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چکیده
بر اساس «نظریه قالب» در معناشناسی شناختی که توصیف یک مفهوم است ،با مشخص کرد ت امی نناصدر و
نواملی که دارای نقش مفهومی در وقوع آ هستند ،نفس در قدرآن کدریم در دو معندا اسدتع ال شدد اسدت .یدک
معنای آ بر ت ام هویت انسا اطالق میشود .این مفهوم  -در حقیقت  -به ت دام آنچده کده بده آ انسدا اطدالق
میشود ،اشار دارد؛ یعنی هیرتی که شامل بد و ت ام ابعاد فرا بدنی انسا شامل نقل ،قلدب ،صددر ،روح ،فدؤاد و
دی ر مراتب وجودی انسا میشدود .نفدس  -در برخدی آیدات  -بده معندای بخشدی از هویدت فدرا بددنی انسدا
بهکار گرفته شد است .این مفهوم را ن یتوا ت ام هویت فرا بدنی انسا قل داد کدرد؛ زیدرا بسدیاری از فراینددهای
فرا بدنی به آ تعلق ن یگیرد .نفس در این معنای دوم را میتوا در قالبهای معرفت ،انفعداالت یدا احساسدات و
ً
ای ا بررسی کرد .با بررسی نناصر تشکیلدهند و نناصر مرتبط در قالب نفس این نتای حاصدل میشدود :اوال،
ً
این بعد از انسا بیشتر به انفعاالت و احساسات انسا توجه دارد؛ ثانیا ،حوز معرفت به نفس بده معندای مج دوع
ً
قوای انسا تعلق میگیرد و نه به نفس به ننوا بعد مشخص درونی انسا ؛ ثالثا ،حوز ای ا نیز به نفس بده نندوا
بعدی فرا بدنی در انسا تعلق ن رفته است.
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مقدمه

اساسیترین مسرله در مسائل انسا شناختی ،مقولده هویدت انسدانی اسدت کده در قالدب سدؤال
«هویت انسا چیست و آیا هویت انسا در بعد روحدانی اوسدت یدا هویدت انسدا در دو بعدد
جس انی و روحانی ،ن ا میشود » مطرح میشود .در این پژوهش ،تالش دارید کده بخشدی از
هویت انسانی را بررسی کنی و از ه ینرو ،الزم است محدود مطالعه مفهوم سازیهای قرآ از
هویت انسانی ّ
معین شود .نتیجه به کارگیری روش معناشناسی شناختی در تبیین هویت انسانی بدا
تأکید بر معناشناسی نفدس ،بده کشدف بخشدی از جهدا بینی قرآندی ،در تبیدین هویدت انسدانی
میانجامد .به نبارت دی ر ،این پژوهش تالشی اسدت تدا بدا اسدتفاد از روشهدای جدیدد مدتن
پژوهی ،هویت انسا را در قالب معناشناسی نفس ارائه دهد.
معنای لغوی نفس
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از دیدگا ابن فارس ،معنای کل اتی که از سه حرف نو  ،فداء و سدین تشدکیل شدد اند ،بده یدک
معنای اصلی بازمیگردند و آ  ،خروج هر گونه نسی (هدوای ندرم و مالید ) یدا هواسدت؛ مانندد
تنفس که خروج هوای مالید از درو اسدت (ندک :ابدن فدارس۱۴0۴ ،ق ،ج  ،۵ص  ،)۴۶0امدا بده نظدر
میرسد که این معنا ،بیشتر با معنای نفس ،تنفس و مانند آ که مربدوط بده حرکدت هدوا هسدتند،
سازگار باشد تا معنای نفس.
ّ
معنای اصلی دی ری که برای این ماد بیا شد و با معنای نفس ه خوا است ،تحقق مفهوم
ّ
تشخص در ذات چیزی است که از مصادیق آ شخص انسا است .صاحب این دیدگا  ،معنای
ّ
ّ
تنفس را اینگونه با معنای مزبور مرتبط کرد است :تنفس که موجب ادامدۀ حیدات اسدت ،الزمدۀ
ّ
ّ
تحقددق تشددخص و تعد ّدین در وجددود اسددت و سددبب امتددداد آثددار ویددژۀ شخصددیت َدر انسددا ]
میگردد (نک :مصطفوی۱۴۱۶ ،ق ،ج  ،۱2ص ۱۹7۔ .)۱۹۹
با بررسی معنای واهگا مشتق از سه حرف «  ،ف ،س» چنین به نظر میرسد که ایدن واه هدا
دارای دو اصل ّ
مجزا هستند ،برخی از واهۀ نفس مشتق شد اند و برخی از نفس 1و هر یدک از ایدن
 .1ج ع نفس ،أنفس و نفوس است و ج ع نفس ،أنفاس (ابن منظور۱۴0۵ ،ق ،ج  ،۶ص  233۔  23۴و 23۶؛ فیدومی،
۱۴0۴ق ،ج  ،2ص.)۶۱7

✺

دو ،معنایی مستقل دارد؛ نفس به معنای ذات و حقیقت شیء است و نفس به معنای گسدتردگی و
فراخی و راحتی است .از سوی دی ر ،واهۀ نفس را در کتب لغدت ،روح 1،ذات ،خدود یدک چیدز
(برای تأکید) ،انسا  ،ه ۀ انسا  ،کنه و جوهر یک چیز ،اس ی برای ه ۀ یک جاندار ،ه دۀ یدک
چیز و حقیقت آ  ،اخالق و استواری و سخاوت 2،ضخی و محک  3،روع (قلدب) ،آنچده ت ییدز
(تشخیص) و نقل بدا است ،خو  4،جس  ،چشد  ،چشد ی کده بدا آ  ،چشد َزخد ] زنندد،
مقداری از ماد ای کده پوسدت را بدا آ دبداغی میکنندد ،نقوبدت (کیفدر) 5،نیدب ،اراد  ،کبدر و
نظ ت ،نزت ،ه ت ،بزرگواری (بزرگمنشی) ،برادر ،غیب و مترادف نند ،معندا کرد اندد (ندک:
فراهیدی۱۴0۹ ،ق ،ج  ،7ص .)270

6

 .1روشن است که منظور لغویا از «روح» در ذیل معانی نفس ،ه ا روح انسانی است.
ٌ
ٌ
 .2در کاربردهایی چو « :رجل له نف ٌس ،ای خل ٌق وجالد ٌة وسخ ٌاء» .و ه چنین« :رجل ذو نفس ای خلق وجل ٍد»( .ندک:
فراهیدی۱۴0۹ ،ق ،ج  ،7ص270؛ ابن منظور۱۴0۵ ،ق ،ج  ،۶ص .)23۶میتوا گفت نفس در این معندا ،معدادل
یکی از کاربردهای «وجود» در فارسی است؛ مثل انسا با وجود.
ثوب ذو نفس ای أ کل و َّقوة .و ٌ
ٌ « .3
ثوب ذو أ کل :قوی صف ٌیق کثیر الغزل» (ندک :ابدن منظدور۱۴0۵ ،ق ،ج  ،۶ص23۶؛ ابدن
ٍ
منظور۱۴0۵ ،ق ،ج  ،۱۱7ص  .)22در این معنا نیز میتوا گفت معادل «وجود» مذکور در پانوشت پیشین است.
 .4گفتهاند «خو » ،نفس نامید شد ؛ چو با خروج آ از بد  ،نفس خارج میشود یا از میدا مدیرود یدا نفدس اسد ی
است برای ه ۀ یک جاندار که قدوام آ بده خدو اسدت (ندک :ابدن منظدور۱۴0۵ ،ق ،ج  ،۶ص23۴؛ ابدن فدارس،
۱۴0۴ق ،ج  ،۵ص۴۶0؛ فیومی۱۴0۴ ،ق ،ج  ،2ص۶۱7؛ نالمه طباطبایی ،ج  ،۶ص  ۱7۸۔.)۱7۹
ِّ
ّ
 .5گفته شد «و یحذرک الله نفسه» (سور آل ن را  ،آیه  ،)2۸از این معناست (نک :شیخ مفید۱۴۱۴ ،ق ،ص.)۸0
 .6ه چنین ،ندک :جدوهری۱۴07 ،ق ،ج  ،3ص ۹۸۴؛ ابدن منظدور۱۴0۵ ،ق ،ج  ،۶ص  233۔  23۶و  23۹۔2۴0؛
ابن فارس۱۴0۴ ،ق ،ج  ،۵ص ۴۶0؛ راغب اصفهانی۱3۶2 ،ق ،ص ۸۱۸؛ فیومی۱۴0۴ ،ق ،ج  ،2ص .۶۱7
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با توجه به گفتۀ لغویا و تصری برخی نل ا ،میتوا گفت معنای اصلی نفس ،ه ۀ ذات و جوهر
یا وجود حقیقی یک چیز است و به دی ر سخن ،این واه بیان ر ذات یا حقیقت چیزی است که به آ
اضافه میشود ( نک :شیخ مفید۱۴۱۴ ،ق ،ص 7۹؛ طبرسی ،۱372 ،ج  ،۱ص ۱33؛ قرشی ،۱377 ،ج  ،7ص .)۹۴
در وجه تس یۀ نفس ،گفته شد که «نفس» به این نام نامید شد؛ چو نفس از آ زاد میشود
و َوجود] نفس بسته به آ است؛ ه ا گونه که روح را «روح» نامیدند؛ چدو روح بده وسدیلۀ آ
به وجود میآید (نک :ابن منظور۱۴0۵ ،ق ،ج  ،۶ص )23۵؛ ه چنین در بارۀ ارتباط نفس و نفس ،بده ایدن
که برپایی نفس به نفس است ،اشار شد است (نک :ابن فارس۱۴0۴ ،ق ،ج  ،۵ص  .)۴۶0برخی نیدز بدر
ّ
این نظراند که نفس ،مشتق از َمعنای] تدنفس اسدت چدو از را نفدخ (دمیدد ) در بدد ایجداد
میشود (نک :طریحدی ،۱37۵ ،ج  ،۴ص  ،)۱۱۴اما این وجه تس یه با توجه به معنای اصلی نفدس و ایدن

که روح از را نفخ در بد ایجاد میشود نه نفس ،قابل دفاع نیست.
ابن فارس  -در معجم مق ییا لل - .مینویسد:
نل ای لغت ،خارج شد نسی هوا را معنای اصلی این کل ه میدانند .نفس :اصل واحدد
یدل نلی خروج النسی کیف کا من ری او غیرها ،والیه یرجع فرونه؛کل اتی کده از سده
حرف نفس تشکیل یافتهاند دارای یك معنای اصلی است و آ خروج نسی است ،چه بداد
باشد یا غیر آ  ،معنای ت ام واه های مشتق از این کل ه به ه ین معنا برمیگردد.

و در ادامه ،میگوید:
جا آدمی را از آ جهت ،نفس گفتهاند که پایداری آ به نفس است و نیز خدو را از
آ رو نفس گویند که هر گا خو از بد انسا یدا حیدوا بدرود ،نفدس او قطدع مدی
شود (ابن فارس۱۴0۴ ،ق ،ج  ،۵ص .)۴۶0

نالمه طباطبایی ،سیر تطور در معنای این لفظ را برش رد و مینویسد:
با تأمل در موارد استع ال لفظ «نفس» به دست میآید که این کل ه معنایی ندارد جدز
معنای کل های که بدا اضافه میشود .بندابراین« ،نفدس الشدیء» ه دا «شدیء» و
«نفس االنسا » ه ا «انسا » و «نفس الحجر» ه ا «حجر» است .اگر این لفظ را
جدای از مضافالیه به کار برند ،معنای ّ
محصلی ندارد و از ه ینرو ،برای تأکیدد بده
کار میرود ،مانند «جاءنی زید نفسه»؛ یعنی زید خودش ندزد مدن آمدد و بده ه دین
معناست که بر هر چیزی قابل اطالق است حتی بر خداوند متعال ،مانند (کتب نلدی
ً
نفسه الرح ة) ،بعدا استع ال این لفظ در مورد انسا شیوع یافته و حتی بدو اضافه،
ّ
ّ
بر شخص انسا که مرکب از بد و روح است اطالق شد است ،مانند « :هو الدذي
خلقک من نف ٍس واحد ٍة » ،یعنی از یک شخص انسا  .و گاهی هر دو معنا در یک آیه
ّ
به کار رفته است مانند« ،کل نف ٍس تجادل نن نفسها» ،یعنی هدر انسدانی از خدودش
ً
دفاع میکند .بعدا این کل ه معادل «روح» به کار رفته است؛ چدو آنچده مایده قدوام
شخصیت انسا است مانندد «حیدات»« ،نلد » و «قددرت » از روح اسدت؛ نظیدر
«أخرجوا أنفسک » (نالمه طباطبایی ۱۴۱7 ،ق ،ج  ،۶ص .)۱۹۱
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نالمه طباطبایی  -به نکس لغتپژوهانی چو ابن فارس و ابن منظور  -معانی دی در نفدس چدو
خو و نطفه را بیا نکرد و نفس را به معنای «ذات الشیء» برمدی گردانندد (نالمده طباطبدایی ۱۴۱7 ،ق،
ج  ،۶ص .)۱۹۱

✺

ٔ
نظریه قالب فیلمور

ٔ
ٔ
دهنده نظریه قالبی
عناصر توضیح

توصیف یک مفهوم در نظریه معناشناسی قالبی در بدر دارندد یدک تعریدف ،فهرسدتی از نناصدر
تشددکیلدهند و تعدددادی واه هددای مددرتبط بددا آ قالددب اسددت .ب درای مشددخص شددد روش
معناشناسی قالب بنیاد به مثال انتقام توجه کنید.
«انتقام» یک تعریف خاص دارد که بر اساس آ  ،انتقام شامل تنبیه و مجازاتی میشدود کده در
مقابل کار خطایی صورت گیرد .انتقامگیرند  ،کسی است که برای مجازات خطای گنا کدار خدود
را محق میداند .نناصر تشکیلدهند «انتقام» نبارتند از:
ً
انتقامگیرنده :کسی که خود را محق میداند که از گنا کار انتقام ب یرد؛ هرچند انتقدامجدو الزامدا

9۵
معناشناسی شناختی نفس در قرآن؛ نظر ی ٔه معناشناسی قالب

«نظریه قالب» را میتوا توصیف یک مفهوم در نظر گرفت که با مشخص کرد ت امی نناصدر و
نواملی که دارای نقش مفهومی در وقوع آ هستند ،صورت میگیرد (گیدررتس ،۱3۹3 ،ص  .)۴۶۱ایدن
نظریه بیا میکند که چ ونه ما پدید های جها را به نحو ال وهدای مفهدومی درمییدابی و ایدن
ال وها را در زبا بیا میکنی  .در این نظریه ،موادی که پیکر مفهوم را تشکیل میدهند به نندوا
منبع اصلی شواهد تحلیلهای قالبی به ش ار میآیند .برای مثال ،واه «یتدی » را در نظدر ب یریدد.
این واه را تنها میتوانی در قالب معنایی خاصی توصیف کنی  .در این قالب ،اتکای فرزند به پدر
و مادر است .پدر و مادر از فرزند خود مراقبت میکنند .زمانی که پدر یدا مدادر یدا هدر دو از دنیدا
بروند و فرزند به ّ
سن مشخصی نرسدید باشدد ،در جامعده او را «یتدی » میخوانندد .معندای واه
«یتی » تنها با در نظر گرفتن این قالب است کده نشدا داد میشدود ،نده بدا تعیدین چندد ویژگدی
معنایی .بنابراین ،هر قالب معنایی دانشی ش رد میشود که برای درک معنای واه ای معدین یدافتن
واه های مرتبط به آ الزم است .برای مثال ،برای درک معانی واه هدای خریدد ،فدروش ،قی دت،
تخفیف و تعویض باید قالب معنایی معامله و تجارت را بشناسی  .در یک چنین قالبی اسدت کده
این واه ها حضور دارند و هر یک نقش خاصی را بازی میکند .انتخاب هدر یدک از ج لدهها در
این قالب دلیل آ است که گویندد کددام جنبده خداص از ایدن قالدب معندایی را در نظدر داشدته
است (برای مطالعه بیشتر دربارۀ نظریه قالب ،نک :راسخ مهند ،۱3۹0 ،ص 7۹۔.)۸2

ه ا کسی نیست که خسارتی بر او وارد شد باشد.
خسارتدیده :کسی یا چیزی که به دلیل ن ل گنا کار خسارت دید است.
خسارت :ن لی که گنا کار انجام داد است و به دلیل آ  ،به خسارتدید صدمه زد است.
گناهکار :کسی که به دلیل ارتکاب ن لی ،ضرری متوجده خسدارتدیدد شدد اسدت و هددف
مجازات است.
مجازات :ن لی که انتقامگیرند برای گرفتن انتقام از گنا کار انجام میدهد.
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واه هایی که در ارتباط با این مفهوم قرار میگیرند ،بسیار متنوعاند ،اما به شکل استقرای نداقص بدا
توجه به مفاهی مرتبطتر به گونهای که نزدیک مفهوم «مجازات» باقی ب انی  ،میتوا ایدن واه هدا
را به شرح زیر دانست.
انتقام گرفتن ،کیفر ،قصاص ،تالفی کرد  ،تنبیه ،انتقام ،مقابله به مثل کرد  .در شبکه مفهومی
قالب واه ها به صورت مستقی با یکدی ر ربط ندارند ،بلکه هر یدک از واه هدای ایدن شدبکه بدا
قالب ارتباط دارد و روابط ه میا واه ها به صورت غیر مستقی از رابطه واه هدا و قالدب اشدتقاق
مییابد (نک :گیررتس ،۱3۹3 ،ص ۴۶0۔  .)۴۶۹با توجه به توضیحی که در مورد نظریده قالدب بنیداد داد
شد ،واه «نفس» در قرآ در ساختار نظریه معناشناسی قالبی تحلیل میشود تدا ارتبداط نفدس بدا
حوز های مختلف مشخص شود.
ٔ
شبکه قالبی نفس در قرآن

ّ
قرآن کریم ،به ننوا کتابی آس انی که رسالت آ هددایت و تزکیده اسدت ،خدود را متکفدل تعریدف
واهگا ن یبیند و به ه ین دلیل ،ن یتوا در شبکه قالبی تعریف صریحی در مورد واهگا قرآندی در
آیات یافت .از ج له در مورد واه نفس نیز به نص ،تعریفی در میا آیات به چشد ن دیخدورد ،امدا
میتددوا از ویژگددیهددای مفهددومی و اسددتع الی واهگددا مفدداهی نهفتدده در آ را اسددتخراج کددرد.
ً
به خدمت گرفتن نظریههای معناشناختی نیز دقیقا بده ه دین منظدور صدورت مدیگیدرد .بندابراین،
هر گونه تالشی در جهت ارائه تعریف پیش از مشخص کرد نناصر سازند شدبکه قدالبی در مدورد
واه نفس و واه های مرتبط با این قالب محکوم به شکست خواهد بود .در این مسیر ،ه چنین نبایدد
به تعریفی که کتب لغت از نفس ارائه میدهند ،مراجعده کدرد؛ زیدرا ایدن بده معندای تح یدل کدرد
معنایی خارج از متن و متعلق به فرهنگ دی ر به متن است .به ایدن ترتیدب ،بدرای شناسدایی مفهدوم

✺

نفس در قرآن کریم ،الزم است به شکل معکوس ن ل کنی  .به این شکل کده ابتددا نناصدر سدازند
قالب و واه های مرتبط شناسایی شوند و در پرتو شناسایی قالب و نناصر سازند و مرتبط به تعریدف
واه نزدیک شوی .
ٔ
ٔ
سازنده شبکه قالبی نفس در قرآن
عناصر

نناصر سازند و اصلی نفس در قرآن کریم را بدر اسداس ن وندهای کده نشدا داد شدد و بده نحدو
استقرای ناقص میتوا به ترتیب زیر مشخص کرد .هر یک از این نناصر ،خود ویژگدیهدایی در
آیات دارند که در توضی هر یک خواهد آمد و در دستیابی به مفهوم نفس تأثیرگذارند.
دارندگان نفس

َّ
ً
َّ
واجا یتر َّبصن بأنفسهن أربعة أشهر ونش ًرا ف ذا بلغن أجله َّ
دن فدال جنداح نلدیک فی دا
« .1و الذین یتوفو منک و یذرو أز
ٍ
فعلن فی أنفسهن بال عروف» (سور بقر  ،آیه .)23۴
ً ً
ً
« .2فانطلقا ح َّتی إذا لقیا غالما فقتله قال أ قتلت نفسا زکیة بغیر نف ٍس» (سور کهف ،آیه .)7۴
« .3و إذ أخذ ر كبك من بنی آدم من ظهوره ذ ِّریته وأشهده نلی أنفسه أ لست بر ِّبک قالوا بلی شهدنا» (سور اندراف،
آیه .)۱72
َّ ّ
َّ
« .4إ الله اشتری من ال ؤمنین أنفسه وأمواله بأ له الج َّنة» (سور توبه ،آیه .)۱۱۱
َّ
َّ
ّ
« .5فقاتل فی سبیل الله ال تکلف إال نفسك وح ِّر ال ؤمنین» (سور نساء ،آیه .)۸۴
« .6و لقد خلقنا اإلنسا ونعل ما توسوس به نفسه» (سور ق ،آیه .)۱۶
َّ
« .7قل ل ن ما فی َّ
الس اوات واَأر قل لله کتب نلی نفسه َّالرح ة» (سور انعام ،آیه .)۱2
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نفس دارا در آیات قرآن کریم به چند دسته تقسی شد اند .یک دسته را «اهل کتاب» تشکیل مدی
1
دهند .دسته دوم ،مردم هستند؛ بدو در نظر گرفتن جنسیت آنا  ،یعنی نفس به هر دو دسته زنا
و مردا تعلق گرفته است .قرآن کریم ،نفس را به کودکا نیدز نسدبت داد اسدت هد بده صدورت
خاص 2و ه به صورت مطلق نفس به کودکا نیز انتساب یافتده ،آنجدا کده نفدس را بده بندی آدم
متعلق کرد است 3.دسته سوم« ،مومنین» هستند 4.در مقابل ،نفس بده کدافرا نیدز انتسداب یافتده
است .دسته دی ر« ،پیامبرا » را شامل میشود 5.به این ترتیب ،نفس به انسا ها به صدورت کلدی
تعلق گرفته ،یعنی انسا ها دارای نفساند 6.خداوند ،نفس را به خود نیز انتسداب داد اسدت 7،امدا

قرآن کریم به نحو خاص ،نفس را به جن ،مالئکه ،حیوانات و موجدودات بیجدا نسدبت ندداد ؛
گر چه شاید در مورد ّ
جنیا بتوا ادنا کرد که به نحو کلدی نفدس نسدبت داد شدد اسدت؛ نظیدر
ش ول آیاتی که نفس را به مؤمنا  ،بندگا  1و کسانی که جدا خدود را از دسدت میدهندد ،تعلدق
گرفته است و میدانی که ّ
جنیا نیز به کافر و مؤمن تقسی میشوند و ه ین گونه از دنیا میروندد،
اما به جهت آ کده خطداب در آیدات جدا داد  ،انسدا ها هسدتند بایدد گفدت کده «نفدس» در
قرآن کریم به جن تعلق ن رفته است .ه چنین نفس  -در قرآن کریم  -به وجودی خدارج از انسدا
نام گرفته که ه مبدأ انسا است 2و ه مرجع اوّ 3.
مفسرا  ،این مرجع را نخستین انسا ها ،یعندی
حضرت آدم و حوا دانستهاند.
فعل و انفعاالت نفس
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این امور نیز به چند دسته تقسی میشوند؛ دسته اول ،اموری هستند که نفس از آنها تأثیر میپدذیرد و
به بیا دی ر ،انفعاالت نفس را تشکیل میدهند .از ج له این امور «خدنه» است؛ به این معندا کده
نفس تحت تأثیر خدنه قرار میگیرد 4.مورد دی ر از متعلقات نفس؛ قتل اسدت 5.توجده دارید کده
نفس را در این مورد به معنای ت ام هویت انسا در نظر ن یری  ،بلکه ادنا داری کده «قتدل» در ایدن
آیات ،به نفس در مصداق هویت اصلی فرا بدنی انسا تعلق گرفته اسدت .از ج لده امدوری کده بده
نفس نسبت داد شد «سفاهت» است 6.بنابراین ،ایدن نفدس اسدت کده سدفیه میشدود .نفدس در
تعاملی میا خدا و انسا به فروش گذاشته میشود .بنابراین ،اگر چه به صورت استعاری امدوری
نظیر خرید و فروش نیز به نفس تعلق گرفته است 7،اما ندونی تأثیرپدذیری کده ه دا «شدهادت»
َّ
ّ
« .1قل یا نبادی الذین أسرفوا نلی أنفسه ال تقنطوا من رح ة الله» (سور زمر ،آیه .)۵3
َّ
ٌ
 .2وهو الذی أنشأ ک من نف ٍس واحد ٍة ف ستق ٌّر ومستودع» (سور انعام ،آیه .)۹۸
ّ
ّ
« .3رجعوا إلی أنفسه فقالوا إنک أنت الظال و » (سور انبیاء.)۶۴ ،
ّ
ّ ّ
« .4یخادنو الله والذین آمنوا وما یخدنو إال أنفسه وما یشعرو » (سور بقر  ،آیه .)۹
ّ
ً
« .5و إذ قتلت نفسا ف َّادارأت فیها والله مخر ٌج ما کنت تکت و » (سور بقر  ،آیه .)72
َّ
َّ
« .6ومن یرغب نن ملة إبراهی إال من سفه نفسه» (سور بقر  ،آیه .)۱30
َّ
ّ
ً
ٌ
« .7ومثل الذین ینفقو أمواله ابتغاء مرضدات اللده وتثبیتدا مدن أنفسده ک ثدل ج َّن ٍدة بربدو ٍة أصدابها وابدل فآتدت أ کلهدا
ضعفین (سور بقر  ،آیه .)2۶۵
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باشد از این استعار ها به دست میآید« .ظل پذیری» نیز به نفس انسدا بازگرداندد شدد اسدت،
یعنی این نفس است که ظل را میپذیرد .از مواردی که بهتکرار در قرآن کریم به نفس نسدبت داد
شد تکلیف است .در این آیات ،وسع ه از انفعاالت نفس به ش ار آمد است.
ّ
توفی 1،تزکیه ،حرج ،ضاللت ،بخلٰ ،
هوی و هوس به نفدس نسدبت
ه ین طور انفعاالتی نظیر
داد شد اند.
عوامل تأثیرگذار در نفس

دارد (شیخ طوسی ،بیتا ،ج  ،3ص .)۱2۸

ال راد بالنفس هنا آدم نند ج یع ال فسرین وإن ا ل یقل نفدس واحدد بالتدذکیر و إ
کا ال راد آدم َأ لفظ النفس مؤنث بالصیغة (طبرسی ،۱372 ،ج  ،3ص .)۵
َّ
ّ َّ
« .1الله یتوفی اَأنفس حین موتها والتی ل ت ت فی منامها» (سور زمر ،آیه .)۴2
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این نوامل را میتوا به دو دسته (نوامل ایجادی و نوامل منبعی) تقسی کرد .بدو تردید ،نامدل
ایجادی نفس که از آ با ننوا خالق یاد میشود خداوند است؛ به بیا دی ر ،نلت هستیبخدش
نفس مانند دی ر مخلوقات خداوند است و این اصل انکارناپذیر قرآنی است.
اما در قرآ از یک نامل منبعی ،یعنی منبعی که انسا ها از آ سرچش ه میگیرند نیز با نندوا
«نفس واحد » سخن به میا آمد است .این موارد چهار آیه هستند که به دو ن ونه اشار میشود.
َّ
َّ
َّ
«یا أیها َّالناس اتقوا ر َّبک الذی خلقک من نف ٍس واحد ٍة وخلق منها زوجها و بدث منه دا
ً
جاال کثیرًا ون ً
ساء»؛ ای مردم ،از پروردگارتا کده شد ا را از «نفدس واحددی» آفریدد و
ر
جفددتش را َ نیددز ] از او آفریددد ،و از آ دو ،مددردا و زنددا بسددیاری پراکنددد کددرد ،پدروا
دارید (سور نساء ،آیه .)۱
َّ
ٌ
َّ
ٌّ
دوم
دس واحدد ٍة ف سدتقر ومسدتودع قدد فصدلنا اآلیدات لق ٍ
«وهو الذی أنشأ ک مدن نف ٍ
یفقهو »؛ و اوست که ش ا را از یک تن بیافرید  ،پس بعضدی از شد ا (جامده وجدود
پوشید ) و مستقر شد اید و بعضی نیز مستودع (امانت نهاد وهنوز به وجدود نیامدد )
هستید ،به تحقیق ما آیات را برای گروهی که میفه ند شرح داد ای (سور انعام ،آیه .)۹۸
ً
تقریبا ت امی ّ
مفسرا « ،نفس واحد » را آدم ابوالبشر تفسیر کرد اند و روایتی نیز در تأیید آ وجدود

به این ترتیب ،مراد از «نفس واحد » یک بد و فرا بد با ه بود است.
عملکرد نفس

نفس  -در قرآن کریم  -ن لکردهایی نیدز دارد .از ج لده ایدن ن لکردهدا «تطدوع» دانسدته شدد
است1.مرحوم طبرسی ،سه معنا برای تطوع بیا کرد است که هدر سده معندا نشدا میدهندد کده
«نفس» دارای ان الی جوانحی است.
«فط َّونت له نفسه» فیه أقوال (أحدها) أ معنا شجعته نفسه نلی «قتل أخیه» أی نلی
أ یقتل أخا نن مجاهد (وثانیها) أ ال راد زینت له نفسه قتل أخیه (وثالثها) أ ال راد
ساندته نفسه و طاونته نفسه نلی قتلده أخدا فل دا حدذف حدرف الجدر نصدب قتدل
أخیه (طبرسی ،۱372 ،ج  ،3ص .)2۸۵

1399
زمستان
اره| ■ ۴
کالم۔اهل بیت
139۶
شمارهپاییز| 3و پاییز
شمی
پژوهشی اخالق■پژوه
دوفصلنامهعلمی
فصلنامۀ

چه معنای «تطوع» در این آیۀ شریفه ،تشجیع باشد و چه زینت و چه مساندت و مطاونده ،آنچده
در این آیه انکارپذیر مین اید این است که «نفس» وجودی در انسا است که به بعدد دی دری از
 100انسا که پذیرند ان ال جوانحی نفس است تأثیر میگذارد .این بعد ن یتواند بد انسا باشدد؛
زیرا ن ل جوانحی امری است که نیاز به تأمدل و پدذیرش دارد .ایدن امدر در مدورد مداد بیجدا
قابلیت انطباق ندارد .این آیه نشا میدهد که انسا موجودی دو بعدی که اراد  ،انتخاب ،تص ی
و ن ل جوانحی و جوارحی انسا وابسته به ه ین دو بعدد باشدد نیسدت ،بلکده موجدودی چندد
بعدی است؛ زیرا تص ی  ،اراد و انتخاب در این آیه به بعد دی ری از انسا  -نه بد و نده نفدس -
تعلق گرفته است .البته ،م کن است که این امر به هویت مج ونی انسا بازگردد ،اما اگر هویت
مج ونی انسا از نفس و بد تشکیل شد باشد ،ن یتوا این اراد را به مج دوع آ دو انتسداب
داد؛ در حالی که از اجزاء آ نفی شد است و خود هیرت ترکیبی نیدز چیدزی جدز ترکیدب اجدزاء
نیست و قابلیت فعلی نخواهد داشت .ن لکردهای دی ری نیز به نفس در قرآ نسدبت داد شدد
که به این حقیقت که انسا موجودی چند بعدی است ،بیشدتر راهن دایی میکنندد .میتدوا ایدن
آیات را آیات «تسویل نفس» نام گذارد.
ً
«قال بل س َّولت لک أنفسک أمرا»؛ گفت َنه] بلکه نفس ش ا کاری َبد] را برای ش ا
« .1فط َّونت له نفسه قتل أخیه فقتله فأصب من الخاسرین» (سور مائد  ،آیه .)30
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آراسته است (سور یوسف ،آیه .)۸3

«قال بصرت ب ا ل یبصروا به فقبضت قبض ًة من أثر َّ
الرسول فنبذتها وکذلك س َّولت لی
نفسی»؛ گفت :چیزی را که آنها ندیدند من دیدم و از جای پای فرشته مرسل مشتی بر
گددرفت و آ را در قالددب گوسدداله انددداخت و نفس د اینچنددین ایددن امددر را بدرای مددن
بیاراست (سور طه ،آیه )۹۶

ّ
مفسرا  ،تسویل را در این آیات به معنای تزیین یا تسهیل دانستهاند .از ج له ،مرحدوم طبرسدی در
این بار مینویسد:
ً
«قال بل س َّولت لک أنفسک أمرا»؛ أی قال یعقوب له إذا اته ه فی یوسف ل یأکله
الذئب و ل یقتله اللصوص ولکن زینت لک أنفسک أمرا نل ت دو ندن قتدادة وقیدل
سهل بعضک لبعض أمرا فی یوسف غیر الذی فعلت و حتی سهل نلیک فقتلت و نن
أبی مسل والجبائی (طبرسی ۱372 ،ج  ،۵ص .)333

«وال أقس

َّ

َّ

بالنفس الل َّوامة» (سور قیامت ،آیه .)2

«نفس» به چه کسی امر میکند چه کسی را مالمدت میکندد واه «نفسدی» در آیدۀ اول نشدا
میدهد که نفس به غیر خود امر کرد است و این غیر ،چیزی در وجود شخص است و نه خدارج
او و دی را  .دو آیۀ دی ر ،به یکی نبود انسا و نفس تصری کرد اند.
نلی نفسه بصیرة» (سور قیامت ،آیه .)۱۴

«بل اإلنسا
َّ
ِّ
َّ
«وأما من خاف مقام ربه ونهی النفس نن الهوی» (سور نازنات ،آیه .)۴0
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در صورتی که معنای تسویل در این آیه تزیین یا تسهیل باشد ،ایدن سدؤال پدیش خواهدد آمدد کده
نفس ،قتل یوسف را برای چه کسی تزیین داد یا برای چه کسی تسهیل کرد است .م کدن اسدت
در اینجا به دلیل ج ع بود «انفس»  -ه ا طور که مرحوم طبرسی آورد اسدت  -ب دویی کده ایدن
تزیین و تسهیل میا برادرا یوسف رخ داد  ،یعنی هر یک برای دی ری تزیین و تسهیل کرد اسدت،
اما با توجه به آیات دی ر و آورد نبارت «لک » پیش از «انفسک » مشخص میشود کده نفدس هدر
یک از برادرا یوسف این امر را برای ه و تزیین و تسهیل کرد است .آیات دی ری کده ن لکردهدای
دی ری از نفس را نشا میدهند و در آنها دی ر امر ج عی دید ن یشود ،آیات زیر هستند.
َّ
َّ َّ
ِّ
َّ ٌ ك
«وما أب ِّرئ نفسی إ النفس َأمارة بالسوء إال ما رح ربی» (سور یوسف ،آیه .)۵3

102

این آیات نشا میدهند که انسا  -به ننوا موجودی چند بعدی  -موجودی فراتر از نفدس اسدت
که ه بر نفس تأثیر میگذارد و ه از نفس تأثیر میپذیرد .بنا بر آیه اول؛ انسا به نفسش آگداهی
دارد ،یعنی نل به بعد دی ری از انسا انتساب یافته که متعلدق آ نفدس اسدت؛ اگدر چده در آیدۀ
دی ری نفس نیز میتواند نل پیدا کند .م ر این که این آیه را نیز ح ل بر شخص انسا کنی .
ٌ
«نل ت نفس ما أحضرت» (سور تکویر ،آیه .)۱۴
در آیۀ دوم ،انسا میتواند نفس خود را مخاطب قرار دهد و او را از اموری بازدارد .چده کسدی
است که نفس را از این امور نهی میکند آیا میتوانی ب ویی نفس خودش ،خودش را بدازدارد و
به خود امر کند این احت ال  -افزو بر آ که با ظاهر آیات سازگار نیست  -با آیات دی ر نیدز کده
ذکر آنها گذشت ،ه خوانی ندارد .ج ع بد و نفس نیدز ن یتواندد گرهدی ب شداید .در نهایدت،
چار ای نداری جز پذیرش بعد دی ری در انسا که این امور را به آ استناد دهی  .با توجه بده ایدن
نکته که این امور ،از فعالیتهای حیاتی و افعال اصلی انسا به ش ار میروند ،باید این نظریده را
ب ذیری که ت امی این اموری که تا کنو به بعد نفسانی انتساب میدادی  ،به جنبه دی در وجدودی
انسا منسوب کنی .
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عناصر مرتبط با قالب نفس

در آیات قرآن کریم ،نناصر دی ری وجود دارند که با نناصر سازند ارتبداط دارندد و شدبکه قدالبی
نفس را تشکیل میدهند .از مه ترین این نناصر ،نناصری هستند کده بدا حدوز معدارف ارتبداط
دارندّ .رد پای معرفت در بسیاری از آیات نفس با نناصر مختلف دید میشود .این نناصر مرتبط
را در فرازهایی از آیات نفس بررسی میکنی .
ٔ
حوزه معرفت

یکی از اموری که در حوز معرفتشناسی قرار دارد و در قرآن کریم منبدع آ نفدس دانسدته شدد ،
«ظن» است .دو ن ونه از ه نشینی ظن و نفس در آیات قرآ دید میشود .این آیات ،نشدا مدی
دهند که میا نفس و ظن نونی رابطه وجود دارد ،اما نکته مه این است که استناد ظدن بده نفدس
ظن مثبت و مورد تأیید دیدد میشدود .ن ونده ّ
ظن منفی و در ن ونه دی ر در ّ
در یک ن ونه در ّ
ظدن
مثبت در آیۀ زیر مشاهد میشود.

✺

َّ
ِّ
َّ
«ونلی الثالثة الذین خلفوا ح َّتی إذا ضاقت نلیه اَأر ب ا رحبت وضاقت نلیه
ّ َّ
ك
أنفسه وظنوا أ ال ملجأ من الله إال إلیه»؛ و َنیز] بر آ سه تن که بر جای ماند بودند
تا آنجا که زمین با ه ه فراخیاش بر آنا تنگ گردید و از خود به تنگ آمدند و دانستند
که پناهی از خدا جز به سوی او نیست (سور توبه ،آیه .)۱۱۸

بر اساس این آیه« ،ظن» از ضیق نفس حاصل شد است .بنابراین ،میتوا نفدس را محدل تولیدد
ظن در نظر گرفت .یقین نیز در یک آیه به نفس تعلق پیدا کرد است .آیه دی ری که در ظدن ندونی
رابطه با نفس برقرار کرد  ،آیۀ زیر است.
َّ
َّ
ّ
«إ هی إال أس ٌاء س َّ یت وها أنت وآباؤک ما أنزل الله بهدا مدن سدلطا ٍ إ َّیتبعدو إال
َّ
الظن وما تهوی اَأنفس ولقد جاءه من ر ِّبه الهدی»؛ این بتها جز نامهایی که شد ا
و پدرانتا بر آنها نهاد اید چیز دی ری نیستند و خدا هیچ دلیلی بدر (معبودیدت) آنهدا
نازل نفرمود ؛ مشرکا  ،چیزی غیر گ ا باطل و هوای نفس فاسد خود را پیروی ن ی
کنند با آ که از جانب خدایشا هدایت بر آنها آمد (سور نج  ،آیه .)23

«انفس» در این آیۀ را ن یتوا به معنای خویشتن و یا ت ام هویت انسانی دانست ،بلکه آ را بایدد
جزء اصلی هویت انسا یا بعد مستقلی از هویت انسا بده شد ار آورد .ن دابرداری «انفدس» در
این آیه نشا میدهد که مراد از آ بعدی از ماهیت انسدانی اسدت؛ زیدرا در صدورتی کده مدراد از
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گرچه این آیه داللت صری بر حصول ظن از نفس ندارد و منبعیت نفس را برای ظن به صورت تدام
نشا ن یدهد ،اما تأثیر هوای نفس بر ایجاد ظن را ن یتوا انکار کرد .این آیات ،ظنو را به هویدت
انسانی استناد داد اند؛ بدو این که مشخص کنند که این هویت چیست .اگر نفس انسا را نبدارتی
دی ر از ماهیت انسا در دیدگا قرآنی بدانی  ،باید به صراحت تأکید کنی که نظر قرآ در مورد منبدع
«ظن» ه ا نفس است ،اما به هر حال و با توجه به دو آیۀ مورد نظر ،آنچه مشخص میشود ظن بر
اثر دو حالت نفسانی ،یعنی ضیق نفس و هوای نفس ایجاد شد است .آیات دی ر نیز به تدأثیر ندونی
حالت نفسانی در حصول ظن اشار دارند .در میا آیات ناظر به یقین ،تنها در یک آیه یقین بده نفدس
نسبت داد شد است و ه ین آیه برای این که نفس را منبع یقین در انسا بدانی  ،کافی است.
ً
«وجحدوا بها واستیقنتها أنفسه ظل ا ونل ًّوا فانظر کیف کا ناقبة ال فسددین»؛ و آ
را از روی ظل و سرکشی انکار کردند ،در حالی که در دل به آ یقین داشتند! پس بن ر
سرانجام تبهکارا (و مفسدا ) چ ونه بود! (سور ن ل ،آیه .)۱۴
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«انفس» ت ام هویت انسا  -ان از بد و فرا بد  -بود با توجده بده بافدت آیده ،نیدازی بده آورد
«انفس» نبود .بنابراین ،ه ا گونه که منبع ظن در قرآ نفس دانسته شدد  ،منبدع یقدین نیدز نفدس
خواهد بود؛ ه ا گونه که در آیات ظن و یقین ه دید شد ،رابطه نفس با این درجدات معرفتدی -
در حقیقت  -نونی رابطه آنا با انفعاالت نفس است .به بیا دی ر ،ن یتوا نفس را منبع معرفت
به ش ار آورد ،بلکه باید آ را منبع احساسات و انفعاالت انسا از دیدگا قرآ دانست.
نفس  -در قرآن کریم  -با «نل » ه رابطه یافته است ،اما بایدد ایدن رابطده را رابطده بدا مفهدوم
ٌ
هویت مج ونی انسا در نظر گرفت؛ «نل ت نفس ما أحضرت» (سور تکویر ،آیه .)۱۴
معنای آیه این است که هر شخصی در قیامت آنچه را حاضر کرد  ،خواهد یافت .بندابراین ،مدراد
از این آیه ،بعد خاصی از انسا نیست ،بلکه ت ام هویت انسا است ،اما در آیۀ دی ری «الهدام» بده
نفس انتساب داد شد است؛ «ونفس وما س َّواها فاله ها فجورها و تقواها» (سور ش س ،آیه 7۔.)۸
ٍ
بر اساس این آیه ،خداوند بدکاری و پرهیزکاری نفس را به آ الهام کرد است .به ایدن ترتیدب،
باید گفت نفس به مواردی که بدکاری برای آ به حساب میآید و اموری کده پرهیزکداری نفدس را
در بردارد ،نل یافته است .سیاق آیات سورۀ ش س نشا میدهند که نفس در ایدن آیدات ،بعددی
 10۴فرا بدنی در انسا است؛ زیرا نفس در آیه به صورت نکر آمد است و «تسویه» به آ نسدبت داد
شد است .ه چنین «الهام» به بعد فرا بدنی انسا تعلق میگیرد.
ٔ
حوزه ایمان

آیا «ای ا » از فعالیتهای نفس ش رد میشود قدرآ در دو آیده ای دا را بده نفدس نسدبت داد
است .ای ا را ن یتوا یکی از حوز های اصلی مرتبط با نفس بده شد ار آورد .آیدات محددودی
هستند که میتوا آنها را نسبتدهند ای ا به نفس در نظر گرفت .شداید تنهدا آیدهای کده در ایدن
زمینه بتوا مثال زد ،آیۀ زیر باشد.
َّ
«هل ینظرو إال أ تأتیه ال الئکة أو یأتی ر كبك أو یدأتی بعدض آیدات ر ِّبدك یدوم یدأتی
ً
ً
بعض آیات ر ِّبك ال ینفع نفسا إی انها ل تکن آمنت من قبل أو کسبت فدی إی انهدا خیدرا
َّ
قل انتظروا إنا منتظرو »؛ آیا (منکرا ) انتظاری دارند جز آ که فرشت ا بر آنها درآیندد و
یا (امر) خدا بر آنا فرا رسد یا برخی دالیل و آیات خدا آشکار شود روزی کده بعضدی
آیات (قهر) خدای تو بر آنها برسد ،آ روز هیچ کس را ای انش نفع نبخشد اگر پدیش از
آ ای ا نیاورد و یا در ای ا خود کسب خیر و سدعادت نکدرد باشدد .ب دو :شد ا در

✺

انتظار (نتیجه ان ال زشت خود) باشید ،ما ه در انتظار هستی

(سور انعام ،آیه .)۱۵۸

اما این نکته در آیه مشهود است که نفس در این آیه به معنای مداهیتی در انسدا کده دارای برخدی
فعالیتهای ای انی است ،به حساب ن یآید .نفس در این آیه  -در حقیقت  -ت ام ماهیدت انسدا
است و نه بعدی در وجود انسا  .نفس در ایدن آیده ،بده معندای شدخص و فدرد انسدانی اسدت و
مشخص است که ت امی افکار و رفتار انسانی به او منتسب میشود؛ چه رفتارهای معرفتدی ،چده
ن لکردهای انتقادی و ای انی و چه احساسات و انفعاالت نفسدانی .بده ایدن ترتیدب ،ن یتدوا
ای ا را یکی از ن لکردهای نفس به نندوا بعددی فرابددنی در وجدود انسدا بده حسداب آورد.
َّ
ّ
به ه ین ترتیب است آیۀ «وما کا لنفس أ تؤمن إال ب ذ الله» (سور یونس ،آیه .)۱00
ٍ
در این آیه نیز مراد از «نفس» را ن یتوا بعدی درونی و فرا بددنی از انسدا دانسدت کده دارای
ماهیتی جز هیرت متشکل از بد و فرابد نیست.
ٔ
حوزه احساسات و انفعاالت

بر پایه این آیه ،نفس  -به لحا وجودشناختی  -بعدی از وجود انسدا اسدت کده بدر اثدر نوامدل
بیرونی دچار تن ی و گرفت ی میشود .ه چنین نفس در آیۀ دی ری وجودی دانسته شد که دچدار
مشقت میشود.
َّ
«وتح ل أثقالک إلی بل ٍد ل تکونوا بالغیه إال بش ِّق اَأنفدس»؛ و بارهدای شد ا را (بده
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آنچه میتوا در قرآن کریم به صورت روشن در مورد نفس مشاهد کرد ،نسبت یدافتن انفعداالت
گوناگو به نفس است .در این موارد ،ن ابرداری نفس بده نندوا بعددی فدرا بددنی از انسدا نیدز
به وضوح دید میشود .به بیا دی ر ،در مواردی که یک احساس یا یک انفعال خداص بده نفدس
انسانی نسبت داد شد است ،نفس  -به نندوا یکدی از ابعداد دروندی انسدا  -ن دابرداری شدد
است؛ نه هیرت مج ونی بد و فرا بد  .از ج له انفعاالت نفس در قرآ  ،ایدن اسدت کده نفدس
دچار ضیق و تن ی میشود.
َّ
ِّ
َّ
«ونلی الثالثة الذین خلفوا ح َّتی إذا ضاقت نلیه اَأر ب ا رحبت وضاقت نلیه
أنفسه »؛ و َنیز] بر آ سه تن که بر جای ماند بودند َو قبول توبه آنا به تعویق افتاد]
تا آنجا که زمین با ه ه فراخیاش بر آنا تنگ گردید و از خود به تنگ آمدند و دانستند
که پناهی از خدا جز به سوی او نیست (سور توبه ،آیه .)۱۱۸

10۵

ّ
آسانی) از شهری به شهر دی ر برند که خود ش ا (بدو بار) جز با مشقت بسیار بدا
جا نتوانید رسید (سور نحل ،آیه .)7

به ه ین ترتیب ،قرآن کریم نفس را وجودی دانسته که دچار حرج میشود.
ً
ِّ
«فال ور ِّبك ال یؤمنو ح َّتی یحک و فی ا شجر بینه ث َّ ال یجدوا فی أنفسه حرجدا
ِّ
ً
م َّ ا قضیت و یسل وا تسلی ا»؛ نه چنین است ،قس به خدای تو که اینا (به حقیقت)
اهل ای ا ن یشوند ،م ر آ که در خصومت و نزانشا تنها تو را حک کنند و آ گا
ً
به هر حک ی که کنی انتدرا نداشدته ،کدامال (از دل و جدا ) تسدلی (فرمدا تدو)
باشند (سور نساء ،آیه .)۶۵

10۶

«انفس» در این آیات ،به گونه بعد درونی انسا ن ابرداری شد و نه ترکیبی از بد و فرا بد ؛ زیدرا
این حرج در درو افراد رخ داد که فرا بد آنا را تشکیل داد است .انفعاالت متعددد دی دری در
آیات قرآن کریم به نفس نسبت داد شد است .انتساب هدوس بده نفدس از انفعداالتی اسدت کده
شهرت آ غیر قابل انکار است.
«وأ َّما من خاف مقام ر ِّبه ونهی َّالنفس نن الهوی»؛ اما آنکس که ازمقدام پروردگدارش
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بی ناک بود و نفس خود را از ت

ایالت باز داشته (سور نازنات ،آیه .)۴0

از آنجا که واه من در صدر آیه به ت ام هویت انسا متشکل از بد و فرا بدد تصدری دارد ،ایدن
قرینهای خواهد بدود بدر ایدن کده نفدس در ادامده آیده شدامل بدد یدا هیردت مج دونی نیسدت.
به نبارت دی ر ،آ کسی که نفس را از هوا باز میدارد ،ه ا انسا است .بنابراین ،مدراد از نفدس
ً
ه ا کسی نیست که نهی کرد است؛ زیرا ضرورتا نهیکنند از نهیشوند باید متفاوت باشدد یدا
دستک ن یتوا نهیکنند را از ه ا حیث که نهیکنند اسدت ،نهیشدوند بده حسداب آورد.
بنابراین ،نفس در ذیل آیه ،وجودی مستقل یا جزئی متعین از انسا خواهدد بدود .در آیدۀ دی دری،
به صراحت ٰ
هوی و هوس فعل نفس ش رد شد اند.
َّ
َّ
ّ
«إ هی إال أس ٌاء س َّ یت وها أنت وآباؤک ما أنزل الله بهدا مدن سدلطا ٍ إ َّیتبعدو إال
َّ
الظ َّن وما تهوی اَأنفس»؛ این بتها جز نامهایی که ش ا و پدرانتا بدر آنهدا نهداد ایدد،
چیز دی ری نیستند و خدا هیچ دلیلی بر (معبودیت) آنها نازل نفرمود ؛ مشرکا چیزی
غیر گ ا باطل و هوای نفس فاسدد خدود را پیدروی ن دیکنندد؛ بدا آ کده از جاندب
خدایشا هدایت بر آنها آمد (سور نج  ،آیه .)23

✺

نظیر ه ین داستا در مورد تزکیه نفس مشخص است.
َّ
ّ ِّ
ك
«أ ل تر إلی الذین یزکو أنفسه بل الله یزکی من یشاء»؛ آیا به کسانی که خود را پاک
و رشدیافته میش رند نن ریستهای بلکه خداست که هر که را بخواهد به پداکی مدی
ستاید (سور نساء ،آیه .)۴۹
از ج له انفعاالت نفسانی ،میل و اشتهاست که قرآن کریم آ را به نفس نسبت داد است.
«ال یس عو حسیسها وه فی ما اشتهت أنفسه خالدو »؛ زمزمه آ را ه نشنوند و
ایشا در آنچه که دلهایشا ت ایل داشته باشد،جاودانند (سور انبیاء ،آیه .)۱02
ك
واب وفیها ما تشتهیه اَأنفس وتلذ اَأنین وأندت
«یطاف نلیه بص ٍ
حاف من ذه ٍب وأک ٍ
ّ
فیها خالدو »؛ و بر آ مؤمنا کاسههای زرین و کوز های بلورین دور زنند و در آنجا
هر چه نفوس را بر آ میل و اشتهاست و چش ها را شوق و لذتّ ،
مهیدا باشدد و شد ا
ّ
مؤمنا در آ بهشت جاویدا متنع خواهید بود (سور زخرف ،آیه .)7۱

نتیجه

با توجه به آنچه در شبکه قالبی نفس به آ اشار شد ،قالب نفس در قرآن کریم تا اندداز ای روشدن
شد که نتای آ را میتوا به صورت زیر نشا داد.
نفس در قرآن کریم در چند معنا استع ال شد است .یک معندای آ بدر ت دام هویدت انسدا
اطالق میشود .این مفهوم  -در حقیقت  -به ت ام آنچه که به آ «انسا » اطدالق میشدود ،اشدار
دارد ،یعنی هیرتی که شامل بد و ت ام ابعاد فرا بدنی انسا شامل نقل ،قلب ،صدر ،روح ،فواد و
دی ر مراتب وجودی انسا میشود .این معنا خود به دو مفهوم استع ال شد است .گا به معندای
مفهومی که ه ا معنای خود را دارد ،استع ال شد و گدا بده معندای «مدن» یدا فدرد و شدخص
استع ال شد است.
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در این آیات نیز ن یتوا گفت مراد از «انفس» در این آیات ،انسا ب ا هو انسدا اسدت؛ زیدرا در
این صورت ،نیازی به ذکر «انفس» نبود و معنای آیه بدو آ نیز کامل بود .در آیۀ دوم نیز «انفس»
در مقابل «انین» قرار گرفته است؛ ه ا گونه که «نین» بخشی از وجود انسا را تشکیل میدهد
و لذت به آ انتساب یافته« ،انفس» نیز بخشی از وجود انسا را شامل میشدود کده اشدتها بده آ
نسبت داد شد است.

نفس  -در برخی آیات  -به معنای بخشی از هویت فرا بدنی انسا بهکار گرفته شد است .ایدن
مفهوم را ن یتوا ت ام هویت فرا بدنی انسا قل داد کرد؛ زیرا بسیاری از فرایندهای فرا بددنی بده
آ تعلق ن یگیرد.
ً
نفس در دسته دوم ،در بردارند قالب زیر است .اوال ،این بعد از انسدا بیشدتر بده انفعداالت و
ً
احساسات انسا توجه دارد .ثانیا ،حوز معرفت به نفس بده معندای مج دوع قدوای انسدا تعلدق
ً
میگیرد و نه به نفس به ننوا بعد مشخص درونی انسا  .ثالثا ،حوز ای ا نیز به نفس بده نندوا
بعدی فرا بدنی در انسا تعلق ن رفته است.
با استفاد از معنای ّ
حسی واه نفس میتوا الیههای گونداگو اسدتع االت نفدس در قدرآ را
بیا کرد .به بیا دی ر ،پس از بررسی معنای ّ
حسی نفس که نفدس فدرا بددنی از آ اشدتقاق یافتده
است ،میتوا  -بر اساس ال وهای شناختی آرمانی شد  -بده دسدتهبندی اسدتع االت نفدس در
قرآن کریم پرداخت.
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