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 چکیده
کننهده در منابع روایی با مفاهیمی مواجهه می کهه بها اضهافه شهدن بهه واژه نفهس، القا شهویم 

هههای مهههار، تنظههیم، نظههارت، نگهههداری، و تغییههر خههود هسههتند. کارکردهههای نفههس در حوزه
ش حاضهههههر تحلیهههههل مفهههههاهیم مضهههههاف نفهههههس در روایهههههات و تبیهههههین سهههههازه ههههههدف پهههههژوه

کهه خهود در محتوایی است. یافته -جویی با روش پژوهش مفهومیخودنظم ها نشان داده 
جهویی بها بخش غیرمهاّدی بهوده و خهودنظممنابع اسالمی انسان بهه اعتبهار عامهل تشهّخص

دهنده )دو مفهو ( قابل )هفده مفهو ( و مفاهیم تحق  « خود»تحلیل مفاهیم مضاف به 
کهه توسه  ترین مضافتبیین است. عا  های نفس اصهالح الهنفس و ت کیهةالنفس اسهت 

دو برنامه فرایندی  مجاهدةالنفس و ریاضةالنفس پیگیهری شهده، و بها ابه ار نظهارةالنفس، 
یابی است. سااوکار تحق ، تما  مفهاهیم مهرکور کّف النفس، و ضب  النفس قابل دست

کهه از تحلیهل « انگی ه متعالی»، و «مهار»، «شناخت»ای ه مفهو   هستهواسطه سبه  است 
 آید.دست میدو مفهو  عقل و تقوا به 
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 انگی ه.

 بیان مسأله

کههریم « نفههس» بههار واژه  290بههیش از یکههی از مفههاهیم اصههیل در منههابع اسههالمی اسههت. در قههرآن 
که خهدای متعهال بهه وجهود  کار رفته است. در اهمیت نفس همین بس  نفس و مشتقات آن به 

 )  -که نشان از اهمیت خلقت و بزرگ جلوه دادن آن است  -آن در قالب یا لفظ نکره )نفس 
  5 سوگند یاد نموده است.

طهور فهراوان بهه  بهه 7مضهافو هم به صهورت  6طور مستقلمفهو  نفس در منابع روایی هم به 
کهه بها اضهافه شهدن بهه  کار رفته است. منظور از مفاهیم مضاف، آن دسته از مفهاهیمی هسهتند 
کارکردهای نفس هستند. هر چند احصای ایهن دسهته  کننده معانی جدیدی از  واژه نفس، القا

کار دشواری است، اّما بخشی از مفاهیم مرکور به حوزه م، نظهارت، های مههار، تنظهیاز مفاهیم 
کههه در پههژوهش حاضههر از آننگهههداری، و تغییههر نفههس )خههود( مربههوط می ههها تحههت عنههوان شههوند 

 شود. در حوزه تغییرات روانی یاد می« مضاف نفس»مفاهیم 
خصههههوص امههههروزه یکههههی از اقههههدامات مهههههم در مسههههیر تههههدوین علههههو  انسههههانی اسههههالمی، بههههه 

های تأثیرگهرار ایهن علهو  در منهابع سهازهشناسی اسالمی، تدوین، بازشناسی، و یها اصهالح روان
 هایو سهازه 8«خهود»ها در عرصهه علهو  انسهانی، مفههو  تهرین سهازهاسالمی اسهت. یکهی از مهم

یههها سهههازه مرکههه ی در « خهههود»دسهههت آمهههده، ههههای بهههه مهههرتب  بهههه آن اسهههت. بهههر اسهههاس تحلیل
کهه  10«جوییخودنظم»های آن، و یکی از قابلیت 9شناسی بودههای مختلف رواننظریه اسهت 

دهی، و مهار خویش نقش مهمی را در سیستم روانی افراد به عهدر گیری، نظمدر زمینه تصمیم
تنظهیم خویشهتن بهه  ههای مربهوط بههنسهبتاو جدیهدی در عرصهه پژوهشدارد. این قابلیت، سهازه 

جهویی گهران عالقهه فراوانهی بهه مطالعهه سهازه خهودنظمهای اخیر پهژوهشدر سال 11آید.شمار می

                                                      
 .499، ص20، جالمی ان فی تفسیر القرآن؛ 5، آیه شمسر.ک: سوره  .5

 .152و  119، ص1، جالکافی؛ 28، ص1، جالمحاسن .6

 .442، ص53، ننهج البالغه؛ 371، ص2، جالخصال؛ 94)للصدوت(، صاألمالی ؛ 336، ص2، جالکافی .7

8. self 

9. Self-Relations in the Psychotherapy Process, p3. 

10. self-regulation 

11. Journal of Research in Personality, v.45, n.3, pp. 259-268. 
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کرده بلکهه  12ارائهه نشهده،« خهود»ای از شهدهاند؛ با این حال، نه تنها تعریف واحهد پریرفتههپیدا 
 13جویی نی  اختالف نظر وجود دارد.در ماهیت خودنظم

از ایههن رو تحقیهه  حاضههر در پههی آن اسههت تهها بهها تحلیههل مفههاهیم مضههاف نفههس در روایههات، و 
کلیههدی عقههل بررسههی رابطههه آن جههویی را بههر اسههاس و تقههوا، موجودیههت خههودنظمههها بهها دو آمههوزه 

کهههرده، و مالفههههآموزه های اساسهههی آن را ههههای دیهههن اسهههال  بررسهههی نمهههوده، ماهیهههت آن را تبیهههین 
  شناسایی نماید.

وهش  وش پژ  ر
کیفههی بههوده و از روش تحلیههل مفهههومی محتههوایی اسههتفاده  -ایههن تحقیهه  بههه لحهها  رویکههرد، 

ههای مختلفهی اسهت محتوایی وجه مشهترک روش -ومیکرده است. در واقع، روش تحلیل مفه
کهه از جملهه میکه عموماو به عنوان روش تهوان شناسی علو  انسانی اسالمی معّرفی شهده اسهت 

  را نا  برد. 15و روش فقه الحدیث 14روش اجتهاد دینی
گا بهههه  کّلهههی در ایهههن روش پژوهشهههی جههههت اجهههرای پهههژوهش  . 1ههههای ذیهههل طهههی شهههد: طهههور 
. بررسهی مفهاهیم اّولیهه مربهوط 2در منابع اسهالمی )بررسهی مفههو  نفهس(، « خود»شناسی مفهو 

گانههه جههویی در منههابع اسههالمی )بررسههی مسههتقیم و غیرمسههتقیم مفههاهیم هفههدهبههه حههوزه خودنظم
کّف النفس، ضب  النفس، و موارد دیگر(،  کشف ارتباط مفاهیم اّولیهه بها مفهاهیم 3همچون   .

جویی در منابع اسهالمی )شهامل بررسهی دو بوط به خودنظم. بررسی مفاهیم خاص مر4خاص، 
جههویی ای خودنظم. اسههتخراج عناصههر هسههته5ههها(، و مفهههو  عقههل و تقههوا، و بررسههی رابطههه آن

 اسالمی و پیشنهاد مدل فرضی.
کهریم و منهابع روایهی بها  -منابع استفاده شده در روش تحلیل مفهومی محتوایی شهامل قهرآن 

کتب رمعیار درجه کتهب درجهه  16واییبندی  بوده است. عمهو  منهابع روایهی تحقیه  حاضهر از 
)دارای صهالحیت اسهتناد نسههبی( « ب»ههای مقبههول و مهورد اعتمهاد شههیعیان( و )کتاب« الهف»

کتههههب درجههههه انتخهههاب شههههده « ج»اند. البتههههه محّققههههان در برخههههی مههههوارد از روایههههات منقههههول در 

                                                      
12. Handbook of self and identity, 2nd ed. P4. 

13. Handbook of the psychology of religion and spirituality, p415. 

 .10صدی دانش دینی )پاد(، پارادایم اجتهار.ک:  .14

 .90، صدرسنامه فقه الحدیثر.ک:  .15

 .265-286ص، منط  فهم حدیث .16
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که از آن)کتاب شود( نی  به عنهوان مؤّیهد روایهات الهف و ده میها فق  به من له مؤّید استفاهایی 
کرده  اند. ب استفاده 

 هایافته
در اندیشههه « خههود»بههرای تحلیههل مفهههو  خههود نظههم جههویی اسههالمی، ابتههدا الز  اسههت جایگههاه 

 اسالمی بررسی شود. 

کریم« خود»جایگاه   در قرآن 
ابع اسهالمی تلّقهی در منه« نفهس»به طور روشن، اصطالح خود را معهادل  17برخی از محّققان،

کهه واژه نفهس و مشهتقات آن بهیش از های محققان این پهژوهش نشهان میاند. بررسیکرده دههد 
کههار رفتههه اسههت. هرچنههد برخههی از روان 290 کههریم بههه  معههانی 18شناسههان مسههلمانبههار در قههرآن 

عدی از درون انسهان، اشهخاص مختلفی )هم چون شخص  انسان، درون انسان، نوع انسانی، ب 
کردهیا ش انهد، اّمها طبه  تبیهین خص معّین، و مفهو  ذات الهی( را بهرای واژه نفهس در قهرآن ذکهر 

کلههی در یهها معنههای اصههلی و دو معنههای شههایع اسههتفاده شههده  مفسههران نفههس در قههرآن بههه طههور 
کهه بهه آن اضهافه مهی نفهس  »شهود، پهس است. واژه نفس در اصل به معناى همان چیه ى اسهت 

ض اسهت؛ اّمها بعهد از معنهاى به معناى خود شی« ضنفس  الشی»نسان و به معناى خود ا« االنسان
کهه موجهودى مرکهب از روح و بهدن اسهت شهایع  اصلی، استعمال واژه نفس در شهخص انسهانی 

گانه که بدون اضافه هم استعمال میگشته و معناى جدا کلمهه در شود. آناى یافته  گاه همین 
کهار رفتهه اسهت، چهونمورد روح انسانی  آنچهه مایهه تشهخص شخصهی انسهانی اسهت، علهم،  به 

که آن هم قائم به روح آدمی است. البته نفس با بهدن متحهد بهوده، بهه  19حیات، و قدرت است 
 20کند.وسیله شعور، اراده، و سایر صفات ادراکی، بدن را اداره می

گر چه مفههو  نفهس بهه معنهای سهو  )موجهود غیهر مهاّدی و عامهل تشهخص انسهانی(  بنابراین ا
روشنی از حدود چههل مهورد از اسهتعماالت قرآنهی قابهل اسهتنباط اسهت، اّمها در آیهات متعهدد به

                                                      
17. Health and illness from an Islamic perspective, v.38, n.3, pp.241-258; Religion and Mental Health: 

The Case of American Muslims, v.43, n.1, pp.45-58; Islamic counselling: An introduction to theory 

and practice, p44.  

 .87، ص1، جشناسی از دیدگاه غ الی و دانشمندان اسالمیروان .18

 .403، ص14، جالمی ان فی تفسیر القرآن .19

 .527، ص1همان، ج .20
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کهار رفتهه، وی گی که مفهو  نفس در معنای دو  )انسان  مرکهب از جسهم و روح( بهه  ههای دیگری 
که قابل چشم هها بهرای فههم قهوانین پوشی نبهوده و بایهد از آنمختلفی به نفس نسبت داده شده 

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

که انسان به و جسهم در  واسطه آن انسان است و آن عبارت اسهت از مجمهوع روح چی ى است 
انسههان بههه »بههرز . بنههابراین منظههور از خههود در منههابع اسههالمی،  دنیهها و روح بههه تنهههایی در زنههدگی

 خواهد بود. « اعتبار عامل تشخص بخش غیرماّدی
کهه خهود ههای نفهس میچنین بها بررسهی منهابع اسهالمی دربهاره وی گیهم کهرد  تهوان اسهتنباط 

تههوان تغییردهههی خههود در جهههات  22)نفههس( دارای قههّوه عاملّیههت، فههاعلی، و تأثیرگههراری بههوده،
کنههددر تغییههرات خههود می 23مهبهت و منفههی را دارا بههوده، و در یهها نگههاه  24توانهد هدفمنههد عمههل 

  25دهد.توحیدی، این تغییرات را با خواست و اراده الهی انجا  می

 جوییبررسی مفاهیم اولیه حوزه خودنظم
که جایگاه خود )نفس( در منهابع اسهالمی نمایهان شهد، می  تهوان بهه تحلیهل آن دسهته ازحال 

کهه در مفاهیم مضاف خود پرداخت )هم کهّف الهّنفس، ضهب   الهّنفس، و مراقبهة الهنفس(  چهون 
تواننهد مفهاهیم اولیهه حوزه مهار، تنظیم، نظارت، نگهداری، و تغییر خود قرار داشته و عمهالو می

جویی در منابع اسالمی را تشکیل دهند. در ذیل به بررسی لغهوی و اسهتعماالت حوزه خودنظم
یم. ارد مرکور میروایی مو  پرداا

 . کّف الّنفس 1
کههه در معنههای 26اسههت« قههبک و انقبههاض: فشههردن و فشههرده شههدن»کههّف در اصههل بههه معنههای 

                                                      
 .214، ص4همان، ج .21

ْفسیg. برای نمونه: 22 ّر ئ  نی بی
 
ْفسی  وی ما أ ّنی الّنی وض      الّس  ة  ب  اری ّمی

ی  (.53)سوره یوسف، آیهألی

23. gاها ّسی ْن دی ْد خابی می اها وی قی ّکی ْن زی ْفلی ی می
ی
ْد أ ْقواها قی ها وی تی وری ج  ها ف  می ْلهی

ی
أ اها فی ّوی ْفس  وی ما سی  (.10تا  7سوره شمس، آیات ) وی نی

24. gهها می ْم ب 
ک  ههئ  ب ّ نی ی  هها فی یعو م  ْم جی ک  ع  ههْرج  ههی اهللیّ  می لی ههونی     ل  ْعمی ْم تی ْنههت  ، 6، جالمیهه ان فههی تفسههیر القههرآن(؛ ر.ک: 105)سههوره مائههده، آیههه  ک 

 .245ص

25 .g ونی ر  ْحشی ْیه  ت  لی ه    
ّنی
ی
ه  وی أ ْلب 

ْرض  وی قی ْینی اْلمی ول  بی ح  ّنی اهللی یی
ی
وا أ م  ، مجمهع البیهان فهی تفسهیر القهرآن(؛ ر.ک: 24)سوره انفال، آیهه  وی اْعلی

 .820، ص4ج

 .129، ص5، جمعجم المقاییس فی اللغه .26
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کهار رفتهه اسهت کهردن نیه  بهه  کهّف نفهس بهه معنهای بهازداری و فشهردن نفهس در امههوری  27منهع  و 
که فرد به آن میل دارد.  28است 

« بههازداری خههود»اللههت تطههابقی، بههه معنههای را بههه د« کههّف نفههس»تههوان در روایههات اسههالمی می
کشههش کههه فههرد در مقهها   29ها در مقهها  نفههس اسههتتلّقههی نمههود. ایههن بههازداری، بههازداری امیههال و 

ح(می 30عمههل ار  ههوی ههّف  اْلجی  32و بههازداری هیجههانی 31 توانههد آن را بههه صههورت بههازداری رفتههاری )کی
 33«ردع  النفس»عابیر دیگری چون توان در قالب تنمایان سازد. البته مفهو  بازداری خود را می

النفس»و  کرد. 34«قصر      نی  بازشناسی 
 . ضبُط الّنفس 2

کرده« ضب »شناسان در معنای لغوی لغت  35اند. ابن احمد فراهیهدیبه چند جنبه توّجه 
داننههد. دیگهههر ضههب  را مالزمههت دائمههی و شههدید یههها شههیض بهها شههیض دیگههر می 36و زمخشههری

برخههی دیگههر بهها اضههافه  37داننههد.را حفههظ شههدید آن شههیض میشناسههان، ضههب  یهها شههیض لغههت
کامههل و بههدون نقههص آن بههه«حهه  : دور اندیشههی»کههردن قیههد  واسههطه دور  ، ضههب  شههیض را حفههظ 

را در معنهههههای ضهههههب  « حهههههبس: مههههههار»و نهایتهههههاو برخهههههی دیگهههههر مفههههههو   38داننهههههداندیشهههههی می
کههردن یهها چیهه. بهها توّجههه بههه ایههن39انههدگنجانده  ، تههالز  و همراهههی بهها آن کههه الزمههه حفههظ و مهههار 

کهردن دائمهی بها آن بههاست. پس می گفت ضهب  یها چیه  همراههی  منظهور حفهظ و مههار  توان 
                                                      

 .536، ص2، جمصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی .27
کلمات القرآن الکریم .28  .263، ص8، جالتحقی  فی 
ْبد  اهلل  » .29 و عی ب 

ی
انی أ ْفسی  کی ع  الّنی

دی ول  الی تی ق  ه یی ها وی تی اهی دی ی ری ا ف  اهی وی ّنی هی ل 
ا فی اهی وی هف  وی هی کی ها وی  اهی ذی

ی
ى أ ْههوی ها تی ْفس  وی می ها  ْرک  الهّنی ّمی ْفس  عی الهّنی

ا اهی وی ى دی ْهوی  (.336، ص2، جالکافی« )تی
 .94، صاألمالی )للصدوت( .30
 .204ص، صحیفة اإلما  الرضا  .31
 .303، ص2، جالکافی .32
 .447، ص56، ننهج البالغه .33
 .454، ص2، جالکافی .34
 .23، ص7ج ،العین .35
 .370، صأساس البالغه .36
 .201صالفروت فی اللغه،  .37
 260، ص.4، جمجمع البحرین .38
 .340، ص7جلسان العرب،  .39
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که البته این حفهظ و مههار می توانهد بها ابه ار دوراندیشهی در مهورد خطهرات تهدیهد کامل آن است 
   کننده باشد.

ک 40در روایات اسالمی ار رفته اسهت. انتسهاب نی  ضب  در معنای تطابقی حفظ و حبس به 
کههرن  کههار رفتهه اسهت؛ از جملهه خههود نگههداری از فهاش  ضهب  بهه نفهس نیهه  در همهین معهانی بهه 

رسد نظر میبا توّجه به معنای لغوی ضب ، به  42و خود مهاری هیجانات منفی. 41افکار پنهان
منههابع فراینههد حفههظ و مهههار  خههود، نیازمنههد همراهههی و مراقبههت دائمههی از خههود باشههد. البتههه در 

نیهه  در معنههای  45«صههیانة الههنفس»و  44،«حفههظ الههنفس» 43،«ملهها  الههنفس»اسههالمی سههه مفهههو  
کار رفته است.     حفظ و مهار رفتاری و هیجانی به 

 . مراقبة الّنفس3
ههب»فعههل  47و زمخشههری 46فراهیههدی قی کشههیدن»را بههه معنههای « ری « انتظههار داشههتن»و « انتظههار 

کرده 48«حههههارس»و « حههههافظ»ای دانسههههته، بهههها ایههههن حههههال رقیههههب را بههههه معنهههه انههههد. دیگههههر تلّقههههی 
کههردن»شناسههان نیهه  در معنههای رقههب بههه لغت کههردن»و  50،«حراسههت» 49،«رصههد  اشههاره  51«حفههظ 
نصب شدن در جهای بلنهد و قهرار »نی  معتقد است ریشه معنایی رقب به  52اند. ابن فارسکرده

اّمهههها برخههههی از  داللههههت دارد.« منظههههور رعایههههت، نگهههههداری، و مالحظههههه یهههها چیهههه  گههههرفتن بههههه
                                                      

ههالی الّصههادت  40 کالمههی: قی ه  : ». بههرای نمونههه: حفههظ و مهههار ابههان در رفتههار  تی ههنی ْلس 
ی
هها  وی أ ْملی ههاس  الی ی  هها الّنی ضی  ر 

ّنی ن   
ههة  می ْلقی هها عی ْم الی یی

ْحبی  ْیفی ت  کی ه   ات  ری ی   ب  ل  ا الی یی می ه  ب  ْکر  ی ذ  الی عی اتی اهلل  تی ل  ذی اوی نی تی ی تی ت 
ی
ةی اّل نی ْلس 

ی
ّنی اأْل    ... ْضبی   ههت  ونی ه  ْکری ها تی می م ب 

ک  ل  هاو  نی هْن تی األمهالی « )س  عی
 (.105، ص)للصدوت(

 .136، ص2جتفسیر القمی،  .41
 .371، ص2، جالخصال .42
 .637و ص 224ص، 2الکافی، ج .43
 .268ص ،1، جالخصال .44
 .300ص، التفسیر المنسوب  لی اإلما  الحسن العسکری .45
 .154، ص5، جالعین .46
 .244، صأساس البالغه .47
 .155، ص5، جالعین .48
 .137، ص1ج الّصحاح )تاج اللغه و صحاح العربّیه(، .49
 .425، ص1جلسان العرب،  .50
 .362، صالمفردات فی غریب القرآن .51
 .427، ص2، جمعجم المقاییس فی اللغه .52
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بعد از مقایسه مفاهیم مراقبه، رصد، حفهظ، حهرس، حسهب، رعایهه، مواالبهه، و  53پژوهانلغت
کهه مراقبهه را بایهد بهه معنهای انتظار بهه ایهن نتیجهه رسهیده مواالبهت و حراسهت دائهم از یها »اند 

تظهار، کهرده، و معهانی چهون ان تلّقی« چی  به همراه تحقی  و تفتیش به قصد اشراف یافتن به آن
 شمار آورد.  انتصاب، و موارد دیگر را از لواز  این معنا به

در بررسههی منههابع اسههالمی بهها مفههاهیم مراقبههت، نظههارت، محافظههت، مواالبههت، حراسههت، و 
کهار رفتهه« مراقبهة اهلل»شویم، اّما مفههو  مراقبهت عمومهاو در مفههو  رصد مواجه می و مفههو   54بهه 

کثهههههراو در مهههههورد   57مواالبهههههت، 56و مفهههههاهیم محافظهههههت، 55ال شهههههدهاسهههههتعم« نفهههههس»نظهههههارت ا
کهار رفتهنی  هم 59و رصد 58حراست، کهریم حهداقل در دو معنای مفهو  نظارت بهه  انهد. در قهرآن 

دستور داده شده است. بر اسهاس  61و نظارت فرد نسبت به امور بدنی 60مورد به نظارت بر نفس
ههها و رفتارهههای غیرمطههاب  بهها یروایههات اسههالمی افههراد بهها نظههارت بههر خههود قههادر خواهنههد بههود ناتوان

   62معیار را تشخیص دهند.
 . محاسبة النفس4

گرچههه محاسههبه بههه الههاهر یهها امههر رفتههاری اسههت، اّمهها طبهه  تبیههین لغههت و اشههاره  63پژوهههانا
کههات انسههانی بههوده، و بههه « حسههب»واژه  64برخههی از اندیشههمندان اسههالمی شههیر بههه ادرا از الفهها  م 

کردن کهردن  معنای اشراف و اطالع پیدا  گهاهی، نظهارت و دّقهت پیهدا  از یا موضوع بهه قصهد آ
که در ابان فارسهی بهه آن  کیهد می« رسهیدگی»به آن است  گوینهد. در منهابع اسهالمی مها شهاهد تأ

                                                      
کلمات القرآن الکریم .53  .190، ص4، جالتحقی  فی 
 .256، ص8، جالکافی .54
 .376ص ،2، جالکافی برای نمونه: .55
 .256ص، 8الکافی، ج .56
  .240و ص 22، صمشکاة األنوار فی غرر األخبار .57
 .349، ص1ج مصباح المتهّجد و سالح المتعّبد، .58

 .222، ص157،  نهج البالغه .59

  .17، آیه سوره حشر .60
  .24، آیه سوره عبس .61

 .19ص، 8، جالکافی .62

کلمات القرآن الکریم .63  .247، ص2، جالتحقی  فی 
 .371، ص2، جالمی ان فی تفسیر القرآن .64
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یادی درباره  کهه بها موضهوع مراقبهت و نظهارت بهر نفهس در  65هسهتیم؛« محاسبه نفس»ا مفههومی 
کهه نظهارت بهر نفهس بهه شهناخت  66ارتباط است؛ کنهونی فهرد ارتبهاط داشهته و بهه طهوری  شهرای  

گرشهههته از جنبهههه میههه ان مطهههاب  بهههودن آن هههها بههها محاسهههبه نفهههس بهههه شهههناخت اعمهههال و رفتهههار 
جنبهه شهناختی  محاسهبه نفهس از روایهات دیگهر نیه  قابهل  67شهود.معیارهای متعالی مربهوط می

کنونی مقدمه 68استنباط است. کنهونی ای بر محاسبه بعدی مربوط به شرایبنابراین نظارت    
کهف نفهس افه ایش داده، نظر می خواهد بود. به رسد نظارت بهر نفهس، انگیه ه فهرد را در ضهب  و 

کههه در برخههی از روایههات، نظههارت بههر نفههس  مقدمههه دیگههر تغییههرات روانههی خواهههد بههود؛ بههه طههوری 
کههه بعههداو مههورد بررسههی قههرار خواهههد  69تلّقههی شههده اسههت؛« صههالح نفههس»مقدمههه و ابهه ار  مفهههومی 

 گرفت.
یاضة الّنفس5  . ر
ض»معتقههد اسههت  70ابههن فههارس  وی یشههه معنههایی ن دیهها بههه هههم دارد: یکههی بههه معنههای « ری دو ر

گنجههایش» گسههتراندن، ایجههاد  گسههترش دادن یهها مکههان و دیگههری بههه معنههای «اّتسههاع:  ، مهههل 
کههاری در مههورد حیههوان. لغههت«تبیههین و تسهههیل» شناسههان دیگههر، معنههای دو  را ، ماننههد تسهههیل 

کهه ابهن احمهد فراهیهدیّجهه قهرار دادهبیشتر مورد تو تعلهیم »روض را بهه معنهای  71انهد؛ بهه طهوری 
کههردن»آن را بههه معنههای  72بههه حیههوان دانسههته، و فیههومی« حرکههت و سههیر کههرده « را   حیههوان تلّقههی 

گههرفتن هههر دو معنههای  73اسههت؛ اّمهها راغههب اصههفهانی گنجههایش»بهها در نظههر  تسهههیل، »و « ایجههاد 
کردن  : گوید، می«تعلیم، و را  

ْفس  »عبارت  ت  الّنی کرا ما دامی ل  ة  فعی اضی ری ْستی که آن« م  کن به این معناست  کار  طور 
کند و یا آن که نفس آمادگی ریاضت پیدا  چنان بکوش تها نفهس الرفیهت و تا وقتی 

                                                      
 .453، ص2، جالکافیبرای نمونه:  .65

 .276ص ،تحف العقول عن آل الرسول .66
 .38ص، التفسیر المنسوب  لی اإلما  الحسن العسکری .67

 .453ص ،2، جالکافی .68
لّی   .69 ن عی ْفس  : »عی ر  الّنی ظی ْفس   نی ح  الّنی

الی  ب صی
ة  ایی نی ْفس  اْلع  لّنی  .(235، ص4728، حتصنیف غرر الحکم و درر الکلم« )ل 

 .459، ص2، جمعجم المقاییس فی اللغه .70
 .55، ص7، جالعین .71
 .245، ص2، جمصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی .72
 .372، صالمفردات فی غریب القرآن .73
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 گنجایش داشته باشد. 
کارگیری فراوان و مکرر نفهس بهه « ریاضت نفس»از این رو  کهردن و آرا  را به  کهردن منظهور را  

کههرده اسههت. بهها ایههن حههال، برخههی از محّققههان یشههه معنههایی « روض»معتقدنههد  74آن تعریههف  از ر
کههردن یهها چیهه  تحههت یهها برنامههه »واحههد بههوده و عبههارت اسههت از  بههه تبعیههت درآوردن و منقههاد 

گسههترده و فایههده رسههان یاضههت نفههس، وجههود یهها برنامههه هههدف«. معتههدل   منههد و بنههابراین در ر
گنجایش، و به تبعیت درآوردن نفس مورد توّجه است هشیارانه برای تعلیم،  .ایجاد 

کهرد. در تعبیر ریاضت نفس را می توان به صورت محدود در برخی از منهابع اسهالمی ردیهابی 
و افراد به ریاضت نفهس  75روایات اسالمی به امکان ریاضت نفس توس  خود افراد اشاره شده

منههد در روایتههی برنامه حضههرت علههی 76اند.در مجههه  شههدن بههه اخههالت حسههنه ترغیههب شههده
کشیدهبودن ریاضت نفس را این که: گونه به تصویر   اند 

کهه بهه یها قهرص نهان، هرگهاه  یاضهت وادار   به خدا سوگند نفس خود را چنان به ر
کند.   77بیابم شاد شود، و به نما به عنوان نان خورش قناعت 

کردهبههها اسههتناد بههه روایههت مهههر 78پژوهههان اسههالمیبرخههی از لغههت کههه مهههراد از کور االهههار  انههد 
یابی بهه یها ههدف متعهالی اسهت؛ بهه بهه قصهد دسهت« منع و ایجاد»ریاضت نفس یا فرایند 

که فرد، نفس خود را از تبعیت شهوت، غضب و دیگر قوای حیوانی منهع نمهوده و ملکهه  طوری 
که نفس را بهه حهد گونهتبعیت نفس از عقل عملی را در خود ایجاد نماید؛ به کمهال ممکهن ای 

دههی تعویهد الهّنفس: عهادت»آن رسانده و موانع دنیوی را از آن پاک نماید. در منابع اسهالمی بهه 
حمههل الههنفس: واداشههتن »، و «سههازی خههودتههوطین الههّنفس: مل  » 79بههه انجهها  برخههی امههور،« خههود
که به 80سری از امور مهبتبه یا« خود ی یها رسهد بهه داللهت الت امهنظر می نی  اشاره شده است 

 تضّمنی با موضوع ریاضت نفس ارتباط داشته باشد.
                                                      

کلمات القرآن الکریم .74  .279، ص4، جالتحقی  فی 
لّی   .75 کی : »قال عی ْرر  ع  ْم ب  ه  ْر لی ْصح 

ی
أ ای  وی  فی ْفس  نی ْنای ل  ةو م  اضی یی ْلای ر  ی ت  ّنی ف  ل 

کی فی ار  ْصحی ل  ْم ب  ه  ونی ن  ْنای ال  ْل عی ، نهج البالغه« )اْعد 
 .(442، ص53، نالبالغه

 .621، ص2ج الخصال، .76
 .419، ص45، ننهج البالغه .77

 210، ص .4، جمجمع البحرین .78
 .386، ص4ج، من ال یحضره الفقیه .79
 .286ص، 4الکافی، ج .80
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کهّف و بهه ههر حهال می کهه  یاضهت نفهس برنامهه تهداومی و جهامعی اسهت  کهه ر کهرد  تهوان اّدعها 
گرفتهههه و در جنبهههه های رفتهههاری، انگی شهههی و هیجهههانی بهههروز ضهههب  نفهههس در خهههدمت آن قهههرار 

کید شده است.پریری نفس و لزو  تدیابند. در برخی از روایات به ریاضتمی  81او  آن تأ
 . مجاهدة الّنفس6

ْهد»ریشه لغوی مجاهده،  ْههد را  82است. ابن فارس« ج  « مشهقت: سهختی»معنای اصلی ج 
کهههرده، و « طاقهههت: تهههوان، توانهههایی»معنهههای  83دانسهههته و راغهههب اصهههفهانی را ههههم بهههه آن اضهههافه 

سع: امکان، توان»معنای  84فیومی شناسهان، جههاد لغهت را به طاقت افزوده است. از ایهن رو« و 
گیهههری تمههها  امکهههان و توانهههایی بهههرای دسهههت»و مجاههههده را  کهههار  و  85«یابی بهههه ههههدف نههههاییبهههه 

کرده 86«ری ی تما  توان و امکان در دفع دشمنبرون»   اند.تعریف 
کهه تحهت عنهوان  کبهر»جهاد با نفس موضهوعی اسهت  ههای اسهالمی بهه طهور در آموزه« جههاد ا

گرف کشهش 87ته است.وی ه مورد توّجه قرار  های درونهی  متعهارض بها در روایات اسالمی امیهال و 
گهههاه از آن بهههه  -ههههدف متعهههالی  ترین، بهههه عنهههوان ن دیههها - 88شهههودیهههاد می« نفهههس اّمهههاره»کهههه 

کههه همههواره افههراد بایههد بهها  89تههرین دشههمنان معّرفههی شههدهتههرین، و مخفیترین، بزرگرسههانآسههیب
این مبارزه طرفینی بوده و فهرد نبایهد  91ن به مبارزه برخی ند.با آ 90تما  توان و البته با انگی ه الهی

کشههش کههه در ایههن مبههارزه امیههال و  های متعههارض بههر او فههائ  آمههده، او را از اهههداف اجههازه دهههد 
کههت سههوت دهنههد. کههه مشههاهده میهمههان 92متعههالی خههارج نمههوده و بههه هال شههود، مجاهههده طور 

                                                      
 .238، ص4809و ح 4793، حتصنیف غرر الحکم و درر الکلم .81
 .486، ص1، جمعجم المقاییس فی اللغه .82

 .208المفردات فی غریب القرآن، ص .83
 .112، ص2مصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی، ج .84
 همان. .85

 .208، صالمفردات فی غریب القرآن .86

 .467، صللصدوت(األمالی ) .87
  .53، آیه سوره یوسف .88

 .399ص ،تحف العقول عن آل الرسول .89

 .152ص ،همان .90

 .455، ص2، جالکافی .91

 .400ص ،تحف العقول عن آل الرسول .92
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یاضههت نفههس یهها عمههل برههههنفههس نیهه  هم ای و ایسههتا نبههوده، بلکههه یهها برنامههه چههون مفهههو  ر
که کف و ضب  نفس از اب ار یا مراحل آن به هدف    آیند.شمار میمند فرایندی است 

 . صالح الّنفس7
کرده« فساد»را متضاد « صالح» 93شناسانلغت صهالح را نقهیک  94انهد؛ اّمها فراهیهدیتلّقهی 

الح» ک 95داند و به اعتقاد ازهریمی« طی ه در آن خیری وجود نداشته باشد. طالح فسادی است 
صههالح: خیههر و »را ایجههاد «  صههالح»و « خیههر و صههواب»صههالح را بههه معنههای  96از ایههن رو فیههومی

« یابی به یا حالت پایدار  نهافعدست»صالح را  97پژوهاندانسته است و برخی لغت« صواب
کهههرده و اصهههالح را از بهههین بهههردن فسهههاد و ایجهههاد شهههرای  دسهههت الهههت مهههرکور یابی بهههه حمعّرفهههی 

اند. بنهابراین در مفههو  اصهالح از یها طههرف از بهین بهردن فسهاد و از سهوی دیگهر، ایجههاد دانسهته
 لحا  شده است. -که یا حالت پایدار نافع است  -خیر 

گرفتههه کیههد قههرار  و بههرای آن 98در منههابع اسههالمی اصههالح خههود بههیش از اصههالح دیگههران مههورد تأ
کم بهوده هم 99پیامدهای مهبتی برشمرده شده است. چنین در اصالح خود، نگاه توحیدی حا

از ایهن رو، دفهع  100هها را یهاری نمایهد.خواهنهد تها در ایهن امهر آنو همواره افراد از خدای متعال می
پریرد. از تبیین لغت و دقت در روایات فساد و ایجاد خیر در خود برای اهداف الهی انجا  می

کهه اصهالح نفهس نیه  امهر یاسالمی بر می بهاره نبهوده، بلکهه در قالهب یها فراینهد تهدریجی اآیهد 
کهه اصههالح نّیهات، انگی ه هها و امیهال درونهی بهه اصهالح اعمههال و محّقه  خواههد شهد؛ بهه طهوری 

که اصالح نفس با فرایند مجاهده و از سوی دیگر، می 101شود.رفتار بیرونی منجر می گفت  توان 

                                                      
 .489؛ المفردات فی غریب القرآن، ص303، ص3، جمعجم المقاییس فی اللغه .93

 .117، ص3، جالعین .94
 .223، ص4، جعجم تهریب الّلغهم .95
 .345، ص2مصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی، ج .96

 .408، ص4، جالطراز االول و الکناز لما علیه من لغة العرب المعّول .97

د   .98 ّمی حی ری ْبنی م  ْعفی ْعت  جی م  : سی هول  ق  ه»یی ائ  عی هی د  هول  ف  ق  ْنهه  یی هیی اهلل  عی ض  هی ری ب 
ی
هانی أ ْ  ه  کی ْصهل 

ی
ّب  أ هی : ری ْفس  هی نی هس   ل  ْنف 

ی
هّم  اأْل هی

ی
ها أ هی ّنی ل 

 فی
ّیی  لی  (.8، صقرب اإلسناد« )  

ن   .99 سی ب ی اْلحی
ی
ی أ لی ْلت  عی خی هال: دی قی ْم » فی ک  ح  ْصهالی ل  هه  ب  می عی هادی اهلل  ن  بی وا ع  هد  اهی عی تی ْم  فی هک  سی ْنف 

ی
یسهاو ثی  أ ف  هوا نی ح  ْربی ینهاو وی تی ق  وا یی اد  هْ دی ینهاتی « م 

 (.268ص، 2الکافی، ج)
 .250، صالصحیفة السجادیه .100
 .20ص ،تحف العقول عن آل الرسول .101
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ح نفهس نتیجهه مجاههده نفهس تلّقهی ریاضت نفس در ارتباط است. در برخی از روایات، اصهال
 102شده است.

 . تزکیة النفس8
که به دو معنای می« زکی»ت کیه را از ریشه  103ابن فارس طههارت: »و « نماض: رشد و نمو»داند 

تلّقههی « صههالح: از بههین بههردن فسههاد و ایجههاد خیههر»ت کیههه را بههه معنههای  104. فراهیههدیاسههت« پههاکی
کهرده اسهت. دیگهر لغهتکرده است؛ هر چند به معانی تطهیر، از  105پژوههاندیاد، و نما نی  اشهاره 

کرده کید آننی  هر چند به موضوع نمو و رشد اشاره  اسهت. « تطهیر»ها بیشتر بر مفهو  اند، اّما تأ
کهردن خهود از امهور نظهر میبنابراین بهه  رسهد هسهته مفههومی ت کیهه نفهس را بایهد در تطهیهر و پهاک 

که به دلیهل وی گه کرد  ی رشهد یابنهدگی نفهس، موجهب رشهد و نمهو امهور مهبهت در آن منفی تلّقی 
که ت کیه نفس از یا سو  گفت  خواهد شد. البته با توّجه به معنای صالح در ت کیه شاید بتوان 

و رشددهندگی باشد. به هر حال، چه تطهیر باعث تنیمه شهود و « تنمیه»تطهیر و از سوی دیگر 
تنمیه هر دو در مفهو  ت کیه وجود خواهند داشهت. از چه تنمیه وجه دیگر ت کیه باشد، تطهیر و 

کشههش 106ایههن رو طریحههی ههها، و ها، انگی هت کیههه نفههس را تطهیههر خههود از اخههالت زشههت ناشههی از 
کههرده و راغههب اصههفهانی نتیجههه تطهیههر نفههس را مّتصههف شههدن بههه  107هیجانههات منفههی تلّقههی 

  اوصاف پسندیده دانسته است.
ورت محدود، ت کیه بهه عنهوان یها فراینهد درون روانهی تلّقهی در منابع اسالمی، هر چند به ص

که تجّلیات آن در اعمال الاهری نمایان خواهد شد. در این فرایند، فرد از یا سو به طهور  شده 
مداو  با امهر مقهّدس در ارتبهاط بهوده و نسهبت بهه آن هوشهیاری داشهته و از سهوی دیگهر در تهالش 

کشهش کههه تحهت تبعیههت امیههال و  کههه البتههه  108عههارض  ههدف مقههّدس قههرار نگیهردهای متاسهت 
                                                      

لههّی   .102 ههن عی ح  : »عی ههالی ة  صی ههدی اهی جی اْلم  ْفس   ب  ة  الههّنی ههدی اهی جی ههی م  ؛ف  ْفس  ح   الّنی
ههالی ههال  الّصی می ، تصههنیف غههرر الحکههم و درر الکلههم« )کی

  (.238، ص4935و ح 4913ح

 .17، ص3، ججم المقاییس فی اللغهمع .103
 .394، ص5، جالعین .104
 .380، صالمفردات فی غریب القرآن .105
 .203، ص14، جمجمع البحرین .106
 .380، صالمفردات فی غریب القرآن .107
ْلبی : ». قال الکاالم108 ْلتی قی غی ْد شی ْنتی قی

ی
ای وی أ ل  می ْندی اهلل  عی وع  ْ ک  ْیفی یی کی ن  ا   شی ا ه  هة  یی بی لی ی غی لی اکی عی وی ْعتی هی طی

ی
ّب ای وی أ ْمر  ری

ی
ْن أ ای عی

ای  ْقل   (. 17ص، 1الکافی، ج« )عی
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کننهده  که ت کیه  کم بوده و در واقع این خداوند است  همواره نگاه توحیدی در این فرایند نی  حا
کرد ت کیه نفهس مفههو  می 110با توّجه به برخی دیگر از روایات 109حقیقی نفوس است. توان اّدعا 

یاضههت نفههس  کههه بههه داللههت الت امههی مجاهههده و ر بههه شههمار  های اجرایههی آنبرنامهههعههامی اسههت 
 آیند. می

« مههارگری»یا « واداری -بازداری »توان تحت عنوان وجه مشترک عمو  مفاهیم مرکور را می
که همواره افراد به قصد دست کرد  سهری امهور یابی به اهداف متعالی، خود را از یانفس تلّقی 

 دارند.بازداشته و به امور دیگر وامی
که افراد با چه نیرویی میحال ساال این ا تواننهد خهود را در قالهب مجاههده، ریاضهت، ست 

و خههود را بههه سههمت « بازداشههته»اصههالح، و ت کیههه نفههس از حرکههت بههه سههمت اهههداف نههامطلوب 
نفهس بهه « نظهم جهویی»، و «مهدیریت»، «مههارگری»عبهارت دیگهر،   به «وا بدارند»اهداف عالی 

کهه بهه عهده چه نیرویی نهاده شهده اسهت  سهااال هها نیازمنهد بررسهی رسهد پاسهخ آننظهر میتی 
کلیدی دیگر، یعنی عقل و تقوا خواهد بود.   مفاهیم 

کلیدی حوزه خودنظم  جوییمفاهیم 
گسههههترده کههههه مفههههاهیم اولیههههه حهههههوزه تر در منههههابع اسههههالمی مشهههههّخص میبهههها بررسههههی  شههههود 

و ت کیهههه  112مجاههههده 111انهههد. محاسهههبه،جهههویی بههها مفهههاهیم دسهههت بهههاالتری در ارتباطخودنظم
اصالح، و طههارت  115ریاضت نفس، 114به واسطه عقل محّق  شده و نظارت بر نفس، 113نفس

                                                      
 .477، ص2جمصباح المتهّجد و سالح المتعّبد،  .109
لهّی   .110 هن عی های : »عی ْفس  هْ ک  نی ههای تی ت  ادی هوضی عی ْف س  هال  ای وی خی ههبی ضی هْب غی ال  ای وی غی تی هْهوی ههْد شی اه  هْیطی جی وا الّشی ههاّف  ة  وی ؛ صی ههدی اهی جی اْلم  انی ب 

ْم  ک  س  ْنف 
ی
و أ ْ ک  ة  تی فی الی خی اْلم  وه  ب  ب   (. 240، ص4848و  4919، حتصنیف غرر الحکم و درر الکلم« )اْغل 

ول  اهلل  . 111 س  س  : » قال ری ْکیی
ی
أ ْم ب 

ک  ر  ْخب 
 
 الی أ

ی
ولی اهلل   أ س  ا ری ی یی لی وا: بی ال  ی قی ْمقی ْحمی   اْلحی

ی
ینی وی أ س  ّی 

ْن اْلکی ینی می س  ّی 
س  اْلکی ْکیی

ی
: أ الی . قی

بی  اسی ه حی ْفسی  (.38ص، التفسیر المنسوب  لی اإلما  الحسن العسکری) ُ«نی
لههّی  112 ههن عی ههه  : ». عی ْفس  ة  نی ههدی اهی جی ههه  وی م  ّب  ههة  ری اعی ههْن طی ههة  عی الی ههّل  حی ک  ههی  ههوی ف  ْخل  ْن الی یی

ی
ههل  أ اق  ْلعی ههی ل  غ  ْنبی تصههنیف غههرر الحکههم و درر « )یی

 (.184، ص3492، حکلمال

اکی عی :». قال الکاالم113 هوی ْعهتی هی طی
ی
های وی أ ّب  ْمر  ری

ی
ْن أ ای عی ْلبی ْلتی قی غی ْد شی ْنتی قی

ی
ای وی أ ل  می ْندی اهلل  عی وع  ْ ک  ْیفی یی کی ا    شی ا ه  هة  یی بی لی هی غی لی

ای  ْقل   (. 17ص، 1الکافی، ج« )عی

114 .g وا اهللی ق  وا اّتی ن  رینی آمی
ی
ا اّل هی ّی 

ی
ین یا أ ن  ْام  یر  اْلم  م 

ی
؛ قال أ وا اهللی ق  د  وی اّتی غی ْت ل  می ّدی ْفس  ما قی ْر نی ْنظ  ْم  وی ْلتی هک  س  ْنف 

ی
وا أل  هر  وا اهللی وی اْنظ  ق  اّتی  فی

 (. 18)سوره حشر، آیه 
لّی   .115 ْو ی ا: »قال عی ةو یی نی ت یی آم 

ْ
أ تی ى ل  ْقوی الّتی ا ب  هی وض  ر 

ی
ی أ ْفس  یی نی ا ه  می ّنی روی    ْکبی

ی
ْوف  اأْل  (.417، ص45، ننهج البالغه« )ْلخی
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سو جویی از یابه مدد تقوا به سامان خواهد شد. بنابراین مفاهیم اولیه حوزه خودنظم116نفس
کهه « تقهوا»ای بهه نها  و از سوی دیگر بها سهازه« عقل»با نیرویی به نا   در ارتبهاط اسهت؛ بهه طهوری 

 جویی اسالمی دارد. ای بودن دو مفهو  عقل و تقوا در خودنظمیت از اصیل بودن و هستهحکا
 مفهوم عقل 

کلیدی  کیهد فراوانهی دارد.  117ای از قوای نفسبه عنوان قّوه« عقل»منابع اسالمی بر مفهو   تأ
 توانهداستعمال واژه عقل و مشتقات آن در منابع اسالمی بسیار متعدد است و این موضهوع می

که عقل در منابع اسالمی به چه معناست، دهنده توّجه دین اسال  به عقل باشد؛ اّما ایننشان
کهه مفّسهران  همواره در میان اندیشمندان اسالمی تفاوت دیدگاه وجود داشته اسهت؛ بهه طهوری 

کهریم، ههای مختلفهی از تبیین 120و محّققهان علهو  انسهانی اسهالمی 119محهّدثان اسهالمی 118قرآن 
توان به دو عنصهر مشهترک اند. بعد از مرور و تحلیل تحقیقات مرکور حداقل میدادهعقل ارائه 

و « شههناخت»ههها دسههت یافههت. ایههن دو عنصههر عبههارت اسههت از: در ماهیههت عقههل در همههه آن
کلههی بهها دیههدگاه برخههی اندیشههمندان اسههالمی«. مهههار» سههویی در ماهیههت عقههل هم 121ایههن یافتههه 

بوده، و وجهه اخهتالف بهه ایهن صهورت اسهت  اختالف نظر ها معتقدند در ماهیت عقلدارد. آن
که به « شناخت»که برخی عقل را از جنس  وسیله آن استدالل ممکهن بهوده و و معرفت دانسته 

واسطه آن، بین امور زشت و ایبها تمییه  قایهل شهد و برخهی دیگهر، عقهل را از جهنس توان به یا می
که انسان را از انجا  امومی« نیرو» ر زشهت بهازمی دارد. بهه ههر حهال، ادعهای مهرکور ههم بهه دانند 

 لحا  لغوی و هم به لحا  اصطالح منابع دینی قابل اثبات است. 

                                                      
لّی   .116 ْم.: »قال عی ک  وب 

ل  اض  ق  اض  دی وی ى اهلل  دی ْقوی ّنی تی ل 
هکمفی س  هس  أنف  نی هور  دی ه  ْم وی ط  ک  ور  هد  اد  ص  سی ح  فی الی ، 198،  نههج البالغهه« )..وی صی

 (.312ص
 .77، صتوحید المفضل .117
 .371، ص2، جالمی ان فی تفسیر القرآن ؛214، ص1، جالقرآنمجمع البیان فی تفسیر  .118

 .99-104ص، 1ج ،بحار االنوار؛ 208، ص15، جالتفصیل وسائل الشیعه  لی تحصیل مسائل الشریعه .119

کههال  )ر.ک:  .120 انسهان شناسههی شههناخت عقههل در پرتههو عقههل و »؛  184 -204 ص، ماهیههت عقههل و تعهارض عقههل و وحههیعلهم 
پژوهههی اخههالت؛ 28-38 ص، «درآمههدی بههر معناشناسههی عقههل در تعبیههر دینههی»(؛ علههو  حههدیث )ر.ک: 17-42ص، «نقههل

(؛ 121 – 140 ص، «جایگههاه عقههل در فلسههفه سیاسههی و نقههش آن در نظهها  سیاسههی» علههو  سیاسههی)ر.ک: (؛80، صحهدیهی
، «مقیهاس مقهدماتی سهنجش عقهل»؛ 65ص ،«شناسی تنظیم رفتار با رویکرد اسهالمیدرآمدی بر روان»شناسی)ر.ک: روان
 (.123-144 ص

  .342، ص10ج التبیان فی تفسیر القرآن، .121
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 عقل در لغت
ههی»اصههل معنههای عقههل را  122ابههن فههارس ْبسههة فههی الّشی دانههد. می« ض: بههازداری در یهها چیهه ح 

ههههی: بازداشههههتن و منههههع»نیهههه  عقههههل را بههههه معنههههای  123جههههوهری هی ْجههههر  و الن ّ آورده اسههههت؛ اّمهههها  «الح 
گویههد عقههل نقههیک جهههل بههرای عقههل در انسههان جنبههه شههناختی قایههل شههده و می 124فراهیههدی

که جهل داشهته، شهناخت  125است، و به اعتقاد ابن فارس که شخص نسبت به چی ی  زمانی 
که انجا  مهی کند یا خود را از چی ی  کرده، آن را قبول  گرفتهه پیدا  کهار  داد بهازدارد، او عقهل را بهه 

کههه در معنههای لغههوی عقههل، دو مفهههو  . از ایههن رو میاسههت یافههت  « شههناخت»و « مهههار»تههوان در
که برخی لغت شراب شده است؛ موضوعی  نی  بهه آن تصهری  نمهوده و اصهل  126پژوهان معاصرا 

 اند.نفس جای داده« بازداری  »صالح و فساد، و « تشخیص  »ماّده عقل را در دو عنوان 
کریم  عقل در قرآن 

کریم مشتقات ما کریم 49ده عقل، در قرآن  کار رفته است. همواره قرآن  ها را انسهان127بار به 
گرفتن از عقل جهت فهم، تفکهر، تهدّبر و عبهرت کما  گهویی تردیهدی در گیهری فرامیبه  خوانهد؛ 

که عقل نیرویی از جنس شناخت و ادراک است. اّمها در ایهن میهان مها  این موضوع وجود ندارد 
که مفهو  بازدارندگی یا مهارگری عقل از آنه میبا برخی از آیات مواج شهود، ها اّتخاذ میشویم 

که نه تنها و این نشان نی  از معانی یا عناصر مفهو  « مهار»، بلکه مفهو  «شناخت»گر آن است 
دههد های مفّصهل محققهان در میهان تفاسهیر شهیعی و اههل سهّنت نشهان می. بررسهیعقل است

کنهار معنهای شهناختی، معنهای مههارگری نیه  که در برخی از آیات قرآن  کهریم در مفههو  عقهل در 
کتفها  که به دلیل اجتناب از تطویل مقاله به ذکر آیات و استنادات تفسهیری ا لحا  شده است 

آیهه  130سهوره انعها ، 151آیهه  129سهوره رو ، 29و  28آیهات  128سوره مبارکه بقهره، 44کنیم: آیه می
                                                      

 . 69، ص4، جمعجم المقاییس فی اللغه .122

 .1769، ص5ج الّصحاح )تاج اللغه و صحاح العربّیه(، .123
 .159، ص1، جالعین .124
 .69، ص4، جمعجم المقاییس فی اللغه .125
کلمات القرآن الکریمالتحقی   .126  .194، ص8، جفی 
 .67؛ سوره غافر، آیه 169؛ سوره اعراف، آیه 32سوره انعا ، آیه  برای نمونه: .127
128 .gهون ل  ْعق  هال تی فی

ی
تهابی أ هونی اْلک  ْتل  ْم تی ْنهت 

ی
ْم وی أ هک  سی ْنف 

ی
هْونی أ ْنسی ّر  وی تی اْلب  اسی ب  ونی الّنی ر  م 

ْ
أ تی
ی
، 1، جر القهرآنمجمهع البیهان فهی تفسهی)ر.ک:  أ
کهههریم؛ 201، ص1، ج التبیههان فهههی تفسهههیر القهههرآن؛ 76ص الکشهههاف عهههن حقهههائ  غهههوامک ؛ 142، ص4، جتسهههنیم: تفسهههیر قهههرآن 

 (.133، ص1، جالتنزیل
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کههریم موضهوع نتیجههه آن 132قهره.سههوره ب 73و آیهه  131سهوره مائههده، 58 یهها « مهههارگری»کههه در قهرآن 
 . یکی از معانی عقل، و یا یکی از عناصر تشکیل دهنده مفهو  آن است

 عقل در روایات اسالمی 
اسههتعمال واژه عقههل و مشههتقات آن در مجههامع روایههی شههیعه، بسههیار متعههدد اسههت. عقههل و 

کالمهی، و کهار رفتهه اسهت. اساسهاو در  مشتقات آن در روایات، در قلمروههای فقههی،  اخالقهی بهه 
کهامالو نمایهان اسهت. بها ایهن حهال، بها  بررسی اولیه مفهو  عقل در روایهات، معنهای شهناختی  آن 

 آید. دست میبررسی معانی مقابل عقل، اطالعات دیگری مبنی بر مهارگری عقل نی  به 
 عقل و معنای شناختی آن

کههه تأییههد  در روایههات اسههالمی مفههاهیم شههناختی مختلفههی بههه عقههل نسههبت داده شههده اسههت 
تهرین ایهن مفهاهیم بهه ترتیهب  حجهم روایهات اسهتخراج کننده معنای شناختی عقل اسهت. مهم

اند از: معرفت، علم، درک، فهم، فکر، حفظ، نظر، بصیرت، ذکهر، فقهه، و تهدّبر. ههر شده عبارت
زان واحدی نیستند، اّما می یکهدیگر ارتبهاط داشهته باشهند. توانند با چند همه این مفاهیم در و 

 133در روایات اسالمی معرفت، علم، فهم، حفظ، و ترّکر، به صراحت، از نیروها یا شهؤون عقهل
کارکردهها را می138و تهدّبر 137فقهه 136بصهیرت، 135نظر، 134شمار آمده و مفاهیم درک، به تهوان از 

                                                                                                                             
129. g  ه ونی اف  خی اض  تی وی یه  سی ْم ف  ْنت 

ی
أ ْم فی ک  ا ْقنی زی ا ری ی می اضی ف  کی ری ْن ش  ْم م  ک  ان  ْیمی

ی
ْت أ کی لی ا می ْن می ْم م  ک  ْل لی هل  هی ّص  فی ای ن  هرال  کی ْم  ک  سی ْنف 

ی
ْم أ ک  ت  یفی خ  کی ْم 

ونی  ل  ْعق  ْو   یی
قی ات  ل  هر   اْْلیی اص  ْن نی ْم م  ه  ا لی ّلی اهلل  وی می ضی

ی
ْن أ ی می ْهد  ْن یی می ْلم  فی ْیر  ع  غی ْم ب  ه  اضی ْهوی

ی
وا أ م  لی ینی الی ر 

ی
عی اّل بی ل  اّتی مجمهع )ر.ک:  ینی بی

 (.265، ص16؛ ج308، ص15، جالمی ان فی تفسیر القرآن ؛36، ص5، جالبیان فی تفسیر القرآن

130 .gهه  ب 
اّلی ههّری ی اهلل     ههی حی ت 

ی
ْفسی اّل ههوا الههّنی ل  ْقت  ههنی وی الی تی طی هها بی هها وی می ْنهی ههری م  هی هها الی شی می اح  ههوی ههوا اْلفی ب  ْقری ههْم وی الی تی ک  ّلی عی ههه  لی ْم ب 

ک  هها ّصی ههْم وی ک  ّ   ذال  اْلحی
ونی  ل  ْعق   (.298، ص4ج ،فی تفسیر القرآن العظیمروح المعانی  )ر.ک: تی

131 .gون ل  ْعق   یی
ی

ْو   اّل ْم قی ه  ّنی
ی
أ ای ب  ال  ا ذی بو ع  ا وی لی وو ز  ا ه  وهی ر  وة  اتّخی لی لیی الّصی ْم    ْیت  ادی ا نی ذی ، 7)ر.ک: مجمع البیهان فهی تفسهیر القهرآن، ج وی   

کن  الدقائ  و بحر الغرائب؛ 94ص  (.389، ص1، جالقرآن العزی الوجی  فی تفسیر ؛ 157، ص4، جتفسیر 
132 .g ههونی ل  ْعق  ههْم تی ک  ّلی عی ههه  لی ات  ْم آیی یک  ههر  ی وی ی  ههْوتی ههی اهلل  اْلمی ْحی  ای ی  ههرال  تفسههیر ؛ 130، ص1، جمعههالم التنزیههل فههی تفسههیر القههرآن )ر.ک: کی

کشف معانی القرآن؛ 145، ص1، جالمراغی  .(162، ص1، جتفسیر روح البیان؛ 163، ص1، جنهج البیان عن 

 .25و ص 21ص، 12الکافی، ج .133

 .613، ص2، جکمال الدین و تما  النعمه .134
 .339و  203ص ،تحف العقول عن آل الرسول .135

 .525، ص2و ج 102، ص1ج الخصال، .136

  .249، ص1جتفسیر القمی،  .137

 .182ص ،1، جالکافی .138
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ناختی عقهل در ترین محصول شرسد مهمنظر مییا فرایندهای شناختی عقل به شمار آورد. به 
کههه افههراد بههه واسههطه عقههل قههادر خواهنههد بههود خههوب را از بههد  منههابع دینههی معرفههت باشههد؛ چههرا 

 141و نسههبت بههه نفههس خههود نیهه  معرفههت بیابنههد. 140بههه خههال  خههود معرفههت یافتههه 139بازشههناخته،
که بنابراین می کرد    .ترین معنا یا ماّلفه عقل استاصلی« شناخت»توان استنباط 

 مهارگری آنعقل و معنای 
که مفهو  عقل با تعداد مختلفی از معانی  با بررسی جامع روایات مرتب  به عقل درمی یابیم 

گهاهی عقهل در برابهر  کهه  کهار رفتهه اسهت؛ بهه طهوری  گهاهی در برابهر «جنهون»مقابل به  و « حمه »، 
گرفته است. رفیعی هنر« جهل»گاهی هم در برابر  ضمن بررسهی روایهات مختلهف عقهل،  142قرار 

کرده است:نآ  ها را در قالب سه سط  طرح 
ایهن  143تهوان اّتخهاذ نمهود.محور: این عنهوان را از مفههو  مقابهل جنهون میالف. عقل تکلیف

 استفاده شده است. 144مفهو   عقل بیشتر در مصادی  فقهی
مه  قهرار داد. در ایهن دسهته از محور: ایهن مفههو  را میب. عقل فهم تهوان در مقابهل مفههو  ح 

 145خصوص با استعمال فعلی آن، فق  فهم و شناخت است.، مقصود از عقل، بهروایات
گونههه در این محههور: شههاید ایههن مفهههو ، معنههای درسههتی در برابههر جهههل باشههد.ج. عقههل ارزش

روایههات، سههخنی از تکههالیف فقهههی و والههایف شههرعی بههه میههان نیامههده و فقهه  بههه سههط  فهههم و 
کتفا نشده است؛ بلکه به ههای مشتقات اسمی با تبیین مفههو  و وی گی خصوص با شناخت ا

آن بههه جایگههاه خههاص آن پرداختههه شههده اسههت. ایههن مفهههو  از عقههل، سههطحی فراتههر از دو مفهههو  
ای قایهل هسهتند. در قبل دارد. روایات اسالمی برای این معنها از عقهل، عظمهت و جایگهاه ویه ه

کههه می و « بههازداری»فهههو  شههناخت، تههوان عههالوه بههر مایههن دسههته از روایههات  ارزش محههور اسههت 
یافت نمود؛ هرچند از دو سط  قبلی  عقهل نیه  بهه نهوعی ایهن موضهوع « مهار» را از مفهو  عقل در

                                                      
 .29ص ،1، جهمان .139
 .177، صتوحید المفضل .140
 . 36ص صول الستة عشر،األ .141

 .195، صشناسی مهار خویشتن با نگرش اسالمیروان .142

 .492، ص3ج، من ال یحضره الفقیه .143

 .50، ص10، جتهریب األحکا  .144

ْلتی ». برای نمونه: 145 قی ْن عی
ی
ای أ ی لی غ  ْنبی ْد یی ا فی  وی قی ّمی ی م  اض  ْمس  اْلمی

ی
ی اأْل ْطتی ف  ّری ا فی یمی ْرتی ف  ّکی ات  وی فی نی سی ْن حی یه  م  ای ف  الکهافی، « )اتی

 (.453ص، 2ج
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ههتیر»قابههل اسههتنباط اسههت. در منههابع اسههالمی از عقههل تحههت عنههاوینی چههون   146،«پوشههاننده: سی
ههل» کننههده: قات  قههال» 147،«پیکههار  قایههه»و  148«مهارکننههده: ع  کههه یههاد شهه 149«نگهدارنههده: و  ده اسههت 

کننده مفهو  مهارگری عقل است.    القا 

که برخی از پژوهشاز این رو، همان اند، از مجمهوع روایهات نیه  بهه نتیجهه رسهیده 150گرانطور 
کهه انسهان را از جههل و لغه ش در برمی که عقهل در اصهطالح اخیهر، عبهارت از نیرویهی اسهت  آید 

 کند. رکور مهار میهای ماندیشه و عمل بازداشته، فرد را در زمینه
کلی بر اسهاس منهابع اسهالمی افهراد عاقهل در خودنگههداری، مراقبهت، و خهودتغییری   به طور 

یابی هسهتند؛مند توانمند بوده و اهل نظارتهدف کهه پهیشاّمها همهان 151گری و ارا تراشهاره طور 
که بها مفهاهیم اولیهه حهوزه خودنظم« تقوا»شد،   سهت. بههجهویی در ارتبهاط امفهو  دیگری است 

ای در رسهد در منطهه  اسهالمی تقهوا ضههمن ارتبهاط داشههتن بها سهازه عقههل، از جایگهاه ویهه هنظهر می
جویین اسالمی برخهوردار باشهد. بهرای تبیهین ایهن موضهوع الز  اسهت بهه بررسهی مفههو  خودنظم

  تقوا ب رداایم.
 مفهوم تقوا

 گیرد. میدر ذیل مفهو  تقوا از نگاه لغوی و اصطالحی مورد بررسی قرار 
 شناسان تقوا در نگاه لغت

یشههه تقههوا را فعههل لغههت ههیی »شناسههان، ر قی کههردن»بههه معنههای « وی  152چیهه ی از چیهه  دیگههر،« دفههع 
یهان بها قهرار « حفهظ» 153یا شیض از اذیهت و آزار،« پوشاندن»و « پوشش» کهردن شهیض از ضهرر و ا

ز نمهههههههودن ا« دوری»و  155ههههههههاکهههههههردن شهههههههیض از آفت« حفهههههههظ» 154دادن آن در یههههههها محفظهههههههه،
                                                      

 .20ص ،1، جالکافی .146

 جا.همان .147
 .15ص ،تحف العقول عن آل الرسول .148
 .285ص ،همان .149

 .57، صاخالت پژوهی حدیث .150

ّی   .151 ل  الی عی ّنی : »قی ل 
...فی اض  یی ول  وی اْلحی ق  ة  وی اْلع  بی ْجر 

یی الّتی و 
ْ  ب ری ْلصی هب  ا  اق  وی هی عی هن  ف  ْحسی

ی
...وی أ حاو ْصهالی  وی   

هْوناو ْم صی هه  س  ْنف 
ی
هّد  أل  شی

ی
ْم أ ه 

راو  ظی ور  نی م 
 
 (.361، ص1جدعائم اإلسال  و ذکر الحالل و الحرا  و القضایا و األحکا ، « )اأْل

 .131، ص6، جمعجم المقاییس فی اللغه .152
 .401، ص15جلسان العرب،  .153
 .881، صالقرآنالمفردات فی غریب  .154
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کرده156پسههتی یههان آور، ناپسههند، و یهها تلّقههی  انههد. از ایههن رو، در مفهههو  لغههوی تقههوا وجههود یهها امههر ا
  خطرناک مورد توّجه بوده و حفاالت، دفع، و یا پوشاندن خود از آن خطر مورد نظر است.

کریم  تقوا در نگاه قرآن 
کهریم تکهرار  258های فعلهی و اسهمی گونه مشتقات تقوا به کهه بهار در قهرآن   216شهده اسهت 

کهار رفتههه مهورد آن کهریم جایگههاه تقهوا را در قلهب انسههان در قالهب بهاب افتعههال بهه  ها اسهت. قهرآن 
 157دانسته است.

کریم گر چه مفّسران قرآن  هریا با استناد به معنای لغوی تقوا، تعریف خاصی را از تقوا  158ا
، و «نگهههههداری»، «بهههازداری»، «مانعیهههت»هههها مفهههاهیم انهههد، اّمههها در تعریهههف همههههه آنارائهههه داده

ریشه لغوی تقهوا را در  159در تقوا لحا  شده است؛ برای نمونه، شیخ طوسی« واداری-بازداری»
کسهانی هسهتند « مّتقهین»به معنای ایجاد مانع بین دو چیه  دانسهته، معتقهد اسهت « اتقاض»قرآن 

نیه  ضهمن  160اییکننهد. عالمهه طباطبههها حهرا  شهده مهانع ایجهاد میکهه بهین خهود و آنچهه بهر آن
گونهههه معنههها را ایندر تعریهههف تقهههوا، آن « ائتمهههار: واداری»و « انتههههاض: بهههازداری»تمرکههه  بهههر دو واژه 

 کند: می
کرده و واداشتن خهود بهه ههر عملهی  که خداوند از آن نهی  بازداری  خود از هر عملی 

کرده است.   که خداوند به آن امر 
کریم از تقهوا چنه کهه د موضهوع مشهترک قابهل اسهتنباط اسهت: اول، ایهناز تبیین مفّسران قرآن 

نههوعی بههازداری و مهههار خههود، ایجههاد منههع  -کههه جایگههاه آن در قلههب افههراد اسههت  -تقههوا در قههرآن 
توس  خود، ایجاد احتراز و اجتناب توس  خود اسهت. دو ، متعله  مههار خهود )در قالهب امهور 

کمهال نفههس آور، و امهور نههی شههدهحهرا ، امهور ضرررسهان، امهور عقوبهت کهه بها  ( ههر چیه ی اسهت 
که مصدات عینی آن در امور حرا  تجّلی یافته است. سو ، معنهای  آدمی منافات داشته باشد 

                                                                                                                             
 .438، ص3، جاقرب الموارد فی فص  العربیه و الشوارد .155
 .449، ص1، جمجمع البحرین .156

 .3؛ سوره حجرات، آیه 17سوره حج، آیه  .157
کن الهههدقائ  و بحهههر الغرائهههب؛ 54، ص1، ج التبیهههان فهههی تفسهههیر القهههرآن .158 الکشهههاف عهههن حقهههائ  غهههوامک  ؛110، ص1، جتفسهههیر 

 .64، ص3، جالمی ان فی تفسیر القرآن ؛36، ص1، جالتنزیل

 .54، ص1، ج التبیان فی تفسیر القرآن .159

 .64، ص3، جالمی ان فی تفسیر القرآن .160
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که اندیشمندان اسهالمی تقهوا  161اصطالحی تقوا چی ی فراتر از معنای لغوی آن است؛ به طوری 
که عبارت است از: تهرس ادر عرف اسال  را مشتمل بر سه ضلع دانسته کنهارهاند  گیری ز خهدا، 

کناره کار زشت و قصد قربت داشتن در دو مورد اخیر )ترس از خدا و  کهار زشهت(. از از  گیری از 
گنهاه نکهرده و از  نگاه این اندیشمندان وقتی افراد، مهالو از ترس زندان یا براى حفظ آبروى خود، 

کناره  اند. را محّق  نکرده« تقوای الهی»کنند، گیری میآن 
کههه 162طباطبههاییعالمههه  کههرده اسههت  کههه زمههانی محّقهه  می« تقههوای الهههی»نیهه  تصههری   شههود 

کههههال  برخههههی دیگههههر از  اجتنههههاب افههههراد در امههههور، احتههههراز و اجتنههههاب از عههههراب الهههههی باشههههد. از 
که انتخابنی  می 163دانشمندان اسالمی محهور محور و اجتناب انگی هگری  هدفتوان فهمید 

که پس میآید. شمار میاز لواز  تقوا به  گفت  از ارکهان اساسهی تقهوا اسهت و « انگیه ه الههی»توان 
بایهد بها ایهن انگیه ه انجها  پهریرد. ایهن مفههو  از تقهوا از آیهات مختلهف قهرآن « مهار»و « اجتناب»

که به  کریم هشتاد بار به رعایت تقوا دستور داده شده است  کریم قابل استنباط است. در قرآن 
 164مههوارد اهلل جههّل جاللههه، رّب، و ضههمیر منتسههب بههه خداونههدجهه  شههش مههورد آن، متعلهه  تمهها  

کهریم اسهت. از ایهن رو می تهوان است. بنابراین انتساب تقوا به خداوند موضوع مورد توّجهه قهرآن 
که رکن اساسی تقهوا در قهرآن،  ، «بهازداری»و « مههار»، «اجتنهاب»جهّل جاللهه اسهت و « اهلل»گفت 

د. پهس تقهوا، تنهها مههار نفهس نبهوده، بلکهه مههار بها انگیه ه همگی باید با انگی ه الهی انجا  پریر
که مفهو  آن را محّق  می  سازد. الهی است 

 تقوا در روایات اسالمی
مفهو  تقوا در منهابع روایهی چیسهت  بهرای بررسهی مفههو  تقهوا الز  اسهت مجمهوع روایهات را 

ت اول روایی، چنهد روایهت های مفّصل در میان منابع دسمورد مالحظه قرار داد. بعد از بررسی
کهههه می هههها تهههوان جههههت تبیهههین اصهههطالح تقهههوا در منهههابع اسهههالمی از آنتبیینهههی شناسهههایی شهههد 

کرد.   استفاده 
که فرموده است:  الف. روایت اول از حضرت علی  است 

                                                      
کریم: مراحل اخالت در قرآن،  .161  .205صتفسیر موضوعی قرآن 

 .367، ص3، جالمی ان فی تفسیر القرآن .162

 .1409، صاأللفین .163

 .9نساض، آیه سوره ؛ 102آل عمران، آیه سوره ؛ 194بقره، آیه سوره  :برای نمونه .164
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وا  است.ای بندگان خدان شما را به تقوای الهی توصیه می ما  و ق  که آن ز   165کنم 
ما »معّرفی شده است. « قوا »و « زما »حت دو عنوان در این روایت، تقوا ت از ریشه فعلی « ز 

: محکهم بسهتن» گفتههه می« زّ ی کههه اشهیای مختلههف را بها آن محکههم اسههت و زمها  بههه چیه ی  شهود 
گفتهه می 167شناسانبه اعتقاد لغت 166بندند.می کهه بهه سهر یها زمها  در اصهل، بهه طنهابی  شهود 

گره زده می بینی شتر بسته شده و افسار شتر محکم گاهی به خود  افسار هم زما  به آن  که  شود 
کهه بایهد تقهوا و 168گویند. در روایات اسالمیمی نی  نفس آدمهی بهه مرکهب چموشهی تشهبیه شهده 

خشیت خداوند را به عنوان زما  و لجا  بر آن زد تا از یا سو فهرد را بهه سهمت طاعهت خداونهد 
 خدا منع نماید. هدایت نموده و از سوی دیگر، او را از معصیت 

که شیض به چی ی میهر شیض را آن« قوا   »از سوی دیگر، در لغت،  واسهطه آن پابرجها و دانند 
کننههده یهها خههانواده را قههوا  خههانواده می 169اسههتوار شههده اسههت. کههه از ایههن رو اداره  داننههد؛ چههرا 

ریههف واژه در تع171شناسههاناّمهها برخههی از لغههت 170واسههطه او اسههتوار و پابرجهها اسههت.خههانواده بههه 
وا ، عالوه بر پابرجایی، به نظم کردهق  وا  هم اشاره  مههار »اند. بنهابراین تقهوا را بایهد امهر دهندگی ق 

 بخش دانست.، و نظم«برپادارنده »، «کننده

 فرموده است: ب. حضرت علی
ههای همانای تقوای الهی دوستان خدا را از امور حرا  خود بازخواههد داشهت و دل

کرد.ها را با خآن  172وف از خود همراه خواهد 
یی »تقوا در قالب فعل « مهارگری»در این روایت به خاصیت  می یی »اشاره شده است. « حی می « حی

کردن است. کردن و منع  کهه  173به معنای دفع  تقهوای الههی »در این روایت تصری  شده اسهت 
  «.کنددوستان خدا را از اعمال حرا  منع می

                                                      
ْن علی  165 ى: ». عی ْقوی تی ادی اهلل  ب  بی ْم ع  یک  وص 

 
ا    أ وی ا   وی اْلق  می ا الّ   هی ّنی ل 

  (.309، ص195،  نهج البالغه« )اهلل  فی

 .272، ص12جلسان العرب،  .166

 .354، ص7، جالعین .167

 .170ص ،8ج ،الکافی .168
 .231، ص5، جالعین .169
 .5694، ص8، جقرب اإلسناد .170
 .520، ص2مصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی، ج؛ 2017، ص5ج الّصحاح )تاج اللغه و صحاح العربّیه(، .171

ن علی  172 ى: ». عی ْقوی ّنی تی ْل ی    
ی
ه  وی أ می ار  حی اضی اهلل  می یی ْول 

ی
ْت أ می ه  اهلل  حی تی افی خی ْم می ه  وبی ل  ْت ق   (.284، ص191،  نهج البالغه« )می

 .312، ص3، جالعین .173
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« اهلل»های مهههار و بازدارنههدگی تقههوا فقهه  در مههورد خواسههته 174ن،ج. بهها توّجههه بههه روایههت پیشههی
، بهههه صهههورت مسهههتقیم یههها «اهلل»شهههود. در روایهههت مهههرکور، لفهههظ جاللهههه جهههّل جاللهههه محّقههه  می

که تقوای الهی بهر اولیهای خهدا در بهازداری از محهار   غیرمستقیم، پنج بار تکرار شده، به طوری 
تهر در ذیهل بحهث کند. پیشوب اولیای خدا ایجاد میخدا اثربخش بوده و ترس از خدا را در قل

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

 رابطه عقل و تقوا

که عقل یا نیروی شناختیبا مطالب پیش مهارکننده و تقوا یها نیهروی  -گفته روشن شد 
لحها  شهده اسهت. حهال ایهن « مههارگری» ، ماّلفهه مهارگری متعالی است. پس در هر دو مفههو

که آیا عقل و تقوا دو مفهو  مجهّ ا بهوده یها بها یکهدیگر ارتبهاط دارنهد  رابطهه دو ساال پیش می آید 
کهه  مفهو  عقل و تقهوا در نگهاه منهابع اسهالمی چیسهت  ایهن موضهوع، از جملهه مبهاحهی اسهت 

کمتهر در پژوهشجویی اسالمی مهم بوده، اّم برای تبیین سازه خودنظم آن پرداختهه شهده هها بهها 
کهه عقهل از مقوّمهات تقهوا بهه شهمار میاست. با بررسهی منهابع اسهالمی می یافهت  آیهد. در تهوان در

کاالم که ستون اصلی آن، عقهل معّرفهی  روایت اما   کشتی نجاتی تشبیه شده است  تقوا به 
کسهانی معّرفه در روایتی دیگهر از حضهرت علهی 175شده است. کهه از یها ی شهدهمّتقهین  اند 

کهت آن که سبب مختل شدن نظهم زنهدگی و هال شهود بهاز داشهته و از هها میسو خود را از اموری 
کههم کههردن  در روایههت دیگههر،  176دارنههد.عقلههی بههر خههویش بههاز میسههوی دیگههر، خههود را از مسههّل  

تهههرین افهههراد، و ایرک 177گیهههری عقهههل در مسهههیر متعهههالی، بهههرای تحقههه  مفههههو  تقهههوا بهههودهجههههت
پهس  178اند.هها افهراد مهارگسهیخته معّرفهی شهدهترین آنهای بها تقهوا و اههل مههار و احمه نانسا
کارگیری عقل در مسیر اهلل جّل جاللهه اسهت. نقهش نیهروی شهناختیمی که تقوا به  گفت   -توان 

کاالممهارکننده عقل در تقوا به  که فرمود: روشنی در روایت اما    نشان داده شده است 
کههه دلههش از ناحیههه خههدا مهههار نشههده باشههد، از خههدا دبههه  اى هشهها ن کسههی  رسههتی 

                                                      
 .284، ص191،  نهج البالغه .174
ْله: ». قال الکاالم175 یهر  فی ث  کی م   هالی اعی یهی هر تی ف 

هْد غی یه   قی م  ْحهر  عی ا بی ْنیی ّنی الهّد  هّیی    نی ها ب  ه  یی ْبن  الی ال  انی قی ْقمی ّنی ل  ن    ا   شی ای یا ه  ت  ینی هف  ْن سی ک  تی
ْبر ا الّصی هی ان  ّکی ْلمی وی س  ا اْلع  هی یل  ل  ْقلی وی دی ا اْلعی هی م  ّی 

ى اهلل  ... وی قی ْقوی ا تی یهی  (.16ص، 1الکافی، ج« )ف 
 .25، صمعانی األخبار .176
 .136ص ،2، جالکافی .177

ّی   .178 ب 
ن  الّنی :  عی الی ه  قی ّنی

ی
ی وی »أ قی ْیس  الّت  س  اْلکی ْکیی

ی
ورأ ج  ْم   اْلف  ْحمی   اْلح 

ی
 (.14ص ال هد،« )أ
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که عقلش خدایی نشده و فهمش از ناحیه او مههار نشهده  کسی  نخواهد ترسید، و 
کهههه باشههد، قلههب او بههر هههیچ معرفتههی بههه طههور ثابههت پیونههد نمی خههورد؛ بههه طههوری 

  179تواند حقیقت معرفت را در قلب خود بیابد.نمی
کارگیری  کهارگیری عقهل در مسهیر غیهر از این رو عد  به  عقل در مسیر اهلل جّل جالله، و یها بهه 

گردد. الهی نمی  تواند منجر به تقوا 
کلیدی حهوزه خهودنظمبندی یافتهجمع جهویی های پژوهش حاضر در زمینه مفاهیم اولیه و 

کرد. همان( می1را در جدول شماره ) که در جدول توان مشاهده  نمایان است، در ستون  1طور 
 دو مفهو  عقل و تقوا با تمامی مفاهیم اولیه در ارتباط است.« مفاهیم مرتب »

 جویی، معنا، نوع داللت، مفاهیم هم ارز، و مفاهیم مرتبط.: حوزه مفاهیم خودنظم 1جدول
ز نوع داللت داللت معنایی مفهوم  مفاهیم مرتبط مفاهیم هم ار

کّف 
 النفس

 تطابقی بازداری خود
ردع  النفس، 

ال  نفسقصر 
 ضب  النفس، عقل

النضبط
 فس

 تطابقی مهار و نگهداری خود

ملا  النفس، 
حفظ النفس، 
 صیانة النفس

 کّف النفس، عقل

مراقبه 
 النفس

نظارت و مواالبت دائم از خود جهت 
 -تطبی  با معیار مقّدس 

کنونی خود  شناخت موقعیت 

-تطابقی
 الت امی

نظارةالنفس، 
محافظةالنفس، 
مواالبة النفس، 

النفس، حراسة
 رصد النفس

محاسبةالنفس، صالح 
 النفس، مراقبة اهلل، تقوا

محاسبةا
 لنفس

گرشته خود در  بررسی موقعیت 
 _جهت تطبی  با معیار مقّدس 
 شناخت موقعیت قبلی خود

-تطابقی
 الت امی

 تواین النفس
مراقبة النفس، نظارة 

 النفس، عقل

یاضة  ر
 النفس

مند در خود برنامه منع و ایجاد هدف
یابی به یا هدف قصد دستبه 

 متعالی

-تطابقی
 الت امی

تعوید النفس، 
 توطین النفس

کّف النفس، ضب  
 النفس، تقوا

مجاهدةال
 نفس

کارگیری مداو  تما  توانایی  فرایند به 
کشش های درونی  خود در مبارزه با 

متعارض با هدف متعالی جهت 
 یابی به هدفدست

-تطابقی
 الت امی

 جهاد النفس
ضب   کّف النفس،

 النفس، عقل

یاضة النفس،  --تطابقیفرایند دفع و ایجاد: دفع فساد از صالح  ر
                                                      

ن .: ». قال الکاالم179 ا   شی ا ه  هْل یی ْعق  هْم یی هْن لی ف  اهللی می خی ْم یی ه  لی ّنی هْل  ..    ْعق  هْم یی هْن لی هن  اهلل  وی می هة   عی فی ْعر  هی می لی هه  عی ْلبی هْد قی ْعق  هْم یی هن  اهلل  لی عی
یقی  ق  د  حی ج  ا وی یی هی ر  ْبص  ة  ی  تی اب 

ه  ثی ْلب 
ی قی ا ف  هی  (.16ص، 1الکافی، ج« )تی
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ز نوع داللت داللت معنایی مفهوم  مفاهیم مرتبط مفاهیم هم ار

ایجاد حالت پایدار  نافع در -خود النفس
 خود در راستای اهداف مقّدس

 مجاهدةالنفس، تقوا الت امی

تزکیة 
 النفس

تطهیر خود  تنمیه خود:_ فرایند تطهیر 
های ناپسند  ناشی از از خصلت

ی متعارض با هاامیال و کشش
هدف مقّدس و رشد دادن خود در 

کمال  جهت 

-تطابقی
 الت امی

طهارة النفس، 
 تنزیة النفس

یاضة النفس، مجاهدة  ر
 النفس، تقوا

 

 عقل

که -توان شناختی مهارگری: نیرویی 
کردن به شناخت های فرد را با مجه  

مطاب  با واقع، در مقا  نفس او را از 
انحراف از معیارهای مطاب  با 

 دارد.هداف  سالم و متعالی باز میا

-تطابقی
 الت امی

- 

 تقوا
 معرفة اهلل

معرفة النفس، ضب  
کّف النفس،  النفس، 
مراقبة النفس، نظارة 

 النفس

 تقوا

نیروی مهارگری خود با انگی ه 
کننده و قوا   مقّدس: نیروی مهار 

که با استفاده از  بخش  روانی 
های عقالنی باعث ایجاد توانمندی
ا  مشّخص روانی شده و با یا نظ

انگی ه الهی فرد را در برابر هر عاملی 
کمال نفس و اهداف متعالی  که با 

 دارد.منافات داشته باشد مصون می

-تطابقی
 الت امی

- 

 عقل
 مراقبة اهلل
نظارة 

النفس،محاسبةالنفس، 
یاضة النفس، صالح  ر
 النفس،ت کیة النفس

گیری   نتیجه 

کههه بههه حوزهعههدادی از مفههاهیم اّولیههه دسهههت میدر بررسههی منههابع اسههالمی بهههه ت ههههای یههابیم 
کهّف، ضهب ، نظهارت، های آن ارتبهاط دارنهد؛ از جملهه آنجویی و ماّلفهوری خودنظمکنش هها 

. ایهن مفهاهیم حهداقل در سهه موضهوع اشهتراک ریاضت، مجاهده، اصهالح و ت کیهه نفهس اسهت
سویی داشته و در جهت هدف هم. همگی اهداف 2ها نفس است، . موضوع همه آن1دارند: 

کثریت قریب بهه اتفهات آن3کنند، معنوی و متعالی حرکت می  -بهازداری »هها، حهالتی از . در ا
نفههس لحهها  شههده اسههت. بههر اسههاس نکههات مههرکور بههه داللههت قطعیههه « مهههارگری»یهها « واداری

که بین مفاهیم مرکور ارتباط وجود داشهته و ترتیهب و ترّتبهی بهمی کرد  کم ین آنتوان ادعا  هها حها
 است. 

که  کشف این موضوع  یابد، دو مفهو  نفس توس  چه عاملی تحق  می« مهارگری»اّما برای 
« شهناخت»ترین ماّلفهه عقهل کنند. در منهابع اسهالمی اصهلیکلیدی عقل و تقوا خودنمایی می
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کال  محّققان در مفهو  عقل ایناست؛ اّما از تحلیل موضهوع را  های لغوی، قرآنی و روایی و نی  
که عقل عالوه بر یا مفهو  شناختی، دربردارنهده یها مفههو  مههارگری می توان استنباط نمود 

که عقل فق  متشکل از یا مفهو  شهناختی  نی  است کسی با نگاه فلسفی معتقد باشد  گر  و ا
کههال  برخههی « ادراک»بههوده و از جههنس  کههریم،  اسههت، بههاز هههم طبهه  تفسههیر برخههی از آیههات قههرآن 

تههوان ماّلفههه مهههارگری را از سههازه عقههل جههدا ندان، و تصههری  برخههی روایههات اسههالمی نمیاندیشههم
را متفّرع بر ماّلفهه شهناختی دانسهت. بنهابراین، اوالو عقهل از جهنس فههم و  ننموده، و نهایتاو باید آ

نیهههروی »شههناخت بهههوده و ثانیههاو نیرویهههی مهارکننههده و بازدارنهههده اسهههت. پههس عقهههل را بایههد یههها 
کههه عمههالو در حیطههه« مهارکننههده - شههناختی های دانسههت. در منطهه  اسههالمی ایههن عقههل اسههت 

گهههری، و مههههار ارادی ایفهههای نقهههش گهههراری، نظهههارتجهههویی همچهههون هدفمختلهههف خودنظم
کههردن بههه کنههد. از ایههن رو میمی کههه فههرد را بهها مجههه   کههرد  تههوان عقههل را نیرویههی درون روانههی تلّقههی 

  نفس او را از انحراف از معیارهای مطاب  با اهداف  سالم های مطاب  با واقع، در مقاشناخت
 دهد.و متعالی باز داشته، در مقا  عمل به مهار و نظم دهی  متناسب با اهداف سوت می

از سوی دیگر، بر اسهاس تبیهین آیهات قهرآن، روایهات، و تحلیهل نظهر محققهان اسهالمی تقهوا بهه 
کههه بهها ایجههاد یهها نظهها   عنههوان یهها نیههروی بازدارنههده، مهارکننههده، و قههوا بخههش  روانههی اسههت 

کمهال نفهس و اههداف متعهالی منافهات داشهته  کهه بها  مشّخص روانهی، فهرد را در برابهر ههر چیه ی 
منههابع اسههالمی عمومههاو بهها تعههابیر  دارد. محّققههان مسههلمان نیهه  بعههد از بررسههیباشههد، مصههون مههی

کرده« مهارگری»ای مختلف بر مفهو  هسته کید  تسهّل  بهر »یها « خودنگههداری»ان انهد. تهوتقوا تأ
  .های مرکور از تقوا استاز جمله تبیین 182«بانیخویشتن»و  181،«توان بازداری» 180،«نفس

که عقل یا نیروی شناختی  مهارکننده بوده و تقوا نی  یا نیهروی مههارگری متعهالی  -حال 
کهه در های پهژوهش حاضهر است. پس این دو باید بها ههم رابطهه داشهته باشهند. یافتهه نشهان داد 

کههارگیری عقههل در مسههیر اهلل جههّل  واقههع، عقههل از مقوّمههات تقههوا اسههت. بههه عبههارت دیگههر، تقههوا بههه 
جالله است. برخی از اندیشمندان همچون عالمه طباطبایی و شههید مطههری نیه  بها اشهاره بهه 

کهرده 184یا از نتایج تقوا 183بندی فلسفی عقل، عقل عملی را همان تقواتقسیم بها ایجهاد ، تلّقی 
                                                      

 .170ص(، 6آشنایی با قرآن) .180
 .89، صاخالت پژوهی حدیهی .181

کریم» .182 کاربرد آن در قرآن   .251-268ص، «مفهو  تقوا و 

 .500، ص20، جالمی ان فی تفسیر القرآن .183

گفتار،  .184  .49صده 
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های  عقالنهی در زمینهه تشهخیص درسهت مسهیر حه  و مالزمه بین عقل نظهری و تقهوا، شهناخت
کننهده گیری تقهوا دانسهته و آسهیبباطل را مقدمه شهکل های شهناختی در ایهن زمینهه را مختهل 

کههرده کرده 185تحقهه  تقههوا تلّقههی  کههه انسههان تهها وقتههی در راه تقههوا مههیو تصههری   کههه انههد  توانههد باشههد 
بنههابراین رابطههه عقههل و تقههوا از لحهها  منطقههی، رابطههه  186عّقههل و تههرّکر را از دسههت ندهههد.طریهه  ت

تر خواهد بود. در واقع، راهبهرد رسهیدن بهه مرحلهه عمو  و خصوص مطل  بوده و حوزه عقل عا 
کهال  حضهرت علهیتقوا، اسهتفاده از نیهروی عقهل اسهت؛ همان کهه در  نیه  اشهاره شهده  گونهه 

که شخص هنگا  رعا پهس  187یهت تقهوای  الههی در حهال اسهتفاده از نیهروی عقهل اسهت.است 
کههه بهها اسههتفاده از توانمنههدیمی گفههت تقههوا نیههروی مهههارگری اسههت  های عقالنههی بهها هههدف تههوان 

بهها انگیهه ه « مهههار»بههه طههور مطلهه  و « مهههار»تههوان بههین گیههرد. بهها ایههن تبیههین، میمقّدسههی شههکل می
 مقّدس و الهی تمای  قایل شد.

که در شکل مانتوان هحال می جهویی اسهالمی را بهر نمایش داده شده، سازه خودنظم 1طور 
 اساس مفاهیم تحلیل شده ترسیم نمود. 

 

                                                      
 .509، ص5، جالمی ان فی تفسیر القرآن .185

 .523، ص7، جالمی ان فی تفسیر القرآن .186

لّی   .187 لی : »قالی عی قی ی اهللی عی قی اّتی ن   می  (.241ص، 8الکافی، ج« )فی
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 جویی اسالمی و مکانیزم تحقق آن: مفاهیم تشکیل دهنده سازه خودنظم1شکل

کههه مجاهههده و  طبهه  شههکل مههرکور دو مفهههو  اصههالح و ت کیههه نفههس مفههاهیم عههامی هسههتند 
کّف، ضب ، و نظهارت نفهس از ابه ار و های فرایندی و اجرایی آنمهریاضت نفس برنا ها بوده و 

جههویی نفههس توسهه  دو مفهههو  عقههل و تقههوا آینههد. ایههن مراحههل نظههمههها بههه شههمار مییهها مراحههل آن
، و «مهههار»، «شههناخت»ای بههه نهها  تحقهه  خواهنههد یافههت و ایههن دو متشههکل از سههه مفهههو  هسههته

گفههت خههودنظمهسههتند. بههه عبههار« انگیهه ه الهههی» ای جههویی از دو مالفههه هسههتهت دیگههر، بایههد 
که دو مفهههو  مههرکور بهها نگههاه توحیههدی در شههکل یافتههه اسههت؛ در صههورتی« مهههار»و « شههناخت»

گیرند و مالفهه سهومی بهه نها   های بهدان افهزود شهود؛ پایهه« انگیه ه الههی»جهت اهداف الهی قرار 
ک« جویی اسالمیخودنظم»سازه  « جهویی مقهّدسخودنظم»توان آن را ه میرا شکل خواهند داد 

های منههد بههه عنههوان پایهههنامیههد. در واقههع، تههوان تغییردهههی خههود و عاملیههت در تغییههرات هههدف
ههای نفهس ههای شهناخت، مههار و انگی هجویی اسالمی عمهالو از طریه  مکانی  نظری خودنظم

 محّق  خواهد شد. 
که مهار  مورد مشاهده در دو م کهه الز  به ذکر است  قا  نفس و عمل خواهد بود؛ بهدین معنها 

تجّلی مهار در مقا  نفس، به صورت مهار در مقا  عمل است و تعیهین موضهوع مههار بهه عههده 
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ههههای شهههناخت و مههههار و تبیهههین مصهههادی  شهههناخت خواههههد بهههود. بههها تبیهههین مصهههادی  و حوزه
یی اسههالمی جههوهای مههدل مفهههومی خودنظمتههوان بههه ماّلفههههههای مقههدس میعملیههاتی انگی ه

که پیشنهاد می گران اسالمی آن را مورد بررسی قهرار دهنهد. شود پژوهشدست یافت؛ موضوعی 
های شناخت، مههار و جویی و تبیین تما  حیطهبدیهی است با ترسیم مدل مفهومی خودنظم

شناسههی اسههالمی اقههدا  نمههود و از هایی در زمینههه روانتههوان بههه طراحههی خههرده نظریهههانگیهه ش می
بههل های درمههانی اخههتالالت روانههی های ارتقادهنههده سههالمت روان، و مههدلآن بههه طراحههی مههدل ق 

کرد.  اقدا  

 کتابنامه
کریم  قرآن 

 ش. 1389مرتضی مطهری، تهران: صدرا،  (،6آشنایی با قرآن) _
 ش.1388عباس پسندیده، تهران: سمت،  اخالت پژوهی حدیهی، _

 تا.ار صادر، بیمحمود بن عمر زمخشرى، بیروت: د أساس البالغه، _

عدة من العلماض، تحقی  و تصحی : ضیاض الدین محمودى، نعمهت اهلل األصول الستة عشر،  _
 ت. 1423ماسسة دار الحدیث الهقافیة،  جلیلی، مهدى غالمعلی، قم:

، سعید الخوری الشرتونی اللبنهانی، طههران: داراالسهوه اقرب الموارد فی فص  العربیه و الشوارد _
 ت. 1416ر، للطباعه و النش

 ت. 1409، حسن بن یوسف حّلی، قم: هجرت، چا  دو ، األلفین _

کتهههابچی، الطبهههع األمهههالی )للصهههدوت( _ ، محمهههد بهههن علهههی ابهههن بابویهههه قمهههی صهههدوت، تههههران: 
 ت.1418ش/1376السادس، 

 ت.1404محمد باقر مجلسی، بیروت: موسسه الوفاض،  بحار االنوار، _

پور، سیدحمیدرضها حسهنی، قهم: پژوهشهگاه علی ، مهدیپارادایم اجتهادی دانش دینی )پاد( _
 ش.1394حوزه و دانشگاه، 

دار طوسهی، تحقیه  احمهد قصهیرعاملی، بیهروت: محمهد بهن حسهن ، التبیان فی تفسهیر القهرآن _
 تا.، بیاحیاض التراد العربی

، حسهههن بهههن علهههی ابههههن شهههعبه حّرانهههی، قهههم: الجامعههههه تحهههف العقهههول عهههن آل الرسههههول _
 ت. 1404ی، المدرسین، الطبع الهان

کلمههات القههرآن الکههریم _ کتههاب، التحقیهه  فههی  ، حسههن مصههطفوى، تهههران: بنگههاه ترجمههه و نشههر 
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 ت.1402ش/1360

کریم _ ، عبداهلل جوادی آملی، تحقیه  وتنظهیم: احمهد قدسهی، قهم: مرکه  نشهر تسنیم: تفسیر قرآن 
  ش.1383اسراض، چا  سو ، 

تمیمهی آمهدى، تصهحی : مصهطفی عبدالواحهد بهن محمهد ، تصنیف غرر الحکهم و درر الکلهم _
 ت. 1408ش/1366درایتی، قم: دفتر تبلیغات حوزه علیمه قم، چا  اول، 

 ت.1404، علی بن ابراهیم قمی، قم: دار الکتاب، الطبع الهالث، تفسیر القمی _

  تا.احمد بن مصطفی المراغی، بیروت: داراحیاض التراد العربی، بی تفسیر المراغی، _

، قهم: امها  حسهن بهن علهی عسهکری ،اإلمها  الحسهن العسهکری التفسیر المنسوب  لهی _
 ت.1409مدرسة اإلما  المهدی عجل اهلل تعالی فرجه الشریف، 

 تا.اسماعیل حقی بروسوى، بیروت: دارالفکر، بی تفسیر روح البیان، _

کنهه  الههدقائ  و بحههر الغرائههب، _ محمههد بههن محمدرضهها قمههی مشهههدى، تحقیهه : حسههین  تفسههیر 
 ت.1411ش/1368سازمان چا  وانتشارات وزارت ارشاد اسالمی،  درگاهی، تهران:

کههریم: مراحههل اخههالت در قههرآن _ ، عبههداهلل جههوادی آملههی، تنظههیم و ویههرایش: تفسههیر موضههوعی قههرآن 
 ش.1377علی اسالمی، قم: مرک  نشر اسراض، چا  اول، 

، محمههد بههن حسههن حههر عههاملی، قههم: التفصههیل وسههائل الشههیعه  لههی تحصههیل مسههائل الشههریعه _
 ت.1409 ،ماسسة آل البیت

کاالم مظفر، قم: داوری، چا  دو ، بیتوحید المفضل _  تا.، مفّصل بن عمر، تحقی : 

طوسهههی، تحقیهه : حسههن خرسههان موسههوی، تههههران: دار  ، محمههد بههن حسههنتهههریب األحکهها  _
 ت. 1407 الکتب اإلسالمیه، الطبع الرابع،

جامعهه مدرسهین حهوزه علمیهه قهم،  ، محمد بن علی ابن بابویه القمی الصدوت، قم:الخصال _
 ت.1404ش/1362

شناسهههی تنظهههیم رفتهههار بههها رویکهههرد اسهههالمی، محمهههد صهههادت شهههجاعی، قهههم: درآمهههدی بهههر روان _
 ش.1388دارالحدیث، 

عبههدالهادی مسههعودی، قههم: ماسسههه علمههی فرهنگههی دارالحههدیث،  درسههنامه فقههه الحههدیث، _
 ش.1395

، نعمهان بهن محمهد ابهن حّیهون، قهم: و األحکها دعائم اإلسال  و ذکر الحهالل و الحهرا  و القضهایا  _
 ت.1385، الطبع الهانی،  ماسسة آل البیت

گفتار _  ش.1368، مرتضی مطهری، تهران: انتشارات صدرا، چا  پنجم، بهار ده 
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، عبههدالکریم عهمههان، ترجمههه: محمههدباقر شناسههی از دیههدگاه غ الههی و دانشههمندان اسههالمیروان _
 ش.1367المی، حجتی، تهران: دفتر نشر فرهن  اس

، حمیههد رفیعههی هنههر، قههم: ماسسههه آموزشههی و شناسههی مهههار خویشههتن بهها نگههرش اسههالمیروان _
 ش.1395پژوهشی اما  خمینی، 

سید محمود آلوسهی، تحقیه : علهی عبهدالبارى عطیهة،  ،روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم _
 . ت1415بیروت: دارالکتب العلمیه، 

کوفی اهوال هد _  ت. 1402ازى، قم: المطبعة العلمیة، الطبع الهانی، ، حسین بن سعید 

 ت.1376الّصحاح )تاج اللغة و صحاح العربّیة(، جوهری، بیروت: دارالمالیین،  _

، تحقیهه  و تصههحی : محمدمهههدی نجههف، امهها  علههی بهن موسههی صهحیفة اإلمهها  الرضهها، _
کنگره جهانی اما  رضا  ت.1406، مشهد: 

 ت.1418ش/1376، قم: نشر الهادى، ، اما  علی بن حسینصحیفة السجادیه _

، سههید علههی خههان ابههن معصههو  مههدنی، الطههراز االول و الکنههاز لمهها علیههه مههن لغههة العههرب المعههّول _
 ت.1426ش/1384، الحیاض التراد موسسة آل البیتمشهد: 

 ت.1426ش/1384فراهیدی، تهران: اسوه،  احمد ، خلیل ابنالعین _

 تا.: دار االفات الجدیده، بیکرى، بیروتحسن بن عبداهلل العس الفروت فی اللغه _

 ت.1413، ، عبداهلل بن جعفر حمیرى، قم: ماسسة آل البیتقرب اإلسناد _

کبههر غفههاری و محمههد آخونههدی، تهههران: الکههافی _ کلینههی، تصههحی : علههی ا ، محمههد بههن یعقههوب 
 ت. 1407دارالکتب االسالمیة، الطبع الهالث، 

بن عمر زمخشرى، بیروت: دار الکتاب العربی، ، محمود الکشاف عن حقائ  غوامک التنزیل _
 ت.1407الطبع الهالث، 

تههران: اسهالمیه، الطبهع  ، محمد بن علهی ابهن بابویهه قمهی صهدوت،کمال الدین و تما  النعمه _
 ت. 1395الهانی، 

 ت.1414بیروت: دار صادر، الطبع الهالث،  ، محمد بن مکر  ابن منظور،لسان العرب _

کتابفروشههی  الههدین ، فخههرمجمههع البحههرین _ الطریحههی، تحقیهه  سههید احمههد حسههین، تهههران: 
 ت.1417ش/1375مرتضوى، الطبع الهالث، 

، فضههل بههن حسههن طبرسههی، تحقیهه : بهها مقدمههه محمههد جههواد مجمههع البیههان فههی تفسههیر القههرآن _
 ت.1414ش/1372بالغی، تهران: انتشارات ناصر خسرو، الطبع الهالث،

یههة، الطبههع  علههی مشههکاة األنههوار فههی غههرر األخبههار، _ بههن حسههن طبرسههی، نجههف: المکتبههة الحیدر
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 ت.1385الهانی، 

طوسهی، بیهروت: ماسسهة فقهه الشهیعه،  ، محمهد بهن حسهنمصباح المتهّجد و سهالح المتعّبهد _
 ت.1411

احمهههد بهههن محمهههد فیهههومی، قهههم: موسسهههه  مصهههباح المنیهههر فهههی غریهههب الشهههرح الکبیهههر للرافعهههی، _
 ت.1414دارالهجره، 

حسین بن مسعود بغوى، تحقیه : عبهدالرزات المههد، بیهروت:  لقرآن،معالم التنزیل فی تفسیر ا _
 ت. 1420داراالحیاض التراد العربی،

، محمد بن علی ابن بابویه قمی صدوت، قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، معانی األخبار _
 ت.1403

 ت. 1404قم: مکتب االعال  االسالمی،  احمد ابن فارس، معجم المقاییس فی اللغه، _

غهمع _  تا. ، محّمد بن احمد االزهری، قم: مکتب االعال  االسالمی، بیجم تهریب اللّ

، حسههین بههن محمههد راغههب اصههفهانی، تحقیهه : صههفوان عههدنان المفههردات فههی غریههب القههرآن _
 ت. 1412داودى، دمش : دارالعلم الدار الشامیه،

رسههین حههوزه ، محمههد بههن علههی ابههن بابویههه قمههی صههدوت، قههم: جامعههه مدمههن ال یحضههره الفقیههه _
  ت.1413علمیه قم، الطبع الهانی، 

سهیدمحمدکاالم طباطبهایی، قهم: انتشهارات ماسسهه آموزشهی و پژوهشهی  منط  فهم حدیث، _
 ش. 1390اما  خمینی)ره(، 

سههید محمدحسههین طباطبههایی، ترجمههه: سههید محمههد باقرموسههوى  فههی تفسههیر القههرآن، المیهه ان _
مدرسهههین حهههوزه علمیهههه، چههها  پهههنجم، ى همهههدانی، قهههم: دفتهههر انتشهههارات اسهههالمی جامعهههه

 ش.1374

کامپیوتری علو  اسالمی. ،«3جامع االحادیث نسخه »نر  اف ار  _  قم: مرک  تحقیقات 

کامپیوتری علو  اسالمی. ،«2قاموس اللغه »نر  اف ار  _  قم: مرک  تحقیقات 

 ت.1414محمد بن حسین الشریف الرضی، قم: هجرت،  نهج البالغه )للصبحی صال (، _

کشههف معههانی القههرآن،نههج البیهه _ محمهد بههن حسههن شههیبانی، تحقیهه ؛ حسههین درگههاهی،  ان عههن 
 ت. 1413تهران: بنیاد دایرة المعارف اسالمی،

، علی بن حسهین عهاملی، تحقیه ، شهیخ مالها محمهودی، قهم: الوجی  فی تفسیر القرآن العزی  _
 ت.1413دارالقرآن الکریم، 

_ ههای فلسهفی پژوهشاهلل بداشهتی، ، علهی «شناسی شناخت عقل در پرتو عقل و نقهلانسان» _
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 .17-42، ص1ش، شماره1383، بهار کالمی
معرفههت ، مهههدی ابوطههالبی، «جایگههاه عقههل در فلسههفه سیاسههی و نقههش آن در نظهها  سیاسههی» _

  . 121 - 140، ص 4شماره ش،1389، پایی  و زمستان سیاسی

، زمسهههتان تمعرفهههزاده، ، حسهههین مههههدی«درآمهههدی بهههر معناشناسهههی عقهههل در تعبیهههر دینهههی» _
 .38-28، ص 74ش، شماره 1382

ش، 1374، تابسهتان و پهایی  نقهد و نظهر، رضها برنجکهار، «ماهیت عقل و تعارض عقل و وحی» _
 . 184 -204، ص 4و  3شماره 

کههریم» _ کههاربرد آن در قههرآن  ، 4، شههمارههههای قرآنههیپژوهش، سههید ناصههر صههفری، «مفهههو  تقههوا و 
 .251-268ش، ص1374زمستان 

یکونههههدی، «ی سههههنجش عقههههلمقیههههاس مقههههدمات» _ ، بهههههار شناسههههی و دیههههنروان، رحههههیم میههههر در
 .123-144، ص 5ش، شماره 1388

_ A meta-analysis of the convergent validity of self-control measures, A. L. 
Duckworth, & M. L. Kern, “ Journal of Research in Personality, 2011, 
v.45, n.3, pp. 259-268. 

_ Contemporary Constructions & Contexts, J. C. Muran, In: John Christopher 
Muran (Ed.), Self-Relations in the Psychotherapy Process (pp3-44), 
Hardcover Publisher: American Psychological Association Publication, 
2001. 

_ Health and illness from an Islamic perspective, M. A. Ashy, Journal of 
Religion and Health, 1999, v.38, n.3, pp.241-258.  

_ Islamic counselling: an introduction to theory and practice, G. Hussein 
Rassool, Routledge, 2016. 

_ Religion and Mental Health: The Case of American Muslims, Amber 
Haque, Journal of Religion and Health, 2004, v.43, n.1, , pp.45-58. 

_ Religion, Morality, and Self-Control: Values, Virtues, and Vices, A. L. 
Geyer, & R. F. Baumeister, In: R.F. Paloutzian, & C. Park (Eds.), 
Handbook of the psychology of religion and spirituality (pp412-434), New 

York: Guilford Press, 2005. 
_  The Self as an Organizing Construct in the Behavioral and Social Sciences, 

Leary, Mark, R., & Tangney, June, P. In: Mark R. Leary & June Price 
Tangney (Eds.), Handbook of self and identity, 2nd ed. (pp1-18), The 
Guilford Press, 2012. 




