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المقدمة
ّ

رب العالمين ،وال�صالة وال�سالم على �أ�شرف
الحمد هلل ّ
الخلق مح ّمد وعلى �آله الأخيار المنتجبين.
مهم ��ا تغ ّيرت الظ ��روف ف� ��إنّ الفكر الأ�صي ��ل يبقى على
�أ�صالته ،ومهما تب ّدلت الأحوال ف�إنّ الكالم المحكم بالدليل
يبق ��ى عل ��ى �إحكام ��ه ،فالأ�صالة والإح ��كام �أ�سا� ��س الثبات
�ي الراحل{
وال ��دوام ،وم ��ن هنا نج ��د الإم ��ام الخمين � ّ
يو�صي:
«...الطبق ��ة المف ّك ��رة والط� اّّل�ب الجامع ّيي ��ن � اّأل
َي َدع ��وا ق ��راءة كت ��ب الأ�ست ��اذ العزي ��ز (ال�شهي ��د مرت�ض ��ى
مط ّه ��ري) ،وال يجعلوها ُتن�سى جرّاء الد�سائ�س المبغ�ضة
للإ�سالم...،
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فق ��د كان عالم� �اً بالإ�س�ل�ام والق ��ر�آن الكري ��م والفن ��ون
والمع ��ارف الإ�سالم ّية المختلف ��ة ،فريداً من نوعه ...و� ّإن
كتاباته وكلماته ك ّلها بال �أيّ ا�ستثناء �سهل ٌة ومر ِّبية».
6

علي
وكذلك نجد قائ ��د الثورة الإ�سالم ّية �سماحة ال�س ّيد ّ
الخامنئ � ّ�ي } ي�صف ��ه ب�أ ّن ��ه« :الم�ؤ�سّ �س الفك ��ريّ لنظام
الجمهور ّي ��ة الإ�سالم ّي ��ة ...،و� ّأن ّ
الخط الفك ��ريّ للأ�ستاذ
مط ّه ��ري هو ّ
الخط الأ�سا�س للأفكار الإ�سالم ّية الأ�صيلة
ا ّلذي يقف في وجه الحركات المعادية...
� ّإن الخط ا ّلذي ي�ستطيع �أن يحفظ الثورة من الناحية
الفكر ّي ��ة ه ��و خ � ّ�ط ال�شهيد مطه ��ريّ يعني خ ��ط الإ�سالم
إلتقاطي...
الأ�صيل غير ال
ّ
و�ص ّيت ��ي �أن ال َت َدع ��وا كالم هذا ال�شهيد ا ّلذي هو كالم
ال�ساحة المعا�صرة ...،واجعلوا كتبه محور بحثكم وتبادل
�آرائكم وادر�سوها ود ّر�سوها ب�شكل �صحيح.»...
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حول الكتاب

هذا البحث م�أخوذ من محا�ضرة لل�شهيد مطهري تحت
عنوان «معلومات الإن�سان» ،راجع كتاب «الإن�سان في
القر�آن» دار الت ّيار الجديد ،الطبعة الأولى �سنة .1993
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معرفة النف�س
والأ�سفار الأربعة
 1ـ م��ا ه��و دور معرفة الإن���س��ان ون�ظ��ره �إل��ى النف�س
والعا َلم في م�ستقبله وحياته؟
 2ـ ما هي �أنواع معرفة النف�س؟
 3ـ �أي��ن يكمن خط�أ ديكارت في رفعه لل�شكوك من
خالل «�أنا �أفكر»؟
 4ـ ما الفرق بين معرفة النف�س الفل�سفية والعرفانية؟
 5ـ ما هي �أرقى �أنواع معرفة النف�س؟
 6ـ ما هي الأ�سفار الأربعة؟
7ـ بماذا يفترق ت��أ ُّل��م ال�ع��ارف عن ت��أ ُّل��م الفيل�سوف
للحقّ ؟
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بين معرفة النفس ومعرفة العالم:

�إنّ الإن�سان مدع ٌّو لمعرفة ذاته والعالم ،لما في ذلك من
� ٍأثر على ك ّل جوانب حياته.
فالقر�آن كتاب تربي ٍة ولي�س فل�سف ًة نظري ًة ال انعكا�س له
على واقع الحياة .فمن عرف نف�سه من �أين ،وفي �أين ،و�إلى
�أين؟ يكون قد ح ّدد موقعه بد ّق ٍة على خريطة الوجود ،لكي
يو�صل نف�سه �إلى المنزلة ال�سامية التي تليق به.
�إنّ �سعادة الإن�سان وكماله يكمن في مدى اطالعه
ومعرفته بنف�سه وبالعا َلم ،وك ّل من هاتين المعرفتين حائ ٌز
أهم من الآخر؟
على درج ٍة من الأه ّمية ،لكن �أ ّيهما � ّ
هنا يكمن ال�صراع مع الفل�سفات والمدنية الغربية،
حيث �أعطت درج ًة كبير ًة من االهتمام لمعرفة العا َلم م ّما
�أ ّدى �إلى ن�سيان النف�س وانهيار الإن�سانية في الغرب.
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وقد �س ّلط ال�ضوء على ذلك زعيم الهند (المهاتما
غاندي) ناقد ًا �أف�ضل من الجميع الثقاف َة الغربية وم�شير ًا
�إلى ما نتج عن ن�سيان النف�س «وعندما يفقد الإن�سان روحه
 12ماذا ينفعه فتح العالم»(((.
ومن المحتمل �أن يكون �أحد وجوه االختالف هو �أ�سلوب
التفكير ال�شرقي و�أ�سلوب التفكير الغربي ،كما �أنّ �أحد وجوه
اختالف العلم والإيمان ،هو �أنّ العلم �أداة لالطالع على
العا َلم ،بينما الإيمان ر�أ�س ماله االطالع على النف�س.
ولو �أعطينا لمعرفة النف�س اهتمام ًا �أكثر �أو �أعطينا
معرفة العا َلم اهتمام ًا �أكثر �أو اهتممنا بهما ب�شكل مت�سا ٍو
ف�إنّ المتي ّقن هو ات�ساع حياة الإن�سان بات�ساع معلوماته،
والأوعى تكون روحه �أكبر ،ويكون حيو ّي ًا �أكثر ،والفال�سفة
يعتبرون الروح حقيقة م�ش ِّككة ذات مراتب ودرجات ،فك ّلما
ت�سمو معرفة الإن�سان بنف�سه ت�سمو درجة حياته وروح ّيته
بالتدريج.
((( راجع مقدمة كتاب «هذا مذهبي».
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وي�سعى العلم ل ُيطلع الإن�سان على نف�سه كما �أطلعه على
العا َلم ،لكن المعلومات التي ُيقدِّ مها العلم ميتة ال تبعث
الحما�س في القلوب وال توقظ الطاقات الكامنة في الإن�سان13 ،
بخالف المعلومات التي ُيقدِّ مها الدِّ ين عن النف�س ،والتي
ت� ّؤ�س�س بالإيمان ،ف�إنها تلعب دور ًا في وجود الإن�سان وتزيل
عنه الغفلة ،وت�شعل الطاقات المختبئة فيه لت�صل �إلى �أ�سمى
مراتبها وكمالها.
ولي�س المراد من معرفة النف�س الإن�سانية هو معرفة
النف�س الروتينية في دفتر النفو�س ،وال البيولوجية التي
ال يفترق فيها عن الحيوانات � اّإل با�ستقامة القامة ،بل هي
«الروح الإلهية» ال ّذات التي ت�شعر بال�شرف والكرامة،
وعندئذ
وتعتبر نف�سها �أ�سمى من �أن تخ�ضع للرذائل،
ٍ
يدرك الإن�سان قد�س ّيتها ،ويفهم للمق ّد�سات الأخالق ّية
معنى وقيم ًة.
واالجتماع ّية ً
والنف�س التي ينبغي على الإن�سان التع ّرف عليها وال
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ينبغي الغفلة عنها هي تلك النف�س التي ن ّبه اهلل تعالى في
كتابه على عدم ن�سيانها:
}ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ

 14ﭻ{(((.

ولكي يت�ضح الغر�ض �أكثر ن�شير �إلى �أنواع معرفة
النف�س:
 1ـ معرفة النف�س الفطرية:
فالإن�سان يعرف نف�سه بال ّذات ،وهو قبل �أن يعرف � ّأي
�شيء غير نف�سه يدرك نف�سه بالوجدان وبالعلم الح�ضوري
على ح ّد تعبير المناطقة ،وهذا النوع من الإدراك والمعرفة
ال مجال لل�شك فيه لأنّ الواعي والوعي �شيء واحد ،وظهور
ال ّذات عين ظهور الوعي.
نعم ،بعد �أن يدرك الأمور الخارجية يجد نف�سه �شيئ ًا
من هذه الأ�شياء ،فهو يدرك في هذه المرحلة ذاته بالعلم
((( �سورة الح�شر ،الآية.19 :
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الح�صولي وعلى نحو �صورة مرت�سمة في الذهن ،فيكون
الواعي وهو ال ّذات غير الوعي وهو ال�صورة المرت�سمة في
الذهن ،وفي هذه المرحلة يمكن ح�صول ال�شك بل والخط�أ،
وبهذا البيان يظهر بو�ضوح خط�أ ديكارت((( لأنّ «�أنا موجود» 15
ال يقبل ال�شك لنحاول رفعه عن طريق «�أنا �أُف ِّكر».
 2ـ معرفة النف�س الفل�سف ّية:
حيث يقوم الفيل�سوف بالبحث عن النف�س الإن�سانية
مادي �أم
ماهيتها وحقيقتها ،هل هي جوهر �أم عر�ض؟ ّ
مج ّرد؟ موجودة قبل الج�سم �أم معه؟ باقية بعد فناء الج�سم
�أم ال؟ و�أمثال هذه الأمور .و�سي�أتي الكالم عنها �أكثر عند
الحديث عن معرفة النف�س العرفانية.
 3ـ معرفة النف�س العالم ّية:
وهي المعرفة في �صلة النف�س بالعا َلم ،من �أين �أتت؟
و�أين هي الآن؟ و�أين تذهب؟ فيكت�شف الإن�سان �أ ّنه جزء من
((( وهو الفيل�سوف الفرن�سي كان في القرن ال�سابع ع�شر ،بد�أ فل�سفته بال�شك في كل �شيء
حتى في البديهيات ،لك ّنه لم ي�شك في �أ ّنه يف ِّكر و�أ ّنه ي�شك ،ومن �شكه وتفكيره �أثبت وجوده
وا�ستنتج وجود اهلل و�سائر الأ�شياء.
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هذا العالم الكبير ،تابع له ،ولم ي� ِأت ولم يذهب ولم يع�ش
لوحده.
وهذه المعرفة التي �أ�شار لها �أمير الم�ؤمنين
 16بقوله« :رحم اهلل �إمر ًء علم من �أين وفي �أين و�إلى �أين؟».
Q

وهذه المعرفة تلهب روح الإن�سان في البحث عن
الحقيقة ،ت�ؤلمه ّ
تعط� ًشا للبحث عن اليقين ،فتوجد في
وجدانه ال�شك لتج ّره من جهة �إلى جه ٍة �سعي ًا للو�صول �إلى
االطمئنان وراحة البال.
 4ـ معرفة النف�س الطبقية:
وهي المعرفة في �صلة النف�س بالطبقة االجتماعية التي
يعي�ش فيها ،ولذا تع ّد هذه المعرفة �صورة من �صور معرفة
النف�س االجتماعية ،وك ّل �إن�سان ـ �شاء �أم �أبى ـ يعي�ش في
طبقة من الطبقات ولون من �ألوان الحياة.
وبع�ض الفل�سفات التي ترى �أنّ الركيزة الأ�سا�س في
بناء المجتمع هي «االقت�صاد» ،يكون الحاكم الأ�صلي على
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مجتمع
الفرد هو الم�صالح الما ّدية ،والذي يعطي لأفراد
ٍ
ما «الوجدا َن الم�شترك» و«والذو َق الم�شترك» و«الحك َم
الم�شترك» هو الحياة الما ّدية والم�صلحة الم�شتركة،
ولذا نجد ـ بنا ًء على هذه النظرة الفل�سفية ـ �أنّ معنى 17
معرفة النف�س الطبقية هو «معرفة الربح» ،وهذه النظرة
العالم والمجتم َع من منظاره
�ستكون �سبب ًا لأن يرى الإن�سانُ
َ
خا�ص ًا ،ويكون �ألمه وه ّمه وتحيزه
ف�سره تف�سير ًا ّ
ّ
الخا�ص ،و ُي ّ
وجهده الإجتماعي طبقي ًا(((.
 5ـ معرفة النف�س القومية:
وهي المعرفة في �صلة النف�س مع النا�س الذين تربطه
بهم رابطة قومية وعن�صرية ،على �أثر الحياة الم�شتركة
بينهم ،بقانون م�شترك و�آداب ور�سوم وتاريخ ولغة م�شتركة،
حيث يكون لل�شعب الواحد «نف�س» كما للفرد «نف�س»،
ويمكن القول �إنّ معرفة النف�س القومية تعني معرفة الثقافة
وال�شخ�صية القومية.
((( يمكن ت�سمية هذا النوع من المعرفة بمعرفة النف�س المارك�سية.
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�إنّ هذه المعرفة و�إن لم تكن من مقولة معرفة الربح
ولك ّنها ال تخرج عن مقولة الأنانية ،ولها جميع عوار�ض
وحب النف�س ّ
وغ�ض النظر عن عيوبها،
التع�صب والعجب ّ
 18ولذا فهي كمعرفة النف�س الطبقية تفقد الجانب الأخالقي
تلقائي ًا.
 6ـ معرفة النف�س الإن�سانية:
وهي المعرفة في �صلة النف�س بجميع النا�س ،وهذه
المعرفة ترتكز على الفل�سفة القائلة �إنّ النا�س ي�ش ّكلون
بمجموعهم ِوحدة واقعية ،ويتمتّعون «بوجدان �إن�ساني
م�شترك».
�إنّ فل�سفة الهيوماني�سم (النزعة الإن�سانية) التي ترى
الإن�سانَ فوق الطبقات والقوميات والأديان والثقافات
والألوان ،وتعتبره وحد ًة وتنكر � ّأي تمايز واختالف ،وكذا
الفيل�سوف «اوغ�ست كونت» الباحث عن «دين الإن�سانية»،
وكذلك البيانات ال�صادرة عن لجنة حقوق الإن�سان ،تعتمد
وتدعو جمي ُعها �إلى هذا النوع من المعرفة النف�سية.
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وي ّدعي دعا ُة هذه المعرفة �أ ّنه �إذا ح�صلت هذه المعرفة
للإن�سان ف�سيكون �ألمه �ألم ًا �إن�ساني ًا و�سعيه وجهده وتح ّيزه
ك ّله �إن�ساني ًا و�أخالقي ًا ،وي�صبغ ح ّبه وبغ�ضه ب�صبغة �إن�سانية،
وال�صحة والرفاه 19
فيحب �أ�صدقا َء الإن�سان �أي العلم والثقافة
ّ
ّ
والحر ّية والعدالة ،و ...ويكره �أعدا َء الإن�سان �أي الجهل
والفقر والظلم والمر�ض و....
وهذه المعرفة و�إن كانت فوق القوم ّية والطبقية وتظهر
منطقي ًة �أكثر من غيرها � ،اّإل �أ ّنها �أُمنية ال واقعية ،وذلك
لأنّ النا�س �إذا و�صلوا �إلى مرحلة الإن�سانية و�ش ّكلوا ج�سد ًا
واحد ًا «نحن» بالفعل عندها يمكن �أن يكون النا�س ك�أع�ضاء
الج�سد الواحد ،وقد �أ�شار الر�سول الأكرم� Pإلى هذه
المعرفة ،لك ّنه كان دقيق ًا في تعبيره حيث قال:P
«مثل الم�ؤمنين في توا ّدهم وتراحمهم كمثل الج�سد
�إذا ا�شتكى بع�ضه تداعى �سائره بال�سهر والحمى»(((.
فالر�سول Pلم يقل جميع النا�س بل قال «الم�ؤمنين»
((( العالمة المجل�سي ،بحار الأنوار ،ج ،109البال الثالث والأربعون� ،ص.173
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والم�ؤمن هو من و�صلت �إن�سانيته �إلى �أعلى درجات الإن�سانية
يحب الخير الإن�ساني لغيره قبل نف�سه،
وعندها يمكن �أن ّ
ويكره �أعدا َء الإن�سانية .هذا الم�ؤمن �أمثال الر�سول الأكرم
علي  Qالذي
 P 20الذي ُبعث رحم ًة للعالمين ،والإمام ّ
كان يقول البن ملجم:
�أري� � � � � � ��د ح� � �ي � ��ات � ��ه وي � � ��ري � � ��د ق� �ت� �ل ��ي
ع ��ذي ��رك م ��ن خ �ل �ي �ل��ك م ��ن م� � ��رادي

(((

لكن الواقع غير ذلك فالنا�س فيهم مو�سى
وفرعون ،وفيهم علي  Qومعاوية وابن ملجم� .إذ ًا هذه
المعرفة وهذه النظرة ال تتح ّقق � اّإل في مجتمع الم�ؤمنين
الوا�صلين �إلى �أعلى درجات الإن�سانية.

Q

 7ـ معرفة النف�س العرفانية:
وهي المعرفة في �صلة النف�س بذات اهلل تعالى ،وهذه
ال�صلة لي�ست ك�صلة الإن�سان ب�أفراد المجتمع ،و�إ ّنما هي
((( �أبو الفرج الأ�صفهاني ،مقاتل الطالبيين� ،ص.18
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�صلة موجودين يقوم وجود �أحدهما في عر�ض وجود الآخر،
�صلة الفرع بالأ�صل والمجاز بالحقيقة ،وح�سب اال�صطالح
�صلة المق َّيد بالمطلق.
21
ويعتبر �ألم الفيل�سوف انعكا�س ًا للآالم الخارجية في
معرفة النف�س ،و�ألم المتن ِّور اجتماعي ًا يح�صل بعد اطالعه،
بينما �ألم العارف باطني وجداني ويكون �ألمه عينَ اطالعه
ك�ألم المري�ض ومعرفته به.
والفيل�سوف يت�أ ّلم للحقيقة لكن �ألمه لمعرفة الحقيقة
والعلم بها ،وينبع من فطرة المعرفة ،بينما �ألم العارف
للو�صول والذوب واالتحاد بالحقيقة ،هو �ألم نابع من فطرة
الحب التي ال ت�ستريح � اّإل �أن ُتح ِّلق لتلم�س الحقيقة بك ّل
ّ
وجودها ،ال�شيء الذي ال يوجد في الحيوان وال في الملك.
العارف يعتبر معرفة النف�س التامة كامنة في معرفة اهلل،
و�إنّ ما يعرفه الفيل�سوف ب�صورة «�أنا» الإن�سان الواقعي ،لي�س
واقعي ًا من وجهة نظر العارف� ،إ ّنه روح نف�س وتع ّين ،و«�أنا»
الواقعي بنظره هو اهلل بعد ك�سر النف�س والأنا والتع ّين.
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يقول محي الدِّ ين ابن عربي في ف�صو�ص الحكم الف�ص
ال�شعيبيّ �« :إن الحكماء والمتك ِّلمين قد �أكثروا القول حول
معرفة النف�س ،ولكن معرفة النف�س لم تح�صل عن هذا
 22الطريق ،وك ّل �شخ�ص ظنّ � ّأن ما وجده الحكماء حول
معرفة النف�س هو الحقيقة فقد ا�ست�سمن ذا ورم».
فالروح مظهر من مظاهر النف�س ،و«�أنا» الواقعي هو اهلل
وعندما يفنى الإن�سان من نف�سه ّ
ويحطم التع ّينات ّ
ويغ�ض
النظر عنها لم يبقَ للروح �أثر ،وعندما تعود هذه القطرة
المنف�صلة عن البحر �إلى البحر وتفنى فيه ي�صل الإن�سان
نف�سه في
�إلى معرفة النف�س الواقعية،
ٍ
وعندئذ يرى الإن�سان َ
وعندئذ فقط
جميع الأ�شياء ،ويرى جميع الأ�شياء في نف�سه،
ٍ
ّ
يطلع الإن�سان على نف�سه الواقعية.
 8ـ معرفة النف�س النبوية:
النبي له
تختلف هذه المعرفة عن ك ّل ما تق ّدم ،ف�إنّ
ّ
معرفة �إلهية وب�شرية بالنف�س ،وهو مت�أ ِّلم هلل ولمخلوقات
قلب عند اهلل ون�صفه الآخر
اهلل ،وال يظنّ �أنّ للنبي ن�صف ٍ
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عند النا�س� ،أو �إحدى عينيه �إلى اهلل والأخرى �إلى النا�س،
�أو �أنّ ح ّبه و�أمنياته و�أهدافه مو ّزعة بين اهلل ومخلوقاته،
يقول تعالى في كتابه:
}ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ{(((.

والأنبياء Rهم �أبطال التوحيد وال يوجد في عملهم �أق ّل
�شرك ،ال في المبد�أ وال في الهدف والأمنية وال في الت�أ ُّلم.
والأنبياء Rيح ّبون العا َلم ذ ّر ًة َذ ّر ًة ب�سبب �أنّ الجميع
حب �أولياء اهلل
منه تعالى ومظاهر �أ�سمائه و�صفاته ،و�إنّ ّ
حب اهلل.
حب في مقابل ّ
للعا َلم لمحة من ح ّبهم هلل ،ال ّ
األسفار األربعة ألولياء اهلل:

والأنبياء والأولياء في �سيرهم و�سفرهم التكاملي يعبرون
منازل ويقطعون �أ�سفار ًا وهو ما ا�صطلح عليه العرفاء
بالأ�سفار الأربعة:

((( �سورة الأحزاب ،الآية.4 :
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 1ـ ال�سفر من الخلق �إلى ّ
الحق:
�إنّ هذا الألم الذي ي�شعر به الأنبياء والأولياء في تكاملهم
وتح ّركهم في ال�سفر والطريق الذي يع ّبر عنه «بال�سفر من
 24الخلق �إلى ّ
الحق» ال يجعلهم يهد�ؤون لحظ ًة واحد ًة حتى
يو�صلهم �إلى قرار �أمن.
الحق �إلى ّ
 2ـ ال�سفر في ّ
الحق:
وفي نهاية ال�سير وال�سفر الأ ّول يبد�أ �سفر �آخر يع ّبر
الحق �إلى ّ
عنه «ال�سفر في ّ
الحق» ،وفي هذا ال�سفر يمتلئ
ظرفهم ويفي�ض وينالون نوع ًا �آخر من التكامل ،حيث
يكونون في الحقّ  ،و�إلى الحقّ  ،وك�أنّ الحركة والتكامل
دائري في الحقّ  ،اتحاد مطلق معه فيعطيهم من في�ضه ك ّل
الكماالت التي يمكن الو�صول �إليها ،وت�صبح ك ّل قابلياتهم
فعلية.
�إنّ الباعث والدافع َ
اللذين يظهران في نهاية ال�سفر
الثاني يكونان بمثابة والدة معرفة نف�س النا�س من معرفة
نف�س الحقّ ووالدة الت�أ ُّلم للنا�س من الت�أ ُّلم هلل.
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 3ـ من ّ
الحق �إلى الخلق:
والنبي �أي� ًضا ال يقف في هذه المرحلة ،بل بعد �أن يفي�ض
ّ
من هذه الحقيقة ويطوي دائرة الوجود ويعرف الطريق
و�آداب المنازلُ ،يبعث ويبد�أ �سفره الثالث من الحقّ �إلى 25
الخلق ،ويبد�أ الرجوع ،لكن هذا الرجوع لي�س بمعنى التقهقر
�إلى النقطة الأولى واالنف�صال ع ّما ح�صل عليه ،و�إ ّنما يرجع
مع ك ّل ما ح�صل عليه وو�صل �إليه ،لذا فهو ح�سب اال�صطالح
الحق �إلى الخلق مع ّ
«من ّ
الحق» ال بعيد ًا عنه ،وهذه مرحلة
النبي الثالثة.
تكامل ّ
 4ـ في الخلق مع ّ
الحق:
ويب ��د�أ بالرجوع �إل ��ى الخلق �سفره الراب ��ع ودور تكامله
الراب ��ع �أي ال�سي ��ر في الخلق م ��ع الحقّ  ،ال�سي ��ر في الخلق
لدفعه ��م نح ��و الكم ��ال الإله ��ي الالمتناه ��ي ع ��ن طري ��ق
ال�شريع ��ة� ،أي عن طري ��ق الحقّ والعدل والقي ��م الإن�سانية
و�إي�ص ��ال القابلي ��ات الب�شري ��ة الالمتناهي ��ة الكامن ��ة �إلى
مرحل ��ة الفعلي ��ة.

أنواع معرفة النفس

والنبي:
بين العارف
ّ

للنبي منزل
ويتّ�ضح من هنا �أنّ ما هو هدف للمتن ِّور هو ّ
من المنازل التي يم ّر بالنا�س منها ،كما �أنّ ما ي ّدعيه العارف
النبي ،فهو عندما ي�صل �إلى الحقّ ال
 26يقع في بداية طريق ّ
يرجع ،بل يبقى في ذلك المنزل وال يرقى �إلى منزل �آخر،
النبي حام ٌل لل�شريعة والذي له دور مع الخلق ال ب ّد له
بينما ّ
من الرجوع من الحقّ �إلى الخلق.
يقول �إقبال في هذا ال�صدد« :ربما ال يمكن �أن توجد
كلمات في جميع الأدب ال�صوفي تم ّيز معرفة النف�س بين
نوعي معرفة النف�س النبوية وال�صوفية في جملة واحدة
كهذه(((ّ � ،إن الرجل الباطني (العارف) ال يريد �أن يرجع
�إلى حياة هذا العا َلم من الهدوء واالطمئنان الذي يجدهما
بالتجربة االتحادية (الو�صول �إلى ّ
الحق ومعرفة النف�س
العرفانية) .وعندما يرجع بحكم ال�ضرورة لم يكن في
النبي
رجوعه نف ٌع كثي ٌر لجميع الب�شرية .لكن رجوع
ّ
((( �إ�شارة �إلى كلمة �أحد �شيوخ �أهل الطريقة وهو عبد القدو�س جنجهي عندما كان يتحدث عن
ذهاب الر�سول في المعراج �إلى ال�سماء ورجوعه قال�« :أق�سم باهلل لو كنتُ �أنا الوا�صل �إلى
تلك النقطة لم �أرجع �أبد ًا».

إبداعي مثم ٌر ،يرجع ويرد في مجرى الزمان
له ٌ
جانب � ٌ
لغر�ض �أن ي�سيطر على مجرى التاريخ ويبدع عن هذا
الطريق عا َلماً جديداً من كمال المتطلبات»(((.
وما هو م�س ّلم لدينا �أنّ ك ّل نبي يحمل �ألم اهلل ،والألم
الذي ي�ؤذي روحه هو �ألم البحث عن اهلل فيعرج �إليه
وحينئذ يح�صل عنده �ألم
وي�صعد ،ويرتوي من ذلك النبع
ٍ
النبي للنا�س يختلف عن ت�أ ُّلم �شخ�ص
النا�س ،ف�إنّ ت�أ ُّلم ّ
متن ِّور للنا�س ،لأنّ �ألم المتن ِّور عاطفة ب�شرية �ساذجة،
انفعال وت�أ ُّثر ،وربما يعتبر �ضعف ًا بنظر بع�ض الأ�شخا�ص
النبي �ألم من نوع �آخر ال ي�شبه �أ ّي ًا
�أمثال «نيت�شه» ،لكنّ �ألم ّ
من تلك الآالم ،كما �أنّ معرفة نف�س النا�س عندهم تختلف
النبي نار �أخرى.
�أي� ًضا ،فالنار التي تلتهب في روح ّ
النبي Pيح�صل له نفوذ ال�شخ�صية قبل ك ّل
و�صحيح �أنّ ّ
وي�ضم العا َلم �إليه ،و�صحيح
�شخ�ص ،ف�إ ّنه يتّحد مع العا َلم
ّ
هم النا�س:
�أ ّنه يتع ّذب من ّ
((( �إقبال الالهوري� ،إحياء الفكر الديني في الإ�سالم� ،ص 143ـ .144
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}ﮬﮭﮮﮯﮰﮱ ﯓﯔﯕ

ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ{(((.
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}ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ

ﭭ ﭮ{(((.

و�صحي ��ح �أ ّن ��ه Pيتل� � ّوع م ��ن ج ��وع النا� ��س وعر ّيه ��م
ومظلوميتهم وحرمانهم ومر�ضه ��م وفقرهم ،ويت�أ ّلم لذلك
�إل ��ى ح ّد ال يتم ّكن �أن ينام في م�ضجعه �شبعان ًا وهناك جائع
في �أق�صى البالد:
«هيه ��ات �أن يغلبن ��ي هواي ويقودني ج�شع ��ي �إلى تخ ّير
الأطعم ��ة ولع� � ّل بالحج ��از �أو اليمام ��ة م ��ن ال طم ��ع ل ��ه
بالقر� ��ص وال عه ��د ل ��ه بال�شب ��ع� ،أو �أبي ��ت مبطان� �اً وحولي
ٌ
بطون غرثى و�أكبا ٌد ح ّرى»(((.
والترحم
ولكن يجب �أن ال يحمل هذا ك ّله على ر ّقة القلب
ّ
((( �سورة التوبة ،الآية.128 :
((( �سورة الكهف ،الآية.6 :
((( نهج البالغة ،من كتابه � Qإلى وليه عثمان بن حنيف.
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والعطف ال�ساذج في م�ستوى موا�ساة النا�س ال�س ّذج� .إنّ
النبي من حيث �إ ّنه ب�شر له جميع المزايا الب�شرية في
عمل ّ
اللون وال�شكل ،ولكن بعد �أن يلتهب جميع وجوده بال�شعلة
29
الإلهية ت�أخذ ك ّل هذه الأمور �صبغة �إلهية.
النبي والمجتمع الذي
واالختالف بين من ير ّبيهم
ّ
ي�صنعه وبين من ير ّبيهم المتن ِّورون والمجتمعات التي
ي�صنعونها كما بين ال�سماء والأر�ض.
النبي يجهد لإيقاظ الطاقات
واالختالف الرئي�س �أنّ
ّ
والحب الكامن
الب�شرية الفطرية ليلهب ال�شعور الغام�ض
ّ
النبي نف�سه «مذ ِّكراً» يبدع في
في وجود النا�س ،ويدعو ّ
الإن�سان ح�سا�سية في مقابل جميع الوجود وينقل معرفته
النف�سية بالن�سبة لك ّل الوجود �إلى �أ ّمته ،ولكن المتن ِّور يوقظ
ـ على الأكثر ـ ال�شعور االجتماعي عند الأفراد ويطلعهم على
م�صالحهم القومية �أو الطبقية.
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الخالصة:

ك ّلما ات�سعت معلومات الإن�سان ات�سعت حياته .ولمعرفته
بالعا َلم وبنف�سه دور �أ�سا�س في تحديد �شخ�صيته و�سلوكه
 30وم�ستقبله ،ومن هنا كان الإن�سان باحث ًا عن الحقيقة في
ك ّل الأمور.
�صب اهتمامه على معرفة العا َلم ،وابتعد
والغرب قد ّ
عن معرفة النف�س ،و�إذا �أدلى دلوه و�أعطى ر�أيه في معرفة
النف�س ،ف�إ ّنها معرفة ميتة لأ ّنها تفتقد �إلى الإيمان .بينما
معرفة الأديان للنف�س مختلفة تمام ًا فهي تلهب ال�شعور
والوجدان حتى ي�ستقر في قرار �أمن ،عند الو�صول �إلى اهلل
�سبحانه.
�إنّ معرفة النف�س على �أنواع ع ّدة فطرية فل�سفية ،عالمية،
طبقية ،قومية� ،إن�سان ّية ،عرفانية ،و�أرقى من ذلك ك ّله هي
المعرفة النبوية.

أنواع معرفة النفس

الفهر�س
المقدّمة 5.........................................................
حول الكتاب7......................................................
بين معرفة النف�س ومعرفة العا َلم11...........................:
�أنواع معرفة النف�س13...........................................:
 1ـ معرفة النف�س الفطرية14................................:
 2ـ معرفة النف�س الفل�سف ّية15............................... :
 3ـ معرفة النف�س العالم ّية15................................ :
 4ـ معرفة النف�س الطبقية16................................ :
 5ـ معرفة النف�س القومية17.................................:
 6ـ معرفة النف�س الإن�سانية18...............................:
 7ـ معرفة النف�س العرفانية20...............................:
 8ـ معرفة النف�س النبوية22................................. :

31

أنواع معرفة النفس

الأ�سفار الأربعة لأولياء اهلل23...............................:
 1ـ ال�سفر من الخلق �إلى الحقّ 24............................:
 2ـ ال�سفر في الحقّ �إلى الحقّ 24.............................:
32

 3ـ من الحقّ �إلى الخلق25...................................:
 4ـ في الخلق مع الحقّ 25....................................:
والنبي26........................................:
بين العارف
ّ
الخال�صة30..................................................:

