رهیافتی به الگوی تربیت نفس با نگاه ساختارگونه به سورهی ناس

تربیــت نفــس از مهمتریــن مراحــل رســیدن بــه قــرب الهــی
چکیده و باالتریــن راه ســعادت اســت .ایــن پژوهــش بــه روش
توصیفــی -تحلیلــی از طریــق اســتنتاج بــر پای ـهی روش تدبــری
و ساختارشناســی آیــات قــرآن بــر مبنــای توقیفــی بــودن آیــات ،درصــدد بیــان
حقیقــت تربیــت نفــس بــا نــگاه تدبرگونــه بــه ســورهی نــاس اســت .نتایــج
پژوهــش بیانگــر آن اســت کــه تربیــت نفــس انســان از دیــدگاه ســورهی نــاس ،در
گــرو پنــاه بــردن بــه ذات حــق و پذیرفــن ربوبیــت و مالکیــت و الوهیــت خداونــد
اســت .از طریــق روش ساختارشناســی و معناشناســی آیــات بــا بررســی اســلوب
واژگانــی ،تصویــر هــری و آوایــی میتــوان بــه ایــن حقیقــت دســت یافــت کــه
بـرای رهایــی از رشور نفــس ،تنهــا راه پنــاه بــردن بــه ذات احد یکتاســت کــه از راه
تذکــر و یــادآوری ،اهــل عمــل بــودن و محاســبهی اعــال میتــوان نفــس خــود را
از وسوس ـههای خناسگونــه نجــات داد و بــه ســعادت رســید .بــر اســاس آیــات،
مخلَصیــن کســانی هســتند کــه لحظهبهلحظــه ،در هــر کاری خداونــد را بــه یــاد
دارنــد و بــه او پنــاه میبرنــد؛ بنابرایــن ،هیــچ وسوس ـهگر خناســی منیتوانــد در
آنــان نفــوذ داشــته باشــد.
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بیان مسئله

ادعیــه تربیــت نفــس یعنــی پیراســن نفــس انســان از بدیهــا ،هــان نفــس امــاره کــه خداونــد در قــرآن
ـم َمــا تُ َو ْسـو ُِس ِبـ ِه نَف ُْســهُ » (ق )16 :و در ســورهی یوســف
نســانَ َو نَ ْعلَـ ُ
کریــم بیــان میکنــدَ « :و لَ َقــدْ َخلَ ْق َنــا ْال َ
ِ
ِ
ِ
ــم َر ّىب» (یوســف )53 :و در آیــهی  82ســورهی
ِالســوء إ َّل َمــا َرح َ
هــم آمــده اســت« :إِنَّ ال َّنف َ
ْــس َلَ َّمــا َر ُة ب ُّ
ـم أَ ْج َم ِعی ـنَ ».ابلیــس میگویــد :بــه دنبــال ایــن بــودم کــه
ص ذکــر شــده اســت« :قــال َف ِب ِع َّزتِــكَ َلُ ْغ ِو َی َّن ُهـ ْ
انســانها را از راه وسوســه کــردن بــه ســیئه و گنــاه وادار گردانــم؛ امــا آنــان همـهی تالشهــا و زحمتهــای
مــن را بــا گفــن ذکــر اســتغفار بــر بــاد میدادنــد .هنگامیکــه طلــب اســتغفار و توبــهی گناهــکاران را
دیــدم ،راه دیگــری را برگزیــدم و از راه هواهــای نفســانی ،آنــان را گم ـراه گردانــدم ،بهگون ـهای کــه گــان
میکننــد در مســیر هدایــت ق ـرار دارنــد؛ ازای ـنرو توبــه منیکننــد (ریشــهری ،1384 ،ج  ،4ص  .)247بــه
همیــن ســبب پیامــر(ص) فرمــود« :أَ ْعـ َدی َعـ ُد ِّو َك نَف َْسـ َـك الَّ ِتــی بَیْـ َن َج ْنبَیْـ َـك (مجلســی،1403 ،ج  ،67ص )64؛
رسســختترین و بدتریــن دشــمنان تــو ،نفــس اســت کــه میــان دو پهلــو قـرار دارد ».شــیطان از راه هواهــای
نفســانی در انســان رخنــه میکنــد و تــاش و زحمــت او را تأییــد میمنایــد .هنگامیکــه در نفــس خویــش
طلــب و خواســتهای داشــته باشــیم ،شــیطان هــان خواســته را زینــت میدهــد و مــا بیشــر بــه آن جــذب
میشــویم و از مســیر اصلــی منحــرف میگردیــم .وســواس مســئلهی دوســویهای اســت .حتــی اگــر قدرتــی
بیرونــی ایــن کار را انجــام بدهــد ،صــدر انســان زمینــه را بـرای آن مهیــا میکنــد .درواقــع ،کنــش و واکنــش
اســت .ایــن مقالــه درصــدد اســت بــا روش اســتنتاجی از طریــق ساختارشناســی ســوره پاســخ دهــد حقیقــت
تربیــت نفــس بــا توجــه بــه ســیر تدبرگونـهی ســورهی نــاس چیســت و بــا کــدام روش میتــوان بــه حقیقــت
تربیــت نفــس رســید؟

مفهوم شناسی

تربیت
تربیــت از ریشـهی «ربــو» بــه معنــای پــرورش دادن اســت« .رب» در اصــل بــه معنــای تربیــت اســت و
اگــر بهصــورت مطلــق ب ـهکار رود ،تنهــا بــر خداونــد اطــاق میگــردد (راغــب ،1412 ،ص  .)336در قــرآن
ـت» (حــج .)5 :در ایــن آیــه،
کریــم آمــده اســتَ « :وتَـ َرى ْالَ ْر َض هَا ِمــدَ ًة َفـإِ َذا أَنْ َزلْ َنــا َعلَ ْی َهــا الْـ َـا َء ا ْه َتـ َّز ْت َو َربَـ ْ
«ربــت» بــه معنــای رشــد و منــو بیانشــده اســت و تربیــت در اینجــا بــه معنــی رشــد و پــرورش جســمی و
مــادی اســت .البتــه تربیــت یــک مفهــوم کلــی و عــام دارد کــه همـهی مراتــب حصــول منــا و نشــو ،چــه مادی
و چــه معنــوی را شــامل میشــود (دهقــان ،1386 ،ص .)18
تربیـت در اصطلاح یعنـی مصفـا کـردن ذات از ناپاکیهـا و مهیاسـازی آن بـرای پذیـرش تجلـی صـورت
حـق (صدرالدیـن شـیرازی ،1363 ،ص  )51-50و بـه معنـای فراهـم کـردن موقعیتهایـی بـرای بالندگـی و
رشـد و رسـیدن نفـس بـه کماالت حقیقی اسـت (رحیمپـور ،1395 ،ص  .)74برخـی تربیت را پـس از پیامربی،
گرامیتریـن کار انسـان بیـان کردهانـد (غزالـی ،1385 ،ص  .)36افالطـون گفتـه اسـت :هنری برتـر و بهتر از
تربیـت نیسـت (کاظـ مزاده ،1357 ،ص  .)234کانـت آن را بزرگترین و سـختترین مسـئلهی انسـان دانسـته
اسـت (کانت ،1367 ،ص  .)76تعریف جامع و یکسـانی از تربیت بیاننشـده اسـت که موردپسـند همه باشـد
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و هرکـس بـا توجـه به گرایش خود تعریفی بیان کرده اسـت (هاشـمی ،1388 ،ص )56؛ امـا از نظر دروندینی،
رشـید رضـا تربیـت را رشـدی تعریـف میکنـد کـه به دنبال پیرشفت و تعالی اسـت و ریشـه در فطـرت آدمی
دارد (رفیعـی ،1388 ،ص  .)92شـهید مطهـری تربیـت را اسـتعدادهای بالقـوهای معنـا کـرده اسـت کـه بـه
فعلیـت درآینـد و انسـان را بـه حـد اعلای کمال خـود برسـاند (مطهـری ،1383 ،ص  .)43بـا توجه بـه معانی
بیانشـده ،بهنظـر میرسـد تربیـت در سـورهی نـاس همان مصفـا کـردن دل و به یاد خـدا بودن و جدا شـدن
از وسوسـههای شـیطانی اسـت تـا بتوان نفـس را به مرحلهی رشـد و بالندگی و کامل حقیقـی نزدیک گرداند.
نفس
«نفــس» در لغــت بــه معنــی ذات آمــده اســت (مصلــح ،1391 ،ص  .)14برخــی بـرای نفــس ســه معنــای
روح ،تأکیــد لفظــی ،ذات و اصــل هــر چیــز را بیــان کردهانــد (طربســی ،1372 ،ج  ،1ص  .)98ایــن واژه بــه
شــکل مفــرد و جمــع بـهکار رفتــه و بــه معنــی موجــود زنــده اســت ،موجــودی کــه یــک اصــل دارد و در حــال
تولیــد نســل و دارای نیــروی شــهوت و غضــب اســت .ایــن واژه در قــرآن بــه معانــی گوناگــون بیانشــده
اســت :نفــس بــه مفهــوم انســان (تحریــم ،16 :بقــره ،228 :یوســف ،32 :زخــرف ،)71 :بــه معنی شــخص معین
(یوســف ،26 :کهــف ،160 :آلعمـران ،)93 :بــه معنــی درون انســان و باطــن (ارسا ،25 :رعــد ،)11 :بــه معنــی
ذات (آلعمـران ،30 :مائــده )116 :و بــه معنــی اصــل و بــن انســان (نســا ،11 :نســا)186 :؛ امــا معمــوالً واژهی
نفــس در قــرآن بــه معنــی هــان ذات اســت (نجاتــی ،13933 ،ص  .)76-34آقــای احــدی ( ،1400ص )24 -17
در کتــاب علمالنفــس میگویــد :نفــس در آیــات قــرآن بــه معنــی جــان یــا زندگــی انســان ،روان یــا نفــس
انســان (انعــام ،)70 :وجــدان نفســانی (انبیــا ،)35 :اصــل ثابــت انســان و خودآگاهــی (شــمس )8-7 :بـهکار
رفتــه اســت .در آیــات و روایــات ،نفــس هــم مذمــت شــدهَ َ« :مــا أُبَـ ِّرى ُء نَف ِْســی» (یوســف )53 :و هــم مــدح
گردیــده اســتَ « :و َم ـ ْن تَـ َز َّك َفإِنَّ َــا َی َت ـ َز َّك لِ َنف ِْس ـ ِه» (فاطــر)18 :؛ بنابرایــن ،نفــس حــاالت گوناگــون دارد.1 :
نفــس امــاره :نفســی کــه انســان را بــه زشــتی و بــدی امــر میکنــد و در وجــود همــگان اســت و ظهــور و
بــروز آن انــدک اســت؛  .2نفــس ملهمــه :نفســی کــه از ســوی خــدا و فرشــتگان الهاماتــی بــه انســان میکنــد
کــه بــر اســاس مراقبــت آشــکار میگــردد؛  .3نفــس لوامــه :نفســی کــه بســیار رسزنــش میکنــد؛ امــا اگــر
انســان بــه گنــاه عــادت کــرد ،ایــن نفــس اندکانــدک در وجــود انســان کمرنــگ خواهــد شــد؛  .4نفــس
مطمئنــه کــه انســان را بــه مقــام اطمینــان میرســاند.

پیشینهی تحقیق

ازجملـه پژوهشهایـی کـه دربـارهی سـورهی نـاس انجامشـده اسـت ،مقالـهی «بررسـی متنـی و سـندی
روایـت سـبب نـزول سـور معوذتیـن» از محمدصـادق حیـدری ،رضـا آقاپـور و سـید علیاکرب ربیع نتاج اسـت
کـه روایـت لبیـد یهودی دربار هیجادو و سـحر شـدن پیامرب را بررسـی کرده اسـت .پژوهشـگران بیان میکنند
کـه ایـن روایـت بـه طـرق مختلـف در منابع تفسـیری آمده اسـت و ضعـف متنی و سـندی دارد.
در مقالــهی «تحلیــل گفتــان دو ســورهی نــاس و فلــق بــر اســاس الگــوی متنــی هالیــدی» از ســید
حســین ســیدی و ســمیه بیــگ قلعهجوقــی ( ،)1398بــا توجــه بــه الگــوی هالیــدی ،بــا بررســی ســاخت
مبتــدا -خــری بیــان شــده اســت کــه ایــن دو ســوره بــه لحــاظ گفتــان ،بــر مبنــای مکاملــه و پرســش و پاســخ
رهیافتی به الگوی تربیت نفس با نگاه ساختارگونه به سورهی ناس
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بــوده و اســتفاده از مؤلفههــای گفتامنمــدار هالیدی-فرانقــش متنــی -در میــان ایــن دو ســوره متفــاوت از
هــم نبــوده اســت؛ همچنیــن مقالـهی «بررســی تطبیقــی عنــارص انســجام متنــی در ســورهی نــاس بــر پایـهی
نظری ـهی انســجام مــن هالیــدی» از غالمحســن اورکــی و الخــاص ویســی پژوهــش دیگــری اســت کــه از
جهــت دســتوری ،جایگزیــن و حــذف ایــن ســوره را بررســی کــرده اســت.
دربــارهی نفــس ،مقالـهی «مهــارت غلبــه بــر نفــس امــاره در قــرآن» از غالمرضــا رئیســیان و عبدالعلــی
پاک ـزاد منتــر شــده کــه در ایــن مقالــه بــه نفــس امــاره ،اهمیــت جهــاد بــا نفــس و اســتعامالت قرانــی و
مهارتهــای رفتــاری پرداختــه اســت؛ امــا مقالــهای نوشتهنشــده اســت کــه بــه حقیقــت تربیــت نفــس
از دیــدگاه ساختارشناســی ،تصویــر هــری ،موســیقی و ارتبــاط آوایــی بــا نــگاه تدبرگونــه بــه ســورهی نــاس
پرداختــه باشــد و از ایــن نظــر ،پژوهــش حــارض کاری نــو و جدیــد اســت.

روش تحقیق و فرایند پژوهش

تحقیق حارض به روش اسـتنتاجی و معناشناسـی و تدبری و بررسـی ساختارشناسـی سـورههای قرآن انجام
شـده اسـت کـه مبتنـی بـر توقیفـی بـودن چینش آیـات قرآن اسـت .ساختارشناسـی روشـی جدید در تفسـیر
اسـت کـه بـه شـکل و هیـأت ساختارشناسـی سـورهها بـرای دسـتیابی بـه ارتبـاط پیوسـته و هـدفدار میـان
آیـات سـوره و دسـتیابی بـه محـوری واحـد رخ منوده اسـت و در پرتو آن ،از طریق بررسـی تدبر سـورهها و
چگونگـی ترکیـب اجـزای میـان یک سـوره ،به تصویـری زیبا و هامهنگ دسـت مییابـد .زبانشناسـان بر این
اعتقـاد هسـتند کـه روش ساختارشناسـی و تدبرگونهی سـورهها رصفاً رویكـرد خواندن پیدرپی نیسـت ،بلکه
بر اسـاس رویكرد كلنگر ( )Synopticاسـت (شمیسـا ،1378 ،ص )177؛ بنابراین ،نگاه ساختارشناسی از طریق
ارتبـاط ارگانیـک میـان آیـات و سـورهها میتوانـد مـا را به درک محتـوای اصلی منت یـا کل اثر نزدیـک گرداند
(البرزی ،1386 ،ص  .)252بـر اسـاس ایـن ،در ایـن پژوهـش نخسـت با نگاه کلینگر سـاختار سـوره بررسـی و
سـپس از طریـق اسـلوب بررسـی واژگانـی ،تصویر هرنی و آوایی سـورهی نـاس ،معنای تربیت در این سـوره و
روشهـای آن بیـان میگردد.

 .1حقیقت تربیت نفس در سورهی ناس با نگاه تدبر گونه

انســان همــواره و پیدرپــی در معــرض وسوس ـههاى گوناگــون شــیطاىن اســت و شــیاطین انــس و جــن
تــاش دارنــد در قلــب او نفــوذ كننــد .هرقــدر مقــام انســان در علــم باالتــر رود و موقعیــت او در اجتــاع
بیشــر گــردد ،وسوس ـههاى شــیاطین شــدیدتر مىشــود تــا او را از راه حــق منحــرف ســازد .ایــن ســوره بــه
پیغمــر اعظــم(ص) کــه در مقــام نخســت انســانهای جهــان اســت ،امــر میکنــد از رش وسوســهگران بــه
خداونــد متعــال پنــاه بــرد؛ پــس انســان بایــد لحظهبهلحظــه مراقــب نفــس و وسوس ـهگران باشــد .ب ـرای
رســیدن بــه معنــای تربیــت نفــس در ســورهی نــاس ،نخســت ســاختار ســورهی نــاس بررســی میگــردد تــا
بتــوان بــه معنــای مدنظــر دســت یافــت.
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دوفصلنامه علمی -پژوهشی آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث
دوره  :: 7شماره 2

 .1 .1ساختار سورهی ناس
از پیوســتگی میــان آیــات ســورهی نــاس از نظــر لفــظ و معنــا مشــخص اســت کــه آیــات ایــن ســوره
بهطــور یکپارچــه نازلشــده اســت .ســورهی نــاس از یــک فعــل و دو مجموعــه از متعلقــات (وابســتههای)
آن تشکیلشــده اســت :مجموعـهی نخســت آیــات یــک تــا ســه مجرورهــای حــرف «باء»انــد و مجموعـهی
دوم آیــات چهــار تــا شـشاند کــه آیــات چهــار و پنــج مجرورهــای حــرف «مــن » هســتند و آیـهی شــش بــه
فعــل «یوســوس» در آی ـهی پنــج وابســته اســت .ایــن ســوره از ســورههای یکجمل ـهای اســت کــه از فعــل
امــر «قــل» و مقــول قــول تشکیلشــده اســت؛ از «اعــوذ» رشوع میگــردد و تــا انتهــای ســوره ادامــه دارد.
متعلقــات (وابســتههای) فعــل «اعــوذ» دو مجموعــه را تشــکیل میدهنــد :مجموع ـهی اول اعــام میکنــد
کــه همــگان بایســتی بــه پــروردگاری پنــاه برنــد کــه رب ،ملــک و الــه انســان اســت و مجموعــه دوم روشــن
میســازد کــه ایــن پناهندگــی از رش هــر وسوسـهگر درونــی جنــی و انســی اســت کــه ســینهی مــردم را آمــاج
حمــات خــود ق ـرار میدهــد (اله ـ یزاده ،1391 ،ص .)33
آنچــه در ایــن ســوره مهــم اســت همیــن وسوس ـهگر درونــی جــن و انــس اســت کــه انســان بایــد بــه
تربیــت همیــن بپــردازد .اصــل تربیــت نفــس اســت و آنقــدر اهمیــت دارد کــه خداونــد بیــان کــرده اســت
از رش ایــن نفــس بــه مــن پنــاه بربیــد؛ بنابرایــن ،هــدف اصلــی ایــن ســوره پنــاه بــردن بــه خداونــد از رش
وسوسـههای درونــی اســت .انســان بــا پنــاه بــردن بــه خداونــد میتوانــد نفــس خــود را تقویــت و تربیــت
ـاس َملِـ ِ
ـاس ».در ایــن آیــه ســه مــورد
ـاس إِلـ ِه ال َّنـ ِ
ـك ال َّنـ ِ
کنــد؛ زیـرا در آیــه بیــان میکنــدُ « :قـ ْـل أَ ُعــو ُذ ِبـ َر ِّب ال َّنـ ِ
از اوصــاف خداونــد (ربوبیــت و مالكیــت و الوهیــت) را بیــان میکنــد .بــا گفــن « َملِـ ِ
ـاس» ،خــود را ملك
ـك ال َّنـ ِ
ـاس» ،در طریــق عبودیــت او گام مىنهــد
او مىدانــد و بنــده رس بــر فرمانــش مىشــود و بــا گفــن «إِلـ ِه ال َّنـ ِ
و از عبــادت غیــر او پرهیــز مىكنــد .بیشــك كــى كــه بــه ایــن صفــات سـهگانه متصــف باشــد و خــود را
بــا هــر ســه هامهنــگ ســازد ،از رش وسوسـهگران در امــان خواهــد بــود .در حقیقــت ،ایــن اوصــاف سـهگانه
ســه برنامـهی پیشــگیرى ،ســه درس تربیتــى و ســه وســیلهی نجــات اســت و انســان را در برابــر آنهــا بیمــه
مىكنــد (مــکارم شــیرازی ،1372 ،ج ،27ص .)72
 .2 .1طریق دستور دادن خداوند به انسان در سورهی ناس
(ص)
ســورهی نــاس بــا فرمــان « ُقـ ْـل أَ ُعــو ُذ» خطــاب بــه رســول اکــرم آغــاز میشســد و خداونــد دســتور خــود
را بیــان مـیدارد .بــا اینکــه رســول خــدا(ص) واالتریــن انســانها روی زمیــن اســت ،بــاز بــه او امــر شــده اســت
کــه بــه خــدا پنــاه بــر؛ زیـرا خداونــد رب ،مالــک و الــه همــه اســت .بــر اســاس ترتیــب نــزول ،ســه ســورهی
اخــاص ،فلــق و نــاس بــا «قــل» رشوع میشــوند .واژهی «قــل» ابــاغ اوامــر مهــم الهــی در موضوعــات
مختلــف اســت و اوامــر تخصیصــی اســت؛ یعنــی تالوتکننــده خطابــات قــرآن را مخصــوص خــود میدانــد.
اگــر امرونهــی باشــد ،مخصــوص خــود میدانــد .ایــن نکتــه آن اشــارهی تربیتــی اســت کــه هرکــس بـرای خــود
در نظــر میگیــرد.
ایــن واژه بـرای پنــاه بــردن بــه خداونــد و ارشــاد کاربــرد دارد و در علــم بالغــت ،کاربردهــای گوناگونــی
بــرای آن ازجملــه ارشــاد ،تعجیــز ،تهدیــد ،متنــی ،تعجــب ،دعــا ،اکــرام ،التــاس و ...بیانشــده اســت
(گلــی ،1395 ،ص  .)67امــر قــل فرمانهایــی اســت از جانــب خداونــد بــه پیامــر اكــرم(ص) كــه بهعنــوان مقــام
رهیافتی به الگوی تربیت نفس با نگاه ساختارگونه به سورهی ناس
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رســالت ،بــه دیگ ـران اعــام شــود تــا دیگ ـران بــه مــن و مضمــون مــورد فرمــان آگاه شــوند و یــا بیــش از
آگاهــى پیــروى مناینــد (طالقانــی ،1362 ،ج  ،4ص  .)306ایــن واژه یــک فضــای گفتگویــی میــان خــدا و انســان
بــه وجــود آورده اســت کــه منجــر میشــود بــه اینکــه هــر فــردی خــود را در معــرض ایــن خطــاب ق ـرار
دهــد و بــه تحــول بنیــادی در وی بینجامــد (قراملکــی ،1393 ،ص  .)20درواقــع ،واژهی «قــل» در ایــن ســوره
غیرممکــن بــودن مبــارزه بــا افـراد رشور بــدون اســتمداد از خــدا را بیــان میکنــد و نشــان میدهــد کــه ایــن
ســوره و آیــات ق ـران ب ـرای تربیــت هم ـهی انسانهاســت و ابــاغ بــه همــه صــورت میگیــرد و همــه در
تربیــت خــود بایــد کوشــا باشــند.

 .2روش دریافت حقیقت تربیت نفس از طریق معناشناسی

بـرای رســیدن بــه حقیقــت تربیــت نفس در ســورهی نــاس از طریــق روش معناشناســی ،اســلوب واژگانی،
تصویــر هــری آیــات و آوایــی ســوره بررســی شــده اســت تــا در پرتــو ســاختار نظمگونـهی ســوره بتــوان بــه
الگــوی تربیــت نفــس دســت یافت.
 .1 .2اسلوب واژگانی
خنــاس :اصــل معنــای «خ ّنــاس» یعنــی «آنکــه خــود را پنهــانمیکنــد» (ابنمنظــور ،1414 ،ج  ،6ص .)71
در روایــت آمــده اســت کــه شــیطانبینــی خــود را بــر قلــب انســان میگــذارد (بــه رساغ انســان میآیــد)؛ امــا
هنگامیکــه انســان بــه یــاد خــدا افتــاد ،خــود را عقــب میکشــد و مخفــی میشــود (صــدوق ،1385 ،ص )526؛
بنابرایــن ،شــیطان خنــاس نامیــده شــده اســت؛ یعنــی بســیار عقبنشــینیکننده و پنهانشــونده .بــا توجــه بــه
معنــای خنــاس ،راه تربیــت نفــس یــاد خــدا و پنــاه بــردن بــه اوســت (مــکارم شــیرازی ،1372 ،ج ،27ص .)473
واژهی «خنــاس» صیغـهی مبالغــه از مصــدر «خنــوس» اســت كــه بــه معنــاى اختفــاى پــس از ظهــور اســت
(طباطبایــی 1417 ،ق ،ج  ،20ص .)397
یوســوس :اصــل معنــای «وسوســة» یعنــی ســخن گفــن پنهانــی .وســواس یعنــی صــدای آهســته .صــدای
ظریــف زیــورآالت را نیــز «وســواس» گوینــد (زبیــدی ،بیتــا ،ج  ،3ص )988؛ پــس «وســواس» در معنای وصفی
یعنــی کســی کــه آهســته ســخن میگویــد و بیرسوصــدا حــرف میزنــد .گویــی شــیطان بیرسوصــدا و
آرام بــه رساغ طعم ـهی خــود م ـیرود و آهســته و مخفیانــه بــا او ســخن میگویــد« .یوســوس» نیــز یعنــی
آهســته و بیرسوصــدا ســخن میگویــد .در مجمعالبیــان آمــده كــه كلمـهی «وســواس» بــه معنــاى حدیــث
نفــس اســت (طربســی ،1372 ،ج  ،10ص  .)864در جایــی کــه شــیطان آهســته بــه رساغ انســان مـیرود ،تنهــا
میتــوان بــه خدایــی پنــاه بــرد کــه از پنهــان و آشــکار مطلــع اســت.
«وســواس» بــه كــر واو ،مصــدر اســت نــه اســم مصــدر؛ بــه ایــن معنــا کــه در مصــدر نســبت فعــل بــه
فاعــل مدنظــر اســت ،درحالیکــه در اســم مصــدر ،بــه فاعــل توجــه منىشــود ،بلكــه تنهــا فعــل مدنظــر
اســت ،رصفنظــر از فاعــل (مغنیــه ،1378 ،ج ،8ص  .)206درهرحــال ،مـراد از وسوســه در اینجــا ،اندیشـههاى
تاریــى اســت كــه در ذهــن خطــور مىكنــد و انســان را از حــق و راه او بازم ـىدارد و هیچكــس منىتوانــد
از ســخنان نفــس و وسوسـهی آن رهایــى یابــد ،مگــر اینكــه خــدا انســان را نگــه دارد.
«رب البیــت»؛ یعنــی صاحــب
«رب» بــه معنــای «مالــک و صاحباختیــار» اســت؛ ماننــد ّ
رب :اصــل معنــا ّ
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ـرب :املالــک
و مالــک خانــه .رب لزومـاً بــه معنــای «پرورشدهنــده» نیســت .زمخــری هــم بیــان میکنــد :الـ ّ
رب کل شــئ؛ ای مالکــه» (ابنمنظــور،
(زمخــری ،1407 ،ج  ،4ص  .)822ابنمنظــور هــم میگویــد« :هــو ّ
«رب» را معمــوالً مربــی و پرورشدهنــده معنــی میکنیــم؛ امــا بایــد در نظــر داشــت
 ،1414ج  ،2ص ّ .)45
کــه در عربــی قدیــم ،ایــن واژه بیشــر معنــای «مالــک» و «صاحباختیــار» را میرســانده اســت (مســتفید،
 ،1382ص  .)24کســی کــه مالــک و صاحباختیــار ماســت ،مــا میتوانیــم بــه او پنــاه بربیــم.
 .2 .2اسلوب کارکرد و تصویر هرنی سورهی ناس
بیــان تصویــر هــری آیــات قــرآن تصویــری ملمــوس و قابــل حــس از ابـزار برتــر بیــان قــرآن اســت .تصویر
در قــرآن اب ـزاری اســت ب ـرای بیــان هدفهــای دینــی .تصویــر قرآنــی تنهــا بهقصــد تصویرپــردازی نیســت،
بلکــه در خدمــت اهــداف اخالقــی ،دینــی و تربیتــی اســت (ســیدی ،1387 ،ص  .)109در ایــن ســوره تصویــر
برخــی آیــات بیــان میگــردد کــه مــا را بــه معنــای تربیــت نفــس رهنمــون میســازد.
اس»
اس» و «إِلَ ِه ال َّن ِ
اس»َ « ،ملِ ِك ال َّن ِ
ب ال َّن ِ
 .1 .2 .2تصویر عبارات « َر ّ
لفــظ «رب» بهطــور ویــژه بــه «نــاس» اضافهشــده اســت و تصویــری کــه ایجــاد میکنــد جایــگاه
خداونــدی اســت کــه اختیــار کارهــای بنــدگان را دارد و مــا بــه او پنــاه میبریــم ،بــه کســی کــه بندگانــش را
خــوب میشناســد (زمخــری ،1407 ،ص  )823و مــا از رش و وسوس ـههای ایجادشــده بــه پــروردگار خــود
پنــاه میبریــم و بــا یــاد و ذکــر او خــود را از پــرت شــدن در منجــاب گنــاه نجــات میدهیــم .هامنطــور
کــه در لغــت هــم بیــان شــد« ،رب» بیشــر بــه معنــی مالــک و صاحباختیــار اســت .پــروردگار یعنــی مالــک
و عهــدهدار امــور اســت .اولیــن رتبـهای کــه هــر انســانی در پنــاه بــردن تجربــه میکنــد ،کســی اســت کــه او
را رسپرســت خــود میدانــد؛ ماننــد پــدر و مــادر .تصــور کنیــد ســوار کشــتی شــدید و همهچیــز امنوامــان
ـاس»؛ بعــد
ب ال َّنـ ِ
اســت .یکلحظــه کشــتی تــکان میخــورد .بچــه اول دامــن پــدر و مــادر را میگیــردَ « :ر ّ
تکانهــا بیشــر و شــدیدتر میشــود .پــدر و مــادر بــه دســتوپا میافتنــد و رساغ ناخــدا را میگیرنــد:
« َملِ ِ
ــاس»؛ ناخــدا میگویــد نگــران نباشــید .اوضــاع جــوی آرامتــر میشــود؛ امــا تکانهــا از کنــرل
ــك ال َّن ِ
ـاس» و بهســوی خداونــد میشــتابند.
ناخــدا خــارج میگــردد .همــه بهســوی «إِلَ ـ ِه ال َّنـ ِ
هنگامیکــه ایــن الفــاظ بــه راههــای مختلــف تکـرار شــده اســت ،بــه ایــن معناســت کــه تنهــا بایــد بــه
الصــدُورُ» (غافــر .)19 :خداونــد هــم انســانها
ـم خَائِ َنـ َة ْالَ ْع ُیــنِ َو َمــا تُ ْخ ِفــی ُّ
خداونــدی پنــاه بــرد کــه «یَ ْعلَـ ُ
را خــوب میشناســد و هــم از آنچــه در ســینههای مــا میگــذرد و مخفــی اســت ،اطــاع دارد و هــم
وسوس ـهگر را میشناســد؛ پــس بهرتیــن گزینــه ب ـرای پنــاه بــردن اســت.
 .2 .22.تصاویر ایجادی توسط لفظ الوسواس الخناس
معنــای وســواس پیشتــر ذکــر شــد ،بــه پچپــچ صیــاد وســواس گوینــد (عضیمــه ،1388 ،ص .)203
«وســواس» صیغـهی مبالغــه اســت؛ یعنــی بســیار وسوســه کننــد .درواقــع ،پیشــه و کار او وسوســه اســت و
همــواره بــه ایــن کار میپــردازد .کســی کــه بســیار وسوســه میکنــد و صفــت «الخنــاس» دارد« .خنــاس»
بــه معنــی «پنهانشــونده»؛ یعنــی بــه آهســته وسوســه میکنــد و فریــاد منیزنــد ،همــواره بــه انســان رس
میزنــد ،در کمیــن میایســتد تــا غافــل شــوی ،چهــرهی دعــوت بــه رشش پنهــان اســت ،عمــل بــد را برایــت
خــوب جلــوه میدهــد .اگــر بــه دام او اســیر شــوی ،توانایــی رهایــی نــداری .از ایــن شــیطان پنهانشــونده،
رهیافتی به الگوی تربیت نفس با نگاه ساختارگونه به سورهی ناس
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تنهــا میتوانــد بــه خداونــد دانــای پنهــان و نهــان پنــاه بــرد.
 .32. .2تصویر ایجادشده توسط فعل مضارع یوسوس
فعــل مضــارع در تصویرســازی نقــش مهمــی را بــر عهــده دارد؛ امــا آن تصویــر چیســت؟ آن تصویــر،
تصویــر صحنـهای اســت کــه گویــا وسوسـهکننده درون ســینهی انســان کــه مرکــز فرماندهــی روحــی انســان
دام
اســت ،نشســته و قلــب او را تســخیر کــرده اســت و هرچــه بخواهــد ،بــه او دســتور میدهــد و انســانِ در ِ
وسوسـهافتاده و در ظلمتفرورفتــه را بــا صــدای زیــور دادهشــدهی خویــش ،بــه هــر ســویی کــه بخواهــد،
میکشــد (نــوری ،1392 ،ص  .)2ایــن اســتمرار فعــل مضــارع بــه ایــن معناســت کــه انســان بایــد همــواره بــه
خــدا پنــاه بــرد و لحظهبهلحظــه بــه یــاد خــدا باشــد تــا از چنــگ ایــن نفــس برهــد و ایــن وسوسـهگر بـرای
هم ـهی انســانها ،مؤمــن واقعــی ،مؤمــن تــازه ایامنآورنــده ،انســان عــادی و ...اســت .همــه بایــد مراقــب
باشند.
 .3 .2ارتباط کالمی و موسیقیایی سورهی ناس
هامهنگــی و نظــم آوایــی الفــاظ در قــرآن ازجملــه شــاخصهایی اســت کــه ذهــن مخاطــب را درگیــر
میکنــد و زیبایــی کلــات را نشــان خواهــد داد .در هــر واژهای از واجهــای مختلفــی استفادهشــده اســت کــه
از نظــر آهنــگ و زیبایــی ،تأثیــری بــر شــنونده میگــذارد .ابناثیــر بیــان داشــته اســت« :هرکــس بــا کمرتیــن
آگاهــی هــم ایــن مطلــب را حــس میکنــد کــه واژههــا گاه آوایــی زیبــا و دلنشــین ماننــد نغمـهی ســازهای
موســیقی دارنــد» (قاســمی ،1387 ،ص  .)123آهنگهــا و الحــان و قافیههــای متعــدد آیــات منایانگــر مقاصــد
آیــات اســت و مــا را بــه معانــی آیــات میرســاند (طالقانــی ،1362 ،ج  ،4ص  .)306ایــن نظــم آهنگیــن در
ســورهی نــاس هــم هســت .قــرآن کریــم بــا «ب ِْسـ ِـم اللَّ ـ ِه ال َّر ْح َمــنِ ال َّر ِحیـ ِـم» آغــاز و بــا واژهی «نــاس» ختــم
میشــود .بــه ایــن ترتیــب ،در یــک ســوی ایــن کتــاب هدایــت ،خــدا و در طــرف دیگــر آن مــردم قـرار دارنــد.
نهتنهــا آخریــن واژهی قــرآن «نــاس» اســت ،بلکــه نــام آخریــن ســورهی آن نیــز «نــاس» اســت کــه علیرغــم
کوتاهـیاش 5 ،بــار ایــن واژه در آن تکـرار شــده اســت .چنیــن تأکیــد و مترکــزی روی واژهی نــاس در آخریــن
ســورهی قــرآن ،اعجــابآور و ســؤالبرانگیز اســت و منیتــوان بهســادگی از کنــار آن گذشــت .واژهی نــاس
 20بــار در قــرآن آمــده اســت کــه یکچهــارم آن در ایــن ســورهی بســیار کوتــاه ق ـرار دارد .چنیــن نســبتی
بینظیــر و بســیار جالبتوجــه اســت (بــازرگان ،1375 ،ج  ،4ص .)321
ـاس»َ « ،ملِـ ِ
ـاس» اوج گرفتــه و بــه
ـاس» و «إِلَ ـ ِه ال َّنـ ِ
ـك ال َّنـ ِ
ب ال َّنـ ِ
آیــات ایــن ســوره بــا مراتــب صفــات « َر ّ
ـواس» تــا «الَّ ـ ِذى »...امتــداد یافتــه و بــه آی ـهی كوتــاه  6ختــم شــده اســت؛
ش الْ َو ْسـ ِ
آی ـهی  4و ِ « 5م ـ ْن َ ِّ
بنابرایــن ،امــواج حــركات و ســكنات متنــوع ،صــداى برخــورد نــون مشــدد و طنیــن ســین كــه در فصــول ایــن
آیــات ذکرشــده اســت ،جــوى از برخــورد و معركـهاى را نشــان میدهــد كــه میــان نیروهــاى خیــر و رش در
میــدان نفــس انســاىن قرارگرفتــه اســت و حــركات صــوىت و هیــأت فعــل «ی َو ْس ـو ُِس» ادام ـهی ایــن معركــه
را بیــان میکنــد .معرك ـهاى كــه جــن و انــس را در برابــر صفــات رب بــه میــدان میكشــدِ « :م ـ َن الْجِ َّن ـ ِة َو
ـاس»؛ و مهــم نفــس انســان اســت (طالقانــی ،1362 ،ج  ،4ص .)319
ال َّنـ ِ
ایــن تکـرار و اطنــاب ،همــه از روی حکمــت و نظــم اســت .نظــم و ســجع و تکـرار در ســورهی نــاس هم
دیــده میشــود .ایــن هامهنگــی میــان الفــاظ و ســاختار منایــان اســت ،چنانکــه در هــر دو ســوره ،ســجع
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ک شــکل بیــان
میــان آیــات آشــکار اســت .ســجع در اصطــاح بــه ســخنی گفتــه میشــود کــه واژه در آن بــه یـ 
گــردد و فــرد در ســخن خــود ،ماننــد شــعر فاصلــه قـرار میدهــد (جوهــری ،1984 ،ج  ،3ص .)1228
شــباهتهای آهنگیــن واژگان آیــات ســورهی نــاس« :نــاس ،نــاس ،نــاس ،خنــاس ،نــاس ،نــاس»؛ هــم ســجع
دارد و هــم جنــاس .جنــاس بــه معنــای واژههایــی اســت کــه از نظــر حــروف بهکاررفتــه و وزن ،شــبیه و
هامننــد باشــند و گاهــی هــم حــرکات یــا حــروف یــک واژه ،کاهــش یــا افزایــش مییابــد و بدیــن ســبب ،کالم
شــکلی زیبــا و آهنگیــن بــه خــود میگیــرد؛ ماننــد ســورهی نــاس کــه آخــر همـهی آیــات بــا کلمـهی «نــاس»
پایــان مییابــد ،بهجــز یــک آیــه بــا واژهی «خنــاس» .انتقــال مفاهیــم و معنــا از طریــق ایــن روش موســیقایی
زیبــا و دلانگیــز ،در ذهــن مخاطــب نقــش میبنــدد.

 .3نتیجهی سیر تدبرگونه در تربیت نفس

قــرآن ،کتــاب تربیــت ،کتــاب هدایــت ،نــور ،شــفا و رحمــت اســت و در آیــات قــرآن آمــده اســت« :یَــا أَیُّ َهــا
الصــدُو ِر َو ُهــدًى َو َر ْح َمـ ٌة لِلْ ُم ْؤ ِم ِنیـنَ» (یونــس.)57 :
ـم َو ِشـفَا ٌء لِـ َـا ِفــی ُّ
ـم َم ْو ِعظَـ ٌة ِمـ ْن َر ِّبكُـ ْ
ـاس َقــدْ َجا َءتْكُـ ْ
ال َّنـ ُ
در ایــن آی ـهی رشیفــه ،چهــار مرحلــه از مرحلههــای تربیــت و پــرورش انســان در ســایهی پیــروی از قــرآن
بیــان میشــود .1 :پنــد و انــدرز؛  .2پاکســازی روح انســان از رذایــل اخالقــی؛  .3هدایــت؛  .4شایســتگی
انســان ب ـرای رســیدن بــه رحمــت و نعمــت پــروردگار؛ ک ـ ه هم ـهی ایــن مراحــل بــا پیــروی از قــرآن کریــم
ـح َمـ ْن َزكَّا َهــا» (شــمس:
بهدســت میآیــد (دهقــان ،1386 ،ص  .)18در جــای دیگــر بیــان میکنــد« :قَـ ْد أَفْلَـ َ
 .)9باالتریــن راه ســعادت تزکیــه و تربیــت نفــس اســت و یــا هــدف بعثــت پیامــر تزکیــه و تربیــت نفــس
اســت« :لَ َقــد َم ـ َّن اللَّــهُ َعـ َـى املُؤ ِمنی ـ َن إِذ بَ َعـ َ
ـث فی ِهــم َرسـ ً
ـول ِمــن أَنف ُِس ـهِم یَتلــو َعلَی ِهــم آیاتِ ـ ِه َویُ َزكّی ِهــم
ـاب َوال ِحك َمـ َة ( »...آلعمـران .)164 :در قــرآن روشهــای گوناگونــی بـرای تربیــت و تزکیــه نفس
َو ُی َعلِّ ُم ُهـ ُ
ـم ال ِكتـ َ
بیانشــده اســت :بــا نیکــی ســخن گفــن (بقــره ،)83 :احـرام بــه پــدر و مــادر و مصاحبــت نیکــو (لقــان،)15 :
نحــوهی برخــورد بــا جاهــل (اعـراف ،)199 :طــرز پاسـخگویی بــه انســان بدرفتــار (مومنــون ،)96 :کینــه در دل
نداشــن (حــر )10 :و. ...
مالصــدرا تربیــت نفــس را امــری رضوری میدانــد و غایــت تربیــت را ســعادت انســان و رســیدن بــه
منتهــای حرکــت تکاملــی ب ـرای ملحــق شــدن بــه مبــدأ فیــض وجــود .ازجملــه روشهــای تربیــت نفــس
مالصــدرا عبارتانــد از :تــاش ب ـرای انــس بــا حــق تعالــی و انــس بــا قــرآن ،محاســبه و مراقب ـهی نفــس،
رعایــت عدالــت تربیتــی روح انســان ،تقویــت حضــور قلــب ،جهتدهــی بــه تربیــت بــا توجــه بــه ویژگــی
خالقیــت انســان ،تقویــت اعتــاد و عزتنفــس و تک ـرار اعــال پســندیده ب ـرای دس ـتیابی بــه ملــکات
حســنه (رحیمپــور و بیــادار ،1395 ،ص .)18-6
شــهید مطهــری هــم دربــارهی تربیــت میفرمایــد :انســان موجــودی اجتامعــی اســت و ابعــاد مختلفــی
دارد کــه هــر بعــد بــا یــک یــا چنــد عامــل از قــوه بــه فعلیــت درمیآیــد و باعــث شکوفاشــدن ابعــاد
انســانی میگــردد .ایشــان داشــن روحیـهی علمــی و حقیقتجویــی ،تفکــر ،تقــوا و تزکیــه ،عبــادت ،جهــاد
و معــارشت بــا نیــکان را ازجملــه روشهــای تربیــت نفــس بیــان کردهانــد (مطهــری ،1373 ،ص .)409-319
بــا توجــه بــه نــگاه تدبرگونــه در ســورهی نــاس ،ترکیــب بافــت معنایــی و لفظــی قــرآن کریــم بــا تناســب
رهیافتی به الگوی تربیت نفس با نگاه ساختارگونه به سورهی ناس

207

در موســیقی حــروف ،واجهــا و واژههــا ،یکــی از جنبههــای اعجــاز قــرآن کریــم محســوب میشــود و
درنتیجــه ،نظــم بافــت موســیقیایی کــه میــان آیــات قــرآن وجــود دارد ،بســیار بیشــر از حــد تصــور نســبت به
شــعرها و متــون ادبــی و قاعدههــای عروضــی زبــان انگاشــته میشــود و از منونههایــی اســت کــه در قــرآن
کریــم جلوههــای زیباییشناســی را آشــکار میگردانــد؛ امــا آنچــه از اســلوب و تکرارهــای واژههــای نــاس و
تأکیــد نــام خداونــد بهدســت میآیــد ،ایــن اســت کــه انســان بـرای تربیــت نفــس خــود بایــد همــواره چنــد
نکتــه را در نظــر داشــته باشــد:
 1 .2 .3پناه بردن به خداوند
روش اول تربیــت نفــس در ســورهی نــاس را میتــوان پنــاه بــردن بــه خداونــد ذکــر کــرد ،چنانکــه در
ســورهی نــاس ،خداونــد از ســه جهــت ملجــأ و پناهــگاه اســت .درواقــع ،وقتــی رشی حاصــل شــود ،انســان بــه
یکــی از ایــن ســه مــورد پنــاه میبــرد :یــا بــه پــروردگاری پنــاه مىبــرد كــه مدبــر اســت و چنانکــه در معنــای
لغــوی گفتــه شــد ،بــا توجــه بــه ســیاق آیــات کــه در کنــار «الــه» و «ملــک» هــم اســت« ،رب» در اینجــا بــه
معنــای پرورشدهنــده و مربــی نیســت ،بلکــه بــه معنــای صاحــب و مالــک اســت؛ خدایــی کــه مالــک همهی
جهــان اســت و انســان در همـهی حوائــج خــود بــه خداونــد رجــوع مىكنــد .در آیـهی  17ســورهی اعـراف
ـم َو َعـ ْن شَ ـ َـائِلِهم»؛ شــیطان از
ـم َو َعـ ْن أَیْ َمنِ ِهـ ْ
ـم َو ِمـ ْن َخلْ ِف ِهـ ْ
ـم ِمـ ْن بَ ْیــنِ أَیْ ِدی ِهـ ْ
ـم َلتِ َی َّن ُهـ ْ
بیانشــده اســت« :ثـ َّ
(ع)
هــر چهــار جهــت بــه رساغ انســان میآیــد تــا انســان را گمـراه کنــد .در روایتــی از امــام باقــر آمــده اســت:
«منظــور از اینکــه شــیطان بــه رساغ انســان از «پیــش رو» میآیــد ،ایــن اســت كــه آخــرت را در نظــر وی
امــری ســاده نشــاندهــد و منظــور از «پشــت رس» ایــن اســت كــه انســان را مشــغول بــه جمـعآوری مــال
و ثــروت و بخــل ورزیــدن از بخشــش بــه دیگـران دعــوت کنــد و منظــور از «طــرف راســت» ایــن اســت كــه
در امــور معنــوی شــبهه و تشــکیک ایجــاد منایــد و آن را تبــاه ســازد و منظــور از «طــرف چــپ» ایــن اســت
كــه لــذات مــادى و شــهوتها را در نظــر آنــان جلــوهدهــد» (طربســی ،1372 ،ج  ،4ص  .)403آنچــه مهــم
اســت از «طــرف بــاال» بیاننشــده اســت؛ یعنــی انســان میتوانــد نگاهــش بــه ســوی خداونــد باشــد و بــه
خداونــد پنــاه بــرد.
 .2 .2 .3تذکر و یادآوری
روش دوم تربیــت بــا توجــه بــه ســورهی نــاس میتوانــد تذکــر و یــادآوری باشــد؛ زی ـرا انســان مرتــب
بایــد بــه نفــس خــود متذکــر باشــد ،چنانکــه هــم در اســلوب واژگانــی بیــان شــد کــه «خنــاس» بــه معنــی
پنهانشــونده اســت؛ یعنــی بهصــورت مخفــی و پنهــان در نفــس انســان نفــوذ پیــدا میکنــد .در تصویرگــری
آیــات بیــان شــد کــه واژهی «یوســوس» بــه صیغـهی مضــارع آمــده اســت؛ یعنــی پیوســته در حــال وسوســه
اســت؛ پــس انســان بایــد مرتــب بــه نفــس خــود تذکــر دهــد تــا بتوانــد از رش نفــس در امــان باشــد؛ یعنــی
بایــد نفــس را بــه ســختیها عــادت داد ،چنانکــه در روایــت آمــده اســتَ« :عــ ِّو ْد نَف َْس َ
ــى
ــر َع َ
ــك التَّ َص ُّ َ
ـر ِفــی الْ َحــق» (نهجالبالغــه ،نامـهی )31؛ یعنــی خــود را بــه ســختیها عــادت
الْ َم ْكـ ُرو ِه َو نِ ْعـ َم الْ ُخلُـ ُـق التَّ َصـ ُ ُ
بــده .انســان بـرای اینکــه نفــس خــود را تربیــت کنــد ،بایــد ســختی بچشــد و بایــد مرتــب بــه این نفــس تذکر
داد کــه نتیجـهی آن بــر اســاس آیــات و روایــات ،فــاح و رســتگاری خواهــد بــود.
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 .3 .2 .3همراهی فکر و عقیده و عمل با زبان
روش ســوم تربیــت از طریــق عمــل اســت .اینکــه انســان تنهــا بــا زبــان جمــات ســورهی نــاس را بیــان
کنــد ،فایــدهای نــدارد ،بلکــه بایــد بــا فكــر و عقیــده و عمــل نیــز خــود را در پنــاه خــدا قـرار دهــد ،از راههــا،
برنامههــا ،مجالــس و فکرهــای شــیطانی خــود را كنــار كشــد و در مســیر افــكار و تبلیغــات رحــاىن جــاى
دهــد ،وگرنــه انســاىن كــه در عمــل ،خــود را در معــرض طوفــان آن وسوس ـهها ق ـرار داده اســت ،تنهــا بــا
ـاس» اع ـراف بــه ربوبیــت
ب ال َّنـ ِ
خوانــدن ایــن ســوره و گفــن ایــن الفــاظ بهجایــی منىرســد .بــا گفــن « َر ّ
پــروردگار مىكنــد و بایــد بــا عمــل هــم خــود را تحــت تربیــت او ق ـراردهــد.
 .4 .2 .3محاسبهی اعامل
روش چهــارم تربیــت محاســبهی اعــال اســت از آن جهــت کــه بــا نفســی همـراه هســتیم کــه «خنــاس»
و «وســواس» اســت و راه نجــات از وسوسـهگری پنهــان محاســبهی اعــال روزانــه اســت .شــهید مطهــری هــم
مراقبــه و محاســبه را ازجملــه روشهــای تربیــت دینــی بیــان کردهانــد (مطهــری ،1372 ،ص .)1373
در ســورهی فلــق یــک پناهــگاه معرفــی و ســه رش بیــان شــد .در ســورهی نــاس ســه پناهــگاه و یــک
رش بیــان میگــردد کــه نشــان میدهــد ایــن یــک رش از اهمیــت ویــژهای برخــوردار اســت .در ســورهی
ـق» ،چنــد رش را بیــان میکنــد ،درواقــع ،بــا یــک «اعــوذ» و بــا یــک پنــاه
فلــق پــس از « ُقـ ْـل أَ ُعــو ُذ ِبـ َر ِّب الْ َفلَـ ِ
بــردن بــه پــروردگار چنــد رش را برمیشــمرد؛ امــا در ســورهی نــاس ســه بــار پنــاه میبــرد و یــک رش را ذکــر
میکنــد .مشــخص اســت خطــر درون بیشــر از خطــر بیــرون اســت .نخســت بایــد درون اصــاح شــود.
محاسـبهی اعمال انسـان یکـی از راههـا بـرای تربیت نفس اسـت ،چنانکه در روایت بسـیار به محاسـبه
سـفارش شـده اسـت .پیامرب اسلام(ص) میفرمایدِ :
ُحاسـبوا و زِنوها ق ََبل أ ْن ت ُوزَنوا و
«حاسـبوا أنْف َُسـكُم ق ََبل أ ْن ت َ
ت َ َج َّهزوا لل َع ْر ِض األك َْبِ؛ پیش از آنکه به حسـاب شما برسـند ،حسـابگر خود باشـید و قبل از اینکه اعامل شما
را بررسـی کنند ،اعامل خود را بسـنجید و براى روز قیامت خویشتن را مهیا سـازید».
درواقـع ،بـا محاسـبه و تربیـت نفـس میتـوان ظهـور و بروز نفـس امـاره را کم کرد ،نفـس لوامـه را به گناه
کـردن عـادت نـداد ،نفـس ُمل َهمـهای کـه باید یک گام بهسـوی خدا گذاشـت تـا در انسـان پدیدار گـردد و نفس
مطمئنـهای کـه انسـان بـا تربیـت جامـع نفسـش به این مقـام میرسـد ،همـهی اینها بـا مشـارطه (رشطبندی
بـا نفـس) ،مراقبـه (مراقبـه بـا رشطبندی با نفس) و محاسـبه (حسـاب کشـیدن از نفس خود) بهدسـت میآید،
ْقـال َذ َّر ٍة َخ ْیراً َیـ َر ُه ٭ َو َم ْن َی ْع َم ْل ِمث َ
چنانکـه در آیـات  5و  6سـورهی زلزال بیانشـده اسـتَ « :ف َم ْن َی ْع َم ْل ِمث َ
ْقال
شاً َیـ َر ُه ».در ایـن آیـات بـه واژهی «ذره» اشارهشـده اسـت؛ یعنی کوچکترین اعامل هم محاسـبه میشـود
َذ َّر ٍة َ ّ
(ع)
ـب نَف َْسـ ُه َسـ ِعد (آمدی ،1410 ،ص )234؛ کسی
و برای رسـیدن به سـعادمتندی ،امام علی میفرمایدَ « :م ْن َح َاس َ
کـه نفـس خویش را به حسـاب کشـد ،پیروزمنـد و سـعادمتند میگردد».
نکتـهی مهــم و گفتنــی ایــن اســت کــه شــیطان قســمخــورده همــه را گمـراه کنــد ،جــز مخلَصیــن .بــا
توجــه بــه آیــات ســورهی نــاس هــم شــیطان درصــدد گمراهــی انسانهاســت ،مگــر کســانی کــه همــواره و
لحظهبهلحظــه بــه خداونــد پنــاه میبرنــد و در هــر کاری ،خداونــد را ناظــر اعــال خــود میبیننــد« :أَلَ ـ ْم
یَ ْعلَ ـ ْم ِب ـأَ َّن اللَّ ـ َه یَ ـ َرى» (علــق .)14 :درواقــع ،مخلَصیــن هــان کســانی هســتند کــه ربوبیــت ،مالکیــت و
الوهیــت خداونــد را قبــول دارنــد و بــه وی پنــاه میبرنــد.
رهیافتی به الگوی تربیت نفس با نگاه ساختارگونه به سورهی ناس

209

ـم َر ّىب» (یوسـف .)53 :ایشـان
ِالسـو ِء إِ َّل َمـا َر ِح َ
حضرت یوسـف بیـان میکنـدِ « :إنَّ ال َّنف َ
ْـس َلَ َّمـا َر ُة ب ُّ
لحظهبهلحظـه خداونـد را بـه یـاد دارد و در سـختیها بـه خداوند پنـاه میبـرد .در ماجرای زلیخـا آیات قرآن
بیـان میکنـدَ « :و لَ َقـدْ َه َّم ْ
السـو َء َو الْ َف ْحشـا َء إِنَّهُ
ـت بِـ ِه َو ه ََّم بِها لَـ ْو ال أَنْ َرأ ى بُ ْرهانَ َربِّ ِه كَذلِكَ لِ َن ْ ِ
ص َ
ف َع ْنهُ ُّ
ِمـ ْن ِعبا ِدنَـا الْ ُم ْخلَصیـنَ» (یوسـف .)24 :قـرآن حضرت یوسـف را ازجمله مخلَصین بهشمار آورده اسـت؛ پس
حقیقـت تربیـت نفـس ایـن اسـت کـه با تذکـر ،با عمل و بـا محاسـبهی لحظهبهلحظه بـه یاد خداوند باشـیم
تـا جـزو مخلَصیـن قـرار بگیریم و شـیطان نتوانـد در ما رخنه و نفوذی داشـته باشـد.

نتیجهگیری

در ایــن نوشــتار از طریــق روش ساختارشناســی و تدبــری ،بــه دنبــال معنــای حقیقــت تربیــت نفــس در
ســورهی نــاس بودیــم و از طریــق ســیر تدبرگونــه ســوره ،بــا نــگاه نظــم آهنگیــن بــه آیــات ســورهی نــاس بــه
نکاتــی دربــارهی حقیقــت تربیــت نفــس رســیدیم کــه در ذیــل بیــان میگــردد:
نــگاه تدبرگونــه در ســورهی نــاس ترکیــب بافــت معنایــی و لفظــی قــرآن کریــم بــا تناســب در موســیقی
حــروف ،واجهــا و واژههــا ،یکــی از جنبههــای اعجــاز قــرآن کریــم محســوب میشــود و درنتیجــه ،نظــم
بافــت موســیقیایی کــه میــان آیــات قــرآن وجــود دارد ،منونههایــی اســت کــه در قــرآن کریــم جلوههــای
زیباییشناســی را آشــکار میگردانــد.
ایــن ســوره بهطــور یکپارچــه نازلشــده اســت .ســورهی نــاس از یــک فعــل و دو مجموعــه از متعلقــات
(وابســتههای) تشکیلشــده اســت .ایــن ســوره از ســورههای یکجمل ـهای اســت کــه از فعــل امــر «قــل»
و مقــول قــول و از دو مجموعــه تشکیلشــده اســت :مجموع ـهی اول اعــام میکنــد کــه همــگان بایســتی
بــه پــروردگاری پنــاه برنــد کــه رب ،ملــک و الــه انســان اســت و مجموعـهی دوم روشــن میســازد کــه ایــن
پناهندگــی از رش هــر وسوسـهگر درونــی جنــی و انســی اســت کــه ســینهی مــردم را آمــاج حمــات خــود قرار
میدهــد .هــدف اصلــی ایــن ســوره پنــاه بــردن بــه خداونــد از رش وسوسـههای درونــی اســت.
امــر قــل یعنــی یــک فضــای گفتگویــی میــان خــدا و انســان بــه وجــود آمــده اســت کــه منجــر میشــود
بــه اینکــه هــر فــردی خــود را در معــرض ایــن خطــاب قـرار دهــد و بــه تحــول بنیــادی در وی میانجامــد.
درواقــع ،واژهی «قــل» در ایــن ســوره غیرممکــن بــودن مبــارزه بــا افـراد رشور بــدون اســتمداد از خــدا را بیــان
میکنــد و نشــان میدهــد کــه ایــن ســوره و ق ـران ب ـرای تربیــت هم ـهی انسانهاســت و ابــاغ بــه همــه
صــورت میگیــرد و همــه بایــد در تربیــت خــود کوشــا باشــند.
«خنــاس» یعنــی بســیار پنهانشــونده و «وســواس» یعنــی صدایــی آهســته .گویــی شــیطان بیرسوصــدا
«رب» لزوم ـاً
و آرام بــه رساغ طعم ـهی خــود م ـیرود و آهســته و مخفیانــه بــا او ســخن میگویــد .معنــای ّ
مربــی و پرورشدهنــده نیســت ،بلکــه بــه معنــای «مالــک» و «صاحباختیــار» صحیحتــر اســت .بــا توجــه
بــه ایــن معنــا ،خداســت کــه از نهــان و آشــکار خــر دارد؛ پــس بایــد بــه او پنــاه بــرد.
ربوبیــت ،ملوکیــت و الوهیــت ســه صفــت الهــی اســت کــه در ایــن ســوره بیانشــده اســت و انســان از
رش یــک نفــس وسوس ـهگر بایــد بــه خداونــدی پنــاه بــرد کــه ایــن صفــات را دارد .برخــاف ســورهی فلــق
کــه یــک پناهــگاه معرفــی و ســه رش بیــان شــد ،در ســورهی نــاس ســه پناهــگاه و یــک رش ذکــر میشــود
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و نشــان میدهــد ایــن یــک رش از اهمیــت ویــژهای برخــوردار اســت و خطــر درون بیشــر از خطــر بیــرون
اســت .اول بایــد درون اصــاح شــود .بایــد بیشــر مراقــب نفــس چمــوش بــود .نفــس چــون خطرنــاک اســت،
از ســه صفــت از خداونــد اســتمداد کردهایــم و مــا پیوســته بایــد بــه یــاد خــدا باشــیم؛ یعنــی نفــس انســان
اســت کــه بایــد تربیــت شــود.
در ایــن ســوره ،کلمـهی «نــاس» چندیــن بــار تکـرار شــده اســت .یکچهــارم تکـرار واژهی نــاس در قــرآن
کریــم در ایــن ســوره اســت .چنیــن تأکیــد و مترکــزی قابلتأمــل اســت و شــباهتهای آهنگیــن آوایــی واژگان
آیــات ســورهی نــاس «نــاس ،نــاس ،نــاس ،خنــاس ،نــاس و نــاس»؛ هــم ســجع دارد و هــم جنــاس.
آنچــه در ســیر تدبرگونـهی ایــن ســوره موردتوجــه اســت ،بــا پنــاه بــردن بــه خداونــد ،تذکــر و یــادآوری،
همراهــی فکــر و عقیــده و عمــل بــا زبــان و محاســبهی اعــال میتــوان مراقــب ایــن نفــس چمــوش بــود و
کنــرل منــود تــا بتــوان بــه آن مقــام مخلَصیــن رســید کــه شــیطان راه نفــوذی بــه آن نــدارد.
مقــام مخلَصیــن باالتریــن مقــام قــرآن اســت؛ یعنــی کســانی کــه همــواره خــدا را در نظــر دارنــد و بــه
یــاد او هســتند؛ بنابرایــن ،شــیطان و نفــس وسوس ـهگر منیتوانــد بــه ایــن اشــخاص نفــوذ داشــته باشــد؛
ماننــد حــرت یوســف(ع) کــه بــا یــاد خداونــد توانســت بــر نفــس خــود مســلط شــود و وسوســه نگــردد و از
مخلصیــن شــود.
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