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چکیده

بعد از تحوو عمییوی کور در سودت هوری روری در عرفوان اسو می ،دیود آمود

سریشناسی نیز بر دو رکن دیگر معرفت عرفانی خداشناسی و انسانشناسوی افوزود

شد .بر این اساس در سنت دوم عرفوانی شوناخت سوری صورفاک یوا شوناخت ن وری

نیست؛ بلکر این شناخت با رسیدن بر مراتب کما بر دست میآیود و معرفوت خودا بوا
1

 .این میالر از ،ایان نامۀ دورت دکرری با عنوان «تصحیح مرموعر رسائل نسهی» اسرخراج شد است .از «قطب علمی

تحییق در مرون حکمی و عرفانی» دانشگا اصههان برای حمایت از این ،ایاننامر و میالر سپاسگزاری میشود.
2

 .دانشروی دکرری زبان و ادبیات فارسی (گرایش ادبیات عرفانی) دانشگا اصههان؛

4

 .اسرادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگا اصههان؛ fesharaki311@yahoo.com

ehsan.Reisi@gmail.com
3
 .اسراد زبان و ادبیات فارسی دانشگا اصههان؛ a_mir_fard@yahoo.com
5

 .اسراد زبان و ادبیات فارسی دانشگا اصههان؛ h.aghahosaini@gmail.com
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معرفت انسان و سری حاصل میشود، .یوند انسانشناسی و سریشناسی بورای کسوب

معرفت افق ای تاز ای را بر روی عرفای سنت دوم گشود .بدین ترتیب با تطبیق میان
جایگا انسان و سری بر عنوان دو عالی صغیر و کبیر وجوو تواز ای از ایون دو عوالی

شناخرر شد.

عزیز نسهی یکی از عارفان نووآور در سونت دوم عرفوانی دربوارت سوریشناسوی

عرفانی طرح ای تاز ای بر دست مید د کر درکلیات قابل انطباق با سایر طرح وای

سریشناسانۀ سنت دوم است؛ ولی در جزییات منحصر بور فورد اسوت .در ایون میالور

ضمن تحلیل دیدگا وای نسوهی در بواس سوری و مراتوب گونواگون آن محور وای
فکری وی در مباحث سریشناسانر تبیین و تشریح میشود.

این تحییق از نوع مطالعۀ اسونادی و کرابخانورای اسوت و بوا رو توصویهی انروام

گرفرر است.

واژههای کلیدی :سنت دوم عرفانی عزیز نسهی مراتب سری سریشناسی.
مقدمه

با ایراد دگرگونی بنیادین در عرفان اسو می و ایرواد تموایز و تحوو در ایوت و

دف رو

رویکرد موضوعات و مها یی عرفان و زبان عرفوانی دور ای دیگور از

حیات عرفان اس می آ از شد کر بر سنت دوم عرفانی موسوم است.

1

در سنت او عرفانی معرفت بر مبنای خداشناسی و انسانشناسی اسروار اسوت .بور
موجب «من عرف نهسر فید عرف ربر» معرفت وقری حاصل میشود کر انسان جایگا
خود و رسّ خود را بشناسد و نسوبت خوود را بوا خودای خوود دریابود (میربواقریفورد
)44 :1321؛ امووا در سوونت دوم عرفووانی سووریشناسووی نیووز بوور عنوووان یکووی از ارکووان
معرفتشناسی مطرح میشود و بسیاری از عارفانِ این سنت بر مباحث سوریشناسوانر
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روی آورد اند؛ بر مین دلیل طرح ای گوناگونی برای تبیین مراتب سوری و ارتبوا
آن با انسان بر عنوان عالی صغیر ارائر شد است.
در سنت دوم عرفانی چند طرح برای تعیین درجات و مراتب وجود ارائر شد است
کر از آن جملر ن ریۀ «حضرات خمس» است کر ابون عربوی و ،یوروان او بورای تبیوین

مراتب عالی ارائر کرد اند 2.بر این اساس مراتب عالی بدین شرح است:

نخسرین حضرت حضرت یب مطلوق و عوالی آن عوالی اعیوان هابرور در حضورت
علمیر است؛ دومین حضرت حضورت یوب مضواف اسوت کور بور دو بخوش تیسویی
میشود .1 :حضرت یب مضاف اقرس بر یب مطلق :عالی ارواح مررد یوا جبوروت
(حضرت دوم)؛  .2حضرت یب مضاف اقرس بر عالی شهادت :عالی مثا یوا خیوا یوا
ملکوت (حضرت سوم)؛ حضرت چهارم شهادت مطلق و عالی آن عالی ملوا اسوت؛
حضرت ،نری کر جامع و م هر مۀ حضرات و عوالی قبلى است انسوان کامول اسوت
(قیصری 22 :1345؛ جرجانى 1248م.)32 :
در طرح دیگری کر در سنت دوم عرفانی برای شناخت سری ارائر شد است ور
مرتبر از وجوود را دارای دو وجور مویدانود :وجور هوا ری و وجور بواطنی؛ نخسورین و
عالیترین مرتبۀ وجود مان ذات اهلل است کر وجر باطنی او وحدت مطلوق (العموا )
و وجر ها ری ا

وحدت مررد (گنج ،نهان) نامگذاری مویشوود .بور واسوطۀ فوی

اقدس تعیّن او وجود  -کر مطوابق اسوت بوا مرتبوۀ دوم (واحودیت الهوی) ، -دیودار
میشود .از ترلی مرتبۀ دوم مرتبۀ سوم (اسما و صهات) و از ترلی مرتبۀ سووم مرتبوۀ
چهارم (اعیان هابرر) ویدا میشود .بدین ترتیب تعینات او تا سوم مطوابق بوا مراتوب
دوم تا چهارم مررلی مویشووند .از وجور بیرونوی مرتبوۀ چهوارم فوی

میودس افاضور

می شود کر اولین ترلی صادر شد از حق در عالی فعول اسوت و بور واسوطۀ آن مرتبوۀ
،نری (اعیان خارجی) ،دید میآید .از ترلی مرتبۀ اخیر نیز آخرین و مهصلترین مرتبۀ
وجود (مرتبۀ ششی عالی ترربی) آشکار میشود.

3
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اساس بیشرر طرح ای سریشناسانۀ سنت دوم عرفانی مان ایدت اولیۀ ابن عربوی
یعنی ترلی ذات حق و ،دیدار شدن مراتب عالی است کور در نهایوت ترلوی حوق بور
طور کامل و جامع در انسان یا عالی صغیر رخ مید د؛ اما گوناگونی و تنوع آن ا در
نامگذاری ترتیب تعداد و جزییات مراتب نمود مییابد.

4

عزیز بن محمد نسهی نیز طرح ای مرنوعی برای تعیوین و تبیوین مراتوب و درجوات
وجود ارائر کرد است کر بر تهصیل بر آن ا ،رداخرر خوا د شد.
نسهی با دیدگا ی علمی و تحیییی موضووعات گونواگون سونت دوم را تحلیول و

تبیین کرد است 5.در آهار وی مباحثی چون سری انسان سلوک معاد کما و ...بر

تهصیل مطرح و با شیو ای مبرکرانر و زبان و بیوانی روان وجوو مخرلون آن تبیوین و
تحلیل شد است.
سریشناسی نسهی کر بر مبنای دیدگا وای ابون عربوی و ،یوروانش شوکل گرفرور
است طرح ای بدیع و نوآورانور ای را در بواس وجوود عوالی و مراتوب آن بور دسوت
مید د .این میالر بر آن است کر طرح ای سریشناسانۀ عزیز نسهی را بررسی نید و
تحلیل کند و دسرربندی تاز ای از آن ا بر دست د د.
وجودشناسی
با گسرر

و تعمیق مبانی عرفان در سنت دوم عرفانی اندیشر ا و مباحوث عرفوانی

صبغۀ فلسهی یافت و اصط حات و مسائل فلسهر و ک م در آن را ،یدا کورد (نسوهی
 1321الن .)4 :برخی از موضوعات عرفانی چندان بر مسائل و اصوط حات فلسوهر و
ک م آمیخرر شد است کر تهکیا آن ا ممکن نیست .از مهیترین ایون موضووعات
سریشناسی است کر بدون دریافت مههوم وجود صورت نمی،ذیرد؛ چندانکر بنیوان
ن ریۀ «وحدت وجود» بر آن اسروار است.
«وجود» بر عنوان یکی از مباحث مهی عرفان ک م و فلسهر موار در کانون توجر
عرفا مرکلمان و ف سهر است و بیشرر آن ا بر این اتهاق دارند کر وجود امری بدیهی
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است و نیازی بر تعرین ندارد 6.بدان جهت کر تعرین «وجود» ممکن نیست آگوا ی
از حیایق آن فیط با شهود و بر واسطۀ علی حضوری امکان،ذیر است (آشریانی :1362
 .)24 - 26با تکیر بر این بینش عرفای سنت دوم کوشید اند آنچر را دربوارت «وجوود»
شهود کرد اند بر تعبیری بیان کنند .حاصل این کوشش وا ارائوۀ دیودگا وای مهوی
عرفانی در باس «وجود» است کر وجو گوناگون آن را تبیین میکند.
وحدت وجود

از جملر ن ریات مهی در سریشناسی ن ریۀ «وحدت وجود» است .وحدت وجود

را میتوان مهیترین موضوع سنت دوم عرفانی برشمرد کر اگرچر ،ویش از ابون عربوی
نیز با اشکا گوناگون در آرای حکما و عارفان مسلمان و یر مسلمان اشار شد بود
اما تدوین ن ریرای مسریل و اسردال عیلی بر آن در مکرب ابون عربوی و ،یوروان وی

انرام گرفرر است .اصط ح «وحدت وجود» تنها یا بار در آهار ابن عربی آمد  4اموا
بنیان مکرب وی و سنت دوم عرفانی بر ایون مههووم اسوروار اسوت .قوائ ن بور وحودت

وجود اگرچر خود بر گرو ایی تیسیی میشوند مگوی معریود بور یوا وجودنود و
کثرات موجود در عالی را اعرباری میدانند.

8

بر اساس یکی از ن ریر ای مطرح شدت عرفای سنت دوم در باس ،یدایش عوالی ووو
کر نسهی نیز بدان معرید است وو حیییت وجود عاشق خود است و برای دیدن جموا
خود آینرای میخوا د .حیییت وجود ترلی میکند و مراتب گوناگون خود را هوا ر
و بارز میسازد تا خود را در آینۀ آن ا مشا د کند؛ در مین حا

ر مرتبر از وجود

نیز بر خود عاشق میشود و این ترلی تا ههور و بروز عوالی محسووس ادامور موییابود.
طبق این ن ریر تمایز در تکثرات ناشی از تهاوت اسرعداد آن ا و تهاوت ترلی اسوما
و صهات در آن است.
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نسهی معریدان بر ن ریۀ وحدت وجود را ا ل وحدت میخواند و در آهار خوویش
آرای آنان را تهسیر و تبیین میکند .ا ل وحدت  -بر جز یا دسرر از آنان (نافیوان) -
معریدند کر کثرات موجود در عالی در واقع مراتب مخرلن وجودند.
نسهی دیدگا گرو ای مخرلن را دربارت وجود بر این ترتیب دسرربندی میکند:
ا ل کثرت
ا ل ایمان
ا ل وحدت

2

ا ل شریعت
ا ل حکمت
اصحاس نور(مثبران)
اصحاس نار (نافیان)

ا ل وحدت بر یا وجود (خداوند) و ا ل کثرت بر بیش از یا وجود معریدند:
وجود از دیدگا ا ل شریعت

قدیی
حادث
واجب

وجود از دیدگا ا ل حکمت

ممکن

ممرنع
ممرنع
در میان ا ل وحدت اصحاس نور معریدند کر عالی بر حیییت موجوود اسوت؛ اموا
وجود یکی بیش نیست و آن خداست .ر نوعی از موجودات مرتبرای از مراتب این
وجود و ر اسمی از اسمای موجودات از اسمای این وجود اسوت (نسوهی  1321س:
.)144
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اصحاس نار وجود حیییی را خدا میدانند کر « سوت نیسوتنموا» اسوت و سوریِ
کثرات عالی را خیا و نمایش محسوس میکنند کر «نیست ست نموا» اسوت (نسوهی
 1352س.)42 48 :
اصحاس نار و اصحاس نور معریدند کر عالی ها ر و باطنی دارد .در مسألۀ وجوود
میان این دو طایهر در دو موضوع اخر ف وجود دارد:
 .1ها ر و باطن عالی چیست؟
.2ارتبا میان ها ر و باطن عالی چگونر است؟
اصحاس نار و اصحاس نور ر یا بر دو دسرر تیسیی مویشووند و ن ور ایون چهوار
گرو بدین شرح است:
 .1گرو او از اصحاس نار باطن عالی را مانند نور چراغ یا شمع میدانند و ها ر
را مچون مشکات یا آینر یا دریچر ایی کر نور از آن ا بر بیرون سر زد است.
 .2گرو دوم از اصحاس نار ها ر و باطن عالی را یر خدا میدانند .اسردال آن ا
این است کر عالی اجسام با عالی ارواح و عالی هلمت بوا عوالی نوور در تضواد و تیابول
است و خدا از تضاد و تیابل مبرّاست؛ بنابراین خدا فوق این دو عوالی اسوت و هوا ر و
باطن عالی چیزی جز خیا و نمایش نیست.
 .3گرو او از اصحاس نور معریدند کر وجود یکی است؛ اما ها ر و باطن دارد:
عالی اجسام (خلق) و عالی ارواح (امر) .این دو عالی از یکدیگر جدا سرند و زمانی کر
بر ی مرصل شوند فرزندانی ،دید میآید و این دو ،س از اتصا جدا میشوند و ر
یا بر عالی خود میروند.
 .4گرو دوم از اصحاس نور اعریاد دارند کر اگرچور عوالی اجسوام و عوالی ارواح
مرهاوتند اما از یکدیگر جدا نیسرند؛ ر دو با یاند و ردو با ی از نیصوان بور کموا

میرسند و باز از کما بر نیصان میآیند( 12نسهی  1321س.)152 :
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اصحاس نور
ا ل وحدت
اصحاس نار

گرو او  :باطن عالی :نور؛ ها ر عالی :مشکات.
گرو دوم :باطن و ها ر عالی یر خداست.
گرو او  :باطن عالی :عالی ارواح؛ ها ر عالی :عالی اجسام.
گرو دوم :عالی اجسام و عالی ارواح از یکدیگر جدا نیسرند.

مباحث سریشناسی در سنت دوم عرفانی بور مبنوای وجوود مراتوب آن و عووالی
گوناگون بنا نهاد شد است؛ اگرچر تعرین وجود امکان،ذیر نیست تعرین عوالی و
تبیین ارتبا آن بوا وجوود بورای شوناخت مباحوث سوریشناسوانۀ سونت دوم عرفوانی
ضروری است .عالی را میتوان اینگونر تعرین کرد« :عوالی بور طوور مطلوق عبوارت
است از وجود و مراتب گوناگون آن»؛ بنابر این تعرین عالی عبارت است از وجود و
موجودات چر خیا و نمایش باشند و چر مرتبر ای از مراتب وجود .ا ل وحودت نیوز
عالی را اسمی برای ر مرتبر ای از مراتوب حوق مویداننود (نسوهی  1321الون.)144 :
چنانکر در میان عرفای سنت دوم مرسوم است نسهی نیز علت ،یدایش عالی را عشوق
میداند و این موضوع را بر تصریح در آهار

بیان میکند .عالی بر دلیل عشق حوق بور

خود ،دید آمد است تا آیینۀ اسما و صهات او باشد .بنابراین ر فوردی از افوراد عوالی
آیینۀ خداست ( مان .)165
نسهی وجر تسمیۀ عالی را در آن میداند کر موجودات ع مت وجود حق و وجود
علی اراد و قدرت وحی سرند .از سوی دیگر بر این دلیل کر عالی مانند نامور اسوت
آن را کراس نیز میگویند (نسهی .)185 :1368
مانگونر کر عرفای سنت دوم توجر خویش را بر باطن مرمرکز ساخررانود توجور
بر دو وجر ها ر و باطن اموور از بنیوان وای ن وام فکوری نسوهی اسوت کور طورح وای
سریشناسانۀ وی نیز بر اساس آن ساخرار منسری و مبرکرانرای یافرر است .وی بورای

هستی و مراتب آن از دیدگاه عزیز نسفی 101 /

عالی معرید بر ها ر و باطن است :باطن عالی را عالی امر یا ک ماهلل مینامد و ها ر آن
را عالی خلق کراس اهلل یا عالی اجسام میخواند .طرح نسهی در باس ها ر عالی (کراس
اهلل) اینگونر است کر وی ر جنس از اجناس طبیعت را سور ای و ر نوع از انواع را
آیرای و ر فرد از افراد را حرفی از این کراس میداند(نسهی  1321الن.)236 :
عوام ا ل وحدت معریدند کر وجود باطن و ها ری دارد :باطن وجود نور اسوت
کر عالی ماالما از آن است و جوان عوالی محسووس مویشوود؛ هوا ر وجوود آیینور و
مشکات آن نور یعنی م ا ر صهات آن نور است (نسهی  1352س.)45- 43 :
نسهی دیدگا ا ل شریعت را در باس ها ر و باطن عالی بدین شرح تبیین میکند:
« ...بدان کر خداى خواست کر خوود را چنوانکور خوود اسوت ببینود و
اسمای حسنای خود را چنانکر اسمای حسنای وى است مشوا د کنود
و جز در مورآت نموىتوانسوت دیود؛ عوالی را ،یودا آورد .و حکموت در
آفرینش عالی این بود تا عوالی مورآت خوداى شوود .و چوون عوالی ،یودا
آورد عالی جسی بود بىجان مچون مرآت ج ناداد  .عالی را مسروى
گردانید؛ یعنى اسرعداد

بخشید مور قبوو ترلوى خودا را کور تسوویت

عبارت از حصو اسرعداد است .و بر عالی ترلى کرد یعنى عالی را جان
بخشید از خود و جان عالی شد .و نهخ روح عبارت از ترلى خداست .و
خود را بدید و اسمای حسنای خود را مشا د کرد .و آنگا از ایون دو
دریا جوا ر ،یدا آمدند و خود را چنانکور خوود اسوت بدیود و اسومای
حسنای خود را چنانکر اسمای حسنای وى است مشا د کرد و هوا ر
و باطن عالی شد و جسی و روح عالی ،یدا آمد، .س ها ر عالی صوورت
عالی است و باطن عالی خداست؛ یعنى ها ر عالی جسی عوالی اسوت و
روح عالی خداست .و عوالی اگرچور از روى هوا ر بسویار اسوت اموا از
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روى باطن یا چیز است .و اگرچور از روى جسوی مرکثور اسوت اموا از
روى روح مرحد است» (نسهی  1321الن.)163 :
هستی و مراتب آن

سریشناسی نسهی در جزییات و تنوع از طرح ای مبرکرانور و برجسورۀ سونت دوم

محسوس میشود .با وجود گسرردگی و تنوع طرح ای وی مبنوای موۀ ایون ن وام وا
برای عالی و تبیین مراتب سری بر دو رکن اسروار است:
 .1بالیو یا بالهعل بودن موجودات؛
 .2اجما و تهصیل موجودات.
نسهی بر مبنای این دو رکن طرح ای مرنوعی از ن ام سری بور دسوت موید ود و
مراتب گوناگون آن را ترسیی میکند .بر مین اساس میتوان طرح ای سریشناسانۀ
وی را در چهار گرو دسرربندی کرد:
 .1عالی جبروت عالی ملکوت و عالی ملا؛
 .2مرتبۀ ذات مرتبۀ نهس و مرتبۀ وجر؛
 .3صورت جامعر و صورت مرهرقر؛
 .4عالی قوّت و عالی امکان.
جبروت ،ملکوت و ملک

مراتب عالی یعنی جبروت ملکووت و ملوا در آهوار نسوهی از وجوو گونواگون

تحلیل و ویژگی ا تهاوت ا و جایگا این سر عالی ترسیی شد است.
جبروت ملکوت و مُلا سر عالیاند و ر سر عالی ای خدا سرند .جبوروت در
مرتبۀ حیییی ملکوت در مرتبوۀ عیلوی و ملوا در مرتبوۀ حسّوی قورار دارد .بنوابراین
جبروت وجود خارجی ندارد و عالی موجود یا عالی کبیر شامل ملکوت و ملا اسوت
کر بر اسامی گوناگون شناخرر میشوند (نسهی :)126 :1368
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عالی کبیر

ملکوت  :عالی امر عالی یب عالی معیو عالی نورانی.
ملا :عالی خلق عالی شهادت عالی محسوس عالی هلمانی.

تبیین رابطۀ ذات خدا با این سر مرتبور از عوالی در مباحوث سوریشناسوی جایگوا
ویژ ای دارد .نسهی جبروت را ذات مرصن بر صهات میداند .رابطوۀ خودا جبوروت
ملکوت و ملا رابطۀ فوق و تحت نیست؛ یعنوی نمویتووان گهوت :ذات خودا بواالی
مر زیر آن جبروت زیر آن ملکوت و زیر آن ملا است؛ در این صورت مۀ ایون
عوالی محدود و مرنا ی تلیی میشوند؛ در حالی کر مۀ این ا با ی و در یکدیگرنود
( مان  .)363با یکدیگر بودن عوالی بدان معناست کر ملکوت مرتبرای لطیونتور از
ملا جبروت مرتبرای لطینتر از ملکوت و ذات خودا مرتبورای بسویار لطیونتور از
جبروت است ( مان .)365

ملک
ملکوت
جبروت

خدا بر تمام ذرّات جبروت ملکوت و ملوا محویط از آن وا آگوا و بور ذات بوا
آن است؛ یعنی ی بر ذات و ی بر علی بر آن ا محیط است .مچنین عوالی جبوروت
بر تمام ذرات ملکوت و ملا محیط و بر ذات با آن است و عوالی ملکووت بور تموام
ذرات ملا محیط است و بر ذات با آن است ( مان .)366
بر این ترتیب چنانکر در سنت دوم عرفانی مرسوم است و ابن عربوی و ،یوروانش
شناخت ذات حق (ذات نامرعین) را ممرنع و ناممکن میدانند نسهی نیز معرید است کر
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ذات حووق در مرتبوورای بوواالتر از جبووروت اسووت و اگرچوور جبووروت را ذات وجووود
میخواند اما این مرتبر را ذات مرعین بر صوهات مویدانود (رک :نسوهی .)124 :1368
بنابراین ذات از حیث اتصاف بر صهات (نر ذات نامرعین) مان مرتبوۀ جبوروت اسوت
کر آفریدگار ملکوت و ملا است (نسهی .)128 :1368
نسهی جبروت را عالی ما یات میداند کر ما یات محسوسات معیوالت مهردات
مرکبات جوا ر و اعراض در آن است بعضی بر صورت جزیی و بعضی بور صوورت
کلی؛ و ما یت بواالی عودم و وجوود اسوت ( موان  .)128وی ما یوات را ایون گونور
تشریح میکند:
«بدانکر ما یّات حیایق موجوداتند .ور موجوودى کور بالهعول موجوود
اسووت آن موجووود حیییرووى دارد و آن موجووود بوور آن حیییووت بالهعوول
موجود است؛ کر اگور آن حیییوت نبوودى آن موجوود بالهعول موجوود
نبودى .آن حیییت را ما یّوت موىگوینود و آن حیییوت را ممکون وی
مىگویند .و آن حیییت یر وجود و یر عدم اسوت .وجوود خوارجى و
عدم خارجى دو صهت وىاند؛ و آن حیییت گا ى موصووف اسوت بور
صهت وجود و گا ى موصوف است بر صهت عدم» ( مان .)354
«حیایق هابرر» اصط حی است کر نسهی برای تعرین ما یوات وضوع کورد اسوت.
«حیایق هابرر» را ابن عربی «اعیان هابرر» و سعدالدین حمویر «اشیای هابرور» نامیود اسوت
( مان  .)353البرر در موضع دیگری از انسان کامل وی وضع اصط ح «اشیای هابرور»
را بر خود و کاربرد «حیایق هابرر» را بر دیگران نسبت می د د ( مان .)128
جبروت عالی یب یا عالی فطرت نیز نامید میشود؛ چون اصل و تخی موجودات
در عالی فطرت است و آن ا چنان کر سرند هابت بود و میمانند ( مان .)225
تیدیر موجودات کمیت وکیهیت ور چیوزی در عوالی جبوروت معوین مرمول و
،وشید است و در ملکوت و ملا مهصول و هوا ر مویشوود ( موان  .)362بور ایون
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اساس عالی جبروت کر ذات حق در مرتبۀ صهات است بر عنوان واسطۀ میان «خودا»
و «ملکوت و ملا» قرار دارد و دو روی دارد:
یا روی در خدا کر مان لوح محهوظ و کراس خداست و ر چر بوود و سوت
و خوا د بود در آن نوشرر شد است؛ روی دیگر در ملکوت و ملا اسوت .جبوروت
را بر اعربار این وجر کر مۀ مهردات و مرکبات از آن ها ر و مهصل میشوند دوات
نیز گهرراند ( مان .)344 - 343

ملکوت و ملا لطافت کمرری نسبت بر جبروت دارنود .در زبد ةالحقایق ،رابطوۀ
جبروت ملکوت و ملا چنین تبیین میشود:
«عالی جبروت مبدأ ملا و ملکوت است و بر ملا و ملکووت عاشوق
است از جهت آن کور در ملوا و ملکووت جموا خوود را موىبینود و
صهات و اسامى خود را مشا د مىکنود .بواز ملکووت بور ملوا عاشوق
است بر مین معنا کر ملا م هور ملکووت اسوت؛ و ملوا و ملکووت
م هر جبروتند» (نسهی  1352س.)46 :
بدان جهت کر موجودات عالی جبروت مر بر خود عاشیند و برای دیدن خوود و
صهات خود آینر مویخوا نود ملکووت و ملوا ،دیودار مویشوود .نسوهی جبوروت
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ملکوت و ملا را بر ترتیب عالی عشق عالی معیوالت و عالی محسوسات مینامد .بر
این اساس ابزار شناخت این عووالی را نیوز بور ترتیوب عشوق عیول و حوس مویدانود
(نسهی .)228 :1368
نسهی با اسرناد بر حدیثی از امام صوادق (ع) ملوا را آینور و نموودار ملکووت و
ملکوت را آینر و نمودار جبروت میداند .این حدیث بدینگونر روایوت شود اسوت:
«انّ اللّر وو تعالى وو خلق الملا على مثا ملکوتر و أسّس ملکوتور علوى مثوا جبروتور
لیسرد ّ بملکر على ملکوتر و بملکوتر على جبروتر» (11مان .)214
مهردات عالی در ملکوت و ملا موجودند و از آمیز

این مهردات کور جانشوان

در ملکوت و جسمشان در ملا است موالید (معدن نبات و حیوان) تهصیل و ههوور
،یدا می کنند .نسهی ملکوت را دریای نور و ملا را دریای هلمت میخوانود و آن وا
را بر ترتیب آبا (عیو نهوس و طبایع) و امهات (افو ک انروی و عناصور) مویدانود.
بنابراین ما یات در جبروت و مهردات در ملکوت و ملوا موجودنود و از ،یونود آبوا
(ملکوت) و امهات (ملا) موالید (معدن نبات و حیوان) ،دید میآیود ( موان -222
.)221
مرتبۀ ذات ،مرتبۀ نفس ،مرتبۀ وجه ،صورت جامعه و صورت متفرقه

در آرای نسهی دربارت سری کر بر دو رکن اجما و تهصیل بالیو و بالهعل بودن
اسروار است ر چیز در عالی سر مرتبر و دو صورت دارد :مرتبوۀ ذات مرتبوۀ نهوس
مرتبۀ وجر صورت جامعر و صورت مرهرقور .در مرتبوۀ ذات صوهات ور چیوز یعنوی
قابلیت و اسرعداد آن چیز بر صوورت بوالیو و مکنوون موجوود اسوت .ایون صوهات بور
واسطۀ افعا آن چیز  -کر مرتبۀ نهس نامید میشود بور صوورت اسوما کور بالهعول و
آشکارند درمیآیند .بنابراین صورت مرتبوۀ ذات صوورت جامعور و صوورت مرتبوۀ
وجر صورت مرهرقر است (نسهی  1352س148 :؛ نسوهی  1321س62-52 :؛ نسوهی
 .)282 :1368نسهی این موضوع را با مثالی روشنتر میکند:
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«بدانکر تخی گنودم چوون در زموین انداخرنود آن تخوی ذات درخوت
گندم است .و چون درخت گندم از عالی اجما بر عالی تهصویل آیود و
بر نهایت خود رسد آن نهایت درخت گندم وجر درخت گندم اسوت؛
و مرموع ر دو مرتبر نهس درخت گندم است؛ ،س درخوت گنودم را
سر مرتبر آمد مرتبۀ ذات و مرتبۀ وجر و مرتبۀ نهس .چوون ذات و وجور
و نهس درخت گندم را دانسرى اکنون بدانکر صورت جامعر صوورت
ذات است؛ از جهت آنکر رچیوز کور در درخوت گنودم ،یودا خوا ود
آمد از ساق و شاخ و برگ و گل و میو آن جملر در ذات درخت
گندم جمعند و ،وشید و مرملند .و صورت مرهرقر صورت وجر اسوت
از جهت آنکر رچیز کر در ذات درخت گندم جمع بودند و ،وشوید
و مرمل بودند اکنون در مرتبۀ وجر آن جملر هوا ر شودند و مرهورق و
منهصل گشرند» (نسهی .)282 :1368
عزیز نسهی مرتبۀ ذات مرتبۀ نهس و مرتبۀ وجر را دربارت خدا نیز مطورح و در ایون
باس دو ن ریر را ارائر میکند:
 .1ذات نهس و وجر خدا میشر بود و ست؛
 .2برای خدا نمیتوان قائل بر ذات بود و فیط باید نهس و وجر را بر کار برد.
بر اساس ن ریۀ نخست از ترلوی مرتبوۀ ذات خودا مرتبوۀ نهوس و از ترلوی مرتبوۀ
نهس مرتبۀ وجر ،یدا میشود .بنوابراین صوهات خودا کور در مرتبوۀ ذات مکنوننود در
مرتبۀ وجر بر صورت اسامی بارز میشووند (نسوهی  1321الون .)145-144 :ایون سور
مرتبر را بر اسامی گوناگون نامید اند:
مرتبۀ ذات :اهلل نون عالی اجما ؛
مرتبۀ نهس :رحمان قلی عالی عشق؛
مرتبۀ وجر :رحیی کراس عالی تهصیل ( مان .)234
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معریدان بر ن ریۀ دوم ا ل وحدتاند .آن ا با اسرناد بر اینکر در قرآن و روایات
اسی ذات برای خدا ذکر نشد است برای خدا فیط قائل بور وجور و نهوس سورند .بور
اعریاد آن ا در ن ر داشرن مرتبۀ ذات برای خدا با کما خدا تعوارض دارد .در تبیوین
این ن ریر نسبت افراد موجودات بر وجوود ماننود نسوبت حوروف مکرووس (صوورت
مرهرقر) بر مداد (صورت جامعر) در ن ر گرفرر میشود؛ با این تهاوت کر مداد ،یش از
حروف مکروس وجود دارد ولی وجود ،یش از افراد موجودات نیست؛ یعنی تیودم و
تأخر زمانی در وجود و مراتب آن را ندارد و وجود رگوز نواقن نبوود اسوت کور
کامل شود (نسهی  1321س.)233 :
در عالی چیزی جز وجود و مراتب آن موجود نیست و رابطۀ این مراتب مییّود بور
مکان و زمان نیست؛ بلکر مۀ مراتب در یکودیگر و بوا یکدیگرنود تهواوت آن وا در
،یدایی و ،نهانی آن است.
رچند مرتبۀ نهس بر بیاسمی بیصهری و بیصورتی موسووم اسوت ( موان )61؛
اما نیش مرتبۀ نهس در میان سر مرتبۀ ذات نهوس و وجور بودان دلیول مهوی اسوت کور
انبسا

امرداد تهصیل و بر فعل رسیدن مرتبۀ ذات از طریق نهس انروام موی،وذیرد و

تبدیل صورت جامعر بر صورت مرهرقر عالی اجما بر عالی تهصیل کراس مرمول بور
کراس مهصل جز از طریق مرتبۀ نهس ممکن نیست .بر مین اعربار نسهی مرتبوۀ نهوس
را قلی یا عالی عشق میخواند .قلوی (مرتبوۀ نهوس) دو روی دارد :یوا روی بور طورف
«نون» (مرتبۀ ذات) کر بر آن «ید قابضر» گهرر میشوود و یوا روی بور طورف کرواس
(مرتبۀ وجر) کر آن را «ید باسطر» میخوانند (نسهی  1321الن.)234 :
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صورت جامعه

مرتبه ذات

جبروت

ید قابضه

مرتبه نفس
ید باسطه

صورت متفرقه

مرتبه
وجه

ملکوت و ملک

نسهی عوالی جبروت ملکوت و ملا را بوا مراتوب ذات و وجور تطبیوق موید ود.
جبروت مان مرتبۀ ذات یا کراس مرمل است و ملکوت و ملا منطبق بر مرتبۀ وجور
سرند .صهات وجود در جبوروت و اسومای آن در ملکووت و ملوا ویودا مویشوود
(نسهی  .)124 :1368بدان جهت کر مرملِ ،نهان عاشق دیدار خود است و این عشق
موجب تهصیل و آشکاریِ او میشود مرتبۀ نهس کور واسوطۀ میوان اجموا و تهصویل
است عالی عشق نامید میشود (نسهی  1321الن.)143 :
عالم قوّت و عالم فعل

در تیسیی بندی دیگری کر بور اسواس بوالیو یوا بالهعول بوودن موجوودات صوورت
میگیرد عوالی بر دو عالی قوّت و عالی فعل دسرربندی میشووند .عوالی قووّت عبوارت
است از موجودات بالیو کر در عالیِ عدماند .این عالی بر نوام وای دیگور نیوز شوناخرر
میشود :عالی عدم عالی ممکنات عوالی ما یوات عوالی حیوایق عوالی کلیوات عوالی
اسرعداد عالی فطرت عالی اجما و عالی جبروت .عالی فعل نیز بور دو عوالی معیوو و
محسوس اط ق میشود کر موجودات در آن ا اسرعداد خود را بروز و ههور داد اند.
این عالی نیز با اسامی گوناگون شناخرر میشد :عوالی معیوو و عوالی محسووس عوالی
ملکوت و عالی ملا عالی امر و عالی خلق عالی یب و عالی شهادت عالی نورانی و
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عالی هلمانی عالی روحانی و عالی جسمانی (نسوهی  1321الون143 :؛ نسوهی :1368
.)341
عالی قوّت یا عالی عدم:
(موجودات بالیو )

عالی
عالی فعل یا عالی وجود
(موجودات بالهعل)

جبروت

عالی معیو  :ملکوت
عالی محسوس :ملا

وجود و عدم در یکدیگر تنید اند و ذات موجوودات عوالی وجوود در عوالی عودم

است .موجودات در عالی عدم بر صورت مرمل و در عالی وجود بر صورت مهصول-
اند؛ بنابراین عدم عالی اجما و وجود عالی تهصیل است .عدم مچون کراس مرمل
و لوح ساد است کر فیط ما یات موجودات عالی در آن است و وجوود ماننود کرواس
مهصل و لوح منیش است کر آنچر در عدم مرمول و مسورور بوود در آن مهصول و
بارز میشود (نسهی .)224 :1368
دریاهای وجود

نسهی در طرح دیگری کر برای عالی ترسیی میکند مراتب آن بر چهار دریا تشبیر

میشود:
دریای او  :ذات خدا یا گنج ،نهان؛
دریای دوم :روح اضافی؛
دریای سوم :ملکوت؛
دریای چهارم :ملا.
از ترلی دریای او دریای دوم آشکار میشوود و از ترلوی دریوای دوم دریوای
سوم و چهارم ویدا می شود .روح اضافی کر آن را عیل او قلی اعلی روح اع ی و
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روح محمدی نیز میخوانند باطن و ها ری دارد .از ترلی بواطن روح اضوافی عوالی
ملکوت (حیات اف ک انری عناصر) ،یدا و از ترلی هوا ر آن عوالی ملوا (اجسوام
اف ک انری عناصر) آشکار میشود (نسهی  1352الن.)254 - 256 :
تجلی

ترلی کر از مهیترین مها یی سنت دوم عرفانی است محور افکار ابن عربی دربارت

ساخرار وجودی عالی محسوس میشود؛ چنانکر میتوان گهت « :موۀ فلسوهۀ او ووو بور
طور خ صر وو ن ریرای است در باس ترلی» (ایزوتسو  .)164 :1348نسهی در تعرین
ترلی میگوید« :ترلى عبارت از ها ر کردن است؛ یعنى گشاد کردن ذات یا صهات
یا اهر صهات» (نسهی  1321س.)126 :
ترلی روندی است کر طی آن حق کر در ذات خود مطلیاک ناشناخرر است خود را
در کثرات و مییدات جلو مید د .بر واسوطۀ ترلوی مراتوب مخرلون وجوود آشوکار
می شود و این در حالی است کر ترلی میید بور زموان نیسوت و بور طوور هابوت و مودام
تکرار میشود و مراتب گونواگون عوالی را ههوور و بوروز موید ود (رک :رحیمیوان
.)133 - 132 :1383
نسهی ترلی حق را چنین شرح مید د:
«این ذات دایی در ترلى است؛ ترلوى صوهات موىکنود و ترلوى صوور
مىکند؛ چنانکر دریا در تموج است این ذات دایی در ترلى است:
ووور نووویش کوور در تووخرۀ ووسرى ،یداسوت
این صورت آن کس است کاین نیش آراست
دریوووواى کهوووون چووووو بووورزند نیشوى نوووو
مووووجوووش خوووانند و در حیییت دریواست»
(نسهی  1352س)44 :
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ترلی برای جلو دادن حق بر خود

صورت میگیرد تا او جما و اسومای خوود

را مشا د کند ( مان  .)81خدا بر واسطۀ ترلوی از وحودت بور کثورت و از یوب بور
شهادت میآید تا صهات افعا و اسمای خود را مشا د کند (نسهی .)268 :1368
چنانکر تبیین شد نسهی نیز واسطۀ میان مراتب سری را ترلی میداند:
 از ترلی عالی جبروت عالی ملا و از ترلی عالی ملکوت عالی ملوا آشوکارمیشود.
 -مرتبۀ نهس ترلی مرتبۀ ذات و مرتبۀ وجر ترلی مرتبۀ نهس است.

 -طرح دیگر نسهی برای شناخت وجود طرح دریا وای وجوود اسوت کور در آن

دریای دوم (روح اضافی) از ترلی دریای او (ذات خدا) ،دید میآید و دریای سووم
و چهارم (ملکوت و ملا) از ترلی دریای دوم ها ر میشود.
بر جز سر طرح مذکور نسهی مههوم ترلی را در یا موضع دیگر نیز بر کار بورد
است .در این موضع وی ترلی را از دیدگا ا ل وحدت دو نوع میداند :ترلی عام و
ترلی خاص؛ ترلی عام تمام عالی و ترلی خاص انسان کامل است:
« کراس بر مثابت صورت کلمر است و ک م بر مثابت معنىکلمر است و
تمام افراد عالی کلمر است و این ترلّى عام است و انسان کامول موین
کلمر است و ایون ترلّوى خواصّ اسوت، .وس کو م بوىکرواس و کرواس
بىک م نباشد؛ چنانکر روح بىجسوی و جسوی بوىروح نبوود( ».نسوهی
 1321الن.)234 :
میوۀ هستی

علت ،یدا شدن مراتب سری آن است کر عالی مچون آینورای جموا و اسوما و

صهات خدا را نشان د د .بدان جهت کر یچ یا از مراتب سری آیینورای تموامنموا
برای اسما و صهات حق نیست و ر کدام فیوط یوا یوا چنود اسوی الهوی را بور ههوور
میرساند انسان کر آیینۀ کامل خداست ،دید میآید ( مان .)165
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ابن عربی انسان را «کون جامع» مینامد (ابون عربوی  .)521 :1382قیصوری اطو ق
کون جامع بر انسان را اینگونر شرح میکند:
«و الکون فی اصط ح ذ الطائفة عبارة عن وجود العالَی من حیث و
عالی ال من حیث إنر حق و إن کان مرادفاک للوجوود المطلوق عنود أ ول
الن ر .و و نا بمعنى المکون .أی شا أن یورى أعیوان أسومائر أو عوین
ذاتر فی موجود جامع لرمیع حیائق العالی مهرداتها و مرکباتها بحسوب
مرتبرر یحصر ذلا الموجوود أمور امسوما و الصوهات مون میرضویاتها و
أفعالها و خواصها و لوازمها کلها» (قیصری .)322 :1345
انسان کامل دف خدا از ،یدا کردن عالی است؛ چون فیط از طریق او خدا تمام
اوصافش را ها ر میسازد و در انسان کامل است کر وجود بر شوکوفایی کامول خوود
میرسد (چیریا .)34 :1322
از دیدگا نسهی دف خلیت عوالی آفورینش انسوان اسوت و قودر و منزلوت ویچ
موجودی بر اندازت انسان نیست .وی جایگا انسان را در میوان موجوودات چنوین تبیوین
میکند:
«کما اینجاست کر وجر اسوت و شوا نیسوت کور میوو لطیونتور و
شرینتر از جملۀ مراتب [درخت] باشد .و میوت موجودات انسان است.
و معرون اکبر و اکسیر اع وی و جوام جهواننمواى و آیینوۀ گیروىنمواى
انسان دانا است( ».نسهی  1352س.)25 :
وی عالی را مشرمل بر دو چیز میداند و معرید است کر یر ایون وا چیوزی وجوود
ندارد .1 :انسان؛  .2آنچر انسان بدان احریاج دارد .بر این اساس انسان محور آفرینش و
میوت درخت سری است، .یدایش مراتب دیگر بر این دلیل بود است کر انسوان بورای
حیات خود بر آن ا نیاز دارد و اگر وجود انسان بینیاز از وجود سایر موجودات بود
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جز انسان یچ یا از آن ا ههور و بروز ،یودا نمویکورد (نسوهی  1352الون-254 :
.)266
انسان آخرین مرتبۀ سری زبد و خ صۀ موجودات و میصود کائنات است .عالی
کبیر در نموداری کوچا در او جای دارد؛ بر مین دلیل او را عالی صوغیر و عوالی را
انسان کبیر مینامند ( مان  .)254انسان صورتی از صور وجود و یا مرتبر از مراتب
آن است؛ اما او اکمل صور و اتیّ مراتب است (نسهی  1321الن.)211-212 :

جدول همنامیهای عوالم و مراتب هستی از دیدگاه نسفی
سایر نام ها
عالم جبروت

عالی عدم عالی ممکنات عالی ما یات عالی حیایق عالی
کلیات عالی اسرعداد عالی فطرت عالی اجما

عالی قوّت

ذات خدا عالی امکان کراس مرمل
عالم ملکوت
عالم ملک
مرتبۀ ذات
خدا

عالی ارواح عالی معیو ک م اهلل دریای نور آبا عالی امر
عالی یب عالی نورانی عالی ترتّب
عالی اجسام عالی محسوس کراس اهلل دریای هلمت امهات
عالی خلق عالی شهادت عالی هلمانی عالی اضداد
عالی اجما عالی امکان دوات اهلل نون لوح محهوظ کراس
مرمل کراس مهصل لیلر الیدر لیلر الرمعر عالی جبروت

(صورت
جامعه)

مرتبۀ نفس
خدا

عالی عشق عالی کبریا قلی رحمان
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مرتبۀ وجه
خدا

کراس مهصل عالی تهصیل عالی فعل رحیی یوم الییامر یوم
الرمعر یوم الهصل یوم البعث عالی ع مت

(صورت
متفرقه)

عالم قوّت

عالی عدم عالی ممکنات عالی ما یات عالی حیایق عالی
کلیات عالی اسرعداد عالی فطرت عالی اجما و عالی
جبروت عالی امکان
عالی معیو و عالی محسوس عالی ملکوت و عالی ملا عالی

عالم فعل

امر و عالی خلق عالی یب و عالی شهادت عالی نورانی و
عالی هلمانی عالی روحانی و عالی جسمانی عالی تهصیل
وجر خدا عالی ع مت

نتیجهگیری

سریشناسی در سنت دوم عرفانی بر عنوان رکنی مهی در کانون توجر عرفا قورار

داشرر است و آن ا از طریق سریشناسی و انسانشناسی بر خداشناسی میرسوید انود.
بر مین اساس عرفای سنت دوم در آهار خود بر آن ،رداخرر و طرح وای گونواگونی
از سری بر دست داد اند.
عزیز نسهی از من ری نو و با دیدگا ی ابرکواری بور سوری نگریسورر و طورح وای
مرنوعی از آن ارائر کرد است .ن ریات وی در این باس بر دو رکون اسوروار اسوت.1 :
بالیو یا بالهعل بودن موجودات؛ .2اجما و تهصیل موجودات .بر این مبنا نسهی چهوار
طرح کلی از سری بر دست مید د:
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 .1عالی جبروت عالی ملکوت و عالی ملا؛ عالی جبروت عبوارت اسوت از مرتبوۀ
ذات مرصن بر صهات و در مرتبۀ حیییی قرار دارد .عالی ملکوت مرتبۀ بعودی وجوود
است کر مان عالی معیوالت است و از ترلی جبروت آشکار میشود .آخرین مرتبوۀ
وجود عالی ملکوت یا عالی محسوسات است کر بر واسطۀ ترلی عالی ملکوت ،دیدار
میشود .جبروت عالی ما یات یوا عوالی حیوایق هابرور اسوت کور موجوودات عوالی بور
صورت بالیو در آن قرار دارند و این موجودات در عالی ملکوت بر فعل میرسند.
 .2مرتبۀ ذات مرتبۀ نهس و مرتبۀ وجر؛ رچیز کر در عوالی اسوت سور مرتبور دارد:
ذات نهس و وجر .در مرتبۀ ذات صهات ر چیز یعنی قابلیت و اسورعداد آن چیوز بور
صورت بالیو و مکنون موجود است .این صهات بر واسوطۀ افعوا آن چیوز کور مرتبوۀ
نهس نامید میشود بر صورت اسما کر بالهعل و آشکارند در میآیند.
 .3صورت جامعر و صورت مرهرقر؛ موۀ موجوودات عوالی دارای دو صوورتانود:
صورت جامعر و صورت مرهرقر .صورت جامعر صورت مرتبۀ ذات است کور صوهات
ر چیز در آن مکنون است و صورت مرهرقر صورت مرتبۀ وجور اسوت کور صوورت
بالهعل صهات یعنی اسما در آن قرار دارد.
 .4عالی قوّت و عالی فعل؛ در این دسرربندی مراتب وجود بر دو عالی قوت و عالی
فعل تیسیی میشوند.
عالی قوّت عبارت است از موجودات بالیو کر در عالی عدماند .عالی فعل نیز بر دو
عالی معیو و محسوس اط ق میشود کر موجودات در آن ا اسرعداد خود را بروز و
ههور داد اند.
نسهی ع و بر چهار طورح موذکور واضوع اصوط حاتی چوون صوورت جامعور و
صورت مرهرقر است کر ،یش از وی در یچ یوا از دو سونت عرفوانی بور کوار نرفرور
است.
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 .1برای تهصیل در این باس رک :میرباقریفرد .84 -43 :1321

 .2طرح اولیۀ حضرات عالی نخسرین بار توسط ابن عربی مطرح شد است (ابن عربی  1336ق)24-21 :؛ اما
اصط ح «حضرات خمس» را او بار صدرالدین قونوی در آهار

بر کار برد است (رک :قونیوی

 226 188 124 61 :1381و ...؛ قونیوی .)18 :1345
 .3رک :العطاس .35 -21 :1345
 .4رک :کاشانی  1426ق 41 :و 44؛ قیصری 242 :1345؛ جامی 31 :1342؛ فر انی  1428ق42 :؛ ترکر
223-222 :1362؛ جندی  1423ق .668 - 664 :آشریانی 453 - 451 :1342؛
 .5برای تهصیل دربارت زندگی شخصیت و دیدگا ای نسهی رک :نسهی  1321الن.125 -1 :
 .6آرای دیگری نیز در این باس مطرح شد است (برای تهصیل در این باس نا :فخر رازی  1411ق :ج /1
 18 - 13قیصری  42 :1345آملی  122 :1368و .)623
 .4ابن عربی  2223م.28 :
 .8برای تهصیل در باس ن ر ا ل وحدت دربارت وجود رک :میرباقریفرد .132 -124 :1342
 .2برای تهصیل در این باس رک :نسهی  1321الن.55 -1 :
 .12برای تهصیل در این باس رک :میرباقریفرد .136 -124 :1342
 .11این حدیث در «منهاج النراح فی ترجمر مهراح اله ح»  26 /1نیز نیل شد است.
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قسمت ایرانشناسی انسریرو ایران و فرانسر .تهران .علمى و فر نگى.

 ابن عربى محمد بن علی .)1364( .مرموعۀ رسوائل ابون عربوی .بیوروت .داراحیا الرراث العربى.

 ووووووووووووووووووووووووووووووووو  2223( .م) .کتدداا الرعرف دة .تصووحیح محموودامینابوجو ر .بیجا .دارالرکوین للطباعة و النشر.
 -وووووووووووووووووووووووووووووووو  .)1382( .فصوصالحکی .درآمد برگوردان مورن

توضیح و تحلیل از محمدعلى موحد و صومد موحود .چواپ چهوارم .تهوران.

کارنامر.

 -ووووووووووووووووووووووووووووووووو  1336( .ق) .انشا الدوائر .چاپ نیبرگ.

 ایزوتسووو توشوویهیکو .)1348( .صوفیسووی و تائوئیسووی .ترجمووۀ محموود جوووادگو ری .تهران .روزنر.
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 ترکر اصههانى علی بن محمد .)1362( .تمهیود الیواعود .چواپ جوآشریانى .تهران .وزارت فر نگ و آموز

الودین

عالى.

 -جامى عبدالرحمانبن احمد .)1342( .نیدالنصوص فى شرح نیشالهصووص.

تصحیح ویلیام چیریا .چاپ دوم .سازمان چواپ و انرشوارات وزارت ارشواد
اس مى .تهران.

 جرجانى علیبن محمد 1248(.م) .کراس الرعریهات .چواپ گوسوراو فلوگول.الیپزیگ  .1845بیروت (چاپ افست).

 -جندى مؤیدالدین 1423( .ق) .شرح فصوص الحکوی .مصوحح سوید جو

-

الدین آشریانی .چاپ دوم .قی .بوسران کراس.

 چیریا ویلیام .)1322( .عوالی خیوا  .ترجموۀ قاسوی کاکوایی .چواپ ،ونری.تهران .رمس.

 -رحیمیان سعید .)1383( .مبانی عرفان ن ری .چاپ دوم .تهران .سمت.

 -العطوواس محمدنییب .)1345( .مراتب و درجات وجود .ترجمووۀ ج

الدین

مرربوی .تهران .مؤسسۀ مطالعات اس می دانشگا تهران و مؤسسۀ بین المللی
اندیشر و تمدن اس می مالزی (ایسراک).

 فخر رازی محمدبن عمر 1411( .ق) .المباحث المشرقیر فی علی االلهیوات والطبیعیات .قی .بیدار.

 فر انى سعید (محمد) بن احمد 1428( .ق) .منرهوى المودارک و منرهوى لوبکل کامل و عارف و سالا :شرح تائیور ابونفوارض .تحییوق عاصوی ابورا یی
الکیالى الحسینى الشاذلى الدرقاوى .بیروت .دارالكتب العلرية.
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 قونیوى صدرالدین محمدبن اسحاق .)1345( .النفحات اإللهية .چواپ محمودخواجوى .تهران .مولی.

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  .)1381( .اعروواز البیووان فووى تأویوولأمالیرآن (اى تهسیر السورةالربارکة الفاتحة) تصحیح سید جواد آشریانی .قوی.
دفرر تبلیغات اس مى.

 -قیصرى داود .)1345( .شورح فصووص الحکوی .تصوحیح سوید جو

الودین

آشریانی .تهران .علمى و فر نگى.

 کاشانی عبد الرزاق 1426( .ق) .اصدطحاات الودوفية .چواپ او  .بیوروت.دارالكتب العلرية.

 میرباقری فرد سید علیاصغر« .)1342( .عزیز نسهی و وحدت وجوود» .مرلوۀدانشکدت ادبیات و علوم انسانی دانشگا تربیت معلی تهران.

 وووووووووووووووووووووووووووووووووو « .)1382( .جایگوا عزیوز نسوهی در عرفوان قورنهری رری» .محیق نامر .بر ا رمام بها الدین خرمشا ی و جویوا جهوانبخش.

ص .13121322 :تهران .سینانگار.

 -ووووووووووووووووووووووووووووووووو « .)1381( .تحوو عرفوان اسو می در قورن هوری

رری و نیش آن در شکلگیری مکرب اصههان» .مرموعر میاالت موایش

بینالمللی قرطبر و اصههان :دو مکرب فلسهر اس می .زیر ن ر سید علویاصوغر

میرباقری فرد با مکاری فاطمر بسوران شویرین .ص  .462482تهوران .انرمون
آهار و مهاخر فر نگی.
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 -وووووووووووووووووووووووووووووووووو « .)1382( .عرفان عملی و ن ری یوا سونت او و

دوم عرفانی؟» (تأملی در مبانی تصوف و عرفان اس می)، .وژو ش وای ادس
عرفانی (گو ر گویا) .دانشگا اصههان .صن .88 – 65

 نسووهی عزیزالوودین بوون محموود 1352( .الوون) .میصوود اقصووى (بوور انضووماماشعةاللرعات جامی و چند کراس عرفانی دیگر) .تصحیح و میابلۀ حامد ربانی.
تهران .گنرینر.

 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  1352( .س) .زبدد د ةالحقایق (بوووور انضووووماماشعةاللرعات جامی و چند کراس عرفانی دیگر) .تصحیح و میابلۀ حامد ربانی.
تهران .گنرینر.

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  .)1368( .انسان کامل .تصحیح ماریژان مولور.چاپ شری .تهران .طهوری.

 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  1321( .الون) .بیوان الرنزیول :شورح احووا وتحلیل آهار .تصحیح و تعلیق سید على اصغر میرباقرىفرد .تهران .سخن.

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  1321( .س) .کشن الحیایق :شورح احووا وتحلیل آهار .تصحیح و تعلیق سید على اصغر میرباقرىفرد .سخن .تهران.

