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  چكيده
برانگيـز اسـت چگـونگى  آنچه در اين ميان بحث. استكمال نفس از ديدگاه فلسفه و عرفان امری پذيرفته شده است

مالصدرا، عوامل دسـتيابى بـه كمـال را دو عامـل شـدت . باشد استكمال نفس و بررسى عوامل دخيل در اين روند مى

از حيث وجودی، نفـس، مراتـب نفـس نبـاتى، حيـوانى و در نهايـت نفـس انسـانى را . داند وجود و قوت مدركات مى

بـه ايـن ترتيـب . يابـد نهد و از حيث مدركات نيز بر سه قسم انسان طبيعى، نفسى و عقالنى موجوديت مى سر مى پشت

 نيـل عربى ابن. باشد سار اتحاد با عقل فعال مى نسان از منظر وی مبدل شدن نفس به جهانى عقلى در سايهكمال نهايى ا

 دانـد؛ بـه مـى حقيقـى بـر علمـى مبتنى وسلوك سير مختلف مراحل پيمودن و نفس و تهذيب تزكيه گرو در را كمال به

در مراتـب قـوس صـعود رفعـت وجـودی  در اثر ازاله قيود و رفع حجب ظلمانى در مسير قرب حـق سالك كه نحوی

 درك بـه نهايـت عشـق، در نيـروی از استمداد با كه است كشفى دارد، علمى نظر منظور عربى ابن كه معرفتى. يابد مى

تحليلى در پى مقايسه آراء ايـن  ـ  اين مقاله با رويكرد توصيفى. گردد مى منجر است، اّهللاٰ  فى فناء همان كه وجود وحدت

گردد كه گرچه نظـرات ايـن دو بـه واسـطه  درباره كيفيت استكمال نفس انسان بوده، به اين نتيجه نائل مىدو انديشمند 

اشتراك در پذيرش آيات قرآنى و شهودات كشفى دارای مشتركاتى است، اما از جهت شيوه بيان و ميزان تاثيرگـذاری 

  .هايى ديده است عوامل دركمال نفس تفاوت
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  مقدمه. 1

ترديـد  بـى. النفس فلسفى اسـت كمال و سعادت نفس از جمله مباحث ديرين در علم

تـوان يافـت كـه  انـد و هـيچ كـس را نمـى ها به طور فطری در پـى سـعادت همه انسان

طلبى خويش را انكار نمايد، هرچند در تشـخيص كمـال يـا مصـداق آن دچـار  سعادت

توانـد آنگونـه  از يكسو مـى: نهايت قرار دارد از طرفى انسان در ميان دو بى. اشتباه شود

توانـد چنـان  سقوط كند كه شايستگى نام حيوان را هم نداشته باشد و از ديگر سوی مـى

به اين . مراتب صعود را طى نمايد كه مالئكه نيز يارای رسيدن به مقام او را نداشته باشند

. ه، مجبور به گزينش راهى جهت گذران زنـدگى هسـتندترتيب انسان ها در اين محدود

ای بـه نـام سـعادت و  آنچه در اين انتخاب، انگيزه مشترك همه آنهاست، نيل به گمشـده

اما فهم اين مهم كه مصداق حقيقى كمـال از آِن كـدام نـوع نگـرش اسـت و . كمال است

هـای  ز به بررسـىشود، امری است كه نيا كدامين مسير به سعادت واقعى انسان منجر مى

آنچه در اين مقاله در صدد پاسخ به آن هستيم اين است كـه از ايـن حيـث، . دقيقى دارد

ديدگاه عارفى ذوقى مسلك چون ابن عربى تا چه اندازه با آراء فيلسـوفى متالـه چـون 

جويد، وحدت و تشابه دارنـد و  مالصدرا كه عالوه بر شهود از قواعد عقلى نيز ياری مى

فرضـيه . ن دو، گذر از چه مراحل و مراتبى را جهت نيل به كمال باور دارنـدهر يك از اي

اين مقاله اين است كه رويكرد اين دو عالم، در عين شباهت های آشكار، اختالفاتى نيـز 

بيـان،  هـا، طـرز ترين اين اختالفات در نحوه تبيين، پردازش و سازواری داده مهم. دارند

  .كاربردی موضوع و عقالنيت دركالم است ميزان توجه به جنبه های عملى و

  

  مفهوم شناسى كمال و سعادت - 2

قرابـت معنـايى دارد، در برخـى » فـالح«و » رسـتگاری«سعادت كـه بـا دو واژه 
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از ايـن روی . ها مرادف با خوشبختى، نيك بختى و اقبال دانسـته شـده اسـت فرهنگ

كاميابى به جای سـعادت بـه بختى، فالح، رستگاری، فوز و  های خوشبختى، نيك واژه

  بـرای سـعادت تعـاريف متعـددی ).20، 1ج: 1376مصـباح يـزدی،(كار مـى رونـد 

مثال از منظر فارابى و ابـن . باشند ارائه گرديده است كه البته هيچكدام جامع و مانع نمى

سينا سعادت، آخـرين كمـالى اسـت كـه شايسـته انسـان از جهـت انسـانيت اوسـت 

  .)49: 1412،ىفاراب(

در ديـدگاه اهـل  سـعادت قـتيحق طور اجمال، اغلب در حوزه تفكر اسـالمى، به

عقـل و «: استدالل، اصحاب كشف و شهود و اهل شرع و ظاهر به ترتيب عبارتست از

، به اين ترتيب مفـاهيم و )78، 1ج: 1385نراقى،(» زهد و ترك دنيا«و » عشق«، »علم

طيف متنوعى از نظرهاسـت كـه مصاديق سعادت و كمال در ميان هر گروه، مشتمل بر 

اما برای بررسى اين مفهوم در تفكر ابن عربى بايد . طلبد بررسى هريك مجالى ويژه مى

توجه داشت كه در آثار او، مراد از اين مفهوم، مجزای از كاربرد مستقيم و غيرمسـتقيم 

از طرفى در آراء مالصدرا نيـز، كمـال و سـعادت . آن در قرآن كريم تبيين نشده است

الزم به ذكر است كـه از منظـر ابـن عربـى و . دارد» وجود«ارتباط تنگاتنگى با مفهوم 

يكى كمال ذاتى كه مربوط به نوع انسان : صدرالمتالهين آدمى دارای دو نوع كمال است

است و به طور تكوينى از جانب خداوند عطا شده است و كوشـش انسـان نقشـى در 

يابد  آدمى به واسطه اختيار خود بدان دست مىكسب اين كمال ندارد و ديگر كمالى كه 

. دهـد را در دو سطح مورد مالحظه قرار مـى» انسان كامل«از اين روست كه ابن عربى 

يكى سطح تكوينى، يعنى اينكه نوع انسان كامل است و ديگر سطح فردی كه تنها گروه 

با كامـل بـودن  هستند و» انسان حيوان«اند و ساير انسانها  اندكى عالمان حقيقى كامل

در اين نوشتار كمال انسان در سطح فـردی آن ). 347: 1388ابن عربى،(فاصله دارند 

  .مورد نظر است
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 وحدت وجود - 3

اصل وحدت وجود و تبيين كثرات بر اسـاس نظـام مبتنـى بـر تجلـى و ظهـور از 

آن  رود، كه پايبندی به مهمترين اصول عرفانى ابن عربى و شارحان كالم او به شمار مى

با تكيه بر اين ديدگاه، وجود صرفا يكى است و آن ذات حق . از مختصات آثار اوست

شـوند و بـه تبـع آن  است و تمام كثرات مظاهر و شـئون آن ذات واحـد شـمرده مـى

مبتنى است وجـود حقيقـى بالـذات را » اصالت وجود«اين نظر كه بر اصل . موجودند

امكانى را سايه و عكـس آن وجـود مخصوص ذات خداوند دانسته و ساير موجودات 

از آن حيث مد نظر عرفاست » الم تر الى ربك كيف مد الظل«آيه كريمه . داند واحد مى

كه حق تعالى در اين آيه وجودات امكانى را ظل ناميده و ذات خـدا را خورشـيد كـه 

بـين –مبدأ بروز انوار و اظالل وجودات امكانى است تا زمينه توهم اشتراك در وجود 

  ).55: 1374فناری،(فراهم نشود  –اجب و ممكنو

به اين ترتيب اصل وجود كه دارای تحقق با حيث اطالقى اسـت مسـاوی بـا حـق 

شوند؛ بلكه چون اسمای وجود حق  تعالى است و ماسوی اّهللاٰ با افاضه وجود محقق نمى

آينـد  هـای حـق بـه شـمار مـى اند و چون مظـاهر و جلـوه و صفات او هستند محقق

يكـى از اسـمای «: گويـد ابن عربى در فص ادريسى فصوص الحكمـه مـى. موجودند

وقتى كه چيزی جـز او نيسـت، پـس بـر چـه . است) على(حسنای خدای متعال اسم 

چيزی برتری و علو دارد؟ از آنجا كه خداوند از نظـر وجـود، عـين موجـود اسـت و 

اين رو علـو او  اند؛ از موجودات به اسم محدثات مسمى هستند و بويى از وجود نبرده

وی در فتوحات مكيه چنـين آورده ). 76: 1370ابن عربى ،(» علو بنفسه است نه لغيره

اگر سريان حق و ظهور آن درموجودات نبـود بـرای عـالم، وجـودی محقـق «: است

براين اساس به نظر ابن عربى حقيقـت وجـود ). 69، 2ج: تا ابن عربى، بى(» گشت نمى
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پـس . كند و خير محض و منشاء تمامى آثار است طرد مىاصل بوده و بالذات عدم را 

در هستى تنها يك حقيقت و يك وجود و يك موجود راستين هست و او حق است و 

پس وجودی كه به هر مخلوقى منسوب است صرفا وجود «. كثرت در مظاهر آن است

  ).79: همان(» باشد زيرا هيچ وجودی برای ممكن نيست حق مى

شود كه حـاكى از نـوعى كثـرت اسـت در  در فلسفه مطرح مىبنابراين طبق آنچه 

عرفان نه علت جدای از معلول معنا دارد نه اسم غير از مسماست و نه مخلوق وجودی 

بلكه وجود امر واحدی است كه مرتبه بطونى آن علـت و جانـب . جدای از خالق دارد

يابد  ود او معنا مىاز اين رو غير او، با وج). 113: 1374فناری،(ظهور آن معلول است 

آملـى، سـيد (و با فرض جدايى از او وجودی ندارند، همه سايه و خيال وجود اوينـد 

  ).668: 1368حيدر،

با اين اوصاف وحدت وجود عرفا بـا وحـدت وجـود قـائلين بـه اصـالت وجـود 

داننـد ولـى از نظـر  اگر چه هر دو، وجود را حقيقتى واحد مى. مشكك، متفاوت است

شـود كـه از آن  قت واحد شخصيه است كه در ظهوراتش مختلف مـىعرفا وجود حقي

نمايند نه اينكه اصل حقيقت وجود به واسطه شدت و ضعف يا همان  تعبير به مراتب مى

شـود جـز  هـايى كـه لحـاظ مـى برمبنای عرفان كثرات. تشكيك وجود مختلف باشد

خصـيه را بـا اعتبارات چيز ديگری نيست؛ آنگاه كه همان يك وجود حقيقت واحده ش

توان روی جهاتى كه همـان اعتبـارات اسـت  عنايت به ظهورات متعدده آن بنگريم مى

اما از نظر حكيمى كه قائل به اصالت وجود و ذومراتب بـودن . اسامى مختلف گذاشت

ای از وجود از مرتبه ديگر به شدت و ضعف و كمال ونقص تفـاوت  آن است، هر مرتبه

بنابراين از ديدگاه عارف ايجاد و اعـدام بـه . هستند اگر چه يك حقيقت واحدی. دارد

معنای مصطلح فلسفى پذيرفته نيست بلكه در همه مظاهر و شئون وجـودی اسـت كـه 

حق تعالى تجلى و ظهور دارد و فنا به معنای عدم، در تجلـى او راه نـدارد و آنچـه از 
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وسيله تجلـى دهد جز ظهور و خفای مظاهر و تحول صورتها به  انعدام ظاهری رخ مى

  .الهى نيست

  

  كمال انسان از منظر ابن عربى -4

شمارند از منظر ابـن  را فصل مميز انسان از غير او برمى» نطق«برخالف فالسفه كه 

» صورت الهـى«تر فصل مقوم آدمى در داشتن  عربى، انسانيت انسان يا به تعبير روشن

). 154، 3ج: ربى ،بى تا ابن ع( 1است؛ و هر كس فاقد صورت الهى باشد، انسان نيست

از اين منظر وجه تمايز حيات انسانى از حيات انواع ديگر موجـودات عـالم، قابليـت 

: همان. (است) علم ذوقى(مندی از علم حقيقى  برخورداری از الهام و كشف، يعنى بهره

براين باور اسـت  -ای از صوفيان همانند عده-البته او در مورد كيفيت اين علم، ) 489

داوند علم همه چيز را در انسان به وديعت نهاده است سپس آدمى در عالم مـاده، كه خ

علوم خود را فراموش كرده، چنان كه شهادت به ربوبيـت را در روز السـت فرامـوش 

بنابراين علم آدمى، اكتسـابى نيسـت، بلكـه يـاد آوری ). 686، 2ج: همان(كرده است 

را از چهره خود كنار زده و حقيقت را كه ها  در واقع آدمى بايد بكوشد تا حجاب. است

  .در خود او موجود بوده و در حجاب مانده است، مشاهده كند

ايشان در فصوص الحكم، در فص يوسفى به ذكر كيفيت اين اتحاد و مشاهده اشاره  

قيصری در شرح آن چنـين . »ولكن باسمه النور وقع االدراك...... «: گويد كند و مى مى

ز اسماء ذات الهى است كه بر وجود اضـافى و بـر علـم و بـر ضـياء و نور ا: گويد مى

زيرا هر يك از اينها به نحوی مظهر اشياء هستند، امـا نوريـت . شود روشنى اطالق مى

ماند و اما وجه اتصاف  وجود روشن است كه اگر نبود اعيان اشياء در كتم عدم باقى مى

شـد بلكـه اساسـا  چ چيز ادراك نمـىعلم به نوريت، آن است كه اگر نور علم نبود هي

شد كه البته قسمت اول يعنى مدَرك واقع شدن اشياء به اعتبار علم ما و اما  موجود نمى
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سپس اينگونه توضيح مى . موجود شدن اشياء، به اعتبار علم عنايى حضرت حق است

لشـهود و بالعلم يقع االدراك فى عالم المعانى و بالوجود الحقانى الموجـب ل..... «: دهد

او در ايـن ). 467: 1370ابـن عربـى،(» يقع االدراك فـى االعيـان و االرواح المجـرد

همان نـور » ادراك حسى«عبارت مراحل مختلف اتحاد را اينگونه توضيح مى دهد كه 

اتحاد جوهر عقالنى نفـس » ادراك عقلى«وجود در مرحله ادراك محسوسات است و 

در مرحلـه وجـود ذهنـى و نفسـى آنهـا و با معانى و حقايق ذهنى ماهوی موجودات 

به معنى فنای سالك و تبدل او به وجود حقانى و الهى است كه موجب » ادراك عينى«

اتحاد شهودی و حضوری او با وجودات عينى در همه عوالم عينـى و ارواح مجـرده و 

  .شود غيره مى

هودی در اينجا ضابطه مورد بحث برای كمال نفس در دو مرحله علمى، عينى و شـ

اتحاد بـا وجـود ذهنـى و نفسـانى معـانى  به واسطه كامال واضح است، جوهر عقالنى

تر با رهـا  ماهوی به كمالى متناسب با اين وجودات دست پيدا مى كند ودر مرتبه عالى

نمودن انيت خود و تبدل به وجود ربانى و نفس رحمانى با حقايق عينيه خارجيه متحد 

گردد البتـه اثـر  مىمند  بهرهجود در متن حقايق وجودی و از كليه كماالت عينى و شده

از . شود ذهنى اين اتحاد در ذهن سالك به صورت مكاشفات و واردات قلبى ظاهر مى

همين روست كه در نظر عارف ،كمال حقيقى چيزی جز همين مرتبـه اتحـاد وجـودی 

و فنـای در و جبروتى  و عقلى و ملكوتى اعم از عوالم مثالى سالك با حقايق خارجيه

به اين ترتيب سالك پس از عبور از مراتب . باشد  اسماء كليه و ذات مقدس الوهى نمى

اما خداوند نهايـت كمـال و سـعادت را بـرای . گوناگون، خود را فانى در حق مى يابد

. مقدر كرده اسـت» علم به توحيد«و » ايمان«بندگان خود جهت نيل به چنين مقامى با 

ايمان متعلق به خبری است كه پيامبران . برای دستيابى به آن نيستجز با اين دو، راهى 

اند و آن تقليد محض است، خواه علم به آن داشـته باشـيم يـا  از جانب خداوند آورده
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ابـن (كنـد  نداشته باشيم و علم چيزی است كه نظر عقلى با كشف الهى آن را عطـا مـى

به سعادت و كمال اسـت؛ امـا ايـن غايت همه انسانها دستيابى ). 78، 3ج: عربى،بى تا

حق باشد كـه همگـانى اسـت و ) رحمانيت(تواند ناشى از رحمت امتنانى  سعادت مى

حق باشد كه در ازای تعبد در ) رحيميت(تواند ناشى از رحمت وجوبى  عالوه بر آن مى

  ).114: 1367ابن عربى ،(شود  مسير شريعت حاصل مى

بين خلود در جهنم واقف است، نظـر را بـه همچنين با اين كه بر آيات قرآنى م وی

بگو ای بندگان من كه بر زيان خويش اسـراف «كند كه  آياتى از اين دست معطوف مى

آمـرزد؛ اوسـت  ايد از رحمت خدا مايوس نشويد، زيرا خدا همـه گناهـان را مـى كرده

به همـين دليـل، . و برای تحقق وعيد خداوند ضرورتى قائل نيست 2»آمرزنده مهربان

مـدت (داند و هيچ عـذابى را پـس از انقضـای مـدت خـود  داوم عذاب را منتفى مىت

ابن عربـى، (داند مگر عذاب متخيل در حضرت خيال  پا برجا نمى) متناسب با معصيت

بديهى است كه هدف ابن عربى از اين كمال عمـومى، انكـار كمـال ). 119، 3ج: بى تا

ه مذكور گرديد نيست، چنان كه او در اختياری انسانها در طول حيات و به واسطه آنچ

بندی بهشت، به بهشت اعمال، بهشت اختصاص و بهشت ميراث، نـوعى تفـاوت  تقسيم

از نظـر او، پايـانى بـرای . مندی از اقسام رحمت الهى در نظر دارد ضمنى را برای بهره

كمال و سعادت آدمى متصور نيست و ابديت بهشت را برای صاحبان آن از اين حيـث 

  .اند كه انسان جهت خلود در بهشت آفريده شده استد مى

  

  كمال انسان از ديدگاه مالصدرا - 5

وی نيز نهايت كمال انسان . ديدگاه مالصدرا در اين رابطه مشابه نظر ابن عربى است

عمل «و متعاقب آن » علم«و عامل اساسى در اكتساب كمال را  را در فنای الهى دانسته

 هسـعاد«: گويـد ايشان در كتاب اسفار در اين بـاره چنـين مـى .كند معرفى مى» صالح
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سعادت انسان اتصال به » الباری هو مجاور-المجردات-االنسان هو اتصاله بالمعقوالت

كمـال «: گويـد وی در ادامـه مـى. و همجواری باری تعالى است-مجردات-معقوالت

اين امـر .... الى است انسان در ارتباط برقرار كردن با معقوالت و همجواری با باری تع

شـود، چـون  مقدار دنيا حاصـل مـى با تحصيل علوم و معارف و انقطاع از زخارف بى

بر انسان هوشمند ضروری است كه با همه وجـودش . ..های گوناگون دارد علوم، رشته

دار به كمال رسـاندن ذات  ها، هر دانشى عهده و از ميان دانش.. .تر بپردازد به علوم مهم

امـا نيـاز بـه ... جز علوم عقلى محض، يعنى علم به خدا و صـفات او . ..ستانسانى ني

هـای بـدنى  عمل و عبادات قلبى و بدنى، برای اين است كه با احكام شرعى و رياضت

شهوات نفس او طهارت يابد و رشد كند تا به اشتغاالت و شهوات بدنى ملكه اطاعت از 

جواری با مقربان و مشـاهده  او همانند هم های معنوی در انسان ايجاد نشود كه مانع لذت

  ).348، 6ج: 1379صدرالمتالهين ،( 3».جمال متعالى و عقول و انوار قدسى شود

وی درتوجيه چگونگى نيل به اين مقام و عوامل دخيل در آن به دو عامل اساسـى 

از نظـر مالصـدرا . نخست مرتبه وجودی و ديگری شدت ادراكات نفـس: توجه دارد

عالم در عين حال كه در موجود بودن واحد هستند از حيث شدت و ضعف موجودات 

اند، لذا نظام هستى،   باشند و در اصطالح مشكك در وجود، دارای اختالف و كثرت مى

تـرين آن،  ترين وجود تا قوی متشكل از سلسله مراتبى از موجودات است كه از ضعيف

ترين وجود، ذات باری  ترين و شريف بديهى است در چنين نظامى،كامل. اند ترتب يافته

باشـند و در درجـات  تعالى است و پس از آن مفارقات عقلى كه دارای تجرد تام مـى

بعدی به ترتيب، نفوس، طبايع، صور جسمانى، هيوالی اولـى، زمـان و حركـت قـرار 

ای خـاص قـرار دارد،  پس نفس انسانى در قوس نزولى كه بيان گرديد در مرتبه. دارند

تواند به عـوالم بـاالتر تكامـل يابـد يـا  واسطه ارتقاء، توسط علل مختلف مىحال به 

  .برعكس، بواسطه دخالت عللى ديگر از مرتبه خود سقوط نمايد
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مرحلـه كلـى  در تشريح اين سير، ابتدا مراحل استكمال وجودی نفـس را در سـه

لـه طبيعـت ، مرح)قبل از تعلق بـدن(مرحله قبل از عالم طبيعت : توان تقسيم نمود مى

نفوس در مرحله نخسـت ). مفارقت از بدن(، مرحله پس از عالم طبيعت )تعلق به بدن(

و پيش از تعلق به بدن در مرتبه علت وجودی خود كه از سـنخ عقـول مفـارق اسـت، 

اين مدعا مبتنى بر يك اصل فلسفى است كه بر اساس آن، هر معلولى در . وجود دارند

د و بنابراين نفس قبل از تعلـق بـه بـدن بـه وصـف مرتبه علت تامه خود، حضور دار

اما تحقق آن به عنـوان . وحدت و بساطت و تجرد در مرتبه عقول مفارق، محقق است

. نفس و جوهر تدبير كننده بدن، منوط به حصول استعداد خاصى در مـاده بـدن اسـت

ش پس آن هنگام كه شرايط مادی الزم فراهم گردد و بدن استعداد تـامى بـرای پـذير

شود و اين مرحله دوم تحقق نفس،  نفس جزيى در عالم طبيعت بدست آورد حادث مى

پس از استكمال نفس در عالم طبيعـت از . يعنى مرحله وجود آن در عالم طبيعت است

طريق تصرف در بدن و به كارگيری قوا و آالت خاص مرحله سوم كمال وجودی نفس 

ماند، زيـرا علـت  ن جوهر مجرد باقى مىبه عنوا شود و در پى جدايى از بدن آغاز مى

تامه آن يعنى عقل مفارق موجودی ابدی است و بديهى است كه تا آن زمان كـه علـت 

اما آنچه نياز به تشريح بيشـتر . يابد تامه معدوم نگردد وجود معلول آن نيز استمرار مى

ود نفس انسانى از ابتدای تحقق خـ. دارد سير نفس در مرحله دوم تحقق خويش است

كند كه از آن بـه نفـوس نبـاتى،  در بدن جسمانى، اطوار مختلف وجودی را سپری مى

  .شود حيوانى و انسانى ياد مى

ای از نفس كه آدمى به صورت جنينى در رحم مادر است،  از منظر مالصدرا مرحله 

مرتبه نفس نباتى اوست به اين معنا كه بالفعل وجودی نباتى دارد اما بالقوه حيوان است 

طبيعـى و صـوری، بـه  از زمان تولد تا هنگام بلوغ. باشد زيرا فاقد حس و حركت مى

در اين مقطع وی حيوان بالفعل و انسان نفسانى بـالقوه . يابد مرتبه نفس حيوانى راه مى
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يابد كه نفس از درجه حيوانى و بلوغ طبيعى بـه  مرتبه سوم هنگامى تحقق مى. باشد مى

در اين صورت بالفعل انسان نفسانى و بـالقوه انسـان . دبلوغ معنوی و رشد باطنى برس

اما راهيابى انسان به مرحله انسان بالفعل ملكى آن هنگام . ملكى يا شيطانى خواهد بود

خواهد بود كه در مسير حق و تعبد محض گام برداشته و علم و معرفت كامل او با عمل 

  .صالح توأم گردد

كه قبال اشاره شد، برای انسان رقـم خواهـد  نهايتى جاست كه يكى از دو بى در اين

تر اين موضوع و رفع تعارضات احتمالى كه در اين بـاب  اما جهت تحليل دقيق .خورد

شود الزم است كيفيت ارتقاء وجودی نفس از يك مرتبـه بـه مرتبـه  به ذهن متبادر مى

وجـود بـه تمالصدرا ادراك را حركت از قوه به فعـل و صـعود مر. باالتر تشريح گردد

 مدَركرود و به مرتبه وجودی مى فرا خود وجودیاز مرتبه  دِركداند كه طى آن م مى

آنهـا را  ،اند و قوه احساس های محسوس از خارج نيامده رسد از ديدگاه او صورت مى

 ،صـدرالمتالهين( آفرينـد مـىنفـس آن را  كند بلكه خـود نمى عازمحسوس انت شىء از

 نفـسدر مرحله خيال  سخيالى را به انشای نف صور همچنيناو ). 366 ، 6ج  :1379

عالم و معلوم يـا عاقـل و معقـول اتحـادی كـه  كند مياناثبات مى وی. دهدنسبت مى

نقشـى  صـرفا در عمـل دانسـتنس برای نف و نيزپذيرد  صورت مىاص تعقل است خ

القه ای نظيـر قـدرت خالقـه خقدرت  ،كند كه نفسمى اثبات بلكهقائل نيست  منفعل

نفـس ذات وری بـه صـد قيام هايى كه صورت. كند ها را خلق مى الهى دارد كه صورت

 بهوری قيام صدآفريند و عالم خارج  رج را مىعالم خا، همانگونه كه ذات حق  ،دارند

در انديشه فيلسوفانى همچون ابن سينا طرح مراحـل چندگانـه بـرای  .حق تعالى دارد

بوده  ذاتى نفس دقائل به تجر آناننفس كه الزمه تكامل آن است قابل بيان نيست زيرا 

ست اگـر طبـق تفكـر ارو روشن  از اينندارند  تكامل نفستوجيهى جهت و در نتيجه 

را تغييـر در  شو تغييـرات مجـرد و نفـس را سينائى به حركت در جوهر قائل نباشـيم
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بالفعـل و عقـل  ، عقـلعقل بالملكه، هيواليى لصفات و اعراض آن بدانيم مراحل عق

 و ايجـاد تعلق امـری مجـرد بـه امـری مـادی نخواهد بود و نيزقابل تبيين  ادفستمبال

وجـود و حركـت  كاما اعتقاد به اصـالت و تشـكي ؛ستني توجيه پذير واحد ىشخص

دعای اتحاد عاقل مبر اساس . ا از مالصدرا به دور داشته استجوهری اين اشكاالت ر

س در مقام لكه نفبشود  ين صورت عقلى مىعكند  تعقلهرگاه چيزی را نفس  ،و معقول

مدعای اتحاد  و بر طبق خود اتحاد و عينيت دارد تبا مدركاادراك حسى و خيالى نيز 

 ،عود وجـودص قوس و در خود نفس انسانى در سير استكمال ذاتى ،نفس با عقل فعال

، 67ج : 1379 ،صـدرالمتالهين( شـود عقل مجـرد متحـد مـىو در نهايت با معقوالت 

312.(  

معقوله توسط نفـس  عقل صورمالصدرا در اسفار تصريح كرده است كه چگونگى ت

 مـنقح درسـتى ترين مسائل فلسفى است كه برای احدی از علمای اسالم بـه غامضاز 

خوانده است كه خداوند متعال بـه او عنايـت  ىبرای خود فتح مبيننشده است و آن را 

ركين مبانى  به واسطه لحاظدر نايل شدن به اين كشف مهم  ايشان توفيق .فرموده است

شده به بدن در ابتدای خلـق و قبـل از  فس افاضهنفس است زيرا اگر كسى نالدر علم 

حاصل از اعمال ه نحوی كه صور بلذا مجرد بداند ر را جوهر عقلى بالفعل و ودراك صا

رضـيه بـرای آن عانى ثـكماالت انـد الت بدن كسـب شـدهآ كه توسطو نيات و افكار

چنين  آنگاه حق خواهد داشت كه اتحادنشوند، محسوب شوند و داخل در جوهر نفس 

از  دو امـر متحصـل بالفعـل جوهری با صورت مجرد ديگر را انكار نمايد زيرا اتحـاد

نـه معقوله و با عقل فعال  ورصاما از منظر مالصدرا اتحاد عاقل با  .محاالت اوليه است

و  تحصـلمبا امـر و مبهم  حصلباب اتحاد دو فعليت بلكه از باب اتحادی امر غيرمتاز 

 است زيرا به اعتقاد او نفس انسانى در ابتدای وجـودين، مشابه اتحاد ماده وصورت مع

 .رسـد مقام احساس و تخيل و تعقل مىبا تحوالت جوهری به تدريج به جسم است و 
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بـه . بر وجود نفس زائد نه عرض لى همان اشتداد جوهری نفس استقع وربنابراين ص

بـه كمـال خـارج نقـص  ازو انواع ادراكات خود از قوه به فعليت در تعبير ديگر نفس 

بـه  قصشود همان تحول وجود نـا مىعاقل عين معقول شود و معنای اين كه نفس  مى

  ).316: همان ( ستكامل ا

  

  تكامل نفس از حيث مدَركات -5- 1

به . اين حيثيت از تكامل نيز به نوعى بر پايه مرتبه وجودی نفس، قابل تفسير است

اين معنا كه هر چه نفس و قوای آن، از جهت وجودی شديدتر گردند، قـادر بـه درك 

تكاملى نفس، بـه تر باشند مرتبه  تری خواهند بود و هرچه مدَركات ناب مدَركات ناب

رغم بساطت خـارجى، بـر حسـب  نفس انسانى على. عنوان مدِرك باالتر خواهد بود

تـوان جنبـه  در توضـيح، مـى. باشد تحليل عقلى، مركب از دو جنبه بالفعل و بالقوه مى

بالقوه نفس را به هيوالی اولى نسبت به كماالت نفسانى شبيه دانست كه دائما صـور و 

شود، اين صور عرضى مانند علوم تصوری  به وی افاضه مى كماالت عرضى و جوهری

: دارد وی در مورد صور جوهری نيز چنين بيان مى. و تصديقى و ملكات اخالقى است

و الصور الجوهريه كحصول العقل بالفعل الذی يصير به االنسان مـن حـزب المالئكـه «

نـى در ايـن مرحلـه از يع). 285، 1ج: 1379صـدرالمتالهين، (» ...العلويين و ما يقابله

استكمال جوهری، نفس با اتصال و حصول ارتباط جوهری با عقل مستفاد كه در اينجا 

به اعتبار فعليت تام عقل، از آن به عقل بالفعل، تعبير شده است اصوال ارتقاء جـوهری 

در تفسير كيفيت اين ارتقاء و . شود يافته و از سنخ مالئكه عوالم مجردات و علويين مى

و اما حال النفس بالقيـاس «: دارد گى طى مراحل مختلف آن، اينگونه تصريح مىچگون

الى صور العقليه من االنواع المتأصله فهى لمجرد اضافه االشراقيه تحصل لها الى ذوات 

و الحاصل ان الـنفس عنـد ادراكهـا للمعقـوالت ....عقليه نوريه واقعه فى عالم االبداع 
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ده ال بتجريـد الـنفس اياهـا و انتزاعهـا معقولهـا مـن الكليه تشاهد ذواتا عقليـه مجـر

بانتقال من المحسوس الى المتخيل ثم الى ] بل[محسوسها كما هو عند جمهور الحكماء 

المعقول و ارتحال من الدنيا الى االخر¡، ثم الى ماوراءهما و سفر من عالم االجرام الـى 

  ).289: همان (».... عالم المثال ثم الى عالم العقول

نگونه كه بيان گرديد صدرالمتالهين ضمن رد نظريه مشهور حكماء دربـاب ادراك آ

داند، ايشان  كليات كه نظر آنها را ناشى از تجريد معانى صوری از ماده محسوسات مى

كند كه البتـه منظـور از  حقيقت ادراك كلى را مشاهده حقايق عقلى از راه دور بيان مى

سبب اين فاصله وجودی و انغمار نفـس در كثـرات راه دور، فاصله معنوی است كه به 

ای ضعيف و نـاقص و بـه تعبيـر  دنيوی اين مشاهده به صورت تام نبوده بلكه مشاهده

خودشان همانند ادراك بصری ما از اشياء در يـك هـوای غبـار آلـود از فاصـله دور 

رده به هر تقدير نفس مرحله به مرحله به واسطه قوت وجود، ترقى حاصل كـ. باشد مى

گردد و بدين سـان انسـان از حيـث  و از عوالم محسوس و خيال راهى عالم عقول مى

. شـود ناميـده مـى» انسـان عقلـى«، »انسان نفسانى«، »انسان طبيعى«قوت مدركاتش 

آنگونه كه نام هر مرتبه دال بر مسمايش است، در مرتبه انسان طبيعى، نفس در مرحله 

بوده و قادر بـه ادراك ... چشم و گوش و بكارگيری قوای محسوس و جسمانى چون 

پس انسان در اين مرحله بالفعـل حسـاس و ). 328، 8ج: همان(باشد  محسوسات مى

اصـحاب «مالصـدرا انسـانهای طبيعـى را در آخـرت از . بالقوه متخيل و متعقل است

  .بشمار آورده است» شمال

نمايد، نيازش به در صورتى كه انسان طبيعى اقدام به تلطيف و صفای وجود طبيعى 

حواس و ابزار جسمانى كاهش يافته و با ادامه اين روند، حـواس ظـاهری متفـرق در 

گردد و به ايـن ترتيـب نفـس، توانـايى  يك حس كه همان قوه تخيل است، مجتمع مى

انسـانهای نفسـانى در . ادراك صور غيبى مثالى واقع در عالم مثال را دارا خواهد بـود
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وی در توصيف اين گروه آنان را منور به صـفات و . اند» يميناصحاب «آخرت همان 

همت چنين اشخاصـى مصـروف در . داند اسماء الهى دانسته ولى از قيد منيّت رها نمى

حال اگر انسان از . نامد مخيالت است و بهشت جايگاه اين گروه را بهشت صالحان مى

معقـوالت شـود، ايـن مرحله ادراك محسوس و مخيالت فراتر رفته و بالفعل مـدرك 

آنـان رتبـه . انسـان در ايـن مرتبـه، انسـان عقالنـى اسـت. مرتبه، مرتبه عقول اسـت

را دارا هستند زيرا به زهد حقيقى دست يافتـه و از جسـمانيات و حجـب » السابقون«

انسان عقالنى به واسطه الهاماتى كه از وجودهای مافوق خود دريافت . اند رهايى يافته

و به اعتبار صـدور افعـالى بـر مـادون » قوه عالمه«يا » عقل نظری« كند، واجد قوه مى

  ).241: همان(شود  مى» عقل عملى«يا » قوه عماله«خود، واجد 

فللـنفس «ای وجود دارد و آن اينكـه  برای تمييز عقل نظری از عقل عملى ضابطه 

ير و الشر؛ فى ذاتها قوتان، نظريه و عمليه، كما تقدم؛ تلك للصدق و الكذب، و هذه للخ

صـدرالمتالهين، (» هى للواجب و الممكن و الممتنع، و هذه للجميل و القبـيح و المبـاح

به تعبيری عقل عملى مسئول ِاعمال خير و شر جزئيات اسـت و عقـل ). 241: 1382

نظری موظف به تصديق و تكذيب كليات يا معرفت وجـوب و امكـان و امتنـاع آنهـا 

  :قل عملى چهار مرتبه قائل استاز سويى ايشان برای ع. باشد مى

  تهذيب ظاهر بر اساس استفاده از قوانين الهى و شرايع آسمانى) الف 

  تهذيب باطن و پاك كردن قلب و دل از حالتهای زشت نفسانى) ب

  آراستن باطن به صورتهای عملى و معارف حقيقى دينى) ج

ـــر خداونـــد و عظمـــت او ) د فنـــای نفـــس از ذات خـــود و حصـــر نظـــر ب

  ).261: 1354لمتالهين،صدرا(

. در اين سلسله، مرتبه چهارم، مرتبه وصول به حق و نهايت مراتب عقل عملى است

لكن اين مرتبه در حقيقت نهايت سفر نبوده و خود مشتمل بر اسـفاری چـون سـفر در 
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در » آن را كه خبر شد خبری بـاز نيامـد«حق و سفر از حق است ولى از آن جهت كه 

ال نيست و جز با مشاهده و حضور، دسـتيابى بـه كنـه آن ميسـور قالب كالم قابل انتق

پس تا زمانى كه هويت عبد باقى باشد، در حجاب انيت خود به سر بـرده و . باشد نمى

وصول تام به حضرت حق ندارد، اما اگر از خود فانى شد و كوه خودخواهى را درهـم 

گردد و از همه  ستغرق مىشكست در اين هنگام، حق تعالى را با حق شناخته و در او م

صـدرالمتالهين، (شود، حتى از خـودش و حتـى از شـهود و عرفـانش  چيز غايب مى

ای برخوردار است، آنگونـه كـه  از طرفى عقل نظری از جايگاه ويژه). 62: 3،ج1379

عقل عملى، خادم عقل نظری معرفى شده و تكامل نهايى نفـس در گـرو عقـل نظـری 

ن رابطه اين است كه عقل عملى، دارای حيثيت اضافى بوده استدالل وی در اي. باشد مى

و در داخل ذات نفس نيست بر خالف عقل نظری كه دارای حيثيتـى مشـترك بـا ذات 

به عالوه عقل عملى همواره محتاج به قوای بدنى است اما عقل نظـری . باشد نفس مى

، 9ج: همـان(اسـت  تنها در بدو امر و قبل از نيل به كمال، محتاج به بدن و عقل عملى

131.(  

  

  مراتب عقل نظری) 5- 2

همانگونه كه برای عقل عملى مراتبى وجود دارد، عقل نظری نيز دارای تشكيك و 

توان برای آن مراتبى چون عقل هيواليى، عقل بالملكه، عقـل  شدت و ضعف بوده و مى

  .بالفعل و عقل مستفاد احصاء نمود

قـت ،كـه در عـين دارا بـودن اسـتعداد حالت نفس در بدو خل: عقل هيواليى) الف

ادراك معقوالت، از جهت بالفعل از جميع صور خالى است، به بيان ديگر قـوه محـض 

ناميده » عقل هيواليى«باشد،  بوده و از اين حيث مشابه هيولى اولى موجود در ماده مى

  .اند در اين مرتبه نفس، بالقوه عاقل است، معقوالت نيز بالقوه معقول. شود مى
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هرگاه نفس با گذر از عقل هيواليى از قابليت و استعداد محـض : عقل بالملكه) ب

اوليـات، تجربيـات، متـواترات، (بيرون آمده باشد و بـا دريافـت معقـوالت نخسـتين 

، آمادگى اكتساب معقوالت ثانى را از راه فكر و حدس دارا گردد بـه مرتبـه )مقبوالت

ه از نفس را عقل بالملكه گويند؛ به اين سـبب اين مرتب. عقل بالملكه نائل گرديده است

كه معقوالت نخستين حاصل گشته و استعداد انتقال از آنها به معقوالت دوم در نفـس، 

  .ملكه شده است

ورزی كه در مرتبه عقل بالملكه برای نفس ايجـاد  با تأمل و انديشه: عقل بالفعل) ج

تاييدات الهـى، نفـس بـه حـدی از شود و با استعمال تعاريف و براهين و همراهى  مى

شـود و هرگـاه اراده نمايـد بـدون  رسد كه حيات عقلى او بالفعل مى كماالت عقلى مى

آنكه نيازی به تفكر و انديشه باشد معقوالت مكتسبه را بـه صـورت بالفعـل مشـاهده 

در اين مرتبه، نفـس . اند كند، به همين جهت است كه اين مرتبه را عقل بالفعل ناميده مى

اين . رسد كه ديگر نيازی به ماده و تعلقات جسمانى ندارد به حدی از تكامل حقيقى مى

نيازی به اين علت است كه صاحب حيات عقلى مجرد از مـاده و امكانـات مـادی  بى

هرگاه عقل به اين مرتبه نائل شـود حيـات ). 247: همان(رسد  گشته، به بقاء ابدی مى

ى شود، به طوری كه باطن و ملكوت تمام ايـن نفس، شامل حيات همه اشياء مادون م

يابد كه در تمام موجودات  گيرد و وی قدرتى مى اشياء در اختيار و تدبير نفس قرار مى

  ).290:همان(تصرف نمايد و در نتيجه غايت و مقصود آفرينش شود 

شود چنان كه در مرتبـه  مى» عقل مطلق«عقل نظری در اين مرتبه : عقل مستفاد) د

علت اينكه در اين مرتبـه نفـس را عقـل مسـتفاد مـى . بود» قوه مطلق«هيواليى عقل 

گويند، آن است كه نفس در اين مرحله، علوم را از عقل ديگـری كـه بيـرون از نفـس 

كند و به ياری عقل فعال است كه نفـس  نام دارد، كسب مى» عقل فعال«انسانى است و 

در نگـاه مالصـدرا . و به مرحله كمال برسدتواند مراتب چهار گانه را بپيمايد  آدمى مى



  ابن عربى از منظر مالصدرا و مقايسه كيفيت استكمال نفس انسان   ▪   68

  )۱۳۹۷بها� � تابستا�  (عقل � �ين� سا� �هم� شما�� هجدهم  �

غايت خلقت انسان و كمال او آنگونه كه گذشت؛ رسيدن به مرتبه عقل مسـتفاد يعنـى 

در سـايه ايـن . وصول به معقوالت و اتصال به مالء اعلى و اتحاد بـا مفارقـات اسـت

 اتحاد، تمام نظام هستى و خيرات افاضه شده از باری، همگى در نفس منتقش شـده و

  .گردد عالم نفس، جهانى عقلى و عالمى علمى مى

الزم به ذكر است كه با اينكه مالصدرا نقش علم و عمـل هـر دو را در سـعادت و  

كند كه شرافت و سعادت حقيقى تنهـا از جهـت  پذيرد ولى تاكيد مى شقاوت انسان مى

ا چرا كه اصل ذات انسان همين جزء اسـت؛ امـ. شود جزء نظری برای نفس حاصل مى

شود چيـزی جـز سـالمت از محنـت و بـالء و  آنچه به حسب جزء عملى حاصل مى

و نيز رهايى از عقوبت و عذاب دردناك نيست  طهارت از ناپاكى و برطرف شدن رذائل

هرچند برای آنها كه اهل . و صرف اين امور موجب شرف حقيقى و ابتهاج عقلى نيست

شـود  ی سعادت متناسب با ايشان مىا اند مانند زاهدان و صالحان موجب گونه سالمت

  ).131، 7ج: 1379صدرالمتالهين،(

  

  تحليل و مقايسه دو ديدگاه مورد بحث -6

ابن عربى با اينكه بر نقش علم و عمل در سعادت و كمال نفس تأكيد دارد اما ) الف

مالصدرا نيز . دهد گويد و تبيينى واضح ارائه نمى درباره چگونگى اين تأثير سخنى نمى

ه دراين باب با ابن عربى هم آوا وحتى به اذعان خود او متأثر از ابن عربى اسـت گرچ

دهد و عقل عملى را بواسطه  ولى در بحث استكمال نفس، عقل نظری را محور قرار مى

كند و غايت اين قـوه  لحاظ حيثيت اضافى نسبت به نفس فاقد تكامل نهايى قلمداد مى

  .داند را تكاملى خيالى مى

بن عربى از سير و سلوك عارفانه و مالصدرا از سير عقالنى، در نهايت، هدف ا) ب

كـه همـان درك وحـدت (يك امر و آن دستيابى به علمى حقيقى و معرفتى شـهودی 
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به اين ترتيب در اين دو ديدگاه، علم را بايد هدف قلمداد كرد نه . باشد مى) وجود است

  .وسيله

سالكى كه به ايـن . شود سالك محسوب مىدر عرفان فناء باالترين مرتبه كمال ) ج

از نظـر ابـن . شناسـد رسد خود ملكوتى خويش را كه همان خداوند است، مى مقام مى

مالصدرا نيز فناء را به معنای ترك . عربى فناء علم حقيقى يا درك وحدت وجود است

 .داند آوردن كامل به خدا مى توجه به خود و روی

دو انديشمند را به لحاظ نوع سـاختار فلسـفى  ان اينشايد بتوان تعبير و نحوه بي) د

گرايانه مالصدرا در تبيين كمال نفس را  هريك از آنها موجه دانست؛ اما رويكرد اخالق

از تعمق در بيانات صدرالمتالهين در باب كمال نفـس چنـين . توان ناديده انگاشت نمى

حقيقت دارند به نحوی كه آيد كه ايشان دغدغه ظهور كمال را در انسانهای طالب  برمى

گويا خواستار كاربردی گردانيدن الگوی كمال و نيز به نوعى تربيت و هدايت نوع بشر 

هستند در حاليكه در انديشه ابن عربى اين امر كامال نامحسـوس و كمرنـگ بـه نظـر 

ابن عربى بيش از هر چيز از كيفيت كمال نفـس در سـاحتى كـامال عرفـانى، . رسد مى

راند و اين شايد يكى از  بخشى ملموس، سخن مى ى و به دور از عينيتتجريدی و حكم

های دستگاه نظری ابن عربى است كـه حقـايق را در سـاختاری نـه چنـدان  شاخصه

 .منسجم و البته مورد انتقاد از نظر شيوه بيان ارائه داده است 

وار، سـازد؛ نخسـت تبيـين سـاز آنچه كالم مالصدرا، را از ابن عربى متمايز مـى) ه

منطقى و سيستماتيكى است كه بر آراء او شفافيت بخشيده بـه نحـوی كـه ايشـان بـا 

گيری از حصر عقلى، سعى در محصور نمودن علل و عوامل كمال نفس از يك سو  بهره

و از ديگر سوی بيان منظم، شيوا و معقولى در به تصوير كشـيدن آغـاز و انجـام سـير 

ل دقيق و عقلى، هضـم منطقـى گفتـار او را بكارگيری چنين تحلي. تكاملى نفس است

سازد؛ در حاليكه بيـان سـاده و  سهل نموده و فهم خواننده را به صورتى بديع اقناع مى
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های خشـك عقلـى كـه صـرفا بيـانگر  بدون تكلف و در عين حال عاری از استدالل

باشد دريافت سخن ابن عربى را كـه بـه  احساسى ناب، صادق و شيوا از مكاشفات مى

نوعى اشراق ربانى آميخته است جذابتر نموده و آنگاه كه در جای جای كالمش سخنى 

از آيات كريمه قرآن را به فهم الهى خود تفسير و با مشـاهدات شخصـى خـود همـراه 

  .گرداند سازد اعجاب نفوذ كالمش را مضاعف مى مى

  

  گيری نتيجه -7

اصول كلى حكمت متعاليه مالصدرا در تبيين كيفيت كمال نفس، ديدگاهى منطبق با 

دهد؛ باور به مراتب تشكيكى وجود، او را به مراتـب تشـكيكى كمـال انسـان  ارائه مى

سوق داده، بدين ترتيب امكان عقلى درجات مختلـف كمـال انسـانى را فـراهم آورده 

بر اين اساس وقتى وجودات مختلف باشـند سـعادت حاصـل از درك مراتـب . است

  .اهد بودمختلف وجود نيز متفاوت خو

دو چهـره نظـری و عملـى آن، سـعى در ارائـه  به عالوه با طرح بحث عقل و بيان

البته ايشان تاكيد بيشتری برعقل نظری داشته و . جايگاه ويژه آن در تكامل انسان دارد

استدالل او در اين باره اوال از حيث ذاتى بودن علم و اتحاد آن بـا وجـود و از ديگـر 

به واسطه لحاظ نوعى عليت غايى برای علم در انجام عمـل  سوی ابتنای عمل بر علم

از تحليل نظرات ابن عربى در اين باب نيز به وجود نوعى مقارنـه محتـوايى در . است

توان آن گونه كه مالصدرا، خود  گرديم به نحوی كه مى نظرات وی با مالصدرا نائل مى

 انى اما در چارچوبى استداللىهای اصيل عرف نيز به آن اذعان دارد اورا وامدار انديشه

تـوان  پر رنگ بودن توجه به حكمت عملى در مقابل حكمت نظری را مى. قلمداد نمود

از ديگر وجوه افتراق حكمت عرفانى ابن عربى در قياس با حكمت متعاليـه مالصـدرا 

  .دانست
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  نوشت پى
ای الهى كه ميـان  لطيفهابن عربى برخالف فيلسوفان معتقد است كه حقيقت آدمى قلب است؛ يعنى . 1

  )275، 1ج : ابن عربى، بى تا(نفس رحمانى و جسم قرار دارد 

قل يا عبادی الذين اسرفوا على انفسهم التقنطوا من رحمة اّهللاٰ ان اّهللاٰ يغفر الذنوب جميعـا انـه هـو . 2

  ).53/زمر(الغفور الرحيم 

انمـا تحصـل ... جـاوره البـاری هو االتصال بـالمعقوالت و م] ای كمال االنسان و سعادته[و هو «. 3

فالواجب علـى .... بالعلوم و المعارف مع انقطاع عن التعلق بالزخارف، ثم لما كانت العلوم متشعبه 

و ليس من العلوم ما يتكفـل بتكميـل جـوهر ...... العاقل ان يتوجه بشراشره الى االشتغال باالهم 

و اما الحاجة الى العمل و ..... لعلم باّهللاٰ و صفاته اال العلوم العقلية المحضة و هى ا... الذات االنسيه 

لـئال  –باالوضاع الشـرعيه و الرياضـات البدنيـه–العبادة القلبية و البدنيه فلطهاره النفس و زكائها 

تتمكن للنفس بسبب اشتغالها بالبدن هيئه انقهارية للبدن و هواه فترسخ لها ملكة انقياده لمشتهاه و 

و مشـاهدة االمـور الجميلـة و انـوار –ها الخاصة بها من مجـاورة المقـربين عن لذات...... تمنعها 

   .القدسيين
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