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حقیقت و چیستیِ «ازخودبیگانگی»،
از دیدگاه اندیشمندان مسلمان
تاريخ دريافت49/3/13 :

تاريخ تأييد49/2/31 :

*

سید عابدین بزرگی

یکی از مسائل اسسائ شنئسای کا رخیای از متفکاخا دررائرۀ آ پاوهش
سمودهاسد «ازیودریگئسگی» است .در اینک «ازیودریگئسگی» چیست ه چگوسا را
هجود میآید ،شخ کس رئ توج ر دیدگئشی ک دررئرۀ مئشیات ه قیییات اسسائ
اتخئذ سموده ،جواب یئصی ر آ داده اسات .در تحییا قئراخ ،رائ رخرسای ه
تحلی ِ تعئریف مختلفِ «ازیودریگئسگی» ،مئشیت ه چیستی این مفهوم ریئ شده،
ه رئ رهخهگیخی از آیئت ه رهایئت ر این ستیج رشنمو گخدیده است ک قیییت
اسسئ شمئ سفس اهست ک رئ تعئریخی مئسند «من» ه «یود» از آ یائد مایشاود.
رشد ه تعئلی این قیییت هارست ر ارتبئط داشتن رئ یداست ،ر طوری کا اگاخ
آدمی یدا را فخاموش سمئید ه رئ اه ریگئس شود« ،یود» را فخاموش سماوده ،از آ
سیز ریگئس میشود .از این جهت« ،ازیودریگئسگی» را رئید در «ریگائسگی از یادا»
جستجو سمود.

واژگان کلیدی :یود ،سفس ،مخاتب سفس ،ازیودریگئسگی ،فخاموشی یدا.
* دکتر ای مدرسررم مررر(رب نم رر(یم یال ر ی اسر
خمینمنره .

مؤسس رۀ آموزشررم پ وهپی ررم امرر(
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مقدمه

اسسئ شئ رئ شخ فخشنگ ه زرئسی ک رئشند ،قیییت ه هاقعیتی دارسد ک رئ کلمئتی
مئسند «من» ه «یود» ر آ اشئره میشود .اگخ زسدگی رده شنئیت امور اطاخا
یود امکئ پذیخ رئشد ،رده شنئیت ه آشنئیی رئ «مان» ه «یاود» توجیا پاذیخ ه
تفسیخ شدسی سخواشد رود ،چو در اثخ یودآگئشی ه یودشنئسی است ک اسسائ
میتواسد کمئالت را شنئسئیی کند ه یود را ر آسهئ مزین سمئید .آدمی در صاورت
عدم شنئیت یود س تنهئ دسبئل کمئالت ه ارزششئ سخواشد رود رلکا رائ سئدیاده
گخفتن آسهئ یود را ر تبئشی میکشئسد.
«من» ه «یود» ،رئ اینک ارزشمندتخین شی ،سزد اسسئ شئ راوده ،اسسائ شائ را
دسبئل تکئم آ میرئشند ،ممکن است ر هاسطۀ رخیی از عوام ِ رینشی ،گخایشی،
رفتئری ه اجتمئعی مورد غفلت ه فخاموشی هاقع شوسد .در ستیج  ،اسسئ شئ سسبت
ر «من» ه «یود» ری توج ه ریگئس شده ،رخای «سئمن» ه «سئیود» تالش ه کوش
سمئیند .از این جهت ،در قخ شئی اییخ ،رخیی از متفکخا رخای کشاف قیییات
چنااین سئشنجاائری ه پااخده رخداشااتن از مئشیاات آ  ،مباائقوی را تحاات عنااوا
«ازیودریگئسگی» ریئ کخده ه دررئرۀ آ تحیی ه پوهش

سمودهاسد .گخچ معخه

ه مشهور است ک افخادی مئسند شگ  ،فویخرئخ ه مائرکس ارتادا ایان تعبیاخ را در
کلمئت یود ر کئر رخدهاسد ،معنئ ه مفهوم آ در جهئ اسالم سئریۀ طوالسی دارد ه
میتوا از آیئت ه رهایئت سیز مضمو آ را ر دست آهرد.
شد

اصلی پوهش

قئرخ ریئ مهم تخین تعخیفشئی اسدیشامندا مسالمئ

دررئرۀ «ازیودریگئسگی» ه ارالۀ تعخیف جئمع از آ میرئشاد .افازه راخ ایان ،در
اثنئی رحث ر سؤاالت ذی سیز پئسخ داده میشود:
 .1چگوس رئ هجود «ازیودریگئسگی» ،ادعئ میشود ک اسسئ دارای «یودِ» ثئرتی
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است؟
 .2اگخ توج افخاطای ه اسحاائری را شاخ چیازی «ازیودریگائسگی» شامخده
میشود ،آیئ دلبستگی ه شیفتگی سسبت ر یدا سیز ریگئسگی از یود است؟
مفهومشناسی

فهمید قیییتِ «ازیودریگئسگی» ،متوقف رخ رخرسی معنئی لغوی ه اصطالقی
اجزاء این تخکیب است .لذا ،ارتدا را شاخو ه تورای ایان اجازاء مایپاخدازیم.
ازآسجئک «یود» در زرئ فئرسی شمئ «سفس» است (دهخدت،ا (3131؛(معتن( 3131( ،

عمن( 3113( ،ذیل(واژۀ(«خوه») ،معنئی سفس را در لغت ه کلمئت اسدیشامندا ه در
قخآ مورد جستجو قخار میدشیم.
نفس در لغت

لغویین معئسی مختلفی رخای سفس ذکخ سموده اسد ،مئسند رهو ،شخص ،قیییات
شیء ،ذات الشیء ،عین شیء ،مئ یکو ر التمییز ،الدم ،االسسئ جمیع  ،ه جساد.
داب،منظور (311/31( 3991؛(فنومي (333/33( 3111؛(هخدت،ا (31112/31(:3131؛(انتن( ،

911/33(:3133؛(راغب(اصفهاني ( )232(:3133از میئ این معئسی« ،رهو» را صاورت
مستییم رئ رحثِ ازیودریگئسگی سئزگئری دارد ه ازآسجئکا «قیییات الشایء» در
مورد اسسئ  ،رخ رهو منطب میشود ،این معنئ سیز قئر استفئده است.
نفس در کالم اندیشمندان مسلمان

متفکخا اسالمی ،مئسند ارنسینئ ه مالصدرا ،رئ توج ر دالی عیلی ه سیلی ،ر
این ستیج رسیده اسد ک اسسئ عالهه رخ رُعد مئدی رعد مجاخدی دارد کا سفاس ه
«یود» اسسئ اسات در.ک(.ابت(،ستننا (322(:3133تت(111؛(خمتو ((391/3(:3133و(132؛(
صتت،رای،ی(،رتتن،ا

(311/2(:3131؛(طباطبتتایي (311(:3133؛(حستت ،اهه(آملتتي (3121؛(

طباطبایي (( 111/3(:3133و(311/3؛(فناضي ( )323(:3129ه رئ تعائریخی مئسناد «مان» ه
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«تو» از آ یئد میشود .سفس دارای مخاتبِ سبئتی ،قیواسی ه اسسئسی اسات .مخاتاب
سبئتی ه قیواسی ،گخچ رخای قیئت اسسئ رخهریاسد ،تشکی دشندۀ قیییت آدمی
سیستند ،چو قیییت اسسئ از آ ِ مختبۀ عئلیۀ سفس است .البت  ،رائ سگائه دقیا تاخ
گفت میشود :گخچ اسسئ دارای ده رعد مئدی ه مجاخد اسات ،قیییات هاقعای
اسسئ مخروط ر سفسِ مستی اه سیست ،رلک سفسی ک عین هارستگی ه عین سیائز
ر ق تعئلی است تشکی دشندۀ قیییت آدمی است .از این جهت ،هقتی میتوا
ر قیییت اسسئ دستخسی پیدا سمود ک سگئه استیاللی از سفس رخداشت شود ه رائ
مبدأ ه علت

مورد توج قخار گیخد .رئ این سگئه ،آسچ اصئلتئً دیده مایشاود مبادأ

است ه سفسْ جلوه ه مظهخی از آ روده ،ذاتی از یود سادارد تائ مساتیالً هجاود
یئرد؛ در ستیج  ،قیییت ه «منِ» اسسئسی در ارتبئط رئ علت  ،کا شمائ یداسات،
معنئ ه مفهوم پیدا میکند .در.ک(.مطه)333/3(–(3(:3132( ،
نفس در قرآن

در ق آن ک یم یفس دارای ک(رب دی(ی گوی(گویم است :ذات شخص ایس(ن
[یرنم موجودی که م کب از رپح پ بدن است] رپح ایس(ن پ م ات م از یفس ب(
توجه به اینکه یفس ایس(ن دارای م ات م م(یند مسوله ام(ره لوامه پ مطمئنه است
ب ای بی(ن این م اتب ییز «یفس» استرم(ل ممشود] .در.ک(.طب،سي (311/3(:3923؛(
راغب (اصفهاني (( :3133ذیل (کلمۀ (نف،؛ (مصباح (یزه

(313/3( :3133؛ (ق،ري ((:3133

 )91/3از می(ن این ک(رب دی( ک(رب د سو پ چه(ر ب( بحث ازخودبیگ(یگم تن(سب
دارد.
خ صه اینکه یفس در لغت دارای مر(یم مختلفم است پ در ق آن پ کلم(ت
ایدی مندان ییز ک(رب دی(ی گوی(گویم دارد .یکم از این مر(یم که یم لغت ب آن
داللت دارد پ یم در ق آن پ کلم(ت ایدی مندان به ک(ر رفته است رپح ایس(ن
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است که ب( کلم(تم م(یند «من» پ «خود» از آن ی(د ممشود.
مفهوم بیگانگی

«بیگ(یگم» دارای مر(یم مختلفم است .ب خم از آن مر(یم که متن(سب ب( این
مق(له است ع (رت است از :عد آشن(یم اجن م بودن غی یت پ عد
خوی (پیدی .دهخد،ا (3131؛(معن( 3131( ،ذیل(واژۀ(بنگانگي)
معنای ازخودبیگانگی از منظر اندیشمندان مسلمان

هاژۀ «ازیودریگئسگی» ارتدا در مغخبزمین مطخو شاد ه افاخادی مئسناد شگا ،
فویخ رئخ ه مئرکس از آ استفئده سمودهاسد .در.ک(.کاپلستون ((331(/3(:3133و((393و(

 .)113رعااد از آ  ،مساالمئسئ سیااز ایاان هاژه را در مبئقااث یااود را کاائررخدهاسااد.
اسدیشمندا مسلمئ تعئریف مختلفی از آ ارال دادهاسد ک مهمتخین آسهئ در ذیا
توری داده میشود.
 .1حلول غیر در انسان

دکت علم ش یرتم مرتقد است آیچه که تحت عنوان ازخودبیگ(یگم مط ح
است یم(ن الین(سیون پ الینه شدن ایس(ن است .در توضیح این پاژه ممگوید :در
قدیم ایس(ن ی( مرتقد بودید که دیوایه پ مجنون کس(یم یستند که دیو پ جن ر که
شخصیتی(یم غی ایس(یم یستند ر در آی(ن حلول یموده عقل (ن را ازبینممب ید.
ب( این ک(ر شخصیت ایس(ن زایل شده چنین ایس(یم دیگ خود را آن ایس(ن
یمی گم احس(س یممکند بلکه دیو پ جن احس(س ممیم(ید .ط ق این اعتق(د
دیوایه یرنم حلول دیو در ایس(ن پ مجنون یرنم حلول جن در ایس(ن در.ک(.

ر،یعتي ((329(/31(:3133و( .)391الین(سیون پ ازخودبیگ(یگم ییز بیم(ریای است که
ایس(ن به پاسطۀ حلول دیو ی( جن در «خود» دیوایه پ مجنون شده «خود» را
آیچن(یکه یست پ پاقریت دارد حس یممکند بلکه دیو پ جن را در خود ممی(بد
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پ ممشن(سد .در.ک(.خمو ((391(:3133و()311

در توضیح این دیدگ(ه ب(ید گفت :ب ای حلول موجودی م(یند دیو پ جن در
ایس(ن چند مرن( ممتوان دریال گ فت:
أ .یم(یطور که به پاسطۀ ح کت جوی ی یطفه به علقه پ علقه به مضغه ت دیل
ممشود یفس ییز به پاسطۀ اعم(ل اختی(ری پ ب( ح کت جوی ی در رت ۀ دیو پ
جن ق ار مم گی د پ ی( یم(یطور که ایس(ن ب( سوء عملش به م ت ۀ حیواییت تنزل
ویدا ممکند« :أُولئِكَ كَالْأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولئِكَ هُمُ الْغافِلُونَ» داع،اف )339:ممکن
است به م ت ۀ دیو پ جن ییز تنزل ویدا یم(ید .در این ح(لت ایس(ن گ چه صورت
ایس(یم دارد پلم قلب پ یفسش حیوایم است .در یتیجه راه سر(دت را شن(س(یم
یممکند ت( از آن ت ریت یم(ید پ به دی (ل ت خیص راه ض لت پ گم ایم ییست
ت( از آن گ یزان ب(شد :ن«فَالصُّورَةُ صُورَةُ إِنْسَانٍ وَ الْقَلْبُ قَلْبُ حَيَوَانٍ لَا يَعْرِفُ بَابَ
الْهُدَى فَيَتَّبِعَهُ وَ لَا بَابَ الْعَمَى فَيَصُدَّ عَنْهُ وَ ذَلِكَ مَيِّتُ الْأَحْيَاء» .دنهج(ایبالغه (خطبۀ.)23
اگ م اد از حلول این مرن( ب(شد درست است .ام( ب(ید دایسته شود که ط ق این
بی(ن موجود خ(رجم در ایس(ن یفوذ یممکند بلکه این ایس(ن است که به پاسطۀ
ح کت جوی ی به این م ت ه ممرسد.
ب .م اد از حلول غل ۀ یک فک پ ایدی ه ب فک پ ایدی ۀ دیگ ب(شد پ ی(
به مرن(ی تسخی موجودی به پاسطۀ موجود دیگ ب(شد مث ً جن ی( شیط(ن
ایس(یم را به تسخی خود درآپرد پ امور ایس(ن را تدبی یم(ید .این مرن( ییز صحیح
پ امک(نوذی است.
ج .م اد از حلول یفوذ موجودی در موجود دیگ ب(شد .این مرن( مس(محهای پ
مج(زی ممب(شد پ حقیقت(ً امک(ن یدارد موجودی در ایس(ن حلول کند چون در
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این صورت این شخص به س ب ایس(ن بودن دارای م(ییت پ یویت خ(ص خود
است پ از ط ب دیگ به س ب آیکه بیگ(یهای در اپ حلول ک ده ب(ید م(ییت پ
یویت اپ را دارا ب(شد یرنم یک موجود ب(ید دارای دپ م(ییت پ یویت ب(شد که
ق(بل وذی ش ییست.
 .2تصویر وارونه از خود داشتن

دکت ع دالک یم س پش ب این ب(پر است که مخلوق(ت به لح(ظ داشتن تصوی
از خود ی( یداشتن تصوی به دپ دسته تقسیم ممشوید:
أ .موجوداتم که حسب ظ(ی یممتوایند از خود تصوی پ شن(ختم داشته
ب(شند م(یند جم(دات ی (ت(ت پ حیوای(ت .چنین موجوداتم ی گز از خود بیگ(یه
یممشوید چون یمواره یم(ن چیزی یستند که ب(ید ب(شند.
ب .موجوداتم که ممتوایند از خود تصوی پ شن(ختم داشته ب(شند م(یند
ایس(ن ی( .اگ تص(پی پ شن(ختم که ایس(ن ی( از خود دارید صحیح پ درست
ب(شد س ب ممشود ت( ایس(ن ی( ب( خود آشن( بوده از بیگ(یگم در ام(ن ب(شند پلم
اگ این تص(پی پ شن(خت غلط پ ی(درست ب(شند یرنم خودش(ن چیزی ب(شند پ
تص(پی ی که از خود دارید چیز دیگ ی ب(شند موجب ازخودبیگ(یگم آی(ن
ممگ دد .در این ح(لت آی(ن دپ خود دارید :یک خودِ پاقرم پ یک خودِ تویمم.
پ به ج(ی اینکه ب ای خودِ پاقرم عمل یم(یند ب ای خودِ تویمم ک(ر ممکنند.
در.ک(.س،وش (333(:3133ت(331؛(خمو (.)111(:3131
ط ق دیدگ(ه آق(ی س پش ازخودبیگ(یگم م تنم ب تصوی غلط پ پارپیهای
است که ایس(ن از خود دارد .این یال یه اگ به صورت مطلق مط ح شود
وذی فتنم ییست چون ییچ م ک پ مری(ر خ(صم ارائه یممکند ت( ایس(ن تصوی ی
که از خود دارد را ب( آن بسنجد پ در صورت عد مط(بقت ازخودبیگ(یگم
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خویش را دری(بد .در یتیجه ممکن است کسم مری(ر خ(صم را مدً یال داشته
ب(شد پ شخص دیگ مری(ر دیگ ی را به ک(ر ب د ی( حتم ممکن است یک یف در
زم(ن ی(ی متردد مری(ری(ی مختلفم را بپذی د پ در یتیجه گ(یم تصوی ی که از
خود دارد را مط(بق ب( آن مری(ر بداید پ گ(یم مخ(لف آن .این ام س ب یس م
شدن م ک پ مری(ر ازخودبیگ(یگم ممشود .ال ته اگ کسم ارزشی(ی الهم را
م ک پ مری(ر ق ار دید پ شن(خت ی( پ تص(پی ی که از خود دارد را ب( آن مق(یسه
یم(ید در این صورت ممتوان دیدگ(ه فوق را وذی فت .مث ً ط ق آموزهی(ی
دینم امور زی یمواره پ ب ای یمه تص(پی پ شن(خت ی(درست بهشم(رممآیند:
أ .کسم که به دلیل عد وذی ش یفس حقیقت خود را بدن م(دی دایسته تم(
ت ش خود را ص ب رسیدگم به بدن پ تنو پری یم(ید
ب .کسم که در ب اب وی(م ان پ راینم(ی(ن الهم تک پرزیده ب ای رسیدن به
سر(دت پ کم(ل خود را بمیی(ز از آیه( بداید
ج .کسم که فق پ احتی(ج خود را ف اموش یموده خود را غنم پ بمیی(ز از
خداپید بداید
د .کسم که تم( ت شه(ی خود را در دیی( ی(بود یموده پلم فک ممکند
ص(حب کم(ل است« :قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَاالً الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيهُمْ فىِ الحَْيَوةِ
الدُّنْيَا وَ هُمْ يحَْسَبُونَ أَنهَُّمْ يحُْسِنُونَ صُنْعًا» دکهف.)311(-311(:
 .3انکار خود

گ(یم ازخودبیگ(یگم به مرن(ی ایک(ر «خود» دایسته ممشود که مص(دیق
مختلفم ب ای آن ممتوان ی(فت:
أ .انکار نفس و منحصر دانستن انسان در بعد مادی :شهید مطه ی پ دکت س پش
در ب خم از تألیف(ت خود ب( بی(ن دپبردی بودن ایس(ن ممگویند :اگ کسم منک
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برد یفس(یم پ رپح(یم ایس(ن شود پ اپ را در برد م(دی پ جسم(یم خ صه یم(ید
از خود بیگ(یه است چون اگ تحلیل ایس(ن از «خود» فقط برد م(دی ب(شد پ
یمتش یم فقط در یمین راه ص ب شود ایس(ییت ایس(ن که م بوط به جن ۀ
رپح(یم پ یفس(یم است از بین ممرپد پ ایس(ن در حد م(دی(ت تنزل ممی(بد.
در.ک(.مطه391(:3133( ،؛(س،وش ()331(:3133

مَثَل این شخص مَثَل کسم است که یک قطره زمینم بخ د پ بدپن تحقیق پ
ب رسم از محل آن مص(لح پ ک(رگ تهیه یم(ید پ خ(یهای را در مک(یم بس(زد پلم
به ینگ( پرپد به خ(یه متوجه شود که در زمین دیگ ان خ(یه س(خته است پ زمین
اپ خ اب پ پی ان در کن(ری افت(ده است .مولوی ب( اش(ره به این اف اد ممگوید:
در زمین دیگ ان خ(یه مررکن

ک(ر خود کن ک(ر بیگ(یه مکن

کیست بیگ(یه؟ تن خ(کررم تو

کز ب ای اپسررت غمرن(کم تو

ت( تو تن را چ ب پ شی ین ممدیم

گوی ج(ن را ییرر(بم فر بهم

گ می(ن م کْ تن را جر( شود

پقت م دن گند آن ویدا شود

م ک را ب تن مزن ب ج(ن بم(ل

م ک چِ ْود؟ ی( ورر(ک ذپالج ل.
دمویو ((:3131هفت(،هوم) (

ب(.ناهی،ه(گ،فت(،هستورات(ر،عي(و(مقن(،نبوهن(به(آنها :عالم محمادتیی جعفاخی
معتید است :کسی ک میداسد ظلم ر دیگخا  ،در اص  ،ظلم ر یود ه مبائرزه رائ
یود است ه ،در عین قئل ،ر دیگخا ظلم میکند ،عمالً یود را اسکئر میکناد ه
رئ این اسکئر ،از یود ریگئس میشود .در.ک(.جعف)333-333/3(:3131( ،
 .4غفلت از بعد نفسانی

گ(یم ازخودبیگ(یگم به مرن(ی ایک(ر یفس پ رپح ییست بلکه به مرن(ی غفلت
پ بمتوجهم به این برد ممب(شد ب( این بی(ن:
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از یک سو ایس(ن دارای بدن م(دی است که ت کیلدیندۀ بُرد حیوایم ایس(ن
است پ آدمم ب( س(ی حیوای(ت در این برد م ت ک ممب(شد بردی که ممتوان به
ی(مه(یم م(یند منِ حیوایم ی(خود منِ طفیلم پ منِ ی(سوتم از آن ی(د یمود .این
بُردْ غ ایز پ خواستهی(یم م(یند خوردن آش(میدن است احت دارد پ به دی (ل
ارض(ی آیه( ممب(شد.
از سوی دیگ

ایس(ن دارای یفس مج دی است که ب( اسمی(یم م(یند منِ

ایس(ن خود منِ اصیل پ منِ ملکوتم از آن ی( ب ده ممشود .این بُرد ییز
خواستهی(یم م(یند تفک ی(د خدا پ ارت (ط ب( خدا دارد پ ط(لب ب آپرده شدن
خواستهی(ی خویش است .میلی( پ خواستهی(ی برد حیوایم گ چه ب ای بق(ی
آدمم ض پرت دارید ب(ید کنت ل پ در حد یی(ز پ ض پرت و(سخ داده شود در
ح(لم که یی(زی(ی برد ایس(یم ی چه بی ت ب آپرده شود ایس(ییت ایس(ن متک(ملت
مم شود .از این جهت ق آن ممف م(ید« :فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ» دتغاب.)33:،
ازآیج(که در بسی(ری از ایس(ن ی( خواستهی(ی این دپ برد ب( یمدیگ تن(رع پ
رق(بت داشته ی کدا سرم دارید ت( ح(کمیت پجود ایس(ن را به دست گی ید اگ
میلی(ی حیوایم در این رق(بت وی پز شوید پ ب س زمین پجودی ایس(ن
حکم ایم یم(یند «خود» پاقرم ب(زیده پ بیگ(یه خواید بود .در یتیجه این ایس(ن
تنه( به شهوات مأکوالت پ م پب(ت پ لهوپلرب توجه ممیم(ید پ از تأمین
یی(زی(ی پاقرم خویش غ(فل ممشود .حض ت علم

در توصیف این اف اد

ممف م(ید« :كَالْبَهِيمَةِ الْمَرْبُوطَةِ هَمُّهَا عَلَفُهَا» آی(ن م(یند حیوای(تم یستند که تم(
یمّپغم (ن خوراک (ن است .دمجلسي (131/11( :3133؛ (ر.ک( .مطه(-331( :3133 ،
339؛(مصباح(یزه (( 91(–(23(:3122س،وش ()331-333(:3133
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 .5مستقل دانستن نفس

گ(یم ایس(ن ب( پجود اعتق(د به دپ بردی دایستن خود پ توجه به برد یفس(یم
خویش یفس را جدای از علتش لح(ظ ممیم(ید پ توجه استق لم به یفس دارد.
این یگ(ه سطحم است پ از دقت ک(فم ب خوردار ییست چون یفسْ مرلول است
پ خداپیدْ علت آن است پ ی مرلول شأن پ جلوهای از شئون علت خود است
پ علتْ مقو آن به حس(ب ممآید .در یتیجه اگ ایس(ن یگ(ه استق لم به یفس
داشته ب(شد ییچ گ(ه یممتواید به حقیقت آن دست سم ویدا یم(ید .لذا درست
ییست که ایس(نْ ص(حب جلوه را ری( کند پ فقط در شأن پ جلوه متم کز شود .از
این جهت این گویه توجه به یفس ازخودبیگ(یگم شم ده ممشود .در.ک(.
طباطبایي (( )333/3(:3113
 .6خودباختگی یا خود را در دیگران دیدن

خداپید ایس(ن را آف یده پ در اپ استردادی(ی ف اپیم را به پدیره یه(ده است
که به پاسطۀ ک(ر پ کوشش ممتواید آیه( را به فرلیت رس(ید پ خود به کم(ل
مطلوب پ سر(دت دست سم ویدا یم(ید پ در این راست( ممتواید از سی در آف(ق
ییز مدد جوید .ام( گ(ه این یگ(ه به ج(ی ع تآموزی پ تر(لم بخ یدن به خود
به دی (ل امتی(زی( پ ج(ذبهی(یم ک(ذب است که مطلوبیتم یم یدارید .این ام س ب
مم شود ت( اپّالً آدمم به پاسطۀ ی ود امتی(زی(ی ک(ذب پ ب ای دستی(بم به آن
امتی(زی( بکوشد پ یمواره به فک تحصیل آیه( ب(شد پ خوی تن خویش را در
بی پن از خود جستجو یم(ید پ ث(یی(ً ب اث این توجه پ تم کز اف اطم از خود پ
امتی(زی(ی خود را غ(فل شود؛ اینْ چیزی جز بیگ(یگم از خود ییست .در.ک(.

جعف )333-331(/3(:3113( ،ش(ید به یمین دلیل است که ق آن از چنین یگ(یم
منع یموده ممف م(ید« :وَ ال تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلى ما مَتَّعْنا بِهِ أَزْواجاً مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَياةِ
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الدُّنْيا لِنَفْتِنَهُمْ فيهِ وَ رِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَ أَبْقى» .دطه()313(:
 .7به بهای اندک خود را فروختن

ممکن است کسم ب این ب(پر ب(شد که ایس(ن دارای «خودی» است که ق(بل
مر(مله است .لذا خود را ممف پشد ت( سودی به دست آپرد .در این تج(رت
ایس(ن ی( به دپ گ په دسته بندی ممشوید:
أ .کس(یم که «خود» را شن(خته پ ارزش آن را فهمیدهاید .در یتیجه تنه( خدا را
خ یدار من(سب این ک(ال دایسته پ فقط ب( اپ مر(مله ک دهاید .پ از این ط یق سود
ف اپایم به دست آپردهاید .اینْ حقیقتم است که خداپید از آن خ

داده

ممف م(ید« :إِنَّ اللَّهَ اشْتَرى مِنَ الْمُؤْمِنينَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقاتِلُونَ في
سَبيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَ يُقْتَلُونَ  ...فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذي بايَعْتُمْ بِهِ وَ ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ
الْعَظيمُ» .دتوبه)333(:

ب .کس(یم که «خود» را ی ن(ختهاید پ از ارزش پجودی خود بمخ ید .لذا
خود را در مق(بل به(ی ایدک به ی کس پ ی چیزی ممف پشند .یتیجۀ این
تج(رت خس(رت شق(پت پ ازخودبیگ(یگم است که در لس(ن ق آن چنین منرکس
شده است« :وَ لَبِئْسَ ما شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ» .دبق،ه()313(:در.ک(.جعف( ،
( .)332-333/3(:3131
 .8زیستن با آرزوهای دور و دراز

ایس(یم که در دیی( زیدگم ممکند آرزپ ی( آرزپی(یم دارد که به دپ دسته تقسیم
شدیماید:
أ .دستۀ اپل آرزپی(یماید که س ب رسیدن ایس(ن به کم(ل پ ق ب الهم
ممشوید .مث ً ایس(ن آرزپ داشته ب(شد ت( ص(حب کم(ل شود ی( در علم پ صنرت
وی فت یم(ید ت( به ج(مرۀ اس مم خدمتم کند .این یوع آرزپی( بلندیمتم ی(میده
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ممشوید که ام ی مث ت پ وسندیده است .آرزپ در این مرن( تق ی (ً یم مرن(ی امید
است که اگ از زیدگم ایس(ن حذب شود ییچ فر(لیتم ایج( یممگی د .زیدگم ب(
این آرزپی( آشن(یم پ ی(فتن «خود» است .وی(م

در این ب(ره ممف م(ید« :الْأَمَلُ

رَحْمَةٌ لِأُمَّتِي وَ لَوْ لَا الْأَمَلُ مَا رَضَعَتْ وَالِدَةٌ وَلَدَهَا وَ لَا غَرَسَ غَارِسٌ شَجَراً» آرزپ
ب ای امت من رحمت است پ اگ آرزپ ی ود ییچ م(دری ف زید خود را شی
یممداد پ ییچ ب(غ (یم درختم ب یممی (ید .دمجلسي (.)331(/31(:(3133
ب .ب خم دیگ از آرزپی( اموری دستیی(فتنم ی( ک(ذباید که ب( سر(دت پ
کم(ل ایس(ن ییچ س(زگ(ری یدارید .این آرزپی( م(یند س(یهی(یم یستند که ط(لب
آیه(  -م(یند صی(دی که به ج(ی صید م غ(ن یوا در وم س(یۀ م غ(ن ب زمین مم-
دپد در وم آیه( رپان است .زیدگم ب( این آرزپی( س ب غفلت از دست دادن
ف صت ب(زم(یدن از ایج( عمل ص(لح پ ف اموش یمودن م دأ پ منته( است .پ این
چیزی جز از دست دادن «خود» پ بیگ(یه شدن ب( آن ییست .در.ک(.جعف(:3131( ،
)331-332/3
 .9بی توجهی به فطرت خدادادی

گئشی ازیودریگئسگی رئ محوریت فطخت تبیین میشود .موالً ،آیاتاهلل جاوادی
آملی ،رئ توج ر آی «فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتىِ فَطَررَ النَّراسَ عَلَيهَْرا لَرا تَبْردِيلَ لِخَلْر ِ اللَّرهِ»
دروم .)11:رخ این رئهر است ک یداهسد اسسئ را طاوری آفخیاده کا را صاورت
فطخی یئل ه یدای یوی
رخیی مواقع یدای یوی

را میشنئسد ه ر ساوی اه گاخای

دارد ه اگاخ در

را فخاموش میسمئید یئ از اه غئف میشود ،ر شنگائم

یطخ ر سوی اه توج سموده ،ر اه رهی میآهرد .اگخ اسسئ یدا را رشنئسد ه ر
سوی اه گخای

داشت رئشد ،رهو اه سئلم است ه رئ را کائرگیخی عیا ه سیا

میتواسد آ را شکوفئ سمئید ،هلی اگخ ر فس ه شخک ه کفخ رهی آهرده رئشد ،اه

حقیقت و چیستیِ «از خود بیگانگی» ،از دیدگاه اندیشمندان مسلمان

33

 -در قیییت  -قیوا ه مخدۀ متحخک است« :فَذَلِكَ مَيِّتُ الْأَحْيَراءِ» دنهتج(ایبالغته (

حکم ((131و(خطبۀ( .)23در.ک(.جواه (آملي (.)13(-31/31(:3123
در سگئه این مفسخ قخآ  ،شخ سحوۀ رفتائر ه گفتائری کا رائ فطاخت الهای در
تعئرض رئشد ،ر یودرئیتگی ه ازیودریگئسگی اسسئ میاسجئمد .رخای موئل ،یشم
ه غضبی ک رئید یدمتگزار فطخت رئشند ،اگخ از جئیگئه یود تعدی سمئیند ه ،رائ
عایئ ه شورش ،قخیم ملکوتی فطخت را ماورد تئیاتهتائز قاخار دشناد ه را
قدهد الهی تجئهز سمئیند ،ظلم ه ستمی علی این فطخت الهی کخده است ک عاینِ
ازیودریگئسگی است ،زیخا قیییت اسسئ آین ای است ک رئ تأم ه درساگ در آ
میتوا رئ یدا آشنئ شد؛ تعدی ر فطخت الهی سشئسد غبئرشئیی رخ رهی این آین
است ک سبب تیخه ه تئر شد آ میشود .در این صورت ،ارتبئط اسسئ رئ یادا
قطع شود ،ه آدمی ر قئل یود رشئ میگخدد .ستیجۀ این رشئشدگی تنزل ر مختباۀ
قیواسیت ه مبتال شد ر شویت آسهئست .در.ک(.جواه (آملي (( )133-113/31(:3123
 .11غایت انحرافی داشتن

گئشی ازیودریگئسگی رئ عنئیت ر غئیت ه شد

معنئ میشود .شهید مطهاخی،

رئ اشئره ر قدیث سبوی ک میفخمئید« :فَلَوْ أَ َّ رَجُلًئ تَوَلَّى قَجَخاً لَحَشَخَهُ اللَّ ُ مَعَا ُ
یَوْمَ الْقِيَامَةِ» (مجلسی ،)233 /33:1332 ،معتید است :اگخ غئیات ه شاد

اسسائ

یداهسد رئشد ه آدمی این شدفمندی را تیویات کناد ه در شمائ مسایخ قخکات
سمئید ،یود را یئفت ه رئ «یود» است .هلی اگخ اسسئ شد
داشت رئشد ،اسحخا

ه غئیتی غیاخ از یادا

از مسیخ فطخی کخده است ه چنین اسسئسی «یود» را از دست

داده ه «سئیود» را ر جئی آ سشئسده است .در ستیج  ،افزه رخ ازیودریگئسگی ،از
«یود» مسخ میشود ه رهو هاقعی اه مبدل ر شمئ چیزی میشود ک را ساوی
آ گخای

یئفت است(.در.ک(.مطه .)392(:3133( ،ایان رخداشات ه ایان تعخیاف
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مطئر رئ این آموزۀ قخآسی است ک میفخمئید« :فَذلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَر ُّ فَمرا ذا بَعْردَ
الْحَ ِّ إِالَّ الضَّاللُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ» دیون.)13(:،
ابوسرید ابمالخی در این ب(ره ممگوید:
گ در طلب گوی ک(یم کآیم

پر در وم جستجوی ج(یم ج(یم

من ف(ش کنم حقیقت مطلب را

ی چیز که در جستن آیم آیم

 .11قطع یکی از ارتباطهای چهارگانه

است(د مص (ح یزدی در ب خم از تألیف(ت خود آپرده است :ی ایس(ن ب ای
ی(فتن «خود» حداقل ب(ید ب( چه(ر چیز رابطه داشته ب(شد :م دأ منته( راینم( پ
خود .ت( پقتم ایس(ن این چه(ر رابطه را حفظ ک ده پ به دی (ل ی(فتن جواب
سؤاالتم م(یند «از کج( آمده است در کج( یست پ به کج( ممرپد» ب(شد خود پ
یویت ایس(یم خویش را شن(خته است از آن بیگ(یه ییست .ام( اگ یکم از چه(ر
رابطۀ فوق را قطع یم(ید ی( از آیه( غ(فل شود از خود بیگ(یه است .ط ق این بی(ن
ازخودبیگ(یگم یرنم بیگ(یه شدن از م دأ منته( راینم( ی( خود .در.ک(.مصباح(یزه (
31(:3121ت21؛(خمو (( )92-91(:3122
نتیجهگیری

ممتوان تر یفی(ی فوق را گ چه مفهوم(ً متف(پتاید به سه دسته تقسیم
یمود:
 .1ب خم از تر یفی( ب( محوریت یفس مط ح شدهاید م(یند ایک(ر خود
غفلت از برد یفس(یم پ مستقل دایستن یفس؛
 .2ب خم دیگ از تر یفی( ب( توجه به شخصیت ایس(ن مرن( پ مفهو ویدا
ممکنند م(یند خودب(ختگم به به(ی ایدک خود را ف پختن پ زیستن ب(
آرزپی(ی دپر پ دراز.
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 .3ب خم دیگ از تر یفی( ب( توجه به بیگ(یگم از خدا تق ی ی(فتهاید م(یند
بمتوجهم به فط ت غ(یت ایح افم داشتن پ قطع یکم از رپابط
چه(رگ(یه.
مالزمه میان بیگانگی از خدا با ازخودبیگانگی

ب( دقت در تر یفی(ی فوق فهمیده ممشود که بی ت ایدی مندان مسلم(ن
ازخودبیگ(یگم را ب( محوریت بیگ(یگم پ دپری از خدا مرن( یمودهاید .این مرن(
من أ دینم داشته ب گ فته از آی(ت پ رپای(ت ممب(شد .مث ً خداپید در سورۀ
م (رکه ح

ممف م(ید «وَ ال تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْساهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولئِكَ هُمُ

الْفاسِقُونَ» .دحش )39( :،منطوق این آیه بهص احت ممف م(ید که اگ کسم ارت (ط
خود را ب( خدا قطع یم(ید پ ب( اپ بیگ(یه شود یس ت به «خود» ییز ی(آشن( پ بیگ(یه
خواید بود .مط(بق این آیه علت ی(آشن(یم پ بیگ(یگم از خود ی(آشن(یم پ بیگ(یگم
از خداپید متر(ل است.
ممکن است این سؤال بی(ن شود :ازخودبیگ(یگم چه ارت (طم ب( بیگ(یگم از
خدا دارد؟ در و(سخ به این سؤال چند جواب بی(ن ممشود:
اپالً ب ای ایس(ن از لح(ظ استق ل پ عد استق ل چند ح(لت ممتوان در یال
گ فت .1 :موجودی مستقل پ بمیی(ز از خدا ب(شد .2 .موجودی پابسته به غی خدا
ب(شد .3 .موجودی پابسته به خدا ب(شد .ف ض اپل صحیح ییست چون ایس(ن
ب(لوجدان ممی(بد که در بسی(ری از امور پ از جمله در پجود یی(زمند پ پابسته
است .ف ض دپ ییز صحیح ییست زی ا م(سویاهلل ییز م(یند ایس(ن از خود
استق لم یداشته عین یی(ز پ احتی(جاید .تنه( ف ضم که ممتواید درست ب(شد
ف ض سو است زی ا ب( توجه به ب ایینم م(یند ب ی(ن امک(ن پ پجوب پ ب ی(ن
پجود مستقل ث(بت ممشود که ایس(ن پ یمۀ ممکن(ت یه(یت(ً مرلول خدا پ پابسته
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به اپ یستند .ال ته این پابستگم به این مرن( ییست که ممکن(تْ ذاتم دارید پ این
ذات به خدا پابسته است ت( پابستگم آیه( الزمۀ ذات ب(شد بلکه پابستگم آیه(
عین ذات آیه(ست .ب ای مث(ل این پابستگم مثل اربره ب ای اربره بودن است که
عین ذات است یه مثل زپجیت ب ای اربره که الز ذات است .ب( توجه به این
پیهگم اگ ایس(ن ارت (ط خود ب( خدا را درک یکند مح(ل است که بتواید خود را
ب ن(سد چون ایس(ن چیزی جز فرل پ ترلق به خدا ییست پ اگ خدا را ی ن(سد
فرل پ ترلق به خدا ییز ب ای اپ مرن( پ مفهو یدارد .لذا اگ ایس(ن موایرم م(یند
توجه به امور دییوی ت ریت از امور یفس(یم پ شیط(یم را کن(ر بزید پ به دی (ل
شن(خت خود ب(شد ممی(بد که ذاتش عین پابستگم به خداپید است یرنم
شن(خت حقیقم خود ب( شن(خت خدا یم اه خواید بود .این حقیقت در حدیث
ی وی این گویه بی(ن شده است« :مَنْ عَ َبَ یَفْسَهُ فَقَدْ عَ َبَ رَبَّهُ» .دمجلسي ((:3111

 .)13مط(بق این حدیث ش یف مر فت یفس رایم ب ای مر ب رب ییست
(( /3
بلکه عین مر فت رب است .در.ک(.جواه (آملي (13(-31/31(:3123؛(خمو ((22(:3123
و93؛(خمو (332/3(:3129؛(مصباح(یزه ()91-21(:3122

لذا ت( پقتم که ایس(ن خدا را دارد خود را دارد پ ت( پقتم که خود را دارد
خدا را ییز دارد پ اگ دی (ل ی چیز دیگ ی غی از خدا ب پد «ی(خود» ب پز پ
ظهور ممکند پ این یرنم بیگ(یگم از خود
ث(یی(ً ایس(ن عین ربط به خداپید است پ خداپید مقو آن بهشم(رممرپد پ
پجود مقو مقد ب پجود رابط است .در یتیجه شهود رابط بدپن س ق شهود
مقو امک(نوذی ییست .از این جهت ت( خداپید شن(خته ی ود شن(خت ایس(ن ییز
شدیم ییست .به تر ی دیگ رابطۀ ایس(ن ب( خدا رابطۀ مرلول ب( علت یستمبخش
است پ در چنین رابطهای درک مرلولیت عین درک علت است پ امک(ن یدارد
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مرلول حقیقت خود را درک یم(ید بمآیکه علتش را درک ک ده ب(شد .در.ک(.
مصباح(یزه (( )91-21(:3122

ث(لث(ً از ط یق عکس یقیضِ رپایت ی وی «مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ»
 )13ممتوان به این م زمه دست ی(فت چون عکس یقیض
دمجلسي (( /3( :3133
حدیث فوق این است« :من لم یر ب ربه [یرنم یسم ربه] لم یر ب یفسه [یرنم
یسم یفسه]»؛ اگ کسم خدا را ف اموش یم(ید پ ب( اپ بیگ(یه شود خود را ییز
ف اموش یموده ب( خود ییز بیگ(یه خواید شد .در.ک(.جواه (آملي ()3133

رابر(ً اگ کسم ب( خدا در ارت (ط ب(شد پی را در صف(ت کم(لم  -م(یند
حی(ت قدرت علم پ بمیی(زی  -مطلق ی(فته به فق پ پابستگم ذاتم خود یس ت
به خدا وم ممب د ام( اگ یس ت به خدا بیگ(یه ب(شد پ ارت (ط خود را ب( اپ قطع
یم(ید این بیگ(یگم به بیگ(یگم پ ف اموشم صف(ت کم(لم خداپید ممایج(مد .این
ام س ب ممشود که شأن پ ج(یگ(ه ذاتم پ صف(تم خود را ییز ف اموش کند پ
صف(ت خداپید را به خود اسن(د دید پ در یتیجه خود را در م ت ۀ ذات پ صف(ت
مستقل داید پ به ج(ی آیکه به خدا اعتم(د یم(ید به خود پ علل ط یرم تکیه
دارد در ح(لم که حقیقت اپ غی از این است .در.ک( .طباطبایي (-339/39( :3133
( )333

خ(مس(ً ایس(ن از حیث ذات پ از حیث ادراک(ت موجود محدپدی است پ به
دلیل محدپدیت یممتواید به یمۀ امور توجه داشته ب(شد لذا اگ ایس(ن توجه
خود را به چیزی مرطوب یم(ید از چیزی(ی دیگ غ(فل ممشود .اگ این توجه
به صورت ایحص(ری به بُرد م(دی پ ی (تم پ حیوایم پ م اتب دایم یفس پ به
طور کلم به غی خدا ترلق گی د پ به م حلۀ دل ستگم پ شیفتگم ب سد ایس(ییت
ایس(ن پ آگ(یم ایس(ن از «خود» سلب ممشود پ خود را ف اموش ممکند پ از آن
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بیگ(یه ممشود .چنین ایس(یم ارزشه(ی ایس(یم خود را از ی(د ممب د پ در اس(رت
یوا پ یوس درممآید پ ب( ف پرفتن در لذات م(دى پ شهوات حیوایى یدب
آف ینش خود را به دست ف اموشى ممسپ(رد .در.ک(.مکارم (رن،ا ى ((111/31(:(3131
( .)113درمان ازخودبیگانگی

ب( توجه به تر(ریف ازخودبیگ(یگم ب ای وی گی ی پ ی( درم(ن آن به مهم ت ین
راه حلی( اش(ره ممشود:
 .1توجه به حق تعالی :بی(ن شد که منطوق آیۀ ش یف «وَ ال تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ
فَأَنْساهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ» دحش)39:،بی(نکننده خودف اموشم پ
ازخودبیگ(یگم است .این آیه ع په ب منطوق مفهومم دارد که در صدد بی(ن
وی گی ی ی( درم(ن خودف اموشم پ ازخودبیگ(یگم است .مفهو آیۀ مذکور
بی(ن ممدارد که اگ کسم به ی(د خدا ب(شد خدا ییز اپ را ف اموش یممکند پ
به ی(د اپ خواید بود پ کسم که خدا به ی(د اپ ب(شد مقدم(ت ک(ر را ب ای اپ
ف ایم ممآپرد پ ب( ف ایم شدن آن اپ به ی(د خود بوده از خود بیگ(یه یخواید
شد.
 .2توجه به خود :بی(ن شد که ب( توجه به منطوق حدیث ی وی «مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ
عَرَفَ رَبَّه» دمجلسي ( )13/3(:3133شن(خت خود یم(ن شن(خت خداپید است.
لذا اگ کسم در محیط اط اب خود غ ق ی ود پ به شکل صحیحم به خود
توجه کند پ آن را تقویت یم(ید به مر فت اهلل ممرسد پ کسم که به مر فت
اهلل ب سد پ از اپ بیگ(یه ی (شد از خود ییز بیگ(یه یخواید بود.
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 .3عدم تعدی به حدود الهی :ایس(ن به طور ط یرم به ب خم از امور م(یند غذا
مسکن پ ووش(ک یی(زمند بوده در خود میل پ گ ای م ب ای تأمین این یی(زی(
دارد .ازآیج(که این یی(زی( در این دیی( دائمم پ یمی گم است ممکن است
ایس(ن عم زی(دی را ص ب این امور کند پ در اث و داختن به آیه( از مس(ئل
مهمِ م دأ مر(د راینم( پ خود ایس(یم غ(فل پ بیگ(یه شود .افزپن ب این امور
مس(ئلم م(یند لهو پ لرب در اط اب ایس(ن است که س ب جلب توجه ایس(ن
ممشود .خداپید ب ای جلوگی ی از توجه ایحص(ری ایس(ن به این امور ب خم
را ح ا برضم را مک په پ بخ م را م (ح اع

یموده است .ایس(یم که به

دی (ل ری(یم از بیگ(یگم است ب(ید مح م(ت پ مک پی(ت را ت ک کند پ به
آیه( تردی ینم(ید پ در م (ح(ت به ایدازۀ ض پرت  -آیهم به قصد تق ب به
خداپید متر(ل  -بسنده کند ت( بدین پسیله توجه خود را از امور مذکور
منص ب یم(ید پ آن را به ی(د خدا سوق دید پ ب( ی(د خدا ی(د خود را ییز به
دست آپرد.
 .4حاضر و ناظر دانستن خداوند :کسم که خدا را ح(ض پ ی(ظ اعم(ل پ رفت(ر خود
ممداید اپالً به حدپد الهم تردی یممکند پ ث(یی(ً پظ(یف خود را بهت ایج(
ممدید .در یتیجه رپح چنین شخصم به تک(مل ممرسد پ یویت پ شخصیت
خویش را ممی(بد پ ب( این خودآگ(یم از بیگ(یگم یج(ت ویدا ممکند .در.ک(.
مصباح(یزه ()332-311(:3122

 .1نجات من واقعی از اسارت من حیوانی :در ایس(نِ ازخودبیگ(یه منِ حیوایم پ
م اتب دایم یفسْ علیه منِ ایس(یم پ م ت ۀ ع(لم یفس شورش پ ب( به اس(رت
گ فتن آن ح(کمیت س زمین پجودی ایس(ن را به دست ممگی د پ در آیح(
حکومت ممکند .ب ای ری(یم پ یج(ت از این بیگ(یگم ب(ید ب( رپی آپردن به
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خداپید در ایس(ن ایق ب درپیم صورت گی د ت( اپالً منِ ایس(یم پ م ت ۀ
ع(لم یفس از اس(رت منِ حیوایم پ م اتب دایم یفس آزاد پ ری( شود پ ث(یی(ً
مق( پ منزلت پاقرم آن که ام(رت پ سلطنت ب منِ حیوایم پ م اتب ی(زلۀ
یفس است ب(زگ دد .در.ک( .مطه،

(339( -331( :3133؛ (جواه (آملي ((:3123

)133/31
نظریۀ منتخب

دیدگ(ه منتخب یم(ن دیدگ(یم است که از آی(ت پ رپای(ت به دست ممآید پ
در ضمن چند یکته بی(ن ممشود:
نکتۀ اول .ازخودبیگ(یگم در ب اب آشن( بودن پ ی(فتن خود است .لذا اگ راهِ
خودی(بم پ آشن(یم ب( خود ویدا شود راه بیگ(یگم ییز ویدا ممشود .ب ای خودی(بم
پ خودآشن(یم ب(ید چند ام م خص شود :م دأ «من» از کج(ست؟ منته(ی «من» به
کج( ختم ممشود؟ پظ(یف پ تک(لیف «من» در دیی( چیست؟ از چه ط یق ممتوان
به پظ(یف پ تک(لیف دست سم ویدا ک د؟ ت( پقتم ایس(ن به دی (ل فهمِ چیستم خود
از ط یق ی(فتن و(سخ این و سشی( ب(شد خود پ یویت ایس(یم خویش را مم-
شن(سد پ از خود بیگ(یه یخواید شد .در غی این صورت ب( «خود» ارت (طم
یداشته از آن بیگ(یه است.
نکتۀ دوم .از می(ن سؤاالت مط ح در یکتۀ اپل سؤال از م دأ از یمه مهم ت
است چون ت( م دأ شن(خته ی ود منته( پ پظیفۀ ایس(ن ییز شن(خته یممشود .از
این جهت ی(فتن خودْ ت(بع ی(فتن م دأِ خود است پ یی(فتن م دأ ییز س ب یی(فتن پ
بیگ(یگم خود ممشود .به تر ی دیگ یم(یطور که ی(فتن م دأ متر(ل س ب ی(فتن
خود ممشود بیگ(یگم از م دأ متر(ل ییز س ب بیگ(یگم از خود ممشود .این
یتیجه یم(ینگ ب( آی(ت ق آن پ ک

ایدی مندان اس مم است.
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نکتۀ سوم .ازخودبیگ(یگم از مف(ییم م(یوی ییست .در یتیجه ی (ید ایتال(ر داشت
ت( از آن تر یف حدًی که از جنس پ فصل ت کیل شده ب(شد ارائه شود بلکه
تر یف آن رسمم است که م تمل ب مهم ت ین آث(ر پ لواز ازخودبیگ(یگم است.
نکتۀ چهارم .ب( توجه به مرن(ی خود ازخودبیگ(یگم در چند م حله مرن( پ
مفهو ممی(بد :در م حلۀ اپل به این مرن(ست که ایس(نْ حقیقت خود را جسم پ
بدن دایسته فقط ب ای آن ممکوشد .در یتیجه چنین شخصم یس ت به یفس خود
ی(آشن( پ بیگ(یه ممشود .در م حلۀ دپ به این مرن(ست که ایس(ن ع په ب جسم
یفس را یم مموذی د پلم به دلیل یپذی فتن م اتب یفس ی( در اث غفلت از آن
منحص اً به م اتب ی (تم پ حیوایم یفس توجه ممکند پ یس ت به م اتب ع(لیۀ
یفس ی(آشن( پ بیگ(یه ممشود .در م حلۀ سو به این مرن(ست که ایس(ن بخواید
به م اتب ع(لیۀ یفس توجه داشته ب(شد پلم به دلیل ف اموش ک دن خدا ی( غفلت
پرزیدن از اپ توجه پی به یفسْ مستقل ب(شد .این شخص از این جهت که ب ای
تک(مل خویش توجه استق لم به یفس دارد از خود بیگ(یه است.
ب( اینکه ازخودبیگ(یگم را در سه م حله تر یف یمودیم پلم ممتوان مرن(ی
ج(مع آن را «قطع رابطه ب( خدا» دایست .این مرن(ی ج(مع یم(ن است که به
صورت پاضح پ رپشن در آیۀ یوزدیم سورۀ ح

بی(ن شده است .یمین مرن( از

گفت(ر ایدی مندان مسلم(ن ییز ق(بل استن (ط ممب(شد.
نکتۀ پنجم .ازخودبیگ(یگم ام ی ت کیکم پ ذپم اتب است که به صورت
یکس(ن ب مص(دیقش صدق یممکند.
اشکاالت

در و(ی(ن این یوشت(ر دپ اشک(ل بی(ن پ به آیه( جواب داده ممشود:
 .1ناسازگاری ثبات «من» با ازخودبیگانگی :این اشک(ل در صدد بی(ن این مطلب
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است که از یک سو ب ای ایس(ن «من» پ «خود» ف ض ممشود پ از سوی دیگ
ازخودبیگ(یگم ایس(ن ارائه ممشود .این در ح(لم است که این دپ ب( یمدیگ
تن(قض دارید پ ب( یمدیگ جمع یممشوید چون الزمۀ پجود «من» پ «خود»
ث (ت پ سکون است پ الزمۀ ازخودبیگ(یگم ح کت «من» پ «خود» پ ت دیل به
«ی(من» پ «ی(خود» ممب(شد .لذا ی( ب(ید ث (ت «من» پ «خود» ایک(ر شود ت(
ازخودبیگ(یگم وذی فته شود ی( ازخودبیگ(یگم ایک(ر شود ت( ث (ت پ سکون «من»
حفظ شود.
جواب .ایس(ن دارای یفس پاحدی است که ع په ب ذپم اتب بودن ممتواید
دپ یوع ح کت داشته ب(شد:
أ .ح کت از خود به خود ی( ح کت اشتدادی :مث ً زم(یم که ایس(ن کیفیت ی(
کمیت ع (دتش را ب(ال ممب د در جهت یدب خلقت خود در ح(ل ح کت است.
پ این ح کت به مرن(ی از دست دادن خود ییست بلکه به مرن(ی ح کت از
سوی یقص به سوی کم(ل پ به دست آپردن «خود» ممب(شد .در این ح(لت یه
تنه( ح کت از «خودِ» ضریف به سوی «خودِ» پاقرم رخ ممدید بلکه به مرن(ی
دقیق ب(ید گفت :ح کت از «ی(خود» به سوی «خود» است .در یتیجه یفس به ام
دیگ ی ت دیل یممشود بلکه اشتداد پجودی ی(فته م اتب ع(لم آن رشد ممکند
که س ب خودی(بم است
ب .ح کت از خود به سوی ی(خود ی( تضرفم :مث ً پقتم که ایس(ن گن(ه ایج(
ممدید در جهت خ ب یدب خلقت خود گ( ب ممدارد پ کم(التم را از دست
داده یق(یص پی بی ت ممشود .این ح کت تضرفم بوده م اتب دایم پ «ی(خود»
را رشد ممدید که س ب ازخودبیگ(یگم ممشود .در.ک( .مطه،

((/33( :3133
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139ت )133خ صه اینکه ایس(ن یک یفس پاحد ذپم اتب دارد که اگ م اتب دایم
آن در ح(ل رشد ب(شد ازخودبیگ(یگم است پ اگ م اتب ع(لم آن در ح(ل شکوف(
شدن ب(شد خودآگ(یم ی(میده ممشود.
 .2شیفتگی به خدا و ازخودبیگانگی :اگ توجه به ی چیزی س ب ی(خودآگ(یم پ
بیگ(یگم از «خود» ممشود دل ستگم پ شیفتگم یس ت به خدا ییز ب(ید س ب
ازخودبیگ(یگم شود.
جواب .یم ایم پ یمن ینم ب( بیگ(یه س ب ازخودبیگ(یگم ممشود پلم
یمدلم پ یم ایم ب( کس(یم که ط(لب سر(دت آدمم یستند یه تنه( ازخودبیگ(یگم
ییست بلکه ع(مل من(س م ب ای از بین ب دن این ی(ینج(ری است .به تر ی دیگ
اگ اموری که مح وب پ مر وق ایس(ن پاقع شوید ب( حقیقت پاقرم ایس(ن ف(صله
داشته ب(شند س ب از بین رفتن ایس(ییت ایس(ن پ تنزل به م اتب حیوایم پ ی (تم
ممشوید .ام( اگ چیزی ش(یستگم پ شأییت مح وب پ مر وق شدن را داشته
ب(شد پ از خود ایس(ن به ایس(ن یزدیکت پ خودت ب(شد یه تنه( س ب از دست
رفتن «خود» یممشود بلکه س ب تر(لم پ رشد «خود» ممشود .ازآیج(که خداپید
کم(ل ایس(ن پ مقصد پ مقصود فط ی ایس(ن است پ یزدیکت پ خودت از م(
یس ت به م(ست« :وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَريدِ» دق )33(:بودن پ ارت (ط ب( اپ
به مرن(ی تک(مل پ ی(فتن خود است لذا ایس(یم که خدا را دپست دارد پ ع(شق
اپست «خود» را گم یممکند بلکه خود را ویدا ممکند پ از اینج( ممتواید به راز
مح ت پرزیدن پ ع (دت خدا وم ب د .ع (دت پ ارت (ط ب( خدا ایس(نِ غ قشده پ
محوشده در اشی(ء پ امور وست را م(یند یج(ت غ یق از اعم(ق دری(ی(ی غفلت
بی پن ممک د پ خوی تن خویش را آیچن(ن که یست ب ای اپ یم(ی(ن ممکند.
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ارت (ط ب( خدا س ب ممشود ت( ایس(ن به پاسطۀ تر(لم پ اپج گ فتن ع په ب
آگ(یم از یقصی(ی خود به حق(رت پ وستم دیی( ییز وم ب د؛ یمۀ این امور ب ای
شن(خت پ خودآگ(یم ایس(ن مفیدید .خ صه اینکه به یم(ن یس ت که پابستگم پ
غ ق شدن در م(دی(ت س ب ازخودبیگ(یگم ممشود دل ستگم پ پابستگم به حق
تر(لم ع(ملم ب ای خودآگ(یم پ ب(زگ دایدن ایس(ن به خویش است.

نتیجهگیری

 .1یفس در لغت دارای مر(یم مختلف است پ در ق آن ییز ک(رب دی(ی مترددی
دارد .یکم از مر(یم لغوی پ ک(رب د ق آیم یفس در مورد رپح آدمم است که
ب خم از ایدی مندان مسلم(ن ییز یفس را در یمین مرن( بهک(رب دهاید پ ب(
تر(بی ی م(یند «خود» پ «من» از آن ی(د یمودهاید.
 .2ی چند «خودِ» ایس(ن ام ی مج د پ پاحد است پلم دارای م اتبِ ی (تم
حیوایم پ ایس(یم است .م اتب ی (تم پ حیوایم گ چه ب ای حی(ت ایس(ن
ض پریاید ت کیلدیندۀ حقیقت آدمم ییستند .حقیقت ایس(ن را م ت ۀ ع(لیه
یفس ت کیل ممدید .ط ق این بی(ن توجه ایحص(ری به م اتب ی (تم پ حیوایم
توجه به «ی(خود» پ «ی(من» است پ توجه به م ت ۀ ع(لیه توجه به «خود» پ «من»
است .در یتیجه اگ یمت کسم فقط در راست(ی تأمین یی(زی(ی م اتب ی (تم پ
حیوایم ب(شد اپ ب( «ی(خود» پ «ی(من» آشن(ست پ ب( «خود» پ «من» بیگ(یه
خواید بود.
 .3ب( یگ(ه دقیقت ب(ید گفت :یفس شأیم از شون حق تر(لم بوده ذاتم از خود
یدارد ت( بخواید به صورت مستقل پجود داشته ب(شد .این یگ(ه حقیقت پ
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«منِ» ایس(ن را در ارت (ط ب( خدا ممبیند .ط ق این بی(ن توجه استق لم به یفس
توجه به «ی(خود» پ «ی(من» است پ کسم که چنین توجهم به یفس داشته ب(شد
ب( «ی(خود» پ «ی(من» آشن( بوده ب( «من» پ «خود» بیگ(یه خواید بود.
 .4می(ن بیگ(یگم ازخدا ب( ازخودبیگ(یگم م زمهای پجود دارد که ب( ادلۀ
گوی(گویم ق(بل اث (ت است.
 .5ایس(نِ ازخودبیگ(یه یس ت به «خود» ج(یل ی( غ(فل بوده شن(خت درستم از آن
یدارد .این در ح(لم است که امک(ن شن(خت «خود» ب ای اپ پجود دارد .در
یتیجه این ح(لت بدت ین پضع ب ای ایس(ن خواید بود.
 .6کس(یم که به برد رپح(یم ایس(ن پ یمینطور به رابطۀ ایس(ن ب( خدا بمتوجه
یستند یممتوایند تحلیل من(سب پ مق ولم درب(رۀ مفهو ازخودبیگ(یگم ارائه
دیند.
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