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 مقدمه  - 1- 1

خالق  يها ما را به سوآن کی کیو نشانه خداوند متعال است که تأمّل در  نهیسراسر آ یجهان هست

و عظمت حاکم بر . صالبت میدر برابر بارگاه با عظمتش فرود آور میکند تا سر تعظیقادر آن روانه م

حق را  يودوج يسعه کرانیو وسعت کهکشان ب سازدیاو رهنمون م منتهايیما را به قدرت ب عتیطب

و خالصه  افکندیحضور حق را در دلها م تیآفتاب عالم تاب نوران مانندیو درخشش ب اندنماییبه ما م

. کندیم ادی یآفاق اتیآ ریها با تعبز آنکه قرآن ا رندنظیینشان از آن وجود ب هادهیپد نیاي همههمه و 

مخلوقات جهان، انسان است که  رفنفس پاك و گوهر وجود اش ات،یآ نیاز ا ترامّا برتر و ملموس

-یاز پروردگار عالم رهنمون م یقیما را به شناخت حق گرید زیاز هر چ شینسبت به آن ب قیشناخت عم

به  یابیدست يراه برا نیو بهتر تیست. راز سعادت بشراز وجود حق ا اينشئه یچرا که نفس آدم شود،

» معرفت نفس« سازدیدر عالم وجود آشنا م شیخو یمتعال گاهیهدف خلقت که انسان را به جا نترییعال

  است.

 دیــتأک الســالم، همیمعصومان عل ثیو چه در احاد میکر نکه در اسالم، چه در قرآ روست ینپس از ا

معرفــت ربّ بلکــه  نقــری نفس، معرفت که جاشناخت نفس شده است تا آن و شیفراوان بر رجوع به خو

  ».هبَّرَ فَرَد عَقَفَ هُفسَنَ فَرَن عَمَ«آن شمرده شده است:  نیع

توانــد داشــته تا زمانی که خود را نشناسد و نداند که چه جایگاه و مرتبتی در عالم خلقــت مــی انسان

گمراهــی و  يیــهبــرد و ایــن خودناشناســی چــه بســا ما ت گوهر وجود خویش پی نخواهدباشد، به اهمیّ

کــه  تفراتــر از آن اســ یکه قــدر و ارزش او بســ ابدییم در ینگرش کلّ نیضاللت او شود. امّا با کسب ا
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 يجنبــه و بعــد يدو عــارف، انســان دارار هــ يبه ادعا راینفسش نگاه دارد: ز یوانیخود را تنها در بعد ح

  بپردازد و اگر بخواهد يوجود يرتبه نییپا يجنبه نیبه مقابله با ا تواندیم آن است که با استفاده از یاله

را  شیگــاه عظمــت خــوو آن ردوجودش قــدم بگــذا يایدر کرانینشستن بر ساحل، در ب يبه جا تواندیم

اســت کــه هــر  یتیارزش و اهم لیدله نوشتار، ب نیحس کند. هدف از پرداختن به بحث معرفت نفس در ا

  اند.انسان و کسب معرفت به آن قائل يرادو عارف ب

اســت  يمعنو يمثنو نیاست اثر وز افتهیلقب » انسان نامه«چه به حق آن يآثار مختلف مولو انیم در

 امیــبه جرأت بتوان گفت که پ دی. شامیخوانیاز سرگذشت بشر م یمختلف يهاآن داستان يجا يکه در جا

انســان از  ییشــرح جــدا دیگویچه منامه آمده است. آنیمشهور به ن ،يمثنو اتیدر اب ياشعار مولو یاصل

معرفــت  ســتانیرا از ن شیسوزناك خو ییکه جدا داندیم ايیاست. انسان را همچون ن شیخو ارید ور ای

 يانسان که از اصل و اساس خود دور مانده اســت. بشــر قتیاست از حق ينشان و رمز ی. نکندیبازگو م

خود شــده یخود ب يکه در ظواهر چنان غرق شده که از خود یانسان ست،یمانه ما دور نکه چندان هم از ز

  است.

ه نهــاد بــه جــا شیاز خــو بهاییدر باب معرفت نفس و شناخت راه و روش سلوك، آثار گران زین عربیابن

کــه  »هیــرســاله وجود« نیهمچن و گرید يبهاو آثار گران »هیفتوحات مک«، »فصوص الحکم«است از جمله 

  است. نامهپایان نیموضوع امرتبط با 

  مسأله: انیب -2-1

معرفــت و شــناخت حاصــل  قیــو کمال جز از طر وصول به کمال است يخلقت انسان برا يفلسفه

بشــر بــوده اســت و در آثــار  یقتــیو طر یفلسف ،یتجرب يهاتالش يبه معرفت دغدغه یابیشود، دستینم

  اختبه اندازه مکتب عرفا اهتمام به شن یمکتب چیه شده است. هبه آن بها داد اریبس زیشاعران و عارفان ن
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 ایــعارفــان تنهــا راه و  دگاهیــد از یولــ عارف معرفت پروردگار است، يقصوا تینفس ندارد، هر چند غا

  است . شتنیشناخت، همانا شناخت نفس خو نیراه ا نیترحیحداقل صح

خــود را  قــتیحق شیدر درون خــو یســانف ریاست و تا انسان با ســ حقمعرفت کلید ، نفسمعرفت 

  .ابدیمعرفت دست  قتیتواند به حقیکشف نکند نم

روح  قــتیهــرکس حق یعنیانسان است،  یاز معرفت نفس عمدتاً شناخت جنبه و بعد روحان مقصود

خواهد کــرد. چــرا کــه روح انســان از  دایمعرفت به حضرت حق پ زانیو نفس خود را بشناسد، به همان م

 عــتیمظاهر طب ریهمانند سا زیانسان ن یوجود خداوند است. هرچند شناخت بعد جسمان مظاهر نیبزرگتر

روح  يهیــبــاطن وتزک يهیتصــف قیــشناخت نفس و روح کــه از طر کنیثر است، لؤدر شناخت خداوند م

  نوع شناخت است. نیاست که بهتر يو شهود يحضور یشود، شناختیحاصل م

 اينــهیکــه مقدمــه و زم باشــدیم ی، خودشناسيصوص در مثنوآموزه در آثار موالنا بخ نیتريمحور

  :دیگوکه موالنا میاست. چنان یخداشناس يبرا

  اخت ـرا شن زدانیــــکه خود شناخت  هر      رح ساخت      ــرا ش نیــــا غمبریر آن پـــــبه

  )2114، 5(د

  ل در آن واداشته است.موالناست که روز و شب او را به تأمّ یاشتغال ذهن نیمهمتر یخودشناس

  م؟ــشتـیافل از احوال دل خوـرا غــــکه چ         م  ــاست و همه شب سخن نیفکر من ا روزها

  نمــوط ییر؟ ننماـــآخ روممی کجـــا بـه           بود؟ چـــه بهر آمــدنم ام؟دهــــــکجا آم از

  ساختنم؟ نیاز ا يه بوده است مراد وــچ ای           سخت عجب کزچه سبب ساخت مرا؟ اممانده

  )577: 1367،یکدکن یعی(شف                                                                     

 افتــه،ی یهر کجا فرصت و مجــال مناســب خود، است، در آثار يعرفان نظر گذارانیکه بن زین یعربابن

تنهــا راه شــناخت  »معرفــت نفــس«معتقــد اســت  یعربــنکــرده اســت. ابــ انیرا ب »معرفت نفس« يمسأله

دســت  خداونــداز  يشهود ايتواند به تجربهیم یانسان در پرتو خودشناس رایاست؛ ز یتعالحق يحضور
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 ياریمعتقد اســت بســ ي. ودیایب کیخود، خداوند را از نزد يوجود شی. و به فراخور استعداد و گنجاابدی

 یرشــد و بالنــدگ ياشتباه گرفته و تمام تالش خود را در راســتا شیخو »تن«را با  شیخو» من«از انسانها 

 یو ملکــوت یهمــان روح االهــ نســانا یاصل تیّو هو یقیکه گوهر حق یاند. در حالتن خود متمرکز کرده

 ،یتعــالکــه حــق ییجااست. از آن دهینرس ییو شکوفا تیاز افراد به فعل ياریبس ياوست که مراتب آن برا

 کیــخود، نزد یبه مراتب باطن یابیاست، تنها راه معرفت و دست ینفس انسان قیالحقاقهیو حق البواطنباطن

 يدر اثــر دور زیو مجاهدت و عبادت خالصانه و ن مراقبتمطلق است. سالک در پرتو  قتیشدن به آن حق

 یاعقلــو فر یو عقلــ یشــده و مراتــب مثــال یتعالحق اتیّتجل افتیمستعد در یوانیح يهااز لذت دنیگز

الریجــانی و عزیــزي علویجــه، ( کندیم دایپ يرساند و به آن معرفت حضوریم یینفس خود را به شکوفا

  .)تابی

کــه  »هُبَّــرَ فَد عَرَقَ، فَهُفسَعَرَف نَ مَن«معروف  ثینفس و خدا با استشهاد به حد يهرابطر دی عربابن

  :دیگوینقل شده است م (ص) امبریازپ

، یســتیکــه ک يدیــو اگــر فهم یســتیکو کــه تــ یفهمــیمــ ،يکــرد دایــراه پ ودتـــبه نفس خ اگر«

 زیــچ چی... هــ یســتیاو ن ایــو  یاو هســت ایکه آ افتی یهنگام در خواه نیو در ا ياپروردگارت را شناخته

  .)695، 1 تا:بی ،عربیابن(» از خود شئ بر خودش داللت ندارد شیب

در مــورد معرفــت  عربیموالنا و ابنکه نظر شده ی سع پژوهش نیدر ا مسأله، نیا تیّه به اهمتوجّ با

  شود. ینفس بررس

  پژوهش:  یسؤاالت اصل -3-1

  ؟ ستیمعرفت نفس چحقیقت  -

  قند؟یقابل تطب یعربمعرفت نفس در آثار موالنا و ابن -

  دارد؟ یعرفان اسالمي هادر آموزه یگاهیو جا تیمعرفت نفس چه موقع -
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  تباط معرفت نفس با شناخت خداوند چگونه است؟عربی اراز دیدگاه موالنا و ابن -

- یخود را از دست م نیّپس از وصول به حق، تشخّص و تع ینفس آدم عربیموالنا و ابن دگاهیاز د -

  دهد؟
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  پژوهش: اتیفرض -4-1

  انسان است. یمقصود از معرفت نفس شناخت جنبه و بعد روحان -

اند، معرفت خود را از قرآن و سنّت اخذ کرده یعرفان يهاآموزه عربیبنموالنا و ا کهنیبا توجه به ا -

  است. قیقابل تطب يادیز زانینفس در آثار آن دو تا م

ارتباط  یانسان از چگونگ یارتباط دارد و باعث آگاه ياصول اعتقاد ریو سا دیمعرفت نفس با توح -

  گردد.یم یخداوند با عالم هست

-ربی معرفت نفس ارتباط وثیق و تنگاتنگی با خداشناسی دارد و در واقع نزدیکعاز نظر مولوي و ابن -

من عرف نفسه «ترین راه در معرفت رّب است و ایشان شاهد بر مدعاي خود حدیث مشهورترین و کامل

  اند.را ذکر کرده» فقد عرف ربه

 نیّق، تشخّص و تعپس از وصول به ح یمشخص است که نفس آدم عربیموالنا و ابن يهااز آموزه -

  دهد.یخود را از دست م

  اهداف پژوهش: -5-1

  .یاخالق و ضد یانحراف شاتیو گرا یگانگیدر مقابله با از خودب یخودشناس يرابطه یبررس -

  واعتقاد فرد. مانیا تیمعرفت نفس در تقو ریرابطه و تأث یبررس -

  در خصوص معرفت نفس. یعربوجوه شباهت آراء موالنا و ابن نییتب -
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  پژوهش:  تیضرورت و اهمّ  -6-1

 شناخت که عبارت نیا يجهیها بر نتآن دیبر شناخت نفس و تأک عیعالمان و البته شرا ادیز اریبس دیتأک  -

 رساند. آن را میاز شناخت خدا است، ضرورت 

  .قیقتحمقاله در موضوع صورت کتاب و مستقل به  یخالء پژوهش  -

 .قیطر نیا انیپوطالبان و ره يعهجهت مطال یقیو تحق یکار علم ریو تحر هیته  -
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  پژوهش: ينهیشیپ -7-1

اثر مجــزا  نیدر خصوص معرفت نفس وجود دارد با وجود ا يمتعدد هايها و پژوهشهرچند کتاب

کــرده باشــند  یبررس یقیو تطب ايسهیمعرفت نفس را به صورت مقا مفهوم عربیموالنا و ابنکه  یمستقلو 

 وهشبــه موضــوع پــژ میرمســتقینام برد که بــه طــور غ یاز منابع توانیا ماست. امّ دهینگرد فیلأتتاکنون 

از  یبرخــ یدر باب موضوع مذکور دارد که به بررســ یپراکنده و گاه جزئ یو مطالب شودیحاضر مربوط م

  :مپردازییها مآن

. دانــدیمــ یرشناسیمز غر دیرا کل یخودشناس »نامه يمولو«) در کتاب 1366( ییهما نیالدجالل -1

 قیــو طر لهیوســ نیپرداخت و بهتــر گرانید ییگاه به شناساخود را شناخت آن دینخست با یعنی

  است. یاست که در واقع خداشناس یخودشناس ،یرشناسیغ

بــه شــناخت بعــد  »یعرفان یخودشناس« تحت عنوان ی) در کتاب1381( فیس يمظاهر درضایحم -2

  اخته است.انسان پرد یو بعد روحان یجسمان

 »اهللا یالــ ریو س معرفت ربّ قیمعرفت نفس طر« تحت عنوان یدر کتاب )1386( یشهربانو محالت -3

  کرده است. انیرا ب ايمطالب ارزنده

معرفــت  نیــیتب«تحــت عنــوان  ايمقالــه در )1389( جهیعلو يزیعز یو مصطف یجانیصادق الر -4

و تجــرّد  یماننــد وحــدت وجــود، تجلّــ یعربابن يژهیو یدر پرتو مبان »یعربابن دگاهینفس از د

 .اندنفس را ارائه کرده ياز معرفت شهود یمنسجم نیینفس تب
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شــناخت  قیــشناخت و وصال خدا از طر تیفیک«تحت عنوان  اي) در مقاله1380( ییقاسم کاکا -5

و اکهــارت  یعربــنفس را نزد ابــن تیو ماه گاهیجا »یحیدو عارف مسلمان و مس دگاهینفس از د

  .کندیم یبررس یحیمسلمان و مس يعرفا نتریگره عنوان بزب

در مــورد  »اکهــارت ســتریو ما عربیابن تیوحدت وجود به روا«) در کتاب 1391( ییقاسم کاکا -6

بــودن  یزمان و مکان بودن نفس، دوساحتیبودن نفس، حادث نبودن و ب عینفس: وس اتیخصوص

 ايوصول از نفس به خــدا، مطالــب ارزنــده تیفیک نیخدا و نفس در ذات و همچن یگانگینفس، 

  را آورده است.

را  »خــود«، »موالنــا يشناخت خــود در مثنــو«تحت عنوان  ايدر مقاله )1993( یمحمد استعالم -7

 ریــکه از آن بــه نفــس تعب یآدم ییایو دن يماد ي: وجههداندیم زیمشخص و متما یدو معن يدارا

 یســتگیشا یدنیــو ناد يابــد یدرك هســت يکه برااو  یو روحان یاله يوجهه يگریو د شودیم

 نــدبیینمــ تیّاست که رهرو خــود را جــز آن ابــد تیّو ابد بیدرك عالم غ يآن مرتبه ردارد و د

 است. انوسیاق یاو همان هست یو هست وستهیپ انوسیاست که به اق ايوچون قطره
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نفــس بــر  تیداللت روا یاز چگونگ یلیتحل«تحت عنوان  ايدر مقاله )1386جواد فالح (محمد -8

شناخت نفس که همــان شــناخت  ياست برا ايمقدمه یکه شناخت آفاق کندیم انیب »یخداشناس

  .باشدیبه بارگاه حق م افتنیراه  قیطر گانهیو  یقیحق

در  یخودشناس ينظر یمبان«خود تحت عنوان  يدکتر يدر رساله )1391( یرضا رجبمحمد -9

را در مواجهه با  يمولو شناسیو انسان یشناس یهست یمبان یعرفان يردکیبا رو »موالنا يمثنو

  کرده است. یبررس »یخودشناس« يمسئله

  پژوهش: شناسیمواد و روش -8-1

 يمطالعه گونه که بانیاست. بد محتوایی لیتحل و به صورت ياطرح از نوع کتابخانه ياجرا روش

گرفته  صورتمورد  نیکه در ا ییهااز کتب و پژوهش و با استفاده یعربابن نیالدییو مح والناآثار م

 ق،یو مجالت مرتبط با موضوع تحق اتیمختلف و استفاده از نشر يهاتیمراجعه به سا زیاست و ن

بندي و برداري شده و سپس به صورت تطبیقی و با توجه به محتواي مطالب فصلمورد نظر فیش مطالب

  به عمل خواهد آمد. سهیقامقارنه و م انیخواهد شد و در پاتدوین 

1 -9 -   
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According to this solution, true awareness of "self" is only possible in the way of "self - 

denial", a state in which all the discriminations arise and the will and common sense and 

human wisdom are transformed into a better existence. From their point of view, human in 
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