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Ethics and soul in the views of Mulla Sadra and Ibn Arabic 

 از دیدگاه مالصدرا و ابن عربی نفس و ملكات اخالق
 

 دکتر سید حسین واعظی
 

 sh.vaezi@khuisf.ac.irاستادیار، گروه الهیات دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان )خوراسگان(، 

 

 چكیده:
تابخانه ای رخ داده پژوهش حاضر با هدف تبیین اخالق و ملکات نفس از دیدگاه مالصدرا و ابن عربی بوده که با روش کیفی و تحلیل محتوا و استفاده از منابع ک

در این . در اوست ملکات ظهور این قدر هر فرد نیز به معرفت شده و ملکات یشپیدا موجب انسانی و اخالقیات اعمالاست. یافته های پژوهش حاکی است که 

آنها ظهور،  حسنه ملکات هستند که کسانی الهیراستا مرتب بین ملکلت حسنه و قبیحه یا به عبارتی دیگر ملک و شیطان درونی انسان نزاع بوده و انسانهای 

بر  عالوهشرعیو تکالیف  اعمالاز جمله یافته های دیگر اینکه . آنها گردد یافته و شیطان درون ایشان مغلوب ملک درونی ایشان بر سایر ملکات و غلبه سلطان

 ایجاد نمود. را در نفس تریقوی ملکات رسیده و آن مغز و باطن به می توان پوستهآن از  که با گذرباشد، می بر نفس اثر مستقیمباطن و  دارای آن ظاهری پوسته

 قیات و عبادات می توان به صفات الهی مزین گردیده، به مقا  انسان کامل رسید و خلیفه خدا در زمین گردید.به موجب وصول به باطن اخال

 

 : اخالق، ملکات، طاعات، انسان کامل، مالصدرا، ابن عربیلغات کلیدی

 

 مقدمه: .1
 از وی که است خیری ، کارهاینیکو در انسان احوال مبدأ پیدایش

 زشت نیز کارهای نکوهیده صفاتسرچشمه  که زند، همچنانسر می

از  زند، اعمسر می از انسان که اییا زشتی هر نیکی . پساوست

 یعمل فمن»گذارد. اثر می قلب در احوال ، همهگفتار،کردار یا اندیشه

، (8-7)الزلزله/ .»1یره شراً ةذر مثقال یعمل و من خیرا یره ذره مثقال

در  فاضله و ملکات اخالق ( با رسوخ87-88صص شیرازی، بی تا،)

از  آن و در پاکسازی شده حقیقی و قلب روح تصفیهموجب،  نفس

گردد وصفا یابد  پاك افتد. اگر قلبمؤثر می دنیائی هایآلودگی

 گردد.می آن نیز بر فرد واضح حقیقت

تواند می خویش و معرفت علم میزان به هرکس عربی از نظر ابن

، 712 ، ف77 ، باب14، جق1041، عربی ابنباشد. ) شاهد حق

 محسوب صدقات نفوس ، برایخیرات مسیر جمیع ( در این728ص

باشد. امر نمی در این و معنوی حسیخیرات بین شود و فرقیمی

امورخیر بنماید. بنابر  فخود را وق اوقات که است الز  بر مؤمن پس

، در است انسان خود نفس صدقات به محتاج اولین اینکه

و  اولی دهد، مصابمی انجا  انسان که و خیراتی صدقاتجمیع

 کمک خویش و ارحا  خویشان به ، اگرچهخود اوست نفس واقعی

                                                           

را  باشد آن داده کار خیر انجا  ایذره هموزن هرکس پس 1

 بیندرا می باشد آن کار بد کرده ایذره هموزن بیند، و هرکسمی

-127، صص167 ، ف26 ، باب8 ج، ق1041، عربی ابن) بنماید.

128) 

 جای را به اخالقی ، ملکاتیرفتار انسانی با این وصف تمامی

تکرار شود، صادقانه  نیتهای گفتارها همراه گذارد، لذا وقتیمی

در  تکرار کیفیتهایی این گردند و از ادامهاز آنها پدیدار می ملکات

و  ر فضائلدهد. صدورا صفا می گویندهکند و روحمی رسوب نفس

 و کیفیتهای خالص نیتهای همین سبب نیز به از انسان خیرات

در  اثر  که است حق افاضات خیرات گردد. زیرا اینمی آساننوری

بر  هر عملی برتری میزانپذیرد. پسمی صورت ملکات آن پیدایش

 آن و نوربخشی و تصفیه نفس در اصالح تأثیر آن دیگر، اندازه عمل

نزدیکتر باشد، از  قلب کامل صفای به که و هر عملیاست بر قلب

 حقیقی ومطلب مقصد اصلی باشد، زیرا بهبرتر می آن سابق حالت

 (87-88صص شیرازی، بی تا، .)نزدیکتر است

خود  بر نفوس هستند که کسانی الهی معتقد است: رجال عربی ابن

 اطالق اهل باشند. قسمیمی دارند و اینها خود دو قسم سلطنت

 قلب وسعت و دارای بوده حق اینها محافظ و مشاهد عین هستند که

آنها بین و حجابی وراء آنهاست حق اند کهفهمیده باشند و قسمیمی

 نگرند. بهمی را از وراء حجاب اینها حق و در واقع است حایل و حق

 از مرگ پس کنند تا اینکهمی او را اطاعت اوامرو نواهی طریق ینا

، 811 باب، 8ج، ق1041، عربی ابننمایند.)می مالقات را بعینه حق
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 نیز از همین و بدنی و گفتار و کردار نفسانی اعمال برتری مالك

 بعضی به نسبت قلب از اموردر صفای بخشی شود کهمی روشن نکته

. یا از دواثر است یکی دارای باشند و هر عملیدیگر شدیدتر می

 و موجب بوده از مکاشفه مانع آورد کهمی پیش قلببرای حالتی

 آن شهوتهای و دنیوی زنگارهای سوی را به شود و آنمی آن ظلمت

 اخروی عمتهایاز ن و محرو  حق از رحمت کشاند و محجوبمی

 حقه مکاشفات برای آمادگی حالت را به قلب گرداند. یا اینکهمی

 وغضبی شهوی هایاز وابستگی صفاء و تجرد آن و موجب رسانده

 »طاعت»را دو  بخش و اعمال »گناه» را اول بخش گردد. اعمالمی

 مختلف آن و قساوت قلب درظلمت اثر گناهان نامند و همچنانکه

 ، طاعتها نیز در روشنیدیگر بوده بزرگتر از بعضی و بعضی است

شدیدتر  بعضی دارند که گوناگون اثرات آن سازی و پاك قلب بخشی

در این  (87-88 صص شیرازی، بی تا،) باشند.دیگر می از بعضی

یابند ظهور می نفوس موجب به ارواحمعتقد است:  عربی ابنخصوص 

جسد  برای طیب شوند و روحمی روحهامختلف دلیل همین و به

 سبب اینها به باشد. همهمی جسد خبیث برای خبیث و روح طیب

 روح وسالمت صحت . پسآنهاست و نفوس طبیعتها بر اجسا  غلبه

 بدن توسط همین که و رفتاری ، اخالقاست اخالق مکار  به

 سبب نیز به و فساد آن مرض باشد، کما اینکه شده کسب عنصری

 ، باب0 ، جق1041، عربی ابن).استعنصری بدن همین فعالیتهای

 (700-708، صص878-877، ف17

می  روشن ایتا اندازه نفوس در تکامل سر عبادات ست کهدر اینجا

 خشوع که است این نفس سر نماز در تکمیل مثال عنوان گردد. به

 . اگر کسیاست آن و طهارت بعد از تنظیف بدن و خضوع جوارح

او  و آخرت یاد ملکوت خود بگوید و به و حواس ذکر خدا را بازبان

 سوی او به وروح قلب عروج یابد موجب مقدسان به و تشبه بوده

 انوار و تلقی از عالم گیری و فیض حق به و اقبال الهی حضرت

در  البته گردد.می سماوات و اسرار و استمداد ازملکوت معارف

، لذا و اذکار شرط است نیت و صدق ، قصد قربتو تنزیه تنظیف

و سجود و  خداست در مقابل نفس تمکین کمنماز در ح رکوع

 و توابع غضب صفت کردن زایل در حکم نهادن بر خاك پیشانی

 تمسک حج ،کندمی را کنترل شهوت ، قوهروزههمچنین  .استآن

مقصود  و کعبه اهلل بیت به نفس از بیت و توجه حق حضرت به روی

 جهاد، دفع ،است آخرت از دنیا به نفس هتوج ، صرفزکات ،است

 و اهل و مال جان اینکه به است نفس کردن خدا و متوجه دشمنان

 عقبیو متوجه را از دنیا منقطع کند و روح خدا صرف و ولد را در راه

همینطور است  در سایر  (874-828صص ،1824 شیرازی،نماید.)

شود می حال در قلبها ونفوس آثاری افعال این که به موجب طاعات

شیرازی، ) .آنهاست نقشها و کتابها بر صحایف منزله آثار به این که

 (761-764، صص6ج، 1828

 مسیر بر انسان بعد از طی که چیزی اولینمعتقد است:  عربی ابن

 مخلوقات و کل هر چیزی خدا خالق که است شود، اینمی مکشوف

 نیت و هیچ نفس و باطنی ظاهریحرکت هستند و هیچ الهی عنایت

شود. اگر میخدا حاصل عنایت به جز اینکه نیست خیری و عمل

گردد زیرا می او حاصل برای نمود، توبه توجه گونه این انسان

 توبه . البتهخداست کاره و همه بوده رهکا هیچ خودشفهمد کهمی

امور  ایجاد گردد و این انسان برای حجاب که است الز  در صورتی

 شده نیزحاصل توبه حجاب دهد. و لذا با کشف خود نسبت را به

 معنی و دیگر توبه شده حجاب کشف در آخرت ، همانطور کهاست

-827، صص188-182، ف74، باب8 ، جق1041، عربی ابن) ندارد.

828) 
 

 :(و ملك شیطان بین نزاع) انسان جایگاه .2
 یا ظلمانی نورانی اشاولیه و خلقت فطرت اصل حسب به انسان

 الظلمات من یخرجهم: »... است آیهاین بود مصداق . اگر نورانیاست

خود  فطرت و اصل واقع حسب به و (717/  )البقره «7النور ... الی

اند از خود را خدا گرفته ولی که و کسانی ماند. مؤمنیننمی درظلمت

 یخرجونهم: »... است آیهاین بود مصداق قبیلند. و اگر ظلمانی این

و  شیطان اینها والیتکه  (717/  )البقره »8... الظلمات النور الی من

 هستند. محبوس و در ظلمت تهجنود او را پذیرف

نیز  دو فطرت ، دارایاست امر و خلق از دو عالم مرکب چون انسان

و  است اعلی امر و ملکوت از عالم که روحانی فطرت باشد. یکیمی

 از این . هرکدا است و سفلی خلق از عالم که ظلمانی فطرت دیگری

 خود سوق سوی را به دارند انسان و سعی داشته نزاع دوبعد با هم

 جوار قرب ، یعنیخودشعالم به آن و رغبت و میل دهند. قصد روح

 عالم به و قصد آن نفس و میل است با مقدسان پروردگار و مصاحبت

و  نفس . بیناست بعد از حق و غایت السافلیناسفل ،یعنیخودش

در تسخیر  سعیوجود دارد و هرکدا  و تنازع تجاذب مرتب روح

 (1881)واعظی،  او را دارند. خود و استخدا  صاحب

، یاور هست ، اولیاء و جنود و یاورانیو روح از نفس هر کدا  برای

 روحانی و قوای حسنه و اخالق ومعارف مالئک ، خدا و احزابروح

و مذمو  و صفات او از جهاالت و جنود ، طاغوت. و یاور نفساست

 .است نفسانی قوای

 نهایتا هر کدا  . تا اینکهاست انسانی دو، قلب این بین محاربه محل

 اهلل با حزب شود، اگر غلبهمی گشودهآن روی به پیروز شوند، قلب

 کشاند و بهنور می به و او را از ظلمات فرد شده بود، خدا موالی

 معصیت بود، اسباب شیطان با حزب دهد. و اگر غلبهمی سوقجنت

شیرازی، ) شود.می کشیده و دوزخ ظلمت و به او مهیا شده برای

 (717-711، صص0 ، ج1822

                                                           
 برد...می نور بیرون سوی به ... )خدا( آنها را از ظلمات  2

 برند....(می ظلمتها بیرون سوی ) ... )طاغوتها( آنها را از نور به 8
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را از  نمود تا نفوس خود مبعوث رحمت ( را با صفتخداوند انبیاء)ع

نمایند تا  تخلیه و انوار ارواح اوصاف کنند وبه تزکیه ظلمانی اوصاف

برسند.  مطهره ارواح در زمره قربش او و ملکوت جوار رحمت به

را از  و کبریاء و قهر خود ارواح عزت تا با صفت را برانگیخت وشیطان

 میان دهد. و در این سوق نفسانی و صفات ظلمات به نور روحانی

 باشد. گروه همان تواند جزء اعوانمی هر طرف به با تمایل انسان

 (726-728، ص1822شیرازی، )

فجور و  ذاتا قابلیت نفسدر این خصوص معتقد است:  عربی ابن

، هستند. عقل بر نفس هر دوحاکم و عقل هر دو را دارد. هوی تقوی

و کشاند نارمی سوی را به آن کند و هویمی نجات به را دعوت نفس

 از همان جزاء یا پاداش کند مستحق را اجابت هر کدا  نفس

-718، صص704، ف71، باب6، جق1041، عربی ابن) شود.میسنخ

716) 

 و انصار مناسب هر بعد اعوال برای و اینکه نفس بودن دو بعدیپس 

و  عربی ابن که ربانی است ایلطیفه وجود دارد در فجور و تقوی آن

 و محل بوده آن معتقد به کریم قرآن از آیات گیریمالصدرا با الها 

 دانند.می انسانی دو بعد را قلب این بین منازعه

 

 :کمال به در وصول نفس بازدارنده عوامل .3
 به ، توجهکمال به در امر وصول نفس بازدارنده عوامل شناخت برای

 :است الز  چند نکته

 نا  به از دو ، نورانی هک است ایگونه به انسانی : ذاتاول نکته

 ، ذاتا زنده. نفساست شده ساخته« جسد» نا  به و ظلمانی »نفس«

 .است و ناقص و نادان و جسد مرده و کارگر است

 دیگران بر آنگوهر  و برتری انسان برای کمال : حصولدو  نکته

 .اوست و معرفت ذات به وابسته

را تا حد  و انسان است و برتری کمال مایه که : دانشیسو  نکته

 همان آید. یعنی کار آخرت به که است برد آنباال می مقرب مالیک

 و افعال خدا، صفات آنند. شناخت به مشغول علماء آخرت که دانشی

را  آن ترقی و چگونگی نفس معاد، معرفت ، معرفتامبرانپی او، کتب

را از بعد  انسان که است علمی هر نوع شود و خالصهمی شامل

 برساند. روحانی کمال به جسمانی

و  شرعی ریاضتها و مجاهدتهای جز از راه علمی : چنینچهار  نکته

 نوع این به یابیدست یارای کس آید و نیزهمهنمی دست به علمی

 صور معلومات که است ایهمانند آیینه نفس را ندارند، زیرا که علم

 از پنج یکی به آیینه گاهی شود. ولیمی منعکس در آن ومعارف

 کند: تصاویر رامنعکس درستی تواند بهزیر نمی علت

 آن دهنده و مواد تشکیل دهنش و آماده کامال ساخته ـ هنوز آیینه 1

 .نیست کامل

 را گرفته آن و غبار روی زنگار و چرك ولی است کامل ـ آیینه 7

 .است

دهد قرار  را نشان باید آن که چیزی آن مقابل درست ـ آیینه 8

 باشد.شده واقع آیینه ء پشتندارد، مثال شیی

ظهور  مانع ایو پرده شده حائل یزیچ ء مرئیو شی آیینه ـ میان 0

 .است

 .قرار دهیم جهت آن را مقابل تا آئینه دانیمرا نمی مرئی ـ جهت 1

 و در صورتی است جاری مورد فوق پنج نیز تمامی انسانی در نفس

تطهیر شود.  از مفاسد فوق باشد که حقایق کنندهتواند منعکسمی

 خمسه از جهات را ندارد یکی و حقیقت حق تجلی لذا اگر آمادگی

 .است صادق مذکور در مورد آن

و  کودکان نفوس باشد، مثل ناقص هنوز نفس است ـ ممکن 1

 به و از قوه خود را اخذ نکردهکامل آنها کیفیت هنوز نفس ، کهابلهان

را  و عقلی ، دینیفکری، علمی ، زیرا ریاضتهایاست نرسیده فعل

 .است ندادههنوز انجا 

و  گناهان و کدورت است و زنگار گرفته چرکین قلب ـ گاهی 7

 ظهور حق و مانع گشته آن صفا وجالی و خطایا مانع ازدیاد شهوات

ما  قلوبهم علی ران کال بل»فرماید: خداوند می همانطور که شود.می

 (10/)المطففین». 0یکسبون کانوا

 . در انساناست نفس بیمار شدن ، هماننکته این عربی ابناز نظر 

، بدنی عبارتند از: مرضهای وجود دارد که ومرض بیماری نوع سه

درصدد  اطباء جسمانی که استهمان بدنی . بیماریهایو عقلی نفسی

غیر  امورات به انسانی تغاالت، اشنفسانی هستند و بیماریهای آن رفع

 در دل کنندهگمراه ، شبهاتعقالنی را گویند. و امراض الهی

 امراض رساند، ولینمی فرد ضرری ایمان به اول دو قسم .انسانهاست

 نفس شوند. صاحبخدا می او به فرد وایمان بین ، حایلعقالنی

تواند با او می اشتغاالتواند و اینخرا می و حق است ، مؤمنمریض

 وحایل بوده ایمان مضر برای عقلی امراض شود، ولی جمع ایمانش

 ، الفتوحاتعربی ابن شود.)می حق او به ایمان فرد و صحت بین

 (128-121، صص178-170 ، ف26 ، باب7 ، جق1041

. در است شده منحرف قرار ندارد و حقیقی در جهت قلب ـ گاهی 8

 مطلوب سوی . زیرا بهنیست حق طالبولی است صاف اینجا قلب

 واسباب بدنی طاعتهای خود را برای توانهای و  تمامی نشده هدایت

از  کند، لذا چیزینمی تأمل ، و در حقاست کار گرفته به زندگی

 شود.نمی او منکشف برای حقایق

، تواند علممی حجاب ، و ایناست فرا گرفته را حجاب قلب هیـ گا 0

 اینها باشد و بدین و امثال و یاخود نفس ، ارتقاء مقا کالمی بحث

کند  یا سرکوب را کنترل شهوات انسان است ممکن اگر چه ترتیب

و  تو سایر صفا علم قدرت به و توجه تقلید یا تأمل دلیل بهولی

                                                           
بر  زنگاری چون اعمالشان پندارند، بلکهآنها می که نیست چنین 4

 است نشسته دلهایشان
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و  ذات رؤیت ایجاد شدهومانع او و خالق بین خود، حجابی افعال

 شود.می حق و افعال صفات

 جهت کدا  داند بهندارد و نمی جهت ولی است آماده قلب ـ گاهی 1

 مسیر باید متوجه نماید. لذا فرد در اینکمال شود تا رؤیت متوجه

شود و  و هدایت را یافته جهت خود گردد تا فطری دانشهای

 به آگاهی هم . پسرا نخواهد داشت او جهتی برای اکتسابیعلو 

تواند می علم بکارگیریامتزاج چگونگی به آگاهی و هم علم اصول

 باشد. الهی معارف کسب نما برای جهت

بود و اال  مالک به در امر وصول نفس بازدارنده ذکر شد عوامل آنچه

 قلب را دارد، زیرا که حقایق معرفت صالحیت بالفطره هر نفسی

را  باشد و خداوند آنو گرانقدر می و ملکوتی نورانی موجودی

انا »فرماید: می در قرآن همانطور که است دانسته خویش امانتالیق

یحملنها و  ان بینفا والجبال و االرض السماوات علی عرضنا االمانه

 (77/  )االحزاب. «1... منها و حملها االنسان اشفقن

گردد می بر دیگران افضل ، انسانو معرفت دانش موجب به نتیجهدر 

 .شودمی نایل و و باطل حق بین فرقان و به یافته کبری و سعادت

و از  پاك رشگوه یابد کهمی راه معرفت این به هنگامی نفس

 کسب باشد. و اال به صحیح گرایش و دارای مبری زشتاعمال

همانند  که کاذبصورتهای سری یک رسد، و تنها بهنمی حقایق

استاد  نفس طهارت برای شود. پسمی باشند واصلمی احال  اضغاث

 صحیح عملیو  نظری را در مسیر عرفان انسان که است الز  عرفان

 همین. بهیافت توانمی را کم استاد و سالکی دهد و چنین جهت

(، 02-81صصشیرازی، بی تا، هستند.) نیز کم معارف صاحبان دلیل

 بنده اگر قلب بر این اساس (104-182، صص6، ج1828)شیرازی، 

 حجابو  شدهنایل شهود حق را بیابد، به حق استعداد تجلی عارف

اعتقاد خود  صورت را به رود و حقکنار می او و حق بین

، 1874، عربی ابن .)بیندرا نمی و لذا دیگر غیر حق نمایدمیمشاهده

 (171، صشعیبی فص

 همان به یا خطایی هر شهوت که است روشن حقیقت بر اهل پس (

 مانع مبدأ فعال به علمی تصالواز ا باز داشته را از کمال انسان اندازه

 دنیوی لذات به سرگرمی در عین تواننمی دلیل همین شود. و بهمی

 بعضی و شطحیات ، یا اعمالعلم دنیوی لذت بود، ولو آن ربانیعالم

 ، ج1828)شیرازی، (، 02-81 صصشیرازی، بی تا، ) باشد. صوفیه

 (104-182، صص6

 قوه . ایناست و معارف علو  محل دارد که وجود ایقوه در انسان

 و استخدا  اعضاء و جوارح مدبر جمیع که است امر لطیفی همان

خود  ذات حسب به امر لطیف . اینمشاعر و قواست جمیع کننده

 علمیه صورتهای به آن نسبت باشد، زیرامی و علو  معارف همه قابل

                                                           
و  ( را بر آسمانها و زمینالهیه و والیت )تعهد، تکلیفما امانت 1

هراسیدند، سر برتافتند و از آن آن ، آنها از حملداشتیم کوهها عرضه

 کشید ... دوش را به آن اما انسان

 قبال ذکر شد. که گونه. هماناست مبصرات به آیینه نند نسبتهما

از  گردد و ممانعتمی حاصل و مرئی رائی بین موانعی گاهی البته

خود  و فطرت ذات حسب به نماید و اال هرنفسیمی معقوالت درك

 ()صنبوی روایت و اشیاء را دارد. همانطور که حقایق درك صالحیت

 علی یحومون الشیاطین لوال ان»دارد.  مطلب همین به نیز اشاره

 ،6 ، ج1828)شیرازی، «. 2السماء ملکوت لنظروا الی آد  بنی قلوب

 (104-182صص

اعضاء و  عین که است عبد نزدیک آنقدر به حق عربی بنااز منظر 

و  اعضاء و جوارح از همین عبارتنیز  و بنده اوست و قوای جوارح

 ابن).است حق مشهود و تجلی ، حقبنده و لذا در حقیقت قواست

 (148، صهودی ، فص1874، عربی

و  است کماالت ذاتا مستعد پذیرش مذکور، نفس مطالب به با توجه

 در انسان آن حقیقی شکل به وملکوت کنار رود ملک اگر موانع

 آسمان آن عرض بیند کهمی شود و خود را در بهشتیمی تجلیم

کند می تجلی قلب برای که و آنچه بیشتر از اینهاست و بلکه وزمین

 به ، یعنیانسان معرفت وسعت به ، جنتیاست جنت حقیقت همان

 .باشد کرده بر او تجلی حق و افعال ، ذاتصفات که ایاندازه

 خدا، افعال به و معرفت یابد، انوار ایمان بیشتری صفای نفس هر چه

و  شود و جنتاو بیشتر می نیزبرای و روز آخرت و رسل و کتب

دارد:  نیز داللت شریفه آیه یابد. همانطور کهمی او نیز فزونی سعادت

 (77الزمر/)«. 7...ربه نور من فهو علی لالسال  صدره اهلل شرح افمن»

 نظری حکمت . و نور غایتاست عملی حکمت صدر، غایت شرح

 و صاحب حقیقی اینها و مؤمن هر دوی جامع الهی باشد و حکیممی

-182، صص6ج، 1828شیرازی، ). است واقعی و سعادت فوز عظیم

 از آتش محلی ایمانش از جهت مؤمن که ذکر است به الز  (104

 ، پسبعد دیگر اوست سبب بر او وارد شود به هم ندارد واگر عذابی

دیگر  گناه دهد، در حینمی انجا  گناه که انسانی گفت توانمی

 گردد چوننمی و فساد وارد او گناه ایمان ، زیرا در محلنیست مؤمن

 عذابی گر مؤمنیا نیستند. پس جمع قابل با هم و ایمان معصیت

 است باطنی طهارت عین ایمان زیرا که اوست ایمانیبی دید، ازحیث

سرشار  در عین کسی قلب را نمود، یعنی آن تصور خالف توانو نمی

در  شود، کما اینکهنمی و معصیت گناه به ، آکندهبودن از ایمان

 ابن) باشد.پاك و هم سنج هم شود عضوینمی هم ظاهری طهارت

 (174-127، صص184-171، ف28، باب1، جق1041، عربی

 شود و اگر چهمی خود خارج اصلی از فطرت روح گاهی اینکه نتیجه

 و از عالم گردیده منقلب ولی او بودهدر راه و سلوك ذاتا مستعد حق

 او به یابد و سعادت حق و خیر و رحمت و جبروت قدس

                                                           
و  حقایق بودند، هر آینه نکرده را احاطه آد بنی قلوب اگر شیاطین 2

 دیدندرا می آسمان ملکوت

و بر فراز  است گشاده اسال  را برای اشخدا سینه که آیا کسی 7

 ؟ ...( استگمراه کوردالن )همچونقرار گرفته  از نور الهی مرکبی
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تا  است دو برگشته این بین و منازعه و غضبی شهوی اعمالسوی

 البکم الصم عنداهللالدواب شرّ ان»: کریمه آیه مصداق که جایی

و  و درندگان بهائم و در گروه شده (77/)االنفال». 8الیعقلون الذین

 هل قل»دارد:  اشاره کریمه آیه شود،همانطور کهمی واقع شیاطین

و  علیه و غضب اهلل لعنه من عنداهلل مثوبه ذلک بشر من انبئکم

 شر مکانا و اضل ، اولئکو الخنازیر و عبد الطاغوت القرده منهمجعل

، 0، جش1822)شیرازی، ( 24/)المائده». 6سواء السبیل عن

خود  انسانیت از حیث انسان با این وصف (776-777صص

اگر  شود. پسنمی هم مذمو  فعل و صاحب نیست مذمتمستحق

، بر اوست عارض بلکه او نبوده عین فعلاز او صادر شود، این مذمومی

 (128، صیونسی ، فصش1874، عربی ابن) .است او الهی فعل چون

 و مالصدرا دو رکن عربی در نظر ابن قلب یا بیماری سالمتلذا 

 ایآیینه در حکم قلببوده و  کمال به وصول یا عد  در وصول اصلی

شود و در می ییک و مرئی رائی آن سالمت در صورت که است

 گردد.می حاصل و جدایی فصلاینها  بین بیماری صورت

 

 :حقیقی و شقاوت سعادت .4

 شقاوت شود، یکیمی بحث دو محور اصلی قسمت حول در این

 .حقیقی سعادت و دیگری حقیقی

 افراد کند رسد. مثال نفوسنمی حقیقی شقاوت به ( هر نفسیالف

بلند هستند و  همت دارای عملی در بعد عقل نه که همت وکم ذهن

 شکل پیداکنند، به هم ، اینها اگر شقاوتینظری در بعد عقل نه

 ها و امثال، بچه، عوا حیوانات ، همینطور در نفوساست متوسط آن

پس  (182-181، صص6، ج1828شیرازی، .)است اینها نیز چنین

 ،است آوردهاو  از طرف نبی خدا و آنچه به در ایمان حقیقی سعادت

، عربی ابن). باشدمی سعادت از طریق عدول حقیقی و شقاوت

 (761، ص721، ف88، باب8، جق1041

اند و شده منحرف و از آن بوده نور معرفت مستعد پذیرش که نفوسی

 هایو حیله حیوانی و اعمال رذیلتها ومعاصی را با رنگ قلوبشان

 شده در آنها راسخ و ملکات صفات اند و اینودهنم محجوب شیطانی

در  و غرق آورده روی باطل و خیاالت و جهل و جدل سفسطه و به

 به اند، اینها در واقعنپذیرفته را حق و دعوت شده آن دنیا و شهوات

 اعرض و من»اند: کریمه آیه و مصداق گردیده نائل حقیقی قاوتش

                                                           
 اندیشه هستند که نزد خدا افراد کر و اللی جنبندگان بدترین 8

 کنند.نمی

نزد خدا بدتر از  و پاداششان موقعیت که بگو آیا شما را از کسانی 6

خود دور خداوند آنها را از رحمت که ؟ کسانیبا خبر کنم است این

ا، میمونها و ( و از آنهکرده و)مسخ قرار داده و مورد خشم ساخته

آنها بدتر  ومحل اند، موقعیتکرده بت و پرستش قرار داده خوکهایی

 ترند. گمراه راست و از راه است

 رب ، قالاعمی القیامه یو  ضنکا و نحشره معیشه له فان کریذ عن

خداوند  و (171-170)طه/ .«14بصیرا و قد کنت اعمی حشرتنی لم

 ا  ءانذرتهم کفروا سواء علیهم الذین ان»فرماید: اینها می به خطاب

 (2/)البقره. «11الیؤمنون تنذرهم لم

 است ربانی و الها  شعور الهی محل که گروه این و عقل قلب درهای

 ، بصر، و دیگر راههایسمع اینها یعنیو بر حواس است شده بسته

 کثیرا من و لقد ذر أنا لجهنم». است شده زده قفل آنان فراگیری

بها، و  یبصرونال اعین بها و لهم الیفقهون قلوب لهم واالنس الجن

 هم ،اولئکاضل هم بل کاالنعا  بها، اولئک الیسمعون اذآن لهم

 (176)االعراف/». 17الغافلون

و  در بدن فرو رفتن سبب ، یا بهاخروی شقاوتبر این اساس 

ایجاد  وغضب از شهوت پیروی واسطه به که است از آن مقهوریت

 عذابو  اخروی نعمتهای از درك محرومیت حالت شود و در اینمی

 که است عقل ادراکات نحوه دلیل و یا به دارد دنبال را به سنگین

 در عین باشد. یعنیمی دردناك و مرضی جدیرعال دردی

. است رسیده اعوجاج ملکه و به ، در مسیر غلط افتادهاندیشیدنتوان

 انبیاء الهی و حتی شده محرو  حقیقی لذت از درك صورت در این

 اخروی از شقاوت دو  نوع کنند. این توانند او را اصالحنیز نمی

، 6، ج1828شیرازی،  .)شقاوتهاست انواع شدیدترین و بوده حقیقی

 و شهود شکایت کشفاصحاب از نظر ابن عربی  (182-181صص

 اینها از دست برند کهمی فهمند و پیمی را نزد خدا اعضاء و جوارح

 سیئه افعال به آنها رامکره شیطانی القائات موجب به که خبیث نفس

 خود نفس فهمند کههمینطور آنها می. دارند گالیه، است نموده

القاء  محل که حیوانی نفس ، از دستبودنش نوری نیز از حیث ناطقه

و  ظاهری در قوای دارد، زیرا شیطان ، گالیهاست شده واقع شیطان

از  مرد  عوا  . البتهاست کرده و گمراهش نموده او تصرف باطنی

 کریم قرآن باشند، همانطور کهعاجز می شکایات این شنیدن

 ابن، )(18/)البقره». 18الیرجعونفهم عمی ، بکمصم»فرماید: می

 (888-887، صص116-118، ف74، باب8 ، جق1041، عربی

 .متصور است نوع سه به نفس برای شقاوت نتیجه اینکه

                                                           
 و( تاریکی )سختشود، زندگی گردان روی از یاد من و هر کس 14

گوید: ،میکنیماو را نابینا محشور می و روز قیامت خواهد داشت

 بینا بود  که ؟ منکردی نا محشور پروردگارا چرا نابی

آنها را )از  کند کهنمی آنها تفاوت کافر شدند، برای که کسانی 11

 ورد.آاهند نخو ، ایمانیا نترسانی ( بترسانیالهی عذاب

، آنها آفریدیم دوزخ را برای و انس از جن بسیاری گروه یقین به 17

 فهمند، وچشمهاییکنند( و نمینمی دیشه)انبا آن دارند که دلهایی

شنوند، آنها نمی با آن دارند که بینند و گوشهایینمی با آن دارند که

 غافالنند.همان گمراهتر، اینان چهارپایانند، بلکه همچون

 گردند.خطا( باز نمی ، گنگها و کورانند و لذا)از راه)آنها کران 18
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، نوع . ایناست عالیه مراتب از درك غریزه نقصان حسب : بهاول نوع

 شعور به موارد بدون ، اینبدن برای مرگ . مثلاست اعدا  از قبیل

 باشد.می است شده الم موجب آنچه

 حسی معاصی ارتکاب سبب به بدنی هیات غلبه حسب : بهدو  نوع

 امر مؤلم با ادراك همراه نوع ین. ااستآن و امثال ، ظلممانند: فسق

 باشد. در عضوی که باشد. مانند: درد شدیدیمی

، و انکار عقاید با سفسطه با آراء باطله انکار حق حسب : بهسو  نوع

امور  این موجب به که اینها است ، وامثالطلبی ، تقلید، شهرتجدل

 شود.نمی واصل حقیقی کمال شود و لذا بهمی حاصل توهم

 عقلی کمال و عد  علو  در اشعار به ذاتی ، نقصاز شقاوت نوع این

 کوشش را دارد ولی معارف قصد کسب ، فردنوع . در ایندر دنیاست

در او  و مادی هیوالنی ، زیرا قدرتاست آنها ننموده در کسب

. است سابق ، اشد از انواعلما نوع اینو  شودمی و مانع دهنفوذکر

 معارفاصول به جهل ، یعنیسو  نوع نیز همین حقیقی شقاوت

 حقیقی مطلوب به وصول آنها موجب که معارفی به ، جهلاست

، 1824،)شیرازی (، 182-181، صص6، ج1828شیرازی، ).است

 (710-717صص

را  و شقاوت از سعادت ایمرتبه ،در هر عالمینیز ، خداوند کریمالبته 

 دو نیز یا محسوس از این و هرکدا  است قرار داده عالم همانمطابق

و  دنیوی آال  ، مخصوصمحسوس شقاوت هستند. و یا معقول

 و اخروی دنیوی لذات مخصوص ،محسوس و سعادت است اخروی

و ظاهر  و مخلوط بوده ممزوج در دنیا سعید و شقی . البتهاست

 و امتازوا الیو »شوند، می دو تمیز داده این در آخرت باشند ولینمی

نزد اهل معرفت در خود دنیا نیز  ( البته16/یس) »10ایهاالمجرمون

، 7، جق1041، عربی ابنباشند.)ممتاز می از هم سعید و شقی

 (810-818، صص111 ، ف18باب

 نایل حقیقی سعادت به هنگامی انسانی : نفسحقیقی ( سعادتب

 باشد. هنگامی کدورت و بدون مطهر آن و افعال اعمال شود کهمی

او  قلب بزداید، آیینه را با تفکر و عبادت قلب کدورتهای انسان که

نماید  را درك موجودات و ذات تواند وجود حقیقیو می یافته صیقل

 یافت دست بالفعل عقلاگر به مرحله برسد. در این حقیقی لذت هو ب

او  نصیب حق به و دائمی کامل شد اتصال مادی نیاز از حواسو بی

نیز فرو  خیال هایندارد و وسوسه بدن به دیگر اشتغال گردد، زیرامی

 واقعی و اتصال او کنار رفته چشم از جلوی و حجابها و موانع ریخته

 بر او افاضه حق از ناحیه . لذا فیضاست داده رخ مبدأ فعال به

. رسدمی فعل به و از قوه بوده آن پذیرش نیز مستعد شود و نفسمی

 (181-171، صص6، ج1828شیرازی، )

 و حی در مؤمن طهارت عین و حیات ایمان بر اساس نظرابن عربی:

 گوید و به تعالیحق تسبیح که است حیات موجب ا به، زیراست

نماید و وتردید می شک بدون شرع قبول که است ایمان موجب

                                                           
 .گنهکاران شود( امروز جدا شوید الیمی آنها گفته و به  10

 و وصول ازدیاد معرفت ، موجباست حق قبول معنی به چون ایمان

-818، ف28، باب1، ج1041، عربی ابنگردد.)می حقیقی لذت به

 آن به در نیل ایهر قوه ، سعادتبنابراین (761-764، صص810

 وصول در شهوت باشد. مثال کمالمی ذاتش مقتضی که است چیزی

 و کمال است و انتقا  در غلبه غضب و کمال خود بوده مطلوب به

 مالیمهای در چشیدن ذائقه کمال باشد ودر امید و آرزو می وهم

در  سامعه و کمال خوب در بوئیدنیهای شامه و کمال طبع

و  ها و سعادتدر تصور زیبائی خیال . همینطور لذتنیکوستاصوات

. است الهی وصورتهای صرف عقلیات به در وصول نفس لذت

 بدن این به اتصال در هنگا  نفس و سعادت لذت همانطور که

 .نیکوست و اخالقی عبادی افعال و انجا  عدالت ، حصولدنیائی

 (181-171، صص6، جش1828 شیرازی،)

خدا و  سوی به . جهتیاست دو وجهه دارای انسانی نفس

دارد  عزت نفس . اصلرا داراست بودن از خلق و جهتی شدنخدایی

از  نفس ، طهارتاست شده تطهیر نفس امر به که هم و جاهایی

خود  عزت ازجنبه اگر نفس باشد. بنابراینمی آن خلقی جنبه

 ذلیل خلقی جنبه را از این گردد و باید آنمی شد، ذلیل منصرف

محفوظ  آن تطهیر کرد تا بعد الهی آن اصلی جهت سوی نمود وبه

-001، صص101-100، ف28، باب1، جق1041، عربی ابن) بماند.

 و نه است بر بدن در حاکمیت نفس حقیقی سعادت بنابراین (007

اشیاء  حقایق به علم که استحاکمیت این دنبال . بهبودن آن محکو 

 یابد چونمی دست حقیقی لذت و به شده حاصل و صور معقوالت

 .است گردیده نایل آن حقیقی و مطلوب فعال عقل به صورتدر این

 آنها به اشتغال نیز رسندنمی لذت این انسانها به غالب اینکه علت

 دست به مادیات از طریق که علومی زیرا با کسب ،است بدنشان

فهمند و از را می حسی و تنها واردات خود شده در بدن آوردند، غرق

 که است مادی حجب همین سبب عاجزند و به عقلی واردات درك

 کنار نرود، درك حجب تا این و باشندمی محجوب عقلی از ادراکات

 (181-171، ص6، ج1828شیرازی، ) باشد.میسر نمی حقیقی لذات

 در دنیا شوند کهمی متنعم نعمتهایی به سعادتمندان در آخرتپس 

 دیگر سعید در آخرت عبارت اند. بهمند بودهبهره اشقیاء از آن

 آنها بود، از قبیل به در دنیا متصف شقی که است اموری به متصف

 جایشان در آخرت دو گروه اینها و این و امثال ، سلطان، ملکثروت

، 140-147، ف26، باب7، جق1041، عربی ابن). شودمی عوض

 (878-877صص

 ، کما اینکهنیست صور ادراك نفی معنی به از بدن تعلق قطع البته

و  از قوی کاربرد بعضی بودن تعطیل در عین هم در خواب

 هم و در بهشت است حاصل نفس برای ، باز صورتهاییمحسوسات

لذا  . است آن بهشتی با خواص ولیوجود دارد  محسوسات صورت

 مشاهده هر چه .فرد است مشاهدات و سرور نیز تابع بهجت

شدیدتر  مشاهدات تر و هر چهو سرور نیز خفیف تر، بهجتعیفض
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 با ذکر خدا انس اگر نفس باشد سرور نیزشدیدتر خواهد بود. پس

ذکر در اواستوار شد،  پوشید و این چشم دنیایی و از حیات گرفت

 عالم و یقینی و حقیقی کامل صورت به و معارف علو  به نفس

خواهد آمد.  ارمغان او به برای تا  ولذت حقیقی ادتشود و سعمی

 .است بذر مشاهده در واقع معرفت بنابراین

میسر  حقیقی سعادت به رسیدن سبب به انسان برای که معارفی

 ، یعنیاست و تقرب کمالاز طریق مبدأ اعلی به علم ، یکیاست

 ، و او قادر بر همهانفعالی نه است فعلی الهی علم بداند که انسان

 علم او متغیر یا متکثر باشد. دیگری ذات اینکه بدون است مقدورات

 زوال عقول این و بداند که داشته الهی تامات و کلمات فعال عقول به

 همان را که کلی و نفوس و عملیه علمیه ناپذیرند و همینطور مالئکه

از ابتدا تا انتهاء را  نظا  ترتیب اینکه حقند بشناسد.دیگری بکت

 عقل بهحق از حضرت نزولی وجود در قوس عالم و بداند که شناخته

 و اجسا  طبایع به و سپس نفوس و از آنجا به عقول و عالم اول

 نهایتا به و ، حیواننبات به ازاجسا  صعودی و در قوس یافته ترتیب

 معارف این به گردد. با علمباز می مبدأ اول مستفاد واز آنجا به عقل

 دور و به دنیائی و از شقاوت شده نایل فوز عظیم به انسان کهاست

-171، صص6ج ،1828 ،شیرازیشود)می نایل حقیقی سعادت

 ،ش1828، شیرازی(، )711-706صص ش،1824)شیرازی،  (،181

 (.878-824صص ،1810(، )شیرازی، 610-611صص

 باشد و هرمرضی حق مورد رضایت که است سعید آن اینکه نتیجه

. و لذا هر است شده از او راضی که است موجودی نیز محبوب حق

 . پساست از خویش راضی آن کند در مسیر محبوبیتمیکه کاری

 دارد، چونمی را دوست کند و حقمیکار حق رضایت سعید برای

 رب دهد، فعل انجا سعید هر فعلی و لذا انسان است از او راضی حق

 و نیز افعال و حق است رسد راضی وی به از حق و هر چه است

، اسماعیلی ، فصش1874، عربی ابن) باشد.می او راضی نیات

ظهور  حق صورت و سعید به عبد صالح در واقع (61-64صص

 حق را که نماید، زیرا هرکسمیصحبت حق کند و با لسانمی

 شود کهمیصورتی و سایر اعضاء او به و بصر و لسان سمع پذیرفت

دهد، می را انجا  سایر افعالش شنود و با آنمی بیند، با آنمی با آن

 تحقیق به ولی ظاهر صادر از عبد است به اگر چه افعالاین و همه

 .(102، صعیسوی ، فصش1874، عربی ابن). است حق افعال

بی ، کلینی: )11( دارد)صاکر  نبی معراجی حدیث به اشاره )عبارت

 (11-10 ، صص0 جتا، 

 

                                                           
و  علیه مما افترضت ء الیبشی عبادی عبد من الی ... و ما یتقرب 11

 الذی اذا سمعه کنت فاذا احببته احبه حتی بالنافله الی لیتقربانه

 و یده به ینطق الذی و لسانه یبصر به الذی و بصره به یسمع

 اعطیته سألنی و ان اجبته دعانی بها، ان یبطشالتی

 :و قلب مؤثر در نفس عوامل و معاصی طاعات .5
انسانها مؤثر  را در قلوب خلقت دو موجود از عالم خداوند متعال

و شر  شقاوت وخیر و دیگری از آنها سعادت . یکیاست نموده

و  است شده او خلق و رحمت و از نور الهی بوده ملک باشد. اولیمی

 قلب .است وجود آمده او به و غضب و از نار الهی بوده شیطاندیگری

 مجالی ، همانند آیینهاست جوهر نطقی همان که سانان حقیقی

یا مانند  و حسی صورتها ظاهری این ،خواهصورتهاست و مرتب مداو 

هر  باشد. و معنوی اینها باطنی و امثال ، اخالق، غضب، شهوتخیال

او اثر  کند، در قلب را درك خود چیزی یا باطن با حواس انسان گاه

 انسان دو امر مؤثر در قلب و ملک ، شیطاناساس گذارد بر اینمی

او  فرد را در قلب شأن مطابق افکار و اعمال باشند کهمی

در این  (771-774، صص 1، ج1822شیرازی، ). نمایندمیجایگزین

را  خود امری در نفس اگر انسانخصوص ابن عربی معتقد است: 

 لقیدهد و یا خُ را انجا  خیری کند فعل کند، مثال نیت حادث

 اخالق مکار  رویش امر موجب را در خود ایجاد کند، همین کریمه

، ق1041،  عربی ابن).گرددمی حق او به قرب و سبب در فرد شده

 : برایگفت توانتعبیر می با این (804، ص060، ف 74، باب 8ج

 ، دو باباست الهی عرش و مثال ناطقه نفس همان که انسان قلب

 محفوظ و منشأ مالئک و لوح ملکوت عالم به ، بابیاست مفتوح

 .محرکه و مدرکه قوای به و بابی و عملی علمی

 و مالئک عقول ، عالماول دارد. نوع خلق نوع سه خداوند متعال

 ، عالمدو  . نوعاست شهوت وبدون محض عقل که بوده روحانی

 لذا دارای بوده و ماده عقل حد وسط بین که بوده انسانی نفوس

 و بدون محض شهوت که بوده ماده ، عالمسو  شد. نوع وعقل شهوت

 تقسیم دسته سه به اساس نیز بر همین انسانی خلق .است عقل

 او بود و باب وملکوت الهی عرفتدر م مستغرق شود. گروهیمی

و  عقول عالم بین ، حد مشتركدو  . گروهآنها باز است بروی ملکوت

اگر  گروه باشند. اینمی با خلق و گاهی با حق گاهی هستند که ماده

کنند و اگر می و خدا را فراموش از آنها شده باز گردند، یکی خلق به

 شناسند. گروهرا نمی خلق و گوئی شده شوند، الهی مشغول رب به

 باب دنیا هستند که در زندان و محبوس در شهوات ، فرو رفتهسو 

 واقع تأثیر آن و تحت اینها باز شده بروی و شیطان دوزخ

 ناطقه و نفس مؤثر در قلب عوامل ذکر شد معنی اند.آنچهگردیده

 به بنابر این (812-811، صصش1824شیرازی، ) .باشدمی انسانی

 آل) «12...تنفقوا مما تحبون لبر حتیتنالوا ا لن»: کریمه آیه موجب

نزد  موجودات محبوبترین خود که باید نفس انسان (67/عمران

و  رسیده «برّ» مقا  نماید تا به و انفاق خدا فنا کرده را در راه اوست

 ههر چیز وهم معنی به در واقع انسانی نفس گردد. جنت مستحق

                                                           
 از آنچه رسید مگر اینکهنمی ( نیکوکاری)حقیقتهرگز به  12

 کنید ... خدا( انفاق دارید)در راهمی دوست
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خدا،  در راه نفس . لذا با انفاقاست مخلوقات به انسان متعلقات

 ابنگردد.)عاید می حق به و تقرب شده حاصلاز هر چیزی انقطاع

 (878، ص117، ف74، باب8، جق1041،  عربی

و  بوده جمعی حقیقت دارای در عین وحدت انسانعالوه بر اینکه 

همینطور  ؛باشدمی عالم این تجسم در تجرد و متفاوت مراتب دارای

و  از اینها لواز  هرکدا  باشد و برایمی و طبع ، نفسبر عقل مشتمل

و  بوده دیگری کمال ابتدای هر کدا  انتهاء کمال که هست کماالتی

اگر  .است الهی حضرت سکان به نیز در رسیدن عقل نهایتا کمال

و  منور شده نور الهی او به کند، باطن را طی گانه سه مراتب انسان

 صعود کند و به حس از عالم که یابد. لذا هرصورتیتجرد از دنیا می

 هر هیئتی عکسشود و بالمی نفسانی برسد، هیئتی نفس عالم

پیدا  حس عالم مناسب انفعال آن کند برای نزول که نفسانی

 شهادت نیز استخدا  الهی و قوانین طاعات از وضع هدف شود.می

و  کل جزء به و ارجاع عقولبرای شهوات و استخدا  غیب عالم برای

 باشد.می محسوسات گرداندن و معقول آخرت دنیا به دادن سوق

شود و می عقل در خدمت کرد، شهوت را رعایت عدل اگر انسان پس

گردد می شهوت در خدمت عقل ساخترا جاری اگر جور و ستم

هر  دنیا رأس و حب هر سعادت اصل آخرت طلب بنابراین

 آن کامل عارف (828-822، صص1824شیرازی، ) .استخطیئه

 مجلی در این بیند و بفهمد که حق را مجالی هر معبودی که است

مورد  که است حق بلکه نبوده معبود غیرحقیقی آن مورد عبادت

در  ، خواهاست خود حق معبود حقیقی شود. پسمی واقع عبادت

 ، فص1874، عربی ابن) باشد. تفصیل و یا در صورت جمع صورت

 (161، صهارونی

 هر وقت که ، اختیار با فرد نیستوجوبی در احکا  اینکه ظریف نکته

 احکا  این دیگر تعیین عبارتی ندهد. به دهد یا انجا  انجا خواست

 حق او به کامل عبد و اتصاف کمال موجب آنچه . ولیبا فرد نیست

 تمایل که است عبد این در اینجا زیرا که است گردد در مباحاتمی

 ومستحب مکروه رساند. افعالمی بودن یا غیر الهی الهی خود را به

 فرق از نظر رتبی شود. اگر چهمی مباحات به ملحق نحوی نیز به

نیز  طریق از این جایز است آن و فعل ترك بازچون کند ولیمی

، 11ج ،ق1041،  بیعر ابن). رسید بیشتری کمال به توانمی

 در جمیع ذکر حق اوصاف با این (66-62، صص16-11، ف77باب

او  جلیس گوید،حق ذکر حق . لذا هر کساست جاری حواس

و اگر  اوست زبان جلیس بود، حق ذکر لسانی اگر این باشد. حالمی

خواهد  همراهعضو  با آن دیگر ذاکر بود حق یا باطنی هرعضو ظاهری

 ابن). باشدمی همان جلیس حق ؛ذاکر است هر عضوی بود. پس

 (126، صیونسی ، فصش1874، عربی

 اگر با عقل باشد کهمی ایهمانند آیینه اسانی روحنتیجه اینکه 

 از آن و زنگار معصیت طبیعت حجاب هایخورد و پرده صیقل نظری

 در آن بالفعل عقل یعنی و ایمان نور معرفت ا هنگ آن شد، در زدوده

 و پنهانیهای ملکوت نور، حقایق این واسطه شود، بهمی نمایان

 را مثال عالم ایگردد و صورتهمی او آشکار و کشف برای جبروت

 نسازد. را آلوده آن غبار طبیعت کند، مشروط بر اینکهمی نمایان

و  و غضب و شهوت و حسی بدنی از درخواستهای اگر نفس پس

شود،  اعلی ملکوت عالم برگرداند ومتوجه روی و تخیل حس

 با عظمت و آیات عالم آن یابد و شگفتیهایرا می و سعادت نیکبختی

 نیروی و دارای اگر قدسی روح این حال خواهد نمود. را مشاهدهالهی

 در نهایت کند، لذارا نیز منور می خود هست مادون باشد، آنچه قوی

دارد و ظاهر باز نمی او را از حس حس ، اینهست که هم باطن حس

 از توجه سویی به با توجه که نیست وضعیف ناتوان عوا  مانند ارواح

ر دیگرو را از کا کاری قدسی روح شود، پس دیگر غافل جهت به

 و معارف اعلی افق به دارد و با توجهدیگر باز نمی را از نشأه اینشأه

شیرازی، باشد.)نمی غافلعالم و این ظاهر اجسا  به از توجه آن

 (117-110، صص7، ج1822

 مختلف الهی واردات در قبول مرد  مراتبالز  به ذکر است که 

 نمود: خالصه توانمی دسته در سها را می توان آنه باشد ولیمی

 در نفس که ایتر از قوه، قویوارد الهی که : کسانیاول دسته

یابد و تا می غلبه ایشان وارد بر حال این باشد، لذامی آنهاست

دهد نمی آنها رخ نفس دیگر تدبیر توسط وارد هست این که هنگامی

، حالت این بهدر عرفان . است وارد الهی تدبیر همین تحت و همه

 گویند. جنون

 قوت مساوی برایشان الهی واردات هستند که : گروهیدو  دسته

بر  وارد نیستند ولی آن تأثیر احکا  افراد تحت .اینآنهاست درونی

و مانند آنها  بوده مرد  ظاهردر بین دارند. اینها به اشعار و وقوف آن

سایر  برخالفو  است امر دیگری متوجه اطنشانب کنند ولیمی عمل

 نمایند.می اخذ فیض وارد الهی ، از آنمرد 

بر  قلبی از واردات آنها اقوای قوت هستند که : گروهیسو  دسته

 ه،دیفهمشود القاء  بر ایشان از وارداتچه را آننیز  افراد . اینآنهاست

-67، ف00، باب0، جق1041، عربی ابن). نمایندمی اخذ و قبول

 (60-67، صص141

 

 :کامل انسانوصول به مقام  .6
با انجا  طاعات و عبادات و رعایت اخالقیات ممدوحه و ترك 

محرمات و اخالقیات مذمومه انسان را به مقا  انسان کامل می 

و  عرش از حقیقت خداوند اعم مخلوقات جمیعرساند. مقامی که 

، عالماز منظر ابن عربی: دارد. او در عالم ایو غیر اینها نمونه کرسی

 کل صورت باشد. خداوندصغیر می انسان مختصر آن و کبیر  انسان

 بر صورت و لذا انسان است نهاده ودیعت صغیر به را در انسان عالم

، خداوند او کامل انسان به جامعیت اعطا این موجب باشد. بهمی حق

: است مطلب نیز مؤید همین کریمه آیه خود قرار داد. را خلیفه

 هاینشانه زودی به. )...» نفسهما و فی االفاق آیاتنا فی مسنریه»

...  دهیممی آنها نشان به جانشان و در درون جهان خود را در اطراف
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، 071-074، ف78، باب18، جق1041 ،عربی ابن، )(18/)فصلت

، 10، ف17، باب8ج، ق1041 ،عربی ابن(، )812-810صص

و در  قلب ، همانانسانی در ظاهر عالم عرش مثال (21-20صص

 ناطقه نفس اوهمان باطن و در باطن نفسانی روح همان انسانی باطن

 او همان و در باطن سینه همان در ظاهر انسانی کرسی . مثالاست

، غاذیه-گانههفت بر سماوات مشتمل حیوانیو نفس طبیعی روح

 باشد.می -، و دافعه، هاضمه، ماسکهذبه، جامولده، نامیه

 :. یکیاست دو عامل سبب بهنیز  بر هر دو عالم کامل انسان تفوق

 او بر هر چیز. کامل قدرت: اشیاء، دیگری حقایق به تا  علم

شود. می تقسیم ظاهر و باطن دو قسم به کامل انسان : علم( علمالف

 آن محتاج ظاهری در خالفت آنچه بر جمیع ظاهر احاطه مبا عل

تسخیر  ، معرفتطبایع ، استحکا استنباط صانع از قبیل است

، ، افالكنجو  به ، علمو هوایی و طیور زمینی وحوش ، صیدحیوانات

و  ، موسیقی،حساب، اخالقو شرایع ، کوهها، آدابحرکتها، زمین

، روحانیات به ، معرفتباطن نماید. و با علمپیدا می دیگر علو 

 بر مبنای ، اطالعو مثل بر جواهر عقلی ،احاطهعلوی مالئکه مکاشفه

، ،روز قیامتالهی و رسل ، کتبخدا، مالئک به آخر، علم و غایات اول

 کند.پیدا می علو  این و امثال انسان باطن

 باالتر را ظاهر و مالئک خود نشات با قدرت کامل ان: انس( قدرتب

 را محقق الهی و خالفت وا داشته اطاعتکند و آنها را بهرا منقاد می

 از صورت آد  (.127-122، صص0، ج1822شیرازی، سازد)می

از  آد  .فرزنداناست شده آفریده آدمی و حواء از صورت رحمانی

باشند. اینها می اند و لذا واجد کماالتوجود آمده و بهد این امتزاج

 تر ازاستعداد والدینو حواء، قوی آد  کامل استعداد فرزندانپس

( محمد)ص که است دلیل همین صفاتند. بهاین ، زیرا جامعاینهاست

، 77، باب14، جق1041، عربی ابن). یافت بودن اکمل به اختصاص

 (101ص ،178ف

خدا در  ( خلیفه)صنبوی مقدس روح یعنی کامل انسان اینکه نتیجه

 او بر دو عالم تفوق امر باعث باشد وهمینمی او و مثار نور اهلل زمین

)شیرازی،  .است مطلب ( بیانگر همین)ععلی به منسوب گردید. کال 

 (861-864، صص0، ج1822

 تظهر المضمر آیاته به                  الذی المبین الکتاب و انت

 17االکبر العالم انطوی و فیک                     صغیر جر  انک اتزعم

 

 :الهی خالفت مقام .7
با وصول به مقا  انسان کامل است که انسان به مقا  خالفت الهی 

از  کامل ای، ایجاد جامعهالهی حکمت اقتضاینائل می گردد. 

                                                           
ها پیچیدگی با آیاتت که هستی روشنی تو کتاب انسان ای 17

صغیر و  جر  تو همین که بریمی گردد. آیا گمانآشکار می

 .است تو پیچیده در درون بزرگی جهان اینکه و حالکوچکی

او  علیای وصفات اسماء حسنی موجب . بهاست مختلف مخلوقات

 ظاهر شود. این و ممکنات بسط یافته ایجاد و رحمت باید مملکت

 تعالی حق تسخیر امور و تدبیر آنها توسط ذات و اظهار و ایجاد خلق

، بعد حادث و مخلوقات قدیم خالق بین ، زیرا کهنیست واسطه بدون

 را که ایو خلیفه اقتضاء دارد وجود نائب ، پساست حاصل مناسبت

 درامور کند. از او تصرف نیابت به

شود  یافت انسان در آن که بوده نیز عالمی عالم مقصود از جمله

و  نبات حصول ماده از عالم غرضخدا باشد، پس خلیفه که انسانی

 حیوانات و مقصود از حصول وجود حیوانات نبات از حصول غرض

از  غرض که بوده ناطقه ارواح حصول از انسان و غرض انسان پیدایش

، 7شیرازی، بی تا). است در زمین الهی خلیفه نیز حصول ناطقه ارواح

 االرض فی جاعل ... انی»: خداوند فرموده همانطور که (61-60صص

اسماء و  جامع کونابن عربی معتقد است:  (7/)البقره. «18... هخلیف

 حقایق در برگیرنده نامند. انسانمی و خلیفه را انسان الهی صفات

 همانند او با حق . نسبتاست الهی اسماء و صفات و مجمع عالم

 حاصل نظر بر عالم آن واسطهه ب که است ، با چشمچشم مردمک

را  خداوند آد  (14، صآدمی ، فصش1874، عربی ابن). شودمی

باید مظهر  خود آفرید وخلیفه صورت قرار داد، زیرا او را به خلیفه

باشد،  او مزین و صفات صورت و به اوست نایب باشد که موجودی

،  781-784، ف 08 ، باب0 ، جق1041، عربیابن) .نیست واال خلیفه

 (184-176صص

. بر است کاینات و  عمرانی ، زینتانسان مراد از تکویننتیجه اینکه 

 به که است اجزاء و اطوارمتعددی دارای کامل انسان اساس این

در  انسان . مراد از خالفترا داراست کمالی از آن ایهر قوه حسب

 ذات و تکمیل و نوع جز بقاء تشخص نیز چیزی دنیا و عمران زمین

 حقایق و جامع بتواند مظهر اسماء الهی که ایگونهه . بنیست انسانی

 لذا تکون باشد. و آسمان او در زمین فهو خلی و اسرار ربوبی کونیه

 و در خدمت خاطر انسان نیز به حیوان و از نبات سایر موجودات

 آیات همانطور که (877ص ،7ج ش،1822شیرازی، ). است انسان

ما  لکم خلق هو الذی»: از جمله ،بوده مطلب نیز مؤید این متعددی

حکایتگر وجود همگی  که (76/ )البقره«. 16جمیعا... االرض فی

 انعا  در خصوص . کما اینکهاست انسانبرای زمین موجودات جمیع

 مما عملت یروا انا خلقنا لهم لماو »فرماید: می ،انسان برای و دواب

و منها  فمنها رکوبهم و ذللناها لهم لها مالکون ایدیناانعاما فهم

 ینبت»فرماید: می نباتات و در خصوص (77-71/)یس» 74یأکلون

                                                           
 داد ... قرار خواهم جانشینی زمین در روی ... من 18

وجود دارد  را)از نعمتها( در زمین آنچه همه که است او خدایی 16

 شما آفرید ... برای

 آفریدیم چهارپایانی ایشان برای خویش قدرت آیا ندیدند ما به 74

. ساختیم را  ایشان آنها باشند؟ و آنها را برای مالک تا آنان

 خورند.می گیرند و از بعضیمی سواری شانازبرخی
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 «71...الثمرات کل و من و االعناب والنخیل و الزیتون الزرع به لکم

 اکنانا و جعل الجبال من لکم ... و جعل»فرماید: نیز می (11)النحل/

 (81/)النحل«. 77...بأسکم تقیکم الحر و سرابیل تقیکم سرابیل لکم

و  استحقاق که است ایگونه به انسانی نشأه گفت توانمی پس

ی، عرب ابن) را داراست نزد حق رفیعه و مراتب عالیه مناصب لیاقت

 خداوند که است سبب همین و به (06ص، آدمی فص ش،1874

 دنبال قرار داد و به اجسا  عالم از تکمیل را پس انسانی ایجاد نشأه

، عربی ابن). فرمود تفویض وی را به سفلی بر عالم والیت آن

راستا،  در این (814-806، صص087-081، ف2باب، 0، جق1041

رساند و او را  و غایت اکمال را به ، خلقشآد  خداوند با خلقت

 الهی رحمت مخلوق انسان که است سبب همین قرار داد و به خلیفه

را  مخلوقات از همه اوسع و صورتی بوده حق کمال و مجالی

، 047-041، ف71، باب6ج، ق1041، عربی ابن). داراست

 کامل انسان از طریق ظهور خداوند در اعیانپس  (827-821صص

 . لذا هرکساست نیز در حق کامل ظهورانسان که ، همچناناست

 جمال او آئینه زیرا که است را شناخته را بشناسد، حق کامل انسان

و  تعیناتاعتبار  و به رب ، هماناعتبار هویتش به که است حق نمای

، اسماعیلی ، فصش1874، عربی ابن). عبد است همان تقیداتش

 (67ص

 

 نتیجه گیری: .8
با این  گذارد،می جای را به اخالقی ، ملکاتیرفتار انسانی تمامی

 می گردد. به روشن ایتا اندازه نفوس در تکامل سر عباداتوصف 

و  جوارح خشوع که است این نفسسر نماز در تکمیل  مثال عنوان

را به دنبال دارد. از طرفی  آن و طهارت بعد از تنظیف بدن خضوع

نیز  دو فطرت دارای ،است امر و خلق از دو عالم بمرک چون انسان

و  است اعلی امر و ملکوت از عالمکه  روحانی فطرت باشد. یکیمی

از  . هرکدا است ناسوتو  خلق از عالم که ظلمانی فطرت دیگری

خود  سوی را به دارند انسان و سعی داشته نزاع بعد با همنیز  دو این

نهایتا  و است انسانی قلبنیز دو،  این بین محاربه محل دهند. سوق

 .شودمی گشوده آن روی به پیروز شوند، قلب هر کدا 

 گردد و سعادتمی بر دیگران افضل ، انسانو معرفت دانش موجب به

 هنگامی شود. نفسمی نایل باطلو  حق بین فرقانو به  افتهی کبری

و  مبری زشت و از اعمال پاك گوهرش که یابدمی راه معرفت این به

و  است کماالت پذیرشذاتا مستعد  باشد. نفس صحیح گرایش دارای

                                                           
و  و نخل و زیتون شما زراعت ( برایباران )آبخداوند با آن  71

 رویاند ...ها میمیوه انگور و از همه

شما  و برای شما قرار داده برای ... و از کوهها پناهگاههایی 77

شما را از گرما)و سرما( حفظ کند  که آفریده پیراهنهایی

 ... حافظ شماست جنگ هنگا  که وپیراهنهایی

 در انسان آن حقیقی شکل به وملکوت کنار رود ملک اگر موانع

شود می خود خارج اصلی از فطرت روح گاهیالبته . شودمی متجلی

 منقلب ولی او بوده در راه و سلوك ذاتا مستعد حق و اگر چه

 و سعادت حق یر و رحمتو خ و جبروت قدس و از عالم گردیده

بر می دو  این بین و منازعه و غضبی شهوی اعمالسوی به ابدی

 گردد.

 آن و افعال اعمال که است هنگامی انسانی نفس حقیقی سعادت

 سعادت از طریق عدول حقیقی و شقاوت باشد کدورت مطهر و بدون

 باشد و هرمرضی حق مورد رضایت که است سعید آن. پس باشدمی

 . است شده از او راضی که است موجودی نیز محبوب حق

 کمال موجبآنچه  اینکه در بین احکا  خمسه تکلیفیه، نکته دیگر

در  زیرا ،است مباحات ،گرددمی حق او به کامل صافعبد و ات

 بودن یا غیر الهی الهی خود را به تمایل که عبد است این مباحات،

 به ملحق نحوی نیز به مستحب و مکروه افعالالبته رساند. می

مخصوصا مستحبات  با انجا  طاعات و عباداتپس  شود.می مباحات

و رعایت اخالقیات ممدوحه  و سوق دادن مباحات به سوی حسنات

انسان به مقا  انسان است که و ترك محرمات و اخالقیات مذمومه 

با وصول به مقا  انسان کامل است که انسان به و  کامل می رساند

 مقا  خالفت الهی نائل می گردد.
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 چاپ دو ، عفیفی, انتشارات الزهراء

  ،الفتوحات المکیه، چاپ دو ق، 1041ابن عربی محی الدین، 

تحقیق عثمان یحیی، تصدیر ابراهیم مدکور، انتشارات الهیئة 

 المصریة العامة للکتاب

   ،)المظاهر االلهیةبی تا،  شیرازی صدرالدین محمد )مالصدرا، 

چاپخانه  ،جالل الدین آشتیانیو تعلیق سید  تحقیق ،مقدمه

 خراسان )بمناسبت چهارصدمین سال تولد, مالصدرا( مشهد.

  ،)الشواهد الربوبیة، ش، 1824شیرازی صدرالدین محمد )مالصدرا

الدین آشتیانی، مرکز نشر مقدمه سید جالل  ،چاپ دو 

 دانشگاهی، مشهد

  ،)المبدأ و المعاد, ش، 1810شیرازی صدرالدین محمد )مالصدرا

قدمه و تصحیح سید جالل الدین آشتیانی, انتشارات انجمن م

ارت فرهنگ و آموزش اسالمی حکمت و فلسفه ایران وابسته به وز

 1عالی, شماره 

  تفسیر القرآن ش، 1822محمد )مالصدرا(، شیرازی صدرالدین

 الکریم، چاپ دو ، انتشارات بیدار، قم
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  ،)الجاهلیه کسر اصنا بی تا، شیرازی صدرالدین محمد )مالصدرا ،

چاپ اول، ترجمه محسن بیدار فر،  ،(نمایان و عرفان عرفان)

 انتشارات الزهرا

  ،)مفاتیح الغیب، ش، 1828شیرازی صدرالدین محمد )مالصدرا

 ترجمه محمد خواجوی، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی

  ،)چاپ دو ش، 1828شیرازی، صدر الدین محمد )مالصدرا ،

لدی، قم ج 6متعالیه فی اسفار االربعة العقلیة، مجموعه الحکمة ال

 المقدسه، مکتبة المصطفوی

  ،اصول کافی، مجموعه چهار بی تا، کلینی، محمدبن یعقوب

 جلدی، دفتر نشر فرهنگ اهل بیت)ع(

  ،مرغ باغ ملکوت )نفس از دیدگاه ش، 1881واعظی سید حسین

 (خوراسگان) اصفهانابن عربی و مالصدرا(، دانشگاه آزاد اسالمی، 
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