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«کلمهالهی»:انواعآنوتطابقمیانآنها 
ازمنظرعرفانی 



نداحریری
شهرامپازوکی 


چکیده
در عرفان اسالمی همۀ مظاهر هستی جلوهای از حق تعالی هستند که بناا باه
اصل تجلی از منشأ واحدی به ظهور رسیدهاند .برای این مظااهر الهای هااه
تعبیر «کلمه» بهکار رفته است .این تعبیر بیانگر این اصال اسات کاه مات ل
حقیقی عا َل  ،ذات واحد حق اسات و هار چن اه موجاود هشاته ،باه َن َا
رحمانی حق به منصۀ ظهور رسیده و هم ون ارتباط کلمه با صاحب کاال،،
ارتباطی مستقی و روشن با وی دارد .برای انواع کلمات الهی تعابیر مختل ی
ذکر شده است که برخی از مه ترین چنها که برهرفته از اصاالالحات ررچنای
است« ،کلمات چفاری»« ،کلمات ان سی» و «کلمات ررچنی» میباشد .ایان ساه
نوع کلمۀ الهی ،سه کتاب «چفاری»« ،ان سی» و «ررچنی» را تش یل می دهند که
توجه و درت به چنها در کنار ه راههشای معرفت پروردهار است .افزون بر
این ،از چنجا که چنها از یک منشأ واحد به ظهور رسیدهاناد ،تشاابه و تالاابق
بسیاری نیز میان چنها به لحاظ کلی و جزیی به چش میچید که باه برخای از
چنها اشاره میشود.
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طرحمسأله 
سخن به نزد سخندان بزرهوار بود

ز چسمان سخن چمد سخن نه خوار بود

ز عرش تا به ثری ذره ذره هویایند

که داند؟ چن که به ادراک عرش وار بود

1

م هو« ،کلمه» که از سخن ه تن و ت ل حاصال مایشاود ،عاالوه بار معناای سااده و
اولیهای که از چن استنباط مایشاود ،در حیالاه الهیاات و عرفاان ،اصاالالحی مها اسات و
م هومیعمیق و هسترده را در بر دارد.
اهمیت م هو ،کلمه برهرفته از این اصل است که سخن ،ارتباطی مستقی باا صااحب ساخن
دارد و نیز این ه سخن ه تن پرده از درونیات فرد برمایدارد .هماین ویژهای سابب اهمیات
کلمه و کال ،در ارتباط با حق تعالی شده و به لحاظ وجودشاناختی اناواع مختل ای را بارای
«کلمه» سبب شده است.
اولین ساحتی که در چن به م هو ،کلمه و انواع کلمات پرداخته میشاود سااحت الهیاات
است؛ خداوند دارای کلمههای هوناهون است و در هر سااحتی متناساب باا هماان سااحت
پرده از اسماء و صا ات خاود برداشاته و از پا حجاابهاای هونااهونی کاه کلماات او
محسوب میشوند با انساان ساخن مایهویاد .کلماات چفااری ،کلماات ان سای و کلماات
کتابهای چسمانی از این هونه کلمات محسوب میهردند.
توجه باه م هاو« ،کلماه» و بیاان اناواع چن ،پیشاینهای طاوننی در تااریخ ت ار بشار و
بهخصوص در ادیان ابراهیمیدارد که در ابتدا به طور خالصه به چن پرداخته خواهد شاد؛ اماا
چن ااه در ایاان مقالااه ماادنظر اساات بررساای م هااو« ،کلمااه» و انااواع چن از دیاادهاه عرفااان
اسالمیاست .در روی ردی ح می– عرفانی ،کسانی هم ون سید حیدر چملی باا اساتناد باه
چموزههای ررچنی به دستهبندی انواع کلمات الهای و تالبیاق میاان چنهاا پرداختاهاناد .در ایان
نوشتار پ از نگاهی اجمالی به سیر تاریخی م هاو ،کلماه در عهادین ،باه تعریاه کلماه،
م هو ،تجلی کلمات الهی ،مراتب این تجلی ،اناواع کلماات الهای و چگاونگی تالاابق باین
کلمات مختله الهی پرداخته خواهد شد.
اهمیت این بررسی و تالابق میان این م اهی چن اسات کاه باا ایان نگااه ،جاامعیتی حاصال
میشود که به شناخت بهتر هرکدا ،از کلمات الهی به عنوان سالوری نگاشاته شاده بار پهناه
هستی با رل ردرت حق تعالی یاری میرساند.
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الف.پیشینهتاریخیمفهوم«کلمه»درعهدین
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م هو« ،کلمه» 2و مصادیق چن ی ی از م اهی اساسی است که هستره وسایعی از معاانی را در
برمیهیرد و به لحاظ اهمیت سخن و جایگاه کلمه و کال ،،همواره در طول تاریخ ت ر بشار
مورد توجه بوده است .بر همین اساس مالحظه میشود که در سیر تاریخی م هو« ،کلماه» و
انواع چن ،به این م هو ،در کتاب مقادس تاوجهی ویاژه صاورت هرفتاه و باهخصاوص در
مسیحیت از عناوین بسیار مه محسوب میهردد .بنابراین هرچند که پرداختن کامل باه ایان
موضوع مجالی جدا و م صل میطلبد ،اما با توجه به اهمیت م هو« ،کلماه» در عهادین ،نز،
است پیش از ورود به ه تار اصلی ،مختصری به پیشینه این م هو ،در کتاب مقادس پرداختاه
شود.
«کلمه» یا « »Logosدر عهد ردی به معانی مختل ی چماده اسات« :کاال ،بشاری»« ،وحای
الهی»« ،سخن خداوند در رالب شریعت» و «کلمه تأثیرهذار در خلقت جهان» 3.چغازینتارین
وجه کلمه ،همان «کلمه تأثیرهذار در خلقت جهان» و به اصاالال «کلماه کونیاه» از جاناب
خداوند است؛ در کتاب مزامیار چناین بیاان شاده اسات« :چسامانهاا باه کاال ،خداوناد و
4
تمامیعساکر چنها به نَ َ دهانش ساخته شدند».
نه تنها خلقت اولیه با کلمه خداوند ایجاد شده است بل ه او پیوساته از طریاق نیروهاای
طبیعت سخن میهوید؛ بنا به تعبیر عهد ردی  ،صدای خداوند که ردرتمند و با ش وه اسات،
از طریق تندرها شنیده میشود ،درختهای سرو را مایشا ند و صاحراها را باه لارزش در
میچورد 5.این ارتباط کال ،الهی با طبیعت و این ه پدیادارهای طبیعات هار یاک کلماهای از
جانب پروردهارند در مزامیر چنین بیان شده است« :چن که کال ،خود را به زمین مایفرساتد
و فرمانش به سرعت میرود ،برف را چون پش به زمین میفرستد...یخ خود را مثال پارچاه
ها میاندازد...فرمان خود را فرستاده چنها را میهدازد 6»...این م هو ،ک کا تیییار و توساعه
پیدا کرده و همه مخلورات نیز خود دارای کال ،و مشیول به حمد و ثنای خداوناد توصایه
7
شدهاند و کلمه چنها تا انتهای جهان فرامیرود.
مالابق این چموزه تأثیر کال ،الهی و برکت چن ،همواره در طبیعت نیز رابل مشااهده اسات.
همانهونه که چب باران پ از فروباریدن باعث برکت و رویش میشود و سپ باه چسامان
بازمیهردد ،کلمه و امر وجودی خداوند نیاز پا از ادا شادن ،اهاداف او را در ایان مسایر
محقق میسازد؛ در کتاب اشعیاه چنین چمده است« :به تحقیق به نهجای کاه بااران و بارف از
چسمان میبارد و به چنجا برنمیهردد بل ه زمین را سیراب کرده چن را سبز و بارور مایساازد
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تا چن ه تخ به برزهر و نان به خورنده بدهد ،کالمیکه از دهان بیرون میچید به هماان نها
بوده بیثمر به من مراجعه نخواهد نمود بل ه چن ه اراده نمودها ،بجا خواهاد چورد 8.»...اوامار
و نواهی الهی در رالب شریعت نیز کال ،خداوند دانسته شدهاند چنان ه فرمانهای دههاناه باه
10
حضرت موسی «کلمه های دههانه» 9نامیده شده است.
در عهد جدید م هو« ،کلمه» حتی به نسبت عهد ردی اهمیت بیشتری مییاباد .باهطاور
کلی میتوان این معانی را برای م هو« ،کلماه» در عهاد جدیاد ذکار کارد 11:کاال ،انساانی؛
م اهیمیمشترک با عهد ردی مانند :کلمه پویا و خالق خداوند (کن وجودی) ،وحی مساتقی
الهی ،کال ،نبوی؛ وحی الهی از طریق ندای چسمانی و با واسااله فرشاته وحای ،چماوزههاای
حضرت عیسی (ع)« ،کلمه» به عنوان پیا ،مسیحیت و «کلمه» به عنوان لقب حضارت مسای
که مه ترین و اصلیترین کارکرد م هو« ،کلمه» در مسیحیت است .مسای « ،کلماه متجساد»
خداوند است که خداوند را به جهان میشناساند .این کلمه هویتی ازلی باه رادمت چفارینش
دارد و منبع لاله و رحمت است 12.سرچغاز انجیل یوحنا از عبارات معروف عهد جدیاد در
مورد «کلمه» است« :در چغاز کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خادا باود .هماه چیاز باه
13
میانجی او بود ،بی او هیچ نبود .چن ه در او بود ،حیات بود ،و حیات نور چدمیان بود».
عیسی ه کلمۀ خداوند است و ه از چن روی که از جاناب خداوناد اسات ،کاال ،خادا را
میشنود؛ در عهد جدید از زبان حضرت عیسی چنین چماده اسات« :چن کا کاه از جاناب
14
خداست کال ،های خدا را میشنود؛ اهر شما نمیشنوید ،از چن روست که از خدا نیساتید».
برای چموزههای حضرت عیسی نیز تعبیر «کلمه» به کار رفته است15.خاود واهه «انجیال» کاه
معرّب واهة  euangeliumیونانی است به معنای مژده و خبار خاوب و بشاارت باه هماین
16
موضوع اشاره دارد.
با توجه به ن اتی که ذکر شد م هو« ،کلمه» در عهدین م اهی وسیعی را در بر مایهیارد کاه
شبیه به چن را در معارف اسالمی و ررچنی مالحظه میکنی که بدان اشاره خواهد شد.

ب«.کلمهالهی»وانواعآنازمنظرعرفاناسالمی 
.1تعریفلغویواصطالحی«کلمه» 
به لحااظ لیاوی واهه «کلماه» از ریشاه «ک ل  »،باه معناای اظهاار چن اه در بااطن اسات
میباشد17.معنای جراحت 18نیز برای چن بیان شده کاه مایتاوان وجاه تسامیهاش را چشا ار
داخل زخ در حالت جراحت دانست .هاه به اثر زخ ه اطالق شاده اسات19.در واراع از
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جهت که سخن ه تن پرده از درونیات و اف اار شاخب بار مایدارد و بااطن او را چشا ار
میکند به چن «کلمه» و «کال »،ه ته شده است.
اما از چنجا که اصل در «کلمه» ابراز و ظهور امر پوشیده است ،وجاود ل او و زباان در چن
شرط نیست و مختب انسان نیز نمیباشد20.بر همین اسااس ،باه لحااظ اصاالال ررچنای و
عرفانی خداوند نیز صاحب کلمه است و هر چن ه بیان کنندة اسماء و صا ات الهای باشاد و
به عبارتی همۀ مخلورات و ذوات ،کلمۀ حق تعالی محسوب میشوند.
21
توضی چن ه در نگاه عرفانی ،عال چیزی جز ظهور اسماء و ص ات حق تعالی نیسات.
از چن رو که عال ظهور اسماء حق تعالی است ،همان اسمایی که درحاق تعاالی وجاود دارد
در عال نیز وجود دارد .به همین سبب عال  ،به صورت حی ،شنوا ،بینا ،عال  ،مریاد ،راادر و
مت ل متجلّی شده است و بر اساس شاکلۀ او عمل میکند ،چنان ه میفرماید« :قل کلل عمللل
23
علی شاکلته» 22.جهان فعل اوست ،لذا با اوصاف حق ظهور مییابد.
بدینترتیب با توجه به معنای «کلمه» ،همۀ مخلورات الهی و کل عال  ،کلماه حاق محساوب
میشوند که ارتباطی مستقی و بیواساله با حق تعالی دارند و نهایتی نیاز بارای چنهاا متصاور
نیست .در دیدهاه عرفانی ،برای توضی چگونگی پیدایش این مخلورات و کلماات الهای ،از
اصل تجلی بهره هرفته میشود.

.2تجلیونزولکلماتالهی 
در عرفان اسالمیبرای تبیین چگونگی ایجاد کثرات از یک وجود بحت بسیط و باه عباارتی
دیگر توضی نحوه صدور و ظهور کلمات الهی ،اصل تجلی باه میاان مایچیاد کاه در واراع
معادل اصالال ررچنی «نزول» است.
در این دیدهاه عرفانی ،رابالۀ حق تعالی باا موجاودات رابالاه «متجلّای» و «متجلّای لاه»
است .ذات حق ذات یگانهای است که در مرتبه غیبالییوبی خود همیشه ناشناخته و مخ ای
و دست نیافتنی است؛ اما هنگامیکه ارتضای ظهور و چش ار شدن پیدا مایکناد در کثارات و
مظاهر هوناهون تجلی و ظهور مییابد؛ چنان ه ابنترکه ظهور را چنین تعریاه مایکناد« :و

القول بالظهور هیهنا یعنی به صریورة املطلق متع ّین ًا بشیء من التعینات».

24

به دیگر سخن ،فر ایند ظهور و تجلی به معناای ایان نیسات کاه ذات بای تعاین حاق از
ویژهی اطالری خویش عاری شود ،بل ه ظهور چیازی نیسات جاز ظااهر کاردن صا ات و
نِسَبی که به حالت کمون در چن ذات ماللق حضور دارند؛ همان صا ات منادم کاه از نظار

جاویدان خرد ،شماره  ،33بهار و تابستان 1397

98

وجودی ،چیزی جز وجود ماللق نیستند ،به صورت م صل و متعین ظاهر میشوند .تعبیار از
تجلی نیز نشان این حقیقت است که این نساب و حالاتهاای م صال چیازی نیساتند جاز
جلوههایی از همان حقیقت یگانۀ ماللق که تما ،هستی را پر کرده است و بدین نحاو نسابت
25
میان حق تعالی و مخلوراتش چش ار میهردد.
بر این اساس ،ابن عربی در فتوحات رابالاه حاق تعاالی باا موجاودات را چناین تبیاین
میکند« :فهو عنی کل شیء فی الظهور ،ما هو عنی االشیاء فی ذواهتا سبحااهه و ععبالی ،ببل هبو

هو و االشیاء اشیاء».
ََ
«نفس الرحلن» اصالال دیگری است که در عرفان اسالمینحوه بهوجاود چمادن کلماات
الهی را توضی میدهد .نَ َ از اعمااق وجاود انساان بار مایچیاد ،فشاار را از روی ساینه
برمیدارد و وسیله انتقال کلماات و ایجااد اصاوات اسات .باه هماین دلیال ،ایان تمثیال را
ابنعربی برای بیان چگونگی خلقت و ظهور موجودات از ذات حق ،بیاان کارده اسات .وی
اظهار میدارد که در مورد خداوند نیز به همین ش ل ،ن َ نماد شایوه خلاق موجاودات باه
وسیله تجلی الهی است که از باطنیترین و عمیقترین مرتبه (غیابالییاوب) چغااز و بعاد از
عبور از مراحلی در مرتبهای عینی ظاهر میهردد و هم ون زمانی که انسان بهوسایله ن َساش
رادر به ت ل میهردد ،این تجلی الهی و به تعبیری ن َا رحماانی باعاث باهوجاود چمادن
موجودات میشود که همه موجودات در حقیقت کلمات خداوند محسوب میهردند.
اضافه شدن «نَ َ » به اس «الرحمن» اشاره به این موضاوع دارد کاه خلقات بار اسااس
رحمت الهی ش ل هرفته است و هویا این تجلی و به عبارتی تن حاق ،فشاار را از اعیاان
ثابته که خواهان ظهور بودهاند برداشته و بر اسااس لالاه و رحمات الهای چنهاا را موجاود
الرنبا »27و
ساخته است؛ چنان ه ابنعربی میهوید« :و هلذا الکرب عن ّفس فنَسب البنَ َفس البی ّ
26

مقصود از «کرب» همان تقاضای اعیان ثابته برای ان شاف و ظهور بوده است.
بر اساس تعبیری ررچنی ،هنگامیکه خداوند اراده به خلق چیزی مایکناد ،باه او خالااب
میکند« :باش» (کن) و او موجود میشود .بنابراین هر مخلوری ،نتیجه تحقق «کن» وجاودی
حق تعالی محسوب میشود و همانطور که حاروف و واههاان از ن َا انساان سرچشامه
میهیرند ،عال نیز از ن َ حق سر چشمه هرفته و هر مخلوری ،کلمۀ حق تعالی است کاه از
28
خالاب «کن» الهی ظهور یافته است.
جزء سازنده کلمات ،حروف هستند .بنابراین در وارع حاروف ،بساا ط و کلماات ،مرکّباات
هستند و نَ َ رحمانی عامل ظهور و تجلی حروف در عال شهادت است .حروف ظاروف
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.3مراتبتجلیونزولکلماتالهی 
با توجه به این ه تجلی کلمات الهی از م من غیب الهی صاورت مایهیارد و در نهایات در
نشئه ظاهری و عنصری به ظهور میرسد ،عارفان مسلمان برای این سیر مراتبای بار شامرده
اند که به «مراتب تجلی» یا «مراتب وجود» شهرت یافته است .هرچند اختالف نظرهاایی نیاز
در دستهبندی و نا،هذاری این مراتب به چش میخورد اما در اصل وجود مراتاب باین چنهاا
ت اوتی نیست.
«حضرات خم » ی ی از اصالالحات مها عرفاانی در دساته بنادی مراتاب تجلای و
وجود است که اشاره به پن مرتبه اصلی در مراتب وجاود دارد .اولاین سااحت« ،حضارت
غیب ماللق» است و عال چن« ،عال اعیان ثابته» در حضرت علمیه است .در نقالاه مقابال چن،
«حضرت شهادت ماللق» ررار دارد که عال چن «عال ملاک» اسات .باین ایان دو« ،حضارت
غیب مضاف» است که به دو دسته تقسی میشود؛ ی ی چن ه به غیب ماللق نزدیک تر اسات
و عال چن« ،عال عقول و ن وس مجارد» اسات و دیگاری غیاب مضااف مایباشاد کاه باه
حضرت شهادت نزدیک تر است و عال چن« ،عال مثال» است .پنجمین حضرت« ،حضارت
30
جامع» حضرات ربل است و عال چن« ،عال انسانی» جامع همه جوامع است.
هر عالمیمظهر عال بانتر از خود میباشد چنان ه عال ملاک ،مظهار عاال مل اوت (عاال
مثالی ماللق) و عال مل وت ،مظهر عال جبروت (عاال مجاردات) و چن عاال  ،مظهار عاال
اعیان ثابته ،و چن نیز ،مظهر حضرت اسماء الهیه (حضرت واحدیت) اسات کاه خاود مظهار
حضرت احدیت میباشد31.این حضرات هااه باا انادکی ت ااوت شاش مرتباه دساته بنادی
32
شدهاند.

.4تفاوتکلمهوکتاب 
هاه بنا به بعضی اعتبارات ،بین کال ،و کتاب الهی ت ااوت هاایی را ال شادهاناد .در تعریاه
«کلمه» چن نانکه بیان شد ظهور و ابراز امر پوشیده وجاود دارد و کلماه باا مات ل ارتبااطی
مستقی و بیواساله دارد .از کنار ه ررار هرفتن کلمات ،القاء معنایی از شخصی باه شاخب
دیگر صورت میهیرد .هنگامیکه این کلمات ثبت میهردند به چن اصالال «کتااب» اطاالق
میهردد .واهه «کتاب» چن نان که اهل لیت چن را توضی دادهاند در اصل به معناای «تقریار و
تثبیت منویات و اندیشهها در خارج با اسبابی است که با چن مناسبت داشته باشد» 33.
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«ثبت» در لیت به معنای «استقرار یافتن» است 34.نزماه اساتقرار یاافتن ،داشاتن ماوطنی
برای استقرار است .در م هومیوسیع میتوان ه ت موطن هر اساتقراری در هساتی اسات و
چن ه در عال وجود دارد چون جامه هستی به تن کرده پ در وجود اساتقرار یافتاه و ثبات
هشته است .این م هو ،از ثبت بسیار فراتر از محدوده نگارش است و بر ی ایاک موجاودات
عال و نیز به تمامیهستی میتوان چن را نسبت داد .از این رو هار موجاودی باا موجودیات
خود در هستی ثبت هردیده است.
اما چن ه هاه ت اوتی را بین دو اصالال کلمه و کتاب الهی رر زده اسات ایان اسات کاه در
کال ،ارتباط مستقی تری با صاحب کال ،مشاهده میشود اما کتاب مایتواناد بادون مشااهده
عینی نویسنده اش مورد توجه ررار هیرد .با توجه به هماین اعتباار هااهی عاال امار« ،عاال
کال »،و هم نین عال خلق« ،عال کتاب» نامیده شده است 35.البته این امر اعتبااری اسات و
36
یک چیز مم ن است به اعتباری کال ،و به اعتباری کتاب باشد.

.5انواعکلماتالهی 
برای کلمات الهی انواع مختل ی ذکر شده که اغلب ریشۀ ررچنی دارد .ی ی از مه تارین ایان
دسته بندی ها سه دسته «کلمات چفاری»« ،کلمات ان سی» و «کلمات ررچنای» اسات کاه ساید
حیدر چملی (عارف شیعی ررن 8ه.ق ).بار اسااس اصاالالحات ررچنای چن را عناوان سااخته
است.

.1-5کلماتآفاقی 
براساس نظر بسیاری از صاحبنظران عرفان از جمله ابنعربی و شارحان او ،جهاان و هماۀ
مخلورات جهان کلمه حق محسوب میهردند و استناد ررچنی چنان بدین چیاه اساتُ « :قبل َلبو
37
کا َ الحار ِمداد ًا لِکَلِ ِ
امت َر يِّب َو َلو ِجئنا بِ ِمثلِ ِه َمدَ د ًا».
امت َر يِّب َلن َِفدَ ال َحا ُر َقح َل َأ عَن َفدَ کَلِ ُ
َ ُ
سید حیدر چملی در ت سیر این چیه چنین استدنل میکند که واهة «کلمات» که در این چیاه
به چن اشاره شده است ،نمیتواند کلمات ررچن و انجیل و تورات و سایر کتب چسمانی باشاد
زیرا کلمات این کتاب محادود و پایاان پذیرناد؛ پا مقصاود «کلماات چفااری» یاا هماان
موجودات و مم نات هستند که چون تجلی حق ،نامحدود و بینهایات اسات چنهاا ها ناا
محدود و بی نهایتاند 38.ابن عربی نیز تما ،موجودات را کلمات خداوند میداناد کاه پایاان
39
ناپذیرند.
در وارع چن ه در عال یافت میشود ،فقط به مثابه نشان و عالمتی میماند که حاق را بااز
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مینمایاند و اسماء و ص ات او را ظاهر میسازد .لذا عال  ،عَلَ و نشاانهای اسات کاه صاانع
40
خود را باز مینماید و اسماء حق را متجلی میسازد.
اسماء و ص ات حق در عل خداوند (اعیان ثابته) طالب ظهور و بروز بودناد و در عمااء
به سر میبردند ،چنگاه بر اساس رحمت الهی و ن َا رحماانی متجلای هشاتند و در رالاب
تعینات مختله در چمدند و به صورت موجودات هوناهون ظاهر هشاتند کاه هار موجاودی
جلوه هر اس یا اسما ی از اسمای حق تعالی است .بنابراین همۀ موجودات ،کلمات حاقاناد
41
که از خالاب «کن» (باش) او حاصل هشتهاند.
این صور الهی یا به تعبیری «عال » ،چون محل ظهاور اساماء و صا ات الهای باه شامار
میروند« ،مظاهر» نیز نامیده شدهاند و کلمات چفاری در وارع همان «مظاهر کونیه» حق تعاالی
هستند.
به عبارت دیگر ،عال با همۀ کثرات هوناهون و متنوعاش چیزی نیست جز وجود واحاد
حق تعالی که همه چیز و همه جا را در بر هرفته است و از غیاب ماللاق تاا چخارین مرتباۀ
مظاهر حق ،یک وجود است کاه باه حساب اخاتالف تجلیاات و تعنیاات مختلاه هشاته
است42.بر اساس مراتب تجلی ،مراتب عال نیاز مختلاه هشاته و عاوال هونااهونی شا ل
هرفته است.
اصالال کلمۀ چفاری ،برهرفته از ایان چیاه مشاهور اسات« :سبنُرِِْ يیاعِنبا ِ اف ِ
فباو َو
َ
اْلق» 43.با توجه به این چیه به عال « ،کلمه چفاری»« ،کتااب چفااری» و
َأه ُف ِس ِهْ َحتى َی َت َح َ
نی َهلُْ َأه ُه َ
«چیات چفاری» اطالق شده است؛ زیرا از مجموع کلمات کتاب شا ل مایهیارد و هار کلماه
نشانهای است نسبت به صاحب کال .،اصالال «کلمات ان سی» نیاز برهرفتاه از هماین چیاه
است.

.2-5کلماتانفسی 
ی ی دیگر از کلمات حق تعالی ،انساان اسات کاه از او باه «کلماۀ ان سای» تعبیار هشاته و
مشخب ترین مصاداق ایان موضاوع کاه در رارچن کاری باه چن اشااره هردیاده ،حضارت
عیسى اب ُن َمبر َی َْ
عیسی(ع) است؛ و در ررچن از وی با تعبیر «کلمه» یاد شده است« :إِه َام َامل ُ
سیح َ
44
َر ُس ُ
وح ِمنه».
ول اَّللِ َو کَلِ َم ُت ُه َألقاها إِىل َمر َی َْ َو ُر ٌ
کلمه بودن انسان هم ون کلمه بودن سایر موجاودات ،نشاان از چن دارد کاه انساان نیاز
ی ی از جلوه ها و ظهورات حق تعالی است که وجود مساتقلی از خاود نادارد و وجاودش
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وابسته به صاحب کال ،است و اهرچه انسان خود جزیی از عال است ،دلیل این اه از انساان
به طور جداهانه یاد میشود و اصالال مجزایی برای وی وضع شده این است که انساان باه
لحاظ وجودی جایگاه ویژهای در چفرینش دارد و تنها موجودی است کاه رابلیات مظهریات
تا ،اسماء و ص ات الهی را دارد .خداوند این «مظهر انسانی» را م تخر به عل اساماء سااخته
45
و او را مسجود مال ک ررار داده است.
با توجه به کلمه بودن انسان ،ابانعربای هماۀ بیسات و ه ات بااب کتااب مها خاود
«فصوص الح » را با نا ،ح متی منسوب به یک پیامبر نا،هاذاری کارده و چن را باه کلماه
وجااودی چن پیااامبر نساابت داده اساات .سااپ در اولااین فااب کتاااب خااود ،بااه توصاایه
ویژهیهای انسان کامل و جایگاه او در چفرینش میپردازد .بر اسااس توصای ات وی ،انساان
به لحاظ وجودی کون جامع حق است که میتواند بایش از هار مخلاوری اساماء و صا ات
الهی را متجلی سازد .خداوند ،کل عال را به منزلۀ جسادی بای رو و چییناۀ جاال نیافتاهای
خلق کرد که انسان ،رو هستی و عین جالء چیینه عال اسات .انساان خلی اۀ حاق اسات و
برای خداوند ،به منزلۀ مردمک دیده (انسان العین) است که به وسیلۀ چن به سایر خال ق نظار
46
میاندازد و چنها از رحمت حق برخوردار میهردند.
از سوی دیگر ،اصالال «کتاب ان سی» نیز به انسان اطالق شده است؛ چنان ه در ت سایر
چیۀ «اق َرأ کِتا َب َك کَفى بِنَف ِس َك ال َیو َم عَ َلی َك َحسیحا»47سید حیدر چملای چناین بیاان مایکناد کاه
مقصود از کتاب در اینجا همان کتاب وجودی انسان و به تعبیر دیگر «کتااب ان سای» اسات.
سپ وی به شر و بیان این ن ته میپردازد که باهطاور یقاین انساان ،جاامع کتاب دیگار
(کتاب چفاری و ررچن) نیز هست و نسخه عظمی و صحی ۀ کبری است و هماۀ حقاایقی کاه
48
در کتب دیگر وجود دارد ،به طور اجمال در درون او موجود است.
از چنجا که انسان نیز جزیی از عال است و کل عال بار اسااس مراتاب تجلای الهای شا ل
هرفته است ،مراتبی کا ه در عاال وجاود دارد در انساان نیاز وجاود دارد و از چن باا تعاابیر
هوناهونی هم ون رو  ،رلب ،ن و بدن یاد شده است که اشاره به باطنیتارین مرتباه تاا
49
ظاهریترین مرتبه در انسان دارد.

.3-5کلماتقرآنی(جامع) 
شناختهشدهترین نوع کلمات الهی ،کلمات چسمانی و کتب وحیانی حق محسوب میهردناد.
بر اساس سنت الهی ،خداوند همواره در صادد هادایت و راهنماایی بنادهانش اسات و باه
همین سبب پیامبران متعددی را به سوی چنها مبعوث کرده و برای هادایتشاان کتاابهاای
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چسمانی فرو فرستاده است .اما در بین همه کتب نازل شده ،کتااب مرباوط باه خاات رسال،
حضرت محمد(ص) ،از ویژهی خاص جامعیت و مصاونیت از تحریاه برخاوردار اسات؛
بنابراین کاملترین کال ،ل ظی خداوند محسوب میشود که از چن به «مظاهر ل ظیه» نیز تعبیار
میشود و به نسبت کلمات ان سی و چفاری ،کلمه بودن ررچن کری از همه چش ارتر است.
جامعیت و کاملتر بودن این کتاب الهی ،ویژهای ممتااز ایان کتااب اسات و در معناای
لیوی ررچن ه این جامعیت به چش میخورد؛ چنان ه به اعتقاد برخی از اهل ادب ،معناای
اصلی ریشۀ چن ،ررأ«،جمع کردن و هردچوری» است 50.ابن عربی نیز همواره ررچن را براسااس
معنی لیاوی چن باه کاار مایبارد؛ چنان اه در ایان بااره مایهویاد« :رارچن کتاابی در میاان
کتابهاست ،با این ت اوت که تنها کتابی است که از جامعیت برخاوردار اسات و باه هماین
51
دلیل ررچن «جامع ال ل » نامیده شده است».
ررچن به لحاظ وجودی ،یک وارعیت و نماد زبانی از وجود حقیقی یعنی خداوند است .کاال،
م توب وحیانی از کال ،جهانی رابل فه تر اسات .ت لا جازء صا ات خداوناد اسات کاه
کاملترین مصداق و جلوة چن در چخرین کتاب چسمانی ،یعنی ررچن کاری باه ظهاور رسایده
است .ررچن کال ،و کتاب الهی است.
از سوی دیگر همان هونه که همۀ هساتی براسااس مراتاب تجلای از غیاب الییاوب تاا
ظاهری ترین مراتب ش ل هرفته و دارای مراتب هوناهون است ،رارچن کاری نیاز از م مان
غیب تا عال ملک که به صورت نوشتار م توب درچمده ،مراتب و مناازل هونااهونی را طای
کرده است .دو اصالال انزال و تنزیل نیز بر همین امر اشارت دارد .مراتب نزول کال ،الهای
با اصالالحات مختل ی بیان شده که خود ریشۀ ررچنی دارد.
اولین مرتبه که همان عل الهی است« ،ا،ال تااب» نامیاده مایشاود .در ایان مرتباه هماه
حقایق به صورت ی پارچه و کامل وجود دارد .در این مرتبه ل ظای وجاود نادارد زیارا ایان
حقایق از نوع ال اظ مل وظ نیستند؛ عال عل الهی است که همۀ حقایق هساتی بادون کا و
کاست در چن حضور دارد .در رتبه بعد «لو مح وظ» یا «کتاب مبین» است که علمی کاه در
مرتبه ربل به صورت ی پارچه ررار داشته در اینجا به ت صیل به ظهور می رسد .در مرتبه بعاد
«کتاب محو و اثبات» است ،یعنی ررچن با هماۀ ال ااظ چن کاه بار لساان مباارک پیاامبر(ص)
جاری میشود و پ از چن نیز ال اظی که از زبان پیامبر جاری شده باه صاورت م تاوب در
میچید و تبدیل به همین کتابی میشود که رابل رؤیت است و به صاورت نقاش سایاهی بار
52
سپیدی هویدا میهردد.
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این سیر از بانترین مرتبه تا پایینترین یعنی ظاهریترین مرتبه طای مایشاود تاا علا حاق
تعالی به اندازه ظرفیت ام ان در اختیار انسان ررار هیرد و به او کمک کند تاا ایان مراحال را
دوباره طی کرده و در روس صعود به بانترین مرتبه مم ن دست یابد .بدین ترتیب کلماات
ررچنی در کنار کلمات چفاری و ان سی حق ررار میهیرند تا به انسان در شاناخت پروردهاار و
53
رجوع به سوی او یاری رسانند.

تطابقکلیمیانکلماتسهگانهالهی 

ج.
از چنجا که این سه نوع کلمه و کتااب الهای (کلماات چفااری ،ان سای و ررچنای) از سرمنشاأ
واحدی به ظهور رسیده اند تالابقی نیز میان چنها به چش میخاورد .ایان تالاابق و تنااظر از
وجوه بسیاری رابل بررسی است؛ از منظری میتوان به شباهتهای کلی میان چنها اشاره کارد
و از منظری دیگر میتوان تالابقی جزیی میان چنها برررار ساخت و نیز نشاان داد کاه مراتاب
هریک از چنها با ی دیگر نیز رابل انالباق است.
در این مقاله به دو جهت این تالابق مورد توجه ررار میهیرد :ی ی اشاره به وجاوه کلای
این تالابق ،و دیگر بررسی تناظر میان مراتب هوناهون کلمات سههانه الهی.
وجوه تالابق کلی میان کلمات چفاری ،ان سی و ررچنی را میتوان چنین برشمرد:

.1مفهومثبتوکتابت 
چنان ه هذشت بنا به م هو ،لیوی کتاب ،م هو ،ثبت و تقریر منویات و اندیشههاا در خاارج
با اسبابی متناسب در چن لحاظ شده است 54.در ثبت نیز م هو ،استقرار یافتن نه ته اسات55.از
این رو هر موجودی با موجودیت خود در هستی ثبات هردیاده اسات .باا ایان هساتردهی
م هو ،از ثبت ،عال و هر چن ه جامه هستی بر تن خویش کرده ،شاامل چن مایهاردد و لاذا
ررچن و انسان ه مشمول چن میشوند .انساان ،رارچن و کال عاال در اصال ثبات و کتابات
ی ساناند هرچند که همۀ موجودات هستی در این زمینه مشترکاند اما وجاه امتیااز رارچن و
انسان در مقابل سایر مخلورات عال  ،جامعیت موجود در چنهاست کاه ثبات چنهاا را از ثبات
سایر مخلورات ممتاز کرده است .

.2جامعیت 
در تعریه عال بیان شد که کل ماسوی اهلل را دربرمیهیرد و در وارع به مجموعۀ مخلوراات
و مم نات ،واهة عال برهرفته از عَلَ به معنای نشانه اطالق شده اسات .در دیادهاه عرفاانی،
انسان نیز به عنوان نسخه و زبدة عاال معرفای شاده کاه باه دلیال جامعیات وجاودی او و
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مظهریت تا ،او نسبت به اسماء و ص ات الهی و عالاا شادن ایان امانات الهای باه او «کاون
جامع» نا ،هرفته است56.حتی نا ،انسان ،به دلیل ان او به تما ،مراتب هستی بار وی اطاالق
شده است؛ عالوه براین ه به دلیل همین جامعیت وجودی ،غایت چفارینش و هادف خلقات
نیز بوده و خال ق دیگر به واسالۀ او چفریده شدهاند و لذا او «انسان العاین» خداوناد در نگااه
رحمت حق به مخلورات بوده است57.بدین ترتیب مه ترین ویژهی انساان هماین جامعیات
وجودی اوست که او را از سایر مخلورات ممتاز کرده است.
در مباحث ررچن شناسی نیز همانطور که ربالً ه ته شد ،ررچن در اصال کلماه باه معناای
جمع شدن است و ویژهی منحصر به فرد ررچن کری در میان سایر کتب این اسات کاه ایان
58
کتاب جامع همه کتب الهی است و تما ،حقایق را در خود جمع دارد.
بدین ترتیب مشاهده میهردد که ی ی از وجوه تناظر میان این سه کتاب الهای ،جامعیات
وجودی چنهاست که این جامعیت در عال به نحو ت صیلی مشااهده مایشاود اماا در وجاود
انسان به صورت اجمالی به ظهور رسیده است.

.3قدروتقدیردرثبتوظهورآندرشبقدر 
نزمۀ هر ثبتی ،مشخب شدن اندازهها و حدود و تعین چن ثبت است .در رارچن کاری شاب
ردر که بهتر از هزار ماه عنوان شده ،زمان ش لهیری تقادیرات عاال و انساان و نیاز نازول
ررچن معرفی شده است .در وارع ی ی از بهترین دنیل برای تناظر کتب سههاناۀ الهای ،خاود
شب ردر است که پیوندهاه مقدرات عال  ،انسان و ررچن است.
هویا در این شب (که خود واهه شب نیز در چن رابل تأمل است) ،ردر و تقدیر هر کتاابی
مشخب میهردد و حدود ثبت چن معرفی مای هاردد؛ ایان امار ها در کتااب ت اوین ،کاه
مقدرات زندهی انسانها را نیز دربر میهیرد و ه در کتاب تشریع ،که چن نیاز مایاۀ رشاد و
ت امل انسان است و ه در کتاب ان سی وجود انسان ،ملحوظ میهردد .عالوه بار اینهاا ،بناا
به نگاه عرفانی ،خود انسان کامل شب ردری است که در یک سو ،چخار شاب چفارینش باه
ظهور رسیده و ررچن کری بر رلب و جان او نازل میهردد 59.و ناه تنهاا مهابط وحای الهای
است که خود او ررچن نازل یافتۀ خداوند است که در وجودش هر امر ح یمانهای باه ت ریاق
حضور دارد 60.هویا در این شب چ یدهای از کل هستی به ظهور میرسد .لذا ی ی از وجاوه
مه تالابق بین این سه کتاب الهی این است که مقدرات هر سه در شب ردر رر مایخاورد
و خود انسان کامل جامع همۀ تعیناتی میهردد که به ت صیل در عال به ظهور میرسد.
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.4اصلتألیفدرهرسهکتابالهی
هر کتابی نیازمند نظامی برای در کنار ه ررار هرفتن اجزای خود است .به ایان ناوع چیانش
61
که در چن سازهاری و موافقت وجود دارد« ،تألیه» ه ته میشود.
اصل تألیه در هر ساه کتااب چفااری و ان سای و ررچنای مشااهده مایهاردد .در میاان
موجودات عال این سازهاری و هماهنگی به تمامیت و کمال خود رؤیات مایشاود کاه باه
دلیل همین امر ،نظا ،چفرینش را نظا ،احسن دانستهاند .هر امری به اعتادال و در جاای مقارر
خود حضور دارد و خداوند عال نیز خود را به عنوان کسی معرفی میکند که خلق مایکناد
و این خلق برمبنای تسویه و اعتادال و تقادیر احسان اسات 62.اوج ایان اعتادال و تاألیه
هماهنگ را در ظهور انسان شاهدی به نحاوی کاه خداوناد بارای خلقات انساان باه خاود

«فتحارک اَّلل احسن اخلالقنی» 63ه ته است.

تألیه در انسان ،به صورت نهایات کماال و اعتادال در خلقات وجاودی او باه چشا
میخورد و نیز این ه اجتماع انسانی و در کنار ه رارار هارفتن تاکتاک انساانهاا حاصال
م هومی به نا ،تألیه است که البته این واهه در مورد انسان «ال ت» نامیده شده است .حاصال
این «ال ت» ،ش لهیری اجتماعات انسانی هوناهون است که محوریت ال ت در هر کادا ،بار
امری ررار دارد .در بعضی از تش یالت و تجمعاات هادف ،ساود بیشاتر و رفااه حاصال از
تش یل اجتماع است که نیازمندی هر یک از انسانها در ایان باین توساط همادیگر مرت اع
میهردد .اما ال ت دیگری ه وجود دارد که خداوند چن را به خود نسابت مایدهاد 64و چن
ال ت بین رلوب مؤمنین بر محور توحید و هدف الهی مشاترک اسات .ایان ناوع پیوناد کاه
خداوند مسبب چن است با هیچ ال ت و پیوند دیگری رابل مقایسه نیست و با عوامل ماادی و
اهداف دنیایی نیز رابل حصول نیست .چنان ه خداوند به پیامبر خود میفرماید که اهار تماا،
ثروت دنیا را برای تألیه بین رلوب چنها صرف میکردی ،نمیتوانستی این تاألیه را بررارار
65
سازی ولی خود خداوند این امر را میسر فرموده است.
نهایتاً م هو« ،أللیه» به طور ویژه در کتاب چسمانی ررچن مشاهده میشاود .از چنجاا کاه
این کتاب تش یل یافته از حروف و کلمات است ،تألیه در چن واضا تار و چشا ارتر از دو
کتاب دیگر (چفاری و ان سی) به چش میخورد .چیات از تاألیه و چیانش کلماات در کناار
ی دیگر ش ل هرفتهاند و سورهها از تألیه و چینش چیات در کنار ه پدید چمدهاند.
به هر روی ،وجود تألیه در هر سه کتاب الهی به نحو احسن رابال مشااهده اسات و بارای
هر کدا ،نیز غایتی متصور است .اصونً هر تألی ی به منظوری انجا ،میشاود و جماع چوری-
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ای که در چن نوعی نظا ،هدفمند وجود نداشته باشاد ،تاألیه محساوب نمایهاردد .غایات
تألیه این سه کتاب الهی نیز یک چیز است که همان ظهور اسماء و ص ات الهای اسات باه
طوری که با این ظهور ،معرفتی برای انسان حاصل شده و خداوند در چیینۀ ایان کتاابهاای
سههانه شناخته هردد.

.5اِحکاموتفصیل
ی ی از دیگر وجوه تناظر در بین این سه کتااب الهای ،اِح اا ،و ت صایل اسات .مقصاود از
اِح ا ،،پیوستگی و اندماج و وحدت است و مقصاود از ت صایل ،کثارت و بساط و ت ریاق
66
است که هاه از چن دو به «رتق» و «فتق» ه تعبیر شده است.
این جمع و ت صیل و به عبارتی وحدت و کثرت در هر سه کتاب الهی مشاهده میهاردد
که برهرفته از اصل اولیۀ تجلی و ظهور کثرت از وحدت اسما ی محض اولیه است.
اِح ا ،و ت صیل در هستی مربوط به دو مرتبه از وجود هر شیء است .در مقاا ،اِح اا،،
هر شیء در خزا ن الهی ررار دارد که براساس رَدَری معلو ،به عال عاین ناازل مایهاردد و
برهمین اساس به مرحلۀ ربل از تقدیر «مرحله اِح ا ،»،و به مرحلاۀ بعاد از تقادیر« ،مرحلاه
67
ت صیل» ه ته میشود.
عالوه بر نظا ،کلی عال براساس اِح ا ،و ت صیل و ظهور کثرت از وحادت اولیاه ،ایان
موضوع در عال عین ه رابل مشاهده است .براساس بیان ررچن ،در ابتدا چسامانهاا و زماین
به ه پیوسته بودند و سپ براساس ارادة الهی از ه باز و هشوده شادهاناد 68و هناوز نیاز
69
این انبساط و هستردهی ادامه دارد.
در مورد ساختار ررچن کری نیز همین اصل رابل مشاهده است .کال ،الهای در مرحلاۀ «ا،
ال تاب» یک حقیقت واحد بدون ل و و صاورت اسات کاه ساپ ناازل هشاته و مراتاب
هوناهون را طی کرده تا در نهایت از رلب پیاامبر بار زباان او جااری شاده و رالاب ل او و
صورت بهخود میهیرد.
همین موضوع در متن چیات ررچن نیز ساری و جااری اسات .برخای چیاات باهصاورت
مجمل و با معانی عمیق و بهه فشرده هستند و برخی دیگر حالت شر و بسط چیاات ربال
را دارند .برهمین اساس ،راعدة اِح ا ،و ت صیل در علو ،ررچنای ماورد توجاه و اعتناسات و
بهخصوص به هنگا ،ت سیر ررچن به ررچن به چن توجه میهردد.
در مورد انسان نیز اصل اِح ا ،و ت صیل از چنادین جهات رابال مالحظاه اسات .ی ای
این ه خود انسان به منزلۀ چ یده و زبده و نسخۀ چفرینش محسوب میهردد که حقاایق کال
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عال بهصورت اجمالی در او حضور دارند .از این جهت وجود انسان به منزله اِح اامیبارای
ت صیل عال محسوب میشود و چن اسماء و ص اتی که به صورت مت ثر و پراکناده در عاال
به ظهور رسیدهاند ،در وجود انسان بهطور یکجا و باهصاورت اجماالی و انادماجی ظااهر
هشتهاند.
دیگر این ه براساس چیۀ ررچن ،خلقت همۀ انساانهاا از «ن ا واحاده» صاورت هرفتاه
است 70.بنابراین اهرچه انسانها ه اکنون بسیار مت ثر و متنوع به نظر میرساند اماا خلقات
اولیۀ چنها از یک ن انسانی بوده است .بنابراین اجمال و اِح اامیکاه در چن ن ا واحاده
بوده به مرور در رالب انسانهای متعددی به ت صیل رسیده است.
عالوه بر این ،انسانها به لحاظ ص ات و خصوصیات اخالرای مت ااوتاناد و هار یاک
برخی از اسماء الهی را بروز و ظهور میبخشند اما در هر زمان انسانهای کاملی هساتند کاه
همۀ اسماء و ص ات الهی در وجود چنها به ظهور و بروز میرسد؛ لاذا مایتاوان ه ات ایان
افراد در بین انسانها جنبۀ اِح امیبرای اسماء الهی دارند و سایرین صورت ت صیلی.
بدین ترتیب اصل اِح ا ،و ت صیل در هر ساه کتااب چفااری ،ان سای و ررچنای مالحظاه
میهردد و از این وجه نیز با ه مشابهاند.

د.تناظربینمراتبگوناگونعالم،انسانوقرآن 
این کتابهای سههانۀ الهی از جهات مختل ی وجوهی متناظر دارند که شر و بیان رسامتی
از چن هذشت .اما عالوه بر تناظری کلی که بین هرکدا ،از این کتاب ها وجود دارد ،چنهاا هار
یک دارای نیهها و مراتب و بالون مختل ی هستند که ایان تنااظر را میاان ایان مراتاب نیاز
71
میتوان برررار ساخت.
براساس چرای عارفان صاحبنظار مایتاوان بادین هوناه تنااظری جز ای باین مراتاب
72
هوناهون این سه کتاب الهی برررارکرد:
اولین مرتبه و بانترین رتبه در عال  ،عقل اول است که متنااظر باا عقال و رو انساان و
مرتبۀ «ا ،ال تاب» در مراتب نزول ررچن کری است .در وارع در هر سه کتاب ،اولاین مرتباه و
بانترین درجه با عل است که هنگامیکه به حق تعالی نسبت مساتقی داده مایشاود از واهة
عل و در مورد انسان ،واهة عقل بهکار برده میشود .البته حقیقت امر ی ی اسات و چن اه از
ردرت فه و ادراک و عل نیز در انسان وجود دارد ،پرتوی از ص ت عل الهی اسات کاه در
انسان ه جلوههر شده است و او را در میان موجودات به رادرت نالاق و ت لا و اندیشاه
ممتاز ساخته است .این مرتبه همان است که از چن تعبیر به «رل » شده است زیرا که سرمنشاأ
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تأثیرهذاریهای بعدی به شمار میرود.
مرتبۀ دو ،در عال « ،ن کلی» است که منالبق با مرتبۀ رلب در انسان و «کتاب مبین» باه
لحاظ مراتب نزول ررچن است .به عبارتی این مرتبه همان لوحی اسات کاه رلا بار روی چن
مینگارد .در هر مظهری لوحی متناسب با رل خود او وجاود دارد کاه زمیناه را بارای ثبات
حقایق فراه میسازد .لو به جنبۀ رابلی و رل به جنبۀ فاعلی اماور اشااره دارد .باه هماین
73
سبب ابنعربی از لو به «اولین موجود انبعاثی» تعبیر میکند.
در مرتبۀ سو ،عال  ،ن منالبعه (خیالیه) رراردارد که جایگاه چن ،جس کلای بیاان شاده
است؛ 74این مرتبه در وجود انسان ،ن (حیوانی) و در مورد مراتاب رارچن« ،کتااب محاو و
اثبات» عنوان شده است .ویژهی این مرتبه این است که حقا ق در چن متبدل و متییرناد زیارا
به حوادث متییر و متبدلشونده ،متعلقاند .ابنعربی معتقد است که شرایع و صحه و کتاب
الهی که بر رسونن خداوند نازل شده ،از همین الوا محو و اثباات ناازل شاده اسات و باه
همین جهت ،نسخ در بین شرایع و نسخ در اح ا ،در یک شریعت واحد به وروع مایرساد
که عبارت از انتهای مدت یک ح میباشد؛ والّا چن ه با رل اعلی بار لاو مح اوظ نقاش
75
میبندد ،حقیقتی نیتییر است که تبدیل و تیییر نمیپذیرد.
این مرتبه در عال و انسان نیز در وارع همان مرتبۀ عال خیال و مثال است کاه در عاال ،
بهصورت خیال من صل و در انسان بهصورت خیال متصل جلاوههار مایهاردد .عبادالرزاق
کاشانی در شر فصوص ،عال ن وس منالبعه در اجرا ،را عال مثاال بیاان مایکناد76.عاال
مثال ،عالمی روحانی از جن جوهری نورانی شبیه به جوهر جسامانی اسات؛ از چنجاا کاه
محسوس است و دارای اندازه و مقدار میباشد ،شبیه عال ماده و از حیث نورانیتاش شابیه
جوهر مجرد عقلّی است و حد فاصلی بین چن دو است77.براساس این سیر نزولی ،مایتاوان
78
عال ماده را نیز با بدن و جس انسان و نیز کتاب مسالور (م توب) متناظر دانست.
عبدالرزاق کاشانی دسته بندیای کلی از این مراتب بدین هونه شر میدهد:
«تعینات نحقه به وجود ماللق بعضی کلی و معنوی هستند مانند تعینات جنسی و ناوعی
و صن ی ...و بعضی جز ی مانند تعینات غیرمتناهیای که تحت رتبۀ اولی هستند ...و تعیناات
اولیه مقتضی حقا ق روحانیۀ مجرده و طبا ع کلیه در عال هستند؛ تعین اول عقال اسات کاه
مسمی به ا ،ال تاب ،رل اعلی ،عین واحده و نور محمدی است ...که چن به حساب تعیناات
روحی ،در عقول چسمانی و اروا علوی و کروبیین و اروا انبیاء کمل و اولیااء باه ت صایل
میرسد؛ سپ مراتب تعینات به تعین ن کلی مسمی به لاو مح اوظ ناازل مایشاود...
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سپ مراتب ن وس منالبعه در اجرا ،ررار دارد که عاال چن ،عاال مثاال نامیاده مایشاود و
79
سپ مرتبۀ عناصر ]مادی[ رراردارد که چخرین مرتبۀ تنزنت است.»...
بدین ترتیب در هر سه کتاب الهی مراتبی متناظر مالحظه مایهاردد کاه مایتاوان چنهاا را
بدین صورت جمع بندی کرد:
تناظر بین مراتب کتاب چفاری(عال ) ،کتاب ان سی(انسان) و کتاب جامع (ررچن)
مراتبعالم 
(کتابآفاقی) 
عقل کلی
کلی
ن
منالبعه ،عال مثال
ن
عال عنصری

مراتبنفسانسان 
(کتابانفسی) 
عقل و رو (جز ی)
رلب
ن  ،مرتبۀ خیالی
بدن

مراتبقرآن 
(کتابجامع) 
ا ،ال تاب
کتاب مبین ،لو مح وظ
کتاب محو و اثبات
کتاب مسالور(م توب)

با توجه به جدول فوق ،عال  ،انسان ،ررچن ساه کتااب و جلاوة حاق تعاالی هساتند کاه
حقایقی متشابه و متناظرند و توجه به این تناظر و مقایسۀ چنها با ه معرفتی افازونتار بارای
انسان به همراه میچورد.

نتیجه 

با توجه به چن ه بیان شد م هو ،کلمه و مصادیق چن در عرفان اسالمیم هومیهساترده اسات
که کل عال  ،انسان و ررچن را در بر میهیرد« .کلمه» ارتباط پیوسته و دا میصااحب کلماه باا
کالمش بیان میکند و هویای معیت ریومیحق تعالی با کل مخلوراتش میباشد.
از تألیه کلمات الهی کتابهای سههانه الهی ش ل میهیرد و کنار ها رارار دادن ساه
کتاب الهی یعنی کتاب اهلل چفاری ،کتاب اهلل ان سی و کتاب اهلل ررچنی و توجه به تشاابه و
تناظر بین چنها ،شناخت بهتر هر کدا ،را حاصل میکند و نگاه کاملتار و جاامعتاری در
معرفتشناسی و هستیشناسی به انسان میبخشد .
بین این سه کتاب الهی نیز از جهات هوناهونی تشابه و تالاابق وجاود دارد و م ااهیمی
چون ثبت ،جامعیت ،تالیه و ...در همۀ چنها مشاهده میهردد.
عالوه بر این ،هرکدا ،از این کتابهای سه هانۀ الهی دارای مراتبی هستند که بین مراتب چنهاا
با ی دیگر میتوان تناظری برررار ساخت.
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 .20مصال وی ،التحقیق ،ج ،10ص .108
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به خداوند رحمان نسبت داده شد.
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تهران ،موسسه پژوهشی ح مت و فلس ه ایران ،1370 ،صب.31- 30
 .33مصال وی ،التحقیق ،ج  ،10ص  ،20ذیل ماده «کتب».
 .34همان ،ج  ،2ص  ،5ذیل ماده ثبت.
 .35صدرالدین شیرازی ،محمد ،اسراراآلیات ،ترجمه محمد خواجوی ،تهران ،انتشارات ماولی، 1380،
ص.36
 .36همان.
 .37کهه .109 ،یعنی :بگو اهر دریا بار اى کلماات پروردهاار ،مرکّاب شاود ،پایش از چن اه کلماات
پروردهار ،پایان پذیرد ،رالعاً دریا پایان مىیابد ،هر چند نظیرش را به مدد چن بیاوری .
 .38سید حیدر چملی ،ت سیر المحیط انعظ و البحر الخض  ،به کوشش سید محسن موسوى تبریازى،
تهران ،انتشارات وزارت ارشاد اسالمى 1422 ،ق ،ص .6
 .39ابنعربی ،ال توحات الم یه ،ج ،2ص .390
 .40ریصری ،ج ،1ص .109
 .41ابن عربی ،ال توحات الم یه ،ج ،2ص .331
 .42جامی ،عبدالرحمن ،نقد النصوص فی شر ال صوص ،به کوشش ویلیا ،چیتیاک ،تهاران ،مؤسساه
ح مت و فلس ه ایران ،1370 ،ص .65
 .43فصلت :53 ،به زودى نشانههاى خود را در افقها [ى هوناهون] و در دلهایشان بدیشان خاواهی
نمود ،تا برایشان روشن هردد که او خود حقّ است.
 .44نساء ،171 ،یعنی :مسی  ،عیسى بن مری  ،فقط پیامبر خدا و کلمه اوست که چن را باه ساوى ماری
اف نده و روحى از جانب اوست.
 .45بقره.30 ،
 .46ابنعربی ،فصوص الح  ،فب چدمی ،صب.59-48
 .47اسراء[ :14 ،به او مىهویند ]:کتاب خود را بخوان ،کافى است که امروز خودت بر خود حسابگر باشى.
 .48سید حیدر چملی ،ت سیر محیط انعظ  ،ص.30
 .49ریصری ،ج ،1ص .158-154
 .50لسان العرب ،ج ،1ص .129
اوعیت جوامع الکلْ.
 .51ابنعربی ،ال توحات الم یه ،ج ،3ص ،16اشاره به حدیث پیامبر (ص):
ُ
 .52دسته بندی های مراتب نزول ررچن بر اساس شر ریصری بر فصاوص الح ا ذکار شاده اسات:
ریصری ،شر فصوص الح  ،ج ،1ص112
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 .53عالوه بر دسته بندی «کلمات چفاری ،ان سی و ررچنی» هاه تعابیر دیگری بارای هماین م ااهی ذکار
میشود .به عنوان مثال جامی تعابیر «کتاب ت وین» و «کتاب تدوین» را به کار میبرد .وی در این بااره
میهوید« :اما کتاب تدوینى عبارت است از کتب منزله بر انبیاء علیه السال ،که م توب و منقوش است
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نی و نهیر و علی موسوی بهبهانی ،تهران ،مؤسسه مالالعات اسالمی ،ص .)218
 .54التحقیق ،ج  ،10ص  ،20ذیل ماده «کتب».
 .55همان ،ج  ،2ص  ،5ذیل ماده «ثبت».
 .56ابن عربی ،فصوص الح  ،فب چدمی ،ص .59-48
 .57ابن عربی ،فصوص الح  ،فب چدمی ،ص .59-48
 .58همو ،ال توحات الم یه ،ج  ،3ص .16
 .59همان  ،ج  ،1ص .216
 .60همان.
 .61مصال وی ،التحقیق ،ذیل واهه «اَله».
 .62اعلی .3-2،الّذی خلق فسوی والّذی ردر فهدی.
 .63مؤمنون.14،
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 .65همان.
 .66طباطبایی ،محمد حسین ،ت سیر المیزان ،ج  ،14ص  ،277ذیل چیۀ  30انبیاء.
 .67همان ،ج  ،12ص .210
 .68انبیاء.30 ،
 .69ذارایات47 ،
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 .72عبدالرزاق کاشانی ،شر فصوص الح  ،ر  ،انتشارات بیدار ،1370 ،ص 304؛ ریصری ،ج  ،1ص
 .112سید حیدر چملی ،محیط انعظ  ،ج  ،1ص .253-250
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 .78سید حیدر چملی ،انوار الحقیقه و اطوارالالریقه و اسرارالشریعه ،به کوشاش ساید محسان موساوی
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تبریزی ،ر  ،انتشارات نور علی نور  ،ص  41به نقل از بحرالمعارف همدانی ،ج  ،3ص .490
 .79عبد الرزاق کاشانی ،ص .304

منابع 
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 عبد الرزاق کاشانی ،شر فصوص الح  ،انتشارات بیدار ،ر .1370 ، ریصری ،داود بن محمود ،شر فصوص الح  ،به کوشش حسن حسن زاده چملی ،بوستان کتاب،ر .1386 ،
 کتاب مقدس ،عهد جدید ،ترجه پیروز سیار ،نشر نی ،تهران.1387 ، کتاب مقدس ،عهد عتیق و عهد جدید ،ترجمه فاضل خاان همادانی ،ولای هلان ،هناری مارتن،انتشارات اساطیر ،تهران.1379 ،
 مصال وی ،حسن ،التحقیق فی کلمات القرچن ال ری  ،نشر کتاب ،تهران.1360 ، مولوی ،جالل الدین ،غزلیات شم تبریزی  ،به کوشش محمد رضا ش یعی کدکنی ،نشر ساخن،تهران.1388 ،
 یزدان پناه ،سید یداهلل ،عرفان نظری و مبانی و اصول ،ر  ،انتشارات موسسه اما ،خمینی.1388 ،- Edwards, R.B., “Word”, The International Standard Bible Encyclopedia, G. W.
Bromiley (ed.), Mishigan,1988.

