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المقّدمة

الحمد هلل رّب الع�لمين، وال�سالة وال�سالم على اأ�سرف 

الخلق محّمد وعلى اآله الأخي�ر المنتجبين.

مهم���� تغّيرت الظ���روف ف����إّن الفكر الأ�سي���ل يبقى على 

اأ�س�لته، ومهم� تبّدلت الأحوال ف�إّن الكالم المحكم ب�لدليل 

يبق���ى عل���ى اإحك�م���ه، ف�لأ�س�لة والإح���ك�م اأ�س�����س الثب�ت 

وال���دوام، وم���ن هن� نج���د الإم����م الخمين���ّي الراحل} 

يو�سي:

�ألاّ  ي���ن  �لجامعياّ ب  و�لط����اّ ���رة  �لمفكاّ »...�لطبق���ة 

َيَدع���و� ق���ر�ءة كت���ب �لأ�ضت���اذ �لعزي���ز )�ل�ضهي���د مرت�ض���ى 

�ء �لد�ضائ�س �لمبغ�ضة  ���ري(، ول يجعلوها ُتن�ضى جراّ مطهاّ

ل�إ�ض�م،...
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فق���د كان عالم���اً بالإ�ض����م و�لق���ر�آن �لكري���م و�لفن���ون 

و�لمع���ارف �لإ�ض�مياّة �لمختلف���ة، فريد�ً من نوعه... و�إناّ 

كتاباته وكلماته كلاّها ب� �أياّ ��ضتثناء �ضهلٌة ومربِّية«.

وكذلك نجد ق�ئ���د الثورة الإ�سالمّية �سم�حة ال�سّيد علّي 

�س �لفك���رياّ لنظام  الخ�منئ���ّي { ي�سف���ه ب�أّن���ه: »�لموؤ�ضاّ

���ة،... و�أناّ �لخطاّ �لفك���رياّ ل�أ�ضتاذ  ���ة �لإ�ض�مياّ �لجمهورياّ

���ري هو �لخطاّ �لأ�ضا�س ل�أفكار �لإ�ض�مياّة �لأ�ضيلة  مطهاّ

�لاّذي يقف في وجه �لحركات �لمعادية...

�إناّ �لخط �لاّذي ي�ضتطيع �أن يحفظ �لثورة من �لناحية 

���ة ه���و خ���طاّ �ل�ضهيد مطه���رياّ يعني خ���ط �لإ�ض�م  �لفكرياّ

... �لأ�ضيل غير �لإلتقاطياّ

ت���ي �أن ل َتَدع���و� ك�م هذ� �ل�ضهيد �لاّذي هو ك�م  و�ضياّ

�ل�ضاحة �لمعا�ضرة،... و�جعلو� كتبه محور بحثكم وتبادل 

�ضوها ب�ضكل �ضحيح...«. �آر�ئكم و�در�ضوها ودراّ
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حول الكتاب

هذا البحث م�أخوذ من مح��سرة لل�سهيد مطهري تحت 

في  »�لإن�ضان  كت�ب  راجع  �لإن�ضان«،  »معلومات  عنوان 

�لقر�آن« دار التّي�ر الجديد، الطبعة الأولى �سنة 1993.



8

أنواع معرفة النفس



معرفة النف�س 

والأ�سفار الأربعة

النف�س  اإل��ى  ون��ظ��ره  الإن�����س���ن  دور معرفة  ه��و  م���   �  1

والع�َلم في م�ستقبله وحي�ته؟

2 � م� هي اأنواع معرفة النف�س؟

من  لل�سكوك  رفعه  في  ديك�رت  خط�أ  يكمن  اأي��ن   �  3

خالل »اأن� اأفكر«؟

4 � م� الفرق بين معرفة النف�س الفل�سفية والعرف�نية؟

5 � م� هي اأرقى اأنواع معرفة النف�س؟

6 � م� هي الأ�سف�ر الأربعة؟

الفيل�سوف  ت���ألُّ��م  عن  ال��ع���رف  ت���ألُّ��م  يفترق  بم�ذا   �7

للحّق؟
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بين معرفة النفس ومعرفة العالم:

اإّن الإن�س�ن مدعوٌّ لمعرفة ذاته والع�لم، لم� في ذلك من 

اأثٍر على كّل جوانب حي�ته.

ف�لقراآن كت�ب تربيٍة ولي�س فل�سفًة نظريًة ل انعك��س له 

على واقع الحي�ة. فمن عرف نف�سه من اأين، وفي اأين، واإلى 

اأين؟ يكون قد حّدد موقعه بدّقٍة على خريطة الوجود، لكي 

يو�سل نف�سه اإلى المنزلة ال�س�مية التي تليق به.

اطالعه  مدى  في  يكمن  وكم�له  الإن�س�ن  �سع�دة  اإّن 

ومعرفته بنف�سه وب�لع�َلم، وكّل من ه�تين المعرفتين ح�ئٌز 

على درجٍة من الأهّمية، لكن اأّيهم� اأهّم من الآخر؟

الغربية،  والمدنية  الفل�سف�ت  مع  ال�سراع  يكمن  هن� 

حيث اأعطت درجًة كبيرًة من الهتم�م لمعرفة الع�َلم مّم� 

اأّدى اإلى ن�سي�ن النف�س وانهي�ر الإن�س�نية في الغرب.
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)المه�تم�  الهند  زعيم  ذلك  على  ال�سوء  �سّلط  وقد 

اأف�سل من الجميع الثق�فَة الغربية وم�سيرًا  غ�ندي( ن�قدًا 

اإلى م� نتج عن ن�سي�ن النف�س »وعندما يفقد �لإن�ضان روحه 

.
)1(

ماذ� ينفعه فتح �لعالم«

ومن المحتمل اأن يكون اأحد وجوه الختالف هو اأ�سلوب 

التفكير ال�سرقي واأ�سلوب التفكير الغربي، كم� اأّن اأحد وجوه 

على  لالطالع  اأداة  العلم  اأّن  هو  والإيم�ن،  العلم  اختالف 

الع�َلم، بينم� الإيم�ن راأ�س م�له الطالع على النف�س.

اأعطين�  اأو  اأكثر  اهتم�مً�  النف�س  لمعرفة  اأعطين�  ولو 

اأو اهتممن� بهم� ب�سكل مت�س�ٍو  اأكثر  معرفة الع�َلم اهتم�مً� 

معلوم�ته،  ب�ت�س�ع  الإن�س�ن  حي�ة  ات�س�ع  هو  المتيّقن  ف�إّن 

والفال�سفة  اأكثر،  حيوّيً�  ويكون  اأكبر،  روحه  تكون  والأوعى 

كة ذات مراتب ودرج�ت، فكّلم�  يعتبرون الروح حقيقة م�سكِّ

وروحّيته  حي�ته  درجة  ت�سمو  بنف�سه  الإن�س�ن  معرفة  ت�سمو 

ب�لتدريج.

)1(  راجع مقدمة كت�ب »هذا مذهبي«.
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أنواع معرفة النفس:

وي�سعى العلم لُيطلع الإن�س�ن على نف�سه كم� اأطلعه على 

تبعث  ل  ميتة  العلم  مه�  ُيقدِّ التي  المعلوم�ت  لكن  الع�َلم، 

الحم��س في القلوب ول توقظ الط�ق�ت الك�منة في الإن�س�ن، 

والتي  النف�س،  ين عن  الدِّ مه�  ُيقدِّ التي  المعلوم�ت  بخالف 

توؤ�ّس�س ب�لإيم�ن، ف�إنه� تلعب دورًا في وجود الإن�س�ن وتزيل 

عنه الغفلة، وت�سعل الط�ق�ت المختبئة فيه لت�سل اإلى اأ�سمى 

مراتبه� وكم�له�.

معرفة  هو  الإن�س�نية  النف�س  معرفة  من  المراد  ولي�س 

التي  البيولوجية  ول  النفو�س،  دفتر  في  الروتينية  النف�س 

ل يفترق فيه� عن الحيوان�ت اإّل ب��ستق�مة الق�مة، بل هي 

والكرامة،  ب�ل�سرف  ت�سعر  التي  الّذات  �لإلهية«  »�لروح 

وعندئٍذ  للرذائل،  تخ�سع  اأن  من  اأ�سمى  نف�سه�  وتعتبر 

الأخالقّية  للمقّد�س�ت  ويفهم  قد�سّيته�،  الإن�س�ن  يدرك 

والجتم�عّية معنًى وقيمًة.

ول  عليه�  التعّرف  الإن�س�ن  على  ينبغي  التي  والنف�س 
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ينبغي الغفلة عنه� هي تلك النف�س التي نّبه اهلل تع�لى في 

كت�به على عدم ن�سي�نه�:

چ  ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  {ڦ 

.(((
چ}

معرفة  اأنواع  اإلى  ن�سير  اأكثر  الغر�س  يت�سح  ولكي 

النف�س:

1 � معرفة �لنف�س �لفطرية:

اأّي  يعرف  اأن  قبل  وهو  ب�لّذات،  نف�سه  يعرف  ف�لإن�س�ن 

�سيء غير نف�سه يدرك نف�سه ب�لوجدان وب�لعلم الح�سوري 

على حّد تعبير المن�طقة، وهذا النوع من الإدراك والمعرفة 

ل مج�ل لل�سك فيه لأّن الواعي والوعي �سيء واحد، وظهور 

الّذات عين ظهور الوعي.

�سيئً�  نف�سه  يجد  الخ�رجية  الأمور  يدرك  اأن  بعد  نعم، 

من هذه الأ�سي�ء، فهو يدرك في هذه المرحلة ذاته ب�لعلم 

)1(  �سورة الح�سر، الآية: 19.
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فيكون  الذهن،  في  مرت�سمة  �سورة  نحو  وعلى  الح�سولي 

الواعي وهو الّذات غير الوعي وهو ال�سورة المرت�سمة في 

الذهن، وفي هذه المرحلة يمكن ح�سول ال�سك بل والخط�أ، 

 لأّن »�أنا موجود« 
)1(

وبهذا البي�ن يظهر بو�سوح خط�أ ديك�رت

ر«. فكِّ
ُ
ل يقبل ال�سك لنح�ول رفعه عن طريق »�أنا �أ

2 � معرفة �لنف�س �لفل�ضفياّة:

الإن�س�نية  النف�س  عن  ب�لبحث  الفيل�سوف  يقوم  حيث 

اأم  م�دّي  عر�س؟  اأم  جوهر  هي  هل  وحقيقته�،  م�هيته� 

مجّرد؟ موجودة قبل الج�سم اأم معه؟ ب�قية بعد فن�ء الج�سم 

اأم ل؟ واأمث�ل هذه الأمور. و�سي�أتي الكالم عنه� اأكثر عند 

الحديث عن معرفة النف�س العرف�نية.

3 � معرفة �لنف�س �لعالمياّة:

اأتت؟  اأين  من  ب�لع�َلم،  النف�س  �سلة  في  المعرفة  وهي 

واأين هي الآن؟ واأين تذهب؟ فيكت�سف الإن�س�ن اأّنه جزء من 

�سيء  كل  في  ب�ل�سك  فل�سفته  بداأ  ع�سر،  ال�س�بع  القرن  في  ك�ن  الفرن�سي  الفيل�سوف  وهو    )1(

ر واأّنه ي�سك، ومن �سكه وتفكيره اأثبت وجوده  حتى في البديهي�ت، لكّنه لم ي�سك في اأّنه يفكِّ

وا�ستنتج وجود اهلل و�س�ئر الأ�سي�ء.
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هذا الع�لم الكبير، ت�بع له، ولم ي�أِت ولم يذهب ولم يع�س 

لوحده.

 Q الموؤمنين  اأمير  له�  اأ�س�ر  التي  المعرفة  وهذه 

بقوله: »رحم �هلل �إمرًء علم من �أين وفي �أين و�إلى �أين؟«.

عن  البحث  في  الإن�س�ن  روح  تلهب  المعرفة  وهذه 

في  فتوجد  اليقين،  عن  للبحث  تعّط�سً�  توؤلمه  الحقيقة، 

وجدانه ال�سك لتجّره من جهة اإلى جهٍة �سعيً� للو�سول اإلى 

الطمئن�ن وراحة الب�ل.

4 � معرفة �لنف�س �لطبقية:

وهي المعرفة في �سلة النف�س ب�لطبقة الجتم�عية التي 

يعي�س فيه�، ولذا تعّد هذه المعرفة �سورة من �سور معرفة 

في  يعي�س   � اأبى  اأم  �س�ء   � اإن�س�ن  وكّل  الجتم�عية،  النف�س 

طبقة من الطبق�ت ولون من األوان الحي�ة.

في  الأ�س��س  الركيزة  اأّن  ترى  التي  الفل�سف�ت  وبع�س 

»�لقت�ضاد«، يكون الح�كم الأ�سلي على  بن�ء المجتمع هي 
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مجتمٍع  لأفراد  يعطي  والذي  الم�ّدية،  الم�س�لح  هو  الفرد 

و»�لحكَم  �لم�ضترك«  و»و�لذوَق  �لم�ضترك«  »�لوجد�َن  م� 

الم�ستركة،  والم�سلحة  الم�ّدية  الحي�ة  هو  �لم�ضترك« 

معنى  اأّن   � الفل�سفية  النظرة  هذه  على  بن�ًء   � نجد  ولذا 

النظرة  �لربح«، وهذه  »معرفة  النف�س الطبقية هو  معرفة 

�ستكون �سببً� لأن يرى الإن�س�ُن الع�لَم والمجتمَع من منظ�ره 

ً�، ويكون األمه وهّمه وتحيزه  الخ��ّس، وُيف�ّسره تف�سيرًا خ��سّ

.
)1(

وجهده  الإجتم�عي طبقيً�

5 � معرفة �لنف�س �لقومية:

الن��س الذين تربطه  النف�س مع  وهي المعرفة في �سلة 

الم�ستركة  الحي�ة  اأثر  على  وعن�سرية،  قومية  رابطة  بهم 

بينهم، بق�نون م�سترك واآداب ور�سوم وت�ريخ ولغة م�ستركة، 

»نف�س«،  للفرد  كم�  »نف�س«  الواحد  لل�سعب  يكون  حيث 

ويمكن القول اإّن معرفة النف�س القومية تعني معرفة الثق�فة 

وال�سخ�سية القومية.

)1(  يمكن ت�سمية هذا النوع من المعرفة بمعرفة النف�س الم�رك�سية.
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الربح  معرفة  مقولة  من  تكن  لم  واإن  المعرفة  هذه  اإّن 

عوار�س  جميع  وله�  الأن�نية،  مقولة  عن  تخرج  ل  ولكّنه� 

عيوبه�،  النظر عن  وغ�ّس  النف�س  وحّب  والعجب  التع�سب 

ولذا فهي كمعرفة النف�س الطبقية تفقد الج�نب الأخالقي 

تلق�ئيً�.

6 � معرفة �لنف�س �لإن�ضانية:

وهذه  الن��س،  بجميع  النف�س  �سلة  في  المعرفة  وهي 

ي�سّكلون  الن��س  اإّن  الق�ئلة  الفل�سفة  على  ترتكز  المعرفة 

�إن�ضاني  »بوجد�ن  ويتمّتعون  واقعية،  ِوحدة  بمجموعهم 

م�ضترك«.

ترى  التي  الإن�س�نية(  )النزعة  الهيوم�ني�سم  فل�سفة  اإّن 

والثق�ف�ت  والأدي�ن  والقومي�ت  الطبق�ت  فوق  الإن�س�َن 

وكذا  واختالف،  تم�يز  اأّي  وتنكر  وحدًة  وتعتبره  والألوان، 

الفيل�سوف »�وغ�ضت كونت« الب�حث عن »دين �لإن�ضانية«، 

وكذلك البي�ن�ت ال�س�درة عن لجنة حقوق الإن�س�ن، تعتمد 

وتدعو جميُعه� اإلى هذا النوع من المعرفة النف�سية.
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ويّدعي دع�ُة هذه المعرفة اأّنه اإذا ح�سلت هذه المعرفة 

لالإن�س�ن ف�سيكون األمه األمً� اإن�س�نيً� و�سعيه وجهده وتحّيزه 

كّله اإن�س�نيً� واأخالقيً�، وي�سبغ حّبه وبغ�سه ب�سبغة اإن�س�نية، 

فيحّب اأ�سدق�َء الإن�س�ن اأي العلم والثق�فة وال�سّحة والرف�ه 

الجهل  اأي  الإن�س�ن  اأعداَء  ويكره  و...  والعدالة،  والحرّية 

والفقر والظلم والمر�س و....

وهذه المعرفة واإن ك�نت فوق القومّية والطبقية وتظهر 

وذلك  واقعية،  ل  منية 
ُ
اأ اأّنه�  اإّل  غيره�،  من  اأكثر  منطقيًة 

اإلى مرحلة الإن�س�نية و�سّكلوا ج�سدًا  اإذا و�سلوا  لأّن الن��س 

واحدًا »نحن« ب�لفعل عنده� يمكن اأن يكون الن��س ك�أع�س�ء 

هذه  اإلى   Pالأكرم الر�سول  اأ�س�ر  وقد  الواحد،  الج�سد 

:Pالمعرفة، لكّنه ك�ن دقيقً� في تعبيره حيث ق�ل

»مثل �لموؤمنين في تو�داّهم وتر�حمهم كمثل �لج�ضد 

.
)1(

�إذ� ��ضتكى بع�ضه تد�عى �ضائره بال�ضهر و�لحمى«

ف�لر�سولP لم يقل جميع الن��س بل ق�ل »�لموؤمنين« 

)1(  العالمة المجل�سي، بح�ر الأنوار، ج109، الب�ل الث�لث والأربعون، �س173.



20

أنواع معرفة النفس

والموؤمن هو من و�سلت اإن�س�نيته اإلى اأعلى درج�ت الإن�س�نية 

نف�سه،  قبل  لغيره  الإن�س�ني  الخير  يحّب  اأن  يمكن  وعنده� 

ويكره اأعداَء الإن�س�نية. هذا الموؤمن اأمث�ل الر�سول الأكرم

P الذي ُبعث رحمًة للع�لمين، والإم�م علّي Q الذي 

ك�ن يقول لبن ملجم:

اأري���������������د ح�����ي������ت�����ه وي��������ري��������د ق���ت���ل���ي

)1(

ع���ذي���رك م���ن خ��ل��ي��ل��ك م���ن م�������رادي

 Q مو�سى  فيهم  ف�لن��س  ذلك  غير  الواقع  لكن 

وفرعون، وفيهم علي Q ومع�وية وابن ملجم. اإذًا هذه 

الموؤمنين  مجتمع  في  اإّل  تتحّقق  ل  النظرة  وهذه  المعرفة 

الوا�سلين اإلى اأعلى درج�ت الإن�س�نية.

7 � معرفة �لنف�س �لعرفانية:

وهذه  تع�لى،  اهلل  بذات  النف�س  �سلة  في  المعرفة  وهي 

هي  واإّنم�  المجتمع،  ب�أفراد  الإن�س�ن  ك�سلة  لي�ست  ال�سلة 

)1(  اأبو الفرج الأ�سفه�ني، مق�تل الط�لبيين، �س18.
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�سلة موجودين يقوم وجود اأحدهم� في عر�س وجود الآخر، 

�سلة الفرع ب�لأ�سل والمج�ز ب�لحقيقة، وح�سب ال�سطالح 

�سلة المقيَّد ب�لمطلق.

في  الخ�رجية  لالآلم  انعك��سً�  الفيل�سوف  األم  ويعتبر 

ر اجتم�عيً� يح�سل بعد اطالعه،  معرفة النف�س، واألم المتنوِّ

بينم� األم الع�رف ب�طني وجداني ويكون األمه عيَن اطالعه 

ك�ألم المري�س ومعرفته به.

الحقيقة  لمعرفة  األمه  لكن  للحقيقة  يت�أّلم  والفيل�سوف 

الع�رف  األم  بينم�  المعرفة،  فطرة  من  وينبع  به�،  والعلم 

للو�سول والذوب والتح�د ب�لحقيقة، هو األم ن�بع من فطرة 

بكّل  الحقيقة  لتلم�س  ُتحلِّق  اأن  اإّل  ت�ستريح  ل  التي  الحّب 

وجوده�، ال�سيء الذي ل يوجد في الحيوان ول في الملك.

الع�رف يعتبر معرفة النف�س الت�مة ك�منة في معرفة اهلل، 

واإّن م� يعرفه الفيل�سوف ب�سورة »�أنا« الإن�س�ن الواقعي، لي�س 

واقعيً� من وجهة نظر الع�رف، اإّنه روح نف�س وتعّين، و»�أنا« 

الواقعي بنظره هو اهلل بعد ك�سر النف�س والأن� والتعّين.
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ين ابن عربي في ف�سو�س الحكم الف�س  يقول محي الدِّ

ال�سعيبي: »�إناّ �لحكماء و�لمتكلِّمين قد �أكثرو� �لقول حول 

معرفة �لنف�س، ولكن معرفة �لنف�س لم تح�ضل عن هذ� 

حول  �لحكماء  وجده  ما  �أناّ  ظناّ  �ضخ�س  وكلاّ  �لطريق، 

معرفة �لنف�س هو �لحقيقة فقد ��ضت�ضمن ذ� ورم«.

ف�لروح مظهر من مظ�هر النف�س، و»�أنا« الواقعي هو اهلل 

ويغ�ّس  التعّين�ت  ويحّطم  نف�سه  من  الإن�س�ن  يفنى  وعندم� 

اأثر، وعندم� تعود هذه القطرة  للروح  يبَق  النظر عنه� لم 

المنف�سلة عن البحر اإلى البحر وتفنى فيه ي�سل الإن�س�ن 

اإلى معرفة النف�س الواقعية، وعندئٍذ يرى الإن�س�ن نف�َسه في 

جميع الأ�سي�ء، ويرى جميع الأ�سي�ء في نف�سه، وعندئٍذ فقط 

يّطلع الإن�س�ن على نف�سه الواقعية.

8 � معرفة �لنف�س �لنبوية:

له  النبّي  ف�إّن  تقّدم،  م�  كّل  عن  المعرفة  هذه  تختلف 

ولمخلوق�ت  هلل  مت�ألِّم  وهو  ب�لنف�س،  وب�سرية  اإلهية  معرفة 

اهلل، ول يظّن اأّن للنبي ن�سف قلٍب عند اهلل ون�سفه الآخر 
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عند الن��س، اأو اإحدى عينيه اإلى اهلل والأخرى اإلى الن��س، 

ومخلوق�ته،  اهلل  بين  موّزعة  واأهدافه  واأمني�ته  حّبه  اأّن  اأو 

يقول تع�لى في كت�به:

.(((
{ڃ ڃ ڃ ڃ     چ چ چ   چڇ  }

والأنبي�ءR هم اأبط�ل التوحيد ول يوجد في عملهم اأقّل 

�سرك، ل في المبداأ ول في الهدف والأمنية ول في الت�ألُّم.

والأنبي�ءR يحّبون الع�َلم ذّرًة َذّرًة ب�سبب اأّن الجميع 

اأولي�ء اهلل  واإّن حّب  اأ�سم�ئه و�سف�ته،  تع�لى ومظ�هر  منه 

للع�َلم لمحة من حّبهم هلل، ل حّب في مق�بل حّب اهلل.

األسفار األربعة ألولياء اهلل:

والأنبي�ء والأولي�ء في �سيرهم و�سفرهم التك�ملي يعبرون 

العرف�ء  عليه  ا�سطلح  م�  وهو  اأ�سف�رًا  ويقطعون  من�زل 

ب�لأ�سف�ر الأربعة:

)1(  �سورة الأحزاب، الآية: 4.
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: 1 � �ل�ضفر من �لخلق �إلى �لحقاّ

اإّن هذا الألم الذي ي�سعر به الأنبي�ء والأولي�ء في تك�ملهم 

وتحّركهم في ال�سفر والطريق الذي يعّبر عنه »بال�ضفر من 

« ل يجعلهم يهدوؤون لحظًة  واحدًة حتى  �إلى �لحقاّ �لخلق 

يو�سلهم اإلى قرار اأمن.

: 2 � �ل�ضفر في �لحقاّ �إلى �لحقاّ

يعّبر  اآخر  �سفر  يبداأ  الأّول  وال�سفر  ال�سير  نه�ية  وفي 

«، وفي هذا ال�سفر يمتلئ  عنه »�ل�ضفر في �لحقاّ �إلى �لحقاّ

حيث  التك�مل،  من  اآخر  نوعً�  وين�لون  ويفي�س  ظرفهم 

والتك�مل  الحركة  وك�أّن  الحّق،  واإلى  الحّق،  في  يكونون 

دائري في الحّق، اتح�د مطلق معه فيعطيهم من في�سه كّل 

الكم�لت التي يمكن الو�سول اإليه�، وت�سبح كّل ق�بلي�تهم 

فعلية.

ال�سفر  نه�ية  في  يظهران  اللَذين  والدافع  الب�عث  اإّن 

الث�ني يكون�ن بمث�بة ولدة معرفة نف�س الن��س من معرفة 

نف�س الحّق وولدة الت�ألُّم للن��س من الت�ألُّم هلل.
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3 � من �لحقاّ �إلى �لخلق:

والنبّي اأي�سً� ل يقف في هذه المرحلة، بل بعد اأن يفي�س 

الطريق  ويعرف  الوجود  دائرة  ويطوي  الحقيقة  هذه  من 

اإلى  الحّق  من  الث�لث  �سفره  ويبداأ  ُيبعث   المن�زل،  واآداب 

الخلق، ويبداأ الرجوع، لكن هذا الرجوع لي�س بمعنى التقهقر 

اإلى النقطة الأولى والنف�س�ل عّم� ح�سل عليه، واإّنم� يرجع 

مع كّل م� ح�سل عليه وو�سل اإليه، لذا فهو ح�سب ال�سطالح 

« ل بعيدًا عنه، وهذه مرحلة  »من �لحقاّ �إلى �لخلق مع �لحقاّ

تك�مل النبّي الث�لثة.

: 4 � في �لخلق مع �لحقاّ

ويب���داأ ب�لرجوع اإل���ى الخلق �سفره الراب���ع ودور تك�مله 

الراب���ع اأي ال�سي���ر في الخلق م���ع الحّق، ال�سي���ر في الخلق 

لدفعه���م نح���و الكم����ل الإله���ي الالمتن�ه���ي ع���ن طري���ق 

ال�سريع���ة، اأي عن طري���ق الحّق والعدل والقي���م الإن�س�نية 

واإي�س����ل الق�بلي����ت الب�سري���ة الالمتن�هي���ة الك�من���ة اإلى 

مرحل���ة    الفعلي���ة.
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بين العارف والنبّي:

ر هو للنبّي منزل  ويّت�سح من هن� اأّن م� هو هدف للمتنوِّ

من المن�زل التي يمّر ب�لن��س منه�، كم� اأّن م� يّدعيه الع�رف 

اإلى الحّق ل  يقع في بداية طريق النبّي، فهو عندم� ي�سل 

يرجع، بل يبقى في ذلك المنزل ول يرقى اإلى منزل اآخر، 

بينم� النبّي ح�مٌل لل�سريعة والذي له دور مع الخلق ل بّد له 

من الرجوع من الحّق اإلى الخلق.

�أن توجد  »ربما ل يمكن  اإقب�ل في هذا ال�سدد:  يقول 

كلمات في جميع �لأدب �ل�ضوفي تمياّز معرفة �لنف�س بين 

نوعي معرفة �لنف�س �لنبوية و�ل�ضوفية في جملة و�حدة 

، �إناّ �لرجل �لباطني )�لعارف( ل يريد �أن يرجع 
)1(

كهذه

�إلى حياة هذ� �لعاَلم من �لهدوء و�لطمئنان �لذي يجدهما 

بالتجربة �لتحادية )�لو�ضول �إلى �لحقاّ ومعرفة �لنف�س 

في  يكن  لم  �ل�ضرورة  بحكم  يرجع  وعندما  �لعرفانية(. 

�لنبياّ  رجوع  لكن  �لب�ضرية.  لجميع  كثيٌر  نفٌع  رجوعه 

)1(  اإ�س�رة اإلى كلمة اأحد �سيوخ اأهل الطريقة وهو عبد القدو�س جنجهي عندم� ك�ن يتحدث عن 

ذه�ب الر�سول في المعراج اإلى ال�سم�ء ورجوعه ق�ل: »اأق�سم ب�هلل لو كنُت اأن� الوا�سل اإلى 

تلك النقطة لم اأرجع اأبدًا«.



�لزمان  �إبد�عٌي مثمٌر، يرجع ويرد في مجرى  له جانٌب 

هذ�  عن  ويبدع  �لتاريخ  مجرى  على  ي�ضيطر  �أن  لغر�س 

.
)1(

�لطريق عاَلماً جديد�ً من كمال �لمتطلبات«

والألم  األم اهلل،  يحمل  نبي  كّل  اأّن  لدين�  م�سّلم  وم� هو 

اإليه  فيعرج  اهلل  عن  البحث  األم  هو  روحه  يوؤذي  الذي 

وي�سعد، ويرتوي من ذلك النبع وحينئٍذ يح�سل عنده األم 

�سخ�س  ت�ألُّم  عن  يختلف  للن��س  النبّي  ت�ألُّم  ف�إّن  الن��س، 

�س�ذجة،  ب�سرية  ع�طفة  ر  المتنوِّ األم  لأّن  للن��س،  ر  متنوِّ

الأ�سخ��س  بع�س  بنظر  �سعفً�  يعتبر  وربم�  وت�أثُّر،  انفع�ل 

اأمث�ل »نيت�ضه«، لكّن األم النبّي األم من نوع اآخر ل ي�سبه اأّيً� 

من تلك الآلم، كم� اأّن معرفة نف�س الن��س عندهم تختلف 

اأي�سً�، ف�لن�ر التي تلتهب في روح النبّي ن�ر اأخرى.

و�سحيح اأّن النبّيP يح�سل له نفوذ ال�سخ�سية قبل كّل 

�سخ�س، ف�إّنه يّتحد مع الع�َلم وي�سّم الع�َلم اإليه، و�سحيح 

اأّنه يتعّذب من هّم الن��س:

)1(  اإقب�ل الالهوري، اإحي�ء الفكر الديني في الإ�سالم، �س143 ـ 144.
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{ھ ھ ے ے ۓ ۓ  ڭ ڭ ڭ 

.(((
ڭ ۇ ۇ   ۆ ۆ  }

ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ٿ  {ٿ 

.(((
ڤ ڦ}

اأّن���هP يتل���ّوع م���ن ج���وع الن�����س وعرّيه���م  و�سحي���ح 

ومظلوميتهم وحرم�نهم ومر�سه���م وفقرهم، ويت�أّلم لذلك 

اإل���ى حّد ل يتمّكن اأن ين�م في م�سجعه �سبع�نً� وهن�ك ج�ئع 

في اأق�سى البالد:

»هيه���ات �أن يغلبن���ي هو�ي ويقودني ج�ضع���ي �إلى تخياّر 

�لأطعم���ة ولع���لاّ بالحج���از �أو �ليمام���ة م���ن ل طم���ع ل���ه 

بالقر����س ول عه���د ل���ه بال�ضب���ع، �أو �أبي���ت مبطان���اً وحولي 

.
)3(

ى« بطوٌن غرثى و�أكباٌد حراّ

ولكن يجب اأن ل يحمل هذا كّله على رّقة القلب والترّحم 

)1(  �سورة التوبة، الآية: 128.

)2(  �سورة الكهف، الآية: 6.

 اإلى وليه عثم�ن بن حنيف.
Q

)3(  نهج البالغة، من كت�به 
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اإّن  ال�سّذج.  الن��س  موا�س�ة  م�ستوى  في  ال�س�ذج  والعطف 

عمل النبّي من حيث اإّنه ب�سر له جميع المزاي� الب�سرية في 

ب�ل�سعلة  وجوده  جميع  يلتهب  اأن  بعد  ولكن  وال�سكل،  اللون 

الإلهية ت�أخذ كّل هذه الأمور �سبغة اإلهية.

الذي  والمجتمع  النبّي  يرّبيهم  من  بين  والختالف 

التي  والمجتمع�ت  رون  المتنوِّ يرّبيهم  من  وبين  ي�سنعه 

ي�سنعونه� كم� بين ال�سم�ء والأر�س.

الط�ق�ت  لإيق�ظ  يجهد  النبّي  اأّن  الرئي�س  والختالف 

الك�من  والحّب  الغ�م�س  ال�سعور  ليلهب  الفطرية  الب�سرية 

في  يبدع  ر�ً«  »مذكِّ نف�سه  النبّي  ويدعو  الن��س،  وجود  في 

معرفته  وينقل  الوجود  جميع  مق�بل  في  ح�س��سية  الإن�س�ن 

ر يوقظ  النف�سية ب�لن�سبة لكّل الوجود اإلى اأّمته، ولكن المتنوِّ

� على الأكثر � ال�سعور الجتم�عي عند الأفراد ويطلعهم على 

م�س�لحهم القومية اأو الطبقية.
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الخالصة:

كّلم� ات�سعت معلوم�ت الإن�س�ن ات�سعت حي�ته. ولمعرفته 

و�سلوكه  �سخ�سيته  تحديد  في  اأ�س��س  دور  وبنف�سه  ب�لع�َلم 

في  الحقيقة  عن  ب�حثً�  الإن�س�ن  ك�ن  هن�  ومن  وم�ستقبله، 

كّل الأمور.

وابتعد  الع�َلم،  معرفة  على  اهتم�مه  �سّب  قد  والغرب 

عن معرفة النف�س، واإذا اأدلى دلوه واأعطى راأيه في معرفة 

بينم�  الإيم�ن.  اإلى  تفتقد  لأّنه�  ف�إّنه� معرفة ميتة  النف�س، 

ال�سعور  تلهب  فهي  تم�مً�  مختلفة  للنف�س  الأدي�ن  معرفة 

والوجدان حتى ي�ستقر في قرار اأمن، عند الو�سول اإلى اهلل 

�سبح�نه.

اإّن معرفة النف�س على اأنواع عّدة فطرية فل�سفية، ع�لمية، 

طبقية، قومية، اإن�س�نّية، عرف�نية، واأرقى من ذلك كّله هي 

المعرفة النبوية.
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