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كرراًحق النفس به معنای حق خودمان است، چون نفس به معنای ذات و به معنای حقيقت انسان است و م
بدی كنيد اگر نيكی كنيد به خود می كنيد و اگر. هم در آيات قرآن آمده است كه مواظب نفس خود باشيد

سان نسبتحق النفس يعنی حقوق و وظايفی كه يك انمعنای مجموعه اين آيات ميرساند كه . ميكنيدخود به
.به خود دارد 

سرمايه فقط جنبه جسمانی انسان نيست، بلكه معنايش اين است كه انسان از"حق النفس"مقصود از 
.در راه اطاعت و رضايت خداوند استفاده نمايدخويش وجودی

مقصود، رعايت امور مربوط به جسم و رو ح می باشد؛
وحیبدين معنا كه همان گونه كه ادای حق اهلل و حق الناس ضروری است، اموری كه به سالمت جسمی و ر

.اشدانسان كمك می نمايد نيز بايد مورد توجه قرار گيرد تا انسان در مسير بندگی خداوند موفق ب



فاده كرده حق النفس، يعنی اينكه از همه اعضا و جوارحى كه خدا به ما عنايت كرده ، در مسير بندگی او است
دررا به جاى آورده و... تك تك اعضاء بدنمان، از جمله زبان و گوش و چشم و دست و پا و شكم وو حقوق 

.انجام اين وظيفه، از خداى خود ياری و كمك بگيريم
بگوييم ويعنی نبايد دروغ. يك بخش از اين حقوقی كه به عهده ما است، حفظ بدن از آفات و آسيبها است 

وظغيبت كنيم، نبايد كار حرام انجام دهيم و بايد همواره زبان و گوش و چشم و ذهن خود را از گناه محف
ان دارند،در واقع بدن ما نزدمان امانت است و ما نمی توانيم نسبت به بدنمان و حقوقی كه اعضاء م. بداريم

را در بياورم به طور مثال اگر كسی بگويد اين چشم متعلق به خودم است و می خواهم آن. بی تفاوت باشيم
ه انجام انگشت متعلق به خودم است ميخواهم آن را قطع كنم و يا كارهايی از اين قبيل، اسالم اجازيا اين 

.را به انسان نمی دهداينگونه كارها 



س همانبراى اداى حق النف. اداى حق النفس مثل همه تكاليف ديگر، مبتنى بر شناخت صاحب حق است 
ان نفس خود را حقى كه انسان نسبت به خود دارد، بايد ابتدا خود نفس را به دقت بشناسيم؛ چرا كه اگر انس

.بشناسد، در اينصورت حقوق نفس را هم شناخته و براى اداى اين حقوق، تالش خواهد كردخوبی به
ن را يك ديدگاه، نظر مادی است كه انسا. در اين كه نفس انسانى چيست، اختالف نظرهايى وجود دارد

دن جسمانى مى داند و فقط ظاهر او را مى بيند كه، آغازش والدت و پايانش مرگ است و با مروجود همين
و از بين مى رود؛ شده نابود

و رو ح مى شناسد جسم ازديگر، نظری است كه اعتقاد به بقاى روح دارد و انسان را حقيقتى مركب ديدگاه 
.مى كندتاييد رادين مقدس اسالم هم نظر دوم . و مرگ را پايان زندگى و نابودى انسان نمى داند



نفس و از نظر دين و مكتب الهى، انسان موجود و مخلوقى مركب از غرائز حيوانى و نيروى عقالنى است
راى ما ، منزلتى واالتر و باالتر از جسم و تعلقات جسمانى او دارد و شناخت اين منزلت واال، بانسان

.ضرورى است
و خداوند مالئكه را از نيروى عقل محض، حيوانات را از غر ائز و شهوات محض: حضرت علی ميفرمايد

د، از مالئكه آن كس كه نيروى انديشه و فكرش بر شهوتش غلبه كن. تركيبى از هر دو آفريدانسان را 
و نيز . نيروى شهوت و غريزه اش بر عقلش غالب شود، از حيوانات پست تر استكس كه برتر و آن 

ى كه قدر خداوند رحمت كند كس. براى انسان، شناخت نفس او است بزرگترين رستگارى : ميفرمايد
فس، امرى بنابراين از نظر اولياى دين، خودشناسى و شناخت ن. نكند حدش تجاوز خود را بشناسد و از 

.استقابل مالحظهبسيار ارزشمند و 
م و درک، و به انسان نيروى فكر و انديشه، قوه بصيرت و وسيله فه: خداوند نيز در قرآن فرموده است

ا و راه كسانی كه از هيچيك از اين ابزار و لوازم براى رسيدن به خد. عنايت كرده است و گوش چشم 
اوند متعال كنند، در حقيقت مثل چهارپايان، بلكه بدتر از آنها هستند زيرا كه خداستفاده نمى كمال 

ابزار با ارزشی در اختيار انسان قرار داده كه عدم استفاده صحيح از اينكمال، ابزار براى طى مسير 
.حق آنهاستارزشمند، بيانگر عدم اداى 



حال بايد پرسيد دليل اهميت زياد شناخت نفس انسان، براى چيست؟
ه به همه مى توان گفت انسانى كه خود را مى شناسد و توانايى هاى خود را نيز به خوبى مى داند، با توج

و توانايی ها و سرمايه هاى فكرى و روحى و جسمانى خود، می تواند زندگی دنيوی و اخرویقدرت ها 
.را برای خود فراهم كندسعادتمندانه ای 

.ندكسى كه خود را نشناسد، از راه درست سعادت دور افتاده و در مسير گمراهى و نادانى سقوط مى ك
شناخت . در معارف دينى، دقيق ترين و نزديك ترين راه خداشناسى، معرفت به نفس معرفى شده است

ناخت نفس، بنابراين اولين نتيجه معرفت و ش. فقط از طريق شناخت نفس امكان پذير استخالق هستى 
.خداشناسى است

، و اوهامت غرائز و خياالپست كه گوهر ارزشمند شرافت انسانى خود را بشناسد، از سقوط در وادى كسى 
سير مبنابراين نتيجه دوم معرفت نفس اين است كه انسان را از سقوط در . محفوظ و در امان مى ماند 

.نگاه مى داردگمراهى 
.بنابراين كليد همه خزائن و گنجينه هاى علوم بشرى، معرفت نفس قلمداد شده است



در اين باره فرموده است من همه علوم بشرى را در چهار (ع)صادق امام 
:چيز يافتم

اول اين كه خداى خود را بشناسى؛
است؛دوم اين كه بدانى خالق هستى ساختمان بدن تو را چگونه آفريده
ت؛سوم اين كه بدانى براى سعادتت چه دستورهايى را بيان كرده اس

و چهارم اين كه بدانى چه چيزى تو را از مسير سعادت خار ج مى كند و
.بنابراين تو ر ا از آن نهى مى نمايد 



ما :خداوند بعد از خلقت انسان، به يك نكته خاص اشاره مى كند و می ف رمايد 
حرف مقصود از بيان، نه به معناى. را آموختيماو بيان انسان را خلق كرديم و به 

امتياز، استفاده از آنتواند با زدن معمولی است بلكه امتيازی است كه انسان مى 
.مراتب كمال خود را طى كند

لين انسانى كه در بهترين وجه آفريده شده، طبق حكمت خدا به اسفل الساف
و ادراک و كند و سپس با بهره گيری از منطقسقوط مى (مرتبهدرجه و پايينترين )

واقع طی می كند كه درصعودی را آگاهی به حق و حقوق انسانی خويش، يك سير 
.راهى است به سوى رشد و كمال روح او 



ان را شناسايى هستى يعنی انسعظيم عالم حال كه سخن از اسرار آفرينش انسان است، بايد ديد چگونه مى توان اسرار و رموز نهفته در اين مخلوق 
:قول مولوی شاعر عارف و مشهور ايران زمينبه كرد؟  

خويشتنمچرا غافل از احوال دل همه شب سخنم                                                               كه فكر من اين است و روزها 
وطنمكجا ميروم آخر ننمايی بود                                                                                 به از كجا آمده ام، آمدنم بهر چه 

چه بوده است مراد وی از اين ساختنممانده ام سخت عجب، كز چه سبب ساخت مرا                                                        يا 
خود باز بر آنم كه همانجا فكنمگويم                                                                  رخت آنچه از عالم علوی است من آن می 

روزی قفسی ساخته اند از بدنمخاک                                                                            چند مرغ باغ ملكوتم نيم از عالم 
كدام است سخن می كند اندر دهنمآوازم                                                                        يا كيست آن گوش كه او ميشنود 

چه جان است نگويی كه منش پيرهنمنگرد                                                             يا كيست در ديده كه از ديده برون می 
دم آرام نگيرم نفسی دم نزنمننمايى                                                                             يك تا به تحقيق مرا منزل و ره 

يكی عربده مستانه به هم درشكنمابد                                                                           به می وصلم بچشان تا در زندان 
آورد مرا باز برد در وطنمروم                                                                      آنكه من به خود نامدم اينجا كه به خود باز 

نزنمكه هشيارم و بيدار يكی دم گويم                                                                      تا تو مپندار كه من شعر به خود می 


