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 چکیده

در این تحقیق ابتدا واژه های نفس، قلب، روح و فؤاد از جهت لغت واصطالح  بررسی، و از میان آن ها به نفس 

که موضوع بحث بود، به طور مفصل پرداخته شده است.  علیرغم این که نفس در فارسی همان روح و روان 

معنای آن ها معلوم می شود که نفس با روح فرق دارد، روح تجلّی خدا و از سوی او در  است، امّا با دقّت در

همه انسان ها نهاده شده و اشتباه نمی کند و حقیقت آن هم معلوم نیست. امّا آن چه وجه تمایز انسان ها از 

ز امّاره که پایین یکدیگر است، نفس است، که دارای مراحل مختلف است و در هر مرحله ویژگی خاصی دارد. ا

 ترین مرحله است شروع و تا مطمئنه می رسد.

نفس انسان زمانی که رها شده و حالت سرکشی به خود بگیرد و صاحب خود را تحت اختیار خودش قرار 

دهد، امّاره نامیده می شود. که همه حتّی انبیا از آن به خدا پناه می برند. چون در این حالت نفس خود را کامالً 

دیده و از کسی حرف شنوی ندارد. این حالت از نفس در همه انسان ها وجود دارد، و اگر لطف خدا شامل رها 

نفس مسولّه است، که کارها را برای انسان وارونه جلوه می  مرحله بعد حال انسان نشود، انسان سقوط می کند.

زشت را پشت تابلویی زیبا پنهان  دهد، امور را مطابق با ذوق و سلیقه صاحبش برایش نمایش می دهد. افعال

می کند و انسان آن ها را زیبا  می بیند یا بر عکس، کارهای خوب را برای انسان سخت و زشت  می نمایاند، و 

 این گونه صاحبش را فریب می دهد.

وّامه مرحله سوّم نفس لوّامه است، همان وجدان اخالقی است، که در ابتدا در درون همه انسان ها قرار دارد. ل

یعنی سرزنش گر، نفسی که برای انسان زنگ هشدار است و مرتب او را نصیحت کرده و یا بعد از ارتکاب 

خالف او را سرزنش می کند. اگربه ندایش گوش داده، تقویت می شود و باعث نجات آدمی ست و اگر 

ارهای زشت عکس سرکوب گردد، کم کم خاموش شده و انسان را به حال خود رها می کند و در مقابل ک

مرحله آخر مطمئنّه است، حالتی است که تنها انبیا و اولیا و تربیت شدگان  العملی از خود نشان نمی دهد.

واقعی آنان دارند و در هر وسوسه و حادثه ای، پیروزمندانه بیرون می آیند و رضایت خدا را در نظر می گیرند و 
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آنان راضی و آنان نیز از خدا راضیند. رسیدن این مرحله آرزوی همه تنها به خدا دل بسته اند و در نتیجه خدا از 

 مومنان است.

 مراتب نفس، قلب، روح، فواد. :هاکلید واژه

 


