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ي در هفت اورنگشناسي فلسفی موالنا عبدالرحمن جامهستي  
 

 پوهندوی خلیل احمد جامی
 

 چکیده
شاید سخن گفتن در بارة تفلسف موالنا عبدالرحمن جامی، شاعر، عارف، مال و صوفی نامدار قرن نهم 

 هجری، بسیار مشکل باشد، مشکل تر از هر سخنی که تا به حال در بارة موالنا جامی گفته اند. 

شناسی، عی فلسفی اندیشی است، اما از آن جا که در بحث هستیهرچند نگاه عرفانی، خود به هر حال نو

خود  ( کار951: 9631غنی؛ « ) برسدخدا پرعشق به  خواهد باصوفي مي »عرفان که به گفتة دکتور غنی

نماید، و را بر مبنای عشق و فلسفه بر عقل استوار کرده است، طبعی است که راه این دو از همدیگر جدا می

 تابند که کسی آنان را فیلسوف نیز خطاب کند!کنند، برنمیدر مسیر عرفان سیر می هرگز کسانی که

ها و با وجود آن که موالنا جامی یک عالم متشرع دینی و یک عارف وحدت الوجودی به حساب با همة این

یابیم، کنیم، ایشان را یک فیلسوف نیز میآید، اما وقتی به اثر بزرگ وی یعنی هفت اورنگ مراجعه میمی

شناسی فیسلوفی که هرچند خود بدان مقر نیست، اما در البالی بیان افکار خود به خصوص در حوزة هستی

 ها برده است.خدا و انسان و جهان به معرفت فلسفی متوسل شده و از آن استفاده

 

 کل، عقل اول، ضوء ثانی، عقول عشره، ُمثُل، تعیین ثانی، اعیان ثابتهعقل کلمات کلیدی:
 

 مقدمه
موالنا عبدالرحمن جامی هنگام طرح موضوعات هستی شناسانة خود، برای اثبات مدعای خویش، 

 نیم نگاهی نیز به سمت فلسفه داشته است. 

جالب است، با وجود آن که جامی به خاطر رعایت آن جنبة پررنگ عرفانی خویش، در جاهای  

واسته و یا نخواسته، باالخره در دام فلسفه نیز فلسفه را در هم کوبیده و آن را نفی کرده است اما، خ

 گرفتار آمده و هرگز نتوانسته است که بدین میدان داخل نشود و بدان تماسی نداشته باشد.

های توانیم به تفلسف ایشان ربط داده و دیدگاهاین است که یک بخش مهم از حیات فکری او را می

ان و جهان در این مقاله با مراجعه به هفت فلسفی او را به صورت خاص در مورد خدا و انس

 اورنگ ایشان به مشاهده بنشینیم. 

 

 اهمیت موضوع

 بسیار مهم است که جامی عارف را در لباس یک فیلسوف نیز بنگریم .

چندان بدان پرداخته نشده  و در این مورد سخنی وافی   این نکته ای است که به نظر من تا به حال

زند و این یشترینه سخنان در بارة جامی حول محور تدین و عرفان او دور میبه میان نیامده است. ب

که ثابت شود موالنا عالوه بر آن، یک فیلسوف و دارای جهان بینی فلسفی نیز بوده است امری 

 آید.شناسی به حساب میبسیار مهم و درخور اهمیت در حوزة جامی

 

 اهداف تحقیق

ین نکته است که موالنا جامی در کنار نگرش دینی و عرفانی هدف مهم در این راستا نشان دان ا

های خود استفادة وافر خود به جهان، نگرش فلسفی را نیز رعایت کرده و از آن برای بیان دیدگاه

به  الوجودیوحدتتوان او را در کنار این که یک عالم متشرع و یک عارف برده است. لذا می

گیرد که بتوانیم با مراجعه به و این دیدگاه زمانی جان میحساب آورد، یک فیلسوف نیز دانست 

هفت اورنگ ایشان آن را به اثبات برسانیم و ان شاءالله به چنین هدفی از طریق این تحقیق دست 

 یابیم.می
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 های تحقیقپرسش

توان موالنا جامی را سوال بنیادی ما آن است که آیا واقعا می

 فیلسوف نیز گفت؟ 

 

 فرعی:و سواالت 

ـ آیا از طریق مراجعه به هفت اورنگ موالنا جامی، این 

 موضوع قابل اثبات است؟ 

توان با جلوه های نفی فلسفه و ـ در هفت اورنگ جامی می

 تفلسف نیز مواجه شد؟ 

ـ آیا جامی در حد شارح مفاهیم فلسفی مطرح است یا یک 

 فیلسوف؟

 

 فرضیة تحقیق

الم متشرع و عارف موالنا جامی عالوه بر این که یک ع

شناسی خود یک فیلسوف الوجودی است، در بیان هستیوحدت

 آید.نیز به حساب می

  

  شناسِی  فلسفِی موالنا جامی در هفت اورنگهستی 

در ابتدای بحث باید خاطر نشان گردد که نگاه فلسفي، بر آن 

های عقلی، هستی را تفسیر کند. در میان است تا بر مبنای سنجش

های به میان آمده، خدا گریز که بر رهای فلسفی، مشربگیرودا

مبنای تفکر ماتریالیستی، شناخت هستی را جز از طریق حس و 

 کنند. تجربة مادیگرایانه از راه دیگری دنبال نمی

های خدا باور اند که برای آلیستدستة دیگری از فالسفه، ایده

طه میان خالق و هستی منبعی آفریدگار قایل اند، اما آنان نیز راب

مخلوق را معموال با تصویری مغشوش و وهمی بر اساس 

گذارند، همانند افالتون که های عقلی خود به نمایش میسنجش

موجودات عالم و از جمله انسان را بازتاب و سایة مجردات 

کرد! دانست و حقیقت هستی مادی را انکار میعقلی یا ُمثل می

ز از این تعبیرات فلسفی برای بیان در این میان فالسفة مسلمان نی

های خود مستفید شده اند و کسانی همانند ابن رشد اندلسی، اندیشه

 آیند.فارابی، ابن سینا از سرآمدان این میدان به حساب می

به پیروی از این فالسفه است که کسانی دیگر نیز در حوزة 

با  اسالمی، بدین مدخل ورود کرده و نگاه خود را در بارة هستی

توان به جناب دید کامالً فلسفی بیان کرده اند که از آن جمله می

 موالنا عبدالرحمن جامی اشاره کرد.

و اما در مورد جامی نکتة جالب آن است که خود وی به این      

اورنگ با موضوع اذعان ندارد و حتی علی الظاهر، در هفت

را که با  تعلق فلسفی سر ناسازگاری نیز نشان داده و فیلسوفان

وسیلة خرد ادعای رسیدن به حقیقت دارند، به شدت در هم 

 کوبیده است:

 

 فلسفی عمرها نهاد اساس               »

 به کف از بهر وزن کردن آن      

 تا شناسد صحیح را ز سقیم     

 کرد بسیاری از علوم و فنون      

 ظن او آن که از گمان رستست     

 یدلیک آن دم که بار بگشا

 

 دانش خویش را ز فکر و قیاس

 از قوانین منطقش برهان 

 باز داند ولود را ز عقیم

 حاصل خویشتن به این قانون

 همه در بار خود یقین بستست 

 «جز متاع گمان برون ناید

 (911: 9631)جامی؛                 

 

و در جای دیگر، باالی افکار فلسفی ابن سینای بلخی حملة سخت 

 ماید:و صریح مین

 
 باعث خوف است بشارات او  جانب کفر است اشارات او»

 فکر شفایش همه بیماری است

 قاعدة طب که به قانون نهاد

 لیک نهان ساخت بر اهل طلب

 خاصیت علم سبب سوزی است

 

 میل نجاتش به گرفتاری است

 پای نه از قاعده بیرون نهاد

 روی مسبب به حجاب سبب

 شیوة جاهل سبب آموزی است

د از هر چه نه حق خوی واکن

«                                             تو

 (091/099)همان؛ 

 

با این وجود اما، منظومه فکری موالنا در شناخت هستی، بدون 

 هفت اورنگجای نگاه فلسفی شکل نگرفته و کم و بیش، در جای

 توان این جلوه های فلسفی را به راحتی مشاهده کرد.می

مقال، این موضوع را روی سه مورد خدا، انسان و در این 

 کنیم.هستی متمرکز می

 

  خداشناسی فلسفی 

در صفات  او  کلعقلهیچ ذاتی به ذات او نرسد          » 

 (0)همان؛ « نرسد

از جملة مواردی است که « کلعقل» استفاده از واژة مرکب 

بارة دهد موالنا در صدد بیان دیدگاه فلسفی اش در نشان می

 خداست.

کل همان عقل اول است که مفهومی کامالً فلسفی را افاده عقل 

شود آن را در فرهنگ فالسفه و حکمای عقل کند و فقط میمی

 گرا

 یافت و الغیر. 

 خوانیم که :در فرهنگ اصطالحات و تعبیرات عرفانی می

آن چه را اهل نظر]فالسفه[ عقل اول گویند اهل الله روح نامند و 

« ین جهت است که روح القدس بر آن اطالق شده است.از ا

 (513: 9616)سجادی؛ 

در بارة معنی این کلمه با توضیح بیشتری دهخدا در فرهنگ  

 نوشته شده است :

... به  معني  عقل  اول  است که کنایه از نور عقل  کل »  

)برهان ( محمدي و جبرئیل  و روح  و عرش عظیم باشد. 

« مشائیین. علت اولي.  ةاز عقول  عشر )غیاث (. عقل اول 

 )دهخدا؛ ذیل لغت عقل کل(

 نویسد:و در بارة عقول عشره می

با توجه به اشکاالت و ایراداتي که در مورد صدور متکثرات  » 

عالم  وجود از ذات  واجب  واحد من  جمیع الجهات شده است و 

ول  و سنخیت  میان  علت  و معل اصول  مسلم  فلسفي که  توحید

، فالسفه  در صدد حل  این  اشکاالت  برآمده اند و قائل  به باشد

طاتي در عالم  وجود شده اند و به  ترتیب متکثرات مادي  متوس

که  افالطون  ، چنانرا به  ذات  مجرد محض  مربوط کرده اند

قائل  به  ُمثُل  و ارسطو قائل  به  صور شده  است. فارابي در 

نخستین  مبدع  از ذات  حق تعالي   :گوید حدقاعدةالوامقام بیان 

شي  واحد بالعدد است  و آن  عقل  اول است و از عقل  اول  

آمده  است  و از عقل  دوم  عقل   عقل دوم و فلک  اول  بوجود

طور تا عقل  دهم  سوم  و فلک  دوم  صادر شده  است  و همین

افاضه  و فلک  نهم . و از عقل  دهم  عقول  و نفوس  بشري 

شود و از فلک  نهم  عناصر اربعه و از عناصر اربعه  مي

                                                                                                                                                                                            همان؛ ذیل لغت عقول عشره( )آیند. موالید پدید مي

عقل اول و عقل نصیرالدین توسی » بعضی از فالسفه از جمله: 
های متعدد و حقیقت واحد را مفاهیمی با نام فعال و عقل کلی

ها گفته است: عقل اول را از آن شمرده است و در وجه تسمیة آن

وجود رویی که اول موجودی است که از امر باری تعالی در » 

آمد و وجود بی توسط یافت، عقل اول خوانند و از آن رویی که 

http://www.allstudyjournal.com/
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آیند، عقل فعال  و از اشیاء به واسطة تأیید او از قوت به فعل می

آن رویی که عقِل جزوی، که در این عالم به عاقالن پیوسته است 

 ( 973: 9616)فاخوری؛ « از آثار اوست عقل کل

دگاه واضح تری دارد چنان فرقة اسماعیلیه نیز در این مورد دی

 که باور دارند:

ً عالم را نیافریده، بلکه از طریق عقل کلی و به »    خدا مستقیما

توسط وی آفریده است و عقل کلی محل همة صفات خداوند 

کلی در انسانی گویند: عقلنامند و میباشد و آن را حجاب میمی

«   ) ست...حلول نموده و داخل شده که آن انسان همان پیامبر ا

 (50ـ 56: 9611جهنی؛ 

 خوانیم :کلی میهمچنین باز در باره عقل

عقل کلی است که واسطه ارتباط میان وجود مطلق و میان عالم »

طبیعت است و وی مظهر عنایت الهی است که جهان به وسیلة 

الله است که بدین ساحت خاکی فرود شود. او خلیفةاو تدبیر می

ی باشد که جهان را وجود بخشیده است... آمده تا مظهر جالل کس

 (                            996: 9670نیکلسون؛ «) 

 در همین باب شیخ عزیز نسفی نیز  بیانی بسیار جالب دارد: 

بدان که افالک نُه فلک اند و هر فلکی نفسی و عقلی دارند تا » 

را شوند. عقل فلک اول بعد از عقل اول نُه عقل و نُه نفس می

گویند، و فلک گویند و نفس فلک اول را نفس کل میعقل کل می

گویند. هر عقلی که به عقل کل اول را فلک االفالک و عرش می

تر و داناتر است و هر فلکی تر و لطیفتر است، شریفنزدیک

.« تر است تر و لطیفتر است شریفکه به فلک االفالک نزدیک

 (909؛ ؟ : نسفی) 

کنیم های از مثنوی سالمان و ابسال مشاهده میو حال در قسمت

که در باب هستی شناسی فلسفی خود، موالنا بدین مفاهیم به 

 شود: همان صورتی که در نگاه فالسفه مذکور است، متوسل می

 
 صـانـع بیـچون چـو عالم آفریـد»

ده بود سلک عـقول، ای خـرده 

 دان

کـارگرچون اوسـت در گیتــی 

 تمام

الم مـفیض خــیر و اوست در ع

 شـر

 روح انــسـان زادۀ تــأثیـر اوســت

 زیــرفـرمـان وی انـد ایـنهـا هـمه

 

 

 عقـل اول را مـــقـدم آفــــریــد

 وآن دهــم بــاشد مــؤثـر در جهان 

 عـقـل فـعال اش از آن کردنـد نــام 

اوسـت درگیـتی کــفیل نفع و  

 ضـر

نـفـس حیــوان سخرۀ  تدبیر  

 تاوس

ها غرق احـســان وی انـد این

 «هـمه

 (636: 9631)جامی؛

 

در ابیات باال، موالنا جامی از ده سلک عقول و عقل اول و 

ً عقل فعال و خصوصیت هایش سخن به میان آورده  مخصوصا

توان در یافت که است. نیازی به توضیح نیست و به ساده گی می

ی دیگری به این روش و دانش را جز در نگاه فالسفه در جا

 توانیم. دست آورده نمی

در مورد عقل اول یا عقل فعال بد نیست که تعریفی دیگر را بر 

 آورده است در نظر داشته باشیم: دهخدااساس آن چه  

و واهب  ...  عقل  دهم  را فالسفه  عقل  فعال نامیده اند » 

فیض  است  به  موجودات  عالم  کون  و  الصور و واسطه در

آن  را جوهري  بسیط و روحاني  و نور محض  در  فساد. و

اشیاء در آن  و صور جمیع  غایت  تمام  و کمال  و فضائل  دانند

که  فائض  است  و آن  را عقل  فعال  نامند از جهت  آن... است 

این  عقل   بر عالم ناسوت  و حاکم  بر جهان  سفلي است. بنابر

عقل  فعال  است  و  دهم  از نظر ما و نسبت  به  جهان  ما

از قوت  به  فعل  است .(  موجب  خروج  نفوس  و دیگر امور

 )دهخدا؛ ذیل واژه عقل(            

نکته جالب بحث ما آن است که موالنا جامی با آن که عالمی 

متشرع و مالیی مدرسی است، با تمسک با تعبیرات و مفاهیم 

خود خوب میداند فلسفی نیز به تعریف خدا پرداخته در حالی که 

شناسی نه از طریق متون دینی قابل توجیه که این گونه هستی

است و نه هم به هیچ عنوان میتوان با مراجعه به متون دینی آن 

 را فراچنگ آورد!

کنم کاربرد واژگاِن مختِص قاموِس به هر صورت، فکر می

شناسی فلسفی مردانی چون فلسفه نشان دهندة تفکرات و هستی

 جامی است. موالنا 

در ادامه برای نشان دادن تعلقات هستی شناسانة فلسفی موالنا به 

 رسیم:این مثنوی می

ــه ـزد ز ارواح بــ      الـبـعــد ازان مــرغ ظــهورش پر و بـ»

 اقـلـیـم مـثــــال

یافت مـــس حـــس        وز مثـالش بـــه حـس افــتــاد گــذر

 ازو رونـــق زر

هر فـلــک دوره دایــم         ــتـــاشگـر ورق حس بـنـه فلک بـنـُ 

 ـتـبـرداشــ

 ةچار در خــــانــــ       ادـش و بــــزیـر آن ز آب و گـل و آتـ

 آغــــاز نــهـاد

از موالــیــد سه پایــه        ـیــساخت در وی پــی نیـکوبــخــتـ

 « ـتــیـــتخـ

                                                                                           

 ( 073: 9631) جامی؛

موالنا جامی، در این چند بیت به صورت بسیار مشخص، بر  

مبنای تفکر افالتون که باورمند به عالمی به نام مثال است، 

کند و مراتب پیدایش هستی شناسی فلسفی خود را ابراز میهستی

دهد و در بیت سوفانه به این عوالم ارتباط میرا به صورت فیل

 گوید:اول می

مرغ ظهور خدا از عالم ارواح به عالم مثال وارد شد و از آن جا 

 به عالم حس آمد و بعد نُه فلک از آن شکل گرفت!

از طریق  دهخدادر بارة عالم مثال بر اساس تعریفی مفصلی که 

 فت که: توان گکند میمراجع معتبر آن را روایت می

 اساس حکمت  افالطون  بر این  است که محسوسات  ظواهر » 

 و علم بر .ند نه حقایق و عوارضند و گذرنده نه  اصیل و باقيا

چه علم  بر  گیرد بلکه محل  حدس  و گمانند و آنها تعلق نميآن

گیرد عالم  معقوالت  است  به  این  معني  که  هر آن تعلق  مي

مثل  حیوان  و نبات  و  ،چه  مادي  باشد امري  از امور عالم

مانند درشتي  و خردي  و شجاعت  و   ،جماد و چه  معنوي

  ةنمون عدالت  و غیرها اصل  و حقیقتي  دارد که  سرمشق  و

 شود و تنها عقل  آن را درکامل  اوست  و به  حواس درک  نمي

معني   یابد و آن را در زبان  یوناني  به لفظي  ادا کرده که مي

گویند مي مثالً  .آن  صورت است  و حکماي  ما مثال  خوانده اند

مثال انسان  یا انسان  في نفسه و مثال  بزرگي و مثال برابري و 

مثال  یگانگي  و مثال شجاعت و مثال  عدالت  و  مثال  دویي یا

چه  به  خودي  خود به  ذات  خویش  و مثال  زیبایي  یعني  آن

ً و مطلق مستقالً  طور کلي  انسانیت است  ه ب کمال  و  ةو به  درج ا

ي  یا شجاعت  یا ییا بزرگي  است  یا برابري یا یگانگي  یا دو

 .عدالت  یا زیبایي  است

که هر چیز صورت  یا مثالش  پس  افالطون  معتقد است  براین

حقیقت  دارد و آن  یکي  است  مطلق  و الیتغیر و فارغ  از 

گمان  . و افرادي  که  به  حس  و ابدي  و کليزمان  و مکان  و 
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آیند نسبي و متکثر و متغیر و مقید به  زمان  و مکان  ما در مي

باشند و و فاني اند و فقط پرتوي  از مثل  )جمع  مثال ( خود مي

نسبتشان  به حقیقت  مانند نسبت  سایه  است به  صاحب  سایه  و 

از مثل  یعني  حقیقت    ي  است کهیواسطه  بهره ه وجودشان  ب

ها از آن بیشتر باشد به  حقیقت  هر چه  بهره آن ،خود دارند

 .ترندنزدیک

ي را به  تمثیلي  بیان کرده که  معروف است و آن  أو این  ر 

نموده که تنها یک    ییاین  است که  دنیا را تشبیه  به  مغاره 

یر و در منفذ دارد و کساني  در آن  مغاره  از آغاز عمر اس

ها به  سوي  بشن  مغاره  است  و پشت  زنجیرند و روي  آن

سرشان  آتشي  افروخته است  که  به بشن  پرتو انداخته  و میان  

، کساني  پشت  دیوار گذر مي کنند و ها و آتش  دیواري استآن

 ها برآن  ةبرآمده  و سایچیزهایي  با خود دارند که  باالي  دیوار 

، اسیران  افتداسیران  رو به  سوي آن  دارند مي  بشن  مغاره که

حقیقت  که کنند و حال  آنبینند و گمان  حقیقت  ميها ميسایه

که  از  چیز دیگري  است  و آن  را نمي توانند دریابند مگر این

 زنجیر رهایي  یافته  از مغاره  درآیند.

که  بسبب   هایيهستند و سایه پس  آن  اسیران  مانند مردم  دنیا 

 بینند چیزهایي  است که  از پرتو خورشید برروشنایي  آتش  مي

حقیقت ها بيسایه شود و لیکن آن چیزها هم  مانندما پدیدار مي

عقل  و به سلوک    ةاند و حقیقت مثل است که  انسان  تنها به  قو

ها را ادراک  تواند کرد. پس افالطون  عالم  مخصوصي  آن

 ،کنندلم  محسوس  و آن  را که  عامه  درک  ميیعني  عا ظاهر

داند و حقیقت  در نزد او عالم  معقوالت  است که  مجاز مي

شده  است که  عالم  ظاهر حقیقت   عبارت  از مثل  باشد و معتقد

ندارد اما عدم  هم  نیست  نه  بود است  نه  نبود بلکه  نمود 

 )دهخدا؛ ذیل لغت مثل .( « .است

بعدی ابیات فوقانی، اشاره به عناصر اربعة  هایدر بیت

فیلسوفان دارد همان گونه که شرح آن در ذیل لغت عقول عشره 

و از فلک  نهم  عناصر اربعه  و از عناصر » که:  آمد دهخدا در

 )همان؛ ذیل لغت عقول عشره(« ..آیند.اربعه  موالید پدید مي

و صفات  در جایی دیگر  از هفت اورنگ وقتی در بارة اسماء

 خوانیم :الهی می

  
 بود جــمله شئوون حـــــق ز ازل»

 مـــتحد  با  هـــذات  مـــه  بالــــهم

 واریــــع  متـر جمــه در سطـــهم

 زیدد  و تمیــان   تعـان  شــــدر   می

 یــــین  ثانـــتعد از آن در ــــبع

 تازـــــمم  دگرــــد حقایق ز یکــــش

 طـــم فقـــوی علر ازی زــــامتی

 روــــقایق مذکــــی آن حـــدر پ

 در ذاتــــان نــــه بودند باطـــــگرچ

 اهرـــود در ظــــن نمـــس باطــــعک

 نــی باطـــکس صورتـــب از عـــواج

 ودــــک نمــد به ذات لیــود واحـــــب

 ورـــــات ظهـــــتنوع تالفــــــاخ ز

 وســـــــو نف ولـــــالم عقــــاوالً ع

 ماــرها اســــاسه م بـــــن عوالــــزی

 خاصــاش از یشخص خصــش هر ودــب

 یـــــــله کون ولــه جمــد آیینـــآم

 الــــه کمـــــمود اندرو به  وجـــــنن

 ددیــرق عـــــه بود این تفـــــکزآن

 رآتــــــالء این مــــت آدم جــــگش

 امعـــی و جت کلـــهری گشــــــمظ

 تعین اولمندرج در  

 مدغم یکدیگر همه در ضمنِ 

 همه از فرق و حکم او عاری

 ً  منتفی و  علماً   نیز خارجا

 ون پنهانیؤمفصل ش شد

 امتیاز درون پردۀ راز

 زمتیازات خارجی منحط 

 آمد از موطن بطون به ظهور

 ظاهر ذات بود چون مرآت 

 گشت امکان وجوب را ساتر

 غ شد به صبغ هر ممکنصبمن

 متعدد به پیش چشم شهود

 شد مرتب عوالم مشهور

 وز پی آن مثال پس محسوس

 جدا پیدانشد اال جدا 

 اسم دیگر خاصه زین عوالم ب

 آیینۀ نکرده جلی همچو 

 ذی الجالل و   تصور

 االفضال

 مانع از سر جمعی احدی 

 جمله به عیان ذات ازو شد

 ظهرــــن  مــــاندری جلی شدــــــمت

 ون را مجملــــــد تفاصیل کـــــــش

 دـــــره مکمل شـــــوی این دایـــــب

 اتــع آیـــــفی گشت جامــــــمصح

                

 صفات

 اسر ذات و صفات ازو المع 

 رنگ یکدیگره ب ءسمااهمه 

 ن اولبر مثال تعی   

 آخرین نقطه عین اول شد 

 «هستیش غایت همه غایات

                                  

 (79ـ71: 9631)جامی؛ 

تواند بهتر از آن چه نگریم، هیچ فیلسوفی نمیهمان گونه که می

موالنا در بارة مفاهیم فلسفی یی، چون تعی ن اول و ثانی و ترتیب 

عالم عقول و نفوس، مثال و محسوس و مظهر کلی صحبت کرده 

                  .د را بیان نمایداست، با این وضاحت دیدگاه فلسفی خو

در مورد تعیٌّن اول و ثانی در کتاب شرح اصطالحات تصوف 

 خوانیم :چنین می

تعین اول نزد صوفیه مرتبه وحدت است و تعین دوم مرتبه »

واحدیت. )کشاف اصطالحات الفنون( ما به االمتیاز شی از غیر، 

یا آن چه بدون  به حیثیتی که جز او در آن مشارکت نداشته باشد،

 چیزی از چیز دیگر متشخص گردد.

تعینات و تشخصات هر چند اموری اعتباری و حقیقت و  

االمر زایل نیستند چون امواج و ماهیات اشیاء اند و لیکن در نفس

انهار هرچند که از حیث تعین و تقید غیر دریا اند، ولی در 

ات و حقیقت و ذات )آب بودن( عین دریا اند. همچنین موجود

مقیدات اگر چه از حیث تعین و تقید غیر حق اند، ولی از لحاظ 

: ذیل 9631گوهرین؛ « ) حقیقت و ذات وجود غیر او نیستند. 

 واژه( 

شود، موالنا به نوعی همان دیدگاه های چنان که دیده می

کند و به این الوجودی خود را با واژه گان فلسفی بیان میوحدت

 . ان فلسفه و عرفان پل بگذاردترتیب گویا قصد دارد می

واضح است که حکمای مسلمان و سپس عارفان مسلمان، مفاهیم 

های نو، شاید به منظور ساده فلسفی را با تعبیرات جدید و نام

سازی مفاهیم، در بیان جهان بینی خود بیان کرده اند و فکر 

کنم که تعیین اول و ثانی همان بحث معقوالت و محسوسات می

ی است که اولین مبدع عالم مثال یعنی تعیین اول و دومین افالتون

مبدع عالم محسوس باشد که به نام تعیین ثانی در دیدگاه های 

 عرفای مسلمان ما مطرح شده است.

به همین ترتیب کاربرد اصطالحات کالمی و فلسفی موالنا در 

 کند:جای جای هفت اورنگ ادامه پیدا می

 

 الشــــــــراقالظهــــــور وایاجــــلی

الکائنــــــات غیرک شیء      لیـــــس فی

 فیء چی باشد به فارسی ســــــــــایه

 ســـــــایه را در مـــــواقع تعلـــــیم

 نور چون از صرافتـــــــــــــــش نازل

 دو جــــهان سایه است و نورتـــــویی

 این و آن صورتســــــــــت و معنی تو

 

 

 ر انفس و آفاقکیست جز تو د

انت شمسی الّضحی و غیرک 

 فی

 سایه از روشنی برد مایه

رقم زده است  ضوء ثانی

حکیم    گشت نامش نهند فیء 

 یا ظل

 سایه را مایۀ ظهور تویی

 «توبی صورتینیست موجود 

: 9631)جامی؛                   

997) 

 

در ابیات فوق نیز موالنا جامی در توضیح ضوءثانی، به ذکر 

کند و با اعتبار دادن به تعریف الم حکما در این باره اکتفا میک

 دهد.حکما آن را شرح می

الفنون در بارة ضوء ثانی، صاحب کشاف در اصطالحات 

ضوء دو قسم است یکی ذاتی است مانندی روشنایی »نویسدکهمی
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که در آفتاب موجود است و عرضی است مانند مهتاب که نورش 

دهد که ضوء عرضی دو قسم د و ادامه میگیررا از آفتاب می

است یکی ضوء اول است مانند ضوء روی زمین که در برابر 

آفتاب قرار گرفته است یعنی حاصل مستقیم نور خورشید است و 

شود ضوء ثانی  که از نور خورشید در روی زمین گرفته می

مانند روی زمین بعد از غروب و این نوع نور را ظل یا سایه 

 دهخدا؛ ذیل لغت ضوء(                                                                                       «   ) د.گوینمی

و موالنا این بحث را دقیقاً از روی بحث ُمثُل افالتون گرفته است 

که وی آن را با مثال غار خویش برجسته کرده است همان 

ا که قبال به آن اشاره شد و موضوع ههای آنارتباط ُمثُل با سایه

آید و در عرفان صورت نیز یکی از مفاهیم فلسفی به حساب می

 توان مشاهده کرد.نیز رخنة آن را با وضاحت تام می

شناسی های واضح بر خداها داللتبه هر صورت این نمونه

اورنگ با این گونه فلسفی موالنا جامی دارد و در کتاب هفت

 خوریم. بر می ها بسیارمثال

 شناسی فلسفی انسان

بحث انسان کامل در نگاه حکما و یا فیلسوفان مسلمان از جایگاه 

شناسی موالنا ویژه ای برخوردار است و ما هم بدین لحاظ، انسان

 کنیم. را روی این نکته متمرکز می

جامی در خصوص شخصیت پیامبر گرامی اسالم، به عنوان 

 خنانی جالب دارد:انسان کامل و مظهر کلی س

 

 اول  قــــــــــرآن«  الحمد»آمـــــد»

 یعـــــنی الحمــــد را  بــــخوان  اول

 تـــــا که حاصـــــل شود بدین تبدیل

 چــون شد این نام آن خجستــــــه اثر

 الواقــعکــــــه مسمای اوســـــت فی

 الجـــــرم معترف به عجــــز و قصــور

 الیه ةوی الصـــــــاللســـــت اهدی س

 وعـــــلی  آلـــــــــه  و  اصحابـــــه

                                       

 

از  پی  «  الف  الم  میم»پس 

آن             ساز الف الم  

 ازان به  میم  بدل

 نام   او  در    بدایت    تنزیل

 دهد   ذلک  الکتاب خبرمی 

 ع...و  نسخۀ  جام  مظهر  کل 

 فرستم تحیتی از دورمی

 صلی علیه مفیُض الوجودیا 

 «وارث   علمه  و   آدابه

                               

 (                               91ـ 1:  9631)جامی؛

 

، به کار مفیض الوجودو  مظهر کلدر این ابیات، کلماتی مانند 

ً تعبیراتی فلسفی هستند و توسط موالنا در  رفته است که دقیقا

تعریف شخصیت نبی مکرم اسالم صلی الله علیه وسلم به کار 

 رفته اند.

در بارة مظهر کل ـ که در تعبیر صوفیه و عرفا همان انسان  

چرخد ـ شیخِ کامل و یا قطبی است که دنیا در اطراف او می

 گوید :بزرگِ عارف عبدالواسع جیلی می

یعنی موجودی که خدایش  انسان مظهر خارجی کامل خداوند» 

به صـورت خود آفرید و آیینه یي است که حق خود را در وی 

نگرد. انسان کامل مظهر همة صفات وکماالت الهیه است... می

ها علی االطالق انبیاء و اولیاء هستند که در ترین انسانوکامل

ها محمد ص است... که در صورت انبیاء و اولیاء رأس آن

 « است. همواره ظاهر شده

                                                                                                                  

 (                                      900: 9670) نیکلسون؛

 خوانیم :در جایی دیگر نیز در این باره می

این نخستین تجلی به نام ذات هستی مطلق، عقل کل را آفرید. » 

شود که صوفیه آن را حقـــیقت محمدیه گویند. در واحدیت یاد می

نظر صوفیه این مقام که گذرگاه میان هستی مطلق و عالم است 

« شود.به صورت پیوسته یک انسـان مظهر آن شمرده می

 (10: 9611)گلپینارلی؛ 

از  برای توضیح بیشتر موضوع و این که این مفهوم برگرفته

مفاهیم فلسفی است باید افزود که در نگرگاه صوفیه و یا عرفای 

فکر شخصیت الهی، در ولی کامل انعکاس یافت که » مسلمان

دستش دست خداست و عنایت الهی به کسانی که خدا را 

رسد. هم بدین گونه بود تلقی مولوی از خوانند از طریق او میمی

که به اسالم وابسته مرشد و مقتدایش شمس. اما هرصــــوفیی 

باشد باید اعتراف کند که فراتر از همة اولیاء حتی کامل ترین 

 آنان، محمد رسول الله است...

کنند. صوفیه این نظریه را در همان راه و رسم خود تأویل می

نور محمدی نزد ایشان همان روح الهی اسـت که خداوند در آدم 

ن صادر به شمار دمید همان نوس ]عقل[ نوافالتونی که نخستی

رود و همان کلمة الهیة لــوگوس است که بر طبق عقیدة می

یابد و های مسیحی در پیامبران تجسد میبعضی از گنوستیک

 مصدر وحی است. 

نظریة اسالمی کلمه الهیه اگر منصفانه خوانده شود دارای چندین 

صورت است و چندان در جامة تصوف پیچیده شده اســت که 

های اصلی روشن آن بسیار دشوار است، اما چهرهدرک جزئیات 

اند. محمد یا حقیقت محمدیه ـ که چـیزی است در تقابل ظهور 

بخش جسمانی و خاکی آن ـ  نخست به عنوان مرکز و اصل روح

جهان آفرینش و روح حیات همة اشیا و در مرحلة دوم به عنوان 

وند شود و منبعی است که خداواسطه عنایت الهیه معرفی می

گان خود افاضه شناخت خویشـتن را از رهگذر آن بر پرستنده

 « دارد.کند و عطایای الهیه را به وسیلة او بدیشان ارزانی میمی

                                                                                                                                  

 (911ن؛ )  هما

الوجود، یعنی فیض رسانندة وجود، نیز در مورد عبارت مفیض

کنیم این عبارت از همان سنخ عباراتی است که وقتی نگاه می

توان آن را یافت نه در جای فقط در فرهنگ عرفا و فالسفه می

 خوانیم که :می دهخدادیگر. در بارة مفهوم این عبارت از قول 

که   مي از اسماء حضرت رسولمفیض . ] م  [ )اخ ( اس » 

است و مظهر افاضه  نور هدایت  است بر  للهاء متحقق  به اسما

 دهخدا؛ ذیل واژة مفیض(«) گان  و واسطه  در فیض است .هبند

شویم که موالنا جامی وقتی از چنین بدین ترتیب متوجه می

کند منظورش اقامة برهان بر هایی استفاده میها و عبارتواژه

همان نگاه فلسفی است که در عبارات مانند مثل و عقل مبنای 

 اول و عقل فعال و ... قابل تمثیل هستند!

 شناسی فلسفیجهان 

زنیم، متوجه وقتی هفت اورنگ موالنا جامی را ورق می

های از این کتاب، به تفسیر باطنی شویم که وی در قسمتمی

ً آیت:  بُِّكْم َوَجنَّة   َوَساِرُعوا إِلَٰى َمْغِفَرة  »قرآن مخصوصا ن رَّ ِمّ

چنین اشاره  ﴾٣١١عمران: ﴿آل«َعْرُضَها السََّماَواُت َواْْلَْرضُ 

 دارد:

 
 الذات استجنةاصل جنات »

 حقایق  اعیانارض چه بود 

آسمان چه صـــــــفات یا   

 اســـــماء

 بود اعیان باسرها و صفات

 وحدت صرف و هستی ساذج

ـالفی  امتیازی و اختـــــــــــــــ 

 نـه

ذات خود را چو کرد برخود 

 

 عرضها االرض والسموات است

 نشیمن امکانمستقر در 

 متأثر ز حکمشان اشیاء

 مندمج در نخست رتبه ذات

 ها همه درو مدرجد و اینبو

 اتفاقی و ائتالفی نه

 عرضش این آسمان شد و این ارض

 هم بر آمد به صورت اشیاء

 بود در علم مندمج کونین
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 عرض

هم در آمد   به کسوت    

 اسمــــــــاء

لیک در علم خویش نی در 

 عین

بار دیگر چو عـرض کرد   

 آغـــــــاز

ارض شد ملک و آســـــــمان 

 ملکوت

 شد چو بار نخست در دومین

هرچه در غیــب ذات 

 باطـــــــن بود

 تجرد و تأثیر چه در ویآن

مانی و لیـــــــــــــک  آسـ

 روحانی

چــــه آمد مخالــــــــف  وآن

 ارواح

 طبقاتست آن زمین و از آن

ذات حق را که جنت آیین 

 است

چون عیان شد ز غیب قدس 

 قدم

                   

 کرد ارض و سما دیگر ساز 

 هر دو در تحت سطوت جبروت 

 عرض او عین آسمان و زمین 

 در شهادت ظهور کرد و نمود

 گشت ظاهر شد آسمان اثیر

 جسمانی نه هیوالیی و نه

 ارض اجساد باشد و اشباح 

 باشد اطباق آسمان و جهان

 است عرضها االرض و السماء این

 عرضش این هردو شد نه بیش و نه کم

ن هردو                            

 (بیش و نه کم               969ـ 969: 9631)جامی؛

عی رسد که موالنا در این جا با استفاده از نوچنین به نظر می

باطن گرایی فلسفی به ابراز جهان بینی فلسفی خود در مورد 

پردازد و حتی دنیای معنوی ها و زمین میپیدایی هستی و آسمان

 کند.یعنی جهان آخرت را نیز در همین بین داخل می

کاربرد اصطالحات فلسفی و کالمی مانند اعیان و ممکن و 

ضمن آن فکر کند، غیره، ما را به حقیقت این بحث داللت می

کنم موالنا در این بحث با وضاحت تام، اشاره به عالم ُمثُل می

 گوید:افالتونی هم دارد که در بیتی می

ها و زمین است، آن بهشت وسیعی که عرضش به اندازة آسمان

اصل آن همان جنت ذات الله است که پهنایش به اندازة زمین و 

 هاست!آسمان

 گوید:بعدی می چنان که در توضیح زمین در بیت

زمین چیزی جز عکس حقایق اعیان نیست و منظورش همان 

تواند همان چیزی باشد که عالم ُمثل اعیان ثابته است که دقیقاً می

افالتونی نام دارد و همان حقایقی که در عالم امکان وجود داشت 

یعنی در حالتی میان وجود و عدم قرار داشت و هنوز موجود 

 نشده بود.

شود که که در اصطالح فلسفی، امکان به چیزی گفته می دانیممی

: 

چه که بود و نبودش ... آن وجود یا عدم آن ضروري نباشد» 

د، مقابل جمامساوي باشد، مانند انسان و حیوان و نبات و 

 دهخدا؛ ذیل واژه امکان(«  ) .وجوب..

 گوید:و در مورد آسمان در بیت بعدی می

ماء الهی است که بعداً از حکم منظور از آسمان، صفات و اس

آنان اشیاء متأثر شد یعنی اشیاء متعدد مطابق به اسماء و صفات 

 الهی به وجود آمد. 

این نظر همان موضوعی است که بر اساس نگاه فلسفی ـ 

عرفانی، جهان مظهر اسما و صفات الهی است همان گونه که 

 گوید:در ادامه می

الهی بودند که در ذات الله   اعیان در حقیقت همان اسما و صفات

 نهفته بودند  جای که در آن:

ها همه بود و این  وحدت صرف و هستی ساذج

 درو مدرج

 اتفــاقی و ایتــــــالفی نه            امتیازی و اختــــــالفی  نه

یی بود که هیچ یعنی یگانگی مطلق و هستی بدون نقش و ساده

ت و در ادامه در بارة پیدایی فرق و تفاوتی میان آنان وجود نداش

 دهد:هستی و عالم کثرت توضیح می

خداوند ذات خود را به خود عرضه کرد و در نتیجه پهنای آسمان 

کند که، همان ذات الهی، و زمین پدید آمد! و سپس اشاره می

وقتی خویشتن را به خود عرضه کرد، از یک سوی اسماء پدید 

ز پدیدار شد و ادامه آمد و از جانب دیگر صورت اشیاء نی

دهد: اما این پیدایی، ظاهری نبود بلکه هر دو عالم، فرو رفته می

در عالم علم که همان عالم معنی و یا عالم ُمثل الهی باشد، دیده 

 شد!می

 گوید: در ادامه می

اما بار دیگر خود را به خود عرضه کرد که البته این بار دیگر 

شود که در نتیجة آن نی گفته میدر اصطالح فلسفی به نام تعین ثا

زمین و آسمانی دیگر پدیدار شد چنان که بیت بعد بدان مشعر 

است: زمین ملک و آسمان ملکوت شد در حالی که هر دو از 

حشمت و مهابت جبروتی الله برخوردار بودند. و می افزاید: 

چون عرض اولی با عرض دومی مانند آسمان و زمین به هم 

 پیوست:

هرچه در غیب ذات باطن بود      در شهادت                      

 ظهور کرد و نمود

هر چه که قبال در غیب ذات الهی فرو رفته بود، به عالم شهادت 

 برون آمده و آشکار شد یعنی عالم ُمثل پدید آمد.

افزاید: هر چیزی که در دایرة تجرد قرار داشت آشکار و می 

ن آسمان، روحانی و معنوی بود گشت و آسمانی پدید آورد اما: ای

یعنی این آسمان موجود نبود و عالم مادی و زمینی که در برابر 

عالم معنوی و روحی قرار دارد آشکار گشت که عالم جسد و 

 افزاید:کالبدهاست! و می

ها و زمین است، آن ذاِت جنت آیین حق، که عرضش آسمان 

یم، آشکار شد در وقتی از عالم پنهان و پاکیزه و بلند مرتبة قد

نتیجه عرض و پهنای آن، دو عالم روحانی و جسمانی را شکل 

داد و این معنی )عرضهاالسموات واالرض( است. یعنی عالم 

 ملک و ملکوت تجلی ذات الهی است!

واضح است که چنین تفسیر و تعبیری از پیدایی عالم، هرگز جز 

ق قابل در نگاه فلسفی جای دیگری یافت نشده و جز از آن طری

 اثبات نیست.  

 آید: از بیت زیر نیز چنین مفهومی به دست می

لیک چون در مراتب  امکان            گشت ظاهر  به صورت  » 

 (50)همان؛« اعیان

گوید که ابتدا هستی موالنا جامی در بارة هستی و پیدایی آن می

در ذات حق به صورت اسماء و صفات پنهان بود اما با جلوة 

راتب امکان، به صورت اعیان ثابته یا همان جهان مثل حق در م

 در آمد! 

شود و نگریم که در این بیت نیز بحث جامی کامالً فلسفی میمی 

 گوید:می

ذات مطلق خداوند در سیر تدریجی خود به عالم ناسوت، در یک 

مرحله که همان تعیین اول است، مقید به مراتب امکان یعنی 

عدادي. امکان استقبالي. امکان اشرف. امکان اخص. امکان است»

)دهخدا/ « امکان خاص. امکان ذاتي. امکان عام. امکان وقوعي

ذیل واژة امکان( و پس از آن جا به عالم صورت این جهانی در 

 تعیین ثانی ظهور و بروز کرد:
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در جهان هر صفت که معروفست       بی تقید به جمله »

 (50: 9631)جامی؛« موصوفست

یا هر صفتی که تا به حال شناخته شده است خداوند به پس در دن

باشد، آن صفت، بدون تقید یعنی به صورت مطلق موصوف می

 یعنی اصل همان صفت الهی است.

و جالب کاربرد کلمات قید و مطلق و اعیان و غیره در این ابیات 

توان جزء تعابیر و مفاهیمی دانست که در است که همه را می

اج دارد و فالسفة خدا باور از آن مستفید بوده فرهنگ فلسفی رو

 اند.

و همان گونه که مشاهده کردیم، موالنا جامی، در این ابیات نیز 

به گونة واضح، مراتب هستی را مطابق به نگاه افالتون و دیگر 

کند و صحبت عالم اعیان و ممکنات و بندی میفیلسوفان دسته

نگری ها در بیان جهاننآورد که همة ایمحسوس و... به میان می

شناسی فلسفی جناب موالنا دالیلی بس ارزنده و مهم و و یا هستی

دهد که آید و نشان میاستنادهای غیر قابل انکار به حساب می

موالنا جامی با دید فلسفی خود نیز جهان را تبیین و تفسیر کرده 

 است.

 

 نتیجه گیری

 آید که:می از مجموع مباحث فرازین، چنین نتیجه به دست

توان شناسی فلسفی هرگز نمیـ  موالنا جامی را در زمینة هستی

نادیده انگاشت، بلکه او در این راستا دیدگاهی بسیار مشخص 

 دارد.

ـ عرفان جامی دقیقا با نگرش فلسفی او به هم آمیخته است و کار 

برد اصطالحات و مفاهیم فلسفی در بزرگترین اثر فکری او 

دهد که او اورنگ با وضاحت کامل نشان می یعنی مثنوی هفت

 فلسفی نیز اندیشیده است.

موالنا جامی عالمی متشرع و عارفی  ـ ضمن آن که باورمندیم،

مدار نیز  توانیم که او فیلسوفی دینالوجودی است، گفته میوحدت

هست که به خصوص از افکار افالتون و نیز جریان نوافالتونی 

از طریق نگاه به هستی شناسی وی به  متاثر شده و این تاثر را

 توان در هفت اورنگ به مشاهده نشست.خوبی می
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