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دویاهایتان برا  ساختج یک تن گی پرباد برا  خودهان و ساختج تن گی تیباهر برا  دیگران به زنوان یک دوانشناس  دستت  
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 مولف: مقدمه           

النفس که به شناخت انسان و پایه و اساس دوانشناسی  شناخت خود و ویژگی ها  دوانی انسان است. آشنایی با زلم 
م به شناخت زمیق هر انسان و فهم بیشتر ات دوانشناسی می انعام . بزدگان زل د ویژگی ها  دوانی او می پردات

نظریاا نافذ آن ها به  عاا گستردت ا  دد مودد فلسفه داشته ان .یالوم مطالداجرت و  یونگ  دوانشناسی همچون فروی  
  است. اصل ش ت آن ها نسبت به انسان است که ات طریق همیج مطالعاا فلسفی دلیل دی  گستردت و زمیق 

؛ بنابرایج هر انسانی برا  سالم است معنو -دوانی-اجتمازی-د بع  تیستیاطبق آخریج هحقیقاا  انسان دادا  چه
آنست که مسئول  بودن و داشتج  ال خوب به بهبود دد ایج چهاد تمینه نیاتمن  است. سوالی که اینعا مطرح می شود

هر دی گاهی دد زلم دوانشناسی که به دنبال  هامیج معنویت دد ددمان یک انسان  چه کسی و چه دی گاهی است؟
هامیج ایج نیات ات انسان بودت است  ناگزیر به مبا ث دینی و فلسفی دجوع کردت است و بخش هایی ات ایج مبا ث دا دد 

ها  داجرت و یالوم هستن  که برا  پرودش دی گات انسان گرایی و وجودگرایی نظریاا خود گنعان ت است. بهتریج نمونه 
 ان .بردت و فلسفه غرب بهرت ی ات مبا ث دین

کتاب پیش دو معموزه ا  است جامع ات مهم هریج کتب زلم النفس و همامی مطالب موجود ایج کتب دا پوشش می 
ست نثر کتاب آسان و قابل فهم و به سعی ش ت اواد است  ده . با هوجه به ایج که فهم برخی مطالب زلم النفس دش

دد  دادا  هرجمه و هوضیح کافی برا  فهم بیشتر است. کتاب همچنیج همامی آیاا و ا ادیث هوضیح کافی باش . همرات
سال اخیر کنکود کادشناسی ادش  دوانشناسی به همرات پاسخ هشریحی گردآود   86پایان هر فصل  همامی هست ها  

 است.  ش ت

 87محم زلی خالق پود  تمستان         

 

 ص  هزادان فضل دادد ات زلوم
 ن ان  ایج ظَلوم جان خود دا می

 دان  او خاصیّت هر جوهر 
 دد بیان جوهر خود  چون خر 

 دان  که چیست قیمت هر گاله می
 قیمت خود دا ن ان   ا مقی است

 ها ایج است ایج جمله زلم جانِ
 دا یوم دیجکه ب انی اصل خود 

 (مولو )
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 فصل اول: نفس

ات  دد طول سالیان ددات  که انسان بر دو  کرت تمیج تن گی کردت  به هفکر دد مودد مسائل مختلف پرداخته است. هنگامی که و  بیرون

زلوم هعربی مثل فیزیک و شیمی ایعاد ش  و آن تمان که به ددون خود پرداخت و خود   و محیط اطرافش دا بردسی و مطالعه کرد خود

 زلم النفس بوجود آم .   مودد بردسی قراد داد دا

 معانی نفس 

 نفس دد قرآن و ا ادیث معانی متفاوا و گستردت ا  دادد که دد ادامه به آن ها خواهیم پرداخت:

 جان و حیات حیوانی روح، . نفس به معنای8

 «مُسَم ّى أَجَلٍ إِلَى الْأُخْرَى وَیُرْسِلُ الْمَوْاَ زَلَیْهَا قَضَ الَّتِی فَیُمْسِکُاللَّهُ یَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ  ِیجَ مَوْهِهَا وَالَّتِی لَمْ هَمُتْ فِی مَنَامِهَا »

گیرد؛ سپس ادواح کسانی که فرمان  م خواب میان  نیز به هنگا کن   و ادوا ی دا که نمردت خ اون  ادواح دا به هنگام مرگ قبض می :یعنی

 .گردان  ها سرآم   معیّج دادد و ادواح دیگر  دا )که بای  تن ت بمانن ( باتمی مرگشان دا صادد کردت نگه می

 :ات ایج آیه مشخص می شود که

 اگرچه دوح  غیرماد  و معرد است ولی هرگات خ ا بخواه  به جسم ماد  هعلق می گیرد. -

 دد هنگام خواب و هم به هنگام مرگ  فاق  دوح یا نفس است.انسان هم  -

 است که هنگام مرگ پایان می یاب : دد آیاا تیر  نفس به معنا  جان

 .«مَا کَانَ لِنَفْسٍ أَنْ هَمُواَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَ»

 .میرد کس  جز به فرمان خ ا  نمی هیچ :یعنی

 .«کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْاِ»

 .چش  هر انسانی طعم مرگ دا می :یعنی

 نفس به معنای روان یا نفس انسانی. 7

 «.تبَسَل نفس بما کَو ذکّر به ان هُبسَ»

 فس کسب کن  به آن گرفتاد می شود.هرآنچه نیعنی: 

خاصیت ادداکی  و ساخته می شود ست او االا دوانی  بر اساس ایج آیه نفس ات طریق مکتسباا انسان )آنچه ب ست می آودد( که

 .انفعالی و افعالی دادد

 یا شخص انسانی . نفس به معنای شخصیت شکل یافته و متعادل3

 «لَا هُکَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا»

 .هیچ کس موظّف به بیش ات مق اد هوانایی خود نیست :یعنی

 «اکْتَسَبَتْ. مَا وَزَلَیْهَا کَسَبَتْ مَا لَهَالَا یُکَلِّفُ اللَّهُ نَفْس ا إِلَّا وُسْعَهَا »

کن . )انسان( هر کاد )نیکی( دا انعام ده   برا  خود انعام دادت؛ و هر کاد  خ اون  هیچ کس دا  جز به ان اتت هواناییش  هکلیف نمی :یعنی

 .)ب  ( کن   به تیان خود کردت است

 .پذیرد و ات آن دوت بترسی  که کسی معاتاا دیگر  دا نمی :یعنی «.وَاهَّقُوا یَوْم ا لَا هَعْزِ  نَفْسٌ زَجْ نَفْسٍ شَیْئًا»
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و دادا  جنبه ها  مختلف ادداکی   دسی ت است ظرفیت و هواناییبه مرهبه ا  ات هکامل  دش    ی یا هر انسانینفسهر  ایج آیاا طبق

 .زاطفی  شناختی  هیعانی و دفتاد  است

 انسانی، شعور، منش خودآگاهی . نفس به معنای وجدان،0

 «هُرْجَعُونَ. وَإِلَیْنَا فِتْنَةً وَالْخَیْرِ بِالشَّرِّ وَنَبْلُوکُمْکُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْاِ »

 .ی شود و به سو  ما باتگشت می کن هر نفسی مرگ دا خواه  چشی  و دد تن گی با خوبی و ب   آتمایش میعنی: 

  «.رامت و أخّ َّت نفس ما قَمَلِزَ»

 .بع ا فرستادت می شود دا می دان  نفسی آن چه دا که ات پیش وهر یعنی: 

 است. دد ایج دو آیه  نفس هم به معنا  جان و هم به معنا  وج ان و شعود 

 ان. نفس به معنای اصل ثابت انسانی، خودآگاهی، روان انس1

  «.فَأَلْهَمَهَا فُعُودَهَا وَهَقْوَاهَا  وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا»

 .سپس فعود و هقوا )شرّ و خیرش( دا به او الهام کردت است قسم به جان آدمی و آن کس که آن دا )آفری ت و( منظّم ساخته و  :یعنی

 ایج آیه به هوانایی انسان برا  ظهود و فعلیت فطرا و دسی ن به هکامل و همچنیج  الت اکتسابی جذب خیر و شر اشادت دادد.

 نی ددگیر است و اگر زقل  اکم شود نفس به کمال می دس . نفس بیج فرمان ها  زقل و هوا  نفسا

 هکامل نفس به وسیله زقل انسان است. :یعنی «و بالعقل کمال النفس.»امیرالمومنیج زلیه السالم دد ایج بادت فرمودت ان : 

می شناس  و به خودآگاهی می  اگر انسان هوسط نفس لوّامه اش )نفس سرتنشگر(  هواها  نفسانی دا کناد بگذادد   قیقت وجود خود دا

نفس   دس . دد ایج  الت اطمینان و آدامش بر او  اکم می شود و خ ا دا ات خودش و خودش دا ات خ ا داضی می بین . به ایج  الت

 مطمئنّه می گوین . 

 «مَرْضِیَّةً. دَاضِیَةً دَبِّکِادْجِعِی إِلَى   یَا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ»قرآن دد ایج بادت می فرمای : 

 .خشنود  و هم او ات هو خشنود است به سو  پروددگادا باتگرد دد  الی که هم هو ات اوه  یافت هو ا  دوح آدام :یعنی

 ، هوای نفسانی، تمایالت نفسانی، خواهش های وجود انساننفس تعالی نیافته حیوانی، . نفس به معنای نفس6

  «دَبِّی. دَ ِمَ مَا إِلَّا بِالسُّوءِ لَأَمَّادَةٌ النَّفْسَ إِنَّوَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِی »

 .کن ؛ مگر آنچه دا پروددگادم د م کن  ها امر می کنم  که نفس )سرکش( بسیاد به ب   مج هرگز خودم دا هبرئه نمی :یعنی

انسان بای  با اختیاد  که خ ا به او دادت ات هوا   .ایج آیه به نفس امادت یا بخشی ات وجود آدمی که به ب   ها امر می کن  اشادت می کن 

 نفسانی دود  کن . البته بای  دد ایج مسیر ات خ اون  طلب کمک کن  و به د مت او امی واد باش .

 . نفس به معنای ذات و اصل هر چیز1

  «.وَمَا یَخْ َزُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ»

 . دهن  جز خودشان دا فریب نمی :یعنی

 .«وَیُحَذِّدُکُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ »

 .دادد خ اون  شما دا ات )نافرمانی( خود  بر ذد می :یعنی

 دد ایج آیاا نفس به معنا  اصل و ذاا آم ت است. دد آیه اول به صودا خودشان و دد آیه دوم به صودا خودِ خ اون  مودد هاکی  است.
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 انسان و درون باطن . نفس به معنای قلب،9

 «الْوَدِی ِ.  َبْلِ مِجْ إِلَیْهِ أَقْرَبُ وَنَحْجُوَلَقَ ْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا هُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ »

 م.دانیم  و ما به او ات دگ قلبش نزدیکتری او دا می ددونها   ما انسان دا آفری یم و وسوسهیعنی: 

  «.دَبُّکُمْ أَزْلَمُ بِمَا فِی نُفُوسِکُمْ»

 .هر است آگات )قلب هایتان( هایتان پروددگاد شما ات ددون دل :یعنی

  «.وَاللَّهُ یَعْلَمُ مَا فِی قُلُوبِکُمْ»

 .دان  خ ا آنچه دا دد قلوب شماست می یعنی:

  «.بِأَنْفُسِهِمْ مَا یُغَیِّرُواإِنَّ اللَّهَ لَا یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ  َتَّى »

 . ده  مگر آنکه آنان آنچه دا دد خودشان است هغییر دهن  هیچ قوم )و ملّتی( دا هغییر نمیخ اون  سرنوشت  :یعنی

دد آیه باال می هوان اینگونه استنباط کرد که هغییر خویش همان هغییر باطنی  ددونی و قلبی است که موجب هغییراا اجتمازی و 

 ظاهر  می شود.

 انسان ابوالبشر، بشر اولی، و بن انسان ی اصل. نفس به معنا8

  «.هُوَ الَّذِ  خَلَقَکُمْ مِجْ نَفْسٍ وَا ِ َةٍ »

 .او خ ایی است که )همه( شما دا ات یک فرد آفری  :یعنی

  «.ثِیرًا وَنِسَاء ا دِجَالًا کَیَا أَیُّهَا النَّاسُ اهَّقُوا دَبَّکُمُ الَّذِ  خَلَقَکُمْ مِجْ نَفْسٍ وَا ِ َةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا تَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَ»

ا  مردم! ات )مخالفت( پروددگادهان بپرهیزی ! همان کسی که همه شما دا ات یک انسان آفری ؛ و همسر او دا )نیز( ات جنس او خلق  :یعنی

 .کرد؛ و ات آن دو  مردان و تنان فراوانی )دد دو  تمیج( منتشر ساخت

 .«وَا ِ َةٍوَهُوَ الَّذِ  أَنْشَأَکُمْ مِجْ نَفْسٍ »

 . او کسی است که شما دا ات یک نفس آفری  :یعنی

 آیاا باال  خلق انسان دا به نفس اولی و وا   برمی گردان .

 . نفس به معنای علم01

 نیستاگرچه دد برخی کتب مربوط به معانی کلماا قرآن  با اشادت به آیه تیر نفس به معنا  زلم هم آم ت ولی معنا  دقیق و ددستی 

 کعباف( ات نقل به)

 .«نَفْسِکَ فِی مَا أَزْلَمُ وَلَا نَفْسِی فِی مَا هَعْلَمُإِنْ کُنْتُ قُلْتُهُ فَقَ ْ زَلِمْتَهُ  »

آگاهی؛ و مج ات آنچه  )یعنی آنچه دا مج می دانم( هو ات آنچه دد دوح و جان مج است  دانی اگر چنیج سخنی دا گفته باشم هو می :یعنی

 .دد ذاا هوست  آگات نیستم

 . نفس به معنای ذات خداوند00

 «.وَاصْطَنَعْتُکَ لِنَفْسِی»

 (.و مج هو دا برا  خودم ساختم )و پرودش دادمیعنی: 
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 «بِالْعِبَادِ. دَءُوفٌ وَاللَّهُوَیُحَذِّدُکُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ  »

 ت.دادد؛ و )دد زیج  ال( خ ا نسبت به همه بن گان  مهربان اس خودش  بر ذد میخ اون  شما دا ات )نافرمانی( یعنی: 

 «وَاصطَفَیتُکَ لِنَفسی.»

 یعنی: و هو دا برا  خویشتج برگزی م.

 . نفس به معنای عقوبت و عذاب الهی07

نَفْسَهُ  اللَّهُ وَیُحَذِّدُکُمُ  هُقَاةً مِنْهُمْ هَتَّقُوا أَنْ إِلَّا شَیْءٍ فِی اللَّهِ مِجَ فَلَیْسَ ذَلِکَ یَفْعَلْ وَمَجْلَا یَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْکَافِرِیجَ أَوْلِیَاءَ مِجْ دُونِ الْمُؤْمِنِیجَ »

 «.الْمَصِیرُ اللَّهِ وَإِلَى

  ن ادد  با خ ا مؤمنان نبای  کافران دا به جا  اهل ایمان  سرپرست و دوست بگیرن ؛ و هر کس چنیج کن  هیچ پیون  و دابطه ایعنی: 

[ خود بر  ذد می دادد  و و زقوبت مگر آنکه بخواهی  به سبب دفع خطر  که متوجه شماست ات آنان هقیّه کنی ؛ خ ا شما دا ات ]زذاب

 .باتگشت ]همه[ به سو  خ است

 . نفس به معنای حقیقت وجود 03

  «الْفَاسِقُونَ. هُمُ أُولَئِکَوَلَا هَکُونُوا کَالَّذِیجَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ »

 .گرفتاد کرد  آنها فاسقانن « خود فراموشی»و همچون کسانی نباشی  که خ ا دا فراموش کردن  و خ ا نیز آنها دا به یعنی: 

 هوای نفس 

 ل است. هوا  نفس به معنا  میل به سمت لذا و دود  ات ددد و ألَم است.دد لغت به معنا  خواستج و میهو  

ساتمان هی برا  او دددآود  ساتمان هی شکل می گیرد. ایج پویایی برا  انسان لذا بخش و انس ادِ شخصیت انسان دد فرآین  پویا ِ

 ددد است.به زبادا دیگر پویایی ساتمان شخصیت موجب لذا و انس اد آن موجب ألم و  است.

 )زوامل لذا جویی(: لذا بخش بودن پویایی ساتمان شخصیت به دو زامل بستگی دادد

 . نحوت آغات ساتمان هی یعنی چگونگی پی ایش جذب و هضم و انطبا .8

. محرومیت: هر چق د میزان محرومیت بیشتر شود  انرژ  دوانی بیشتر  دد انسان ذخیرت می شود و دفع محرومیت موجب لذا 2

 تر  می گردد.بیش

و ها ساتمان هی وجود دادد فرآین  ددون   به خود  خودفرآین  ساتمان هی برا  هکمیل مرا ل خود  نیاتمن  انرژ  است. ایج انرژ  

ایج انرژ  ددونی برا  انسان میل و انگیزت ایعاد می کن  ها با انعام دادن    ود  شبیه مفهوم کشانن ت یا سائق دد نظریه فروی  است.

 دها و ازمال خاص  فرآین  ساتمان هی دا هکمیل کن .کا

هوا  نفس  میل و انگیزت بوجود آم ت دد انسان است که او دا به سمت ازمالی ه ایت می کن . ایج ازمال نیز موجب هکمیل ساتمان هی 

 و کسب لذا دد انسان می شود. 

 ن دوانی است که موجب بروت انگیزت می شود. زلت هفاوا دد لذا هایی که انسان کسب می کن   هفاوا دد نوع ساتما

 یز دد فرآین  ساتمان هی نقش دادد:زقل ن

 .فرآین  ساتمان هی دا به شکل معقول به اهمام برسان   «قضاوا»و  «خودآگاهی»بر اساس دو ویژگی زقل هالش می کن  

فرهنگ و اخال  اسالمی م ّ نظر است  ه ایت کردن آن چه دد  زقل می هوان  ه ایت کنن ت هوا  نفس باش ؛ نه سرکوب کنن ت آن.

 ایج جهت دهی بای  بر اساس قضاوا صحیح و خودآگاهانه باش . هوا  نفسانی یا نیاتها و انگیزت ها به سمت جهت معقول است.
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 زقالنی محسوب می شود که دد آن خودآگاهی و است الل)قضاوا(  بر کسب لذا مق م است. یک زمل تمانی

هی و طبق هوا  نفس یعنی فرد به صودا ناخودآگات و ب ون دلیل  ات همایالا نفسانی پیرو  نکن ؛ بلکه ازمالش دا با خودآگامخالفت با 

 است الل)دلیل آوددن( انعام ده . ایج ازمال منعر به لذا زقالنی می شون .

 با هوجه به آنچه گفته ش  می هوان انگیزت دفتاد انسان دا به دو دسته هقسیم کرد:

 . هوا  نفس8

 . زقل2

 انسان دد فرآین  کسب لذا  با دو نوع لذا دوبرو می شود:

 . لذا طبیعی8

 لذهی است که دد اثر هکمیل فرآین  ساتمان هی و ب ون هأثیر پذیر  ات محیط کسب می شود. 

 ات اینگونه لذا ها محسوب می شون . اینگونه لذا ها بسیاد کم و نادد هستن . مثال لذا ها  اولیه کودک قبل ات هأثیرپذیر  ات محیط 

 . لذا اکتسابی2

 لذهی است که هحت هاثیر محیط کسب می شود.

 اکثر لذائذ انسان  ات ایج دسته هستن .

انسان هوسط ق دا جذب و یادگیر  بسیاد باالیی که دادد  فرآین  ساتمان هی خویش دا دگرگون می کن  و با یادگیر  ها  محیطی 

 ایج طریق دد نحوت کسب لذا  هغییر ایعاد می نمای . منطبق می کن  و ات

 دات ها  پی ایش ساتمان هی اکتسابی زبادهن  ات:

 . افزاین گی و هکامل8

 محرک هایی که انسان جذب می کن  موجب هکامل و افزایش کمّی و کیفی ساتمان هی و شخصیت او می شود.

 فزاین گی و هکامل  زلل اصلی دش  هستن .

جهت صحیح باش  موجب هکامل زقل و اگر دد جهت انحرافی باش  موجب پی ایش لذا ها  منفی ج ی   مثل لذا  اگر هکامل دد

 کسب ش ت دد افراد معتاد می شود.

 استفادت مستمر ات زقل  زلت  قیقی هکامل شخصیت است.

 . هغییر مسیر2

  با هوجه به اینکه انس اد برا  او دددآود است  به ناچاد هنگامی که یک مانع موجب انس اد دد فرآین  ساتمان هی و هکامل انسان شود

 مسیر ساتمان هی وهکامل خویش دا هغییر می ده .

 هغییر قالب ها. 4

 انسان دد فرآین  ساتمان هی  به طود م اوم محتوا  قالب ها  دوانی خویش دا پر می کن .

  او دد یک مسیر کلّی که فطرا نام دادد ی او دا دگرگون نکنن اگر انسان و محیط اطراف او  به طود زم   محتوا  قالب ها  دوان

  رکت می کن . 

 زلت گرایش مستضعفان به انبیاء الهی  همیج پیشرو  دد فطرا است.
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 .  فظ قالب ها:3

غییر آن اگر ساتمان هی شخصیت پویایی خویش دا ات دست ب ه   انسان قالب ها  دوانی و دفتاد  خویش دا  فظ می کن  و  اضر به ه

 ها نیست. دد ایج  الت  هکامل شخصیت دد انسان متوقف می گردد.

 بیمادان دوانی که دادا  اختالل ها  شخصیتی هستن   هالش فراوانی برا   فظ قالب ها  دوانی و دفتاد  خویش دادن .
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 کنکور سراسری سواالت

 (80انسان ها ات سو  خ اون   چه فعلی انعام می پذیرد؟ )ادش . بر اساس سودت شمس  پس ات هسویه جان 8

 ( ازطا  زقل3( الهام خوبی ها و ب   ها       4( هزکیه ات ب   ها       2( الهام خوبی ها          8

 (85. بر اساس آیاا قرآنی  زالوت بر مرگ  انسان دد ک ام موقعیت فاق  نفس است؟ )ادش  2

 ( خواب3              ( بی هوشی        4                ( کفر      2            ( مستی      8

 (83نفس به چه معنی است؟ )ادش  « و یحذدکم اهلل نفسه». دد آیه 4

 ( ذاا الهی3                     ( هوا  نفس4            ( نفس لوامه   2                 ( انسان 8

 (84چیست؟ )ادش  « اهلل یتوفی االنفس»نفس دد آیه . معنی و مفهوم 3

 ( قلب3                          ( دوح   4                 ( فطرا    2               ( زقل    8

 (84چیست؟ )ادش  « کل نفس ذائقه الموا». مراد ات نفس دد آیه 5

 ( نفس  یوانی3              نفس  یاهی      ( 4          ( نفس نباهی     2              ( انسان   8

کن  مگر  یها امر م  به ب  ادیکه نفس بس یبه ددست  کنم یمج نفس خویش دا هبرئه نم»)ع( دد قرآن که:  وسفیسخج  ضرا  جیا. 0

 (82)ادش   نفس است؟  ناظر به ک ام جنبه « آنکه پروددگادم د م کن 

 ینفسان الایهما (3ی                انسان اای(  4            یو باطج آدم( قلب 2 انسانی            اهاط( خ8 

 (82واژت نفس به چه معنی است؟ )ادش  « وَلَا هَکُونُوا کَالَّذِیجَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ». با هوجه به معنی آیه 7

  (  قیقت وجود آدمی3         ( ددون انسان        4                    ( ذاا الهی   2                 ( شخص      8

  (86 ادش ) است؟ نرفته کاد به معنا ایج دد «نفس» کریم قرآن دد. 1

 ( انسان3                ( دوح          4                       ( زلم       2                 ( امیال        8

 (18ناظر بر چه چیز  است؟ )ادش  « و نفس و ما سوّیها...». آیه شریفه 8

 ( دوان انسان که  الت اکتسابی جذب خیر یا شرّ دا دادد.8

 ( جان و  یاا  یوانی که  الت اکتسابی جذب خیر و شرّ دا دادد.2

 ( جان و  یاا  یوانی که خاصیت ادداکی  انفعالی و افعالی دا دادد.4

 ظهود و فعلیت فطرا  رکت کردت است. ( دوان انسان که دد مسیر3

 (18ش    نفس به چه معناست؟ )اد«نَفْسَهُ اللَّهُ وَیُحَذِّدُکُمُ  هُقَاةً مِنْهُمْ هَتَّقُوا أَنْ إِلَّا شَیْءٍ فِی اللَّهِ مِجَ فَلَیْسَ ذَلِکَ یَفْعَلْ وَمَجْ» . دد آیه 86

 ( انسان3                 ( زقوبت        4                ( دوح یا جان     2                  ( زلم        8

 (11. نفس به معنا  دوح دد ک امیک ات آیاا قرآن آم ت است؟ )ادش  88

 ( هو الذ  خلقکم مج نفس وا  ة2          ( و اصطنعتک لنفسی                8

 فس المطمئنة ادجعی الی دبک( یا ایتها الن3( اهلل یتوفی االنفس  یج موهها               4
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 (11. هو  دا به لحاظ ساخناد  می هوان به چه بخش هایی هقسیم کرد؟ )ادش  82

 فرد -اجتمازی-( ب نی3     ملکی     - یوانی-( انسانی4         دو انی -قلبی-(  یوانی2        قلبی  -اجتمازی-( فرد 8

 (11چیست؟ )ادش  . انگیزت دفتادها  آدمی دد دی گات اسالمی 84

 ( همایالا شیطانی  القائاا ملکی3        ( همایالا و انفعاالا     4               ( غضب و شهوا    2           ( هوا  نفس و زقل   8

 (11مفهوم نفس به ک امیک ات معانی تیر آم ت است؟ )ادش  « ال هکلف نفس اال وسعها». دد آیه 83

 ( شخص خاص3               ( نفس  یوانی     4              ( نفس نباهی          2                       ( انسان      8
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 تشریحی  پاسخ

 3. گزینه 0

سپس فعود و هقوا  )آفری ت و( منظّم ساخته و قسم به جان آدمی و آن کس که آن دا . یعنی: فَأَلْهَمَهَا فُعُودَهَا وَهَقْوَاهَا  وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا

  .)شرّ و خیرش( دا به او الهام کردت است

 ایج آیه به هوانایی انسان برا  ظهود و فعلیت فطرا و دسی ن به هکامل و همچنیج  الت اکتسابی جذب خیر و شر اشادت دادد.

 0. گزینه 7

خ اون  مُسَم ّى. یعنی:  أَجَلٍ إِلَى الْأُخْرَى وَیُرْسِلُ الْمَوْاَ زَلَیْهَا قَضَ الَّتِی فَیُمْسِکُاللَّهُ یَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ  ِیجَ مَوْهِهَا وَالَّتِی لَمْ هَمُتْ فِی مَنَامِهَا 

گیرد؛ سپس ادواح کسانی که فرمان مرگشان دا  م خواب میان  نیز به هنگا کن   و ادوا ی دا که نمردت ادواح دا به هنگام مرگ قبض می

 .گردان  ها سرآم   معیّج دادد و ادواح دیگر  دا )که بای  تن ت بمانن ( باتمی صادد کردت نگه می

همچنیج  ات ایج آیه مشخص می شود که اگرچه دوح  غیرماد  و معرد است ولی هرگات خ ا بخواه  به جسم ماد  هعلق می گیرد.

 ه می شویم که انسان هم دد هنگام خواب و هم به هنگام مرگ  فاق  دوح یا نفس است.متوج

 0. گزینه 3

دادد؛ و )دد زیج  ال( خ ا نسبت به همه  خ اون  شما دا ات )نافرمانی( خودش  بر ذد مییعنی: «. بِالْعِبَادِ دَءُوفٌ وَاللَّهُ یُحَذِّدُکُمُ اللَّهُ نَفْسَهُوَ»

 ت.اسبن گان  مهربان 

 به نفس به معنا  ذاا خ اون  اشادت دادد.ایج آیه 

 3. گزینه 0

 منظود ات نفس دد ایج آیه  دوح و جان است.

 0. گزینه 1

 منظود ات نفس دد ایج آیه  انسان و منش انسانی است.

 0. گزینه 6

 وجود انسان  هوا  نفسانی اشادت دادد.ایج آیه به نفس به معنا  نفس  یوانی  نفس هعالی نیافته  همایالا نفسانی  خواهش ها  

 0. گزینه 1

 نفس دد ایج آیه به  قیقت وجود انسان اشادت دادد.

 0. گزینه 9

 به امیال اشادت ن ادن .  دد باال ذکر ش هیچک ام ات معانی نفس دد آیاهی که 

 0. گزینه 8

فعلیت فطرا و دسی ن به هکامل و همچنیج  الت اکتسابی جذب طبق منابع کنکود  ایج آیه به دوان انسان و هوانایی او برا  ظهود و 

 دا ددست ازالم کردت است(. 8ددست است اما پاسخنامه ساتمان سنعش  گزینه  3و هم گزینه  8)هم گزینه  خیر و شر اشادت دادد

 3. گزینه 01

 نفس دد ایج آیه به زقوبت و زذاب الهی اشادت دادد.
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 3. گزینه 00

خ اون  مُسَم ّى. یعنی:  أَجَلٍ إِلَى الْأُخْرَى وَیُرْسِلُ الْمَوْاَ زَلَیْهَا قَضَ الَّتِی فَیُمْسِکُاللَّهُ یَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ  ِیجَ مَوْهِهَا وَالَّتِی لَمْ هَمُتْ فِی مَنَامِهَا 

گیرد؛ سپس ادواح کسانی که فرمان مرگشان دا  هنگام خواب میان  نیز به  کن   و ادوا ی دا که نمردت ادواح دا به هنگام مرگ قبض می

 .گردان  ها سرآم   معیّج دادد و ادواح دیگر  دا )که بای  تن ت بمانن ( باتمی صادد کردت نگه می

 ایج آیه به نفس به معنا  دوح  جان و  یاا  یوانی اشادت دادد.

 0. گزینه 07

بهتریج  3ع  اصلی انسان)جسمانی  دوانی  اجتمازی( مربوط می شود  می هوان گفت گزینه با هوجه به اینکه همایالا انسانی به سه بُ

 گزینه است. 

 0. گزینه 03

 . زقل2 . هوا  نفس8 می هوان انگیزت دفتاد انسان دا به دو دسته هقسیم کرد:

 0. گزینه 00

به نفس به معنا  شخصیت شکل « اکْتَسَبَتْ مَا وَزَلَیْهَا کَسَبَتْ مَا لَهَالَا یُکَلِّفُ اللَّهُ نَفْس ا إِلَّا وُسْعَهَا »و « لَا هُکَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا»دو آیه 

 یافته و متعادل یا شخص انسانی اشادت دادن 
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 فصل دوم: عقل

است الل که مخاطب آن زقل است و دیگر  تبان ا ساس که مخاطب قرآن برا  دسان ن پیامش ات دو تبان استفادت می کن . یکی تبان 

 آن دل است.

 زقل دد قرآن هم به معنا  ددک کردن و فهمی ن است و هم به معنا   عت و است الل منطقی.

 عقل در قرآن 

 ت و برا  زقل ادتش قائل ش ت است:قرآن دد آیاا مختلف انسان دا به هعقل دزوا کردت اس

  «.شَرَّ ال َّوَابِّ زِنْ َ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُکْمُ الَّذِیجَ لَا یَعْقِلُونَإِنَّ » .8

  .کنن  ب هریج جنبن گان نزد خ ا  افراد کر و اللی هستن  که ان یشه نمی :یعنی

 قرآن ایج گونه افراد دا که نام انسان شایسته آن ها نیست  جزو  یواناا قراد می ده .

 «یَعْقِلُونَ. لَا الَّذِیجَ زَلَى الرِّجْسَ وَ یَعْعَلُوَمَا کَانَ لِنَفْسٍ أَنْ هُؤْمِجَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ». 2

ده  که  می هوان  ایمان بیاودد  جز به فرمان خ ا )و هوفیق و یاد  و ه ایت او( و پلی   دا بر کسانی قراد هیچ کس نمی :یعنی

 .ان یشن  نمی

 ودا غیرمستقیم کسانی که هعقل نمی کنن  دا شایسته ه ایت و ایمان نمی دان .ایج آیه به ص

 «.قُلْ هَاهُوا بُرْهَانَکُمْ». 4

  .دلیل خود دا )بر ایج موضوع( بیاودی گوبیعنی: 

 مخاطب ایج آیه دزوا به هعقل و آوددن دلیل زقلی ش ت است.

 «.لَفَسَ َهَالَوْ کَانَ فِیهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ ». 3

 .خودد( ش ن  )و نظام جهان به هم می خ ایان دیگر  بود  فاس  می« اللّه»اگر دد آسمان و تمیج  جز  :یعنی

محتوا  ایج آیه دبطی به هعقل ن ادد ولی ایج آیه دد قالب است الل شرطی که یکی ات اصول منطقی برا  بیان دالئل زقلی است استفادت 

 ش ت است. 

 «.بِأَنْفُسِهِمْ مَا یُغَیِّرُواهَ لَا یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ  َتَّى إِنَّ اللَّ». 5

 .خودشان است هغییر دهن  مربوط بهده  مگر آنکه آنان آنچه دا  خ اون  سرنوشت هیچ قوم )و ملّتی( دا هغییر نمی :یعنی

یک قوم خودشان دا هغییر ن هن  دد نتیعه  دد ایج آیه خ اون  ات نظام زلت و معلول برا  بیان کالمش استفادت کردت است. اگر

 سرنوشتشان نیز هغییر نمی کن . بنابرایج سرنوشت هر کس به دست خود اوست.

 «.الصُّ ُودِ فِی الَّتِی الْقُلُوبُ هَعْمَى کِجْلَ لَا هَعْمَى الْأَبْصَادُ وَ فَإِنَّهَاأَفَلَمْ یَسِیرُوا فِی الْأَدْضِ فَتَکُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ یَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ یَسْمَعُونَ بِهَا ». 0

آیا آنان دد تمیج سیر نکردن   ها دلهایی داشته باشن  که  قیقت دا با آن ددک کنن ؛ یا گوشها  شنوایی که با آن )ن ا   ق دا(  :یعنی

 .دشو هاست کود می شود  بلکه دلهایی که دد سینه بشنون ؟! چرا که چشمها  ظاهر نابینا نمی

گذشتگان به دلیل ظلم و ستم مودد خشم خ اون  قراد گرفتن  و به دست خودشان هالک ش ن  که ایج نیز اشادت به نظام زلت و معلولی 

 دادد. دد ایج آیه خ اون  انسان دا به هعقل دد ا وال گذشتگان و ددس گرفتج ات آن ها دزوا کردت است.
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 «.وَالْمُنْکَرِ حْشَاءِالْفَ زَجِإِنَّ الصَّلَاةَ هَنْهَى  ». 7

 .دادد ها و گنات باتمی نمات )انسان دا( ات تشتی :یعنی

 دد ایج آیه فلسفه ا کام بیان ش ت است ها مردم دد آن هعقل کنن .

 «.لَعَلَّکُمْ هَتَّقُونَیَا أَیُّهَا الَّذِیجَ آمَنُوا کُتِبَ زَلَیْکُمُ الصِّیَامُ کَمَا کُتِبَ زَلَى الَّذِیجَ مِجْ قَبْلِکُمْ ». 1

گونه که بر کسانی که قبل ات شما بودن  نوشته ش ؛ ها پرهیزکاد  ای ! دوتت بر شما نوشته ش ت  همان ا  افراد  که ایمان آوددت :یعنی

 .شوی 

 دد ایج آیه نیز فلسفه ا کام بیان ش ت است ها مردم دد آن هعقل کنن .

 «یَخْرُصُونَ. إِلَّا هُمْ وَإِنْ الظَّجَّ إِلَّا یَتَّبِعُونَ إِنْلْأَدْضِ یُضِلُّوکَ زَجْ سَبِیلِ اللَّهِ وَإِنْ هُطِعْ أَکْثَرَ مَجْ فِی ا». 8

اگر ات بیشتر کسانی که دد دو  تمیج هستن  اطازت کنی  هو دا ات دات خ ا گمرات می کنن ؛ )تیرا( آنها هنها ات گمان پیرو  یعنی: 

 .تنن  هی( مینماین   و هخمیج و   س )وا می

هفکر دخ می ده . ادسطو و پیروان او  منطق ادسطویی یا )محتوا( و یا دد مادت  )ظاهر( فالسفه متوجه ش ن  که خطا  ذهج یا دد صودا

مادت هفکر دا ه ویج  صود  دا برا  جلوگیر  ات خطا  ذهج دد صودا هفکر ه ویج کردن  و افراد  همچون دکادا و بیکج منطقِ

 نمودن .

ات اشتباهاهی که دد مادت هفکر دخ می ده  اهمیت دادن به ظج و گمان و نادی ت گرفتج زلم و یقیج است که دد ایج آیه به ایج یکی 

 مودد اشادت ش ت است.

 «.وَلَا هَقْفُ مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ زِلْمٌ». 86

 .ات آنچه به آن آگاهی ن اد   پیرو  مکج :یعنی

یکی ات اشتباهاهی که دد مادت هفکر دخ می ده  )اهمیت دادن به ظج و گمان و نادی ت گرفتج زلم و به ایج آیه نیز همانن  آیه قبل 

 هبعیت انسان ات چیز  که به آن زلم ن ادد منعر به اشتبات خواه  ش . یقیج( اشادت دادد.

 «.لُونَ شَیْئًا وَلَا یَهْتَ ُونَیَعْقِ لَا آبَاؤُهُمْ کَانَ أَوَلَوْأَلْفَیْنَا زَلَیْهِ آبَاءَنَا وَإِذَا قِیلَ لَهُمُ اهَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا ». 88

بر آن یافتیم  نه  ما ات آنچه پ دان خود دا گوین :  یرو  کنی  میات آنچه خ ا ناتل کردت است  پهنگامی که به آنها گفته شود  :یعنی

 فهمی ن  و ه ایت نیافتن  )بات ات آنها پیرو  خواهن  کرد(؟ آنها  چیز  نمیآیا اگر پ دان . نماییم پیرو  می

 یکی دیگر ات اشتباهاا دایج دد مادت هفکر  هقلی  کودکودانه است که دد ایج آیه به آن اشادت ش ت است.

 «.إِنْ یَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّجَّ وَمَا هَهْوَى الْأَنْفُسُ». 82

 .کنن  ر گمان باطل و هوا  نفس فاس  خود پیرو  نمیچیز  غیات مشرکان  :یعنی

 یکی دیگر ات اشتباهاا دایج دد مادت هفکر پیرو  ات همایاا نفسانی و داشتج قص  و غرض است.

 «بَعْضًا. بَعْضُکُمْ یَغْتَبْ وَلَا هَعَسَّسُوا وَلَایَا أَیُّهَا الَّذِیجَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا کَثِیرًا مِجَ الظَّجِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّجِّ إِثْمٌ  ». 84

ای ! ات بسیاد  ات گمانها بپرهیزی   چرا که بعضی ات گمانها گنات است؛ و هرگز )دد کاد دیگران( هعسّس    کسانی که ایمان آوددتا :یعنی

 .نکنی ؛ و هیچ یک ات شما دیگر  دا غیبت نکن 
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 معانی عقل 

 می پرداتیم: آندد ادامه به بردسی ادا  معانی تیاد  است که زقل دد آیاا و دوایاا نیز همانن  نفس د

 فهمیدن آگاهانه درک کردن، معرفت ومعنی لغوی اول: . 0

  «.یَعْقِلُونَ لَا فَهُمْ زُمْیٌ بُکْمٌ صُمٌّوَمَثَلُ الَّذِیجَ کَفَرُوا کَمَثَلِ الَّذِ  یَنْعِقُ بِمَا لَا یَسْمَعُ إِلَّا دُزَاء  وَنِ َاء  »

تن ؛ ولی آنها چیز   مَثَل )هو دد دزوا( کافران  بسان کسی است که )گوسفن ان و  یواناا دا برا  نعاا ات چنگال خطر( ص ا می :یعنی

هستن ؛ ات ایج دو چیز   کنن . ایج کافران  دد واقع( کر و الل و نابینا شنون ؛ )و  قیقت و مفهوم گفتاد او دا ددک نمی جز سر و ص ا نمی

  .فهمن نمی

 «.یَسْمَعُونَ کَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ یُحَرِّفُونَهُ مِجْ بَعْ ِ مَا زَقَلُوتُ وَهُمْ یَعْلَمُونَ»

  .کردن   دد  الی که زلم و اطالع داشتن شنی ن  و پس ات فهمی ن  آن دا هحریف می ا  ات آنان  سخنان خ ا دا می ز ت :یعنی

 .«یَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَوَمَا »

  .کنن و جز دانایان آن دا ددک نمی :یعنی

ه امام صاد  زلیه السالم نیز دد ایج بادت فرمودن : هیچ گات پیامبر با مردم با کنه زقل خود صحبت نکرد و دسول اهلل صلی اهلل زلیه و آل

 بگوییم.ن سخج می فرمودن  که ما انبیاء مامودیم با مردم به ان اتت زقلشا

 زقل دد ایج دوایت به معنا  ددک و فهم است.

 ، بستن، نگاه داشتنبازداری ند،بَمعنای لغوی دوم: . 7

 زَقَلَ لسانه یعنی جلو  تبان خود دا گرفت.

 ل به معنا  دژ و بادو است.عقَمَ

که به معنا  زمل ب ون هأمل یا ناسنعی ت است )بی گ اد به آب   اگر زقل دا به معنا  باتداد  دد نظر بگیریم  مخالف آن می شود جهل

 تدن(.

 معموال متضاد جهل دا زلم می دانن  دد الیکه متضاد اصلی آن زقل است.

 «.أَنَّهُ مَجْ زَمِلَ مِنْکُمْ سُوء ا بِعَهَالَةٍ ثُمَّ هَابَ مِجْ بَعْ ِتِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُودٌ دَ ِیمٌ»

شود چرا که( او  ات شما کاد ب   ات دو  نادانی کن   سپس هوبه و اصالح )و جبران( نمای   )مشمول د مت خ ا میهر کس  :یعنی

 .آمرتن ت مهربان است

 اگر جهل دا زمل ب ون هأمل دد نظر بگیریم  هوبه و اصالح که هأمل دد کادها  گذشته و پشیمانی ات آن هاست معنا پی ا می کن .

 چه بسیاد زلمایی بودن  که جهلشان آن ها دا ات پا  ددآودد. :یعنی «دُبَّ زالِم قَ  قَتَلَه جَهلُه.»لیه السالم می فرماین : امیرالمومنیج زلی ز

زقل متضاد اگر مخالف و متضاد جهل  زلم باش  چطود ممکج است طبق ایج آیه یک نفر دد  الیکه جاهل است زالم نیز باش ؟ بنابرایج 

  یعنی دانشمن   که ازمالش ناسنعی ت است. است و زالم جاهل جهل

 ناپسن  دزوا می کن . ت و یا نیرویی که انسان دا به کادمنظود ات جهل یا شیطان اس

 می دان  همانطود که دد فادسی نیز متضاد دانا  نادان است. «مَأزلَ ال»قرآن متضاد زلم دا 

 



21 
 

 بدخیص دهنده سود و زیان و خوب و . معنای عرفی: نیروی تش3

 هاکی  کردت ان . زرفی فالسفه ا  همچون فادابی و محقق سبزواد  نیز به همیج معنا 

هنگامی که خ اون  زقل دا آفری  به او فرمود پیش بیا  پیش آم . فرمود برگرد  برگشت. فرمود به ززا و  :امام باقر زلیه السالم فرمودن 

 ش و کیفرم متوجه هوست.جاللم مخلوقی بهتر ات هو نیافری م  امر و نهی و پادا

 با هوجه به اینکه پاداش و کیفر متعلق به زقل است  یعنی هوانایی هشخیص خوب ات ب  دا دادد.

همیج منزلت برا  زقلت بس که  :. یعنی«کفاف مج زقلک ما اوضح لک سبل غیک مج دش ک»امیرالمومنیج زلیه السالم می فرماین : 

 ت دوشج می کن .دات ها  گمراهی دا ات دات سعادا برای

 ایق اشیاء آگاهی می یابیم. به معنای عقل نظری: قوه ای که توسط آن به حق3

تیاد  فراگیر  و هحقیق دد مودد زلوم  زقل دا می  :. یعنی«کثرت النظر فی العلم یفتح العقل» امام صاد  زلیه السالم می فرماین :

 گشای .

 کند، چه به صورت نظری و چه عملی . به معنای نیرویی که حقایق را درک می0

خ اون  انبیا دا فرستاد ها گنج  :یعنی« و یثیروا لهم دفائج العقول.»یکی ات اه اف انبیا دا اینگونه بیان می کنن : امیرالمومنیج زلیه السالم 

 ها  پنهانی زقل ها دا آشکاد ساتن .

 کعاین  زقل هایی که با چراغ ها  ه ایت دوشج ش ت ان ؟ :یعنی« ایج العقول المستصحبه.»ایشان دد جا  دیگر  می فرماین : 

 هم  قایق دا بهتر ددک می کنن  و هم انسان دا دد دات دسی ن به کمال یاد  می کنن .  ایج زقول

زقل یک نیرو  فطر  است که با زلم و هعربه افزایش می  :یعنی« قل غریزت هزی  بالعلم و التعادب.الع»ایشان دد جا  دیگر می فرماین : 

 یاب .

 ت می شود. به معنای نیرویی که بدن و کماالت انسان توسط آن رهبری و مدیری1

 منظود ص دالمتألهیج ات زقل زملی نیز همیج است.

لمعاش او خطوت فی معاد  اولذت فی و لیس للعاقل ان یکون شاخصا اال فی ثالث  مرمه »امیرالمومنیج زلیه السالم می فرماین : 

برا  شخص زاقل ددست نیست که مسیرش دد غیر ایج سه جهت نباش : اصالح امود تن گی  دد دات آخرا  دد لذا  :یعنی« غیرمحرم.

 غیر  رام.

من  نیست و هیچ زقلی هیچ مالی همچون زقل سود :یعنی« کالت بیر.ال مال ازود مج العقل...و ال زقل »ایشان دد جا  دیگر می فرماین : 

 مانن  ه بیر نیست.

 . به معنای عقل در علم اخالق: 6

  بازث سعادا و موجب فضیلت می شودنیرویی که دد مقابل نفس و هو  به کاد می دود  انسان دا به کادها  خوب دزوا می کن  و 

 نعاا انسان و دود  او ات شقاوا و ظاللت می گردد.

کردیم  دد میان  اگر ما گوش شنوا داشتیم یا هعقّل می گوین  و می :یعنی «.نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا کُنَّا فِی أَصْحَابِ السَّعِیرِوَقَالُوا لَوْ کُنَّا »

 م.دوتخیان نبودی

 چه زقل هایی که اسیر هو  و هوس هستن . :یعنی« هو  امیر. حتَسیر هَقل اَج زَم مِو کَ»زلیه السالم می فرماین : زلی امیرالمومنیج 
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اهلل مج بِ عوذُنفی نَفنی  ولذت الهَعیم یَت هقضمها مالعلی و نَه فی جرادِقَدَج وَن مِهوَن   الَم زِنیاکُو ان دُ»ایشان دد جا  دیگر می فرماین : 

است که برگی دا ات دهان ملخی بستانم  زلی دا با دنیا  شما پیش مج کوچکتر ات آن  :یعنی« عیج.ستَه نَالزلل و بِ بحِسباا العقل و قُ

 نعمت فانی چه کاد؟ پنات به خ ا ات خواب دفتج زقل و لغزش ها  قبیح  و ات او کمک می خواهیم.

 امام صاد  ات قول امیرالمومنیج زلیهما السالم می فرماین : خ اون  به مالئکه زقل داد و شهوا ن اد  به  یواناا شهوا داد دد  الیکه

زقل ن اد و به انسان هر دو  آن ها دا زطا کرد. اگر زقل شخصی بر شهواهش غلبه کن  ات مالئکه برهر است و کسی که شهوهش بر 

 زقلش غلبه کن  ات  یوان پست هر است.

 زلیه السالم می فرماین : کسی که مالک شهوا خود نباش  مالک زقلش نخواه  بود.زلی امیرالمومنیج 

إِنِّی أُمِرْاُ  آدَمُ فَقَالَ یَا السَّالَمُ زَلَیْهِ آدَمَ زَلَى السَّالَمُ زَلَیْهِ جَبْرَئِیلُ هَبَطَ»ایشان دد   یثی دابطه بیج زقل  دیج و  یا دا هوضیح می دهن : 

فَإِنِّی قَ ِ  آدَمُ قَالَ اَلْعَقْلُ وَ اَلْحَیَاءُ وَ اَل ِّیجُ قَالَ جَبْرَئِیلُ وَ مَا اَلثَّالَثُ یَا آدَمُ أَنْ أُخَیِّرَکَ وَا ِ َةً مِجْ ثَالَثٍ فَاخْتَرْ وَا ِ َةً وَ دَعِ اِثْنَتَیْجِ فَقَالَ لَهُ

 «.عَقْلِ  َیْثُمَا کَانَإِنَّا أُمِرْنَا أَنْ نَکُونَ مَعَ اَلْ جَبْرَئِیلُ لِلْحَیَاءِ وَ اَل ِّیجِ اِنْصَرِفَا فَقَاالَ یَا جَبْرَئِیلُ اِخْتَرْاُ اَلْعَقْلَ فَقَالَ

ها یکى ات آنها دا برگزینى و دو هاى  سه چیز دا به هو زرضه کنمى آدم مج مأمودم : اجبرئیل بر آدم زلیه السّالم فرودآم  و گفت :یعنی

جبرئیل به  یا و  .زقل دا برگزی م آدم گفت:. زقل و  یاء و دیج گفت: اى جبرئیل آن سه چیز ک امن ؟ آدم گفت: دیگر دا کناد گذادى 

 .ما دستود دادیم که هرجا زقل است همراهش باشیم اى جبرئیل  گفتن :آن دو برگردی  و او دا هنها گذادی   دیج گفت:

کامل هریج انسان ها ات نظر زقل  انسانی است که اخالقش  :یعنی« اکمل الناس زقال ا سنهم خلقا.»ابی زب اهلل زلیه السالم می فرماین : 

 اش .نیکوهر ب

زقل نیرویی است که خ اون  به وسیله آن  :یعنی« ه الر مج و اکتُسِبَ به العَنان.العقل ما زُبِ َ ب»امام صاد  زلیه السالم می فرماین : 

 زبادا می شود و بهشت کسب می شود.

 است.با هوجه به ایج   یث می هوان نتیعه گرفت که کسانی زاقل هرن  که بن گی آن ها نسبت به خ ا بیشتر 

 خ اون  هیچ مخلوقی دا گرامی هر ات زقل نیافری .  :یعنی« ما خَلَقَ اهلل خلقا اَکرَمَ زلیه مِجَ العَقل.»دد   یث دیگر  آم ت است: 

 هرکسی که زاقل باش  دیج داد خواه  بود. :یعنی« مج کانَ زاقِال کان لَهُ دیج.»امام صاد  زلیه السالم می فرماین : 

داجع به خبر  که  :یعنی« دِوَایَهٍ. زَقْلَ لَا دِزَایَهٍ  زَقْلَ سَمِعْتُمُوتُ إِذَا الْخَبَرَ ازْقِلُوا» زلیه السالم دد نهج البالغه فرمودن :امیرالمومنیج زلی 

 می شنوی  با زقل دزایت بین یشی  نه با زقل دوایت. 

 نی  و شنون ت محض نباشی .منظود ایشان آن است که هرگات سخنی دا شنی ی  دد مودد آن هعقل و هفکر ک

با هوجه به آیاا و دوایاا باال متوجه می شویم که زقل به معنا  زام )ددک کردن( با زقل به معنا  خاص )معنا  اخالقی( هفاوا دادد. 

 دد معنا  اخالقی  زقل زاملی است باتدادن ت که انسان دا ات گمراهی و ضاللت  فظ می کن .

 لُبّ دا مترادف با معنا  اخالقی زقل به کاد می برد که دد ادامه به بردسی هرک ام می پرداتیم:قرآن  کلماا  ِعر  نُهیه و 

 الف(  ِعر: 

و ات آن  ) صاد می بن د( به معنا  سنگ است و ات ایج دو زقل   عر نامی ت می شود که اطراف نفس دا سنگ چیج می کن  ایج کلمه

 مراقبت می کن  ها دچاد خطا نشود.

  .پیامبران دا هکذیب کردن (قوم ثمود) و اصحاب  عر :یعنی «.وَلَقَ ْ کَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِعْرِ الْمُرْسَلِیجَ»

 ؟آیا دد آنچه گفته ش   سوگن  مهمّی برا  صا بان خرد نیست :یعنی « ِعْرٍ. لِذِ  قَسَمٌ لِکَهَلْ فِی ذَ»

 ب( نُهیه:

 ج است. زقل به نفس هش اد می ده  ها او دا ات همایالا شیطانی منع کن .ایج کلمه ات دیشه نَهی به معنا  باتداشت
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 ت.ها  دوشنی برا  خردمن ان اس مسلّماً دد اینها نشانه :یعنی «النُّهَی. لِأُولِی لَآیَااٍ لِکَإِنَّ فِی ذَ»

و آن کس که ات مقام پروددگادش هرسان باش  و نفس دا  :یعنی « .الْعَنَّةَ هِیَ الْمَأْوَفَإِنَّ    وَأَمَّا مَجْ خَافَ مَقَامَ دَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ زَجِ الْهَوَ»

 ت.قطعاً بهشت جایگات اوسد  ات هو  باتداد

 ج( لُبّ:

ایج کلمه به معنا  هر چیز  است که خالص و تب ت باش  و لبّ به معنا  زقل یعنی زقلی که خالص باش  و ایج باالهریج ددجه زقل 

 است. 

  اون  دد قرآن صا بان زقل خالص و تُب ت دا اولوااللباب می نام .خ

 .شون  هنها صا بان ان یشه متذکّر می :یعنی «.إِنَّمَا یَتَذَکَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ»

  به معنای فلسفی:. 1

   مفاهیم کلی دا ددک می کن .که ادداک جزئیاا می کنن  برخالف ا ساس و هخیل و وهم زقل

نصیر ال یج طوسی دد ایج مودد می گوی  صودهی که ات مادت وادد ذهج می شود ددک  سی است. اگر صودا به همرات برخی خواجه 

صفاا آن مثل مکان وادد ذهج شود  ددک خیالی است. آن گات که صودا و همه صفاا آن به غیر ات اضافه به مادت معرد ددک شود  

 ددک ش   زقل خواه  بود. ددک وهمی است. اگر مادت و همه اضافاا آن

 . به معنای مجرد تام: 9

    .است دفته کاد به زرضی و طولی زقول زنوان به فلسفه دد

وجود به نظر آن ها  .   ددجه بن   دادن  زالم ات نظر ش ا و ضعف وجود دااوجوم کهمعتق ن   هسففال .ددجه است  به معنامرهبه 

ات دی گات مالص دا برا  فهم بیشتر  به نظریاا مالص دا دد تمینه هشکیک وجود دد فصل انسان ). باش  یم یو زرض یمراهب طول  دادا

 مراجعه نمایی 

 امام صاد  زلیه السالم می فرماین : خ اون  زقل دا خلق کرد و او اولیج مخلو  است ات دو انیاا.

 شهوا دد آن ها وجود ن ادد.دد دوایت دیگر امام زلیه السالم می فرماین : مالئکه زقل محض هستن  و 

 یا زقل دهم که زقل فعال ادامه پی ا می کن  ها به پاییج هریج مرهبه زقولزقول  ینزول ریس جیا و کن  یم عادیدا ازقل  زقل دوم  جیا

 .مثال است زالمِ  عادِیزلت ا می دس . زقل فعال  نام دادد

 و ....( است. تیوضع بع    )شکل    آثاد ماد  دادا یزالم معرد ات مادت است ول جیزالم مثال است. ا  یسلسله طول جیدوم دد ا مرهبه

به مراهب   نیدس اییهوان لیو هستن ضعف  قوت و استع اد  موجوداا آن دادا  م مادت است کهزال وجود   یسوم ات مراهب طول مرهبه

 . نباالهر دا داد

 . معنای کالمی عقل:8

 اثباا کن .زلم کالم زلمی است که سعی می کن  زقای  اسالمی مثل هو ی  و نبوا دا ات طریق بحث زقلی و است الل 

برا   دد ایج زلم  زقل به دلیل آنکه جانشیج خ است اگر ات هوا و هوس پاک شود می هوان  معیاد و مالک هشخیص  قیقت و منبعی

 استنباط ا کام خ اون  باش 

هرآنچه دا زقل به آن  کم کن  شرع نیز  کم می  :یعنی «. َکَمَ بِهِ الْعَقْلُ  َکَمَ بِهِ الْشَّرْعُ  وَ کُلُّ ما  َکَمَ بِهِ الْشَّرْعُ  َکَمَ بِهِ الْعَقْلُکُلُّ ما »

 کن  و هرآنچه دا شرع به آن  کم کن  زقل نیز به آن  کم می کن .
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 دد میانعت خ اون    :یعنی «.اللَّهِ زَلَی الْعِبَادِ النَّبِیُّ وَ الْحُعَّهُ فِیمَا بَیجَ الْعِبَادِ وَ بَیجَ اللَّهِ الْعَقْل  ُعَّهُ»امام صاد  زلیه السالم می فرماین : 

 زقل است. بن گان  پیامبر )ص( است و  عت دد آنچه میان بن گان و میان خ اون  است  

  یص ددست ات ناددست دا دادد.ی هشخکه هوانای ) عیت دادد( به ایج دلیل زقل  عت است

اگر انسانی زقل بنابرایج دا دادد ولی ات آن بهرت نبردت است.  هشخیص ددست ات ناددست هواناییکه زذاب می شود به ایج دلیل انسان 

 ن اشته باش  طبیعتا مودد زذاب واقع نمی شود: 

 دن .یعنی انسان ها  فاق  زقل هکلیفی ن ا« لَیسَ زَلی المَعنونِ  َرَج.»

 یت آن است که بیانگر نظام زلت و معلولی است.عّمهم هریج معنی زقل ات دی گات قرآن همیج است الل منطقی و  ُ

 به است الل زقلی و فلسفه ا کام می پرداتد: قرآن دد آیاا مختلف

 .دادد تشتیها و گنات باتمینمات )انسان دا( ات  :یعنی «وَالْمُنْکَرِ. الْفَحْشَاءِ زَجِإِنَّ الصَّلَاةَ هَنْهَى »

 فلسفه و  کمت نمات  دود  انسان ات گنات است.

 ( و عقل نظر ادیرابطه ذکر خدا )یو عمل یخدا 

یاد خ اون  دد زقل نظر  به صودا ان یشه الهی و معرفت و محبت  ضود دادد و دد زقل زملی به صودا گرایش دینی و زمل به اخال  

 و ا کام وجود دادد.

 .ای ! خ ا دا بسیاد یاد کنی  ا  کسانی که ایمان آوددت :یعنی .«أَیُّهَا الَّذِیجَ آمَنُوا اذْکُرُوا اللَّهَ ذِکْرًا کَثِیرًایَا »

با هوجه به اینکه دد ایج آیه کلمه کثرا به کاد دفته است می هوانیم نتیعه بگیریم که انسان بای  هم ا ساس  هخیل  هوهم و افکادش دا 

 ل نظر  قراد ده  و هم همامی افعال و انگیزت هایش دا هحت نظر زقل زملی قراد ده . هحت نظر زق

 مسلط بر افعال و افکاد انسان باشن .طبق ایج آیه زقل نظر  و زملی بای  دد همام تمینه ها   اکم و 

زملی شان  عاب و فاصله ا  قراد جواد  آملی دد مودد زقل زملی و نظر  می گوین  که برخی انسان ها بیج زقل نظر  و  آیت اهلل

دادد که موجب می شود انسان نتوان  به هرچه که به آن زلم و آگاهی و ازتقاد دادد زمل کن  و یا فعالیت تیاد  دادد ولی فعالیتش بر 

 اساس زقل و ه بیر نباش . 

ها چشمان دل   عاب ها   :یعنی«  تّی هخر َ اَبصادَ القلوبِ  ُعُبَ النّود فتَصِلُ الی مَع ِنِ العَظَمَه. »دد مناجاا شعبانیه می خوانیم: 

 نود  دا ب دد آنگات که به سرچشمه زظمت واصل شود.

 ایج انسان ها  ات  عاب ها  ماد  و نود  زبود کردت ان   زلم و زملشان یکی ش ت است و هم زلیم هستن  و هم ق یر.

ایشان دد جایی دیگر می گوین  برا  پروات به سمت کمال بای  هم با بال زقل و هم با بال دل پروات کرد و هیچک ام به هنهایی کافی 

 ن یشه و هفکر )زقل( بود و هم اهل سیر و سلوک و ذکر )دل(.انیستن . هم بای  اهل 

 و زقل او زق  و پیون  ایعاد شود.  انسان تمانی مسیر هکامل دا ها انتها طی می کن  که بیج قلب )دل(

اگر زقل نظر  ما با زلم گرت خودد به آن هحقیق می گوین . اگر ما به ایج مرهبه برسیم هاتت نیمی ات مسیر دا طی کردت ایم. برا  دسی ن 

 به کمال بای  ایج هحقیق با جان و دل فرد گرت بخودد که به آن ازتقاد و ایمان می گوین . 

و هحقیق مربوط به زقل زملی است. دد ایج مرهبه انسان هرچیز  دا که ددک کردت است ب ان زمل می کن  و نظر و پیون  بیج دل 

 زملش یکی ش ت است.

 گیری نتیجه           

 ات بردسی آیاا و دوایاا مربوط به زقل می هوان نتایج تیر دا ب ست آودد:
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 زمل انسان هاثیر  ن اشته باش  دد کل نمی هوان آن فرد دا زاقل دانست. زقل فقط مح ود به شناخت آدمی نیست. اگر زقل دد. 8

زاقل هرگات چیز  دا دانست به آن زمل می  :یعنی« زَمِلَ  و اذا زَمِلَ اَخلَصَ. العاقلُ اذا زلِمَ»امیرالمومنیج زلی زلیه السالم می فرماین : 

 کن  و هرگات زمل کن  ات دو  اخالص انعام می ده .

 دادا  مراهب و ددجاهی است که می هوان ایج مراهب دا طی کرد و اوج گرفت.. زقل 2

. میان زقل و ه ایت همبستگی وجود دادد. زقل دد جهت باتداد  انسان ات انحرافاا و کمک به او برا  دسی ن به کمال و ه ایت 4

 زمل می کن .

زقل نیرویی است که خ اون  به وسیله آن زبادا  :یعنی« بَ بِهِ العَنان.و اکتُسِالعقل ما زُبِ َ بِهِ الرَ مج »امام صاد  زلیه السالم فرمودن : 

 می شود و بهشت کسب می شود.

. زقل و نفس مساو  و یکی نیستن . زقل ابزاد  زالی برا  نفس است که نفس ات طریق آن خوب و ب  دا هشخیص می ده  و ددجاا 3

 ن . پاییج هر خویش مثل نفس  یوانی دا کنترل می ک

پیامبر اسالم صلی اهلل زلیه وآله فرمودن : همانا زقل تانوبن  نادانی است و نفس چون شرودهریج جنبن گان است که اگر پایش بسته 

 نشود به بیراهه می دود.

یان ایج و آداین ت شهوا  هوس است. م امیرالمومنیج زلی زلیه السالم فرمودن : زقل و شهوا دو دشمج هستن . یاود زقل  دانش است

 دو بر سر نفس کشمکش است و هرک ام چیرت شود  نفس دد جانب او قراد می گیرد.

 . زقل موجب ه ایت قلب به خیر و ه ایت می شود.5

 منزلگات زقل دد قلب است.  :یعنی« العَقلُ مَسکِنَهُ القَلب.»امام باقر زلیه السالم فرمودن : 

زقل نود  است که خ اون  برا  انسان آفری  و آن دا دوشج گر قلب قراد داد ها دد پرهو آن پیامبر اسالم صلی اهلل زلیه وآله فرمودن : 

 هفاوا میان دی نی ها و نادی نی ها دا بشناس .

 نیز زقل دا به قلب نسبت می ده : قرآن

 «.الصُّ ُودِ فِی الَّتِی الْقُلُوبُ هَعْمَى کِجْلَ لَا هَعْمَى الْأَبْصَادُ وَ فَإِنَّهَامَعُونَ بِهَا أَفَلَمْ یَسِیرُوا فِی الْأَدْضِ فَتَکُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ یَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ یَسْ»

آیا آنان دد تمیج سیر نکردن   ها دلهایی داشته باشن  که  قیقت دا با آن ددک کنن ؛ یا گوشها  شنوایی که با آن )ن ا   ق دا(  :یعنی

 د.شو هاست کود می لهایی که دد سینهشود  بلکه د نابینا نمیبشنون ؟! چرا که چشمها  ظاهر 

 . زقل انسان دا به دیج داهنمایی می کن .0

هرکسی که زاقل باش  دیج داد  :یعنی« مج کانَ زاقِال کان لَهُ دیج و مج کانَ لهُ دیج دَخَلَ العَنَة.»امام صاد  زلیه السالم می فرماین : 

 ه بهشت می دود.خواه  بود و کسی که دیج دادد ب

 . مالک محاسبه دد دوت قیامت و کیفر و پاداش بر اساس میزان زقل و معرفتی است که فرد ات آن برخودداد است.7

  «.یَاإِنَّمَا یُ َا ُّ اللَّهُ الْعِبَادَ فِی الْحِسَابِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ زَلَى قَ ْدِ مَا آهَاهُمْ مِجَ الْعُقُولِ فِی ال ُّنْ»

 ه ان اتت زقلی که دد دنیا به آن ها دادت است دسی گی می کن .خ اون  دد دوت قیامت نسبت به  ساب بن گانش ب :یعنی

 امام صاد  زلیه السالم می فرماین : پاداش زبادا و ازمال به ان اتت زقل است.

 بنابرایج پاداش به تیاد  ازمال و زبادا نیست بلکه به میزان معرفت فرد بستگی دادد.

 مبعوث ش ن انبیا بع  ات استکمال زقلی آن ها صودا گرفته است. 1
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 خ اون  چیز  بهتر ات زقل میان بن گان هقسیم نکردت است ات ایج دو خواب زاقل بهتر ات شبپیامبر اسالم صلی اهلل زلیه و آله فرمودن : 

جاهل  و اقامت زاقل نیکوهر ات  رکت جاهل برا  جهاد است. خ اون  پیامبر و دسولی برنینگیخته مگر آنگات که خرد او کامل  تن ت داد 

گشته  و زقل او برهر ات زقل همه امّتش باش . و آنچه پیامبر )ص( دد ضمیر خود دادد  برهر ات اجتهاد معته ان است  و هیچ بن ت ا  

می ده  مگر ایج که آنها دا به زقل خود ددیافته باش . هیچ یک ات زاب ان دد فضل زبادا خود به مرهبه زاقل و واجباا الهی دا انعام ن

صا بان و جز  یعنی:« بابِوَ ما یَذَّکَّرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْ»که خ اون  ددبادت آنها فرمودت است:  صا بان خرد هستن زقال نمی دس ؛ آنان همان 

  .گیرننمی  پن  خرد

 آثار و نشانه های عقل در انسان 

مژدت دادت است و فرمودت آن بن گانم دا که  قرآن: خ اى هبادک و هعالى صا ب زقل و فهم دا دد فرمودن  زلیه السالم موسى بج جعفر. 8

ایشانن  صا بان  ن  که خ ا ه ایتشان کردت وکسانی هست کنن  مژدت ب ت  ایشانمی ش پیروى ینشنون  و ات نیکوهرمی دا  یهر سخن

 ل و خرد.زق

 طبق ایج   یث مهم هریج اثر زقل گرایش و ه ایت به سو  خ است. 

 همچنیج انسان زاقل می هوان  سخنان گوناگون دا هحلیل کن  و ددست و ناددست دا هشخیص ده .

کردت و پیغمبران دا بوسیله بیان یادى  همانا خ اى متعال بواسطه زقل  عت دا براى مردم همام: فرمودن  زلیه السالم موسى بج جعفر. 2

فرمای : خ اى شما خ ایی است یگانه که جز او  خ اون  دد قرآن کریم می است. نمودت لتالسبب برهانها بر دبوبیت خویش ده کردت و ب

دد ددیا دوانست و هایی که به سود مردم  خ ایى نیست و د مان و د یم است. دد آفرینش آسمانها و تمیج و هفاوا شب و دوت و کشتى

و گردش بادها و ابرى که بیج  تکن جنبن گان دد آن پرا تن ت گردان  و ات همهرگش فرو آودد که تمیج دا بع  ات مآبى که خ ا ات آسمان 

  .براى مردمى که هعقل کنن خ اایست بر دبوبیت  ست نشانها آسمان و تمیج تیر فرمان

ا  موجود همه پ ی ت ه  ایت می کن  و ق دا شناخت همه پ ی ت ها دا به او می ده .طبق ایج   یث  زقل انسان دا به سمت خ ا ه

 دد زالم نشانه ا  ات ق دا الهی است برا  کسانی که هعقل می کنن .

زقل با زلم  :یعنی« لعالِمون.و ما یَعقِلُها الّا ا انّ العقلَ معَ العِلمِ فقالَ: و هِلکَ االمثالُ نضرِبُها للنّاسِ». امام صاد  زلیه اسالم فرمودن : 4

 همرات است پس فرمود: و آن مثل ها دا برا  مردم بیان کردیم و جز دانشمن ان هعقل نمی کنن .

 زقل  زلم و دانش است.طبق ایج   یث یکی ات آثاد 

همانا برا  هر چیز  داهنمایی  :یعنی «التفکرِ الصَّمتُ.انّ لِکُلِّ شئ دلیال و دَلیلُ العقلِ التّفَکُرُ  دلیلُ ». امام صاد  زلیه السالم فرمودن : 3

 است و داهنما  زقل هفکر است و داهنما  هفکر خاموشی و سکوا است.

 طبق ایج   یث یکی ات آثاد زقل  هفکر است.

زاقل کسی است که  الل  :یعنی« صَبرَت.ت و ال یَغلِبُ الحَرامُ الحَاللُ شُکرَانّ العاقلَ الذّ  ال یَشغَلُ ». ایشان دد جا  دیگر  می فرماین : 5

  او دا ات سپاس گزاد  بات ن ادد و  رام بر صبرش غلبه نکن .

 طبق ایج   یث یکی ات آثاد زقل ایج است که هنگام نعمت شکرگزاد باش  و هنگام گنات صبر نمی کن  و بالفاصله هوبه می کن .

 تفاوت عقلی بین زن و مرد 

جمال و تیبایی برا  انسان می دانن . زقل هم موجب تیبایی تن و هم تیبایی مرد می گردد و برا  هر دو ل دا قآیاا و دوایاا  ز

 جنسیت جمال و تیبایی محسوب می شود.

گاهی مردها  هعربه نشان دادت که دد برخی مسائل مثل مسائل اجرائی  اجتمازی  م یریت  سیاسی  اقتصاد   زلمی  هعربی و دیاضی

زمل کردت ان  و همچنیج دد برخی تمینه ها مثل برقراد  دوابط  هیعان  هوش کالمی و... گاهی تنان زملکرد بهتر  داشته بهتر ات تنان 

 ان .
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نکته ا  که وجود دادد ایج است که ایج زقل معیاد فضیلت و برهر  یک جنسیت بر دیگر  نیست بلکه یک فضیلت تائ ت و اضافی است 

 تهایش به صودا متغیر ات آن بهرت بردت است.که هر جنسیتی با هوجه به نیا

 است(. یا اضافی زلمی است که ن انستنش تیان نمی دسان . )منظود همان فضیل تائ ت :یعنی« ذاک زلم ال یضرُّ مَج جَهلِهِ.»

می کن  و  و برهر  فرد می شود  زقلی است که ات پلی   ها جلوگیر  می کن   همایالا غریز  دا مح ود تزقلی که موجب فضیل 

نمی هوان تن و مرد دا با هوجه به زقلی که معیاد فضیلت است دهبه بن   کرد تیرا هقرب و  انسان دا به سمت خ اون  ه ایت می کن .

 نزدیکی هر فرد به خ ا بر ما پوشی ت است.

بهرت بردت ان . اینکه ایج نوع  بنابرایج تن و مرد دد زقلی که موجب کسب بهشت و فضیلت می شود با هم یکسان هستن  و هردو ات آن

 زقل دد یک انسان نسبت به دیگر  بیشتر باش  بستگی به جنسیت او ن ادد بلکه بستگی به ایج دادد که چق د ات زقلش بهرت ببرد.

و گمان   . یقیج  جزم  ظجو با زقل زملی کاد انعام می ده  . انسان با زقل نظر  می فهم زقل دادیم: زقل نظر  و زقل زملی دو گونه

اما نیت  ززم  اخالص و ادادت  محبت  هولی  هبر   هقو  و ز ل و مانن  آن جزو زقل هستن ؛ وهم  خیال و مانن  آن جزو زقل نظر  

  .و همیج زقل زملی هم معیاد فضیلت دد انسان است تزملی اس

 (.اکرمکم زن  اهلل اهقیکم )انّ زقل نظر  معیاد ازلمیت انسان و زقل زملی معیاد کرامت و افضلیت انسان است

اشادت به زقل نظر  است نه زقل یعنی زقل تنان دد تیبایی آن هاست  « زقول النساء فی جمالهج»ایج که دد دوایت آم ت است که 

 ی.یعنی اگر بیج مرد و تن هفاوهی ات نظر زقلی باش  دد مودد زقل نظر  یا ابزاد  است نه زقل زمل. زملی

  و ایج هم معیاد فضیلت انسان )مردها( نیست. بلکه معیاد فضیلت انسان گیرد فرازقل نظر   زقلی است که انسان با او بتوان  زلوم دا 

انسان بوسیله آن خ ا دا زبادا می کن  و یعنی: «. نبه الر مج و اکتسب به العنا  َبِزُ»زملی است که دد هعریف آن آم ت است  زقل

  .ایج زقل دد مرد و تن هفاوهی ن ادد .نمای  و به مقام قرب می دس  بهشت دا کسب می

بنابرایج اگر کسی خواست بیج تن و مرد داود  کن  نبای  زقل به معنا  زلم دا معیاد قراد ده  )یعنی زقل نظر  دا( بلکه بای  زقل 

ب  به ز»هر دو دد زقلی است که   جمال مرد و تن  دد ایج صودا. زملی دا که وسیله قرب انسان و معیاد فضیلت است معیاد قراد ده 

جمال »و هم یعنی تیبایی مردان دد زقل آن ها است « جمال الرجال فی زقولهم»صودا  هم و دد ایج  .«الر مان و اکتسب به العنان

 هاست. یعنی تیبایی تنان دد زقل آن  «النساء فی زقولهج

گز اثباا آن مق ود نیست  چرا قو  هر ات تن است  هر« به الر مان و یکتسب به العنانب  ز»ی ادزا کن  که زقل مرد دد جنبه اگر کس

 .که نه هعربه و نه برهان آن دا هایی  می کن 

 افعال عقل 

 افعال شش گانه زقل به هرهیب اهمیت و زمیق بودنشان دد تیر بیان ش ت است:

  شعور: .8

 جنبه  سی و بیرونی و هم جنبه ددونی داشته باش .به معنا  ادداک دقیق است که می هوان  هم شعود 

شون   مردت نگویی ! بلکه  و به آنها که دد دات خ ا کشته می :یعنی «هَشْعُرُونَ. لَا وَلَکِجْ أَ ْیَاءٌ بَلْوَلَا هَقُولُوا لِمَجْ یُقْتَلُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَااٌ  »

  .فهمی ان   ولی شما نمی آنان تن ت

 یه شعود به معنا  ا ساس ددونی )ادداک زقلی( به کاد دفته است.دد ایج آ

  فقه: .2

 ددک مطالب پنهان و نظر  ات طریق مطالب آشکاد و دوشج است.فقه به معنا  

 .ای  بفهمن کنیم! ش ببیج چگونه آیاا گوناگون دا )برا  آنها( باتگو می :یعنی .«انْظُرْ کَیْفَ نُصَرِّفُ الْآیَااِ لَعَلَّهُمْ یَفْقَهُونَ»



27 
 

  فکر: .4

به   نیرویی که زلم دا به سو  معلوم می برد  هعزیه و هحلیل   رکت ات مق ماا یک مطلب است به معنا  ان یشی ن و فعالیت زقلفکر 

 سمت نتیعه آن و شناخت و معرفت اشیاء.

 ؟ان یشی  آیا نابینا و بینا مساوین ؟! پس چرا نمیبگو  :عنیب «هَتَفَکَّرُونَ. أَفَلَا  وَالْبَصِیرُقُلْ هَلْ یَسْتَوِ  الْأَزْمَى »

 تذکر:  .0

 است مخالف نسیان و فراموشی و به معنی  فظ و یاداود  مطالب است که کادکرد  افظه هذکر  

  .شونساتد؛ شای  متذکر  و آیاا خویش دا برا  مردم دوشج می :یعنی «.وَیُبَیِّجُ آیَاهِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ یَتَذَکَّرُونَ» 

 : بصیرت .1

 .هوش بینش زمیق  ازتقاد قلبی  ذکاوا وبصیرا یعنی 

 .بلکه انسان خودش ات وضع خود آگات است :یعنی «بَصِیرَةٌ. نَفْسِهِبَلِ الْإِنْسَانُ زَلَى »

 درایت:  .6

انسانی به آن دست پی ا هر   زمیق هر ات ددک و فهم است که است زلم و آگاهی به صودا مطلق یا دد مسائل مخفی و پنهانبه معنا  

 نمی کن .

آودد  و هیچ کس  دان  فردا چه به دست می و هیچ کس نمی :یعنی «هَمُواُ. أَدْضٍ بِأَ ِّ نَفْسٌ هَ ْدِ  وَمَاوَمَا هَ ْدِ  نَفْسٌ مَاذَا هَکْسِبُ غَ  ا  »

 . میرد دان  دد چه سرتمینی می نمی

 بخواهیم مطلب با اهمیتی دا بیان کنیم:همچنیج کلمه ددایت تمانی به کاد می دود که 

 ؟دانی آن دوت واقع ش نی چیست و هو چه می :یعنی« .وَمَا أَدْدَاکَ مَا الْحَاقَّةُ»

 و هو چه می دانی شب ق د چیست؟ :یعنی« و ما ادداکَ ما لیلةُ القَ د.»

 ت و رابطه قلب با صدر، فؤاد و لبنسب 

مختلف است و هوسط آن ها پ ی ت ها و زلوم دا هشخیص می ده  و زلمی که شریفتر باش  دا قلب همانن  چشم است که دادا  اجزا  

 دد خود قراد می ده .

 که سیاهی چشم ددون آن قراد دادد.  نسبت ص د )سینه( به قلب همانن  نسبت سفی   چشم به سیاهی آن است

حل ان یشه است. اگر وجود وسوسه ها و خواسته ها و هفکراا دد ص د هم محل نفس امادت و غرایز و شهواا و آدتوها و همایالا و هم م

 وجود انسان طوالنی شود  ددون قلب قراد خواهن  گرفت.

 قلب  مرکز ایمان و هقوا و محبت است و یقیج و زلم و نیت دا به سمت سینه می فرست .

است برا  مملکت نفس. به همیج جهت پیامبر صلی  خ اون  قلب دا دد اختیاد نفس و ص د نگذاشته است و قلب همانن  سلطان و  اکم

 ادتش ازمال به نیت آن بستگی دادد. :یعنی «انّما االزمالُ بالنیّاا.»اله زلیه و آله می فرماین : 

 دوشنایی سینه مح ود است و ددون آن هادیکی نیز وجود دادد ولی دوشنایی قلب نامح ود است.

 شم به دایرت چشم است. فؤاد محل معرفت و دی گات باطنی است.نسبت فؤاد به قلب همانن  نسبت مردمک چ

 قلب ددک می کن .انسان مفاهیم زالی دا ابت ا با فؤاد و سپس با 
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 لب دد فؤاد همانن  نود دی گان است و همچنیج مانن  نود چراغ است.

 مراتب و درجات عقل از نظر ترمذی 

 . عقل فطری:0

 هستن .کودک و بزدگسال دادا  ایج مرهبه 

 به خاطر همیج مرهبه  زاقالن ات دیوانگان ج ا می شون .

 ددک دستوداا  هشخیص خیر و شر و ززا و ذلت هوسط ایج مرهبه انعام می شود.

 . عقل حجت:7

 انسان به خاطر ایج مرهبه شایستگی پی ا می کن  ها مخاطب خ اون  قراد بگیرد.

 زقل دد او قراد می گیرد و هایی  می شود.هنگامی که انسان به دش  دسی   ایج مرهبه ات 

 . عقل تجربی:3

 ایج مرهبه ات زقل وسیله سنعش اشیا است.

 پ ی ت ها  غیرموجود و ناشناخته هوسط پ ی ت ها  موجود و شناخته ش ت ددک می شون .هوسط ایج مرهبه ات زقل  

 انسان هوسط ایج زقل هعربه ها دا کسب می کن .

 . عقل موهوبی:0

 هریج و مهم هریج نوع زقل است.کامل 

 لب  محل هو ی  و نود الهی است. ایج زقل هوسط نود الهی ه ایت می شود و لب نام دادد.

 اولوااللباب  زقالیی هستن  که به ایج مرهبه دسی ت ان  و با ایمان به خ اون   زقلشان با نود الهی هماهنگ ش ت است.

 :عوامل بازدارنده رشد عقل 

 :زبادهن  ات  یاا و اخالقیاهی که مانع معرفت و زقل می شود. صفاا  دو8

 الف( هو  پرستی

 به معنا  همایل نفس به شهوا است.

  «هَذَکَّرُونَ. أَفَلَا  اللَّهِ بَعْ ِ مِجْ یَهْ ِیهِ فَمَجْ غِشَاوَةً بَصَرِتِ زَلَى وَجَعَلَ وَقَلْبِهِ سَمْعِهِ زَلَى وَخَتَمَ زِلْمٍ زَلَى اللَّهُ وَأَضَلَّهُ هَوَاتُ هَهُأَفَرَأَیْتَ مَجِ اهَّخَذَ إِلَ»

آیا دی   کسی دا که معبود خود دا هوا  نفس خویش قراد دادت و خ اون  او دا با آگاهی )بر اینکه شایسته ه ایت نیست( گمرات  :یعنی

هوان  غیر ات خ ا او دا ه ایت کن ؟! آیا  می ا  افکن ت است؟! با ایج  ال چه کسی ساخته و بر گوش و قلبش مُهر تدت و بر چشمش پردت

 ؟.شوی  متذکّر نمی

  «.أَهْوَاءَهُمْ وَاهَّبَعُوا قُلُوبِهِمْ زَلَى اللَّهُ طَبَعَ الَّذِیجَ ئِکَولَ»ُ

 .فهمن ( نمیان  )ات ایج دو چیز   آنها کسانی هستن  که خ اون  بر دلهایشان مُهر نهادت و ات هوا  نفسشان پیرو  کردت :یعنی

 ب( محبت دنیا

 جات و مقام و انواع شهواا دیگر است.شامل زشق به مال و ثروا  
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  وَأَبْصَادِهِمْ وَسَمْعِهِمْ هِمْقُلُوبِ زَلَى اللَّهُ طَبَعَ الَّذِیجَ ئِکَأُولَ  اسْتَحَبُّوا الْحَیَاةَ ال ُّنْیَا زَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا یَهْ ِ  الْقَوْمَ الْکَافِرِیجَ بِأَنَّهُمُ لِکَذَ»

  «.الْغَافِلُونَ هُمُ وَأُولَئِکَ

آنها  . کن ایمان )لعوج( دا ه ایت نمی ایج به خاطر آن است که تن گی دنیا )و پست دا( بر آخرا هرجیح دادن ؛ و خ اون  افراد بی :یعنی

فهمن  ( و غافالن واقعی همانها  چشمانشان مهر نهادت؛ )به همیج دلیل نمیکسانی هستن  که )بر اثر فزونی گنات ( خ ا بر قلب و گوش و 

  . هستن

 ج( هکبر )کبر(

 ب هریج آفاا زقل  هکبر است. :یعنی« شرُّ آفااِ العقلِ الکِبرُ.»امام زلی زلیه السالم کبر دا آفت زقل می دانن : 

دد  :یعنی« جَ الکبرِ الّا نقصَ مِج زَقلِهِ مثلُ ما دَخَلهُ مِج ذلک قَلَّ ذلک أو کَثُرَ.ما دخلَ قلبُ اِمرء شئ م»امام باقر زلیه السالم می فرماین : 

 قلب هیچ کس چیز  ات کبر داخل نمی شود مگر اینکه به همان ان اتت  کم یا تیاد ات زقلش کم می شود.

 :یعنی« .کُلِّ قَلْبِ مُتَکَبِّرٍ جَبَّادٍ زَلَى اللَّهُ یَطْبَعُ کَذَلِکَ  آمَنُوا الَّذِیجَ وَزِنْ َ اللَّهِ زِنْ َ مَقْتًا کَبُرَالَّذِیجَ یُعَادِلُونَ فِی آیَااِ اللَّهِ بِغَیْرِ سُلْطَانٍ أَهَاهُمْ  »

خیزن ؛ )ایج کادشان( خشم زظیمی نزد خ اون  و نزد آنان که  آنکه دلیلی برایشان آم ت باش  به معادله برمی همانها که دد آیاا خ ا بی

  .نه آودد؛ ایج گونه خ اون  بر دل هر متکبّر جبّاد  مُهر می ان  به باد می ایمان آوددت

 د( هعصب و لعاجت

 به معنا  اصراد بی جا و پافشاد  برا  چیز  است. 

 به چیز  موجب می شود فرد نسبت به آن اصراد بودتد.هعصب و لعاجت همیشه همرات هم هستن  تیرا وابستگی بیش ات    

 مه لعاجت و هعصب گاهی جهل و کوهات فکر  و گاهی هکبر و خودخواهی است.سرچش

 یُعَادِلُونَکَ جَاءُوکَ إِذَا  َتَّى  بِهَا یُؤْمِنُوا لَا آیَةٍ کُلَّ یَرَوْا وَإِنْ  وَقْرًا آذَانِهِمْ وَفِی یَفْقَهُوتُ أَنْ أَکِنَّةً قُلُوبِهِمْ زَلَى وَجَعَلْنَاوَمِنْهُمْ مَجْ یَسْتَمِعُ إِلَیْکَ  »

  «.الْأَوَّلِیجَ أَسَاطِیرُ إِلَّا ذَاکَفَرُوا إِنْ هَ الَّذِیجَ یَقُولُ

ایم ها آن دا نفهمن ؛ و دد گوش آنها  سنگینی  ها افکن ت دهن ؛ ولی بر دلها  آنان پردت ا  ات آنها به )سخنان( هو  گوش فرامی پادت :یعنی

آین  که با هو  آودن ؛ ها آنعا که وقتی به سراغ هو می ها   ق دا ببینن   ایمان نمی عوجن  که( اگر همام نشانهایم. و )آنها بق د  ل قراد دادت

 ت.ها  پیشینیان اس گوین : اینها فقط افسانه پرخاشگر  کنن   کافران می

 ل و غفلتت( جه

 و( نفا 

 ت( هقلی  کودکودانه

 ح( دل بستج به آدتوها  دود و ددات دنیایی

 زمال و کادهایی که آیینه دل دا هادیک می کنن  و مانع دش  زقل می شون :. ا2

 الف( گناهان

 دد قرآن آم ت است که گناهان همچون تنگاد  بر قلب می نشینن  و آن دا پوسی ت می کنن . 

 هشخیص می ده .گناهان موجب  عاب قلب و وادونگی آن می شود بطودیکه تشتی ها دا خوبی و خوبی ها دا به زنوان تشتی 

 کَانُوا مَا قُلُوبِهِمْ زَلَى دَانَ  بَلْکَلَّا  الْأَوَّلِیجَ   أَسَاطِیرُ قَالَ آیَاهُنَا زَلَیْهِإِذَا هُتْلَى   وَمَا یُکَذِّبُ بِهِ إِلَّا کُلُّ مُعْتَ ٍ أَثِیمٍ  الَّذِیجَ یُکَذِّبُونَ بِیَوْمِ ال ِّیجِ»

  «یَکْسِبُونَ.


