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  تحليل تطبيقي نقش خودشناسي در معرفت به خدا 
  عربي از ديدگاه مالصدرا و ابن

  ابوذر رجبي

  دهيچك
كه از ترين مباحثي است از مهم ،شودشناخت خود يا نفس آدمي كه از آن به خودشناسي ياد مي

گيري از آيات و حكما و عارفان مسلمان با الهام. كيد فالسفه و عرفا بوده استأهاي دور مورد تگذشته
يعني راه  ،ترين راه خداشناسيبه طرح مهم »من عرف نفسه عرف ربه«خصوص حديث به ،روايات

ترين از بزرگ عربي دو تنلهين و ابنأصدرالمت. اندپرداخته ،باشدميانفسي كه همان خودشناسي 
پذيري يا هاي گوناگون به خودشناسي و امكانفالسفه و عرفاي اسالمي در آثار مختلف خود به شيوه

. گويدپذيري خودشناسي سخن ميصراحت از امكانمالصدرا به. اندعدم امكان شناخت خود اشاره كرده
گويد و ميع شناخت خود سخن از امتنا هياگ ؛كندبا دو تحليل از شناخت نفس ياد مي نيز عربيابن

باره عربي درايندر اين تحقيق به تحليل دو نگره صدرايي و ابن. پذيري آندر برخي موارد از امكان
  . سازيم اين دو نگره هيچ تفاوتي با هم ندارندروشن ميبررسي دقيق  با پردازيم ومي

  . بيعر بن، امالصدرا، امتناع، شناخت، نفس، خدا، خود :يديكل واژگان
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 مقدمه

پذيري خودشناسي را به اين مسئله برگرداند كه آيا انسان موجودي شايد بتوان امكان
مانند  -  ايعده :ستاسه ديدگاه مطرح  در پاسخ به اين پرسش عمدتاً؟ پذير است يا خيرشناخت

 مانند  يبعض ،مقابلدر  ؛اندناپذيري انسان حكم كردهبه شناخت -  عربيبرخي عبارات ابن
غزالي و مالصدرا نيز  برخي چون ؛اندي دادهأپذيري مطلق ربه شناخت سينا و سهروردي ابن

  .دنپذيري اجمالي باور داربه شناخت
ناپذيري انسان و به طريق اولي اي به اثبات شناختدر ميان عارفان مسلمان عده

ناپذيري يرورت و تعينعمده دليل اينان ناظر به اصل ص. اندخود آدمي حكم كرده ناپذيريشناخت
آن را  »من عرف نفسه عرف ربه«برخي نيز با استدالل به رواياتي همچون . ها و نفس آدمي استانسان

مالصدرا اين اما . كندعربي در برخي آثار خود به اين امر اشاره ميابن. اندتعليق به محال تلقي كرده
پذيري معرفت نفس يا صراحت از امكاناو به ؛پردازدپذيرد و به نقد آن ميتحليل و تعليل را نمي
پذيري شناخت نفس امكان عربي تحليل ديگري از معرفت نفس وابناما . گويدخودشناسي سخن مي

؟ عربي را حل كردچگونه بايد تعارض در سخن ابن. هماهنگ با نظر صدراست كند كه كامالًارائه مي
پيوند و نزديكي سخن مالصدرا با هت برقراري تالش جاين تحقيق پاسخي براي حل اين تعارض و 

  . عربي استابن
هاي  راه ،شناخت خدا در راستايگويي به غريزه كنجكاوي خود براي پاسخ هموارهها انسان

هاي معرفت و هاي مهم بشر همواره دنبال نمودن راه از دغدغهعبارتي، به. اند مختلفي طي كرده
بايد اذعان نمود پي  ،ا با تمامي تالشي كه صورت گرفتهام. شناخت پروردگار خويش بوده است

به همين جهت گفته . باشدبردن به راهي براي دسترسي به ذات و اصل وجود خدا غيرممكن مي
، 2، ج1387جوادي آملي، ( شود شناخت انسان نسبت به ذات و حقيقت خداوند محال استمي

توان ميبلكه  ؛براي شناخت خدا وجود ندارد شود بگوييم هيچ راهياما اين امر سبب نمي. )368ص
كالمي و بلكه عرفاني در و همه ادله فلسفي . با ادله متعددي به صفات و افعال خداوند پي برد

 ،شودازجمله براهيني كه در اثبات وجود خدا مطرح مي. اثبات خداوند ناظر به همين قسمت است
ن به برهان انفسي يا سير انفسي نيز ياد آاز كه  برهان معرفت نفس يا همان خودشناسي است

  . تواند به شناخت خداوند نائل شوددر خود مي تأمل به اين معنا كه انسان با مراجعه و ؛شودمي



  عربيتحليل تطبيقي نقش خودشناسي در معرفت به خدا از ديدگاه مالصدرا و ابن
  

 

91  

شناسي و در خداشناسي و جهان اصلي توان مبنا و پايهمعرفت نفس يا خودشناسي را مي
شناسي گام نهد كه به شناخت انسانتواند به جاده آدمي زماني مي. دانست معادشناسي ،ادامه

  . دقيقي از خود دست يافته باشد
در متون . اندهاي دور حكما و متفكران جهان به اهميت خودشناسي اشاره كردهاز گذشته

ترين مهم كه توان در اهميت معرفت نفس جستجو كرداسالمي نيز آيات و روايات فراواني را مي
ها و الفاظ ديگري نيز اين روايت با گونه. است »نفسه عرف ربه من عرف«آنها روايت نبوي و علوي 

شايد ثمراتي كه براي خودشناسي در روايات اسالمي ذكر شده . در مصادر اسالمي وجود دارد
  . يك از متون مقدس و بشري نتوان پيدا كرددر هيچ ،است

ا تقريرهاي مختلفي عنوان برهاني در اثبات وجود خدا باز معرفت نفس بهدر مصادر اسالمي 
،  يار س وان خ  ال م اج آق(اي روايات از معرفت نفس به انفع معارف تعبير شده در پاره. ياد شده است

، 2همان، ج( ز خودشناسي مقدمه خداشناسي تلقي شده استنيدر برخي و  )148، ص6، ج1383

جود دارد كه مجال روايات فراواني و ،درباره طريقيت خودشناسي براي شناخت خداوند .)329ص
گفته پيش روايت، ترين رواياتمعروفدر اين بيان، . پرداختن به آنها در اين مقال فراهم نيست

 و )32ص، 2، ج1403ي، مجلس( )ص(هم از حضرت نبي اكرم باشد كهمي »من عرف نفسه عرف ربه«
در نيز عربي مالصدرا و ابن .نقل شده است )7946ح، 1360ي، آمدتميمي ( )ع(هم از حضرت علي

  . اندآثار خود به اين روايت اشاره كرده
چگونه اين مهم  ،به اهميت طريق بودن خود يا نفس براي شناخت خداحال با توجه 

ابتدا ؟ چگونه مسئله معرفت نفس بر اثبات خداوند داللت دارد ،به عبارت ديگر؟ گيردصورت مي
 ،اول از طريق شناخت خدا :ود نائل شودتواند به شناخت خبايد بگوييم انسان از سه طريق مي

در ادامه بايد به  .)81، ص1385جوادي آملي، ( دوم از طريق خود و سوم از طريق آثار و لوازم خود
عربي به هر سه صدرا و ابن. چگونگي ارتباط و داللت خودشناسي بر خداشناسي اشاره شود

  . كنيمدامه اين مطلب را تبيين ميدر ا. اندطريق اشاره كرده و نحوه داللت را توضيح داده
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  خودشناسي اهميت) الف
  اهميت خودشناسي از نظر مالصدرا. يك

صدرا بر اين باور است كه برهان و قرآن همگي بر اين امر اتفاق دارند كه تعلم حكمت الهي و 
 خسران سرمدي است أگذاشتن آن منش باشد و كنارفوز به بقاي ابدي مي ،معرفت نفس انساني

چراكه با  كند كه بايد به خودشناسي پرداخت؛كيد ميأوي ت .)9، ص6، ج1428، شيرازي ينددرالص(
او . توان بسياري از مسائل فلسفي را حل نمودكردن از نفس مي تدبر در خود و معرفت پيدا

 زيرا خود آدمي خالصه و مطابق با عالم كبير است ؛داندشناسي ميمنزله جهانخودشناسي را به
   .)377ن، صهما(

ز اهميت ئحا هاي متعددي مثل معاد و نبوتاگرچه معرفت نفس در حوزه صدرامالاز نظر 
ترين جلوه و منفعت معرفت نفس را بايد در وصول به معرفت خداوند جستجو اما مهم ،است
بالفاصله از ارتباط آن  ،كنداهميت خودشناسي را بيان مي و معاد أمبدپس از آنكه در  وي. كرد
  :گويدخداوند سخن مي با

 ؛تواند در شناخت ساير اشيا موفق باشدچگونه مي ،كسي كه جاهل به نفس خويش است«
شايسته است كه از معرفت حق نيز  ،كه ارسطو گفته كسي كه از معرفت نفسش عاجز استچنان

 دليلهب ؛باشدي ميتعالمرقات و نردبان معرفت حق و افعاالً و صفتاً زيرا معرفت نفس ذاتاً ؛ناتوان باشد
علم  ،پس كسي كه از علم نفس خويش آگاه نباشد. تعالي انسان را بر مثال خويش آفريدآنكه حق

  .)7، ص1380همو، ( »داندربش را نيز نمي
هاي  وي همچنين معرفت و شناخت حقيقت و ماهيت نفس را ازجمله علوم غامض و دانش

باب  صاحب قوه تفكر و انديشه نيرومندي بودند و درداند كه فالسفه و حكما با اينكه  دشواري مي
 ،كه شايسته آن استانناند به حقيقت آن چ اند، نتوانسته هاي عميقي نموده نفس و احوال آن بحث

شود كه از مشكات  اين درحالي است كه معرفت حقيقي نفس براي افرادي حاصل مي. واقف شوند
  .)234- 235، ص1361همو، ( ن و سنت كمك گيرندنبوت و تتبع انوار وحي و رسالت و چراغ قرآ

 چراكه با شناخت نفس و قواي آن و ارتباط ؛داندصدرا خودشناسي را كليد خزائن ملكوت مي
 .دو دست يافتتعالي و عالم و ارتباط بين آنتوان به احكام و احواالتي از حقدو ميبين آن

ل ئتواند جميع مسامي ،را درست بفهمد »من عرف نفسه عرف ربه«اند هركه كه گفته روستازاين
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به همين جهت . فلسفي و مطالب قويم حكمت متعاليه و حقايق متين عرفاني را از آن استنباط كند
  .)331، ص7، ج1428، همو( داندن ملكوت ميم شيرازي معرفت نفس را مفتاح خزائحكي

ناسي و اهميت آن آمده لهين با اشاره به مطالبي كه در حكمت عتيق درباره خودشأصدرالمت
شود كه از ذات يعني عالم رباني مي ؛گرددله ميأمت ،دارد هركه ذاتش را بشناسدبيان مي ،است

 ،گردد و بالجمله در معرفت نفسخويش فاني گشته و در شهود جمال اول و جاللش مستغرق مي
ين به اوج عالين وصول به معبود حاصل شده و از منزل پست اشباح به شرف ارواح و حضيض سافل

  .)7، ص1380همو، ( گردديابد و به شهود سرمدي فائز ميو معاينه جمال احدي ارتقا مي
  :گويدصدرا در جاي ديگر مي

حقيقت و ماهيت نفس را به نور كشف و يقين دانستن جز عارفان را نصيب نيست و لهذا «
...  يچ عامل او را سود نبخشده ،ه باشددهركه معرفت نفس حاصل نكر. .. اندافشاي سر نفرموده

مقصودش سعادت  ،كندهر عملي كه مي ،و معلوم است كه هركه به غير از بدن خود را نشناسد
  .)54- 56، ص1381همو، (» بدني است

در اهميت خودشناسي و در تبيين حديث  ،حكيم سبزواري در تعليقه خود بر سخنان صدرا
كه برزخ جامع بين صفت وجوب  -  خود را بشناسدهركس نفس  :گويدمي »من عرف نفسه عرف ربه«

خداي تواند مي -  كننده آنهاستالهي و منعكس يو امكان و صفت تشبيه و تنزيه و واجد تمام اسما
خود را نيز بشناسد و نيز هركس نفس خود را بشناسد كه خداوند آن را مثال براي ذات و صفت و 

شبيه ذات انسان به خداوند از جهت مجرد بودن ت. شناسدفعل خودش خلق نموده، خداوند را مي
تشابه صفات نيز در صفات علم و قدرت و فاعليت بالرضا و بالعنايه بودن انسان و عشق و . اوست

 ،باشد كه هرچه بخواهدتشابه فعل او به خداوند نيز ابداع و اختراع انسان مي. باشداراده و غيره مي
  .)305، ص8، ج1428همو، ( ايجاد كند تواند در نفس خود ابداع وبا همت مي
  :است نموده ذكر چنين را نفس معرفت در مندرج فايده چند نيز االيات اسرار درصدرا 

  .شود مي حاصل نفس غير شناخت ،نفس معرفت واسطههب. 1
 چيز همه از اي نمونه آن شناخت با بنابرين است؛ موجودات ههم مجمع انسان نفس. 2
  .شود مي دانسته
  .شود مي حاصل علم ايشان بقاي و مجردات و روحاني عالم به ،نفس شناخت هواسطهب. 3
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همو، ( شود مي پيدا معرفت انسان دشمن ترينمهم و ترينبزرگ به ،نفس شناخت با. 4

 .)131، ص1360
 بيان سانبدين »ربه عرف نفسه عرف من« شريف حديث توضيح براي وجه چند همچنين او

 :دارد مي
 طورهمان ؛باشد پروردگار شناخت به وصول براي ابزاري و آلي علمي ،نفس ناختش اينكه. 1

 .است احكام شناخت و فقه علم تحصيل براي ابزاري عربي زبان دانستن كه
 معرفت بالفاصله نفس معرفت با كه نحويهب ،باشند يكديگر مالزم شناخت دو هر اينكه. 2

 .گردد مي پيدا خورشيد الفاصلهب ،آفتاب طلوع با كهچنان ؛شود مي پيدا رب
 هرگاه كه بيان بدين ؛شودنمي حاصل نفس شناخت با جز خداوند شناخت اينكه. 3
 حق ،شد شناختني جهان هرگاه و گردد مي شناخت قابل جهان ،شود مي شناخته نفس حقيقت
 .)همان( شود مي شناخته نيز متعال

 متعال حق وجود و انسان نفس هابطر وضوح و صراحتهب اسفار اول جلد در صدرالمتألهين
) هادي( كائن و) مجرد( ابداعي هايهستي گرآفرينش كه تعالي خداي :كند مي بيان چنين را

 شبيه و مثل از او چراكه ؛داد قرار خويش افعال و صفات و ذات از نموداري را انسان نفس ،است
 خويش افعال و صفات و ذات از نمودي عنوانهب را انسان پس .مثال و نمودار از نه ،است برتر

  .)316، ص1، ج1428همو، ( باشد حق شناخت براي پلكاني او شناخت تا آفريد
 حكمت در خداشناسي هنحو در اساسي اينكته حاوي ،مثال و مثل بين تمايز از غير فوق عبارت

 ،ذات كه است اي آينه انسان افعال و صفات ،ذات شناخت زمينه سه هر در ،اينكه آن و است متعاليه
 گرحكايت بتواند زمينه اين در كه نيست موجودي هيچ و شودمي گرجلوه او در خداوند افعال و صفات
شود مانند افعالي است كه از نفس انساني صادر مي كه از نظر صدرا افعالي. باشد حق كماالت و ذات

اي نفس انسان را از جهت ذات و به اين نحو كه خداوند افعال و مشاعر و قو ؛گردداز خداوند صادر مي
 نخداوند در قرآ ،به همين دليل. صفت و فعل خود خلق نموده است صفت و فعل مانند ذات و

چراكه افعال همه قوا و مشاعر در اصل از خود  ؛)21ذاريات، ( »و في انفسكم افال تبصرون« :فرموده است
صدرالدين ( گيردخداوند نشئت مي گونه كه افعال همه قواي عالم ازهمان ؛گيردنفس نشئت مي

  .)377، ص6، ج1428شيرازي، 
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  عربي اهميت خودشناسي از نظر ابن. دو
از نظر او . داندترين راه خداشناسي را خودشناسي و معرفت نفس ميترين و آسانعربي سادهابن

 ،آن بر فطرت و معرفت ذاتي بشر داللت دارد و براساس »من عرف نفسه عرف ربه«حديث معروف 
عربي بر اين باور ابن. تواند به خداوند پي ببردراحتي با مراجعه به نفس خويش ميهر فردي به

  مانند آن سهل وخداشناسي هم به ،ترين معارف استگونه كه خودشناسي آساناست كه همان
 كرد؛ توان در مورد مشركان نيز مطرحاين امر را حتي مي. )53، ص3، ج1418عربي، ابن( آسان است

تن به  ،سبب غفلتبه ، امااينان اصل وجود خدا را قبول دارند ،چراكه به تصريح آيات قرآن
  .)همان( اندشرك داده

اشاره  »من عرف نفسه عرف ربه«به روايت  فتوحاتو  فصوصهاي مختلف در بخشعربي ابن
اي كه بيش از گونهبه همين روايت است؛ ،بيشترين استفاده وي از ميان روايات. كرده است
فراوان از  نيز نحو غير مستقيمبه عالوه،به. كنداين روايت را ذكر ميمستقيم طور به پنجاه بار

  . بردمضمون اين روايت بهره مي
تعالي را نفس ترين شيوه معرفت به حقوي بهترين دليل بر وجود خداوند و بلكه محكم

  .)64، ص1367همو، ( داندخود ميداند و شناخت خدا را وابسته به شناخت انسان مي
در حقيقت او معتقد . دانديك رابطه وجودي و ضروري ميرا عربي رابطه انسان با خدا ابن

 فتوحاتوي در . بردسر ميبه ارتباطي با خدااي در بيتوان گفت انسان لحظهنمياست كه 
 است موجودي محتاج و فقير ذاتاً ممكني هر و است الوجودممكن انسان چون كندتصريح مي

 فقر، ذاتي و همراه او با امكان وصف دارد، اين حيات كه مادامي انسان دهد، پس وجود آن به كه
   .)423-424ص، 3ج، 1418همو، ( نرود بين از تا باشد تعاليحق به متصل دائماً بايد ورازاين. اوست

 اندها مكلفانسانعربي ظر ابناز ن. داندتعالي را مستلزم شناختن خداوند مياو شناختن قدر حق
در اصل  ،تعاليپس مقدمه شناختن قدر حق .واقع نگردند )91انعام، ( »اهللا حق قدرها ما قدرو« تا مشمول

  .)242، ص7، ج1418عربي، ابن( صورت خود خلق كرده است شناختن انسان است كه خداوند او را به
  .  مان استشناخت نفس راه شناخت خداوند وابسته به ،عربيبه تصريح ابن
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عنوان راهي عربي و هم مالصدرا به اهميت خودشناسي بههم ابن ،طور كه مالحظه شدهمان
موضوع ن اينوع نگاه اين دو متفكر بزرگ نيز در اشاره به اهميت . براي شناخت خدا اذعان دارند

در  ؛اندرداختهجيد از معرفت نفس پمبراي تشويق خودشناسي به تعريف و تهردو  :يكسان است
گرچه در نحوه داللت . ي خداشناسي تلقي شده استااي برخودشناسي مقدمه نيز تحليل هردو

كه در ادامه به دليل اين امر ( ي بين اين دو متفكر مطرح استتخودشناسي بر وجود خدا اختالفا
اخت خدا كنند كه آدمي با مطالعه و شناخت خود به شنكيد ميأولي هردو ت ،)اشاره خواهد شد

توان به اين نكته پي برد كه خودشناسي آغاز و اصل هر دو ميدر آثار متعدد اين. شودنائل مي
  . رسدهيچ معرفتي به پاي آن نمي ،با توجه به متعلق و غايت معرفت نفس در حقيقت .معرفتي است

  نحوه داللت خودشناسي بر خداشناسي) ب
  مالصدرا از منظرنحوه داللت . يك

لهين به انضمام تفسيري كه شارحان حكمت متعاليه از برهان معرفت أكلمات صدرالمت از تحليل
مدل از نحوه چگونگي داللت خودشناسي بر خداشناسي چندين توان به مي ،اند نفس ارائه كرده

  .كنيماختصار برخي را بيان ميبهدر ادامه . پي برد
  تجرد نفس. 1

كند كه نفس انساني يك و نوع وجود نفس بيان مي با عنايت به سنخ اسفارلهين در أصدرالمت
دنبال بالضروره به ،در برابر چنين موجودي تأملانسان با . حادث و مجرد است، وجود ممكن
چراكه  ؛علت آن نيز وجود مجرد خواهد بود ،مجرد است آن وجود كهازآنجا .گرددعلت آن مي

  :گويدباره ميوي دراين. ف خود شودتواند علت مافوق و اشرماده مادون مجرد است و نمي
بما هي نفس مع حدوث البدن المتناع التمايز او ال  ةعن االجسام حادث ةان النفس االنسانيه مجرد«

 يندصدرال( »في وجودها اي سبب غير جسم و ال جسماني ةمفتقر ةالتناسخ فهي ممكن ةبدون البدن و استحال

  .)45، ص6، ج1428، شيرازي
  :كندبيان ميچنين منطقي  يهمين سخن صدرا را با چينش عالمه طباطبايي

همراه با  ،مجرد از ماده است و از آن جهت كه نفس است ،نفس انساني در مرحله ذات
چراكه تمايز نفوس از يكديگر در صورتي كه تعلق به بدن نداشته  ؛گرددپيدايش بدن حادث مي
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گيريم كه نفس انساني ممكن نتيجه مي. باشداز طرف ديگر تناسخ محال مي. محال است، باشند
تواند جسم يا يك از طرفي علت حدوث نفس نمي. باشداست و در هستي خود نيازمند علت مي

و آن يا ، آورنده نفس امري است برتر از عالم طبيعت وجودهبنابراين علت ب...  امر جسماني باشد
 رسدخود به واجب تعالي مي واجب تعالي است و يا موجودي مجرد است كه در سلسله علل

  .)272، ص1362طباطبايي، (
  وجود ربطي. 2

 شود كه وجود خود و همهدر ذات و صفات و  افعال خويش به اين نكته رهنمون مي تأملآدمي با 
تواند تعالي نميافعال و رفتارش در ارتباط با موجودي فراتر از همه موجودات ديگر است و آن جز حق

غني  در پرتو آن خداوند ،به نفس خود مراجعه كنند -  هاي كافرحتي انسان - اگر انسان  .باشد
تعالي ممكن و داند همه موجودات غير از ذات باريچراكه انسان مي ؛بالذات را خواهند يافت

در واقع خودشناسي آدمي را به . حضرت حق است ،نيازمحتاج هستند و تنها موجود غني و بي
به اين معنا كه خداشناس كسي است كه خردمند باشد و حاجتش  ؛دشوخداشناسي رهنمون مي
به خدا  قطعاً ،اگر انسان به آفرينش خويش بينديشد .نه از محتاج ديگري ،را از غني بالذات بخواهد

د نيبتعالي  اگر انسان نفس خويش را مستهلك در واجب .)53، ص2، ج1387جوادي آملي، ( يابدراه مي
بدون شناخت متعلق در حقيقت . تعالي راه يابدتواند به نور حقمي ،نور او بداندو خود را پرتوي از 

  .)638، ص1380، شيرازي يندصدرال( توان به معرفت نفس راه يافتنمي ،نفس كه همان خدا باشد
  اتحاد سالك و مسلك. 3

آن  صراحت خودشناسي را برهاني مستقل در عرض برهان صديقين و در مرتبه بعد ازصدرا به
   :كندمطرح مي

المسلك ههنا عين لطالب و المطلوب و في طريقهم عين  و هذا اجود الطريق بعد طريق الصديقين النّ«

  .)59، ص1360همو، ( »المطلوب
خود انسان و حقيقت و نفس اوست كه همواره در حال  ،در خودشناسي سالك و رونده راه
وحدت بين سالك و مسلك  ،هاي اين راهگيازجمله ويژ. صعود و تعالي يا سقوط و انحطاط است

درون خود  ،بستر حركت و سلوك انسان. يعني انسان هم رونده است و هم مسافت و راه ؛است
 صراط است و هر فردي با اعمال نيك و بد لانسان بالفع ؛اوست و سالك و مسلك يكي است
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در خارج از جان سالك  آنچه .صفتشود يا بهيمهخو ميدهد، كه يا فرشتهخويش را شكل مي
يك سسله قواعد و قوانين و اصول اخالقي يا عرفاني است كه بالقوه راه است و فعليت  ،گذردمي

  .)150-154، ص2ج ، 1387جوادي آملي، ( آن به ايمان و عمل صالح سالك بستگي دارد
  فطرت نفس. 4

قدردان ( دهندت ميه آن را به صدرا نسبيدر اين نحوه داللت كه برخي شارحان حكمت متعال

به اين بيان كه  ؛تواند به خداوند رهنمون شودآدمي با توجه به خود مي ،)237، ص1386قراملكي، 
 فطرت. تواند به خداوند متوجه شودخداجوست و با ارتكاز جبلي مي ها خداخواه وسرشت انسان

 پيچيده هاي استدالل به احتياج بدون و عقل حكم به آن، آدمي بنابر و است »آگاهي فطرت« گاه
تقرير،  اين در. شود مي جهان پروردگار هستي، متوجه نظام مربوبيت و مقهوريت به توجه باو 

 دارد ناآگاهانه هرچند ،حضوري خويش علم خالق به فردي هر آن براساس فطرت آگاهي است كه
فطرت نيز گاه  .)358- 359، ص2، ج1379، مصباح يزدي( يابد مي آگاهانه نفس، حالت تكامل دراثر كه

جوادي آملي، ( مراد آيات و روايات دال بر خودشناسي فطرت و سرشت توحيدي است. است خواهاني

مهم آن است كه بدانيم راه فطرت نفس چگونه ما را به توحيد خدا و وجود  .)135، ص2، ج1387
؟ ود اوستتعالي دليل وج سوي باري چگونه جذبه و گرايش انسان به ؛كند كمال صرف هدايت مي

  .)همان( هاي متعددي ميسر است ال و تبيين راه يادشده با بيانؤپاسخ به اين س
 ل و ذر بر خداشناسي عجين شده است؛توضيح مطلب آن است كه سرشت آدمي در عالم عق

لكن طينت خداشناسي انسان و همچنين فطرت و بستر مناسب جان انسان براي شناخت خداوند 
سان با فطرت آن نيازمند است، تا ان أاندك به حقيقت جهان و مبد به توجه و التفات هرچند
 .)237، ص1386قدردان قراملكي، ( ل آيدخويش به خداشناسي نائ

  اضطراري بودن اين روش  .5
چراكه نفس  ؛از نظر صدرا غيرممكن است كه انسان از طريق خودشناسي به خداشناسي نرسد

تعالي ناپذير معرفت حقمعرفت نفس مقدمه چاره .آدمي پيوند ناگسستني با خالق خود دارد
علم به معلوم  چراكه ؛زيرا نفس نردبان همه معارف و پلكان صعود به عالم ربوبي است ؛است

  .)5ذيل آيه سوره طارق، ، 309، ص1366، شيرازي يندصدرال( مگر از طريق علم به علت ،ممكن نيست
  :فرمايدباره ميدراين الميزانايشان در تفسير  .داندناپذير ميعالمه طباطبايي برهان نفس را چاره
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 ديگرى چيز انسان خود جز زيرا ؛است انسان نفس همان خداوند سوىهب انسان طريق«
 است مراحلى و درجات و گوناگون تطوراتى داراى كه اوست خود .باشد انسان طريق كه نيست
 برزخ عالم در آن از پس و شود مى پير زمانى و جوان زمانى، كودك روزى، جنين روزى ؛مختلف
 .برد مى سرهب دوزخ در يا و بهشت در آن از پس و قيامت در روزى و، دهد مى حيات ادامه

 آيه مقتضاى به كه سيرش انتهاى تا وجود بدو از انسان هر كه مسافتى آن است اين خالصه
 را مسافت آن، است تعالىبارى مقدس حتسا به قرب )42 ،نجم( » الْمنْتَهى ربك  إِلى أَنَّ و« كريمه

 راه هيچ و گذارد نمى قدم جاى هيچ به سير خط اين در كه است انسان همين و ،پيمايد مى
 از عبارتند كه قلبى اعمالى با است توأم آنها همه اينكه مگر ،پيمايد نمى را روشنى و تاريك

 اعمالى ؛غيرصالح يا و صالح يا بدنى اعمالى با است توأم همچنين و، ديگر قلبى امور و اعتقادات
 .اوست فرداى توشه بد چه و خوب چه اثرش كه

 و هدف و غايت سبحان خداى اوست، و نفس همان پروردگارش سوىهب آدمى طريق پس
طريق،  اين براى اصوالً نيست، و اختيارى ديگر هاىراه مانند طريق اين اوست، و سير منتهاى
 طورىهمان طريق اين بلكه ؛كند اختيار و انتخاب را دوآن از يكى كسى تا نيست نظيرى و شبيه
 است طريقى ،شود مى استفاده )6 ،انشقاق( »فَمالقيه كَدحاً ربك  إِلى كادح إِنَّك الْإِنْسانُ أَيها يا« آيه از كه

 خالصه افل، وغ و كافر، آگاه و مؤمن كه است طريقى ؛نيست آن پيمودن جز اى چاره اضطرارى، و
 از كه كند تحريك و سفارش را مردم خواهد نمى هم شريفه آيه. دارند شركت آن در همه و همه

 ،كنند نمى سلوك را راه كه كسانى كه نيست چنان ديگر عبارت هب و نپيچند سر آن پيمودن
 و هستند راه در همه گفتيم زيرا ؛كند نهى سرپيچى اين از را آنها بخواهد آيه و باشند آيه موردنظر

 به را مؤمنين خواهد مى خالصه و برو راه درست شود مى گفته ،كنند مى روىكج كه كسانى به
  .)245، ص6، ج1374طباطبايي، ( »دهد آگهى ،اند داشته غفلت آن از كه حقيقتى

  حضوري بودن خودشناسي. 6
حقيقت خويش را يابد و با علم حضوري، بدون وساطت مفهوم، هر انساني بالوجدان خود را مي

گرچه ممكن است در تطبيق آن دچار اشتباه شود و بدن را بخشي از حقيقت خود . كنددرك مي
فهمد نه بدن جزئي از حقيقت مي ،يا روح را موجودي جسماني بپندارد، ولي اگر دقت كند ،بداند
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ابراين بن. )148ص ،2ج ،1387جوادي آملي، ( اصيل انسان است و نه روح، جسماني و مادي است
  . خداشناسي از طريق خودشناسي از سنخ علم حضوري خواهد بود

  :فرمايدباره ميعالمه طباطبايي دراين
 كارهايش انسانى نفس كه است اين است حصولى از تر نافع حضورى علم گفتيم اينكه شاهد«

 سير جز او سازد، و جدا و بيرون خودش از را او كه نيست چيزى شود، و نمى انجام خودش در جز
 كه چيزىره از او .ندارد كارى خود مسير درباره فطرى ديگر عبارته ب اضطرارى، و و قهرى

 او چون ؛خود پروردگار از است، مگر بيگانه و جدا ،دارد اجتماع و اختالط آن با ظاهر برحسب
 انسان ،حساب اين روى .است نفس با كه چيزى هر به و نفس ظاهر و باطن به است محيط

 با دائماً واقع در ليكن ،است مردم با ظاهر در اگرچه نفسش كه يابد درمى و كند مى مشاهده
 خداى سوىهب و شده منقطع و منصرف چيزى هر از كه اينجاست .است خلوت در خود پروردگار

 ،حال اين در. است ذاكر خدايش ياد به تنها و برد مى ياد از را چيزى هر شود، و مى متوجه خود
 براى كه معرفتى حق همان است اين .شود نمى مانع و حجاب خدايش و او نبي چيزى ديگر

 .نهاد "شناختن خدا به را خدا" را آن نام است سزاوار و است شده دانسته ممكن و ميسور آدميان
 مقدمات يا و حدسيات يا و قياس دادن ترتيب از و است آفاقى سير آثار از كه فكرى معرفت اما و

 از است، بسته نقش ذهن در كه است هايى صورته ب معرفت حقيقت در ،يدآ مى دستهب ديگرى
 وى بر ذهن و بگنجد، ذهن در كه است آن از تربزرگ معبود خداى و ذهنى ديگر هاىصورت
 در را آن مخلوقاتش از مخلوقى كه شود صورتى با مساوى و برابر مقدسش ذات يا و يابد احاطه
  .)253، ص6، ج1374طباطبايي، ( »تاس ساخته منقش و آفريده خود نفس

  عربيابن از منظرنحوه داللت . دو
بندي از امكان معرفت نوعي تقسيم فصوصو  فتوحاتخصوص در به ،عربي در آثار مختلف خودابن

راه دستيابي به معرفت رب از راه شناخت نفس به دو روش ميسر  ،بنابر آنكند كه نفس ارائه مي
دوم، معرفت به اوست از آن  ؛)من حيث انت( از آن حيث كه تو هستي اول، معرفت به اوست :است

نوع اول روش استدالل است كه شخص به خدا از طريق نفس  .)من حيث هو( حيث كه اوست
 و يابدهاي سرشتي و خلقي خويش آگاهي مييعني فرد ابتدا به ويژگي ؛شودخويش داللت مي
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فيلسوفان . يابداو يا استناد به كماالت به او دست ميآنگاه به شناخت حق از طريق نفي نواقص از 
عربي سطح نازلي از اند كه از ديد ابننمايندگان اين شيوه از خودآگاهي و خداشناسي ،و متكلمان

 كيد بر توأاما در اينجا ت  ؛نوع دوم نيز شناخت حق از طريق نفس را دربر دارد. معرفت را دربر دارد
اين روش عبارت است از شناخت از راه تجلي مستقيم . است )حق( بر اوتأكيد نيست، بلكه ) نفس(

  .)148، ص1389رحيميان، ( ذاتي حق بر نفس
بيان كرد كه نحوه داللت خودشناسي بر خداشناسي از نظر چنين توان توضيح مي اين با

توان مي ،كندبه نحوه اين داللت مي فصوصدر  وي اي كهبا توجه به اشاره. يكسان نيستعربي ابن
توان به نحوه داللت تماثلي خود صور متعددي دارد كه مي. به دو نحوه تماثلي و عينيتي پي برد

  . 1جامعيت و استخالف، تماثل در صفات و داللت مبتني بر شناخت عين ثابت اشاره كرد
  نحوه داللت تماثلي. 1
  داللت تماثلي جامعيت و استخالف. 1- 1

 ظرفيت او براي مظهريت جميع اسما و صفات الهي است و طبيعتاًجامعيت و ، راز خالفت انسان
نحو بالقوه در همه اين ويژگي به. نماي حق استچه اينكه او آينه تمام ؛تيت اوآاز حيث مر

  . ها هستانسان
چراكه بر صورت  ؛الهي را دارد يعربي انسان مظهريت تام و تمام در جميع اسمااز نظر ابن

  .)374، ص6، ج1418عربي، ابن( رسدبا خودفراموشي به خدافراموشي ميرو ازاين. الهي خلق شده است
  داللت تماثلي در صفات. 1- 2

از نظر او . كندجمع وحدت و كثرت بيان مي، صورت تنزيهي و تشبيهيعربي اين داللت را بهابن
ه عرف من عرف نفس«وي در توضيح حديث . عالم و ازجمله نفس ماست ،تعاليراه شناخت حق

  :گويدمي »ربه
اي و او براي تو مانند روح تو كه تدبير پس تو نسبت به او مانند جسم و صورت جسميه«

نام انسان چيزي به ،اي كه اگر روح از جسم و جسد كنار رودگونهبه ؛صورت جسدي با آن است

                                                               
پيوند خودشناسي و خداشناسي در عرفان «، رحيميان :استفاده شده است اين منبع ها ازدر اشاره به نحوه داللت. 1

 .1389بهار، 55ش، قبسات، »عربيابن
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، 1، ج1370همو، ( »محال است حق از صور عالم زايل شده و كنار رود ،با اين حال .ماندباقي نمي
  .)69ص

  :گويددرباره جمع وحدت و كثرت مياو 
كه او به مدلول اسماي الهي واقف همچنان ؛داندصاحب تحقيق، كثرت را در وحدت مي«

باز  ،شان با هم اختالف يافته و كثرت يابندداند كه اين اسما هراندازه هم در حكايتاست و مي
كسي خود را با اين  هر...  عقول در عين واحدپس اين كثرتي است م. همه يك عين هستند

زيرا پروردگار او را به صورت خود خلق كرده و بلكه  ؛پروردگارش را شناخته است ،معرفت شناخت
  .)125همان، ص( »است )آن شخص( عين حقيقت و هويت او

  داللت تماثلي با توجه به شناخت عين ثابت. 1- 3
حق از راه عين ثابت را از واالترين مراحل معرفت  مرحله شناخت ،عربي در فص ابراهيميابن

اي از او از مرحله. داندمي »من عرف نفسه عرف ربه« ترين معاني حديثو از عميق نفس
بلكه  ،يابداصلي خويش را در خدا مي خود تنها هر فردبرد كه در آن نهمي خودشناسي نام

ميان نفوس و اصل به اين  )اخت طرفينيشن( حقيقت ديگران را نيز در حق يافته و به تعارف
كشفي  )مرحله دوم داللت ذات حق بر خويش( پس از اين مرحله« :نويسداو مي. انجامدمرتبه مي

پس برخي از ما بر بعضي ديگر . شودپيدا مي )حق( هاي ما در اورسد كه در آن صورتديگر فرامي
با اين معرفت كه بعضي  ؛شوندمايز ميشناسد و بعضي از برخي متظهور يافته و همديگر را مي

واقع شده و  )عالم الوهيت و علم الهي( يابند كه همين معرفت ما به يكديگر نيز در حقدرمي
  .)81- 83همان، ص( »مانندبرخي نيز بدين امر جاهل مي

  داللت عيني . 2
خودشناسي  دارد كه نفس همان حق است و آنچه در روندعربي در اين نحوه داللت بيان ميابن

اين تبيين . حجابي بر چهره حق مطلق است ،شود آن است كه تعين من و نفسمنكشف مي
سنريهم آياتنا في االفاق و في « وي از آيه. كندعربي مطرح ميمبتني بر وحدت وجودي است كه ابن

ره بادراين فصوصشارح معروف  ،قيصري. گيرددر اين نحوه داللت بهره مي )53فصلت، ( »انفسهم
  :گويدمي
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كه عارف نفس خويش است، پس آن ،م و هم نفس انسان مظهر حق استازآنجاكه هم عالَ«
كنندگان در تأملعارف پروردگار نيز هست و معناي اخير آيه شريفه آن است كه براي ناظران و 

نمايي كرده و هويت آنها را شكل شود كه جز حق در آفاق و انفس جلوهآفاق و انفس واضح مي
   .)134، ص1363قيصري، ( »دهديم

  :نويسدمي فصوصعربي در بخشي از ابن
شناسند، در آنها كه معروف را در دنيا مي. معروفي است كه قابل انكار نيست ،حق نزد عارف«

چنين . كس كه دل داردبراي آن ؛"لمن كان له قلب" :رو خداوند فرمودازاين. شناسندآخرت نيز مي
چيز  چه اينكه هيچ ؛راه نفس شناخته و نفس او نيز غير از هويت حق نيستكسي نفس خويش را از 

   .)122، ص1، ج1418عربي،  ابن( »بلكه عين هويت اوست ،از كائنات و عالم هستي غير از حق نبوده

  عربيشباهت تقرير صدرا و ابن
. رك هستندعربي در مسئله برهان خودشناسي بر اثبات خداشناسي مشتصدرا و ابن ،در سه تقرير

ولي در اين سه تقرير  ،تقريرهاي ديگر را نيز يكسان جلوه داد ،ترگرچه شايد بتوان با تحليل دقيق
  . صراحت مطرح استيكساني به

توان خداشناسي حضوري بودن خودشناسي است كه در سايه علم حضوري نفس مي تقرير اول،
عربي با حصولي مطرح كردن گرچه ابن. را مطرح كرد و ديگري داللت صورت و مثال است

دو شكل حصولي و حضوري مطرح  ولي صدرا خودشناسي را به هر ،مخالف است خودشناسي كامالً
. دارد كه سنخ خودشناسي از مقوله شهودي و حضوري استصدرا در آثار خود بيان مي. كندمي

  :فرمايدعالمه طباطبايي مي
شايد به اين سبب باشد كه  ش آفاقيسودمندتر بودن سير و سلوك انسي از سير و گرد«

...  با اصالح نفس همراه است خودشناسي و معرفت نفس برخالف شناخت آفاقي و معموالً
يك نگاه  ،دست آمده از آنهاي وجودش و شناخت بهنگريستن در نفس و توان آن و گونه

نيز بر  عربيابن .)169- 176، ص6، ج1374طباطبايي، ( »شهودي و از سنخ علم حضوري است
  . كندكيد ميأحضوري بودن خودشناسي ت
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 عنوانانسان كامل به. تقريري است كه براساس آن انسان كامل بايد شناخته شود ،تقرير دوم
. تعالي خواهد شدنماي اوست كه معرفت به او سبب معرفت حقمظهر جامع خدا و آينه تمام

نيز  )ص(پيامبر اكرم، بر اصل خويش استي از عالم دليل نكه هر جزئآبنابر  :گويدعربي ميابن
رو هركه نفس ازاين. ترين دليل بر رب خويش استروشن ،ترين كلمه وجوديعنوان جامعبه

  .)215، ص1370عربي، ابن( خواهد شناخت رارب او  ،را بشناسد )ص(رسول اكرم
را كه  )ص(بربه باور او هركس پيام. كندمالصدرا نيز در آثار خود همين مسئله را مطرح مي

، 7، ج1428، شيرازي يندصدرال( خداي او را خواهد شناخت ،است بشناسد »منين من انفسهمؤاولي بالم«

  :گويداو در ادامه مي. )21- 22ص
ي خود تعالي با جميع اسماشود و حقاي است كه در آن همه اشيا مشاهده ميآينه اهللاةخليف

 :فرمود )ص(كه رسول خداچنان ؛شويمل ميرفت رب نائلذا با شناختن او به مع .كنددر او جلوه مي
  .)همان(» ي الحقأني فقد رأو من ر«

توان به تقرير صورت و مثال اشاره مي ،شباهت وجود دارددو بين اينديگر كه  يدر تقرير
گويد بنابر صدرا در اين تقرير مي. دانندنفس انسان را مثال خداوند مي عربي و مالصدراابن. كرد
خداوند آفريده شده است، با معرفت ذات، صفات و افعال خويش، به  )نه مثل(ه انسان به مثال آنك

  :اين است اسفارجمله صدرا در  .)265، ص1همان، ج( يابدذات، صفات و افعال خداوند معرفت مي
مثال نفس در . خداوند انسان را از جهت ذات و صفات و افعال بر مثال خود آفريده است«

طور كه همان ؛تعالي است در ايجاد اعيان خارجيمثال باري ،هاي علميكات و صورتارايجاد اد
، هاي حسيطور صورتهمين، ندااعيان موجودات در پيشگاه خداوند حاضر و به وجود او قائم

 او در آثار ديگر. )264-265، صانهم( »نداخيالي و عقلي در پيشگاه نفس حاضر و به وجود او قائم
  .)103، ص1363 ؛265، ص1382همو، : ك به.ر( كندبه اين مطلب اشاره مي نيز خويش
عربي هم بر آن است ازآنجاكه انسان به وزان صورت حق آفريده شده است، با شناخت ابن

صفات كمالي در خداوند به شناخت همان صفات در خويش و با شناخت صفات كمال در خويش، 
خداي  ،عربي هركس خود را بشناسدنظر ابنبه. يابدتعالي بار ميبه شناخت آن صفات در حق

 تعالي خلق شده استچراكه انسان به مثال حق ؛شناخته است ،خويش را كه خالق و مصور اوست
  .)64- 65، ص1367عربي، ابن(
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   امتناع معرفت به پروردگار از طريق خودشناسي
وي چنين . داندعليق به محال ميجمله موارد ت، آن را ازعربي در تحليل دومي از حديث نبويابن

 زني رب معرفت نيست، حصول ممكن نفس معرفت به گونه كه دستيابيهماندارد كه بيان مي
يا به توجيه  ،اندعربي را پذيرفتهيا اين سخن ابن فصوصشارحان . )776، ص1370، همو( است محال

  :گويدباره ميخوارزمي دراين. اندآن پرداخته
 احدي كه نيست ممكن را الهيه ذات و است الهيه ذات حقيقت به بازگشت قتحقي آنكه براي« 
مرحوم آشتياني چنين تبييني را به حكيم سبزواري نيز  .)776، ص1377خوارزمي، ( »شناسد او غير

 .)22، ص7، ج1367آشتياني، ( دهدنسبت مي

تصريح  توحاتفاو در . كندعربي از طرق مختلف به بحث امتناع معرفت رب اشاره ميابن
 كس معلوم نيستباشد و براي هيچزيرا محل اثر نمي ؛كند كه ذات از حيث ذات اسمي نداردمي

از راه امتناع احاطه بر نامتناهي مطرح  را گاهي عدم امتناع معرفت .)69، ص2، ج1418عربي، ابن(
گاهي هم  ؛)91ص ، 1370همو، ( گاهي از راه عدم تجلي در مقام احديت و )72ص ، 3همان، ج( كندمي

  :گويداو در تبيين حديث مي. اظر به همين راه استن از طريق عدم شناخت نفس كه بحث ما
 ؛تواني از اين حديث امتناع خودشناسي و خداشناسي و عجز از وصول را نتيجه بگيريمي«

 .نيتواني آن را دال بر ثبوت معرفت بداكه حديث درصدد تعليق به محال است و مي ابدين معن
تواني طور كه نفس خويش را در كنه حقيقتش نميپس وجه نخست آن است كه بداني همان

تواني شناخت و وجه دوم آن است كه او را بشناسي نمي ،كه هستخداوند را نيز چنان ،دانست
   .)215ص همان، ( »و از آن راه خداوند را نيز بشناسي

راه نداشتن غير به حريمش  يامعناز نظر او به عزيز. داندتعالي را عزيز ميعربي ذات حقابن
به تبيين اين امتناع  »غير الحق ال يعرف الحق«همچنين براساس قاعده وي  .)240ص  همان، ( است
  .)همان( پردازدمي

 بيان ،است خويش نفس شناخت به قادر انسان الدين با مطرح كردن اين پرسش كه آيامحي
 معرفت كه داندمي عارف شخص. است آن به معرفت از عجز چيزي، به معرفت گاهي كه كندمي
 را آن كه است اين شيء يك به معرفت از غرض زيرا است؛ نيافتني دست رب به معرفت و نفس به
 شدني شناخته كه چيزي از ،است ناشدني شناخته كه را آنچه اينجا در. كنيم متمايز خود غير از
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 كه است معرفتي رب، خود معرفت از عجز و نفس معرفت از عجز روازاين. كنيممي متمايز ،است
   .)432همان، ص( آنيم داراي ما

. پردازدعربي در مبحث خداشناسي به داليل متعدد به اثبات امتناع معرفت ذات ربوبي ميابن
ذات وي معتقد است . )500همان، ص( دانداو معرفت به ذات را از هر طريق براي انسان محال مي

او همچنين . )80همان، ص( باشدممكن نمي ،اي است كه شناخت آن براي موجود مقيدگونهحق به
شناخت ذات  دنبالبه ،ترين به اوستكيآدمي نبايد از طريق نفس خويش كه نزدبر آن است كه 

 خويش، آرزويي نفس ادراك از ناتوان  مخلوق براي حق ذات به علم چراكه تمناي ؛تعالي باشدحق
 حجاب پسِ در توقف به معرفت در عارفان سير  نهايت .)56- 57 تا، صهمو، بي( است نايافتني دست
رو،  ازاين. )175ص ، نهما( نيست ممكن برايشان احدي ذات  به آن از گذر و انجامد مي احدي عزت
 به او كه چنانآن ،خدا به علم خواهان كه است كسي عربيابن انديشه در مردمان ترينجاهل
  .)483، ص2 ، ج1418همو، ( ، باشددارد علم خود

  تحليل و بررسي
كيدي كه در روايات اسالمي به خودشناسي و معرفت أبه ت توجه بسياري از حكماي اسالمي با

پذيرند و بر اين باورند كه دارد را نميعربي بيان ميتفسيري مانند آنچه ابن ،نفس شده است
 بسته انسان روي به معرفت درهاي تمام ،شود بسته باب اين اگر و است االبواب باب خودشناسي

اند عربي برآمده و گفتهبرخي درصدد توجيه كالم ابن .)495، ص3، ج1361آملي،  زادهحسن( شود مي
و چون خداوند  احاطه علمي است ،استحاله معرفت خداوند بدان جهت است كه الزمه معرفت

پس معرفت به او نيز  ،درتي نداردكامل مطلقي است كه هيچ موجودي به او احاطه علمي و ق
معرفت به وجودي  ،چگونه براي موجودي كه محدود استدر حقيقت آنها معتقدند . محال است

جاي  ،اگر بشر بتواند به خداوند علم پيدا كند اتفاقاً. شودكه علم و قدرت محض است حاصل مي
خداوند در . شوددود مينامحدودي امر مح ال دارد كه اين امر سبب محدوديت غير محدود وؤس
پس . )255، بقره(» من علمه اال بما شاء ءال يحيطون بشي و« :داردن عدم احاطه را با اين آيه بيان ميآقر

به اين معنا كه معرفت نفس را منوط به معرفت رب  ؛حديث نبوي در واقع تعليق به محال است
  . خودشناسي است پس الزمه آن محال بودن ،داند و چون معرفت رب محال استمي
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. سخن درستي است ،توان گفت اگر مراد احاطه علمي كامل باشددر نقد اين استدالل مي
ولي معرفت به اسما و صفات و افعال امري ممكن و  ؛تعالي محال استمعرفت به ذات باريتنها 

. كندميثار متعدد خود بدان اشاره آي از فهاي مختلعربي در بخشچه اينكه خود ابن شدني است؛
به سعه وجودي هر فرد بستهرو ازاين. بردار استمعرفت از مقوالت مشككي است كه شدت و ضعف

اعرفكم بنفسه « :فرمايدمي كه) ص(رسول گرامي اسالم سخن. و معرفتي خود به خداوند علم دارد

   .استبه همين تشكيكي بودن معرفت ناظر  )20ص ،1ج ،1375 فتال نيشابوري،( »اعرفكم بربه
روايات متعددي وجود دارد كه ميان خودشناسي و  ،نقد ديگر آن است كه در مصادر روايي

ت مسئله تعليق به ارواياين توان در توجيه تمامي نمي. برقرار كرده است مالزمه خداشناسي
  . محال را مطرح كرد

  :است كرده ارائه نظر اين رد بر دليل دو طباطبايي عالمه
 داللت خود اين و "بربه اعرفكم بنفسه اعرفكم": است آمده چنين روايتي در گويد ،آنكه نخست«

 معرفت به ترغيب آنها در كه دارند وجود زمينه اين در ديگري روايات. دارد نفس معرفت امكان بر
 "اكبر فوز" و "ةالحكم افضل"، "ةالمعرف افضل" نفس معرفت يا ،گرديده مذمت آن ترك و شده نفس

. "ربه يعرف كيف نفسه يجهل لمن عجبت و، بنفسه االنسان معرفة المعرفه افضل" زجملها ؛است شده دانسته
 بر بحث مورد حديث حمل هم دارند داللت نفس از حراست و انفس سير بر كه اي شريفه آيات
  . كنند مي نفي را محال به تعليق

 "انفسهم فانسيهم   اللّه نسوا كالّذين تكونُوا ال" آيه نقيض عكس حقيقت در مزبور حديث ،اينكه دوم

 عكس و شده معرفي "خود از فراموشي" مستلزم "خدا فراموشي" آيه اين در .است )19 ،حشر(
 »است حديث مضمون همان اين و است خدايابي مستلزم خوديابي كه است اين آن نقيص

   .)170، ص6، ج1374طباطبايي، (
رساند و تعلق تالزم معرفتين را مي »من عرف نفسه عرف ربه«تحليل ديگر آن است كه حديث 

مگر با حصول  ،شوديعني معرفت نفس حاصل نمي ؛كندي بيان ميهريك بر ديگري را به شكل لم
. مگر از خالل علم به اينكه خودش را بشناسد ،كندكس به خدا معرفت پيدا نميهيچ. معرفت رب

البته در حكمت  .)178، ص2، ج1387ملي، جوادي آ( از اين جهت بين اين دو معرفت تالزم برقرار است
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به همين جهت  .ي استتحليل و تالزم خودشناسي و خداشناسي براساس برهان انّ ،مشاء و اشراق
  . داندتعليق به محال مي آن را تالزم را نفي و ي اينين رويكردچنعربي با ابن

  عربيگويي در جمالت ابنحل تناقضراه
گرايانه بودن ظاهر تناقض ميان شناختعربي گرچه بهكرد در آثار ابنتوان ادعا با تحليل عميق مي
گرايانه بودن آن و بالتبع شناخت خدا وجود دارد، ولي اين تناقض با توجه به مباني نفس يا ناشناخت

اين  اب ؛استپذير بودن نفس ويل و تحويل به نگرش صدرايي در شناختأالدين قابل تعرفاني محي
يكي در مقام ذات و : علم به خدا در دو مقام مطرح است ،س مباني عرفاني و فلسفيتوضيح كه براسا

الدين علم به به باور محي. گونه استدرباره نفس نيز همين. ديگري در مقام اسما و صفات و افعال
عربي، ابن( تعالي استوجود خداوند و اسماء و صفات كمالي او تنها علم ممكن براي عقل نسبت به حق

بلكه هر فردي  اين حد از معرفت نسبت به خداوند در همه افراد يكسان نيست؛ .)168، ص1، ج1418
  .)50، ص1370همو، ( مند استي خود از آن بهرهتهاي ذادر حد استعداد و قابليت

براي اين شناخت بايد از عقل معتقد است البته  ؛داندعربي خداشناسي را ضروري ميابن
  .)582، ص1، ج1418، همو( سليم بهره گرفت

مسئله وحدت وجود است كه براي حل اين تناقض كمك  ،عربيمباني عرفاني ابن جملهاز
يعني خودشناسي  ؛داندبلكه خود آن مي ،او معرفت نفس را در واقع معرفت رب. كندشاياني مي

هاد كند و پيشناو معرفت نفس حكما را از نوع معرفت حقيقي تلقي نمي. همان خداشناسي است
 ،براي اين امر يو .به معرفت بالحقي بايد روي آورد ،جاي معرفت بالخلقيبه هددمي

يعني داللت بالحقي  ،داند و طي آن را از حق به حقشناسي ميخودشناسي را مصداق بارز حق
   .)540همان، ص( داندمي

 تعاليداشت كه حقولي بايد توجه  ،تعالي را بايد دليل بر نفس خويش شمردعربي حقاز نظر ابن
خداشناسي  .)717همان، ص( دليل بر خويش است ،واسطه شدت وضوحشنياز و بهاز داللت غير بي

روست كه متعلق شناخت اين تالزم ازآن. الدين منوط به خودشناسي استممكن در نظر محي
از نظر او . دباشميدو از امور نسبي و اضافي عقلي نسبت به خداوند، الهيت يا ربوبيت است و اين

  .)81، ص1، ج1370همو، ( پذير نيستمعرفت حقيقي به خدا بدون نظر كردن در عالم و نفس امكان
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. عدم مناسبت ميان خدا و ديگر اشياست ،عربي در نفي علم به ذات حقترين دليل ابنمهم
يان اما هيچ مناسبتي م ؛معلوم الزم است در معرفت عقالني به هر شيئي مناسبت ميان علم و

چراكه خداوند  ؛در مقام ذات است البته اين صرفاً. خداوند و ممكنات در طريق عقالني وجود ندارد
، 1، ج1418همو، ( پذيرندديگر ممكنات مثل اين درحالي است كه. از حيث ذات هيچ مثلي ندارد

 ترين دليل دشواري احاطه معرفتي به حق را عدممهم ،عربيقونوي از شارحان ابن .)530ص
  .)144- 145، ص1375قونوي، ( داندمناسبت ميان نامتناهي و متناهي مي

عربي و شارحان ميان خود ابن ،البته در اينكه علت عدم امكان معرفت به ذات حق چيست
عربي علت اصلي اين عدم علم را عجز و ناتواني ابن .)31ص ، 1361جندي، ( مكتب او اختالف است

او در شرح و تفسير  .)140، ص1، ج1418عربي،  ابن( دانده عدم علم ميو علم به ذات را علم ب ستهدان
دارد كه روايت ناظر به معرفت اسما و صفات صراحت بيان ميبه »من عرف نفسه عرف ربه«حديث 

وي معرفت  ،هاي قبل اشاره شدطور كه در بخشهمان .)137، ص5همان، ج( است، نه ذات خداوند
زيرا معرفت انسان به خداوند نتيجه معرفت  ؛دانداز معرفت به نفس ميخر أانسان به خداوند را مت
هر  »عرف ربه من عرف نفسه«وي با اشاره به حديث نبوي . )599، ص1370، همو( او به نفس خود است

  :كنددو وجه امتناع و امكان معرفت را مطرح مي
عارف به خداوند خود نيز پس  ،شوياينكه بداني عارف به نفس خود نمي ،)امتناع( بنابر اول«

  .)همان( »پس خداوند خود را بشناسي ،اينكه نفس خود را بشناسي ،)امكان( و بنابر دوم ،نخواهي شد
  :گويدالدين ميذيل اين سخن محي فصوصيكي از شارحان 

اين . تواني بگويي حقيقت نفس قابل شناسايي نيست از جهت وصول به كنه آنپس مي«
كس جز د مربوط است كه هيچنيقت نفس به حقيقت ذات خداوقكه حچرا ؛تفسير صحيح است

تواني بگويي معرفت نفس از لحاظ كماالت و مي ،خواهييا اگر مي ،تواند آن را بشناسدخداوند نمي
جهت از لذا هركس كه نفس خود را  .بلكه براي عرفا حاصل است است و لالوصوصفات آن ممكن

  .)757، ص1375آشتياني، ( »و صفات بشناسد اوند را از جهت اسماتواند خدمي ،كماالت آن بشناسد
او هم . كندالدين را بيان ميهمين تحليل محي اسفارهاي مختلف مالصدرا نيز در بخش

كند و معرفت به ذات را تعالي را به دو قسم مقام ذات و مقام اسما و صفات تقسيم ميمعرفت حق
كند كه انسان تنها موجودي است كه حقايق عالم اعلي و ريح مياو تص. داندمحال مي و نقالً عقالً
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 تواند به مقام اسما و صفات علم پيدا كنداسفل در او جمع شده و تنها انسان است كه مي
. كندبه اين مقام راه پيدا مي ،هركس نفس خويش را بشناسد .)350، ص5، ج1428، شيرازي يندصدرال(

  :نويسدمي »عرف ربه من عرف نفسه«صدرا ذيل روايت حكيم سبزواري در شرح اين كالم 
كه برزخ جامع بين صفت وجوب و امكان و صفت تشبيه و  - هركس نفس خود را بشناسد«

 ،تواند خداي خود را نيز بشناسديم - كننده آنهاستالهي و منعكس يتنزيه و واجد تمام اسما
فعل خودش  و براي ذات و صفت و نيز هركس نفس خود را بشناسد كه خداوند آن را مثالي

تشبيه ذات انسان به خداوند از جهت مجرد بودن . شناسدخداوند را مي ،خلق نموده است
تشابه صفات نيز در صفات علم و قدرت و فاعليت بالرضا و بالعنايه بودن انسان و عشق و . اوست
باشد كه هرچيز را نسان ميتشابه فعل او به خداوند نيز ابداع و اختراع ا. باشدغيره ميو  اراده

     .)305، ص8همان، ج( »تواند در نفس خود ابداع و ايجاد كندبا همت مي ،بخواهد
عربي با آنچه صدرا در توان بيان كرد كه هيچ تفاوتي در نگره ابنبا توجه به تحليل يادشده مي

معرفت مطرح  وجود ندارد و آنچه تحت عنوان امتناع ،كندپذيري خودشناسي مطرح ميامكان
  . ناظر به مقام ذات الهي است كه همه حكما و عرفا در جهان اسالم بدان باور دارند ،شودمي

  نتيجه
هايي را هاي دور حكما و عرفا بحثاز گذشته ،پذيري شناخت خوددرباره خودشناسي و امكان

هميت خاصي براي ثير منابع اسالمي اأتفالسفه و عرفا تحت نيز در جهان اسالم. اندمطرح كرده
ختلف خود با توجه به روايت معروف معربي و مالصدرا در آثار ابن. اندل شدهئمسئله خودشناسي قا

مالصدرا در آثار مختلف خود به مسئله . اي طرح كردندنكات ارزنده »من عرف نفسه عرف ربه«
زيرا با معرفت به  داند؛پذير مياو خودشناسي را امري ضروري و امكان. خودشناسي پرداخته است

نظر صدرا معرفت نفس در ضمن اينكه به. توان بسياري از مسائل فلسفي را حل نمودنفس مي
   .شناسي هم اهميت داردمسئله جهان

در تحليلي . الدين به امتناع معرفت و شناخت خود و نفس نظر داده استمحي ،در يك تبيين
وي بين دو مقام ذات و مقام اسما و صفات و مشخص شد كه  ،رو ارائه گرديد كه در نوشته پيش

دسترسي به كنه ذات او معتقد است . ل شده استئفرق قا ،تبع آن در نفس آدميافعال الهي و به
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بنابراين خودشناسي و در ادامه خداشناسي اگر ناظر به مقام ذات . پذير نيستس و خدا امكانفن
پذيري عربي امكاندر آثار مختلف ابن. ذير استپاما معرفت در مقام دوم امكان. محال است ،باشد

عربي مطرح كرد كه در كلمات ابنچنين توان بنابراين نمي. خودشناسي مطرح شده استاين نوع 
هيچ تفاوتي ميان نظر صدرا و توان دريافت ميبا تحليل دقيق و عميق  ؛ بلكهوجود دارد تناقض

  . عربي وجود نداردابن

  فهرست منابع
انتشارات دفتر  :، قمعربيشرح مقدمه قيصري بر فصوص الحكم ابنالدين، سيد جاللآشتياني،  -

 .1375تبليغات اسالمي، 
 مهـدي  و افالطـوري  جـواد  اهتمام به، حكمت منظومه شرح بر تعليقه، مهدي ميرزا، آشتياني -
  . 1367، تهران دانشگاه: تهران، محقق
و  تصـحيح و   ه دم ق ا م ب، الحكـم و درر الكلـم   غـرر  شرح،  حسين  ن ب د م ح م،  خوانساري  ال م اج آق -
  . ق1383،  ران ه ت  اه گ ش دان: تهران، ) دث ح م( ارموي حسيني  ن يد ال الل ج تعليق
، بـه كوشـش عبـدالرحمان    التنزيالت الليله في االحكـام االلهيـه  الدين محمد، عربي، محيابن -

  . تاعالم الفكر، بي: حسن محمود، بيروت
 دار :بيـروت ، الملكية و المالكية االسرار معرفة في المكية الفتوحاتـــــــــــــــــــ ، ـــــــ -

  . ق1418، العربي التراث احياء
  . 1367، مولي: تهران ،)ده رساله فارسي(الحقايق ةحقيقــــــــــــــــــــــــــ ،  -

 يــهحققــه و علــق عل، االشــواق االعــالق شــرح ترجمــان ذخــائرــــــــــــــــــــــــــــ ،  -
  . 1387، زي ير ب ت  س م ش:  ران ته، يالكرد  محمدعبدالرحمن

  . 1370، الزهراء: ، تهرانعفيفي ابوالعال كوشش به، الحكم فصوص، ــــــــــــــــــــــــــ  -
دانشـگاه   :محـدث، تهـران   ينالـد  جـالل  سـيد  يرم يق، تحقغرر الحكمعبدالواحد، ي، آمدتميمي  - 
  . 1360تهران، 
  غالمحسـين  و آشـتياني  الدينجالل سيد كوشش به، الحكم فصوص شرح، مؤيدالدين، جندي -

  . 1361، مشهد دانشگاه: ، مشهدديناني ابراهيمي
  . 1385، اسراء: قم، تفسير انسان به انسان، عبداهللا، جوادي آملي -
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  . 1387، اسراء: قم، 2ج، )توحيد در قرآن(تفسير موضوعي، ــــــــــــــــــــ  -
  . 1361، فرهنگي و انتشارات علمي: تهران، نفس دروس معرفت، حسن، آملي زاده حسن -
 دفتـر : ، قـم آملـي  زاده حسـن  حسن تحقيق، الحكم فصوص شرح، حسين الدينتاج، خوارزمي -

 . 1377، قم علميه حوزه اسالمي  تبليغات
، قبسـات ، »ورهعربي و بوناونتپيوند خودشناسي و خداشناسي در عرفان ابن«، سعيد، رحيميان -

  . 1389بهار ، 55ش
انجمن اسـالمي حكمـت و فلسـفه     :تهران، اسرار اآليات، محمد بن ابراهيم، ين شيرازيدصدرال -
 . 1360، ايران

طليعـة   :قـم ، جلـد  9، الحكمة المتعالية في االسفار االربعة العقليـة  ،ــــــــــــــــــــــــــ  -

  . ق1428، النور

 :قـم ، الدين آشتياني تصحيح و تعليق سيد جالل، الشواهد الربوبيه، ـ ـــــــــــــــــــــــــ -
  . 1382، بوستان كتاب

  . 1361، مولي: تهران، العرشيه ،ــــــــــــــــــــــــــ  -
 :قـم ، الدين آشـتياني  مقدمه و تصحيح سيد جالل، المبدأ و المعاد ،ــــــــــــــــــــــــــ  -

   .1380، دفتر تبليغات اسالمي
  . 1366، يدارب: قم، يمالقرآن الكر يرتفس ،ــــــــــــــــــــــــــ  -
، تحقيـق و مقدمـه سـيد حسـين نصـر     ، تصحيح، رساله سه اصل ،ــــــــــــــــــــــــــ  -
  . 1381، بنياد حكمت اسالمي صدرا :تهران

  . 1363، وليم :تهران، ترجمه محمد خواجوي، مفاتيح الغيب ،ــــــــــــــــــــــــــ  -
 دفتـر : قـم ، يهمـدان  يمحمـدباقر موسـو   يدس ترجمه، يزانالم، ينحسمحمد سيد، ييطباطبا -

 . 1374، اسالميانتشارات 
  . 1362، انتشارات اسالمي: قم، الحكمه ةنهاي، ــــــــــــــــــــــــــ  -

 .1375رضي، انتشارات : ، قمروشه الواعظين و بصيره المتعظينفتال نيشابوري، محمد بن احمد،  - 
پژوهشگاه فرهنگ و انديشـه  : تهران، خدا در حكمت و شريعت، محمدحسن، قدردان قراملكي -
  . 1386، اسالمي
  :، تهـران خواجـوي  محمـد  تصـحيح  بـه ، هااللهي النفحات، اسحاق بن محمد صدرالدين، قونوي -
  . 1375، مولي
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ترجمـه منـوچهر   ، عربـي مقدمه قيصري بر شرح فصوص الحكم ابـن قيصري، داود بن محمود،  -
 .1363 سسه مطالعاتي و تحقيقات فرهنگي،ؤم :صدوقي سها، تهران

  . ق1403، الوفاء ةمؤسس: يروتب، االنوار بحار، باقرمحمد، يمجلس -

  . 1379، سازمان تبليغات اسالمي: تهران، آموزش عقايد، محمدتقي، مصباح يزدي -


