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  چکیده

انی و مراتـب  عالمه آملی از حکیمان عارفی است کـه مـدارج علمـی و عرفـ    

خوردگی و آمیختگی بالفصلی با موضوع معرفت نفـس  حکمی و معنوي وي گره

انسانی، قلـب جمیـع معـارف     ۀبه نظر وي مبحث نفس ناطق. داردو خودشناسی 

عقلیـه و   مسایل حکمیه و محور استوار کـل مطالـب علـوم    ۀاطبذوقیه و قطب ق

اسـت و معرفـت آن اشـرف معـارف      تهاخیرات و سعاد ۀنقلیه و اساس پایدار هم

آن  ۀهیچ موضوعی در حکمت متعالیه به پایـ  ،است و پس از معرف حق سبحانه

راهـی اسـت   ترین  الوصولو سهلترین  نزدیک ،به باور وي خودشناسی. رسدنمی

شود؛ در واقع انسان خود راهی است به سوي خداي  می که به خداشناسی منجر

بنابراین خودشناسی، شناختن راه سلوك است و مراتب این سلوك نیـز   .خویش

. انجامد می ناف ۀاللهی و مرتبهمان مراتب وجودي انسان است که به مقام خلیفه

از آن جایی کـه  » انّ اهللا خلق آدم علی صورته«در تعبیري دیگر و بنا بر حدیث 

هللا را در خـود مشـاهده   ءااۀ اسـم تواند هم می آدمی صورت علم عنایی حق است

  . کند و هر چه را که آشکار و نهان است در خود پیدا کند

   .آفاقی خداشناسی، خودشناسی، انسان، أنفسی،: ي کلیديها واژه
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  مقدمه

 ۀامنـ دشـین و تحقیقـات پر  موجودي نیست که کاوشهاي کاوندگان و پژوهنـدگان پی  ،انسان

پژوهی را به فرجام رساند؛ چرا  انسان ۀاش کافی باشد و مسئلمحققان امروز و حتی فرداها درباره

. یسـت انسان مسـتعد و نیازمنـد تغییـر ن    ةهیچ موجودي به انداز ،در میان موجودات جهان«که 

بایـد بگـوییم    .هـایی دارد  جزءهـاي دیگـر تفـاوت    ۀانسان جزو جهان است ولی این جزء بـا همـ  

توجیـه  اجزاي دیگر جهان بیشتر مستعد و نیازمنـد بـه تغییـر و     ۀهایی دارد که از هم پیچیدگی

 ؛آهن و پوالد و طال و نقره و گیاه هم از اجزاي جهان هسـتند  .یک فلز هم یک شیء است. است

نها چندان نیازمند به تغییر و توجیه نیستند که الزم باشد یک سلسله فرضیات،  نظریـات  ولی ای

تـرین موجـود   و طرحها براي شناخت آنها به کار برده شود، بنـابراین کماکـان انسـان ناشـناخته    

با اینکه انسان خودش عامل شناخت اشیاي دیگر است و اشیاي بسیار دور از خـود  . جهان است

تـرین   ت و احیاناً مدعی است که مجهولی در مـورد آنهـا نـدارد، در مـورد نزدیـک     را شناخته اس

. »موجودات به خودش، که خود همان عامل شناسایی یعنی انسان باشد، مجهوالت زیـادي دارد 

 ،اندیشـد انسـان مـی   ةبدین جهت است که هر کس بیشـتر دربـار  ) 473 ،1378، 3مطهري، ج (

در جمیع طبقـات   .انسان یک موجود عجیبی است«کند که شود و اذعان میبیشتر متعجب می

حـق تعـالی او را بـا جمیـع     . موجودات و مخلوقات باري تعالی، هیچ موجودي مثل انسان نیست

موسـوي خمینـی،   ( د کرده  است و همه چیـز در او هسـت  اوصاف و صفات مقدس خودش ایجا

1378، 215(.  

و هـا   تنهـا الیـه   .ان هنوز ناشـناخته اسـت  اما حقیقت انس .شناسی کم نیستند مدعیان انسان

هـاي   وجودي آدمی شناخته شده است آنهایی کـه بـه ایـن الیـه    هاي  سطوحی از شئون و جنبه

اما انسان به معناي حقیقـی   ؛اند کنند که انسان را شناختهاند، خیال می معرفتی دست پیدا کرده

پس اینها یک شبحی از . شناسدمیبه الهام او، کسی ناند  جز ذات مقدس حق و آنهایی که ملهم

کـه انسـان   انـد   هو گمـان کـرد  انـد   هانسان، آن هم نه انسان، شبحی از حیوانیت انسان را شناخت

  .)169و104 ،همان(همین است 

انسـان، بسـیار    ةدربار ،نظران جهان ها و آثار بیانی و بنانی محققان و صاحبها و نوشتهگفته

جد برداشـتها و دیـدگاههاي متفـاوت و موجـب سـیماي      این گستردگی خود مو ؛گسترده است

  .متباینی از انسان شده و تعاریف متنوع و مختلف را از انسان پدید آورده است

معرفتی، به بعد یا ابعادي از  وجود او و یا گروه خاصی از انسانها پرداخته و خود  ۀهر منظوم

هـا، نبـود معرفـت و داوري    ي نظریـه ناسازگار. معاف و معذور داشته است ،را از پردازش تفصیلی
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ها و ، انکار برخی شیوه)به عنوان موضوع(انسان  ةجانبه،  ناآگاهی از گذشته و آیند کارآمد و همه

را دچـار بحـران جـدي    شناسی  ، انسان و انسانشناختی معضالت معرفتشناسی و راههاي انسان

  .رده استشناسی را پدید آوکرده و رویکردها و مکاتب گوناگون انسان

اي مستقیم یا غیر مستقیم بررسی شده و هاي مختلف به گونهچون انسان در علوم و اندیشه

اي شناسی، پزشکی، جامعه شناسی، سیاست، اقتصاد و مانند اینها گوشـه در عرفان، فلسفه، روان

ها و مسایل مربوط به او به بحـث گذاشـته شـده اسـت، بنـابراین رویکردهـاي        از حقایق واقعیت

شناسـی   فلسفی و انسـان شناسی  دینی، انسانشناسی  شناسی عرفانی، انسانمتفاوتی نظیر انسان

. تجربی و تاریخی به وجود آمده است که هر کدام از اینها، نگاههـا و فرآینـدهاي خاصـی دارنـد    

حاصـل از   ران به انسـان و تـأثیر آن در نتیجـۀ   در تبیین تفاوت نوع نگاه متفک» کارل یاسپرس«

انسان چیست؟ کالبدشناسی او را به عنوان جسم، روانشناسی به عنوان «: گوید میشناسی  انسان

ما انسان را به عنـوان  . دهد می به عنوان موجود اجتماعی مورد مطالعه قرارشناسی  روح و جامعه

 گونه که طبیعت که طبیعت مخلوقات زنده دیگر را مورد مطالعه قـرار  شناسیم همان می طبیعت

شناسایی ما از انسان به عنوان تاریخ نیز با بررسی انتقادي سنت، یـا فهـم غایـاتی کـه     . دهیم می

کند و با روشنگري حوادث بر اساس انگیـزه، موقعیتهـاي و    می بشر در افکار و اعمال خود دنبال

کند اما  می مطالعه درباره نوع انسان انواع فراوانی از معرفت را به ما عرضه. واقعیات طبیعی است

گروهـی راه   بـه همـین روي   .)48 ،1375نصري، (»دهد نمی رفتی از انسان به عنوان کل ارایهمع

درست شناخت انسان را سیر و سلوك و دریافت شهودي دانسته و با تالشهایی که از این طریق 

عرفـان نامیـد، دسـت    شناسـی   توان آن را انسـان اند به نوعی شناخت از انسان، که میانجام داده

جمعی دیگر از راه تعقل و اندیشه فلسفی به بررسی زوایاي وجود انسان دسـت یازیـده   . اندیافته

انـد و  فلسفی نامیـده شناسی  واو را از این منظر تحقیق کرده و نتیجه تالش فکري خود را انسان

سرانجام گروهی با استمداد از متـون دینـی و روش نقلـی، در صـدد شـناخت انسـان برآمـده و        

انـد و برخـی دیگـر بـه بررسـی مسـأله بـا روش تجربـی         گذاري کردهی را پایهدینشناسی  انسان

هاي علوم انسـانی اسـت   اند که به نوعی دربرگیرنده رشتهپرداخته و انسان تجربی را بنیان نهاده

که ما به دلیل عدم انطباق هدف این نوشتار با آن جریانات از شرح و بسط آنها خودداري کـرده  

کنیم که این روشها بـه دسـتاوردها و محصـوالت فکـري متناقضـی      اکتفا میو به ذکر این نکته 

زنند و او را از شـأن متعـالی و کبریـایی خـود محـروم      که سعادت بشر را رقم نمیاند  منجر شده

  .گذارندنمایند و چالشهاي وسیعی را به جاي می می
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ــان   ــی از انس ــتار تلفیق ــن نوش ــث در ای ــاي بح ــی  مبن ــا  شناس ــی و فلســفی ب ــرایش دین گ

در شناسـی   انسانهاي  کند بر این مبنا به واکاوي اندیشه می نگارنده تالش. استشناختی  معرفت

آملی بپردازد اما براي ورود بـه ایـن بحـث    زادة حسناشعار فیلسوف و عارف نامدار معاصر، عالمه 

  .  نماید می دیگر مکاتب فلسفی ضروريشناسی  انسانهاي  یک سیر اجمالی در اندیشه

  

   فیلسوفان و عارفان مسلمانخودشناسی از دیدگاه آمدي بر اهمیت در

سـت  شناخت درست انسان، شـناخت درسـت حقـایق عـالم و آگـاهی از هـدف و مسـیر در       

لذا باید حقیقتش را شهود کرد تـا بـه شـناخت خـدا و معرفـت      .زندگانی را در پی خواهد داشت

جبـت لمـن یجهـل    ع«:فرماید یم )ع(ست که حضرت علی مستخلف عنه رسید به همین دلیل ا

شناسـد چگونـه    نمی عجب دارم از کسی که خود را) 495 ،1360آمدي، (»ربه نفسه کیف یعرف

ناختنش بـا شـناخت خـدا    نسیان خویشتن با عصـیان خـدا و شـ    زیرا. شناسد می پروردگارش را

  . ناظر به این معناست) 194 ،1،ج 1372خوانساري،( همزاد است ومن عرف نفسه عرف به

شأنی برخوردار است کـه هـیچ فیلسـوف متألـه و مسـلمانی را       ودشناسی از چنان فایده وخ

توجه حکماي اسالمی به فوایـد   .توان یافت که بدان نپردازد و از مهم بودن آن سخن نگویدنمی

. و اهمیت خودشناسـی تبعـی از توجـه آنهـا بـه آیـات قرآنـی و متـون و روایـات دینـی اسـت           

است مفاد من عرف نفسه شناسی  خدا ۀمقدم«میت مضاعف دارد که خودشناسی از آن جهت اه

من : شود گفت یعنی نمی. عرف ربه، فقط براي انسان مترتب است نه دیگر مخلوقات و موجودات

زیرا چنین شـناختی   .شناسدخالق آن را هم میشناس  عرف الحجر عرف ربه، هر چند که سنگ

و خداشناسـی مخـتص شـناخت    شـود  اصل میغیز از شناخت رب است که از شناخت انسان ح

از آن شناسـی   خداست  نه سنگ و دیگر خالیـق و خلیفـه   ۀبراي اینکه انسان خلیف .انسان است

سـایر   رشود و این ویژگی غیر از انسان بعنه منجر می جهت که خلیفه است به معرفت مستخلف

  .)70 ،1386جوادي آملی، (» شودمخلوقات شامل نمی

، وصول به معرفت رب از راه معرفت نفـس بـه دو روش   »فصوص الحکم«در  یعرب ابناز نظر 

یعنی فرد ابتدا بـه   .شود می )داللت(نخست این که شخص به خدا از طریق مخلوق : میسر است

یابد، آنگاه به شناخت حق از طریق نفی نواقص از  می ویژگیهاي سرشتی و خلقی خویش معرفت

مصـابیح  «مرحوم شبر نیز در  .)1و 81 ،1366،عربی ابن( یابد می او یا استناد کماالت به او، دست

من عرف نفسه بصفات النّقص عرف ربه بصفات الکمال، اذا النّقص «: گوید می در این باره» االنوار

ها  یعنی هر کس کاستی .)204 ،1شبر، بی تا، ج( »دالّ علی الحدوث فیلزم مالزمه الکمال للقدم

زیرا در صورتی که نقص، بر . شناسد می بشناسد، صفات کمالیه خدایش راو معایب نفس خود را 

این شیوه راهی اسـت  . حادث بودن چیزي داللت کند، مالزمت کمال با قدم ضروري خواهد بود
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نتیجـه ایـن روش را سـطح     عربـی  ابن. پیمایند می که فیلسوفان و متکلمان در خداشناسی آن را

  .داند می نازلی از معرفت

 .نیسـت ) نفـس (دوم نیز شناخت حق از طریق نفس است، اما در اینجا تأکید بـر مـن   روش 

است این نوع از شناخت حق، از راه تجلی مستقیم ذاتـی حـق بـر نفـس     ) حق(بلکه تأکید بر او 

 آن را باالترین نـوع معرفـت   ۀداند و نتیج می عارفان عربی این شیوه را شیوة ابن. شود می حاصل

  .)81 ،1366، یعرب ابن( شمارد می

شـود؛ چـون علـوم مبتنـی بـر      آفرین مـی  در سایر علوم نیز نقش ،اگر انسان خود را بشناسد

دو بیت زیر از  .است متکی به انسان وشناسی  انسان ۀهم بر پای هااند و آن شناختشناسی شناخت

  :موالنا در تقریر همین معنا سروده شده است

  که   بدانی   من   کیم   در   یوم  دین                     جان   جمله   علمها   این  است، این  

  ر هست نیکبنگر اندر اصل خود، گـ              آن  اصول  دین   بدانستی  تو،  لیک         

  )457 ،1374موالنا،(

معرفـت نفـس   «: گویـد  می آنجا که نیز بیانگر همین نکته استآملی  ةزاد حسنعالمه سخن 

معارف ذوقیه و محور جمیع مسایل علوم عقلیه و نقلیه و اساس همه  ۀقطب قاطبانسانی،  ۀناطق

معرفـه الـنفس انفـع    «السـالم  و به بیان موال امیرالمـومنین علـی علیـه   . خیرات و سعادات است

ق به ماوراي طبیعت رُاست که اقرب طُشناسی  شناسی و خودمعرفت نفس همان روان» المعارف

  .)132 ،1381آملی،  ةزاد حسن( »استو صراط مستقیم خداشناسی 

در تبیین الزام عقالنی و منطقی خداشناسی که نتیجه خودشناسـی اسـت،    طباطبایی عالمه

چون خداي سبحان غایت و هدف  قدم برداردراه خودشناسی  دربر این باور است که انسان باید 

فراموش کند راه را از را زیرا هر کس هدف  .بردآدمی است و انسان عاقل هم هدف را از یاد نمی

وي اعتقـاد  . کنـد اگر کسی خداي خود را فراموش کند، خود را هم فراموش می پس .بردیاد می

وقتـی انسـان   . شوداش عارف میدارد که انسان با این علم به نفس خود و به قوا و اطوار وجودي

گـار خـویش احتیـاج    ردود شود و ببیند که چگونه به پرومشغول مطالعه و سیر در آیات نفس خ

اش نیازمنـدیهایی دارد، آن گـاه بـه حقیقـت     شئون زندگی ۀدارد و چطور در تمامی اطوار و هم

بیند که نفسش به عظمت و کبریا و خالصـه وجـود و حیـات و علـم و     خورد و میشگرفی بر می

ل قدرت و شنوایی و بینایی و اراده و محبـت دیگـري بسـته و مربـوط اسـت و جمیـع صـفات و افعـا        

  .)270 ،6، ج1362طباطبایی، (پایان است اي از خرمن بیاي از دریاي بیکران و خوشهنفسش قطره

شمس تبریزي در مقاالت خود در ترجیح معرفت نفس بر معارف و علوم دیگـر پـا را از ایـن    

: گویـد  مـی  دانـد و  مـی  ادن بـه چـاه  گذارد و مشغول شدن به آنهـا را در حکـم افتـ    می نیز فراتر
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کنی؟ این رسن از بهر آن است که از چه برآیند، نـه از   می دنیاوي چه ۀعلم جهت لقمتحصیل «

  .)178 ،1377شمس تبریزي، (  »ز این چه به چاههاي دگر فروروندبهر آن که ا

مال صدرا هم مثل دیگر فالسفه و حکما و عرفاي اسالمی به تفصیل در این باره سخن گفتـه  

شـناخت نفـس انسـانی     ۀاو معتقد است که به واسط. ستده او اهمیت خودشناسی را مطرح کر

مه چیـز بـی خبـر و    خبر باشد، از هگردد، و هر که بدان جاهل و بیاشیاي دیگر نیز شناخته می

از آن . به این مضمون زیـاد برمـی خـوریم   ) ع(الي درر کلمات حضرت علی  به در ال. جاهل است

من عرف نفسه فقد انتهـی الـی غایـت کـلّ     «: یندفرما می جمله است این فقره از کالم ایشان که

البته به منتهـا درجـه    ،یعنی هرکس خویشتن خویش را بشناسد .)707 ،1360آمدي، ( »معرفه

  . هر معرفت و علمی رسیده است

یعنی هـر کـس خـود را بشناسـد البتـه       .)680،همان(»من عرف نفسه کان لغیره أعرف«: ای

لـذا هـر کـه آن را     .تمام موجودات اسـت  ۀنسانی مجموعچون نفس ا .شناسد می دیگري را بهتر

بنا به نظر مالصدرا اگر انسانها در نفوس خـود تـدبر و   . تمام موجودات را شناخته است ،شناخت

حقایق موجودات فـانی   ،معرفت و شناخت نفس ۀو آن را بشناسند، هر آینه به واسط کنندتفکر 

شناسند و به واسطه آن حقیقت آسـمانها و زمـین   یو نابود شونده و موجودات باقی و پایدار را م

شناسـد، و  عالم را مـی  ،وي بر این باور است که هر کس نفس خود را بشناسد. شناسندرا نیز می

کنـد کـه   رسـد و اضـافه مـی   خداوند تبارك و تعالی مـی  ةهر که عالم را بشناسد به مقام مشاهد

شناسد و با شناختن جسـد و  عالم را نیز می انسان با شناخت روح خود، عالم روحانی و بقاي آن

شناسد و به دنبال آن به شناخت پستی تالشی و نابودي آن را مینیز پیکر خود، عالم جسدي و 

  .)244 ،1364مالصدرا، (رسد امور فانی و نابود شونده و برتري امور باقی و شایسته می

 ۀدي است کـه اگـر انسـان همـ    ارزش و اهمیت معرفت نفس از دیدگاه عرفاي اسالم تا به ح

معارف حقیقی در گرو آن و منوط به آن  ۀعمر خود را بدان مصروف دارد، سزاوار است چون هم

این قدر عمر که «: خوانیم می معرفتی چنین ۀت شمس در مقام تأکید به این نکتالادر مق. است

 !اي احمـق کنـی؟   می تو را هست در تفحص حال خود خرج کن، در تفحص قدم عالم چه خرج

موالنا نیز در بیتـی ضـمن    .)221 ،1377شمس تبریزي،( »عمیق تویی؛ اگر عمیقی هست تویی

زند و ضرورت خودشناسی و رجحان آن بر دیگر شـناختها را   می خطاب مشابهی، به آدمی تلنگر

  :شود می به او متذکر

  حمقی استدانی که چیست                     قیمت خود را ندانی ا می قیمت هر کاله

  )457 ،1374موالنا، (
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گوهري نهفتـه اسـت    ،امام محمد غزالی نیز بر این باور است که در اعماق وجود انسان

که اگر انسان آن را نشناسد، در زندگی خود زیانکار و مغبون خواهد شد و به مصـداق ایـن   

ارتبک  ت ولمار فی الظّمن شغل نفسه بغیر نفسه تحی«: گوید می حکمت از نهج البالغه که

چون شرف «.در تاریکیها متحیر و سرگردان خواهد بود .)208 ،1383دشتی، (»فی الهلکات

و آنگـاه  انـد   و بزرگی دل آدمی از این جمله بدانستی، بدان که این گوهر عزیز را به تو داده

اند، چون طلب وي نکنی و وي را ضایع کنی و از وي غافل باشی، غبنی  وي را بر تو پوشیده

سرانی عظیم باشد و جهد آن کن که دل خود را باز جویی و از میان مشغله دنیا بیرون و خ

  .)38 ،1319 غزالی،(  »آوري

  گوهرهاستی     معدن انواع   انسان  ي ز پیر خویشتن دارم به یاد              گفتبوالعجب سرّ

  )174، 1377، آملی ةزاد حسن(

جایگاه انسان و انسان به کمال  ةارابی دربارمتقدم مسلمان مانند فالبته برخی حکماي 

عرفا متفاوت به شناختی  معرفتکه در نگاه اول با نگرش اند  مطلوب رسیده، دیدگاهی ارائه کرده

  :آملی چنین منعکس شده استزادة حسناین دیدگاه در شعر عالمه . رسد می نظر

  تابی ــباشد ک می که این یک نکته یابــی              ز  فارابی  شنو از  نکته

  مر انسانی بر انسانها امام است             که اندر فلسفه  مـردي تمام است   

  )328 ،همان( 

دو را  این نظر میان فیلسوف و عارف مرزي قائل نشده و آن ۀرسد که فارابی در ارائ می به نظر

مام رهبري انسانها را در منظور او از فیلسوف تمامی که باید ز ،به دیگر سخن .یکی پنداشته است

  . ابزار معرفت و وسیله سلوك الی اهللا استاو دست داشته باشد، فیلسوفی است که فلسفه براي 

هاي اساسی شاعران، بویژه و خود را شناختن از دغدغه» کیستی انسان«چنانکه ذکر گردید 

تم و از چه من کیس. اندهاي خود بدان پرداختهاست که در سروده یشعراي حکیم و عارف

منزلت و کرامتی برخوردارم و مبدأ و مقصدم کجاست و سرشت و سرنوشتم چیست و از چه 

ت دیگر از این قبیل در شعر آنها سؤاالام و چه تمایزي با دیگر مخلوقات دارم و ترکیب شده

حکیم و عارفی که این سؤاالت را از خود . جاي گرفته و نگاه و نظر آنان را منعکس کرده است

از . شودیابد و چراغ راه دیگران نمیرسد و اوج نمیکند و جواب نگیرد به حکمت و عرفان نمین

مهم را از  سؤالبیند و این این روست که هر سالک و حکیمی خود را از توجه بدان ناگزیر می

گذارد و در برج کمال  در خور خود پاي و مرتبه کند تا با دریافت پاسخ درست به شأنخود می

  .شودگراي معاصر بررسی می لذا در زیر خودشناسی از دیدگاه برخی شاعران سنت .أللی شودمت
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  آملیزادة حسناهمیت خودشناسی در شعر استاد 

در ســطح بســیار گســترده بــه اهمیــت آملــی ة زاد حســندر آثــار منظــوم و منثــور عالمــه 

وي  .یی تبیین کرده اسـت او این موضوع را شکافته و به زیبایی و شیوا .خوریم خودشناسی برمی

معرفت نفس کتابهاي متعددي نگاشته و بتفصیل در این مهم اندیشیده و سخن گفتـه   ۀدر زمین

، »دروس معرفـت نفـس  «، »عیـون نفـس  «سـنگ   توان از کتابهاي گرانبه عنوان مثال می. است

معرفتی  علمی و هاو با ادل. نام برد» ممدالهمم فی شرح فصوص الحکم«و » گوهر روان ۀگنجین«

اگر ایشان را یکـی از محققـان سـرآمد    . و ذوقیات عرفانی خود به تبیین آن اهتمام ورزیده است

هـا و آثـار   از آنجایی کـه نوشـته   اما. ایمحرفی به گزاف نگفته ،معاصر بنامیم ةاین موضوع در دور

-ین مقال نمیاي اندك از آنها نیز در ا گزیده ۀئاحتی ار وي در این زمینه بسیار گسترده است و

کنیم و مخاطبان را هاي ایشان بسنده مینقل مختصر نظرها و گفته گنجد، لذا به اشارت کوتاه و

  .شویمبه کتابهاي وي رهنمون می

عالمه آملی از حکیمان عارفی است که مدارج علمی و عرفانی و مراتب حکمی و معنوي وي 

بـه نظـر وي   . خودشناسـی دارد  خوردگی و آمیختگی بالفصلی بـا موضـوع معرفـت نفـس و     گره

مسـایل حکمیـه و محـور     ۀانسانی، قلب جمیع معارف ذوقیه و قطب قاطبـ  ۀمبحث نفس ناطق«

است و معرفـت آن   تهااستوار کل مطالب علوم عقلیه و نقلیه و اساس پایدار همه خیرات و سعاد

آن  ۀایـ هیچ موضوعی در حکمت متعالیـه بـه پ   ،اشرف معارف است و پس از معرف حق سبحانه

  .)37 ،1380آملی،زادة حسن(» رسدنمی

پـردازد و در قصـاید و   جـاي دیـوانش هـم بـدین مهـم مـی       از این روست کـه وي در جـاي  

  :گوید؛ چنانکههایش از خودشناسی سخن می مثنوي

  من کیم  تا  که  بگویم که  منم؟    خبر  از خویشتنممن  چرا    بی

  بنماید   وطنم؟  تا  کـو  کیست     اممن  بدینجا  ز چه   رو   آمده

  قبر و کفنم؟  چیست مرگ من و    کجــا  خواهـم   شد  آخراالمر 

  جانم به تنم؟  الفت  چیست  این                اندر    عجبم   باز از   خویشتن 

  در   عــدنــم   گاه    پیــرایه                     ز  خزف  فروتر   بار    گاه   صد

  )116 ،1377آملی، زادة حسن(

یعنی آنجا که شـخص بـه    .است مبین اولین گام در مسیر خودشناسی ،این قصیده مضمون

به همین دلیل  .شناسد نمی اصل مسئله پی برده و متوجه شده است که خود را چنان که هست

از ایـن  کـنم   می دانم به کجا خواهم رفت؟ تعجباصالً من کی هستم؟ من نمی: پرسد می از خود

؟ بیـنم  نمی که سنخیتی میان آن دو حالی در ورزدنم مألوف تنم است و بدان مهر میچرا جاکه 
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و چـرا   م؟دیگر حیـوان  یزمان و زمانی انسانم و مدانم که چرا زمانی با همه همدم و همصحبتنمی

کنم و گاهی سـقوط و نـزول؟ راز ایـن    ام و گاهی شیطان؟ گاهی عروج و صعود میگاهی فرشته

شـاعر عـارف در    آورم؟دانم و سر از حاالت و مراتب گوناگون خـود در نمـی  را نمیفراز و فرودها 

  : پردازد می ابیات زیر نیز به طرح مشکل

  همرهان  کاروان  من کیستم  من کیستم؟اي                 کیستم؟  من  ماي  دوستان مهربان  من کیست

  درانسجام جسم و جان من کیستم من کیستم؟                 من وسوسه مدرسه افزود بر بحث و این درس و

  اي ماه  و اي استارگان من کیستم من کیستم؟          آتشین          اي  آفتاب اي  آسمان  و   اي  زمین  

  در این جهان بیـکران من کیستم من کیستم؟     تو هر بود و نمود از   وجود اي اي صاحب  دار 

  )115 ،همان(                                                                     

 سراي عارف، نه از روي جهل، بلکه از سر دانـایی و  در این ابیات نیز حکیم دانشمند و سخن

حیرت و در عین حـال در مقـام تعجـب از عظمـت و بزرگـی انسـان، از چیسـتی و کیسـتی او         

از ایـن روي،   .رساند نمی اي او را به مقصودکند که علوم و مباحث مدرسهپرسد و اعتراف می می

از » حشـیش  کـلّ بِ یتشـبثُ  الغریـقُ «به مصداق حکمت ، براي کشف حجاب و رسیدن به جواب

خوانـد، امـا در نهایـت    طلبد و ماه و ستارگان و خورشید را به مدد مـی زمین و آسمان کمک می

دانـد، کسـی کـه     مـی  او. جویـد  مـی  شود و در طریق معرفت از او مدددست به دامن پروردگارش می

خــوانی و ورق زدن تکــوینی انفســی خویشــتن  ه بــراي رســیدن بــه حقــایق هســتی، آدمبهتــرین را

 ،هرکه نفس خود را شناخت، عالم خلقت را خواهد شناخت و هر که عالم آفـرینش را شـناخت  «:است

ی و مجـرد از مـاده را   توانـد عـوالم روحـان    می به وسیله شناخت نفس انسان ؛خداوند، را شناخته است

داند که چگونه باید آن را اداره کنـد و هـر کـه بتوانـد      می هر کس که نفس خود را بشناسد، .بشناسد

بـدین   .)131- 132 ،1364مـال صـدرا،   ( »تواند عوالم را رهبري کند می نفس را تربیت و رهبري کند

ایات و حکمـت و  روش قرآن کریم، رو ،خوان کردن انسان خوان و عالم جهت است که آدم

 .در ارتبـاط اسـت  هر انسانی در همه حاالت خود با این دو کتـاب تکـوینی   . عرفان است

در حـال قرائـت آن    پیوسـته توانـد  که انسان نمی) کتاب آسمانی( برخالف قرآن تدوینی

گیـرد،  کمتر مـورد قرائـت قـرار مـی     )آفاقی و انفسی(باشد و نسبت به دو کتاب تکوینی 

تواند بـه  در پیش روي همگان قرار دارد و هر لحظه انسان می هموارهتکوینی هاي  کتاب

   .قرائت کتاب وجود خویش و عالم بپردازد

گوید که من تنها از شکل کند و میدر ابیات زیر نیز از چیستی نطفه و صورت سؤال می وي

یت از ناپیدایی و باز در نهاا .شوممی تر سرگردان ،نگرمو صورت متحیر نیستم، بلکه به هر چه می

  :کندبرد و استغاثه میاسرارش و از خودنشناسی، به درگاه خداوند پناه می
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  ورتی  از  آب  یارب  این  چه   معمـاستی؟ــص       ؟    آفرین چیست نطفه چیست صورت کیست صورت

  نیز   حیـرتزاستی  بنگرم   آن  هر  چه  را  می            رت  بودــوجب  حیـورت من  مــنی  که  تنها  ص

  دش  یاراستیـکی  مرا  در  وصف   آنچه   بین       گاه  مــرغ  جانـم  از   بند   تنم  آیــد  برون        

  ویاستی ـسر انصــاف  گویی   دیگري    گ  از       هین منم  گوینده   یا   گوینده   باشد  دیگري         

  م   فریــاد   واویالستیـزین    مصیبت   دایم      ی          ــآگه  کیستم  یارب  که  زسر   من  ندارم 

  )178 ،1377،زادة حسن( 

شـناختی، نـه    مخاطب کالم او در طرح این پرسش بزرگ هستی ،ي از سخندیگرموضع در 

سـان اسـت، نـه یـک شـخص یـا گـروه        در واقع خطاب او متوجه نوع ان. اند خود او، بلکه دیگران

از جزء بـه   ۀ انسانها و توجهطاب از خود به عنوان یک مصداق مشخص، به همتغییر خ .مشخص

و این مشکل یعنی ضـرورت توجـه بـه     سؤالکل براي تفهیم این مطلب است که این ابهام، این 

خودشناسی یک ضرورت همگانی براي نوع آدمی اسـت و مخـتص عـارف و فیلسـوف و حکـیم      

بـین کیسـتی و از کجـا    به اي انسـان بینـدیش و   کنـد کـ  به انسان خطاب میاز این رو . نیست

و اگر بخواهی خود و جهـان را بشناسـی و فلسـفه     ؟خواهیاي و در کجا بودي و کجا را می آمده

یعنـی تـا    .چشم دلت را باز کنی و با آن بنگـري   آمدنها و رفتنها و هدف آفرینش را بدانی، باید

  یابی ن قدسی انسان را هم در نمیأدلت را الیق درك معانی و معارف نکنی، مرتبه و ش

  خواهی کجا راو می هم از کجا بودي         ییو ز کجا  ن بنگر که ايـفکري بک

  )15 ،همان( 

  ؟چه غوغاستی و  کاین چه نهان است         نگرمی باز کــن   و   چشم   دلت  

  به   دنیــاستی  فرو  رفــته   آنکه                  بینـدیش  اي در  ابـد  خویــش   

  اینجاستی؟    کیستی   و   بهر    چه          دمم  این   ندا هب دل   کنــدم   دم

  )153 ،همان(

براي اینکـه ارزش خودشناسـی را بیشـتر     وکند  می در ابیات زیر نیز براي همه طرح مشکل

کند و از غفلت یزند و به خرد و کالن عتاب منمایان سازد و بدان تأکید ورزد، به همه نهیب می

پرسـد کـه مـن    و کسی از خود نمـی غفلتند  چرا همه در خواب: گویدود و میشآنها متعجب می

  ام و متوجه شأن حقیقی خود نیستم؟ام و چرا راه دنیا را پیش گرفتهکیستم و براي چه آمده

  از صغار  و  کـبار   یعنی  چه؟       غفلتند  همی  همه  در  خواب 

  همه  مست و خمار یعنی چه؟       و زن یکسر  رددر شگفتم  ز  م

  اندر  این  روزگـار  یعنی چه؟       کس  نگوید  که  کیستم   آخر

  )145 ،همان(
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بـیش   سـؤال ت کـه در واقـع یـک    سؤاالالي یکی از آثار منثور خود به همه این  به وي در ال

اگـر  «کـه   و آن ایـن دهـد   می فهم نیست، یک جواب کلی و اجمالی و در عین حال ساده و همه

برد بهیمه است و اگر عالوه بر این سه امر، ضرر و خوابد و شهوت به کار میخورد و میآدمی می

راند و حیله و خوابد و شهوت می میخورد و سبع است و اگر می ،آسیب و آزار به خلق خدا دارد

ولـی   ،رانـد شـهوت مـی   خوابد وخورد و میاگر می. کند شیطان استمی... مکر و تزویر و خالف 

ملک است و اگر عالوه بر مقام ملکی بـه سـوي معـارف و ادراك     ،صفات سبعی و شیطانی ندارد

 »انســان اســت ،حقــایق عــوالم وجــود و ســیر در آنهــا و ســیر الــی اهللا و فــی اهللا گــرایش دارد 

 نیز در بیت زیر همین جـواب اجمـالی و دمِ دسـتی بـه زبـان      )31، ص 1378آملی، زادة حسن(

  :دیگر بیان شده است

  ورنه یک جانوري نیست، چو تو جانوري          دوزي        ـان دـآموز و اب ادب  رـی، گـآدم

  )208، 1377آملی،زادة حسن(  

در انسان هم استعداد کمال  ،)8/شمس(»لهمها فجورها و تقوئهافأ«ۀ به داللت مفهوم آی آري

در حقیقت « .نارواییهاو ل در بدیها اد غور و توغّنهاده شده و هم استعدها  و پیشرفت در خوبی

چنان چه غرایز بر او حاکمیت پیدا کند، . فطري است - انسان از دیدگاه اسالم موجودي غریزي

به سوي کمال و قرب  به سوي حیوانیت کشیده خواهد شد و اگر فطرتش بر او حکمرانی کند

ت از توجه به ساحتهاي مختلف و متفاوت عدم غفل .)70 ،1384فرزانه،(» الهی راه خواهد سپرد

در ارتباط  ، انساندینی ۀدر قاموس اندیش .دینی استشناسی  وجود انسان از امتیازات انسان

در این بینش، گذشته، حال و «. شود می اش شناخته هاي مختلف وجوديتتنگاتنگ ساح

و کنش وي و انسان؛ ساحتهاي جسم و جان و ابعاد مادي و معنوي، بینش گرایش  ةآیند

شناسی  گیرد اما در انسان می مورد توجه قرار ر هر یک بر دیگريارتباط آنها و تأثیر و تأثّ

شود یا بدین گستردگی مورد  می یا از ارتباط این ساحتها با یکدیگر غفلت ،تجربی و فلسفی

     .)37 ،1384رجبی، ( »گیرد نمی توجه قرار

. ه استکردفهم بیان  ها به زبان ساده و عامساحتی بودن انسان ربیت باال مفهومِ چند

مادي و ناسوتی اوست و به قول  ۀتردیدي نیست که میل به بدي در وجود انسان، مقتضاي جنب

  :شود می حضیض رجس نفس در آدمی پدیدار ۀشاعر این امیال به سائق

  طوباستی   و  زانکه جایش اوج قدس سدره       مرغ جان را از حضیض رجس نفست کن رها      

  )174، 1377آملی،زادة حسن( 

پس  .روحی و معنوي آدمی داردهاي  ریشه در جنبه ،گرایش به نیکی و کمال ،در مقابل

تفاوت و تضاد این دو جنبه، هم در  .متفاوت و متضاد دارد ۀانسان دو جنب ،مطابق نگرش الهی
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چنین به تبع این دو در خمیرمایه و سرشت آفرینش است و هم در نوع تغذیه و منبع آن و هم

  :ها و خواستهها  گرایش

  و از نان از آب   طعام تن بود                 قرآن      است  انسان    طعام روح

  دو تعلیم رحمان   بود در بین                    رحمان که انسان     ةنگر در سور

  )291،همان(

وقی از مخلوقات خداوند به ناگزیر یا چون هر مخل .خلقت است ،عصار ،بر این اساس انسان

هم فرودین، هم  مادي است و یا معنوي، یا برین است یا فرودین، اما انسان هم برین است و

  :زمینی است و هم آسمانی

  عیانی و نهانی ست  مر آدم را            چو در عالم زمین و آسمانی ست         

  است  زیر آن زمین   عیان تو          است             آسمان  الــمث  تو  انـنه

  بیکران است   جهان   نهان تو      نهان است                  از  نمودي تو  عیان 

  )317،همان(

عالم امکان و خود عالم صغیر است؛ عقلی  ة وجود و نخبۀانسان زبد«، از دیدگاه افالطون

این نیز  وارسط .)33 ،1ج ،1372روغی،ف(» است که در روحی قرار گرفته و اسیر زندان تن شده

 ودر وجود انسان عقلی هست که کامالًََ فعال «کند که  می مضمون واال را بدین صورت بیان

مجرد از ماده است و با او عالقه ندارد و از خارج یعنی عالم ملکوت آمده و قواي نفس منفعل را 

مقامی میان حیوانیت و الوهیت  نساناو ا ۀدهد و به واسط می از اثر فعالیت خود ظهور و بروز

واسط  از همین روي انسان نقش حد .)55 ،1همان، ج( »یافته است و او باقی و ابدي استدر

به دیگر سخن او نسبت به موجودات مادي، کل و  .کند می مابین عالم برین و فرودین را بازي

  :در حرکت استشود اما خود در عین حال به سوي کل و هدفی باالتر  می هدف محسوب

  است    التفات به انسان  حیوان را  مر                 دور نبات است             مرکز   چو حیوان

  قاهر  نور و  است   مطلق   حق   که          دایر                      دور عقل به    انـانس  بود

  اوائل   درـان    انهــسبح   حق   به          اندر رسائل                      عقل  القــاط  شده

  که هر کلی به جزء خود حنین است                ل بر این است               ـک  نظام  طبع بلی 

  )343، 1377آملی،زادة حسن(

  :یا

  مظهر و مجالي خاص علم االسماستی      ی                  ــاسما آدم، آدم مظهر   اشیا  جمله

  )174 ،همان(

مخلوق وي مادي و معنوي،  مندي کامل انسان از دو بعد متفاوت وجوديِِ شاید به دلیل بهره

براسـاس باورهـاي عرفـانی وجـود و     «؛ کامل و جامع و به تعبیري اشرف مخلوقـات اسـت   ةبالقو
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وجـود و هسـتی هـر دو     ۀهستی متمایز و دو بعدي انسان، هدف نهایی آفرینش، محور و خالصـ 

  .)129 ،1385 کوپا،( »جامعه و کون جامع استالم، نسخۀ ع

ـی   ت  و  نفس  حیرانا ـعقل  ماتس                          لوحــش اهللا   ز سـرّ سبحاـن

  دهد به  ماء مهین                           کون  جامــع  شود   در  اکوانا    می صورتی  

  )174 ،همان(

مادي و فرودین از انسان، به بیراهه رفتـه و   تلقی صرفاٌبرخی متفکران غربی به دلیل داشتن 

وجود انسان را یکسـره زشـتی    ،این گروه از اندیشمندان .اند او را دیدههاي  و کاستیتنها بدیهاي 

و درست به همین دلیـل اسـت کـه هـابز عقیـده دارد      اند  طلبی پنداشته و خودخواهی و منفعت

ز هابز معروف است که انسان براي انسان گرگ اسـت  دشمن انسان است و این عبارت ا ،انسان«

خواهـد بـراي    می هر کس هرچه) homo homini lupus :این عبارت به زبان التین چنین است(

بنابراین همه با همه در جنگ خواهند بود و هر کـه   .خواهد می خواهد و به ضرر دیگري می خود

گرایان مانند نیز برخی از منش .)2 ،120ج ،1372فروغی، (  »برد می پیش ،نیرویش بیشتر است

به این معنا که با نیاز به پرخاشـگري بـر ضـد     .است که انسان فطرتاً شرور است معتقد» لورنتز«

باز از این قبیل است دیدگاه ولتر کـه   .)145 ،1384رجبی، . ك.ر( آیدهمنوعان خود به دنیا می

ـ  هیچ اصول ف«: معتقد است اینـان   .)149 ،1377حلبـی،  ( »داردطري اخالقی در انسان وجـود ن

دانند و وجود هر گونـه جـوهر الهـی و روحـانی را در ذات او      می انسان را ذاتاً خبیث و بدسرشت

 کلماتی هستند که سرپوش نادانی ما قرار ،اصطالحاتی چون جوهر روحانی«از نظر ولتر  .ند منکر

ذاشتند ولی اولی یقیناً وجود ندارد گ می یونانیان میان نفس مدرکه و نفس ناطقه فرق. گیرند می

کننـده   هیچ گونـه برهـان قـانع    تواند نمی و چیزي جز حرکت اندامهاي شما نیست و عقل انسان

    .)144،همان( »شود، بیابد می روحی باالتر از ارواح پست که در جانداران یافت ،براي وجود

صفات نوع انسان، بلکه از منشی را، نه از  آملی این خصلت درندگی و گرگزادة حسناستاد 

  :داند می خصوصیات دنیاداران و دنیاطلبان

  اهل  دنیا   همیشه   در  جنگند                          این   ستیزد   چو   گرگ   با آنا    

  جنگشان از براي سنگ و گلست                        داد   از     مــردمـان   نـادانـا     

  مانده  سنگ  و   گل   بیـابـانـا             ر بگـــذرند  همه                 آخـــر االم   

  )244، 1377 آملی،زادة حسن(

اندیشید و به وجود عقل و عشق نیز در  نمی مادي حتی متفکري مثل شوپنهاور که صرفاً

دیدگاه شبه عرفانیِ نیز رسیده بود، چنین  نگرشجهان قائل بود و باالتر از این به نوعی 

اصل و حقیقت جهان اراده و نفس است و علم و عقل «وي بر این باور بود که . اي داشت بدبینانه

مطلق واحد چون به عالم تکثر آمده و به  ةاراد. شند و نفس بر عقل غالب استبا می فرع و عرض

خواهد این است  می تصور شده است، بنیادش مهر هستی است و یگانه چیزي که صورت افراد
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پس ناچار به صورت خودپرستی و  .که باشد و بماند و این خواهانی نه حدي دارد و نه شرطی

این  .کند می آید و خودخواهی هر فردي با خودخواهی فردهاي دیگر معارضه می خودخواهی در

حس و . ندموجودات آکل و مأکول یکدیگر ۀهم .جهان کشمکش و تنازع است ،است که جهان

خواهی به خوبی فراهم و عمل به مقتضاي آن رسد که لوازم خود می هم براي این به ظهور شعور

همه به مصرف حیله و خدعه و  ،آید می تعقل و تدبیر هم که پیش ةقو .به درستی انجام شود

 ،تردیدي نیست که خودخواهی .)91 ،3، ج 1372فروغی، (  »رسد می دسیسه و فریب و دروغ

 بسیاري از انسانها و سایر رذایل را، با تفاوت در شدت و ضعف، در دروغ و نیرنگ ،خدعه

 وجود فضایلی مانند عشق، ایمان، ایثار، نوع دوستی و امثال آن را نیز ،اما در مقابل .بینیم می

بینند و بر اساس آن  می بدیهاي انسان را پس باید گفت که کسانی که صرفاً .توان انکار کرد نمی

اند؛ آن هم پشت  بعدي دارند و تنها یک روي سکه را دیده مورد او نگاه تک کنند، در می قضاوت

هایش برخاسته از  هاي آدمی ناشی از نفس حیوانی اوست و نیکی ، زیرا بديرا سکه نه روي سکه

  :سرشت الهی و انسانی وي و نفس حیوانی فرع بر فطرت الهی آدمی است

  به سیرت یا  که نسناس که انسانی     بیا اي خواجه خود را نیک بشناس

  یزیدي یا صورت    چه سودي گر به                   به سیرت ار  پلیدي  چون  یزیدي

  ظــاهر آنجـا عین باطن  شود  هر                    انـی   که  در   تبلی  السرائردنمی

  قاهر  ست باطن  ه   در آنجا  حکم                     حکم  ظاهر حجابت شد  در  اینجا 

  جا  برایت  یک شود  جایت  می دو          عطایت   اگر   کشف  غطا   گردد 

  برزخـــی تو  ســــزاي سزاوار                     دوزخی تو و  خود  بهشت  ز دین 

  آیــد به  کارت  ايکشته هر آنچه                    هم کشتزارت هم کشت خودي  تو

  )335 ،1377آملی،زادة حسن(

یعنـی هـر    .کنـد اشاره می "مالک یوم الدین " مثنوي به یکی از بطون معانی ۀعالمه در ادام

وجـود خـویش    ۀیابد که آنچه در مزرع میاش این نکته را درکسی در ظرف ظهور حقایق درونی

به عبارت دیگر هر کسی نمودار و آیت دین و جزاي خـویش اسـت؛ هـر    . کشته بود، خودش بود

اشت آنچه که کرده و هر حرفی که زده است پر زده و رفته است و معلوم نیست پندچند که می

کـرد، االن  اي تصـور مـی  بیند آنچه را که طایر و پرنـده که کجا رفته باشد، ولی با کشف غطا می

  :گیر او شده و مالزم وجودي وي است گردن

  رهان ـبه   ب   دان  وــان  و  به  وجـعرف به        به   قرآن                   عمل    باشــد  جزا   نفس 

  اشــدـمــرو  را    هم   عــمل  دمسـاز   ب     انسان ساز  باشـد                  بلی علم است  که 

  اخت هست آنـس هر چه خود را سـهر آنک     بانی    انسـان                    عمل  و    ند لمـچو  ع

  )335 ،1377آملی،زادة حسن(
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که پیري انسان گوید  می در بیتی دیگر وي همین مضمون را به شکلی دیگر پرورده و

  :جوانی او نیست ةچیزي جز محصول دور

  کــند  احـوال  هــر پیري  حکــایت                   ز     اوصاف    جــوانــیش    بـــرایـت

  )349 ،همان(

بیـانی دیگـر بهشـت و دوزخ در     بـه بهشت را و برد و بهشتی نیز دوزخی، دوزخ را از دنیا می

الـدنیا مزرعـه   «عمل و غایت فعل او در دنیاسـت کـه    ۀصورت هر انسان در آخرت نتیج. انسانند

دانـد و معتقـد   عالمه در این ابیات انسان را جز علم و عمل چیزي نمی. بدین گواه است »االخره

ان در واقـع همـان ادراك اسـت و آنچـه     یابند و انسـ است که این دو، با نفس، اتحاد وجودي می

همان است و احوال و اطوار او در هـر مرحلـه و منـزل و در هـر عـالم، همـه        ،کسب کرده است

انحاي ادراکات اوست و خود مزرع و مزرعه خود است و همه این امور از اتحاد نفس با مـدرکات  

ال خـویش اسـت، در سـطوح    اعم ۀاینکه آدمی برساخت. اوست، خواه از علم باشد و خواه از عمل

هرچنـد در سـطحی    –برخی اندیشمندان غربی نیـز  . دارد اداللت خاص خود ر ،مختلف معنایی

ــاور رســیدهایــن بــه  - تــر گرایانــه تــر و مــادي پــایین پــل ســارتر از نامــداران مکتــب  انــد؛ چنانکــه ژان ب

هـاي   ر حدي که طـرح ؛ بشر وجود ندارد مگر دآدمی جز عمل چیزي نیست«: گوید می اگزیستانسیالیسم

روابطـی   ۀو مجموعـ هـا   بنابراین آدمی جز یک سلسله عمل و اقدام نیست؛ دستگاه .خود را تحقق بخشد

بـه کـار   هـاي   و امکـان هـا   در انسان انبـوهی از اسـتعدادها، ذوق  . آورد می را به وجودها  است که این اقدام

  .)87:1356سارتر،( »استنیفتاده و ماندنی وجود دارد که ارزش زندگی او بسته به آنه

  

  کلیدي در خودشناسی اي نکته فنا یا بقاي انسان

پذیري انسان از جمله مسائلی است که پی بردن به آن در مسیر باقی بودن یا فنا

گرایانه یا هدفمند از زندگی و جهان در گرو آن  گشاست و برداشت پوچ خودشناسی بسی راه

  .  شناختی مطرح شده است تی و جهانشناخ در ابیات زیر همین بحث انسان. ستا

  است بوار  از    گریزان چرا دهري    پایدار است                     اصلی   نه  گر بقا را      

  خوردن  به   دارد  جوع البقر همی   بیم مردن                      و ترس ضعف  از   چرا     

  است    نهاد  در ش ـبقای  چرا حب             به باد است        به پندارش اگر هستی     

  است  رگش در گزند ـاست                     چرا از فکر م   ناپسند   بقایش    حب اگر     

  است  واژگون  گونشـچو فکر سرن دون است                    يمنطق دهر  این غرض    

  مردن    دن بهتر ز ـب  گـبه کون س            خوردن           بهر از  زیستن   باشد  که    

  )279:1377آملی،زادة حسن( 
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اما  .)33 ،1،ج1372فروغی، .رك( افالطون براین باور بود که نفس یا روح انسان باقی است

در وجود انسان عقلی هست که چیزي جز وجود «باور ارسطو با او متفاوت است؛ از نظر ارسطو 

بنابراین آنچه باقی  .شود می به عقل کل و غایت غایات باقی و ابدي اوست و این عقل در اتصال

رسد  می در مورد بقاي روح به نظر« .)55 ،همان( »است چیزي غیر از نفس یا روح آدمی است

) nous(گوید که روح باقی نیست، بلکه عقل  می کند و می رشد ارسطو را از نزدیک پیروي که ابن

 شود، زیرا عقلی که در اشخاص مختلف تظاهر نمی بقاي شخصباقی است اما این امر باعث 

رشد نفوذ انکارناپذیري در اروپا داشته است  ابن .)222، 1353راسل،( »ش نیستکند یکی بی می

 شدند می نامیده» رشدي ابن«اروپا منکر بقاي روح بودند، شاید به همین دلیل متفکرانی که در 

  .)223 ،همان .رك(

نظر در  لی به عنوان یک شاعر عارف و فیلسوف و به عنوان یک صاحبآم ةزاد عالمه حسن

منکران معاد آشنایی کامل دارد با وجود این، چنانکه در ة  مسائل دینی، با دالیلِ بطالن عقید

دهد که در مقام محاجه با آنان منطق خود را به طنز و  بینیم، او ترجیح می می ابیات فوق

اهل اندیشه و تفکر  نباشد با لحنی قاطع، نیشدار و  مقابل رفاگر هم طتا ریشخند بیامیزد 

البته  .شدید شوکی بر او وارد کند، تا شاید بدین وسیله موجبات بیداریشان را فراهم بیاورد

گریزان : گوید می همین طنز او نیز آمیخته به برهان منطقی و عقلی است؛ به جهت این که

ین است که او در درون خود بالفطره درمی یابد که بودن دهري از نابودي، خود دالّ بر ا

برخی از آیات قرآن کریم نیز ضمن . موجودي جاوید و ابدي است و براي بقا آفریده شده است

 زیر که ۀاز این قبیل است آی. دپرداز می دلیل در اثبات معاد ۀنقل شبهات منکران معاد به اقام

نا فی خلق جدید بل هم بلقاء ربهم کافرون قل یتوفّاکم و قالو اذ ظللنا فی األرض أانّ«: فرماید می

آیا آنگاه که ما  :و کافران گفتند .)93/ انعام(» ملک الموت الذّي وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون

در زمین ناپدید شدیم، به راستی آفرینشی دوباره خواهیم یافت؛ بلکه آنان دیدار با 

مرگ که بر شما گمارده شده، شما را به تمام و  ۀرشتبگو ف .کنند می خداوندگارشان را انکار

از این بیان چنین . کند سپس به سوي خداوندگارتان بازخواهید گشت می کمال دریافت

 کند و به سوي پروردگارش عودت می مرگ به طور کامل دریافت ۀآید که آنچه فرشت برمی

غیر از او، که مدتی در کنار  دهد، خود انسان و هویت حقیقی یا همان روح اوست، نه چیزي می

جسم پس از مرگ و پیش از مرگ در اختیار ما و در «تردیدي نیست که . او و در اختیار او باشد

شایان توجه در این آیه این است که  ۀنکت. کند نمی وحی آن را دریافت ۀبین ماست و فرشت

و با مرگ متالشی شده و  ند انسان همان جسم اوست،رپندا می خداوند پندار منکران معاد را که
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حقیقت و هویت واقعی شما : فرماید می شوند، نادرست دانسته و می ذرات آن در زمین ناپدید

شود و با مرگ و  می مرگ دریافت ۀفرشت ۀچیز دیگري است که به تمام و کمال به وسیل

 »دهد می متالشی شدن جسم، نابود شدنی نیست و مستقل از جسم به زندگی خود ادامه

      .)108 ،1384رجبی،(

در اثبات » معرفه النفس الناطقه و احوالها«اي تحت عنوان  حمن بدوي در رسالهلرعبدا

جاودانگی انسان و رد عقاید منکران معاد، یک برهان منطقی و در عین حال محسوس و 

نیک بیندیش که امروز نفس تو همان چیزي  ،اي انسان عاقل«: گوید می ملموس ارائه کرده و

 حتی بسیاري از حاالتی که بر تو گذشت را به یاد .ست که در تمامی عمرت موجود بودا

آوري؛ پس در این صورت تو ثابت و مستمر هستی و شکی در آن نیست و حال آنکه بدن و  می

و لذا نیاز به  یشگی ندارند بلکه همواره در حال تحلیل رفتن و نقصان هستندماجزاء آن ثبوت ه

یابی که در مدت  می پس خودت را...ن تحلیل رفتنها و یا نقصان را جبران کندغذا دارند تا ای

ماند و حال آنکه تو به بقاي نفس خودت در  نمی بیست سال هیچ جزئی از اجزاء بدن تو باقی

پس ذات تو . این مدت آگاهی داري، بلکه به باقی بودن خودت در تمام عمر نیز آگاهی داري

.)145 -146 ،1381ابراهیمیان،( »ي ظاهري و باطنی آن استن و اجزامغایر با این بد

  

  و خداشناسیشناسی  با هستیشناسی  انسان رابطۀ

بینـیم، بنـابراین    مـی  یابیم و در این مجموعـه  می این عالم چون انسان را جزوي از مجموعۀ

 پـذیر  ی و اجمالی از این مجموعه، امکـان شناخت صحیح او بدون کسب یک شناخت هر چند کل

برانگیـز و   از جمله بهترین راههاي شناخت یک موضوع، بررسـی دیـدگاههاي بحـث   . نخواهد بود

توجه و تأمل در نظرات موافق و مخالف ارائه شده در خصوص آن دیدگاهها است؛ شـکی نیسـت   

عـالم   برانگیـز و مـورد مناقشـه دربـارة     ائیان و شکاکان ازجمله مباحث بحـث که دیدگاه سوفسط

  :هستی است

  اساس    باشد نمی  را  دار دنیا    ناشناس                          حق ی ـسوفسطای  گفت

  )190، 1377آملی،زادة حسن(

ت وهم و پندار و عدم گفتند حقیقتی در کار نیست و هرچه هس می از سوفسطائیان بعضی«

 ،فلسفیدر یونان باستان از همان آغاز پیدایش تفکر  .)238، 1372فروغی، ( »نماست هستی

البته با . ی پیدا شدند که به انکار مطلق یا جزم مطلق یا شک مطلق گرایش داشتندیمکتبها

 .ظهور اسالم و افول تمدن و تفکر یونانی هر سه مکتب به تدریج کمرنگ شده و از بین رفتند
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و  آتشی را برافروزید«: گوید می راهی پیشنهاد کرده و ،سینا براي درمان این بیماري فکري ابن

به  ،اگر از ورود به آن خودداري کردند و از آن فاصله گرفتند .به آنان بگویید که وارد آن شوند

که بود و نبود آتش براي شما یکسان است و یا آنها  گریزید در حالی می آنان بگویید چرا از آتش

عدم آن در  و بگویید که خوب یا عدم خوب یا درد ،اگر اظهار ناراحتی کردند ،را با شالق بزنید

  .)56 ،1378ابراهیمیان،( »نظر شما یکسان است

آنان هرچند دنیا را خالی از اصل و . اندیشیدند میتر  اکان معتدلاي دیگر از شکّ البته دسته

دلیلی که  .کردند نمی پنداشتند اما در عین حال امکان شناخت درست را نیز نفی نمی اساس

 ۀدر میان متفکران و دانشمندان و فالسف«دند این بود که کر می آنها براي اثبات این مدعا اقامه

کنند که چون  می آنان ادعا .هم عقیده باشند امورکه در تمام  توان یافت نمی جهان دو نفر را

شود و  می پذیر نیست لذا این همه تضاد و اختالف در میان آنها دیده شناخت صحیح امکان

مکن است در نظر دیگري خیالی بیش نباشد و پندارد م می واقعیت ،آنچه را که یک فرد

مثال مبتالیان به عنوان . تابع اثرات حس ما است ،تصورات ما از جهان ،افزایند می آنگاه .بالعکس

 »بینی رنگ بی«دهند و مبتالیان به بیماري  نمی رنگ سبز را از سرخ تمیز »دالتون«به بیماري 

بینند که از سفید و سیاه و خاکستري  می آب کنند و جهان را نقشی بر نمی رنگها را ادراك

 .تربیت ما دارد ةبستگی به نحوها  و بديها  نظر در مورد خوبیهارظاهمچنین  .نگاشته شده باشد

یک انسان در . دیدیم می لذا اگر درغیر آن محیط تربیت شده بودیم، دنیا را به چشم دیگر

اینها دلیل بر عدم امکان  ۀباشد و هم حاالت و شرایط مختلف ممکن است عقاید مختلفی داشته

  ).65، 1378 ن،ابراهیمیا( »باشد می شناخت صحیح

بنا شدن بنیان این عالم را بر اساس حق و حقیقت، یک امر مسلّم و  ،آملیزادة حسناستاد 

 ۀپس چون نظام این عالم بر پای. یابد داند که هر انسانی آن را در درون خود درمی می وجدانی

  :هدف و بیهوده باشد تواند بی نمی هارچوب حق نهاده شده است، بنابراینحق و در چ

  تلف منما   خودت مر ـع هدف  یـب    هدف حق نباشد بی ،چونکه حق است

  )190 ،همان(

 ،بیند نمی اند، نبرده نیازي به استدالل در مقابل کسانی که به این حقیقت پی از این رو وي

  :    گوید می ا تأکید و تفهیم با آنان سخنب بلکه به نوعی از موضع هدایتگري و

  که جز حق نیست در بازار هستی     دال   بازیچه   نبود   دار  هستی                 

  نجوید   اندرین   بازار   جز  حق             بود  آن   بنده   فیروز  و  موفق                

  )301 ،همان(
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 .داننـد  مـی  حق در بازار هستی يمسیر براي جستجوترین  خودشناسی را کوتاه ،اهل معرفت

خودشناسـی امکـان    .دانند می از بین راههاي خداشناسی، عارفان راه انفسی را برتر از راه آفاقی«

تـوان بـا آیینـه     می نیز .سازد می بشر به تجلی الهی و درك آن را براي او میسر واسطۀ رسوخ  بی

 »از اسـماء الهـی بـه دسـت آورد    تـر   ، شناختی نزدیکالهی دادن صفات انسانی براي صفاتقرار 

هر چند شئونات وجودي انسان بـا شـئونات دیگـر مخلوقـات در عـالم       .)11 ،1384رحیمیان، (

خلقت به ظاهر تشبهات زیادي دارد اما میان ماهیت انسان و آیـات انفسـی او بـا ماهیـت سـایر      

اگر چه نطفـه و بـذر هـر حیـوانی و     «این رو از . یعنی آیات آفاقی، تفاوت بسیار است ،موجودات

ولـی در  نباتی براي خودش اطوار وجودي دارد که در قوس نزول روي حکمتی پیاده شده است، 

 ،انسـانی  ۀانسان را در قوس نزول شـأنیتی خـاص اسـت؛ چـون نطفـ      ۀها و بذرها، نطفبین نطفه

یعنی محتواي  .الزیاده معآنهاست  ۀهم ةولی وجودي ممکنات و خالصه و عصارنز ۀآخرین سلسل

اصول و حقایق عالم ربانی اسـت کـه صـورتی در     ۀجمیع قواي رقایق عالم کیانی، بلکه حائز هم

سیر نزولی صورت جمیع موجودات اسـت کـه در    ۀاین آخرین مرحل. آنچه در باالستیزیر دارد، 

بـه اعـداد   م کـ  کـه کـم   صعودي و عروجی کماالت انسانی اسـت  ۀعین حال اولین مرتبه و مرحل

و سلطان عـالم ارضـی و   » علم آدم االسماء کلها«االطالق مظهر تام و  معدات و فیض فیاض علی

این است . )225 ،1،ج1381صمدي آملی،( »گردد که این مقام فعلیت انسان استخلیفه اهللا می

اي انهو دکتاب خلقت است  فمولّ بزرگترین کتابِ او بفهماند کهانسان تا به کوشد که عالمه می

بدین جهت در جاهاي متفاوت دیـوانش   .گرددطوبی و سدره المنتهی می ةاست که بالقوه، شجر

  .و به سیر انفسی تأکید خاصی داردکند بدین مهم اشاره می

 اش را درسـت اگـر انسـان کتـاب وجـودي     .اوسـت  ۀکتاب انفسی هر کسی همان نفس ناطق

 ۀکلمـات نوریـ   ۀقی را در او بگنجانـد و داراي همـ  کتابهاي آفـا  ۀتواند همبخواند و ورق بزند، می

هر . الوجود است ترین مظهر واجب ترین دفتر غیب و شهود و کامل این دفتر جامع. تکوینی گردد

هـا خـود او   سـد و همـه ایـن نوشـته    نویشخصی شبانه روز دارد این کتاب را با علم و عمـل مـی  

سـیر در عـوالم    .)521 ،1381ي آملی، صمد(شوند که نفس را با علم، اشتداد جوهري است  می

هر چـه  «چون  ،گرددنفسی را که راهنما به عوالم آفاقی است و از آن به تطابق کونین تعبیر میأ

اش آن را داراینـد؛ مـثالً عـالم داراي اجسـامی     در نظام هستی تحقق دارد نفس و اطوار وجودي

تی و حیـوانی اسـت و  داراي عناصـر    است که جسم انسان حکایت از او دارد و نیز داراي بعد نبا

عاقله است کـه   ةخیال منفصل عالم دارد و داراي قوخیالی دارد که حکایت از  ةباشد و قونیز می
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سـان نیـز   انالمراتب است که حد یقـف ندارد،  لیحکایت از عالم عقل منفصل دارد و اگر عالم را ع

  .)525 ،همان( »داراي مقام الیقفی است

از خـود بـه سـوي خـارج سـفر کـن تـا وجـود         : گویـد بیتی دیگر مـی  در عالمه بدین جهت

کنـد  یابد از خویشتن به خارج از خود سفر میزیرا انسان بدانچه آگاهی می .ذوالمعارج را دریابی

حقیقت وجود ذوالمعارج داراي مراتب از انزل انزل انـزل مراتـب کـه    «. یابدو با خارج ارتباط می

مراتب آن، که حق سبحانه و تعالی است؛ یعنی از فرش تا فوق عرش ال هیوالي اولی است تا اعلی

انسـانی را وحـدت حقـه     ۀرا آن صمد یکتا پر کرده است که وحدت حقیقیه دارد و نفـس ناطقـ  

بدون سفر از  .)528 ،همان( »پس سفر از وحدت ظلیه به وحدت حقه حقیقیه است. ظلیه است

ون آنکه خود را نشناخت در آنچـه کـه غیـر از    چ .خود ذوالمعارج رسیدن میسور نیست خود به

گـردد و نـه از   میبـاز اوست جاهل است و راهی براي رسیدن بدانها ندارد و لذا نه به حق و اصل 

اگـر شخصـی بـه پرسـش مـن      . آن سـرگردانی و معطلـی اسـت    ۀیابد که الزمخلقت آگاهی می

د بـه  ه غیر اوست سـؤال نمایـ  پاسخ ندهد و بخواهد به بیرون از خود سفر کند و از هرچ ،کیستم

بـه حقـایق    توانـد  نخستین هرگز نمی سشچون با جهل در پر .پاسخ مثبتی دست نخواهد یافت

  .بیابدغیر خودش دست 

: گویـد دانـد و در ابیـاتی مـی   وي براي رسیدن بدین شناختها خلوت و ریاضت را حتمی می

ت شـب بشـورانش، تـا آنکـه از     در سکوو حال به خلوت و سکوت بنشین و دفتر دلت را باز بنما 

اندرون دل، رازهـاي نهفتـه در آن را در همـان شـب و تـاریکی مشـاهده نمـایی و         ظهور و بروز

و بـه عبـارتی   . بمیري قبل از اینکه بمیري و به حسابت برسی قبل از اینکه بـه حسـابت برسـند   

چـون  . را» تحاسـبوا حاسبوا قبل ان «را و معنا کنی فرمان  »موتو اقبل ان تموتوا«دریابی معنی 

و نیـاز   راز ۀدر باطن هر شخصی حقایقی نهفته است که با شوراندن و سان دادن آن در خلوتخان

  .یابداعمال خودش دست می ۀکند و به نامرسد و آن اسرار در قلبش ظهور میبدان اسرار می

  و  آفاق   خوانمی کتاب  انفسی           کتابی  ر ا  که   فرموده  به  اطـالق               

  لـکام   آن   تعبیر     بود   اطالق                         اش   را   نیز  شاملچنانکه   کتبی

  تو   اب   انفسیـکه  دریابــی  کت               آفاقی  رسی   تو   ولی   آنکه   به 

  گشت   واصل   توانیی  ــبه  آفاق                       حاصل است    معرفت  نفس  گرت

  ارجــذوالمع  وجود       اندر  نگر                 خارج   بیا از خود سفر  کن  سوي 

  طلـمع  و  نمانی  سر گردان   که                  خواجه  دل اي   شناس  بیا خود را

  اصلـدفترت داري  چه ح ببین در                 دفتر  دل شبی   خلوت   نما   با   

  لی السرائرـیوم  تب به  شب   بینی                 ضمایر   که   از  سان   بشورانش  

  )273 ،1377آملی،زادة حسن( 
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» سـنریهم آیاتنـا فـی االفـاق و فـی انفسـهم      «قرآنـی   ۀعر در این ابیات با اسـتناد بـه آیـ   شا

شناسـی را نیـز   دانـد او جهـان   می ناپذیرخودشناسی را براي انسان ضرورت اجتناب) 53/فصلت(

نمـا و ابـزار درك    جهـان  ۀبدین معنی که عالم نفس انسـان آیینـ   .داند می منوط به معرفت نفس

به شرطی که از آالیشها زدوده شود و غبـار آلودگیهـا را بتکانـد و    . دنیاي بیرون از خودش است

اسـرار هویـدا    روند وزا و دورساز کنار می هاي فاصلهحجابات و پرده تمیز دارد و اگر چنین بکند

  :گوید می چنان که در جاي دیگر .شودمی

  نداري   یــز خود   نزدیکتر   راه          خواهی سر درآري   ز هر جایی که 

  هیهات  زنگار  است    آیینه ولی            هست مرآت  ترا نفست  به  خارج

  باشــد   یت     دلدار رو  حجاب                   ینه     زنگار    باشـــدترا   تا   آی

  )273،همان(

سودمندتر بودن سیر و سلوك انفسی از سیر و گردش آفاقی، شاید به این سبب باشـد کـه   «

همراه ) صفات و اعمال نفس(خودشناسی و معرفت نفس برخالف شناخت آفاقی، با اصالح نفس 

ه از آن، یـک  وجودش و شناخت بـه دسـت آمـد   هاي  نگریستن در نفس و توان آن و گونه...است

  .)176و 169 ،6،ج1367طباطبایی،(» ه شهودي و از سنخ علم حضوري استنگا

  

  )تام باري تعالی ةآدمی به عنوان جلو(رابطه خودشناسی با خداشناسی 

زیـرا   .باري تعالی از عرش تا فرش هیچ مکانی را عزیزتـر از دل آدمـی خلـق نکـرده اسـت     «

 .)128 ،1385کوپـا، (» به خلق خود ارزانی نکرده است پروردگار هیچ عطایی را عزیزتر از معرفت

 »نهنـد  مـی  جایگـاه تـرین   همواره عزیزتـرین عطـا را در گرامـی   «و این جاي تعجب نیست چون 

ترین دفتر غیـب   انسان بزرگترین جدول بحر وجود و جامع .)122 ،1،ج1363مستملی بخاري، (

 ،اگر درسـت تصـفیه و الیروبـی شـود    این جدول . الوجود است ترین مظهر واجب و شهود و کامل

ـات    . گرددمجراي آب حیات و مجالي ذات و صفات می این دفتر شایستگی لوح محفـوظ شـدن کلم

نفسـی، نهایـت آن معرفـت    أ سـیر . نوریه و شجون حقایق اسماء و شئون رقائق ظلیه آنها را دارا اسـت 

اولئـک ینـادون مـن    «فکري؛ که  و سیر آفاقی غایت آن معرفت »لم اعبد رباً لم اره«شهودي است که 

  .)54 ،1381آملی، زادة حسن(انسان کاري مهمتر از خودسازي ندارد  .»مکان بعید

  :وي در ابیاتی با این بیان که

  مثل  و  مانند   ی  بیـهمی  در  تحت   تدبیر  خــداوند                         درآید  صورت

  ین مثالش ـبه  نحو اکمل   است  ع                که در ذات و صفات و در فعالش            

  بیرون       ویش  را  آوردهــمثال  خ     تعالی اهللا که   از  حماء مسنـون                       

  )322 ،1377آملی،زادة حسن(
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کند که یعنی خداونـد انسـان را   اشاره می» ان  اهللا خلق آدم علی صورته«به حدیث معروف 

ابیـات زیـر از   . حتی در رحمت و غضب هم وي را مظهر خویش ساخت .خویش آفریدبر صورت 

ت تام اشاره داردموالنا به همین مظهری:  

  بود  در  قـدمت  تجلی  و  ظـهور             چـون  مـراد   و  حکم  یزدان  غیور            

  اي  شاهیش   را   آیینــه   تا   بود    اي                     ینهـپس خلیفه ساخت  صاحب س

  آیات  اوست  وصف   آدم   مظهر       آدم    اصـطرالب   گردون  علـوست                   

  جوست   عکس ماه اندر آب نماید عکس اوست                         همچو  می هرچه در وي

  )267، 1374موالنا، (

رد به اینکه چون انسان صورت علم عنایی حق معرفتی اشاره دا ۀعالمه در تبیین همین نکت

اسماء اهللا را در خودش مشاهده کند و هر چه را که آشکار و نهان اسـت در   ۀتواند هماست، می

  :خود پیدا کند

  و   برونت   به   اعـضاي    درونی                        گونـت  واي  گونهـق  نـگر   انـدر 

  بیا  در  خـود   نگر  کار  خدایـی        ـیتویی  تو   صورت   علم  عنایـ

  و  نهان  است  هر  آنچه  آشـکارا         را از قبض و بسط تو عیان است تو

  )335 ،1377آملی،زادة حسن(

  :کند می خداوندگار شعر فارسی نیز همین نکته را بیان

  اندر  او  غرض   جمله  فرع  و  سایه   عرض                  او را  جوهر است انسان و چرخ 

  در  دو گز  تن  عالمی  پنهان شـده     پنهـان   شـده                       نمی بحر   علمی در 

  )185، 1374موالنا، (

تعبیر عالمه آملی در بیان این مضمون با موالنا متفاوت است اگر چـه مفهـوم کـالم هـر دو     

  :که انسان یگانه ثمر آن استداند  می او کل نظام عالم را همچون درختی .یکی است

  یک  درختست  نظام  ازلی  و  ابدي                    آدم او را ثمرست و چه گرامی ثمري   

  )208 ،1377آملی،زادة حسن(

  کبریایی                             یگانه   مـحرم    باغ     خــــدایی  مرغ  باغ   دال    تو 

  رآوري   از   آسمانش  ـب  نش                              که ســـربنه  سر را  به  خاك آستا

  )  192 ،همان(

  :به خاطر همین محرم بودن انسان است که تنها او به بارگاه کبریایی فراخوانده شده است

  باال       نموده   سوي    الی                          تو  را  دعوتـحق   تع    شنو   از  را    تعالو  

  چمنها    و    ز   گلها   چرا   دوري   این الي  لجنها                           خواهی در می چه 

  قرینش    ین   بــیـبزرگی   جانشـ         تویی  آخر    نگــار    همنشینش                  

  )340 ،همان(
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موجودات زنده  ۀاست و بر بقی اشرف مخلوقات ،اسالمی ۀتردیدي نیست که انسان در اندیش

  :برتري دارد، البته نباید فراموش کرد که این برتري بالقوه است نه بالفعل 

  حیات     اي  تو  برتر از تمام  ذي       اي تو برتر از جماد و از نبات             

  )190،1377آملی،زادة حسن(

نهفته در وجود او در مسیر  ةالقودهد که استعداد ب می درخت وجود انسان زمانی ثمر واقعی

  :الهی شدن به فعلیت برسد

  ز  بالقوه  سوي  بالفعل  بشتاب                            مقام خویش  را دریاب  و  دریاب 

  )321 ،همان(

حاصل    د  گشتبلی انسان  بالفعل است و کامل                             که او را این توح  

  )315 ،همان(

رسد که از دیدگاه  می انسان به مقامی ،الهیهاي  صورت به فعلیت رسیدن کامل استعداد در

  :عنه است اللهی است؛ در واقع فناي خلیفه در مستخلف خلیفهمرتبۀ باالتر از  حتیعالمه این مقام 

  شامل    مقام   شــامـخ   انسـان  کــامل                               به  مافوق  خالفت راست  

  )299 ،همان(

ست که به دریاي بیکران هستی پیوسته و جزئی از دریا ا اي قطره ۀچنین انسانی به منزل

  :از این رو حد و نهایتی برایش متصور نیست .بلکه دریا شده است

  آیت                         که انسان را نه حد است و نه غایت   ـرآنـنـد همـه   آیــات   قـ

  )  319 ،همان(

چنان که در مورد واالترین  .کند می انسان کامل در جهان هستی محوریت وجودي پیدا

یمنـه رزقَ الـوري و بِوجـوده    «آمده اسـت کـه   ) عج(مصداق انسان کامل یعنی امام زمان  بِ

شـود و خداونـد    می چنین انسانی به مقام نیابت و خالفت حق نایل»ثَبتت األرض و السماء

 ین اســرار وجــود را بــه او تفــویض نمــوده و او را بــه تصــرف در آن مــأذون مقالیــد خــزا«

  .)94 ،1325کاشانی، (» گرداند می

  

  نتیجه

مبتنـی بـر نگـرش    شناسـی   آملی دربـاره خودشناسـی و انسـان   زادة حسندیدگاههاي عالمه 

نگـرد بنـابراین همچـون     مـی  دید عرفـانی بـه خودشناسـی    ۀاو از روزن. اسالمی و شیعی او است

داند، بلکه به خودشناسی بـه عنـوان تالشـی در     نمی نوعی شناخت و معرفت سفه آن را صرفاًفال
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داند که انسان باید براي وصول به حـق آن   می نگرد و راهی می مسیر سلوك و الهی شدن انسان

  :توان رسید می در کل، از مجموع مباحث نوشتار حاضر به نکات زیر. را بپیماید

و ماهیـت انسـان و شـئونات    شناسـی   انسـان  ان و اندیشمندان دربارةههاي متفکردیدگا: الف

تفسـیري مـادي و    ،گرایـان  از ایـن رو مـادي  . وجودي او، تبعی از نوع نگاه آنها به این عالم است

 را در شناخت ابعاد مادي و غریـزي وجـود انسـان خالصـه    شناسی  حیوانی از انسان دارند و خود

دانند کـه   می شی معناگرایانه دارند، انسان را موجودي دوبعدينظرانی که نگر کنند اما صاحب می

  .بعد روحانی و معنوي او اصالت دارد و بعد حیوانی فرع بر آن است

تواند بـه   می ، هر دو)شناسی جهان(شناسی  و هستی) خودشناسی(شناسی  هر چند انسان: ب

آملی کارکرد زادة حسناد حکیم خداشناسی منجر شود اما به باور اکثر عرفا و حکما و نیز به اعتق

  .استتر  خودشناسی در این مسیر بیشتر بوده و وصول به مقصود از این طریق آسان

شناختی است که اغلب فالسـفه و   فنا یا بقاي انسان از مباحث کلیدي انسان ةبحث دربار: ج

بـه بقـا   شناسـی   اگر چه غالب اندیشـمندان در مباحـث انسـان   . اند حکما کمابیش بدان پرداخته

آملـی بـر   زادة حسـن عالمـه  . معتقدند، اما در مورد کم و کیف آن اختالف نظر نسبی وجود دارند

قالـب  (ماند هرچند مرکب روح  می این باور است که روح و حقیقت وجودي انسان است که باقی

  .یابد می متناسب با عوالم مختلف وجودي تغییر) جسمانی

وجـه تمـایز او نسـبت بـه سـایر      . ممکنـات اسـت   ةزبـد عالم هسـتی و   ۀانسان بالقوه نخب: د

فنا فی اهللا موجودات در برخورداري از رشد و تعالی در مسیر الیتناهی و رسیدن به مقام قرب و 

نگرد و آن را نـه یـک    می از منظر یک عارف» خودشناسی« از این رو عالمۀ آملی به مقولۀ. است

لوك الی اهللا است و از ساحت وجـودي خـود   داند که همان مسیر س می معرفت صرف بلکه راهی

پندارند، تنها یـک آگـاهی و    می بنابراین خودشناسی از نظر او، چنان که فالسفه .گذرد می انسان

  .    شناخت نیست، هر چند او خود یک فیلسوف نیز هست
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