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چکیده
بار محاوف    علوم و معااف  اسایمی  تمام سخن صحیحی است اگر بگوییم: 

؛ هام رف  نا  ا شال  گرتهاه   صففاتوااتافعال، یعنی نِ الهیأتبیینِ سه ش
عرتاانِ اسایمی    هاای  بر مبنای آماوهه ری گاه نهاییِ حلمتِ ص فایی و هم 

  و یا ونِ الهی است و رف جو ِ این عقی ه قاب ِ تحلئهسهی حاص ِ تجلی ش
هاای مخهلیای حارد شا ه     گانهسه  افهیابی است. رف فاهِ تبیینِ این سه شأن

رنیا  . 1هایی نظیرِ: گانهاست که حلمِ مراتبِ یک حقیقت واح  فا رافن ؛ سه
هماان     . 4ماره  مثاا،  عقا .     . 3ملک  مللوت  جبروت. . 2برهخ  آخرت.
 .7شاریعت  حریقات  حقیقات.     . 6اسایم  ایماان  احساان.     .5.رهر  سرم 

مولوی نیز رف عرتانِ خور بارای تبیاینِ   و... الیقین. الیقین  حقلیقین  عینا علم
هم برگرتهه ش ه اه منابع اسیمی و هام   -های هیاری گانهونِ الهی اه سهئش

 رف حاضار  مقالاه .  اسات  برره بهره –مهناسب با اربیاتِ اربی و عرتانی خور 
 مولوی عرتانِ رف ش ه مطرد هایگانهسه ترینمهم او، وهله رف است آن پی
نمایا ؛ و  رف   تهرسات و تبیاین   – اسیمی حلمتِ با تطبیق فویلررِ با - فا

ای فا باه  گاناه تاوان هار ساه   میچرا نره  که  پاسخله فا سأروم این م وهله
 یار ش ه اضاته کرر؟   مجموعه

شناسای   مولاوی  نیا      تزایحلمت اسیمی  اص  تشلیک  :هاکلیدواژه
 شناسی.  هسهی
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مقدمه
رف عاینِ تلثار رف وهاوف و      های عالمِ معرتاتِ اسایمی  آموهه ةحلمت و عرتان و بلله هم

تعاالی و اتعاا،  صایات و    ان ؛ و این وح ت حو،ِ محوفِ حقشئون  رافای وح تِ رف بطون
هاای مهمای بارای تبیاینِ     خاور اه آماوهه   ةگیرر؛ حلمتِ اسیمی نیز به نوبذاتِ او شل  می

کام  تارین و یاا رسات   توان اص ِ تشلیک فا مهام برر. مینات بهره میئحق تعالی با کا ةفابط
ترین اصو،ِ حلمتِ اسیمی رانست کاه حهای اصاولی ماننا ِ اصاالت وجاور و       یلی اه مهم

مایِ  هاای حِل ای قوامِ نحلهن ؛ این اص ِ پایهفاملانِ ص ق و صحت ن ا اصالتِ نوف ب ون آن
مخهلف رف تافیخِ تلسیه اسیمی فا بر خور اسهواف نگه راشهه است؛ مقالة حاضر معهق  اسات  

های تمامیِ شئون عالمِ معرتهیِ اسایمی اه  بلله رف فگه  این اص  نه تنها رف حلمتِ اسیمی
جمله عرتان و مهونِ رینی جریان رافر؛ اهمیت مقالة حاضر رف این اسات کاه باا فویلارری     

   1پرراهر. میهای تشلیلی بینِ حلمتِ اسیمی و عرتانِ مولوی گانهبه برفسی سهتطبیقی 
ای حلمی رافن  بهاره بارره   گانه که پایهمولوی رف منظومة عرتانیِ خور اه این مراتبِ سه

های اخهصاصی و مهناسب با اربیاتِ عرتانی بارای تبیاینِ مراتابِ    گانهو عیوه بر آن خور سه
نحلاة خاار فا    است. ما رف این مبحث ارعاای اقهباا ِ ایان نحلاه اه آن     هسهی به کاف برره

ن افیم؛ چه بسا عافتی که هیچ نظری بر تین قاع ة حلمی و تلسیی خار ن اشهه است یاا  
ی نبوره است؛ اما چاون آبشاخوفِ هار رو    عرتان رف پی اثباتِ تین ری گاه خارِ که تیلسوتی

تواننا  باه شارعِ عما  بار مبناای تطارتِ         است می یعنی همان عالم تلوین یک منبعِ واح 
یعنی املاانِ آن هسات کاه هار رو نحلاة حلمای و        ؛مایة مشهرکی راشهه باشن انسانی  جان

و همان حقیقت واحا  فا باه هباانِ خاور تبیاین       باشن عرتانی  اه فاهِ خور به حقیقت فسی ه 
هاای  توان  ما فا رف همگرایی آموهه ؛ توجه به این نلهه و تحقیقاتِ تطبیقیِ نظیرِ این میاین نم

و رف نهیجاه  بورن آنهاا   مانعة الجمع های مخهلفِ عالمِ معرتت یافی فسان باش  و نظریة نحله
 فا منهیی ب ان .    جنگِ هیهار و رو ملت 

 هایعرفانمولویگانههایدینی،حکمیوسهگانه.سه7

:وجود،حیات،علمازهرماهسهروزدیوانهگردم.7-7
های عرتاانی مونناا کاه باه عا رِ ساه و       ای اه آموههبرای شروع بحث مناسب است به نلهه

 مولوی تعبیر پرمعنایی رافر با این عبافت که:  مراتب مطرد رف این مقاله اشافه رافر بپرراهیم؛ 
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 من سر هر ماه سه فوه اى صانم 
 

 گمااان بایاا  کااه ریوانااه شااوم  باا 
    

 ومنظوماه  میهاری سبزوافی اه شافحانِ بیمناهعِ حلمت ص فایی و صااحب کهاام مهام    
هم هست رف تیسایر ایان بیات باه اجماالی اه       مثنوی معنویکه اه قضا شافدِ شردِ منظومه 

 کن :   های مهم حلمت و عرتان اشافه میگانهسه
هاا  کن   و عالم چنان که ماه عالم واهر  کسب نوف اه شم  واهر م  «رف سر هر ماه»

کننا . و   ن   ماهیّات املانیه مجررات و جسمانیّات  کسب نوف اه حقیقت ما  ا مهطابق
 -انعیاان باشا    که حقیقت وجور حرر العا م و عاین   -نوف حقیق  اگرچه یل  است

که میااهیم وجاور و    ِعباراُتنا َشتَّى َو ُحسنََك واِحٌد!ول  سه میهوم رافر و سه عبافت. 
العلام  ساه فوه پ یا      و ناوف الحياة  الوجور و نوف باش . پ  اه تابش نوف  و علم  حيوة

آم ه و سریان این سه نوف واضح ش  سابقاً. امّا نوف وجور  سریانش اوضاح اسات. و   
کاه گذشات. و اماا     -مساوق با وجور اسات  ة  احي  پ  مرار به آن ةاحياما سریان نوف 

سریان نوف علم  معلوم است که وجور اه ص ف تا ساقه  علام حضاوفى حاق اسات.     
ُكلِّ َشى» لماً  أحاَط ب  ء به لسان اه  معرتت  تعیّنات است  و باه   این ک  ش «. ٍء َرحَمًة َو ع 

 لسان حلما  شیئیّت ماهیّه . و این فحمت و علم شیئیّت وجورى.
خور شاوم. و باه    سه فوه ب  -یعن  تجلّ  به انواف ثیثه رف مهجلّیات -سر هر ماه پ  رف

این سه فوهه  هماه فوهه اسات.    «رم به رم او فا سر ماه  بور»ترمای  که:  مقهضاى آن که م 
که همه همان به یک اعهباف سه فوه است: رى و امروه و تررا  و تجل  ماضوى و حاال    چنان

  (.141 :3   ج1374فی  )سبزوا و اسهقبال 
و رف ایان اشاافه گااهی باه      2رف آثافِ خور اشافه کارره اسات.  « سه»مولوی بافها به کلمه 

هاا اشاافه رافر؛ و رف   اسهعما، معمولی ع ر سه و گاه به معانی حولی و تشلیلی بینِ حقیقت
 :هااین اشافه

شقانة گاه مضمونِ اتحار عق  و عاق  و معقو، ص فایی فا با  اربیاتِ عا .1-1-1
  کن ؛ نظیر:وح ت وجوریِ خور بیان می
  هر سه یک ش  چون حلسم تو شلست خور هم او آم است و هم ساق  و مست

 ( 144 :1373)مولوی  

 نیز رف همین مضمون گوی : 
   هاار سااه جااان گررناا  اناا ف انههااا   ها حر  گو و حر  نوش و حر   

 

 نان رهن ه و نان ساهان و ناان پاا      
 

 اه صاوف گررنا  خاا     ساره گررن  
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 شاان باور رف ساه مقاام     لیک معنای   
 

 رف مراتااب هاام ممیااز هاام ماا ام    
 

 (419 :1373)مولوی   

هم رافن   ای حولی باو انسان و حیوان که فابطه گانة ترشهه و گاه بر مراتب سه. 1-1-2
 کن : اشافه می

  رف حاا یث آماا  کااه یاازران مجیاا  
 

 خلااق عااالم فا سااه گونااه آتریاا    


 گره فا جمله عق  و علم و جوریک 
 

 ست او ن ان  جاز ساجور  اآن ترشهه 


 یااک گااروه ریگاار اه رانااش تهاا   


 همچااو حیااوان اه علااف رف تربهاا  


 ایان ساوم هساات آرما  هار و بشاار   
 

 ناایم او ه اترشااهه و نیماایش خاار   
 

 ( 317 :1373)مولوی  

 کن :   می ها اه نظر هویّت رفون  اشافه گانه انسان و گاه به مراتب سه. 1-1-3
 وین بشر هم ه امهحان قسمت ش ن 

 

 نا  و ساه امات شا ن     ا آرم  شال  
 

 یااک گااره مسااهلرق مطلااق شاا ن   
 

 همچو عیس  با ملاک ملحاق شا ن    
 

 شا ن  قسم ریگر باا خاران ملحاق    
 

 خشم محض و شهوت مطلق شا ن  
 

 ماناا  یااک قساام رگاار اناا ف جهااار 
 

 ناایم حیااوان ناایم حاا  بااا فشااار    
 

 (. 549 :1373)مولوی  

مراتبشئونالهی:اات،صفاتوافعال.7-2
مایة مباحثِ معرتهی به ویژه رف میانِ اها ِ الهیاات شاناخت ذات  صایات و     ب ونِ شک جان

گاناة  گاناه و ساه  گاناة ساه  ها تیسیرِ این یاه الهی است؛ و به نوعی همة علوم و معرتت اتعا،
تاوان  معاف ِ معرتهیِ اسیمی و بلله همة کهامِ تلوین فا مای و حهی همة  یگانه است. قرآن

انا   شردِ اتعا،  صیات و ذاتِ حق تعالی رانست. چون تک به تکِ مخلوقات کلمااتِ حاق  
برای تبیینِ ذات و صیاتِ حق تعالی؛ و رف تعبیری ریگر این ذاتِ حق تعالی است کاه هماة   

   صیات و اتعا، فا نمایان ه و وجه آیه راره است.
خ اون  رافای سه شانِ تع  و صایات   رف حلمت اسیمی به ویژه حلمت مهعالیه ص فایی 

   (.144 :1354)میص فا   3و ذات است و این سه نیز یلی بیش نیست:
گاناة اتعاا،  صایات و ذات یاا     های مخهلف به سهمولوی رف اشعاف خور به بهانه

 اسماء و صیات و ذاتِ الهی اشافه کرره است: 
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چون اتعا، حاقّ و تجلّا  اتعاا، و آثااف او     »تع ر تجلی ذات الهی و تع ر اتعا، او: . 1-2-1

مان  پ  تجلّ  ذات او نیز چنین باش . ماننا  تجلّا  اتعاا،     گوناگون است و به یل یگر نم 
او آن فا برین قیا  کن و تو نیز که یک جزوى اه ق فت حاقّ رف یاک لحظاه هازاف گوناه      

 (.132: 1346)مولوی   «اف نیسه شوى و بر یک قر م 
 شناخت خ ا با ذات بانترین مرتبه شناخت است:  . 1-2-2

 واصین چاون رارق ذاتنا  اى پسار    
 

 کاا  کنناا  اناا ف صاایات او نظاار    
 

 (. 265:  1373)مولوی  

 فتت:     صیات و اه صیات بای  به ذاتاه اسم به . 1-2-3
 رف گااذف اه نااام و بنگاار رف صاایات 

 

 نمایااا  ساااوى ذاتتاااا صااایاتت فه 
 

 ( 297:  1373)مولوی      

 صیات رف ذات:   محو اه. 1-2-4
 میااهعلن تاااعیت فتهااه باا م اه صاایات

 

 تهار محو ش ه پیش ذات ر، به سخن چون
 (. 357: 1344)مولوی  

 الحم  للّه الذى کان ف رو عالم اوست حا  
 

 ء همچون صیات ذات هو و اللّه خالق ک  ش 

 (1147: 1344)مولوی    
سهمرتبهفنایعارفاندرسهمرتبهشئونالهی.7-3

مبحثِ تنای عرتانی که خور ه  ِ نهایی عرتانِ عافتان است رف نسبت به شئون حاق تعاالی   
شاون .  یاب ؛ یعنی عافتان بر حسبِ مرتبة وجوری  اه خور رف شئون الهی تاانی مای  معنی می
صیات و ذات است  تناای عرتاانی نیاز رف ساه      جا که حق تعالی رافای سه شانِ اتعا، اه آن

  «محاو »شان و مرتبه تحقق خواه  یاتت. عافتان برای هار ساه مرتباه اه ایان تناهاا عناوان       
 ان :    نام راره« محق»و « حم »

و محو عین العب  اسقاع اضاتت وجور است به سوى اعیان  هیارا   حمو العبودية»
حلام عالمیّات اسات و    ه اح یت با که اعیان شئون ذاتیّه واهریّه رف حضرت و

کاه    بانتر اه محو  محق است که تناى وجور عب  است رف ذات حق  همچناان 
محو تناى اتعا، عب  است رف تع  حق و حم  تناى صیات اسات رف صایات   

  (.314 :1  ج1372علیشاه  )بنگری : سلطان« حق
بافها و با تعبیرهای مهع ر به مراتبِ تنای عرتانی گاه روگانه و گاه سه گانه اشاافه   مولوی نیز
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 :  کرره است
 خویشهن فا محو ری اف جما، ح  کنی  اه صیات باخورى بیرون شوی  اى عاشقان

 ( 311: 1344)مولوی                       

 میاااهعلن تااااعیت فتهاااه بااا م اه صااایات
 

 سخن چون تهارمحو ش ه پیش ذات ر، به 
 (. 354 :1344)مولوی  

 من تان  مطلق شا م تاا ترجماان حاق شا م     
 

 وکم خور بیش نشنور ک  من ه هشیافم و مست گر
 ( 534 :1344)مولوی                

سهمرتبهظهورانوار.7-7
واواِ  وَ ها و هماین اسات:   های قرآنی خ اون  نوف آسمانمطابقِ آموهه ضِ  اَّللَُّ ُنووُر السَّ َرأ رف  . اْلأ

ری گاه حلمت ص فایی نیز که اسا ِ آن تبیینِ هسهی بر مبنای اصالتِ وجور اسات وجاور   
و رف حلمتِ اشراقی نیز  (.353 :1366میص فا  و  4 :1391)میص فا   با نوف یلی و مساوق است

فری  )ساهرو  شاور خ اون  و مراتبِ ماتوقِ نی  نوفن  و هسهی بر اسا ِ مراتب نوف تبیین می

ضِ »شیخ اشراق رف این همینه گوی :  (.116 :2  ج1375 َرأ واواِ  َو اْلأ  و نوفیّات او آن  «اَّللَُّ ُنوُر السَّ
شور. پ  نوف هماه نوفهاسات    ست و ریگرى ب و واهر م ا ست که اه بهر ذات خور واهرا

هاا   هاا و هماین   آسامان  ناوف او فوشان گشات   ه و نوفیّت هر نیّر سایه  نوف اوست  پا  با  
  (.143: 3 ج  1375سهروفری  )

 نام :  حق تعالی فا نوف می  سی آیه قرآنیأمولوی نیز به ت
 ماااا هماااه تاااافیل  و اللّاااه ناااوف  

 

 ه آتهااام آماا  شااعاع ایاان سااراى    
 

  (1174: 1344)مولوی                        

 کن :  کی  میأبر مراتبی بورنِ انواف ت حلمای اسیمی به ویژه شیخ اشراق و همانن ِ 
 نله هین قن ی  کم مشلات ماسات آو

 

 هاساات نااوف فا رف مرتبااه ترتیااب  
 

 ( 192: 1373)مولوی                         

أ ََيأَعِل اَّللَُّ َلُه ُنورًا َفا َلُه ِمنأ ُنور»با اشافه به مضمونِ آیة قرآنی نیز رف این همینه  شارعِ هار   « َو َمنأ ََل
 ران .  سوی حق تعالی مینوع بینشی فا راشهنِ نوفی اه 

 ماان چگونااه هااوش رافم پاایش و پاا 
 

 چااون نباشاا  نااوف یااافم پاایش و پاا  
 

 ( 4: 1373)مولوی                          
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مولوی به بهانه بیان وح ت میان خ اون  و حقیقتِ انبیاء به مراتبِ تشالیلی وجاور ناوفی    
 کن :  ایشان با مثا،ِ تمایزِ تشلیلیِ نوف اشافه می

 به صوفت بنگرى چشم تو رسات چون 
 

 نگار کاز چشام فسات     تو به نوفش رف
 

 نااوف هاار رو چشاام نهااوان تاارق کاارر  
 

 چون که رف ناوفش نظار انا اخت مارر    
 

 ره چااارار اف حاضااار آیااا  رف ملاااان
 

 هاار یلاا  باشاا  بااه صااوفت ریاار آن 
 

 تاارق نهااوان کااارر نااوف هاار یلااا     
 

 شاال  چااون بااه نااوفش فوى آفى باا 
 

 بشامرى گر تو ص  سایب و صا  آبا     
 

 صاا  نماناا  یااک شااور چااون بیشاارى
 

 رف معااان  قسااامت و اعااا ار نیسااات 
 

 رف معاااان  تجزیاااه و اتااارار نیسااات 
 

 اتحااار یاااف بااا یااافان خااوش اساات   
 

 پاى معن  گیار صاوفت سارکش اسات    
 

 (31: 1373)مولوی   

 شعلهنوریتِحقتعالیوسهگانه:طاقچه،چراغو.7-5

رانسات کاه باه     آیاتِ قرآن ترینمهمتوان یلی اه می فامعرو  به آیة نوف سوفة نوف  35آیة 
با تمثی ِ نوف پرراخهه است و وجوهِ تیسیری بسایافی رافر؛   مسالة تبیینِ فابطة خ اون  با عالم

گاناة  ؛ و رف آن سهستهای مهم رف تبیینِ فابطة حق تعالی با عالمِ هسهیاین آیه یلی اه تمثی 
ه  چرار و شعله برای تبیینِ فابطة حق تعالی باا هساهی حارد شا ه اسات؛ و میسارانِ       حاقچ

انسانی و رف فابطة فودِ انسان باا نیروهاایش   حلمتِ اسیمی این آیه فا به هر رو وجهِ رفون
مولاوی   (.1366)بنگری : میصا فا:  ان  انسانی یعنی رف فابطة خ اون  با عالم تیسیر نمورهو برون

 ه فا رفون انسانی به مراتب نیروهای انسان تیسیر کرره است:هم این آی
 ترمور که ناوف مان ماننا ه مصاباد اسات     

 

 مشلات و هجاجه گیت سینه و بصر ما فا
 ( 74 :1344)مولوی               

 نیز گوی : 
 هیاان چنااین اماا ار ر، پاار تاان شااور

 

 بجهاا  اه ر، چشاام هاام فوشاان شااور 
 

 نشسات ه انله نوف اه ر، بر این ری ه 
 

 تاو عاحا  اسات     تا چاو ر، شا  ریا ه   
 

 ر، چاااو بااار اناااواف عقلااا  نیاااز هر
 

  ه آن نصاایب  هاام بااه رو ریاا ه رهاا   
 

 ( 471 :1344)مولوی   

 ر، هجاااج آماا  و نااوفت مصااباد  
 

 مأر، شاا ه مشاالات تااو  ماان باا  
 

 (635: 1344مولوی  )                      
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 بیااا کااه نااوف سااماوات خااا  فا آفاساات  
 

 ست و رفخت چون مشلاتا نوف حق شلوته
 (219: 1344)مولوی                          

 کن :گاه به بهانة نوفِ حقیقی رانسهنِ معشوق خور به مراتبِ یار ش ه اشافه می
 خوفشاای  ه باارق فخ تااو چشاام ببناا ر  

 

 ه مشالات اتنا ى   سات و  ا کاتزون ه هجاجاه 
 

 سات ه اریا   هرف خانه خماف و خرابات کا 
 

 و مقاماااات اتنااا ى معاااراج و تجلااا   
 

 ( 975: 1344)مولوی   

 :حواس،خیال،عقلنوریتحقیقتِنفسانسانیومراتبِآن.7-6

و  111 :2  ج1375)ساهروفری    ناما  فا ناوف مای   شیخ اشراق حقیقتِ نی ِ انسانی و مااتوقِ آن 

و همین نی  رافای مراتبی است و این مراتب گاه به اجما، رف سه مرتبه حا  و    (.91: 11ج
شور؛ کما اینله رف حلمتِ ص فایی هم چون علام و ناوف و وجاور    تبیین می 4خیا، و عق 

ان  نیروهای انسان رفجااتی اه نوفنا  و رافای مراتاب مخهلیای اه جملاه ساه مرتباه        مساوق
ایان ساه مرتباه حباقِ قاعا ة الانی  تای          (.72 :4  ج1941 )میص فا  ان حوا   خیا، و عق 

 ان .  تجلی و شئون مهیاوت اه نی و رف نهیجه وح تها ک  القوی یک چیز 
رانا  و رف  ای حولی به حق تعاالی منساوم مای   مولوی نیز نوفیتِ وجور انسان فا رف سلسله

  :  کنکی  میأگانة نوفِ چشم  نوفِ ر، و نوفِ خ ا تاین نسبت  به سه
 اکااا  ببینااا  سااارخ و سااابز و تاااوف ف  

 

 تاااا نبینااا  پااایش اه ایااان ساااه ناااوف فا 
 

 نااوف نااوف چشاام خااور نااوف ر، اساات    
 

 هااا حاصاا  اساات  نااوف چشاام اه نااوف ر، 
 

 باااااه نااااوف نااااوف ر، نااااوف خ اساااات
 

 کاو ه نوف عق  و ح  پا  و ج است
 

 ( 44 :1373)مولوی   

انا ؛  نی  یا فودِ انسانی به نحو اجمالی رافای ساه مرتباه   سیمی رف حلمتِ ااشافه ش  که: 
قاو ِ  »به سریانِ امرِ فود یا نی ِ انسانی اه فود تاا ساطحِ جسام      (.72 :4  ج1941)میص فا  

هنا  تنزلای    گوییم؛ ب ونِ اسهثناء رف هر عملای کاه اه انساان سار مای     « نزو،ِ نیروهای انسان
گاذافر تصااع ی بار علا  تناز،       انسان اثر میگیرر و رف هر عملی که بر فوی  صوفت می
رف هر سخن گیهنی مطلب اه فود بر عق  و ر،  اه عق  و ر، بار خیاا،    یاب . مثیً تحقق می

شور. رف هار شانی نی نیاز صاعوری رف     ها جافی میحوا  و اه حوا  بر لبو اه خیا، بر 
 .  وای خور یعنی فود قراف گیررأگیرر تا اینله رف معل ِ آن صوفت می
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توان اینگونه مطارد کارر:    قو ِ نزو،ِ یار ش ه فا اه بان به پایین به نحو تیصیلی هم می
. حااوا  5« وهاام  خیااا،  حاا  مشااهر  و.... »4  «عقاا  و ر،. »3. نیاا   2. فود  1
 گانه و آنگاه جسم= کالب .   پنج

  نیا   «النفس فو  وحود ا  ول ال ووا»حلمتِ ص فایی نظیرِ قاع ه  حبق قواع  مهم تلسییِ
حقیقتِ بسیط و یلهایی رافر و هماه معلومااتِ او رف مقاامِ نیا  باه یاک وجاور جمعای         

یابا   سخن گیهن است که حر  تیصی  مای  و موقع مثیً (221 :4  ج1941)میص فا   موجورن 
شور؛ همین بیان فا مولوی به هباانِ اربای   ها جافی میو اه مقامِ فود بر عق  و اه آنجا بر لب

 خار خور به نحوی هیبا بیان کرره است:   و عرتانیِ
 چون ه حار  و صاوت رم یلهاا شاور    

 

 آن همااااه بگااااذافر و رفیااااا شااااور
 

 (419: 1373)مولوی               

حلیم سبزوافی رف شردِ این عبافت مولوی گوی :  رم و نی  انسان  بالذّات واحا  اسات    
کاه نیا  فحماان  کاه      چناان  هاى مخهلیه گیرر. و رف مقاحع حرو  مهلثّره شور  و صوفت

 -گاناه  وجور منبسط و تیض مق ّ  حق باش  واح  است  و به اعهباف مقاحع بیست و هشت
که ماهیّات عق  ک  و نی  ک  و نُه تلک و چهاف عنصر و سه موالی  و نُاه مقولاه عار  و    

ُرنا إَِّلَّ واِحَدةٌ »مهلثّر گررر. و آن امر کُن است.  -عالم مثا، باشن   «.  َو ما َأمأ

 باه مولوی گوی : 
 ها حر  گو و حر  نوش و حر 

 

 هاار سااه جااان گررناا  اناا ف انههااا
 

 (419: 1373)مولوی                        

هر سه جان گررن : یل  شاون  مثا    حلیم میهاری سبزوافی رف شرد سخن مولوی گوی : 
 -وح ت و کلیّت بورنا   ه عق  که بورن   به حوفأشان رف نش ابه ا. امّا مهللّم و مخاحب فود
حاوف وحا ت و    ههاى صوتیه اوّ، رف ملمان عقا  بسایط  با     نه به حوف کثرت... و اما حر 

حوف تع ّر کلیّات پ ی  آم . و رف خیاا،  ه بساحت بورن   و بع  نزو، به قلب کررن . و تع ّر ب
به حوف جزئیت مهع ّر ش ن . و همچنین رف مقاحع این قاو  نازو، حارو  اسات. بااه رف      

به نحو کلیّت و کثارت   -کنن   و بع  به خیا،  و بع  به قلب قو  صعور به گوش عروج م 
 و خاتمه عین تاتحه ش ! -به نحو وح ت و بساحت -و بع  به عق  بسیط -کلّ 

 شاان باور رف ساه مقاام     لیک معنی
 

 رف مراتااب هاام ممیّااز هاام ماا ام  
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وجورشان رف جهانِ فود  واح  است  ماهیّت و میهوم آنها مهمیّز است رف نشأت. و امّا 

   .(254 :3  ج1374)سبزوافی   و رف جهانِ جسم  صاحب مراتب

.لوحِقضاوقدر،لوحمحوواثبات،لوحمحفوظ7-1
رف  7 و لاود قضاا و قا ف    6لود محاو و اثباات   5 گانة لوحی یعنی لود محیوظتعبیرهای سه

هاا باه    گذافی ان ؛ این نامهایی ریگر برای مراتبِ عالمشون  و نام مطرد می قو  نزو،ِ هسهی
ان  و با مبحثِ خلاقِ موجاوراتِ هساهی و اه جملاه     اعهبافِ نگافشِ مراتب هسهی لحاظ ش ه

لود محیوظ جایی است که الهاماتِ ریبی الهای اه  ؛  نگان افتباع رافبن  خلق و ص وفِ اتعا،ِ
شاور و عایوه بار آن منباع     آنجا بر لودِ محو و اثبات و اه آنجا بر لود قضا و ق ف وافر مای 

ا   61]م[:  1361. میصا فا   74: 7   ج1364)میصا فا   گان نیز هست: الهامات بر وجورِ رفونیِ بن 

 ه خوبی اشافه کرره است که:  مولوی رف ابیات هیر به این رو معنا ب( 61
 شااان ان یشااه  رم بااه رم رف صاایحه

 

 نشاان  کنا  آن با    ثبت و محوى ما  
 

 باارر آفر فضااا فا ماا   خشاام ماا  
 

 بااارر آفر ساااخا فا مااا  بخااا  مااا 
 

 نایم لحظااه ما فکاتم شااام و راا و  
 

 هیچ خال  نیست هین اثباات و محاو  
 

 (941: 1373)مولوی  

تعلیموالهامووحی.7-8
سه تعبیرِ تعلیم  الهام  و وحی این وجه اشهرا  و تیاوت فا رافن  که هر سه القای مطلبای اه  

و    الهاام همانن ِ ریگار مراتاب  حقیقاتِ تعلایم    بیرونِ وجور انسان به رفونِ اوست؛ رف واقع 
سه مرتباه کسای یاا چیازی بیارون اه      نیز یک چیز است و همان القاء نوفانیت؛ رف هر  وحی

کنا ؛ جان ِ ایان     آموهر و به اصطید رف رفونِ او القاء میخورِ انسان  مطلبی فا به انسان می
هر نوع علمی ناوف اسات. آماوهش اه حریاقِ      امر  اه نوف است؛ نوفِ معار،ِ بینش؛ چون اصیً

تارین و   اته ؛ و اه بین این سه موفر ضاعیف  اتیاق می عالمان فا تعلیم گوییم که اه فاه حوا 
باش . مرار اه تعلیم و معلم هم تقط شخص انسانی نیست. بللاه هار    ترین نوع القا می خییف

چیز و کسی که علمی فا به رفون کسی اضاته کن . رف ابه ا تعلیم اه فاهِ پانج نیاروی حسای    
کنا . الهاام باه رو     لقااء مای  های خور نوفی فا رف وجاورِ مهعلماان ا   است؛ و معلم با آموهش

توان  باش : یا اسه نلی و عقلی و یا اشراقی و قلبای. و رو شارع اساسای بارای      صوفت می
رفیاتت آن وجور رافر: پاکی و سیرِ اسه نلیِ منظم. رف هر یاار گرتهنای پاای یاک ترشاهه و      

ان  و علت حقیقای   های مع ه ها تنها علت حقیقتِ نوفی رف میان است؛ انسان و معلم و پ ی ه
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تیضِ معنا اه منبعِ واهب الصوف و رف نهایت حق تعالی است. ش ت و قوت و نوفانیت الهاام  
اه نوع تعلیمای نباوره اسات؛ بللاه رفونِ خاور فا باا        ءهای انبیا ش ی تر اه تعلیم است. علم

گریا :  )بنان  و آنگاه خ اون  مهعا، مهلی  علم هایشان شا    مجاه ه و فیاضت پا  نگه راشهه
 (. 445 :1354میص فا  

ش ت نوف و علم رف ش ی ترین حالت مملن است و خاور رافای مراتبای اسات.     رف وحی 
. نلهاة مهام   استبانترین مرتبه وحی رفیاتت مطلب به شل  مسهقیم اه خور خ اون  مهعا، 

علمیت و وهاوف؛   که حقیقتِ هر سه مرتبة وحی  الهام و تعلیم یلی است و آن نوفیت واین
 ران :  و مولوی هم همانن ِ حلمای اشراقی و ص فایی وحی فا اه جن  نوف می

 آنچنااان کااه کاتااب وحاا  فسااو، 
 

 ری  حلمت رف خور و نوف اصاو، 
 

  ( 136 :1373)مولوی                        

 او به ناوف وحا  حاق عاز و جا      
 

 کرر عاالم فا پار اه شامع و عسا     
 

 (691 :1373)مولوی                            

اصاطید صاوتیان  هماان    ه ب« وح  ر،»اه ِ تحقیق معهق ن : وح  و الهام رف نظر موننا  یا 
هاى باحن  است که رف اثر صیاى فود و ذکاء و تیزهوش  ذاتا  اه   تیرّسات ذهن  و رفیاتت

 بیرون اتهااره و آن ساوى ماره حاوا      عالم ریب؛ یعن  همان عالم که اه رایره مارّه و م ّت
کهاام  »و « اماام مباین  »و « اللهام امّ»و « لود محیوظ»لسان شریعت ه واهر ماست؛ و آن فا ب

اصاطید تیسایه   ه ؛ و با «میئله مقرّبین»و « لود محو و اثبات»و « لود قضا و ق ف»و « مبین
و « نیا  کلّا   »و « عق  کلّ »حوف عموم یا  هب« عقو، مجرّره»و « مجرّرات»و « عالم میافقات»
« انواف اسایهب یّه »  تعبیر اشراقیانه حوف خصور؛ و ب هب« نیو  جزئیّه سماویّه»و « عق  تعّا،»
هااى مخهلاف    قو، عرتا با میحظاه اعهباافات و جنباه   ه ؛ و ب«انواف قاهره»و « عقو، نوفیّه»و 
جلّا  حاق باه    ت»و « نیا  فحماان   »و « کنز مخی »و « حضرت مللوت»و « عالم مللوت»

گوین   بر قلاب   م « وفقاء»و « اعیان ثابهه»و « انواف ق سیّه»و « عالم ق  »و « اسماء و صیات
وسایله حار  و    ههمان معن  که رف ر، اتهااره اسات با    شور؛ و احیاناً و ضمیر انسان القاء م 

گاررر؛ نظیار مضامون      گیرر و بر هباان جاافى ما     صوت  صوفت کلمه و کیم به خور م 
صاوفت نظام رف    هاتها  و حباع ماوهون وى آن فا با     ران ما   لطیف که رف ذهن شاعر ساخن 

اعهقاار مولاوى و ریگار    ه بنا ر با   آوفر؛ و آنچه اه لود محیوظ رف قلب نوفان  نقش ما   م 
گوناه شابهه    علم الیقین اسات و هایچ    صوتیّه همان وح  اله  است که رف حجیّت به مرحله

هااى   ه اه قبی  تخیّیت وهم  یا اه نوع اسهنباحات و پیشگوی سهو و خطا رف آن فاه ن افر؛ ن
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نجوم  و فم  و جیر و تعبیر خوام و امثا، آنله هرگاز اه شاک و ترریا  و ساهو و خطاا      
 . مصون نیست

 وَحْ ِ حق ران آن تِراست فا نه وَهْام 
 

 نوفِ ر، اه لودِ کُ ّ کارره اسات تهام   
 

 ساات او فا پیشااوا ا لااودِ محیااوظ 
 

 ست  محیوظ اه خطاا اه چه محیوظ
 

اتها  یلا     ویژه بن گان خار اله  م  واسطه رف ضمیر اشخار به وح  و الهام ریب  که ب 
است؛ چرا که مملن است تعلیم اله  به وساای  ریگار   « تعلیم فبّان »اه مصاریق میهوم کلّ  

رر همچون فسالت انبیاء و رعوت اولیاء و ه ایت مشایخ و نصیحت حلیمان نیاز انجاام گیا   
 .به بع ( 11: 1344همایی  )

 ناودان،پشتبام،آسمان.7-3

.ساه  1هایی که مولوی رف تبیینِ یلی اه تمثی   تشبیهناودانوآسمانیکتیرباچندنشان:
. ساه مرتباه اه   3هاا  ن. سه مرتبه نزو،ِ وحای و الهاام و تعلایم و افتبااعِ آ    2مرتبه شانِ الهی  

. ساه مرتباه اه   6 یقاین مراتابِ   . ساه مرتباه اه  5 تباه عاالم و   سه مر .4مراتبِ وجورِ انسانی 
اسات؛  « ناوران  پشت بام و ابر رف آسامان »گانة گیرر تمثی ِ سهبه کاف مینیروهای انسان و ... 

های مخهلف ایان تمثیا  فا باه کااف     های مخهلف و به منظوفِ تبیینمولوی بافها و به مناسبت
هاا یعنای   ها اه آن بر پشتِ باام است که حقیقت بر و آسمانتعالی همانن ِ اگیرر؛ ذاتِ حقمی

هاا یعنای بار عاماة     ها نیز بر نااوران بافر و اه پشتِ بامگاه اولیا و انبیا و گاهی انسانِ کام  می
 شور؛ مولوی رف این همینه گوی :  مررم جافی می

 آساامان شااو اباار شااو بااافان بباااف 
 

 کااافه ناااوران بااافش کناا  نبااور باا
 

 ناااوران عااافیه  اساات آم اناا ف 
 

 آم ان ف ابار و رفیاا تطرتا  اسات      
 

 آم بااافان بااار صاا  فنااگ آوفر  
 

 رناااوران همسااایه رف جنااگ آوف  
 

 ( 742: 1373)مولوی           

 هاا ست و حوا  ناورانا ر، تو مثا، بام
 

 یمی خوف که چو نااوران نباشا  آم تو ه بام 
 

 (317 :1344)مولوی   

 بام عالم خا ه هآسمان تو چو بافان ب
 

 ناوران فتها  ه هر حر  ب وی ى به ب
 

 ( 1129: 1344)مولوی   

فساانن .   گیرن  و به خلق تیض م  به نظرِ اه ِ تحقیق: پیلمبران و اولیاى خ ا م ر اه ریب م 
کنا    مانن  ما    مولوى خصوصیت و مزیت نیو  و افواد انبیا و اولیاى خ ا فا  به آم بافان
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وشاو   همین و هواى مجااوف آن فا شسات    هاى بافر و پلی ی اله  تروم فحمت   که اه آسمان
ره ؛ و چون رف اثر فکور و آمیزش با همین و خلق همین  پلی ى بر خور او چیره گشات    م 
ساوى  ه شاور و روباافه با    فور و ابر و بافان ما   جانب آسمان بان م ه صوفت بخاف به باه ب

فساان ؛   شوی  و م ر به ساکنان همین ما   آن فا تروم هاى  گررر و همچنان پلی ی همین باهم 
 و همچنان این تیض مهوال  و رائم است.

گوی  که جان مخصور ممهاه مرران خ ا  رف اثر اسهلراق رف جذباه الها  کساب     مولوى م 
که قارف بر اصید نیو  بشرى ش ه؛ و وجور ایان حاییاه    ق فت و قوت کرره است چن ان

هااى عاالم    ها و پلی ی ه اه ابر کرم و تیض اله  ترور آم ه تیرگیهمچون آم بافان  است ک
سابب معاشارت و صاحبت و آمیازش     ه وقت که ب کن ؛ و هر شوی  و پا  م  بشریت فا م 

ه فور یاا سایر با    خلق  خسهگ  و تیرگ  بر خور او رست رار  رف عالم خلوت و مراقبه ما  
هاا   وشوى پلی ی گررر؛ و همچنان رف شست برم کن  و با نشاع و نیروى تاهه  عرش اعل  م 
کن . خیصه سخن اینلاه برگزیا گان آسامان  و مارران      بخش  م  ها تیض و هرورن تیرگی
بخش  و اصاید   کنن ؛ و کاف و پیشه آنها تیض خلق سیر م ه حق و اه حق به خ ا اه خلق ب

 لت این گاروه چناان  و حا نیو  و نجات رارن بشر اه آنم و نلبات رنیوى و اخروى است.
ست که اه خزانه فحمت الها  و قا فت ریاب کاه مظهارش فود قاوى و بااحن صاات          ا
فساانن ؛ و چاافه هماه     خلاق تایض ما    ه گیرنا  و با   ست  ما ر ما   ا آنیش خور ایشان ب 

ها و اتلاف و اوهام رفرنا  بشر این اسات کاه خاور فا باا آن نیاو  ق سایّه پیونا          آلورگی
 (. 137:    ج1345)همایی   ب ه   معنوى

 آم بهاااار آن ببافیاااا  اه سااااما 
 

 تا پلیا ان فا کنا  اه خباث پاا     
 

 خور رر  هین آم  جان اولیاسات 
 

 هااى شماسات   که رسو، تیرگای 
 

 چون شور تیاره ه رسا  اها  تارش    
 

 بخش عارش  باهگررر سوى پاک 
 

سایه،پرتو،نور]خورشیدو...[ .7-71
تاوان نظریاة   خ اونا  باا موجاورات فا مای    ترین نظرِ حلمت ص فایی رف موفر فابطة نهایی
الربط رانسهنِ همة حقایق رف نسبت به وجورِ مسهق  حق تعاالی رانسات؛ رف ایان نظار      عین

)میصا فا    انا  ای اه وجاورِ حقیقای  موجورات هیچ وجورِ مسهقلی اه خور ن افن  و تنها سایه

های این مسأله رف حلمت ص فایی رف کنااف  اه بههرین تشبیه(. 115: 1و هماان ج  293: 2  ج1941
تشبیه موج و رفیا  آینه و صاحب تصویر  و... تشبیه نسبتِ سایه به نوف حقیقی است.  یعنای  
حبق نظر نهایی حلمت ص فایی نسبت مخلوقات به حق تعاالی نسابتِ ساایه باه خوفشای       
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ب سایه اسات باه   حوف که سایه هیچ وجور مسهقلی ن افر و کامیً مهص  به صاحاست؛ همان
ینا ؛ مولاوی   همین نسبت هم مخلوقات وجور مسهقلی ن افن  و کامیً مهص  به حاق تعاالی  

 این سخن فا رف هیباترین حالت مملن رف تمثی ِ صیار و شلافچی بیان راشهه است:       
 اش ماارر باار بااان و هیاار آن سااایه 

 

 وش رور باار خااا  پااران ماارر ماا 
 

 ابلهااا  صااایار آن ساااایه شاااور  
 

 مایاه شاور   چنا ان کاه با     رور م 
 

 خبر کان عل  آن مرر هواست ب 
 

 خبر که اص  آن ساایه کجاسات   ب 
 

 تیاار اناا اهر بااه سااوى سااایه او   
 

 ترکشااش خااال  شااور اه جسااهجو
 

 ترکش عمرش ته  ش  عمر فتات 
 

 اه رویاا ن رف شاالاف سااایه تیاات 
 

 اش یاازران چااو باشاا  رایااه   سااایه
 

 اش وافهانااا  اه خیاااا، و ساااایه 
 

 خاا ا  ی ان بااور بناا ه یاازر  سااایه
 

 ى خا ا  مرره او هین عاالم و هنا ه  
 

 ( 19: 1373)مولوی  

دریاوموجوکفرویموج.7-77
ماوج    و های تبیینِ فابطة خ ا با کاینات  تمثی ِ رفیارف عر ِ حلمت و عرتان یلی اه تمثی  

نسبت فابطاة رفیاا باا ماوج و کافِ       4.(111 :1343)بنگری  به: سبزوافی   ستو کفِ فوی موج ا
فوی موج نسبت خ ا با کاینات است. موج و کفِ فوی موج چیز مسهق  و جا ایی اه رفیاا   

گوناه کاه   ای نا افر. هماان  نیست. موج رف واقع تماوج رفیاسات و هایچ وجاور ج اگاناه     
مخلوقات وجور مسهقلی ن افن  و همان جلوة خ اینا ؛ مولاوی بافهاا ایان فابطاه فا ماوفر       

 وجه قراف راره است:ت
 نیساات فا بنمااور هساات و محهشاام  

 

 هسااات فا بنماااور بااار شااال  عااا م 
 

 بحاار فا پوشاای  و کااف کاارر آشاالاف
 

 باااار فا پوشااای  و بنماااورت ربااااف   
 

 ( 641 :1346)مولوی   

 اه سااخن صااوفت باازار و باااه ماارر 
 

 مااوج خااور فا باااه اناا ف بحاار باارر    
 

 (44 :1346)مولوی  

 ناگاه رفیای جما، تو چون ماوج هنا    
 

 باان  پر گنج شور پسهی تررو  شاور 
 

 ( 41 :1344)مولوی   

 فسی  آن باناگ ماوج گاوهر اتشاان    
 

 جهااان پاار مااوج و رفیااا ناپ ی ساات 
 

 (171: 1345)مولوی   
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 عقاا  پنهااان اساات و واااهر عااالم   
 

 صااوفت مااا مااوج یااا اه وى نماا    
 

 ( 47 :1373)مولوی  

 اصونً رفیا رف عر ِ عرتانِ مولوی مظهرِ حقیقت و مظهرِ ذاتِ الهی است.    

علمالیقین،عینالیقین،حقالیقین.7-72
ایم یقین نیز رافای مراتبی اسات؛ باه نسابتِ    همانن ِ بسیافی اه حقایقی که تا حان اشافه کرره

مطارد   الیقاین و حاق  الیقاین نالیقاین  عای  روفی و نزریلی به مهعلَقِ یقین این سه تعبیرِ علام 
مان  که اه روف آتشی فا ببینای کاه سوساو    به این می فا رفیاتهن الیقین حقیقتشور. با علم می
کناافِ   الیقین به قرینِ آتاش شا ن و  آتش بگوییم تا گرم شویم؛ عینهن ؛ یا حهی م ام آتشمی

آتاش مهحا     الیقین آن است که خورِ سوخهن شویم و با حقیقتِمان  و حقآتش نشسهن می
فا تهمیا ه اسات؛ باه ایان      الیقاین آن گرریم؛ یا اگر برای نابینایی آتش فا توضیح رهیم با علم

یح رهایم یاا   فا برای کسی توضا  -وجور خ ا  مثیً -های عقلی مطلبی فا مان  که با برهانمی
لذتِ فوهه گرتهن و بهجتِ رمِ اتطاف فا برای کسی شرد رهیم. اگار کاافی کنایم کاه انساان      

مان  که رساتِ کسای فا بگیاریم و فوی آتاش     حقیقت فا با مشاه ة رفونی بیهم  به این می
ناوفیِ   رفونیِ خاور یعنای ریا نِ مانِ     الیقین است؛ مشاه ه حقیقتِبگذافیم. این مرتبه عین

الیقین است؛ رف مرحله سوم اگر مانِ انساانی باا مانِ حقیقایِ      خور رف رفون  مثالی برای عین
یاب ؛ ایان ماوفر مثاالی    الیقین تحقق میخور که به میافقِ عقلی معرو  است اتحار یاب  حق

. نوع اتحارِ مهعالی رف ماریاات محاا، اسات    رف بینِ اموفِ ماری ن افر مگر با مسامحه؛ هیرا آن
الیقاین اها ِ   الیقین اه ِ مشااه ه اسات و اها ِ حاق    الیقین اه ِ تهم است؛ اه ِ عیناه ِ علم

   9ملاشیه است.
و ماجرای حضرت موسی علیه السیم فمزگاذافی شا ه    این سه مرتبه به هیبایی رف قرآن

ُت   إِذأ قاَل ُموسىاست:  لِِه إِِّني آَنسأ ْأ ِمنأ  ِْلَهأ ُُ ْأ نارًا َسوتتك و ُُ َأ َقوبَسأ َلَعلَّ ْأ ِِِاوها ُُ أ َأوأ آتوك ٍَ و ََ هوا ِِ

َطُلونَ   . آتشی ری م  یا خبری بیاوفم یا مق افی اه آتش.  (7نم /) َتصأ

 مولوی هم با اشافه به آیاتِ قرآنی به تیاوتِ مراتبِ یار ش ه اشافه کرره است:  
 یقین است اى پسار   هر گمان تشنه

 

 هناا  اناا ف تزایاا  بااا، و پاار    ماا 
 

 چون فس  رف علم پ  بر پاا شاور  
 

 ماار یقااین فا علاام او بویااا شااور    
 

 ه انله هسات انا ف حریاق میهاهن    
 

 علاام کمهاار اه یقااین و تااوق واان  
 

 علاام جویاااى یقااین باشاا  باا ان  
 

 و آن یقین جویاى ری  است و عیاان 
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 فا کنااون ایااناناا ف ألهاایلم بجااو 
 

 اه پااا  کَلپاااا پااا  لَاااوْ تَعْلَم اااونَ
 

 اى علایم  کش  رانش باه بیانش   م 
 

 گاار یقااین گشااه  ببینناا ى جحاایم 
 

 امههااا، ریاا  هایاا  اه یقااین باا    
 

 هایا  خیاا،   آن چناناک اه وان  ما    
 

 اناا ف ألهاایلم بیااان ایاان ببااین    
 

 عَاایْن اللیَقِااینِ  کااه شااور عِللاام اللیَقِااینِ
 

 اه گمااااان و اه یقااااین بااااانترم
 

 گااررر ساارم  و ه میماات باار نماا  
 

 (463: 1373)مولوی   

های عرتانیِ مولوی تمثی ِ مناورة چینیان و فومیاان اسات؛ کاه رف    هیباترین تمثی یلی اه 
مایاة ایان تمثیا  فا    های حِلمی  تلسایی و عرتاانی نهیهاه اسات؛ جاان     آن بسیافی اه آموهه

الیقاین و  الیقاین و عاین  توان حقیقتِ مشلک و ذومراتبِ علم رانسات کاه اه آن باه علام     می
شور. اص ِ ماجرا معرو  است: بینِ فومیان و چینیان رف هنرمن ی و علام  الیقین تعبیر می حق

مباحثه ش  و هر یک ارعای برتری کررن ؛ چینیان رف قسمی اه علم یعنی همان علمِ اکهساابی  
 و رانش ماهر بورن  و فومیان رف علمِ جان:  

 ناا  ای پاا فا فومیااان آن صااوتیان
 

 باای ه تلااراف و کهااام و باای هناار  
 

 هاا  انا  آن ساینه   ررهلیک صایق  کا  
 

 هاا  پا  ه آه و حرر و بخ  و کینه
 

 سااتا آن صاایای آینااه وصااف ر،
 

 سااتا صااوفت باای منههااا فا قاباا  
 

 نقااش و قشاار علاام فا بگذاشااهن  
 

 فایااات عاااین الیقاااین اتراشاااهن    
 

 فتاات تلاار و فوشاانایی یاتهناا    
 

 نحااار و بحااار آشااانایی یاتهنااا    
 

 (141 :1373)مولوی   

ها هم تبیین راسهانِ خری ن رو ریم توسط پارشاه و امهحان آنهمین مراتب علم رف 
 ش ه است: 

 ه آتش اف علمت یقین ش  اه ساخن 
 

 پخهگاا  جااو رف یقااین منااز، ملاان
 

 تااا نسااوهى نیساات آن عااین الیقااین
 

 این یقین خواه  رف آتاش رف نشاین  

 

 گاوش چاون ناتااذ باور ریا ه شااور    
 

 وف نااه قاا  رف گااوش پیچیاا ه شااور
 

 ناا افر باااه گاارر ایاان سااخن پایااان
 

 تا که شه باا آن ریماانش چاه کارر    
 

 (194: 1373)مولوی  

یعت،طریقت،حقیقت.شر7-73
 الیقاین و رف نهایت حاق  الیقینه   نهایی هر عم ِ رینی و انسانی و الهی تحققِ ح اق  عین
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بین خا اخوان و خا اران و خا ایام؛ بسایاف     رف رفونِ انسان است؛ وگرنه بسیاف ترق است 
آتش گیهن با کنافِ آتش نشسهن و خورِ سوخهن و شعله کشی ن. مارار اه  ترق است بینِ آتش

 ترین ح ِ تحقق برس .  یقین و مراتبِ یقین این است که انسان وجورش به نهایی

اگاناه و مسایری   انا ؛ چیاز ج   امر با ساه مرتباه   همانن ِ مراتب ریگر  مراتبِ فاه نیز  یک
رافان با آن سارو   رین نیسهن ؛ بلله جنبة واهری رین فا که عامه رین انحراتی رف کنافِ حقیقتِ

تار اه هماین ریان فا کاه هماه باه آن       تار و خاار  کاف رافن  شریعت گوین ؛ جنباة رفونای  
نامنا ؛ و   کنن  حریقات خور عم  میهای رف ِ فا رف  و به نهمه آن فسن  و اه ِ ایمان نمی

تعاالی اسات حقیقات    مایة همان امرِ واح  که عصافة اصلی و وصا،ِ عاشقانه باا حاق  به جان
 گوین .  

 به تعبیر شیخ محمور شبسهری:  
 شااریعت پوساات  ملااز آماا  حقیقاات

 

 میااااان ایاااان و آن باشاااا  حریقاااات
 

 خل  رف فاه سالک نقاص ملاز اسات   
 

 پوست نلز اسات  ش   ب  چو ملزش پخهه 
 

 (42 :1342)شبسهری  

اما این سخن و این نحو تشبیه به معنای کناف گذاشاهنِ پوسات بعا  اه فسای ن باه ملاز       
ای اه پوسات باه ملاز اسات.     ای به ملز  گذفِ هر لحظهنیست؛ رف واقع فاهِ فسی نِ هر لحظه

گاری نیسات بللاه باه     پ  چون فابطه حولی و مزیهی است فسی ن به یلی مسهلزمِ حررِ ری
و  گاناة شاریعت و حریقات   واقع  حیظِ یلی و رست یاتهن به ریگری است. با این بیان  سه

انا ؛  هم  یک حقیقت با تیاوت رف ش ت و ضعف هسهن ؛ اه ِ شریعت اه ِ عبارت حقیقت
؛ و اه ِ حقیقت هم اه ِ عبارت  هم معرتات  و هم اه ِ معرتت اه ِ حریقت هم اه ِ عبارت

کی  چن  بافه ایان اسات کاه: باه رسات      أان . مراتب ویژگیِ مزیهی رافن . بپ  تو هم محبت
آوفرنِ مرتبة بانیی به معنای تر ِ مرتبه پایین نیست بلله به معنای حیظِ مرتباة پاایین و باه    

 رست آوفرن بانتری است.  
لی رف آراهِ رتهرِ پنجمِ مثنوی معنوی رف موفر مراتبِ فاه یعنی شاریعت  مولوی بحث میص
این مجل  پنجم است اه رتهرهاى مثنوى و تبیاان معناوى   »ره : ه میئو حریقت و حقیقت افا

آن که  شمع باه رسات آوفى فاه    نمای  و ب  رف بیان آن که شریعت  همچو شمع است فه م 
تهن تو حریقت است و چاون فسای ى باه مقصاور آن     فتهه نشور و چون  رف فه آم ى آن ف
ائِعُ ان  که  حقیقت است   و جهت این گیهه ََِطَلِت الَّشَّ همچناان کاه ما  هف     َلو َظَهَرِ  احلَ ائُِق 

شور و یا خور اه اص  هف بور او فا نه علم کیمیا حاجت است که آن شاریعت اسات و  ناه    
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وَد الُوُلووِل إ   انا   ن که گیههخور فا رف کیمیا مالی ن که آن حریقت  است چنا َِعأ لكِل  ُُ الودَّ َطَلو

ُمومٌ  ُلوِل َمذأ لكِل َقبأَل الُولوِل إ  املَدأ ُك الدَّ ُلوِل َقبكٌح َو َترأ حاصا  آنلاه شاریعت همچاون علام        املَدأ
کیمیا آموخهن است اه اسهار یا اه کهام و حریقت اسهعما، کررن رافوها و ما  فا رف کیمیاا   

رانایم   قیقت هف ش ن م   کیمیا رانان به علم کیمیا شارن  که ما علم این م مالی ن است و ح
کنایم و حقیقات یاتهگاان باه      و عم  کنن گان به عم  کیمیا شارن  که ماا چناین کافهاا ما     

 اَّللَّحقیقت شارن  که ما هف ش یم و اه علم و عم  کیمیا آهار شا یم  
ِ
َأ ِِوا  ُعتَ واِ ٍأ ايوْ ُ ولح ِحو

ْأ َفرِ  ِ یاا مثاا،   »بارر:  باه مولوی برای تبیینِ مراتبِ یار ش ه اه مثا،ِ علمِ حب بهره می«. ُحونَ َلَدْيأ
شریعت همچو علم حب آموخهن است و حریقت پرهیزکاررن باه موجاب حاب و رافوهاا      

  (.641 :1373)مولوی  ... خوفرن و حقیقت صحت یاتهن اب ى و اه آن هر رو تافر ش ن

بخداخوان،خدادان،خدایا.7-77
 الیقاین و رف نهایات حاق   الیقینه   نهایی هر عم ِ رینی  انسانی و الهی تحققِ ح اق  عین

رف رفونِ انسان است؛ وگرنه بسیاف ترق است بین خا اخوان و خا اران و خا ایام؛ بسایاف     
و شعله کشی ن. مارار اه  آتش گیهن با کنافِ آتش نشسهن و خورِ سوخهن ترق است بینِ آتش

تارین حا ِ تحقاقِ کماا،ِ الهای رف      یقین و مراتبِ یقین این است که انسان وجورش به نهایی
اش برس ؛ رف تعبیری ریگر اه مراتبِ علم الیقین و عین الیقین و حق الیقاین تعبیرهاای   رفون

رهاا اشاافه   خ اخوان  خ اران و خ ایام به کاف می فور که مولوی باه رو ماوفر اه ایان تعبی   
 :کرره است

 فسی  خ اخوان بمرر جان خ اران جان میهعلن تاعیت  جان مرا کرر مات
 (361 :1344)مولوی                     

 کن  یا حلم ریوانی است این اوف سلیمان میر کن  کن  جان فا خ اران می هر جسم فا جان می
 11( 675 :1344)مولوی            

وسوختگیخامیوپختگی.7-75
 سااه سااخن باایش نیساات عماارمحاصاا  

 

 خاااام بااا م  پخهاااه شااا م  ساااوخهم   
 

اه این سه مرحله یا سه مناز، ما افج کماا، فوحاان  بشار یعنا  خاام  و پخهگا  و         
گاناه   مراتب سهه سوخهگ  که مولوى رف وصف احوا، خور گیهه است رف لسان قرآن کریم ب

ش ه که همه حوایف علم  و عرتاان  صاوت  و   علم الیقین و عین الیقین و حق الیقین تعبیر 
 :گوی  ان  خور مولوى م  مهشرع آن فا پذیرتهه و اصطید خور قراف راره
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 نقااش و قشاار علاام فا بگذاشااهن  
 

 فایااات عاااین الیقاااین اتراشاااهن  
 

 ه آتش اف علمت یقین ش  اه سخن
 

 پخهگ  جاو رف یقاین مناز، ملان    
 

 تا نسوهى نیسات آن عاین الیقاین   
 

 خواه  رف آتش رفنشاین این یقین 
 

وصف کرره اماا مشاهوف     مولوى مرتبه عین الیقین فا نزریک به رفجه حق الیقین معرو 
رانیا  کاه ایان حالات رف      یقین ما  ه هرگ  فا ن ی ه اما ب باف حالت تب یک این است که مثیً

 گوین . خافج وجور رافر  این مرتبه فا رفجه علم الیقین م 
وسیله نابض و  ه بینی  و ب راف فا م  فس  که شخص تب الیقین م  بع  اه آن نوبت به عین

رهیا  اماا خورتاان هناوه آن حالات فا رف خاور احساا            آن فا تشخیص ما  لعلم پزش
یابیا  اینجاا مقاام حاق      هره فا رفما   کنی  و حالت تاب  ای . رست آخر خورتان تب م  نلرره

  (.6: 1 ج  1345)همایی   الیقین است

هاگانهبندیسه.جمع2
هاای  ای بینِ آماوهه ای اه مباحثِ حلمی و عرتانی با فویلرر مقایسهما رف این مبحث به پافه

حلمت اسیمی و عرتانِ مولوی پرراخهیم. شلی نیست که هم رف حلماتِ اسایمی و هام    
رف عرتانِ مولوی بر مراتب رف شئون مخهلف هسهی و معرتت پرراخهه ش ه است و هر یاک  

انا ؛  طیدِ هم مشهر  و هم اخهصاصی این مبحاث فا ماوفر تحقیاق قاراف راره    به هبان و اص
ترع بر این مباحث به مراتبِ شئون الهی  مراتب انواف  مراتب نی  انسانی  مراتاب رف عاالم    

ان . حان مسأله اصلی این اسات  مراتب رف حقیقت رین و مراتب رف کما، انسان توجه نموره
هاای یاار   گاناه توان بر این مراتب اتزور؟ یا افتباحی منطقی بینِ سهیای فا مگانهکه آیا هر سه

شاور؟ ماثیً آیاا    ش ه وجور رافر که مانع قرافرارنِ هر کلماه و تعبیاری رف ایان مراتاب مای     
های یار ش ه باشن ؟ پاسخ منیای اسات؛ اگار باینِ     گانههم جزوِ سه« آم  بار  خا »شور  می
هاا باشا .   گاناه سهتوان  رف همرة اینید تشلیلی نباش  نمیها فابطة حولی و به اصطگانهسه

تعاالی جههای اه باان باه     ره  شئون مربوع به حاق توجه روبافه به مراتبِ ذکر ش ه نشان می
شون  و رف این سایر مرتباة   پایین رافن  و به تعبیرِ حلمتِ اسیمی رف قو ِ نزولی مطرد می

واقع مرتبة او، حقیقتِ اصلی و ش ی ی است کاه   او، علتِ وجوریِ مراتبِ پایین است؛ رف
 مراتبِ پایین وهوفهای فقیق و ضعیفِ اوین .  

رف قو ِ صعور نیز که سیر اه پایین به بان اسات و بیشاهر مرباوع باه تلاما ِ انساان و        
های ضعیف  نمور و واهر هماان حقاایقِ بانینا  و رف    قو ِ معرتت است  مراتبِ پایین نیه
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ای که رف آن حقیقات یلای باشا  و    فسی ن به مراتبِ بانتر هسهن ؛ به چنین ویژگیواقعِ فاهِ 
تیاوت رف آن حقیقت به ش ت و ضعفِ وهوف و وجورِ همان حقیقت باهگررر اصاطیحاً رف  

رف واقعِ رف اص ِ تشلیک وجه تشابه همان وجاهِ تیااوت    11حلمتِ اسیمی تشلیک گوین .
الیقاین اشاافه کارریم وجاه     الیقاین و حاق  علم الیقین و عین است. مثیً رف مراتبِ یقین که با

اشهرا ِ هر سه مرتبه یقین است و وجه تیاوتِ آنها هم رف همین یقین است؛ رف اولی یقاین   
تار اه رو مرتباة   تر و رف سومی هام عمیاق  تر  رف رومی همان یقین عمیقتر و ضعیفسطحی

 12قبلی است.

 .اصلتشکیکدرحکمتاسالمی3

مضمونِ اص ِ تشلیک رف تلسیه اسیمی رف نزرِ اه ِ تن معرو  و شناخهه ش ه اسات؛ و رف  
این موفر کهام ها و مقانت مهع ری هم نوشهه ش ه است؛ ما رف ایان مقالاه رف حا ِ بسایاف     

 کنیم:  مخهصری که مربوع به موضوعِ مقاله باش  به معنا و مضمونِ آن اشافه می
: تشلیک رف للت به معن  شک و ترری  اسات و باه   یکمعنیلغویواصطالحیتشک 

این معن  است که یک لیظ رافاى میهوم واح ى باش  و للن اماوفى کاه آن میهاوم شاام      
ان التاوُكك هوو أن يُوون »باشان    شور با تق م و تأخر و ش ت و ضعف مهیاوت مای  آنها می

 13«.َتل  ِالت دم و التخرراللفظ واحد املفهوم لُن اَّلمور التى يتناوهلا ذلك املفهوم امل
گوین  رف صوفت  که اترار و مصاریق آن به یل  اه جهاات   و بالجمله کل  فا مشلک می

یل  اه جهات اولویت راشاهه   نحوى که احیق آن بر هر تررى به با یل یگر مخهلف باشن  به
اسات تاا   باش  تا احیق آن بر تررى ریگر چنانله احیق میهوم نو بر نوف قوى ش ی  مقا م  

احیق آن بر نوف ضعیف و احیق آم بر آم رفیا مق م است تا احیق آن بر آم موجاور رف  
ور  کوچک و احیق عالم بر شخص  که جامع تمام علوم باشا  اولویات و تقا م رافر تاا     
احیق آن بر کس  که رف یک فشهه عالم باش  و بر کس  که یک مساأله اه علاوم فا ب انا  و    

باشان  و هار یاک رف     اه لحاظ مراتب وجورى یلساان نما     ام موجوراتبه همین حریق تم
انا  بعضا  اه لحااظ     ان  کاه اه لحااظ شا ت و ضاعف مهیااوت      مرتبت خاص  قراف گرتهه

 ان . وجورى مق م و بعض  مؤخر و همین حوف اه لحاظ کم  و کیی  و ریره مهیاوت
ه امهیااهى و هماان ماا    رف هر حا، تمام موجورات عالم یک وجوه مشهرک  رافن  و وجو

انمهیاه است که رف انواع و اترار نوع  و صانی  موجاب تشالیک اسات و هار تاررى اه        به
رها  و تشالیک باه هماین اعهبااف       نوع  فا موجور ج ا اه سایر اترار هم نوع خور نشان می
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به واقع حاص ِ حلم تشلیک این است که: حقیقتِ مشلک یک چیز اسات   14شور. گیهه می
یعنای تیااوت    ؛انتیاق آنهاسات  انخهی  موجورات عین ما به تشلیک ما بهمرتبه. با چن ین 

توان گیات: بناابر مبناای     به بیان ریگر  می آنها به خور مرتبه آنهاست نه به اموف های  بر ذات.
انمهیاه این واقعیات خافجی بایا  اه سانخ    چیزی ریر اه وجور ن افیم  لذا مابه الالة الوجود

وجور رافای رفجات و مراتب مهیاوتی است کاه همگای رف وجاور     شهرا  آنها باش .ان ما به
  سلساله و  أرف ف بورن مشهر  ان  و تیاوت آنها به ش ت و ضعف و آثااف وجاور اسات.   

خ ای مهعا، قراف رافر که نوف وجاورش قاائم باه ذات خاور اوسات و هایچ         مراتب وجور
ضروفیه اهلیه است و هیچ حیثیت تعلیلای   شرع و قی ی ن افر  حم  وجور بر او یک قضیه

و تقیی ی ن افر  اما سایر مراتب وجور وابسهه و مهعلق به خ ای مهعا، هساهن   پا  وجاور    
   15خ اون  اص  حقیقت وجور است و سایر مراتب وجور  پرتوی اه اوین .

.تعبیرِتزایددرعرفانِمولوی7
توان  مهضمنِ معنای تشالیک یاا   رهیم که م اگر قراف است تعبیری اه عرتانِ مولوی پیشنهار

که مهضامنِ   16نهمة اص ِ تشلیک یا رست کم یلی اه اقسامِ تشلیک باش  تعبیرِ تزای  است
سیرِ حولی و حیظِ مراتبِ پایین رف ضمنِ اتزورن به مراتبِ وجاوری ج یا  اسات؛ مولاوی     

 گاهی رف اشعافِ خور به تعبیرِ تزای  اشافه کرره است:    
 فا کااش بااور میاا  عاای هاار گیااا 

 

 رف مزی  اسات و حیاات و رف نماا   
 

 چون که گررانی  سار ساوى هماین   
 

 رف کم  و خشل  و نقص و ربین
 

 می  فوحت چون ساوى باان باور   
 

 رف تزایاا  مرجعاات آن جااا بااور  
 

 وف نگون سافى سرت سوى هماین 
 

 آتلااا  حاااق ن یحاااب ا تلاااین 
 

  (226: 1373)مولوی                         

 یقاین اسات اى پسار     هر گمان تشنه
 

 هناا  اناا ف تزایاا  بااا، و پاار    ماا 
 گ

 چون فس  رف علم پ  بار پاا شاور   
 

 ماار یقااین فا علاام او بویااا شااور    
 

 ه انلااه هساات اناا ف حریااق میهااهن 
 

 علاام کمهاار اه یقااین و تااوق واان  
 

 علاام جویاااى یقااین باشاا  باا ان   
 

 و آن یقین جویاى ری  است و عیاان 
 

 کنااون اناا ف ألهاایلم بجااو ایاان فا  
 

 اه پااا  کَلپاااا پااا  لَاااوْ تَعْلَم اااونَ
 

 کشا  راناش باه بیانش اى علایم      م 
 

 گاار یقااین گشااه  ببینناا ى جحاایم 
 

 امههاااا، ریااا  هایااا  اه یقاااین بااا 
 

 هایاا  خیااا، آن چنانااک اه واان  ماا 
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 لهااایلم بیاااان ایااان بباااین اانااا ف 
 

 کااه شااور عِللاام اللیَقِااینِ عَاایْن اللیَقِااینِ
 

 (463: 1373)مولوی                         

 یقااااین بااااانترم  اهاه گمااااان و 
 

 گااررر ساارم  و ه میماات باار نماا  
 

 ( 463: 1373مولوی  )                        

گیری.نتیجه5
هایی اشافه کرریم که هم رف منابع رینی  هم حلمی و هم عرتاانِ  گانهرف این مقاله به سه

انا ؛ عایوه بار آن باه     تبیینِ حقیقت به کااف فتهاه  مولوی با مضامینِ مهعالیِ خور رف فاهِ 
پرراهن . هایی پرراخهیم که با اصطیدِ عرتانیِ مولوی به تبیینِ مراتبِ یار ش ه میگانه سه
انا  و  های یار ش ه رف قو ِ نزولی یعنی قو ِ خلقاتِ هساهی  مراتابِ خلقات    گانهسه

رف قاو ِ صاعور نیاز مراتابِ     رهنا  و  خلقت فا با منظومة نظامِ احسن املان تحقق می
 ان .  کما، و معرتت و شناخت

شاور  فابطة این مراتب حولی است و رف قو ِ نزو، مرتبة پایین اه مرتبة بانتر صارف می
و رف سیرِ صعوری  مرتبه پایین فاهِ فسی ن به مرتبة بانتر است. اص ِ تشالیک مهضامنِ   

ی برای تعبیرِ تشلیکِ صعوری رف عرتانِ توان معارلفا می« تزای »این مراتب است. تعبیرِ 
های حلمتِ ص فایی و اشاراقی باا عرتاانِ    مولوی پیشنهار رار. اه مباحثِ تطبیقی آموهه

مایة بسیافی اه مباحث یلی است و همة این مباحثِ اصاولی  مولوی فوشن ش  که جان
شااه  و   چرخنا ؛ باا ایان   بر پایة سهونِ حق تعالی و هسهیِ محض و تبیینِ شئون او می

شواه  و قراینِ بسیاف ریگر  عرتان و حلمتِ اسیمی رف صوفت اگر مهیااوت باه نظار    
گیرر برن ؛ و باه این نلهه موفر تأکی  قراف میآین  اما رف باحن اه اصو،ِ یلسانی بهره می

که آنچه فا حلیم با اسه ن، به آن رست یاتهه عاف  با مشاه ه فسی ه است؛ و رف واقع 
مولاوی رف راساهانِ عِناب و انگاوف و اوهوم  هماه اساامیِ مخهلاف بار یاک           باه تعبیارِ  
 ان ؛ و به تعبیرِ شیخ بهایی: حقیقت

 عاق  به قوانین خارر فاهِ تاو پویا    
 

 ریوانه برون اه همه آیاین تاو جویا    
 

 تا رنچة بشلیهة این باار کاه بویا    
 

 هر ک  به هبانی صیتِ حم  تو گویا  
 

 به ترانه.خوانی و قمری بلب  به رز،
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ها نوشت پی
 

 . کهام او، و آخر اه صاحبِ این قلم رف رستِ انهشاف.  1

 . نزریک به سیص  و شصت و چهاف باف به مناسبهها و مضامین مخهلف رف مثنوی و ریوان شم .  2

املوجود اْلول واجُ الوجود من مجكع جهاته و َّل  ثرة له ِوجه من الوجوه. و هو إحود  الوذا   و قد علمت أن .  3

 إحد  الصفا   إحد  الفعل. و أن َّل لفة له إَّل وجوَ الوجود و سائر الصفا  يرجع إلكه و هو يرجع إ  ذاته.

 . این سه گانه لحاظ های ریگری هم رافر.  4
َأ ُمبنِياللهام است. . همان مرتبه ام5 ُأ َو َّل ياِِسأ إَِّلَّ ِِف  ِتا ِض َو َّل َرطأ َرأ  ِِف ُظُلاِ  اْلأ

 .   َو َّل َحبَّةأ

ُِ َو ُيثأبُِت َو ِعنأَدُه ُأمح الأُِتا6َ ُحوا اَّللَُّ ما َياا    . . َيمأ

ُلومأ . 7 ُلُه إَِّلَّ َِِ َدرأ َمعأ ٍي    . َو ما ُننَ

آتهاام  »و « حباام »و « ماوج »و « بحار »ور  چاون:  شا  و امثله توحی  بسیاف است که احصااء نما    .  4
و آن سیّا، رف همان و «. اصوات»رف حرو  و « نی »و « اشلا،»رف فسم خطوع و « نقطه»و « تام عالم
 رف رایره  بلله رف هر چیز  آیت توحی  است:« شعله جوّاله»رف قطعیّه و « حرکت توسّطیه»

 عل  انّه واح ت ،ّ          ء له آیة  و ت  ک ّ ش          
 . است« انسان کام »و مث  اعیى توحی   

رسائل الاجرة اَّلهلكوة    . برای برفسی بیشهر تیاوت مراتب یار ش ه رف آثاف حلمای اسیمی بنگری  به: 9

مارآت  . 166ر  (حُموة اَّلاا  سوهرورد )ترجماه و شارد    انوافیه.  632النص   علوم احل ايق الرِانكة 
   45  الانص   اَّلقطاَ ال طبكة او البلغة   احلُوْ. 514ر   می ص فا شیراهى شرد ه ایه)تحریر  انکوان

فساائ      ذی  اللهام244  النص   اَّلقطاَ ال طبكة او البلغة   احلُْ. 34ر   الباَ اْلول ِف النفوس السفلكة
فسائ  و مصنیات مجموعه . 311ر    تص  تی بعث األجسار 314   3 اخوان الصیاء و خین الوتاء  ج

شرد انشافات و الهنبیهات مع . 331  تشریق او، رف بیان حقیقت توحی  و اقسام آن  ر 332کاشان   
اح املصوطلحا   .344  ر تنبكه ِف أن اللوذة و اَّلَل الك كنكوان َّل يوجبوان الاوو ( 4  ) 344  3   جالمحاکمات

  شرد انشافات و الهنبیهات للمحقق الطوس . 446)بأقسامه(  ر  ( الیقین1461  ) 446  النص  الفلسفكة
الفاحتوة الثامنوة   91  میاتیح اللیب. 344  ر تنبكه ِف أن اللذة و اَّلَل الك كنكان َّل يوجبان الاو ( 4  )344   3 ج

اَّلل ِوه ِ من لوامع علوم املُاشفة ِف حت كق معاِّن اْللفاظ التابكهكة لل رآن و إهداِ حتفة من حت  موا رصوه  ِف إظهار يش

املاهد الساِع ِف البحث عن معاِّن اْللفواظ ينون  وا   141  میاتیح اللیب. 47  ر أهل احلق و الرمحة و الرضوان

فصل ِف أن اجلنة و النوار حوق  و ِف إِطوال رأ     459  المب أ و المعار. 131  ر  أهنا مرادفة للعلْ و هي ثالثون

[ تص  سیم رف نهیجاه و ثماره      ]بام ششم52  1   جص فساله سه ا. 454  ر ألحاَ الننون و اْلوهام
احلُموة املتعالكوة   اَّلسوفار الع لكوة  .52ان   ر  اص  سیم اه فؤساى شیاحین که اسبام و رواع  شیطان 

و مون    364   4   جاحلُموة املتعالكوة   اَّلسوفار الع لكوة اَّلرِعوة. 517  و منها الظن  ر 514   3   جاَّلرِعة

صا ف المهاالهین      مجموعه فسائ  تلسی . 366  ر عىل ِطالن ت دم اْلرواح اإلنسكة عىل أِداهنااَّلحتجاجا  
  اضواِة عرشوكة و ضوكاِ مَّشوقكة  352صا ف المهاالهین      مجموعاه فساائ  تلسای    . 57  تیمیذه  ر 57
   313 ساه فساائ  تلسای    . 145  رأعورفُْ ِواَّلل  أعلمُوْ ُِتاِوه  146   سه فسائ  تلسای  . 345ر

. 552  ر تهرسات اصاطیحات  . 4  544    رشرد بر هار المساتر. 245  رتعلك ا  متاا ا  ال ورآن
(  ر   ح ك ة لور املرايوا و التَكول[ )4]  تص    452)قطب ال ین الشیراهى(  النص   اح حُمة اَّلاا 
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  علم الیقاین      363 ترهنگ اصطیحات تلسی  میص فا  :إااقا  إهلكة   54  النص  اي اظ النائمني. 449
  5   جاح املننومة .353  ر  الفصل اخلامس   حَّش اجلاد و العنارص  354  جمموعة الرسائل التسعة. 363ر
 . 363  رفريدة ِف اإليان و الُفر  367

 . تروری بسطامی به هیبایی تیاوت این مراتب فا ذکر کرره است:  11
 خاااا اخوان تااااا خاااا اران تاااارق رافر 

 ساااتین یفا باااه مشااار  نسااابه موحااا 
     تاااوان گیااات  یفا مقلااا  کااا  محقاااق

 

 نگاااااااررر یخراباااااااات یمناجاااااااات

 

 اف یرامااان هااار کسااا   آلاااوره مخاااوان
 و محاارام خیو شاا افیاا یو اباارو ماان

 

 خضاار و فاه ولمااات  خانااه  یو ماا ماان
 

 تااا بااه انسااان تاارق رافر   وانیااکااه ح
 واجااب تااا بااه املااان تاارق رافر    کااه

 راناااا تاااا باااه نااااران تااارق رافر  کاااه

 جساام تااا جااان تاارق رافر   ریساا کااه

 رامااان تااا بااه رامااان تاارق رافر     کااه

 

 تااااا مساااالمان تاااارق رافر مساااالمان

 تااارق رافر وانیاااباااا آم ح یمااا کاااه

 

 روف تلاااااک فا روف ترساااااا  مخاااااوان
 هلیاااش فا باااه سااانب    هیتشاااب ملااان

 

 رهاااانش رنچاااه فا ناااام   شیپااا مبااار

 فا بااه خاقااان  رانیاانساابت شاااه ا  چااه

 یرااااااه شااااااه نیناصااااارال  مظیااااار
 یفا ماااه مگاااو هرگاااز ترورااا  فخاااش

 

 روفان تاااا باااه روفان تااارق رافر  کاااه
 تاااارق رافر شااااانیتااااا پر شااااانیپر
 خناا ان تااا بااه خناا ان تاارق رافر   کااه
 ساالطان تااا بااه ساالطان تاارق رافر  کااه
 تااارق رافر مانیتااارش باااا سااال  کاااه
 خااوف بااا ماااه تابااان تاارق رافر     کااه

 

 
 . تعیً نهم نیست بینِ انواعِ مخهلفِ تشلیک تیاوت قای  شویم.  11

ای تارین مرتباه اه حقیقات یعنای تعا ِ الهای باا        الیقاین باه نیاه   او، یعنی علام  . چرا که رف مرتبه 12
بریم؛ انگااف کاه اه   ترین مرتبه اه نیروهایمان یعنی علم و مشاه ه و تجربه  پی میترین و خییف واهری

رومِ وجورماان   روم اه حقیقت با نیاه  الیقین به نیهبگوییم تا گرم شویم؛ رف مرتبه عین روف آتش آتش
بانتر با سرّ و جاان و ر، و فودِ   یابیم؛ و رف مرتبهیعنی عق  که کافش تیلر و اسه ن، است رست می

یم و رف واقع خاورِ  کنتوانن  باشن  حقیقت فا عیاناً مشاه ه میخور که تعابیری مهع ر اه یک حقیقت می
 شویم.حقیقت می

 . 527  ر1؛ نیز ترهنگ معاف  اسیمی  ج42  ر1  ج اسیاف. اه 13

(. ترهناگ اصاطیحات   1  ر 2ج  اسایاف . )فجوع شور به 527  ر 1   جترهنگ معاف  اسیم . 14
 . 372آثاف شیخ اشراق  ر: 

 (. 5و  5کیمی  شمافه  –های تلسیی . )عاب ی احم   پژوهش15
 حلب . لبهه فوشن است که برفسی تلمیلی و میص ِ این موضوع مجا، ریگری می. ا16
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