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تطبيق با ديگر کلمات و عبارات متعدد مترادف دراينباره ،دقت و نکتهسنجي حضرت را به تصوير
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مقدمه
شناخت خود ازجمله مسائلي است که در قريب به اتفاق مکاتب الهي و غيرالهي حال و گذشته مورد
توجه جدي قرار گرفته است .هرکدام از اين مکاتب بنابه فلسفه وجودي خود برآناند تا انسان و
نيازهايش را شناخته و برنامهاي پويا و کارآمد ،متناسب با آنچه از او شناختهاند ،ارائه دهند و از اين
طريق ضمن نمايش برتري وکارآمدي خود ،انسان را در طريق ترقي ،سعادتيابي و تکامل رهنمون
باشند .از طرف ديگر تا اين شناخت ،جامع و کامل نباشد ،نميتوان و نبايد انتظار داشت برنامهاي
کارآمد براي تکامل و ترقي او ارائه شود .بر اين اساس بايد زوايا ،ابعاد ،عوارض ،نيازها و توانشهاي
انسان ـ بهعنوان موجودي از موجودات جهان ـ بهطور کامل شناخته شود تا براساس آن الگويي
متناسب با آنچه از شناخت نيازهاي واقعي او حاصل آمده است ،ارائه شود.
با اين وجود مکاتب مختلف براساس تفاوتِ مباني ،نگرشها و رويکردها ،شناختهاي متفاوتي
از انسان حاصل آورده و هرکدام نيز نسخهاي خاص متناسب با آن براي سعادتيابي انسان
پيچيدهاند و به زعم خود ،بهترين و برترين نسخه را ارائه دادهاند .کارايي و اثربخشي اين موضوع
در ميدان عمل ،نشانگر ميزان واقعيت ،جامعيت ،شايستگي و مطلوبيت شناخت حاصل از انسان
توسط ارائهدهندگان آن است .چه شده است که از پسِ قرنها و با وجود شکلگيري مکاتب
گوناگون در ادوار مختلف تاريخ ،هنوز بشر در سرگرداني ناشي از بازيابي راه حقيقي و واقعي
سعادتيابي خويش گرفتار است؟ بشر خود دريافته است که نسخههاي مختلف مکاتب براي
درمان دردهاي روحي و جسمي او ناکارآمد بوده و نهتنها درمانگر دردهاي او نبوده ،بلکه در
بسياري از موارد بر دردهاي او افزوده است .مشکل کجاست؟ بهنظر ميرسد مشکل اصلي در
شناختهاي تحويلي و تحصيري از انسان است که اين خود برنامهاي ناقص را که نيازمنديهاي
واقعي او را بهطور کامل پوشش نداده است ،نتيجه ميدهد و همين ،بشر را در سردرگمي ناشي
از نبود برنامهاي جامع و کارآمد فرو برده است.
اسالم بهعنوان مکتبي الهي و انساني ،به اين موضوع توجه نموده و برنامهاي جامع و متناسب
با واقعيت و حقيقت انسان ارائه داده و نتيجهبخشي آن را در صورت تبعيت و اجرا ،تضمين نموده
است .آيات و روايات بهخوبي به اين موضوع توجه نموده و ابعاد مختلف آن را تشريح کردهاند و
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از اين طريق هم اهميت و جايگاه آن در اسالم و هم ضرورت اساسي آن براي زندگي انسان را
يادآور شدهاند.
امام علي(ع) بهعنوان انساني الهي و عامل و مبلغ و مروّج قانون الهي اسالم ،در گفتار و کردار
خويش به موضوع شناخت خود بهعنوان يکي از مصاديق تعامل انسان با خويش توجه نموده و
زواياي وجودي اين موضوع را در قالب چيستي و چرايي ،ابعاد ،عوامل ،موانع ،آثار و  ...بهخوبي
تشريح نموده و وجه تمايز آن را از عبارات مشابه ديگر نظير خودانگاشت ،خودآگاهي و خودنگري
بهخوبي آشکار ساخته است .اين تحقيق درصدد است خودشناسي را  -که بهعنوان يکي از ابعاد
و مصاديق تعامل انسان با خود مطرح است  -در ديدگاه امام علي(ع) مورد بررسي قرار دهد و
زوايا و ابعاد وجودي آن را با محوريت نگاه ايشان تبيين و تشريح نمايد.

چيستي شناخت خود
تلقيها ،الفاظ يا عناوين مختلفي درباره شناخت خود مطرح است؛ خودشناسي ،خودنگري ،خودانگاشت،
خودکاوي ( ،)self-analyzingخودبيني ( )self-observationو خودآگاهي ( )self-awarenessازجمله
عناويني است که مکاتب ،افراد ،حوزهها و رشتهها براي اشاره و پرداختن به موضوع «شناخت خود» براي
خود برگزيدهاند .دقتي هرچند اجمالي در هرکدام از اين عناوين ،حاکميت نوعي رويکرد خاص را نشانگر
است .در طول مباحث به تناسب به تبيين هرکدام از اين عناوين پرداخته خواهد شد.
عنواني که در مکتب اسالم و در کالم امام علي(ع) براي اشاره به موضوع شناخت خود
برگزيده شده« ،معرفت نفس» است؛ عبارتي که با وجود کلماتي مترادف و هممعنا با معرفت مانند
تفکر ،تعقل ،علم و نظر ،واژه «معرفت» از ميان آنان انتخاب شده و با وجود کلمات مترادف ديگر
با نفس مانند انسان ،بشر و ناس ،واژه «نفس» استفاده شده است.
با وجود کلمات داراي ترادف معنايي در قرآن ،هرکدام حامل بار معنايي خاصي هستند که
ايجاب ميکند در جاي مناسب خود بهکار گرفته شوند .بهطور طبيعي و با شناختي که از اسالم
و تعاليمش وجود دارد ـ که کلمات مترادف با نکتهسنجي و ظرافت در جاي مناسب خود بهکار
گرفته ميشوند ـ بايد اذعان کرد که انتخاب و بهکارگيري اين عنوان و واژگان بهکار رفته در آن،
حامل بار معنايي خاصي است که عبارات با واژگاني مشابه آنها نتوانستهاند آن را افاده نمايند.
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با اين اوصاف نيازمند واکاوي معنايي واژگان بهکار رفته در اين عبارت هستيم تا از اين
طريق ،ضمن زدايش ابهامات ،حکمتها ،ظرافتها و دقايق معنايي احتمالي کشف و آشکار شود
و به اين وسيله تداخل يا تنوع احتمالي عبارتي و واژگاني مفروض از بين رود.
 .1معرفت
واژه معرفت از ريشه «ع -ر -ف» ساخته شده است .ابنفارس در ريشهشناسي کلمه «عرف»
مينويسد :از ماده «عين و راء و فاء» دو اصل (مصدر) صحيح بهدست ميآيد :مصدر اول «ال ُعرْف»
است که داللت بر تتابع و پيدرپي بودن «اجزاي» شيء و اتصال آن به هم دارد .به يال اسب هم
ازاينرو «عُرْف» گفته ميشود که موي آن پيدرپي و به هم متصل است .مصدر دوم «المَعرِفه» و
«العِرفان» است که بهمعناي سکون ،آرامش و طمأنينه است؛ چراکه شخصي که به چيزي شناخت
پيدا ميکند ،به آن آرامش مييابد و در مقابل ،کسي که آن چيز را انکار ميکند ،دچار وحشت
ميشود .معانياي چون «العَرْف» (بوي خوش) و «العُرْف» (معروف مقابل منکر) زيرمجموعه همين
معنا هستند؛ چراکه نفس آدمي با آنها آرامش ميگيرد و سکون پيدا

ميکند (ابنفارس ،1404 ،ج:4

.)281

راغب در مفردات ذيل واژه «عرف» مينويسد :معرفت ،درك کردن و دريافتن چيزي است از
روي اثر آن با انديشه و تدبر که اخص از علم است و واژه «انکار» نقطه مقابل و ضد آن است.
ميگويند« :فالنٌ يَعْرِفُ اللّهَ» و نميگويند« :يعلم اللّه» تا متعدي به يك مفعول باشد؛ زيرا معرفت
بشر از خداي تعالي ،تدبر در آثار او بدون ادراك ذات اوست .همچنين ميگويند« :اللّه يعلم كذا» و
نميگويند« :يعرف كذا»؛ زيرا معرفت در علم قاصري که با تفکر بهدست ميآيد ،بهکار ميرود
(الراغب االصفهاني ،1412 ،ج560 :1؛ قرشي ،1371 ،ج.)334 :4

در تشريح بهتر مفهوم واژه معرفت و سنجش تقدم و تأخر رتبي علم و معرفت ميتوان گفت:
معرفت و معرفتيابي صفت و ويژگياي براي انسان است و بهکارگيري اين صفت براي خداوند
متعال صحيح و مفروض نيست؛ زيرا از يك سو همانطور که لغتشناسان اشاره کردهاند ،معرفت
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با استفاده از قوه فکر از مجهولي به سمت معلوم و از مبدأيي به سمت مقصدي سير ميشود 1و
فرض و تصور چنين مبدأ و مجهول و تفکري براي خداوند متعال که سراسر علم  -در مرتبه کامل
و عالي آن  -است ،صحيح نيست .از سوي ديگر ابزار اين حرکت ،قوه تفکر است که خود  -برخالف
آنچه شايد در بادي امر بهنظر برسد  -صفت و ويژگي مخصوص انسان است و در آيات و روايات
صفت تفکر و مفکِر درباره خداوند متعال بهکار نرفته است؛ زيرا اين صفتي مخصوص انسان است
که با استفاده از عقل خود بين معلوم و مجهول در حرکت است (المظفر .)23 :1388 ،به همين علت،
صحيح است که گفته شود فالني به خدا معرفت دارد ،ولي نميتوان گفت فالني به خدا علم دارد؛
چون تنها خود خداست که به خودش آگاهي کامل دارد .از طرف ديگر صحيح است که بگوييم
خدا به همه موجودات علم دارد ،ولي صحيح نيست که گفته شود خدا به موجودات معرفت دارد؛
چون آگاهي ناقص براي خدا معنا ندارد.
در سنجش توالي و ترتب بين علم و معرفت ،شايد در بادي امر توجه به مطالب پيشگفته
اين تصور را اي جاد کند که نسبت علم به معرفت باالتر است و معرفت در مرتبه پايينتر از علم
قرار دارد؛ زيرا معرفت بنابه تصريح اهل لغت در علمي قاصر بهکار رفته

(راغب اصفهاني ،1412 ،ج:1

 )560و بهعالوه اينکه خداوند متعال درباره خود واژه علم را بهکار برده است ،نه واژه معرفت ،و
نفس بهکارگيري اين موضوع ميتواند نشانگر ارجحيت و اولويت علم باشد.
جهت تبيين بهتر اين مسئله بايد گفت در روايات امام علي(ع) درخصوص نسبت بين علم و
معرفت ،اين توصيفات بيان شده که ثمره علم ،معرفت است (آمدي)49 :1366 ،؛ بارورسازي معرفت
با علم است (همان)41 :؛ علم اولين راهنماست و معرفت آخرين درجه و مرحله است

( همان)49 :؛

تدريس علم سبب پيدايش معرفت ميشود (مجلسي ،بيتا ،ج)128 :75؛ علم شعاعي از معرفت است
(ابنفهد حلي)78 :1407 ،؛ اول علم ،و پس از آن معرفت حاصل ميشود (صدوق .)111 :1398 ،همين
روايات بهتنهايي اثباتکننده اين است که معرفت نسبت به علم در مرتبه باالتري قرار دارد و علم
مقدم بر معرفت است و بهواسطه علم ،معرفت حاصل خواهد شد .همين نکته شايد دليل انتخاب

 .1پيامبر اکرم (ص) در روايتي باريابي به مقام تفکر را منوط به برخورداري از نور معرفت ميدانند« :وَ لَا يَنَالُ مَنْزِلَةَ
التَّفَكُّرِ إِلَّا مَنْ قَدْ خَصَّهُ اللَّهُ بِنُورِ الْمَعْرِفَةِ وَ التَّوْحِيد» (مجلسي ،بيتا ،ج.)326 :68
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اين واژه در مقابل واژگان مشابه ديگر مانند علم و تفکر باشد؛ اگرچه در اين ميان بايد به بار
معنايي ،حيثيات ،کاربردها ،کارکردها و متعلَقات هرکدام از اين واژهها نيز عنايت داشت.
نکته ديگري که بايد در اين ميان مدنظر داشت ،توجه به مراتب ،درجات ،ابعاد و انواع علم
است که در هر جا و در هر مرتبهاي با معرفت مرتبط نيستند .به ديگر سخن ،براي هر کسي و
براي هر علمي ،معرفت ثمره نيست يا اينکه معرفت در مرتبه باالتري قرار ندارد؛ چنانکه در
مقابل علم خداوندي  -که حد اعلي و غايي علم است  -يا مراتب عالي علم انساني ،معرفتي
مفروض نيست ،يا اگر هم باشد ،شايد در مراتب پايينتري قرار داشته باشد.
با اين توضيحات بايد گفت نميتوان حکم کلي براي تقدم يا تأخر علم و معرفت بر ديگري
صادر کرد ،بلکه دراينباره بايد به مواردي چون شرايط مکاني و زماني ،سطح و مراتب توجه داشت
تا بهواسطه عدم آشنايي با اين موارد ،گرفتار خطاي راهبردي نشد.
 .2نفس
در آيات و روايات تعريفي روشن از واژه نفس ارائه نشده است؛ از طرفي در کالم علما و دانشمندان
و در مقام تعريف واژه نفس ،نظرات متفاوت و در برخي موارد متباين ارائه شده است که تکيه و
توجه به هريك شايد نتواند جامعيت مدنظر را پوشش دهد .با اين اوصاف بهنظر ميرسد بهترين
راه براي دستيابي به تعريفي نزديك به واقعيت از نفس ،بررسي موارد بهکار رفته آن در آيات و
روايات و شناخت توصيفات ،متعلَقات ،عوايد و عوارض آن است تا از اين طريق بتوان به معناي
درستي از نفس دست يافت .آنچه از بررسي اجمالي آيات و روايات و مقايسه با موارد کاربرد الفاظ
ديگر نظير انسان ،بشر و ناس که در مورد انسان بهکار گرفته شده ،بهدست آمده است ،اين نتيجه
را حاصل ميآورد که آنچه از نفس در عبارت «معرفت نفس» مورد نظر است ،انسان با تمامي
ابعاد وجودي او اعم از جسماني و روحاني است.
آنچه در اينجا و به تناسب ،نيازمند اشاره است ،چرايي کاربرد واژه نفس ـ درکنار معرفت ـ
براي انسان با وجود واژگاني مشابه نظير انسان ،بشر و ناس است .بررسي اجمالي در موارد کاربست
واژه نفس و ديگر الفاظ مشابه در منظومه آيات و روايات نشانگر حضور چشمگيرتر نفس به نسبت
ديگر عناوين مشابه در اشاره به انسان است؛ عالوه بر اين شمول و جامعيت نفس ،در بيان
اوصاف و ويژگيهاي متنوع انساني اين همراهي را ضروري نشان ميدهد؛ به ديگر سخن گستره
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معنايي ،جامعيت و اشتمال واژه نفس به نسبت ديگر اسامي نامبردار براي انسان ،تداعيکننده
نوع کاملي از شناخت خواهد بود که ديگر عناوين مشابه از اين ويژگي برخودار نيستند و همراهي
دوشادوشانه آن با معرفت را اجتنابناپذير ساخته است.
بنابراين با بازتعريفي که از واژگان معرفت و نفس انجام گرفت و با ظرافتهاي معنايي هرکدام
آشنا شديم ،اين حقيقت روشن شد که از يك سو انتخاب کلمات و عبارات در آيات و روايات از
روي دقت و ظرافت است و شناخت اين ظرافتها عظمت کالم را خواهد افزود .از سويي اين نفس
است که نياز به شناخت دارد و آيات و روايات نيز بر اين موضوع تأکيد دارند و اين موضوع در
اولويت اول مورد تأکيد قرار دارد.

چرايي شناخت نفس
با وجود اينهمه تأکيد بر شناخت خود ،تبيين فلسفه و چرايي آن موضوعي است که بايد بهخوبي
مورد بررسي و تبيين قرار گيرد .بهنظر ميرسد نقش قابل توجه را در اين ميان ،کارکردهايي ايفا
ميکند که بهواسطه شناخت حاصل ميآيد؛ اگر انسان بدون شناخت کافي نسبت به کاري به آن
دست زند ،وضع را از آنچه بود ،بدتر خواهد کرد .امام علي(ع) در مذمت انجام عملي بدون علم و
آگاهي اينگونه ميفرمايد:
ل بِالْبَصَرِ يَكُونُ مُبْتَدَ ُأ عَمَلِهِ َأنْ يَعْلَمَ أَ عَ َملُهُ َعلَ ْيهِ أَمْ لَهُ فَ ِإنْ كَانَ َلهُ مَضَي فِيهِ َو
فَالنَّاظِرُ بِالْقَلْبِ الْعَامِ ُ
ق
ن الطَّرِي ِ
ل بِغَيْ ِر عِلْم كَالسَّائِ ِر عَلَي غَ ْيرِ َطرِيق فَلَا يَزِيدُهُ بُ ْعدُهُ عَ ِ
إِ ْن كَا َن عَلَ ْيهِ وَقَفَ عَنْ ُه فَ ِإ َّن الْعَامِ َ
الْوَاضِحِ إِلَّا بُعْداً مِنْ حَاجَتِهِ وَ الْعَامِلُ بِالْعِلْمِ كَالسَّائِرِ َعلَي الطَّرِيقِ الْوَاضِحِ فَلْيَنْ ُظرْ نَاظِر أَ سَائِر هُوَ أَ ْم
ث
رَاجِع وَ ا ْعلَمْ َأنَّ لِكُلِّ ظَاهِر بَاطِن ًا َعلَي ِمثَالِهِ فَمَا طَابَ ظَا ِهرُهُ طَابَ بَا ِطنُهُ وَ مَا َخ ُبثَ ظَاهِرُهُ خَبُ َ
بَاطِنُهُ؛ در آغاز ،بايد بداند که آنچه ميکند به زيان اوست يا به سود او؛ اگر به سود او بود ،همچنانش
پي گيرد و اگر به زيان او بود ،از انجام آن بازايستد؛ زيرا هرکس بدون علم دست به عملي زند،
چونان کسي است که بيرون از راه گام ميزند ،که هرچه پيشتر رود ،بيشتر از مقصود دور گردد.
کسي که بر مقتضاي علم عمل ميکند ،همانند کسي است که در راهي روشن و آشکار راه
ميسپرد .پس بر بيننده است که بنگرد که آيا پيش ميرود يا بازپس ميگردد .بدان که هر
ظاهري را باطني است همانند آن؛ آنچه ظاهرش پاکيزه باشد ،باطنش نيز پاکيزه است و آنچه
ظاهرش ناپاك باشد ،باطنش نيز ناپاك است (نهج البالغه :خطبه .)154
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انسان تا نيازها ،عاليق و عواطف خود را نشناسد ،نخواهد توانست با خود و ديگران در انواع
تعامالت مفروض ،بناي شايستهاي را بنيان نهد و موفقيتي را بهدست آورد .به بيان ديگر ،انسان
بايد خود را بهخوبي بشناسد تا بتواند با خود بهخوبي ارتباط برقرار کند و با اين خودتعاملي
مطلوب ،ديگر تعامالت را مطلوب نمايد و در نتيجه سعادت و سيادت خود را تضمين نمايد؛ مگر
نه اين است که شناسنده خود به غايت معرفت و علم دست پيدا کرده است؟ (آمدي.)232 :1361 ،

ريشه گرفتاري بشر ،شناخت محدود از خود است و تا اين موضوع حل نشود ،گرفتاريهاي
او همچنان باقي خواهد ماند .ما تا ندانيم در کجا زندگي ميکنيم و آن را چطور بايد حفظ کنيم
و چطور بايد بياراييم ،هرگز مسئول و مدير خوبي نخواهيم بود .ما وقتي نتوانيم خودمان را اداره
کنيم ،هرگز از ما برنميآيد که شهرمان ،استانمان و کشورمان را حفظ کنيم و آن را بياراييم.
با خودشناسي حقيقي ،انسان ابعاد ،قوا ،استعدادها ،توانمنديها ،ضعفها ،قوتها ،محاسن،
معايب و نيازهاي خود را خواهد شناخت و همين تدوين برنامهاي متناسب و واقعي را بهدنبال
خواهد داشت؛ برنامهاي که رافع نيازهاي او و متضمن رشد و ترقي وي خواهد بود .شکلگيري
نظامهاي گوناگون انسانشناسانه در ادوار مختلف تاريخ در راستاي شناخت و پاسخگويي به
نيازهاي انسان بوده که همين نيز چرايي شناخت خود را روشن کرده است .توفيقيابي هرکدام
در اين مسير به ميزان واقعبيني آنان در عرصه شناخت انسان و نسخه صادرشده توسط آنان
بستگي دارد.
در کنار اين موضوع ،بهواسطه ويژگيهاي خاص انسان ،دستيابي او به شناخت خود ،شناخت
خداوند متعال را نيز بهدنبال دارد .اين انسان است که خليفه خدا روي زمين (بقره ،)30 :داننده جميع
اسماء الهي (بقره )31 :و بهواسطه گوهرهاي نهفته وجودياي که خداوند در وجود او به وديعه نهاده،
سراسر خداوند ،عظمت و قدرت و جبروت او را نشانگر است و وقتي براي شناخت خود مراجعه
کرد ،جلوه خداوندي را در خود بهخوبي و روشني مشاهده خواهد کرد و اين مشاهده و اطالع و
آگاهي ،نوع تعامل با خداوند را نيز سامان خواهد داد؛ تعاملي برمبناي شناخت واقعيت و حقيقت.
ازاينرو اگر کسي خود را شناخت ،خدا را هم خواهد شناخت و اين شناخت خود ،زمينه تعاملي
عابدانه و عارفانه و خاضعانه را ـ که خود نتيجه شناخت خداوند است ـ با خداوند متعال برقرار خواهد
ساخت؛ زيرا خودشناسي بيشتر ،خداترسي بيشتر را بهدنبال دارد (آمدي.)232 :1361 ،
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عامل ديگر تأکيدکننده بر شناخت خود ،ضرورت برقراري ارتباط انسان با ديگراني از جنس
خود است .انسان به داليل مختلف نيازمند برقراري ارتباط با همنوع خود است و اگر اين ارتباط برمبناي
شناخت و واقعيت باشد ،به نتيجهبخشي و سودمندي نزديكتر است .امام علي (ع) در روايتي شناخت
خود را زمينه بهترشناسي ديگران ميداند و دراينباره ميفرمايدَ « :منْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَهُوَ لِغَيْرِهِ أَعْرَفُ؛

هرکس خود را بشناسد ،ديگران را بهتر ميشناسد» (همان) .همين روايت بهتنهايي ارتباط تنگاتنگ
خودشناسي با ديگرشناسي را آشکار کرده است.
تعامل شايسته و بايسته با طبيعت نيز از ديگر آثار خودشناسي است .اگر کسي خود را
شناخت ،دنيا و عقباي حقيقي و واقعي را نيز خواهد شناخت .ازاينرو فرد خودشناس دل به دنيا
و فانيات آن نخواهد داد (همان) و با آنها مأنوس نخواهد شد (همان)136 :؛ درحاليکه دنيا با تجليات
ظاهرياي که دارد ،بهراحتي بسياري از افراد را مجذوب و شيفته خود کرده است .در واقع اين
خودشناسي است که زمينه را براي جهانشناسي واقعبينانه فراهم خواهد ساخت و بهعنوان يك
عامل مهم در تغيير رويکرد دنياگرايي به آخرتگرايي ـ بهعنوان يك نوع تعامل حقيقي و واقعي
ـ اثرگذار خواهد بود.
حال که تنها با ذکر آيات و روايات تبيينگر ،به اهميت و جايگاه شناخت خود پي برديم،
ميتوان زواياي مختلف اين موضوع را از طريق بررسي چرايي شناخت نفس بيشتر روشن کرد.
قرآن کريم براي پي بردن به نشانههاي الهي ،به خودشناسي ارجاع ميدهد« :وَ فِي الْأَرْضِ آياتٌ

لِلْمُوقِنِينَ وَ فِي أَنْفُسِكُمْ أَفَال تُبْصِرُون؛ و روي زمين براي اهل يقين نشانههايي [متقاعدکننده] است و
در خود شما؛ پس مگر نميبينيد؟» (ذاريات.)21-20 :

قرآن کريم براي اينکه بصيرتطلبان و يقينخواهان را به نشانهها و آيات الهي رهنمون سازد،
توجه به خود و شناخت نفس را بهعنوان يك عامل مهم و اساسي فراروي آنان قرار ميدهد تا
ضمن دستيابي به يقين و بصيرت ،حقانيت الهي براي آنها به اثبات برسد« :سَنُرِيهِمْ آياتِنا فِي الْآفاقِ

وَ فِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّي يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُ؛ آيات خود را در آفاق و در جانها و نفسهايشان به ايشان
خواهيم نمود ،تا بر آنان

آشکارا شود که خدا حق است و راست» (فصلت.)53 :

رسول اکرم(ص) در پاسخ به سؤال مردي که از راه دستيابي به شناخت الهي ميپرسد ،معرفت
نفس را بهعنوان يك عامل دروني شناساننده حضرت باريتعالي معرفي مينمايد

(مجلسي ،بيتا ،ج:67
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 .)73اينکه چرا و چگونه خودشناسي ،شناخت حق و خداوند را بهدنبال دارد ،معمايي است که بايد
ارتباط آن را در حقايقي دانست که با مراجعه انسان به خود ميتوان به آنها دست يافت .بهراستي
انسان چه گوهر يا گوهرهايي در خود نهفته دارد که با کشف آنها بتوان به معرفتاهلل نائل شد؟
آيات و روايات تنها انسان را واجد چنين ويژگياي معرفي کردهاند.
انسان برخوردار از جسم ،روح ،قلب ،دل ،فطرت ،عالئق و عواطف است .اينکه اينها يکي باشند
يا غير از ديگري ،محل بحث ما نيست .آيات و روايات به عوارض وجودي انسان اشاره کردهاند و
اگر قرار باشد خودشناسي اثري را ظاهر سازد ،بايد در اي ن عوارض تأمل و تفکر شود و شناخته
شوند تا خودشناسي محقق شود .در ادامه به برخي از آنها پرداخته ميشود.
ساختار منظم ،منسجم ،متعادل و باقابليت جسم انساني ،سازندهاي خالق را نشانگر است؛
سازندهاي که واجد اوج عظمت ،توانمندي ،قدرت و تدبير است و اين خود بعدي از ابعاد
خودشناسي را روشن خواهد ساخت .يکي از اصحاب امام صادق(ع) ميگويد :از هشام بن حکم
پرسيدم :اگر کسي از من پرسيد چگونه خدايت را شناختي ،به او چه پاسخي بدهم؟ هشام گفت:
ميگويم :من خداوند ـ جل جالله ـ را بهوسيله خودم شناختم؛ زيرا او نزديكترين چيزها به من
است .ميبينم ساختمان بدنم اجزاي مختلفي دارد که هرکدام با نظم خاصي در جاي خود قرار
گرفتهاند .ترکيب اين اجزا قطعي و روشن است ،آفرينش آنها متين و دقيق است و انواع و اقسام
نقاشيها در آن بهکار رفته است .ميبينم براي من حواس مختلف و اعضاي گوناگون از قبيل
چشم ،گوش ،شامه ،ذائقه و المسه ايجاد شده است .عقل همه عاقالن محال ميداند که ترکيب
منظمي بدون ناظم ،و نقشه دقيقي بدون نقاش بهوجود آيد .از اين راه پي بردم که نظام وجودم
و نقاشيهاي بدنم از اين

قانون مستثنا نيست و نيازمند آفريدگار است (همان ،ج.)50 :3

با خودشناسي زمينه مناسبي براي آگاهي هرچه بيشتر نسبت به سازنده اين دستگاه پيچيده
منظم و منسجم فراهم ميشود .در کنار اين جسم چيزي باالتر وجود دارد که از طرف خود
خداوند است (ص)72 :؛ همان که قرآن از دميدن روح خداوندي در وجود انساني ياد کرده است؛
روحي که بسيار و بلکه هيچکدام از محدوديتهاي جسمي را ندارد و بهراحتي ميتواند اوج گيرد
و به تعالي و تکامل دست يابد .همه اي نها از آنِ انسان است و با مراجعه انسان به خود و اندك
تفکري ،اين حقايق را بيشتر و بهتر مشاهده خواهد کرد.
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عامل ديگر در چرايي شناخت خود ،فطرياتشناسي است که از جمله آن ميتوان به خداجويي
و خداخواهي اشاره کرد که در جريان خودشناسي آشکار ميشود .امام علي(ع) دراينباره ميفرمايد:
«اللَّهُمَّ خَلَقْتَ الْقُلُوبَ عَلَي إِرَادَتِكَ وَ فَطَرْتَ الْعُقُولَ عَلَي مَعْرِفَتِكَ؛ خداوندا! قلبها را با ارادت و محبت خود
و عقلها را با معرفت خود سرشتهاي» (سيد بن طاووس .)120 :1411 ،عالوه بر اين ،همين قلب جايگاه
عرش الهي است (مجلسي ،بيتا ،ج .)40 :55در روايتي ديگر از امام علي(ع) نيز قلب انسان مؤمن جايگاه
عرش الهي دانسته شده است (همان)39 :؛ يعني جلوهگر خداوند متعال و آثار و نشانههايش .آيات و
روايات حتي پا را فراتر از اين گذاشته ،خودفراموشي و خودبيگانگي را برابر با خدافراموشي دانستهاند
(حشر .)19 :اين به اين معناست که توجه به خود سراسر توجه به خداوند است؛ زيرا انسان آينه
تمامنماي خداوند است .آنچه در عالم کبير و آنچه در حضرت الهيه است ،همه در اوست .او کون
جامع و کاملترين مجالي خداوند و مظهر اسم اعظم است (جامي .)89 :1373 ،ازاينرو اگر کسي خود
را شناخت ،از عالم ماده دوري گزيند و تجرد را پيشه خود سازد و در تالش است هرچه بيشتر و
بهتر خود را به اصل حقيقي و واقعي خود که همان خداوند متعال است ،برساند و قرب به او را براي
خود رقم زند؛ همان چيزي که هدف خلقت انسان قرار گرفته است .خالصه آنکه ،هر بعدي از ابعاد
خودشناسي ،بهواسطه نمايانگري عظمت و قدرت خالق ،خداشناسي را نتيجه خواهد داد و اين خود
يکي از کارکردهاي شناخت خود است.
با اين وصف بايد گفت چرايي شناخت خود ناظر به آثار و نتايجي است که بهواسطه آن
حاصل ميآيد؛ آثار و نتايجي که خود ساماندهنده رفتارهايي است که رشد ،تعالي و تکامل را
براي انسان بهدنبال دارد که به طُرق ديگر دستيابي به آن کمتر امکانپذير است و اين خود
اهميت و ضرورت خودشناسي را صدچندان مينمايد .براي همين است که امام علي(ع) بر آگاهي
يابنده از کجا آمدن ،کجا بودن و کجا رفتن که بخشي از فرايند خودشناسي است ،درود و رحمت
فرستاده است:
رَحِمَ اللََّه إمرء أعَ ََّد لِنَفسِه و استَعَ ََّد لِرَمسِه و َعلِ َم مِن أين و في أين و إلي أين؛ رحمت خدا بر کسي
باد که مقدمات تربيت و تعالي نفس خود را آماده سازد و خود را براي عالم قبر آماده سازد و بداند
که از کجا آمده است و در کجاست و به کجا ميرود (فيض کاشاني ،1404 ،ج.)116 :1

اندکي در خود نگر تا کيستي

از کجايي در کجايي چيستي
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تمايز
عباراتي نظير خودکاوي ،خودانگاشت ،خودپنداشت ،خودپنداري ،خويشتنپنداري ،خودآگاهي و
خودبيني ازجمله عناوين مطرح در راستاي اشاره به شناخت خود هستند و تلقي ترادف و همساني
آنها با خودشناسي وجود دارد؛ اما واقعيت آن است که خودشناسي با هريك از آنها متمايز است.
خودشناسي امري اکتسابي و حصولي و بهمنزله طريق

(الطباطبايي ،1417 ،ج278 :6؛ ثقفي تهراني،1398 ،

ج )322 :1و فرايندي است که از مبدأ و مقدمهاي (همان؛ حقي بروسوي ،بيتا ،ج339 :7؛ امين ،1361 ،ج)390 :8

آغاز و به فرجام و مقصدي ختم ميشود که اين خود محتاج برگزيني روشها و رويکردهاست .بنابراين
هرکدام از اين عبارات که چنين تبييني از او باشد ،ميتواند همسان تلقي و بهجاي خودشناسي بهکار
گرفته شود .عباراتي نظير خودانگاشت ،خودپنداشت ،خودپنداري ،خويشتنپنداري و خودآگاهي
محصول و نتيجه فرايندند (پورحسين )44 :1389 ،و مانند خودشناسي ،خودِ فرايند نيستند .خودآگاهي
هم ميتواند جزئي از فرايند خودشناسي و هم نتيجه فرايند خودشناسي باشد .خودکاوي هم بهعنوان
يکي از مؤلفههاي خودشناسي مطرح است (همان .)47 :خودبيني اگر بهمعناي خودمحوري و دگرنبيني
باشد ،صفتي رذيله در دين است که از آن نهي شده است و با خودشناسي تفاوت ماهوي دارد؛ اما اگر
بهمعناي عزت نفس و خودحرمتي باشد ،ميتواند حاصل فرايند خودشناسي باشد.
در تأييد فرايند بودن خودشناسي ،توجه به معناي لغوي کلمه معرفت ـ که پيش از اين در
بافت عبارت معرفت نفس به آن اشاره شد ـ به تبيين بهتر مسئله و تمايزافزايي آن با ديگر کلمات
همسو کمك خواهد کرد؛ زيرا معرفت در علمي ناقص و با استفاده از قوه تفکر انجام ميگيرد و
آن را تبديل به علمي کامل مينمايد که خود بهطور طبيعي بايد در چارچوپ و زماني مشخص و
با اتخاذ روشي مناسب انجام گيرد و اين همان چيزي است که براي تلقي فرايند بودن يك مسئله
به آن نياز

است1.

ترتب (تقدم و تأخر)
گونههاي تعامل انسان براساس آنچه علماي اخالق از گذشته تا حال به آن اشاره کردهاند ،به چهار
حوزه عمده خود ،خدا ،ديگران و جهان هستي تقسيم ميشود .بهطور طبيعي تعامل انسان در

 .1در تعريف فرايند گفتهاند :مجموعه عمليات و مراحل الزم براي رسيدن به يك هدف مشخص (معين :1360 ،ذيل
واژه فرايند).
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هريك از اين حوزهها به معرفت و شناختي از طرف مقابل نياز دارد .حال در سنجش تقدم يا تأخر
شناخت هريك از اين موارد ،کداميك نسبت به بقيه مقدم است و نسبت به ديگري در جايگاه
ممتازي قرار دارد؟ آيا در ديدگاه امام علي(ع) اين امر مورد توجه قرار گرفته است؟
نويسنده معتقد است آنچه از مجموع بيانات امام علي(ع) که برگرفته از منبع وحياني است،
قابل استنباط ميباشد ،اين حقيقت را اثبات ميکند که در اولويتسنجي شناختهاي چهارگانه
خود ،خدا ،ديگران و جهان ،شناخت خود مقدم بر ديگر شناختهاست و شناخت خداوند ،ديگران
و جهان به ترتيب در رتبههاي بعدي قرار دارند .اين بهمعناي تقدم شرفي يا رتبي نيست؛ چراکه
در غير اين صورت رتبه و شرف خداوند متعال به نسبت بقيه برتر و واالتر است و حتي قابل
مقايسه نيست .آنچه بيشتر در اينجا منظور است ،تقدم پايهاي ،مبنايي و سودمندي نسبت به
ديگر شناختهاست.
در تحليل اين موضوع بايد گفت همانطور که پيشتر توضيح داده شد ،شناخت داراي نهايتي
است و هر شناختي که براي انسان حاصل آيد ،يك سري عوايد را نصيب انسان خواهد کرد.
شناخت خود ازجمله مواردي است که کفايتکننده انسان از هر نوع شناخت و غايت و نهايت
معرفت است و علم و نافعيت حداکثري را نصيب انسان خواهد کرد (آمدي)232 :1361 ،؛ اعليشناختي
با نافعيتي برتر که شناخت خدا ،ديگران و جهان به اين اندازه براي انسان سودمند نخواهد بود يا
حداقل به نسبت شناخت خود در اولويت قرار ندارد.
توصيف شناخت خود با اوصافي نظير معرفت بينظير (ابنشعبه حراني ،)286 :1404 ،فوز اکبر
(آمدي ،)232 :1361 ،بافضيلتترين عقلها (همان )52 :و حکمتها (همان) بدون وجود چنين
توصيفاتي براي ديگر شناختها نيز دليلي ديگر بر تقدم شناخت خود نسبت به ديگر شناخت
هاست .همينطور بهواسطه شناخت خود ،ديگر شناختها نيز ـ خداشناسي ،ديگرشناسي و جهان-
شناسي ـ حاصل خواهد شد؛ اما برگرداندن چنين چيزي کمتر امکانپذير است يا حداقل کمتر
سهلالوصول خواهد بود .امام علي(ع) بيان ميدارد که هرکس نسبت به خود شناخت نداشته باشد،
به غير خود نيز نادانتر خواهد بود (همان )232 :و نخواهد توانست به ديگراني غير ازخود معرفت يابد
(همان)؛ يعني شناخت خود بهعنوان يك مبنا ،پايه و ضرورت اساسي براي ديگر شناختها مطرح
است .آن حضرت بهدنبال اين موضوع تأکيد دارد که شناخت خود ،شناخت خداوند و ديگران را
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هم درپي خواهد داشت و از آن حيث که تا شناخت خود حاصل نيايد ،نسبت به تمامي شناخت-
هاي ديگر جاهل است (همان) ،بر شناخت جهان ـ بهعنوان چهارمين نوع شناختها ـ هم اولويت
دارد .عالوه بر اين ،زيرساخت اساسي براي برقراري ارتباط با خدا ،تقواگزيني است که خود نتيجه
خودشناسي است.
در سنجش توالي و اولويت ديگر شناختها (خدا ،ديگران و جهان) با معيار درنظر گرفتهشده
بهنظر ميرسد شناخت خداي متعال نسبت به دو نوع ديگر (ديگران و جهان) اولويت دارد .اين
موضوع با نگاه به جايگاه خالقيت خداوند و مخلوقيت انسان ،توجه به چرايي خلقت انسان ،توصيفات
رفيع درباره جايگاه و آثار معرفت خدا و ياد کردن از آن بهعنوان اعلي معرفتها ( همان )81 :قابل تحليل
و تبيين است .در يکي از کلمات قصار امام علي(ع) چنين آمده است:
صلَحَ اللَّهُ لَهُ أَمْ َر
مَنْ أَصْلَحَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ أَصْلَحَ اللَّهُ مَا بَ ْينَهُ وَ بَ ْينَ النَّاسِ وَ مَنْ أَصْلَحَ أَ ْمرَ آ ِخرَتِهِ أَ ْ
سهِ وَاعِظ كَا َن َعلَ ْيهِ ِمنَ اللَّ ِه حَافِظ؛ هرکس رابطه ميان خود و خدا را نيکو
ن كَا َن لَهُ ِمنْ نَفْ ِ
دُنْيَا ُه وَ مَ ْ
سازد ،خداوند رابطه او را با مردم نيکو سازد و هرکه کار آخرت را به صالح آورد ،خداوند کار او را
اصالح فرمايد و هرکس اندرزدهنده خود باشد ،خدا بر او نگهباني گمارد (نهج البالغه :حکمت.)89

حضرت امير(ع) در اين کالم کوتاه ،ولي بسيار پرمعنا و ارزشمند ،از يك سو رابطه انسان با
خدا ،خود و ديگران و از سوي ديگر ،رابطه او را با دنيا و آخرت بيان ميکند و تصوير جامعي از
نظام ارتباطات اسالمي ارائه ميدهد.
در سنجش تقدم و تأخر ديگرشناسي و جهانشناسي ميتوان با استناد به يکساني انسانها
از حيث مخلوق بودن ،توجه به ويژگيها و نيازهاي فطري ،عاطفي و روحي انسان و ضرورت
ارتباط وي با ديگران ،تقدم شناخت جهان بر شناخت ديگران را اعالم داشت .بهعالوه ،روح روايات
نيز بر اين موضوع تأکيد ميکند.
ذکر اين نکته دوباره الزم است که تقدم خودشناسي بر خداشناسي بهمعناي تقدم رتبي و
شرفي انسان بر خدا نيست ،بلکه همانطور که در آيات و روايات ذکر شده است ،دليل اينهمه
تأکيد بر شناخت خود براي آن است که انسان ضمن خودشناسي ،بيشتر و بهتر به عظمت خداوند
پي برد و در واقع همه انواع ديگر شناختها براي دستيابي به خداشناسي است؛ چنانکه فلسفه
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خلقت انسان در واقع براي معرفت و عبادت الهي بيان شده است .آيه  56سوره ذاريات 1اين
حقيقت را نمايان ساخته است .روايتي از امام حسين(ع) نيز بر اين موضوع تأکيد دارد« :إِنَّ اللَّهَ

جَلَّ ذِكْرُهُ مَا خَلَقَ الْعِبَادَ إِلَّا لِيَعْرِفُوهُ فَإِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوه؛ اي مردم! حق بندگانش را نيافريده ،مگر براي
آنکه او را بشناسند و هنگامي که

او را شناختند ،عبادتش کنند» (صدوق ،بيتا ،ج.)9 :1

در سنجش ترتب ساير گونههاي تعاملي بهنظر ميرسد تعامل انسان با ديگران در مرتبه
بعدي قرار دارد .از يك سو هرکس رابطه خود با خود را اصالح کرد ،رابطه او با ديگران رو به
اصالح خواهد گذاشت .از سوي ديگر هرکس رابطه خود با خدا را اصالح کرد ،خدا رابطه او با
ديگران را نيز اصالح ميکند .بنابراين تعامل انسان با خود و خدا در مرتبهاي قبل از ارتباط با
ديگران قرار دارد .انسان هم به شناخت خود نياز دارد و هم به شناخت خداوند ،تا او را بهخوبي
بشناسد و عبادت کند ،و هم به ارتباط با ديگران نياز دارد؛ چون ويژگيهاي فطري ،روحي و رواني
چنين اقتضايي دارد و انسان در قالب اجتماع خواهد توانست نيازهاي خود را تأمين کند .با اين
تأکيدات و از اين حيث ميتوان گفت ارتباط با طبيعت در مرتبه نزولي از ساير ارتباطات وجود
دارد؛ اين را حداقل ميتوان از حيث تأکيدات بهنسبت فراوانتري که بر اولويت ديگر تعامالت در
آيات و روايات وجود دارد ،و نيز در فراواني دفعات ارتباطگيري در ساير موارد ادعا کرد.
نکته ديگري که در اينجا بايد مورد تأکيد قرار گيرد اينکه ،با نگاه هدفگذاري و سودمندي،
اين تعامل انسان با خداست که در اولويت و ارجحيت نسبت به ساير گونههاي تعاملي قرار دارد.
به بيان ديگر درست است که قبل از اين بر اهميت و اولويت خودشناسي بر خداشناسي،
ديگرشناسي و طبيعتشناسي بهلحاظ ترتب زماني اشاره شد و آيات و رواياتي نيز در تأييد اين
مسئله بيان گرديد ،اما بهلحاظ هدفسنجي اين خداشناسي است که بر ديگر گونههاي شناخت
ارجحيت و اولويت دارد؛ زيرا همه نتيجه انواع ديگر شناخت براي خداشناسي است .در واقع با
خودشناسي ،ديگرشناسي و طبيعتشناسي به خدا پي برده ميشود .ازاينرو بهنظر ميرسد تأکيدات
آيات و روايات بيشتر ناظر به جنبه ترتب و اولويت زماني بوده است ،نه تقدم شرفي و رتبي.

 .1وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ ا ْلإِنْسَ إِالَّ لِيَعْبُدُونِ؛ و جنّ و انس را نيافريدم مگر براي آنکه مرا پرستش کنند.
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موانع خودشناسي
در طريق دستيابي به خودشناسي آنهم از نوع حقيقي آن ،موانعي وجود دارد که در ادامه به آنها
اشاره ميشود .يکي از موانع بزرگ خودشناسي ،دنياگرايي و دلبستگي و وابستگي به تجليات و
تجمالت آن است .دلمشغولي به دنيا و اهتمام حداکثري براي بهرهبرداري هرچه بيشتر از مواهب
آن ،مجالي براي خودانديشي باقي نميگذارد .در واقع بايد گفت دنياگرايي در نقطه مقابل
خودشناسي قرار دارد .امام علي(ع) در روايتي زيبا عشقورزي به دنيا را منشأ ناشنوايي و نابينابي
ميداند و دراينباره ميفرمايد:
ق شَيْئ ًا أَ ْعشَي بَصَرَ ُه وَ َأمْ َرضَ َقلْبَ ُه فَهُوَ َينْظُ ُر بِعَيْن غَ ْي ِر صَحِيحَة وَ يَسْ َمعُ بِأُذُن غَ ْيرِ سَمِيعَة قَدْ
مَنْ عَشِ َ
يء
ت َعلَ ْيهَا َنفْسُ ُه فَهُوَ َعبْد لَهَا وَ لِمَنْ فِي يَدَيْهِ شَ ْ
ت الدُّنْيَا قَلْبَ ُه وَ وَلِهَ ْ
خَرَقَتِ الشَّهَوَاتُ عَقْ َل ُه وَ أَمَاتَ ِ
ت زَالَ إِلَيْهَا َو حَ ْيثُمَا أَقْبَ َلتْ َأقْبَلَ عَ َليْهَا لَا يَ ْنزَجِ ُر ِمنَ اللَّ ِه بِزَاجِر وَ لَا يَتَّ ِعظُ ِمنْ ُه بِوَاعِظ
مِنْهَا حَيْثُمَا زَالَ ْ
وَ هُوَ يَرَي الْمَأْخُوذِينَ عَلَي الْغِرَّةِ َحيْثُ لَا إِقَالَةَ وَ لَا رَجْعَة؛ هرکس به چيزي عشق ناروا ورزد ،نابينايش
ميکند ،و قلبش را بيمار کرده ،با چشمي بيمار مينگرد ،و با گوشي بيمار ميشنود .خواهشهاي
نفس پرده عقلش را دريده ،دوستي دنيا دلش را ميرانده است ،شيفته بياختيار دنيا و برده آن
است و برده کساني است که چيزي از دنيا در دست دارند .دنيا به هر طرف برگردد ،او نيز
برميگردد ،و هرچه هشدارش دهند ،از خدا نميترسد .از هيچ پنددهندهاي شنوايي ندارد ،با اينکه
سرنوشت نگونبار گذشتگان را ميبيند که راه پس و پيش ندارند و در چنگال مرگ اسيرند .به
هر جا که روي آورد ،او نيز روي ميآورد (نهج البالغه :خطبه .)109

دنياگرايي خصلتي دارد که فرصت و مجالي براي خودشناسي که در نقطه مقابل آن در
حيثيات مختلف قرار دارد ،فراهم نخواهد کرد و بهواسطه دلدادگي به آن ،قلب ،چشم و گوشي
براي بصيرتيابي و حکمتشناسي درباره خود باقي نميگذارد و عقل را که بهعنوان ابزاري مهم
در اين فرايند است ،فاسد و تباه ميگرداند:
«حُبُّ الدُّنْيَا يُفْسِدُ الْعَقْلَ وَ يُهِمُّ [وَ يُصِمُ] الْقَلْبَ عَنْ سَمَاعِ الْحِكْمَةِ وَ يُوجِبُ أَلِيمَ الْعِقَابِ؛ دوستي دنيا
عقل را فاسد ميکند ،و دل را از شنيدن حکمت کر ميگرداند ،و عذاب دردناك را واجب ميسازد»

ت الْقُلُوبُ عَنْ نُورِ الْبَصِيرَةِ؛ از براي
ن سَمَاعِ الْحِكْمَةِ وَ عَمِيَ ِ
(آمدي)65 :1361 ،؛ «لِحُبِّ الدُّنْيَا صَمَّتِ الْأَسْمَاعُ عَ ْ
دوستي دنيا ،گوشها از شنيدن حکمت کر شده ،و دلها کور گشتهاند» (همان).
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خودفريبي عامل مهم ديگر بر سر راه خودشناسي است .گاهي انسان خود را فريب ميدهد
و خويش را نسبت به خود ،خودآگاه و خودشناس نشان ميدهد ،در صورتي که چنين نيست.
عدم باورمندي و دغدغهمندي نسبت موضوع خودشناسي و اهميت ،ضرورت و جايگاه آن ،عامل
مهم ديگري در عدم اهتمام به شناخت خود است .گاهي فرد به موضوع خودشناسي و ضرورت و
اهميت آن آگاهي دارد ،اما اين موضوع به دغدغه و باوري براي او تبديل نشده است .آنگاه که فرد
نداند که بزرگترين جهل و ناداني ،جهل نسبت به خود است (همان ،)234 :نتيجه آن شود که
نسبت به شناخت خود بيتوجه باشد .به بيان ديگر ريشه مشکالت انسان و جوامع انساني در
درون انسان است ،حال آنکه راهحل آن در بيرون و چيزهاي ديگر جستجو و دنبال ميشود .اگر
کسي دنبال چيزي باشد ،آن را خواهد يافت (همان) ،اما مشکل در اينجا عدم دنبالهروي اصل
موضوع است؛ چون هنوز به باور و دغدغهاي براي او تبديل نشده است.
جهل و ناداني نسبت به خودشناسي و عواقب و پيامدهاي خودنشناسي ،عامل مهم ديگري
در عدم خودشناسي است .وقتي که فرد نداند جاهل به نفس خويشتن ،جاهل به همه چيز است
(همان ،)233 :آنگاه که نداند عاجزترين افراد ،عاجزترينشان به شناخت خود است و در يك کلمه
عدم علم کافي نسبت به موضوع خودشناسي و پيامدهاي آن ،زمينه را براي عدم خودشناسي
فراهم خواهد ساخت.
بنابراين شناخت نفس انساني با مواهب آن و شئوني که وابسته به آن است ،وسيلهاي است
براي بزرگداشت انسان و ارزش نهادن به انسانها ،اجتماعات انساني و تودههاي مردمي ،و موجب
نيرومندي براي نفي بدبيني و پوچگرايي است (حکيمي و ديگران ،1380 ،ج .)364 :1امام علي(ع) در
اينباره ميفرمايد« :الْعِلْمُ مُحْيِي النَّفْسِ وَ مُنِيرُ الْعَقْلِ وَ مُمِيتُ الْجَهْلِ؛ علم زندهکننده نفس است [به
اعتبار اينکه جاهل بهمنزله مرده است ،چنانکه مکرر مذکور شد] و روشنکننده عقل است ،و
ميراننده جهل و ناداني است؛ يعني آن را زائل کند» (آمدي.)63 :1361 ،

مانع مهم ديگر بر سر راه خودشناسي ،خدافراموشي است .رويگرداني از خداوند متعال و
طاعتگريزي و معصيتورزي خداوند باعث ميشود انسان به خودفرامواشي و خودبيگانگي روي
آورد .معلوم است که توفيق حرکت در مسير خودشناسي نصيب هر کسي نشود و اين توفيق نيز
از ناحيه خداوند حاصل خواهد شد .به بيان ديگر بهعلت تالزم و ارتباط وثيق بين خودشناسي و
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خداشناسي ،هرگونه کمکاري و کمتوجهي در ناحيه هرکدام بر ديگري اثر گذاشته و موجبات
کمرنگي ديگري را فراهم ميسازد .قرآن کريم دراينباره ميفرمايد« :وَ ال تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ

فَأَنْساهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُون؛ و مانند آن کساني مباشيد که خدا را فراموش کردند و خدا هم
خود آنان را از ياد خودشان ببرد و ايشان همان فاسقانند» (حشر .)19 :با اين وصف بايد گفت الزمه
خودشناسي ،خداباوري و تبعيت و اطاعت از دستورات و فرامين اوست و همين باعث توفيقيابي
در مسير خويشتنشناسي خواهد شد.
يکي ديگر از موانع خودشناسي ،تسليم شدن در مقابل نظر ديگران و معيار و محور قرار دادن
آنهاست .اگرچه جامعهپذيري و رسوم اجتماعي نوعي از شفافيت و انسجام را در زندگي ايجاد
ميکند و شخص را از زير بار اينکه براي هر کاري بايد از پايينترين مدارج شروع کند ،بيرون
ميآورد ،اما در موارد بسياري رويههاي غلط ،اشتباههاي هنجارشده و رسوم برآمده از نفسانيات
يا ناداني ديگران ،فرد را از خود بيگانه ساخته و در معيارهاي موهوم قرار ميدهد.
زندگي براساس خواستهها و ارزشهاي ديگران سبب ميشود که انسان استعدادها ،مواهب و
هداياي منحصربهفرد خود را فراموش کند ،از خود واقعياش فاصله گيرد و با اينکه خداوند
گنجينههاي ارزشمند هر کسي را درون خود او قرار داده است ،اما فرد بهدنبال کشف گنجهاي گم
شده و پنهان ديگران باشد و در نهايت با دست خالي و درحاليکه سرمايههاي اساسي خويش را از
دست داده است ،خود را در انتهاي راه بيند و غير از رنج و پوچي چيزي در دفتر هستياش نخواند.
کسي در برابر خواستههاي جامعه منفعل ميشود که در برابر هواخواهيهاي خود ،شکست را پذيرفته
باشد؛ اما آنکه بر نفس خويش تسلط يافته و در مواجهه با رويههاي غلط اجتماعي شجاعانه ايستاده
است ،دليلي نميبيند که در برابر خواست مردم و اجتماع بهطور دستبسته و تسليمشده عمل کند
و مطيع بيچون و چراي نظرات آنان باشد.
سهلبيني ،نيکوپنداري ،خودمحوري و خويشتنپسندي ،عامل ديگري در عدم شناخت خود
است .ممکن است در يك نگاه سطحي ،انسان مسئله خودشناسي را براي خود حلشده تلقي کند
و ديگر ضرورتي براي رجوع به خويشتن پيدا نکند يا اينکه عُجب و غرور اجازه چنين کاري را به
او ندهد .يکي از کارکردهاي مهم خودشناسي ،آگاهي بر نقصهاست .درحاليکه فرد در حالت عدم
خودشناسي ،خود را از نقصها و ضعفها مبرا ميبيند و به اين وسيله خود را در پيش خود تبرئه مي
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کند يا اينکه غرور او اجازه بررسي و آگاهي بر نقصان خود را براي او نميدهد ،اما واضح است که
راه و رسم حقيقتجويي اين نيست .کساني که تا اين اندازه مسئله را سهل ميشمرند و چنين
خوشبينانه به خود مينگرند ،هرگز توفيق اصالح خود و در نتيجه نيل به کمال را پيدا نميکنند.
کسي که از عيبهاي اساسي خود چشمپوشي ميکند ،بهطبع خود را انساني کامل و عاري از
عيب و نقص ميبيند .همين شناخت نادرست از خود سبب ميشود که احساس بينيازي بر او
مستولي گردد .امام علي(ع) در حديثي اين موضوع را بهشايستگي تشريح کرده است:
«الرَّاضِي عَنْ نَفْسِهِ مَسْتُورٌ عَنْهُ عَيْبُهُ وَ لَوْ عَرَفَ فَضْلَ غَيْرِهِ كَسَاهُ [لَسَاءَهُ] مَا بِهِ مِنَ النَّقْصِ وَ الْخُسْرَانِ؛

کسي که از نفس خود خشنود باشد ،عيب او از او پوشيده شده است و اگر افزوني غير خود را
داند ،آنچه را از کمي و زيان به خود اوست ،پوشاند»

(آمدي.)307 :1361 ،

خوانساري شارح غرر در ذيل اين عبارت نويسد :آدمي بايد هرگز از خود راضي و خشنود
نگردد و هميشه در تفحص نقص و عيب خود باشد؛ زيرا کسي که از خود راضي و خشنود شد،
نقص و عيبش ديگر از او پوشيده ميشود و گمان ميکند که کسي را بر او افزوني و زيادتي نباشد،
که اگر داند زيادتي ديگري را بر او ،بپوشاند به خود آنچه را دارد از کمي و زيان؛ يعني قائل شود
به آن و سعي کند در رفع و زائل نمودن آن و خشنود نباشد از

خود (خوانساري ،1366 ،ج.)133 :2

امام علي(ع) بزرگترين نقصان را خويشتنپسندي دانسته است (آمدي )308 :1361 ،و کساني را که
مست از غرور و خودپسندي هستند ،کساني ميداند که خيلي ديرتر از مستشدگان از شراب به
هوش ميآيند« :سُكْرُ الْغَفْلَةِ وَ الْغُرُورِ أَبْعَدُ إِفَاقَةً مِنْ سُكْرِ الْخُمُور؛ کساني که مست غفلت و غرور هستند،
خيلي ديرتر از مستشدگان از شراب ،بههوش ميآيند» (همان.)266 :

امام علي(ع) در حديثي رساتر ،راه سد عجب و غرور را معرفت نفس دانسته است

(ابنشعبه

حراني)285 :1404 ،؛ به اين معنا که هرکدام در مرتبه برتر يا ضعف قرار داشته باشند ،ديگري در
نقطه مقابل آن قرار دارد .خودپسندي يا از خود راضي بودن و مغرور شدن به اعمال خود ،آدمي
را از خداوند دور ميکند ،اگرچه او خود را به خداوند نزديك ميداند .اين دوري از خدا ،دوري از
خود را نيز بهدنبال خواهد داشت و خدافراموشي ،منجر به خودفراموشي خواهد شد (حشر .)19 :به
اين ترتيب «خود» به مانعي بزرگ بر سر راه خودشناسي تبديل ميشود.
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دنياگرايي و دلبستگي و وابستگي به مظاهر و مواهب آن ،مانع مهم ديگري بر سر راه
خودشناسي است .کارکرد حداکثري خودشناسي ،دنياگريزي است .در واقع بايد گفت خودشناسي
واقعبينانه که منجر به دنياگريزي ميشود ،در نقطه مقابل دنياگرايي قرار دارد .خاصيت دنيا
اينگونه است که کسي که به آن رو کرد ،دنيا هم به او رو ميکند و او را به خود مشغول و از
ديگر چيزها غافل ميسازد .همانگونه که دنياگرايي در نقطه مقابل خودشناسي قرار ميگيرد،
خودشناسي ،آخرتنگري و آخرتگرايي را بهدنبال دارد؛ زيرا کسي که همّ و غم او دنيا شد ،از
آخرت رويگردان ميشود و همين سبب شقاوت ،بدبختي و غم او در آخرت را فراهم خواهد کرد
(آمدي .)140 :1361 ،اما فرد خويشتنشناس در مسير خودشناسي گام برداشته و به کارکردهاي آن
که مجاهده و مراقبه از نفس خود است ،توجه دارد و همينها باعث ميشود که همه همّ و غم،
بلکه همه جدّ و جهد خود را براي آخرت بگذارد (همان .)475 :دنياگرايي نقطه مقابل آخرتگرايي
و خود سدي بزرگ بر سر راه خودشناسي و کارکردهاي آن است؛ حتي امام علي(ع) از سکون و
تمرکز دنياگرايانه نفس بهعنوان بزرگترين فريب ياد کرده است (همان.)136 :

تحويلينگري و تحصير خودشناسي به بعدي از ابعاد يا حوزهاي از حوزههاي مختلف وجود
انساني ،عامل ديگري در عدم دستيابي به خودشناسي واقعبينانه است .بسياري از افراد تمامي همّ
و غمشان جسم آنان است؛ ازاينرو تمام تالش خويش را در جسم خود و شناسايي و رفع نيازهاي
آن متمرکز ميکنند و از ديگر ابعاد وجودي خود غافل ميشوند؛ درحاليکه هر انساني براي
رسيدن به کمال نياز به شناخت و تربيت روح و جسم خود با هم دارد .پس هرکس در اين راستا
تمام همت و تالش خود را معطوف به اصالح بدن خود نمايد ،در واقع از حقيقت انسانيت خارج
شده است؛ همچنانکه اگر کسي تمام تالش خود را مصروف آخرت کند و به اصالح بدن خود
توجه نکند نيز به کمال خود نميرسد .بنابراين الزم است انسان دو چشم خود را بگشايد و با يکي
دنيا و بدن خود را بنگرد و بهره خود را از آن بگيرد ،و با ديگري به آخرت و مسائل روحي خود
بنگرد (الطبرسي .)15 :1380 ،بنابراين موضوع خودشناسي بايد دربرگيرنده جامع ابعاد وجودي انسان
باشد؛ در غير اين صورت خود به مانعي بزرگ براي واقعيتشناسي بدل خواهد شد .امام علي(ع)
در تمثيلي زيبا بر اين حقيقت تأکيد کرده است:
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ث
ت ثَ َمرَتُ ُه َو مَا خَ ُب َ
ب َغرْسُ ُه َو حَلَ ْ
ن الْمَاءِ وَ الْمِيَاهُ مُ ْختَلِفَة فَمَا طَابَ َسقْيُ ُه طَا َ
وَ ُكلُّ نَبَات لَا ِغنَي بِهِ عَ ِ
سَقْيُهُ خَ ُبثَ غَرْ ُسهُ وَ أَ َمرَّتْ ثَمَرَتُهُ؛ آگاه باش هر عملي رويشي دارد ،و هر رويندهاي از آب بينياز
نيست ،و آبها نيز گوناگون ميباشند .پس هر درختي که آبيارياش بهاندازه و نيکو باشد ،شاخ
و برگش نيکو و ميوهاش شيرين است .و آنچه آبيارياش پاکيزه نباشد ،درختش عيبدار و ميوهاش

تلخ است (نهج البالغه :خطبه .)154
کمهمتي و کماهتمامي نيز مانعي ديگري براي خودشناسي است .در بسياري از موارد فرد از
ضرورت خودشناسي و آثار و نتايج آن نيز آگاهي دارد ،اما همت و توجه الزم را براي اين موضوع ندارد
و همت و تالش خود را در مسائل ديگر بهکار گرفته است .پر واضح است که احساس بينيازي نسبت
به يك اصالح جدي و بنيادي ،راه را بر هرگونه سازندگي اصولي مسدود ميکند .ازاينرو چنين فردي
از شناخت خود و اقدامات مورد نياز پساشناختي نيز رويگردان است .امام علي(ع) مغبوط را کسي
ميداند که به نفس خود توجه دارد و همت خود را مصروف آن داشته است و از مطالبه محاسبه و
مجاهده با آن رويگردان نباشد (آمدي .)236 :1361 ،بنابراين هرگونه کمهمتي در اين زمينه يا مصروف
داشتن همت خود در ديگر حوزهها براي انسان زيانبار خواهد بود (نهج البالغه :خطبه .)86
موانع ديگري نظير يأس و نااميدي ،راحتطلبي و عافيتطلبي ،جهل و ناداني ،صعوبت و
سختي مسئله و تملقها و تمجيدها نيز وجود دارد که عالوه بر موارد پيشگفته ،سد راه
خودشناسي هستند و براي حرکت در مسير خودشناسي نيازمند رفع آنها هستيم.
سهلبيني
نيکوپنداري

خودمحوري

موانع خودشناسي

خويشتنپسندي

تحويلنگري

عجب و غرور

کمهمتي

خدافراموشي

يأس و نااميدي

راحتطلبي

جهل و ناداني

تملقها
وتمجيدها
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نتيجه
«معرفت نفس» عنواني است که در ديدگاه امام علي(ع) در اشاره به موضوع خودشناسي بهکار
رفته است .تمرکزي اجمالي بر کلمات بهکار رفته در اين عبارت و مقايسه آن با ديگر کلمات و
عبارات همسو و هممعنا ،نکتهسنجي ايشان را نشانگر است .خودشناسي اهميت فروان دارد و بر
ديگر انواع متصور و مرسوم شناخت اعم از خدا ،همنوعان و جهان حداقل بهواسطه کارکردها و
آثار و نتايج سرشار آن اولويت و برتري دارد .اين موارد ضرورت توجه به مسئله خودشناسي را
دوچندان ميکند .با اين حال در مسير خودشناسي موانعي نظير سهلبيني ،خودمحوري و
خويشتنپسندي ،نيکوپنداري ،تحويل و تحصير ،راحتطلبي ،خدافراموشي و جهل و ناداني وجود
دارد که توفيقيابي در اين موضوع نيازمند رفع اين موانع است.
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