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Abstract 
 

There are many trinities in Islamic philosophical, mystical, and religious sources 
on various topics; these trinities can be divided into three general categories, 
including: "God's Affairs", " Universe" and "human faculties".  
The most important trinities of God's Affairs are the trinity of "Essences, 
Attributes and Acts" which is the basis of all mystical teachings and trinities that 
have been raised in Islamic mysticism. In the case of the universe, the three 
degrees of "kingdom (Molk), Dominion (Malakoot) and Archangelic world 
(Jabaroot)" can be noted. These three mystical interpretations are, respectively, 
in the philosophical term "matter, imagine and intellect," and in the religious 
interpretation "material world, inter-world and ultimate world." According to the 
hierarchy of the universe, a very important three-fold hierarchy of time, namely, 
"Time (Zaman), Aeon (Dahr), eternity (Sarmad)," is raised; but in the case of 
human faculties, the hierarchy of "senses, imagination, and intellect" is the most 
central trinities. And so in the sub-themes, there are other important trinities, 
based on the main points mentioned above. Now, the central question in this 
article is why the emphasis here is on the 'trinities'? And what relation can the 
trinity hierarchy have to a degree less or more? Is there a logical connection to 
the hierarchy mentioned in this article? Or can we put any of the trinities beside 
the hierarchy? The answer to all of these questions lies in the principle of 
Gradation (Tashkik) in Islamic philosophy; therefore, each branch of the above-
mentioned trinities is three degrees of the same truth and has a long relationship 
with each other's; and in fact they all are one thing with several degrees. The end 
result of these discussions is the possibility of achieving unity in plurality.  
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Introductıon 
There are many trinities in Islamic wisdom and knowledge that draw on a 
particular semantic line in various respects and emphasize the existence of 
a semantic order; So that one can find a logical connection between them. 
The above-mentioned trinities have the most important and fundamental 
theme of Islamic acknowledge, "God, man, and the world" in different 
ways.  

For the sake of brevity, we discuss only a few of the trinities related to 
the three themes of "God, Man, and the Universe," and let us briefly refer 
to the other triplets; the purpose of the "trilogy" project is primarily to 
show that there are trinities with logical relevance in different areas of 
Islamic knowledge; And then let's ask: What is the logical relationship 
between them and what are the implications of this relationship?  
Method 
I used, in this study, descriptive analyses that are used by theoretical 
research groups. 
Findings and Argument: 

1. According to this article, there is a longitudinal relationship between 
all three branches of this article. Some triplets have a bottom-up 
direction and some a top-down direction, that is, some are projected 
in the descending arc of being and knowledge, and some are in the 
ascending arc. 

2. Each of the triplets is one truth with three degrees; in other words, 
the trinities are three degrees of one truth. 

3. Finally, all the trinities mentioned in this article can be reduced to 
three general headings, "God, Man, and the Universe." These three 
eventually go back to God's "acts, attributes, and essence."  

Conclusion:  
Without any doubt, the above-mentioned trinities are the backbone of 
philosophical, wisdom, mystical, and religious debates in the Islamic world; and 
from this point of view, the unity of "being" of knowledge can be projected and 

defended with it's plurality of "manifestation".    
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 چکیده
 

های بسیاری گانههای مختلف سهعرفانی و متونِ دینی به مناسبت در بطنِ منابعِ حکمی،
های مرتبط با مراتبِ گانه. سه1ه توان به سه دستها را میگانهطرح شده است؛ این سه

ترین بندی کرد. مهم. مراتبِ شوون انسانی تقسیم3. مراتب عالم و 2شوونِ حق تعالی، 
های است که اساسِ تمامِ آموزه« ، صفات و افعالذات»ه گانگانه در مورد خداوند، سهسه

ه های مطرح در آن است؛ و در مورد عالم، به تعبیرِ عرفانی سه مرتبگانهعرفانی و سه
و به تعبیر دینی « ماده، مثال و عقل» ه ، به تعبیر فلسفی سه مرتب«ملک، ملکوت جبروت»

بسیار ه گانمراتبِ عالم، مراتب سه قابلِ اشاره است؛ به تبع« دنیا، برزخ و آخرت»ه سه مرتب
شود؛ اما در مورد انسان نیز سه مرتبه مطرح می« زمان، دهر، سرمد»مهمِ زمان یعنی 

های گانهگانه است؛ و به همین ترتیب سهترین سهمحوری« حواس، خیال، عقل»نیروی 
ه است. حال های معرفتی، با تکیه بر موارد یاد شده طرح شدموضوع-مهمِ دیگری در خرده

تاکید شده است؟ و « گانهسه»جا بر اساسی در این مقاله این است که چرا در اینه مسال
تواند داشته باشد؟ آیا بینِ مراتبِ یاد تر یا بیشتر میگانه چه نسبتی با مراتبِ کممراتبِ سه

مراتبِ ه زمر توان درای را میگانهای وجود دارد؟ یا هر سهشده در این مقاله ارتباطِ منطقی
این سواالت در اصلِ وزینِ تشکیک در فلسفه اسالمی نهفته ه یاد شده قرار داد؟ پاسخِ هم

های یاد شده سه مرتبه از یک حقیقت واحدند گانهاست؛ بنابراین اصل، هر یک شاخه از سه
 چیزند با چند مرتبه. و با هم ارتباطِ طولی دارند؛ و در حقیقت یک
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 مقدمه
 

ها را در قالبِ نمودار زیر ارایه گانهتفصیلی، طرح اجمالی سهه ما در این مجال به جای مقدم
 پردازیم: مباحث مقاله میه ها و ارتباطِ آن با شاکلدهیم و به تبیینِ برخی از آنمی
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های های مختلف و در موضوعهای بسیاری از جنبهگانهدر حکمت و معرفتِ اسالمی، سه
توان کند؛ طوری که میاست که وجودِ یک نظمِ معناییِ خاصی را تداعی می مختلف ذکر شده

ها در جهتِ گانهل سراغ گرفت. موضوعِ سهارتباطی منطقی بینِ آنان هم در عرض و هم در طو
اند و در طول شناسی طرح شدهشناسی و معرفتعرضی پیرامونِ ابعاد و موضوعاتِ مختلفِ هستی

ترین موضوعِ حکمت و ترین و اساسیهای یاد شده مهمگانهسه مرتبه از یک حقیقتِ واحدند. سه
های مختلف در بطنِ خود دارد؛ را با لحاظ« خدا و انسان و عالم»معرفت و عرفان و دین یعنی 

توانستیم استفاده کردیم. می« عالم معرفت اسالمی»برای همین است که ما در عنوانِ مقاله از تعبیر 
های گانههای مختلفی را صرفا از متون صرف فلسفی ذکر کنیم اما هدف ما از طرحِ سهگانهسه

ی، قرآنی و کالمی تاکید بر این نکته است که به مختلف از منابع دینی، عرفانی، فلسفی، حدیث
های مختلفِ علمی و معرفتی است؛ و نحلهه نوعی عالمِ تکوینِ هستی و شوونِ آن منبعِ واحدِ تغذی

تر در رگ و اصولِ مهمِ فلسفی نظیرِ اصلِ تشکیک و اصالتِ وجود به سیالی و روانیِ هر چه تمام
را که در صورتِ سیر در راهِ فطرتِ الهی، فیلسوف آن جانِ هستی و معرفت جاریست و اینجاست

 نشیند. فلسفی، عارف، عرفانی و عالمِ دینی به زبانِ دینی به بحث می
خدا »های مرتبط با سه موضوعِ گانهبا در نظر داشتنِ نمودار باال، ما برای رعایتِ اختصار از سه

ه ها به اشارگانهکنیم و در مورد باقی سهمیتنها چند مورد به عنوانِ مثال مطرح « و انسان و عالم
هایی گانهاول این است که نشان دهیم سهه ها در وهلگانههدف از طرحِ سه 1کنیم؛اجمالی بسنده می

گاه به این موضوع بپردازیم های مختلف معرفتِ اسالمی وجود دارد. و آنبا ارتباطِ منطقی در حوزه
 های این ارتباط چیست؟ ها حاکم است و الزمهای بین آنکه چه ارتباطِ منطقی

ای با عنوان ای با این موضوع نگاشته نشده و تنها از صاحبِ این قلم مقالهسابق بر این مقاله
های عرفان مولوی و حکمت اسالمی از سوی نشریه علمی پژوهشی گانهبررسی تطبیقی سه

 جاویدان خرد منتشر شده است. 
 

 معرفتهای عالم گانهسه. 1

 

 های مرتبط با شوون حق تعالیگانهسه. 1.1
های بسیار زیادی در منابعِ معرفتی ما طرح گانهدر موردِ مراتبِ هستی و نیز شوونِ حق تعالی سه

 کنیم: شده است که به اختصار به چند مورد اشاره می
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 مراتب شوونِ حق تعالی: افعال، صفات، ذات . 1.1.1

مباحثِ معرفتی به ویژه در میانِ اهلِ الهیات شناخت ذات، صفات و افعال ه مایبدونِ شک جان
معارفِ ه . قرآن و حتی همشوون استها تفسیرِ این علوم و معرفته است؛ و به نوعی هم حق تعالی

افعال، صفات و ذاتِ حق تعالی و بسطِ  توان شرحکتابِ تکوین را میه معرفتیِ اسالمی و بلکه هم
اند برای تبیینِ ذات و صفاتِ حق تعالی؛ و در تعبیری به تکِ مخلوقات کلماتِ حقدانست. چون تک 

پس شوونِ  صفات و افعال را نمایانده و وجه آیه داده است.ه دیگر این ذاتِ حق تعالی است که هم
گانه چنان وضوحی دارد و در جای سهاند. اینذات و صفات و افعالِ او قابلِ طرحه الهی در سه مرتب

جای متونِ معرفتی ما ذکر شده است که نیاز به تاکید ندارد. )برای نمونه بنگرید به: مالصدرا، 
 (. 145ص ،1387مالصدرا،  . 377 ، ص6ج، 1368

 مراتب وجود )عرفانی(: وجود حق، وجود مطلق، وجود مقید. 1.1.2

 همانو  صرف و محض وجود یا وجودِ حق»تبه است: بنابر نظرِ اهلِ عرفان وجود دارای سه مر

 اسم ال مقام و مغرب عنقاى و الغیوب غیب و مخفى کنز و ذات غیبکه  وجود حقیقت ذات مرتبه

 فیض و به مخلوق حق و منبسط وجود و اطالقى وجود دومشود. هم گفته می له رسم ال و له

 وجود این اطالق و سریان. است وجود همین اول حق از صادر عرفا عقیده به که است مقدس
 علمى تعین از را مجالى و مرایى تمام  خودوحدتِ به که است خارجى یتعموم و اطالق و سریان

 منبعث وجود همین از خارجی مراتب نماید،مى موجود خود خاصه وجودات به و خارج مفهومى و

 حقیقت نفس :اندگفته و فرموده اثر به تعبیر آن از که است مقیده وجودات مرتبه سوم. شوندمى

 مطلق وجود با مقیده وجودات این باشد،مى او اثر مقید وجود و فعل مطلق وجود و است حق وجود
 این در است، مطلق به مقید تقوم کهجایىآن از. نیستند متحد جهتى از وهستند  متحد جهتى از

 ندارند اتحاد مطلق مرتبه در است، قیود از عارى ذات مقام در مطلق چون ولى دارند؛ اتحاد مرتبه
 و اسماء مقام و ثابته اعیان اعتبار منشأ که اقدس فیض با باشدمى مقدس فیض که مطلق وجود و

 دارد، حق به ارتباط بالذات چهآن و است تفصیل و اجمال به آنها اختالف و واحدند باشد،مى صفات
 ذات، نفس اعتبار به و دارد مقیده وجودات بر رتبى تقدم مطلق وجود. است اقدس فیض همان

 «باشدمى حق اطالقى فعل این بر عارض ماهوى تعینات ولى است؛ صرف وجود و ندارد ماهیت
( از نظرِ 102، ص1381. قیصری،  225، ص1368. سمنانی، 224، ص1368بنگرید به: آشتیانی، )

 که است الوجود واجب ذات ،حق وجود»گانه با سه شأنِ الهی یکی است: گروهی، این مراتب سه
 آن مقید وجود و ؛شودمى صادر او صفت از که او فعل مطلق وجود و است متصف کامل صفات به

 او صفات و حق ذات از غیر وجود در چون و. پیونددمى ظهور به فعل این سبب به که است اثرى
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 ص ،1383)سمنانی، « گرددمی محقق کثرت در وحدت نیست، دیگر چیز هیچ او آثار و او افعال و
225) 

مراتب وجود )فلسفی(: وجود منبسط، وجود متعلق به غیر، وجود غیرمتعلق . 1.1.3

 به غیر
گانه دانستنِ مراتب وجود، با مضمونی کم و بیش مالصدرا ضمنِ اشاره به سخنِ عارفان در سه

گیرد و به هیچ تعلق نمیگوید وجود دارای سه مرتبه است: اول وجودی که به غیرِ خود مشابه می
گیرد؛ مانندِ وجودِ عقول و نفوس و شود؛ دوم وجودی که به غیرِ خود تعلق میقیدی مقید نمی

عناصر و ... سوم: وجود منبسط که عمومیتِ سریانی دارد نه وجودِ کلی و مفهومی؛ و اصلِ عالم و 
و مالصدرا،  313، ص1420مالصدرا،  ها و زمین است.)آسمانه محضِ نور و حیاتِ ساری در هم

 .( 330، ص2، ج1368

 وجود، حیات، علم از هر ماه سه روز دیوانه گردم: . 1.1.4
 مولوی تعبیر پرمعنایی دارد با این عبارت که: 
 گمان باید که دیوانه شومبى  من سر هر ماه سه روز اى صنم

مهم منظومه و شرحِ مالهادی سبزواری از شارحانِ بالمنازعِ حکمت صدرایی و صاحب کتاب 
های گانهدر تفسیر این بیت به اجمالی از سه منظومه که از قضا شارحِ مثنوی معنوی هم هست

 مهم حکمت و عرفان اشاره شده است: 
ها متطابقند، کند، و عالمظاهر، از شمس ظاهر نور کسب مى چنان که ماه عالم«. در سر هر ماه»

کنند. و نور حقیقى اگر چه مجرد و چه مادی، از حقیقت کسب نور مى های ممکن چهماهیته هم
یکى است ولى سه مفهوم دارد و سه عبارت. که عبارتند از: مفاهیم وجود و حیات و علم. پس از 

یعنى تجلّى به  -تابش نور الوجود و نور الحیاة و نور العلم، سه روز پدید آمده. پس در سر هر ماه 

دم به دم فرماید که: خود شوم؛ و به مقتضاى آن که مىسه روز بى -متجلّیات گانه در انوار سه

این سه روزه، همه روزه است. چنان که همه زمان به یک اعتبار سه روز  او را سر ماهى بود

 (. 140، ص3، ج1374سبزواری، ) است: دى و امروز و فردا، و تجلى ماضوى و حالى و استقبالى
که حیات را در سه حکمای اسالمی وجود با حیات و علم مساوق است و ایندر واقع طبقِ نظرِ 

کنند با سخنِ اشاره شده از مولوی و تفسیرِ سه به وجود و حیات و علم سازگاری و مرتبه لحاظ می
مطابقت دارد؛ طبق نظر مالهادی در حواشی بر شواهد الربوبیه، حیات دارای سه مرتبه است: 

الوجود دارت معه حیثما دار بل نفس الوجود حیاة اهلل  -حداها: ما یساوقللحیاة ثالث مراتب إ»
ما یلزمه الدرك و الفعل کما یقال الحی هو الدراك الفعال و ثالثها:  ء و ثانیها:الساریة فی کل شی
 (. 670، 1417)سبزواری، «. العلم باهلل و مالئکته
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  ، رحمان؛ اهلل، رحمان، رحیم، رب؛ اهلل، قایل، مریدذاتآفرینش: . 1.1.5
، ، رباهلل، قایل، یا ، مریدذات »ای بودن آفرینش و بر ترتیب آن به نحوِ گانهابن عربی هم بر سه

امر ایجاد که عبارت از ظهور حق است به صورت خلق، » عربیدارد: از نظر ابنتاکید « رحمان
و  مبتنى بر فردیّت اوّلین است که عدد سه است. زیرا مبناى ایجاد، علم است و علم خواهان عالِم

از این حضرت  اوّل اعداد فرد است و عالَمآید و ثالثه، ای الزم میگانهاست. بنابراین سه معلوم
خواهد: اوّل عالِم که هیّت است، به وجود آمده است. زیرا ایجاد سه چیز مىوفردیّت که حضرت ال

ذات فاعل است و فاعل ظلّ او، دوّم معلوم است که اعیان ثابته است و قابل ظل آن، سوّم علم 
تأثیر ظلّ آن است. از آنجا که امر ایجاد مبتنى و متوقّف بر  است که نسبت میان عالم و معلوم و

یابد، امر ما به آن این باشد که  سه چیز است، حق تعالى فرمود: هرگاه اراده ما به ایجاد شیئى تعلّق
گانه، یعنى ذات حق، اراده او که عبارت است از توجّه او به باش، پس آن بشود. اگر این اشیاء سه

)باش(، نباشد، « کن»ینکه شیئى را به وجود و تکوّن تخصیص دهد، و قول او که عبارت است از ا
ء به وجود نیاید. امّا پس از ظهور این اشیا از سوى حق تعالى که فاعل و موجد است، در آن شى

یر حاصل شود و ء که قابل و کائن است، ظاهر آید تا تأثبرابر آنها سه چیز دیگر از جانب آن شى
 پذیرد.  ء و اتّصافش به وجود تحقّقتکوین آن شى

به همه اکوان، وجود و حضور  ابن عربى باز براى تأیید مطلب فوق و تعمیم و تسرّى تثلیث
ءٍ قَوْلُنا لِشَیْإِنَّما » دهد. در مورد شرع به آیهگانه را شرعا و عقال مورد توجّه قرار مىهاى سهنسبت

عین « قولنا»در « نا»کند که ضمیر به این صورت استناد مى« فَیَکُونُ إِذا أَرَدْناهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ کُنْ
کند و امر داللت بر اراده او مى« اذا اردناه»حق و کنایه از اوست، و این امر اول است. و  وجود ذات

داللت بر قول او دارد و امر سوم است. پس از آن نتیجه « نقول له کن فیکونان »دوّم است. و 
. مقصود اینکه برابر گفته شرع، اقتدار گیرد که تکوین حاصل این سه چیز است: ذات، مرید، قائلمى

علوم،  یابد که سه چیز به اعتبار آید. ابن عربى در مورد عقل و انتاج درمى الهى در صورتى تحقق
یابد. در جایی دیگر مدار قرآن آورد که از سه حدّ: اصغر، اکبر و اوسط تألیف مىقیاس را شاهد مى

اسماء »کند که سایر ، و تأکید مىو رحمان ، ربّاللّه»داند که عبارتند از: را سه اسم اصلى مى
«. اسما اله واحد استه هستند و در نهایت مراد از هم ویژه اسم اللّهبه منزله نعوت آنها، به« الحسنى

من در قرآن تتبّع کردم »افزاید: رساند. مىمقصود اینکه تکثّر اسما به وحدت حق تعالى زیان نمى

است و قصص و  و رحمان ، ربّ اللّهو دریافتم که مدار این کتاب عزیز همان سه اسم اصلى: 

امورى که پس از آنها ذکر شده راجع به آنها هستند. از نظر ابن عربی در بسمله هم سه اسم است: 

است که سه حرف است: کاف، واو و « کن»و تکوین الهى هم از قول  ،و رحیم ، رحماناللّه

 «است، ظهور ندارد.« نون»ن به سبب یک امر عارضى که از ناحیه سکو« واو»نون، منتها 
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آمده است: منشأ ظهور جمیع موجودات حدیثی و عرفانی در منابع ( 363، ص 1375جهانگیری، )
گانه در گانه پرتکرارترین سهاین سه(. 716، ص1370)آشتیانی،  است.« الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ بِسْمِ اللَّهِ»

و رحیم هم همانندِ  اهلل، رحمانه و حتی حیاِت معمولیِ مسلمانان است. رابطمعرفتِ اسالمی  عالمِ
ای طولی است. در ها هستیم، از لحاظِ وجودی رابطههایی که در پی پرداختن به آنگانهسهه هم

دارد و های رحمانی و رحیمی را با خود در درون هستی و از جمله الزمهه قوسِ نزول: لفظِ اهلل هم
وجودی دارد؛ در ه حق تعالی است. اهلل بر رحمان و رحیم، و رحمان بر رحیم سع در واقع اسمِ ذاتِ

اش اش خالقِ کل هستی، به اقتضای رحمان بودنتفسیری از این معنی، خداوند به اقتضای اهلل بودن
، 1، ج1415)فیض کاشانی،  مومنان است اش خدایو به اقتضای رحیم بودن الهِ کافر و مومن

مشمولِ صفتِ رحیمی خداوندند،  در قوسِ صعود: عامه مردم و مومنان، به اقتضای عبادت 2.(81ص
مشمولِ صفتِ رحمانی و اهلِ خاصِ خاص به اقتضای  خاص به اقتضای عبادت و معرفت اهلِ ایمانِ
در »شوند. به نظر اهل تحقیق: های آن میمشموِل اسمِ اهلل و الزمه معرفت و محبتعبادت و 

 اللَّهُ»مند کرده و فرماید: از والیت خود بهره را به اسم اللّه حکیم، خداوند تعالى اهل حقیقت قرآن
سَیَْجعَلُ »کند و کریمه: خود تربیت می را به اسم رحمان، به محبّت ارباب طریقتو  «وَِلیُّ الَّذِینَ آمَنُوا
 گردیده و طبق آیه ورنیز از اسم رحیم بهره بر آن داللت دارد؛ و اصحاب شریعت« لَهُمُ الرَّحْمنُ وُدًّا

ای که باال اشاره این سخن با نکته (.599، ص2ج، 1383رضانژاد، ) ««.وَ کانَ بِالْمُؤْمِنِینَ رَحِیماً»
 هستی، رحمان، راحمِ بر مومنه کردیم کامال هماهنگی دارد. چرا که در قوسِ نزول اهلل، خدای هم

اهل شریعت، رحمان ه و غیر مومن و رحیم، راحم بر مومنان است؛ اما در قوس صعود، رحیم بهر
 الخواص است. و خاص اهلِ حقیقته و اهلل بهر خواص و اهل طریقته بهر

« ، رحیم، رحماناهلل»ه گاناسالمی سهه به عنوانِ یکی از حکیمان و اندیشمندِ برجست مالصدرا
داند و در این زمینه گوید: لفظِ اهلل مرتبط میو مراتبِ ملک و ملکوت و جبروت  عالمه گانرا با سه

ه جبروت مظهرِ اسمِ اهلل است و لفظِ رحمان را به منزل عالم جبروت قرار داد چرا که عالمِه را به منزل
ملک قرار داد زیرا که  عالمِه ملکوت قرار داد زیرا که مظهرش است و لفظِ رحیم را به منزل عالمِ

  3(.444، ص1420، مالصدرا) شود.ترتیبِ عالم به آن ختم می
های عرفانی حولِ محورِ سه شأنِ حق تعالی یعنی سخنِ گزافی نیست اگر ادعا کنیم تمامِ آموزه

 کنیم: میها اشاره گانهگیرند؛ به چند نمونه از این سهشکل و طرح می« افعال، صفات و ذات»

ه که هم: به ترتیب یعنی اینتوحید: توحید فعلی، توحید صفاتی، توحید ذاتی. 1

صفات را در صفاتِ الهی ببینی و خود در ه افعالِ خود را مضمحل در افعالِ حق تعالی و هم
 ، 461ص، 1363، مالصدرا، 301، ص1، ج1426ذاتِ حق تعالی فانی شوی. )کاشانی، 

 و...(.  55، ص4ج، 1363، مالصدرا
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هر کس اسامی »: بر اساسِ حدیثی از حضرتِ رسول صلی اهلل ، تحقق، تخلق: تعلقاحصاء. 2

کاشانی، و  725، ص1363)مالصدرا، «. حق تعالی را احصاء بکند یعنی برشمارد اهلِ بهشت است
 (. 157ص ،1ج ،1426

: به ترتیب فنای در افعال، صفات و ذات حق تعالی را گویند. : محو، طمس، محقءفنا. 3

. نیز بنگرید: 320، ص2، ج1382بهاءالدین محمد بلخی، نیز بنگرید به  673، ص 1360)سبزواری، 
 (.867 ، ص1370آشتیانی، . نیز: 308، ص1، ج1372علیشاه، سلطان

: که به مراتبِ بهشت از نظرِ عارفان ، حجاب ذاتحجاب افعال، حجاب صفات حجاب:. 4

( و با 152، ص1368آملی سید حیدر، . 8، ص1ج ،1422)کاشانی،  و حکمای اسالمی اشاره دارد 

 326، ص1ج ،1426 ،: )کاشانیجنت امتنان راث،یجنت: جنت اعمال، جنت م هایگانهسه

 شود. نیز یاد می 402، ص4ج، 1405، و ابن عربی

مندی از : به همان نسبت جنت برای عارفان بهره، جنتِ ذاتجنتِ افعال، جنت صفات. 5

 (. 12، ص2و ج 341، ص 130ص، 1ج ،1422الهی است. )کاشانی،ه گانشوونِ سه

یاد شده مطرح است ه گانمراتبِ سیرِ عرفانی که در سهمن اهلل: ، فی اهلل، الی اهللسلوک: . 6

 سبزوارى، مالمحمد ابراهیم،، 457، ص2ج شود. )مالصدرا،گانه هم طرح میو گاه چهارگانه و شش
 (. 40، ص1381قمی،  38ص ،1386

 23؛ و مراتب نزول قرآن: قرآن: قرآن عربی، بایدی سفره، ام الکتابمراتب . 7

قرآن برخالف تصور رایج معروف که گویند در دو مرتبه نازل سال، شب قدر، شب معراج: 

و آخری در طول  ، دیگری در شب قدرشده، در سه مرتبه نزول داشته است: یکی در شب معراج
سرمدِ ه معادلِ مرتب بیست و سه سال رسالت پیامبر در مکه و مدینه و به نحو تدریجی. شبِ معراج

الهی است؛ بیشترین حد از سیری که یک بشر توانسته است تجربه کند؛  هستی رو به محضرِ ذاتِ
 ؛ یعنی قرآنِ 4است« لَدَیْنا لَعَلِیٌّ حَکِیم»به اشاره دارد تعبیر مرتعبارتِ قرآنی که به نزولِ قرآن در این

خود قرار دارد و  5الکتابی و لوحِ محفوظیمرتبه در حقیقتِ امخداوند. قرآن در این ذاتِه در مرتب
ه معادلِ مرتب الکتابیِ آن مواجه شده است. شبِ قدرعلیه و آله با حقیقتِ ام حضرتِ رسول صلی اهلل

مرتبه در این قرآن فرشتگان است؛ عبارتِ قرآنی که به حقیقتِ الهی و عالمِ صفاتِه و مرتب دهر
یعنی در دستِ فرشتگان؛ فرشتگانی بزرگوار  6«بأیدی سفرةٍ * کرام بررةٍ»اشاره دارد، عبارت است از 

نوری مالیک قرار دارد؛ و در شبِ قدر حضرتِ ه دومِ هستی و در مرتبه و نیکوکار؛ این قرآن در مرتب
ای دیگر در طولِ بیست و سه مرتبه یافت کرده است. قرآنرا از مقامِ نوری فرشتگان دررسول آن
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قرآن  مرتبه از حقیقتِسال رسالت پیامبر و به نحوِ تدریجی بر پیامبر نازل شده است و تنها به این
 (. 36، ص1393بنگرید به جوادی آملی، ) 7فرماید.اطالق می« قرآنا عربیا»

مضمون حدیث جبرییل و بسیاری از اسالم، ایمان، احسان )= ایقان(: دین اسالم: . 8

  8منابع اسالمی و آیات قرآنی.

به نسبتِ دوری و نزدیکی به متعلَقِ یقین  یقین: علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین:. 9

شود. برای تبیینِ تفاوتِ این سه مرتبه از مطرح می الیقینو حق الیقینالیقین، عینسه تعبیرِ علم
کنند. اگر کسی در هوای سرد و سوزناکی مدام آتش آتش بگوید تا تمثیلِ آتش بیشتر استفاده می
الیقین است و ماند؛ اگر کنارِ آتش بنشیند تا گرم شود عینالیقین میگرم شود چنین حالتی به علم

حق الیقین نام دارد؛ یا اگر نابینایی آتش را با توضیح بفهمد با اگر به خودِ سوختن و گرما برسد 
مثال وجود خدا  -های عقلی مطلبی ماند که با برهانرا درك کرده است؛ به این میالیقین آنعلم

را برای کسی توضیح دهند؛ یا لذتِ روزه گرفتن و بهجتِ دمِ افطار را برای کسی شرح داده  -
ای از معرفت و کمال الیقین است: یعنی انسان به مرتبهعینه از آن، مرتب باشند. یک مرتبه باالتر

درونی بفهمد. دركِ حاالتِ نفسانیِ خودمان که با تصویرِ ذهنی ه برسد که حقیقت را با مشاهد
درونیِ خود یعنی  الیقین است؛ در مرحله سوم اگر منِ انسانی حقیقتِهمراه است مثالی برای عین

مولوی، )بنگرید به: خواهد یافت.  الیقین تحققواسطه مشاهده کند، حقاش را عیانی و بیمنِ نوری
 و...(.  518،  3، ج1368، مالصدرا، 463 ص 1373

های ظاهر، باطن و از همین سه مرتبه با تأکید بر جنبه راه: شریعت، طریقت، حقیقت:. 10

شریعت، »پربازتابِ ه گانرفتن و سلوك و سیر همراه است به سه جا که باباطنِ باطن و از آن
)آملی، اند؛ امر با سه مرتبه راه نیز، یک دیگر، مراتبِ یاد شده است. همانندِ مراتب« طریقت، حقیقت

الجمهور، . ابن ابی97، ص1371شاه، علیصفی .42، ص1382. شبستری، ، اغلب1382سید حیدر، 
 . (452ص ،1425، قادری،  124 ، ص 4ج، 1405

 های مراتب عالم گانهای به سهاشاره. 1.2
نهایی صدرایی شوونِ الهی است و نیز محضرِ الهی ه جا که عالم در اصطالحِ عرفانی و نظریاز آن

عرفانی و با است متناظر با شوونِ حق تعالی دارای سه مرتبه است؛ و در متون دینی، فلسفی، 
 های مختلف، با تعبیرهای زیر مورد اشاره قرار گرفته است. حیثیت

 )دینی(: دنیا، برزخ، آخرت عالم. 1.2.1
ها دنیا، برزخ و آخرت است؛ در این تعبیر بر ترتیبِ عالمه شامل سه مرتبعالم به تعبیر دینی 

است یعنی اولین عالمی که انسان در حیاتِ  تاکید شده است؛ تعبیر دنیا به معنای پایین و اول
کند و نسبت به دو عالمِ دیگر مقدمه است؛ تعبیر برزخ یعنی وسط؛ را تجربه میجهانیِ خود آناین
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سه تعبیر به ویژگی کلیدیِ رود. اینو تعبیرِ آخرت نیز که روشن است به معنای آخر به کار می
طالح، سه مرتبه از یک حقیقتِ واحدند؛ یعنی عالم یکی سه اص اینکه ایندیگری اشاره دارند و آن

مالصدرا معتقد است: عوالم  9یابد.است اما در سه مرتبه؛ وگرنه پایینی و وسطی و آخری معنا نمی
و نشئات سه مرتبه است: دنیا همان عالم طبیعیات، برزخ همان عالِم نفوس و آخرت همان عالِم 

 (.323، ص: 1360ارواحِ مطلقه است. )مالصدرا، 

 )عرفانی(: ملک، ملکوت، جبروت عالم. 1.2.2
 10ملک، ملکوت مالکیت، عالمِه تاکید بر جنببه همان دنیا و برزخ و آخرت، در اصطالحِ عرفانی با 

روحانیات، نفوس و عقول  ماده است. ملکوت: عالمِ عالمِه ملک همان مرتب . عالم11ِو جبروت گویند
باشد؛ و هماننِد الهی متناظر می صفاتِه ای از فرشتگان و مالیک است و با مرتبدرجه یا همان عالمِ

 بارد. عالم میجا بر اینملک احاطه دارد و فیضان از آن در طول، بر عالمِ مراتبه خصلتِ هم

 )عرفانی(: شهادت، خیال، غیب عالم. 1.2.3
 12مالکیت، عالمِ ملک، ملکوته با تاکید بر جنب به همان دنیا و برزخ و آخرت، در اصطالحِ عرفانی

عالمِ ماده است. ملکوت: عالمِ روحانیات، نفوس و عقول ه . عالمِ ملک همان مرتب13و جبروت گویند
که ماده و به امرِ الهی بدونِ واسطه و بدونِ این استای از فرشتگان و مالیک یا همان عالمِ درجه

گذاریِ آن با مالیک، مَلَک و مَلَکه و نیز ملک و . وجه نامزمانی قبل از آن باشد خلق شده است
مراتب در طول، بر عالمِ ملک احاطه دارد و فیضان ه کلمه ارتباطی عمیق دارد؛ همانندِ خصلتِ هم

واحدیت و ملک، ملکوت، جبروت،  :بارد. مراتبِ تفصیلیِ عالم از پایین به باال عبارتند ازجا میاز آن
 14.احدیت

 )فلسفی(: ماده، مثال، عقل عالم. 1.2.4
شود؛ در این تعبیرها بر جنسِ ماده، مثال و عقل نامیده میسه عالم یاد شده در تعبیرِ فلسفی 

، 1360)بنگرید: مالصدرا،  ؛ این مراتب با همان مراتب دینی یکی استها تاکید شده استعالم
بسیار (. 323. 370، ص11، ج1374و طباطبایی،  435، ص1354و مالصدرا،  323و  221ص

دینِی  که هم فیلسوفی عظیم و هم مفسر و عالمِ مناسب است به تعبیرِ حضرتِ عالمه طباطبایی
 راسخ است توجه کنیم که فرماید: 

 )لوحی(: لوح قضا و قدر، لوح محو و اثبات، لوح محفوظ عالم. 1.2.5
در قوس  17و لوح قضا و قدر، 16، لوح محو و اثبات15لوحی یعنی لوح محفوظه گانتعبیرهای سه 

ها به اعتبارِ گذاریاند؛ این نامهایی دیگر برای همان مراتبِ عالمشوند و ناممطرح می نزولِ هستی
اند و با مبحثِ خلقِ موجوداتِ هستی و از جمله خلق و صدورِ افعالِ تی لحاظ شدهنگارشِ مراتب هس

، 1354، . مالصدرا1 .354، ص 1360و همو،  5، ص 7، ج1368، مالصدرا)د. نگان ارتباط داربنده
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ـ  495، ص 1354، مالصدرا .48ص]الف[، 1360، . مالصدرا373ص  1379، . سجادى495ص
 (.367]الف[ ص  1360و مالصدرا،  496

 زمان طولی: زمان، دهر، سرمد. 1.2.6
های حکمت اسالمی و به ویژه مباحثِ مطرح در فلسفه میرداماد حقیقتِ زمان در طبقِ آموزه

شود در دنیا زمان نامیده میچه در عالم ماده و آنزمان، دهر و سرمد قابلِ بحث است. ه سه مرتب
ها در مقایسه مقیاسشود. اینعالمِ دوم دهر نام دارد و همین مفهوم در عالمِ سوم سرمد نامیده می

با مخلوقات قابلِ طرح است وگرنه هستی برای خداوند یک حال و یک لحظه بیش نیست. کل 
ها. تمامِ گذشته و آینده زمانهستی برای خداوند یک لحظه و یک حال است؛ حالی به وسعتِ تمامِ 

. )بنگرید به مباحث سنتی در این زمینه در: در حالِ محضرِ الهی وجود دارد به یک وجودِ واحد
 ،1381میرداماد،  . 645، 1ج، 1411فخر رازی، . 28، ص1980سینا، . ابن194ص 1383شهرزوری، 

 (. 509، ص4، ج1369، طیب، 5ص 

 ون انسانیهای شوگانهاشاره به سه. 1.3
گیِ خداوند مَثلِ معرفت اسالمی انسان به دلیلِ برخورداری از مقامِ خلیفه های عالمِطبقِ آموزه

نیروهای انسان ه کبیر است. رابط صغیری در دلِ عالمِ ، و در عینِ حال خود عالمِحق تعالیاعالی 
 شوونِ حق تعالی با شوونِ خود است؛ ه رابط ،با خود

 )= روح( ، عقلوجود انسان: بدن، نفس مراتب. 1.3.1
و به تعبیرِ عارفان  اوست و سقفِ وجودِ او به تعبیرِ فیلسوفان عقل کفِ وجودِ انسان بدن یا جسمِ

غیرِ  ای بینِ بدنِ مادی و عقلِ روح اوست. عقل جوهرِ مجرد غیر مادی است. بنابراین باید واسطه
 گویند. می واسطه را نفسمادی باشد که آن

 مراتب نیروهای انسان: حواس، خیال، عقل. 1.3.2
اند: صدرایی نیروهای انسان نیز دارای سه مرتبهدر حکمتِ اسالمی به ویژه حکمت متعالیه 

جوهری قائم بنفسه فی عالم األشباح و مثال عقلی قائم بذاته  : فلإلنسان مثال18حس، خیال، عقل
 19فی عالم العقول و هکذا األمر فی کل موجود طبیعی من الموجودات الطبیعیة له ثالث وجودات

نیز در همین مضمون:  506، ص: 3ج ،1368. )مالصدرا، أحدها عقلی و ثانیها مثالی و ثالثها مادی
 (. 225، ص 1360و مالصدرا،  261ص ، 1363مالصدرا، 

 مراتب ادراک: حسی، خیالی، عقلی. 1.3.3
طبقِ مباحثِ حکمی ادراك هم همانندِ مراتبِ عالم و مراتبِ نیروهای انسان در سه مرتبه قابل 

تبِ عالم و نیروهای انسان است. فبالحقیقة اإلدراك ثالثة طرح است چرا که مراتبِ ادراك تابع مرا
 (. 360، ص3، ج1368ثالثة. )مالصدرا،  أنواع کما أن العوالم
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 دلیل طرح مباحث در سه مرتبه. 2

 
ی «هاگانهسه»کند بیاندازیم اولین چیزی که جلب توجه می مقالهاگر نگاهی به فهرستِ مباحثِ این 

ما این است که: هر ماجرایی آغاز و پایانی دارد که ناگزیر میانی هم هر مبحث است؛ استداللِ 
خواهد داشت؛ به تعبیرِ بزرگان هر جا ارتباطِ ماده و مجردی طرح شود برزخی پای در میان خواهد 

ای هم طرح خواهد شد؛ گذشته از آن بینِ گانهدر نتیجه سه 20گذاشت تا مجرد به ماده عُلقه بندد؛
های طرح شده در این گانهتمامِ سهه در شدت و ضعف مراتبی وجود دارد و رابطامورِ معنوی هم 

دهد نظم و انسجامی در های طرح شده نشان میگانهاثر مراتبی است؛ ارتباطِ طولی و عرضیِ سه
 جریان دارد.  ماده تر از آنی که در عالمِتر و ظریفمعنا حاکم است بسیار دقیق عالمِ

 ای در این مراتب قرار می گیرد؟گانهآیا هر سه. 1

ه که رابطهایی گانهقرار داد؛ تنها سه توان در این مراتبای را هم نمیگانهروشن است که هر سه
داللت کند ای باشد که بر معنایی طولی و مراتبی ها یا طولی باشد یا متضمنِ معنیِ رمزیمیانِ آن

طبقِ بیان « آلوچه، انگور و گردو»ه گاندر این مراتب و نمودارِ مربوطه جای خواهد گرفت. مثال سه
 شریعت و طریقت»ه ای، اگر معنی رمزی داشته باشند و کنایه از سه مرتبیونس امره عارف ترکیه

بلیت طرح در مراتب را خواهد داشت؛ ولی مثال شان طولی است قایباشند که رابطه« و حقیقت
یا « حکمت، شجاعت، عفت»فضیلتِ  یا سه« واجب، ممکن، ممتنع« »اسم، فعل، حرف»ه گانسه
طولی ه مراتب طرح شوند چرا که رابطتوانند در نمودارِ ایننمی« جبن، شجاعت، تهور»ه گانسه
 . ایهستند نه مرتبهای تقسیمی گانهو در واقع سه شان حاکم نیستبین

 عرضیه های طولی و تفاوتِ آن با رابطویژگی رابطه. 2

ه طولی برقرار است؛ در هر رابطه های نمودارِ مباحثِ این کتاب، رابطای از شاخهگانهبینِ هر سه
پایینی محیط است؛ به  باالیی بر مراتبِ یک چیز است اما چند مرتبه دارد؛ و مراتبِ طولی، حقیقت

طولی لبس ه رابط«. پایینی دارد باالیی دارد کمی بیشتر 21هر چه»طولی، ه تعبیری دیگر در رابط
ها طولی و لباسه اگر لباسی روی لباسی بپوشیم، رابط -با کمی تسامح -است مثال  22بعد از لبس

آوریم پوشیم در میعرضی به فرض لباسی میه اما در رابطاست. « لبس بعد از لبس»به اصطالح 
. ما دو بعد داریم: روحانی 23و عرضی است« خلع بعد از لبس»پوشیم. این رابطه، و لباسی دیگر می

کنند؛ جسم، تغییر عرضی دارد و روح تغییرِ طولی. برای همین و جسمانی؛ که هر دو هم تغییر می
اعضای بدن و ه چشم با گوش، و بلکه همه ولی است اما رابطنیروهای روح با یکدیگر طه رابط

 عرضی است. ه های جسم با همدیگر رابطسلوله بلکه هم
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شان در شدت و یکی است و تفاوت مراتب طولی، حقیقتِه : در هر رابطکهاین مهمه نکت

 . ضعفِ برخورداری از آن حقیقت است

 چندگانهبا مراتب گانه سه مراتبنسبت . 3

ها نیست بلکه به معنای ارایه بحثی اجمالی است؛ ها به معنای انکار دیگر مرتبهگانهبحث از سه
را هم اجمالی در سه مرتبه و هم تفصیلی در پنج  عالم و مراتبِ توان مراتب نیروهای نفسمثال می

تر است این است که: ارتباطِ چه در این میان از همه مهمو یا حتی هفت مرتبه به بحث نشست. آن
گانه گانه یا هفتگانه با پنجهای مطرح شده باید طولی باشد. اگر این شرط لحاظ شود طرحِ سهمقوله

ها در هر مبحثی حتی چندگانه« اول و میان و آخر»با لحاظِ  هیچ منافاتی نخواهد داشت و بلکه
ای باالخره اول و میان و آخری دارد؛ گانه محفوظ خواهد بود؛ چرا که هر مقولههم باز شکلِ سه

عالم ندارد بلکه ه گانسه خلق و امر، منافاتی با مراتبِه بنابراین حضراتِ خمسه، و یا حتی دوگان
نیروهای انسان از ه گانهفت تر بحث شده است. مراتبِتر یا اجمالیحقیقت کمی تفصیلیهمان 

حواس، خیال، »گانه ایم منافاتی با سهروح تا حواس که به تفصیل در فصلِ مربوطه بحث کرده
 ندارد. چرا که در اجمال، تفصیل حضور دارد و در تفصیل هم اجمال. « عقل
 

 های اسالمی و تثلیث مسیحیگانهسه. 3

 
ای مفصل مورد بحث قرار گیرد؛ اما به دلیلِ مناسبت این موضوع شایسته است به تفصیل در مقاله

های اسالمی و تثلیث مسیحی به وجود نیاید، به اختصار گانهکه گمانِ شباهت بین سهو برای این
؛ اما های اسالمی مسلم استگانهوجودِ سهچه تا حاال اشاره کردیم، بنا به آن پردازیم.به آن می

 گانه وجود دارد:تفاوتی بینِ این دو سه
مسیحی حداقل با آن  در تثلیثاما های یگانه هستند گانههای اسالمی در واقع سهتثلیث .1

 شود چنین امری محال است. تفسیری که امروزه ارایه می
 های مسیحی عرضی است؛ تثلیثه دیگر طولی ولی رابطبا همهای اسالمی تثلیثه رابط .2
گونه که ؛ آنتو در تو فرض کرده چون سه دایرتوان همهای اسالمی را میتثلیثه رابط .3

ه اما رابطهای تو در تو لحاظ نمود؛ توان همانندِ دایرهتمامِ مراتبِ یک اصلِ مشکک را می
 . متمایز است های مسیحی همانندِ مثلثی با سه راستثلیث

خود همیشه محفوظ است و مابقی  الهی در مقامِ ذاتِ های اسالمی وجودِ ذاتِدر تثلیث .4
کم در تفسیرهای است در حالی که دست آن وجود و هستیِ واحد های هستی، شوونِجلوه

شود و حتی به تعبیرِ خودشان با پسر تبدیل می پدر و پسر، شخصِ پدر بهه امروزی از رابط
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خداوند در تجسمش در »گویند؛ طبقِ این تفسیر از مرگِ خدا سخن می« مرگِ عیسی»
  24«.هیاتِ مسیح مرد

 

 ها و اصل تشکیک در فلسفه اسالمیگانهسه. 4
 

اش نفسه حقیقتنور فی »: شیخ اشراق در کتابِ خود حکمه االشراق تعبیری دارد به این مضمون که
یعنی اختالف این مسأله الدین شیرازی در شرحِ آن گوید: قطب« تنها به کمال و نقص مختلف گردد

ترین مباحثِ حکمی و از شریف ترینمهماز  25به کمال و نقص که همان اصلِ تشکیک است
داند می تر؛ و مالصدرا این مساله را در بابِ وجود جاری و صادقهای انظارِ الهی استجایگاه

ترین اصلِ حکمتِ که اصلِ تشکیک اگر نگوییم مهم. غرض این(54، ص2، ج1391)مالصدرا، 
جا که مالصدرا اصلِ اساسیِ حکمتِ خود یعنی ترین اصولِ آن است؛ تا بداناسالمی الاقل از مهم

اصل است  حاضر این اصل، چون یکه رساند؛ به اعتقادِ مقالاصالتِ وجود را هم با آن به اثبات می
ست. شوونِ معرفتی و وجودی هستی )حق تعالی، عالم و انسان( جاریه فروعِ بسیاری دارد که در هم

االفتراق و مابه االفتراق االشتراك همان مابهمابه»تعریفِ اصلِ تشکیک این است که: ه مایجان
االشتراك متضمنِ وحدت تعبیر مابه االفتراق متضمنِ کثرت و مابه«. همان مابه االشتراك است

بنابر »ای دلیلِ تشابه، خود دلیلِ تفاوت است. چیز در چند مرتبه؛ در چنین رابطهاست؛ یعنی یک
از سنخ ما  دیبا یخارج اتیواقع نیا ازیلذا مابه االمت م،یاز وجود ندار ریغ یزیاصالة الوجود چ یمبنا

در وجود بودن  یاست که همگ یاوتدرجات و مراتب متف یوجود دارا به االشتراك آنها باشد.
 یخدا وداند و تفاوت آنها به شدت و ضعف و آثار وجود است.در راس سلسله و مراتب وجمشترك

ندارد، حمل وجود بر  یدیشرط و ق چیمتعال قرار دارد که نور وجودش قائم به ذات خود اوست و ه
مراتب وجود وابسته  ریندارد، اما سا یدییو تق یلیتعل تیثیح چیاست و ه هیازل هیضرور هیقض کیاو 

وجود،  اتبمر ریوجود است و سا قتیمتعال هستند، پس وجود خداوند اصل حق یو متعلق به خدا
ما به االتفاق  رایز ند،یگو« یاتفاق کیتشک» ای یخاص کیرا تشک کیگونه تشک نیا .ندیاز او یپرتو

 120ص، 1ج، 1368گرید به: مالصدرا، نیز بن 34، ص 1379)عابدی، «. ما به االختالف است نیع
یاد شده را در هر شاخه که بررسی ه گان(. حال مراتبِ سه71ص ،1و ج 99ص، 2و ج 108و ص

اول، میان ه مرتبعالم، عالم یکی است اما با سهه کنیم همین ویژگی را دارد. به عنوانِ نمونه در شاخ
به معنای میانه و آخرت نیز به معنای آخرین است. اول ترین، برزخ و آخر. تعبیر دنیا به معنی پایین

اند که با مبنا قرار دادنِ سیرِ عالم و انسان و میان و آخر در واقع سه لحاظِ مختلف از یک حقیقت
نیروهای انسان بنا به مضمونِ قاعده ه شود. یا در شاخبه اولیت و میانه بودن و آخر بودن وصف می
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نفسِ انسانی یک حقیقت است که در هر مرتبه ظهوراتِ خود را دارد،  النفس فی وحدتها کل القوا
حس ظهوری حسانی ه خیال، ظهوری خیالی و در مرتبه عقل، ظهوری عقالنی در مرتبه در مرتب

توان این عالم که به تعبیرهای مختلف دینی و عرفانی و حکمی اشاره شد هم میه دارد. در شاخ
ظهورِ شوونِ حق تعالی و بنا به مضمونِ ه لم در واقع چیزی جز عرصنکته را مد نظر قرار داد که عا

زمان نیز که خود تابعِ مراتبِ عالم ه اصلِ تشکیک چیزی جز مراتبِ شوونِ حق تعالی نیست. مرتب
ها شوند. مابقی شاخهگانه است وبا لحاظِ عوالم لحاظ میای یهگانهاست نیز چنین حکمی دارد و سه

 نمایاند.گردند که با دقتِ نظر روشن میجهی به شوونِ حق تعالی باز مینیز هر کدام به و
 

 گیری نهایینتیجه

 
های مطرح در متونِ دینی، حکمی و عرفانی بود؛ گانهترین سههایی از مهمچه ذکر کردیم شمهآن

 های مهمی از این قبیل اشاره کرد: توان به نکتهاز مباحثِ مطرح شده می
تبیینِ »مقاله را به سه عنوانِ کلیِ های مطرح شده در اینگانهسهه هم تواننهایتا می .1

تقلیل داد؛ و « تعالی، تبیین مراتبِ عالم و تبیین مراتب نیروهای انسانشوونِ حق
جا که در حکمتِ اسالمی عالم هم محضرِ الهی است و تمامِ شوونِ آن عینِ از آن

جا که هم انسان از یک لحاظ جزِو تعلق به شوونِ حق تعالی است و نیز از آن
-سهه توان همعالم و از منظری دیگر مَثلِ اعالی حق تعالی است، میه مجموع

حقیقی است تقلیل داد؛ ه ها را در نهایت به تبیینِ شوونِ حق تعالی که وجودِ حقگانه
وجودات تنها نمودی از وجود اویند. بنابراین همانند وحدتِ کثراتِ ه وجودی که هم

افعال، صفات و »ه گانها هم در سهگانهعالم در شوونِ حق تعالی، کثراتِ مراتبِ سه
 الهی قابلِ جمع است. « ذات

های مورد بحث در این مقاله وجود دارد. ارتباطی طولی بینِ هر سه مرتبه از شاخه .2
یعنی ها جهتی از پایین به باال دارند و برخی جهتی از باال به پایین؛ گانهبرخی از سه

 شوند و برخی در قوِس صعودِ آن. برخی در قوسِ نزولِ هستی و معرفت طرح می

-اند با سه مرتبه؛ به تعبیری دیگر سه مرتبه از یکحقیقتها یکگانههر یک از سه .3

 اند. حقیقت

ای را در این مراتب قرار گانهشود که بتوانیم هر سهویژگیِ یاد شده مانع از آن می .4
مراتب قرار ه توانند در زمرطولی دارند میه هایی که با هم رابطگانهدهیم. تنها سه

 گیرند. 
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گانه و گانه از یک حقیقت با مراتب چهارگانه یا پنجبه شرط طولی بودن، مراتب سه .5
بندی های مختلف ترتیبگانه از همان حقیقت منافاتی ندارد؛ و بلکه با لحاظهفت

 گانه همیشه محفوظ است. سه

های مسیحی گانههای اسالمی با سهگانهخصلتِ مراتبِ تشکیکی و طولی، سهبنا به  .6
 یکی نیست. 

مرتبه غیر از مرحله و مرتبه غیر از تقسیم است. وجود فرد ندارد و تمایز در وجود به  .7
 مراتب است. 

تواند داشته باشد؛ و همین اصلِ تشکیک چون یک اصل است فروعِ بسیاری می .8
ها گانهونِ مختلفِ هستی و معرفت خود را نشان دهد؛ این سهتواند در شوفروع می
-های مهم و اساسیِ عالمِ معرفت و کلِ هستی را شامل میها و موضوعاکثرِ جنبه

 شوند. 

های یاد شده ستون فقرات مباحث فلسفی، حکمی، عرفانی گانهشکی نیست که سه .9
 و دینی است.

 

هانوشتپی  
 

های عالم معرفت، شاکله حکمت و عرفان و هنر گانهمباحث تفصیلی در این موضوع در کتاب کتاب سه .1
 اسالمی، از این قلم، توسط انتشارات دانشگاه محقق اردبیلی در دست انتشار است. 

 اند: در این معنی سروده .2

 باعتبار العموم، و األعیان     هست اسم وجود حقّ، رحمان
 «تِی وَسِعَتْوَ رَحْمَ» مستفاد از رحمتى در کمال بسط و سعت   
 بر حقائق، ز واهب فیّاض  نیست غیر از وجود عام مفاض 

 لفظ او خاصّ و، معنیش مطلق  ، از آن بود مشتقّ  اسم رحمان
 شود مقول، فقطبر خدا مى وقوع سهو و غلط    لفظ آن، بى

 کون را، گشته خوان انعام است    لیک معنیش، شامل و عام است 
 باعتبار الخصوص و التّعمیم عکس آنست، حکم اسم رحیم    

 طالبان وجود را، حصّه  بخشد از خوان رحمت، القصّه   
 بر حق و خلق، جایز االطالق خالف و شقاق  لفظش افتاده بى

ل، الفیاضة على اشارة الى الذات المستغنیة عن الک« اللّه»الن لفظة  تفسیرِ خود گوید:صدرا در دلیل این .3
اشارة الى الرحمة المبدئیة االمتنانیة التى هى االیجاد من العدم و االظهار من « الرحمن»الکل؛ و لفظة 

الخفاء و االنشاء بحکم االختراع و االبداع، الن الکل من الرحمن و تجلیاته بصور المظاهر المختلفة و 
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اشارة الى « الرحیم»س الرحمانى و آثاره؛ و لفظة فیضانه صور المجالى المتنوعة المعبّر عن الکل بالنف

الرحمة المتناهیة التى هى االفشاء فی الوجود العارض، و االیصال الى الوجود الحقیقى االبدى الدائم رحمة 
 منه. 

 .4. زخرف،وَ إِنَّهُ فِی أُمِّ الْکِتابِ لَدَیْنا لَعَلِیٌّ حَکِیم .4

 تمامِ اشیاء در لوحِ محفوظ قرآن که حقیقتِ . نه تنها حقیقت22ِ. بروج،مَجِیدٌ فِی لَوْحٍ مَحْفُوظٍ بَلْ هُوَ قُرْآنٌ .5
 وجود دارد. 

 . 16 -13عبس،  دِی سَفَرَةٍ کِرامٍ بَرَرَة.فِی صُحُفٍ مُکَرَّمَةٍ مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ بِأَیْ .6

. 3فصلت، «. کِتابٌ فُصِّلَتْ آیاتُهُ قُرْآناً عَرَبِیًّا لِقَوْمٍ یَعْلَمُون. »2،یوسف« إِنَّا أَنْزَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِیًّا لَعَلَّکُمْ تَعْقِلُون» .7
 .7شوری، «. وَ کَذلِکَ أَوْحَیْنا إِلَیْکَ قُرْآناً عَرَبِیا»

ص وَاضِعاً  ص مَجْلِساً فَأَتَاهُ جَبْرَئِیلُ فَجَلَسَ بَیْنَ یَدَیْ رَسُولِ اللَّهِ وَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ .8
حَدِّثْنِی عَنِ الْإِسْلَامِ قَالَ الْإِسْلَامُ أَنْ تُسْلِمَ وَجْهَکَ لِلَّهِ  ص فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ کَفَّیْهِ عَلَى رُکْبَتَیْ رَسُولِ اللَّهِ 

وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ قَالَ فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِکَ  عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
رِ وَ الْمَلَائِکَةِ وَ حَدِّثْنِی عَنِ الْإِیمَانِ قَالَ الْإِیمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِ فَقَدْ أَسْلَمْتَ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ

الْمِیزَانِ وَ تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ  الْکِتَابِ وَ النَّبِیِّینَ وَ الْمَوْتِ وَ الْحَیَاةِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَ تُؤْمِنَ بِالْجَنَّةِ وَ النَّارِ وَ الْحِسَابِ وَ
حَدِّثْنِی مَا الْإِحْسَانُ قَالَ الْإِحْسَانُ أَنْ  تَ قَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِکُلِّهِ خَیْرِهِ وَ شَرِّهِ قَالَ فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِکَ فَقَدْ آمَنْ

 .261، ص56بیروت(، ج -لِلَّهِ کَأَنَّکَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ یَرَاك. بحار األنوار )ط  تَعْمَلَ 

شود، چون ما بین عالم طبع و عالم مثال برزخ نامیده مى ى بین دو چیز است،برزخ عبارت از حاجز و پرده .9
بین دنیا و آخرت است، زیرا که دنیا دار ابتال و امتحان است، آخرت دار راحت و قرار؛ برزخ بین آن دو آن 

 گذرد؛کند بلکه ازآنجا مىشود، در برزخ انسان استقرار پیدا نمىاست که انسان بعد از مرگ داخل مى
 242، ص: 10بیان السعادة فى مقامات العبادة، جترجمه تفسیر 

و الرهبوت.  المبالغة کالجبروت من صفات دانند. و الملکوتملک میه مبالغه ملکوت را گروهی صیغ .10
براى « تا»و « واو». ملکوت، فعلوت باشد من الملک، 65، ص4النکت و العیون. تفسیر الماوردى، ج

مبالغت زیادت کرد، و مثله: الجبروت و الرّغبوت و الرهبوت. و هو یجیر، و او حمایت کند و با جوار و پناه 
نتواند کردن. روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن،  گیرد. و ال یجار علیه، و کس بر او حمایت

  .48، ص14ج

فِی حَدِیثِ الْمِعْرَاجِ أَنَّ تَسْبِیحَ أَهْلِ السَّمَاءِ الدُّنْیَا سُبْحَانَ ذِی الْمُلْکِ وَ  نُقِلَ مِنْ خَطِّ الشَّهِیدِ رَحِمَهُ اللَّهُ .11
الثَّانِیَةِ سُبْحَانَ ذِی الْعِزِّ وَ الْجَبَرُوتِ وَ أَهْلِ الثَّالِثَةِ سُبْحَانَ الْحَیِّ الَّذِی لَا یَمُوتُ.  الْمَلَکُوتِ وَ أَهْلِ السَّمَاءِ 

 . 184، ص90بیروت(، ج -بحار األنوار )ط 

 و الرهبوت. من صفات المبالغة کالجبروت دانند. و الملکوتملک میه مبالغه ملکوت را گروهی صیغ .12
 . 65: ص ،4ج الماوردى، تفسیر العیون. و النکت

 و الرّغبوت و الجبروت: مثله و کرد، زیادت مبالغت براى «تا» و «واو» الملک، من باشد فعلوت ملکوت،
 نتواند حمایت او بر کس و علیه، یجار ال و. گیرد پناه و جوار با و کند حمایت او و یجیر، هو و. الرهبوت

  .48: ص ،14ج القرآن، تفسیر فی الجنان روح و الجنان کردن. روض
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 وَ  الْمُلْکِ ذِی سُبْحَانَ الدُّنْیَا السَّمَاءِ  أَهْلِ  تَسْبِیحَ أَنَّ الْمِعْرَاجِ حَدِیثِ فِی اللَّهُ رَحِمَهُ الشَّهِیدِ خَطِّ  مِنْ  نُقِلَ .13

. یَمُوتُ لَا الَّذِی الْحَیِّ سُبْحَانَ  الثَّالِثَةِ  أَهْلِ  وَ الْجَبَرُوتِ وَ الْعِزِّ ذِی سُبْحَانَ الثَّانِیَةِ  السَّمَاءِ  أَهْلِ  وَ الْمَلَکُوتِ
 . 184: ص ،90ج ،(بیروت - ط) األنوار بحار

 کنند: از این مراتب به تعبیرهای دیگر هم یاد می .14
خوانند؛ و این پنج حضرت « حضرات خمسه»بدان که عوالم مع کثرتها منحصر در پنج است، و آن را 

ظهور و بروز حق است در آن به صفتى از صفات خویش؛ و صفت الزم ذات است. اوّل حضرت جاى 
گویند، که از آن هیچ کس حکایت نتواند کرد، زیرا که آن جا اسم « غیب مطلق»ذات است، که آن را 

و رسم نگنجد، و عبارت چون اشارت مجال ندارد. دویم حضرت اسماء است، که در آن بروز حق است 
، که در آن بروز حق است به ربوبیت؛ چهارم -یعنى عالم أرواح -هیت. سیم حضرت افعال استبه الو

حضرت مثال و خیال، که آن جاى بروز است به صور مختلفه دالّه بر معانى و حقایق. پنجم حضرت 
 ( 131، ص 1370)جامی،  حس است و مشاهده، که جاى بروز است به صور متعیّنه کونیه.

 . الکتاب است. وَ ال حَبَّةٍ فِی ظُلُماتِ الْأَرْضِ وَ ال رَطْبٍ وَ ال یابِسٍ إِلَّا فِی کِتابٍ مُبِینهمان مرتبه ام .15
 . یَمْحُوا اللَّهُ ما یَشاءُ وَ یُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْکِتاب .16

  .وَ ما نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ  .17

هو ال یکون بذلک االعتبار معقوال و ال محسوسا و وجودا فی  أن لإلنسان وجودا فی الطبیعة المادیة و .18
الحس المشترك و الخیال و هو بهذا االعتبار محسوس البتة ال یمکن غیر هذا و وجودا فی العقل و هو 
بذلک االعتبار معقول بالفعل ال یمکن غیر ذلک ثم لما ظهر لک بالبرهان القطعی أن وجود المحسوس 

و یتحد  -ه حس و حاس و کذا المعقول بالفعل وجوده بعینه وجود الجوهر العقلیبما هو محسوس هو بعین
العاقل و المعقول و علم أیضا أن العاقل جوهر مفارق بالفعل فالمعقول کذلک و لذا الکالم فی الصور 
المحسوسة الموجودة فی عالم الخیال هی بعینها عین القوة الخیالیة و هی ال محالة جوهر و المتحد فی 

فلإلنسان مثال جوهری قائم بنفسه فی عالم األشباح و مثال عقلی جوهری  -الوجود مع الجوهر جوهر
قائم بذاته فی عالم العقول و هکذا األمر فی کل موجود طبیعی من الموجودات الطبیعیة له ثالث وجودات 

   .أحدها عقلی و ثانیها مثالی و ثالثها مادی

و عالم اإلنشاء و االختراع لیسا بعیدین عنک و إن کنت تشاهدهما عن ( و الحاصل أن عالم اإلبداع 2)  .19
بعد و لست إال إیاهما و ال یبقى لک و ال یفی بک إال هما سیما األخیر و هو العقل و المعقول و إن کنت 
فی ریب مما تلوناه علیک فتفطن بوجود المعقوالت و سعة ذلک الوجود و وحدته الجمعیة و نوریته و إنارته 

 لحقائق الخارجیة و ال تقصر نظرك على مفاهیمها، س رها

على أن کل مرتبة  دلت -قد علمت أن وجودات األشیاء متفاوتة فی الکمال و النقص و أن قاعدة اإلمکان .20
الوجود التی تکون متوسطة بین أعلى الموجودات و أدناها هی واجبة التحقیق فی العالم و قد  من مراتب

حیث فصلنا أنواع الجمادات و النباتات و الحیوانات و أن أنواعها متفاوتة الوجود  أوضحنا ذلک فیما سبق
الحکمة المتعالیة فی األسفار العقلیة األربعة،  و آخر کل أفق من الثالثة متصل بأول األفق الذی بعده.

 104، ص: 9ج
 مراد هر کمالی که.  .21

 پوشیدن بعد از پوشیدن. .22



 
های تشکیکی در عالم معرفت اسالمیگانهسه  

 

408 

                                                                                                                                        
 در آوردن بعد از پوشیدن. .23
 . 85نورمن گیسلر، فلسفه دین، ص .24

( نظام حکمت صدرایی )تشکیک در وجود(. قم: موسسه آموزشی 1383بنگرید به: عبودیت، عبدالرسول. ) .25
های فلسفی و و پژوهشی امام خمینی. تشکیک در فلسفه اسالمی، عابدی، احمد؛ فصلنامه پژوهش

باقرالعلوم. کاربرد اصل تشکیک در . تشکیک در وجود، حسن رضایی، پژوهشکده 6و  5کالمی، شماره 
معاد جسمانی از دیدگاه مالصدرا، سلمان شریعتی، احمد عابدی، اندیشه نوین دینی، سال دهم، تابستان 

. بررسی تشکیک و مراتب و مظاهرِ آن از دیدگاه عالمه طباطبایی، محمد هادی توکلی، 37، شماره 1393
 . و... . 1392تابستان  34شماره  9سید صدرالدین طاهری، حکمت و فلسفه، دوره 
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