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 چکیده

بـاب مراتـب ارواح و وجـوه         الـدین رازی و عزیـز نـسفی در          در پژوهش حاضر آرای نجم    
 و هستی در باب  هاآن  دهد آرای   نتایج نشان می  . شود  ها بررسی می  اشتراک و افتراق آن   

هـای بـسیاری همـراه اسـت و           نـوآوری  بـا  حکمـا  دیدگاه از تأثیرپذیری ضمن آفرینش
نظر از تشابهات صوری      صرف. شود  ها مشاهده می  های آن   های مشترکی در دیدگاه     زمینه
هـای    هایی بین دیـدگاه     گیری از یک تشبیه مشترک، از نظر محتوایی نیز شباهت           و بهره 

ی صـورت  هـا تبـدیل   هـستند و در آن   مراتب ارواح عطاییـ١: ها وجود دارد؛ از جمله   آن
 و کـدورت  معـدن  جـسم  زیـرا   کمال انسان در تعلق روح به قالب اسـت،         ـ٢گیرد؛    نمی

 هر دو عـارف بـا طـرح         ـ٣کند؛    می فراهم انسان در را کمال طلب ۀزمین و است ظلمت
توجه به سیر استکمالی و     . پردازند   هستی می  ۀمراتب ارواح به تبیین قوس نزول در دایر       

های مـذکور   شباهت. کند  هستی ترسیم میۀد را در دایربازگشت به مبدأ نیز قوس صعو   
 .الدین رازی تلقی شود تواند دلیلی بر اثرپذیری عزیز نسفی از نجم می
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 مقدمه. ١
 در .شود  مهم و تأثیرگذاری شناخته میۀقرن هفتم هجری در سیر عرفان اسالمی دور

 این تحوالت ۀاز جمل. این دوره تحول عظیم و بنیادی در مبانی عرفان اسالمی ایجاد شد
گیری عرفا از آرای متکلمان و حکما در طرح موضوعات عرفانی بود که موجب  بهره

توجه به باطن و نزدیکی به تفکر شیعی نیز از دیگر . نزدیکی عرفان، فلسفه و کالم شد
در قرن هفتم هجری سه جریان فکری در عرفان اسالمی . تحوالت مهم این دوره است

پیشرو . های اساسی شدند هایی که دچار تحوالت و دگرگونی ـ مشرب١: اند مطرح بوده
رو  هایی که در اصول و مبانی دنباله ـ مشرب٢عربی است؛  ها مکتب عرفانی ابن این مشرب

هایی  ـ مشرب٣ین کبری؛ الد عرفان پیش از قرن هفتم هجری بودند، مانند مکتب نجم
دادند و  که میان این دو گروه قرار داشتند؛ یعنی هم به موضوعات جدید عالقه نشان می

سعدالدین حمویه و عزیز . هم به اصول و مبانی عرفان پیش از قرن هفتم پایبند بودند
 ]. ١٦٦، ص١١[نسفی از جمله نمایندگان این گروه هستند 

یرگذار در ایجاد تحوالت قرن هفتم هجری است که از          عزیز نسفی از جمله عرفای تأث     
الدین کبـری     سعدالدین خود از خلفای نجم    . جمله شاگردان سعدالدین حمویه بوده است     

عربی آشنایی داشته و تحت تـأثیر افکـار او بـوده              شود و از سوی دیگر با ابن        محسوب می 
شـناختی در آثـار      شناختی و جهـان     شناختی، انسان   طرح موضوعات مختلف هستی   . است

عزیز نسفی در طرح برخـی از ایـن مباحـث از            . های بسیاری همراه است     نسفی با نوآوری  
هاست که  الدین رازی از جمله این شخصیت نجم. عرفای پیش از خود تأثیر پذیرفته است

الدین نیـز     آرای نجم . رسد نسفی در طرح برخی مباحث به او نظر داشته است            به نظر می  
هـا توجـه    سیاری در سیر تاریخی عرفان اسالمی دارد کـه تـاکنون بـه آن             وجوه اهمیت ب  

الـدین کبـری بـوده کـه تربیـت او بـه شـیخ                 الدین رازی از اصحاب نجم      نجم. نشده است 
الـدین رازی در مرصـادالعباد از مجدالـدین           نجـم . مجدالدین بغدادی حوالـه شـده اسـت       

الدین  هر چند که نجم]. ٣٩٨ و ٢٣٢، ٦٦، ص١٢[کند  عنوان شیخ خود یاد می بغدادی به
الدین کبری است و همچون شیخ خود پایبند به اصـول و               مکتب نجم  ۀ یافت  رازی پرورش 

تـأثیر    دهـد از تحـوالت زمـان بـی          مبانی عرفانی سنت اول است، بررسی آثار او نشان می         
شناســی و  شناســی، جهــان هــای هــستی طــرح مباحــث نظــری در حــوزه. نبــوده اســت

 . ز جمله موضوعاتی است که نشان از تأثیرپذیری او از تحوالت زمان داردشناسی ا انسان
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شود، بحث  الدین به آن توجه می از جمله موضوعات مشترکی که در آثار نسفی و نجم
های درخور    الدین و نسفی شباهت     ها، آرای نجم    نظر از اختالف    صرف. از مراتب ارواح است   

طـرح برخـی مباحـث در ایـن زمینـه وامـدار             رسـد نـسفی در        توجهی دارد و به نظر می     
الـدین و عزیـز نـسفی ایـن           نظر به مشترکات بحـث در آرای نجـم        . الدین رازی است    نجم

پژوهش در پی پاسخ به این پرسش است که آیا نسفی در بحث از مراتـب ارواح بـه آرای          
ـ   الدین رازی نظر داشته است؛ و دیگر اینکه وجوه شباهت و تفاوت آرای نجم               نجم دین و  ال

 .نسفی چیست
الـدین رازی و عزیـز    بنابراین هدف از انجام این پژوهش بررسـی تطبیقـی آرای نجـم            
های اثرپذیری عزیـز      نسفی در باب مراتب ارواح و بررسی وجوه اشتراک، اختالف و زمینه           

 .الدین رازی است نسفی از نجم
 

  تحقیقۀپیشین. ٢
م هجری مقاالتی در باب بررسی آرای های عزیز نسفی در قرن هفت نظر به اهمیت دیدگاه 

تبیـین مراتـب   «ای با عنوان  در مقاله] ٢[اسدی گرمارودی و عزیزی    . او نوشته شده است   
به بررسی تعریف انسان کامل از منظـر        »  عرفانی عزیزالدین نسفی   ۀانسان کامل در اندیش   

دگاه عزیـز   هـستی و مراتـب آن از دیـ         «ۀدر مقال ] ٣[رئیسی و دیگران    . پردازند  نسفی می 
های نسفی در باب هستی و مراتب گوناگون آن، به تبیـین و             ضمن تحلیل دیدگاه  » نسفی

فـدایی مهربـانی در     . نـد   پـرداز   شناسانه مـی    تشریح محورهای فکری او در مباحث هستی      
به ] ٥[» شناختی عزیز نسفی    شناختی و هستی    درآمدی بر نظام معرفت   «ای با عنوان      مقاله

. پـردازد   شناختی نسفی مـی     شناختی و هستی    های معرفت   اط دیدگاه بررسی و تبیین ارتب   
ـ  ] ١٠[فـرد     اصغر میربـاقری    سید علی  ضـمن تحلیـل    » نـسفی و وحـدت وجـود       «ۀدر مقال

بندی نسفی در این زمینه به بررسی معیارهای مـد نظـر نـسفی در بـاب وحـدت                     تقسیم
 .پردازد وجود می

رسـی و تحلیـل مراتـب ارواح از منظـر     دهد بر شده نشان می   های انجام     تأمل در پژوهش  
 .شود رو انجام می  پیشۀای ندارد و برای نخستین بار در مقال الدین رازی پیشینه نسفی و نجم
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 مراتب ارواح در عرفان اسالمی. ٢
. از جمله تحوالتی که در قرن هفتم هجری اتفاق افتاد، نزدیکی عرفان، فلسفه و کالم بود      

شناختی، طـرح موضـوعات نظـری در بـاب انـسان،          معرفتضمن توجه به اصول و مبانی       
توجـه بـه مراتـب هـستی و         . ای را در عرفان اسالمی گـشود      های تازه  هستی و جهان افق   

البتـه در   .  این مباحث بـود    ۀوجود، چگونگی آفرینش اجسام، ارواح و مراتب ارواح از جمل         
ه اسـت؛ امـا انـسجام و    ای در این زمینه مطرح بـود  سنت اول عرفانی نیز اشارات پراکنده     

بحـث از مراتـب ارواح در سـنت اول عرفـانی بـا موضـوع       . پیوستگی الزم را نداشته است  
هـا برابـر نیـست و هـر           از منظر عرفا مراتب تمـامی انـسان       . مراتب مخلوقات ارتباط دارد   

. گیـرد   انسانی بر مبنای نزدیکی و تقـرب بـه خداونـد در یکـی از ایـن مراتـب قـرار مـی                      
ای گوناگونی از مراتب خلق و نیز مراتب ارواح در متون عرفانی مطرح شـده               ه  بندی طبقه
وی . ویـد گ  عطاء از جمله نخستین کسانی است که از مراتب مؤمنان سخن مـی             ابن. است

مرسلین، انبیا، صدیقین، شهدا، صالحین     : کند  مراتب مؤمنان را به شش دسته تقسیم می       
شود و     انبیا محسوب می   ۀمرسلین باالترین مرتب   ۀترین مرتب   از منظر وی پایین   . و مؤمنان 

مراتب بعدی نیز به همـین ترتیـب        .  صدیقین است  ۀ انبیا باالترین مرتب   ۀترین مرتب   پایین
: شـود  تـر محـسوب مـی     پایینۀ باالتر، باالترین حد مرتبۀترین حد مرتب    است یعنی پایین  

ألنبیاء أعلى مراتب الصدّیقین، و أدنى منازل ا  أعلى مراتب النبیین  المرسلین  أدنى منازل «
و أدنى منازل الصدّیقین أعلـى مراتـب الـشهداء، و أدنـى منـازل الـشهداء أعلـى مراتـب                     

 ].٤٣ و ٤٢، ص ٦[» الصالحین، و أدنى منازل الصالحین أعلى مراتب المؤمنین
النفوس به ترتیب مقربان درگاه حق را به چهار دسته تقسیم       حارث محاسبی در آداب   

از منظـر وی  . ــ صـدیقون  ٤ـ انبیـا،   ٣ـ قائمون بحجته عند خلقه،      ٢ـ محبون،   ١: کند  می
ترین افـراد در درگـاه         محبتی که در این دنیا به حق تعالی دارند، مقرب          ۀواسطمحبان به 

 ]. ١٩٦، ص٧[الهی هستند 
ــ عامـه   ١: پـردازد  مستملی بخاری نیز در شرح تعرف بـه معرفـی مراتـب خلـق مـی              

ــ مقـام حـضرت      ٧ــ رسـل،     ٦ــ انبیـا،     ٥ــ صـدیقان،     ٤ـ شهیدان،   ٣ ـ اولیاء، ٢مؤمنان،  
 ۀ بعد است و به این ترتیب مقام عام        ۀنهایت مقام هر طبقه بدایت مقام طبق      . )ص(مصطفی

 مؤمنان است و در نهایـت       ۀمؤمنان برتر از مقام کافران است و مقام اولیا برتر از مقام عام            



  ٩٣  الدین رازی منظر عزیز نسفی و نجم   بررسی تطبیقی مراتب ارواح از
  

 و جز حـق تعـالی کـسی نهایـت مقـام             هاست   مقام ۀ برتر از هم   )ص(مقام حضرت مصطفی  
ها همیشه ثابت است و در ازل         از نظر مستملی بخاری مراتب انسان     . شناسد  ایشان را نمی  

 ].٥٠، ص ١، ج٨[هم مراتب ارواح بر همین سیاق بوده است 
هـا بـه    ها بر مبنای تقرب آن      در سنت اول عرفانی اشارات دیگری نیز به مراتب انسان         

 مؤمنان و دوسـتان حـق تعـالی را    ۀعنوان مثال میبدی نیز درج    به شود؛  خداوند دیده می  
 که نیست شک و معرفت، و ایمان در اند تفاوت بر نیز دوستان و  مؤمنان«داند    متفاوت می 

 مقـام  از برتـر  شهیدان مقام و ، مؤمنان ۀعام معرفت مقام از است برتر اولیاء معرفت مقام
 مقـام  و ، صـدیقان  مقـام  از برتـر  انبیا مقام و شهیدان، مقام از برتر  صدیقان مقام و اولیاء،

 برتـر  محمد مصطفى و اینان از برتر العزماولوا و پیغامبران، دیگر از برتر مرسل پیغامبران
های   ها در ازل و نیز مقام       میبدی معتقد است مراتب انسان    ]. ١٧٧، ص ٤، ج ٩[» همگان از

هـا  روز قیامت و در بهشت هم درجات آن       ها نیز به همین ترتیب بوده است و در          روح آن 
 .به همین صورت است

ای بـه مراتـب ارواح در متـون عرفـانی             تا پیش از قرن هفتم هجری اشارات پراکنـده        
در قـرن هفـتم هجـری       . شـود   مطرح است، اما طرح جامعی در این زمینه مشاهده نمـی          

. کنـد   ها بحث مـی   آنطور گسترده از چگونگی آفرینش ارواح و مراتب           الدین رازی به      نجم
هـای او در ایـن        دیدگاه. بندی از کالم حکما تأثیر پذیرفته است        الدین در این تقسیم     نجم

. رسد عزیز نسفی از آن تأثیر پذیرفته است         نظر می   زمینه نکات درخور توجهی دارد که به      
 .شود ها بررسی میالدین و عزیز نسفی و وجوه اشتراک آن های نجم در ادامه دیدگاه

 
 الدین در باب مراتب ارواح دیدگاه نجم. ٣

. الدین رازی باب دوم از مرصادالعباد را به بیان مبدأ موجودات اختـصاص داده اسـت                 نجم
الدین در ایـن          شناختی نجم   شناختی و انسان    شناختی، جهان   های هستی   ترین دیدگاه   مهم

ینه پیشگام است و الدین در طرح بسیاری از مباحث در این زم نجم. شود بخش مطرح می
الدین معتقد اسـت کـه مبـدأ          نجم. ای ندارد   های او در این زمینه پیشینه       برخی از دیدگاه  

اند و این ارواح انـسانی خـود مراتـب و درجـاتی               مخلوقات و موجودات، ارواح انسانی بوده     
او بـا اسـتناد بـه       . الدین مبدأ ارواح انـسانی روح پـاک محمـدی اسـت             از نظر نجم  . دارند
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را ) ص(روح حضرت محمـد   » نوری/ اول ما خلق هللا تعالی روحی     «دیث اوایل از جمله     احا
. واسطه از پرتو نور احدیت پدید آمده اسـت          گیرد که بی     آفرینش در نظر می    ۀاولین مرتب 

الدین از دیـدگاه حکمـا تـأثیر پذیرفتـه اسـت؛ در نظـر حکمـا                   در طرح این موضوع نجم    
الـدین    نجـم . واسطه از خداوند صـادر شـده اسـت         نخستین مخلوق عقل اول است که بی      

، اولیـاء، مؤمنـان،     )ص( ترتیـب ارواح انبیـا        معتقد است پس از روح مبارک حـضرت، بـه         
الـدین    اند؛ بـدین ترتیـب نجـم        عاصیان، منافقان و کافران از روح آن حضرت آفریده شده         

 ]: ٣٨ـ٤٠، ص ١٢[گیرد  برای ارواح انسانی شش مرتبه در نظر می
 

 
 

انـد    وجود آمده   س، از انوار ارواح انسانی، ارواح ملکی و از ارواح ملکی ارواح جن به               سپ
ها ارواح اند و از دردی ارواح آن  شده و از ارواح جن، ارواح شیاطین و مَرَده و ابالسه آفریده

اند؛ سپس انواع ملکوتیات، نفوس، نباتیات، معادن، مرکبـات    حیوانات مختلف آفریده شده   
 ارواح ذیل را نتیجه و      ۀالدین پنج مرتب    اند؛ بدین ترتیب نجم     ت عناصر پدیدار شده   و مفردا 

 :گیرد ماحصل ارواح انسانی در نظر می
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کند کـه   الدین با طرح یک تشبیه آفرینش مراتب ارواح را به کار قنادی مانند می     نجم
فید و سپس به    آورد و پس از آن با جوشاندن قند، نبات س           از نیشکر قند سپید بیرون می     

از . آورد دست می ترتیب، شکر سپید، شکر سرخ، طبرزد، قوالب سیاه و در نهایت قطاره به          
شود و سیاهی و تیرگـی    شدن قطاره صفا و سپیدی کم می        قندی تا حاصل   ۀابتدای مرتب 

در این تشبیه مقام احدیت حق تعالی همچـون نیـشکری اسـت کـه از آن                 . ماند  باقی می 
 :آیند  این صورت در وجود میمراتب ارواح به

 

 به مشبه مشبه
 نیشکر احدیت

 قند صافی نور روح محمدی
 نبات سفید )ص(ارواح انبیا

 شکر سپید ارواح اولیا
 شکر سرخ ارواح مؤمنان
 طبرزد ارواح عاصیان

 قوالب ارواح منافقان و کافران
 

 صفای نیشکر کاسـته     هم از خلوص و   ... به این ترتیب در مراتب ارواح ملکی و جن و           
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از . شـود   که در نهایـت قطـاره حاصـل مـی           ای     گونه  ماند؛ به   شود و دردی آن باقی می       می
لطیف و صافی قطاره، روح حیوانی و نباتی و از کثافت و کـدری آن مرکبـات و مفـردات                    

 .آیند وجود می عناصر به 
 کثافـت   ای در بـاب ظلمـت، کـدورت و          الدین با طرح یک پرسش به بیـان نکتـه           نجم

 ارواح انسانی این صفات را با خـود بـه همـراه دارنـد و                ۀاگر گفته شود که هم    : پردازد  می
روح محمدی از پرتو احدیت پدید آمده است، آیا این صفات در نور احـدیت نیـز تعبیـه                   

ـ قند روح محمـدی     ١: گیرد  الدین سه وجه برای پاسخ این مسئله در نظر می           است؟ نجم 
بود و این صفت در نور احدیت نبود و هر چـه محـدث اسـت                به وصمت حدوث موصوف     

ظلمت خلقیت دارد و نور مطلقاً صفت خاص خداوند است و ظلمت مطلقاً صـفت خـاص                 
ــ ذات احـدیت     ٢. الدین به دیدگاه حکما نظـر دارد        در طرح این وجه نجم    . خلقیت است 

ت از پرتو صفت    هر چه از نورانیت و صفا در ارواح اس        . موصوف به صفات قهر و لطف است      
ـ چون ظلمت در ٣. لطف است و هر چه از ظلمت و کدورت است از پرتو صفت قهر است

 مثابه صفت آتش محبت است در روح، تخم محبت در نهـاد ارواح پـیش از دیگـر     قند به 
الدین از ظلمت و کدورت      این وجه، تأویل خاص نجم    ]. ٤٣ـ٤٤، ص ١٢[اند    صفات انداخته 

 .شود ی میاست که در ادامه بررس
الدین در باب عالم ارواح، بحث از عالم ملک و ملکوت یا           بندی نجم   نظر از تقسیم    صرف

الدین عالم خلق یا ملک ظـاهر         از نظر نجم  . شود  خلق و امر نیز در مرصادالعباد مطرح می       
عالم ملکوت خود بـه دو بخـش عـالم ارواح و نفـوس              . جهان و ملکوت، باطن جهان است     

 :که در شکل زیر نشان داده شده است] ٤٨ـ٤٩، ١٢[شود  تقسیم می
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بنـدی برگرفتـه از آرای حکمـا اسـت و نـوآوری خاصـی در آن مـشاهده                     این تقسیم 
 . شود نمی

 : دهد الدین از مراتب ارواح نشان می بندی نجم طور کلی، تأمل در تقسیم به
ه حکمـا بـا   الدین در باب هستی و آفرینش ضمن تأثیرپذیری از دیـدگا           نجم  ـ دیدگاه 

دهد که    الدین نشان می    های نجم   تأمل در دیدگاه  . تفاسیر ذوقی و عرفانی درآمیخته است     
هـای عرفـانی از    سـاز طـرح تأویـل    او گرایش بسیاری به باطن امور دارد و این امر زمینـه       

الـدین رازی ظلمـت و        که ذکر آن گذشـت، از نظـر نجـم         چنان. شود  موضوعات قرآنی می  
 دیگر ارواح نزدیک شویم     ۀه است و هر چه از نیشکر احدیت به مرتب         کدورت در قند تعبی   

ای که در قطاره میـزان کـدورت بیـشتر از مراتـب           گونه  شود؛ به   میزان کدورت بیشتر می   
  شـود؛ بـه     هر چه ظلمت و کدورت بیشتر باشد، حرارت و کثافت بیـشتر مـی             . دیگر است 

تر است و باقی مراتب نیز به همین          فتر و کثی    ای که شکر از نبات به یک درجه گرم          گونه
 ۀحرارت صـفت آتـش اسـت و آتـش مایـ           «: الدین معتقد است    نجم. شوند  شیوه قیاس می  

، ١٢[ » خـست و فروتنـی اسـت       ۀمحبت است و کثافت صفت خـاک اسـت و خـاک مایـ             
  به. الدین است   های نجم   انتساب محبت به آتش و کثافت به خاک از جمله تأویل          ]. ٤٠ص

خیزد و از کثافت خاک، عبودیت و بندگی شکل  ز حرارت آتش، محبت برمیاین ترتیب، ا
 امانت پیونـد    ۀدر آی » ظلومی و جهولی  «الدین این صفات آتش و خاک را با           نجم. گیرد  می
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از صفت آتشی همه ظلم خیزد و از صفت خاکی همه جهل خیزد و چـون هـر                  «: دهد  می
]. ٤٠، ص ١٢[»فـظ مبالغـت راسـت      غایت برسد ظلومی و جهولی باشـد کـه ایـن ل             دو به 

 قرآن دارد، ابداع خاص اوست و پـیش از          ۀالدین از ظلومی و جهولی در آی        تأویلی که نجم  
 .او سابقه نداشته است

هـا  از هر چه حرارت و کثافت در ارواح بیشتر باشـد، محبـت و تواضـع در وجـود آن                   
: دگی کمتر اسـت   بیشتر است و بالعکس هر چه حرارت و کثافت کمتر باشد، محبت و بن             

 محبت باشد و اندک کدورت که خمیـر         ۀدر نبات ارواح نورانی اندک حرارت بود که مای        «
الدین چـون ایـن دو صـفت در ارواح نـورانی بـه                به باور نجم  . » تواضع و عبودیت بود    ۀمای

ای از هـر دو عـالم         کمال نبود، نتوانستند بار امانت معرفـت را تحمـل کننـد و مجموعـه                
 :  کمال داشته باشد مانی الزم بود آلت محبت و بندگی را بهروحانی و جس

بار امانت جز به قوت ظلومی و جهولی نتوان کشید اگـر چـه جـز بـه نـور و                     «
مالیکه به نور و صفای روحانی بدیدند امـا قـوت    . صفای روحانی باز نتوان دید    

جــسمانی نداشــتند برنتوانــستند گرفــت؛ حیوانــات قــوت و اســتعداد صــفات 
ی داشتند اما نور و صفای روحانی نداشتند، شـرف بـار امانـت ندیدنـد              جسمان

 دو عالم روحانی و جـسمانی بـود او را بـه             ۀقبول نکردند؛ چون انسان مجموع    
 ]. ٤١ـ٤٢، ص١٢[»کرامت حمل امانت مکرم گردانیدند

سرچـشمه   خاک و آتش صفات صفت ظلم و جهل در وجود انسان از        ترتیب این به و
هستند و چون در وجـود انـسان در          بندگی و محبت ۀن دو صفت خمیرمای   ای و اند  گرفته

 .شد امانت بار پذیرای انسان حد کمال هستند،
الدین در ترسیم جوهر اول دیدگاه درخـور تـوجهی دارد کـه بـه نظـر                   همچنین نجم 

الدین، هنگامی که خداوند جوهر اول را آفرید و آن     به باور نجم  . رسد ابداع خود اوست     می
منظور نظر خود گردانید، آن جزوی که از پرتو نور روح محمدی برخاسـته بـود، از آن                  را  

جزوی که از پرتو نور روح محمدی بود از نظر حق . جزو که از عقل برخاسته بود جدا شد
غذای شوق یافت و دیگر باره قصد علو کرد و آنچه از عقل فـسرده برخاسـته بـود اینجـا                     

: ه روح محمدی صفات مختلف داشت؛ از جمله محبت و نور          بماند و این بدان دلیل بود ک      
پس آن لطیفه که از روح محمدی بر مراتب ارواح گذر کرد از محبت بود و آنچه عقل از             «
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در تأویـل ایـن مطلـب،    ]. ٥٩، ص١٢[» او برخاست و بر مراتب نفوس گذر کرد از نور بود          
نـد کـه چـون محبـت از         ک  پـردازد و بیـان مـی        الدین به بحث تضاد عقل و عشق می         نجم

 عالم عقل را دریافـت و از آن بـوی           ۀمحبوب خود دور افتاده بود در ملکوت عناصر، لطیف        
 عقـل فـسرده     ۀاز غایت اشتیاق محبوب خویش دست در گردن آن لطیف         «: آشنایی یافت 

و در نهایت چون ذوق نظر محبوب حقیقی به کام جانش رسـید، دسـت از گـردن                  » آورد
وهر به دو نیم شد، آن نیمه که از عقل بود، عقل بددل بود بترسـید                ج«: عقل بیرون آورد  

، ص  ١٢[» از ترس بگداخت آب شد و آن نیمه که از محبت بود از نظر محبوب غذا یافت                
الدین با این تفسیر ذوقـی دلیـل مخالفـت عقـل و عـشق را بـه جـوهر اول در                      نجم]. ٦٠

 .دهد  آفرینش ارتباط می
هـا از   گیری آن    شکل ۀبندی به ترسیم مراتب موجودات و شیو        الدین در این تقسیم     ـ نجم 

عربـی   هر چند که موضوع وحدت وجود ـ به معنایی که در آثار ابـن  . پردازد موجود واحد می
   احدیت بـه ۀ این مراتب از مرتبۀشود اما هم بندی مشاهده نمی مطرح است ـ در این تقسیم 

 وجود آمـدن     کند که این موضوع همچون به       ن می الدین بیا   در مقام مثال نجم   . اند  وجود آمده 
آن کس کـه بـر      «: نماید  انواع مختلف قند از نیشکر است و البته درک این موضوع دشوار می            

» تصرف قناد وقوفی ندارد نداند که قناد این اجناس مختلف متنوع از یـک قنـد بیـرون آورد                  
از بحث وحدت وجود و مبـانی  الدین به صراحت  چه در آرای نجم بنابراین اگر]. ٣٨، ص١٢[

 . مراتب مخلوقات یک حقیقت واحد هستندۀشود، هم آن یاد نمی
 

 دیدگاه عزیز نسفی در باب مراتب ارواح. ٤
هـر چنـد کـه      . الدین طرح منسجمی در بـاب مراتـب ارواح دارد           نسفی نیز همچون نجم   

ـ               هـای   وآورینسفی در طرح این موضوع از کالم متکلمان و حکما تأثیر پذیرفتـه اسـت، ن
کنـد،   ای که نسفی مطـرح مـی      بسیاری از موضوعات به شیوه    . بسیاری در این زمینه دارد    

های خود    نسفی دیدگاه . شود  تازگی دارد و برای نخستین بار در عرفان اسالمی مطرح می          
کند و بـا       صراحت از دیدگاه حکما و متکمان جدا می         را در باب انسان، هستی و جهان به       

 . کند از آن یاد می»  اهل وحدتدیدگاه«عنوان 
 باور نسفی روح از جمله جواهر آسمانی است و به این عالم سفلی به طلب کمال آمده                   به
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کنـد و بـر اسـاس ایـن      نسفی از دیدگاه حکما در باب آفرینش و مراتب عقول یاد مـی        . است
منظر حکما مبـدأ عـالم      عقل از   . داند  دیدگاه عقل اول را صادر اول از ذات خداوند متعال می          

شود که همان جوهر جسم است کـه عـالم            امر است و از جوهر عقل جوهر دیگری صادر می         
نسفی با اشاره به آفرینش عقول و تطبیق آن با افالک ]. ١٨٠، ص١٣[شود  خلق محسوب می

 :کند  آفرینش از نظر حکما اشاره میۀ مرتب١٤گانه و عناصر اربعه در مجموع به  نه
ــ  ٣ـ عقل اول و فلک اول،       ٢،  )مبدأ عالم خلق  (و جوهر جسم    ) مبدأ عالم امر  (عقل  ـ جوهر   ١

ـ عقل پـنجم و     ٦ـ عقل چهارم و فلک چهارم،       ٥ـ عقل سوم و فلک سوم،       ٤عقل دوم و فلک دوم،      
 ـ عقل هـشتم و فلـک    ٩ ـ عقل هفتم و فلک هفتم،  ٨ ـ عقل ششم و فلک ششم،  ٧فلک پنجم، 

ـ طبیعت دوم و عنـصر دوم،       ١٢ـ طبیعت اول و عنصر اول،       ١١هم،  ـ عقل نهم و فلک ن     ١٠هشتم،  
 ].١٨١، ص١٣[ـ طبیعت چهارم و عنصر چهارم ١٤ـ طبیعت سوم و عنصر سوم، ١٣

کند که اگر چه  نظر از دیدگاه حکما، نسفی طرحی در باب مراتب ارواح ارائه می        صرف
نـسفی از قـول اهـل       . شود  هایی در آن مشاهده می      به دیدگاه حکما نزدیک است، نوآوری     

کند که خداوند ابتدا جواهر و اعراض را آفریـد و اول چیـزی کـه آفریـد                    شریعت نقل می  
آن جـوهر   . گویند؛ سپس به آن جوهر اول نظر کـرد          جوهری بود که به آن جوهر اول می       

 قند و ۀ آن جوهر بود بر سر آمد بر مثال زبدۀآنچه زبده و خالص. گداخت و به جوش آمد
خداوند تعـالی از آن     . نشین شد؛ مانند دردی قند       و کدورت آن جوهر بود، ته      آنچه دردی 

 نورانی مراتب عالم ارواح را بیافریـد و از آن دردی ظلمـانی مراتـب عـالم اجـسام را                 ۀزبد
 نورانی نظر کرد، آن زبده ۀاما در آفرینش عالم ارواح به آن زبد]. ١٣٣، ص١٥[پدید آورد 

 روح خـاتم    ۀ آن، روح خاتم انبیا در وجود آمد؛ از خالص         ۀاندبگداخت و از خالصه و باقیم     
انبیا، ارواح اولوالعزم و سپس به ترتیب ارواح رسل، ارواح انبیا، ارواح اولیـا، ارواح عارفـان،         

پس ]. ١١٤، ص ١٥؛ ٥٢، ص١٦[وجود آمدند  ارواح زاهدان، ارواح عباد و ارواح مؤمنان به     
الحقایق پـس     در زبده . گوید  ز مراتب ارواح سخن می    از ارواح مؤمنان نسفی به دو صورت ا       

از ارواح مؤمنان به ترتیب از ارواح بـددینان، کـافران، ارواح حیوانـات، ارواح نباتـات و در                   
کند؛ اما در انسان کامل پس از ارواح مؤمنان، بـه طبـایع چهارگانـه                 نهایت طبایع یاد می   

 چهـارده مرتبـه بـرای ارواح در نظـر           به این ترتیب، نسفی در انسان کامل      . کند  اشاره می 
 . رسند الحقایق به پانزده مرتبه می ۀگیرد و این مراتب در زبد می
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نسفی . آیند  وجود می   اما مراتب عالم خلق نیز به همین ترتیب از آن دردی ظلمانی به            
ـ کرسـی؛   ٣ـ عرش؛   ٢ـ دردی ظلمانی؛    ١: گیرد  چهارده مرتبه برای عالم خلق در نظر می       

ـ آسمان سوم؛   ٨ـ آسمان چهارم؛    ٧ـ آسمان پنجم؛    ٦ـ آسمان ششم؛    ٥هفتم؛  ـ آسمان   ٤
ـ ١٤ـ عنصر آب؛    ١٣ـ عنصر هوا؛    ١٢ـ عنصر آتش؛    ١١ـ آسمان اول؛    ١٠ـ آسمان دوم؛    ٩

به این ترتیـب مفـردات عـالم ملـک و ملکـوت در مجمـوع                ]. ١١٤، ص ١٥[عنصر خاک   
، ١٥[ن، نبـات و حیـوان       معـد : وهشت مرتبـه هـستند و مرکبـات نیـز عبارتنـد از              بیست

 :گیرند سپس مراتب ارواح در مراتب اجسام جای می]. ١١٤ص
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بنـدی را در بـاب مراتـب          رسد نسفی طرح کلـی ایـن تقـسیم          هر چند که به نظر می     
تطبیق مراتب عقول با مراتب ارواح در دیـدگاه نـسفی           گیرد،    گانه از حکما وام می      چهارده

کـه پـیش از ایـن ذکـر آن       همچنـان . کما و عرفـا اسـت     های ح   در واقع تلفیقی از دیدگاه    
گذشت، مراتب افراد انسانی و اولیای الهی از جمله موضوعاتی است که همواره در عرفان               

نسفی هم با در نظر گرفتن میزان تقـرب بـه خداونـد مراتبـی               . اسالمی مطرح بوده است   
نبیـا، پیـامبران اوالـوالعزم،      اال  خـاتم :  ترتیب عبارتنـد از     گیرد که به    برای افراد در نظر می    

اینکـه هـر کـدام از ایـن مراتـب در            . رسل، انبیا، اولیا، اهل معرفت، زهاد، عباد و مؤمنان        
 .های نسفی است گیرند، از نوآوری ای از عالم اجسام جای می طبقه

نـسفی  . اسـت » عوام اهل وحـدت   «بندی هم مخصوص      البته از منظر نسفی این طبقه     
کند و    یاد می » خواص اهل وحدت  « دیدگاه دیگری با عنوان نظر       ضمن طرح این مراتب از    

نسفی معتقد است آنچه اهل     . پردازد  های حکما و متکمان می      در این قالب به نقد دیدگاه     
هـایی ماننـد      او با طـرح پرسـش     . گویند نیز درست نیست     حکمت و عوام اهل وحدت می     

 چـرا برخـی قابـل فـسادند و          اینکه چرا از سیزده طبقه برخی گردانند و برخی سـاکن و           
کواکـب، دیـدگاه حکمـا و     برخی قابل فساد نیستند؛ چرا برخـی باکواکبنـد و برخـی بـی      

 :پردازند کند و به تبیین دیدگاه خواص اهل وحدت می متکلمان را رد می
به نزدیک خواص اهل وحدت آن است که هیچ چیز از هیچ چیز پیدا نیامدند و هیچ «

تر نیست؛ از جهت آنکه نسبت افراد عالم به خدا همچنان  نزدیکچیز از هیچ چیز به خدا 
 ].١١٤، ص١٥[» است که نسبت حروف این کتاب به مداد

بنابراین از منظر نسفی که به تعبیر خود اهل وحدت است، عالم در مراتـب مختلـف                 
 موجـودات ظهـورات و تجلیـات وجـود          ۀظهور و بروز پیدا کرده است؛ به این ترتیب هم         

 :تندواحد هس
وجود یکی بیش نیست و آن وجود خدای است ـ تعالی و تقدس ـ و به غیـر    «

این وجود به هـر     ... وجود خدای وجودی دیگر نیست و امکان ندارد که باشد           
صورت و به هر صفت که امکان دارد کـه آن صـورت و آن صـفت بباشـد، آن                    

 ].١٨٨، ص١٣[» آید شود و به ظهور می صورت و آن صفت می
اهـل شـریعت    «: گیـرد   رتیب نسفی سـه دیـدگاه در بـاب عـالم در نظـر مـی               به این ت  
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گویند کـه عـالم اسـمی     گویند که عالم اسمی است مر سواء حق را و اهل حکمت می            می
گویند که عـالم اسـمی اسـت مـر هـر              است مر هر مجموع متجانس را و اهل وحدت می         

حدت وجود یکی بـیش     از منظر خواص اهل و    ]. ١٧٧، ص ١٣[» ای از مراتب حق را      مرتبه
بـه ایـن ترتیـب،      .  تعالی هـستند     موجودات در واقع مراتبی از تجلیات حق       ۀنیست و هم  

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                     

 ]. ٨٢، ص١٤[م عبارت از مراتب ظهور و بطون خداوند است عالم امر ه
نسفی با اشاره به این نکته که خاک مبدأ عالم اجسام است و طبیعـت مبـدأ عـالم ارواح                    

او معتقد است کـه بـرای خـاک بـه اعتبـار             . پردازد  است، به طرح موضوع درخور توجهی می      
الکتـاب و     جوهر اول و لوح و رحم و ام       اند؛ مانند     اضافات و اعتبارات اسامی بسیاری ذکر کرده      

نسفی با طرح این موضوع که از نظر اهل وحدت جوهر اول خاک اسـت، بـاور خـود را از         ... . 
گاه باقی چیزها     به نزدیک اهل وحدت جوهر اول خاک است؛ آن        «: کند  اعتقاد حکما مجزا می   

جوهر اول عقل است؛    آیند تا به عقل رسند و به نزدیک اهل حکمت              خاک پیدا می   ۀواسط  به
  بـه ایـن   ]. ٨٧ـ٨٨، ص ١٤[»  عقل پیدا آمدند تا به خاک رسیدند       ۀواسط  گاه باقی چیزها به     آن

همین خاک و به تعبیر دیگر جسم       . گیرد  ای برای خاک در نظر می       ترتیب نسفی جایگاه ویژه   
ر نسفی در جای دیگ]. ٨٩، ص١٤[رسد  االفالک به کمال خود می است که با رسیدن به فلک

 انـسان جـوهر اول عـالم        ۀنطفـ ! اى درویش «: گیرد   انسانی را جوهر اول در نظر می       ۀهم نطف 
و عالم عشق عالم صغیر اسـت،     . صغیر است، و ذات عالم صغیر است، و تخم عالم صغیر است           

خواهد کـه جمـال خـود را بینـد، و صـفات و اسـامى خـود را         نطفه بر خود عاشق است، مى  
این موضوع  . ]٨٦،  ١٥[» کرد، و به صفت فعل ملتبس خواهد شد       مشاهده کند، تجلى خواهد     

وجودی نسفی دارد و این موضوع در دیـدگاه           نشان از اهمیت وجود انسان در بینش وحدت         
 . شود حکما دیده نمی

 
 الدین رازی و عزیز نسفی وجوه شباهت آرای نجم. ٥

دهـد تـشابهات حـائز     الدین و نسفی از مراتب ارواح نـشان مـی    بندی نجم   تأمل در تقسیم  
الـدین را      تأثیرپذیری نسفی از نجـم     ۀها وجود دارد که فرضی    های آن   اهمیتی بین دیدگاه  
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 صوری طرح مباحث مربوط     ۀبرخی از این تشابهات به جنب     . کند  در این زمینه تقویت می    
قنـاد و   «الدین برای تبیین مراتب مختلف موجـودات از مثـال             عنوان مثال نجم    به. هستند
گیرد و مراتب ارواح را بـه اقـسام قنـد             بهره می » گیری انواع قند از نیشکر      ی شکل چگونگ

نسفی نیز دقیقـاً از طـرح ایـن        . اند  وجود آمده   کند که همه از نیشکر احدیت به        تشبیه می 
چون خداوند تعالی خواست که عالم      «: کند  تشبیه در تبیین مراتب موجودات استفاده می      

. ، به آن جوهر اول نظر کرد؛ آن جوهر بگداخت و به جوش آمد             اوراح و اجسام را بیافریند    
 ]. ١١٣، ص١٥[» ... قند ۀ آن جوهر بود بر سر آمد؛ بر مثال زبدۀآنچه زبده و خالص

های دیگری نیز از منظر محتوا بـین دو دیـدگاه مـذکور برقـرار       عالوه بر این، شباهت   
 .شود ها در ادامه بررسی میترین آن است که مهم
الـدین بـا تفـسیر درخـور          که پیش از این ذکر آن گذشت، نجـم        چنان:  قالب اهمیت

   مثابه محبت و جهـل را بـه         کند، ظلمت را به     مطرح می » ظلومی و جهولی  «توجهی که از    
 ۀگیرد و معتقد است وجود این دو صفت در انسان او را شایست              مثابه عبودیت در نظر می    

الدین کمال انسان در      به اعتقاد نجم  ]. ٤٠ـ٤١، ص ١٢[پذیرش بار امانت الهی کرده است       
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 

. کمال برسـد  او را با قالب که معدن ظلمت است، تعلق داد تا با پرورش صفت محبت به                 
 ].٤٣، ص١٢[الدین یکی از اسرار تعلق روح به قالب نیز همین نکته است  از نظر نجم

تـر نزدیـک     جوهر اول بـه مراتـب پـایین   ۀعزیز نسفی نیز معتقد است هر چه از مرتب        
و روح آدمی از جمله جواهر مالئکه سماوی ] ١١٣، ص١٥[شود  شویم، کدورت بیشتر می  
 این عالم سفلی به طلب کمال آمده است و چون کمال حاصل             و از عالم علوی است و به      

پیونـدد و البتـه       کنـد و بـه عـالم علـوی مـی             سماوی بازگشت مـی    ۀکند به جواهر مالئک   
آلـت حاصـل      کمـال بـی   «: شـود   یابی به این کمال جـز بـا آلـت قالـب میـسر نمـی                 دست
زئیات عـالم نبـود؛     توانست کرد؛ از جهت آنکه روح آدمی به کلیات عالم بود اما به ج               نمی

آلتی ازین عالم سفلی به روح دادند تا به جزئیات عالم عالم شـد و از کلیـات و جزویـات                     
که چنان]. ١١٢، ص ١٥[» استدالل کرد و پروردگار خود را بشناخت و آن آلت قالب است           

پیش از این نیز به آن اشاره شد، اهمیت قالب از منظر نسفی تا جایی است که خـاک را                    
 .گیرد جوهر در نظر مینخستین 
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طبق این دیدگاه کمال سیر و سفر . گیرد نسفی معنای دیگری نیز برای کمال در نظر می
ای از مراتـب   افراد هـر مرتبـه  «:  باالتر داردۀو تحولی است که هر مرتبه برای رسیدن به مرتب  

رسند و  ل میکنند و باز به منزل او این وجود، دائم در سیر و سفرند و پیوسته قطع منازل می
البتـه از منظـر     ]. ٨٥، ص ١٤[» گیرنـد   کنند و صورتی دیگر مـی       در هر منزلی صورت رها می     

هـا گفتـه     کمال اول و آخر معنا ندارد و آنچه در باب مراتب و اول و آخـر آن                 ۀنسفی در دایر  
از روی نقصان و کمـال، اول و آخـر و ابتـدا و              «: ها مربوط است  شود به نقصان و کمال آن       می
تها مر هر فردی را از افراد توان گفتن از جهت آنکه این حال طبیعی و امر ضروری است که ان

 ۀ نقصان را ابتدا و مرتب     ۀپس بدین اعتبار مرتب   . جمله چیزها را روی از نقصان در کمال باشد        
 ].٨٥، ص١٤[» اند کمال را انتها در هر فردی از افراد گفته

فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنِیفًا    ﴿ ۀ با استناد به آی    عزیز نسفی :  بودن مراتب ارواح    عطائی
اسِ         فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا لَا تَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِکَ الدِّینُ الْقَیِّمُ وَلَکِنَّ أَکْثَرَ النـَّ

ه در آن تبـدیلی صـورت       داند و معتقد است کـ        مراتب ارواح را فطرت هللا می      ﴾لَا یَعْلَمُونَ 
اگـر چنـان بـودی    «:  ترتیب، از نظر نسفی مراتب ارواح اکتسابی نیستند  این  گیرد؛ به     نمی

.  شـدی  تـر  که این مراتب کسبی بودندی، هر کس که کسب زیادت کردی، مقام او عـالی              
دان؛    عارف رسیدی و ولی به کسب به مقام نبی رسید و در جمله مقامات همچنـین مـی                 

الدین نیز معتقد اسـت هـر         نجم]. ١١٧، ص ١٥[» اند   نیستند، عطایی   جمله کسبی اما این   
همچنین هـر یـک در مقـام        «: یابد  موجودی به حد استعداد خود به این مراتب دست می         

خویش به حد استعداد خویش از سپیدی و صفا و ظلمت و کدورت کـه در اجـزای قنـد                    
 ]. ٣٩، ص١٢[» کنند دارند و باقی رها می تعبیه بود برمی

الدین و عزیز نسفی با طرح مراتب ارواح بـه      نجم: ترسیم قوس نزول و قوس صعود     
سـوی اویـی      اقتضای ماهیت از اویی و به       «. پردازند   هستی می  ۀتبیین قوس نزول در دایر    

جهان بازگشت به مبدأ است؛ آفرینش و قیامت در عرفان نظری اشاره به دو قوس نزولی                
 آخر قوس عروجـی     ۀ نحوی که اتصال نقط      ملزوم یکدیگرند؛ به   و صعودی دارد که الزم و     

توجـه بـه    ]. ٢٣١ــ ٢٣٢، ص ٤[» کنـد    وجود را تکمیل می    ۀ اول قوس نزولی دایر    ۀبه نقط 
 ۀسیر استکمالی و بازگشت به مبدأ اول در دیدگاه هر دو عارف قـوس صـعود را در دایـر                   

انـد و      طلب کمال آمـده     بهنسفی معتقد است ارواح به عالم سفلی        . کند  هستی ترسیم می  
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 ۀای درویـش، جملـ    «: رسـند   یابند و دوباره به مقام اول خود می          قالب کمال می   ۀواسط  به
کنند و بـر مرکـب قالـب     السافلین نزول می    اسفل ۀارواح هر یک از مقام خود به این مرتب        

نند و ک کنند و باز از اینجا عروج می  قالب کمال خود حاصل میۀواسط شوند و به    سوار می 
رسند و چون به مقام اول خود رسیدند، عروج هر یـک تمـام شـد و        به مقام اول خود می    

از نظر نسفی هر یک از ارواح تا بـه مقـام اول             ]. ١١٥، ص ١٥[»  هر یک تمام گشت    ۀدایر
کنند؛ یعنی ارواح مؤمنان تا بـه آسـمان اول، ارواح عبـاد تـا آسـمان دوم،           خود عروج می  

امـا هـیچ کـدام از       . وم و ارواح دیگر هم به همین ترتیب هـستند         ارواح زهاد تا آسمان س    
؛ بنابراین کمال هـر یـک مـشخص اسـت و            ]١١٥، ص ١٥[روند    مقام اول خود فراتر نمی    

 .روند هرکدام از مقام معلوم خود فراتر نمی
کننـد و بـه مقـام         الدین معتقد است برخی از نفوس از مقام خود ترقی مـی             البته نجم 

. رسـند   کنند، به مقـام دیگـری نمـی          و بعضی دیگر اگر چه ترقی پیدا می        رسند  باالتر می 
واسطگی قرار دارند از مقـام روحانیـت          الدین معتقد است انبیای الهی که در مقام بی          نجم

هـا تعبیـه شـده      رسند و پذیرش چنین مقامی در وجـود آن          به عالم صفات خداوندی می    
]. ٣٤٥، ص ١٢[رسـند     ام ارواح مؤمنان نمـی    است؛ اما به عنوان مثال ارواح عاصیان به مق        

 ۀکننـد   اشاره به حقیقت معاد نیز ترسـیم      . در واقع این گروه از دولت این کمال محرومند        
حقیقت معاد بازگشتن نفوس انسانی است با حـضرت         «: قوس صعود در عالم هستی است     

و بازگـشت   اضطرار چنانک نفوس اشقیا       خداوندی یا به اختیار چنانک نفوس سعدا، یا به          
 ].٣٤٣، ص١٢[» همه با آن حضرت است

 
 گیری نتیجه

 :دهد الدین رازی و عزیز نسفی در باب مراتب ارواح نشان می های نجم بررسی دیدگاه
الدین در باب هستی و آفرینش ضمن تأثیرپذیری از دیـدگاه حکمـا بـا              نجم  دیدگاهـ  

گـرایش او بـه     . همـراه اسـت   های بـسیاری      تفاسیر ذوقی و عرفانی درآمیخته و با نوآوری       
از جملـه ایـن     . شـود   هـای عرفـانی از موضـوعات قرآنـی مـی            ساز طرح تأویل    باطن زمینه 

به . کند در مراتب موجودات مطرح می» کثافت«و » کدورت«ها، برداشتی است که از  تأویل
 ۀواسـط    تواضع است و انسان به     ۀ محبت است و کثافت خمیرمای     ۀباور او کدورت خمیرمای   

 .مندی از این دو صفت توانست پذیرای بار امانت الهی شود بهره



  ١٠٧  الدین رازی منظر عزیز نسفی و نجم   بررسی تطبیقی مراتب ارواح از
  

گیـری     شـکل  ۀالدین در تبیین مراتب ارواح به ترسیم مراتب موجودات و شـیو             ـ نجم 
هر چند که موضوع وحدت وجود ـ به معنایی که در آثار  . پردازد ها از موجود واحد میآن
 ۀ این مراتب از مرتبۀد اما همشو بندی مشاهده نمی عربی مطرح است ـ در این تقسیم ابن

 .گیرد ها را یک حقیقت واحد در نظر میالدین آن اند و نجم وجود آمده احدیت به
هر چند که   . الدین طرح منسجمی در باب مراتب ارواح دارد         نسفی نیز همچون نجم   ـ  

هـای   نسفی در طرح این موضوع از کالم متکلمان و حکما تأثیر پذیرفتـه اسـت، نـوآوری              
گانه  نسفی با اشاره به آفرینش عقول و تطبیق آن با افالک نه          . ی در این زمینه دارد    بسیار

هر چنـد   . کند   آفرینش از نظر حکما اشاره می      ۀو عناصر اربعه در مجموع به چهارده مرتب       
تطبیـق    گیـرد،     بنـدی از حکمـا وام مـی         رسد نسفی طرح کلی این تقـسیم        که به نظر می   

های حکما و عرفا      در دیدگاه نسفی در واقع تلفیقی از دیدگاه       مراتب عقول با مراتب ارواح      
هـا در نظـر     نسفی با در نظر گرفتن میزان تقرب افراد به خداوند مراتبـی بـرای آن              . است
االنبیا، پیامبران اوالوالعزم، رسل، انبیا، اولیا، اهـل معرفـت، زهـاد، عبـاد و                 خاتم(گیرد    می

گیرنـد، از     ای از عـالم اجـسام جـای مـی            در طبقـه   اینکه هر کدام از این مراتب     ). مؤمنان
عـوام اهـل    «بندی هم مخـصوص       البته از منظر نسفی این طبقه     . های نسفی است    نوآوری
هـای حکمـا و       به نقـد دیـدگاه    » خواص اهل وحدت  «نسفی با طرح دیدگاه     . است» وحدت

جـود   موجودات ظهورات و تجلیات وۀاز منظر خواص اهل وحدت هم     . پردازد  متکمان می 
نسفی با طرح این موضوع که از نظر اهل وحدت جـوهر اول خـاک اسـت،                 . واحد هستند 

همین خاک و به تعبیر دیگر جسم است که بـا           . کند  باور خود را از اعتقاد حکما مجزا می       
این موضوع نشان از اهمیت وجود انـسان        . رسد  االفالک به کمال خود می      رسیدن به فلک  
 .ارد وجودی نسفی د در بینش وحدت

بندی مذکور وجود  الدین و نسفی در تقسیم   های نجم   مشترکات بسیاری بین دیدگاه   ـ  
 گیرنـد؛   ـ هر دو از تشبیه یکسانی بـرای تبیـین مراتـب ارواح بهـره مـی              ١: جمله دارد؛ از 

نـد کـه در آن تبـدیلی صـورت            داننـد و معتقـد      ـ هر دو مراتب ارواح را فطرت هللا مـی         ٢
ــ کمـال    ٣یابـد؛      حد استعداد خود به این مراتب دسـت مـی          گیرد و هر موجودی به      نمی

 قالـب محقـق   ۀواسـط   یـابی بـه کمـال جـز بـه           انسان در تعلق روح به قالب است و دست        
اهمیت قالب از منظر نسفی تا جایی است که خاک را نخستین جوهر در نظـر                . شود  نمی
 ۀ قوس نزول در دایـر     الدین و عزیز نسفی با طرح مراتب ارواح به تبیین           ـ نجم ٤گیرد؛    می
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توجه به سیر استکمالی و بازگشت به مبدأ اول نیز در دیدگاه هـر دو               . پردازند  هستی می 
 .کند  هستی ترسیم میۀعارف قوس صعود را در دایر
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