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Abstract  
According to Mowlavi, the Highest and Most Perfect Human Beings are the 
Prophets and Saints for Whom we have Chosen the Title of "Perfect Human 
Beings" in this Article. Perfected Human Being, Through his/her Honor and 
Perfection of Existence, has Authority over other Human Beings and even 
over other Creatures. Of Course, Perfect Human Beings are not all in the 
Same Rank and Degree, and Some are Virtuous over others Rumi and the 
Mystics before him Believed in the Difference between the Status and Rank 
of Perfect Human Beings and Therefore Addressed the Following two Main 
Issues in Their Works: First, Among Perfect Human Beings, The Status of 
Prophets Takes Precedence over the Status of Saints, or Vice Versa. Second, 
The Issue of The Classes of the Elders, Which is a Collection of the Mystics 
of the First Traditions’ Views Focused on the two Main Patterns: The So-
Called Herami Hojviri Pattern and Hakim Tirmidhi Pattern, can be 
Researched. in this Article, in this Article, First, the Course of Perfect 
Human Beings In The Form Of These Two Basic Issues Will Be Analyzed 
and Studied in the Opinions and Views of the Mystics of the First Tradition, 
and then Rumi's Specific Views in this Field Will be Explained.                                                                                                                         
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 در آثار موالنا افتهی کمال یاه مراتب انسان ریس لیو تحل يبررس

 

 رانیا، اصفهان، دانشگاه اصفهان، یفارس اتیزبان و ادب یدکتر یدانشجو  یکاظم هیمرض
 

 رانیا، اصفهان، دانشگاه اصفهان، یفارس اتیگروه زبان و ادب ،استاد   فرد یرباقریم اصغر یعل دیس
  

 رانیا، اصفهان، دانشگاه اصفهان، یفارس اتیگروه زبان و ادب ،استاد یطاهره خوشحال دستجرد

 چکیده 
انبياء و اولياي الهي هستند که ما در این مقاله عنوان ، هاترین انسانبنابر دیدگاه موالنا برترین و کامل

بر ، اشه شرافت و کمال وجوديواسط به، افتهی کمالای . انسان را براي ایشان برگزیده« افتهی کمالي ها انسان»
نيز همه در یک  افتهی کمالهاي والیت و تصرّف دارد. البته انسان ،ها و حتي بر دیگر مخلوقاتسایر انسان

رتبه و درجه نيستند و برخي بر برخي دیگر فضيلت دارند. موالنا و عرفاي پيش از او قائل به تفاوت و 
در ، به طرح دو مبحث اساسي ذیل این موضوع رو نیازااند و بوده افتهی کمالهاي تفاضل مقام و مرتبه انسان

مقام انبياء بر مقام اولياء مقدم است یا  افتهی کمالهاي در ميان انسان که نیااند؛ اول ار خویش پرداختهآث
در این موضوع ، عرفاي سنّت اول هاي دیدگاهمبحث طبقات و مراتب اولياء که مجموعه ، دوم ؛ وبالعکس

مذي قابل تحقيق و پژوهش موسوم به الگوي هرمي هجویري و الگوي حکي  تر، بر محور دو الگوي اصلي
در آراء و ، یافته در قالب این دو مبحث اساسي هاي کمالابتدا سير مراتب انسان، در این مقاله است.
هاي خاص موالنا در این حوزه  اول تحليل و بررسي خواهد شد و سپس دیدگاه ،هاي عرفاي سنّت دیدگاه
 گردد.تبيين مي

 .ءایاول، ایانب، افتهی انسان کمال، یمولوها: کلیدواژه
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 مقدمه
ترین موضوعاتي است که ازجمله مه ، شناسيعنوان یکي از ارکان معرفت شناخت انسان به

توجه عرفاي ادوار مختلف تاریخ عرفان و تصوّف اسالمي را به خود معطوف کرده است. 
جایگاه او در هریک فراخور نظام معرفتي خویش به انسان و ، هاي عرفانيها و سلسلهمشرب

اند. عرفاي پيش از قرن هفت  هجري که نظام هستي و نحوه ارتباط او با خداوند توجه کرده
من عرف »بر طبق حدیث نبوي ، کني ها با عنوان عرفاي سنّت اول عرفاني یاد مي ما از آن

تب مرا شناسي را مقدمه خداشناسي قلمداد کرده و دست یافتن بهانسان، «نفسه فقد عرف ربّه
دانند. )ر.ک. کمال را درگرو شناخت انسان و خداوند و نحوه ارتباط این دو با یکدیگر مي

 (6866، فردميرباقري
هاست.  شناخت طبقات و مراتب انسان، شناسيترین مباحث در حوزه انسانیکي از مه  

اند تقسي  گرفتهو آنان که حک  حيوان ، مؤمنين، ها را به سه گروه انبياء و اوليامولوي انسان
وجودشان ، کاملند و مانند فرشتگانانبياء و اولياء هستند که عقل، هاکند. برترین انسانمي

أَلَا »کند: گونه توصيف مي ها را اینیکسره نور محض است. قرآن کری  این گروه از انسان
لَهُ ُ الْبُشْرَى فِي  الَّذِینَ آمَنُوا وَکَانُوا یَتَّقُونَ * *إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِ ْ وَلَا هُ ْ یَحْزَنُونَ 

( 15-12یونس/« )الْحَيَاۀِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَۀِ  لَا تَبْدِیلَ لِکَلِمَاتِ اللَّهِ  ذَلِکَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِي ُ *
شده و  آنان ساقطانسانيت ، ها کساني هستند که در اثر پيروي از شهواتترینِ انسانپست

( مؤمنين دسته سوم از 676اعراف/« )أُولئِکَ کَالْأَنْعامِ بَلْ هُ ْ أَضَلُّ»اند. حک  حيوان گرفته
ها هستند که مابين عقل و شهوت متردّدند. گاه متابعت عقل کرده و به انبياء و اولياء انسان

رو  حرف گشته و دنبالهکنند و گاه بر اثر غلبه شهوت از صراط مستقي  منشباهت پيدا مي
اکنون بعضي از آدميان متابعت عقل »گوید: شوند. مولوي در فيه ما فيه ميشياطين مي

از خوف و ، چندان کردند که کلي ملَک شدند و نور محض گشتند. ایشان انبياء و اولياءاند
بعضي را شهوت بر ( و 12)یونس/« لَا خَوْفٌ عَلَيْهِ ْ وَلَا هُ ْ یَحْزَنُونَ»اند که رجا رهيده

ها آن  اند و آنکلي حک  حيوان گرفتند؛ و بعضي در تنازع مانده عقلشان غالب گشت تا به
آید و به زندگاني اند که ایشان را در اندرون دردي و رنجي و تحسّر و فغاني پدید ميطایفه

ر منزل خود اند که مؤمنان را د اند. اولياء منتظر ایشان ها مؤمنان این، خویش راضي نيستند
 «السافلين سوي خود کشند. رسانند و چون خود کنند و شياطين نيز منتظرند که او را به اسفل

 (6868، )مولوي
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آورد. ها را انبياء و اولياي الهي به شمار ميترین و برترین انسانبنابراین موالنا کامل 
افته نيز همگي در ی هاي کمالشود این است که آیا انسانپرسشي که در اینجا مطرح مي

یک رتبه و درجه هستند؟ یا برخي صاحب تفضّل مقام و مرتبه بر دیگران هستند؟ توجه 
باعث طرح دو مبحث اساسي ذیل موضوع والیت ، عرفا به تفاضل مقام و مرتبه انبياء و اوليا
یا مراتب  -2نسبت ميان مقام انبياء و مقام اولياء  -6در آثار تعليمي صوفيه گردیده است؛ 

یافته در قالب این دو  هاي کمالبه بررسي و تحليل سير مراتب انسان، طبقات اوليا. این مقاله
 پردازد.الدین محمّد بلخي مي در آثار منظوم و منثور موالنا جالل، مبحث

 پژوهشپیشینه 

اگرچه موضوع والیت و ولي محور برخي از آثار پژوهشي ، شناسي عرفانيدر حوزه انسان
پژوهشي درباره مراتب و طبقات ، صورت مستقل اما به، هاي اخير بوده است سالدر 
عنوان عارف  خصوص در اندیشه و آثار موالنا به یافته در متون عرفاني و بههاي کمالانسان

بزرگ سنّت اول عرفاني انجام نشده است. این مقاله به دو دليل متفاوت از دیگر آثار 
که در این مقاله برخالف دیگر آثار پژوهشي  است؛ اول این پژوهشي مشابه در این حوزه

صرفاً به جایگاه اولياء و مبحث والیت اکتفا نشده است بلکه با توجه به ، مرتبط با این حوزه
این مقاله به ، کندیافته را اع  از انبياء و اولياء قلمداد مي هاي کمالدیدگاه موالنا که انسان

یافته هاي کمالاهلل عليه و آله( در ميان سایر انسان )صلي ام پيامبرخصوص مق مقام انبياء و به
هاي عرفاي سنّت اوّل  ترین دیدگاه با ارائه مه ، که مقاله حاضر کند؛ و دوم ایننيز توجه مي

سو زمينه شناخت وجوه  از یک، و سپس تبيين و مقایسه آراء موالنا با عرفاي پيش از او
هاي موالنا با دیگر عرفاي سنّت اوّل را ایجاد کرده است و از  دیدگاهاشتراک و افتراق 

هاي ها و نظرات خاص موالنا درباره سير مراتب انسانسویي دیگر مجال آشنایي با ایده
 کني :کند. در اینجا به برخي از مقاالت مرتبط با این حوزه اشاره ميیافته را فراه  ميکمال
، بافقيگو تا قرن هفت ؛ سيدرضا حسيني ران پارسيجلوه والیت در آثار شاع-6

. این مقاله موضوع والیت را بر اساس واقعه 91و  97شماره ، 6871پایيز و زمستان ، مشکات
زبان از نخستين ادوار تاریخ شعر فارسي تا قرن  غدیرخ  و تمایالت شيعي شعراي فارسي

 کند.هفت  هجري بررسي مي
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، 6839بهار ، نثرپژوهي ادب فارسي، الدینياطمه معينولي و والیت در عرفان؛ ف -2
. این مقاله به بررسي مفهوم ولي و والیت در تصوف اسالمي و تأثير آن از 66شماره 

 پردازد.فرهنگ شيعه مي
دانشکده ، پورالدین محمّد بلخي؛ محمد مهديولي و والیت در مثنوي موالنا جالل -8

. این مقاله ابتدا به بررسي 286شماره ، 6839و تابستان  بهار، ادبيات و علوم انساني تبریز
قرآن و تفسير و روایات و متون عرفاني ، هاي لغتموضوع ولي و والیت در فرهنگ

 کند.پردازد و سپس مبحث ولي و والیت را در مثنوي تحليل و بررسي ميمي

 شناسي پژوهش روش
اطالعات موردنياز این پژوهش آوري  تحليلي و جمع -تفسيري، روش تدوین مقاله حاضر

اي است که با مراجعه به آثار منظوم و منثور موالنا و همچنين آثار صورت کتابخانه به
هاي مقاله نيز در دو محور آمده است. تحليل داده دست ترین عرفاي پيش از موالنا بهبرجسته

ابتدا ، هاي مقالهاصلي صورت پذیرفته است؛ بدین گونه که در هریک از موضوع
گردد و سپس به شده در آثار عرفاي پيش از موالنا تحليل و بررسي مي هاي مطرح دیدگاه

شود و سرانجام هاي عرفاي پيش از او توجه مي تبيين آراء موالنا و مقایسه آن با دیدگاه
 شود.هاي خاص موالنا و وجه تمایز آن با نظرات دیگر عرفا بيان مي دیدگاه

 یافته در آثار موالنا لهای کما جایگاه انسان
ها طبقات و مراتبي را در نظر مولوي براي انسان، گونه که در مقدمه مقاله گفته شد همان 

هاي به انبياء و اولياي الهي اختصاص دارد. انسان، ترین مرتبهگيرد که برترین و شریفمي
مرتبه نسبت به صاحب فضيلت مقام و ، شانیافته نيز هریک به ميزان کمال وجوديکمال

جوید. وي از یک قياس منطقي بهره مي، منظور اثبات این مطلب دیگران هستند. مولوي به
خداوند در ، وجود اند بااینکند که انسان و خاک از یک جنسابتدا این مقدمه را مطرح مي

دخل و ، تواند در همجنس خود یعني خاکوجود انسان امتيازي قرار داده است که مي
رده و آن را به خانه و سرا یا اشياء مختلف تبدیل گرداند. موالنا سپس به سياق تصرّف ک

آورد؛ همچنان که انسان بر خاک که نتيجه الزم را به دست مي، اهل استدالل از این مقدمه
اي از عجيب نيست اگر عده، برتري داشته و قدرت تصرّف در آن را دارد، از جنس اوست

ها فضيلت داشته و قدرت تصرّف در نفوس و مقام والیت به آنان ها بر دیگر انسانانسان
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نه ما همه جنس خاک بودی ؟ حقّ تعالى در ما قوّتى نهاد که ما از جنس »اعطا شده باشد: 
خود بدان قوّت ممتاز شدی  و متصرّف آن گشتي  و آن متصرّف ما شد تا در وى تصرّف 

گاه سرایش ، نهي  گاه زیرش مى، بری  مىخواهي . گاه باالش  کني  به هرنوعى که مى مى
کني .  کني  و گاه کوتاهش مى گاه درازش مى، کني  اش مى گاه کاسه و کوزه، سازی  مى

حقّ تعالى ما را بدان قوّت ممتاز کرد. ، مان خاک بودی  و جنس او بودی  اگر ما اوّل
را ممتاز کند  همچنين از ميان ما که یک جنسي  چه عجب است که اگر حقّ تعالى بعضى

خبر باشي  و او از ما  که ما نسبت به وى چون جماد باشي  و او در ما تصرّف کند و ما ازو بى
 (6868، )مولوي «باخبر؟

یافته بر محور دو مبحث  هاي کمال به بررسي و تحليل سير مراتب انسان، در ادامه مقاله
مراتب اولياء خواهي  پرداخت و اساسي: نسبت ميان مقام انبياء و مقام اولياء و طبقات و 

 گردد.سپس چگونگي دست یافتن به این مراتب از دیدگاه مولوي تبيين مي

 نسبت میان مقام انبیاء و مقام اولیا .0
شود این است که آیا مقام پرسشي که مطرح مي، یافته هاي کمالدرباره سير مراتب انسان 

قائل به فضيلت مقام انبياء بر مقام اولياء هستند؛ انبياء برتراست یا مقام اوليا؟ اکثر متصوفه 
هجویري و عزالدین محمود کاشاني ازجمله صوفياني ، ابوبکر کالبادي بزرگاني چون

اند. کالبادي معتقد است مقام و مرتبه هستند که به این باور کالمي اعتقاد راسخ داشته
با مقام ، عظي  و بلندمرتبه باشد حتي اگر قدر و منزلتشان، یافته هاي کمالیک از انسان هيچ

وأجمعوا جميعاً أنّ األنبياء أفضل البشر و ليس في البشر من یوازي »کند: انبياء برابري نمي
، )کالبادي «الصدیق و ال ولي و الغيره  و إن جلّ قدره و عظ  خطره.، األنبياء في الفضل

بادي را به طور خالصه و ( عزالدین محمود کاشاني نيز در مصباح الهدایه سخن کال6688
 (6836، )کاشاني .کندموجز تکرار مي

داند که همه انبياء در عين هجویري دليل برتري مقام انبياء بر مقام اولياء را در این مي
مقام والیت را نيز دارا هستند اما اولياء صرفاً مقام والیت را ، برخوردار بودن از مقام نبوت

اند. هجویري باالترین مراتب والیت را ابتداي مراتب نبوت بهرهدارند و از مقام نبوت بي
کند و بر همين اساس معتقد است نوع سلوک انبياء متفاوت ازسلوک اولياء است؛ بيان مي

براي انبياء مقام است؛ و آنچه مقام اولياء به ، شودزیرا آنچه براي اولياء حال محسوب مي
کند ( هجویري همچنين تأکيد مي6876، )هجویريرود براي انبياء حجاب است. شمار مي



 01 |و همکاران   یکاظم

 

که اکثر اهل طریقت بر این باورکالمي پایبندند و در آن اختالفي ندارند؛ به استثناي دو 
 اند. )همان( که معتقد به برتري مقام والیت بر مقام نبوت« مشبّهه»و « حشویه»فرقه 
ام انبياء و اولياء اظهارنظر صراحت درباره نسبت ميان مق مولوي مانند پيشينيان خود به 
توان گفت که آیا موالنا همچون کالبادي و هجویري قائل به فضيلت کند؛ بنابراین نمينمي

هاي مطلق مقام انبياء بر مقام اولياء بوده است یا نه؟ هرگاه موالنا در آثار خویش از انسان
عنوان مصداق حقيقي  کدیگر بهغالباً انبياء و اولياء را در کنار ی، گویدیافته سخن مي کمال

تقدم ، در ابياتي از دفتر دوم مثنوي، کند. فقط در یک موردها مطرح مياین گروه از انسان
رسد قصد موالنا ه  بيان تقدم شود که البته به نظر ميمقام انبياء بر مقام اولياء مشاهده مي

پس از اشاره به نبوت انبياء از  ،زماني بوده است و ه  تقدم فضل و مقام. موالنا در این ابيات
اهلل عليه و آله( و سپس به  )صلي بيت پيامبر به والیت خلفاي راشدین و اهل، آدم تا خات 
پردازد. مولوي از امام حسن و امام از جنيد و بایزید و شقيق بلخي و... مي، والیت اوليا

کند و ایشان را آله( یاد مياهلل عليه و  )صلي )عليهماالسالم( با عنوان سبطين پيامبر حسين
 (621-686ب ، 2: د 6815، خواند. )ر.ک مولويگوشواره عرش ربّاني مي

طور واضح نمود یافته  آنچه درباره نسبت ميان مقام انبياء و اولياء در کالم موالنا به 
موالنا برتري مقام و مرتبه پيامبر خات  بر مقام همه انبياء و اولياست. در بينش عرفاني ، است

اهلل عليه و آله( از جایگاهي خاص و ممتاز برخوردار است که  )صلي فضيلت والیت پيامبر
موالنا بر اساس باور قرآني خویش و با توجه به  قابل قياس با مقام هيچ نبي و ولي نيست.

، ترین مرتبه والیت را پس از خداوندعالي، «لوالک لما خلقت االفالک»حدیث قدسي 
 داند.اهلل عليه و آله( مي )صلي ت محمّد مصطفيمتعلق به حضر

 جفرررتبرررا محمّرررد برررود عشرررق پررراک  
 منتهررري در عشرررق چرررون او برررود فررررد  

 

 بهررر عشررق او را خررردا لرروالک گفرررت     
 پررس مررر او را ز انبيرراء تخصرريص کرررد   

 

 (6876، )مولوي

اهلل عليه و آله(  )صلي والیت و نبوت حضرت محمّد، از نظر موالنا هدف غایي ارسال رسل
اهلل عليه و آله( آخرین فرستاده الهي است اما  )صلي بوده است. اگرچه در ظاهر پيامبر اکرم

اهلل عليه و آله( اسبق و افضل بر همه انبياء و اولياء است.  )صلي والیت پيامبر، در حقيقت
 تأیيدکننده این مطلب است.« نحن اآلخرون السابقون»حدیث نبوي 
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 مصرررطفي زیرررن گفرررت کرررآدم و انبيرررا
 هررر ایررن فرمرروده اسررت آن ذوفنررون    ب

 امصرررورت مرررن ز آدم زاده  گرررر بررره 
 

 خلررررف مررررن باشررررند در زیررررر لرررروا    
 رمرررررز نحرررررن اآلخررررررون السّرررررابقون
 اممرررن بررره معنررري جررردّ جررردّ افتررراده    

 )همان(                                        

 مراتب و طبقات اولیا .5

 مراتب و طبقات اولیاء در سنّت اوّل عرفاني .0 -5
شود؛ نوع مطرح مي، بندي درباره مراتب و طبقات اوليا دو نوع طبقه، در سنّت اوّل عرفاني 

است که بر اساس آن هریک از مراتب اولياء با اعدادي از مراتب « بندي هرمي طبقه»، اول
، چهل، گردد. معموالً اعداد اولياء در هرطبقه شامل: سيصد یا چهارصددیگر مشخص مي

سه و یک است. براي اولياي هرطبقه نيز نام و لقب خاصي در نظر ، رپنج یا چها، هفت
 غوث یا قطب.، مختار، نقبا، ابرار یا اوتاد، ابدال، اند؛ القابي چون: اولياء یا اخيار گرفته

بقلي شيرازي و عزیزالدین نسفي از جمله عرفایي ، مستملي بخاري، هجویري، ميبدي
اند. در همه این آثار باالترین مرتبه آثارشان مطرح کردهبندي را در  هستند که این نوع طبقه

ترین مرتبه شامل شود اختصاص دارد؛ و پایيناولياء به یک نفر که غوث یا قطب ناميده مي
( و مستملي 2: ج 6816، ها را اولياء )ميبدي چهارصد یا سيصد ولي است که مثالً ميبدي آن

( در شرح شطحيات نيز 6: ج 6878، ملي بخاريخواند. )مستبخاري این طبقه را ابدال مي
هایي که هریک از طبقات اولياء در آن ساکن هستند نام سرزمين، جاي ذکر القاب اوليا به

که در سواحل ، ...و بر سيصد باد، دیگر سالم باد بر دوازده هزار ولى پوشيده»شود. برده مي
و طائف و مکّه و حجاز و بصره و  که در یمن، مغارب و مصر زاویه دارند؛ و بر هفتاد باد

گانه باد که در مکّه  گانه باد که در عراق و شام باشند. دیگر بر ده اند؛ و بر چهل بطایح ساکن
گانه باد که در همه جهان سيّاح و طيّارند؛ و بر  المقدس باشند. دیگر بر هفت و مدینه و بيت

ى از عرب. سالم حقّ بعد از ایشان و و یک، و یکى از روم، گانه باد که یکى از پارس بود سه
 (6875، )بقلي شيرازي «و قطب خوانند او را.، رمه ایشان به ایشان باد که غوث گویند او را

کند و ترین منابع عرفاني که مراتب اولياء را با نظ  و انسجام بيان مياز قدیمي»
، فرد)دهباشي و ميرباقري «المحجوب است. کشف، کندتعدادشان را در هر مرتبه تعيين مي

هستند که « مکتومان»کند؛ دسته اول ( هجویري اولياء را به دو دسته کلي تقسي  مي6868
کند. این عده از اولياء یکدیگر را بر چهار هزار نفر بيان مي ها را بالغ هجویري عدد آن
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هجویري شناسند و حتي ممکن است از والیت خود نيز باخبر نباشند. دسته دوم که نمي
اهل حلّ و عقدند یعني امور عال  بر طبق اراده ، خواندمي« سرهنگان درگاه حق»آنان را 

شناسند و در انجام امور به اذن پذیرد. این دسته از اولياء یکدیگر را ميایشان انجام مي
یکدیگر نياز دارند. هجویري الگوي هرمي را براي مراتب این عده از اولياء در نظر 

شود. یاد مي« قطب یا غوث»وليّ کامل قرار دارد که از آن با عنوان ، در رأس هرم گيرد.مي
گيرند. مراتب بعدي این هرم به نقيبان که شمار آنان سه نفر است در مرتبه بعد قرار مي

ابدال )چهل نفر( و اخيار )سيصد نفر( ، ابرار )هفت نفر(، ترتيب شامل: اوتاد )چهار نفر(
 (6876، است. )هجویري

عزیز بن محمّد نسفي در فصل چهارم از کتاب انسان کامل دیدگاه خود را درباره 
کند که کند؛ وي طبقات اولياء را مشتمل بر شش مرتبه بيان ميطبقات اولياء مطرح مي

نامد. آنچه نسفي در بيان مي« قطب»و باالترین مرتبه را « سيصدتنان»ترین طبقه را پایين
ضرورت حضور اولياي الهي در هر عصري است به این ، ورزدأکيد ميطبقات اولياء بر آن ت

تر جانشين او اي دیگر از طبقه پایين ولي، معنا که اگر ولي از اولياء خدا از عال  رحلت کند
اند و این سيصد و  وشش کس بدان که اولياى خدا در عال  سيصد و پنجاه»خواهد شد. 

یکى دیگر ، رود چون از ایشان یکى از عال  مى، اند وشش کس هميشه در عال  بوده پنجاه
کس ک  نشود... و این سيصد و   وشش نشانند تا از این سيصد و پنجاه جاى وى مى به

، تنان پنج، تنان هفت، تنان چهل، اند: سيصدتنان شش طبقه، وشش کس طبقات دارند پنجاه
او برقرار است. چون تنان و یکى. این یکى قطب است و عال  به برکت وجود مبارک  سه

 (6831، )نسفي «عال  برافتد.، جاي وى نشيند و دیگرى نباشد که به، وى ازین عال  برود
 ؛ بيان التنزیل(38ص ، )همچنين ر.ک کشف الحقایق

، الزم است به این نکته نيز اشاره کني  که در آثار پيروان مکتب عرفاني ابن عربي 
یافته  هاي کمالدرباره سير مراتب انسان، «ن کاملانسا»اصطالحي معروف و رایج با عنوان 

نخستين کسي است که این اصطالح را وضع کرده و آن را در ، شود. ابن عربيمطرح مي
اگرچه مفهوم انسان  6(6ج ، کاربرده است. )ر.ک فصوص الحک ؛ فتوحات آثار خود به

طور  توان آن را بهمي جزئي از مباني نظریه والیت مولوي نيز هست و، کامل یا وليّ کامل
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

؛ شرح 266ص قيصري،  هجایگاه انسان کامل در مکتب عرفاني ابن عربي رجوع شود به شرح مقدم هبراي مطالع -6

؛ ابن 87ص چيتيک،  اميلیو؛ عوال  خيال، 76ص ؛ اصطالحات الصوفيه، عبدالرزاق کاشاني، 58ص ابوالعالء عفيفي، 

 .826-827ص عرفان اسالمي، محسن جهانگيري،  هبرجست هعربي چهر
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اهلل عليه و آله( و یا  به معناي وجود مقدس پيامبر )صلي« عقل کل»مشخص در اصطالح 
ب ، 2/ د  366-362ب ، 2د ، در آثار موالنا مشاهده نمود )ر.ک مثنوي« قطب»اصطالح 

« انسان کامل»اما اصطالح ، و...( 338-375ب ، 9/ د  2858-2886ب ، 9/ د  678-679
گاه در آثار موالنا مطرح نشده  هيچ، هاي خاص نظام عرفاني ابن عربيبا ویژگيهمراه 
 است.

ابوالقاس  قشيري ، ابوبکر کالبادي، بندي که کساني چون: حکي  ترمذي نوع دوم طبقه 
ویژگي و نحوه »بندي اولياء بر اساس  طبقه، اندو عزالدین محمود کاشاني بدان پرداخته

شوند؛ بندي اولياي الهي به دومرتبه اصلي تقسي  مي ن نوع طبقهاست. در ای« سلوک اوليا
هاي خاص الهي مشمول حال اند که همواره عنایات و جذبهبرگزیدگان حق، مرتبه اول
ابوبکر  نامد.مي« اولياءاهلل و مجتبيان»شود. حکي  ترمذي این دسته از اولياء را ایشان مي

مجذوبان »خواند و عزالدین محمود کاشاني عنوان يم« والیت خاصّه»کالبادي این مرتبه را 
ها متعلق به آن گروه از انسان، گزیند. مرتبه دومرا براي این گروه از اولياء برمي« سالک

اهلل و اولياء حق»یابند. است که از طریق توبه و مجاهده به مراتبي از والیت دست مي
این طبقه از اولياء است که در لقب ، «سالکان مجذوب»و « والیت عامه»، «مهتدیان
 ها یاد شده است.التعرف و مصباح الهدایه از آن، هاي خت  االولياء کتاب
حکي  محمدبن علي ترمذي از عرفاي قرن سوم هجري است که هجویري فرقه  

کند. حکيميان را بدو منتسب کرده و قاعده سخن و طریقت او را بر والیت قلمداد مي
درباره مراتب و طبقات اولياء دو ، ترمذي در کتاب خت  االولياء ( حکي 6876، )هجویري

اما ، بندي متفاوت است کند که اگرچه عناوین اولياء در این دو تقسي بندي مطرح مي تقسي 
شود تقریباً مشابه یکدیگر است. ترمذي ابتدا اولياء را تعریفي که درباره هر طبقه ارائه مي

کساني هستند که از مستي ، کند؛ اولياءحق اهللاولياءاهلل تقسي  مي اهلل وبه دو گروه اولياء حق
سير و سلوک خویش را ، منظور رسيدن به مطلوب اند و بهخبري به هوش آمدهغفلت و بي
از طریق مجاهده و ، ها پس از عبور از منزل یقظه و انتباهکنند. این گروه از انسانآغاز مي

یابند. از نظر ترمذي سالک بایستي عنوي دست ميتزکيه نفس به مقامات و درجات م
حراست از جوارح هفتگانه و تمرکز و مراقبه نسبت به این امر را تا رسيدن به مرتبه استقامت 

 «وَ الَّذینَ جاهَدُوا فينا لَنَهْدِیَنَّهُ ْ سُبُلَنا»اهلل را مصداق آیه ادامه دهد. حکي  ترمذي اولياي حق
  و صنف، األولياءعندنا على صنفين: صنف أولياء حق اللّه»آورد: ( به شمار مي16)عنکبوت/
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اولياء اللّه؛ و کالهما یحسبان أنهما أولياء اللّه. فأما ولي حق اللّه فرجل أفاق من سکرته. فتاب 
الى اللّه تعالى و عزم على الوفاء للّه تعالى بتلک التوبة. فنظر الى ما یراد له في القيام بهذا 

ا هي حراسة هذه الجوارح السبع... فصرفها من باله و جمع فکرته و همته في هذه الوفاء فاذ
 (6522، )ترمذي «حتى استقام.، ء سواها الحراسة و لها عن کل شي

اهلل وليّ، پردازد؛ از نظر ترمذيحکي  ترمذي در ادامه به توصيف مقام اولياءاهلل مي 
دیگر به مقام تمکين رسيده است. او  عبارت بهکسي است که در مرتبه خود ثابت است و یا 

والیت ، واسطه ده خصلت دارد تا اینکه بهکند و حدود را نگاه ميفرایض دیني را ادا مي
اهلل قرار اهلل در مقام بين یديّوليّ، رسد. بنابر دیدگاه ترمذيخداوند براي او به کمال مي

اهلل در قبضه تصرف پردازد. وليّميجز به خدا به چيز دیگري ن، دارد که در این مقام
 همان() خداوند است و بنابر گفته ترمذي چه حصني نفوذناپذیرتر از قبضه خداوند؟

اللَّهُ یَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ یَشاءُ وَ »بر اساس آیه ، االولياءترمذي در بخش دیگري از کتاب خت  
شمرد. اهتداء را دو مرتبه اصلي والیت برمياجتباء و ، (68)شوري/ «یَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ یُنِيبُ

سوي خودش هدایت  ها را از طریق توبه و انابه به مهتدیان کساني هستند که خداوند آن
، گردند؛ اما مجتبيانها از طریق مجاهده و اکتساب به مراتبي از والیت نائل مي کند و آنمي

واسطه عنایت خاص  و بهشامل حالشان شده ، اند که جذبه حقبرگزیدگان درگاه حق
کنند. ترمذي معتقد است مجتبيان جهد و تالش پروردگار سيراستکمالي خود را طي مي

کند که برگزیدگان اي جذب مي گونه ها را به کنند بلکه خداوند آنطریق را تجربه نمي
کند که تربيت قلب و نفس مجتبي بر عهده انبياء را بدان جذب کرد. ترمذي تأکيد مي

د است تا اینکه خداوند متعال او را به اعلي درجات اولياء برکشد و به محل انبياء در خداون
. فالمجتبي هو عبد  اللَّهُ یَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ یَشاءُ وَ یَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ یُنِيبُ»پيشگاه خود نزدیک کند. 
طریق اصطفاءاالنبياء...   لىفل  یعان جهد الطریق؛ و انما جذبه ع، قدجذب اللّه تعالى قلبه اليه

قلباً و نفساً حتى رقي به الى اعلى درجات االولياء و أدناه من محل ، فل  یزل یتولّى تربيته
، فهو عبد اقبل الى اللّه تعالى یرید صدق السعي اليه، بين یدیه؛ و اما المهتدي باإلنابة، االنبياء

 )همان( «ه لما کان منه من اإلنابةحتى یصل اليه. فبذل اصدق الجهد؛ فهداه )اللّه( الي
ابوبکر کالبادي مراتب اولياء را مشتمل بر دو مرتبه اصلي والیت عامه و والیت خاصه  

واسطه ایمان به  جهت که به کند. والیت عامه به عامه مؤمنين اختصاص دارد ازآنبيان مي
گان برگزیده اند؛ اما والیت خاصه مختص بندخداوند از دشمني با خداوند خارج شده
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اند. کساني که از پرداختن به هواهاي نفساني و آفات بشري محفو  و مصون، خداوند است
لزوم شناخت و آگاهي ، وجه تمایز والیت خواص از والیت عوام، بنابر دیدگاه کالبادي

ولي از والیت خویش است. ازجمله موضوعاتي که ذیل مبحث والیت در متون عرفاني 
است که آیا ولي از والیت خود اطالع دارد یا خير؟ از نظر کالبادي شود این مطرح مي

غالباً نسبت به والیت خویش شناخت و معرفت ، اوليایي که در مرتبه والیت عامه هستند
ندارند و چه بسا که والیت آنان عيان و آشکار نباشد؛ اما آن دسته از بندگان برگزیده حق 

از والیت خویش باخبرند و والیت آنان علني و شوند که جزء خواص اولياء محسوب مي
فهذه ال ، والوالیة والیتان: والیة تخرج من العداوۀ و هى لعامّة المؤمنين»آشکار است: 
فيقال: المؤمن ولى اللّه؛ والیة ، لکن من جهة العموم، ها و التحقّق بها لألعيان توجب معرفت

... و هذه هى ، و التحقق بهاها  اختصاص و اصطفاء و اصطناع و هذه توجب معرفت
 (6688، )کالبادي «خصوص الوالیة من اللّه للعبد.

دیدگاه قشيري درباره طبقات اولياء با آراء ترمذي و کالبادي و کاشاني مطابقت دارد  
استاد امام »گيرد:  با این تفاوت که وي عنوان خاصي براي این دو طبقه از اولياء در نظر نمي

للّه گوید: ولى را دو معنى است یکى آنکه حق سبحانه و تعالى متولّى ]ابوالقاس [ رحمه ا
و یک لحظه او را به خویشتن « و هو یتولّى الصّالحين»کار او بود چنانک خبر داد و گفت: 

باز نگذارد بلکه او را حق عزّ اسمه در حمایت و رعایت خود بدارد؛ و دیگر معنى آن بود 
حانه و تعالى قيام نماید بر دوام و عبادت او بر توالى باشد که بنده به عبادت و طاعت حق سب

 (6875، )قشيري «گونه به معصيت آميخته نباشد. که هيچ
عنوان دو طبقه اصلي اولياست که عزالدین ، مجذوبان سالک و سالکان مجذوب 

ه از بندي براي آن دست کند. البته این تقسي محمود کاشاني در مصباح الهدایه بدان اشاره مي
اولياء الهي است که به مرتبه ارشاد و هدایت سالکان و یا به قول کاشاني به مرتبه تکميل 

کسي است که ابتدا سير و سلوک خود را از طریق ، د. سالک مجذوبنناقصان رسيده باش
هاي الهي در اثناي کند و سپس جذبهمجاهده با نفس و اکتساب مقامات عرفاني آغاز مي

هاي اي است که جذبهآن بنده برگزیده، شود؛ اما مجذوب سالکميسلوک شامل حالش 
 (6836، نصيب او شده است. )کاشاني، پيش از سير و سلوک، حق
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روندگان و »و ميبدي عنوان « برده و رونده»مستملي بخاري تعبير ، پيش از کاشاني 
، )مستملي بخارياند.  کاربرده را در معناي مجذوبان سالک و سالکان مجذوب به« ربودگان
 (5و ج  8: ج 6816، ( و )ميبدي6: ج 6878

 مراتب و طبقات اولیاء از دیدگاه موالنا .5-5
طور منسج  و مشخص درباره طبقات اولياء سخن  هرچند مولوي همانند اسالف خویش به 

توان طرح کلي از مي، اما با درکنار ه  قراردادن مجموعه ابيات و سخنان وي، گویدنمي
هاي مولوي درباره این مقوله به دست آورد. در این طرح ه  الگوي حکي  ترمذي  دیدگاه

هاي مولوي  دیدگاه، شود که در ادامه این فصلو ه  الگوي هرميِ هجویري مشاهده مي
 شود. شده تحليل و بررسي مي درباره مراتب و طبقات اولياء مطابق با دو الگوي گفته

 اس الگوی هجویری )الگوی هرمي(مراتب اولیاء بر اس .5-5-0
شده در آیه  مولوي در ابياتي از دفتر دوم مثنوي با زبان رمز و با بهره گرفتن از تعابير مطرح 

، بندي پردازد. در این تقسي بندي مراتب اولياء مي به تقسي ، نور از قبيل: قندیل و مشکات
قندیل ، اند تر از ولي کامل پایين رمزي از مرتبه ولي کامل است. اوليایي که در مرتبه« نور»

نام دارند؛ و مشکات مرتبه اولياي پس از قندیل است که مولوي خود را نيز جزء این مرتبه 
گوید اما اشاره آورد. اگرچه مولوي در این ابيات رمزگونه سخن مياز اولياء به شمار مي

اي از اولياء در پس هر هاي نور حق و قرارگرفتن عدهصریح وي به طبقه طبقه بودن پرده
الگوي هرمي هجویري را به ، طبقه تا رسيدن به باالترین مرتبه که مرتبه ولي کامل است

کند. البته الگوي هرمي مولوي از برخي جهات با الگوي هرمي هجویري ذهن متبادر مي
مي بندي هرمثال: مولوي برخالف هجویري و سایر عرفایي که به طبقه عنوان تفاوت دارد؛ به
استثناي رأس هرم  کند بهمراتب اولياء را با اعداد از یکدیگر مشخص نمي، انداولياء پرداخته

کند؛ و یا آن را متعلق به یک ولي قلمداد مي، که مولوي نيز همچون هجویري و دیگر عرفا
که بر طبق  گزیند درحاليرا براي وليّ کامل برمي« امام حيّ قائ »که مولوي عنوان  این
 شود.قطب یا غوث ناميده مي، ي هرمي هجویري باالترین مرتبه اولياالگو

 پررس برره هررر دوري وليّرري قررائ  اسررت   
 ...پررس امررام حرريّ قررائ  آن ولرري اسررت  

 تررررا قيامررررت آزمررررایش دائرررر  اسررررت    
 خررواه از نسررل عمررر خررواه از علرري اسررت  
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 مهرردي و هررادي وي اسررت اي راه جررو
 او چو نور است و خرد جبریرل اوسرت   
 وآنکه زین قندیل ک  مشرکات ماسرت  
 زآنکرره هفصررد پرررده دارد نررور حررق    

 قرررومي را مقرررام   از پرررس هرررر پررررده  
 

 هرررر  نهرررران و هرررر  نشسررررته پرررريش رو 
 و آن ولررريّ کررر  از او قنررردیل او اسرررت  
 نرررررررور را در مرتبررررررره ترتيبهاسرررررررت  

 هرراي نررور حررق دان چنرردین طبررق    پرررده
 هاشران ترا امرام    انرد ایرن پررده    صف صرف 

 (6876، )مولوي                                      

طور  قطب و ابدال که مرتبط با الگوي هرمي هجویري است به، البته القابي چون: غوث
/ د  6678ب ، 2/ د  2886ب ، 9د ، شده است. )ر.ک مثنوي پراکنده در ابيات مثنوي مطرح

 (8663ب ، 8/: د  8686ب ، 8

 مراتب اولیاء بر اساس الگوی حکیم ترمذی .5-5-5
کند که یاد مي« حامالن و محموالن»مولوي در مثنوي از دوطبقه از اولياء با عنوان  

ها و نحوه سلوک آنان با معيارهاي ترمذي درباره طبقات اولياء مشابهت دارد. تعبير  ویژگي
المرید »حامل و محمول در رساله قشيریه نيز به نقل از ابوعلي دقّاق روایت شده است: 

 (6875، )قشيري «محمول.متحمّل و المراد 
که  حامالن کساني هستند که سلوکشان بر اساس مجاهده و کوشش است درحالي 

سلوک محموالن مبتني بر جذبه و کشش الهي است. سالک تا زماني که در مرتبه حاملي 
کشد و به کسب مقامات و درجات معنوي قرار دارد خود بار سلوک را بر دوش مي

که به مقام محمولي رسيد بار مجاهده و کوشش از او برداشته  پردازد؛ اما هنگاميمي
کند. بنابر شرح استاد فروزانفر شود و زین پس به قدم جذبه و عنایت الهي طي طریق ميمي

دهد اما رو مجاهدات و اعمال را با تکلف انجام مي حامل در مقام تفرقه است و ازاین
رو مجاهدت از وي ساقط شده است.  ینمحمول در مقام جمع و در تصرّف حق است و ازا

 (2: ج6833، )فروزانفر
مولوي معتقد است سالک مبتدي باید از طریق مجاهده و کوشش زمينه دریافت 

 هاي حق را در خود فراه  کند تا او را از مقام حاملي به مقام محمولي نائل گردانند.جذبه

 در وفرررراي آن اشررررارت جرررران دهرررري     چررررون اشررررارتهاش را برجرررران نهرررري 
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 پررررس اشررررارتهاي اسرررررارت دهررررد  
 محمررررول گردانررررد تررررو را  ، حرررراملي

 قابررررل امررررر ویرررري قائررررل شرررروي     
 

 بررررار بررررردارد ز تررررو کررررارت دهررررد     
 مقبررررررول گردانررررررد تررررررو را ، قررررررابلي

 وصررل جررویي بعررد از آن واصررل شرروي   
 (6876، )مولوي                                      

ها خود به آسمان، عليه و آله( در شب معراجاهلل  )صلي پيامبر، برطبق آیه اول سوره اسراء
ها برد. اولياء محمول نيز  عروج نکرد بلکه خداوند او را سوار بر مرکب آسماني به آسمان

جذبه و کشش غيبي همچون مرکب آسماني براي ، ازآنکه به نهایت مجاهده رسيدند پس
در این مرحله ولي محمول برد. رسد و آنان را در سير مدارج کمال با خود ميها فرا مي آن

واسطه رفعت مقام قدرت تصرف در  کند و بهقابليت هدایت و رهبري مریدان را پيدا مي
 اجزاي هستي را خواهد داشت.

 وآنک پرایش در ره کوشرش شکسرت   
 حامرررل دیرررن برررود او محمرررول شرررد   
 ترررراکنون فرمرررران پررررذیرفتي ز شرررراه  
 ترررراکنون اختررررر اثررررر کررررردي درو    

 

 نشسررررت در رسرررريد او را بررررراق و بررررر   
 قابررررل فرمرررران بررررد او مقبررررول شررررد    
 بعرررد از ایرررن فرمررران رسررراند برررر سرررپاه  
 بعررررد ازیررررن باشررررد اميررررر اختررررر او     

 )همان(                                                   

مولوي در ابيات دیگري از مثنوي تعبير لوح حافظ و لوح محفو  را معادل با حامالن و 
محفو  آن عده از اولياء هستند که از تحصيل و اکتساب فارغ کند؛ لوح محموالن بيان مي

 اند.شده و خود منبع حکمت گشته

 آن یکرري ریگرري کرره جوشررد آب از او 
 منبررع حکمررت شررود حکمررت طلررب    

 لررروح محفررروظي شرررود، لررروح حرررافظ
 

 سرررخت کميررراب اسرررت رو آن را بجرررو   
 فررررارغ آیررررد او ز تحصرررريل و سرررربب   

 محظررررروظي شرررررود ، عقرررررل او از روح
 )همان(                                                   

موالنا همچون بسياري از عرفا نقش کشش و جذبه الهي را در سلوک الي اهلل بسيار مه  و  
اي از جذبات حق برتر از عبادت جن و کند و به این مطلب که جذبهتأثيرگذار قلمداد مي

اميدواری  که »گوید: باره مي ما فيه دراین اعتقاد کامل دارد. وي در فيه، انس است
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تعالي حالتي پدید آورد که آن عنایت اوست که آن باالي هزار جهد و کوشش است  حق
( این سخن و آن سخن یکي است که جذبه من 8)قدر/ «ليله القدر خيرٌ من ألف شهر»که 

دهزار کوشش جذبات الحق خيرٌ من عباده الثقلين؛ یعني چون عنایت حق در رسد کار ص
، )مولوي «اما پيش عنایت چه باشد؟، کند و افزون. کوشش خوب است و مفيد است

6868) 
اي قائل است اما باور او متفاوت العادهاگرچه مولوي براي جذبه و کشش اهميت فوق

سو چه  کشش چو نبود از آن»است از دیدگاه برخي عرفا نظير حافظ شيرازي که معتقدند 
کوشش بيهوده »گوید: ( موالنا برخالف حافظ مي6838، فظ شيرازي)حا «سود کوشيدن؟
سنگ وجود انسان را ، ( از نظر موالنا مجاهده6366ب ، 6: د 6815، )مولوي «به از خفتگي
بنابراین سالکان طریقت بایستي تا وصول به مقام فنا و ، گرداندبها بدل مي به لعل گران

 ده و کوشش پایبند باشند.بر مجاه، آمادگي پذیرش انوار جذبات رب

 ات کمترررر شرررودجهرررد کرررن ترررا سرررنگي
 صرررربر کررررن انرررردر جهرررراد و در عنررررا  

 شررود وصررف سررنگي هرزمرران کرر  مرري   
 کن گر کسري ... همچو چه کن خاک مي

 گررررر رسررررد جذبرررره خرررردا آب معررررين 
 

 ترررا بررره لعلررري سرررنگ ترررو انرررور شرررود   
 بررررين بقررررا انرررردر فنررررادم برررره دم مرررري

 شررودوصررف لعلرري در تررو محکرر  مرري   
 کرره در آبررري رسررري  زیررن ترررن خررراکي 

 چررررراه ناکنرررررده بجوشرررررد از زمرررررين 
 (6876، )مولوي                                     

داند مولوي والیت انبياء را از نوع والیت غيراجتهادي و مبتني بر جذبه و عنایت الهي مي 
جهت توصيف مولوي درباره والیت انبياء معادل تعریف کاشاني از مجذوبان   این که از

واسطه  عنایت چيزي دیگر است و اجتهاد کاري دیگر. انبياء به مقام نبوّت به»سالک است: 
الّا سنّت چنان است که هرکه را آن مقام ، آن دولت به عنایت یافتند، اجتهاد نرسيدند

ه  براي عوام است  سيرت و زندگاني او بر طریق اجتهاد و صالح باشد؛ و آن، حاصل شود
، )مولوي «افتد و ظاهر بينند.یشان اعتماد کنند زیرا نظر ایشان بر باطن نميتا برایشان و قول ا

6868) 
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 چگونگي دست یافتن به مراتب کمال .0
ترین مراتب کمال گونه نتيجه گرفت که وصول به عالي توان اینمي، برطبق آنچه گفته شد 

الهي و یا هردوي هاي یا از طریق کسب و جهد و یا از طریق کشش و جذبه، براي انسان
طریق تحصيل و  -6شود: شود. کمال اکتسابي نيز از دو طریق حاصل ميها محقق مي آن

 (6836، مجاهده و تزکيه نفس )ر.ک ميرباقري فرد -2تکرار 
است که انسان آن را از پایه و اساس عل  تحصيلي یا عل  تقليدي ، تحصيل و تکرار 

آورد. بنابر دیدگاه موالنا این شاخه از عل  بر پایه ظن طریق آموختن از دیگران به دست مي
عل  گفتاري و عل  ، عل  تقليدي، و گمان و مبتني بر قياس و استدالل است. عل  تعليمي

-2565ب ، 2حصولي معرف این نوع از عل  در اندیشه و سخن موالنا است. )ر.ک د 
2569) 
ه کمال است که زمينه پذیرش مجاهده و تزکيه نفس شيوه دیگري براي دست یافتن ب 

، علمي که از طرف خداوند کند.عل  تحقيقي یا عل  شهودي را براي سالک فراه  مي
شود. این نوع عل  آموختني نيست و از طریق اکتساب و بدون واسطه بر قلب انسان وارد مي

وح دل تزکيه نفس و زدودن ل، بلکه شرط اعطاي این عل  به انسان، آیداجتهاد به دست نمي
از زنگار صفات بشري و هواهاي نفساني است. موالنا عل  شهودي یا عل  حضوري را عل  

واسطه آن کشف معاني و حقایق ميسّر  علمي که به، آوردکلي یا عل  اصلي به شمار مي
( معرفت 6868، کند. )ر.ک مولويشود و سایر علوم را جزء و فرع آن عل  قلمداد ميمي

عرفتي یقيني است که هيچ شک و تردیدي در آن راه ندارد. رسيدن م، حاصل از این عل 
رو  پذیر نخواهد بود و ازاین به مراتب عاليه کمال بدون دست یافتن به عل  حضوري امکان

 یافته از این نوع عل  برخوردارند. هاي کمالانسان

 دفتررر صرروفي سررواد و حرررف نيسررت    
 زاد دانشررررررررمند آثررررررررار قرررررررردم 

 

 برررف نيسررت جررز دل اسررپيد همچررون    
 زاد صرررروفي چيسررررت؟ آثررررار قرررردم   

 (6876، )مولوي                                    

اليقين و  عنوان رمزي از عل  حصولي و عل  حضوري یا عل  موالنا گوش و چش  را به 
که عل  حصولي یا عل  تعليمي از طریق شنيدن  برد؛ ازآنجایياليقين به کار مي عين

کند؛ اما موالنا گوش را مظهر چنين علمي معرفي مي، آیددست مي هاي دیگران بهآموخته
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که سالک از طریق مجاهده به درک مقامات و احوال عرفاني نائل شود به  هنگامي
ها از برابر او شود و همه حجابجایگاهي خواهد رسيد که چشمانش به نور حق بينا مي

 رود.کنار مي

 هررر جرروابي کرران ز گرروش آیررد برره دل
 دلّاله اسرت و چشر  اهرل وصرال    گوش 

 در شررررنود گرررروش تبرررردیل صررررفات
 

 چشرر  گفررت از مررن شررنو آن را بهررل     
 چش  صاحب حال و گوش اصحاب قال

 هرررررا تبررررردیل ذاتدر عيررررران دیرررررده
 )همان(                                                  

برخالف ، علمي ذاتي است که جوشش آن از درون فرد است، عل  لدني یا عل  حضوري 
شود. موالنا و عرفاي دیگري همچون عل  حصولي که دریافت آن از بيرون محقق مي

اي که جوشش آب از درون آن ذاتي بودن عل  لدني را با تمثيل کاریز یا چشمه، نسفي
به اثبات اصالت و ، کنند. مولوي در دفتر شش  مثنوي با استفاده از این تمثيلبيان مي، است

منظور تبيين مزیّت عل  حضوري بر عل   پردازد. وي همچنين بهحضوري ميبرتري عل  
شور در درون قلعه بهتر از صد رود آب  کند که یک چاه آبحصولي این تمثيل را بيان مي

آب بر روي ساکنان ، شيرین بيرون از قلعه است؛ زیرا اگر قلعه به محاصره دشمن درآید
حتي اگر آب آن شور ، یک چاه آب در درون قلعه قلعه بسته خواهد شد. در چنين شرایطي

 بهتر از صد رود آب شيرین بيرون از قلعه است:، باشد

 قلعرررره را چررررون آب آیررررد از برررررون
 چونکرره دشررمن گرررد آن حلقرره کنررد   
 آب بيرررررررون را ببرّنررررررد آن سررررررپاه
 آن زمرران یررک چرراه شرروري از درون   

 

 در زمرررران امررررن باشررررد بررررر فررررزون    
 ترررا کررره انررردر خونشررران غرقررره کنرررد   

 هررررا پنرررراه  تررررا نباشررررد قلعرررره را ز آن 
 بررره ز صرررد جيحرررون شررريرین از بررررون 

 )همان(                                                   

توان در آثار عزیز بن محمّد نسفي نيز مشاهده کرد؛ نسفي عل  مشابه این تمثيل را مي
کنند؛ چاهي که خود کند که آن را از بيرون آب اي تشبيه ميحصولي را به چاه خشکيده

اى درویش! عل  »زودي متعفّن خواهد شد:  به، جوشش ندارد حتي اگر از آب پر شود
از بيرون چه ، در خود طلب کن، خواهى اولين و آخرین در ذات تو مکنون است. هرچه مى
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طلبى؟ علمى که از راه گوش به دل تو رسد همچنان باشد که آب از چاه دیگران  مى
آب خود ریزى آن آب را بقایى نبود و باآنکه بقایى نباشد زود عفن  بىبرکشى و در چاه 

 (6831، )نسفي «هاى بد از وى تولّد کند. شود و بيمارى

ترین حکایات تمثيلي مثنوي در بيان برتري  داستان روميان و چينيان یکي از معروف 
 ید:گوعل  شهودي بر عل  حصولي است؛ موالنا خود در ابتداي این داستان مي

 ور مثررررالي خررررواهي از علرررر  نهرررران  
 

 قصررررره گرررررو از روميررررران و چينيررررران 
 (6876، )مولوي                                    

این داستان با جدال روميان و چينيان بر سر مهارت در هنر نقاشي و تصویرگري آغاز 
 شود.مي

 ترررررچينيرررران گفتنررررد مررررا نقرررراش   
 

 روميرررران گفتنررررد مررررا را کرررررّ و فرررررّ   

 )همان(                                                 

گيرد و آزموني براي نشان دادن مهارت نگارگري بين این دو گروه شکل مي، سرانجام
دهد تا هر یک  دو خانه مقابل ه  را در اختيار هریک از این دو گروه قرار مي، پادشاه وقت

برساند. چينيان هرروز صدها گونه رنگ از مدعاي خود را به اثبات ، با خلق اثري شگرف
جاي پرداختن به رنگ و نقش و نگار تنها به  کردند اما روميان بهخزانه پادشاهي طلب مي

 صيقل زدن دیوار بسنده کردند:

 روميرران گفتنررد نرري لررون و نرره رنررگ   
 زدنرررد در فررررو بسرررتند و صررريقل مررري 

 

 در خررور آیررد کررار را جررز دفررع زنررگ   
 صررافي شرردند همچررو گررردون سرراده و  

 )همان(                                                

پادشاه براي مشاهده نتيجه کار به نزد آنان ، ازآنکه هر دو گروه از کار خود فارغ شدند پس
آمد؛ ابتدا به خانه چينيان درآمد و در آنجا نقش و نگارهایي دید که به قول موالنا عقل و 

سوي جایگاه روميان آمد. در همين لحظه روميان پرده  ربود. سپس بهفه  را از سر آدمي مي
بدیل در برابر چش  اي بيجلوه، را باال کشيدند؛ انعکاس نقاشي چينيان در آینه روميان

 بينندگان پدیدار ساخت.
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 عکررررس آن تصررررویر و آن کردارهررررا
 هرچررره آنجرررا دیرررد اینجرررا بررره نمرررود 

 

 زد برررر ایرررن صرررافي شرررده دیوارهرررا     
 ربررررودخانرررره مرررريز دیرررردهدیررررده را ا

 )همان(                                                  

نماد گروهي از ، پردازد؛ روميانموالنا در ادامه به رمزگشایي از عناصر این داستان مي
روح و ، اند که بواسطه تزکيه نفس و زدودن دل از زنگار صفات بشريیافته هاي کمالانسان

اند؛ اما چينيان مظهر کساني هستند مستعد پذیرش اسرار و علوم ربّاني کردهجان خویش را 
 پردازند.که از طریق تحصيل و تکرار به کسب علوم ظاهري مي

 روميررررران آن صررررروفيانند اي پررررردر  
 هررراانرررد آن سرررينهليرررک صررريق کررررده

 آن صرررفاي آینررره الشرررک دل اسرررت  
 

 هنررررربررري ز تکرررررار و کتررراب و برررري   
 هرراکينرره پراک از آز و حرررص و بخرل و  

 عررردد را قابرررل اسرررتکرررو نقررروش بررري
 )همان(                                                  

از زبان موالناست؛ اهل صيقل در حقيقت « اهل صيقل»توصيف ، ابيات پایاني این حکایت 
موالنا اند. بنابردیدگاه اي هستند که از موهبت عل  لدني برخوردار شدهیافته هاي کمالانسان

به علوم اکتسابي یا به تعبير مولوي به ، اليقين و رؤیت حق اهل صيقل با وصول به مرتبه عين
 کند.نياز ميعلوم قشري نيازي ندارند زیرا رسيدن به چنين مقامي انسان را از همه علوم بي

 انررد از بررو و رنررگ  اهررل صرريق رسررته  
 نقررررش و قشررررر علرررر  را بگذاشررررتند 

 بگذاشرررتند...گرچررره نحرررو و فقررره را  
 تررا نقرروش هشررت جنّررت تافترره اسررت    
 صررد نشرران از عرررش و کرسرري و خررأل 

 

 درنرررگهرررر دمررري بيننرررد خررروبي بررري  
 اليقررررررين افراشررررررتندرایررررررت عررررررين

 ليرررررک محرررررو و فقرررررر را برداشرررررتند
 لررروح دلشررران را پرررذیرا یافتررره اسرررت   
 چررره نشررران برررل عرررين دیررردار خررردا    

 )همان(                                                  
 گیرینتیجهبحث و 

شناسي ست. ترین مباحث در حوزه انسانیکي از مه ، ها شناخت طبقات و مراتب انسان 
اند تقسي  و آنان که حک  حيوان گرفته، مؤمنين، ها را به سه گروه انبياء و اوليامولوي انسان

هاي  انسان»انبياء و اولياء هستند که ما در این مقاله عنوان ، هاکند. برترین انسانمي
قائل به تفاوت و ، را براي ایشان برگزیدی . موالنا نيز همچون اسالف خویش« یافته کمال
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معتقد ، یافته است. اگرچه اغلب عرفاي پيش از موالنا هاي کمالتفاضل مقام و مرتبه انسان
صراحت  هاما مولوي مانند پيشينيان خود ب، اندبه فضيلت مطلق مقام انبياء بر مقام اولياء بوده

کند. آنچه درباره نسبت ميان مقام انبياء و درباره نسبت ميان مقام انبياء و اولياء اظهارنظر نمي
برتري مقام و مرتبه پيامبرخات  بر مقام ، طور واضح نمود یافته است اولياء در کالم موالنا به
 همه انبياء و اولياست.

شود؛ مطرح مي، مراتب و طبقات اوليابندي درباره  دو نوع طبقه، در سنّت اوّل عرفاني 
است که بر اساس آن هریک از مراتب اولياء با اعدادي از « بندي هرمي طبقه»، نوع اول

ویژگي و »بندي اولياء بر اساس  طبقه، بنديگردد. نوع دوم طبقهمراتب دیگر مشخص مي
اصلي تقسي  بندي اولياي الهي به دومرتبه  است. در این نوع طبقه« نحوه سلوک اوليا

هاي خاص الهي مشمول اند که همواره عنایات و جذبهبرگزیدگان حق، شوند؛ مرتبه اولمي
ها است که از طریق توبه و متعلق به آن گروه از انسان، شود. مرتبه دومحال ایشان مي

یابند. نمونه الگوي هرمي هجویري در ابياتي از دفتر مجاهده به مراتبي از والیت دست مي
شود که موالنا در این ابيات با زبان رمز به طبقات اولياء اشاره مثنوي مشاهده مي دوم
کند که یاد مي« حامالن و محموالن»مولوي در مثنوي از دوطبقه از اولياء با عنوان  کند.مي

ها و نحوه سلوک آنان با معيارهاي ترمذي درباره طبقات اولياء مشابهت دارد.  ویژگي
که سلوک  ند که سلوکشان بر اساس مجاهده و کوشش است درحاليحامالن کساني هست

 محموالن مبتني بر جذبه و کشش الهي است.
یا از طریق کسب و جهد و یا از طریق ، ترین مراتب کمال براي انسانوصول به عالي 

شود. کمال اکتسابي نيز از دو طریق ها محقق مي هاي الهي و یا هردوي آنکشش و جذبه
پایه ، مجاهده و تزکيه نفس. تحصيل و تکرار -2طریق تحصيل و تکرار  -6شود: حاصل مي

است که انسان آن را از طریق آموختن از دیگران به و اساس عل  تحصيلي یا عل  تقليدي 
مجاهده و تزکيه نفس شيوه دیگري براي دست یافتن به کمال است که آورد. دست مي

علمي که از طرف  کند.ي را براي سالک فراه  ميزمينه پذیرش عل  تحقيقي یا عل  شهود
تزکيه ، شود. شرط اعطاي این عل  به انسانبدون واسطه بر قلب انسان وارد مي، خداوند

 نفس و زدودن لوح دل از زنگار صفات بشري و هواهاي نفساني است.

 تعارض منافع
 تعار  منافع ندارم.
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 . تهران: سمت.1. چ 6تاریخ تصوف  .(6868) .سيد علي اصغر ،فردقريمهدي و ميربا، دهباشي
 . تهران: علمي و فرهنگي.شرح مثنوي .(6878) .جعفر، شهيدي
 . تهران: اميرکبير.2. چ احادیث مثنوي(. 6816) .الزمان بدیع، فروزانفر

. تهران: 9. چ مولويالدین محمّد مشهور به  زندگاني موالنا جالل(. 6811) .رررررررررررررررررررر
 زوار.

 . تهران: زوّار.65. چ شرح مثنوي شریف(. 6833) .رررررررررررررررررررر
الزمان  . ترجمه ابوعلي احمدعثماني. تصحيح بدیعالرساله القشيریه(. 6816ابوالقاس . )، قشيري

 فروزانفر. تهران: علمي و فرهنگي.
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. تصحيح 1. چ الهدایه و مفتاح الکفایهمصباح (. 6836عزالدین محمود بن علي. )، کاشاني
 نشر هما.، الدین همایي. تهرانجالل

 . قاهره: مؤسسه النصر.التعرّف لمذهب التصوّفق(.  6838ابوبکر محمد. )، کالبادي
. تصحيح 2. چ شرح التعرّف لمذهب التصوّف(. 6878اسماعيل بن محمّد. )، مستملي بخاري

 محمّد روشن. تهران: اساطير.
تصحيح توفيق سبحاني.  .2. چ مجالس سبعه(. 6872الدین محمّد بن محمّد. ) جالل ،مولوي

 تهران: انتشارات کيهان.
 . تصحيح بهمن نزهت. تهران: سخن.فيه ما فيه(. 6868) .رررررررررررررررررررر
 تصحيح رینولد. ا. نيکلسون. تهران: پژوهش. مثنوي معنوي.(. 6876) .رررررررررررررررررررر

 تهران: اميرکبير. کشف االسرار و عدۀ االبرار.(. 6876رشيدالدین ابوالفضل. )، ميبدي
 .(. عرفان عملي و نظري یا سنّت اوّل و دوم عرفاني6866سيدعلي اصغر. )، ميرباقري فرد

 .33-19 ،(2)1 ،هاي ادب عرفاني پژوهش
 .33-78، (9)ن. . نامه انجم«طریق کمال در مثنوي مولوي(. »6836) .رررررررررررررررررررر

 . تصحيح ماژیران موله. تهران: انتشارات طهوري.انسان کامل(. 6831عزیز بن محمّد. )، نسفي
. تصحيح سيدعلي اصغر ميرباقري فرد. تهران: انجمن بيان التنزیل(. 6876) .رررررررررررررررررررر

 آثار و مفاخر فرهنگي.
 اصغر ميرباقري فرد. تهران: سخن. تصحيح سيد علي. کشف الحقایق(. 6866) .رررررررررررررررررررر

تصحيح وژوکوفسکي. تهران:  .2. چ المحجوب کشف(. 6876علي بن عثمان. )، هجویري
 کتابخانه طهوري.

 . تهران: نشرهما.7. چ مولوي نامه(. 6816الدین. ) جالل، همایي
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