
  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيحكمت معاصر
  34 -  19، 1395، بهار اول، شمارة هفتمسال 

  احاطة علمي انسان كامل از ديد صدرا و نسفي

  *سيدعلي حقي
  **سميه حسيني سيده

  چكيده
نوشتار حاضر كوششي در راستاي فهم احاطه علمي انسان كامـل از ديـد صـدرا و    

ارتبـاط  ، نگارنده بر اين باور اسـت كـه احاطـه علمـي انسـان كامـل      . نسفي است
  . مستقيمي با حقيقت علم و تهذيب نفس دارد

ي است همچنين هر تعال حقحقيقت علم در نظر صدرا و نسفي نوري از جانب 
ـ آ يم به دستسير و سلوك  براثركه اين نور  اند واقفنكته  نيبر ادو   نيبـاالتر . دي

نظـر   بنـا بـر  . ق به انسان كامل است كه به همه علوم احاطه داردمرتبه اين نور متعل
و اشـياء   گـردد  يمـ نسفي هر چه رياضت بيشتر شود احاطه علمـي انسـان بيشـتر    

  . ببيند تواند يمراكماهي 
نسفي،رسيدن به باالترين مرتبه علوم رافي نفسه داراي ارزش ندانستند و صدرا 
بـر   تنهـا  نـه انسان كامـل  . با عمل باشد توأم كه دانند يمي ارزشمند رازمانبلكه علم 

  . علوم ظاهري بلكه با غيب نيز آشنايي دارد
احاطه عملي انسان كامـل آن اسـت    نيبنابرا. داند يماو غيب آسمان و زمين را 

  . كه وي بر تمامي علوم ظاهري و باطني آشنايي و به درك حقيقت اشياء رسد
  . نسفي صدرا، احاطه علمي، انسان كامل، :ها هكليدواژ
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  مقدمه. 1
ي انسان كامل، مقام حجيت و احاطه انسان كامل بر جميـع علـوم   ها مقاميكي از شئونات و 

، علمي كه مصـطلح بـين   رسد يمعلمي كه انسان كامل به حقيقت آن . گذشته و آينده است
رهگذر در گام اول به بحث لغـوي پيرامـون    نياز ا. دانشمندان علوم گوناگون است نيست

ي موردبررسعلم، عقل و معرفت پرداخته در گام بعدي حقيقت علم را از ديد صدرا ونسفي 
نوري است كه خدا در قلب هـر   كنيم كه حقيقت اين علم را اثباتتا اين ادعا  ميده يمقرار 

احاطه درك چيزي . ميردازپ يمسپس به بيان احاطه علمي انسان كامل . كه بخواهد قرار دهد
احاطه علمي انسان كامل پس از سير و سلوك و تهذيب نفس به دسـت  . كامل است طور به
ي  خزانهبه  درواقعو  تر كينزدتعالي  حق بهآدمي هر چه از دنياي مادي فاصله گيرد . ديآ يم

حقايق ظـاهري  اتصال يافته و بسياري از  يتعال يباروي به  رو نيازا. ابدي يمراه  معرفتعلم 
  . گردد يم منكشفو غيبي بر او 

  
  بحث لغوي در تفاوت علم، عقل، معرفت. 2

علـم و ادراك  ، يي كه بين معرفـت، عقـل  ها تفاوتقبل از پرداختن به بحث ابتدا به بررسي 
علـم   كـه  يدرحـال ادراك وابسته به چيزهاي مخصوص . ميپرداز يملغوي وجود دارد  ازنظر

علم عمومـاً در   كه يدرحالادراك در مورد درك كلي يا خاص چيزي است . نيست گونه نيا
ي از وسائل ا لهيوسادراك  گريد يعبارت به. چيزهاي كه معدوم و مشخص نيستند بحث نمايد

عقل و علم نيز با همديگر تفاوت دارند عقل آن آگاهي اوليه است كه مانع انسان . علم است
 معنـا  همز علماء عقل را به معناي حفظ و نگهداري بعضي ا. از ارتكاب به عمل زشت است

، خيلي بيشـتر مواظـب اعمـال خـويش     رسد يمكسي به مرتبه عقل  كه يهنگامي عنيكردند 
معرفـت  . دينما يمو ارتكاب به اعمال ناپسند حفظ  حيقبااست و خود را از افتادن در وادي 

بعضي از علماي لغت علـم و معرفـت را متـرادف     آنكه حالو  استدر لغت به معناي علم 
بعضي ديگـر معرفـت را بـه    . )710،1337دهخدا،( ولي بعضي نوعي خاص از علم شمردند

بعضي معرفت و عرفـان را از مصـدر   . معنا نمودند ديآ يمدانش كه از طريق حس به دست 
شناسـد از آن  اگـر انسـان چيـزي را ن    كه نيادانستند يعني  نهيطمأنعرف به معناي سكون و 

  )281،1404فارس بن زكريا،(. كند ينموحشت دارد و احساس سكون و آرامش درباره آن 
  :نوشت گونه نياابن منظور درباره اين واژه 
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يعرفـه،  ، عرف، العرفان، اعلم و قال ابن سيده و ينفصالن بتحديد ال يليق بهذا المكان عرفه
  عرفه 

به معناي شناخت دانست و آن را مـرادف  وي معرفت را . اين واژه از ريشه عرف است
  )237،1408ابن منظور،(. علم و عرفان شمرد

و  انيـ لغوايـن اسـت كـه اكثـر      قـرارداد  موردتوجهحتماً بايد آن را  نجاياي كه در ا نكته
مترادف دانستند و بـين   باهمشناخت، معرفت، آگاهي و عقل را ، ي نظير علمها واژهفالسفه 

كه بعضي عقيـده   هرچندعقل همان علم و علم همان عقل است . ندتمايزي قائل نيست ها آن
. معرفت ادراكي جزئي و علم ادراك كلي است. دارند بين معرفت و علم تفاوت وجود دارد

، جميل صـبياومنوچهر صـانعي دره بيـدي   (معرفت در تصورات و علم در تصديقات است 
معرفت داراي مراتبي است اگر معرفت تمـام و كمـال باشـد     اند گفتهو بعضي  )599،1366

. 1معرفـت كامـل خـود شـامل دو نـوع معرفـت       . مطابق شي معلوم و مترادف با علم است
اگر ناقص باشد محدود  كه معرفت عيني است. 2 ءيشمعرفت به ذات شي يا شناخت ذات 

ياري از موارد صدرا در بس)191،201،1363عسكري،(. است ءيشبه شناخت بعضي جوانب 
علم و معرفت و ادراك را به يك معني به كار برد در حـالي كـه در نسـفي عقـل از مرتبـه      

 كـه  يهنگـام وي عقل را جـوهر و علـم را صـفت دانسـت     . است برخوردارباالتري از علم 
  )126،1388نسفي،(. شخص به علم و عقل رسيد به كمال خويش رسد

  
  نسفي معناي اصطالحي علم در ديد صدرا و. 3

كه مفهـوم وجـود    جهت ازآني از وجود و بلكه عين وجود دانست ا مرتبهعلم را  مالصدرا
تعريـف   رقابـل يغاست  باوجودوي علم را به آن جهت كه مرتبط . چيزها است نيتر يهيبد

علـم داراي جـنس و فصـل نيسـت     . وي تعريف علم به غير علم را دوري دانسـت . شمرد
علم حالتي است كه هر شخصي چون به نفس خويش . آن را تعريف نمود توان ينم رو نيازا

مالصدرا عقيـده داشـت اگـر علـم     . )285،305،1981،مالصدرا(. ابدي يممراجعه كند آن را 
عبارت از حصول صورت در نزد عاقل باشد ضروري است كـه مـا بـه ذات خـويش علـم      

 ديـ باسويي آن صـورت حاصـل نيـز    از  ميابي يدرمما ذات خود را  كه يدرحالنداشته باشيم 
پس علـم حصـول    ديآ يمي با ذات ما باشد كه اجتماع مثلين كه باطل است به وجود مساو

علم همچنين اضافه بين عالم و معلوم نيز نيست زيـرا  )4،245،1981صدرا،(. صورت نيست
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كه  ميكن يمما در اغلب اوقات اشيائي را تعقل . اضافه منوط به حصول دو طرف در آن است
وي علم وجود و نحوي از وجود مجرد از ماده است كه عـدم   ازنظر. وجود خارجي ندارند

. آن زيادتر اسـت  تيعلمباشد  تر راستهيپهر چه اين علم از عدم  كند ينمنيز در وي راه پيدا 
  )416،1،1981صدرا،(

سفي اولين چيزي كه خداي متعال آفريد، عقل است و اين عقـل همـان رسـول    نازنظر 
هر چه تهذيب نفس بيشتر شـود، علـم   .  اوستمظهر علم و قدرت انسان عقل . است خدا

وجود يكي بيش نيست و آن نـوري  . ببيند تواند يمي اهمكو اشياء را  شود يم تر كاملانسان 
در  نـور و است كه جان عالم است و عالم ماالمال اين نور است، و انسان كامل مظهـر ايـن   

 در سرتاسـر آثـار نسـفي    بامطالعـه آن چـه  . ميان موجودات عالم داناتر از وي وجود نـدارد 
وي عـالم   ازنظـر . آن است كه وي علم را از سنخ نور دانست دهنده نشانمشاهده مي شود 

  )106،1377، نسفي(. همه پرتوي از نور حقيقي پروردگار كه غير از او وجودي نيست
احاطه علمي انسان كامل بـا دو   كه ميشو يمين نكته رهنمون با دقت در اين مطلب به ا

حقيقت علم و دومين تاثيرتهذيب نفـس و سـير و    ها آناولين . خورد يمنكته اساسي پيوند 
ي در رابطه بـا  نفسبه بيان نظر صدرا و  ليتفص به رو نيازا. بدين مقام است دنيدررسسلوك 

و سلوك است پرداخته و ارتباط آن را بـا   حقيقت علم و راه رسيدن به اين حقيقت كه سير
  . احاطه علمي انسان كامل رو شن خواهيم ساخت

  
  صدرا نظر ازعلم حقيقي . 4

اسـت كـه خداونـد    ) ص(در روايتي از پيامبر . ي انسان كامل مقام علم استها مقاميكي از 
بدون داشتن علم به عمل پـردازد فسـادگريش از اصـالح بيشـتر      كه آن. ولي جاهل نگرفت

بايد بـه معـارف و علـوم     دينما يمبنابراين كسي را كه خدا به مقام خالفت منصوب . است
وصول هستند كه اين  درراهي عقيده دارند كه علوم موانع ا عدهدر اين ميان . الهي آشنا باشد

بـه علـوم حقيقـي     خواهند يمو همت  اضتيربدون  ها نيا. است ها آننتيجه خبثت فطرت 
ي مجاهـدت   وهيم، برترين عمل اوليا خدا، علم صفت سرور پيامبران كه يدرحالدست يابند 

و جهـل و گمراهـي سـبب دوري از خداونـد      استي عباد ها اضتيرو نتيجه  شگانيتقواپ
ايـن جهـل و   . مصائب و مشكالتي كه در اثر ناداني انسان به وي رسـد  بسا چه. متعال است

ي آن را در زمره شياطين قـرار   دارندهي همراه شود طلب استيربا اصرار به  كه يهنگامناداني 
. بيماري نفوس ناداني است كه زندگي را سخت بـه خطـر انـدازد    نيتر بزرگبنابراين . دهد
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 تواند يموي آدم به سبب ترقي در علم و عمل و فنا  ازنظر. صدرا علم حقيقي را نور دانست
پيروي نفـس بـه    جهيدرنتمالئكه مقرب عروج نمايد و ممكن است  ز درجه پايين تابه مقاما

اين دقيقاً معني همان آيه قرآن . درجه برسد و با شياطين و وحوش محشور گردد نيتر نازل
ي هـا  راهو  ديـ نما يمـ خداوند گام بردارد خداونـد وي را هـدايت    درراهاست كه كسي كه 

 جـه يدرنتكـه   مينـ يب يمدر اطراف خود افرادي را  بسا چه. بلش گشايدرسيدن به او را در مقا
علم و عمل به مقاماتي رسيدند كه بدون علم هرگز حتي تصور رسـيدن بـه آن مقامـات را    

  . كردند ينم
بـديهي  . از مجالس ظلماني رها شد توان يم، بنا بر نظر وي با استفاده از نور علم و عمل

اگر كسي علم زياد داشته باشد . ديدگاه وي بسيار مهم استاست كه تقارن علم و عمل در 
علم بدان داشته باشد  كه آني بزند بدون كار به دستولي عملي همراه علمش نباشد يا كسي 

، و علم معامالت) علم الهي(وي ميان دو علم مكاشفات . شوند يمهر دو با شكست مواجه 
مقصود اصـلي و كمـال حقيقـي     ازآنجاكه. تعالي دانست حق بهعلم الهي را موجب نزديكي 

به قرب  توان يمرسيدن به پروردگار و نزديكي به او است آشكار است كه با علم مكاشفات 
كه البته براي رسيدن به اين علم بايد در ظـاهر و بـاطن خـويش تصـفيه و      افتي دستحق 

  )154،1376،مالصدرا(. تهذيب انجام دهيم تا بتوانيم به علوم حقيقي دست پيدا كنيم
نور چيزي است كه در ذات خويش ظاهر و ظاهر كننده غير خـودش   مالصدرا ازمراد  

كـه نـور    استنوراالنوار  الوجود واجب. بلكه نفس وجود است باوجودبرابر  رو نيازااست 
حتي اجسام كثيف هـم   شود يمنور او بقيه موجودات شناخته  لهيوس بهوي نامتناهي است و 

اين نور اقسامي . با ظلمات اعدام آميزش دارد ها آنيستند ولي اين نور در خالي از اين نور ن
  . دارد كه در شدت و ضعف با همديگر اختالف دارد

  نور واجب. 1
  نور عقل . 2
  نور نفس. 3
  ) 90،89،4،1981،مالصدرا(نور حسي . 4

وي زمـاني كـه بـر سـر فهـم      . صدرا در بسياري از آثار خويش به اين نور اشاره نمـود 
رجـوع كـرده و در آيـات آن تـدبر     ) قـرآن (به كتاب خـدا   خورد يبرمي به مشكلي ا مسئله

وي زماني كه در مسئله معاد دچار مشكل شد، اعتراف نمود كه خدا با نور  جمله من. كرد يم
بنا بـر نظـر وي درك اسـرار    . خودش وي را هدايت و به درك اسرار آخرت راهنمايي كرد
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كـه ايـن نـور را از خداونـد      رو ازآنوي انسـان را  . نيسـت  ريپذ امكاناد جز با نور نبوت مع
 هـا  كـوه آن امانت كه خداوند بر آسـمان و زمـين و   . دريافت نمود شايسته خالفت دانست

در . عرضه نمود و همه از پذيرش آن خودداري كردند قبول فيض الهي بـدون واسـطه بـود   
از نور خـودش   ها آنند خلق را در ظلمت آفريد، سپس به است كه خداو شده اشارهحديث 
و هـر  . نمود و هر كس كه اين نور به او رسيد و آن را دريافت نمود هـدايت يافـت   افاضه

و از ميـان تمـام   . كس اين نور به وي رسيد آماده دريافت فـيض الهـي بـدون واسـطه شـد     
  . )290،289،1302،درامالص(. مخلوقات، انسان كامل شايسته دريافت اين نور گرديد

  
  نسفي نظر ازعلم حقيقي . 5

انسان  باعث شد آنچهآدم و حيوان در سه روح نباتي، حيواني و نفساني شريك هستند ولي 
ايـن عقـل   . از ديگر حيوانات ممتاز شود نفس ناطقه و نطق است كـه بـه آن عقـل گوينـد    

بـر   شـد و مشـغول   وسـاز  ساختكه پادشاه روي زمين و به  اول عقل معاش. دارد دومرتبه
نوري است كه خداوند در قلـب شـخص    ولي مرتبه دوم. روي زمين آب را جاري ساخت

الزمه رسيدن به اين عقـل آن اسـت كـه    . آن حق را از باطل جدا سازد لهيوس بهقرار دهد تا 
را  و به مرتبه انساني برسـد و اسـتعداد آن   درگذردانسان از مرتبه حيواني و بهايم و مالئكه 

كـه   كند يمدر اين عقيده پيرو ابن عربي است چنان چه از قول او نقل  نسفي. حاصل نمايد
مبتنـي   دومرتبـه تسويه عبارت از استعداد و نفخ روح عبارت از قبول روح است كه اين بر 

  :است
  به مرتبه انساني برسيم. 1
 . استعداد رسيدن به اين مرتبه را حاصل نمائيم. 2
ن به اين نور رسد جاويد گردد و اگر سـعي و كوشـش كنـي بـه نـور      انسا كه يهنگام« 

من به اين نـور رسـيدم و   : نديفرما يمهمچنان كه پيامبر اكرم . يكن يمپيدا  خاص حق دست
  )62،1351. 65نسفي،(» .ام زندهبه اين نور خاص 

 شود يمي خداوند هستند پيدا سو بهحقيقت اين نور در دل كساني كه در سير و سلوك 
در اثر تهذيب نفس و رياضت سالك پاك و مطهر گشت دل وي عـرش خـدا و    كه ينگامه

در اين هنگام وي به كمالي كه شايسته است رسد  كند يمحقيقت نور حق بر اين دل تجلي 
كه خدا نور است، البته نـور   ديگو يموي از قول خواص اهل شريعت . و انسان كامل گردد

  . نور ظاهر مظهر خداي متعال است كه آنخدا نور مطلق است از جهت 
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  :از اند عبارت دارند كه مرتبهانوار شش 
  نور چراغ. 1
 نور آفتاب. 2
 . ضعيف است تيغا بهروح حيواني كه . 3
 . روح انساني كه مدرك معقوالت است اما ادراك وي از خود او نيست. 4
 نور عقل كه نور وي هم ضعيف است. 5
نبع تمام انوار و همه اشياء به نسبتي كه به آن نزديك يـا  نور خداوند متعال است كه م. 6
 )154،152،1388نسفي،(. باشند يمدر نور يا ظلمت  شوند يمدور 

هنگامي كه انسان به مرتبه عقـل  . نسفي اولين چيزي كه خداوند آفريد، عقل است ازنظر
ي عقل از مرتبه نزدنسف رسد يمبه نظر . رسد يمرسيد و به نور روح اضافي زنده شد، به علم 

 كه يهنگام.  وي عقل را جوهر و علم را صفت وي دانست. باالتري از علم برخوردار است
هـر چـه كـه در عـالم وجـود دارد      . رسد يمشخصي به عقل و علم رسيد به آن نور خاص 
در اين عالم  هركدام ستاره و حيوان، آسمان. مركب از اين نور و نقطه مقابلش ظلمت است

نور  ها آنخلق ننمود اما در  هدف يبرا  زيچ چيه بلندمرتبهي هستند و خداوند تيمأموردر پي 
جدا كردن اين نور از ظلمـت جـز   . را از همديگر جدا نماييم ها آنو ظلمت مخلوط ما بايد 

در كســي كــه نــور خــود را بشناســد امكــان نــدارد كــه صــاحب ايــن مقــام انســان كامــل 
انسان اگر بخواهد گرفتار شرك نشود بايـد بـه    نسفي عقيده داشت. )72،1351نسفي،(است

ايـن  . شيخ سعدالدين حموي را واصل بدين نـور دانسـت   وي استاد خويش. اين نور برسد
نور نوري نامحدود و نامتناهي همچون درياي كه انتهاي ندارد باال و پايين و چپ و راسـت  

ك از او گرفته شد گرفتار شد كه خواب و خورا چنان آنحموي در شدت اين نور . نداشت
شخصي گفت برو از خرمن گاه كسي مشتي كاه بدون اجازه بردار رفت و برداشت  كه نياتا 

 رسد يمكسي كه به اين نور  )74،1363همو،( و )107،1388نسفي،(. ديراندو ديگر اين نور 
به همـه بـا نظـر شـفقت و     . 2. با همه مردم در صلح است. 1ي داردكه عبارتند از ها يژگيو

و همه مردم  داند ينمرا گمراه  كس چيهو  كند يمبه همه مردم كمك . 3. كند يممت نگاه رح
  . داند يمي حق سو به را سالكان

با دقت در مطلب باال به اين نتيجه رسيديم كه صدرا و نسفي در بار ه حقيقت علم كـه  
اين نتيجه تفكـرات عرفـاني اسـت كـه در هـر دو       و دداشتننوراست نظرات هماهنگ بيان 

  . وجود دارد
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  صدرا نظر ازسير و سلوك در احاطه علمي انسان كامل  ريتأث. 6
 رو نيـ ازا. توانايي وي در اصـالح نفـس اسـت    اندازه بهميزان برتري هر علمي بر علم ديگر 

سـان را بـه   معرفت خداي تعالي و قرب به او بهترين علوم و هر علمـي بـه مقـداري كـه ان    
خداي حقيقت تمام حقائق و اصل موجـودات  . معرفت اهللا نزديك كند داراي فضيلت است

  )45،38،1381،مالصدرا(. علم به او لذيذترين علوم است جهيدرنتو 
 كـه  آننيستند ولـي علـت    بهره يباز موجودات كه در عالم هستند از نور خدا  كدام چيه
عبارت از  ها حجاباين . يي است كه وجود داردها حجاب كنند ينماين مسئله را درك  ها آن

رهايي پيـدا كنـد و چشـم و     ها حجاباگر كسي از اين . است. . شهوت و غضب و، جهل
و به عـالم  ، گوش باطن خويش را بگشايد قلبش سرشار از نور معرفت و هدايت پروردگار

ايـن  . مسخر او گردنـد دست پيدا كند و تمام عالم  وانفس آفاقغيب متصل گشته به معرفت 
تسـخير حقيقـي عبـارت از     .تسخير غيرحقيقـي اسـت  . 2تسخير حقيقي . 1تسخير دو نوع 

كه  استتسخير معاني عقلي الهي توسط خدا كه اين تسخير فقط براي انسان كامل و اولياي 
  :ي بر سه قسم استقيرحقيغتسخير . به وصال خدا رسيده باشند

خداوند زمين را مسخر نموده تا انسان بر روي  كه نياهمانند ، تسخير و صغي عرضي. 1
  . آن كشت و زرع كند و هر چه روي زمين است در تسخير انسان است

تسخير طبيعي كه مسخر كردن همه قواي نباتي براي انسان براي تغذيه، توليد، هضم . 2
  . و دفع است

عر وي كـه  تسخير نفساني اين تسخير شامل اعضاء و حواس ظاهري و قوي و مشـا . 3
فطرتشان مجبور به اطاعت از وي  حسب به ها آنهمه مسخر روح انسان هستند مي باشد كه 

به پا بگويد حركت  كه يهنگامو  شود يمباز  بازشوبه چشم بگويد  كه يهنگامهستند لذا وي 
  . كند يمكن حركت 

از تقسيم سعادت به سعادت علمي و سعادت بدني سـعادت عقلـي را در    مالصدرا پس
دانست و سعادت حسـي   ها آنادراك وجودات مجرد عقلي و نيل به هويات عيني و شهود 

بنـابراين بـين سـعادت و علـم     . داند يممشاهده و نيل به مشتهيات قابل حصول  لهيوس بهرا 
ه حقيقت علم دست پيدا كنـد بـه سـعادت    برقرار است بدين منظور هر كه ب هيدوسورابطه 

  . كند يمي به اين سعادت معرفي ابي دستوي موانعي را براي . ابدي يمحقيقي و علمي دست 
تا صور علمي و عقلي در نفس  شود يمسبب  كه آننقصان جوهر نفس و بالقوه بودن . 1

  . دي نباشنابي دستتجلي نيافته و كمال و سعادت حاصل از آن براي نفس قابل 
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مـانع از   ديآ يمتيرگي و كدورت نفس كه در اثر ارتكاب گناهان و شهوات به وجود . 2
 وتـار  رهيـ تبديهي است نور علم بر قلبي كه در اثـر گنـاه   . ظهور و تجلي حق در انسان شود

  . تابد ينمگشته 
عدول از عالم حقايق و توجه و التفات به مصالح زندگي مادي و انصراف از اهتمـام  . 3

آن صـور   جـه يدرنتكـه   شود يمبه طاعت و عبادت نيز سبب عدم تابش انوار الهي بر آدمي 
  . شود ينمسعادت براي او ميسر  جهيدرنتعلمي و عقلي در او حاصل نگشته و 

موانـع   نيتـر  بـزرگ جا از  ليد و تعصبات بيي و تقظلمانهاي نوراني و  وجود حجاب. 4
  سعادت انسان محسوب است

آن مطلوب  واسطه بهديگر كه  صورت بهجهل به طريق وصول عدم انتقال از صورتي . 5
در حقيقت آن چه مانع حقيقي رسيدن به . گردد نائلحقيقي و مقصود اصلي، يعني خداوند 

و اين امر حاصل . باشد واس بدني ميعلم حقيقي و سعادت است وابستگي به بدن مادي، ح
هاي شيطان پيروز شده، و به ايمان يقيني دست پيدا  شخص بر وسوسه كه نياگردد مگر  نمي
وي به درك علم حقيقي و انـوار ملكـوتي نائـل     شده زدهها كنار  در اين هنگام حجاب. كند
  )254،1360،مالصدرا(. شود مي

ملكوتي دست يابد، مطلع بر قضا و قدر و شـاهد   اگر انسان، به اين مقام و مشاهده انوار
گردد و انسان كامل مصـداق  همه عالم نزد او حاضر مي رو نيازاگردد و قلم و لوح الهي مي
  . واقعي اين مقام است

إِنِّي أَعلَم غَيب السماوات والْـأَرضِ  نزد انسان كامل است، صدرا در تفسير ، علم به غيب
هـا و زمـين،   بيان داشت منظور از غيب آسـمان  )33بقره،(وأَعلَم ما تُبدونَ وما كُنتُم تَكْتُمونَ 

حقيقت انسان كامل است، غايت وجود اكوان و ثمرة درخت افالك و برگزيده عالم انسـان  
ان به حضرت حق است چون وي غايت همه موجودات تر از فرشتگكامل است كه نزديك

علـم بـه غيـب و     رو نيـ ازا. تر از خود نيز علم داشته باشدپايين مراتب بهبايد  رو نيازااست 
. . نـــزد او و او غايـــت آســـمان و زمـــين اســـت     زيـــچ همـــهنهـــان و بـــاطن  

  . )365،366،2،1366،مالصدرا(
  

  نسفي نظر از علمي انسان كامل ةسير و سلوك در احاط ريتأث. 7
تا شخص به مرتبه چهارم در ذكر . از نظر نسفي رسيدن به مقام تفكر در اثر كثرت ذكر است

  . ميپرداز يمما به بيان اين چهار طبقه  رو نيازا. است بينص يبو  بهره يبنرسد از فكر 
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طبقه اول از اهل ذكر كساني هستند كه به زبان بـه ذكـر مشـغولند ولـي در دل از آن     . 1
 كنند يمنماز را ادا  اذكار ظاهر بههستند كه  نيچن نيابسياري از مردم در وقت نماز . اند غافل

اگرچه اين ذكـر خيلـي   . مشغولند دوفروشيخرولي در حقيقت ايشان دلشان در بازار و به 
زماني كه چنين شخصي مشغول ذكر است  كه آننيست از جهت  دهيفا يبضعيف است ولي 
  . دهد ينمانجام كار بيهوده و عبث 

با زحمت  كنند يمو سعي  نديگو يمطبقه دوم از اهل ذكر كساني هستند كه زبان ذكر . 2
كـه   كننـد  يمـ بسيار دل را نيز حاضر سازند همچون صالحان در وقت نماز كه خيلي دقـت  

  . شود يم پرت حواس اوقات يبعضجمع نماز باشد ولي  ها آنمتوجه باشند حواس 
و دل بـا ايـن ذكـر     نديگو يميي هستند كه هم در زبان و هم دل ذكر ها آنطبقه سوم . 3

در اين مرتبه دل  كردند يممرتبه قبل كه به تكلف دل را حاضر  برعكس رديگ يمآرام و قرار 
و  رسند يماز ذاكران عده بسيار كمي به اين مقام . كنندرا به تكلف به كاري ديگر مشغول مي

  . يد بسيار خدا را شاكر باشدبا رسد يمكسي كه به اين مقام 
و تفاوت بسيار است كه همگي دل دوست  استدر اين مرتبه مذكور بر دل مستولي . 4

لى مع اللَّه وقْت ال يسعنى فيه ملَـك  :باشد يا ذكر دوست باشد و اين معناي اين سخن است
ب و يا پيغمبر فرستاده در آن مرا باخدا وقتى ست كه هيچ ملك مقر -مقَرَّب و ال نبى مرسلٌ

ايـن   كه يهنگام. باشد يمنتيجه دوست داشتن زياد كه عشق نام دارد  نيگنجد و ا با من نمى
فكـر بـر ذكـر     نورمراتب پشت سر گذاشته شود و سالك به طبقه چهارم و مقام فكر رسد 

  )109،1351نسفي،(. غلبه پيدا كند
اخالص دانست و عقيده دارد آدميان به يكي علم، عمل و ، نسفي كمال انسان را در عقل

وي عقيده دارد اگرچه انسان كامل باشـد، خيلـي   . از اين چهار چيز بر يكديگر برتري يابند
چيزها را نمي داند، مثال انسان كامل نمي داند كه ساعتي ديگر حال او چگونه خواهد بـود؟  

. ي بيابان چنـد تـا اسـت   ها گيرعدد . يا فرزندي كه در شكم مادر است دختر يا پسر است
را بداند از راه  سؤاالتقطرات باران و برگ درختان چقدر است و اگر كسي هم جواب اين 

. دانـد  ينمـ نجوم، الهام، و خواب ظني و اجمالي مي داندو بـه طريـق تحقيقـي و تفصـيلي     
البته الزم به ذكر است علم نداشتن به چيزهاي عـادي زيـاني بـه    . )202،232،1391نسفي،(

انبيـاء   سـت يبا ينم بود يماگر حضور چنين علمي ضروري . كند ينممقام علمي ايشان وارد 
از يوســف در  )ع( ي يعقــوبناآگــاه. شــدند يمــي ايــام حياتشــان دچــار هــا يگرفتــاربـه  

 ي از ايــن مــوارد اســتهــا نمونــه امبريــپي هــا يگرفتــارچــاه،اعتراض موســي بــه خضــر 
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معرفـت   تناسـب  بـه كند كه هـر كـس    نسفي اين را رد نمي حال نيباا) 135،1386شكريان،(
او  شـناخت كه وي بـه خـدا    رو ازآنبر انسان كامل  زيچ چيه. يابد خويش از خدا آگاهي مي

- كه هستند مي گونه همانوي اشياء و تمامت جواهر اشياء را  رو نيازارسيده پوشيده نيست 
اين . كمي دچار تناقض گرديد نجاياكه مطالب وي در  رسد يمبه نظر )16،1351، سفين(بيند

سفي و تـرس وي  نبه زمان  ارتباط يبي از مسائل ديگر نيز مشهود است كه ا پارهتناقض در 
  . نيست اش يشخصاز اعالم نظرات 

شخصي كه علم به چيزي دارد در عمل بايد آن . سفي هر چيزي عالمتي داردننظر  بنا بر
وي دو  ازنظرترك مال و جاه كه . رك دنيا استوي ت ازنظرعمل اهل معرفت . را نشان دهد

هر كه از مال دنيا روي گرداند و دوسـتي دنيـا را از دل بيـرون كـرد بـه      . بت بزرگ هستند
نسفي همچنين عقيده داشت كه ظاهر در باطن اثـر  . كند معرفت خداي متعال دست پيدا مي

باطن در ميـان  . شود يمدر اثر رياضت ظاهر درست شود باطن هم اصالح  كه يهنگام. دارد
عالم شهادت و طرف ديگر عـالم غيـب كـه عـالم فرشـتگان       طرف كقرار گرفت ي دوعالم

ي هـا  لذتاز بند شهوت و  كه يماداماز طرف بدن دچار زحمت است و  باطن. مقرب است
نسـفي  (. از عالم غيب به اكتساب علوم و اقتبـاس انـوار پـردازد    تواند ينمدنيايي رها نگردد 

140،1377(  
. وي همانند صدرا تقليد را يكي ديگـر از موانـع رسـيدن بـه معرفـت حقيقـي دانسـت       

توان بنابراين سخن مي. خدابين نشود نيخودب ديگو يمهمچنين وي از ديدگاه اهل وحدت 
گفت انسان تا پا بر روي خويش و بر نفس خويش نگذارد بـه معـرف حقيقـي و شـناخت     

علوم به علـم حضـرت حـق حاصـل      نيتر هيشبو  نيتر كامل. كند پروردگار دست پيدا نمي
در مركـز نقطـه    گـرد دو جز براي كسي كه ذات او از هر صـفت و نقـش خـالي     شود ينم

 اعتـدالت و اعتـدال حقيقـي محـيط بـر      وجودتعظيمي قرار گيرد كه جامع جميع مراتب 
قـو  (. معنوي و روحاني و مثالي و حسي و توابـع آن از كمـاالت نسـبي و درجـات اسـت     

  )26،نفحه 1375ي،نو
  :آملي در ذيل اين سخن بيان داشت زاده حسنعالمه 

ي اسراري از علم انسـان را بفهمـي و نيـز بـداني     توان يم بلندبه كمك اين مطلب عالي «
كه نفوس كاملـه هرگـاه بخواهنـد بداننـد مـي داننـدپس بـه         واردشدهكه در روايات  آنچه

چنان چه حضـرت علـي در   ) 400،1379آملي  زاده حسن( »شايستگي در اين معنا تدبر كن
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از سرگذشت و  شماراخدا قسم اگر بخواهم هر يك از  به نديفرما يم البالغه نهج 157خطبه 
  . توانم يمسرنوشتتان مطلع سازم 

  
  نظر مالصدرا ازمراتب مردم در معرفت خداوند . 8

. 2مرتبـه خيـال  . 1بـه سـه مرتبـه     حق بهمالصدرا نيز در بحث مراتب مردم در بيان معرفت 
مـردم داراي سـه قـوه حـس،      كه آن حيتوض. فناي در حق اشاره نمود. 3شهود حقائق عقلي

ي كارهـا  تمـام اسـت   قرارگرفتهنفس تا زماني كه در مرتبه جسماني . باشند يمخيال و عقل 
نخستين مرتبه از معرفت نفس مرتبه عـالم خيـال   . دهد يماين قوه انجام  لهيوس بهخويش را 

كه در اين مرحله انسان با چشم خيالي خويش حقائقي را مشاهده كند كه از حـواس  است 
مرتبه سوم . مرتبه دوم معرفت نفس شهود سالك به حقائق عقلي است. ظاهري پنهان است

و  نـد يب ينمـ ي خويش را ها خواستهمعرفت نفس، فناء في اهللا است در اين مرتبه او خود و 
تعالي  حق بهرا عين الربط  زيچ همهاو در اين مرحله . ني گرددتنها در ذات خداوند باقي و فا

  . داند
در مرتبه ذات به خاطر . تعالي شامل سه مرتبه ذات، صفات و افعال است حق بهمعرفت 

رسول خـدا در حـديثي   . شدت وجود نور حق ما قادر به شناخت نيستيم و آن محال است
در مرتبـه صـفات   . در ذات خـدا فكـر نكنيـد   ي خدا فكر كنيد ولي ها نعمتدر : نديفرما يم

امـا در افعـال   . به شناخت دست پيدا كند تواند ينمي، غير از راسخان در علم كسي تعال حق
تفكر در آفرينش موجودات يكي از اين موارد است كه بسيار به آن . تفكر كرد توان يمحق 

  )248،1360،مالصدرا(. سفارش شده است
كه باالتر از مقـام نبـوت و    اند دهيعقعلماء هر دو بر اين و صدرا در بحث مراتب  نسفي

  )122،1363،مالصدرا( و )248،1388نسفي،(. ي نيستا مرتبهپيامبر، 
. نور را از ظلمت جدا سازد تواند يمدر باالترين مرتبه اين نور انسان كامل قرار دارد كه 

 همه نياآن است  رسد يمضروري به نظر  نجاياي كه توجه به آن در ا نكته) 91،1388نسفي،(
تصوف وجود دارد به خـاطر آن اسـت كـه     درراهكه  شمار يبو مجاهدات و آداب  اضتير

بلكه يك ساعت به صحبت رسد  روزه كاگر سالك ي. سالك شايسته صحبت فرد دانا گردد
بلكـه هـزار سـال بـه رياضـت و       صدسالو شايسته صحبت دانا گردد بهتر از آن است كه 

ساعةٍ افضل من عبادة  فكرُت همچنان كه در حديثي مشهور است كه. مجاهدت مشغول شود
حجاب عبارت است از هـر  . تساعتي انديشيدن برتر از هفتادسال عبادت اس ،"سبعين سنةٍ
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كه نماز و روزه بسيار هم مانع راه  بسا گردد چه حق بهچيزي كه مانع راه سالك براي رسيدن 
دارد كه نـور   رونيدر بآدمي نوري در درون دارد كه نور عقل و نوري  بنابراين. سالك باشد

براي نفس انسان در حالت مختلـف  . انسان دانا است و اين دو بدون يكديگر ممكن نيست
نفـس انسـاني در هـر    . وجودي است كه الزمه وصول به اين درجه حركت جوهري اسـت 

  . تمام مراتب قبلي است رندهيدربرگي از كمال جوهري واقع شود ا مرتبه
  

  نسفي نظر ازمراتب مردم در معرفت خداوند . 9
وي به بيان سه گروه اهل تقليد، اهل . مردم در معرفت خداوند تفاوت دارند از ديدگاه نسفي

از ديدگاه اهل تقليد يا عوام عالم آفريدگاري دارد كه دانا و . استدالل و اهل كشف پرداخت
به زبان به وجود خدا اقـرار و بـه دل نيـز هسـتي خداونـد را       ها آن. توانا حي و مريد است

مطالب را شنيدند . تصديق نمايد اما اعتقاد ايشان از طريق حس و سمع به وجود آمده است
خيلي از حقائق را خودشان به نـور   هرچنداين گروه در درجه ايمان هستند . و قبول كردند

ايـن  . شـوند  يمـ ل و اين طايفه خواص ناميده گروه دوم اهل استدال. كشف يا برهان نديدند
منتهي فرقي كه با گروه قبلي دارند  كنند يمگروه نيز در زبان و دل وجود خداوند را تصديق 

 هـا  آن. كننـد  يمـ با داليل عقلي و نور عقل، خدا و يگانگي او را تصديق  ها آناين است كه 
ي گيـرد و تمـام   دربرمـ ه اشـياء را  كه علم و ارادت و قدرت خدا همـ  دانند يميقيني  طور به

كه خزائن همـه علـوم نـزد خـدا      دانند يم نيقي به ها آندر اين مقام . موجودات مسخر اويند
ي حـرص و  جـا  بهبنابراين توكل . دهد يم علت يبو  حساب يباست و او به هر كه بخواهد 

غم معـاش و انـدوه بـراي روزي     رديگ يمي سعي و كوشش بسيار قرار جا بهرضا و تسليم 
  )102،1388نسفي،(. رديپذ يمپايان 

به زبان  ها آن. نديگو يمگروه سوم اهل كشف هستند كه به اين طايفه خاص الخاص نيز 
هستند كه اعتقاد خويش را از طريق كشف و عيان  بلندمرتبهمعترف به وجود خداوند  و دل

  . بدست مي آورند
گذشته به لقـاي خداونـد و علـم اليقـين و عـين اليقـين        اين گروه از تمامي حجاب ها

 رسد يمبه نظر . ننديب ينماين طايفه اهل وحدت هستند كه غير از خدا هيچ چيزي . رسيدند
البتـه اهـل   . عقايد اين گروه را بيشتر مي پسندد و خود در زمره اهل وحـدت اسـت   نسفي

آن  نـور از اصـحاب  . شوندوحدت خود به دو گروه اصحاب نار و اصحاب نور تقسيم مي 
هر كه به وصال خدا دست يابد هميشه باقي خواهد بـود   دانند يم مشهورند كهروبه اين نام 
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و توهمات  ها اليختمام  ابدي يمو اصحاب نار بر اين باورند كه هر كه به وصال حق دست 
و اين صفت آتش است كـه بـه    رود يمحتي خودش هم از ميان  گردد يماو نيست و نابود 

  . نسفي وحدت را مقصود سالكان و روندگان دانست. كند يمنابود  رسد يمهر چيز 
وجود يكي بيش نيست كـه البتـه آن    نديگو يمكه همان اهل كشف هستند  اهل وحدت

باطن اين وجود نور است اين نور جان عالم و حيات و علم و ارادت و . ظاهر و باطني دارد
وي شخصي را كه به ايـن نـور رسـيد داراي عالمـاتي     . ودات از اين نور استقدرت موج

. راحتـي و آرامـش رسـد    كـس  همـه دانست كه با خلق خداوند در صلح اسـت و از او بـه   
ما افراد داناي زيـادي داشـته باشـيم كـه در علـوم       بسا چهدر عالم ) 102،107،1388نسفي،(

او از تمـام افـراد و   . نسـان كامـل اسـت   دل عـالم اسـت ا   كه آنمختلف سرآمد هستند ولي 
. موجودات عالم خبر دارد و در ملك و ملكوت و جبروت چيزي نيست كه از پوشيده باشد

نسـفي انسـان كامـل را داراي علـم و     . وي اشياء را كماهي و حكمت اشياء را كماهي دانـد 
  . كند يماخالق تمام مي داند ولي عقيده دارد كه قدرت ندارد و با نامرادي زندگي 

وقت باشد كه انسان كامل صاحب قدرت باشد و حاكم پادشاه گـردد امـا   ! اي درويش«
ي عجزش بيش از قـدرت  كن يمپيداست كه قدرت آدمي چند بود وجودي به حقيقت نگاه 

انبياء و اولياء و مملوك بسيار چيزها مـي خواسـتند كـه    . باشد و نامراديش بيش از مراد بود
  )310،1388نسفي،( ».بود يمكه باشد و  خواستند يمچيزها  باشد و نمي بود و بسيار

 . انسان كامل قدرت ندارد قدرت دنيايي است كه نياپيداست، منظور نسفي از 
انسان كـاملي كـه بـه ايـن مرتبـه رسـيد        كهبا دقت در مطالب باال به اين نكته رسيديم 

در عالم حس و عقل از او پوشيده نيست و علم به اسرار ملك ملكوت و جبروت  زيچ چيه
وي علم به اسماء الهي و صفات و افعال الهـي  . كند احاطه بر جميع اين عوالم پيدا مي. دارد

ي درروخليفـه خـدا    رو نيـ ازاداشته و خداوند كل اسماء را در وجود وي به وديعت نهـاد  
وي، او را شايسـته عنـوان    حجبـت توان گفت مقـام علمـي و    مي گريد يعبارت به. زمين شد

قرار دارد كه قرآن كـريم دربـارة   ) ص( ي نمود در باالترين اين مراتب پيامبر اكرمالله فهيخل
  :فرمايد امكان خطاب به رسول خويش مي برجهاناحاطه انسان كامل 

ها باشد و  خالق آنآوريم كه شاهد اعمال، عقايد و ا در قيامت ما از هر امتي شاهدي مي
بـا  ) ص( پس پيـامبر اكـرم  . آوريم هايشان مي شاهد كل، شاهد بر انبياء و امت عنوان بهتو را 

كه آن را از حضرت حق دريافت نموده است بر همه جزئياتي كـه در جهـان   ، علم خويش
او همه مراتب علـم را دارد چـون بـر    . دهد گذرد شهادت مي امكان و در حيطه انسانيت مي
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. بايد شباهتي با مبدأ و خـالق خـويش داشـته باشـد     رو نيازااست  شده دهيآفرت حق صور
وي مقام به اولياءو علماي خواهد رسيد كه العلماءورثه االنبياء و اين تفسير همـان   نيبعدازا

سخن است كه چه بسا كسي به مقام انبياء و اولياء نرسد ولي انبيـاء واوليـاء بـر وي غبطـه     
  )22،23،1351نسفي،(. خورند
  
  يريگ جهينت. 10

حتي در غيب است حقيقتـي   آنچهدر عالم است و  آنچهاحاطه علمي انسان كامل بر جميع 
نماينده مكتب عرفان  عنوان بهو نسفي  متألهيك حكيم  عنوان بهبسيار روشن است كه صدرا 

اضت دارد پس از اين حقيقت كه ارتباط مستقيمي با سيرو سلوك و ري. به آن اشاره نمودند
قابـل دسـت يـابي    ، اتصال به منبع فيض الهي و حقيقت علم كه نوري از جانب حق اسـت 

علم بـدون   نمودند كهاين مطلب است كه هر دو بدان اشاره  ديمؤتقارن علم و عمل . است
و علم آن گاه ارزشمند است كه شخص در عمل بدان پاي  رساند ينميي جا بهعمل انسان را 

درا و نسفي پس از سير دو مسير كه يكي عرفاني و ديگـري عقلـي اسـت بـه     ص. بند باشد
انسـان  . حقـايق اسـت   عيـ بر جم حقيقت مشترك دست يافتند كه احاطه علمي انسان كامل

در عالم حس و عقل از او پوشـيده نيسـت و علـم بـه      زيچ چيهكاملي كه بدين مرتبه رسيد 
وي علـم بـه   . كنـد  اين عوالم پيدا مي ملكوت و جبروت داردواحاطه بر جميع، اسرار ملك

اسماء و صفات و افعال الهي داشته و خداوند كل اسماء را در وجود وي بـه وديعـت نهـاد    
توان گفت مقام علمي و حجيت  مي گريد يعبارت به. ي زمين گشتدرروخليفه خدا  رو نيازا

  . ي نمودالله فهيخلوي، او را شايسته عنوان 
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