ج ،1ص.382

38

 .80الکافی ،ج ،1ص.982

ضهههبط نفهههس در خهههدمت آن قهههرار گرفتهههه و در جنبهههههای رفتهههاری ،انگیزشهههی و هیجهههانی بهههروز
81

مییابند .در برخی از روایات به ریاضتپریری نفس و لزو تداو آن ت کید شده است.
ّ
 .6مجاهدة النفس
ریشه لغوی مجاهده« ،ج ْهد» است .ابن فارس 82معنای اصلی ج ْهد را «مشقت :سهختی»

تحلیل مفاهیم «مضاف نفس» در روایات ...

ّ
تضمنی با موضوع ریاضت نفس ارتباط داشته باشد.
ّ
به هر حهال میتهوان ّادعها کهرد کهه ریاضهت نفهس برنامهه تهداومی و جهامعی اسهت کهه کهف و

دانسهههته و راغهههب اصهههفهانی 83معنهههای «طاقهههت :تهههوان ،توانهههایی» را ههههم بهههه آن اضهههافه کهههرده ،و

فیومی 84معنای «وسع :امکان ،توان» را به طاقت افزوده است .از این رو لغتشناسهان ،جههاد

و مجاهههده را «بههه کههار گیههری تمهها امکههان و توانههایی بههرای دسههتیابی بههه هههدف نهههایی» 85و
«برونریزی تما توان و امکان در دفع دشمن» 86تعریف کردهاند.

جهاد با نفس موضوعی است کهه تحهت عنهوان «جههاد اکبهر» در آموزهههای اسهالمی بهه طهور
وی ه مورد ّ
توجه قرار گرفته است 87.در روایات اسالمی امیال و کشهشهای درونهی متعهارض بها

ههههدف متعهههالی  -کهههه گهههاه از آن بهههه «نفهههس ّامهههاره» یهههاد میشهههود - 88بهههه عنهههوان نزدیههه ترین،
آسهیبرسهانترین ،بزرگتهرین ،و مخفیتههرین دشهمنان ّ
معرفهی شهده 89کههه همهواره افهراد بایهد بهها
تما توان و البته با انگیزه الهی 90با آن به مبارزه برخیزند 91.این مبارزه طرفینی بوده و فرد نبایهد
اجههازه دهههد کههه در ایههن مبههارزه امیههال و کشههشهای متعههارض بههر او فههائ آمههده ،او را از اهههداف

 .81تصنیف غرر الحکم و درر الکلم ،ح 1723و ح ،1812ص.938
 .82معجم المقاییس فی اللغه ،ج ،1ص.182
 .83المفردات فی غریب القرآن ،ص.918

 .84مصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی ،ج ،9ص.119

 .85همان.

 .86المفردات فی غریب القرآن ،ص.918
 .87األمالی (للصدو ) ،ص.127
 .88سوره یوسف ،آیه .23

 .89تحف العقول عن آل الرسول

،ص.322

 .90همان،ص.129

 .91الکافی ،ج ،9ص.122
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متعهالی خههارج نمههوده و بهه هال کههت سههو دهنهد 92.همههانطور کههه مشهاهده میشههود ،مجاهههده

نفههس نیههز همچههون مفهههو ریاضههت نفههس ی ه

عمههل برههههای و ایسههتا نبههوده ،بلکههه ی ه

برنامههه

هدفمند فرایندی است که کف و ضبط نفس از ابزار یا مراحل آن به شمار میآیند.
ّ
 .7صالح النفس
ّ
لغتشناسان« 93صالح» را متضاد «فساد» تلقی کردهاند؛ ّامها فراهیهدی 94صهالح را نقهیک
« یطالح» میداند و به اعتقاد ازهری 95طالح فسادی است که در آن خیری وجود نداشته باشد.
از ایههن رو فیههومی 96صههالح را بههه معنههای «خیههر و صههواب» و «ْصههالح» را ایجههاد «صههالح :خیههر و
صواب» دانسته است و برخی لغتپژوهان 97صالح را «دستیابی به ی
ّ
معرفهههی کهههرده و اصهههالح را از بهههین بهههردن فسهههاد و ایجهههاد شهههرایط دسهههتیابی بهههه حالهههت مهههرکور
حالت پایدار نهافع»

دانستهاند .بنهابراین در مفههو اصهالح از یه
خیر  -که ی

طهرف از بهین بهردن فسهاد و از سهوی دیگهر ،ایجهاد

حالت پایدار نافع است  -لحا شده است.

98

در منهابع اسهالمی اصهالح خهود بهیش از اصهالح دیگهران مهورد ت کیهد قهرار گرفتهه و بههرای آن

پیامدهای میبتی برشمرده شده است 99.همچنین در اصالح خود ،نگاه توحیدی حا کم بوده

و همواره افراد از خدای متعال میخواهند تا در ایهن امهر آنهها را یهاری نمایهد 100.از ایهن رو ،دفهع
فساد و ایجاد خیر در خود برای اهداف الهی انجا میپریرد .از تبیین لغت و دقت در روایات
فراینهد تهدریجی

اسالمی بر میآید که اصهالح نفهس نیهز امهر یه بهاره نبهوده ،بلکهه در قالهب یه
ّ
محق خواهد شهد؛ بهه طهوری کهه اصهالح ّنیهات ،انگیزههها و امیهال درونهی بهه اصهالح اعمهال و
،ص.111

 .92تحف العقول عن آل الرسول

 .93معجم المقاییس فی اللغه ،ج ،3ص313؛ المفردات فی غریب القرآن ،ص.182
 .94العین ،ج ،3ص.117
ّ

 .95معجم تهریب اللغه ،ج ،1ص.993
 .96مصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی ،ج ،9ص.312
ّ
المعول ،ج ،1ص.118
 .97الطراز االول و الکناز لما علیه من لغة العرب

ی
ی
 .98یسم ْعت یج ْعف یر ْب ین م یح ّمد

(قرب اإلسناد ،ص.)8
ی ی ْ
ی ْ
 .99یدخلت یعلی أبی ال یح یسن
(الکافی ،ج ،9ص.)928
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ی
ی ی ی
ی
یْ
ی ّی ی ْ ی ْ
ان أبی یرض یی اهلل یع ْنه ییقول فی د یعائه :یر ّب أ ْصل ْ لی نفسی فلن یها أ یه ّم األنفس ْل ّیی»
ییقول« :ک

ی
وی
ی
و ی
ی
یْ
یف یقال « :یف یت یع ی
اههدوا ع یبها ید اهلل ن یع یمهه بل ْصهالحک ْم أنف یسهک ْم ت ْهز یدادوا ییقینها یو ت ْر یبحهوا نفیسها ثمینها»

 .100الصحیفة السجادیه ،ص.921

شده است.

102

 .8تزکیة النفس

ابن فارس 103تزکیه را از ریشه «زکی» میداند که به دو معنای «نماف :رشد و نمو» و «طهارت:
ّ
پها کی» اسههت .فراهیههدی 104تزکیههه را بهه معنههای «صههالح :از بههین بهردن فسههاد و ایجههاد خیههر» تلقههی

تحلیل مفاهیم «مضاف نفس» در روایات ...

رفتار بیرونی منجر میشود 101.از سوی دیگر ،میتوان گفت که اصالح نفس با فرایند مجاهده و
ّ
ریاضت نفس در ارتباط است .در برخی از روایات ،اصالح نفس نتیجهه مجاههده نفهس تلقهی

105

کرده است؛ هر چند به معانی تطهیر ،ازدیاد ،و نما نیز اشاره کهرده اسهت .دیگهر لغهتپژوههان
نیز هر چند به موضوع نمو و رشد اشاره کردهاندّ ،اما ت کید آنها بیشتر بر مفهو «تطهیر» است.

بنابراین به نظر می رسهد هسهته مفههومی تزکیهه نفهس را بایهد در تطهیهر و پها ک کهردن خهود از امهور
ّ
منفی تلقی کرد که به دلیل وی گی رشهد یابنهدگی نفهس ،موجهب رشهد و نمهو امهور میبهت در آن
خواهد شد .البته با ّ
توجه به معنای صالح در تزکیه شاید بتوان گفت که تزکیه نفس از ی سو
تطهیر و از سوی دیگر «تنمیه» و رشددهندگی باشد .به هر حال ،چه تطهیر باعث تنیمه شود و
چه تنمیه وجه دیگر تزکیه باشد ،تطهیر و تنمیه هر دو در مفهو تزکیه وجود خواهند داشهت .از

ایههن رو طریحههی 106تزکیههه نفههس را تطهیههر خههود از اخههال زشههت ناشههی از کشههشها ،انگیزهههها ،و
ّ
هیجانههات منفههی تلقههی کههرده و راغههب اصههفهانی 107نتیجههه تطهیههر نفههس را ّمتصههف شههدن بههه
اوصاف پسندیده دانسته است.

ّ
فراینهد درون روانهی تلقهی

در منابع اسالمی ،هر چند به صورت محدود ،تزکیه به عنوان یه
ّ
شده که تجلیات آن در اعمال الاهری نمایان خواهد شد .در این فرایند ،فرد از ی سو به طور
ّ
مداو با امر مقدس در ارتبهاط بهوده و نسهبت بهه آن هوشهیاری داشهته و از سهوی دیگهر در تهالش

،ص.91
 .101تحف العقول عن آل الرسول
ّی ی
ْ ی ی ی ی ی
ی
ّی ْ
ّی ْ
ی ی ی
ی
 .102یعههن یعله ّهی « :بالمجاهههدة صههالح النفس؛فههی مجاهههدة الههنفس کمههال الصههالح» (تصههنیف غههرر الحکههم و درر الکلههم،
ح 1213و ح ،1232ص.)938

 .103معجم المقاییس فی اللغه ،ج ،3ص.17
 .104العین ،ج ،2ص.321

 .105المفردات فی غریب القرآن ،ص.381
 .106مجمع البحرین ،ج ،11ص.913

 .107المفردات فی غریب القرآن ،ص.381
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ّ
است که تحهت تبعیهت امیهال و کشهشهای متعهارض ههدف مقهدس قهرار نگیهرد 108کهه البتهه

همواره نگاه توحیدی در این فرایند نیز حا کم بوده و در واقع این خداوند است که تزکیه کننده
حقیقی نفوس است 109.با ّ
توجه به برخی دیگر از روایات 110میتوان ّادعا کرد تزکیه نفس مفههو
عهامی اسهت کهه بهه داللههت التزامهی مجاههده و ریاضهت نفههس برنامهههای اجرایهی آن بهه شههمار

میآیند.

وجه مشترک عمو مفاهیم مرکور را میتوان تحت عنوان «بازداری  -واداری» یا «مهارگری»
ّ
نفس تلقی کرد که همواره افراد به قصد دستیابی به اهداف متعالی ،خود را از ی سهری امهور
بازداشته و به امور دیگر وامیدارند.

حال سؤال این است که افراد با چه نیرویی میتوانند خهود را در قالهب مجاههده ،ریاضهت،

اصههالح ،و تزکیههه نفههس از حرکههت بههه سههمت اهههداف نههامطلوب «بازداشههته» و خههود را بههه سههمت

اهداف عالی «وا بدارند» به عبارت دیگهر« ،مههارگری»« ،مهدیریت» ،و «نظهم جهویی» نفهس بهه
عهده چه نیرویی نهاده شده است سهؤاالتی کهه بهه نظهر میرسهد پاسهخ آنهها نیازمنهد بررسهی

مفاهیم کلیدی دیگر ،یعنی عقل و تقوا خواهد بود.
مفاهیم کلیدی حوزه خودنظمجویی

ّ
بهههها بررسههههی گسههههتردهتر در منههههابع اسههههالمی مشههههخص میشههههود کههههه مفههههاهیم اولیههههه حههههوزه

خودنظمجهههویی بههها مفهههاهیم دسهههت بهههاالتری در ارتباطانهههد .محاسهههبه 111،مجاههههده 112و تزکیهههه
ّ
نفس 113به واسطه عقل محق شده و نظارت بر نفس 114،ریاضت نفس 115،اصالح ،و طهارت
ی ی ی ی یْ ی ی ْ ی ی ْ ی ی ْ ی ی ی ْ ی ْ ی ّ ی ی ی ی ْ ی ی ی ی ی ی ی
ی ی
ی
ی
اک یعلی غل یبة
 « :ییا هشا ن ک ْیف یی ْزکوع ْند اهلل عمل و أنت قد شغلت قلب عن أمر ر ب و أطعت هو

 .108قال الکاالم
ْ
یعقل ی » (الکافی ،ج ،1ص.)17

ّ
ّ
المتعبد ،ج ،9ص.177
المتهجد و سالح
 .109مصباح
ْ
ی
ی
ی
ّ
ْ
ْ
ی
ی ی ی
ی ی
ّ
الش ْهی یط ی
هب غض یهب ی یو یخهالف س ی
لهی  « :یجاهه ْد یش ْهه یو یت ی یو غال ْ
 .110یعن یع ّ
اههدة یو
ان بالمج
هوف یع یادته ی ت ْهزک نفسه ی ؛ یصهافوا
ْ ی ی ی ی ْ ْی
ْ
اغلبوه بالمخالفة تزکو أنفسک ْم» (تصنیف غرر الحکم و درر الکلم ،ح 1212و  ،1818ص.)911
ی
ی
ی
ی
ین یو أ ْح یم ْال یح ْم یقی یقالوا :یب یلی ییا یرس یول اهلل .یق یال :أ ْک ییس ْال یک ّیس ی
« :أ یال أ ْخبرک ْم ب ْک ییس ْال یک ّیس ی
هین یم ْهن
 .111قال یرسول اهلل
یْ
یح یاس یب نف یسه (التفسیر المنسوب ْلی اإلما الحسن العسکری  ،ص.)38
ْ
ّ ی ی ی ْ ی ی یّ ی ی ی ی یْ
ی ی ْ
اهههدة نفسههه» (تصههنیف غههرر الحکههم و درر
 .112یعههن یعله ّهی  « :یی ْن یبغههی لل یعاقههل أ ْن ال ییخله یهو فههی کههل حالههة عههن طاعههة ر بههه و مج
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الکلم ،ح ،3129ص.)181
ی ی ی ی ی ْ ی ی ْ ی ی ْ ی ی ْ ی ی ی ْ ی ْ ی ّ ی ی ی ی ْ ی ی ی ی ی ی ی یی
ی ی یْی یْ ْی
 .113قال الکاالم «:یا هشا کیف یزکوعند اهلل عمل و أنت قد شغلت قلب عن أمر ر ب و أطعهت ههواک علهی غلبهة
ْ
یعقل ی » (الکافی ،ج ،1ص.)17

با نیرویی به نا «عقل» و از سوی دیگر با سهازهای بهه نها «تقهوا» در ارتبهاط اسهت؛ بهه طهوری کهه

حکایت از اصیل بودن و هستهای بودن دو مفهو عقل و تقوا در خودنظمجویی اسالمی دارد.
مفهوم عقل

منابع اسالمی بر مفهو کلیدی «عقل» به عنوان ّقوهای از قوای نفس 117ت کید فراوانهی دارد.

استعمال واژه عقل و مشتقات آن در منابع اسالمی بسیار متعدد است و این موضوع میتوانهد
نشاندهنده ّ
توجه دین اسال به عقل باشد؛ ّاما اینکه عقل در منابع اسالمی به چه معناست،

تحلیل مفاهیم «مضاف نفس» در روایات ...

نفس116به مدد تقوا به سامان خواهد شد .بنابراین مفاهیم اولیه حوزه خودنظمجویی از ی سو

همواره در میان اندیشمندان اسالمی تفاوت دیدگاه وجود داشته است؛ بهه طهوری کهه ّ
مفسهران
ّ
ّ
قرآن کریم 118،محدثان اسهالمی 119و محققهان علهو انسهانی اسهالمی 120تبیینههای مختلفهی از

عقل ارائه دادهاند .بعد از مرور و تحلیل تحقیقات مرکور حداقل میتوان به دو عنصر مشهترک
در ماهیههت عقههل در همههه آنههها دسههت یافههت .ایههن دو عنصههر عبههارت اسههت از« :شههناخت» و

«مهههار» .ایههن یافتههه کلههی بهها دیههدگاه برخههی اندیشههمندان اسههالمی 121در ماهیههت عقههل همسههویی

دارد .آنها معتقدند در ماهیت عقل اختالف نظر بوده ،و وجه اخهتالف بهه ایهن صهورت اسهت
که برخی عقل را از جنس «شناخت» و معرفت دانسته که به وسیله آن استدالل ممکن بهوده و

یا میتوان به واسطه آن ،بین امور زشت و بیبا تمییز قایهل شهد و برخهی دیگهر ،عقهل را از جهنس
ی ی
ی ْ ْ
اهلل یو ْل یت ْنظ ْر ین ْفس ما یق ّید یم ْت ل یغد یو ّیاتقوا ی
رین یآمنوا ّیاتقوا ی
 .114یا أ ّی یها ّال ی
اهلل؛ قال أمیر المؤمنین

ی ّی
یْ
ی ْ
اهلل یو انظهروا ألنفسهک ْم
فاتقوا

(سوره حشر ،آیه .)18
ی
ّی ْ ی ی ْ ی ی و ی ْ ی ْ ی ْ ْ ی یْ
ْ
ی
یّ
 .115قال یع ّ
لی  « :یو ْن یما ه یی نفسی أروض یها بالتقوى لت تی آمنة یو الخوف األ کبر» (نهج البالغه ،ن ،12ص.)117
ْ ی ی ی
ی ی یْ
ی
 .116قال یع ّ
..و یصالح ف یساد صدورک ْم یو طههور یدنهس أنفسهکم» (نههج البالغهه ،خ،128
لی « :فل ّن تق یوى اهلل ید یواف یداف قلوبکم.
ص.)319

 .117توحید المفضل ،ص.77
 .118مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،ج ،1ص911؛ المیزان فی تفسیر القرآن ،ج ،9ص.371

 .119التفصیل وسائل الشیعه ْلی تحصیل مسائل الشریعه ،ج ،12ص918؛ بحار االنوار ،ج ،1ص.22-111
 .120علهم کهال (ر.ک :ماهیهت عقههل و تعهارض عقهل و وحههی ،ص  181 -911؛ «انسهان شناسهی شههناخت عقهل در پرتهو عقههل و
نقههل» ،ص)17-19؛ علههو حههدیث (ر.ک« :درآمههدی بههر معناشناسههی عقههل در تعبیههر دینههی» ،ص 98-38؛ اخههال پژوهههی

حهدییی ،ص)81؛ علههو سیاسههی(ر.ک« :جایگههاه عقههل در فلسههفه سیاسههی و نقههش آن در نظهها سیاسههی» ،ص )191 – 111؛
روانشناسی(ر.ک« :درآمدی بر روانشناسی تنظیم رفتار با رویکرد اسالمی» ،ص22؛ «مقیهاس مقهدماتی سهنجش عقهل»،
ص .)193-111

 .121التبیان فی تفسیر القرآن ،ج ،11ص.319
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«نیرو» میدانند که انسان را از انجا امور زشت بهازمی دارد .بهه ههر حهال ،ادعهای مهرکور ههم بهه
لحا لغوی و هم به لحا اصطالح منابع دینی قابل اثبات است.
عقل در لغت

ّی
ابههن فههارس 122اصههل معنههای عقههل را «ح ْبسههة فههی الشههیف :بههازداری در ی ه چیههز» میدانههد.
ّ
جهههوهری 123نیهههز عقهههل را بهههه معنهههای «الح ْجهههر و الن یههههی :بازداشهههتن و منهههع» آورده اسهههت؛ ّامههها

فراهیههدی 124بههرای عقههل در انسههان جنبههه شههناختی قایههل شههده و می گویههد عقههل نقههیک جهههل
است ،و به اعتقاد ابن فارس 125زمانی که شخص نسبت به چیزی که جهل داشته ،شهناخت
پیدا کرده ،آن را قبول کند یا خود را از چیزی که انجا میداد بهازدارد ،او عقهل را بهه کهار گرفتهه

اسههت .از ایههن رو میتههوان دریافههت کههه در معنههای لغههوی عقههل ،دو مفهههو «مهههار» و «شههناخت»

اشراب شده است؛ موضوعی که برخی لغتپژوهان معاصر126نیز بهه آن تصهری نمهوده و اصهل
ّ
ماده عقل را در دو عنوان «تشخیص» صالح و فساد ،و «بازداری» نفس جای دادهاند.
عقل در قرآن کریم

مشتقات ماده عقل ،در قرآن کریم  12بار به کار رفته است .همواره قرآن کریم127انسانها را
به کم گرفتن از عقل جهت فهم ،تفکرّ ،
تهدبر و عبهرتگیهری فرامیخوانهد؛ گهویی تردیهدی در
این موضوع وجود ندارد که عقل نیرویی از جنس شناخت و ادراک استّ .اما در ایهن میهان مها
ّ
با برخی از آیات مواجه میشویم که مفهو بازدارندگی یا مهارگری عقل از آنها اتخاذ میشود،

و این نشان گر آن است که نه تنها «شناخت» ،بلکه مفهو «مهار» نیز از معانی یا عناصر مفهو
مفصل محققهان در میهان تفاسهیر شهیعی و اههل ّ
عقل است .بررسیهای ّ
سهنت نشهان میدههد
که در برخی از آیات قرآن کر یم در مفهو عقهل در کنهار معنهای شهناختی ،معنهای مههارگری نیهز
لحا شده است که به دلیل اجتناب از تطویل مقاله به ذکر آیات و استنادات تفسیری اکتفها

 .122معجم المقاییس فی اللغه ،ج ،1ص.22

ّ .123
ّ
العربیه) ،ج ،2ص.1722
الصحاح (تاج اللغه و صحاح

 .124العین ،ج ،1ص.122

 .125معجم المقاییس فی اللغه ،ج ،1ص.22
 .126التحقی فی کلمات القرآن الکریم ،ج ،8ص.121
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 .127برای نمونه :سوره انعا  ،آیه 39؛ سوره اعراف ،آیه 122؛ سوره غافر ،آیه .27

 28سوره مائده 131،و آیهه  73سهوره بقهره 132.نتیجهه آن کهه در قهرآن کهریم موضهوع «مههارگری» یها
یکی از معانی عقل ،و یا یکی از عناصر تشکیل دهنده مفهو آن است.
عقل در روایات اسالمی

اسههتعمال واژه عقههل و مشههتقات آن در مجههامع روایههی شههیعه ،بسههیار متعههدد اسههت .عقههل و
و
مشتقات آن در روایات ،در قلمروهای فقهی ،کالمهی ،و اخالقهی بهه کهار رفتهه اسهت .اساسها در
و
بررسی اولیه مفهو عقل در روایات ،معنای شهناختی آن کهامال نمایهان اسهت .بها ایهن حهال ،بها

تحلیل مفاهیم «مضاف نفس» در روایات ...

می کنیم :آیه  11سوره مبارکه بقره 128،آیهات  98و  92سهوره رو  129،آیهه  121سهوره انعها  130،آیهه

بررسی معانی مقابل عقل ،اطالعات دیگری مبنی بر مهارگری عقل نیز به دست میآید.
عقل و معنای شناختی آن

در روایات اسهالمی مفهاهیم شهناختی مختلفهی بهه عقهل نسهبت داده شهده اسهت کهه ت ییهد

کننده معنای شناختی عقل است .مهمترین ایهن مفهاهیم بهه ترتیهب حجهم روایهات اسهتخراج
شده عبارتاند از :معرفت ،علم ،درک ،فهم ،فکر ،حفظ ،نظر ،بصیرت ،ذکر ،فقهه ،و ّ
تهدبر .ههر

چند همه این مفاهیم در و زان واحدی نیستندّ ،اما میتوانند با یکدیگر ارتبهاط داشهته باشهند.
ّ
133
در روایات اسالمی معرفت ،علم ،فهم ،حفظ ،و ترکر ،به صراحت ،از نیروها یا شؤون عقهل
ی ی ْ ی ّی ی ْ ّ ی ی ْ ی ْ ی ی ْ ی ْ ی ی ْ ْ ی ْ ی ْ
ی یی ی
تهاب أفهال ت ْعقلهون (ر.ک :مجمهع البیهان فهی تفسهیر القهرآن ،ج،1
هون الک
 .128أت مرون الناس بالبر و تنسون أنفسهکم و أنهتم تتل
ص72؛ التبیههان فههی تفسههیر القههرآن ،ج  ،1ص911؛ تسههنیم :تفسههیر قههرآن کههریم ،ج ،1ص119؛ الکشههاف عههن حقههائ غههوامک

التنزیل ،ج ،1ص.)133
یی
ی
ْ ی
ْ
ی ی
ی ی ی ی ی ْ ی ی ْ یْ ی ْ ی
ی
ی ی
ْ
ی
ْ
ّ
ی
 .129یهل لک ْم م ْن یما یملکت أ ْی یمانک ْم م ْن ش یرک یاف فی یما یر زقنا ک ْم ف نت ْم فیه سواف تخافونهم کخیفتکم أنفسکم کرال نفصهل
ی
ی
ی
ْاْل ییات ل یق ْو یی ْعقل ی
ین یال یلموا أ ْه یو یافه ْم ب یغ ْیر ع ْلم یف یم ْن یی ْهدی یم ْن أ یض ّیل اهلل یو یما یله ْم م ْن یناصر ی
ون یبل ّیات یب یع ّالر ی
ین (ر.ک :مجمهع
البیان فی تفسیر القرآن ،ج ،2ص32؛ المیزان فی تفسیر القرآن ،ج ،12ص318؛ ج ،12ص.)922
ّی
ی ی ّی
ّی ْ
ی
یْ
ی یْ
ْی
ی یْ
ی
ّ
ی
 .130یو ال تق یر بههوا الفه یهواح یش یمهها ال یهه یهر م ْن یههها یو یمهها یب یطه یهن یو ال تقتلههوا اله ّهنف یس التههی یحه ّیهر ی اهلل ْال بههال یح ّ ذالکه ْهم وصهها ک ْم بههه لعلکه ْهم
یت ْعقل ی
ون (ر.ک :روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم ،ج ،1ص.)928
ی ّی ی ّی
ّی
ّی ی
ی ی
ی
اتخر ی
 .131یو ْذا ین یاد ْیت ْم ْ ی
وها هز ووا یو لع وبا ذال ی ب نه ْم ق ْو ال یی ْعقلون (ر.ک :مجمع البیان فهی تفسهیر القهرآن ،ج،7
الصلوة
لی

ص21؛ تفسیر کنز الدقائ و بحر الغرائب ،ج ،1ص127؛ الوجیز فی تفسیر القرآن العزیز ،ج ،1ص.)382
 .132یکهرال ی ی ْحیهی اهلل ْال یم ْهو یتی یو یهر یک ْم یآیاتهه یل یع ّیلک ْهم یت ْعقله ی
هون (ر.ک :معهالم التنز یهل فهی تفسهیر القهرآن ،ج ،1ص131؛ تفسههیر
المراغی ،ج ،1ص112؛ نهج البیان عن کشف معانی القرآن ،ج ،1ص123؛ تفسیر روح البیان ،ج ،1ص.)129

 .133الکافی ،ج ،19ص 91و ص.92
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به شمار آمده و مفاهیم درک 134،نظر 135،بصیرت 136،فقهه 137و ّ
تهدبر138را میتهوان از کارکردهها
یا فرایندهای شناختی عقل به شمار آورد .به نظر میرسد مهمترین محصول شناختی عقل در

منههابع دینههی معرفههت باشههد؛ چههرا کههه افههراد بههه واسههطه عقههل قههادر خواهنههد بههود خههوب را از بههد

بازشههناخته 139،بههه خههال خههود معرفههت یافتههه 140و نسههبت بههه نفههس خههود نیههز معرفههت بیابنههد.
ّ
بنابراین میتوان استنباط کرد که «شناخت» اصلیترین معنا یا مؤلفه عقل است.

141

عقل و معنای مهارگری آن

با بررسی جامع روایات مرتبط به عقل درمییابیم که مفهو عقل با تعداد مختلفی از معانی

مقابل به کار رفته اسهت؛ بهه طهوری کهه گهاهی عقهل در برابهر «جنهون» ،گهاهی در برابهر «حمه » و

گاهی هم در برابر «جهل» قرار گرفته است .رفیعی هنر 142ضمن بررسی روایات مختلهف عقهل،

آنها را در قالب سه سط طرح کرده است:
ّ
الف .عقل تکلیفمحور :این عنوان را از مفههو مقابهل جنهون میتهوان اتخهاذ نمهود.

143

مفهو عقل بیشتر در مصادی فقهی 144استفاده شده است.

ایهن

ب .عقل فهممحور :این مفههو را میتهوان در مقابهل مفههو حمه قهرار داد .در ایهن دسهته از

روایات ،مقصود از عقل ،بهخصوص با استعمال فعلی آن ،فقط فهم و شناخت است.

145

ج .عقههل ارزشمحههور :شههاید ایههن مفهههو  ،معنههای درسههتی در برابههر جهههل باشههد .در این گونههه

روایههات ،سههخنی از تکههالیف فقهههی و والههایف شههرعی بههه میههان نیامههده و فقههط بههه سههط فهههم و
 .134کمال الدین و تما النعمه ،ج ،9ص.213
 .135تحف العقول عن آل الرسول

،ص 913و .332

 .136الخصال ،ج ،1ص 119و ج ،9ص.292
 .137تفسیر القمی ،ج ،1ص.912

 .138الکافی ،ج ،1ص.189
 .139همان ،ج ،1ص.92

 .140توحید المفضل ،ص.177
 .141األصول الستة عشر ،ص.32

 .142روانشناسی مهار خویشتن با نگرش اسالمی ،ص.122
 .143من ال یحضره الفقیه،ج ،3ص.129

 .144تهریب األحکا  ،ج ،11ص.21
ْی
ی ی ی ْ ی ی ْ ی ی ی ّی
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ی
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 .145بههرای نمونههه « :یو ق هد یی ْن یبغههی ل ه أن عقلههت و فکه ْهرت فیمهها ف ّرطههت فههی األمههس الماضههی ممهها فات ه فیههه مههن ح یسههنات»
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ج ،9ص.)123

آن به جایگهاه خهاص آن پرداختهه شهده اسهت .ایهن مفههو از عقهل ،سهطحی فراتهر از دو مفههو

قبل دارد .روایات اسالمی برای این معنا از عقهل ،عظمهت و جایگهاه ویه های قایهل هسهتند .در

ایههن دسههته از روایههات ارزش محههور اسههت کههه میتههوان عههالوه بههر مفه هو شههناخت« ،بههازداری» و

«مهار» را از مفهو عقل دریافت نمود؛ هرچند از دو سط قبلی عقل نیز بهه نهوعی ایهن موضهوع
146
قابهل اسهتنباط اسههت .در منهابع اسههالمی از عقهل تحههت عنهاوینی چههون «پوشهاننده :یسههتیر»،

تحلیل مفاهیم «مضاف نفس» در روایات ...

شناخت اکتفا نشده است؛ بلکه به خصوص با مشتقات اسمی با تبیین مفهو و وی گیهای

«پیکار کننده :قاتهل»« 147،مهارکننهده :عقهال» 148و «نگهدارنهده :وقایهه» 149یهاد شهده اسهت کهه
القا کننده مفهو مهارگری عقل است.

150

از این رو ،همانطور که برخی از پژوهشگران نیز بهه نتیجهه رسهیدهاند ،از مجمهوع روایهات

برمی آید که عقل در اصطالح اخیهر ،عبهارت از نیرویهی اسهت کهه انسهان را از جههل و لغهزش در
اندیشه و عمل بازداشته ،فرد را در زمینههای مرکور مهار می کند.

به طور کلی بر اساس منابع اسهالمی افهراد عاقهل در خودنگههداری ،مراقبهت ،و خهودتغییری
هدفمند توانمند بوده و اهل نظارتگری و اربیابی هستند؛ّ 151اما همهانطور کهه پهیشتراشهاره
شد« ،تقوا» مفهو دیگری است که با مفهاهیم اولیهه حهوزه خودنظمجهویی در ارتبهاط اسهت .بهه

نظر می رسد در منطه اسهالمی تقهوا ضهمن ارتبهاط داشهتن بها سهازه عقهل ،از جایگهاه ویه های در
خودنظم جویین اسالمی برخوردار باشد .بهرای تبیهین ایهن موضهوع الز اسهت بهه بررسهی مفههو
تقوا ب ردابیم.

مفهوم تقوا

در ذیل مفهو تقوا از نگاه لغوی و اصطالحی مورد بررسی قرار می گیرد.

 .146الکافی ،ج ،1ص.91
 .147همانجا.

 .148تحف العقول عن آل الرسول

 .149همان،ص.982

،ص.12

 .150اخال پژوهی حدیث ،ص.27
ی ّی ی ی ّ ی
ی
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ْ
ْ
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 .151قال یعل ّی « :ال یص ْ برو یی التجربة و العقول و الح ییاف...فلنه ْم أشد ألنفسهه ْم ص ْهونا و ْصهالحا...و أح یسهن فهی ع یواقهب
ْ
یی و
األمور نظرا» (دعائم اإلسال و ذکر الحالل و الحرا و القضایا و األحکا  ،ج ،1ص.)321
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تقوا در نگاه لغتشناسان

ی
لغههتشناسههان ،ریشههه تقههوا را فعههل « یوقه یهی» بههه معنههای «دفههع کههردن» چیههزی از چیههز دیگههر،

«پوشش» و «پوشاندن» ی

152

شیف از اذیت و آزار« 153،حفظ» کهردن شهیف از ضهرر و بیهان بها قهرار
154

155

محفظههههههه« ،حفههههههظ» کههههههردن شههههههیف از آفتههههههها و «دوری» نمههههههودن از

دادن آن در یهههههه
ّ
پسههتی156تلقههی کردهانههد .از ایههن رو ،در مفهههو لغههوی تقههوا وجههود یه امههر بیههان آور ،ناپسههند ،و یهها
خطرنا ک مورد ّ
توجه بوده و حفاالت ،دفع ،و یا پوشاندن خود از آن خطر مورد نظر است.
تقوا در نگاه قرآن کریم

مشتقات تقوا به گونههای فعلی و اسهمی  928بهار در قهرآن کهریم تکهرار شهده اسهت کهه 912

مورد آن در قالب بهاب افتعهال بهه کهار رفتهه اسهت .قهرآن کهریم جایگهاه تقهوا را در قلهب انسهانها
157

دانسته است.
اگر چه ّ
مفسران قرآن کریم هری با استناد به معنای لغوی تقوا ،تعریف خاصی را از تقوا
ارائهههه دادهانهههدّ ،امههها در تعریهههف همهههه آنهههها مفهههاهیم «مانعیهههت»« ،بهههازداری»« ،نگههههداری» ،و
158

«بازداری-واداری» در تقوا لحا شده است؛ برای نمونه ،شیخ طوسی 159ریشه لغوی تقوا را در
قرآن «اتقاف» به معنای ایجاد مانع بین دو چیز دانسهته ،معتقهد اسهت « ّمتقهین» کسهانی هسهتند
که بین خهود و آنچهه بهر آنهها حهرا شهده مهانع ایجهاد می کننهد .عالمهه طباطبهایی 160نیهز ضهمن

تمرکهههز بهههر دو واژه «انتههههاف :بهههازداری» و «ائتمهههار :واداری» در تعریهههف تقهههوا ،آن را این گونهههه معنههها

می کند:

بازداری خود از هر عملی که خداوند از آن نهی کرده و واداشتن خهود بهه ههر عملهی
 .152معجم المقاییس فی اللغه ،ج ،2ص.131
 .153لسان العرب ،ج ،12ص.111

 .154المفردات فی غریب القرآن ،ص.881

 .155اقرب الموارد فی فص العربیه و الشوارد ،ج ،3ص.138
 .156مجمع البحرین ،ج ،1ص.112

 .157سوره حج ،آیه 17؛ سوره حجرات ،آیه .3
 .158التبیههان فههی تفسههیر القههرآن ،ج  ،1ص21؛ تفسههیر کنزالههدقائ و بحههر الغرائههب ،ج ،1ص111؛ الکشههاف عههن حقههائ غههوامک

التنزیل ،ج ،1ص32؛ المیزان فی تفسیر القرآن ،ج ،3ص.21

 .159التبیان فی تفسیر القرآن ،ج  ،1ص.21
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 .160المیزان فی تفسیر القرآن ،ج ،3ص.21

از تبیین ّ
مفسران قرآن کریم از تقوا چند موضهوع مشهترک قابهل اسهتنباط اسهت :اول ،ایهنکهه

تقههوا در قههرآن  -کههه جایگههاه آن در قلههب افههراد اسههت  -نههوعی بههازداری و مهههار خههود ،ایجههاد منههع
توسط خود ،ایجاد احتراز و اجتناب توسط خود است .دو  ،متعل مههار خهود (در قالهب امهور

حرا  ،امور ضرررسهان ،امهور عقوبهتآور ،و امهور نههی شهده) ههر چیهزی اسهت کهه بها کمهال نفهس
ّ
آدمی منافات داشته باشد که مصدا عینی آن در امور حرا تجلی یافته است .سو  ،معنای

تحلیل مفاهیم «مضاف نفس» در روایات ...

که خداوند به آن امر کرده است.

اصطالحی تقوا چیزی فراتر از معنای لغوی آن است؛ به طوری که اندیشمندان اسالمی 161تقهوا

در عرف اسال را مشتمل بر سه ضلع دانستهاند که عبارت است از :ترس از خهدا ،کنهاره گیری

از کار زشت و قصد قربت داشتن در دو مورد اخیر (ترس از خدا و کناره گیری از کار زشهت) .از
و
نگاه این اندیشمندان وقتی افراد ،میال از ترس زندان یا براى حفظ آبروى خود ،گنهاه نکهرده و از
ّ
آن کناره گیری می کنند« ،تقوای الهی» را محق نکردهاند.
ّ
عالمههه طباطبههایی162نیههز تصههری کههرده اسههت کههه «تقههوای الهههی» زمههانی محق ه میشههود کههه
اجتنهههاب افهههراد در امهههور ،احتهههراز و اجتنهههاب از عهههراب الههههی باشهههد .از کهههال برخهههی دیگهههر از

دانشمندان اسالمی 163نیز میتوان فهمید که انتخابگری هدفمحور و اجتناب انگیزهمحور
از لواز تقوا به شمار میآید .پس میتوان گفت که «انگیزه الههی» از ارکهان اساسهی تقهوا اسهت و

«اجتناب» و «مهار» باید بها ایهن انگیهزه انجها پهریرد .ایهن مفههو از تقهوا از آیهات مختلهف قهرآن

کریم قابل استنباط است .در قرآن کریم هشتاد بار به رعایت تقوا دستور داده شده است که به
164
جههز شههش مههورد آن ،متعل ه تمهها مههوارد اهلل جه ّهل جاللهههّ ،
رب ،و ضههمیر منتسههب بههه خداونههد
است .بنابراین انتساب تقوا به خداوند موضوع مورد ّ
توجه قهرآن کهریم اسهت .از ایهن رو میتهوان
ّ
گفت که رکن اساسی تقوا در قرآن« ،اهلل» جهل جاللهه اسهت و «اجتنهاب»« ،مههار» و «بهازداری»،

همگی باید با انگیزه الهی انجا پریرد .پس تقهوا ،تنهها مههار نفهس نبهوده ،بلکهه مههار بها انگیهزه
ّ
الهی است که مفهو آن را محق میسازد.

 .161تفسیر موضوعی قرآن کریم :مراحل اخال در قرآن ،ص.912
 .162المیزان فی تفسیر القرآن ،ج ،3ص.327
 .163األلفین ،ص.1112

 .164برای نمونه :سوره بقره ،آیه 121؛ سوره آل عمران ،آیه 119؛ سوره نساف ،آیه .2
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تقوا در روایات اسالمی

مفهو تقوا در منابع روایهی چیسهت بهرای بررسهی مفههو تقهوا الز اسهت مجمهوع روایهات را
مورد مالحظه قرار داد .بعد از بررسیهای ّ
مفصل در میان منابع دست اول روایی ،چند روایهت

تبیینههی شناسههایی شههد کههه میتههوان جهههت تبیههین اصههطالح تقههوا در منههابع اسههالمی از آنههها

استفاده کرد.

الف .روایت اول از حضرت علی

است که فرموده است:

ای بندگان خدان شما را به تقوای الهی توصیه می کنم که آن زما و قوا است.

165

در این روایت ،تقوا تحت دو عنوان «زما » و «قوا » ّ
معرفی شده است« .زما » از ریشه فعلی

ی
«ز ّ  :محکم بستن» اسهت و زمها بهه چیهزی گفتهه میشهود کهه اشهیای مختلهف را بها آن محکهم

میبندند 166.به اعتقاد لغتشناسان 167زما در اصل ،بهه طنهابی گفتهه میشهود کهه بهه سهر یها
بینی شتر بسته شده و افسار شتر محکم به آن گره زده میشود که گاهی به خود افسار هم زما

می گویند .در روایات اسالمی168نیز نفس آدمی به مرکهب چموشهی تشهبیه شهده کهه بایهد تقهوا و
خشیت خداوند را به عنوان زما و لجا بر آن زد تا از ی

سو فرد را بهه سهمت طاعهت خداونهد

هدایت نموده و از سوی دیگر ،او را از معصیت خدا منع نماید.

از سوی دیگر ،در لغت« ،قوا » هر شیف را آنچیزی میدانند که شیف به واسطه آن پابرجها و

اسههتوار شههده اسههت 169.از ایههن رو اداره کننههده ی ه

خههانواده را قههوا خههانواده میداننههد؛ چههرا کههه

خههانواده بههه واسههطه او اسههتوار و پابرجهها اسههتّ 170.امهها برخههی از لغههتشناسههان171در تعری هف واژه

قوا  ،عالوه بر پابرجایی ،به نظمدهندگی قوا هم اشاره کردهاند .بنهابراین تقهوا را بایهد امهر «مههار

کننده»« ،برپادارنده » ،و نظمبخش دانست.
ب .حضرت علی

 .165یع ْن علی

فرموده است:

ْ
« :أوصیک ْم ع یب یاد اهلل ب یت ْق یوى اهلل یفل ّین یها ّ
الز یما یو الق یوا » (نهج البالغه ،خ ،122ص.)312

 .166لسان العرب ،ج ،19ص.979

 .167العین ،ج ،7ص.321
 .168الکافی ،ج ،8ص.171
 .169العین ،ج ،2ص.931

 .170قرب اإلسناد ،ج ،8ص.2221
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ّ .171
ّ
العربیه) ،ج ،2ص9117؛ مصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی ،ج ،9ص.291
الصحاح (تاج اللغه و صحاح

آنها را با خوف از خود همراه خواهد کرد.

172

در این روایت به خاصیت «مهارگری» تقوا در قالب فعل « یح یم یی» اشاره شده است « .یح یم یی»

به معنای دفع کردن و منع کردن است 173.در این روایت تصری شده است که «تقهوای الههی

دوستان خدا را از اعمال حرا منع می کند».
ج .بها ّ
توجههه بههه روایههت پیشههین 174،مههار و بازدارنههدگی تقههوا فقههط در مههورد خواسههتههای «اهلل»
ّ
ّ
جهههل جاللهههه محقههه میشهههود .در روایهههت مهههرکور ،لفهههظ جاللهههه «اهلل» ،بهههه صهههورت مسهههتقیم یههها

تحلیل مفاهیم «مضاف نفس» در روایات ...

همانای تقوای الهی دوستان خدا را از امور حرا خهود بازخواههد داشهت و دلههای

غیرمستقیم ،پنج بار تکرار شده ،به طوری که تقوای الهی بر اولیهای خهدا در بهازداری از محهار

خدا اثربخش بوده و ترس از خدا را در قلوب اولیای خدا ایجاد می کند .پیشتر در ذیهل بحهث

تقوا در قرآن کریم موضوعیت «یاد خداوند» در تحق مفهو تقوا مورد بحث قرار گرفت.
رابطه عقل و تقوا

نیروی

با مطالب پیشگفته روشن شد که عقل ی نیروی شناختی -مهارکننده و تقوا ی
ّ
مهارگری متعالی است .پس در هر دو مفهو  ،مؤلفه «مههارگری» لحها شهده اسهت .حهال ایهن
ّ
مجزا بهوده یها بها یکهدیگر ارتبهاط دارنهد رابطهه دو
سؤال پیش میآید که آیا عقل و تقوا دو مفهو

مفهو عقل و تقوا در نگاه منهابع اسهالمی چیسهت ایهن موضهوع ،از جملهه مبهاحیی اسهت کهه
برای تبیین سازه خودنظمجویی اسالمی مهم بودهّ ،اما کمتر در پژوهشهها بههآن پرداختهه شهده
است .با بررسی منابع اسهالمی میتهوان دریافهت کهه عقهل از ّ
مقومهات تقهوا بهه شهمار میآیهد .در
روایت اما کاالم تقوا به کشتی نجاتی تشبیه شده است که ستون اصلی آن ،عقل ّ
معرفهی
ّمتقهین کسهانی ّ
معرفهی شهدهاند کهه از یه
شده است 175.در روایتی دیگر از حضرت علهی

سو خود را از اموری که سبب مختل شدن نظم زندگی و هال کهت آنهها میشهود بهاز داشهته و از
ّ
سههوی دیگههر ،خههود را از مسههلط کههردن کههمعقلههی بههر خههویش بههاز میدارنههد 176.در روایههت دیگههر،
 .172یعن علی

ی
یْ
ی ی
ی یْ
ّ ْ« :ن تق یوى اهلل یح یم ْت أ ْول یی یاف اهلل یم یحار یمه یو أل یز یم ْت قل یوبه ْم یمخاف یته» (نهج البالغه ،خ ،121ص.)981

 .173العین ،ج ،3ص.319

 .174نهج البالغه ،خ ،121ص.981
یّ ْ ی ی ی ی ْ ی ی ّی یّ ّ
ی
الهد ْن ییا یب ْحهر یعمیه یق ْهد یغهر ی ف ییه یاع یهالم یکثیهر یف ْل یهتک ْن یسهف یینت ی
 .175قال الکاالم « :یا هشا ن ْن لقمان قال البنه یا بنهی ْن
ی
ی ی ّ ی ْ ی ْ ی ی ی ی ْ ْ ی ی ّ ی ّی
یْ
الص ْبر» (الکافی ،ج ،1ص.)12
ف ییها تق یوى اهلل  ...و قیمها العقل و دلیلها العلم و سکانها

 .176معانی األخبار ،ص.92
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جههههت گیهههری عقهههل در مسهههیر متعهههالی ،بهههرای تحقههه مفههههو تقهههوا بهههوده 177و بیرکتهههرین افهههراد،
انسانهای با تقوا و اههل مههار و احمه ترین آنهها افهراد مهارگسهیخته ّ
معرفهی شهدهاند 178.پهس
ّ
میتوان گفت که تقوا به کارگیری عقل در مسیر اهلل جل جالله است .نقهش نیهروی شهناختی-
مهارکننده عقل در تقوا به روشنی در روایت اما کاالم

نشان داده شده است که فرمود:

اى هشهها ن بههه درس هتی کسههی کههه دلههش از ناحیههه خههدا مهههار نشههده باشههد ،از خههدا
نخواهد ترسید ،و کسی که عقلش خدایی نشده و فهمش از ناحیه او مههار نشهده

باشههد ،قلههب او بههر هههیچ معرفتههی بههه طههور ثابههت پیونههد نمیخههورد؛ بههه طههوری کههه
179

نمیتواند حقیقت معرفت را در قلب خود بیابد.
ّ
از این رو عد به کارگیری عقل در مسیر اهلل جل جالله ،و یا به کهارگیری عقهل در مسهیر غیهر

الهی نمیتواند منجر به تقوا گردد.

جمعبندی یافتههای پژوهش حاضر در زمینه مفاهیم اولیه و کلیدی حوزه خودنظمجهویی

را در جدول شماره ( )1میتوان مشاهده کرد .همانطور که در جدول  1نمایان است ،در ستون

«مفاهیم مرتبط» دو مفهو عقل و تقوا با تمامی مفاهیم اولیه در ارتباط است.

جدول : 1حوزه مفاهیم خودنظمجویی ،معنا ،نوع داللت ،مفاهیم هم ارز ،و مفاهیم مرتبط.
مفهوم
ّ
کف
النفس
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داللت معنایی

نوع داللت

بازداری خود

تطابقی

ضبطالن
فس

مهار و نگهداری خود

تطابقی

مراقبه
النفس

نظارت و مواالبت دائم از خود جهت
ّ
تطبی با معیار مقدس -
شناخت موقعیت کنونی خود

تطابقی-
التزامی

محاسبةا

بررسی موقعیت گرشته خود در

تطابقی-

مفاهیم هم ارز

ردع النفس،
قصرالنفس
مل النفس،
حفظ النفس،
صیانة النفس
نظارةالنفس،
محافظةالنفس،
مواالبة النفس،
حراسةالنفس،
رصد النفس
توبین النفس

مفاهیم مرتبط

ضبط النفس ،عقل
ّ
کف النفس ،عقل

محاسبةالنفس ،صالح
النفس ،مراقبة اهلل ،تقوا
مراقبة النفس ،نظارة

 .177الکافی ،ج ،9ص.132
ّی ی ی ْ ی ْ ْ ْ
ْ ی
ی ّی ی ی ی ْ
ّی
ْ
ی
أنه قال« :أ کیس الکیس التقی و أحم الحم الفجور» (الزهد ،ص.)11
النب ّی
 .178یعن
ی
ی
ی ی
ی
ْ یْ
ْ
ْ
ی
ّی ی ی
ی
اهلل یم ْن ل ْهم یی ْعقهل یعهن اهلل یو یم ْهن ل ْهم یی ْعقهل یعهن اهلل ل ْهم یی ْعقهد قل یبهه یعلهی یم ْعرفهة
 .179قال الکاالم  « :ییا هشا ن ْ ...نه ل ْم ییخف
یْ
ی
ی
ثاب یتة ی ْبصر یها یو ییجد یحقیق یت یها فی قلبه» (الکافی ،ج ،1ص.)12

ریاضة
النفس
مجاهدةال
نفس
صالح
النفس

تزکیة
النفس

تطابقی-
التزامی

تعوید النفس،
توطین النفس

ّ
کف النفس ،ضبط
النفس ،تقوا

تطابقی-
التزامی

جهاد النفس

ّ
کف النفس ،ضبط
النفس ،عقل

تطابقی-
التزامی

-

ریاضة النفس،
مجاهدةالنفس ،تقوا

تطابقی-
التزامی

طهارة النفس،
تنزیة النفس

ریاضة النفس ،مجاهدة
النفس ،تقوا

التزامی

عقل

توان شناختی-مهارگری :نیرویی که
فرد را با مجهز کردن به شناختهای
مطاب با واقع ،در مقا نفس او را از
انحراف از معیارهای مطاب با
اهداف سالم و متعالی باز میدارد.

تطابقی-
التزامی

تقوا

نیروی مهارگری خود با انگیزه
ّ
مقدس :نیروی مهار کننده و قوا
بخش روانی که با استفاده از
توانمندیهای عقالنی باعث ایجاد
ّ
ی نظا مشخص روانی شده و با
انگیزه الهی فرد را در برابر هر عاملی
که با کمال نفس و اهداف متعالی
منافات داشته باشد مصون میدارد.

تطابقی-
التزامی

النفس ،عقل

-

تقوا
معرفة اهلل
معرفة النفس ،ضبط
ّ
النفس ،کف النفس،
مراقبة النفس ،نظارة
النفس

-

عقل
مراقبة اهلل
نظارة
النفس،محاسبةالنفس،
ریاضة النفس ،صالح
النفس،تزکیة النفس
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مفهوم
لنفس

داللت معنایی

ّ
جهت تطبی با معیار مقدس _
شناخت موقعیت قبلی خود
برنامه منع و ایجاد هدفمند در خود
به قصد دستیابی به ی هدف
متعالی
فرایند به کارگیری مداو تما توانایی
خود در مبارزه با کششهای درونی
متعارض با هدف متعالی جهت
دستیابی به هدف
فرایند دفع و ایجاد :دفع فساد از
خود-ایجاد حالت پایدار نافع در
ّ
خود در راستای اهداف مقدس
فرایند تطهیر _ تنمیه خود :تطهیر خود
از خصلتهای ناپسند ناشی از
امیال و کششهای متعارض با
ّ
هدف مقدس و رشد دادن خود در
جهت کمال

نوع داللت

مفاهیم هم ارز

مفاهیم مرتبط

نتیجه گیری

در بررسههی منههابع اسههالمی بههه تعههدادی از مفههاهیم ّاولیههه دسههت مییههابیم کههه بههه حوزههههای
ّ
ّ
کنشوری خودنظمجویی و مؤلفههای آن ارتباط دارند؛ از جملهه آنهها کهف ،ضهبط ،نظهارت،
ریاضت ،مجاهده ،اصالح و تزکیه نفهس اسهت .ایهن مفهاهیم حهداقل در سهه موضهوع اشهتراک
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دارند .1 :موضوع همه آنها نفس است .9 ،همگی اهداف همسویی داشته و در جهت هدف

معنوی و متعالی حرکت می کنند .3 ،در اکثریت قریب به اتفها آنهها ،حهالتی از «بهازداری -

واداری» یهها «مهههارگری» نفههس لحهها شههده اسههت .بههر اسههاس نکههات مههرکور بههه داللههت قطعیههه
ّ
میتوان ادعا کرد که بین مفاهیم مرکور ارتباط وجود داشته و ترتیهب و ترتبهی بهین آنهها حها کم

است.
ّاما برای کشف این موضوع که «مهارگری» نفس توسط چه عاملی تحق مییابد ،دو مفهو
ّ
کلیدی عقل و تقوا خودنمایی می کنند .در منابع اسهالمی اصهلیترین مؤلفهه عقهل «شهناخت»
ّ
است؛ ّاما از تحلیلهای لغوی ،قرآنی و روایی و نیز کال محققان در مفهو عقل این موضوع را
می توان استنباط نمود که عقل عالوه بر ی

مفهو شناختی ،دربردارنده ی

نیز است و اگر کسی با نگاه فلسفی معتقد باشد که عقل فقط متشکل از ی

مفههو مههارگری
مفهو شناختی

بههوده و از جههنس «ادراک» اسههت ،بههاز هههم طب ه تفسههیر برخههی از آیههات قههرآن کههریم ،کههال برخههی
ّ
اندیشهمندان ،و تصهری برخهی روایهات اسهالمی نمیتههوان مؤلفهه مههارگری را از سهازه عقهل جههدا
ّ
و
و
نهایتا باید آن را ّ
متفرع بر مؤلفه شهناختی دانسهت .بنهابراین ،اوال عقهل از جهنس فههم و
نموده ،و
و
شههناخت بههوده و ثانیهها نیرویههی مهارکننههده و بازدارنههده اسههت .پههس عقههل را بایههد ی ه «نیههروی
و
شهناختی  -مهارکننههده» دانسهت .در منطه اسههالمی ایهن عقههل اسههت کهه عمههال در حیطههههای
مختلهههف خودنظمجهههویی همچهههون هدف گهههراری ،نظهههارتگهههری ،و مههههار ارادی ایفهههای نقهههش
ّ
می کنههد .از ایههن رو میتههوان عقههل را نیرویههی درون روانههی تلقههی کههرد کههه فههرد را بهها مجهههز کههردن بههه
شناختهای مطاب با واقع ،در مقا نفس او را از انحراف از معیارهای مطاب با اهداف سالم

و متعالی باز داشته ،در مقا عمل به مهار و نظم دهی متناسب با اهداف سو میدهد.

از سوی دیگر ،بر اساس تبیهین آیهات قهرآن ،روایهات ،و تحلیهل نظهر محققهان اسهالمی تقهوا بهه
نیههروی بازدارنههده ،مهارکننههده ،و قههوا بخههش روانههی اسههت کههه بهها ایجههاد ی ه

نظهها

عنههوان ی ه
ّ
مشخص روانی ،فهرد را در برابهر ههر چیهزی کهه بها کمهال نفهس و اههداف متعهالی منافهات داشهته
و
ّ
باشههد ،مصههون مههیدارد .محققههان مسههلمان نیههز بعههد از بررسههی منههابع اسههالمی عمومهها بهها تعههابیر
ّ
مختلف بر مفهو هستهای «مهارگری» تقوا ت کید کردهاند .تهوان «خودنگههداری» یها «تسهلط بهر

نفس»« 180،توان بازداری» 181،و «خویشتنبانی» 182از جمله تبیینهای مرکور از تقوا است.
 .180آشنایی با قرآن( ،)2ص.171
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 .181اخال پژوهی حدییی ،ص.82

است .پس این دو باید با ههم رابطهه داشهته باشهند .یافتهههای پهژوهش حاضهر نشهان داد کهه در
ّ
واقههع ،عقههل از ّ
مقومههات تقههوا اسههت .بههه عبههارت دیگههر ،تقههوا بههه کههارگیری عقههل در مسههیر اهلل جههل

جالله است .برخی از اندیشمندان همچون عالمه طباطبایی و شهید مطههری نیهز بها اشهاره بهه
ّ
تقسیمبندی فلسفی عقل ،عقل عملی را همان تقوا 183یا از نتایج تقوا 184تلقی کرده ،بها ایجهاد
مالزمه بین عقل نظری و تقوا ،شهناختهای عقالنهی در زمینهه تشهخیص درسهت مسهیر حه و
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حال که عقل ی

نیروی شناختی  -مهارکننده بوده و تقوا نیز ی

نیروی مههارگری متعهالی

باطل را مقدمه شکل گیری تقوا دانسهته و آسهیبهای شهناختی در ایهن زمینهه را مختهل کننهده
ّ
تحقه تقههوا تلقههی کههرده 185و تصههری کردهانهد کههه انسههان تهها وقتههی در راه تقهوا مههیتوانههد باشههد کههه
ّ
ّ
طریه تعقهل و تههرکر را از دسهت ندههد 186.بنههابراین رابطهه عقهل و تقههوا از لحها منطقهی ،رابطههه
عمو و خصوص مطل بوده و حوزه عقل عا تر خواهد بود .در واقع ،راهبرد رسهیدن بهه مرحلهه
تقوا ،استفاده از نیهروی عقهل اسهت؛ همان گونهه کهه در کهال حضهرت علهی

نیهز اشهاره شهده

است که شخص هنگا رعایت تقوای الههی در حهال اسهتفاده از نیهروی عقهل اسهت.

187

پهس

میتههوان گفههت تقههوا نیههروی مهههارگری اسههت کههه بهها اسههتفاده از توانمنههدیهای عقالنههی بهها هههدف
ّ
مقدسهی شهکل می گیهرد .بها ایهن تبیهین ،میتهوان بهین «مههار» بهه طهور مطله و «مههار» بها انگیهزه
ّ
مقدس و الهی تمایز قایل شد.
حال میتوان همانطور که در شکل  1نمایش داده شده ،سازه خودنظمجویی اسهالمی را بهر

اساس مفاهیم تحلیل شده ترسیم نمود.

« .182مفهو تقوا و کاربرد آن در قرآن کریم» ،ص.921-928
 .183المیزان فی تفسیر القرآن ،ج ،91ص.211
 .184ده گفتار ،ص.12

 .185المیزان فی تفسیر القرآن ،ج ،2ص.212

 .186المیزان فی تفسیر القرآن ،ج ،7ص.293
ی
ی یی
ی
ّی ی
 .187قال یع ّ
اهلل یعقل» (الکافی ،ج ،8ص.)911
لی « :ف یمن اتقی
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شکل :1مفاهیم تشکیل دهنده سازه خودنظمجویی اسالمی و مکانیزم تحقق آن

طب ه شههکل مههرکور دو مفهههو اصههالح و تزکیههه نفههس مفههاهیم عههامی هسههتند کههه مجاهههده و
ّ
ریاضت نفس برنامههای فرایندی و اجرایی آنها بوده و کف ،ضبط ،و نظارت نفهس از ابهزار و

یهها مراحههل آنههها بههه شههمار میآینههد .ایههن مراحههل نظههمجههویی نفههس توسههط دو مفهههو عقههل و تقههوا
تحقه خواهنههد یافههت و ایهن دو متشههکل از سههه مفههو هسههتهای بههه نها «شههناخت»« ،مهههار» ،و

«انگیههزه الهههی» هسههتند .بههه عبههارت دیگههر ،بایههد گفههت خههودنظمجههویی از دو مؤلفههه هسههتهای
«شههناخت» و «مهههار» شههکل یافتههه اسههت؛ در صههورتی که دو مفهههو مههرکور بهها نگههاه توحیههدی در

جهت اهداف الهی قرار گیرند و مؤلفه سومی بهه نها «انگیهزه الههی» بهدان افهزود شهود؛ پایهههای
ّ
سازه «خودنظمجویی اسالمی» را شکل خواهند داد که میتوان آن را «خودنظمجویی مقهدس»

نامیههد .در واقههع ،تههوان تغییردهههی خههود و عاملیههت در تغییههرات هههدفمنههد بههه عنههوان پایههههای
و
نظری خودنظمجویی اسالمی عمال از طریه مکانیز ههای شهناخت ،مههار و انگیزهههای نفهس
ّ
محق خواهد شد.
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الز به ذکر است که مهار مورد مشاهده در دو مقا نفس و عمل خواهد بود؛ بدین معنها کهه
ّ
تجلی مهار در مقا نفس ،به صورت مهار در مقا عمل است و تعیین موضوع مههار بهه عههده

دست یافت؛ موضوعی که پیشنهاد میشود پژوهشگران اسالمی آن را مورد بررسی قرار دهند.

بدیهی است با ترسیم مدل مفهومی خودنظمجویی و تبیین تما حیطههای شناخت ،مهار و

انگیهزش میتهوان بهه طراحههی خهرده نظریهههایی در زمینهه روانشناسههی اسهالمی اقهدا نمههود و از

قبههل آن بههه طراحههی مههدلهای ارتقادهنههده سههالمت روان ،و مههدلهای درمههانی اخههتالالت روانههی
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شههناخت خواهههد بهههود .بهها تبیهههین مصههادی و حوزهههههای شههناخت و مههههار و تبیههین مصهههادی
ّ
عملیههاتی انگیزههههای مقههدس میتههوان بههه مؤلفههههای مههدل مفهههومی خودنظمجههویی اسههالمی

اقدا کرد.
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_ روانشناسههی از دیههدگاه غزالههی و دانشههمندان اسههالمی ،عبههدالکریم عیمههان ،ترجمههه :محمههدباقر

_ الزهد ،حسین بن سعید کوفی اهواز ى ،قم :المطبعة العلمیة ،الطبع الیانی. 1119 ،
_ ّ
ّ
العربیة) ،جوهری ،بیروت :دارالمالیین. 1372 ،
الصحاح (تاج اللغة و صحاح
_ صهحیفة اإلمهها الرضها ،امهها علههی بهن موسههی
مشهد :کنگره جهانی اما رضا

. 1112 ،

 ،تحقیه و تصهحی  :محمدمهههدی نجههف،

_ صحیفة السجادیه ،اما علی بن حسین  ،قم :نشر الهادى1372 ،ش. 1118/
_ الطههراز االول و الکنههاز لمهها علیههه مههن لغههة العههرب المعه ّهول ،سههید علههی خههان ابههن معصههو مههدنی،
مشهد :موسسة آل البیت

الحیاف التراح1381 ،ش. 1192/

_ العین ،خلیل ابن احمد فراهیدی ،تهران :اسوه1381 ،ش. 1192/

_ الفرو فی اللغه حسن بن عبداهلل العسکرى ،بیروت :دار االفا الجدیده ،بیتا.
_ قرب اإلسناد ،عبداهلل بن جعفر حمیرى ،قم :مؤسسة آل البیت

. 1113 ،

_ الکهافی ،محمهد بهن یعقهوب کلینهی ،تصهحی  :علههی اکبهر غفهاری و محمهد آخونهدی ،تهههران:
دارالکتب االسالمیة ،الطبع الیالث. 1117 ،

_ الکشاف عن حقائ غوامک التنزیل ،محمود بن عمر زمخشرى ،بیروت :دار الکتاب العربی،
الطبع الیالث. 1117 ،

_ کمال الدین و تما النعمه ،محمد بن علهی ابهن بابویهه قمهی صهدو  ،تههران :اسهالمیه ،الطبهع
الیانی. 1322 ،

_ لسان العرب ،محمد بن مکر ابن منظور ،بیروت :دار صادر ،الطبع الیالث. 1111 ،

_ مجمههع البحههرین ،فخههر الههدین الطریحههی ،تحقی ه سههید احمههد حسههین ،تهههران :کتابفروشههی
مرتضوى ،الطبع الیالث1372 ،ش. 1117/

_ مجمههع البیههان فههی تفسههیر القههرآن ،فضههل بههن حسههن طبرسههی ،تحقی ه  :بهها مقدمههه محمههد جههواد
بالغی ،تهران :انتشارات ناصر خسرو ،الطبع الیالث1379،ش. 1111/

_ مشههکاة األنههوار فههی غههرر األخبههار ،علههی بهن حسههن طبرسههی ،نجههف :المکتبههة الحیدریههة ،الطبههع
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الیانی. 1382 ،
ّ
ّ
المتعبهد ،محمهد بهن حسهن طوسهی ،بیهروت :مؤسسهة فقهه الشهیعه،
المتهجد و سهالح
_ مصباح
. 1111

_ مصههباح المنیههر فههی غر یههب الشههرح الکبیههر للرافعههی ،احمهههد بهههن محمهههد فیهههومی ،قهههم :موسسهههه
دارالهجره. 1111 ،

_ معالم التنزیل فی تفسیر القرآن ،حسین بن مسعود بغوى ،تحقیه  :عبهدالرزا المههد ،بیهروت:
داراالحیاف التراح العربی. 1191،

_ معانی األخبار ،محمد بن علی ابن بابویه قمی صدو  ،قم :جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،
. 1113

_ معجم المقاییس فی اللغه ،احمد ابن فارس ،قم :مکتب االعال االسالمی. 1111 ،
_ معجم تهریب ّاللغهّ ،
محمد بن احمد االزهری ،قم :مکتب االعال االسالمی ،بیتا.

_ المفههردات فههی غر یههب القههرآن ،حسههین بههن محمههد راغههب اصههفهانی ،تحقی ه  :صههفوان عههدنان
داودى ،دمش  :دارالعلم الدار الشامیه. 1119،

_ مهن ال یحضههره الفقیهه ،محمههد بهن علههی ابهن بابویههه قمههی صهدو  ،قههم :جامعهه مدرسهین حههوزه
علمیه قم ،الطبع الیانی. 1113 ،

_ منط فهم حدیث ،سیدمحمدکاالم طباطبهایی ،قهم :انتشهارات مؤسسهه آموزشهی و پژوهشهی
اما خمینی(ره)1321 ،ش.

_ المیههزان فههی تفسههیر القههرآن ،سههید محمدحسههین طباطبههایی ،ترجمههه :سههید محمههد باقرموسههوى
همهههدانی ،قهههم :دفتهههر انتشهههارات اسهههالمی جامعههههى مدرسهههین حهههوزه علمیهههه ،چههها

1371ش.

پهههنجم،

_ نر افزار «جامع االحادیث نسخه  ،»3قم :مرکز تحقیقات کامپیوتری علو اسالمی.
_ نر افزار «قاموس اللغه  ،»9قم :مرکز تحقیقات کامپیوتری علو اسالمی.

_ نهج البالغه (للصبحی صال ) ،محمد بن حسین الشریف الرضی ،قم :هجرت. 1111 ،

_ نههج البیهان عهن کشهف معههانی القهرآن ،محمهد بهن حسههن شهیبانی ،تحقیه ؛ حسهین درگههاهی،
تهران :بنیاد دایرة المعارف اسالمی. 1113،

_ الوجیز فی تفسیر القرآن العزیز ،علی بن حسین عهاملی ،تحقیه  ،شهیخ ماله
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