
 
 
 

 

 بررسی حقیقت وجود و مواجهه با آن در آثار عزیز نسفی
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 چکیده
پژوه آلمانی قرن بیستم، در اثر مشهور خود موسوم به متکلم و دین رودلف اتّو

امر مقدس و ي هبا رویکردي پدیدارشناسانه به بحث دربار، مفهوم امر قدسی
عنوان نومینوس پرداخته است. او نومینوس را امري فراتراز عقل، با آن، بهي همواجه

با حقیقت  نظر نومینوس نوعیمتمایز، مقدس و ناشناختی تلقی کرده است. ازاین
که موضوع اصلی عرفان اسالمی است. عزیز نسفی عارف نامی  شباهت دارد وجود

ذات حق یاد کرده است. این ي هاولین مرتبعنوان به قرن هفتم، از حقیقت وجود
حقیقت وجود، بر مبناي ي ههاي نسفی دربارپژوهش به تحلیل و تبیین اندیشه

 يهاها و تفاوته با آن پرداخته و شباهتامر قدسی و مواجهي هنظریات اتّو دربار
 ،را موردبررسی قرار داده است. درمجموع اگرچه در ظاهر امرها آن موجود در

رسند، اما تفاوت در جایگاه و مبانی نظر مینومینوس و حقیقت وجود مشابه به
امر قدسی و ي هاین دو درباري هفکري نسفی و اتو سبب شده تا در جزئیات اندیش

 .هایی باقی بماندتفاوت ،با آني هجهموا
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 مقدمه. 1
 مانندپژوهی هاي مختلف دینهایی است که در حوزهاز نخستین کتاب مفهوم امر قدسی

الهیات فلسفی و عرفان تألیف شده است. دین، ي هی دین، فلسفشناسروانشناسی دین، پدیدار
ي هدربار مقدس و نامقدس،کتاب ي هدر مقدم 2اهمیت این اثر به قدري بوده که میرچا الیاده
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 ،اثر رودلف اتّو، مفهوم امر قدسیاي که کتاب العادهتوجه و استقبال فوق«گوید: آن چنین می
در سرتاسر جهان برانگیخته، هنوز ادامه دارد. توفیق آن قطعًا به دلیل دیدگاه تازه و بدیع 

ها مفاهیم خدا و دین، به تحلیل روشي هجاي مطالعآن بوده است. اتّو در این اثر بهي هنویسند
- 1937رودلف اتّو (درواقع  ).3ص:  ،4» (دینی پرداخته استي ههاي متنوع تجربو صورت

شود. او در ی دین محسوب میشناسروانترین پدیدارشناسان و پیشگامان ) از بزرگ1869
با چنین  يهاي امرقدسی و آنچه براي انسان در مواجههشناسی به ویژگیاین اثر با نگاه پدیدار

او ذات دین در امر قدسی که ي هدهد، پرداخته است. به عقیدامر مقدس و باشکوهی رخ می
 ). 89، ص: 10نامد، نهفته است (س میآن را نومینو

هاي او را به دیدگاه عرفاي متصوفه درمورد هایی دارد که دیدگاهنومینوسِ او ویژگی
که از جهان  داندمی حقیقت وجود، نزدیک کرده است. او نومینوس را امري رازآلود و باهیبت

است حقیقت وجود ي هموضوع اصلی عرفان، بحث دربارو جهانیان جدا و مجزاست. درواقع 
مالصدرا در تعریف خود از حقیقت ). 224، ص: 18شود (که همان حضرت حق محسوب می

بدان وجود سزاوارترین چیزي است که داراي حقیقت است؛ زیرا هرچه غیر «گوید: وجود می
گردد. پس وجودي که هر وجود داراي حقیقت میي هواسطاز حقیقت وجود است، به

رسد، خود سزاوارتر از آن است که حق و داراي آن به حق خود میي هواسطحقی بهصاحب
). 589 ، ص:12» (حقیقت باشد؛ پس چگونه ممکن است که امري اعتباري یا انتزاعی باشد

حقیقتی خارجی و عینی است، نه یک  ،بنابراین حقیقت وجودي که در عرفان مطرح شده
اند، هنامید یهاي مختلفنام هحقیقت وجود را ب عرفا اینمفهوم ذهنی همانند موضوع فلسفه. 

ذات است و از آن به  يمرتبه ،وجود حقیقی و حقیقت مطلق که درحقیقتچون هایی نام
غیب «، »هستی صرف«، »ذات بحت«، »غیب الغیوب«، »عنقاي مُغرِب«، »کنز مخفی«

 ).127، ص: 3( اندکردهیاد » احدیت ذاتیه«و » احدیت مطلقه«، »هویت
و  اصوفیه، حق تعالی در ذات خود، در نهایت خفي هازنظر وجودشناسی، به عقید

شود؛ یعنی ظهور آفرینش، آشکار، ظاهر و داراي شباهت میي هواسطاست و به يمانندبی
، ص: 7دلیل آدمی قادر به دركِ حضور ذات او نیست (همینحق در صورت اغیار است و به

، در شود، وحدت موجودات با حضرت حقوجود نامیده میآنچه وحدت به عبارتی )؛ 231
بینی زیرا عرفا در جهان)؛ 162 -159: ص، ص3ذات (ي هاست، نه مرتب اسماء و صفاتي همرتب

اند که در طول خود قائل به عوالم یا مراتب هستی در پنج مرتبه یا حضرات خمسه بوده
. عالم اسماء و 4عالم ارواح؛  .3. عالم مثال؛ 2 . عالم حس؛1ند از: ایکدیگر قرار دارند و عبارت

عنوان به بودن ذات حق،رو به ناشناختهازاین. )451ص: . عالم غیب مطلق (همان، 5صفات؛ 
 اند.غیب مطلق، تأکید بسیاري نموده
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طور کامل به بُعد عملی و نظري عرفان عزیز نسفی عارف قرن هفتم، در آثار خود به
شود. پیر طریقت او عربی محسوب میحان ابنراو از نخستین شا اسالمی پرداخته است.

ي ه). نکت9، ص: 8رسد (اش به کبرویه مینسب عرفانی ،سعدالدین حمویه بوده که ازطریق او
هاي عصر خویش دیدگاهي هجالب توجه در آثار عزیز آن است که او به تبیین و تشریح کلی

شناسی پرداخته است. به عبارتی وجود حق و هستیي هویژه درباردر مبانی عرفان نظري و به
ص:  ،14شریعت، حکما، فالسفه و نیز عرفاست (هایی چون اهلدیدگاهي هآثار او بیانگر کلی

هاي خود را که ها، اندیشههاي عرفانی نیز پرداخته است. در کنار این). او به انواع دیدگاه14
ها، این انتساب کند. بنابربوده است، تبیین و تشریح می متأثر عربی و مسلک کبرویهاز نگاه ابن

بینی و همچنین عمق نگاه نسفی، او توان گفت او جامع تصوف است. وسعت نظر، باریکمی
به باتوجه سومبدل ساخته است. در این تحقیق، ازیک برجسته نارا به یکی از عرفا و محقق

غور نسفی در مباحث  ،دیگرسويود و ازاهمیت امر قدسی و ارتباطش با مفهوم حقیقت وج
حقیقت وجود و مراتب آن پرداخته و به بررسی ي هنسفی دربار يعرفان اسالمی، به تحلیل آرا

اي با پردازیم. پیش از این نیز مقالهدیدگاه او در مقایسه با امر قدسی یا نومینوس اتو می
توسط خانم ، »اتو به امر قدسیسیدحیدر آملی و رودلف ي هرویکرد پدیدارشناسان«عنوان 

دینی شیراز، ي هاندیشي هفاطمه فرضعلی و دکتر سیدمرتضی حسینی شاهرودي، در فصلنام
ي هجنببیشتر اتّو و یک عارف نگاشته شده که البته در آن، ي هبه صورت تطبیقی دربار

 شناسی مدنظر بوده است.روش
 

 گذري بر مبانی فکري نسفی و اتو. 2
رودلف اتو، الزم است که  يمبانی فکري نسفی براساس آراي هبه مقایس پیش از ورود

گذري بر مبانی فکري دو اندیشمند صورت پذیرد. باید توجه داشت که فضا و فرهنگی که 
بوده و مبانی  مؤثراین دو ي هگیري اندیشاند در شکلاین دو در آن به رشد و بالندگی رسیده

آن دو در بحث موردنظر ي هگیري اندیشاند، در شکلداشتههاي فکري که بدان تعلق نظام
 بوده است.  مؤثرطور قطع به

هاي عصر سو، عزیز نسفی عارفی مسلمان بوده که شناخت کامل و جامعی از اندیشهازیک
زیسته، از این حیث مبانی موجود ترین قرن از تاریخ تصوف میخویش داشته است. او در مهم

تصوف عصر پرهیجانی است. ازنظر  آن دوره است. قرن هفتم ياي از اندیشهدر آثار وي آمیزه
توان از وجود نوع واحد و یکدستی از عرفان در این عصر سخن گفت. انبوه عظیم عالوه نمیبه

الدین کبري ه.ق) و آثار نجم672هاي مولوي (اندیشیه.ق)، باریک638عربی (هاي ابناندیشه
هاي گوناگونی که از حقیقت دهند و برداشتاو را شرح و انعکاس میهاي یتؤه.ق) که ر618(
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تمام این تفکرات است و از این حیث ي هکنندآثار نسفی تبیین ،ابراز شده است. در این بین
). با وجود این، گرایش او 8، ص: 8براي شناخت عرفان اسالمی ضروري و حائزاهمیت است (

الدین کبري پیوند زده و به سمت عرفان عملی و فکري نجمبه عرفان خراسان، او را به مبانی 
استاد  ،عالوه تمایالت سعدالدین حمویهیت و مشاهده کشانده است. بهؤمباحث مربوط به ر

عربی سبب توجه وي به مباحث عرفان نظري و بحث از حقیقت به سنّت فکري ابن ،نسفی
معتقد است تنها یک حقیقت واقعی  ). به این معنی که او9ص: وجود و... شده است (همان، 

حضرت حق است. او شناخت ذات حق را شناخت اسماء، صفات و  ،در جهان وجود دارد و آن
یک عارف معتقد بوده که نهایت کمال انسان در عنوان به داند. همچنینتجلیات حق می

شاهده وي م يتجلیات ذات حق است. بنابراین در آرا درسلوك طریق حق تا فنا و بقاء و 
هاي عقالنی، من و معتقد به خدایی واحد است که تحلیلؤدار، مشود که او فردي دینمی

است. از این جهت معتقد به برتري عوالم باالتر  کردهفلسفی و عرفانی را با یکدیگر جمع 
نسبت به عالم طبیعت است. نسفی خود سالک طریق الی اهللا بوده که برخی از مقامات و 

 ،عرفان عملی و نظريي هو با بیان خاص خود در حوز کردهرا چشیده و کسب حاالت عرفانی 
آن مکاشفات و مشاهدات را تعبیر و تفسیر نموده است. بنابراین نسفی همانند سایر عرفا در 

عملی و نظري قائل بوده و در عرفان نظري به ذات و اسماء او  نعرفان اسالمی، به عرفا
سالک تا وصول به مقام قرب الهی معتقد ي هسلوك و مجاهدپرداخته و در عرفان عملی به 

یک مسلک عرفانی و با غلبه بر ي هدر حوز ،بیانات او از نگاه درونی ،بوده است. به عبارتی
 مباحث خداشناسی صورت گرفته است. 

م) در هانور آلمان متولد شده و از پیشگامان 1937-1869دیگر رودلف اتو (ازسوي
شود. او پژوهشگري در عالم مسیحیت و بیشتر پدیدارشناسی دین محسوب میی و شناسروان

دینی ي هکالم است که با نگاه بیرونی و پدیدارشناسانه به امر قدسی، مباحث تجربي هدر حوز
دین و عرفان ي ههاي فلسفهو مواجهه با آن را مطرح نموده و براساس مطالعاتی که در حوز

با آن به تحقیق پرداخته است. اتو در تحقیقات  يمر قدسی و مواجههمفهوم اي هداشته، دربار
هاي مختلفی با آن، به مواجهات عرفا با امر قدسی، در عرفان يباب امر قدسی و مواجههرخود د

). او در اثر خود از عامل غیرعقالنی 10، ص: 5که موردمطالعه قرار داده، استناد کرده است (
شهودي، عرفانی ي هو خود در توضیح آن گفته که منظور او همان جنبیا فراعقالنی نام برده 

ستیزانه باشد. او درمورد و قلبی دین است، نه اینکه دین عنصر ضدعقالنی یا خالف عقل و عقل
کند و اولی را بیش از دومی به حقیقت دین تأکید می 4، در برابر مفهوم3به احساس ،دین

نگاهی بیرونی بوده و خود  ،بنابراین نگاه او به این مباحث). 12ص: داند (همان، نزدیک می
نوعی درصدد توجیه واقعیات مسیر عرفانی و سلوك عملی خاصی را طی نکرده است. او به
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با آن نپرداخته است. ي هعرفانی است و با سلوك عرفانی به تفسیر امر قدسی و مواجه
متفاوتی را در کشورهاي جهان  هاي عرفانی مختلف وطورکه گفته شد، اتو مشربهمان

موردمطالعه قرار داده است؛ از این جهت یک فیلسوف عرفان است تا یک عارف و در بیان 
وجوه مشترك و مورداتفاق این مکاتب را مطرح کند و از وجوه کرده خود سعی ي هاندیش

ه در دیگري کي هنظر کرده است. نکتهاي عرفانی صرفها و روشاختصاصی و نادر گرایش
ي مسألهاست که در مسیحیت به  یاتو باید موردتوجه قرار گیرد، نوع نگرش يمبانی آرا

 دارد. از این جهت عرفان ودوجمعرفت، ایمان، جایگاه عقل در شناخت و فهم مسیح و خداوند 
. برخالف عرفان در 5آیدرازآلودگی و ابهام میي هاز ریش ،سنت غربی آنبه باتوجه اوازنظر 

. و نسفی هم در همان سنت اندیشیده استسنت اسالمی که از معرفت و دانش ریشه گرفته 
ي هبه حوز ،توجیه عقالنی نیستند بسیاري از مفاهیمی که قابل ،مسیحیتي هعالوه در حوزبه

اي جهتفکري که نسفی در آن رشد کرده است، ایمان دري هاند، اما در حوزایمان رانده شده
 تر از احسان دارد.باالتر از اسالم و پایین

 

 با امر قدسی اتّو ،نسفیازنظر  حقیقت وجودي همقایس. 3
 تمایز. 1. 3

هاي ذات حق یا حقیقت وجود از دیدگاه نسفی، ابتدا الزم است براي فهم جایگاه و ویژگی
بدانیم. نسفی معتقد است که عالم سه قسم مُلک، ملکوت مراتب هستی ي هدرباررا دیدگاه او 

 کند: را به تشریح بیان می مسألهو جبروت است. او این 
حقیقى دارد.  يعقلى دارد و جبروت مرتبه يحسّى دارد، ملکوت مرتبه يمُلک مرتبه«

مرکّبات، جواهر و عالم جبروت، عالم ماهیات است. ماهیات محسوسات و معقوالت، مفردات، 
 ،جمله در عالم جبروت بودند، بعضى به طریق جزئى و بعضى به طریق کلّى. ماهیّت ،اعراض

تر از وجود و عدم است، و جزء وجود و عدم باالى وجود و عدم است، از جهت آنکه ماهیّت عامّ
 ). 198، ص: 13» (تواند بودمىن

جربه و طبیعت است. این عالم داراي حس، تي هفراتر از مرتبعالم جبروت  ،نسفیازنظر 
تر از خود فرد است و با سایر عوالم پایینخلوص و تجرّدي است که قدسیّت داشته و منحصربه

مانند  ،تر از خودکماالت عوالم پاییني هتفاوت دارد. اما نسفی معتقد است، این عالم هم
 ،او ماهیاتازنظر  نهاده است.. نسفی نام این عالم را ماهیّات داردمعقوالت و محسوسات را 

شود. ذات حق اموري فراتر از جزئیات و محسوسات و معقوالت است و حتی عدم را شامل می
عوالم براساس لطافت ي هاو رابطي هبندي، جداي از این سه عالم است. به عقیددر این تقسیم

هاست؛ یعنی آني ههم تر از این عوالم ذات است که متمایز و برتر ازهاست و البته لطیفآن
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ص: ، 13تر از مُلک است (ملکوت لطیف تر از ملکوت وتر از جبروت، جبروت لطیفذات لطیف
است، در مبانی و ساختار کلی  کردهجبروت بیان ي ه). این مطالبی که نسفی دربار365
که  ذات حق تعالیي هنسفی دربار ،طور که گفته شداو جایگاه خاصی دارد. هماني هاندیش

از  مطلقِ نایافتنی و ،عربی به ذات حق توصیف شده، معتقد است که ذات حقدر عرفان ابن
توان از آن تصور و ورود در مفاهیم نیست. به این جهت نمی سنخ حقیقت هستی است و قابل

اي و لفظی ذات حق بیان شده است، همگی فقط نقش اشارهي هخبر داد و جمالتی که دربار
عربی تقویت شده است. از این جهت اندیشه در عرفان نظري ازسوي شاگردان ابندارند. این 

 نسفی در یک ساختار توانمندِ فکري میان ذات حق و مراتب هستی تمایز قائل شده است:
عالم  ،عالم جبروت است، باز در زیر آن ،ذات خداى باالى همه است، باز در زیر آن«

محدود و متناهى  جمله ،چنیناست؛ از جهت آنکه این ملکوت است، باز در زیر آن عالم ملک
 ).232،ص:  17» (باشند و جهت پیدا آید

داند. به اعتقاد وي بنابراین نسفی ذات احدیت را جدا، متمایز و فراتر از سه عالم دیگر می
وجود مطرح شده، مربوط به تجلیّات حضرت حق است که همان عالم جبروت ي هآنچه دربار

تمام  ،تجلیّات حقیقت وجود ،دیگر عوالم مادون آن هستند. درحقیقت ،رتیباست و به ت
توان نام عالم جبروت است و می ،تجلی آن در تفسیر نسفی اند و اولینهستی را فراگرفته

 حقیقت وجود را بر آن نهاد. 
کامًال خواند؛ یعنی موجودي اساساً و دیگر می دیگر اتو نیز نیروي قدسی را مطلقاًازسوي 

متفاوت که هیچ شباهتی با امور انسانی و کیهانی ندارد. در مواجهه با آن، انسان عمیقاً احساس 
موجودي ضعیف و ناتوان است که به زبانی  ،کند که تنهاکند و احساس مینیستی و عدم می

سفر پیدایش، ، 2» (اینک من خاك و خاکستر هستم«گوید: خطاب به پروردگار جهان می
 ).4، ص: 4) ...» (27ي هآی ،18باب

آنچه عالم جبروت را به نومینوس اتو نزدیک کرده، تمایز و جدایی آن از دیگر  ،اساسبراین
که حقیقت وجود از ما  ورزدتأکید می این موضوع رنسفی بدرواقع  عوالم مادون آن است.

ارتباط شدید آن  حق و خلق وي همبانی فکري ایشان که به رابطبه باتوجه متمایز است. اما
دو با یکدیگر معتقد است، به معیّت و حضور حقیقت وجود با موجودات نیز قائل است. بنابراین 

برتري ي اهگرچه هر دو به تمایز حقیقت وجود یا امر قدسی از موجودات دیگر، آن هم در مرتب
سنخ واقعیت  آنکه نسفی حقیقت وجود را ازبه باتوجه اما ،از جهان و جهانیان تأکید دارند

نظر نسفی یک است. به دلیل آنکه بهقائل داند، به معیّت همزمان آن با موجودات نیز می
است، موجودي که متمایز از مخلوقات ، واقعیت مطلق بر جهان حاکم است و از این جهت
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ر نسفی به دو اعتباي هبا موجودات معیّت نداشته باشد. این امر در اندیش تواندنمی حالعیندر
 گیرد.صورت می

 غیرعقالنی و ناشناختنی بودن. 2. 3
 است، بُعد غیرعقالنی و غیرقابل کردهحق مطرح ي هیکی از مسائلی که نسفی دربار

 گوید: باره چنین میست. نسفی درایناوبودن شناخت
گوید که خداي می ،داندکه خداست نمیگوید که آدمی دانا، خداي را چنانهر که می«

است،  داند، پس خداي عالم و متعلم و متکلم است و سمیع و بصیرکه خود میچنانخود را 
آنکه آدمی را علم و کالم و سمع و بصر است و خداي داناست مر هر چیز را که دانستن آن 
ممکن است، از جهت آن آدمی داناست مر هر چیز را که دانستن آن ممکن است؛ یعنی هر 

، آدمی به جاي رسد که آن را بداند و هر چیز که دانستن چیزي که دانستن آن ممکن باشد
 ).146 -145: ص، ص16» (آدمی آن را نداند... ،آن ممکن نباشد

توان استدالل نمود که علم به حضرت حق، به آن صورتی که عبارت نسفی میبه باتوجه
 آنچه از آرايناخت حق نخواهد بود. گانه قادر به شهست، ممکن نیست و انسان با حواس پنج

بودن به معنی فراتر از توان عقل مورد بیان شده است، غیرعقالنینسفی و سایر عرفا دراین
ایشان یعنی موجودي که مطلقاً قابل شناخت مفهومی ي هبودن است، ذات حق در اندیش

از قید اطالق نیز آزاد است. چنین وجودي از  ،اطالق و مقام البشرطیي هواسطنیست و به
عقل با مفاهیم و تصورات ي هزیرا مواجه ؛مفهوم نیست تا عقل بتواند آن را تحلیل کندسنخ 

 باره گفته است: است. نسفی دراین
 ،که از افراد موجودات تا به این وجود راه نیست، از جهت آنکه افراد موجودات بدان«

را راه از این کنی، بدان که افراد موجودات همین وجود است و اگر این سخن را فهم نمی
یعنی راه افراد موجودات به این وجود همچنان است ؛ از راه عرض است، نه از راه طول ،وجود

 ).163ص: (همان، » که راه حروف مکتوب به مداد...
 ،شناخت نیست و علت ناشناخته بودن آننسفی ذات حق قابلازنظر  ،ترتیباینبه

ها و ظهورات حق شناسیم، جلوهو آنچه ما می الفاظ و مفاهیم استي هفراتربودن آن از حوز
 هاي اوست.و مخلوقات و معلول

بودن را در معناي امر قدسی مطرح کرده است. او غیرعقالنیي هرا اتو نیز دربار مسألهاین 
اتّو توصیفات ي همطرح کرده است. به عقید ،وجود حقیقی که بُعد عینی آن موردنظر او بوده

نیک، قدرت متعالی، وحدت و ي هداري، ارادصفاتی مثل روح، عقل، هدفبشر از خدا، با 
است که در قیاس با ماهیت، عقل و  این خداییدرواقع  شود.تشخص، تصویر و تشریح می

که وجود بشر محدود و مشروط به قیود و حالیرشخصیت بشريِ آدمی ادراك شده است. د
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، 5ند (ابریم، مطلق و نامشروطکار میبه هایی است، ولی صفاتی که درمورد خدامحدودیت
انگیز، هیبت، جالل و سرّ خشوعي هطور طبیعی در بیان تجرب). درست است که زبان به37ص: 

دانیم که گیرد، لیکن میالفاظی از جهان طبیعت یا از حیات ذهنی انسان غیردینی وام می
امر مطلقاً «و ناتوانی انسان در بیان  کاربرد این الفاظ و واژگان تمثیلی، دقیقاً به دلیل عجز

سود  یطبیعی انسان باشد، زبان از الفاظي هاست و براي بیان هر آنچه فراتر از تجرب» دیگر
 ). 5و4ص: ص، 4جوید که مخلوق آن تجربه است (می

ند، معقول و ادیان را بر افهمگونه صفات را که براي عقل قابلکاربردن اینبنابرین اتّو به
حال، ناساس، عقالنی دانسته است. اما مقصود اتّو از امر قدسی، امر غیرعقالنی است. باای این

کارگیري صفات عقالنی در دین را ناشی از محدودیت زبانی دانسته و معتقد است: او به
قدر که از تحلیل جامع مفهوم خدا دور هستند، داللت دارند که او مفاهیم عقالنی همان«

، ص: 5» (است که این صفات، محموالت منتسب به اویند 6نی یا فراعقالنیموجودي غیرعقال
نومینوس ي هتر به تجرباو هر اندازه یک دین خود را بیشتر و کاملي هاین، به عقید). باوجود39

، ص: 11شود (تر سهیم میوجهی عمیق متّکی سازد، به همان اندازه در ماهیت ذاتی دین، به
الفاظ، ي هفراتربودن آن از حوزي هواسطبودن نومینوس بهغیرعقالنیترتیب ). بدین254

از این  مبنایی نیزازنظر  واژگان و محموالت است که از این حیث با نسفی اشتراك نظر دارد.
شناختی به تمایز ذات هستیازنظر  زیرا هر دو ؛جهت میان نسفی و اتو اشتراك وجود دارد

اندیشند بینی توحیدي میعالوه اینکه هر دو در جهانبه ،ندهستمعتقد حق از سایر موجودات 
ذات حق را  ،مراتب موجوداتاند و در سلسلهقائل و به معنویت و موجودات ماوراء ماده

 دانند.موجودي غیرمادي می او را ترین وجود وکامل
پرداخته و بر تمایز آن از کمال  Holinessبا اصطالح  ،اتو به مفهوم قداستهمچنین 

او مفهوم مقدس و قداست، به معناي ارزش اخالقی ازنظر  فشرد.اخالقی و غیرفلسفی پاي می
قدسی، نه کمال فلسفی است و نه خیر اخالقی.  اي و عرفی نیست. خداوند یا امریا محاوره

ناپذیر و نیست. دركفروکاستن فرد است و به هیچ مفهومی قابلامر قدسی امري منحصربه
رو، او مخالف عقلی کردن و اخالقی کردن امر قدسی است؛ مجهول و ناشناخته است. ازاین

من «گوید: باره می). او دراین12، ص: 5داند (زیرا آن را وراي مفهوم و عقل و اخالق می
ن و روان ارزشی و دقیقاً حالت نومینوس ذهي هیک مقولعنوان به نومینوس راي همفهوم یگان

هرجا چنین معنایی تحقق یابد، این مقوله نیز کارایی خواهد  ،برم که هموارهکار میآدمی به
به معناي قدسی و قدوس و مقدس  Das Heiligeاتو امر قدسی را  ).48ص: (همان، » داشت

). تحلیل 12-11صص: کار برده است (همان، بوده، به Holyکه معادل انگلیسی آن 
ناپذیر، ناخذ کرده، معادل بیا Numenیونانی ي هقدسی که اتو آن را از واژ امریا » نومینوس«
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او قائم به ذات، یعنی کامًال متفاوت  ).14 ص: ،5(بودن است توصیفتعبیرناپذیر، غیرقابل
 ).98، ص: 10نسبت به هر ارزش دیگري مثل زیبایی، خیریت، یا عقالنیت است (

 ،کند و در قرآنعباراتی است که بر تنزیه حق داللت می معادل این اندیشه در آثار نسفی
ذات منزه و «اره گفته است: بن. نسفی درای7از حقیقت حق با صفات قدوسیت یاد شده است

). 277، ص: 17» (که اوست دریابد...تر از آن است که کسی او را چنانبزرگ، وجه مقدس
بلکه ناشی  ،شودکمال اخالقی محسوب نمیترتیب قدسیت از نگاه نسفی یک مفهوم و اینبه

کند و گاه از جایگاه خود تنزّل نمیاز انبساط وجود و تعالی آن است. آن حقیقت قدسی هیچ
 میانگیرد. از این جهت گانه قرار نمیحواس پنج محسوسها یا افکار و اندیشهي همایدست

اشتراك رأي  ،نسفیدیدگاه  با ،آنچه اتو درباب قداست نومینوس یا امر قدسی گفته است
برتري موجودات معنوي بر مادي و آنچه در ي هواسطوجود دارد. در مبانی آن دو نیز به
شود، اتو با نسفی اشتراك نظر دارد؛ اگرچه از دیدگاه مسیحیت تعالی خداوند نامیده می

ل حق تعالی متجسد در عیسی(ع) شده و از این جهت، از مقام قدسی خود تنز ،مسیحیت
 است. کرده

 رازگونگی .3. 3
عنوان به ترین چیزهاست. بنابراین ذات حق در مفهوم خودذات حق ناشناخته ،ازنظر نسفی

نظر با آنچه اتو بیان داشته است، نزدیک به ،برتر و رازگونه، در تعریف ،ناپذیر، متمایزبیان
در ارتباط  ،یک حقیقتعنوان به دهد که حق چگونهخود نشان می رسد. نسفی در بیاناتمی

او حتی توصیف حق را با صفات بشري . یک مفهومعنوان به با موجودات است و نه فقط
این اوصاف، طبیعی است که نسفی نیز چون اتو، رازگونگی را بیان به باتوجه داند.شایسته نمی

حق را عالم غیِب اساس، حقیقت وجود یا ذات برد. او براینمیسّر نام عنوان به دارد و از آنمی
که  -اعزّك اللّه فى الدارین -بدان«گوید: خصوص چنین میخواند و دراینغیبِ غیب نیز می

عالم غیبِ غیب است و خداى  ،عالم غیب است، جبروت ،عالم شهادت است، ملکوت، ملک
کردن با دیدن ذات او نظارهازنظر  ).353، ص: 13» (غیبِ غیبِ غیب است ،ذات حق، تعالى
 ). 252، ص: 8کس استعداد این کار را ندارد (یکی نیست، چون هیچ خدا

نایافتنی و رازگونه دانسته که شخص دیگر اتو امر قدسی یا نومن را ماهیّتی دستازسوي
دیگر ي ه). نکت99، ص: 9شود (با آن دچار احساس ترس، دلهره و خشوع می يدر مواجهه

را به موجود محدودي که صفات مزبور او را توصیف اتو ما باید این صفات ي هآنکه به عقید
تواند باشد و کند، نسبت دهیم. اما کنه ذات او، نه محدود به این صفات است و نه میمی

دیدگاه  ،). بنابراین هر دو در تصور رازگونه39، ص: 5دریافت دیگري است ( و مستلزم درك
 ،کیک قائل شدن بین ذات حق و جبروتاند، با این تفاوت که نسفی با تفهم داشتههبنزدیک
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که هماهنگی ایجاد کند. درحالی ،یت و مواجهه بودنؤرازگونگی و قابل ري مسألهتوانسته بین 
ابهاماتی  ،رازگونگیي هاتو چنین تفکیکی از عوالم و مراتب نداشته است. بنابراین اقوال اتو دربار

، گونه که گفته شدزیرا همان ؛گرددبازمی. این موضوع به تفاوت مبانی فکري آن دو دارد
که در عرفان اسالمی اصل بر درحالی ،عرفان مسیحی در اصول خود با رازگونگی پیوند دارد

نه آنکه ، به آن راه ندارد ،اساس که از سنخ مفهوم نیستمعرفت است و عارف مسلمان براین
ي بشري نیست، نوعی رازگونگی هاشناخت معرفت به ذات حق راه ندارد، بلکه ذات حق از سنخ

 دارد.را در قالب غیب غیب غیب بیان می
 

 با امر قدسی يمواجهه با حقیقت وجود یا مواجههي همقایس. 4
از همان  شود،یت و شهود خوانده میؤمواجهه با حقیقت وجود که در عرفان، ري مسأله

نسفی بنابر عرفان عملی، سلوك را در گوید تمایزاتی دارد؛ زیرا اي که اتو میابتدا با مواجهه
االتی وجود دارد ، حکند و در هر مقامیاد می» مقام«عنوان ها بهآن داند که ازطی مراتبی می

بودن این امر اشاره آگاهانهي مسألهکه مخصوص آن مقام است. بنابراین اگر چه اتّو نیز به 
و مقام سالک نداشته است. از  تبهبودن وصول براساس مرداشته، اما او توجهی به وابسته

با امر قدسی، مواجهه و  يکند که منظورش از مواجههدرستی روشن نمیطرفی، اتو به
در حالی که با تعاریف نسفی از  ،هاي آنها و جلوهرویارویی با ذات امر قدسی است یا انعکاس
انعکاس ذات حق جبروت است که تجلیات و ي همراتب هستی، آنچه مورد وصول است، مرتب

دارد، اما آنچه از آثار اتو دریافت شباهت  امر مقدس اتو هب ،لحاظ ویژگیاست. البته جبروت به
 یتشؤگیرد که ربا ذات امر مقدس، یعنی حق، صورت می يست که در مواجهها شود، امريمی

گونه بیان را این، حق با اسماء و صفاتي همرتب، نسفی غیرممکن است. نسفی جبروتازنظر 
 داشته است: 

عالم جبروت را نام و نشان نیست، شکل و صورت ندارد و حد و رسم ندارد. حس را به «
» و وهم در وى سرگردان است وى راه نیست. عقل از وى آگاه نیست. فهم در وى حیران است

 ). 77 -76: ص، ص15(
عالم جبروت دارد. گوید، اشاره به پس در جاهایی که از مواجهه و شهود ذات سخن می

) و ذاتی که نسفی در معراج 211 ، ص:14» (صفات نیستذاتی که باید دانست، ذات بى«
با آن سخن گفته، همان جبروت است و نه ذات حق؛ او از پیامبر(ص)  ياز مواجهه ،پیامبر

» من دوش به معراج بودم و به عرش رسیدم و خداي خود را دیدم«کند که فرمود: نقل می
و تو هم راست شنیدي اما تو را از این شنیدن چه «گوید: در ادامه میاو ). 145ص: ، 16(

 (همان). » شناسی...دانی و خداي را نمیفایده، چون خبر از معراج نداري و عرش را نمی
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 استبا معرفت همراه  ،ها یا مواجهاتیتؤنوعی این راوالً به که بنابراین نسفی معتقد است
صورت تنها به ،و ثانیاً تأکید او بر آن است که آدمی قادر به وصول به ذات نیست؛ بلکه وصول

، 8کار برده شده است، براي معرفت به مقامی که دستیابی به آن ممکن نیست (به استعاره
یابد، جبروت است که عالم غیبِ غیب است ). آنچه آدمی در غایت بدان وصول می243ص: 

با امر قدسی اتو مطابقتی  ،بارهاند؛ لذا درایناست که ذات با اوصاف در آن جمعاي و مرتبه
در تفکیک ذات حق از اسماء و تجلیات حق  ،شود. درمجموع باید گفت: توجه نسفیدیده نمی

که حالیتلقی شده است، در ،الغیوبمقام غیب، فی الوجود فانه الحق ،است؛ حق که در عرفان
ماند؛ زیرا از است؛ لذا ابهاماتی درمورد نومینوس باقی می رقرار نکردهباتو چنین تفکیکی 

 دهد. طرفی نومینوس قابل شناخت و درك نیست و از طرفی مواجهه با آن رخ می
 اتوازنظر  مواجهه با امر قدسی .1. 4

احساس « ،با آن يدر بیان امر قدسی و مواجهه 8اتو معتقد است آن چیزي که شالیر ماخر
، 5نیست (» آگاهی مخلوقانه«یا » احساس مخلوقیت«است، چیزي جز  خوانده» وابستگی

که آغشته و مغلوب نیستی و  داندمی ). او این حس را احساس یک مخلوق54 -53: صص
). 54ص: موجودات است (همان، ي هعدم است و در مقابل موجودي قرار گرفته که برتر از هم

اینکه آدمی احساس کند و در خود بیابد که هستی او عین اتکا و  احساس مخلوقانه یعنی
 یا کسی است و مخلوقی رهاشده نیست. به عبارتی لُبّ و گوهر دین وابستگی به سویی، جایی

ادیان، آدمی را به ایفاي ي هیعنی خداي زند ؛اتو، همین تجربه و احساس مخلوقیت استازنظر 
ها آن دانسته که از یهایاتو این حس را ناشی از ویژگی). 15ص: خواند (همان، نقش فرامی

 کند. عناصر موجود در امر قدسی یاد می عنوانبه
 موجود در امر قدسیي هعناصر چهارگان. 1. 1. 4
اتو در احساس دینی، ایمان به رستگاري، توکل، عشق ي هبه عقید: هیبتناکی .1. 1. 1. 4

 ،مواجهه با امر برتر درها وجود دارد اما برتر از همه، شور و هیجانی است که و تمامی این
). این احساس هیبت و حرمت در شخص 60-59صص: گیرد (همان، شخص را دربرمی

افتد شود، اتفاق میکننده، در برابر آنچه برایش قدسی و مقدس و رازگونه شمرده میتجربه
او احساس درواقع  ).1380، ص: 5کند (تلقی می 9هیبتناك ). اتّو این عنصر را راز247، ص: 6(

ي هیابد که مبدأ ظهور و سریان سیطرخوف و خشیّت را در برابر ّسر مهیب و ذات جاللی می
یابد که انگیزي میکننده و خشوعنیرویی عظیم است. او خوف دینی را در برابر سرّ مجذوب

این تجربیات با نام نیروي قدسی یاد ي هاز همدر آن کمالِ مطلق وجود، سریان دارد. اتّو 
). 4، ص: 4شوند (اي از نیروي الهی حاصل میاز راه انکشاف جنبه ،کند؛ زیرا این تجربیاتمی

چیزي «گوید: داند. او در توضیح این عبارت میاتّو لفظ هیبت را چیزي فراتر از ترسیدن می
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ا نوعی احساس بیم و هراس خاصی، از را در دل مقدس دانستن بدان معناست که آن را ب
). رازآلودگی، فراتر از عقل و 61، ص: 5» (دیگر اشیاء جدا کرد، تا با ترس عادي اشتباه نشود

شود. او قلمرو بخشی در آدمی میدرك آدمی است و هیبتناکی موجب پیدایش هراس لذت
اتّو این حس اسرارآمیز ي ه). به عقید15ص:  گیرد(همان،بندگی را با الوهیت آدمی اشتباه نمی

هرجا که پرستش خدا به  ،هرچند تلطیف یابد، حتی در باالترین سطح ،و هیبتناکی
 ).66ص: اي از بین نخواهد رفت (همان، ترین شکل انجام شود، در هیچ دین و عقیدهخالص
در  چیزي آورده کهعنصر دیگري که اتّو آن را براي تکمیل : استیال و عظمت. 2. 1. 1. 4

عظمت ي هناپذیري قید کرده، عنصر نیرو، قدرت و استیالي مطلق است و آن را با واژدسترس
). اتّو در بحث بیان عظمت امر قدسی، متذکر دیدگاه عرفا 70-69صص: کند (همان، بیان می

من هیچم، «گویند: عرفا خطاب به موجود متعالی را در اینکه میي هشود. او گفتطور عام میبه
علیّ بین ي هدر اینجا سخن از رابط«گوید: دهد و می، به این عنصر نسبت می»ه تو هستیهم

آغاز تأمل در این ي هدر میان نیست. همچنین نقط ،یک مخلوقعنوان به خداي خالق و نفس
آگاهی از برتري یا تعالی  ،آغاز در این موردي هآگاهی از وابستگی مطلق نیست...، نقط ،زمینه

گوید: عنصر هیبت ). در اینجا او می72ص: (همان، » تی است که غیر از من استمطلق قدر
 کند (همان). تغییر می وفور و کثرت قدرت فهمیده شده، به کثرت غناي وجودعنوان به که

نیرو است که در اصطالحاتی » انگیزرازِ هیبت«یکی از عناصر : شوق و طلب. 3. 1. 1. 4
گیرد و براساس صورت نمادین به خود می ،اراده، قدرت و خشمازقبیل سرزندگی، شور، 

اتّو ماهیت الوهی ي هبه عقید ،زند. با این همهانگاري را دامن میاتهام انسان ،ترگرایش فلسفی
کند و مانند احساس مخلوقیت، در شدن حفظ میسازد و دین را از فراعقالنیرا آشکار می

نامد. ). اتّو خود آن نیرو را شوق و طلب می100، ص: 9شود (برخی از صور عرفان حفظ می
او این عنصر ي ههاي امر قدسی دانسته است. به عقیداتّو این عنصر را عنصر دیگري در ویژگی

اصیل ي هشود. چنین تعبیراتی مربوط به جنبدر حال جالل درك می ،نحوي زنده و بانشاطبه
و شناخت همین جنبه موجب حفظ  شودنمی نیغیرعقالي هیعنی مربوط به جنب ،ذات الهی

صفات واقعی عنوان به اّتو همین صفات طبیعی کهي هشود. به عقیددین از حالت افراطی می
که مناسب  است براي مفاهیمی و اند، مربوط به احساساتموجود غیرعقالنی به او نسبت داده

 ).77، ص: 5تأسیس ساختار معرفت علمی هستند (
اب ذگیرا و ج يموجود ،خود را در تجربه ،اتّو معتقد است که امر قدسی: جذبه. 4. 1. 1. 4

). در 83، ص: 5رسد (نظر می. این جذبه در مقابل هیبتناکی، نوعی جمع اضداد بهنمایاندمی
شود. گونه حس بُهت و شگفتی و حیرت در شخص ایجاد میمواجهه با امر قدسی، ایني هنتیج

هایی شود. اتّو مثالدر جذبه حاصل می ،و مهر و آرامش و شفقتهمچنین حالتی چون عشق 
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که همچنان  را کند، تا چنین حالتیاز اتحادهاي عرفانی در مسیحیت و بودیسم را مطرح می
 ).89-83صص: بنمایاند (همان، ، با ترس و شوق همراه است

 ند، ولیهاي طبیعی شباهت دارهاي مینوي با احساسوي احساسي ههمچنین به عقید
رو اند؛ ازاینت گرفتهئفردند؛ چون از احساس امري مینوي نشمنحصربهدرواقع 

با آن ازطریق ي هاند؛ زیرا به یک واقعیت مینوي و عینی اشاره دارند که مواجهبخشمعرفت
مفهوم  ،). در این حالت101، ص: 9( است تجارب مینوي، مفهوم امر مینوي را پدید آورده

وجود آمده و از واقعیتی عینی و مینوي بهي هی و متأخر است؛ چون از تجربامر مینوي پسین
اند که از یک مفهوم مینوي بخشهاي مینوي به این معنا ادراکی و معرفتاحساس ،طرفی

که این مفهوم بر آن اطالق  نمایان کنند عینی و مینوي را یحال واقعیتباشند و درعین
 ).101 -100صص:  شینی و ماتقدم است (همان،مفهومی پی ،در این حالت .شودمی

اتّو، چهار عنصر هیبت، عظمت، شوق و ي هبنا بر اندیش که بنابراین درمجموع باید گفت
موجد احساس  ي شخص با امر رازآلود قدسی،در هنگام مواجهه جذبه عناصري هستند که

 ؛شودموجب حاالت و بیانات عقالنی می ،ویژه شوقشوند. عنصر جذبه و بهمی اومخلوقانه در 
حقیقت غیرعقالنی تبیین  ،افتد که با اوصاف عقالنیگونه که در ادیان این اتفاق میهمان
بلکه  ،سبب محدودیت در امر غیرعقالنی نیست مسألهاو این ي هبه عقید ،حالبااین .شود

کند. ش حاالت عرفا را ذکر میزایی است. اتّو در بیانات خوی، سبب معرفتمسألهخاطر همین به
 داند.ماتقدم می ،لحاظ مفهومیمتأخر و به ،بودنلحاظ عینیاو مفهوم امر مقدس را به

مواجهه با حقیقت وجود در آثار نسفی (تمکین، تلوین، تکوین یا تمکین . 2. 1. 4
حق، یت ؤشدن و رنسفی همچون سایر عرفا قائل به سلوك است. او در بحث مواجه: نهایی)

نسفی معتقد است  ،)138، ص: 16داند: قسمی ارضی و قسمی سماوي (سالکان را دو قسم می
رسد که از عالم عقل گذر کند و به عالم و وادي یت میؤسالک زمانی به مقام مواجهه و ر

در وصول به حق  اي است به ناتوانی عقلاشاره مسأله). این 139ص: عشق قدم نهد (همان، 
بودن است که اتّو بدان اشاره داشته؛ علل مکاشفه در تفکر ادآور غیرعقالنیو قصور آن که ی

ي هولی علت مواجهه در اندیش، حق است عشق به خدا و حضور ،بر طبق عرفان اسالمی ،نسفی
اتو مبهم است؛ یعنی مشخص نیست که آیا شرایط خاصی براي چنین شهود و آشکارشدنی 

عشق بعد از مواجهه در عنصر هیبتناکی ظهور  ،گفتار اتوطرفی، بنابه  از .الزم است یا خیر
داند. در تعبیر عرفانی ذات با صفات و که نسفی عشق را بستر مکاشفه میکند، درحالیمی

عالوه، سالکی که نسفی از قدسی اتو خارج است. بهي هکنند، اساساً از تجربتعابیري که می
معرفت علمی یافته است و به معرفت عینی  ،ینوعاز عقل گذر کرده و به ،گویدآن سخن می
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گوید؛ ضمن یابد. اتو در عنصر استیال و عظمت، به آگاهی از برتري حق سخن میدست می
 است. شده ناشیبا امر قدسی  ياز مواجهه ،آنکه این آگاهی

 کند.مواجهه با امر قدسی را در قالب مقام تمکین و تلوین و تکوین بیان میي مسألهنسفی 
به وصال و وحدت با حق  ،این مقامات مربوط به زمانی است که سالک در سیر الی اهللادرواقع 
دهد حاالت دست می ،شود. در هنگام رویاروییشود. و به عبارتی با آن امر مواجهه مینائل می

 کند: گونه تعبیر میکه نسفی بروز این حاالت را این
روي به اندرون نهد و در  ،ح از بیرونسبب حال یک چیز است و همان است که رو«

بدین سبب حواس ظاهر از عمل خود معزول گردند، مانند خواب و وقت باشد  ؛اندرون رود
 .)140ص:  (همان،» ...در یک موضع جمع آید ،که روح چون در اندرون رود

 را مسألهمواجهه از راه درون است. اتّو با لفظ ذهن این که  بنابراین نسفی معتقد است
بودن شهود تأکید دارد. او چهار نوع حال را در این بیان کرده بود. نسفی نیز به موضوع درونی

شود و حاالت کند. در مقام تلوین سالک گاه قبض و گاه بسط بر او غالب میزمان بیان می
توان تا حدي با عنصر شوق شود. این حاالت را میاختیار حاصل میها بیایني هدیگر که هم

سالک خود اختیار دارد. به عبارتی آن حاالت بندگی  ،اتّو مطابقت داد. اما در تمکیني هذبو ج
دهد. نسفی تأکید دارد که در در تلوین است و در تمکین نوعی آزادي به سالک دست می

قُرب، بُعد، وصال، خوف و امید که صفت سالک «چون  یبه حاالت سالک اصالً ،مقام تمکین
فوق آن دو مقام است و به  ،). مقام تکوین144ص: (همان، » نماند به ضرورت هم ،است
 این). درمجموع آنچه عیان است 248، ص: 8نسفی، تعبیر دیگري از تمکین است (ي هعقید

شود. این حاالت مشابه است که سالک تا مقام تلوین، همچنان دچار حاالت غیرارادي می
 نسفیازنظر اشاره داشته است؛ اما  هابه آن ..عناصري است که اتو با ترس و شوق و جذبه و.

از حاالت یک است و در آن زمان، هیچ )فانی( در زمان تمکین نهایی، فاقد هر صفتی سالک
عرفان چون ذات مطلق است، عارف با برخورد با ي هآید. طبیعی است در حوزدر او پیش نمی

یت و ؤذاتی به معناي ر يحتی فناتجلیّات صفاتی دچار حیرت شود و نتواند توصیف کند و 
عالوه سالک به وصل و وحدتی رسیده که در آن با صفات الغیوب نیست. بهمواجهه با ذات غیب

کننده اتو مواجههي هبه عقید ،که در عنصر شوقو اسماء حق به یگانگی رسیده است؛ درحالی
ر قدسی را در قالب آید که امر قدسی را در قالب صفات بشري وصف کند و امدرصدد برمی

جبروت و ي هوحدت با مرتبوصال و به  ،عقلی آورد. این در حالی است که عارف از عقل
  اسمائی رسیده است.
مقام المقام و حیرت است، آنجا که سالک چشمی از تشبیه و تنزیه  ،از منظري دیگر
اتو در حالتی از ي هکننده با امر قدسی، به عقید). اما مواجهه251ص: داشته باشد (همان، 
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تنزیهی ي هزند، آن هم پس از مواجهه با امر قدسی که جنببه تشبیه دست می ،شوق و طلب
روست که کشف عرفانی، مختص به شخصی در مقام خاصی است که با سلوك آندارد؛ این از

چنین مسیري را طی نکرده است. نسفی  کننده، مواجههاتوي هبدان دست یافته، ولی به عقید
آور را داند که آن معرفت مقام حیرت است. او معرفت حیرتقام حیرت را آخر کار دانا میم

 کند: گونه تبیین میاین
 ،حیرت است. و هرچه حیرت بیشتر ،آخر کار دانا در معرفت خدا و معرفت عالم !یا عزیز«
ست. علتِ نظاره کردن ا ،کردن بیشتر، از جهت آنکه عقل علت حیرت است و حیرتنظاره

 ،کس که حیرتش بیشتر استحیرت او بیشتر است. و براي آن ،پس آنکه عقل او بیشتر است
» مقامی عالی و کاري عظیم است ،کردنِ بدون شکایتکردن بیشتر خواهد بود. نظارهنظاره

 ).169 ، ص:14(
آنچه در مواجهه با درواقع  یت اعتقاد دارد؛ یعنیؤنوعی بر معرفت بعد از ریعنی او به

آید، معرفت است و آنچه از حاالت در این مسیر و البته پیش از حقیقت وجود حاصل می
ي هگونه که اتّو معتقد بود، تجربآید، غایت آن نیست. درمجموع هماناصل پیش میي همواجه

 گذارد. زاست. اقوال نسفی نیز بر این گفته صحّه میمعرفت ،مواجهه و رویارویی
 

 گیرينتیجه. 5
 يبا آن از منظر آرا يعرفانی نسفی درباب حقیقت وجود و مواجهه يتحلیل آرادر 

کنیم. در آرا و ی رودلف اتو، به مواردي از مشابهت و اختالف برخورد میختپدیدارشنا
هاي عرفانی نسفی درباب حقیقت وجود، مواردي مانند قداست حضرت حق وجود دارد اندیشه

اتو مشترك باشد. گرچه از دیدگاه نسفی، ي هبا قداست امر قدسی در اندیش ممکن است که
به باتوجه یکی با نظر به ذات حق و دیگري: بحث استاز دو زاویه قابل ،حضرت حقي مسأله

بدون نام، اسم و صفت است که  ،ذاتِ خویش ،تجلی ذات در صفات. از نگاه اول، حضرت حق
 ها به کنه ذات اواین جهت در قدسیت خود است و اندیشهنیست و از  نیاحدي شناخت ايبر

ر معرفت بندگانش بي هتجلی در صفات، حضرت حق به اندازبه باتوجه ،در نگاه دوم ؛راه ندارد
شناخت حق ازطریق اسماء و ي هدربار شناختن است. از این جهت دیدگاه نسفیقابلایشان 
نظر به کیفیت  ،ایشان ،دانست؛ زیرا در این بحثتوان دیدگاهی پدیدارشناسانه میرا  صفات

معرفت سالک به حق دارد و نه واقعیت و هستی حق. این تفکیک حقیقت وجود از تجلیات 
توان ظهور حضرت حق در اسماء و صفات، بسیار براي نسفی مفید بوده است. از این طریق می

ترتیب صفاتی چون عظمت و اینحق در عالم جبروت را مساوي با نومینوس اتو دانست. به
بودن مجهولي ه. اما آنچه را اتو دربارداده شوندنسبت  یابند که به اواین را می قابلیت ،استیال
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و نه  توان به ذات حضرت حقبودن امر قدسی گفته است، میناپذیري و ناشناختنیو درك
اتّو و ذکر صفات ي هدیشدر ان نکردننسبت داد. این تفکیک ،تجلیات او در قالب اسماء و صفات

از دو چیز  ودن امر قدسی،بناپذیري و ناشناختنیعظمت و استیال در کنار مجهولیت، درك
یکی نگاه خاص اتو به امر قدسی که آن را با رازآمیزبودن که  :تواند ناشی شده باشدمی

است و دیگري نگاه خاص  کردههمراه ، تأثیر نوع نگرش عرفانی مسیحی نیز بودهتحت
دوگانگی ي مسألهشناختی موضوع نپرداخته است. هاي هستیپدیدارشناختی اتّو که به جنبه

نسفی آمده، با دوگانگی عارف  يمراحل سلوك در آرا عارف و حضرت حق که در بسیاري از
توان نگاهی نگاه نسفی را می ،اتو همسان است و از این جهت يو امر قدسی در آرا

تقسیم عوالم به مُلک، ملکوت و جبروت از سوي نسفی، باید ي هیدارشناختی دانست. دربارپد
خصوص نگاهی پدیدارشناختی صورت گرفته و نسفی درایني هاز زاوی مسألهگفت تحلیل این 

پدیداري معرفت به حق یا امر قدسی و شناخت ي هتر از اتو داشته و بر جنبمراتب دقیقبه
اي با توان تا اندازهنسفی درباب جبروت آورده، می چیزي را کهاست.  دهکربیشترآن توجه 

این دو  يآن، در آرا يهیبتناکی اتّو همسان دانست. البته عوامل ایجادکنندهي مسأله
زیادت  يبا علم و عقل پیوند خورده و نتیجه ،نسفی ياندیشمند متفاوت است. چون در آرا

اتّو از فقدان  يو تنزیه نسبت به حق است، ولی در آرا معرفت و شناخت حق و توازن تشبیه
هیبت که از ي همسال ،دیگري هاست. از زاوی ناشی شده معرفت و رازآمیزبودن امر قدسی

پدیدارشناختی دارد که موردتوجه نسفی نیز بوده ي هگیرد نیز جنباحساس خوف شکل می
دیگري موردبحث قرار گرفته است. اتّو ي هاز زاوی ،شوق و طلب و جذبهدر نگاه نسفی، است. 

آن را از توابع هیبتناکی دانسته، اما نسفی آن را از توابع معرفت به  ،از دیدگاه پدیدارشناختی
عوامل و علل مواجهه با حقیقت وجود که نسفی به آن پرداخته و  يلهأحق دانسته است. مس

این  اساساً و به آن نپرداخته، زیرامعرفت و عشق به حق را عامل آن دانسته، امري است که اتّ 
 ینسف يتوان بسیاري از آرادرمجموع می .محسوب نمی شود ختینگاهی پدیدارشنا ،مسأله

خصوص نزدیک به، ختیرویکردي پدیدارشنا را مواجهه با آني هدرباب حقیقت وجود و نحو
 تفاوت آن دو از مبانی یا مفروضات متفاوت این دو اندیشمند واتّو دانست ي هساختار اندیش با

 هاییدیدگاه، ازجمله نسفی ،عرفاي مسلمان ، بنابر تعبیر امروزي،ترتیباینبه است. متأثر
 اند. داشتهپدیدارشناختی 
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