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 شناسی عرفانی در سلسه کبرویه سیر انسان

 ابراهیمی طاهره حاج/ مژده شریعتمداری

 های مکاتب گام نهادن در مسیر سلوک از وجوه مشترک میان آموزه :چکیده

خصوص شیخ  ها و آثار کبرویان به گوناگون صوفیانه است، اما این مبحث در آموزه

های عرفانی،  دیگر در انگاره الدین کبری تصویری ویژه یافته است. ازسویی نجم

هستی بوده است، در  همواره یکی از محورهای اصلی تفکر، جایگاه انسان در نظام

میراث پیروان شیخ کبری نیز انسان همچون قلب تپندۀ هستی بسیار مورد بحث و 

الدین کبری، شیخ  های شیخ نجم وگو بوده است. این پژوهش با بررسی اندیشه گفت

کوشد با نشان دادن وجوه  سمنانی و عزیزالدین نسفی می هالدین رازی، عالالدول نجم

آموزۀ سلوک در نزدشان بپردازد.  به ویژگی برجستةشناختی ایشان،  بارز نگرش انسان

ها در تصوف و عرفان مسلمانان  شرح مراتب سیر و سلوک از طریق نورها و رنگ

به همین منظور در بخشی به  .ستا ای خصوص در طریقة کبرویه دارای اهمیت ویژه به

 حاضر پرداخته شده است. هها و نورها در مقال سیر این رنگ

 نور شناسی، کبرویه، نفس، سلوک، نسانا :ها کلید واژه
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 :مقدمه
سوئیسی  (Alexandre César Chavannes)های شوان  شناسی اصطالحی ست که با نوشته انسان

تبدیل به  و (2 :1376ربد، )ف قرن هجدهم میالدی وارد فرهنگ و ادبیات انسانی شدههشتاد در دهه 

پیش از پیدایش این رشته از یک شاخه از دانش شده است. اما این پدیده به این معنا نیست که 

. مراجعه به آثار ادبی نشان های مختلف نبوده است مطالعات مربوط به انسان در فرهنگ دانش

ن پژوهش در ای انسان از دیرباز وجود داشته که های مختلفی از مطالعه دربارۀ دهد که گونه می

شمار  شناس نیز به ایم. هر انسان در عین انسان بودن، انسان شناسی نامیده گونه مطالعات را انسان این

شناس سوئیسی، با درنگی فلسفی بر  ، انسان(Michael Landmannمیشل الندمان ). رود می

 ت.نیروی موجود در این اندیشه به حقیقت ژرفی اشاره کرده اس شناسی دربارۀ فرهنگ و انسان

انسان برای خودش معماست. به همین دلیل موجودی است که به دنبال دانستن و اندوختن شناخت 

هایی را دربارۀ  تواند از هستی خود دچار حیرت شود و پرسش است، او وجودی فلسفی است و می

و امور اطراف و نیز معنای  ل کشف معنای اشیااقی وافر به دنباو غایتش مطرح کند. او با اشتی منشأ

نجاکه انسان موجودی پویا و کنجکاو است. سودای آن دارد که به فهم آوجودی خود است. از

نامحدودش دست یابد. منظور و  های تقریباً ها و قابلیت جایگاه خود در طبیعت، تاریخ و توانایی

ث مکتوب کبرویان از انسان و شیوۀ ویل و شرح میرااینجا نیز تأ شناسی عرفانی در مقصود از انسان

 Landmann, 1982, p 10).سلوک در این طریقه است )

لة تکمیل نفس و حرکت در مدارج که همواره مورد توجه بشر است، مسئیکی از مسائل اساسی 

ی سلوک کمال انسانی است. مکاتب گوناگون صوفیه، هر یک مقامات و احوال و مدارجی برا

سمنانی هر یک شرحی بر سیر و  ، از هفت وادی عطار تا لطایف سبعه عالالدولهاند تعریف کرده

دست داد که در آن،  هایی را به الدین کبری، سرسلسلة کبرویه، انگاره سلوک رهروان است. نجم

ایر تعریف و شناخت انسان و زوایای گوناگون آن خود دلیل بر هر قدمی در مسیر کمال بود و س

 پیروان او نیز در آثارشان فصلی گسترده از شناخت انسان تقریر کردند.

حت تأثیر قرار داد و شدّت ت مغول را به ای است که صوفیة دورۀ پس از واقعة کبرویه طریقه

ای منسوب  ای از تصوف را در خوارزم و خراسان به نمایش بگذارد؛ سلسله برجسته توانست چهرۀ

های  ترین طریقت ترین و با اهمیت از عمده که( 420-424: 1337)جامی، الدین کبری  به شیخ نجم
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های بزرگ و آثار فخیم صوفیه را در خانقاه خود  عرفانیِ تاریخ تصوف که بسیاری از شخصیت

دیه ها طریقة کبرویه را طریقتی خراسانی و منشعب از فرقه جنی پرورده است. در برخی پژوهش

و به احتمال این مطلب برگرفته از توجه ویژۀ نجم کبری بر پیروی از  ( ،890 :1377)حلبی، اند  دانسته

ها و دستورات جنید گفته شده است. کبرویه طریقتی است که به جهت نگرش خاص و  آموزه

مله عرفانی قائل بود، ازج خاطر محوریتی که برای عنصر تجربةبدیلش به مقولة سلوک، و به  بی

سابقة مشایخش از ابعاد هستی  ای که تقریر کم رود. سلسله شمار می های صوفیانه به متمایزترین جریان

انسانی، و نیز گفتارهای ایشان از سیر و دیدارهایی که سالک در گذر از مراتب وجودی خودش 

ه مشخصة های بعد به عنوان وج هایی گشت که در دوره گیری انگاره رفته موجب شکل دارد، رفته

 شد. این طریقت در مجموعة میراث صوفیه شناخته می

، پژوهشگران الدّین کبری های عرفانی آن به شیخ نجم انتساب بنیادهای طریقتی و آموزه رغم  به

های پس از حیات  گیریِ کبرویه در دوره مسلمانان به شکل ،تصوف و عرفان و اهالی نظر در حوزۀ

های خلفای  پیکربندی وجوهِ مختلف این طریقت، در سایة کوشش او باورمندند. آنان بر آنند که

های مربوط به این جریان، در  شیخ کبری محقق شده و با وجود آنکه صورت ابتدایی همة مبحث

های عرفانی کبرویان شناخته  طورکلی به عنوان انگاره های او آمده است، آنچه امروزه به آموزه

های گوناگون این  بندی شده از تقریرهای نوآورانة مشایخ نسل ست ترکیبا ای شود، مجموعه می

سان مطالعة اصولی و شایستة  هایی که بر زبان شیخ کبری جاری شده است. بدین سلسله با مضمون

های مختلفی از مشایخ آن  های ویژۀ این طریقت، مستلزم پژوهشی فراگیر در تفسیرها و فهم آموزه

ها را فراهم آورد و  بررسی موشکافانه تکامل این آموزهسو امکان  است؛ کاوشی که ازیک

 های گوناگون را نمایان سازد. های دوره دیگر سهم شخصیت ازسوی

الدین کبری  نگاهی گذرا به این پدیدار که شخصیتی چون مولوی به یک واسطه از نجم

تواند  یافته، می های او در آثار مولوی بازتاب آموزش گرفته و اینکه  نمودهایی آشکار از آموزه

انسان  الدین را در میان مسلمانان آشکارتر سازد. همچنین باید عزیز نسفی، صاحب جایگاه نجم
گونة قابل  الدین، به های او از رهگذر سعدالدین حمویی شاگرد نجم را به یاد آورد که انگاره کامل

 ای از وی متأثر بوده است. مالحظه
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الدین  های نجم برویه، اساس این پژوهش به بیان دیدگاههای طریقة ک در بررسی سیر اندیشه

الدین رازی، شیخ عالالدوله  گذار و قطب اصلی این طریقه و بعد از آن بر نجم کبری به عنوان پایه

 سمنانی و عزیزالدین نسفی قرار داده شده است.

 انسان در عرفان اسالمی
رود و در  شمار می رین مسئلة مورد مطالعه بهت در میان اندیشوران مسلمان، پس از خدا، انسان محوری

شناسی در  کید بسیاری بر شناختن نفس شده است. انسانتأ )ع( قرآن کریم و روایت های معصومان

است و همه  )ع( ذهن و زبان مسلمانان برآمده از دین اسالم و قرآن کریم و احادیث معصومان

و عارفان و ... در مباحث مربوط به مطالعة  های فکری مسلمان اعم از متکلمان و فیلسوفان گروه

با روش تجربی یا فلسفی یا شهودی بدون  شوند و برآنند که صرفاً انسان خود متمسک به وحی می

شناسی رسید. حتی  توان به شناخت حقیقت انسان و مباحث انسان های دین اسالم نمی توجه به آورده

و  27-30 :1395رجبی، )کریم است  های قرآن ر از آیهثأشناسی فیلسوفان مشائی مسلمان نیز مت انسان

 (. 176و175

هم از نظر تاریخ و هم از نظر محتوا،  اند های صوفیانه که به نگارش درآمده آن دسته از بینش

های نخستین گسترش تصوف به  وره ر د نهند. صوفیه د ای را پیش چشم خواننده می ه ۀ پیچید ید پد

و سلوک   اصلی آنان بر زهد  و طبعاً تأکید  ند نبود  مند ورزی عالقه ازی و اندیشه پرد نظریهوجه به  هیچ

توان  خوبی می که به  ند ای پدیدار شد ه است، اما دیری نگذشت که عارفان برجسته عملی بود

که   عرفانی  های ر باب تجربه د  های ویژۀ خود ه انست با اید ن را اندیشورانی مستقل دام از آنا هرکد

در سخنان نخستین صوفیان، تصویری  . های باطنی اسالم بود بر تفسیری اصیل و نوین از جنبه مبتنی

های مذهبی است. در این آثار آدم  که از آدم ارائه شده، بیش و کم در چهارچوب اخبار و روایت

از  ها و رویدادها باشند.واژهآنکه در پی تأویل  کند بی به عنوان ابوالبشر و اولین انسان خودنمایی می

رفته از رخدادهای مربوط به آدم نه به صورت سادۀ نخستین، که به زبان رمز و  رفته چهار قمریسدۀ 

گوها از منصور و کنند. این گفت ها پا در میانی می آید و نمادها و اسطورهتأویل سخن به میان می

 رسد. میعربی به اوج خود  شود و در آثار ابنحالج آغاز می
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های معنایی متون، جایگاه انسان در نظام هستی  های عرفانی، همواره یکی از هسته در انگاره

های آنان  واقع نیز در آموزش رود. به طبع در اندیشه کبرویان نیز از بدو امر تصور چنین می است و به

قطة پرگار هستی در بخش مهمی از مباحث بر محور انسان و جایگاه او قرار دارد و انسان همچون ن

های آنان در باب انسان،  اندیشة طریقة کبرویه نشان داده شده است. در یک نگاه فراگیر به آموزه

نگر جایگاه نوع انسان را فارغ از افراد مورد بررسی قرار داده و  توان گفت گاه در مباحثی کلی می

ان دید که آنان در عطف نظر به افراد تو اند. آشکارا می گاه به احوال افراد انسانی توجه نشان داده

 اند. آمیز مورد مطالعه قرار داده ها را در افقی گسترده و رنگارنگ و با نگاهی ستایش انسانی، انسان

 های وجود آدمی در طریقۀ کبرویه افق

 «اَوّلُ ما خَلَق اهللُ روحی» :کبرویان در توصیف فرآیند آفرینش، پایة بحثشان را بر حدیث نبوی

گذارند و بدون ورود به جزئیاتِ چگونگی صدورِ مخلوق اول از ذات اقدس الهی، و صرفاً با  می

آفرینش را به  از مراتبی نزولی اشاره به پدید آمدن نور محمدی از پرتو نور احدیت، سخن از سلسله

انواع »و مراتب بعدی « مراتب مختلف ارواح»رند که در هشت مرحله ابتدایی آن آومیان می

الدین رازی،  )نجم پدید آمده است «و نفوس و نباتات و معادن و مرکّبات و مفردات عناصر وتملک

1391: 38.) 

اندیشة کبرویه همچون باور عموم صوفیه و اعتقاد رایج مسلمانان، وجود انسان متشکل  در هستة

عجایب. ست. ظاهر و باطنی که سرشار از اسرار است و آکنده از ا از دو ساحت ظاهری و باطنی

الدّین کبری ، انسان را تنها از نظرگاه حقیقت غیرمحسوسش های عرفانی شیخ نجم پیکربندی انگاره

باور جدی دارد،  «نفس»و  «بدن»دهد؛ بلکه به تالزم و ارتباطی مستقیم میان  مورد توجه قرار نمی

هایی است که باید درخصوص آثار  هایی از سلوک عارف، ناظر بر مجاهدهچندان که جنبه

، اصل باطن است و توجه به جسم نیز از صفاش صورت دهد. با این واسته از کالبد جسمانیبرخ

یاد شده، در  «نفس»گذارد. بُعد باطنی انسان که از آن تحت عنوان این وجه است که بر باطن اثر می

سایر اصطالحات  شود.می حال ذومراتب تلقی عینر شیخ کبری یک حقیقت واحد ولی درنظ

های نادیدنی وجود انسانی، ازجمله روح و قلب و عقل همگی ذیل متداول و مستعمل برای جنبه

 (.349-357 :1392پاکتچی،  :کر) کنندمراتب همین مفهوم نفس معنا پیدا می
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باطن و ظاهر که به ترتیب ملکوت و ملک جهان  :نزد نجم رازی هستی اساساً دو وجه دارد

شوند. به باور او ملکوت عالم، خود متضمن دو قسمِ عالم ارواح و عالم نفوس است. خوانده می

یوان و روح نامیه، در ارواح انسان و مَلک، در قسم علوی ارواح ملکوت و ارواح جن و شیاطین و ح

ها، قلمرو نفوس در عالم ملکوت را تشکیل  ریدهگیرند. و اما نفوس سایر آفجای می قسم سفلی

دهند؛ چنانکه قسم علوی قلمرو نفوس، متضمن نفوس عرش، کرسی، لوح و قلم و پس از آن  می

نفوس تمام  یارات و ثوابت است، و قسمت سفلینفوس افالک و بروج و نهایتاً نفوس کواکب س

 گیردنفوس معادن و نباتات را دربر میجسمانیات مفرد و مرکّب از مراکز عناصر اربعه گرفته تا 

  (.56و  46-47 :1391الدین رازی،  )نجم
الدین رازی در توصیف آفرینش به وضوح مالحظه شد که او اساساً برای  از مجموع بحث نجم

که خواهیم دید وجه نادیدنی وجود  انسان به دو ساحت روحانی و جسمانی باور دارد. اما چنان

شود، بلکه برای تعلق مناسب روح به جسم الزم است دو  ه ساحت روح نمیانسانی تنها محدود ب

 ساحت میانجی دیگر در وجود انسان شکل بگیرد تا کمال آدمی در روح و جسم او پدیدار گردد. 

طورکلی قائل به چهار ساحت بالقوۀ مختلف در وجود انسان است:  اساس نجم رازی به براین

ن نجم دایه، از ترکیب روح و قالب در فرآیند آفرینش و تعلق بذر روح، قالب، دل و نفس. در تبیی

روحانی به کالبد جسمانی، دو فرزند دل و نفس پدید آمدند که دل همچون پسری بود که به خاطر 

شباهت به پدرش، روح، برخوردار از تمام صفات حمیدۀ علوی بود و نفس، همچون دختری که 

اما  (.175 :1391الدین رازی،  )نجممام صفات ذمیمة سفلی شبیه به مادرش، قالب خاکی، صاحب ت

بهره باشد، دل و نفس هم  های هر یک از اولیائش بی چنانکه هیچ مولودی نیست که مطلقاً از ویژگی

اتی ولو م از وجود ولی دیگرشان نیز تأثیربا وجود شباهت زیادشان به ترتیب به روح و قالب، هرکدا

فات دون است، در وی نفس گرچه منبع تمام ص این بدان معناست که مثالًاند.  بسیار اندک پذیرفته

توان آثاری مشاهده کرد و به نیز می، و بعضی صفات حمیده که تعلق به روحانیت دارد از صفات بقا

خاطر همین بهره است که به باور رازی نفس انسان برخالف نفوس حیوانات پس از مرگ فانی 

 (. 176 :1391زی، الدین را )نجم نخواهد شد

داند. این عناصر سمنانی، بدن انسان را همچون تمامی حیوانات دیگر، مرکّب از عناصر اربعه می

مقتضی امیال و شهواتی هستند و نوع حیوان اساساً از آن برخوردار است. عالءالدّوله بر این باور 
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ای باطنی در موجد جنبهاست که حضور هریک از این ارکان چهارگانه در ترکیب کالبد حیوان 

است، برخاز خاک نفس تولد کرد، از آب قلب در وجود آمد، از باد سرّ »که  طوری وجود اوست به

ای از آتش روح پیدا شد، و این مجموع همة حیوانات را هست. هر یک از این چهار، مقتضی دسته

به عمارت دنیا و شهوات  نفس را مذلت و کاهلی پیشه است، قلب را»از احوال انسانی شدند مثالً 

دنیا میل است، سر را هوی و خودپرستی در سر است، روح را کبر و غضب و امثال آن صفات 

انی، از سایر انسان در برخورداری از این شئون حیو وصفبا این  .(3: 1362)عالءالدولة سمنانی،  «است

تعالی  حق «نور روحانیت»ن ز آن جهت است که در تکوین انساو این تمایز ا حیوانات متمایز است

تبع آن روح، متمکن مسند خالفت وجود او گشته است. بنابراین  بر وجودش تجلی کرده، و به

خداوند در وجود بشری و مجاهده انسان، روح متمکن مسند  «نور روحانیت»متعاقب ودیعت 

 -6 :1362سمنانی،  )عالءالدولهگردند الذکر استحاله میشود و هر چهار جنبة فوق خالفت وجودش می

3.) 
بحث از روح و شئون و مراتب آن و نیز ارتباط روح با جسم از مباحث مهم عزیزالدین نسفی 

است که تقریباً در تمامی آثار خود به تحلیل و تشریح آن از زوایای مختلف پرداخته که شناخت 

 نمایی واضح و روشن از انسان کامل را برای مخاطب ارائه دهد. دتواناین روح و مراتب آن می

باشد. از نگاه او روح، باید دانست تنها تعبیری که وی از چیستی و جنس روح ارائه داده نور می

نوری است که عالم را ماالمال پر نموده و این نور یا همان روح در اصل جان عالم بوده، بنابراین 

  (. 92 :1381نسفی، )باشد حرکت هستی روح می این محرک عالم و عامل

پنج صفت و در  بیان التنزیلروح انسان از نگاه وی دارای صفاتی است که این صفات در کتاب 

ند از: حی، عالم، مرید، قدر، ا هفت صفت برای این روح برشمرده که عبارتکشف الحقایق کتاب 

باآنکه نسفـی هفت اسم از اسمای   (.201-203 :1391 ؛ نیز69 -71: 1392نسفی، )سمیع، بصیر و متکلم 

گویند، اما سعدالدین الهـی را برای روح برشمرده که این اسـما را در اصـطالح سبـعه مثانی می

)حمویه، داند که در روح مکنون است حمویه در تشریح روح، آن را واجد تمام اسمای الهی می

وحدت ذاتی آن  فات مختلف برای روح، منافاتی باص باید در نظر داشت که وجود (.23 :1389

روح انسانی را که حی »گوید: کرده و می به این مسئله اشاره بیان التنزیلنخواهد داشت. در 

گویی هم حیات است و اگر سمیع است و اگر بصیر گویی هم بصیر است و .... زیرا که صفات  می
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بنابراین روح و صفات آن را هرگز   (.196 :1391ی، )نسف «و افعال روح انسانی به آلت و جارحه نیست

 نباید همانند جسم و صفات جسم تصور نمود.

دانستیم که خداوند روح را از نور آفرید بنابراین در دیدگاه وی، ارواح از جنس نور و اجسام 

رت ها صوها نسبت به یکدیگر با توجه به لطافت آننیز از جنس ظلمت بوده و آفرینش و مراتب آن

 ای باالتر واقع شده است.تر در مرتبهگرفته یعنی هرکدام لطیف

  طریقۀ سلوک کبرویان 

مطابق  .طورکلی حرکت سالک در مسیر سلوک، صعود اوست از مراتب حقیقت باطنی وجودش به

ین سلوک کند، االدّین، از سلوک درونی رهرو براساس مراتب نفس ارائه میبا طرحی که شیخ نجم

 اساسی دارد: پنج مرحلة

  ؛نفس امّاره .1

 نفس لوّامه )عقل(؛ .2

 ؛ نفس مطمئنّه )قلب(  .3

 ؛روح .4

 .( Izutsu, 1978, pp 29-30)سرّ   .5

ست که سالک در ا هاییاعتباری پنج وادی از عرصه این پنج مرتبه، پنج مرتبة باطن انسانی و به

عبور خواهد کرد. ها  کند و از آن ها سیر و مشاهده می سوی خدا، در آن طی طریقِ خود به

با عبور از  شود، و مراتبی که سالک ها حاصل نمی هایی که شناخت حقیقی نفس جز در آن ساحت

شناختی گردد. از این منظر است که تبیینی که شیخ کبری از دیدگاه انسانها به مقصود نایل می آن

ست که او ا اییهای از توصیفدارد، همراه با آمیزهعرضه می فوایح الجمالخود در کتاب 

 درخصوص مقامات سلوک، و مشاهدات متناظر با هر یک از این مقامات دارد. 

 مرتبۀ نفس امّاره در سلوک
مرتبة باطن انسانی، نفس امّاره است. با وجود آنکه   ترین و ادنی پایین ،گانة نفس مطابق با مراتب پنج

دهد، اما چنان پیچیده است که ترین و ظاهرترین سطح وجود غیرمادی آدمی را شکل میملموس

الدّین نفس امّاره در نظر شیخ نجم (.62 :ب1388الدین کبری،  )نجمشناسد  احدی آن را به حقیقت نمی»
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بدترین هرآن چیزی است که خداوند آفریده، و علت هر شرارت و رذیلت و عصیان و انحراف در 

های  هر رگی از رگ»انقیاد دارد که و چنان آدمی را در « مسخّر شیطان است»وجود انسان است. 

این دنائت و انحراف نفس ناشی از تعلق   (.63: ب1388الدین کبری،  )نجم« آدمی یکی از اعوان اوست

 ست. ا آن به بدن مادی

کند. خانة ای تشبیه میطورکلی مفهوم نفس انسانی را، فارغ از مراتب آن، به خانه شیخ کبری به

ترین مرتبة وجودش یعنی نفس اهلل و در سطحی بتدای راه سلوک الینفس مریدی که دقیقاً در ا

پلیدی و سگ و خوک و ببر و پلنگ و خر و گاو و فیل و هر »امّاره قرار دارد، اتاقی است آکنده از 

طوری که غفلت محض، موجب شده  به (.34: الف1388الدین کبری  )نجم «چیز ناپسندی که وجود دارد

یک باشد که فرد حتی اطالع از پلیدی و درندگان داخل این خانه نداشته که این خانه چنان تار

که از وجود خانه مطلع است، برای خودش وجود قائل است، و  دیگر فرد همچنان عبارت باشد. به

اطالعی محض اوست از هویت حقیقی وجودش و  بی مثابة غفلت محض او در مسیر زندگی، به

 محتوای خانة نفسش. 

گزیند و با رعایت دهد و به دستور او خلوت میمرحله رهرو دست ارادت به شیخی میدر این 

نشینی و با مقداری مجاهده و مالزمت  کند. پس از شروع عزلتتمام آداب شروع به ذکر گفتن می

ین الد )نجم نهدشدت تاریک می تدریج با چراغ ذکر پای در این خانه به ، مرید به«ال اله اال اهلل»به ذکر 

 ( . 34 :الف1388کبری 

و از این مرحله است که به مرور اولین سطح از وقایع خلوت و مشاهدات، بر بصیرت باطنی رهر

یفات گوناگونش، اشارات متعدد و متنوعی به مشاهداتی دارد که شود. شیخ کبری در تصننمایان می

ا نفس امّاره را به صورت دایرۀ شود: مرید ابتدها رویاروی می های سلوک با آن مرید در آغازین گام

بیند که بعد از مدتی از میان شدت تاریک است درمقابل خویش می بزرگ سیاهی همچون قیر که به

رود. پس از آن و به دنبال سطوحی از مجاهدات و تصفیة وجود، سالک نفسش را در ظاهر یک می

هاست که و آتشی موجود در بدناجزاء آبی، خاکی، هوایی »کند که منشأ آن ابر سیاه مشاهده می

 (.Bowering, 2006, p 31) ایجاد شده است« های ذکر قلبی شدیدواسطة وزش نسیم به
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 مرتبۀ نفس لوّامه در سلوک
شود که گویی چیزی در اطراف با پیشروی سالک و تداوم مراقبات، این ابر به مرور چنان ظاهر می

میان ابرها پیداست و بعد به صورت هالل  مثل هالل که بخشی از آن در»آن روشن است، 

شود. مشاهدۀ چنین ؛ یعنی تدریجاً هالل، بدون ابر نمایان می(34: الف1388الدین کبری، )نجم «آید درمی

 هاللی به معنای گام نهادن رهرو در دومین ساحت از نفس خود، یعنی نفس لوّامه یا عقل است

ای درخصوص این مرتبه الزم است و آن اینکه توجه به نکته .(35و  34: الف1388 الدین کبری، )نجم

رسیدن به لوّامگی متضمن سطحی از رشد در وجود سالک است اما بدین معنا نیست او از اقتضائات 

 امّارگی عبور کرده است. 

طور حقیقی از نیک و بد امور مختلف و وضعیت واقعی وجود  با رسیدن به این مرتبه مرید به

تعالی، به مرور  تر رهرو بر یادکرد حق  تعبیری دیگر با مداومت هرچه تمام یابد. بهمی خویش اطالع

بیند. کامل شدن گیرد تاآنجاکه تاریکی محض داخل خانة نفس را مینور چراغ ذکرش فزونی می

 ،ای خاص همراه استتدریجی این بینش، یعنی کمال شخص در مرتبة لوّامگی نفس که با مشاهده

الذکر را در قامت نوری  رتیب که رهرو وقتی که نفس خود را مالمت کرد، هالل اخیربه این ت

کند که گویی آفتاب سرخ است و گونه حرارت آن را از گونة راست طلوع می»بیند که  می

 «بار به موازات گوش و بار دیگر برابر پیشانی و دیگر باره بر باالی سر است یابد، یک درمی

 (. 34: الف1388الدین کبری،  )نجم

ای اکنون که صورت حقیقی امّارگی نفس بر مرید نمایان شده است و در سلوکش به مرتبه

های وجود را برایش مهیا ساخته، مرید ملزم است تا برای رسیده که نفس لوّامه امکان مشاهدۀ پلیدی

ت و انحرافات ها از خانة نفس کوشش نماید. اینجاست که باید خویشتن را از کثافازدودن پلشتی

الدّین اعتقاد دارد که رستن کامل از گسیختة ناشی از عناصر اربعه برهاند. گرچه شیخ نجملجام

نفس امّاره را همچون  (.19 :الف1388الدین کبری،  )نجم دهدسیطرۀ این ارکان، جز در مرگ رخ نمی

 بیند که ماری افعی می
سرش را نرم بکوبند و پوست آن را از میرد ... اگر آن را بکشند و  زنده است و نمی

ها بر پوست آن بگذرد، چون در  بدنش بکنند، و گوشت آن را پخته بخورند و سال
  (.79 :الف1388) نجم الدین کبری،  آیدگرمای آفتاب نهاده شد، به حرکت در می
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د. استه از عناصر چهارگانة وجوبرخاکنون این مرید است و مسئلة رهایی و عبورش از صفات 

دهد که رهرو حظوظ هر عنصر تنها وقتی رخ می ید از کثافات عناصر اربعه، و فنایرو عبور مر ازاین

بیش از حد غرائز و امیال  یهای حاصل از ارضارویاز طریق آتش ذکر بهرۀ هر یک، یعنی زیاده

انتفاع انسان از ماند، همان سطح محدود و معتدلی از فانی سازد. حقوقی هم که باز می راهر عنصر 

حیات نیز است. به مجرد  ین عناصر است که البته الزمة بقایاسته از ارخهر یک از غرائز و امیال ب

فانی شدن حظوظ هر یک از چهار عنصر خاک و آب و آتش و هوا، و به مدد مالزمت کامل بر 

 گردد.ذکر، مرید با وقایع خاصی در خلوتش رویاروی می

 و سرّ در سلوک مرتبۀ نفس مطمئنه، روح
 هستند ایصاحبان نفس مطمئنّه در واالترین مرتبه از سلسله مراتب نفس انسانی قرار دارند و طایفه

است و هرگز ملوّث آفات معاصی  هاز ابتدا تا انتها صفات روحانیت بر ایشان غالب بود»که 

است  «جام ایشان تلخ جملگی لذات و شهوات نفسانی و هوسات و مرادات انسانی بر کام» «اند نگشته

و صفات نفسشان در نهایت اعتدال، تنها روی سوی اعلی دارد. در این مرتبه از نفس است که مرگ 

رساندن آن به مقام این  شود. نجم رازی اعتقاد دارد که تزکیة نفس امّاره واختیاری حاصل می

 369، 353، 346 :1391رازی،  )نجم نیست پذیر امکان «جز به تصرفات جذبات حق و اکسیر شرع»اطمینان 

 (. 380و 

تر نفس، اکنون برای ادامة بحث و پرداختن به دو مرتبة روح و سرّ که به ترتیبت دو سطح عمیق

ذیل مرتبة قلب هستند، الزم است رشتة دیگری از توصیفات شیخ کبری از مشاهدات طرح شود تا 

 تری انجام گیرد. طور مناسب ورود به بحث حول دو مفهوم مذکور، به

طور که بحث شد عبور صوفی از هر یک از مراتب نفسش در مسیر سلوک، موجب ظاهر  همان

الدّین شود؛ اما فارغ از آنچه گفته شد، شیخ نجماش میشدن اشکال و انوار و الوانی بر باصرۀ غیبی

ناسب هر یک از موازی با توصیفات فوق، از سنخ دیگری از مشاهدات نیز سخن گفته است که به ت

های منحصر به گیرد و متضمن مؤلفهخود می الذکر انسان، صورت خاصی به مراتب وجودی فوق

از چاهی به غایت ژرف با تاریکی محض سخن  فوایحست. شیخ کبری در بندی از کتاب ا فردی

ه گوید که رهرو در آغاز سلوک، یعنی در مرتبة امّارگی نفس، خود را در انتهای آن مشاهدمی
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، یعنی با پیشروی سالک در سیر و ورودش به ساحت دوم نفس  (.20 :الف1388الدین کبری، )نجم کند می

گیرد، یعنی شبیه به وضعیتی که فرد در حال باال رفتن از این مقابل او قرار میمرتبة لوّامه، این چاه در

جود، انوار خصوصاً به چاه به نیت خروج از آن است. از این مرحله تا خروج او از چاه تاریک و

شوند و سرانجام رهرو با مجاهدت فراوان و رنگ سبز، متناسب با وضعیت درونی سالک نمایان می

شود، آن را رسد و آنجاست که از این چاه ژرف خارج میمداومت تمام بر ذکر به مرتبة قلب می

کند نور سبز را مشاهده میترین سطح از انوار رنگی یعنی بیند و در قعر آن عالیزیر پای خود می

ه همان مقام نیل رهرو به مرتبة نفس قطکه به معنای پایان وجود و حدوث و آغاز قِدم است. این ن

مطمئنّه و مهیا شدن وجود برای سلطان حق است و به تعبیر ایزوتسو آن جایی از مسیر است که بعد 

اشارۀ شیخ کبری به پایان  (Izutsu, 1978, P 35). گیردالهی در وجود انسان در دسترس قرار می

که خواهیم دید، ابعاد  زیرا چنان ناظر بر همین تعبیر ایزوتسو است، وجود و حدوث و آغاز قِدم دقیقاً

 شود. می اهلل س یعنی روح و سرّ، عرصة حصول فنای فیتر این مرتبه از نف عمیق

الزم است بار دیگر بیان شیخ ، «سرّ»و « روح»برای بحث درخصوص ادامة سیر مرید در مراتب 

 های غیبی و تحول این صورت را مرور کنیم: کبری از نشانة نفس مطمئنّه در صورت

بار دربرابر  و اما نفس مطمئنّه را هم در مشاهده نشانی است، و آن این است که، یک
پراکند؛ و بار کند و از خود انواری میای بزرگ ظهور میتو همچون دایره چشمه

کنی به دایرۀ چهره خود که از نور پاک، آن را در حال غیبت مشاهده میدیگر 
نه صیقلی شده است. و این وقتی است که انوار نفس به چهره صعود کند و یهمچون آی

الدین )نجم است چهره در آن فنا شود، و چهرۀ تو در این هنگام، همان نفس مطمئنّه

 (. 35: الف1388 کبری،

ای شد که اندکی پس از وصول رهرو توان متوجه واقعهنی این بند، میبا دقت در جمالت پایا

ای بزرگ روبرو شد، آن دایره کمی دهد. پس از آنکه سالک با دایرهبه مرتبة نفس مطمئنّه رخ می

ای که از آن، انواری گونه گردد؛ بهبعد به صورت چهرۀ او در مقام نفس مطمئنّه بر خودش ظاهر می

 کند. واقعه صعود میبه چهرۀ بینندۀ 

متعاقب چنین رخدادی است که چهرۀ بینندۀ واقعه، که صورتی از هستی موهوم اوست، در 

گردد. هستی حقیقی همان شاهد آسمانی یا دایرۀ نورانی که صورت هستی اوست جذب و فانی می
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سمانی گردد. این شاهد آتدریج درمقابل او ظاهر می شخص نورانی است که با پیشروی سالک به

همان خویشتن و کند های دیگر او را شیخ الغیب، میزان الغیب و مقدم ذکر می که نجم کبری نام

حقیقی سالک است که پس از صفای محض باطن و برهنه شدن آن از جامة ظلمانی وجود بر او 

  (. 40و  39 :الف1388)نجم الدین کبری، گر شده است  جلوه

ای شوند و حاصل این امر تحقق و تبلور لطیفهواقعه متحد میهستی موهوم و حقیقی در طی این 

یابد. ظهور این نه شایستگی انعکاس تجلی حق در وجود انسان را مییست که همچون آیا نورانی

که در بیان شیخ کبری آمد، در  است که چنان «روح»در قامتی از نور، در وادی مرتبة شاهد آسمانی 

 گردد. ید همراه میشهود غیبی، با دیده شدن خورش

اکنون وجود آدمی لیاقت شهود انوار تجلی ربانی را یافته است، اما تحقق این امر مستلزم عروج 

وارِ سالک ممکن نیست جز در آنجا. در این نهینفس به عالم باالست و تجلی حق بر وجود آی

ر بر مَرکب کند که در آن روح قدسیِ سالک، سوامعناست که شیخ کبری سخن از معراجی می

این (. 33: الف1388الدین کبری،  )نجمشود رود و به محضرهای حق نایل مینفس مطمئنّه به عالم باال می

در  «هویت تو»تدریج  ست که بها ای نام دارد، اینجا مرتبه« سرّ»اهلل است و مقام  مقام انتهای سیر الی

اینجاست که  (.68: الف1388الدین کبری،  )نجمماند هویت اوست شود و آنچه میفانی می «هویت او»

شود که دیگر بینونت میان وجود راثر تجلی انوار حق بر لطیفة وجود انسانی حاصل میی نهایی بفنا

 گرددشود و در یگانگی حق فانی میتعالی معنا ندارد؛ سالک در ذکر حق غرق می سالک و حق

 (.80: الف1388)نجم الدین کبری، 
اهلل آغاز  شود سیر فیعد که سالک ذاکر در وجود مذکور محبوبش مستغرق میاز این مرتبه به ب

ترین  ، سیری که کوچکشودوجود مذکور محبوبش مستغرق مید، سیری که ذاکر در دگرمی

آید مقام سرّ  که از نامش برمی توان در کالم شیخ کبری یافت، چرا چنان توصیفی از حقیقتش را نمی

 الزمة آن.  است و استتار اسرار حق

 شناسی کبروی ها و نورها در انسان سیر رنگ
که صوفیه از آن برای بیان عوالم  رمزی برای سیر و سلوک است، چنان ةمثاب نور و رنگ در عرفان به

ها استفاده  عارفان برای توصیف منازل سلوک از رنگ ،اند. در قلمرو عرفان اسالمی بهره گرفته
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عربی و ... هر منزلی را با یک رنگ  الدین کبری، روزبهان بقلی، ابن کنند، صوفیانی چون نجم می

کند  های نور در عرفان به ما کمک می معناشناسی رنگ (.236: 1393جاللی شیجانی، ) کنند مشخص می

 ةهای قداستی دریافت حقیقت الهیه و چگونگی سیر تعالی روح عارف از مرحل تا یکی از جنبه

ذات  افشان و نایل آمدن به مبدأ و منشأهای پرتو بشریت به الهیت از طریق تمسک جستن به رنگ

نورهای رنگی و کاربرد آن در سلوک عملی پیروان  ترؤی نی نوراالنوار، تحلیل نماییم.نور، یع

 سسؤتوان م ای او را می گونه الدین کبری طرح و بیان شده است و به بار توسط شیخ نجم نخستین

  (.95 :1387کربن، ) انگارۀ رنگ و نور در عرفان و تصوف قلمداد کرد

مرید با فانی ساختن حظوظ ارکان چهارگانة وجودش، با جنبة دیگری از مشاهدات که البته در  

شود، یعنی انواری مثابة مشهورترین وجه مشاهدات مورد بحث شیخ کبری تلقی می میان محققان به

های احوال که شیخ تصریح نموده است رنگ شود که چنانروبرو می هایی گوناگون که با رنگ

: اول هستند. توجه به این نکته ضرورت دارد که در تجلی انوار رنگی، همیشه دو مؤلفه وجود دارد

دوم آتشزنة ذکر؛ این بدان معناست که متعاقب نیل سالک به مقام  صفات بشریت ناشی از عناصر؛

چراکه رسیدن به پرداخت(، شهود انوار نورانی به پایان خواهد رسید، اطمینان )که بدان خواهیم 

شیخ کبری برخی  گردد.مرتبة نفس مطمئنّه در خروج کامل انسان از شئون بشری نفسش حاصل می

رنگ سبز، عالمت حیات قلب است ... »کند: از این انوار و تفسیر هر کدام را چنین توصیف می

 (.19 :الف1388الدین کبری،  )نجم« کبودی رنگ حیات نفس و زردی نشانة ناتوانی است

های فوق معنای دارد مضاف بر رنگ فی الخلوهتری که در رسالة عربی  الدّین در بیان جامعنجم

  (Bowering, 2006, p 31).کندچند رنگ دیگر از انوار مشاهدات را نیز تحلیل و رمزگشایی می

که به رنگ  نوری زیرااست، در میان الوان رنگ سبز شایستة توجه بیشتری نسبت به سایر موارد 

ک مجدالدین بغدادی، ر ) سبز بر سالک ظاهر شود، عالمت حیات قلب است و واالترین ارزش را دارد

ای از سیر و سلوک مطمئنّه، آخرین مرحلهتعبیر دیگر نفس  درواقع مرتبة قلب، یا به (.77-76 :1368

رنگ »دارد: شود. شیخ خود عنوان میاست که در تجربه و واقعة متناظر با آن، نور رنگی شهود می

 «درخشدتابد و میهای درخشان از آن میماند و پرتوها و برقسبز، آخرین رنگی است که باقی می

رید با رسیدن به این مرتبه، واالترین الوان، یعنی رنگ سبز رو، م ؛ ازاین(20: الف1388الدین کبری، )نجم

 کند که گواه صحت قلب و نیل او به مقام اطمینان است. را مشاهده می
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دهد که تشعشع چنین انوار رنگارنگی در وقایع خلوت رهرو، این امکان را به پیرو او می

هایی را برای پیشروی و  او، فرمانوضعیت سلوک مریدش را ارزیابی کرده و مطابق با مرتبه و حال 

رشد سالک در ادامة مسیر به او تفهیم کند. گرچه فارغ از تعبیراتی که شیخ درخصوص این انوار و 

خودشان با زبان شوق و مشاهده یا »ها نیز دارد، متعلَّق هرکدام از آن رنگالوان به مرید عرضه می

چشد و متقابالً بیند با نفسش میشم باطنش مییعنی سالک آنچه با چ« گویندصاحبان خود سخن می

کند. در همین اش در ظاهر صورتی از مشاهدات مالحظه میچشد، با بصیرت غیبیآنچه با نفس می

ات هرگاه رنگ سبز ببینی، از دلت آزادی و از سینه»دارد: الدّین عنوان میمعناست که شیخ نجم

ها کنی و اینرای بصیرتش روشنی احساس میگشادگی و از نفست خوشی و از روحت لذّت و ب

 (.19 :الف1388الدین کبری،  )نجم «صفات حیات است

این نکته نیز شایان توجه است که اغلب الوان توصیف شده ازسوی شیخ کبری، هر یک دالّ بر  

های سالک است، اما تا وقتی که چنین انوار رنگینی در مشاهدات رهرو وجهی مثبت از پیشرفت

وجود دارد بدان معناست که او هنوز در میانة راه سلوک است و وجودش آن چنان که باید صیقل 

 تمام نیافته است. 

حظوظ هر یک از عناصر چهارگانه، نفسی که در اولین  با صالح یافتن وجود آدمی و فنای

 :1388الدین کبری،  )نجم «شودمثل باران پاک و سفید می»ابری سیاه بود، اکنون  دات همچونمشاه

های خانة نفس را ها و پلیدیبه بیان دیگر مرید با مداومت بر ذکر به شرط نفی و اثبات، پلشتی (.16

ر دهد. تداوم این مجاهدات و تصفیة باطن منجها زینت میزداید و آن را به انواع خوبیکلی می به

 تدریج به سومین مرتبة نفس خویش یعنی نفسه مطمئنّه وارد شود: شود که فرد بهبه آن می
ها زینت کوشد تا خانه را به انواع خوبی]رهرو[ پیوسته در جمع اثاث آلودۀ خانه می

شود، و خانه را برای فرود آمدن سلطان گرداند و مزّین میها آراسته میدهد و بدانمی
 یابدون سلطان در آن خانه درآمد و حق جلوه کرد، آرامش میسازد، چپاک می

  (.34: الف1388 الدین کبری، )نجم

نفس مطمئنّه، در اندیشة شیخ کبری نام دیگری نیز دارد و آن قلب است. دیدن انوار سبزرنگ 

حت شود. این سامرتبة قلب، در عبور سالک از مرتبه لوّامگی و نیل او به نفس مطمئنّه مشاهده می

قلب در انسان، همچون دو مرتبة پیشین نفس، به جز رنگ خاص خود که سبز است، دروقایع و 
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همچون »برابر سالک، مکاشفات نشانه دیگری نیز دارد، و آن عبارت است از اینکه نفس مطمئنّه در

. (35 :الف1388الدین کبری،  ) نجم« پراکندکند و از خود انواری میای بزرگ ظهور میدایرۀ چشمه

دیگر  عبارت های آن است؛ بهمعنای اصالح کامل وجود و زدودن تمام تاریکی حصول این مقام به

در مرتبة قلب است که نفس از شدت صفا در رنگ شیشه خواهد بود و شخص آمادۀ جلوۀ حق در 

  (.59: الف1388 الدین کبری، ) نجم شودوجودش می

به انوار مکاشفات و اطوار قلبی توجه خاصی نشان  عالالدوله سمنانی نیز همانند اسالف خویش،

 گوید: دهد. او در تعریف نور می می

اشیا را بیند و داند، و بدو اشیا را  که او خود را بیند و داند، و همةنور چیزی را گویند 
 (.6 :1362عالالدوله سمنانی، ) حق استتوان دید و دانست، این نور مطلق صفت خاص 

رنگ است  رنگ است. نور دل سرخ عقیق نظر وی ظهور نور نفس به رنگ پردۀ کبود خوش از 

شود.  شود. نور سرّ سفیدرنگ است که باعث کشف علم لدنی می که باعث استقامت در سلوک می

شود. نور خفی که در تجلی  نور روح به رنگ زرد است که از دیدن آن نفس ضعیف و دل قوی می

رنگ است که گاهی باعث فنای سالک و رعشه بر وجود او  ان است سیاهروح القدس اشارت بد

 نیستشود. نور مطلق که صفت خاص حق و به رنگ سبز است و تجلی آن جز در بهشت ممکن  می

 (. 151 :1387؛ نیز مقایسه شود با عزالدین کاشانی، 303-302، 1369عالالدوله سمنانی، )

 :نتیجه
جسم و نفس. مراتب سلوک را  :کردند مرتبه را بیان می دوکبرویان در تبیین وجود آدمی  –

دادند که شامل نفس امّاره، نفس لوّامه و سرانجام  در نفس انسانی شرح و توضیح می

نفوس مطمئنه و روح و سرّ بود. مطابق هر مرتبه از سیر و سلوک نفس مشاهدات و انواری 

 شد. برای سالک عارض می

از بشریت یا نیل به مقام  دو هدف اصلی دارد: اول فنای ،سلوک انسان در طریقه کبرویه –

اطمینان، که وجه اهمیت آن از این منظر است که درضمن این فنا، شاهد آسمانی یا 

شود و امکان تابش گردد و نورانی میهستی حقیقی انسان از تاریکی و تیرگی مبرا می

از وجود که در انتهای سیر  وم فناسازد. و دانی را مقدور میانوار تجلی به آیینة وجود انس
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-وار سالک محقق میاهلل، یعنی در مقام سرّ، و متعاقب تجلی انوار الهی بر وجود آیینه الی

 اهلل است. گردد که حاصلش آغاز سیر فی

سالک طریق حق در سیر روحانی مراتب وجود، تجلیات حق را در باطن خویش در قالب  –

 کند. یها مشاهده م تعینات نور یعنی رنگ

  .استاز سیر و سلوک  ای تمثیالت رنگی در سیر و سلوک میزانی برای عارف و مرتبه –

های مختلف و متفاوت و با معنای  بنابراین به تناسب اطوار قلبی هر عارفی انوار به رنگ

تواند راهگشای او برای طی مراتب بعدی باشد و به  کند که می رمزی برای وی تجلی می

ها نایل  کند به درک مراتب عالی رنگ ک منازل سلوک را طی میهمان نسبت که سال

 شود. می

 نامه: کتاب
 .الهدی ، تهران:های تصوف در آسیای مرکزی جریان، (1392).پاکتچی، احمد –

پور،  ، تصحیح مهدی توحیدینفحات االنس من حضرات القدس،  (1337).جامی، عبدالرحمن –

 .فروشی محمودی تهران: کتاب

رمز نور و رنگ در آرای عاللدوله سمنانی و سید محمد »، (1393. )جمشید جاللی شیجانی، –

 .235 - 254دوم، وهفتم، شماره  سال چهل، ادیان و عرفان، «نوربخش
 .اساطیر ، تهران:مبانی عرفان و احوال عارفان، (1377) .حلبی، علی اصغر –
 .، تهران: مولیالمصباح فی التصوف، (1389. )حمویه، سعدالدین –

 .، تهران: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینیشناسی انسان، (1395) محمود. رجبی، –

تصحیح و توضیحات  مصباح الهدایه و مفتاح الهدایه،،  (1387) بن علی.عزالدین کاشانی، محمود –

 .زوار محمدرضا برزگر خالقی، تهران: عفت کرباسی و

تصحیح نجیب مایل هروی، تهران:  العروه الهل الخلوه و الجلوه،، (1362) عالالدوله سمنانی. –

 .مولی

 ، به اهتمام نجیب مایل هروی، تهران: علمی و فرهنگیمصنفات فارسی، (1369________ . ) –

 .عصر جدید ، تهران:شناسی  مبانی انسان، (1376) فربد، محمدصادق. –

 .تهران: گلباننیا،  فرامرز جواهری ، ترجمهانسان نورانی در تصوف ایرانی، (1387) کربن، هانری. –
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          شیخ محمدباقر ساعدی  ه، ترجم، تحفه البرره فی مسائل العشره(1368) .مجدالدین بغدادی –

 .خراسانی، تهران: مروی

   ، به اهتمام محمدامین مرصاد العباد من المبدأ الی المعاد، (1391) بن محمد. نجم رازی، عبداهلل –

 ریاحی، تهران: علمی و فرهنگی

تصحیح فریتس مایر، ترجمه و فوائح الجمال و فوائح الجالل، (،  الف1388کبری. )الدین  نجم –

 توضیح قاسم انصاری، تهران: طهوری.
، مقدمه و تصحیح کاظم محمدی، منهاج السالکین و معراج الطالبین(، ب1388. )_________ –

 کرج: نجم کبری.

سیدعلی اصغر میرباقری فرد، تهران: ، تصحیح و تعلیق بیان التنزیل ،(1391) .نسفی، عزیزالدّین –

 .سخن

 .وردی ناصری، تهران: طهوری ، تصحیح حقالحقایق ةزبد  ،(1381) _________ . –

، اهتمام و تعلیق،احمد مهدوی دامغانی، تهران: کشف الحقایق، (1392) _________ . –

 .انتشارات علمی و فرهنگی
– Bowering, Gerhard, 2006, “Kubra’s Treatise on Spiritual Retreat: 

Risala Fi’l-Khalwa”, vol 54, Beirut: Al-Abhath. 

– Izutsu, Toshihiko, 1978 , “The Theophanic Ego in Sofism: An Analysis 

of the Sufi Psychology of Najm al-Din Kubra”, Vol 4:1, Sophia Perennis. 

– Landmann, Michael, 1982, philosophische Anthropology, Berlin: 

Sammlung Gschen. 
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