
 الرََّحِیمِ  بِسْمِ اللََّهِ الرََّحْمَنِ

قرآن به آن یا همان جان و روان که یکی از شریف ترین ابعاد انسانی است آنچنان جایگاهی دارد که خداوند متعال در   "نفس"

 (8و  7شمس، آیات قسم یاد می کند.)

 (27(، نفس مطمئنه)فجر/2(، نفس لوَّامه)قیامت/53اماره)یوسف/از دیدگاه قرآن، این ودیعه الهی عناوینی دارد: نفس 

البته دانشمندان علوم اسالمی تقسیمات متعددی را برای نفس در نظر گرفته اند که عمده این مباحث را می تووان از دیودگاه 

 مفسران فیلسوف و نیز عالمان اخالقی پیگیری کرد.

سان آنچنان اهمیتی را در فرهنگ ادیان توحیدی به ویژه دین مبین اسالم به پرداختن به جان و روان و تربیت آن در وجود ان

 خود اختصاص داده است که امام علی علیه السالم پیرامون آن می فرماید:

 ( 227 صفحه,  1 جلد,  الحکم )غرر .إِنَّ النَّْفَس لََجْوَهَرةٌ ثَِمينَةٌ َمْن َصانََها َرفَعََها َو َمِن اْبتَذَلََها َوَضعََها

)و آن را به تحصيل فضاالل تربيات نمایاد( آن را هر كه آن را نگهدارى كند ،ى استگوهر گرانبهای ،ه راستى كه نفسب

 .بلند گردانده، و كسى كه به ابتذال كشاند آن را پست گرداند

نباشد، عنصری افسار گسیخته خواهد بود و راهی را جوز تبواهی بورای بشور  با عقل همراهاگر ها شکی نیست که نفوس انسان

 هموار نخواهد کرد.

های کنترل و تزکیه آن، مباحوث عوریو و از این رو دانشمندان و اندیشمندان اسالمی ضمن بررسی ماهیت نفس پیرامون راه

 اند. طویلی را مطرح نموده

ارجمند و کوشا جناب حجت االسالم آقای سید عباس حسینی پور می باشود کتاب حاضر که اولین کِلکِ شیرین سلک فاضل 

 برداری خواص و عوام قرار گیرد.یکی از آثار زیبایی است که می تواند مورد بهره

گیری از آثار اندیشمندان، ساختار قویم و باالخره پرداختن به اموری که قلم روان، مستندات ذی قیمت، نگاه روز به نفس، بهره

 های این اثر فاخر به شمار می رود.روزه باید بیشتر مورد توجه همگان به ویژه جوانان قرار گیرد از ویژگیام

امروزه در میان مؤمنان متدین رضایتمندی از زندگی کامال مشهود است اما آنگاه که از این دایره پا بیورون نهواده موی شوود، 

 کمتر کسی از زندگی مادی و حیوانی خود راضی است.

گویندگان و نویسندگان هرچه می خواهند با شیوه های مختلف، ایون رضوایتمندی را در میوان آن اقشوار جالب اینجاست که 

نار پرداختن به جسم و تن آنان ها در کتزریق کنند، کمتر موفق می شوند. شاید تنها علت آن نپرداختن به روان و جان انسان

 .باشد 

بر این پندارند  جمعیها را برای او هموار سازد، اما ختیآورده و س اید تن را به حرکت درت که ببدون شک این جان و روان اس 

 که باید روح و روان بشر را به حرکت وادارد. هاستکه جسم و تن انسان

 رضایتمندی از زندگیست.پیمودن مسیر و های فوق عامل مهم و اساسی در راستای تفاوت دیدگاه

که بر پایه قرآن و سنت شکل گرفته است و از تقسیم بندی خوب  "نفس آرامش یافته"مطالعه کتاب به هر حال اینجانب با 

راهکارهوای اسوتوار و اساسوی  ،برای آرامش نفس را های ارائه شده در آنو دیدگاه و شایسته ای برخوردار می باشد لذت برده

 می دانم و همگان را به مطالعه و دقت و تأمل در آن فرا می خوانم.

 أَنِ الْحَمُْد لِلََّهِ رَبَِّ الْعَالَمِینَ ناآخِرُ دَعْوَاو 
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