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 مادر موحد، تعالی و خودسازی فردی 
 
 

 چکیده
موضوع پژوهش، مادر موحد، تعالی و خودساای  راید  
است. انسان ای منظی آيات و روايات دارا  جايگاهی ممتای 
و بسيار اریشمند است. او خليفه   خداوند و جامع اسماا  
و صفات الهی است و می تواند به رريع تیين قله ها  کمال 

و رضيلت دست يابد. طبق نظی قیآن کیيم و روايات معصومين عليهم السالم رطیت آدمی باا 
 خداشناسی و اخالق می باشد.   معیرت خدا عجين است، لذا خودشناسی مقدمه

گونه تعالی)بیتی (، حُسن، یيبايی، اریش و قيمتی نيسات، ماگای  بیا  ین و يک مادر هيچ
که بیا  پیوردگارش موحد، مؤمن و پيیو پيامبیش باشد. اگی اين اصل را قائم نمود، پس  اين

نظيی است. اگی مادر موحد، به حقيقت وجود  خود دست يابد، باه  هدايت يارته، مقبول و بی
خودسای ، مباریه با نفس و اصالح خويش پیداخته و بی هيچ تیديد حاضی نخواهد شد که 
ارتباط خويش را با خالق خود قطع نمايد و به شدت به تعالی و بیتی  روحی و روانای و 

 رسيدن به کمال واال  انسانيت خويش می پیداید. 
در دنيا  امیوی  بحیان هوّيت، جوامع و ملّت ها به ويژه قشی ینان را به جستجو پيایاماون 
شناخت خود و ويژگی ها  درونی خويش وادار کیده است. بنابیاين مهم تایيان هاد ، 
بیرسی نمونه   مادر موحد و خداشناس، و خودسای  رید  است که اين امای ناياای باه 
الگوبیدار  و شناساندن يک الگو  ناب جهانی به جوامع ینان و کمک به رهايی ای بحایان 

که در نوع خود بی نظيی و ای خطا و  داردهويّت و درع تهاجم ریهنگی غیب ایجامعه ینان 
اشتباه مصون باشد  ،حضیت راطمه یهیا سالم اهلل عليها، به دليل معصوم بودنشان، الگاويای 
قابل اعتماد هستند. لذا سيیه   اخالقی و تیبيتی ايشان، می تواند بی روح ها حاکم و عقاياد 

 و تفكیات حضیت، بدون هيچ مشكلی در همه   یمان ها اجیا  گیدد. 
در اين مقاله عنوان تعالی و خودسای  مادران، ضیورت جامعه اسالمی، به عوامل تهذيب و 
خودسای  مادران پیداخته و به موانع خودسای  و تهذيب نفس اشاره شده و در آخی نايا  

 آثار و نتايج خودسای  و تعالی رید مورد بیرسی قیار گیرته است. 
 حضیت یهیا سالم اهلل عليها، الگو  مادران، مادر موحد، تعالی، خودسای . کلید واژه: 

 دنیا پورمند
 دانش آموخته مدرسه علميه اسالم شناسی

 حضیت یهیا سالم اهلل عليها
 پژوهشگی رعال حویه

 مشهد
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 مقدمه
تی ای قیون قبل است، اما ای ناظای  که ای نظی تكنولوژ  بسيار پيشیرته   امیوی  با اين  جامعه

شاود کاه  معنو  و اخالقی دچار سقوط و انحطاط گیديده است. گاهی اوقات مشاهده مای
کند و هيچ تاوجاهای باه  ها  ماد  حیکت می انسان امیوی ، رقط در پی مسائل و دغدغه

هاا   اخالق و عاطفه و وجدان و ... ندارد.  در جوامع غیبی هد ، تالش و رسيدن به نعمت
ماد  و یندگی دنيا و لذت بیدن هیچه بيشتی ای غیاي  است و هدری بیتی بیا  انساان در 

تواند بشی را کاه دارا   پيمودن راه تعالی و قیب به خداوند، مورد توجه نيست. بنابیاين نمی
که انسان متاثی ای تفكی ماد  گیايانه، به بدبينی نسبات  روح الهی است راضی نمايد. نتيجه آن

هدری و ریار ای تفكی در مورد غايت خلقتش کشاياده شاده  به جهان و پوچی یندگی و بی
ها تاثيی گیرته و مانند جوامع غیبی ای انسانيات  است. جوامع اسالمی ني  گاهی ای اين ديدگاه

همين خاطی بیا  دستيابی به هد  اصلی خلقت، بايد راه و  اند. به و تعالی راستين دور گشته
ها  رسيدن به تعالی را به خصوص بیا  مادران در جامعه روشن کید چیاکاه یناان  روش

ها را در پياماودن  بنيان سای جامعه می باشند. لذا بايد ايشان را آگاه نمود که چه مسائلی آن
گیدد تا به تعالی مورد نظی کاه های  کند و چه چي هايی باعث رشدشان می راه تعالی کُند می

 ا  خواهان رسيدن به آن است دست يابد.  جامعه
با نگاهی الهی و بی مبنا  متون دينی، تهذيب نفس بیا  رسيدن به رستگار  و کمال نهايای 
ضیورت دارد. ای آنجايی که حضور در اجتماع امی  ضیور  است و قطعا حيات اجتماعای 
در سینوشت انسان در مسيی رسيدن به کمال نهايی تاثيیگذار است، لذا تهذيب نفاس بایا  
حضور موثی در جامعه ني  ضیور  است. در اين جا اين سواالت مطیح ميشود کاه انساان 
موحد کيست؟ خودسای  چيست و عوامل ت کيه و تهذيب نفس چه ميباشد؟ چه ماواناعای 

 انسان را ای رسيدن به تعالی و خودسای  بای ميدارد؟ و آثار خودسای  چيست؟
يابی به اين هد  و کمک کیدن انسان بیا  رسيدن به تعالی واقعای، باهاتایيان  بیا  دست

ساالم اهلل راهنما، آيات و دستورات قیآن و ائمه اطهارعليه السالم، خصوصاً حضیت یهایا
کند و هام  باشد که عمل به دستورات ايشان، هم به سعادت انسان در دنيا کمک می می عليها

شود. صداقت،  به سعادتش در آخیت؛ و همچنين به هد  اصلی که قیب الهی است منجی می
عصمت، حلم، درايت، مديیيت، تیبيت رییند، عالقمند  به همسی، عاباادت، تا کاياه و 
خودسای  حضیت یهیا سالم اهلل عليها ای موارد  است که الگو  ینان مسلماناان امایوی 

طور پیاکنده بياان  طور قیآن اين مسائل به است. به همين دليل چون در کتب مختلف و همين
ها استفاده نمايند، سعی شده بخشی ای اين مطاالاب  توانند ای آن   اریاد نمی شده است و همه
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 ها  تعالی و خودسای  انسان موحد، اشاره شود.  در اين پژوهش بيان گیدد و به بعضی راه
 تعالی و خودسازی مادران، ضرورت جامعه امروز

ینان در جامعه جهت رسيدن به تعالی و کمال خود، بايد ابتدا با خودشناسی آشنا شده و بعد 
انسان مقام واقعی خويش « به خودسای  خويش بپیدایند. خودشناسی به معنی اين است که

کند، بداند خاکی محض نيست، پیتويی ای روح الهی در او هسات،   را در عالم وجود درک 
تواند بی ریشتگان پيشی بگيید، بداند که او آیاد و مختاار، مسالاول   بداند که در معیرت می

 »خويشتن و مسلول اریاد ديگی و مسلول آباد کیدن جهان و بهتی کایدن جاهاان اسات.
 (92)مطهی ، انسان در قیآن، ص

خودشناسی يكی ای مهمتیين رموی پيیوی  و مورقيت است. ین موحد با شنااخات خاود، 
اش را کشف کند و در مسيی پيیوی  و کاماياابای   تواند اسیار درونی و استعدادها  ذاتی  می

حقيقی به کار گيید. اسالم عنايت خاص دارد که انسان خود را بشناسد و مكان و موقعايات 
خويشتن را در جهان آریينش تشخيص دهد اين همه تأکيد در قیآن در مورد انساان بایا  

که هست بشناسد و مقام و موقعيت خود را در عالام    اين است که انسان، خويشتن را آنچنان
  آن  وجود درک کند و هد  ای اين شناخت اين است که خود را به مقام وااليی که شايسته

 (92است بیساند. )مطهی ، انسان در قیآن، ص
خودسایى و تهذيب نفس ایمهم تیين نتايج خودشناسی است و مورد تأکيد ديان ماقادّس 

 اسالم است و نقش محورى و اساسى در رسيدن به مدارج عالى انسانى و کماالت دارد. 
قیآن کیيم ت کيه و تهذيب نفس را عامل رستگارى و راه وصول به سعادت معایراى کایده 

 شناسد و در ساوره است و رساد اخالق را منشأ رذالت ها و بدبختى ها و مايه   یيان مى

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَکَّیهَا *   «ساید:  ، پس ای يایده قسم، استوارى اين ادعا را تبيين مى»الشمس«
هی کس نفس خود را پاک و ت کياه کایده، « ( 01و  2)سوره شمس، »وَ قَدْ خَابَ مَنْ دَسَّیهَا

رستگار شده و آن کس که نفس خويش را با معصيت و گناه آلوده ساخته، نوميد و ماحایوم 
خودشناسی، یيیبنا  سعادت آدمی در همه   جنبه ها  ماد  و ماعاناو    »گشته است!

یندگی است. يک مادر موحد در پیتو  خودشناسی، به نيایها  درونی و بیونی خويش پی 
می بید و عواملی را که مايه   تعالی و تكامل است، تشخيص می دهد. در نتيجه، وظايافاه 
شناس می گیدد و به پاکی و نيكی می گیايد و سیانجام، به کمالی که اليق مقام انسان است، 
نائل می گیدد. در قیآن مجيد ني  سیلوحه   بینامه   پيامبیان، ت کيه و تعليم باياان شاده 

 هُوَ الَّذی بَعَثَ فِی الْأُمِّیِّینَ رَسُوالً مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَیْهِمْ آياتِهِ وَ يُزَکِّیهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْکِتاابَ«است. 
و کسى است که در ماياان « ( 9)سوره جمعه، »ضَاللٍ مُبینٍ   وَ الْحِکْمَةَ وَ إِنْ کانُوا مِنْ قَبْلُ لَفی
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خواند و آن   جمعيت درس نخوانده رسولى ای خودشان بیانگيخت که آياتش را بی آن ها مى
آموید هی چند پاياش ای آن در   کند و به آنان کتاب )قیآن( و حكمت مى  ها را ت کيه مى

 »گمیاهى آشكارى بودند!
 »خاودِ«اگی مادر موحد، قصد خودسای  و مديیيت کیدن بی وجود خويش را دارد، بايد  
ها، توانمند  ها،   نسانی خويش را بشناسد و پیورش دهد؛ یيیا ین با خودشناسی به قابليتا

و رقی، نيایمند  و تعلق به  و ضعف  بید ها  رطی  و غيیرطی  خود پی می  تحوالت و ويژگی
کند و اين شناخت ها مقدمه بایا  سالاوک  قدرت اليتناهی پیوردگار را در خود حس می

هاا،  عملی و ررتن به سو  خدا، اهدا  عالی تیبيتی و کمال مطلوب است و با اين شناخات
کند و به اصاالح  مسيی درست تعليم و تیبيت را پيدا می  مادر موحد به طور عاد  و مستقيم

نفس و رسيدن به سعادت حقيقی می پیداید. )مصباح ي د ، انسان شانااسای در قایآن، 
 (190ص

يک مادر موحد با خودشناسی، خود را اریيابی می کند و در مسيی خودسای  گام بای مای 
دارد. خصلت ها  ناروا را ای خود دور کیده و در صدد تقويت جنبه ها  مثبت خود بی می 
آيد. آن گاه می رهمد که در یندگی و در جهان، چه بايد انجام بدهد و چگونه باياد رراتاار 

شكل دادن و جهت بخشيدن به «کند. منظور ای خودسایى و به طور کلى پیداختن به خويش
رعاليت هاى حياتى و تصحيح انگي ه ها و در نظی گیرتن مقصد نهايى و سوگيیى رعاليت هاا 

 (01)مصباح ي د ، به سو  خودسای ، ص»بیاى خداوند است.
ین جوان، که ای ریصت گیان مايه و بی بديل دوران جوانی آگاه است، آن را غنيمت شمایده 
و بيش ای هی چي   به اصالح و پاک سای  نفس خود می پیداید و در اين امی کوتاهی نمی 
کند که اين امی، پايه و اساس یندگی و عامل حفظ اریش ها  انسانی و دور  ای پالاياد  
هاست. تالش در اين یمينه را ائمه   دين عليهم السالم بسيار تأکيد می کنند، چنان که اسوه 

لَا تَتْرُكِ الِاجْتِهَادَ فِی إِصْلَاحِ نَفْسِكَ فَإِنَّهُ لَاا «   پاکان حضیت علی عليه السالم می ریمايد:
کوشش و تالش در اصالح درون و خودسای  را رها نكن؛ یيیا ج   » يُعِینُكَ عَلَیْهَا إِلَّا الْجِد

)تميمی آمد ، غیر الحكم »تالش و سخت گيی  چي   تو را در بیابی نفست يار  نمی کند.
 (912و درر الكلم، ص

دوران جوانی بهتیين دوران خودسای  و سایندگی و مسيی کمال بیا  انسان است؛ یيیا در 
اين سنين هنوی شخصيت انسان شكل ثابتی به خود نگیرته و صفات و خصوصيات مذموم و 
عادات یشت در روح انسان رسوخ کامل پيدا نكیده است، لذا می توان با یحمت کمتی  آن 
ها را تضعيف کید و در جهت ت کيه و خودسای  به مورقيت شايانی دست يارت؛ حال آن که 
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در سنين باالتی که شخص مدت یمان بيشتی  با اين صفات و عادات مأنوس بوده و بی طبق 
آن عمل کیده است، بی شدت و عمق اين صفات ار وده شده و تبديل به ملكه شده اند، لاذا 

 رهايی ای آن کار دشوار  است. 
تیين نيای معنو  و رطی  انسان، تعالی است. ميل به تعالی در رطیت انسان تعبيه شده  اساسی

جويی انسان نبود، ميل به جاودانه یيستن ني  بیا  او وجود ناداشات،  است. شايد اگی تعالی
توانست او را با وسوسه جاودانه یيستن اغوا کند. ای سويی ديگی، اگی ميل باه  شيطان ني  نمی

تعالی نبود، حیکت به سو  خالقيت، ابتكار، رضايل اخالقی، ايثار، دگیدوستی و... ماماكان 
چيا   چي ، همچنين، تغييی در يک تعالی عبارتست ای به رعل درآمدن استعداد ذاتی يک«نبود. 

 (912)يوسفی اشكور ، بایخوانی قصه خلقت، ص»ای وضع نامطلوب به وضع مطلوب
در پيشیرت علمی، صنعتی و تعالی رضايل اخالقی، همين انگي ه است که انسان را پاياش 

گويد و در ماوارد  کاه ای  ا  که ای  رطیت الهی انسان سخن می بید. در قیآن کیيم آيه می
کند، يا ميل به جاودانه یيستن را و ياا  ها  متعالی ياد می   انسان شور و شوق خداجويانه

جويای  هايی ای تعالی کند همه را نشانه تالش انسان بیا  بدست آوردن ثیوت و... را بيان می
فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَانایافااً « ریمايند:   می 11کند. خداوند در سوره روم، آيه   بشی تلقی می

پس رو  خود را متوجه آيين خالص پیوردگار کن. «؛ »...  فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْها   فِطْرَتَ اللَه الَّتی
 »ها را بی آن آریيده است. اين رطیتی است که خداوند، انسان

 عوامل تهذيب و خودسازی مادر موحد
عوامل و اسباب متعددى در عالم خارج يا درون انسان وجود دارد که هی يک به نوعاى در 

   :ت کيه و تهذيب مادر موحد نقش دارند که اين عوامل عبارتند ای
مهمتیين عامل خودسای  و رسيدن به تعالی مادر موحد و خداشناس، توريق الهى و ریاهام 
کیدن اسباب ای جانب خداوند است که اگی رضل و رحمت خداوند در ايان ماورد وجاود 
نداشته باشد هيچ انسانى قادر به ت کيه و تهذيب خود نخواهد بود.  وليكن ت کياه بشای ای 
سوى خداوند دو نوع است. گاهى موهبتى و غيی اکتسابى است به اين معنى که خداوناد ای 
همان آغای بیخى انسانها همچون انبيا ، امامان و بیخى اوليا  خاص الهى را بی رطیت پااک 

 خلق کیده و آنان را در بیابی آلودگيها ای حمايت ويژه خود بیخوردار مى نمايد. 
گاهى اين موهبت اين دو اکتسابى است  بشی خود بايد با تالش، نفس خويش را ای آلودگيها 
من ه ساید ولى خداوند اسباب و یمينه هاى ت کيه را ریاهم مى کند مانند ریستادن پيامبایان 
الهى عليه السالم بیاى آشنا کیدن انسان با معار  دينى و تطهيی انسان و يا توريق توبه انسان 
ای گناه و پذيیش توبه و يا امور ديگیى همچون عبادات و... که بیاى حصاول تا کاياه و 
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خودسای  تشیيع نموده است . ت کيه خداوند تنها شامل کسانى مى شود که استعداد ت کيه را 
 داشته و با یبان استمداد ای خداوند ت کيه را طلب نمايند. 

بعد ای توريق الهی و کمک و استعانت خداوند متعال، بیا  مادران جامعه مسلمان، حضایت 
یهیا سالم اهلل عليها بهتیين الگو  ت کيه ميباشند که خداوند ايشان را به عنوان بهتیين نموناه 
و الگو  عملی تقوا و ايمان قیار داده است، چیا که در طوران حوادث ای ابتدا  کودکی، باا 
همان علم، تقوا و صبی، يار و ياور پيامبی اسالم صلی اهلل عليه و آله و سلم در جوانی همایاه 

ضمن اينكه در شناخت وظايف مادر و همسی  ني  ناماوناه و  ؛امام علی عليه السالم است
 الگو  اریشمند  است. 

پذيیش دين الهى و انجام اعمال صالح، ای ديگی عوامل ت کيه در نگاه قیآن است. عمل صالح 
اختصاص به کارى خاص نداشته، بلكه انسان هی کارى را خالصانه و به قصد تقیب به خادا 

تمام عبادات و اعاماال   انجام دهد موجب دور شدن ای آلودگيها و ت کيه نفس خواهد شد.
نيكى که اسالم بیاى پيیوان خود تشیيع نموده و مسلمانان را تیغيب به آن نموده است، خود 
عاملى بیاى ت کيه نفس و دور شدن رید ای آلودگيها به شمار مى رود. بیخى ای عباداتى کاه 
قیآن در اين جهت بدان اشاره نموده عبارت است ای نمای، رویه، وضو، غسل، تيمم، انافااق 

مظهی عبوديت و بندگی و خودسای  و کمال بود. ايشان در اوج  سالم اهلل عليهاو... . راطمه 
 جوانی، مايه رخی عابدان گیديد. 

قیآن در آياتى، پس ای آن که ای بیخى احكام و قوانين الهى سخن به ميان مى آورد، رعايت 
اين قوانين ای سوى مؤمنان را موجب ت کيه و تطهيی قلوب آنان بیمى شمارد. ای جمالاه در 

سوره بقیه ای سخت گيیى نسبت به ینان مطلقه نهى نموده و رعايت آن را موجاب  919آيه 
سوره نور ای اجایه گیرتن ای صاحبان خااناه يااد  92طهارت و ت کيه دانسته است. در آيه 

همين سوره مؤمنان را سفارش به عفت نموده و عمل به اين توصيه ها را  11نموده و در آيه 
 موجب تطهيی و ت کيه قلوب آنان بیشمیده است. 

حجاب و عفا  ني  بیا  يک مادر موحد ميتواند عاملی جهت رسيدن به تعالی و خودسای  
گیدد. هويت و شخصيت ین مسلمان با حجاب گیه خورده است، عفت و حجاب و حاياا  
ین، يكی ای مهم تیين عوامل حفظ و بقا  عفت عمومی است، یيیا خداوند لطارت و جاذباه 
هايی خاص در وجود ین قیار داده است که جايگاه عیضه آنها محيط خاناواده اسات ناه 
اجتماع. اگی اين جاذبه ها محدود به محيط خانواده گیدد، کانون خانواده پاايادار شاده و 

 سالمت رید و جامعه تضمين شده، آرامش روانی بی اجتماع و خانواده حاکم می شود. 
کامل تیين الگو  حيا و عفت بود. و  در تمام صحنه ها  اجتماعای سالم اهلل عليها راطمه 
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با ررتار خويش سالم اهلل عليها و سياسی یمان خويش با حجاب کامل، حظور داشت. راطمه 
به میدم شناساند که حجاب باعث نمی شود رید من و  باشد و در امور مملكات دخاالات 
نكند و پيشیرت نكند. ايشان با حجاب کامل به مسجد ررتند و سخنیانی نماودناد. اساتااد 

همين يک خطابه کاری است که نشان دهد ین مسلمان درحالای کاه «مطهی  می ریمايند: 
حیيمش را حفظ می کند و خودش را به اصطالح بیا  ارائه به میدان درست نامای کاناد، 

، نظام حاقاوق ین در )مطهی »معلوماتش چقدر است؟ ورود در اجتماع تا چه حد است؟
 (82اسالم، ص

 موانع خودسازی
همه انسان ها در ذات و درونشان يک هدايت رطی  دارند که آنها را حیکت می دهد. حاال 
کسانی که نمی توانند پيشیرت معنو  کنند، بايد به دنبال اشكال کار باشند و عوامل و موانعی 
که سد راه خودسای  و تعالی رید  خود  می شود را بشناسند. بعضی ای موانع خاودساای  

 :عبارتند ای
 ارتکاب گناه -1

را در حاد انسان ب رگتیين مانع خودسای  عدم قابليت نفس و ارتكاب گناهان است. گناه، 
که به گناه عادت کید،  شخصیحيوان پايين می آورد و صفحه دل و روحش را تيیه می کند. 

رایماود: عليه الساالم حضیت امام صادق.  ديگی نمی تواند آن را تیک کند و به کمال بیسد
میتكب گناه شد يک نقطه سياه در قلبش پيدا می شود، پس اگی ای گناه تاوباه انسان وقتی 

کید نقطه سياه محو می گیدد و اگی همچنان به معصيت ادامه داد، نقطه سياه نيا  تادرياجااً 
ب رگ می شود تا اينكه بی مجموع قلب غلبه نمايد. در اين صورت هایگا  باه راالح و 

 (192، ص21رستگار  نخواهد رسيد. )مجلسی، بحاراالنوار، ج
نهد و در پايان کار عقال  که انسان نتواند بی شهوتش غلبه کند اراده او رو به سستی می یمانی

که گناهی به قلاب  رود و در اين هنگام یمانی اش ای ميان می شود و اراده و خید او مختل می
شمارد، بلكه باه  نفوذ کند چون اراده او سست و ضعيف شده، آن گناه را یشت و ناپسند نمی

دهد تا آن گناه در ناظایش  قدر به اين روند ادامه می پیداید و آن سیینش ضميی خويش می
شود. و ای طیری خوبی  در نتيجه ای شناختن حق و حقيقت کامالً به دور میخوب جلوه کند. 

که خود را بای شای عاادت دهاد، هاماه  شود و کسی هم عادت می  شود، بد  عادت می
کند و بدين تیتيب چشم ظاهیبين پيدا کیده و چشام  ررتارهايش را با آن عادت سایگار می

ميید. در اين موقع اسات کاه  کند و به تعبيی ديگی بصيیت درونش می دل خويش را کور می
 (091، ص02بايد به خودسای  خويش بپیداید. )ر، ک، مدرسی، تفسيی هدايت، ج
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 کفر-2
ها  عقل و ديده بيان شده است و اين ني  ای جمله تجاسام هاوس  کفی ني  ای ديگی حجاب

... فَبُهِتَ الَّذِی کَفَرَ وَاهللُ لَاا ياهْادِی الْاقَاوْ َ «باشد.  است و مانع ای تعالی و خودسای  می
»کناد. آن مید کاری، مبهوت و وامانده شد. و خداوند، قوم ستمگی را هدايت نمی« » الظَّالِمِینَ

( کسی که کاری شد سیگشته و حيیان ميماند. رید  کاه ای ديان رو  982)سوره بقیه، 
خاطی  شود و به ها  شناخت در وجودش بسته می بیگیداند و به دنبال هوس دل بیود، روینه

شود و ای هدايت الهی و تعالی  ارتد در نتيجه به سیگیدانی مبتال می راهه می رقدان بينش در بی
گونه که ظلم موجب تيیگی آياناه عاقال  ماند همان نصيب می و خودسای  خويش ني  بی

کند. کفی همان پنهان کیدن حقيقت است و هی باار  وتار می شود، کفی ني  آينه عقل را تيیه می
جا که ديگای باه  شود تا آن شود بی تيیگی عقلش ار وده می اين عمل توسط انسان انجام می

 يابد.  وجه حقيقت را نمی هيچ
 وابستگی های دنیايی-3

دومين مانعی که در مسيی سالک الی اهلل قیار دارد وابستگيها  دنيايی چون: وابستاگای باه 
همسی، رییند، ثیوت، مقام و... است؛ اين وابستگی ها انسان را ای رسيدن به هد  بای مای 

اى ناياسات و    هاى حالل و مشیوع آن، کار پسنديده  در دين اسالم تیک دنيا و لذتدارد. 
رهبانيت ای نظی اسالم ممنوع است. انسان بايد در ميان میدم یندگی کند؛ تشكيل خااناواده 

که انسان دناياا و  جويى کند، اما دلبسته به دنيا نشود. اين دهد؛ ای لذايذ حالل و مشیوع بهیه
را هد  خود قیار دهد و ای آخیت و معنويات غفلت کند،  خاود گامایاهاى  هاى آن  لذت

پس بی ساالاک الیم کشاند.   ها و دورى ای خدا مى ب رگى است و انسان را به سوى آلودگی
)ر، ک، تفسيی هدايات، .  است به جا  حب دنيا، حب آخیت و حب خدايی را جايگ ين کند

 (099، ص02ج
 پیروی از هوای نفس-4

حضیت امام )ره( اولين گام در خودسای  را شناخت همه جانبه نفس بيان می ریمايد، باه 
 اين معنا که اگی نفس به طور شايسته شناخته نشود، توريق تهذيب و ت کيه نفس بیا  انساان
ميسّی نخواهد شد. هواها  نفسانی شخص را دائماً به اين طی  و آن طی  می کشانند و ای 

. همه   انسانها طبق سیشت خود، خداپیست هستند یيیا رطیت های ياد خدا غارل می کنند
شوند. انبيا آمدناد   انسانی به خداوند گیايش دارد، ولی در راه رسيدن به او گیرتار اشتباه می

تا خدا  حقيقی را به میدم متذکی شوند و راه شناخت و اطاعت ای او را به آنها بيامویناد و 
باياد ماثال   انسان«حضیت امام )ره( می ریمايد:خود در مقام عمل، الگو و مجی  باشند. 



 

 مادر موحد، تعالی و خودسازی فردی 
سي

شنا
الم 

 اس
صي

ص
تخ

مه 
لنا

ص
ف

- 
ره 

ما
ش

55 

55 

طبيب و پیستار مهیبان، ای حال خود مواظبت نمايد و مهار نفس سیکش را ای دست نادهاد 
که به مجید غفلت مهار بگسلد و انسان را به خاک مذلت و هالکت کشاند و در هی حال باه 

 (912)امام خمينی )ره(، چهل حديث، ص »خدا  پناه بید ای شی شيطان و نفس اماره.
 داشتن آرزوهای زياد -5

بعضی اوقات آریوها و طیح ها  دور و درای دنيايی، یمينه را بیا  چشم و هم چشمی باا 
ديگیان ریاهم می نمايد. یيیا کسی که آریوها وخياالت یياد  را در سی می پیوراند، بایا  

نمايد. يكی ای داليل ریاخوانی اساالم  عملی نمودن و رسيدن به آنها همه چي  خود را ردا می
 به پیهي  ای آریوها  دور و درای، پيشگيی  ای مبتال شدن به همين آرت است. 

تیسم دو   آورتیين چي   که بی شما می  بیاستی تیس«حضیت علی عليه السالم می ریمايند: 
دارد   چي  است: پيیو  ای هوا  نفس و درای  آریو، پيیو  ای هوا، انسان را ای حق بای مای

 (09البالغه، خطبه  )نهج»سپارد. و آریو  درای آخیت را به ریاموشی می
 
 سستی اراده -6

که تصميم  انسانی است سستی اراده است،  يكی ای موانع تهذيب نفس که ای ابتدا همیاه انسان
دارد در اين راه گام بیدارد ممكن است با وسوسه ها  شيطان و نفس اماره روبیو شود کاه 
می گويند اين راه مشكل است، تو نمی توانی يا هنوی وقت بسيار است. شخص بیا  ايناكاه 
در اين راه مورق شود بايد توکل، تقوا و اخالص، همت و پشتكار، داشته باشد. چانااناكاه 

 (01)سوره عنكبوت، »وَالََّذِينَ جَاهَدُوا فِینَا لَنَهْدِيَنََّهُمْ سُبُلَنَا«: خدا  سبحان می ریمايد
. سستی را با ع م مادارا کاناياد »ضادوا التوانی بالعز «ریمايد:   امام علی عليه السالم می

( بنابیاين بیا  خودسای  تنها علم کاری 021، ص 8ج )محمد  ر  شهی ، مي ان الحكمه، 
موانع را شناخت و در جاهات بایطای  شخص نيست، علم بايد با عمل همیاه باشد، اگی 

 . ساختن آنها عمال اقدام کید، حتماً مورق می گیدد
 وسوسه شیطان-7

ای آنجا که شيطان دشمن انسان است و سوگند خورده که همه انسانها را گمیاه نمايد. يكی ای 
عوامل اصلی آلوده شدن انسانها به گناه و مانع عمده تحصيل ت کيه بشمار می رود. بی هميان 

اگی لطف خدا نبود ا با توجه «اساس قیآن مؤمنان را ای تبعيت او بیحذر داشته و می گويد: 
   »به دامها و وسوسه ها  شيطان هيچ کس قادر به ت کيه خود نمی بود.

 آثار و نتايج تعالی و خودسازی
سالمت و تعالی انسان در منطق قیآن تنها در اعتقاد صحيح نيست، بلكه بايد کیدار شايستاه 
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ها  مهم عملی و  ني  همیاه آن باشد، انسان سالم و مادر متعالی قیآنی، دارا  بیخی ويژگی
اخالقی است که اين ويژگی ها همان آثار و نتايجی است که در اثی خودسای  و تعاالای و 

 گیدد.  کمال بدست می آيد. لذا به چند مورد ای اين آثار اشاره می
 الف(آثار فردی تعالی و خودسازی

 اطاعت از خدا و تسلیم امر او بودن -1
مادر متعالی، کسی است که ای خدا و رسول خداصل اهلل عليه وآله و در میحله بعد ای ولای 

 ریمايد: خدا اطاعت کند و تسليم محض دستورات الهی باشد. خداوند در قیآن می
که ايماان  ا  کسانی»«يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا أَطیعُوا اهللَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ ال تُبْطِلُوا أَعْمالَکُمْ« 

ايد اطاعت کنيد خدا را و اطاعت کنيد رسول )خدا( را، و اعاماال خاود را بااطال  آورده
  ايمان تسليم بودن و اطاعت ای ریامين خدا و رساول  الیمه« ( 11)سوره محمد، »نسایيد.
که ای رسول خدا صلی اهلل عليه و  ( معلوم است کسی22، ص00)قیائتی، تفسيی نور، ج»است.

 گیدد.  ثمی است و مايه کمال دنيو  و اخیو  نمی آله و سلم پيیو  نكند اعمال او باطل و بی
ها  مادر موحد و متعالی اين است در بیابی اوامی الهی تسليم بااشاد و در  ای ديگی ويژگی

کند و سعی کند که اجیا  اوامی الهی به تعويق نيفتاده و يا خادا   ها تالش  جا آوردن آن به
 ناکیده تعطيل نشود. 

 در عملاخالص  -2
که به ماعاناا : باشد،  يكی ای مهمتیين آثار خودسای  و تعالی انسان، اخالص در عمل می

پاک بودن ای هی شايبه و بیا  رضا  خدا کار را انجام دادن و هميشه خود را در محاضای «
 »او دانستن و او را مالک همه چي  دانستن می باشد.

مادر متعالی در راه رسيدن به خودسای  خويش، تمام اعمال خود را رقط بیا  خدا انجاام  
دهد و هيچ انتظار پاداش ای میدم را ندارد. یيیا هد  اين شخص تنها خداست، و هميان  می

إاِلَّ «رایمااياد:  کند. خداوند در قیآن کیيم می تی می اخالص اوست که او را به خدا ن ديک
الَّذينَ تابُوا وَ أَصْلَحُوا وَ اعْتَصَمُوا بِاهللِ وَ أَخْلَصُوا دينَهُمْ لِلهِ فَأُولئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنینَ وَ ساَاوْ َ 

ها که توبه کنند، و جبیان و اصالح نمايناد و باه  مگی آن«  » يُؤْتِ اهللُ الْمُؤْمِنینَ أَجْراً عَظیماً
ها با مؤمنان خواهناد  )دامن لطف( خدا چنگ ینند، و دين خود را بیا  خدا خالص کنند؛ آن

 (001)سوره نسا ، »بود؛ و خداوند به اریاد با ايمان پاداش عظيمی خواهد داد.
نيت هی رید تابع حاالت نفسانی اوست و درجات کمالی او ني  میبوط به همان حاالت است 
و همه  اعضا و جوارحش تابع ریمان سلطان بدن يعنی نيت اوست. نيت انسان و يک ماادر 
موحد، ای اعتقاداتش شكل می گيید. کسی که حب نفس و خودخواهی، شاکله و ملاكاه   
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نفسش شده باشد، غايت و نهايت مطلوبش ني  رسيدن به همان تمايالت نفسانی اسات. در 
مقابل شخصی که توحيد  می انديشد و یندگی اش ني  بی اساس توحيد باور  و ررتار خدا 
پسندانه است، هیگاه کار  را انجام می دهد حتی کوچكتیين کارهايش را چه در من ل و در 
رسيدگی به همسی و رییند و چه بيیون، بیا  خدا انجام می دهد و غايت و نهايت مطلوباش 
قیب الی اهلل وهم چنين رضايت اوست و هيچ  چي  و هيچ  کس ج  ذات پیوردگار عالم مد 
نظیش نيست. بطور مثال اين شخص صبیش بخاطی خداست، تواضعش بخاطی خداسات و 
نيت تمام کارهايش را پاک می کند تا رقط و رقط بیا  خدا باشد و دائماً نفسش را کنكااش 

صلی اهلل عليه و آله می کند که مبادا نيتی ج  آن چه مطلوب خداست داشته باشد. پيامبیاکیم
: نِیَّةُ الْمُؤْمِانِ صلی اهلل علیه و آله و سلمقَالَ رَسُولُ اللَّهِ «  ني  در اين باره می ریمايند:و سلم 

شايد بتوان گفت که يكی ای مهم تیين نشانه  »: نيت مومن بهتی ای عمل اوست.خَیْرٌ مِن عَمَلِه
ها  اخالص هی رید اين است که هیگاه کار خوبی انجام می دهد در پی تعیيف و تماجاياد 
ديگیان نبوده و در سطح باالتی نه تنها به دنبال تعیيف نيست که رغبتی ني  به توجه ديگایان 

اِنَّ لِکُلِّ حَقٍّ حَقِیقَةً «به اعمال نيک خود ندارد. امام صادق عليه السالم اين گونه می ریمايند: 
هيچ بناده ا      ءٍ مِنْ عَمَلِ اللَّه.   وَ مَا بَلَغَ عَبْدٌ حَقِیقَةَ الْإِخْلَاصِ حَتَّى لَا يُحِبَّ أَنْ يُحْمَدَ عَلَى شَیْ

به حقيقت اخالص نمی رسد مگی اينكه دوست نداشته باشد میدم بخاطی کارهايی که بایا  
، 9)نيشابور ، روضة الواعظين و بصيیة المعتظيان، ج»خدا انجام داده است ستايشش کنند.

( بنابیاين بیايیسيدن به تعالی روحی و یندگی توحيد ، مادر موحد در تمام میاحل 000ص
یندگی اش سعی می کند اعمال و ررتارش را خالص کند و همواره ای ريا خود را بیحذر می 

 دارد. 
 توکل به خداوند در کلیه امورات-3

ای ديگی آثار و موارد  که پيامد تعالی و خودسای  انسان می باشد، توکل است. توکال باه 
(  102، ص0)ديلمی، ج»تسليم محض در مقابل خدا بودن و بیيدن ای غيی اوست.«معنا  

مادر موحد همواره و در همه حال ای نيیويی به نام توکل انیژ  می گيید و اميدش را به غيی 
نمی دهد و با شكست ها  ظاهی  و دنيايی هيچ گاه نا اميد نشده و ارق ها  پيش روياش 

مَن تَوَکل عَالَای اهللِ «می ریمايند: صلی اهلل عليه و آله و سلم را روشن می بيند. پيامبی اکیم
می کَفاهُ موونَةُ مِن حَیثُ ال يَحتَسِب کفايت  کند خداوند ه ينه او را  کل  : هیکس به خدا تو

سبک یندگی ای منظی امام رضاا )امينی، »کند و ای جايی که گمان نمی بید روی  می رساند.
 (82عليه السالم، ص

که ايمان خالاص نادارد، در بايد دانست که توکل با ايمان رابطه ا  مستقيم دارد، شخصی 
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دلش غيی خدا را هم راه می دهد، در واقع شیط وجود توکل، ايمان است و در ینادگای 
شخصی، اين رید به اميد کسی ج  خدا نيست. البته نبايد گفت: من توکل دارم و دسات ای 
تالش کشيد و هيچ اقدامی نكید، همان طور که دستور داده شده است که به خدا توکل کنيم، 
امی به تدبيی امور و تالش هم شده است. اریاد  که توکل بااليی دارند دارا  خصاوصاياات 
باری  هم چون: قدرت تصميم گيی  باال، شجاعت، تیک کیدن معاصی، عدم ناگایانای ای 
حوادث، اميدواربودن در تمام میاحل یندگی و ... می باشند. )مهدو  کنی، نقطه ها  آغاای 

 (802در اخالق عملی، ص 
 قناعت-4

يكی ديگی ای آثار و پيامدها  خودسای  در مادر موحد و متعالی می باشد؟ قناعات مای 
باشد که به  معنا  اين است که انسان به بهیه ا  که خداوند بیا  او تعيين کیده است بسناده 

(  مهم تیين باریه   ايان 11عامل خوشبختی، ص 01کند و به آنها راضی باشد. )عدالتيان، 
ويژگی اين است که رید رضايت خاطی و روحيه ا  باال نسبت به مقدرات عالم داشته باشد. 

ين أطیَبُ  العَیشِ القِناعَةُ«امام علی عليه السالم در باره قناعت می ریمايند:  تی خوش    :
 (022، ص21)تميمی آمد ، غیرالحكم و دررالكلم، ج »یندگی، یندگی با قناعت است.

مادر موحد و قانع در یندگی مشتیک به جا  به رخ کشيدن مال منال، یيبايی و ... مقايساه 
  یندگی خود و اجبار همسی که ای هی راهی پول در بياورد و یندگی خود و دياگایان را 
خیاب کیدن؛ قناعت کیده و در سايه   رضايت حق تعالی یندگی می نماياد. ايان ماادر 

و عمل کیدن به نصايح و    موحد است که با نگاهی به یندگانی حضیت یهیا سالم اهلل عليها
 عملكید ايشان در یندگی، به کمال و تعالی دست می يابد. 

 صبر-5
يكی ديگی ای آثار خودسای  و تهذيب نفس در مادر موحد و متعالی در یندگی توحيد ، و 

استوار  و ثبات نافاس «شايد ای مهم تیين آثار و ويژگی ها، صبی می باشد. صبی به معنا 
در سختی و مصيبت است، طور  که با وقوع حادثه انسان ای حالت عاد  خاارج نشاود، 

)جباران، درسنااماه عالام »یبان به شكايت نگشايد و حیکات غيی متعار  ای او سی ن ند.
( در بين آيات و روايات بارها و بارها توصيه به صبی شاده اسات و 912، ص9اخالق، ج

بیا  اریاد صبور جايگاه ويژه ا  در نظیگیرته شده است. خداوند در سوره   یمی آياه   
إنَّما يوفی الصابِرون أجرَهُم بِغَیارِحسااب: «خطاب به اریاد با ايمان اين گونه می ریمايد:  01

   »همانا صابیان اجی و پاداش خود را بی حساب دريارت می دارند.
نمونه کامل صبی است، صبی در طاعت و صبی در تحمل سخاتای  اهلل عليها راطمه یهیا سالم
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با نخستين سال ها  بعثت و سختی هاا  سالم اهلل عليها ها. نخستين سال ها  عمی راطمه 
رسالت توأم بود. مدتی ای ايام شيیخوارگی و  در شعب ابی طالب سپی  شد. همان جا کاه 
اطیاريانش ای شدت گیسنگی، یرد؛ و ای تیس حمله دشمن، با شمشيیها  بیهنه شبانه روی 

در پنج سالگی بی مادر شد و ای آن پاس ماادر سالم اهلل عليها کشيک می دادند. راطمه 
پدرش شد و در خانه علی عليه السالم ني  اسوه صبی بود و به همه انسان ها آماوخات کاه 

 انسان با صبی به لقا  اهلل می رسد. 
 فهم معانى باطنى قرآن -6

قیآن کیيم ظاهیى دارد و باطنى و دست يابى به معانى ظاهیى قیآن بیاى غالب انسااناهاا 
-22ميسی است اما به معانى باطنى قیآن ج  پاکدالن دست نخواهند يارت. ) سوره واقعاه، 

(  طهارت در اين آيات عالوه بی اين که طهارت ظاهیى را شامل باوده و داللات بای 22
حیمت مس قیآن بی غيی طاهیين دارد، طهارت باطنى را ني  شامل است و بی اين ماطالاب 
اشاره دارد که تنها کسانى به اسیار و معانى باطنى قیآن دست مى يابند که قلاوب آناان ای 
آلودگی هاى شیک و گناه پاک باشد و دست يارتن به تمام يا بخشى ای اين معانى بستگى به 

هستناد  عليهم السالممقدار طهارت باطنى رید دارد که در درجه اول پيامبی و امامان معصوم 
و در درجات بعد ديگی انسانها هی يک به اندایه طهارت نفس خود. )صادقی تهیانی، الفیقاان 

 (010، ص92ری تفسيی القیآن، ج
 تربیت صحیح فرزندان -7

مادر موحد و متعالی، که به خودسای  رید  رسيده باشد، بسيار خوب می تواند ای پاس 
تیبيت رییندان خويش بیآمده و نسلی پاک و صالح را به جامعه تحويل نمايد. اين مادر باه 
عنوان الگو  عملی رییندان در خانواده حائ  توجه بوده و ررتار و گفتار و  می تواند رو  

 رییندان خصوصاً دختیان در خانواده تأثيی گذارد. 
 ب( آثار اجتماعی تعالی و خودسازی

 برقراری حکومت صالحان -1
جامعه ا  که در آن اریاد به تعالی و خودسای  خويش بپیدایند، و تقوادر آن رعايت شاود، 
مسلم است که صالحان آن جامعه بی آن حكومت خواهند کید، و اين وعده ا  است الهی که 

خداوناد باه «می ریمايد: 88حتماً به حقيقت می پيوندد. چنانچه خداوند در سوره نور آيه 
کسانی ای شما که ايمان آورده و اعمال صالح انجام داده اند وعده می دهد که قطعاً آناهاا را 

 »خليفه رو  یمين خواهد کید، همانگونه که پيشينيان را خالرت بخشيد.

 



 

 مادر موحد، تعالی و خودسازی فردی 

ي 
اس

شن
الم 

 اس
صي

ص
تخ

مه 
لنا

ص
ف

- 
ه  

مار
ش

55 

54 

 پاداش الهى-2
پاداش مؤمنانى که قلوب خود را ای آلودگيها ت کيه نموده و اعمال صالاح اناجاام دهاناد  

عالوه بی ايان کاه   (21و  28درجات باالى بهشت و یندگى دائمى در آن است. )سوره طه، 
 (00اين گونه اریاد ای آتش جهنم مبیا بوده و ای ناحيه آن ضیرى نخواهند ديد. )سوره ليل، 

 کاهش بزهکاری-3
به اعتقاد جیم شناسان و روان شناسان اجتماعی، بسط و گستیش مسائل معنو  و عابااد  

گیدد. انسان ها با ت کيه و تهاذياب و  در جامعه، باعث کم شدن جیم و رساد در جوامع می
خودسای ، نفس خويش را ای تمام آلودگی ها یدوده و پاک می گیدانند و لذا سیاغ ناپاکای 

 ها و آلودگی ها نیرته و باعث می شوند تا جامعه ني  سالم گیدد. 
 محبت  و بخشش خداوند-4
ای آثار و پيامدها  ديگی تعالی و خودسای  رید، جلب محبت خداوند اسات. چایا کاه  

فیهِ رِجالٌ يُحِبَّونَ اَن يَتَطَهَّاروا والالَّاهُ يُاحِابُّ «( می ریمايند: 012خداوند )در سوره توبه، 
 »المُطَّهَِّرين

 
 نتیجه گیری

ها به سو  ماديت کشانده شده، بی قلب و روح انساان،  در دنيا  پیهياهو ماد  که جاذبه
نشيند، ینگار  ای غفلت و نسيان و دور  ای خدا که اگی با دعا، نيايش و تهاذياب  ینگار می

نفس قیين نگیدد، ممكن است روحانيت و معنويت را ای وجود انسان عصی حاضی بیچيناد، 
جايگاه ويژه ا  دارد. خودسای  و تهذياب نافاس و  »تعالی و خودسای «در اين ميان 

کوشيدن بیا  لقا  حق، تحول عظيمی در روح انسان پديد می آورد که صفا و نورانيت آن 
 .  نظيی است بی

دهد، اعتكا  محو خودخواهی در اماواج  کند، قلب را جال می خودسای  روح را پاک می
بلند خداگیايی و خدمت به امت اسالمی است. خودسای  و تعالی، ریار ای لذت گایايای و 
هیگونه التذاذ و مهار حس خودخواهی و بیتی  جويی و بایگشت ای قبله دنياگایاياان باه 
سمت وسو  قلب و قبله هستی است. خودسای ، تهذيب نفس، توجه و انابه، نمای و ذکی و 
تالوت قیآن و... همه و همه بسو  بارگاه حق شتارتن است و نهی ای خودخواهی و ماديات 

 .  گیايی است
ای جمله عوامل و موانع خودسای  می توان به ارتكاب گناه، وابستگی به دنيا، پايایو  ای 
هوا  نفس، سستی اراده و... اشاره نمود و ای آثار و پيامدها  رید  خودسای ، اطاعت ای 
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خداوند و تسليم امی او بودن، اخالص در عمل، قناعت، توکل به خداوند در انجام اماور و 
مهمتی ای همه صبی را می توان نام بید که در یندگی رید  بسيار حائ  اهميت هستند. در اين 

در صداقات، حالام، درايات، بين می توان به نقش و الگو  حضیت یهیا سالم اهلل عليها 
مديیيت، تیبيت رییند، عبادت، ت کيه و خودسای  اشاره نمود که الگو  ینان مسالامااناان 

 .  امیوی است
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