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تحلیل و واکاوی حدیث شریف«من عرف نفسه فقد عرف ربه» در متون عرفانی


فرشته محجوب
چكیده

انسان در تمامی ادوار و هر زمان که با «خود» خلوتی داشته و در جست وجوو شوخاخت زوایوا
پخهان و رازآمیز آن برآمده ،خویشتن را بسیار پیچیده و با عمقی حیرت انگیز یافته تا آن انودازه کوه
حتی در گذر زمان و با وجود مطالعات گوناگون از هر طیو

نیوز ،همچخوان جخهوه هوا درونوی

ناشخاخته ،مجهول و نامکشوف مانده است .ضرورت این شخاخت که پیوسته موورد تککیود و توةوی
پیامهران و اولیاء الهی بوده است و رابطه ا تخگاتخگ با جهان بیخوی بشور و شوخاخت کوت هسوتی و
سپس خداوند یافته است؛ انسان را وادار میسازد با تکمت در الیه ها ناشخاخت درونی وجود ،ابعواد
ژرف و عمیق هستی خود را واکاو کخد و ضرورت این معرفت را بر سایر معارف مقود و ارجو
بداند .این شخاخت تا بدان اندازه مهم است که در نظر برخی از بزرگان حکمت و عرفوان ،هورکس
معخی حدیث « من عرف نفسه فقدعرف ربه» را بوه درسوتی بدانود و بور زوایوا آن اشوراف یابود،
میتواند جمیع مسائت اةیت فلسفی و مطالب قویم حکمت متعالی و حقایق عرفانی را از آن دریابد.
از آنجا که غالب آثار و تکلیفات عارفانه بر پای شخاخت رب و نحوة دید انسان به ایون مهوم و در
نتیج آن چگونگی جهان بیخی او به نگارش درآمده ،حدیث مذکور بوه عخووان مرجعوی برجسوته و
ارزشمخد به دفعات در این آثار مورد استخاد قرارگرفته است و شرح و تهیین شده تا بودان حدکوه در
 استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیا نور ,ایران f.mahjoub1354@yahoo.com
تاریخ وةول 41/4/41
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زمرة ضرور ترین مهاحث مخدرج در این آثار به شمار آمده است .در بسویار مووارد نیوز ارائو
تمثیت و حکایت ،این مفاهیم را عیخی و ملموس تور سواخته ،دریافوت دشووار هوا آن را آسوان
ترکرده است .این مقاله بر آن است تا ضمن بررسی سخد و واکاو مفردات و اجزاء متشکل ایون
حدیث شری

با رویکرد غالب عرفانی ،تحلیت و تعاریفی نیز از مفاهیم مرتهط بدان همچون تو ز

معرفت نفس و رب ،ممکن یا ناممکن بودن این شخاخت و نوع این معرفوت بور پایو حیوولی یوا
حضور بودن آن به دست دهد و سپس با ارائ شوواهد مثوال از متوون عرفوانی در هور بواب بوه
مفاهیم مشترک مرتهط با این شخاخت همچوون تعریو  ،مقودمات و نتوایر معرفوت نفوس و رب و
مراتب هر یک بپردازد و آن ها را بر پای وجوه تشابه یا تفریق دسته بخد نماید.
واژههای کلیدی
رب ،حکمت ،عرفان ،معرفت ،نفس
مقدمه
انسان هرگاه که فارغ از دل مشغولی ها و روزمرگی ها با «خوی » خلووتی داشوته اسوت ،خوود را
بسیار پیچیده ،پر رمز و راز و و دارا زوایایی پخهان وگوناگون با عمقی حیرت انگیوز یافتوه اسوت.
حتی بسیار که در ت شخد به خود و دیگران بقهوالنخدکه انسان چیز بی
نیست ،در درون خود از این تعری

ناخرسخدند و از خود انتظار بی

از یوک حیووان متمودن
از ایون دارنود .ایون فریواد

درونی ،زمانی که در کخار تککید فراوان پیامهران ،اولیا الهی و عارفان بزرگ در باب اهمیت معرفت
نفس و ارتهاط تخگاتخگ آن با شخاخت پروردگار و سپس شخاخت کت هستی قرار میگیورد ،آدموی را
برمیانگیزد تا با تکمت در الیه ها درونی جان خوی
در این میان حدیث شری

حقیقتی ژرف و پیچیده را جست وجو کخود.

«من عرف نفسه فقد عرف ربه» در زمرة احادیوث مشوهور اسوت کوه

شرح و تفسیر آن همواره در مد نظر اهت اهلل بوده است .حدیث شری

مذکورکه در روایوات شویعه

از پیامهر اکر (ص) و اما علی (ع) و به پشتوان آیوات شوریف «یاایهاالوذین آمخووعلیکم انفسوکم»
(مائده )401،که در آن بر ةیانت و حراست نفس تککید شده است و نیز «سوخریهم آیاتخوافی اافوا
وفی انفسهم» (فیلت )19،که معرفت حق از طریق معرفت نفس است و نیوز آیو شوریف «نسووااهلل

تحلیت و واکاو حدیث شری «من عرف نفسه فقد عرف ربه» 411 /
فانسیهم انفسهم» (حشر )44،که بر نیافتن خود در اثر دست نیافتن به حوق توذکار مویدهود روایوت
شده ،به اهمیت معرفت نفس که مختر به معرفت رب خواهد شد افزوده ،عالمان و عارفان را بر آن
داشته است به این امر عخایتی ویژه داشته باشخد و در مقا تفسیر و تهیین حدیث موورد نظور برآیخود
(شیرزاد .) 808 :4920،این اهمیت تا بدانجا است که در نظر برخوی از بزرگوان حکموت و عرفوان،
هرکس «من عرف نفسه فقد عرف ربه» را به درستی بداند ،میتواند جمیع مسوائت اةویت فلسوفی و
مطالب قویم حکمت متعالی و حقایق عرفانی را از آن استخهاط کخد (حسن زاده.)18 :4914،
پیشینة تحقیق
در آثار حکیمان و عارفان مسلمان به این حدیث شری

فراوان استخاد شوده اسوت و بوا توجوه بوه

رسالت حکمت و عرفان در فهم حقیقت هستی از یک سو و محتووا بسویار غخوی ایون روایوت از
دیگر سو ،این حجم از استخاد امر کام طهیعی و بجاست .افزون بر استخاد ،برخوی از بزرگوان در
ت ش بوده اند تا در مقا تفسیر این حدیث شری

نحوة ارتهاط معرفوت نفوس را بوا معرفوت رب

واکاو کخخد و در این راه قریب سی رساله چاپ شده و مخطوط به رشوت تحریور درآموده اسوت
(مهریز 411 :4911،و ) 411و بی

از ةد وجه برا تهیین رابطه میان معرفت نفس و معرفوت رب

ذکرشده است وگاه آن را به ادیان پیشین نیز مختسب دانسته اند .بخشی از پیشیخ این بحث در کتاب
کش

الخفاء (مح تى مشتا عسکر  )818 /8 : 4104 ،چخین است« :در تفسیر ایون سوخن ،قودما

سخخان بسیار گفتهاند .محمد بن حسن حرّ عاملى (متوفى 4401هو ). .در الجواهر السّوخیّه ،ةوفح
 441از حافظ رجب برسى (متوفّى بعد از  249هو ). .نقت موىکخود کوه خداونود در انجیوت گفتوه
است« :اعرف نفسک ایها االنسان تعرف ربّک ظاهرک للفخواء و باطخوک للهقواء» ،سوپس از ةواحب
شریعت نقت کرده است که «اعرفکم بخفسه اعرفکم بربّه»(شعیر  )1 :4101 ،و از اما الهدایوه (اموا
على بن ابیطالب (ع)) نقت مىکخد« :من عرف نفسه فقد عرف ربّه».در شورح نهور اله غوه ابون ابوى
الحدید ( ) 848 /80 :4911جزء حکم مخسوب به اما ع نیوز آموده اسوت و نیوز سولّمی در حقوایق
التفسیر(  ) 814 : 4914تفسیرى شهیه تفسیر ابوسعید ابوالخیر از ایون حودیث ذکور شوده اسوت .در
حلی االولیاء از ابونعیم اةفهانى(  ) 41 / 2 :4921نیز این امر نقت شده است و هجویرى ،در کش
المحجوب( )811 :4940به ةورت من عرف نفسه بالفخاء فقد عورف ربّوه بالهقواء آن را نقوت کورده
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است .این حدیث چخدان اهمیت داشته که ج ل الدین سیوطى ( 214 -444هو ). .رسالهاى مفورد
در باب آن به نا «القول األشهه فى حدیث من عرف نفسه فقد عرف ربّه ».پرداخته است .ابن تیمیّوه
( 114 -182هو ). .این حدیث را از جمله احادیث مجعول (موضوعات) دانسته اسوت» (مح توى
مشتا عسکر  . )818 /8 :4104 ،با عخایت به آنکوه ایون حودیث شوری

مکوررا در آثوار عرفوانی

ذکرگردیده و نیز آنکه مفهو آن گاه با تمثیت و در قالب حکایت و داستان ملموس ترشوده بوه نظور
میرسد بررسی مفهو حدیث مذکور و مقدمات و مؤخرات و بازتواب آن درآثوار عرفوانی مهحثوی
جدید بطلهد.
 .1سند حدیث
حدیث شری

«من عرف نفسه فقد عرف ربه» در حد شهرت در آثار و مخابع شیعه و اهت سخت ،از

پیامهر اکر و نیز حضرت علی نقت شده است (حسن زاده .)441/9 :4914،به نظر میرسد در مخوابع
این روایت به سلسله سخد آن اشاره نشده است .شاید همین امر موجب شده است برخی از بزرگوان
اهت تسخن در حدیث بودن این نقت شک کخخد (سیوطی )41 : . 4911،و نیوز ( ابون تیمیوه:4428 ،
 )818به هرحال اگر بر مخابع ذکر شده مضامین مشابه را نیز بیافزاییم ،میتوان ادعوا توواتر معخوو
روایت را نیز مطرح کرد.
 .2مضامین مشابه حدیث
از اسو

نیوز موورد

ارتهاط وثیق میان معرفت نفس و معرفت رب در میان حکماء و عارفوان پوی

توجه بوده است (طهاطهایی و حسیخی فر .)40: 4928 ،با وجود این به ظاهر عارفان بی

از سوایرین

به این حدیث توجه داشته اند .درج ةری حدیث موذکور و یوا مضوامین مشوابه آن در معتهرتورین
کتب عرفانی همچون کش

المحجوب ،مرةادالعهاد ،عوارف المعوارف ،التعورف ،میوهاح الهدایوه،

آثارعین القضات ،حدیقه الحقیقه ،مثخو معخو و دیگرکتب مخظو و مخثور عرفانی مهین اهمیت آن
در میان عارفان است .در کش

المحجوب در باب مضامین مشوابه حودیث شوری

موذکور آموده

است«:کما قال اهلل تعالی و من یرغب عن مله ابراهیم اال من سفه نفسه (بقره )490 ،ا جهوت نفسوه
و یکی گفته است از مشایخ «من جهت نفسه فهو بالغیر اجهت» و رسوول علیوه السو « :مون عورف

تحلیت و واکاو حدیث شری «من عرف نفسه فقد عرف ربه» 411 /
نفسه بالفخاء فقد عرف ربه بالهقاء و یقال :من عرف نفسه بالذل فقدعرف ربه بالعز و یقوال:من عورف
نفسه بالعهودیه فقدعرف ربه بالربوبیه» (هجویر  .)841: 4940،در میان مخابع دیخی و مجوامع روایوی
نیز مضامین مشابه این روایت پرشمار است .از آن نمونه است« :عن رسول اهلل (ص) اطلهوا العلوم و
لو بالیین .فسِّره الیاد بقوله ،هو علم معرفه الخفس و فیها معرفه الورب (مجلسوی.)98 /8 :4109 ،
«فی ةح

ادریس« :من عرف الخلق عرف الخالق و من عرف الورز عورف الوراز و مون عورف

نفسه عرف ربه» (مجلسی .)111 /48 :4109،از امیرالمومخین علی (ع) نیز روایات فراوانی نقت شوده
اسوووت کوووه از آن جملوووه اسوووت« :اکثووور الخووواس معرفوووه لخفسوووه اخووووفهم لربوووه» (نوووور
طهرسی« .)891/44: 4928،اعرفکم بخفسه اعرفکم بربه»(شوعیر « .)1: 4101،عجهوت لمون یجهوت
نفسه کی

یعرف ربه» (شیخ االس می« .)899/4 :4911 ،من عرف نفسه فقد انتهوی الوی غایوه کوت

معرفه و علم» (شیخ االس می .)891/4 :4911 ،من عرف نفسه فهو لغیوره اعورف (شویخ االسو می،
« .)899/4 :4911من عرف نفسه فقد عرف ربه ثم علیک من العلم بما الییو

العموت اال بهوو هوو

االخ ص» (مجلسی.)98 /8 :4109،
 .3تالزم میان معرفت نفس و معرفت رب
مفسرانی که به تفسیر این حدیث شری

پرداخته اند ،در مقا بیان چگونگی رابط معرفوت نفوس و

معرفت رب پاسخ ها متخوع وگاه متفاوت یا متضاد را عخوان کرده انود .ابون یوونس عمادالودین
مازندرانی بخجهزار  ،سی تفسیر و ع مه حسن زاده آملی در کلم سییود و سوی از هوزار و یوک
کلمه ،نود و نه وجه بیان کرده اند (حسن زاده آملی .)841 -900 /9 :4914،درسرح العیون به نقوت
از مخاو اقوال علما را در این باره نزدیک تر به ةد قول دانسته انود (حسون زاده آملوی/ 9 :4914،
 .)441از آیات قرآنی چخین مستفاد میشودکه خداوند نه تخها مُهدع و مهدأ هستی است بلکوه ناةوی
موجودات نیز در دست او است و از این راه با پرورش و ربوبیت خاةی که اقتضا هر موجوود
است آن را به سو کمال وجود اش می برد .از نگاه قرآن هر دلی را با دل آفرین راهی هسوت و
او را ازآن راه میشخاسد (ولکت وجهه هو مولیها) (جواد آملوی .)481: 4918:پوس مقتضوا دائوم
الفیض بودن حضرت حق و این که در تجلی الهی تکرار وجود ندارد و هرد به لهاسی دیگر ظهوور
مییابد ،همگی تخوع تجلیات خداوند در قوس نزولی و به تهع آن تفاوت سیر موجوودات در مسویر
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بازگشت به مهدأ خوی

است .نتیج این بحث آن است که همچخان کوه مهودأ تحقوق موجوودات و

سیرآنان در قوس ةعود و پرورش و ربوبیت آنان به دست او اسوت و ایون ربوبیوت بوه اقتضوا
ظرفیت ها هر موجود به شکلی متفاوت است بخابراین «رب هر موجود » هموان اسوت کوه آن
موجود خاص را به فعلیت رسانده ،سپس او را به سو کمال الیق

رههر می کخد« :اگر شخیی

گویدکی تمامت را خدا یکیست اگرچه به مراتب افتاده اند ،جوواب آنسوت کوی چوون شوخص از
معخی کی داردگذشت و به مرته باالتر افتاد آن مرتهه را خود تعیخی خاص و اةولی خواص هسوت
کی خدا اوست تا به م زمت حضرت اةت رسدکی خدا او خدا حقیقی باشد پس هورکس را
نرسدکی گویذ کی خدا من خذا حقیقی است بت کی درآفریخ

ارباب ثابوت اسوت و او جوت

ج له رب االرباب است و مسهب االسهاب (ابوبکربن باکالخجارشیراز  ،بی تا .)424:در این ةورت
ربوبیت انسان با ربوبیت دیگر موجودات متفاوت است .این سخن دربارة افوراد یوک نووع و بلکوه
حاالت متفاوت یک فرد از یک نوع نیوز ةواد اسوت کوه«الطور الوی اهلل بعودد انفوس الخ یوق»
(مؤیدالدین جخد 41: 4924،؛ جامی .)421: 4910،بدین ترتیب هر موجود که یوا رب مویگویود
در حقیقت رب خود را ةدا میزند .هیچ کس رب مطلق نظا هستی را ةدا نمویزنود اموا داعوی
تما موجودات بر این است که از مسیر وجود خوی

که همان رب مقیود اسوت بوه رب مطلوق

سفر خواهدکرد (ةمد آملی.)81: 4924،4 ،
.4بررسی مفردات حدیث
 4-1معنای رب
رب در لغت بر مالک ،مدبر ،سید ،مربی وکامت کخخده اط

شده است (حسویخی زبیود /4 :4911 ،

 .) 810معانی دیگر نیز چون ثابت ،متعالی ،غالب ،قاهر و مخعم نیز مطرح شده است .چخانچوه ایون
واژه به چیز اضافه نشود ،از اسماء انحیار خداونداست اما اگر اضافه گردد بر دیگر موجوودات
نیز ةاد است (راغب اةوفهانی .)421 : 4101،گروهوی بور ایون باورندکوه رب از اسوماء افعوال
خداوند است و عده ا نیز معتقدند رب اگر به معخا متعالی ثابت و سوید باشود از اسوماء ذات و
اگر به معخی مالک ،ةاحب و غالب و قاهر باشد از اسماء ةفاتیه و اگر بوه معخوا مربوی ،موخعم و
متمم باشد از اسماء افعال است با این نگاه در تما مراتوب سولوکی و مخوازل توحیود از توحیود

تحلیت و واکاو حدیث شری «من عرف نفسه فقد عرف ربه» 414 /
افعالی گرفته تا مختها درج توحید ةفاتی و ذاتی میتوان از م زم میوان معرفوت نفوس و معرفوت
رب بهره مخد شد(طهاطهائی و سید حسیخی.)84 :4928،
 4-1-1مقدمات معرفت رب
نفس همواره دشمخی بزرگ در راه سالک و حجابی عظیم میان بخده و حق بوه شومار موی آیود و
دشمخی با آن از مهم ترین وظای

سالک دانسته شده است و آنچخان است که اگر سالک به معایوب

نفس خود آگاه گردد و از آن بیزار جسته ،بوا آن سوتیز کخود ،بوه حقیقوت خودا را موی شخاسود و
فرمان

را می برد و چشم

به حق بیخا می گردد .به تعهیر دیگر تخها کسی که نفس را به نیسوتی و

ناچیز بشخاسد ،خواهد توانست به حقیقت معرفت حضرت حق دسوت یابود (عهودالقادر گی نوی،
 )12 :4921و نیز (ابن بزاز )111 :4911،و (محمد بن مخور .)901 /4 :4911 ،در مرةادالعهاد نیوز از
مهم ترین مقدمات معرفت حق آن دانسته شده است که نفس ةفت ظلومی و جهولی خود را کام
بشخاسد و بداند سهب آفریخ

او چیست و جایگاه

کدا است« :و چون این دسوتکار از او بوه

کمال ظاهرشد ،حقیقت من عرف نفسه فقد عرف ربه محقق گردد» (نجم الودین راز .)421: 4919،
رسیدن به این سعادت عظیم از راه تدبیر و زیرکی و ادله و برهان ناممکن و تخها به کموک ریاضوت
و عهادت و تزکی باطن مقدور خواهد بود .تخها به وسیل از میان برداشتن حجواب نفسوانیت اسوت
که سالک خواهد توانست حق را در خود مشاهده کخد «(الهیجی« )4914:891،اگر طالوب آنوى کوه
حق را عیان بیخى به حکم «من عرف نفسه فقد عرف ربّه» باید که خود را بشخاسوى ...و ایون معخوى
جز به طریق طاعت و عهادت و سیر و سلوک و مجاهده و ارشاد کامت و تیفیه و دوا ذکر کوه بوه
مثاب میقله آیخ دل را از غهار و زنگ اغیار میفّا موىگردانود توا نوور الهوى در آن دل تابوان شوود
نمىگردد»(.سهرورد  ) 489 :4911 ،و مادا که بواطن انسوان بوه نوور معرفوت روشون نگوردد نیوز
نخواهد توانست به آداب بارگاه الهی قیا کخد
از دیگر مقدماتی که عارفان آن را برا رسیدن به معرفوت رب ضورور دانسوته انود ،تکموت در
آیات الهی و دگرگونی ها آن و از آن جمله تفکر در خلقت نخسوتین بشور و از طریوق آن اقورار
انسان به بخدگی حق است .انسان خردمخد با تکمت در هرگونه تحول راهی به سو عامت مؤثر در آن
دگرگونی و پس از آن معرفت حق خواهد یافت .اهمیت ایون موضووع توا بدانجاسوت کوه برخوی،
شخاخت آیات خدا در ب د را نه به عخوان مقدمه بلکه معادل مفهو حدیث شری

من عرف نفسوه

 / 410پژوه ها ادب عرفانی (گوهر گویا) ،سال نهم ،شمارة اول ،پیاپی  ،82بهار و تابستان 4941

فقود عورف ربووه دانسوته انوود « :مون عوورف نفسوه فقوود عورف ربووه آیوات خووداى اسوت در بو د
خداى»(سلمی14: 4910،؛ ر.ک.اوزجخد  .) 91: 4921 ،دیگور ،توجوه بوه مقودرات و سرنوشوت و
استمداد از فضت خدا برا شخاخت خود او است .غالب متون عرفانی نیز عخایت حق تعالی را بورا
رسیدن به معرفت ،مهم ترین و مؤثرترین عامت دانسته اند« .ذوالخون را گفتخدکوه خودا را بوه چوه
شخاختی؟گفت خدا را به خودا بشوخاختم و اگور فضوت خودا نهوود هرگوز او را نشوخاختمی
»(قشیر  .)111: 4911،توجه به مقدرات حق نیز به واسط آنکه در مقودرات ،خواسوت خداونود و
در خواست خداوند قدرت او مشهود است اهمیتی افزون مییابد .غزنو در کتاب «مقاموات ژنوده
پیت» رابط میان توجه به مقدرات را به عخوان مقدمه ا بورا معرفوت رب چخوین توةوی

کورده

است« :مقدرات عالم نسهت به تقدیر بود و تقدیر نسهت به قدرت بود و قودرت نسوهت بوه قوادر
بود .از ایخجا گفتهاند من عرف نفسه فقد عرف ربه» (غزنو .)991 : 4921 ،
 4-1-2مراتب معرفت رب
برا معرفت الهی مراتهی برشمرده اند .اول:آن که هر اثر پیدا کخد آن را از فاعوت مطلوق بدانود.
دو  :هر اثر که از فاعت مطلق بیابد به طورمعین بداند نتیج کدا ةفت از ةفات او است .سوو :
مراد حق را در تجلی هر ةفتی بشخاسد .چهوار  :ةوفت علوم الهوی را در ةوورت معرفوت خوود
بازشخاسد و خود را ازدایرة علم و معرفت و حتی وجودخارج کخد.گروهی نیز معرفت حق را بر سه
نوع معرفت ذات ،معرفت ةفات و معرفت افعال و احکا خدا دانسته اند .معرفت انسان نسهت بوه
افعال خداوند را زمانی کامت تردانسته اند که معرفت انسان نیز نسهت بوه نفوس خوود بوه حودکمال
برسد(عزالدین کاشانی11 :4924،؛ ر.ک .عین القضات همدانی.)11 :4919،
 4-2معنای نفس
در باب نفس و معانی اةط حی آن آرا بسیار متخوعی بیان شده اسوت .ایون تعواری
چهت و یا حتی قریب ةد تعری

میرسد(حسن زاده .)441 :4914 ،این تعری

گواه بوه

در میان عارفوان و

ف سفه و متکلمان متفاوت است« :به نزدیک گروهی نفس به معخی روح است و به نزدیک قومی به
معخی جسد و نزدیک گروهی به معخی خون .اما محققان این طایفه[عارفان] را مراد از این لفظ هویچ
از این جمله نهاشد و اندر حقیقت آن موافق اندکه مخهع شر است و قاعودة سووء» (هجوویر :4940،

تحلیت و واکاو حدیث شری «من عرف نفسه فقد عرف ربه» 414 /
 .)841با وجود این ،مخالفت نفس سرّهم عهادت ها و کمال هم مجاهودت هوا شومرده شوده کوه
بخده جز از این راه از راه دیگر نخواهدتوانست به خداوند راه یابد.
«نفس» به دو معخی «نفس الشی ء» و «نفس ناطقو انسوانی» نیوز بوه کوار رفتوه اسوت .مخظوور از
اةط ح «نفس الشیء» ذات و حقیقت شیء و زمانی که معخا نفس مترادف با نفس ناطقو انسوانی
و مجموع لطای

اجزا ترکیب و بدن که همان روح حیوانی و طهیعی اسوت شومرده شوده باشود،

اةط ح نفس ناطق انسانی بر آن اط

شده اسوت (عزالودین کاشوانی .)11: 4924،در حوالی کوه

برخی نفس را همان خون یا وجود ماد اما لطیو

مویانگارنود ،بعضوی حتوی آن را توا مرتهو

الوهیت باال برده و گاه به این همانی نفس و رب قائت میشوند .با این حال به گفتو ةودرالمتکلهین
«نفس» همان است که ما با واژة «من» از آن یاد می کخیم .بوا ایون حوال پوذیرش تعریفوی مقهوول از
ف سفه که به مشرب عرفانی نیز نزدیک است میتواند راهگشا باشد .از جمل تعواریفی کوه موورد
پذیرش بزرگانی چون ابوعلی سیخا و ةدرالمتکلهین واقع شده چخین است« :الخفس کمال اول لجسوم
طهیعی ییدر عخه کماالته الثانیه بوالالت یسوتعین بهوا علوی افعوال الحیوات کاالحسواس و الحرکوه
االرادیه» است( .ةدرالدین شیراز  .)112 :4928،به معخی نفس از مخظر هستی شخاسی نیز مویتووان
نگریست .با این نگرش ،گاه مراد از نفس ،نفس مجرد در مقابت بدن است و گواه بوه معخوی «خوود»
یعخی انسان است که مرکب از نفس و بدن است و گاه مراد از نفس همان بدن و جسم ماد اسوت
که زیست شخاسان میگویخد و زمانی مراد ،انسان کامت است که عارفان می گویخد یا خلیفه اهلل است
که قرآن میفرماید.
4-2-1مقدمات معرفت نفس
عطار در تذکره االولیا و در ضمن شرح احوال شیخ ابو الحسن حیرى گذشتن از ةفات بشور
را مقدم درک درست از نفس دانسته است « :ةوفى آن است که وجد او وجود اوسوت و ةوفات
او حجاب او یعخى من عرف نفسه فقد عورف ربّوه» (عطوار نیشوابور  .) 14 :4921،از مهوم تورین
مقدمات معرفت نفس شک ةحی و بیخایی بخده به طغیوان و کفور خوود اسوت کوه رسویدن بوه آن
ارزشمخد و شایسته است .به تعهیر عارفان زمانی که سالک بداندکه نسهت بوه حوق بخوده ا کوافر و
ناسپاس است و نسهت به این عیب معرفت یابد ،نسهت به نفس خود نیز شوخاخت خواهود یافوت و
این شخاخت مخجر به معرفت رب خواهد شد و این همان معخی مون عورف نفسوه فقود عورف ربوه
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خواهد بود» ( عین القضات همدانی .)904 /4 :4911،اراده و همت متعالی نیز از مهم ترین اةول و
پایه ها معرفت نفس دانسته شده است.از عطار نیشابور و در ضمن نقت اقووال شویخ خلیوت اهلل
بغ نی در این باب آمده است « :از مرشد پرسیدند :معرفت اللّه چگونه حاةتشود؟ فرمود «مون
عرف نفسه فقد عرف ربه» .پس گفتخد که این کس نفس چگونه شخاسد؟ فرمودکه ایون رفتوار الیوق
هر حیوان نخواهد بود بلکه اسب عراقى به همت بلخد خود به جائى می رسد و هر الشه به موافوق
قوت خود راهى می رود» ( عطار نیشابور .)84 /4 :4911 ،
 4-2-2مراتب نفس
برا نفس مراتهی قائت شده اند و آن را بر سه نوع امواره ،لواموه و مطمهخوه تقسویم کورده انود و
معرفت آن را واجب شمرده اند« :نفس سه است :نفس اماره و نفس لوامه و نفس مطمهخه و معرفوت
آن هر سه واجب است ،که معرفت حق -جت ج له -به معرفت ایخهوا موقووف اسوت»( روزبهوان
بقلی.)29: 4924 ،
 4-2-3تشبیهات نفس
در غالب متون عرفانی نفس به محسوساتی همچون آیخه ،اسطرالب ،کووه قواف ،گوخر و معودن
تشهیه شده است .در میان این تشهیهات ،تشهیه نفس به آیخه بی

از سوایر تشوهیهات موورد اسوتفاده

قرارگرفته است .دلیت تشهیه نفس به آیخه آن است که هر کس بوه درسوتی در نفوس بخگورد و در آن
تکمت کخد ،خواهد توانست تیویر اةلی را که همان حق است در پس تیویر خود بهیخد .مشواغت و
تعلقات دنیو نیز به زنگار تشهیه شده که بر آیخه دل نشسته و تخهوا از طریوق ریاضوت ،عشوق و
ةد زدوده و در نتیجه شخاخت رب محقق خواهدشد.
نفس انسان به اسطرالب نیز تشهیه شده است« :همچخان که اسطرالب آیخ شخاخت افو ک اسوت
انسان نیز اسطرالب شخاخت حق است ،زیرا جمال بی چون حق د به د در و متجلی میگردد و
هرگز از آن خالی نمی شود .پس به همان اندازه که اسطرالب در حق مخجم سودمخد است شوخاخت
حق نیز مفید خواهدبود و این همان من عرف نفسه فقد عرف ربه است»(سلطان ولود.)401 :4911،
معرفت حق به سهب ارزشمخد آن به گخر و نهاد انسان نیز به معدن زر و نقره تشوهیه شوده کوه در
خاک وجود انسان پخهان است و میبایست در کورة ت ش و شوو جوشوانده شوود توا جووهر ،از
خاک و درد وکدر از ةاف جدا شود .پس از آن است که انسان قادر خواهود بوود خوود را بهیخود و

تحلیت و واکاو حدیث شری «من عرف نفسه فقد عرف ربه» 419 /
زمانی که خود را شخاخته باشد خواهد توانست به مقا درک و دریافت حدیث شوری
نفسه فقد عرف ربه نائت شود (سلطان ولود .)818 :4911،در کشو

مون عورف

االسورار و در ضومن حکایوت

«م قات خضر و موسی» حدیث من عرف نفسه به مذا عارفان تفسیرشده است .بدین ترتیب کوه
مخظور از دریا ،دریا معرفت دانسته شده که ةد و بیست و چهار هزار پیغمهر معیوو بوا اموت و
قو خود در آن دریا غواةی کرده و امیدوار بوده اندکه گوهر توحید را به دست آورند و آن کشتی
را که خضر شکست کشتی انسانیت شمرده شده است ( میهد  .)181/1 :4918،علت تشهیه معرفت
و اجزاء آن به سیمرغ و قاف و رابط آن دو نیز آن است که سیمرغ ذات واحد مطلق و کووه قواف
حقیقت نفس انسانی است و همچخان ک ه هرکس به کووه قواف برسود بوه درک مقوا سویمرغ نائوت
خواهد شد ،هرکس به معرفت حقیقت انسانی برسد به موجب حدیث من عرف نفسوه ،خداونود را
خواهد شخاخت و او را رؤیت خواهد کرد(جامی.)400 :4919،
 4-3معنای معرفت
اهت لغت و نیز برخی از حکما و اهت معرفت تفاوت هایی را میان دو واژة « علوم» و«معرفوت »
برشمرده اند .از جمله آنکه عرفان و معرفت در لغت به معخی شوخاخت اسوت (ابون مخظوور:4102 ،
ذیت مدخت عرف) .شخاخت در معخا عا خود یعخی آگاهی به دقایق و رموز چیز در برابور علوم
که از چخین ژرفا و عمقی برخوردار نیست .تفاوت ها دیگر نیز میان واژة معرفت و علم وجوود
دارد مث آنکه علوم در اةوت مخیووص بوه کلیوات اسوت و معرفوت مخیووص بوه جزئیوات و
شخییات یا ایخکه حقیقت عرفان مشاهدة حضور است و علوو بوذر مشواهدات اسوت و توا آن
بذرها در زمین قلب فاسد و ناچیز نشود مهدأ حیول مشاهدات نگردد .با این وجود این تفاوت هوا
در جایی کارآمد هستخدکه در مقابت هم مطرح شده باشخد اما در کواربرد عوا ایون دو واژه متورادف
یکدیگرند (طهاطهائی و حسیخی فر.) 49: 4928 ،
 4-3-1معانی مترادف معرفت در آثار عرفانی
معرفت در متون عرفانی گاه معادل سایر میطلحات عرفانی همچون فخا و توکت نیز به کوار رفتوه
است و معرف ت را آن دانسته اند اکه خلق بدانخد حرکت و سکونشان جز بوه خواسوت حوق محقوق
نخواهدشد و هیچ کس بی اذن خداوند قادر به تیرف در ملک و نخواهد بود و از خوود چیوز
نخواهد داشت « :عین بدو عین است و اثر بدو اثر .ةفت بدو ةفت متحرّک و ساکن بدو متحرّک
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و ساکن تا اندر بخیت و فعت بخده بر مجاز است و فعت حوقّ بور حقیقوت»( هجوویر .)919: 4940،
شمس تهریز در مقاالت شمس و مولو در مثخو و درتمثیت مرد کوه گخجخاموه ا یافوت و توا
زمانی که ارادة خود را در آن دخالت میداد و به حق متوست و متوکت نهود از یافوت گوخر محورو
ماند ،معرفت را هم معخی و مترادف با توکت و فخا آورده اند»:خُطوَتان و قد وةت.اکخون به عمت چوه
تعلق دارد؟ به ریاضت چه تعلق دارد؟ هر که آن تیر را دورتر انوداخت ،محورو تور مانود .از آنکوه
خطوهاى مىباید که به گخر برسد.آن خطوه کدا است؟ من عورف نفسوه فقود عورف ربوه»(شومس
تهریزى.)11 :4914 ،
 4-3-2مراتب معرفت
معرفت به تعهیر بازشخاخت معلو مجمت در ةور تفاةیت است .مث دانستن آنکه فرد در علم
دستور زبان بداند عوامت لفظی و معخو چگونه عمت میکخخد ،شخاخت علم نحوو بوه روش اجموال
است و شخاخت مفیوت هریوک از ایون عواموت و اسوتفادة آنوان در جوا خوود ،معرفوت نحوو و
بازشخاخت آن با تفکر و اندیشه «تعرف نحو» و غافت بودن از آن با وجود علم داشتن به آن سوهو و
خطا شمرده شده است .در معرفت نفس چخانکه فرد در اولین مرحله هور ةوفت ناپسوخد را کوه در
نفس پدید آید و به علم اجمالی مشخص شود به طوور مفیوت و مشوخص بشخاسود و از آن دور
کخد او را عارف میدانخد و در غیر این ةورت متعرف یا غافت شمرده خواهدشود .موث اگور بدانود
کهر و عجب ةفتی ناپسخد است و هر وقت این ةفت در نفس پدید آمد فورا آن را بشخاسود و بوه
تواضع و خشوع پخاه بهرد آن را «معرفت نفس» می خوانخد .اما اگر در مرتهو اول آن را درنیابود او را
متعرف و چخانچه علم مجمت را درةورت تفاةیت اة تشخیص ندهد او را غافت میدانخود و ایون
علم برا او سودمخد نیست بلکه زیان بار است(عزالدین کاشانی .)11: 4924،در ایون میوان وظیفو
عارف رضا به قضا و وظیف متعرف ةهر بر آن و کار غافت کراهت و اضطراب است.
برا معرفت مراتهی قائت شده اند بدین ترتیب که نخستین امر ضرور در دین را معرفوت حوق
سهحانه و تعالی و کمال معرفت رب را تیدیق کردن به او وکمال تیودیق بوه او را توحیود ،یعخوی
یکی دانستن و یکی گفتن دانسته اند(ر.ک.عطار نیشابور  .)411 :4911،از دیگور مراتوب معرفوت،
معرفت نفس پیامهراکر (ص) است .در بحث ت ز معرفت نفس و رب ،مسکله ا مطورح اسوت و
آن ایخکه رسیدن به رب مطلق حضرت رسول (ص) مقیود هرسالک است زیورا رب رسوول اکور
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رب العالمین تما ارباب جزئیه و باالترین و کامت ترین آنان و در واقع مرتهه ا از مراتب معرفوت
و پایه ا از پایه ها معرفت حق است« :خهر من عرف نفسه فقد عرف ربّه را که پرسیدهاى چوون
مرد بدان مقا رسد که از شراب معرفت مست شود ،چون به کمال مستى رسد و به نهایوت انتهواى
خود رسد ،نفس محمّد را بر وى جلوه کخخد .دولتى یابد که وراى آن دولت ،دولتى دیگر نهاشد .هور
که معرفت نفس خود حاةت کرد معرفت نفس محمّد او را حاةت شود؛ و هور کوه معرفوت نفوس
محمّد حاةت کرد پاى همّت در معرفت ذات اللّه نهاده باشد»(عین القضات همدانی.)11: 4919 ،
 4-3-3مقدمات معرفت
از جمله مقدمات درک مقا معرفت آن است که بخده بر حسوب ظواهر خوود بوه حقیقوت بواطن
دست یابد و همچخان که میداند ظاهر انسان در ابرو و چشم و پیشانی وگونه و قد و سر و دست و
پا است ،به حقیقت باطن نیز دست یابد و همه چیز را در درون خود بهیخد و چیز از آسمان هوا و
زمین و مجردات از و پوشیده نماند« .پس چون این همه را در خود ندیده باشد و از خود جزوى
دیده با شد خود را تما نیافته باشد و به خود نرسیده باشد و از خود برخوردار نگشوته باشود« .مون
عرف نفسه فقد عرف ربه» .چون خدا همه است و همه در آدمى است پس چون خود را دیده باشد
خدا را دیده باشد»(سلطان ولد .)818 : 4911،در مقا معرفت آنچه که بی

از هر چیز حائز اهمیت

است آن است که بخده میبایست حقیقت خود را طلب کخد و بداند از چه چیز است و از کجا آموده
و به کجا خواهد رفت و دلیت خلقت او و عوامت سعادت و شقاوت او در چیست .دیگور ،شوخاخت
آفات نفس وکیدها و مکرها آن و غلهه بور آن هوا اسوت کوه بودون آن آمووختن و رعایوت آداب
حضرت حق ناممکن است .سهرورد رعایت این مقدمه و قشویر نیوز رهواکردن خوواه
نفس و تعلقات آن را از مهم ترین اةول برا رسیدن به حقیقت حدیث شوری

هوا

مون عورف نفسوه

فقد عرف ربه دانسته اند (سهرورد 489 :4911،و481؛ قشیر .)111: 4911 ،
 4-3-4نتایج معرفت
درک و دریافت معرفت نفس و رب مختر به حیول نتایجی ارزشمخد هم در دنیا و هم در عقهوی
خواهد بود .بخشی از این نتایر همچون رسیدن به مرحل قرب نوافت ،رهایی از بیم و تورس ،درک
علم نافع و علم اةیت و...در زمرة نتایجی است که در دنیا حاضر عاید سالک شده و رؤیوت حوق
و حسن عاقهت نیز در آخرت برا او حاةت خواهد گشت .اهمیت رسیدن به معرفت نفوس و رب
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تا بدانجا است که مولو در مثخو آن را علت غایی علوو و مفیودترین دانو
سعادت ابد

هوا دانسوته اسوت.

به معرفت نفس بسته دانسته شده و هر کس به قدر معرفتی که نسهت به نفوس خوود

خواهد داشت از آن بهره مخد خواهد شد.
جان جملهه علهه هها ایهن اسهت ایهن

کههه بههدانی مههن کههیه در یههوم دیههن

بهههه

کههه بههدانی اصههل هههود ای مههرد مههه

از اصهههوتینت اصهههو ههههوی

(موتوی)12 /3: 1332 ،

دلیت دیگر ارزش معرفت آن است که انسان خلیف خداوند در زمین است.پس میبایست نسوهت
به این مقا شری

و اهمیت آن مطلع باشد و در عمت نیز این کرامت را ارج بخهد:
را بهههه فعهههل آور

تههو بههه خههوت هلیفههه ای نههه هههر

خهههوت ههههوی

آدمهههی را مهههدار هوارکهههه یهههب

جوهری شهد میهان رسهته چهو عیهب
(سنایی) 333: 1333 ،

چخانچه این امر محقق گردد و بخده بتواند به معرفت حق دست یابد و بر گخر اسرار الهی وقووف
یابد به مرحل قرب نوافت که ارزشمخدترین و مقرب ترین جایگاه نزد خداوند است خواهود رسوید.
دست او همان دست خواهد بودکه گفته اند «به یهط » و چشم او که جلوة جمال حوق را دریافتوه
است همان «به یهیر» خواهد شد(ابن بزار .) 111: 4911،از دیگر نتایر معرفوت وقووف بور اسورار
غیب و دیگر رهایی از خوف و بیم و رسیدن به آرام
رو ههههدا بشهههنار ای مهههرد حكهههیه

خیال و راحتی روان است:
تهها رهههی از روز ههار هههوف و بههیه
(عطار)161 :1344 ،

معرفت نفس و حق ع وه بر نتایر دنیو مذکور دارا تکثیرات اخرو نیز هست .شرط آنکوه کسوی
در قیامت بتواند به رؤیت حق نائت شود تخها در حیول معرفت دانسته شده و کسانی کوه مقوا معرفوت
حق را در این جهان درنیافته و نسهت بدان نابیخا باشخد در آخرت نیز از رؤیت حق نابیخا خواهخد بود.
 .1آیا معرفت نفس ممكنست یا محا ؟
 1-1معرفت نفس و رب امكان پذیر است
در باب آن دسته از متون عرفانی که شخاخت نفس و رب را امکان پذیر مویدانخود ،سوواالتی مطورح
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است وآن ایخکه آیا شخاخت ذات نفس موجب شخاخت ذات حق و شخاخت اوةاف نفوس مسوتلز
شخاخت اوةاف رب و شخاخت افعال نفس مستلز شخاخت افعال رب است یا تخها از شخاخت ذات
و خیوةیات آدمی تخها وجود رب به اجمال اثهوات مویشوود و نوه بوه تفیویت؟گروهی همچوون
هجویر  ،ح ج و...معرفت نفس و در نتیج آن معرفت رب را ممکن دانسته اند.گروهی نیز تحقق
معرفت رب را تخها در ةورتی ممکن دانسته اند که بخده ا که در این مسیرگا می نهد از معتقودان
راستین حق باشد(عطار نیشابور .)84 :4911،
 1-2معرفت نفس و رب ناممكن است
به نظر میرسد شواهد که در آن معرفت نفوس یوا رب نواممکن دانسوته شوده اسوت بوی

از

نمونه ها مستخرجی است که معرفت را امکان پذیر و رسیدن بدان را آسوان دانسوته انود .عوده ا
دلیت آنکه بخده قادر خواهد بود به معرفت دست یابد را آن می دانخد که معانی و حقایقی که جوارح
انسان بدان قایم است در زمرة اسرار است که بشر توانایی درک و دریافت آن را نخواهد داشت و
چون اةت و قطب تما این معانی روح است و سایر معانی فروعی هسوتخدکه بور آن اةوت قائمخود
پس چخانچه خلق از درک این فروع عاجز باشخد دلیت آن است که مسلما از یافتن اةوت نیوز عواجز
خواهخد بود و چون تما این امور میخوعخد و با این وجود خلق از درک این فوروع عاجزنود دلیوت
آن است که به طور قطع از معرفت ةانع آن عاجزتر خواهدبود و این ،معخی حدیث من عرف نفسه
فقد عرف ربه است(مستملی بخار  .)211 /8 :4929،گروهی نیز شخاخت نفوس و بوه تهوع آن رب
را ،بدین دلیت ناممکن دانسته اند که شخاخت حقیقی نفس و تن همان شوخاخت رب اسوت و چوون
هخوز از شخاخت حق فراغتی حاةت نشده است پس حقیقت نفس نیز ناشخاخته مانوده اسوت .دلیوت
دیگر ناممکن بودن شخاخت رب ،نداشتن ضدّ برا او است:
پههس نهههان ههها بههه يههد پیههدا شههود

چون که حق را نیست يهد پنههان بهود

نههور حههق را نیسههت يههدد در وجههود

تهها بههه يههد او را تههوان پیههدا نمههود

بههی ز يههدد يههد را نتههوان نمههود

و ان شههه بهه مثههل را يههدد نبههود

يههدو و نههدوس نیسههت در لات عمههل

ز ان بپوشهههیدند هسهههت هههها حلهههل
(موتوی) 125/6 :1332،
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.6کیفیت ارتباط معرفت اتهی با معرفت نفس
آیا معرفت نفس کلید معرفت رب است؟
در زبان عارفان ،از حقیقت انسانی به عخوان «کون جامع» تعهیر میشودکه جامع هم حقوایق هسوتی
و مظهر جمیع اسماء الهی است .در بیخ

عارفانه آنگاه که خداوند مشیت فرمووده مظهور توا همو

اسووماء حسووخا احیوواء ناپووذیرخود را یووک جووا رؤیووت نمایوود انسووان یووا کووون جووامع را
آفرید(خوارزمی .)4912:411،بدین ترتیب هرچه در عالم الوهیت از اسماء است در نشکه انسانی نیز
هست .در این باب پرس

هایی چخد مطرح است :ایخکه بین انسان و خدا چه رابطه ا هسوت کوه

معرفت انسان موجب معرفت خداست؟ آیا این رابطه رابطه ا هسوتی شخاسوانه اسوت یعخوی میوان
نفس آدمی از جهت تجرد وجود اش و پروردگارش که ذاتی مجردمحض دارد چه تخاسهی هست
که شخاخت نفس مجرد آدمی از حیث ذات و ةوفات و افعوال بور شوخاخت خودا از حیوث ذات و
ةفات و فعت داللت دارد؟ ایخکه معرفت نفس موجب معرفت خدا است ایون چوه نووع معرفتوی از
انسان است که برا معرفت رب طریقت دارد؟ آیا این برهان استداللی ،تجربی ،فلسفی عرفوانی یوا
قرآنی است؟ بدیهی است اگر مراد از نفس همین جسم ماد یا بدن باشد استداللی تجربی خواهود
بود و اگر مخظور از نفس ،نفس مجرد باشد برهان ،تقریور فلسوفی موییابود و اگور موراد از نفوس
حقیقت انسان از مخظر نمود و بود باشدآنگونه که عارفان میگویخد بوود و وجوود مخیووص خودا
است و ماسوا او نمود آن حقیقت است آنگاه انسان کامت به عخوان مظهر وآییخو جموال و جو ل
خدا است و هرکس به این آییخه نظر کخد ةورت محهوب را در او بیابود پوس هورکس در خووی
نظرکرد حقیقت آن را دریافت مییابدکه خودش آییخ جمال پروردگارش است پس شوخاخت نفوس
شخاخت رب است (بداشتی .)22 :4944،عزالدین کاشانی نیز در میهاح الهدایه معرفوت ربوبیوت را
مشروط و مربوط به معرفت نفس دانسته است و بوا اسوتخاد بوه حودیث شوری

مون عورف نفسوه

فقدعرف ربه ،آورده است که «معرفت رب عهارت بود از بازشخاختن ذات و ةفات الهوی در ةوور
تفاةیت افعال و حوادث و نو ازل بعد از آنکه بر سهیت اجمال معلو شده باشدکه موجود حقیقوی و
فاعت مطلق او است سهحانه»( عزالدین کاشانی .)11: 4924،سپس با اشاره بوه ایخکوه هویچ معرفتوی
پس از معرفت الهی شری

تر و نافع تر از معرفت نفس انسانی نیست به ویژه آنکوه معرفوت الهوی

مربوط و مشروط به آن است ارتهاط میان نفس و رب را به سه دسته تقسیم کرده و به شرح هر یک
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پرداخته است .نخستین شکت آن است که اگر نفس به معخی ذات و حقیقت چیز به کار رود نافع
و سودمخد است زیرا همه ،ذات و حقیقت خود را به این ویژگی میشخاسخدکه بر تما اجزا خوود
مسلط است و تما جخود ملکی و شیطانی را زیر سلط ذات خود در عالم ةغیر مشاهده میکخود و
به همان نسهت ذات مطلق را با تما اجزا وجود موجوودات روحوانی و جسومانی در عوالم کهیور
تیور میکخد و به همان نسهت که روح و عقت و نفس جزو را تحت احاط ذات خوود مویبیخود
روح اعظم و نفس و عقت کلی را زیر تسلط ذات واحد مییابد و تخها ذات انسان است که در میوان
سایر موجودات بدین ةفت موةوف است پوس معرفوت او دلیوت معرفوت الهوی اسوت (کاشوانی،
 .)18 :4924ةورت دو  :چخانچه واژة نفس را حمت بر نفس ناطقه کخخد محتوا حودیث آن اسوت
که هرکس نفس خود را به ةفت بخدگی بشخاسود پروردگوار خوود را بوه ةوفت ربوبیوت خواهود
شخاخت زیرا نفس پیوسته ادعا خدایی میکخد و ةفات خدایی همچون عظمت وکهریا را بوه زور
به خود نسهت میدهد و تیرگی این دعاو تخها به کمک انوار تجلیات الهی برطورف خواهود شود.
پس هرگاه حق به ةفتی از ةفات خود بر نفس تجلی کخد تیرگی تهمت آن ةفت که نفس انسوان
به باطت بر خود بربسته است از او برطرف خواهد شد .بخابراین در تمامی ةفات ،انسوان عوارف بوا
شخاختن هر ةفت در نفس خود ةفتی از ةوفات الهوی را کوه نشوان آن اسوت خواهود شوخاخت
(کاشانی .)19: 4924،به رابط میان معرفت نفس و رب نیز از زاویه ا دیگر می توان نگریسوت و
آن ایخکه وجود هر ةفت نیک در نفس انسان دلیت نظر ربوبیت در حق انسوان اسوت .موث ةوفت
رضا در نفس انسان نتیج ةفت رضا حق است .پوس هورکس مویخواهود پایگواه خوود را نوزد
خداوند متعال بداند باید اول میزان اعتهار و جایگاه حق را در نزد خود بداند و به انودازة آن مخزلوت
نزدیکی خود را با او مقایسه کخد(عزالدین کاشانی .)11: 4924،شخاخت و تربیت نفس ،اةولی ترین
پای معرفت رب بلکه به عخوان تخها مسیر شخاخت شمرده شده است:
تههو بههدو بشههنار او را نههه بههه هههود

راه از او هیههه د بهههدو نهههه از ههههرد
(عطار نیشابوری)464 :1366،

با وجود این درک این مرتهه بی
انجا آن به درآیخد.

ازآن شامخ و واال دانسته شده که تموا افوراد بتوانخود از عهودة
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.3منظور از معرفت حق چه نوع معرفتی است؟ حصوتی یا حضوری؟
معرفت بر دو ق سم حیولی و حضور است .در معرفت حضور معلو به وجود خود نوزد عوالم
حاضر است و حضور معلو نزد عالم یا به نحو حضور شیء نزد خوود اسوت .بودین معخوی کوه از
خودش پخهان نیست و یا به نحو حضور معلول نزد علت و یا حضور نزد معلوول اسوت .ایون نووع
معرفت تابع مرته وجود عارف است .هرقدر مرته وجوود اوکاموت تور باشود معرفوت و نیوز
قو تر خواهدبود و از آن به معرفت شهود تعهیر میشود .به تعهیور دیگور شوخاخت اشویاء بوه دو
ةورت امکان پذیراست .اول علم حضور یعخی حضور شیء با تما هستی و وجودش برا عالم
و دو علم حیولی یعخی تحقق ماهیت یا مفهو چیوز در ذهون.در معرفوت حیوولی معلوو بوه
وجود خود نزد عالم حاضر نیست و عالم از طریق ةوور و مفواهیم ذهخوی از آن آگواهی موییابود.
معرفت آدمی به نفس و پروردگار نیز ممکن است بر حسب هور یوک از ایون طور باشد(شویرزاد،
 .)808: 4920ایون دو شووخاخت از ارزش یکسووانی برخوووردار نیسوتخد و جایگوواه علووم حضووور و
شهود به دلیت آنکه راهیابی به ساحت حقیقت وجوود اسوت بسویار برتور و بواالتر از مرتهو علوم
حیولی است .در میان متون عرفانی نیز غالها بر معرفت حق از راه حضور و شهود تککید شوده
است و به شواهد از شخاخت رب به شکت فطور کوه مویتووان آن را نووعی معرفوت حضوور
دانست برمی خوریم .با این وجود در برخی از این متون بوه معرفوت رب از راه علوم حیوولی نیوز
اشاره شده است:
3-1معرفت فطری
اف کی در مخاقب العارفین و در پی ذکر حکایتی در وة

مرید از مریودان مولوو و مخاقشو

قاضی با او ،بر فطر بودن شخاخت حق تککید کرده است « :و من عرف نفسه فقد عورف ربّوه نقود
وقت من شذ و تا در جان کسى خذائى نهاشذ خذا را نتوانذ شخاختن»(اف کی.)811 /4:4919،
 3-2معرفت حضوری
دسته ا از عارفان همچون فیاض الهیجی و عوین القضوات همودانی بوه هخگوا شورح حودیث
شری

من عرف نفسه ،معرفت را جز به طریق کش

و شوهود و محوو تعیخوات و هسوتی مجواز

ممکن ندانسته اند و شرط تحقق آن را جز به خواست رب مقدور و محقق نشومرده انود« .او اسوت
که ضمن هدایت بخدة خود بییرتی به او عطا میفرمایدکه به خود بیخا شود و دریابد که در ظلموت

تحلیت و واکاو حدیث شری «من عرف نفسه فقد عرف ربه» 414 /
حجاب به سر میبرده است .اشرا نور اللّه تو را دیدهیى داد .از پوست بیرون آمدى «بِموا تُهصیرورُون
وَ ما ال تُهصیررُون» همه نیب عین تو شود .ایخجا من عرف نفسوه فقود عورف ربّوه ،خوود ضورورت
بود»(عین القضات همدانی.) 911 /4:4911 ،
3-3معرفت حصوتی
دست دو و بیشتر مورد کسوانی هسوتخدکه نوه از راه اشورا و شوهود بلکوه از طریوق اسوتدالل
میتوانخ د به معرفت حق نائت شوند .در واقع معرفت نزد آنان حیولی و نه حضور اسوت .غزالوی
در جلد اول از کیمیا سعادت دربارة این گروه آورده است« :انسان در باب اةت آفریخ
میتواند این امر را دریابدکه پی

از هستی خوی

خود تخها

آبی متعفن بودکه از خود عقت و سمع و بیور و

دست و پا و چشم و سایر جوارح را نداشت با وجود این ،این همه امور عجیب و شوگفت در و
پدیدآمد .پس اگر در اثر تکمت در این امور دریابد اکخون که به درج کمال رسیده از آفوریخ

موویی

عاجز است پی می برد زمانی که قطره ا آب بود عاجزتر و ناقص تر بود .پس به ضورورت وى را
از هست شدن ذات خوی

هستى ذات حق -تعالى -معلو شود و بدین وجه ،معرفت نفس آیخه و

کلید معرفت حق -سهحانه و تعوالى -شوود»(غزالوی .)11/4:4929،نجوم الودین راز نیوز در بواب
حیولی بودن معرفت حق آورده است که زمانی که سالک نشانه ها حق را در آیخ نفس خووی
بهیخد و بداندکه قالب و جود انسان که عالم ةغیراست در ابتدا نیست بوده و سپس ساخته و پرداخته
شده است و زمانی که در مرگ تعمق کخد و دریابد هخگامی که تیرف روح از و قطع شود قالوب
تن بر جا نمیماند و خراب خواهد شد ،به یقین شخاسدکه در عالم بزرگ که جهان است ةوانعی
فاعلی میباید تا از نتیج افاعیت او چخدین احوال و آثار مختل

پدید میآید...در این مقوا حقیقوت

«من عرف نفسه فقد عرف ربه» رو نماید(نجم الدین راز .)191: 4919 ،
نتیجه
حدیث شری

«من عرف نفسه فقد عرف ربه » هم با رویکرد فلسفی – ک موی و هوم بوا رویکورد

عرفانی و یا قرائت تجربی قابت تحلیت است ،با وجود ایون بوه نظور مویرسود واکواو آن از مخظور
عرفانی دارا عمق و غخا بیشتر است .معرفت نفس به حکم حدیث شری

«مون عورف نفسوه

فقد عرف ربه» رهخمون معرفت رب است .از این رو غالب آثوار عرفوانی بوه دلیوت هوم سوویی بوا
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مضمون این حدیث به آن استخاد جسته و به تهیین حکمی یا عرفانی آن پرداختوه انود و در بسویار
موارد مهحثی مستقت را به آن اختیاص داده اند.
حدیث «من عرف نفسه فقد عرف ربه» ع وه بر ةورت مذکور مخقول ،در میان کتوب حودیث و
نیز متون عرفانی دارا مضامین مشابه بسیار است .این امر مؤید اهمیت شخاخت نفس و در نتیجوه
شخاخت رب به ویژه در میان عارفان است که مخجر به جهت گیر جهان بیخی انسان خواهود شود.
بر خ ف برخی که معرفت نفس را به دلیت دشوار شخاخت و ناتوانی انسان ممتخع دانسته انود ،بور
اساس بیخ

قرآنی ،عرفانی ،فلسفی و حتی تجربی معرفت انسوان بوا حیوول مقودماتی ،ممکون و

راهی استوار در معرفت رب است.
در متون عرفانی حیول معرفت نفس و معرفت رب هر یک دارا مقدمات و مراتهی است کوه
به تخاسب حرکت انسان به سو کمال ،درک و دریافوت آن مرتهوه بورا او حاةوت خواهود شود.
همچخان که حیول معرفت نیازمخد مقدماتی است ،درک این مقا نیز نتوایجی در بور خواهدداشوت.
این نتایر شامت دو دست دنیو واخرو است .در متون عرفانی معرفت نفوس و رب ،علوت غوایی
علو و مفیدترین دان

ها شمرده شوده و بورا درک مفهوو انتزاعوی آن بوه وفوور از تشوهیهات

ملموس و یا حکایت و تمثیت بهره گرفته شده است.
با آنکه حکما و ف سفه با استخاد به شیوه هوا برهوان لموی و انوی و اسوتقرائی شوخاخت رب را
حیولی می دانخد و شخاخت حضور را مختص عارفان و بر موذا آنوان موی دانخود؛ تعوداد از
عارفان نیز ةرف نظر از تکثر از سخت اول یا دو عرفانی و نیز انتساب به فرقه یاسلسوله ا خواص
از تیوف ،شخاخت حق را حیولی و نه حضور شمرده اند .در نظور بزرگوان حکموت و عرفوان،
هرکس معخی حدیث «من عرف نفسه فقد عرف ربه» را به درستی بداند و بر زوایا آن اشراف یابد
میتواند جمیع مسائت اةیت فلسفی و مطالب قویم حکمت متعالی و حقایق عرفانی را از آن دریابد.
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عرف ربه ،پژوهشخام عرفان اس می .انجمن عرفان اس می.ص.ص2-91 .
 -91عهدالقادر گی نی .)4921(.سر االسرار .ترجم مسلم زمانی وکریم زمانی .تهران :نشر نی.
 -91عزالدین کاشانی ،محمود بن علی .)4924(.میهاح الهدایوه و مفتواح الکفایوه .تیوحی جو ل
الدین همایی .تهران :زوار.
 -91عطار نیشابور  ،فریدالدین .)4921(.تذکره االولیاء .تیحی محمد رضا شفیعی کدکخی .تهران:
زوار.
 .)4911(.------------------ -91مخطق الطیر .تیحی سید ةواد گووهرین .تهوران :نشور
اساطیر.
 .)4911( .------------------ -92مظهوور العجائووب.تیووحی احموود خوشووخویس .تهووران:
انتشارات سخایی
 .)4911( .------------------ -94لسان الغیب .تیوحی احمود عمواد .تهوران :کتابفروشوی
محمود .
 -10عین القضات همدانی .)4919(.تمهیدات .تیحی مخوچهر  .تهران :ایرانسال
 .)4911(.------------- 14نامه ها عین القضات .تیحی علی نقی مخزو  .تهران :اساطیر.
 -18غزالی محمد.)4929(.کیمیا سعادت .تیحی احمد آرا  .تهران :علمی و فرهخگی.
 -19غزنو  ،محمدبن موسی .)4921(.مقامات ژنده پیوت .تیوحی حسون نیویر جوامی .تهوران:
علمی و فرهخگی.
 -11فروزانفر بدیع الزمان .)4911(.احادیث و قیص مثخو  .تهران :امیرکهیر.
 -11قشیر  ،ابوالقاسم .)4911( .رسال قشیریه .ترجمه ابوعلی حسن بون احمود عثموانی .تیوحی
بدیع الزمان فروزانفر .تهران :بخگاه ترجمه و نشر کتاب.
 -11قییر  ،محمد داوود .)4910(.شرح فیوص الحکم .تیوحی سوید جو ل آشوتیانی .تهوران:
علمی و فرهخگی.
 -11الهیجی ،محمد بن یحیوی .)4914( .شورح گلشون راز .تیوحی محمدرضوا برزگور و عفوت
کرباسی .تهران :زوار.
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 -12مایت هرو  ،نجیب .)4924(.این برگ ها پیر .تهران :نشر نی.
 -14مجلسی ،محمدباقر .) 4109(.بحار االنوار .بیروت :مؤسسه الوفاء.

 -10مح تى مشتا عسکرى ،ذبی اللَّه.) 4104( .کش

الخفاء عن تذکرة االولیاء .بیروت :مؤسس

أهت الهیت.
 -14مستملی بخار  ،اسماعیت بن محمد .)4929(.شرح التعرف لمذهب التیوف .تیوحی محمود
روشن .تهران :اساطیر.
 -18محمد بن مخور .)4911(.اسرار التوحید فی مقامات شیخ ابی سعید .تیحی محمد رضا شفیعی
کدکخی .تهران :نشر آگاه.
 -19مؤیدالدین جخد  .)4924(.شرح فیوص الحکم .تیحی سید ج ل آشتیانی .تهران :امیرکهیر.
 -11مولو ج ل الدین محمد .)4918( .مثخو معخو  .شرح محمد استع می ،تهران :زوار.
 -11مهریز  ،مهد و ةودرایی ،علوی .)4911(.میوزان حودیث شویعه .تهوران :مؤسسوه فرهخگوی
دارالحدیث.

 -11میهد  ،احمد بن محمد .)4918(.کش

االسرار و عده االبرار .به کوش

علی اةوغر حکموت.

تهران :امیرکهیر.
 -11نجم الدین راز  .)4919(.مرةاد العهاد .تیحی محمد امین ریاحی .تهران :علمی و فرهخگی.
 -12نور طهرسی ،حسین بن محمد تقی .) 4928(.مستدرک الوسائت .قم :مؤسس آلالهیت علهویم
الس

الحیاء التراث.

 -14هجویر  ،ابوالحسن علی بن عثموان .)4940(.کشو
تهران :سروش.

المحجووب .تیوحی محموود عابود .

