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 مقدمه
اثبات پنهان شخصيت و به دنبال آن اگر  يها هيالخصيت است و سئواالت اصلي ما پنهان ش يها هيالبحث درباره 

در نظام تربيتي از نگاه اسالم داشته  تواند يمگذاري آن در شخصيت انسان و تأثيراتي كه شد انواع آن و ميزان تأثير

 سئواالت چند گانه اي است كه درصدد پاسخ به آن از نگاه قرآني هستيم. ها نيا ،باشد

 

پنهان وجود دارد يا  يها هيالل نخست بوديم كه به طور كلي خ به همان سئواتاكنون در آغاز راه و در مقام پاس 

كه به  يا هيآآيه پرداختيم و بعد از آن سه ه همين مناسبت و در مقام پاسخ به اين سئوال ابتدا به دو سه تك ب. رخي

ري است كه بحث شد و به دو گروه از آيات رسيديم كه يك گروه آيات مربوط به تذكر و يادآو ،صورت تك آيه بود

 .تيك گروه هم آيات مربوط به نسيان و فراموشي اس

 

 تيشخص ينهان يها هيال ماتيتقس
پنهان و نهان وجود دارد يا  يها هيالاثبات كنيم و ببينيم آيا يك نهاني را  يها بخشما درصدد اين هستيم كه  

 .دنهان و پنهان شخصيت تقسيمات گوناگوني دار يها هيالاين  ؟ندارد

ثابت و  يها هيسرماشخصيت بخشي ممكن است جزو  يها نهفتهو  ها نهانيكي از تقسيماتش اين است كه آن  

اين يك  شود، يمآشكار  ها نياذاتي انسان باشد كه به طور طبيعي نهان و پنهان است و به تدريج با تذكرات و امثال 



به تدريج آشكار  تواند يمكه به طور طبيعي نهفته است و كه سرمايه هاي ثابتي است  ييها نهفتهو  ها نهان ،قسم است

 .دشود و به ياد بياي

وجود ندارد يا در حالت نسيان است و به  ها آناست كه علم به علم نسبت به  ييها نهاناين يك نوع است كه 

 .تاين يك قسم از نهفته هاي شخصيت اس كند، يمتدريج بروز و ظهور پيدا 

يا به صورت ذاتي و اوليه  ها نهان شود، يماست كه به صورت ثانوي نهفته است و نهان  ييها نهفتهيك قسم  

اسرار  ها نيابه  كند، يمپنهان وجود دارد و به تدريج بروز و ظهور پيدا  يها هيالثابتي كه در  يها هيسرمان هما ،است

 .مييگو يماولي و نخستين  يها نهفتهذاتي و 

ثانوي و عارضي كه چيزهايي در ذكر و درآگاهي  يها نهاناما  ،در شخصيت است ياه نهانو  ها نهفتهنوع دوم  

در حالي  رد،يگ يممورد نسيان و غفلت قرار  شود، يمتفصيلي و آشكار انسان وجود داشته است ولي به دالئلي نهان 

وين يا تشريع دارد يا آثاري در مقام تك ،در شخصيت انسان نقش داشته باشد تواند يمكه امور مهمي هم است و 

 .تخواهيم گفت كه در مقام تشريع آثاري بر آن مترتب اس ها نياچون بعضي از 

اولي دارد  يها نهفتهثانوي كه ريشه در  يها نهفتهاين  شود، يمالبته اين قسم دوم هم خودش به دو حالت تقسيم 

يا اين كه مكتسباتي است كه ريشه در ذاتيات و  شود، يميعني منسي بوده است يا داوري شده است و مجدداً پنهان 

  .شود يممحتويات و فطريات ندارد و اين مكتسبات نهان 

هر سه قسم قابل تأمل  ،و بحث ناخودآگاه است يكاو روان يها بحثقابل جستجو در  كنم يمتا آن جايي كه فكر 

اين ثانوي هم دو قسم داشت كه به آن  ،نويهم نهفته هاي ثا ،هم نهفته هاي ذاتي اولين و نخستين ،و مطالعه است

و چه مقدار  ؟وجود دارد يا نه ها نهفتهاصوالً  ،به اولين سئوال ممكن پاسخ دهيم ميخواه يمما وقتي كه  .ماشاره كرد

 ؟وجود دارد

  .دو بعضي هم البته شمول دار شود يمنزديك  ها نياكه هر كدام به يكي از  ميكن يمطبعاً طيفي از آيات را بررسي  

 ثابت انسان يها هيسرما
هم كه گرفتيم خود آن آيات تذكر نشان  يا جهينتو يك بخش آيات تذكر بود كه مباحث بسيار مهمي داشت 

و بخشي نهان و  شود يمثابتي وجود دارد كه نهان هم  يها هيسرماوابت و فطريات و ذاتيات و ث يها نهفتهكه  دهد يم

اين يك  ،يا به صورت استمراري آن حالت نهفته دارد و يا اين كه آن تذكر و نسيان رفت و برگشت دارد ،تنهفته اس

  .ددسته از آيات بو



گروه بعدي آيات نسيان و انساء بود كه شايد بيست سي آيه مربوط به اين گروه از آيات و دليل پنجم يا ششم 

شد كه گرچه ظاهر بعضي از كلمات لغويين اين است كه نسيان دو  انيبشد و  يا اشارهراجع به نسيان و واژه  .دشو

يك معناي آن مقابل تذكر و ذكر است و به معناي غفلت در برابر تذكر است و يك معنا هم به معناي  ،اصل دارد

 .تترك اس

 انينسدر  ياساساصل 
چون  يمنتهنسيان يعني همان فراموشي در مقابل ذكر است  ،كه نسيان يك اصل بيشتر نداشته باشد ديآ يمبه نظر 

وقتي كه چيزي مورد غفلت و فراموشي قرار  ،اين فراموشي يك الزمي دارد كه يكي از لوازمش ترك شيء است

و استعمال لفظ در لوازم معنا به طور مجاز شيوع دارد و لذا معناي  رود، يماو از دستور كار انسان هم بيرون  ،گرفت

اگر هم به صورت حقيقت در آمده باشد چون مجازها گاهي به تدريج به حد حقيقت  ،معناي مجازي است ترك

ولي باز اصل يك چيز است كه از آن يك معناي ديگري متولد شده است و اين كه به طور مستقيم دو اصل  رسد يم

 .تاين خيلي بعيد اس ،باشد

در كتاب  و د؛در اين جا خيلي دقيق نباش ديآ يمما به نظر ا ،عليرغم اين كه كتاب مقاييس كتاب لغت دقيقي است

زمخشري اين وجود دارد كه ترك در حقيقت معناي فرعي و متخذ از آن است و اصل مستقلي  ي البالغهاساس 

  .تنيس

  اتيآ دران ينس
در حقيقت  م،يده يممورد توجه قرار  تر برجستهم كه بعضي از اين آيات را در خصوص اين نسيان ما آياتي داري

 .شود يمچند گروه آيات در بحث نسيان داريم كه داللت اقتضا و التزامش اين است كه يك اموري كه داريم پنهان 

 نفس انينساز سوي خداوند و  انينس
كه نسيان اهللا و نسيان النفس  ،يك گروه از اين آيات همان آيات مربوط به نسيان خدا و نسيان خويشتن است 

 و«:  ديفرما يمحشر است كه  ي سوره 19 ي هيآآياتي كه به اين بخش ارتباط دارد در صدرش همان  نيرت مهم ،است



أَصحَاب النَّارِ و أَصحَاب  يستَوِيلَا  الْفَاسقُون،هم  أُولَئك منَسواْ اللَّه فَأَنسئهم أَنفُسه نَيكاَلَّذ تَكُونُواْلَا 

 منَّةِ هالْج ابحنَّةِأَصالْفَائزُونالْج«. 

نَسواْ اللَّه فَأَنسئهم  نَيكاَلَّذ تَكُونُواْلَا  و«كه  ديفرما يماين جا  ،آياتي كه قبل و بعدش را مالحظه كرديد 

هخودشان را نسبت به  ،را فراموشاند ها آنند و خدا كه مانند كساني نباشيد كه خدا را فراموش كرد ،»مأَنفُس

هم اين است  اش جهينت، خدا مي فراموشاند و »فَأَنسئهم أَنفُسهم«كه  شود يمآيه اين  ي جهينتو  ،خودشان فراموشاند

نسبت داده شده است،  يمنته ،كه اين ذكر نشده است ،»نَسوا اهللا«و لذا  كنند يمخودشان را هم فراموش  ،كه خودشان

اين نسيان به انساء الهي و در حقيقت انساء الهي هم به عنوان يك قاعده و قانون است و يك مجازات قراردادي 

فَنَسوا  ،نَسواْ اللَّه فَأَنسئهم أَنفُسهمكه  شود يميك مجازات واقعي ترتب حقيقي و واقعي است و نتيجه اين  ،نيست

 .أنفُسهم

 نفس انينسخدا با  انينسرابطه 
پس نسيان هم  ،اگر خدا انساء كرد كُن فَيكون است شود، ينماالنسان مالزمه دارد و جدا اهللا با نسيانقطعاً انساء 

اين يك آيه اي  ،فَنَسوا أنفُسهم ،نَسواْ اللَّهكه  شود يمبنابراين از آيه اين استفاده  ،اين روشن است شود، يمعارض 

نسيانُ اهللا يوجِب نسيانَ النّفس و  شود، يمكه نسيان خدا موجب نسيان خويشتن  كند يمامر را افاده است كه اين 

اگر ما خدا را از دست داديم و نسيان كرديم در حقيقت خويشتن را از دست داديم و در واقع نسوا  ،نسيانَ الذّات

 .تخودش را از دست داد يعني فراموش كرد كه آن هم مترتب بر همين اس ،خَسروا أنفُسهم شود يم ،أنفسهم

وقتي كه انسان خويشتن را فراموش كند در واقع خودش را از دست داده است و خيلي از آيات ديگر كه  

ست كه فروع و شعب از غرر آيات قرآن ا منَسواْ اللَّه فَأَنسئهم أَنفُسه ي هيآاين  ،فروع و شعب اين آيه شود تواند يم

المعارفي است كه ام ،اآليات استام  كهو همين آيه ضمن اين  ،اآليه برمي گرددادي دارد و آيات زيادي به اين امزي

 در روايات هم آمده است.

  معرفت نفس تيروا
نَفسه  من عرَف«اساس  ،همه چند روي يك سكه است ها نياكه  از جمله روايات معرفت النفس و معرفت الرب 

 هم به اين جا برمي گردد. »فقَد عرَف ربه



و معناي  كند يماهللا به نسيان ي اشارهو هم  كند يمالنفس به نسيان ي اشارهآيات است كه هم  نيتر مهماين آيه جزو 

هاي مهمي وجود دارد كه در مواقعي اين معنايش اين است كه يك سرمايه ،نسيان هم اگر ظهورش را پذيرفتيم

  .كند يمو حالت نهفته پيدا  شود يمنهان  ها هيرماس

آن جا آمده است كه خدا را فراموش كردند و  ،»نسوا اهللا فَنَسيهم«توبه در  ي سورهديگري مثل  ي هيآالبته در 

 .شود يم انيبكه اگر الزم بود  شود يمكه آن يك بحث ديگري  كند يمرا فراموش  ها آنخدا هم 

 حشردر سوره » انينس«
يكي  ،اين دو نسيان اشاره دارد ي مالزمهبسيار مهمي است كه به دو نوع نسيان و  ي هيآحشر  ي سوره ي هيآاين 

 تواند يمنسيان اهللا در حالي كه فطرت اهللا داريم و بر اساس آيات ذاتي و فطري انسان است، اما در عين حال خداوند 

النفس كه اين هم عليرغم اين كه فطري است و علم حضوري به آن تعلق و يكي هم نسيان ،مورد نسيان قرار بگيرد

 .رديگ يمكه مورد نسيان قرار  ديفرما يمولي در عين حال آيه  رديگ يم

اين سه مطلب اصولي و اساسي است كه از  .تالذات اسالنفس و نسياناهللا و نسياناي كه بين نسيانسوم مالزمه

 .شود يماين آيه استفاده 

 »اهللا انسو« يمعنا
گاهي در تفاسير  ؟نسيان اهللا يعني چه ؟مطلب ديگري كه در اين جا وجود دارد اين است كه نسوا اهللا يعني چه

 است. اهللاةاهللا يعني معصيكه نسيان شود يمگفته 

و طبعاً ظهور بعضي هم اين است كه بايد نسيان  ،اهللاةدر بسياري از تفاسير آمده است كه نسيان خدا يعني معصي 

لبي و عقلي و  ي نهيقرشكي در اين نيست كه تا وقتي كه دليل عقلي و  ،اهللا را بر معناي ظاهري خودش حمل كرد

 دليل لفظي نباشد.

ي دستگاه يعن كند يمنَسوا اهللا يعني واقعاً خدا را فراموش  ،ما نبايد اين احتمال اول و خالف ظاهر را بگيريم 

 .دفاهمه و معرفتي انسان متذكر خدا نيست و توجه به خدا ندار

 ميتوان ينماين طبعاً الزم آن نسيان است واال  ،عصيان خدا كردن ،اگر كساني گفتند نَسوا اهللا يعني عصوا اهللا 

نيست چون هم معناي ترك  ها نيا ،بگوييم كه معناي مستَعملُ فيه نسوا اهللا در اين جا يعني تَرَك اهللا يا عصوا اهللا

معناي مجازي و ثانوي است و هم معناي عصيان از لوازم معنا است و لذا حمل اين نَسوا اهللا بر عصيان خداوند يا بر 



بگوييم معناي نسيان  ميتوان ينممعاني لوازم نسيان است ولي  ها نيا ،ترك خدا و رها كردن خدا و بي اعتنايي به خدا

 .تآن اس

بنابراين نبايد اين جا نسيان را حمل كنيم همان طور كه گاهي ظاهر بعضي از تفاسير است و نبايد بر عصيان يا بر 

البته فقط ما  ،نسيان يعني همين كه متوجه خدا نيست و توجه به خدا ندارد و نسيانُ اهللا است ،ترك خدا حمل كنيم

ااهللا يك نسيان مطلقي كه به معناي نفي آن علم حضوري باشد عقلي كه داريم اين است كه اين نَسو ي نهيقراين جا 

علم به  كند، يممحكم آن را اثبات  ي ادلهنيست چون علم انسان به نفسش علم حضوري است و بنابر آن چه كه 

 .تعلت و علم به خدا هم يك علم حضوري اس

 يحضوربا علم  انينسعدم ارتباط 
علم  ديگو يمآن كه دليل عقليه  ،اگر ما اين استدالل را بپذيريم كه البته استدالالت روشني هم بر آن است 

مادامي كه نفس مجرد  ،نفس نباشد و تجرد نداشته باشد ،اين محو شود مگر اين كه نفس شود ينمحضوري است كه 

بگوييم كه علم  ميتوان ينمعلم حضوري ما  ي تبهمربگوييم وجود ندارد و در  ميتوان ينماست اصل آن وجود دارد و 

 ي مرتبهدر  ،علم حضوري راه ندارد ي مرتبهعلم حضوري وجود دارد و احتماالً نسيان به  ،حضوري است يا نيست

 ،علم حضوري ي مرتبهوجود مجرد است و ذاتي اوست و در آن جا علم و تذكر در  ي الزمهعلم حضوري چون 

قاعدتاً به يكي از اين  ديآ يماز هم جدا كرد و لذا اين نَسوا اهللا كه در اين جا  شود ينمتند و مطابق با هم هس ها نيا

 .ددو معنا برمي گرد

اين است كه اين نسيان بر  ترش روشن، يا بهتر و گردد يميا بايد بگوييم اين موضوع به ضعف علم حضوري بر  

و با همان تذكر علم حصولي انسان است كه اطاعت و انقياد  شود يمبه آن نسيان كه مبدل به علم حصولي  گردد يم

و متعهد  كند يمآن فهم حصولي انسان است كه انسان را متدين  افتد، يمو انسان به دنبال شريعت راه  شود يمحاصل 

  .ديعني تبديل آن حضوري به حصولي است كه اين نقش را دار كند يمو پايبند 

 يحصولبه  يحضورعلم  ليتبد
علم حصولي و تبديل علم حضوري به حصولي است كه اين جا تذكر و نسيان مقصود از آيه  ي مرتبهاين در 

آن را حفظ  تواند يم ،انسان در آن جا اختياري دارد ،نسيان اهللا يعني نسياني كه در مقام علم حصولي است ،است

اين نسوا اهللا از يك طرف  ،و در ذكر او بماند او ي حافظهخود را به چيزهايي مشغول كند كه نتواند در  تواند يم ،كند



 ،عقلي هم ترديد كند چون اين نسيان ي نهيقرو اگر كسي در آن  ،عقلي ي نهيقربا آن  ،چون نسيان اختياري است

 نسيان اختياري است.

است. شناخت حضوري نفس به خداوند مبدأ و مبنايي  كند، يمدر واقع همان برداشتي كه انسان از علم حضوري 

 ي عاقلهعلم حصولي از آن صورت گيري كند و به فهمي در دستگاه  ي مرتبهراي اين كه نفس ما در ب. شود يم

از خدا غفلت كند و لذا اين  تواند يمبه خدا توجه كند و  تواند يمدر اين مرتبه است كه  ،حصولي خودش مبدل كند

اين نسيان در  ،علم حضوري نسيان به اين معنا راه ندارد ي مرتبهاختياري است و به احتمال قوي در چون يك امر 

علم  شود، يمعلم حصولي و پردازش آن علم حضوري پيدا  ي مرتبهنسيان اهللا در  ،علم حصولي است ي مرتبه

به آن صور كه  شود يمبدل م افكند يمهمين كه نگاهي به او  ،حصولي در واقع همان پردازش علم حضوري است

  .يعلم حصول شود يم

 انيعص يمعنابه  انينس
يعني در واقع  ،ولي اقتضاي تامي دارد و اقتضاي بااليي دارد ،مستلزم به نحو عليت تامه ممكن است بگوييم نه

وقتي اين  ،اين هم از مفروضات قرآني است ،اين كه در درون ما شيطان و اهريمن وجود دارد ي اضافهنسيان خدا به 

نسوا اهللا يعني  ،به آن معنا حمل كرد شود يمولي چون اقتضا دارد  ،معصيت است اش جهينتدو تا را باهم ضميمه كنيم 

 .كند يمبراي اين كه اگر خدا فراموش شد اين آتشفشان شهوت و غضب كار خود را  ؟چرا ،عصوا اهللا

ارد كه با همان اقتضا مجوز اين است كه به او نسبت دهيم كه ادعا كنيم ولي اقتضايي د ميخواه ينمعليت تامه را  

  .كنسيان يعني عصيان يا نسيان به معناي تر

 تيمعصبر  انينس يمجازحمل 
 ي قاعدهالنفس و يكي نسيان ،اهللايكي نسيان ،اولين نكته اين است كه در اين آيه سه اصل اساسي مطرح شده است

اين تجوز است و حمل بر لوازم معنا است و  ،دوم اين كه حمل نسيان بر معناي ترك يا معصيت .وبين اين د ي مالزمه

در  ،بر معناي اصلي حمل كرد شود ينمبه سمت اين معاني بياييم كه قرينه اي داشته باشيم كه  ميتوان يمهنگامي ما 

 ي قوهواقعاً نسيان به معناي از دست رفتن در نسوااهللا يعني  ديگو يمحالي كه اين جا قرينه اي نيست و اصاله الحقيقه 

علم حضوري  ي مرتبهمطلب سوم در آيه اين است كه اين نسوا اهللا در  .ناز دست عاقله و فاهمه در رفت ،فاهمه



با همين شواهد دوگانه اي كه عرض كردم بلكه نسيان در مقام فهم حصولي و پردازش آن علم حضوري  ،نيست

 .تاس

 اخد يارياخت انينس
و علتش اين است كه  ،مطلب چهارم هم اين است كه اين نسيان يك نوع نسياني است كه به نوعي اختياري است

به عنوان  فَأَنسئهماين ترتب ، الْفَاسقُونهم  أُولَئك منَسواْ اللَّه فَأَنسئهم أَنفُسه ،مجازات براي آن تأيين كرده است

 .تكه اين نسيان اختياري اس دهد يميك جزا و تعبير فاسق در پايان آيه نشان 

 ،في االختيارال ينانسيان اختياري خيلي وسيع است چون االمتناع باالختيار  ي دامنهاما توجه داشته باشيم كه  

و از آن متبادر  كند يمه ذهنمان تبادر آن اختيارهاي خيلي بارز و شفاف و آشكار ب ،گاهي ما اختيار را در بادي امر

 ي همهدر حالي كه اختيار ذو درجات است و اين جا هم  م،يشو يمو از آن مراحل خفي اختيار غافل  شود يم

 .دكه از دستش برو كند يميك نوع اختيار اين است كه با تعمد كاري  شود، يمدرجاتش را شامل 

اي مسافرت كرده است و در است، بلكه با وسائطي به يك منطقهاده گاهي است كه مستقيم اين كار را انجام ند 

آن فراموشي خدا شده  ي جهينتكه  اند بردهآن منطقه در ميان دوستان خاصي رفته است و آن دوستان او را به سمتي 

 اين مقدمات گوناگوني كه انجام داده است. ،است

 كشد، يمشايد ابتدا به شكل دقيق به آن توجهي نداشته است، ولي با اين مقدمات عمالً معلوم است كه به آن جا  

گاهي بدون واسطه يا با مقدمات خيلي ناپيدا و نزديكي در اختيار اوست و گاهي با  مييگو يمبنابراين اختياري كه 

ولي اين  رود يمست كه در نهايت اختيار از دستش در گاهي هم ه ،وسائط فراوان است ولي باز هم اختياري است

 .رفي االختياچون االمتناع باالختيار ال ينانسيان بازهم اختياري بود 

  طباطبايي عالمه و بالجبر از نظر اريباالختفاعل 
ده است و در حواشي اسفار آم ،دقيقي مرحوم عالمه در آن فاعل باالختيار و فاعل بالجبر در فلسفه دارند ي نكته

 .تدر نهايه هم آمده اس

 ،كه گاهي فاعل باالضطرار و باالكراه را مقابل فاعل باالختيار قرار دادند نديفرما يمآن نكته اين است كه ايشان 

شود يمكره وقتي كه كسي م فاعل باالختيار نيست ،اين فاعل باالضطرار و باالكراه نديگو يم شود، يمضطر يا م، 



گاهي رغبت اوليه ندارم و به دليل مشكلي كه دارم براي رفع آن  آشامم، يمگاهي من به دليل رغبت اين ليوان را 

 .ميكش يمو يا تو را  يآشام يميا اين را  نديگو يمگاهي هم است كه از بيرون  ،بيايد اين را بياشامم

فاعل باالختيار نيست بلكه  ،الضطرار و باالكراهكه فاعل با اند داشتهكه برخي از فالسفه تصور  نديفرما يمايشان 

فاعل بالجبر اين  دانستند، يمقسيم آن است و در حقيقت فاعل باالضطرار و باالكراه را مثل فاعل باالجبار و بالجبر 

 شود يمو بلعيده  زدير يمو در حالي كه هيچ راهي ندارد در دهانش  خواباند يممثالً  ،است كه شخص مورد فعل است

اگر فاعل بناميم، آن  ااين بالجبر ر ،در حالي كه او در اين جا هيچ چيزي را انتخاب نكرده است و مورد فعل است

اما ايشان  ،بگوييم كه ال باالختيار است توان يمآن را  ،جا هم يك بحثي است كه فاعل است يا مورد فعل است

انتخاب من  يمنته كنم يمبراي اين كه نهايتاً من انتخاب  ،استكه باالضطرار و باالكراه هم در واقع اختيار  نديفرما يم

 .كنم يمگاهي تحت قصر قاصر نيست و گاهي قاصر و اكراه و اضطراري است ولي من انتخاب 

يا انتخاب نكنم و اضطرارم دفع نشود و با مريضي از  ،شاهد آن هم اين است كه انتخاب نكنم و البته كشته شوم 

 .تاختيار اس ها نيا ي همهدر  ديفرما يمخره راهي براي عدم انتخاب هم وجود دارد و لذا ايشان ولي باال ،بين بروم

 عالمه هينظر ليتحل
البته اگر دقت كنيم نظر درستي  ،يكي از جاهايي كه مرحوم عالمه يك نظر بديعي در فلسفه دارند اين جا است 

از نوع اكراه و اضطرارش متفاوت و  اش يعيطبنوع عادي و توجه بايد داشته باشيم كه فاعل باالختيار آن  ،هم است

 متمايز است.

 ي همهجامعي هم دارند و در  ها نيا ي همهاما در عين حال بدانيم  ،اين تمايز بين اين سه قسم را بايد بپذيريم 

اين يك مطلب است كه ايشان در آن جا  ،وجود دارد ها نيا ي همهاختيار بالمعن العام و اصل مفهوم اختيار در  ها نيا

و در تجديد چاپ اين  ميا دادهو در جلد اول فقه تربيتي ما اين را توضيح  دهد يمفرمودند كه معناي اختيار را توسعه 

اين يك قاعده است كه توجه داشته باشيم فاعل باالختيار اعم از فاعل  ،خواهد آمد تر مبسوطو  تر واضحبحث 

 .شود يمبلكه شامل باالضطرار و باالكراه هم  ،ناي آن گونه استباالختيار به مع

 يآدمدر ادامه انتخاب  ارياختسلب 
اي كه در اصول و فلسفه هم آمده است و اصلش هم امر فلسفي است اين است يك بحث هم اين است كه قاعده

در ادامه انتخاب از  ،خود من انتخاب شد ولي در آغاز ي ارادهاگر چيزي با  ،كه االمتناع باالختيار ال ينافي االختيار



مثال واضحي هم كه در اصول زده شده است اين است  كند، ينماين اختياري بودن فعل را سلب  شود، يممن سلب 

اين هم يك قاعده است كه  ،راه انتخاب ندارد ي انهيمدر  كند، يمصدم يك برج پرت  ي طبقهكه كسي كه خود را از 

 .كند يمشمول اختيار را روشن 

 

 ارياختانواع 
ولي گاهي با ابزار  ،سوم هم در شمول اختيار اين است كه انتخاب ما گاهي بدون ابزار و وسائط است ي نكته

است و گاهي گاهي يكي دو تا  شود يمبه كار گرفته  ،ابزاري هم كه براي انجام كار شود، يمو هر دو را شامل  ،است

همان طور كه شدت و  ،منافات با اين ندارد كه يك امر اختياري باشد ها نيابازهم  خورد، يمهم وسائط زيادي 

گاهي عوامل جاذبه و دافعه  ،ضعف اختيار هم امر ديگري است كه بايد به آن توجه داشت كه مقوله به تشكيك است

  .دباز اختيار وجود دار ها نيا ي همهدر  ،يكي كمتر استگاهي يكي بيشتر و  كند، يمدر حالت تساوي انتخاب 

نسيان اهللا در اين جا به معناي  م،ييگو يمنسوا اهللا طبعاً اختيار به معناي عام را  مييگو يمما وقتي كه در اين جا 

 ،علم حصولي است و نسيان اختياري است كه به نحوي فرد در اين نسيان انتخاب دارد ي مرتبهحقيقي است و در 

البته آن  ،اين نسيان نخستين نيست كه ممكن است كسي بگويد كه در حال طبيعي كسي نسيان را دارد كه آن نيست

 .ميكن يمرا در آيات ديگر بحث 

 يآدم انينسن ينخست
و لَم نجِد لَه  يفَنَسءادم من قَبلُ  يإِلَ لَقَد عهِدنَا و«:  ديفرما يمكه  طه برسيم ي سوره 115 ي هيآوقتي به  

زْمدر  ،كه يكي از احتماالت نسيان در واقع نسيان آغازين و نخستين است كه جاي مجازات هم ندارد مييگو يم »اع

گاهي با چند  ،مستقيم دست انسان باشدميشه اين طور نيست كه ه. تحالي كه اين نسيان اختياري و تكليفي اس

 .تواسطه دست انسان است و اختياريت اين صادق و درست اس

يك تفاوت ظريفي در اين جا وجود  ،اختياريت آن به اختياريت مقدماتش است يمنته ،خودش اختياري است 

 نديگو يمست ولي بعضي كه در واقع اختياريت روي مقدمات است و اين اصالً اختياري ني نديگو يمبعضي  ،دارد

اختياريت شيء گاهي به اختياريت مقدمات آن  يمنتههمان واقعاً اختياري است  شود يمعملي كه همان لحظه واقع 



 مينيب يم كند يميك چيزهايي را كه به آن امر  نديگو يمو در اصول هم بحث شده است و  كند ينمولي تفاوتي  ،است

 .شود يمولي مقذماتش  شود ينممستقيم 

 در مقدمات فعل انسان ارياخت
اين دو نظريه و اختالف در تفسير امر مؤثر است اگر كسي بگويد كه اختياريت اين به اختياريت مقدماتش است  

امر روي خود آن تعلق گرفته است چون اختياريتش  كند، ينمولي خودش هم اختياري است و تصرفي در ظهور امر 

 .تبه اختياريت مقدمات اس

اگر اين را بگويد در آن  ،كسي بگويد كه اين در واقع مقدماتش اختياري است و خودش اختياري نيست اگر 

ظاهرش  ،و البته اين نظر درست نيست ،يعني آسانسور سوار شو ،كن علي السطح يعني پله سوار شو ديگو يمصورت 

اختياريت به مقدماتش است واال اگر اختياريت مستقيم روي فعل  يمنتههمان است ولي خود آن فعل اختياري است 

 .تبگيريم شايد اگر دقيق شويم در خدا كه كن فيكون است متصور اس

طح را بگوييم يعني امر به خود ي السلَن عاگر ما كُ ،دقيقي دارد و در اصول و فقه هم اثر دارد ي نكتهاين بحث  

 كند يمگوييم امر به مقدماتش است نتايج ديگري دارد و در فقه خيلي ثمرات پيدا اگر ب ،اين يك نتايجي در فقه دارد

  .تكه واقعاً بايد ظهور خودش را بگيريم و خودش امر اختياري است ولو با مقدما ديآ يمولي به نظر 

 يكيتشك امر، ارياخت
 كند، ينمز نظر فلسفي فرقي ا ،گفتيم اختيار مقوله به تشكيك است ،اختياريتش صعب است يمنتهاختياري است 

در مقام تفاهم عرفي  كند، ينمخيلي فرق  ،حال يكي باشد يا ده تا باشد ،اگر قرار شد با مقدمات بشود اختياري باشد

درست است و  اش همهكه همان نظريه در  ديآ يمو به نظر  كند ينمممكن كمي تفاوتي كند واال از نظر عقلي فرقي 

را  ييها راهو  تواند يمواقعاً  ،خدا را نسيان كند تواند يمواقعاً اين كه االن كسي كه متذكر به خدا و متدين است 

 .ترا از دست بدهد و به هر حال اختياري اس ها نيا ي همهبرود كه  تواند يم

 

نسيان كردند  ها آننباشيد يعني  ها آنمثل  ،وا اهللابگويد ال تَنس خواهد يماين در واقع  »ال تَكُن كَالذينَ نَسوا اهللا«

ال تَنسوا اهللا  خواهد يماضافه اي دارد هم در واقع  ي نكته .كند يماين خالف آن مطلب را افاده  ،شما نسيان نكنيد



در اين مؤثر  ها آنقرار گرفتن و تعامل با  ها آن ي زمرهبرساند كه مثالً در  خواهد يمبگويد ولي گويا اين نكته را 

 است و احياناً اين نوع نكات است.

 خدا يفراموشخود با  يفراموش
است كه اين آيه تصريح نشده است و  فَنَسوا أنفُسهمدنبالش فَأَنسئهم أَنفُسهم مطلب پنجم اين است كه آن 

أنساهم أنفُسهم حد  ،ا أنفُسهمخدا را فراموش كردند و بعد نَسو ،اين است كه نَسوا اهللا اش معادلهيعني  ،روشن است

اي است كه گفتيم و اين هم نكته م،يرس يمدر اين آيه نهايتاً به نَسوا أنفُسهم  .رساند يموسطي است كه ما را به آن جا 

 .تروشن اس

 معرفت نفس ثياحادنفس با  انينسارتباط 
اي از آيه بيرون آمد و اين فا هم فاي ترتب چنين قاعدهفَنَسوا أنفُسهم كه بعدي اين است كه نَسوا ربهم  ي نكته

 »ن عرَف نَفسه فقَد عرَف ربهم«اين چه نسبتي با احاديث  .ددر اثر نسيان رب نسيان نفس و ذات حاصل ش ،است

  .مفُسهم داريبر اساس همان قضايا و آن قواعد منطقي اگر مالحظه بكنيد در اين جا ما يك نَسوا ربهم فَنَسوا أن ؟دارد

 ميكن يمتوجهي  ها آناست كه به  »عرف نَفسه فقد عرَف ربه«پس بحث بعدي ما در ذيل اين آيات همان آيات 

كه اين آيه يكي از آيات ام و محوري است و خود آن  ديآ يمتا برگرديم به ارتباط اين روايات و آن آيات و به نظر 

ولي قبل  ميكن يمنوع ارتباط و تعاملشان را بعد عرض  كند، يمين ارتباط پيدا آيات معرفت النفس، هم به نحوي با ا

  .ماحاديث داشته باشي »ن عرَف نَفسه فقَد عرَف ربهم«از آن يك نگاهي به 

 

اي است كه اين جا از جاهايي است كه انسان خيلي نياز به سند مختلف در اندازه يها انيبتعدد اين احاديث به 

 ها وهيشولي با  ،را دارد »ن عرَف نَفسه فقَد عرَف ربهم«گرچه به گمانم بعضي از احاديث معتبر هم اين مفهوم  ،ندارد

 و بيانات مختلف اين جمله وارد شده است و همه هم با آن آشنا هستيد 

 



 يولوژيزيفشناخت و معرفت نفس  ثياحاد
مستفيض هم است و احياناً ممكن است بعضي از يك مطلب اين است كه در اين روايات كه متعدد است و 

يعني  ،اوالً توجه داريم كه اين حديث كار به بدن و شناخت بدن و ... ندارد ،رواياتش داراي سند معتبر هم باشد

نظام  يها يدگيچيپشناخت اين ابعاد بدني و  ،ربطي به بحث فيزيولوژي و شناخت ابعاد بدني كه در انسان است ندارد

خدا را  توان يمطبعاً يكي از آيات خداوند است و همان طور كه در يك ستاره و كهكشان و كوه و دريا  خلقت بدن

در نظام خلقت  شود يمو فطري است  آموزد يمو  كند يمدر اين بدن هم با براهين مختلفي كه فلسفه تنظيم  ،ديد

كالبدي و جسمي و بدني انسان خدا را تماشا كرد و اگر كسي آن را بشناسد قطعاً شناختي هم نسبت به خدا پيدا 

 .داما اين روايات به اين مسئله كار ندارن ،اين يك مطلب است ،اگر نگاه آيوي به آن داشته باشد كند، يم

 معرفت نفس اتيروادر  ينفسانبحث 
حاال چه  كند، يمبحث نفس است و نفس آن بعد غير جسمي و بدني را ذكر  ،»فسه فقَد عرَف ربهمن عرَف نَ« 

، يا آن طور كه حق است و ادله بر گفتند يمكساني بگويند روح جسم لطيفي است كه بعضي از محدثين و متكلمين 

استعمال نفس در  و د؛ندار بدن و كالبد جسم ي حوزهاين ربطي به  ،آن قائل است بگوييم يك امر مجردي است

استعمال ناصحيحي است ولي  ،بگوييم كالً اين استعمال شود ينممجموع جسم و بدن گرچه احياناً وجود دارد و 

 كند، يماگر روايات و آيات را ببينيم، بيشتر تداعي آن بعد مجرد انسان  ،ظهور نفس هميشه چيزي در برابر بدن است

 .تيك نكته است كه به نظرم در آن خيلي ابهامي نيس

 شناخت در حوزه روح انسان وهيشانواع 
نسبت به جان  ،شناخت پيدا كرد شود يمروح و جان آدمي چند نوع و با چند شيوه  ي حوزهاز اين كه بگذريم در 

 ست :آن از اين قبيل ا نيتر مهمكه  ،شناخت پيدا كرد شود يمو نفس و روح به چند شكل 

 شود يماي كه شناسانهشناختي و روانشناختي است يعني همين معرفت روانيك نوع شناخت با روش روان .1

اين يك نوع معرفت است  ،روح و نفس و جان توجه كرد يها يژگيوبه نفس و كاركردهاي نفس و احوال و 

رشد و ترقي  ها قرنكه در اين قلمرو علم بشر در همين  ،نسبت به نفس ،شناسانه استكه اين معرفت روان

شناسانه و كالبدي است كه گفتيم از اين تخصصاً پس يك نوع معرفت انسان معرفت بدن ،پيدا كرده است



عرفت داريم كه يك نوع معرفت اما معرفت جان و روح آدمي در اين قلمرو ما چند نوع م ،خارج است

 .شود يمل علمي انجام شناسانه داريم كه به شكروان

 :شناسانه خودش دو شاخه دارداين معرفت روان 

 دروني است. ي تجربهتأمالت دروني و  يها روشالف. يك بخشش با 

 ها روشروان شناسي انواع  ي حوزهعلمي تجربي را به كار گرفتن است كه در  يها روشب. يك شاخه هم 

يك نوع هم  ،تأمالت دروني است يها روشهمان  ها وشروجود دارد و از جمله از يك منظر كلي بعضي از 

اين يك نوع  .دتا اين اوضاع و احوال درون را كشف كن رديگ يمعلمي به كار  يها روشاست كه با  ييها روش

در اين جا ممكن است  شود يمدروني انجام  ي تجربهمعرفت است كه به خصوص آن بعدش كه با تأمالت دروني و 

 .دكه بيشتر تناسب داشته باش

فلسفي است  شناسي برمي گردد و آن معرفتروش ي حوزهيك نوع معرفت هم داريم كه ويژگي آن همان به . 2

و در جان  مينگر يمنظري و فلسفي در درونمان  يها روشالنفس فلسفي است كه ما با آن و متكفل اين همان علم

النفس است شناسي است و بخش دوم هم علمروان ي حوزهبخش اول  م،يرس يم ييها افتهيو به  ميكن يمآدمي دقت 

 .تكه در اين جا هم از ديرباز در تفكر آدمي اين رشته فعال بوده و دستاوردهاي فراواني داشته اس

شهودي و  يها روشنوع سوم هم معرفت نفس است با روش شهودي و حضوري كه آن شناختي كه از طريق  .3

همان  شود، يمهم از ابتدا در همان تأمالت دروني آغاز  ها آنكه بسياري از  شود يمحضوري و مكاشفات پيدا 

و احياناً با  كند يمعمق پيدا  ها همان ،شناسي هم دستاوردهايي داردو روان ديآ يمتأمالتي كه گاهي در روان كاوي 

و  رود يمكنار  ها واسطه كند، يمكه شهود  كند يمان را وارد فضايي و انس شود يمهاي ديگري همراه و شيوه ها روش

دقيق و از نزديك بدون اين كه نياز به رسادت دستگاه  ي مشاهده كند، يميك حقايق را در عالم درون خود مشاهده 

كه  شود يمولي به يك فاز ديگري وارد  شود يمگرچه با علم حصولي آن مبدل و پردازش  ،علم حصولي داشته باشد

  .تآن فاز شهود اس

يكي معرفت فلسفي است و يكي معرفت  ،اين سه نوع معرفت در اين جا داريم كه يكي معرفت علمي است

 .تشهودي و عرفاني است كه در اين جا متصور اس
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