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  چكيده
داراي چهـار   البالغه نهجاست. نفس در  البالغه نهجها در  يكي از پركاربردترين واژه» نفس«

ديگر  شناختي است، كه با يك شناختي، و زبان شناختي، عمل شناختي، هستي ساحت معرفت
مربـوط بـه سـاحت     البالغه نهجروابط دو يا چندسويه دارند. بيشترين فراواني از نفس در 

ها تقدم و  شناختي است. در ميان ساحت ترين آن مربوط به ساحت زبان شناختي و كم عمل
، خـدا و انسـان ارتبـاط انفسـي و     البالغه نهجشناختي است. ازمنظر  حت معرفتآغاز با سا

واسـطه   ها ارتبـاط و پيونـد ايجـابي بـي     ها با انسان دوسويه دارند. خداوند در همه ساحت
ها هم اين امكان را دارند تا با نفس خود با خداوند ارتباط  انفسي برقرار كرده است و انسان

شناختي برقرار كنند.  شناختي، و زبان شناختي، عمل اختي، معرفتشن واسطه هستي ايجابي بي
ها از نفس يا  منظور از ارتباط انفسي ميان خدا و نفس اين است كه خداوند در همه ساحت

تواند با خـدا ارتبـاطي    تر است و نفس يا خود ما هم مي خود ما به نفس يا خود ما نزديك
. ارتباط انفسي ميان خـدا و نفـس در ذات الهـي    تر از ارتباط با خودش برقرار كند نزديك

نيست در اسماء اوست، خداوند در ذات با ما بيگانه و نسبت به ما مطلقاً ديگري است اما 
  تر است. در  اسماء از ما به مانزديك
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  مقدمه. 1

  بيان مسأله 1.1
» انفسـي «يـا  » آفاقي«ترين مسايل در تاريخ الهيات، كالم، و فلسفه پيرامون  مهميك دسته از 

اند. آيا خدا چيز يا كس با واقعيت عيني و بيـرون از   بودن رابطه ميان خدا و انسان پيدا شده
) subjective» (انفسـي «كه او امـري درونـي و    )، است، يا آنobjectiveما، يعني امري آفاقي (

كه نزديك ما و با درون مـا در   اي دور از ما قرار دارد يا آن بيرون و در فاصلهاست؟ آيا خدا 
كه با ما صميميت و خويشي دارد؟ آيـا مـا    ارتباط است ؟ آيا خداوند با ما بيگانه است يا آن

توانيم  كه مي توانيم با خدا باواسطه، مثالً ازطريق عالم بيرون، ارتباط برقرار كنيم يا آن تنها مي
طوركامل و از هرجهتي از  زديك و از درون نفس خود با او رابطه داشته باشيم؟ آيا ما بهاز ن

توانيم از درون به او نزديك شـويم، و بـا او آشـنايي،     كه مي ايم يا آن خدا جدا و با او بيگانه
  صميميت، و خويشي پيدا كنيم؟

  
   خدا و انسانكردهاي آفاقي و انفسي به ارتباط ميان  پيشينه مسأله: روي 2.1

انـد:   طوركلي به دو دسته تقسيم شده در واكنش به اين سؤاالت متكلمان و فيلسوفان متأله به
اند، و برخي ديگـر بـه    انسان را منحصراً از بيرون و ازطريق آفاق دانسته وبرخي رابطه خدا 

 ,Plato( در تـاريخ فلسـفه افالطـون    اند. رابطه دروني و انفسي ميان خدا و انسان نظر داشته

Sophist: VI) و ارسطو (Aristotle, Metaphysics: b. 12, VI-XII(   نخستين كساني هستند كـه
» صـانع «، مثـل  يافالطـون  يجـواهر الهـ  به رابطه آفاقي ميان خـدا و انسـان اعتقـاد دارنـد.     

)demiurge (خير مطلق«) و «Goodها در فاصله و نسبتي  ها نسبتي انفسي ندارند، آن ) با انسان
تـوانيم بـه درك    ور با ما قرار دارند و ما تنها ازطريق و با مطالعه عالم بيرون است كـه مـي  د
اي  هم مقولـه  ارسطو »مبدء اول«) يا unmoved mover» (محرك نامتحرك«ها نايل شويم.  آن

تواننـد بـا آن يـك رابطـه      هـا تنهـا مـي    آفاقي است كه با انسان رابطه انفسي ندارد و انسـان 
ي آفاقي برقرار كنند. محرك يا مبدء اول واقعيتـي متعـالي و بيـرون از انسـان     شناخت معرفت

توانند با تكيـه بـر آن    ها مي حال در عالم داليل و شواهدي وجود دارد كه انسان است، بااين
مسلمان، مانند فيلسوفان متكلمان و آگاهي پيدا كنند. بسياري از   داليل و شواهد به وجود آن

و كسان ديگري كه به زنجيره طولي از  )336- 335: 1379؛ 367- 353 /2ج  :1375 سينا، ابن
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عقول باور دارند و آخرين عقل از زنجيره عقول، يعني عقل فعال، را واسطه و ميانجي ميـان  
تعـداد زيـادي از    كردي آفاقي به رابطه ميان خدا و انسان دارند. ، رويدانند خدا و انسان مي

)، تومـاس آكوينـاس   Saint Anselm, 1995سنت آنسلم (مانند ، مسيحيفيلسوفان و متكلمان 
)Thomas Aquinas, 1981 ) جــان دونــس اســكوتس ،(John Duns Scotusــز  )، اليــب نيت
)Leibnitze     ) و بسياري ديگـر كـه از پيـروان الهيـات طبيعـي ،(natural theology شـمار   ) بـه

 باواسـطه توانيم بـا او   دانند، كه ما تنها مي آفاقي مي و اي بيروني، عيني روند، خدا را مقوله مي
قاطبه عارفان مسـلمان  وجود  داليل آفاقي در يك نسبت معرفتي قرار بگيريم. بااينشواهد و 

  گويد: ) مي2798: غزل 1384به رابطه انفسي ميان خدا و انسان اعتقاد دارند. مولوي (
ــا   تري كه از من من در دو چشم من نشين اي آن ــن   ت ــر روش ــز قم ــايم ك ــر را وانم ــري قم  ت

 تري كز هزاران حصن و جوشن روح را جوشن   زان برون انداخت جوشن حمزه وقت كارزار
ــه را روشــن    زان سبب هر خلوتي سوراخ روشن را ببست ــو خان ــراي روشــني ت  تــري كــز ب

  گويد: ) هم مي373: غزل 1378خاقاني (
ــو باشــي      ــان ت ــود جان ــان ب ــا ج ــرا ت ــر چــه باشــد آن تــو باشــي  جــان خــوشز    م  ت
ــي   ــو آيـ ــون تـ ــزن دم چـ ــاني مـ ــي      ز خاقـ ــو باش ــان ت ــود خاق ــه خ ــاني ك ــه خاق  چ

 ,Bonaventureاز فيلسوفان و متكلمان مسيحي هـم هسـتند، مثـل بونـاونتوره (     تعدادي

گور، كه به وجود رابطـه انفسـي ميـان خـدا و      كه ير )، و كيEckhart, 2009)، اكهارت (1953
فيلسوفان و متكلمان اخير رابطه انفسي ميان خدا و انسان را تك حال،  بااينانسان باور دارند. 

شـناختي،   شـناختي و معرفـت   يـا عمـل   ،شـناختي  ساحتي و حداكثر دوساحتي، يعني عمـل 
كـران خـود، و    خدا ازطريق محبت بي ،متكلمان -  نظر بيشتر اين دسته از فيلسوف دانند. به مي

تواننـد بـا    ها هـم مـي   ها ارتباط برقرار كرده است و انسان مخصوصاً ازطريق مسيح، با انسان
اعتقـاد   بهقيدوشرط به محبت الهي به دركي صميمي و انفسي از خدا نايل شوند.  تمسك بي

شويم و احساس  ور مي غوطه انماست كه در خود از خداوند در تأمل انفسيما گور  كه ير كي
 Imanuelبرخي از فيلسوفان متأله پست مدرن، مثل امانويل لوينـاس (  كنيم وجود داريم. مي

Levinas) و دريدا (Derrida(، عنـوان چيـز يـا كسـي كـه بـا مـا نسـبت          اساساً خدا را نه به
تـوانيم بـا آن در نسـبت     شناختي نزديك انفسي دارد و مـا نيـز مـي      شناختي و معرفت هستي
 wholly» (مطلقاً ديگري«عنوان  شناختي نزديك قرار گيريم، بلكه به شناختي و معرفت هستي

otherشـناختي پيـدا    توانيم با آن نسـبتي عمـل   تنها مي ) كه با فاصله دور از ما قرار دارد و ما



  1398و زمستان  ييزسال دهم، شمارة دوم، پا ،نامة علوي پژوهش   76

خـدا دائمـاً و پيوسـته خـود را از قلمـرو همـه        لوينـاس نظـر   كنند. به كنيم، به ما معرفي مي
هاي مابعد الطبيعي و معرفتي براي به چنگ آوردن او به عنوان يك چيـز، حتـي بـه     دستگاه

يا آفريننده طبيعت نيست، خـدا   نظر لويناس خدا علت كشد. به كنار مي» ديگر«عنوان چيزي 
مطلقـاً  عنـوان   از اين عالم هم نيست، او فراتر و غير از هستي است. من در برابر خداوند، به

)، فقط مسؤليت اخالقي دارم. اين مسئوليت هر چند اخالقي است اما wholly other( ديگري
مـن در مقابـل   كنـد، مسـئوليت    از قواعد و نظريات كلي و عمومي اخالق هم پيـروي نمـي  

  )Levinas, 1988: xii( ديگري مسئوليتي شخصي و فردي است.
  

  البالغه نهجدر  »نفس«هاي  مدلول. 2
يك مفهوم بسيار كليدي، پركاربرد، پردامنه، چند ساحتي و با قابليـت   البالغه نهجدر » نفس«

بردهـاي  كار البالغـه  نهجدر » نفس« برقراري ارتباط نزديك، دروني و صميمي با خدا است.
احـذروا  «كار برده شده است، مثـل   براي داللت بر خدا به» نفس«متنوعي دارد. درچند مورد 
هنْ نَفْسم كُمذَّرنَ اللَّه ما حرا » نفـس «). گـاهي هـم امـام (ع)    23خطبه: 1379سيد رضي، » (م

 ه اسـت. كـاربرد  ء، يا فضيلتي اخالقي به درمورد فرشتگان، شيطان، دنيا، يك حيوان، يك شي
با فراواني  البالغه نهجدر » نفس«شمار هستند، ساير كاربردهاي  جز كاربردهاي اخير كه كم به

بسيار زياد درمورد انسان است. ما در اين مقاله تنها به مطالعه و تحقيق بر روي اين كـاربرد  
  ايم. پرداخته» نفس«از 
  
  البالغه نهجهاي نفس در  ساحت. 3

كنـد: قلمـروي بسـيار فـراخ دارد، بـا       توصيف مـي  طور نفس را اين طوركلي، ، بهالبالغه نهج
كـه بـاهم    ،ديگـر  هايي متنوع، وجوه و ابعادي متعدد و گشوده برروي يـك  صفات و ويژگي

اي مناسب را در زبان فارسي پيدا  ارتباط دو يا چند سويه و تودرتو دارند. اگر بخواهيم كلمه
، »ساحت«است. » ساحت«نفس را بيان كند آن كلمه توصيف امام علي از اين كنيم كه بتواند 

)، بـر گسـتردگي، فـراخ    525 /16ج :1341معني شده اسـت (  فرهنگ دهخداطور كه در  آن
ديگـر داللـت دارد.    سويه، و گشودگي چند چيز بـرروي يـك   پارچگي، ارتباط دو بودن، يك
چهـار دسـته كلـي    هـا را بـه    تـوانيم آن  هاي مختلفـي دارد، مـي   ساحت البالغه نهجنفس در 



 77   ... در خدا و انسان يانم ينفس، و ارتباط انفس يها نفس، ساحت

) سـاخت  3شـناختي،   ) سـاحت معرفـت  2شـناختي،   ) سـاحت هسـتي  1بنـدي كنـيم:    طبقه
  شناختي. ) ساحت زبان4شناختي، و  عمل
  البالغه نهجشناختي نفس در  ساحت هستي 1.3

نفس، مالحظه نفس در واقعيت، هستي، آفرينش، سرشت، » شناسي ساحت هستي«مراد ما از 
اعتبار مخلوق بودن يا نبودن، مجـرد يـا    كه ما از نفس به نگاميطبيعت، و ماهيت آن است. ه

كه واجد يا فاقد قوه و  مادي بودن، شرافت يا عدم شرافت، زندگي و مرگ، سود و زيان، اين
شناختي  گوييم درواقع داريم از نفس ازمنظر هستي ها، سخن مي استعدادي است، و مانند آن

، بـه ايـن سـاحت از نفـس     البالغـه  نهجم علي (ع) در كنيم. بسياري از عبارات اما گفتگو مي
نفـس عزيزتـرين چيـز بـراي      :1هايي از اين تعابير هسـتند  شوند. موارد زير نمونه مربوط مي

 سـيد ( اسـت  من درنزد الهي امانت نفس ).214و  156خطبه: 1379سيد رضي، انسان است (
 رضـي،  سيدگ است (سوى مر روزگار صحنه رانده شدن نفس به ).206خطبه :1379 رضي،
 خـدا  سـوى  بـه  راهـي  نيست خدا براى سهمى نفسش و مال در كه كسي). 149خطبه :1379
هيچ كس در هيچ امري نبايد به نفس خودش تكيه  ).127حكمت :1379 رضي، سيد( ندارد

كند، بلكه برعكس بايد به غيب و خدا تكيه نمايد. تكيه بر نفس خود درواقع پناه بـردن بـه   
). خدا بين نفـس تـو و   87خطبه :1379 رضي، سيداسباب نااستوار، لرزان، و متزلزل است (

خـدا    ).31نامه :1379 رضي، سيد(خودش چيزي قرار نداده است كه خدا را از تو بپوشاند 
 رضـي،  سيددرواقع مالك و صاحب نفس ما است و ما مالك و صاحب نفس خود نيستيم (

  ).207خطبه :1379
  

  البالغه نهجشناختي نفس در  ساحت معرفت 2.3
يك عامل معرفتي واجد اوصاف يا حاالتي اسـت:    عنوان نفس يك عامل معرفتي است، و به

زي معرفت، يقين، و بصيرت پيدا كند، يا دچار ترديد، گمان، جهل، تواند فكر كند، به چي مي
بصيرتي شود، چيزي را احساس كند، حفظ يا فراموش كند، چيز يا كسي را درك كند،  و بي

اي اعتقـاد   تواند به گزاره از وقوع يا عدم وقوع چيزي از روي صدق يا كذب خبر بدهد، مي
ا كذب گـزاره يـا اعتقـادي اسـتدالل كنـد. يكـي از       تواند براي صدق ي يا يقين پيدا كند، مي

ها يك گزاره اسـت كـه    هاي حاالت معرفتي نفس اين است كه محتوا يا مضمون آن ويژگي
تواند با واقع، يا چيزي مثل آن، انطباق داشته يـا نداشـته باشـد. ويژگـي ديگـر حـاالت        مي
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از عبارات امام علي (ع)  كنند. تعدادي معرفتي اين است كه با صدق و كذب ارتباط پيدا مي
 گـاه  جـاي  و منزلت به كه كسيشوند، مانند:  به اين ساحت از نفس مربوط مي البالغه نهجدر 

 ).53نامه :1379 رضي، سيد( است تر نادان ديگران گاه جاي و منزلت به باشد نادان خود نفس
فـوس انسـاني   هاى دورپرواز ن ). انديشه85 شود (خطبه نفس مجال پيدا كند دچار غفلت مي

). خدا 186خطبه :1379 رضي، سيدتوانايي معرفت به كنه و حقيقت صفات خدا را ندارند (
متقين خـود را از    ).93كمت؛ ح184خطبه :1379 رضي، سيدتر است ( از نفس ما به ما آگاه

 در ).184 دانند (خطبه تر مي تر و خدا را از نفس خود به خود آگاه ديگران به نفس خود آگاه
  ).65نامه :1379 رضي، سيد( بينديش خود براي اي چاره و كن مطالعه خودت نفس

  
  البالغه نهجشناختي نفس در  ساحت عمل 3.3

هـا   هايي دارد، نفس منشأ يا فاعل اعمال يا افعال هم هست. گرايش ها و گرايش نفس حالت
اقتصادي، اخالقي، و شناختي،  شناختي، جامعه توانند متنوع باشند، مثالً، روان و افعال نفس مي

ها، تمايالت، عواطف، شركت در انتخابـات، رفـتن بـه     ديني باشند. اميدها، آرزوها، خواسته
گويي، عدالت، ظلـم، خشـم، گذشـت،     جنگ، خريد و فروش، سخاوت، زهد، تقوي، دروغ

ها و رفتارهاي  ها، گرايش محبت، عبادات، مناسك ديني، و بسياري از گناهان ازجمله حالت
توانند خوب يا  شناختي نفس مي آيند. افعال يا رفتارهاي عمل شمار مي ناختي نفس بهش عمل

چه در زير  ارزش باشند. آن بد، ممدوح يا مذموم، زشت يا زيبا، مفيد يا مضر، و باارزش يا بي
شـناختي نفـس هسـتند. زاهـدان در دنيـا       هايي از گفتگوي امام از ساحت عمل آيد نمونه مي

مانـده عمـر    ). در اين باقى112خطبه :1379 رضي، سيدود زياد است (خشمشان بر نفس خ
). از گناه كوچكى كـه نفـس   85خطبه :1379 رضي، سيدنفس خود را به شكيبايى واداريد (

 زشـت  كـار  كـه  كسي ).140خطبه :1379 رضي، سيداست آسوده مباش (  تو گرفتار آن شده
 رحـيم  و آمرزنـده  را خـدا  بخواهـد  رزشآمـ  خدا از گاه  آن دارد روا ستم خود نفس بر يا كند
 :1379 رضـي،  سـيد نفوس متقين با عفّت اسـت (  ).135حكمت :1379 رضي، سيد( يابد مي

جـا آوريـد    هاي خود را براى عبادت خدا رام كنيد، و حق طاعت او را بـه  ). نفس184خطبه
 ودخـ  از ).23خطبه :1379 رضي، سيد). نفس اهل فتنه است (189خطبه :1379 رضي، سيد(

 رضـي،  سـيد ( بـاش  برحـذر  خودت از مردم ستايش به عالقه و آن، عوامل و پسندى (نفس)
دهد چيزهايي هستند كه آن هـا را   همه افعالي كه نفس در اين دنيا انجام مي ).53نامه :1379

). خدا را خدا را در 217خطبه :1379 رضي، سيدفرستد ( براي روز قيامت خود پيشاپيش مي
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 سـيد شـوي (  كني و هدايت مي بپاي، كه در اين صورت راه را پيدا مي نفست مراقبت كن و
ترين مخلوقـات هسـتند، يكـي از     ها از مبغوض ). دو دسته از انسان163خطبه :1379 رضي،

كسي است كه خدا او را به خودش واگذار است، او كسي است كه اهل فتنـه اسـت،   ها  آن
  ).17خطبه :1379 رضي، سيدگمراه شده و گمراه كننده است (

  
  البالغه نهجشناختي نفس در  ساحت زبان 4.3

اي  تواند با ديگران ارتبـاط گفتـاري و مفاهمـه    شناختي هم دارد. نفس مي نفس ساحت زبان
هـا مبادلـه كنـد. نفـس      كند و باواسطه زبان معاني و مقاصد مورد نظر خـود را بـا آن   برقرار
از چيزهايي خبر دهد، ديگران را امـر و   هاي ديگران را بشنود، تواند سخن بگويد، حرف مي

نهي كند يا توسط ديگران به انجام چيزي مأمور شود يا از انجام چيـزي نهـي شـود، نفـس     
تواند پرسش كند، پاسخ دهد، خبر بدهد، چيزي را درخواست كند، و ببخشد. موارد زير  مي

 را خود نفسشوند.  يهايي از كالم امام (ع) هستند كه به اين ساحت از نفس مربوط م نمونه
 كه است كسي حافظ خدا ).2 (حكمت داد امارت ش خود بر را زبانش كه كسي كند مي خوار

فـايي   دهـد، بـي   نفس وعده مـي  ).89حكمت :1379 رضي، سيد( دهد مي پند را خود (نفس)
كند. مؤمن چون بخواهد سخنى گويد درباره آن در نفس  كند، و از خدا طلب بخشش مي مي

 رضـي،  سـيد اش دارد (  ه نمايد، اگر خير بود آشكارش كند، و اگر شر بود نهفتهخود انديش
 رضـي،  سـيد ( ما نفس بر خدا حاكميت بر ماست اعتراف ما گفتن »للّه انّا«). 175خطبه :1379
 (حكمت ماست نفس شدن  هالك به ما اعتراف ما گفتن »راجعون اليه انّا« ).99حكمت :1379

99.(  
  
  شناختي مهم روشچند نكته . 4
برخي اوصاف نفس يك ساحتي و برخي چند ساحتي هستند. برخي از اوصـافي كـه در    .1

شناختي  ، كه معرفت»آگاهي«اند تك ساحتي هستند، مثل  كالم امام (ع) درباره نفس بيان شده
، كـه  »قـول «شـناختي اسـت، و    ، كه عمـل »تقوي«شناختي است،  ، كه هستي»قدرت«است، 
بـه نفـس نسـبت داده     البالغـه  نهجبسياري از اوصافي كه در  وجود است. بااينشناختي   زبان
مالحظه قراين متني، چند ساحتي هستند؛ درواقع نفس با آن اوصـاف   ويژه هنگام اند، به شده

» خـوار شـدن  «كند تا ذيل دو، سه، يا حتي چهار ساحت قـرار بگيـرد.    اين امكان را پيدا مي
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در توانـد   شناختي باشد، از اين جهت كـه نفـس مـي    ستيتواند يك وصف ه براي نفس مي
تواند يك  ميچنين  هم» خوار بودن«هستي، سرشت، واقعيت، و ماهيت خود خوار باشد. اما 

شناختي براي نفس باشد، از اين جهت كه نفس را مثالً ازمنظر اخالقـي خـوار    وصف عمل
كـه از چشـم    موم. نفسـي ارزش، يـا مـذ   چيزي بد، شر، زشـت، بـي   عنوان به دهد، جلوه مي
بـار رفتـار    خـوار و خفـت   چون چيزي مدارانه ديگران، افتاده باشد و ديگران با آن هم ارزش
توانـد يـك وصـف     مـي » خـوار بـودن  «شناختي نفسي خـوار اسـت.    كنند، از منظر عمل مي

كه منظور اين باشد كه نفس در نگـاه معرفتـي ديگـران     شناختي هم باشد، درصورتي  معرفت
 وقت شمارد آن» خوار«شود. وقتي كسي نفسي را در زبان  ا كوچك يا پست ديده ميخوار ي

و ماننـد  » تكريم شـدن «چنين است  شناختي است. هم  براي نفس يك وصف زبان» خواري«
ايم و آن دسته از اوصاف نفس را كه  قابليـت    آن. ما در اين تحقيق به اين نكته توجه داشته
  ايم.   شمار آورده چند ساحتي بودن را دارند چند ساحتي به

نفس هم بيش از مجموع كاربردهـاي  هاي  متن اعم از جمله است، و مجموع ساحت. 2
 البالغـه  نهجدر » نفس«است. اولين كار در مطالعه حاضر يافتن همه كاربردهاي » نفس«واژه 

انجام  البالغه نهجافزار كامپيوتري از متن عربي  بود. اين كار با جستجوي ماشيني در چند نرم
، مـتن و ترجمـه الكترونيـك    جامع غهالبال نهج افزار ، نرمكيميا البالغه نهجافزار  نرم انندشد، م
. بـا جسـتجوي واژه   )مـنهج النـور  ( دانشنامه علـوي افزار  حسين انصاريان، و نرم البالغه نهج

مـورد   327افزارها درنهايت  ، در آن نرم»نفوس«و » انفس«هاي آن، مثل  خانواده و هم» نفس«
  االسـالم داده  مرحـوم فـيض  نسخه  البالغه نهججا ارجاعات به  وجود در همه يافته شد. بااين

گذاري مرحوم  ها در اين مقاله با شماره ها، و حكمت ها، نامه شده است. بنابراين شماره خطبه
ها انطباق دارد. كار دومي كه اين تحقيق بـه آن پرداخـت هـم مطالعـه و      االسالم از آن فيض

تـون ذيـل آن   هايي بود كـه نفـس در آن م   براي يافتن ساحت» نفس«بر  تحليل متون مشتمل
گرفت. و محقق اين كار را چندين بار، در حد وسع خود و بانهايت دقتي  ها قرار مي ساحت

  كه الزمه يك تحقيق فلسفي و حكمي در اين زمينه است انجام داد.
كار رفته است، گـاهي در   در يك متن يك بار و در يك ساحت به» نفس«گاهي واژه . 3

هي در يك متن يك بار اما در سه ساحت و گاهي در يك متن يك بار اما در دو ساحت، گا
كار گرفته شده است. بنـابراين، هرچنـد جسـتجوي     يك متن يك بار اما در چهار ساحت به

بندي آن از نفس تنها بـه خـود    بوده است، اما ساحت» نفس«اين تحقيق اساساً برروي واژه 
، محدود نبـوده اسـت. در   »نفس« بر واژه ترين جمله مشتمل ، و يا حتي به كوتاه»نفس«واژه 
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در آن » نفس«يك جمله كوتاه و ساده بوده است كه واژه  اي از موارد متن مورد بررسي پاره
تـر اسـت    ، نفس مؤمن از سنگ سخت محكم»الصّلْد  نَفْسه أَصلَب منَ اَلمؤمنُ«قرار دارد، مثل 

تـر از يـك    موردمطالعه بزرگ. اما دربسياري از موارد متن )235حكمت :1379 رضي، سيد(
بر عبارت يا جملـه كوتـاهي كـه     موارد اخير، متن موردنظر عالوه جمله ساده بوده است. در

ارتبـاط  » نفس«كه با  گيرد ديگري را هم دربر ميهاي  يا جمله ها است، عبارت» نفس«شامل 
ارجاع داده » نفس«دارند. در برخي از موارد در متن ضماير يا موصوالتي وجود دارند كه به 

است بـا  » نفس«كنند. گاهي نيز جمله كوتاهي كه شامل واژه  شوند، يا به آن بازگشت مي مي
هاي ديگر، قبل يا بعـد از خـود ارتبـاط دارد. و     حروف عطف، يا فصل، يا شرطي، به جمله
هـاي ديگـر    يـا جملـه   ها با عبارت» نفس«بر واژه  گاهي معني و مضمون جمله ساده مشتمل

شود. موارد زير چند نمونه از اين دست متون  تخصيص، تقييد، و يا توضيح داده ميتكميل، 
  هستند.

) كسى كه 208حكمت: 1379سيد رضي، .» (منْ حاسب نَفْسه ربِح، و منْ غَفَلَ عنْها خَسرَ«
خود را محاسبه كرد سود برد، و هر كس كه از خود غفلت كرد زيان ديد. در ايـن مـتن دو   

اي  ديگر تركيـب شـده و جملـه    با يك» و«بسيط وجود دارند كه توسط حرف عطف  جمله
شـناختي اسـت، هـم     در اين جمله، هم داراي سـاحت معرفـت  » نفس«اند.  مركب را ساخته

كه از خودش غفلت دارد، يا خودش را  اعتبار آن شناختي؛ نفس به شناختي، و هم هستي عمل
، از اين جهت كه درواقع سـود و  گيرد ي قرار ميشناخت كند، ذيل ساحت معرفت محاسبه مي
گيرد، و از آن جهت كه محاسبه و غفلت دو  شناختي قرار مي بيند در ساحتي هستي زيان مي

  شناختي است. فعل (خوب و بد) از نفس هستند، نفس داراي ساحت عمل
 اللّه كَلَهلٌ وجالنِ: رجر لَى اللّهقِ االْخَالئ غَضنَّ اَبا،هلى نَفْسبيلِ،      ا السـ ـدـنْ قَصرٌ عجائ وفَه

   ،لَـهنْ كـانَ قَبىِ مدنْ هضالٌّ ع ،نِ افْتَتَنَ بِهمتْنَةٌ لف وضَاللَة، فَه عاءد ة، وعبِكَالمِ بِد شْغُوفم
 رضـي،  سيد( .رِه، رهنٌ بِخَطيئَتهغَي خَطَايا  مضلٌّ لمنِ اقْتَدى بِه فى حياته و بعد وفاته، حمالٌ

  ).17خطبه :1379

كار رفته است، به همين دليـل در سرشـماري مـا از     بار به يك» نفس«در متن اخير كلمه 
حساب آورده شده است. اما عبارات و جمالتي كه بعـد از   بار به هم يك» نفس«تعداد وقوع 

خدا او را به نفس خودش واگذار كـرده   اند، همه درمورد كسي هستند كه كار رفته به» نفسه«
شناختي بـه او   دهند. برخي از اين عبارات اوصافي هستي است و اوصافي را به او نسبت مي

انحـراف  «، هرچند »او از راه راست منحرف شده است«دهند، مثل اين عبارت كه  نسبت مي
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م دانسته شود. برخي شناختي ه شناختي يا معرفتي اين قابليت را دارد كه عمل» از راه راست
خود واگذار شده داللت دارند، مثـل ايـن    شناختي براي شخص به از عبارات بر وصفي زبان

». كنـد  به گمراهي دعوت مي«آورد، و ديگران را  زبان مي به» سخنان آميخته با بدعت«كه  او 
» كنندهگمراه «آورند، مثل  ميان مي شناختي سخن به بعضي ديگر از آن عبارات از وصفي عمل

» شـناختي  عمل - معرفت«اي ديگر از عبارات از وصفي  بودن آن شخص. و پاره» اهل فتنه«و 
؛ »عهـده او اسـت   بار خطاهاي خود و ديگـران بـه  «كنند، مثل اين كه  از آن كس حكايت مي

اي كاذب بـاور    شناختي. كسي كه به گزاره توانند معرفتي باشند يا عمل جا، مي خطاها، در اين
كند، مثل اين گزاره كه زمين مركز منظومه شمسي است، دچار خطايي معرفتي شده  پيدا مي

شناختي مرتكب شده  كند، به خطايي عمل است، و كسي كه براي رسيدن به ثروت دزدي مي
  شناختي. تواند معرفتي باشد و هم عمل در دو عبارت آخر متن فوق هم مي» خطا«است. 

قَلْبِه، اَنْ يصغُرَ عنْده لعظَمِ ذلك   اللّه فى نَفْسه، و جلَّ موضعه منْ  لُانَّ منْ حقِّ منْ عظُم جال
ه،       كُلُّ ما سواه. و انَّ اَحقَّ منْ كانَ لَيـا سـانُهحا لَطُـف و ،ه لَيـع ةُ اللّهمعن تظُمنْ علَم ككَذل

نَّهفَا  ةُ   لَممعن ظُمتَع دادالَّ ازـد الى اَحع ظَمـاً     اللّهع ه لَيـع ـقُّ اللّـه1379 رضـي،  سـيد ( .ح: 
  ).207خطبه

از وصفي هستي شـناختي بـراي نفـس    » بزرگ بودن خدا در نفس«در اين متن عبارت 
توسط نفس هم يك حالت معرفتي از نفس » كوچك شمردن ماسواي خدا«، كند حكايت مي

شناختي حكايـت   هستي - به نفس از يك وصف عمل» خدا تعلق نعمت و احسان«است، و 
، كه »ازدياد«، و »احق«، »حق«هاي ديگري هم در اين متن وجود دارند، مثل  كند. البته واژه مي
  شناختي از نفس مربوط باشند. شناختي، و هستي شناختي، عمل توانند با اوصافي معرفت مي

دليـل اطـالق يـا     كار رفته است، اما بـه  فقط يك بار در يك متن به» نفس«گاهي واژه . 4
عموميتي كه دارد چهار ساحتي دانسته شده است. متن زير مثالي از اين نحوه كاربرد از نفس 

 سيد( .»عزيز مانع و حريز، كَهف الى  تُلْجِئُها فَانَّك الهِك، الى كُلِّها اْالُمورِ فى نَفْسك اَلْجِئْ و«است. 
 خود صورت  اين در كه بسپار، خودت خداى به امور همه در را نفست )31مهنا :1379 رضي،

در اين متن در همـه  » نفس به خدا سپردن« .سپاري مي قوى بانى نگاه و محكم، گاهى پناه به را
شـناختي، و امـور    شـناختي، امـور عمـل    ، امـور معرفـت  شـناختي  امور است: در امور هستي

  شناختي.  زبان
كار برده شده است يك جمله ساده اسـت، و   در آن به» نفس«كه واژه اي  گاهي جمله. 5
كـار بـرده شـده اسـت، امـا در معنـي و مفهـوم بـه          هم در آن تنها يك بـار بـه  » نفس«لفظ 
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 استَشْـعرَ  منِ بِنَفْسه اَزرى«، در جمله »نفس«كند. واژه  هاي متعددي از نفس داللت مي ساحت
عكوچـك  را (نفس) خود كرد پيشه را طمع كه كس آن )،2حكمت :1379 رضي، سيد(  »الطَّم 

 بـار  يـك  جمله، در آن دوگانه مفهوم و مدلول اعتبار به اما است، شده برده بار يك تنها گردانيد،
 شـناختي.  هسـتي  سـاحت  ذيـل  هـم  بـار  يـك  و اسـت،  گرفته قرار شناختي عمل ساحت ذيل

 يـك  هـم  نفـس  »كـردن  كوچك« و است، نفس از شناختي عمل وصف يك »طمع« جا، دراين
 علَيـه  هانَـت  و« جملـه  در »نفـس « اسـت.  شـناختي  عمل حال درعين و شناختي هستي وصف
هنْ نَفْسرَ مها اَملَيع سانَهكـه  كسـي  اسـت  خـوار  خود نزد و )،2حكمت :1379 رضي، سيد( »ل 

 در هم ما بندي طبقه در حال اين با است، رفته كار به بار يك داد، امارت خود (نفس) بر را زبانش
 سـاحت  در هـم  و شـناختي،  عمل ساحت در هم است، شده داده قرار شناختي هستي ساحت
 زيـرا  باشـد،  داشـته  شـناختي  هستي وجهي تواند مي جمله، اين در ،»شدن خوار« شناختي.  زبان
و  است. هكرد خوار را خودش هستي و واقع در آورد مي زبان فرمان تحت را خودش كه كسي

در ايـن  » نفـس «كنـد، كـاربرد    جا بر نفس حكومت مي كه زبان است كه در اين اعتبار اين به
راند، و  كه آن كس بر نفس خودش فرمان مي جهت كند، و ازآن جمله وجه زباني هم پيدا مي

  شناختي هم هست. گيرد، داراي وجه عمل نفس در عمل و رفتار تابع قوانين زبان قرار مي
كار برده شده اسـت، امـا در چنـد معنـي و      در يك متن يك بار به» نفس«واژه گاهي . 6

گونه موارد تنها يكي از آن معاني  گيرند. در اين ها زير يك ساحت قرار مي مفهوم كه همه آن
 اذا بِنَفْسه يعجِب  ... ممن التَكُن« ها محاسبه شده است. در و مفاهيم در آمار مربوط به ساحت

ىوفع، قْنَطُ وذَا يا ىتُلچـون  كـه  ... مبـاش  كسـاني  از )،150حكمـت  :1379 رضـي،  سـيد ( »اب 
 سه در اما بار، يك» نفس«واژ  شود، نااميد گردد گرفتار چون و شود، خودپسند يابد تندرستي
 شـده  اسـتعمال  ،»نااميـدي « و ،»گرفتـاري « ،»خودپسندي« يعني متفاوت، شناختي عمل مفهوم
  ايم. كرده محاسبه شناختي عمل ساحت در فقط و بار، يك تنها را آن ما حال بااين است،
در بخشي از يك حكمت، نامه، يا خطبه، چند بار، در يك يا چند » نفس«گاهي واژه . 7

هايي  در هر كاربرد ساحت يا ساحت» نفس«طور نيست كه  كار رفته است، اما اين ساحت، به
بستگي و ارتباط چند  گونه موارد يك هم . درواقع در اينمتفاوت از كاربرد ديگر داشته باشد

گذارد مـا آن كاربردهـا را از    وجود دارد كه نمي» نفس«سويه دروني ميان كاربردهاي متعدد 
» نفس«گونه موارد واژه  ديگر جدا كرده و مستقل بدانيم. به همين دليل، گرچه ما در اين يك
هـاي متنـاظر بـا هـر      ايم اما ساحت يا سـاحت  دهتعداد تكرار شده چند بار شمارش كر را به

ايم. درواقع  شمار نياورده ديگر به ديگر جدا نكرده و مستقل از يك را از يك» نفس«كاربرد از 
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هاست، اما دليلي  در اين متون هرچند دليلي براي تكرار ساحت يا ساحت» نفس«تكرار واژه 
گونـه مـوارد همـان سـاحت يـا       ها نيسـت؛ درواقـع مـا در ايـن     بر تمايز ساحت يا ساحت

ايم به ساير كاربردهـا هـم نسـبت     هاي نفس نسبت داده هايي را كه به يكي از كاربرد ساحت
و اللّه الْمستَعانُ على نَفْسى و «دست كاربردها هستند.  هاي زير چند نمونه از اين ايم. مثال داده

كُمفس) خودم و (نفس) شما از خدا يارى و درباره (ن ،)133خطبه :1379 رضي، سيد( »اَنْفُس
كار رفته است، اما مفهـوم و سـاحت در هـر دو     دو بار به» نفس«جويم. در اين متن لفظ  مي
شناختي  شناختي و ساحت عمل جا، در ذيل ساحت زبان سان است. هر دو نفس، در اين يك

باشد و هـم در  تواند در لفظ  گيرند؛ طلب ياري براي هر يك از آن دو نفس هم مي قرار مي
اعتبـار دوم در   گيـرد و بـه   شناختي قرار مي اعتبار اول نفس در ساحت زبان باطن و ضمير؛ به

تَحيرَ فى الظُّلُمات، وارتَبك فـى الْهلَكـات، و     فَمنْ شَغَلَ نَفْسه بِغَيرِ نَفْسه«شناختي.  ساحت عمل
شَياطينُه بِه تدم   و ،هفى طُغْيانهمالئَ اَعيس لَه نَتيپس هـر  ) 156خطبه :1379 رضي، سيد(» ز

ها سرگردان شـود، و در   كس (نفس) خود را به غير (نفس) خودش مشغول كند در تاريكي
كشـانند، و كارهـاى زشـت او را در     هايش او را به سركشـى مـي   ها گرفتار، و شيطان مهلكه

شـناختي   وصفي هسـتي » ها ها و مهلكه تاريكي گرفتار شدن نفس در«دهند.  نظرش جلوه مي
شـناختي،   نفس دو وجهي است هم معرفتي است و هم عمل» سرگرداني«براي نفس است، 

هـم دو وجهـي   » تزيين اعمال«شناختي است، و  براي نفس هم يك وصف عمل» سركشي«
  شناختي. است: هم وجه معرفتي دارد و هم وجه عمل

  
  تحقيق هاي يافته. 5

شناختي،  نتايج روان البالغه نهجهاي آن در  و تحقيق حاضر بر روي نفس و ساحت از مطالعه
دست آورد، امـا بـا    توان به اجتماعي، تربيتي، اخالقي، فلسفي، كالمي، و ديني بسياري را مي

كه دغدغه اين مطالعه و تحقيق بيشتر فلسفي و كالمي است ما تنها به برخي از  توجه به اين
  كنيم. مي آن اشاره مينتايج فلسفي و كال

هاي نفس، بـا فراوانـي متفـاوت، سـخن      از همه ساحت البالغه نهجامام علي (ع) در . 1
تـرين   مورد، و كم 304شناختي، با مجموع  اند. بيشترين فراواني مربوط به ساحت عمل گفته

شـناختي   مورد، است، بعد از ساحت عمـل  100، با مجموع  فراواني مربوط به ساحت زباني
مورد، دارد و در مرتبـه سـوم از    243شناختي، با مجموع  يشترين فراواني را ساحت هستيب
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مورد، قرار دارد. همـين ترتيـب، بـا تغييـر      163شناختي، با مجموع  فراواني ساحت معرفت
  هم وجود دارد.  ديگر ها جدا از هم ها، و حكمت ها، نامه ها، در خطبه اندكي در نسبت

هـا، و   هـا، نامـه   تفكيـك خطبـه   هـاي آن بـه   و سـاحت » نفـس «مجموع كاربردهاي واژه 
مـورد اسـت.    169ها  در خطبه» نفس«ها به اين قرار است: مجموع كاربردهاي واژه  حكمت

مـورد، مجمـوع    155شـناختي:   هـا در سـاحت عمـل    مجموع كاربردهـاي نفـس در خطبـه   
اربردهاي نفس مورد، مجموع ك 129شناختي:  ها در ساحت هستي كاربردهاي نفس در خطبه

ها در  مورد، و مجموع كاربردهاي نفس در خطبه 88شناختي:  ها در ساحت معرفت در خطبه
ها در  در خطبه» نفس«هايي كه  مورد است. بنابراين، مجموع ساحت 55شناختي  ساحت زبان
  مورد است. 427 كار رفته است ها به آن ساحت
مجمـوع كاربردهـاي نفـس در     است. مورد 99 ها نامه در »نفس« واژه كاربردهاي مجموع

هـا در سـاحت    مجموع كاربردهاي نفس در نامـه  ،مورد 93شناختي:  ها در ساحت عمل نامه
 46شناختي:  ها در ساحت معرفت مجموع كاربردهاي نفس در نامه ،مورد 69شناختي:  هستي
  بنابراين، است. مورد 27شناختي:  ها در ساحت زبان و مجموع كاربردهاي نفس در نامه ،مورد

  مورد است. 235 كار رفته است ها به ها در آن ساحت نفس در نامه هايي كه مجموع ساحت
مورد است. مجموع كاربردهاي نفـس   59ها  در حكمت» نفس«مجموع كاربردهاي واژه 

ها در  مورد، مجموع كاربردهاي نفس در حكمت 56شناختي:  ها در ساحت عمل در حكمت
هـا در سـاحت    رد، مجمـوع كاربردهـاي نفـس در حكمـت    مـو  45شناختي:  ساحت هستي

ــورد، و مجمــوع كاربردهــاي نفــس در حكمــت  29شــناختي:  معرفــت ــا در ســاحت  م ه
هـا در آن   هايي كه نفـس در حكمـت   مورد است. بنابراين، مجموع ساحت 18شناختي:  زبان

  مورد است. 148كار رفته است  ها به ساحت
هـا،   هاي مختلف در خطبه در ساحت» نفس«د واژه بينيم، فراواني كاربر طور كه مي همان

كنـد. بيشـترين    داري از منطق آمـاري واحـدي پيـروي مـي     نحو معني ها به ها، و حكمت نامه
ها تقريبـًا بـا يـك نسـبت مسـاوي       ها، و حكمت ها، نامه در خطبه» نفس«فراواني از كاربرد 

شناختي است.  ختي، و زبانشنا شناختي، معرفت شناختي، هستي هاي عمل ترتيب در ساحت به
مشابه توزيع آن كاربردها البالغه  نهجدر كل » نفس«بنابراين توزيع كاربردهاي چهارگانه واژه 

  ها است. ها، و حكمت ها، نامه ، يعني خطبهالبالغه نهجهاي اصلي  تك بخش در تك
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 براساس تعداد نهج البالغهفراواني مجموع ساحت هاي چهارگانه نفس در  نمودار

  

  
 نمودار فراواني مجموع ساحت هاي چهارگانه نفس در نهج البالغه براساس درصد
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كـار رفتـه اسـت،     بـه  البالغـه  نهـج بـار در   327درمورد انسان درمجموع » نفس«واژه . 2
مورد بـوده   810در مجموع البالغه  نهجهاي چهارگانه در  كه كاربرد نفس در ساحت درحالي
رسـيم كـه هـر واژه از     ديگر به اين نتيجه مـي  اين دو عدد با يك با مقايسه و سنجشاست. 

كار رفته اسـت. مفهـوم ايـن     ساحت به 47/2طور متوسط در  تقريباً به البالغه نهجدر » نفس«
هـاي نفـس    طور كه در آغاز مقاله اشاره كـرديم، ايـن اسـت كـه ميـان سـاحت       كالم، همان

گشـوده هسـتند. در منطـق     بـاز و  ديگـر  ها برروي يـك  پيوستگي دوسويه وجود دارد و آن
راه بـا آن يـك    كم هـم  كند دست اي گرايش معرفتي پيدا مي ، وقتي نفس به قضيهالبالغه نهج

كه نفـس   كند. يا هنگامي شناختي هم پيدا مي  شناختي، يا زبان شناختي، يا هستي گرايش عمل
بـه يـك گـرايش    راه بـا آن   كند دسـت كـم هـم    شناختي به چيزي پيدا مي يك گرايش عمل

چنـين هنگـامي    هم   كند. شناختي هم دست پيدا مي  شناختي، يا زبان شناختي، يا هستي  معرفت
شناختي، يا  كم يك گرايش عمل شناختي با چيزي قرار گيرد دست كه نفس در نسبت هستي

طور وقتي نفس در زبان به  كند. همين شناختي هم به آن چيز پيدا مي شناختي، يا زبان معرفت
شناختي هم   راه با آن يك گرايش معرفتي، يا عملي، يا هستي كم هم چيزي اعتراف كند دست

كـار و   شـود ممكـن اسـت سـتم     مثال، وقتـي نفـس دچـار غفلـت مـي      عنوان كند. به پيدا مي
شود، يا هرچه شخص خدا را بيشـتر نافرمـاني كنـد نفسـش را بيشـتر فريـب        كار  معصيت

راه بـا آن از برخـي    آورد ممكـن اسـت هـم    ا بر زبان مـي دهد، يا وقتي نفس ذكر خدا ر مي
، ميـان  البالغـه  نهـج شناختي هم رهايي پيدا كند. بنـابراين، براسـاس منطـق     هاي هستي عيب

ديگر، تعامل و ارتباط دوسويه برقرار است، جـوري   هاي نفس گشودگي برروي يك ساحت
تقويـت، تضـعيف، يـا     كه پيدايش، تقويت، تضعيف، يا از دست دادن يك ساحت پيدايش،

  آورد.  دنبال مي هايي ديگر در فرد را به نابودي ساحت يا ساحت
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 نهج البالغهبه فراواني ساحت هاي چهارگانه نفس در » نفس«نسبت فراواني واژه  نمودار

  

  
 البالغه نهجبه فراواني ساحت هاي چهارگانه نفس در » نفس«نمودار نسبت فراواني واژه 

گــور   كــه  يــر  ) و كــي Wittgenstein, 1953مثــل ويتگنشــتاين (   برخــي فيلســوفان  . 3
)Kierkegaard,1846  معرفت را ابزاري غيرضروري و حتي قطع كننده ارتباط ميان انسـان و (

سـازگار بـا معيارهـاي     اي غيرمعرفتي و نـا  نظر اين دو ايمان در اساس مقوله دانند. به خدا مي
داند كه با خدا نه  مدار نسبت به خدا مي تكليف گور انسان را وجودي كه ير معرفتي است. كي

هاي غيرمعرفتي  در اثر معرفت، يا دليل و برهان عقلي، بلكه با انتخاب آزاد و ازطريق گرايش
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كند. اقوال و افعال ديني شخص نبايـد بـه تـأمالت و مالحطـات معرفتـي       ارتباط برقرار مي
معنـاي وجـودي    ن بودن، كه بـه شخص وابسته باشد، زيرا اين مالحظات شخص را از انسا

پذير است، و نيز ايمان، كه دراثر پرش ايماني (كه امـري غيرعقالنـي و    گر و تكليف انتخاب
هاي  سازد. تصميمات و انتخاب آيد، محروم مي غيرمعرفتي است) به درون دين به دست مي

(كـه امـور    اقديني ما نبايد در اثر مالحظات معرفتي و عقالني، بلكه در نتيجه شـور و اشـتي  
هـا در   ترين شور و اشتياق مهم ايمانو  محبتشوند.  شناختي هستند) در ما، برانگيخته  عمل

ها آزادانه انتخـاب شـده و سـپس رشـد و      آيند بلكه آن دست نمي ما هستند كه با معرفت به
شوند. قلب و محتواي ايمان مسيحي شور و اشتياق است و هـر كـس كـه     پرورش داده مي

تهي اش  كوشش كند تا مسيحيت را معرفتي يا عقالني بسازد آن را از قلب و محتواي اصلي
گور تأمل و تفكر معرفتي و عقالني درمـورد خـدا و جسـتجوي     كه ير نظر كي كرده است. از

داليل براي فهم و درك وجود خدا، بيش از آن كه ما را به خدا نزديك كند مـا را از او و از  
گور حصرت ابـراهيم اسـت،    كه ير گرايي ازنظر كي كند. مصداق اتم ايمان ايمان به او دور مي

ها و مالحظات معرفتي درگير شود، خواسـته   كه از خدا پرسش كند يا با پرسش آن كه بدون
وچرا شروع بـه   چون بر ذبح فرزندش را تمكين كرد و بي غيرعقالني و غيراخالقي خدا مبني

ذبح او كرد. بنابراين، ما براي درك روح ايمان نبايد خودمان را در ارتباط معرفتي و عقالني 
شـناختي   توانيم و بايد با خدا برقرار كنيم ارتباط عمل تنها ارتباطي كه مي با خدا قرار بدهيم،

ــي ــت.       مبتن ــه او اس ــبت ب ــف نس ــاس تكلي ــاب آزاد، و احس ــتياق، انتخ ــور و اش ــر ش ب
)Kierkegaard,1846: 26-30(  

)، خـالف رأي ضـد   31؛ نامـه 86خطبـه  :1379 رضي، سيد( البالغه نهجامام علي (ع) در 
شـناختي   معرفت نفس به يك چيز را بر قول، فعل، و تعلـق هسـتي   معرفتي فيلسوفان فوق،

است  البالغه نهجشناختي بسيار مهم در  شمرد. اين يك قاعده روش نفس به آن چيز مقدم مي
ايد آن را نگوييد، يا بـه آن عمـل نكنيـد، يـا خـود را در       تا به چيزي معرفت پيدا نكردهكه: 

شـناختي نفـس در    نـابراين هرچنـد سـاحت عمـل    . بشناختي با آن قرار ندهيد نسبت هستي
ها فراواني بيشـتري دارد امـا شـروع و آغـاز بـا سـاحت        ، نسبت به ساير ساحتالبالغه نهج

شـناختي   شناختي، و هسـتي  ، عمل كه با خدا ارتباط زباني شناختي است. ما قبل از آن معرفت
خدا نقطه شروع هرگونه ارتباط برقرار كنيم بايد با او ارتباط معرفتي برقرار كنيم. معرفت به 

با خداوند است. به همين دليل است كه امام (ع) اول و آغـاز ديـن، يـا ايمـان بـه خـدا، را       
). اما ايمان، ازنظر امام، داراي بعد 31؛ نامه1خطبه :1379 رضي، سيدداند ( معرفت به خدا مي



  1398و زمستان  ييزسال دهم، شمارة دوم، پا ،نامة علوي پژوهش   90

نفسش در راه خدا شناسي هم هست: برترين مؤمنان كسي است كه با مال، خانواده، و  عمل
 از مـؤمن  نفسشناختي هم دارد:  ). ايمان بعد هستي69نامه :1379 رضي، سيدكند ( جهاد مي

 ها اين همه بر افزون ).333حكمت :1379 رضي، سيد( است خوارتر برده از و ترسخت سنگ
مؤمن چون بخواهد سخنى گويد درباره آن در نفس خود انديشـه   دارد: هم زباني بعد ايمان
فرماينـد، عامـل و    طور كه امام (ع) مي ). اگر نفس، آن175خطبه :1379 رضي، سيدكند ( مي

 :1379 رضـي،  سـيد حامل ايمان باشد و ايمان ارتباط خاص نفس مؤمن با خداوند باشـد ( 
هاي چهارگانه نفس با خدا چهار سـاحتي،   تواند به تبعيت از ارتباط )، پس ايمان مي57خطبه

شـناختي، باشـد. مـا     شـناختي، و عمـل   شناختي، زبـان  اختي، معرفتشن هاي هستي با ساحت
كنيم، برعكس امام (ع) در  ساحتي بودن ايمان پيدا نمي بر بر تك مبني البالغه نهجتصريحي در 

انـد، از جملـه در    چندين مورد با صراحت به چند، يا چهار، ساحتي بودن ايمان اشاره كرده
ليم، و التَسليم هو اليقينُ، و اليقينُ هو التَصديقُ، و التَصـديقُ هـو   اَالسلَام هو التَس: «124حكمت 

روشني به سـه   نيز به 218امام (ع) در حكمت ». االقرَار، و اإلقَرار هو األداء، و األَداء هو العملُ
اَإليمـانُ  «انـد:   كـرده شناختي) از ايمان اشـاره   شناختي، و عمل  شناختي، زبان ساحت (معرفت

  .»معرِفه بِالقَلبِ، و إقرَار بِاللسانِ، و عملُ بِاألركَانِ
ساحتي به ايمان ميان فيلسوفان و متكلمان اسالمي هم پيروانـي دارد. برخـي    ديدگاه تك

) و 20 /1ج :1981مالصـدرا،  دانند ( اي معرفتي مي فيلسوفان، مانند مالصدرا، ايمان را مقوله
اهللا جوادي آملي، ايمان را از شئون عقـل عملـي و از جـنس فعـل در      ي ديگر، مانند آيهبرخ

طور كه گفتيم، ديدگاه امام علي (ع)  ). اما همان8و  7 :1378جوادي آملي، دانند ( انسان  مي
  انطباق دارد.   سازگاري و با چندوجهي بودن ايمان البالغه نهجدر 

، ميان خدا و انسان يك ارتبـاط انفسـي دوسـويه    لبالغها نهجاز ديدگاه امام علي (ع) در 
هـا ارتبـاط و پيونـد ايجـابي      هاي چهارگانـه بـا انسـان    وجود دارد؛ خداوند در همه ساحت

ها هم ايـن امكـان را دارنـد تـا بـا نفـس خـود         واسطه انفسي برقرار كرده است و انسان بي
را از ما پنهان نكـرده اسـت، او    واسطه با خدا ارتباط انفسي برقرار كنند. خداوند خودش بي

ميان خودش و ما چيزي قرار نداده است كه او را از ما بپوشاند يا ما را از او بپوشاند، او (در 
واسطه به او دسترسي پيدا  توانيم بيواسطه در دسترس ماست و ما هم مي ها) بي همه ساحت

است كه نفس ما بزرگ و واسطه حضور خدا در نفس م ). به31نامه :1379 رضي، سيد( كنيم
توانند با ارتباط برقرار كردن با خـدا بزرگـي و عـزت الهـي را      ها مي و انسان شود،عزيز مي

). نفس 207، 184، 156خطبه :1379 رضي، سيدطور مستقيم از همه جهات دريافت كنند ( به
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دربرابـر خـدا   نفسه، مسـتقالً و   اعتبار نسبتي كه با خدا دارد بزرگ است، اما اگر في انسان به
اعتبار شود كوچك و ذليل است. خداوند نفس ما را در اختيار و در دست خـود دارد و آن  

). خدا با حضور در نفس مـا راه  122، 96، 92خطبه :1379 رضي، سيدرا قبضه كرده است (
 :1379 رضـي،  سـيد سوي خودش را در درون ما آشـكار كـرده اسـت (    راست و نزديك به

). 156خطبـه  :1379 رضـي،  سيدسوي خداست ( راه نفس راه روشن به). بنابراين 163خطبه
هاي ديگر برويد، كـافي   پس شما نياز نداريد تا به بيرون و به اين طرف و آن طرف، و جاده

جا است. خدا در نفس شما است، پس دايـم از   است به نفس خودتان مراجعه كنيد، خدا آن
). خدا بين تـو و خـودش   163، 156خطبه :1379 رضي، سيداو مراقبت كنيد و او را بپاييد (

 هسـتي،  به مربوط امور همه در را خود پس چيزي قرار نداده است كه خدا را از تو بپوشاند،
 و كنـي  مـي  دراز خدا سوى به نياز دست داني،مي خدا به نيازمند تنها زبانت، و رفتار، معرفت،

 چـاره  بـرى،  مـى  شـكايت  او بـه  خـود  انـدوه  از گشـايي،  مي او پيش داري نفس در را چه آن
 رحمـتش  خـزائن  از و طلبـى،  مـى  يـارى  او از امـورت  بر خواهى، مى او از را هايت گرفتاري
 رضـي،  سـيد ( نيسـت  قــدرت  عطاكــردنش  بر را او غير كه كنيمي درخواست را چيزهايى

سوي خودش در ما روشن كـرده اسـت امـا     كه خدا راه نفس را به رغم آن به ).31نامه :1379
ها اين حقيقت را در معرفت، عمل، زبان، و هستي خود برنتافته  صفت نفس معاويه و معاويه

 شر عرصه به هاآن و شد پوشيده و دشوار ها آن بر خدا راه و خالف آن رفتار كردند، درنتيجه
 ).30نامه :1379 رضي، سيد( كردند هالك را خود (نفس) و شده، انداخته گمراهى پرتگاه به و

نفس در هيچ ساحتي هويتي مستقل از خدا ندارد پس مشـغول شـدن بـه خـدا در      كه وقتي
حقيقيت عين مشغول شدن به نفس است، و به اين اعتبار كسي كه به غيرخدا اشـتغال پيـدا   

؛ 156خطبـه  :1379 رضـي،  سـيد شود ( ها گرفتار ميها سرگردان و در مهلكه كند در تاريكي
داري و حفظ نفـس  نگاه راه نفس هم راه خدا است.). پس راه خدا راه نفس است و 30نامه

منافاتي با هزينه كردن، و حتي ازدست دادن آن در راه خدا ندارد، زيرا كسي كـه نفسـش را   
داري و حفـظ   دست آورده است. نگـاه  در راه خدا از دست بدهد، درواقع آن را خريده يا به
ا بسپاري، زيرا نفس مسـتقل از  ها به خد نفس در اين است كه آن را در همه امور و ساحت

سـپارد   طور كامل خودش را به خدا مـي  داري از خود را ندارد. نفسي كه به خدا توانايي نگه
فرجام تكيه كـردن بـر خـود، مسـتقل از      گيرد. عهده مي خدا سرپرستي او را در همه امور به

ضـعيف و لـرزان   بـر آراء   خداوند، در امور معرفتي، فرو رفتن در شبهات و مبهمات و تكيه
شناختي، پناه بردن به اسـباب نااسـتوار و    است. تكيه بر خود، جدا از خداوند، در بعد هستي
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متزلزل است. تكيه بر خود، منهاي خداونـد، در فعـل و عمـل، معـروف را منكـر، منكـر را       
و  كند. تكيه بر خود در زبان كاربرد نادرست زبان معروف، امام را مأموم، و مأموم را امام مي

پـس نفسـت را    ).87خطبه :1379 رضي، سيداعتراف به استقالل و محور بودن خود است (
 سيدگاهي محكم و نگهباني قوي است ( ها) به خدا واگذار كن كه پناه در همه امور (ساحت

ها از خدا جدا  ). نفسي كه خود را از همه جهات و در همه ساحت59، 31نامه :1379 رضي،
كه مـورد بغـض     اين نفس نفسي استكند.  را به خودش واگذار مي كند، خداوند هم او مي

سخن آميختـه بـا بـدعت و دعـوت بـه        شده است، به  خدوند است، از راه راست منحرف
اى اسـت از راه   كرده گم جويان، راه  اى است براى فتنه گمراهى دل خوش شده است. او فتنه

زنده بودن يا پس از مـرگ او از او  كننده كسانى است كه درهنگام   روشن گذشتگان، گمراه
كشد، و هم گروگان خطاهاى خـود   كنند، هم بار خطاهاي ديگران را به دوش مي پيروى مي

  ).17خطبه :1379 رضي، سيداست (
ها با نفس پيوند و ارتباطي نزديك برقرار كرده است و نفس هم  خدا در همه ساحت. 4
قدر به نفس نزديك است كه  خدا آن برقرار كند.نحو ارتباطي نزديك با خدا  همان تواند به مي

توانـد از   تر است، و نفس انسان هـم مـي   حتي از نزديكي نفس انسان به خودش هم نزديك
وجود دارد كه خداونـد   البالغه نهجمؤيد بسياري در تر شود. شواهد  خودش به خدا نزديك

ز نفـس انسـان بـه نفـس     ا شناختي، و زباني شناختي، معرفتشناختي، عمل را ازمنظر هستي
شناختي خدا از من به مـن  و عمل شناختي دانند. ازمنظر هستي تر مي تر و نزديك انسان مقدم

تر است و بر آن تقدم دارد: خدا صاحب اختيار نفس من است و نفس من در دست  نزديك
تـر و   خدا از نفس من به مـن مالـك  )؛ 207، 122، 96، 92خطبه :1379 رضي، سيداوست (
 بيشـتري  تسـلط  و قـدرت  من نفس بر خدا)؛ 207خطبه :1379 رضي، سيدتر است ( صاحب

خدا از نفس ما بـه  شناختي  از منظر معرفت ).53نامه :1379 رضي، سيد( خودم بر من تا دارد
)، خداونـد بـر نفـس مـن     100، 93حكمـت  ؛184خطبه :1379 رضي، سيدتر است ( ما آگاه

لحـاظ  خـدا بـه   ).206خطبـه  :1379 رضي، سيدحجت دارد و نفس من بر او حجت ندارد (
تـوانيم بـا خـدا     تر است، ما هم مي زباني هم بر نفس ما تقدم دارد و از نفس ما به ما نزديك

كه خداونـد از   اين توانيم در زبان اقرار كنيم به ما مي ارتباطي زباني از همين نوع برقرار كنيم.
كه نفس ما در دست و در اختيار خداست،  نتر است؛ اعتراف كنيم به اي نفس ما به ما نزديك
كه خدا از نفس ما بـه   تر است، و اقرار كنيم به اين كه خدا از ما به ما آگاه اعتراف كنيم به اين

  تر است، و ...  تر و حاكم ما مالك
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تري از حضور نفس انسان بر نفس خودش دارد. نفـس   خداوند حضور نزديكبنابراين، 
با خدا ارتباطي بسـيار نزديـك، حتـي    ها  تواند در همه ساحت ميانسان هم طوري است كه 

هـا از مـن بـه مـن      خدا در همه سـاحت  تر از ارتباط خودش با خودش، برقرار كند. نزديك
پيونـد  تر از ارتباط با خـودم باشـد.    تواند نزديك تر است، و ارتباط من هم با خدا مي نزديك

ها فقط با خدا پيوند  در تمام آن ساحتد تا من كن انفسي با خدا در تمام ساحت ها اقتضا مي
تنهايي و نه حتي با خودم و خدا در يك سطح و در يك مرتبه. من  برقرار كنم، نه با خودم به

و تر است ارتباطي با همان نزديكي او برقرار كنم،  اول بايد با خدايي كه از من به من نزديك
ام؛ چون كه صد آيد نـود هـم    اط برقرار كردهاگر اين كار را كردم آن وقت با خودم هم ارتب

تر، و ... است، پس ما هم بايد با خـدا   تر، مالك خدا به ما از ما به خودمان آگاه پيش ماست.
خواهيم بـه   تر، ... است ارتباط برقرار كنيم؛ اگر مي تر، مالك عنوان كسي كه از ما به ما آگاه به

خواهيم مالكيت خودمان  آگاهي پيدا كنيم، اگر ميخودمان آگاهي پيدا كنيم بايد اول به خدا 
نفس انسان تنها هنگـامي  بر خودمان را تجربه كنيم بايد ملكيت خداوند را درك كنيم، و .... 

هماني قرار بگيرد كه قبل از آن يا در همان هنگام بـا خـدا    تواند با خودش در ارتباط اينمي
رفتي نفس با خودش اين اسـت كـه در مرتبـه    هماني معشرط ارتباط اين ارتباط برقرار كند.

نفـس بـا   شـناختي  اول به خدا معرفت پيدا كند و پس از آن به خودش. شرط ارتباط هستي
طـور اسـت در    خودش هم اين است كه قبل از آن با خدا آن ارتباط را برقرار كند، و همين

تـر اسـت، و نفـس نيـز      خدا از نفس به نفـس نزديـك   شناختي. شناختي و زبان ارتباط عمل
حال، امكـان دارد كـه نفـس بـه      تواند بيش و پيش از خودش به خدا نزديك شود. بااين مي

تر شود. بنابراين، ارتباط انفسي خدا با نفس مستلزم آن نيست تا همه  خودش از خدا نزديك
، گلستان: 1365، سعديسعدي ( تر باشند تا به از خودشان. نفوس بالفعل به خداوند نزديك

  گويد: ) مي11اخالق درويشان، حكايت/
 وينــــت مشــــكل كــــه مــــن از وي دورم   تــر از مــن بــه مــن اســت دوســت نزديــك

ــه او      ــت ك ــوان گف ــه ت ــا ك ــنم ب ــه ك ــورم      چ ــن مهجـــ ــن و مـــ ــار مـــ  دركنـــ

 حال وضوح به ارتباط انفسي ميان خدا و نفس انسان باور دارد، درعين امام علي (ع) به. 5
طـور   كند. ايشان بـه  ميان ذات خدا و نفس انسان را نفي و طرد مي رتباطآشكارا و با تأكيد، ا

كنند كه انسان، حتي پيامبران و راسخان در علم، بتوانند به نفس، يا ذات الهي  مطلق انكار مي
 90رسي معرفتـي پيـدا كننـد. امـام در خطبـه       و صفات مربوط به ذات الهي آگاهي و دست

هـا پوشـيده    چه كـه بـر آن   راسخان در علم را از فرو رفتن در آنخداوند  بدان،«ند: فرماي مي
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نياز ساخته است. او آنـان را   دانند، و از فرو رفتن در اسرار پنهان بي است و تفسير آن را نمي
دانند اعتـراف   چه كه تفسير آن را نمي رو كه به عجز و ناتواني خود در برابر غيب و آناز آن
چه خدا بر آنان واجب نساخته  نگري آنان را در آن ، ستايش كرده است، و ترك ژرفكنند مي

ناميده است. پس تو نيز به همين مقدار بسنده كـن و عظمـت خـداي    » راسخ بودن در علم«
اوست خداي توانـايي   .شوندگان نباشي سبحان را با ميزان عقل خود ارزيابي مكن، تا از تباه

خواهد براي درك اندازه قدرتش تـالش كنـد، و اگـر افكـار دور از     ها ب كه اگر اوهام انسان
هـاي لبريـز از    دانشمندان بخواهد ژرفاي غيب ملكوتش را درك نمايد، و اگر قلب  وسوسه

هـا بسـيار كنجكـاوي     عشق مشتاقان براي درك كيفيت صفات او كوشش نمايد، و اگر عقل
دست رد بر سينه رسند به ذاتش معرفت پيدا كنند،  جا كه به درك صفاتش نميكنند تا در آن

هاي غيب براي رهـايي   در تاريكيها كه آن گرداند، در حاليباز مي ها راهمه نواخته شده آن
برند، و با نااميدي و اعتراف به عجز خود از معرفـت بـه ذات    خود به خداي سبحان پناه مي

توان به عمق معرفت او رسيد، و انـدازه جـالل و    كه نمي اينعتراف بهگردند؛ با ا خدا باز مي
 فرموده اسـت:  در غررالحكم همامام (ع)  »يابد. هاي انديشمندان هم راه نمي عزت او در دل

كسي كه «و  )،835، ش618: 1410(آمدي،  »كسي كه در ذات خدا انديشه كند ملحد است«
در اصول الكافي نيـز   ).851، ش619: 1410دي، (آم »در ذات خدا انديشه كند زنديق است

» از ذات خـدا سـخن نگوييـد   «رواياتي با اين مضمون وجود دارد، مثـل ايـن روايـت كـه     
نتيجه انكار ارتباط ميان نفس انسان و ذات و صـفات ذات  ). 1، ح92/ 1: ج1380(الكليني، 

اوند با ذات و ذاتيات خداوند از سوي امام (ع) اين است كه ارنباط انفسي ميان انسان و خد
تواند با اسماء خداوند، كـه غيـر از ذات و ذاتيـات او هسـتند،      خداوند نيست، نفس تنها مي

  ارتباط انفسي داشته باشد.
  

  گيري نتيجه. 6
، نفس انسان عامل و حلقه ارتبـاط ميـان خـدا و انسـان     البالغه نهجاز نگاه امام علي (ع) در 

ش با انسان ارتباط انفسـي صـميمي و نزديـك، حتـي     خداوند با اسماء حسناي خود است. 
توانـد بـه    تر از رابطه نفس با خودش، برقرار كرده است و انسان هم مي تر و نزديك صميمي

در گسـترده و  خـدا و انسـان   ميـان  ارتباط برقـرار كنـد. ارتبـاط انفسـي     با خدا همين نحو 
ها به روي هـم   ين ساختا شناختي و زباني است. شناختي، هستي هاي معرفتي، عمل ساحت

 انسان با خدا معرفتي اسـت، امـا   نفس ارتباط باز و گشوده و داراي تأثير و تأثر هستند. آغاز



 95   ... در خدا و انسان يانم ينفس، و ارتباط انفس يها نفس، ساحت

تأكيـد   انسان و خداشناختي ميان  ط عملارتباهاي ديگر بر روي  ، بيش از ساحتالبالغه نهج
چهـار  ارتبـاط انفسـي    ترين مصاديق روشنيكي از  با خدا انسانارتباط ايماني داشته است. 
  .وند استانسان و خداساحتي ميان 

  
نوشت پي

 

هـا از   بعد از آن فقـط بـه يـك سـاحت مربـوط نيسـتند، آن       هاي برخي از اين عبارات و عبارت .1
هـا اشـاره خواهـد     كنند. در ادامه مقاله به برخي از آن هاي ديگري از نفس هم گفتگو مي ساحت

  كرد.
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