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 چکیده
 داراندوست و پژوهانعرفان آشناسازي هدف با و است پژوهینسفی حوزه به پاسخی حاضر، پژوهش
 نسفی، عزیزالدین لسفیف -علمی شخصیت و آثار ذیل عرفانی هايپژوهش و مطالعات با ایران، در عرفان
 و) کنفرانسی و علمی(مقاالت کتب، خطی، آثار عرصه در پژوهینسفی پژوهش، ایندر . گردید فراهم
 کلیدواژه پایه بر جستجو حاضر، ژوهشپ روش. شودمی معرفی معاصر زمان تا آغاز از ایران در هانامهپایان

 هايبانک در آن ستجويج به توجه با که است »محمد) نسفیعزیزالدین(عزیز، عزالدین، عزیزبن«
 ییشناسانیز  پژوهینسفی با رتبطم آثار مجموعه...  و هاکتابخانه ها،سایت اسناد، مجالت، مانند اطالعاتی

 زمانی، نظر از ایران در پژوهینسفی تحول سیر که است آن از حاکی پژوهش هايیافته. شد تحلیلو 
 با نسفی عزیزالدین هايدیدگاه مقایسه سوي به هاپژوهش ،90 و 80 دهه اواخر از و دارد صعودي سیر
 زمینه در شناسیآسیب. رفت پیش مختلف هايرشته و هاحوزه در متفکران و اندیشمندان سایر
 منظور هب جامع پژوهشی اطالعات فقدان دلیل به دهدمی نشان پژوهی،نسفی حوزه مقاالت و هانامهپایان
 ینا هستند امیدوار اننگارندگ. هستیم پیشین تحقیقات تکرار شاهد حوزه، این در مطالعات سازيغنی

 اتمطالع و تحقیقات بیینِت و تحلیل و نسفی عزیزالدین از ماندهجاي به آثار معرفی با بتواند پژوهش
 نسفی، هاياندیشه و ثارآ تحلیل و ایشان فلسفی -علمی شخصیت حوزه در معاصر پژوهانعرفان علمی

 سنگ،گران آثار این از برداريبهره تا نماید ترسیم مندانعالقه راه سر بر کوتاهی و میانبر راه
 هايپژوهش در موجود شناسیشرو ضعف نقاط شدن آشنا با دانشجویان طریق از و گردد ترالوصولسهل
 .کنند تالش آن رفع جهت در بتوانند قبلی،
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 مقدمه -1
 مخاطب، و موضوع گستردگی لحاظ به نیز عرفان علوم، شدنتخصصی و گسترش با اخیر هايدهه در

 به عرفا حال شرح و تألیف ترجمه، توضیح، و شرح قالب در زیادي آثار و گرفته قرار توجه مورد بسیار
 شخصیت یک معرفی یا اصطالح یک شرح یا موضوع یک درباره کتاب هاده گاه. استشدهنگاشته فارسی
 آنها پژوهنده که است قدري به معاصر عرفانی هايپژوهش و آثار تنوع و کثرت. استشده تألیف عرفانی

 مناسب یراهنمای نیازمند شایسته، و مفید برداريبهره و مطالب کیفیت موضوعات، با آشنایی منظور به
 و موازي هايپژوهش از نیاز، مورد منابعبه  آشنایی با و یابد دسترسی آنها به بتواند سهولت به تا است

 به ایران، در ویژه به و ضعیف به طور کلی انسانی،علوم حوزه در رسانیاطالع. دشو ممانعت تکراري
 مضاعف اهمیت داراي رسانیاطالع فناوري، سریع رشد با ارتباطاتی عصر درو  است سنتی صورت

 ایران هنر اندیشه يهاریشه به که گاه آن جوان، پژوهشگران امروز،). 22: 1394 یوسفی،(استشده
 و ریاضی -فلسفی و فلسفی، هايداده و هایافته میان که اندرويروبه هاییگسستگی با پردازند،می

 در که آنان و هارازي و بیرونی و خیام روزگار از یعنی(بعد به هجري چهارم سده از ما، ادبی هايفرآورده
 دیده...)  و غزالی احمد و نسفی عزیزالدین و نیشابوري عطار فریدالدین مانند آمدند، دیرتر قرن سه حدود

 را آثار معانی فهم و شوندمی نیز ترعمیق و پرشمارتر بعد، به صفویه دوران از که هاییگسستگی. شوندمی
 تصوف با همواره دیرباز از ایران، اسالمی تاریخ و ادب که آنجا از). 5 -4: 1390 فالمکی،(کنندمی دشوار

 آشنایی پدیده این هايویژگی تمام با تا کنجکاو و دقیق پژوهنده است،داشته نزدیک ارتباط عرفان و
 درستی به را سرزمین این تاریخ واقعیات دقایق از ايپاره و حکمت و ادب لطایف از بسیاري نیابد،
 که است اهمیت حائز ما براي رو، این از نسفی، عزیزالدین انتخاب). 21: 1394 یوسفی،(بشناسد تواندنمی

 ساختار با) نسفی عزیزالدین استاد(حمویه سعدالدین و نسفی آشنایی کُربن هانري گفته اساس بر
 »میرداماد« ،»آملی سیدحیدر« آنها، از بعد که است راهی ساختار، این و است »شیعی تصوف« اياندیشه

 روحانی قلبی عروج که است آن فکري شیوه این هايویژگی از. دادند ادامه را آن »شیرازي مالصدرا« و
 اي،اندیشه ساختار این و) 17: 1378 فرد،میرباقري(کندمی تفسیر و تشریح فلسفی دقیق ترتیب با را

 با مرتبط موضوعات و مطالعات پیشینه خصوص در کافی اطالعات فقدان. است اصفهان مکتب زیربناي
 سده پردازاندیشه خصوص در ویژه به تصوف و عرفان بزرگان و فالسفه هاياندیشه و آثار حال، شرح
 انجام هايپژوهش نقد و معرفی منظور به را جامع پژوهشی ضرورت نسفی، عزیزالدین هجري، هفتم
 و مطالعات با ایران، در عرفان داراندوست و پژوهانعرفان آشناسازي هدف با نسفی، عزیز درباره گرفته

 پژوهش، ایندر . گردید فراهم نسفی، فلسفی -علمی شخصیت و آثار ذیل عرفانی هايپژوهش
 تاکنون آغاز از ایران در هانامهپایان و) کنفرانسی و علمی(مقاالت کتب، خطی، آثار عرصه در پژوهینسفی
 عزیزالدین از ماندهجاي به آثار معرفی با بتواند پژوهش این هستند امیدوار نگارندگان. شودمی معرفی
 -علمی شخصیت حوزه در معاصر پژوهانعرفان علمی مطالعات و تحقیقات تبیینِ و تحلیل و نسفی
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 پژوهش روش -2
 روزافزون و متراکم علمی ادبیات. است »مروري تحقیقات« نوع از رویکرد، نظر از حاضر، پژوهش روش

 یابد،می تکامل پیشین هايیافته دوش بر ایستادن با روز هر که دانشمندان مداوم هايپژوهش از حاصل
 هر پیشرفت و بودنعلمی براي »دانش انباشت« این. شودمی محسوب علمی جامعه بزرگ هايسرمایه از

 نقد یا تبیین تلفیق، توصیف، اکتشاف،« لذا ؛)2005، 2و هی 1(کینگشودمی تلقی ضروري دانشی، حوزه
 صورت به را شده انباشته دانش این تواندمی نامیم،می »ادبیات مرور« را آن اختصار به که »علمی ادبیات

 و مستقل تحقیق یک نقش »مروري هايپژوهش« قالب در و دهد قرار خود بررسی موضوع مستقل،
 پاسخ آن به تواننمی اول مرتبه هايپژوهش کمک به که دهد پاسخ سواالتی به و کند ایفا را اصیل

 از برخورداري ضمن که است پژوهشی مقاالت از نوعی »مروري مقاله« ).2010، 4و شابرام 3اُکولی(داد
. )2014، 6و هاشیم 5است(آذر آن هدف مستقال »ادبیات مرور« متنوع، علمی هايروش و انواع اهداف،

 عموماً بلکه کندنمی بررسی را اول دست و خام هايداده یعنی نیست، اول مرتبه منبعی مقاله، نوع این
 مرتبه منبعی گاهی البته و کندمی مرور را اول مرتبه منابع در شده ارائه هايیافته یعنی دوم، مرتبه منبعی
 »ارزیابی و سازيیکپارچه بازبینی،« را دوم مرتبه منابع همان یا مرورها سایر یعنی است سوم
 اول دست مقاالت تعداد که آیدمی پدید هنگامی مقاالت این به نیاز). 2007، 8و چارترز 7(کیچنهامکندمی

 سازيیکپارچه را پژوهشی هايیافته سایر که یابدمی اولویت مقاالتی نوشتن آن، تبع به و یابدمی فزونی
 ).83 -82: 1398 الهدي،علم و شهسواري(نمایند ارزیابی و

 هاي مورد انتظارخروجی انواع تحقیقات مروري

 اکتشافی
)Explorative( 

 قلمرویابی
)Scoping 

Review( 

هاي ما ها و پرسشبرداري از دانستهحدود و ثغور ادبیات موجود و نقشه ارائه
که  )»:Literature Mappingبرداري ادبیات(نقشه«الف)نسبت به موضوع: 

ترین شکل مطالعات قلمرویابی است؛ با توجه به وسعت، تنوع و واگرایی رایج
ساختن ادبیات و دشوار بودن تعیین یک موضوع در ادبیات، به منظور مشخص

کار موقعیت یک موضوع در ادبیات و شناسایی نوع و حجم ادبیات مرتبط با آن به
که )»: Conceptual Mappingبرداري مفهومی(نقشه«ب)شود. گرفته می

                                                           
1 King, W. 
2 He, J.  
3 Okoli, C. 
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8 Charters 
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کند؛ لغات کلیدي و واژگان مکمل ترمینولوژي مرتبط با یک موضوع را کاوش می

چگونه، توسط چه کسانی «دارد که واژگان مدنظر کند و معلوم میرا شناسایی می
 Policyبرداري سیاستی(نقشه«پ)اند. به کار گرفته شده» و براي چه منظوري

Mapping:«( اي هاي دولتی و نهادهاي حرفهاصلی دستگاه که اسناد و اظهارات
کند؛ زیرا بررسی پیامدهاي مؤثر بر ماهیت اقدام یا سیاست مدنظر را شناسایی می

هاي تأمین مالی هاي مختلفی است و سازمانگذاري، مستلزم پژوهشسیاست
باشند. هایی میها نیازمند چنین نقشهبراي تعریف این پژوهش

که به منظور )»: Stakeholders Mappingفعان(نبرداري ذينقشه«ت)
گیري درست سواالت پژوهشی هاي پژوهشی و کمک به هدفشناسایی اولویت

 شود.نفعان پژوهش تولید میمنطبق با نیازها، براي ذي

 توصیفی
)Descriptive( 

 داستانی
)Narrative 

Review( 

و نیز » موجود تلخیص و تجمیع ادبیات«فهم کلی از موضوع به کمک  ارائه
ها و تحوالت علمی مرتبط و آخرین یافته» آخرین وضعیت دانش موجود«گزارش 

، )»Big Pictureتصویر بزرگ(«با موضوع در مرزهاي دانش در قالب گزارش 
 Coreموضوعات کلیدي(«و )» Ad Hoc Classificationطبقات طبیعی(«

Issues .«( 
 تجربی

)Empirical 

Review( 

هاي مورد در پژوهش» پنهان«و احتماال » الگوهاي عمومی« ارائهشناسایی و 
 ».هاروندها، الگوها و طبقات توصیفی موجود در داده«نظر در قالب 

 تبیینی
)Explanatory( 

 تئوریک
)Theoretical 

Review( 

 فهومی(شاملمچارچوب «ی مانند الف)هایوع در قالبتبیینی جدید از موض ارائه
 ملهاي نظري، شانظام«؛ ب)»ها)نیبیها و پیشتبیین کنندههاي خالصهگزاره

هاي پیکره یک ها و تشریحها و فرانظریه(شامل: تبیینقوانین موجود در نظریه
 نظریه).

 انتقادي
)Critical 

Review( 

دستور کار «هاي آینده و تعیین وسوي پژوهشدهی سمتجهت
دادن موضوعات در حوزه مربوطه با تکیه بر نشان )»Research Agendaپژوهش(

علمی و  نظر جامعههاي بدون پاسخ یا دچار اختالفنیازمند بررسی بیشتر، پرسش
 وجود.هاي ادبیات مها، نقاط ضعف، تناقضات، موارد خالف و ناسازگارينیز کاستی

 تلفیقی
)Synthetic( 

 فراتحلیل
)Meta-

Analysis یا (
مند مرور نظام
 کمی

 )ارائه1 یافته مشترك:
محور جدید و ترکیب تصویر

 از موضوع با معنایی فراتر از
تک ادبیات مجموع تک

هایی بررسی شده، در قالب
ها شناسینوع«همچون 

)Taxonomies «( که فراتر از
طبقات طبیعی موجود در 

 ادبیات است. 
هاي توصیه )ارائه2

نگرانه و با سوگیري جامع

زه برآورد دقیق و جامع از اندا یافته اختصاصی:
 اثر اقدامات و مداخالت متعدد انجام شده.

 فراترکیب
)Meta-

Synthesis یا (
مند مرور نظام
 کیفی

 وتجزیه و تحلیل ابعاد مختلف  یافته اختصاصی:
با رویکردهاي  سادگیهایی که به پیچیده واقعیت

 کمی قابل بررسی نیستند.

در پاسخ » نظریات تغییر« ارائه یافته اختصاصی: گراواقع
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)Realist 

Review یا ( 
مند مرور نظام
 آمیخته

گیري تصمیمکم ناظر به 
درباره مداخالت درمانی، 

 سیاستی، و ... .

چه چیزي، براي چه «به این پرسش اساسی که 
کسی، در چه شرایطی، به چه ترتیبی، و چگونه 

 ».کند؟کند یا نمیکار می

 فرامرور
)Meta-Review( 

تلخیص، ارزیابی و ترکیب  یافته اختصاصی:
شده پیرامون یک موضوع مند انجاممرورهاي نظام

واحد به طوري که بهترین شواهد را براي 
 گیران فراهم کنند.تصمیم

: 1398 الهدي،علم و شهسواري(»مروري تحقیقات« در موجود رویکردهاي انواع -1 جدول
98- 99(. 

 در. گیردمی بهره »کیفی مندنظام مرور« یا» 1فراترکیب« روش از اهداف، نظر از دیگر، سوي از
 موجود مشترك و اصلی مضامین و عناصر شناسایی جمله از کیفی، و غیرآماري هايروش از فراترکیب،

 فرآیندي« هستیم، مواجه کیفی ترکیب نوعی با واقع در. شودمی استفاده هایافته ترکیب براي ها،داده در
 موضوعات که -منفرد کیفی مطالعات از آمده دست به شواهد موضوع، از جدید فهمی ایجاد منظور به که

 بر. »کندمی ترکیب آنها، هايیافته و مفاهیم تحلیل و مقایسه طریق از را -اندکرده بررسی را مشابهی
 ها،کتابخانه و هاسایت اسناد، مجالت، در »نسفی عزیزالدین« کلیدواژه جستجوي با ابتدا اساس، این

 نشریات، و مجالت شناسی،کتاب« بخش 3 در سپس و شد شناسایی پژوهینسفی با مرتبط آثار مجموعه
 چنین توانمی را پژوهش این ویژگی. گرفت قرار محتوا تحلیل و ارزیابی مورد »هارساله و هانامهپایان
 گرفتهصورت مطالعات مورد در جامعی مطالعه هیچ تاکنون، معاصر پژوهینسفی موضوع در که نمود بیان

 از اثر یک تصحیح و تعلیق به پژوهی،نسفی حوزه در شدهانجام مطالعات اکثر. ندارد وجود حوزه این در
 دیدگاه با مقایسه طریق از ایشان نظري مبانی و بینیجهان بررسی به یا و دارد اختصاص نسفی جناب

 آوريجمع از است عبارت دارد تکیه آن بر حاضر پژوهش آنچه. استیافته اختصاص مختلف متفکرین
 و ترکیب منظور به اندشده نوشته فارسی زبان به که پراکنده و منفرد مطالعات از پژوهش هايیافته

 کارهاي قوت و ضعف نقاط تواندمی که کاربردي و علمی استفاده جهت آن هايیافته سازيیکپارچه
 کارهاي سازيبهینه در شناسانهروش تحلیل با تا دهد نشان ما به را پژوهینسفی حوزه در پژوهشی
 کنیم. تالش حوزه این در پژوهشی

                                                           
1Meta-Synthesis  
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 پژوهش(نگارندگان) فرآیند -1 نمودار

 آثارتحلیل  -3
 شناسیکتاب  -3-1

جاي  خود به ي ازعزیزالدین نسفی، یکی از پرکارترین نویسندگان قرن هفتم، کتب و رساالت بسیار
 آثار، اقوال و اند. در اینهاو هم از نظر تعداد، هم از نظر محتوا و موضوع، قابل مالحظگذاشته است. آثار 

مناسب به  اي بدیع وها شیوآراي علما، حکما، متکلمان و عارفان جمع گردیده و مبانی عرفانی و حکمی ب
خه نس«ت او به چاپ رسیده و برخی هنوز به صورنگارش درآمده است. برخی از کتب و رسائل 

شناسی، کتاب در حوزه ).34: 1397آشتیانی، اند(فرخو به زیور طبع آراسته نشده باقی مانده» نویسدست
 به منتسب هاي چاپ نشدهنسخه«و )» 2آثار چاپ شده(جدول شماره «سعی شده است در سه بخش 

 .شودبررسی )» 4پژوهی(جدول شماره آثار متفکرین حوزه نسفی«و در نهایت )» 3نسفی(جدول شماره 
 آثار چاپ شده -3-1-1

شناختند. روپا میهاي دور او را در اعزیز نسفی در میان نویسندگان صوفی یکی از کسانی است که از سال
او از متن ترکی، یعنی ترجمه ترکی مقصد، به  مقصداالقصیهایی از رساله میالدي قسمت 1655سال  در

آیین تصوف، که این رساله تا  خویش درباره رسالهتولوك در تحریر «زبان التین ترجمه و منتشر شد. 
 القصیمقصدارفت، از رساله مدت طوالنی براي شناختن تصوف در اروپا یک اثر کالسیک به شمار می

ترجمه متن ترکی آن  مقصداالقصیفارسی  ا پالمر تصور کرده بود که رسالهبسیار استفاده نمود. بعده
ان به یک قرن پیش نسفی فراموش شد و مستشرقپس از پالمر، یعنی از )». 46: 1397آشتیانی، است(فرخ

فریتز تا روزي که «عربی و متصوفه قرن چهارم تا ششم توجه کردند ابن دیگر نویسندگان صوفی مانند
هانري کُربن، به نسفی معطوف ساخت و آن دوره مصادف با موقعی شد که مایر دوباره توجه آنان را 

فریتز مایر به خصوص  آثار سهروردي را احیا نمود.رئیس مطالعات عالیه اسالمی در دانشگاه سوربن، 
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الحقایق و التنزیل را بیشتر مطالعه کرد و با استفاده از نسخ خطی اب نسفی، یکی کشفدو کت درباره

هاي استانبول، توانست کلیات مختصري را در خصوص زندگی و آثار موجود این دو کتاب در کتابخانه
کرده و به فریتز مایر استفاده  نسفی از این رساله مستشرقان در تحقیقات خود دربارهو  نسفی منتشر نماید

 )».16: 1386وله، اند(مآن استناد کرده
 معرفی نام کتاب

ن  سا االن
 الکامل

اضافی  بیست و دو رساله و یازده رسالهیک مقدمه،  شود، دربردارندهنیز نامیده می که مجموعه رسائل نسفیکتاب این 
که شامل سه  السائرینمنازل کتابمراه خاتمه شود، به هوي یافت می السائرینمنازلنسخ کتاب است که در بعضی 

فصل اول در بیان سالکی که به مقام وحدت رسید، فصل دوم در بیان دوستی سروري و  ند ازفصل است که عبارت
ث دقیق و مهمی در مباح و دربردارندهصفحه به چاپ رسیده  608بیان نصیحت. این کتاب در پیشوایی، فصل سوم در 

دارد. النفس، فلسفه و عرفان بیان میعرفان و حکمت است که بسیاري از مسائل مطرح آن زمان را در طب، نجوم، علم
از این کتاب چند چاپ در دست است. محقق فرانسوي، ماریژان موله این کتاب را تصحیح نموده و به چاپ رسانده

در تهران، انجمن تحقیقات » شناسی انجمن ایران و فرانسهمت ایرانقس«با همت  1963است: چاپ نخست در سال 
دیگر این کتاب افست و با در پاریس منتشر شد. سه چاپ  J.Maisonneuveدر دانشگاه پاریس و کتابخانه ایرانی 
 است. طهوري صورت گرفته کتابخانه سرمایه

زیل  و التن
ن زیلبیا  التن

 الحقایقکشفکوچکتر کتاب  سائل عرفانی و حکمی است که نسخهکتابی کوچک و مختصر درباره مبانی و م التنزیل
یکی شمرده شده  التنزیلبیانبا کتاب دیگر عزیزالدین نسفی، یعنی  الحقایقکشف رود. این کتاب در مقدمهشمار میبه 

التنزیل بیانهستند و دو کتاب مجزا  التنزیلو  التنزیلانبیاند؛ در حالی که و هر دو به عنوان یک کتاب معرفی گردیده
کند که این کتاب یک بار در مصر به دکتر احمد مهدوي دامغانی اشاره میاست.  التنزیلتر از کتاب مفصلتر و مشروح
یک مقدمه، ده اصل و یک خاتمه است و مباحث عرفانی و حکمی را  دربردارنده التنزیلبیان کتاباست. رسیدهچاپ 

را که امروز در دست نیست، در خود جمع  الحقایقکشفاي از مطالب بخش عمدهگیرد. این کتاب دربرمی
 ).38 -37: 1397آشتیانی، است(فرخکرده

ده قزب حقای  ال

است؛ یک مقدمه و دو باب دارد که هر باب داراي سه اصل  مبدأ و معادیک کتاب مفصل به نام  این کتاب گزیده
است. باب اول در معرفت عالم کبیر نگاشته شده و در اصل اول آن سخن اهل شریعت، در اصل دوم سخن اهل 

باب دوم در بیان عالم صغیر است و در است. حکمت و در اصل سوم سخن اهل وحدت در بیان عالم کبیر نقل شده
ب، انسان و مراتب انسان، در اصل دوم تطبیق انسان با انسان کبیر و در اصل سوم سخن اهل وحدت اصل اول این با

(ه.ق.) 1303است: یکبار در سال این کتاب دو بار به زبان فارسی در تهران چاپ شدهاست. در بیان عالم کبیر نقل شده
چند کتاب دیگر چاپ سنگی شده است. و بار دوم اللّمعات جامی، سوانح احمد غزالی، و به انضمام مقصداالقصی، اشعه

نجینه، آن را به چاپ ها در یک جلد، به تصحیح و مقابله حامد ربانی در تهران توسط انتشارات گبه همراه همین کتاب
 ).40 -38: 1397آشتیانی، رسانده است(فرخ

شف حقایقک  ال

وي در تألیف آن، بیان حقایقی است  آید که انگیزهعنوان کتاب برمی نام دارد؛ از الحقایقکشفمهمترین کتاب نسفی 
بود اما به سبب شرایط و اوضاع که تا زمان او کمتر آشکار شده بود. این کتاب را در ده رساله تنظیم و تدوین کرده 

زگاري داشت، نامناسب عصر و مخالفت مردم و مشایخ تصوف با حقایقی که مشرب او و استادش سعدالدین حمویه سا
کتاب  روز سرنوشت سه اصل دیگر و خاتمهتنها هفت رساله از اصل کتاب را در اختیار مخاطبان و مریدان گذاشت و ام

داند که به همراه استادش در خواب او سبب این کار را راهنمایی و دستور پیامبر اسالم(ص) میاثري در دست نیست. 
دکتر احمد مهدوي دامغانی و بنگاه ترجمه و نشر کتاب، دو بار به چاپ این کتاب به اهتمام . با او سخن گفتند

: 1397آشتیانی، است(فرخ(ه.ش.) صورت گرفته1359(ه.ش.)، و چاپ دوم در سال 1344است: چاپ اول در سال رسیده
40- 42.( 

صی صد االق  مق

سلوك، انسان کامل، کیفیت خلقت «خاتمه دارد و در آن مباحثی همچون هشت فصل، هشت باب و یک این کتاب 
این اثر چند بار به زبان است. بیان شده» وحدت وجود«و مطالبی در باب » معرفت انسانوالیت و نبوت، عالم آفرینش، 

سوانح احمد غزالی و چند کتاب دیگر دو اللّمعات جامی، الحقایق، اشعهاست. در تهران همراه کتاب زبدهترکی چاپ شده
است: بار اول به صورت چاپ سنگی، و بار دوم به تصحیح و مقابله حامد ربانی در تهران به همت سیدهبار به چاپ ر
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 .)42: 1397آشتیانی، است(فرخرسیدهانتشارات گنجینه به چاپ 

 .)42 -35: 1397آشتیانی، نسفی(اقتباس از: فرخثار چاپ شده عزیزالدینآ -2جدول 

 »سفین به منتسب نشده منتشر خطی هاي نسخه«  -3-1-2
ز هاي خطی منتسب به عزیز نسفی و محل نگهداري هر کدام انسخه معرفی اختصاص به دوم، بخش

 و رارالتصوفاس ؛توحید و ، کفروحدت و اتحاد ؛انجام و آغازتوان به آنها دارد. از جمله این آثار می
این  ه از بینک... اشاره کرد؛  و ؛خدایند کتاب انجم و افالك ؛الوحی اسرار ؛اسرارالقابلیه ؛الحروفخواص

 به نسفی تردید وجود دارد. نور و الحروفخواصآثار، در انتساب دو اثر 
 (به ترتیب حروف الفبا)نام نسخه خطی

 داريمرکز نگه
 مراتب سبعه باطن)16 آغاز و انجام)1

 . کتابت:16/405کتابخانه مرکزي دانشگاه تهران، شماره: 
 (ه.ق.)1283

 (ه.ق.)1275. کتابت: 3/4045کتابخانه ملک، شماره: 

 مفتاح االسرار)17 اتحاد و وحدت، کفر و توحید)2
 -1305. کتابت: 4/388کتابخانه مرکزي دانشگاه تهران، شماره: 

1307. 
السرار ا) کتابی را به نام مفتاح 219سمنوف در فهرست تاشکند(ص 

 شمارد.از آثار نسفی برمی
 مقصد السائرین)18 الحروفو خواص التصوفاسرار)3

 )452و  405: 5ها گ(نسخه 65: 51مدینه، عارف حکمه  ه.ق.)(851. کتابت: 18/1825الدین، شماره: کتابخانه بایزید ولی
 منازل السائرین)19 اسرار القابلیه)4

 .1095 . کتابت:2/2684دانشگاه تهران، شماره: کتابخانه مرکزي  ه.ق.)(851. کتابت: 18/1825الدین، شماره: کتابخانه بایزید ولی
 نبوت و والیت(پیامبري و پیشوایی))20 اسرار الوحی)5
 (ه.ق.)907. کتابت: 7/4250کتابخانه ملک، شماره:  -
 (ه.ق.)1056. کتابت: 1/4379، شماره: کتابخانه ملک -
 (ه.ق.)1081. کتابت: 2/4275بخانه ملک، شماره: کتا -
 . کتابت:1/2398ره: دانشگاه تهران، شما کتابخانه مرکزي -

 (ه.ق.)909

 (ه.ق.)1283. کتابت: 5/405کتابخانه مرکزي دانشگاه تهران، شماره: 

 نفس انسانی)21 افالك و انجم کتاب خدایند)6

 . کتابت:19/405کتابخانه مرکزي دانشگاه تهران، شماره:  (ه.ق.)1275. کتابت: 17/4045ملک، شماره: کتابخانه 
 (ه.ق.)1283

 و(صحت انتساب این رساله به نسفی معلوم نیست خواص الحروف)7
 -770بن محمد ترکه اصفهانی(علیالدیناحتمال دارد متعلق به صائن

 ه.ق.) باشد)835
 (در صحت انتساب این رساله به نسفی تردید وجود دارد)نور)22

: . کتابت15/4650کتابخانه مرکزي دانشگاه تهران، شماره:  (ه.ق.)851تابت: . ک19/1825شماره: الدین، کتابخانه بایزید ولی
 (ه.ق.)1226

 وجود)23 سلوك مقامات)8
 . کتابت:20/405کتابخانه مرکزي دانشگاه تهران، شماره: 

 .1341. کتابت: 4/4949کتابخانه مجلس، شماره:  (ه.ق.)1283

 وجود(هستی))24 شرح ابیاتی از ابن فارض)9
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. کتابت: 14/405کتابخانه مرکزي دانشگاه تهران، شماره:  (ه.ق.)851، کتابت: 12/1825الدین، شماره: بایزید ولیکتابخانه 
 (ه.ق.)1283

 وحدت وجود)25 لوح محفوظ و عالم صغیر)10

 (ه.ق.)1275. کتابت: 18/4045کتابخانه ملک، شماره:  -
 .1314. کتابت: 4949کتابخانه مجلس، شماره:  -

 (.ق.)1341 . کتابت:2/4949کتابخانه مجلس، شماره:  -
 )bo)953 414کتابخانه بنگال: آسیایی  -
 ) 260: 1مجامیع فارسی طلعت(مخطوطات  9قاهره: دارالکتب  -

 )لوح محفوظ و جبر و اختیار11

 

. کتابت: 12/876کتابخانه مرکزي دانشگاه تهران، شماره: 
 (ه.ق.)1292

 قاعده اهل حکمت)مبدأ و معاد بر 12
 (ه.ق.)1275. کتابت: 8/4045کتابخانه ملک، شماره: 

 )مدارج البطون فی ازاله الشّکوك13
 (ه.ق.)851. کتابت: 1/1825الدین، شماره: کتابخانه بایزید ولی

 )مذهب التصوف و اهله14
 (ه.ق.)839. کتابت: 4/1208کتابخانه سلیمانیه، شماره: 

 ارواح(نزول و عروج))مراتب 15
 (ه.ق.)1275. کتابت: 7/4045کتابخانه ملک، شماره: 

نسفی(به ترتیب حروف الفبا)  به منتسب نشده منتشر خطی هاينسخه -3جدول 

)www.opac.nlai.ir( 

 پژوهیآثار متفکرین حوزه نسفی -3-1-3
 ه.ش. 1341اولین اثر(سال  از ،در ایران معاصر محققان و اندیشمندان که آثاري معرفی به وم،س بخشدر 

 و پرداختند نسفی عزیزالدین خطی آثار بازنشر و تصحیح به ،1400سال  تا) استکه متعلق به مستشرقان 
 نشر سال ترتیب به که دارد اختصاص ایشان هاياندیشه معرفتی و فکري هايحوزه تحلیل به همچنین

 .اندشده معرفی 4 شماره جدول در

ف
ردی

 

 انتشارات نگارنده (تاریخ)نام کتاب 
 مترجم

 )1341الکامل ( االنسان کتاب به مشهور رسائل مجموعه 1

هانري کربن؛ ماریژان 
 فرانسه ایرانشناسی انجمن موله

 طهوري ایران، در
 دهشیري الدینسیدضیاء

 تاریخ گنجینه نشر ربانی حامد )1352عرفان ( گنجینه در اقصی مقصد 2

 نشر و ترجمه بنگاه دامغانیاحمد مهدوي )1359(الحقایق کشف 3
 کتاب

 قرآن بنیاد جوینی عزیزاله )1362نسفی ( تفسیر 4
 نور فاطمه - )1365اي برگزیده از رساالت عرفانی (توشه دیار کمال: مجموعهره 5
 امیرکبیر معلم حسین )1378( معراجیه قدسیه حدیث شرح در) سبحانی الوحی اسرار(ربانی راز 6
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 )1378( نسفی عزیز 7
 لوید وینسنت جان ریجن

 مجدالدین کیوانی نشر مرکز
8 Aziz Nasafi (1998) Lioyd Ridgeon Curzon 

 )1379التنزیل (بیان 9
 مفاخر و آثار انجمن هرمان لندولت

 جوزي محمدرضا فرهنگی

10 
نسفی)  عزیزالدین اثر کامل انسان کتاب بازنویسی و کامل(تلخیص انسان

)1381( 

 محمودرضا ایرانی؛ اکبر
 اسفندیار؛ علیرضا

 مختارپور
 اهل قلم

 طهوري ناصري ورديحق )1381الحقایق ( زبده 11
12 

Introduced and Persian Metaphysics and Mysticism: 
Selected Treatises of Aziz Nasafi (2002) 

Aziz Nasafi Curzon Richmond Lioyd Ridgeon 
13 

 پیدایی اندیشه سیاسی عرفانی در ایران از عزیز نسفی تا صدرالدین شیرازي
 نی مهدي فدائی مهربانی )1388(

 الهام شکیبا ماهیار )1390اشارات عزیزالدین نسفی ( 14
 انتخاب پوراکبر حسین )1391عربی، نسفی، گیالنی) (در جستجوي انسان کامل(در آثار ابن 15

16 

اصغر سیدعلی )1391(التنزیل بیان
 )1391تم هجري) (الحقایق عزیز نسفی(قرن هفکشف سخن فردمیرباقري

 )1395الکامل (محمد نسفی مشهور به االنسانمجموعه رسائل عزیزبن

 )1394ي والیت (دو سمت سکه 17
 ماریژان موله

 اخوان خراسانی
 محمدعلی اخوان

18 
کامل الهدایه عزالدین کاشانی و انساندر مصباحآداب صوفیانه: تحلیل و تطبیق 

 سخنوران سیدمحمد ساعدي )1395عزیزالدین نسفی (

 آرایان داود اسپرهم؛ افسون امینی )1396اهللا (السائرین الیمنازل 19
 گیوا بهاره فرخ آشتیانی )1397فرهنگ موضوعی آثار چاپی عزیزالدین نسفی ( 20

21 

رساله در بیان شناخت و معرفت انسان برگرفته  آنکس که منم گوي که کیست؟
 خجستگان مهدي رضوي )1398الکامل عزیزالدین نسفی (از کتاب انسان

کامل نوشته عزیزالدین نسفی در قرن بیا تا گام برداریم: مقدمه کتاب انسان
 )1398هفتم هجري قمري (

 آهیخته سمیه زارعی )1398در بیان نصیحت عزیزالدین نسفی ( 22

23 

عزیزالدین نسفی استاد غالمحسین » مقصد اقصی«عرفان شرقی: شرح رساله 
 )1399دینانی (ابراهیمی

غالمحسین ابراهیمی 
 نور سخن دینانی

Oriental Mysticism, A Treatise on the Sufiistic and Unitarian 
Theosophy of the Persians (1867) امیر اسماعیلی 

 )1399الکامل (و اصطالحات عرفانی کتاب االنسانشرح لغات  24
السادات حاجی اکرم

 مدید سید آقایی

 »نسفیینعزیزالد« آثار گردآوري و ترجمه تلخیص،  صورت به که هاییکتاب -4 جدول
 )www.opac.nlai.ir( اندشده گردآوري

 معرفی ایشان، آثار و نسفی عزیزالدین به مربوط موضوعات با چاپی کتاب 24 مجموع مطالعه، این در
 نسفی، عزیزالدین درباره شده نگارش آثار چگونگی فهم براي هاکتاب موضوعی بررسی. استشده بیان و



 79/نسفی عزیزالدین درباره گرفته صورت هايپژوهش بازخوانی نسفی؛ زبان از

 
 ،»آثار گزیده« ،»آثار تفسیر« ،»آثار بازنویسی و تصحیح«:شامل موضوع، 7 در را آنها که شد سبب

 فرهنگ« ،»اصطالحات و لغات شرح« ،»اندیشمندان سایر با نسفی عزیزالدین دیدگاه مقایسه«
 نگارش اولین 50 و 40 دهه که دهدمی نشان 4 جدول. است بنديدسته قابل ،»سایر« و »موضوعی

 این سپس و گرفت صورت غربی پژوهانعرفان توسط نسفی نظرات تصحیح و شرح حوزه در کتاب
 به را چاپی کتب آمار بیشترین ،90 دهه نشر، فراوانی نظر از. شد ترجمه داخلی، مترجمین توسط ها،نوشته

 .استداده اختصاص خود
 تعداد موضوع

 9 آثار بازنویسی و تصحیح
 6 آثار تفسیر
 3 آثار گزیده
 1 اصطالحات آثار و لغات شرح

 3 اندیشمندان سایر با نسفی عزیزالدین دیدگاه مقایسه
 1 موضوعی فرهنگ

 1 سایر

 موضوع اساس بر هاکتاب حوزه در پژوهینسفی -5 جدول
 

 هارساله و هانامهپایان -2 -3
 است،شدهنوشته مختلف هايدانشگاه در نسفی عزیزالدین درباره که هایینامهپایان تعداد از بخش، این در

 از بیش اند،شده نگارش حوزه این در که هایینامهپایان است ممکن که استشده بیان نامهپایان 17 تعداد
 هايسایت از ها،نامهپایان در تحقیق کلیدواژه وجويجست حاصل آمده دست به آمار اما باشند تعداد این

 و سیمرغ دیجیتالی کتابخانه ایرانداك، پژوهشگاه تهران، دانشگاه دیجیتال کتابخانه ایران، ملی کتابخانه
 است.شده استفاده ،6 شماره جدول قالب در که است مختلف هايدانشگاه هايکتابخانه سایت

ف
ردی

 

نامه(تاریخ عنوان پایان«
 »انتشار)

استاد راهنما/ 
 استاد مشاور

 توضیح
 نویسنده

دانشگاه/ 
 دانشکده

1 

تصحیح کتاب «
التنزیل و تحلیل آثار بیان

عزیزالدین 
 )»1378نسفی(

دکتر مهدي 
 محقق/

دکتر مظاهر مصفا؛ 
دکتر تقی 
 پورنامداریان

که معتبرترین و مهمترین منابع در این باب به شمار  -از آثار نسفی در این رساله با استفاده
ها، زندگی و شخصیت علمی و عرفانی او بررسی و تحلیل و منابع موجود و تذکره -رودمی

تر از زندگی و ابعاد مختلف شخصیت وي، در بخشی با ي تصویري روشنشده و براي ارائه
« هاي:تحلیل محتواي آثار او از قبیل کتابتألیف شده که » بینی نسفیجهان«عنوان 
بررسی و تجزیه و » التنزیلالحقایق و بیانکامل، مقصداقصی، زبدهالحقایق، انسانکشف

هستی، انسان و سرنوشت «هاي وي در سه فصل به نام تحلیل گردیده و مجموعه دیدگاه
صحح کتاب است. در بخش پایانی، متن مبه نقد گذاشته شده» انسان بعد از مرگ

الخط آنها، سبک این ها و رسم، ضمن معرفی هر چهار نسخه و بیان ویژگی»التنزیلبیان«
هاي هاي بالغی و ویژگیهاي صرفی و نحوي، ویژگیویژگی«کتاب در سه بخش با عنوان 

 است.هاي متعدد تشریح گردیدهها و نمونههمراه با مثال» عمومی

 فرداصغر میرباقريعلی
تهران/  دانشگاه

دانشکده ادبیات و 
 علوم انسانی

2 
فرهنگ تعبیرات و «

اصطالحات عرفانی 
الکامل االنسان

اصغر دکتر علی
 حلبی/ دکتر برومند

 لامکانسان وصصخ در یفسن ندیزالزیع و یربعناب اهدگدی یررسب شژوهپ نای از دفه
؛ تاسدهش یررسب لامک انسان یانرفع ايهواژه و راتیبعت از یرخب نینچمه ؛تاس ودهب

 مظینت لصف جنپ در هالرس ناي است. ایهانخابتک -اديتناس ش به صورتژوهپ روش
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عزیزالدین 

 )»1378نسفی(
 دوم لصف در ،هترداخپ یفسن ارکاف و ارآث و یاندگزن یرفعم هب اول لصف در هک تاسدهش
 رارق یابارزی وردم متفه رنق در انرفع تیعوض ومس لصف در ،هترفگ رارق ثحب وردم انرفع
 یانرفع اتطالحاص گنرهف مجنپ لصف و دهش یرفعم لامک انسان ارمهچ لصف در ،هترفگ
 یسک را لامک انسان یالماس هوفصتم و ارفع: یلک هجیتن تاس دهش رذک لامک انسان
 ارفعم و کین القاخ ،کین ارتفک ،کین ردارک لیبق از کین اتفص عیمج داراي هک دندانیم
 د.اشب

 مریم باغ دسراف

 آزاد دانشگاه
 تهران اسالمی

 دانشکده/   مرکزي
ادبیات و 

  انسانیعلوم

3 

جایگاه انسان از دیدگاه «
پل سارتر و ژان

عزیزالدین نسفی 
)1380«( 

اصغر دکتر علی
حلبی/ دکتر صمد 

 موحد

 »یالماس انرفع« اوتفتم الامک وزهح دو از رکفتم دو اهدگدی تاخنش و یررسب شژوهپ نای
ت: اس ركتشم رکفت دو ره یلاص لائسم هکنای هب هوجت اب »اديحال مسیانیسانتسزیاگ« و
 و یفسن در »لامکانسان« ژهویبه  رکفتم دو ارآث هعطالم ».آزادي« و »انسان المک«
 رکفتم دو نرایب هک هاییرحش و رارتس در »رشب تالاص و مسیالیاستسزیاگ ی،تسین ویتسه«
 ر،کفتم دو ظرن از القاخ و آزادي ،یاسنشیتسه یررس، به بشژوهپ طرح ت.اسدهش هتوشن
 تایهن در و دو ره یخاریت هنیشیپ هب هوجت اب رکفتم دو در انسان اهگایج الماج یررسب
 دهدتحقیق نشان می یلک هجیتن .هالرس ارشگن و یایهن هايطرح ندویت ر،کفتم دو هسایقم
 و دانداده رارق هوجت وردم ايژهوی لکش هب دو ره هک یرکتشم لائسم و رکفتم دو یررسب
 در یتیعواق دهندهانشن ددارن ركتشم اطقن نای هب دنیرس و اهلیلحت در هک یژرف هاياوتفت

 یتاخنشروان ،کوژیولدئای ،یخاریت -یاعمتاج فلتخم ايههبنج از دایب هک تاس انسان درون
 رد.یگ رارق یررسب وردم کیتژن و

سعید کشاورزي 
 آباديعیش

 آزاد دانشگاه
 تهران اسالمی

 دانشکده/   مرکزي
ادبیات و 

  انسانیعلوم

4 

شرح لغات و «
کتاب اصطالحات عرفانی 

 )»1381الکامل(االنسان

دکتر محمد 
رضایی/ دکتر غالم

 بهمن سیدنظري
 صطالحاتا و لغات شرح ،الکامل االنسان کتاب معرفی:  است ذیل موارد شامل پژوهش
 ... و آیینه ،حیات آب ،آباء شامل الفبا حروف ترتیب به الکامل االنسان کتاب عرفانی

السادات حاجی سید اکرم
 آقایی

دانشگاه شهید 
بهشتی/ دانشکده 

ادبیات و 
 انسانیعلوم

5 

 دیدگاه از کاملانسان«
 عزیزالدین و خمینیامام

 )»1381نسفی(

دکتر علی 
االسالمی/ شیخ

 ماما نظرات به وجهت با انسان تعالی و رشد براي علمی راهکارهاي و الگو ارایه پژوهش، هدف دکتر صمد موحد
 کلی، نیز نتیجه. باشدمی ايکتابخانه مطالعه روش  استفاده از نسفی با عزیزالدین و خمینی
است،  آفرینش مقصد که مقام این به تقرب عملی و نظري راه و کامل انسان شناخت بیانگر

 حسنیفهیمه شیخ باشد.می

 آزاد دانشگاه
 تهران اسالمی
 دانشکده  مرکزي /
 و فلسفه الهیات
  اسالمی معارف

6 

اصطالحات بررسی «
» کاملانسان«عرفانی 

عزیزالدین نسفی با 
توجه به مثنوي معنوي 

 )»1382مولوي (

دکتر عبدالرضا 
سیف/ دکتر عزیزاله 

 جوینی

ارف کامل عزیزالدین نسفی عنامه، بررسی اصطالحات عرفانی کتاب انسانموضوع این پایان
ت. گرچه لدین رومی اسامعنوي موالنا جاللوارسته و گمنام قرن هفتم هجري با مثنوي

ی هستند. تعلیم ثاريشیوه بیان در یکی به نثر است و در دیگري به نظم؛ اما هر دوي آنها، آ
برد؛ نسفی دا میپله تا مالقات خموالنا با تمسک به تمثیل و قصه و حکایت، خواننده را پله

ف و عرفان هل تصوت اپیرایه اما استادانه، مسائل و مباحث و اصطالحانیز با بیانی ساده و بی
سازد. گام براي سالک مبتدي، روشن و مفهوم میبهترین تا دشوارترین مفاهیم، گامرا، از ساده

ه نظیم بتکامل، پس از در این تحقیق، بسیاري از اصطالحات ب کار رفته در کتاب انسان
ن با ای هاست؛ سپس به دیدگاه موالنا در رابطصورت الفبایی، مورد بررسی قرار گرفته

 است.معنوي اشاره شدهاصطالحات در مثنوي
 سیمین هاشمی

دانشگاه تهران/ 
دانشکده ادبیات و 

 انسانیعلوم

7 

کامل در بررسی انسان«
نسفی و آثار عزیزالدین

نگرشی به سیر تاریخی 
این اصطالح تا زمان او 

)1383«( 

اصغر دکتر علی
حلبی/ دکتر 

مهردخت فاطمه 
 برومند

 سپ در هک متفه رنق سویرنثن یوفص و ارفع ،یفسن ندیزالزیع یرفعم ،شژوهپ دفه
 و او اهدگدی از »لامکانسان« ايهیژگوی یرفعم زین و تاسدهانم یامنمگ و ولمخ ايهردهپ

 از رداريبشیف و تادداشی هیهت و ايهانخابتک ،شژوهپ روش .تاس راعش و انسویرنثن رگدی
 هانداگج لصف هس در شژوهپ نای است. تغل هايگنرهف و یانرفع ،یخاریت ،یادب عابنم
 ثحبم ،دوم لصف در و دش هترداخپ..  و دایقع و ارآث و یفسن هب اول لصف در. ترفگ امجان
 هترداخپ فلتخم ايهاهدگدی از لامکانسان هب ومس لصف در و د،یرس امجان هب یاسنشانسان

 المک و آلدهای هب دنیرس ،فلتخم ايهاهدگدی انیم ودوجم راكتاش طهقن هک اجآن از شد.
 اهگچیه درآیب مهم نای دههع از دوانتن یبتکم و بذهم ره هک اجآن از زین و تاس تیانسان
 ماه از لامک انسان ثحب هب نترداخپ رو نای از ،تسدان صقن و بیع از اريع را آن دوانتیمن
 .تاس اتمهم

 زادهمرضیه ناظم
 آزاد دانشگاه
 تهران اسالمی

 دانشکده/   مرکزي
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ادبیات و 

 انسانیعلوم

8 

کامل در مقایسه انسان«
عرفان و 

 )»1386اومانیسم(

دکتر عبدالرضا 
مظاهري/ دکتر 
پرویز عباسی 

 داکانی

 معناي انسان، لغوي معناي کامل، انسان مفهوم تاریخچه: است ذیل موارد شامل پژوهش
 در الهی خالفت مقام و انسان کامل، انسان مختلف اسامی و القاب کامل، انسان اصطالحی

 دید از کمال الهی،اسماء مظهریت اسماء، آموزش خالفت، براي آدم شایستگی مالقات اسالم،
 انسان اصطالح وضع ربوبیت، تا عبودیت از الهی، قرب انسان، نهایی کمال اسالمی، عرفاي
 انسان بودن العینانسان کامل، انسان الهی خالفت مقام و عربیابن عربی،ابن توسط کامل
 دیدگاه از انسان مقام عظمت کامل، انسان دغدغه و نیشابوري عطار فریدالدین شیخ کامل،
 کامل، انسان سوي به طریقت راهنماي هدهد کامل، انسان نشیمنگاه و قاف سیمرغ، عطار،
 کامل، انسان توصیف و گیالنی کامل، انسان سوي به راهنما عنوان به هدهد برتري دلیل

 عزیزالدین کامل انسان ذات، شهود صفات، شهود اسماء، شهود فعل، شهود روح، معراج
 آینگی نسفی، دیدگاه از کامل انسان وظایف نسفی، دیدگاه از کامل انسان خصوصیت نسفی،
 بیوگرافی اومانیسم، پیدایش هايزمینه مداري،انسان و اومانیسم کامل، انسان مرآتیت

 خواهی،آزادي گرایی،تجربه و خردگرایی اومانیسم، پیامدهاي و هامولفه بزرگ، هاياومانیست
 .اومانیسم تفکر بررسی و نقد سکوالریزم، تسامح، و تساهل گرایی،طبیعت

 طاهره ساالر

 آزاد دانشگاه
 تهران اسالمی

 دانشکده/   مرکزي
ادبیات و 

  انسانیعلوم

9 

کامل سیر تکاملی انسان«
در آثار حالج، بایزید، 
عزیزالدین نسفی، 

عربی، عبدالکریم ابن
 )»1386گیالنی(

اصغر دکتر علی
حلبی/ دکتر 

مهردخت فاطمه 
 برومند

 عربی، ابن حالج، بایزید، آثار و هااندیشه در »کامل انسان« نظریه بررسی به نوشته این در
 این در درست نتیجه به رسیدن. است شده پرداخته گیالنی عبدالکریم و نسفی، الدینعزیز
 شناسی،هستی زمینه در فوق هايشخصیت از یک هر عقاید و نظرات بررسی نیازمند زمینه

 خدا، اساسی مقوله سه مورد در آنها آراء دادن قرار هم کنار با تا است سلوك و شناسیمعرفت
 تفکر که نشان ما به بررسی این. یافت دست آنان تفکر از روشنی دورنماي به عالم و انسان

 آن تبع به و »تئوري« این گیريشکل با تنگاتنگی ارتباط آفرینش چگونگی مورد در آنها
 این که کندمی ثابت ما به گیالنی تا بایزید از اندیشه این سیر بررسی. است داشته آن تکامل
 به الهی صفات و اسماء مورد در مفاهیم ترینساده از یعنی است پیموده تکاملی سیري تفکر

 آخرین اندیشه در که جایی تا. است رسیده آن وضعیت ترینپیچیپده به تدریجی صورت
) ص( محمد حضرت نقش سوي به نظریه اساس عالم، کل به آن گسترش ضمن شخصیت

 پر بحثهاي از نباید فکر این تکامل در البته. دارد فراوان تاکید انسان عروج و آفرینش در
 دست ايریشه و دقیق نتایج به توانمی زمانی زیرا بود، غافل نیز فلسفه و کالم اهل دامنه
 بررسی دیگر فکري مکتبهاي صاحبان آراء در نظریه این بحث مورد اصلی مفاهیم که یافت
 .شود

 پوراکبر حسین

 آزاد دانشگاه
 تهران اسالمی

 دانشکده/   مرکزي
ادبیات و 

 انسانیعلوم
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 و قرآن در کامل انسان «
 االنسان«  در آن بازتاب
 عزیزالدین »الکامل
 )»1389نسفی(

دکتر ماندانا 
هاشمی/ دکتر مریم 

 امیرارجمند

 عزیزالدین »الکامل االنسان«  در آن بازتاب و قرآن در کامل انسان برسی پژوهش هدف
 ما پژوهش، این در. است شده انجام ايکتابخانه - توصیفی روش به و است نسفی

 نویسنده و عارف این زیرا ایم،برگزیده را هفتم قرن بزرگ عرفاي از یکی »نسفی عزیزالدین«
 تاثیر به البته - را مفهوم این آن در که است نگاشته کامل انسان باب در مستقل کتابی توانا،

 بدانیم که است آن حاضر تحقیق نهایی و اساسی مساله. است کرده تشریح - عربی ابن از
 قرآن دیدگاه و داشته توجه قرآنی مفاهیم به حد چه تا »کامل انسان« مفهوم تبیین در نسفی

 به فصلی در ابتدا. است داشته نسفی »الکامل االنسان« کتاب در بازتابی چه مورد این در
 مفهوم این از ايتاریخچه و او هايویژگی کامل، انسان انسانی، کمال انسان، درباره تعریفاتی

 تصوف و عرفان نیز و باستان یونان و الئوسه کنفسیوس، بودا، آیین همچون هاییآیین در
 را او تکالیف و صفات کامل، انسان درباره قرآن دیدگاه سپس است، شده پرداخته اسالمی

 انسان باب در او آراء نسفی، عزیزالدین آثار و زندگی بر کوتاه گذري با و است کرده تبیین
 دیگر همچون که آن با مورد این در نسفی که شده داده نشان و است شده تشریح را کامل

 ابن تاویلی آراء از بیشتر اما گشته سیراب مقدس شرع و الهی نص آبشخور از اسالمی عرفاي
 کریم، قرآن کامل، انسان: هاکلیدواژه. است پذیرفته تاثیر کامل انسان درباره عربی،

 .»الکامل االنسان« نسفی، عزیزالدین

 حسن مرادي

 آزاد دانشگاه
 واحد اسالمی
 دانشکده رودهن/
 و فارسی ادبیات

 خارجی هايزبان
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معاد از دیدگاه «
نسفی و شیخ عزیزالدین

 )»1389اشراق(

دکتر عزیزاله افشار 
کرمانی/ دکتر 
 موسی مالیري

 حال شرح معاد، بر ایمان اثرات معاد، اثبات دالیل معاد، کیفیت در مختلف آراء معاد، از هدف
 نفس، کمال نفس، اثبات نفس، قواي نفس، سهروردي، دیدگاه از معاد سهروردي، آثار و

 صراط، تناسخ، مثال، عالم نفس، جاودانگی نفس، لذت والم، لذت شروط والم، ازت تعریف
 عذاب، مالئکه بهشتی، حوران زقوم، درخت و طوبی درخت بهشت، درهاي و دوزخ درهاي
 و تطبیق قیامت، زمین دوزخ، و بهشت آخرت، و دنیا وحدت، اهل دیدگاه قیامت، روز احوال

 .نسفی عزیزالدین و سهروردي دیدگاه از معاد بررسی
 زهرا یزدي باالجاده

 آزاد دانشگاه
 تهران اسالمی

 دانشکده/   مرکزي
ادبیات و 

  انسانیعلوم
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توحید از دیدگاه عزیز «
 )»1390نسفی (

دکتر عزیزاله افشار 
کرمانی/ دکتر پرویز 

 عباسی داکانی

 باشد.می الماس دین به خصوص ادیان، در مهم مباحث از یکی خداوند شناخت و توحید بحث
 همچنین و داندمی »شمردنیکی« و »کردنیکی« معناي به را »توحید« نسفی، الدین عزیز

 خداوند شناخت:«گوید می او شناخت و خداوند در» نفس و ذات، وجه مراتب« به اشاره با او
 به آثارش در او .»رسید دخداون به توانمی وجه طریق از و نیست پذیرامکان ذات طریق از

 به ایشان هتوج بیشتر که دارد نظر وحدت اهل و حکمت، اهل شریعت، اهل نظرات و ادله
 در صفتی هر و هدانست خداوند صفات مظاهر را موجودات او باشد؛می وحدت اهل نظرات
 نای به آثارش در او همچنین گردد.می آشکار و وارد او، مخلوقات شناخت طریق از خداوند
 شناخت به بتوان ات شناخت را خود باید ابتدا خداوند شناخت براي که کندمی اشاره مطلب
 شد. نائل خداوند

 کیافریبا نجفی

 آزاد دانشگاه
 تهران اسالمی

 دانشکده/   مرکزي
ادبیات و 

  انسانیعلوم
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هاي عرفانی عالم جنبه«
کبیر و عالم صغیر از 
دیدگاه عزیزالدین 

 )»1391نسفی(

دکتر عبدالرضا 
مظاهري/ دکتر 
پرویز عباسی 

 داکانی

. باشدمی الماس دین خصوص به ادیان در مهم مباحث از یکی کبیر عالم و صغیر عالم بحث
 ایهپ بر موضوع، این خیتاری پیشینه از کوتاه گزارشی ارائه از پس ایمکوشیده رساله این در

 بین تناسبات سیبرر و کبیر عالم و صغیر عالم باب در نسفی عزیزالدین شیخ ممتاز دیدگاه
 بررسی او »لسفیف -یعرفان« نظام در را کاملانسان و) اهللا ماسوي(مختلف عوالم دو، این

 فضاي در فحصت و نسفی شناسیشخصیت و آثار بررسی به کلیات بیان از پس. نماییم
 و صغیر عالم زوایاي و ابعاد همچنین و مهفت قرن در تصوف و عرفان اجتماعی -سیاسی

 صغیر عالم مابین فی تناظر و رابطه سپس. استشده پرداخته وي آثار و نظرات در کبیر عالم
 .استگرفته قرار بررسی مورد کبیر عالم و

 حسین شفیق اسکی

 آزاد دانشگاه
 تهران اسالمی

 دانشکده/   مرکزي
ادبیات و 

  انسانیعلوم
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بررسی و مقایسه «
عشق، شادي، عقل و 

گریزي در اشو و شریعت
اکنکار و عزیزالدین 

 )»1392نسفی (

دکتر عبدالرضا 
مظاهري/ دکتر 

 قنبريبخشعلی 

 اشکال به مختلف ادیان و هادر فرهنگ تاریخ، طول در که است انسانی ايپدیده عرفان
 ساختگی و انحرافی هفرق یا گروه، صدها امروزي جهان در اکنون و استشده پدیدار گوناگون

 یک ظهور و رفیمع از کوتاهی فاصله با سریع، ارتباطی امکانات علت به که آمده وجود به
 نفوذ سبب به هافرقه این. هستیم جهان نقاط دیگر در فرقه آن طرفداران ظهور شاهد فرقه،

 کرده معرفی ماننداسالم هايآموزه برخی با را خود هاي روش و تعالیم مسلمانان فرهنگ در
 تنها جوید،می اسالمیعرفان که خواهیممی و گوییممی را چیزي همان ما کننداذعان می و

 و هاتفاوت ستا الزم دلیل این به است؛ ترمردمی و متفاوت امروزي، ما؛ شیوه و زبان
 دهکر جلوگیري تشبیه این از تا شود تبیین و نقادي گرا،معنویت هايجریان این هايکاستی

 و وارداتی هايعرفان تحلیل و بررسی به پژوهش دراین لذا. کند طرف بر را شبهه واین
 عرفان دو عنوان هب واوشو اکنکار آیین نقد بر تأکید با شریعت و عقل عشق، درباره نوظهور
 پرداخته فصل 5 در »شیعی -اسالمیعرفان« ناب هاياندیشه با آن مقایسه و کاذب
 هايعرفان و اسالمی هايعرفان تبیین به دوم فصل تحقیق، کلیات به اول فصل. استشده

 شادي، و قعش موضوعات به ترتیب به پنجم و چهارم ، سوم فصول. دارد اختصاص نوظهور
 بخش. استیافته اختصاص نوظهور هايعرفان و اسالمیدر عرفان گریزيشریعت و عقل

 پژوهش از حاصل هايهیافت و کلی گیرينتیجه و نهایی بنديجمع به پژوهش این پایانی
 .دارد اختصاص مذکور

 فاطمه طالبی آهویی

 آزاد دانشگاه
 تهران اسالمی

 دانشکده/   مرکزي
ادبیات و 

  انسانیعلوم
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 تبیین و بررسی«
 نثر در بالغی هايروش

 کامل انسان کتاب خطابی
 عزیزالدین

 )»1393(نسفی

دکتر محمدرضا 
جلیلیان/ حسنی

دکتر محسن 
 حسینی مؤخر

 »عرفانی زبان« دهیشکل در شود،می نیز معانی علم شامل که بالغی هايشیوه و علوم
 نقش«شامل: معانی علم اصول و قواعد وسیله به اندتوانسته عرفا. استبوده مؤثر بسیار

 تجارب ،»امري و پرسشی عاطفی، انشایی، خبري، جمالت ثانوي اغراض و معانی جمالت،
 از »کاملانسان« کتاب. دهند انتقال مخاطبین به را خود صوفیانه تعالیم و ناپذیربیان عرفانی

 در معانی دانش بالغی هايشیوه رو این از است، صوفیانه خطابی نثرهاي جزء نثر، نوع لحاظ
 هايتوانمندي و ابزار وسیله به توانسته باره این در نسفی است؛ گرفته قرار استفاده مورد آن

 و خواننده و کند برقرار پویا و صمیمی ارتباطی خود مخاطبین با معانی علم حوزه در زبانی
 و بفهمند را صوفیانه تعلیمی مفاهیم هم که نحوي به دارد، نگه خشنود و راضی را شنونده

 به توجه با شده تالش نامهپایان این در. کنند احساس متن در دائم و فعال حضوري هم
 کتاب در معانی دانش بالغی ابزار از یک هر کاربرد معانی، علم هايمقوله تعاریف
 برآیند. شود ذکر مثال شاهد عنوان به هایینمونه و شود بررسی نسفی عزیزالدین کاملانسان

 قالب در عرفانی مفاهیم بیان جاي به استکوشیده نسفی که دهدمی نشان تحقیق این
 هايشیوه و انشایی جمالت و ثانوي معانی با خبري جمالت از روح بی و خشک جمالت

 حکایت احادیث، و آیات خطابی، ضمیرهاي از استفاده :مانند صوفیانه مجالس در مطلب بیان
 اشکالم وسیله این به تا بگیرد بهره و ... ، نامحسوس مطالب کردنحسی تمثیل، داستان، و

 زوج صفحات پایانی، بخش در مستند نتیجه ارائه منظور به. باشد پویا و زنده و تأثیرگذار
 که شده مشخص بررسی این در شده، بررسی خطابی، نثر هايویژگی بسامد دیدگاه از کتاب
 ویژگی عنوان به و دارد بیشتري بسامد» !درویش اي« نداي مثل بالغی هايشیوه از برخی
 مانند دارد زیادي بسامد هم دیگر هايشیوه برخی. استشده مطرح کاملانسان کتاب خاص

 علیرضا دالوند
 لرستان /  دانشگاه

 زبان آموزشی گروه
 فارسی ادبیات و



 83/نسفی عزیزالدین درباره گرفته صورت هايپژوهش بازخوانی نسفی؛ زبان از

 
 شودمی دیده بندها ابتداي در که »بدان« امر فعل به خصوص امر هايفعل از فراوان استفاده

: مثل هاجمله از برخی تکرار همچنین. استداده گرایش بودنخطابی به را کاملانسان متن و
 مهم این نشانگر ؛»!ماندیم باز مقصود از و شد دراز سخن« جمله یا »الدارین فی اهللا اعزك«

 بالغی فنون و هاروش يکلیه حال، هر به. استداشته گرامی را مخاطب نسفی که است
 نثر که است اصل این نشانگر شده، اشاره هابدان تحقیق این در که مطلب بیان براي

 دینی، و عرفانی مفاهیم درك و پیشبرد براي که است صوفیانه خطابی نثر نمونه کاملانسان
 است.جسته بهره آنها از نسفی عزیزالدین
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هاي اندیشهبررسی «
ي عرفانی در رساله

الکامل قشریه و االنسان
)1393«( 

دکتر سعید 
 روزبهانی

 ابوالقاسم عرفان؛ وادي مردبزرگ دو عرفانی هايدیدگاه به بررسی نامه،پایان این در -
 عرفان دنیاي فرهیختگان از نسفی عزیزالدین و هجري پنجم يسده بنام عارفانِ از قشیري

 نخست بخش: استشدهتنظیم فصل سه در نامه،پایان. استشده پرداخته هجري هفتم قرن
 هجري، هفتم و پنجم هايسده ادبی و سیاسی اجتماعی، اوضاع از تصویري يارائه به آن

 دوم، فصل. دارد اختصاص... و  آثار ها،آن عرفانی مشرب عارف، شخصیت دو این معرفی
 و فرق عناصر عرفان، و اصول عرفان، و تصوف تفاوت عرفان، و تصوف در کلیاتی شامل
 عرفانی هاياندیشه است، نامهپایان این فصل مهمترین که سوم فصل. باشدمی آن انواع

 ماندگارش کتاب در نسفی عزیزالدین و »قشیریه يرساله« معروفش اثر در قشیري ابوالقاسم
 .استشده بررسی جداگانه طوربه »الکاملاالنسان«

 مرزانیفریبا 

دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد 

سبزوار/ دانشکده 
 انسانی اسرارعلوم
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بررسی تطبیقی «
کامل از دیدگاه انسان

کنفوسیوس و عزیزالدین 
 )»1395نسفی(

 دکتر قربان علمی

تحلیلی درصدد مقایسه آراء کنفوسیوس و عزیزالدین  -این پژوهش با رویکردي توصیفی
کامل است. با بررسی آراء این دو اندیشمند، مخصوصا انساننسفی در ارتباط با انسان 

ها به مبانی شود که تفاوتکامل مشاهده میهایی در ارتباط با انسانها و تفاوتشباهت
گردد. نسفی به بعد فردي انسان توجه دارد، انسان را موجودي فکري و معرفتی آنها برمی

آگاهی و عدم خودشناسی انسان است. در نظر داند، درد و رنجی که ناشی از نادردمند می
نظر از این که طبیعت انسان خوب کنفوسیوس، بعد اجتماعی انسان مورد توجه است صرف

» کمال«تواند با تعلیم و آموزش رشد یابد. در نظر هر دو اندیشمند، است یا بد، انسان می
هایش که ویژگی کامل در نزد نسفی، شخصیتی مقدس استامري اکتسابی است. انسان

باشد و آدم ناسوتی، تنها با ریاضت منحصر به اشخاص آرمانی چون معصومان و اولیاءاهللا می
اي از آن برسد. براي کنفوسیوس، طریق کمال با تواند به مرتبهو طی مراحل دشوار می

 ها(انسانیت، خردتربیت اخالقی میسر است؛ در نظر وي، کمال در حالتی است که همه مؤلفه
 و شجاعت)، در موقعیت مقرر خودشان حفظ شوند.

 مهراکبر کاشفیعلی
دانشگاه تهران/ 
 دانشکده الهیات

زبان سراسر کشور در حوزه اندیشه و شخصیت هاي فارسینامهتحلیل پایان -6 جدول

 (نگارندگان)1399عزیزالدین نسفی تا سال 

 بررسی. است هشتاد دهه زمانی بازه به مربوط حوزه، این در شده نوشته هاينامهپایان اغلب
 شد سبب نسفی، عزیزالدین درباره گرفتهصورت هايپژوهش چگونگی فهم براي هانامهپایان موضوعی

 ،»لغات و اصطالحات تعبیرات، فرهنگ« ،»شرح و تحلیل تصحیح،« شامل موضوع، 8 در را آنها که
 و کبیر و عالم« ،»نسفی عزیزالدین دیدگاه از توحید« ،»نسفی عزیزالدین دیدگاه از معاد« ،»کامل انسان«

 ،»دیگر اندیشمندان با نسفی عزیزالدین دیدگاه مقایسه« ،»نسفی عزیزالدین دیدگاه از صغیر عالم
 کنیم. بنديطبقه »نسفی عزیزالدین نثر در بالغی هايروش«
 

 تعداد موضوع

 1 شرح و تحلیل تصحیح،
 3 لغات و اصطالحات تعبیرات، فرهنگ
 6 کامل انسان

 1 نسفی عزیزالدین دیدگاه از معاد
 1 نسفی عزیزالدین دیدگاه از توحید

 1 نسفی عزیزالدین دیدگاه از صغیر عالم و کبیر و عالم
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 3 دیگر اندیشمندان با نسفی عزیزالدین دیدگاه مقایسه

 1 نسفی عزیزالدین نثر در بالغی هايروش

 ندگان)ها بر اساس موضوع(نگارنامهحوزه پایانپژوهی در نسفی -7 جدول

 هاي علمیو همایش نشریات -3-3
 نشریاتمقاالت   -1 -3-3

 و پژوهشی(علمی مجالت هايشماره تمام تا بوده این بر تالش نشریات، و مجالت خصوص در
 در. شود بررسی 1400ال ستا  (اولین اثر پژوهشی در این حوزه)از ابتدا ،موجود اسناد و نشریات ،)ترویجی

 919 بین این از که شد یافت مقاله 3353 شد، انجام »نسفی عزیزالدین« کلیدواژه تحت که جستجویی
 ذیل که عاتیموضو بین، این در. است »ترویجی -علمی« مقاله 91 و »پژوهشی -علمی« مقاله،

 از عبارتند دند،ش معرفی حوزه این در پژوهش هايعرصه به »نسفی عزیزالدین« کلیدواژه جستجوي
 اي،رشتهمیان کتابداري، و رسانیاطالع کالم، و فلسفه حدیث، و قرآن علوم ها،زبان و ادبیات هايحوزه

 این در شدهسیبرر نشریات و مجالت جمله از .معماري و هنر اصول، و فقه اجتماعی، علوم ادیان،
 ادبیات ی،عرفان ادبیات ،اسرار آفتاب میراث، آینه پژوهش، آینه )الفبا حروف ترتیب به(از عبارتند پژوهش
 ی،دین نوین اندیشه دینی، اندیشه موعود، انتظار تطبیقی، الهیات المورد، االزهر، عرفان، و ادیان فارسی،

 هايهشپژو عرفان، پژوهشنامه عرفانی، ادب هايپژوهش ،)فارسی ادبیات(سخن بهارستان
 وازهدر همشهري، خردنامه صدرا، امهخردن اسالمی، تحقیقات البالغه،نهج هايپژوهش کالمی،فلسفی
 بهار(فارسی نثر و نظم شناسیسبک فارسی، ادبیات و زبان شناختی،روان هايمدل و هاروش بهشت،

 رفانع فارسی، ادب در عرفانیات ،)سابق انسانی و اجتماعی علوم(ادب بوستان شعرپژوهی سیاست، ،)ادب
 ماه ابکت فلسفه، و ادبیات ماه کتاب فارسی، ادبیات و زبان نامهکاوش قبسات، اسالمی، عرفان فلسفه، و

 ،)قساب فارسی ادبیات و زبان هايپژوهش(فارسی ادب شناسیمتن قرآن، گلستان اندیشه، کیهان دین،
 رفت،مع عرفانی، عاتمطال بالغی، و زبانی مطالعات ادبیات، مطالعات کالم، و فلسفه: اسالمی مطالعات

 تعداد .مشهد فردوسی هدانشگا الهیات دانشکده نشریه فارسی، ادب پژوهی نثر الهیات، نامه شهاب، میراث
قد نت اختصاصی به که به صور نسفی عزیزالدین درباره علمی نشریات و مجالت از آمده دست به مقاالت

 نتایج هدف، نظر از ،8 شماره جدول در که است مقاله 51 ،اندهاي عرفانی او پرداختهو تحلیل اندیشه
 .استشده تحلیل پژوهش، مورد موضوع تحقیق،

 
 موارد مطرح شده نویسنده )نام مقاله(تاریخ

1 

انسان کامل 
غالمحسین دینانی )1371(

اء کُلَّها) که نیست(علَّم اآلدم االسم» امانت«مناسبت با به انسان بی» اسماء الهی«سئله تعلیم م - 
قد عرف من عرف نفسه ف«اي از احادیث مانند هاي آیات در این باره فراوان است و پارهنمونه

حیحی صاي ان معنخداشناسی است بدون کامل بودن انس ، خودشناسی که در واقع همان»ربه
 »آنی«ه طلعت آن باش ک ت که مویی و میانی دارد/ بندهشاهد آن نیس«نخواهد داشت

 .)»121 /1دارد(حافظ، 
در این تجلی جمال، چیزي در »: چو آدم را فرستادیم بیرون/ جمال خویش بر صحرا نهادیم« -

 -ها: کلیدواژه



 85/نسفی عزیزالدین درباره گرفته صورت هايپژوهش بازخوانی نسفی؛ زبان از

 
الغیوب است یا مقام ال اسم و ال ذات نماند جز مقام غیب یا ذات که همان مقام غیب پسِ پرده

 است. » کمال«رسم که نشان آن 

2 

نقش توحید در 
اصالح اجتماعی 

محمدجواد صاحبی )1372(
 

 که است آن کامل انسان که بدان«کند:می معرفی گونهاین را »کامل انسان« نسفی عزیزالدین -
 دیگر عبارتی به کنینمی فهم را عبارت این اگر و باشد تمام حقیقت و طریقت و شریعت در

 نیک افعال و نیک اقوال :باشد کمال به چیز چهار را او که است آن کامل انسان که بدان :بگویم
 سالکان کار و اندمیان درین اندسلوك در که سالکان جمله درویش! معارف. اي و نیک اخالق و

 کمال به رسانید کمال به را چیز چهار این که هر .رسانند کمال به را چیز چهار این که است این
 مقصود و نرسیدند مقصد به و رفتند فرو راه درین و آمدند راه درین که کسانی بسا اي .رسید خود

 زمانصاحب و قطب خلیفه، امام، مهدي، هادي، پیشوا، شیخ، را، »کامل انسان». «نکردند حاصل
 گویند. نیز

 -ها: کلیدواژه

3 

عزیز نسفی و بحث 
ماهیت وجود 

)1377( 

هرمان لندولت (ترجمه: حسن الهوتی)
 »:الحقایقکشف«در کتاب » خواص اهل حکمت« - 

گویند که هر چیز که در عالم موجود است او را سه مرتبه و دو صورت وحدت میبدان که اهل  -
، از »صورت متفرقه«و » صورت جامعه«و » نفس«و مرتبه» وجه«و مرتبه» ذات« است: مرتبه

دارد که آن جهت که هر چیز که باشد از این خالی نباشد که در مقامی باشد که هرچه امکان می
فه و حبه ر آن مقام جمله در وي به قوت موجود باشد، همچون بیضه و نطدر آن چیز ظاهر شود د

خوانند و یا در گویند و صورت این مرتبه را صورت جامعه میمی» ذات مرتبه«و این مقام را 
داشت در آن چیز ظاهر شود، در آن مقام جمله بالفعل موجود مقامی بود که هرچه امکان می

گویند و صورت این » مرتبه وجه«و این مقام را » درخت کامل«ا ی» انسان کامل«باشد؛ همچون 
» مرتبه نفس«خوانند و امتداد و انبساط وجود را در این مراتب، مرتبه را صورت متفرقه می

 گویند.گویند و مراد از امتداد، نشو و نما نیست که آن را حرکت جسم میمی

 -ها: کلیدواژه

4 

عزیز نسفی و آثار 
 )1378او(

مجدالدین کیوانی
 

کارانه، در بیان آراء مختلف، اي مالحظهنسفی در اتخاذ شیوه انگیزه»: شناسی تطبیقیمذهب« -
خواست مدار نبود؛ او اصوال میفقط بیم از اعتراض این مقام یا آن مقام و تکفیر علماي شریعت

طرفانه و به دور از طرح بودند، بیهاي فکري را که در جهان اسالمِ ان روز ممعتقدات همه گروه«
توان مشابه یا از جمله نخستین وصف کند. در حقیقت، کارهاي نسفی را می» گیريجهت

معروف » شناسی تطبیقیدین«یا » مقایسه ادیان«هایی به شمار آورد که امروزه به فعالیت
مختلف را با هم  شناختی مذاهبشناختی و معرفتهاي هستیاست. نسفی در واقع، اندیشهشده

 است.مقایسه کرده
بزرگترین امتیاز منصفات نسفی، شاید ارزش آموزشی آنهاست که داراي چند مؤلفه است:  -

 نفسی.ي معلمی؛ ج)فروتنی و شکستهالف)سادگی زبان و بیان؛ ب)شیوه

 -ها: کلیدواژه

5 

نسفی و وحدت 
 )1379وجود (

سیدعلی
اصغر میرباقري

فرد
 

ملک و ملکوت و جبروت را به طریق اجمال دریافتی. اکنون به طریق تفصیل  اي درویش، -
تقریر خواهم کرد تا باشد که به طریق تفصیل هم دریابی که این مسأله در میان علما و حکما و 
مشایخ از مشکالت علوم است و بسیار کس از علما و حکما و مشایخ در این مسأله سرگردانند و 

الکان را از مهمات است از جهت آن که این اصلِ کار و بنیاد کار است. اگر دانستن این مسأله، س
باشد، باقی محکم و درست آید و اگر بنیاد به خلل باشد، هر چیز که بر بنیاد محکم و درست آمده

 وي بنا کنند، هم به خلل باشد. و دیگر آن که موجود است از این سه مرتبه موجود است: مرتبه
ملک؛ و بی این سه مرتبه امکان ندارد که چیزي موجود شود. هر  ملکوت و مرتبه هجبروت و مرتب

 ).160 -157: 1371اند و از یکدیگر جدا نیستند(نسفی، اند و هر سه، درهمسه باهم

ها: عرفان، کلیدواژه
فلسفه، وجود، وحدت 
وجود، اصحاب نار، 
نافیان، اصحاب نور، 
مثبتان، اصالت ماهیت، 

 وجود.اصالت 

6 

 )1380اهل وحدت (

قوام
الدین 
خرمشاهی

وحدت «مند انواع گوناگون مکتب شخص نسفی در واقع اولین کسی بود که به صورت روش - 
عربی را از یکدیگر متمایز ساخت، در حالی که هیچ یک از این انواع، دقیقا با مکتب ابن» وجود

هاي عقلی گوناگون از دانشمندي آشنا به سنتموافق نیست. نسفی، به واقع متفکري مستقل و 
 است.جمله طب و فلسفه بوده

 -ها: کلیدواژه

7 

القدر، عید لیله
 )1380فرشتگان (

سیدمحمد 
خسروانی 
شریعتی

بدان که ملک «نویسد:چنین می» القدرلیله«در بیان » انسان کامل«نسفی در کتاب عزیزالدین - 
اند. هر چیز که در جبروت پوشیده و مجمل بودند، اکنون در ملک و ملکوت مظهر صفات جبروت

گویند و ملک را الجمعه میالقدر و لیلهظاهر شدند و مفصل گشتند. و ازین جهت، جبروت را لیله
 )».180: 1341خوانند(نسفی، البعث میالفصل و یومالجمعه و یومالقیامه و یومیوم

 -ها: کلیدواژه

 صن دانسان کامل در  8

 با تکیه بر منابع مهم عرفانی در سه مقام:» انسان کامل«بررسی مفهوم  -
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عرفان اسالمی 

)1384( 
ب آمزرعه  مه دربیند به جهان قامت خویش/ خینظري کرد که «)نسبت انسان با خداوند متعال1

ان در ي مؤمنان کالحذر ا«)جایگاه انسان در نظام هستی و نسبت او با عالم2؛ »و گل آدم زد
ایب با ننایب حق است و «)رسالت و والیت انسان3؛ »انتهاستشماست/ در شما بس عالم بی

 ».منوب/ گر دو پنداري قبیح آید نه خوب
عرفان، ها: کلیدواژه

عرفان اسالمی، انسان، 
انسان کامل، خاتم 
والیت، تجلی اعظم، 
عالم صغیر، عالم کبیر، 

 اهللا.اهللا، ولیخلیفه

9 

بررسی تطبیقی آراء 
حکما و اندیشمندان 

اسالمی  -ایرانی
درباره انسان کامل 

احمد ایزدي یزدان )1385(
آبادي

 
رسد که ، به این نتیجه می»حقیقت«، »طریقت«، »شریعت» نسفی ضمن تشریح سه واژه -

». رفنیک، معا اقوال نیک، افعال نیک، اخالق«ها باشد؛ انسان کامل کسی است که واجد هر این
شوا، شیخ، پی«کند:هاي دیگري که در زمان وي براي انسان کامل قائل بودند، ذکر میسپس نام

نما، آینه انم جهاحب زمان، جاهادي، مهدي، دانا، بالغ، کامل، مکمل، امام، خلیفه، قطب، ص
باشد(نسفی، ها میاز جمله این نام» نما، تریاك بزرگ، اکسیر اعظم، عیسی، خضر و سلیمانگیتی

1377 :75.( 
اند و انسان کامل، درخت موجوات اند و میوهکائنات آدمیان زبده و خالصه«سفی معتقد است:ن -

ر یست و بنشیده ن انسانی، هیچ چیز بر او پواین چنی». زبده و خالصه موجودات آدمیان است
کمت، ین ححقیقت اشیاء و ملک و ملکوت و جبروت آگاهی دارد لذا پس از دستیابی به ا

 مهمترین رسالت وي، کمک و هدایت خلق است.

ها: کمال، کلیدواژه
انسان کامل، عرفان، 
رویکرد عرفانی، رویکرد 
فلسفی و خردگرایانه، 
کمال روحانی، کمال 
عقلی(نظري)، کمال 

 عملی(اخالقی).

10 

کرامت انسان و 
انسان کامل در 

 )1385عرفان (

مرضیه 
رمضانی

اند تا هر چیز که در آن نماي نهادهگیتی شنوي در دریاي محیط، آیینهندین گاه است که میچ - 
... آن  نشودنما پیدا گیتی دریا روانه شود، پس از آن که به ایشان رسد، عکس آن چیز در آینه

 ).222 :1341دریا، عالمِ غیبِ غیب است و آن آیینه، دلِ انسان کامل است(نسفی، 
 -ها: کلیدواژه

11 

اثبات امامت و 
) 2انسان کامل(

)1385( 

رحیم لطیفی
 

امی که و این انسان کامل، همیشه در عالم باشد؛ این عالم تا هنگ«گوید:زیزالدین نسفی میع -
است. ادهده نمموجود است، محفوظ است. در ملک و ملکوت، هیچ چیز بر وي پوشیانسان کامل 

 ».بیندداند و میاشیا و حکمت را آن گونه که هست، می
 -ها: کلیدواژه

12 

اي درویش 
...!(عزیزالدین 

نسفی و تأسیس 
اندیشه سیاسی بر 
مبناي اندیشه 

 )1386عرفانی) (

مهدي فدایی مهربانی
 

 ت، جریانان تأثیر گذاشجریاناتی اندیشگی که به شدت بر اندیشه سیاسی مسلمانیکی از  -
. بدیل شدان تاندیشه عرفانی بود که پس از مدتی به رویکردي مسلط در اندیشه سیاسی ایر

مدن تر اصلی عنص جاذبه و قدرت اندیشه عرفانی به حدي بود که از قرن هفتم به این سوء، به
 اسالمی تبدیل شد.

یان وستگی مرتباط و پیاعزیزالدین نسفی، نتیجه منطقی اندیشه اسالمی است. » سان کاملان« -
نسفی، استخراج » انسان کامل«هاي شناسی در اندیشه اسالمی، از آموزهشناسی و هستیمعرفت

 -ها: کلیدواژه شود. می

13 

درآمدي بر ارتباط 
نظام 

شناختی و معرفت
شناختی هستی

عزیز نسفی 
)1387( 

مهدي فدایی مهربانی
 

 کند. تقسیم می» علم باطن«و » علم ظاهر«شناسی، نسفی علم و معرفت را به ر معرفتد -
شود. خیال ذخیره می ه شکل صوري در قوهاست که ب» محسوسات«مدرك » حس مشترك« -

عم، طرنگ، ل: است، از قبی» عالم شهادت«چیزهایی را که متعلق به » حس مشترك«بنابراین 
است که در » معناي محسوسات«، مدرك »وهم«کند. بو، صوت و سردي آب، کشف می

 : دوستی درمتعلق است به چیزهاي نامریی از قبیل» وهم«شوند. بنابراین ذخیره می» حافظه«
صیل، در است زیرا این قوه از طریق ترکیب و تف» متصرفه قوه«دوست. حاکم بر این قوا، 

کند؛ مثال انسان بدون سري را تصور است، تصرف میذخیره شده» خیال«در محسوساتی که 
 ).205: 1379کند(نسفی، می

: هاکلیدواژه
شناسی، معرفت
شناسی، عزیز هستی
 نسفی.

14 

عزیزالدین نسفی و 
والیت عرفانی 

)1387( 

غالمعلی آریا؛ 
مرجان بوترابی

و » درجه انبیاء«و رسیدن به خواص اشیاء را » مقام حکما«نسفی رسیدن به طبایع اشیاء را  - 
داند و این که خواص و حقیقت اشیاء را به طور کامل می» اولیاء مرتبه«رسیدن به حقایق اشیاء را 

ا طی خواند. براي رسیدن به این بلوغ، عارف چهار مرتبه رمی» بلوغ اولیاء«معرفت و مقام را 
بلوغ اسالم، بلوغ ایمان، بلوغ ایقان و بلوغ «کند تا به مقام والیت نائل شود که عبارتند از: می ها: والیت، کلیدواژه

نسفی، انسان کامل، 
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سالک، مجذوب، نبوت، 

 کرامت، خاتمیت
 ».عیان

15 

مفسران و شارحان 
مکتب عرفانی 

 )1387عربی (ابن

محمد بدیعی
 

، بسیاري از دقایق معارف دینی و اسرار و رموز عرفان نظري را بیان »الحکمفصوص«کتاب  -
هاي متمادي در مجامع علمی، از مهمترین کتب درسی در عرفان نظري به است و سالنموده

 است.شمار آمده
)اسماعیل سودکین؛ 2ق)؛ 646)عبداهللا بدر حبشی(1 سلسله شارحان معروف: -
 688)فخرالدین ابراهیم همدانی(مشهور به عراقی، 4ق)؛ 673اسحاق قونوي(محمدبن)صدرالدین3

محمد بن)مؤیدالدین6ق)؛ 690الدین تلمسانی؛ علی(معروف به عفیفبن)سلیمان5ق)؛ 
ق)؛ 736عبدالرزاق کاشانی(الدین)کمال8ق)؛ 659محمد فَرغانی()سعیدالدین7ق)؛ 690جندي(

ق)؛ 769الدین مسعود(معروف به بابا رکنا؛ )رکن10ق)؛ 751محمود قیصري ساوي()داوودبن9
محمدشیرین مغربی )شیخ13ق)؛ 787)سیدحیدر آملی(12ق)؛ 786)امیرسیدعلی همدانی(11

ق)؛ 834کرمانی(ولیاهللانعمت)شاه15ق)؛ 822)خواجه محمد پارسا(14ق)؛ 809تبریزي(
ق)؛ 839حسین خوارزمی(الدین)تاج17ق)؛ 835محمد ترکه(بنعبیالدین)صائن16
)عبدالکریم 20؛ ق)7نَسفی(قرن عزیزالدین)19ق)؛ 898عبدالرحمان جامی()نورالدین18

ابی )محمد احسائی(معروف به ابن22ق)؛ 780الدین میبدي(معینبن)حسین21ق)؛ 811جیلی(
)آقامحمدرضا 25ق)؛ 1143)عبدالغنی نابلسی(24ق)؛ 960دي()بالی افن23ق)؛ 878جمهور(

 ق).1306اي(قمشه

عربی، ها: ابنکلیدواژه
عرفان نظري، 

الحکم، فتوحات فصوص
مکیه، شرح 

 الحکمفصوص

16 

عقل و جایگاه آن در 
عرفان و زندگی 
انسان(قسمت دوم: 
از دیدگاه 
عزیزالدین نسفی) 

)1388( 

محمدباقر آل
یاسین

 

او » ادراك«در دماغ است؛ مدرك و محرك است و » روح نفسانی«نسفی معتقد است که  عزیز -
سامعه، «قسم است: 5به دو قسم است: قسمی در ظاهر و قسی در باطن. آنچه در ظاهر است 

حس مشترك، خیال، وهم، «قسم است: 5آنچه در باطن است هم ». باصره، شامه، ذائقه و المسه
است. هرچه » وهم«دارِ خزانه» حافظه«و » حس مشترك«دار خزانه »خیال«؛ »حافظه و متصرفه

حس «یابد و لذا درمی» حس مشترك«یابند آن جمله را را حواس پنجگانه بیرونی درمی
، »حس مشترك«مدرك معانی محسوسات. » وهم«، مدرك صور محسوسات است و »مشترك

دوستی را در دوست و معنی دشمنی  یمعن» وهم«را؛ » غایب«، »وهم«یابد و را درمی» شاهد«
اند کند در مدرکاتی که مخزون، آن است که تصرف می»حس متصرفه«یابد و را در دشمن درمی

 در خیال به ترکیب و تفصیل.
 ها:کلیدواژه

17 

شناخت و تبیین 
کامل در حوزه انسان

عرفان عملی(بر 
اساس آراي 
عزیزالدین نسفی، 
سنایی و عطار) 

)1388( 

آمنه شه
ش

بخ
 

)ادب اول، در سلوك پیوسته بر طهارت بودن است؛ 1«از دیدگاه عزیز نسفی:» آداب سلوك« -
ساختن: ورد عبادت، ورد کردن است، یعنی وردي معین)ادب دوم، اوقات روز و شب را قسمت2

 )ادب سوم، نماز تهجد است یعنی در نیمه آخر3غذا و ورد خواب، تا عمر او هیچ ضایع نشود؛ 
)ادب چهارم، نماز چاشت است یعنی هر روز به وقت آفتاب برآمدن 4سب، دوازده رکعت نماز کند؛ 
)ادب پنجم، نماز توابین است یعنی میان شام و نماز خفتن، دوازده 5دو رکعت نماز اشراق بگزارد؛ 

)ادب ششم، دوام ذکر است و خاطر شناختن است، خاطر بر چهار قسم 6رکعت نماز بگزارد؛ 
)ادب هفتم، هر روز یک جزو از سخنان مشایخ 7؛ »رحمانی، ملکی، نفسانی، شیطانی«:است

)ادب نهم، هر روز یک نوبت، 9کردن است؛ )ادب هشتم، خدمت در خانقاه قبول8خواندن است؛ 
)ادب دهم، ماجرا گفتن است یعنی اگر درویشی سخنی 10در صحبت درویشان نشستن است؛ 

)ادب یازدهم، 11جد، باید به طرقی به آن درویش، لطف ماجرا گوید؛ گوید یا کاري کند که او برن
 ».الحقایق)کشیدن است(کشفمجاهده و ریاضت

 ها: کلیدواژه

18 

یابی مفهوم ریشه
حرکت جوهري در 
حکمت عزیزالدین 

 )1388نسفی (

مهدي فدائی مهربانی
 »حرکت جوهري«مفاهیم شیرازي از عزیز نسفی در بررسی وجوه تأثیرپذیري صدرالدین - 

اي برخوردار است. هر از خصلتی مرتبه» معرفت«شناسی خود معتقد است نسفی در معرفت -
شرح » مقام«اي وجودي نیز هست که نسفی آن را تحت عنوان معرفتی بیانگر مرتبه مرتبه

 دهد.می
شود(نسفی، کمال هر چیز آن است که هرچه در آن چیز بالقوه موجود است، بالفعل موجود  -

 ).222التنزیل: بیان

ها: کمال، کلیدواژه
انسان کامل، معرفت، 
هستی، اسفار، سلوك، 
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 حرکت جوهري.

19 

تأملی در اندیشه 
سیاسی عزیزالدین 

 )1389نسفی (

داود فیرحی؛ مهدي فدائی 
مهربانی

داوم ترح ایده مراتبی بودن معرفت، مفهوم حرکت جوهري که بعدها در مکتب اصفهان ط - 
ه سیاسی بر مبناي اندیش دهد که چگونه تفکر عزیز نسفی به تأسیس اندیشهیافت؛ نشان می

 نامید.» سیاسی عرفانی اندیشه«توان سیاسی نسفی را می عرفانی در ایران منجر شد. اندیشه

ها: کلیدواژه
شناسی، معرفت
شناسی، سیاست هستی

عرفانی، سلوك، انسان 
 کامل.

20 

بین ادیانی  قرائتی
از انسان کامل با 
رویکرد عرفانی 

محمدکاظم شاکر؛ فاطمه )1389(
سادات موسوي

 

است(در عربی به کار رفتهبنالدینبار توسط محییبراي اولین» انسان کامل«صطالح ا -
ز ایشان، اعربی، اندیشه انسان کامل از جایگاه فخیمی برخوردار است). پس هاي عرفانی ابنآموزه
ابراهیم گیالنی(جیلی)، هر یک کتابی را با بننسفی و عبدالکریمارف نامی دیگر، عزیزالدیندو ع

 ختند.عربی پرداهاي ابنبه رشته تحریر درآوردند و به شرح و بیان دیدگاه» انسان کامل«عنوان 

ها: انسان کامل، کلیدواژه
پذیري انسان، کمال

یهودیت و کمال، 
مسیحیت و کمال، 

کمال، زن و اسالم و 
 کمال، عرفان و کمال.

21 

تبیین مراتب انسان 
کامل در اندیشه 
عرفانی عزیزالدین 

 )1390نسفی (

ک عزیزي
محمد اسدي گرمارودي؛ باب

 

ته ر تو نهفداي که جسم کوچکی هستی؟ در حالی که عالم اکبر آیا گمان برده«:(ع)حضرت علی -
 ».است

 نسفی:از دیدگاه » انسان کامل«هاي شاخصه -
ع ؛ در واق»الیقه اَحولحقیالشّریعه َاقوالی و الطریقه اَفعالی و ا«)شاخصه اول: حضرت محمد(ص):1

گردد. به عبارتی اگر انسان بودن برخوردار می مندي از این حدیث، از سرمایهفرد به میزان بهره
گفت، یبر مقرار دهد و بگوید آنچه پیام (ص)شخص مبناي سخنان خود را سخنان حضرت محمد

اهل «ز اداد، انجام می(ص) است و اگر کارهایی را اجام دهد که پیامبر اسالم» اهل شریعت«
چه بیند آنبگرداند و  نزدیک (ص)مرتبتاست و اگر بتواند خود را به احوال حضرت ختمی» طریقت

صان ناق ، گروهخواهد بود. کسانی که غیر از این سه دسته هستند» اهل حقیقت«دید، پیامبر می
یعنی  کسی است که بتواند هر سه مرتبه» انسان کامل«دهند اما انسان را تشکیل می از مرتبه

 ).74: 1381جا در خود داشته باشد(نسفی، را یک» شریعت، طریقت و حقیقت«
ن است که آ» انسان کامل«بدان که «گوید:)شاخصه دوم: نسفی درباره شاخصه دوم چنین می2

 ».)نو معارف(هما باشد: اقوال نیک، و افعال نیک، و اخالق نیک،» کمال«ه او را چهار چیز ب
کنند. داعی میتر دو تعریف با زبانی متفاوت، مفهومی مشترك از یک معنی را براي خواننده ه -

ه توان به اهمیت دو موضوع در نزد نسفی پی برد: الف)توجه بدوم، می با تأمل در شاخصه
 ذاتی ادیان. مخاطب؛ ب)توجه به وحدت

ها: نسفی، کلیدواژه
انسان کامل، اولیا، 

 قطب، ابدال.

22 

عرفان و قدرت 
 )1390سیاسی (

ولی
محمد 
احمدوند

و عرفان است؛ به عبارتی  اجتماعی زهد -مسئولیت سیاسی ترین نمونهحسین(ع)، نابیام امامق - 
یام و قرت، در این کانتکست، وجوه متفاوت کنش سیاسی در اشکال اعراض و اعتراض و نظا

 است. جهاد قبل از این که در فقه مطرح شود، در ادبیات زهد موضوعیت یافته
 ها: عرفان،کلیدواژه

تصوف، قدرت سیاسی، 
 نسبت وجودي.

23 

هاي تخیلی کرامت
 )1390در تصوف (

قهرمان شیري
هاي کرامت«ها در طول تاریخ باشد، بافی مقطعی انسانخیال ها نتیجهها و اسطورهگر افسانها - 

 است. هاي مستمر اهل تصوف بودهگزینی و درونگرایینیز محصول جانبی خلوت» تخیلی
رت لم و طهاهر که به ریاضات و مجاهدات خود را پاك و صافی گرداند و ع«نسفی:عزیزالدین -

 آیینه مچون دوهید، حاصل کند، او را با مالئکه سماوي مناسبت پیدا آید و چون مناسبت پیدا آ
 )».241: 1341یکدیگر بدارند(نسفی،  صافی باشند که در مقابله

ها: تصوف، کلیدواژه
کرامت، حکایت، تخیل، 

 سفرهاي خیالی.

24 

والیت در نگاه راز 
 )1391شیرازي (

محمدیوسف 
س 

نیري؛ عبا
مرادي

 

» یکی کردن«مطابقِ توحید،  یبدان که در لغت عرب، معن«از دیدگاه نسفی:» توحید«تعریف  -
» یکی دیدن«و در حقیقت، » یکی دانستن«و در طریقت، » یکی گفتن«است و در شریعت، 

در شریعت، موحد آن کس است که یکی داند و یکی گوید خداي را. و در طریقت  است. پس
: 1362موحد آن کس است که یکی داند و در حقیقت، موحد آن کس است که یکی بیند(نسفی، 

ها: توحید، کلیدواژه
حقیقت محمدیه، میرزا 
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ابوالقاسم راز شیرازي، 
نبوت، نسبت معنوي، 

 والیت.

149.( 

25 

بررسی اصطالحات 
عرفانی مشترك در 

الحقیقه و حدیقه
العارفین مناقب

)1391( 

ساره یزدانفر
وحدت وجود عرفانی دو نوع است؛ «گوید:می» الکاملاالنسان«نسفی در کتاب عزیزالدین - 

اي گویند وجود بیش از یکی نیست و آن وجود، خداست و غیر از خدا وجود تخست آن که طایفه
دیگر آن که وجود دو قسم است: حقیقی و خیالی؛ وجود حقیقی از آن خداست و  دیگري نیست و

ها: کلیدواژه )».46: 1363وجود خیالی از آن ما(نسفی، 
الحقیقه، حدیقه
 العارفین، عرفان.مناقب

26 

هاي نسفی نوآوري
در تأویالت آیه نور 

)1391( 

محمدرضا یوسفی؛ الهه حیدري 
جونقانی

 

 از دیدگاه نسفی» نورمراتب «نمودار 

 

ها: نور، تأویل، کلیدواژه
زجاجه، وحدت وجود، 
معرفت نفس، 

 کامل، توحید.انسان

27 

هستی و مراتب آن 
از دیدگاه عزیز 

 )1392نسفی (

احسان رئیسی؛ سیدعلی
اصغر 

میرباقري
فرد؛ محسن محمدي 

فشارکی؛ حسین آقاحسینی
» شناسیهستی«پدید آمد، » عرفان اسالمی«هفتم هجري در  بعد از تحول عمیقی که در سده - 

افزوده شد. عزیز » شناسیانسان«و » خداشناسی«نیز به دو رکن دیگر معرفت عرفانی، یعنی 
هاي تازه و شناسی عرفانی، طرحهستی نسفی، یکی از عارفان نوآور در سنت دوم عرفانی، درباره

 دهد.فردي میمنحصربه
هستی پیداست/ این صورت آن کس است کاین نقش آراست؛ دریاي  تختههر نقش که در « -

 ).77: 1352کهن چو برزند نقشی نو/ موجوش خوانند و در حقیقت دریاست(نسفی، 

ها: سنت دوم کلیدواژه
عرفانی، عزیز نسفی، 
مراتب هستی، 

 شناسی.هستی

28 

کمال در مشرب 
عرفانی عزیزالدین 

 )1392نسفی (

آرزو 
ابراهیمی دینانی

سالکان، «کند:را از قول مشایخ طریقت به چهار طایفه تقسیم می» اصحاب کمال«نسفی  - 
و نه مکمل و گروه سوم » کامل«که دو گروه اول » مجذوبان، سالکانِ مجذوب، مجذوبانِ سالک

ده است سلوك به کسب و اختیار بن«.... گوید:هستند. او در ادامه می» کامالنِ مکمل«و چهارم، 
و جذبه به فضل و عطاي خدا، پس اولیا را والیت و انبیا را نبوت به فضل و عطا باشد نه به 
کسب و اختیار زیرا انبیا و اولیا جز مجذوب نباشند؛ و جذبه دیگر است و عروج دیگر، و عروج اولیا 

 )».77: 1344دیگرست و عروج انبیا دیگر(نسفی، 

ها: کمال، کلیدواژه
بلوغ و حریت، نسفی، 

والیت و نبوت، انسان 
 کامل.

29 

تلقی عرفا و مشایخ 
با » فقر«صوفیه از 

تکیه بر 
» المحجوبکشف«

علی هجویري و 
» انسان کامل«

عزیزالدین نسفی 
)1392( 

عبداهللا نصرتی؛ فرشاد عربی
 

معنا که فقر است؛ به این کاربردي وسیع و چندسویه یافته» فقر« در اغلب متون عرفانی، واژه -
تعالی است. گاهی پرتگاه هالکت است و آدمی از آنِ بنده است و در مقابل، غنا مختص ذات باري

نازش و قرب  ، مایه»الفقرُ فَخرِي«برد و گاهی به مصداق حدیث را تا مرز خروج از دین پیش می
 به حضرت حق است.

ها: فقر، عرفان کلیدواژه
و تصوف، هجویري، 

 نسفی.

30 

مهدویت از دیدگاه 
عزیزالدین نسفی 

علی )1392(
افراسیاباکبر 

پور
 

انسان «و » مراتب ارواح«و » عوالم هستی«نسفی در آثار خود، ابتدا از معرفی عزیزالدین -
آورد. پردازد و آن را باطن نبوت به شمار میمی» والیت«کند و سپس به جایگاه آغاز می» کامل

داند و با استناد به آیات و امل را در خاتم اولیاء و مهدي موعود میجمع بین والیت و انسان ک
حمویه، خاتم والیت را در ظهور عربی و سعدالدینهاي ابنگیري از اندیشهروایات و بهره

 نماند.الزمان و ولی دوازدهم ارزیابی میصاحب
ها: عرفان، کلیدواژه

والیت، انسان کامل، 
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موعود، خاتم اولیاء، 

 صاحب زمان

31 

مفهوم خود از 
شناسی دیدگاه روان

گرا و عرفان انسان
اسالمی با تأکید بر 
روش تطبیقی 

)1393( 

ک شمشیري؛ زهرا فریدونی
باب

دلیل  اي از جهان است و زبده و خالصه موجودات. به همینه تعبیر جناب نسفی، انسان نسخهب - 
را » حرو«فی، کند. نسو تدبر در درون دعوت میوي، انسان را به جاي توجه به بیرون، به تأمل 

سته ایز ندانجبرد. جناب نسفی، ترك نیازهاي ضروري را به عنوان حقیقت وجودي انسان نام می
رك مله را تآدمی را قوت و لباس و مسکن به قدر ضرورت، ضروري است؛ اگر ج«کند:و بیان می

رشد مپیر و  ر نقشنسفی ب». الخباثت استکند، محتاج دیگران شود و طمع پدید آید و طمع، اُم
نباشد با  بیابانی که خود رسته باشد هرگز برابر میوه«است:در تربیت و پرورش سالک تأکید کرده

باشد، هرگز برابر ي بستانی که باغبان او را پرورده باشد. هر سالکی که صحبت دانا نیافتهمیوه
 ».بودنباشد با سالکی که صحبت دانا یافته

ها: مفهوم خود، کلیدواژه
خودشکوفایی، 

گرا، شناسی انسانروان
 عرفان اسالمی.

32 

اي بررسی مقایسه
بر » ظهور ممکنات«

اساس کتاب 
» انسان کامل«

انسان «نسفی و 
گیالنی » کامل

)1393( 

علی عین علیلو؛ سارا حاج
آخوندي

وجود خداي است و خداي کی بیش نیست، و آن گویند که وجود یوحدت می بدان که اصل - 
به  نیست و جزاءاوجودي است احد حقیقی، و واجبی است ازلی و ابدي، و در وجود وي، کثرت و 

که  -الدارینیفاعزّك اهللا  -غیر از وجود وي، چیزي موجود نیست و امکان ندارد که باشد. بدان
ر است ، یک نوجودین ووجود یکی بیش نیست. و این وجود، ظاهري دارد و باطنی دارد، و باطن ا

متناهی، ود و ناامحدنو این نور است که جان عالم است و عالم، ماالمال آن نور است، نوري است 
بینایی،  کران. حیات و علم، ارادت و قدرت موجودات از این نور است،پایان و بیو بحري است بی

دات از عل موجوو ف و خاصیتشنوایی، گویایی، گیرایی و روایی موجودات از این نور است، طبیعت 
 ).153: 1384این نور است، بل خود همه این نور است(نسفی، 

ها: نسفی، کلیدواژه
گیالنی، انسان کامل، 

 ظهور ممکنات.

33 

بررسی تطبیقی 
سیماي انسان کامل 
در خطبه متقین 

البالغه و آثار نهج
عزیزالدین نسفی 

)1394( 

جلیل تجلیل؛ یاسر هوشیار
 

در خطبه » هاي رفتاريساحت«بر اساس » انسان کامل«بندي سیماي تقسیم -
ر نوع رفتار انسان صفاتی است که داللت ب )صفات رفتاري الهی:1 البالغه:متقین نهج

هاي درونی فرد دارد و داللت بر نوع ویژگی)صفات رفتاري فردي: 2نسبت به خداوند دارد. 
رفتاري  )صفات3هاي دیگري دارد. یابد و ارتباط کمتري با انساندر ارتباط با خود فرد معنا می

  داللت بر نوع تعامل و رفتار فرد با مردم و افراد جامعه دارد. اجتماعی:
ها: انسان کامل، کلیدواژه

خطبه متقین، 
یز البالغه، آثار عزنهج

 نسفی.

34 

دیدگاه نسفی 
درباره سلوك 

 )1394عرفانی (

احسان رئیسی
 

 عوام به درجه آن، مسلمانان از درجه داند که به وسیلهرا ابزاري می» سلوك«زیز نسفی ع -
کنند: ها عمل میرسند. از منظر وي، عوام مسلمانان به شش چیز اعتقاد دارند و بدانخواص می

)کسب؛ 5)توبه؛ 4نواهی؛  )اجتناب3)امتثال اوامر؛ 2یگانگی خدا و نبوت انبیا؛ )ایمان به هستی و 1
ري رسد، ضروخواهد از این مرتبه فراتر رود و به جمع خواص مسلمانان ب)تقوا. کسی که می6

: 1386ی، رد(نسفنام دا» سلوك«است عمِل خواص را در پیش بگیرد و این عمل از دیدگاه او، 
144.( 

عرفان  ها:کلیدواژه
اسالمی، سیر استکمالی، 
سیر و سلوك، طریقت، 

 عزیز نسفی.

35 

هاي بررسی ویژگی
سبکی(زبانی) کتاب 

الحقایق کشف
)1395( 

معصومه باقري؛ عبداله نصرتی
 

نت سربوط به بک عرفانی تفکر عزیزالدین نسفی: آثار جناب نسفی، از نظر بیان موضوعات مس -
اء ارحان آرعربی است هرچند شیوه نگارش آن، متفاوت است؛ شابندوم عرفانی، شبیه به آثار 

ده شاند که باث عربی اغلب زبانی را براي بیان مطالب و موضوعات عرفانی در نظر گرفتهابن
وان و را نثري برا  دایره مخاطبان آنها محدود شود اما بر خالف آنان، جناب نسفی، این مباحث

توان ا میراش شده؛ شیوه نویسندگی او زیاد شدن مخاطبان شیوا عنوان و نگاشته، که باعث
 خواند.» سهل ممتنع«

ها: کلیدواژه
الحقایق، سبک، کشف

ویژگی هاي سبکی نثر 
 نسفی.

36 

عالم الست در متون 
منثور عرفانی تا 

 )1395قرن هفتم (

حسن 
سلطانی 
کوهبانی؛ 

لطفاسارا 
 

نخست(عالم  )مرحله1است: انسان در دو نشأه عالم است و عالم ملک مراحل زیر را طی کرده -
پیمان  -واسطهمحضر ربوبی و شهود بی -آفرینش ذرات و روح انسانی -الست): عشق خداوند



 91/نسفی عزیزالدین درباره گرفته صورت هايپژوهش بازخوانی نسفی؛ زبان از

 
ها: الست، ذر، کلیدواژه

پیمان ازلی، عشق، 
 فطرت و ربوبیت.

دوم(نشأه ملکی): حضور در عالم ماده و  )مرحله2عالم ارواح).  الست و پاسخ بلی(پایان مرحله
یادآوري عهد الست، وصول و گفتگو با  -معرفت و تجرد -عشق انسانی، مجاهده و ریاضت -ادنی

 خداوند.

37 

ذکر عرفانی در گذر 
صونیا زارع بازقلعه؛ صغري زارع )1395زمان (

 

بدان که ذکر سالک را به مثابه شیر است «گوید:میالکامل عزیزالدین نسفی در کتاب االنسان -
دسته تقسیم  4ذاکران را به ». باشدبر فرزندان، و سالک باید ذکر را از شیخ به طریق تلقین گرفته

گویند )طبقه دوم با زبان ذکر می2گویند؛ )طبقه اول کسانی که فقط با زبان ذکر می1«کند:می
)طبقه 3شود. کنند و چون حاضر کردند، باز غایب میر میولی دل را نیز با تکلف هر ساعت حاض

گویند؛ در این درجه، دل را به تکلف به کارهاي دیگر سوم که هم با زبان و هم با دل ذکر می
رسد، باید این درجه را غنیمت توان مشغول کرد و کمتر ذاکري به این درجه رسد و آن که میمی

است؛ در این طبقه مذکور مذکور بر ایشان مستولی شده )طبقه چهارم کسانی هستند که4شمرد. 
بر دل مستولی است نه ذکر و فرق است میان آن که همگی دل، دوست باشد و میان آن که 

 ».همگی دل، ذکرِ دوست باشد

ها: عرفان کلیدواژه
عملی، آداب، سلوك، 

 ذکر.

38 

گرایی دینی کثرت
در کتاب االنسان 
الکامل عزیزالدین 

 )1395( نسفی

ایمان زرگران؛ غالمحسین 
غالمحسین

زاده
مبانی «نسفی بر » شناختیمبانی معرفت«کند که تحلیل آراء نسفی این باور را تقویت می - 

وحدت «او استوار است؛ وي با تفکیک حقیقت بودین از حقیقت نمودین، قائل به » شناختیهستی
را به کل شئونات » وحدت باطنی«ن است. نسفی ای» کثرت آشکار هستی«در وراي » درونی

متوقف «و » کثرت ظاهري«دهد و علت اصلی اختالفات را توجه کردن به هستی تعمیم می
 داند.می» شدن در آن

گرایی ها: کثرتکلیدواژه
دینی، عزیزالدین نسفی، 

الکامل، کتاب االنسان
 هیک.جان

39 

درخت در 
هاي نمادپردازي

هاي عارفانه و ریشه
اي آن اسطوره

)1395( 

ش
نو

آفرین کالنتر؛ طاهره صادقی 
تحصیلی

 

هاي رمزگونه از در عرفان اسالمی براي تبیین تجلی خداوند، عرفا با الهام از تفاسیر و برداشت -
یوقد من شجره مبارکه زیتونه ال «اند(آیه گاه حق قلمداد کردهرا تجلی» درخت«آیات و روایات، 

؛ درخت مبارك زیتون که نه شرقی است و نه غربی و در »ءزیتها یضی شرقیه و ال غربیه یکاد
 دنیا و بهشت وجود خارجی ندارد، رمز مثالی براي نور خداوند است).

 ).381: 1376بختی(عطار، روا باشد اناالحق از درختی/ چرا نبود روا از نیک« -
واژگون تمثیل کرده که  عزیزالدین نسفی براي بیان مراحل هستی، عالم را چونان درختی -

جبروت، تخم آن است و عالم ملک و ملکوت، تنه و عالم محسوس، میوه آن درخت است(نسفی، 
 ).280و  196: 1386

ها: اسطوره، کلیدواژه
ادیان، عرفان، 

 دگردیسی، نماد.

40 

مقام خالفت از دید 
مالصدرا و 

نسفی عزیزالدین
علی حقی؛ سیده )1396(

سمیه حسینی
 »عارف«به عنوان یک » نسفی«و » فیلسوف«به عنوان یک » مالصدرا«مقایسه دو دیدگاه:  - 

و » خالفت حقیقی«است، » پیامبر«را که مصداق واقعی آن » خالفت انسان کامل«هر دو  -
نامند؛ اما در زمینه امانتی که خداوند آن را به می» خالفت اعتباري«بقیه را به تبع او و داراي 

» خالفت«که همان » قبولِ فیض الهی«)صدرا، حقیقت این امانت را 1عرضه داشت: انسان 
انگاشت که سبب تمایز انسان از بقیه » عقل«)نسفی، این امانت را 2کهاست، دانست؛ در حالی

باشد که فرشتگان نیز داراي عقل » عقل«موجودات شود. صدرا عقیده دارد اگر این امانت 
توانند به این مقام دست یابند. در اینجا تفاوت بین دیدگاه صدرا و می هستند؛ بنابراین آنها هم

 نسفی پیداست.

ها: صدرا، واژهکلید
نسفی، امانت، فیض، 

 عقل.

41 

هاي تصویري جلوه
هاي عرفانی اندیشه

عزیزالدین نسفی 
انسان «در رساله 

 )1396» (کامل

منوچهر اکبري؛ مریم علینژاد
 

یافتن به کمال، نیازمند اهل تصوف براي ورود به حوزه عرفان و طی مراحل سلوك و دست -
کند که آموختن اصولی هستند که در تصوف مطرح است؛ لذا کارکرد این گونه از متون اقتضا می

مؤلف با به کارگیري زبان ارجاعی و قاموسی، معنا و مفهوم مورد نظر خود را به مخاطب منتقل 
 تر به یاري گیرد. چنین امکانات ادبی زبان را براي تبیین یک معنا یا انتقال ملموسکند؛ هم

، استفاده از تصاویر »انسان کامل«محتوا، درونمایه و سبک نوشتار عزیز نسفی براي بیان  -
 باشد.و ساختارهاي گوناگون تصویري آنان می» نور و ظلمت«و » درخت«محوري 

کامل، ها: انسان کلیدواژه
خوشه تصویري، تشبیه، 
تمثیل، درخت، نور و 

 ظلمت.
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42 

مقایسه 
شناسی در انسان

اندیشه 
نسفی با عزیزالدین

حکمت ایران 
 )1396باستان (

حسن سعیدي؛ صفرعلی قدیري
 »عزیزالدین نسفی«و » زرتشت«هاي مقایسه اندیشه - 

بعد  وجودي(جان، روان، خرد، ي مخلوق خدا است داراي ابعادها: آدمی موجودهشباهت اندیش -
 ازندهست که سانسان ا» علم و عمل«فیزیکی) و برخوردار از نیروي اراده و اختیار، خیر یا شر. 

ستی جهان ه ) درحقیقت اوست؛ که نماینده و خلیفه الهی و یاور آفریدگار(به اصطالح زرتشت
 باشد.می
 مطرح نشده است ولی در» فطرت«اي به نام زرتشت، مسئله ها: در اندیشهتفاوت اندیشه -

 اندیشه نسفی این مسأله به خوبی نمود دارد.

ها: واژهکلید
شناسی، نسفی، انسان

حکمت ایران، زرتشت، 
 عرفان.

43 

تبیین سنت و  شیوه
مشرب 

عرفانی(نمونه 
مطالعاتی: عزیز 

 )1396نسفی) (

سیدعلی
اصغر میرباقري فرد؛ احسان 

رئیسی
هاي عرفانی، ضروري است روشی مضبوط، علمی ه منظور تحقق اهداف پژوهشی در پژوهشب - 

هاي هشپژو و منطبق بر ماهیت آن زمینه در نظر گرفته شود. یکی از موضوعات اساسی در
» انینّت عرفس«هر عارف است. در این روش، براي » شناخت سنت و مشرب عرفانی«عرفانی، 

» رفانیمشرب ع«و براي » غایت، روش، موضوعات و مفاهیم، نظام تربیتی هدف و«چهار رکن:
 است که برمشخص شده» سیر و سلوك، موضوعات و مفاهیم، نظام تربیتی«نیز سه محور 
بانی، ماصول و  توان سنت و مشرب عرفانیِ عارف را تبیین کرد. بر این اساس، دراساس آنها می

ه از یز برآمدنرو سنت اول عرفانی است. مشرب عرفانی وي هپایبند سنت دوم؛ و در فروع دنبال
 و سلوك هاي سیراست که با ابتکارات وي در زمینه» سعدالدین حمویه«مشرب عرفانی استادش 

 است. شناسی همراه شدهو هستی

ها: سنت کلیدواژه
عرفانی، مشرب عرفانی، 

هاي عرفانی، پژوهش
سنت اول عرفانی، سنت 

عزیز دوم عرفانی، 
 نسفی.

44 

بررسی حقیقت 
وجود و مواجهه با 
ان در آثار عزیز 
نسفی(با تأکید بر 
آراي رودلف اتو) 

)1397( 

عظیم حمزییان؛ طناز رشیدي
نسب

 

یکردي ، با رو»مفهوم امر قدسی«پژوه آلمانی قرن بیستم)، در اثر ودلف اتّو(متکلم و دینر -
» سنومینو«، به عنوان »با آن مواجهه« و» امر مقدس«پدیدارشناسانه به بحث درباره 

ه است تلقی کرد »فراتر از عقل، متمایز، مقدس و ناشناختی«است. او نومینوس را امري پرداخته
 فی است.زیز نسشباهت دارد که بحث اصلی عرفان اسالمی ع» حقیقت وجود«که از این نظر با 

ودن، ناشناختی ب : تمایز، غیرعقالنی واتّو» امر قدسی«از نظر نسفی با » جودوحقیقت «مقایسه  -
 رازگونگی.

ها: عرفان، کلیدواژه
حقیقت وجود، امر 
قدسی، عزیز نسفی، 

 رودلف اتو.

45 

نقطه و دایره در 
ادبیات عرفانی 
فارسی مطابق با 

عربی مکتب ابن
)1397( 

مهدي حیدري
 

است که ودهباول، عقل  سان پیدا آمد و به کمال رسید، به عقل رسید، معلوم شد کهچون ان -
 و هر چیز که عاد.مچون دایره تمام شود، به اول خود رسیده باشد. پس عقل هم مبدأ است و هم 

بود، بعنی  م خواهدأ عابه مبدأ خود رسید، اگرچه او را مدتی بقا باشد اما عاقبت بازگشت به مبد
اص خو معاد  جزوي را مبدأدایره است. پس هر کل، دایره است و هر جزوي از اجزاي دایره، هم

اد از این، ارد. مرود دخباشد و مبدأ و معاد عام بود و مبدأ خاص به مدد مبدأ عام، روي در معاد 
 تولی شد،گاه بر عرش مسانسان کامل است که در نزول از سه سماوات و سه ارض بگذشت، آن

 یعنی از عقل اول بیامد و باز به عقل اول رسید و دایره تمام کرد.
ها: عرفان، کلیدواژه

عربی، نقطه، دایره، ابن
 استعاره.

46 

بررسی تعلیم و 
تربیت در آثار 
عزیزالدین نسفی 

)1397( 

علی محمدي
آسیابادي؛ احمد امین؛ 

پرستو کریمی؛ زهره اسماعیلی
 

 کند، به امرسفی همچون معلم و مصلحی که در قبال افراد و جامعه، احساس مسئولیت مین -
شود، تعلیمی آثار نسفی مربوط می پردازد. موضوعاتی که به وجههآموزش و تعلیم میخطیر 

» یم علمتعل«؛  »روش تعلیم نسفی«، »نسفی و تعلیم عمل«، »نسفی و تعلیم علم«عبارت است: 
ست. فانی امربوط به آموزش سیر و سلوك عر» تعلیم عمل«مربوط به آموزش تصوف نظري و 

هاي اسالمی هاي تعلیمی قرن هفتم و هشتم در سرزمیننی بر نظامنسفی مبت» روش تعلیم«
 است.

ها: ادبیات کلیدواژه
تعلیمی، تعلیم علم، 
تعلیم عمل، روش تعلیم 
نسفی، عزیزالدین 

 نسفی.
   ؛نایب ارتباط بافت  47

الکامل عزیز نسفی است. کتاب االنسان ودو گانهیکی از رسایل بیست» در بیان سلوك« رساله -



 93/نسفی عزیزالدین درباره گرفته صورت هايپژوهش بازخوانی نسفی؛ زبان از

 
هاي موقعیتی و الیه

معنایی زبان در 
در بیان «رساله 

کتاب » سلوك
الکامل؛ با االنسان

رویکرد تکیه بر 
گرایی هلیدي نقش

)1397( 

او چنان که از » مخاطب«است. را در پیش گرفته» تعلیمی -گفتمان خطایی«نسفی در این رساله 
است و تأکید بر مفاهیم ایدئولوژیکی، » مبتدي درویش«آید، گستره و منش سخن برمی

هاي تأکیدي، نفی و استثنا، تقدیم ادات نفی، ترین ساز و کار بیانیِ نسفی است. روشبرجسته
کاربرد کلمات تأکیدي در ساختار جمالت منفی، نوع چینشیِ ساختار نحوي، قرار دادن افعال امر 

بسیار از این مصدرها،  آغاز جمله و استفادهو نهی(اغلب از مصدرهاي دانستن و فهمیدن) در 
انواع «گیري از تمثیل و تشبیهات ساده و ملموس با زبان و بیانی عامیانه و نیز به طور ویژه بهره
گستره «خود به مخاطب با بیان مؤکد است.  از ابزارهاي بیانی نسفی براي القاي اندیشه» تکرار
است. » سیر و سلوك«زش مباحث اصل در حوزه هاي مختلف این رساله، آمودر فصل» سخن

اند که به ترتیب در محوریت » پیر/ هادي«و » رونده/ سالک«مشارکین مرکزي گفتمان، 
 فرآیندهاي ذهنی و مادي قرار دارند.

 

ها: دستور کلیدواژه
گراي، مایکل نقش

هلیدي، بافت موقعیتی، 
هاي معنایی زبان، الیه

 الکامل.سلوك، انسان

48 

اصطالحات و 
نمادهاي کلیدي 

عربی در مکتب ابن
آثار منثور 
عزیزالدین نسفی 

)1398( 

مهدي حیدري
 

احدیت و »: وحدت وجود«)اصطالحات 1عربی در آثار نسفی: عناصر و اصطالحات عرفان ابن -
واحدیت، اسم و مسما، وحدت و کثرت، ظاهر و باطن، مقید و مطلق، ذات و وجه، تجدد امثال؛ 

حضرت ملک یا حس، حضرت خیال یا مثال، حضرت االهیه یا »: حضرات خمس«طالحات )اص2
فیض «)اصطالحات 3مطلق یا ذات، حضرت جامع یا انسان کامل؛ عقول یا ارواح، حضرت غیب

)اصطالحات 6؛ »جبر و اختیار«)اصطالحات 5؛ »اعیان ثابته«)اصطالحات 4؛ »اقدس و مقدس
 ».سان کاملان«)اصطالحات 7». حقیقت محمدیه«
آینه و عکس، نور و سایه، مشکات، آب، ساغر و »: وحدت وجود«نمادهاي عرفانی مرتبط با  -

 می، دانه و درخت، نقطه و دایره، بیابان و سراب، حروف کتاب و مداد.
نما، جم، معجون اکبر، اکسیر اعظم، جام جهانجام»: انسان کامل«نمادهاي عرفانی مرتبط با  -

 ، مصر جامع، بلد اعظم، اکسیر اعظم و ...دو گیتی آیینه

ها: نسفی، کلیدواژه
عربی، مکتب عرفانی ابن

وحدت وجود، انسان 
 کامل، نماد.

49 

بررسی استعاره 
جهان «مفهومی 

هستی، درخت 
در متون » است

 )1398عرفانی (

فاطمه سلطانی؛ طاهره میرهاشمی
 

تفکرات عرفانی خود، درك مفاهیم انتزاعی  نسفی با به کارگیري مفهوم عینی درخت در حوزه -
را براي مریدان خود و طالبان علم ...» عقل اول، بلوغ، کمال، انسان کامل، حریت و «چون: 

براي » درخت استعاره«در قالب » انسان کامل«اي از تناظرها که در کتاب است. پارهتر کردهساده
درخت همراه با «، »قلمرو مبدأ، قلمرو مقصد«ز:اند، عبارتند ابیان مفهیم عرفانی استفاده شده

اي از نسبت هر مرتبه«، »تخم/ عقل اول«، »میوه/ انسان«، »میوه، شاخه و .../ آفرینش و هستی
 ».مراتب درخت/ مراتب انسان«، »درخت با تخم درخت/ نسبت هر فرد از موجودات با خدا

ها: متون کلیدواژه
عرفانی، استعاره 

هستی، مفهومی، جهان 
 درخت.

50 

شناختی ریشه
در » وحدت وجود«
» الحقایقکشف«

 )1398نسفی (

زرین
تاج واردي؛ محمدیوسف 

نیري؛ فاطمه معزي
 

، نگاه افالطونی است، حتی ردپاي »الحقایقکشف«کتاب » وحدت وجود«نگاه چیره در بخش  -
و » عربیابن«اسالمی،  توان در این کتاب بازجست. از میان عرفايتمثیالت افالطونی را می

اند؛ به تأثیر فراوانی بر نگرش عزیزالدین نسفی در باب موضوعات عرفانی داشته» سبعینابن«
 سبعین را نام برد.ابن» بدالعارف«ویژه کتاب 

ها: نسفی، کلیدواژه
الحقایق، وحدت کشف

عربی، وجود، ابن
 سبعین.ابن

51 

بررسی نثر عرفانی 
خطابی در کتاب 

» الکاملاالنسان«
نسفی عزیزالدین

)1399( 

قدرت
اهللا خیاطیان؛ الهام رضوانی مقدم

اي که است؛ به گونهبسیار مؤثر بوده» زبانِ عرفانی«دهی در شکل» بالغت«و » علوم معانی« - 
ناپذیر خود را به اند با استفاده از این قواعد و اصول، تجارب و تعالیم عرفانی بیانعرفا توانسته

 مخاطبان انتقال دهند.
، همانند دیگر آثار نسفی، متأثر از مشرب و مشی عرفانی اوست و در »الکاملاالنسان«کتاب  -

تأثیرِ «داند که کند. نسفی به خوبی میبودن، تجربیات عارفانه او را نیز بیان میعین تعلیمی
ط مستقیم میان گوینده و ارتبا« ، نتیجه»گفتار«است؛ زیرا » نوشتار«، بسی بیشتر از »گفتار

گیرد تا ارتباط صمیمی و پویا با مخاطب بهره می» کالم خطابی«رو، از است؛ از این» شنونده
ایجاد کند و او را راضی و خشنود نگه دارد به نحوي که مخاطب، هم مفاهیم تعلیمی عرفانی را 

 بفهمد و هم حضوري فعال و دائم در متن احساس کند.

ها: کلیدواژه
نسفی، کتاب عزیزالدین

الکامل، بالغت، االنسان
نثر عرفانی خطابی، 

 جمالت انشایی.
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 هايپایگاه در »علمی مقاالت« بخش در »نسفیعزیزالدین« کلیدواژه بررسی -8 جدول

 .ایران(نگارندگان) علمی
 نسفی، درباره شده رشنگا آثارشناسی گونه چگونگی فهمعلمی به منظور  مقاالت موضوعی بررسی
 پرداختند؛ نسفی عزیز انیعرف شخصیت به شانمطالعه در مستقیم طور به اول، دسته کهدهد نشان می

 آثار از سوم، دسته. ختندپردا ایشان سوي از شده مطرح موضوعات تحلیل به یا و آثار تحلیل به دوم، دسته
 و ندکرد استفاده غیرمستقیم یا مستقیم صورت به خود مطالعه در ایشان، سوي از شده مطرح مطالب و

 .اندکرده انبی خود، آثار در مسلمان، عارفان دیگر کنار در را ایشان نام فقط چهارم، دسته
 

 هاهمایشمقاالت  -2-3-3
 گرفته بهره ایران، در شده برگزار هايهمایش کنندهنمایه و مرجع پایگاه سیویلیکا، پایگاه از بخش این در

 تمامی که شد یافت »نسفی عزیزالدین« کلیدواژه اساس بر ،9 شماره جدول مطابق مقاله 4 که شد
 .است فارسی ادبیات و زبان حوزه زیرمجموعه شده، برگزار هايهمایش

 

 نام مقاله(تاریخ آن)
 نویسنده

 موارد مطرح شده
 نام همایش

1 

شناسی نثر کتاب سبک
الکامل عزیزالدین االنسان
 )1394نسفی (

رضایی؛ محمد 
حسن 

 رحماندوست

 و مختصات و استشده ختهپردا نسفی عزیزالدین الکاملاالنسان کتاب نثر سبک بررسی به پژوهش این در
 و عرفا از نسفی عزیزالدین. استشده تحلیل و بررسی ادبی و زبانی منظر دو از کتاب این سبکی هايویژگی

 حدود در احتماال وي. استزیستهمی هجري هفتم قرن در که است فارسی ادب و زبان نامی نویسندگان
 از دیده فارس رکوهاب در ق700 سال از پیش تا قرائن بنابر و گشود جهان به دیده خوارزم نسف در ق596

 که دانیممی را قدارم همین فقط و نیست دست در چندانی اطالع وي جوانی ایام از. استفروبسته جهان
 بوده همراه دريدربه با وي زندگی از عظیمی قسمت و بوده طب تحصیل مشغول را خود جوانی از بخشی

 از. است الکاملاالنسان کتاب ،آنها مهمترین که استگذاشته یادگار به را فراوانی تألیفات و آثار عزیز. است
 تا است این ستارج این غایی هدف است، نشده انجام کتاب این سبک با رابطه در مستقلی پژوهش که آنجا

 نثر. کند مطرح زنی را اثر مؤلف شخصی سبک منظر این از و نماید بررسی را مذکور کتاب نثر خصوصیات
 در کتاب این نثر. تاس معنی ارسال فقط مؤلف، هدف و استبوده روان و سلیس و ساده بسیار کتاب این

 از ارآن  تا است الزم که است خاصی هايویژگی داراي او دیگر آثار با بسا چه و نسفی عصرهم آثار با قیاس
 .استشده پرداخته رگراساختا رویکردي با اثر این ادبی و زبانی مختصات به مهمترین شناسیسبک نگاه

 شناسی،سبک سبک، ها:کلیدواژه
 عزیزالدین الکامل،االنسان نثر،

 نسفی.

همایش 
المللی بین

جستارهاي 
ادبی، زبان و 

ارتباطات 
 فرهنگی

2 

عزیزالدین تفکر عرفانی 
 )1394نسفی (

محمد رضایی؛ 
حسن 

 رحماندوست

 وي عرفانی هايشاخصه مهمترین و شده بررسی نسفی عزیز عرفانی مسلک و اندیشه حاضر پژوهش در
 شهر در ق596 لسا به احتماال که است هجري هفتم قرن نامدار عرفاي از نسفی عزیز. است گشته مطرح
 وي زندگی. استفروبسته جهان از دیده ابرکوه در ق700 سال از پیش تا و گشوده جهان به دیده نسف
 عرفان سازنده و صلیا عناصر چیستی. نیست دست در آن از زیادي اطالعات و بوده همراه دربدري با عموما
 در لذا. استبوده پژوهش این اصلی پرسش گرفته، مایه کجا از وي تفکرات و هااندیشه اینکه و نسفی، عزیز
 و آراء بوده، فیهصو مجالس نقل همواره که هفتم قرن عرفان مهم مباحث به پرداختن ضمن در پژوهش این

 نگاه در همچنین. استشده تحلیل و طرح صوفیه مهم مسائل با رابطه در وي هاياندیشه و نسفی عقاید
 و بوده ودخ اساتید و قدما تفکر داروام مواضع، برخی در نسفی که اندداده نشان جستار این نگارندگان دیگر،

 هم وي، شربم در و است علمی تصوف پیشگامان از وي. استبوده مبتکر و مبدع مواضع برخی در
 که ستا این بر هدف جستار این در. شودمی دیده عربیابن اندیشه هاينشانه هم و کبرویه تفکر هاينشانه

 است، بوده عرفا نزاع محل که مسائلی با رابطه در را او آراء و برشمریم را »نسفی عرفان هايشاخصه«
 .نماییم شرح و بررسی

 و عرفان نسفی، ها:کلیدواژه
 ابن علمی، تصوف کمال، تصوف،
 کبرویه. عربی،

همایش 
المللی بین

جستارهاي 
ادبی، زبان و 

ارتباطات 
 فرهنگی

3 

هاي نقد و تحلیل اندیشه
اخالقی و تربیتی عزیزالدین 

آراء نسفی و مقایسه آن با 
 )1395سعدي (

طاهره حقیقت؛ 
 سعید حاتمی

 نویسندگان و عارفان از است، کبري الدیننجم شاگرد حمویه) (سعدالدین واسطه یک به که نسفی عزیزالدین
 فلسفی، موضوعات طرح تنوع و گستردگی جامعیت دلیل به نسفی آثار. است هجري هفتم قرن مشهور
 تربیتی و اخالقی آراء و تعالیم میان این در. برخوردارند زیادي اهمیت از وتربیتی اخالقی عرفانی، کالمی،

 ایراد مریدانش و سالکان به خطاب آثارش خالل ،در پراکنده هاییتوصیه صورت به که نسفی عزیزالدین



 95/نسفی عزیزالدین درباره گرفته صورت هايپژوهش بازخوانی نسفی؛ زبان از

 

 نسفی،ها: عزیزالدینکلیدواژه
 تعالیم مقایسه، و سعدي، تحلیل

 تربیتی. و اخالقی

کنگره 
المللی زبان بین

 و ادبیات

 و بررسی ضمن استکوشیده مقاله این نویسنده. بسیاردارد اهمیت اجتماعی و انسانی هايجنبه از است؛شده
 بزرگ مصلح و شاعر نویسنده، نظرات با نسفی هايتوصیه بین که مواردي در تعالیم، و هااندیشه این تحلیل

 گیرد، بهره آنها از نسفی آراء تاکید و تایید براي است داشته وجود مشابهت سعدي، معاصرش، اجتماعی
 و آراء گرفتن منشا و تعلیمی ادبیات در سعدي رفیع جایگاه دلیل به طرفی از موضوع این به پرداختن
 است. توجیه قابل دیگر طرف از اسالمی عرفان و تصوف از نویسنده دو هر هاياندیشه

4 

ساختار گفتمان مسلط در 
 الکاملکتاب االنسان

 )1397عزیزالدین نسفی (
 ندا امین

 و اصول تشریح به خود آثار در که است اسالمی عرفان حوزه در هجري هفتم سده نویسنده نسفی عزیزالدین
 بافت در حوزه این گسترش و رشد و تصوف متنوع و مختلف هايگروه تشکیل. استپرداخته تصوف مبانی

 نسفی همچون عارفی نویسندگان که شد موجب آن، به مردم پیش از بیش گرایش و متن این تولید موقعیتی
 و هدف این. کنند احساس را مطالب این تدوین آن پی در و تصوف اصول و مباحث دقیق تبیین ضرورت
 ایجاب را خاصی بیانی کار و ساز کارگیري به آن، معنایی و اجتماعی کارکردهاي با گفته تالزم ضرورت

 قرار مخاطب فراگیرندگان، به پاسخ جهت در مطالب تدوین بر تاکید نثرکتاب، و بیان که سادگی کندمی
 کردندنبال و مطالب تکاملی سیر مطالب، شرح در تکرار و تفصیل مطالب، آغاز در تعلیم فراگیرندگان دادن

 در تشبیه و استدالل ساختار از استفاده نادرست، هاياندیشه تصحیح بر تاکید مشخص، هدف و ایدئولوژي
 از .است موارد این جمله از تاکید بیانی ساختارهاي از متنوعی هايشیوه کاربرد و مطالب تبیین و تشریح
 تنها و ندارد مقتدري چهره سلوك، گفتمان مرکزي مشارکان از یکی عنوان به سالک اثر این در دیگر سوي

 ، دهنده تعلیم و گرهدایت جایگاه در که است مولف صداي شود،می شنیده متن گفتمان در که صدایی
 این بافت. دهدمی قرار خطاب مورد نهی و امر افعال با را متن منفعل مخاطب مدام و است فعال مشارکی

 عنوان به را تعلیمی گفتمان شد؛ ذکر که بیانی کارهاي سازو کاربرد با که است محورگوینده بافتی متن،
 .نهدمی بنا متن گفتمان ترینمسلط و بارزترین

 الکامل،ها: االنسانکلیدواژه
 نسفی، عزیزالدین تعلیمی، گفتمان

 موقعیت. بافت

نخستین 
همایش ملی 
تحقیقات ادبی 
با رویکرد 

مطالعات 
 تطبیقی

 پایگاه در »کنفرانسی مقاالت« بخش در »نسفیعزیزالدین« کلیدواژه بررسی -9 جدول
 )www.civilica.comسیویلیکا (

 
 عزیزالدین حوزه در کنفرانسی، مقاله 4 و) ترویجی و پژوهشی(علمی مقاله 51 مجموع مطالعه، این در
 نگارش آثار چگونگی فهم براي مقاالت موضوعی بررسی. استشده بیان و معرفی ایشان، آثار و نسفی
 وحدت وجود، ماهیت(وجود« ،»کامل انسان« شامل موضوع، 8 در را آنها که شد سبب نسفی، درباره شده

 و نسفی عزیزالدین دیدگاه مقایسه« ،»نسفی عزیزالدین دیدگاه بر حدیث و قرآن تأثیر« ،...)» وجود،
 عزیزالدین« ،»عرفان و نسفی عزیزالدین« ،»نسفی عزیزالدین آثار نقد و معرفی« ،»دیگر اندیشمندان

 نماییم. بنديتقسیم »ادبی سبک و ساختار پایه بر نسفی عزیزالدین نثر نقد« ،»سیاست و نسفی
 

 تعداد موضوع

 8 انسان کامل
 3 وجود(ماهیت وجود، وحدت وجود، ...)

 1 تأثیر قرآن و حدیث بر دیدگاه عزیزالدین نسفی
 9 مقایسه دیدگاه عزیزالدین نسفی و اندیشمندان دیگر

 13 معرفی و نقد آثار عزیزالدین نسفی
 13 عزیزالدین نسفی و عرفان

 3 و سیاست عزیزالدین نسفی
 5 نقد نثر عزیزالدین نسفی بر پایه ساختار و سبک ادبی

 موضوع اساس بر) کنفرانسی -علمی(هامقاله حوزه در پژوهینسفی -10 جدول
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 به مقاالت تعداد بیشترین که دهدمی نشان پژوهینسفی حوزه در مقاالت موضوعی بررسی و تحلیل

 و هستی جوهري، تحرک توحید، معاد، مانند مواردي که(نسفی عزیزالدین آثار نقد و معرفی« موضوعات
 عرفانی هايدیدگاه به هک(عرفان و نسفی عزیزالدین« و» )اندشده بررسی حوزه این در...  و آن مراتب
 موضوع دو بارهدر تحقیق جاي گرفته، صورت مطالعات تحلیل در. است» )تصوف با او رابطه و نسفی

 و تاس خالی »نسفی الدینعزیز درباره شده نوشته آثار نقد و معرفی« و »نسفی عزیزالدین نامهزندگی«
 .شودمی احساس حوزه این در پژوهش به نیاز
 گیريبحث و نتیجه -4
 اثر 27 ،منتسب خطی رآثا به اثر 25 نسفی، عزیزالدین درباره تحقیقی اثر 124 مجموع از پژوهش این در
 به اثر 17 و) کنفرانسی و علمی(مقاالت به اثر 55 ،)پژوهینسفی حوزه متفکرین آثارها(کتاب به

 نظر از ایران در پژوهینسفی تحول رسی که است آن از حاکی پژوهش هايیافته. دارد تعلق هانامهپایان
 نیز، موضوعی نظر زا. است 90 دهه پژوهی،نسفی اوج دوره ویژه، به دارد؛ صعودي سیر زمانی،
 توسط نسفی الدینعزیز آثار بازنویسی و تصحیح به بیشتر 1350 تا 1340 دهه در پژوهاننسفی
 رجمهت با و دارد اختصاص لتلَند و ریجون لوید مایر، فریتیس موله، ماریژان نظیر غربی پژوهانعرفان

 جوزي، محمدرضا  نی،کیوا مجدالدین دهشیري، الدینسیدضیاء نظیر داخلی مترجمان توسط آثار این
 بعد، به تاریخ این از و شدند آشنا هفتم قرن پردازاندیشه با ایرانی پژوهانعرفان ؛...  و اخوان محمدعلی

 نگارش شروع ،70 ههد. شد گشوده ایشان هاياندیشه پردازش براي داخلی، محققان و مصححان قلم راه
 کتاب تصحیح قالب در دکتري رساله اولین نگارش با و است حوزه این در دانشگاهی هاينامهپایان
 از کیی عنوان به ایشان بعد هايسال در. شد آغاز تهران دانشگاه در فردمیرباقري توسط التنزیلبیان

 را بسیاري مقاالت ،)اهنمار استاد مقام در چه و محقق مقام در چه(پژوهینسفی حوزه در برجسته محققین
 نسفی عزیزالدین هايدیدگاه مقایسه سوي به هاپژوهش ،90 دهه و 80 دهه اواخر از اما. نمودند نگارش

 زمینه در شناسییبآس. رفت پیش مختلف هايرشته و هاحوزه در متفکران و اندیشمندان سایر با
 به جامع پژوهشی اطالعات فقدان دلیل به دهدمی نشان »پژوهینسفی« حوزه مقاالت و هانامهپایان

 . هستیم پیشین تحقیقات تکرار شاهد حوزه، این در مطالعات سازيغنی منظور
پر استنادترین اثر او در بین محققان  نسفی رسائل مجموعهیا  انسان کاملاز بین آثار نسفی، رساله 

اثر به صورت مستقیم، کندوکاو روي  11ها اي که در بخش رسالهشود؛ به گونهاین عرصه محسوب می
اثر به صورت مستقیم به این  20اند. همچنین در بخش مقاالت علمی این اثر را مالك کارشان قرار داده

اند و تعداد قابل توجهی از آثار دیگر نیز، به شان قرار دادهپژوهشیاند و آن را مبناي کار کتاب استناد کرده
تمرکز محققان در این منبع  دهندهاند. این موضوع نشانمودهصورت غیرمستقیم از این منبع استفاده ن
ها در دیگر آثار این عارف قرن هفتم مورد تمرکز و پژوهش بایدمطالعاتی است، لذا براي تحقیقات آینده، 

ها، ها، تناقضتوانسته باشد ارتباط کیفی مندنظام جه قرار گیرد. نگارندگان امیدوارند تا این پژوهشتو
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 از جلوگیري منظور به هاي پیشین را مشخص نماید و به محققان آینده،هاي پژوهشخألها و ناسازگاري

 کمک نماید. تکراري موضوعات روي بر کار

 یا رب، ا�ن ��تار را �و��ق ا�ن ��دار ده         ز�م   ��ری �یروزگاری �د � ��ف �و�

 سامانِ کارم، قو�ی � کار ده داده                  ��� ���ید و �ع��ن �و�ل حا�ر ا�ت
 (عزیزالدین نسفی، مقدمه کتاب مقصداالقصی)

 
 منابع 

، 1، سال فصلنامه علمی نامه الهیات، »عرفانی والیت و نسفی عزیزالدین« ).1387مرجان بوترابی(آریا، غالمعلی و 
 .115 -99، صص 2شماره 

 عزیزالدین دیدگاه از: دوم قسمت(انسان زندگی و عرفان در آن جایگاه و عقل« .)1388(محمدباقر یاسین،آل
 .10 -3 صص ،9 شماره ،اسرار آفتاب نشریه ،»)نسفی
نامه زبان و فصلنامه علمی کاوش، »نسفی عزیزالدین عرفانی مشرب در کمال« ).1392آرزو(دینانی، ابراهیمی

 .146 -103، صص 27، شماره 14، سال ادبیات فارسی
 غالمحسین استاد نسفی عزیزالدین »اقصی مقصد« رساله شرح: شرقی عرفان .)1399(غالمحسین دینانی،ابراهیمی

 .سخن نور: تهران اسماعیلی، امیر: ترجمه ،دینانی ابراهیمی
 -205، صص 61، شماره 16، سال فصلنامه علمی قبسات، »عرفان و قدرت سیاسی« ).1390(محمداحمدوند، ولی

222. 
 .آرایان نشر: تهران ،اهللالی السائرینمنازل .)1396( امینیافسون  و داود اسپرهم،

، »نسفی عزیزالدین عرفانی اندیشه در کامل انسان مراتب تبیین« ).1390( عزیزيبابک  گرمارودي، محمد واسدي
 .14 -1، صص 4، شماره 2، سال دوفصلنامه پژوهشنامه عرفان

، 9، سال فصلنامه علمی عرفان اسالمی، »نسفی عزیزالدین دیدگاه از مهدویت« ).1392اکبر(پور، علیافراسیاب
 .92 -79، صص 36شماره 

 رساله در نسفی عزیزالدین عرفانی هاياندیشه تصویري هايجلوه« ).1396نژاد(مریم علیاکبري، منوچهر و 
پیاپی)،  35(1، شماره 10، سال شناسی نظم و نثر فارسی(بهار ادب)فصلنامه علمی سبک، »کامل انسان«

 .184 -169صص 
 ملی همایش نخستین، »نسفی عزیزالدین الکاملاالنسان کتاب در مسلط گفتمان ساختار« ).1397(ندا امین،

طباطبائی، تهران،  عالمه ، دانشگاهتطبیقی مطالعات رویکرد با ادبی تحقیقات
»https://civilica.com/doc/902210.« 
 کامل انسان کتاب بازنویسی و تلخیص(کامل انسان .)1381(علیرضا مختارپور  و محمودرضا اسفندیار،؛ اکبر ایرانی،
 .قلم اهل: تهران ،)نسفی عزیزالدین اثر
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، »کامل انسان درباره اسالمی -ایرانی اندیشمندان و ماحک آراء تطبیقی بررسی« ).1385د(آبادي، احمیزدانایزدي

 .60 -41، صص 45، شماره فصلنامه خردنامه صدرا
نامه ، پایانالکامل عزیزالدین نسفیسانفرهنگ تعبیرات و اصطالحات عرفانی االن ).1378دسراف، مریم(باغ

 ت و علوم انسانی،اصغر حلبی، استاد مشاور: دکتر برومند، دانشکده ادبیاارشد، استاد راهنما: دکتر علیکارشناسی
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزي.

فصلنامه ، »الحقایقهاي سبکی(زبانی) کتاب کشفبررسی ویژگی« ).1395نصرتی(عبداله باقري، معصومه و 
 .13 -1، صص 1/3، شماره 2، سال و فلسفه مطالعات ادبیات، عرفان

، شماره 17، سال معرفت فصلنامه علمی، »عربیابن عرفانی مکتب شارحان و مفسران« ).1387بدیعی، محمد(
 .98 -81، صص 128

 آثار و البالغههجن متقین خطبه در کامل انسان سیماي تطبیقی بررسی« ).1394یاسر هوشیار( تجلیل، جلیل و
 .30 -19، صص 46، شماره البالغههاي نهجفصلنامه علمی پژوهش، »فینس عزیزالدین

 تفسیر نسفی، قم: بنیاد قرآن. ).1362جوینی، عزیزاله(
نامه ، پایانالکاملتاب االنسانکشرح لغات و اصطالحات عرفانی  ).1381السادات(حاجی سید آقایی، اکرم

ات و یدانشکده ادب رضایی، استاد مشاور: دکتر بهمن سیدنظري،غالمارشد، استاد راهنما: دکتر محمد کارشناسی
 علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی.

الکامل، تهران: انتشارات صطالحات عرفانی کتاب االنساناشرح لغات و  ).1399السادات(سیدآقایی، اکرمحاجی
 مدید.

ریم عربی، عبدالکید، عزیزالدین نسفی، ابنبایز سیر تکاملی انسان کامل در آثار حالج، ).1386پور، اکبر(حسین
اصغر حلبی، استاد مشاور: دکتر مهردخت فاطمه ارشد، استاد راهنما: دکتر علینامه کارشناسی، پایانگیالنی

 برومند، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزي.
 .انتخاب نشر: تهران ،)النیگی نسفی، عربی،ابن آثار در(کامل نانسا جستجوي در .)1391(اکبر پور،حسین

فصلنامه علمی ، »نسفیعزیزالدین و مالصدرا دید از خالفت مقام« ).1396حسینی(سمیه سیدهحقی، علی و 
 .148 -129، صص 86، شماره 22، سال قبسات

 آن مقایسه و نسفی یزالدینعز تربیتی و اخالقی هاياندیشه تحلیل و نقد« ).1395(سعید حاتمی و طاهره حقیقت،
هد، ، مشحیدریه تربت ادبیات، دانشگاه و زبان المللیبین کنگره، »سعدي آراء با
»https://civilica.com/doc/581979.« 

 بر تأکید با(نسفی عزیز آثار در نآ با مواجهه و وجود حقیقت بررسی« ).1397نسب(طناز رشیدي حمزییان، عظیم و
 .70 -53)، صص 67(پیاپی 2، شماره 18، سال فصلنامه علمی اندیشه دینی، »)اتو رودلف آراي

دوفصلنامه علمی ، »عربیابن مکتب با مطابق فارسی عرفانی ادبیات در دایره و نقطه« ).1397حیدري، مهدي(
 .182 -163، صص 18، شماره 10، سال ادبیات عرفانی

نشریه ، »نسفی زیزالدینع منثور آثار در عربیابن مکتب کلیدي نمادهاي و اصطالحات« ).1398حیدري، مهدي(
 .89 -67، صص 45، شماره 22، سال علمی نثر پژوهی ادب فارسی
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 .49 -40، صص 2، شماره نشریه دروازه بهشت، »اهل وحدت« ).1380الدین(خرمشاهی، قوام

 .21 -18، صص 91، شماره ستان قرآننشریه گل، »فرشتگان عید القدر،لیله«). 1380شریعتی، سیدمحمد(خسروانی
 »الکاملاالنسان« کتاب در خطابی عرفانی نثر بررسی« ).1399مقدم(الهام رضوانیا... و خیاطیان، قدرت

 .100 -79، صص 21، شماره 11، سال مجله علمی مطالعات زبانی و بالغی، »نسفیعزیزالدین
، در نثر خطابی کتاب انسان کامل عزیزالدین نسفی هاي بالغیبررسی و تبیین روش ).1393(دالوند، علیرضا

جلیلیان، استاد مشاور: دکتر محسن ارشد، استاد راهنما: دکتر محمدرضا حسنینامه کارشناسیپایان
 مؤخر، گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه لرستان.حسینی

 .20 -7، صص 2، شماره 7سال  ،مجله تحقیقات اسالمی، »انسان کامل« ).1371دینانی، غالمحسین (
 ، تهران: نشر گنجینه تاریخ.مقصد اقصی در گنجینه عرفان ).1352ربانی، حامد(

 همایش، »نسفی عزیزالدین الکاملاالنسان کتاب نثر شناسیسبک« ).1394(حسن رحماندوست و محمد رضایی،
، تهران، مبین فرهنگی سفیران فرهنگی، موسسه ارتباطات و زبان ادبی، جستارهاي المللیبین

»https://civilica.com/doc/533333.« 
 ادبی، جستارهاي المللیبین همایش، »نسفی عزیزالدین عرفانی تفکر« ).1394(حسن رحماندوست و محمد رضایی،

، تهران، مبین فرهنگی سفیران فرهنگی، موسسه ارتباطات و زبان
»https://civilica.com/doc/533317.« 

آنکس که منم گوي که کیست؟ رساله در بیان شناخت و معرفت انسان برگرفته از کتاب  ).1398مهدي(رضوي، 
 ، تهران: انتشارات خجستگان.الکامل عزیزالدین نسفیاالنسان

بیا تا گام برداریم: مقدمه کتاب انسان کامل نوشته عزیزالدین نسفی در قرن هفتم  ).1398رضوي، مهدي(
 تشارات خجستگان.، تهران: انقمريهجري

 شماره ،7 سال ،عرفانی ادبیات علمی دوفصلنامه، »عرفانی سلوك درباره نسفی دیدگاه« ).1394رئیسی، احسان(
 .84 -65 صص ،13

 و هستی« ).1392حسین آقاحسینی( فشارکی، محسن ومحمدياصغر؛ فرد، سیدعلی؛ میرباقريرئیسی، احسان
 .121 -93، صص 8، شماره 5، سال دوفصلنامه علمی ادبیات عرفانی، »نسفی عزیز دیدگاه از آن مراتب

 -55، صص 102، شماره نشریه آینه پژوهش، »عرفان در کامل انسان و انسان کرامت«). 1385رمضانی، مرضیه(
67.  

 عزیز نسفی، ترجمه: دکتر مجدالدین کیوانی، تهران: نشر مرکز. ). 1378ریجون، لوید(
، فصلنامه علمی عرفانیات در ادب فارسی، »ذکر عرفانی در گذر زمان« ).1395صغري زارع(بازقلعه، صونیا و زارع

 .64 -44، صص 28شماره 
 عزیزالدین الکامل االنسان کتاب در دینی گراییکثرت« ).1395زاده(غالمحسین غالمحسین زرگران، ایمان و

 .130 -105، صص 24، شماره فصلنامه علمی مطالعات عرفانی، »نسفی
 کامل انسان و کاشانی عزالدین الهدایهمصباح در تطبیق و تحلیل: صوفیانه آداب .)1395(سیدمحمد ساعدي،

 .سخنوران نشر: تهران ،نسفی عزیزالدین
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دکتر  ارشد، استاد راهنما:نامه کارشناسی، پایانمقایسه انسان کامل در عرفان و اومانیسم ).1386ساالر، طاهره(

زاد اسالمی آانشگاه انی، داستاد مشاور: پرویز عباسی داکانی، دانشکده ادبیات و علوم انسعبدالرضا مظاهري، 
 واحد تهران مرکزي.

 ایران حکمت با نسفیعزیزالدین اندیشه در شناسیانسان مقایسه« ).1396قدیري(صفرعلی سعیدي، حسن و 
 .28 -13، صص 54، شماره 14، سال فصلنامه علمی عرفان اسالمی، »باستان

 متون در »ستا درخت هستی، جهان« مفهومی استعاره بررسی« ).1398طاهره میرهاشمی(و  سلطانی، فاطمه
 .31 -7، صص 20، شماره 11، سال دوفصلنامه علمی ادبیات عرفانی، »عرفانی

علمی  فصلنامه، »هفتم قرن تا عرفانی ورمنث متون در الست عالم« ).1395سارا لطیفیان( کوهبانی، حسن وسلطانی
 .81 -63، صص 22، شماره عرفانیات در ادب فارسی

مجله ، »عرفانی رویکرد با ملکا انسان از ادیانی بین قرائتی« ).1389موسوي(سادات فاطمه شاکر، محمدکاظم و
 .38 -19، صص 4، شماره 1، سال علمی الهیات تطبیقی

نامه ان، پایاز دیدگاه عزیزالدین نسفی هاي عرفانی عالم کبیر و عالم صغیرجنبه ).1391اسکی، حسین(شفیق
داکانی، دانشکده ادبیات ارشد، استاد راهنما: دکتر عبدالرضا مظاهري، استاد مشاور: دکتر پرویز عباسیکارشناسی

 و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزي.
 تأکید بر گرا و عرفان اسالمی باشناسی انسانمفهوم خود از دیدگاه روان« ).1393زهرا فریدونی(شمشیري، بابک و 
 .84 -65، صص 16، شماره 4، سال شناختیهاي روانها و مدلمجله علمی روش، »روش تطبیقی

ارشد، استاد نامه کارشناسی، پایانخمینی و عزیزالدین نسفیانسان کامل از دیدگاه امام ).1381حسنی، فهیمه(شیخ
سالمی، امعارف  وهیات، فلسفه می، استاد مشاور: دکتر صمد موحد، دانشکده الاالسالراهنما: دکتر علی شیخ

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزي.
، شماره 19، سال ارسیف ادبیات و زبان علمی فصلنامه، »تصوف در تخیلی هايکرامت« ).1390شیري، قهرمان(

 .106 -63، صص 70
 نسفی، عزیزالدین رايآ اساس بر(عملی عرفان حوزه در کامل انسان تبیین و شناخت« .)1388(آمنه بخش،شه

 .175 -127 صص ،24 شماره ،فارسی ادبیات نشریه ،»)عطار و سنایی
 توسعه: دانش تولید در نآ نقش و مروري پژوهش شناسیروش« .)1398(لهدياعلمجمیله  و امیراعلم شهسواري،

 .105 -79 صص ،98 شماره ،25 سال ،انسانی علوم شناسیروش علمی فصلنامه ،»شناسیگونه یک
 .96 -83، صص 48 ، شمارهنشریه کیهان اندیشه، »نقش توحید در اصالح اجتماعی« ).1372صاحبی، محمدجواد(

گریزي در اشو و اکنکار و عزیزالدین ریعتشبررسی و مقایسه عشق، شادي، عقل و  ).1392آهویی، فاطمه(طالبی
لی قنبري، کتر بخشعارشد، استاد راهنما: دکتر عبدالرضا مظاهري، استاد مشاور: دکارشناسینامه ، پایاننسفی

 دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزي.
 »سلوك بیان در« رساله در زبان معنایی هايالیه و موقعیتی بافت ارتباط« ).1397(امینندا  و طالبیان، یحیی

، سال هاي ادب عرفانیلمی پژوهشنشریه ع، »هلیدي گرایینقش رویکرد بر تکیه با الکامل؛االنسانکتاب 
 .46 -29، صص 38، شماره 13



 101/نسفی عزیزالدین درباره گرفته صورت هايپژوهش بازخوانی نسفی؛ زبان از

 
 »کامل انسان« کتاب اساس بر »ممکنات ظهور« ايمقایسه بررسی« ).1393آخوندي(اجحسارا  علیلو، علی وعین

، صص 26، شماره 11، سال بهارستان سخن(ادبیات فارسی)فصلنامه علمی ، »گیالنی »کامل انسان« و نسفی
203- 220. 

 .گیوا نشر: تهران ،نسفی عزیزالدین چاپی آثار موضوعی فرهنگ .)1397( بهاره آشتیانی،فرخ
 اندیشه مبناي بر سیاسی اندیشه تأسیس و نسفی عزیزالدین...!( درویش اي« .)1386(مهدي مهربانی،فدائی

 .38 -37، صص 15، شماره خردنامه همشهرينشریه ، »)عرفانی
فصلنامه ، »نسفی عزیز شناختیهستی و شناختیمعرفت نظام ارتباط بر درآمدي« .)1387(مهدي مهربانی،فدائی

 .160 -133)، صص 35(پیاپی 3، شماره 9، سال هاي فلسفی کالمیعلمی پژوهش
فصلنامه علمی ، »نسفی عزیزالدین حکمت در جوهري حرکت مفهوم یابیریشه«. )1388(مهدي مهربانی،فدائی

 .176 -147، صص 82، شماره 41، سال مطالعات اسالمی: فلسفه و کالم
: تهران ،شیرازي صدرالدین تا نسفی عزیز از ایران در عرفانی سیاسی اندیشه پیدایی .)1388(مهدي مهربانی،فدائی

 .نی نشر
، چاپ چهارم، تهران: نشر فضا(مؤسسه علمی نظري معماريهاي ها و گرایشریشه ).1390فالمکی، محمدمنصور(

 و فرهنگی فضا).
 مؤسسه(فضا نشر: تهران سوم، چاپ ،گیري معماري در تجارب ایران و غربشکل .)1391(محمدمنصور فالمکی،

 ).فضا فرهنگی و علمی
، فصلنامه علمی سیاست، »نسفی عزیزالدین سیاسی اندیشه در تأملی« ).1389مهربانی(مهدي فدایی فیرحی، داود و

 .278 -261، صص 3، شماره 40دوره 
نامه ، پایانبررسی تطبیقی انسان کامل از دیدگاه کنفوسیوس و عزیزالدین نسفی ).1395اکبر(مهر، علیکاشفی

 ارشد، استاد راهنما: دکتر قربان علمی، دانشکده الهیات، دانشگاه تهران.کارشناسی
نامه ، پایانپل سارتر و عزیزالدین نسفیجایگاه انسان از دیدگاه ژان ).1380د(آبادي، سعیکشاورزي عیش

اصغر حلبی، استاد مشاور: دکتر صمد موحد، دانشکده ادبیات و علوم ارشد، استاد راهنما: دکتر علیکارشناسی
 انسانی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزي.

 اياسطوره هايریشه و عارفانه هاينمادپردازي در درخت«). 1395ی(تحصیلطاهره صادقی آفرین وکالنتر، نوش
 .92 -67، صص 15، شماره 8، سال دوفصلنامه علمی ادبیات عرفانی، »آن
 .37 -34 صص ،28 شماره ،فلسفه و ادبیات ماه کتاب نشریه ،»او آثار و نسفی عزیز« .)1378(مجدالدین کیوانی،

 .72 -41، صص 18، شماره فصلنامه انتظار موعود، »)2(کامل انسان و امامت اثبات« ).1385لطیفی، رحیم(
 دانشگا الهیات دانشکده نشریه الهوتی، حسن: ترجمه ،»وجود ماهیت بحث و نسفی عزیز« .)1377(هرمان لندولت،

 .417 -407 صص ،42 و 41 شماره ،مشهد فردوسی
 تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.، ترجمه: محمدرضا جوزي، التنزیلبیان). 1379لندولت، هرمان(

 .الهام نشر: تهران ،نسفی عزیزالدین اشارات . )1390(شکیبا ماهیار،
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 آثار در بیتتر و تعلیم بررسی« ).1397زهره اسماعیلی( کریمی، پرستو و ؛احمد امین،آسیابادي، علی؛ محمدي

 .308 -291صص  ،2، شماره 51، سال فصلنامه علمی ادیان و عرفان، »نسفی عزیزالدین
نامه ن، پایاعزیزالدین نسفی» الکاملاالنسان«انسان کامل در قرآن و بازتاب آن در  ).1389مرادي، حسن(
شکده ادبیات مند، دانارشد، استاد راهنما: دکتر ماندانا هاشمی، استاد مشاور: دکتر مریم امیر ارجکارشناسی

 حد رودهن.ی واهاي خارجی، دانشگاه آزاد اسالمفارسی و زبان
روزبهانی،  ارشد، استاد راهنما: دکتر سعیدنامه کارشناسی، پایانالکاملقشریه و االنسان رساله ).1393مرزانی، فریبا(

 دانشکده علوم انسانی اسرار، دانشگاه آزاد اسالمی واحد سبزوار.
 یر.امیرکب ن: انتشاراتتهرا، راز ربانی(اسرارالوحی سبحانی) در شرح حدیث قدسیه معراجیه ).1378معلم، حسین(

 .اسانیخر اخوان: مشهد اخوان، محمدعلی: ترجمه ،والیت يسکه سمت دو .)1394(ماریژان موله،
 ، رساله دکتري، استادالتنزیل و تحلیل آثار عزیزالدین نسفییانبتصحیح کتاب  ).1378اصغر(فرد، سیدعلیمیرباقري

دبیات و علوم نشکده ان، دامظاهر مصفا و دکتر تقی پورنامداریا راهنما: دکتر مهدي محقق، استاد مشاور: دکتر
 انسانی، دانشگاه تهران.

 -30، شماره می زبان و ادبیات فارسیفصلنامه عل، »وجود وحدت و نسفی« ).1379اصغر(سیدعلی فرد،میرباقري
 .144 -125، صص 31

 .سخن انتشارات: تهران ،التنزیلبیان .)1391( اصغرسیدعلی فرد،میرباقري
 .سخن انتشارات: تهران ،)هجري هفتم قرن(نسفی عزیز الحقایقکشف .)1391(اصغرسیدعلی فرد،میرباقري
: تهران الکامل،االنسان به ورمشه نسفی محمدعزیزبن رسائل مجموعه .)1395(اصغرسیدعلی فرد،میرباقري

 .سخن انتشارات
 عزیز: مطالعاتی نمونه(رفانیع مشرب و سنت تبیین شیوه« ).1396رئیسی(احسان اصغر و فرد، سیدعلی میرباقري

 .202 -171 صص ،16 شماره ،9 سال ،عرفانی ادبیات علمی دوفصلنامه، »)نسفی
 شرن: تهران ،)نسفی عزیزالدین اثر الحقایقزبده کتاب تعلیق و تصحیح(الحقایقزبده .)1381(ورديحق ناصري،

 .طهوري
صطالح تا ابه سیر تاریخی این  بررسی انسان کامل در آثار عزیزالدین نسفی و نگرشی ).1383مرضیه(زاده، ناظم

اصغر حلبی، استاد مشاور: دکتر مهردخت فاطمه ارشد، استاد راهنما: دکتر علینامه کارشناسی، پایانزمان او
 ن مرکزي.برومند، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهرا

له افشار ارشد، استاد راهنما: دکتر عزیزانامه کارشناسی، پایانتوحید از دیدگاه عزیز نسفی ).1390کیا، فریبا(نجفی
اسالمی واحد  گاه آزادداکانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشکرمانی، استاد مشاور: دکتر پرویز عباسی

 تهران مرکزي.
یاءالدین ، ترجمه: دکتر سیدض، تصحیح: ماریژان موله و هانري کربنالکاملالنسانا ).1341نسفی، عزیزالدین(

 دهشیري، تهران: انجمن ایرانشناسی فرانسه در ایران و نشر طهوري.
دامغانی، تهران: بنگاه ترجمه و ، تعلیق: دکتر احمد مهدويالحقایقکشف ).1344محمد(بننسفی، شیخ عزیزالدین

 نشر کتاب.
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، قم: اي برگزیده از رساالت عرفانی)توشه دیار کمال، مجموعهمقصداقصی(از ره ).1365عزیزالدین(نسفی، شیخ 

 انتشارات نور فاطمه.
فرد، اصغر میرباقري، تصحیح و تعلیق: سیدعلیالتنزیل: شرح احوال و تحلیل آثاربیان ).1379محمد(نسفی، عزیزبن

 تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
 علی »المحجوبکشف« بر تکیه با »فقر« از صوفیه مشایخ و عرفا تلقی« ).1392فرشاد عربی( دا... ونصرتی، عب

، صص 17، شماره فصلنامه علمی عرفانیات در ادب فارسی، »نسفی عزیزالدین »کامل انسان« و هجویري
119- 141. 

، صص 1، شماره 1، سال دینیفصلنامه اندیشه نوین ، »اسالمی عرفان در کامل انسان« ).1384نصیري، محمد(
67- 92. 

مجله علمی شعرپژوهی بوستان ، »شیرازي راز نگاه در والیت« ).1391عباس مرادي( نیري، محمدیوسف و
 .222 -197)، صص 11(پیاپی 1، شماره 4، سال ادب(علوم اجتماعی و انسانی سابق)

خاقانی از  هاي انجام گرفته دربارهپژوهی؛ معرفی و نقد پژوهشخاقانی« ).1393سید علی سراج(نیکوبخت، ناصر و 
 .93 -74، صص 35، شماره فصلنامه علمی پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، »آغاز تا امروز

 »الحقایقکشف« در »وجود وحدت« شناختیریشه« ).1398فاطمه معزي(نیري، محمدیوسف و تاج؛ واردي، زرین
 .30 -13 صص ،62 شماره ،16 سال ،اسالمی عرفان علمی فصلنامه، »نسفی

المللی ترجمه و ، قم: مرکز بینپژوهش عرفانی معاصر 400شناسی پژوهی، کتابعرفان ).1394وسفی، محمدرضا(
 نشر المصطفی(ص).

عزیزالدین نسفی با توجه به مثنوي معنوي » انسان کامل«بررسی اصطالحات عرفانی  ).1382هاشمی، سیمین(
ارشد، استاد راهنما: دکتر عبدالرضا سیف، استاد مشاور: دکتر عزیزاله جوینی، نامه کارشناسی، پایانمولوي

 دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران.
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