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او ب ا نس خ ی وی   ةرابط ، های ارتباطی انسانیکی از حوزه

اینکه آدمی چگونه با یود رابطه برقرار کرده و چگونه ب ا . است

شود موضوعی اس ت ک ه در ای ن مقال ه ب دان یود مواجه می

نگارنده هر یک از افراد بش ر س ه  به نظر. پردایته شده است

شنایتی که  ةمواجه؛ نوع مواجهه با نسخ یوی  یواهد داشت

احساس ی ک ه  ةمواجه ، پایه مط ر  اس ت ةبه عنوان مواجه

نق   بس زایی در  ،نخست ب ه ش مار آم ده ةمحصول مواجه

رفتاری که  ةو مواجه، کندنوع سوم ایسا می ةگیری مواجهشکل

در حقیقت نمایان کنن ده  ،ست بودهنخ ةمحصول دو نوع مواجه

رود ک ه دو نوع مواجهه نخست در یارج به ش مار م ی کیسیت

این مقاله در صدد است ض من . سازدمیمتجلی را آنرفتار فرد 

ة اهمی ت مواجه ، آنهای عرص هرفتاری و  ةبیان انواع مواجه

را یاطر نشان شود  فرداحساسی نسبت به  ةشنایتی و مواجه

گ اار در رفت ار ه ای تثثیره را به عنوان مواجههو آن دو مواجه

 . آدمی و دو رکن مهم برای اصال  رفتار ایالقی معرفی کند
 

 ــــــــــ
 اسااایار اانشکده علو  حدیث..  1
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 ةمواجه ، ش نایتی ةمواجه ، رابطه انسان با یود ها:کلید واژه

، رفتار انسان با ی ود، شنایت یود، رفتاری ةمواجه، احساسی

 .کنترل نسخ

 درآمد ▼

ارتبام صحیح انسان با خوا از اهمیتت بتاالیی یکی از اموری که ار برقراری 
شناخت . برخوراار است این است که او بداند ابعاا مواجهه با خوا چگونه است

کند تا رفاار صتحیح بتا ختوی  را بهاتر کمک می انسانابعاا مواجهه با خوا به 
ترایتد موفقیتت بی. تر از پی  عمل کندار تعامل با خوی  موفق ،شناسایی کراه

برقراری ارتبام بتا ختوا نقت  انکتار ناپتذیری ار اصتالب رفاتار انستان ار  ار
رفاار با همنوعان و رفاار بتا ربیعتت ، یعنی رفاار با خدا، های رفااری ایگرحوزه

 . نیز به جای خواهد گذاشت
و بلکه ، های رفااری مخالفبرای هر انسانی ار کنار انواد تعامالت  ار حوزه

توان برای اما آیا می؛ تعامل با نفس خوی  است، د تعامالت نو ترینمهمیکی از 
 تعامل او با نفس خوی  نیز انواعی ماصور بوا؟ 

توان ار سه نود مواجهه خالصه انسان با خوی  را می ةرسد مواجهبه نظر می
 از: نداگانه مواجهه با خوا عبارتابعاا سه. کرا
. مواجهتة رفاتاری بتا 1حساسی از خوا؛ . مواجهة ا2مواجهة شناخای از خوا؛ . 1
 .خوا

ار این مقاله سعی خواهیم کرا به بررسی این سه مواجهته بتا نفتس ختوی  
 . بپراازیم

 شناختیة مواجه. 5

شتناخای  ةختوا مواجهت انسان با ةنخساین مواجه ،گونه که اشاره کرایمهمان
نقت   ه،بتواتتر این مواجهه از او نود مواجهه ایگتر از یتک منظتر مهتم. است

 ةار هر حوز، را زیربنای هر رفااری« شناخت»چرا که اگر ؛ کندزیرساخت ایفا می
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توان به ارستای و استاحکا  رفاارهتای با ارمینان بیشاری می، رفااری قرار اهیم
 . صااره ار آن حوزه ال خوش ااشت و آسواه خارر بوا

ی برختوراار از آنجا که ارسای رفاار هر کس با نفس خوی  از اهمیت زیتاا
است شناخت خوا نیز اهمیت وافری خواهد یافتت. وجتوا روایتات فتراوان ار 

هتای ناشتی از جهالتت نستبت بته فضیلت، اهمیت و آثار شناخت نفتس و زیان
خوی  و منزلت خوا شاهدی صااق برای ارزشمندی این نود مواجهه با خوا و 

بوا. به راستای وقاتی بهار خواهد « خواشناسی»تالش ار مسیر ارتقای آن، یعنی 
تتوان بته تمتا  و با شتناخت ختوا می 1گذراراه شناخت خدا از خواشناسی می

های ختوا واقتف ها و استاعدااهای خوا و همچنین توانمندیها و ضعفکاسای
 شد، ار سوامندتر بوان خواشناسی ترایدی نخواهد بوا.

اقتداماتی واشناسی خیعنی انسان برای ؛ یک فرایند استگمان خواشناسی بی
از تنتود خاصتی نیتز ، شدهاین اقدامات ار گساره زمان انجا   اهد ورا انجا  می

گتاهی بتا تجربته و یتا ، گاهی از رریق آمتوخان، گاهی با تفکر. برخوراار است
از . شتواآگاهی و شناخت حاصتل متی، گاهی از رریق شهوا نسبت به خویشان

گیرا یک اقدا  عملی از ررف انسان انجا  می ،با خوا ةاین رو ار این نود مواجه
 .که محصول آن شناخت نفس خوی  است

 ابعاد شناخت خود

شناخت هر انسانی از خوا او بُعد اارا؛ بُعد نخست آن مربوم است به آنچته 
ة ایتن بُعتد از شتناخت عمتدتا  از ناحیت. افراا نود آامی مشارک استت ةهممیان 
، زیبتایی اوستای، متوری همچتون کمتال ختواهیا. شواشناسی حاصل میانسان

 ی همههاویوگیه از جمل ،ذات لذت رلبی و حب، میل به آزاای، رلبیجاواانگی

 ــــــــــ
 ةرفمعالحتق؟ فقتال:  ةرفمعفقال: یا رسول اهلل کیف الطریق التی  اخل رجل علی رسول اهلل». 1

 . 32،  31، جبحاراالنوارمجلسی، محمدباقر، «. النفس
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از رریتق گذرانتدن یتک  هاویوگیو انسان پس از آگاهی به این ، افراا بشر است
را بیابتد و شتهوا کنتد و  هاویوگیتواند ار ارون خوا آن می، شناسیاوره انسان

 . های فراگرفاه شده ار انسان شناسی به شناخت او از خواش بینجامدافاهی
توانتد اخاصاصتی باشتد. بُعد ایگر شناخت خوا، اخاصاصی است، یتا می

هتا و برختی حتبّ و هتا، ناتوانیانواد عالیتق شخصتی، استاعدااها، قابلیتت
ر هایی هساند کته میتان همتة افتراا نتود بشتهای شخصی، خوا آگاهیبغض

مشارک و یکسان نیست. این شناخت اخاصاصی نیز به او بخ  ایگر تقسیم 
شوا: قسم نخست، آن اساه از باورهایی است که به امور اخالقتی مترتبط می

است؛ و قسم ایگر آن به امور غیر اخالقی ارتبام اارا؛ برای مثال اینکه فرای 
اساعداا بتاالیی ار اربارة خوا آگاه شوا که از حافظة قوی برخوراار است یا 

فهم ریاضی ااراست، شناخای است که به اخالق و موضود بحث ما ارتبتاری 
 ندارا. 

تتوان نتوعی شتناخت از آگاهی هر کس نسبت به رفاارهای خوی  را نیز می
 فرماید:گونه که قرآن کریم میآن، خوا اانست

نإساُن َعلى ِ  (.15و  11)قیامت/ هُ َمعاِذيرَ  ىَو لَوإ أَلإق*  نَفإِسِه بَِصيَرة   بَِل اْلإ

 نویسد:این آیه و آگاهی انسان بر خوا میة عالمه رباربایی اربار
يرت» هملك» ه «بص اىمع ب ت ن بى رؤي ل ادا و ق نى كر اط ست ب  ،ا

الق و ن اط يرت اي ر بص ان ودخ ب س ا ان ز ي اب ا ست لعد دزي» ب  «ا

اىم ا و ،شدب ردتق ي ن ي ان» آ س ىع االن فسه ل ير وذ ن  «ةبص
ست اىمع و. ...ا ه ن ن آي ست اي ان هك ا س احب ان يرت ص ر بص فس ب  ن

ست شيوخ ا ودخ و ،ا تر ر ه ز ب اسشىم سك هر ا ر و ،دن ا اگ  ب

اع ركذ ز ذره اد ودخ ا ً ،دنكىم عف ا ى صرف را ن ب ست اي  هك ا
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بع ا ذا ز ر ر ودخ ا رگ ندب  1«.دا

الباه گرچه این آیه مربوم به آگاهی انسان بر نفس خوی  ار روز حساب بته 
حاضر شدن ار محشر ار پیشگاه عدل الهی است، اما به الیل ارالق آیه، و  هنگا 

اند، استافااه که از آیه مزبور ار امور انیوی اسافااه کراه نیز روایاتی از معصو 
ار پاسخ  پذیر است؛ برای مثال اما  صااقاز آیه ار موارا مربوم به انیا توجیه

انجامد که به بطالن وضو می« خفقه»یعنی به سؤال کسی از کمارین اندازة خواب؛ 
 فرماید: می

فق ام ريدأ ام» خ ن و ةال ان، إ ت ق ف خ نإسلانُ  بَللِ : لويق هللا ال ِ  اْلإ

ن عم1ََط دجو نمَ: لويق کتتان اعلی تت إنّ بَِصلليَرة نَفإِسللهِ  َعلللى ائ ومال ًمق  وأ ا
ا ًعدق يهع جبو دقف ،ا ل ل  1«.1 ءوضوا

 فرماید: و نیز می

ح عيصن ام» ن مدكأ ظهر أ ا ي ن سر و حس ؟ ي ا ئ ي يس س رج أل  عي
ى فسه إل ن ملعفي ن ل أ يس كذ لك ل : لويق جل و زع هللا و ؟كذ

 ِنإسللللللانُ  بَللللللل ِ ن بَِصلللللليَرة نَفإِسللللللهِ  َعلللللللى اْلإ ر 1 إ سري ا ةال  يتوق صحت إذ

ل يعا  1«.ةالن

تتوان بته بر این اساس شناخت انسان از خوا ار امور اخالقتی را نیتز می
ی مطلوب و پسندیده، هاویوگیل مربوم است به ه اوّاوگونه تقسیم کرا. اسا

و اساه او  صفات زشت و ناپسند. ویوگی خوب این او اساه این است کته 
هتا و ار حقیقت ار این نود آگاهی، انسان به قتوت و ضتعف، و نیتز ختوبی

شوا تا باوانتد های خوا واقف شده است و این امکان برای او فراهم میبدی

 ــــــــــ
 . 111،  21، جتفسیر المیزانرباربایی، محمدحسین، . 1

 . 15، ب13 ،  1، جکافیکلینی، محمّد بن یعقوب، . 2

 . 11، ب221،  2همان: ج. 1
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های خوی  را برررف خوا بیفزاید و آنها را تقویت کند و بدی هایبر خوبی
تتوان و جبران نماید. بنابراین شتناخت انستان از ختوا را ار شتکل ذیتل می

 خالصه کرا.
بوا که آگاهی با واقع مطابقت ااشاه باشد.   آنچه گذشت، بر این فرض اساوار

بتا واقتع نداشتاه اکنون اگر آنچه ار فرایند شناخت حاصل شده استت مطابقتت 
توان شناخت گذاشت، بلکه تصوری بارل از خوا خواهد بوا باشد، نا  آن را نمی

کنیم و اقیقا  همان تقسیمات پی  گفاه را نیتز تعبیر می« شناخت نما»که از آن به 
 توان برای آن فرض کرا.می

و  ها منشأ بسیاری از رفاارهای ناارست انسان ار رابطه با ختوا«شناخت نما»
های صحیح و مناج به شناخت از این رو باید تالش کرا راه. ایگران خواهند بوا

ها به آگاهی از خوا استت یافتت تتا بتا کمتک آن واقعی را شناخت و از آن راه
ها رفاارهای ارست را برگزید و انجا  ااا تا کمال خوی  و بته انبتال آن آگاهی

 .سعااتمندی را به است آورا

 خود شناخت انواع
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بسیاری از اانشمندان مسلمان با اسافااه از معارف اسالمی شناخت انسان و از 
تعبتدی و ، عقلتی، تجربتی را از یک منظر بته چهتار نتود« خوا»جمله شناخت 

ما ار این بخ  به ارسای یتا ناارستای ایتن تقستیم بتا . کنندشهوای تقسیم می
کنتیم ار ااامته مستاندات اسافااه از ماون اینی توجه خواهیم کرا و تتالش متی

 . ارسای تقسیم مزبور را از قرآن و حدیث بیان کنیم

 شناخت تجربی - الف
انسان برای شناخت . شوایکی از انواد شناخت انسان از راه تجربه حاصل می

برای مثال کسی که بته توانمنتدی ختوا ار ؛ کندتجربه می خوا نیز گاهی خوا را
خی امور ایگر از راه موفقیا  ار امور نخست برخی امور و ناتوانی خوی  ار بر

و ضعف و شکسا  ار امور او  پی براه استت ار حقیقتت ار ایتن خصتو  
، الباه مخفی نیست که زیربنای شناخت عقلتی. خوا را از راه تجربه شناخاه است

چه اگر توانمندی عقل و خرا انسانی نباشد این ؛ عقل است، تجربی و حای نقلی
اما این امر موجب نخواهد شد . شدخواهد رای او هرگز حاصل نها بقبیل شناخت

 هشتناخای کته از رابنتابراین . ها را شناخت عقلی بدانیمانواد این شناختة تا هم
شوا شناخت تجربی خوانده شده و انستان گتاهی تجربه برای هرکس حاصل می

توانتد نمتی  یخونفسِ  تجربیِ شناختِالباه . شناسدخوا را نیز از راه تجربه می
 . ابعاا وجوای نفس را ار برگیرا ةهم

 شناخت عقلی - ب
گفایم که عقل یکی از ابزارهای مهم کسب معرفت استت و آیتات و روایتات 

کته را شتناخای . فراوانی به کارکرا عقل ار کسب شناخت تصتریح کتراه استت
ار شناخت عقلی نقت  . گویندشناخت عقلی می ،اصلی آن عقل استة مایاست
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از مفاهیم انازاعتى )معقتوالت  ،عقل بر عهده ااشاه، صلی را ار تحصیل شناختا
هتایی استت کته از کانتال عقل کارش تجزیه و تحلیل اااه 1.گیراثانیه( کمک می

کند و سپس انااج و نوآوری می، شواگوش و چشم و ایگرحواس بر او وارا می
حتواس قابتل استافااه استت  هتایو عالوه بر معارفی که به صورت خا  از اااه

 . کندمعارف ایگری را نیز به صاحب  عطا می
عقل را به عقل نظری و عقل عملی ، با اینکه بسیاری از حکیمان و اندیشمندان

قوای ااراکی انسان بواه ، هر او قسم عقل، اما بنابر ایدگاه مشهور ،کنندتقسیم می
هایی هم میان ایتن او ه تفاوتگرچ 2.گیراآن صورت می ةو فهم و ارک به وسیل

قسم وجوا اارا و برخی اندیشتمندان بتزرگ همچتون ابتن ستینا و متال هتاای 
را بته رتور 5«شتناخت نفتس»به مفهو  عا  کلمه و  1«شناخت» پدیده، 1سبزواری

الباه با عنایت به اینکه کارکرا . اانندهای عقل نظری میترین کارکراخا  از مهم
است بحث پیرامون عقل نظری و عملی را به جای ختوا عقل عملی نیز شناخت 

 1.شویمل نمیئن این او قسم از عقل تفکیکی قامیاار اینجا  ،محول کراه

 شناخت نقلی - ج
او منبتع ، بته رتور ختا  اسال اایان الهی و آسمانی به رور عا  و پی  از 

بترای آن بوان  منبعلکن حضور وحی و ، شناخاه شده بوامعرفای حسی و عقلی 
« نقتل»که به آنهتا  رو اولیا رانبیا و روایاتالهی آیات  تاسبب شد ، معرفتکسب 

 ــــــــــ
پاسفدار  از سفنهرها  از کاتاب « شتناخت»و مقالته  آموزش فلسففه بخ  او  از کااب :بنگرید به. 1

 . ایدئولوژ  تطبیقىانزاهم از ش، و به ارس پنجم تا ایدئولوژیك

مجلستی، «. عةنفمالی الی و کالهما یُؤا ِ  ةالتجربالطبعِ و عقلُ العقلُ عقالن: عقلُ : »اما  علی. 2
 . 53و 1،  35، جبحار االنوارمحمدباقر، 

 . 111 - 112،  مبانی اخالق در فلسفه غرب و فلسفه اسالمیمعلّمی، حسن،  . بنگرید به:1

 «.آیدبا عقل کنه حکمت به است می. »21،   1، جکافیکلینی، محمّد بن یعقوب، . 1
 «برترین عقل خواشناسی است.. »1221، ب112،  2، جغررالحکمآمدی، عبدالواحد، . 5

 . 211،  25، شماره نامه مفید، «عقل عملی ار آثار ابن سینا»برنجکار، رضا، . 1
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قترار ویتوه مؤمنتان هانسان بار اخایار  جدیدبه عنوان منبع معرفای ، شواگفاه می
 ةاستا. تتوان بته او استاه تقستیم کتراماون معرفای مربوم به نقل را متی. گیرا

تجربه یا عقل قابل تأیید بواه یا به اثبتات زایی که بر اساس نخست ماون معرفت
او  ماونی که تنها تعبدا  پذیرفاه شده و است کم تا زمان متورا  ةرسد؛ و اسامی

ماتون . وجوا نتداراآنها  اسافااه قرار گرفان آن مان راهی جز تعبد برای پذیرش
نظتر اما بته . های عقلی و تجربی اانستتوان ار زمره معرفتنخست را می ةاسا
، ار این نتود شتناخت ،او  مسامحی بواهة رسد تعبیر معرفت برای ماون اسامی

های ماون اینی تعبدا  تصتدیق شوا گفاهاعاقاا به صداقت منبعِ شناخت باعث می
ویوه ، بتهتتوان انکتار کترازایی ماون اینی را نمتیبا این حال نق  معرفت. شوا

. های بعتد بته اثبتات رستیده استتانماونی که به صورت علمی و تجربی ار زم
 فایده نیست:ارباره شناخت نقلی توجه به چند نکاه بی

مجموعه ماون اینی است کته ، مقصوا از نقل از منظر اندیشمندان مسلمان -1
این مجموعه هم قرآن و هم روایات . حقیقی آن به وحی الهی بازگشت اارا أمنش

و اهل بیتت آن حضترت را ار  یامبر خاتمویوه احاایث پهمعابر پیامبران الهی ب
به این الیل که وحی مساقیم خداستت؛ و امتا ، اما ار مورا قرآن کریم؛ گیرابرمی

؛ رسداتصال آن به وحی به اثبات میة ذیل با اساناا به آی ار مورا حدیث پیامبر
 فرماید:چرا که می
  يُوَحى   ی  حإ  وَ ِإنإ هَُو ِإلّ *  َوَما يَنإِطُق َعِن الإَهَوى .1 

و باالخره احاایث اهل بیت پیامبر علیهم صلوات اهلل که تالی تلو پیامبر بواه و 
ویوه قرآنتی بته اثبتات هعقلی و نقلی بة یت کال  آنان نیز ار جای خوا با االجح

روایات از قرآن و بازگشت آن نیتز بته قترآن  أبه هر حال چون منش. رسیده است
توانتد منبتع معرفتت نقلتی و از جملته عتام  متی وحی به مفهتو  ،کریم است

 ــــــــــ
 سخن او غیر وحی خدا نیست. ، گوید؛ و هرگز از روی هوای نفس سخن نمی1و  1. نجم/1
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 .شمار آیدهبخواشناسی 
ت پیروان اایان آسمانی گاهی به مفهو  سخنان پیشتوایان اینتی اعاقتااه بته 2

کننتد و بترای آنتان تر از اعاقااات برخاساه از حس و تجربه پیدا مىمراتب قوی
 خواهد ااشت.اعاباری بسیار بیشار از اعابار یک شناخت حسی و تجربی 

زیترا بیشتار  ؛های اینی فقط از نود شناخت تعبدی نیستتآموزهة ت باور هم1
های اینی از رریق یکی ایگر از انواد شتناخت نیتز متورا شناستایی قترار آموزه

یتک . توان به او اساه تقسیم کرابه عبارت ایگر اعاقااات اینی را می. گیرندمی
او  اعاقتاااتی هستاند کته  ةاسا. د پذیرفانی استاساه اعاقاااتی که صرفا  با تعب

از رریق یکی ایگر از ررق شناخت نیز مورا شناسایی قرار گرفاه  ،عالوه بر تعبد
 . و به اثبات رسیده است

تعلقات ، هاویوگی، آیاتی که ارباره حقیقت انسانخواشناسی همة ار موضود 
ایگر از آیتات مربتوم  و هدف غایی وجوا او بر روی زمین است؛ و نیز بسیاری

که شک آنبی. به این موضود برای این است که آامی باواند خوا را بهار بشناسد
موجوای را آفریده است از هر فرا ایگری به ابعتاا وجتوای مخلتوق  و همته 

شتوا آشتناتر و صفات و حاالت آن مخلوق قلمتداا متی هاویوگیآنچه به عنوان 
بتاره آن اثتر تر از کاابی که خالق یک اثر ارجامعتر و پس هیچ منبعی اقیق. است

قترآن . خداوند ماعتال باشتد، ویوه اگر آن خالقهب. گذارا نخواهد بوابه جای می
نفس آامی و نیز نقام قتوت و ضتعف ، ارالعات مربوم به شخصیت انسانة هم
و  های  را که ار مسیر سعاات او رهتزن استت بیتان ااشتاهو تما  وابساگی، او
 .شدارهای الز  را به او اااه استه

روایات فراوانی نیز از معصومان صتاار شتده استت کته نقت  ، ار کنار آیات
یاری شناخان نفس خوی  را ار انسان  ،ایفا کراهخواشناسی بسیار مهمی را ار 

 خواهد کرا. 

 شناخت شهودی - د
صتل هایی است که برای انسان حامعرفت شهوای یکی ایگر از انواد شناخت
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بستیاری از اندیشتمندان مرتبته شتناخت شتهوای را برتتر و واالتتر از . شتوامی
، شتاهد استت و معلتو ، ار شتناخت شتهوای عتالِم. اانندهای ایگر میشناخت

زیرا ار  ؛خواننداین نود معرفت را معرفت حضوری نیز می. خواش مشهوا عالِم
ن عالم و معلو  میاای طهاین نود شناخت خوا معلو  نزا عالم حاضر است و واس

 بترای صتورت بدون یرشبرخی ایگر آن را به علمی که  1.وجوا نخواهد ااشت
نظتران صاحبة بیشار بنابراین بر اساس عقید 2.کنندشوا تعبیر میمیحاضر  عالم

 1.امکان خطا ار معرفت شهوای وجوا ندارا

 احساسی ةمواجه. 7

انستان بتا ختوا ة عنتوان نخستاین مواجهت شناخای را به ةمواجه، پی  از این
متورا تبیتین قترار « متن کیستام؟»ای که ار پاسخ پرس  مواجههکرایم؛ بررسی 

اینک پرس  مهتم ایگتری . اش تلقی صحیح انسان از خواش بواگرفت و نایجه
ایتن پرست   «باره خوا ااشاه باشم؟من چه احساسی باید ار»اینکه . مطرب است

 . انسان با نفس خوی  خواهد بوا ةن نودِ مواجهار واقع نارر به اومی

گرچه نارر به احساسی است که هر انستانی نستبت بته ختوا یااشده پرس  
ی أیآامتی نستبت بته ختوا منشت اما باید توجه ااشت که همواره احستاس، اارا

. از ختوا استت« پنداره»برخاساه از نوعی شناخت یا شناخت نما  ،شناخای ااشاه
آامی تا از خویشان خوی  تصور یا باوری ار ذهن نداشاه باشد به عبارت ایگر 

گاه که احساسی ار پس آن. شوااحساسی از خوی  ار آن باره برای  ایجاا نمی
رفاار باشد یا ار چگونگی رفاار  أتواند منشآن احساس می، ارون او شکل گرفت

 :ستنشان اااه شده ا ذیلگونه که ار شکل آن ،فرا تأثیرگذار باشد

 ــــــــــ
آموزش نیز بنگرید به: مصباب یزای، محمدتقی، . 113،  حکمت ومهمنظ شرح. سبزواری، مال هاای، 1

 . 171، ص1، جفلسفه

 . 11،  التصور و التصدیق فی رسالتانالدین رازی، محمّد بن محمّد، قطب. 2

 . 135،  1، جآموزش فلسفهمصباب یزای، محمدتقی، . 1
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گوییم بدین علتت استت اینکه چرا از احساس انسان ار مورا خوا سخن می
 اهتدکه آنچه آامی را به سمت رفااری خا  و مامایز از رفااری ایگر سوق می

گیرا که منشأ آن نوعی شتناخت احساس از باوری شکل می. غالبا  احساس است
احساستی صتحیح و  از ایتن رو بایتد تتالش کترا تتا 1.به مفهو  عا  کلمه است

زی که انسان یبرای مثال چ؛ های انسانی و عقالنی از خوا ااشتماناسب با ارزش
 اشکند رفااری عزتمندانه ااشاه باشد و از رفااری که موجب ختواریرا وااار می

بلکته بتاور ارزشتمندی  ،آگاهی نسبت به ارزش خوی  نیستت ،شوا اوری کند
الباه این احساس محصتول شتناخای  و، خوی  و احساس خواارزشمندی است

 . است که آامی از خوا اارا
کته از ختوا ار ذهتن را ارست و ناارست بتوان احساستی باوانیم حال اگر 

برای کنارل احساس و سپس رفاار فتراهم  امکان اولیه ،ایجاا شده تشخیص اهیم
م تتا بنابراین باید کوشید اوال  شناخای صحیح از خوا به است آوریت. خواهد شد

رفاتاری ار جهتت همتان ، خوا شکل اااهة احساس خوا را اربار ،ماناسب با آن
ثانیا  باوانیم ارسای و ناارسای احستاس ختوا را . شناخت و احساس انجا  اهیم

تشخیص اهیم تا اگر از ناارست بوان شناخت خوا آگاه نبوایم و شناخت نما را 
به شناخت ناارست خوا پی  از راه تشخیص احساس ناپسند، اانسایمشناخت می

احساس و رفاار ، ن شناختة میابدین ترتیب رابط. ارصدا اصالب آن برآییم ،براه
 :توان ار شکل ذیل مشاهده نموارا می

 ــــــــــ
 شناخت به مفهو  عا ، شناخت صحیح و ناصحیح است. . مقصوا از 1
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 تواند رفاارهای انستاناکنون باید اید که احساسات اخالقی و پسندیده که می
فاارهای ناپسند شوا مانع از صدور رکراه، را به سوی رفاارهای پسندیده هدایت 

رسد از میان احساسات نیک انسان نسبت بته ختوا چهتار کدا  است؟ به نظر می
که نق  بسیار سازنده ار رفاارهای اخالقتی  هسانداحساساتی  ترینمهممورا از 

 حتس»، «حرمتت نفتس حتس»از:  انتداین چهار احساس عبارت. ندنکاو ایفا می
. «حیتای از ختوا»آن و ة دایت شده و تعدیل شدالباه ه« ذات حب»، «عزت نفس

این چهار احساس ارونی ار ارتبام با خوا محصتول شتناخت صتحیح از ختوا 
هریتک از ایتن  اربتارةبحتث را ار پتی خواهنتد ااشتت. رفاار پستندیده ، بواه

ها نیازمند پووهشی مساقل است و ار این مقاله مجال پترااخان بته آنهتا احساس
 .نیست

 رفتاری ةمواجه. 3

ایتن مواجهته ار واقتع . رفاتاری استتة سو  انسان با ختوا مواجهت ةمواجه
رفاارهای انستان بتا ختوا را . نخست انسان با خوی  استة محصول او مواجه

 رفاارهای مربتوم بته روب و»و « رفاارهای مربوم به جسم»توان ار او اساه می



 11 1111 بهار 111شمارة    

 ااا.مورا بررسی قرار « جان

 ودرفتار انسان با جسم خ -الف
جسم انسان به عنوان امانای از سوی خداونتد ار اخایتار او قترار گرفاته، 

روا. رفاار انسان با جسم خوی ، از یک منظتر شمار میجزئی از وجوا او به
به بهداشت و علو  پزشکی، از منظری ایگر به علم فقه و از منظر سو  به علم 

کته اصتالب رفاتار بتا اخالق ارتبام خواهد ااشت. از این رو به همان میتزان 
تواند رفاار اخالقی و از زمرة جسم خوی  و پاسداری از امانت خداااای می

مباالتی ار تتأمین رفاارهای پسندیده و نیکو باشد، به همان میزان سسای و بی
سالمت جسمانی ختوی  بته عنتوان یکتی از مصتاایق خیانتت و اهمتال ار 

راین بحث از آن نیز به علتم اختالق آید. بنابشمار مینگهداری امانت الهی به
 مرتبط و نیز مفید و کارگشاست. 

امتا نته هتدف ، آیدشمار میهسالمت جسم انسان به عنوان هدف ار اخالق ب
و ستعاات کمتال همانتا بلکه هدفی میانی برای اسایابی به هدف عالی که ، غایی

 . انسان است خواهد بوا

 انسان با جسم خود رفتارهای انواع

 تارهای مربوط به بهداشت و پاکیزگیرف. 1
. بهداشتت مربتوم استت ةبخشی از رفاارهای انسان با جسم خوی  به حتوز

بلکه مورا عنایت فرشاگان الهتی ، پاکیزگی و نظافت نه تنها مورا توجه پیشوایان
ای مهم و برای برقراری ارتبام با ایگران ضروری این امر تا اندازه. نیز بواه است

یز موجب حفظ حرمت و کرامت نفس خوی  و رعایت حقتوق افتراا و اخالقا  ن
 فرماید:ار این خصو  می شوا که پیامبرپیرامونی می

ای ها را پاکیزه سازید، خدا شما را پتاکیزه گراانتد؛ زیترا هتیچ بنتدهاین بدن»
خوابتد و ای ار کنتار او مینیست که شب با بدنی پاکیزه بخوابد مگر آنکه فرشاه
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شوا مگر آنکته فرشتاه او را اعتا اعای از شب از این پهلو به آن پهلو نمیهیچ س
  1«ات را بیامرز؛ زیرا با بدنی پاکیزه خوابیده است.گوید: خدایا بندهکراه می

ار تبیین اهمیتت و لتزو  رعایتت پتاکیزگی و بهداشتت  همچنین اما  علی
 فرماید:می

ی کته موجتب آزار ایگتران استت خواتان را به وسیله آب از بوی نتامطبوع»
پاکیزه سازید و به خوا برسید؛ زیرا خداوند از بندگان پلشتای کته هتر کته بتا او 

  2«شوا بیزار است.بنشیند از او اذیّت می

 تغذیه مناسب. 2
مساقیم و زوا هنگا  ار تأمین ستالمای جستم و  یرایم غذایی تأثیرگمان بی

این او  بارةار ماون اینی ار. خواهد ااشتاسامرار آن یا اباالی جسم به بیماری 
ختارج از  هابه آنتفصیلی پرااخان ، که های بسیاری وارا شده استحوزه توصیه

باید ار کاب رب سنای یا مباحث مربوم به آااب االعمتال  ،این مقاله بواه ةعهد
شر را اساس سالمای بکه که قرآن کریم اینبه ای کوتاه تنها اشاره. به انبال آن بوا

 :کنیممی ااندرَوی میبر تغذیه صحیح و پرهیز از افرام و زیااه
 1.کنندگان را اوست نداراولی اسراف نکنید که او اسراف ،بخورید و بیاشامید

ختوران و ، صتحیح ةار بیانی زیبا ار لزو  توجه بته اصتل تغذیت اما  رضا
 فرماید:ن میروی ار خوران و آشامیدو پرهیز از زیااه آشامیدن ریبات

بدن همانند زمینى مساعد است که اگر ار آبااانى و آبیارهِ آن سعى شتوا، و »
اقت شوا، تا نه بی  از اندازه آبیاره شوا که زراعت ار آن غرق گراا و از بتین 
بروا، و نه کم باشد که خشک شوا، همواره آن زمین آبتاا و شتکوه آن بستیار، و 

 ــــــــــ
 . 21111، ب 233،  1، جکنز العمالالدین، ماقی هندی، علی بن حسا  .1

 . 11، ب 121،  خصالابن بابویه، محمّد بن علی )شیخ صدوق(، . 2
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ا. پس اگر به آن غفلت ورزند، زراعتا  تبتاه محصولِ زراعا  پاکیزه خواهد بو
روید. بَدَن نیز مانند این است و با اقت ار نود و مقتدار شده و سبزه ار آن نمى

هتا )چته روحتى و چته خورانى و نوشیدنى، سالم مانتده و از اراهتا و بیمتاره
 1«.جسمى( ار امان خواهد بوا

 درمان. 1
و نسبت به  های خوا نیندیشدریشاید کمار کسی یافت شوا که به ارمان بیما

هتای هزها یکی از حوارمان بیماری. ارمان خوی  به هنگا  بیماری اقدامی نکند
ها با جسم خوی  است؛ گرچه ممکن است اقدا  افراا با یکتدیگر رفااری انسان
و برخی بتا اارو نستبت بته ، برخی با امساک، یعنی برخی با پرهیز؛ مافاوت باشد
 ختوا حتال بته تراید اگر بیماری ناایتده گرفاتهبی. کنندمی اقدا ی ارمان بیمار

پسندیده نخواهد بوا و فاعل این رفاتار متورا نکتوه  و  اقدامی شوا واگذاشاه
های اینی نیز ایتن رفاتار را تأییتد آموزه. سرزن  عقالی قو  قرار خواهد گرفت

 ی از اما  ششمار حدیث شریف. کراه استتأکید ضرورت ارمان بر و  کندنمی
با خوا گفتت: ختوا را ارمتان ، نقل شده است که یکی از پیامبران خدا بیمار شد

خداوند او را مورا خطاب قترار اااه . کنم تا همو که بیمار  کراه شفایم اهدنمی
 فرموا: 

  2«اهم، چون شفا ااان از من است.تا خوا را ارمان نکنی شفایت نمی»
و بستاه نبتوان راه ارمتان  به ارمتان بیمتاریسفارش نیز ار  از پیامبر اکر 

 ــــــــــ
ِض الطَّيِّ ». 1 دادُ فِلی الملاِ  اِنَّ الَجَسدَ بَِمنإِزلَِة األَرإ ْإ بِالإِعَملاَرةِ َوالسَّلقإِی ِملنإ َحيإلُت ل تَلزإ بَِة، َمتى تُعُوِهلدَ

عُهللا، وإن تُغُوفِللَل َعنإهللا  ْإ ِعماَرتُهللا َوَاوُللَر ريعُهللا َوَزاللا َزرإ َْ داَملل للهُ فَللتَعإَط ُِ ِمنإ للَرَق َول يَللنإقُ فَتَغإ
للُب، فَالإَجَسللدَ بِ  ْإ فيهللا العُشإ َإ يَنإبُلل َْ َولَلل للفََسللدإ لللُُ  ـهللِذِه الإ للِربَِة يَصإ َشإ ِذيَللِة َواألإ َّللدإبيِر فِللی األَيإ َمنإِزلَِة، َوبِالت

اُو الإعافِيَةُ فيِه.  . 21511، ب 155،  11، جمستدرک الوسائلنوری، میرزاحسین، « َويَِص ُّ َوتَزإ
مکفار  ؛ ربرسی، فضل بن حسن، 1115، ب1311،  1، جمیزان الحکمهشهری، محمّد، محمدی ری. 2

 .«حای تاداوی، فإنّ الشفار منّی كفیشأال . »2115، ب111،  2، جالخالقا
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 ایت شده است:ور
ای مرا  خوا را مداوا کنید؛ زیرا خداوند ماعال هیچ ارای را نیافریده استت »

  1«مگر آنکه برای ارمان آن اارویی قرار اااه مگر مرگ.
به این نکاه تصتریح شتده استت کته  معصو  پیشوایان هایالباه ار سفارش

ها عجله نشوا و تا زمانی که بدن توان مقابله با بیماری و افع مان بیماریبرای ار
آن را اارا از ااروهای بیرونی اسافااه نشوا و این فرصت بته بتدن اااه شتوا تتا 

  2.بدون اارو با بیماری مقابله کند

 رفتار مربوط به روح و روان  -ب
 ،ر برختوراار بتواهعلم اخالق این است که آامی از اخایتاة از اصول موضوع

تواند با رفاار خوا سجایای اخالقی و صفات پسندیده می. انسان قابل تغییر است
را ار خوا ایجاا کند و ملکه آن رفاار شایساه را ار ضمیر خوی  نهااینه سازا و 

به عنوان انسانی برختوراار از  ،ریزی کراهیا صفات رذیله را ار نفس خوی  پی
به عبارت ایگر اهاما  ار جهت . ا را به جامعه عرضه کندخو، ی ناپسندهاویوگی

و این آراید میانجا  رفاارهای شایساه و پسندیده نفس آامی را به خُلقیات نیکو 
اهداف اایتان آستمانی و پیتامبران الهتی بتواه  ترینمهمهمان چیزی است که از 

حت بیان ااشاه و ای کوتاه آن را به صراار جمله گونه که پیامبر خاتمآن؛ است
 1.های اخالقی اانساه استفلسفه بعثت خوا را ار کامل کران مکار  و ارزش

 ــــــــــ
 سفن ؛ نیتز بنگریتد بته: 21111، ب3و  1،  11، جکنفز العمفالالدین، ماقی هندی، علی بن حستا . 1

یا أیهتا النتاس تتداووا، فتإنّ اهلل . »2111، ب111،  1ترمذی، ج سن ؛ 1،  1، جزر 2ااوا، جابی
 .«السأ ؛ والسأ  الموت الّ خلق له شفار   الّ  تعالی لم یَخلق اار 

الاسرد فی تناول »روایات عنوان 1311،  1، ج میزان الحکمهشهری، محمّد، بنگرید به: محمدی ری. 2
 «. الدوار

. 132،  13، جبحفار االنفوار؛ مجلستی، محمتدباقر، 1،  مکار  االخالقربرسی، فضل بن حسن، . 1
ََ م» ُْ ِلُتَّمِ ََ الخالقِ انّی بُِعو  «. کار
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اکنون این پرس  مطرب است که رفاارهای اخالقی که ممکن استت موجتب 
 ،ایجاا مکار  اخالق ار ضمیر انسان شده یتا برخاستاه از مکتار  اخالقتی بتواه

 کدا  است؟ ،شوار او میموجب تقویت و اساحکا  آن مکار  اخالق ار ضمی

 کنترل نفس

 یغرائز و امیال؛ استقرار اااه ار وجوا انسان، غرائز و امیال گوناگونى  خداوند
شاه، ار وقت مناسب، کارآمد است. از آنها براه ااامه حیات او ضرورت اا ةکه هم

متال و زنتدگى اوستای »، «اخومحبت به »، «خشم»توان به جمله این تمایالت می
به منظتور نیتل  امیال و غرایز اینو برخی ایگر اشاره کرا. « شهوت جنسی»، «مااه
بواه است و هر انسانی برای رسیدن به ارجات باالتر کمتال همان هدف تکاملى به 

ها نیازمند خواهد بوا. اگر انسان را موجوای مرکتب همواره به این غرایز و گرای 
انیم، ار آن صورت تصدیق ختواهیم از روب و جسم و برخوراار از عقل و نفس بد

کرا که نیاز انسان به غرایز و تمایالت برای هدف ماعالی آفرین  ضتروری استت. 
شتوا و او ها و تمایالت او ار غرایز و امیال نفسانی خالصته نمیالباه همه گرای 

جتوی، میتل بته عبوایتت و ار ضمیر خوی  تمایالت ایگری چون فطترت ختدا
های انسانی و اخالقی نیز احساس اانگی و بقا و عالقه به ارزشبندگی، میل به جاو

کند. بنابراین با کمی تأمل و خواآگاهی بیشار، بته ختوبی خواهتد اانستت کته می
هدف از زندگی انسان بر روی زمین فقط اشباد غرایز و هواهای نفستانی نیستت و 

الت  گا  بتراارا و باید برای نیل به تعالی انسانی خوی  ار جهت تدبیر همة تمای
به هریک از آنها به قدر ضرورت و نیاز بها اهد. او برای سعااتمندی خوی  هرگز 

تواند و نباید تک بُعدی بواه، تنها به اشباد برخی تمایالت  فکر کند و از امتور نمی
ایگر غافل شوا. اگر ار ضمیر انسان انواد تمایالت، غرایز و قتوای مخالتف قترار 

به معنای آن است که به همة آن امور ار تعالی و کمتال نیتاز اارا و اااه شده است 
ای که با هدف نخستاین آفترین  او باید از هریک از آنها ار وقت خوا و به اندازه

ای استت کته ار بستیاری از برااری کند. این قانون و قاعتدهار تعارض نباشد بهره
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ستاز ساخامان بیشار اشتیای استشوا و ار های بشری نیز از آن تبعیت میساخاه
بشری نیز به تناسب هدفی که برای کارآمدی آن استاگاه الز  بتواه امکانتات الز  

کننتد بایتد ار مرحلتة قرار اااه شده است. پس کسانی که از آن اساگاه اسافااه می
نخست از آن ابزار شناخت الز  را به است آوراه، سپس ماناسب با هدفی که برای 

 برااری کنند. شده، از آن خرامندانه بهره آن ایجاا
« کناترل نفتس»ار بحتث « نفتس»بیان شد آشکار است که مقصوا از  از آنچه

کشتاند و های ماای و جسمانی متیهمان چیزی است که انسان را به سوی لذت
 . تعبیر شده است« نفس اماره»ار اابیات اینی از آن به 

 مراحل تسلط بر نفس

ای تربیتتت نفتتس و بتته کناتترل ارآوران آن چهتتار مرحلتته را علمتتای اختتالق بتتر
 1.و معاتبته 1، مشتارره2محاستبه 1اند از: مراقبته،اند. این چهار مرحله عبارتبرشمراه

بنابراین به منظور کنارل بر نفس برخورااری از عزمی راسخ برای پیموان ایتن چهتار 
اسارت نفس خوی  رها تواند از مرحله ضروری است و سالک تنها از این رریق می

گراا. این امر تنها از عهدة کسی برخواهد آمد که احساس او نسبت به نفس ختوی  

 ــــــــــ
کشتانده  هنفس خوا را به حال خوا وامگذارید؛ زیرا به بیراه .«فادهنوا ألنفسکم ترخصوا وال» :. مانند1

 . 1، ب15  ، 1ج، کافیشوید. کلینی، محمد بن یعقوب، می

بل از به حساب خوا برسید ق .«خوا نفوسکم قبل ان توبّخواحاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا وبّ». مانند: 2
. آنکه به حساباان برسند و خوا را بازخواست کنید پی  از آنکته متورا بازخواستت قترار بگیریتد

 . 11311، ب 12، جمستدرک الوسائلنوری، میرزاحسین، 

کسى  .«و من کان فى نقص فالموت خیر له، من لم یاعاهد النقص من نفسه غلب علیه الهوه». مانند: 1
شتوا و کستى کته هواه نفس بتر او چیتره متى، ررسی قرار ندهدرا مورا ب وی های خکاسایکه 

، بحفار االنفوار. مجلسی، محمدباقر، مرگ براه او بهار است، پیوساه ار حال سقوم و نقصان است
 . 1، ب11،  13ج

( و سرزن )آن کس که نفس خویشان را مذمت  .«من ذ  نفسه اصلحها، من مدب نفسه ذبحها». مانند 1
را فراهم کراه، و آن کس که خویشان را مدب و ثنا گوید، گویی خوا را ذبتح کند سبب اصالب آن 

 . 1111،  1، جمیزان الحکمهشهری، محمّد، محمدی ری .کراه است
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بر پایة شناخت صحیح از خوا شکل گرفاه و از عزت نفس و حرمتت نفتس بتاالیی 
 برخوراار بواه، حیای از خوا نیز ار وجواش شکل گرفاه باشد. 

 نتیجه

 توان است یافت:یبه این ناایج م ،شدیاا بر اساس آنچه 
رفااری با خوا  ةانسان سه نود مواجهه با نفس خوی  خواهد ااشت و مواجه .1

 . احساسی است ةشناخای و مواجه ةیعنی مواجه ؛نخست ةمحصول او مواجه

شناخای است که از خوا ااشاه و احساستی استت  ،پایه و اساس رفاار انسان .2
اار با ختوا بایتد نستبت بته از این رو برای اصالب رف. که نسبت به خوا اارا
احساسی صحیح  ةشناخای با خوا و نیز تحصیل مواجه ةارتقا و اصالب مواجه

 . های اسالمی است کوشیداز خوا که مبانی بر آموزه

عرصته یکتی ار . باید به ساماندهی رفاار با خوا بپتراازاعرصه انسان ار او  .1
 . ارفاار با جسم خوی ؛ و ایگری رفاار با روب و روان خو

بلکته هتدفی  ،اصالب رفاار با جسم خوا هدف عالی برای انسان مؤمن نیست .1
مراقبت از سالمای بدن یتا بتاز پتروری آن  و میانی است که پیامدش پرورش

این پیامد برای نیل به کمال و اسایابی به سعاات حقیقی از رریق . خواهد بوا
 . مجاهده و تالش ار انیا ضروری است

کته را اقتدامات الزمتی همتة  توانتدداشت و ارمان میبه، سه سرفصل تغذیه .5
به آن نیازمند است  مراقبت از سالمای یا بازپروری جسم، انسان برای پرورش

 . ار خوا جا اهد
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