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گانههای 
بررسیتطبیقیسه 
حکمتاسالمیوعرفانمولوی 

علیبابایی  

چکیده 
سخن صحیحی است اگر بگوییم :تمام علوم و معارف اسالممی بالر محالور
تبیینِ سه شأنِ الهی یعنالی افعال،صفاتوذات شالل گرتهالهانال ؛ هالم رر
ری گاه نهاییِ حلمتِ ص رایی و هم بر مبنای آموزههالای عرتالانِ اسالممی
هسهی حاص ِ تجلی شئ ونِ الهی است و رر جوفِ این عقی ه قاب ِ تحلی و
ارزیابی است .رر راهِ تبیینِ این سه شأن سه گانه های مخهلفالی رالرش شال ه
است که حلمِ مراتبِ یک حقیقت واح را رارن ؛ سهگانه هایی نظیرِ .1 :رنیا
برزخ آخرت .2.ملک مللوت جبروت .3 .ماره مثالا ،عقال  .4 .زمالان
رهر سرم  .5.اسمم ایمالان احسالان .6 .شالریعت رریقالت حقیقالت.7 .
علم الیقین عینالیقین حقالیقین .و ...مولوی نیز رر عرتانِ خور برای تبیینِ
شئ ونِ الهی از سه گانه های زیاری  -هم برگرتهه ش ه از منابع اسممی و هم
مهناسب با اربیاتِ اربی و عرتانی خور – بهره برره است .مقالاله حاضالر رر
پی آن است رر وهله او ،مهم ترین سه گانههای مطرش ش ه رر عرتانِ مولوی
را  -با رویلررِ تطبیق با حلمتِ اسممی – تهرست و تبیالین نمایال ؛ و رر
وهله روم این مسأله را پاسخ ره که چرا نمی توان هالر ساله گانالهای را باله
مجموعه یار ش ه اضاته کرر؟
کلیدواژهها:حلمت اسممی اص تشلیک تزای مولوی نفسشناسالی
هسهیشناسی.
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مقدمه 
حلمت و عرتان و بلله همة آموزه های عالمِ معرتتِ اسممی رر عالینِ تلثالر رر وهالور و
شئون رارای وح تِ رر بطون ان ؛ و این وح ت حو ِ،محورِ حق تعالی و اتعا ،صالفات و
ذاتِ او شل می گیرر؛ حلمتِ اسممی نیز به نوبة خور از آموزه های مهمالی بالرای تبیالینِ
رابطة حق تعالی با کائنات بهره میبرر .می توان اص ِ تشلیک را مهم ترین و یالا رسالتکالم
یلی از مهم ترین اصو ِ،حلمتِ اسممی رانست که حهی اصالولی ماننال ِ اصالالت وجالور و
اصالتِ نور ب ون آن املانِ ص ق و صحت ن ارن ؛ این اص ِ پایهای قوامِ نحله های حِلمیِ
مخهلف رر تاریخِ تلسفه اسممی را بر خور اسهوار نگه راشهه است؛ مقالة حاضر معهق است
این اص نه تنها رر حلمتِ اسممی بلله رر رگه های تمامیِ شئون عالمِ معرتهیِ اسممی از
جمله عرتان و مهونِ رینی جریان رارر؛ اهمیت مقالة حاضر رر این است که بالا رویلالرری
1

تطبیقی به بررسی سه گانه های تشلیلی بینِ حلمتِ اسممی و عرتانِ مولوی میپررازر.
مولوی رر منظومة عرتانیِ خور از این مراتبِ سه گانه که پایه ای حلمی رارن بهره برره
و عموه بر آن خور سهگانه های اخهصاصی و مهناسب با اربیاتِ عرتانی برای تبیینِ مراتبِ
هسهی به کار برره است .ما رر این مبحث ارعای اقهباسِ این نحلاله از آن نحلالة خالار را
ن اریم؛ چه بسا عارتی که هیچ نظری بر تمن قاع ة حلمی و تلسفی خار ن اشهه است یا
تیلسوتی که رر پی اثباتِ تمن ری گاه خارِ عرتانی نبوره است؛ اما چون آبشخورِ هر رو
یک منبعِ واح یعنی همان عالم تلوین است می توانن به شرطِ عمال بالر مبنالای تطالرتِ
انسانی جان مایة مشهرکی راشهه باشن ؛ یعنی املانِ آن هست که هالر رو نحلالة حلمالی و
عرتانی از راهِ خور به حقیقت رسی ه باشن و همان حقیقت واح را به زبانِ خالور تبیالین
نماین ؛ توجه به این نلهه و تحقیقاتِ تطبیقیِ نظیرِ این می توان ما را رر همگرایی آموزههای
نحله های مخهلفِ عالمِ معرتت یاری رسان باش و نظریة مانعة الجمع بورن آنها و رر نهیجه
جنگِ هفهار و رو ملت را منهفی ب ان .

.7سهگانههایدینی،حکمیوسهگانههایعرفانمولوی
.7- 7ازهرماهسهروزدیوانهگردم :وجود،حیات،علم  
برای شروع بحث مناسب است به نلههای از آموزه های عرتانی موالنا که باله عال ِر ساله و
مراتب مطرش رر این مقاله اشاره رارر بپررازیم؛ مولوی تعبیر پرمعنایی رارر با این عبارت که:

سهگانههای حلمت اسممی و عرتان مولوی
بررسی تطبیقی 

من سر هر ماه ساله روز ا صالنم

49

بالال گمالالان بایالال کالاله ریوانالاله شالالوم

ممهاری سبزواری از شارحانِ بممنازعِ حلمت ص رایی و صاحب کهاب مهالم منظوماله و
شرشِ منظومه که از قضا شارشِ مثنوی معنوی هم هست رر تفسیر این بیت باله اجمالالی از
سهگانه های مهم حلمت و عرتان اشاره میکن :
«رر سر هر ماه» چنان که ماه عالم واهر کسب نور از شمس واهر م کن و عالمها
مهطابقا ن ماهیّات املانیه مجررات و جسمانیّات کسب نور از حقیقت م کنن  .و
نور حقیق اگرچه یل است  -که حقیقت وجور ررر الع م و عیناالعیالان باشال -
ول سه مفهوم رارر و سه عبارتِ .عباراتُنا َشتَّى و حسن ََك ِ
واحدٌ ! که مفاهیم وجور و
َ ُ
حيوة و علم باش  .پس از تابش نورالوجور و نورالحياة و نورالعلم سه روز پ یال
آم ه و سریان این سه نور واضح ش سابقاً .امّا نور وجور سریانش اوضح است .و
اما سریان نور حياة پس مرار به آن حياة مساوق با وجور است  -که گذشت .و امالا
سریان نور علم معلوم است که وجور از ص ر تا ساقه علم حضور حالق اسالت.
ً
َ ُ ِّ َ َ َ ً
حمة َو علما» .این ک ش ء به لسان اه معرتت تعیّنات است و به
«أحاط بك ل شى ٍء ر
لسان حلما شیئیّت ماهیّه  .و این رحمت و علم شیئیّت وجور .
پس رر سر هر ماه  -یعن تجلّ به انوار ثمثه رر مهجلّیات  -سه روز ب خور شوم .و به
مقهضا آن که م ترمای که« :رم به رم او را سر ماه بور» این سه روزه همه روزه است.
چنان که همه زمان به یک اعهبار سه روز است :ر و امروز و تررا و تجل ماضو و حال
و اسهقبال (سبزواری  1374ج.) 141 :3
2
مولوی بارها به کلمه «سه» رر آثارِ خور اشاره کرره است .و رر این اشالاره گالاهی باله
اسهعما ،معمولی ع ر سه و گاه به معانی رولی و تشلیلی بینِ حقیقت ها اشاره رارر؛ و رر
این اشارهها:
 . 1-1- 1گاه مضمونِ اتحار عق و عاق و معقو ،ص رایی را با اربیاتِ عاشقانة
وح ت وجوریِ خور بیان میکن ؛ نظیر:
خور هم او آب است و هم ساق و مست

هر سه یک ش چون رلسم تو شلست
(مولوی )144 :1373

نیز رر همین مضمون گوی :
حرف گو و حرف نوش و حرفها

هالالر سالاله جالالان گررنالال انالال ر انههالالا

نان رهن ه و نالان سالهان و نالان پالا

ساره گررنال از صالور گررنال خالا
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رر مراتالالب هالالم ممیالالز هالالم مالال ام

لیالک معنالالیشالان بالالور رر ساله مقالالام

(مولوی )419 :1373

 .2- 1- 1و گاه بر مراتب سه گانة ترشهه و انسان و حیوان که رابطهای رولی با هم رارن
اشاره میکن :
خلالالق عالالالم را سالالاله گونالاله آتریال ال
رر حالال یث آمالال کالاله یالالزران مجیالال


یک گره را جمله عق و علم و جالور

آن ترشهه است او ن انال جالز سالجور

یالالک گالالروه ریگالالر از رانالالش تهالال

همچالالو حیالالوان از علالالف رر تربهالال

ا یالالن سالالوم هسالالت آرم ال زار و بشالالر

نالالالیم او ز اترشالالالهه و نیمالالالیش خالالالر







(مولوی )317 :1373

 .3- 1- 1و گاه به مراتب سه گانه انسان ها
وین بشر هم ز امهحان قسمت شال ن
یالالک گالالره مسالالهلرق مطلالالق شالال ن

قسالم ریگالر بالا خالران ملحالق شال ن
مانالال یالالک قسالالم رگالالر انالال ر جهالالار

از نظر هویّت ررون اشاره میکن :
آرم ال شالالل ان ال و سالاله امالالت ش ال ن
همچو عیس بالا ملالک ملحالق شال ن
خشم محض و شهوت مطلالق شال ن
نالالیم حیالالوان نالالیم حالال بالالا رشالالار
(مولوی .)549 :1373

 .2- 7مراتبشئونالهی:ذات،صفاتوافعال 
ب ونِ شک جان مایة مباحثِ معرتهی به ویژه رر میانِ اه ِ الهیات شالناخت ذات صالفات و
اتعا ،الهی است؛ و به نوعی همة علوم و معرتت ها تفسیرِ این یه گانة سه گاناله و ساله گانالة
یگانه است .قرآن و حهی همة معارفِ معرتهیِ اسممی و بلله همة کهابِ تلوین را می توان
شرشِ اتعا ،صفات و ذاتِ حق تعالی رانست .چون تک به تکِ مخلوقات کلماتِ حقانال
برای تبیینِ ذات و صفاتِ حق تعالی؛ و رر تعبیری ریگر این ذاتِ حق تعالی است که همة
صفات و اتعا ،را نمایان ه و وجه آیه راره است.
رر حلمت اسممی به ویژه حلمت مهعالیه ص رایی خ اون رارای سه شانِ تع و صفات
3
و ذات است و این سه نیز یلی بیش نیست( :ممص را .) 144 :1354

مولوی رر اشعار خور به بهانههای مخهلف به سهگانة اتعالا ،صالفات و ذات یالا
اسماء و صفات و ذاتِ الهی اشاره کرره است:
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 .1- 2- 1تع ر تجلی ذات الهی و تع ر اتعا ،او« :چون اتعا ،حقّ و تجلّ اتعالا ،و آثالار او
گوناگون است و به یل یگر نم مان پس تجلّ ذات او نیز چنین باش  .مانن تجلّ اتعا،
او آن را برین قیاس کن و تو نیز که یک جزو از ق رت حقّ رر یک لحظاله هالزار گوناله
م شو و بر یک قرار نیسه » (مولوی .) 132 :1346
 .2- 2- 1شناخت خ ا با ذات باالترین مرتبه شناخت است:
کالال کننال ال انالال ر صالالالفات او نظالالالر
واصمن چالون رالرق ذاتنال ا پسالر
(مولوی .)265 : 1373

 .3- 2- 1از اسم به صفات و از صفات بای به ذات رتت:
رر گالالذر از نالالام و بنگالالر رر صالالفات تالالالا صالالالفاتت ره نمایالالال سالالالو ذات
(مولوی )297 : 1373

 .4- 2- 1محو از صفات رر ذات:
مفالهعلن تالاعمت رتهاله بال م از صالفات محو ش ه پیش ذات ر ،به سخن چون تهار
(مولوی .)357 :1344

الحم للّه الذ کان ر رو عالم اوست حال

همچون صفات ذات هو و اللّه خالق ک ش ء
(مولوی ) 1147 :1344

 .3- 7سهمرتبهفنایعارفاندرسهمرتبهشئونالهی 
مبحثِ تنای عرتانی که خور ه فِ نهایی عرتانِ عارتان است رر نسبت به شئون حق تعالی
معنی می یاب ؛ یعنی عارتان بر حسبِ مرتبة وجوری از خور رر شئون الهی تانی میشون .
از آن جا که حق تعالی رارای سه شانِ اتعا ،صفات و ذات است تنای عرتانی نیالز رر ساله
شان و مرتبه تحقق خواه یاتت .عارتان برای هر سه مرتبه از این تناهالا عنالوان «محالو»
«رمس» و «محق» نام رارهان :
«حمو العبودية و محو عین العب اسقاط اضاتت وجور است به سو اعیان زیرا
که اعیان شئون ذاتیّه واهریّه رر حضرت واح یت به حلالم عالمیّالت اسالت و
باالتر از محو محق است که تنا وجور عب است رر ذات حق همچنالانکاله
محو تنا اتعا ،عب است رر تع حق و رمس تنا صفات است رر صالفات
حق» (بنگری  :سلطانعلیشاه  1372ج .)314 :1

مولوی نیز بارها و با تعبیرهای مهع ر به مراتبِ تنای عرتانی گاه روگانه و گاه سه گانه اشاره

52

کرره است:
از صفات باخور بیرون شوی ا عاشقان
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خویشهن را محو ری ار جما ،ح کنی
(مولوی )311 : 1344

مفالالهعلن تالالالاعمت رتهالالاله بال ال م از صالالالفات محو ش ه پیش ذات ر ،به سخن چون تهار
(مولوی .)354 :1344

من تان مطلق ش م تالا ترجمالان حالق شال م گر مست و هشیارم ز من کس نشنورخور بیشوکم
(مولوی )534 :1344

 .7- 7سهمرتبهظهورانوار 

ِ
اْل أر ِ
اموات َو أ َ
ض .رر
الس
ور َّ
مطابقِ آموزه های قرآنی خ اون نور آسمان ها و زمین است :اَّللَُّ ُن ُ

ری گاه حلمت ص رایی نیز که اساسِ آن تبیینِ هسهی بر مبنای اصالتِ وجور است وجور
با نور یلی و مساوق است (ممص را  4 :1391و ممص را  .)353 :1366و رر حلمتِ اشراقی نیز
خ اون و مراتبِ ماتوقِ نفس نورن و هسهی بر اساسِ مراتب نور تبیین میشور (سهرورری
ِ
اْل أر ِ
اموات َو أ َ
ض» و نوریّت او آن
الس
ور َّ
 1375ج .)116 :2شیخ اشراق رر این زمینه گوی « :اَّللَُّ ُن ُ
است که از بهر ذات خور واهر است و ریگر ب و واهر م شور .پس نور همه نورهاست
و نوریّت هر نیّر سایه نور اوست پس باله نالور او روشالن گشالت آسالمان هالا و زمالینهالا
(سهرورری  1375ج.) 143 :3

مولوی نیز به تأسی آیه قرآنی حق تعالی را نور مینام :
مالالالا همالالاله تالالالاریل و اللّالالاله نالالالور

ز آتهالالالاب آمال ال شالالالعاع ایالالالن سالالالرا
(مولوی )1174 :1344

و همانن ِ حلمای اسممی به ویژه شیخ اشراق بر مراتبی بورنِ انوار تأکی میکن :

وآنله زین قن ی کالم مشاللات ماسالت

نالالور را رر مرتبالاله ترتیالالبهاسالالت
(مولوی )192 :1373

نیز رر این زمینه با اشاره به مضمونِ آیة قرآنی « َو َم أن َ أَل َ أَي َع ِل اَّللَُّ َل ُه ُنور ًا َفام َل ُه ِم أن ُنور» شرطِ هر
نوع بینشی را راشهنِ نوری از سوی حق تعالی میران .
چالالون نباشالال نالالور یالالارم پالالیش و پالالس
مالن چگوناله هالوش رارم پالیش و پالس
(مولوی )4 :1373
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مولوی به بهانه بیان وح ت میان خ اون و حقیقتِ انبیاء به مراتبِ تشلیلی وجور نوری
ایشان با مثا ِ،تمایزِ تشلیلیِ نور اشاره میکن :
چون به صورت بنگر چشم تو رست

تو به نورش رر نگر کالز چشالم رسالت

نالالور هالالر رو چشالالم نهالالوان تالالرق کالالرر

چون که رر نورش نظالر انال اخت مالرر

ره چالالالرار ار حاضالالالر آیال ال رر ملالالالان

هالالر یل ال باش ال بالاله صالالورت ریالالر آن

تالالرق نهالالوان کالالرر نالالور هالالر یلالال

چالون باله نالالورش رو آر بال شالالل

گر تو ص سیب و صال آبال بشالمر

صال نمانال یالالک شالور چالون بفشالالر

رر معالالان قسالالمت و اعالال ار نیسالالت

رر معالالالان تجزیالالاله و اتالالالرار نیسالالالت

اتحالالار یالالار بالالا یالالاران خالالوش اسالالت

پا معن گیر صالورت سالرکش اسالت
(مولوی )31 :1373

.5- 7نوریتِحقتعالیوسهگانه:طاقچه،چراغوشعله
آیة  35سورة نور معروف به آیة نور را می توان یلی از مهم ترین آیاتِ قرآن رانست که به
مسالة تبیینِ رابطة خ اون با عالم با تمثی ِ نور پرراخهه است و وجوهِ تفسیری بسیاری رارر؛
این آیه یلی از تمثی های مهم رر تبیینِ رابطة حق تعالی با عالمِ هسهیست؛ و رر آن سه گانة
راقچه چرار و شعله برای تبیینِ رابطة حق تعالی با هسهی ررش شال ه اسالت؛ و مفسالرانِ
حلمتِ اسممی این آیه را به هر رو وجهِ ررون انسانی و رر رابطة روشِ انسان با نیروهایش
و برون انسانی یعنی رر رابطة خ اون با عالم تفسیر نمورهان (بنگری  :ممص را .)1366 :مولوی
هم این آیه را ررون انسانی به مراتب نیروهای انسان تفسیر کرره است:
ترمور که نور من ماننال ه مصالباش اسالت مشلات و زجاجه گفت سینه و بصر ما را
(مولوی )74 :1344

نیز گوی :
زیالالن چنالالین امالال ار ر ،پالالر تالالن شالالور

بجهالال از ر ،چشالالم هالالم روشالالن شالالور

ز انله نور از ر ،بر این ریال ه نشسالت

تالا چالالو ر ،شال ری ال ه تالو عار ال اسالالت

ر ،چالالالو بالالالر انالالالوار عقلالالال نیالالالز زر

ز آن نصالالیب هالالم بالاله رو ریالال ه رهالال
(مولوی )471 :1344

ر ،زجالالاج آمالال و نالالورت مصالالباش

مالالن بالال ر ،شالال ه مشالاللات تالالوأم
( مولوی )635 :1344
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بیالالا کالاله نالالور سالالماوات خالالا را آراسالالت شلوته نور حق است و ررخت چون مشلات
(مولوی )219 :1344

گاه به بهانة نورِ حقیقی رانسهنِ معشوق خور به مراتبِ یار ش ه اشاره میکن :
خورشالالی ز بالالرق رخ تالالو چشالالم ببنالال ر کالاتزون ز زجاجالاله اسالت و ز مشالاللات اتن ال
رر خانه خمار و خرابات که ریال ه اسالت معالالالراج و تجلالالال و مقامالالالات اتنالالال
(مولوی )975 :1344

.6- 7نوریتحقیقتِنفسانسانیومراتبِآن:حواس،خیال،عقل
شیخ اشراق حقیقتِ نفسِ انسانی و ماتوقِ آن را نور مینامال (سالهرورری  1375ج 111 :2و

ج .)91 :11و همین نفس رارای مراتبی است و این مراتب گاه به اجما ،رر سه مرتبه حس و
خیا ،و عق  4تبیین میشور؛ کما اینله رر حلمتِ ص رایی هم چون علم و نور و وجالور
مساوقان نیروهای انسان ررجاتی از نورن و رارای مراتب مخهلفی از جملاله ساله مرتباله
حواس خیا ،و عق ان (ممص را  1941ج .)72 :4این سه مرتبه ربالقِ قاعال ة الالنفس تالی
وح تها ک القوی یک چیز و رر نهیجه تجلی و شئون مهفاوت از نفسان .
مولوی نیز نوریتِ وجور انسان را رر سلسلهای رولی به حق تعالی منسوب میرانال و رر
این نسبت به سه گانة نورِ چشم نورِ ر ،و نورِ خ ا تأکی میکن :
کالال ببینالال سالالالرخ و سالالبز و تالالالور را تالالا نبینالال پالالیش از ایالالن سالاله نالالور را
نالالور نالالور چشالالم خالالور نالالور ر ،اسالالت نالور چشالم از نالور ر،هالا حاصال اسالت
بالالالاز نالالالور نالالالور ر ،نالالالور خ اسالالالت کاو ز نور عق و حس پا و ج است
(مولوی )44 :1373

اشاره ش که :رر حلمتِ اسممی نفس یا روشِ انسانی به نحو اجمالی رارای سه مرتبهان ؛
(ممص را  1941ج .)72 :4به سریانِ امرِ روش یا نفسِ انسانی از روش تا سطحِ جسم «قالوسِ
نزو ِ،نیروهای انسان» گوییم؛ ب ونِ اسهثناء رر هر عملی که از انسان سالر مالیزنال تنزلالی
صورت می گیرر و رر هر عملی که بر روی انسان اثر می گذارر تصاع ی بر علالس تنالز،
تحقق می یاب  .مثمً رر هر سخن گفهنی مطلب از روش بر عق و ر ،از عق و ر ،بر خیا،
و از خیا ،بر حواس و از حواس بر لب ها جاری میشور .رر هر شنی نی نیالز صالعوری رر
علسِ آن صورت می گیرر تا اینله رر مأ وای خور یعنی روش قرار گیرر.
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قوسِ نزو ِ،یار ش ه را از باال به پایین به نحو تفصیلی هم می تالوان اینگوناله مطالرش کالرر:
 .1روش  .2نفالالس  « .3عقالال و ر « .4 »،وهالالم خیالالا ،حالالس مشالالهر و .5 »...حالالواس
پنج گانه و آنگاه جسم= کالب .

ربق قواع مهم تلسفیِ حلمتِ ص رایی نظیرِ قاع ه «النفس فی وحدهتا کل القووا» نفالس
حقیقتِ بسیط و یلهایی رارر و همه معلومالاتِ او رر مقالامِ نفالس باله یالک وجالور جمعالی
موجورن (ممص را  1941ج )221 :4و موقع مثمً سخن گفهن است که حرف تفصی مییاب
و از مقامِ روش بر عق و از آنجا بر لب ها جاری میشور؛ همین بیان را مولوی به زبانِ اربی
و عرتانیِ خار خور به نحوی زیبا بیان کرره است:
چون ز حرف و صالوت رم یلهالا شالور آن همالالالاله بگالالالالذارر و رریالالالالا شالالالالور
(مولوی )419 :1373

حلیم سبزواری رر شرشِ این عبارت مولوی گوی  :رم و نفس انسان بالذّات واح است
و رر مقارع حروف مهلثّره شور و صورت ها مخهلفه گیرر .چنان که نفس رحمالان کاله
وجور منبسط و تیض مق ّس حق باش واح است و به اعهبار مقارع بیست و هشت گانه -
که ماهیّات عق ک و نفس ک و نُه تلک و چهار عنصر و سه موالی و نُه مقوله عرض و
عالم مثا ،باشن  -مهلثّر گررر .و آن امر کُن است « .و ما َأمرنا ِإ ََّّل ِ
واحدَ ٌة».
َ
أُ
باز مولوی گوی :
حرف گو و حرف نوش و حرفها

هالالر سالاله جالالان گررن ال انالال ر انههالالا
(مولوی )419 :1373

حلیم ممهاری سبزواری رر شرش سخن مولوی گوی  :هر سه جان گررن  :یل شون مث
ابه ا .امّا مهللّم و مخارب روششان رر نشأ ه عق که بورن به رور وح ت و کلیّت بورن -
نه به رور کثرت ...و اما حرف ها صوتیه اوّ ،رر ملمن عق بسالیط بالهرالور وحال ت و
بسارت بورن و بع نزو ،به قلب کررن  .و تع ّر به رور تع ّر کلیّات پ ی آم  .و رر خیا،
به رور جزئیت مهع ّر ش ن  .و همچنین رر مقارع این قوس نزو ،حالروف اسالت .بالاز رر
قوس صعور به گوش عروج م کنن و بع به خیا ،و بع به قلب  -به نحو کلیّت و کثرت
کلّ  -و بع به عق بسیط  -به نحو وح ت و بسارت  -و خاتمه عین تاتحه ش !
رر مراتالالب هالالم ممیّالالز هالالم مالال ام
لیالک معنالیشالالان بالور رر ساله مقالالام
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ماهیّت و مفهوم آنها مهمیّز است رر نشأت .و امّا وجورشان رر جهانِ روش واح است
و رر جهانِ جسم صاحب مراتب (سبزواری  1374ج.) 254 :3

. 1- 7لوحِقضاوقدر،لوحمحوواثبات،لوحمحفوظ 

تعبیرهای سه گانة لوحی یعنی لوش محفوظ  5لوش محو و اثبات  6و لوش قضالا و قال ر  7رر
قوس نزو ِ،هسهی مطرش میشون و نام هایی ریگر برای مراتبِ عالمان ؛ این نام گذاریها به
اعهبارِ نگارشِ مراتب هسهی لحاظ ش ه ان و با مبحثِ خلقِ موجوراتِ هسالهی و از جملاله
خلق و ص ورِ اتعا ِ،بن گان ارتباط رارن ؛ لوش محفوظ جایی است که الهاماتِ ریبی الهی از

آنجا بر لوشِ محو و اثبات و از آنجا بر لوش قضا و ق ر وارر میشور و عموه بالر آن منبالع
الهامات بر وجورِ ررونیِ بن گان نیز هست( :ممص را  1364ج .74 :7ممص را [ 1361ب] 61 :ال
 )61مولوی رر ابیات زیر به این رو معنا به خوبی اشاره کرره است که:
ثبالالت و محالالو م ال کن ال آن ب ال نشالالان
رم بالاله رم رر صالالفحه ان یشالالهشالالان
بخالالال مالالال آرر سالالالخا را مالالال بالالالرر
خشالالم مالال آرر رضالالا را مالال بالالرر
هیچ خال نیسالت زیالن اثبالات و محالو
نالالیم لحظالاله مالال رکاتم شالالام و رالال و
(مولوی )941 :1373

.8- 7تعلیموالهامووحی 
سه تعبیرِ تعلیم الهام و وحی این وجه اشهرا و تفاوت را رارن که هر سه القای مطلبی از
بیرونِ وجور انسان به ررونِ اوست؛ رر واقع همانن ِ ریگر مراتب حقیقتِ تعلالیم الهالام و
وحی نیز یک چیز است و همان القاء نورانیت؛ رر هر سه مرتبه کسی یا چیالزی بیالرون از
خورِ انسان مطلبی را به انسان میآموزر و به اصطمش رر ررونِ او القاء می کن ؛ جنسِ این
امر از نور است؛ نورِ معار ِ،بینش؛ چون اصمً هر نوع علمی نور است .آموزش از رریالقِ
عالمان را تعلیم گوییم که از راه حواس اتفاق می اته ؛ و از بین این سه مورر ضعیف ترین و
خفیف ترین نوع القا می باش  .مرار از تعلیم و معلم هم تقط شخص انسانی نیست .بلله هر
چیز و کسی که علمی را به ررون کسی اضاته کن  .رر ابه ا تعلیم از راهِ پنج نیروی حسالی
است؛ و معلم با آموزش های خور نوری را رر وجورِ مهعلمان القالاء مالی کنال  .الهالام باله رو
صورت می توان باش  :یا اسه اللی و عقلی و یا اشراقی و قلبی .و رو شالرط اساسالی بالرای
رریاتت آن وجور رارر :پاکی و سیرِ اسه اللیِ منظم .رر هر یار گرتهنی پالای یالک ترشالهه و
حقیقتِ نوری رر میان است؛ انسان و معلم و پ ی هها تنها علت های مع هان و علت حقیقی
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تیضِ معنا از منبعِ واهب الصور و رر نهایت حق تعالی است .ش ت و قوت و نورانیت الهام
ش ی تر از تعلیم است .علم های انبیاء از نوع تعلیمی نبوره اسالت؛ بللاله ررونِ خالور را بالا
مجاه ه و ریاضت پا

نگه راشهه ان و آنگاه خ اون مهعا ،مهلف علم هایشان ش (بنگری :

ممص را .) 445 :1354

رر وحی ش ت نور و علم رر ش ی ترین حالت مملن است و خور رارای مراتبالی اسالت.
باالترین مرتبه وحی رریاتت مطلب به شل مسهقیم از خور خ اون مهعا ،است .نلهة مهم
این که حقیقتِ هر سه مرتبة وحی الهام و تعلیم یلی است و آن نوریت و علمیت و وهور؛
و مولوی هم همانن ِ حلمای اشراقی و ص رایی وحی را از جنس نور میران :
ری حلمت رر خور و نالور اصالو،
آنچنالالان کالاله کاتالالب وحالال رسالالو،
(مولوی )136 :1373

او باله نالور وح ال حالق عالز و ج ال

کالرر عالالم را پالالر از شالمع و عس ال
(مولوی )691 :1373

اه ِ تحقیق معهق ن  :وح و الهام رر نظر موالنا یا «وح ر »،به اصطمش صوتیان همان
تفرّسات ذهن و رریاتت ها بارن است که رر اثر صفا روش و ذکاء و تیزهوش ذات از
عالم ریب؛ یعن همان عالم که از رایره مارّه و م ّت بیرون اتهاره و آن سو مالرز حالواس
واهر ماست؛ و آن را به لسان شریعت «لوش محفوظ» و «امّاللهاب» و «امام مبین» و «کهاب
مبین» و «لوش قضا و ق ر» و «لوش محو و اثبات» و «ممئله مقرّبین»؛ و به اصطمش تمسفه
« عالم مفارقات» و «مجرّرات» و « عقو ،مجرّره» بهرور عموم یا « عق کلّ » و «نفس کلّ » و
« عق تعّا »،و «نفوس جزئیّه سماویّه» بهرور خصور؛ و به تعبیر اشراقیان «انوار اسفهب یّه»
و « عقو ،نوریّه» و «انوار قاهره»؛ و به قو ،عرتا با ممحظه اعهبارات و جنبه ها مخهلالف
« عالم مللوت» و «حضرت مللوت» و «کنز مخف » و «نفس رحمان » و «تجلّال حالق باله
اسماء و صفات» و « عالم ق س» و «انوار ق سیّه» و «اعیان ثابهه» و «ورقاء» م گوین بر قلب
و ضمیر انسان القاء م شور؛ و احیاناً همان معن که رر ر ،اتهاره است بهوسالیله حالرف و
صوت صورت کلمه و کمم به خور م گیرر و بر زبان جار م گالررر؛ نظیالر مضالمون
لطیف که رر ذهن شاعر سخنران م اتهال و ربالع مالوزون و آن را بالهصالورت نظالم رر
م آورر؛ و آنچه از لوش محفوظ رر قلب نوران نقش م بن ر باله اعهقالار مولالو و ریگالر
صوتیّه همان وح اله است که رر حجیّت به مرحله علم الیقین است و هیچ گونه شالبهه
سهو و خطا رر آن راه ن ارر؛ ن ه از قبی تخیّمت وهم یا از نوع اسهنبارات و پیشگوی ها
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نجوم و رم و جفر و تعبیر خواب و امثا ،آنله هرگز از شک و ترری و سالهو و خطالا
مصون نیست.
نورِ ر ،از لالوشِ کُال ّ کالرره اسالت تهالم
وَحْ ِ حالق ران آن تِراسالت را ناله وَهْالم
از چه محفوظ اسالت محفالوظ از خطالا
لالالالوشِ محفالالالوظ اسالالالت او را پیشالالالوا
وح و الهام ریب که ب واسطه رر ضمیر اشخار بهویژه بن گان خار اله م اته یل
از مصاریق مفهوم کلّ « تعلیم ربّان » است؛ چرا که مملن است تعلیم اله به وسای ریگر
همچون رسالت انبیاء و رعوت اولیاء و ه ایت مشایخ و نصیحت حلیمان نیز انجام گیرر
(همایی  11 :1344به بع ).

.3- 7ناودان،پشتبام،آسمان
 تشبیهناودانوآسمانیکتیرباچندنشان :یلی از تمثی هایی که مولوی رر تبیینِ .1سه
مرتبه شانِ الهی  .2سه مرتبه نزو ِ،وحی و الهام و تعلیم و ارتبالاطِ آنهالا  .3ساله مرتباله از
مراتبِ وجورِ انسانی  .4سه مر تبه عالم و  .5سه مرتباله از مراتالبِ یقالین  .6ساله مرتباله از
نیروهای انسان و  ...به کار می گیرر تمثی ِ سه گانة « ناوران پشت بام و ابر رر آسمان» است؛
مولوی بارها و به مناسبت های مخهلف و به منظورِ تبیین های مخهلف این تمثی را به کار
می گیرر؛ ذاتِ حق تعالی همانن ِ ابر و آسمان است که حقیقت ها از آن بر پشتِ بام ها یعنالی
گاه اولیا و انبیا و گاهی انسانِ کام میبارر و از پشتِ بام ها نیز بر ناوران ها یعنی بر عامالة
مررم جاری میشور؛ مولوی رر این زمینه گوی :
نالالاوران بالالارش کنالال نبالالور ب اله کالالار
آسالالمان شالالو ابالالر شالالو بالالاران ببالالار
آب ان ر ابالر و رریالا تطرتال اسالت
آب انالال ر نالالاوران عالالاریه اسالالت
نالالالاوران همسالالالایه رر جنالالالگ آورر
آب بالالاران بالالار صالال رنالالگ آورر
(مولوی )742 :1373

ر ،تو مثا ،بام است و حواس ناورانهالا

تو ز بام آب می خور کاله چالو نالاوران نباشالی
(مولوی )317 :1344

زآسمان تو چو باران به بام عالم خا

به هر ررف ب وی

به ناوران رتهال
(مولوی )1129 :1344

به نظرِ اه ِ تحقیق :پیلمبران و اولیا خ ا م ر از ریب م گیرن و به خلق تیض م رسانن .
مولو خصوصیت و مزیت نفوس و ارواش انبیا و اولیا خ ا را به آب باران مانن م کن
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که از آسمان رحمت اله تروم بارر و پلی یها زمین و هوا مجاور آن را شستوشالو
م ره ؛ و چون رر اثر رکور و آمیزش با زمین و خلق زمین پلی بر خور او چیره گشت
باز به صورت بخار به جانب آسمان باال م رور و ابر و باران م شور و روبالاره باله سالو
زمین بازم گررر و همچنان پلی یها آن را تروم شوی و م ر به ساکنان زمین م رسان ؛
و همچنان این تیض مهوال و رائم است.
مولو م گوی که جان مخصور ممهاز مرران خ ا رر اثر اسهلراق رر جذبه اله کسب
ق رت و قوت کرره است چن ان که قارر بر اصمش نفوس بشر ش ه؛ و وجور این رایفه
همچون آب باران است ک ه از ابر کرم و تیض اله ترور آم ه تیرگی ها و پلی یها عالم
بشریت را م شوی و پا م کن ؛ و هر وقت که به سبب معاشرت و صالحبت و آمیالزش
خلق خسهگ و تیرگ بر خور او رست رار رر عالم خلوت و مراقبه م رور یا سالفر باله
عرش اعل م کن و با نشاط و نیرو تازه برم گررر؛ و همچنان رر شستوشو پلی یها
و زرورن تیرگیها تیضبخش م کن  .خمصه سخن اینله برگزی گان آسالمان و مالرران
خ ا از خلق به حق و از حق به خلق سفر م کنن ؛ و کار و پیشه آنها تیض بخش و اصمش
نفوس و نجات رارن بشر از آالم و نلبات رنیو و اخرو است .و حالت این گروه چنان
ا ست که از خزانه رحمت اله و قال رت ریالب کاله مظهالرش روش قالو و بالارن صالات
ب آالیش خور ایشان است م ر م گیرنال و باله خلالق تالیض مال رسالانن ؛ و چالاره هماله
آلورگی ها و اتلار و اوهام رررنا بشر این است که خور را بالا آن نفالوس ق سالیّه پیونال
معنو ب ه (همایی  1345ج.) 137 :
تالا پلی ال ان را کن ال از خبالالث پالالا
آب بهالالالالر آن بباریالالالال از سالالالالالما
که رسو ،تیرگالیهالا شماسالت
خور رالرض زیالن آب جالان اولیاسالت
بازگررر سو پاک بخالش عالرش
چالون شالور تیالالره ز رسال اهال تالالرش
 .71- 7سایه،پرتو،نور[خورشیدو ]...
نهایی ترین نظرِ حلمت ص رایی رر مورر رابطة خ اون با موجورات را مالی تالوان نظریالة
عین الربط رانسهنِ همة حقایق رر نسبت به وجورِ مسهق حق تعالی رانست؛ رر این نظالر
موجورات هیچ وجورِ مسهقلی از خور ن ارن و تنها سایه ای از وجورِ حقیقیان (ممص را
 1941ج 293 :2و همان ج .)115 :1از بههرین تشبیه های این مسأله رر حلمت ص رایی رر کنار
تشبیه موج و رریا آینه و صاحب تصویر و ...تشبیه نسبتِ سایه به نور حقیقی است .یعنی
ربق نظر نهایی حلمت ص رایی نسبت مخلوقات به حق تعالی نسبتِ سایه باله خورشالی
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است؛ همان رور که سایه هیچ وجور مسهقلی ن ارر و کاممً مهص به صاحب سایه است به
م مهص به حق تعالی ین ؛ مولالوی
همین نسبت هم مخلوقات وجور مسهقلی ن ارن و کام ً
این سخن را رر زیباترین حالت مملن رر تمثی ِ صیار و شلارچی بیان راشهه است:
م ال رور بالالر خالالا پالالران مالالرروش
مالالرر بالالر بالالاال و زیالالر آن سالالایهاش
مال رور چنال ان کالاله بال مایاله شالالور
ابلهالالال صالالالیار آن سالالالایه شالالالور
ب خبر که اص آن سالایه کجاسالت
ب خبر کان علس آن مرر هواسالت
ترکشالالش خالالال شالالور از جسالالهجو
تیالالر انالال ازر بالاله سالالو سالالایه او
از رویالال ن رر شالاللار سالالایه تفالالت
ترکش عمرش ته ش عمالر رتالت
وارهانالالال از خیالالالا ،و سالالالالایهاش
سالالایه یالالزران چالالو باشالال رایالالهاش
مرره او زیالن عالالم و زنال ه خال ا
سالالایه یالالزران بالالور بنالال هی خالال ا
(مولوی )19 :1373

.77- 7دریاوموجوکفرویموج 
رر عرفِ حلمت و عرتان یلی از تمثی های تبیینِ رابطة خ ا با کاینات تمثی ِ رریا و موج
و کفِ روی موج است (بنگری به :سبزواری  4 .)111 :1343نسبت رابطة رریا با موج و کالفِ
روی موج نسبت خ ا با کاینات است .موج و کفِ روی موج چیز مسهق و ج ایی از رریا
نیست .موج رر واقع تموج رریاست و هالیچ وجالور ج اگانالهای نال ارر .همالان گوناله کاله
مخلوقات وجور مسهقلی ن ارن و همان جلوة خ این ؛ مولوی بارها ایالن رابطاله را مالورر
ت وجه قرار راره است:
نیسالالت را بنمالالور هسالالت و محهشالالم

هسالالالت را بنمالالالور بالالالر شالالالل عالالال م

بحالر را پوشالالی و کالف کالالرر آشالاللار

بالالالار را پوشالالالی و بنمالالالورت ربالالالار
(مولوی )641 :1346

از سالالخن صالالورت بالالزار و بالالاز مالالرر

مالالوج خالالور را بالالاز انالال ر بحالالر بالالرر
(مولوی )44 :1346

رریای جما ،تو چالون مالوج زنال ناگاله

پر گنج شور پسالهی تالرروس شالور بالاال
(مولوی )41 :1344

رسالی آن بانالگ مالوج گالوهر اتشالان

جهالالان پالالر مالالوج و رریالالا ناپ ی سالالت
(مولوی )171 :1345
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صالالورت مالالا مالالالوج یالالا از و نمال ال
(مولوی )47 :1373

اصوالً رریا رر عرفِ عرتانِ مولوی مظهرِ حقیقت و مظهرِ ذاتِ الهی است.

 .72- 7علمالیقین،عینالیقین،حقالیقین 
همانن ِ بسیاری از حقایقی که تا حاال اشاره کرره ایم یقین نیز رارای مراتبی است؛ به نسبتِ
روری و نزریلی به مهعلَقِ یقین این سه تعبیرِ علمالیقین عینالیقالین و حالقالیقالین مطالرش
میشور .با علمالیقین حقیقت را رریاتهن به این می مان که از رور آتشی را ببینی که سوسو
میزن ؛ یا حهی م ام آتشآتش بگوییم تا گرم شویم؛ عین الیقین به قرینِ آتش ش ن و کنارِ
آتش نشسهن میمان و حق الیقین آن است که خورِ سوخهن شویم و با حقیقتِ آتش مهح
گرریم؛ یا اگر برای نابینایی آتش را توضیح رهیم با علمالیقین آن را تهمی ه است؛ به ایالن
میمان که با برهان های عقلی مطلبی را  -مثمً وجور خ ا  -را برای کسی توضیح رهیم یا
لذتِ روزه گرتهن و بهجتِ رمِ اتطار را برای کسی شرش رهیم .اگر کاری کنیم کاله انسالان
حقیقت را با مشاه ة ررونی بفهم به این می مان که رستِ کسی را بگیریم و روی آتالش
بگذاریم .این مرتبه عین الیقین است؛ مشاه ه حقیقتِ ررونیِ خور یعنی ریال نِ مالنِ نالوریِ
خور رر ررون مثالی برای عین الیقین است؛ رر مرحله سوم اگر منِ انسانی با مالنِ حقیقالیِ
خور که به مفارقِ عقلی معروف است اتحار یاب حق الیقین تحقق می یاب ؛ این مورر مثالالی
رر بینِ امورِ ماری ن ارر مگر با مسامحه؛ زیرا آن نوع اتحارِ مهعالی رر ماریات محا ،است.
اه ِ علم الیقین اه ِ تهم است؛ اه ِ عین الیقین اه ِ مشاه ه است و اهال ِ حالقالیقالین اهال ِ
9
ملاشفه است.
این سه مرتبه به زیبایی رر قرآن و ماجرای حضرت موسی علیه السمم رمزگذاری ش ه
آتيك أم بِ ِش ٍ
قال ُموسى ِ َ
هاب َقو َب ٍ
است :إِ أذ َ
آتيك أم ِمنأ ها بِ َخ َ ٍَب َأ أو ُ
ْل أهلِ ِه إِ يِّن آن أَس ُت نار ًا َس ُ
وم
س َل َع َّل ُك أ

ت أَص َط ُل َ
ون (نم  .)7/آتشی ری م یا خبری بیاورم یا مق اری از آتش.

ت مراتبِ یار ش ه اشاره کرره است:
مولوی هم با اشاره به آیاتِ قرآنی به تفاو ِ
مالال زنالال انالال ر تزایالال بالالا ،و پالالالر
هر گمان تشنه یقین اسالت ا پسالر
مالالر یقالالالین را علالالم او بویالالالا شالالالور
چون رس رر علم پس بالر پالا شالور
علالالم کمهالالر از یقالالین و تالالوق والالن
ز انلاله هسالالت انال ر رریالالق مفهالالهن
و آن یقین جویا ری اسالت و عیالان
علالالم جویالالا یقالالین باشالال بالال ان
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ان ال ر ألهالالیلم بجالالو ایالالن را کنالالون

از پالالالس کَلپالالالا پالالالس لَالالالوْ تَعْلَمالالالونَ

م کش رانالش باله بیالنش ا علالیم
ریالال زایالال از یقالالالین بالال امههالالالا،
انال ال ر ألهالالالیلم بیالالالان ایالالالن ببالالالین
از گمالالالالان و از یقالالالالین بالالالالاالترم

گالالر یقالالین گشالاله ببیننالال جحالالیم
آن چنانالالک از والالن م ال زایالال خیالالا،
کالاله شالالور عِللالالم اللیَقِالالینِ عَالالیْن اللیَقِالالینِ
و ز مممالالت بالالر نمالال گالالررر سالالرم
(مولوی )463 :1373

یلی از زیباترین تمثی های عرتانیِ مولوی تمثی ِ مناورة چینیان و رومیان است؛ که رر
آن بسیاری از آموزه های حِلمی تلسفی و عرتانی نهفهه اسالت؛ جالان مایالة ایالن تمثیال را
می توان حقیقتِ مشلک و ذومراتبِ علم رانست که از آن به علالمالیقالین و عالینالیقالین و
حق الیقین تعبیر می شور .اص ِ ماجرا معروف است :بینِ رومیان و چینیان رر هنرمن ی و علم
مباحثه ش و هر یک ارعای برتری کررن ؛ چینیان رر قسمی از علم یعنی همان علمِ اکهسابی
و رانش ماهر بورن و رومیان رر علمِ جان:
رومیالالان آن صالالوتیانانالال ای پالال ر
لیالک صالیق کالررهانال آن سالینههالالا
آن صالالفای آینالاله وصالالف ر ،اسالالت
نقالالش و قشالالر علالالم را بگذاشالالهن
رتالالالت تلالالالر و روشالالالنایی یاتهنالالال

بالالی ز تلالالرار و کهالالاب و بالالی هنالالر
پا ز آز و حرر و بخ و کینالههالا
صالالورت بالالی منههالالا را قابالال اسالالت
رایالالالت عالالالالین الیقالالالالین اتراشالالالالهن
نحالالالالر و بحالالالالر آشالالالالنایی یاتهنالالالال
(مولوی )141 :1373

همین مراتب علم رر راسهانِ خری ن رو رمم توسط پارشاه و امهحان آن ها هم تبیین
ش ه است:
پخهگالال جالالو رر یقالالین منالالز ،ملالالن
ز آتش ار علمت یقالین شال از سالخن
این یقین خالواه رر آتالش رر نشالین
تالالا نسالالوز نیسالالت آن عالالین الیقالالین
ور نالاله قالال رر گالالوش پیچیالال ه شالالور
گالوش چالالون ناتالالذ بالالور ری ال ه شالالور
تا که شاله بالا آن رممالانش چاله کالرر
ایالالن سالالخن پایالالان نالال ارر بالالاز گالالرر
(مولوی )194 :1373

.73- 7شریعت،طریقت،حقیقت 
ه ف نهایی هر عم ِ رینی و انسانی و الهی تحققِ ح اق عینالیقین و رر نهایت حقالیقین
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رر ررونِ انسان است؛ وگرنه بسیار ترق است بین خ اخوان و خ اران و خ ایاب؛ بسالیار
ترق است بینِ آتش آتش گفهن با کنارِ آتش نشسهن و خورِ سوخهن و شعله کشی ن .مرار از
یقین و مراتبِ یقین این است که انسان وجورش به نهایی ترین ح ِ تحقق برس .
همانن ِ مراتب ریگر مراتبِ راه نیز یک امر با سه مرتبهان ؛ چیز ج اگاناله و مسالیری
انحراتی رر کنارِ حقیقتِ رین نیسهن ؛ بلله جنبة واهری رین را که عامه رینراران با آن سرو
کار رارن شریعت گوین ؛ جنبة ررونی تر و خالار تالر از همالین ریالن را کاله هماله باله آن
نمیرسن و اه ِ ایمان آن را رر و به الزمههای رر ِ خور عم میکنن رریقت نامن ؛ و
به جان مایة همان امرِ واح که عصارة اصلی و وصا ِ،عاشقانه با حق تعالی اسالت حقیقالت
گوین .
به تعبیر شیخ محمور شبسهری:
شالریعت پوسالت ملالز آمال حقیقالت
خل رر راه سالک نقص ملالز اسالت

میالالالان ایالالالن و آن باشالالال رریقالالالت
چو ملزش پخهه ش ب پوست نلز اسالت
(شبسهری )42 :1342

اما این سخن و این نحو تشبیه به معنای کنار گذاشهنِ پوست بع از رسالی ن باله ملالز
نیست؛ رر واقع راهِ رسی نِ هر لحظه ای به ملز گذرِ هر لحظه ای از پوست به ملالز اسالت.
پس چون رابطه رولی و مزیهی است رسی ن به یلی مسهلزمِ رررِ ریگری نیست بللاله باله
واقع حفظِ یلی و رست یاتهن به ریگری است .با این بیان سه گانة شریعت و رریقالت و
حقیقت هم یک حقیقت با تفاوت رر ش ت و ضعف هسهن ؛ اه ِ شریعت اه ِ عبارتان ؛
اه ِ رریقت هم اه ِ عبارت و هم اه ِ معرتت ؛ و اه ِ حقیقت هم اه ِ عبارت هم معرتت
و هم محبت ان  .مراتب ویژگیِ مزیهی رارن  .بپس تأ کی چن باره این است که :به رسالت
آوررنِ مرتبة باالیی به معنای تر ِ مرتبه پایین نیست بلله به معنای حفظِ مرتبة پایین و به
رست آوررن باالتری است.
مولوی بحث مفص لی رر آرازِ رتهرِ پنجمِ مثنوی معنوی رر مورر مراتبِ راه یعنی شریعت
و رریقت و حقیقت ارائه میره  « :این مجل پنجم است از رتهرها مثنو و تبیان معنو
رر بیان آن که شریعت همچو شمع است ره م نمای و ب آن که شمع به رست آور راه
رتهه نشور و چون رر ره آم آن رتهن تو رریقت است و چون رسی باله مقصالور آن
ت احلقائِ ُق ب َط َل ِ
حقیقت است و جهت این گفههان که َلو َظهر ِ
الَّشائِ ُع همچنان که مس زر
ت َّ
َ
َ
ََ
شور و یا خور از اص زر بور او را نه علم کیمیا حاجت است که آن شریعت است و ناله
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الو ُص ِ
الد ِ
ول إىل
خور را رر کیمیا مالی ن که آن رریقت است چنان که گفههان َط َل ُب َّ
ليل َب أع َد ُ
صول إىل املَ أد ُل ِ
ِ
املَ أد ُل ِ
الد ِ
وم حاص آنله شریعت همچون علم
الو
بيح َو َت أر ُك َّ
ليل َق أب َل ُ
ول َق ٌ
ول َم أذ ُم ٌ

کیمیا آموخهن است از اسهار یا از کهاب و رریقت اسهعما ،کررن راروها و مس را رر کیمیا
مالی ن است و ح قیقت زر ش ن مس کیمیا رانان به علم کیمیا شارن که ما علم این م رانیم
و عم کنن گان به عم کیمیا شارن که ما چنین کارهالا مال کنالیم و حقیقالت یاتهگالان باله
حقیقت شارن که ما زر ش یم و از علم و عم کیمیا آزار ش یم ُع َت ِ
قاء اَّللَّايم کُول ِح أوب ٍ
ب بِوام
َل َد أْيِ أم َف ِر ُحو َن» .باز مولوی برای تبیینِ مراتبِ یار ش ه از مثا ِ،علمِ رب بهره میبرر « :یا مثا،

شریعت همچو علم رب آموخهن است و رریقت پرهیزکررن به موجالب رالب و راروهالا
خوررن و حقیقت صحت یاتهن اب

و از آن هر رو تارر ش ن( ...مولوی .) 641 :1373

.77- 7خداخوان،خدادان،خدایاب 
ه ف نهایی هر عم ِ رینی انسانی و الهی تحققِ ح اق عینالیقین و رر نهایت حقالیقالین
رر ررونِ انسان است؛ وگرنه بسیار ترق است بین خ اخوان و خ اران و خ ایاب؛ بسالیار
ترق است بینِ آتشآتش گفهن با کنارِ آتش نشسهن و خورِ سوخهن و شعله کشی ن .مرار از
یقین و مراتبِ یقین این است که انسان وجورش به نهایی ترین ح ِ تحققِ کمالا ِ،الهالی رر
ررون اش برس ؛ رر تعبیری ریگر از مراتبِ علم الیقین و عین الیقین و حق الیقین تعبیرهای
خ اخوان خ اران و خ ایاب به کار می رور که مولوی به رو مورر از این تعبیرها اشالاره
کرره است:
مفهعلن تاعمت جان مرا کرر مات

جان خ اخوان بمرر جان خ اران رسی
(مولوی )361 :1344

هر جسم را جان میکن جان را خ اران میکن

راور سلیمان میکن یا حلم ریوانی است این
(مولوی )675 :1344

11

.75- 7خامیوپختگیوسوختگی 
حاصالال عمالالرم سالاله سالالخن بالالیش نیسالالت خالالالام بالالال م پخهالالالاله شالالال م سالالالالوخهم
از این سه مرحله یا سه منز ،مال ارج کمالا ،روحالان بشالر یعنال خالام و پخهگال و
سوخهگ که مولو رر وصف احوا ،خور گفهه است رر لسان قرآن کریم به مراتب سه گانه
علم الیقین و عین الیقین و حق الیقین تعبیر ش ه که همه روایف علم و عرتان صوت و
مهشرع آن را پذیرتهه و اصطمش خور قرار راره ان خور مولو م گوی :

سهگانههای حلمت اسممی و عرتان مولوی
بررسی تطبیقی 

نقالالش و قشالالر علالالم را بگذاشالالهن

رایالالالت عالالالین الیقالالالین اتراشالالالهن

ز آتش ار علمت یقین ش از سالخن

پخهگال جالالو رر یقالین منالالز ،ملالالن

تا نسالوز نیسالت آن عالین الیقالین

این یقین خواه رر آتش ررنشالین
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مولو مرتبه عین الیقین را نزریک به ررجه حق الیقین معروف وصف کرره اما مشهور
این است که مثمً یکبار حالت تبزرگ را ن ی ه اما به یقین م رانی که ایالن حالالت رر
خارج وجور رارر این مرتبه را ررجه علم الیقین م گوین .
بع از آن نوبت به عین الیقین م رس که شخص تبرار را م بینی و به وسیله نبض و
علم پزشل آن را تشخیص م رهی امالا خورتالان هنالوز آن حالالت را رر خالور احسالاس
نلرره ای  .رست آخر خورتان تب م کنی و حالت تبزره را ررم یابی اینجالا مقالام حالق
الیقین است (همایی  1345ج.) 6 :1

.2جمعبندیسهگانهها 
ما رر این مبحث به پاره ای از مباحثِ حلمی و عرتانی با رویلرر مقایسهای بینِ آموزههای
حلمت اسممی و عرتانِ مولوی پرراخهیم .شلی نیست که هم رر حلمتِ اسالممی و هالم
رر عرتانِ مولوی بر مراتب رر شئون مخهلف هسهی و معرتت پرراخهه ش ه است و هر یک
به زبان و اص طمشِ هم مشهر و هم اخهصاصی این مبحث را مورر تحقیق قرار رارهانال ؛
ترع بر این مباحث به مراتبِ شئون الهی مراتب انوار مراتب نفس انسانی مراتب رر عالم
مراتب رر حقیقت رین و مراتب رر کما ،انسان توجه نموره ان  .حاال مسأله اصلی این است
که آیا هر سه گانهای را می توان بر این مراتب اتزور؟ یا ارتباری منطقی بینِ سه گانه های یار
ش ه وجور رارر که مانع قراررارنِ هر کلمه و تعبیری رر این مراتالب مالیشالور؟ مالثمً آیالا
می شور «آب بار خا » هم جزوِ سه گانه های یار ش ه باشن ؟ پاسخ منفی است؛ اگالر بالینِ
سهگانه ها رابطة رولی و به اصط مش تشلیلی نباش نمی توان رر زمرة اینسه گانهها باش .
توجه روباره به مراتبِ ذکر ش ه نشان میره شئون مربوط به حق تعالی جههی از بالاال باله
پایین رارن و به تعبیرِ حلمتِ اسممی رر قوسِ نزولی مطرش میشون و رر این سیر مرتبة
او ،علتِ وجوریِ مراتبِ پایین است؛ رر واقع مرتبة او ،حقیقتِ اصلی و ش ی ی است که
مراتبِ پایین وهورهای رقیق و ضعیفِ اوین .
رر قوسِ صعور نیز که سیر از پایین به باال است و بیشهر مربوط باله تلامال ِ انسالان و
قوسِ معرتت است مراتبِ پایین الیه های ضعیف نمور و واهر همان حقایقِ باالین و رر
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واقعِ راهِ رسی ن به مراتبِ باالتر هسهن ؛ به چنین ویژگی ای که رر آن حقیقت یلی باش و
تفاوت رر آن حقیقت به ش ت و ضعفِ وهور و وجورِ همان حقیقت بازگررر اصطمحاً رر

حلمتِ اسممی تشلیک گوین  11 .رر واقعِ رر اص ِ تشلیک وجه تشابه همان وجهِ تفاوت
است .مثمً رر مراتبِ یقین که با علم الیقین و عینالیقین و حق الیقالین اشالاره کالرریم وجاله
اشهرا ِ هر سه مرتبه یقین است و وجه تفاوتِ آنها هم رر همین یقین است؛ رر اولی یقین
سطحی تر و ضعیف تر رر رومی همان یقین عمیق تر و رر سومی هم عمیق تر از رو مرتبالة
قبلی است.

12

.3اصلتشکیکدرحکمتاسالمی
مضمونِ اص ِ تشلیک رر تلسفه اسممی رر نزرِ اه ِ تن معروف و شناخهه ش ه است؛ و رر
این مورر کهاب ها و مقاالت مهع ری هم نوشهه ش ه است؛ ما رر این مقاله رر حال ِ بسالیار
مخهصری که مربوط به موضوعِ مقاله باش به معنا و مضمونِ آن اشاره میکنیم:
معنیلغویواصطالحیتشکیک :تشلیک رر للت به معن شک و ترری است و به
این معن است که یک لفظ رارا مفهوم واح باش و للن امور که آن مفهالوم شالام
آنها می شور با تق م و تأخر و ش ت و ضعف مهفاوت میباشن «ان التشكيك هوو أن يكوون
اللفظ واحد املفهوم لكن اَّلمور التى يتناوهلا ذلك املفهوم امل ختل بالتقدم و التخرر».

13

و بالجمله کل را مشلک می گوین رر صورت که اترار و مصاریق آن به یل از جهات
با یل یگر مخهلف باشن به نحو که ارمق آن بر هر ترر به یل از جهات اولویت راشهه
باش تا ارمق آن بر ترر ریگر چنانله ارمق مفهوم نو بر نور قو ش ی مق م است تالا
ارمق آن بر نور ضعیف و ارمق آب بر آب رریا مق م است تا ارمق آن بر آب موجور رر
ورف کوچک و ارمق عالم بر شخص که جامع تمام علوم باش اولویت و تق م رارر تالا
ارمق آن بر کس که رر یک رشهه عالم باش و بر کس که یک مسأله از علوم را ب ان و
به همین رریق تمام موجورات از لحاظ مراتب وجور یلسان نم باشالن و هالر یالک رر
مرتبت خاص قرار گرتهه ان که از لحاظ شال ت و ضالعف مهفالاوت انال بعضال از لحالاظ
وجور مق م و بعض مؤخر و همین رور از لحاظ کم و کیف و ریره مهفاوتان .
رر هر حا ،تمام موجورات عالم یک وجوه مشهرک رارن و وجوه امهیاز و همان ما
به االمهیاز است که رر انواع و اترار نوع و صنف موجب تشلیک اسالت و هالر تالرر از
نوع را موجور ج ا از سایر اترار هم نوع خور نشان می ره و تشلیک به همین اعهبالار
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گفهه میشور 14 .به واقع حاص ِ حلم تشلیک این است که :حقیقتِ مشلک یک چیز است
با چن ین مرتبه .تشلیک ما به االخهمف موجورات عین ما بهاالتفاق آنهاست؛ یعنی تفاوت
آنها به خور مرتبه آنهاست نه به امور زای بر ذات .به بیان ریگر می توان گفت :بنابر مبنای

اصالة الوجود چیزی ریر از وجور ن اریم لذا مابه االمهیاز این واقعیات خارجی بای از سنخ
ما بهاالشهرا آنها باش  .وجور رارای ررجات و مراتب مهفاوتی است که همگی رر وجور
بورن مشهر ان و تفاوت آنها به ش ت و ضعف و آثار وجور اسالت .رر رأس سلسالله و
مراتب وجور خ ای مهعا ،قرار رارر که نور وجورش قائم به ذات خالور اوسالت و هالیچ
شرط و قی ی ن ارر حم وجور بر او یک قضیه ضروریه ازلیه است و هیچ حیثیت تعلیلی
و تقیی ی ن ارر اما سایر مراتب وجور وابسهه و مهعلق به خ ای مهعا ،هسهن پس وجور
15
خ اون اص حقیقت وجور است و سایر مراتب وجور پرتوی از اوین .

.7تعبیرِتزایددرعرفانِمولوی 
اگر قرار است تعبیری از عرتانِ مولوی پیشنهار رهیم که ب توان مهضمنِ معنای تشلیک یا
الزمة اص ِ تشلیک یا رست کم یلی از اقسامِ تشلیک باش تعبیرِ تزای است  16که مهضمنِ
سیرِ رولی و حفظِ مراتبِ پایین رر ضمنِ اتزورن به مراتبِ وجوری ج ی اسالت؛ مولالوی
گاهی رر اشعارِ خور به تعبیرِ تزای اشاره کرره است:
رر مزیال اسالالت و حیالالات و رر نمالالا
هالالر گیالالا را کالالش بالالور میالال عالالم
چون که گررانی سالر سالو زمالین

رر کم و خشل و نقص و ربالین

می روحت چالون سالو بالاال بالور

رر تزایالال مرجعالالت آن جالالا بالالالور

ور نگون سار سرت سالو زمالین

آتلالالال حالالالق ال یحالالالب ا تلالالالین
(مولوی )226 :1373

هر گمان تشنه یقالین اسالت ا پسالر

مالال زنالال انال ال ر تزایالال بالالا ،و پالالالر
گ

چون رس رر علالم پالس بالر پالا شالور

مالالر یقالالالین را علالالالم او بویالالالا شالالالور

ز انلالاله هسالالت انالال ر رریالالق مفهالالهن

علالالم کمهالالر از یقالالین و تالالوق والالن

علالالم جویالالا یقالالالین باشالال بال ال ان

و آن یقین جویا ری اسالت و عیالان

انالال ر ألهالالیلم بجالالو ایالالن را کنالالون

از پالالالس کَلپالالالا پالالالس لَالالالوْ تَعْلَمالالالونَ

مال کشال رانالش باله بیالنش ا علالیم

گالالر یقالالین گشالاله ببیننالال

جحالالیم

ریالالال زایالالال از یقالالالین بالالال امههالالالا،

آن چنانالالک از والالن مالال زایالال خیالالا،
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انالالال ر الهالالالیلم بیالالالان ایالالالن ببالالالین

کالاله شالالور عِللالالم اللیَقِالالینِ عَالالیْن اللیَقِالالینِ
(مولوی )463 :1373

از گمالالالالالان و از یقالالالالالین بالالالالالاالترم

و ز مممالالت بالالر نمالال گالالررر سالالرم
( مولوی )463 :1373

.نتیجهگیری 

5
رر این مقاله به سهگانه هایی اشاره کرریم که هم رر منابع رینی هم حلمالی و هالم عرتالانِ
مولوی با مضامینِ مهعالیِ خور رر راهِ تبیینِ حقیقالت باله کالار رتهاله انال ؛ عالموه بالر آن باله
سه گانه هایی پرراخهیم که با اصطمشِ عرتانیِ مولوی به تبیینِ مراتبِ یار ش ه مالیپررازنال .
ب خلقالتانال و
ت هسالهی مراتال ِ
س خلقال ِ
س نزولالی یعنالی قالو ِ
سهگانه های یار ش ه رر قو ِ
خلقت را با منظومة نظامِ احسن املان تحقالق مالیرهنال و رر قالوسِ صالعور نیالز مراتالبِ
کما ،و معرتت و شناختان .
رابطة این مراتب رولی است و رر قوسِ نزو ،مرتبة پایین از مرتبة باالتر صالارر مالیشالور
و رر سیرِ صعوری مرتبه پایین راهِ رسی ن به مرتبة باالتر است .اصال ِ تشاللیک مهضالمنِ
این مراتب است .تعبیرِ « تزای » را می توان معارلی برای تعبیرِ تشلیکِ صعوری رر عرتالانِ
مولوی پیشنهار رار .از مباحثِ تطبیقی آموزه های حلمالتِ صال رایی و اشالراقی بالا عرتالانِ
مولوی روشن ش که جان مایة بسیاری از مباحث یلی است و همة ایالن مباحالثِ اصالولی
بر پایة سهونِ حق تعالی و هسهیِ محض و تبیینِ شالئون او مالیچرخنال ؛ بالا ایالن شالاه و
شواه و قراینِ بسیار ریگر عرتان و حلمتِ اسممی رر صالورت اگالر مهفالاوت باله نظالر
آین اما رر بارن از اصو ِ،یلسانی بهره می برن ؛ و باز این نلهه مورر تأکی قرار مالی گیالرر
که آنچه را حلیم با اسه ال ،به آن رست یاتهه عارف با مشاه ه رسی ه اسالت؛ و رر واقالع
بالاله تعبی الرِ مولالالوی رر راسالالهانِ عِنالالب و انگالالور و اوزوم همالاله اسالالامیِ مخهلالالف بالالر یالالک
حقیقت ان ؛ و به تعبیرِ شیخ بهایی:
عاق به قوانین خالرر راهِ تالو پویال

ریواناله بالرون از هماله آیالین تالو جوی ال

تا رنچة بشلفهة این بالار کاله بویال

هر کس به زبانی صفتِ حمال تالو گویال

بلب به رز،خوانی و قمری به ترانه.
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پینوشتها
 . 1کهاب او ،و آخر از صاحبِ این قلم رر رستِ انهشار.
 . 2نزریک به سیص و شصت و چهار بار به مناسبهها و مضامین مخهلف رر مثنوی و ریوان شمس.
 . 3و قد علمت أن املوجود اْلول واجب الوجود من مجيع جهاته و َّل کثرة له بوجه مون الوجوو و و هوو إحودذ الوذات
إحدذ الصفات إحدذ الفعلو و أن َّل صفة له إَّل وجوب الوجود و سائر الصفات يرجع إليه و هو يرجع إىل ذاتهو

 . 4این سه گانه لحاظ های ریگری هم رارر.

 .5همان مرتبه اماللهاب است .و َّل حبةٍ ِِف ُظ ُل ِ
س إ ِ ََّّل ِِف کِ ٍ
ب َو َّل ياب ِ ٍ
ض َو َّل َر أط ٍ
امت أاْلَ أر ِ
تاب ُمبِنيو
َ َ َّ
ِ
 6و َي أم ُحوا اَّللَُّ ما َيشا ُء َو ُيثأب ِ ُت َو عِنأدَ ُ أُم ا ألكتابو
َ .7و ما ُنن يَب ُل ُه إ ِ ََّّل ب ِ َقدَ ٍر َم أع ُلومٍو

 . 4و امثله توحی بسیار است که احصاء نم شال ور چالون« :بحالر» و «مالوج» و «حبالاب» و «آتهالاب
عالمتاب» و « نقطه» رر رسم خطوط و «اشلا »،و « نفس» رر حروف و «اصوات» .و آن سیّا ،رر زمان و
«حرکت توسّطیه» رر قطعیّه و «شعله جوّاله» رر رایره بلله رر هر چیز آیت توحی است:
ت  ّ،عل ا نّه واح
و ت ک ّ ش ء له آیة
و مث اعم توحی «انسان کام » است.
 . 9برای بررسی بیشهر تفاوت مراتب یار ش ه رر آثار حلمای اسممی بنگری به :رسائل الشجرة اَّلهليوة
علوم احلقايق الربانية النص  . 632انواریه (ترجماله و شالرش حكموة اَّلاا سوهروردذ ) ر .166مالرآت
االکوان (تحریر شرش ه ایه مم ص را شیراز ر  .514اَّلقطاب القطبية او البلغوة احلكوم الالنص 45
الباب اْلول ِف النفوس السفلية ر  .34اَّلقطاب القطبية او البلغة احلكم النص  244ذی اللهالاب رسالائ
اخوان الصفاء و خمن الوتاء ج 314 3تص تی بعث األجسار ر  .311مجموعه رسائ و مصنفات
کاشان  332تشریق او ،رر بیان حقیقت توحی و اقسام آن ر  .331شرش االشارات و الهنبیهات مع
المحاکمات ج ) 4( 344 3تنبيوه ِف أن اللوذة و اَّلَل اليقينيوان َّل يوجبوان الشوو ر  .344اح املصوطلحات
الفلسفية النص  ) 1461( 446الیقین (بأقسامه) ر  .446شرش االشارات و الهنبیهات للمحقق الطوس
ج ) 4( 344 3تنبيه ِف أن اللذة و اَّلَل اليقينيان َّل يوجبان الشو ر  .344مفاتیح اللیالب  91الفاحتوة الثامنوة
ِف إظهار يش ء من لوامع علوم املكاشفة ِف حتقيق معاِّن اْللفاظ التشبيهية للقرآن و إهداء حتفوة مون حتو

موا رصوه اَّلل بوه

 141املشهد السابع ِف البحث عون معواِّن اْللفواظ يهبون وا

أهل احلق و الرمحة و الرضوان ر  .47مفاتیح اللیب
أهنا مرادفة للعلم و هي ثالثون ر  .131المب أ و المعار  459فصل ِف أن اجلنوة و النوار حوق و ِف إبطوال رأ
أصحاب الهبنون و اْلوهام ر  .454رساله سه اص ج[ 52 1باب ششم] تص سیم رر نهیجاله و ثمالره
ر  .52احلكموة املتعاليوة اَّلسوفار العقليوة

اص سیم از رؤسا شیارین که اسباب و رواع شیطان ان
اَّلربعوة ج 514 3و منها الظالن ر  .517احلكموة املتعاليوة اَّلسوفار العقليوة اَّلربعوة ج 364 4و مون
اَّلحتجاجات عىل بطالن تقدم اْلرواح اإلنسية عىل أبوداهنا ر  .366مجموعه رسائ تلسف صال ر المهالالهین
 57تممیذه ر  .57مجموعه رسالائ تلسالف صال ر المهالالهین  352اضواءة عرشوية و ضوياء مَّشوقية
ر .345سه رسائ تلسف  146أعورفكم بواَّلل أعلمكوم بكتابوه ر .145ساله رسالائ تلسالف 313
تعليقات متشا ات القرآن ر .245شرش بر زار المسالاتر ر  .4 544تهرسالت اصالطمحات ر .552
اح حكمة اَّلاا (قطب ال ین الشیراز ) النص  452تص [ ( ]4حقيقة صوور املرايوا و التخيول ) ر
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 .449ايقاظ النائمني النص  54إااقات إهلية :ترهنگ اصطمحات تلسف ممص را  363علم الیقالین
ر .363جمموعة الرسائل التسعة  354الفصل اخلامس حَّش اجلامد و العنوار ر  .353اح املنهبوموة ج5
 367فريدة ِف اإليامن و الكفر ر.363
 . 11تروری بسطامی به زیبایی تفاوت این مراتب را ذکر کرره است:
کالاله حیالالوان تالالا بالاله انسالالان تالالرق رارر
خالالال اخوان تالالالا خالالال اران تالالالرق رارر
کالاله واجالالب تالالا بالاله املالالان تالالرق رارر
موحالال را بالاله مشالالر نسالالبهی نیسالالت
کالاله رانالالا تالالا بالاله نالالاران تالالرق رارر
محقالالالق را مقلالالال کالالالی تالالالوان گفالالالت
کالاله سالالیر جسالالم تالالا جالالان تالالرق رارر
مناجالالالالالالاتی خرابالالالالالالاتی نگالالالالالالررر
کالاله رامالالان تالالا بالاله رامالالان تالالرق رارر
مخالالالوان آلالالالورهرامالالالن هالالالر کسالالالی را
مسالالاللمان تالالالا مسالالاللمان تالالالرق رارر
مالالن و ابالالروی یالالار و شالالیخ و محالالراب
کالاله مالالی بالالا آب حیالالوان تالالرق رارر
مالالن و مالالیخانالاله خضالالر و راه ولمالالات
کالاله روران تالالا بالاله روران تالالرق رارر
مخالالالالوان رور تلالالالالک را رور ترسالالالالا
پریشالالالان تالالالا پریشالالالان تالالالرق رارر
ملالالالن تشالالالبیه زلفالالالش را بالالاله سالالالنب
کالاله خن ال ان تالالا بالاله خن ال ان تالالرق رارر
مبالالالر پالالالیش رهالالالانش رنچالالاله را نالالالام
کاله سالاللطان تالالا باله سالاللطان تالالرق رارر
چالاله نسالالبت شالالاه ایالالران را بالاله خاقالالان
کالاله تالالرش بالالا سالاللیمان تالالالرق رارر
مظفالالالالر ناصالالالالرال ینشالالالالاه رالالالالازی
کالاله خالالور بالالا مالالاه تابالالان تالالرق رارر
رخالالش را مالاله مگالالالو هرگالالز ترورال الی
 . 11تعمً الزم نیست بینِ انواعِ مخهلفِ تشلیک تفاوت قای شویم.
 . 12چرا که رر مرتبه او ،یعنی علمالیقین باله الیالهای تالرین مرتباله از حقیقالت یعنالی تعال ِ الهالی بالا
واهری ترین و خفیف ترین مرتبه از نیروهایمان یعنی علم و مشاه ه و تجربه پی میبریم؛ انگار که از
رور آتش آتش بگوییم تا گرم شویم؛ رر مرتبه عینالیقین به الیه روم از حقیقت با الیه رومِ وجورمالان
یعنی عق که کارش تفلر و اسه ال ،است رست مییابیم؛ و رر مرتبه باالتر با سرّ و جان و ر ،و روشِ
خور که تعابیری مهع ر از یک حقیقت میتوانن باشن حقیقت را عیاناً مشاه ه میکنیم و رر واقع خورِ
حقیقت میشویم.
 .13از اسفار ج  1ر42؛ نیز ترهنگ معارف اسممی ج 1ر.527
 .14ترهنگ معارف اسمم ج 1ر ( .527رجوع شور به اسفار ج  2ر  .) 1ترهنگ اصالطمحات
آثار شیخ اشراق ر.372 :
( .15عاب ی احم پژوهشهای تلسفی – کممی شماره  5و .) 5
 .16ا لبهه روشن است که بررسی تلمیلی و مفص ِ این موضوع مجا ،ریگری می رلب .

سهگانههای حلمت اسممی و عرتان مولوی
بررسی تطبیقی 
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