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  فهم فلسفي بهشت و دوزخ از نگاه عزيز نسفي
  ∗عزيز اهللا افشار كرماني

  چكيده
متكلمان،حكمـا و عارفـان دربـاره       .مبدا ومعاد دو بنيان تفكر ديني است وبهشت ودوزخ از اركان بحث معاد است             

 سـه منظـر     عزيز نسفي انديشمند بزرگ قـرن هفـتم از        .معاد و باالخص بهشت و دوزخ نكات بسياري را كشف كرده اند           
وي بر اساس روش    هاي     در اين مقاله ماحصل يافته     .نقلي، عقلي و كشفي به بررسي مساله بهشت و دوزخ پرداخته است           

مباني وي در تفسير معاد همان اصول فلسفه مشائي است كه با بعـضي از نكـات فلـسفه اشـراقي                     . شود  مي عقلي بررسي 
  .تلفيق شده است

ان به فعليت رسيدن عقل نظري و عقل عملي و وابـستگي يـا رهـايي نفـس از                   نسفي با تكيه بر تجرد نفس و امك       
كند و مفاهيمي همانند مراتب بهشت و دوزخ ، صـحيفه             مي جسم و اوصاف و احوال آن مساله بهشت و دوزخ را تفسير           

را بـا   .. . و اعمال ، لذت و رنج اخروي ، درخت طوبي و زقوم ، حوران بهشتي ، انهار اخروي ، مالئكـه عـذاب و ميـزان                        
  .كند  مينوعي تاويل فلسفي ارايه

  
   عزيز نسفي ، معاد ، بهشت ، دوزخ ، لذت ، رنج ، آخرت ، نفس:كليد واژه

                                                   
  استاديار گروه فلسفه دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركزي ∗
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  مقدمه
 از وي آثـار گونـاگوني بـر         .عزيز نسفي از عارفان بزرگ قرن هفتم هجري اسـت         

نـشي  جاي مانده است كه نشانگر دامنه وسـيع معلومـات وي و نكتـه سـنجي و آزاد م        
  او  نسفي همانند متفكران بزرگ ميان علوم و معارف مختلف جمع كرده اسـت             .اوست

دهد كه از فلسفه ، كالم ،تفسير ، طب و سـاير            مي گرچه عارف است ولي آثارش نشان     
  .علوم روزگار خود بهره بسياري دارد

 دهـد و    مـي  وي از ميان همه علوم به كالم ، فلسفه و عرفان دلبستگي بسيار نشان             
كوشد كه بر اساس اين سه دسته معرفت مهمترين مقوالت عـالم هـستي را تفـسير                  يم

متكلمان ، فيلسوفان و عارفان را تـا زمانـه خـود            هاي    كند و يا دست كم ماحصل يافته      
 نسفي از متكلمان ، فالسفه و عارفان به ترتيب بـا عنـوان              .به نحو هماهنگي ارايه نمايد    

 منظور نسفي از حكمت عقايـد       .كند  مي ت ياد اهل شريعت ، اهل حكمت و اهل وحد       
كه جو غالب آن فلسفه مـشائي بـود و هنـوز فلـسفه               فلسفي رايج در قرت هفتم است     

 مشائين فقط به معاد روحاني عقيـده داشـتند و خلقـت         .اشراق رواج چنداني نيافته بود    
 دانــستند  چنــان كــه  مالصــدرا   مــيدوبـاره بــدن را در آخــرت نــوعي اعــاده معـدوم  
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گويداكثر فالسفه و پيروان مشائين معتقدند كه معاد فقط روحاني است زيرا صـور               مي
شود و همان بدن دوباره عينا اعاده         مي و اعراض بدن با قطع رابطه اش با نفس معدوم         

  ).165 /9همو، الحكمه المتعاليه ، (نمي شود زيرا معدوم اعاده نمي گردد 
آورد و پـس از آن بـه          مـي  را ابتـدا   در طرح مسايل غالبا نظر اهل شريعت         نسفي

 رعايـت ايـن   .كنـد   مـي پردازد و در نهايت نظر اهل وحـدت را بيـان       مي اهل حكمت 
دهد كه نسفي درك علم كالم را مقدمه فهم حكمـت و درك ايـن دو                  مي ترتيب نشان 

   .داند  ميرا شرط فهم عرفان
  و اهـل كـشف     را به ترتيب اهل تقليد ، اهل استدالل       ها     آن  ، نسفي از نظر روش   

 در نگـاه نـسفي كـالم ، فلـسفه و عرفـان              .)247نـسفي ، مقـصد اقـصي ،         (نامـد    مي
 در ايـن    .باشند  مي ناسازگاري بنيادي با هم ندارند بلكه مراتب مختلفي از فهم حقيقت          

  . گيرد  مي قرار بررسي موردمقاله فهم فلسفي بهشت و دوزخ از نظر نسفي
هـا     وابـسته بـه مرتبـه وجـودي آن         نسفي ظهـور بهـشت ودوزخ بـر آدميـان را          

يابـد و     مـي   بهشت ودوزخ را بـه نحـوي        باشد اگر كسي به مرتبه عقل نرسيده     .داند مي
 و اگر به مقام عشق رسيده       .يابد  مي اگر به مرتبه عقل نائل شده باشد به گونه اي ديگر          

گويـد بـدان كـه دوزخ و بهـشت            مـي   نـسفي  .بر وي متفاوت است   ها    باشد ظهور آن  
بـود و دوزخ و بهـشت       هـا     و دوزخ ها    ارند و راه سالكان جمله بر اين بهشت       مراتب د 

ابلهان ديگر است و دوزخ و بهشت عاقالن ديگـر اسـت و بهـشت و دوزخ عاشـقان                   
ديگر است و بهشت و دوزخ ابلهان مخالف و موافق است و دوزخ و بهشت عـاقالن                 

سفي ، انسان   ن(بايست و ترك است و دوزخ و بهشت عاشقان حجاب و كشف است              
 منظور نسفي اين است كه اهل تقليد مخالفـت يـا موافقـت ظـاهري بـا       .)303كامل ،   

دانند ولي اهـل اسـتدالل عمـل بـه فـرامين دينـي و                 مي دين را مبناي بهشت و دوزخ     
و اهل كشف شهود حق و يا غفلت از او را اسـاس             .دانند  مي تحقق حقايق ديني را مبنا    

  .دانند  ميبهشت و دوزخ
 نسفي براي فهم و تبيين مساله معـاد و دوزخ و بهـشت  پـذيرش مراتـب                   مبناي

 به دو عالم متغير و ثابت قائل اسـت  مشائين وي همانند  .متفاوت در عالم هستي است    
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 دانـد كـه     مـي  كند و نفس آدمي را سـالكي        مي و موجودات را به سفلي و علوي تقسيم       

نتقل شود و ابزار گـذر نفـس از عـالم           تواند در عالم متغير بماند و يا به عالم ثبات م           مي
دانـد و حـصول علـم و طهـارت را موجـب               مـي  طبع به عالم عقل را علم و طهـارت        

 نسفي  تمام كماالت بهـشتي را        .داند  مي پيدايش لذت و عدم آن را موجب پيدايش الم        
آن را به نحوي به نفس انـسان و كمـاالت           هاي    داند و همه نعمت     مي زاده علم و تقوي   

 بنابراين سلوك نفس آدمي در عوالم هستي اصـل اساسـي            .كند  مي  آن تاويل  و درجات 
 الزم به ذكر است كه نـسفي گرچـه          .فهم معاد و بهشت و دوزخ از نگاه فلسفي است           

بحث معاد را در آثار مختلف خود از ديد كالم ، فلسفه و عرفـان مطـرح كـرده اسـت                     
آمده است و در مجموع نـسفي       ولي در آثار وي درك فلسفي مساله با تفصيل بيشتري           

  .نگرد ها مي با نوعي همدلي به آن
اين كه مساله حيات اخروي به نفس و سلوك آن وابسته است نكته اي است كـه                 

 به عنوان مثال امام محمـد غزالـي در          .متفكران پيش از نسفي نيز به آن توجه داشته اند         
 بـود و بـه آخـر منـازل          ادراكـات هـاي     منازل سفر آدمي در عـالم     « :گويد  مي اين مورد 

 پس از آخـر درجـه بهـايم تـا اعلـي درجـات               .خويش باشد كه به درجه مالئكه رسد      
  .)112/ 1همو ( »مالئكه منازل معراج آدمي است و نشيب و باالي كار وي است

البته غزالي نيز براي انسان به چهار منـزل در معرفـت قائـل اسـت و عقيـده دارد                    
 به متخيالت ، موهومـات و معقـوالت         به ترتيب ند و كن  مي آدميان از محسوسات شروع   

 و البته نحوه ظهور خالق و مخلوق بر سالك به مرتبه ادراك وي بـستگي                .كنند  مي سير
 نـسفي در معرفـت      .يابـد   مـي  دارد و آدمي حقيقت وجود خود را در عـالم معقـوالت           

كـسب  شناسي به ابن سينا شباهت بسيار دارد و بـه ويـژه در تبيـين حـواس بـاطني و                     
ريجـون ، عزيـز نـسفي ،        (معرفت از غيب و علم ا نبياء تحليلي مـشابه ابـن سـينا دارد              

161(.  

  انواع بهشت و دوزخ 
 به نظـر وي آن بهـشتي كـه آدم و            .نسفي براي بهشت و دوزخ انواعي قائل است       
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 دوزخـي وجـود     ،حوا در آن بودند يكي از انواع بهشت است ولي در برابر آن بهشت             
ن بهشت اوليه دو بهشت و دو دوزخ ديگر مطرح است يكي بهـشت و                غير از آ   .ندارد

تواند آن را كشف كند و        مي دوزخي كه در ماست و هر كس با نظر به خود في الحال            
   .)301نسفي ، انسان كامل ، (ديگري بهشت ودوزخي كه بيرون ماست

  بهشت و دوزخ از نظر اهل حكمت
شود ، عالم سفلي و عـالم         مي تقسيمنظر اهل حكمت عالم مخلوقات به دو عالم         از  
 عالم سفلي همان عالم زير فلك قمر است و عالم علوي همان عـالم بـاالي فلـك               .علوي

 ايـن عـالم     . عالم سفلي عالم عناصر و طبايع و معادن و نبـات و هيـوال اسـت                .قمر است 
 همواره در معرض كون و فساد اسـت و ايـن عـالم عـالم طبـايع و شـهوات نيـز ناميـده           

 اما عالم علوي كه همان عالم بقاء        . عالم سفلي همان دوزخ و دركات دوزخ است        .ودش مي
و ثبات است عالم افالك و انجم و عقول و نفوس است و اين عالم همان عالم بهـشت و        

 اين نظر   .)71 الحقايق ،    ة و زبد  175 و   176نسفي ، كشف الحقايق     (درجات بهشت است    
 بـه   .ر ميان متفكران ديگر نيز مرسوم بـوده اسـت         كه عالم خاك همان عالم دوزخ است د       

  .)115مجمل الحكمه ، (داند   ميعنوان مثال اخوان الصفاء نيز دوزخ را همان مركز خاك
الزم به ذكر است كه تطبيق جهنم بر عالم تحت القمر مورد قبول همـه حكمـاء                 

ـ              .نيست ن عـالم    به عنوان مثال مالصدرا معتقد است براي بهشت و جهنم مكاني در اي
ظاهر جسماني وجود ندارد و هر چه با حواس پنجگانه ظاهري قابـل درك اسـت از                 

 بـه نظـر وي      . در حالي كه بهشت و جهنم از سنخ عالم آخـرت اسـت             .سنخ دنياست 
مكان بهشت و جهنم در درون حجب سماوات و عرض اسـت و روايـاتي را كـه در                   

وارد شـده اسـت بـه عنـوان       به عنوان بهـشت و جهـنم        ها    مورد تعيين بعضي از مكان    
  )300شواهدالربوبيه ، المالصدرا ، (كند   ميدر اين عالم تفسير و توجيهها  مظاهر آن

  نفس ناطقه
نفس ناطقه آدمي محور بحث بهشت و دوزخ است زيرا ايـن كيفيـت نفـس در                 
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 بـه نظـر     .شـود   مـي  افكار ، اخالق و اعمال است كه موجب وصول به بهشت و دوزخ            

از پيدايش نه پيونـدي بـا عـالم جـسم دارد و نـه پيونـدي بـا عـالم                     نسفي نفس در آغ   
 نفس آدمي در اوان پيدايش نه نقشي از عـالم محـسوس دارد و نـه نقـشي از           .روحاني

توانـد    مـي  اما نحوه زيستن نفـس   . بنابر اين نفس لوحي ساده و پاك است        .عالم معقول 
آزاد سازد و   ها    او را از بند آن    او را دلبسته مال و جاه و لذات و شهوات بدني كند و يا               

 اگر نفس از بند بدن و عالم طبـايع آزاد شـود و              .موجب معرفت حقيقي و معقول شود     
 به معرفت حقيقي از خداوند دست يابد و به اخالق نيكو آراسته گردد به كمـال خـود                 

 پس كمال در معرفـت و اخـالق بنيـان           .گردد  مي رسد و به جوار حضرت حق نائل       مي
نـسفي ، كـشف الحقـايق ،        (الي نفس و عامل وارسـتگي آن از دوزخ اسـت            رشد و تع  

  .)175 و 174
 .درجات كمال در معرفت و فضيلت  با درجات تجـرد نفـس ناطقـه تـالزم دارد                 

   .يعني وارستگي نفس در فعل به درجات كمال علمي و ارزشي آن وابسته است

  تجرد نفس ناطقه
جـرد او زيـادتر ، او كامـل تـر اسـت و              تقواي هر كه تمام تر باشد و انقطـاع و ت          

 بلكـه در وقـت      .مفارقت او از اين قالب و گذشتن او از اين عالم طبايع آسان تر است              
مفارقت خرم و شادان باشد و علم هر كس تمام تر باشـد مناسـبت او بـا عـالم خـود                      
بيشتر است و رفتن او به آن عالم و پيوستن او به عقول و نفوس سماوي و گذشـتن او    

نسفي ، كـشف    (ز درجات بهشت و رسيدن وي به جوار حضرت حق آسان تر است              ا
 رهايي نفس از عالم ماده به عنوان اساس تعالي و كمـال نفـس قاعـده                 .)177الحقايق،  

 به عنوان نمونـه بـوعلي       .اي است كه پيش از نسفي هم مورد توجه حكماء بوده است           
مبـدا و   الابـن سـينا ،      (خوانـد   مي قولكساني را كه به تجرد عقلي نرسيده اند صبيان الع         

 منظور وي افرادي است كه در حصار ادراك حسي و خيـالي محبـوس               .)114معاد ،   ال
هستند و توانايي تعقل خود و نظام موجودات را ندارند و بـه معرفـت عقلـي نرسـيده                   

  .اند
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  لذت و الم 
انسان داراي دو نـوع لـذت و دو نـوع آرامـش اسـت لـذت جـسماني و لـذت          

 لذت جسماني مانند لـذت خـوردن و         .ي و آرامش جسماني و آرامش روحاني      روحان
خوابيدن ، مال و جاه و لذت روحاني مانند ادراك معاني و فهم معقـوالت و دانـستن                  

 حال لذت و رنج آدمي در عالم پس از مرگ بستگي دارد به لذت و                .اسرار موجودات 
  كـساني كـه داراي   -1 :اسـت سه حالـت قائـل   ها   نسفي براي انسان.رنج وي در دنيا 

روحـاني ، ايـن گـروه پـس از مـرگ دچـار              هاي    جسماني اند و فاقد لذت    هاي    لذت
 كـساني كـه     -2عذاب و رنج هستند زيرا ابزاري براي لذت خـود در اختيـار ندارنـد                

داراي لذت روحاني اند و از لذات جسماني رهايي يافته اند ، اين گروه پس از مـرگ                  
 كساني كه فاقد لذت جسماني و روحـاني انـد ،            -3برند    مي ردر آرامش و لذت به س     

نسفي ، كـشف    (چنين افرادي پس از مرگ نه رنج و عذابي دارند و نه لذت و راحتي                
  .)178الحقايق ، 

  علم و لذت 
 زيرا هر چـه     .درجات لذت اخروي به درجات علم و معرفت نفس بستگي دارد          

شـود از وسـعت و        مـي  بر او ظـاهر   بر وسعت و عمق معرفت افزوده شود جهاني كه          
 -1شـوند     مي  آدميان از اين لحاظ به چهار دسته تقسيم        .عمق بيشتري برخوردار است   

كساني كه حيات دارند ولي از علوم و معارف بهره اي ندارند ماننـد نفـوس اطفـال و                   
 افرادي كه به مبادي و ظواهر علوم رسـيده انـد  ، ايـن دسـته همـان عـوام                      -2ابلهان  
 افرادي كه به حقايق و غـوامض علـوم رسـيده انـد ، ايـن گـروه خـاص               -3  مردمند

 بـه نظـر نـسفي       .گيرند  مي  افرادي كه ميان دسته دوم و سوم قرار        -4الخاص خلق اند    
چون ادراك سبب لذت خلق است پس ادراك هر كه قوي تر باشد و معلوم و مدرك                 

 راحتـي و لـذت هـم        هر كه شريف تر باشد لذت او قوي تر و كامل تر است و ايـن               
  .)179 ، جاهمان(پيش از مرگ وجود دارد و هم پس از مرگ 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


136
 

 ///
ش ديني

مجله پژوه
 

 
البته نسفي معتقد است لذت و رنج پس از مـرگ قابـل قيـاس بـا لـذت و رنـج                      
دنيوي نيست زيرا نفس در دنيا مانع و مزاحم دارد ولي پـس از مـرگ مـانع و مـزاحم                     

 .كننـد   مي  در خود را درك    موجودهاي    و رنج ها    شود و نفوس واقعيت لذت      مي برداشته
رابطه ميان لذت و رنج و وجود درجات مختلفي از علم در آدمي و درجـات مختلفـي                  

نكته اي است كه مورد توجه انديـشمندان قبـل از نـسفي بـوده               ها    از لذت ناشي از آن    
 ابن سينا در آثار مختلـف خـود بـه ايـن مـسئله پرداختـه اسـت و پـس از وي                        .است

 حكماء به سطوح چهارگانه معرفـت       . بيشتر آن را آورده است     سهروردي هم با تفصيل   
، حسي ، خيالي ، وهمي و عقلي معترف بوده اند و متناسب با عمـق و وسـعت ادراك                    

  بـه عنـوان مثـال ابـن سـينا          .دانـستند   مـي  لذت ناشي از آن را هم شديدتر و كامل تـر          
 به هر حال هر چـه    و .گويد مبدا ادراك يا حس است يا خيال يا وهم و ظن يا عقل              مي

ادراك عمق و تحقق بيشتري داشته باشد و هر چه آن حقيقت مدرك زيباتر و شـريف                 
  .)591ابن سينا ، النجاه ، (تر باشد عالقه قوه درك كننده و لذتش از آن بيشتر است 

  گذر از دوزخ
از ها    شوند و مراحل حيات آن      مي چون جمله آدميان در عالم كون و فساد آفريده        

امـا بعـضي در         .كننـد   مـي  شود به ناچار همه از دوزخ گذر        مي حت القمر آغاز  عالم ت 
رسـند و ايـن مانـدن و يـا       ميبهشت گذرند و به   ميمانند و بعضي از دوزخ   مي دوزخ

كنند بستگي دارد و اين آيـه       مي گذر كردن به استعداد آدميان و علل و اسبابي كه فراهم          
و ان منكم اال واردها كان علـي ربـك حتمـا            «  :بر اين مطلب داللت دارد كه فرمود      

نـسفي ،  . ()72 ،71مـريم ، ( »مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا و نذر الظالمين فيهـا جثيـا        
شـوند    مـي در دوزخ آفريدهها  گويد همه انسان    مي  نسفي گرچه  .)176كشف الحقايق ،    

ـ               ا عـالم جـسم   ولي معيار وي در ماندن دردوزخ و يا عبور از آن نحوه ارتباط آدميـان ب
 اگر نفس آدمي همان گونه كه آفريده شده است تابع طبيعـت بـاقي بمانـد و بـه             .است

ماند و استعداد ورود به عالم بهـشت    ميمعرفت و تجرد الزم نايل نشود در عالم دوزخ   
  .را پيدا نمي كند
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به عبارت ديگر مادامي كه نفس آدمي در اسارت هيولي باقي بماند دچار عـذاب               
 اخـوان الـصفاء نيـز در        .يي از هيولي همان تجرد و سبب وارستگي است        است و رها  

 اما عذاب جان آن باشد كه به عالم خـاك بـاز             .رسائل خود عين اين نظر را آورده اند       
  .)333مجمل الحكمه ، (ماند و در بند هيولي باشد 

از نظر نوع و درجه معرفت ، نوع و درجـه تجـرد و              ها    توان گفت انسان    مي پس
 درجه لذت و رنج مراتب مختلفي دارند و اين اخـتالف در حيـات دنيـوي بـه                   نوع و 

الزم به ذكر است كه مالصـدرا نيـز         .آورد  مي ناچار اختالف در حيات اخروي را پديد      
نويـسد    مي  وي .شوند نظري شبيه نسفي دارد      مي در باره اين كه همه افراد وارد دوزخ       

ابتدا در عالم محسوسات قرار گرفته اسـت   هر فردي از افراد انسان به واسطه آن كه          « :
استحقاق ورود به آتش را به دست آورده است مگر اين كه با انجام طاعات و كـسب                  

  .)563معاد ، المبدا و المالصدرا ،  (».حسنات آن را جبران كند

  حاالت نفس بعد از مرگ
 يا نفس سـاده اسـت و        .نفس بعد از مفارقت از شش حالت بيرون نيست        حاالت  

 و نفس غير ساده يا كامل اسـت يـا           . نفس ساده يا پاك است و يا غير پاك         . غير ساده  يا
 منظور از   . و ناقص هم يا پاك است و يا ناپاك         . و كامل يا پاك است يا غير پاك        .ناقص

پاك و ناپاك ، داشتن تقوي و يا نداشتن آن است و مراد از كامل و ناقص آن است كـه                 
به كمال ندارد و و حالت هر يكي از اين نفوس شش گانه علم و تقوي به كمال دارد يا  

   .)130  ، بيان التنزيل ، 185نسفي ، كشف الحقايق ، (بعد از مرگ متفاوت است 
بنابراين ، معيار درجه بندي نفوس علـم و تقواسـت و چـون در علـم و تقـوي                    

 ايـن    نـسفي در   .مراتب متفاوتي وجود دارد به ناچار تعـالي آدميـان هـم مراتـب دارد              
 زيـرا عـين ايـن تقـسيم بنـدي در آثـار              .تقسيم بندي كامال از شيخ اشراق متاثر است       

 سخنان نسفي در بـاره نـور و كـاربرد اصـطالحات بـرازخ               .سهروردي هم آمده است   
دهد كه نسفي با آثار سهروردي آشـنا بـوده            مي علوي و سفلي و طبقه بندي باال نشان       

  .)437/ 3و مجموعه مصنفات   229 االشراق ، ةحكمسهروردي ، (است 
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  رابطه علم و تقوي با مراتب بهشت 
به نظر اهل حكمت اگر آدمي در طول حيات دنيوي خود نفس ناطقه را با علم و                 

شـود و درجـات وي در بهـشت بـه             مي تقوا پرورش دهد بعد از مرگ به بهشت وارد        
بعـد از مفارقـت      اما اگر علم و تقوي حاصل نكرد         .مرتبه علم و تقواي او بستگي دارد      

 امـا بعـضي     .ماند  مي نمي تواند به عالم خود وارد شود و همواره در زير فلك قمر باقي             
كند و    مي شود و در آن قالب علم و تقوي حاصل          مي گفته اند كه به قالب ديگري وارد      

 رسد از مدركات هشت گانه حاصـل        مي هر راحتي و آسايش و جمعيتي كه به اين فرد         
 قرآن كريم رابطه علـم      . اين مدركات دري باشد از درهاي بهشت       شود و هر يك از     مي

و اما من خاف مقام ربه و نهـي الـنفس        « :كنـد   مي و تقوا با بهشت را بدين گونه بيان       
نسفي ، كـشف الحقـايق ،       (،  )41 و   40النازعات ، ( »  هي الماوي  ة الجن عن الهوي فان  

182(.  
نا نيز پيش از نسفي مطرح كرده       تكيه بر علم و نيكو كاري مبنايي است كه ابن سي          

گويد كمال نفـس بـه دانـش و           مي  وي پس از طرح نظرات مختلف در باره معاد         .است
ابـن  ( .نيكوكاري است و رهايي از آثار طبيعت مانند حرص و شهوت و دوسـتي دنيـا               

  .)557سينا ، مجموعه رسائل ، 
ا بـه ترتيـب     سالك نه مرتبه قائل اسـت و سـالكان ر         هاي    نسفي براي ترقي انسان   

كند؛ مومن ، عابد ، زاهد ، عارف ، ولي ، نبي ، رسول ، اولوالعزم                  مي چنين درجه بندي  
 به نظر وي حكما نيز اين مراتـب نـه   .)269 و 268نسفي ، مقصد اقصي ، ص(و خاتم   

داننـد و     مـي  پذيرند ولي حكما معيار ترقـي را علـم و طهـارت             مي گانه در طول هم را    
 كه در يكي از اين مراتب نه گانه باشد پس از مفارقت از قالـب                عقيده دارند هر نفسي   

شود و هر عقل كه به عقل فلك االفالك نزديك تـر              مي به عقل متناسب با خود جذب     
است علم و طهارت او بيشتر است و هر كس بـا ايـن عقـول و نفـوس عـالم علـوي                       

قمـر همـان    مناسبت كسب نكرده باشد روح وي در زير فلك قمر بماند و زيـر فلـك                 
دانند و معتقدنـد مقـام و مرتبـه هـيچ             مي  البته حكما هر نه مرتبه را كسبي       .دوزخ است 
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همـان  (كس از قبل معلوم نشده است و مقام هر كس جزاي علم و طهارت وي است              
  .)271 و 270، 

به نظر نسفي عقل كل و نفس كل كه عقل و نفس فلك االفـالك اسـت بهـشت                   
يـا ايتهـا    « :د در اين بهشت اقامت دارنـد و آيـه         خاص است و بندگان خاص خداون     

النفس المطمئنه ارجعي الي ربك راضيه مرضيه فـادخلي فـي عبـادي و ادخلـي                
 .)176نسفي ، كشف الحقـايق ،       ( بر اين مطلب داللت دارد       )30 تا 27الفجر ،    (»جنتي

بنابراين عقول و نفوس مختلف عالم فوق قمر همان مراتب بهشت در جهان آخـرت                
  .دهستن

  درهاي دوزخ و بهشت 
 جمله اقوال و افعـال پـسنديده و اخـالق           .بهشت و دوزخ درهاي بسياري دارند     

حميده درهاي بهشتند و جمله اقـوال و افعـال ناپـسنديده و اخـالق ذميمـه درهـاي                   
رسـد از اقـوال و افعـال          مـي   از جهت آن كه هر رنج و ناخوشي كه به آدمي           .دوزخند

رسـد از     مـي  رسد و هر راحت و خوشي كـه بـه آدمـي            ي م ناپسنديده و اخالق ذميمه   
 نـسفي   .)302نسفي ، انسان كامـل ،       (رسد  مي اقوال و افعال پسنديده و اخالق حميده      

اقوال و افعال ناپسند و اخالق ذميمه را ناشي از فقدان عقـل و عـدم كـاربرد درسـت                    
 ادراك  داند و بر اين اساس درهاي بهشت و جهـنم را بـا مجـاري                مي مجاري معرفتي 

 داند و عقيده دارد حاكميت عقل بر آدمي است كه او را بهشتي و يا جهنمـي                  مي يكي
 هفـت دردوزخ ادراكـات   .دوزخ هفت در دارد و بهشت هشت در  به نظر وي.كند مي

 خيال  . يعني پنج حس ظاهر و دو حس باطن ، يكي خيال و ديگري وهم              .حيواني اند 
 در هر كـس عقـل نباشـد و          .وساتمدرك صورت هاست و وهم مدرك معناي محس       

كنـد    مـي  اگر هست به فرمان عقل عمل نكند به ناچار از اين مدركات هفتگانه پيروي             
و در عاقبت كارها انديشه نمي كند و هر يك از اين مدركات هفتگانـه سـبب رنـج و           

رسـد از ايـن     مـي شود و هر زحمت و ندامت و عـذابي كـه بـه آدمـي         مي عذاب وي 
 لها يك از اين مدركات هفتگانه دري باشد از درهاي دوزخ ؛              پس هر  .مدركات است 
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  و در هر كس عقـل باشـد و           )44الحجر ،   (  ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم      ةسبع

او تابع عقل شود در هر چه پيش آيد از عاقبت آن انديشه كند و به هواي نفـس عمـل            
و هر يك از اين      . اين مدركات هفتگانه با مدرك عقل هشت مدرك خواهند شد          .نكند

 و  176نـسفي ، كـشف الحقـايق ،         (مدركات هشتگانه سبب راحتي و آسايش وي شود       
  . )302 و انسان كامل 177

شود اين اسـت كـه چـرا          مي سوالي كه در رابطه با ادراك و عمل و اخالق مطرح          
حكماء مجاري ادراك را درهاي دوزخ و بهـشت محـسوب كـرده انـد و عمـل و يـا                     

 دليل آن در اين نكته نهفتـه اسـت كـه           . درهاي اصلي ذكر نكرده اند     اخالق را به عنوان   
عمل و اخالق مبتني بر علم است و چون انسان فاعل علمـي اسـت اسـاس اخـالق و                 
رفتار وي همان علم و معرفت است و به نظر نسفي اگر عقل اين علوم را براي كمـال                   

 درهـاي دوزخ تبـديل    به كار گيرد اين مجاري درهاي بهشت خواهند بود و گرنـه بـه               
كندو در مجمـوع از       مي  مالصدرا در بعضي از آثار خود همين مطالب را ذكر          .شوند مي

 ،  670 و   668 ، مفـاتيح الغيـب ،        380مالصـدرا ، اسـرار االيـات ،         (كنـد     مـي  آن دفاع 
  .)293شواهدالربوبيه ، ال

الزم به ذكر است كه عالمـه طباطبـايي در مـورد درهـاي دوزخ و بهـشت بيـان                    
معناي هفت در داشتن جهنم اين است كه هفـت          « :نويسد  مي وي. كند  مي يگري ارائه د

نوع عذاب دارد و هر نوع آن به مقتضاي واردين بـراي خـود چنـد قـسم دارد و ايـن                      
مطالب خالي از داللت بر اين معنا نيست كه گناهاني كه مستوجب آتش اسـت هفـت                 

 از  .كشاند نيـز چنـد قـسم اسـت          مي قسم و طرقي كه آدمي را به هر يك از آن گناهان           
رسول خدا روايت آورده اند كه فرمود براي بهشت هشت در و براي جهـنم هفـت در                  

  ).246/ 12طباطبايي، الميزان،  (»است كه بعضي افضل از بعضي ديگر است

  بهشت و دوزخهاي  جوي
بهـشتي آمـده اسـت كـه چهـار جـوي در             هاي    در قرآن كريم در توصيف نعمت     

 التي وعـدالمتّقون    ة الجن مثل .آب ، شير ، عسل و خمر      هاي    است ؛ جوي  بهشت جاري   
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 ة لـذ فيها انهار من ماء غير آسن و انهار من لـبن لـم يتغيـر طعمـه و انهـار مـن خمـر        
  .)15محمد ، ( للشاربين و انهار من عسل مصفي

 وي  .دانـد   مـي  نسفي استفاده از اين انهاررا به درجات كمال اهل بهشت وابـسته           
آورد كـه     مـي  داند و آن را معادل حيات در بهشت به حـساب            مي بب حيات آب را س  

 منظور از شير همان مبادي و ظواهر علوم است كـه عـوام در               .همه از آن برخوردارند   
بهشت از آن برخوردارند و نهرهاي عسل مختص خواص از اهل بهشت است كه بـر                

لـوم خـاص    شود و خمر مختص خاص الخاص است وبـر ع           مي علوم خواص تطبيق  
 در دوزخ بـه ازاي      .شود  و اثر خمر زايل كردن خوف و حزن است            مي الخاص تطبيق 

نسفي (اين چهار نهر چهار نهر ديگر وجود دارد يعني حميم ، غسلين ، قطران و مهل                 
  .)180 و 179، كشف الحقايق ،

شود كه نسفي     مي روحاني معلوم هاي    مادي به نعمت  هاي    از اين تاويالت نعمت   
تـوان گفـت از ايـن نظـر       مي فلسفي خود فقط به معاد روحاني عقيده دارد و     در درك 

كامال از ابن سينا متاثر شده است و گرچه از آثار سـهروردي بهـره بـرده اسـت ولـي                     
  .گويي نظريه مثل معلقه سهروردي نتوانسته است او را قانع كند

  صحيفه اعمال و كرام الكاتبين
شـوند و ايـن       مـي   كه بـر نفـس او عـارض        اقوال و افعال آدمي عوارضي هستند     

كنـد و     مـي  ظهور اين عوارض نفـس را متـاثر       . اصوات و حركات بقاء و ثبات ندارند      
 ايـن اثـر ثابـت       .شود كه اثري ثابت و باقي در نفس پديد آيـد            مي موجبها    تكرار آن 

دهد و مبناي پيدايش همه علـوم و          مي همانند كتابت است زيرا به نفس شكل خاصي       
اگر اين حالت نبود هيچ انـساني در كـاري مهـارت            . مين ويژگي نفس است   صنايع ه 

   .پيدا نمي كرد
 اهل بينش به اين حالت ثابت نفس ، مالئكـه گوينـد و اهـل دانـش آن را ملكـه      

گويـد    مـي   نسفي . به نظر نسفي منظور از نزول مالئكه و شياطين همين است           .نامند مي
 نفس آدمي را كتابت گويند و محل اين كتـاب      اين آثار باقي و ثابت اقوال و احوال در        
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... .گوينـد   مي را كتاب اعمال و صحيفه اقوال گويند و كاتب اين كتاب را كرام الكاتبين             

البته اين نفس آدمي است كه هم كاتب است و هم كتاب و هم مكتـوب و هـم قـاري                     
  .)184 و183همان،(خود 

 در بحث معاد عـين همـين        الزم به ذكر است كه مالصدرا در بعضي از آثار خود          
مضامين را آورده است و حتي عبارات وي تا حدي شبيه بـه عبـارات نـسفي اسـت و              

دهـد كـه وي از آثـار نـسفي مـستقيم و يـا غيـر مـستقيم متـاثر بـوده                         مـي  اين نـشان  
  .)647 و646 ، مفاتيح الغيب 356مالصدرا ، اسرارااليات ، (است

عملي بخواهد بقاء اخـروي داشـته باشـد         البته بايد توجه داشت كه اگر انديشه يا         
بايد به ملكه تبديل شود وگرنه امور عرضي وجودي گذرا دارند و زائل شدني هـستند                

گويـد    مي  با توجه به همين نكته است كه شيخ اشراق         .و در نتيجه بقاء نخواهند داشت     
رسـد كـه      مـي  اگر براي نفس ملكات اخالق و علوم حاصل شود بعد از مرگ به لذتي             

  .)69سهروردي ، پرتونامه ،(بل وصف نيستقا
 در محاسبه اخروي  ها    عالمه طباطبايي در باره احوال و ملكات نفساني و نقش آن          

 گويد احوال و ملكات نفساني كه منشاء افعال است از طاعات و معاصي بـه شـمار                 مي
  ).2/608طباطبايي ، الميزان، (خواهد  ميرا از انسانها  رود و خدا حساب آن مي

  الئكه عذاب م
منظـور از مـدبران     . حكماء به نوزده مدبر علوي و نوزده مدبر سفلي عقيده دارند          

كنند و منظور از نـوزده مـدبر     مي علوي ، هفت كوكب است كه در دوازده برج حركت         
 هفت قـوه نبـاتي عبارتنـد از قـوه           .سفلي ، هفت قوه نباتي و دوازده قوه حيواني است         

دوازده قوه حيواني عبارتند از     . جاذبه ، ماسكه ، هاضمه و دافعه      غاذيه ، ناميه ، متولده ،       
  .پنج حس ظاهر ، پنج حس باطن و دو قوه تحريك ؛ يكي جاذبه و ديگري دافعه

و هـا     به نظر حكماء مدبران آسمان و زمين اين دودسته نوزده گانه اند كه آسـمان              
 مرحله قطـع تعلـق از ايـن     به نظر نسفي اگر آدمي در زندگي به    .كنند  مي زمين را تدبير  

 .شـوند   مـي  كارگزاران نرسيده باشد ، پس از مرگ ، اين تعلقـات موجـب عـذاب وي               
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مادامي كه در زنـدان دنيـا محبوسـند اسـير تـاثير ايـن نـوزده             ها    گويد انسان   مي نسفي
در انسان باقي اسـت     ها     اگر در حالي كه آثار آن      .كاركنان عالم علوي و عالم سفلي اند      

كنند و اگر در اين دنيـا         مي ود و قطع تعلقات نكرده باشد آن آثار او را عذاب          از دنيا بر  
پاك كند هم در دنيا و هم در آخرت از عذاب رسته باشد و              ها    لوح نفس را از آثار آن     

نـسفي ، كـشف     (بـر ايـن معنـا داللـت دارد        )65-48 /13محمدي ،   (النوم اخوالموت   
  .)183الحقايق 

ضمون كه آورده شد در آثار مالصـدرا نيـز آمـده            بحث مالئكه عذاب با همين م     
 او نيز همانند نسفي مدبران نوزده گانه علوي و مـدبران نـوزده گانـه سـفلي را                   .است

  .)386مالصدرا ، اسرارااليات ، (داند  ميمالئكه عذاب

  ميزان و و زن اعمال
و داوري در بـاره     هـا     يكي از حوادث زندگي اخـروي ، سـنجش اعمـال انـسان            

 روشن است كه اندازه گيري ارزش اعمال نيازمند ميزاني اسـت كـه    . هاست ارزش آن 
گويد ميزان همان وجود آدمي است و استعداد آدمي بـراي             مي  نسفي .اعمال را بسنجد  

 ميزان است و اعمال نيك و بـد همـان چيـزي اسـت كـه وزن                هاي    نيكي و بدي كفه   
 ، اطمينـان و جمعيـت در وي          اگر آدمي افعال و اقوال نيك داشته باشد، وقار         .شود مي

 آيد و اگر افعال و اقوال بـد داشـته باشـد دچـار اضـطراب ، شـك و تفرقـه                       مي پديد
شود و رضا خـازن بهـشت اسـت و شـك و               مي  يقين و جمعيت سبب رضا     .شود مي

نـسفي ، كـشف الحقـايق ،        (شود و سخط خـازن دوزخـست        مي تفرقه موجب سخط  
184(.  

ه اين است كه بر كمـال آدمـي افـزوده شـود و              بنابراين به نظر نسفي ثقل عمل ب      
فضايل او كاملتر شود و خفت عمل به اين است كه بر نقص و كاستي آدمـي بيفزايـد                   

  .و از غايت خود دورتر گردد
گويـد معنـاي وزن اعمـال در روز         مـي  عالمه طباطبايي در توضـيح وزن اعمـال       

اش نيكش بـه مقـدار       به اين معنا كه هر شخص پاد       .قيامت تطبيق اعمال است بر حق     
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متعـددي  هـاي     و براي هر انـساني ميـزان      ... حقي است كه عمل او مشتمل بر آن است        

شود و ميـزان هـر عملـي          مي سنجيدهها    است كه هر كدام از عمل هايش با يكي از آن          
  ).18و17 /8طباطبايي ، الميزان ، (همان مقدار حقي است كه عمل مشتمل بر آن است

  حوران بهشتي
في همانطور كه جسم ، طعـام و شـراب جـسمي و حـوران و غلمـان                  به نظر نس  

 عقل كـه سـليمان   .صوري دارد عقل را هم طعام عقلي و حوران و غلمان معنوي است         
 حـوران   .داند ، هر فردي از افراد موجودات خود مرغي هستند           مي است زبان مرغان را   

يده انـد و ايـن      بهشتي همان اسرار و مكنونات علومند كه از اهل حـس و خيـال پوشـ               
محرومند و اهل بهـشت كـه مـردان كامـل           ها    نامحرمان عالم عقل از مشاهده جمال آن      

 لـذتي هـا   يابنـد و از آن   مـي را بكـر و تـازه  ها   رسند آن  ها مي   هستند هر نوبت كه به آن     
كه حوريـان   ها    و خيمه ها    گويد منظور از كوشك     مي نسفي. برند كه قبال نيافته بودند     مي

بعـضي  هـا     و خيمـه  ها    هان اند همان موجودات عالم هستي اند ، آن كوشك         پنها    در آن 
وجود خارجي و بعضي وجود ذهني و بعـضي وجـود لفظـي و بعـضي وجـود كتبـي                    

  .)181 ، كشف الحقايق 191 و192نسفي ، انسان كامل ، (اند

  درخت طوبي و زقّوم
ه درخت طوبي درختي است كه در هر قصري از قصرهاي بهشت و در هر درجـ               

 اي از درجات آن شاخه اي از آن وجود دارد و آسايشي كه به هر كس از اهل بهـشت                   
رسد از آن شاخه اي است كـه در خانـه وي اسـت و آن درخـت عقـل اسـت كـه                مي

   .شود تا آدمي از انجام آن پشيمان نشود  ميموجب شناسايي عاقبت كارها
 دركـات دوزخ    و درخت زقّوم درختي است كه در هر خانـه و هـر دركـه اي از                

 هر كس از طبع پيـروي كـرد و          .شاخه اي از آن وجود دارد و آن درخت طبيعت است          
 از فرمان عقل سرباز زد و بي فكر و انديشه رفتار نمود از عاقبـت كـار خـود پـشيمان                    

  .)180نسفي، كشف الحقايق ، (شود و نشانه ناداني ، پشيماني از قول و فعل است مي
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به عنوان اهـل طبيعـت و    ها    دمي و جدا شدن انسان    پس نزاع طبيعت و عقل در آ      
اهل عقل ، به زبان استعاره و تمثيل به شكل درخت طوبي و زقّوم بيان شـده اسـت و          

دانـد كـه در       مي مالصدرا نيز مثال درخت طوبي را مثالي براي نفس انسان نيك بخت           
 از  كنـد كـه     مـي  علم و عمل به مرتبه كرامت و بزرگواري رسيده اسـت و حتـي نقـل               

طريق احاديث شيعي روايت شده است كه طوبي درختي است كه ريشه آن در خانـه                
است و هيچ مرد مومني نيست مگر آن كه در خانه اش شاخه اي از               ) ع(حضرت علي 

مالصدرا ، اسـرارااليات ،     ).(88و87/،8مجلسي، بحاراالنوار،   (آن وجود دارد  هاي    شاخه
393(.  

كنـد عالمـه      مـي  ر معاد جسماني را تاويـل     بر خالف نسفي كه تمام آيات مبني ب       
جسماني كه قرآن كـريم ذكـر كـرده         هاي    و نقمت ها    طباطبايي معتقد است همه نعمت    
هر چند نظام آخرت با نظام دنيا متفـاوت اسـت  و             . است در عالم آخرت وجود دارد     

آخرت با  « :گويد  مي  عالمه طباطبايي  .عوارض دنيوي نيز با عوارض اخروي فرق دارد       
باشد و انساني كـه       مي و نقمت هايش گرچه شبيه دنيا و لذائذ و آالم آن          ها    م نعمت تما

گردد به حكم ظواهر كتاب و سنت بعينه همين انـسان دنيـوي اسـت                 مي وارد آخرت 
انـسان بـا    ... باشـد   مي ولي نظام آخرت غير از نظامي است كه حاكم بر تشكيالت دنيا           

بهـشت بهـره    هاي    كند و از نعمت     مي زدواجآشامد ، ا    مي خورد ،   مي اين كه در آخرت   
گـردد در    ميشود ولي در عين حال عوارضي كه در دنيا بر اين حاالت عارض        مي مند

  .)38 /4طباطبايي،الميزان،(».آنجا عارض بر او نمي شود

  نتيجه گيري
درك عقالني نسفي از بهشت ودوزخ مبتني بر ساختار جهان هستي و فهـم وي               

داند كه نوعي تعلق به جـسم دارد و           مي نفس را موجود مجردي    نسفي   .از انسان است  
هدف از اين تعلق به فعليت رسيدن كماالت نفس در حدي است كه بتوانـد از عـالم                  

 اگـر نفـس آدمـي داراي افكـار ، احـوال و              .جسم رهايي يابد و به تجرد كامل برسـد        
 فـوس و عقـول  اعمالي باشد كه به مرحله تجرد عقلي برسد پس از مرگ وارد عـالم ن           
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 نسفي همـه    .گردد  مي شود مه موجب مسرت وي      مي شود و از مشاهداتي برخوردار     مي

مفاهيم مربوط به عالم آخرت را بر تجرد نفس و معرفت ناشي از تجـرد مبتنـي كـرده                   
 تاويالت عقلـي او  .است و از اين لحاظ كامال از افكار ابن سينا و اسماعيليه متاثر است       

 هر چنـد قبـل از او سـهروردي و ابـن             .اد جسماني عقيده ندارد   دهد كه به مع     مي نشان
عربي مساله عالم مثال را به نحو مبسوط مطرح كرده بودند ولي ظـاهرا ايـن نظـر او را              

  .قانع نكرده است كه از كنار آن با سكوت گذشته است
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