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 ۱۳۹۹ بهار و تابستان، ۷، شمارۀ چهارمهای حدیثی، سال آموزه

 » نفس محاسبۀ« اتیام روانظتحلیل 
  و تبیین اقسام آن

 ١محمد میری 
 چکیده

گـاه چنانکـه  کـه هیچ منـد دینـی اسـت یک آموزه و دستور نظام» محاسبه نفس«
آوری ست مورد توجه قرار نگرفته است. از آنجا که تاکنون تحقیقی برای جمع سزا

پـیِش رو در پـژوهِش  یات محاسبۀ نفس صورت نگرفتـه اسـت،و تحلیل نظام روا
محاسبۀ نفس جهت رفع این نقیصه، سامان یافته است. احادیث از نظم جامعی در 

کـه  نگـاه کلـی، از ایـن قـرار اسـت در یک برخوردارند و اجزاء مختلف این نظام
ن ارخی با اشاره به فوائد آن، انسـبرخی از روایات، یادآور اهمیت محاسبه بوده و ب

دسـتورالعمل چگـونگی و برخـی دیگـر نیـز  کننـدبه سوی محاسبه ترغیب مـی را
تـوان در ا مـیر محاسـبۀ نفـس دهند. روایات پیرامون توضیح می آن راپرداختن به 

» محاسبه نفس« ،اتیرواای از بندی و تحلیل نمود. دسته چهار بخش کلی، دسته
کنند می سفارش ،امتیدر ق انسان اعمال ۀمحاسب هاییاز سخت ییخاطر رها  بهرا 

کید قرار  گیرآثار معنوی و چشم و ای دیگر، نتایجو دسته محاسبۀ نفس را مورد تأ
 محاسـبۀ نفـس پرداختـه سوم، به رنـگ و روی بـه شـّدت شـیعِی  دهند. دستۀمی

ای برخـوردار ژهچهارم که در ایـن میـان، از اهمیـت و جایگـاه ویـ است. و دستۀ

                                                           
 . ۱۴/۰۸/۱۳۹۹تاریخ پذیرش:  - ۲۱/۰۵/۱۳۹۹تاریخ دریافت:  
 عضو هیأت علمی دانشگاه تهران (استادیار دانشکده معارف و اندیشه اسالمی) .١

 m.miri57@ut.ac.ir 
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تور العمل چگـونگی که هر کدام، متضّمن نکاتی پیرامون دس است، روایاتی است
توانیم به است. با تألیف و تنسیق منسجم این روایات میمحاسبۀ نفس پرداختن به 

 برسیم.محاسبۀ نفس مندتری از نگاه شریعت به فهم بهتر و نظام
 یمحاسبه نفس، عرفان عمل ،یعرفان اتیروا واژگان کلیدی:

 مقدمه
مـدعیان دروغـین عرفـان، تـرین اشـکال وارد بـر صـوفیان جاهـل و بدون تردید بزرگ

های فراوانی صورت گرفتـه باره پژوهشکه در این گرفتن آنها از کتاب و سنت استفاصله
اما باید به این مهم توجه داشت که میان عرفان راستین و تصوف دروغین، تفـاوت  ١است.

از  از زمین تا به آسمان و بلکه بیشتر از آن است. سراسر عرفـان راسـتین اسـالمی، برگرفتـه
-را در کـار خـود، اصـلی  های دینی است و بزرگان عرفان حقیقی اسالمی، شریعتآموزه

های قرآنی و روایـی را  و فاصله با شریعت و آموزه ترین زاویهترین میزان دانسته و کوچک
السلوک در مباحث و تحقیقات مختلف در این راستا امروزه، جای خالی فقه ٢تابند.برنمی

خورد. مراد از فقه السلوک، بررسی تفصیلی دیدگاه شریعت اسـالمی می عرفانی، به چشم
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 

انـد، جایگـاه مباحـث تر نامیـدهبر و بزرگفقه اک آن راپردازد، و چنانکه تهذیب نفس می
 تر از مباحث مطرح در فقه اصغر نخواهد بود.السلوک، به هیچ وجه پایین فقه

را، که یک   نفس گاه تفصیلی روایات پیرامون محاسبۀاین پژوهش بر آن است تا دید 
کید در آموزه از  های دینی بوده و در عرفـان راسـتین اسـالمی نیـزدستور مهم و مورد تأ

کـه بیشـترین   جایگاه بسیار مهمی برخوردار اسـت، مـورد بررسـی قـرار داده و روایـاتی
هـای بنـدی کنـد. پـژوهشارتباط با محاسبۀ نفس دارند را در یک قالب تحلیلی، دسـته

تواند از چند جهت برای محققان و خصوصًا پژوهشگران حوزۀ حدیثی از این دست می
 .عرفان اسالمی، دارای اهمیت باشد

                                                           
 .۱۳۷ :۱۳۹۴نژاد، . و روحانی۲۶۹ :۱۳۸۵. و بارفروش، ۵۳-۵۰ :۱۳۹۵شریفی، : . ر.ک١
 .۱۰۲-۷۹ :۱۳۹۴امینی نژاد، : باره ر.ک. برای تحقیق بیشتر در این٢
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های مستحکم دستور سلوکی محاسبۀ نفس را در عمق شـریعت نخست آنکه ریشه 
پیرامون  رساند. دوم آنکه فرمایشات و روایات نورانی معصوماناسالمی به اثبات می
بـاره تواند بهترین میزان برای سنجش و ارزیابی سـخن عارفـان در ایـنمحاسبۀ نفس می

با دقـت و تأمـل در روایـات مـرتبط بـا محاسـبه  توانکه می باشد. و فایدۀ سوم آن است
باره نیز پرداخـت. برخـی نکـات بـدیع و پـرارزِش نفس، به تکمیل سخن عارفان در این

خورد که در کلمات عارفان نیامده اسـت. سلوکی در روایات محاسبۀ نفس به چشم می
ن محاسبۀ نفس توان این نکات سلوکی را نیز به سخن عارفان پیرامو با تکیه بر روایات می

ای که شریعت تکمیل کرد. به هر روی، اهمیت فوق العاده آن راصورت،  افزود و به این
های دینی مرتبط با محاسبه و اسالم برای محاسبه در نظر گرفته است و گستردگی آموزه

بخش توجه ویژه به گفته، ضرورتفراوانی روایات پیرامون آن، به ضمیمه سه فایدۀ پیش
ت اسالمی دربارۀ محاسبۀ نفس است. در ادامه با جستجو در مجامع حدیثی نگاه شریع

 بندی تحلیلی روایات محاسبۀ نفس خواهیم پرداخت.به بررسی و دسته

 پیشینه. ۱
های دینی به متأسفانه گویا تا کنون هیچ پژوهش مستقلی پیرامون نگاه تفصیلی آموزه

مع روایی، ماننـد کـافی، وسـائل محاسبۀ نفس صورت نگرفته است. هر چند برخی جوا
ای را بـه الشیعه، مجموعه ورام، تصـنیف غـرر الحکـم و بحـار األنـوار، بـاب جداگانـه

، حرعـاملی؛ ۸/۱۴۳ همـان، ؛ ۲/۴۵۳  :۱۴۰۷، نـییکل( انـداحادیث محاسبۀ نفس اختصـاص داده
، مجلســی ؛۲۳۵: ۱۳۶۶، مــی آمــدییتم؛ ۱/۲۳۱  :۱۴۱۰، ســییابــن عو  فــراس یابــن أبــ؛ ۱۶/۹۵  :۱۴۰۹
وجـود کدام از آنها بـه تنهـایی، شـامل حتـی نصـف روایـات م ولی هیچ ،)۶۷/۶۲  :۱۴۰۳

و افزون بر آن در ایـن مصـادر، َحَسـِب شـرایط خـاص  پیرامون محاسبۀ نفس هم نیست
خودشان، هیچ تحلیل و یا توضیحی پیرامون روایات نقل شده وجود ندارد. همچنـین بـا 

های مختلف علوم و معـارف اسـالمی، محاسـبۀ نفـس، ها و گرایشآنکه در میان نحله
امـا عارفـان مسـلمان،  )،۱۵۱ :۱۴۱۶، غزالـی(یک اصل مورد توافـق و اجمـاع همـه اسـت 
رو بیش از دیگران به روایات  اند و از اینبیشترین توجه را به مبحث محاسبۀ نفس داشته

و  حصـاز در مقـام اکـدام از عارفـان نیـ انـد؛ ولـی هیچمرتبط با محاسبۀ نفـس پرداختـه
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اند. آنچه برای آنهـا مهـم بـوده اسـت، آوری همۀ روایات پیرامون محاسبه برنیامده جمع
ذکر حداکثر چند حدیث، برای اثبات وجهـۀ دینـی دسـتور سـلوکی محاسـبۀ نفـس در 

 شریعت اسالم است.

های  خاطر رهایی از سختی  به» محاسبۀ نفس«روایات سفارش به  .۲
 یامت اعمال در ق محاسبۀ

َمْت ِلَغـٍد ﴿ فرمایدند متعال در قرآن کریم میخداو   ،)۱۸حشـر/( ﴾َو ْلَتْنُظْر َنْفٌس ما َقـدَّ
اساس این آیه شـریفه در  ١این آیه، مشهورترین دستور قرآنی دربارۀ محاسبۀ نفس است.
که فـردای قیامـت در انتظـار  سفارش به محاسبۀ نفس، هشدار نسبت به مخاطراتی است

را در نظـر دارنـد و  بسیاری از روایات محاسـبۀ نفـس، همـین نکتـه قرآنـیانسان است. 
به محاسبۀ نفس خود، پیش از فرا رسـیدن  ن رااگیری از آن، انسسوی با آن و با الهام هم

 فرمودند:  پیامبر اکرم  خوانند.می گیر قیامت فرامحاسبۀ بسیار سخت و نفس
ن محاسـبه یخود را محاسبه کن، که ا ش از آنکه به حسابت رسیدگی شودیای ابوذر پ

زان سـنجش نهنـد یـش از آنکه تـرا بـه میتر است، و پکنندهت آسانیبرای حساب فردا
چ امـر یکه ه خود را بسنج و خود را برای روز حساب و عرضۀ بزرگ آماده کن روزی

 .)۵۳۴ :۱۴۱۴، طوسی(  پنهانی بر خدا مستور نماند. ای ابوذر از خدا شرم داشته باش

خـورد برخی احادیث دیگر نیز مشابه حدیث فـوق در میـان روایـات بـه چشـم مـی 
، وجـه مشـترک همـۀ ایـن )۲/۴۵۹ ؛ همـان، ۴۵۹و۸/۱۶  :۱۴۰۷، نییکل؛ ۱۶/۹۹: ۱۴۰۹، حرعاملی(

کید بر این نکته است که انسان باید با محاسبۀ نفس خود در همین دنیا،  چند حدیث، تأ
گویی ت و حضور در محکمۀ حضرت داور و پاسخخود را برای بازرسی در مواقف قیام

درگاه پروردگار آماده کند. حدیث مصباح الشریعه از گویاترین روایات محاسبۀ نفس   به

                                                           
. صراحت این آیه در ضرورت پرداختن به محاسبۀ نفس موجـب شـد تـا خواجـه عبداللـه انصـاری در دو ١

 منزل محاسـبه، بـه آن استشـهاد کنـد قرآنی ۀدادن ریشکتاب مهم صدمیدان و منازل السائرین برای نشان
محاسـبۀ نفـس های عارفان در باب بسیاری دیگر از نوشته ،)۳۹ :۱۴۱۷؛ همو، ۱/۲۶۶  :۱۳۷۷(انصاری، 

ض ی؛ فـ۱/۱۴۷  :۱۳۸۴؛ خـوارزمی، ۳۹۴ :۱۴۲۲؛ همو، ۲۳/ ۶  :تا (غزالی، بی با این آیه همراه شده است
 .)۱۴۲۱:۲/۸۰۶؛ شهید ثانی، ۶۹۵ :۱۳۷۷؛ نراقی، ۸/۱۶۵  :۱۴۱۷؛ همو، ۳۰۴ :۱۴۲۳کاشانی، 
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د: اگر بـرای حسـاب و یفرما می امام صادق شودکه در این دسته، گنجانده می است
  اعمال به ر از خوف عرضه شدن همۀ افعال ویچ هول و هراسی، غیامت، هیکتاب روز ق

ات نبود، جای آن یّ ها و مخفده شدن پردۀ ستر از روی نهانییحضرت حق و رسوائی در 
زی یـد و در هیچ آبادی جـای نگیـرد و چیایر نیها به ز که آدمی هرگز از سر کوه داشت

نـه یرا بـه معا  که اهوال و شدائد قیامت  قدر سّد رمق، و کسانی اشامد، مگر بهینخورد و ن
ها و  یرا با سخت  امتیگونه هستند. آنها در هر نَفس، ق اء، اینیاء و اوصیثل انببینند، م می
ق، نزد یامت قائم شده است و خالیا قیکنند، چنانکه گو  م آن مشاهده مییهای عظ هول

 خواهند. اند و از گفتار و کردار آنان حساب می پروردگار واداشته شده
تَ َو ِإْن کاَن مِ ﴿ :خداوند متعال می فرماید

َ
ـٍة ِمـْن َخـْرَدٍل أ ِبنـا   نـا ِبهـا َو َکفـییْ ْثقـاَل َحبَّ

ش ید، پیحساب نفس خود بکن اند که فرموده و برخی از ائمه ،)۴۷اء/ی(انب ﴾َن یحاِسبِ 
ش از یاء، پـیـهای خود را بـه تـرازوی ح د عملیاز آنکه از شما حساب خواهند و بسنج

، عقـل هـر خردمنـدی بـه )۸۵: ۱۴۰۰ منسوب به جعفر بـن محمـد(گران وزن کنند یآنکه د 
که در پیِش رو دارد پرهیز داشته باشد و   کند که انسان باید از خطراتیروشنی حکم می

اگر انسان به این آموزه دینی، ایمان و یقین داشته باشد که حسـاب و کتـاب سـختی در 
حسـاب  پیش دارد، حتما به محاسـبۀ نفـس خـود خواهـد پرداخـت، و بـه ایـن ترتیـب،

 عقالنـی اسـت ۀفـیك وظیـنی باشد یشرعی و د  ۀفیك وظیقبل از آنکه  ،ن از خوددیکش
هـای انسـان که در روایـات، یکـی از عالمـت گونه است ، و این)۲۲/۱۱۵  :۱۳۸۳ی، مطهر (

ةٌ « اندداختن به محاسبۀ نفس، دانستهدارای مقام یقین را پر  ا َعَالَمُة اْلُموِقِن َفِسـتَّ مَّ
َ
َو  ...َو أ

 
َ
نَّ اْلِحَساَب َحقٌّ َفَحاَسَب َقَن بِ یْ أ

َ
 .)۲۰: ۱۴۰۴، ابن شعبه حرانی(  »َنْفَسه  أ

 »نفس محاسبۀ« گیرآثار معنوی و چشم و روایات ناظر به نتایج .۳
ای شود که در هر کدام از آنها به فایدهاحادیث بسیاری در مجامع روایی مشاهده می

اشـاره شـده اسـت. گویـا نقـش  از فوائد فراوان و گوناگون پرداختن به محاسـبۀ نفـس
که امامـان  کلیدی محاسبۀ نفس در سیر و سلوک إلی الله چنان جّدی و پررنـگ اسـت

اند به انحاء گوناگون ما را با آثار به شدت معنوی آن آشنا کرده و از خواسته معصوم
ُه َمـْن َحاَسـَب َنْفَسـ« :فرمودند سوی آن داشته باشند. امام علی  طریق، ترغیب به این
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کـه حسـاب نفـس خـود کـرد   آن ،)۵۰۶: ۱۴۱۴، ف الرضییشر (» َرِبَح َو َمْن َغَفَل َعْنَها َخِسَر 
 حاَسـَب  َمـْن « د. و در حدیثی دیگر فرمودندیان د یکه از آن غافل ماند ز  سود برد، و آن

، بپـردازد محاسـبۀ نفـس خویشـتن بـه کـه  کسـی ،)۵۸۵: ۱۴۱۰، می آمدییتم( »َسَعَد  َنْفَسهُ 
ـاس«و در حـدیثی دیگـر، اهـل محاسـبه را  .شود می ندسعادتم ْسـَعد النَّ

َ
  یعنـی نیـک» أ

به ابوذر فرمودنـد  همچنین پیامبر اکرم ،)۳۳۹(همان، اند ترین مردم معرفی کرده بخت
: ۱۴۱۰، سییابن عو  فراس یابن أب؛ ۵۳۰: ۱۴۱۴،طوسی(پردازد زیرک، به محاسبۀ نفس خود می

که اهـل محاسـبۀ  رکان کسـی اسـتین ز یتر  ركیفرمودند: ز ، و در حدیثی دیگر )۱/۲۳۵ 
که هـدف غـایی و  ، همۀ اینها بـه خـاطر آن اسـت)۳۸: ۱۴۰۹، حسن بن علی(نفس است 

، نـییامـام خم(متعالی دین، دعوت انسان به معنویـت و تهـذیب و اصـالح نفـس اسـت 
از دیــدگاه بســیاری از ، و )۱۳: ۱۳۷۸ن، ی؛ صــدر المتــأله۲۱۷و۲۰۴: تــا یبــ، ییطباطبــا؛ ۱۲۲: ۱۳۸۸

پـذیر روایات، نیل به این هدف متعالی، از رهگذر پـرداختن بـه محاسـبۀ نفـس، امکـان
َحـاَط یُ َمـْن َحاَسـَب َنْفَسـُه َوَقـَف َعَلـی عُ « :فرمودند است، چنانکه امام علی

َ
وِبـِه َو أ

ْصَلَح اْلعُ   ُنوَب الذُّ   َو اْسَتَقاَل   ِبُذُنوِبهِ 
َ
 هـای عیـب بـر سبۀ نفـس کنـدمحا که کسی »وَب یُ َو أ

، کندمی خواهی عذر گناهان از و گرددمی باخبر گناهانش از و، شودمی واقف خویش
 إْصـالُح  اْلُمحاَسـَبةِ  َثَمـَرةُ «، و )۱۲/۱۵۴ : ۱۴۰۸، نـوری(نمایـد  مـی اصالح را عیوب خود و

ْفِس  شـود کـه  مـیدو حدیث نورانی روشن   ل در اینبا تأم ،)۳۲۹: ۱۴۱۰، می آمـدییتم( »النَّ
گفته، محاسبۀ نفس، مایه برترین سود و بهترین سعادت و بـاالترین چرا در روایات پیش

شود که چگونه محاسبۀ نفس در برخی زیرکی، معرفی شده است و همچنین روشن می
و مقـام  ،)۱۶/۹۹ : ۱۴۰۹حرعـاملی، (روایات، مالک و معیار رسیدن انسان به ایمان حقیقـی 

شناخته شده است، و  ،)۴۰: ۱۴۰۰، منسوب به جعفر بن محمـد (اصل ورع  و ،)۹۸(همان، تقوا 
که محاسبۀ نفس، بهترین جایگاه را در قیامت برای اهل خـود بـه ارمغـان  گونه است این
، کوفی اهوازی(دهد و آنها را از همسایگان خداوند قرار می )،۱۸۳: ۱۴۲۰، ابن حنبل(آورد می

انگـاری در تشخیص رهایی انسـان از خطـای سـهل برایی اریمعتواند  می و ،)۹۳: ۱۴۰۲
 قرار گیرد از اهل آخرت ایاهل دن ییو سنجش جدا، )۵۹۵: ۱۴۱۰، می آمدییتم( کاِر نفس

   .)۲۶/۱۴۳ :۱۴۰۶، ض کاشانییف(
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 »نفس محاسبۀ«به » شیعیان«روایات ناظر به ضرورت اهتمام ویژه . ۴

کنـد محاسبۀ نفـس، خودنمـایی مـیکه در بسیاری از روایات   نکتۀ جالب و زیبایی
ولی متأسفانه تاکنون مورد توجه قرار نگرفتـه اسـت رنـگ و روی بـه شـّدت شـیعی آن 

که تـا کنـون هـیچ پژوهشـی  ن دسـت از احادیـث آن اسـتیبه ا یتوجهیعلت ب است.
و  ادیث محاسبۀ نفس صورت نگرفتـه اسـتبندی تحلیلی احآوری و دستهپیرامون جمع

دسته از احادیث را که میـان محاسـبۀ نفـس و تشـیع، پیونـد و   یعی اینإال اگر عارفان ش
هـای خـود دیدنـد حتمـا در نوشـتهجـا مـیکنند به صورت یـکای ویژه برقرار میعلقه

 کردند.ای به آن پیرامون محاسبۀ نفس میحداقل اشاره
د، مشـهورترین حـدیث محاسـبۀ نفـس حدیث شاخصی کـه در ایـن دسـته، جـای دار  

ا َمْن یْ لَ « روایت شده است که از چند معصوم باشد می  یَنْفَسـُه ِفـ  َحاِسـْب یُ   َلْم   َس ِمنَّ
: ۱۴۰۷، ابن فهد حلـی؛ ۶۸/۲۵۹ : ۱۴۰۳، مجلسی( این حدیث شریف از امام علی »ْوٍم یَ ُکلِّ 
و  ،)۲/۴۵۳  :۱۴۰۷نـی، یکل( ، امـام کـاظم)۷۶ :۱۴۰۲کـوفی اهـوازی، ( ، امام صادق)۲۳۹

، نقل شده است. رسیدن مضمون و الفاظ این حـدیث )۲۴۷: ۱۳۸۵، برسـیط( امام رضا
تواند مؤید این احتمال باشد که این حدیث شریف به ما می شریف از چهار معصوم

جاری بوده تا آنجا کـه نقـل آن از  بر زبان همه و یا اکثر اهل بیت مطهر پیامبر اکرم
 کیـد صـریح امامـان معصـومباقی مانده است. به هر حـال تأ  این چهار معصوم

 اسـت گانـهیب ت،یـاز اهل ب ستیکه اهل محاسبۀ نفس ن  یکساجمعین بر این نکته که 
اهــل محاســبۀ نفــس نیســت از خــود  را کــه  نشـان از آن دارد کــه امامــان شــیعه، کســی

 امام صـادقتواند ادعای شیعه بودن داشته باشد. دانند و طبیعتا چنین کسی نمی نمی
ه عبدخطاب به  در حدیثی در همین راستا را جـزء وظـایف   بن جندب، محاسبۀ نفس اللَّ

ب یـن سـرای فر یـهای خود را در اس دامی، ابلیقین: به ایندفرم یک شیعه برشمرده و می
بــر هــر   پــس ســتیمــا ن و اولیــای ابی بــه دوســتانیگســترده و هــدفش از آن جــز دســت

که هـر  داند] الزم استا امامان میکه معرفت به ما دارد [و خود را منسوب به م مسلمانی
کی یگر نفس خود باشد، اگر کار نو خود حساب دگی کندیروز و شب به اعمالش رس

امـت ید تـا در قید فزونش کند، و اگر به کار بدی برخورد استغفار نمایدر اعمال خود د 
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 که امـام چنـین اسـت ، و این)۳۰۱: ۱۴۰۴، ابـن شـعبه حرانـی(دچار ذلـت و تبـاهی نشـود 
 فرمایند:  محاسبه را وظیفه و بلکه به نوعی، نشانۀ شیعیان شمرده و می

بـا ورع و  عیان علـیید و به محاسبۀ نفس خود بپردازید، چـرا کـه شـیاز خدا بترس
اء الله شـناخته یها و دوستی اول نهیکوشش در عبادت و محافظت از گناه و دوری از ک

 . )۲/۱۲۸ : ۱۳۸۵، ونیابن ح(شوند می

خود دانسته و  تیمحّبان اهل ب وهیش رامحاسبۀ نفس هم در روایتی،  اکرم پیامبر
هستند، مژده بهشـت داده  پیروان راستین اهل بیت که در عمل  به چنین دوستدارانی

شاخه  فرمودند: من درختی هستم که فاطمه که ت. از ایشان چنین نقل شده استاس
هـای  هـای آن هسـتند، و جوانـه وهیـم نیۀ بـاروری آن و حسـن و حسـیما و علی

هـا تمسـک جویـد  کـی از آن جوانـهیدرخت بر ساقۀ آن روانند، پس هر کـس کـه بـه 
ای رسـول خـدا  بـه ایشـان عـرض شـد بـرد.یخداوند به رحمت خود او را به بهشت مـ

هــر  .ناننــد؟ فرمــود: خانــدان مــیش کیهــا م امــا جوانــهیاش را شــناخت درخــت و شــاخه
آورد و  جـا مـی  م بهیآور  جا می  که ما به  ا دوست دارد و اعمالیت ر یکه ما اهل ب ای بنده

ش از آنکـه او را بـازجوئی کننـد خـدا او را وارد یکند پـ نفسش را محاسبه و بررسی می
ای دیگر نقـل دیلمی نیز مشابه این حدیث را به گونه ،)۶۱۱: ۱۴۱۴، طوسی(کند  بهشت می

که به محاسبۀ نفس رنگ و  ر زیبای دیگرینکته بسیا، )۱/۱۴۵: ۱۴۱۲، لمـیید(کرده است 
اسـبه بـه مـا دهد را باید در دستور العملی کـه از امـام المتقـین بـرای محبوی شیعی می

که در مقـام محاسـبۀ نفـس، متوجـه برخـی  ایشـان بـه کسـی رسیده است دنبال کنـیم،
دهند نخست بـا عـزم جـدی بـر تـرک آنهـا در ها و گناهان خود شد دستور میکوتاهی

 درگاه پروردگار استغفار کند.  نده، بهآی
درگاه خداونــد و اســتغفار از پروردگــار بایــد تجدیــد عهــد بــا  ســالک پــس از توبــه بــه 

داشته باشد. یعنی ابتدا صلوات بر محمد و خانـدان پـاکش فرسـتاده و  امیرالمؤمنین
وب الدین و که امام المتقین و میزان األعمال و یعس پس از آن، دوباره با امیرالمؤمنین
کند، چرا که ایشان اسوه و الگوی همۀ دوستان و اولیای قسیم النار و الجنه است، بیعت 

خداوندند و نزدیکی هر چه بیشتر به ایشان تقرب هر چه بیشتر با خداوند را در پی دارد. 
که پس از تجدید بیعت با امیرالمؤمنین، تجدید برائت از دشمنان ایشـان  گونه استو این
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ها و گناهان سالک از پروندۀ اعمالش دارای اصبان حق ایشان نیز در امحاء آلودگیو غ
نفسش را چطور محاسبه کنـد؟  ن! انسانیرالمؤمنیا أمی مردی گفت نقش کلیدی است.

ش مراجعـه کنـد، یفرمود: هر گاه که روزش به پایان رفته شامگاه فرا رسد، به نفس خو 
کار خود ببیند، از خداوند متعـال طلـب بخشـش  ری دریا تقصیان یاگر نافرمانی و عص

غمبـر ید صـلوات و درود بـر پیـو بـا تجدنماید و تصمیم بر تـرک آن در آینـده بگیـرد، 
مــان متابعــت از یو پ ر مؤمنــانیــم ارتبــاط بــا امیو خانــدان پــاکش و تحکــ اکــرم

آن آثـار و نتـائج شـوم  ،ن حقـوقشیتوزان و دشمنان و غاصب  نهیزاری از کیحضرتش و ب
 .)۳۸ :۱۴۰۹ ،حسن بن علی(گناه را محو و نابود کند 

 ها روایات ناظر به دستور العمل .۵
که متضمن دستورالعمل محاسبۀ نفس هستند از اهمیـت بسـیار   این دسته از روایات

که گذشت، به گفتۀ عارفـان بـزرگ، شـریعت میـزان   زیادی برخوردارند، زیرا همچنان
هـای وانیم با میزان قراردادن روایات محاسبۀ نفـس، گفتـهتعرفان راستین است، پس می

تـوان بـا بهـره گـرفتن از عارفان پیرامون محاسبۀ نفس را محک بزنیم. افـزون بـر آن مـی
، ســخنان عارفــان در بــاب سرچشــمۀ زالل و پــاک اهــل بیــت عصــمت و طهــارت

ۀ نفـس، کـه پیرامـون محاسـب  تأییـد سـخنانی کرد. کوتاه سخن آنکهمحاسبه را تکمیل 
دسـت از   که تأمـل در ایـن ای از فوائـد مهمـی اسـتمطرح شده و تکمیل آنها، گوشـه

 به دنبال دارد. روایات

 »محاسبۀ نفس«از روز به  یضرورت اختصاص دادن ساعت -۵-۱
کیـد روایـات بـر اولین نکته ای که باید در دستورالعمل محاسـبه در نظـر داشـت، تأ

ای از روایات به دسته است.وز به محاسبۀ نفس ر هر از  یضرورت اختصاص دادن ساعت
انـد. ایـن که باید در برنامه شبانه روز هر انسان مؤمنی باشد پرداختـه  تبیین اهّم کارهایی

انـد. در طور کلی ذکر کرده  ها را در چند بخش، بهترین برنامهدسته از روایات، اساسی
به سه و یـا چهـار بخـش کلـی تقسـیم  بسیاری از این روایات معموال برنامه روزانه انسان

کـه در هـر بخـش بایـد انجـام پـذیرد اشـاره شـده اسـت. جالـب آن   شده و به وظایفی
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عنوان یک وظیفۀ مهم کـه بایـد در   که در بسیاری از این روایات، محاسبۀ نفس به است
کید قر برنامه شبانه روزی یک انسان مؤمِن عاقل و اندیشه ار ورز لحاظ شده باشد مورد تأ

گرفته است. در واقع، اهمیت فوق العاده پرداختن به محاسبۀ نفس موجـب شـده تـا در 
عنوان یک بخش مهم و ضـروری از برنامـه روزانـه زنـدگی یـک   بسیاری از روایات، به

 .)۴۲: ۱۳۹۴، کراجکی؛ ۲۰۳: ۱۴۰۴، ابن شعبه حرانی(برای نمونه ر.ک انسان باایمان معرفی شود 

 شام محاسبه در صبح و -۵-۲
پس از آنکه روشن شد که محاسبۀ نفس باید جزء الینفک برنامۀ روزانه مؤمن باشد 

 ترین حدیثی که در دستورالعمل محاسبه وارد شده است اشـاره شـود.جا دارد به جامع

ها، کسـی  ركین ز یتر  ركیز «نقل کردند که  از پیامبر اکرم پس از آنکه امام علی
د، و یـبـرای آنچـه بعـد از مـرگ اسـت، عمـل نما که؛ نفسش را محاسبه کنـد، و است
، شخصـی از ایشـان »رو هـوای نفسـش باشـدیـکه پ هـا کسـی اسـت ن أحمقیتـر  أحمق

ترین دستور العمـل چگونگی عمل به محاسبۀ نفس را جویا شد و به این ترتیب، مفصل
مؤمن  شکل گرفت روایِی محاسبۀ نفس که در دسترس است به فرموده امام المتقین

ن روز بـر یای نفس! به راستی ا دیش مراجعه کند و بگو یگام شامگاه، به نفس خو به هن
در چه کار  آن را پرسد که گردد و خدا از تو مییسوی تو بر نم  و هرگز به تو سپری شد

ا یاد خدا بودی و سپاس او گذاشتی؟ آیا به یتمام کردی و در آن به چه کار برخاستی؟ آ
اب یـا در غیـا بار غمی و رنجی را از دل او برداشتی؟ آیی؟ آاز مؤمنی را برآوردیدر آن ن

، حـق و  ا پـس از مـرگ بـرادر مؤمنـتیـاو، حافظ حرمت او و زن و فرزند او بـودی؟ آ
بــت کــردن بــرادر مــؤمن یا از غیــان بازمانــدگانش نگــاه داشــتی؟ آیــحرمــت او را در م

ه کردی؟ و آنگاه به ن روز چیاری مسلمانی برخاستی؟ تو در ایا به یخودداری کردی؟ آ
کـو کـرده یروز کاری ن  د که در آنیپس اگر د  فتد،یاد هر چه در آن روز کرده است بی

اد یـق که برای او فراهم آورده است از او به بزرگـی ید و بر آن توفیاست سپاس خدا گو 
تی کرده است، استغفار کند و آمرزش خواهد یا معصیافت که کوتاهی یکند، و اگر در 

گنـاه پـاك کنـد  و خود را از آلودگی به آن گر به تکرار آن نپردازدیکند که د  و عزم جزم
و بــا تجدیــد بیعــت بــا  دوبــاره فرســتادن بــر محمــد و آل او وســیلۀ درود و صــلوات  بــه
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ن و بـدخواهان و دشـمنان او و بازدارنـدگان از یامیرالمؤمنین؛ و با تکرار لعـن بـر مبغضـ
د: حاال کـه یفرما ن کند خداوند به او میی، چنحقوقش. هر گاه مؤمن در مقام محاسبه

زی از یـباشـی بـا تـو در چ تو با دوستان من دوست هستی و با دشمنان مـن دشـمن مـی
 .)۳۸: ۱۴۰۹ ،حسن بن علی(گناهانت، مناقشه ندارم 

   عمل، پیش از ورود در آن محاسبۀ -۵-۳
کـه در هـر  گفته، احادیث دیگری نیز در باب محاسـبه هسـتافزون بر روایت پیش

یکی  خورد،العمل محاسبۀ نفس به چشم میکدام از آنها نکته و یا نکاتی پیرامون دستور 
 از نکات مهم در دستورالعمل محاسبه، محاسبه و سـنجش عمـل، پـیش از ورود در آن

بـاب کـه ورام در   از جملـه، روایتـی است. در این باب تعـدادی روایـت موجـود اسـت
ی و پنـد سـفارش کـه از او  به کسـی رسول خدا ستنقل کرده ا» محاسبة النفس«

ش یندیخوبی به ب آن راهر گاه آهنگ کاری کردی سرانجام درخواست نمود فرمودند: 
دی گمراهی و ضالل است صـرف یانجام ده و اگر د  آن رادی صالح است یپس اگر د 
ه شـکلی کلینـی شـبیه ایـن حـدیث را بـ ،)۱/۲۳۴ : ۱۴۱۰،سییابن ع و فراس یابن أب( نظر کن
و فـیض کاشـانی ذیـل ایـن حـدیث شـریف  )،۸/۱۵۰: ۱۴۰۷نی، یکل(تر نقل کرده مفصل

شخص جویای پند را بـه محاسـبۀ   حدیث، آن  در این در واقع پیامبر اکرم نویسد می
اصـل و رأس محاسـبۀ اعمـال  نفس سفارش فرمودند و بلکه این دستور پیامبر اکـرم

گارنــده حــداقل بــه دو حــدیث نبــوی دیگــر کــه ، ن)۴/۳۱۵ : ۱۴۰۶، ض کاشــانییفــ(اســت 
: ۱۴۱۰، کراجکـی(مضمونی مشابه روایت فوق دارند در کتاب کنـز الفوائـد دسـت یافـت 

 و دارای بصـیرت، نیبـ  روشـن فرماینـد: انسـاننیز می افزون بر آن، امام علی ،)۲/۳۱
ان او؟ یـز  بـه ایـا عمل او به سود او است یشد آیندامیکه  است گونه اینکارش  هر آغاز

را عمـل کننـده یـز  ایسـتد،باز مـی باشدانبار یو اگر ز  دهدمیانجام  او باشداگر به سود 
گاهی چون رونده رود، پس هر چه شتاب کند از هدفش  راهه می یکه ب ای است بدون آ

گاهی، چون رونده، ماند دورتر می ای بر راه روشن اسـت، پـس  و عمل کننده از روی آ
، ف الرضـییشـر ( گـردد ا به عقب بر مـییرود  ش مییا به پیی بنگرد آدرست  د بهیهر کس با

هـای دینـی اندیشی در ایـن دسـت از آمـوزه، در واقع عارفان با تأمل و ژرف)۲۱۶: ۱۴۱۴
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محاسـبه پـس از «و » محاسـبه پـیش از عمـل«که محاسبۀ نفس را بـه دو بخـش  است
یعنی آنکه اهل » پیش از عملمحاسبۀ « ،)۷۰ -۶۵: ۱۴۲۰(محاسبی، اند تقسیم کرده» عمل

با معیارهای الهی، مورد سنجش  آن راپیش از ورود در هر کاری، نخست  محاسبۀ نفس
کننـد، و امـا دهند و تا از مفیـد و مثبـت بـودن آن مطمـئن نشـوند، اقـدام نمـیقرار می

یعنی آنکـه انسـان سـاعتی از شـبانه روز خـود را بـه حسابرسـی » محاسبۀ پس از عمل«
های روایی بر هر دو نوع محاسـبه که آموزه شینش اختصاص دهد. روشن استاعمال پی

که در این بخش نقل شد، مؤید   که روایاتی اند چنانپیش و پس از عمل، صّحه گذاشته
 اند.مطرح ساخته» محاسبۀ پیش از عمل«که عارفان پیرامون  مبحثی است

ل و دیـدن و حضور قلب در محضر داور عد  ءمحاسبه با حال حیا -۵-۴
 خود در َعَرصات قیامت

از حدیث شریفی که قبال 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 

ک ید دوباره بر آن پایان یافته است. حیاء از عرضۀ اعمال انسان بـه محضـر حضـرت با تأ
 آیـدها از اعمال نهانی انسان پیش میکه هنگام کنار رفتن پرده  داور و شرم از افتضاحی
شـود،  کـه از شـهود و حضـور در محضـر پروردگـار، متولـد می  و باالتر از همه، حیائی

کیـد دارنـد  همین خاطر، امام صـادق  کند، و بهسالک را در امر محاسبه یاری می تأ
  که ترازوی شرم و حیاء باید معیار محاسبۀ نفس انسان قرار گیرد. دسـتور مهـم دیگـری

نفس باید همراه که محاسبۀ  که از اواسط این حدیث نورانی قابل استفاده است آن است
گیـر و و شـدائد نَفـسکه سالک، خود را بـا اهـوال   صورت  به این با حضور قلب باشد

ای ُخرد و عنوان بنده  ناک روز قیامت، تنها تصور کند و در قلب و درون، خود را به هول
هـای کـه همـۀ مصـیبت  ها و زمـین ببینـد در حـالیناچیز، ایستاده در برابر جّبار آسمان

شود و در همین حال، از سوی حضـرت داور، مـورد پرسـش و قیامت بر سر او وارد می
است هم قرار دارد. طبق این دستور، سالک باید در هنگام محاسبۀ نفـس بـه ایـن بازخو 

ای از اعمال او حتی اگر به اندازۀ نکتۀ مهم قرآنی توجه کامل داشته باشد که مثقال ذّره
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بـه هنگـام نیـز  دانۀ خردلی هم باشد در محاسبه، فروگذار نخواهـد شـد. امـام علـی
ُح َلُه فیُ  ...﴿ نور ۀسور  ۳۷و۳۶ ۀیتالوت آ ِهْم یِرجـاٌل ال ُتْلهـ ٭هـا ِباْلُغـُدوِّ َواآلصـاِل یَسبِّ

هِ یْ ِتجاَرٌة َوال بَ    مردانـی .نـدیگو  ح مییها تسب و صبح و شام در آن خانه؛  ﴾...ٌع َعْن ِذْکِر اللَّ
 کنـد اد خـدا غافـل نمـییـاد خدا و بر پا داشتن یای آنها را از  که نه تجارت و نه معامله

 فرمودند: 
شۀ خود آوری و مقامـات سـتودۀ آنـان و یاهل ذکر را تصور کرده و آنها را در اند اگر

های اعمال خود را گشـوده، و  مجالس آشکارشان را بنگری، خواهی دید که آنان نامه
ك از اعمـال یـانـد کـه در کـدام  شـهیرسی اعمال خودند و در این اند غرق در حساب
کـه از   ا چـه اعمـالییاند،  ، کوتاهی کردهکه به آنان فرمان داده شده کوچك و بزرگی

ش را بـر دوش ین گناهـان خـو یاند. آنها بار سـنگ دهیآن نهی شده بودند مرتکب گرد 
اد یـشان شکسته، و با ناله و فر یه در گلو یخود نهاده و از برداشتن آن ناتوان شدند، گر 

شـگاه یدر پ ،انـد پرسش و پاسخ نمـوده ،ناله نحیب و شتن همراه بایو با خو  ندیگر  می
ران یاز به فضل حـق، و اسـیمانی اعتراف دارند. آنان گروگان نیش با پشیپروردگار خو 

ــد. ــر عظمــت خداوندن ــار در براب ــ خاکس ــدوه ارِی یبس ــ دل ،ان ــا و بس ــگر  ارِی یه  ،هی
دی به خداوند هسـت یکه از آن ام  برای هر دری . هاشان را مجروح ساخته است چشم

کنند که بخشش او را کاسـتی، و  ندی درخواست میاز خداو  .ای دارند دست کوبنده
خـاطر خـودت، حسـاب   سـت. پـس اکنـون بـهیدی نیـدرخواست کنندگان او را نوم

: ۱۴۱۴ف الرضـی، یشـر (ر از تو دارند یرسی غ گران حسابیرا بررسی کن که د   شیخو 
۳۴۲.( 

در این حدیث شریف نیز نکات بسیار پرارزشی در باب چگـونگی محاسـبۀ نفـس  
کید امامدارد. در نیمهوجود  بر حالت توبـه همـراه بـا زاری و  های پایانی حدیث، تأ

کنـد. مطـابق درگـاه حضـرت پروردگـار، خودنمـایی مـی  ساری به انابه و عجز و خاک
های طـوالنی و انـدوه فـراوان بـه سالک در مقام محاسبه باید گریه دستورالعمل امام

در وجود خود جـاری  آن رامت دانسته و حضرت دوست را غنی ضمیمۀ امید و رغبت به
 نماید.

 توجه به بازگشت به سوی حق -۵-۵
ای عیسی با بازگشت به  که گونه آمده است این در میان مواعظ خداوند به عیسی
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سوی من به محاسبۀ نفس بپرداز تا به پاداش اهل عمل دست یابی، آنها پـاداش خـود را 
کـه در   دسـتورالعملی )،۸/۱۳۷ : ۱۴۰۷نـی، یکل( گیرند و من بهترین عطاکنندگان هسـتممی
کید بـر توجـه سـالک بـه حدیث شریف پیرامون محاسبۀ نفس به چشم می  این خورد تأ

معنا در وجود خود است. به باور مـال   ساختن لوازم اینرجوع به خداوند متعال و جاری
اسبۀ نفس، متوقف مح )،۱۲/۱۱۶ : ۱۳۸۲، مازندرانی(صالح مازندرانی در شرح اصول کافی، 

است بر آنکه در سالک، حالت رجوع بـه خداونـد، جـّدی شـده باشـد، زیـرا محاسـبۀ 
و تنهـا  درگاه حضـرت حـق نیسـت  نفس، چیزی جز وارسی طاعات و معاصی انسان به

تواند به وارسی اعمال و حساب و کتاب کارهای خوب و بد خود بپردازد کـه کسی می
بـه  ن رااکه انسـ ینی شده باشد. و تنها این معرفـت اسـتبازگشت به پروردگار برای او یق
کند. بنابر این توجه هرچه بیشتر به این معرفت و تقویت آن محاسبۀ اعمال خود وادار می

  را در پی داشته باشد.  تواند تقویت محاسبۀ نفسمی

 خدا غیرقطع امید از  -۵-۶
ه اجابت رسد و هر چه ب  شیکی از شما بخواهد دعایفرمود: هر گاه  امام صادق

دی یـچ امیدش را قطـع کنـد، و هـیـسـره ام  كید از مردم یاز خدا خواهد به او بدهد با
ن یجـل چنـ و نداشته باشد جز بدانچه در نزد خدای عّز ذکره است، و چـون خـدای عّز 

کنـد. پـس صورت، هر چه از او بخواهد بـه او عطـا مـی  ند در اینیرا در دل او بب  حالی
امـت یرا برای قیش از آنکه حسابتان را بکشند، ز ید پیب نفس خود را بکشخودتان حسا

ه را یـن آیـکه مقدار هر موقفی هزار سال است. سـپس ا پنجاه موقف و بازداشتگاه است
» دیشمر  که شما می ی استیها هزار سال از سالاش  در روزی که اندازه«تالوت فرمود: 

ض یفـ(ر.ک در شـرح ایـن حـدیث شـریف  مرحوم فـیض کاشـانی ،)۸/۱۴۳  :۱۴۰۷نی، ی(کل
محاسبۀ نفس را فرع بر یأس و  که امام صادق بر این باور است ،)۴/۳۱۱ : ۱۴۰۶، کاشـانی

خاطر آن   اند، و این بهناامیدی کامل سالک از مردم و امیدواری به خداوند متعال دانسته
امـا  ر نـداردان اسـت و خداونـد را در نظـدیگـر   که انسان معموال چشم امیدش بـه است

سالک در مقام محاسـبۀ نفـس بایـد امیـد  مطابق این دستورالعمل نورانی امام صادق
تــوان گفـت ایــن خـود از هـر کســی جـز خداونـد را بریــده باشـد. بـه ایــن ترتیـب مـی
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که از حدیث پیشین به دست آمـد، زیـرا  دستورالعمل، بیانی دیگر از دستورالعملی است
سالک به بازگشتش به سـوی حـق متعـال بـود. روشـن در آن حدیث نیز سخن از توجه 

معنا داشته باشد که بازگشتش بـه سـوی خداونـد اسـت،   که یقین به این  که کسی است
 دیگر نگاهی به غیر حق متعال نخواهد داشت و جز او امید دیگری ندارد.

 محاسبۀ نفس با توجه کامل و قبل از خواب -۵-۷
کـه [در برنامـه زنـدگی خـود]   بـرای آدمـی فرمودند: چه سزاوار است امام علی

خــود مشــغول نســازد و  ســاعتی داشــته باشــد کــه در آن ســاعت، هــیچ چیــزی او را بــه
که به نفع و   و وی محاسبه کند در آن ساعت، نفس خود را و کارهایی مزاحمش نباشد

 :۱۴۱۰، مـی آمـدییتم(یا به ضرر خود در آن شبانه روز انجام داده اسـت را بررسـی نمایـد 
آیـد آن دسـت مـی  که از این حدیث شـریف بـرای محاسـبۀ نفـس بـه  ، راهکاری)۶۹۸
که زمان محاسبۀ نفس باید ساعتی باشد که سالک در آن کامال فراغت بال داشته  است

و در آن هنگام هیچ چیزی نباید مزاحم بازرسی و حسابرسـی از اعمـال سـالک باشـد. 
هل معرفت و سلوک، معموال آخر شب و کمی که بزرگان از ا همین خاطر است  گویا به

در  انـد، چنانکـه امـام صـادققبل از خوابیدن را برای محاسبۀ نفـس در نظـر گرفتـه
  کـه بـه رخـت  فرمـود: هنگـامی امـام صـادق اند. ثی به این نکته تصریح کردهحدی

ای، و کسـب امـروزت چـه  ختـهیزی در شـکمت ر یروی حساب کن چه چخوابت می
 ١.)۱۲۳: ۱۴۰۷، ن راوندییقطب الد(ای و معادی داری  اد آر که مردهبوده، و به ی

 رسیگیری در حساب سخت -۵-۸
گونـه  آید که انسان در مقام محاسـبه، حـق هیچاز روایات محاسبۀ نفس چنین برمی

گیری کامـل، نسـبت بـه حسابرسـی  انگاری را ندارد بلکه باید با سختاغماض و سهل
که در برخی احادیـث فرمودنـد:  رو استدام کند. از این رسی اعمال خود اقنفس و باز 

، ابـن شـعبه حرانـی(را تنها مسئول تمامی کارهـایش بداننـد   اهل محاسبه باید نفس خویش
، )۳۳۹: ۱۴۱۰، مـی آمـدییتم(گونه نفس را مانند شریک تجاری خویش  ، و این)۲۷۶: ۱۴۰۴

                                                           
هـر چنـد  ،)۱۳۸۵:۸۹(ر.ک طبرسـی،  نقل کرده است . مشکاة األنوار حدیث فوق را از رسول اکرم ١

 .)۷۲ :نیز دارد (همان مشابه این حدیث را از امام صادق
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، و در )۱۶/۹۸: ۱۴۰۹، رعـاملیح(تر از آن به پای میز حسابرسـی بکشـانند و یا حتی سخت
گونه کـه مـوال از غـالم و  تر از آنکه سخت گونه آمده است برخی دیگر از احادیث این

، و برخـی )۹۹(همـان، کشد باید به محاسبۀ نفس خویش پرداخـت برده خود حساب می
که اهل محاسبه باید با نفس خود در مقام محاسـبه،  گونه آمده است دیگر از روایات این

گونه که در قبال خصم خـود، هـیچ تسـاهل و تسـامحی را  در خصومت درآمده و آن از
تابند در حسابرسی و بازرسی از اعمال خود نیز نبایـد هـیچ تسـاهل و اغماضـی را برنمی

 .)۳۳۹: ۱۴۱۰می آمدی، یتم(بپذیرد 
فصل مشترک تشبیه اهل محاسبه به موال و غالمش و به دو شریک تجاری و یـا بـه دو  

که بین آنها برقرار است و از اهل  گیرانه و بدون اغماضی است ، نوِع تعامل سختدشمن
گونه که در  گیری را با نفس خود داشته باشند. همان رود همین سختمحاسبه انتظار می

برخی احادیث محاسبۀ نفس، تصریح شده است، انسان باید در مقام محاسبۀ نفـس، بـا 
کدام از اعمال خود، فروگذار نکرده و کوچـک  چگیرانه از هیکردی کامال سختروی

تر مورد بازپرسی و بررسـی قـرار و بزرگ و صغیر و کبیر آنها را باید با دقت هر چه تمام
و توجـه داشـته باشـد کـه در  )،۲۷۶: ۱۴۰۴، ابن شـعبه حرانـی؛ ۳۴۲: ۱۴۱۴ف الرضی، یشر (دهد 

: ۱۴۰۰، منسوب به جعفر بن محمـد(ای از اعمالش از قلم نخواهد افتاد  قیامت هم مثقال ذره
  هاییعنوان پرسش  ها بهای از احادیث محاسبۀ نفس برخی سؤالحال در دسته ، با این)۸۵

کیـد ویـژه بـر روی  که انسان در مقام محاسبه باید از خود بپرسد مطرح شده است که تأ
. بیشـتر ایـن ها نشان از اهمیت بیشتر آنها در حسابرسی و بازرسی از نفس دارداین سؤال

دسـت آوردن آن و همچنـین دربـارۀ ادای   ها مربوط به مال و اموال انسان و راه بـه سؤال
که انسـان  گونه آمـده اسـت حقوق برادران دینی انسان است. در تعدادی از روایات، این

در مقام حسابرسی از نفس، باید میـزان امـوال خـود را بررسـی کنـد تـا مبـادا از سـقف 
 ز نفس خود در مقام محاسبه، بپرسد؛، و ا)۲۷۴: ۱۳۸۵، طبرسی(فته باشد مشخصی باالتر ر 

غذای خود را از کجا آوردی؟ و لباس خود را از کجا آوردی؟ آیـا از راه حـالل و یـا از 
، در )۱۲۳، ۱۴۰۷، ن راونـدییقطـب الـد؛ ۱۶۹۸: ۱۴۰۹، حرعـاملی(ای؟ دسـت آورده  راه حرام بـه

نفـس بایـد دنبـال شـود وان سؤاالتی که در بازپرسی از عن  ها بهروایتی دیگر، این پرسش
ا یکار برخاستی؟ آ  روز خود را در چه کار تمام کردی و در آن به چه مطرح شده است؛
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ا بار غمـی و یاز مؤمنی را برآوردی؟ آیا در آن نیاد خدا بودی و سپاس او گذاشتی؟ آیبه 
ا یت او و زن و فرزند او بودی؟ آاب او، حافظ حرمیا در غیرنجی را از دل او برداشتی؟ آ
ا از یان بازماندگانش نگاه داشتی؟ آی، حق و حرمت او را در م پس از مرگ برادر مؤمنت

ن یـاری مسلمانی برخاسـتی؟ تـو در ای ا بهیبت کردن برادر مؤمن خودداری کردی؟ آیغ
بــر  هرحال، تصــریح ائمــه اطهــار بــه )،۳۸: ۱۴۰۹، حســن بــن علــی(روز چــه کــردی؟ 

گر اهمیت مضاعف آنهـا در ها در مقام محاسبۀ نفس، نشانرت پرسیدن این سؤالضرو 
دسـت از مسـائل اهتمـام   حسابرسی از اعمال نفس اسـت و اهـل محاسـبه بایـد بـه ایـن

 بیشتری داشته باشند.

 پس از چهل سالگیمحاسبۀ نفس تر شدن  جدی -۵-۹
شناسـد و جوان نمی نفس، شرایط سّنی خاصی نداشته و پیر که محاسبۀ روشن است

و اتفاقا به سفارش بزرگان عرفان اسالمی، انسان تا جـوان اسـت بایـد از فرصـت طالیـی 
سوی   بهار زندگی، در مسیر سلوک الی الله بهره برد و هر چه سن باالتر رود بازگشت به

، ولی )۱۶/۲۲۲: ۱۳۷۸همان،  ؛۲۹ :۱۳۸۳، نییامام خم(شود تر میخدا و معنویت هم مشکل
کید شده است  این با که حساب و کتاب اعمال و بازپرسی از  حال در برخی روایات، تأ

د گذاشته اسـت، ضـرورت بیشـتری که قدم به چهل سالگی عمر خو   نفس، برای کسی
از  او در این بخش از عمر خود باید خود را بیش از گذشته آماده سفر مرگ کنـد. دارد

هر گاه انسان عمرش به چهل سال برسد ت شده که یروا نیمحّمد بن علی بن الحس
ای ك شـد زاد و توشـهیـکوچ کـردن نزد  کند کهیای از آسمان به او خطاب م نداکننده

د بـه یرسـین بود که مرد هر گـاه بـه چهـل سـالگی مـیا کن، و در گذشته رسم چنیمه
در همین راسـتا حـدیثی از پیـامبر ، )۱/۱۸۵ :۱۴۱۲لمی، ی(د پرداختمحاسبۀ نفس خود می

هـا آنهـا را بـه ای الهی هر شب، خطاب به چهل سالهفرشته که نقل شده است اکرم
، همچنـین امـام )۳۲ ،(همـانخوانـد نوعی حسابرسی و نگاه به کارنامۀ اعمالشان فـرا مـی

ْرَبِعـ« فرماینـد کـهاین سخن خداوند در تورات را نقـل مـی صادق
َ
ْبَنـاَء اْأل

َ
ْوُفـوا  ن!یأ

َ
أ

ای چهل سالگان! برای حساب و کتاب اعمال  )،۲/۴۹۰ : ۱۳۷۵، شـابورییفتال ن( » ِلْلِحَساب
که نگـاه  دسـت از روایـات اسـت د. شیخ ابراهیم کفعمی با توجه به اینیخود آماده شو 
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که عمرشان از چهل سـال گذشـته اسـت دارد.   ای به حسابرسی نفس برای کسانیویژه
هـر گـاه شخصـی وارد « ن کـهبه این روایت نگـاه کـ !چاره ای نفس بی نویسدوی می
وقـت کـوچ فـرا رسـید، بـرای روز  زنـد اد مـیین سال زندگی خود شد منادی فر یچهلم

از ایـن بـه دهـد ه کن و خداوند به دو فرشتۀ مأمور او فرمان مییبازگشت، زاد و توشه ته
د، و خـوب او را یـر یبعد با جّدیت و شدت و تحّفظ بیشتر از گذشته، بـر او سـخت بگ

: ۱۴۰۷نـی، یکل(» دیسـیش و خـرد و درشـتش را بـه پـای او بنو یهر کار کم و بـد، و یبپائ
به حال، در پرداختن   چگونه با این !تو که رو به پیری و فرتوتی هستی !ای نفس)، ۸/۱۰۸

 . )۳۳: ۱۳۷۶، کفعمی(ورزی؟ نیک سستی می کار

 گیرینتیجه
روشنی به این نتیجـه   بندی و تحلیل روایات محاسبۀ نفس، ما را بهآوری، دستهجمع

منـد و یـک سـفارش مهـم دینـی گردد که محاسبۀ نفس یک دسـتور نظـامرهنمون می
کید پیشوایان شریعت اسالمی قرار گرفتـه و  است که به َاشکال گوناگون مورد توجه و تأ

در واقع، هر کدام از روایات، به برخی جهات مسـئله اشـاره کـرده اسـت، لـذا جمـع و 
مند نسبت به محاسبۀ نفس، نزدیـک ما را به یک نگاه جامع و نظامتحلیل همۀ روایات، 

کید و اهتمام عارفان نسبت کند. با دقت و تأمل در این پژوهش روشن میمی شود که تأ
کیـد و اهتمـام پیشـوایان معصـوم  به دارد.  دستور سلوکی محاسبۀ نفس، ریشـه در تأ

دهند تـا حـدود بسـیار زیـادی یکه عارفان برای محاسبۀ نفس م همچنین دستور العملی
ای در برخی روایات محاسبۀ نفس های روایی است و البته نکات افزودهبرگرفته از آموزه

ها سخن عارفان پیرامون دسـتور توان با بهره گرفتن از این آموزهخورد که میبه چشم می
 العمل محاسبۀ نفس را تکمیل نمود. 

گونه که در این پژوهه سامان یافت، به ایـن  آنبندی روایات محاسبه نفس، خالصۀ دسته
از  ییرهـاکه روایات دستۀ نخست، با اشاره به نقشی که محاسبۀ نفـس، در  شکل است

کیـد دارنـد.  امتیاعمال در ق ۀمحاسب هاییسخت دارد بر اهمیت حسابرسی از نفـس تأ
غیـب و تشـویق سـوی آن تر   طایفۀ دوم روایات، با یادآوری آثار معنوی محاسبه، ما را بـه

کیـد  »نفس ۀمحاسب«امر به  »انیعیش« ۀژ یضرورت اهتمام و  کنند و دستۀ سوم، برمی تأ
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کرده و در نهایت، دستۀ چهارم دستور العمل چگونگی پرداختن به این دسـتور الهـی را 
 سازد. روشن می

 نامه کتاب
 .قرآن کریم .۱
 .۱۴۱۰، هیمکتبه فق ،، قمبمجموعة وّرام ه الخواطر و نزهة النواظر المعروفیتنب، فراس، ورام یبابن أ .۲
 ۀن حـوز یمدرسـ ۀالمی وابسته بـه جامعـدفتر انتشارات اس ،، قماألخبار یمعانه، محمد بن علی، یابن بابو  .۳

 .۱۴۰۳، ه قمیعلم
انتشـارات دارالکتـب  ،روتیـمحمـد عبدالسـالم، ب نیشـاه ،قی، تحقالزهدابن حنبل، احمد بن محمد،  .۴

 .۱۴۲۰، ضونیب یمنشورات محمدعل ه،یالعلم
 ،، قـما و األحکـامیدعائم اإلسالم و ذکر الحالل و الحـرام و القضـاون، نعمان بن محمد مغربی، یح ابن .۵

 .۱۳۸۵، تیمؤسسة آل الب
، طالب یبن أب ّی ن علیر المؤمنیفضائل أم یالروضة فل، یالفضل شاذان بن جبرئ شاذان قمی، أبو ابن .۶

 .۱۴۲۳، نیمکتبة األم ،قم
 .۱۴۰۴، نیمدرس ۀجامع ،، قمتحف العقول عن آل الرسولنی، حسن بن علی، شعبه حرا ابن .۷
 .۱۴۰۷، یدار الکتب اإلسالم ،جا ی، بیو نجاح الساع یعدة الداعفهد حلی، احمد بن محمد،  ابن .۸
م و یتنظـ ۀسسؤ م ،، تهرانن)ین و صالة العارفیسر الصالة (معراج السالک، روح الله، نییخمموسوی ال .۹

 .۱۳۸۳، نییخم نشر آثار امام
 .۱۳۸۸، نییم و نشر آثار امام خمیتنظ ۀمؤسس ،، تهرانحمدۀ ر سور یتفس ،ــــــ .۱۰
 .۱۳۷۸، نییم و نشر آثار امام خمیتنظ ۀمؤسستهران، ، امام ۀفیصح ،ــــــ .۱۱
 یعرفان عملـ ،یعرفان، عرفان نظر خیتار  ات،ی(کل یبا مجموعه عرفان اسالم ییآشنا ،ینژاد، عل ینیام .۱۲

 .۱۳۹۴، ینیامام خم یو پژوهش یآموزش ۀسسؤ انتشارات م ،م، قو...)
 ،، تهـراندان (مجموعـه رسـائل فارسـی خواجـه عبـد اللـه انصـاری)یصد مخواجه عبدالله،  انصاری، .۱۳

 .۱۳۷۷، انتشارات توس
 .۱۴۱۷، دار العلم ،، قمنیمنازل السائر  ،ــــــ .۱۴
 .۱۳۸۵، کانین انتشارت راه ،، تهرانعرفان شناسی بیآسعبدالرضا،  بارفروش، .۱۵
، ای دانـشیـدن ،، تهـران)نهج الفصاحة (مجموعه کلمات قصار حضرت رسولالقاسم،  ابو نده،یپا .۱۶

۱۳۸۲. 
 .۱۳۶۶، غاتیدفتر تبل ،، قمف غرر الحکم و درر الکلمیتصنآمدی، عبد الواحد بن محمد،  مییتم .۱۷
دار الکتـاب  ،، قـمیو حکـم اإلمـام علـ (مجموعـة مـن کلمـات غرر الحکـم و درر الکلـم ،ــــــ .۱۸

 .۱۴۱۰،یاإلسالم
آل  ۀمؤسسـ ،، قـمهعیل مسائل الشر یإلی تحص هعیل وسائل الشیتفصعاملی، محمد بن حسن،  حر شیخ .۱۹

 .۱۴۰۹، تیالب
مدرسة اإلمام  ،، قمیر المنسوب إلی اإلمام الحسن العسکر یالتفسازدهم، ی، امام بن علی حسن .۲۰

 .۱۴۰۹، یالمهد
 .۱۳۸۴، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ،، تهرانفی نصائح األبرارنبوع األسرار ین، یحس خوارزمی، .۲۱
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 .۱۴۱۲، یف الرضیالشر  ،، قمإرشاد القلوب إلی الصوابحسن بن محمد،  لمی،ید  .۲۲
 .۱۳۹۴، یاسالم شهیپژوهشگاه فرهنگ و اند ،تهران ،انهیصوف های نقد عرفان ن،یحس ی نژاد،روحان .۲۳
ترجمـه و نشـر  یالمللـ نیانتشارات مرکـز بـ ،قم، عرفان و تصوف شناسی بیآس ن،یاحمدحس ،یفیشر  .۲۴

 .۱۳۹۵، یالمصطف
 .۱۴۱۴، هجرت ،، قمصالح) ی(للصبح هنهج البالغن، یالرضی، محمد بن حس فیشر  .۲۵
 .۱۴۲۱، ه قمیعلم ۀحوز  یغات اسالمی، قم: دفتر تبلیالثان دیرسائل الشه ،یبن عل نیالد  نیز  ،یثان دیشه .۲۶
 .۱۳۶۰، تهران، انجمن حکمت و فلسفه ات،یار اآل اسر محمد بن ابراهیم، ن، یصدر المتأله .۲۷
 .۱۳۷۸، ناد حکمت صدرایتهران، ب ه،یه فی اسرار العلوم الکمالیالمظاهر اإلله ،ــــــ .۲۸
 .تا یب، اتیباق ،، قمهدیاإلنسان و العقن، یمحمد حس ی،یطباطبا .۲۹
 .۱۳۸۵، ةیدر یالمکتبة الح ،، نجفغرر األخبار یمشکاة األنوار فعلی بن حسن،  طبرسی، .۳۰
 .۱۴۱۴، دار الثقافة ،، قمیاألمالمحمد بن الحسن،  طوسی، .۳۱
 .۱۴۱۶، دار الفکر ،روتی، ب نین و عمدة السالکیروضة الطالبابو حامد محمد،  غزالی، .۳۲
 .۱۴۲۲، دار المعرفة ،روتی، بوبیمکاشفة القلوب المقرب إلی عالم الغ ،ــــــ .۳۳
 .تا یب، بیدار الکتاب العر ،روتی، بنیاء علوم الدیإح ،ــــــ .۳۴
انتشـارات  ،)، قـمهمـیالقد (ط. نیرة المتعظـین و بصـیروضة الـواعظشابوری، محمد بن احمد، ین فتال .۳۵

 .۱۳۷۵، رضی
 .۱۴۰۶، ن علییالمؤمن ریامام أم ۀکتابخان ،، اصفهانالوافیکاشانی، مال محسن،  ضیف .۳۶
 .۱۴۱۷، نیمدرس ۀمعانتشارات اسالمی جا ۀسسؤ م ،، قماءیحب اال یضاء فی تهذیالمحجة الب ،ــــــ .۳۷
 .۱۴۲۳، سالمیدار الکتاب اإل  ،، قمخالقالحقائق فی محاسن األ  ،ــــــ .۳۸
امام  ۀانتشارات مدرس ،، قمنی)/سلوة الحز یالدعوات (للراوندد بن هبة الله، ین راوندی، سعیالد قطب .۳۹

 .۱۴۰۷، مهدی
 .۱۳۹۴، ةیمرتضو المکتبة ال ،، تهراناضة الخواطریمعدن الجواهر و ر محمد بن علی،  کراجکی، .۴۰
 .۱۴۱۰، دارالذخائر ،، قمکنز الفوائد ،ــــــ .۴۱
 .۱۳۷۶، مرتضوی ،، تهرانمحاسبة النفسم بن علی، یابراه کفعمی، .۴۲
 .۱۴۰۷، ةیدار الکتب اإلسالم ،، تهرانیالکافعقوب بن اسحاق، یمحمد بن  نی،یکل .۴۳
 .۱۴۰۲، ةیالمطبعة العلم ،، قمالزهدد، ین بن سعیاهوازی، حس کوفی .۴۴
 .۱۳۷۶، ثیدار الحد ،، قمون الحکم و المواعظیعاسطی، علی بن محمد، و  ثییل .۴۵
 .۱۳۸۲، ةیالمکتبة اإلسالم، ، تهرانهاألصول و الروض -یشرح الکاف، محمد صالح مازندرانی، .۴۶
 .۱۴۰۳، یاء التراث العربیدار إح ،روتی، ببحار األنوار، محمد باقر مجلسی، .۴۷
 .۱۴۲۰، نیقیمصر، دار ال ،ه لحقوق اللهیالرعامحاسبی، حارث بن اسد،  .۴۸
 .۱۳۸۳، انتشارات صدرا ،، تهراناندرزها و ها حکمت ،یمرتض ،یمطهر .۴۹
 .۱۴۱۳، دیخ مفیکنگره ش ،، قمیاألمالمحمد بن محمد،  د،یمف .۵۰
 .۱۴۰۰، اعلمی ،روتی، بهعیمصباح الشر ، ، امام ششمبه جعفر بن محمد منسوب .۵۱
 .تا یب، األعلمی للمطبوعاتمؤسسة  ،روتی، بجامع السعاداتمحمد مهدی،  نراقی، .۵۲
 .۱۳۷۷، دار هجرت ۀمؤسس ،، قمهمعراج السعادمال احمد،  نراقی، .۵۳
 .۱۴۰۸، تیآل الب ۀمؤسس ،، قممستدرك الوسائل و مستنبط المسائلن بن محمد تقی، یحس نوری، .۵۴


