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که نفس  گردد؛ چنان ب به حقیقت واحد آگاهی منتهی میکند. تفاوت تشکیکی مراتب ادراک در همۀ این مرات می

شود تا به مرتبۀ عقالنی س مرتبۀ اتحاد عقل و  با وصول به هر مرتبه، بر میزان آگاهی و خودآگاهی او افزوده می

 عاقل و معقول س نائل گردد.

 الدین کاشانی، نفس ناطقه، مدارج کمال، آگاهی، عقل، خرد. افضل ها: کلیدواژه

 

 و طرح مسئله مقدمه

ترین مباحث تاریخ فلسفه است که از فلسفۀ یونانی تا حکمت اسالمی در  علم النفس یکی از مهم

مراحل مختلف به فراخور، از جهات مختلف موضوع بحث قرار گرفته است، اعمم از مباحمث   

که در نزد سقراط موضموع بحمث    شناختی و حتی طبیعیاتی. چنان اخالقی و عرفانی و یا جهان

جهمان   ۀگانم  بحث از نفس کلی در مبادی سه ،فیثاغوری و افالطونی ۀدر فلسفالقی بود و یا اخ

 ۀرسمال حتمی  شمود و   نفس از دیدگاه طبیعی مطرح ممی  ،ارسطو ۀ. هرچند در فلسفاستمطرح 

 ۀفلسمف  در ،مسلمان نیز سخت متأثر از آن هستند ۀکه فالسفکند  تألیف می نفس ۀمستقلی دربار

گرفت. اما  سینا( نیز نفس به تبع سنت ارسطویی در طبیعیات مورد بحث قرار می )تا ابن اسالمی

در حکمت اشراق سهروردی، با عنایت به اینکه هدف حکیم اشراقی آن است که از معرفت نفس 

آغاز کند تا به شناخت مجردات و انوار عقلی و در نهایت معرفت رب )نور االنوار( نائل آیمد،  

عنوان باب  ت به الهیات ارتقا یافته و سرآغاز مباحث نورشناسی اشراقی و بهجایگاه نفس از طبیعیا

 (.64 :2931زاده،  گردد )کمالی ورود به حکمت اشراق محسوب می

الدین چه جایگاهی دارد؟ امری طبیعی  در هر حال، نفس و مباحث مرتبط با آن در نزد افضل

عقالنمی؟ و در نهایمت کممال آن در    است یا الهی؟ سیروسلوک آن اخالقی و عرفانی است یما  

هایی از این قبیل به  یابد؟ پژوهش حاضر برای پاسخ به پرسش چیست و چگونه بدان دست می

پردازد و با توجه به قرابت  الدین کاشانی می افضل مدارج الکمالویژه رسالۀ  بررسی مصنفات و به

 این بحث نظر دارد.الدین نیز در  زمانی وی با شیخ اشراق به رویکرد اشراقی افضل

 الدین کاشانی جایگاه نفس در نظام فلسفی افضل .1
کند که این تغییر جایگاه  بحث نفس را در الهیات مطرح میالدین همچون حکمای اشراقی  افضل

 ایرانیای است که این مباحث نزد این دو فیلسوف  نشان از اهمیت ویژه ،از طبیعیات به الهیات

که باب ورود به فلسفۀ  گرایشات اشراقی باباافضل، معرفة النفس همچنانرو با توجه به  . ازایندارد

الدین نیز هست. وی در گام نخست موجودات را بمر   اشراق است، مفتاح ورود به فلسفۀ افضل
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کند و نفس را وجه االنقسام و مقسّم موجودات قرار  مبنای نفسانی و غیر نفسانی بودن تقسیم می

صدد  در و های ناب و بدیع اشراقی است ن حکیم ایرانی دارای اندیشهعنوا به باباافضلدهد.  می

هرچند به موجودات نظمر دارد و  وی  .سبک خاص و ویژه استبا محور  ای آگاهی فلسفه ۀارائ

آگماهی و  همچون سمهروردی  بندی را  پردازد اما محور این تقسیم م موجودات مییابتدا به تقس

 .داند ا نیز متعلق به نفس میآگاهی راو  .دهد خودآگاهی قرار می

دهمد  نخسمت، تقسمیم موجموات بمه       بندی برای موجودات ارائه می الدین سه تقسیم افضل

وجود طبیعی وجودی بود که خداوندِ آن وجود از آن آگاه نبود، و »موجودات طبیعی و نفسانی  

بُوَد از وجودِ طبیعی  این وجود چون وجودِ اجسامِ اجزایِ عالم بود؛ و اما وجودِ نفسانی را آگاهی

 دیگر تقسمیم موجمودات   (.85۷م858  2944)مرقی کاشانی،  «و دریافتنِ آن، و این را دانستن خوانند

بر اساس پیدایی و پنهانی به چهار مرتبۀ امکان، موجود، نفس )آگاهی دارد و این آگاهی بالقوه 

باافضمل در جمایی دیگمر    با (.12است(، عقل )آگاهی دارد و آگاهی او بالفعل اسمت( )هممان    

موجود یا آگاهی دارد یا ندارد، آنچه   کند بندی دوگانه بیان می بندی پیشین را با یک تقسیم تقسیم

 و محورنور ۀبندی در فلسف نظیر همین تقسیم(. 461ت )همان  سا جسمانی ۀکه آگاهی ندارد پای

لذا هر آنچه  ،ر( استنو واقعیت برای سهروردی آگاهی)=اشراقی، سهروردی نیز مطرح است. 

 و ضوء فی نفسه بنابراین سهروردی با چنین مبنایی موجودات را به نور .خودآگاه است نور است،

دهد  . همین تقسیم را به بیان دیگر نیز ارائه می(204  2932 کند )سهروردی، و ظلمت تقسیم می

ندارد. مورد اول نمور  که موجود یا ادراک ذات )خودآگاهی( دارد و یا ادراک ذات )خودآکاهی( 

، بالمذات نیسمت  کمه ظماهر   جسمم  مجرد است و مورد اخیر جوهر غاسق و هیئت ظلمانی، لذا 

 .(201  2958؛ شهرزوری، 205  2950و، )هم خودآگاهی ندارد

تموان بمه    رو می ازاین نامند. بنابراین شیخ اشراق و باباافضل موجود فاقد آگاهی را جسم می

همای   تعالیم و آموزهالدین  سهروردی و افضل نائل شد. در قرن ششم،تری  تر و عمیق نتایج کلی

محور مباحمث خمود را    ،هر دو اند. ای متعدد و متنوع ولی همسو ارائه نموده اشراقی را به شیوه

با این  ؛ندا بندی موجودات اتخاذ کرده مبنای واحدی را در تقسیمو  داده گاهی و خودآگاهی قرارآ

رود و شیخ اشراق نور را نماد و رمزی از آگاهی و  تقیم به سراغ آگاهی میتفاوت که باباافضل مس

دهد و  قرار میبندی موجودات  داند و همین آگاهی و خودآگاهی را مبنای تقسیم خودآگاهی می

و  (یعنمی خودآگماهی دارد  )اسمت،  و ضموء  به موجودی که حقیقت ذاتمش نمور    موجودات را

 .کند تقسیم می یعنی خودآگاهی ندارد()موجودی که حقیقت ذاتش نور نیست، 
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 تعریف نفس از دیدگاه باباافضل .2
 . تعریف نوری نفس1 .2

)ارسمطو،  « کمال اول جسم طبیعی آلی ذی حیما  بمالقوه  »نفس در نزد حکمای مشائی مسلمان 

عنوان نور اسفهبدیه در سلسله انوار قاهره  ( و از منظر حکمای اشراقی نفس ناطقه به۷3  2955

الدین سه تعریف  (. اما افضل196  1، ج2932رد که مدبر صیصیه انسانی است )سهروردی، قرار دا

های مختلف نفس نظر دارد و  کند. باباافضل در هریک از این تعاریف به جنبه برای نفس بیان می

پردازد. تعریف نخست وی تعریفی اشراقی است. وی همچون  با همین مبنا به تعریف نفس می

داند  همچون اشراقیون، نفس را نوری الهی میاش آگاهی است لذا  دغدغۀ اصلی حکمای اشراقی،

تموان   بنابراین تعریف نوری نفمس را ممی  های آن است.                            ّ      که آگاهی و خودآگاهی از اهم  ویژگی

نفس نوری است الهی به خود روشن، و »الدین از نفس به شمار آورد   ترین تعریف افضل اصلی

 (.85۷م858  2944)مرقی کاشانی، « دیگر چیزها به وی روشن

الدین همچون شیخ اشراق به ویژگی ظاهر لذاته بمودن نفمس                 ِ         در تعریف نوری  نفس افضل

حال نفس در قیاس به اشخاص مردم دو گونه است در یک حال گویند به قوت »کند   اشاره می

 (.10)همان  « است و در یک حال گویند بالفعل است

است که شخص جزوی مردم با او از چیزهما آگمه بمود و از او    نشان آنکه به قوت بود آن »

آگاهی و غافل، و نشان به فعل بودنش آنکه از او آگه بود، و به خود روشن بودن از خود آگه  بی

وسیلۀ نفس از  (. حالت بالقوۀ نفس هنگامی است که شخص انسان به12)همان  « بودنش است

 ودن نفس خودآگاهی اوست. یابد و اما نشان بالفعل ب امور آگاهی می

طبق نظر باباافضل نفس انسان، اصل و حقیقت انسان و گوهری شریف و گرانبهاست، لمذا  

 (.10انسان بودن وی در گرو نفس اوست )همان  

است و این حقیقت را « مرتبۀ بالفعل نفس )عقل(»الدین از اصل و حقیقت انسان      ِ     مراد  افضل

فمرد آن اسمت )هممان      اهی و خودآگاهی ویژگی منحصمربه داند که آگ می« خود»مرادف با لفظ 

دهد، نفس انسانی دارای دو ویژگی اسمت    الدین از نفس ارائه می (. در تعریفی که افضل44م48

الدین در این زمینه همسو با  (. دیدگاه افضل12یکی خودآگاهی و دیگری آگاهی به غیر )همان  

داند،  را در سلسله انوار مجرد نور اسفهبدی می که سهروردی نیز نفس نظر سهروردی است، چنان

این تعریف شامل نفس هم «. ظاهر لذاته و مظهر لغیره»طبق تعریف سهروردی نور حقیقتی است 

شود؛ زیرا نفس از عالم نور و از سنخ نور است. بنابراین همواره واجد ادراک ذات خود است  می
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تواند خودآگاه باشد،  ف جسم که هیچگاه نمیو هیچگاه از مرتبۀ ذات خویش غافل نیست بر خال

لذا نه جسم است و نه جسمانی و نه قابل اشارۀ حسیه، مجرد است و یکتما و قابمل قسممت و    

 (.19  9، ج29۷1نسبت نیست )سهروردی، 

 . تعریف جوهری نفس2.2

گیرد و  الدین سه خصوصیت و ویژگی برای نفس در نظر می                   ِ          عالوه بر تعریف نوری  نفس، افضل

پردازد، لذا نفس جوهری دارد که حیات است و حیات  بر اساس آن به تعریف جوهری نفس می

بدان که نفس جوهری »در آن بالذات است و در اولین مرحلۀ دانش و آگاهی نفس بالقوه است  

 (.۷5  2944)مرقی کاشانی، « است زنده به ذات، کننده به طبع، داننده به قوت

پردازد،  واسطه آن به تعریف جوهری نفس می الدین به افضلهایی که  خصوصیات و ویژگی

دهد و به  زندگی و حیات از خصوصیتی است که نفس به اجسام می«  زنده بالذات»اند از   عبارت

کند، حیمات در نفمس ذاتمی اسمت.      این دلیل که نفس حیات و زندگی را در دیگری ایجاد می

نفس لحاظ شده است، به این معنی است که نفس  الدین از که در تعریف افضل« کنندگی بالطبع»

نیز از این جهت است که نفس واجد قابلیت آگاهی به همۀ « دانندگی بالقوه»فاعل اصلی است. و 

گوید نفس بالقوه داننده است و این خصوصیت بمالقوه بمودن نفمس     الدین می امور است، افضل

 (.۷3رسد )همان   واسطۀ عقل به فعلیت می به

کمال اول برای جسم طبیعی آلمی ذی حیمات   »لسوفان بزرگ مسلمان از نفس به تعریف فی

الدین از نفس  شود اما تعریف افضل (، شامل نفوس ارضی می24  5م، ج2330)شیرازی، « بالقوه

عنوان نقدی بمر نظریمۀ وی    توان هم به گیرد و این را می به جوهر، نفوس فلکی را نیز در بر می

یف به جوهر را دقیق لحاظ نکرده. لذا تعریف وی مانع نیست و شمامل  عنوان کرد که قیود تعر

ذی »که در صدد تعریف نفس انسانی است، حال آنکه قید  نفوس فلکی هم شده است درحالی

کنمد و نفموس    در تعریف دیگر فالسفه آن تعریف را تنها شامل نفوس ارضی می« حیات بالقوه

الدین با این  عنوان امتیاز هم قابل توجه است؛ زیرا افضل سازد. اما به فلکی را از تعریف خارج می

عنموان وجمه امتیماز     توان به گیرد و همین امر را می تعریف گسترده از دیدگاه مشائیان فاصله می

گونه  که نفوس مدبره سهروردی نیز این های وجودی با مسلک اشراقی قلمداد نمود؛ چنان فلسفه

 شود. انی میاست و شامل نفوس فلکی و نفوس انس

 . تعریف به اصل و ذات3 .2

لفمظ  »گوید   کند و می تعریف می« اصل و ذات و حقیقت و خود»باباافضل همچنین نفس را به 
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(. سپس در تحلیل معنایی این 48  2944)مرقی کاشانی، « ایم نفس و خود ما به یک معنی رانده

 گوید   ها می واژه

 « باشد. ایۀ هستی هر چیزی که فرود اوست میمنظور از لفظ اصل چیزی است که م»اصل  
 «آن چیزی است که هستی شایستۀ آن است.»حقیقت  

هاست، و بنابراین وقتی نفس  آن چیزی است که چیزها از آن اوست و او خداوند آن»ذات  

« گوییم مراد اصل و ذات و حقیقت انسان است که انسان بودن انسان در گرو آن است انسان می

 .(3)همان  

 (.48نفس هر چیز اصل و حقیقت وی بود، و چیز به وی چیز شود )همان  

دلیل اعتبارات مختلف  هایی که در تعریف نفس بیان شده به الدین اختالف نام طبق نظر افضل

 نفس است 

های مختلف بود از روی اختالف اعتبار و  موجودات نفسانی را که معلومات خوانند، آن را نام

لوم و مدرک خوانندش و اصل و صفت، و گاهی هست، و گاهی حقیقت و کلی که مع نظر، چنان

 (.855)همان   و جزئی، و گاهی محمول و موضوع

 . عروج نفس به عالم ملکوت۴ .2

یکی از محورهای اصلی بحث را در آثار فلسفی خود، آگماهی انسمان قمرار داده و از     باباافضل

خستین دانشی را که جویندۀ حکمت نیازمند آن آنجایی که آگاهی متعلق به نفس آدمی است، ن

طلب حکمت را بهترین کارهای  تفاحه(. در رساله 211داند )همان   است، دانش نفس آدمی می

کند  تواند به آن دست سازد، حکمت معرفی می شمرد و سزاوارتر دانشی را که انسان می دنیا برمی

به ایشان رسیده، هرمس است. از نظر و معتقد است نخستین کسی که این دانش از طریق وحی 

ایشان حکمت حقیقی همان عروج نفس آدمی از عالم ماده به عالم معقوالت یعنی ملکوت حق 

از زمین ما نخست کسی که دانش بدو رسید به وحی، هرمس بود. روان وی را به »تعالی است  

از وی به زمین آمد و علما  آسمان بردند و از مأل اعلی بدو رسید و ایشان از ذکر حکیم گرفتند و

 (.269)همان  « از وی گرفتند

توان شرح و روایتی دانست از دو آیۀ قرآنی که در  به گفتۀ ویلیام چیتیک نیز این قطعه را می

گفتاریِ پیامبر بود. او  و در این کتاب ادریس را یاد کن، او را راست»آن از ادریس یاد شده است  

 « را به مکانی بلند فرابردیم.

خواند و امما   می« مأل اعلی»تواند خانۀ فرشتگان باشد که قرآن کریم آن را  می« مکانی بلند»
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معنی یاد آوردن عهد و پیمانی است که  خدا هم به« ذکر»های خداوند است و  یکی از نام« حکیم»

کند  ده میعنوان مترادفی برای وحی استفا مردمان با او دارند. قرآن از این اصطالح در این معنی به

 (.256  2932)چیتیک، 

 الدین  ها در کمال و نقصان از دیدگاه افضل مراتب انسان .3

ها را به سه دستۀ ناقصان ناستوده، ناقصان پسندیده و ابرار  به مطالب فوق، کاشانی انسان با توجه

از  بندی را برخورداری یا عدم برخمورداری  کند و مبنای این تقسیم و اخیار )مقربان( تقسیم می

 کند  اصناف و اقسامی را به شرح ذیل ذکر می ها آندهد و برای هریک از  قرار می« عمل»و « علم»

 . ناقصان ناستوده1 .3

الدین معتقد است کمال انسان رسیدن به لقای حق تعالی است. بنابراین هرکس به آن غایت  افضل

نرسد ناقص است. لکن ناقصان گردد، در مقابل هر انسانی که به آن غایت   رسد تام و کامل می

اختالف درجۀ بسیاری دارند. هر انسان ناقصی که برای رسیدن به کمال کوشمش کنمد چنینمی    

سوی کمال حرکت نکند یا آهسته در  کوششی پسندیده است، اما اگر بر نقصان خویش بماند و به

همایی را   این مسیر قدم گذارد، کوشش وی ناشایست و ناپسند است که کاشمانی چنمین انسمان   

 کند. ها را به سه دسته تقسیم می نامد و آن ناقضان ناستوده می

ترین مرتبۀ علم و عمل قرار دارند و قموای انسمانی،    ای که در پایین دستهالف. مرتبۀ نباتی: 

اند و دیگر قوا از  ها سستی دارد. عقل نظری و عملی فاقد کارکرد شایسته حیوانی و نباتی در آن

شود.  قدرت تمییز امور را ندارد و قوۀ شهوانی صرف خوردن و آشامیدن میجمله قوۀ غضبی، 

 گیرند. هایی در مرتبۀ نباتات قرار می چنین انسان

تر است. در این مرتبه، انسمان   ها قوی هایی که قوۀ شهوانی بهیمی در آن انسانب. مرتبۀ حیوانی: 

کنمد.   ود را صمرف خموردن و آشمامیدن ممی    توانایی اندیشیدن دربارۀ امور را دارد اما بیشتر اوقات خ

گیرند و فقط در داشتن صورت انسانی از حیوانات جمدا   هایی در مرتبۀ حیوانات قرار می چینن انسان

 (.99  2944کنند )مرقی کاشانی،  شوند، اما در اعمال و رفتار همانند حیوانات عمل می می

ده بر قوۀ انسمانی   و بهیمی( فرمان ای که هر دو قوۀ حیوانی )سبعی مرتبهج. مرتبۀ شیطانی: 

تر باشد، قدرت بر جذب اموال و طمع و  )قوۀ عاقله( باشد. در این صورت اگر نفس حیوانی قوی

ورز و  هایی متکبمر و کینمه   تر باشد، انسان شود و اگر نفس سبعی قوی فریب در انسان ظاهر می

 جوی خواهند بود.  تباهی
بمردار دو قموۀ    ها مسخر و فرممان  انسانی )قوۀ عاقله( آن هایی را که قوای الدین انسان افضل
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داند که  صفت می های شیطان حیوانی )سبعی و بهیمی( است، در شمار شیاطین پیدا، یعنی انسان

 (.98نفوسشان تحت سلطۀ شیاطین جن است )همان  
و تفریط توانند انسان را در مقام عمل به افراط  اند، می قوای شهوانی و غضبی که قوای بدنی

وادارند. لذا اگر انسان حد وسط میان اخالق متضاد قرار گیرد و از افراط و تفریط بپرهیزد و در 

مقام عمل، عقل را به کار گیرد و عمل او تابع قوانین عقل شود، هممواره در مسمیر میانمه گمام     

ست. شایان شود. کمال عملی نفس نیز در تحقق عدالت ا دارد که از آن به عدالت تعبیر می برمی

ذکر است که خالی شدن صرف از قوای شهوانی و غضبی و آثار این قوا مادامی که انسان در این 

هاست )شمیرازی،   منزلۀ خلوص از آن ها به شود، اما رعایت حد وسط بین آن دنیاست مسیر نمی

شمود بلکمه بمرای نفمس هیئمت       ها متأثر و منفعل نمی (. در نتیجه نفس از آن21۷  3م، ج2330

آید  شود و نفسْ امیر آن قوا شده و قوا به خدمت نفس درمی ای نسبت به قوا ایجاد می استعالئیه

کند. بدین ترتیب تابعیمت   عنوان کمال عملی نور اسفهبد )نفس( یاد می که شیخ اشراق از آن به

 نفس از بدن و قوای آن و انفعال از قوای نفس، موجب شقاوت نفس و دوری از سعادت است

 (.43م45  9، ج293۷ردی، سهرو)

 . ناقصان پسندیده2 .3
های نیمل بمه کممال کوشمش بسمیاری دارنمد.        شود که در کسب راه این مرتبه شامل افرادی می

ای کمه در آن امیمد بیشمتری بمه قمرب       ها مرتبه الدین معتقد است که از میان مراتب انسان افضل

ده و  ها بر نفوس سبعی و بهیمی فرمان هایی است که نفس عاقله در آن سعادت است، مرتبۀ انسان

تر از قوۀ خرد هستند،  لحاظ وجودی در مراتب پایین بر آن مستولی باشد، و هیچگاه قوایی که به

دهد عمل  ای که خرد فرمان می اندازه از قوۀ خرد و فرمان وی روی نتابند، و به حکم خرد و به

 کنند.

فس عاقله، قوۀ عقل عملی است و قوای حیوانی ها از ن این دسته، افرادی هستند که بهرۀ آن

گیرنمد و   وران و کارگران در شمار این صنف قرار ممی  بردار نفس عاقله است. پیشه ها فرمان آن

 (.94  2944روند )مرقی کاشانی،  همگی از لشکریان عقل عملی به شمار می

رسند، اما در شمار  یاز دیدگاه شیخ اشراق این مرتبه از حیث علم و عمل به پایۀ مقربان نم

اند و صالحان و  هایی که در علم و عمل متوسط گیرند؛ انسان یافتگان و سعادتمندان قرار می کمال

، 2950اند )سهروردی،  اند اما به کمال عملی دست یافته زاهدانی هستند که در بُعد معرفت ناقص

 (.190  1ج
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 . مرتبۀ ابرار و اخیار3 .3

تر از اهل مرتبۀ پیشمین   تر و لطیف ز نفس عاقله بیشتر و کارشان شریفها ا ای که بهرۀ آن مرتبه

ها محدود به حرکات جسمانی در انجام اعمال نیست، بلکه آثار عقل  ای که کار آن گونه است، به

کننمدگان و   برنمد و هماننمد پرهیزگماران و عبمادت     های حیوانی به کار می را در اخالق و قوت

روش در کارها هستند طبیعت و قموای خمود را از امموری مثمل      هایی که اهل کوشش و انسان

همایی در مرتبمۀ ابمرار و اخیمار قمرار       کنند. چنین انسان عداوت و تکبر و کینه و لجاج پاک می

 .(94  2944گیرند )مرقی کاشانی،  می

یافتگان، نفوس پاکی هستند که در علم و عمل  طبق نظر سهروردی نیز سومین مرتبه از کمال

« مقربان»ها به  روند و در قرآن کریم از آن اول به شمار می بوده و در زمرۀ سعادتمندان درجهقوی 

یماد  « ابرار و اخیار»الدین از آن به  ای که افضل ( مرتبه111  1، ج2950شود )سهروردی،  یاد می

ی ناممد )مرقم   ممی « خمواص و برگزیمدگان  »گیرند،  کند و افرادی را که در این مرتبه قرار می می

 (.9۷  2944کاشانی، 

الدین نیل به این رتبه و مقام و حصول علم و یقین را طریق رهایی از عالم جسمانی و  افضل

ای اسمت   داند؛ زیرا این مرتبه برترین مقامات عملی و نظری است. مرتبمه  عالم کون و فساد می

ور الهی فروزان هایی که روحشان به فروغ روح مقدس و ن ورای منتهای موجودات که فقط انسان

شموند.   ها با نور کلی حق تعالی متحمدد شمود، بمه ایمن رتبمه نائمل ممی        شود و ذات جزوی آن

الدین اتحاد ذات جزوی با ذات کلی را به گم شدن چراغ ضعیف در آفتماب و چشممه و    افضل

 کند. شوند، تشبیه می قطرۀ آب دریا در دریا، که با آفتاب و دریا یکی می

که بدان پایه نرسد مگر آنکه روحش به فروغ روح مقدس و نور الهمی   جای جاودانی آرام»

« اش به استیال و غلبت نور کلی الهمی گمم گشمت    فروزان شد و گوهر شخصی و ذات جزوی

 (.94)همان  

تمر از آن قمرار دارد    از نظر وی نفسی که به این مرتبه برسد، هیچ موجود کلی که در مرتبۀ پمایین 

کمه   (. چنمان 9۷مانند احاطۀ معنی کلی انسان بر اشمخاص انسمان )هممان     شود، ه محیط بر وی نمی

داند و حضور و پنهان نبودن از خمود را   سهروردی علم و ادراک را حضور شیء برای ذات مجرد می

آورد. لذا علم، ظهور حقیقت شیؤ معلموم بمرای عمالم مجمرد اسمت       اساس علم و اداک به شمار می

ای است که شخص  الدین نیز مرتبۀ اخیار و ابرار مرتبه دیدگاه افضل (. از۷1  2، ج2950)سهروردی، 

 گنجد  در این مرتبه علم حضوری به ذات خود دارد، و حقیقت آن در حقیقت نوعی و جنسی نمی
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نفسی که به این پایه رسید هیچ کلی بر وی محیط نبود فمرودِ او... بلکمه حقیقمت وی در    »

بود حاضر خود، و خود باشد دیده و بیننده و به بینش  حقیقت هیچ جنس و نوع نگنجد، و خود

 (.9۷  2944)مرقی کاشانی، « غالب فرودِ خود را همسان خود کند

م، 2330با این توضیح که علم از حقایقی است که انیت آن عین ماهیت آن است )شیرازی، 

فصول است  رو تعریف منطقی آن ممکن نیست؛ زیرا حدود مرکب از اجناس و (. ازاین1۷5  9ج

( 298  2955(، و چیزی که بسیط است جنس و فصل ندارد )شیرازی، 95  2ق، ج2605)فارابی، 

 شدنی نیست. و بنابراین تعریف

 کمال نفس از دیدگاه کاشانی .۴

الدین، نفس انسانی بالذات در حال سلوک معنوی است، سلوک معنوی نفس در  از دیدگاه افضل

القوه است و در صدد رسیدن به فعلیت اسمت. حقیقمت   سلوک عقالنی است؛ زیرا نفس عقل ب

الدین نفس اوست، نوری الهی است کمه خودآگماهی و آگماهی از اهمم      انسان که در بیان افضل

نیز یاد کرده است. این حقیقت « خود»و « اصل»های آن است. وی از این حقیقت با لفظ  ویژگی

سمت واقعیت خویش حرکت  آدمی به در بیشتر مردم بالفعل نیست، بدین ترتیب الزم است که

که در سیر نزولی نیز از  سوی عقل)خرد( است چنان کند، و در این حرکت سیر صعودی نفس به

 عقل صادر شده است.

ناپذیر است   به این ترتیب، ایمنی نفس از بطالن نیز در پناه خِرد است؛ زیرا خرد امری زوال

خود و به خود، و هرچه وجودش به خود و از  وجود خِرد آگهی و بیداری و دانایی اوست از»

(. پس طریق رستگاری 833  2944)مرقی کاشانی، « خود بود باطل نگردد و تباهی و فساد نپذیرد

چون مردم »و ...« و امن مردم از هالک و دمار پناه جستن است به خِرَد و در حمایت وی شدن، 

و سیرت و گفت و کِرد(، خِرَد نیز همگیِ آثار خرد را در همه احوال خویش نگه دارد )در روش 

خلل و نقصانی به مرجع و معاد اصلی  او را نگه دارد و بدرقۀ او شود، تا او را تمام و آراسته بی

و کفمی بماهلل   » 2«و اهلل علی ما نقول وکیل»که سرچشمۀ دوام و بقای ازل و ابد است باز رساند 

 (.260)همان  « 1شهیدا

سمازد و   الدین، آنچه انسان را از دیگر حیوانات جمدا ممی   بنا بر فقرات فوق طبق نظر افضل

دهد، قوۀ عاقله است که بُعمد انسمانی انسمان از طریمق ایمن قموه        ساحت انسانی او را نضج می

یابد. بررسی فرایند استکمال نفس به  یابد. لذا استکمال انسان از دو طریق تحقق می استکمال می

شود، علم از طریق عقل نظری و عمل در  نقش علم و عمل در استکمال نفس متفرع میبررسی 
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اند. فالسفه در بحث استکمال  شود که هر دو در استکمال انسان دخیل سایۀ عقل عملی حاصل می

کنند؛ زیرا ویژگی انسان تعقل است و کماالت انسان در سایۀ  علمی بر استکمال عقلی تأکید می

ای در این مرحله دارد؛ زیرا  کند. در نزد باباافضل نیز خِرَد نقش و اهمیت ویژه میعقل تحقق پیدا 

عالم درختی است که بار »داند. به تعبیر وی   ها می وی خِرَد را تنها راه رستگاری و پایۀ همه نیکی

و ثمرۀ او مردم است، و مردم درختی است که بار و ثمرۀ وی نفس است، و نفس درختی است 

ۀ وی خِرَد است، و خرد درختی است که ثمرۀ او لقای خداست، تا هر دو جهان درختان که ثمر

 (. 928)همان  « بارور باشند خدای را جل و عز

نفس انسانی از عالم »داند   بدین ترتیب غایت خلقت انسان را رسیدن وی به کمال عقالنی می

ت که از وطن خویش دور افتاده در این عالم غریب اس 9غیب است که آن را عالم عقول گویند.

و از جوهر نامتناهی و جسم نامتناهی به قهر و  6باشد، و اندر این عالم محبوس و مسجون است

جبر آمده است... و این عنایت الهی است تا نفس به شرف و کمال خمود برسمد و کممال وی    

 (. 929)همان  « دریافتن عقل و علم است

به مطالب فوق تصریح کرده است. از نظر وی، کمال  رحاتالمشارع و المطاسهروردی نیز در 

بندی کمال نفس  های عقلی اوست. سهروردی با تقسیم نفس در بُعد نظری به ادراکات و دریافت

های  در بُعد نظری و در بُعد عملی، معتقد است کمال نفس در بعد نظری به ادراکات و دریافت

همای   صورت مکرر در برابر خواسمته  ر اسفهبدی بهو در بُعد عملی، اگر نور مدب 8عقلی اوست،

گردد که به آن  ها را مقهور خویش سازد، هیئتی در نفس ایجاد می قوای بدنی ایستادگی کند و آن

 (.802  2، ج2950گویند )سهروردی،  هیئت استعالئیه می

 . مراتب کمال نفس ۵

دن است. لذا نفمس در مرحلمۀ   از دیدگاه کاشانی نفس انسانی داری خاصیت بالقوه و بالفعل بو

آید که دیگر در این مقام نفس نیست،  تا به کمال و فعلیت نائل  بالقوگی، باید طی طریق نماید

نفس چون خود را جوید، یافته و یابنده »نویسد   باره چنین می بلکه عقل است. باباافضل در این 

ل بود، و تا دانندۀ خود اسمت بمه   به قوّت بود و چون خود را یافت هم یابنده و هم یافته به فع

قوّت نفس است و چون داننده و یابندۀ خود است؛ به فعل نه نفس است، بلکه عقل است، کمه  

 (.43  2944)مرقی کاشانی، « چون خاصیت دیگر گشت نام نیز دیگر گشت

نامد و مراتب هفتگانۀ  الدین مراتب فعلیت دانش و آگهی در انسان را مدارج کمال می افضل

شمرد. مالک وی در  عنوان مدارج کمال انسانی برمی ال را منطبق با مراتب هفتگانۀ عقالنی بهکم
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دانستید یاران برگزیده و برادران پسندیده » 4بندی، میزان و نحوۀ ادراک و آگاهی است  این تقسیم

که خاصیت مردم دانش است و شناخت، و بِدان از دیگر جانوران ممتماز و پیمدا شمد؛ و ایمن     

که در اندک عددی از  که در جمهور اشخاص مردم، یا به فعل چنان صیت یا به قوَّت بُوَد چنانخا

تر مقامی بمه   اهل دانش؛ و فروترین مراتب این خاصیت مرتبۀ به قوّت بودنش است، و افراشته

فعل بودن... و اما مراتب به فعل بودن خاصیت مردم چند مرتبه است که ما آن را مدارج کممال  

ایم که این مراتب و درجات در او پیدا شدند؛  کرده مدارج کمالایم؛ و لقب این نامه از آن  دهخوان

هاش و متولدات در او  اما پایۀ فروتر در دانش به فعل آنکه از عالم و اجزای عالم و احوال و قوّت

اند و از که هست و بر آنچه هست آگاه بود به صدق و صواب؛ دوم پایه آنکه این چیزها را د چنان

حقیقتشان آگاه بود و آن چیز را که بِدان از این چیزها آگه توان بودن نیز داند و از او آگهی دارد؛ 

سوم پایه آنکه بیرون از دانستن و آگهی از این هر دو پایه، آگهی و دانستن را نیز داند که چیست، 

 (.6۷همان  ...« )و آن یافتن چیز بود در خود و در خود به چیزهای خود رسیدن؛ 

با توجه به فقرات فوق، گام نخست، شناخت معلوم، دانش آفاقی و شناخت جهمان اسمت.   

ترین مراتب ادراک است  اولین مرتبه از مراتب هفتگانۀ عقالنی، مرتبۀ ادراک حسی است که پایین

شود، و چون گمام   که در این مرتبه، آگاهی از عالم و اجزا و احوال و متولدات عالم حاصل می

نخست شناخت معلوم است، گام دوم عالوه بر شناخت معلوم، شناخت عالم و مدرِک است و 

آگاهی بر قوای ادراکی. در مرتبۀ بعد، عالوه برآگاهی از جهان پیرامون و قوای ادراکی، علم بمه  

 شود. در این مرحله معلوم، علم و عالم هر سه حضور دارند. علم و آگاهی و ادراک نیز حاصل می

هارم پایه آن که این پایه سوم دارد و آگاه بُوَد که دانش یافتن بُوَد به خود چیزی را از آنِ چ»...

که یافته به حس بصر  خود، و با این دانش نیز داند که یافته در خود نه اثری بُوَد در چیزی)چنان

به خود که اثر که لون و هیئت چیز بُوَد، نه حقیقتِ چیز(، و گمان نیفتدش که همچنین بُوَد یافته 

و هیئت و نشانِ چیز بُوَد، نه چیز، بلکه داند که یافته و دانسته حقیقت چیز بُوَد در خود، که اگر نه 

چیز نخست یافت شود و پس اثر، نشایستی دانست اثر را که اثرِ چیز است، از آن چیز که نیافته 

 (.65)همان  « بُوَد...

ارم تحول عظیمی را در پی دارد. در سه مرحلۀ گذر از سه مرحلۀ نخست و نیل به مرحلۀ چه

عنوان عالم و امر سومی به نام علم.. مرحلۀ چهارم در واقع  قبل صور اشیاء )معلوم( بود و من به

ها علم  کردم که صورت اشیاء اصل هستند و من به آن یک انقالب کپرنیکی است، تاکنون فکر می

ها را یافته باشم تا بدانم که به  ه من قبالً باید آنک دارم، این یک توهم بیش نبوده است. درحالی



02 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 بررسی تطبیقی نفس
 و مدارج هفتگانۀ کمال

 الدین آن از دیدگاه افضل
 
 
 
 
 
 
 

                                                                  02  

چیز را در  اند. بنابراین همه ها قبل از جهان خارج در عقل و در خرد مندمج ها علم دارم، لذا آن آن

 بیند هرچند در آغاز متوجه این غنا نبود  درون خود و ذات خود می

 بیرون زتو نیست آنچمه در عمالم هسمت    

        

 لب هر آنچه خواهی که توییاز خود بط 

 

 

و علم اآلدم »شود   در این مرحله است که متوجه وجه شایستگی آدم برای خلیفة اللهی می

 ۷«األسماء کلها.

داند که دانمش و خودآگماهی از    در مرتبۀ چهارم، انسان از سه مرتبۀ پیش آگاهی دارد و می

چیزی بیرون « یافته»داند که  ود، میش ای که در این مرتبه حاصل می خود اوست و با خودآگاهی

و « یافتمه »از خود و اثری غیر از خود نیست، بلکه دانش و آگاهی متعلق به خمود اوسمت. لمذا    

از »کند   حقیقت چیز در خود نفس است. پس در این مرحله، مراحل پیشین را نقد می« دانسته»

قمل بمود بمر نسمق و هنجمار      آنکه چیزها را بیرون از خود پنداشتند و طلب معقوالت کمه در ع 

تفصیل به تمایز میان حساس حسّ و محسوس و  کردند و به محسوسات که بیرون از حس بود می

 (.459پردازد )همان   عقل و عاقل و معقول می

پنجم پایه آنکه با این دانش و آگهی، از نسبت آگهیِ کلی با آگهی جزوی بُوَد کمه چمه   »... 

است و عامَ مر همۀ اقسام آگهی را، هم احساس و هم تخیل و نسبت است، و داند که آگهی کلی 

هم توهم، و احساس به آگهی احساس بُوَد، و آگهی نه به احساس آگهی باشد، و آگهی ناگزران 

بِوُد احساس و تخیل را، و تخیل ممکن آگهی را. پس، نسبتِ کلی با جزوی نسبت اصل بُود با 

او؛ ششم پایه آنکه با چنین پایه در دانش و آگهی، نیز فرعِ او، که جزوی شاخ کلی باشد و فرع 

اند  یکمی در تحمت احاطمت و عمموم      تناهی نیست، بلکه کلیات مرتب داند که عدد کلیات بی

تر کلی نبُود، و کلی کلیات باشد مبدأ همه  دیگری، تا که منتهی شوند به کلی کلیات که از او عام

نهایت همه، و به آگهی از او از فرود او آگه توان بود، و  ها و آخر و های دیگر، و اول دانسته کلی

 (. 6۷)همان  « مراتب وجود به وی سر آیند...

های آن است. کثرت علموم جزئمی    در پنجمین مرتبه، توجه به وحدت علم در کنار کثرت شاخه

 اسمت و هممۀ اقسمام   « عمام »و « کلمی »انمد. آگماهی،    های یک حقیقت واحد علم در واقع همۀ شاخه

شود. در مرتبۀ ششم با چنین پایه در دانمش و آگماهی،    آگاهی، احساس و تخیل و توهم را شامل می

انمد و یکمی    داند که عدد کلیات نامتناهی نیست، بلکه کلیات مترتب شود و می به علم کلیات نائل می

زیمرا   تر از او کلمی نیسمت متنماهی شموند؛     تحت احاطۀ دیگری است تا اینکه به کلی کلیات که عام

هاست کمه مراتمب وجمود بمه وی      ها و آخر و نهایت آن کلی کلیات مبدأ همۀ کلیات و اولین دانسته
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نمایانمد.   شود. این دو مرتبه در واقع مقام وحدت در کثمرت و کثمرت را در وحمدت را ممی     ختم می

 شود. پس از طی این مراتب نهایی، به کمال همۀ کماالت و غایت جمله غایات منتهی می

هفتم پایه در دانش و شناخت و آگهی آنکه آگهی بُوَد از آنکه آگه از کلی کلیات و دانندۀ  »...

آن نه کلی باشد در فرودِ او، و در عموم و احاطت از او کمتر، و از اقسام شعب و فروع کلیات، 

 که حقیقت نوعی مردم که قسم و فرعِ چیزِ عام محیط نگردد بر آنچه محیط به وی بُوَد، همچنان

شخصی را از مردم یا صنفی را به همگی نباشد، که اگر مردمی یک صنف را بُوَد خاص صنف 

دیگر نه مردم بُوَد، بلکه دانند کلی کلیات جز کلی کلیات نیست، و آگه از آن نه از چیزی از آنِ 

نِ خود خود آگه بُوَد، بلکه از خود آگه بُوَد، و آگه از هرچه فرودِ کلیات، آگه از چیزی باشد از آ

اتحاد »نگاشته شده در او، و کلی کلیات یابنده و یافته خود است... و کمال فعل تعقل و دانش به 

آید فانی در کلی کلیات  (. سالک که به این مقام نائل می63)همان  « است« عاقل و عقل و معقول

 کند. عبارتی خود کلی کلیات است که خود را درک می است. و به

اختصمار   نامید، به« هفت شهر عقل»توان  نجا هفت مرحلۀ سلوک عقلی را که میالدین در ای افضل

 وی قابل بررسی است. مدارج الکمالبیان کرده است. شرح این منازل و مراحل هفتگانه در رسالۀ 

مرتبۀ نهایی، اتحاد نفس ناطقۀ انسانی با کلیات است. در این مرحله از سیروسلوک عقالنی، 

الدین کمال نهایی  شود. لذا افضل م و عاقل با عقل کل و معقوالت آن متحد میعنوان عال انسان به

کمال حرکت فزایش به حیات و »... کند   انسان را در اتحاد عقل و عاقل و معقول توصیف می

حس، و کمالِ حیات و حس به قوتِ ادراک و تعقل، و کمالِ قوتی ادراک و تعقل به فعل ادراک 

 (.82)همان  « قل و دانش به اتحاد عاقل و عقل و معقولو تعقل و کمال فعل تع

که به اعتراف مصنّفش همه واردات و الهامات غیبی  حکمة االشراقسهروردی نیز در اواخر 

خداوند در این سرزمین هفت راه )سبعاً »... کند   های هفتگانۀ سیروسلوک اشاره می است به راه

« گردد ر پایان راه هفتم، چشم سالک سیار روشن میمن المسالک( در پیش پای انسان نهاد که د

 (.166  1، ج29۷1)سهروردی، 

های سلوک در نزد صوفیه است که  های هفتگانه همان مقامات العارفین یا وادی این مسلک

که در بسیط زمین هفت دریاست که  چنان» نویسد   می کشف االسراررشید الدین میبدی، صاحب 

در زمین خدمت نیز هفت دریاست که در آن سعادت و نجات بنده  در آن منافع و معاش است،

 (.134  29۷2)میبدی، « است

به جملۀ آن اشاره کمرده و گفتمه  منماهج السمالکین سمبعه       قوت القلوبابوطالب مکی، صاحب 



33 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 بررسی تطبیقی نفس
 و مدارج هفتگانۀ کمال

 الدین آن از دیدگاه افضل
 
 
 
 
 
 
 

                                                                  33  

ابحر، سُکر مجد و برق کشف و حیرت شهود و نور قرب و والیت وجود و بهاء جممع و حقیقمت   

که در حق مترسمان هفمت درکمۀ دوزخ    یند بر سر کوی توحید نهاده، چنان دریا افراد.گفت این هفت

بر راه بهشت نهاده و تا مترسّمان و عوام خلق بر این هفمت درکمه گمذر نکننمد بمه بهشمت نرسمند؛        

 جا(. همچنین سالکان راه توحید تا برا ین هفت دریا گذر نکنند، به حقیقت توحید نرسند )همان

الدین است، با هفت دریای  نی در کمال نفس ناطقه که از ابداعات افضلمراتب هفتگانۀ عقال

 مذکور در کالم ابوطالب مکی و با نظریۀ عرفانی هفت دریا و هفت صدف و هفت گوهر رسالۀ

 ( و با هفت وادی سلوک )هفت شهر45م۷  29۷4منسوب به احمد غزالی )غزالی،  بحرالحقیقه

( و سبع المسالک در کالم سهروردی قابل مقایسه 95  2959)عطار،  منطق الطیر عطارعشق( در 

 5است.

الدین فقط سلوک عقالنی را طرح نموده است و مراحل هفتگانۀ سلوک نفس  اما چرا افضل

که حکیم اشراقی به عمل و نظر هر  ناطقه در نیل به کمال حقیقی، سلوک عقالنی است؛ درحالی

هرگاه اتفاق افتمد کمه   »در بحث و تأله توأمان است  و حکیم متأله اشراقی متوغّل دو نظر دارد 

باشد و خلیفه و  زمانی حکیمی آید که هم متوغّل در تأله باشد و هم بحث، او را ریاست تامه می

جانشین خدا اوست و هرگاه چنین نیفتد، پس آن کس که متوغّل در تألمه و متوسمط در بحمث    

فاقی نیز نیفتد، پس ریاست تامه آن حکیمی باشد، ریاست کامله خواهد داشت و هرگاه چنین ات

باشد که متوغّل در تأله و از بحث عاری و او خلیفۀ خدا باشد و جهان وجود هیچگاه از حکیمی 

که متوغّل در تأله نباشد خالی نبود. و آن حکیم متوغّل در بحثی را که متوغّمل در تألمه نباشمد،    

از حکیمی که متوغّل در تأله است، خالی نبود  ریاستی بر سرزمین خدا نباشد؛ زیرا هیچگاه جهان

تر است به ریاست از حکیمی که تنها متوغّل در بحث است؛ زیرا صماحب مقمام    و وی شایسته

  29۷۷)سمهروردی،  « خالفت را بایسته است که امور حقایق را بالفاصله از مصدر جالل گیرد

را بمر  « تألمه »ت نشمود، متوغّمل در   (. البته سهروردی در موردی که متوغّل در هر دو یاف10م23

داند که به این صفت متصف باشد.  دهد و حکیم واقعی را کسی می رجحان می« بحث»متوغّل در 

سازد. حال  اتصاف به تالّه توسط حکیم، دریافت حقایق اصیل را از طریق مبدأ وحی ممکن می

یقت خللی نخواهد بود، اال آوری باشد، در اتصاف وی به حق اگر حکیم فاقد توان و هنر استدالل

اینکه حکیم در ترویج حقیقت باید بحّاث باشد که دارا بودن آن از این جهت برای حکیم فضیلت 

 مضاعف خواهد بود. 

با این حال از نظر او، انسان کامل همان حکیم متأله است و چنین حکیمی شخصی است که هم 
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داند  می« اخوان تجرید»نین کسی را ذوقی است و هم اهل حکمت بحثی. سهروردی چاهل حکمت 

کسی است که متوغّل در  افت شوند. انسان کامل از نظر شیخکه در هر زمان و مکانی ممکن است ی

 (.21  2، ج2950تأله و بحث باشد و همو صاحب ریاست و خلیفةاهلل خواهد بود )همان، 

آرا و مبانی حِکمی های مستقل در  پاسخ به سؤاالتی از این دست مستلزم پژوهش و پژوهش

 الدین کاشانی است. افضل

 کالم نتیجه و برآیند

گرایی و توجه خاص به خِرَد به اندیشۀ حکممای یونمانی و مشمائیان     که در عقل الدین چنان افضل. 2

های اشراقی وی نیز قابل تطبیق بما آراء حکمیم اشمراقی همعصمر وی،      مسلمان نزدیک است، اندیشه

این حکیم فاضل بیان یک دوره مختصمر و در   مجموعه مصنفاتاست. الدین سهروردی  شیخ شهاب

عین حال جامع و کامل از آراء حکمی و فلسفی وی است، که در یک قالب اشراقی ارائه شمده و در  

ای متفاوت و متمایز از آن است. از جملمه مباحمث    عین قرابت به حکمت اشراق سهروردی به شیوه

ار فلسفی وی را به خمود اختصماص داده، بحمث نفمس اسمت.      فلسفی که قسمت قابل توجهی از آث

داند و از آنجما کمه شمناخت از     شناسی( می ها را خودشناسی )نفس باباافضل برترین پایۀ همۀ هستی

دهمد. وی تحقمق    های برین هستی است، هر شناختی انسان را در رسیدن بمه کممال یماری ممی     پایه

 اند. واسطۀ آگاهی از خودِ خدا، خود را تحقق بخشیده هداند که ب سویۀ کمال را بهرۀ کسانی می همه
الدین معرفمة المنفس اسمت و بمه فعلیمت رسمیدن کاممل         . رکن اصلی نظام فلسفی افضل1

گردد. لذا هستی  استعدادهای جهان و انسان از نگاه وی، فقط از طریق خودآگاهی آدمیان میسر می

ر مرتبۀ امکانی، جسمانی، نفسانی و عقالنی نیز در نظام فکری وی بر اساس مراتب آگاهی به چها

ترین مراتب و مرتبۀ عقالنی پس از مرتبۀ الوهی بماالترین   شود که مرتبۀ امکانی پایین تقسیم می

رود،  واسطۀ عقل اول که مبدأ عالم به شمار می مراتب خلقت است. هستی در سیری فرورونده به

واسطۀ انسان از عالم طبیعمت و   ی فرارونده بهبه عالم موالید و ماده نزول کرده و سپس در سیر

الدین غایت سیر تکاملی انسان را  شود. لذا افضل سمت حقیقت مطلق رهسپار می عالم عنصری به

 داند. در رسیدن به مرتبۀ عقالنی می

شمرد؛ مراتبی که قابل مقایسه  الدین مراتب هفتگانۀ عقالنی را برای کمال نفس برمی . افضل9

روسلوک عرفاست. مراتب هفتگانۀ سلوک عقل در مراتب کمال نفس که از ابداعات با منازل سی

شود، هم در فرهنگ و آیمین اسمالمی و همم در متمون      الدین در علم النفس محسوب می افضل

 عرفانی سابقه دارد.
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 ها: نوشت پی
 (.15گوییم وکیل است )قصص   خدا بر آنچه می. 2

 (.۷5. و خدا به شهادت کافی است )نساء  1

نوری که استعداد شدیدی به تشبّه و تقرّب به  ؛حقیقتِ آدمی نور اسفهبدی است ،از دیدگاه سهروردی هم. 9

تواند خود را از تعلقات مادى رها ساخته و به انوار و عقول بپیوندد.  عالم انوار و عقول دارد، تا حد زیادى مى

  9، ج2950ممکن است، کمال اوست )سهروردی،  رسیدن به حد نهایت این ظرفیت و توان تجردى که براى او

 (.۷0م43
های فراوانی  ها را به زبان رمز نوشته، اشاره های عرفانی خود که اغلب آن . اما سهروردی در بسیاری از رساله6

نفس آدمی را که در جهان محسوس افتاده است،  هالغربی ةالغرب وی در قصۀ ،مثال رایبه این مطلب کرده است. ب

کند که در قعرِ چاهی ظلمانی )عالم جسمانی( حبس شده و با غل و زنجیرِ بدن، دست و  یری تشبیه میبه اس

 (.1۷5م1۷۷  1، ج2950اند )سهروردی،  پای وی را بسته
را به چهار مرحله   نظرى  مراحل تکامل نفس ناطقه یا عقل در رسائلی که صبغۀ مشائی دارد،. سهروردی 8

عقل بالمستفاد؛ که بنا به نظر وی، سه  .6عقل بالفعل،  .9عقل بالملکه،  .1هیوالنی، عقل  .2 تقسیم کرده است 

 (.10۷م104  6، ج29۷50تای اولی، دارای استعداد است و چهارمی عین کمال است )سهروردی، 
به به کند که سه مرتبه از آن به آگاهی جزوی و یک مرت الدین مراتب ادراک را به چهار مرتبه تقسیم می افضل .4

 ادراک حسی، خیالی و گمان جزء ادراکات جزئی هستند و ادراک عقلی )خرد(،. شود آگاهی کلی تقسیم می

ادراک عقلی )آگاهی  ،توان نتیجه گرفت که از دیدگاه کاشانی از بررسی مراتب آگهی انسان می ادراک کلی است.

ی است و آثار و فروع این حقیقت به خرد(، ادراک حقیقی و اصلی است و ادراک حسی فرعی از دراک عقل

تفصیل در آثار باباافضل مطرح شده است، اما  (. مراتب و اقسام آگاهی به102  2944مرقی کاشانی، است )

به اولین قسم ادراک اشاره کرده و سپس « حس بصر»نخست با تعبیری چون  شناخت یزدان ۀسهروردی در رسال

کید کرده أیت تؤابصار و ر ۀداده است و بیشتر روی مسئل رارادراک خیالی و وهمی و عقلی را مورد بحث ق

 (.200  1، ج2950است )سهروردی، 
 .(92بقره  ). و نام همگان را به آدم آموخت ۷

سلوک عقلی فلسفی را بر سلوک قلبی عرفانی تطبیق کرد و مباحث نیز مالصدرا که چند قرن بعد  . چنان5

سفر از خلق به الف.   و معنوی عرفا به چهار سفر عقلی تقسیم کرد  اولی را بر منوال چهار سفر روحی ۀفلسف

سفر در حق با حق )الهیات بالمعنی االخص و ب.  معرفت ذات باری است(. ۀفلسفه که مقدم ۀحق )امور عام

سفر از حق به خلق با حق )مباحث مربوط به افعال ج.  ون و اسماء و صفات ذات باری(.ئمباحث مربوط به ش

 (.15  8، ج2956)مطهری،  و معاد(سفر در خلق با حق )مباحث نفس د.  عوالم کلی وجود(.باری و 
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