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  ؛تبیین برهان معرفت نفس
  »نفسه فقد عرف ربهمن عرف «بر مبناي حدیث 

يمحمد جعفر/  *صحبت مرتضی خوش**  
  يدهكچ

ه در زبان كاست  يث مشهورياز جمله احاد »من عرف نفسه فقد عرف ربه«ف يث شريحد
ن آن همـواره  ييج و تبيرا، مفسران و اهل حديث، عرفا ،ماكحانديشمندان مسلمان، اعم از 

 وجه مالزمند تا ا برآن، تالزم معرفتي نفس و حق نييتب دراين بزرگان  .نظر بوده استمورد
شـاند، و  ك ه اساساً چرا معرفت نفس، ما را به معرفـت حـق مـي   كنند ك انيو ب ،بندايرا در

قرائت دو ، مزبور ثيراستا، از حد نيمستلزم معرفت حق است. در ا ،چگونه معرفت نفس
هاي تجربي، فلسـفي،   روشبا اني كاني ارائه شده است و در قرائت امكامتناعي و اماصلي 

اند. ما در اين  معرفت نفس و معرفت رب پرداخته ةمالزم ةعرفاني و ديني (قرآني) به نحو
و نيز برهان معرفـت  را بررسي هاي آن  تحليلي اين حديث و تبيينـ  مقاله با روش اسنادي

  كنيم. تبيين ميبر مبناي اين حديث را نفس 
رب، برهان معرفت نفس، عليت نفـس، صـورت الهـي،    : معرفت نفس، معرفت ها واژهليدك

  .فطرت
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  مقدمه
 ةریو در سـ ورزیـده  فـراوان   دیـ کبر شـناخت نفـس تأ   رانکمتفهمۀ در طول تاریخ اندیشه، 

، اغلـب  معرفت نفس. اهمیت اند دهکر ژهیو یبه معرفت نفس توجه ش،یعلمی و عملی خو
و بـه انحـاي    رفـت گ یقرار مـ اندیشمندان توجه کانون  خداوندشناخت هنگام بحث دربارة 

 نیـ او » را خواهـد شـناخت   شیرا بشناسد، خـداي خـو   شیه خوکهر «گفتند  گوناگون می
  .است »همن عرف نفسه، فقد عرف رب« فیشر ثیحد مفادگفته، 

  دیگر اخـتالف دارنـد.  کـ این حدیث به لحـاظ سـندي، متنـی و معنـایی بـا ی     منقوالت دربارة 
  هنقـل شـد   رم اسـالم  کـ از نبـی م  1صورت مرسل در برخی منابع بهل کاین حدیث به این ش

  از ســويشــده اسـت.   نسـبت داده  بــه امیرالمـؤمنین علــی  2و در برخـی دیگــر از منـابع  
به موضوعه بـودن آن، تصـریح    5سیوطیو  4نووي، سمعانی 3،تیمیه ابنهمچون دیگر افرادي 

  اند. ردهک
  مکـ اعلم« 6،»م بربـه کم بنفسـه اعـرف  کاعـرف «هاي دیگر این روایت نیـز بـه صـورت     نقل

  اعـرف «از پیـامبر، و بـه صـورت     8»م بنفسـه کم بربـه اعـرف  کاعـرف « 7،»م بربـه کـ بنفسه اعلم
ه از پیـامبر  کآمده است. در بعضی اخبار نیز آمده است  از امام علی 9»کتعرف رب کنفس

ایـت  کنیـز ح  و 10،»معرفۀ النفس«پس پاسخ فرمود: ؟ یف الطریق الی معرفۀ الحقک: پرسیدند
اذا « پـس پاسـخ گفتنـد:   متی یعرف االنسان ربه؟ پرسیدند: ه برخی همسران پیامبر از ایشان کشده 

  11».عرف نفسه
ۀ المعرفـۀ،  یمۀ، غاکافضل المعرفۀ، افضل الحمعرفت نفس  ي نیزگریار دیات بسیدر روا

نشـناختن نفـس بـه    ه از کـ  چنـان ، آمـده اسـت  شمار به  ،برکانفع العقل، افضل العقل و فوز ا
ـ ا ةژیـ گاه ویمعرفت نفس، جادربارة  یراتیچنین تعب 12.ر شده استیالجهل تعب اعظم ن نـوع  ی

در مزبور ات یل در روایداللت افعل تفض توان گفت یه مکتا آنجا دهند؛  میمعرفت را نشان 
 ن ویتعـ  ةدهنـد  فراتـر، نشـان   يا دهـد و در مرتبـه   یو تفاضل را نشان م ينازلی، برتر ۀمرتب

  انحصار معرفت خداوند در آن است.
توان آنهـا را بـر چنـد دسـته      میه کاست  يا فهیات شری، آنیز اتین روایا یقرآن ۀپشتوان

  دانست:
ذینَ   «همانند هدایت، داللت دارند؛ بر ثیر آن أو ت بر حراست نفسه ک. آیاتی 1 ا الـَّ هـیا أَی

کُمأَنْفُس کُملَینُوا ع؛)105 (مائده: »آم  



   ۸۱» من عرف نفسه فقد عرف ربه«تبيين برهان معرفت نفس، بر مبناي حديث 

نُرِیهِم « همانند: اشاره دارند؛  ،ق معرفت نفسیمعرفت حق از طر ه برکآیاتی  .2 نَـا  سـاتآی 
» شَـهِید  شَیء کُلِّ علَی أَنَّه بِرَبک یکْف أَولَم الْحقُّ أَنَّه لَهم یتَبینَ حتَّی أَنفُسهِم وفی الْآفَاقِ فی

  ؛)21-20 (ذاریات:» آیات لِّلْموقنینَ وفی أَنفُسکُم أَفَلَا تُبصرُونَوفی الْأَرضِ «؛ )53(فصلت:
ذینَ    «هماننـد:  دالت دارند؛  افتن حقیر اثر نبافتن خود یبر نه ک. آیاتی 3 ولَـا تَکُونُـوا کَالـَّ

 13.)19 (حشر:» نَسوا اللَّه فَأَنساهم أَنفُسهم أُولَئک هم الْفَاسقُونَ
اند،  سند متصلفاقد ثرت نقل در فریقین، کرغم اشتهار و  بهبنابراین اگرچه این احادیث، 

 هـا ه معنـاي آن کـ صحیح است و ضعف سند مخل صحت محتـوا نیسـت؛ چرا   هامضمون آن
فالسـفه،  ه ک اند ات موجب شدهیات و رواین آیا ۀمجموعد. شویید أتواند با آیات قرآن ت می

داشـته باشـند و در   ویـژه   یتیبه معرفت نفس عنا ن،ان و محدثان، عرفا و حتی مفسرامتکلم
تـالزم معرفـت نفـس بـا معرفـت رب       ةبه بررسی نحو ،شدهیادث ین حدییر و تبیمقام تفس

هماننـد  هـاي شـرح حـدیث     هاي بسیاري بر این روایت، در ضمن مجموعـه  بپردازند. شرح
، ایـن حـدیث   ةهـایی دربـار   نگاري ک. همچنین در تبیان شده است مرآةالعقولو  بحاراالنوار

بعضـی از ایـن تقریرهـا، راهـی      14.براي بیان این تالزم برشمرده شده استوجود پرشماري 
و و برخـی راهـی میـانی،     گذارند می  راه حق ةروي روند حصولی، مفهومی و ذهنی را پیش

رخـور  ددهند که هر کدام  برخی دیگر نیز حضوري و شهودي بودن این دلیل را پیشنهاد می
منسجم و  بندي عدم دسته ،شود ها مشاهده می ها و تقریر اما آنچه در این شرح؛ اهمیت است

به بیان شرح حـدیث بـدون اشـاره بـه نـوع      اغلب ه کاي  گونه به؛ تالزم استوجوه منطقی 
ایـن   ۀمترتـب بـر آن و نیـز بـه رابطـ      ۀبسنده شده است و به نتیج شده و تقریر مطرحتبیین 

  اهین خداشناسی پرداخته نشده است.بردیگر با  بتنی بر آنحدیث و برهان م
برهان معرفت نفس بـر مبنـاي ایـن    گوناگون هاي  بنابراین در این مقاله ما به دنبال تقریر

گـر  یاین برهان را بـا د  ۀبعد، رابط ۀشده براي آن هستیم و در مرتبیادتالزم وجوه حدیث و 
 ایـن روایـت را  گونـاگون  تقریرهاي اویم. براي این منظور، نخست ک براهین خداشناسی می

نیم و در ادامه ک ان تقسیم میکبراساس چینش منطقی مقدمات برهان، به دو تقریر امتناع و ام
هـاي   بـا اسـتفاده از روش  انی، کـ پـردازیم و در تقریـر ام   از این تقریرها مـی  کبه تبیین هری

تالزم معرفت نفس و معرفت رب وجوه ترین  )، مهمتجربی، فلسفی، عرفانی و دینی (قرآنی
پـردازیم.   میوجوه مزبور به تحلیل و نقد تقریرها و ا برخواهیم شمرد، و در صورت لزوم، ر
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برهان معرفت نفس با دیگر براهینِ اثبـات   ۀشده، به رابط مطرح وجوه بندي  با جمعسرانجام 
اي مختصـر بـه مفـاهیم     اسـت اشـاره  ه همـه بایسـت  پیش از  نیم.ک اي می وجود خدا نیز اشاره

  اررفته در این روایت داشته باشیم.ک به

 . تبيين واژگان حديث۱
  . معرفت۱ـ۱

 وجـود  به معلومدر آن  هک ،يحضور معرفت. است یحصول و يحضور قسم دو بر معرفت
 او يوجـود  ۀمرتبـ  قـدر  هـر . است عارف يوجود ۀمرتب تابع 15است، حاضر عالم نزد خود

 ریـ تعبنیـز   يشـهود  معرفـت  بـه  آن از و بـود  خواهد تر يقو زین يو معرفت، باشد تر املک
ق یـ ست و عـالم از طر یمعلوم به وجود خود نزد عالم حاضر ن یدر معرفت حصول .شود یم

  ابد.ی یم یاز آن آگاه یم ذهنیصور و مفاه
تجربـی، فلسـفی،    ۀسب معرفت، معارف بـه چهـار دسـت   کاز سوي دیگر براساس روش 

ین ایـن  یـ ه در تبکـ دیگـري   ۀ. بنابراین مسـئل ندا عرفانی و قرآنی (دینی یا نقلی) تقسیم شده
فـرد  شناخت نفـس،   روشِ دامکه براساس کاین است کانون بررسی قرار گیرد، حدیث باید 

زم یا شـناخت انسـان از جهـت ارگـان    یـ گر آید ؛ به عبارتتواند به شناخت رب نایل شود می
الوجـود و معلـول؟ و    نکمم يموجودمنزلۀ ا به یجسمش نردبان شناخت خداست؟  ةدیچیپ
ا از جهـت  یـ تنهـا در اوسـت؟   ویژگی ن یش است و ایه مثال پروردگار خوک يا از آن روی
ش بنگرد خـدا را  یخو یژگین ویس بر اکد سرشته شده است و هر یه فطرت او بر توحکنیا

نردبــان شــناخت ه، فــیاســت و شــناخت خل اهللاۀفــیخله کــ يا از آن رویــو نــد، یب یهــم مــ
  عنه است؟ مستخلف
برهـان معرفـت نفـس و ایـن روایـت بایـد       و دربارة ه در بحث معرفت کسومی  ۀمسئل
ه در پرتـو  ک پروردگارا شناخت ییعنی آ؛ تفصیل در علم است اجمال و ۀمسئلشود، بررسی 

ا شناخت یدیگر آ بارتع ؟ بهیلیا تفصیاست  یشود، شناختی اجمال شناخت نفس حاصل می
مسـتلزم شـناخت   ذات پروردگـار و شـناخت اوصـاف نفـس،      موجب شناختذات نفس، 

ا تنهـا از شـناخت   یـ اسـت؟   ...مستلزم شناخت افعال رب واوصاف رب و شناخت افعال، 
  ل؟یتفص نه بهشود،  یاثبات م یاجمالگونۀ رب به ، وجود یآدمهاي  ویژگیذات و 



   ۸۳» من عرف نفسه فقد عرف ربه«تبيين برهان معرفت نفس، بر مبناي حديث 

هـاي مزبـور    روشاز هریـک   بر حسـب  تواند می ،پروردگارز یبه نفس و ن یمعرفت آدم
  تقریري متفاوت ارائه خواهد شد.از این معانی،  که بر اساس هریکد باش

 نفس. ۱ـ۲
 یقتـ یحق» نفـس « سـت؟ یچ نفسه عرف من تیروا در نفس از مراد یشناس یهستدیدگاه  از

س کـ ه هر کقت ین حقیا ند.ک یاستفاده م» من« ةس در مقام اشاره به آن از واژکه هر کاست 
ه کـ امـا در این ؛ همان نفس اسـت ، داند ین آن میابد و خود را عی یرا در خود م وضوح آن به

 يمعنـا  به را برخی اندیشمندان آناست. میان اندیشمندان اختالف حقیقت این امر چیست، 
 هکـ اي  يمـاد  جسـم  و بـدن  همـان داننـد، و برخـی دیگـر     مـی  بـدن  مقابـل  در مجرد نفس

ه نفس در این ک. البته برخی دیگر نیز معتقدند آورند به شمارش می ندیگو یم شناسان ستیز
ث معرفـت  یر حـد یتفسـ . اسـت  بدن و نفس از بکمر انسان یعنی ،»خود« يمعنا حدیث به

از سوي دیگـر برخـی دیگـر از اندیشـمندان      .ستها فین تعریابر  یمبتن يدر موارد ،نفس
نظر قرار اهللا و فطرت در این حدیث مدخلیفۀ، املک انسانهمانند معانی دیگري را از نفس، 

 اند. کردههایی متفاوت ارائه  تبییناند و بر اساس آن،  ادهد

 رب. ۱ـ۳
ه در غالـب  ک ه ناظر به صفت ربوبیت است، از آنجاکالهی است  يی از اسماکی رب گرچه

ار ک تعالی و معادل اهللا به باري ن، به معناي ذاتاموارد، چه در احادیث و چه در بیانات متدین
از خداوند ویژه در این حدیث نیز به همین معناي شایع است و ناظر به اسم یا صفتی رفته، 
  .نیست

  از روايت و برهان معرفت نفسگوناگون . تقريرهاي ۲
 در هکـ ازآنجا امـا  دارد؛ را نخسـت  ۀمقدمـ  نقش نفس، معرفت برهان در شریف حدیث این

 ارائـه  تـوان  یمـ  صورت سه به را برهان این یمنطق ریتقر لذا نشده،بیان  مدو ۀمقدم، روایت
  :دکر

 نیـ ا جهینت ،)مقدم اثبات( شناسد یم را خود یانسان هر :شود گفته دوم ۀمقدم در اگر. 1
  ؛شناسد یم را خدا یانسان هر هک شد خواهد
 جـه ینت ،شناسـد  ینم را خدا انسان گاه چیه شود: گفته و باشد یتال ینف دوم مقدمه گرا. 2

  د؛شناس ینم را خود انسان گاه چیهکه  شود یم



۸۴      ۱۳۹۰، سال دوم، شماره دوم، تابستان  

 دیکا تالزم نوع از را) نخست ۀمقدم در( رب معرفت و نفس معرفت نیب تالزم هکاین. 3
 ارکـ ان موجـب  نیـز  نفس معرفت ارکان گاه آن ؛میبدان) یدوشرط ينماد منطق اصطالح به و(

  .بود خواهد رب معرفت
د: کـر از تفاسیر براي این حدیث شریف ارائـه   یلک ۀتوان دو دست یمبنابراین در مجموع 

امتنـاع  «یا » رب تجه امتناع معرفیمحال بودن معرفت نفس و در نت«ه بر ک يریتفس ،نخست
بر ه بنـا کـ  يریو دوم، تفسـ ؛ ندک یه میکت» معرفت رب و در نتیجه محال بودن معرفت نفس

  .پردازد یم »معرفت رب«ن نسبت آن با ییبه تب، »ان معرفت نفسکام«

 تقرير امتناع. ۲ـ۱
ه کـ  اي گونه به؛ وجود دارد» ق به محالیتعل« یث نوعین حدیاز دانشمندان در ا یبه نظر برخ

ه کـ اسـاس ایـن رهیافـت مبتنـی بـر آن اسـت        16ند.ک تالزم معرفتی نفس و حق را نفی می
نـه نفـس    بنـابراین ؛ ز محال اسـت یمعرفت رب ن، ن استکه معرفت نفس ناممکگونه  همان

ویسأَلُونَک عنِ الـرُّوحِ  « ۀیدر آرا  یتعال يسخن خدا اي این . عدهاست نه ربپذیر  شناخت
یالً       لْـمِ إِالَّ قَلـن الْع یـتُم مـا أُوت مـی و بـرِ رنْ أَمم مطلـب  ایـن  د یـ ؤم) 85: (اسـراء  »قُلِ الرُّوح

  17اند. دانسته
اند و امتناع معرفت رب را دلیلـی   نیز به شق دیگر تقریر امتناع توجه داشته 18البته برخی

 حـقّ  كعرفنـا  ما«یید این نظر به روایاتی از قبیل أاند، و براي ت بر امتناع معرفت نفس دانسته
 وعجـزت «، »کمعرفتـ  مـال ک کمعرفتـ  عـن  العجـز «، 19»کعبادت حقّ كعبدنا وما ،کمعرفت

  اند. ردهکاستناد  21»کجمال نهک كإدرا عن األوهام وعجزت«و  20،»کمعرفت بلوغ عن العقول
و کنـیم   مـی ه در ادامـه آنهـا را بیـان    کـ شده اسـت  بیان چهار وجه در تبیین این تقریر، 

  پردازیم. شده می هاي مطرح به بررسی این تقریر و تبیینسرانجام 

  وجه نخست: امتناع به معناي دشواري معرفت
به معناي دشوار دانستن معرفت آن، امتناع شناخت حق را  تبع برخی عدم شناخت نفس و به

ـ انـد. ا  بـودن آن دانسـته   دشوارو امتناع معرفت را مرادف با ، نفس نـوع تلقـی از امتنـاع     نی
انسان داراي  ی،یصدرا ۀدر فلسف رای؛ زاست هیمت متعالکم بر حکفضاي حا لیمعرفت، به دل

نوردد  دم درجاتی از وجود را درمی به ه دمکاست  الیس يه موجودک، بلیستنثبات وجودي 
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مقام معلومی نـدارد و   ش،یخو تیو در هو ستین ستایمرتبه و مقامی از هستی، ا چیو در ه
و پرشمار دهد. او داراي مقامات و درجات  از هستی را به خود اختصاص نمی نییمع ۀدرج

 تیـ و فهـم هو  قـت یحق كندارد؛ لذا ادرا قفی حد شیاملی خوکت ریو در س استفراوانی 
  22موجودي، بس دشوار خواهد بود. نیچن

  وجه دوم: امتناع معرفت تفصيلي
امـا معرفـت    م؛یاجمال بشناس حق را به ه،یناح نیاز ا ،الجمله نفس را شناخته فی میتوان ما می

ان دسترس به معرفت تفصیلی حق، ممتنع کو به تبع آن ام متعذّر استنفس نه کبه تفصیلی 
  23.است

  امتناع نسبيوجه سوم: 
هـا و بـه    انسـان  ۀاعتبـار، بـراي همـ    کیـ به ه کعدم معرفت انسان به پروردگار، امري است 

بـه   تـام معرفـت  ه کمعنا   بدین؛ تحقق دارد ناو به لحاظی، براي ناقص نامالکاعتباري، براي 
هـیچ  اسـت و   دهیـ برگز شیرا بـراي خـو   آن  اسـت و ذات اقدس الـه  ویژة تعالی، تنها  حق
ه حـق بـه   کتواند بدان درجه از معرفتی  نمی گر،ید قتیهر حقیا ا شناخت نفس و ، بیانسان

هاي عـادي و اولیـاي الهـی در معرفـت      از سوي دیگر میان انسان. یابدخود دارد، دسترسی 
اي ناقص از معرفـت رب   فطري بهرهبه گونۀ ها  انسان ۀه همکبدین معنا ؛ تفاوت است ،رب

ي عـادي بـه آن مرتبـه از    هـا  الهی اسـت و انسـان   ايیاولویژة حق،  ۀیمعرفت عالدارند، اما 
از خـواه   نـد، یآ لیـ معرفتـی نا  نیمعرفت دسترس ندارند؛ خواه از راه نفس بخواهند به چنـ 

 ۀاعتبـار، بـراي همـ    کیـ ه بـه  کامري است نیز  معرفت انسان به خود عدم .گریي دها روش
  24تحقق دارد. نااي ناقصو به لحاظی، بر نامالکو به اعتباري، براي  ها انسان

در  فـردي شود، بـراي   ه براي فاعل شناسا در درجات باالتر حاصل میکمعرفتی  نیبنابرا
، خود را به مراتـب  ويه کنخواهد بود و مادام پذیر  دسترسمتر، ک یتیوجودي و ظرف ۀدرج
؛ وجودي و شناختی نرساند، معرفـت درجـات بـاالتر بـراي وي ممتنـع خواهـد بـود        ۀیعال

 كجسد تیف بکأنت عاو ن،یالعالمرب  معرفۀ کل لیستحی إنّه«: گوید می اصدراملّه ک چنان
  25»عالم التراب! یف

سـخن از  ه کلذا آنجا ؛ امتناع، امري نسبی است، نه به معناي نفی مطلق معرفت نیاپس 
ویـژة   هکـ معرفتی  عنیی؛ باشددر معرفت  نابه اعتبار ناقص تواند می، است عدم معرفت رب



۸۶      ۱۳۹۰، سال دوم، شماره دوم، تابستان  

تحقـق نخواهـد    نانـد، بـراي ناقصـ   ک مـی  نیرا تأم نامالکو اوج مقاصد است  قتیاهل حق
توانـد بـه معرفتـی از     امل نمیک یول عنیی؛ استمطرح شده  نامالکبه اعتبار ه کاین ای؛ یافت
  .دیآ لینا، و مستأثر اوست دهیبرگز شیه خداي عالم براي خوکحق 

  وجه چهارم: امتناع معرفت نظري
 حصـولی معرفـت  قلمـرو   را مربـوط بـه   فیشـر  ثیدر حـد  متنـاعی این رهیافـت ا برخی 

ان شـناخت  کـ و به تبـع آن، ام ه، و عقل نظري را قادر به فهم معرفت نفس ندانستبرشمرده، 
شـناخت  وسـیلۀ   را بـه ان شـناخت حـق   کامدر عوض اما اند؛  نپنداشته سوریم شیحق را برا

 26انـد.  امر دانسته نیقادر به اده و مشهد ذوق را کرمطرح  يمعرفت شهود ةنفس در محدود
 کنـد، آن  منع نمی گونۀ مطلق بهمعرفت رب را گرچه نیز در یکی از تقریرات خود،  عربی ابن

دانـد. وي   ، که معرفت از طریق خود ذات اقدس ربوبی است، متعلق مـی ویژهاي  را به حوزه
آیات  ۀوند به وسیلگوید خدا داند، ولی می نماي حق می تمام ۀهی را آینلآیات ادیگر نفس و 

  27نه به غیر.تنها باید او را به خود شناخت، شوند و  شناخته نمی

  نقد و بررسي
ه کـ هستند همان مطالبی ، ه در نقد این برداشت امتناعی از روایت، ارائه شدهکعمده مطالبی 

 ثیـ احاد بـه  توجه بابنابراین کردیم؛ هنگام تبیین حجیت این حدیث بیان ۀ بحث، در مقدم
 و انفـس  ریسـ  بـر  هکـ قـرآن   ۀو نیز آیات شریف شده، وارد نفس معرفت باب در هک ياریبس

 ۀیآ ضینق سکع ۀبه منزل مزبور ثیحد هک حقیقت نیاو نیز  دارند داللت نفس از حراست
»مهأَنْفُس مفَأَنْساه وا اللَّهینَ نَسال تَکُونُوا کَالَّذ مقبـول  را يریتفس نیچن ،است) 19 :حشر( »و 

هیچ ، دیگـر شـود  بسته باب نیا اگر و است االبواب باب نفس معرفت هکمعتقدند  و ندانسته
  28.باز نخواهد بود انسان يرو به معرفت يدرهادري از 

و بـا  انـد   حدیث پایبند نبـوده  ، به مفاد این تقریرِوجوه مزبوراز  کی از سوي دیگر، هیچ
تقریـر   به توجیه ایـن اررفته در حدیث، ک الفاظ بهاز ویژه تفسیري  ۀتغییر معانی تقریر، یا ارائ

لـذا حصـول   اند؛  دادهبه دشواري تغییر را معناي امتناع اند. در وجه نخست، مفسران  پرداخته
ان معرفت مـورد قبـول   کد. در سه وجه دیگر نیز اجماالً امندان نمیناممکن چنین معرفتی را 

  اند. کردهال کع معرفت اشدر تفصیلی بودن، گستره و یا نومفسران اما است، 
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دیگـر   يال در امـر کاست و اشـ مفسران  ۀاصل حصول معرفت رب مورد قبول هم پس
وجهـی بـراي    ۀتوانند به منزل ند، نمیا این توجیهات اگرچه در جاي خود صحیحپس است. 

  تقریر امتناع قرار گیرند.

  انك. تقرير ام۲ـ۲
ه کـ آنجا؛ اما ازاست» پروردگاران معرفت کام«جه یو در نت» ان معرفت نفسکام«ر دوم، یتفس
 يو نفـس هـم دارا  هـاي گونـاگونی وجـود دارد     روش معرفت نفـس  دست آوردن به يبرا

نظـر  از نفـس  ویـژه   یبـه وجهـ   اندیشـمندان از هریـک   اسـت و گوناگون  یونئوجوه و ش
 ان معرفـت نفـس و معرفـت   یـ م چگونگی استلزاماز گوناگونی  هاي تبیین بنابراین، اند داشته

  پردازیم. ترین آنها می این مقال به بررسی مهم ه درک، رب ارائه شده است

  انسان بدن ساختمانتجربي  معرفتتبيين نخست: 
منظور از نفس در حدیث شریف، بدن انسان است. این تبیین خـود بـه دو   برپایۀ این تبیین، 

توانـد حمـل بـر     و دیگري میاست ی از این دو وجه باطل که البته یکوجه قابل بیان است 
  :شودصحت 

خـدا بـدن و    يوار از خدا دارنـد و بـرا   ه تصوري انسانکه یحشو ۀمشبهلمان ک: متوجه اول
انسـان  هماننـد  خـدا را  ، ف دانسـته یجسم لطنیز ند و نفس را ا لیمانند انسان قا یبدن ياجزا

خداسـت؛  همانند  يث ساختمان وجودیانسان از ح ه مدعی شوندکاست  یعیطب 29،دانند یم
اساس عالوه  نیابرگر است. یشناخت مشابه د يراهنمااز دو فرد متشابه،  یکیپس شناخت 

شـود؛ چـون در    ین معرفت نفس و معرفت رب اثبـات نمـ  یب یالت مبنایی، استلزامکبر اش
 ،اسـت  ینـ یقیه حاصـل آن بـاور   کـ ، یبه شـناخت اسـتلزام   یاز نظر منطق، یلیاستدالل تمث

  ؛میرس ینم
 ،م بر سـاختمان بـدن و اسـرار نهفتـه در آن    کبه نظم حارا معرفت انسان توان  : میوموجه د

 یا نـاظم یا نظم بر ناظم، مؤثر و یداللت اثر بر مؤثر  يبر مبنا 30.دانست یق معرفت ربوبیطر
چنـین   یلکن مبنا برهان به طور یانسان ضرور است. بر ا يوجود يم اعضایتنظ يم برایکح

  ه:کابد ی یر میتقر
  31؛منظم دارد يساختار، یبدن آدم ي. ساختمان وجود1
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  دانا و توانا دارد؛ یننده و ناظمی، نیاز به آفرینش هر ساختار منظمی. آفر2
  دانا و توانا دارد. یو ناظم  نندهیآفر یبدن آدم يپس: ساختمان وجود

ده و یـ ه ساختمان بـدن انسـان را آفر  ک یننده و ناظمیه آفرکشود  یجه مین برهان نتیاز ا
؛ زیـرا  برتر از انسان باشد، ییو توانا، ییو دانا يوجود ۀد از نظر مرتبیباده است، ینظام بخش

و  ،برتر از آن باشد يزیماالت معلول و چکد واجد یه علت باکاست  یعقل یهیبد ن اصلِیا
ن یتر دهیچین و پیانسان برترگر، ید يمال باشد. از سوک یتواند معط ینممال، کموجود فاقد 

ه از ک ینیموجودات زمیکی از تواند  یاو نم ين علت وجودیبنابرا؛ است یکخا ةرکوجود م
او  ين علـت وجـود  یبنابراد؛ ند باشا ر انسانیتر از انسان و در تسخ نییپا يوجود ۀنظر مرتب

  و اشرف دارد، باشد.اي اعال  گونهماالت انسان را به ک ۀه همکبرتر،  يموجودد یبا
ده و مـنظم  یچیدر ساختمان پ. ردکاثبات  ید به روش تجربیاستدالل را بان یمقدمۀ اول ا

 يارهایشـ  یو حتـ  یمغز، قلب، چشم، دستگاه گردش خون، دستگاه گوارش، دستگاه عصب
 بـدن  يها از این دستگاههریک  نهفته است و در یاز شگفت ییای، دن.پوست دست انسان و..

منظم و چنان  ییها .. دستگاهزبان و.، م. چشم، گوشیابی یز را میآمن نظم اسراریاشود، تأمل 
ث یم حـد یاز معرفت پروردگار است. بنابراین اگر بخـواه  يدفتر دامشانک ه هرکاند  دهیچیپ

س نظـم و  کـ م هـر  یید بگویباکنیم، ر یتقر یمعرفت نفس را بر اساس معرفت ساختمان بدن
ش را خواهـد  یخـو  يخـدا ش را بشناسـد،  یخـو  یهاي موجـود در سـاختمان بـدن    شگفتی

گـزارش شـده    ل از امـام صـادق  یتفصـ  بـه  د مفضلیتوحه در کاست  ین روشیشناخت. ا
  32است.

 یشـناخت  ن جهانیبراهدیگر بر  یلتیفضمزبور، ه برهان کاست آن ن فرض یال اکاشالبته 
بازگشت این تقریر از برهان نفس، بـه برهـان نظـم    رد و یگ یو در شمار آنها قرار میابد  نمی

  است:تأمل  درخورته کچند نن روش، یااست. دربارة 
و نهایـت  ة اوسـت  نندیبرتر از انسان آفر يه موجودکشود  مین برهان تنها ثابت ی. با ا1

د بـا  یـ شـود و با  یاما وجوب وجـود او اثبـات نمـ    33؛د مجرد باشدین موجودي بایه چنکاین
  م؛یالوجود برس دیگر، به واجبهاي  برهان
نـه  جسـتند،   یبهـره مـ   یاثبات علم اله ين برهان تنها برایلمان گذشته، از اکغلب متا. 2

  34الوجود. اثبات ذات واجب
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  تبيين دوم: معرفت فلسفي نفس انسان و شئون آن
ه در کـ اسـت   در اصـطالح فلسـفی   »نفـس «همـان  در روایـت،  » نفـس «برپایۀ ایـن تبیـین،   

 . بر این مبناشود ینسبت به آن حاصل م يدیو جد یلیتفص يها ی، آگاهعقالنی يها یبررس
باشـد. در اینجـا    پروردگـار اي به شـناخت   تواند دریچه میجدید،  هاي از این آگاهیهریک 

  نیم.ک ترین وجوه این تبیین را بررسی می برخی از مهم

  وجه نخست: معرفت معلول بودن نفس
، معرفـت نفـس از جهـت معلـول بـودن آن      نفس تمعرف از وجوه معرفت رب از راهی کی

این نیـاز   كاما مهم مال؛ ه هر معلولی به علتی نیازمند استکند ک است. اصل علیت بیان می
 ی غیرمحـدث، ثبر محد آنق یاز طردانند و  را حدوث می كاین مالن المکتبه علت است. م

داننـد و بـا ایـن     ان ماهوي مـی کام نیاز به علت را كنیز مالمشاء  ۀفالسفنند. ک استدالل می
ان کـ از بـه علـت اسـت و نـه ام    یـ ن كاما نه حدوث مـال ؛ نندک یبر واجب استدالل م روش
از ایـن  ه، یمت متعالکح در .گر جستید يد در امریاز به علت را باین كمال هکبل 35،يماهو
تواند محملـی   از اینها می کشود. هری یاد می» ان فقريکام«یا » فقر وجودي«با عنوان  كمال

  تعالی از طریق نفس و معلول بودن آن باشد. براي شناخت باري

  معرفت حدوث نفس .۱
حدوث «با توجه به  بنابرایناست.  الحدوث) جسمانیۀ( حادث به حدوث بدن ینفس انسان

 باشد. حال غیرمحدث يد امریعلت نفس باو علت است نیازمند شود نفس  یگفته م، »نفس
صـورت مطلـوب    نیـ ه در اکالوجود است  ا واجبی، و موجد نفس غیرمحدثقت یحقن یا

و بـاز مطلـوب   انجامد  میالوجود  به واجباین نیز ه کالوجود است  نکا ممیشود و  یثابت م
ی از کـ یکننـدة   بیـان ن و المـ کبازگشت این برهـان، بـه برهـان حـدوث مت     36.گردد یثابت م

  مصادیق آن است.

  وي نفسان ماهك. معرفت ام۲
ه علـت آن امـري   کـ در صـورتی  ؛ نیازمند علت استش الوجود و وجود نکممنفس انسان، 

ه وجـودش از  کـ باید به علتی سرانجام پس آید؛  الزم میدور یا تسلسل الوجود باشد،  نکمم
بنابراین بازگشت این  37.برسدالوجود)  خودش است و نیازمند به علتی دیگر نیست (واجب

  ان فالسفه است.کب و امبرهان، به برهان وجو



۹۰      ۱۳۹۰، سال دوم، شماره دوم، تابستان  

  . معرفت فقر وجودي نفس۳
  برد: بهره می ان فقريکبراساس ام از دو تحلیل براي تبیین علیت اصدراملّ

و  يتا مرتبـه الحـد  تر است  قوي ۀوابسته به مرتب اي مرتبهی وجود: هر کیک. مراتب تش1
» یغنـ  یهست«معلول ، »ریفق یهست«ن اساس یبر ا .وابسته به آن است یهستکل ه ک یتناهیال

ـ نا» فقـر نفـس خـود   «س به مقام معرفت کاست و هر  )، ا برهـان یـ از راه عرفـان  (ل شـود  ی
  ؛ل خواهد شدیافت و به معرفت رب نایخواهد در» یغن یهست«خود را به  یوابستگ
 يورا یقتـ یحقو معلولیـت معلـول   ت علت، یعل: اوالًتشئن . ارجاع علیت به تجلی و 2

غنا و «ن یت علت عیو هو، »ازیفقر و ن«ن یت معلول عیهو اساسن یابر و ست، ین هاذات آن
نظـر از علـت    ست، تـا صـرف  یقت علت نیا حقبن یمبا یقتیحق ،معلول ثانیاً؛ است »يازین یب

ه علـت، امـر   کـ آن اسـت   یعرفـان  كل به حسـب سـلو  ین تحلیا ۀجینتبپذیرد.  یعقل ةاشار
ـ   ن آنئعبارت از تطور و تشـ ، معلول برر علت یاز جهات آن، و تأث یو معلول جهت یقیحق

  38.استـ  آنا بن یمبا یئیو نه انفصال ش
او همـان   یه هسـت کـ ابد ی یقت را مین حقیدر معرفت فقر نفس خود، ا ین مبنا آدمیبر ا

) و با 1 :(انسان »مذْکُوراً لَم یکُنْ شَیئاً«: ستیز نیچ چیه یارتباط و تعلق است و جز وابستگ
اس أَنْـتُم   «او حاصل است:  يز برایش، علم به رب نیبودن خو» الربطن یع« كادرا یا أَیها النـَّ

إِلَی اللَّه ض آن، یس نقـ کـ م عکاست و به ح یابین خدای، عیابیخود لذا ).15 فاطر:(»الْفُقَراء
ن مقـام، معرفـت رب مقـدم بـر     یـ در ااز سوي دیگـر  است.  ین خودنشناسیع یخدانشناس

نـد و از  یب یرا ظاهر م یجلوه، متجل ةن عارف در مشاهدیزبیت ةدیرا دیز ؛نفس است تمعرف
  شود. یتوجه به جلوه غافل م

معلـول  «ه کـ نفـس   ۀآن در صفح يحضور ةت و مشاهدیاز علمزبور افت یبر اساس در
  اند: از آن جملهکه  دیآ یدست م هب یفیق و لطایست، دقاین» علت ةجز ظهور و جلو يزیچ

از وجـوه، خـود    یمعلول ولو به حسب وجهیعنی ؛ معلولو علت  و معیتاحاطه الف) 
ا علت بگانه ین و بیمبا يامرنیست، و از سوي دیگر  علت ۀطیاستقالل و خارج از ح يدارا

  ؛به علت است ن تعلقیبه تمام ذات خود، عه کبل، ستین
نسـبت بـه   » بـاطن بـودن  «علت ضـمن  یعنی ؛ ظهور و بطون علت نسبت به معلولب) 
» بـاطن «آن نسـبت بـه    ،بـودن در معلـول  » ظاهر«ن یدر معلول است و در ع» ظاهر« معلول،

  ؛است
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از  يعلـت ضـمن برخـوردار   یعنـی  ؛ علو و دنو، قرب و بعد معلول نسبت به علت«ج) 
ن دنـو و  یه در عـ کگونه  همان؛ دنو است يعلو مقام ذات نسبت به معلول، نسبت به آن دارا

  .تقرب نسبت به معلول از آن برتر اس
ه کـ  39تواند محملی براي شناخت صفات و افعال پروردگار باشد، امور می  از این کهری

  40است.بیرون این مقال  ۀو از حوصلمستقل،  اي نیازمند مقالهآنها از این  کتبیین هری

 وجه دوم: معرفت تجرد نفس
معلولی ه هر کاست   ی از فروع مبتنی بر اصل علیت، اصل سنخیت است و معناي آن اینکی

مجـرد   ،در مقام ذات ینفس انسانه کجابنابراین ازآن 41آید. وجود می سنخ خود به از علتی هم
برپایـۀ ایـن اسـتدالل،     باشد.از ماده مجرد  يد امریشود علت نفس با یگفته م، از ماده است

شـود.   شـناخته مـی  ه همان غیرجسمانی بـودن اسـت،   کهاي پروردگار  ی دیگر از ویژگیکی
 عنه و اثبات خواهد شد. تعالی مفروغ اثبات صفت، اصل وجود حق باسرانجام 

  ت نفسكوجه سوم: معرفت حر
تدبر  42.جهت خروج نفس از قوه به فعل است معرفت رب، معرفت نفس از يگر برایراه د

  :ندک یم ییراهنماسبحان  يخداسوي ت نفس از دو جهت ما را به کدر حر
آن از  یجیرو خـارج شـدن تـدر    نیـ ااسـت. از  بالقوهآغاز، نفس در : یاز جهت فاعل .1

ا یـ ن فاعـل  یـ اسـت و ا  یازمنـد مخـرِج فـاعل   یت)، نکـ ت (حریـ فعل يحالت قـوه بـه سـو   
  انجامد؛ میالوجود  ا به واجبیالوجود است و  واجب
ل بـه آن،  یـ ه نفـس بـا ن  کـ اسـت   یمـال مطلـوب  ک يت نفس داراکحر :ییاز جهت غا. 2

نفـس اسـت و نفـس بـا      یمالکت اسـت که مطلوب حرک یقتیابد. حقی ینان و استقرار میاطم
  سبحان است. يابد، همان خدای ینان میدن به آن اطمیرس

واحد است و فاعل  یقتیت حقیفاعل و غا، گونه موارد نیه در اکم یدان یماز سوي دیگر 
ان مخرجهـا  « :انیآشـت  يمهـد رزایم میکحر یهمان فاعل است. به تعب، تیو غا، تیهمان غا

ـ  یالنهاها واحد ویف "هل هو"و  "ماهو"الن  یمخرجها الفاعل نهیبع یالغائ  یات هو الرجـوع ال
نفس فاقد آنهاست و سـپس  نخست ه کماالت نفس، کهمۀ  ةن استدالل درباریا 43».اتیالبدا

فاقد قدرت است و سـپس  آغاز ه نفس در کازآنجابنابراین است.  يشود، جار یواجد آنها م
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علـم  آغـاز  ه نفس در کنیرد و از اکاستدالل  قدرت یبه معطتوان  یشود، م یج قادر میتدر هب
  44د.بر یپ علم یتوان به معط یشود، م یعالم مرفته  رفتهو سپس ندارد 

 وجه چهارم: معرفت فاعليت نفس
تواند  یه مکصدور فعل از نفس است  ةنفس، نحو تگر معرفت رب از راه معرفیاز وجوه د

 ،ت نفـس یباشد. مطالعه در فاعل یو تعال كتبار يصدور مخلوقات از خدا ةنحو يبرا یمثال
 يهـا  بـا صـورت   مقایسهدر ه کاي  گونه به؛ است یت آدمیگوناگون فاعل يها انگر نحوهینما
از مجـرد علـم بـه آنهاسـت، فاعـل       یه ناشـ ک یبا افعال مقایسهاش، فاعل بالرضا و در  یذهن

مـاالت  کو نسـبت بـه    45بالقصـد ، فاعـل  یتابـت و مشـ  کل یاز قب یه و نسبت به افعالیبالعنا
 يذات، واجـد آنهـا و عـالم بـه علـم حضـور       ۀاند و نفس در مرتب ه معلول نفسک يا هیثانو

بـر وزان   ،ت نفس در مراتب باالتر نفسیفاعل ترتیب این به 46است. یبدانهاست، فاعل بالتجل
از  يا ت نفـس را مثـال و نمونـه   یـ ن نحـوه از فاعل یـ تـوان ا  یهمان مرتبه از نفس است و مـ 

  47به شمار آورد. یتعال يت باریفاعل
 دررا م چهـار ویژگـی   کـ  هاي فاعلیت نفس در مراتب باالتر، دسـت  با استفاده از ویژگی

  توان دریافت: می آن با خداوند ۀباب آفرینش هستی و رابط
سـت و  یننیازمنـد   يا لهیچ ابـزار و وسـ  یانجام فعل خود به ه ين مرتبه نفس برایدر ا. 1

 آسـمانی توان در ذهن خود  یمبراي نمونه است. بسنده تحقق فعل  ياو براصرف خواست 
 يله و ابـزار ین وسـ یمتـر که کـ نیبـدون ا ، دیـ آفر شـمار  ها و ستارگان بی شانکهکگسترده با 

موجودات فراهم  یتحقق خارج يبرا یحت ین قدرتیچن، برتر يها از باشد. در انسانیموردن
علت وقوع معجزه است، همین مطلـب   ،نفس نبی گوید میه ک(شاید دلیل دیدگاهی  48است

نیازمنـد   ینش هستیدر آفر یو تعال كتبار يه خداکافت یتوان در یاس مین قیبر همباشد). 
ه در قـرآن  کـ  چنـان ؛ اسـت بسنده تحقق مراد  يبرا یاله ةست و ارادین یتکله و حریچ وسیه
  ؛)82 س:ی(» ونکینْ فکقولَ له یأَن  ئاًیإِنَّما أَمرُه إِذا أَراد ش«: آمدهم یرک

. به نفس استنیاز ن یه عکبلنیازمند نفس، مخلوق نفس، هم در حدوث و هم در بقا . 2
نفـس   ۀرا در صـفح  یه نفس با اراده و توجه خود، صورت ذهنـ ک گونه هماندیگر  عبارت به

اسـت. بـا    یبـاق  یدهد، صورت ذهن ینفس به توجه خود ادامه م یند، تا وقتیآفر یش میخو
 یافـت. جهـان هسـت   یدر يسـبحان را تـا حـد    ينش بـه خـدا  یتوان نسبت آفر یان مین بیا
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ز یـ خود ن یهست يبقا ۀلحظ از به خالق است، در لحظهین نیه در حدوث خود عکگونه  همان
 49است؛اج به خداوند ین احتیع

. داردز توجـه  یـ گـر ن ید يارهاکاست، به  یه متوجه صور ذهنکهنگام نفس در همان . 3
ه کـ ن است یا. شود یگر قوا نمیگز موجب غفلت از دهر از قواي خودهریک  توجه نفس به

 يخـدا  ةن اسـاس دربـار  یبـر همـ   50.سـت یگر نیاز نفس مانع از شأن د یشود: شأن یگفته م
ها بـه   ترونکدارد: از گردش ال یگر بازنمیاو را از شأن د یچ شأنیم هییگو یم یو تعال كتبار

دا تـا  یـ ناپ يهـا  یسلول کت ي، و از رزق و روزكارات و افالیتا گردش س دور هسته در اتم
 ين امور مـاد یها و از همه ا کو از سقوط برگ درختان تا به هم زدن پلپیکر،  غولوانات یح

نـد و  ا ار مشغولکبه  یتعال ت حقیعناسایۀ  دروت و جبروت، همه و همه کتا عوالم برتر مل
در روایات نیز به این مسـئله توجـه شـده     دارد. ینمگر بازیرا از شأن د یتعال حق یچ شأنیه

شغله سـائل  یال « 51،»ره زمانیغیال شغله شأن ویال «د: یفرما یم یامام علبراي نمونه است. 
 53؛»ۀرحمشغله غضب عن یال «و  52»نقصه نائلیال و

بـا   هستند؛ زیـرا ز ینفس ن» معلوم«، اند نفس» مخلوق«ه کن آنیدر ع یذهن يها صورت. 4
آگـاه   يحضـور  یعلمـ بـا  نفس نسبت به آنها و خود نزد نفس حاضرند  یهمان وجود ذهن

گـر از آنهـا   ید یازمند واسـطه و صـورت  یبه آنها ن یآگاه يه نفس براکست ین نیچنو  است
 .حاصـل نخواهـد شـد    یچ علمـ یجه هیوگرنه تسلسل صور الزم خواهد آمد و در نت؛ باشد
 »فعل«هم  یآنهاست و صور ذهن ینه همان وجود علمیبع، یصور ذهن ینین وجود عیبنابرا
  نفس.» علم«اند و هم  نفس

ه فعـل  کـ ن آنیدر عـ  یمخلوقـات الهـ   :تـوان گفـت   یز مـ یو افعال او ن یتعال حق ةدربار
گـز بـه   بـه مخلوقـات هر   یتعـال  علم حق .هستندز ین» فعل ۀدر مرتب یتعال علم حق«اند،  یاله

ه کـ بلشـود؛  ا محقـق  یق صـورت اشـ  یست تا از طریاز مخلوقات ن یحصول یصورت ۀواسط
شان  ینیز با همان وجود عیمخلوقات نهمۀ ما نزد نفس حاضرند،  یه صور ذهنکگونه  همان

ه کـ  یتعـال  حصول مخلوقـات نـزد حـق    یطوس ۀخواجان یحضور دارند. به ب یتعال نزد حق
ز در یـ ن اشـراق خ یش 54.نزد نفس است یدتر از حصول صور ذهنیار شدیموجد آنهاست بس

ه کـ بـر آن اسـت    يم سبزواریکح 55ن اعتقاد است.یبه مخلوقات بر هم ین علم الهییمقام تب
ه موجـد آنهاسـت،   کـ  يمبـدأ مبـاد  ویژه  ، بههیعال ياما نسبت به مباد، اند ما پنهاناز ات یماد
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ه کـ ته داللت دارند کن نیبر ا یات قرآنیآ یبرخ 56.دنا و معلوم بالذات یفعل يمعلوم حضور
یعزُب عنْه مثْقالُ ذَرةٍ فی السماوات و ال فی ال«ست: ینپنهان از خدا  يزیچ چیه یِنیوجود ع
  د:یفرما یم یامام عل )3 :أ(سب»الْأَرضِ

ه باد کها  زهیر كباران و نه ستارگان آسمان و نه آن خا يها قطره ةست شماریاز او پنهان ن
در  يا مورچـه  يجا گذارد و نه آرام يصاف پا یبر سنگه ک يبا خود به هوا برد و نه مور

درختان را و آهسته بـاز و بسـته شـدن     يها افتادن برگ يداند جا ی، مکیاه و تاریس یشب
  57.دگان راید

  تبيين سوم: شناخت عرفاني انسان
ه کـ گونـه   نمـود و بـود اسـت. آن   دیدگاه حقیقت انسان از بر تبیین عرفانی، مراد از نفس، بنا

بنـابراین  انـد؛   قـت یاو نمـود آن حق  يخداست و ماسواویژة بود و وجود ند، یگو یم عارفان
س بـه  کـ و صفات الهی اسـت، و هـر    جالل و جمال خدا و جامع اسما ۀنیانسان، مظهر و آ

قـت  یو حقبنگرد ش یس در خوکابد. پس هر ی صورت محبوب را در او میبنگرد، نه ین آیا
اسـت. بـراي تبیـین ایـن نحـوه      ش خوی جمال پروردگار ۀنیه خود آکابد ی ی، مبدایآن را در
  شده است:بیان گوناگونی وجوه ارتباط، 

  وجه اول: آفرينش انسان بر صورت و مثال الهي
 ئییهر شـ  نیبنابرا. ستو نشان او تیعالم، آ سراسره کبراساس این تقریر، عارفان معتقدند 

ثل ه از متعالی منز چه حقاگر 58الهی است.براي ک تیآنها، انسان، آ نیاست؛ و در ب اللّه یتآ
 هکـ چرا ؛)27 روم:»(علَـی ولَـه الْمثَـلُ األَ  «: ه بـراي وي مثـالی نباشـد   کـ  سـت یناست، چنین 

تنهـا از   نـه  نیبنـابرا . اسـت  دهیـ بر صورت الهـی آفر  و 59شیتعالی، انسان را به مثال خو حق
توان به وجـوب حـق    می زیانسان ن درتأمل  باکرد تعالی استدالل  توان بر حق عالم می قیطر

نُر و«اشاره فرمـوده اسـت:    لیتعالی به هر دو دل ه حقک چنان؛ رهنمون شد یسـنَـا یآ هِمی   ات فـ
تَّی اآلفَاقِ وح هِمی أنْفُسـ یف نَیتَب      لَـمقُّ أو الْحـ ه م أنـَّ کـ یلَهـلَـی     فع ه ـ کـ بِـرَبهِم أنـَّ  ءیلِّ شَ

لَقَـد خَلَقْنَـا   «شده آفریده ها  صورت نیانسان بر بهتره کحال ازآنجا اینبا . )53فصلت:»(دیشَهِ
من عرف نفسه فقـد عـرف   «که  آمده است تیلذا در روا ،)4:نیت»(مٍیاإلنْسانَ فی أحسنِ تَقْوِ

پس انسـان،  . موجودات را شناخته است دگارینات را بشناسد، آفریاک سکهر  هکنه این؛ »ربه
  60الهی است. ۀنشان نیتر املکو ، بر وجود موجِد عالم لیدل نینخست
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آن ـ   از وجـوب ذاتـی   ریغ ـ   دهد تعالی به خود نسبت می هر آنچه حق عربی ابننظر  در
 نیـ ر اتقـر سـت.  را دارا و در واقع، انسان آن صفات و اسـما توان به انسان نسبت داد  را می

 61نـد. ک مـی  نیتـأم  هیي حضرت الهصفات الهی در نفوس انسانی، صورت بودن انسان را برا
در مقام صـفات  تنها و نفس،  تعالی است بنابراین منظور از صورت الهی، اسما و صفات حق

و  یتعـالی حـ   ه حـق کگونه  همان عنیی؛ الهی را نشان دهد يتواند صفات و اسما می و اسما
مقام ذات حق و  نیگونه ارتباطی ب چیهو  62،است نیچن زیو قادر است، انسان ن دیعالم و مر

  63.ستینات برقرار نکمم
 ، وشـده اسـت  آفریده انسان به وزان مثال الهی  اصدراملّاین در حالی است که به اعتقاد 

بـه لحـاظ    شیخـو  ت و افعال، انسان را بـه شـناخت رب  ذات، صف ةنفس در حوز معرفت
ه کـ  برسـد نظر  ن است این تفاوت بهکبنابراین مم 64.سازد میذات، صفت و افعال رهنمون 

نظـر   بـا دقـت   امـا داند؛  مظهر و مثال ذات حق می راذات نفس ، عربی ابنبرخالف  اصدراملّ
در  ملّاصـدرا  رایـ اخـتالف وجـود دارد؛ ز   هامیمسئله، تنها ا نیدر ا شانیا نیتوان گفت: ب می
ه ذات کـ بـاور اسـت    نیـ در واقع بر ا، ندک ه ذات نفس را مثال ذات حق معرفی میک ییجا

بـه صـورت    ات،صـف  ةه در حوزکگونه  شده؛ همان دهیوزان صفات سلبی حق آفرنفس، به 
وي نفس انسانی را مظهر و مثـال صـفات سـلبی     نیاست. بنابرا دهیصفات ثبوتی خلق گرد

 65داند. (جاللی) و ثبوتی (جمالی) می

 انسان، ظهور حق وجه دوم:
ه وي را کـ پـس هـر    نمـا دارد؛  حـق  تیینات، ظهور حق است و هوکممدیگر همانند  انسان

گشـته   نیه همان وجود مطلق متعـ ک ـ  با شناخت مظهر عنییبشناسد، خدا را شناخته است؛ 
از مطلـق نـدارد و ظهـور     ریـ غ تییهو د،یظاهر و حق را خواهد شناخت؛ چون مق 66ـ  است

  اوست.
ه از راه کـ انـد   گفتهمدد گرفته و  »ظهور«از  67،ی از ويالمک ریدر تفس عربی ابن شارحان

نـوع   نیـ را شناخت. البتـه در ا  شیخو توان رب ه در نفس حضور دارد، میکرب  شناخت
ـ  نه بـه  م،ینگر مظهر حق میمنزلۀ  معرفت، نفس را به ه مظهـر  کـ از آن جهـت   ،مظهـر  ۀمنزل

 68نفس به اعتبار دوم، ساتر ظاهر حق است. رایاست؛ ز
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در  ظـاهرْ  حـقِ  اگـر از  یعنـ ی، ردیـ اگر شناخت حق در پرتو ظهور حق انجام گ نیبنابرا
از شـناخت   ،ه در آنکـ تر از معرفتی خواهـد بـود    املکشناختی  نیچن م،یبر به او پی ،نفس

در اولـی نفـس را هنگـام     رایـ ز م؛یرسـ  به معرفت حق میبما هو نفس و بما هو مظهر نفس 
در دومـی نفـس را    اما م؛یبر و از معرفت آن، به معرفت حق پی می میشناس شناخت حق می

و  م؛یشناس در شناخت نوع اول، نفس و حق را به حق می سخنگریبه د. میشناس به نفس می
  69. میشناس در شناخت نوع دوم، نفس و حق را به خود می

  وجه سوم: عين ثابت و حقيقت انسان
ه در واقـع، صـور   کـ  ـ   ایاشـ  70ثابتـه  انیثابت آن شىء است. اع نیهر شىء همان ع قتیحق
ــ   حـق  جـاد یبه وجود حق موجودنـد، نـه بـه ا    هکاي  گونه ند، بها در صقع ربوبى ایاش ۀیعلم

را بشناسـد،   شیثابت خو نیس عکهر  نید؛ بنابرانو بدون واسطه با حق دار میارتباط مستق
 تعالى را خواهد شناخت. در پناه آن، حق

دو ذیـل   هـا  راه ۀهمـ اسـت،   قیـ چه طرق الى اللّه به تعداد انفـاس خال اگردر نگاه عرفا 
 گیرند: جاي میلى کعنوان 
 ؛مکمطرح است و حجب و عقبات بر آن حا طیه در آن، وساک بیترت ۀسلسل قی. طر1
ه هـر  کوجهى است  نیو ا ستیار نکاى در  ه در آن واسطهکوجه خاص (سرّ)  قی. طر2

هـر موجـودى بـه     قیـ طر نیـ ه از اکـ آن، ارتباطى ذاتى با حـق دارد؛ بل  ۀموجودى به واسط
 71مرتبط است. گریموجود د

  ارتباط بر دو گونه است: سخنگرید به
  رد؛یگ انجام می بیترت ۀارتباط از راه سلسل نیه اک. ارتباطى از جهت وجود عام 1
 ثابت. نی. ارتباطى از جهت ع2

واصـالنِ آن   ن،یبراى همو  اما راهى بس طوالنى است. دارد اریاول، روندگان بس قیطر
قـرب و  اــ روشـى    دهـد  ى بر اهل جذبات رخ مـی ه در آن تجلک ـ قیطر گریو د؛ ندا كاند

 72است.قصد ا

  وجه چهارم: انسان، مربوب اسمي الهي
از اسـماي الهـی   ى ا ویـژه  73اسـم  ریامل، تحت تدبکاز انسان  ریموجودى غ هراز نگاه عرفا 

 و آن نـد ک مـی  تعالى به لحاظ آن اسم در وى تصرف و حق 74اوست ه آن اسم، ربکاست، 
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 ةس بـه انـداز  کـ هر  نیبنابراشود.  میمند  تعالى بهره خود، از حقویژه  موجود به حسب رب
شناسـد. پـس    و با شناخت آن، خود را مـی  75شود مند می بهره خود اش از رب وجودى ۀسع
 شیخـو  برد و رب میی تعالى دارد پ ه از حقکى ا ویژه ةرا بشناسد، به آن بهر شیه خوکهر 

 شیه خوکهر « آمده ثیدر حد هک چنان؛ را گرىید نه رب ومطلق را،  نه رب؛ شناسد را می
را  را بشناسـد، رب  شیس خـو کـ هـر  «نیامـده  و  »شناسـد  را مـی  شیخـو  را بشناسد، رب

بـراى   76ست داللت دارد.ه رب اوکس به آن اسمى کشناخت هر  گر،ید انىیب به. »شناسد می
  او اسم (الجواد) است.رب  هکانسان بخشنده، داللت بر آن دارد  کیمثال، شناخت 

ه کـ است  نیه سخن اکبل؛ ستیثرت واجب نکد ارباب و تعددربارة بحث  ریتقر نیا در
 ۀسـع  ةرا تنهـا بـه انـداز    )حق(متناهىریامر غ ،شیهر انسانى به نحو متناهى، با شناخت خو

ـ  تىیسـنخ  چیه رایمطلق؛ زگونۀ به  ، نهردیگ بهره می د و از آنشناس می شیوجودى خو  نیب
(نفـس) بـه شـناخت مطلـق      دیـ تواند با شناخت مق و انسان چگونه می ستیو مطلق ن دیمق

بـاره   نیـ ادر راصـد ملّابشناسـد.   دیـ مق ةه مطلق را به همان اندازک! مگر آنابد؟ی(حق) دست 
  :دیگو می

، شناسد و او را نمیجود خاص خودش؛ و ۀلیند، مگر به وسک س حق را مشاهده نمیک هیچ
ى ه در مرآت ذاتش تجلآنچ ۀلیخاص خودش؛ و حق براى او به وس تیهو ۀمگر به واسط

  77.شود میرده، ظاهر ک

  مال الهيكوجه پنجم: نقص انسان و 
مـال خواهـد شـناخت.    کرا بـه   شیرا به نقص بشناسد، خداى خـو  شیانسان نفس خو اگر
ـ ااز حادث، عاجز و جاهل اسـت، بـا آگـاهى     ر،یذاته فق حد چون انسان فى سخنگرید به  نی

راه از توان  می ریتقر نیا نییتب براى شناسد. قدرت و علم می تعالى را به غنا، قدم، امور، حق
حاصـل  وجهـی  مال بـراى شـىء مشـتاق    ک نیا. مال استک. شوق، طلب کرداستفاده  شوق

براى مشتاق حاصل نباشـد و  وجه  چیه مال بهکاگر  رای؛ زحاصلریغ گریاست، و به وجهى د
مجهـول   شـوق و طلـبِ   رایشود؛ ز واقع نمی اقیمعدوم مطلق باشد، هرگز مورد طلب و اشت

امل براى طالب آن حاصل باشد، مطلوب نخواهد کگونۀ  همال بکاگر  زین. مطلق محال است
 يماالت را داراست و بـر کهمۀ ه کتعالى  حق نیبنابراحاصل محال است.  لیتحص رایبود؛ ز

مطرح  شیمال براکت به سوى کشوق در او راه ندارد و طلب و حراست، از هرگونه نقص 
  .ندیمشتاق و خواهان او ا،یاش ۀه چون وجود تام و فوق تمام است، همکبل ست؛ین
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اى از شـعور بـه    هر موجودى داراى گونه ه،یمت متعالکبر طبق اصول ح گر،ید ىیاز سو
ل   شتنیهرگاه انسان در خو نیبنابرا. وجود، مساوق شعور و علم است رایزاست؛ مال ک تأمـ
؛ اسـت محـروم  ، گـر یمـاالت د ک ارىیاز بس، و مال برخوردارکاي  نحوهه از ک ابدی میند، درک

وشد تا وجود نـاقص  ک ه مطلوب و مؤثر بالذات همه است، میکپس در طلب وجود مطلقى 
  78.را تعالى بخشد شیخو

ه کـ اي  گونـه  بهاست؛  تیو عبود تیبر دو جهت ربوبنیز انسان مشتمل  عربی ابندر نظر 
ه صـفات  کـ پنـدارد   ند، میکنظر اف شتنی، به خوشودگشوده  رتشیچشم بص هکنیاگر بدون ا

 ؛نـد ک مـی  تیو الوه تیحال، مانند فراعنه، دعوى ربوب نیربوبى در وى اصالت دارد، و در ا
»باألکأنَا ر لَمچیاز خـود هـ   هکفهمد  اما هرگاه چشم دل وى باز شد، می؛ )36نازعات: »(یع 

غنـى اسـت و او    گرىیگرفته است؛ پس د تیاست و آنچه را داراست، به عار ریندارد و فق
ه کـ آن نیدانـد. بنـابرا   مـی  گرىیرا از د شیت و اعتبار خوکصورت، شو نیو عبد. در ا لیذل

 خـود را  ایه کبل؛ را نشناخته شیخوواقعى رب  پندارد، می لیاى را در خود اص هیصفت عار
  79پرستد. و آنها را میکند  میتلقى رب را  گرینات دکمم هکنیا ایداند،  میرب 

  تبيين چهارم: معرفت وحياني نفس
انسان  يش رویسبحان خودش پ يه خداکاست  یم و راهیرکقرآن  کن شناخت بر مسلیا

در قرآن از آن سبحان ه خداوند کحقیقتی است در این تبیین، منظور از نفس،  80.نهاده است
اسـت. در ایـن میـان دو    آورده ها و امتیازات خاصی  رده و براي آن ویژگیکتعبیر به انسان 

وجه تالزم معرفت نفس و معرفـت رب را بهتـر نمایـان    » فطرت الهی«و » اهللاخلیفۀ«صفت 
  د.نساز می

  خدا ةوجه نخست: انسان، خليف
ن یـ ن برهـان بـر ا  یا يمبنا 81است. ردهکاهللا یاد فۀیخلخداوند در قرآن از انسان با عنوان 

ه در ک چنان؛ مستخلف را داشته باشد يها د نشانهین بایفه و جانشیه خلکسخن استوار است 
اسـتخلفه   ياالنسان اذا عرف نفسه المستخلف عرف ربه الذ«آمده است:  رسائل اخوان الصفا

فه و مستخلف اسـت،  یه سخن از خلکاما با توجه به این 82».هیلد یالزلفه ویال نه الوصولکامو
ن پرسش یاپس . یو مفهوم یلک یباشد نه انسان ذهن ید مراد از انسان، انسان خارجیپس با
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؟ در پاسخ به املکانسان فقط ا ی یا هر انسانیآاست؛  فۀاهللایخلدام انسان که کشود  مطرح می
  توان ارائه داد: را میاین پرسش هر دو پاسخ 

 ،خالفت الهی علم به اسماسـت  كه مالکازآنجاالهی نیست،  ۀ. اگرچه هر انسانی خلیف1
 83داشته باشـد.  یدر خالفت اله ی، سهمكمندي از این مال تواند به میزان بهره می یهر انسان

 يا انـدازه س به هر کبنابراین هر است؛  یکیکتش يا ز مقولهیمعرفت به خود ناز سوي دیگر، 
ز به همـان انـدازه خواهـد    یالهی بودن خود را بشناسد، خدا را ن ۀخود را و در پرتو آن خلیف

ش یاز شـناخت خـو   يا چ بهـره ینـدارد، هـ   یاز خالفت اله يا چ بهرهیه هکسی کشناخت و 
  او نخواهد بود؛ يق براین طریشناخت رب از ا يبرا یو راهندارد 
نظر در این صورت نیـز معنـاي حـدیث مـورد    امل است. کالهی، انسان  ۀ. مراد از خلیف2

  است:پذیر  ینیل تبکخود به دو ش
ق شـناخت خـود، پروردگـارش را    یـ شناسـد و از طر  یامل خود را مـ کتنها انسان الف) 

  شناسد؛ یم
  امل، شناخت مستخلف عنه (خدا) است.کشناخت انسان ب) 

 کسبي نخواهد داشت و با سودها  چه صحیح است، براي سایر انسانتبیین نخست اگر
رسـد.   مـی نظـر   تـر بـه   بیان حدیث نیز سازگار نخواهـد بـود. بنـابراین تبیـین دوم صـحیح     

مسـتلزم شـناخت   ، امـل کچرا شناخت انسان  هکصورت باید به این پرسش پاسخ داد  دراین
ماالت وجـودي در او بـه   که کسی است کامل که انسان کتوان گفت  در پاسخ می  خداست؟
 یحامل خالفت اله یانسان نیچن الهی است. ۀحقیق ۀاي از وحدت حق یده و سایهفعلیت رس
امـل در  کبنـابراین شـناخت انسـان    ؛ صفات مستخلف باشـد  ۀنیه آکدارد  یستگیاست و شا

ه چنـین  کلحاظ مقام خالفت است و ازآنجا هحقیقت شناخت جایگاه واقعی نفس خویش ب
شـویم.   ل مـی یـ ناسـبحان  ناخت خـداي  با شناخت وي بـه شـ  ، صفات خداست ۀفردي آین

مـن عـرف نفسـه    «ه کـ کـرد  توان بدین صـورت حـدیث را تبیـین و بازسـازي      بنابراین می
ه کـ گونـه   البتـه همـان   84».امل] عرف ربـه [المخلـوف]  ک[المتسخلَف المتجلی فی االنسان ال

  آید. به شمار میو تفسیري بعید براي این حدیث پیداست، این توجیه خالف ظاهر است 

  وجه دوم: انسان، داراي فطرتي الهي
 فطـرت  به سک هر هک است نیا ،رب معرفت و نفس معرفت تالزم در ،گرید ینآقر لیتحل

 ییخـدا  فطـرت  بـر  انسـان  هکـ چرا ؛ندک یم شهود را خدا يحضور علم به ندک رجوع خود



۱۰۰     ۱۳۹۰، سال دوم، شماره دوم، تابستان  

حنیفاً فطْرَت اللَّه الَّتی فَأَقم وجهک للدینِ « :دیفرما یم میرک قرآن هک چنان؛ است شده دهیآفر
ونَ   لَمـعاسِ ال ی  (روم: »فَطَرَ النَّاس علَیها ال تَبدیلَ لخَلْقِ اللَّه ذلک الدینُ الْقَیم و لکنَّ أَکْثَرَ النـَّ

ر بـ  خود قتیحق از یشانا یناآگاه ازبرخاسته  ها نیز ار خداوند توسط برخی انسانک). ان30
 و التکمشــ در انســان یوقتــ هکــاســت آن . شــاهد ایــن مطلــب اســتاثــر غبــار غفلــت 

 نـار ک غفلـت  يهـا  پرده شود، یم قطع يماد اسباب به دشیام هک ردیگ یم قرار ییها يگرفتار
 85.خوانـد  یمـ  خالصانه را او و ابدی یم را خدا؛ گردد یبازم شیخو فطرت به انسان رود و یم

  .، موجب معرفت پروردگار استمقام فطرتتوجه به نفس در بنابراین 
ه فطرت چیست و به چه معنایی کاین است شود  میه در اینجا مطرح کمهمی  ۀتکنالبته 

بـار   کفطرت تنها یـ  ةواژ رد؟کمعرفت نفس و رب استفاده  ۀتوان از آن براي بیان مالزم می
پیـدایش    آیـه منشـأ  ار رفته است. ایـن  ک صورت مضاف به اهللا به هم به ریم و آنکدر قرآن 

اسـت.   بخش اندیشمندان مسلمان بـوده  اصطالح فطرت در فرهنگ معارف مسلمانان و الهام
انسان از آغاز و بر پایۀ آن، ه کفطرت موسوم است  ۀانسان، به نظری ةها دربار ی از دیدگاهکی

از آنهـا  د و نـ ده یل میکاو را تش ۀاولی ۀه سرمایکهایی دارد  ها و دارایی در سرشت خود مایه
ه کـ شـوند   ها تقسیم می ها و گرایش بینش ۀشود. امور فطري به دو دست به امور فطري یاد می

ـ    ۀاز سوي دیگر وقتی مسـئل دارند. اقسامی  کهری ي فطـري مطـرح   امـر  ۀخداونـد بـه منزل
  :کردتوان از آن اراده  میگوناگونی معانی شود،  می

بدیهی ثانوي (فطریـات در  مفهوم به تواند  خود می: این معنا . فطري بودن خداشناسی1
اصطالح منطق) بودن شناخت حصولی خداوند باشد و یا به معناي داشتن علم حضوري به 

ه شناخت خداوند در فطرت انسان به نحو پیشینی (پیش کحال یا به این صورت ـ خداوند  
رتبـاط  ه انسان نوعی علـم حضـوري و ا  کاز خلقت در دنیا) مغروس است، و یا به این معنا 

  86؛وجودي در درون خود با خداوند دارد
اي فطـري، نـه   هـ  گـرایش معنـا جـزو   البتـه ایـن   : مـال مطلـق  ک. فطري بودن حب به 2

  هاي فطري است؛ شناخت
به این معنا البته : اسباب ظاهري ۀ. فطري بودن توجه به خدا هنگام خطر و یأس از هم3

آن شـناخت   ةنندکوفاکشـ گردد و ایـن حالـت، تنهـا     ري خداوند بازمیهمان شناخت حضو
  است؛
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معنـا  ایـن  : رنش در برابر محبوب و معشـوق ک. فطري بودن پرستش خدا و خضوع و 4
  ؛هاي فطري است گرایشجزو نیز 

هـم از   جویی اسـت و آن  حقیقت ۀبه مسئلاین معنا بازگشت : . فطري بودن خداجویی5
  87انسان است. هاي فطري امیال و گرایش

م کـ بـه ح یـا   یآن، آدماساس  بر است و» شناخت فطري«به معناي طرت گاه بنابراین ف
ت نظـام  یت و مربوبیتوجه به مقهورصرف با  هک، بلدهیچیپ يها به استداللنیاز عقل و بدون 

ا یـ و  یهیبـد  يامـر  یر، خداشناسـ یـ ن تقریدر ا هک، شود ی، متوجه پروردگار جهان میهست
یـا   ؛)10 :می(ابـراه »أَ فی اللَّه شَک فاطرِ السماوات و الْـأَرضِ «شود:  یم یتلق یهیب به بدیقر
امـل نفـس،   کر اثـر ت بـ ه کولو ناآگاهانه دارد  يش، علم حضوریبه خالق خو يهر فرد هکاین

بـه آن  ) ناظر 172اعراف:( »أَ لَست بِرَبکُم قالُوا بلی« ۀفیشر ۀید آیابد و شای یحالت آگاهانه م
  88.باشد

سرشـت   يبه اقتضـا  یآدم یعنی؛ است» گرایش فطري«گاه مقصود از فطرت، در مقابل، 
بـا معرفـت    ین اساس آدمیاست. بر ا »خداخواه« ) جویی طلبی و حقیقت مالک( اش يوجود

 يجـو و ه همـواره در جسـت  کابد ی یدرم جویی) طلبی و حقیقت مالک( شینفس خوفطرت 
ن مبنـا  یـ بـر ا  .دشو یل میذا با معرفت نفس به معرفت رب نالخداست و  یعنیمال مطلق ک

ن یرا معرفت فطـرت نفـس، مبـ   یز ؛ز خواهد بودین یتناهیماالت الک ۀواجد هم یتعال يخدا
ات مطلق است. یحو  علم مطلق، قدرت مطلق يجوو در جست یه آدمکقت است ین حقیا

 هـاي فطـري انسـان    گرایشرا یز ؛دکرن ییتبنیز را » یتعال وحدت حق«توان  یق مین طریاز ا
و نیـاز  قـص  مسـتلزم ن  یبـ یکثرت و ترکگونه هر، گریدسوي مال مطلق است و از کمتوجه 

  89.خواهد بودنیز مال مطلق، احد و واحد کن یااست. بنابر

 گيري بندي و نتيجه جمع
بـراي  طریقـی  چنـین  کـه  سـازد  می روشن را نکته این نفس، معرفت روایت در ژرف لتأم 

 متکلمـان  و فیلسـوفان  یا و است شده بیان روایات در که براهینی دیگر از، پروردگار معرفت
 از و رورهـ  و راه بـودن  یکـی  بـودن،  دسترس در و نزدیکی. است متمایز اند، پرداختهبدانها 

 برهـان  ایـن  هـاي  ویژگـی  از خداشناسـی،  طریقِ این بودن شهودي و حضوري، تر مهم همه
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 بـا  را فـرد  کـه  دیگر هاي راه یبرخ برخالف و رساند می عین به علم مقام از را فرد هک است
 حـق  محضـر  در شـدن  حاضـر  و دریافت لقا، به را او سازند، می سرگرم تصورات و مفاهیم

 برهـان  بـه  انیـ ب نیتـر  کیـ نزد را نفـس  معرفـت  برهـان  یبرخ اساس برهمین. سازد می نایل
  90.اند دانسته آن ازپس  برهان نیتر باارزش و نیقیصد

 تـا  داشـته  آن بر را نامحدث و نامفسر حتی و عرفامتکلمان،  فالسفه،هایی  ویژگی چنین
 لـی ک تقریـر  دو توان می مجموع در هک، دهند هئاراگوناگون  تقریرهاي شریف حدیث این از
 معرفـت  ثیحـد  گرچـه : تقریر امتناع و تقریر امکان. آورددست  به اندیشمندانسخنان  از را
 علـم  بـه  نـاظر  تفسـیر  این گفت توان یم ست،ین محال به قیتعل دیمف ،زبورادلۀ م به توجه با

 و يحضـور  يها افتیدر با یمنافات و است برتر تام یحصول علم و تام يشهود و يحضور
تـوان چنـین تقریـري را بـراي      بنابراین نمی. ندارد انسان يوجود ۀمرتب با متناسب یحصول

 اندیشـمندان  نفـس،  معرفـت  انکـ امپـذیرفتن   بـا  دیگـر  سـوي  از. تبیین حـدیث پـذیرفت  
 بـراین . انـد  داده ارائـه  خداونـد  معرفت بر نفس معرفت داللت نوع از متفاوتی هاي برداشت

 ارائه حدیث این از گوناگونی وحیانی و عرفانی فلسفی، تجربی، هاي تبیین و تقریرها اساس
 حصـولی  دیگـر،  تعبیـر  به یا ذهن، ةثمر و مفهوم جنس از را معرفت این اي عده. است شده
 نفـس،  ماهوي انکام معرفت نفس، حدوث معرفت بدن، معرفت هاي نیتبیهمانند  دانند؛ می

 و شـهودي  معرفت جنس از را آن دیگر اي عده. نفس تکحر معرفتو  نفس تجرد معرفت
 خـود  و است مفهومی و ذهنی محصولی از فراتر معرفت راه، این در که دانند، می حضوري

 و صـورت  معرفـت  نفس، فقري انکام معرفت تبیین. همانند یابد می حضور فرد نزد معلوم
البتـه همـین   . نفـس  فطـرت  معرفتو  نفس بودن الهی ظهورِ معرفت، نفس بودن الهی مثالِ

  .ندا د، علمی حصولیننکاستداللی پیدا  ۀجنباگر ها نیز  تقریر
 برخـی  در و خـدا  شـناخت  بـه سرانجام  را ما نفس معرفت در ها روش نیا ۀهم اگرچه

داراي  وجـود  اصـل  هکـ  گونـه  همـان  رسـانند،  یمنیز  خدا افعال و اوصاف شناخت به موارد
 از تفسـیر  دو هر توان یم لذا؛ است مراتبنیز داراي  وجود معرفت يها روش ،است مراتب

 اسـت معرفتی تام و برتر ، يشهود و يحضور معرفت اگرچه؛ دانستپذیر  توجیه را معرفت
  ند.مقصد نیا بهبراي رسیدن  يابزار و مقدمه ق،یطر نیا در یحصول يها راه و
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ه،   ابـن  احمـدبن عبـدالحلیم  ؛ 287، ص 6ج الفتوحات المکیه،عربـی،   الدین ابن محیی 16، جمجمـوع الفتـاوي  تیمیـ ،
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 يمهـد  محمد دیس یت نوشته شده؛ ر.ك:هایی که بر این روا اند. براي آشنایی با فهرستی از شرح روایت برشمرده

ـ  ثیحـد  راثیم ،يزیمهر يمهد مصحح ،»ربه عرف فقد نفسه عرف من ثیحد شرح« ی،تنکابن ، اول دفتـر  ،عهیش
 172-141ص
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اند .این معنا  را تقویت نموده اند و برخی نیز آن مثابه یک احتمال یاد کرده بلکه در کنار معانی امکانی، از این معنا به
  براي تفسیر حدیث، در مصادر زیر آمده است:

الـدین عبـدالرحمن    ، جـالل 324، 10، ج)الجامع الحکام القـرآن (تفسـیر القرطبـی   احمد قرطبی،  ابوعبداهللا محمدبن
؛ سید 500؛ محمدبن حسین بهایی، همان، ص205، ص1؛ سید عبداهللا شبر، همان، ج415، ص2سیوطی، همان، ج
 محمـد ؛ 272، ص 1، جریاض السالکینخان مدنی،  ؛ سیدعلی402، ص 2، جنورالبراهین جزائري،نعمۀاهللا موسوي 

؛ 115، ص 4، جالبحـرین  مجمـع  طریحـی،   محمـد  بـن  فخرالدین؛ 61 ، ص6مازندرانی، همان، ج احمد بن صالح
 الـدین  زین؛ 22، ص7، جبر اسفار قهیتعلي، سبزواراج مالهادي ح؛ 776 ، صالحکم فصوص ی،عرب ابنالدین  محیی
  .78-73ص  الباب المفتوح،بیاضی،  یونس  بن علی
  .272، ص1، همان، جمدنی. سیدعلی خانی 17
 میـراث  مهـدي مهریـزي،   ؛ مصـحح »ربه عرف فقد نفسه عرف من حدیث شرح«تنکابنی، مهدي  محمد . سید18

 .151-150اول، ص  دفتر شیعه، حدیث
 ؛227ج ،132ص ،4ج ،همـان  جمهـور،  ابـی  الدین ابن زین محمدبن :مانند آمده، اول قسمت مصادر برخی در. 19

 :جمله دو ریتأخ و میتقد با اما آمده، آن تمام مصادر برخی در و، 292ص ،69ج ،األنوار بحارمحمدباقر مجلسی، 
  23ص ،71ج ،همان

 األلسن کلّت :مانند است، آمده ییروا مجامع از اريیبس در مضمون نیا اما نشد، افتی ثییحد رهایتعب نیا با. 20
 ؛)262 و249ص ،95ج ،بحـاراألنوار محمـدباقر مجلسـی،   ( معرفتک کنه عن العقول وانحسرت صفتک ریتفس عن

 األبصار حجبت و تکیفیک علم عن العقول عجزت و 150ص ،94ج ،همان( جمالک کنه إدراك عن العقول عجزت
  ).347ص ،86ج ،همان( معرفتک قۀیحق عن واألوهام صفتک إدراك عن
 ،94ج ،بحاراألنوارمحمدباقر مجلسی،  ؛193 دعاياي،  ترجمه مهدي الهی قمشه ،هیسجاد فهیصح، . امام سجاد21
  .150ص
 .336 ، ص3، جمعرفت نفسهمو،  ؛39 :ونیسرح العزاده آملی،  . ر.ك: حسن حسن22
 .258ص  به کوشش محمد حسین اکبر سادي، ،رسائل دهدار . محمد بن محمود دهدار شیرازي،23
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  .427، صلطائف االعالم. ر.ك: عبدالرزاق کاشانی، 24
 .210، صمبدأ و معاد. مالصدرا، 25
  .941 ، ص2ج ،فصوص الحکمشرح ابن ترکه،  نیالد صائن. 26
  63ص   ،رساله حقیقۀ الحقایقعربی،  الدین ابن . محیی27
معرفـت   ،یآملـ  زاده حسـن حسن  ؛170، ص 6، جفی تفسیر القرآن زانیمال ،ئیطباطبا. ر.ك: سید محمدحسین 28

 عربـی،  ابـن الـدین   محیـی  ؛5، صاآلیـات  اسـرار ؛ همـو،  7 ، ص1ج  ،المعاد و المبدأ، مالصدرا ؛495، ص 3، جنفس
 287 ، ص6، جالمکیه الفتوحات
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  .42-25و ص  15 -14، ص هاي علمی و منطقی عقاید اسالمی پایه. ابوطالب تجلیل، 30
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  . 96-54، ص توحید مفضل. محمدباقر مجلسی، 32
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تر از انسان در کره خاك و در عالم ماده سراغ داریم، اگر جواب منفی است  نیازمند است، آیا موجودي مادي کامل
و آن یـا موجـود   پس باید علت وجودي انسان موجودي غیر مادي و با کماالت وجودي برتـر از انسـان باشـد    

شود که خالق کل هستی است. البته پوشیده نیست  مجردي است که مستقیماً خالق است یا منتهی به موجودي می
 پذیر نیست. ی عمالً امکانیتام است که چنین استقرا ياستدالل مبتنی بر استقرا که این

 ؛65، ص خمسه اصول شرح )،دالجبارعب یقاضهمدانی اسدآبادي ( . براي نمونه ر.ك: عبدالجبار احمد بن خلیل34
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  .330، ص2، جنهایۀ الحکمۀ ؛ سید محمدحسین طباطبائی،26، ص 6، جاسفار فی الحکمۀ المتعالیۀ. مالصدرا، 37
 .301-299، ص2، جاسفار فی الحکمۀ المتعالیۀ. مالصدرا، 38
ها  باید متذکر شد که بکارگیري این تحلیل از علیت، منحصر در نفس نیست و درنهایت تمامی این تحلیل. البته 39

  توان به نحوي به برهان صدیقین بازگرداند. را می
خداشناسی در . براي آشنایی تفصیلی از نحوه بکارگیري این امور در شناخت خداوند متعال ر.ك.: امیر شیرزاد، 40

 8-6ل سوم وجه فصآینه خودشناسی، 
 .68، ص 2، جآموزش فلسفه. ر.ك: محمدتقی مصباح، 41
  .379، صده مقاله در حکمت عملیاي،  الدین مهدي الهی قمشه محی. ر.ك: 42
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 .134ص   ،القواعد دیتمهترکه،  الدین ابن صائن؛ 61، ص شرح فصوص الحکم ،صرىیمحمد داود ق . ر.ك:70
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   ۱۰۹ ؟؟؟

  .172-141ص، 1377، فروردین اول دفتر ،عهیش
 ق.1418 ،العربى التراث داراحیاء، بیروت، القرآن تفسیر فى الحسان جواهر ،محمد بن عبدالرحمن ،ثعالبى
ـ ا فلسفه انجمن تهران، ،کیتیچ امیلیو حیتصح ،النصوص نقش شرح فى النصوص نقد ،مالعبدالرحمن جامى،  ران،ی

 .ق1398
  .تا ، بیمشهددانشگاه مشهد،  ،مکالح فصوص شرح ،نیدالدیمؤ جندى،

  .1386نشر اسراء، قم، ، انسان به انسان ریتفس عبداهللا، ،یآمل يجواد
  ق.1422 ،أعلمیبیروت، ، أمیرالمؤمنین أسرار فی الیقین أنوار مشارق ،محمد بن رجب برسى، حافظ

  .1380،دهقانتهران،  ،القدسیۀ األحادیث فی السنیۀ الجواهر ،حسن بن محمد ،عاملی حر
 .1361، یو فرهنگ یتهران، علم ،معرفت نفس، حسن، یزاده آمل حسن

  .1379قم،  هیاسالمى حوزه علم غاتیقم، دفتر تبل ،ونیفى شرح الع ونیرح العش ـــــ ،
  .1371 قم، هیعلم حوزه اسالمى غاتیتبل دفتر قم، ،اسماء تیفیتوق در ایعل لمهک، ـــــ 
  .1378 اسالمى، ارشاد و فرهنگ وزارت تهران، ،مکالح فصوص شرح فى الهمم ممد ـــــ ،
 .1379، قم هیاسالمى حوزه علم غاتیدفتر تبلقم،  ،لمهک کی هزار و ـــــ ،

  ق. 1407، ی، قم، نشر اسالمد االعتقادیشرح تجر یشف المراد فکوسف، یبن  حسن، یحلّ
  ق.1418العلمیه، تب کدارالبیروت،  ،المراتب المختلفۀفی احادیث  المطالب اسنی درویش، حوت، محمدبن

  ق. 1410 مؤسسه پاسدار اسالم،تهران، ، االنس مصباح و مکالح فصوص شرح علی قاتیتعل اهللا، روح خمینی،
 .، 1372نىیو نشر آثار امام خم میمؤسسه تنظتهران،  ،حدیث چهل شرح ـــــ ،

  .1379 قم، هیعلم حوزه اسالمى غاتیتبل دفتر قم، ،مکالح فصوص شرح ،نیحس ،خوارزمى
  ق.1414 النشر االسالمی، سسۀؤمقم،  ،المناقب بن احمد، ، موفقخوارزمی

 .1375حسین اکبر سادي، تهران، میراث مکتوب، ، به کوشش محمدرسائل دهداردهدار شیرازي، محمدبن محمود، 
  ق.1407تب العربی، کدارالبیروت،  ،االسالم تاریخ الدین، ، شمسذهبی
  تا. تب العلمیه، بیکدارالبیروت،  ،(مفاتیح الغیب)بیرکال التفسیر عمر، ، فخرالدین محمدبنرازي
  .1375دانشگاه اصفهان،  اصفهان، ،الشریعه ارمکم الی الذریعه محمد،  بن  اصفهانی، حسین راغب

  .ق1410، یاء التراث العربیروت، دار احیب ،اسفار بر قهیتعل، يحاج مالهاد ،يسبزوار
  .1360مت و فلسفه، کانجمن حتهران، ، رسائل مجموع ـــــ ،

  .م 1998 ،العربی الفکر دارقاهره،  ،المرتضى امالی ،حسین بن على الهدى، سیدمرتضی علم
  ق.1416، یۀالعصر  ۀتبکلمابیروت،  ،للفتاوي الحاوي عبدالرحمن،  الدین ، جاللسیوطی

ق.1407النور للمطبوعات،  موسسۀبیروت،  ،الت االخبارکفی حل مش االنوار مصابیح عبداهللا،، سیدرشب  
  .تا بى ،حیدریۀ مطبعۀنجف،  ،االخبار جامع ،محمد محمدبن شعیري،
  ق.1421روت، دارالمعرفه، ی، بالملل و النحل، اهللا هبۀ، یشهرستان
  .1386دانشگاه رازي کرمانشاه، کرمانشاه،  ،خودشناسی آینه در خداشناسی امیر، ،شیرزاد

معاونت امور اساتید و دروس معـارف اسـالمی،   قم، ، فطري خداشناسی در پژوهشی انسان سرشت علی، ،شیروانی
1376. 

  .1360 ،فلسفه و حکمت انجمنتهران، ، اآلیات  اسرار محمدبن ابراهیم (مالصدرا)، ،صدرالدین شیرازي
 .ق1410، یاء التراث العربیروت، دار احیب ،ۀ االربعهیاالسفار العقل یۀ فیمۀ المتعالکالح ،ـــــ 



۱۱۰     ۱۳۹۰، سال دوم، شماره دوم، تابستان  

  .1360، یز نشر دانشگاهکمرمشهد، ، هیالربوب الشواهد ،ـــــ 
  .1354 ،ایران فلسفه و حکمت انجمنتهران،  ،المعاد و المبدأ ،ـــــ 

ـ  عـرف  فقـد  نفسه عرف من« شریف حدیث عرفانی و میکح تبیین« عبداهللا، ،صلواتی نـزد حضـرت امـام    » هرب
  .71-60، ص1382، فروردین و اردیبهشت79ش ،نه پژوهشیآ، »عربی المتالهین و ابن ، صدرخمینی

  ق.1417 ،اسالمى انتشارات دفترقم، ، القرآن تفسیر فى المیزان ،سیدمحمدحسین ،یئطباطبا
  ق.1424دفتر انتشارات اسالمی، قم، ، مۀکلحا ۀینها ،ـــــ 

  .1375، مرتضوىتهران،  ،البحرین مجمع ،محمد بن فخرالدین، طریحی
  ق.1406داراالضواء، بیروت،  ،فیما یتعلق باالعتقاد االقتصاد، حسن ، محمدبنطوسی

  ق.1390قم، جامعه مدرسین،  ،طالب ابی بن علی امیرالمؤمنین لماتک شرح ،عبدالوهاب
سسۀ ؤمبیروت،  ،الناس السنۀاشتهر من االحادیث علی  و مزیل االلباس عما افالخ شفک محمد،  بن ، اسماعیلعجلونی

 ق.1405، الرسالۀ
  .1375 ،رضىقم،  ،المتعظین بصیرة و الواعظین روضۀ ،احمد محمدبن نیشابورى، فتال

  تا. بیدار، بی قم، ،الدین فی اصول الیقین علم ، محسن،اشانیک فیض
 وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی،   تهـران،   ،الصدوق توحید شرح ،محمدسعید بن محمد مفیدقمی،  سعید قاضی

  ق.1415
  تا. احیاء التراث العربی، بی داربیروت، ، )القرطبی تفسیر( القرآن امکالح الجامع احمد، ابوعبداهللا محمدبن قرطبی،
 .1371محمد خواجوى، تهران، مولى،  حیتصح ،كوکف ،نیصدرالد ،قونوى

  .1375 علمى و فرهنگى، تهران،، مکشرح فصوص الح ،داودمحمد صرى،یق
  .1379توب، کم راثیمتهران، ، فى اشارات اهل االلهام االعالم لطائف اشانی عبدالرزاق،ک

  . ،1383امام صادق یقاتیسسه تحقؤ، قم، مگوهر مراد، عبدالرزاق، یجیاله
  .1376دار الحدیث، قم، ، عیون الحکم و المواعظبن محمد،  لیثى واسطى، على

  . ق1382، اإلسالمیۀ المکتبۀتهران،  ،افیک اصول شرح ،احمد بن صالح محمد ،مازندرانی
  تا. یتابخانه صدرا، بک، تهران، د مفضلیتوحباقر، ، محمدیمجلس
  .ق1404 ،میۀاإلسال الکتب دار تهران، ،الرسول آل أخبار شرح فی العقول ةمرآ ،ـــــ 
  .ق1403 ،العربی التراث إحیاء دار بیروت، ،االنوار بحار ،ـــــ 
  ق.1409النشر االسالمی،  سسۀؤمقم، ، سیدالسجادین صحیفۀفی شرح  ینکالسال ریاض ،خان ، سیدعلیمدنی

  . ،1386سسه آموزشی و پژوهشی امام خمینیؤ، قم، مقرآن در خداشناسی، محمدتقی، مصباح
 . ،1388سسه آموزشی و پژوهشی امام خمینیؤ، قم، مقرآن در شناسی انسان ،ـــــ 
  .1383، الملل چاپ و نشر بینتهران، ، فلسفه آموزش ـــــ ،

  .1375صدرا،  تهران،، دیتوح، ی، مرتضيمطهر
  ق.1408 االمام الشافعی، تبۀکمریاض،  ،بشرح الجامع الصغیر التیسیر الدین عبدالرئوف، ، زینمناوي

  ق.1430النشر االسالمی،   سسۀؤمقم، ، البراهین نور اهللا،نعمۀسید جزائري،  موسوي
 ق.1408التراث،  الحیاء البیت آلموسسۀ  قم، ،الوسائل كمستدر ، میرزاحسین،نوري

  ق.1382المدرسین،  جماعۀمنشورات قم،  ،طالب لک مطلوبوطواط، رشید، 
  .ق1416، ۀهبو تبۀکم، ه، قاهرشرح اصول خمسه، )عبدالجبار یقاضهمدانی اسدآبادي، عبدالجبار احمد بن خلیل(


