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است.  يرالهيو غ يه در مکاتب مختلف الهمطالب و موضوعات مهم و مورد توج جملهشناخت خود از

سه و ياند که مقااستفاده کرده «معرفت نفس»ن موضوع از عبارت ياشاره به ا يبرا)ع( يامام عل

ر يحضرت را به تصو يسنجدقت و نکتهباره، نيادرگر کلمات و عبارات متعدد مترادف يق با ديتطب
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 مقدمه

ورد گذشته م حال و يرالهيو غ يب به اتفاق مکاتب الهياست که در قر يجمله مسائلشناخت خود از

ند تا انسان و اخود برآن يبه فلسفه وجودن مکاتب بنايهرکدام از ا .قرار گرفته است يتوجه جد

 اين ازاند، ارائه دهند و کارآمد، متناسب با آنچه از او شناخته ا ويپو ياشناخته و برنامه ش رايازهاين

و تکامل رهنمون  يابي، سعادتيق ترقيخود، انسان را در طر يوکارآمد يش برتريق ضمن نمايطر

 يامهاد انتظار داشت برنيتوان و نبايکامل نباشد، نم ن شناخت، جامع ويگر تا اياز طرف د باشند.

اي هزوايا، ابعاد، عوارض، نيازها و توانش بايداساس  نيا بر .او ارائه شود يتکامل و ترق يکارآمد برا

 ييالگو آن طور کامل شناخته شود تا براساسبه ـ از موجودات جهان يعنوان موجودبه ـ انسان

 .شودارائه  ،است او حاصل آمده يواقع يازهايمتناسب با آنچه از شناخت ن

 ياوتمتف يهاشناختکردها، يرو و ها، نگرشين وجود مکاتب مختلف براساس تفاوتِ مبانيبا ا

انسان  يابيسعادت يخاص متناسب با آن برا ياز نسخهيو هرکدام ن از انسان حاصل آورده

وضوع ن ميا يو اثربخش ييکارا اند.ن نسخه را ارائه دادهين و برتريبهتر ،اند و به زعم خوددهيچيپ

سان از ان ت شناخت حاصليو مطلوب يستگيت، شايت، جامعيزان واقعيگر مدان عمل، نشانيدر م

مکاتب  يريگها و با وجود شکلقرن چه شده است که از پسِ .دهندگان آن استتوسط ارائه

 يو واقع يقيراه حق يابياز باز يناش يخ، هنوز بشر در سرگردانيدر ادوار مختلف تار گوناگون

 يمختلف مکاتب برا يهاافته است که نسخهيبشر خود در ش گرفتار است؟يخو يابيسعادت

بلکه در  ،او نبوده يگر دردهاتنها درماناو ناکارآمد بوده و نه يو جسم يروح يدرمان دردها

در  اصليرسد مشکل ينظر مکجاست؟ به مشکل او افزوده است. ياز موارد بر دردها ياريبس

 ياهيازمنديناقص را که ن يان خود برنامهياز انسان است که ا يريو تحص يليتحو يهاشناخت

 يناش يبشر را در سردرگم ،نيدهد و هميم جهي، نتاست طور کامل پوشش ندادهاو را به يواقع

 جامع و کارآمد فرو برده است. يااز نبود برنامه

 جامع و متناسب يارنامهن موضوع توجه نموده و بي، به ايو انسان ياله يعنوان مکتببهاسالم 

نموده  نيت و اجرا، تضميآن را در صورت تبع يبخشجهيقت انسان ارائه داده و نتيت و حقيبا واقع

 اند و ح کردهين موضوع توجه نموده و ابعاد مختلف آن را تشريبه ا يخوبات بهيات و روايآ است.
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انسان را  يزندگ يآن برا ياساسگاه آن در اسالم و هم ضرورت يت و جايق هم اهميطراز اين 

 اند.ادآور شدهي

 کردار اسالم، در گفتار و يغ و مروّج قانون الهو عامل و مبل ياله يعنوان انسانبه)ع( يعلامام 

ه نموده و توج ق تعامل انسان با خويشياز مصاد يکيعنوان به موضوع شناخت خود به يشخو

 يخوب... به ، ابعاد، عوامل، موانع، آثار وييو چرا يستين موضوع را در قالب چيا يوجود يايزوا

 يخودنگرو  يخودآگاه ر خودانگاشت،يگر نظيز آن را از عبارات مشابه ديح نموده و وجه تمايتشر

از ابعاد  يکيعنوان که به -را  يق درصدد است خودشناسيتحق نياآشکار ساخته است.  يخوببه

قرار دهد و  يمورد بررس )ع(يعلامام دگاه يدر د - ق تعامل انسان با خود مطرح استيو مصاد

 د.يح نماين و تشرييشان تبيت نگاه ايآن را با محور يا و ابعاد وجوديزوا

 شناخت خود يستيچ

 ت،خودانگاش ،يخودنگر ،يدرباره شناخت خود مطرح است؛ خودشناس ين مختلفيا عناويها، الفاظ يتلق

جمله از( self-awareness) يخودآگاه و (self-observation) ينيخودب (،self-analyzing) يخودکاو

 يابر« شناخت خود»اشاره و پرداختن به موضوع  يها برارشته و هااست که مکاتب، افراد، حوزه ينيعناو

 گرخاص را نشان کرديرو يت نوعين، حاکمين عناويدر هرکدام از ا يهرچند اجمال يدقت .انددهيخود برگز

 ن پرداخته خواهد شد. ين عناوين هرکدام از اييدر طول مباحث به تناسب به تب .است

اشاره به موضوع شناخت خود  يبرا )ع(يعلامام که در مکتب اسالم و در کالم  يعنوان

 انندممعنا با معرفت مترادف و هم يکه با وجود کلمات ياست؛ عبارت« معرفت نفس» ،ده شدهيبرگز

گر يان آنان انتخاب شده و با وجود کلمات مترادف دياز م «معرفت»واژه  ،نظر و علم ل،تعق کر،تف

 استفاده شده است.« نفس»واژه  ،ناس و انسان، بشر مانندبا نفس 

هستند که  يخاص ييدر قرآن، هرکدام حامل بار معنا ييترادف معنا يبا وجود کلمات دارا

که از اسالم  يو با شناخت يعيطور طببه کار گرفته شوند.همناسب خود ب يکند در جايجاب ميا

کار همناسب خود ب يو ظرافت در جا يسنجکه کلمات مترادف با نکتهـ مش وجود دارد يو تعال

کار رفته در آن، هن عنوان و واژگان بيا يريکارگهد اذعان کرد که انتخاب و بيبا ـ شونديگرفته م

  ند.ياند آن را افاده نمامشابه آنها نتوانسته يواژگانت با ااست که عبار يخاص ييحامل بار معنا
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ن يم تا از اين عبارت هستيکار رفته در اواژگان به ييمعنا يازمند واکاوين اوصاف نيبا ا 

کشف و آشکار شود  ياحتمال ييق معنايها و دقاها، ظرافتحکمت ،ش ابهاماتيق، ضمن زدايطر

 ن رود.يمفروض از ب يو واژگان يعبارت يا تنوع احتماليله تداخل يوس نيه او ب

 معرفت .1

 «عرف» کلمه يشناسشهير در فارسابن است. شده ساخته «ف -ر -ع»شه يواژه معرفت از ر

 «الُعرْف» اول مصدر: ديآيم دستبه حيصح( مصدر) اصل دو «فاء و راء و نيع» ماده از: سدينويم

 مه اسب الي به. دارد هم به آن اتصال و ءيش «ياجزا» بودن يدرپيپ و تتابع بر داللت که است

 و «هالَمعرِف» دوم است. مصدر متصل هم به و يدرپيپ آن يمو که شوديم گفته «عُرْف» رونيازا

 شناخت يزيچ به که يشخص است؛ چراکه نهيطمأن و آرامش سکون، يمعنابه که است «العِرفان»

 وحشت دچار کند،يم انکار را زيچ آن که يکس مقابل، در و يابدمي آرامش آن به کند،يم دايپ

 نيهم رمجموعهيز( منکر مقابل معروف) «العُرْف» و( خوش يبو) «العَْرف» چون يايمعان. شوديم

: 4، ج1404فارس، ابن) کنديم دايپ سکون و رديگيم آرامش آنها با يآدم نفس هستند؛ چراکه معنا

281). 

 از است يچيز دريافتن و کردن درك ،سد: معرفتينويم« عرف»ل واژه يذ مفرداتراغب در 

 است. آن ضد و مقابل نقطه «انکار»واژه  و است علم از اخص که رتدب و انديشه با آن اثر يرو

 معرفت راباشد؛ زي مفعول به يك يمتعد تا «اللّه يعلم»: گويندينم و «اللّهَ يَعْرِفُ فالنٌ»ند: يگويم

 و «كذا يعلم اللّه»: گوينديم . همچنيناوست ذات ادراك بدون او آثار در رتدب ،يتعال يخدا از بشر

 روديم کاربه ،آيديم دستهب رتفک با که يقاصر علم در معرفت زيرا ؛«كذا يعرف»: گويندينم

 .(334 :4ج ،1371، ي؛ قرش560: 1، ج1412، يصفهاناالراغب ال)

فت: توان گيعلم و معرفت م يواژه معرفت و سنجش تقدم و تأخر رتب ح بهتر مفهوميدر تشر

داوند خ ين صفت برايا يريکارگانسان است و به يبرا يايژگيصفت و و يابيمعرفت و معرفت

ت معرف ،اندشناسان اشاره کردهطور که لغتهمان از يك سورا يست؛ زيح و مفروض نيمتعال صح
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و  1شودير ميس يبه سمت مقصد يمبدأيبه سمت معلوم و از  يلبا استفاده از قوه فکر از مجهو

 لدر مرتبه کام -ال که سراسر علم خداوند متع يبرا يرن مبدأ و مجهول و تفکيفرض و تصور چن

رخالف ب -قوه تفکر است که خود  ،ن حرکتيابزار ا . از سوي ديگرستيح نيصح، است -آن  يو عال

ات يروا و اتيمخصوص انسان است و در آ يژگيصفت و و - برسدنظر امر به يد در باديآنچه شا

مخصوص انسان است  ين صفتيرا ايکار نرفته است؛ زهصفت تفکر و مفکِر درباره خداوند متعال ب

 ،تعل همين به .(23: 1388 مظفر،ال) ن معلوم و مجهول در حرکت استيبا استفاده از عقل خود بکه 

 ؛دارد لمع خدا به فالني گفت تواننمي ولي ،دارد معرفت خدا به فالني شود گفته که است صحيح

 بگوييم که است صحيح ديگر طرف از .دارد کامل آگاهي خودش به که خداست خود تنها چون

دارد؛  معرفت موجودات به خدا شود گفته که نيست صحيح ولي، دارد علم موجودات همه به خدا

 ندارد. معنا خدا براي ناقص آگاهي چون

فته گشيامر توجه به مطالب پ يد در باديشا ،ن علم و معرفتيو ترتب ب يسنجش توالدر 

ر از علم تنييجاد کند که نسبت علم به معرفت باالتر است و معرفت در مرتبه پايتصور را ا نيا

: 1، ج1412، ي)راغب اصفهان کار رفتههقاصر ب يدر علم اهل لغتح يبه تصرمعرفت بنارا يزقرار دارد؛ 

و  ،نه واژه معرفت ،است کار بردههمتعال درباره خود واژه علم را ب خداوند عالوه اينکهبهو  (560

 باشد.ت علم يت و اولويارجح گرنشانتواند ين موضوع ميا يريکارگهبنفس 

ن علم و ينسبت ب خصوصدر)ع( يامام علات يد گفت در روايبا مسئلهن ين بهتر اييتب جهت

معرفت  يبارورساز ؛(49: 1366، ي)آمد معرفت است ،ان شده که ثمره علميب فاتين توصيا ،معرفت

 ؛(49) همان:  است مرحله و درجه نيآخر معرفت و راهنماست نياول علم ؛(41)همان:  با علم است

 از معرفت است يعلم شعاع ؛(128 :75تا، جي، بي)مجلس شوديش معرفت ميدايس علم سبب پيتدر

ن يهم .(111: 1398 )صدوق، شوديو پس از آن معرفت حاصل م ،اول علم ؛(78: 1407 ،يحل فهدابن)

د و علم رقرار دا ين است که معرفت نسبت به علم در مرتبه باالتريکننده ااثبات ييتنهاات بهيروا

انتخاب دليل د ين نکته شايهم شد.واسطه علم، معرفت حاصل خواهد مقدم بر معرفت است و به

                                                             
 مَنْزِلَةَ لُيَنَا لَا وَ»: دانندياز نور معرفت م يبه مقام تفکر را منوط به برخوردار يابيبار يتيدر روا)ص( امبر اکرم ي. پ1

 .(326: 68ج تا،ي، بي)مجلس «التَّوْحِيد وَ الْمَعْرِفَةِ  بِنُورِ اللَّهُ خَصَّهُ قَدْ مَنْ إِلَّا التَّفَكُّرِ
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ار د به بيان باين ميباشد؛ اگرچه در اتفکر  و علممانند گر يمقابل واژگان مشابه دن واژه در يا

 ت داشت. يز عنايها نن واژهيکدام از اهر ارکردها و متعلَقاتک ات، کاربردها،يثي، حييمعنا

م عل مراتب، درجات، ابعاد و انواع توجه به ،ان مدنظر داشتين ميد در ايکه با يگرينکته د

و  يکس هر يبرا ،گر سخنيبه د ستند.يبا معرفت مرتبط ن ياجا و در هر مرتبه است که در هر

در  کهچنانقرار ندارد؛  ينکه معرفت در مرتبه باالتريا ايست يمعرفت ثمره ن ،يهر علم يبرا

 ي، معرفتيعلم انسان يا مراتب عالي - علم است ييو غا يکه حد اعل - يمقابل علم خداوند

 قرار داشته باشد.  يترنييد در مراتب پايشا ،ا اگر هم باشدي ،ستيمفروض ن

 يگريا تأخر علم و معرفت بر ديتقدم  يبرا يتوان حکم کلينمد گفت يحات باين توضيبا ا

مراتب توجه داشت  و ، سطحيو زمان يط مکانيشرامواردي چون د به يباره بانيا، بلکه درصادر کرد

 نشد. يراهبرد يگرفتار خطا ،ن موارديبا ا ييآشناواسطه عدم تا به

 نفس .2

ان و دانشمند در کالم علما يروشن از واژه نفس ارائه نشده است؛ از طرف يفيتعرات يات و روايدر آ

ه و ين ارائه شده است که تکيموارد متبا ينظرات متفاوت و در برخ ،ف واژه نفسيو در مقام تعر

ن يرسد بهترينظر من اوصاف بهيبا ا .ت مدنظر را پوشش دهديجامعد نتواند يك شايه به هرتوج

ات و يکار رفته آن در آهموارد ب يت از نفس، بررسيك به واقعينزد يفيبه تعر يابيدست يراه برا

 يق بتوان به معناين طرياست تا از ا آن د و عوارضيفات، متعلَقات، عوايات و شناخت توصيروا

 سه با موارد کاربرد الفاظيات و مقايات و روايآ ياجمال يآنچه از بررس افت.ياز نفس دست  يدرست

جه ين نتيا ،استدست آمده هبکار گرفته شده، هکه در مورد انسان ب ر انسان، بشر و ناسيگر نظيد

 يانسان با تمام ،نظر است وردم «معرفت نفس»آورد که آنچه از نفس در عبارت يرا حاصل م

 است. يو روحان ياو اعم از جسمان يابعاد وجود

 ـ درکنار معرفت ـکاربرد واژه نفس  ييچرا ،ازمند اشاره استين ،نجا و به تناسبيآنچه در ا

ت بررسي اجمالي در موارد کاربس است. ر انسان، بشر و ناسيمشابه نظ يوجود واژگان باانسان  يبرا

نشانگر حضور چشمگيرتر نفس به نسبت  واژه نفس و ديگر الفاظ مشابه در منظومه آيات و روايات

در  بيان   ،ديگر عناوين مشابه در اشاره  به انسان است؛ عالوه بر اين شمول و جامعيت نفس

دهد؛ به ديگر سخن گستره هاي متنوع انساني اين همراهي را ضروري نشان مياوصاف و ويژگي
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ننده کردار براي انسان، تداعيمعنايي، جامعيت و اشتمال واژه نفس به نسبت ديگر اسامي نامب

نوع کاملي از شناخت خواهد بود که ديگر عناوين مشابه از اين ويژگي برخودار نيستند و همراهي 

  ناپذير ساخته است.دوشادوشانه آن با معرفت را اجتناب

کدام هر ييمعنا يهاکه از واژگان معرفت و نفس انجام گرفت و با ظرافت يفين با بازتعريبنابرا

 ات ازيات و روايانتخاب کلمات و عبارات در آ از يك سوکه قت روشن شد ين حقيا ،ميشنا شدآ

نفس  نيا از سويي. ها عظمت کالم را خواهد افزودن ظرافتيدقت و ظرافت است و شناخت ا يرو

ن موضوع در يد دارند و اين موضوع تأکيز بر ايات نيات و رواياز به شناخت دارد و آياست که ن

 د قرار دارد.يت اول مورد تأکياولو

 شناخت نفس ييچرا

 يخوبهد بياست که با يموضوع آن يين فلسفه و چراييتب ،د بر شناخت خوديهمه تأکنيبا وجود ا

فا يا ييکارکردها ،انين ميرا در ا قابل توجهرسد نقش ينظر مبه رد.ين قرار گييتب و يمورد بررس

آن  به ينسبت به کار يد؛ اگر انسان بدون شناخت کافيآيواسطه شناخت حاصل مکند که بهيم

بدون علم و  يدر مذمت انجام عمل )ع(يامام عل بدتر خواهد کرد. بود،ز آنچه وضع را ا ،دست زند

 د: يفرمايگونه منيا يآگاه

 وَ  فِيهِ يمَضَ َلهُ كَانَ فَِإنْ لَهُ أَمْ َعلَْيهِ عََملُهُ أَ يَعْلَمَ َأنْ عَمَلِهِ مُبْتَدَأُ  يَُكونُ بِالْبَصَرِ الْعَامِلُ  بِالْقَلْبِ فَالنَّاظِرُ

 قِ الطَّرِي عَنِ  بُْعدُهُ يَزِيدُهُ فَلَا َطرِيق   غَْيرِ يعَلَ كَالسَّائِرِ  عِلْم   بِغَيْرِ  الْعَامِلَ  فَِإنَّ  عَنْهُ  وَقَفَ عَلَْيهِ كَانَ  إِنْ 

 أَمْ  هُوَ سَائِر  أَ نَاِظر   فَلْيَنُْظرْ الْوَاضِحِ الطَّرِيقِ يَعلَ كَالسَّائِرِ بِالْعِلْمِ الْعَامِلُ وَ حَاجَتِهِ مِنْ بُعْداً إِلَّا الْوَاضِحِ

 خَبُثَ  ظَاهِرُهُ َخُبثَ مَا وَ بَاِطنُهُ طَابَ ظَاِهرُهُ طَابَ فَمَا ِمَثالِهِ يَعلَ بَاطِناً  ظَاِهر  لِكُلِّ َأنَّ اْعلَمْ وَ رَاجِع 

 نانشهمچ بود، او سود به اگر ؛او سود به يا اوست زيان به کنديم آنچه که بداند بايد آغاز، در؛ بَاطِنُهُ

 ،زند يعمل به دست علم بدون هرکس زيرا؛ بازايستد آن انجام از ،بود او زيان به اگر و گيرد يپ

. گردد دور مقصود از بيشتر ،رود ترپيش هرچه که زند،يم گام راه از بيرون که است يکس چونان

 آشکار راه و روشن يراه در که است يکس همانند کند،يم عمل علم يمقتضا بر که يکس

 ره که بدان. گردديم پسباز يا روديم پيش آيا که بنگرد که است بيننده بر پس. سپرديم

 آنچه و است پاکيزه نيز باطنش باشد، پاکيزه ظاهرش آنچه؛ آن همانند است يباطن را يظاهر

 .(154البالغه: خطبه  )نهج است ناپاك نيز باطنش ،باشد ناپاك ظاهرش
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در انواع  ديگراننخواهد توانست با خود و  ،خود را نشناسد ق و عواطفيازها، عاليانسان تا ن

انسان  ،رگيان ديبه ب .دست آوردهرا ب يتيان نهد و موفقيرا بن ياستهيشا يتعامالت مفروض، بنا

 ين خودتعامليارتباط برقرار کند و با ا يخوببشناسد تا بتواند با خود به يخوبد خود را بهيبا

گر د؛ مين نمايادت خود را تضميجه سعادت و سيد و در نتيگر تعامالت را مطلوب نمايمطلوب، د

 .(232: 1361 ،ي)آمد ؟دا کرده استيت معرفت و علم دست پين است که شناسنده خود به غاينه ا

 يهايگرفتار ،ن موضوع حل نشوديشناخت محدود از خود است و تا ا ،بشر يشه گرفتارير

 ميکن حفظ ديبا چطور را آن و ميکنيم يزندگ کجا در ميندان تا ما .خواهد ماند ياو همچنان باق

 دارها را خودمان مينتوان يوقت ما .بود مينخواه يخوب ريمد و مسئول هرگز م،ييارايب ديبا چطور و

 . مييارايب را آن و ميکن حفظ را کشورمان و استانمان ،شهرمان که ديآينمبر ما از هرگز ،ميکن

ها، محاسن، تها، قوها، ضعفي، انسان ابعاد، قوا، استعدادها، توانمنديقيحق يبا خودشناس

دنبال هرا ب يمتناسب و واقع يان برنامهين تدويخود را خواهد شناخت و هم يازهاين ب ويمعا

 يريگشکل .خواهد بود وي ياو و متضمن رشد و ترق يازهايکه رافع ن يابرنامه ؛خواهد داشت

به  ييگوشناخت و پاسخ يخ در راستايشناسانه در ادوار مختلف تارگون انسانگونا يهانظام

ام کدهر يابيقيشناخت خود را روشن کرده است. توف ييز چراين نيانسان بوده که هم يازهاين

ه توسط آنان شدشناخت انسان و نسخه صادر عرصه آنان در ينيبزان واقعيمبه ر ين مسيدر ا

 دارد. يبستگ

به شناخت خود، شناخت  او يابي، دستانسانخاص  يهايژگيواسطه وبه ،ن موضوعيدر کنار ا

ع يداننده جم ،(30 )بقره: نيزم يرو فه خداين انسان است که خليا دنبال دارد.هز بيخداوند متعال را ن

 ه نهاده،عيکه خداوند در وجود او به ود ايينهفته وجود يواسطه گوهرهاو به (31 )بقره: ياله اسماء

شناخت خود مراجعه  يبرا يگر است و وقتسراسر خداوند، عظمت و قدرت و جبروت او را نشان

ن مشاهده و اطالع و يمشاهده خواهد کرد و ا يو روشن يخوبرا در خود به يجلوه خداوند ،کرد

. قتيت و حقيشناخت واقع يمبنابر يز سامان خواهد داد؛ تعاملينوع تعامل با خداوند را ن ،يآگاه

 يتعامل نهين شناخت خود، زميخدا را هم خواهد شناخت و ا ،خود را شناخت ياگر کس روازاين

با خداوند متعال برقرار خواهد ـ شناخت خداوند است  نتيجهکه خود ـ عابدانه و عارفانه و خاضعانه را 

 .(232: 1361، ي)آمد دنبال داردشتر را بهيب يشتر، خداترسيب يرا خودشناسيساخت؛ ز
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جنس  از يگرانيدارتباط انسان با  ي، ضرورت برقرارشناخت خود بر هدکننديأکت گريعامل د

 يمبنارن ارتباط بياست و اگر انوع خود ارتباط با هم يازمند برقراريل مختلف نيانسان به دال. خود است

ناخت ش يتيدر روا)ع(  يعلامام  .تر استكينزد يو سودمند يبخشجهيبه نت ،ت باشديشناخت و واقع

 ؛أَعْرَفُ لِغَيْرِهِ  فَهُوَ نَفْسَهُ عَرَفَ َمنْ»: ديفرمايباره منياو درد دانيگران ميد يبهترشناس نهيخود را زم

ارتباط تنگاتنگ  ييتنهات بهيروا نيهم .)همان( «شناسديم بهتر را گرانيد ،بشناسد را خود هرکس

 کرده است. آشکاررا  يگرشناسيبا د يخودشناس

ود را خ ياست. اگر کس يآثار خودشناسگر يدز از يعت نيسته با طبيسته و بايتعامل شا

ا يفرد خودشناس دل به دن رو. ازاينز خواهد شناختيرا ن يو واقع يقيحق يا و عقبايشناخت، دن

ات يا با تجليکه دنحاليدر ؛(136)همان:  و با آنها مأنوس نخواهد شد( همان) ات آن نخواهد داديو فان

ن يا. در واقع فته خود کرده استياز افراد را مجذوب و ش ياريبس يراحت، بهکه دارد اييظاهر

ك يعنوان فراهم خواهد ساخت و به نانهيبواقع يشناسجهان ينه را براياست که زم يخودشناس

 يو واقع يقيك نوع تعامل حقيعنوان ـ به ييگرابه آخرت يياگرايکرد دنير روييدر تغ مهمعامل 

  اثرگذار خواهد بود. ـ

 ،ميبرد يگاه شناخت خود پيت و جايگر، به اهمنييات تبيات و روايحال که تنها با ذکر آ

 .شتر روشن کرديشناخت نفس ب ييچرا يق بررسياز طرن موضوع را يمختلف ا يايتوان زوايم

 آياتٌ الْأَرْضِ فِي وَ»د: دهيارجاع م يبه خودشناس ،ياله يهابردن به نشانه يپ يم برايقرآن کر

 است و[ متقاعدکننده] يهاينشانه يقين اهل يبرا زمين يرو و ؛تُبْصِرُون أَفاَل أَنْفُسِكُمْ فِي وَ لِلْمُوقِنِينَ

 .(21-20 :اتي)ذار« بينيد؟ينم مگر پس ؛شما خود در

، ازدرهنمون س يات الهيها و آخواهان را به نشانهنيقيطلبان و رتينکه بصيا يم برايقرآن کر

دهد تا يآنان قرار م يفرارو يك عامل مهم و اساسيعنوان توجه به خود و شناخت نفس را به

 الْآفاقِ  فِي اتِناآي سَنُرِيهِمْ»آنها به اثبات برسد:  يبرا يت الهيرت، حقانين و بصيقيبه  يابيضمن دست

 ايشان به هايشاننفس و هاجان در و آفاق در را خود آيات ؛الْحَقُ أَنَّهُ لَهُمْ يَتَبَيَّنَ يحَتَّ أَنْفُسِهِمْ  فِي وَ

 .(53 :)فصلت« راست و است حق خدا که شود آشکارا آنان بر تا نمود، خواهيم

 ، معرفتپرسديم يبه شناخت اله يابيکه از راه دست يال مردؤدر پاسخ به س )ص(رسول اکرم

: 67ج تا،يب ،ي)مجلس دينمايم يمعرف يتعاليحضرت بار نندهشناسا يك عامل درونيعنوان نفس را به
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د ياست که با ييمعما ،دنبال دارد، شناخت حق و خداوند را بهينکه چرا و چگونه خودشناسيا .(73

 يراستهب افت.يتوان به آنها دست يدانست که با مراجعه انسان به خود م يقيرا در حقا ارتباط آن

 اهلل نائل شد؟نها بتوان به معرفتدر خود نهفته دارد که با کشف آ ييا گوهرهايانسان چه گوهر 

 اند. کرده يمعرف اييژگين ويات تنها انسان را واجد چنيات و روايآ

اشند ب يکينها ينکه ايا .است قلب، دل، فطرت، عالئق و عواطفانسان برخوردار از جسم، روح، 

اند و انسان اشاره کرده يات به عوارض وجوديات و روايآ ست.يمحل بحث ما ن، يگرير از ديا غي

ن عوارض تأمل و تفکر شود و شناخته يد در ايبا ،را ظاهر سازد ياثر ياگر قرار باشد خودشناس

 شود. ياز آنها پرداخته م يبه برخ ادامهمحقق شود. در  يشوند تا خودشناس

 ؛گر استخالق را نشان يا، سازندهيانسان جسم تيباقابل ساختار منظم، منسجم، متعادل و

از ابعاد  ين خود بعدياست و ا ري، قدرت و تدبياوج عظمت، توانمندواجد که  ياسازنده

 حکم بن هشام از :گويدمي )ع(صادق امام اصحاب از يکي را روشن خواهد ساخت. يخودشناس

 :فتگ هشام بدهم؟ پاسخي چه او به ،شناختي را خدايت چگونه پرسيد من از کسي اگر :پرسيدم

 من به چيزها تريننزديك او زيرا ؛شناختم خودم وسيلههب را ـ جالله جل ـ خداوند من: گويممي

 قرار خود جاي در خاصي نظم با هرکدام که دارد مختلفيي اجزا بدنم ساختمان بينممي است.

 قساما و انواع و است دقيق و متين آنها آفرينش، است روشن و قطعي اجزا اين ترکيب اند.گرفته

 قبيل از گوناگون ياعضا و مختلف حواس من براي بينممي است. رفته کارهب آن در هانقاشي

 ترکيب که داندمي محال عاقالن همه عقل .است شده ايجاد المسه و ذائقه شامه، گوش، چشم،

 دموجو نظام که بردم پي راه اين از آيد. وجودهب نقاش بدون دقيقي نقشه و ناظم، بدون منظمي

 .(50: 3، جهمان) است آفريدگار نيازمند و نيست مستثنا قانون اين از بدنم هاينقاشي و

ده يچيپ ن دستگاهيشتر نسبت به سازنده ايهرچه ب يآگاه يبرا ينه مناسبيزم يخودشناس با

باالتر وجود دارد که از طرف خود  يزين جسم چيدر کنار ا .شوديمنظم و منسجم فراهم م

 ؛اد کرده استي يدر وجود انسان يدن روح خداونديهمان که قرآن از دم ؛(72 :ص)خداوند است 

رد يتواند اوج گيم يراحترا ندارد و به يجسم يهاتيمحدودکدام از چيار و بلکه هيکه بس يروح

نها از آنِ انسان است و با مراجعه انسان به خود و اندك يهمه ا .ابديو تکامل دست  يتعالبه و 

 شتر و بهتر مشاهده خواهد کرد.يق را بين حقايا ،يتفکر
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 ييتوان به خداجويم آن است که از جمله يشناساتيشناخت خود، فطر ييگر در چرايعامل د

د: يفرمايباره منيادر )ع(يلشود. امام عيآشکار م يان خودشناسيدر جر کهاشاره کرد  يو خداخواه

 ودخ محبت و ارادت با را هاقلب ا!خداوند ؛مَعْرِفَتِكَ يعَلَ الْعُقُولَ فَطَرْتَ وَ إِرَادَتِكَ يعَلَ الْقُلُوبَ خَلَقْتَ اللَّهُمَّ»

گاه ين قلب جايهم ،نيعالوه بر ا .(120: 1411بن طاووس،  سيد)« ايسرشته خود معرفت با را هاعقل و

گاه يمن جاقلب انسان مؤ نيز )ع(يلگر از امام عيد يتيدر روا .(40: 55تا، جي، بي)مجلس است يعرش اله

ات و يآ. شيهاگر خداوند متعال و آثار و نشانهجلوه يعني ؛(39: همان) است دانسته شده يعرش اله

 انددانسته يفراموشرا برابر با خدا يگانگيو خودب يخودفراموش ،ن گذاشتهيپا را فراتر از ا حتي اتيروا

 نهيانسان آ زيراست که توجه به خود سراسر توجه به خداوند است؛ ن معناين به ايا .(19 :)حشر

 کون او. اوست همه در است، الهيه حضرت در آنچه و کبير عالم در خداوند است. آنچه ينماتمام

خود  ياگر کس روازاين .(89: 1373، ي)جاماست  اعظم اسم مظهر و خداوند مجالي ترينکامل و جامع

شتر و يشه خود سازد و در تالش است هرچه بيند و تجرد را پيگز ياز عالم ماده دور ،را شناخت

 يبرساند و قرب به او را برا ،خود که همان خداوند متعال است يو واقع يقيبهتر خود را به اصل حق

از ابعاد  يهر بعد ،خالصه آنکه هدف خلقت انسان قرار گرفته است.که  يزيهمان چ خود رقم زند؛

ن خود يجه خواهد داد و ايرا نت يعظمت و قدرت خالق، خداشناس يرانگيواسطه نما، بهيخودشناس

 .استشناخت خود  ياز کارکردها يکي

واسطه آن است که به يجيشناخت خود ناظر به آثار و نتا ييد گفت چراين وصف بايبا ا

و تکامل را  ياست که رشد، تعال ييدهنده رفتارهاکه خود سامان يجيآثار و نتا ؛ديآيحاصل م

ود ن خير است و ايپذبه آن کمتر امکان يابيگر دستيدنبال دارد که به طُرق دانسان به يبرا

يبر آگاه  )ع(ين است که امام عليهم يبرا .دينمايمرا صدچندان  يت و ضرورت خودشناسياهم

 درود و رحمت ،است يند خودشناسياز فرا يکجا بودن و کجا رفتن که بخش ،ابنده از کجا آمدني

 فرستاده است: 

 يکس بر خدا رحمت أين؛ يإل و أين في و أين مِن َعلِمَ  و لَِرمِسه استَعََدَّ  و لِنَفِسه أعََدَّ  إمرء اللََّه رَحِمَ

 بداند و سازد آماده قبر عالم يبرا را خود و سازد آماده را خود نفس يتعال و تيترب مقدمات که باد

 .(116: 1ج ،1404 ،فيض کاشاني) روديم کجا به و کجاست در و است آمده کجا از که

 يستيچ ييدر کجا يياز کجا   يستيدر خود نگر تا ک ياندک
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 زيتما

 و يخودآگاه، يپندارشتني، خويخودانگاشت، خودپنداشت، خودپندار، ير خودکاوينظ يعبارات

 يترادف و همسان ياشاره به شناخت خود هستند و تلق يدر راستا مطرح نيجمله عناواز ينيخودب

 ز است.يك از آنها متمايبا هر يت آن است که خودشناسيواقع اما ؛وجود دارد يآنها با خودشناس

، 1398 ،يتهران ي؛ ثقف278: 6، ج1417، ييطباطباال) قيمنزله طرو به يو حصول ياکتساب يامر يخودشناس

 (390: 8، ج1361ن، ي؛ ام339: 7تا، جي، بيبروسو ي)همان؛ حق ياو مقدمه است که از مبدأ ينديو فرا (322: 1ج

ن يبنابرا کردهاست.يها و روروش ينين خود محتاج برگزيشود که ايختم م يآغاز و به فرجام و مقصد

کار هب يخودشناس يجاهو ب يتواند همسان تلقيم ،از او باشد ينيين تبين عبارات که چنيهرکدام از ا

 يو خودآگاه يپندارشتنيخو ،يخودپندار خودپنداشت، خودانگاشت، رينظ يعبارات .گرفته شود

 يخودآگاه .ستنديند نيفرا خودِ ،يو مانند خودشناس( 44: 1389 ن،ي)پورحسند نديجه فرايمحصول و نت

عنوان هم به يخودکاو .باشد يند خودشناسيجه فرايو هم نت يند خودشناسياز فرا يتواند جزئيهم م

 ينيو دگرنب يخودمحور يمعنااگر به ينيخودب .(47)همان:  مطرح است يخودشناس يهااز مؤلفه يکي

گر اما ادارد؛ تفاوت ماهوي  يشده است و با خودشناس ين است که از آن نهيله در ديرذ يصفت ،باشد

 باشد. يند خودشناسيتواند حاصل فرايم ،باشد يعزت نفس و خودحرمت يمعنابه

ن در يش از ايکه پ ـکلمه معرفت  يلغو يتوجه به معنا ،يبودن خودشناس نديفراد ييدر تأ

گر کلمات يآن با د ييزافزايو تما مسئلهن بهتر ييبه تب ـ بافت عبارت معرفت نفس به آن اشاره شد

 رد ويگير انجام مناقص و با استفاده از قوه تفک يرا معرفت در علميهمسو کمك خواهد کرد؛ ز

مشخص و  يد در چارچوپ و زمانيبا يعيطور طبخود بهد که ينمايکامل م يل به علميآن را تبد

 سئلهمك يند بودن يفرا يتلق ياست که برا يزين همان چيرد و ايمناسب انجام گ يبا اتخاذ روش

 1از است.ين به آن

 تأخر(  تقدم و) ترتب

هار به چ ،اندحال به آن اشاره کردهاخالق از گذشته تا  يبراساس آنچه علما تعامل انسان يهاگونه

تعامل انسان در  يعيطور طب. بهشوديم ميتقس يگران و جهان هستيحوزه عمده خود، خدا، د

                                                             
ذيل  :1360 )معين، مشخص هدف يك به رسيدن براي الزم مراحل و عمليات اند: مجموعهند گفتهيف فرا. در تعري1

 .فرايند( واژه
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 ا تأخرياز دارد. حال در سنجش تقدم ياز طرف مقابل ن يها به معرفت و شناختن حوزهيا ك ازيهر

گاه يدر جا يگريه مقدم است و نسبت به ديك نسبت به بقيکدام ،ن موارديك از ايشناخت هر

 ن امر مورد توجه قرار گرفته است؟ يا )ع(يدگاه امام عليا در ديقرار دارد؟ آ يممتاز

  ،ستا يانيبرگرفته از منبع وح )ع( کهيانات امام علياست آنچه از مجموع بسنده معتقد ينو

چهارگانه  يهاشناخت يسنجتيکند که در اولويقت را اثبات مين حقيا باشد،ميقابل استنباط 

گران يو شناخت خداوند، د ستهاگر شناختيگران و جهان، شناخت خود مقدم بر ديخود، خدا، د

چراکه  ؛ستين يا رتبي يتقدم شرف يمعنان بهيقرار دارند. ا يبعد يهارتبهب در يو جهان به ترت

ابل ق يه برتر و واالتر است و حتيرتبه و شرف خداوند متعال به نسبت بق در غير اين صورت

بت به نس يسودمند و يي، مبناياهيتقدم پا ،نجا منظور استيشتر در ايآنچه ب. ستيسه نيمقا

 ست.هاگر شناختيد

 يتينها يشناخت دارا ،ح داده شديتوض ترپيشطور که د گفت همانين موضوع بايل ايتحلدر 

ب انسان خواهد کرد. يد را نصيعوا يسر كي ،ديانسان حاصل آ يکه برا ياست و هر شناخت

ت يت و نهايغا و کننده انسان از هر نوع شناختتياست که کفا يجمله مواردشناخت خود از

 يشناختي؛ اعل(232: 1361، يآمد) ب انسان خواهد کرديرا نص يت حداکثرينافعو  و علماست معرفت 

ا يانسان سودمند نخواهد بود  ين اندازه برايگران و جهان به ايبرتر که شناخت خدا، د يتيبا نافع

   ت قرار ندارد.يحداقل به نسبت شناخت خود در اولو

 ، فوز اکبر(286: 1404، يحرانشعبه ابن) رينظير معرفت بينظ يف شناخت خود با اوصافيتوص

ن يبدون وجود چن )همان( هاحکمت و (52همان: ) هان عقليترلتي، بافض(232: 1361، يآمد)

ر شناختگيگر بر تقدم شناخت خود نسبت به ديد يليز دليها نگر شناختيد يبرا يفاتيتوص

-و جهان يشناسيگر، ديخداشناسـ  زيها نگر شناختيد ،واسطه شناخت خودهطور بنيهم هاست.

ا حداقل کمتر يست ار يپذکمتر امکان يزين چيبرگرداندن چن اما؛ شد حاصل خواهدـ  يشناس

 ،دارد که هرکس نسبت به خود شناخت نداشته باشديان ميب)ع( يالوصول خواهد بود. امام علسهل

 ابديمعرفت  ر ازخوديغ يگرانيو نخواهد توانست به د (232: همان) تر خواهد بودز نادانير خود نيغه ب

ها مطرح گر شناختيد يبرا يه و ضرورت اساسيك مبنا، پايعنوان شناخت خود به يعني ؛)همان(

گران را يو د د دارد که شناخت خود، شناخت خداوندين موضوع تأکيدنبال اهبآن حضرت  است.
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-شناخت ينسبت به تمام ،ديايشناخت خود حاصل نث که تا يو از آن ح خواهد داشت يهم درپ

ت يهم اولو ـها ع شناختن نويعنوان چهارمبه ـ بر شناخت جهان ،همان() گر جاهل استيد يها

جه يتن است که خود ينيتقواگز ،ارتباط با خدا يبرقرار يبرا يرساخت اساسيز عالوه بر اين،دارد. 

 است. يخودشناس

 دهشنظر گرفتهار دريجهان( با مع و گرانيد ،ها )خداشناخت گريت ديو اولو يدر سنجش توال

 نيا .ت دارديجهان( اولو و گراني)د گريد نوعمتعال نسبت به دو  يرسد شناخت خداينظر مبه

فات يخلقت انسان، توص ييت انسان، توجه به چرايت خداوند و مخلوقيگاه خالقيموضوع با نگاه به جا

ل يقابل تحل (81) همان:  هامعرفت يعنوان اعلاد کردن از آن بهيگاه و آثار معرفت خدا و يجا ع دربارهيرف

 : است آمده نيچن )ع(يعل امام قصار کلمات از يکي ن است. درييو تب

 أَمْرَ  لَهُ اللَّهُ أَْصلَحَ آِخرَتِهِ أَْمرَ أَصْلَحَ مَنْ وَ النَّاسِ بَْينَ وَ بَْينَهُ مَا اللَّهُ أَصْلَحَ اللَّهِ بَيْنَ وَ بَيْنَهُ َما أَصْلَحَ مَنْ

 کوين را خدا و خود انيم رابطه کسهر ؛حَافِظ  اللَّهِ  ِمنَ َعلَْيهِ كَانَ  وَاعِظ   نَفِْسهِ ِمنْ لَهُ كَانَ  مَنْ  وَ دُنْيَاهُ 

 را او کار خداوند ،آورد صالح به را آخرت کار هرکه و سازد کوين مردم با را او رابطه خداوند سازد،

 .(89حکمت نهج البالغه:) گمارد ينگهبان او بر خدا باشد، خود دهندهاندرز هرکس و ديفرما اصالح

 با انسان رابطه سو كي از ارزشمند، و پرمعنا اريبس يول کوتاه، کالم نيا درر)ع( يام حضرت

 از يجامع ريتصو و کنديم انيآخرت ب و ايدن با را او رابطه گر،يد يسو از و گرانيد و خود خدا،

 . دهديم ارائه ياسالم ارتباطات نظام

ها نسانا يکسانيتوان با استناد به يم يشناسو جهان يگرشناسيدر سنجش تقدم و تأخر د

انسان و ضرورت  يو روح ي، عاطفيفطر يازهايها و نيژگيث مخلوق بودن، توجه به وياز ح

ات يروح روا عالوه،. بهگران را اعالم داشتيتقدم شناخت جهان بر شناخت د گران،يبا د ارتباط وي

 . کندميد ين موضوع تأکيابر ز ين

و  يتقدم رتب يمعنابه يبر خداشناس يالزم است که تقدم خودشناس دوبارهن نکته يذکر ا

همه نيال يدل ،ات ذکر شده استيات و روايطور که در آبلکه همان ،ستيانسان بر خدا ن يشرف

د شتر و بهتر به عظمت خداوني، بياست که انسان ضمن خودشناس آن يد بر شناخت خود برايتأک

که فلسفه ؛ چناناست يبه خداشناس يابيدست يها براگر شناختيبرد و در واقع همه انواع د يپ
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ن يا 1اتيسوره ذار 56ه يآ .ان شده استيب يمعرفت و عبادت اله يخلقت انسان در واقع برا

 للَّهَ ا إِنَّ»د دارد: ين موضوع تأکيز بر اينين)ع( از امام حس يتيروا است.ان ساخته يقت را نمايحق

 يراب مگر ،نيافريده را بندگانش حقمردم!  يا ؛عَبَدُوه عَرَفُوهُ فَإِذَا لِيَعْرِفُوهُ إِلَّا الْعِبَادَ خَلَقَ مَا ذِكْرُهُ جَلَّ 

 .(9: 1تا، جصدوق، بي) «کنند عبادتش ،شناختند را او که يهنگام و بشناسند را او آنکه

گران در مرتبه يرسد تعامل انسان با دينظر مبه يتعامل يهار گونهيدر سنجش ترتب سا

گران رو به يرابطه او با د ،کس رابطه خود با خود را اصالح کردهر از يك سو .قرار دارد يبعد

خدا رابطه او با  ،خود با خدا را اصالح کردهرکس رابطه از سوي ديگر  .اصالح خواهد گذاشت

ا قبل از ارتباط ب يان تعامل انسان با خود و خدا در مرتبهيبنابرا .کنديز اصالح ميگران را نيد

 يخوب، تا او را بهاز دارد و هم به شناخت خداونديگران قرار دارد. انسان هم به شناخت خود نيد

 يوانو ر ي، روحيفطر يهايژگيچون و ؛از دارديگران نيو هم به ارتباط با د ،بشناسد و عبادت کند

ن يبا ان کند. يخود را تأم يازهايدر قالب اجتماع خواهد توانست نانسان دارد و  يين اقتضايچن

وجود  اتر ارتباطياز سا يعت در مرتبه نزوليتوان گفت ارتباط با طبيث مين حيدات و از ايتأک

گر تعامالت در يت ديکه بر اولو يترنسبت فراواندات بهيث تأکيتوان از حيحداقل من را يا ؛دارد

 .ادعا کردگيري در ساير موارد و نيز در فراواني دفعات ارتباط ،ات وجود دارديات و روايآ

 ،يدمندو سو يگذاربا نگاه هدف ،کهنيرد ايد قرار گيد مورد تأکينجا بايکه در ا يگرينکته د

 ارد.قرار د يتعامل يهار گونهيت نسبت به سايت و ارجحيانسان با خداست که در اولون تعامل يا

، يبر خداشناس يخودشناسو اولويت ت ياهمبر ن يگر درست است که قبل از ايان ديبه ب

 نيد اييز در تأين ياتيات و روايشد و آ اشاره يلحاظ ترتب زمانبه يشناسعتيو طب يگرشناسيد

شناخت  يهاگر گونهياست که بر د ين خداشناسيا يسنجلحاظ هدفاما به ،ديان گرديب مسئله

 . در واقع بااست يخداشناس يگر شناخت برايجه انواع ديرا همه نتيزت دارد؛ يت و اولويارجح

دات يرسد تأکينظر مرو بهازاين .شودرده ميب به خدا پي يشناسعتيطبو  يگرشناسيد ،يخودشناس

 .يبو رت ينه تقدم شرف ،بوده است يت زمانيشتر ناظر به جنبه ترتب و اولويات بيات و روايآ

                                                             
 آنکه مرا پرستش کنند. يمگر برا دميافريو جنّ و انس را ن ؛لِيَعْبُدُونِوَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ اْلإِنْسَ إِالَّ . 1

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=51&AID=56
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 يموانع خودشناس

به آنها  ادامهوجود دارد که در  يموانع ،آن يقيهم از نوع حقآن يبه خودشناس يابيق دستيدر طر

ات و يبه تجل يو وابستگ يبستگو دل يياگرايدن ،ياز موانع بزرگ خودشناس يکي. ودشياشاره م

 شتر از مواهبيهرچه ب يبرداربهره يبرا يا و اهتمام حداکثريبه دن يمشغولدل تجمالت آن است.

در نقطه مقابل  يياگرايد گفت دنيواقع با. در گذاردينم يباق يشيخوداند يبرا يمجال ،آن

 ينابيو ناب ييا را منشأ ناشنوايبه دن يورزبا عشقيز يتيدر رواي)ع( قرار دارد. امام عل يخودشناس

 د: يفرمايباره منياند و دردايم

 قَدْ سَِميعَة   غَْيرِ بِأُُذن  يَسَْمعُ وَ صَحِيحَة   غَْيرِ  بِعَْين  َينْظُرُ  فَهُوَ َقلْبَهُ  َأمَْرضَ وَ بَصَرَهُ  يأَْعشَ شَيْئاً  عَشِقَ  مَنْ

 ء  شَيْ  يَدَيْهِ فِي لِمَنْ وَ لَهَا َعبْد  فَهُوَ َنفْسُهُ  َعلَْيهَا وَلِهَتْ  وَ قَلْبَهُ  الدُّنْيَا أَمَاتَتِ  وَ عَقَْلهُ  الشَّهَوَاتُ خَرَقَتِ

 بِوَاعِظ   ِمنْهُ  يَتَِّعظُ لَا وَ بِزَاجِر   اللَّهِ  ِمنَ يَْنزَجِرُ  لَا عََليْهَا َأقْبَلَ أَقْبََلتْ حَْيثُمَا وَ  إِلَيْهَا زَالَ زَالَتْ  حَيْثُمَا مِنْهَا

 نابينايش ورزد، ناروا عشق يچيز به هرکس؛ رَجْعَة لَا وَ إِقَالَةَ لَا الْغِرَّةِ َحيْثُ يعَلَ الْمَأْخُوذِينَ ييَرَ هُوَ وَ

 يهاخواهش. شنوديم بيمار يگوش با و نگرد،يم بيمار يچشم با کرده، بيمار را قلبش و کند،يم

 آن برده و دنيا اختياريب شيفته است، ميرانده را دلش دنيا يدوست دريده، را عقلش پرده نفس

 نيز او ،برگردد طرف هر به دنيا. دارند دست در دنيا از يچيز که است يکسان برده و است

 اينکه با ندارد، يشنواي ياپنددهنده هيچ از. ترسدينم خدا از ،دهند هشدارش هرچه و گردد،يبرم

 به. اسيرند مرگ چنگال در و ندارند پيش و پس راه ند کهيبيرا م بار گذشتگانسرنوشت نگون

 .(109 خطبهنهج البالغه: ) آورديم يرو نيز او ،آورد يرو که جا هر

مقابل آن در  که در نقطه يخودشناس يبرا يدارد که فرصت و مجال يخصلت يياگرايدن

 يبه آن، قلب، چشم و گوش يواسطه دلدادگ، فراهم نخواهد کرد و بهات مختلف قرار دارديثيح

مهم  يعنوان ابزارگذارد و عقل را که بهينم يخود باق درباره يشناسو حکمت يابيرتيبص يبرا

 گرداند: يفاسد و تباه م ،ند استيفران يدر ا

نيا د يدوست ؛الْعِقَابِ  أَلِيمَ يُوجِبُ وَ  الْحِكْمَةِ سَمَاعِ عَنْ  الْقَلْبَ[ يُصِمُ وَ] يُهِمُّ وَ الْعَقْلَ  يُفْسِدُ الدُّنْيَا حُبُّ»

 «سازديواجب م عذاب دردناك را، و گردانديکر مدل را از شنيدن حکمت ، و کندفاسد ميعقل را 

 يبرا از ؛الْبَصِيرَةِ نُورِ عَنْ الْقُلُوبُ عَمِيَتِ  وَ الْحِكْمَةِ سَمَاعِ عَنْ  الْأَسْمَاعُ صَمَّتِ الدُّنْيَا لِحُبِّ»؛ (65: 1361)آمدي، 

 .)همان( «اندگشته ها کوردل و ،شده کرحکمت  شنيدن از هاگوش ،دنيا يدوست
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دهد يب ميانسان خود را فر ياست. گاه يگر بر سر راه خودشناسيعامل مهم د يبيخودفر

ست. ين نيکه چن يدر صورت، دهديخودآگاه و خودشناس نشان م ،را نسبت به خود يشو خو

عامل  ،گاه آنيت، ضرورت و جايو اهم ينسبت موضوع خودشناس يمندو دغدغه يعدم باورمند

و ضرورت و  يفرد به موضوع خودشناس يگاه در عدم اهتمام به شناخت خود است. يگريمهم د

آنگاه که فرد  .ل نشده استياو تبد يبرا يو باور ن موضوع به دغدغهيا دارد، اما يت آن آگاهياهم

جه آن شود که ينت ،(234)همان:  ، جهل نسبت به خود استين جهل و نادانيترنداند که بزرگ

در  يشه مشکالت انسان و جوامع انسانيگر ريان ديبه ب .توجه باشدينسبت به شناخت خود ب

اگر  .شوديگر جستجو و دنبال ميد يزهايرون و چيحل آن در بحال آنکه راه ،درون انسان است

اصل  يرونبالهنجا عدم ديمشکل در ا اما ،)همان( افتيآن را خواهد  ،باشد يزيدنبال چ يکس

 ل نشده است. ياو تبد يبرا ياچون هنوز به باور و دغدغه ؛موضوع است

 يگريعامل مهم دي، خودنشناس يامدهايو عواقب و پخودشناسي نسبت به  يجهل و نادان

ز است يجاهل به همه چ ،شتنيکه فرد نداند جاهل به نفس خو ياست. وقت يدر عدم خودشناس

ك کلمه يشان به شناخت خود است و در نيعاجزتر ،ن افراديآنگاه که نداند عاجزتر ،(233)همان: 

 يعدم خودشناس ينه را برايزم ،آن يامدهايو پ ياسنسبت به موضوع خودشن يعدم علم کاف

 فراهم خواهد ساخت. 

 است ياوسيله است، آن به وابسته که يشئون و آن مواهب با يانسان نفس شناخت نيبنابرا

 موجب و ،يمردم يهاتوده و يانسان اجتماعات، هاانسان به نهادن ارزش و انسان بزرگداشت يبرا

دري)ع( امام عل .(364: 1ج ،1380 ،و ديگران يميحک) است يگرايپوچ و يبدبين ينف يبرا ينيرومند

ه ب] است نفس کنندهزنده علم الْجَهْلِ؛ مُمِيتُ وَ الْعَقْلِ مُنِيرُ وَ النَّفْسِ مُحْيِي الْعِلْمُ»د: يفرمايباره منيا

 و است، عقل کنندهروشن و [شد مذکور رمکر کهچنان ،است مرده منزلههب جاهل اينکه اعتبار

 .(63: 1361آمدي، ) «کند لزائ را آن ييعن ؛است ينادان و جهل ميراننده

از خداوند متعال و  يگردانياست. رو يخدافراموش ،يگر بر سر راه خودشناسيمانع مهم د

 يرو يگانگيخودب و يشود انسان به خودفرامواشيخداوند باعث م يورزتيو معص يزيگرطاعت

ز يق نين توفينشود و ا يکس ب هرينص ير خودشناسيق حرکت در مسيآورد. معلوم است که توف

و  يخودشناسن يق بيعلت تالزم و ارتباط وثگر بهيان ديبه ب شد.ه خداوند حاصل خواهد ياز ناح
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اثر گذاشته و موجبات  يگريکدام بر ده هريدر ناح يتوجهکم و يکارهرگونه کم ،يخداشناس

 للَّهَ ا نَسُوا كَالَّذِينَ تَكُونُوا ال وَ»د: يفرمايباره منيادر کريمسازد. قرآن يرا فراهم م يگريد يرنگکم

 هم اخد و کردند فراموش را خدا که مباشيد يکسان آن مانند و الْفاسِقُون؛ هُمُ أُولئِكَ أَنْفُسَهُمْ فَأَنْساهُمْ

د گفت الزمه ين وصف بايبا ا .(19 :)حشر« فاسقانند همان ايشان و ببرد خودشان ياد از را آنان خود

 يبايقين باعث توفين اوست و هميت و اطاعت از دستورات و فراميو تبع ي، خداباوريخودشناس

 خواهد شد. يشناسشتنير خويدر مس

 دادن رقرا محور و معيار و ديگران نظر در مقابل شدن تسليم ،خودشناسي موانع ازگر يد يکي

 ايجاد زندگي در را انسجام و شفافيت از نوعي اجتماعي رسوم و پذيريجامعه اگرچه. هاستآن

 رونبي ،کند شروع مدارج ترينپايين از بايد کاري هر براي اينکه بار زير از را شخص و کندمي

 نفسانيات از برآمده رسوم و شدههنجار هاياشتباه غلط، هايرويه بسياري موارد در اما آورد،مي

 . دهدمي قرار موهوم معيارهاي در و ساخته بيگانه خود از را فرد ديگران، ناداني يا

 و مواهب استعدادها، انسان که شودمي سبب ديگران هايارزش و هاخواسته براساس زندگي

 خداوند اينکه با و گيرد فاصله اشواقعي خود از ند،ک فراموش را خود فردمنحصربه هداياي

گم هايگنج کشف دنبالبه فرد اما است، داده قرار او خود درون را کسي هر ارزشمند هايگنجينه

 از را خويش اساسي هايسرمايه کهدرحالي و خالي دست با نهايت در و باشد ديگران پنهان و شده

 .نخواند اشهستي دفتر در چيزي پوچي و رنج از غير و بيند راه انتهاي در را خود ،است داده دست

 تهپذيرف را خود، شکست يهايهواخواه برابر در که شودمي منفعل جامعه هايخواسته برابر در کسي

 ادهايست شجاعانه اجتماعي غلط هايرويه با مواجهه در و يافته تسلط خويش نفس بر کهآن اما باشد؛

 کند عمل شدهتسليم و بستهدست طوربه اجتماع و مردم خواست برابر در که بيندنمي دليلي ،است

 .باشد آنان نظرات چراي و چونبي مطيع و

در عدم شناخت خود  يگريعامل د ،يپسندشتنيو خو ي، خودمحوريکوپنداري، نينيبسهل

 ندک يتلق شدهخود حل يرا برا يخودشناس مسئله انسان ،يسطح نگاه يك در است است. ممکن

را به  ين کارياجازه چننکه عُجب و غرور يا ايند دا نکيشتن پيرجوع به خو يبرا يگر ضرورتيد و

فرد در حالت عدم که . درحاليهاستبر نقص يآگاه ،يخودشناس مهم ياز کارکردها يکي .دهداو ن

يم تبرئه خود پيش در را خود وسيله ينبه ا ند ويبيم مبرا هاضعف و هانقص خود را از ،يخودشناس
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 هک است واضح اما ،دهدياو نم يبر نقصان خود را برا يو آگاه ينکه غرور او اجازه بررسيا اي کند

 چنين و شمرندمي سهل را مسئله اندازه اين تا که يکسان. نيست اين يجويحقيقت رسم و راه

. کننديمن پيدا را کمال به نيل نتيجه در و خود اصالح توفيق هرگز ،نگرنديم خود به بينانهخوش

 از يعار و کامل يانسان خود را طبعبه ،کنديم يپوشچشم خود ياساس يهاعيب از که يکس

 وا بر ينيازيب احساس که شوديم سبب خود از نادرست شناخت همين. نديبيم نقص و عيب

 ح کرده است: يتشر يستگيشان موضوع را بهيا يثيحد دري)ع( امام عل .گردد يمستول

 انِ؛الْخُسْرَ وَ النَّقْصِ مِنَ بِهِ مَا[ لَسَاءَهُ ] كَسَاهُ غَيْرِهِ فَضْلَ عَرَفَ لَوْ وَ  عَيْبُهُ عَنْهُ مَسْتُورٌ نَفْسِهِ عَنْ الرَّاضِي»

 ار خود غير يافزون اگر و است شده پوشيده او او از عيب ،باشد خشنود خود نفس از که يکس

 .(307: 1361، ي)آمد «پوشاند، خود اوسته ب زيان و يکم از را آنچه ،داند

 خشنود و يراض خود از هرگز بايد يآدمخوانساري شارح غرر در ذيل اين عبارت نويسد: 

 ،شد خشنود و يراض خود از که يکس زيرا ؛باشد خود عيب و نقص صتفح در هميشه و نگردد

 ،نباشد يزيادت و يافزون او بر را يکس که کندمي گمان و شوديم پوشيده او از ديگر شعيب و نقص

 شود قائل ييعن ؛زيان و يکم از دارد را آنچه خوده ب بپوشاند، او بر را يديگر يزيادت داند اگر که

 .(133: 2، ج1366، ي)خوانسار خود از نباشد خشنود و آن نمودن لزائ و رفع در کند يسع و آنه ب

که  را يو کسان( 308: 1361، ي)آمداست  دانسته يپسندشتنين نقصان را خويتربزرگي)ع( امام عل

هشدگان از شراب برتر از مستيد يليداند که خيم يکسان ،هستند ياز غرور و خودپسندمست 

 ،ستنده غرور و غفلت مست که يکسان ؛الْخُمُور سُكْرِ مِنْ إِفَاقَةً أَبْعَدُ الْغُرُورِ وَ الْغَفْلَةِ سُكْرُ» :نديآيهوش م

 .(266همان: ) «آينديم هوشهب شراب، از شدگانمست از ديرتر يخيل

شعبه ابن) است عجب و غرور را معرفت نفس دانسته راه سد ،رساتر يثيدر حد)ع( يامام عل

در  يگريد ،داشته باشندا ضعف قرار يمرتبه برتر  کدام درا که هرن معنيبه ا ؛(285: 1404، يحران

 يآدم ،خود اعمال به شدن مغرور و بودن يراض خود از يا ينقطه مقابل آن قرار دارد. خودپسند

از  يخدا، دور از ين دوريا .دانديم نزديك خداوند به را خود او اگرچه ،کنديم دور خداوند از را

به  .(19 )حشر: خواهد شد يخودفراموش، منجر به يدنبال خواهد داشت و خدافراموشز بهيخود را ن

 شود.يل ميتبد يبزرگ بر سر راه خودشناس يبه مانع «خود»ب ين ترتيا
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بر سر راه  يگريمانع مهم د ،به مظاهر و مواهب آن يو وابستگ يبستگو دل يياگرايدن

 يسد گفت خودشنايبا است. در واقع يزياگريدن ،يخودشناس ياست. کارکرد حداکثر يخودشناس

ا ينت ديخاص .قرار دارد يياگرايدر نقطه مقابل دن ،شوديم يزياگرينانه که منجر به دنيبواقع

کند و او را به خود مشغول و از يا هم به او رو ميدن ،که به آن رو کرد يگونه است که کسنيا

 ،رديگيقرار م يدر نقطه مقابل خودشناس يياگرايگونه که دنهمان .سازديزها غافل ميگر چيد

از  ،ا شديو غم او دن همّکه  يرا کسيز دنبال دارد؛بهرا  ييگراو آخرت ينگرآخرت ،يخودشناس

 م او در آخرت را فراهم خواهد کردو غ ين سبب شقاوت، بدبختيشود و هميم گردانيروآخرت 

ن آ يگام برداشته و به کارکردها ير خودشناسيشناس در مسشتنياما فرد خو .(140: 1361، يآمد)

 ،غم شود که همه همّ ويها باعث منيتوجه دارد و هم ،که مجاهده و مراقبه از نفس خود است

 ييگرانقطه مقابل آخرت يياگرايدن .(475)همان:  آخرت بگذارد يجهد خود را برا و جدّبلکه همه 

سکون و از  )ع(يامام عل يحت ؛آن است يو کارکردها يبزرگ بر سر راه خودشناس يو خود سد

 .(136همان: ) اد کرده استيب ين فريتربزرگ عنوانبهانه نفس ياگرايتمرکز دن

مختلف وجود  يهااز حوزه ياا حوزهياز ابعاد  يبه بعد ير خودشناسيو تحص ينگريليتحو

 همّ ياماز افراد تم يارينانه است. بسيبواقع يبه خودشناس يابيدر عدم دست يگريعامل د ،يانسان

 يازهايو رفع ن ييرا در جسم خود و شناسا يشتمام تالش خو رو؛ ازاينآنان استشان جسم و غم

 يبرا يکه هر انسان؛ درحاليشونديخود غافل م يگر ابعاد وجوديو از د کننديمتمرکز م آن

ا ن راستيکس در ا. پس هرت روح و جسم خود با هم داردياز به شناخت و تربيدن به کمال نيرس

در واقع از حقيقت انسانيت خارج  ،د را معطوف به اصالح بدن خود نمايدت و تالش خوتمام هم

و به اصالح بدن خود  ندتمام تالش خود را مصروف آخرت ک يکه اگر کسهمچنان است؛ شده

 يبا يک و بگشايدرسد. بنابراين الزم است انسان دو چشم خود را يتوجه نکند نيز به کمال خود نم

خود  يبه آخرت و مسائل روح يو بهره خود را از آن بگيرد، و با ديگر بنگرددنيا و بدن خود را 

ان انس يرنده جامع ابعاد وجوديبرگبايد در يموضوع خودشناس بنابراين .(15: 1380، يطبرسال) بنگرد

ع( )يبدل خواهد شد. امام عل يشناستيواقعبزرگ براي  يمانع ؛ در غير اين صورت خود بهباشد

 د کرده است: يقت تأکين حقيابا بر يز يليدر تمث
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 خَُبثَ  مَا وَ  ثََمرَتُهُ  حَلَتْ  وَ  َغرْسُهُ  طَابَ  َسقْيُهُ  طَابَ فَمَا مُْختَلَِفة  الْمِيَاهُ وَ الْمَاءِ عَنِ  بِهِ يِغنَ لَا نَبَات  ُكلُّ وَ

 نيازيب آب از ياروينده هر و دارد، يرويش يعمل هر باش آگاه ثَمَرَتُُه؛ أََمرَّتْ وَ غَرُْسهُ خَُبثَ سَقْيُهُ

 شاخ ،باشد نيکو و اندازهبه اشيآبيار که يدرخت هر پس. باشنديم گوناگون نيز هاآب و نيست،

 اشميوه و دارعيب درختش ،نباشد پاکيزه اشيآبيار آنچه و. است شيرين اشميوه و نيکو برگش و

 .(154خطبه  نهج البالغه:) است تلخ

از موارد فرد از  ياريبس . دراست يخودشناس براي يگريد يز مانعين ياهتمامو کم يهمتکم

ن موضوع ندارد يا يهمت و توجه الزم را برا اما ،دارد يز آگاهيج آن نيو آثار و نتا يضرورت خودشناس

 سبتن ينيازيب احساس که است واضح پر .گرفته است کارهگر بيد مسائلو همت و تالش خود را در 

 رو چنين فرديازاين. کنديم مسدود ياصول يسازندگ هرگونه بر را راه ،يبنياد و يجد اصالح يك به

 يمغبوط را کسي)ع( گردان است. امام عليز روين ياز پساشناختياز شناخت خود و اقدامات مورد ن

و از مطالبه محاسبه و است ت خود را مصروف آن داشته که به نفس خود توجه دارد و همداند يم

ا مصروف ينه ين زميدر ا يهمتن هرگونه کميبنابرا .(236: 1361، يآمد) گردان نباشديآن رومجاهده با 

 .(86خطبه  نهج البالغه:) بودبار خواهد انيز براي انسانها گر حوزهيداشتن همت خود در د

 عوبت وص ،ي، جهل و نادانيطلبتيو عاف يطلب، راحتيديماأس و ناير ينظ يگريموانع د

سد راه  ،گفتهشيد که عالوه بر موارد پز وجود داريدها نيها و تمجتملق و مسئله يسخت

 م.يازمند رفع آنها هستين ير خودشناسيحرکت در مس يهستند  و برا يخودشناس
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 جهينت

 کارهب يدر اشاره به موضوع خودشناسي)ع( دگاه امام علياست که در د يعنوان «معرفت نفس»

ت و گر کلمايبا دسه آن ين عبارت و مقايکار رفته در اهبر کلمات ب ياجمال يرفته است. تمرکز

 دارد و برفروان  تياهم يخودشناس .گر استشان را نشانيا يسنجمعنا، نکتهت همسو و هماعبار

واسطه کارکردها و از خدا، همنوعان و جهان حداقل بهگر انواع متصور و مرسوم شناخت اعم يد

ا ر يخودشناس لهمسئضرورت توجه به موارد  نيا .دارد برتريت و يج سرشار آن اولويآثار و نتا

و  ي، خودمحورينيبر سهلينظ يموانع ير خودشناسيدر مس حالن يبا ا .کنديچندان مدو

وجود  يجهل و نادان و ي، خدافراموشيطلبر، راحتيل و تحصي، تحويکوپنداري، نيپسندشتنيخو

 ن موانع است.يازمند رفع اين موضوع نيدر ا يابيقيدارد که توف

 فهرست منابع

 م.يقرآن کر -

 الهجره. دار قم: صالح، صبحي تصحيح ،تا()بي البالغه نهج  -

 محمد عبدالسالم ، تصحيحاللغه مقاييس معجمق(، 1404زکريا )  احمدبن ابوالحسنابن فارس،  -

 االسالمي. االعالم هارون، قم: مکتب

 ، قم: جامعه مدرسين، چاپ دوم.الرسول آل عن العقول تحف، ق(1404شعبه حراني )ابن -

 ، قم: دار الکتاب اسالمي.عده الداعي و نجاح الساعيق(، 1407الدين )فهد حلي، جمالابن -

 .8، تهران: نهضت زنان مسلمان، جمخزن العرفان في تفسير قرآن(، 1361مين، سيده نصرت )ا -

 اسالمي. تبليغات دفتر :قمدررالکلم،  و الحکم غرر تصنيف(، 1361) آمدي، عبدالواحد -

 ، تهران:  اميرکبير، چاپ سوم. روانشناسي خود(، 1389پورحسين، رضا ) -

 .1، تهران: برهان، چاپ سوم، ججاويد روان تفسيرق(، 1398تهراني، محمد ) ثقفي -

 .7، بيروت: دار الفکر، جالبيانروح  تفسيرتا(، بروسوي، اسماعيل )بي حقي -

، ترجمه احمد آرام، تهران: حياهال(، 1380حکيمي، محمدرضا، محمد حکيمي و علي حکيمي ) -

 .1دفتر نشر فرهنگ اسالمي، ج

 .2، تهران: دانشگاه تهران،جشرح غرر الحکم و درر الکلم(، 1366الدين )خوانساري، جمال -

 .1، دمشق: دار العلم، جالمفردات في غريب القرآنق(، 1412راغب اصفهاني، حسين بن محمد )ال -

 .1، قم: داوري، جالشرائع عللتا(، )بيــــــــــــــــــــــــــــــــ  -
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 ، قم: جامعه مدرسين. التوحيدق(، 1398) ــــــــــــــــــــــــــــــــ  -

 ، قم: دار الذخائر.العباداتالدعوات و منهج مهج ق(، 1411سيد بن طاووس ) -

ن، چاپ ي، قم: جامعه مدرسر القرآنيتفس يزان فيالمق(، 1417ن )ي، محمدحسييطباطباال -

 .6پنجم، ج

 ، قم: زائر.هالمعيني للخزانه الدينيه اآلداب(،  1380بن حسن ) ، فضليطبرسال -

 .4ه، جياالسالم الکتب راد تهران: ،القرآن قاموس(، 1371اکبر )يعل ديس ،يقرش -

 .1ن، جيمنرالمؤي، اصفهان: امعهيوسائل الش ق(،1404) يبن مرتض ، محمديض کاشانيف -

 .75و  68، 67، 55، 3 ج ،هي: اسالمن، تهرااالنوار بحارتا(، ي، محمدباقر )بيمجلسال -

 قم: اسماعيليان. ،المنطق(، 1388) محمدرضا مظفر، -


