
 

 

  
  
  
  

  و نقش آن در استکمال نفس انسانیعرفت النفس ابعاد م
  ■ايي اشكوريمحمد فن

  چكيده
و  حكمت، اخالقدين، در  دارد واهميت  يبشر يها فرهنگ ةنفس يا خودشناسي در هم معرفت

 و» خـود را بشـناس  «شود. پيام معـروف سـقراط ايـن بـود كـه       يم ديتأك يعرفان بر خودشناس
ـ خودشناسي در حكمت سقراط مبناي اخالق و فضيلت اسـت. اساسـاً غا   اسـتكمال   ،حكمـت  تي

ـ به ا لياستكمال نفس و نجات و فالح آن است و ن يبرانيز  نياست. د يننفس انسا ـ غا ني  تي
ـ و رواكـريم  قرآن رو،  ازاين. ستين سرينفس م تيبدون معرفت و ترب  تيـ بـر اهم  ياسـالم  اتي

 ياله يايرسالت انبو  دارند ديتأك لتيحكمت و فض ديمعرفت و كل نيعنوان برتر معرفت نفس به
موضـوع   ياسالم يحكما و عرفاين آموزه موجب شده . اكنند ن معرفي ميانسا يةو تزك ميتعلرا 

بـه   ياسـت بـرا   يسفر ،دگاهيد نيدر ا ي. حكمت الهنندك يريگيپ يطور جد هرا ب معرفت نفس
مالصدرا حكمتش را در چهـار مرحلـه از    دليل، نهميعلم و عمل. به  راهنفس از  دنيكمال رس

 يو مبـدأ و منتهـا   يمعرفتـ  يادهايبن ،يست. حكمت نظركرده ا ميسفر نفس (اسفار اربعه) تنظ
ـ به ا لين ةويراه و ش يدهد و حكمت عمل را ارائه مي يسفر نيچن ـ غا ني كنـد.   مـي  نيـي را تب تي

همان نفـس   ،سالك و برگرفته از عرفان است كه بر محور سفر نفس است »اسفار اربعه«مفهوم 
ـ ا يدسـتاوردها  يكند و عرفان نظر مي انيسفر را ب نيا يط شيوة يمسافر است. عرفان عمل  ني

ـ اآنچـه   كنـد.  مـي  نييتب ،شود سفر در آن واقع مي نيرا كه ا يعالم يايسفر و جغراف نوشـتار   ني
 .نقش اين معرفت در استكمال نفـس انسـاني اسـت   معرفت نفس و ابعاد  نييتبكند،  پيگيري مي

هاي گوناگون  دارد و با روش شود كه معرفت نفس ابعاد گوناگوني اساس، نخست تبيين مي براين
هـاي مختلـف    هـا شـاخه   كارگيري اين روش آيد. با به دست مي تجربي، عقلي، نقلي و شهودي به
شناسي، علم الـنفس فلسـفي، معرفـت الـنفس      گيرد؛ مانند روان علمي در معرفت نفس شكل مي

ررسـي  شناسي ديني و سپس تأثير انـواع خودشناسـي بـر خودسـازي و سـلوك ب      عرفاني و نفس
   .شود مي

  
  .شناسي، خداشناسي، خودسازي معرفت نفس، انسان: واژگان كليدي
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  معنا و انواع معرفت نفس
روح، خـون،    شـخص،  يمعنـا  جملـه بـه   از  ؛آمده است يگوناگون ينفس در لغت به معان

خـود   يعنـ ي يءش قتيحق .)270، ص7ج ق،1409 ،يدي(فراه تيقصد و ن  ،يءش قتيحق
جـان، روح، روان و   يمعنـا  نفس به ج،يخود انسان. در كاربرد را يعنيفس انسان و ن يءش

و خود انسان مجـرد   قتيحق نكهياست. ا دهبودن موجود زن است كه مالك زنده يزيآن چ
 يلغـو  ياست و به لغت و معنـا  يبحث بعد ،دارد يو چه مراتب و احكام يماد اياست 
انسـان) بـدن    يقـ يخود حق يعنينفس انسان ( نديگو يندارد. در حكمت و عرفان م يربط
و در  نـد يگو يمـ  »نفس«به آن  زمانيو  »روح«است كه گاه به آن  يبلكه امر مجرد ست،ين

نفـس كمـال     )؛10ص  ،1375 نا،يسـ  (ابن» يآل يعيكمال اول لجسم طب« اند آن گفته فيتعر
انسـان،   يقـ يشـناخت خـود حق   يعنينفس  معرفت. قواست يدارا يعيجسم طب ياول برا

مجـرد و   يقتـ يشـود نفـس حق   البته معلوم مي ،ميهرچه هست. اگر نفس را درست بشناس
   1دارد. يوستگيبا بدن ارتباط و پ ينحو است كه به يمادريغ

                                                           
جهاد با «و  »معرفت نفس« انندم يياه بيدر ترك »نفس« مراد از. گاه مراد از نفس، هواي نفس است. بنابراين،  1

معناي خود حقيقي انسان اسـت   انجامد، به نفسي كه شناختش به شناخت پروردگار مي متفاوت است. »نفس
خـود دارد، نـه چنـد خـود؛      كي انسانشك  معناي هواي نفس است. بي و نفسي كه بايد با او جهاد كرد، به

 ،بر آن غلبه داشـته باشـد   يزيچه چ نكهيو بسته به ا رددا يمتعدد و گوناگون گرچه آن خود مراتب و اطوار
 يهـا  شيهم گرا ؛گوناگون دارد يها شيمختلف و گرا يها ابعاد و جنبه ي. نفس آدمرديگ شكل مي تشيهو

ـ از آنها و مهار نكردن نفـس بـه ز   يرويكه پ يماد يها شيدارد و هم گرا يمتعال ـ نفـس اسـت. بـه ا    اني  ني
 يتلقـ  يعنـوان دشـمن   شـود و بـه   . آنجاكه نفس مـذمت مـي  گويند مي »نفس يهوا«نفس  يماد يها شيگرا
ـ نفس است؛ نه اصل وجود نفـس   يبا آن مبارزه كرد و بر آن مسلط شد، مراد هوا ديد كه باگرد مي خـود   اي

شـش  آن و كو يهـا  شيگرا تيريبا مهار و مد ،انسان يقينفس و خود حق تيترب يعنينفس  بيانسان. تهذ
؛ زيـرا  و مذموم است يمنف ،نفس است يكه مغلوب هوا ينفس گر،يآن. به عبارت د ليو تكم حيتصح يبرا
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ـ گو است. هجويري مي ينفس، منبع شر و بد يهوا يمعنا به نفس انـدر حقيقـت آن [نفـس]    «كـه عرفـا    دي
  :ديگو مي ي) و مولو245ص، 1371 ،يري(هجو» سوء ةند كي منبع شرست و قاعدا موافق

  )6/486، 1373مولوي، ( قرآن شرح خبث نفس هاست    بنگر اندر مصحف آن چشمت کجاست جمله
راه بـه تـو    !شبي در ابتداي حالـت، ابويزيـد گفـت: الهـي    « آن پا گذاشت. يجهاد كرد و بر رو دينفس با نيا با

عـين  » (تـو از راه برخيـز كـه رسـيدي     :گفت .ارفع نفسک من الطریق فقد وصلتچگونه است؟ جواب آمد: 
كه  ي. نفس»زيبرخ انيتو خود حجاب خودي حافظ از م« ،قول حافظه ) و ب24ص، 1373 ،يالقضات همدان

اعـدا عـدوک «آمـده اسـت:    9از رسول اكرم ثيدشمن انسان است. در حد نيتر دشمن ،مغلوب هواست
  ).59، ص1ج  ق،1410، (ورام» کیجنب نیب ينفسک الت

  بیکم لکم اعدا عدون جنـیـب    خبر بشنو تو این پند نکو در
  )4062، دفتر سوم، 1373 ،ي(مولو

  .است طانيو همان ش طانينفس از جنس ش نيا
  اند ویش را بنمودهـورت خــدر دو ص  اند دو یک تن بوده و شیطان هر نفس

  )4052همان، دفتر سوم، (
  .همان بت پرستي است كه نفس ياز هوا يرويپ يعنيپرستي،  نفس

  زانکه آن بت مار و این بت اژدهاست  ماستـشس ـفـت نـها ب تـب ادرــم
  )770همان، دفتر اول، (

  .نفس مكار و غدار است نيا
  نـدر آستیـر انـمشیـر و شـنجـخ    را تسبیح و مصحف بر یمین نفس

  ِسر و همسر مکن خویش با او هم    و سالوس او باور مکن حفـصـم
  ر اوـعـو را در قـدازد تـدر انـوان    بهر وضوـت آورد ـوضـح یو ـس

  )2556- 2554همان، دفتر سوم، ابيات (
  تـرده اسـسـاف ییتـآل ـیم بــاز غ    مرده است یاژدرهاست او ک نفست

  رفت آب جو ی ر او همـه امـه بـک    ون اوــرعـــت فـد آلـابـیـب رــگ
  و صد هارون زند ید موسـراه ص    کند ـیونـرعـاد فـیـنـه او بــگ آن

  )1506- 1503همان، دفتر سوم، ابيات (
  .است ريناپذ يريهمچون دوزخ س ،نفس اگر مهار نشود يهوا

  تـاسـردد کم و کــا نگـاهـه دریـو بـک  دوزخ است این نفس و دوزخ اژدهاست
  سوز قــلـش آن خـــردد آتــگـم نــک  وزــــنـد هـامـا را درآشـدری تــفــه
  ل من مزیدـان هـره زنــعـاش ن دهـعـم  دـرد و درکشیـه کـمـقـرا ل ــیمــالـع

  )1378-1375همان، دفتر اول، ابيات (
دهـد. تـا    كه گوش به عقل و برهان هم نمـي  يطور هب ؛ابدي مي شيبه انكار حق گرا ،مغلوب هوا شود يوقت نفس
  .شود اصالح نمي ،نشود هيتنب اضتينفس با ر نيا

  کش زدن سازد، نه حجت گفتنش    شـزن یآمد، م ییسوفسطا سـفـن
  بود آن ییالـد خـویـد از آن گـعـب    انـروزد آن زمــد فـینـب هزـجـمع

  )3501- 3500همان، دفتر دوم، ابيات (
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يـا   1خودآگاهيسطح يكم  خودشناسي در چند سطح قابل طرح است.معرفت نفس يا 
هست و اسـاس   ها حالت ةعلم حضوري به خود است. اين آگاهي براي هر انساني در هم

. اين سطح از خودآگاهي به توصيه، تمرين و تفكر نيـازي  شود شمرده ميهوشياري انسان 
؛ هرچند ممكن است انسان به ايـن آگـاهي خـود    ندارد، بلكه براي هر فردي حاصل است

  توجه نداشته باشد.
 selfتوجه به اين خودآگاهي يا علم حصولي يافتن به اين آگاهي حضوري (دوم سطح 

knowledge    است. در اين سطح انسان علم به علم دارد. خودآگـاهي سـطح اول ممكـن (
  است براي حيوان نيز ممكن باشد، ولي انسان افزون بر آن، علم به علم نيز دارد. 

ـ     روانمعناي  سطح سوم خودشناسي به در سـاحت  ا روش علمـي  شناسـي اسـت كـه ب
. روش مطالعه در اين سازد از آن آشكار مي كند و وجوه پنهاني را روحي انسان مطالعه مي

شناسـي بـا شـعب و     . علـم روان نگرانـه  يا دروناست گرايانه و رفتارگرايانه  يا برون سطح
  هاي گوناگون خود از اين قسم است. شاخه

يـا  ماهيت نفـس، تمـايز   است كه در آن از عقلي و فلسفي النفس  معرفت سطح چهارم
. اينجاست كـه برخـي   كنند ديگر شئون آن بحث ميو  تجرد نفس ،بدنو  تمايز نفسعدم 

ارتبـاط نفـس و بـدن     ةدربـار  ينگوماترياليست و برخي دوآليست هستند و نظريات گونا
  شود.  مطرح مي

. اسـت  برگرفته از قـرآن و سـنت  شناسي  معناي نفس بهالنفس ديني  معرفت سطح پنجم
هـاي   نفس انسـان، ويژگـي  در قرآن و روايات معارف بسياري دربارة سرشت و سرنوشت 

آن، انواع و مراتب آن، سالمت و مرض آن مطرح شده است. تبيين و تحليل اين معارف و 

                                                                                                                                       
  

  گر هین مکوبـن چو اخـتا نشد آه    گردد نفس خوبـش نـف آتـت ـیب
  زه زندـکیـو بار انداخت اسـر چـخ    شود یشد او طاغ یمستغن  که چون

  )3621همان، دفتر چهارم، بيت (    
سلطان عالم شـود و   ،كند نيكن كند و چون چن شهيشود كه آن را ر نفس خالص مي ياز شر هوا يمآد يهنگام

  گردد. ردارشب فرمان زيچ همه
  زنده و بهش یتا شود روح خف    نفس خویش را زوتر بکش گاو

  )1445همان، دفتر دوم، بيت ( 
  مر ورا فرمان برد خورشید و ابر    که ُمرد اندر تن او نفس گبر هر

  )2009ان، دفتر اول، بيت هم(
1. selfawareness/selfconscious  
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اننـد نفـس، روح و قلـب، نـوعي     كـار رفتـه اسـت م    هايي كه در اين زمينه بـه  تفسير واژه
  النفس ديني است.  معرفت

ـ النفس عرفاني است  سطح ششم معرفت ه خودآگـاهي  كه از موارد فوق متمايز است. ن
بلكه معرفتي است كـه از تـأمالت    عقلي و نقلي محض؛حضوري مراد است، نه مطالعات 

شناسـي   در اين نوع نفـس آيد.  دست مي هدروني و توجه و مراقبت دائمي و تهذيب نفس ب
توجـه   يتـأمالت شـهود   يةپا و مراتب آن برو اطوار نفس و عوارض و احوال  يستيچبه 
در مرتبة اول مالزم و همراه با استكمال نفس است. اين معرفت نوع معرفت اين  .شود يم

آيد كه كلـي   دست مي شهودي است و در مرتبة دوم با تأمل در شهود، معرفت حصولي به
است و مربوط به نفس انساني بماهو نفس انساني است. به عبارت ديگر، در اينجا سـخن  

هـاي آن   و ويژگيانسان و جايگاه چيستي مباحث مربوط به شناسي عرفاني است.  از انسان
ايـن  هم ملحـق بـه    افتهي نفس كمال ايكامل طور كلي از اين سنخ است. بحث از انسان  به

الـنفس عرفـاني مسـتمد از     ر عرفان اسـالمي البتـه معرفـت   د سطح از معرفت نفس است.
گفـت   شناسي عرفاني توان انسان به اين نوع از معرفت ميباشد.  النفس ديني نيز مي معرفت

انسان مطرح است  يشناخت يمباحث هست يدر عرفان نظري است. عرفان نظركه جزئي از 
 ؛شـود  يبحث م يانسان در عالم و نسبت او با حق تعال گاهيانسان و جا تيو در آن از ماه

و نقش انسـان كامـل در    يبودن انسان و خالفت اله مانند بحث از بطون انسان، كون جامع
كه  يشود و منازل يعارض م وكسل ريكه بر سالك در مس ياز احوال يعالم. در عرفان عمل

  شود. يبحث م رسد ميكه به آن  يكند و مقامات ياز آن عبور م
. در اين النفس ناظر به شناخت هر فرد از خود است خودشناسي يا معرفت سطح هفتم

خود را نگري به احوال دروني شخص خود توجه و احوال و ملكات  رويكرد فرد با درون
يابـد. ايـن نـوع خودشناسـي نقـش       ها و كمبودهاي خويش را مي كند و ضعف مطالعه مي
كـه   نظرشناسي از آن  مباحث عام انسان دارد؛ هرچنداخالق و عرفان عملي اي در  برجسته

مهم است. تفـاوت  عرفان عملي اخالق و شناخت آنها در رفتار و سلوك تأثير دارد نيز در 
آيـد، كلـي و    دست مي در اين است كه معرفتي در سطح ششم بهاين سطح با سطح ششم 
هاست، ولي معرفت در اين سـطح، شخصـي و فـردي اسـت، نـه       مشترك ميان همه انسان

   كلي.
هـاي اول، دوم و هفـتم، يعنـي خودآگـاهي حضـوري، خودآگـاهي حصـولي و         سطح
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هاي سوم تا  طحنگرانه، شخصيِ جزئي و از آنِ افراد انساني است، ولي س خودشناسي درون
شناسي، فلسفه، دين و عرفان نظري كلـي و مربـوط بـه     شناسي در روان ششم، يعني انسان

  است. ) dicipline(نوع انسان است و حاصل آن چهار رشتة علمي 
البته علوم مربوط به انسان به موارد يادشده محدود نيسـت. بسـياري از علـوم انسـاني     

ريخ، علوم ادراكي و شـناختي و اخـالق دربـارة ابعـاد     شناسي، تا شناسي، مردم مانند جامعه
گوناگون وجود انسان هستند از آن حيـث كـه ابعـاد روحـي و روانـي دارد. علمـي مثـل        
فيزيولوژي كه صرفاً ناظر به بدن مادي انسان اسـت، از علـوم طبيعـي اسـت و در معنـاي      

    شناسي و خودشناسي شمرده شود.   تواند جزئي از انسان تري مي وسيع

  ها و منابع معرفت النفس راه
ـ تركمعرفت، يا عقلي است، يا تجربي، يا نقلي، يا شهودي و يا  سـت.  از آنها يقـ يو تلف بي

ها و تأمالت عقلي محض اسـت، يـا از    النفس كلي عقلي، يا از راه تجزيه و تحليل معرفت
ينـي اسـتفاده   آيـد، يـا از متـون د    دست مي راه مطالعة تجربي است، يا با تأمل در تاريخ به

به عبارت ديگـر،   گردد. هاي دروني و شهودي حاصل مي شود و يا از راه تأمل در يافته مي
شـهود   ي ونگـر  : عقـل، تجربـه، درون  انـد از  ي عبارتشناس انسانشناخت نفس يا  يها راه

  ي. عرفان
. درون انسـان و  خي، تـار متـون دينـي  ل، اند از: عقـ  منابع شناخت نفس و انسان عبارت

هـاي شـناخت    رو، هم در راه هم راه و ابزار شناخت است و هم منبع شناخت؛ ازاينعقل، 
انسان را نشـان   قتياز حق يها وجه راه نياز ا كيهر ذكر شد و هم در منابع شناخت، كه

درسـت از   يريتـر شـدن بـه تصـو     كيشناخت ابعاد گوناگون انسان و نزد يدهند. برا يم
  .ميازمنديت نفس نشناخ يها راه نيا ة، به هموا يستيچ

نگـري   ي. درونعرفان ينگر متعارف و درون ينگر قسم است: درون هم دو ينگر درون
توانند با تمركز در دنياي درون، حقايقي را  متعارف براي هركس ممكن است و همگان مي

نگري عرفاني يا شهود حاصل سيروسلوك است و به اعمـاق و   از وجود خود بيابند. درون
آيـد. تفـاوت اينهـا     دسـت نمـي   نگري متعارف به يابد كه در درون نفس راه ميهايي از  اليه

آمده  اوپانیشـادتفاوت در درجه است و به ميزان تمركز و انقطاع از بيرون بستگي دارد. در 
  است: 

نگرد تا درون. اما هربار كه  گرا ساخته، آدمي بيشتر بيرون مي آفريدگارحواس را برون«
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اودانگي باشد، در پسِ خـويش خواهـد نگريسـت و خـود را     روح جسوري در آرزوي ج
  .)74، ص1387، (اوپانيشادها»خواهد ديد

نقطـاع از اغيـار و   ا ، تفكر،توجه، شهود ي،نگر درون بنابراين، راه نيل به معرفت نفس،
 بيتهـذ ها هنگامي سودمند است كـه شـخص اهـل     است. اما همة اين روش خواطر ينف

اگـر آينـة    .انجامـد  ينمـ  يقيحق يبه خودشناسهيچ روشي  نفس بيبدون تهذباشد.  نفس
كه به تواضع  يكستواند نشان دهد.  نفس صاف و زالل نباشد، سيماي حقيقي خود را نمي

را تجربـه   گـران يكـه محبـت بـه د    يكند. كس يرا درك نماست، تكبر و زشتي آن  دهينرس
  .كند ياحساس نمو قبح آن را  يخودخواه ،نكرده باشد

و گفتـار  رفتـار  مشاهدة از راه طور علم ما به ديگران، گاهي  و همينان به ما علم ديگر
از  ينامعتبر تصـور  اينقل معتبر  قياز طر زمانيگاه از راه حدس و گمان و  نديگرااست. 

ها مصون  شده نبوده، آدمي در طي اين راه ها تضمين رسيدن به حقيقت از اين راهما دارند. 
توانـد از ايـن    ، مـي واسطه اسـت  يمستقيم و بچون ما به خود ما اما علم از لغزش نيست. 

معناي اين سخن آن ). 14 )،75ت((قيام )بل اِإلنَساُن َعَلی َنْفِسِه َبِصیَرةٌ ( خطاها مصون باشد:
شناسـد.   يمـ  يخوب هپس هركس خود را ب م،يواسطه آگاه يب مانكه چون ما به خود ستين
بـه مقـام    يكمتـر كسـ   و معارف اسـت  نيتر يمخف از ي. خودشناسستين نيچن ابداً ؛ريخ

اسـت كـه راه    نيا در گريد يها با شناختمعرفت نفس  اما تفاوت .رسد يمعرفت نفس م
  تواند. يم بپيمايد،راه را  نيبخواهد ا ياست و اگر كس واسطه در دسترس گونة بي بهآن 

  شناسي خودشناسي و انسان
نفس خـاص   اهستيم ي يطور كل هانسان بوع ننفس در پي شناخت  اي ،النفس در معرفتما 

ناميد و شـناخت نـوع   » شناسي انسان«توان  . شناخت نوع اول را ميميكن يخود را مطالعه م
شناسي، كلي و عام است و خودشناسي، جزئي  انسان». شناسي من«يا » خودشناسي«دوم را 

و در » دارد هـر انسـاني زيبـايي را دوسـت    «گـوييم   شناسـي مـي   و خاص. مثالً در انسـان 
 يطور كلـ  هاز شناخت انسان ب شيب يزيما به چ ».من افسرده هستم«گوييم  خودشناسي مي

مطرح است: انسان در اينجا  پرسشدو  گر،ي. به عبارت داست» من«شناخت كه  ميازمندين
  النفس دو گونه است: كلي و جزئي.   بنابراين، معرفت ستم؟يمن ك ست؟يچ

ه خصوصـيت دارد: خصوصـيات ضـروري و خصوصـيات     به بيان ديگر، انسان دوگون
بالفعـل   يانسان است و در هـر انسـان   اتيو ضرور اتياز ذاتخصوصيات  يبعضامكاني. 
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 يهر فـرد به و هم توان نسبت داد  ميهم به نوع انسان را،  خصوصيات نيموجود است. ا
را دوسـت   ييبايز ديز«يا  »را دوست دارد ييبايانسان ز«توان گفت  يممثالً از افراد انسان. 

در ضرورتاً براي افراد هم ثابت است و نوع اثبات شده باشد،  يبرا يكل ي. اگر حكم»دارد
د افـر ا درانسـان  نـوع  . احوال و احكـام  ستين يازين قيو تحق طالعهافراد به م بر آن حمل

كـه   چنـان  ؛در فرد حضور دارد شيها يژگيو ةبا هم عتيچراكه طب ؛استجاري  انسان نيز
همچنين اگر خصوصيتي را در فـرد   .»الفرد یصح عل عةیالطب یکل ما صح عل«اند  ا گفتهحكم

انسان بيابيم كه خصوصيت انساني اوسـت، نـه خصوصـيت فـردي او، آن خصوصـيت را      
کل ما صح علی الفرد، صح «اند:  كه گفته توانيم به نوع و طبيعت انسان نسبت دهيم؛ چنان مي

  ).232، ص1360ا فرد بالذات است (حائري يزدي، كه فرد در اينج» علی الطبیعة
 ، بررو نيها هستند، ازا تيدارند و تابع وضع يبا انسان نسبت امكانخصوصيات  يبرخ

و  يشوند. احكام عرضـ  ياز افراد عارض م ياز احوال بر بعض يبعض در ايافراد از  يبعض
انسـان ممكـن اسـت    « مييگـو  يمـ  مـثالً  و شـوند  يبر نوع حمل مـ  يطور امكان هب ي،امكان

توان  فرد خاص نمي ة حالبدون مطالع ،است ني. چون چن»شاد باشد ايحسود  ايمضطرب 
 ؛است يمحمول با افراد هم امكان نينسبت ا ،از مطالعه پيش .حكم را به او نسبت داد نيا
ـ  مياگر بخواه ، ولي»مضطرب باشد ديممكن است ز« مييگوتوانيم ب مي يعني طـور قطـع    هب
  .   مينك يرا بررس اوحال  ديبا ،مينسبت ده ديا به زحكم ر نيا

تـوان بـه خودشناسـي رسـيد و هـم از راه       شناسي (كلي) مي بنابراين، هم از راه انسان
هـا   يـك از ايـن شـناخت    شناسي دست يافـت. هـيچ   توان به انسان خودشناسي (جزئي) مي

راه خودشناسـي فـردي   تـوان از   تنهايي كافي نيستند؛ يعني همة حقيقـت انسـان را نمـي    به
شناسي كلي شناخت؛ زيـرا فـرد غيـر از     توان با انسان شناخت و همة حقيقت خود را نمي

هايي از خود را بايد  خصوصيات مشترك انساني، خصوصيات فردي هم دارد. پس ساحت
  نگرانه شناخت.  از راه حضوري و درون

لي كافي اسـت يـا خيـر،    شناسي ك نگري براي انسان البته اينكه آيا خودشناسي و درون
نيازمند تأمل است. اگر بگوييم همـة طبيعـت انسـان در فـرد انسـان حاضـر اسـت و مـا         

تـوان گفـت    االصول مـي  نگري بشناسيم، پس علي توانيم فرد بالذات طبيعت را با درون مي
نماي نوع است و شناخت كامل فرد، شناخت كامل نـوع اسـت. البتـه اينكـه      فرد آينة تمام
ل فرد ممكن است يا محال، متعسر است يا متعذر است، بحث ديگري اسـت.  شناخت كام
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همچنين ممكن است گفته شود ما چيزي بـه نـام طبيعـت مشـترك و يكنواخـت انسـاني       
هـاي تشـكيكي    نداريم كه در همة افراد بالسويه حضور داشته باشد، بلكه انسان از واقعيت

ردي حضور نـدارد. در پاسـخ ممكـن    است و طيفي گسترده دارد و همة انسانيت در هر ف
است گفته شود آن امر مشترك در بين همة مراتب و افراد انسان، همان طبيعت كلي انسان 
است، ولي نقص انسان ناقص و كمال انسان كامل از خصوصيات فردي آنهاست يا اينكـه  

تـوان آن را يافـت.    نگـري مـي   استعداد و قوة آن كمال در هر فردي هست؛ پـس بـا درون  
شناسـي   شناسي هـم اسـت، ولـي انسـان     توان گفت خودشناسي متضمن انسان بنابراين، مي

       باز است. نجايدرهرحال، باب نقد و ابرام در امتضمن همة ابعاد خودشناسي نيست. 
تـوان انسـان را    مـي  يو عرفان ينيد ،يفلسف ،ياعم از علم ،يكل يشناس انسان ةدر حوز

در  ، ولـي ارائه داد يشناس نظام انسان كو ي كرد انيتوان ب را در حد اوها  يژگيو و فيتعر
ـ نمود. شناسـنامه و هو  هيتوان ته نمي يينها ةشناسنام گونه چيه يباب فرد خاص انسان  تي

ـ پو ي، خودشناسـ رو،  ازاين .رديكل گطور كامل ش او به يزندگ انيدر پانهايي هر فرد  و  اي
. تمام خود از آغاز تحقق نـدارد تـا   رديگ ميفرد را فرا يو مستمر است و تمام زندگ يزمان

توانـد خـود را    تنها خود فـرد اسـت كـه مـي     و ابدي تحقق مي جيتدر بلكه بهشناخته شود، 
ـ را ن گـران يتوانند د كه مي نمالامگر ك ؛البته در حد توان خود بشناسد ت،كه هس آنچنان  زي

ـ فـرد   هـر  يخودشناسـ  ، ولـي اسـت  كسـان يهمـه   يبـرا  يكلـ  يشناس بشناسند. انسان  اي
ـ است كه در هر فرد و اتيح ةنام يزندگ ي،فردشناس . اسـت  گـران يو متفـاوت بـا د  او  ةژي

ـ انسـان ماه وجود انسان بر ماهيتش مقدم اسـت و   نديگو ها مي ستياليستانسياگزاينكه   تي
) دربارة فرد انسان صادق است، نه دربـارة نـوع   62ص ،1377 ،يكوآر(م سازد خود را مي

سـازد. البتـه    اي مي گونه و هركس به سازم خودم را خود مي يفرد تياهو م يستي. چانسان
بهتر است بگوييم ما در ساختن چيستي فردي خـود نقـش داريـم، نـه اينكـه تنهـا عامـل        

ويـژه   گيري شخصيت نهايي انسان عوامل متعددي اثر دارند؛ از جمله و به هستيم. در شكل
معنـاي رشـتة    علم به يشناسباشد، ولي خودتواند يك علم  شناسي كلي مي خود فرد. انسان

توان داشت.  ها خودشناسي مي علمي نيست؛ چون كليت و اشتراك ندارد و به تعداد انسان
هـايش را هـم در كتـابي بنويسـد،      حتي اگر فرد تمام آنچه بر او گذشته است و همة ويژگي

ايـن كتـاب   هـا و اجزائـي از    نامة شخص او خواهد بود. هرچند ممكن اسـت بخـش   زندگي
  است.  مفروض مشترك بين افراد متعدد باشد، مجموع آن ماجرا مختص به شخص نويسنده
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شناسـي كلـي دسـت     بتوان تا حدي بـه انسـان  نفس  بيتهذنگري و  شايد بدون درون
علـم و عمـل در   . سـت ينفس ممكن ن بيو تهذ ينگر بدون درونيافت، ولي خودشناسي 

  اند. اينجا به هم پيوسته

  يشناس جهان و يخودشناس
جهـان كوچـك    ،از ديد عرفان اسالمي انسـان باشد.  النفس كليد شناخت عالم نيز مي معرفت
، بلكـه  نحو اجمال هست در انسان به ،نحو تفصيل وجود دارد بهكبير عالم  چه درآنهر  ؛است

و بـه وجهـي   شـناخت عـالم    كليدشناخت انسان رو،  ازاينبه اعتباري انسان عالم اكبر است. 
فاإلنسـان الکامـل کمـا «اند:  كه راسخان در حكمت و عرفان فرموده ت عالم است؛ چنانشناخ

ـ ي(خم» کلهـا اءینه مرآة شهود الحق ... مرآة األشأ شـناخت جهـان از راه    ).59ق، ص1406 ،ين
كنـد و   معرفت نفس، به شناخت جايگاه انسان در جهان و نسبت انسان با جهان كمـك مـي  

ودسازي مؤثر باشد. شناخت جهان نيز به شناخت انسـان كمـك   تواند در سلوك و خ اين مي
كند. بدون شناخت جهان، شناخت جايگاه انسان در آفرينش و نقش او در هستي شناخته  مي
شود. همچنين شناخت جهان راهي براي شناخت خداست؛ چراكه اسما و صفات الهـي   نمي

رآن كـريم فـراوان مـا را بـه     هاي جهان ظهور يافته است. از اين نظر اسـت كـه قـ    در پديده
    1كند. هاي گوناگون آن ترغيب مي شناخت جهان و تفكر در پديده

  خودشناسي و خداشناسي
 ولـي هاي گوناگوني هسـت،   از نظر عارفان و حكيمان مسلمان براي نيل به معرفت اهللا راه

                                                           
  آوريم: . آيات قرآن كريم در اين زمينه فراوان است، كه چند نمونه را در اينجا مي 1
ماواِت َو األِرض َو اِختالِف الَّ  ینَّ فإ( ت ِل یَخِلق السَّ هِار َو الُفلِک الَّ نـَزَل اللـُه أّناَس َو ما ال نَفُع یَ الَبِحر ِبما  یفِ  یَتجر یَو النَّ

ٍة و تصـر هاِمنیِبِه االرَض بعَد َموِتها و بثَّ ف ایِمن الّسماِء ِمن ماٍء َفأح ر ِف یکلِّ دابَّ ِر َبـ احِ یـالِّ ـحاِب الُمَسـخَّ  َن یو السَّ
  ).164)، 2(بقره( )عِقلونیَ ِلَقوٍم  اٍت آلیالسماء و االرض 

ِبِل َکْیَف ُخ ( َفَال َینُظُروَن ِإَلی اْإلِ
َ
َماء َکْیـَف ُرِفَعـْت  * ِلَقْت أ ِإَلی السَّ ِإَلـی اْلِجَبـاِل َکْیـَف ُنِصـَبْت  * َو ْرِض َکْیـَف  * َو

َ
ِإَلـی اْأل َو

ٌر  * ُسِطَحْت  نَت ُمَذکِّ
َ
َما أ ْر ِإنَّ ْسَت َعَلْیِهم ِبُمَصْیِطرٍ  * َفَذکِّ   ).22-17) 88ه(غاشي( )لَّ

ا َتْحُرُثوَن أ( ْیُتم مَّ
َ
نُتْم َتْزَرعُ  ،َفَرأ

َ
أ
َ
اِرُعوَن أ ْم َنْحُن الزَّ

َ
ذِ  ...وَنُه أ ْیُتُم اْلَماء الَّ

َ
َفَرأ
َ
ْم َنْحـُن  * َتْشـَرُبوَن  یأ

َ
نَزْلُتُمـوُه ِمـَن اْلُمـْزِن أ

َ
نـُتْم أ

َ
أ
َ
أ

تِ  ...اْلُمنِزُلوَن  اَر الَّ ْیُتُم النَّ
َ
َفَرأ
َ
ْم َنْحُن اْلُمنِشُؤوَن  ،ُتوُروَن  یأ

َ
ُتْم َشَجَرَتَها أ

ْ
نَشأ

َ
نُتْم أ

َ
أ
َ
یَن َنْح  ؛أ ْلُمْقِو  ،ُن َجَعْلَناَها َتْذِکَرًة َوَمَتاعًا لِّ

َك اْلَعِظیِم  ْح ِباْسِم َربِّ ُجوِم  * َفَسبِّ ْقِسُم ِبَمَواِقِع النُّ
ُ
   .)79-63)، 56ه((واقع )...َفَال أ
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در  عرفا و حكما همواره بر اهميـت خودشناسـي   ،رو النفس است. ازاين بهترين راه معرفت
مضـمون در   نيكه ا چنان ؛معرفت رب است كليداند. معرفت نفس  خداشناسي تأكيد كرده

» مـن عـرف نفسـه، فقـد عـرف ربـه«شده اسـت:   انيب نيچن 9معروف رسول خدا ثيحد
 بـاالترين حـد شـناخت   انـد   از اين نظر اسـت كـه فرمـوده    .)13ق، ص1400مصطفوي، (

ْن َیْعـِرَف اْلَمـْرُء َنْفَسـه« آيد: (خداشناسي) از راه خودشناسي به دست مي
َ
در  ».َغاَیـُة اْلَمْعِرَفـِة أ

 ؛ َمْن َعَرَف َنْفَسـُه َفَقـِد اْنَتَهـی ِإَلـی َغاَیـِة ُکـلِّ َمْعِرَفـٍة َو ِعْلـم«از معصوم آمده است:  گريد يانيب
انسان مظهر كامـل  ؛ چون »دست يافته است يهر شناخت تيهركس خود را بشناسد، به نها

توان به شناخت حق نزديـك شـد. انسـان     با شناخت انسان مي، ت الهي استاسما و صفا
  جمال و جالل الهي است.  آينهاهللا و  خلیفة

یِهْم آَیاِتَنـا ( :قرار داده اسـت  شيرا در آفاق و انفس در معرض نما اتشيخداوند آ َسـُنِر
ُه الْ  یاآلَفاِق َوفِ  یفِ  نَّ

َ
َن َلُهْم أ ی َیَتَبیَّ ْنُفِسِهْم َحتَّ

َ
آفـاق و انفـس    اساسـاً ). 53)، 41((فصـلت ) َحقُّ أ

خـدا را   يهـا  توان نشـانه  با توجه به خود و درون مي ،نيخداوند هستند. بنابرا اتيخود آ
. همـين مضـمون   نشست ياله اتيآ يتوان به تماشا هم مي رونيكه با توجه به ب چنان ؛ديد

ْرِض آَیـاٌت ِلْلُمـوقِ  یَوِفـ(در سوره ذاريات آمده است: 
َ
َفـَال ُتْبِصـُروَن  یَوِفـ * ِنیَن األ

َ
نُفِسـُکْم أ

َ
 )أ

بيننـد؛ اصـالً چـرا دور     هاي خدا را در زمـين مـي   اهل يقين نشانه). 20-21)، 51((ذاريات
ْرِض  یَوفِ (! ديكن نظر نمي ايآ برويم، در درون خودتان،

َ
و و بيـرون اسـت   اشاره به آفاق  )األ

هـم استشـمام   عتـاب   ينـوع » افالتبصـرون«هم به درون نظـر دارد. از تعبيـر    »انفسکم یف«
كنيـد؟ چـرا بـراي     فرمايد: آيا به درونتان نظر نمي شود؛ خداوند در يك عتاب ماليم مي مي

نگريد؟ يعني اگر به درون خود با بصيرت بنگريد،  هاي الهي به درون خود نمي ديدن نشانه
  هاي خدا را خواهيد يافت. نشانه

هـاي خداشناسـي، خودشناسـي اسـت.      اه ه يكي از رشود ك از آيات يادشده استفاده مي
الـنفس وجـوه گونـاگوني را ذكـر      محققان در بيان چگونگي شناخت خـدا از راه معرفـت  

  1اند. كرده

ده و اقـدرت و ار  واز علم  آدميبد. يا كماالتش به خدا راه ميتوجه به انسان از طريق 
. انسـان همچنـين از   بـرد  مي پيقدرت و اراده و حيات بيكران خدا  علم و حيات خود به

                                                           
  است. نقل كرده  نهيزم نيحدود دوازده قول در ا) 204، ص1ج( االنوار حیمصابعبداهللا شبر در كتاب ديس.  1
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شـود. او   متوجـه خداونـد مـي    ،توجه به ضعف و نقص و محـدوديت و وابسـتگي خـود   
 نيازمنـد  غنـي مطلـق  دم به فيض و لطـف   به سراپا فقير است كه دم ييابد كه موجود درمي
  ست و بدون آن هيچ است.اوابسته  به اراده و لطف او و است

. خدا بيش از هرجاي ديگـر در  نفس استرفت مع ،معرفت خدا يراه برا نيتر كينزد
ها بيش از هركس در انسان كامـل تجلـي يافتـه اسـت.      انسان ظهور دارد و در ميان انسان

مظهر اسما و صفات خداونـد و بهرمنـد    نيتر اهللا و كامل جنب داهللا،يانسان كامل وجه اهللا، 
 يبـه وجهـ  نيـز  كامل  ، شناخت انسانرو و ازاين است ياله ضيف يو مجرا هيكل تياز وال

، 1336(مجلسـي،   »معرفـة اللـه ةیـبالنوران يمعرفتـ: «انـد  هفرمود كه چنان ؛شناخت حق است
  ).2، ص26ج

 يا به درجـه  ياز خودساز يا نفس متقابل است. هر درجه بيو تهذ يخداشناس ةرابط
ـ ن يو هر درجـه از خداشناسـ  انجامد  مي ياز خداشناس  يمنتهـ  يخودسـاز  يبـه ارتقـا   زي

  د.شو مي

  يابعاد خودشناس
يكي از ابعاد خودشناسي، تفكر در نسبت ما با خداست. ما مستقل و قائم به ذات نيسـتيم.  
ما حاصل افاضه و اشراق الهي هستيم. خدا خالق و قيم ماست. ما در وجـود و بقـا بـه او    

كند.  دهد. قرآن كريم ما را به اين خودشناسي دعوت مي محتاجيم. اوست كه به ما رزق مي
َتـی (به ياد بياوريم كه ما چه بوديم و چه مسيري را طي كرديم. ما ابتدا هيچ نبوديم: 

َ
َهـْل أ

ْهِر َلْم َیُکْن َشْیًئا َمـْذُکوًرا صـورت خـاك    . سپس بـه )1)، 76(نسانا( )َعَلی اِإلنَساِن ِحیٌن ِمَن الدَّ
َلْم َیُك ُنْطَفًة ِمْن مَ (اي بيش نبوديم:  درآمديم و پس از آن نطفه

َ
ُثمَّ َکاَن َعَلَقـًة َفَخَلـَق *  ُیْمَنی یٍّ نِ أ

ی نَثـی * َفَسوَّ
ُ
َکَر َواأل ْوَجْیِن الـذَّ قـرآن كـريم مراحـل     ).39-37)، 75ت((قيامـ  )َفَجَعَل ِمْنُه الـزَّ

َوَلَقْد َخَلْقَنـا (كند، تا اينكه خداوند در روح خود در ما دميد:  مختلف رشد جنين را بيان مي
ْطَفَة َعَلَقًة َفَخَلْقَنا اْلَعَلَقَة  * َقَراٍر َمِکیٍن  یُثمَّ َجَعْلَناُه ُنْطَفًة فِ  * َلٍة ِمْن ِطیٍن اِإلنَساَن ِمْن ُسالَ  ُثمَّ َخَلْقَنا النُّ

ـهُ  َناُه َخْلًقـا آَخـَر َفَتَبـاَرَك اللَّ
ْ
نَشـأ

َ
  ُمْضَغًة َفَخَلْقَنا اْلُمْضَغَة ِعَظاًما َفَکَسْوَنا اْلِعَظـاَم َلْحًمـا ُثـمَّ أ

َ
ْحَسـُن أ

). آن خلق آخر، همان نفـخ روح الهـي در انسـان اسـت:     12-14)، 23((مؤمنون )اْلَخاِلِقیَن 
ْیتُ ( خداست كـه بـه مـا     ).29)، 15((حجر )َفَقُعوا َلُه َسـاِجِدیَن  یُه َوَنَفْخُت ِفیِه ِمْن ُروِح َفِإَذا َسوَّ

ـا َخَلْقَنـا اِإلنَسـاَن ِمـْن ُنْطَفـٍة (توان آگاه شـدن داد:   ْمَشـاٍج َنْبَتِلیـِه َفَجَعْلَنـاُه َسـِمیًعا َبِصـیًراِإنَّ
َ
 )أ

َلـْم َنْجَعـْل َلـُه ( . به ياد بياوريم كه اين خداست كه به ما داد هرآنچه داريم:)2)، 76((انسان
َ
أ
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ْجـَدْیِن  * َوِلَساًنا َوَشَفَتْیِن  * َعْیَنْیِن  خداوند حتـي بـه پيـامبرش    ). 8-10)، 90((بلد )َوَهَدْیَناُه النَّ
گشـته بـودي و مـا راه را     گويد به ياد داري كه يتيم بودي و ما تو را مـأوا داديـم؟ گـم    يم

نشانت داديم؟ فقير بودي و ما تو را غنـي كـرديم؟ خداونـد ايـن مقـدمات را بـراي ايـن        
كند كه تكاليفش را به او گوشزد كند. پس از يتيم رو بر مگردان و به نيازمنـد   يادآوري مي

هاي پروردگارت سپاسـگزار بـاش و آن را    را مرنجان و در برابر نعمت اعتنا مباش و او بي
َلْم َیِجْدَك َیِتیًما َفآَوی(بازگو كن: 
َ
ْغَنی * َوَجَدَك َضاًالّ َفَهَدیو  * أ

َ
ـا اْلَیِتـیَم  * َوَوَجَدَك َعاِئًال َفأ مَّ

َ
َفأ

اِئَل َفَال َتْنَهْر  * َفَال َتْقَهْر  ا السَّ مَّ
َ
ا ِبِنعْ  * َوأ مَّ

َ
ْث َوأ َك َفَحدِّ   ). 11-6)، 93( (ضحى )َمِة َربِّ

حدوث، بقا و همة دارايي ما از عطاي خداوند است. خودشناس كسي است كه به فقر 
مطلق خود و غنا و جود مطلق حضرت حق توجه دارد. توجـه عبـد بـه فقـرش موجـب      

بيني نشود و تـوجهش بـه غنـا و جـود خداونـد       شود دچار غرور و تكبر و خودبزرگ مي
  شناس باشد.  شود از منعم و رازقش غافل نشود و عبدي سپاسگزار و حق وجب ميم

ابعاد شناخت  ،است گوناگون يبا ابعاد و اجزا كپارچهو يواحد  يتيازآنجاكه انسان هو
و اطوار مختلف آن اهميت دارد. قرآن ما را به شـناخت روح و جسـم و مراحـل رشـد و     

چـه   ؛ميروآ اده يخود را ب يدهد داستان زندگ يداوند دستور مكند. خ تحولمان دعوت مي
ـ يتا مراحل مختلـف جن  يمنطفه بود كه يمثل زمان ،از تولد است شيآنچه مربوط به پ و  ين

  .عدي زندگيتا مراحل ب ياست از كودكگذشته ا مآنچه پس از تولد بر 
توان آموخـت.   را ميو خداشناسي  يخودشناس يها درس نيبهتر نامعصوم ياز دعاها

دهند كه مپندار آنچه داري  ها ما را به ربوبيت خداوند توجه و به ما هشدار مي ن مناجاتاي
اي؛ هرچه داري موهبـت و انعـام و احسـان و اعطـاي      دست آورده از آنِ توست و خود به

  : دارد يعرضه مدر دعاي عرفه  7نيمام حساوست. ا
ْنَت 
َ
ِذ  أ ِذ  يالَّ ْنَت الَّ

َ
  يَمَنْنَت، أ

َ
ْنَعْمَت، أ

َ
ِذ أ ِذ  يْنَت الَّ ْنَت الَّ

َ
ْحَسْنَت، أ

َ
ـِذ  يأ ْنـَت الَّ

َ
ْجَمْلـَت، أ

َ
 يأ

ِذ  ْنَت الَّ
َ
ْفَضْلَت، أ

َ
ِذ  يأ ْنَت الَّ

َ
ْکَمْلَت، أ

َ
ِذ  يأ ْنَت الَّ

َ
ِذ  يَرَزْقَت، أ ْنَت الَّ

َ
ْقَت، أ ْعَط  يَوفَّ

َ
ْنـَت  َت،یْ أ

َ
أ

ِذ  ْغ  يالَّ
َ
ِذ  َت،یْ َن أ ْنَت الَّ

َ
ْقَن  يأ

َ
ِذ  َت،یْ أ ْنَت الَّ

َ
ِذ  َت،یْ آَو  يأ ْنَت الَّ

َ
ـِذ  َت،یْ َکَف  يأ ْنـَت الَّ

َ
 َت،یْ َهـَد  يأ

ِذ  ْنَت الَّ
َ
ِذ  يأ ْنَت الَّ

َ
ِذ  يَعَصْمَت، أ ْنَت الَّ

َ
ـِذ  يَسَتْرَت، أ ْنـَت الَّ

َ
ـِذ  يَغَفْرَت، أ ْنـَت الَّ

َ
َقْلـَت، أ

َ
 يأ

ِذ  ْنَت الَّ
َ
ْنَت، أ ْعَز  يَمکَّ

َ
ِذ  ْزَت،أ ْنَت الَّ

َ
ِذ  يأ ْنَت الَّ

َ
َعْنَت، أ

َ
ِذ َعَضْدَت  يأ ْنَت الَّ

َ
  ي، أ

َ
ـأ ْنـَت  ْدَت،یَّ

َ
أ

ِذ  ـِذ  يالَّ ْنـَت الَّ
َ
ـِذ  َت،یْ َشـَف  يَنَصـْرَت، أ ْنـَت الَّ

َ
ـِذ  َت،ْیـَعافَ  يأ ْنـَت الَّ

َ
ْکَرْمـَت، َتَباَرْکـَت  يأ

َ
أ

َبدا َفَلَک .َت یْ َوَتَعالَ 
َ
ْکُر َواِصبا أ   ، دعای عرفه).١٣٩٣(قمی،  اْلَحْمُد َداِئما َو َلَک الشُّ
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را فضـل و كرمـت    ،ينمـود  يكـ ين ،يانعامم كرد ،يه احسانم فرمودك ييمن! تو يموال
ــها و نعمــت يســاخت بمينصــ ــه كمــال رســاند تي ــوف ،يداد ام يروز ،يرا ب ــعنا قميت  تي

در مهمـات   ي،پنـاهم داد  ،ياكتساب مرحمـت فرمـود   يةسرما ،يديبخش ميغنا ،يفرمود
را  وبميـ عي، نمـود  مهـا حفظـ   لغزش از ،يفرمود تميمرا به راه راست هدا ،يكرد تميكفا

متمكن  يمرا در زندگان ،يگناهانم را محو كرد آثار ،يمورد مغفرتم قرار داد ،يپوشاند
 ،يم دادي، شـفا ينمـود  دمأييت ،يكمكم كرد ،يفرمود ام ياريو  يديعزتم بخش ي،ساخت

 از آنِ يدائمـ سپاس  ،بخش و حقيقت برترين بركت يي. تودادي متكرام عافيتم بخشيدي،
  .توست ةستيابد شا يبرا شيستا شكر و وتو 

گويد كـه ايـن سـخن در حقيقـت      در مقام عبد از خود سخن مي 7آنگاه امام حسين
  وصف حال عبد بماهو عبد است، نه شخص خاصي: 

َنا ثُ 
َ
ِذ يَفاْغِفْرَها لِ  ياْلُمْعَتِرُف ِبُذُنوبِ  يِإَلِه  ایَ مَّ أ َنا الَّ

َ
ـِذ  ي. أ َنـا الَّ

َ
ُت، أ

ْ
َسـأ

َ
  يأ

َ
ُت، أ

ْ
ْخَطـأ

َ
َنـا أ

ِذ  ِذ  ،َهَمْمُت  يالَّ َنا الَّ
َ
ِذ  ،َجِهْلُت  يأ َنا الَّ

َ
ِذ   ،َغَفْلُت  يأ َنا الَّ

َ
ِذ  ،َسَهْوُت  يأ َنا الَّ

َ
َنـا  ،اْعَتَمْدُت  يأ

َ
أ

ِذ  ْدُت  يالَّ ِذ  ،َتَعمَّ َنا الَّ
َ
ْخَلْفُت  يأ

َ
ِذي أ َنا اَلّ

َ
ِذ  ،َوَعْدُت َو أ َنا اَلّ

َ
ْقَرْرُت  ،َنَکْثُت  يأ

َ
ِذي أ َنا اَلّ

َ
نَ  ،أ

َ
ا أ

ُبوُء ِبُذُنوِبي
َ
ِذي اْعَتَرْفُت ِبِنْعَمِتَك َعَليَّ َو ِعْنِدي َو أ ُه ُذُنوُب  اَلّ . َفاْغِفْرَها ِلي َیا َمْن َال َتُضُرّ

ُق َمْن َعِمَل ِمْنُهْم َصاِلحًا ِبَمُعوَنِتِه َو َرْحَمِتـِه  ِعَباِدِه َو ُهَو اْلَغِنيُّ َعْن َطاَعِتِهْم  ... َو اْلُمَوِفّ
  ).جا(همان

كه خطـا كـردم و    آن منم. پس به كرمت از من درگذر ،به گناهانم معترفم ،اى خداى من
من همانم كه به خود . كه سهو كردمهمانم نمودم و غافل شدم و اشتباه كردم. من  ينادان

مـن همـانم كـه وعـده كـردم و مخالفـت        .كـردم خطـا   من همانم كه عمداً .اعتماد كردم
من همانم كه به نعمـت   .من همانم كه اقرار كردم .د شكستممن همانم كه عهد خو. نمودم

نده، اي خداونـد بخشـ   يا. گناهان رجوع نمودمه ب و عطايت بر خود اعتراف كردم و باز
از اطاعـت آنـان و    ازيـ ن يبـ  يو اوسـت خـدا   زنـد  يبه او نمـ  يكه گناهان بندگانش ضرر

  .  دنده يم مو رحمت او عمل صالح انجا ياريكه به ي بندگان ةدهند قيتوف

و اقرار به جود و  ،است يخودشناس يبراو خطا گناه نقص و به ضعف و  عترافااين  
احسان و مغفرت خداوند براي آن است كه به ما اميد بخشد و ما را دل گرم كنـد و مـا را   

  در برابر پروردگار شاكر و مطيع گرداند. 
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  خودشناسي و خودسازي
اسـتكمال نفـس اسـت و     ،است. غايت عرفانمعرفت نفس براي استكمال نفس ضروري 

استكمال نفس بدون شناخت حقيقت نفس ممكن نيست. براي استكمال نفس، تهـذيب و  
پــس  .تهــذيب نفــس بــدون شــناخت نفــس ممكــن نيســت و تربيــت نفــس الزم اســت

كه در علـم طـب شـناخت بـدن و علـوم مربـوط بـه آن همچـون فيزيولـوژي،           طور همان
و سيروسـلوك معنـوي نيـز كـه      ياخالق تيدر ترب ،زم استال هيشناسي و علم تغذ عصب

هاي مختلف آن و  شناخت ماهيت نفس و جنبه ،نفس است تيو ترب بيسروكارش با تهذ
 يآن و راه كمال آن ضروري است. برا يها بيو آس ها آن و آفت يها و اسعتدادها تيظرف

بـدون خودشناسـي   كـه   طـوري  بـه  ؛نـدارد  جودو يجز خودشناس يمقصود راه نيبه ا لين
  تهذيب نفس ممكن نيست. 

  كند:   از سه طريق خودشناسي به خودسازي يا تهذيب نفس كمك مي
شك خداشناسي براي تهذيب نفس ضروري است. اساساً تهذيب نفس تشـبه   الف) بي

به خداست و غايتش تقرب به اوست. از آن نظر كه خودشناسي راهي بـراي خداشناسـي   
كنـد، پـس خودشناسـي از ايـن طريـق بـه        نفس كمك مـي  است و خداشناسي به تهذيب

  رساند.  تهذيب نفس ياري مي
كـه گفتـيم، در نگـاه     شناسـي اسـت. چنـان    ب) همچنين خودشناسي راهي براي جهان

عرفاني شناخت انسان به وجهي شناخت جهان است و شناخت جهان براي فهم جايگاه و 
  جهان الزم است.نقش انسان در جهان و تعيين شيوة درست زيستن در 

نحو باواسطه در خودسـازي مـؤثر اسـت و راه     گفته، خودشناسي به ج) در دو راه پيش
 يبـرا كـه گفتـيم،    واسطه و مستقيم خودشناسي در خودسازي اسـت. چنـان   سوم، تأثير بي

ـ است. آ يضرور(جزئي)  يو هم خودشناس(كلي)  يشناس هم انسان ي،خودساز انسـان   اي
ـ نـدارد   يگريكوتاه كار د يزندگ نيكه جز گذران ااست  دهيچيپ يوانيفقط ح ـ يواقع اي  يت
 ينقشـ  پرسـش،  نيپاسخ به ا ست؟يوجود و كمالش متصور ن يبرا يمرز كه حد واست 
 ياقسـامش در خودشناسـ   ةهمـ  بـا  يكل يشناس انسانبنابراين، دارد.  يدر خودساز ياساس

ـ و سلوك اهم يآنچه در خودساز الزم است، ولي  يدارد، خودشناسـ  ميبـارز و مسـتق   تي
معنـا   نيبه ا يناسخودشراه . ستين يكاف ييتنها به يكل يشناس است و انسان يجزئ يدرون

ـ اسـت. بـدون ا   ينگـر  درون ،كه من شخص خود را بشناسـم  سـلوك و   ي،خودشناسـ  ني
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 ةدربار ولي ،داشته باشد يكل يشناس . انسان ممكن است انسانبرد نمي ييجاه ره ب بيتهذ
نفـس  و شـح   لينداشته باشد و گرفتار غرور و تكبر و تسو يرستشخص خود شناخت د

  باشد. 
فـالح و   ةدر جادهنگامي كه انسان هدايت يابد، يعني است.  تيهدا ي،خودشناس ةثمر

  :تواند مانع وصول شود نمي يزيچ چيكس و ه چيه قرار گيرد، خداوند يسو به ريس
نُف (

َ
ِذیَن آَمُنوا َعَلْیُکْم أ َها الَّ یُّ

َ
ـِه َمـْرِجُعُکْم َیا أ ُکْم َمْن َضلَّ ِإَذا اْهَتَدْیُتْم ِإَلی اللَّ َسُکْم َال َیُضرُّ

ُئُکْم ِبَم   )١٠٥)، ٥(مائده( )ُکنُتْم َتْعَمُلوَن  اَجِمیًعا َفُیَنبِّ

گمراهـي  شـما هـدايت يافتيـد،    اگر به خودتان بپردازيد.  !ايد كسانى كه ايمان آورده اى
سوى خداست. پس شما را از آنچـه   شما به ة. بازگشت همرساند به شما زيانى نمىديگران 

  .  ، آگاه خواهد كردكرديد مي

 يبـدون خودشناسـ   يشناخت نفس است و خودساز ،به كمال لين يبراگام  نيتر مهم
كـردن   منـد  لتيفضـ و اصالح نفـس  بلكه  ،ستيرفتار ن حيفقط تصح اخالق .ستين سريم

؛ نفس اسـت جوهر خوب شدن بلكه  ،ستيخوب ن يكارهاانجام نفس است. اخالق فقط 
 .شدن نفس است ييخدا وشدن  يمعنو ،ستين يمعنو يعرفان فقط انجام كارهاكه  چنان
 ي معنـوي و وجـودي  تعـال  ،آن ليو تكم حيو تصح بينفس و تهذ فيشناخت لطا بدون

؛ است مبتنيالنفس  معرفترو، اخالق و بيشتر از آن، عرفان اسالمي بر  ازاين. ستيممكن ن
اخـالق و   .است يمبتن النفس معرفةبر هم  اهللا معرفةاهللا نيز مبتني است و  معرفةكه بر  نچنا

است و راهي است براي نيل به درجات برتـري از   يمبتن يخداشناسدرجاتي از عرفان بر 
خداشناسي. بنابراين، بين خودشناسي، خداشناسـي و خودسـازي ارتبـاط متقابـل برقـرار      

  است.

  دشناسينقش خودسازي در خو
طور كه خودشناسي در خودسازي مؤثر است، خودسازي نيز در خودشناسي مـؤثر و   همان

 يهستند. خودسـاز  يبه هم متك يو خودساز يخودشناس گر،يبه عبارت دضروري است. 
از  يا بدون مرتبـه  يو درجات باالتر خودشناس ستيممكن ن ياز خودشناس يا بدون مرتبه
د اين آگاهي، زمينه را براي خودسازي در انسان فراهم نخواهد بود. رش يسورم يخودساز

گيرد  ها شود، با خود حقيقي فاصله مي آورد. دلي كه اسير هواي نفس و آلوده به تيرگي مي
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    داني و نازل و مغلوب هواي نفـس را همـان خـود و شناخت درستي از خود ندارد. خود
كند. انسان متكبر و  از خود پيدا ميپندارد و بدين ترتيب، تصويري وارونه  حقيقيِ خود مي

مغرور و فريفتة دنيا و اسير شهوات، شناخت غلطي از خود و سـعادت و نيكبختـي خـود    
هـايش نـدارد.    كه انسان نااميد و افسرده نيز شناخت درستي از خود و توانـايي  دارد؛ چنان

هرچـه   كـه چشـم   كنـد؛ چنـان   روح هر چه سالم تر باشد، شناخت بهتري از خود پيدا مي
صراحت تقوا را شرط هدايت  بيند. از اين نظر است كه قرآن كريم به تر باشد، بهتر مي سالم
ِقیَن (داند:  مي ْیَب ِفیِه ُهًدی ِلْلُمتَّ . در آية ديگر، تقـوا را شـرط   )2)، 2ه((بقر )َذِلَك اْلِکَتاُب َال َر

َهـا (نـد:  ك رسيدن به معرفت و دست يافتن به قدرت تشخيص حق از باطل بيـان مـي   یُّ
َ
َیـا أ

َه َیْجَعْل َلُکْم ُفْرَقاناً  ُقوا اللَّ ِذیَن آَمُنوا ِإْن َتتَّ . آيات بسيار ديگري در ايـن زمينـه   )29 ،)8((انفال )الَّ
هست كه همگي بر اين تأكيد دارند كه طهارت و تقوا و داشـتن دلـي پـاك، شـرط فهـم      

تـوان شـناخت    فـس نمـي  حقايق متعالي است و به صرف تفكر و تحقيق بدون تهـذيب ن 
  درخوري از آن حقايق داشت.   

  يموانع خودشناس
 دارد ميمسـتق  يدسترسخود به هركس چون  ؛سهل و ممتنع است. سهل است يناسخودش

ـ ز ؛. دشـوار اسـت  مان را تماشـا كنـيم   به درون كافي است كه صفحة جانتوجه تنها و   راي
ـ دارد. در رأس ا ازميخود ب قتيحق دنيرا از د يهست كه آدم يعوامل و موانع موانـع   ني

كنـد.   اعمـال مـي   نييدارد. تز يبيانسان خودفراست. تكبر و اعجاب به نفس ي، خودخواه
ـ مـانع د  و اينهـا  پنـدارد  و نقص خود را كمال مـي  بايخود را ز يها يزشت كمبودهـا و   دني

هـا مـانع    هـا و شـهوت   ور شدن در لذت غوطه شود. انسان مي يخود واقع افتنينواقص و 
  نويسد: باره مي مولوي دراين شود. توجه به خود مي

گذارد كـه او   چيز مكتوب است. حجب و ظلمات نمي ست. در وي همها آدمي عظيم چيز
هاي گوناگون است و تدبيرهاي  آن علم را در خود بخواند. حجب و ظلمات اين مشغولي

  )81، ص1381(مولوي،  .گوناگون دنيا و آرزوهاي گوناگون

  رسد.  است كه خودشناسي راستين بدون تهذيب نفس به سامان نمي از اين نظر 
تر نيست. اساساً قضـيه فراتـر از نزديكـي اسـت،      هيچ مخلوقي از خود ما به ما نزديك

سخن از عينيت و هوهويت است، ولي نفسِ همين نزديكي و عينيت، گـاه مـانع ديـدن و    
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ـ د يدشوار اسـت و بـرا   ،است كينزد اريكه بس يزيچ دنيد يگاهماية غفلت است.   دنِي
طور معمول ما فاعل شناسا هستيم و ديگران موضـوع يـا    بهفاصله الزم است.  يقدر ،بهتر

آيد كه خود را ابژة شناسايي قرار دهيم. از اين نظـر اسـت    ابژة شناسايي ما. كمتر پيش مي
ان هـا نشـ   كه اين همه به معرفت نفس و توجه به خود توصيه شده است. نفسِ اين توصيه

چيـز بـه    اند. با اينكه خود مـا از همـه   توجه دهد اغلب مردم از خود غافل و به خود بي مي
كنـد، خـود اوسـت و خودآگـاهي      تريم و نخستين چيزي كه انسان درك مـي  خود نزديك

تـر، و   هميشه همراه آدمي است، ولي در همين حال گاه خود آدمـي از هـر چيـزي پنهـان    
تن اشياي ديگر دشوارتر است. چه بسيار اهل دانـش كـه   كشف خود و نظر به خود، از ياف

اي در خويشـتنِ   گذرانند، ولي حتي لحظـه  هاي عالم مي عمري را در شناخت اشيا و پديده
  كنند.  خويش تأمل نمي

ــــود ــــری پنهــــان ب ــــه ظــــاهر آن پ  تــــــر از پریــــــان بــــــود آدمــــــی پنهــــــان   گــــر ب

ـــری کـــه مضـــمر اســـت ـــزد عاقـــل زان پ  تر اســـت انآدمـــی صـــد بـــار خـــود پنهـــ   ن

ـــــی خویشـــــتن نشـــــناخت مســـــکین  از فزونـــــــی آمـــــــد و شـــــــد در کمـــــــی   آدم

ـــــــی ارزان فروخـــــــت ـــدوخت   خویشـــــــتن را آدم ـــر دلقـــی ب ـــود اطلـــس خـــویش ب  ب

ـــران اوســـت ـــه حی ـــار و ُک ــت   صـــد هـــزاران م ــار دوس ــت و م ــده اس ــران ش ــرا حی  او چ

 ندانــــــد آن ظلــــــوم جــــــان خــــــود را می   صــــد هــــزاران فضــــل دانــــد از علــــوم

ــــــد  ــــــوهریدان ــــــر ج ــــــیت ه  در بیــــان جــــوهر خــــود چــــون خــــری   او خاص

ــــــی ــــــه هم ــــــوز ک ــــــوز و الیج ــــا عجــــوز   دانم یج ــــو یجــــوزی ی ــــدانی ت ــــود ن  خ

ــــــک ــــــی ولی ــــــاروا دان ــــــن روا و آن ن  تـــــو روا یـــــا نـــــاروایی بـــــین تـــــو نیـــــک   ای

ـــه می ـــی کـــه چیســـت قیمـــت هـــر کال ــــدانی احمقــــی اســــت   دان  قیمــــت خــــود را ن

ــــــعدها و نحــــــس ــــــته س ــــــا دانس  ای گــــری ســــعدی تــــو یــــا ناشســــتهنن   ای ه

ـــم ـــه عل ـــان جمل ـــن ج ـــت ای ـــن اس ـــا ای  ام در یــــوم دیــــن کــــه بــــدانی مــــن کــــی   ه

 بنگــر انــدر اصــل خــود گــر هســت نیــک    آن اصــــــول دیــــــن بدانســــــتی ولیــــــک

  )119، بخش 1373(همو، 
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  يگانگيباخودب
؛ انـد  فقدان خودشناسي است. براي اين واژه معاني گونـاگوني ذكـر كـرده    1باخودبيگانگي

ـ انـزوا، انقطـاع، غر   ط،يبـا محـ   يگانگيشدن، احساس ب گانهيب ةتجرب اياحساس مانند   بي
وصـف   گيگانيباخودب يستيماركستفكر  در. روگرداندن و دنيبودن، فاصله، جدا شدن، بر

كـارگران بـا محصـول     ،اسـت كـه در آن نظـام    يدار هيكارگران در اقتصاد سـرما  تيوضع
ـ ل شـدن  و احسـاس كنتـر   اند گانهيكارشان ب . كارفرمـا دارنـد   از سـوي اسـتثمار شـدن    اي

 تئـاتر و حقـوق   ،يدرمـان  در روان مـثالً  ؛رود كار ميه ب نيز يگرموارد ديدر  يگانگيخودببا
)Wood, 1995, p21-22.( بلكـه   سـت، ين نهـا ياز ا كي چيمورد بحث ما ه يگانگياما باخودب

  اصطالح كرد. 2»يوجود يگانگيباخودب«به توان آن را  از آنهاست كه مي تر قيفراتر و عم
نماينـدة نظريـة    3ربـاخ يفودر اينجا دو ديدگاه مادي و الهي در برابر هـم قـرار دارنـد.    

 ي،خـداباور الحادي است. او كه از منتقدان سرسخت مسيحيت اسـت، بـر آن اسـت كـه     
غفلـت از خـدا و فرامـوش    منعكس اسـت،  قرآن از نگاه الهي كه در است.  يگانگيباخودب
. از نظـر  دارد شـه ينظـر در اخـتالف در مبنـا ر    اختالف نياست. ا يگانگيباخودب ،اوكردن 

مادي، چون خدا وجود ندارد، باور به امر موهوم و همة كمـاالت مطلـوب خـود را در آن    
ديــدن، باخودبيگــانگي اســت. از نگــاه الهــي چــون خداونــد كــه منبــع همــة كمــاالت و 

غفلـت از او   ال به او و ارتباط بـا اوسـت،  هاست، وجود دارد و كمال انسان در اتص خوبي
  . است يگانگيباخودب

از نگاه خداباورانه ميان خودآگاهي و خـداآگاهي فاصـله نيسـت. بـين خودشناسـي و      
خداشناسي چنان ارتباط وثيقي هست كـه شـناخت خـود، مسـتلزم شـناخت خداسـت و       

ني كه خدا را فراموش غفلت از خدا غفلت از خود را در پي دارد. به تعبير قرآن كريم كسا
ْنُفَسـُهْم (كند:  كنند، خدا آنها را دچار خودفراموشي مي

َ
ْنَسـاُهْم أ

َ
َه َفأ ِذیَن َنُسوا اللَّ َوَال َتُکوُنوا َکالَّ

ْوَلِئَك ُهْم اْلَفاِسـُقوَن 
ُ
خودفراموشي همچون مجازات قراردادي نيست كه  .)19)، 59((حشر )أ

اي تكـويني در اينجـا برقـرار     باشد، بلكـه رابطـه   خداوند براي غافالن از خود تعيين كرده
از خـود   ،كه از خـدا غافـل اسـت    از خدا غافل است و آن ،نكه از خود غافل استاست. آ

                                                           
1. alienation  
2. existential alienation  
3. Ludwig Feuerbach (1804-1872)  
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شناختي است و آن اين است  شناختي بر پاية يك اصل هستي اين اصل معرفت غافل است.
ن و ظـل و  شـأ  كه خود، مظهر و شأن و ظلّ خداست و بين مظهـر و ظـاهر و شـأن و ذي   

چيز هست و همة  ظل جدايي نيست. ممكن است گفته شود اين نسبت بين خدا و همه ذي
طـور اسـت و از همـين     عالم مظهر و شأن حق تعالي است. پاسخ اين است كه البته همين

روست كه از  نظر است كه خداوند آياتش را در آفاق هم به نمايش درآورده است و ازاين
حـال، بـين    ستايند. بااين شناسند و مي طور تكويني خدا را مي لم بهنگاه عرفا همة ذرات عا

نمـاي   تر و آيينة تمـام  تواند مظهر كامل انسان و ديگر مظاهر آفاقي تفاوت هست. انسان مي
طور ارادي و آگاهانه نيز ياد خدا را در دل زنده نگـاه   رود به حق باشد. از انسان انتظار مي

  دارد و از او غافل نشود.
ر خودشناسي و خودشكوفايي با خداشناسي و ايمان به خدا مالزم است و غفلت از اگ

ايماني عين باخودبيگانگي و خودباختگي است. خداونـد   خدا خودفراموشي است، پس بي
ْبَنـ(كند:  در قرآن به اين مضمون هم اشاره مي

َ
ِذیَن آَتْیَناُهْم اْلِکَتاَب َیْعِرُفوَنُه َکَما َیْعِرُفـوَن أ اَءُهْم الَّ

نُفَسُهْم َفُهْم َال ُیْؤِمُنوَن 
َ
ِذیَن َخِسُروا أ . اين آية كريمه بر اين داللـت دارد كـه   )20 ،)6((انعام )الَّ
بازنـد. در سـورة    آورنـد، خـود را مـي    رغم شناخت حقيقت، به آن ايمان نمي كساني كه به

اني كـه ايمـان   اند، جز كسـ  والعصر نيز همين مضمون با تأكيد آمده است كه همه در زيان
كنـد كـه ايـن     دارند و به لوازم آن پايبند هستند. آية فوق به عمق اين خسارت اشـاره مـي  

دادن اصل خـود   وقعيت اجتماعي نيست، بلكه از دستدادن مال يا م خسارت مثل از دست
. هرچيزي را كه انسان ببازد، تا وقتي خود او بـاقي اسـت، چيـزي    )خسروا انفسهم(است 

پذير اسـت،   ها نسبي و جبران گونه خسارت ند كه همان خود اوست؛ پس اينما براي او مي
شود و با اين باختن چيزي بـراي او   ولي اگر انسان خود را ببازد، دچار خسارت مطلق مي

  ماند.   نمي
انجامد. قرآن كريم در آيـات فراوانـي    نيز به غفلت از خدا و خود ميغفلت از خلقت 

دارد. خردمنـدان   كند و از ظـاهربيني برحـذر مـي    قت ترغيب ميها را به تفكر در خل انسان
انديشند و ازايـن راه   كساني هستند كه در خلقت آسمان و زمين و گردش شب و روز مي

  رسند.  به معناداري هستي مي
و  يخودفراموشـ و تصوير وارونه و نادرست از خود داشـتن،  خود  نشناختنهمچنين 

ست، حصـر  راينام يروح مجرد اله يانسان دارا نكهيا بر ابنرو،  . ازايناست يگانگيباخودب
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 است.  يو خودفراموش يگانگيباخودب نيع ،آن يماد يازهايتوجه به تن و ن

ـــــن   در زمــــــین دیگــــــران خانــــــه مکــــــن ـــــه نک ـــــار بیگان ـــــن، ک ـــــارخود ک  ک
 کـــــز بـــــرای اوســـــت غمنـــــاکی تـــــو   کیســــــت بیگانــــــه تــــــن خــــــاکی تــــــو

 هرجـــــــــان را نیـــــــــابی فربهـــــــــیگو   دهـــی تـــا تـــو تـــن را چـــرب و شـــیرین مـــی
ــــود ــــا ش ــــن را ج ــــک ت ــــان ُمش ــــر می ـــــود   گ ـــــدا ش ـــــد آن پی ـــــردن گن ـــــت م  وق
ـــر جـــان بمـــال ـــَزن ب ـــر تـــن َم ــــالل    ُمشـــک را ب ــــاک ذوالج ــــام پ ــــَود ن ــــک چب  ُمش

 )267-263، دفتر دوم، ابيات 1373(مولوي، 

اينكـه  بنابراين، براي اينكه باخودبيگانه نباشيم، بايد خود، خـدا و جهـان را بشناسـيم.    
خود را بايد بشناسيم، روشن است. اما اينكه خدا را بايد بشناسيم، براي اين اسـت كـه او   
مبدأ و مقوم ماست و بدون او ما هيچيم و بودن مـا تنهـا در ارتبـاط بـا او ممكـن اسـت.       

كنـد و   شناخت جهان نيز از اين نظر الزم است كه اوالً، در شناخت خدا به ما كمـك مـي  
ما در آفرينش و نقش ما در جهان به شناخت جهان وابسته است. البته هريك  ثانياً، جايگاه

ها محدود و نسبي و متناسب با ظرفيت وجـودي ماسـت. بنـابراين، الزمـة      از اين شناخت
  عدم شناخت خود، خدا و جهان، باخودبيگانگي است. 

  خودشناسي در روايات اسالمي
شود، خودشناسي  ويژه آنجاكه به معنويت مربوط مي ها، به كه گفتيم، در بسياري از فرهنگ چنان

طور خاص بـه ايـن موضـوع توجـه      عنوان مفهومي كليدي مورد توجه است. قرآن كريم به به
كه به برخي از آيـات قرآنـي در ايـن     كند؛ چنان دهد و همگان را به خودشناسي دعوت مي مي

اي يافتـه اسـت. در    كاس گسـترده زمينه اشاره كرديم. اين آموزة قرآني در روايات اسالمي انع
ترين روايت در اين زمينـه، همـان روايـت     كنيم. معروف اينجا برخي از اين روايات را ذكر مي

  ).301 ديثح ،1378 (آمدي، 1»من عرف نفسه فقد عرف ربه«نبوي است كه فرمود: 
                                                           

 جملـه در  از و از شـهرت بسـزايي برخـوردار اسـت؛    آمـده   يـي در منـابع مختلـف روا   فيشـر  ثيحد نيا.  1
ــن ــي اب ــور، اب ــالي جمه ــوالي اللّئ ــي، ؛102و  54، ص1، جع ــاراألنوار مجلس  ؛251، ص6ج ،31، ص2، جبح
 .13، صمصباح الشـریعة مصطفوي، ؛301، ح588ص ،غررالحکم آمدي، ؛116، صالجواهر السنیة ملي،حرعا

ـ  ي،هيمضمون بد نيا نكهيبا وجود ا مفـاد آن در قـرآن و    ،گـر يد ياسـت و از سـو   ناشـدني و انكار يعقالن
ـ چ اتيگونه روا نيدر امثال ا يسند ةمختلف نقل شده است، مناقش يها گوناگون به صورت اتيروا را  يزي
  در اسناد خوب است. قيهرچند نفس تحق؛ دهد نمي رييتغ
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انـد؛ ماننـد اينكـه:     هاي گوناگوني را طـرح كـرده   شارحان در شرح اين حديث پرسش
رساند؟ آيا سـير از نفـس بـه     ه و به چه بياني معرفت نفس، ما را به معرفت رب ميچگون

رب، از نوع برهان انّي است و آيا برهان انّي معتبر است؟ آيا تقدم با معرفت نفـس اسـت   
توان طرح كرد؛ ماننـد اينكـه: آيـا     هاي ديگري را نيز مي كه پرسش يا با معرفت رب؟ چنان

علم حصـولي اسـت يـا شـهودي و يـا هـر دو؟ در پاسـخ بـه ايـن          مراد از علم در اينجا، 
هاي گوناگوني عرضه شده است كه قصد ورود به آن بحث را نداريم.  ها آرا و بيان پرسش

اما آنچه مسلّم است اينكه، اين حديث و احاديث مشـابه، نـوعي ارتبـاط و مالزمـه ميـان      
ه هم گره زده است. حق اين خودشناسي و خداشناسي را طرح كرده و اين دو معرفت را ب

است كه نوعي ارتباط دياليكتيكي بين اين دو نـوع معرفـت هسـت. نخسـت و در سـطح      
رسـيم، ولـي در سـطوح عـاليِ معرفـت       عمومي ما از راه خودشناسي به خداشناسـي مـي  

  شناسيم.    شود، خود را بهتر مي تر مي شهودي، هرچه معرفت ما به حق تعالي بيشتر و عميق
 7بيش از بيست روايت از كلمات قصـار اميرمؤمنـان   غرر الحکم و درر الکلمآمدي در 

   1آوريم. را در زمينة معرفت نفس نقل كرده است كه در اينجا بعضي از آنها را مي
ـ      يخداشناس ةمقدم ياگر خودشناس تـر از   فيو شـر  راسـت، پـس شـناخت خـود برت
(همان،  »معرفة االنسان نفسه عظم الحکمةاَ «فرمود:  7امام علياست.  يشناخت هر مخلوق

 ييدر دانـا و  آن اسـت كـه انسـان خـود را بشناسـد     حكمت  نيبرترپس  ).3105 حديث
    .بس كه خود را بشناسد نيشخص هم

مقابـلِ   ةنقطـ . اسـت كـه خـود را بشناسـد     يانسـان كسـ   نيخردمنـدتر  بدين ترتيب،
افضـل « :ه استگمرا ،شناسد خود را نمي هآن كس ك؛ پس خودشناسي، خودناشناسي است

 .)3220(همـان، حـديث    »العقل معرفة االنسان بنفسه، فمن عرف نفسه عقل و من جهلها ضل
ْمـَر َنْفِسـه: «است شيترين ناداني، نشناختن خو بزرگ

َ
ْنَساِن أ ْعَظُم اْلَجْهِل َجْهُل اْإلِ

َ
(همـان،  » أ

َجهـًال أن  ی ِبـالَمرِء کفـ: «بس كه خـود را نشناسـد   نيشخص هم يدر نادان ).2936 حديث
بدترين نوع ناداني، جهل به خـود اسـت. كسـي كـه      .)7037(همان، حديث » َیجَهَل َنفَسـهُ 
التجهـل نفسـك فـان الجاهـل معرفـة « شناسد: درستي نمي چيز را به شناسد، هيچ خود را نمي

  ).  10337(همان، حديث » ءينفسه جاهل بکل ش
                                                           

  .ستاهمراه با توضيحاتي نقل كرده  ةیالوال ةرسالرا در فصل چهارم  غررالحکم اتيروا نيا ييعالمه طباطبا.  1
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قـي خودشناسـي را يـادآور    صـراحت جنبـة اخال   اي از روايات معرفت نفس، بـه  دسته
 5 (همـان، حـديث  » من عرف نفسـه جاهـدها: «فرمايد در روايتي مي 7نااميرمؤمناند.  شده
 ،را بشناسـد نفسش كسي كه ؛ يعني  )7855(همان، حديث » و من جهل نفسه اهملها« )177

ايشان . گذارد نفس خود را وامي ،كند و كسي كه به خويشتن جاهل باشد با آن مجاهده مي
و خـبط فـي الظـالل و  ةمن لم یعرف نفسـه بعـد عـن سـبیل النجـا: «ر روايت ديگري فرمودد

از راه رسـتگاري دور   ،كسي كـه خويشـتن را نشناسـد    )؛9034(همان، حديث » الجهاالت
(همـان،   »کفی بالمرء رذیلة ان یعجـب بنفسـه« .گردد مبتال مي شود و به گمراهي و ناداني مي

د؛ يعني كسي كه به دليل عدم باش نيبس كه خودب نيمشخص ه يدر پست )؛7084حديث 
شناخت درست از خويشتن، خود را برتر از آنچه هست ببيند، گرفتار پستي شديدي شده 
است. در مقابل، كسي كه از عيوب خود آگاه است، به فضيلت بزرگي دست يافتـه اسـت:   

 نيشخص هم يمند تليدر فض). 576 4 (همان، حديث» کفی بالمرء فضیلة ان ینّقص نفسه«
خـود را   يهـا  بيبس كه ع نيشخص هم يركيو در در ز بس كه به نقص خود آگاه باشد

  ).7040 (همان، حديث »سا ان یعرف معایبهکفی بالمرء کیّ : «بشناسد
حال كه خودشناسي در نظام معرفتي و اخالقي و علم و عمل چنـين جايگـاه وااليـي    

َمْعِرَفُة «: ديفرما مي 7يعل كه امام ست؛ چناندارد، پس سودمندترين معرفت، خودشناسي ا
ْنَفُع اْلَمَعـاِرِف 

َ
ْفِس أ  نيچـون بـاالتر   ؛امر روشـن اسـت   نيا ليدل ).9865 (همان، حديث» النَّ

راه  نيبه كمال و رستگاري اسـت و ازآنجاكـه معرفـت نفـس بهتـر      دنيسود در عالم رس
. بـدون شـناخت خـود،    يـد آ مـي  شـمار  بهعلم  نيمطلوب است، سودمندتر نيبه ا دنيرس

و در  ميبشناسـ  ميتوان كمال خود را نمي تينهاخود و در  يو منافع و مصالح واقع ها لذت
ـ كل يخودشناسـ پـس  اسـت،   نياگر چنـ  .خواهيم كردآنها حركت ن نيدر راه تأم ،جهينت  دي

ْکَبَر َمـْن َظِفـَر ِبَمْعِرَفـ: «حضرت فرمودكه  چنان ؛سعادت است
َ
ْفسَناَل اْلَفْوَز اْأل (همـان،   » ِة الـنَّ

  ؛ كسي كه به شناخت خويش دست يابد، به باالترين سعادت رسيده است. )9965حديث 

  جهينت
انـد و   تأكيـد بسـيار كـرده   » معرفت نفس«متون ديني، حكما و عرفا بر اهميت و ضرورت 

مـراد از  اند.  حكمت و عرفان را معرفت و استكمال نفس دانسته تيغا حكيمان و عارفان،
اعم از معرفت شهودي، عقلي، نقلي و تجربي و اعم از معرفت » معرفت نفس«فت در معر
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حقيقت و هويت خود انسان است كه » معرفت نفس«كلي و جزئي است. مراد از نفس در 
شامل ابعاد گوناگون وجود انسان، اعم از جسم و روح و اطوار وجـودي و حتـي گذشـتة    

  شود.  فرد مي
و  ميمستق متعلقرفت شهودي به بعد روحي انسان است. برترين نوع معرفت نفس، مع

و  يمعرفـت نفـس را خودآگـاه    ،رو ازايـن  و خـود نفـس اسـت    ،نفسمعرفت  ةواسط يب
خدانماست، معرفت نفس، معرفت اهللا است.  ةني. اما ازآنجاكه نفس آنديگو مي يخودشناس

ـ يب خـدا را مـي   يتجلـ  ولي ،ميكن در معرفت نفس به نفس نظر مي ـ كـه ا  يگـام و هن مين  ني
ـ يبلكه فقط خدا را در آ م،ينيب را نمي فسن گريد ،رديگ معرفت اوج مي ـ يب نفـس مـي   ةن . مين

و همة هستي  است رينسان عالم صغاچون  ؛عالم استبه معرفت  ،معرفت نفس طور نيهم
توان  در او جمع است. پس به اين دليل كه كتاب تشريع نيز مطابق كتاب تكوين است، مي

نظر به نفـس، نظـر بـه صـورت      بنابراين،. خت دين هم معرفت نفس استگفت كليد شنا
شناسـي،   رو، معرفت نفس در خداشناسي، انسـان  و ازاين است يهست ةعالم و هم ياجمال
شناسي سودمند است. معرفت نفس آثار عملي نيز دارد و در تربيـت و   شناسي و دين جهان

هاي اخالق، سلوك، تربيـت و   حوزه رو، در مديرت خود و ديگران بااهميت است و ازاين
مديريت توجه به آن ضروري است. ابعادي از خودشناسي بدون خودسازي ممكن نيست؛ 

كه خودسازي هم بـدون خودشناسـي ميسـر نخواهـد بـود؛ آنهـا بـه هـم وابسـته و           چنان
ـ تزك و بيتهذرا اخالق  كه ستا اند. از اين نظر پيوسته ـ و پانـد   دانسـته نفـس   هي از  يروي

 بـوده، مراتـب   يو دارا ينسـب  ي،و خودسـاز  يخودشناسـ ي. اخالق ينفس را منشأ ب يهوا
  است. يتمام عمر آدم ةپروژ
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