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»ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻔﺲ« ﯾﮏ آﻣﻮزه و دﺳﺘﻮر ﻧﻈﺎمﻣﻨـﺪ دﯾﻨـﯽ اﺳـﺖﮐـﻪ ﻫﯿﭻﮔـﺎه ﭼﻨﺎﻧﮑـﻪ
ﺳﺰاﺳﺖ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﺑﺮای ﺟﻤﻊآوری
و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻈﺎم رواﯾﺎت ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻧﻔﺲ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ ،ﭘـﮋوﻫﺶ ﭘـﯿﺶ رو در
ِ
ِ
ﺟﻬﺖ رﻓﻊ اﯾﻦ ﻧﻘﯿﺼﻪ ،ﺳﺎﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﺣﺎدﯾﺚ از ﻧﻈﻢ ﺟﺎﻣﻌﯽ در ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻧﻔﺲ
ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و اﺟﺰاء ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم در ﯾﮏﻧﮕـﺎه ﮐﻠـﯽ ،از اﯾـﻦ ﻗـﺮار اﺳـﺖﮐـﻪ
ﺑﺮﺧﯽ از رواﯾﺎت ،ﯾﺎدآور اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﻮده و ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻓﻮاﺋﺪ آن ،اﻧﺴـﺎن
را ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻣـﯽﮐﻨﻨـﺪ و ﺑﺮﺧـﯽ دﯾﮕـﺮ ﻧﯿـﺰ دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﭼﮕـﻮﻧﮕﯽ
ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ آن را ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .رواﯾﺎت ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺤﺎﺳـﺒﮥ ﻧﻔـﺲ را ﻣـﯽﺗـﻮان در
ﭼﻬﺎر ﺑﺨﺶ ﮐﻠﯽ ،دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻤﻮد .دﺳﺘﻪای از رواﯾﺎت» ،ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻔﺲ«
را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ رﻫﺎﯾﯽ از ﺳﺨﺘﯽﻫﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ اﻋﻤﺎل اﻧﺴﺎن در ﻗﯿﺎﻣﺖ ،ﺳﻔﺎرش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
و دﺳﺘﻪای دﯾﮕﺮ ،ﻧﺘﺎﯾﺞ و آﺛﺎر ﻣﻌﻨﻮی و ﭼﺸﻢﮔﯿﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻧﻔﺲ را ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻗﺮار
ّ
ﻣﯽدﻫﻨﺪ .دﺳﺘﮥ ﺳﻮم ،ﺑﻪ رﻧـﮓ و روی ﺑـﻪ ﺷـﺪت ﺷـﯿﻌﯽ ﻣﺤﺎﺳـﺒﮥ ﻧﻔـﺲ ﭘﺮداﺧﺘـﻪ
ِ
اﺳﺖ .و دﺳﺘﮥ ﭼﻬﺎرم ﮐﻪ در اﯾـﻦ ﻣﯿـﺎن ،از اﻫﻤﯿـﺖ و ﺟﺎﯾﮕـﺎه وﯾـﮋهای ﺑﺮﺧـﻮردار

ّ
ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﭼﮕـﻮﻧﮕﯽ
اﺳﺖ ،رواﯾﺎﺗﯽ اﺳﺖﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام،
ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻧﻔﺲ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﺄﻟﯿﻒ و ﺗﻨﺴﯿﻖ ﻣﻨﺴﺠﻢ اﯾﻦ رواﯾﺎت ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ
ﻓﻬﻢ ﺑﻬﺘﺮ و ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪﺗﺮی از ﻧﮕﺎه ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻧﻔﺲ ﺑﺮﺳﯿﻢ.
واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪی :رواﯾﺎت ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ،ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻔﺲ ،ﻋﺮﻓﺎن ﻋﻤﻠﯽ
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ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﺰرگﺗـﺮﯾﻦ اﺷـﮑﺎل وارد ﺑـﺮ ﺻـﻮﻓﯿﺎن ﺟﺎﻫـﻞ و ﻣـﺪﻋﯿﺎن دروﻏـﯿﻦ ﻋﺮﻓـﺎن،
ﻓﺎﺻﻠﻪﮔﺮﻓﺘﻦ آﻧﻬﺎ از ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ اﺳﺖﮐﻪ در اﯾﻦﺑﺎره ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ
اﺳﺖ ١.اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﻋﺮﻓﺎن راﺳﺘﯿﻦ و ﺗﺼﻮف دروﻏﯿﻦ ،ﺗﻔـﺎوت
از زﻣﯿﻦ ﺗﺎ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن و ﺑﻠﮑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن اﺳﺖ .ﺳﺮاﺳﺮ ﻋﺮﻓـﺎن راﺳـﺘﯿﻦ اﺳـﻼﻣﯽ ،ﺑﺮﮔﺮﻓﺘـﻪ از
آﻣﻮزهﻫﺎی دﯾﻨﯽ اﺳﺖ و ﺑﺰرﮔﺎن ﻋﺮﻓﺎن ﺣﻘﯿﻘﯽ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺷﺮﯾﻌﺖ را در ﮐـﺎر ﺧـﻮد ،اﺻـﻠﯽ-
ﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان داﻧﺴﺘﻪ و ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ زاوﯾﻪ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ ﺷﺮﯾﻌﺖ و آﻣﻮزهﻫﺎی ﻗﺮآﻧﯽ و رواﯾـﯽ را
ﺑﺮﻧﻤﯽﺗﺎﺑﻨﺪ ٢.در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ اﻣﺮوزه ،ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﻓﻘﻪاﻟﺴﻠﻮک در ﻣﺒﺎﺣﺚ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ،ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد .ﻣﺮاد از ﻓﻘﻪ اﻟﺴﻠﻮک ،ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ دﯾﺪﮔﺎه ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳـﻼﻣﯽ
در ﻣﻮرد ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺳﻠﻮﮐﯽ ﻣﻄﺮح در ﻋﺮﻓﺎن ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﺮ روی ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﻘﻪ را ﻣﻨﺤﺼـﺮ در
اﺣﮑﺎم ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮوع دﯾﻦ داﻧﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻘﻪ اﮐﺒـﺮ ،ﺑـﻪ ﻣﺒﺎﺣـﺚ ﺗﻮﺣﯿـﺪی و اﻟﻬـﯽ و
ﺗﻬﺬﯾﺐ ﻧﻔﺲ ﻣﯽﭘﺮدازد ،و ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ آن را ﻓﻘﻪ اﮐﺒﺮ و ﺑﺰرگﺗﺮ ﻧﺎﻣﯿـﺪهاﻧـﺪ ،ﺟﺎﯾﮕـﺎه ﻣﺒﺎﺣـﺚ
ﻓﻘﻪاﻟﺴﻠﻮک ،ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻄﺮح در ﻓﻘﻪ اﺻﻐﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﺗﺎ دﯾﺪﮔﺎه ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ رواﯾﺎت ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻧﻔﺲ را ،ﮐﻪ ﯾﮏ
دﺳﺘﻮر ﻣﻬﻢ و ﻣﻮرد ﺗﺄ ﮐﯿﺪ در آﻣﻮزهﻫﺎی دﯾﻨﯽ ﺑﻮده و در ﻋﺮﻓـﺎن راﺳـﺘﯿﻦ اﺳـﻼﻣﯽ ﻧﯿـﺰ از
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳـﺖ ،ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ ﻗـﺮار داده و رواﯾـﺎﺗﯽ ﮐـﻪ ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻧﻔﺲ دارﻧﺪ را در ﯾﮏ ﻗﺎﻟﺐ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ،دﺳـﺘﻪﺑﻨـﺪی ﮐﻨـﺪ .ﭘـﮋوﻫﺶﻫـﺎی
ً
ﺣﺪﯾﺜﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﭼﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﺑﺮای ﻣﺤﻘﻘﺎن و ﺧﺼﻮﺻﺎ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺣﻮزۀ
ﻋﺮﻓﺎن اﺳﻼﻣﯽ ،دارای اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
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ﻧﺨﺴﺖ آﻧﮑﻪ رﯾﺸﻪﻫﺎی ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ دﺳﺘﻮر ﺳﻠﻮﮐﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻧﻔﺲ را در ﻋﻤﻖ ﺷـﺮﯾﻌﺖ
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ .دوم آﻧﮑﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﺎت و رواﯾﺎت ﻧﻮراﻧﯽ ﻣﻌﺼﻮﻣﺎن kﭘﯿﺮاﻣﻮن
ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻧﻔﺲ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳـﺨﻦ ﻋﺎرﻓـﺎن در اﯾـﻦﺑـﺎره
ﺑﺎﺷﺪ .و ﻓﺎﯾﺪۀ ﺳﻮم آن اﺳﺖﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ دﻗـﺖ و ﺗﺄﻣـﻞ در رواﯾـﺎت ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ
ﭘـﺮارزش
ﻧﻔﺲ ،ﺑﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺳﺨﻦ ﻋﺎرﻓﺎن در اﯾﻦﺑﺎره ﻧﯿﺰ ﭘﺮداﺧـﺖ .ﺑﺮﺧـﯽ ﻧﮑـﺎت ﺑـﺪﯾﻊ و
ِ
ﺳﻠﻮﮐﯽ در رواﯾﺎت ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻧﻔﺲ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد ﮐﻪ در ﮐﻠﻤﺎت ﻋﺎرﻓﺎن ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳـﺖ.
ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ رواﯾﺎت ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﻧﮑﺎت ﺳﻠﻮﮐﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﺨﻦ ﻋﺎرﻓﺎن ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻧﻔﺲ
اﻓﺰود و ﺑﻪ اﯾﻦﺻﻮرت ،آن را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺮد .ﺑﻪ ﻫﺮ روی ،اﻫﻤﯿﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎدهای ﮐﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ
اﺳﻼم ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ آﻣﻮزهﻫﺎی دﯾﻨﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و
ﻓﺮاواﻧﯽ رواﯾﺎت ﭘﯿﺮاﻣﻮن آن ،ﺑﻪ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﺳﻪ ﻓﺎﯾﺪۀ ﭘﯿﺶﮔﻔﺘﻪ ،ﺿﺮورتﺑﺨﺶ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﺑﻪ
ﻧﮕﺎه ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ درﺑﺎرۀ ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻧﻔﺲ اﺳﺖ .در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮ در ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺣﺪﯾﺜﯽ
ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ و دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ رواﯾﺎت ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻧﻔﺲ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ.

ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻫﯿﭻ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻧﮕﺎه ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ آﻣﻮزهﻫﺎی دﯾﻨﯽ ﺑﻪ
ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻧﻔﺲ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﺟﻮاﻣﻊ رواﯾﯽ ،ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﮐـﺎﻓﯽ ،وﺳـﺎﺋﻞ
اﻟﺸﯿﻌﻪ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ورام ،ﺗﺼـﻨﯿﻒ ﻏـﺮر اﻟﺤﮑـﻢ و ﺑﺤـﺎر اﻷﻧـﻮار ،ﺑـﺎب ﺟﺪاﮔﺎﻧـﻪای را ﺑـﻪ
اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻧﻔﺲ اﺧﺘﺼـﺎص دادهاﻧـﺪ )ﮐﻠﯿﻨـﯽ۴۵۳/۲ :۱۴۰۷ ،؛ ﻫﻤـﺎن۱۴۳/۸ ،؛ ﺣﺮﻋـﺎﻣﻠﯽ،
۹۵/۱۶ :۱۴۰۹؛ اﺑــﻦ أﺑ ـﯽ ﻓــﺮاس و اﺑــﻦ ﻋﯿﺴــﯽ۲۳۱/۱ :۱۴۱۰ ،؛ ﺗﻤﯿﻤــﯽ آﻣــﺪی۲۳۵ :۱۳۶۶ ،؛ ﻣﺠﻠﺴــﯽ،

 ،(۶۲/۶۷ :۱۴۰۳وﻟﯽ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از آﻧﻬﺎ ﺑـﻪ ﺗﻨﻬـﺎﯾﯽ ،ﺷـﺎﻣﻞ ﺣﺘـﯽ ﻧﺼـﻒ رواﯾـﺎت ﻣﻮﺟـﻮد
َ َ
ـﺐ ﺷـﺮاﯾﻂ ﺧـﺎص
ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻧﻔﺲ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ و اﻓﺰون ﺑﺮ آن در اﯾـﻦ ﻣﺼـﺎدر ،ﺣﺴ ِ
ﺧﻮدﺷﺎن ،ﻫﯿﭻ ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﯾﺎ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن رواﯾﺎت ﻧﻘﻞ ﺷﺪه وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﺑـﺎ
آﻧﮑﻪ در ﻣﯿﺎن ﻧﺤﻠﻪﻫﺎ و ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻮم و ﻣﻌـﺎرف اﺳـﻼﻣﯽ ،ﻣﺤﺎﺳـﺒﮥ ﻧﻔـﺲ،
ﯾﮏ اﺻﻞ ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓـﻖ و اﺟﻤـﺎع ﻫﻤـﻪ اﺳـﺖ )ﻏﺰاﻟـﯽ ،(۱۵۱ :۱۴۱۶ ،اﻣـﺎ ﻋﺎرﻓـﺎن ﻣﺴـﻠﻤﺎن،
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﺟﻪ را ﺑﻪ ﻣﺒﺤﺚ ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻧﻔﺲ داﺷﺘﻪاﻧﺪ و از اﯾﻦ رو ﺑﯿﺶ از دﯾﮕﺮان ﺑﻪ رواﯾﺎت
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻧﻔـﺲ ﭘﺮداﺧﺘـﻪاﻧـﺪ؛ وﻟـﯽ ﻫﯿﭻﮐـﺪام از ﻋﺎرﻓـﺎن ﻧﯿـﺰ در ﻣﻘـﺎم اﺣﺼـﺎ و

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻈﺎم رواﯾﺎت »ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻧﻔﺲ« و ﺗﺒﯿﯿﻦ اﻗﺴﺎم آن

 .۱ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ

۶۷

ﺟﻤﻊآوری ﻫﻤﮥ رواﯾﺎت ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺮﻧﯿﺎﻣﺪهاﻧﺪ .آﻧﭽﻪ ﺑﺮای آﻧﻬـﺎ ﻣﻬـﻢ ﺑـﻮده اﺳـﺖ،
ذﮐﺮ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﭼﻨﺪ ﺣﺪﯾﺚ ،ﺑﺮای اﺛﺒﺎت وﺟﻬـﮥ دﯾﻨـﯽ دﺳـﺘﻮر ﺳـﻠﻮﮐﯽ ﻣﺤﺎﺳـﺒﮥ ﻧﻔـﺲ در
ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼم اﺳﺖ.

 .۲رواﯾﺎت ﺳﻔﺎرش ﺑﻪ »ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻧﻔﺲ« ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ رﻫﺎﯾﯽ از ﺳﺨﺘﯽﻫﺎی
ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ اﻋﻤﺎل در ﻗﯿﺎﻣﺖ
َْْ ُ َْ

َ ﱠ

ْ َ

َ
َ
ٌ
ـﺪ﴾ )ﺣﺸـﺮ،(۱۸/
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﴿و ﻟﺘﻨﻈ ْﺮ ﻧﻔﺲ ﻣﺎ ﻗـﺪﻣﺖ ِﻟﻐ ٍ

اﯾﻦ آﯾﻪ ،ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﯾﻦ دﺳﺘﻮر ﻗﺮآﻧﯽ درﺑﺎرۀ ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻧﻔﺲ اﺳﺖ ١.اﺳﺎس اﯾﻦ آﯾﻪ ﺷـﺮﯾﻔﻪ در
ﺳﻔﺎرش ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻧﻔﺲ ،ﻫﺸﺪار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮاﺗﯽ اﺳﺖﮐﻪ ﻓـﺮدای ﻗﯿﺎﻣـﺖ در اﻧﺘﻈـﺎر
اﻧﺴﺎن اﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺎری از رواﯾﺎت ﻣﺤﺎﺳـﺒﮥ ﻧﻔـﺲ ،ﻫﻤـﯿﻦ ﻧﮑﺘـﻪ ﻗﺮآﻧـﯽ را در ﻧﻈـﺮ دارﻧـﺪ و
ﻫﻢﺳﻮی ﺑﺎ آن و ﺑﺎ اﻟﻬﺎمﮔﯿﺮی از آن ،اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد ،ﭘﯿﺶ از ﻓﺮا رﺳـﯿﺪن
ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ و ﻧﻔﺲﮔﯿﺮ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم  jﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:
آﻣﻮزهﻫﺎي ﺣﺪﯾﺜﯽ /ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  / 1399ﺷﻤﺎرة ٧

ای اﺑﻮذر ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺷﻮد ﺧﻮد را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻦ ،ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ
ﺑﺮای ﺣﺴﺎب ﻓﺮداﯾﺖ آﺳﺎنﮐﻨﻨﺪهﺗﺮ اﺳﺖ ،و ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺗـﺮا ﺑـﻪ ﻣﯿـﺰان ﺳـﻨﺠﺶ ﻧﻬﻨـﺪ
ﺧﻮد را ﺑﺴﻨﺞ و ﺧﻮد را ﺑﺮای روز ﺣﺴﺎب و ﻋﺮﺿﮥ ﺑﺰرگ آﻣﺎده ﮐﻦ روزیﮐﻪ ﻫﯿﭻ اﻣـﺮ
ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﺧﺪا ﻣﺴﺘﻮر ﻧﻤﺎﻧﺪ .ای اﺑﻮذر از ﺧﺪا ﺷﺮم داﺷﺘﻪ ﺑﺎش )ﻃﻮﺳﯽ.(۵۳۴ :۱۴۱۴ ،

ﺑﺮﺧﯽ اﺣﺎدﯾﺚ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﻓـﻮق در ﻣﯿـﺎن رواﯾـﺎت ﺑـﻪ ﭼﺸـﻢ ﻣـﯽﺧـﻮرد
)ﺣﺮﻋﺎﻣﻠﯽ۹۹/۱۶ :۱۴۰۹ ،؛ ﮐﻠﯿﻨﯽ۱۶/۸ :۱۴۰۷ ،و۴۵۹؛ ﻫﻤـﺎن ،(۴۵۹/۲ ،وﺟـﻪ ﻣﺸـﺘﺮک ﻫﻤـﮥ اﯾـﻦ
ﭼﻨﺪ ﺣﺪﯾﺚ ،ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺖﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد در ﻫﻤﯿﻦ دﻧﯿﺎ،
ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺑﺎزرﺳﯽ در ﻣﻮاﻗﻒ ﻗﯿﺎﻣﺖ و ﺣﻀﻮر در ﻣﺤﮑﻤﮥ ﺣﻀﺮت داور و ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ
ﺑﻪ درﮔﺎه ﭘﺮوردﮔﺎر آﻣﺎده ﮐﻨﺪ .ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺼﺒﺎح اﻟﺸﺮﯾﻌﻪ از ﮔﻮﯾﺎﺗﺮﯾﻦ رواﯾﺎت ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻧﻔﺲ
 .١ﺻﺮاﺣﺖ اﯾﻦ آﯾﻪ در ﺿﺮورت ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻧﻔﺲ ﻣﻮﺟـﺐ ﺷـﺪ ﺗـﺎ ﺧﻮاﺟـﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠـﻪ اﻧﺼـﺎری در دو
ﮐﺘﺎب ﻣﻬﻢ ﺻﺪﻣﯿﺪان و ﻣﻨﺎزل اﻟﺴﺎﺋﺮﯾﻦ ﺑﺮای ﻧﺸﺎندادن رﯾﺸﮥ ﻗﺮآﻧﯽ ﻣﻨﺰل ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ،ﺑـﻪ آن اﺳﺘﺸـﻬﺎد ﮐﻨـﺪ
)اﻧﺼﺎری۲۶۶/۱ :۱۳۷۷ ،؛ ﻫﻤﻮ ،(۳۹ :۱۴۱۷ ،ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ از ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﻋﺎرﻓﺎن در ﺑﺎب ﻣﺤﺎﺳـﺒﮥ ﻧﻔـﺲ
ﺑﺎ اﯾﻦ آﯾﻪ ﻫﻤﺮاه ﺷﺪه اﺳﺖ )ﻏﺰاﻟﯽ ،ﺑﯽﺗﺎ۲۳/ ۶ :؛ ﻫﻤﻮ۳۹۴ :۱۴۲۲ ،؛ ﺧـﻮارزﻣﯽ۱۴۷/۱ :۱۳۸۴ ،؛ ﻓـﯿﺾ
ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ۳۰۴ :۱۴۲۳ ،؛ ﻫﻤﻮ۱۶۵/۸ :۱۴۱۷ ،؛ ﻧﺮاﻗﯽ۶۹۵ :۱۳۷۷ ،؛ ﺷﻬﯿﺪ ﺛﺎﻧﯽ.(۸۰۶/۲:۱۴۲۱ ،

 .۳رواﯾﺎت ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ و آﺛﺎر ﻣﻌﻨﻮی و ﭼﺸﻢﮔﯿﺮ »ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻧﻔﺲ«
اﺣﺎدﯾﺚ ﺑﺴﯿﺎری در ﻣﺠﺎﻣﻊ رواﯾﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﻫﺮ ﮐﺪام از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻓﺎﯾﺪهای
از ﻓﻮاﺋﺪ ﻓﺮاوان و ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳـﺒﮥ ﻧﻔـﺲ اﺷـﺎره ﺷـﺪه اﺳـﺖ .ﮔﻮﯾـﺎ ﻧﻘـﺶ
ّ
ﮐﻠﯿﺪی ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻧﻔﺲ در ﺳﯿﺮ و ﺳﻠﻮک إﻟﯽ اﻟﻠﻪ ﭼﻨﺎن ﺟﺪی و ﭘﺮرﻧـﮓ اﺳـﺖﮐﻪ اﻣﺎﻣـﺎن
ﻣﻌﺼﻮم kﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻪ اﻧﺤﺎء ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺎ را ﺑﺎ آﺛﺎر ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﻌﻨﻮی آن آﺷﻨﺎ ﮐﺮده و از
َ ْ َ َ َ ْ
ـﺐ َﻧﻔ َﺴـ ُﻪ
اﯾﻦﻃﺮﯾﻖ ،ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺑﻪ ﺳﻮی آن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻣﺎم ﻋﻠﯽ hﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﻣـﻦ ﺣﺎﺳ

۶۹

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻈﺎم رواﯾﺎت »ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻧﻔﺲ« و ﺗﺒﯿﯿﻦ اﻗﺴﺎم آن

اﺳﺖﮐﻪ در اﯾﻦ دﺳﺘﻪ ،ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎم ﺻﺎدق hﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :اﮔﺮ ﺑـﺮای ﺣﺴـﺎب و
ﮐﺘﺎب روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ،ﻫﯿﭻ ﻫﻮل و ﻫﺮاﺳﯽ ،ﻏﯿﺮ از ﺧﻮف ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪن ﻫﻤﮥ اﻓﻌﺎل و اﻋﻤﺎل ﺑﻪ
ﺣﻀﺮت ﺣﻖ و رﺳﻮاﺋﯽ در ﯾﺪه ﺷﺪن ﭘﺮدۀ ﺳﺘﺮ از روی ﻧﻬﺎﻧﯽﻫﺎ و ﻣﺨﻔ ّﯿﺎت ﻧﺒﻮد ،ﺟﺎی آن
داﺷﺖﮐﻪ آدﻣﯽ ﻫﺮﮔﺰ از ﺳﺮ ﮐﻮهﻫﺎ ﺑﻪ ز ﯾﺮ ﻧﯿﺎﯾﺪ و در ﻫﯿﭻ آﺑﺎدی ﺟـﺎی ﻧﮕﯿـﺮد و ﭼﯿـﺰی
ّ
ﻧﺨﻮرد و ﻧﯿﺎﺷﺎﻣﺪ ،ﻣﮕﺮ ﺑﻪﻗﺪر ﺳﺪ رﻣﻖ ،و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻫﻮال و ﺷﺪاﺋﺪ ﻗﯿﺎﻣﺖ را ﺑـﻪ ﻣﻌﺎﯾﻨـﻪ
َ
ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ،ﻣﺜﻞ اﻧﺒﯿﺎء و اوﺻﯿﺎء ،اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .آﻧﻬﺎ در ﻫﺮ ﻧﻔﺲ ،ﻗﯿﺎﻣﺖ را ﺑﺎ ﺳﺨﺘﯽﻫﺎ و
ﻫﻮلﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ آن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻗﺎﺋﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺧﻼﯾﻖ ،ﻧﺰد
ﭘﺮوردﮔﺎر واداﺷﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ و از ﮔﻔﺘﺎر و ﮐﺮدار آﻧﺎن ﺣﺴﺎب ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ.
ْ َ ْ َ
ْ َ
َ َ
ََ
ـﻦ ﺧ ْـﺮ َد ٍل أﺗ ْﯿﻨـﺎ ِﺑﻬـﺎ و ﮐﻔـﯽ ِﺑﻨـﺎ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪَ ﴿ :و ِإن ﮐﺎن ِﻣﺜﻘـﺎل َﺣ ﱠﺒ ٍـﺔ ِﻣ
ﺣﺎﺳ ِﺒﯿ َﻦ﴾ )اﻧﺒﯿﺎء ،(۴۷/و ﺑﺮﺧﯽ از اﺋﻤﻪ kﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻔﺲ ﺧﻮد ﺑﮑﻨﯿﺪ ،ﭘﯿﺶ
ِ
از آﻧﮑﻪ از ﺷﻤﺎ ﺣﺴﺎب ﺧﻮاﻫﻨﺪ و ﺑﺴﻨﺠﯿﺪ ﻋﻤﻞﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑـﻪ ﺗـﺮازوی ﺣﯿـﺎء ،ﭘـﯿﺶ از
آﻧﮑﻪ دﯾﮕﺮان وزن ﮐﻨﻨﺪ )ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﺟﻌﻔﺮ ﺑـﻦ ﻣﺤﻤـﺪ ،(۸۵ :۱۴۰۰ hﻋﻘـﻞ ﻫـﺮ ﺧﺮدﻣﻨـﺪی ﺑـﻪ
روﺷﻨﯽ ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﯾﺪ از ﺧﻄﺮاﺗﯽ ﮐﻪ در ﭘﯿﺶ رو دارد ﭘﺮﻫﯿﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و
ِ
اﮔﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ آﻣﻮزه دﯾﻨﯽ ،اﯾﻤﺎن و ﯾﻘﯿﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺴـﺎب و ﮐﺘـﺎب ﺳـﺨﺘﯽ در
ﭘﯿﺶ دارد ،ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳـﺒﮥ ﻧﻔـﺲ ﺧـﻮد ﺧﻮاﻫـﺪ ﭘﺮداﺧـﺖ ،و ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ،ﺣﺴـﺎب
ﮐﺸﯿﺪن از ﺧﻮد ،ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ ﯾﻚ وﻇﯿﻔﮥ ﺷﺮﻋﯽ و دﯾﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﯾـﻚ وﻇﯿﻔـﮥ ﻋﻘﻼﻧـﯽ اﺳـﺖ
)ﻣﻄﻬﺮی ،(۱۱۵/۲۲ :۱۳۸۳ ،و اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖﮐﻪ در رواﯾـﺎت ،ﯾﮑـﯽ از ﻋﻼﻣـﺖﻫـﺎی اﻧﺴـﺎن
َ َ ُ ْ
َ ٌ
دارای ﻣﻘﺎم ﯾﻘﯿﻦ را ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻧﻔﺲ ،داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ » َو أ ﱠﻣﺎ َﻋﻼ َﻣﺔ اﻟ ُﻤ ِﻮﻗﻦ ﻓ ِﺴ ﱠـﺘﺔَ ...و
ِ
ََْ َ َ ﱠ ْ َ َ َ ﱞ َ َ َ َْ
ﺎﺳ َﺐ ﻧﻔ َﺴﻪ« )اﺑﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺣﺮاﻧﯽ.(۲۰ :۱۴۰۴ ،
أﯾﻘﻦ ِﺑﺄن اﻟ ِﺤﺴﺎب ﺣﻖ ﻓﺤ
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َََ
َ
َر ِﺑ َﺢ َو َﻣ ْﻦ ﻏﻔﻞ َﻋ ْﻨ َﻬﺎ ﺧ ِﺴ َﺮ« )ﺷﺮﯾﻒ اﻟﺮﺿﯽ ،(۵۰۶ :۱۴۱۴ ،آنﮐـﻪ ﺣﺴـﺎب ﻧﻔـﺲ ﺧـﻮد ﮐـﺮد
ﺣﺎﺳ َ
ﺳﻮد ﺑﺮد ،و آنﮐﻪ از آن ﻏﺎﻓﻞ ﻣﺎﻧﺪ ز ﯾﺎن دﯾﺪ .و در ﺣﺪﯾﺜﯽ دﯾﮕﺮ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ » َﻣ ْ
ـﻦ َ
ـﺐ
ْ
َ
َﻧﻔ َﺴ ُﻪ َﺳ َﻌﺪ« )ﺗﻤﯿﻤﯽ آﻣﺪی ،(۵۸۵ :۱۴۱۰ ،ﮐﺴـﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻣﺤﺎﺳـﺒﮥ ﻧﻔـﺲ ﺧﻮﯾﺸـﺘﻦ ﺑﭙـﺮدازد،
َ
ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮد .و در ﺣـﺪﯾﺜﯽ دﯾﮕـﺮ ،اﻫـﻞ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ را »أ ْﺳ َـﻌﺪ ﱠاﻟﻨـﺎس« ﯾﻌﻨـﯽ ﻧﯿـﮏ
ﺑﺨﺖﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ )ﻫﻤﺎن ،(۳۳۹ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم jﺑﻪ اﺑﻮذر ﻓﺮﻣﻮدﻧـﺪ
زﯾﺮک ،ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد ﻣﯽﭘﺮدازد )ﻃﻮﺳﯽ۵۳۰ :۱۴۱۴،؛ اﺑﻦ أﺑﯽ ﻓﺮاس و اﺑﻦ ﻋﯿﺴﯽ:۱۴۱۰ ،
 ،(۲۳۵/۱و در ﺣﺪﯾﺜﯽ دﯾﮕﺮ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ز ﯾﺮكﺗﺮ ﯾﻦ ز ﯾﺮﮐﺎن ﮐﺴـﯽ اﺳـﺖﮐﻪ اﻫـﻞ ﻣﺤﺎﺳـﺒﮥ
ﻧﻔﺲ اﺳﺖ )ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ،(۳۸ :۱۴۰۹ ،hﻫﻤﮥ اﯾﻨﻬﺎ ﺑـﻪ ﺧـﺎﻃﺮ آن اﺳـﺖﮐﻪ ﻫـﺪف ﻏـﺎﯾﯽ و
ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ دﯾﻦ ،دﻋﻮت اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻮﯾـﺖ و ﺗﻬـﺬﯾﺐ و اﺻـﻼح ﻧﻔـﺲ اﺳـﺖ )اﻣـﺎم ﺧﻤﯿﻨـﯽ،l
۱۲۲ :۱۳۸۸؛ ﻃﺒﺎﻃﺒــﺎﯾﯽ ،ﺑـﯽﺗــﺎ۲۰۴ :و۲۱۷؛ ﺻــﺪر اﻟﻤﺘــﺄﻟﻬﯿﻦ ،(۱۳ :۱۳۷۸ ،و از دﯾــﺪﮔﺎه ﺑﺴــﯿﺎری از
رواﯾﺎت ،ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ ،از رﻫﮕﺬر ﭘـﺮداﺧﺘﻦ ﺑـﻪ ﻣﺤﺎﺳـﺒﮥ ﻧﻔـﺲ ،اﻣﮑـﺎنﭘـﺬﯾﺮ
َ َ َ
َ َ
َ ْ َ َ َ ْ
ـﺐ َﻧﻔ َﺴ ُـﻪ َوﻗـﻒ َﻋﻠـﯽ ُﻋ ُﯿ ِﻮﺑ ِـﻪ َو أ َﺣـﺎط
اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﻣﺎم ﻋﻠﯽ hﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﻣـﻦ ﺣﺎﺳ
ُ ُ َ ْ ََ َ ﱡ
اﻟﺬ ُﻧ َ
ﻮب َو َأ ْﺻ َﻠ َﺢ ْاﻟ ُﻌ ُﯿ َ
ِﺑﺬﻧ ِﻮﺑ ِﻪ و اﺳﺘﻘﺎل
ﻮب« ﮐﺴﯽﮐﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻧﻔـﺲ ﮐﻨـﺪ ﺑـﺮ ﻋﯿـﺐﻫـﺎی
ﺧﻮﯾﺶ واﻗﻒ ﻣﯽﺷﻮد ،و از ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺶ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﻣﯽﮔﺮدد و از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻋﺬر ﺧﻮاﻫﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ،
ﺤﺎﺳ َـﺒﺔ ْ
إﺻ ُ
و ﻋﯿﻮب ﺧﻮد را اﺻﻼح ﻣـﯽﻧﻤﺎﯾـﺪ )ﻧـﻮری ،(۱۵۴/۱۲ :۱۴۰۸ ،و » َﺛ َﻤ َـﺮ ُة ْاﻟ ُﻤ َ
ـﻼح
ِ
ﱠْ
ﺲ« )ﺗﻤﯿﻤﯽ آﻣـﺪی ،(۳۲۹ :۱۴۱۰ ،ﺑﺎ ﺗﺄﻣﻞ در اﯾﻦ دو ﺣﺪﯾﺚ ﻧﻮراﻧﯽ روﺷﻦ ﻣـﯽﺷـﻮد ﮐـﻪ
اﻟﻨﻔ ِ
ﭼﺮا در رواﯾﺎت ﭘﯿﺶﮔﻔﺘﻪ ،ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻧﻔﺲ ،ﻣﺎﯾﻪ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺳﻮد و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺳﻌﺎدت و ﺑـﺎﻻﺗﺮﯾﻦ
زﯾﺮﮐﯽ ،ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ روﺷﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻧﻔﺲ در ﺑﺮﺧﯽ
رواﯾﺎت ،ﻣﻼک و ﻣﻌﯿﺎر رﺳﯿﺪن اﻧﺴﺎن ﺑﻪ اﯾﻤﺎن ﺣﻘﯿﻘـﯽ )ﺣﺮﻋـﺎﻣﻠﯽ ،(۹۹/۱۶ :۱۴۰۹ ،و ﻣﻘـﺎم
ﺗﻘﻮا )ﻫﻤﺎن ،(۹۸ ،و اﺻﻞ ورع )ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤـﺪ  ،(۴۰ :۱۴۰۰ ،hﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و
اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖﮐﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻧﻔﺲ ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه را در ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﺮای اﻫﻞ ﺧـﻮد ﺑـﻪ ارﻣﻐـﺎن
ﻣﯽآورد )اﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ،(۱۸۳ :۱۴۲۰ ،و آﻧﻬﺎ را از ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ )ﮐﻮﻓﯽ اﻫﻮازی،
 ،(۹۳ :۱۴۰۲و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻌﯿﺎری ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ رﻫﺎﯾﯽ اﻧﺴـﺎن از ﺧﻄـﺎی ﺳـﻬﻞاﻧﮕـﺎری در
ﮐﺎر ﻧﻔﺲ )ﺗﻤﯿﻤﯽ آﻣﺪی ،(۵۹۵ :۱۴۱۰ ،و ﺳﻨﺠﺶ ﺟﺪاﯾﯽ اﻫﻞ دﻧﯿﺎ از اﻫﻞ آﺧﺮت ﻗﺮار ﮔﯿﺮد
ِ
)ﻓﯿﺾ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ.(۱۴۳/۲۶ :۱۴۰۶ ،

 .۴رواﯾﺎت ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﺿﺮورت اﻫﺘﻤﺎم وﯾﮋه »ﺷﯿﻌﯿﺎن« ﺑﻪ »ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻧﻔﺲ«

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻈﺎم رواﯾﺎت »ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻧﻔﺲ« و ﺗﺒﯿﯿﻦ اﻗﺴﺎم آن

ﻧﮑﺘﮥ ﺟﺎﻟﺐ و زﯾﺒﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از رواﯾﺎت ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻧﻔـﺲ ،ﺧﻮدﻧﻤـﺎﯾﯽ ﻣـﯽﮐﻨـﺪ
ّ
وﻟﯽ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ رﻧـﮓ و روی ﺑـﻪ ﺷـﺪت ﺷـﯿﻌﯽ آن
اﺳﺖ .ﻋﻠﺖ ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ دﺳـﺖ از اﺣﺎدﯾـﺚ آن اﺳـﺖﮐﻪ ﺗـﺎ ﮐﻨـﻮن ﻫـﯿﭻ ﭘﮋوﻫﺸـﯽ
ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺟﻤﻊآوری و دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻧﻔﺲ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ و
إﻻ اﮔﺮ ﻋﺎرﻓﺎن ﺷﯿﻌﯽ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از اﺣﺎدﯾﺚ را ﮐﻪ ﻣﯿـﺎن ﻣﺤﺎﺳـﺒﮥ ﻧﻔـﺲ و ﺗﺸـﯿﻊ ،ﭘﯿﻮﻧـﺪ و
ﻋﻠﻘﻪای وﯾﮋه ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾـﮏﺟـﺎ ﻣـﯽدﯾﺪﻧـﺪ ﺣﺘﻤـﺎ در ﻧﻮﺷـﺘﻪﻫـﺎی ﺧـﻮد
ﺣﺪاﻗﻞ اﺷﺎرهای ﺑﻪ آن ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻧﻔﺲ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﺣﺪﯾﺚ ﺷﺎﺧﺼﯽ ﮐـﻪ در اﯾـﻦ دﺳـﺘﻪ ،ﺟـﺎی دارد ،ﻣﺸـﻬﻮرﺗﺮﯾﻦ ﺣـﺪﯾﺚ ﻣﺤﺎﺳـﺒﮥ ﻧﻔـﺲ
َ
َ
ْ ْ
ـﺐ َﻧﻔ َﺴ ُـﻪ ِﻓـﯽ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﭼﻨﺪ ﻣﻌﺼﻮم kرواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ »ﻟ ْﯿ َﺲ ِﻣ ﱠﻨﺎ َﻣ ْﻦ ﻟ ْﻢ ُﯾ َﺤ ِﺎﺳ
ُﱢ
ﮐﻞ َﯾ ْ ٍﻮم« اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺷﺮﯾﻒ از اﻣﺎم ﻋﻠﯽ) hﻣﺠﻠﺴﯽ۲۵۹/۶۸ :۱۴۰۳ ،؛ اﺑﻦ ﻓﻬﺪ ﺣﻠـﯽ:۱۴۰۷ ،
 ،(۲۳۹اﻣﺎم ﺻﺎدق) hﮐـﻮﻓﯽ اﻫـﻮازی ،(۷۶ :۱۴۰۲ ،اﻣـﺎم ﮐـﺎﻇﻢ) hﮐﻠﯿﻨـﯽ ،(۴۵۳/۲ :۱۴۰۷ ،و
اﻣﺎم رﺿﺎ) hﻃﺒﺮﺳـﯽ ،(۲۴۷ :۱۳۸۵ ،ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .رﺳﯿﺪن ﻣﻀﻤﻮن و اﻟﻔﺎظ اﯾﻦ ﺣـﺪﯾﺚ
ﺷﺮﯾﻒ از ﭼﻬﺎر ﻣﻌﺼﻮم kﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺆﯾﺪ اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺷﺮﯾﻒ
ﺑﺮ زﺑﺎن ﻫﻤﻪ و ﯾﺎ اﮐﺜﺮ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ ﻣﻄﻬﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم jﺟﺎری ﺑﻮده ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐـﻪ ﻧﻘـﻞ آن از
اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﻣﻌﺼﻮم kﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣـﺎل ﺗﺄ ﮐﯿـﺪ ﺻـﺮﯾﺢ اﻣﺎﻣـﺎن ﻣﻌﺼـﻮمk
اﺟﻤﻌﯿﻦ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﻫﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻧﻔﺲ ﻧﯿﺴﺖ از اﻫﻞ ﺑﯿـﺖ ،ﺑﯿﮕﺎﻧـﻪ اﺳـﺖ
ﻧﺸـﺎن از آن دارد ﮐــﻪ اﻣﺎﻣــﺎن ﺷــﯿﻌﻪ ،ﮐﺴــﯽ را ﮐــﻪ اﻫــﻞ ﻣﺤﺎﺳــﺒﮥ ﻧﻔــﺲ ﻧﯿﺴــﺖ از ﺧــﻮد
ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ و ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ادﻋﺎی ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻮدن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎم ﺻـﺎدقh
ﱠ
در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ در ﺣﺪﯾﺜﯽ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺟﻨﺪب ،ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻧﻔﺲ را ﺟـﺰء وﻇـﺎﯾﻒ
ﯾﮏ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﺮﺷﻤﺮده و ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ :ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ ،اﺑﻠﯿﺲ دامﻫﺎی ﺧﻮد را در اﯾـﻦ ﺳـﺮای ﻓﺮ ﯾـﺐ
ﮔﺴــﺘﺮده و ﻫــﺪﻓﺶ از آن ﺟــﺰ دﺳــﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑــﻪ دوﺳــﺘﺎن و اوﻟﯿــﺎی ﻣــﺎ ﻧﯿﺴــﺖ ﭘــﺲ ﺑــﺮ ﻫــﺮ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽﮐﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ دارد ]و ﺧﻮد را ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﻣﺎ اﻣﺎﻣﺎن ﻣﯽداﻧﺪ[ ﻻزم اﺳﺖﮐﻪ ﻫـﺮ
روز و ﺷﺐ ﺑﻪ اﻋﻤﺎﻟﺶ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ و ﺧﻮد ﺣﺴﺎبﮔﺮ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ ،اﮔﺮ ﮐﺎر ﻧﯿﮑﯽ
در اﻋﻤﺎل ﺧﻮد دﯾﺪ ﻓﺰوﻧﺶ ﮐﻨﺪ ،و اﮔﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺪی ﺑﺮﺧﻮرد اﺳﺘﻐﻔﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗـﺎ در ﻗﯿﺎﻣـﺖ

۷۱

دﭼﺎر ذﻟـﺖ و ﺗﺒـﺎﻫﯽ ﻧﺸـﻮد )اﺑـﻦ ﺷـﻌﺒﻪ ﺣﺮاﻧـﯽ ،(۳۰۱ :۱۴۰۴ ،و اﯾﻦﭼﻨـﯿﻦ اﺳـﺖﮐﻪ اﻣـﺎمh
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ را وﻇﯿﻔﻪ و ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ،ﻧﺸﺎﻧﮥ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺷﻤﺮده و ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ:

از ﺧﺪا ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ و ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازﯾﺪ ،ﭼـﺮا ﮐـﻪ ﺷـﯿﻌﯿﺎن ﻋﻠـﯽ hﺑـﺎ ورع و
ﮐﻮﺷﺶ در ﻋﺒﺎدت و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﮔﻨﺎه و دوری از ﮐﯿﻨﻪﻫﺎ و دوﺳﺘﯽ اوﻟﯿﺎء اﻟﻠﻪ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ )اﺑﻦ ﺣﯿﻮن.(۱۲۸/۲ :۱۳۸۵ ،
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ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم jﻫﻢ در رواﯾﺘﯽ ،ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻧﻔﺲ را ﺷﯿﻮه ّ
ﻣﺤﺒﺎن اﻫﻞ ﺑﯿﺖ ﺧﻮد داﻧﺴﺘﻪ و
ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ دوﺳﺘﺪاراﻧﯽ ﮐﻪ در ﻋﻤﻞ ﭘﯿﺮوان راﺳﺘﯿﻦ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ kﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﮋده ﺑﻬﺸـﺖ داده
اﺳﺖ .از اﯾﺸﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻣﻦ درﺧﺘﯽ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻓﺎﻃﻤﻪ eﺷﺎﺧﻪ
و ﻋﻠﯽ hﻣﺎﯾﮥ ﺑـﺎروری آن و ﺣﺴـﻦ و ﺣﺴـﯿﻦ iﻣﯿـﻮهﻫـﺎی آن ﻫﺴـﺘﻨﺪ ،و ﺟﻮاﻧـﻪﻫـﺎی
درﺧﺖ ﺑﺮ ﺳﺎﻗﮥ آن رواﻧﻨﺪ ،ﭘﺲ ﻫﺮ ﮐـﺲ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﯾﮑـﯽ از آن ﺟﻮاﻧـﻪﻫـﺎ ﺗﻤﺴـﮏ ﺟﻮﯾـﺪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ رﺣﻤﺖ ﺧﻮد او را ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﻣـﯽﺑـﺮد .ﺑـﻪ اﯾﺸـﺎن ﻋـﺮض ﺷـﺪ ای رﺳـﻮل ﺧـﺪا
درﺧــﺖ و ﺷــﺎﺧﻪاش را ﺷــﻨﺎﺧﺘﯿﻢ اﻣــﺎ ﺟﻮاﻧــﻪﻫــﺎﯾﺶ ﮐﯿﺎﻧﻨــﺪ؟ ﻓﺮﻣــﻮد :ﺧﺎﻧــﺪان ﻣـﻦ .ﻫــﺮ
ﺑﻨﺪهایﮐﻪ ﻣﺎ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ را دوﺳﺖ دارد و اﻋﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﯽآور ﯾﻢ ﺑﻪ ﺟـﺎ ﻣـﯽآورد و
ﻧﻔﺴﺶ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭘـﯿﺶ از آﻧﮑـﻪ او را ﺑـﺎزﺟﻮﺋﯽ ﮐﻨﻨـﺪ ﺧـﺪا او را وارد
ﺑﻬﺸﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﻃﻮﺳﯽ ،(۶۱۱ :۱۴۱۴ ،دﯾﻠﻤﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای دﯾﮕﺮ ﻧﻘـﻞ
ﮐﺮده اﺳﺖ )دﯾﻠﻤـﯽ ،(۱۴۵/۱ :۱۴۱۲ ،ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎی دﯾﮕﺮیﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻧﻔﺲ رﻧﮓ و
ﺑﻮی ﺷﯿﻌﯽ ﻣﯽدﻫﺪ را ﺑﺎﯾﺪ در دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻠﯽ ﮐـﻪ از اﻣـﺎم اﻟﻤﺘﻘـﯿﻦ ﺑـﺮای ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺑـﻪ ﻣـﺎ
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ دﻧﺒﺎل ﮐﻨـﯿﻢ ،اﯾﺸـﺎن ﺑـﻪ ﮐﺴـﯽﮐﻪ در ﻣﻘـﺎم ﻣﺤﺎﺳـﺒﮥ ﻧﻔـﺲ ،ﻣﺘﻮﺟـﻪ ﺑﺮﺧـﯽ
ﮐﻮﺗﺎﻫﯽﻫﺎ و ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﻮد ﺷﺪ دﺳﺘﻮر ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﻧﺨﺴﺖ ﺑـﺎ ﻋـﺰم ﺟـﺪی ﺑـﺮ ﺗـﺮک آﻧﻬـﺎ در
آﯾﻨﺪه ،ﺑﻪ درﮔﺎه ﭘﺮوردﮔﺎر اﺳﺘﻐﻔﺎر ﮐﻨﺪ.
ﺳــﺎﻟﮏ ﭘــﺲ از ﺗﻮﺑــﻪ ﺑــﻪدرﮔﺎه ﺧﺪاوﻧــﺪ و اﺳــﺘﻐﻔﺎر از ﭘﺮوردﮔــﺎر ﺑﺎﯾــﺪ ﺗﺠﺪﯾــﺪ ﻋﻬــﺪ ﺑــﺎ
اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ hداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﻌﻨﯽ اﺑﺘﺪا ﺻﻠﻮات ﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪ و ﺧﺎﻧـﺪان ﭘـﺎﮐﺶ ﻓﺮﺳـﺘﺎده و
ﭘﺲ از آن ،دوﺑﺎره ﺑﺎ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ hﮐﻪ اﻣﺎم اﻟﻤﺘﻘﯿﻦ و ﻣﯿﺰان اﻷﻋﻤﺎل و ﯾﻌﺴﻮب اﻟﺪﯾﻦ و
ﻗﺴﯿﻢ اﻟﻨﺎر و اﻟﺠﻨﻪ اﺳﺖ ،ﺑﯿﻌﺖ ﮐﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﺸﺎن اﺳﻮه و اﻟﮕﻮی ﻫﻤﮥ دوﺳﺘﺎن و اوﻟﯿﺎی
ﺧﺪاوﻧﺪﻧﺪ و ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺗﻘﺮب ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ را در ﭘﯽ دارد.
و اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺑﯿﻌﺖ ﺑﺎ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺑﺮاﺋﺖ از دﺷﻤﻨﺎن اﯾﺸـﺎن

و ﻏﺎﺻﺒﺎن ﺣﻖ اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ در اﻣﺤﺎء آﻟﻮدﮔﯽﻫﺎ و ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺳﺎﻟﮏ از ﭘﺮوﻧﺪۀ اﻋﻤﺎﻟﺶ دارای
ﻧﻘﺶ ﮐﻠﯿﺪی اﺳﺖ .ﻣﺮدی ﮔﻔﺖ ﯾﺎ أﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ! اﻧﺴﺎن ﻧﻔﺴﺶ را ﭼﻄﻮر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨـﺪ؟
ﻓﺮﻣﻮد :ﻫﺮ ﮔﺎه ﮐﻪ روزش ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﻓﺘﻪ ﺷﺎﻣﮕﺎه ﻓﺮا رﺳﺪ ،ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﮐﻨـﺪ،
اﮔﺮ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ و ﻋﺼﯿﺎن ﯾﺎ ﺗﻘﺼﯿﺮی در ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﺒﯿﻨﺪ ،از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌـﺎل ﻃﻠـﺐ ﺑﺨﺸـﺶ
ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮ ﺗـﺮک آن در آﯾﻨـﺪه ﺑﮕﯿـﺮد ،و ﺑـﺎ ﺗﺠﺪﯾـﺪ ﺻـﻠﻮات و درود ﺑـﺮ ﭘﯿﻐﻤﺒـﺮ
اﮐــﺮم jو ﺧﺎﻧــﺪان ﭘــﺎﮐﺶ و ﺗﺤﮑـﯿﻢ ارﺗﺒــﺎط ﺑــﺎ اﻣﯿـﺮ ﻣﺆﻣﻨــﺎن hو ﭘﯿﻤــﺎن ﻣﺘﺎﺑﻌــﺖ از
ﺣﻀﺮﺗﺶ و ﺑﯿﺰاری از ﮐﯿﻨﻪ ﺗﻮزان و دﺷﻤﻨﺎن و ﻏﺎﺻﺒﯿﻦ ﺣﻘـﻮﻗﺶ ،آﺛـﺎر و ﻧﺘـﺎﺋﺞ ﺷـﻮم آن
ﮔﻨﺎه را ﻣﺤﻮ و ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﺪ )ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ.(۳۸ :۱۴۰۹ ،h

۷۳

 .۵رواﯾﺎت ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞﻫﺎ

 -۱-۵ﺿﺮورت اﺧﺘﺼﺎص دادن ﺳﺎﻋﺘﯽ از روز ﺑﻪ »ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻧﻔﺲ«
اوﻟﯿﻦ ﻧﮑﺘﻪای ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ در ﻧﻈـﺮ داﺷـﺖ ،ﺗﺄ ﮐﯿـﺪ رواﯾـﺎت ﺑـﺮ
ﺿﺮورت اﺧﺘﺼﺎص دادن ﺳﺎﻋﺘﯽ از ﻫﺮ روز ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻧﻔﺲ اﺳﺖ .دﺳﺘﻪای از رواﯾﺎت ﺑﻪ
ﺗﺒﯿﯿﻦ ّ
اﻫﻢ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﻫﺮ اﻧﺴﺎن ﻣﺆﻣﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺮداﺧﺘـﻪاﻧـﺪ .اﯾـﻦ
دﺳﺘﻪ از رواﯾﺎت ،اﺳﺎﺳﯽﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ را در ﭼﻨﺪ ﺑﺨﺶ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﻧـﺪ .در
ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ رواﯾﺎت ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ روزاﻧﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺳﻪ و ﯾـﺎ ﭼﻬـﺎر ﺑﺨـﺶ ﮐﻠـﯽ ﺗﻘﺴـﯿﻢ
ﺷﺪه و ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻔﯽ ﮐـﻪ در ﻫـﺮ ﺑﺨـﺶ ﺑﺎﯾـﺪ اﻧﺠـﺎم ﭘـﺬﯾﺮد اﺷـﺎره ﺷـﺪه اﺳـﺖ .ﺟﺎﻟـﺐ آن

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻈﺎم رواﯾﺎت »ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻧﻔﺲ« و ﺗﺒﯿﯿﻦ اﻗﺴﺎم آن

اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از رواﯾﺎت ﮐﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻧﻔﺲ ﻫﺴﺘﻨﺪ از اﻫﻤﯿـﺖ ﺑﺴـﯿﺎر
زﯾﺎدی ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ،زﯾﺮا ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ ،ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮥ ﻋﺎرﻓـﺎن ﺑـﺰرگ ،ﺷـﺮﯾﻌﺖ ﻣﯿـﺰان
ﻋﺮﻓﺎن راﺳﺘﯿﻦ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﻗﺮاردادن رواﯾﺎت ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻧﻔـﺲ ،ﮔﻔﺘـﻪﻫـﺎی
ﻋﺎرﻓﺎن ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻧﻔﺲ را ﻣﺤﮏ ﺑﺰﻧﯿﻢ .اﻓـﺰون ﺑـﺮ آن ﻣـﯽﺗـﻮان ﺑـﺎ ﺑﻬـﺮه ﮔـﺮﻓﺘﻦ از
ﺳﺮﭼﺸــﻤﮥ زﻻل و ﭘــﺎک اﻫــﻞ ﺑﯿــﺖ ﻋﺼــﻤﺖ و ﻃﻬــﺎرت ،kﺳــﺨﻨﺎن ﻋﺎرﻓــﺎن در ﺑــﺎب
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺮد .ﮐﻮﺗﺎه ﺳﺨﻦ آﻧﮑﻪ ﺗﺄﯾﯿـﺪ ﺳـﺨﻨﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﭘﯿﺮاﻣـﻮن ﻣﺤﺎﺳـﺒﮥ ﻧﻔـﺲ،
ﻣﻄﺮح ﺷﺪه و ﺗﮑﻤﯿﻞ آﻧﻬﺎ ،ﮔﻮﺷـﻪای از ﻓﻮاﺋـﺪ ﻣﻬﻤـﯽ اﺳـﺖﮐﻪ ﺗﺄﻣـﻞ در اﯾـﻦ دﺳـﺖ از
رواﯾﺎت ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد.

اﺳﺖﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ رواﯾﺎت ،ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻧﻔﺲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ وﻇﯿﻔﮥ ﻣﻬﻢ ﮐـﻪ ﺑﺎﯾـﺪ در
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺒﺎﻧﻪ روزی ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﻣﺆﻣﻦ ﻋﺎﻗﻞ و اﻧﺪﯾﺸﻪورز ﻟﺤﺎظ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮرد ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﻗﺮار
ِ
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در واﻗﻊ ،اﻫﻤﯿﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻧﻔﺲ ﻣﻮﺟـﺐ ﺷـﺪه ﺗـﺎ در
ﺑﺴﯿﺎری از رواﯾﺎت ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻢ و ﺿـﺮوری از ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ روزاﻧـﻪ زﻧـﺪﮔﯽ ﯾـﮏ
اﻧﺴﺎن ﺑﺎاﯾﻤﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﻮد )ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ر.ک اﺑﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺣﺮاﻧﯽ۲۰۳ :۱۴۰۴ ،؛ ﮐﺮاﺟﮑﯽ.(۴۲ :۱۳۹۴ ،
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ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ روﺷﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻧﻔﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺰء ﻻﯾﻨﻔﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ روزاﻧﻪ ﻣﺆﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ
ﺟﺎ دارد ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻊﺗﺮﯾﻦ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﻪ در دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ وارد ﺷﺪه اﺳﺖ اﺷـﺎره ﺷـﻮد.
ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ اﻣﺎم ﻋﻠﯽ hاز ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم jﻧﻘﻞ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ »ز ﯾﺮكﺗﺮ ﯾﻦ ز ﯾﺮكﻫﺎ ،ﮐﺴـﯽ
اﺳﺖﮐﻪ؛ ﻧﻔﺴﺶ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨـﺪ ،و ﺑـﺮای آﻧﭽـﻪ ﺑﻌـﺪ از ﻣـﺮگ اﺳـﺖ ،ﻋﻤـﻞ ﻧﻤﺎﯾـﺪ ،و
أﺣﻤﻖﺗـﺮ ﯾﻦ أﺣﻤﻖﻫـﺎ ﮐﺴـﯽ اﺳـﺖﮐﻪ ﭘﯿـﺮو ﻫـﻮای ﻧﻔﺴـﺶ ﺑﺎﺷـﺪ« ،ﺷﺨﺼـﯽ از اﯾﺸـﺎن
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻧﻔﺲ را ﺟﻮﯾﺎ ﺷﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻣﻔﺼﻞﺗﺮﯾﻦ دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤـﻞ
رواﯾﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻧﻔﺲ ﮐﻪ در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮده اﻣﺎم اﻟﻤﺘﻘﯿﻦ hﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ ﻣﺆﻣﻦ
ِ
ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺎﻣﮕﺎه ،ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﺪ و ﺑﮕﻮﯾﺪ ای ﻧﻔﺲ! ﺑﻪ راﺳﺘﯽ اﯾﻦ روز ﺑـﺮ
ﺗﻮ ﺳﭙﺮی ﺷﺪ و ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﻮ ﺑﺮ ﻧﻤﯽﮔﺮدد و ﺧﺪا از ﺗﻮ ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ ﮐﻪ آن را در ﭼﻪ ﮐﺎر
ﺗﻤﺎم ﮐﺮدی و در آن ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﯽ؟ آﯾﺎ ﺑﻪ ﯾﺎد ﺧﺪا ﺑﻮدی و ﺳﭙﺎس او ﮔﺬاﺷﺘﯽ؟ آﯾﺎ
در آن ﻧﯿﺎز ﻣﺆﻣﻨﯽ را ﺑﺮآوردی؟ آﯾﺎ ﺑﺎر ﻏﻤﯽ و رﻧﺠﯽ را از دل او ﺑﺮداﺷﺘﯽ؟ آﯾـﺎ در ﻏﯿـﺎب
او ،ﺣﺎﻓﻆ ﺣﺮﻣﺖ او و زن و ﻓﺮزﻧﺪ او ﺑـﻮدی؟ آﯾـﺎ ﭘـﺲ از ﻣـﺮگ ﺑـﺮادر ﻣﺆﻣﻨـﺖ ،ﺣـﻖ و
ﺣﺮﻣــﺖ او را در ﻣﯿـﺎن ﺑﺎزﻣﺎﻧــﺪﮔﺎﻧﺶ ﻧﮕــﺎه داﺷــﺘﯽ؟ آﯾـﺎ از ﻏﯿﺒــﺖ ﮐــﺮدن ﺑــﺮادر ﻣــﺆﻣﻦ
ﺧﻮدداری ﮐﺮدی؟ آﯾﺎ ﺑﻪ ﯾﺎری ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﯽ؟ ﺗﻮ در اﯾﻦ روز ﭼﻪ ﮐﺮدی؟ و آﻧﮕﺎه ﺑﻪ
ﯾﺎد ﻫﺮ ﭼﻪ در آن روز ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﯿﻔﺘﺪ ،ﭘﺲ اﮔﺮ دﯾﺪ ﮐﻪ در آن روز ﮐﺎری ﻧﯿﮑـﻮ ﮐـﺮده
اﺳﺖ ﺳﭙﺎس ﺧﺪا ﮔﻮﯾﺪ و ﺑﺮ آن ﺗﻮﻓﯿﻖ ﮐﻪ ﺑﺮای او ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﺳﺖ از او ﺑﻪ ﺑﺰرﮔـﯽ ﯾـﺎد
ﮐﻨﺪ ،و اﮔﺮ در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﯾﺎ ﻣﻌﺼﯿﺘﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﺳﺘﻐﻔﺎر ﮐﻨﺪ و آﻣﺮزش ﺧﻮاﻫﺪ
و ﻋﺰم ﺟﺰم ﮐﻨﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﮑﺮار آن ﻧﭙﺮدازد و ﺧﻮد را از آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ آنﮔﻨـﺎه ﭘـﺎك ﮐﻨـﺪ
ﺑــﻪ وﺳــﯿﻠﮥ درود و ﺻــﻠﻮات دوﺑــﺎره ﻓﺮﺳــﺘﺎدن ﺑــﺮ ﻣﺤﻤــﺪ و آل او و ﺑــﺎ ﺗﺠﺪﯾــﺪ ﺑﯿﻌــﺖ ﺑــﺎ

اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ؛ و ﺑﺎ ﺗﮑﺮار ﻟﻌـﻦ ﺑـﺮ ﻣﺒﻐﻀـﯿﻦ و ﺑـﺪﺧﻮاﻫﺎن و دﺷـﻤﻨﺎن او و ﺑﺎزدارﻧـﺪﮔﺎن از
ﺣﻘﻮﻗﺶ .ﻫﺮ ﮔﺎه ﻣﺆﻣﻦ در ﻣﻘﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ،ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ او ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺣﺎﻻ ﮐـﻪ
ﺗﻮ ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن ﻣﻦ دوﺳﺖ ﻫﺴﺘﯽ و ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﻣـﻦ دﺷـﻤﻦ ﻣـﯽﺑﺎﺷـﯽ ﺑـﺎ ﺗـﻮ در ﭼﯿـﺰی از
ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺖ ،ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﻧﺪارم )ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ.(۳۸ :۱۴۰۹ ،h

۷۵
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ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻈﺎم رواﯾﺎت »ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻧﻔﺲ« و ﺗﺒﯿﯿﻦ اﻗﺴﺎم آن

اﻓﺰون ﺑﺮ رواﯾﺖ ﭘﯿﺶﮔﻔﺘﻪ ،اﺣﺎدﯾﺚ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ در ﺑﺎب ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻫﺴـﺖ ﮐـﻪ در ﻫـﺮ
ﮐﺪام از آﻧﻬﺎ ﻧﮑﺘﻪ و ﯾﺎ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻧﻔﺲ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد ،ﯾﮑﯽ
از ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ در دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ،ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺳـﻨﺠﺶ ﻋﻤـﻞ ،ﭘـﯿﺶ از ورود در آن
اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺑﺎب ﺗﻌـﺪادی رواﯾـﺖ ﻣﻮﺟـﻮد اﺳـﺖ از ﺟﻤﻠـﻪ ،رواﯾﺘـﯽ ﮐـﻪ ورام در ﺑـﺎب
»ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻨﻔﺲ« ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا jﺑﻪ ﮐﺴـﯽ ﮐـﻪ از او ﺳـﻔﺎرش و ﭘﻨـﺪی
درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﻮد ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻫﺮ ﮔﺎه آﻫﻨﮓ ﮐﺎری ﮐﺮدی ﺳﺮاﻧﺠﺎم آن را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﯿﻨﺪﯾﺶ
ﭘﺲ اﮔﺮ دﯾﺪی ﺻﻼح اﺳﺖ آن را اﻧﺠﺎم ده و اﮔﺮ دﯾﺪی ﮔﻤﺮاﻫﯽ و ﺿﻼل اﺳﺖ ﺻـﺮف
ﻧﻈﺮ ﮐﻦ )اﺑﻦ أﺑﯽ ﻓﺮاس و اﺑﻦ ﻋﯿﺴﯽ ،(۲۳۴/۱ :۱۴۱۰،ﮐﻠﯿﻨـﯽ ﺷـﺒﯿﻪ اﯾـﻦ ﺣـﺪﯾﺚ را ﺑـﻪ ﺷـﮑﻠﯽ
ﻣﻔﺼﻞﺗﺮ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده )ﮐﻠﯿﻨﯽ ،(۱۵۰/۸ :۱۴۰۷ ،و ﻓـﯿﺾ ﮐﺎﺷـﺎﻧﯽ ذﯾـﻞ اﯾـﻦ ﺣـﺪﯾﺚ ﺷـﺮﯾﻒ
ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ در واﻗﻊ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم jدر اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ،آن ﺷﺨﺺ ﺟﻮﯾﺎی ﭘﻨﺪ را ﺑـﻪ ﻣﺤﺎﺳـﺒﮥ
ﻧﻔﺲ ﺳﻔﺎرش ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ و ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﻮر ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐـﺮم jاﺻـﻞ و رأس ﻣﺤﺎﺳـﺒﮥ اﻋﻤـﺎل
اﺳــﺖ )ﻓـﯿﺾ ﮐﺎﺷــﺎﻧﯽ ،(۳۱۵/۴ :۱۴۰۶ ،ﻧﮕﺎرﻧــﺪه ﺣــﺪاﻗﻞ ﺑــﻪ دو ﺣــﺪﯾﺚ ﻧﺒــﻮی دﯾﮕــﺮ ﮐــﻪ
ﻣﻀﻤﻮﻧﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ رواﯾﺖ ﻓﻮق دارﻧﺪ در ﮐﺘﺎب ﮐﻨـﺰ اﻟﻔﻮاﺋـﺪ دﺳـﺖ ﯾﺎﻓـﺖ )ﮐﺮاﺟﮑـﯽ:۱۴۱۰ ،
 ،(۳۱/۲اﻓﺰون ﺑﺮ آن ،اﻣﺎم ﻋﻠﯽ hﻧﯿﺰ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨـﺪ :اﻧﺴـﺎن روﺷـﻦ ﺑـﯿﻦ و دارای ﺑﺼـﯿﺮت،
آﻏﺎز ﻫﺮ ﮐﺎرش اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖﮐﻪ ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﺪ آﯾﺎ ﻋﻤﻞ او ﺑﻪ ﺳﻮد او اﺳﺖ ﯾـﺎ ﺑـﻪ ز ﯾـﺎن او؟
اﮔﺮ ﺑﻪ ﺳﻮد او ﺑﺎﺷﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ و اﮔﺮ ز ﯾﺎﻧﺒﺎر ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎز ﻣـﯽاﯾﺴـﺘﺪ ،ز ﯾـﺮا ﻋﻤـﻞ ﮐﻨﻨـﺪه
ﺑﺪون آ ﮔﺎﻫﯽ ﭼﻮن روﻧﺪهای اﺳﺖﮐﻪ ﺑﯽراﻫﻪ ﻣﯽرود ،ﭘﺲ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺷﺘﺎب ﮐﻨﺪ از ﻫﺪﻓﺶ
دورﺗﺮ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ،و ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪه از روی آ ﮔﺎﻫﯽ ،ﭼﻮن روﻧﺪهای ﺑﺮ راه روﺷﻦ اﺳـﺖ ،ﭘـﺲ
ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺑﻨﮕﺮد آﯾﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮ ﻣـﯽﮔـﺮدد )ﺷـﺮﯾﻒ اﻟﺮﺿـﯽ،
 ،(۲۱۶ :۱۴۱۴در واﻗﻊ ﻋﺎرﻓﺎن ﺑﺎ ﺗﺄﻣﻞ و ژرفاﻧﺪﯾﺸﯽ در اﯾـﻦ دﺳـﺖ از آﻣـﻮزهﻫـﺎی دﯾﻨـﯽ

اﺳﺖﮐﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻧﻔﺲ را ﺑـﻪ دو ﺑﺨـﺶ »ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﭘـﯿﺶ از ﻋﻤـﻞ« و »ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﭘـﺲ از
ﻋﻤﻞ« ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدهاﻧﺪ )ﻣﺤﺎﺳﺒﯽ» ،(۷۰ -۶۵ :۱۴۲۰ ،ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﭘﯿﺶ از ﻋﻤﻞ« ﯾﻌﻨﯽ آﻧﮑﻪ اﻫﻞ
ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻧﻔﺲ ﭘﯿﺶ از ورود در ﻫﺮ ﮐﺎری ،ﻧﺨﺴﺖ آن را ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی اﻟﻬﯽ ،ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ
ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﺗﺎ از ﻣﻔﯿـﺪ و ﻣﺜﺒـﺖ ﺑـﻮدن آن ﻣﻄﻤـﺌﻦ ﻧﺸـﻮﻧﺪ ،اﻗـﺪام ﻧﻤـﯽﮐﻨﻨـﺪ ،و اﻣـﺎ
»ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﭘﺲ از ﻋﻤﻞ« ﯾﻌﻨﯽ آﻧﮑـﻪ اﻧﺴـﺎن ﺳـﺎﻋﺘﯽ از ﺷـﺒﺎﻧﻪ روز ﺧـﻮد را ﺑـﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳـﯽ
اﻋﻤﺎل ﭘﯿﺸﯿﻨﺶ اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ .روﺷﻦ اﺳﺖﮐﻪ آﻣﻮزهﻫﺎی رواﯾﯽ ﺑﺮ ﻫﺮ دو ﻧﻮع ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ
ﭘﯿﺶ و ﭘﺲ از ﻋﻤﻞّ ،
ﺻﺤﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ ﭼﻨﺎنﮐﻪ رواﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﻘﻞ ﺷﺪ ،ﻣﺆﯾﺪ
ﻣﺒﺤﺜﯽ اﺳﺖﮐﻪ ﻋﺎرﻓﺎن ﭘﯿﺮاﻣﻮن »ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﭘﯿﺶ از ﻋﻤﻞ« ﻣﻄﺮح ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ.

 -۴-۵ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺎ ﺣﺎل ﺣﯿﺎء و ﺣﻀﻮر ﻗﻠﺐ در ﻣﺤﻀﺮ داور ﻋﺪل و دﯾـﺪن
َ
ﺧﻮد در ﻋ َﺮﺻﺎت ﻗﯿﺎﻣﺖ
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از ﺣﺪﯾﺚ ﺷﺮﯾﻔﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ از ﻣﺼﺒﺎح اﻟﺸﺮﯾﻌﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﻧﮑﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎارزﺷﯽ ﭘﯿﺮاﻣـﻮن
دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻧﻔﺲ ،ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ .ﻧﺨﺴﺖ آﻧﮑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤـﺮاه
ﺑﺎ ﺣﯿﺎی از ﺣﻀﺮت ﺣﻖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﺣﺪﯾﺚ ،ﺑﺎ ﺳﺨﻦ از ﺣﯿﺎء آﻏﺎز ﺷﺪه و
ﺑﺎ ﺗﺄ ﮐﯿﺪ دوﺑﺎره ﺑﺮ آن ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺣﯿﺎء از ﻋﺮﺿﮥ اﻋﻤﺎل اﻧﺴﺎن ﺑـﻪ ﻣﺤﻀـﺮ ﺣﻀـﺮت
داور و ﺷﺮم از اﻓﺘﻀﺎﺣﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﮐﻨﺎر رﻓﺘﻦ ﭘﺮدهﻫﺎ از اﻋﻤﺎل ﻧﻬﺎﻧﯽ اﻧﺴﺎن ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾـﺪ
و ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻫﻤﻪ ،ﺣﯿﺎﺋﯽ ﮐـﻪ از ﺷـﻬﻮد و ﺣﻀـﻮر در ﻣﺤﻀـﺮ ﭘﺮوردﮔـﺎر ،ﻣﺘﻮﻟـﺪ ﻣﯽﺷـﻮد،
ﺳﺎﻟﮏ را در اﻣﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﯾﺎری ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ،اﻣﺎم ﺻـﺎدق hﺗﺄ ﮐﯿـﺪ دارﻧـﺪ
ﮐﻪ ﺗﺮازوی ﺷﺮم و ﺣﯿﺎء ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻌﯿﺎر ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .دﺳـﺘﻮر ﻣﻬـﻢ دﯾﮕـﺮی
ﮐﻪ از اواﺳﻂ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﻮراﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ آن اﺳﺖﮐﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻧﻔﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﺮاه
َ
ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻗﻠﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﺳﺎﻟﮏ ،ﺧﻮد را ﺑـﺎ اﻫـﻮال و ﺷـﺪاﺋﺪ ﻧﻔـﺲﮔﯿـﺮ و
ُ
ﻫﻮلﻧﺎک روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﺪ و در ﻗﻠﺐ و درون ،ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻨﺪهای ﺧﺮد و
ﻧﺎﭼﯿﺰ ،اﯾﺴﺘﺎده در ﺑﺮاﺑﺮ ّ
ﺟﺒﺎر آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣـﯿﻦ ﺑﺒﯿﻨـﺪ در ﺣـﺎﻟﯽ ﮐـﻪ ﻫﻤـﮥ ﻣﺼـﯿﺒﺖﻫـﺎی
ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ او وارد ﻣﯽﺷﻮد و در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل ،از ﺳﻮی ﺣﻀـﺮت داور ،ﻣـﻮرد ﭘﺮﺳـﺶ و
ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ ﻫﻢ ﻗﺮار دارد .ﻃﺒﻖ اﯾﻦ دﺳﺘﻮر ،ﺳﺎﻟﮏ ﺑﺎﯾﺪ در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻧﻔـﺲ ﺑـﻪ اﯾـﻦ
ﻧﮑﺘﮥ ﻣﻬﻢ ﻗﺮآﻧﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎﻣﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺜﻘﺎل ّذرهای از اﻋﻤﺎل او ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﻪ اﻧﺪازۀ

داﻧﮥ ﺧﺮدﻟﯽ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ،ﻓﺮوﮔﺬار ﻧﺨﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ .اﻣـﺎم ﻋﻠـﯽ hﻧﯿـﺰ ﺑـﻪ ﻫﻨﮕـﺎم
ٌ ُْ
َ
ُْ ُ
اﻵﺻـﺎل ٭ ِرﺟـﺎل ﻻ ﺗﻠﻬـﯿ ِﻬ ْﻢ
ﺗﻼوت آﯾﮥ ۳۶و ۳۷ﺳﻮرۀ ﻧﻮر ﴿ُ ...ﯾ َﺴ ﱢﺒ ُﺢ ﻟ ُﻪ ﻓﯿﻬـﺎ ِﺑﺎﻟﻐـﺪ ﱢو َو
ِ
َ ْ ﱠ
ٌَ
ِﺗ
ﺠﺎرة َوﻻ َﺑ ْﯿ ٌﻊ ﻋ ْﻦ ِذﮐ ِﺮ اﻟﻠ ِﻪ﴾...؛ و ﺻﺒﺢ و ﺷﺎم در آن ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺗﺴﺒﯿﺢ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨـﺪ .ﻣﺮداﻧـﯽ
ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﺠﺎرت و ﻧﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪای آﻧﻬﺎ را از ﯾﺎد ﺧﺪا و ﺑﺮ ﭘﺎ داﺷﺘﻦ ﯾـﺎد ﺧـﺪا ﻏﺎﻓـﻞ ﻧﻤـﯽﮐﻨـﺪ
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:

در اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺷﺮﯾﻒ ﻧﯿﺰ ﻧﮑﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮارزﺷﯽ در ﺑﺎب ﭼﮕـﻮﻧﮕﯽ ﻣﺤﺎﺳـﺒﮥ ﻧﻔـﺲ
وﺟﻮد دارد .در ﻧﯿﻤﻪﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺣﺪﯾﺚ ،ﺗﺄ ﮐﯿﺪ اﻣﺎم hﺑﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻮﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ زاری و
اﻧﺎﺑﻪ و ﻋﺠﺰ و ﺧﺎکﺳﺎری ﺑﻪ درﮔـﺎه ﺣﻀـﺮت ﭘﺮوردﮔـﺎر ،ﺧﻮدﻧﻤـﺎﯾﯽ ﻣـﯽﮐﻨـﺪ .ﻣﻄـﺎﺑﻖ
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﻣﺎم hﺳﺎﻟﮏ در ﻣﻘﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺮﯾﻪﻫﺎی ﻃـﻮﻻﻧﯽ و اﻧـﺪوه ﻓـﺮاوان ﺑـﻪ
ﺿﻤﯿﻤﮥ اﻣﯿﺪ و رﻏﺒﺖ ﺑﻪﺣﻀﺮت دوﺳﺖ را ﻏﻨﯿﻤﺖ داﻧﺴﺘﻪ و آن را در وﺟﻮد ﺧﻮد ﺟـﺎری
ﻧﻤﺎﯾﺪ.

 -۵-۵ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺣﻖ

در ﻣﯿﺎن ﻣﻮاﻋﻆ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ hاﯾﻦﮔﻮﻧﻪ آﻣﺪه اﺳﺖﮐﻪ ای ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻈﺎم رواﯾﺎت »ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻧﻔﺲ« و ﺗﺒﯿﯿﻦ اﻗﺴﺎم آن

اﮔﺮ اﻫﻞ ذﮐﺮ را ﺗﺼﻮر ﮐﺮده و آﻧﻬﺎ را در اﻧﺪﯾﺸﮥ ﺧﻮد آوری و ﻣﻘﺎﻣـﺎت ﺳـﺘﻮدۀ آﻧـﺎن و
ﻣﺠﺎﻟﺲ آﺷﮑﺎرﺷﺎن را ﺑﻨﮕﺮی ،ﺧﻮاﻫﯽ دﯾﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﻋﻤﺎل ﺧﻮد را ﮔﺸـﻮده ،و
ﻏﺮق در ﺣﺴﺎبرﺳﯽ اﻋﻤﺎل ﺧﻮدﻧﺪ و در اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸـﻪاﻧـﺪ ﮐـﻪ در ﮐـﺪام ﯾـﻚ از اﻋﻤـﺎل
ﮐﻮﭼﻚ و ﺑﺰرﮔﯽﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻓﺮﻣﺎن داده ﺷﺪه ،ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﯾﺎ ﭼـﻪ اﻋﻤـﺎﻟﯽ ﮐـﻪ از
آن ﻧﻬﯽ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﺮدﯾﺪهاﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﺎر ﺳـﻨﮕﯿﻦ ﮔﻨﺎﻫـﺎن ﺧـﻮﯾﺶ را ﺑـﺮ دوش
ﺧﻮد ﻧﻬﺎده و از ﺑﺮداﺷﺘﻦ آن ﻧﺎﺗﻮان ﺷﺪﻧﺪ ،ﮔﺮ ﯾﻪ در ﮔﻠﻮﯾﺸﺎن ﺷﮑﺴﺘﻪ ،و ﺑﺎ ﻧﺎﻟﻪ و ﻓﺮ ﯾـﺎد
ﻣﯽﮔﺮ ﯾﻨﺪ و ﺑﺎ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﺤﯿﺐ و ﻧﺎﻟﻪ ،ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻤـﻮدهاﻧـﺪ ،در ﭘﯿﺸـﮕﺎه
ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎ ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ اﻋﺘﺮاف دارﻧﺪ .آﻧﺎن ﮔﺮوﮔﺎن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻓﻀﻞ ﺣـﻖ ،و اﺳـﯿﺮان
ﺎری ﮔﺮ ﯾــﻪ،
ﺎری اﻧــﺪوه ،دلﻫــﺎ و ﺑﺴــﯿ ِ
ﺧﺎﮐﺴــﺎر در ﺑﺮاﺑــﺮ ﻋﻈﻤــﺖ ﺧﺪاوﻧﺪﻧــﺪ .ﺑﺴــﯿ ِ
ﭼﺸﻢﻫﺎﺷﺎن را ﻣﺠﺮوح ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻫﺮ دری ﮐﻪ از آن اﻣﯿﺪی ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴـﺖ
دﺳﺖ ﮐﻮﺑﻨﺪهای دارﻧﺪ .از ﺧﺪاوﻧﺪی درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﺶ او را ﮐﺎﺳـﺘﯽ ،و
درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن او را ﻧﻮﻣﯿـﺪی ﻧﯿﺴـﺖ .ﭘـﺲ اﮐﻨـﻮن ﺑـﻪ ﺧـﺎﻃﺮ ﺧـﻮدت ،ﺣﺴـﺎب
ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻦ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﺣﺴﺎبرﺳﯽ ﻏﯿﺮ از ﺗﻮ دارﻧﺪ )ﺷـﺮﯾﻒ اﻟﺮﺿـﯽ:۱۴۱۴ ،
.(۳۴۲

۷۷

ﺳﻮی ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻧﻔﺲ ﺑﭙﺮداز ﺗﺎ ﺑﻪ ﭘﺎداش اﻫﻞ ﻋﻤﻞ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ ،آﻧﻬﺎ ﭘـﺎداش ﺧـﻮد را
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻣﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻋﻄﺎﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻫﺴـﺘﻢ )ﮐﻠﯿﻨـﯽ ،(۱۳۷/۸ :۱۴۰۷ ،دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﯽ ﮐـﻪ در
اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺷﺮﯾﻒ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻧﻔﺲ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﺑـﺮ ﺗﻮﺟـﻪ ﺳـﺎﻟﮏ ﺑـﻪ
رﺟﻮع ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل و ﺟﺎریﺳﺎﺧﺘﻦ ﻟﻮازم اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ در وﺟﻮد ﺧﻮد اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺑﺎور ﻣـﻼ
ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺎزﻧﺪراﻧﯽ در ﺷﺮح اﺻﻮل ﮐﺎﻓﯽ) ،ﻣﺎزﻧﺪراﻧﯽ ،(۱۱۶/۱۲ :۱۳۸۲ ،ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻧﻔﺲ ،ﻣﺘﻮﻗﻒ
ّ
اﺳﺖ ﺑﺮ آﻧﮑﻪ در ﺳﺎﻟﮏ ،ﺣﺎﻟﺖ رﺟﻮع ﺑـﻪ ﺧﺪاوﻧـﺪ ،ﺟـﺪی ﺷـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ ،زﯾـﺮا ﻣﺤﺎﺳـﺒﮥ
ﻧﻔﺲ ،ﭼﯿﺰی ﺟﺰ وارﺳﯽ ﻃﺎﻋﺎت و ﻣﻌﺎﺻﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ درﮔﺎه ﺣﻀـﺮت ﺣـﻖ ﻧﯿﺴـﺖ و ﺗﻨﻬـﺎ
ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ وارﺳﯽ اﻋﻤﺎل و ﺣﺴﺎب و ﮐﺘﺎب ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮب و ﺑﺪ ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازد ﮐـﻪ
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺑﺮای او ﯾﻘﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .و ﺗﻨﻬﺎ اﯾﻦ ﻣﻌﺮﻓـﺖ اﺳـﺖﮐﻪ اﻧﺴـﺎن را ﺑـﻪ
ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ اﻋﻤﺎل ﺧﻮد وادار ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﺗﻘﻮﯾﺖ آن
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻧﻔﺲ را در ﭘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

 -۶-۵ﻗﻄﻊ اﻣﯿﺪ از ﻏﯿﺮ ﺧﺪا
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اﻣﺎم ﺻﺎدق hﻓﺮﻣﻮد :ﻫﺮ ﮔﺎه ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ ﺑﺨﻮاﻫﺪ دﻋﺎﯾﺶ ﺑﻪ اﺟﺎﺑﺖ رﺳﺪ و ﻫﺮ ﭼﻪ
از ﺧﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ او ﺑﺪﻫﺪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺮدم ﯾﻚ ﺳـﺮه اﻣﯿـﺪش را ﻗﻄـﻊ ﮐﻨـﺪ ،و ﻫـﯿﭻ اﻣﯿـﺪی
ﻋﺰ ذﮐﺮه اﺳﺖ ،و ﭼـﻮن ﺧـﺪای ّ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺰ ﺑﺪاﻧﭽﻪ در ﻧﺰد ﺧﺪای ّ
ﻋﺰوﺟـﻞ ﭼﻨـﯿﻦ
ﺣﺎﻟﯽ را در دل او ﺑﺒﯿﻨﺪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﻫﺮ ﭼﻪ از او ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑـﻪ او ﻋﻄـﺎ ﻣـﯽﮐﻨـﺪ .ﭘـﺲ
ﺧﻮدﺗﺎن ﺣﺴﺎب ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را ﺑﮑﺸﯿﺪ ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺣﺴﺎﺑﺘﺎن را ﺑﮑﺸﻨﺪ ،ز ﯾﺮا ﺑﺮای ﻗﯿﺎﻣـﺖ
ﭘﻨﺠﺎه ﻣﻮﻗﻒ و ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه اﺳﺖﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻔﯽ ﻫﺰار ﺳﺎل اﺳﺖ .ﺳـﭙﺲ اﯾـﻦ آﯾـﻪ را
ﺗﻼوت ﻓﺮﻣﻮد» :در روزی ﮐﻪ اﻧﺪازهاش ﻫﺰار ﺳﺎل از ﺳﺎلﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺷﻤﺮ ﯾﺪ«
)ﮐﻠﯿﻨﯽ ،(۱۴۳/۸ :۱۴۰۷ ،ﻣﺮﺣﻮم ﻓـﯿﺾ ﮐﺎﺷـﺎﻧﯽ در ﺷـﺮح اﯾـﻦ ﺣـﺪﯾﺚ ﺷـﺮﯾﻒ )ر.ک ﻓـﯿﺾ
ﮐﺎﺷـﺎﻧﯽ ،(۳۱۱/۴ :۱۴۰۶ ،ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖﮐﻪ اﻣﺎم ﺻﺎدق hﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻧﻔﺲ را ﻓﺮع ﺑﺮ ﯾﺄس و
ﻧﺎاﻣﯿﺪی ﮐﺎﻣﻞ ﺳﺎﻟﮏ از ﻣﺮدم و اﻣﯿﺪواری ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،و اﯾﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن
اﺳﺖﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭼﺸﻢ اﻣﯿﺪش ﺑـﻪ دﯾﮕـﺮان اﺳـﺖ و ﺧﺪاوﻧـﺪ را در ﻧﻈـﺮ ﻧـﺪارد اﻣـﺎ
ﻣﻄﺎﺑﻖ اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﻮراﻧﯽ اﻣﺎم ﺻﺎدق hﺳﺎﻟﮏ در ﻣﻘﺎم ﻣﺤﺎﺳـﺒﮥ ﻧﻔـﺲ ﺑﺎﯾـﺪ اﻣﯿـﺪ
ﺧـﻮد از ﻫـﺮ ﮐﺴــﯽ ﺟـﺰ ﺧﺪاوﻧـﺪ را ﺑﺮﯾــﺪه ﺑﺎﺷـﺪ .ﺑـﻪ اﯾــﻦ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﻣـﯽﺗـﻮان ﮔﻔـﺖ اﯾــﻦ

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ،ﺑﯿﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ از دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﯽ اﺳﺖﮐﻪ از ﺣﺪﯾﺚ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣـﺪ ،زﯾـﺮا
در آن ﺣﺪﯾﺚ ﻧﯿﺰ ﺳﺨﻦ از ﺗﻮﺟﻪ ﺳﺎﻟﮏ ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺘﺶ ﺑﻪ ﺳـﻮی ﺣـﻖ ﻣﺘﻌـﺎل ﺑـﻮد .روﺷـﻦ
اﺳﺖﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺘﺶ ﺑـﻪ ﺳـﻮی ﺧﺪاوﻧـﺪ اﺳـﺖ،
دﯾﮕﺮ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﺣﻖ ﻣﺘﻌﺎل ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﺟﺰ او اﻣﯿﺪ دﯾﮕﺮی ﻧﺪارد.

۷۹

 -۷-۵ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻧﻔﺲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎﻣﻞ و ﻗﺒﻞ از ﺧﻮاب

 -۸-۵ﺳﺨﺖﮔﯿﺮی در ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ
از رواﯾﺎت ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻧﻔﺲ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن در ﻣﻘﺎم ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ،ﺣـﻖ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧـﻪ
اﻏﻤﺎض و ﺳﻬﻞاﻧﮕﺎری را ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺳﺨﺖﮔﯿﺮی ﮐﺎﻣـﻞ ،ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳـﯽ
ﻧﻔﺲ و ﺑﺎزرﺳﯽ اﻋﻤﺎل ﺧﻮد اﻗﺪام ﮐﻨﺪ .از اﯾﻦ رو اﺳﺖﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ اﺣﺎدﯾـﺚ ﻓﺮﻣﻮدﻧـﺪ:
اﻫﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻔﺲ ﺧﻮﯾﺶ را ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺴﺌﻮل ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎرﻫـﺎﯾﺶ ﺑﺪاﻧﻨـﺪ )اﺑـﻦ ﺷـﻌﺒﻪ ﺣﺮاﻧـﯽ،
 ،(۲۷۶ :۱۴۰۴و اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻧﻔﺲ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺮﯾﮏ ﺗﺠﺎری ﺧﻮﯾﺶ )ﺗﻤﯿﻤـﯽ آﻣـﺪی،(۳۳۹ :۱۴۱۰ ،
 .١ﻣﺸﮑﺎة اﻷﻧﻮار ﺣﺪﯾﺚ ﻓﻮق را از رﺳﻮل اﮐﺮم  jﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ )ر.ک ﻃﺒﺮﺳـﯽ ،(۱۳۸۵:۸۹ ،ﻫـﺮ ﭼﻨـﺪ
ﻣﺸﺎﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را از اﻣﺎم ﺻﺎدق hﻧﯿﺰ دارد )ﻫﻤﺎن.(۷۲ :

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻈﺎم رواﯾﺎت »ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻧﻔﺲ« و ﺗﺒﯿﯿﻦ اﻗﺴﺎم آن

اﻣﺎم ﻋﻠﯽ hﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﭼﻪ ﺳﺰاوار اﺳﺖ ﺑـﺮای آدﻣـﯽ ﮐـﻪ ]در ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ زﻧـﺪﮔﯽ ﺧـﻮد[
ﺳــﺎﻋﺘﯽ داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ ﮐــﻪ در آن ﺳــﺎﻋﺖ ،ﻫــﯿﭻ ﭼﯿــﺰی او را ﺑــﻪ ﺧــﻮد ﻣﺸــﻐﻮل ﻧﺴــﺎزد و
ﻣﺰاﺣﻤﺶ ﻧﺒﺎﺷﺪ و وی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﺪ در آن ﺳﺎﻋﺖ ،ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را و ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ و
ﯾﺎ ﺑﻪ ﺿﺮر ﺧﻮد در آن ﺷﺒﺎﻧﻪ روز اﻧﺠﺎم داده اﺳـﺖ را ﺑﺮرﺳـﯽ ﻧﻤﺎﯾـﺪ )ﺗﻤﯿﻤـﯽ آﻣـﺪی:۱۴۱۰ ،
 ،(۶۹۸راﻫﮑﺎری ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺷـﺮﯾﻒ ﺑـﺮای ﻣﺤﺎﺳـﺒﮥ ﻧﻔـﺲ ﺑـﻪ دﺳـﺖ ﻣـﯽآﯾـﺪ آن
اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻧﻔﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﮏ در آن ﮐﺎﻣﻼ ﻓﺮاﻏﺖ ﺑﺎل داﺷﺘﻪ
و در آن ﻫﻨﮕﺎم ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰی ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺰاﺣﻢ ﺑﺎزرﺳﯽ و ﺣﺴﺎﺑﺮﺳـﯽ از اﻋﻤـﺎل ﺳـﺎﻟﮏ ﺑﺎﺷـﺪ.
ﮔﻮﯾﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺎن از اﻫﻞ ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﺳﻠﻮک ،ﻣﻌﻤﻮﻻ آﺧﺮ ﺷﺐ و ﮐﻤﯽ
ﻗﺒﻞ از ﺧﻮاﺑﯿﺪن را ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻧﻔـﺲ در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪاﻧـﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑـﻪ اﻣـﺎم ﺻـﺎدق hدر
ﺣﺪﯾﺜﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﻣـﺎم ﺻـﺎدق hﻓﺮﻣـﻮد :ﻫﻨﮕـﺎﻣﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ رﺧـﺖ
ﺧﻮاﺑﺖ ﻣﯽروی ﺣﺴﺎب ﮐﻦ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی در ﺷـﮑﻤﺖ ر ﯾﺨﺘـﻪای ،و ﮐﺴـﺐ اﻣـﺮوزت ﭼـﻪ
١
ﺑﻮده ،و ﺑﻪ ﯾﺎد آر ﮐﻪ ﻣﺮدهای و ﻣﻌﺎدی داری )ﻗﻄﺐ اﻟﺪﯾﻦ راوﻧﺪی.(۱۲۳ :۱۴۰۷ ،
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و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺳﺨﺖﺗﺮ از آن ﺑﻪ ﭘﺎی ﻣﯿﺰ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳـﯽ ﺑﮑﺸـﺎﻧﻨﺪ )ﺣﺮﻋـﺎﻣﻠﯽ ،(۹۸/۱۶ :۱۴۰۹ ،و در
ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از اﺣﺎدﯾﺚ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ آﻣﺪه اﺳﺖﮐﻪ ﺳﺨﺖﺗﺮ از آنﮔﻮﻧﻪ ﮐـﻪ ﻣـﻮﻻ از ﻏـﻼم و
ﺑﺮده ﺧﻮد ﺣﺴﺎب ﻣﯽﮐﺸﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻧﻔﺲ ﺧﻮﯾﺶ ﭘﺮداﺧـﺖ )ﻫﻤـﺎن ،(۹۹ ،و ﺑﺮﺧـﯽ
دﯾﮕﺮ از رواﯾﺎت اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ آﻣﺪه اﺳﺖﮐﻪ اﻫﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد در ﻣﻘﺎم ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ،
از در ﺧﺼﻮﻣﺖ درآﻣﺪه و آنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﻗﺒﺎل ﺧﺼﻢ ﺧـﻮد ،ﻫـﯿﭻ ﺗﺴـﺎﻫﻞ و ﺗﺴـﺎﻣﺤﯽ را
ﺑﺮﻧﻤﯽﺗﺎﺑﻨﺪ در ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ و ﺑﺎزرﺳﯽ از اﻋﻤﺎل ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﻧﺒﺎﯾـﺪ ﻫـﯿﭻ ﺗﺴـﺎﻫﻞ و اﻏﻤﺎﺿـﯽ را
ﺑﭙﺬﯾﺮد )ﺗﻤﯿﻤﯽ آﻣﺪی.(۳۳۹ :۱۴۱۰ ،
ﻓﺼﻞ ﻣﺸﺘﺮک ﺗﺸﺒﯿﻪ اﻫﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻻ و ﻏﻼﻣﺶ و ﺑﻪ دو ﺷﺮﯾﮏ ﺗﺠﺎری و ﯾـﺎ ﺑـﻪ دو
دﺷﻤﻦ ،ﻧﻮع ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺳﺨﺖﮔﯿﺮاﻧﻪ و ﺑﺪون اﻏﻤﺎﺿﯽ اﺳﺖﮐﻪ ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ و از اﻫﻞ
ِ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺨﺖﮔﯿﺮی را ﺑﺎ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در
ﺑﺮﺧﯽ اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻧﻔﺲ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻧﺴﺎن ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻘﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻧﻔـﺲ ،ﺑـﺎ
رویﮐﺮدی ﮐﺎﻣﻼ ﺳﺨﺖﮔﯿﺮاﻧﻪ از ﻫﯿﭻﮐﺪام از اﻋﻤﺎل ﺧﻮد ،ﻓﺮوﮔﺬار ﻧﮑﺮده و ﮐﻮﭼـﮏ
و ﺑﺰرگ و ﺻﻐﯿﺮ و ﮐﺒﯿﺮ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ دﻗﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﻤﺎمﺗﺮ ﻣﻮرد ﺑﺎزﭘﺮﺳﯽ و ﺑﺮرﺳـﯽ ﻗـﺮار
دﻫﺪ )ﺷﺮﯾﻒ اﻟﺮﺿﯽ۳۴۲ :۱۴۱۴ ،؛ اﺑﻦ ﺷـﻌﺒﻪ ﺣﺮاﻧـﯽ ،(۲۷۶ :۱۴۰۴ ،و ﺗﻮﺟـﻪ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ در
ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻫﻢ ﻣﺜﻘﺎل ذرهای از اﻋﻤﺎﻟﺶ از ﻗﻠﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد )ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤـﺪ:۱۴۰۰ ،h
 ،(۸۵ﺑﺎ اﯾﻦﺣﺎل در دﺳﺘﻪای از اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻧﻔﺲ ﺑﺮﺧﯽ ﺳﺆالﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ اﻧﺴﺎن در ﻣﻘﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳﺪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖﮐﻪ ﺗﺄ ﮐﯿـﺪ وﯾـﮋه ﺑـﺮ روی
اﯾﻦ ﺳﺆالﻫﺎ ﻧﺸﺎن از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ در ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ و ﺑﺎزرﺳﯽ از ﻧﻔﺲ دارد .ﺑﯿﺸـﺘﺮ اﯾـﻦ
ﺳﺆالﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎل و اﻣﻮال اﻧﺴﺎن و راه ﺑـﻪ دﺳـﺖ آوردن آن و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ درﺑـﺎرۀ ادای
ﺣﻘﻮق ﺑﺮادران دﯾﻨﯽ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ .در ﺗﻌﺪادی از رواﯾﺎت ،اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ آﻣـﺪه اﺳـﺖﮐﻪ اﻧﺴـﺎن
در ﻣﻘﺎم ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ از ﻧﻔﺲ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿـﺰان اﻣـﻮال ﺧـﻮد را ﺑﺮرﺳـﯽ ﮐﻨـﺪ ﺗـﺎ ﻣﺒـﺎدا از ﺳـﻘﻒ
ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ )ﻃﺒﺮﺳﯽ ،(۲۷۴ :۱۳۸۵ ،و از ﻧﻔﺲ ﺧﻮد در ﻣﻘﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ،ﺑﭙﺮﺳﺪ؛
ﻏﺬای ﺧﻮد را از ﮐﺠﺎ آوردی؟ و ﻟﺒﺎس ﺧﻮد را از ﮐﺠﺎ آوردی؟ آﯾـﺎ از راه ﺣـﻼل و ﯾـﺎ از
راه ﺣﺮام ﺑـﻪ دﺳـﺖ آوردهای؟ )ﺣﺮﻋـﺎﻣﻠﯽ۱۶۹۸ :۱۴۰۹ ،؛ ﻗﻄـﺐ اﻟـﺪﯾﻦ راوﻧـﺪی ،(۱۲۳ ،۱۴۰۷ ،در
رواﯾﺘﯽ دﯾﮕﺮ ،اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺆاﻻﺗﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎزﭘﺮﺳﯽ از ﻧﻔـﺲ ﺑﺎﯾـﺪ دﻧﺒـﺎل ﺷـﻮد
ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ؛ روز ﺧﻮد را در ﭼﻪ ﮐﺎر ﺗﻤﺎم ﮐﺮدی و در آن ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﯽ؟ آﯾﺎ

ﺑﻪ ﯾﺎد ﺧﺪا ﺑﻮدی و ﺳﭙﺎس او ﮔﺬاﺷﺘﯽ؟ آﯾﺎ در آن ﻧﯿﺎز ﻣﺆﻣﻨﯽ را ﺑﺮآوردی؟ آﯾﺎ ﺑﺎر ﻏﻤـﯽ و
رﻧﺠﯽ را از دل او ﺑﺮداﺷﺘﯽ؟ آﯾﺎ در ﻏﯿﺎب او ،ﺣﺎﻓﻆ ﺣﺮﻣﺖ او و زن و ﻓﺮزﻧﺪ او ﺑﻮدی؟ آﯾﺎ
ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﺑﺮادر ﻣﺆﻣﻨﺖ ،ﺣﻖ و ﺣﺮﻣﺖ او را در ﻣﯿﺎن ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎﻧﺶ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﯽ؟ آﯾﺎ از
ﻏﯿﺒﺖ ﮐﺮدن ﺑﺮادر ﻣﺆﻣﻦ ﺧﻮدداری ﮐﺮدی؟ آﯾﺎ ﺑﻪﯾﺎری ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮﺧﺎﺳـﺘﯽ؟ ﺗـﻮ در اﯾـﻦ
روز ﭼــﻪ ﮐــﺮدی؟ )ﺣﺴــﻦ ﺑــﻦ ﻋﻠــﯽ ،(۳۸ :۱۴۰۹ ،hﺑــﻪﻫﺮﺣﺎل ،ﺗﺼــﺮﯾﺢ اﺋﻤــﻪ اﻃﻬــﺎر kﺑــﺮ
ﺿﺮورت ﭘﺮﺳﯿﺪن اﯾﻦ ﺳﺆالﻫﺎ در ﻣﻘﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻧﻔﺲ ،ﻧﺸﺎنﮔﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻀﺎﻋﻒ آﻧﻬـﺎ در
ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ از اﻋﻤﺎل ﻧﻔﺲ اﺳـﺖ و اﻫـﻞ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﻪ اﯾـﻦ دﺳـﺖ از ﻣﺴـﺎﺋﻞ اﻫﺘﻤـﺎم
ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

۸۱

 -۹-۵ﺟﺪی ﺗﺮ ﺷﺪن ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻧﻔﺲ ﭘﺲ از ﭼﻬﻞ ﺳﺎﻟﮕﯽ

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻈﺎم رواﯾﺎت »ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻧﻔﺲ« و ﺗﺒﯿﯿﻦ اﻗﺴﺎم آن

روﺷﻦ اﺳﺖﮐﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻧﻔﺲ ،ﺷﺮاﯾﻂ ّ
ﺳﻨﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﭘﯿﺮ و ﺟﻮان ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳـﺪ
و اﺗﻔﺎﻗﺎ ﺑﻪ ﺳﻔﺎرش ﺑﺰرﮔﺎن ﻋﺮﻓﺎن اﺳﻼﻣﯽ ،اﻧﺴﺎن ﺗﺎ ﺟـﻮان اﺳـﺖ ﺑﺎﯾـﺪ از ﻓﺮﺻـﺖ ﻃﻼﯾـﯽ
ﺑﻬﺎر زﻧﺪﮔﯽ ،در ﻣﺴﯿﺮ ﺳﻠﻮک اﻟﯽ اﻟﻠﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮد و ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ رود ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی
ﺧﺪا و ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ ﻫﻢ ﻣﺸﮑﻞﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد )اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ۲۹ :۱۳۸۳ ،l؛ ﻫﻤﺎن ،(۲۲۲/۱۶ :۱۳۷۸ ،وﻟﯽ
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل در ﺑﺮﺧﯽ رواﯾﺎت ،ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖﮐﻪ ﺣﺴﺎب و ﮐﺘﺎب اﻋﻤﺎل و ﺑﺎزﭘﺮﺳﯽ از
ﻧﻔﺲ ،ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻗﺪم ﺑﻪ ﭼﻬﻞ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻋﻤﺮ ﺧﻮد ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳـﺖ ،ﺿـﺮورت ﺑﯿﺸـﺘﺮی
دارد او در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﻋﻤﺮ ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد را ﺑﯿﺶ از ﮔﺬﺷﺘﻪ آﻣﺎده ﺳﻔﺮ ﻣﺮگ ﮐﻨـﺪ .از
ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﯿﻦ iرواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻫﺮ ﮔﺎه اﻧﺴﺎن ﻋﻤﺮش ﺑﻪ ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﺑﺮﺳﺪ
ﻧﺪاﮐﻨﻨﺪهای از آﺳﻤﺎن ﺑﻪ او ﺧﻄﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻮچ ﮐـﺮدن ﻧﺰدﯾـﻚ ﺷـﺪ زاد و ﺗﻮﺷـﻪای
ﻣﻬﯿﺎ ﮐﻦ ،و در ﮔﺬﺷﺘﻪ رﺳﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮد ﻫﺮ ﮔـﺎه ﺑـﻪ ﭼﻬـﻞ ﺳـﺎﻟﮕﯽ ﻣـﯽرﺳـﯿﺪ ﺑـﻪ
ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ )دﯾﻠﻤﯽ ،(۱۸۵/۱ :۱۴۱۲ ،در ﻫﻤﯿﻦ راﺳـﺘﺎ ﺣـﺪﯾﺜﯽ از ﭘﯿـﺎﻣﺒﺮ
اﮐﺮم jﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖﮐﻪ ﻓﺮﺷﺘﻪای اﻟﻬﯽ ﻫﺮ ﺷﺐ ،ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﭼﻬﻞ ﺳﺎﻟﻪﻫـﺎ آﻧﻬـﺎ را ﺑـﻪ
ﻧﻮﻋﯽ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ و ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﮐﺎرﻧﺎﻣﮥ اﻋﻤﺎﻟﺸﺎن ﻓـﺮا ﻣـﯽﺧﻮاﻧـﺪ )ﻫﻤـﺎن ،(۳۲ ،ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ اﻣـﺎم
ََْ ْ َ
َ ُ
ﺻﺎدق hاﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺗﻮرات را ﻧﻘـﻞ ﻣـﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨـﺪ ﮐـﻪ »أﺑﻨ َ
ـﺎء اﻷ ْر َﺑ ِﻌـﯿﻦ! أ ْوﻓـﻮا
ْ
ِﻟﻠ ِﺤ َﺴﺎب« )ﻓﺘﺎل ﻧﯿﺸـﺎﺑﻮری ،(۴۹۰/۲ :۱۳۷۵ ،ای ﭼﻬﻞ ﺳﺎﻟﮕﺎن! ﺑﺮای ﺣﺴﺎب و ﮐﺘﺎب اﻋﻤﺎل
ﺧﻮد آﻣﺎده ﺷﻮﯾﺪ .ﺷﯿﺦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﮐﻔﻌﻤﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ دﺳـﺖ از رواﯾـﺎت اﺳـﺖﮐﻪ ﻧﮕـﺎه

وﯾﮋهای ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻧﻔﺲ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺮﺷﺎن از ﭼﻬﻞ ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ دارد.
وی ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ای ﻧﻔﺲ ﺑﯽﭼﺎره! ﺑﻪ اﯾﻦ رواﯾﺖ ﻧﮕـﺎه ﮐـﻦ ﮐـﻪ »ﻫـﺮ ﮔـﺎه ﺷﺨﺼـﯽ وارد
ﭼﻬﻠﻤﯿﻦ ﺳﺎل زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺷﺪ ﻣﻨﺎدی ﻓﺮ ﯾﺎد ﻣـﯽزﻧـﺪ وﻗـﺖ ﮐـﻮچ ﻓـﺮا رﺳـﯿﺪ ،ﺑـﺮای روز
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ،زاد و ﺗﻮﺷﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻦ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ دو ﻓﺮﺷﺘﮥ ﻣﺄﻣﻮر او ﻓﺮﻣﺎن ﻣﯽدﻫـﺪ از اﯾـﻦ ﺑـﻪ
ّ
ّ
ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ و ﺷﺪت و ﺗﺤﻔﻆ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑـﺮ او ﺳـﺨﺖ ﺑﮕﯿﺮ ﯾـﺪ ،و ﺧـﻮب او را
ﺑﭙﺎﺋﯿﺪ ،و ﻫﺮ ﮐﺎر ﮐﻢ و ﺑـﯿﺶ و ﺧـﺮد و درﺷـﺘﺶ را ﺑـﻪ ﭘـﺎی او ﺑﻨﻮ ﯾﺴـﯿﺪ« )ﮐﻠﯿﻨـﯽ:۱۴۰۷ ،
 ،(۱۰۸/۸ای ﻧﻔﺲ! ﺗﻮ ﮐﻪ رو ﺑﻪ ﭘﯿﺮی و ﻓﺮﺗﻮﺗﯽ ﻫﺴﺘﯽ! ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،در ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ
ﮐﺎر ﻧﯿﮏ ﺳﺴﺘﯽ ﻣﯽورزی؟ )ﮐﻔﻌﻤﯽ.(۳۳ :۱۳۷۶ ،

ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی
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ﺟﻤﻊآوری ،دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی و ﺗﺤﻠﯿﻞ رواﯾﺎت ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻧﻔﺲ ،ﻣﺎ را ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠـﻪ
رﻫﻨﻤﻮن ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻧﻔﺲ ﯾﮏ دﺳـﺘﻮر ﻧﻈـﺎمﻣﻨـﺪ و ﯾـﮏ ﺳـﻔﺎرش ﻣﻬـﻢ دﯾﻨـﯽ
َ
اﺳﺖﮐﻪ ﺑﻪ اﺷﮑﺎل ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ و
در واﻗﻊ ،ﻫﺮ ﮐﺪام از رواﯾﺎت ،ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺟﻬﺎت ﻣﺴـﺌﻠﻪ اﺷـﺎره ﮐـﺮده اﺳـﺖ ،ﻟـﺬا ﺟﻤـﻊ و
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﻤﮥ رواﯾﺎت ،ﻣﺎ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﮕﺎه ﺟﺎﻣﻊ و ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻧﻔﺲ ،ﻧﺰدﯾـﮏ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎ دﻗﺖ و ﺗﺄﻣﻞ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ روﺷﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺄ ﮐﯿﺪ و اﻫﺘﻤﺎم ﻋﺎرﻓﺎن ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﺳﻠﻮﮐﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻧﻔﺲ ،رﯾﺸـﻪ در ﺗﺄ ﮐﯿـﺪ و اﻫﺘﻤـﺎم ﭘﯿﺸـﻮاﯾﺎن ﻣﻌﺼـﻮم kدارد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻠﯽﮐﻪ ﻋﺎرﻓﺎن ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻧﻔﺲ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺗـﺎ ﺣـﺪود ﺑﺴـﯿﺎر زﯾـﺎدی
ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از آﻣﻮزهﻫﺎی رواﯾﯽ اﺳﺖ و اﻟﺒﺘﻪ ﻧﮑﺎت اﻓﺰودهای در ﺑﺮﺧﯽ رواﯾﺎت ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻧﻔﺲ
ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻦ از اﯾﻦ آﻣﻮزهﻫﺎ ﺳﺨﻦ ﻋﺎرﻓﺎن ﭘﯿﺮاﻣﻮن دﺳـﺘﻮر
اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻧﻔﺲ را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﻮد.
ﺧﻼﺻﮥ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی رواﯾﺎت ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻔﺲ ،آنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﻪ ﺳﺎﻣﺎن ﯾﺎﻓﺖ ،ﺑﻪ اﯾـﻦ
ﺷﮑﻞ اﺳﺖﮐﻪ رواﯾﺎت دﺳﺘﮥ ﻧﺨﺴﺖ ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻧﻔـﺲ ،در رﻫـﺎﯾﯽ از
ﺳﺨﺘﯽﻫﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ اﻋﻤﺎل در ﻗﯿﺎﻣﺖ دارد ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ از ﻧﻔـﺲ ﺗﺄ ﮐﯿـﺪ دارﻧـﺪ.
ﻃﺎﯾﻔﮥ دوم رواﯾﺎت ،ﺑﺎ ﯾﺎدآوری آﺛﺎر ﻣﻌﻨﻮی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ،ﻣﺎ را ﺑـﻪ ﺳـﻮی آن ﺗﺮﻏﯿـﺐ و ﺗﺸـﻮﯾﻖ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و دﺳﺘﮥ ﺳﻮم ،ﺑﺮ ﺿﺮورت اﻫﺘﻤﺎم وﯾﮋۀ »ﺷﯿﻌﯿﺎن« ﺑﻪ اﻣﺮ »ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻧﻔﺲ« ﺗﺄ ﮐﯿـﺪ

ﮐﺮده و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،دﺳﺘﮥ ﭼﻬﺎرم دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ دﺳـﺘﻮر اﻟﻬـﯽ را
روﺷﻦ ﻣﯽﺳﺎزد.

۸۳

ﮐﺘﺎبﻧﺎﻣﻪ

 .۱ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ.
ّ
 .۲اﺑﻦ أﺑﯽ ﻓﺮاس ،ورام ،ﺗﻨﺒﯿﻪ اﻟﺨﻮاﻃﺮ و ﻧﺰﻫﺔ اﻟﻨﻮاﻇﺮ اﻟﻤﻌﺮوف ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ورام ،ﻗﻢ ،ﻣﮑﺘﺒﻪ ﻓﻘﯿﻪ.۱۴۱۰ ،
 .۳اﺑﻦ ﺑﺎﺑﻮﯾﻪ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ،ﻣﻌﺎﻧﯽ اﻷﺧﺒﺎر ،ﻗﻢ ،دﻓﺘﺮ اﻧﺘﺸﺎرات اﺳﻼﻣﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑـﻪ ﺟﺎﻣﻌـﮥ ﻣﺪرﺳـﯿﻦ ﺣـﻮزۀ
ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ.۱۴۰۳ ،
 .۴اﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ،اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ،اﻟﺰﻫﺪ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﺷـﺎﻫﯿﻦ ﻣﺤﻤـﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺴـﻼم ،ﺑﯿـﺮوت ،اﻧﺘﺸـﺎرات داراﻟﮑﺘـﺐ
اﻟﻌﻠﻤﯿﻪ ،ﻣﻨﺸﻮرات ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺑﯿﻀﻮن.۱۴۲۰ ،
 .۵اﺑﻦ ﺣﯿﻮن ،ﻧﻌﻤﺎن ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻐﺮﺑﯽ ،دﻋﺎﺋﻢ اﻹﺳﻼم و ذﮐﺮ اﻟﺤﻼل و اﻟﺤـﺮام و اﻟﻘﻀـﺎﯾﺎ و اﻷﺣﮑـﺎم ،ﻗـﻢ،
ﻣﺆﺳﺴﺔ آل اﻟﺒﯿﺖ .۱۳۸۵ ،
ّ
 .۶اﺑﻦ ﺷﺎذان ﻗﻤﯽ ،أﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺷﺎذان ﺑﻦ ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ ،اﻟﺮوﺿﺔ ﻓﯽ ﻓﻀﺎﺋﻞ أﻣﯿﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ أﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ ،
ﻗﻢ ،ﻣﮑﺘﺒﺔ اﻷﻣﯿﻦ.۱۴۲۳ ،
 .۷اﺑﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺣﺮاﻧﯽ ،ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ،ﺗﺤﻒ اﻟﻌﻘﻮل ﻋﻦ آل اﻟﺮﺳﻮل  ،ﻗﻢ ،ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺪرﺳﯿﻦ.۱۴۰۴ ،
 .۸اﺑﻦ ﻓﻬﺪ ﺣﻠﯽ ،اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ،ﻋﺪة اﻟﺪاﻋﯽ و ﻧﺠﺎح اﻟﺴﺎﻋﯽ ،ﺑﯽﺟﺎ ،دار اﻟﮑﺘﺐ اﻹﺳﻼﻣﯽ.۱۴۰۷ ،
 .۹ﻣﻮﺳﻮی اﻟﺨﻤﯿﻨﯽ  ،روح اﻟﻠﻪ ،ﺳﺮ اﻟﺼﻼة )ﻣﻌﺮاج اﻟﺴﺎﻟﮑﯿﻦ و ﺻﻼة اﻟﻌﺎرﻓﯿﻦ( ،ﺗﻬﺮان ،ﻣﺆﺳﺴﮥ ﺗﻨﻈـﯿﻢ و
ﻧﺸﺮ آﺛﺎر اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ .۱۳۸۳ ،
 .۱۰ــــــ ،ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺳﻮرۀ ﺣﻤﺪ ،ﺗﻬﺮان ،ﻣﺆﺳﺴﮥ ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﻧﺸﺮ آﺛﺎر اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ .۱۳۸۸ ،
.۱۱ــــــ ،ﺻﺤﯿﻔﮥ اﻣﺎم ،ﺗﻬﺮان ،ﻣﺆﺳﺴﮥ ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﻧﺸﺮ آﺛﺎر اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ .۱۳۷۸ ،
 .۱۲اﻣﯿﻨﯽ ﻧﮋاد ،ﻋﻠﯽ ،آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﺮﻓﺎن اﺳﻼﻣﯽ )ﮐﻠﯿﺎت ،ﺗﺎر ﯾﺦ ﻋﺮﻓﺎن ،ﻋﺮﻓﺎن ﻧﻈﺮی ،ﻋﺮﻓﺎن ﻋﻤﻠـﯽ
و ،(...ﻗﻢ ،اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺆﺳﺴﮥ آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ .۱۳۹۴ ،
 .۱۳اﻧﺼﺎری ،ﺧﻮاﺟﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ،ﺻﺪ ﻣﯿﺪان )ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ رﺳـﺎﺋﻞ ﻓﺎرﺳـﯽ ﺧﻮاﺟـﻪ ﻋﺒـﺪ اﻟﻠـﻪ اﻧﺼـﺎری( ،ﺗﻬـﺮان،
اﻧﺘﺸﺎرات ﺗﻮس.۱۳۷۷ ،
 .۱۴ــــــ ،ﻣﻨﺎزل اﻟﺴﺎﺋﺮ ﯾﻦ ،ﻗﻢ ،دار اﻟﻌﻠﻢ.۱۴۱۷ ،
 .۱۵ﺑﺎرﻓﺮوش ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ ،آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﺮﻓﺎن ،ﺗﻬﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرت راه ﻧﯿﮑﺎن.۱۳۸۵ ،
 .۱۶ﭘﺎﯾﻨﺪه ،اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ،ﻧﻬﺞ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ )ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﻠﻤﺎت ﻗﺼﺎر ﺣﻀﺮت رﺳﻮل ( ،ﺗﻬـﺮان ،دﻧﯿـﺎی داﻧـﺶ،
.۱۳۸۲
 .۱۷ﺗﻤﯿﻤﯽ آﻣﺪی ،ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ،ﺗﺼﻨﯿﻒ ﻏﺮر اﻟﺤﮑﻢ و درر اﻟﮑﻠﻢ ،ﻗﻢ ،دﻓﺘﺮ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت.۱۳۶۶ ،
 .۱۸ــــــ ،ﻏﺮر اﻟﺤﮑـﻢ و درر اﻟﮑﻠـﻢ )ﻣﺠﻤﻮﻋـﺔ ﻣـﻦ ﮐﻠﻤـﺎت و ﺣﮑـﻢ اﻹﻣـﺎم ﻋﻠـﯽ  ،ﻗـﻢ ،دار اﻟﮑﺘـﺎب
اﻹﺳﻼﻣﯽ.۱۴۱۰،
 .۱۹ﺷﯿﺦﺣﺮ ﻋﺎﻣﻠﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ،ﺗﻔﺼﯿﻞ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﯿﻌﻪ إﻟﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﺸﺮ ﯾﻌﻪ ،ﻗـﻢ ،ﻣﺆﺳﺴـﮥ آل
اﻟﺒﯿﺖ .۱۴۰۹ ،
 .۲۰ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ  ،اﻣﺎم ﯾﺎزدﻫﻢ ،اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﻤﻨﺴﻮب إﻟﯽ اﻹﻣﺎم اﻟﺤﺴﻦ اﻟﻌﺴﮑﺮ ی  ،ﻗﻢ ،ﻣﺪرﺳﺔ اﻹﻣﺎم
اﻟﻤﻬﺪی .۱۴۰۹ ،
 .۲۱ﺧﻮارزﻣﯽ ،ﺣﺴﯿﻦ ،ﯾﻨﺒﻮع اﻷﺳﺮار ﻓﯽ ﻧﺼﺎﺋﺢ اﻷﺑﺮار ،ﺗﻬﺮان ،اﻧﺠﻤﻦ آﺛﺎر و ﻣﻔﺎﺧﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ.۱۳۸۴ ،
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ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻈﺎم رواﯾﺎت »ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻧﻔﺲ« و ﺗﺒﯿﯿﻦ اﻗﺴﺎم آن

l

 .۲۲دﯾﻠﻤﯽ ،ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ،إرﺷﺎد اﻟﻘﻠﻮب إﻟﯽ اﻟﺼﻮاب ،ﻗﻢ ،اﻟﺸﺮ ﯾﻒ اﻟﺮﺿﯽ.۱۴۱۲ ،
 .۲۳روﺣﺎﻧﯽ ﻧﮋاد ،ﺣﺴﯿﻦ ،ﻧﻘﺪ ﻋﺮﻓﺎن ﻫﺎی ﺻﻮﻓﯿﺎﻧﻪ ،ﺗﻬﺮان ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮓ و اﻧﺪﯾﺸﻪ اﺳﻼﻣﯽ.۱۳۹۴ ،
 .۲۴ﺷﺮ ﯾﻔﯽ ،اﺣﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ،آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﺮﻓﺎن و ﺗﺼﻮف ،ﻗﻢ ،اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺮﮐـﺰ ﺑـﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠـﯽ ﺗﺮﺟﻤـﻪ و ﻧﺸـﺮ
اﻟﻤﺼﻄﻔﯽ.۱۳۹۵ ،
 .۲۵ﺷﺮ ﯾﻒ اﻟﺮﺿﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ ،ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ )ﻟﻠﺼﺒﺤﯽ ﺻﺎﻟﺢ( ،ﻗﻢ ،ﻫﺠﺮت.۱۴۱۴ ،
 .۲۶ﺷﻬﯿﺪ ﺛﺎﻧﯽ ،ز ﯾﻦاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ،رﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﻬﯿﺪ اﻟﺜﺎﻧﯽ ،ﻗﻢ :دﻓﺘﺮ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﺣﻮزۀ ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ.۱۴۲۱ ،
 .۲۷ﺻﺪر اﻟﻤﺘﺄﻟﻬﯿﻦ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ،اﺳﺮار اﻵﯾﺎت ،ﺗﻬﺮان ،اﻧﺠﻤﻦ ﺣﮑﻤﺖ و ﻓﻠﺴﻔﻪ.۱۳۶۰ ،
 .۲۸ــــــ ،اﻟﻤﻈﺎﻫﺮ اﻹﻟﻬﯿﻪ ﻓﯽ اﺳﺮار اﻟﻌﻠﻮم اﻟﮑﻤﺎﻟﯿﻪ ،ﺗﻬﺮان ،ﺑﯿﻨﺎد ﺣﮑﻤﺖ ﺻﺪرا.۱۳۷۸ ،
 .۲۹ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ،اﻹﻧﺴﺎن و اﻟﻌﻘﯿﺪه ،ﻗﻢ ،ﺑﺎﻗﯿﺎت ،ﺑﯽﺗﺎ.
 .۳۰ﻃﺒﺮﺳﯽ ،ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ،ﻣﺸﮑﺎة اﻷﻧﻮار ﻓﯽ ﻏﺮر اﻷﺧﺒﺎر ،ﻧﺠﻒ ،اﻟﻤﮑﺘﺒﺔ اﻟﺤﯿﺪر ﯾﺔ.۱۳۸۵ ،
 .۳۱ﻃﻮﺳﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ ،اﻷﻣﺎﻟﯽ ،ﻗﻢ ،دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ.۱۴۱۴ ،
 .۳۲ﻏﺰاﻟﯽ ،اﺑﻮ ﺣﺎﻣﺪ ﻣﺤﻤﺪ ،روﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﯿﻦ و ﻋﻤﺪة اﻟﺴﺎﻟﮑﯿﻦ ،ﺑﯿﺮوت ،دار اﻟﻔﮑﺮ.۱۴۱۶ ،
 .۳۳ــــــ ،ﻣﮑﺎﺷﻔﺔ اﻟﻘﻠﻮب اﻟﻤﻘﺮب إﻟﯽ ﻋﻼم اﻟﻐﯿﻮب ،ﺑﯿﺮوت ،دار اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ.۱۴۲۲ ،
 .۳۴ــــــ ،إﺣﯿﺎء ﻋﻠﻮم اﻟﺪﯾﻦ ،ﺑﯿﺮوت ،دار اﻟﮑﺘﺎب اﻟﻌﺮﺑﯽ ،ﺑﯽﺗﺎ.
 .۳۵ﻓﺘﺎل ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ،روﺿﺔ اﻟـﻮاﻋﻈﯿﻦ و ﺑﺼـﯿﺮة اﻟﻤﺘﻌﻈـﯿﻦ )ط .اﻟﻘﺪﯾﻤـﻪ( ،ﻗـﻢ ،اﻧﺘﺸـﺎرات
رﺿﯽ.۱۳۷۵ ،
 .۳۶ﻓﯿﺾ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ،ﻣﻼ ﻣﺤﺴﻦ ،اﻟﻮاﻓﯽ ،اﺻﻔﻬﺎن ،ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ اﻣﺎم أﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﻠﯽ .۱۴۰۶ ،
 .۳۷ــــــ ،اﻟﻤﺤﺠﺔ اﻟﺒﯿﻀﺎء ﻓﯽ ﺗﻬﺬﯾﺐ اﻻﺣﯿﺎء ،ﻗﻢ ،ﻣﺆﺳﺴﮥ اﻧﺘﺸﺎرات اﺳﻼﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺪرﺳﯿﻦ.۱۴۱۷ ،
 .۳۸ــــــ ،اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﻓﯽ ﻣﺤﺎﺳﻦ اﻷﺧﻼق ،ﻗﻢ ،دار اﻟﮑﺘﺎب اﻹﺳﻼﻣﯽ.۱۴۲۳ ،
 .۳۹ﻗﻄﺐ اﻟﺪﯾﻦ راوﻧﺪی ،ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻫﺒﺔ اﻟﻠﻪ ،اﻟﺪﻋﻮات )ﻟﻠﺮاوﻧﺪی(/ﺳﻠﻮة اﻟﺤﺰ ﯾﻦ ،ﻗﻢ ،اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺪرﺳﮥ اﻣﺎم
ﻣﻬﺪی .۱۴۰۷ ،
 .۴۰ﮐﺮاﺟﮑﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ،ﻣﻌﺪن اﻟﺠﻮاﻫﺮ و ر ﯾﺎﺿﺔ اﻟﺨﻮاﻃﺮ ،ﺗﻬﺮان ،اﻟﻤﮑﺘﺒﺔ اﻟﻤﺮﺗﻀﻮﯾﺔ.۱۳۹۴ ،
 .۴۱ــــــ ،ﮐﻨﺰ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ،ﻗﻢ ،داراﻟﺬﺧﺎﺋﺮ.۱۴۱۰ ،
 .۴۲ﮐﻔﻌﻤﯽ ،اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ،ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻨﻔﺲ ،ﺗﻬﺮان ،ﻣﺮﺗﻀﻮی.۱۳۷۶ ،
 .۴۳ﮐﻠﯿﻨﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻦ اﺳﺤﺎق ،اﻟﮑﺎﻓﯽ ،ﺗﻬﺮان ،دار اﻟﮑﺘﺐ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ.۱۴۰۷ ،
 .۴۴ﮐﻮﻓﯽ اﻫﻮازی ،ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ ،اﻟﺰﻫﺪ ،ﻗﻢ ،اﻟﻤﻄﺒﻌﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ.۱۴۰۲ ،
 .۴۵ﻟﯿﺜﯽ واﺳﻄﯽ ،ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ،ﻋﯿﻮن اﻟﺤﮑﻢ و اﻟﻤﻮاﻋﻆ ،ﻗﻢ ،دار اﻟﺤﺪﯾﺚ.۱۳۷۶ ،
 .۴۶ﻣﺎزﻧﺪراﻧﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ،ﺷﺮح اﻟﮑﺎﻓﯽ -اﻷﺻﻮل و اﻟﺮوﺿﻪ ،ﺗﻬﺮان ،اﻟﻤﮑﺘﺒﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ.۱۳۸۲ ،
 .۴۷ﻣﺠﻠﺴﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ،ﺑﺤﺎر اﻷﻧﻮار ،ﺑﯿﺮوت ،دار إﺣﯿﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﯽ.۱۴۰۳ ،
 .۴۸ﻣﺤﺎﺳﺒﯽ ،ﺣﺎرث ﺑﻦ اﺳﺪ ،اﻟﺮﻋﺎﯾﻪ ﻟﺤﻘﻮق اﻟﻠﻪ ،ﻣﺼﺮ ،دار اﻟﯿﻘﯿﻦ.۱۴۲۰ ،
 .۴۹ﻣﻄﻬﺮی ،ﻣﺮﺗﻀﯽ ،ﺣﮑﻤﺖ ﻫﺎ و اﻧﺪرزﻫﺎ ،ﺗﻬﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات ﺻﺪرا.۱۳۸۳ ،
 .۵۰ﻣﻔﯿﺪ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ،اﻷﻣﺎﻟﯽ ،ﻗﻢ ،ﮐﻨﮕﺮه ﺷﯿﺦ ﻣﻔﯿﺪ.۱۴۱۳ ،
 .۵۱ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ  ،اﻣﺎم ﺷﺸﻢ  ،ﻣﺼﺒﺎح اﻟﺸﺮ ﯾﻌﻪ ،ﺑﯿﺮوت ،اﻋﻠﻤﯽ.۱۴۰۰ ،
 .۵۲ﻧﺮاﻗﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺪی ،ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺴﻌﺎدات ،ﺑﯿﺮوت ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻷﻋﻠﻤﯽ ﻟﻠﻤﻄﺒﻮﻋﺎت ،ﺑﯽﺗﺎ.
 .۵۳ﻧﺮاﻗﯽ ،ﻣﻼ اﺣﻤﺪ ،ﻣﻌﺮاج اﻟﺴﻌﺎده ،ﻗﻢ ،ﻣﺆﺳﺴﮥ دار ﻫﺠﺮت.۱۳۷۷ ،
 .۵۴ﻧﻮری ،ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ ،ﻣﺴﺘﺪرك اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ و ﻣﺴﺘﻨﺒﻂ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ،ﻗﻢ ،ﻣﺆﺳﺴﮥ آل اﻟﺒﯿﺖ .۱۴۰۸ ،
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