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شهرامپازوکی 
 چکیده

ای از حق تعالی هستند که بنا به  همۀ مظاهر هستی جلوه  در عرفان اسالمی
 اند. برای این مظاهر الهیی ایاه   اصل تجلی از منشأ واحدی به ظهور رسیده

کار رفته است. این تعبیر بیانگر این اصل اسیت کیه میت ل      به« کلمه»تعبیر 
حقیقی عالَ ، ذات واحد حق است و هیر ننهیه موجیود اشیته، بیه نَ َی        
رحمانی حق به منصۀ ظهور رسیده و همهون ارتباط کلمه با صاحب کالم، 

ختل ی ارتباطی مستقی  و روشن با وی دارد. برای انواع کلمات الهی تعابیر م
ترین ننها که برارفته از اصطالحات قرننی  ذکر شده است که برخی از مه 

باشد. این سیه   می« کلمات قرننی»و « کلمات ان سی»، «کلمات نفاقی»است، 
دهند که                                       را تش یل می« قرننی»و « ان سی»، «نفاقی»نوع کلمۀ الهی، سه کتاب 

اشای معرفت پرورداار است. افزون بر  به ننها در کنار ه  راهتوجه و دقت 
اند، تشیابه و تطیابق    این، از ننجا که ننها از یک منشأ واحد به ظهور رسیده

نید که به برخی از  بسیاری نیز میان ننها به لحاظ کلی و جزیی به چش  می
 شود. ننها اشاره می

 

 سیی، کلمیات قرننیی، نَ َی      مظاهر، کلمات نفاقی، کلمیات ان :هاکلیدواژه
 رحمانی.
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طرحمسأله
 ز نسمان سخن نمد سخن نه خوار بود دان بزراوار بود سخن به نزد سخن

 

 6که داند؟ نن که به ادراک عرش وار بود ز عرش تا به ثری ذره ذره اویایند 
 

 
 

ای که  اولیهشود، عالوه بر معنای ساده و  که از  سخن ا تن و ت ل  حاصل می« کلمه»م هوم 
عمییق و   شود، در حیطه الهیات و عرفان، اصطالحی مه  است و م هومی از نن استنباط می

 استرده را در بر دارد.
اهمیت م هوم کلمه برارفته از این اصل است که سخن، ارتباطی مسیتقی  بیا صیاحب    

بب دارد. همیین ویژایی سی    سخن دارد و نیز این ه سخن ا تن پرده از درونیات فرد برمی
اهمیت کلمه و کالم در ارتباط با حق تعالی شده و به لحاظ وجودشناختی انواع مختل ی را 

 سبب شده است.« کلمه»برای 
شود ساحت الهییات   اولین ساحتی که در نن به م هوم کلمه و انواع کلمات پرداخته می

ت های اونااون است و در هر ساحتی متناسب با همیان سیاح   است؛ خداوند دارای کلمه
هیای اونیااونی کیه کلمیات او      پرده از اسماء و ص ات خود برداشیته و از پی  حجیاب   

اویید. کلمیات نفیاقی، کلمیات ان سیی و کلمیات        شوند با انسان سیخن میی   محسوب می
 اردند. های نسمانی از این اونه کلمات محسوب می کتاب

ت  یر بشیر و   ای طیوننی در تیاریخ    و بییان انیواع نن، پیشیینه   « کلمه»توجه به م هوم 
دارد که در ابتدا به طور خالصه به نن پرداخته خواهد شد؛ اما  خصوص در ادیان ابراهیمی به

و انیواع نن از دییدااه عرفیان    « کلمیه »ننهه در ایین مقالیه میدنظر اسیت بررسیی م هیوم       
عرفانی، کسانی همهون سید حیدر نملی با استناد به  –است. در روی ردی  ح می اسالمی
در ایین   انید.  بندی انواع کلمات الهی و تطبیق میان ننهیا پرداختیه   قرننی به دستههای  نموزه

نوشتار پ  از نگاهی اجمالی به سیر تاریخی م هوم کلمه در عهیدین، بیه تعرییل کلمیه،     
م هوم تجلی کلمات الهی، مراتب این تجلی، انواع کلمات الهیی و چگیونگی تطیابق بیین     

 شد. کلمات مختلل الهی پرداخته خواهد 

اهمیت این بررسی و تطابق میان این م اهی  نن است که با این نگاه، جامعیتی حاصیل  
شود که به شناخت بهتر هرکدام از کلمات الهی به عنوان سطوری نگاشته شده بر پهنیه   می

 رساند.  هستی با قل  قدرت حق تعالی یاری می
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 درعهدین«کلمه»الف.پیشینهتاریخیمفهوم

و مصادیق نن ی ی از م اهی  اساسی است که استره وسیعی از معانی را در  8«کلمه»م هوم 
ایرد و به لحاظ اهمیت سخن و جایگاه کلمه و کالم، همواره در طول تاریخ ت  ر بشر  برمی

و « کلمه»شود که در سیر تاریخی م هوم  مورد توجه بوده است. بر همین اساس مالحظه می
خصیوص در   مقدس توجهی ویژه صیورت ارفتیه و بیه     بانواع نن، به این م هوم در کتا

اردد. بنابراین هرچند که پرداختن کامل به این  مسیحیت از عناوین بسیار مه  محسوب می
در عهدین، نزم « کلمه»طلبد، اما با توجه به اهمیت م هوم  موضوع مجالی جدا و م صل می

م هوم در کتاب مقدس پرداخته است پیش از ورود به ا تار اصلی، مختصری به پیشینه این 
 شود.
وحیی  »، «کالم بشیری »به معانی مختل ی نمده است:  عهد قدی  در« Logos»یا « کلمه»
ترین  نغازین 9«.کلمه تأثیراذار در خلقت جهان»و « سخن خداوند در قالب شریعت»، «الهی

از جانیب  « کلمه کونیه»و به اصطالح « کلمه تأثیراذار در خلقت جهان»وجه کلمه، همان 
هیا بیه کیالم خداونید و      نسیمان »چنین بییان شیده اسیت:     کتاب مزامیرخداوند است؛ در 

  9«.عساکر ننها به نَ َ  دهانش ساخته شدند تمامی
ست بل ه او پیوسته از طریق نیروهای نه تنها خلقت اولیه با کلمه خداوند ایجاد شده ا

، صدای خداوند که قدرتمند و با ش وه است، عهد قدی اوید؛ بنا به تعبیر  طبیعت سخن می
ش ند و صیحراها را بیه لیرزش در     های سرو را می شود، درخت از طریق تندرها شنیده می

ای از  ییک کلمیه   این ارتباط کالم الهی با طبیعت و این ه پدیدارهای طبیعت هر 9نورد. می
فرستد  نن که کالم خود را به زمین می»چنین بیان شده است:   مزامیرجانب پرورداارند در 

فرستد...یخ خود را مثل پارچه  رود، برف را چون پش  به زمین می و فرمانش به سرعت می
و توسیعه  این م هوم ک  ک  تغییر  1«ادازد... اندازد...فرمان خود را فرستاده ننها را می ها می

پیدا کرده و همه مخلوقات نیز خود دارای کالم و مشغول به حمد و ثنای خداوند توصیل 
 2رود. اند و کلمه ننها تا انتهای جهان فرامی شده

مطابق این نموزه تأثیر کالم الهی و برکت نن، همواره در طبیعت نیز قابل مشاهده است. 
شود و سپ  به نسمان  برکت و رویش میاونه که نب باران پ  از فروباریدن باعث  همان
اردد، کلمه و امر وجودی خداوند نیز پ  از ادا شدن، اهیداف او را در ایین مسییر     بازمی

به تحقیق به نهجی که باران و بیرف از  »چنین نمده است:  اشعیاهسازد؛ در کتاب  محقق می
سازد  ا سبز و بارور میاردد بل ه زمین را سیراب کرده نن ر بارد و به ننجا برنمی نسمان می
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نید به همان نهج  که از دهان  بیرون می تا نن ه تخ  به برزار و نان به خورنده بدهد، کالمی
اوامر  2«.ام بجا خواهد نورد... ثمر به من مراجعه نخواهد نمود بل ه ننهه اراده نموده بوده بی

اانه به  های ده نان ه فرماناند چ دانسته شده و نواهی الهی در قالب شریعت نیز کالم خداوند
 60نامیده شده است. 9«اانه کلمه های ده»حضرت موسی 

طیور   یابد. به اهمیت بیشتری می عهد قدی حتی به نسبت « کلمه»م هوم  عهد جدیددر 
کیالم انسیانی؛    66در عهد جدید ذکیر کیرد:  « کلمه»توان این معانی را برای م هوم  کلی می
ند: کلمه پویا و خالق خداوند )کن وجودی(، وحی مستقی  مشترک با عهد قدی  مان م اهیمی

هیای   الهی، کالم نبوی؛ وحی الهی از طریق ندای نسمانی و با واسطه فرشته وحیی، نمیوزه  
به عنوان لقب حضرت مسیح « کلمه»به عنوان پیام مسیحیت و « کلمه»حضرت عیسی )ع(، 

« کلمه متجسّد»ت است. مسیح، در مسیحی« کلمه»ترین کارکرد م هوم  ترین و اصلی که مه 
شناساند. این کلمه هویتی ازلی به قدمت نفیرینش   خداوند است که خداوند را به جهان می

در  عهد جدیداز عبارات معروف  انجیل یوحناسرنغاز  68دارد و منبع لطل و رحمت است.
چیز بیه  در نغاز کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود. همه »است: « کلمه»مورد 

  69«.میانجی او بود، بی او هیچ نبود. ننهه در او بود، حیات بود، و حیات نور ندمیان بود
عیسی ه  کلمۀ خداوند است و ه  از نن روی که از جانب خداوند است، کیالم خیدا را   

نن کی  کیه از جانیب    »شنود؛ در عهد جدید از زبان حضرت عیسی چنین نمده است:  می
 69«.شنوید، از نن روست که از خدا نیستید شنود؛ اار شما نمی ا میخداست کالم های خدا ر

که « انجیل»خود واژه 69به کار رفته است.« کلمه»های حضرت عیسی نیز تعبیر  برای نموزه
یونانی است به معنای مژده و خبر خوب و بشیارت بیه همیین     euangeliumمعرّب واژة 

 61موضوع اشاره دارد.
ایرد که  در عهدین م اهی  وسیعی را در بر می« کلمه»با توجه به ن اتی که ذکر شد م هوم 

 کنی  که بدان اشاره خواهد شد.  و قرننی مالحظه می شبیه به نن را در معارف اسالمی 

وانواعآنازمنظرعرفاناسالمی«کلمهالهی»ب.

«کلمه»لغویواصطالحیتعریف.7
 باشد. به معنای اظهار ننهه در باطن است می« ک ل م»از ریشه « کلمه»ه واژبه لحاظ لغوی  

را نش ار شدن داخل اش  توان وجه تسمیه نیز برای نن بیان شده که می 62معنای جراحت62
در واقیع از نن  69زخ  در حالت جراحت دانست. ااه به اثر زخ  هی  اطیالق شیده اسیت.    
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دارد و بیاطن او را نشی ار    خص بیر میی  جهت که سخن ا تن پرده از درونیات و اف ار شی 
 ا ته شده است. «کالم»و  «کلمه»کند به نن  می

ابراز و ظهور امر پوشیده است، وجود ل ظ و زبان در نن « کلمه»اما از ننجا که اصل در 
قرننیی و   به لحاظ اصیطالح  ،بر همین اساس 80باشد. شرط نیست و مختص انسان نیز نمی

اسماء و ص ات الهی باشید و   ةه است و هر ننهه بیان کنندعرفانی خداوند نیز صاحب کلم
 شوند. حق تعالی محسوب می ۀ، کلمذواتمخلوقات و  ۀبه عبارتی هم

 86یست.توضیح نن ه در نگاه عرفانی، عال  چیزی جز ظهور اسماء و ص ات حق تعالی ن
که درحق تعالی وجیود دارد   ییاز نن رو که عال  ظهور اسماء حق تعالی است، همان اسما

، به صورت حی، شنوا، بینا، عال ، مرید، قادر و عال در عال  نیز وجود دارد. به همین سبب 
قل کل یعمل »: فرمایدکند، چنان ه میاو عمل می ۀو بر اساس شاکل شده استی مت ل  متجلّ
 89یابد. جهان فعل اوست، لذا با اوصاف حق ظهور می 88.«علی شاکلته

محسوب  حقکلمه  ،مخلوقات الهی و کل عال  ۀ، هم«کلمه»ترتیب با توجه به معنای  بدین
نهایتی نیز برای ننها متصیور   واسطه با حق تعالی دارند و ارتباطی مستقی  و بیند که شو می
در دیدااه عرفانی، برای توضیح چگونگی پیدایش این مخلوقات و کلمات الهی، از  .تنیس

 شود.  یاصل تجلی بهره ارفته م

کلماتالهی.تجلیونزول2
برای تبیین چگونگی ایجاد کثرات از یک وجود بحت بسیط و به عبارتی   در عرفان اسالمی

نیید کیه در واقیع     دیگر توضیح نحوه صدور و ظهور کلمات الهی، اصل تجلی به میان می
 است.« نزول»معادل اصطالح قرننی 

« متجلّیی لیه  »و « متجلّیی »با موجودات رابطیه  در این دیدااه عرفانی، رابطۀ حق تعالی 
الغیوبی خود همیشه ناشناخته و مخ ی  ای است که در مرتبه غیب است. ذات حق ذات یگانه

کند در کثرات و  که اقتضای ظهور و نش ار شدن پیدا می  و دست نیافتنی است؛ اما هنگامی
و »کند:  را چنین تعریل میترکه ظهور  یابد؛ چنان ه ابن مظاهر اونااون تجلی و ظهور می
 89«.املطلق متعّینًا بشیء من التعینات ةالقول بالظهور هیهنا یعنی به صریور

به دیگر سخن، فرایند ظهور و تجلی به معنای این نیست کیه ذات بیی تعییّن حیق از     
ویژای اطالقی خویش عاری شود، بل ه ظهور چیزی نیست جیز ظیاهر کیردن صی ات و     
نِسَبی که به حالت کمون در نن ذات مطلق حضور دارند؛ همان ص ات مندمج کیه از نظیر   

شوند. تعبیر از  م صّل و متعیّن ظاهر می وجودی، چیزی جز وجود مطلق نیستند، به صورت
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های م صیل چییزی نیسیتند جیز      تجلی نیز نشان این حقیقت است که این نسب و حالت
هایی از همان حقیقت یگانۀ مطلق که تمام هستی را پر کرده است و بدین نحو نسبت  جلوه

 89اردد. میان حق تعالی و مخلوقاتش نش ار می
رابطه حق تعیالی بیا موجیودات را چنیین تبییین       وحاتفتبر این اساس، ابن عربی در 

فهو عنی کل شیء فی الظهور، ما هو عنی االشیاء فی ذواهتا سبحانه و تعالی، بل هو هو و »کند:  می

 81«.االشیاء اشیاء
وجود نمدن کلمات  نحوه به  اصطالح دیگری است که در عرفان اسالمی« َنَفس الرحمن»

نیید، فشیار را از روی سیینه     از اعماق وجود انسیان بیر میی   دهد. نَ َ   الهی را توضیح می
دارد و وسیله انتقال کلمات و ایجاد اصوات اسیت. بیه همیین دلییل، ایین تمثییل را        برمی
عربی برای بیان چگونگی خلقت و ظهور موجودات از ذات حق، بیان کرده است. وی  ابن

نماد شیوه خلق موجودات بیه   دارد که در مورد خداوند نیز به همین ش ل، ن َ  اظهار می
الغیوب( نغاز و بعید از   ترین مرتبه )غیب ترین و عمیق وسیله تجلی الهی است که از باطنی

وسیله ن َسش  اردد و همهون زمانی که انسان به ای عینی ظاهر می عبور از مراحلی در مرتبه
وجیود نمیدن    بیه اردد، این تجلی الهی و به تعبیری ن َ  رحمانی باعیث   قادر به ت ل  می
 اردند. شود که همه موجودات در حقیقت کلمات خداوند محسوب می موجودات می

اشاره به این موضوع دارد که خلقیت بیر اسیاس    « الرحمن»به اس  « نَ َ »اضافه شدن 
رحمت الهی ش ل ارفته است و اویا این تجلی و به عبارتی تن   حق، فشار را از اعیان 

اند برداشته و بر اساس لطل و رحمیت الهیی ننهیا را موجیود      دهثابته که خواهان ظهور بو
و 82«و هلذا الکرب تنّفس فنَسب النََفس الی الّرمحاا »اوید:  عربی می ساخته است؛ چنان ه ابن

 همان تقاضای اعیان ثابته برای ان شاف و ظهور بوده است.« کرب»مقصود از 
کند، به او خطاب  ه خلق چیزی میکه خداوند اراده ب  بر اساس تعبیری قرننی، هنگامی

وجودی « کن»شود. بنابراین  هر مخلوقی، نتیجه تحقق  )کن( و او موجود می« باش»کند:  می
طور که حروف و واژاان از ن َی  انسیان سرچشیمه     شود و همان حق تعالی محسوب می

که از  ایرند، عال  نیز از ن َ  حق سر چشمه ارفته و هر مخلوقی، کلمۀ حق تعالی است می
  82الهی ظهور یافته است.« کن»خطاب 

جزء سازنده کلمات، حروف هستند. بنابراین در واقع حروف، بسائط و کلمیات، مرکّبیات   
هستند و نَ َ  رحمانی عامل ظهور و تجلی حروف در عال  شهادت است. حروف ظروف 

 89اند. اند و معانی روح حروف معانی
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.مراتبتجلیونزولکلماتالهی3
اییرد و در نهاییت در    توجه به این ه تجلی کلمات الهی از م من غیب الهی صورت میبا 

رسد، عارفان مسلمان برای این سیر مراتبی بر شمرده  نشئه ظاهری و عنصری به ظهور می
شهرت یافته است. هرچند اختالف نظرهایی نیز « مراتب وجود»یا « مراتب تجلی»اند که به 
خورد اما در اصل وجود مراتب بین ننها  این مراتب به چش  می اذاری بندی و نام در دسته

 ت اوتی نیست.
ی ی از اصطالحات مه  عرفیانی در دسیته بنیدی مراتیب تجلیی و      « حضرات خم »

حضیرت  »وجود است که اشاره به پنج مرتبه اصلی در مراتب وجود دارد. اولین سیاحت،  
حضرت علمیه است. در نقطه مقابل نن، در « عال  اعیان ثابته»است و عال  نن، « غیب مطلق

حضیرت  »است. بیین ایین دو،   « عال  ملک»قرار دارد که عال  نن « حضرت شهادت مطلق»
شود؛ ی ی نن ه به غیب مطلق نزدیک تر است  است که به دو دسته تقسی  می« غیب مضاف
باشید کیه بیه     است و دیگیری غییب مضیاف میی    « عال  عقول و ن وس مجرد»و عال  نن، 

حضرت »است. پنجمین حضرت، « عال  مثال»ت شهادت نزدیک تر است و عال  نن، حضر
 90جامع همه جوامع است.« عال  انسانی»حضرات قبل است و عال  نن، « جامع

باشد چنان ه عال  ملک، مظهر عیال  مل یوت )عیال      مظهر عال  بانتر از خود می  هر عالمی
)عال  مجردات( و نن عیال ، مظهیر عیال      مثالی مطلق( و عال  مل وت، مظهر عال  جبروت

اعیان ثابته، و نن نیز، مظهر حضرت اسماء الهیه )حضرت واحدیت( است که خود مظهیر  
این حضرات ااه با اندکی ت یاوت شیش مرتبیه دسیته بنیدی       96باشد. حضرت احدیت می

 98اند. شده

.تفاوتکلمهوکتاب1
انید. در تعرییل    هایی قائیل شیده   الهی ت اوتو کتاب ااه بنا به بعضی اعتبارات، بین کالم 

که بیان شد ظهور و ابراز امر پوشیده وجود دارد و کلمه بیا میت ل  ارتبیاطی     ننهنان« کلمه»
واسطه دارد. از کنار ه  قرار ارفتن کلمات، القاء معنایی از شخصی به شخص  مستقی  و بی

اطالق « کتاب»ه نن اصطالح اردند ب که این کلمات ثبت می ایرد. هنگامی دیگر صورت می
تقریر و »اند در اصل به معنای ننهنان که اهل لغت نن را توضیح داده« کتاب»اردد. واژه  می

99«.ها در خارج با اسبابی است که با نن مناسبت داشته باشدتثبیت منویات و اندیشه
تن میوطنی  استقرار یافتن، داشی  نزمه 99است.« استقرار یافتن»در لغت به معنای « ثبت»

توان ا ت موطن هر استقراری در هستی است و وسیع می  برای استقرار است. در م هومی
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هستی به تن کرده پ  در وجود استقرار یافته و ثبت  ننهه در عال  وجود دارد چون جامه
نگارش است و بر ی ایک موجودات  اشته است. این م هوم از ثبت بسیار فراتر از محدوده

توان نن را  نسبت داد. از این رو هر موجودی با موجودیت هستی می  به تمامیعال  و نیز 
 خود در هستی ثبت اردیده است.

اما ننهه ااه ت اوتی را بین دو اصطالح کلمه و کتاب الهی رق  زده است این است کیه در  
ده تواند بدون مشاه شود اما کتاب می تری با صاحب کالم مشاهده می کالم ارتباط مستقی 

« عال  کالم»اش مورد توجه قرار ایرد. با توجه به همین اعتبار ااهی عال  امر،  عینی نویسنده
البته این امر اعتباری است و ییک   99نامیده شده است.« عال  کتاب»و همهنین عال  خلق، 

 91چیز مم ن است به اعتباری کالم و به اعتباری کتاب باشد.

.انواعکلماتالهی5
ترین این  هی انواع مختل ی ذکر شده که اغلب ریشۀ قرننی دارد. ی ی از مه برای کلمات ال

است کیه سیید   « کلمات قرننی»و « کلمات ان سی»، «کلمات نفاقی» دسته بندی ها سه دسته
ه.ق.( بر اسیاس اصیطالحات قرننیی نن را عنیوان سیاخته       2حیدر نملی )عارف شیعی قرن

 است.

.کلماتآفاقی5-7
عربی و شارحان او، جهان و همۀ  نظران عرفان از جمله ابن ری از صاحببراساس نظر بسیا

ُقْل َلاْو »اردند و استناد قرننی ننان بدین نیه است:  مخلوقات جهان کلمه حق محسوب می

 92«.بِِمْثلِِه َمَدداً  کاَ  اْلَبْحُر ِمدادًا لَِکلِامِت َرِّبي َلنَِفَد اْلَبْحُر َقْبَل َأْ  َتنَْفَد َکلِامُت َرِّبي َو َلْو ِجْئنا
که در این نیه « کلمات»کند که واژة  سید حیدر نملی در ت سیر این نیه چنین استدنل می

تواند کلمات قرنن و انجیل و تورات و سایر کتب نسمانی باشد  به نن اشاره شده است، نمی
 ییا همیان  « کلمیات نفیاقی  »زیرا کلمات این کتب محدود و پاییان پذیرنید؛ پی  مقصیود     

نهایت است ننهیا هی  نیا     موجودات و مم نات هستند که چون تجلی حق، نامحدود و بی
داند که پایان  ابن عربی نیز تمام موجودات را کلمات خداوند می 92اند. محدود و بی نهایت

 99ناپذیرند.
ماند که حق را باز  شود، فقط به مثابه نشان و عالمتی می در واقع ننهه در عال  یافت می

ای است کیه صیانع    سازد. لذا عال ، عَلَ  و نشانه اند و اسماء و ص ات او را ظاهر مینمای می
 90سازد. نماید و اسماء حق را متجلی می خود را باز می
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اسماء و ص ات حق در عل  خداوند )اعیان ثابته( طالب ظهور و بروز بودند و در عماء 
نی متجلیی اشیتند و در قالیب    بردند، ننگاه بر اساس رحمت الهی و ن َ  رحمیا  به سر می

تعینات مختلل در نمدند و به صورت موجودات اونااون ظاهر اشتند که هر موجودی 
اند  جلوه ار اس  یا اسمائی از اسمای حق تعالی است. بنابراین همۀ موجودات، کلمات حق

 96اند. )باش( او حاصل اشته« کن»که از خطاب 
رونید،   محل ظهور اسماء و ص ات الهیی بیه شیمار میی    ، چون «عال »این صور الهی یا به تعبیری 

 حق تعالی هستند.« مظاهر کونیه»اند و کلمات نفاقی در واقع همان  نیز نامیده شده« مظاهر»
اش چیزی نیست جز وجود واحد  به عبارت دیگر، عال  با همۀ کثرات اونااون و متنوع

غیب مطلق تیا نخیرین مرتبیۀ    حق تعالی که همه چیز و همه جا را در بر ارفته است و از 
مظاهر حق، یک وجود است که به حسیب اخیتالف تجلییات و تعنییات مختلیل اشیته       

بر اساس مراتب تجلی، مراتب عال  نیز مختلل اشته و عیوال  اونیااونی شی ل    98است.
 ارفته است.

َأْنُفِسِهْم   ِق َو ِفَسنُرهيِْم آیاتِنا ِِف اْْلفا»اصطالح کلمۀ نفاقی، برارفته از این نیه مشهور است:     

ُه اْْلَق   َ هَلُْم َأنَّ نیات »و « کتاب نفاقی»، «کلمه نفاقی»با توجه به این نیه به عال ،  99«.َحتَّى َیَتَبنیَّ

ای  ایرد و هر کلمه نشیانه  اطالق شده است؛ زیرا از مجموع کلمات کتاب ش ل می« نفاقی
 ز برارفته از همین نیه است.نی« کلمات ان سی»است نسبت به صاحب کالم. اصطالح 

.کلماتانفسی5-2
تعبییر اشیته و   « کلمیۀ ان سیی  »ی ی دیگر از کلمات حق تعالی، انسان است کیه از او بیه   

ترین مصداق این موضوع کیه در قیرنن کیری  بیه نن اشیاره اردییده، حضیرت         مشخص
اَم إ»یاد شده است: « کلمه»عیسی)ع( است؛ و در قرنن از وی با تعبیر  املَْسیُح عیَسى اْبُن َمْرَیَم  ِنَّ

 99«.َمْرَیَم َو ُروٌح ِمنْه  َرُسوُل اَّللَِّ َو َکلَِمُتُه َأْلقاها إِىل
کلمه بودن انسان همهون کلمه بودن سایر موجودات، نشان از نن دارد که انسیان نییز   
ی ی از جلوه ها و ظهورات حق تعالی است که وجود مستقلی از خود نیدارد و وجیودش   

ه به صاحب کالم است و اارچه انسان خود جزیی از عال  است، دلیل این ه از انسان وابست
شود و اصطالح مجزایی برای وی وضع شده این است که انسان به  به طور جدااانه یاد می

ای در نفرینش دارد و تنها موجودی است که قابلیت مظهریت  لحاظ وجودی جایگاه ویژه
را م تخر به عل  اسماء ساخته « مظهر انسانی»رد. خداوند این تام اسماء و ص ات الهی را دا

 99و او را مسجود مالئک قرار داده است.
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عربی همیۀ بیسیت و ه یت بیاب کتیاب مهی  خیود         با توجه به کلمه بودن انسان، ابن
اذاری کرده و نن را به کلمیه   را با نام ح متی منسوب به یک پیامبر نام« فصوص الح  »

نسیبت داده اسیت. سیپ  در اولیین فیص کتیاب خیود، بیه توصییل           وجودی نن پیامبر
پردازد. بر اساس توصی ات وی، انسان  های انسان کامل و جایگاه او در نفرینش می ویژای

تواند بیش از هر مخلوقی اسیماء و صی ات    به لحاظ وجودی کون جامع حق است که می
ای  بی روح و نیینۀ جیال نیافتیه  الهی را متجلی سازد. خداوند، کل عال  را به منزلۀ جسدی 

خلق کرد که انسان، روح هستی و عین جالء نیینه عال  است. انسان خلی ۀ حیق اسیت و   
برای خداوند، به منزلۀ مردمک دیده )انسان العین( است که به وسیلۀ نن به سایر خالئق نظر 

 91اردند. اندازد و ننها از رحمت حق برخوردار می می
نیز به انسان اطالق شده است؛ چنان ه در ت سیر « کتاب ان سی»از سوی دیگر، اصطالح 

َیْوَم َعَلیَْك َحسیبا  اْقَرْأ کِتاَبَك َکفى»نیۀ  کند که مقصود  سید حیدر نملی چنین بیان می92«بِنَْفِسَك الْ
است. سیپ   « کتاب ان سی»از کتاب در اینجا همان کتاب وجودی انسان و به تعبیر دیگر 

طور یقین انسان، جامع کتیب دیگیر )کتیاب     پردازد که  به این ن ته می وی به شرح و بیان
و صحی ۀ کبری است و همۀ حقایقی که در کتب  نفاقی و قرنن( نیز هست و نسخه عظمی 

 92دیگر وجود دارد، به طور اجمال در درون او موجود است.
الهیی شی ل    از ننجا که انسان نیز جزیی از عال  است و کل عال  بر اساس مراتیب تجلیی  

ارفته است، مراتبی که در عال  وجود دارد در انسیان نییز وجیود دارد و از نن بیا تعیابیر      
ترین مرتبه تا  اونااونی همهون روح، قلب، ن   و بدن یاد شده است که اشاره به باطنی

 99ترین مرتبه در انسان دارد. ظاهری

)جامع(کلماتقرآنی.5-3
اردند.  ، کلمات نسمانی و کتب وحیانی حق محسوب میترین نوع کلمات الهی شده شناخته

بر اساس سنت الهی، خداوند همواره در صدد هدایت و راهنمیایی بنیداانش اسیت و بیه     
هیای   شان کتیاب  همین سبب پیامبران متعددی را به سوی ننها مبعوث کرده و برای هدایت

ربوط بیه خیات  رسیل،    نسمانی فرو فرستاده است. اما در بین همه کتب نازل شده، کتاب م
حضرت محمد)ص(، از ویژای خاص جامعیت و مصونیت از تحریل برخیوردار اسیت؛   

نیز تعبیر « مظاهر ل ظیه»شود که از نن به  ترین کالم ل ظی خداوند محسوب می بنابراین کامل
 شود و به نسبت کلمات ان سی و نفاقی، کلمه بودن قرنن کری  از همه نش ارتر است. می

تر بودن این کتاب الهی، ویژای ممتاز ایین کتیاب اسیت و در معنیای      کاملجامعیت و 
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خورد؛ چنان ه  به اعتقاد برخی از اهل ادب، معنای  لغوی قرنن ه  این جامعیت به چش  می
ابن عربی نیز همواره قرنن را براساس  90است. «جمع کردن و اردنوری»اصلی ریشۀ نن، قرأ،

قیرنن کتیابی در مییان    »اویید:   ن یه در ایین بیاره میی    بیرد؛ چنا  معنی لغوی نن به کیار میی  
هاست، با این ت اوت که تنها کتابی است که از جامعیت برخوردار است و به همیین   کتاب

 96«.نامیده شده است« جامع ال ل »دلیل قرنن 
قرنن به لحاظ وجودی، یک واقعیت و نماد زبانی از وجود حقیقی یعنی خداوند است. کالم 

تر است. ت ل  جیزء صی ات خداونید اسیت کیه       از کالم جهانی قابل فه م توب وحیانی 
ترین مصداق و جلوة نن در نخرین کتاب نسمانی، یعنی قرنن کری  به ظهیور رسییده    کامل

 است. قرنن کالم و کتاب الهی است.
از سوی دیگر همان اونه که همۀ هستی براساس مراتب تجلیی از غییب الغییوب تیا     

ل ارفته و دارای مراتب اونااون است، قرنن کری  نیز از م من ظاهری ترین مراتب ش 
غیب تا عال  ملک که به صورت نوشتار م توب درنمده، مراتب و منازل اونااونی را طی 
کرده است. دو اصطالح انزال و تنزیل نیز بر همین امر اشارت دارد.  مراتب نزول کالم الهی 

 ۀ قرننی دارد.با اصطالحات مختل ی بیان شده که خود ریش
شیود. در ایین مرتبیه همیه      نامیده می« ال تاب امّ»اولین مرتبه که همان عل  الهی است، 

حقایق به صورت ی پارچه و کامل وجود دارد. در این مرتبه ل ظی وجود ندارد زییرا ایین   
حقایق از نوع ال اظ مل وظ نیستند؛ عال  عل  الهی است که همۀ حقایق هستی بدون ک  و 

است که علمی که در « کتاب مبین»یا « لوح مح وظ»ر نن حضور دارد. در رتبه بعد کاست د
مرتبه قبل به صورت ی پارچه قرار داشته در اینجا به ت صیل به ظهور می رسد. در مرتبه بعد 

است، یعنی قرنن با همۀ ال اظ نن کیه بیر لسیان مبیارک پییامبر)ص(      « کتاب محو و اثبات»
نیز ال اظی که از زبان پیامبر جاری شده به صورت م تیوب در   شود و پ  از نن جاری می

است و به صورت نقش سیاهی بیر  شود که قابل رؤیت  نید و تبدیل به همین کتابی می می
 98اردد. سپیدی هویدا می

شود تیا علی  حیق     ترین مرتبه طی می ترین یعنی ظاهری این سیر از بانترین مرتبه تا پایین
ظرفیت ام ان در اختیار انسان قرار ایرد و به او کمک کند تا این مراحل را تعالی به اندازه 

دوباره طی کرده و در قوس صعود به بانترین مرتبه مم ن دست یابد. بدین ترتیب کلمات 
ایرند تا به انسان در شناخت پرورداار و  قرننی در کنار کلمات نفاقی و ان سی حق قرار می

 99ند.رجوع به سوی او یاری رسان
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گانهالهیج.تطابقکلیمیانکلماتسه
از ننجا که این سه نوع کلمه و کتاب الهی )کلمیات نفیاقی، ان سیی و قرننیی( از سرمنشیأ      

خورد. این تطیابق و تنیاظر از    واحدی به ظهور رسیده اند تطابقی نیز میان ننها به چش  می
های کلی میان ننها اشاره کرد  شباهتتوان به  وجوه بسیاری قابل بررسی است؛ از منظری می

توان تطابقی جزیی میان ننها برقرار ساخت و نیز نشان داد که مراتب  و از منظری دیگر می
 هریک از ننها با ی دیگر نیز قابل انطباق است.

ایرد: ی ی اشاره به وجوه کلی  در این مقاله به دو جهت این تطابق مورد توجه قرار می
 اانه الهی.  بررسی تناظر میان مراتب اونااون کلمات سه این تطابق، و دیگر

 توان چنین برشمرد: وجوه تطابق کلی میان کلمات نفاقی، ان سی و قرننی را می

.مفهومثبتوکتابت7
ها در خارج  چنان ه اذشت بنا به م هوم لغوی کتاب، م هوم ثبت و تقریر منویات و اندیشه

از 99در ثبت نیز م هوم استقرار یافتن نه ته است. 99ه است.با اسبابی متناسب در نن لحاظ شد
این رو هر موجودی با موجودیت خود در هستی ثبت اردیده است. بیا ایین اسیتردای    

ایردد و لیذا   هستی بر تن خویش کرده، شامل نن می  م هوم از ثبت، عال  و هر ننهه جامه
ل  در اصیل  ثبیت و کتابیت    شوند. انسان، قرنن و کیل عیا   قرنن و انسان ه  مشمول نن می

اند اما وجه امتیاز قرنن و  اند هرچند که همۀ موجودات هستی در این زمینه مشترک ی سان
انسان در مقابل سایر مخلوقات عال ، جامعیت موجود در ننهاست که ثبت ننهیا را از ثبیت   

سایر مخلوقات ممتاز کرده است.

.جامعیت2
ایرد و در واقع به مجموعۀ مخلوقات  اهلل را دربرمیدر تعریل عال  بیان شد که کل ماسوی 

و مم نات، واژة عال  برارفته از عَلَ  به معنای نشانه اطالق شده است. در دیدااه عرفانی، 
انسان نیز به عنوان نسخه و زبدة عال  معرفی شده کیه بیه دلییل جامعییت وجیودی او و      

کیون  »ن این امانیت الهیی بیه او    مظهریت تام او نسبت به اسماء و ص ات الهی و عطا شد
حتی نام انسان، به دلیل ان  او به تمام مراتب هستی بر وی اطالق 91نام ارفته است.« جامع

شده است؛ عالوه براین ه به دلیل همین جامعیت وجودی، غایت نفرینش و هدف خلقت 
داوند در نگاه خ« انسان العین»اند و لذا او  نیز بوده و خالئق دیگر به واسطۀ او نفریده شده

ترین ویژای انسان همین جامعیت  بدین ترتیب مه  92رحمت حق به مخلوقات بوده است.
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 وجودی اوست که او را از سایر مخلوقات ممتاز کرده است.
طور که قبالً ا ته شد، قرنن در اصل کلمه بیه معنیای    در مباحث قرنن شناسی نیز همان

ری  در میان سایر کتب این است که این جمع شدن است و ویژای منحصر به فرد قرنن ک
 92کتب الهی است و تمام حقایق را در خود جمع دارد. کتاب جامع همه

اردد که ی ی از وجوه تناظر میان این سه کتاب الهی، جامعیت بدین ترتیب مشاهده می
شود امیا در وجیود   وجودی ننهاست که این جامعیت در عال  به نحو ت صیلی مشاهده می

 به صورت اجمالی به ظهور رسیده است.انسان 

.قدروتقدیردرثبتوظهورآندرشبقدر3
ها و حدود و تعیّن نن ثبت است. در قرنن کری  شیب  نزمۀ هر ثبتی، مشخص شدن اندازه

ایری تقدیرات عال  و انسان و نییز نیزول    قدر که بهتر از هزار ماه عنوان شده، زمان ش ل
اانۀ الهی، خود واقع ی ی از بهترین دنیل برای تناظر کتب سه قرنن معرفی شده است. در

 شب قدر است که پیوندااه مقدرات عال ، انسان و قرنن است.
شب نیز در نن قابل تأمل است(، قدر و تقدیر هر کتابی  اویا در این شب )که خود واژه

ت یوین، کیه   اردد؛ این امیر هی  در کتیاب    اردد و حدود ثبت نن معرفی میمشخص می
ایرد و ه  در کتاب تشریع، که نن نیز مایۀ رشد و ها را نیز دربر میمقدرات زندای انسان

اردد. عالوه بر اینها، بنا ت امل انسان است و ه  در کتاب ان سی وجود انسان، ملحوظ می
به نگاه عرفانی، خود انسان کامل شب قدری است که در یک سوم نخر شب نفیرینش بیه   

و نه تنها مهیبط وحیی الهیی     99اردد.ده و قرنن کری  بر قلب و جان او نازل میظهور رسی
ای به ت ریق  است که خود او قرنن نازل یافتۀ خداوند است که در وجودش هر امر ح یمانه

رسد. لذا ی ی از وجوه  ای از کل هستی به ظهور میاویا در این شب چ یده 10حضور دارد.
خورد لهی این است که مقدرات هر سه در شب قدر رق  میمه  تطابق بین این سه کتاب ا

 رسد.اردد که به ت صیل در عال  به ظهور میو خود انسان کامل جامع همۀ تعیناتی می

 .اصلتألیفدرهرسهکتابالهی1

برای در کنار ه  قرار ارفتن اجزای خود است. به این نوع چینش  هر کتابی نیازمند نظامی 
 16شود.ا ته می« تألیل»ری و موافقت وجود دارد، که در نن سازاا

ایردد. در مییان   اصل تألیل در هر سه کتیاب نفیاقی و ان سیی و قرننیی مشیاهده میی      
شود کیه بیه   موجودات عال  این سازااری و هماهنگی به تمامیت و کمال خود رؤیت می
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ال و در جای مقرر اند. هر امری به اعتددلیل همین امر، نظام نفرینش را نظام احسن دانسته
کند کند که خلق میخود حضور دارد و خداوند عال  نیز خود را به عنوان کسی معرفی می

اوج ایین اعتیدال و تیألیل     18و این خلق برمبنای تسویه و اعتدال و تقدیر احسن اسیت. 
هماهنگ را در ظهور انسان شاهدی  به نحوی که خداوند بیرای خلقیت انسیان بیه خیود      

 ا ته است. 19«احسن اخلالقنیفتبارک اَّلل »

تألیل در انسان، به صورت نهایت کمال و اعتیدال در خلقیت وجیودی او بیه چشی       
هیا حاصیل   تیک انسیان   خورد و نیز این ه اجتماع انسانی و در کنار ه  قرار ارفتن تک می

 نامیده شده است. حاصل« ال ت»به نام تألیل است که البته این واژه در مورد انسان  م هومی 
ایری اجتماعات انسانی اونااون است که محوریت ال ت در هر کدام بر  ، ش ل«ال ت»این 

امری قرار دارد. در بعضی از تش یالت و تجمعات هدف، سود بیشیتر و رفیاه حاصیل از    
ها در این بین توسط همیدیگر مرت یع   تش یل اجتماع است که نیازمندی هر یک از انسان

و نن  19دهید  وجود دارد که خداوند نن را به خود نسبت میاردد. اما ال ت دیگری ه   می
ال ت بین قلوب مؤمنین بر محور توحید و هدف الهی مشترک است. این نیوع پیونید کیه    
خداوند مسبب نن است با هیچ ال ت و پیوند دیگری قابل مقایسه نیست و با عوامل مادی و 

فرماید که اار تمام یامبر خود میاهداف دنیایی نیز قابل حصول نیست. چنان ه خداوند به پ
توانستی این تألیل را برقرار کردی، نمیثروت دنیا را برای تألیل بین قلوب ننها صرف می

 19سازی ولی خود خداوند این امر را میسر فرموده است.
جا کیه  شود. از نن به طور ویژه در کتاب نسمانی قرنن مشاهده می« أللیل»نهایتاً م هوم 

تر و نشی ارتر از دو   یل یافته از حروف و کلمات است، تألیل در نن واضحاین کتاب تش
خورد. نیات از تألیل و چینش کلمیات در کنیار    کتاب دیگر )نفاقی و ان سی( به چش  می

 اند.ها از تألیل و چینش نیات در کنار ه  پدید نمدهاند و سورهی دیگر ش ل ارفته
ب الهی به نحو احسن قابل مشاهده است و بیرای  به هر روی، وجود تألیل در هر سه کتا

-شود و جمع نوریهر کدام نیز غایتی متصور است. اصونً هر تألی ی به منظوری انجام می

ایردد. غاییت   ای که در نن نوعی نظام هدفمند وجود نداشته باشد، تألیل محسوب نمیی 
  ات الهی است بیه تألیل این سه کتاب الهی نیز یک چیز است که همان ظهور اسماء و ص

های  طوری که با این ظهور، معرفتی برای انسان حاصل شده و خداوند در نیینۀ این کتاب
 اانه شناخته اردد. سه



  602 عرفانیاز منظر  ننهاو تطابق میان نن انواع «: کلمه الهی»
 
 .اِحکاموتفصیل5

ی ی از دیگر وجوه تناظر در بین این سه کتاب الهی، اِح یام و ت صییل اسیت. مقصیود از     
از ت صیل، کثیرت و بسیط و ت رییق    اِح ام، پیوستگی و اندماج و وحدت است و مقصود 

 11ه  تعبیر شده است.« فتق»و « رتق»است که ااه از نن دو به 
اردد این جمع و ت صیل و به عبارتی وحدت و کثرت در هر سه کتاب الهی مشاهده می
 که برارفته از اصل اولیۀ تجلی و ظهور کثرت از وحدت اسمائی محض اولیه است.

وط به دو مرتبه از وجود هر شیء است. در مقام اِح ام، اِح ام و ت صیل در هستی مرب
ایردد و  هر شیء در خزائن الهی قرار دارد که براساس قَدَری معلوم به عال  عین نازل میی 

مرحلیه  »، و به مرحلۀ بعد از تقدیر، «اِح ام مرحله»برهمین اساس به مرحلۀ قبل از تقدیر 
 12شود.ا ته می« ت صیل

عال  براساس اِح ام و ت صیل و ظهور کثرت از وحدت اولیه، ایین  عالوه بر نظام کلی 
ها و زمین موضوع در عال  عین ه  قابل مشاهده است. براساس بیان قرنن، در ابتدا نسمان

و هنوز نییز   12اندبه ه  پیوسته بودند و سپ  براساس ارادة الهی از ه  باز و اشوده شده
 19این انبساط و استردای ادامه دارد.

ام »مورد ساختار قرنن کری  نیز همین اصل قابل مشاهده است. کالم الهی در مرحلۀ  در
یک حقیقت واحد بدون ل ظ و صورت اسیت کیه سیپ  نیازل اشیته و مراتیب       « ال تاب

اونااون را طی کرده تا در نهایت از قلب پیامبر بر زبیان او جیاری شیده و قالیب ل یظ و      
 ایرد.خود میصورت به

صیورت  متن نیات قرنن نیز ساری و جاری اسیت. برخیی نییات بیه    همین موضوع در 
ه  فشرده هستند و برخی دیگر حالت شرح و بسط نیات قبل مجمل و با معانی عمیق و به

را دارند. برهمین اساس، قاعدة اِح ام و ت صیل در علوم قرننی مورد توجه و اعتناسیت و  
 اردد.می خصوص به هنگام ت سیر قرنن به قرنن به نن توجهبه

در مورد انسان نیز اصل اِح ام و ت صیل از چندین جهت قابل مالحظیه اسیت. ی یی    
اردد که حقایق کل و نسخۀ نفرینش محسوب می این ه خود انسان به منزلۀ چ یده و زبده

برای  اِح امی صورت اجمالی در او حضور دارند. از این جهت وجود انسان به منزلهعال  به
شود و نن اسماء و ص اتی که به صورت مت ثر و پراکنده در عال  سوب میت صیل عال  مح
صورت اجمیالی و انیدماجی ظیاهر    جا و به طور یکاند، در وجود انسان بهبه ظهور رسیده

 اند.اشته
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صیورت ارفتیه   « ن   واحیده »ها از دیگر این ه براساس نیۀ قرنن، خلقت همۀ انسان
رسند اما خلقت   اکنون بسیار مت ثر و متنوع به نظر میها هبنابراین اارچه انسان 20است.

که در نن ن ی  واحیده    اولیۀ ننها از یک ن   انسانی بوده است. بنابراین اجمال و اِح امی
 های متعددی به ت صیل رسیده است.بوده به مرور در قالب انسان

و هیر ییک   انید   ها به لحاظ ص ات و خصوصیات اخالقی مت اوتعالوه بر این، انسان
های کاملی هستند که بخشند اما در هر زمان انسانبرخی از اسماء الهی را بروز و ظهور می

تیوان ا یت ایین    رسد؛ لذا می همۀ اسماء و ص ات الهی در وجود ننها به ظهور و بروز می
 برای اسماء الهی دارند و سایرین صورت ت صیلی. ها جنبۀ اِح امی افراد در بین انسان

یب اصل اِح ام و ت صیل در هر سه کتاب نفیاقی، ان سیی و قرننیی مالحظیه     بدین ترت
 اند. اردد و از این وجه نیز با ه  مشابه می

د.تناظربینمراتبگوناگونعالم،انسانوقرآن
اانۀ الهی از جهات مختل ی وجوهی متناظر دارند که شرح و بیان  قسمتی های سه این کتاب

بر تناظری کلی که بین هرکدام از این کتاب ها وجود دارد، ننها هر از نن اذشت. اما عالوه 
ها و مراتب و بطون مختل ی هستند که این تناظر را میان ایین مراتیب نییز    یک دارای نیه

 26توان برقرار ساخت. می
تیوان بیدین اونیه تنیاظری جزئیی بیین مراتیب        نظر میبراساس نرای عارفان صاحب

 28برقرارکرد: اونااون این سه کتاب الهی
در عال ، عقل اول است که متناظر با عقل و روح انسیان و   اولین مرتبه و بانترین رتبه

در مراتب نزول قرنن کری  است. در واقع در هر سه کتاب، اولین مرتبه و « ام ال تاب»مرتبۀ 
اژة شود از وکه به حق تعالی نسبت مستقی  داده می بانترین درجه با عل  است که هنگامی

شود. البته  حقیقت امر ی ی است و ننهه از  کار برده میعل  و در مورد انسان، واژة عقل به
قدرت فه  و ادراک و عل  نیز در انسان وجود دارد، پرتوی از ص ت عل  الهی است که در 

ار شده است و او را در میان موجودات به قدرت نطق و ت لی  و اندیشیه   انسان ه  جلوه
شده است زیرا که سرمنشأ « قل »است. این مرتبه همان است که از نن تعبیر به  ممتاز ساخته
 رود.های بعدی به شمار میتأثیراذاری

به « کتاب مبین»است که منطبق با مرتبۀ قلب در انسان و « ن   کلی»مرتبۀ دوم در عال ، 
بیر روی نن  لحاظ مراتب نزول قرنن است. به عبارتی این مرتبه همان لوحی است که قل  

را بیرای ثبیت    نگارد. در هر مظهری لوحی متناسب با قل  خود او وجود دارد که زمینهمی
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سازد. لوح به جنبۀ قابلی و قل  به جنبۀ فاعلی امور اشاره دارد. بیه همیین   حقایق فراه  می
 29کند.تعبیر می« اولین موجود انبعاثی»عربی از لوح به  سبب ابن

منطبعه )خیالیه( قراردارد که جایگاه نن، جس  کلی بیان شده  در مرتبۀ سوم عال ، ن  
کتاب محو و »این مرتبه در وجود انسان، ن  )حیوانی( و در مورد مراتب قرنن،  29است؛
عنوان شده است. ویژای این مرتبه این است که حقائق در نن متبدل و متغیرند زیرا « اثبات

عربی معتقد است که شرایع و صحل و کتب  . ابناندشونده، متعلقبه حوادث متغیر و متبّدل
الهی که بر رسونن خداوند نازل شده، از همین الواح محو و اثبات نازل شیده اسیت و بیه    

رسد همین جهت، نسخ در بین شرایع و نسخ در اح ام در یک شریعت واحد به وقوع می
بر لوح مح یوظ نقیش    باشد؛ والّا ننهه با قل  اعلیکه عبارت از انتهای مدت یک ح   می

 29پذیرد.بندد، حقیقتی نیتغیر است که تبدیل و تغییر نمیمی
این مرتبه در عال  و انسان نیز در واقع همان مرتبۀ عال  خیال و مثال است که در عال ، 

ایردد. عبیدالرزاق   ار میی صورت خیال متصل جلوهصورت خیال من صل و در انسان بهبه
عیال   21کنید. ن وس منطبعه در اجرام را عال  مثال بییان میی   ، عال شرح فصوصکاشانی در 

روحانی از جن  جوهری نورانی شبیه به جوهر جسمانی است؛ از ننجیا کیه    مثال، عالمی 
اش شبیه  باشد، شبیه عال  ماده و از حیث نورانیتمحسوس است و دارای اندازه و مقدار می

توان براساس این سیر نزولی، می 22جوهر مجرد عقلّی است و حد فاصلی بین نن دو است.
 22عال  ماده را نیز با بدن و جس  انسان و نیز کتاب مسطور )م توب( متناظر دانست.

 دهد:ای کلی از این مراتب بدین اونه شرح میعبدالرزاق کاشانی دسته بندی
تعینات نحقه به وجود مطلق بعضی کلی و معنوی هستند مانند تعینات جنسی و نوعی »
ای که تحت رتبۀ اولی هستند... و تعینات  ی... و بعضی جزئی مانند تعینات غیرمتناهیو صن

اولیه مقتضی حقائق روحانیۀ مجرده و طبائع کلیه در عال  هستند؛ تعین اول عقل است که 
به ام ال تاب، قل  اعلی، عین واحده و نور محمدی است... که نن به حسب تعینات  مسمّی 

انی و ارواح علوی و کروبیین و ارواح انبیاء کمل و اولیاء به ت صیل روحی، در عقول نسم
شیود...  به لوح مح وظ نیازل میی   رسد؛ سپ  مراتب تعینات به تعین ن   کلی مسمی می

شیود و  سپ  مراتب ن وس منطبعه در اجرام قرار دارد که عال  نن، عال  مثیال نامییده میی   
 29«.ین مرتبۀ تنزنت است...قراردارد که نخر ]مادی[سپ  مرتبۀ عناصر 

تیوان ننهیا را   اردد که میی  بدین ترتیب در هر سه کتاب الهی مراتبی متناظر مالحظه می   
 صورت جمع بندی کرد:بدین 
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 تناظر بین مراتب کتاب نفاقی)عال (، کتاب ان سی)انسان( و کتاب جامع )قرنن(
 

مراتبعالم
)کتابآفاقی(

مراتبنفسانسان
انفسی()کتاب

مراتبقرآن
)کتابجامع(

 امّ ال تاب عقل و روح )جزئی( عقل کلی
 کتاب مبین، لوح مح وظ قلب ن   کلی

 کتاب محو و اثبات ن  ، مرتبۀ خیالی ن   منطبعه، عال  مثال
 کتاب مسطور)م توب( بدن عال  عنصری

 

تعیالی هسیتند کیه    با توجه به جدول فوق، عال ، انسان، قرنن سه کتاب و جلیوة حیق   
تر برای  حقایقی متشابه و متناظرند و توجه به این تناظر و مقایسۀ ننها با ه  معرفتی افزون

 نورد.انسان به همراه می

نتیجه
استرده است  م هومی با توجه به ننهه بیان شد م هوم کلمه و مصادیق نن در عرفان اسالمی

صاحب کلمه با  ارتباط پیوسته و دائمی« کلمه»ایرد.  که کل عال ، انسان و قرنن را در بر می
 باشد. حق تعالی با کل مخلوقاتش می کند و اویای معیت قیومی کالمش بیان می

اییرد و کنیار هی  قیرار دادن سیه       اانه الهی ش ل میی  های سه از تألیل کلمات الهی کتاب
توجه بیه تشیابه و    کتاب الهی یعنی کتاب اهلل نفاقی، کتاب اهلل ان سی و کتاب اهلل قرننی و

تیری در   تیر و جیامع   کند و نگیاه کامیل   تناظر بین ننها، شناخت بهتر هر کدام را حاصل می
 بخشد . شناسی به انسان می شناسی و هستی معرفت

  بین این سه کتاب الهی نیز از جهات اونیااونی تشیابه و تطیابق وجیود دارد و م یاهیمی     
 اردد. مشاهده می چون ثبت، جامعیت، تالیل و ...در همۀ ننها

های سه اانۀ الهی دارای مراتبی هستند که بین مراتب ننها  عالوه بر این، هرکدام از این کتاب
 توان تناظری برقرار ساخت. با ی دیگر می
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  ، یعنی: مسیح، عیسى بن مری ، فقط پیامبر خدا و کلمه اوست که نن را به سیوى میری  626نساء،  99.
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 668، ص6، جشرح فصوص الح  قیصری، 

ااه تعابیر دیگری برای همیین م یاهی  ذکیر    « قرننی کلمات نفاقی، ان سی و». عالوه بر دسته بندی 99
برد. وی در این باره  را به کار می«  کتاب تدوین»و « کتاب ت وین»تعابیر  جامی  شود. به عنوان مثال می
امّا کتاب تدوینى عبارت است از کتب منزله بر انبیاء علیه  الساّلم که م توب و منقوش است »اوید:  می

ه حسب لغات مختل ه، که از جمله ننها قرنن مجید است. و کتاب ت وینى نیز بر دو در دفاتر و اوراق ب
قس  است: کتاب نفاقى، و کتاب ان سى. امّا کتاب نفاقى، اشاره بدان کتبى است که اشاره بدان شد یعنى 
و  أمّ ال تاب، و کتاب مبین، و کتاب محو و اثبات. کتاب ان سى نیز بر دو قس  اسیت: کتیاب علیّینیى،   
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 .6921ق ، 

  .6922، ترجه پیروز سیار، نشر نی، تهران، کتاب مقدس، عهد جدید -

، ترجمه فاضل خان همیدانی، ولیی  الین، هنیری میرتن،      کتاب مقدس، عهد عتیق و عهد جدید -
  . 6929انتشارات اساطیر، تهران،  

 . 6910تاب، تهران، ، نشر کالتحقیق فی کلمات القرنن ال ری مصط وی، حسن،  -

، به کوشش محمد رضا ش یعی کدکنی، نشر سخن،  غزلیات شم  تبریزیمولوی، جالل الدین،  -
 .6922تهران، 

 .6922، ق ، انتشارات موسسه امام خمینی، عرفان نظری و مبانی و اصولیزدان پناه، سید یداهلل،  -
- Edwards, R.B., “Word”, The International Standard Bible Encyclopedia, G. W. 

Bromiley (ed.), Mishigan,1988. 
 


