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 *اهتمام شیعیان واقعی به خودسازي و تهذیب نفس
 اهللا عالمه محمدتقی مصباح آیت

 چکیده
پردازد. توفیق هر انسانی در تقویت نفس،  در خصوص نشانۀ پرهیزکاران و شیعیان واقعی می این مقاله به تفسیر و شرح کالم امیرمؤمنان علی

هاي تربیتی. خودسازي، خـودپروري و تـالش و کوشـش     ترقی، سعادت و تکامل پیش از هر چیز در گرو همت و اراده اوست تا فراگیري آموزه
ارزه با عوامل انحطاط و انحراف اسـت. تربیـت افـزون بـر عـزم و اراده جـدي       انسان براي پرورش و تربیت خود و نیل به کمال و سعادت و مب

ل متربی، نیازمند مربی دلسوز است که با تعلیم رفتارهاي درست به متربی و راهنمایی او به فضایل و کماالت اخالقـی و بازداشـتن وي از زذایـ   
گیري از اهرم تشویق و تنبیه، براي نیل بـه   هاي روحی و جسمی و نیز بهرهاخالقی، زمینۀ تربیت متربی را فراهم سازد. بدین منظور، تأمین نیاز

  تربیت ضروري است.
بندند. انسان عاقل با مقایسه جـاودانگی و   رو، شیعیان واقعی به آنچه جاودانه و ماندگار است رغبت دارند، به آنچه فانی و گذراست دل نمی ازاین

 هاي جاودانه بهشت ترجیح دهد. شود لذت گذرا و اندك و موهوم دنیا را بر سعادت ابدي و نعمت یبرتري آخرت بر دنیاي فانی، هرگز حاضر نم

 شیعیان، خودسازي، تهذیب نفس، غرایز، تربیت، ماهیت عقل. ها: کلیدواژه
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 مقدمه
گونه  بیستمین نشانۀ پرهیزگاران و شیعیان واقعی را این امیرمؤمنان
نَفْسه فیما تَکْرَه لَم یعطها سؤْلَها   علَیه  استَصعبت  إِنِ«کنند:  ترسیم می

تَشْرَه ها إِلَییمدادن آنچه برایش دشوار است   اگر نفس او در انجام ؛ »ف
و بدان میل ندارد فرمان نَبرد و سرکشی کند، هوس او را برنیـاورد تـا   

 اش محروم سازد. او را از خواسته
دن وظیفه و کاري که مرضی خداست بر دا اگر شیعۀ واقعی، انجام 

پردازد و حتی خواهش  نفسش گران آمد، به تربیت و تأدیب نفسش می
آورد تا نفسش سرکش و نافرمان  مجاز و حالل نفسش را فراهم نمی

نشود. اگرچه نفسش به غذاي لذیذ و زندگی مرفه تمایل دارد، آن را به 
ذاي انـدك و سـاده   دهد و غ ها و نیازهاي ضروري عادت می خواسته

کند و از پوشـیدن لبـاس    خورد و به لباس کهنه و ساده بسنده می می
کند. توفیق انسان در تربیت نفـس،   قیمت خودداري می شیک و گران

هـاي تربیتـی و    ترقی و تکامل، بیش از آنکه در گرو فراگیري آمـوزه 
یگر تعبیرد استفاده از مربی باشد، در گرو همت و اراده و عملش است؛ به

اش دارد و تأثیر  انسان، خود، نقش اساسی و کلیدي در تکامل و ترقی
وي در تربیت خویش بیش از تأثیر عوامل بیرونی است. نقش مربـی،  

آوردن زمینه و بستر تربیت و عرضۀ الگوي تربیتی است و وي به  فراهم
رو ما با اصطالح  این کند که به تربیت خود بپردازد؛ از انسان کمک می

پروري و کوشش  ازي مواجه هستیم. این اصطالح به معناي خودخودس
انسان براي پرورش و تربیت خود و رسیدن به کمال و تعالی و مبارزه با 

 عوامل انحطاط و انحراف از حق است.
باغبان یا کشاورز در پرورش و تربیت و رشد درختان یـا گیاهـان   

از تجربیـاتش و   نقش اساسی دارد؛ یعنی وي در مقام مربی با استفاده
گیري از ضوابط و اصول علمی درزمینۀ باغداري و کشـاورزي،   با بهره

شدن شرایط طبیعی، امکان رشد گیاهان و درختـان را   همراه با فراهم
صورت فعالیـت و تربیـت و رسـیدگی باغبـان و      آورد. دراین فراهم می

کشاورز، مستقیم در رشد و تداوم حیات گیاهان و درختان مؤثر اسـت  
روند.  شوند و ازبین می و بدون دخالت او درختان و گیاهان خشک می

پذیرْ نقش اساسی و مستقیم  همچنین انسان در تربیت حیوانات تربیت
شـوند؛ امـا    دارد و اگر وي نقشش را ایفا نکند، حیوانات تربیـت نمـی  

آید و  دربارة انسان، با آموزش و راهنمایی فقط زمینۀ تربیت فراهم می
پـردازد و خـودش    اش مـی  ه خواست خود به تربیـت و تزکیـه  انسان ب

آورد. نقش مربـی مهـم و    نقش اساسی را براي تربیت خود فراهم می

گذار است، اما اگر فرد اراده و عزم راسخی بـراي تربیـت و تزکیـۀ     اثر
مانـد و تربیتـی حاصـل     نتیجـه مـی   خود نداشته باشد، کار مربی بـی 

هاي مربی مؤثر و مفید است که بـا   یشود. وقتی تربیت و راهنمای نمی
 پذیر براي تربیت خویش توأم گردد. اراده و عزم تربیت

تربیت انسان از دو بخش تعلیم و تربیت تشکیل یافته، که بخش 
نخست بر عهدة مربی اسـت و وي بـا تعلـیم رفتارهـاي درسـت بـه       

پذیر و راهنمایی او به فضایل و کماالت اخالقی و بازداشـتن او   تربیت
از رذایل اخالقی و رفتـار ناپسـند و کنـارزدن موانـع تربیـت از برابـر       

گـاه   آورد. آن پذیر، زمینۀ پیشرفت، رشد و تربیت را فـراهم مـی   تربیت
پذیر با استفاده از تعلیم و راهنمایی مربی، خـود را تربیـت و    فرد تربیت
کند و براثر تربیت صحیح خـویش بـه فـالح و رسـتگاري      تزکیه می
هاي صحیح و تمـایالت   ها و آموزش بد. اگر وي از تربیتیا دست می

هوس شـود، فرجـام او    متعالی فطري خویش بهره نبرد و اسیر هوا و 
سقوط، گمراهی و بدبختی خواهد بـود. خداونـد بـا اشـاره بـه نقـش       
مستقیم و اساسی انسان در تربیت و تزکیه یا شقاوت و بدبختی خـود  

ن    قَـد فُجورها وتَقْواها  فَأَلْهمهااها وما سو ونَفْسٍ« فرماید: می مـ أَفْلَـح
و [قسم] به نفس [جان )؛ 10-7(شمس: » خَاب من دساها وقَدزکَّاها 

و روان] و آنکه آن را راست و درست ساخت [یا سامان بخشید] پـس  
راستی رسـتگار شـد    اش را به وي الهام کرد؛ به بدکاري و پرهیزگاري

و نومیـد  » آن را پاك گردانید و پاکیزه داشت [از کفر و گناهان] هرکه
 و بدبخت شد کسی که آن را آلوده ساخت.

 شدن آن ماهیت نفس و معناي خوب یا بد معرفی
پندارند درون انسان دو نیرو به نام نفس و عقل وجـود دارد.   برخی می

 شود که در علم اخـالق، عقـل و نفـس در    این تصور از آن ناشی می
تقابل با یکدیگرند و در ستیز آن دو با یکـدیگر، گـاهی عقـل چیـره     

پنداریم درونمان موجود و نیرویی اسـت   شود و گاهی نفس. ما می می
دادن آنهـا   به نام عقل که به کارهاي نیک تمایل دارد و ما را به انجام

دهد و در مقابل آن موجود و نیرویی به نام نفس قـرار دارد   فرمان می
دارد و این دو نیرو بـا یکـدیگر    می دادن کارهاي بد وا ا به انجامکه ما ر

شـود و گـاهی نفـس.     تزاحم و درگیري دارند و گاهی عقل پیروز می
رود،  کـار مـی   در لغت، به استثناي مواردي که براي تأکید به» نفس«

، بیشتر به معنـاي شـخص یـا مـن اسـت. در      »جاء زید نفسه«مانند 
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کار رفته است؛ اما به نظر  معناي روح به به» نفس«اصطالح فلسفی، 
به معناي روح نیست، زیرا در قرآن نفس به خداونـد نیـز   » نفس«ما 

 نسبت داده شده است، در آنجـا کـه قـرآن از قـول حضـرت عیسـی      
ی تَعلَم ما فی «فرماید:  خطاب به خداوند می ی     نَفْسـ ا فـ مـ لَـمالَ أَعو

کدانـی و مـن    در نفس من است، مـی  تو آنچه)؛ 116(مائده: » نَفْس
دانم. در این آیه نفس بـه خداونـد نسـبت     آنچه در نفس توست، نمی

کـه خداونـد روح نـدارد. بنـابراین در کـاربرد       داده شده است، درحـالی 
» نفس«در قرآن همان مفهوم لغوي منظور شده، که در آن » نفس«

نفـس در  معناي من یا خود است. براساس این کـاربرد و تعریـف،    به 
ــرات و     ــا وجــود تغیی انســان همــان هویــت یکپارچــه اســت کــه ب

هاي اندام وي در طول عمرش، آن هویـت یکپارچـه ثابـت     دگرگونی
 دهد. ماند و تغییري در آن رخ نمی می

با توجه به اینکه مفهوم کاربردي نفس چیزي جز معنـاي لغـوي   
د شدن نفـس در مـوار   آن نیست، باید بگوییم علت خوب و بد معرفی

گوناگون این است که خداونـد دو نـوع گـرایش در نفـس قـرار داده      
است: گرایش به خیر و نیکی و گرایش به شر و بـدي. البتـه منظـور    
این نیست که خیر و شر در نفس ما جاي دارند، بلکه مصـادیقی کـه   

کنـد، در نفـس مـا ریشـه و پایـه       عناوین خیر و شر بر آنها صدق می
سوي اموري که عنوان خیـر   هایی به رایشدارند؛ یعنی در فطرت ما گ

هـاي دیگـري    بر آنها منطبق است، وجـود دارد و همچنـین گـرایش   
کنـد، وجـود دارد. نـه     سوي اموري که عنوان شر بر آنها تطبیق می به

شر «و گرایش به » خیر بما انه خیر«اینکه در نفس انسان گرایش به 
 وجود داشته باشد.» بما انه شر

ه در انسان هست به لحاظ مصادیق اخالقی هایی ک پس گرایش
هـا   یابد. نفس انسان نیز براساس تنوع ایـن گـرایش   خارجی تنوع می

نفس امـاره بـه   «ها  اي از این گرایش شود و به لحاظ دسته متنوع می
گیرد. بر این اساس امیال و غرایز و شـهوات موجـود در    نام می» سوء

ها و کارهـاي زشـت بـرویم.     دارند که به دنبال بدي نفس، ما را وامی
ارةٌ إِنَّ الـنَّفْس  «گوید:  قرآن در این زمینه می ألَمـ  وء یوسـف:  » بِالسـ)

هاي غریزي،  دهد. گرایش خود [انسان] به بدي بسیار فرمان می)؛ 53
دنبال اشباع آنها برویم و اشباع آنهـا، هـم از راه    دارند که به ما را وامی

از راه خالف و نامشروع؛ زیرا میـل  مجاز و مشروع ممکن است و هم 
دهـد، بلکـه فقـط     و بد را تشـخیص نمـی   غریزي کور است و خوب 

خواهد ارضا شود و در مواردي که نفس از راه خالف و غیرمشروع  می

هاي نفـس،   خود را ارضا کند، امارة بالسوء است. افزون بر این گرایش
سـان را بـراي   میل به کمال و گرایش به سعادت نیز وجود دارد که ان

دارد. شاید مفهوم سـخن خداونـد در    رسیدن به کمال به حرکت وامی
همین باشد که گفتـیم؛  ) 8(شمس: » فُجورها وتَقْواها فَأَلْهمها«قرآن 

کشـاند و   هـا در نفـس، مـا را بـه تقـوا مـی       سري گرایش یعنی یک 
 هاي دیگر به فجـور. البتـه مـا مصـادیق تقـوا و فجـور را بـا        گرایش

شناسیم، پس خداوند آنهـا را بـه مـا الهـام      راهنمایی عقل و وحی می
 ).204ـ202، ص 1، ج 1376(مصباح،  کرده است

 ماهیت عقل و معناي تقابل آن با نفس
اي ادراکی است که مشخصۀ اصلی آن ادراك کلیات اسـت   عقل، قوه
گونه میل و گرایشی در آن نیست و در اصل قوة عقل از سـنخ   و هیچ

تمایالت و غرایز نیست و اگر گاهی نیـز میـل و گرایشـی بـه عقـل      
» اسناد الـی غیـر مـا هـو لـه     «شود، نسبتی مجازي و  نسبت داده می

گوییم چشم من از دیدن فالن منظره لـذت   که گاهی می است. چنان
بردن، مربوط به چشم نیست. کـار    که درحقیقت، لذت برد، درحالی می

ردن، مربوط بـه نفـس و روح انسـان    ب چشم، فقط دیدن است و لذت
گاه برحسب اختالف مدرکات عقـل، مـا عقـل را بـه عقـل       است. آن

شـده از امـور    کنیم. اگر مسـئلۀ ادراك  عملی تقسیم می نظري و عقل  
عملی نباشد، مثل علم به حقایق خارجی و علم به خدا و صفات ذاتی 

ر مـدرك از امـور   نامیم. اما اگ او، به این اعتبار عقل را عقل نظري می
عملی باشد، مانند ادراك حسـن عـدل و قـبح ظلـم، خـوبی توکـل،       
نیکویی تسلیم و رضا، وجوب نماز و استحباب سحرخیزي و...، به این 

نامیم. بنابراین نفس ما دو قوة مجـزاي   اعتبار عقل را عقل عملی می
 کننده در نفس وجود دارد، امـا  ادراکی ندارد، بلکه فقط یک قوة ادراك
توان به آن اعتبار عقل را بـه دو   چون متعلق ادراك متفاوت است، می
 ).98و97، ص 1379(مصباح،  قسم عقل نظري و عملی تقسیم کرد

اگر در علم اخالق گفته شده است که عقل و نفس باهم مبـارزه  
انـد و در ایـن سـتیز و     کنند و این دو در مقابل هم پنداشـته شـده   می

شود و گاهی نفس، براي آن اسـت کـه    میمبارزه، گاهی عقل پیروز 
تر شـود، وگرنـه ایـن دو در     تر، و درکش آسان مطالب به ذهن نزدیک

هـایی دارد و عقـل،    ها و میـل  عرض هم نیستند، زیرا نفس، خواهش
گیري که  کند و سرانجام قوة تصمیم چراغی است که راه را روشن می

ـ   اي از نفس است و از جـوهر نفـس برمـی    مرتبه ین عقـل و  خیـزد، ب
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دهـد کـه بـه     کننده خواهد بود یا آنچه را ترجیح مـی  تمایالت، تعیین
قواي غریزي مربوط است یا براسـاس راهنمـایی عقـل آنچـه را بـه      

شود، انتخاب خواهد کرد. عقل اصالً از سـنخ   سعادت ابدي منتهی می
کس جنـگ   دادن راه است و با هیچ کشش نیست و کار ویژة آن نشان

کنـد. هرگـاه    تابـد و راه را روشـن مـی    سـت کـه مـی   ندارد. چراغی ا
اي  کند، درحقیقت منظور، مرتبـه  گویند که عقل با نفس مبارزه می می

جـویی بـا تمـایالت و غرایـز کـور       از نفس است که به انگیزة کمـال 
شود، عقل مدرِك نیسـت،   جنگد. اینجا عقلی که خصم معرفی می می

کتشان موافق روشنگري هاست که حر اي از کشش بلکه منظور دسته
کنـد،   باشد و درواقع عقـل، آنهـا را تصـدیق مـی     و سنجش عقل می

دادن و  وگرنه عقل امري نیسـت کـه در آن کشـش، حرکـت، سـوق     
کـردنش بـه لحـاظ مبـارزة دو      تحریک وجود داشته باشد. پس مبارزه

کننـد. ایـن    هایی است که تزاحم پیدا مـی  مرحلۀ نفس، یعنی گرایش
کنند و حاکم در بین آنها همان جوهر نفس  بارزه میها باهم م گرایش

 ).208، ص 1، ج 1376(مصباح،  گیرد است که تصمیم می

 ها و تمایالت بد از خوب بازشناسی گرایش
هـاي   روشن شد در نفس ما دو نوع گرایش وجود دارد: یکی گـرایش 

هـا و تمـایالت چـون     ها؛ این گـرایش  فطري به کمال، تعالی و خوبی
تشخیص و راهنمایی عقل است، در اخالق، عقل بـر آنهـا   منطبق بر 
ها و تمایالت غریزي اسـت کـه در    شود. نوع دوم، گرایش اطالق می

انـد.   راستاي تأمین نیازهاي جسمی و جنسی در انسان شـکل گرفتـه  
ارزش نیستند، بلکـه   خود ارزش یا ضد خودي ها و امیال به این گرایش

اند. امیال و  ارزش ا شوند، بد و ضد مشروع ارض اگر از راه خالف و غیر
اند. اگر میل بـه خـوردن در    ساز بقاي انسان و تداوم نسل غرایز، زمینه

مرد و نیـز اگـر    خورد و براثر گرسنگی می انسان نبود، انسان غذا نمی
میل جنسی در انسان وجود نداشـت، انسـان بـه آمیـزش بـا جـنس       

شد؛ پس  سل فراهم نمیرو امکان تولید ن مخالف تمایل نداشت؛ ازاین
وجود این امیال و غرایز براي انسان الزم و ضروري اسـت و اسـتفادة   
مجاز و مشروع از آنها ارزش، مطلوب و منطبق بر راهنمایی و خیري 

دهد. آنچه نامطلوب و بد است، طغیـان و   است که عقل تشخیص می
مشـروع   مرزشکنی امیال و غرایز و تـأمین آنهـا از راه خـالف و غیـر    

اند که در علم اخالق در  است. این بخش از تمایالت، مصادیق نفسی
 برابر عقل قرار گرفته است.

وقتی میل غریزي در انسان طغیان کرد و از تعـادل خـارج شـد،    
گیرنـد و امکـان فعالیـت آنهـا      الشعاع آن قرار مـی  امیال متعالی تحت

ر اي کـه از صـبح تـا شـب در فکـ      بـاره  گردد. انسان شکم فراهم نمی
مانـد. انسـان    خوردن است، از تحصیل علم و عبادت و جهـاد بـازمی  

پرست، پیوسته درگیر تمایالت حیوانی و شهوت اسـت و ایـن    شهوت
کننـد کـه مجـالی     گر، چنان او را به خود مشغول می تمایالت طغیان

توانـد   یابد. آنچـه مـی   اش نمی براي پرداختن به مسائل اصلی زندگی
ا تعدیل، و آنها را در جهـت خیـر و صـحیح    امیال غریزي و حیوانی ر

هاي معنوي است؛ تمـایالتی کـه    هدایت کند، تمایالت الهی و ارزش
شوند، بلکه از روح و فطرت انسان  مستقیم به بدن انسان مربوط نمی

کنند. توجـه بـه    گردند و نیازهاي متعالی روحی را تأمین می ناشی می
شود کـه انسـان بـر     می خداوند و سعی در اطاعت و بندگی خدا باعث

غرایز و شهوات غالب شود و با کنترل و مهار آنهـا از آنهـا در جهـت    
صحیح استفاده کند. اما اگر انسان به رشد و ارتقاي تمایالت معنـوي  
خود نپردازد، و بر غرایز و شهوات کنترل نداشته باشد، در تزاحم بـین  

و معنوي، امیال ها و امیال غریزي با امیال روحانی  ها و کشش انگیزه
 گردند. شوند و امیال روحانی و معنوي سرکوب می غریزي پیروز می

 تزاحم بین تمایالت انسان در گسترة زندگی
تزاحم بین تمایالت انسان در همۀ زوایاي زنـدگی وجـود دارد؛ مـثالً    

سو درپی کسب علم است و براي آنکه بـه   یک دانشجو یا طلبه ازیک
ها بیشترین استفاده را کند. او  یابد، باید از فرصت معلومات الزم دست

ناچار است شب تا دیروقت مطالعه کنـد و عقـل بـراي دسـتیابی بـه      
دارد و  هـا وامـی   خـوابی و سـختی   توفیقات علمی، او را به تحمل بـی 

هاي دینی نیز مشوق او براي کوشش بیشـتر   همچنین باورها و ارزش
طلبی مانع تالش  ، میل به راحتدیگر اند؛ اما ازسوي در راه کسب علم

هـاي خـود را    شود. او مجبور است شب تا دیروقت درس علمی او می
مطالعه کند، اما اگر اراده و عزم جـدي بـراي مطالعـه نداشـته باشـد،      

خوابـد و اگـر در    گـذارد و مـی   وقتی خوابش گرفت کتاب را کنار مـی 
خـواب  روي کـرده باشـد، صـبح نیـز دیرهنگـام از       خوردن غذا زیـاده 

هایش را مطالعـه کنـد یـا     یابد درس خیزد؛ درنتیجه فرصت نمی برمی
آنکه انسان دوست دارد عبادت کند، اما دیگر تمایالت مانع پـرداختن  

شود. این تزاحمات براي همگان در سراسـر زنـدگی وجـود     به آن می
میـدان درگیـري بـین      انـد. زنـدگی انسـان    دارد و فراوان تجربه شده
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کنـد و میـل دیگـر بـه      یلی او را به کاري دعوت میتمایالت است. م
شـود. مـا    تر چیره می قوي  خواند و در این میان میل خالف آن فرامی

هاي الهی و معنوي در خویش، به مهـار   باید با تقویت امیال و کشش
و کنتــرل و تعــدیل امیــال حیــوانی بپــردازیم و فقــط در حــد الزم و 

 از طغیان آنها جلوگیري کنیم.ضرورت از امیال حیوانی استفاده، و 
همۀ تمایالت، چه مادي و چه معنوي، در فطـرت انسـان ریشـه    

هاي مادي و غریزي فعلیت دارنـد   دارند، با این تفاوت که معموالً میل
شوند؛ ماننـد میـل بـه خـوردن و خوابیـدن و       خود شکوفا می به و خود

فایی آنهـا  اند و شـکو  غریزة جنسی. ولی امیال معنوي در انسان بالقوه
هاي خاصی فراهم خواهد شد و نیازمند تربیت،  ها و محیط در وضعیت

پرورش و راهنمایی ویژه است. از همان آغاز زندگی و تولد، غرایـزي  
تدریج دیگر غرایـز   چون خوردن و آشامیدن در انسان فعلیت دارد و به
یابد. اما پـس از آنکـه    حیوانی مانند غریزة جنسی در انسان فعلیت می

انسان به سن بلوغ رسید و عقلش کامل شد و تحـت تـأثیر وضـعیت    
گردد. شکوفاشدن  محیطی و تربیت، تمایالت معنوي در او شکوفا می

ثمررسـیدن تمـایالت معنـوي نیازمنـد قرارگـرفتن در وضـعیت        و بـه 
مندي از تربیت صحیح انسانی و الهـی اسـت؛    محیطی خاص و بهره

تر از امیال معنوي در انسـان بـه    شزیرا انسان به امیال حیوانی که پی
اند، عادت کرده، و ترك آن تمـایالت و امیـال بـراي او     فعلیت رسیده

دشوار است. او براي اینکه بتواند این امیـال را تعـدیل کنـد، نیازمنـد     
کمک بیرونی اسـت. او نیازمنـد کمـک و دسـتگیري انبیـاء، علمـا و       

هـاي   یوانی و وسوسهمربیان شایسته است که او را از سیطرة غرایز ح
هاي آنهاست  ها و تربیت مندي از آموزش شیطانی نجات دهند. با بهره

 گردند. که تمایالت معنوي در او شکوفا و تقویت می

 دیدگاه علماي اخالق دربارة بدن و تمایالت حیوانی انسان
علماي اخالق براي تبیین نقش تربیتـی انبیـا و مربیـان شایسـته در     

ت معنوي و کنترل و تعدیل تمایالت حیـوانی، بـا   کردن تمایال شکوفا
انـد. آنـان    کار برده  استفاده از آیات و روایات، تعبیرات و تشبیهاتی را به
اند و گاهی  کار برده  براي معرفی تمایالت حیوانی، گاهی واژة نفس را به

براي بیان نسبت بین تمایالت مادي و حیوانی با تمایالت معنـوي و  
گویند که بدن مرْکَـب انسـان    مایالت قسم دوم، میالهی و رجحان ت

است و از آن باید در حد یک وسیله و ابزار براي رسـیدن بـه اهـداف    
متعالی و تأمین نیازهاي متعالی روح استفاده کرد. در گذشته، مرکـب  

حیواناتی، چون شتر و اسب بودند که حیات، روح و نیازهـاي غریـزي   
تـر اسـت از    چون شتر و اسب مناسبداشتند و تشبیه بدن به حیوانی 

جان است. طبق فرمول علماي  تشبیه آن به ماشین که روح ندارد و بی
اخالق، بدن و تمایالت آن باید در مقام مرکب در اختیار انسان و تحت 

صورت انسان به هدف و مقصد اصلی خـود   کنترل او باشند؛ درغیراین
یـوانی، انسـان را از   رسد و برآوردن کامل تمایالت و نیازهـاي ح  نمی

 دارد. پرداختن به نیازهاي معنوي و روحانی بازمی
کند، باید بـه   کسی که از شتر یا اسب در مقام مرکب استفاده می

موقـع، علوفـه و آب را در    تمایالت مرکب خود توجه داشته باشد و به
اختیارش بگذارد و اگـر خسـته شـد، بـه آن مجـال اسـتراحت دهـد.        

کـه   عاطفی آن مرکب نیز توجه داشته باشد. آنهمچنین به تمایالت 
بر شتر ماده یا مادیانی سوار شده است که بچه یا کرّه دارد، باید بداند 

اش  تواند سریع بتازد و باید آهسته حرکت کند تـا کـره   آن مرکب نمی
اش شیر  از آن عقب نماند و گاهی نیز آن مرکب باید بایستد و به کره

مرکب مـانع از آن اسـت کـه کـامالً در      هاي عاطفیِ بستگی دهد. دل
اختیار سوار قرار گیرد و سوار مجبور است حال مرکب خود را مراعات 

 کند، هرچند دیرتر به مقصد برسد.
پردازي و بیان منظـوم انـدرزها و معـارف و     که در داستانمولوي 

دست است، داسـتان مجنـون را    هاي تربیتی بسیار ماهر و چیره آموزه
تاخت خـود را بـه لیلـی     اي سوار شد تا به . او بر شتر مادهکند نقل می

برساند. ازسویی مجنون عجله داشت تـا خـود را بـه لیلـی برسـاند و      
دیگر شـتر کـه    گذشت، اما ازسوي سختی می برایش لحظات انتظار به

توانست سریع حرکت کنـد و   کرد، نمی اش به دنبالش حرکت می کرّه
اشت. همچنین تا مجنون از شـتر غافـل   د پاي کرة خود گام برمی به پا

ایسـتاد و   گشـت و از حرکـت بـاز مـی     اش برمی سوي کرّه شد، به می
اش شیر بدهد. ایـن   هرازچندگاهی مجبور بود که توقف کند و به کره

وضعیت باعث شد در سفر مجنون وقفه و تأخیر فراوانی رخ دهـد. در  
شـناخت، وقتـی    نهایت مجنون که براي رسیدن به لیلی سر از پا نمی

توانـد مرکـب    اش نمی بستگی عاطفی به کرّه دید آن شتر به دلیل دل
 سراید: مناسبی براي او باشد، آن مرکب را رها کرد. مولوي چنین می

 هـــوي نـــاقتی خلفـــی و قُـــدامی الهـــوي
و إنّـــــــی وایاهـــــــا لمختلفــــــــان   

ــد و چــون ناقــه همچــو مجنــون  اش یقــین ان
ــس مــی  ــیش و آن واپ ــین کشــد آن پ ــه ک ب



 1397، خرداد 246معرفت، سال بیست و هفتم، شماره سوم، پیاپی   10

 
 

 میـــل مجنــــون پـــیش آن لیلــــی روان  
ــرّه دوان   میــــل ناقــــه پــــس پــــی کــ

ــدي    ــل ب ــود غاف ــون ز خ ــک دم از مجن  ی
ناقــــه گردیــــدي و واپــــس آمــــدي    

ــقیم   ــر دو عاشـ ــو هـ ــه چـ ــت اي ناقـ  گفـ
مـــا دو ضـــد پـــس همـــرهِِ نـــاالیقیم     

ــار   ــر و مهـ ــن مهـ ــق مـ ــر وفـ ــت بـ  نیسـ
ــار    ــت اختیــ ــو عزلــ ــد از تــ ــرد بایــ کــ

 قوة عاقله در کنترل نفس و تعدیل تمایالت و غرایزنقش 
بدن، مرکب ماست و تمایالت و غرایزي دارد، بدن نیاز بـه غـذا، آب،   
مسکن و لباس دارد و براي اینکه حیاتش مختـل نگـردد، بایـد ایـن     
نیازها تأمین شود و همچنین غریزة جنسی دارد و اگر به ایـن غریـزه   

رود، زنـدگی او   انسان ازبـین مـی   رسیدگی نشود، افزون بر آنکه نسل
جهت انسان بایـد غرایـز و تمـایالت     شود؛ ازاین بسامان و مختل می نا

حیوانی و مادي خود را برآورد. همچنین باید نفس خود را مهار کند و 
بـه کنتــرل غرایـز و تمــایالتش بپـردازد و اختیــارش را بـه غرایــز و     

سـان، سـرکش و   صـورت نفـس ان   تمایالت مادي نسپارد؛ زیرا دراین
هـا و غرایـز حیـوانی،     شود و با پرداختن کامل بـه هـوس   چموش می

زند. اگر انسـان سـوار    فرجام انحطاط و سقوط را براي انسان رقم می
اسبی چموش و سرکش شود و مهارش را رها کنـد، آن اسـب وي را   

زند. هم باید آب و علوفه در اختیار اسب قرار دهـد و هـم    بر زمین می
ت کند و مهارش را در اختیار گیرد، تا وقتی انسان سـوار آن  آن را تربی

 شود، کامالً مطیع و رام باشد و انسان را به مقصد برساند. می
براساس توصیۀ علماي اخالق، انسان باید به تمـایالت غریـزي   
خود رسیدگی کند و نبایـد از نیازهـاي بـدنش غافـل شـود و ماننـد       

اعتنایی   جسمی و جنسی خود بیکشی به نیازهاي  مرتاضان با ریاضت
توانـد بـه وظـایف و     شـود و نمـی   صورت نـاتوان مـی   کند؛ زیرا دراین

هایش بپردازد. اما انسان باید با تربیت نفسش و تنظیم برنامـۀ   فعالیت
تربیتی مناسب، همراه پرداختن به غرایز و تمـایالت، غرایـز و قـواي    

توانـد قـواي    مـی  اي کـه  حیوانی خود را کنترل، و تعدیل کنـد و قـوه  
حیوانی انسان را کنترل، و از آنها در مسیر صـحیح و کمـال اسـتفاده    

 کند؛ عقل و قوة عاقله است.
در کاربرد و اصطالح فلسفی بـه معنـاي   » نفس«که گفتیم  چنان

تعبیردیگـر مــرادف بـا انســان اسـت و در کــاربرد     خـود و مـن، و بــه  
ت و قوة عاقلـه و  اش به معناي تمایالت حیوانی و غریزي اس اخالقی

اش دو قوة انسان هستند. کارکرد قـوة عقـل،    نفس به معناي اخالقی
ادراك و در کنار وحـی، برعهـده داشـتن نقـش هـدایت و راهنمـایی       

آیـد،   میان می انسان است. هرگاه سخن از جنگ بین عقل و نفس به
یعنی میان تمایالت حیوانی یا غریـزي و عقـل تـنش و تعـارض رخ     

آن تمایالت حیوانی کنتـرل و مهـار نگردنـد و طغیـان     دهد و اگر  می
ثمر و انسان از مسـیر حـق منحـرف     کنند، منطق و هدایت عقل، بی

گاه براي اینکه هدایت عقـل بـر انسـان اعمـال گـردد و       شود. آن می
انسان از کمال مطلوبش بازنماند، بایـد تمـایالت حیـوانی کـه نقطـۀ      

ل، و از آنهـا در مسـیر   مشترك انسان و حیوان است، تعـدیل و کنتـر  
 صحیح استفاده شود.

 دشواري تربیت نفس و نقش تنبیه و تشویق در آن
باید درنظر داشت که تربیت و پرورش نفس و تعدیل و کنترل غرایـز  

پذیرد کـه   تدریج و با حوصله و با استفاده از روش صحیح انجام می به
کـه   شود. چنان یدر این فرایند از مکانیزم تشویق و تنبیه نیز استفاده م

گـرفتن از آن بایـد از مربیـان مـاهر      کردن اسـب و سـواري   براي رام
استفاده کرد و براي دستیابی به این منظور زمان کافی درنظر گرفـت.  

گیـرد و آن را   ابتدا مربی و مسئول تربیت اسب افسار آن حیوان را می
دهـد تـا اسـب، تبعیـت از دسـتورات       شکلی حرکت می در مسیر دایره

ربی خود را فرا بگیرد. اگر اسب، چموشی کرد و حاضر نشد از مربی م
گونۀ دیگر، آن اسب  کاهد یا به خود فرمان برد، مربی از علوفۀ آن می

اش گـردد. همچنـین اگـر آن     کند تا آن اسب تسلیم مربی را تنبیه می
اسب به فرمان مربی خود عمل کرد، براي تشویق، علوفۀ بیشتري در 

هـا، پـس از تمـرین بسـیار،      ها. دلفـین  نهد؛ همانند دلفین اختیار او می
دهنــد و هرگـاه کـاري را کـه از آنهــا     کارهـاي نمایشـی انجـام مـی    

خوبی انجام دهند، بـراي تشـویق، مـاهی در دهانشـان      خواهند به می
اندازند و اگر تخلف کردند و در نمایش خود موفق نبودند، به آنهـا   می

از مربی را بیاموزند و متوجه شـوند   کردن دهند تا اطاعت گرسنگی می
اند. سرانجام با تمرینـات بسـیار، اسـب چمـوش و نـاآرام       اشتباه کرده

 دهد. راحتی سواري می گردد و به تبدیل به حیوانی مطیع و رام می
ما نیز در فرایند تربیت نفسـمان بایـد از گزینـۀ تشـویق و تنبیـه      

شد به دسـتور عقـل   استفاده کنیم. اگر نفسمان طغیان کرد و حاضر ن
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عمل کند و درصدد برآمد که حتی ازطریق ناصـواب و نامشـروع بـه    
تمایالت خود برسد، آن را تنبیه کنیم و از آنچه بـدان عالقـه و میـل    
دارد محرومش سازیم و آنچـه را از آن کراهـت دارد، بـه او تحمیـل     
کنیم تا نفس تعدیل و اصالح شـود. در مقابـل، اگـر نفـس بـا عقـل       

 رد، آن را تشویق کنیم.همراهی ک
با لحاظ نقش تشویق و تنبیـه در اصـالح، کنتـرل و تعـدیل     
نفس، حضرت فرمودنـد کـه شـیعیان واقعـی و وارسـته کـه بـه        

دارند،  اند و نفس را از سرکشی و طغیان باز می سازي مشغول خود
اگر در جریان اصالح نفسشان، نفس سرکشی و نافرمانی کـرد و  

ساختن  دهند، انجام نداد، با محروم ن میآنچه را عقل و وحی فرما
کنند. البته در تربیت بدن  آن از آنچه بدان میل دارد، تنبیهش می

اي عمـل کـرد کـه بـدن از نیازهـاي       گونـه  و تنبیه نفس باید بـه 
ضروري و حیاتی خود محروم، و بیمار نشود، مثالً اگر نفس انسان 

، مهـار گـردد و   نافرمانی کرد، براي تنبیه آن و براي اینکه نفـس 
کنترل شود، انسان چند روز، روزه بگیـرد. البتـه اگـر روزه بـراي     

گونۀ دیگـري تنبیـه کـرد و     انسان ضرر دارد، باید نفس خود را به
نباید روزه گرفت. اگر روزه براي انسان ضرر داشته باشد و با این 
وصف روزه بگیرد، حرام مرتکب شده است. حتی دربارة روزة مـاه  

اند که اگـر روزه بـراي کسـی ضـرر      ی فقها فتوا دادهرمضان برخ
اش باطـل اسـت و سـپس بایـد      داشت، امـا او روزه گرفـت، روزه  

جا آورد؛ اما اگر بدن انسان سالم و توانمند است و  قضاي آن را به
تـوان در مقابـل    تحمل سطحی از گرسنگی و تشنگی را دارد، می

ري و تشـنگی و  دا نافرمانی از دسـتور خـدا و سـرپیچی، بـا روزه    
گرسنگی آن را تنبیه کرد. مؤمنان وارسته و اولیاي خدا، حتـی در  
قبال ترك مستحبات، مانند ترك نماز شب، نفسشـان را تنبیـه و   

 کردند. مجازات می
انـد،   هـاي اخالقـی خـود نوشـته     که علماي اخالق در کتاب چنان

انسان در مرحلۀ خودسازي و اصالح نفسش بایـد مراقبـه و محاسـبه    
هـا و   اشته باشد، باید در طول روز بر رفتار و کردار و حتی بر اندیشـه د

اش مراقبت داشته باشد و مواظب باشد گناهی مرتکب  خطورات قلبی
گـاه شـب، اعمـالش را     نشود و اندیشۀ باطلی به ذهنش راه نیابـد. آن 

محاسبه کند. اگر خطا و اشتباهی انجام داده بـود، اسـتغفار، و خـود را    
سرزنش کند. اگر گناه کبیره مرتکب شـده بـود، افـزون بـر     مؤاخذه و 

مؤاخذه و سرزنش خود، به تنبیه عملی خود بپردازد؛ مثالً روزه بگیـرد  

یا در هواي گـرم تابسـتان از خـوردن آب خنـک خـودداري کنـد تـا        
هاي نفسـش را اجابـت    گونه نفسش را تنبیه کند. بکوشد خواسته این

ت، آن را در اختیـارش ننهـد و بـه    نکند و اگر دلش غذاي لذیذ خواس
که گفتـیم نبایـد از ناحیـۀ     غذاي ساده و اندك بسنده کند. البته چنان

داري ضـرري متوجـه بـدن شـود.      تأدیب و تنبیـه نفـس ماننـد روزه   
درهرصورت در مقام خودسازي و اصالح نفـس، انسـان ناچـار اسـت     

 هـاي  جلوي سرکشی و طغیان نفس را بگیرد و براي اینکـه خواسـته  
هـایش   نفس تعدیل و کنترل شوند، بایـد نفـس را از برخـی خواسـته    

محروم، و برخی چیزهاي مکروه نفس را بـه آن تحمیـل کنـد. اگـر     
داري را بـر   زنـده  آید، سختی شب داري خوشش نمی زنده نفس از شب

داري عـادت کنـد. او بایـد از     زنده رفته به شب خود هموار سازد تا رفته
ودداري کند و اگر در منزل کسی مهمـان  ناك خ خوردن غذاي شبهه
اند در برابـرش   ناك یا غذایی که خمس آن را نداده شد و غذاي شبهه
اي از خوردن آن خودداري کند و روي نفس خـود   نهادند، به هر بهانه
 کم معادل قیمت آن را بر ذمه بگیرد و بعد بپردازد. پا بگذارد، و دست

 اعتنایی به دنیا یمؤمنان راستین و اشتیاق به آخرت و ب
فرماینـد:   یکمـین نشـانۀ شـیعیان واقعـی مـی      و حضرت، دربارة بیست

»تُهغْبفْنَى  را ییمف تُهادهزقَى وبا ییم؛ به آنچـه مانـدگار و جاودانـه    »ف
بندد. مضمون همـین   است، رغبت دارد و به آنچه فانی است دل نمی

ه  قُرَّةُ«چنین آمده است:  البالغه نهجعبارت با عبارتی متفاوت در  نـیع  
)؛ 193، خطبه 1379البالغه،  (نهج» فیما لَا یزُولُ وزهادتُه فیما لَا یبقَى

روشنی چشم او در چیزي است که جاودانـه اسـت و آنچـه را پایـدار     
 کند. نیست ترك می

شیعیان واقعی به آخرت و خداونـد، کـه جاودانـه و بـاقی اسـت،      
بخـش دل و دیدگانشـان را در آنهـا     یاق دارند و روشـنی رغبت و اشت

هـاي دنیـاي فـانی دل     شوند و به لـذت  دانند و از آنها خشنود می می
نهند. در مقایسۀ دو چیز که یکی پایـدار و   بندند و آنها را کنار می نمی

پایـدار تـرجیح    دیگري ناپایدار است، فطرت ما، امر پایـدار را بـر غیـر   
نیازمنـد تعلـیم و راهنمـایی دیگـران نیسـت و       دهد و این مسـئله  می

فهمـد. اگـر    خوبی آن را می کند و عقل نیز به هرکسی آن را درك می
پرتقال در آن قرار دارد، با ظرف دیگـري کـه چنـد     ما ظرفی که یک 

پرتقال در آن قرار دارد، در برابر کودك قـرار دهـیم و از او بخـواهیم    
ضح است کودك بنابر تشخیصـش  وا یکی از آن دو را انتخاب کند، پر
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دارد  اي را برمـی  دهد یا میـوه  چند پرتقال را بر یک پرتقال ترجیح می
تر است. این مثال دربارة کم منفصل بود، ولـی دربـارة کـم     که بزرگ

متصل، مانند زمان نیز چنین است. اگر کسی مخیر باشـد بـه جـایی    
ازد یا به پـارك  برود که یک ساعت در آنجا به تفریح و استراحت بپرد

و باغی برود و از صبح تا شب در آن به تفریح و گردش و شنا بپردازد 
کنـد؛ زیـرا    و به او بیشتر خوش بگذرد، مسلماً مورد دوم را انتخاب می

 بردن و تفریح بیشتر است. زمان لذت
پس مالك نخست، براي ترجیح چیزي بـر چیـز دیگـر کمیـت     

تر از دیگري باشد یا زمـان   زرگاست؛ مثالً حجم چیزي یا اندازة آن ب
استفاده از چیزي بیشتر از زمان استفاده از چیـز دیگـر باشـد. مـالك     
دوم، کیفیت است و انسان در مقام مقایسه، آنچه را کیفیـت بیشـتري   

دهد. اگر دو شیرینی در اختیار کسی قـرار دهـیم کـه     دارد، ترجیح می
تـر و   یرینتـر اسـت، مسـلماً شـیرینی شـ      تر و خوشـمزه  یکی شیرین

ی و کیفـی     تر را انتخاب می خوشمزه کند. قرآن به هر دو مـالك کمـ
توجه دارد و براي هدایت مـردم بـه گـزینش مسـیر سـعادت، یعنـی       
ترجیح آخرت بر دنیا، آخرت را چه ازنظر کمی و چـه کیفـی، برتـر از    

سـراي  و )؛ 17(اعلـی:  » خَیرٌ وأَبقَى والْآخرَةُ« فرماید: داند و می دنیا می
تر است. هم در دنیا نعمـت و لـذت وجـود دارد و     آخرت بهتر و پاینده

گاه  ترند. آن هاي آخرت بهتر و پایدار ها و نعمت هم در آخرت؛ اما لذت
اگر فرد آخرت را باور، و به آن اعتقاد راسخ داشته باشد، باید با همـان  

دارد مالك و عقلی که در دنیا با آن آنچه را کمیت و کیفیت بیشتري 
هاي ابـدي و جاودانـۀ آن را بـر دنیـاي      دهد، آخرت و لذت ترجیح می
 هاي ناپایدارش ترجیح دهد. فانی و لذت

بودن  ترجیح آخرت بر دنیا؛ نشانۀ هوشمندي و عاقل
 مؤمنان راستین

ویکمین نشـانۀ شـیعیان واقعـی،     براي تبیین بیست البته امیرمؤمنان
شـمارند   پایداري و جاودانگی آخرت و ترجیح کمی آن بر دنیا را برمی

فرمایند شیعیان واقعی باهوش و عاقل و حسابگر هستند. وقتـی   و می
سـال از دنیـا    چند بـه مـدت هـزار    میان دنیا و آخرت مخیر شدند، هر

هاي آن فانی هستند و آنها بایـد   و نعمتمند گردند؛ اما چون دنیا  بهره
روزي از دنیا بروند، و در مقابل سراي آخـرت جاودانـه اسـت، و اگـر     

هـاي بهشـتی    هـا و لـذت   ایشان به بهشت برونـد همیشـه از نعمـت   
دهنـد. در   برخوردار خواهند بود، آخرت را بر دنیاي فـانی تـرجیح مـی   

بهشـت آمـده    هاي ها و نوشیدنی برخی روایات در وصف برخی شراب
هـاي روي   هاي دنیا بیفتد، همۀ آب اي از آن در آب است که اگر قطره

اي  شوند و دیگر آب تلخ و بدمزه بخش می زمین شیرین و بسیار لذت
اي از غسلین جهنم، که  ماند. در مقابل اگر قطره روي زمین باقی نمی

نـده  ریزند، در دنیا بیفتد، همۀ موجودات ز پیوسته در کام جهنمیان می
شوند. با این وصف فرد عاقل حاضـر نیسـت    از بوي بدش هالك می

هـاي دنیـا و سـختی     آخرت را فداي دنیـا کنـد. وي همـۀ گرفتـاري    
هـا و   کنـد تـا بـه گرفتـاري     پوشی از لذت حـرام را تحمـل مـی    چشم
هـاي ابـدي    ها و نعمـت  هاي ابدي آخرت دچار نشود و از لذت سختی

 آخرت محروم نماند.
هاي بهشت را بـاور   بودن نعمت  ت بر دنیا و جاودانهما برتري آخر
ناپذیربودن  هاي اخروي و مقایسه ناپذیربودن عذاب داریم. ما به تحمل

هاي دنیوي اعتقاد داریم؛ اما در مقـام عمـل، دنیـا را بـر      آنها با عذاب
ناك و مال حرام و  دهیم. برخی از خوردن مال شبهه آخرت ترجیح می

ربا یا از هر روش نامشروع دیگري گرد آمـده   حتی مالی که از طریق
است، پرهیز ندارند. دلیل این رفتار، آن است که علم و اعتقـاد مـا بـه    
آخرت با باور و یقین همراه نشده است؛ اما شیعیان واقعی بـه آخـرت   
یقین، و آن را باور دارند و ایمان آنها با یقین توأم گشته است و ماننـد  

  سـوزاند، آنـان سـوزندگی آتـش     را میکسی که حرارت آتش بدنش 
هاي  ها و شیرین که ما در دنیا از خوردن میوه جهنم را باور دارند. چنان

هـا و   بخشـی خـوردنی   بـریم، آنـان گـوارایی و لـذت     لذیذ لـذت مـی  
هاي آخرت را باور دارند و لذت آنها را با کام جانشـان احسـاس    نعمت
اننـد، بلکـه آن را نقـد، و    د کنند. آنان آخرت را نسیه و پنـدار نمـی   می

داننـد و بـا همـۀ وجـود آن را احسـاس       حقیقتی ثابت و موجـود مـی  
رو حاضر نیسـتند آخـرت و سـراي جاودانـۀ بهشـت را       کنند؛ ازاین می

 فداي دنیاي فانی کنند.
در یکی از فرازهاي پیشین همین خطبه، حضـرت دربـارة مرتبـۀ    

رت و بهشـت و جهـنم   ایمان شیعیان واقعی و ایمان و باور آنها به آخ
ا متَّکئُـونَ و    الْجنَّۀُ و  فَهم«فرمودند:  هـکائلَـى أَرع ما فَهآهنْ رکَم   م هـ

ونَ وذَّبعا ییهف ما فَهخَلَهنْ دکَم ؛ حالتشان بـه بهشـت همچـون    »النَّار
هاي آن تکیـه   نگرد و بر پشتی کسی است که آن را در پیش خود می

اورشان نسبت به دوزخ چنان اسـت کـه گویـا در آن افکنـده     زده، و ب
 اند. اند و در حال عذاب شده

معیاري که حضرت دربارة پایـداري آخـرت و فناپـذیري دنیـا در     



 13  اهتمام شیعیان واقعی به خودسازي و تهذیب نفس
 

جـاي قـرآن بـه آن اشـاره شـده اسـت؛        اختیار ما قرار دادند، در جاي
ازجمله خداوند در یکی از آیات دربارة جـاودانگی آخـرت و فناپـذیري    

آنچـه  )؛ 96(نحل: » عندکُم ینفَد وما عند اللّه باقٍ ما«فرماید:  میدنیا 
نزد شماست پایان پذیرد و آنچه نزد خداست ماندنی است. اگر انسان 
عاقل این مقایسه را باور، و به جاودانگی و برتري آخـرت بـر دنیـاي    

دك شود براي رسیدن به لذت ان فانی یقین داشته باشد، آیا حاضر می
هاي جاودانـۀ بهشـت محـروم     و موهوم دنیا از سعادت ابدي و نعمت

 شود و هدایت و شقاوت ابدي آخرت را براي خود فراهم آورد؟

 بعامن .......................................................................................... 
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