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A Comparison Study of Gnostic Anthropology from the Viewpoint of Sheikh Najm
al-Dīn Rāḍī and Azīz Nesafī

Ghodratollah Khayatian
Tannaz Rashidinasab

Abstract
Anthropology is one of the most important topics in theology, which has always been
considered by the mystics and theologians. In Islamic mysticism, on one hand, human being
is considered as the type, the most important creation and its purpose. On the other hand, as a
person and entitled "complete man". Considering the importance of the subject of humanity in
Islamic mysticism, the present study addresses the mystical philosophy in the opinions of two
great mystics of the history of mysticism and Sufism of Iran, namely Najm al-Din Rāḍī (573654) and Aziz Nesafī (596 - 671 AH.), it has been discussed a descriptive-comparative
approach to analyzing the similarities and differences between the two mystics' thoughts
about three important issues in the mystical humanistic domain, namely, the place Man,
human beings and man. The reason why these two mystics are chosen is to address them in
human and humanitarian discussions in their works. In addition, both mystics have come into
existence in one century and have been attributed to the Kubraviah. With the difference that
Nesafī had an intellectual interest in Ibn-Arabi. The results show that although the two
mystics lived in almost an age and were close to some of their votes, Rāḍī's approach to this
issue was similar to that of the previous mystics, while Nasafi followed the thoughts Ibn
Arabi used the term "perfect man," and, in addition, he explained the superior human
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qualities, entitled "Full Free Man." Therefore, the study of their thoughts can lead to some
kind of transition from Sufism to a theoretical form and, as a result, to the growing attention
of the Muslim mystics of that time and beyond, to the manuscripts and mystical humanistic
sciences. In his works, Rāḍī discusses the creation and role of human. He calls the Prophet
(PBUH) the best man and the first creator. Besides, Nasafi has written an independent book
titled "Al-Ansan al-Qualel" and has devoted to human issues. In the study of the sciences of
Rāḍī and Nesafī, human beings are considered as the center of the universe and the highest
creature. Of course, the general people are not concerned with this attitude; they purposed
human beings that are in high order. Accordingly, both mystics have discussed the issue of
human beings. Meanwhile, the distinction between human beings is based on their
knowledge. Commons, Special Properties. The distinction point in the discussion of human
beings from the perspective of the two mystics is to a great extent attributed to the properties
which, in terms of mysticism, include those who transgress the law and proceed in a way; in
the context of Nesafī are argumentative. This distinction goes back to the verbal view and the
desire and familiarity of Nesafī with philosophy and wisdom. In addition, Rāḍī emphasized
the issue of determinism in the expression of human beings; while Nesafī somewhat believed
in the human discourse in achieving perfection. This fact highlights the mysterious effect of
Ash'arites beliefs in human talk. In addition, the effect of Ibn 'Arabi's thoughts and
expressions on Nasafī has created more fundamental differences in the two mystics'
anthropology, in which, in lots of his works, he speaks of a complete human argument; The
person whom the world is under his dominance. In this regard, Nasafi transcends Ibn-Arabi
and poses a full-fledged human debate; while the mysterious mystery of the pre-Ibn-Arabi
style has used words such as “Khaas al-Khavaas” for expressing human superiority. After all,
what is said about the significance and position of man in the two mystics is that the universe
and everything in it is the infinite being of the higher, existential and epistemic humans whose
most excellent and most actual example, and in this universe is the character of Prophet
Muhammad (PBUH). The attention of the Prophet in a form beyond his character in Rāḍī's
words indicates that the preconditions for the discussion of the truth of Muhammadiah, which
came in the Ibn-Arabi's system of thought, have been introduced more elementarily in the
mysticism of Khorasan.
Keywords: Islamic mysticism, Mystical Humanistic Anthropology, Perfect Man, Najm alDin Rāḍī, Aziz nasefi.
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شناسیعرفانیازمنظرشیخنجمالدینرازیوعزیزنسفی 


ایانسان

مقایسه
بررسی
طنازرشیدینسب 

قدرتاهللخیاطیان-

چکیده 
انسانشناسی از مهمترین مباحث الهیات است که همواره شایان توجه عرفا و متصوفه بووده اسوتد در عرفوان اسو می ،انسوان
بهعنوان نوع ،مهم ترین مخلوق و مقصود خلقت تلقی شده و فرد و با نام «انسان کامل» مطرح شده اسوتد نمومالودین راز و
عزیز نسفی ،از عارفان بزرگ قرن هفتماند که در آثار خود ،به موضوع انسان اهمیت ویژها دادهاندد راز در آثار خود ،دربوار
آفرینش و جایگاه انسان بحث کرده استد او پیامبر(ص) را برترین انسان و نخستین آفریده دانسته استد نسوفی کتوابی بوا نوام
االنسان الکامل تألیف کرده و در آن ،مباحث مربوط به انسان را مطرح کورده اسوتد در پوژوهش حاضور بوه روی تو ویفی -
مقایسها  ،دیدگاهها راز و نسفی تبیین شدهاند و اخت ف و شباهت آرا و نظرها ایشان در جایگاه انسان ،مراتب و بحوث
انسان کامل بررسی شدهاندد نتایج نشان میدهند گرچه دو عارف تقریباً در یک عصر زیستهاند و در برخی آراءشان نزدیکی بوه
چشم میخورد ،رویکرد راز به این مسئله ،مانند رویکرد عرفا پیش از خود بوده است؛ در حوالی کوه نسوفی بوه پیورو از
اندیشهها ابنعربی ،ا ط ح انسان کامل را به کار برده و ع وه بر آن ،ویژگیها انسانی واالتر از آن ،را با نام «انسان کامول
آزاد» تبیین کرده استد
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-1مقدمه 

تصوف یینوی نموم الودین راز (573-654هدق) و عزیوز

از مهم ترین مسائل تاریخ تفکر بشر ،مسئلة انسان است که

نسفی ( 596-671هدق) بررسوی شوده اسوت توا بوه روی

در مکاتووب مختلووف الهیووات ازجملووه عرفووان و تصوووف

تو یفی  -مقایسها  ،شباهتها و تفاوتها میوان اندیشوة

اس می ،مطرح شده استد

این دو عارف دربار سه مسئله در حیطوة انسوان  -کوه در

عرفا و متصوفه ،انسان را نوع بشر مدنظر قرار دادهانود

عرفان بسیار بحوث شوده اسوت  -یینوی جایگواه انسوان،

که در این سطح ،انسانْ کیانی کونی در نظر گرفتوه شوده و

مراتب انسان ها و انسان کامل تحلیل شوندد علت گوزینش

از حیث وجود در مرتبها باالتر از دیگر آفریدهها قورار

ایوون دو عووارف ،پوورداختن آنووان بووه مباحووث انسووان و

گرفته استد همچنین انسان را فرد  -مانند انسوان کامول -

انسانشناسی در آثارشان استد بهع وه هور دو عوارف در

مطرح کرده اند که در این سطح ،انسان در ذات خود ،کامل

یک قرن زیسته اند و در اریقت منتسب بوه فرقوة کبرویوه

و بووهمنزلووة عصوواره و روح جهووان ،دارا اهمیووت اسووت

بوده اند؛ با این تفاوت کوه نسوفی ازنظور عقیودتی پیورو
1

آشووکارا از ابوونعربووی داشووته اسووتد بنووابراین بررسووی

(ایزوتسو232 :1389 ،و)231د
دیدگاهها مختلف عرفا به انسان (فورد) ،بوه تیبیور و

اندیشه ها این دو حائز اهمیت است؛ زیورا مقایسوة آرا

تیریف خا ی از انسانی برتر در میان انسانها منمور شود

این دو ،ع وه بر تبیین شباهت ها و تفواوت هوا ،بوهنووعی

که آن را «انسان کامل» تلقی کردهاندد تاریخچة این تیریف

گذار تصووف بوه سومت نظور شودن و درنتیموه ،توجوه

در

روزافزون عرفا مسلمان در آن روزگار و پوس از آن ،بوه

به بایزید بسطامی و منصوور حو

مویرسودد حو

عبارات خود ،از انسانی با این خصو یات وحبت کورده

مباحث انسان و انسانشناسی عرفانی را ترسیم میکندد

اسووت (خیاایووان)41 :1389 ،؛ امووا نخسووتین کسووی کووه

-1-1پیشینةتحقیق 

ا ط ح «انسان کامل» را به کار برد ،ابنعربوی بوود کوه از

در زمینة انسان و انسان کامل از دیدگاه این دو عارف،

آن در فصّ آدمی  -در فصوصالحکم  -یواد کورده اسوت

پژوهش ها متنوعی ورت گرفتهاند؛ ازجمله مهومتورین

(ردک :ابنعربی1946 ،م)50:د پس از ابونعربوی  -از قورن

این آثار دربار نممالدین راز مقالها بوا نوام «انسوان در

هفتم  -کاربرد و بیان ویژگیها انسان کامل و اهمیوت و

مر ادالیباد» است که خانم زریونتوا پرهیزگوار و آقوا

جایگاه آن ،در آثار و اقوال عرفا ،بهاوور گسوترده بازتوا

دکتر تور عقدایی انمام دادنود و در فصولنامة تخصصوی

پیدا کردد بوه عبوارتی ،ابونعربوی بوا نظور کوردن عرفوان

ادیان و عرفان ،سال هفتم ،شمار  ،25ص  154-121به

اس می ،تیمق و توجه در مباحث انسانشناسوی را بیشوتر

چاپ رسیده استد همچنین مقالها با نام «حقیقت انسوان

کرد؛ یینی بوا نظور شودن عرفوان ،همچنوان کوه عرفوا و

از دیدگاه نممالودین راز و رادا کریشونان» نوشوتة آقوا

متصوووفه بووه ووورت رویمنوود و نظوواممنوود ،بووه تبیووین

محمدعلی رستمیان در شماره هفدهم نشریة هفت آسمان،

اندیشه ها خود پرداختند (میرباقر فرد،)75-73 :1391 ،

ص  ،89-108به چواپ رسویده اسوتد همچنوین آقوا

در مباحث انسان شناسی نیز ،عو وه بور مباحوث انسوان و

دکتر کیومرث چراغی دربار عزیز نسفی پژوهشی بوا نوام

ارتباط آن با خدا ،به ارتباط انسان بوا هسوتی و جایگواه آن

«بررسی مفهوم انسان کامول از دیودگاه عزیوز بون محمود

در جهان ،با عمق بیشتر نگریستند (نوروز )7 :1392 ،د

نسفی» انمام داد که در پژوهشنامة ادیان سال دوم ،شومار

با توجه بوه آنچوه دربوار اهمیوت موضووع انسوان در
عرفان گفته شد در پژوهش حاضر ،انسانشناسوی عرفوانی
در آرا و اقوال دو تون از عرفوا بوزرگ تواریخ عرفوان و

1د رک :به مقدمة کتا

بیان التنزیل با تحقیق آقا

میرباقر فرد به این مسئله پرداخته شده استد

دکتر علیا غر

قدرتاهلل خیاایان و اناز رشید نسب

بررسی مقایسها انسانشناسی عرفانی از منظر شیخ نممالدین راز و عزیز نسفی
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سوم ،بهوار و تابسوتان  ،1387وص  ،108-81بوه چواپ

شاگرد سیدالدین حمّویه بوده و به فرقة کبرویوه منسوو

رسیده اسوتد ایون اثور برگرفتوه از رسوالة دکتورا او بوه

اسووت (نسووفی 1381 ،مقدمووه)23 :د نسووفی در آثووار خووود

راهنمایی آقا دکتر ممتبایی ،با نام «بررسی تطبیقی مفهوم

دیدگاهها مختلف الهیاتی همچون علوم عقلی ،ظاهر و

انسان کامل از دیودگاه عزیوزبن محمود نسوفی و مکاتوب

باانی دین را تبیوین و شورح اسوت (ریموون)9 :1378 ،د

عمد بودایی در هند» بوده کوه در دانشوگاه آزاد اسو می،

اندیشه ها و افکار عزیز نسفی از ابنعربی متأثر بوده است؛

واحد علوم و تحقیقات تهران تدوین شده است؛ ع وه بور

به اور که از ا ط حات و مسوائلی کوه ابونعربوی بوه

ایوون ،ووفرعلی قوودیر  ،پایوواننامووها بووا نووام «مقایسووة

تصوف و عرفان وارد کرده ،مانند مسوئلة وحودت وجوود،

انسووانشناسووی عزیزالوودین نسووفی بووا حکمووت ایووران» بووه

تقسیمات عوالم هستی و بوهویوژه در مباحوث مربووط بوه

راهنمایی دکتر حسن سیید  ،در سوال  1391در دانشوگاه

انسان در آثار خود بهره برده استد نوام مهومتورین اثور او

شهید بهشتی دفاع کرد که مقالها از آن در نشوریة عرفوان

یینی االنسان الکامل گواهی بر این تأثیر است؛ البتوه او در

اس می زنمان به چاپ رسیده است؛ اموا توا کنوون اثور

ارح و تفسیر آرا ،از خود استق ل فکر و خ قیت نشان

اختصا ووی در رابطووه بووا مقایسووة انسووانشناسووی عرفووانی

داده اسووت (رک :نسووفی 1379 ،مقدمووه53 :و)54د کتووا

نمم الدین راز و عزیز نسفی کار نشده است؛ بنابراین بوه

االنسان الکامل نخستین اثر است که با این نام به ورت

دلیل اهمیت مباحث انسانشناسی و جایگاه این دو عارف،

مستقلی تألیف شده استد او در این اثر بوا بیوان جزئیوات

انمام چنین پژوهشی به نظر ضرور میرسدد 

دربار انسان و به خصوص انسان کامل بحث میکندد ایون
در حالی است که پژوهشگران دربار نموم الودین راز و


-2گذریبرزندگیومبانیفکریرازیونسفی

تأثیرپذیر او از اقوال همعصر خود یینی ابنعربی سوخن
1

ابوووبکر عبووداهلل بوون محموود شوواهاور اسوود راز (-654

و شواهد مطرح نکردهاند و با تردیود دربوار دیودار یوا

573هدق) ،مووتخلص بووه «نمووم» و میووروف بووه «دایووه» از

تأثیر او از اقوال و افکار او سخن گفتهاند (رک :خوشوحال

وفیان مشهور قرن ششم و نیمة اول قرن هفتم اسوتد او

دسووتمرد )38 :1388 ،د ضوومن آنکووه بووهاووور مسووتقیم

در عرفووان ،شوواگرد ممدالوودین بغووداد از برجسووتهتوورین

ا ووط حات و بیانووات ابوونعربووی در آثووار راز دیووده

مریدان نممالدین کبرا خیوقی –مؤسس فرقوة کبرویوه -

2

نمیشوند د

بوده است که از مهمترین عرفا عصر خویش در خراسان

ع وه بر این با آنکه راز و نسوفی منتسوب بوه فرقوة

میشود (راز )24 :1381 ،د راز با اثر ارزشمند

کبرویه بودهانود ،بوه لحوار گورایشهوا موذهبی بوا هوم

محسو

خود ،مر ادالیباد من المبدأ الی المیاد ،که اهمّیت ویژها

اخت فاتی داشته اندد راز به لحار مذهبی ،سنیِ متیصوبی

دارد ،تا عصر حاضر شوایان توجوه اندیشومندان عرفوان و

بوده و به لحار ک می ،پیرو عقیود اشواعره بووده اسوتد

اد

بوده است (همان)13 :د او در این اثر ،بهاوور مفصول

دربار انسان ،اهمیت و جایگاه آن در آفرینش جهان بحث
کرده استد ع وه بر این ،او در دیگر آثار خود نیوز بحوث
انسان و خلقت آن را مطرح کرده استد
عزیز بن محمد نسفی ( 596-671هدق) در اوایل سود

1د رک :راز  ،نممالدین ،)1379( ،مر ادالیباد ،مقدمة دکتر ریاحی،
ص40-46د
2

د رک :در مقالها

با نام «بررسی هستیشناسی عرفانی نممالدین

راز و عزیز نسفی» ،سال هفتم ،شماره  ،14پاییز و زمستان ،1397
مملة پژوهشها هستیشناختی ،بیان شده است که تقسیمات عوالم

هفتم همر در نسف  -شهر در حدود چهار روز راه از

در نگاه این دو عارف تمایزاتی داشته و نممالدین راز

بخارا  -دیوده بوه جهوان گشوود (ریموون)15 :1378 ،د او

نسفی از عوالم خمسه ابنعربی تأثیر نگرفته استد

برخ ف
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تأثیر این عقاید در جا جا اقوال و اندیشههوا او دیوده

جهوووووووووان را بلنوووووود و پسووووووتی تویووووووووی

میشود (راز 28 :1379 ،و)29؛ به وفات زائود بور ذات

ندانوووووووم کیوووووی هوووووووورچه هسوووووتی توووووویی»2
(راز 1322 ،ق)3 :د

قائل بوده است؛ برخ ف میتزله که فات ازلی زائود بور
ذات را نفی کردهاند (همان)29 ،د بیشتر پژوهشگران دربار

این عبارات راز دربار ارتباط بین عالم و انسان -که

مذهب نسفی بر شییهبودن او اتفاقنظر داشتهانود (نسوفی،

وجود را انسان و انسوان را وجوود دانسوته اسوت  -تیبیور

 1379مقدمه6 :و)7د ع وه بر عقاید مذهبی و ک می ،ایون

دیگر از قول میروف عرفا است که انسان را عالم وغیر

دو عارف ،دربوار فلسوفه نیوز موضوف متفواوتی در پویش

و عالم را انسان کبیر خواندهاندد او در راستا ایون تفکور،

گرفته اندد همچنین آشنایی و تحصیل نسفی در حکموت و

آفرینش جهان را به گردویی تشوبیه مویکنود کوه نشوان از

فلسفه موجبات تمای ت او به عقاید ابونعربوی را فوراهم
ساخته است؛ در حالی که راز به تیارض عقول و عشوق
میتقد بوده و چوون تصووف را اریقوت عشوق و محبوت
دانسته ،در آثاری مخالفت خود را با ف سفه آشکار کورده
است؛ چنانکه عشوق را سولطان و عقول را دربوان دانسوته
است (راز 1322 ،ق)34 :د

نگری الیها او به جهان آفرینش داردد او در بیان خود بر
این اساس ،مغز و هسوتة ا ولی جهوان را انسوان قلموداد
میکند؛ بنابراین کمال جهان نیوز همچوون گوردو بوه مغوز
خود ،یینوی انسوان اسوت (راز )41 :1381 ،د درواقوف در
جهان بینی او ،عالم همچون دایرها است کوه خداونود در
مرکووز آن قوورار دارد و انسووان بهتوورین آفریووده و در رأسِ
نزدیکی به خداست؛ بنابراین مهمتورین عنصور هسوتی ،در


انسانشناسیعرفانیازمنظررازی 
 -3

این دایره انسان به شمار مویرودد بوه عقیود او ،بوین خودا و
انسان چنوان رابطوها اسوت کوه سوخن گفوتن از یکوی بوی

-3-1جایگاهانساندرجهانازنظررازی 

دیگر  ،امکانپذیر نیست (پرهیزگار و عقدایی)123 :1389 ،د

نممالدین راز در آثار خود ،همواره بور نقوش و اهمیوت

او براساس تمثیل ،نخستین خلقشده در جهان را روح انسوان

انسان ،یینی همان عنصر ا ولی در آفورینش عوالم تأکیود

میداند و این تشبیه را اینگونه بیان میکند «روح انسانی وقایوة

مر ادالیباد ،اهمیوت انسوان را توا

این جمله که :به مثابت پوست سبز است و تربیوت ایون هموه

جایی می داند که آدمی را مقصود از آفرینش عالم میدانود

از و است و ابتدا چیز که آفرید آن بوود؛ چنانکوه اشوارت

وة جملگوی آفورینش،

نبو (ص) بیان میکند کوه اوولل موا خولووقو اهلل رُوحوی و آخور

وجود انسان بود و هر چیز را کوه وجوود اسوت از دو

چیز که پدید میآید در جوز آفرینش ،روغن میرفت اسوت

عالم ،به تبییت از وجود انسان است و اگر نظر تمام افتود،

ددد» (راز )41 :1381 ،د او در بیان علت اهمیت جایگاه انسوان

باز بیند که خودِ وجود ،همه انسان است1؛

با استناد بر آیات قرآن ،دو دلیل ذکور مویکنود؛ یکوی خلقوت

کرده استد او در کتا

و اینگونه میگوید «مقصود و خ

بیواسطة انسان و دیگر بار امانت بودن انسان کوه در اداموه،
1د از آنما که عبارت ذکرشده ممکن است این شبهه را ایماد کند که

این دو مطرح شدهاند:

نظر راز مشابه نظر اومانیستهاست ،گفتنی است ازنظر راز انسان،
ه و عصار خلقت موجودات است؛ یینی اگر در نقشة

گفتهاند؛ البته این دیدگاه با دیدگاه اومانیستی بسیار فا له دارد؛ زیرا

مقصود ،خ

خلقت خداوند انسان مدنظر نبود ،دیگر موجودات هم خلق

در اومانیسم ،ا ل و محور هستی انسان است؛ در حالی که در منظر

نمیشدند؛ بنابراین وجود دیگر موجودات ،به تبف وجود انسان است و

راز

و دیگر عرفا ،ا ل و محور هستی خداوند استد بنابراین

اگر به نظر عرفانی به عالم نگریسته شود ،همة وجود را انسان میبیندد

دیدگاه راز اومانیستی نیست ،بلکه خدامحور استد

این نظر را بسیار

از عرفا ازجمله ابنعربی ،نسفی و موالنا نیز

2

د این بیت از فردوسی است که در آغاز کتا

شاهنامه آمده استد
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الف -خلقت بیواسطه از خدا:

بحر؛ بر عالم اجسام اسوت و بحور ملکووت ،و بور و بحور

راز نخستین دلیل برتر آدم بر عالوم را بهواسطة خلقت

آدمى را برنتواند گرفت؛ زیرا که او بار امانوت موا داردد آن

بیواسطة روح توسط خدا میداند؛ یینی در حوالی کوه هموة

بار که بحر و بر بر نمىگرفوت کوه "فووأوبَیْنو أونْ یَحْمِلْنوهوا وَ

عالم با اشار «کن» و به واسطه و امتداد ایام پدیده آموده ،روح

أوشْفوقْنو مِنْها وَ حَمَلوهَا الْإِنْسان "د چون آدمى آن بار برگرفت

انسان مستقیم خلق شوده اسوت (راز 1322 ،ق)26 :د آدموی

بر و بحر او را با آن بار چگونه برتواند گرفتد چون او بوا

ع وه بر جسم ،دارا روحی است که مستقیماً خداوند خلوق

همه عمز و ضیف بار ما کشد ،ما با همة قوت و قدرت و

کرده استد بهع وه او انسان را دارا سه مرتبة روح ،نفس و

کرم اوالتر که بار او کشیم؛ زیرا که ما عاشق و میشووقیم»

بدن دانسته که شناخت حقیقت وجود او در پرتو شوناخت،

(راز 1322 ،ق)27 ،د از این بیان ،نوعی وحودت عرفوانی

ارتباط این مراتب و مراتوب محوور وجوود او امکوانپوذیر

برمیآید «اگرچه بهحقیقت میان عاشق و میشوق ،بیگانگى

اسوووت (راز )40-38 :1381 ،د درمممووووع راز انسوووان را

و دوگانگى نیست؛ بیگانگیا نیست ،تو مایى ما؛ توو سور

دارا سه مرتبة جسم ،روح و نفس دانسته که مرتبوة روح آن

جامووه تووویى و بوون جامووه مووا؛ بلکووه جامووة عشووق را تووار

بهاور مستقیم و بیواسطه از جانوب حوق اسوت؛ از ایون رو

"یحبّهم " آمد و پود "یحبّونه "» (هموان)د براسواس آنچوه

جسم مربوط به عالم ملک و روح مربوط بوه ملکووت اسوت

گفته شد در اندیشة راز  ،انسانْ جایگاه ویژها داردد این

(راز 1322 ،ق)23 :د

برتر به دلیل فیض عقل و اخذ آن به ورت بویواسوطه

او نفس را رابط روح و جسم دانسته و میتقد است که

است؛ بنابراین به نوعی به برتور انسوان نیوز قائول اسوتد

«و خلق آدم على ورته» به آن اشاره داردد بوه عقیود او،

ممموعة آرا او را شکوه آدمی در برابر سوایر مخلوقوات

آدمی مظهر فات حق بووده اسوت کوه ایون وفات ،در

به دلیل نزدیکی به حق و تصویرساز ِ نوعی از وحودت و

ة نفس« ،دل» انسان اسوت

یگانگی با بیوان دوسوتی ،حوب و عشوق نشوان مویدهودد

که مانند آینها محل ظهور همة فات جموالی و ج لوی

همچنین ازنظور راز  ،انسوان هسوتة ا ولی عوالم اسوت؛

الهی است؛ بنابراین اگر نفوس انسوان کوه مسوتیدّ آینگوى

چنانکه او شکلی دوار برا عالم ترسیم میکند و انسان را

است ،تربیت یابد و به کمال خوود رسود ،ظهوور جملگوى

در هسته و در نزدیکترین جایگاه به خدا قورار مویدهودد

فات حق را در خود مشواهده مویکنود (هموان)3 :د بور

ع وه بر این ،به عقید راز  ،روح آدمی نخستین مخلووق

درون نفس آدمی است و خ

اساس این ،به عقیود راز  ،انسوان توانوایی بوالقوه بورا

حق استد نکته درخور توجه در بحث اهمیوت و جایگواه

رسیدن به کمال را دارد و ایون تربیوتپوذیر مربووط بوه

انسان در عالم هستی ،دالیل عمد راز در این قضویه بنوا

مرتبه و ساحت نفس در آدمی استد

بر مشیّت الهی است؛ یینی به عقید او ،بنا بر مشیّت حوق

 حامل بار امانت بودن انسان:راز یکووی دیگوور از علوول برتوور انسووان بوور سووایر

تیالی ،آدمی مهمترین موجود در عالم هستی استد
انسانهاازنظررازی 
-3-2مراتب 

موجودات را حمل بار امانت الهی توسط انسان میداندد او

راز فرق بین انسان و سایر موجودات را در دو فیض

با استناد به آیة قرآن چنین میگوید « "وَ لوقودْ کورَّمْنا بَنِی آدَمَ

میداندد نخستین فیض ،فیضوی عموومی اسوت کوه فویض

وَ حَمَلْناهُمْ فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْورِ "د مینوى ظواهر آیوت شونوده

قابلیت عقل استد به عقیود او ،آدموی در پوذیری فویض

باشى ولیکن مینى بواانش بشونو کوه قورآن را ظواهر و

عقل بر سایر موجودات برتور دارد و در ایون خصووص

باانى اسوت "ان للقورآن ظهورا و بطنوا "د موىفرمایود کوه

میگوید «آنکه مشترک موجودات است ،خا یت جماد ،

آدمیزاد را ما برگرفتیمد او محمول عنایت ماسوت ،در بور و

نباتی ،حیوانی ،شیطانی و ملکی بود و این جمله در انسوان
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به کمال حا ل است و کمالیّت در این مراتب عقل راست

حق او به مقامى موىرسود کوه مسوتحق آن بووده اسوت و

و عقل میان ملک و انسان مشترک است و بس؛ اموا ملوک

مرتبتى که در عالم ارواح اهلیّت آن داشوته اسوت» (راز ،

در قبول فیض عقول قابول ترقوی نیسوت؛ اگرچوه م ئکوه

1322ق)189 :د بر اساس این ،فیض کمال که ازنظور راز
میشد ،همان میرفوت الهوی

هریک را در قبول فیض عقل مقامی و مرتبها دیگرسوت

فیض دوم و خاص محسو

ددد؛ اما انسان در قبول فویض عقول قابول ترقوی اسوت ددد»

بوده و مختص به کسانی است که بنا به مشیت الهی ،خودا

(راز )46 :1352،د

به آنان عنایت داشته استد به عبارتی ،این سوخنان حواکی

ع وه بر آن ،فیضی دیگور وجوود دارد کوه آدمیوان در

از تموای ت او بوه عقایوود اشواعره بوووده و در تأییود نگوواه

دریافت این فیض با هم برابر نیستند و برخی از آنان از آن

جبرگرایانة راز است که در ک م او آشکار شوده اسوت؛

بهره برده اندد این فیض ،مختص به عدها از انسانهاستد

بنابراین ازنظر راز  ،ظرفیت و اسوتیداد آدموی در کسوب

او میگوید «نوع دوم در قابلیت کمالیّت که خواص انسوان

میرفتداشتن نیز امر اختیار نیستد 

راست ،قابلیت فویض بویواسوطه اسوت کوه آن را نووراهلل

همچنین راز علت آفرینش جهان را آفورینش انسوان

می خوانیم و اگر چه انسان مطلقا مستیدّ قبول ایون فویض

می داند تا آینة جمالنما حق باشدد او این موضوع را بوه

است ،سیادت یافت این فیض به هر انسان نمیدهنود؛ بوه

میرفت مرتبط میکند و مویگویود «خلقوت آفورینش توبَوف

خ ف فیض نور عقل که مطلقاً به هر انسوانی اثور از آن

وجود انسان بود و حکمت در وجود انسان اظهار الوهیوت

حق مویشووند و در

و انسان آینة جمالنما حقد جمال حوق دریون آینوه بواز

تربیت آن عقل بوه خوود مسوتقل انود» (راز 47 :1352 ،و

توان دید که "مَن عَروفَ نوفسَوهُ فوقوود عَوروفَ رَبلوهُ "» (راز ،

)46د از نظر راز  ،رسویدن بوه فویض حقیقوی یوا نووراهلل

)43 :1381؛ بنابراین به عقید او هدف از آفرینش انسوان،

موهبتی است از حق و به مشیّت ،عنایت و فضل او تیلوق

میرفت استد او این اندیشه را در جا دیگر به تفصیل

دارد (همان47 ،و)48؛ از سخنان راز بر میآید که آدموی

بیان میکند «مقصود از آفریدن موجوودات ،وجوود انسوان

در قبول دو فیض -عام و خاص  -از خود اختیار نودارد

بود و مقصود از وجود انسوان میرفوت بوود و آنچوه حوق

و این دو فیض به عنایت الهی به آدمی تیلق میگیوردد بوه

تیالى آن را امانت خواند ،میرفت است و قابل تحمل بوار

عبارتی ،نگاه راز در این باره نگاهی جبرگرایانه است که

امانت ،انسان آمد و میرفت در دیون تیبیوه اسوت» (راز ،

از عقید ک می او – اشیر – متأثر استد

1322ق)78 :د او همچنین همة انسانهوا را بوه یوک پیکور

فیض دادهاند که بدان مستحق خطا

بهع وه ،راز میتقد است تنهوا انسوان مویتوانود بوه

تشبیه کرده که شخصیت پیامبر(ص) «دل» آن اسوت؛ البتوه

میرفت حق دست یابد؛ از ایون رو مویگویود«ددد میرفوت

باید دانست ازنظر راز  ،دل آدمی جایگاه کسوب میرفوت

حقیقى جز از انسان درست نیامد؛ زیورا کوه ملوک و جون

است (همان)د

اگرچه در تیبّد با انسان شریک بودند ،امّا انسان در تحمّول

بدین اریق راز اندیشة خود را دربار رابطة آفرینش

اعباء بار امانت میرفت از جملگى کائنات ممتاز گشت کوه

و میرفت نشان میدهد؛ با این حوال ،ازنظور راز کسوب

"إِنَّا عَروضْنوا الْأومانوةو عَلوى السلماواتِ وَ الْأورْضِ وَ الْمِبالِ فوأوبَیْنو

میرفت در افراد متفواوت بووده و هموانگونوه کوه دربوار

أونْ یَحْمِلْنوهووا وَ أوشْ وفوقْنو مِنْهووا وَ حَمَلوهَووا الْإِنْسووان "» (راز ،

برتر انسان ،میتقد به تفاوت در انسانها به سبب کسوب

1322ق)3 :د باید دانست این میرفت در اندیشة نممالدین

آنان بود ،در موضوع میرفت نیز بر حسب تفاوت استیداد

برا هر انسانی به قدر استیدادی حا ل میشود؛ از ایون

انسان ها ،در کسب میرفت الهی ،بوه تفواوت قائول اسوتد

رو میگوید «هر نفسى به حسب استیداد و تأیید ربّانى در

راز این مسئله را چنین تبیین مویکنود «از انسوان فایود
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میرفت که "فوخولوقتُ الخولقو لکی أعروف " بید از این رمز

علت برتر انسان و نیز هدف خلقت انسوان بووده اسوت ،بوا

بیان کرد آید ،از مقامات میرفت و شمها نموده شوود ،از

هم تفاوت دارندد این تفواوت ،بوه تفواوت در اسوتیدادها بور

شرح مراتب آن ،تا هر که مستید قبول این سیادت باشود،

میگرددد ع وه بر ایون ،او بورا تشوریح جایگواه میرفوت و

پنودار و غورور از پویش نظور

آفرینش انسان ،هموه نووع انسوان را در قالوب واحود  ،یوک

احب بصیرتان برانداخته آید» (هموان)44 :؛ یینوی هموة

شخص ترسیم میکند کوه میرفوت او در دلوش جوا دارد و

انسانها در مراتب یکسانی قرار ندارند (هموان)76 :؛ پوس

حال آنکه این دل جایگاه پیامبر(ص) اسوت و در ایون پیکور،

بووه عقیوود راز  ،هوورکس مراتووب کمووال را متناسووب بووا

سایر انسانهوا ،سوایر اعضوا و جووارحانودد همچنوین آدمیوان

استیدادها خویش میپیمایدد

براساس نووع میرفوت خوویش دارا مرتوبانود و بواالترین

بدان مستید شود و حما

انسانهابرحسبمعرفتآنان 
-3-2-1مراتب 

مرتبه مختص به خاصالخواص اسوت کوه میرفوت شوهود

به عقید راز  ،میرفوت حقیقوی ،میرفوت بوه ذات و

دارند و درحقیقت زبد کائناتاندد 

فات حق استد او در یک تقسیمبنود  ،میرفوت را سوه

-3-3انسانکاملازنظررازی 

قسم میدانود :میرفوت عقلوى ،میرفوت نظور و میرفوت

راز لفظ «انسان کامل» را در بیانات خوویش بوه کوار

شووهود (همووان)60 :د او هرکوودام از ایوون میرفووتهووا را

نبرده است؛ اما چون میتقد است انسانها اسوتیداد تربیوت

براساس احبان آن تیریف میکند :میرفوت عقلوى :آن را

دارند و بهواسطة تربیت میتوانند به کموال برسوند ،نشوان

متیلق بوه عووام خلوق دانسوته؛ «در آن کوافر و مسولمان و

میدهد انسان ها در شرایط خا ی بوه کموال مویرسوند و

جهود و ترسا و گبر و ملحد و فلسفى و اباییى و دهور

افراد در شرایط خاص ،انسانهایی برتور و دارا کمواالت

را شرکت است؛ زیرا اینها در عقل با یکدیگر شریکانود و

می شوندد آنچه راز دربار «خاص الخواص» گفته اسوت،

جمله بر وجود الهى اتفاق دارند» (همان)د میرفت نظور :

بیانکننود دیودگاه او از انسوان کامول اسوت؛ بنوابراین در

آن را متیلق به خواص خلوق دانسوته؛ «آنچنوان باشود کوه

اندیشووة راز  ،ویژگووی چنووین انسووانی کووه او را برتوور از

چووون تخووم روح در زمووین بشووریّت ،بوور قووانون شوورییت

سایرین ساخته ،آن اسوت کوه خواصالخوواص بوه مرتبوة

پروری اریقت یابد ،بر آن وجوه کوه شورح آن در فصول

میرفت شهود حق دست یافته استد او در تو یف مقام

تحلیه روح بیاید ددد و در ثمر آن خا یّت که در تخم بود

و مرتبة آنان چنین میگوید « احب سویادت چوون از در

باز آید اضیاف آن و چیزها دیگر که در تخم یافتوه نشود

"وَ أْتوا الْبُیُوتَ مِنْ أوبْوابِها " درآید ،تخوم روح را پوروری

با خود بیارد» (راز 1322 ،ق 61 :و)62د میرفت شوهود  :آن

دهد بر قانون شرییت ،این مدرکات او را بوه کموال رسود

ووة

ددد؛ تا چنانک در عالم غیب عالم کلیات غیب بوود ،اکنوون

موجودات و زبد کایناتانود ،کوونین و خوافقین تبوف وجوود

عالم کلیّات و جزویّات غیب و شهادت شود و هور ذرّه از

ایشان است ،و به حقیقت نقطوة دایور ازل و ابود بوودِ ایشوان

ذرّات این عالمها که مظهور وفتى از وفات خداونود

است» (همان)64 :د او مقام آنها را مرتبة اهل ذکر مینامود کوه

است و آیتى از آیات حق در آن تیبیه است ،نقا

حما

همان مقام خاص الخواص اسوت (راز )55 :1381 ،د از ایون

از چهره براندازد و جمال آیت حق بر نظر او عرضه دهود

عبارات بر میآید که انسانها دارا مراتبوی از میرفوتانود و

ددد د و این مرتبه اگرچه بس بلندست و ایون مقوام اگرچوه

واالتوورین انسووانهووا بوور حسووب میرفووت ،وواحبان میرفووت

بس شریف است و مرتبه و مقوام خوواص اسوت ،روح را

شهود اند که آنها را خاصالخاص دانسته اسوتد درمممووع

بدین عالم تخموار بورا اینقودر نظور میرفوت کوه هنووز

باید دانست در اندیشة راز  ،انسانها در مسوئلة میرفوت کوه

شکوفة شومر انسوانیّت اسوت نفرسوتادند و بوس؛ بلوک

را متیلووق بووه خوواصّالخوواص دانسووته اسووت؛ «کووه خ
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خواص خوواص را کوه کموال اسوتیداد و حسون تربیوت

جملگى وجود محمّد را فدا زفانة آتش محبوت شومف

ارزانووى داشووتند ،ایشووان را بوورین شوومره دریوون شووکوفه

ج ل احدیت ساخته ،الجرم امتى امتوى موىزنود و زبانوة

بنگذاشتند ،به درجه ثمرگى حقیقى رسانیدند و آن میرفت

شمف ج ل احدیت زبان او شده و با جملگى فرزندان آدم

شهود است» (همان)63 :د بنابراین او نیز میتقد به انسوان

در انقطاع نسب مىگفت " موا کوانو مُحَملودَ أوبوا أوحَودْ مِونْ

برتر و کامل اسوتد ازنظور راز  ،فقوط عرفوا کامول بوه

رِجووالِکمْ وَ لکِ ونْ رَسُووولو اللَّ وهِ وَ خوواتومَ النَّبِیووینو "» (راز ،

میرفت شهود حق میرسوند کوه درواقوف هموان انسوان

1322ق)84 :د درممموع بنا بر آنچه گفته شود راز لفوظ

کاملاند؛ بنابراین همة انسانها به این مرتبه نمیرسندد

انسان کامل را به کار نبرده است؛ اموا او بوه چنوین مقوامی

-3-3-1حقیقتمحمدیهوجایگاهپیامبر(ص) 

قائل بوده استد او لفوظ خواصالخوواص را بورا چنوین

نکتة شایان توجه در بحث انسان ،عنصور ا ولی عوالم

کسانی ذکر کرده استد این مقام میرفوت شوهود اسوتد

وجود ،جایگاه حضرت محمد(ص) ،یینوی عامول و مبودأ

ع وه بر این ،ازنظر راز  ،پیامبر(ص) کاملترین و برترین

ا لی عالم آفرینش استد براساس بیانوات پیشوین ،پیوامبر

انسان در جهان بووده اسوت و بوه عبوارتی ،وورت هموة

ازنظوور او ،کاموولتوورین انسووان بوووده اسووتد راز عظمووت

میشودد

عوالم ملکوت محسو

وجود حضورت محمود(ص) را چنوین مطورح مویکنود
«بدانک چنان که مبدأ عالم ارواح روح پاک محمد علیوه
الص

و الس م آمد» (همان)25 :د او در جا دیگر  ،این

انسانشناسیعرفانیازمنظرنسفی
 -4
-4-1جایگاهانساندرجهانازنظرنسفی 

مسئله را با تأکید بیشتر بیان میکند «از اینما میلوم گردد

نسفی انسان را دارا دو بُید روحانی و جسومانی و متشوکل

که تخم آفرینش محمّد بود و ثموره هوم او بوود و شومر

از سه ساحت روح ،جسم و نفوس دانسوته اسوتد او در ایون

آفرینش بهحقیقت هم وجود محمّد است» (هموان)36 :د

خصوص میگوید «انسان مرکب اسوت از دو چیوز؛ یکوى از

او در نهایت ،ورت جملگی عالم ملکوت را پیامبر اعظم

جسم که عالم خلق است و یکى از روح که عالم امر اسوت و

میخواند و چنین میگوید «و بدانک هر چیوز را کوه حوق

عالم خلق مرکب و قابول قسومت اسوت و عوالم امور بسویط

تیالى در عالم میانى ظاهر کرده است ،در عالم ورت آن

حقیقی اسوت و قابول قسومت نیسوت و اهول شورییت روح

را ورتى پدید آورده استد پس ورت جملگوى عووالم

انسان را به اسامى مختلف ذکر کردهاند :روح انسوانى و نفوس

ملکوت شخص محمّد آمد علیهالس م و وورت پرتوو

نااقه و مانند این گفتهاند» (نسفی)69: 1386 ،د

نور احدیّت کلمة توحید "ال إِلوهَ إِلَّوا اللَّوهُ " آمود» (راز ،

نسفی روح انسان را شامل همة فات ،اسماء و بسیط

1322ق)36 :د پس در اندیشة راز  ،پیامبر(ص) ،وورت

حقیقی دانسته است (همان74 :و)75د همچنوین او دربوار

همة عوالم ملکوت استد ع وه بر این ،او در جایی مقوام

روح انسان که دارا مراتبی است ،چنین میگویود «بودان

ایشان را با مقام سایر انبیا مقایسه کرده و در برتر ایشوان

که انسوان ،روح ابییوى دارد و روح حیووانى دارد و روح

چنین گفته است «این سر بزرگ استد ود و بیسوت و

نفسانى دارد؛ تا بدینجا به جملة حیوانات شریک اسوت و

اند هزار نقطة نبوت هیوزم وجوود بشور را فودا آتوش

نفس انسانى دارد و این نفس انسانى عکوس نفوس ملکوی

محبت و تملى فات حق کرده بودند ،ولیکن از هرکسى

است؛ یینى چون روح نفسانى در دموا انسوان اسوت ،بوه

نیم سوختها بازمانده بود ،تا فردا قیاموت از ایشوان دود

جوهر فلک نزدیک موىشوود ،قابول عکوس نفوس فلکوى

نفسى نفسى برمىآید؛ امّا محمّد علیهالس م پروانوه وفت

مىشود و عکس نفس فلکى در و پیودا موىآیود و ایون

بر شومف جو ل احودیّت همگوى وجوود درباختوه بوود و

روح نفسووانى کووه در دمووا اسووت و بووه جوووهر سووماوات
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نزدیک است ددد» (همان)85 :؛ بنوابراین بوه عقیود نسوفی،

استد او عالم را دو چیز میداند :یکی انسان و دیگور آنچوه

آدمی بر سه ساحت روح ،جسم و نفس اسوتد او روح را

انسان بدان نیاز داردد او مقام انسان را از آن نظر بواال مویدانود

که مربوط به عالم ملکوت و امر است ،شامل سوه سواحت

که آدمی میتواند آینة تمامنما اسما و فات حوق باشودد او

میداندد ازنظر او ،فات آدمی مربوط به روح اوسوتد در

در توضیح نشان میدهد جایگاه انسان بوا نوام «انسوان کامول»

ادامه ،انسان از دیدگاه نسفی تبیین و تحلیل میشودد

این اهمیت را دارد؛ بنابراین آنچوه کوه دربوار جایگواه واال
انسان گفته شده است ،به انسان برتر مربوط استد

ثمرةهستیبودنانسان 

-4-1-1
عزیز نسفی به اهمیت جایگاه انسان در هستی ،بهمنزلة

انسانهاازنظرنسفی 
-4-2مراتب 

ثمره و میو هستی اشواره مویکنودد او انسوان را مخااوب

نسفی همة انسانها و موجودات را یک قالوب دانسوته

آفرینش و آفرینش جهان را برا نظارهکردن او میداندد او

که انسان کامل «دل» این شخص انسان است و در این باره

مبوین» (انیوام،

میگوید «ا درویش تمام موجودات همچون یک شخص

 ،)59عالم را کتابی مشتمل بر تضادها و تکثرات میداند و

است و انسان کامل دل آن شخص استد بیضى گفتوهانود

هر جنس از اجناس ابییت را با یکی از سورهها قرآن و

تمام موجودات همچون یک درخت است و آدمیوان میووه

هر نوع از انواع را با آیات قرآن و هر موجود را با یکوی

آن درخت اند و انسان کامل زبده و خ

ه آدمیان است و

از حروف قرآن منطبق میسازد و میگوید «خداونود ،ایون

انسان کامل به علم محویط اسوت بور تموام ایون درخوت»

براساس «و الرَاب و الیابس الا فی کتوا

کتا

ابییت را در مقابل دیدگان انسانها قرار میدهد توا

(همان)217 :د 

انسان با خطوط و حروف آن آشنا گوردد» (نسوفی1379 ،

به عقید عزیز نسفی ،انسانها به لحار استیداد با هوم

)52:د این ک م نسفی حواکی از اهمیوت انسوان در هسوتی

تفاوت دارندد او استیداد را میادل خصو یت میداند و با

است؛ گویی که عالم تنها برا انسان خلق شده اسوتد در

لفظ خا یت ،این تفاوت را بیان میکند «بیضوى اسوتیداد

این تیبیر ،او عالم را شامل دو چیز دانسته است :نخسوت،

را خا یّت نام نهوادهانود و موىگوینود کوه آدموى هریوک

انسان و دوم ،آنچه انسان بودان احتیوا داردد بوه عبوارتی،

خا یّتى دارند؛ چنانکوه یکوى شویر موىگویود و دیگوران

انسان محور آفرینش و میو درخت هستی اسوت (نسوفی،

نمىتوانند گفت و یکى شیر خو

موىخوانود و دیگوران

)266-257 :1352د ازنظر او ،هدف از عالم ،آفرینش انسان

نمىتوانند خوانددد و شکّ نیست که این جمله به اسوتیداد

است و قدر و منزلوت هویم موجوود  ،بوه انوداز انسوان

است؛ هریک استیداد چیز دارند و آن استیداد را با خود

نیست (رئیسی و دیگران)113 :1392 ،د او دربوار اهمیوت

آوردهاند و استیداد جمله کسبى نیستد استیداد جملوه بوه

و جایگاه ویژ انسان چنوین مویگویود «میوو موجوودات،

خا یّت ازمنة اربیه است و استیداد اگرچه کسبى نیسوت،

انسووان اسووت و میمووون اکبوور و اکسوویر اعظووم و جووام

به تربیت و پروری زیادت شود و اگر تربیوت و پوروری

جهان نما و آینه گیتى نما  ،انسوان دانوا اسوت» (نسوفی،

نیابد ،کم شود؛ چنانکه یکى اسوتیداد آن دارد کوه خووا

)95 :1352د او حقیقت انسان را از ملکوت موی دانود «اموا

راست بسیار بیند ددد» (نسفی1386 ،الف)272 :د

حقیقت آدمى که آن را لطیفه ربانى مىخوانند و سر زبوده

نسفی اگرچه استیداد آدمی را کسبی نمویدانود ،بورا

ملکوت است و آن مرکب است از هر دو عالم جسمانى و

رهایی از جبر میتقد است ایون اسوتیدادها قابول پوروری

روحانى و او اکمول موجوودات اسوت و مقصوود از هموة

است؛ یینی تا حدود قائل به اختیار استد بنابراین آدموی

آفرینش اوست» (همان)239 :د

قادر است با ریاضوت و مماهودت ،بوه حود کموال خوود

درممموع ،نسفی انسوان را ثموره و میوو هسوتی دانسوته

برسدد او در جا دیگر نیز بوه قابلیوت اسوتیداد در هور

 /118الهیات تطبیقی ،سال دهم ،شماره بیست و یکم ،بهار و تابستان 1398

چیز تأکید میورزد (نسفی)109 : 1386 ،؛ بنابراین آدمی

کمال خود دست یابد؛ اما به دلیل متفاوتبودن استیدادها،

با پروری استیداد خود میتواند به کمال خود دست یابد؛

میرفت حا ل نیز متفاوت خواهد بودد چنین است کوه او

اما به دلیل متفاوتبودن اسوتیدادها ،میرفوت حا ول نیوز

آدمی را بر حسب میرفت خویش دارا مراتب گوناگونی

متفاوت خواهد بود؛ چنین است که او آدمی را بور حسوب

میداند؛ پس به عقید نسفی انسان ها بور حسوب میرفوت

میرفت خویش دارا مراتب گوناگونی میداندد

خویش در مرتبهها مختلفی قرار میگیرندد

-4-2-1تقسیماتانسانها براساس معرفتتآنتان
ازنظرنسفی 

«-4-3انسانکامل»ازنظرنسفی :
انسانشناسی نسفی بیش از هر چیوز بور انسوان کامول

نسفی مردم را به لحار میرفت بر سه قسوم مویدانود:

متمرکز است؛ بدین ورت که به تفصیل ویژگویهوا آن

اهل تقلید ،اهل استدالل و اهل کشفد همة اینهوا بوه خودا

را بیان میکندد از آنمایی کوه نسوفی بوا افکوار ابونعربوی

اعتقاد دارند ،ولی مراتبشان فرق دارد (نسوفی1386 ،الوف:

آشنایی داشته است ،کاربرد ا ط ح انسوان کامول و بیوان

)102د او در توضوویح میرفووت هرکوودام از ایوون سووه قسووم

ویژگی ها آن ،امر ابییی به نظر میرسددتأکید نسوفی

میگوید :قسم اول «اهل تقلید به زبان اقرار مىکننود و بوه

بر اکمل بودن آدمی ،شامل همة انسانهوا نیسوت؛ یینوی از

دل تصدیق ددد؛ اعتقاد این اایفه به واسوطة حوسّ و سومف

نظر او ،همة انسانها اکمل موجودات نیسوتند؛ بلکوه هموة

است؛ یینى نه به اریق کشف و عیان و نه به اریق دالیل

انسان ها موجوداتی اکمل محسو

میشوند که توانوایی و

و برهان است ،شنوده است و اعتقاد کرده اسوت» (هموان:

ظرفیتِ گنمایش همة اسوما و وفات خودا را در وجوود

)102د قسم دوم «اعتقاد موحّد بهواسطة نوور عقول اسوت؛

خودشان دارندد پس انسان زمانی در جایگاه اع

هسوتی

یینى به اریق دالیل قطیى و برهان یقینى است و در ایون

قرار میگیرد که جامف اسما و فات حوق باشود و چنوین

مرتبه ،جبر بر این موحّد غالب باشد؛ از جهوت آنکوه ایون

انسانی انسان کامل خواهد بود؛ از این رو میگویود «عوالم

موحّد چون به نور عقل و دالیول قطیوى و برهوان یقینوى

همچون آینوها جموال و اسوما و وفات خودا را نشوان

خدا را و یگانگى خدا را شناخت و به یقوین دانسوت

میدهدد بدان جهت که هیمیک از مراتب هستی ،آیینوها

که علم و ارادت و قدرت او بوه کلوى موجوودات محویط

تمامنما برا اسما و فات حوق نیسوت و هرکودام فقوط

است» (همان)103 :د قسم سوم «اهل کشف به زبوان اقورار

یک یا چند اسم الهی را به ظهور میرساند؛ اما انسان چون

مىکنند و به دل تصدیق مىکنند ،هستى و یگانگى خودا

آیینة کامل خداسوت» (نسوفی ،)165 :1379 ،پوس آدموی،

را تیالى و تقدّس و این هستى و یگوانگى کوه ایشوان بوه

مقصود آفرینش و عالم و مرتبها از مراتب وجوود اسوت

زبان اقرار مىکنند و بوه دل تصودیق موىکننود ،بوه اریوق

که بهعنوان انسان کامل میتوانود اتومّ مراتوب و اکمول آن

کشووف و عیووان اسووت ددد؛ ایوون اایفووهانوود کووه از تمامووت

باشد؛ «یینى یک کس شاید که مظهر یک وفت باشود و

حما ها گذشتند و به مشاهد خدا رسیدند و به لقوا

شاید که مظهر ده فت باشود و شواید کوه مظهور جملوة

خدا مشرف شدند و چون به لقا خدا مشرف شودند

فات باشد و این انسان کامل باشد» (همان)211 :د 

و به علمالیقین دانسته بودنود ،اکنوون بوه عوینالیقوین هوم

او اهمیووت انسووان کاموول در هسووتی را در قالووب بیووان

دانستند و دیدند که هستى خدا راسوت» (هموان)105 :د

تملیات حق نیز تشریح میکندد بور اسواس ایون ،تملیوات

پس انسانها بور حسوب میرفوت خوویش در مرتبوههوا

حق را در عالم هستی دو نوع میداند :تملی عام و تملوی

مختلفی قرار میگیرندد به نظر نسفی ،اسوتیدادها در افوراد

خاصد تملی عام ،همان آفرینش هستی بر اساس حودیث

وجود دارد و آدمی با پروری استیداد خود مویتوانود بوه

کنز مخفی است؛ اما تملی و ظهور خاص در عالم ،انسوان

بررسی مقایسها انسانشناسی عرفانی از منظر شیخ نممالدین راز و عزیز نسفی

قدرتاهلل خیاایان و اناز رشید نسب
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کامل استد او این نگری را چنین تبیین میکند «کتب بوه

انسانی عاد تلقی کوردد بوهعو وه نسوفی ،روح پیوامبر را

مثابت ورت کلمه است و ک م بوه مثابوت مینوی کلموه

واالترین روح می داند که همة ارواح ،وجودشان را از ایون

است و تمام افراد عالم ،کلمه است و این تملی عالم است

روح عظیم دارند (همان109 :و)110د

و انسان کامل همین کلمه است و این تملی خاص اسوتد
پس ک م بیکتا

و کتا

یهایانسانکاملوانسانکاملآزاد 
-4-3-2ویژگ 

بویکو م نباشود؛ چنانکوه روح

نسفی انسان کامل را انسانی میدانود کوه جوامف مقوام

بیجسم و جسم بیروح نبود» (نسفی)237 :1379 ،د پوس

شرییت ،اریقت و حقیقت باشد (نسفی1386 ،الوف)74 :د

هر انسانی نمیتواند جامییت کامل اسما و فات حوق را

ازنظر او ،انسان کامل همان شویخ ،پیشووا ،هواد  ،مهود ،

داشته باشد؛ بلکه انسان کامل این توانایی را داردد او انسان

دانا ،بالغ ،کامل ،مکمل و ددد است (همان77 :و)76د انسوان

کامل را از این حیث ،تملی خاص حق میخوانود کوه در

کاملِ نسفی دارا چهار ویژگی است :اقووال نیوک ،افیوال

همة آفریدهشدگان ،بهعنوان تملی عام مطرح میشودد

نیک ،اخ ق نیک و میارف (همان)د انسان کامول همیشوه

-4-3-1حقیقتمحمدیهوجایگاهپیامبر(ص) 

در جهان وجود داردد زبد جهان و کامل کائنوات و وارث

نسفی مقام پیامبر(ص) را از سایر انسانها باالتر میداند و

انبیاست (همان)75 :د در عوین حوال لزومواً دارا قودرت

دربار جایگاه پیامبر در نظام هستی چنوین مویگویود «چوون

نیستد منظور از قدرت ،قدرت ماد و این دنیوایی ماننود

مینى روح بدانسوتى ،اکنوون بودان کوه اول چیوز کوه حوق

قدرت فرمانروایی ،رهبر و پادشواهی و ماننود آن اسوت؛

سبحانه تیالى بیافرید ،روح محمد بوود و جملوه چیزهوا را از

همچنان که در اول تاریخ بزرگان و اولیایی بودهاند کوه از

روح محمد(ص) بیافریدد اینسوت مینوى "اول موا خلوق اللوه

قدرت اجتماعی برخوردار نبوده اندد توجه نسوفی بوه ایون

روحى؛ ثم خلق جمیف الخ ئق مون روحوى " و ارواح جملوة

نکته ،جالب و درخور توجه استد

انسووان را از روح محموود پیوودا آورد و ارواح انسووان پوویش از

ع وه بر انسان کامل ،نسفی از انسانی واالتور وحبت

اجساد به چهار هوزار سوال در جووار حضورت ر الیوالمین

میکندد با توجه به اینکه او با افکار ابنعربی آشنایی داشته

مىبودد اینسوت مینوى "ان اللوه خلوق االرواح قبول االجسواد

است ،کاربرد ا ط ح انسان کامل و بیان ویژگی هوا آن،

باربیه آالف سنة "» (نسفی)71 : 1386 ،د

امر ابییی به نظر میرسد؛ اموا وضوف ا وط ح «انسوان

او در جایی به راحت به کامولبوودن شوخص پیوامبر
اذعان داشته است و در برتر مقام ایشوان مویگویود «ا

کامل آزاد» از ابتکارات نسفی به شمار میرودد 
او بووهتفصوویل ویژگوویهووا انسووان کاموول آزاد را بیووان

درویش اگر به نزدیک تو ابراهیم مرد دراز باال و بوا ریوش

میکندد انسان کامل آزاد ،ع وه بر ویژگیها انسان کامل،

دراز است ،محمود ابوراهیم نباشود و اگور بوه نزدیوک توو

چهار ویژگی دیگر نیز داردد این چهار ویژگی عبارتاند از

ابراهیم انسان کامل بوود ،محمود ابوراهیم باشود؛ زیورا کوه

 :ترک ،عزلت ،قناعوت و خموول (هموان76 :و)77د یینوی

محمد انسان کامل بودد ا درویش اگر این سوخن را فهوم

انسووان کاموول آزاد در عووین توورک و رهووایی از دنیوووا،

نمىکنى ،بدان که نه ابراهیم محمد بود و نه محمد ابراهیم؛

گوشه نشینی ،قناعت نسبت به مادیات و همچنین بینوام و

از جهت آنکه نه ابراهیم و محمد را وجود بود و نه عزیوز

نشانی را پیشه میکندد این نظر نسفی نسبت به انسان کامل

را وجودستد خداسوت کوه موجوود بووده و هسوت»د بور

آزاد ،ع وه بور یوادآور زنودگی بزرگوان دینوی در دیون

اساس ایون ،او پیوامبر(ص) را مصوداق تموام و کموالی از

اس م ،یادآور ویژگی مشترکی در بین عرفا بزرگ تواریخ

انسان کامل استد او را انسانی است که همة جهوان بورا

بشر و بهویژه عرفانها شرقی چون بودیسم استد

او خلق شده استد پس نباید به ورف جسوم ،ایشوان را

ع وه بر این ،نسفی انسانها کامول آزاد را دو دسوته
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دانسته استد دستة نخست ،کسانی که بید از ترک ،عزلت،

بُید جسم ،روح و نفس میدانودد او بوا اشواره بوه روایوت

قناعت و خمول اختیار می کنندد دسوتة دوم بیود از تورک،

«خلق آدم علی ورته» ،مسئلة مظهر وفات الهوی بوودن

رضا ،تسلیم و نظارهکردن را اختیار میکنندد او هودف هور

انسان را مرتبط با نفس آدموی دانسوته و خ

وة نفوس را

دو دسته را آزاد و فراغت میداندد نکتة شایان توجوه آن

«دل» نامیده استد

است که نسفی خود را انسوان کامول آزاد دانسوته اسوت و

عزیز نسفی نیز همچون راز برا انسوان در جهوان،

دربار خود چنین میگوید «و این بیچاره مدتها مدیود

جایگاه ویژه ا قائل بوده و انسان را ثموره و میوو شومر

بید از ترک در عزلت و قناعت و خمول بودم و مدّتها

هستی قلمداد کرده اسوتد او در تبیوین جایگواه انسوان در

مدید ،بید از ترک در رضا و تسلیم و نظارهکوردن بوودم و

عالم ،عالم را دو چیز میداند :یکی انسان و دیگور آنچوه

حالى درینام و مرا به یقین نشد که کدام شاخ بهتر اسوت،

انسان بدان نیاز داردد همچنین او نیوز آدموی را دارا سوه

هوویم اوورف را توورجیح نتوانسووتم کوورد و امووروز کووه ایوون

بُید جسم ،روح و نفوس مویدانود؛ ولوی بورخ ف راز ،

مى نویسم ،هم هیم ترجیح نکردهام و نموىتووانم کورد ،از

نسفی روح آدمی را جایگاه فات حق میداندد

جهت آنکه در هر ارفى فوائد بسیار مىبینم و آفات بسیار

همچنین دو عارف در بیان تقسیمات وجوود انسوان،

هم بینم» (نسفی)78 :1386 ،د پس درممموع ،عزیز نسوفی

عالم غیر را ترسیم کرده اند که مشابه عوالم کبیور اسوتد

با بیان ویژگیها انسان کامول و انسوان کامول آزاد نشوان

راز این مسئله را با قائلشدن بوه دو فویض الهوی تبیوین

داده است که براساس نظریة انسوان کامول ،چنوین انسوانی

می کند؛ یکی فیض عام که همة نوع آدمی بر اساس این از

مصادیق بیرونوی دارد و در اعصوار مختلوف وجوود داردد

سایر موجودات برترند و آن فیض قابلیوت عقول اسوت و

ع وه بر این ،با بیان انسان کامل آزاد و ویژگیهوا آنوان،

فیضی دیگر که فیض نور الهی است ،به گوروه خا وی از

اهمیت آزاد را در وارستگی و برتور انسوانی بور سوایر

آدمیان اختصاص دارد که بنا بر مشیت الهی ،عنایوت حوق

انسانها نشان داده استد همین نوع بیان ،نشوان از آن دارد

شامل حالشان می شودد براساس دو فویض ،آدموی برتور از

که با وجود اینکه داشتن چنین مقامی بوه نووعی بسوته بوه

سایر موجودات و اساس عالم استد درممموع ،در بحوث

بزرگی و عظمت روح است بوه خوود انسوان نیوز وابسوته

جایگاه انسان در عالم ،هر دو عارف آرا مشابهی مطورح

است؛ یینی انسان با ای چنوین مراتبوی بوه چنوین مقوامی

کردهاند و تنها در ترسیم این جایگواه تفواوتهوا انودکی

دست مییابدد همچنین نکته شایان توجه اینکه عزیز نسفی

وجود دارد؛ ولی در ا لِ قضیه تفواوت چنودانی مشواهده

خود را از مصادیق انسان کامل آزاد خوانده استد

نمیشودد
-5-2مقایستتةآرایدوعتتارفدربحتتثمراتتتب

-5مقایسةوجوهاشتراکوتفاوتآرایانسانشناستی
رازیونسفی 

انسانها 

در بحث مراتب انسان ها نیز مشترکات زیاد در تفکر

-5-1مقایسةآرایدوعارفدربحثجایگاهانساندر

راز و نسووفی مشوواهده مویشوووندد ایوون مسووئله ،نگووری

عالم

اس می و عرفانی آن دو را نشان میدهدد با توجه به اینکه

نممالدین راز با تأکید بر خلقت بیواسطه بودن و حامل

انسان برتورین موجوود دانسوته شوده اسوت ،منظوور هموة

بار امانت الهی بودن انسان ،بر اهمیوت جایگواه انسوان در

انسووانهووا نیسووت ،بلکووه در ایوون دسووتهبنوود  ،انسووانهووا

عالم تأکید می ورزدد همچنین او با استناد به قرآن ،بر مظهر

متفاوت اندد هر دو عارف ،انسانها را به لحار میرفتوی در

فات حق بودن انسان تأکید میکند و آدمی را دارا سوه

سه مرتبه دانستهاند؛ نخستین مرتبه ،مرتبوة میرفوت عقلوی
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است که عموم انسانها را شوامل مویشوود؛ دوم ،میرفوت

خراسان فا له گرفته و با مکتب و اندیشة ابنعربی پیونود

نظر  ،مربوط بوه انسوانهوا خا وی اسوت کوه پوس از

خورده استد

شرییت ،پا در اریقت نهادهانودد سووم ،واحبان میرفوت

-5-3مقایسةآرایدوعارفدربحثانسانکامل 

شهود اند که آنان را خاصالخاص یا «اهل ذکر» دانسته و

بخش عمد تفواوت در انسوانشناسوی راز و نسوفی

درحقیقت زبد کائنات اندد نسفی نیز برا میرفت مراتوب

بحث «انسان کامل» اسوتد نموم الودین راز کوه عوارفی

مموزا ،براسواس واحبان آن میرفوتهوا قائول اسووتد در

خراسووانی بوووده و تقریبواً میا وور ابوونعربوی اسووت ،ایوون

تقسیمات سهگانة او از مراتوب میرفتوی آدمیوان ،نخسوت،

ا ووط ح را ذکوور نکوورده و همچووون پیشووینیان خووود بووه

میرفت اهل تقلید است که عووام انود؛ دوم ،میرفوت اهول

ویژگیهایی اشاره کرده کوه مصوداق ویژگویهوا انسوان

استدالل که تابف برهوان عقلویانود و سووم ،میرفوت اهول

کامل است؛ در حالی که نسفی با عرفان نظور ابونعربوی

کشفد دربار این مراتب ،نکتة شایان توجه ،دسوتة دوم از

آشنایی کامل داشته و ابیاً با ا ط ح انسان کامول او نیوز

دیدگاه دو عارف اسوتد همچنوان کوه در نگوری ک موی

مأنوس بوده استد ع وه بر این ،ا وط ح «انسوان کامول

راز عقل چندان جایگاهی ندارد ،او مرتبة دوم را مختص

آزاد» از ابتکارات خود نسفی است کوه در مباحوث انسوان

به افراد می داند کوه پوس از شورییت بوه اریقوت گوام

کامل او مطرح شده و در چند ویژگی از انسان کامل پیشی

نهاده انود؛ حوال آنکوه نسوفی مرتبوة دوم را از آن کسوانی

گرفته استد اهمیت موضوع انسان کامل در تفکر نسفی تا

می داند که اهل استداللاند؛ این توجه بوه جایگواه عقول و

حد است که رسالة خود را به االنسان الکامل نامگوذار

استدالل را در انسانشناسی او نشان میدهدد بوهعو وه در

کرده استد دیدگاه نسوفی دربوار جایگواه مینوو انسوان

بحث مراتب انسانها ،نسفی انیطاف بیشتر نشوان داده و

کامل و تأکید بر اینکه مصادیق چنین انسانی ،لزوماً جایگاه

بیان داشته است با کمواالت و ریاضوات ،آدموی مویتوانود

سیاسی و اجتماعی باالیی ندارند ،چنین انسانی را درخوور

استیدادها خود را به فیلیت برساند؛ بنابراین تاحودود

توجه کرده استد

به اختیار و نقش آدمی در بوه فیلیوت رسواندن و ارتقوا

البته راز نیز دربار انسانی برتر سخن گفتوه و مقوام

مرتبه قائل شده استد این در حالی است که راز با توأثیر

خاصالخاص یا اهل ذکر را بیان کرده و نیز مقوام میرفوت

از عقاید ک می اشاعره ،تأکیود ویوژها بور جبور داشوته و

شهود را مختص به او دانسته استد این انسان به نووعی

برا آدمی قائل به اختیار نبوده استد ع وه بر ایون ،راز

میادل و همتراز انسان کامل است؛ یینوی او نیوز قائول بوه

برا تشریح جایگاه میرفت و آفرینش انسوان ،هموة نووع

چنین مقامی بوده که لفظ خاصالخواص را بورا آن ذکور

انسان را در قالب واحد  ،بهعنووان یوک شوخص ترسویم

کرده استد ازنظر راز پیامبر(ص) کامولتورین و برتورین

می کند که میرفت در دلش جا دارد و حال آنکه این دل

انسان در جهان بووده اسوت و بوه عبوارتی ،وورت هموة

جایگاه پیامبر(ص) است و در این پیکر ،سوایر انسوان هوا،

میشودد

عوالم ملکوت محسو

سایر اعضا و جووارح انودد منظوور او از میرفوت ،میرفوت

در این باره نسفی نیز در تبیین مقوام انسوان ،ا وط ح

حقیقی است که انسانها بر اساس بهرهمند از آن ،مراتب

انسان کامل را بهکوار مویبوردد پیوامبر(ص) را از مصوادیق

متفاوتی دارندد چنین تمثیلی در آثار نسفی نیز وجود دارد؛

حقیقی انسان کامل و البته در مقام برترین انسان مویدانود؛

با این تفاوت که انسان کامل در جایگواه «دل» ایون پیکوره

اما راز بیش از نسفی بر بزرگی و عظمت مقام حضورت

قوورار داردد ایوون ا ووط ح ،درسووت نقطووها اسووت کووه

محمد(ص) تأکید ورزیده است؛ به هر حال بیانات نسوفی

انسووانشناسوی نسووفی از انسووانشناسوی مکتووب ک سوویک

از این لحار با بیانات راز تفاوت دارد که بارها نام انسان
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کامل را تکورار و جزئیوات خصو ویات او را بیوان کورده

در اقوال دو عارف ذکر شد ،حاکی از آن است که جهان و

استد به ع وه ،نسفی مقام و ویژگیها انسان کامل آزاد

هرچه در آن است ،افیل هستی انسانهایی واالتر به لحار

را نیز مطرح کرده استد

وجود و میرفتی است که عالیترین و حقیقیترین نمونة



آن ،در این عوالم ،شخصویت حضورت محمود(ص) بووده

یجه 
-6نت 

استد توجه به پیامبر در قالبی فراتر از شخصیت ایشان در

در بررسی انسانشناسی راز و نسفی ،انسان هستة عالم و

ک م راز  ،نشان میدهد مقدمات بحث حقیقت محمدیوه

واالترین مخلوق قلمداد شده است؛ البته عموم انسانها در

که در نظام فکر ابنعربی آمده ،به ورت ابتوداییتور در

این نگری مطرح نیستند؛ بلکه منظور انسان هایی است که

عرفان خراسان مطرح بوده استد

در مرتبة واالتر قرار دارندد بر اساس این ،هر دو عوارف
بحث مراتب انسانها را مطرح کردهاندد در این میان ،تمایز

منابع

مرتبة انسانها براساس میرفت آنان اسوتد هور دو عوارف

 -1قرآن کریمد

دربار مراتب مختلف ،انسانها را در سه دسوته بوه لحوار

 -2ابنعربوی ،محیویالودین1946( ،م) ،فصووص الحکوم،

سوووطح میرفوووت قووورار دادهانووودد عووووام ،خوووواص و

قاهره ،دار إحیاء الکتب الیربیةد

خاص الخواصد تمایز در بحث مراتب انسانها از منظر دو

 -3ایزوتسو ،توشویهیکو ،)1389( ،وفیسوم و تائوئیسوم،

عارف ،به مرتبوة خوواص مورتبط اسوت کوه ازنظور راز

ترجمة محمدجواد گوهر  ،تهران ،روزنه ،چاپ چهارمد

افراد را شامل می شود که از شورییت فراتور رفتوه و بوه

 -4پرهیزگار ،زرینتا ؛ عقدایی ،توور « ،)1389( ،انسوان

اریقت گوام نهوادهانود؛ درحوالی کوه ازنظور نسوفی اهول

در مر ادالیباد» ،فصلنامة تخصصی ادیان و عرفوان ،سوال

استداللانودد ایون تموایز بوه تموایزات ک موی و تمایول و

هفتم ،شماره بیستوپنمم ،ص 121-154د

آشنایی نسفی با فلسفه و حکمت باز مویگورددد بوهعو وه

 -5خیاایان ،قدرتاهلل« ،)1389( ،بررسوی تطبیقوی انسوان

راز در بیان مراتب انسانها توجه ویژها به بحوث جبور

کامل ازنظر ابن عربی و مولو » ،خردناموه ودرا ،شوماره

داشته و دست آدمی را از اختیار و انتخوا

کوتواه دانسوته

شصتویکم ،ص 40-64د

است؛ در حالی که نسفی تا حدود به بحث اختیار آدموی

 -6خوشووحال دسووتمرد  ،اوواهره« ،)1388( ،جایگوواه

در رسیدن به کمال قائل بوده اسوتد ایون مسوئله توجوه و

حضرت محمد(ص) در جهانبینی عرفانی نممالدین راز
مر وواد الیبوواد و مقایسووه آن بووا جهووانبینووی

تووأثیر راز از عقایوود اشوویر را در بحووث انسووان نشووان

در کتووا

میدهدد بهع وه تأثیر اندیشه و ا ط حات ابونعربوی بور

محی الدینبنعربی» ،پژوهشونامة ادبیوات تیلیموی ،شوماره

نسفی ،تفاوت ها اساسی تر در انسانشناسی دو عوارف

دوم ،ص 37-52د

ایماد کرده است؛ به گونها که در جا جوا آثوار خوود،

 -7راز  ،نمم الدین1322( ،ق) ،مر وادالیباد مون المبودأ

بحث انسان کامل را مطرح میکند؛ انسانی که هسوتی زیور

الی المیاد ،تهران ،بیناد

لوا اوستد نسفی در این راستا از ابنعربی فراتر مویرود

 ،)1379( ،----------- -8مر ووادالیباد ،بووه اهتمووام

و بحث انسان کامل آزاد را مطرح مویکنود؛ در حوالی کوه

دکتر محمدامین ریاحی ،تهران ،علموی و فرهنگوی ،چواپ

راز به سوبک متوداول در عرفوان پویش از ابونعربوی از

هشتمد

الفاظی چون خاص الخواص برا بیان انسانی واالتر بهوره

 ،)1352( ،----------- -9عشق و عقل ،بوه اهتموام و

برده استد در ممموع آنچه دربار اهمیت و جایگاه انسان

تصحیح تقی تفضلی ،تهران ،کتا د
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 ،)1381( ،-------------- -10مرموووزات اسوود در
مزمورات داوود  ،مقدمه و تصوحیح محمدرضوا شوفییی
کدکنی ،تهران ،سخند
 -11رئیسی ،احسان؛ میرباقر فرد ،علوی ا وغر؛ محمود
فشارکی ،محسن؛ آقاحسینی ،حسوین« ،)1392( ،هسوتی و
مراتب آن از دیدگاه عزیز نسفی» ،ادبیات عرفوانی الزهورا،
شماره هشتم ،ص 93-119د
 -12ریمووون ،لویوود ،)1378( ،عزیووز نسووفی ،ترجمووة
ممدالدین کیوانی ،تهران ،مرکزد
 -13میرباقر فرد ،علی ا وغر« ،)1391( ،عرفوان عملوی و

نظر یا سونت اول و دوم عرفوانی » ،پوژوهشهوا اد
عرفانی (گوهرگویا) ،سوال ششوم ،شوماره دو ،پیواپی ،22
تابستان ،ص 65-88د
 -14نسفی ،عزیزبن محمد ،)1352( ،مقصد اقصی ،محقق
و مصحح حامد ربانی ،تهران ،گنمینهد
 ،)1379( ،----------- -15بیان التنزیل ،شرح احووال
و تحلیل آثار ،تصحیح و تحشیة علی ا غر میربواقر فورد،
تهران ،انممن آثار و مفاخر فرهنگید
 ،)1381( ،------------ -16زبد الحقایق ،تصوحیح،
مقدمه و تیلیقات حقورد نا ر  ،تهران ،اهور  ،چاپ
دومد
1386( ،------------ -17الووف) ،االنسووان الکاموول،
مصحح و محقق :ماریژان موله ،تهران ،اهور د
 ،) 1386( ،------------ -18کشووووف الحقووووائق،
مصحح و محقق :احمد مهدو دامغانی ،تهوران ،علموی و
فرهنگید
 -19نوروز  ،ا غر« ،)1392( ،جایگاه انسوان در سولوک
عرفانی» ،مملة مطالیات مینو  ،تابسوتان و پواییز ،شومار
8و ،9ص 30-7د
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