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*کمال در مشرب عرفانی عزیزالدین نسفی

1آرزو ابراهیمی دینانی

ات فارسی دانشگاه گیالندانشجوي دکتري زبان و ادبی

چکیده
-ترین مقصد اهل معرفت بوده است، هر یک از آنان کوشیدهدستیابی به کمال، همواره مهمترین و متعالیاز آنجا که 

د نسفی، عارف قرن هفتم هجري، از عزیز بن محم. هاي اصحاب کمال را برشمارنداند تا کمال را تعریف کنند و ویژگی
اي در این باب، بـه  هاي تازهبا طرح آرا و دیدگاهجمله نویسندگانی است که دربارة این موضوع به تفصیل سخن گفته و

کـه  -» بلوغ و حریت«هاي راه و هاي رسیدن به این مقصد، موانع و حجابتبیین ابعاد مختلف کمال انسانی، همچون راه
تناقضات کالمی نسفی در برخی آراء وي از جمله حلّاین نوشتار در پی . پرداخته است-از اصطالحات بدیع وي است

کند و در جاي دیگر از انسان آزاد نابالغ سـخن بـه   که در جایی بر لزوم همراهی این دو تأکید می-التزام بلوغ با حرّیت
بـه عنـوان   دو نوع حرّیت، پایۀ علم را از پایۀ کمالپردازد که وي با در نظر گرفتنبه اثبات این نکته می-آوردمیان می

.گرددسازد، چنانکه جایگاه داناي آزاد از مقام کامل آزاد مستقل و متمایز میاساس و زیربناي حرّیت جدا می
یاي الهی و ورود بـه  لاوو اختصاص آن به انبیا و » کامالن«از » کامالن مکمل«، نسفی با جدا ساختن مقام عالوه بر آن

بحث پراهمکند که تحلیـل  ولی بر نبی یا نبی بر ولی تبیین میتفّوقدر دو محور اصلی ت نبوت و والیت این مبحث رای
نبی بر ولی از سـوي  تفّوقوالیت بر نبوت از یک سو و تفّوقاگونه در این مقاله در قالب معمتفّوقگشایی از این و گره

هاي انسان کامل نـزد  کلیتی از ویژگیکه ارزیابی و تحلیل حقیقی او در این موضوع است؛ چناندیدگاه کنندة دیگر تعیین
، به ما در تشخیص و تشریح بینش خاص »مقام معلوم«یا » عقل«وي و نیز آراء او دربارة معاد اصلی کامالن تحت عنوان 

ـ    . رسانداو مدد می ت و در پایان با بیان وجوه تمایز اندیشۀ نسفی با دیگران در موضوع کمـال در ابعـادي چـون جامعی
ها، ابداع اصطالحات تازه، ذکر مراحل دوگانه براي سلوك، تبیین غایت کمـال حقیقـی در مقـام رؤیـت     اهانسجام دیدگ

کماهیِ اشیاء براي سالکان و باألخره رویکرد جدید او به علم و حکمت به عنوان مهمترین شرط رسیدن به کمال، جایگاه 
بررسی و تحلیل قرار گرفته استداین عارف بزرگ در تبیین و پردازش این موضوع عرفانی مورخاص.
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مهمقد
ترین عرفاي قرن هفتم هجري است که بررسـی و تحلیـل   ین نسفی از بزرگعزیزالد

او در مبانی نظري و عملی عرفان، مـا را بـا فضـاي عرفـانی سـدة      آراء و مشرب خاص
یکی از موضوعاتی که در مشرب عرفانی وي بـه تفصـیل بیـان شـده     . کندهفتم آشنا می

توجـه و دوم عرفـانی بـه آن   اولسـنّت کمال، از موضوعاتی است که در . است» کمال«
ریاي بیکـران بـراي طالبـان    نسفی سعی بر آن دارد تا اسراري از این د. خاص شده است

ایـن موضـوع نـزد او از    . آن مکشوف سازد و طریق رسیدن به آن را به ایشان نشان دهد
چنان اهمجـاي آثـار خـویش بـا     تی برخوردار است که با طـرح ایـن مبحـث در جـاي    ی

تعابیري گاه مشابه و گاه متفاوت به ذکر جزئیاتی در مورد حقیقت آن یا کیفیت دستیابی 
. پردازدیبه آن م

پیشینۀ تحقیق
هـاي  قان در پژوهشمحقّتوجهاي است که همواره مورد کمال از موضوعات پردامنه

و تحلیـل  توجـه هـا از محـدودة   از یک سو گسترة ایـن پـژوهش  اما. عرفانی بوده است
عربی فراتر نرفته است، دلیل این امر را شـاید  دیدگاه عرفاي مشهوري چون موالنا و ابن

موالنـا بـر کمـال و    عربی و تأکیـد خـاص  توسط ابن» انسان کامل«بتوان ابداع اصطالح 
از سوي دیگـر بررسـی و غـور در دیـدگاه عرفـانی      . وجود انسان کامل در عالم دانست

ین نسفی نیز بیش از همه حول محورهایی چون والیت، وحدت وجود، حرکت عزیزالد
مانـده  توجـه ت کمال تاکنون بییحث پراهمگردد و مبهاي سیاسی میجوهري و اندیشه

اي بـا عنـوان   هاي این موضوع یعنی انسـان کامـل در مقالـه   ه یکی از زیرشاخهالبتّ. است
»توسط کیومرث چراغی )1387(»ین نسفیبررسی مفهوم انسان کامل از دیدگاه عزیزالد

ه تبیین یکـی  حقیقیت این است که این پژوهش صرف نظر از اینکامابررسی شده است 
هاي مبحث کمال است، در واقع نوعی گردآوري از آرا و نظرات نسـفی  از زیر مجموعه

درمورد انسان کامل و ذکر نظرات مشابه و متفاوت با آنها از موالنا، عبـدالکریم گیالنـی،   
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اي از نظرات ایـن عـارف و   ل و تحلیل تازهگونه تأمابن عربی و جامی است، بدون هیچ
هـاي  تا جایی که در یکی از بخـش . در مبحث انسان کاملحتّیکالمی او رفع تناقضات

جـز در یـک   -نظرات نسفی نیـز  حتّی» مقام وساطت انسان کامل«مقالۀ مذکور با عنوان 
. ناگفته مانده و تنها بـه ذکـر آراء خـوارزمی و موالنـا بسـنده شـده اسـت       -مورد کوتاه

اهـایی کـه گـاه    هـا و معم گـره اي حـلّ بنابراین خالی بودن جاي یک بررسی تحلیلی بر
سازد نویسندة این مقاله را بر آن داشت دستیابی به بینش حقیقی نسفی را دچار مشکلمی

ـ  تا در پی ارائۀ تحلیلی نو از اندیشه ه انسـان  هاي نسفی در موضوع کمال بپردازد کـه البتّ
.قرار خواهد گرفتگرایانهکامل به عنوان جزئی از آن، در زیر مجموعۀ این نگاه تحلیل

کمال. 1
تعاریف) الف

نظـر، بـا عنـوان اهـل     هـاي سـه گـروه صـاحب    به طور جامع در آثار نسفی، دیدگاه
هاي دیگـري  ه گاه آراء گروهشریعت، اهل حکمت و اهل وحدت بیان شده است؛ و البتّ

ابعـاد  پیوندد تا مباحث از ف نیز به جمع آنها میحاد، اهل حلول و اهل تصواتّچون اهل
.تري تبیین و ارزیابی گرددمختلف و به صورت کامل

-مبحث کمال نیز از پنج دیدگاه بررسی شده است؛ نسفی در این مبحـث از دیـدگاه  
که نامی از ایشـان  -ف و دو گروه دیگرهاي اهل شریعت، مشایخ اهل طریقت، اهل تصو

.جویدبهره می-نیاورده
کنند تعریف می» دانستن علوم حقیقی«را کمال آدمی،به بیان نسفی، علماي شریعت

متعلّـق یکی دانستن نفس و آنچه بـه نفـس   «: و علوم حقیقی مشتمل بر چهار چیز است
است، سیم دانستن دنیا و آنچه به دنیـا  متعلّقاست، دوم دانستن خداي و آنچه به خداي 

، ص1344نسـفی،  (» اسـت متعلّقاست، چهارم دانستن آخرت و آنچه به آخرت متعلّق
شمارند نه کسبی و اعتقـاد  اي فطري و عطایی میاهل شریعت مرتبۀ کمال را مرتبه). 76

هریـک را  «ت یعنی والیـت و نبـوت   ااممقدارند که مراتب ارواح آدمیان از اسفل تا علو
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و اگـر ایـن مراتـب کسـبی بـود      » چنانکه آفریدند آفریدند، در خلق خداي تبدیل نیست
شد و عارف با کسـب بـه مقـام ولـی و     تر میکرد مقام وي عالییشتر کسب میهرکس ب

). 61، ص1377نسفی، (رسید ولی با کسب به مقام نبی می
کنند؛ سـلوکی کـه   مشایخ اهل طریقت، کمال را بر اساس سلوك و جذبه تعریف می

ـ . سـت ااي است که به فضل و عطاي خداوندبه کسب و اختیار بنده و نیز جذبه ر ایـن  ب
سالکان، مجـذوبان، سـالکان مجـذوب، مجـذوبان     : انداساس، اصحاب کمال چهار طایفه

.سالک
وف نیز کمال، رسیدن به مقام عیان است، مقام عیان همـان مقـام نبـوت    نزد اهل تص

متصـوفه مـردم را در   . گیرنـد است که چهارمین طبقۀ مردم یعنی انبیـا در آن جـاي مـی   
اهـل تقلیدنـد در مقـام اسـالم،     اولطبقۀ : کنندبقه تقسیم میدستیابی به کمال به چهار ط

طبقۀ دوم اهل استداللند در مقام ایمان، طبقۀ سوم اهل ایقاننـد در مقـام والیـت و طبقـۀ     
).77ص،1344نسفی، (عیانند در مقام نبوت گونه که ذکر شد اهل چهارم همان

د و مـردم را بـه چهـار    داننـ گروهی دیگر، کمال آدمی را وصال به مقام جبروت مـی 
ایـن گـروه   . کننـد مرتبۀ اهل دنیا، اهل آخرت، اهل ملکوت و اهل جبـروت تقسـیم مـی   

تفاوت مردم را در دستیابی به کمال به سبب تفاوت آنها در عقل دانسته، بر ایـن باورنـد   
که عقل، هزار جزء است، براي اهل دنیا صد جزء و براي اهل آخـرت، اهـل ملکـوت و    

یک سیصد جزء است؛ این مراتـب، مقـام واالتـر از خـویش را دیوانـه      اهل جبروت هر
که هریک را به جاي خـود نیـک بیننـد و    ) واالترین مرتبه(خوانند، بجز اهل جبروت می

.نیک دانند
کند مشتمل بر دو تعریـف اجمـالی   آخرین دیدگاهی که نسفی در باب کمال بیان می

آدمی آن است که به مقام بلوغ رسـد و حرّیـت   اند که کمال بدان که بعضی گفته«: است
و اند کـه کمـال آدمـی آن اسـت کـه بـه مقـام توحیـد رسـد          حاصل کند و بعضی گفته
بدین ترتیب او ظاهراً بـراي نخسـتین بـار،    ). 79همان، ص(» استقامتش باشد در توحید
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هـاي خـویش را دربـارة   کنـد و دیـدگاه  را مطرح می» بلوغ و حرّیت«دو اصطالح بدیع 
.سازدکمال بر این دو اصطالح استوار می

بیان داشته کامالً ت آنچه نویسندة عارف ما دربارة کمال آدمی باور و تازگی و جامعی
ل در نظرات او درباب مقام انسان در میان دیگر موجودات، ویژه که با تأمآشکار است، ب

مقام انسـان نـزد   . ختشناختی استوار ساهاي اصیل معرفتتوان آن را بر اساس جنبهمی
او امتیاز اصـلی  . یابدشناسانه ارتقاء مینماي در بعد معرفتوي تا درجۀ اعالي آینۀ گیتی

انسان را در میان دیگر موجودات براي کسب کمال در صورت و صفت ممتاز انسـان از  
نور حق در عـالم،  تجلّیاز میان چندین هزار صورتی که با زیراداند دیگر موجودات می

تـرین صـورت موجـودات    اهر و مظهر صفات مخصوص به خود شدند انسـان، کامـل  ظ
تر از صورت انسان نیست الجـرم بـه صـفتی    ها هیچ صورتی بکمالو از صورت«: است

تر از آن صفت نبـود و آن نطـق اسـت،    ها هیچ صفتی بکمالمخصوص شد که از صفت
و به علـم  )1(متمایز شدپس انسان به صورت انسانی و به صفت نطق از جمله حیوانات

او ). 257، ص1377نسـفی،  (» گشـت و بـه کمـال رسـید    و اخالق از اقران خود ممتاز 
داند، در عالم امکان می» نسخۀ نامۀ الهی«همچنین انسان را جامع جمیع مراتب هستی و 

بدان که هر چیز که در دنیاي و آخرت موجود است در آدمی هم موجود است و آدمی «
).64همان، ص(» دگار دنیا و آخرت استنمونسخه و

علو مقام انسان در عالم از دیدگاه نسفی تا جایی است که بیشتر مباحث در آثـار وي  
شک نسفی از معتقدان و هواداران مکتب وحدت وجـود  بی. یابدبه نوعی با آن پیوند می

بیش نیسـت و  کند که وجود یکی عربی صریحاً اعالم میاست که تحت تأثیر اندیشۀ ابن
آن وجود خداست و غیر از وجود خدا چیز دیگري وجود ندارد؛ او در تطبیق ایـن نظـر   
با پذیرش برتري مقام انسان در میان مخلوقات بر این باور است که انسـان ماننـد دیگـر    

صورتی تمام و شریف، تمـام از جهـت   اما؛موجودات صورتی است از صور این وجود
است در او وجود دارد و شریف از آنرو کـه دل ایـن وجـود    آنکه هرچه در دیگر صور 

.)101-100، صص1344نسفی، (نیستو جز در انسان است و علم وصف دل است 
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با روشن شدن کیفیت مقام انسان در بینش نسفی، تحلیل و بررسی کمال انسـانی در  
به اجمـال  -ل اي که از کماتعاریف پراکنده. گیردمشرب وي بر پایۀ استوارتري انجام می

شود که شود، مجموعاً به چهار بخش تقسیم میهاي نسفی دیده میدر نوشته-یا تفصیل
در هر یک، نویسندة مورد نظر با ارائۀ تعریفی خاص، کمال را در چهار مقولـه خالصـه   

.کندمی
ترین تعریف او از کمال همان است که در آن از چهار عنصر اقوال مهمترین و اصلی

-ل نیک، اخالق نیک و معارف به عنوان شروط اصلی دستیابی به کمال نام مینیک، افعا

ـ اهم). 112، ص1363، نیز، همـو  1377،273نسفی، (برد  ت ایـن چهـار مقولـه بـراي     ی
نامـد و بـا کـاربرد آن همـراه بـا      کسب کمال نزد وي تا حدي است که آن را بلـوغ مـی  

پـردازد کـه البتـه در بخشـی     موضـوع مـی  جانبۀ ایـن  اصطالح بدیع حرّیت به بسط همه
بنابراین محور اصـلی بحـث مـا در ایـن     . ل قرار خواهد گرفتمستقل مورد بحث و تأم

تعریف دیگري در سه ) نظر از این تعریف اصلیصرف(هاي وي، دیدگاهبررسی بخش، 
.ارائه کرده است»کمال«است که از 

علـوم  اول: دانـد از عبـارت مـی  او در تعریف دوم خود، چهار عنصر اصلی کمال را 
ات و چهـارم اشـتیاق بـه آخـرت و     د و انقطاع از دنیا و لذّعقلی، دوم اخالق، سوم تجرّ

نویسـنده پـیش از ایـن نیـز در     ). 187-186، صص1344نسفی، (ات روحانی ادراك لذّ
بیان دیدگاه اهل شریعت در مورد کمال، از علوم حقیقـی و انـواع چهارگانـۀ آن سـخن     

-در اینجا نیز ظاهراً تحت تأثیر اهل شریعت چهار چیز براي کمال درنظر مـی . ودگفته ب

معرفـت آخـرت؛ بـا ایـن     . 4معرفت دنیا . 3معرفت پروردگار . 2معرفت نفس . 1: گیرد
تفاوت که علوم حقیقی از دیدگاه متشرعان، کل عناصر الزم براي رسیدن به کمـال را در  

فی تنها یکی از عوامل دستیابی به کمـال محسـوب   گیرد در حالی که در نظرگاه نسبرمی
.گرددمی

در دیگر تعریف وي کمال، عبارت اسـت از حصـول چهـار مرتبـۀ علـم، طهـارت،       
از ماسوي اهللا روي بگردانـد و روي بـه پروردگـار    «: حضور و اشتیاق، با این توضیح که
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و مالزم درگـاه  خود آرد و خود را و پروردگار خود را بشناسد و مشتاق پروردگار خود 
اعتقاد نسفی بر این است که گذشـتن از عقـول و   ). 361، ص1377نسفی، (» وي گردد

و اولاي است براي رسـیدن بـه جـوهر    نفوس عالم علوي بوسیلۀ این چهار چیز مقدمه
و این مقام انسـان کامـل   ) و به عبارت بهتر دایرة صعود و نزول(تمام کردن دایرة هستی 

.ین استو خلیفۀ خدا بر زم
بـدان  «: گویدالتنزیل خود آورده است میدر چهارمین تعریفی که اجماالً در بیاناماو 

به عقل و علم و عمل و اخالص؛ فضـل آدمیـان بـر    : که کمال انسان به چهار چیز است
).196ص،1379نسفی، (» یکدیگر به یکی از این چهارست

به این نکته ضروري است که در تعاریف ظاهراً متفـاوت نسـفی از کمـال، بـا     توجه
قابل دریافـت  -چه در لفظ و چه در محتوا-وجود اختالفات ظاهري، وجوه تشابهی نیز 

ـ است که اگـر در  » علم«از جمله این وجوه تشابه . است ین و مهمتـرین تعریـف او،   اول
ایـد گفـت از شـروط ثابـت و مؤکّـد در کـلّ      را تعبیر دیگـري از آن بـدانیم، ب  » معارف«

تعاریف اوست؛ پس از آن اخالق، وجه تشابه دیگري است که تعاریف مختلـف وي را  
جا کـه آن را همـراه بـا علـم و     را، آن» طهارت«توان در اینجا نیز می. دهدبه هم پیوند می

ـ   حضور و اشتیاق از شرایط کمال می در ایـن  تـري از اخـالق شـمرد،    یدانـد، تعبیـر کلّ
صورت، تکرار این مقوله در سه تعریف، نشان از اهمدارد» علـم «ت آن پس از عنصـر  ی .

، نزد نسفی از اصول اصـلی دسـتیابی بـه    )طهارت(بدین ترتیب علم و پس از آن اخالق 
شود، تا جایی که در بیشتر مباحث مربوطه، از ذکر علم و طهارت بـه  کمال محسوب می

مثالً در کتـاب انسـان کامـل در بیـان مناسـبت      . کندال ابا نمیهاي حقیقی کمعنوان پایه
کمال انسانی با عقول و نفوس عالم علوي بر این باور است که عقول و نفوس این عالم 
همه داراي علم و طهارت هستند، پـس روح انسـان پـس از مفارقـت از قالـب تنهـا در       

ده باشـد و علـم و   شود که علـم و طهـارت حاصـل نمـو    صورتی به این عالم جذب می
در «تر گشتن مقام وي است و اگر کمال حاصل نکرده باشـد  طهارت بیشتر موجب عالی
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، 1377نسـفی،  (» زیر فلک قمر که دوزخ است بماند، بعضـی مـدتی و بعضـی ابـداآلباد    
).77-76صص

نسفی در توصیفات خویش از کمال آدمی از معانی دیگري نیز بهره گرفته است کـه  
، با آنچه صریحاً در این موضوع مطرح ساخته، تقریبـاً در جهتـی مشـابه    در برخی موارد

کنـد  گیرد؛ او گاه کمال انسـان را در خودشناسـی و اخـالق نیـک خالصـه مـی      قرار می
و گاه غایت کمال بنده را غلبۀ دوسـتی خـدا بـر دل دانسـته از     ) 94، ص1363نسفی، (

-گونه که میهمان). 339، ص1377نسفی، (گوید تعالی سخن میمقام عالی محبت حق

ی قرار داده است؛ توجهبینیم در این توصیفات جانبی نیز اخالق نیک را در جایگاه قابل 
هاي علـم و  توان آن را با مقولهت از مواردي است که میضمن آنکه خودشناسی و محب

.اشتیاق در تعاریف مذکور در تطابق قرار داد

کمال» غایت«و » طریق«) ب
انسان براي وصال به کمال ملزم به پیمودن راهی است که در اصـطالح  ،تردیدبدون 

عزیـز نسـفی بـا طـرح دو دیـدگاه متفـاوت و       . شـود نامیده می» سلوك«عرفا و متصوفه 
کنـد؛ او در  ف در این باب، بر ضرورت وجود سلوك تأکید میدر میان اهل تصولاومتد

پـذیر  ن است که کمال پیش از سلوك امکانمورد متصوفه معتقد است که  نظر آنها بر ای
اي اند و در مقابـل، عـده  گونه که جملۀ انبیا و برخی مشایخ به آن نائل گشتههمان،است

یا پـس از  لاودیگر اعتقاد به ضرورت سلوك پیش از کمال داشته بر این باورند که انبیا و 
).126ص،1344نسفی، (اند سلوك به کمال دست یافته

این اختالف را با تعریف حقیقت سلوك از زبان گروه دوم به دست حلّنسفی کلید 
در-پندارنـد آنان که کمال را قبل از سلوك ممکـن مـی  -اولدهد، حقیقتی که گروه می

انـد  شـناخته ... اند زیرا سلوك را به مرید گشتن و روزه گـرفتن و ذکـر و عزلـت و   نیافته
بنابر گفتۀ نسـفی در تأییـد قـول گـروه     . خود آناند نه »شرایط سلوك«درحالی که اینها 

ست با طالب، چه در خانقاه باشد و چـه  ادوم، سلوك مساویست با طلب و سالک برابر
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در بیان نظر اصلی او در ایـن مـورد دیـده    حتّیاگرچه صرا). همانجا! (بر تخت پادشاهی
را با لـزوم سـلوك   فحواي کالم وي در اینجا و در دیگر آثارش، موافقت او اماشود نمی

.کندپیش از کمال تأیید می
. شـود تقسیم مـی » سیر فی اهللا«و » سیر الی اهللا«سلوك از دیدگاه نسفی به دو مرحلۀ 

سیر الـی اهللا نهایـت دارد و   «: کندگونه از هم متمایز میوي این دو را ضمن تعریف، این
ت شود و به هسـتی  عبارت از آن است که سالک چندان سیر کند که از هستی خود نیس

اهللا عبارت و سیر فی ... خدا هست شود و به خدا زنده و دانا و بینا و شنوا و گویا گردد
از آن است که سالک چون به هستی خدا هست شد و به خدا زنده و دانا و بینا و شـنوا  
و گویا گشت، چندان دیگر سیر کند که اشیا را کماهی و حکمت اشیا را کماهی بتفصیل 

).13-12، صص1377نسفی، (» قیق بداند و ببیندو بتح
-) 231ص،1371هجـویري،  (» نـا األشـیاء کمـاهی   اللّهـم أر «اشاره به حدیث نبوي 

در مرحلـۀ عـالی سـلوك،    -ت انسـانی اسـت  اامترین مقحدیثی که در بیان حاجت بلند
جهت اصلی و غـایی کمـال را نیـز    ،بخشداي که به کالم نسفی میس ویژهعالوه بر تقد

قبل از پرداختن به این جهت غایی پاسخ به این پرسش ضروري است اما. کندتعیین می
یعنـی رؤیـت   -که طریق گام نهادن در مسیر سیر فی اهللا و رسیدن به این جهـت اصـلی  

-ر نمـی چیست؟ نظر او بر این است که این امر میس-که هستندچنانحقیقت چیزها آن
کـه هسـت بدانـد و    خواهـد چیزهـا را چنـان   هر که می«د جز با معرفت به خویش، شو

-و بـی ) 46، ص1363نسفی، (» که هست بداند و بشناسدبشناسد باید که خود را چنان

شناخت خود یعنـی شـناخت   » من عرف نفسه فقد عرف ربه«شک طبق حدیث معروف 
.حق

هادن در راهی است که به شناخت خداونـد  بدین ترتیب سیر الی اهللا، به معناي قدم ن
اي فراتـر از آن دیـدن حقیقـت    گردد و سـیر فـی اهللا در مرتبـه   منتهی می) معرفت الهی(

هر که به خـدا رسـید و خـداي را شـناخت     «اشیاست و رسیدن به غایت کمال حقیقی؛ 
خـدا  سیر الی اهللا تمام کرد و با خلق عالم به یکبار صلح کرد و هر که بعـد از شـناخت   
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هاي جواهر اشیا را کماهی دانست و دید سیر فـی اهللا  تمامت جواهر اشیا و تمام حکمت
، ص1377نسـفی،  (» یز نمانـد کـه ندانسـت   چرا تمام کرد و همه چیز را دانست و هیچ

447.(
از صـدهزار سـالک کـه در    «: کند کهدر بیان علو این مرتبه این قول نسفی کفایت می

رسـند و  دا رسد خدا را بشناسد و از صدهزار سالک که بـه خـدا   این راه آیند یکی به خ
جا رسد که اشیا را و حکمت اشـیا را کمـاهی بدانـد و ببینـد،     خدا را بشناسند یکی به آن

نتیجۀ کالم اینکه نـزد او، معرفـت   ). 448، صهمان(» باقی جمله در این میان فرو روند
که الزمۀ دسـتیابی بـه کمـال    شود، چنانتر و پیش از کمال واقع میاي نازلحق در مرتبه

.غایی، شناخت خود و خداوند است
دیـدن و  «جا که از مقام ورد نظر ما گاه در کالم خویش، آنجالب است که نویسندة م

نهـد؛  برابـر مـی  » علـم و اخـالق  «یا » علم«گوید، آن را با مرتبۀ می» دانستن اشیا کماهی
ایـن  «: گویـد م و ظهور خلیفـۀ خداونـد مـی   اعظم حق در عالتجلّیچنانکه پس از ذکر 

رونده که عالم صغیر را تمام کرد و در عالم کبیر نائب و خلیفه شد گفت وي گفت خدا 
"اخـالق "اعظم است از جهت آنکه ظهور تجلّیباشد و کرد وي کرد خداي بود و این 

علـم  امـا ظهور علم بسیار جـاي اسـت   ! اي درویش. اینجاست»علم«اینجاست و ظهور 
، همان(» ...محیط اینجاست، اینجا خود را شناخت و اینجا خود را کماهی دانست و دید

برانگیز و بیانی یا در توصیف سرّ عظیم هر دانۀ نهفته در عالم، با زبانی تحسین). 85ص
علـم ایـن   ! اي درویـش «: گویـد آمیز در برابر ملک الهی و حکمت خداوندي مـی بتعج

).355، صهمان(» ...از براي این است-ه السالمعلی–است و دعاي رسول 
توان در اندیشۀ نسفی، می» علم«به یکسانی مقام رؤیت کماهی اشیاء با مقام توجهبا 

،1361قشیري، (» المؤمن فانَّه ینظر بنور اهللاهسفراإتَّقوا «را در حدیث معروف » فراست«
است مؤمن همـان علـم متعـالی و    ، تعبیر دیگري از این علم برشمرد، چراکه فر)387ص

مخصوصی است که به درجۀ رفیع بینش و رؤیت حقایق ارتقاء یافته از منبع انوار الهـی  
چنانکه موالنا نیز با اشاره به همین حدیث، آن کس را که قـادر بـه دیـدن    . گیردمدد می
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و با ذکر ا. دکنتوصیف می» ینظر بنور اهللا«هاست، با جملۀ علم و نور آن در وجود انسان
که در دهان ایـن  رابه مناره، علم او را به مرغی در این مناره و موییتمثیلی، تن انسان،

کند، که هرکس قادر به رؤیت آن موي مرغ پنهان است را به نور علم و طاعت تشبیه می
نیست و آنان که در مرتبۀ اوسط هستند تنهـا قـادر بـه دیـدن مـرغ بـر منـاره هسـتند و         

:بینندبصیرت جز منارة تن چیزي نمیظاهربینان بی
ــی   ــرغ نـ ــد و در وي مـ ــاره دیـ آن منـ

ــی ــی  آن دوم مــ ــرغ پرزنــ ــد مــ دیــ
و آن کــــه او ینظــــر بنــــور اهللا بــــود
ــرغ   ــو م ــت همچ ــاره،علم و طاع ــن من ت
مــرد اوســط مــرغ بــین اســت او و بــس
ــرغ  ــان، آنِ م ــوري اســت پنه ــوي آن ن م

ــی   ــر فنـ ــاهبازي پـ ــاره شـ ــر منـ بـ
ــی   ــرغ ن ــان م ــدر ده ــوي ان ــک م لی
ــود  هــم ز مــرغ و هــم ز مــو آگــه ب
خواه سیصد مرغ گیـر و یـا دو مـرغ   

نبینــد پــیش و پــسغیــر مرغــی مــی
ــرغ  ــده باشــد جــان م ــدان پاین ــه ب ک

)1147-1140/ 1380،6مولوي، (

را » غایـت کمـال  «بـا  » علـم و اخـالق  «مستقیم میـان  توان ارتباطبنابراین هرگز نمی
در کنـار سـه   » معـارف «اصلی نسفی از کمال با تعبیـر  علم که در تعریف . نادیده گرفت

گیـرد، آخـرین مرتبـۀ    عامل دیگر یعنی اقوال نیک، افعال نیک و اخالق نیـک قـرار مـی   
دستیابی به کمال و همان عنصر پراهمتی است که سالک بوسیلۀ آن به رؤیـت حقیقـت   ی

خویش به هستی نسفی کسب معارف یا علم را سلوك از هستیگردد، زیرا اشیا نایل می
به نزدیک اهل تصـوف سـلوك عبـارت از    «: کندخداي و دانستن چیزها کماهی معنا می

رفتن است از اقوال بد به اقوال نیک و از افعال بد بـه افعـال نیـک و از اخـالق بـد بـه       
اخالق نیک و از هستی خود به هستی خداي، یعنی چـون سـالک بـر اقـوال و افعـال و      

کـه هسـت   انوار معارف بر وي روي نماید و چیزهـا را چنـان  ،اخالق نیک مالزمت کند
بـدین ترتیـب غایـت کمـال،     ). 112-111، صـص 1363نسفی، (» بداند و ببیند] کماهی[

سـیر فـی   «نهایت سلوك یعنی رسیدن به مرتبۀ بینش کماهی و پیمودن دومین مرحلۀ بی
حقو دستیابی به معرفت »اهللاسیرالی«الزمۀ ادراك آن طی مسیر اي که است، مرتبه» اهللا
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.است
تعبیري است که نسـفی آن را در بیـان ایـن مرتبـۀ واال یعنـی رؤیـت اشـیا        » لقاءاهللا«

ترین درجات بینش و دانش عرفانی را سالک در مقام لقاءاهللا عالی. بردکماهی، به کار می
فت نوراهللا کند که سالک پس از دریاکند، او لقاءاهللا را به تک درختی تشبیه میتجربه می

یابد و در پیوند آن با بینش در بهشت هفتم در آخرین و هشتمین بهشت به آن دست می
» سالک تا به لقاي خدا مشرف نشود هیچ چیز را کماهی نداند و نبینـد «: گویدکماهی می

او همچنین سالکان واصل به مقام لقاءاهللا یا بیـنش کمـاهی را   ). 304، ص1377نسفی، (
اي درویش به حقایق چیزهـا اهـل کشـف رسـیدند و چیزهـا را      «: امدنمی» اهل کشف«

» کننـد کماهی اهل کشف دیدند و دانستند باقی جمله در خوابند و در خـواب حکایـت   
).270، ص1363نسفی، (

هاحجاب) ج
اکنون سؤال اینجاست که موانع و حجب رسیدن به این کمال و طریق رفـع آنهـا در   

ترین آنها را کند اصلییاد می» بت«ها با لفظ از این حجابنظرگاه نسفی چیست؟ او که 
یا بت صغیر، دوم دوسـتی مـال   )2(دوستی آرایش ظاهراول: کنددر سه مورد خالصه می

در جاي دیگـري او  ). 53، ص1377نسفی، (یا بت کبیر و سوم دوستی جاه یا بت اکبر 
گیرنـد و نـه   جاب اصلی قرار میبا اشاره به سه بت دیگر، که در واقع پیش از این سه ح

. پـردازد شوند، به تکمیل این بحـث مـی  به مرتبۀ انسانی بلکه به مرتبۀ حیوانی مربوط می
). 229، صهمـان (شهوت بطن و شهوت فرج و دوستی فرزنـد  : این سه بت عبارتند از

بنـدي در دو بخـش، در مراتـب    هـاي راه کمـال را بـا طبقـه    بدین ترتیب نسفی حجاب
سالک با عـروج از مرتبـۀ   . کندوح یعنی روح انسانی و روح حیوانی مطرح میمختلف ر

هاي شهوت بطـن و فـرج و حـب فرزنـد در حجـب مرتبـۀ       حیوانی و رد موانع و پرده
.شودهاي صغیر و کبیر و اکبر گرفتار میانسانی و بت
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ــ ــت اســاس و سرچشــمۀ   عــالوه ب ــه درحقیق ــک حجــاب اعظــم ک ــن، او از ی ر ای
اسـت و مجمـوع ایـن    » دوستی نفـس «برد و آن شود نام میمحسوب میهاحجابدیگر

هـاي  انـد از نهنـگ  پایان و هر یک نهنگیهاي بیاند از دوزخهر یک دوزخی«هفت بت 
باید گفت نسـفی در ایـن عبـارت خـویش بـه طـور       ). 230، ص1363نسفی، (» گرسنه

دهـد و  شـدار مـی  هایی مستقل از این حجب دوزخی نیـز ه غیرمستقیم به وجود حجاب
.شماردآنها میگانه را تنها بخشی از کلّاین حجب هفت

کند، در بعضی مـوارد  ها بیان میدر باب انواع حجاب» الحقایقهزبد«آنچه که در اما
اصل حجب را چهـار  » الحقایقهزبد«او در . متفاوت است» انسان کامل«با نظرات او در 

تقلید و معصیت که در مقابل چهار مقام اصلی یعنی دوستی جاه، دوستی مال، : تا دانسته
رفـع ایـن حجـب در واقـع     . گیرداقوال نیک، افعال نیک، اخالق نیک و معارف قرار می

ت که بـه مثابـۀ نمـاز و تنـویر اسـتو راه      اامطهارت و تصقیلی است براي حصول این مق
کم گفتن، کم ها، چهار طریق عزلت، ت اصلی همچون تعداد حجاباامرسیدن به این مق

).112ص، همان(خوردن و کم خفتن است 
: گویـد مـی ،این طرق را ظاهراً در یک راه خالصه کرده» انسان کامل«درحالی که در 

، تحصـیل  اولاي درویش طریقی که موصل است به کمال یک طریق است و آن طریق «
به مدرسه رونـد و از مدرسـه بـه    اولباید که ... است و تکرار و آخر، مجاهدت و اذکار

چنین کند شاید که به مقصد و مقصود رسد و هر که نـه چنـین   خانقاه آیند و هر که این
تـوان اشـارة   ل میبا تأماما؛ )54، ص1377، همو(» کند هرگز به مقصد و مقصود نرسد

ل هـا و مراحـ  نمـادي از جایگـاه  -یکـی مدرسـه و خانقـاه    : دریافت» دو طریق«او را به 
پـردازد،  می» سیر الی اهللا«که سالک در آن به وسیلۀ تحصیل و تکرار به -نخستین سلوك

هر که به مدرسـه  «یابد؛ توفیق می» سیر فی اهللا«و دیگري مجاهده و ذکر که توسط آن به 
،نرود و به خانقاه رود شاید که از سیر الی اهللا بابهره و بانصیب باشد و به خـداي رسـد  

).55-54، صصهمان(» نصیب گرددبهره و بیاهللا بیاز سیر فیاما
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ارتبـاط  هـاي نسـفی بـی   د حیدر آملی نیز در باب تقسیم علوم بـا گفتـه  شاید نظر سی
رسمی اکتسـابی کـه بـه تـدریج بـا      . 1:کندۀ علوم را به دو قسم تقسیم مییاو کلّ. نباشد

که با تعلیم ،ارثی الهی. 2. آیدتعلیم انسانی و با رنج بسیار در مدتی طوالنی به دست می
شود؛ او نیز در مدتی کوتاه حاصل مییتحزبانی، بتدریج یا غیر تدریج و با آسایش و را

اماشود چون نسفی بر این نظر است که هر یک از این دو علم بدون دیگري حاصل می
م ارثی الهی که علفایده است در حالیبی) ارثی الهی(بدون علم دوم ) اکتسابی(اولعلم 

یـا کـه بـدون علـوم     لاوبدون علم اکتسابی رسمی داراي فایده است، مانند علوم انبیـا و  
ظاهري هم داراي اهم472، ص1347آملی، (اند ت و فایدهی.(

ذکر است که نسفی بر لزوم و ضرورت وجود پیـر و مرشـد دانـاي راه بـراي     شایان
ور کمال عالی انسانی را که در امکانات سالک همچون دیگر عرفا تأکید فراوان داشته ظه

نسـفی،  (دانـد  مـی » صحبت دانـا و تربیـت و پـرورش وي   «بالقوه مکنون است در گرو 
کنـد و  نفسی در این راه بسیار تأکیـد مـی  او همچنین بر راستی و نیک). 115، ص1363

در بند آن مبـاش کـه نمـاز بسـیار     «: شمارددر نصایح خویش آن را اساس رستگاري می
دربنـد  ... آرکنی و روزه بسیار داري و حج بسیار گزاري، آنچه فریضه است به جاي مـی 

نفسـی ذاتـی تـو شـود تـا      باید که راستی و نیـک ... نفس شويآن باش که راست و نیک
).117-116، صصهمان(» رستگار گردي

بلوغ و حرّیت) د
بـرد  بـه کـار مـی   مهمترین اصطالحاتی که نسفی براي تبیین نظر خود در مورد کمال

کنـد و بـا   ی از کمال به بلوغ و حرّیـت تعبیـر مـی   به طور کلّ،او. است» بلوغ و حرّیت«
او بـر  . نهـد شود مرتبۀ یکی را از دیگري فراتر مـی تمایز ظریفی که میان این دو قایل می

نهایـت هـر   . این باور است که براي هر موجودي در عالم هستی نهایتی هست و غـایتی 
وي با تمسک به مثـالی منظـور خـویش را    . شودو غایت آن حرّیت نامیده میچیز بلوغ 

میوه چون بر درخت تمام شود و به نهایت خـود برسـد بـه قـول     : کندتر بیان میروشن
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عرب بالغ گشته و چون میوه بعد از بلوغ از درخت جدا شود و پیونـد از درخـت جـدا    
و نهایت یک چیز، رسیدن آن بـه  کند عرب گوید که میوه حرّ گشت؛ پس، عالمت بلوغ

مانند تخم قالب آدمی که نطفه است و چون قالب آدمی بـه جـایی   -)3(خویش استاول
و معناي حرّیـت آزادي و قطـع پیونـد    -رسید که نطفه در وي پیدا شد او را بالغ گویند

).133، ص1377نسفی، (است 
بنـابراین مقـام   . دانـد ان میت بالغاامنسفی بلوغ را مقام سالکان و حرّیت را غایت مق

بـه  » ریاضـات و مجاهـدات  «بلوغ مقدمۀ رسیدن به مقام بلند حرّیت است که از طریـق  
این تعاریف و توضیحات اجمـالی مـا را بـراي    ). 108، ص1344نسفی، (آید دست می

.)4(سازدده میامآشناخت بیشتر این دو مقولۀ مهم در مشرب عرفانی نسفی 
تخم موجـودات  «زیرا،استاولاو معتقد است که بلوغ آدمی در گرو رسیدن به عقل 

است، پس عقول و نفـوس و افـالك و انجـم و عناصـر و طبـایع و معـادن و       اولعقل 
بالقوه موجود بوده باشـند چنانکـه بـیخ و سـاق و     اولنباتات و حیوانات جمله در عقل 

همچنـین جملـۀ   ... ندم بالقوه موجـود بودنـد  شاخ و برگ و گل و میوه جمله در تخم گ
پیدا آمدند تا به انسان رسیدند، چون بعد از انسـان چیـز دیگـري    اولموجودات از عقل 

نبود معلوم شد که انسان میوة درخت موجودات است و چون انسان بـه عقـل رسـید و    
، 1377نسـفی،  (» عقل بـوده اسـت  اولبعد از عقل چیز دیگري نبود معلوم شد که تخم 

). 135ص
بنابراین رسیدن به کمال عقل مساوي است با رسیدن انسان به نهایت خـویش یعنـی   

باید گفت پس از این، مرتبـۀ واالتـر حرّیـت قـرار     اما. بلوغ و تمام کردن دایرة وجودي
.دارد یعنی مقام جدایی و قطع پیوند با هر آنچه که در این دایره است

بلـوغ اسـالم یـا مقـام تقلیـد و      : گیردلف در نظر مینسفی براي بلوغ چهار نوع مخت
انقیاد که توحید سالک در آن به زبان است؛ بلوغ ایمان یا مقام استدالل و علم که توحید 
سالک در آن به دل است؛ بلوغ ایقان یا مقام اطمینان و آرام که در آن سالک گویی خـدا  

و شـق شـقاق کـه در آن سـالک     بیند و چهارم بلوغ عیان یا مقام کشف غطـا  را یکی می
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نسـفی،  (» این بلوغ عیان، کمال آدمی و نهایت مقام اسـت «بیند و حقیقتاً خدا را یکی می
خـود اسـت و   هر یک از این انواع بلوغ داراي کمال خـاص ). 126-125، صص1344

.ت در کمال انسانی استاامنام دارد، پس حرّیت غایت مق» حرّیت«کمال بلوغ عیان 
کنـد، در دو  بندي متفاوت دیگري که در همـین موضـوع ارائـه مـی    تقسیمنسفی در 

یعنی رسیدن (» بلوغ عوام«، اولدر بخش : گیردبخش، چهار درجه براي بلوغ در نظر می
یعنی رسیدن بـه وجـود از طریـق    (» بلوغ خواص«از ) به وجود از طریق اجمال و تقلید

بلوغ خواص خـود داراي سـه درجـه    در بخش دوم، . گرددمتمایز می) تفصیل و تحقیق
بلوغ حکما یعنی درك طبایع اشیا، درجۀ دوم بلوغ انبیا به معنی رسیدن اولدرجۀ : است

 ــواص ــه خ ــوغ    ب ــوم بل ــۀ س ــیا و درج ــیا     لاواش ــایق اش ــه حق ــاهی ب ــی آگ ــا یعن ی
).101-102،صص1344نسفی،(

جـاه  (لمانی آزادي از حجب ظاول: گردداو براي مقام حرّیت نیز سه درجه قایل می
و سوم آزادي از ) علم و تقوي و طاعت(، دوم آزادي از حجب نورانی )و مال و شهوت

، صهمـان (نامـد  یا مـی لاوخود؛ که مقام دوم و سوم را به ترتیب حرّیت انبیا و حرّیت 
جایی باقی ) همچون بلوغ(بندي حرّیت، براي عوام بینیم وي در درجهچنانکه می). 104

ین به دلیل آن است که حرّیت مقامی خاص براي خواص بالغان است نگذاشته است و ا
حرّیـت مقـام   . اندکه پس از رسیدن به بلوغ، توفیق قطع پیوند با تعلقات خویش را یافته

نهد و وجه اشتراك اصلی ایـن دو را  برابر می» رضا«برتري است که نسفی آن را با مقام 
ت و مـرض،  یکسان شدن غم و شـادي، صـح  ترك اختیار و برخاستن طلب از انسان و 

اي پس، رضـا مقـام بنـده   ). 148-147، صصهمان(داند نزد وي می... حیات و ممات و
گونـه کـه   همـان . است که از هر چیز و هر کس آزاد گشته و به حرّیت نایل شده اسـت 

شرط دستیابی به حرّیت، بلوغ است و پیش از بلوغ امکان تجربۀ آن وجود نـدارد، درك  
کسـی را  ] رضـا [این مقـام  «تجربۀ مقام رضا نیز در گرو دستیابی به نهایت علم است؛ و

میسر و مسلّم شود که در علم به نهایت رسد و به تحقیق بدانـد کـه میـان دانـا و نـادان      
-کس از مقام خود راضی نیست اگر داناست چیـزي مـی  که هیچ] زیرا... [تفاوتی نیست



119نسفیکمال در مشرب عرفانی عزیزالدین 

طلبـد و اگـر   طلبد و اگر درویش است چیـزي مـی  میطلبد و اگر نادان است هم چیزي
این تفرقه و پراکنـدگی از جهـت خواسـت و طلـب     ... جویدتوانگر است هم چیزي می

.)104ص،1344نسفی،(» است
رساند که سالکی که پس از بلوغ به حرّیت میل در نظر نسفی، ما را به این نتیجهتأم

س از کسب نهایت علم رسیده اسـت و ایـن   نایل گشت بدان معناست که به مقام رضا پ
خویشـی و رهـایی اسـت از هـر آن چیـزي کـه بـه        مرتبه یعنی حرّیت و رضا مرتبۀ بی

هـا، آرزوهـا و هواهـاي او ارتبـاط     اي با خواستهشود و بگونهخویشتن سالک مربوط می
مقامی است که آدمی بـا درك آخـرین درجـۀ آن یعنـی آزادي از خـود، نـه فقـط        . دارد

هـاي آن  هاي ظلمانی و نورانی، که وجود خویش را با تمام مطلوبات و خواهشحجاب
-ترین مرتبۀ عرفانی براي یک عارف باهللا محسوب مـی سپارد و این عالیبه دست فنا می

.شود
از دیـدگاه عرفـا و   . دانـد می» تمکین«نسفی شرط رسیدن به این آزادي و آزادگی را 

مـادام کـه   «تمکین صفت اصحاب حقـایق اسـت؛   وفه تلوین صفت ارباب احوال ومتص
بنده اندر راه بود صاحب تلوین بود و از حالی به حالی همی شود و از صفتی به صـفتی  
همی گردد و از این منزل کی بود به منزلی برتر از آن فرود آیـد چـون برسـد صـاحب     

و صاحب تلوین دائم اندر زیادت یـود و صـاحب تمکـین برسـیده باشـد     ... تمکین بود
متصل گشته و عالمت آن که متصل گشت آن بود که به همگی از همگی خویش باطـل  

نسفی نیز بر این بـاور اسـت کـه تمکـین     ).  122-121صص،1361قشیري، (» ...گشت
گردد، بر عکسِ مقام تلـوین  مقامی است که در آن هستی سالک بر صفات وي غالب می

تا به مقام تمکین نرسد از بندگی سالک«که صفات سالک بر هستی او غالب است؛ پس 
وي همچنـین در تشـریح   ). 142ص،1344نسـفی،  (» ...خالص نیاید و به آزادي نرسـد 

عالمت آنکه سالک از ظلمت کفر و کثـرت شـرك خـالص    «: آورده است» تمکین«مقام 
آن اسـت کـه یـک    ،یافت و به نور وحدت و توحید آراسته شد و به مقام تمکین رسید
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وجود ببیند که در آن یک وجود، مشرق و مغرب و جنـوب و شـمال و فـوق و تحـت     
.)143ص،1344نسفی،(» ...یکسان باشد

» تمکین«به اقوال او در این باب، حکم به وجود ارتباطی متقابل میان دو مقام توجهبا 
عیـان  تر، از قول او بیان شد که کمـال بلـوغ  پیشزیرانماید، ضروري می» بلوغ عیان«و 
سـت از مقـام   امساوي است با مقام حرّیت و بلـوغ عیـان عبـارت   ) آخرین درجۀ بلوغ(

بیند و کمال بلوغ عیان یعنی گـام  کشف غطا که سالک در آن خداوند را حقیقتاً یکی می
. توان تکوین را در تطابق کامل با بلوغ عیان قـرار داد بنابراین می. نهادن در مرتبۀ حرّیت

-تراز با نور عقل و نور عشق و هادي سالکان راه حق مـی مکین را هماو همچنین نور ت

در «، آمـده  )35/نور(» یهدي اهللا لنوره من یشاء«داند و بر آن است که نور تمکین که در 
بدین ترتیب بلوغ، آن گاه که به آخرین مرتبۀ خـویش یعنـی   ). همانجا(است » مقام عیان
ین که در آن صفت سـالک مغلـوب هسـتی وي    شود با مقام تمکرسد، برابر میعیان می

بینـد و مهیـاي آزادي از   گردد زیرا در این هر دو، سالک خـداي تعـالی را یکـی مـی    می
چون وجود سالک نماند قرب و بعد و فراق و وصال و «شود، در این هنگام خویش می

خوف و امید که صفت سالک است به ضرورت هم نماند؛ اینجـا نهایـت مقـام بلـوغ و     
).144، صهمان(» حرّیت است] ابر بابر[

آزادي انسان در دیدگاه نسفی مطلق نبوده بلکه نسبی است؛ او نظر بر ایـن دارد کـه   
نسـفی،  (» به نسبت آزاد و فارغ باشداماآزاد و فارغ مطلق وجود ندارد و ممکن نیست «

در قید و بنـد  داند که ها را زندانیان زندان این عالم میوي جملۀ انسان). 82، ص1377
آن گرفتارند، با این تفاوت که بعضی را یک بند است و بعضی را چندین بند؛ پس هـیچ  

کـه بـه   -یـا الهـی   لاونسبی بودن آزادي انبیا و . یالاوانبیا و حتّیانسانی مطلقاً آزاد نیست 
: از دو جهـت قابـل توجیـه اسـت    -انـد ت و حرّیـت محـض نایـل گشـته    اامـ غایت مق
ت غیرارادي روح ایشان در چارچوب جسم مادي از یکسو و در عـالم مـاده از   محدودی

سوي دیگر آزادي آنها را از حالت اطالق خارج و به همان نسبیتی موصوف ساخته کـه  
است که در ادامۀ این بحث نیز بار دیگـر بـا تأکیـد    توجهجالب . مورد تأیید نسفی است
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اي درویـش اگـر   «: شـویم مواجـه مـی  » تسلیمرضا و «وي بر برابري این آزادي نسبی با 
).82، ص1377نسفی، (» توانی آزاد و فارغ شوي باري راضی و تسلیم باشنمی

اند اصطالح کامالن و براي کسانی که به مقام حرّیـت  که به بلوغ رسیدهاو براي آنان
کامـل  «انـد  هبرد و آنان که هر دو را تجربه کـرد را به کار می» آزاد«اند عنوان دست یافته

: او را هشت چیز به کمال باشد«کسی است که » بالغ و حرّ«یا » کامل آزاد«. نامدمی» آزاد
... اقوال نیک و افعال نیک و اخالق نیک و معارف و ترك و عزلت و قناعـت و خمـول  

آزاد نیست و هر که چهـار آخـر   اما،دارد و چهار آخر ندارد کامل استاولهرکه چهار 
کامل نیست و هـر کـه ایـن هشـت جملـه دارد و      اما،ندارد آزاد استاولر دارد و چها

).8، صهمان(» بکمال دارد کامل و آزاد و بالغ و حرّ است
کند با آنچه کـه پـیش از   نابالغ مطرح میاماآنچه نسفی در اینجا با عنوان انسان آزاد 

او . شـد منافـات دارد  این در باب وجوب دستیابی به بلوغ براي رسیدن به حرّیت گفتـه 
برخالف مباحث پیشین که تنها به دو گروه یعنی سالکان بالغ و بالغـان آزاده در مراتـب   

آزاد نابـالغ یـا   «در اینجا از گروه سـومی نیـز بـا نـام     ،مختلف بلوغ و حرّیت نظر داشت
!اندکند که به حرّیت بدون تجربۀ بلوغ نایل گشتهیاد می» ناکامل

به دلیل ترادفـی اسـت کـه در مـوارد     اوالًمترادف با بالغ شمردیم این که ما کامل را
شـود،  د در کالم خود نسفی بین این دو واژه در کنار ترادف آزاد با حـرّ دیـده مـی   متعد
دهد؛ ثانیـاً بـه جهـت تعریـف وي از     که کامل و آزاد را در برابر بالغ و حرّ قرار میچنان

و کامل شدن انسان با رسیدن به نهایت خـویش  بلوغ است که در آن از تمام شدن دایره
ماند که وقتـی آزادي و حرّیـت بـدون    پس این سؤال، همچنان باقی می. سخن گفته بود

ن آزاد ناکامـل  توان وجودي براي انسـا پذیر نیست، آیا میمقدمۀ بلوغ براي سالک امکان
ادي و حرّیت تهی از ؟در پاسخ به این سؤال باید گفت مراد نسفی از آزیا نابالغ قایل شد

بلوغ، حرّیت بر پایۀ دانش محض و نه بر اساس بلوغ و کمال است و مـراد او از انسـان   
آزادي که هنوز در اقوال و افعال و اخالق نیک و معارف کامل نگشته، به نهایـت دایـرة   

در تـرك و عزلـت و قناعـت و خمـول     اما،وجودي خویش نرسیده و آن را تمام نکرده
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تفاوت ظریفـی کـه   . کوشد، انسان آزاد دانا و نه سالک آزاد کامل استمی) طرق آزادي(
.کنداي شگفت از هم دور میتوان قایل شد آنها را با فاصلهمیان این دو نوع حرّیت می

جـا کـه از   گرو رسیدن به بلوغ اصیل اسـت و آن تردیدي نیست که حرّیت اصیل در 
مراد، آزادي بر مبناي علم و نظر است نه سـلوك و  شود،نابالغ نام برده میاماانسان آزاد 

نظر صـریحی  باره اظهار از نسفی در این. ، آزاد داناست نه آزاد کاملتوجهعمل، و محلّ
اهایی بود که تنها با عنایت بـه سـخنی از خـود    شود و این مسأله از جمله معمدیده نمی

ترك [هر که این چهار چیز «: گویدنمود؛ او میوي در مورد دانش و آزادي قابل حل می
خواهد و دربند آن است کـه ایـن   دارد و این چهار چیز می] و عزلت و قناعت و خمول

دانـش و آزادي  داند که دانا و آزاد است کـه بـی  چهار چیز را به کمال رساند به یقین می
کـه  بدیهی اسـت  ). 272، ص1377نسفی، (» این چهار چیز را ملک خود نتواند گردانید

تـوان او را در  دانا هرچند با دانش خـویش در راه آزادي گـام نهـاده اسـت هرگـز نمـی      
صل خود بازگشـته و  تجربۀ حرّیت، با بالغ و کاملی که هستی خویش را درنوردیده، به ا

.گاه به ترك و رهایی وجود خویشتن توفیق یافته برابر نهادآن
آنان که پس از ترك، عزلـت و قناعـت   :اندکامالن آزاد در دیدگاه نسفی دو طایفهاما

و خمول برگزیدند و کسانی که بعد از ترك، رضا و تسلیم و نظاره کردن اختیار کردنـد،  
نسفی خود هـر دو  . طرق آنها مختلفامامقصود این هر دو گروه آزادي و فراغت است 

افعی که در هریک منـ طریق را تجربه کرده و در ترجیح یکی بر دیگري مردد است چرا
.و آفاتی هست که در دیگري نیست

اصحاب کمال. 2
یالاوحکما، انبیا و ) الف

ویژه دربارة اصحاب کمال در آثـار نسـفی دیـده    ترین تقسیماتی که بیکی از معروف
به سه گـروه حکمـا، انبیـا و    » دانایان«ی کامالن یا بنابر گفتۀ خود وي شود، تقسیم کلّمی
کنـد بـر ایـن بـاور     بندي را غالباً از زبان اهل وحدت بیان مـی او که این طبقه. ستیا لاو
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اشیا و ولی، دانا به طبایع است که حکیم، دانا به طبایع اشیا؛ نبی، دانا به طبایع و خواص
نهـد  بندي، مقام ولی را از نبی نیز برتر میاو در این تقسیم. و خواص و حقایق اشیاست

).59، ص1344نسفی، (داند در عالم میخداوندخاصتجلّیتا جایی که او را 
نسفی در یک مورد دیگر نیز از قول اهل وحدت، از این سه طایفه به همین ترتیـب،  

نزد اهـل  «: دهدنبی را بر حکیم و ولی را بر نبی تفضیل می،ت نام بردهویلاوبنابر درجۀ 
شـد هرآینـه   وحدت نبی بر حکیم تفضیل دارد و ولی بر نبی از جهت آنکه هرکه نبـی با 

جـا کـه بـه    آناما). 102، صهمان(» ...حکیم باشد هرکه ولی باشد هرآینه نبی هم باشد
-پردازد مرتبۀ نبی را از ولی برتـر مـی  بیان عروج نفس از عالم طبیعت به عالم علوي می

ره به نفس لوامه و ارتقاء به مرتبۀ حکما، نفس قدسی را اماپس از عروج نفس زیرانهد؛ 
یا، و نفس مطمئنـه را مرحلـۀ نهـایی    لاودي عروج نفس ناطقه و درجۀ نفسانی مرحلۀ بع

انَّ المتّقینَ فی جنات و «شمارد و در ادامه بر طبق آیۀ شریفۀ کمال نفس و درجۀ انبیا می
جنات و نهـر را جایگـاه حکمـا و    ). 55-54/قمر(» نهرٍ فی مقعد صدقٍ عند ملیک مقتدر

، 1377نسـفی،  (دانـد  یا و عند ملیک مقتدر را مقام انبیا مـی لواعلما، مقعد صدق را مقام 
).413-411صص

نبی بر ولی یا بالعکس در بخش بعد بـه  تفّوقد و تناقض نظرات نسفی در مورد تعد
آنچه الزم است در ایـن بخـش   اماطور کامل مورد بررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت، 

یـا از  لاومورد تأمل و مداقّه قرار گیرد، تعیین جایگاه حکما از یـک سـو و مقـام انبیـا و     
در زمـرة  امـا تر از نبی و ولـی  حکیم در مقامی نازل. سوي دیگر در نظرگاه نسفی است

اي برتـر  جـه یا از طبقۀ حکمـا در در لاوبنابراین طبقۀ انبیا و . گیرداصحاب کمال قرار می
و حکما و علما مظاهر ... اندیا مظاهر خدايلاوانبیا و «شود چرا که به قول نسفی جدا می

.)82صهمان،(» اندعقل
: شـوند پس باید گفت کامالن یا اصحاب کمال در اصل به دو گروه اصلی تقسیم می

بندي دیگري از اصحاب کمال توسط نسفی به طرح تقسیم. یالاوحکما و دوم انبیا و اول
دو دستۀ کامالن و کامالن مکمل، ما را در تأیید این تمایز دوگانـه میـان حکـیم از یـک     
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بندي مقـام حکمـا بـا    برطبق این تقسیم. کندطرف و نبی و ولی از طرف دیگر یاري می
تري از هم متمـایز  دقیقیا با عنوان کامالن مکمل، با تبیینلاوعنوان کامالن از مقام انبیا و 

.گرددمی
: کنـد نسفی اصحاب کمال را از قول مشـایخ طریقـت بـه چهـار طایفـه تقسـیم مـی       

کامـل و نـه   اولسالکان، مجذوبان، سالکان مجذوب و مجـذوبان سـالک کـه دو گـروه     
سـلوك بـه   ...«: گویـد او در ادامه می. مکمل و گروه سوم و چهارم کامالن مکمل هستند

یا را والیـت و انبیـا را   لاویار بنده است و جذبه به فضل و عطاي خدا، پس کسب و اخت
یا جز مجذوب نباشند؛ لاونبوت به فضل و عطا باشد نه به کسب و اختیار زیرا که انبیا و 

نسـفی،  (» یا دیگرست و عروج انبیا دیگرلاوو جذبه دیگر است و عروج دیگر، و عروج 
).77، ص1344

سازد که در میان اصـحاب کمـال،   ده را به این نکته رهنمون میظاهر این کالم خوانن
اي که کامل و نه مکمل خوانـده شـده   یاي الهی در گروه مجذوبان، یعنی طایفهلاوانبیا و 

ـ اي پراهمتأمل در آن به کشف نکتهاما. گیرندبود، قرار می ایـن نظـر ظـاهري    ی ت در رد
از دیـد  (بندي اصـحاب کمـال   نسفی در تقسیمکنیمطور که مشاهده میهمان. انجامدمی

، بر دو اصل اساسی جذبه و سلوك تکیه دارد که گاه یکی بدون دیگري )مشایخ طریقت
ص مرتبۀ تکامل صاحبان کمال را مشخّ) یکی مقدم بر دیگري(و گاه هر دو در کنار هم 

امـا جذبه همان موهبت و کشش الهی است و سـلوك کسـب و کوشـش بنـده؛     . کندمی
نام دیگري است که نسفی در پایان سخن خویش براي سلوك سـالک بـه کـار    » عروج«

جذبـه دیگرسـت و   «: دهـد قـرار مـی  » جذبـه «در مقابل » سلوك«برد و همچون اصل می
؛ بنابراین والیت و نبوت همان عطا و موهبتی است که از جانـب حـق بـه    »عروج دیگر

سـلوك  امـا . دهـد رة مجذوبان حق قرار مـی شود و آنان را در زمیا و انبیا بخشیده میلاو
آنـان  . کنداز آن یاد می» عروج«ایشان نیز غیرقابل انکار و همان است که نسفی با عنوان 

اي کـه  شان را باید به عروج تعبیر کـرد و نکتـه  اند که سلوكدر حقیقت مجذوبان سالک
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یاسـت کـه   لاوبیـا و  ت نیست، تفاوت عـروج ان یبه آن در کالم نسفی خالی از اهمتوجه
پس از جذبه تفسیر ) سلوك(پیش از جذبه و عروج ) سلوك(شاید بتوان آن را به عروج 

.کرد
: شوندی اصحاب کمال به دو دستۀ عمده تقسیم میبنابر آنچه ذکر شد، به طور کلّ

کامالن که مشمول کسانی است که یا از طریق مجاهده و یا از طریق مشـاهده  اولدستۀ 
نهند و دستۀ دوم کامالن مکمل که برخی با کشش رسیدن به کمال انسانی گام میدر راه 

گـاه  ك و برخی با مجاهدت و ریاضـت و آن و جذبۀ الهی و سپس قدم نهادن در راه سلو
تردیدي نیسـت کـه مـراد نسـفی از     . انددرك جذبه و فضل الهی کمال انسانی را دریافته

اي از کـل کـامالن مکمـل در عـالم     ذکر مثال یا نمونـه یا در دستۀ دوم، لاوذکر نام انبیا و 
ایشان نباشند و کامل مکمل تنها بر انبیاء الهـی کـه   ونیست بلکه کامالن مکمل مطلقاً جز

یـا کـه   لاوور حقیقت از جانب خدا براي تکامل روحی خلـق هسـتند و بـر    آامسفیر و پی
. قابل اطـالق اسـت  ،شوندتعالی بر روي زمین محسوب میترین مظهر صفات حقکامل

.یا نیستندلاوبدین ترتیب کامالن جز حکما و کامالن مکمل جز انبیا و 
یا به میان آورد به ذکر اوصاف کامالن و لاوآنکه سخن از انبیا و در جاي دیگر، او بی

کند و کامالن را پیشواي خالیق و غیر آنهـا را ناقصـان و از جملـۀ    غیرکامالن بسنده می
، )اقـوال پیـامبر  (شریعت : اعتقاد او بر این است که کامالن هر سه اصل. ماردشبهایم می
اي کـه از اینهـا   را دارا هسـتند و طایفـه  ) احوال پیامبر(و حقیقت ) افعال پیامبر(طریقت 

اي دانست کـه شـروط   توان مساوي با چهار مقولههیچ ندارند ناقصانند؛ این اصول را می
.اقوال نیک، افعال نیک، اخالق نیک و معارفدستیابی به کمال بودند یعنی 

نام بـرده  » یالاوانبیا و «و » بزرگان عالم«گاه نیز در آثار نسفی اصحاب کمال با عنوان 
ات نیـک ایشـان فطـري و ذاتـی اسـت و محفـوظ و       شده که صفات حمیده و خصوصی

و کنتم أزواجـاً  «وي با استناد به آیات کریمۀ . اند از اتّصاف به اضداد این اوصافمعصوم
* همـا أصـحاب المشـئم   هو أصحاب المشـئم * هما أصحاب المیمنهفأصحاب المیمن* هثلث
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منطبق با دیـدگاه  -، این بزرگان را )11-7/ واقعه(» ئک المقرّبونلاو* والسابقونَ السابقون
).117، ص1344نسفی، (کند سابقون و مقرّبون معرفی می-قرآن کریم

، و تقسیم مردم بـه سـه گـروه عـوام،     اي دیگر در همین باباز آیهاو همچنین با مدد 
دهد زیرا نظر بـر  الخاص، اصحاب کمال را در زمرة دستۀ سوم قرار میخواص و خاص

هرچند همگی بـه آن دسـت   ؛الخاص در جستجوي کمال هستنداین دارد که تنها خاص
فمـنهم  «: پـردازد با آن مـی اي است که به تفسیر و بیان مقصود خویشاین آیه. یابندنمی

و منهم سابقٌ بالخیرات و منهم مقتصد لنفسه 54، ص1377نسفی، ) (32/ فاطر(» ظالم.(

نبوت و والیت) ب
ف است کـه  مبحث نبوت و والیت یکی از مباحث مهم و اصیل حوزة عرفان و تصو

. بـوده اسـت  نظـران ایـن حـوزه    همواره مورد تأمل و اختالف نظر میان عرفا و صـاحب 
هاي بعـد نبـود و   ت این موضوع تا قبل از قرن پنجم، به اندازة دورهگستردگی و حساسی

ـا م نبوت بر والیت استوار بود؛ اعتقاد اصلی بر پایۀ تقدبـا تفسـیر   «پـس از ایـن دوره   ام
والیت و نبوت، به تدریج این نظر که مقام والیت برتر از مقام نبـوت اسـت طرفـدارانی    

» عربی مطرح شده استالدین ابنترین مباحث در آثار محیباره مفصلو در اینپیدا کرد 
).76، ص1379فرد، میرباقري(

زیست که این مسأله با شدت و حدت تمام در میـان عرفـا   اي مینسفی نیز در دوره
بلکـه در تمـامی   ،در شهر نسف«: گویداو خود صریحاً به آن اشاره کرده می. مطرح بود

تر است یـا صـفت نبـوت و بعضـی     النهر این بحث درافتاد که صفت والیت قويماوراء
کس پنداشتند که مگر این سخن در نبی و ولی است و وقتـی در خراسـان بـه خـدمت     
سعدالدین حموي رسیدم این بحث دربارة نبی و ولـی هـم مطـرح بـود، اکنـون بعـد از       

نسفی در ،بدون تردید).316، ص1377نسفی، (» وفات وي هم این سخنان رایج است
این موضوع نیز همچون بسیاري از مباحـث تحـت تـأثیر آراء مرشـد و اسـتاد خـویش       

.سعدالدین حمویه بوده است
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هـا در  داند که براي هدایت و روشن سـاختن راه انسـان  مییا را نور حقلاواو انبیا و 
خلَـقَ اهللا الخلـقَ   «اند و با عنایت به حدیث معروف مسیر رسیدن به حقیقت آفریده شده

و تأویل حـروف واژة نـور   ) 10-9صص،1371هجویري، (» فی ظلمۀِ ثم القی علیه نوراً
را بـه  » واو«را به نبـی،  » نون«بدین صورت که . سازددر آن منظور خویش را روشن می

کند و نظر بر این دارد که رش نور عبارت اسـت از دادن  را به رشد تأویل می» ر«ولی و 
هر که را رشد و عقـل دادنـد و هـر کـه را از بیـرون نبـی       «فرستادن نبی و ولی، رشد و

یکـاد زیتهـا   «نور خـاص یافـت   ،فرستادند نور علم یافت و هر که را با ولی آشنا کردند
نور یهدي اهللا لنـوره مـن یشـاء و یضـرب اهللا األمثـال      تمسسه نار نور علی یضی ولو لم

). 221، ص1377نسفی، (» »اهللا بکلّ شیء علیموللنّاس
انـد کـه در   چنانکه گفتیم به اعتقاد نسفی نبی و ولی مظهر خالق هستی و یا نور حق

پاسخ به این پرسش که آنها مجالي چه صفتی یا چه صـفاتی  اما. شده استتجلّیعالم م
بـا . ل در کنه نظرات او در این باب آشکار خواهد شدتعالی در عالم هستند، با تأماز حق

به فرسـتادن نبـی و ولـی بـراي رشـد      » رش نور«جا که از استناد به اقوال او، از جمله آن
ین صفتی کـه  اولدانسته است، ها تعبیر کرده پیامد آن را دریافت نور علم براي آنها انسان

.است» علم الهی«رسد به ذهن می
اهمگردد که در بیـان  ت و جایگاه علم در مبحث نبوت و والیت زمانی آشکارتر میی

گونه که انسـان کامـل را مظهـر همـۀ صـفات      همان-الخاص اهل شریعت دیدگاه خاص
ترین مظهـر علـم در هسـتی و صـفت علـم حـق را       نبی و ولی را کامل-شماردالهی می

-209، صـص 1379نسفی، . (دانددر ایشان میتجلّیتر از هر کس دیگر مبیشتر و کامل
ل امـ عالم هستی که ماال: کندتر بیان میکاربرد مثالی، روشناو منظور خویش را با). 211

تجلّـی از نور یگانۀ خداست و این نور در چندین هزار صورت به قدر استعداد هر یک 
نـور خـدا از   . هاي این مشـکات کرده همانند مشکات است و افراد عالم همچون دریچه

برخی هر جنس . شوندنعکس میها براساس تعداد آنها با قوت کم یا بسیار مهمۀ دریچه
انـد کـه خداونـد نـور خـود را از آن      را و برخی دیگر هر صفت را یک مشکات دانسته
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در عـالم اگـر ده دانـا    «: گویـد نسفی در اینجا با استفاده از صفت علم می. کندمیتجلّیم
نُـه  ]ده تـا [باشند هر یک که بمیرند علم او به آن داناتر بازگردد تـا آن گـاه کـه از ایـن     

یکی بغایت دانـا شـود و نبـی و ولـی     و آن... بمیرند هرآینه علم جمله به یکی بازگردد
).209-211، صص 1379نسفی، (» ...ا انسان دانانیست الّ

کنـد بـا ایـن    معرفی می» انسان دانا«اهل وحدت نیز نبی و ولی را او از قول خواص
علمی که بـه نبـی   «: دیگري استتفاوت که علم مخصوص به هر یک از این دو غیر از 

مخصوص است علم است به خواص اشیا و علمی که بـه ولـی مخصـوص اسـت علـم      
تفّـوق آنچه از ایـن نظـر قابـل دریافـت اسـت      ). 215، صهمان(» است به حقایق اشیا

ـ  ت امور و در نتیجه علم ولی بر حقیقت بر خاصی ویژه علم نبی است؛ تأیید این مسـأله ب
یـا را علّـام عقـل    لاود که او مؤمنان را عالم عقل، انبیا را علیم عقل و گردزمانی کامل می

موسی که نبی بود و خضر که ولی بود علّام بود از جهت آنکه موسی را علـم  ...«نامد می
الکالم بود و کتاب شهادت است و کالم غیبی اسـت الجـرم   الکتاب بود و خضر را علم

).199-200، صصهمان(» ...لغیوب بوداام خضر علّ
خـاص تجلّـی نسفی گاه با افزودن صفت قدرت بـه صـفت علـم بـراي ولـی او را      

کس را علم و قدرت برابر ولی نباشد از جهـت آنکـه   در عالم هیچ...«: شماردخداوند می
عـام عبـارت از افـراد موجـودات     تجلّیخاص، تجلّیعام و تجلّی: داردتجلّیخدا دو 
فاهللا هو الولی و هـو یحیـی   "خاص عبارت از ولی است؛ این است معنی تجلّیاست و 

إن اهللاَ قد أحاطَ بکـلِّ  "و این است معنی ) 9/ شوري("الموتی و هو علی کلِّ شیء قدیر
).59، ص1344، همو(» )12/ طالق("شیء علماً

نماید کـه در سـخنان نسـفی در مـورد    در ظاهر چنین می:والیت بر نبوتتفّوق* 
یکی از ایـن دو بـر دیگـري وجـود     تفّوقنبوت و والیت برداشت و نظر قاطعی دربارة 

حقیقت این است که وي بین مبحث نبوت و والیـت بـا مبحـث نبـی و ولـی      اماندارد، 
مهم در اینجاست که نسفی والیت را بـاطن نبـوت و در مقـام    ۀنکت. شودتمایز قایل می
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الی که جایگاه و مقـام نبـی نـزد وي واالتـر از     دهد در حارجح نسبت به نبوت قرار می
.مقام ولی است

یا بیان شـد او  لاوعالوه بر مواردي که در تفاوت علم نبی و ولی و برتري مرتبۀ علم 
بار بـه طـور غیرمسـتقیم و بـار دیگـر صـراحتاً برتـري        خود یک» انسان کامل«در کتاب 

-اي مـی یت همۀ انبیـا از قـول طایفـه   او با اشاره به وال. کندوالیت بر نبوت را اعالم می
والیت باطن نبوت است و الهیت بـاطن والیـت، نبـوت کـه قمـر اسـت چـون        «: گوید

بشکافد والیت که آفتاب است ظاهر شود، والیت که قمر است چون بشکافد الهیت کـه  
، ص 1377نسـفی،  (» شـود آفتاب است ظاهر شود و این سخن از نون ملفوظ معلوم می

پردازد معتقـد اسـت کـه    که صراحتاًً به طرح این مسأله از زبان خویش میجاو آن) 110
کنـد و والیـت نـام    یک روي به سوي خدا که از او کسب فیض مـی : نبی دو روي دارد

رساند و نبوت نامیده دارد و روي دیگر به سوي بندگان خدا که فیض حق را به آنان می
نتیجـۀ کـالم اینکـه    . وت آگاه کردن استمعناي والیت نزدیکی و معناي نبزیراشود می

، همـان (» دو صـفت یکـی بـیش نـدارد    اند و ولی از اینوالیت و نبوت دو صفت نبی«
).316-315صص

ی باطن دومی بشـمار  اولمقام والیت بر نبوت نزد نسفی بواسطۀ اینکه تفّوقبنابراین 
روي در خـدا دارد  آید و نیز با قبول این معنی که هر نبـی ولـی اسـت و بـا والیـت     می

یابد، هرچند در یک مورد از قول اهل وحدت بـا تردیـد در ایـن    صورتی تثبیت شده می
هر که ولی باشد هرآینه نبی هـم  «گوید و با اعالم نظر آنها مبنی بر اینکه مورد سخن می

حقیقت ایـن اسـت   اماشمارد ، نبوت را باطن والیت می)102، ص1344نسفی، (» باشد
کند و در اینجا دربارة مقام ولی و د خویش را از ذکر نظر این گروه پنهان نمیکه او تردی

باید گفت پیش از نسفی در قـرن  . کندنبی نظر کامالً روشنی از جانب خویش اظهار نمی
زیـرا ایـن   . حکیم ترمـذي قـرار گرفتـه بـود    توجهسوم هجري نیز این مسألۀ مهم مورد 

راتکه (شناسند ت خود را بواسطۀ والیتشان میااما مقعارف بزرگ اعالم کرده بود که انبی
).156، ص1379و اوکین، 
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اشاره شد که در نظر نسفی نبی از جایگاه واالتـري نسـبت بـه    :نبی بر ولیتفّوق* 
که نبی را مظهر علم و لطف و یکـی از دو صـورت عقـل    ولی برخوردار است، تا جایی

بـر  ). 402-401، صـص 1377نسـفی،  (داند میاولدر عالم کبیر و جان او را عقل اول
نبی بر ولی، از منظر نسـفی از سـه جهـت قابـل     تفّوقطبق آنچه در این مورد ذکر شده 

مخصـوص گشـته   » وحـی و معجـزه  «اینکه نبی از جانب خداونـد بـه   اول: تبیین است
ین دو و از اینرو باید براي وي امتیازي افزون بر امتیازات مشترك بین ا) 28، صهمان(

.یعنی معرفت، محبت، الهام و والیت در نظر گرفت
دوم این که چهارمین و آخرین طبقۀ مردم در طریق رسیدن به کمال یعنی اهل عیـان  

بـه عبـارت   . گیرندیا در سومین طبقه یعنی اهل ایقان جاي میلاوانبیا هستند درحالی که 
یمان، اهل ایقان در مقام والیـت و  دیگر اهل تقلید در مقام اسالم، اهل استدالل در مقام ا

کمال یعنی رسیدن به مقـام عیـان و   ). 77، ص1344نسفی، (اند اهل عیان در مقام نبوت
و انـد شـده یایی هستند که عالوه بر والیت در مقام ایقان به مرتبۀ نبوت نیز نایللاوانبیا 

.ار استاند؛ پس نبی از جایگاه واالتري نسبت به ولی برخوردبه عیان رسیده
که از طریق تعیین مراتب نفس ناطقۀ آنها تبیین شده مهمتـرین  تفّوقجهت سومِ این 

او . تقریر نسفی در این باب است که در دو اثر وي به تفصیل به آن پرداخته شده اسـت 
پس از بیان عروج نفس جزوي از اسفل به اعلی و از خاك بـه نباتـات، حیوانـات و آن    

، در »نفس لوامه یـا ناطقـه  «ه، مرتبۀ این نفس را در درجۀ حکما گاه نفس انسانی یا ناطق
نامد و غایت کمال نفـس را  می» نفس مطمئنه«و در درجۀ انبیا » نفس قدسی«یا لاودرجۀ 

یـا أیتهـا الـنفس المطمئنـۀ     «که با تفسیر آیۀ کریمـۀ  دستیابی به مرتبۀ نفس مطمئنه؛ چنان
) 30-27/ فجـر (» إرجعی إلی ربک راضیۀً مرضیۀً فادخُلی فـی عبـادي و ادخُلـی جنَّتـی    

یـا و وصـال بـه    لاورا درجۀ حکما، جنّتی را بهشت خـاص و درجـۀ   »ادخُلی فی جنَّتی«
، صـص 1377همـو، نیـز ،95، ص1344نسـفی،  (شمارد خود خداوند را درجۀ انبیا می

: بـرد او همچنین آیه دیگري را با تفسیري مشابه در این موضوع به کار مـی ). 411-412
علمـا و  ) 55-54/ قمـر (»إنّ المتَّقین فی جنات و نَهر فی مقعد صدقٍ عند ملیک مقتدر««
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نسـفی،  (» یا در مقعد صـدق و انبیـا عنـد ملیـک مقتدرنـد     لاوحکما در جنات و نهرند و 
).413ص،1377

نبـی  تفّـوق ذکر سخنی از عالءالدولۀ سمنانی در این مورد ما را با استدالل عرفـا در  
یا را بعد از طبقـۀ انبیـا   لاوپس از اینکه طبقۀ ،کند؛ این عارف عالمبر ولی بیشتر آشنا می

گیـرد  تعالی و ولی فـیض مـی  واسطه از حقگیرد بینبی فیض می«: گویددهد میقرار می
هـر ولـی پیغمبـر    اماپس هر پیغمبري ولی باشد ،از آن فیض نبوت و والیت اوبواسطه 

).293-287، صص1362عالءالدوله سمنانی، (» نباشد

انسان کامل) ج
ت دستیابی به کمال و نهایت کمال از آن کسی اسـت کـه انسـان کامـل     اامنهایت مق

-نیز چون جام جهـان اسامی دیگري . شود و خلیفۀ خداي بر روي زمین استنامیده می
الزمـان، پیشـوا، هـادي و مهـدي     م، قطب، صاحباامنماي، نماي، اکسیر اعظم، آینۀ گیتی

به قول نسفی او همـان  . براي او آمده که هر یک بیانگر مرتبۀ عظیم مسماي خود هستند
، هماننـد آن بـر عـرش    اولاست که در حیات دنیوي با بازگشت به مبدأ خویش، عقـل  

بررسی و تحلیل جوانب انسان کامل در آثار ). 190، ص1377نسفی، (د گردمستوي می
همتا به دست ت عظیم و بیت از این شخصییی و پراهمعزیزالدین نسفی، سه ویژگی کلّ

:دهد که عبارتند ازمی
 *هاي مهم و بنیـادي انسـان کامـل بنـابر نظـرات متعـدد       از دیگر ویژگی:تجامعی

او جامع تمـام مراتـب   . در مراتب کمال و در صفات الهیت وجود اوستنسفی، جامعی
واحـدیت  «، »احـدیت جمـع  «، »حضـرت کـون جـامع   «عالی آدمی و مصداق کـاملی از  

در حقیقـت  ). 901، ص1366همایی، (و نقطۀ تالقی قوس صعود و نزول است » جامعه
: مظاهر خداونـد یـا وجـود یگانـه از دیـدگاه نسـفی در دو مرتبـه حاصـل شـده اسـت          

حسوس و معقول که عالم ملک و ملکوت است و انسان کـه مجموعـۀ هـر دو عـالم     م«
رت دیگر، وجـود بـه دو طریـق در عـالم هسـتی      به عبا). 205ص،1379نسفی، (» است
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ل: ر و موصوف استمصواوموجودات عالم که هر یک مظهر ر و موصوف در کلّمصو
ترین مظهر صـفات حـق   کاملصفتی از صفات او هستند و دوم در انسان کامل که خود

نمـاي و معجـون اکبـر    اند که انسان کامل جام جهـان از اینجا گفته«شناخته شده است و 
عربی در این دیدگاه نسفی نیز غیرقابلتأثیر اندیشۀ ابن). 205، ص 1379نسفی، (» است

روح آن و ] جهـان [انسان عین جالي آیینه «اعتقاد او نیز بر این بود که زیرا انکار است؛ 
عربی جز انسـان کامـل و عـالم مظهـر     البته ابن). 49ص،تاابن عربی، بی(» صورت باشد

گیرد که عبارت اسـت از وجـود منبسـط یـا     در نظر می) اهللا(دیگري نیز براي اسم اعظم 
رحیمیـان،  (نفس رحمانی و انسان کامل از میان آنها ویژگی کامل و جامع مطلق را دارد 

).240، ص1388
والتین و الزیتـون  «ترکیب دیگري است که نسفی با بهره از آیات کریمۀ » األمینبلد «

اعتقـاد او  . بـرد ت انسان کامل به کار میدر بیان شخصی» و طور سینین و هذا البلد األمین
ع علوم و مجمع انوار اسـت و از  همان انسان کامل جام» هذا بلد األمین«بر این است که 

و آراسته به تمام اوصاف حمیده و اخـالق پسـندیده، وي را   است» مصر جامع«جا که آن
خـوف آن نـدارد کـه از راه بـازگردد و     «گویند کـه  از جهت آن می» امین«اند و بلد گفته

، ص1377نسـفی،  (» من دخله کـان آمنـاً  «بلکه به شهري رسیده است که » ناقص بماند
191 .(

ـ از جهـت کلّ طور که در متون عرفانی آمده، صـفات خداونـد   همان ت یـا جزئیـت   ی
امهات صفات که عبارتند از هفـت صـفت   اولشود؛ دستۀ احاطه، به دو دسته تقسیم می

حی، مرید، عالم، قادر، سمیع، بصیر و متکلّم و دستۀ دوم بقیۀ صفات کـه فـرع صـفات    
، ص1382گـوهرین،  (گیرند و بازگشت آنها بـه ایـن صـفات اسـت     گانه قرار میهفت
این صفات هفت گانـه را صـفات ذات نامیـده و از دسـتۀ دوم یعنـی بقیـۀ       نسفی ). 165

بیان مظاهر ایـن دو دسـته صـفات از زبـان     اما. کندصفات با عنوان صفات افعال یاد می
» ...مظهر صفات ذات است و مفـردات مظهـر صـفات افعـال آمدنـد     اولجوهر «: نسفی

ین موجودي اسـت کـه   اول، اولهمان عقلاولمراد از جوهر ). 370، ص1377نسفی، (
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سـت  ایـن جـوهر ا  خداوند در عالم جبروت خلق و از قوه به فعل آورده است و توسط 
شـوند؛ جـوهري   خلق مـی آیند و بواسطۀ مفردات مرکبات مفردات عالم به وجود میکه

-348، صـص همـان (واسطۀ غیر پدید آمده از اینرو بسـیار بزرگـوار اسـت    که خود بی
349.(

جز انسان کامل نیست، چنانکه در ادامه در باب تعیـین مظـاهر صـفات بـا     اولجوهر 
معـادن و نباتـات و حیوانـات مظـاهر     «: گویـد تري به این مسأله پرداخته مـی بیان روشن

-بدین). 370، ص1377نسفی، (» اند و انسان کامل مظهر صفات ذات استصفات افعال

واقـع  است، مطابق با انسـان کامـل  اولعقل که بنابر اعتقاد وي همان اولترتیب جوهر 
اي است که پـیش از ایـن، در مـورد اسـتواي انسـان      شود و این دقیقاً تأییدکنندة نکتهمی

-بر عرش بیان شد و آن این بود که انسان کامل از دیـدگاه نسـفی هـم   اولکامل و عقل 
بنـابراین  . لم کبیـر در عـا اولو در جایگاه آن است نه صورتی از عقـل  اولرتبه با عقل 

آنچه مظهر اسـم جـامع   ... انجامداختالف درجات اسما به تفاوت در درجات مظاهر می«
یا اسم اعظم است مظهر اعظم الهی نیز هست که قطب و محور و معدل عالم محسـوب  

).175، ص1388رحیمیان، (» شودشده انسان کامل نامیده می
ـ   به آن در این بختوجهاز دیگر نکاتی که  ت ظهـور جمیـع   ش ضـروري اسـت کیفی

باره او نظرات مختلفـی  در این. صفات خداوند در دل انسان کامل از دیدگاه نسفی است
حقیقت نور خدا در دل تجلّیاي از آنها به کند؛ طایفهرا از خواص اهل شریعت بیان می
س با ریاضات و مجاهدات معتقدند و طایفۀ دیگـر بـه   انسان کامل پس از طهارت و تقد

که آنان. حقیقت نور خداوندتجلّیانعکاس نور خداوند در مرآت دل او باور دارند و نه 
گویند که در این مرتبه اسـت  حقیقت نور حق در دل انسان کامل نظر دارند میتجلّیبر 

داد و گفـت و مـی  دیـد و مـی  شنید و میشود و او که تاکنون خود میکه انسان کامل می
گیـرد  دهد و مـی گوید و میبیند و میشنود و میگرفت، اکنون خداوند است که میمی

این سخن یادآور حدیث قدسی قرب نوافل است که خداوند ). 148، ص1379نسفی، (
تَـه کنـت سـمعه الَّـذي     اَحبه فَـإذا اَحبب حتّیالیزالُ العبد یتَقرَّب إلی بِالنَّوافلِِ «: فرمایدمی
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یسمع به و بصره الَّذي یبصرُ به و لسانه الَّذي ینطَقُ به ویده الَّتی یبطُش بها و رِجله الَّذي 
آنچه طایفۀ دوم یعنی معتقـدان بـه انعکـاس    اما). 326، ص1371هجویري، (» یمشی بِه

-الک تاکنون بـه خـود مـی   س«گویند این است که نور حق در مرآت دل انسان کامل می

دانست اکنـون بـه نـور خـداي     گرفت و به خود میدید و به خود میشنید و به خود می
و به نور خداي دهد و بـه نـور خـداي    شنود و به نور خداي بیند و به نور خداي گوید 

).149، ص1379نسفی، (» گیرد
تفاوت ظریفی امااند؛ ظاهراً این هر دو گروه با نظري مشابه به نتیجۀ یکسانی رسیده

-گردد گاه که دل مجالي حقیقت نور خدا میها وجود دارد و آن این است که آنمیان آن
شـود، در حـالی کـه    خداوند خود ابزار انسان کامل می-با انطباق بر حدیث قرب نوافل

نه خود خداوند بلکه عکسی از نور او ابزاري ،وقتی که دل مرآت و آینۀ نور خدا گشت
سـؤال اینجاسـت   اماانسان کامل در هر دو معنی وجود دارد . گرددي انسان کامل میبرا

؟ نسـفی در پاسـخ بـه ایـن     تجلّـی که حق با کدام طایفه است؟ دل، مرآت است یا منبع 
» مرآت کامل«به سخنی از او در مورد توجهبا اماپرسش دیدگاه صریحی اظهار نداشته، 

: با دید مسـاعدتري نگریسـته اسـت   » در دل انسان کاملانعکاس نور خدا «باید گفت به 
انسـان کامـل اسـت و    ،مـرآت کامـل  امابدان که هر فردي از افراد عالم مرآت خدایند «

زیـادت و  مرآت کامل آن باشد که جمال صاحب جمـال تمـام در وي ظـاهر شـود بـی     
).160، صهمان(» نقصان
صاف به صفات ذات و افعال ر اتّت انسان کامل دگفتیم که جامعی:علم و بصیرت* 

دهد عالم هستی که هر جزء آن مظهر صفتی واحد است قرار میالهی او را در مقابل کلّ
در میـان  . انـد و بنابر همین نظر، انسان کامل را جهان صغیر و عالم را جهان کبیر نامیـده 

ار نسـفی  در آث» علم«مجموعه صفاتی که با عنوان صفات ذات الهی نام برده شد، صفت 
تأکید نسـفی بـر صـفت    . براي تعیین مقام عظیم انسان کامل بیشترین جلوه را یافته است

مطرح شد، در ایـن بحـث نیـز    » نبوت و والیت«و » کمال«دانایی و علم قبالً در مباحث 
آید، بر علم او بـیش از دیگـر   تقریباً در همۀ مواردي که از انسان کامل سخن به میان می
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که گاه نام انسان دانا را به جاي انسـان کامـل بـه کـار     کند؛ تا جاییمیاوصاف وي تکیه 
» ...مجموع مراتب آمـد و معجـون اکبـر   »انسان دانا«نماست، پس دانا جام جهان«: بردمی

از »دانـاتر «در موجودات بزرگـوارتر و  «: گویدیا آن جا که می) 100، ص1344نسفی، (
دانایی را از صفات برجستۀ ) 251، ص1377ی، نسف(» ...انسان کامل چیزي دیگر نیست

.شماردوي می
هاي او مـا را  تأکید فراوان و آشکار نسفی بر دانایی انسان کامل در جاي جاي نوشته

ـ   انگیزد، ببه کشف دلیلی خاص براي آن برمی ت صـفات  ویژه که پـیش از ایـن از جامعی
توجـه ست دو نکتۀ مهم مـورد  در ذکر دلیل آن، الزم ا. براي انسان کامل سخن گفته شد

:قرار گیرد
آنکه بر طبق نظر نسفی نوع انسان همچون دیگر موجودات عالم، مظهـر صـفتی   اول

تعالی است و استعداد ظهور چیزي در او نهفته اسـت، آن اسـتعداد   خاص از صفات حق
کـه ترین مظهر علم است در میان آنهـا؛ چنـان  جز ظهور علم نیست و انسان کامل، کامل

ترین مظهر قدرت کامل) انسان صغیر(در مقابل انسان کامل ) انسان کبیر(کلیۀ موجودات 
ت انسـان  در این کالم هیچ منافاتی با جامعی).256-254صصهمان،(تعالی هستند حق

طور کـه در بخـش کمـال انسـانی مـورد بحـث قـرار        همان-علم . شودکامل دیده نمی
شود و نسفی در تمـامی تعـاریف   کمال محسوب میمهمترین عنصر دستیابی به -گرفت

برد، از همین جهت است که آدمی مظهر علم در هستی است خود از کمال، از آن نام می
رسد که انسـان کامـل مظهـر آن    ت خویش میترین درجۀ فعلیو این علم زمانی به نهایی

-ل در بدن آدمی مـی نسفی بار دیگر با استفاده از تشبیه انسان کامل در جهان به د. گردد
). 101، ص1344، همـو (» علم در دل باشد و دل این وجود انسـان داناسـت  ... «: گوید

ترین و ممتازترین ویژگی انسان کامل دانایی اوست چنانکه خود نیز چون دل پس اصلی
.جایگاه اصلی علم و دانایی است

امـل نیسـت، بلکـه    دومین نکته این است که مراد نسفی از انسان دانا همیشه انسان ک
گاه انسان دانا را تنها براي نبی و ولی به کار برده بین آنها با انسان کامل تمایزي ظریـف  
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این تمایز عبارت است از تفاوت در علم ایشان، زیرا علم نبی به خـواص . شودقایل می
بـه  کسی که همامااشیا است و علم ولی به حقایق اشیا و اینان هر دو انسان دانا هستند 

نتیجۀ کـالم اینکـه   . اشیا و هم به حقایق اشیا رسیده است جز انسان کامل نیستخواص
نبی و ولی را متابعت انسان کامل باید کرد از جهت آنکـه انسـان کامـل خلیفـۀ خـداي      «

بدین ترتیب نبـی و  ). 217، ص1379نسفی، (» است و نبی و ولی خلیفۀ خلیفۀ خدایند
تـرین مظهـر بـراي مجمـوع صـفات؛      انسان کامل، کاملولی مظاهر صفت علم هستند و 

یـک کـس شـاید    ... انسـان دانـا  نبی و ولی نیست االّ«: گویدگونه که نسفی نیز میهمان
مظهر یک صفت باشد و شاید که مظهر ده صفت باشد و شاید که مظهر جملـۀ صـفات   

ولـی را  عربـی نیـز علـم    ابـن ). 211-210، صـص همان(» باشد و این انسان کامل باشد
نیـز 261ص ،1ج،1994ابن عربی، (داند دي میطوري وراي طور عقل و میراث محم ،

).457ص ، 3ج
نسفی را بیشتر از دیگر موارد به دانایی انسان کامـل معطـوف   توجهدلیل دیگري که 

تـوان آن را در صـفت علـم    ساخته است بصیرت خاص و رؤیت پنهانی اسـت کـه مـی   
تمامـت حکمـت   «هی انسان کامل چنان است که نه تنها با آن نور بصیرت و آگا. گنجاند

و هر آنچه در حقۀ عـالم امکـان و در   » و طبیعت و حقیقت اشیا را کماهی بداند و ببیند
ملک و ملکوت و جبروت است بر وي پوشیده نماند بلکه نور آمیختـه بـا ظلمـت ایـن     

پیونـد  » مطلـق «آن، یعنی پاالید که نور را به حقیقت جهان را چنان در وجود خویش می
نور هیچ جـاي دیگـر خـود را کمـاهی     «که گردد، تا جاییدهد و با ظلمت بیگانه میمی

، صـص 1377نسـفی،  (» ندانست و ندید و در انسان کامل خود را کماهی دید و دانست
).236و 25

هـر  . نمایی است که در برابر دریاي عالم غیـب قـرار گرفتـه اسـت    دل او آیینۀ جهان
یی و عطایی که از این دریا روانۀ ساحل وجود شود پیش از رسیدن به ساحل در آینۀ بال

این است معنی علـم و رؤیتـی کـه از    ). 237، صهمان(شود دل انسان کامل آشکار می
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اللّهـم أرنـا األشـیا کمـا     «: شـنویم نیز آن را می) ص(زبان مبارك حضرت ختمی مرتبت 
.»هی

، علـم انسـان کامـل را    »کالم اهللا«و » کتاب اهللا«الح نسفی همچنین با کاربرد دو اصط
خـاص تجلّـی از جهـت آنکـه انسـان کامـل     . نامد و عبارت او را کتاب اهللاکالم اهللا می

علم انسان کامل علم خـداي  ] و[هر که انسان کامل را دید خداي را دید «خداست؛ پس 
» کامل کتاب خداي باشـد باشد و کالم انسان کامل کالم خداي و عبارت و کتابت انسان 

گـاه کـه حاصـل    ن باور است که علم انسـان کامـل آن  او بر ای). 231، ص1379نسفی، (
وحی جهر است کالم خداي، آن گاه که حاصل وحی سرّ است کالم رسول خداي و 

).232، صهمان(شود وقتی حاصل الهام باشد علم لدنّی محسوب می
انسـان کامـل را کـالم اهللا و خـود او را     » سـخن «وي در جاي دیگري به جاي علم، 

جا که یکی به مثابۀ صـورت کلمـه و   شمارد، از آناي از کتاب اهللا و کالم اهللا میمجموعه
دیگري به مثابۀ معنی کلمه است و مجموع هر دو یکی است و او مجموع هـر دو عـالم   

بـه  امـا ،هدر اینجا نسفی نامی از این دو عـالم نبرد ). 64-63، صص1344نسفی، (است 
توان گفت که مراد وي از دو عالم عالم غیب و شهادت است که انسان کامـل  جرأت می

اي فراتـر از هسـتی   با احاطه بر هر دو، دل خویش را مرآت غیب الغیب نموده به آگاهی
الکـالم خضـر یـاد    الکتاب موسـی و علـم  ویژه که در بیان التنزیل، از علمب. یابددست می

کتاب شهادت است و کـالم غیبـی   «نامد، چراکه م و خضر را علّام میکرده موسی را علی
بنابراین انسان ). 200-199، صص1379نسفی، (» ...لغیوب بوداام است الجرم خضر علّ

.کامل هم علّام است و هم علیم زیرا که جامع کتاب اهللا و کالم اهللا است
 *اسـامی انسـان کامـل    ترین یکی از مهمترین و معروف):وحدت و بقا(ت محوری

. )5(است که نه تنها توسط نسفی بلکه قبل و بعد از او نیز کاربرد داشته اسـت » قطب«نام 
ت است، محـوري کـه   صفت محوری،شودین صفتی که از این اسم به ذهن متبادر میاول

. چرخد و بدون وجود آن این مجموعه نابود خواهد شداي کامل به گرد آن میمجموعه
.گردندکامل نیز قطب عالم هستی است که تمام مخلوقات حول محور او میانسان 
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نسفی جملۀ آدمیان را طفیل قطب یگانۀ هستی یعنی انسان کامل دانسته با بیان اینکه 
بواسطۀ وجود انسان کامل در میان آنهاست به تبیین این ،موجودات به آدمیانسجدة کلّ

که سجده نه پیشانی بر زمین نهادن بلکـه انجـام   پردازد و بر این باور استت میمحوری
-دادن کاري براي کسی است و بدین ترتیب موجودات جمله کارکنان آدمی بشمار مـی 

در موجودات بزرگوارتر و داناتر از انسان کامـل چیـز دیگـري نیسـت از جهـت      «: روند
و مالئکـه و روحانیـان و عـرش    ... سـت آنکه انسان کامل زبده و خالصـۀ موجـودات ا  

).251، ص1379نسفی، (» اندکرسی و سموات و کواکب جمله خادمان انسان کامل
را به » جاودانگی حضور«و » یگانگی وجود«شک دو صفت ت یک قطب بیمحوری

نسفی جایگاه انسان کامل را در عالم به جایگاه دل آدمـی در بـدن   . همراه خواهد داشت
بقاي وجود و ثانیاً وحدت و یگانگی حضـور  ضرورت اوالًکند و از این طریق تشبیه می

این انسان کامـل همیشـه در عـالم    «: گویداو می. رسانداو را در عالم هستی به اثبات می
باشد و زیادت از یکی نباشد از جهت آنکه تمام موجودات همچون یک شـخص اسـت   

دل نتواننـد بـود پـس انسـان کامـل      و انسان کامل دل آن شخص است و موجودات بـی 
).5ص،1377نسفی، (» میشه در عالم باشده

نماي و جـام  لزوم یگانگی انسان کامل در عالم هستی از آن روست که وي آینۀ گیتی
اگر در «نماي است و مظهر صفات و اسامی و افعال نور حق یا نور وجود اوست؛ جهان

افعال همۀ عالم یک آدمی به کمال رسد این نور جمال خود را دید و صفات و اسامی و 
کـه در ایـن   ... [حاجت نیست که جملـه آدمیـان بـه کمـال رسـند     . خود را مشاهده کرد

، همـان (» صفات و اسامی و افعال این نور ظـاهر نشـوند و نظـام عـالم نباشـد     ] صورت
بنابراین یک انسان مظهر تمام صفات و اسـما و افعـال و در مرکـز و    ). 250-249صص

که هر یک از آنهـا مظهـر صـفتی خـاص و در     گرددمحور عالمی از موجودات واقع می
.اي متناسب با استعداد خویش هستندمرتبه

ها یا موجودات عـالم در پـذیرش   او در باب مرتبه و استعداد فردي هر یک از انسان
فإذا سویته و نفخت فیه من روحی فعقوا لـه  «حق به آیۀ تجلّیصفتی از حق یا انعکاس 
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تسویه عبارت از استعداد قبـول نـور، نفـخ روح یعنـی     «:گویداستناد کرده می» ساجدین
).5ص،1377نسفی، (» قبول نور و سجده کردن کسی یعنی مسخر و منقاد کسی شدن

. همچنین بقاي حضور یک انسان کامل در هستی شرط بقا و برپایی نظام عالم اسـت 
اي حـق کـه   یلاوبر لزوم حضور یگانۀ قطب و نیز ) ص(نسفی از قول مبارك پیامبر اکرم 

؛ برگزیـدگانی  )80، ص1344نسـفی،  (کنـد  هستند تأکید می356شش طبقه و مجموعاً 
اولطبقـۀ  . گـردد که طبقۀ ایشان بر اساس تقرب به قطب یعنی طبقۀ ششـم تعیـین مـی   

تنان و طبقۀ پـنجم  تنان، طبقۀ چهارم پنجتنان، طبقۀ سوم هفتسیصدتنان، طبقۀ دوم چهل
تنان بـه مقـام   با رفتن قطب از این عالم یکی از سه. وجود دارندتنان همیشه در عالم سه

شـود و از  تر یکی جایگزین طبقۀ پس از خود مـی ینیوي خواهد رسید و از هر طبقۀ پا
گاه که آخرالزمان فرا رسـد، در  تا آن. رسدخالصان روي زمین یکی به مقام سیصدتنان می

اورند تـا همـۀ آنهـا تمـام شـوند،      سیصدتنان نیاین زمان دیگر از روي زمین کسی را در 
گاه قطب تنها باشد، چون قطـب از  آن«به طبقۀ آخر یعنی قطب رسد .. .تنان تاگاه چهلآن

، 1377نسـفی،  (» عـالم برافتـد  ،این عالم برود و دیگري نباشد که بـه جـاي وي نشـیند   
جملۀ . ر استعربی متأثّشک از ابننسفی در ابراز این نظر خویش بی). 318-317صص

ناپـذیري آن گفتـه چنـین    عربی در تأیید بقاي ولی و والیـت و انقطـاع  صریحی که ابن
).62، صتاابن عربی، بی(» تنقطع ابداًالهالوالیتنقطعان و هو النبوهالرسالفإنّ «: است

ـ ذکر نکته ـ اي در اینجا الزامی است و آن اینکه محوری ت انسـان کامـل بـه    ت و مرکزی
قطب هستی در یکی از مواردي که نسفی از انسان کامل با نـام قطـب یـاد کـرده     عنوان 

ها همچون افالك و انجم مـورد تردیـد قـرار    است با درنظر گرفتن دو قطب براي انسان
گردنـد، یکـی   افالك و انجم دو قطب دارند و بر آن دو قطب مـی «: گویداو می. گیردمی

-م دو قطب دارند و بـر آن دو قطـب مـی   قطب شمالی و یکی قطب جنوبی و آدمیان ه

تـوان ثنویـت   مـی ). 472، ص1377نسـفی،  (» گردند یکی انسان دانا و یکی انسان توانا
مذکور را با آنچه پیش از این در مورد جایگاه نبی و سلطان در هسـتی از قـول او بیـان    

در عـالم  اولقبالً اشاره شد کـه او دو صـورت عقـل    . کردیم در ارتباط مستقیم قرار داد
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ی مظهر علـم و لطـف و دومـی مظهـر قـدرت و قهـر       اول: داندکبیر را نبی و سلطان می
در اولدر اینجا نیز مراد وي از قطب، جز یکی از صور عقـل  ). 401، ص1377نسفی، (

-او در ادامه مـی . تواند باشدنمی) انسان توانا(و سلطان ) انسان دانا(عالم کبیر یعنی نبی 

؛ »اینچنین کم افتد که یک کس هم مظهر علم شود و هم مظهر قـدرت بـود  اما...«: گوید
توان گرفت این است که نسفی به طور غیرمسـتقیم  ت در این الفاظ میاي که با دقّنتیجه

ویژه که انسان کامل را هم مرتبـه  ، بکندامکان جمع علم و قدرت در یک تن را تأیید می
و «در عـالم کبیـر،   اولو نه صـورتی از عقـل   شماردو مستوي بر عرش میاولبا عقل 

، همـان (» هم بر عرش مستوي اسـت ] انسان کامل[بر عرش مستوي است وي اولعقل 
ارتباط مقولۀ جمع علم و قدرت در انسان کامل بـا صـفت بعـدي وي یعنـی     ). 190ص

»سازد، طرح آن را در بخش بعد با تفصیل بیشتر ضروري می»تجامعی.

تمایز اندیشۀ نسفیوجوه . 3
قلمی اسـت کـه نگـاه تـازة او در اکثـر      نظر و صاحبنسفی از جمله عرفاي صاحب

شک پـیش از وي  بی. فاق آراء و نظرات وي در باب کمال کامالً آشکار استقریب به اتّ
دي بخشی از مباحث عرفانی خود را به موضوع کمال اختصـاص داده بودنـد؛   افراد متعد

کامـل و مبسـوط در   عربی است که پیش از او مبـاحثی ین ایشان ابنمهمترین و نامدارتر
ی تـوجه ویژه انسان کامل مطرح ساخت؛ چنانکه نسفی نیز به میزان قابـل  مورد کمال و ب

آنچـه  امـا . هاي این فیلسوف و عارف بزرگ بهره و تأثیر گرفته استاز نظرات و اندیشه
سـفی بـا عرفـاي قبـل و بعـد از او در      ي متفاوت نکه تأییدکنندة نگرش جدید و تا حد

اي که براي نخستین بار مطرح سـاخته،  موضوع کمال است عالوه بر مباحث بدیع و تازه
.شودهاي بیانی منحصر به فردي است که در جاي جاي آثار او دیده میخصیصه

»در بحـث کمـال انسـانی، مهمتـرین وجـه تمـایز اندیشـۀ ایـن         » ت و انسجامجامعی
اي دربـارة کمـال، بیـان    او همواره براي ارائۀ تعریـف یـا نکتـه   . دیگران استنویسنده با 

اي در صی چون موحدان، حکما و متشـرعان را وسـیله  هاي مشخّنظریات مختلف گروه
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از این. دهدخود قرار میجهت بیان ذهنیات خاصد آراء در بحـث کمـال   رو تنوع و تعد
نسفی است که البته این امـر عامـل اصـلی    هاي ثابت در اندیشۀ عرفانی از جمله ویژگی
بهترین مثال در این مـورد ارائـۀ تعـاریف    . شودت کالم او محسوب میانسجام و جامعی

د کمال از زبان اهل شریعت، اهل حکمـت و اهـل وحـدت اسـت کـه بـه تحلیـل        متعد
.انجامدت نظر نهایی وي میهاي مختلف و جامعیموضوع از جنبه

طـرح  . آیـد اصطالحاتی اسـت کـه نسـفی مبـدع آن بشـمار مـی      از » بلوغ و حرّیت«
نظریات و مطالب جدید تحت عنـوان بلـوغ و حرّیـت در زیرمجموعـۀ مبحـث کمـال،       

نظـر از  همچنین تعریف و تحلیل مشروح این دو مقوله، هریک در مبحثی مستقل صرف
او . داردط کافی او بر موضوع کمال، نشان از نگرش تازه و پختۀ او به این موضـوع تسلّ

با تفاوت نهادن میان غایت و نهایت موجودات، بلوغ را که نهایـت موجـودات اسـت از    
ها و ت وي را در کاربرد واژهسازد و این ظرافت و دقّحرّیت که غایت آنهاست جدا می

نسفی بلوغ را الزمۀ دستیابی بـه حرّیـت و آزادي دانسـته آن را بـا     . دهدتعابیر نشان می
نهد و مقـامی را کـه در عرفـان    برابر می) غلبۀ هستی سالک بر صفات او(» تمکین«مقام 

او بلـوغ را کمـال و حریـت را را    . نامـد مـی » رضا و تسلیم«قابل انطباق با حرّیت باشد 
معرفـی  » کامل آزاد«ت در خویش توفیق یابد آزادي نامیده کسی که به جمع بلوغ و حری

نیز پس از وي در باب کمال انسان بعید بـه  طرح این نظر پیش از دورة نسفی و. کندمی
به هرحال او با ذکر و تحلیل این مباحث در آثار خویش به گسترة موضوع . رسدنظر می

.افزایدکمال بیش از پیش می
بـه  » اللّهم أرنا األشیاء کماهی«نسفی با طرح دو نکتۀ جدید در رابطۀ با حدیث نبوي 

اولنکتـۀ  : یابدی از آنها با مبحث بلوغ نیز ارتباط میپردازد که یکمیذکر حقایقی ناگفته
. کندتعبیر می» سیر فی اهللا«و » سیر الی اهللا«ذکر مراحل دوگانۀ سلوك است که از آنها به 

متناهی است و نهایت آن فناي هستی سالک در هستی خداست در حـالی  » سیر الی اهللا«
-شود و تا جایی ادامه مـی الک آغاز میالیتناهی است و پس از فناي س» سیر فی اهللا«که 

.گرددیابد که در آن سالک به مقام رؤیت اشیا کماهی نایل می
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مقام واالي رؤیت کماهیِ اشیاء که سالک در سیر فی اهللا بـه آن دسـت   : نکتۀ دوماما
پـس او معرفـت و شـناخت را    . شـود نزد نسفی غایت کمال حقیقی شناخته می،یابدمی

را مقـام  ) اشـیاء (ایت سیر الی اهللا، و بینش و بصیرت نسبت به هسـتی  مقام سالک در نه
تـوان بـا   ، رؤیت حقیقت اشیا را مـی »أرنا«ل در واژة با تأم. داندسالک در سیر فی اهللا می

در آن سالک حقیقتـاً خـدا را یکـی    «که -ترین نوع بلوغچهارمین و کامل-» بلوغ عیان«
در تطابق قـرار داد؛  ) 126، ص1344نسفی، (» استبیند و کمال آدمی و نهایت مقام می

در هر دو مورد چه رؤیت کماهی اشیا و چه بلوغ عیان سخن از حقیقت شـهود یـا   زیرا
اي که در نظرات متعدد و ساخته و پرداختـۀ  هاي پنهانیدرك رابطه. شهود حقیقت است

کـالم او را فـراهم   نسفی وجود دارد موجبات استحکام و انسجام هرچه بیشتر اندیشه و 
.ر نیستر میسبل و تدسازد، که البته ادراك آنها جز با تأممی

یـا در میـان اصـحاب کمـال از     لاوهمراه ساختن طایفۀ حکما با انبیا و ،عالوه بر این
توجهسو و ذکر علم به عنوان یکی از مهمترین شروط دستیابی به کمال از دیگرسو، یک

دهـد کـه بایـد بـه ایـن دو، عقـل را نیـز        و حکمت نشان مـی او را به مقولۀ علم خاص
یم؛ زیرا عقل هم نزد او از چنان جایگاه واالیـی برخـوردار اسـت کـه آن را معـاد      یبیفزا

شمارد و این از وجـوه  می) 228، ص1377نسفی، (» بهشت اهل کمال«اصلی کامالن و 
شـرب عرفـانی او را در   زیـادي م شود که تا حـد ر عارفانۀ نسفی محسوب میممیزة تفکّ

اي که اکثر عرفا با مطرح ساختن تقابل عشق و عقل، دسـت عقـل را از متافیزیـک    دوره
.سازدمتمایز می،دانستندکوتاه می

گیرينتیجه
  د نسـفی از کمـال، علـم و طهـارت مهمتـرین مشخصـۀ       در تعاریف و تعـابیر متعـد

این دو عامل همـراه  . دهدزیادي به هم پیوند میمشترکی است که این تعاریف را تا حد
با دیگر عناصر الزم، راه کمال را براي سالک در دو مرحلۀ سیر الـی اهللا و سـیر فـی اهللا    

مراحلی که در نهایت آنها، عارف بـا عبـور از حجـب ظلمـانی و نـورانی بـه       . گشایدمی
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مـال سـالک در گـرو    بـه بیـان دیگـر، ک   . گـردد تجربۀ عظیم رؤیت اشیا کماهی نایل می
-نامیده» رضا و تسلیم«است، همان مقامی که در عرفان » بلوغ و حریت«رسیدن به مقام 

حریت نه بر پایۀ علـم بلکـه بـر    اماداند، نسفی بلوغ را مقدمۀ دستیابی به حریت می. اند
. نهاد» کامل آزاد«که بتوان بر صاحب آن نام اساس سلوك عملی چنان

شوند کـه ایـن   یا تقسیم میلاونظر نسفی به سه دستۀ حکما، انبیا و صاحبان کمال در 
کـه از یـک سـو    ) یـا لاوانبیـا و  (و یا کامالن مکمـل ) حکما(کامالن هستند، یا سه دسته

سلوك اختیاري خود و از سوي دیگر جذبه و فضـل و موهبـت الهـی وسـایط رسـیدن      
شـود  زبان نسفی عروج نامیـده مـی  یا که در لاوسلوك انبیا و . ایشان به کمال نهایی است

نسفی نبی و ولـی را  . دهدهمراه با موهبت الهی ایشان را در زمرة کامالن مکمل قرار می
-ترین مظهر صـفات الهـی درعـالم مـی    ترین مظهر علم الهی و انسان کامل را کاملکامل

شک او در بیشتر مباحث خویش تحت تأثیر عرفاي پـیش از خـود از جملـه    بی. شمارد
عربـی  هـاي ابـن  تأثیر و حضور اندیشـه . عربی بوده استکیم ترمذي و بخصوص ابنح
هاي انسان کامل بـیش از  والیت بر نبوت و ذکر ویژگیتفّوقویژه در بحث او در باب ب

.دیگر موارد آشکار است

هاشتدایاد
انسان از دیگر موجودات از دیدگاه نسـفی بـی شـک    زةترین صفت ممینطق به عنوان کامل-1

عقـل تنهـا صـفتی اسـت کـه تنهـا مخـتص انسـان بـوده دیگـر           . به دلیل بنیاد عقالنی آن است
-ات مـی یانسان بر خالف حیوانات، با عقل خویش قادر به درك کلّ. اندبهرهموجودات از آن بی

-تقیم قرار دارد و آگاهی انسان امر بالقوهات با نطق در ارتباطی مسیشود، به دلیل اینکه درك کلّ
ت میاي است که در کالم او فعلیت از فالسفه و حکما کامـل تـرین صـفت    یابد نسفی به تبعی

.داند چنانکه در زبان فالسفه نیز انسان، حیوان ناطق تعریف شده استانسانی را نطق می
و دنیایی اسـت کـه جـز بـراي     مراد نسفی از آرایش ظاهر، پرداختن به امور مادي، ظاهري -2

آراستگی و زیبایی ظاهر و صورت نیست و چون بتی حجاب کمـال و تعـالی بـاطن محسـوب     
.شوندمی
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: گویدموالنا نیز در ابیاتی دقیقاً به همین مضمون پرداخته می-3
این جهان همچون درخـت اسـت اي کـرام   

ــام  ــرد خـ ــخت گیـ ــاخ را سـ ــر شـ ــا مـ هـ
گــزانچــون بپخــت و گشــت شــیرین لــب 

از آن اقبـــال شـــیرین شـــد دهـــانچـــون

ــام   ــیم خ ــت ن ــون درخ ــر او همچ ــا ب م
ــاید کـــاخ را    ــه در خـــامی نشـ زآنکـ

ــاخ   ــرد ش ــت گی ــد از آن سس ــا را بع ه
ــان    ــک جه ــی مل ــر آدم ــد ب ــرد ش ...س

)12997-1293/ 1380،3مولوي، (

مبحـث عقـل   . ارسطو بـوده اسـت  ) اولعقل (محققان بر این باورند که مبتکر این اصطالح -4
پیش از نسفی در آراء بسیاري از فالسفه اسالمی مطرح شـده بـود کـه از جملـه مهمتـرین      اول

ی به مبحث عقل داشته است، چنانکـه یکـی   خاصتوجهفارابی . ایشان فارابی و ابن سینا هستند
او عقـل  . دهداز آثار خود با نام رسالۀ معانی العقل را به تشریح عقل و مراتب آن اختصاص می

داند و آن را به عنوان نخسـتین  هاي ارسطو، شریفترین جوهر هستی میرا بر اساس اندیشهاول
ایـان ریچـارد نتـون، فـارابی و     (دهـد  عقل در سلسلۀ عقول عشره پس از مرتبۀ خدا قـرار مـی  

).1381مکتبش، ترجمۀ گل بابا سعیدي، تهران، قطره، 
عربی مطرح شـد و پـس از   ط ابنانسان کامل از موضوعاتی است که براي نخستین بار توس-5

ه مـورد  ) از جملۀ آنها عزیز نسفی و عبدالکریم جیلـی (وي در میان شاگردان و پیروان او  توجـ
ابـن  . واژة قطب نیز توسط بسیاري از عرفا براي نامیدن انسان کامل بـه کـار رفـت   . قرار گرفت

ی از کمـال انسـانی و بـه    فارض، ابن عربی صدرالدین قونوي، موالنا و اکثر بزرگانی که به نوع
اما. زدند واژة قطب را در کالم خویش به کار بردندتبع آن موضوع عمیق والیت عرفانی دم می

در عربی و تکمیل مبحث عمیق والیت این کلمه بار معنایی ویژه اي یافت چنانکـه با ظهور ابن
الح قطب االقطاب برد اصطدیه نام میجا که از حقیقت محمعنوان فصل نهم فصوص الحکم آن

.بردرا به کار 

منابع و مآخذ
األنوار، تصحیح و مقدمۀ هانري کـربن  األسرار و منبع، جامع)1347(،آملی، سیدحیدر-1

.هاي علمیانستیتو ایران و فرانسه پژوهش،و عثمان یحیی، تهران
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طبـع  ،، الفتوحات مکیه، تصحیح عثمان یحیی، بیروت)1994(،الدینییعربی، محابن-2
. قاهره

،تهـران چـاپ دوم،  ، فصوص الحکم، تعلیقات ابوالعالء عفیفی، )تابی(،---------3
. الزهرا

، دو اثر از حکـیم ترمـذي، ترجمـۀ مجدالـدین     )1379(،راتکه، برند و جان اوکین-4
.مرکز،کیوانی، تهران

.انتشارات سمت،تهرانچاپ دوم، ، مبانی عرفان نظري، )1388(،رحیمیان، سعید-5
، تصحیح و توضیح نجیب هو الجلوهألهل الخلوهالعرو، )1362(،عالءالدوله سمنانی-6

.مولی، انتشاراتمایل هروي، تهران
، ترجمۀ رسالۀ قشیریه، تصـحیح بـدیع الزمـان فروزانفـر،     )1361(،قشیري، ابوالقاسم-7

.انتشارات علمی و فرهنگی،تهرانچاپ دوم، 
.زوار،، تهران7الحات تصوف، ج، شرح اصط)1382(،گوهرین، سید صادق-8
چـاپ هشـتم،   نیکلسـون،  . ، مثنوي معنوي، تصـحیح ر )1380(،مولوي، جالل الدین-9

.علم،تهران
چـاپ  ، انسان کامل، تصحیح و مقدمـۀ مـاریژان مولـه،    )1377(،نسفی، عزیزالدین-10

.کتابخانۀ طهوري: تهرانچهارم، 
فـرد،  اصغر میربـاقري سید علیالتنزیل، تصحیح و مقدمۀ ، بیان)1379(،---------11

.انجمن آثار و مفاخر فرهنگی،تهران
وردي الحقــایق، تصــحیح و مقدمــه و تعلیقــات حــقه، زبــد)1363(، ---------12

.کتابخانۀ طهوري،ناصري، تهران
بنگاه : ، کشف الحقایق، تصحیح احمد مهدوي دامغانی، تهران)1344(، ---------13

.نشر و ترجمۀ کتاب
چـاپ  ، کشف المحجوب، تصحیح ژوکوفسکی، )1371(،بن عثمانهجویري، علی-14

.کتابخانۀ طهوري،تهراندوم، 
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.مؤسسۀ نشر هما،تهرانچاپ ششم، نامه، ، مولوي)1366(،الدینجاللهمایی،-15


