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ﭼﮑﯿﺪه
در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ آرای ﻧﺠﻢاﻟـﺪﯾﻦ رازی و ﻋﺰﯾـﺰ ﻧـﺴﻔﯽ در ﺑـﺎب ﻣﺮاﺗـﺐ ارواح و وﺟـﻮه
اﺷﺘﺮاک و اﻓﺘﺮاق آنﻫﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ آرای آنﻫﺎ در ﺑﺎب ﻫﺴﺘﯽ و
آﻓﺮﯾﻨﺶ ﺿﻤﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮی از دﯾﺪﮔﺎه ﺣﮑﻤـﺎ ﺑـﺎ ﻧـﻮآوری ﻫـﺎی ﺑـﺴﯿﺎری ﻫﻤـﺮاه اﺳـﺖ و
زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ در دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی آنﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﺻﺮفﻧﻈﺮ از ﺗﺸﺎﺑﻬﺎت ﺻﻮری
و ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﯾﮏ ﺗﺸﺒﯿﻪ ﻣﺸﺘﺮک ،از ﻧﻈﺮ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺷﺒﺎﻫﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ دﯾـﺪﮔﺎهﻫـﺎی
آنﻫﺎ وﺟﻮد دارد؛ از ﺟﻤﻠﻪ١ :ـ ﻣﺮاﺗﺐ ارواح ﻋﻄﺎﯾﯽ ﻫـﺴﺘﻨﺪ و در آنﻫـﺎ ﺗﺒـﺪﯾﻠﯽ ﺻـﻮرت
ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد؛ ٢ـ ﮐﻤﺎل اﻧﺴﺎن در ﺗﻌﻠﻖ روح ﺑﻪ ﻗﺎﻟﺐ اﺳـﺖ ،زﯾـﺮا ﺟـﺴﻢ ﻣﻌـﺪن ﮐـﺪورت و
ﻇﻠﻤﺖ اﺳﺖ و زﻣﯿﻨﮥ ﻃﻠﺐ ﮐﻤﺎل را در اﻧﺴﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؛ ٣ـ ﻫﺮ دو ﻋـﺎرف ﺑـﺎ ﻃـﺮح
ﻣﺮاﺗﺐ ارواح ﺑﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻗﻮس ﻧﺰول در داﯾﺮۀ ﻫﺴﺘﯽ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ .ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﺮ اﺳﺘﮑﻤﺎﻟﯽ و
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﺒﺪأ ﻧﯿﺰ ﻗﻮس ﺻﻌﻮد را در داﯾﺮۀ ﻫﺴﺘﯽ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺷﺒﺎﻫﺖﻫﺎی ﻣـﺬﮐﻮر
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ اﺛﺮﭘﺬﯾﺮی ﻋﺰﯾﺰ ﻧﺴﻔﯽ از ﻧﺠﻢاﻟﺪﯾﻦ رازی ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮد.
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ادﯾﺎن و ﻋﺮﻓﺎن ،ﺳﺎل ﭘﻨﺠﺎه و ﯾﮑﻢ ،ﺷﻤﺎره اول ،ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ١٣٩٧

 .١ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻗﺮن ﻫﻔﺘﻢ ﻫﺠﺮی در ﺳﯿﺮ ﻋﺮﻓﺎن اﺳﻼﻣﯽ دورۀ ﻣﻬﻢ و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .در
اﯾﻦ دوره ﺗﺤﻮل ﻋﻈﯿﻢ و ﺑﻨﯿﺎدی در ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻋﺮﻓﺎن اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪ .از ﺟﻤﻠﮥ اﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت
ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی ﻋﺮﻓﺎ از آرای ﻣﺘﮑﻠﻤﺎن و ﺣﮑﻤﺎ در ﻃﺮح ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ
ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻋﺮﻓﺎن ،ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﮐﻼم ﺷﺪ .ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻃﻦ و ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﺮ ﺷﯿﻌﯽ ﻧﯿﺰ از دﯾﮕﺮ
ﺗﺤﻮﻻت ﻣﻬﻢ اﯾﻦ دوره اﺳﺖ .در ﻗﺮن ﻫﻔﺘﻢ ﻫﺠﺮی ﺳﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﻓﮑﺮی در ﻋﺮﻓﺎن اﺳﻼﻣﯽ
ﻣﻄﺮح ﺑﻮدهاﻧﺪ١ :ـ ﻣﺸﺮبﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﭼﺎر ﺗﺤﻮﻻت و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺷﺪﻧﺪ .ﭘﯿﺸﺮو
اﯾﻦ ﻣﺸﺮبﻫﺎ ﻣﮑﺘﺐ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ اﺑﻦﻋﺮﺑﯽ اﺳﺖ؛ ٢ـ ﻣﺸﺮبﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﯽ دﻧﺒﺎﻟﻪرو
ﻋﺮﻓﺎن ﭘﯿﺶ از ﻗﺮن ﻫﻔﺘﻢ ﻫﺠﺮی ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﮑﺘﺐ ﻧﺠﻢاﻟﺪﯾﻦ ﮐﺒﺮی؛ ٣ـ ﻣﺸﺮبﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﮔﺮوه ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﻋﻼﻗﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدادﻧﺪ و
ﻫﻢ ﺑﻪ اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻋﺮﻓﺎن ﭘﯿﺶ از ﻗﺮن ﻫﻔﺘﻢ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺳﻌﺪاﻟﺪﯾﻦ ﺣﻤﻮﯾﻪ و ﻋﺰﯾﺰ
ﻧﺴﻔﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻫﺴﺘﻨﺪ ] ،١١ص.[١٦٦
ﻋﺰﯾﺰ ﻧﺴﻔﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﺮﻓﺎی ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار در اﯾﺠﺎد ﺗﺤﻮﻻت ﻗﺮن ﻫﻔﺘﻢ ﻫﺠﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ از
ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺎﮔﺮدان ﺳﻌﺪاﻟﺪﯾﻦ ﺣﻤﻮﯾﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺳﻌﺪاﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد از ﺧﻠﻔﺎی ﻧﺠﻢاﻟﺪﯾﻦ ﮐﺒـﺮی
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ اﺑﻦﻋﺮﺑﯽ آﺷﻨﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ و ﺗﺤﺖ ﺗـﺄﺛﯿﺮ اﻓﮑـﺎر او ﺑـﻮده
اﺳﺖ .ﻃﺮح ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ،اﻧﺴﺎنﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﺟﻬـﺎنﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ در آﺛـﺎر
ﻧﺴﻔﯽ ﺑﺎ ﻧﻮآوریﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ .ﻋﺰﯾﺰ ﻧﺴﻔﯽ در ﻃﺮح ﺑﺮﺧـﯽ از اﯾـﻦ ﻣﺒﺎﺣـﺚ از
ﻋﺮﻓﺎی ﭘﯿﺶ از ﺧﻮد ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﺠﻢاﻟﺪﯾﻦ رازی از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻧﺴﻔﯽ در ﻃﺮح ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﻪ او ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .آرای ﻧﺠﻢاﻟﺪﯾﻦ ﻧﯿـﺰ
وﺟﻮه اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎری در ﺳﯿﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻋﺮﻓﺎن اﺳﻼﻣﯽ دارد ﮐـﻪ ﺗـﺎﮐﻨﻮن ﺑـﻪ آنﻫـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﻧﺠﻢاﻟﺪﯾﻦ رازی از اﺻﺤﺎب ﻧﺠﻢاﻟـﺪﯾﻦ ﮐﺒـﺮی ﺑـﻮده ﮐـﻪ ﺗﺮﺑﯿـﺖ او ﺑـﻪ ﺷـﯿﺦ
ﻣﺠﺪاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻐﺪادی ﺣﻮاﻟـﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ .ﻧﺠـﻢاﻟـﺪﯾﻦ رازی در ﻣﺮﺻـﺎداﻟﻌﺒﺎد از ﻣﺠﺪاﻟـﺪﯾﻦ
ﺑﻐﺪادی ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺷﯿﺦ ﺧﻮد ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ] ،١٢ص ٢٣٢ ،٦٦و  .[٣٩٨ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺠﻢاﻟﺪﯾﻦ
رازی ﭘﺮورش ﯾﺎﻓﺘﮥ ﻣﮑﺘﺐ ﻧﺠﻢاﻟﺪﯾﻦ ﮐﺒﺮی اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻮن ﺷﯿﺦ ﺧﻮد ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻪ اﺻـﻮل و
ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﺳﻨﺖ اول اﺳﺖ ،ﺑﺮرﺳﯽ آﺛﺎر او ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫـﺪ از ﺗﺤـﻮﻻت زﻣـﺎن ﺑـﯽﺗـﺄﺛﯿﺮ
ﻧﺒــﻮده اﺳــﺖ .ﻃــﺮح ﻣﺒﺎﺣــﺚ ﻧﻈــﺮی در ﺣــﻮزهﻫــﺎی ﻫــﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺳــﯽ ،ﺟﻬــﺎنﺷﻨﺎﺳــﯽ و
اﻧﺴﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن از ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮی او از ﺗﺤﻮﻻت زﻣﺎن دارد.
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از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﮐﻪ در آﺛﺎر ﻧﺴﻔﯽ و ﻧﺠﻢاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺤﺚ
از ﻣﺮاﺗﺐ ارواح اﺳﺖ .ﺻﺮفﻧﻈﺮ از اﺧﺘﻼفﻫﺎ ،آرای ﻧﺠﻢاﻟﺪﯾﻦ و ﻧﺴﻔﯽ ﺷﺒﺎﻫﺖﻫﺎی درﺧﻮر
ﺗﻮﺟﻬﯽ دارد و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳـﺪ ﻧـﺴﻔﯽ در ﻃـﺮح ﺑﺮﺧـﯽ ﻣﺒﺎﺣـﺚ در اﯾـﻦ زﻣﯿﻨـﻪ واﻣـﺪار
ﻧﺠﻢاﻟﺪﯾﻦ رازی اﺳﺖ .ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎت ﺑﺤـﺚ در آرای ﻧﺠـﻢاﻟـﺪﯾﻦ و ﻋﺰﯾـﺰ ﻧـﺴﻔﯽ اﯾـﻦ
ﭘﮋوﻫﺶ در ﭘﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻧﺴﻔﯽ در ﺑﺤﺚ از ﻣﺮاﺗـﺐ ارواح ﺑـﻪ آرای
ﻧﺠﻢاﻟﺪﯾﻦ رازی ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؛ و دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ وﺟﻮه ﺷﺒﺎﻫﺖ و ﺗﻔﺎوت آرای ﻧﺠﻢاﻟـﺪﯾﻦ و
ﻧﺴﻔﯽ ﭼﯿﺴﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳـﯽ ﺗﻄﺒﯿﻘـﯽ آرای ﻧﺠـﻢاﻟـﺪﯾﻦ رازی و ﻋﺰﯾـﺰ
ﻧﺴﻔﯽ در ﺑﺎب ﻣﺮاﺗﺐ ارواح و ﺑﺮرﺳﯽ وﺟﻮه اﺷﺘﺮاک ،اﺧﺘﻼف و زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی اﺛﺮﭘﺬﯾﺮی ﻋﺰﯾـﺰ
ﻧﺴﻔﯽ از ﻧﺠﻢاﻟﺪﯾﻦ رازی اﺳﺖ.
 .٢ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﻋﺰﯾﺰ ﻧﺴﻔﯽ در ﻗﺮن ﻫﻔﺘﻢ ﻫﺠﺮی ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ در ﺑﺎب ﺑﺮرﺳﯽ آرای
او ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﺳﺪی ﮔﺮﻣﺎرودی و ﻋﺰﯾﺰی ] [٢در ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺗﺒﯿـﯿﻦ ﻣﺮاﺗـﺐ
اﻧﺴﺎن ﮐﺎﻣﻞ در اﻧﺪﯾﺸﮥ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﻋﺰﯾﺰاﻟﺪﯾﻦ ﻧﺴﻔﯽ« ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻧﺴﺎن ﮐﺎﻣﻞ از ﻣﻨﻈـﺮ
ﻧﺴﻔﯽ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ .رﺋﯿﺴﯽ و دﯾﮕﺮان ] [٣در ﻣﻘﺎﻟﮥ »ﻫـﺴﺘﯽ و ﻣﺮاﺗـﺐ آن از دﯾـﺪﮔﺎه ﻋﺰﯾـﺰ
ﻧﺴﻔﯽ« ﺿﻤﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﻧﺴﻔﯽ در ﺑﺎب ﻫﺴﺘﯽ و ﻣﺮاﺗﺐ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن آن ،ﺑﻪ ﺗﺒﯿـﯿﻦ و
ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﻓﮑﺮی او در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻫﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﻣـﯽﭘـﺮدازﻧـﺪ .ﻓـﺪاﯾﯽ ﻣﻬﺮﺑـﺎﻧﯽ در
ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »درآﻣﺪی ﺑﺮ ﻧﻈﺎم ﻣﻌﺮﻓﺖﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﻫﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻋﺰﯾﺰ ﻧﺴﻔﯽ« ] [٥ﺑﻪ
ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺒﯿﯿﻦ ارﺗﺒﺎط دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﻣﻌﺮﻓﺖﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﻫﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻧﺴﻔﯽ ﻣـﯽﭘـﺮدازد.
ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽاﺻﻐﺮ ﻣﯿﺮﺑـﺎﻗﺮیﻓـﺮد ] [١٠در ﻣﻘﺎﻟـﮥ »ﻧـﺴﻔﯽ و وﺣـﺪت وﺟـﻮد« ﺿـﻤﻦ ﺗﺤﻠﯿـﻞ
ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﻧﺴﻔﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻣـﺪ ﻧﻈـﺮ ﻧـﺴﻔﯽ در ﺑـﺎب وﺣـﺪت
وﺟﻮد ﻣﯽﭘﺮدازد.
ﺗﺄﻣﻞ در ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺮرﺳـﯽ و ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﻣﺮاﺗـﺐ ارواح از ﻣﻨﻈـﺮ
ﻧﺴﻔﯽ و ﻧﺠﻢاﻟﺪﯾﻦ رازی ﭘﯿﺸﯿﻨﻪای ﻧﺪارد و ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﻣﻘﺎﻟﮥ ﭘﯿﺶرو اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
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ادﯾﺎن و ﻋﺮﻓﺎن ،ﺳﺎل ﭘﻨﺠﺎه و ﯾﮑﻢ ،ﺷﻤﺎره اول ،ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ١٣٩٧

 .٢ﻣﺮاﺗﺐ ارواح در ﻋﺮﻓﺎن اﺳﻼﻣﯽ
از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ در ﻗﺮن ﻫﻔﺘﻢ ﻫﺠﺮی اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ،ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻋﺮﻓﺎن ،ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﮐﻼم ﺑﻮد.
ﺿﻤﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﻌﺮﻓﺖﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ،ﻃـﺮح ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎت ﻧﻈـﺮی در ﺑـﺎب اﻧـﺴﺎن،
ﻫﺴﺘﯽ و ﺟﻬﺎن اﻓﻖﻫﺎی ﺗﺎزهای را در ﻋﺮﻓﺎن اﺳﻼﻣﯽ ﮔـﺸﻮد .ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻣﺮاﺗـﺐ ﻫـﺴﺘﯽ و
وﺟﻮد ،ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ آﻓﺮﯾﻨﺶ اﺟﺴﺎم ،ارواح و ﻣﺮاﺗﺐ ارواح از ﺟﻤﻠﮥ اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑـﻮد .اﻟﺒﺘـﻪ در
ﺳﻨﺖ اول ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ اﺷﺎرات ﭘﺮاﮐﻨﺪهای در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻄﺮح ﺑـﻮده اﺳـﺖ؛ اﻣـﺎ اﻧـﺴﺠﺎم و
ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﻻزم را ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺤـﺚ از ﻣﺮاﺗـﺐ ارواح در ﺳـﻨﺖ اول ﻋﺮﻓـﺎﻧﯽ ﺑـﺎ ﻣﻮﺿـﻮع
ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ارﺗﺒﺎط دارد .از ﻣﻨﻈﺮ ﻋﺮﻓﺎ ﻣﺮاﺗﺐ ﺗﻤـﺎﻣﯽ اﻧـﺴﺎنﻫـﺎ ﺑﺮاﺑـﺮ ﻧﯿـﺴﺖ و ﻫـﺮ
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻧﺰدﯾﮑﯽ و ﺗﻘـﺮب ﺑـﻪ ﺧﺪاوﻧـﺪ در ﯾﮑـﯽ از اﯾـﻦ ﻣﺮاﺗـﺐ ﻗـﺮار ﻣـﯽﮔﯿـﺮد.
ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪیﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ از ﻣﺮاﺗﺐ ﺧﻠﻖ و ﻧﯿﺰ ﻣﺮاﺗﺐ ارواح در ﻣﺘﻮن ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﻣﻄﺮح ﺷـﺪه
اﺳﺖ .اﺑﻦﻋﻄﺎء از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺳﺨﻦ ﻣـﯽﮔﻮﯾـﺪ .وی
ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﺆﻣﻨﺎن را ﺑﻪ ﺷﺶ دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﻣﺮﺳﻠﯿﻦ ،اﻧﺒﯿﺎ ،ﺻﺪﯾﻘﯿﻦ ،ﺷﻬﺪا ،ﺻﺎﻟﺤﯿﻦ
و ﻣﺆﻣﻨﺎن .از ﻣﻨﻈﺮ وی ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﮥ ﻣﺮﺳﻠﯿﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﮥ اﻧﺒﯿﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد و
ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﮥ اﻧﺒﯿﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﮥ ﺻﺪﯾﻘﯿﻦ اﺳﺖ .ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻌﺪی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤـﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿـﺐ
اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﺣﺪ ﻣﺮﺗﺒﮥ ﺑﺎﻻﺗﺮ ،ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺣﺪ ﻣﺮﺗﺒﮥ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗـﺮ ﻣﺤـﺴﻮب ﻣـﯽﺷـﻮد:
»أدﻧﻰ ﻣﻨﺎزل اﻟﻤﺮﺳﻠﯿﻦ أﻋﻠﻰ ﻣﺮاﺗﺐ اﻟﻨﺒﯿﯿﻦ و أدﻧﻰ ﻣﻨﺎزل اﻷﻧﺒﯿﺎء أﻋﻠﻰ ﻣﺮاﺗﺐ اﻟﺼﺪّﯾﻘﯿﻦ،
و أدﻧﻰ ﻣﻨﺎزل اﻟﺼﺪّﯾﻘﯿﻦ أﻋﻠـﻰ ﻣﺮاﺗـﺐ اﻟـﺸﻬﺪاء ،و أدﻧـﻰ ﻣﻨـﺎزل اﻟـﺸﻬﺪاء أﻋﻠـﻰ ﻣﺮاﺗـﺐ
اﻟﺼﺎﻟﺤﯿﻦ ،و أدﻧﻰ ﻣﻨﺎزل اﻟﺼﺎﻟﺤﯿﻦ أﻋﻠﻰ ﻣﺮاﺗﺐ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ« ] ،٦ص  ٤٢و .[٤٣
ﺣﺎرث ﻣﺤﺎﺳﺒﯽ در آداباﻟﻨﻔﻮس ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻘﺮﺑﺎن درﮔﺎه ﺣﻖ را ﺑﻪ ﭼﻬﺎر دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﻣﯽﮐﻨﺪ١ :ـ ﻣﺤﺒﻮن٢ ،ـ ﻗﺎﺋﻤﻮن ﺑﺤﺠﺘﻪ ﻋﻨﺪ ﺧﻠﻘﻪ٣ ،ـ اﻧﺒﯿـﺎ٤ ،ــ ﺻـﺪﯾﻘﻮن .از ﻣﻨﻈـﺮ وی
ﻣﺤﺒﺎن ﺑﻪواﺳﻄﮥ ﻣﺤﺒﺘﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺣﻖ ﺗﻌﺎﻟﯽ دارﻧﺪ ،ﻣﻘﺮبﺗﺮﯾﻦ اﻓـﺮاد در درﮔـﺎه
اﻟﻬﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ] ،٧ص.[١٩٦
ﻣﺴﺘﻤﻠﯽ ﺑﺨﺎری ﻧﯿﺰ در ﺷﺮح ﺗﻌﺮف ﺑـﻪ ﻣﻌﺮﻓـﯽ ﻣﺮاﺗـﺐ ﺧﻠـﻖ ﻣـﯽﭘـﺮدازد١ :ــ ﻋﺎﻣـﻪ
ﻣﺆﻣﻨﺎن٢ ،ـ اوﻟﯿﺎء٣ ،ـ ﺷﻬﯿﺪان٤ ،ــ ﺻـﺪﯾﻘﺎن٥ ،ــ اﻧﺒﯿـﺎ٦ ،ــ رﺳـﻞ٧ ،ــ ﻣﻘـﺎم ﺣـﻀﺮت
ﻣﺼﻄﻔﯽ)ص( .ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻘﺎم ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺪاﯾﺖ ﻣﻘﺎم ﻃﺒﻘﮥ ﺑﻌﺪ اﺳﺖ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻘﺎم ﻋﺎﻣﮥ
ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺑﺮﺗﺮ از ﻣﻘﺎم ﮐﺎﻓﺮان اﺳﺖ و ﻣﻘﺎم اوﻟﯿﺎ ﺑﺮﺗﺮ از ﻣﻘﺎم ﻋﺎﻣﮥ ﻣﺆﻣﻨﺎن اﺳﺖ و در ﻧﻬﺎﯾـﺖ

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﻣﺮاﺗﺐ ارواح از ﻣﻨﻈﺮ ﻋﺰﯾﺰ ﻧﺴﻔﯽ و ﻧﺠﻢاﻟﺪﯾﻦ رازی
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ﻣﻘﺎم ﺣﻀﺮت ﻣﺼﻄﻔﯽ)ص( ﺑﺮﺗﺮ از ﻫﻤﮥ ﻣﻘﺎمﻫﺎﺳﺖ و ﺟﺰ ﺣـﻖ ﺗﻌـﺎﻟﯽ ﮐـﺴﯽ ﻧﻬﺎﯾـﺖ ﻣﻘـﺎم
اﯾﺸﺎن را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﺪ .از ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺘﻤﻠﯽ ﺑﺨﺎری ﻣﺮاﺗﺐ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ و در ازل
ﻫﻢ ﻣﺮاﺗﺐ ارواح ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﯿﺎق ﺑﻮده اﺳﺖ ] ،٨ج ،١ص .[٥٠
در ﺳﻨﺖ اول ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ اﺷﺎرات دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﻘﺮب آنﻫـﺎ ﺑـﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﯿﺒﺪی ﻧﯿﺰ درﺟﮥ ﻣﺆﻣﻨﺎن و دوﺳـﺘﺎن ﺣـﻖ ﺗﻌـﺎﻟﯽ را
ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽداﻧﺪ »ﻣﺆﻣﻨﺎن و دوﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﺗﻔﺎوتاﻧﺪ در اﯾﻤﺎن و ﻣﻌﺮﻓﺖ ،و ﺷﮏ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﻣﻘﺎم ﻣﻌﺮﻓﺖ اوﻟﯿﺎء ﺑﺮﺗﺮ اﺳﺖ از ﻣﻘﺎم ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻋﺎﻣﮥ ﻣﺆﻣﻨﺎن ،و ﻣﻘﺎم ﺷﻬﯿﺪان ﺑﺮﺗـﺮ از ﻣﻘـﺎم
اوﻟﯿﺎء ،و ﻣﻘﺎم ﺻﺪﯾﻘﺎن ﺑﺮﺗﺮ از ﻣﻘﺎم ﺷﻬﯿﺪان ،و ﻣﻘﺎم اﻧﺒﯿﺎ ﺑﺮﺗـﺮ از ﻣﻘـﺎم ﺻـﺪﯾﻘﺎن ،و ﻣﻘـﺎم
ﭘﯿﻐﺎﻣﺒﺮان ﻣﺮﺳﻞ ﺑﺮﺗﺮ از دﯾﮕﺮ ﭘﯿﻐﺎﻣﺒﺮان ،و اوﻟﻮااﻟﻌﺰم ﺑﺮﺗﺮ از اﯾﻨﺎن و ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺮﺗـﺮ
از ﻫﻤﮕﺎن« ] ،٩ج ،٤ص .[١٧٧ﻣﯿﺒﺪی ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻣﺮاﺗﺐ اﻧﺴﺎنﻫﺎ در ازل و ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺎمﻫﺎی
روح آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ و در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ و در ﺑﻬﺸﺖ ﻫﻢ درﺟﺎت آنﻫـﺎ
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ.
ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﻗﺮن ﻫﻔﺘﻢ ﻫﺠﺮی اﺷﺎرات ﭘﺮاﮐﻨـﺪهای ﺑـﻪ ﻣﺮاﺗـﺐ ارواح در ﻣﺘـﻮن ﻋﺮﻓـﺎﻧﯽ
ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻌﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤـﯽﺷـﻮد .در ﻗـﺮن ﻫﻔـﺘﻢ ﻫﺠـﺮی
ﻧﺠﻢاﻟﺪﯾﻦ رازی ﺑﻪﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ آﻓﺮﯾﻨﺶ ارواح و ﻣﺮاﺗﺐ آنﻫﺎ ﺑﺤﺚ ﻣـﯽﮐﻨـﺪ.
ﻧﺠﻢاﻟﺪﯾﻦ در اﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی از ﮐﻼم ﺣﮑﻤﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .دﯾﺪﮔﺎهﻫـﺎی او در اﯾـﻦ
زﻣﯿﻨﻪ ﻧﮑﺎت درﺧﻮر ﺗﻮﺟﻬﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻋﺰﯾﺰ ﻧﺴﻔﯽ از آن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در اداﻣﻪ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﻧﺠﻢاﻟﺪﯾﻦ و ﻋﺰﯾﺰ ﻧﺴﻔﯽ و وﺟﻮه اﺷﺘﺮاک آنﻫﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
 .٣دﯾﺪﮔﺎه ﻧﺠﻢاﻟﺪﯾﻦ در ﺑﺎب ﻣﺮاﺗﺐ ارواح
ﻧﺠﻢاﻟﺪﯾﻦ رازی ﺑﺎب دوم از ﻣﺮﺻﺎداﻟﻌﺒﺎد را ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﺒﺪأ ﻣﻮﺟﻮدات اﺧﺘـﺼﺎص داده اﺳـﺖ.
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﻫﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ،ﺟﻬﺎنﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و اﻧﺴﺎنﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻧﺠﻢاﻟﺪﯾﻦ در اﯾـﻦ
ﺑﺨﺶ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﺠﻢاﻟﺪﯾﻦ در ﻃﺮح ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺒﺎﺣﺚ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﭘﯿﺸﮕﺎم اﺳﺖ و
ﺑﺮﺧﯽ از دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی او در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪای ﻧﺪارد .ﻧﺠﻢاﻟﺪﯾﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣﺒـﺪأ
ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت و ﻣﻮﺟﻮدات ،ارواح اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ و اﯾﻦ ارواح اﻧـﺴﺎﻧﯽ ﺧـﻮد ﻣﺮاﺗـﺐ و درﺟـﺎﺗﯽ
دارﻧﺪ .از ﻧﻈﺮ ﻧﺠﻢاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺒﺪأ ارواح اﻧـﺴﺎﻧﯽ روح ﭘـﺎک ﻣﺤﻤـﺪی اﺳـﺖ .او ﺑـﺎ اﺳـﺘﻨﺎد ﺑـﻪ
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اﺣﺎدﯾﺚ اواﯾﻞ از ﺟﻤﻠﻪ »اول ﻣﺎ ﺧﻠﻖ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﯽ روﺣﯽ /ﻧﻮری« روح ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤـﺪ)ص( را
اوﻟﯿﻦ ﻣﺮﺗﺒﮥ آﻓﺮﯾﻨﺶ در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﯽواﺳﻄﻪ از ﭘﺮﺗﻮ ﻧﻮر اﺣﺪﯾﺖ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه اﺳـﺖ.
در ﻃﺮح اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺠﻢاﻟﺪﯾﻦ از دﯾـﺪﮔﺎه ﺣﮑﻤـﺎ ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ؛ در ﻧﻈـﺮ ﺣﮑﻤـﺎ
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺨﻠﻮق ﻋﻘﻞ اول اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯽواﺳﻄﻪ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺻـﺎدر ﺷـﺪه اﺳـﺖ .ﻧﺠـﻢاﻟـﺪﯾﻦ
ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﭘﺲ از روح ﻣﺒﺎرک ﺣـﻀﺮت ،ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ارواح اﻧﺒﯿـﺎ )ص( ،اوﻟﯿـﺎء ،ﻣﺆﻣﻨـﺎن،
ﻋﺎﺻﯿﺎن ،ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن و ﮐﺎﻓﺮان از روح آن ﺣﻀﺮت آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ؛ ﺑـﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﻧﺠـﻢاﻟـﺪﯾﻦ
ﺑﺮای ارواح اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺷﺶ ﻣﺮﺗﺒﻪ در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد ] ،١٢ص ٤٠ـ:[٣٨

ﺳﭙﺲ ،از اﻧﻮار ارواح اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ارواح ﻣﻠﮑﯽ و از ارواح ﻣﻠﮑﯽ ارواح ﺟﻦ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪهاﻧـﺪ
و از ارواح ﺟﻦ ،ارواح ﺷﯿﺎﻃﯿﻦ و ﻣَﺮَده و اﺑﺎﻟﺴﻪ آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ و از دردی ارواح آنﻫﺎ ارواح
ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ؛ ﺳﭙﺲ اﻧﻮاع ﻣﻠﮑﻮﺗﯿﺎت ،ﻧﻔﻮس ،ﻧﺒﺎﺗﯿﺎت ،ﻣﻌﺎدن ،ﻣﺮﮐﺒـﺎت
و ﻣﻔﺮدات ﻋﻨﺎﺻﺮ ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪهاﻧﺪ؛ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﺠﻢاﻟﺪﯾﻦ ﭘﻨﺞ ﻣﺮﺗﺒﮥ ارواح ذﯾﻞ را ﻧﺘﯿﺠﻪ و
ﻣﺎﺣﺼﻞ ارواح اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد:
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ﻧﺠﻢاﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ ﻃﺮح ﯾﮏ ﺗﺸﺒﯿﻪ آﻓﺮﯾﻨﺶ ﻣﺮاﺗﺐ ارواح را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻗﻨﺎدی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐـﻪ
از ﻧﯿﺸﮑﺮ ﻗﻨﺪ ﺳﭙﯿﺪ ﺑﯿﺮون ﻣﯽآورد و ﭘﺲ از آن ﺑﺎ ﺟﻮﺷﺎﻧﺪن ﻗﻨﺪ ،ﻧﺒﺎت ﺳﻔﯿﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺷﮑﺮ ﺳﭙﯿﺪ ،ﺷﮑﺮ ﺳﺮخ ،ﻃﺒﺮزد ،ﻗﻮاﻟﺐ ﺳﯿﺎه و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻗﻄﺎره ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآورد .از
اﺑﺘﺪای ﻣﺮﺗﺒﮥ ﻗﻨﺪی ﺗﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪن ﻗﻄﺎره ﺻﻔﺎ و ﺳﭙﯿﺪی ﮐﻢ ﻣﯽﺷﻮد و ﺳﯿﺎﻫﯽ و ﺗﯿﺮﮔـﯽ
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺗﺸﺒﯿﻪ ﻣﻘﺎم اﺣﺪﯾﺖ ﺣﻖ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻫﻤﭽـﻮن ﻧﯿـﺸﮑﺮی اﺳـﺖ ﮐـﻪ از آن
ﻣﺮاﺗﺐ ارواح ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت در وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﻨﺪ:
ﻣﺸﺒﻪ

ﻣﺸﺒﻪﺑﻪ

اﺣﺪﯾﺖ

ﻧﯿﺸﮑﺮ

ﻧﻮر روح ﻣﺤﻤﺪی

ﻗﻨﺪ ﺻﺎﻓﯽ

)ص(

ارواح اﻧﺒﯿﺎ

ﻧﺒﺎت ﺳﻔﯿﺪ

ارواح اوﻟﯿﺎ

ﺷﮑﺮ ﺳﭙﯿﺪ

ارواح ﻣﺆﻣﻨﺎن

ﺷﮑﺮ ﺳﺮخ

ارواح ﻋﺎﺻﯿﺎن

ﻃﺒﺮزد

ارواح ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن و ﮐﺎﻓﺮان

ﻗﻮاﻟﺐ

ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﻣﺮاﺗﺐ ارواح ﻣﻠﮑﯽ و ﺟﻦ و  ...ﻫﻢ از ﺧﻠﻮص و ﺻﻔﺎی ﻧﯿﺸﮑﺮ ﮐﺎﺳـﺘﻪ
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ﻣﯽﺷﻮد و دردی آن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ؛ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾـﺖ ﻗﻄـﺎره ﺣﺎﺻـﻞ ﻣـﯽﺷـﻮد .از
ﻟﻄﯿﻒ و ﺻﺎﻓﯽ ﻗﻄﺎره ،روح ﺣﯿﻮاﻧﯽ و ﻧﺒﺎﺗﯽ و از ﮐﺜﺎﻓﺖ و ﮐـﺪری آن ﻣﺮﮐﺒـﺎت و ﻣﻔـﺮدات
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﻨﺪ.
ﻧﺠﻢاﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ ﻃﺮح ﯾﮏ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﻪ ﺑﯿـﺎن ﻧﮑﺘـﻪای در ﺑـﺎب ﻇﻠﻤـﺖ ،ﮐـﺪورت و ﮐﺜﺎﻓـﺖ
ﻣﯽﭘﺮدازد :اﮔﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﮥ ارواح اﻧﺴﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺻﻔﺎت را ﺑﺎ ﺧـﻮد ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه دارﻧـﺪ و
روح ﻣﺤﻤﺪی از ﭘﺮﺗﻮ اﺣﺪﯾﺖ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ ،آﯾﺎ اﯾﻦ ﺻﻔﺎت در ﻧﻮر اﺣـﺪﯾﺖ ﻧﯿـﺰ ﺗﻌﺒﯿـﻪ
اﺳﺖ؟ ﻧﺠﻢاﻟﺪﯾﻦ ﺳﻪ وﺟﻪ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد١ :ـ ﻗﻨﺪ روح ﻣﺤﻤـﺪی
ﺑﻪ وﺻﻤﺖ ﺣﺪوث ﻣﻮﺻﻮف ﺑﻮد و اﯾﻦ ﺻﻔﺖ در ﻧﻮر اﺣﺪﯾﺖ ﻧﺒﻮد و ﻫﺮ ﭼـﻪ ﻣﺤـﺪث اﺳـﺖ
ﻇﻠﻤﺖ ﺧﻠﻘﯿﺖ دارد و ﻧﻮر ﻣﻄﻠﻘﺎً ﺻﻔﺖ ﺧﺎص ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ و ﻇﻠﻤﺖ ﻣﻄﻠﻘﺎً ﺻـﻔﺖ ﺧـﺎص
ﺧﻠﻘﯿﺖ اﺳﺖ .در ﻃﺮح اﯾﻦ وﺟﻪ ﻧﺠﻢاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ دﯾﺪﮔﺎه ﺣﮑﻤﺎ ﻧﻈـﺮ دارد٢ .ــ ذات اﺣـﺪﯾﺖ
ﻣﻮﺻﻮف ﺑﻪ ﺻﻔﺎت ﻗﻬﺮ و ﻟﻄﻒ اﺳﺖ .ﻫﺮ ﭼﻪ از ﻧﻮراﻧﯿﺖ و ﺻﻔﺎ در ارواح اﺳﺖ از ﭘﺮﺗﻮ ﺻﻔﺖ
ﻟﻄﻒ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﭼﻪ از ﻇﻠﻤﺖ و ﮐﺪورت اﺳﺖ از ﭘﺮﺗﻮ ﺻﻔﺖ ﻗﻬﺮ اﺳﺖ٣ .ـ ﭼﻮن ﻇﻠﻤﺖ در
ﻗﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺻﻔﺖ آﺗﺶ ﻣﺤﺒﺖ اﺳﺖ در روح ،ﺗﺨﻢ ﻣﺤﺒﺖ در ﻧﻬـﺎد ارواح ﭘـﯿﺶ از دﯾﮕـﺮ
ﺻﻔﺎت اﻧﺪاﺧﺘﻪاﻧﺪ ] ،١٢ص٤٤ـ .[٤٣اﯾﻦ وﺟﻪ ،ﺗﺄوﯾﻞ ﺧﺎص ﻧﺠﻢاﻟﺪﯾﻦ از ﻇﻠﻤﺖ و ﮐﺪورت
اﺳﺖ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺻﺮفﻧﻈﺮ از ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﻧﺠﻢاﻟﺪﯾﻦ در ﺑﺎب ﻋﺎﻟﻢ ارواح ،ﺑﺤﺚ از ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻠﮏ و ﻣﻠﮑﻮت ﯾﺎ
ﺧﻠﻖ و اﻣﺮ ﻧﯿﺰ در ﻣﺮﺻﺎداﻟﻌﺒﺎد ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد .از ﻧﻈﺮ ﻧﺠﻢاﻟﺪﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﺧﻠﻖ ﯾﺎ ﻣﻠﮏ ﻇـﺎﻫﺮ
ﺟﻬﺎن و ﻣﻠﮑﻮت ،ﺑﺎﻃﻦ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ .ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻠﮑﻮت ﺧﻮد ﺑـﻪ دو ﺑﺨـﺶ ﻋـﺎﻟﻢ ارواح و ﻧﻔـﻮس
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد ]٤٩ ،١٢ـ [٤٨ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ:

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﻣﺮاﺗﺐ ارواح از ﻣﻨﻈﺮ ﻋﺰﯾﺰ ﻧﺴﻔﯽ و ﻧﺠﻢاﻟﺪﯾﻦ رازی
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اﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨـﺪی ﺑﺮﮔﺮﻓﺘـﻪ از آرای ﺣﮑﻤـﺎ اﺳـﺖ و ﻧـﻮآوری ﺧﺎﺻـﯽ در آن ﻣـﺸﺎﻫﺪه
ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ،ﺗﺄﻣﻞ در ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﻧﺠﻢاﻟﺪﯾﻦ از ﻣﺮاﺗﺐ ارواح ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ:
ـ دﯾﺪﮔﺎه ﻧﺠﻢاﻟﺪﯾﻦ در ﺑﺎب ﻫﺴﺘﯽ و آﻓﺮﯾﻨﺶ ﺿﻤﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮی از دﯾـﺪﮔﺎه ﺣﮑﻤـﺎ ﺑـﺎ
ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ذوﻗﯽ و ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ درآﻣﯿﺨﺘﻪ اﺳﺖ .ﺗﺄﻣﻞ در دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﻧﺠﻢاﻟﺪﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ
او ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ ﺑﺎﻃﻦ اﻣﻮر دارد و اﯾﻦ اﻣﺮ زﻣﯿﻨـﻪﺳـﺎز ﻃـﺮح ﺗﺄوﯾـﻞﻫـﺎی ﻋﺮﻓـﺎﻧﯽ از
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻗﺮآﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﭼﻨﺎنﮐﻪ ذﮐﺮ آن ﮔﺬﺷـﺖ ،از ﻧﻈـﺮ ﻧﺠـﻢاﻟـﺪﯾﻦ رازی ﻇﻠﻤـﺖ و
ﮐﺪورت در ﻗﻨﺪ ﺗﻌﺒﯿﻪ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﭼﻪ از ﻧﯿﺸﮑﺮ اﺣﺪﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﮥ دﯾﮕﺮ ارواح ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮﯾﻢ
ﻣﯿﺰان ﮐﺪورت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ در ﻗﻄﺎره ﻣﯿـﺰان ﮐـﺪورت ﺑﯿـﺸﺘﺮ از ﻣﺮاﺗـﺐ
دﯾﮕﺮ اﺳﺖ .ﻫﺮ ﭼﻪ ﻇﻠﻤﺖ و ﮐﺪورت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺮارت و ﮐﺜﺎﻓﺖ ﺑﯿـﺸﺘﺮ ﻣـﯽﺷـﻮد؛ ﺑـﻪ
ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺷﮑﺮ از ﻧﺒﺎت ﺑﻪ ﯾﮏ درﺟﻪ ﮔﺮمﺗﺮ و ﮐﺜﯿﻒﺗﺮ اﺳﺖ و ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺮاﺗﺐ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
ﺷﯿﻮه ﻗﯿﺎس ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻧﺠﻢاﻟﺪﯾﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ» :ﺣﺮارت ﺻـﻔﺖ آﺗـﺶ اﺳـﺖ و آﺗـﺶ ﻣﺎﯾـﮥ
ﻣﺤﺒﺖ اﺳﺖ و ﮐﺜﺎﻓﺖ ﺻﻔﺖ ﺧـﺎک اﺳـﺖ و ﺧـﺎک ﻣﺎﯾـﮥ ﺧـﺴﺖ و ﻓﺮوﺗﻨـﯽ اﺳـﺖ« ]،١٢
ص .[٤٠اﻧﺘﺴﺎب ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻪ آﺗﺶ و ﮐﺜﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﺧﺎک از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺄوﯾﻞﻫﺎی ﻧﺠﻢاﻟﺪﯾﻦ اﺳﺖ .ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،از ﺣﺮارت آﺗﺶ ،ﻣﺤﺒﺖ ﺑﺮﻣﯽﺧﯿﺰد و از ﮐﺜﺎﻓﺖ ﺧﺎک ،ﻋﺒﻮدﯾﺖ و ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺷﮑﻞ
ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻧﺠﻢاﻟﺪﯾﻦ اﯾﻦ ﺻﻔﺎت آﺗﺶ و ﺧﺎک را ﺑﺎ »ﻇﻠﻮﻣﯽ و ﺟﻬﻮﻟﯽ« در آﯾﮥ اﻣﺎﻧﺖ ﭘﯿﻮﻧـﺪ
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ادﯾﺎن و ﻋﺮﻓﺎن ،ﺳﺎل ﭘﻨﺠﺎه و ﯾﮑﻢ ،ﺷﻤﺎره اول ،ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ١٣٩٧

ﻣﯽدﻫﺪ» :از ﺻﻔﺖ آﺗﺸﯽ ﻫﻤﻪ ﻇﻠﻢ ﺧﯿﺰد و از ﺻﻔﺖ ﺧﺎﮐﯽ ﻫﻤﻪ ﺟﻬﻞ ﺧﯿﺰد و ﭼـﻮن ﻫـﺮ
دو ﺑﻪ ﻏﺎﯾﺖ ﺑﺮﺳﺪ ﻇﻠﻮﻣﯽ و ﺟﻬﻮﻟﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﻟﻔـﻆ ﻣﺒﺎﻟﻐـﺖ راﺳـﺖ«] ،١٢ص.[٤٠
ﺗﺄوﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﻧﺠﻢاﻟﺪﯾﻦ از ﻇﻠﻮﻣﯽ و ﺟﻬﻮﻟﯽ در آﯾﮥ ﻗﺮآن دارد ،اﺑﺪاع ﺧﺎص اوﺳﺖ و ﭘـﯿﺶ از
او ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
از ﻫﺮ ﭼﻪ ﺣﺮارت و ﮐﺜﺎﻓﺖ در ارواح ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷـﺪ ،ﻣﺤﺒـﺖ و ﺗﻮاﺿـﻊ در وﺟـﻮد آنﻫـﺎ
ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ و ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺣﺮارت و ﮐﺜﺎﻓﺖ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺤﺒﺖ و ﺑﻨﺪﮔﯽ ﮐﻤﺘﺮ اﺳـﺖ:
»در ﻧﺒﺎت ارواح ﻧﻮراﻧﯽ اﻧﺪک ﺣﺮارت ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎﯾﮥ ﻣﺤﺒﺖ ﺑﺎﺷﺪ و اﻧﺪک ﮐﺪورت ﮐﻪ ﺧﻤﯿـﺮ
ﻣﺎﯾﮥ ﺗﻮاﺿﻊ و ﻋﺒﻮدﯾﺖ ﺑﻮد« .ﺑﻪ ﺑﺎور ﻧﺠﻢاﻟﺪﯾﻦ ﭼـﻮن اﯾـﻦ دو ﺻـﻔﺖ در ارواح ﻧـﻮراﻧﯽ ﺑـﻪ
ﮐﻤﺎل ﻧﺒﻮد ،ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎر اﻣﺎﻧﺖ ﻣﻌﺮﻓـﺖ را ﺗﺤﻤـﻞ ﮐﻨﻨـﺪ و ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪای از ﻫـﺮ دو ﻋـﺎﻟﻢ
روﺣﺎﻧﯽ و ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻻزم ﺑﻮد آﻟﺖ ﻣﺤﺒﺖ و ﺑﻨﺪﮔﯽ را ﺑﻪ ﮐﻤﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ:
»ﺑﺎر اﻣﺎﻧﺖ ﺟﺰ ﺑﻪ ﻗﻮت ﻇﻠﻮﻣﯽ و ﺟﻬﻮﻟﯽ ﻧﺘﻮان ﮐﺸﯿﺪ اﮔـﺮ ﭼـﻪ ﺟـﺰ ﺑـﻪ ﻧـﻮر و
ﺻﻔﺎی روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺎز ﻧﺘﻮان دﯾﺪ .ﻣﻼﯾﮑﻪ ﺑﻪ ﻧﻮر و ﺻﻔﺎی روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺪﯾﺪﻧﺪ اﻣـﺎ ﻗـﻮت
ﺟــﺴﻤﺎﻧﯽ ﻧﺪاﺷــﺘﻨﺪ ﺑﺮﻧﺘﻮاﻧــﺴﺘﻨﺪ ﮔﺮﻓــﺖ؛ ﺣﯿﻮاﻧــﺎت ﻗــﻮت و اﺳــﺘﻌﺪاد ﺻــﻔﺎت
ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ داﺷﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﻧﻮر و ﺻﻔﺎی روﺣﺎﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،ﺷـﺮف ﺑـﺎر اﻣﺎﻧـﺖ ﻧﺪﯾﺪﻧـﺪ
ﻗﺒﻮل ﻧﮑﺮدﻧﺪ؛ ﭼﻮن اﻧﺴﺎن ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ دو ﻋﺎﻟﻢ روﺣﺎﻧﯽ و ﺟـﺴﻤﺎﻧﯽ ﺑـﻮد او را ﺑـﻪ
ﮐﺮاﻣﺖ ﺣﻤﻞ اﻣﺎﻧﺖ ﻣﮑﺮم ﮔﺮداﻧﯿﺪﻧﺪ«] ،١٢ص٤٢ـ.[٤١
و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺻﻔﺖ ﻇﻠﻢ و ﺟﻬﻞ در وﺟﻮد اﻧﺴﺎن از ﺻﻔﺎت آﺗﺶ و ﺧﺎک ﺳﺮﭼـﺸﻤﻪ
ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و اﯾﻦ دو ﺻﻔﺖ ﺧﻤﯿﺮﻣﺎﯾﮥ ﻣﺤﺒﺖ و ﺑﻨﺪﮔﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭼﻮن در وﺟـﻮد اﻧـﺴﺎن در
ﺣﺪ ﮐﻤﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻧﺴﺎن ﭘﺬﯾﺮای ﺑﺎر اﻣﺎﻧﺖ ﺷﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺠﻢاﻟﺪﯾﻦ در ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺟﻮﻫﺮ اول دﯾﺪﮔﺎه درﺧـﻮر ﺗـﻮﺟﻬﯽ دارد ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ اﺑﺪاع ﺧﻮد اوﺳﺖ .ﺑﻪ ﺑﺎور ﻧﺠﻢاﻟﺪﯾﻦ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﻮﻫﺮ اول را آﻓﺮﯾﺪ و آن
را ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،آن ﺟﺰوی ﮐﻪ از ﭘﺮﺗﻮ ﻧﻮر روح ﻣﺤﻤﺪی ﺑﺮﺧﺎﺳـﺘﻪ ﺑـﻮد ،از آن
ﺟﺰو ﮐﻪ از ﻋﻘﻞ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﺑﻮد ﺟﺪا ﺷﺪ .ﺟﺰوی ﮐﻪ از ﭘﺮﺗﻮ ﻧﻮر روح ﻣﺤﻤﺪی ﺑﻮد از ﻧﻈﺮ ﺣﻖ
ﻏﺬای ﺷﻮق ﯾﺎﻓﺖ و دﯾﮕﺮ ﺑﺎره ﻗﺼﺪ ﻋﻠﻮ ﮐﺮد و آﻧﭽﻪ از ﻋﻘﻞ ﻓـﺴﺮده ﺑﺮﺧﺎﺳـﺘﻪ ﺑـﻮد اﯾﻨﺠـﺎ
ﺑﻤﺎﻧﺪ و اﯾﻦ ﺑﺪان دﻟﯿﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ روح ﻣﺤﻤﺪی ﺻﻔﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ داﺷﺖ؛ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﺒﺖ و ﻧﻮر:
»ﭘﺲ آن ﻟﻄﯿﻔﻪ ﮐﻪ از روح ﻣﺤﻤﺪی ﺑﺮ ﻣﺮاﺗﺐ ارواح ﮔﺬر ﮐﺮد از ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻮد و آﻧﭽﻪ ﻋﻘﻞ از

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﻣﺮاﺗﺐ ارواح از ﻣﻨﻈﺮ ﻋﺰﯾﺰ ﻧﺴﻔﯽ و ﻧﺠﻢاﻟﺪﯾﻦ رازی
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او ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺑﺮ ﻣﺮاﺗﺐ ﻧﻔﻮس ﮔﺬر ﮐﺮد از ﻧﻮر ﺑﻮد« ] ،١٢ص .[٥٩در ﺗﺄوﯾـﻞ اﯾـﻦ ﻣﻄﻠـﺐ،
ﻧﺠﻢاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﺗﻀﺎد ﻋﻘﻞ و ﻋﺸﻖ ﻣﯽﭘـﺮدازد و ﺑﯿـﺎن ﻣـﯽﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ ﭼـﻮن ﻣﺤﺒـﺖ از
ﻣﺤﺒﻮب ﺧﻮد دور اﻓﺘﺎده ﺑﻮد در ﻣﻠﮑﻮت ﻋﻨﺎﺻﺮ ،ﻟﻄﯿﻔﮥ ﻋﺎﻟﻢ ﻋﻘﻞ را درﯾﺎﻓـﺖ و از آن ﺑـﻮی
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﯾﺎﻓﺖ» :از ﻏﺎﯾﺖ اﺷﺘﯿﺎق ﻣﺤﺒﻮب ﺧﻮﯾﺶ دﺳﺖ در ﮔﺮدن آن ﻟﻄﯿﻔﮥ ﻋﻘـﻞ ﻓـﺴﺮده
آورد« و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﭼﻮن ذوق ﻧﻈﺮ ﻣﺤﺒﻮب ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﻪ ﮐﺎم ﺟﺎﻧﺶ رﺳـﯿﺪ ،دﺳـﺖ از ﮔـﺮدن
ﻋﻘﻞ ﺑﯿﺮون آورد» :ﺟﻮﻫﺮ ﺑﻪ دو ﻧﯿﻢ ﺷﺪ ،آن ﻧﯿﻤﻪ ﮐﻪ از ﻋﻘﻞ ﺑﻮد ،ﻋﻘﻞ ﺑﺪدل ﺑﻮد ﺑﺘﺮﺳـﯿﺪ
از ﺗﺮس ﺑﮕﺪاﺧﺖ آب ﺷﺪ و آن ﻧﯿﻤﻪ ﮐﻪ از ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻮد از ﻧﻈﺮ ﻣﺤﺒﻮب ﻏﺬا ﯾﺎﻓﺖ« ] ،١٢ص
 .[٦٠ﻧﺠﻢاﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ ذوﻗـﯽ دﻟﯿـﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔـﺖ ﻋﻘـﻞ و ﻋـﺸﻖ را ﺑـﻪ ﺟـﻮﻫﺮ اول در
آﻓﺮﯾﻨﺶ ارﺗﺒﺎط ﻣﯽدﻫﺪ.
ـ ﻧﺠﻢاﻟﺪﯾﻦ در اﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﺑﻪ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﻮﺟﻮدات و ﺷﯿﻮۀ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی آنﻫـﺎ از
ﻣﻮﺟﻮد واﺣﺪ ﻣﯽﭘﺮدازد .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع وﺣﺪت وﺟﻮد ـ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آﺛﺎر اﺑـﻦﻋﺮﺑـﯽ
ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ـ در اﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد اﻣﺎ ﻫﻤﮥ اﯾﻦ ﻣﺮاﺗﺐ از ﻣﺮﺗﺒﮥ اﺣﺪﯾﺖ ﺑـﻪ
وﺟﻮد آﻣﺪهاﻧﺪ .در ﻣﻘﺎم ﻣﺜﺎل ﻧﺠﻢاﻟﺪﯾﻦ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻤﭽﻮن ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣـﺪن
اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﻨﺪ از ﻧﯿﺸﮑﺮ اﺳﺖ و اﻟﺒﺘﻪ درک اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع دﺷﻮار ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ» :آن ﮐﺲ ﮐـﻪ ﺑـﺮ
ﺗﺼﺮف ﻗﻨﺎد وﻗﻮﻓﯽ ﻧﺪارد ﻧﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﻨﺎد اﯾﻦ اﺟﻨﺎس ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻨﻮع از ﯾـﮏ ﻗﻨـﺪ ﺑﯿـﺮون آورد«
] ،١٢ص .[٣٨ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﭼﻪ در آرای ﻧﺠﻢاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ از ﺑﺤﺚ وﺣﺪت وﺟﻮد و ﻣﺒـﺎﻧﯽ
آن ﯾﺎد ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﻫﻤﮥ ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﯾﮏ ﺣﻘﯿﻘﺖ واﺣﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 .٤دﯾﺪﮔﺎه ﻋﺰﯾﺰ ﻧﺴﻔﯽ در ﺑﺎب ﻣﺮاﺗﺐ ارواح
ﻧﺴﻔﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﭽﻮن ﻧﺠﻢاﻟﺪﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﻨﺴﺠﻤﯽ در ﺑـﺎب ﻣﺮاﺗـﺐ ارواح دارد .ﻫـﺮ ﭼﻨـﺪ ﮐـﻪ
ﻧﺴﻔﯽ در ﻃﺮح اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع از ﮐﻼم ﻣﺘﮑﻠﻤﺎن و ﺣﮑﻤﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ ،ﻧـﻮآوریﻫـﺎی
ﺑﺴﯿﺎری در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ دارد .ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﻪ ﺷﯿﻮهای ﮐﻪ ﻧﺴﻔﯽ ﻣﻄـﺮح ﻣـﯽﮐﻨـﺪ،
ﺗﺎزﮔﯽ دارد و ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﻋﺮﻓﺎن اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﺴﻔﯽ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﺧﻮد
را در ﺑﺎب اﻧﺴﺎن ،ﻫﺴﺘﯽ و ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ از دﯾﺪﮔﺎه ﺣﮑﻤﺎ و ﻣﺘﮑﻤﺎن ﺟﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑـﺎ
ﻋﻨﻮان »دﯾﺪﮔﺎه اﻫﻞ وﺣﺪت« از آن ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﺑﺎور ﻧﺴﻔﯽ روح از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﻮاﻫﺮ آﺳﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﺳﻔﻠﯽ ﺑﻪ ﻃﻠﺐ ﮐﻤﺎل آﻣﺪه
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اﺳﺖ .ﻧﺴﻔﯽ از دﯾﺪﮔﺎه ﺣﮑﻤﺎ در ﺑﺎب آﻓﺮﯾﻨﺶ و ﻣﺮاﺗﺐ ﻋﻘﻮل ﯾﺎد ﻣـﯽﮐﻨـﺪ و ﺑـﺮ اﺳـﺎس اﯾـﻦ
دﯾﺪﮔﺎه ﻋﻘﻞ اول را ﺻﺎدر اول از ذات ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽداﻧﺪ .ﻋﻘﻞ از ﻣﻨﻈﺮ ﺣﮑﻤﺎ ﻣﺒـﺪأ ﻋـﺎﻟﻢ
اﻣﺮ اﺳﺖ و از ﺟﻮﻫﺮ ﻋﻘﻞ ﺟﻮﻫﺮ دﯾﮕﺮی ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﺟﻮﻫﺮ ﺟﺴﻢ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﻋـﺎﻟﻢ
ﺧﻠﻖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ] ،١٣ص .[١٨٠ﻧﺴﻔﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ آﻓﺮﯾﻨﺶ ﻋﻘﻮل و ﺗﻄﺒﯿﻖ آن ﺑﺎ اﻓﻼک
ﻧﻪﮔﺎﻧﻪ و ﻋﻨﺎﺻﺮ ارﺑﻌﻪ در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﻪ  ١٤ﻣﺮﺗﺒﮥ آﻓﺮﯾﻨﺶ از ﻧﻈﺮ ﺣﮑﻤﺎ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ:
١ـ ﺟﻮﻫﺮ ﻋﻘﻞ )ﻣﺒﺪأ ﻋﺎﻟﻢ اﻣﺮ( و ﺟﻮﻫﺮ ﺟﺴﻢ )ﻣﺒﺪأ ﻋﺎﻟﻢ ﺧﻠﻖ(٢ ،ـ ﻋﻘﻞ اول و ﻓﻠﮏ اول٣ ،ــ
ﻋﻘﻞ دوم و ﻓﻠﮏ دوم٤ ،ـ ﻋﻘﻞ ﺳﻮم و ﻓﻠﮏ ﺳﻮم٥ ،ـ ﻋﻘﻞ ﭼﻬﺎرم و ﻓﻠﮏ ﭼﻬﺎرم٦ ،ـ ﻋﻘﻞ ﭘـﻨﺠﻢ و
ﻓﻠﮏ ﭘﻨﺠﻢ ٧ ،ـ ﻋﻘﻞ ﺷﺸﻢ و ﻓﻠﮏ ﺷﺸﻢ ٨ ،ـ ﻋﻘﻞ ﻫﻔﺘﻢ و ﻓﻠﮏ ﻫﻔﺘﻢ ٩ ،ـ ﻋﻘﻞ ﻫـﺸﺘﻢ و ﻓﻠـﮏ
ﻫﺸﺘﻢ١٠ ،ـ ﻋﻘﻞ ﻧﻬﻢ و ﻓﻠﮏ ﻧﻬﻢ١١ ،ـ ﻃﺒﯿﻌﺖ اول و ﻋﻨﺼﺮ اول١٢ ،ـ ﻃﺒﯿﻌﺖ دوم و ﻋﻨـﺼﺮ دوم،
١٣ـ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺳﻮم و ﻋﻨﺼﺮ ﺳﻮم١٤ ،ـ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﭼﻬﺎرم و ﻋﻨﺼﺮ ﭼﻬﺎرم ] ،١٣ص.[١٨١
ﺻﺮفﻧﻈﺮ از دﯾﺪﮔﺎه ﺣﮑﻤﺎ ،ﻧﺴﻔﯽ ﻃﺮﺣﯽ در ﺑﺎب ﻣﺮاﺗﺐ ارواح اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﭼﻪ
ﺑﻪ دﯾﺪﮔﺎه ﺣﮑﻤﺎ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ ،ﻧﻮآوریﻫﺎﯾﯽ در آن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﻧـﺴﻔﯽ از ﻗـﻮل اﻫـﻞ
ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺑﺘﺪا ﺟﻮاﻫﺮ و اﻋﺮاض را آﻓﺮﯾـﺪ و اول ﭼﯿـﺰی ﮐـﻪ آﻓﺮﯾـﺪ
ﺟﻮﻫﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺟﻮﻫﺮ اول ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ؛ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ آن ﺟﻮﻫﺮ اول ﻧﻈﺮ ﮐـﺮد .آن ﺟـﻮﻫﺮ
ﮔﺪاﺧﺖ و ﺑﻪ ﺟﻮش آﻣﺪ .آﻧﭽﻪ زﺑﺪه و ﺧﻼﺻﮥ آن ﺟﻮﻫﺮ ﺑﻮد ﺑﺮ ﺳﺮ آﻣﺪ ﺑﺮ ﻣﺜﺎل زﺑﺪۀ ﻗﻨﺪ و
آﻧﭽﻪ دردی و ﮐﺪورت آن ﺟﻮﻫﺮ ﺑﻮد ،ﺗﻪﻧﺸﯿﻦ ﺷﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ دردی ﻗﻨﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌـﺎﻟﯽ از آن
زﺑﺪۀ ﻧﻮراﻧﯽ ﻣﺮاﺗﺐ ﻋﺎﻟﻢ ارواح را ﺑﯿﺎﻓﺮﯾـﺪ و از آن دردی ﻇﻠﻤـﺎﻧﯽ ﻣﺮاﺗـﺐ ﻋـﺎﻟﻢ اﺟـﺴﺎم را
ﭘﺪﯾﺪ آورد ] ،١٥ص .[١٣٣اﻣﺎ در آﻓﺮﯾﻨﺶ ﻋﺎﻟﻢ ارواح ﺑﻪ آن زﺑﺪۀ ﻧﻮراﻧﯽ ﻧﻈﺮ ﮐﺮد ،آن زﺑﺪه
ﺑﮕﺪاﺧﺖ و از ﺧﻼﺻﻪ و ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪۀ آن ،روح ﺧﺎﺗﻢ اﻧﺒﯿﺎ در وﺟﻮد آﻣﺪ؛ از ﺧﻼﺻﮥ روح ﺧـﺎﺗﻢ
اﻧﺒﯿﺎ ،ارواح اوﻟﻮاﻟﻌﺰم و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ارواح رﺳﻞ ،ارواح اﻧﺒﯿﺎ ،ارواح اوﻟﯿـﺎ ،ارواح ﻋﺎرﻓـﺎن،
ارواح زاﻫﺪان ،ارواح ﻋﺒﺎد و ارواح ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪﻧﺪ ] ،١٦ص٥٢؛  ،١٥ص  .[١١٤ﭘﺲ
از ارواح ﻣﺆﻣﻨﺎن ﻧﺴﻔﯽ ﺑﻪ دو ﺻﻮرت از ﻣﺮاﺗﺐ ارواح ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .در زﺑﺪهاﻟﺤﻘﺎﯾﻖ ﭘـﺲ
از ارواح ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ از ارواح ﺑـﺪدﯾﻨﺎن ،ﮐـﺎﻓﺮان ،ارواح ﺣﯿﻮاﻧـﺎت ،ارواح ﻧﺒﺎﺗـﺎت و در
ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻃﺒﺎﯾﻊ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ اﻣﺎ در اﻧﺴﺎن ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺲ از ارواح ﻣﺆﻣﻨﺎن ،ﺑـﻪ ﻃﺒـﺎﯾﻊ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧـﻪ
اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻧﺴﻔﯽ در اﻧﺴﺎن ﮐﺎﻣﻞ ﭼﻬـﺎرده ﻣﺮﺗﺒـﻪ ﺑـﺮای ارواح در ﻧﻈـﺮ
ﻣﯽﮔﯿﺮد و اﯾﻦ ﻣﺮاﺗﺐ در زﺑﺪۀاﻟﺤﻘﺎﯾﻖ ﺑﻪ ﭘﺎﻧﺰده ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﯽرﺳﻨﺪ.

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﻣﺮاﺗﺐ ارواح از ﻣﻨﻈﺮ ﻋﺰﯾﺰ ﻧﺴﻔﯽ و ﻧﺠﻢاﻟﺪﯾﻦ رازی
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اﻣﺎ ﻣﺮاﺗﺐ ﻋﺎﻟﻢ ﺧﻠﻖ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ از آن دردی ﻇﻠﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﯽآﯾﻨﺪ .ﻧﺴﻔﯽ
ﭼﻬﺎرده ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺮای ﻋﺎﻟﻢ ﺧﻠﻖ در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد١ :ـ دردی ﻇﻠﻤﺎﻧﯽ؛ ٢ـ ﻋﺮش؛ ٣ـ ﮐﺮﺳـﯽ؛
٤ـ آﺳﻤﺎن ﻫﻔﺘﻢ؛ ٥ـ آﺳﻤﺎن ﺷﺸﻢ؛ ٦ـ آﺳﻤﺎن ﭘﻨﺠﻢ؛ ٧ـ آﺳﻤﺎن ﭼﻬﺎرم؛ ٨ـ آﺳﻤﺎن ﺳﻮم؛
٩ـ آﺳﻤﺎن دوم؛ ١٠ـ آﺳﻤﺎن اول؛ ١١ـ ﻋﻨﺼﺮ آﺗﺶ؛ ١٢ـ ﻋﻨﺼﺮ ﻫﻮا؛ ١٣ـ ﻋﻨﺼﺮ آب؛ ١٤ـ
ﻋﻨﺼﺮ ﺧﺎک ] ،١٥ص .[١١٤ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﻣﻔـﺮدات ﻋـﺎﻟﻢ ﻣﻠـﮏ و ﻣﻠﮑـﻮت در ﻣﺠﻤـﻮع
ﺑﯿﺴﺖوﻫﺸﺖ ﻣﺮﺗﺒـﻪ ﻫـﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺮﮐﺒـﺎت ﻧﯿـﺰ ﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪ از :ﻣﻌـﺪن ،ﻧﺒـﺎت و ﺣﯿـﻮان ]،١٥
ص .[١١٤ﺳﭙﺲ ﻣﺮاﺗﺐ ارواح در ﻣﺮاﺗﺐ اﺟﺴﺎم ﺟﺎی ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ:
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ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻧﺴﻔﯽ ﻃﺮح ﮐﻠـﯽ اﯾـﻦ ﺗﻘـﺴﯿﻢﺑﻨـﺪی را در ﺑـﺎب ﻣﺮاﺗـﺐ
ﭼﻬﺎردهﮔﺎﻧﻪ از ﺣﮑﻤﺎ وام ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﺮاﺗﺐ ﻋﻘﻮل ﺑﺎ ﻣﺮاﺗﺐ ارواح در دﯾـﺪﮔﺎه ﻧـﺴﻔﯽ
در واﻗﻊ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ از دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﺣﮑﻤﺎ و ﻋﺮﻓـﺎ اﺳـﺖ .ﻫﻤﭽﻨـﺎنﮐـﻪ ﭘـﯿﺶ از اﯾـﻦ ذﮐـﺮ آن
ﮔﺬﺷﺖ ،ﻣﺮاﺗﺐ اﻓﺮاد اﻧﺴﺎﻧﯽ و اوﻟﯿﺎی اﻟﻬﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره در ﻋﺮﻓﺎن
اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻄﺮح ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻧﺴﻔﯽ ﻫﻢ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﻘـﺮب ﺑـﻪ ﺧﺪاوﻧـﺪ ﻣﺮاﺗﺒـﯽ
ﺑﺮای اﻓﺮاد در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪ از :ﺧـﺎﺗﻢاﻻﻧﺒﯿـﺎ ،ﭘﯿـﺎﻣﺒﺮان اواﻟـﻮاﻟﻌﺰم،
رﺳﻞ ،اﻧﺒﯿﺎ ،اوﻟﯿﺎ ،اﻫﻞ ﻣﻌﺮﻓﺖ ،زﻫﺎد ،ﻋﺒﺎد و ﻣﺆﻣﻨﺎن .اﯾﻨﮑـﻪ ﻫـﺮ ﮐـﺪام از اﯾـﻦ ﻣﺮاﺗـﺐ در
ﻃﺒﻘﻪای از ﻋﺎﻟﻢ اﺟﺴﺎم ﺟﺎی ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،از ﻧﻮآوریﻫﺎی ﻧﺴﻔﯽ اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ از ﻣﻨﻈﺮ ﻧﺴﻔﯽ اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻫﻢ ﻣﺨﺼﻮص »ﻋﻮام اﻫﻞ وﺣـﺪت« اﺳـﺖ .ﻧـﺴﻔﯽ
ﺿﻤﻦ ﻃﺮح اﯾﻦ ﻣﺮاﺗﺐ از دﯾﺪﮔﺎه دﯾﮕﺮی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻧﻈﺮ »ﺧﻮاص اﻫﻞ وﺣﺪت« ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ و
در اﯾﻦ ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﻧﻘﺪ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﺣﮑﻤﺎ و ﻣﺘﮑﻤﺎن ﻣﯽﭘﺮدازد .ﻧﺴﻔﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ آﻧﭽﻪ اﻫﻞ
ﺣﮑﻤﺖ و ﻋﻮام اﻫﻞ وﺣﺪت ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻧﯿﺰ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ .او ﺑﺎ ﻃـﺮح ﭘﺮﺳـﺶﻫـﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ
اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺮا از ﺳﯿﺰده ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﮔﺮداﻧﻨﺪ و ﺑﺮﺧﯽ ﺳـﺎﮐﻦ و ﭼـﺮا ﺑﺮﺧـﯽ ﻗﺎﺑـﻞ ﻓـﺴﺎدﻧﺪ و
ﺑﺮﺧﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺴﺎد ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؛ ﭼﺮا ﺑﺮﺧـﯽ ﺑﺎﮐﻮاﮐﺒﻨـﺪ و ﺑﺮﺧـﯽ ﺑـﯽﮐﻮاﮐـﺐ ،دﯾـﺪﮔﺎه ﺣﮑﻤـﺎ و
ﻣﺘﮑﻠﻤﺎن را رد ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﺧﻮاص اﻫﻞ وﺣﺪت ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ:
»ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺧﻮاص اﻫﻞ وﺣﺪت آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ از ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﭘﯿﺪا ﻧﯿﺎﻣﺪﻧﺪ و ﻫﯿﭻ
ﭼﯿﺰ از ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﻧﯿﺴﺖ؛ از ﺟﻬﺖ آﻧﮑﻪ ﻧﺴﺒﺖ اﻓﺮاد ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻫﻤﭽﻨﺎن
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺣﺮوف اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﻣﺪاد« ] ،١٥ص.[١١٤
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از ﻣﻨﻈﺮ ﻧﺴﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺧﻮد اﻫﻞ وﺣﺪت اﺳﺖ ،ﻋﺎﻟﻢ در ﻣﺮاﺗـﺐ ﻣﺨﺘﻠـﻒ
ﻇﻬﻮر و ﺑﺮوز ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ؛ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻫﻤﮥ ﻣﻮﺟـﻮدات ﻇﻬـﻮرات و ﺗﺠﻠﯿـﺎت وﺟـﻮد
واﺣﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ:
»وﺟﻮد ﯾﮑﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ و آن وﺟﻮد ﺧﺪای اﺳﺖ ـ ﺗﻌﺎﻟﯽ و ﺗﻘﺪس ـ و ﺑﻪ ﻏﯿـﺮ
وﺟﻮد ﺧﺪای وﺟﻮدی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺴﺖ و اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ...اﯾﻦ وﺟﻮد ﺑﻪ ﻫـﺮ
ﺻﻮرت و ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻔﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن دارد ﮐـﻪ آن ﺻـﻮرت و آن ﺻـﻔﺖ ﺑﺒﺎﺷـﺪ ،آن
ﺻﻮرت و آن ﺻﻔﺖ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﻇﻬﻮر ﻣﯽآﯾﺪ« ] ،١٣ص.[١٨٨
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﺴﻔﯽ ﺳـﻪ دﯾـﺪﮔﺎه در ﺑـﺎب ﻋـﺎﻟﻢ در ﻧﻈـﺮ ﻣـﯽﮔﯿـﺮد» :اﻫـﻞ ﺷـﺮﯾﻌﺖ

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﻣﺮاﺗﺐ ارواح از ﻣﻨﻈﺮ ﻋﺰﯾﺰ ﻧﺴﻔﯽ و ﻧﺠﻢاﻟﺪﯾﻦ رازی
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ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺎﻟﻢ اﺳﻤﯽ اﺳﺖ ﻣﺮ ﺳﻮاء ﺣﻖ را و اﻫﻞ ﺣﮑﻤﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐـﻪ ﻋـﺎﻟﻢ اﺳـﻤﯽ
اﺳﺖ ﻣﺮ ﻫﺮ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺘﺠﺎﻧﺲ را و اﻫﻞ وﺣﺪت ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻋـﺎﻟﻢ اﺳـﻤﯽ اﺳـﺖ ﻣـﺮ ﻫـﺮ
ﻣﺮﺗﺒﻪای از ﻣﺮاﺗﺐ ﺣﻖ را« ] ،١٣ص .[١٧٧از ﻣﻨﻈﺮ ﺧﻮاص اﻫﻞ وﺣﺪت وﺟﻮد ﯾﮑﯽ ﺑـﯿﺶ
ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﻤﮥ ﻣﻮﺟﻮدات در واﻗﻊ ﻣﺮاﺗﺒﯽ از ﺗﺠﻠﯿﺎت ﺣﻖ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻫـﺴﺘﻨﺪ .ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺗﺮﺗﯿـﺐ،
ﻋﺒﺎراﺗﯽ ﭼﻮن ﻋﺎﻟﻢ ﺧﻠﻖ و ﻋﺎﻟﻢ اﻣﺮ ﻧﯿﺰ ﻋﺒﺎرت از ﻇﺎﻫﺮ و ﺑﺎﻃﻦ ﺣﻖ ﺗﻌـﺎﻟﯽ اﺳـﺖ و ﻇـﺎﻫﺮ
ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻇﻬﻮر ﻣﺮاﺗﺐ دارد و ﺑﺎﻃﻦ او ﻫﻢ در ﺑﻄﻮن ﻣﺮاﺗﺐ دارد و ﻣﺮاﺗـﺐ ﻋـﺎﻟﻢ ﺧﻠـﻖ و
ﻋﺎﻟﻢ اﻣﺮ ﻫﻢ ﻋﺒﺎرت از ﻣﺮاﺗﺐ ﻇﻬﻮر و ﺑﻄﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ] ،١٤ص.[٨٢
ﻧﺴﻔﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ﺧﺎک ﻣﺒﺪأ ﻋﺎﻟﻢ اﺟﺴﺎم اﺳﺖ و ﻃﺒﯿﻌـﺖ ﻣﺒـﺪأ ﻋـﺎﻟﻢ ارواح
اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻃﺮح ﻣﻮﺿﻮع درﺧﻮر ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻣﯽﭘﺮدازد .او ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺮای ﺧـﺎک ﺑـﻪ اﻋﺘﺒـﺎر
اﺿﺎﻓﺎت و اﻋﺘﺒﺎرات اﺳﺎﻣﯽ ﺑﺴﯿﺎری ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻮﻫﺮ اول و ﻟﻮح و رﺣﻢ و اماﻟﮑﺘـﺎب و
 . ...ﻧﺴﻔﯽ ﺑﺎ ﻃﺮح اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ اﻫﻞ وﺣﺪت ﺟﻮﻫﺮ اول ﺧﺎک اﺳـﺖ ،ﺑـﺎور ﺧـﻮد را از
اﻋﺘﻘﺎد ﺣﮑﻤﺎ ﻣﺠﺰا ﻣﯽﮐﻨﺪ» :ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮏ اﻫﻞ وﺣﺪت ﺟﻮﻫﺮ اول ﺧﺎک اﺳﺖ؛ آنﮔﺎه ﺑﺎﻗﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎ
ﺑﻪواﺳﻄﮥ ﺧﺎک ﭘﯿﺪا ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﻘﻞ رﺳﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮏ اﻫﻞ ﺣﮑﻤﺖ ﺟﻮﻫﺮ اول ﻋﻘﻞ اﺳﺖ؛
آنﮔﺎه ﺑﺎﻗﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺑﻪواﺳﻄﮥ ﻋﻘﻞ ﭘﯿﺪا آﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﺎک رﺳﯿﺪﻧﺪ« ] ،١٤ص٨٨ـ .[٨٧ﺑـﻪ اﯾـﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﺴﻔﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋهای ﺑﺮای ﺧﺎک در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎک و ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ دﯾﮕﺮ ﺟﺴﻢ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻓﻠﮏاﻻﻓﻼک ﺑﻪ ﮐﻤﺎل ﺧﻮد ﻣﯽرﺳﺪ ] ،١٤ص .[٨٩ﻧﺴﻔﯽ در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ
ﻫﻢ ﻧﻄﻔﮥ اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﺟﻮﻫﺮ اول در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد» :اى دروﯾﺶ! ﻧﻄﻔـﮥ اﻧـﺴﺎن ﺟـﻮﻫﺮ اول ﻋـﺎﻟﻢ
ﺻﻐﯿﺮ اﺳﺖ ،و ذات ﻋﺎﻟﻢ ﺻﻐﯿﺮ اﺳﺖ ،و ﺗﺨﻢ ﻋﺎﻟﻢ ﺻﻐﯿﺮ اﺳﺖ .و ﻋﺎﻟﻢ ﻋﺸﻖ ﻋﺎﻟﻢ ﺻﻐﯿﺮ اﺳـﺖ،
ﻧﻄﻔﻪ ﺑﺮ ﺧﻮد ﻋﺎﺷﻖ اﺳﺖ ،ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﮐـﻪ ﺟﻤـﺎل ﺧـﻮد را ﺑﯿﻨـﺪ ،و ﺻـﻔﺎت و اﺳـﺎﻣﻰ ﺧـﻮد را
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﺪ ،ﺗﺠﻠﻰ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،و ﺑﻪ ﺻﻔﺖ ﻓﻌﻞ ﻣﻠﺘﺒﺲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ« ] .[٨٦ ،١٥اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
ﻧﺸﺎن از اﻫﻤﯿﺖ وﺟﻮد اﻧﺴﺎن در ﺑﯿﻨﺶ وﺣﺪت وﺟﻮدی ﻧﺴﻔﯽ دارد و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در دﯾـﺪﮔﺎه
ﺣﮑﻤﺎ دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد.
 .٥وﺟﻮه ﺷﺒﺎﻫﺖ آرای ﻧﺠﻢاﻟﺪﯾﻦ رازی و ﻋﺰﯾﺰ ﻧﺴﻔﯽ
ﺗﺄﻣﻞ در ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﻧﺠﻢاﻟﺪﯾﻦ و ﻧﺴﻔﯽ از ﻣﺮاﺗﺐ ارواح ﻧـﺸﺎن ﻣـﯽدﻫـﺪ ﺗـﺸﺎﺑﻬﺎت ﺣـﺎﺋﺰ
اﻫﻤﯿﺘﯽ ﺑﯿﻦ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی آنﻫﺎ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻓﺮﺿﯿﮥ ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮی ﻧﺴﻔﯽ از ﻧﺠـﻢاﻟـﺪﯾﻦ را
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ادﯾﺎن و ﻋﺮﻓﺎن ،ﺳﺎل ﭘﻨﺠﺎه و ﯾﮑﻢ ،ﺷﻤﺎره اول ،ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ١٣٩٧

در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﺗﺸﺎﺑﻬﺎت ﺑﻪ ﺟﻨﺒﮥ ﺻﻮری ﻃﺮح ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺑﻮط
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻧﺠﻢاﻟﺪﯾﻦ ﺑﺮای ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺟـﻮدات از ﻣﺜـﺎل »ﻗﻨـﺎد و
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی اﻧﻮاع ﻗﻨﺪ از ﻧﯿﺸﮑﺮ« ﺑﻬﺮه ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻣﺮاﺗﺐ ارواح را ﺑـﻪ اﻗـﺴﺎم ﻗﻨـﺪ
ﺗﺸﺒﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ از ﻧﯿﺸﮑﺮ اﺣﺪﯾﺖ ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪهاﻧﺪ .ﻧﺴﻔﯽ ﻧﯿﺰ دﻗﯿﻘـﺎً از ﻃـﺮح اﯾـﻦ
ﺗﺸﺒﯿﻪ در ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﻮﺟﻮدات اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ» :ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﻟﻢ
اوراح و اﺟﺴﺎم را ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻨﺪ ،ﺑﻪ آن ﺟﻮﻫﺮ اول ﻧﻈﺮ ﮐﺮد؛ آن ﺟﻮﻫﺮ ﺑﮕﺪاﺧﺖ و ﺑﻪ ﺟﻮش آﻣﺪ.
آﻧﭽﻪ زﺑﺪه و ﺧﻼﺻﮥ آن ﺟﻮﻫﺮ ﺑﻮد ﺑﺮ ﺳﺮ آﻣﺪ؛ ﺑﺮ ﻣﺜﺎل زﺑﺪۀ ﻗﻨﺪ  ،١٥] «...ص.[١١٣
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺷﺒﺎﻫﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺤﺘﻮا ﺑـﯿﻦ دو دﯾـﺪﮔﺎه ﻣـﺬﮐﻮر ﺑﺮﻗـﺮار
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ آنﻫﺎ در اداﻣﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
اﻫﻤﯿﺖ ﻗﺎﻟﺐ :ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ذﮐﺮ آن ﮔﺬﺷﺖ ،ﻧﺠـﻢاﻟـﺪﯾﻦ ﺑـﺎ ﺗﻔـﺴﯿﺮ درﺧـﻮر
ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﻪ از »ﻇﻠﻮﻣﯽ و ﺟﻬﻮﻟﯽ« ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻇﻠﻤﺖ را ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻣﺤﺒﺖ و ﺟﻬـﻞ را ﺑـﻪ
ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻋﺒﻮدﯾﺖ در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ وﺟﻮد اﯾﻦ دو ﺻﻔﺖ در اﻧﺴﺎن او را ﺷﺎﯾﺴﺘﮥ
ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺎر اﻣﺎﻧﺖ اﻟﻬﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ] ،١٢ص٤١ـ .[٤٠ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻧﺠﻢاﻟﺪﯾﻦ ﮐﻤﺎل اﻧﺴﺎن در
ﺗﻌﻠﻖ روح ﺑﻪ ﻗﺎﻟﺐ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﺻﻔﺖ ﻣﺤﺒﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺳـﯿﺎﻫﯽ در ﻧﺒـﺎت اﺳـﺖ ،در روح
اﻧﺪک اﺳﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺒﺖ در او ﺑﻪ ﮐﻤﺎل رﺳﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ
او را ﺑﺎ ﻗﺎﻟﺐ ﮐﻪ ﻣﻌﺪن ﻇﻠﻤﺖ اﺳﺖ ،ﺗﻌﻠﻖ داد ﺗﺎ ﺑﺎ ﭘﺮورش ﺻﻔﺖ ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻤﺎل ﺑﺮﺳـﺪ.
از ﻧﻈﺮ ﻧﺠﻢاﻟﺪﯾﻦ ﯾﮑﯽ از اﺳﺮار ﺗﻌﻠﻖ روح ﺑﻪ ﻗﺎﻟﺐ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺖ ] ،١٢ص.[٤٣
ﻋﺰﯾﺰ ﻧﺴﻔﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ از ﻣﺮﺗﺒﮥ ﺟﻮﻫﺮ اول ﺑـﻪ ﻣﺮاﺗـﺐ ﭘـﺎﯾﯿﻦﺗـﺮ ﻧﺰدﯾـﮏ
ﺷﻮﯾﻢ ،ﮐﺪورت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد ] ،١٥ص [١١٣و روح آدﻣﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﻮاﻫﺮ ﻣﻼﺋﮑﻪ ﺳﻤﺎوی
و از ﻋﺎﻟﻢ ﻋﻠﻮی اﺳﺖ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﺳﻔﻠﯽ ﺑﻪ ﻃﻠﺐ ﮐﻤﺎل آﻣﺪه اﺳﺖ و ﭼﻮن ﮐﻤﺎل ﺣﺎﺻﻞ
ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﻮاﻫﺮ ﻣﻼﺋﮑﮥ ﺳﻤﺎوی ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣـﯽﮐﻨـﺪ و ﺑـﻪ ﻋـﺎﻟﻢ ﻋﻠـﻮی ﻣـﯽﭘﯿﻮﻧـﺪد و اﻟﺒﺘـﻪ
دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻤﺎل ﺟـﺰ ﺑـﺎ آﻟـﺖ ﻗﺎﻟـﺐ ﻣﯿـﺴﺮ ﻧﻤـﯽﺷـﻮد» :ﮐﻤـﺎل ﺑـﯽآﻟـﺖ ﺣﺎﺻـﻞ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐﺮد؛ از ﺟﻬﺖ آﻧﮑﻪ روح آدﻣﯽ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺎت ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻮد اﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻋـﺎﻟﻢ ﻧﺒـﻮد؛
آﻟﺘﯽ ازﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﺳﻔﻠﯽ ﺑﻪ روح دادﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻋﺎﻟﻢ ﻋﺎﻟﻢ ﺷـﺪ و از ﮐﻠﯿـﺎت و ﺟﺰوﯾـﺎت
اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮد و ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد را ﺑﺸﻨﺎﺧﺖ و آن آﻟﺖ ﻗﺎﻟﺐ اﺳﺖ« ] ،١٥ص .[١١٢ﭼﻨﺎنﮐﻪ
ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪ ،اﻫﻤﯿﺖ ﻗﺎﻟﺐ از ﻣﻨﻈﺮ ﻧﺴﻔﯽ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧـﺎک را
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺟﻮﻫﺮ در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد.

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﻣﺮاﺗﺐ ارواح از ﻣﻨﻈﺮ ﻋﺰﯾﺰ ﻧﺴﻔﯽ و ﻧﺠﻢاﻟﺪﯾﻦ رازی
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ﻧﺴﻔﯽ ﻣﻌﻨﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﮐﻤﺎل در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻃﺒﻖ اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﮐﻤﺎل ﺳﯿﺮ و ﺳﻔﺮ
و ﺗﺤﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﮥ ﺑﺎﻻﺗﺮ دارد» :اﻓﺮاد ﻫـﺮ ﻣﺮﺗﺒـﻪای از ﻣﺮاﺗـﺐ
اﯾﻦ وﺟﻮد ،داﺋﻢ در ﺳﯿﺮ و ﺳﻔﺮﻧﺪ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻗﻄﻊ ﻣﻨﺎزل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎز ﺑﻪ ﻣﻨﺰل اول ﻣﯽرﺳﻨﺪ و
در ﻫﺮ ﻣﻨﺰﻟﯽ ﺻﻮرت رﻫﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺻﻮرﺗﯽ دﯾﮕﺮ ﻣـﯽﮔﯿﺮﻧـﺪ« ] ،١٤ص .[٨٥اﻟﺒﺘـﻪ از ﻣﻨﻈـﺮ
ﻧﺴﻔﯽ در داﯾﺮۀ ﮐﻤﺎل اول و آﺧﺮ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪارد و آﻧﭽﻪ در ﺑﺎب ﻣﺮاﺗﺐ و اول و آﺧـﺮ آنﻫـﺎ ﮔﻔﺘـﻪ
ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﻧﻘﺼﺎن و ﮐﻤﺎل آنﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ» :از روی ﻧﻘﺼﺎن و ﮐﻤـﺎل ،اول و آﺧـﺮ و اﺑﺘـﺪا و
اﻧﺘﻬﺎ ﻣﺮ ﻫﺮ ﻓﺮدی را از اﻓﺮاد ﺗﻮان ﮔﻔﺘﻦ از ﺟﻬﺖ آﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻃﺒﯿﻌﯽ و اﻣﺮ ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺟﻤﻠﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎ را روی از ﻧﻘﺼﺎن در ﮐﻤﺎل ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ ﺑﺪﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺮﺗﺒﮥ ﻧﻘﺼﺎن را اﺑﺘﺪا و ﻣﺮﺗﺒﮥ
ﮐﻤﺎل را اﻧﺘﻬﺎ در ﻫﺮ ﻓﺮدی از اﻓﺮاد ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ« ] ،١٤ص.[٨٥
ﻋﻄﺎﺋﯽ ﺑﻮدن ﻣﺮاﺗﺐ ارواح :ﻋﺰﯾﺰ ﻧﺴﻔﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ آﯾﮥ ﴿ﻓَﺄَﻗِﻢْ وَﺟْﻬَﮏَ ﻟِﻠﺪﱢﯾﻦِ ﺣَﻨِﯿﻔًﺎ
ﻓِﻄْﺮَتَ اﻟﻠﱠﻪِ اﻟﱠﺘِﻲ ﻓَﻄَﺮَ اﻟﻨﱠﺎسَ ﻋَﻠَﯿْﻬَﺎ ﻟَﺎ ﺗَﺒْﺪِﯾﻞَ ﻟِﺨَﻠْﻖِ اﻟﻠﱠﻪِ ذَﻟِﮏَ اﻟﺪﱢﯾﻦُ اﻟْﻘَﯿﱢﻢُ وَﻟَﮑِﻦﱠ أَﮐْﺜَﺮَ اﻟﻨﱠـﺎسِ
ﻟَﺎ ﯾَﻌْﻠَﻤُﻮنَ﴾ ﻣﺮاﺗﺐ ارواح را ﻓﻄﺮت ﷲ ﻣﯽداﻧﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐـﻪ در آن ﺗﺒـﺪﯾﻠﯽ ﺻـﻮرت
ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد؛ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،از ﻧﻈﺮ ﻧﺴﻔﯽ ﻣﺮاﺗﺐ ارواح اﮐﺘﺴﺎﺑﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ» :اﮔـﺮ ﭼﻨـﺎن ﺑـﻮدی
ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺮاﺗﺐ ﮐﺴﺒﯽ ﺑﻮدﻧﺪی ،ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﮐﺴﺐ زﯾﺎدت ﮐﺮدی ،ﻣﻘﺎم او ﻋـﺎﻟﯽﺗـﺮ ﺷـﺪی.
ﻋﺎرف رﺳﯿﺪی و وﻟﯽ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﻧﺒﯽ رﺳﯿﺪ و در ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﻣـﯽدان؛
اﻣﺎ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺴﺒﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﻋﻄﺎﯾﯽاﻧﺪ« ] ،١٥ص .[١١٧ﻧﺠﻢاﻟﺪﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳـﺖ ﻫـﺮ
ﻣﻮﺟﻮدی ﺑﻪ ﺣﺪ اﺳﺘﻌﺪاد ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮاﺗﺐ دﺳﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ» :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫـﺮ ﯾـﮏ در ﻣﻘـﺎم
ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﺣﺪ اﺳﺘﻌﺪاد ﺧﻮﯾﺶ از ﺳﭙﯿﺪی و ﺻﻔﺎ و ﻇﻠﻤﺖ و ﮐﺪورت ﮐـﻪ در اﺟـﺰای ﻗﻨـﺪ
ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺑﻮد ﺑﺮﻣﯽدارﻧﺪ و ﺑﺎﻗﯽ رﻫﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ« ] ،١٢ص.[٣٩
ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻗﻮس ﻧﺰول و ﻗﻮس ﺻﻌﻮد :ﻧﺠﻢاﻟﺪﯾﻦ و ﻋﺰﯾﺰ ﻧﺴﻔﯽ ﺑﺎ ﻃﺮح ﻣﺮاﺗﺐ ارواح ﺑـﻪ
ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻗﻮس ﻧﺰول در داﯾﺮۀ ﻫﺴﺘﯽ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ» .اﻗﺘﻀﺎی ﻣﺎﻫﯿﺖ از اوﯾﯽ و ﺑﻪ ﺳـﻮی اوﯾـﯽ
ﺟﻬﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﺒﺪأ اﺳﺖ؛ آﻓﺮﯾﻨﺶ و ﻗﯿﺎﻣﺖ در ﻋﺮﻓﺎن ﻧﻈﺮی اﺷﺎره ﺑﻪ دو ﻗﻮس ﻧﺰوﻟﯽ
و ﺻﻌﻮدی دارد ﮐﻪ ﻻزم و ﻣﻠﺰوم ﯾﮑﺪﯾﮕﺮﻧﺪ؛ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ اﺗﺼﺎل ﻧﻘﻄﮥ آﺧﺮ ﻗﻮس ﻋﺮوﺟـﯽ
ﺑﻪ ﻧﻘﻄﮥ اول ﻗﻮس ﻧﺰوﻟﯽ داﯾﺮۀ وﺟﻮد را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨـﺪ« ] ،٤ص٢٣٢ــ .[٢٣١ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ
ﺳﯿﺮ اﺳﺘﮑﻤﺎﻟﯽ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﺒﺪأ اول در دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺮ دو ﻋﺎرف ﻗـﻮس ﺻـﻌﻮد را در داﯾـﺮۀ
ﻫﺴﺘﯽ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻧﺴﻔﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ارواح ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺳﻔﻠﯽ ﺑﻪ ﻃﻠﺐ ﮐﻤﺎل آﻣـﺪهاﻧـﺪ و
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ادﯾﺎن و ﻋﺮﻓﺎن ،ﺳﺎل ﭘﻨﺠﺎه و ﯾﮑﻢ ،ﺷﻤﺎره اول ،ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ١٣٩٧

ﺑﻪواﺳﻄﮥ ﻗﺎﻟﺐ ﮐﻤﺎل ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ و دوﺑﺎره ﺑﻪ ﻣﻘﺎم اول ﺧﻮد ﻣﯽرﺳـﻨﺪ» :ای دروﯾـﺶ ،ﺟﻤﻠـﮥ
ارواح ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﻘﺎم ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﮥ اﺳﻔﻞاﻟﺴﺎﻓﻠﯿﻦ ﻧﺰول ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑـﺮ ﻣﺮﮐـﺐ ﻗﺎﻟـﺐ
ﺳﻮار ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪواﺳﻄﮥ ﻗﺎﻟﺐ ﮐﻤﺎل ﺧﻮد ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎز از اﯾﻨﺠﺎ ﻋﺮوج ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و
ﺑﻪ ﻣﻘﺎم اول ﺧﻮد ﻣﯽرﺳﻨﺪ و ﭼﻮن ﺑﻪ ﻣﻘﺎم اول ﺧﻮد رﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﻋﺮوج ﻫﺮ ﯾـﮏ ﺗﻤـﺎم ﺷـﺪ و
داﯾﺮۀ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺗﻤﺎم ﮔﺸﺖ« ] ،١٥ص .[١١٥از ﻧﻈﺮ ﻧﺴﻔﯽ ﻫﺮ ﯾﮏ از ارواح ﺗﺎ ﺑـﻪ ﻣﻘـﺎم اول
ﺧﻮد ﻋﺮوج ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ ارواح ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺗﺎ ﺑـﻪ آﺳـﻤﺎن اول ،ارواح ﻋﺒـﺎد ﺗـﺎ آﺳـﻤﺎن دوم،
ارواح زﻫﺎد ﺗﺎ آﺳﻤﺎن ﺳﻮم و ارواح دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻫـﺴﺘﻨﺪ .اﻣـﺎ ﻫـﯿﭻ ﮐـﺪام از
ﻣﻘﺎم اول ﺧﻮد ﻓﺮاﺗﺮ ﻧﻤﯽروﻧﺪ ] ،١٥ص[١١٥؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﻤﺎل ﻫـﺮ ﯾـﮏ ﻣـﺸﺨﺺ اﺳـﺖ و
ﻫﺮﮐﺪام از ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻠﻮم ﺧﻮد ﻓﺮاﺗﺮ ﻧﻤﯽروﻧﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺠﻢاﻟﺪﯾﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻔﻮس از ﻣﻘﺎم ﺧﻮد ﺗﺮﻗﯽ ﻣـﯽﮐﻨﻨـﺪ و ﺑـﻪ ﻣﻘـﺎم
ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽرﺳﻨﺪ و ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺗﺮﻗﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻘـﺎم دﯾﮕـﺮی ﻧﻤـﯽرﺳـﻨﺪ.
ﻧﺠﻢاﻟﺪﯾﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ اﻧﺒﯿﺎی اﻟﻬﯽ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎم ﺑﯽواﺳﻄﮕﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ از ﻣﻘـﺎم روﺣﺎﻧﯿـﺖ
ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺻﻔﺎت ﺧﺪاوﻧﺪی ﻣﯽرﺳﻨﺪ و ﭘﺬﯾﺮش ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻘﺎﻣﯽ در وﺟـﻮد آنﻫـﺎ ﺗﻌﺒﯿـﻪ ﺷـﺪه
اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ارواح ﻋﺎﺻﯿﺎن ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ارواح ﻣﺆﻣﻨﺎن ﻧﻤـﯽرﺳـﻨﺪ ] ،١٢ص.[٣٤٥
در واﻗﻊ اﯾﻦ ﮔﺮوه از دوﻟﺖ اﯾﻦ ﮐﻤﺎل ﻣﺤﺮوﻣﻨﺪ .اﺷﺎره ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻌﺎد ﻧﯿﺰ ﺗﺮﺳـﯿﻢﮐﻨﻨـﺪۀ
ﻗﻮس ﺻﻌﻮد در ﻋﺎﻟﻢ ﻫﺴﺘﯽ اﺳﺖ» :ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻌﺎد ﺑﺎزﮔﺸﺘﻦ ﻧﻔﻮس اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺣـﻀﺮت
ﺧﺪاوﻧﺪی ﯾﺎ ﺑﻪ اﺧﺘﯿﺎر ﭼﻨﺎﻧﮏ ﻧﻔﻮس ﺳﻌﺪا ،ﯾﺎ ﺑﻪ اﺿﻄﺮار ﭼﻨﺎﻧﮏ ﻧﻔﻮس اﺷﻘﯿﺎ و ﺑﺎزﮔـﺸﺖ
ﻫﻤﻪ ﺑﺎ آن ﺣﻀﺮت اﺳﺖ« ] ،١٢ص.[٣٤٣
ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی
ﺑﺮرﺳﯽ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﻧﺠﻢاﻟﺪﯾﻦ رازی و ﻋﺰﯾﺰ ﻧﺴﻔﯽ در ﺑﺎب ﻣﺮاﺗﺐ ارواح ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ:
ـ دﯾﺪﮔﺎه ﻧﺠﻢاﻟﺪﯾﻦ در ﺑﺎب ﻫﺴﺘﯽ و آﻓﺮﯾﻨﺶ ﺿﻤﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮی از دﯾـﺪﮔﺎه ﺣﮑﻤـﺎ ﺑـﺎ
ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ذوﻗﯽ و ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ درآﻣﯿﺨﺘﻪ و ﺑﺎ ﻧﻮآوریﻫﺎی ﺑـﺴﯿﺎری ﻫﻤـﺮاه اﺳـﺖ .ﮔـﺮاﯾﺶ او ﺑـﻪ
ﺑﺎﻃﻦ زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز ﻃﺮح ﺗﺄوﯾﻞﻫـﺎی ﻋﺮﻓـﺎﻧﯽ از ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎت ﻗﺮآﻧـﯽ ﻣـﯽﺷـﻮد .از ﺟﻤﻠـﻪ اﯾـﻦ
ﺗﺄوﯾﻞﻫﺎ ،ﺑﺮداﺷﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از »ﮐﺪورت« و »ﮐﺜﺎﻓﺖ« در ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ
ﺑﺎور او ﮐﺪورت ﺧﻤﯿﺮﻣﺎﯾﮥ ﻣﺤﺒﺖ اﺳﺖ و ﮐﺜﺎﻓﺖ ﺧﻤﯿﺮﻣﺎﯾﮥ ﺗﻮاﺿﻊ اﺳﺖ و اﻧﺴﺎن ﺑﻪواﺳـﻄﮥ
ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از اﯾﻦ دو ﺻﻔﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭘﺬﯾﺮای ﺑﺎر اﻣﺎﻧﺖ اﻟﻬﯽ ﺷﻮد.

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﻣﺮاﺗﺐ ارواح از ﻣﻨﻈﺮ ﻋﺰﯾﺰ ﻧﺴﻔﯽ و ﻧﺠﻢاﻟﺪﯾﻦ رازی

١٠٧

ـ ﻧﺠﻢاﻟﺪﯾﻦ در ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﺮاﺗﺐ ارواح ﺑﻪ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﻮﺟﻮدات و ﺷـﯿﻮۀ ﺷـﮑﻞﮔﯿـﺮی
آنﻫﺎ از ﻣﻮﺟﻮد واﺣﺪ ﻣﯽﭘﺮدازد .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع وﺣﺪت وﺟﻮد ـ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آﺛﺎر
اﺑﻦﻋﺮﺑﯽ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ـ در اﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد اﻣﺎ ﻫﻤﮥ اﯾﻦ ﻣﺮاﺗﺐ از ﻣﺮﺗﺒﮥ
اﺣﺪﯾﺖ ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪهاﻧﺪ و ﻧﺠﻢاﻟﺪﯾﻦ آنﻫﺎ را ﯾﮏ ﺣﻘﯿﻘﺖ واﺣﺪ در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ـ ﻧﺴﻔﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﭽﻮن ﻧﺠﻢاﻟﺪﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﻨﺴﺠﻤﯽ در ﺑﺎب ﻣﺮاﺗﺐ ارواح دارد .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ
ﻧﺴﻔﯽ در ﻃﺮح اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع از ﮐﻼم ﻣﺘﮑﻠﻤﺎن و ﺣﮑﻤﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ ،ﻧـﻮآوریﻫـﺎی
ﺑﺴﯿﺎری در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ دارد .ﻧﺴﻔﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ آﻓﺮﯾﻨﺶ ﻋﻘﻮل و ﺗﻄﺒﯿﻖ آن ﺑﺎ اﻓﻼک ﻧﻪﮔﺎﻧﻪ
و ﻋﻨﺎﺻﺮ ارﺑﻌﻪ در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﻪ ﭼﻬﺎرده ﻣﺮﺗﺒﮥ آﻓﺮﯾﻨﺶ از ﻧﻈﺮ ﺣﮑﻤﺎ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨـﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻧﺴﻔﯽ ﻃﺮح ﮐﻠﯽ اﯾﻦ ﺗﻘـﺴﯿﻢﺑﻨـﺪی از ﺣﮑﻤـﺎ وام ﻣـﯽﮔﯿـﺮد ،ﺗﻄﺒﯿـﻖ
ﻣﺮاﺗﺐ ﻋﻘﻮل ﺑﺎ ﻣﺮاﺗﺐ ارواح در دﯾﺪﮔﺎه ﻧﺴﻔﯽ در واﻗﻊ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ از دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﺣﮑﻤﺎ و ﻋﺮﻓﺎ
اﺳﺖ .ﻧﺴﻔﯽ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﻘﺮب اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮاﺗﺒـﯽ ﺑـﺮای آنﻫـﺎ در ﻧﻈـﺮ
ﻣﯽﮔﯿﺮد )ﺧﺎﺗﻢاﻻﻧﺒﯿﺎ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان اواﻟﻮاﻟﻌﺰم ،رﺳﻞ ،اﻧﺒﯿﺎ ،اوﻟﯿﺎ ،اﻫـﻞ ﻣﻌﺮﻓـﺖ ،زﻫـﺎد ،ﻋﺒـﺎد و
ﻣﺆﻣﻨﺎن( .اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ ﻣﺮاﺗﺐ در ﻃﺒﻘـﻪای از ﻋـﺎﻟﻢ اﺟـﺴﺎم ﺟـﺎی ﻣـﯽﮔﯿﺮﻧـﺪ ،از
ﻧﻮآوریﻫﺎی ﻧﺴﻔﯽ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ از ﻣﻨﻈﺮ ﻧﺴﻔﯽ اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻫﻢ ﻣﺨـﺼﻮص »ﻋـﻮام اﻫـﻞ
وﺣﺪت« اﺳﺖ .ﻧﺴﻔﯽ ﺑﺎ ﻃﺮح دﯾﺪﮔﺎه »ﺧﻮاص اﻫﻞ وﺣﺪت« ﺑﻪ ﻧﻘـﺪ دﯾـﺪﮔﺎهﻫـﺎی ﺣﮑﻤـﺎ و
ﻣﺘﮑﻤﺎن ﻣﯽﭘﺮدازد .از ﻣﻨﻈﺮ ﺧﻮاص اﻫﻞ وﺣﺪت ﻫﻤﮥ ﻣﻮﺟﻮدات ﻇﻬﻮرات و ﺗﺠﻠﯿﺎت وﺟـﻮد
واﺣﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻧﺴﻔﯽ ﺑﺎ ﻃﺮح اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ اﻫﻞ وﺣﺪت ﺟـﻮﻫﺮ اول ﺧـﺎک اﺳـﺖ،
ﺑﺎور ﺧﻮد را از اﻋﺘﻘﺎد ﺣﮑﻤﺎ ﻣﺠﺰا ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎک و ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ دﯾﮕﺮ ﺟﺴﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑـﺎ
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻓﻠﮏاﻻﻓﻼک ﺑﻪ ﮐﻤﺎل ﺧﻮد ﻣﯽرﺳﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺸﺎن از اﻫﻤﯿﺖ وﺟﻮد اﻧـﺴﺎن
در ﺑﯿﻨﺶ وﺣﺪت وﺟﻮدی ﻧﺴﻔﯽ دارد.
ـ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎت ﺑﺴﯿﺎری ﺑﯿﻦ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﻧﺠﻢاﻟﺪﯾﻦ و ﻧﺴﻔﯽ در ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﻣﺬﮐﻮر وﺟﻮد
دارد؛ از ﺟﻤﻠﻪ١ :ـ ﻫﺮ دو از ﺗﺸﺒﯿﻪ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﺑـﺮای ﺗﺒﯿـﯿﻦ ﻣﺮاﺗـﺐ ارواح ﺑﻬـﺮه ﻣـﯽﮔﯿﺮﻧـﺪ؛
٢ـ ﻫﺮ دو ﻣﺮاﺗﺐ ارواح را ﻓﻄﺮت ﷲ ﻣـﯽداﻧﻨـﺪ و ﻣﻌﺘﻘـﺪﻧـﺪ ﮐـﻪ در آن ﺗﺒـﺪﯾﻠﯽ ﺻـﻮرت
ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد و ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮدی ﺑﻪ ﺣﺪ اﺳﺘﻌﺪاد ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮاﺗﺐ دﺳـﺖ ﻣـﯽﯾﺎﺑـﺪ؛ ٣ــ ﮐﻤـﺎل
اﻧﺴﺎن در ﺗﻌﻠﻖ روح ﺑﻪ ﻗﺎﻟﺐ اﺳﺖ و دﺳﺖﯾـﺎﺑﯽ ﺑـﻪ ﮐﻤـﺎل ﺟـﺰ ﺑـﻪواﺳـﻄﮥ ﻗﺎﻟـﺐ ﻣﺤﻘـﻖ
ﻧﻤﯽﺷﻮد .اﻫﻤﯿﺖ ﻗﺎﻟﺐ از ﻣﻨﻈﺮ ﻧﺴﻔﯽ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎک را ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺟﻮﻫﺮ در ﻧﻈـﺮ
ﻣﯽﮔﯿﺮد؛ ٤ـ ﻧﺠﻢاﻟﺪﯾﻦ و ﻋﺰﯾﺰ ﻧﺴﻔﯽ ﺑﺎ ﻃﺮح ﻣﺮاﺗﺐ ارواح ﺑﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻗﻮس ﻧﺰول در داﯾـﺮۀ
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ادﯾﺎن و ﻋﺮﻓﺎن ،ﺳﺎل ﭘﻨﺠﺎه و ﯾﮑﻢ ،ﺷﻤﺎره اول ،ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ١٣٩٧

ﻫﺴﺘﯽ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ .ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﺮ اﺳﺘﮑﻤﺎﻟﯽ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﺒﺪأ اول ﻧﯿﺰ در دﯾﺪﮔﺎه ﻫـﺮ دو
ﻋﺎرف ﻗﻮس ﺻﻌﻮد را در داﯾﺮۀ ﻫﺴﺘﯽ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﻨﺎﺑﻊ
] .[١ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ.
] .[٢اﺳﺪی ﮔﺮﻣﺎرودی ،ﻣﺤﻤﺪ؛ ﻋﺰﯾﺰی ،ﺑﺎﺑﮏ )» .(١٣٩٠ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﺮاﺗـﺐ اﻧـﺴﺎن ﮐﺎﻣـﻞ در اﻧﺪﯾـﺸﮥ
ﻋﺰﯾﺰاﻟﺪﯾﻦ ﻧﺴﻔﯽ« ،ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﮥ ﻋﺮﻓﺎن ،ﺳﺎل دوم ،ش  ،٤ﺻﺺ ١٤ـ.١
] .[٣رﺋﯿﺴﯽ ،اﺣﺴﺎن و دﯾﮕﺮان )» .(١٣٩٢ﻫﺴﺘﯽ و ﻣﺮاﺗـﺐ آن از دﯾـﺪﮔﺎه ﻋﺰﯾـﺰ ﻧـﺴﻔﯽ« ،ادﺑﯿـﺎت
ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ،ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ ،ش  ،٨ﺻﺺ ٩٣ـ.١٢١
] .[٤رﺣﯿﻤﯿﺎن ،ﺳﻌﯿﺪ ) .(١٣٨٨ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻋﺮﻓﺎن ﻧﻈﺮی ،وﯾﺮاﺳﺖ ،٢ﺗﻬﺮان ،ﺳﻤﺖ.
] .[٥ﻓﺪاﯾﯽ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ،ﻣﻬﺪی )» .(١٣٨٧درآﻣﺪی ﺑﺮ ارﺗﺒﺎط ﻧﻈﺎم ﻣﻌﺮﻓﺖﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﻫﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
ﻋﺰﯾﺰ ﻧﺴﻔﯽ« ،ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ ـ ﮐﻼﻣﯽ ،ﺳﺎل ﻧﻬﻢ ،ش  ،٣ﺻﺺ ١٦٠ـ.١٣٣
] .[٦ﮐﻼﺑﺎدی ،اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ )١٩٣٣م( .اﻟﺘﻌﺮف ﻟﻤﺬﻫﺐ اﻟﺘﺼﻮف ،ﻣﺼﺮ ،ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﺴﻌﺎدة.
] .[٧ﻣﺤﺎﺳﺒﯽ ،ﺣﺎرث .(١٤٢٨) .آداباﻟﻨﻔﻮس ،ﺑﯿﺮوت ،ﻣﻮﺳﺴﮥ اﻟﮑﺘﺐ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﻪ.
] .[٨ﻣﺴﺘﻤﻠﯽ ﺑﺨﺎری ،اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ) .(١٣٦٣ﺷﺮح اﻟﺘﻌﺮف ﻟﻤﺬﻫﺐ اﻟﺘﺼﻮف ،ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﺤﻤﺪ روﺷـﻦ،
ج ،١ﺗﻬﺮان ،اﺳﺎﻃﯿﺮ.
] .[٩ﻣﯿﺒﺪی ،اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ رﺷﯿﺪ اﻟﺪﯾﻦ ) .(١٣٧١ﮐﺸﻒاﻻﺳﺮار و ﻋﺪۀ اﻻﺑﺮار ،ج .٤ﺗﻬﺮان .اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ.
] .[١٠ﻣﯿﺮﺑﺎﻗﺮیﻓﺮد ،ﺳﯿﺪﻋﻠﯽاﺻﻐﺮ )» .(١٣٧٩ﻧﺴﻔﯽ و وﺣﺪت وﺟﻮد« .ﻣﺠﻠـﮥ داﻧـﺸﮑﺪۀ ادﺑﯿـﺎت و
ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮارزﻣﯽ ،دورۀ  ،٨ش  ٣٠و  ،٣١ﺻﺺ .١٢٥-١٤٤
] .[١١ﻣﯿﺮﺑﺎﻗﺮیﻓﺮد ،ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ و ﻣﻬﺪی دﻫﺒﺎﺷـﯽ ) .(١٣٨٦ﺗـﺎرﯾﺦ ﺗـﺼﻮف) ،(١ﭼـﺎپ دوم،
ﺗﻬﺮان ،ﺳﻤﺖ.
] .[١٢ﻧﺠﻢاﻟﺪﯾﻦ رازی ،اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻋﺒﺪﷲ ) .(١٣٨٣ﻣﺮﺻﺎداﻟﻌﺒﺎد ،ﺑـﻪ اﻫﺘﻤـﺎم :ﻣﺤﻤـﺪ اﻣـﯿﻦ رﯾـﺎﺣﯽ،
ﺗﻬﺮان ،ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ.
] .[١٣ﻧﺴﻔﯽ ،ﻋﺰﯾﺰاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ) .(١٣٩١ﺑﯿﺎناﻟﺘﻨﺰﯾﻞ ،ﺷﺮح اﺣﻮال ،ﺗﺤﻠﯿـﻞ آﺛـﺎر ،ﺗـﺼﺤﯿﺢ و
ﺗﻌﻠﯿﻖ :ﺳﯿﺪﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ ﻣﯿﺮﺑﺎﻗﺮیﻓﺮد ،ﺗﻬﺮان ،ﺳﺨﻦ.
] .[١٤ـــــــــــــــــــ ) .(١٣٩١ﮐﺸﻒاﻟﺤﻘﺎﯾﻖ ،ﻣﻘﺪﻣﻪ ،ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﺗﻌﻠﯿﻘـﺎت :ﺳـﯿﺪﻋﻠﯽ اﺻـﻐﺮ
ﻣﯿﺮﺑﺎﻗﺮیﻓﺮد ،ﺗﻬﺮان ،ﺳﺨﻦ.
] .[١٥ـــــــــــــــــ ) .(١٣٨٦اﻧﺴﺎن ﮐﺎﻣﻞ ،ﺗﺤﺼﯿﺢ :ﻣﺎرﯾﮋان ﻣﻮﻟﻪ ،ﺗﻬﺮان ،ﻃﻬﻮری.
] .[١٦ـــــــــــــــــ ) .(١٣٨١زﺑﺪةاﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ،ﺗﺼﺤﯿﺢ :ﺣﻖوردی ﻧﺎﺻﺮی ،ﺗﻬﺮان ،ﻃﻬﻮری.

