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  الحکمتین ناصرخسرو موازنۀ عوالم و تأویل در جامع
  1خلیفه بناروانی بهمن

  )155الحکمتین: جامع»(این موازنه تأمل کند عاقل!«
ر پیروان اسماعیلیه ر شیعی و اسماعیلی، بخش بزرگی از فرآیند تأویل .بر پایۀ تأویل است، بنیاد تفکّ خود بر یک ، در تفکّ

میان عناصر و اجزاء این عوالم ، سبر همین اسا .غیر از عالَم مادي و حسی، اصل دیگر استوار است: وجود عوالم متعدد
) برقرار است و در مقارنت پیوند و مناسبتی بنیادین(به تعبیر ناصرخسرو: مواصلت و مجانست و مشارکت و، متعدد

از شرح و  .کند خود را آشکار می، فرآیند تأویل، تشریح موازنۀ عوالم و بیان تطابقات اجزاء و ارکان آن عوالم با یکدیگر
در ، ناصرخسرو .شود تعبیر میتطابقات یا  علم میزانبه ، در حکمت اسماعیلی، و نسبت این عوالم متعددبیان رابطه 

م ، عالَم إبداع، عالَم صغیر یا انسان، عالَم کبیر(عالَم افالك)، از چندین عالَم یاد کرده است: عالَم علوي الحکمتین جامع عالَ
م سخن، أمر م دین و، عالَ هاي این کتاب  همۀ موازنه، در این مقاله .ا اصول و فروع و اجزاء و انواعیست؛ که هر یک ر ...عالَ

   .با مفهوم بنیادین تأویل نشان داده خواهد شد، بررسی خواهد شد و پیوند بحث موازنۀ عوالم
ر پیروان اسماعیلیهمی ر ش، بخش بزرگی از فرآیند تأویل .بر پایۀ تأویل است، دانیم که بنیاد تفکّ یعی و در تفکّ

میان ، بر همین اساس .غیر از عالَم مادي و حسی، خود بر یک اصل دیگر استوار است: وجود عوالم متعدد، اسماعیلی
 پیوند و مناسبتی بنیادین(به تعبیر ناصرخسرو: مواصلت و مجانست و مشارکت و، عناصر و اجزاء این عوالم متعدد

خود را ، فرآیند تأویل، و بیان تطابقات اجزاء و ارکان آن عوالم با یکدیگر ) برقرار است و در تشریح موازنۀ عوالممقارنت
تعبیر تطابقات یا  2علم میزانبه ، در حکمت اسماعیلی، از شرح و بیان رابطه و نسبت این عوالم متعدد .کند آشکار می

عالَم صغیر ، لَم کبیر(عالَم افالك)عا، از چندین عالَم یاد کرده است: عالَم علوي الحکمتین جامعدر ، ناصرخسرو .شود می
   .؛ که هر یک را اصول و فروع و اجزاء و انواعیست ...عالَم دین و، عالَم سخن، عالَم أمر، عالَم إبداع، یا انسان

  علم میزان
ربن .(ر .هاست الطبیعی علم تطابق بنیاد مابعد، علم المیزان در اصل ان87: 1389ك: کُ ان المیز از علم، ) جابر بن حی

عد ریاضی و آماري را از  تی آن را توضیح داده و نسبت مفهوم اندازه و بدر ساحت علم کیمیا سخن گفته و مفهوم فراکمی
ربن88و87ك: همان: .(ر .این ساحت نفی کرده است هاي عوالم در  علم میزان و تطابق«در گفتاي با عنوان، ) هانري کُ

پس از شرحی دربارة سابقۀ ، ر مفهومی که در این بخش مورد نظر استد، در بیان ماهیت علم میزان» عرفان اسالمی
به ، که اینک فراموش شده است، علم تطابقات«گفته است:، طرح علم میزان در کیمیا و شرح تفاوت مفهوم آن با شیمی

ها  این ایدئولوژي .دهد هاي مدرن در اختیار ما قرار می مستمسکی در مقابلِ به اصطالح ایدئولوژي، صورتی کامالً واقعی
ر می عدي که در چنین علمی تصو هاي واقعی(مانند میزانی که  هر چند میزان، بنا بر این .اند بهره یکسره بی، شود از آن ب

ه در دوران باستان معمول بوده است ولی میزانی ، زوسیموس مطرح کرده است یا میزان هیدرواستاتیکی ارشمیدس) البتّ
منظور میزانی است که نفْسِ مفهوم  .هاست غیر از این میزان، نیاد علم تطابقات مورد نظر استکه در بحثمان پیرامون ب

ان به نیکی دریافته است  .آن اساساً بیانگر انسجام و تعادل موجودات است یعنی مفهومی که ـ همانطور که جابر بن حی
برتر از همۀ ، یابد که باید گفت اصلِ میزان تقاء مییابد؛ در حقیقت چنان ار ـ به مرتبۀ یک اصل مابعدالطبیعی ارتقاء می
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ت همۀ تعینات است و موضوع یا معلول هیچ، مقوالت معرفتی ماست فکرت تعادل  ...یک نیست به این معنا که علّ
 ...اند ابراز شده، 1موجودات و فکرت عدل الهی همراه و همعنان با همند و در رمز میزان که یک رمز مربوط به معاد است

هاي  براي مثال در نوشته، در عرفان اسماعیلیه .میزان به معناي تعادل میان نور و ظلمت است، در عرفان اسالمی
) میزان الدیانۀ(میزان امور دینی) تعیین تطابق میان سلسلۀ باطنیِ  .م1017/ .ه408حدود .حمیدالدین کرمانی(ف

لَکی آسمانی لّی، زمینی و سلسلۀ م وجه  .سازد پذیر می تطابقات میان عوالم روحانی و جسمانی را امکان ،تر و به بیان کُ
به برکت باطن ، ظاهر .به واسطۀ همتاي نامرئی و ملکوتی آن است، ظاهري یک موجود متوقف بر تعادل بخشی به آن

خلق و تضمین  را ]ي نامرئی و ملکوتی[علم میزان قائل به اصلی است که ضرورت وجود این همتا ...کند تعادل پیدا می
  ) 89و88(همان:  2» .کند می

در مفهوم اسماعیلی آن ـ یعنی شرح و بیان رابطه و نسبت عوالم متعدد در هستی ـ   علم میزانعالوه بر کاربرد 
ابراهیم مدکور در مقدمۀ بخش منطق کتاب   .در مفهوم علم منطق است، علم میزانیکی دیگر از موارد کاربرد اصطالح 

) و تهانوي در 55:1404(ابن سینا .المیزان نام برده ا اشاره کرده است که غزالی از علم منطق با تعبیر علمشفاي ابن سین
گفته ، در مناسبت نامیده شده علم منطق به علم المیزان، علم المنطقدر توضیح معناي ، کشاف اصطالحات الفنون

ت جعلم «اند: المیزان گفته منطق را علم، شوند ق سنجیده مییعنی منط، ها و براهین به میزانِ این علم است که چون ح
لم ى عسم راهین  المیزان  المنطق: و ی ج و البجنُ الحه44:1996/1تهانوي»( .إذ به توز در ، ) ابن عربی نیز در فتوحات مکی

در چیستیِ علم المیزان  بدون آنکه توضیحی، گفته، شرحی که دربارة اوتاد و مراتب ایشان(فی مراتب األوتاد و منازلهم)
تد صاحب وجه«علم المیزان را در شمار یکی از علومی برشمرده است که ، بدهد منهم ال بد له «به آنها احاطه دارد:» و

منه و قد یکون الواحد أو کلّهم یجمع أو یجمعون علم الجماعۀ و زیادة و لکن الخاص لکل واحد منهم ما ذکرنا من العدد 
د ال یکون له و ال لواحد منهم علم زائد ال من الذي عند أصحابه و ال مما لیس عندهم فمنهم من له فهو شرط فیه و ق

لهِم"  الوجه و هو قوله تعالى عن إبلیس نْ شَمائ ع و هِممانی نْ أَ ع و هِمف لْ نْ خَ م و م دیهِ نِ أَی ینْ ب م منَّه یلَآت و لکل جهۀٍ  " ثُم
القیامۀ فیمن دخل علیه إبلیس من جهته فالذي له الوجه له من العلوم علم االصطالم و الوجد و الشوق و  وتد یشفع یوم

و علم األنوار و علم   المیزان  علمالعشق و غامضات المسائل و علم النظر و علم الریاضۀ و علم الطبیعۀ و العلم اإللهی و 
 ...علم تسخیر األرواح و علم استنزال الروحانیات العلى و علم الحرکۀ والسبحات الوجهیۀ و علم المشاهدة و علم الفناء و 

  )2:1994/403عربی ابن»(
موازنه میان عوالم هستی ـ مثالً عالَم کبیر(عالَم طبیعت و افالك) و عالَم صغیر(بدن انسان)ـ از آنجاست که: 

رسول نیز ترکیب دین حق را بر مثال ، ترکیب جسد مردم را بر مثال ترکیب عالَم انشاء کرد، همچنان که خداوند
در ، عالَم کبیر .فرزند نفْس کلّی، فرزند عالَم کبیر است و به نفْس، و همچنان که مردم به جسد .آفرینش مردم نهاد

 و، دوجوهر مردم ب متخم عالَ م آفرید از بهر آنکعالَ خداى تعالى مردم را بر مثال خلقت«منزلت جسد نفْس کلّی است: 
تا شناخته شد که صورت عالم که آن «) و 288جامع:»( .ستا عاقل مردمِ، آن درخت ست که بارِا مثَل درختی م بهعالَ

دین حقّ گفتند که ترکیب  يِکماح«) و 288جامع:»( .انسان کبیر است برابرست با صورت مردم که آن عالم صغیر است
اندر  از کتابى بزرگ که هرچِ >است<م بر مثال فهرست ین عالَا زو گفتند که ترکیب مردم ا، ستا مختصر مِعالَ مردم

از آن اثرى پدید کرده باشد آن کتاب باشد در فهرست. ات الع جز ب و ما را بر کلّی ات نباشده چیزها اطّ استدالل از جزوی ،
قان بو مر استدالالت عقلى را جز م دق و ملهى و ما حبلِه تعلّ ص د ع قْ تان بتمکّنان بر مه تثبرصد حقّ نتوانند گرفتنم. 

                                                             
مِ الْق«سورة انبیاء:  48اشاره است به آیۀ  1. وی طَ لسوازینَ الْق الْم نَضَع ۀِ ونهیم...) )(و ترازوهاى داد را در روز رستاخیز مى47(انبیاء:...» یام  
ربن در ادامۀ بحث، این موضوع را مبناي توضیح و تحقیق و تحلیل دربارة کتاب  2 سید حیدر آملی ـ عارف بزرگ تشیع ایرانی ـ  نص النصوصکُ

ق به حکمت شیعی دوازده امامی قرن هشتم هجري دارد، قرار ربن، تحلیلی از تطابقات و دوایر کتاب نص که متعلّ النصوص سید  داده است. کُ
  حیدر به دست داده است.
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 ترکیبه پس گفتیم: واجب آید که جسد ما ب .فرزند همى بر صورت او زاید بى تفاوتى >را<هر چیزى «و )283جامع:»(
 و نه مر چگونگىِ، مردم کردیم م را مثال از ترکیبِترکیب عالَ ز بهر آن همى چگونگىِا و .تفاوتى ست بىا ممانند این عالَ

ین ا این صغیر از آن کبیر پدید آمده است نه آن کبیر از با آنک، م گیریمهمى مثال از ترکیب عالَ >را<یب خویش ترک
  )283جامع: »( .جزوى است مِکلّى است و جسد ما عالَ جسد معالَ صغیر:

ر می، اي است که این موازنۀ عوالم در چنین زمینه سِ سازد:  مثالً تأویل سخن عیسی مسیح را میس از آنجا که نفْ
سِ کلّی، مردم سِ جزوي، فرزند نفْسِ کلّی است و نفْ پس اینکه عیسی گفت من به پیش پدرم که در آسمان ، پدر نفْ

م پس گوییم که آفتاب از عالَ«و نه در معناي ظاهر: ، بر پایۀ همین توازن میان عوالم باید فهمیده شود، روم است می
و پنج ، م صغیرمغز است از عالَ منزلته م کبیر بو ماه از عالَ، ستا صغیر که آن مردم مِست از عالَا دل منزلته کبیر ب
مردم را که مر او  >مر<منزلت پنج حواس است ه ب، گفتند "انسان کبیر"کما م کبیر را که مر او را حرونده مر عالَ ةستار

ى یى و بویایى و شنوایمنزلت بیناه م را بطارد مر این عالَهره و عشترى و مرّیخ و زحل و معنى زاَ، گفتند "م صغیرعالَ"را 
، ستا س کلّینفْ فرزند سنفْه ست و با م کبیرفرزند عالَ جسده و چو مردم ب .مردم را >مر<ساوندیست ى و بیو چشا

علیه  ـ ریمو بدین روى گفت عیسى بن م .ها که یاد کردیم ست با این آلتا س کلّینفْ مثَل جسد م کبیر بهپس عالَ
الم إ"بدین خبر: "ستا من همى سوى پدر خویش باز شوم و پدر من اندر آسمان"که  ـ السنّى ذاهب بى و أَلى أَای بى ف

ستا او اندر آسمان >که<س کلّى من همى باز گردد سوى نفْ جزوىِ یعنى نفسِ "ماءالس ،الِو ج اُ هت او بپنداشتند  م
  )282(جامع:» " .خدایم من پسر"گوید  کو همى

اي از آفاق(عالَم طبیعت) و أنفس(بدن انسان) یاد شده و از وجود آیات در آنها سخن  به گونه، همچنین در قرآن
که آیات خدا  1و وحی)قرآن همچون کتابِ دیگر خداوند(، گفته شده است که انگار این هر دو را چون کتاب تلقّی کرده

پایۀ یک ، در آن آیات نیز باید تأمل کرد و در واقع، باید نگریستقرآن کتاب  در آنها نهفته است و همچنانکه در آیات
ریهِم آیاتنا فی اْلآفاقِ و فی«موازنۀ بنیادین(موازنۀ عالَم کبیر و عالَم صغیر) در همین گونه از آیات نهاده شده است:    سنُ

قُّ أَ و الْح ه هم أَنَّ نَ لَ یتَب تَّى یح هِمس فُ لى أَنْ ع ه بک أَنَّ رَ هید کُلِّ شَی  لَم یکْف بِ در سایۀ ، و چنانکه گذشت )53(فصلت:»  .ء شَ
   .شود: تأویل ممکن می، هاي افتاده بر باطن اي است که کنار رفتن حجاب چنین بافت و زمینه

                                                             
ونَ  کتاب«رو هستیم: الف) کتاب قرآن:  که آیاتی در آنها هست، روبه» کتاب«. در زبان قرآن، با چند 1 لَم ع مٍ یو اً لقَ ی بِ رْآناً عرَ ت آیاتُه قُ لَ فُص «

وا و الرَّ«وحی، به معناي عام: )؛ ب) کتاب3(فصلت: لَّذینَ هادوا ل م لَ ونَ الَّذینَ أَس ی بِ ا النَّ بِه کُمح ی ور دى و نُ راةَ فیها هو ا التَّ لْنَ زَ نْ ا أَ ا إِنَّ م بار بِ الْأَح ونَ وی ان ب
تابِ نْ ک وا م حفظُ تُ ا  اسو خْشَ ال تَ داء فَ شُه هی وا علَ وا بِآیاتی اللَّه و کانُ تَرُ نِ و ال تَشْ اخْشَو و اس نْزَلَ اللَّه فَأُولئک هم   النَّ ما أَ حکُم بِ ی نْ لَم م لیالً و ناً قَ م ثَ

ونَ بی فی« )؛ پ) کتاب علم خدا: 44(مائده:» الْکافرُ ر د نْ ها عم لْ تابٍ  قالَ ع نْسى  ک ال ی ی وب لُّ رضتاب آفاق و أنفس(عالَم کبیر )؛ ت) ک52(طه:  »ال ی
نا فی الْآفاقِ و فی« و عالَم صغیر):  آیات ریهِم نُ لى  س ع نَّه رَبک أَ قُّ أَ و لَم یکْف بِ الْح نَّه نَ لَهم أَ ی ب تَ تَّى ی ح هِمنْفُس ). 53(فصلت:» ء شَهید کُلِّ شَی  أَ

رُك بِ«خوانده است:» خداکلمۀ «همچنین در قرآن، دو بار عیسی مسیح را  بشِّ ی نَّ اللَّه رْیم إِ کَۀُ یا مالئالْم ت مۀٍإِذْ قالَ ل مسیح عیسى کَ مه الْ اس نْه م  
بینَ رَّ مقَ نَ الْ م رَةِ و الْآخ یا و نْ ی الدجیهاً فو مرْی نُ م مریم، خداوند تو را به [را] که فرشتگان گفتند: اى  ] هنگامى )([یاد کن45(آل عمران:» اب

بان دهد، در حالى که اى از جانب خود، که نامش مسیح، عیسى بن مریم است مژده مى کلمه [درگاه خدا]  [او] در دنیا و آخرت آبرومند و از مقرّ
وا فی«است.) و:  لُ غْ تابِ ال تَ لَ الْکه نَّ  یا أَ قَّ إِ ح لَى اللَّه إِالَّ الْ وا ع ولُ ولُ اللَّه و دینکُم و ال تَقُ سر مرْی نُ م ى ابعیس سیحم ا الْ متُه م ل لى  کَ لْقاها إِ وح   أَ ر و مرْی م

بحا س د واح له ا اللَّه إِ نَّم راً لَکُم إِ ی وا خَ تَه الثَۀٌ انْ وا ثَ له و ال تَقُولُ سر و اللَّه وا بِ نُ فَآم نْه لَم د لَ و ونَ لَه نْ یکُ اللَّه   ه ما فی السماوات و ما فی الْأَرضِ و کَفىنَه أَ بِ
کیالً مکنید، و دربارة خدا جز[سخن171ِ(نساء:» و درست مگویید. مسیح، عیسى بن مریم، فقط پیامبر خدا  ) (اى اهل کتاب، در دین خود غلو [

گانه است. باز  خدا و پیامبرانش ایمان بیاورید و نگویید[خدا] سه و کلمۀ اوست که آن را به سوى مریم افکنده و روحى از جانب اوست. پس به
ها و آنچه در زمین  ایستید که براى شما بهتر است. خدا فقط معبودى یگانه است. منزّه از آن است که براى او فرزندى باشد. آنچه در آسمان

مسأله اشاره کرده و عالوه بر آن، گفته است که پیامبر اسالم،  است از آنِ اوست، و خداوند بس کارساز است.) و خود ناصرخسرو نیز به این
الم ـ عیسى چنانک«گوید:  نیز در قرآن، کتابی نامیده شده است که سخن می (ص)محمد حکم ه سخنى بود از سخنان خداى تعالى بـ  علیه الس

رْیم ر"گوید: قوله  همى >که<این آیت  نُ م ى ابیس ع یح سم ا الْ م نَّ لىإِ لْقاها إِ تُه أَ مل ولُ اللَّه و کَ س  . نْه م وح ر و مرْی مصطفى را و همچنین مر رسولِ "م 
الم ـ قُ«خویش گفت بدین آیت قوله: هذا »کتاب «خداى تعالى  ـ علیه الس نْطی تاب قِّ.«علیکم » ک ح الْ    ) 115(جامع:»بِ
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ها  رند و از مجموع این نسبتناصرخسرو براي بیان نوع نسبت میان ارکان و اجزاء عوالم گوناگون که با هم نسبت دا
ی می، گیرد و توازن عوالم در هستی اي جامع شکل می تصویري کامل از موازنه، در پیکرة این عوالم از این ، گردد متجلّ

مقارنت(همسانی در ، مشارکت(همسانی در دارندگی)، مجانست(همگونی)، واژگان استفاده کرده است: مواصلت(پیوند)
از ، نسبت میان آن دو را ـ که هر یک، همچنین در موازنۀ عقل کلّی با رسول، زنۀ زر با رسولیک جا در موا .جایگاه)

م کو پادشاه عالَ ـ کلّى و نزدیک عقلِ« یاد کرده است:» مواصلت و مجانست و مشارکت«اجزاء عالَمی دیگرند ـ با تعبیر 
ست ا رفشَ غایته که ب ـ مر او را با رسول انچِبد، مرتبتى و محلّى هست دعوت مر هر یکى را از اهلِ ـ >است<علوى 

و نزدیک  «) و111جامع:»( .مجانستى و مواصلتى هست ـ سته اى از آن نور که تمامى آن بدو رسیدا پذیرفتن بهرهه ب
که  ـ مر آن را با زر بدانچِ، آن محلّى هست مراتبِه ب ین جواهرْا مر هر یکى را از ـ>است<م کو پادشاه عالَ ـ مردم
(همانجا) مواصلت و  .مشارکتى و مجانستى هست ـ صورت پذیرفتنِه ست با پذیر صورت جواهرِ ۀتر از هم شریف

آن ارکان و اجزاء است و کارکردي که در عالَم خود دارند: داشتن غایت شرف در » محلّ«مجانست و مشارکت در 
قارن در دو عالَم است، ارکرداین نقش و ک .اي از نور به تمامی و پذیرفتنِ صورت پذیرفتن بهره وجه مشترك ارکانِ م. 

پس مر آفتاب را و ماه «از همین تعبیرات براي توصیف نسبت میان آفتاب و ماه استفده کرده است: ، ناصر در جاي دیگر
واصلتى و م، مختلف که یاد کردیم يِها بدین علّت ست از آثار دیگرکواکبا م بیشتررا بدین سبب که اثر هر دو اندر عالَ

ماینجا نیز سخن از اشتراك در 276و275(جامع: .آفتاب آن نیسته قارنتى است که مر دیگر کواکب را بجانستى و م (
   .)ست از آثار دیگرکواکبا م بیشتراثر هر دو اندر عالَنقش است(اینکه 

استفاده کرده و این تنها کاربرد » موازنه«یک جا از اصطالح ، ناصرخسرو در پایان شرح موازنۀ عالَم دین و عالَم أمر
رسد تعبیر  ) به نظر می155جامع:»(این موازنه تأمل کند عاقل!«هاي آن در تمام آثار اوست:  این واژه و همخانواده

براي بیان مفهوم نسبت میان عوالم ـ آنچنان که موضوع این نوشته است و در حکمت اسماعیلی از آن سخن » موازنه«
دو یا چند عالَم(با همۀ اجزاء و ، در موازنه به این مفهوم، تواند باشد؛ چنانکه پس از این خواهیم دید شود ـ می گفته می

را به مفهوم حقیقی میان آن » توازن«اي با هم دارند که  یابند و چنان پیوند و همسانی ارکان) چنان بر هم انطباق می
و چو جسد «تعبیر کرده: ماننديو  برابريجزاء عوالم را به نسبت میان ا، ناصر در جایی .توان مشاهده نمود عوالم می

هر دو عالَ، م کبیر استعالَ مردم فرزند یکدیگر باشند برابر و مانندعنى کبیر و صغیر ـ م ـ اَواجب آید که آالت و حواس. 
چیزي به چیزي همچون سخن از تشبیه ، در موازنۀ عوالم، در اعتقاد اهل تأویل ) اما باید به یاد داشت که282جامع:»(

بلکه سخن از این است  ، در امري(وجه شبه) به هم صرفاً شباهت داشته باشند، تشبیهات ادبی نیست که مثالً دو چیز
با قرینِ خود ، از نظر نقش و کارکرد و جایگاه و ارزشی که در عالَمِ خود دارند، هر یک، که اجزاء و ارکان دو یا چند عالَم

افتاده «بلکه همچون دو صفحۀ ، اند: نه همچون دو سطح ایستاده کنار هم یک منزلت و محلّ ایستادهدر ، در عالَم دیگر
امري ، در اینجا، نسبت میان عوالم .ها و کارکردهاست در نقش، وجه شبهی اگر هست .یعنی منطبق با هم، »بر هم

ها و  بلکه نسبت، شده باشد» تحمیل«ري بر امو، هایی از بیرون برساخته از سوي گوینده نیست که مفاهیم و نسبت
تنها روایت مشاهدات یک ناظر ، شود مقارنت) میان عوالمی که از آن سخن گفته می، مجانست، مشارکت، پیوند(مواصلت
در  .هاست نسبت» کشف«اینجا سخن از  .است» دیده«ناظري که روابط و پیوندها و نسبت میان عوالم را ، بیرونی است
میان اجزاء عوالم » کشف تناسبات«ناظر به همین ، شود سخن گفته می» برقراري موازنه میان عوالم«از  این نوشته اگر

پرده از ، در آغاز پنهان و پوشیده است و در فرآیندي که در انحصار اهل تأویل و اهل تأیید است، این تناسبات .است
گردد:  منکشف می، هاست که محلّ بروز این نسبت، ر باطنشود و حجابِ افتاده یا افکنده ب ها برداشته می روي این نسبت

، در حکمت شیعی و اسماعیلی .شود تعبیر می» تأویل«در حکمت شیعی و اسماعیلی به » کشف المحجوب«از این 
دگذاريِ مکانیکیِ الفاظ براي مفاهیم و معانی نیست، تأویل .نزد وصی رسول است، تأویلِ کتاب خدا ، تأویل .در اینجا کُ

از جنسِ تشبیهات معمول در متون ، این تطابقات و توازن عوالم .برآیند تطابقات اجزاء عوالم گوناگون و توازن آنهاست
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ت و منزلت است، نه در اوصاف، همسانی و مشابهت، در تطابقات و توازن عوالم، همسانی .ادبی نیست که در شأنی. 
  .و مقامِ اجزاء در هر یک از عوالم است انطباق در جایگاه، هاست همگونیِ کارکردها و نقش

Ι هایی که بر پایۀ میزانِ عدد نیستند موازنه  
  موازنۀ عالَم دین با عالَم طبیعت .1

اي میان عالَم دین و عالَم طبیعت(دنیا) سخن گفته و  ) از موازنه160الحکمتین(جامع: ناصرخسرو در جایی از جامع
ناصر گفته است  نهاد دین بر مثال نهاد دنیاست؛  .و این موازنه را توضیح داده استاین دو عالَم را با هم در توازن دیده 

گاهی فراخی است و آن بدین سبب است که از ، در دنیا .سعادت و شقاوت به ظرفیت و پذیرندگی خلق وابسته است
ن از آسمان در پی بسیاريِ بارد و زمین پذیرنده است و تنگی و سختیِ دنیا به سبب بازایستادن بارا آسمان باران می

فسد است خلقِ بی و چون جهل ، به بسیاريِ علم دین است و پذیرش خلق، همچنین در عالَم دین هم فراخی .حاصلِ م
که ، خازنانِ علمِ کتابِ خدا، هاي حسی و شهوتی غالب شد و از طلب علم دین بازماندند بر ایشان مستولی شد و قوت

سی ران خویش از ایشان باز میبا، اند ابرهاي رحمت الهی  دین بر مثالِ نهاد«شوند:  هالك می، گیرند و خلق به هالك نفْ
ست: یکى جسمى ا دو معیشت حاجتمنده ب، ناطقه سِحسى است و هم نفْ سِو مردم که مر او را هم نفْ ...،نهاد دنیاست

که همى  ـقرآن لمى که آن از دیگر ع .آید معاونت افالك و انجم حاصله ب ـ ستا خداي ةکه آفرید ـ که آن از زمینى
 میانِه دنیاوى ب و معیشت .ایشانند دینْ که افالك و کواکبِ، جتان حاصل آیدامامان و ح معاونته ب ـ ستا کالم خداي

و گاهى ، تا هنگامى فراخى و رخصت باشد، خلق گاهى بیشتر باشد و گاهى کمتر بر حسب استحقاق خلق مر آن را
ت .حط باشدتنگى و ق تا ، و زمین آن را قبول کند وقت باشد از آسمان که ببارد هب يِها باران، فراخى و رخصت و علّ

ت .دان بسیار و قوى شونداشخاص انسانى بِ  خلقِ بسیارىِ سببِه ها باشد از آسمان ب باران باز ایستادنِ تنگى و قحطْ و علّ
و ، و فسادشان کمتر شود چو از مرگ متواتر بترسند، هالك شوند مرگ جسدىه معیشت ب کمىِه د تا بفسم حاصلِ بى

قال عبرت گیرندآن آزمایش الهى باشد مر خلق را تا ع... و معیشت دینى ست ا و آن هم بر این مثال، ستا لممردم را ع
ت .>و گاهى کمتر شود<لم بیشتر شود ع، لقکه گاهى اندر خَ ى و شهوتى بر خَ يِها چو قوو جهل بر ، الب شودلق غحس

 لمِنان عخازِ، لم نباشندع و چو مستحقِّ، لم بازمانندز طلب عا و، شان ضعیف باشد ناطقه سِو نفْ، لق مستولى باشدخَ
 ر از آسمانِطْقَ و اندر بازایستادنِ ...،از ایشان بازگیرند >را<خویش  رِطْقَ ـ که ابرهاى رحمت الهى ایشانند ـ خداى کتابِ

حقّ را  و هر که امامِ .نفس است دین مر ایشان را هالك آسمانِ رِطْو اندر بازایستادن قَ، جسم است را هالكدنیا مردم 
الم ـ و هر که بر رسول ...،عذاب جاویدى رسده س هالك شدن و بنفْه ب زن کند دروغ ـ علیه الس ایمان آوامام و ه د و بر

  )161ـ160جامع:»( .دى راه ننمایندو مر او را سوى ه، شدستمکار ، او و بر خبر امام منکر شد وصىِّه ب
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م طبیعت قرار گرفته است م دین در موازنۀ با عالَ م را در توازن با هم  .در اینجا کُلّ عالَ ناصرخسرو اجزاء این دو عالَ
  دیده و توصیف کرده است:

  

عالَم 
  طبیعت

آسمان 
  دنیا

افالك و 
  باران  ابر  کواکب

فراخی و 
رخصت: به 

بارش  سبب
بارانْ به وقت 
  و قبول زمین

تنگی و 
قحط: در پیِ 
بازایستادن 
  باران

ت تنگی و  علّ
قحط: 
 بسیارىِ
 خلقِ

 حاصلِ بى
مدفس  

هالك 
  جسم مردم

عالَم 
  دین

آسمان 
عالَم 
  دین

امامان و 
  حجتان

خازنانِ علمِ 
  علم  کتاب خدا

بیشتر شدن 
علم میان 
  مردم

تنگی و 
قحط: در پیِ 
کمتر شدن 

ان علم می
  مردم

ت تنگی و  علّ
قحط: 
 يِها قوت

حسى و 
شهوتى بر 

  لقخَ

هالك نفْس 
مردم و 
عذاب 
  جاوید

  
م ، در اینجا سخن از تعداد ارکان و اجزاء این دو عالَم نیست لّیت و مجموع عالَ لّیت و مجموع عالَم دین با کُ بلکه کُ

صر دو عالَم با هم مشارکت و مقارنت و مواصلت و هاي همۀ اجزاء و عنا اینجا کارکردها و نقش .طبیعت در موازنه است
   .مجانست دارند

  موازنۀ نفس بهیمی و نفس ناطقه(یا موازنۀ عالَم نفس بهیمی و عالَم دین) .2
کودك انسان به ، از این پرسیده است که چرا با وجود توانمنديِ انسان نسبت به حیوان 42ـ40ابوالهیثم در ابیات 

 .به مراقبت چندانی نیاز ندارد؟ (ر، تر است نیازمند است ولی حیوان با اینکه ضعیف مراقبت و پرورش بیشتري
س  سخن به تفاوت نفْس بهیمی و نفْس ناطقه کشیده و همینجا موازنه، ) پس از شرحی کوتاه203ك:جامع: اي میان نفْ

امور ، وان و وجه جسمانیِ انساننفْس بهیمی در حی .اَند ـ شکل گرفته است بهیمی و نفْس ناطقه ـ که از مراتب نفْس
نفْس ناطقه  .کند وجه روحانی او را تدبیر می، کند و نفْس ناطقه که خاصۀ انسان است بدنی و جسدانی را تدبیر می

ق به عالَم دین است و با این فرض  .در توازن با آن است، کارکرد آن در تقابل با کارکرد نفْس بهیمی و در نتیجه، متعلّ
از  .وضیع(فرودست) و خسیس و جاهل و فانی است، نفسِ بهیمیشریف و نفیس و عالم و باقی است و  ،نفْس ناطقه

همچنان که جسد  .نفْس او را نیز تدریج و تکلّف باید، همچنان که جسد مردم به پرورش و تکلّف نیازمند است، طرفی
همچنان که مادرِ جسدي غذايِ  .وصی استپدر نفسانی و مادر نفسانی خلق نیز رسول و ، پدر و مادري دارد، مردم

وصی(مادر نفسانی خلق) نیز ، کند تا طفل ضعیف آن را بتواند بخورد و بگوارد آوردة پدر را به شیرِ لطیف تبدیل می
هاي لطیف بیان  چنان به عبارت، ها و رمزهاي آن را به تأویل ستاند و مثل تنزیل را از رسول(پدر نفسانی خلق) می

ت ضعیف نوعهدکند  می در اینجا به مناسبت نفْس ناطقه و 210ـ203ك: جامع: .(ر .بتواند شنودن و پذیرفتن، که اُم (
س بهیمی اي  موازنه .یعنی رسول و وصی به میان آمده است، سخن از مراتب دعوت و دو اصل عالَم دین، تقابل آن با نفْ

  توان نشان داد: بدین شرح می، ر استرا که میان پرورش جسدي مردم و پرورش نفسانی او برقرا
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  براي نفس و نفس ناطقه    براي جسد و نفس بهیمی

  پدرِ ظاهري .1
 مادر ظاهري .2
تبدیل غذاي آوردة پدر به شیر براي  .3

 طفل توسط مادر
 دهان براي خوردن غذا .4
 طعام و شراب .5
بستن طفل تا اندامش کژ نشود و  .6

  راست برآید
 
هاي  ك را از آالیشکود، شستن مادر .7

  جسدي به آبِ طاهر
 
به پرورش مادر با ، این که فرزند .8

هاي  به آخر نعمت، هاي شایسته طعام
  .دنیاوي رسد و تمامی آن را بیابد

  

  پدر نفسانی= رسول .1
2. مادر نفسانی = وصی 
تأویلِ تنزیلِ رسول براي امت نوعهد  .3

توسط وصی 
 گوش براي شنیدن علم و تأویل .4
 تنزیل و تأویل .5
عهد و میثاق دینی بر مستجیب تا راي و  .6

فکرش به هر شک و شبهتی نگراید و به 
 .صراط مستقیم رود

داعی که مادر مستجیب است با  .7
هاي نفس  او را از آالیش، هاي عقلی سخن

یعنی جهل و شک و از تشیه و تعطیل 
 .پاکیزه کند

به ، مستجیب به پرورش مادر نفسانی .8
هاي ابدي  هاي تأویلی به آخر نعمت معل

  .برسد
  موازنۀ نفس بهیمی و نفس ناطقه(در عالَم دین)

  
هاي پدري و  به عنوان پدر و مادر نفسانیِ خلق تعبیر شده و تمام کارکردها و نقش، در اینجا از دو اصل عالَم دین

انی تشریح شده و در توازن با آن قرار گرفته متناسب با نقش و کارکرد پدر و مادر جسد، مادري این دو اصلِ عالَم دین
از پدر و ، دربارة جنین پسر و دختر 67جاي دیگر هم به مناسبت پرسش بیت ، الحکمتین جامعناصرخسرو در  .است

) 298و296پدر نفسانی و مرد دین است(همان:، ) آنجا نیز رسول299ـ295ك: جامع: .(ر .مادر نفسانی سخن گفته است
  )299و298(همان:  .است  مادر نفسانیِ خلق، نی خداوند تأویلیع، و وصی او

یک بار نفْس حسی و نفْس ناطقه را در موازنۀ هم نهاده و از ، الحکمتین جامعناصرخسرو پیش از این در دیباچۀ 
، خداى تعالىم از ى اندر عالَیچیزها با چگونگى و با چرا آفریده شدنِ«هاي آنها سخن گفته بود:  توازن کارکردها و نقش

 .>را<س حسى خوردنى مر نفْ يِچیزها جوى را اندر مردم برابر است آفریدنِ ىیچگونگى و چرا سِو آنگاه نهادن هر نفْ
خوردنی چو دیدند اندر مردم ىِست؛ و نفْا با چگونگى را معانی يِهاست و چیزها ژهها را ماز چیزى که ، خورنده س حس

ت سِنفْ ه نیابد قوى نشود؛ وژاز آن م اگر معنى نیابد دانا نشود؛ و  ـ اگر دیدنى باشد یا شنودنى ـ ناطقه از چیز با کیفی
سِنفْ چنانک ى از طعام و شراب م11و10(جامع:»  ...معنى جوید، علم س ناطقه نیز از دیدن و شنودنِنفْ، ه جویدژحس (
   .با نفْس حسی قرار گرفته است نفْس ناطقه با عالَم دین گره نخورده و تنها در تقابل، در اینجا

  عالَم صغیر، عالَم تحت القمر، موازنۀ عالَم کبیر .3
) گفته است همچنان 292قصیده(جامع: 66ناصرخسرو در پاسخ به پرسش ابوالهیثم از سعد و نحس کواکب در بیت 

نسبت ، را با آن سعود و نحوساز موالید نیز برخی ، اند ستارگان را به سعد و نحس تقسیم کرده، که اهل صناعت تنجیم
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اي  در اینجا نیز به نوعی با موازنه .اثري از آن سعد و نحس آسمانی هست، است و در ترکیب مردم نیز از پنج حواس
م عناصر) و عالَم صغیر(انسان) مواجه هستیم: ، میان عالَم کبیر و افالك   عالَم تحت القمر(عالَ

  
ستارگان(عالَم 

  پنج حواس در ترکیب مردم(عالَم صغیر)  تحت القمر)موالید(در عالَم   کبیر)
آفتاب    (حکمی  .1

   ...................................  ................................  ندارد)

ماه       (حکمی  .2
  ....................................   ...............................  ندارد)

زحل           .3
ج(چشایی): که لذّات حسی را به نفْس   آب و خاك : فرودین و گران  نحس دهان و فرْ

  رسانند می
مریخ                 .4

ج(چشایی): که لذّات حسی را به نفْس   آب و خاك : فرودین و گران  نحس دهان و فرْ
  رسانند می

مشتري               .5
لم عالَم را چشم و گ  هوا و آتش : زبرین و سبک  سعد وش(بینایی و شنوایی): که ع

  رسانند به نفْس می
زهره                  .6

لم عالَم را   هوا و آتش : زبرین و سبک  سعد چشم و گوش(بینایی و شنوایی): که ع
  رسانند به نفْس می

عطارد                .7
  خنثی

یعنی فلک: نه گران و ، طبیعت پنجم
  بوینده  نه سبک است

  حواس، موالید، نۀ افالكمواز
 

م ، در آغاز این نوشته اشاره کردیم که همۀ آثار عالَم صغیر م صغیر(انسان) فرزند عالَ از تأثیرات عالَم کبیر است و عالَ
صورت عالم که آن انسان کبیر است «) و 288جامع:»( .م آفریدعالَ خداى تعالى مردم را بر مثال خلقت«کبیر است و 

هر «و )283جامع:»( .ستا مختصر مِعالَ ترکیب مردم«) و 288جامع:»( .مردم که آن عالم صغیر استبرابرست با صورت 
ست ا ممانند این عالَ ترکیبه پس گفتیم: واجب آید که جسد ما ب .فرزند همى بر صورت او زاید بى تفاوتى >را<چیزى 

اثري در عالَم صغیر ، گان افالك(عالَم کبیر) هستآنچه از سعد و نحس در ستار، بنا بر این، )283جامع: »( .تفاوتى بى
   .مجانست و مشارکت و مواصلت و مقارنت دارند، با ستارگان افالك، دارد و حواس و اندام مردم در سعد و نحس

ΙΙ هاي بر پایۀ میزانِ عدد موازنه  
  میزانِ چهار

  موازنۀ عالَم سخن با عالَم دین
کنیِ عوالم سخن و دین 31نخستین موازنۀ کامل است که ناصرخسرو آن را در پاسخ و شرح بیت ، موازنۀ چهار ر 

سم پرسیده ـ توضیح داده است پس از شرحی ، او در مقدمه .ابوالهیثم ـ که در آن از چرائیِ انقسام سخن به چهار ق
سمِ امر و استخبار و سؤال و خبر و انتساب آن به ارسططالی رَض او از کوتاه دربارة انقسام سخن به چهار ق س و شرح غَ

رَض و چگونگی این تقسیم، این تقسیم این  «بر پرسش از چراییِ این تقسیم ارجح است: ، گفته است که پرسش از غَ
هرِمقدار از سخن فیلسوف منطقى یاد کردیم از ب که این مرد سؤال از آن کرده است؛ ، سمجدایى اقسام سخن بر چهار ق

ست از پرسیدن که چرا سخن ا تر فریضه، ین تقسیم چیستا رض ازسم است و غَر قچهاه و دانستن که چگونه سخن ب
  )76جامع:»( .سم استچهار قه ب
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قان به دین حقّ را روایت کرده است، ناصرخسرو آنگاه جواب اهل تأویل م  .یعنی متعلّ اهل تأویل در اینجا از دو عالَ
ت و ارتباط ب  یاد کرده م دین حقّ، اند: عالَم سخن نیادي تشخیص دادهو میان اجزاء این عوالم سنخی اگرچه  .عالَ

سخن را چونان عالَمی در ، اما در تشریح و توضیح ساختار موازنه، را براي سخن به کار نبرده» عالَم«ناصرخسرو تعبیر 
   .ردیف عوالم دیگر تصویر نموده و از اجزاء آن سخن گفته است

سم ، اهل تأویل .بیان اقسام چهارگانۀ سخن است، دریچۀ ورود ناصرخسرو به شرح این موازنه سخن را به چها ق
امر ، »امر« .بنیادي است و حکایت از ذات و سرشت این ارکان دارد، ترتیب این انواع .استخبار، خبر، ندا، دانند: امر می

ن کی از اقسامِ سخن(امر) در اینجا ی .باش) هستی بخشید=  خداست که عالَم و آنچه در آن است را به یک سخنِ امري(کُ
ت ایجاد همۀ عالَم ابداع قرار گرفته است همۀ عالَم محسوسات و عالَم کثیف ، در اینجا، منظور از عالَم ابداع .در مقام علّ

م محسوسات م دین .خدا در کسوت وجود درآمده است» امر«از ، به ابداع، است؛ یعنی عالَم کثیف و عالَ میانجی و ، عالَ
ه خداى تعالى بدین چهار میانجى رسیده است ب ظاهر کردیم که سخنِ ...«لَم لطیف و عالَم کثیف است:واسطۀ میان عا

د میان عالَم لطیف و میان عالَم کثیف ...«، )80جامع:»( .خلق يِقالعالم میانجی بو رسول علیه الس وز بهر آنک... 
لّی از آن منبعث گشت و با عقل متّ» امر« .عقل اول پدید آمد، »امر«) از 78جامع:»( از اقسام » ندا«حد شد و نفْس کُ

لّی است، سخن سم از اقسام سخن .به منزلت نفْس کُ با رسول در عالَم دین ، »خبر«است و منزلت » خبر«، دیگر ق
سم از اقسام سخن منطبق است که خبر را از خدا به خلق می است که منزلت آن با خداوند» استخبار«، رساند و چهام ق 

دو ه ابداع گفتند که آن یک سخن بود ب >را<ست و آن ا مر خدايه ااندر اوست ب وجود عالم با آنچِ «تأویل مطابق است:
دو ه مثَل سخنى گشت ب دو متّحد شد و این بهاول پدید آمد که امر بِ عقلِ، بارى از امرِ....گفتند» نکُ«حرف و آن را 

ه ه کلّى ب کلّى از عقلِ سِو نفْ ...،>پدید آمد<ز آن دو حرف ا، اندر اوست م با هرچِحرف که خود عالَ بحانَ ت امر بارى س قو
ل است که امر بارى بِ منزلت عقلِه امر بوده است و امر از سخن ب نخست از اقسام سخنْ ...نبعث شدمستا دو متّحداو... 

نبى خبردهنده  ...خداى را بود سخن مر رسولِمنزلت خبر از اقسام  ...س کلّى راستو منزلت ندا از اقسام سخن مر نفْ
الم ـ و او، باشد عزیز مسطور است؛ کریمِ اندر کتابِ بدانچِ، مر خلق را از خداى تعالى خبر داد ـ علیه الس... سم و چهارم ق

و بایست ا از که خلق را استخبار، دتأویل را بو و این منزلت مر خداوند ...یعنى بررسیدن، از اقسام سخن استخبار آمد
ظاهر کردیم که  ...،تأویل بیرون آیند نورِه ها ب لثَلمات متا از ظُ، ست از امثال و رموز و متشابها اندر کتاب کردن از هرچِ

  با تلخیص) 80ـ77(جامع:  » ...خلق يِقالعه خداى تعالى بدین چهار میانجى رسیده است ب سخنِ
  ان نشان داد:تو این موازنه را در جدولی به شرح زیر می

  
اقسام 
  اصول عالَم دین    سخن

در   امر
منزلت  

یعنی ابداع به دو ، (که اصل کتاب خداست) وجود عالم به امر خداست عقل اول یا کلّی
ن«حرف  ل عقل کلّی و نفْس کلّی است» کُن« .»کُ عقل کلّی پدید ، از امر باري .به مثَ

   .گشتآمد و امر با عقل متّحد شد و نفْس کلّی منبعث 

در   ندا
نفْس کلّی  منزلت  

در   خبر
منزلت  

(که میانجی میان عالَم لطیف و عالم کثیف است) سخن خدا را به خلق  رسول
  محکم  .2متشابه  .1رساند و آن دو گونه است:  می

در   استخبار
منزلت  

 به نور تأویل بیرون، (هرچه از امثال و رموز و متشابه در کتاب خداست خداوند تأویل
  آورد)

  موازنۀ عالَم سخن و عالَم دین
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قان به دین حقّ روایت کرده یعنی امر و ، هر یک از چهار نوع از اقسام سخن، چنانکه ناصرخسرو از اهل تأویل و متعلّ
س کلّی و رسول و ، ندا و خبر و استخبار(چهار رکن عالَم سخن) با هر یک از چهار اصل عالَم دین یعنی عقل اول و نفْ

افتاده «بلکه همچون دو صفحۀ ، اند: نه همچون دو سطح ایستاده کنار هم در یک منزلت ایستاده، تأویل یا وصی خداوند
ت و ایجادکنندة عقل اول نیست» امر«در اینجا  .یعنی منطبق با هم» بر هم ت و ایجادکنندة عالَم کثیف ، علّ بلکه علّ

یعنی نفْس کلّی منبعث گشته است؛ ، اصل دیگر عالَم دین، ا عقل اولشده و از اتّحاد امر ب» متّحد«است که با عقل اول 
م سخن م ، نسبت اثرگذار و اثرپذیر است، همچنانکه نسبت امر به ندا در عالَ س کلّی در عالَ نسبت میان عقل اول و نفْ

م سخن .دین نیز چنین است ت هستیِ نفْس کلّی نیست، ندا در عالَ س ، علّ خبر از  .کلّی یکیستبلکه منزلت آن با نفْ
ت هستی رسول نیست، در عالَم سخن، اقسام سخن اشتراك در منزلت ، بلکه نسبت خبر و رسول در این دو عالَم، علّ

با جمالت ، )77جامع:»(عقل اول پدید آمد، از امر باري«آنجا هم که گفته .همچنین است استخبار و خداوند تأویل .است
ابداع گفتند که آن  >را<ست و آن ا مر خدايه ااندر اوست ب م با آنچِوجود عالَ ...«ود:قبل و بعد از آن باید فهمیده ش

دو اول پدید آمد که امر بِ عقلِ، بارى و معنى این قول آن بود که از امرِ .گفتند» نکُ«دو حرف و آن را ه یک سخن بود ب
 ...،>پدید آمد<از آن دو حرف ، اندر اوست م با هرچِدو حرف که خود عالَه مثَل سخنى گشت ب متّحد شد و این به

  ....) یعنی در پیِ امر باري عقل اول پدید آمد77جامع:»(
ا جایگاه عمل تأویل در این موازنه کجاست؟ اعتقاد به وجود دو عالَم سخن و عالَم دین ـ هر یک با چهار رکن و  و ام

قان به دین حقّ را بر آن می، اصل ـ ، ارزش مرتبه و هم با اجزاء هم، ین دو عالَم را منطبق بر همدارد که ساختار ا متعلّ
جایگاه هر یک از ارکان و اصول  .بر هم منطبق است، نظم و مراتب هر یک از عوالم .مستقل از هم و منطبق بر هم ببیند

م امر به معنیِ  .اند نهبا هم همسان و از یک گو، متناسب با کارکرد و نقش آن در کُلِّ هماهنگ هر عالَم، در این دو عالَ
باید گفت که امر و  .یا استخبار به معنیِ خداوند تأویل نیست، یا خبر به معنیِ رسول، عقل اول یا ندا به معنیِ نفْس کلّی

م دین) قرار ، ندا و خبر و استخبار(در عالَم سخن) س کلّی و رسول و خداوند تأویل( در عالَ در موازنۀ با عقل اول و نفْ
فاق افتاده است تأویلیک ، و به این ترتیب گرفته اند    .اتّ

به چند موازنۀ ، ضمنِ توضیح موازنۀ چهار رکن عالَم سخن با چهار اصل عالَم دین، ناصرخسرو از قول اهل تأویل
   .دیگر نیز اشاره کرده است

ن«الف) موازنۀ  کلّى بود و نون  عقلِ ثَلْم کاف به«ك+ن) با عقل کلّی و نفْس کلّی: که بودش عالَم از آنهاست؛ »(کُ
  )77جامع:»(م راعالَ شِکلّى آمد مر بود سِنفْ مثَلْ به

ن«ب) موازنۀ  ز در وجود او  که نفْس سخن، ك+ن) با عقل کلّی و نفْس کلّی و با شخص مردم»(کُ گوي+ عقل ممی
م را و دلیل بر درستى این عالَ شِبود کلّى آمد مر سِنفْ مثَلْ کلّى بود و نون به عقلِ مثَلْ کاف به «حاصل آمده است: 

  ) 77جامع:»(ز حاصل شدمیِّم گوى و عقلِ سخن سِدعوى از شخص مردم گرفتند که اندر او نفْ، معنى
در کتاب خدا  .ج) موازنۀ کتاب خدا(که مشتمل بر محکم و متشابه است) با مردم(که مرکّب از روح و جسد است)

بنیاد  .اند تن و جان به هم پیوسته، همچنانکه در آفرینش مردم، ار هم حضور دارندمثل و ممثول و ظاهر و باطن در کن
موازنۀ جوهر ، در حقیقت، این موازنه .بر حضور ظاهر و باطن و سیطرة تأویل بر سرِ آنها نهاده شده است، این موازنه

ی عقل اول که امرِ باري با او متّح، پیش از این، همینجا .عقل با شخص مردم است د شده است را اصلِ کتاب خدا یا حتّ
ست و کتاب ا دو متّحداول است که امر بارى بِ منزلت عقلِه و امر از سخن ب «کتاب خدا را جوهر عقل نامیده بود:

 تخم>ۀمنزله ب<ها همه اندر ذات او  عقل است که بودنی جوهرِ خود، حقّبِ ل کتاب خداىب، اوست خداى را اصلْ
این  .موازنۀ عقل اول با آفرینش مردم است، در واقعِ امر، موازنۀ کتاب خدا با آفرینش مردم، بنا بر این)؛ 78جامع:»(ستا

حضور ظاهر و باطن و نقش و  .خود مقدمۀ تبیینِ جزئی از موازنۀ شامل و فراگیرِ دو عالَم سخن و عالَم دین است، موازنه
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مقدمۀ فهمِ حضور رسول(در مقام خداوند خبر و ظاهرِ خبر) ، باطن هاي میان ظاهر و جایگاه عملِ تأویل در گشودن پرده
   .دارندة باطن خبر) است و خداوند تأویل(در مقام عرضه

  میزانِ پنج
  عالَم خَلق و عالَم دین، موازنۀ عالَم ابداع

م ابداع و عالَم خَ موازنه، قصیدة ابوالهیثم 15و  14ناصرخسرو در شرح و پاسخ به بیت  لق و اجسام و اي میان عالَ
م ، در میان عوالم متعدد هستی .بر پایۀ میزانِ پنج است، این موازنۀ میان عوالم .عالَم دین را توضیح داده است یکی عالَ

در ، عالَم دین، )138ك: جامع: .بنا به روایت ناصرخسرو از اهل تأیید(ر .عالَم ابداع، یکی عالَم اجسام و دیگر، دین است
ت و داعی فروع عالَم دین  .ست و دو اصل و سه فرع دارددلِ عالَم صغیر ا جاو اصول عالَم دین و امام و ح رسول و وصی

در عالَم اجسام نیز دو اصل و سه فرع هست: آباء(یعنی انجم و افالك) و اُمهات(یعنی طبایع) ، از سوي دیگر .هستند
همچنین موجودات ابداعی نیز اصول و فروع دارند:  .الَمندسه فرع این ع، دواصل عالَم اجسامند و معادن و نبات و حیوان

د و فتح و خیال، عقل و نفْس دو اصل عالَم ابداع همۀ اصول و فروع این عوالم در موازنۀ هم  .سه فرع این عالَمند، و ج
  قرار دارند:

 
  

  اصول و فروع دین  موجودات جسمانیِ خلقی  موجودات ابداعی  
  

  لم)عقل (در شریعت : ق  اصول
  نفس (در شریعت : لوح)

  آباء (انجم و افالك)
  امهات (طبایع)

  رسول
وصی  

  فروع
  1جد (در شریعت : اسرافیل)

  فتح (در شریعت : میکائیل)
  خیال (در شریعت : جبرئیل)

  معادن
  نبات

  حیوان (آخرِ آن: مردم)

  امام
  حجت
  داعی

  ینعالَم خلق و عالَم د، موازنۀ اصول و فروع در عالَم ابداع
  

 میزانِ شش
  موازنۀ دو ساحت عالَم دین یا موازنۀ عالَم دین و عالَم اَمر 

نقل کرده   (ص)اي سخن گفته و روایتی از پیابر از موازنه، که سؤال از جنس و نوع است 19ناصرخسرو در شرح بیت 
فرمان ه ب است و دین را وضع خداى عقلِه ب دنیا را وجود ست از بهر آنکدنیا خداى بر مثالِ دینِو لکن وضع «است: 
رُ"گفت: قوله  چنانک، و هم آفرینش و هم فرمان مر او راست، خداست الْأَم قُ و لْ ه الْخَ عالَمینَ، أَال لَ ب الْ ر ه و  " .تَبارك اللَّ
مراتبِ شناخت خلقى هر آن باید تا بِمردم را از باز دنیا بر و ، ل آیدحاصه امرى ب مراتبِ دان شناخت مر او را شناخت

رش باطل نشوددین دلیل گیرد  الم ـ و خبر است از رسول .تا تأمل و تفکّ خداى تعالى مر دین "که گفت  ـ علیه الس
، "و از دین او بر یگانگى او دلیل یابند، او دلیل گیرند تا از آفرینش او بر دینِ، آفرینش دنیا نهاد خویش را بنیاد بر مثالِ

ه أسس دینَانّ "بدین خبر  پس هر که مر این  "» .هحدانیتلى وع هدینو بِ هلى دینه علقخَیستدلّ بِه للقخَ ثالِلى مع هاللّ

                                                             
  )109را اسرافیل گفته است(ر.ك: جامع: » خیال«در زبان شریعت را جبرئیل و » جد«ناصرخسرو در جاي دیگر در همین کتاب، نام  1. 
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م دین هم بر این مثالمراتب اندر عالَو ، دین دلیل گیرد باید که بر مراتبِ، خلقى راست بشناسد مراتب را که موجودات 
  )154(جامع:»  .ست که اندر دنیاستا

ناصرخسرو در آغاز دربارة مطابقت و مقارنت دین و دنیا سخن گفته و از ، آمده الحکمتین جامعبنا بر آنچه در متن 
روایت آورده و به تفصیل در این موضوع صحبت کرده و آنگاه یک نمودار درختی ترسیم کرده و در توضیح آن (ص) پیامبر

 از آن نیز فرعى است مر آن را که برتر از که هر فرعى، نداَ دو فرع ستا را که او یک اصل دینپس مر « نمودار گفته: 
 و وصى فرع .ست مر وصى راا صلاست مر او را و ا فرع رسولْ چنانک، وستا ست مر آن را که فروتر ازا صلاوست و ا
ت رامر ح  ستا صلاست مر وصى را و ا و امام فرع .ست مر امام راا صلاست  مر رسول را و ا ج. و حجست مر ا فرع ت

ت را و ست مر حا و داعى فرع .ست مر داعى راا صلاامام را و  صل: ا و دیگر جانبِ .دعوت را ست مر اهلِا صلاج
ست مر ا صلاست مر عقل را و ا س فرعو نفْ .س راست مر وصى را و نفْا صلارا و  مرأ ست مرا رسول فرع برابرِ >عقل<

راامام را و ج د. و جست مر فَا صلاس را و ست مر نفْا فرع، دت راتح را و ح ا فرع، تحو فَ .جرا و ست مر ج ست ا صلاد
) و نمودار 155و154جامع:»( .دعوت را >اهلِ<ست مر ا صلاتح را و ست مر فَا فرع و خیالْ .مر خیال را و داعى را

  این است:، درختی کنار این توضیح

  
  
مراتب عالَم دین را  .از دو عالَم دین و أمر سخن گفته، به جاي عالَم دین و دنیا، مبینیم که ناصرخسرو در نقل دو می
ت، امام، وصی، رسول جنفْس کلّی، داعی و اهل دعوت نامیده و مراتب أمر را عقل کلّی، ح ،د خیال برشمرده، فتح، ج. 

نقل کرده  (ص)در روایتی که از پیامبرتر از آن سخن گفته بود و  که پیش» دنیا«اکنون باید پرسید که: پس تکلیف 
لق) چه می   شود؟ بود(خَ
روایتی است که ناصرخسرو آن را از ، الحکمتین جامعمبناي نظريِ اعتقاد به این موازنه در ، چنانکه گذشت

س دینَإ«نقل کرده است: (ص)پیامبر ه أس  .هحدانیتلى وع هدینو بِ هلى دینه علقخَیستدلّ بِه للقخَ ثالِلى مع هنّ اللّ
نگارنده آن را تنها در دو منبع  .شود ) این روایت در منابع روایی و حدیثی شیعه و اهل سنت دیده نمی154(جامع:»

روضۀ یا  تصوراتخواجه نصیرالدین طوسی در کتاب  .یافته است که هر دو از منابعِ پس از ناصرخسرو است
ر بیست و ششم7(قرنالتّسلیم س"اند که حکمِ  و او را از آنجا خاتم انبیا گفته«فته است:گ، ) درتصوه أس ه  إنّ اللّ لى   دینَ ع

لى وحدانیته لى دینه و بدینه ع لقه ع لقه لیستدلّ خَ یعنى خداى تعالى بنیاد نهاد دین خود را بر مثال آفرینش ، "مثالِ خَ
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ت اوخویش تا از آفرینش او دلیل گیرند بر دین او و از دین دلیل گی و برین تقدیر است آفرینش عالم ، رند بر وحدانی
) و محمدبن عبدالکریم 130:1363نصیر خواجه »( ...خلقى و آفرینش شرعى نیز بر ترتیب آفرینش خلقى است

نقل کرده و  (ع)آن را از جعفربن محمد الصادق مفاتیح األسرار و مصابیح األبرار) در تفسیر خود با عنوان 6شهرستانی(قرن
ه تعالى أسس"علیه السالم: ]جعفربن محمد الصادق[و قال«ته: نوش على مثال خلقه لیستدلّ بخلقه على   دینه  إنّ اللّ
ا و معه من  ء أو أبدعه ال من شی فما من موجود من موجودات العالم خلقه من شی "و بدینه على وحدانیته، دینه ء إلّ

ره، ملکوته ملک یدبره الۀ تقد ة من األرض تصعد و معها ، القطرة من السماء تنزل و معها ملک حتّى، و کلمۀ فع و الذر
بل هما یتمایزان ، و ال یختلطان اختالط األجسام بالشکل و الصورة، ملک؛ و العالمان لیسا یتجاوران تجاور األجرام

یجري عموم و خصوص یجب أن ، بالمعنى و الحقیقۀ؛ و کما أجري عموم و خصوص فی اسم الرب و إضافته إلى العالمین
د «)و در جاي دیگر آورده:97:1387شهرستانی»( .و إضافته إلى یوم الدین، فی اسم الملک و قد قال جعفر بن محم

ه تعالى أسس دینه على مثال خلقه لیستدلّ بخلقه على دینه و بدینه على وحدانیتهالصادق علیه السالم:   .إنّ اللّ
د علیهما السالم:  و قد قال الصادق«) و نیز:146همان:»( س دینه على مثال "األمین جعفر بن محمه تعالى أس إنّ اللّ

و کما أوحى فی کلّ سماء أمرها کذلک أوحى فی کلّ دور أمره؛  "خلقه لیستدلّ بخلقه على دینه و بدینه على وحدانیته
الۀ من الکلمات التام رها و مع کلّ ملک کلمۀ فع اتو کما کان على کلّ سماء ملک مدب ، کذلک کان على کلّ دور نبی

ره ن السماء الدنیا بمصابیح و حفظا و ذلک تقدیره فی ، یدب ات زاکیات طاهرات؛ و کما زی کلمۀ أو کلمات تام و مع کلّ نبی
ن الدور األخیر بمصابیح الرجال و حفظا من الزیغ و الضالل؛ و ذلک تکلیفه فی األمر و الدین الخلق و اإلبداع کذلک زی. 

  ) 257(همان: »
لق را فهمیده، از این روایت، شهرستانی نیز در این نقلِ آخر، بینیم چنانکه می بنا بر آنچه از متن  .موازنۀ أمر و خَ

  رو هستیم: در اینجا با دو سلسلۀ اصول و فروع روبه، آید برمی الحکمتین جامع
ت، امام، وصی، رسول، دین .1  جاهل دعوت، داعی، ح.   
د، نفْس کلّی، کلّی عقل، أمر .2 خیال، فتح، ج.   

ت، امام، وصی، سلسلۀ نخست(یعنی: رسول جپس از داعی) » مأذون«اهل دعوت) با اندك تفاوتی( افزودن ، داعی، ح
) از مراتب دعوت(در عالَم دین) دانسته شده و یک جا هم پس از 110ك: جامع:  .در همین کتاب( ر، پیش از اینجا

، رسول) 291و290و در جاي دیگر(جامع: ، ) بدون ذکر مأذون و مستجیب138ك: جامع: .ب(ردر همین کتا، اینجا
ت، باب، امام، وصی جبه شرح جدول زیر:، اند اصول و فروع عالَم دین شمرده شده، مأذون، داعی، ح  
  

اهل   مأذون  داعی  حجت  امام  وصی  رسول :مراتب دعوت
  110ص   استجابت

اصول و فروع عالَم 
  138ص       داعی  حجت  امام  وصی  رسول  دین:

اهل   داعی  حجت  امام  وصی  رسول  اصول و فروع دین:
ص     دعوت

  155و154
اصول و فروع عالَم 

 مأذون  داعی  حجت  باب  امام  وصی  رسول  دین:
ص 

  291و290
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د، نفْس، سلسلۀ دوم( یعنی: عقل 138جامع:ك:  .در همین کتاب( ر، خیال) یک بار پیش از اینجا، فتح، ج (
اند؛ و در  قلم و لوح و اسرافیل و میکائیل و جبرئیل نامیده شده، اند که در زبان شریعت موجودات ابداعی خوانده شده

د، نفْس، معقول)، عاقل، مجموع عقل(عقل، جوهر عقل، ) با این ترتیب: ابداع109ك: جامع: .جایی دیگر(ر فتح، ج ،
  به شرح جدول زیر:، اند وي نامیده شدهانوار ازلیِ اولی در عالَم عل، خیال
  

(ص  در عالَم علوي، انوار ازلیِ اولی
109(  

(ص موجودات ابداعی
138(  

ص مراتب عالَم أمر(
155(  

  أمر .1  عقل .1  ابداع .1
  عقل کلّی .2  نفْس .2  جوهر عقل .2
، عاقل، مجموع عقل (عقل .3

د .3  معقول) نفْس کلّی .3  ج  

د .4  فتح .4  نفس (منبعث از عقل) .4 ج  
د (در ظاهر شریعت:  .5 ج

  فتح .5  خیال .5  1جبرئیل)

فتح(در ظاهر شریعت:  .6
  میکائیل)

  خیال .6  

خیال(در ظاهر  .7
  )شریعت:اسرافیل

    

  
عالَم دین در موازنۀ با ، توان تعبیر کرد: به یک تعبیر دو گونه می، )155و154آنچه را که ناصرخسرو گفته(جامع:

األصول است و دیگر مراتب  اصل، دین، در اینجا .را براي اَمر به کار نبرده)» عالَم«(اگرچه لفظ  .قرار گرفته است عالَم اَمر 
ت و داعی) پایین آن قرار گرفته جو امام و ح مراتب و درجات عالَم دین را ، اند و بر روي هم دعوت(یعنی: رسول و وصی

د و فتح و خیال، لَم اَمریعنی در عا، دهند و در سوي دیگر تشکیل می لّی و ج لّی و نفْس کُ مراتب عالَم اَمرند و در ، عقل کُ
در ، اجزاء و مراتب هر عالَم .ترِ خود و نیز براي مرتبۀ سويِ دیگرِ نمودار اصل است براي مرتبۀ پایین، هر مرتبه، عینِ حال

م دیگر قرار گرفته در نظر ، در کنار این شرح آمده، الحکمتین که در جامع نموداري .اند موازنۀ معادل و مقارن خود در عالَ
لّی در، شاید اندکی گمراه کننده و مبهم به نظر برسد؛ در متن کتاب، اول رسول در » برابرِ«صراحتاً از اَمر و اینکه عقل کُ

صولیِ هر دو طرف در جایگاه اصل» دین«، اما در نمودار، سخن گفته شده، عالَم دین قرار گرفته نمودار ـ یعنی رسول  االُ
د و فتح و خیال در سوي دیگر ـ  لّی و ج لّی و نفْس کُ ستجیب در یک سو و عقل کُ ت و داعی و م جو امام و ح و وصی

ارکان و مراتبِ یک سوي نمودار(یعنی: رسول و وصی ، الحکمتین جامعتر در  باید اشاره کنیم که: پیش .قرار گرفته است
ت و داع جم صغیر است: از دو اصل مر دین را اندر عالَ«اند: اصول و فروع دین در عالَم صغیر نامیده شده، ی)و امام و ح

و سه فرع ایشان .رسول و وصى ،ت و داعیامام و ح و در اینجا نیز ، ) یعنی در میان آدمیان و مردم138جامع:»( .ستا ج
د و  لّی و ج لّی و نفْس کُ ص ( .فتح و خیال) را اصول و فروع و مراتب اَمر نامیده استسويِ دیگرِ نمودار(یعنی: عقل کُ

ه به این که در جاهاي دیگر همین کتاب .)155 و فتح و ، و اما با توج د لّی و ج س کُ لّی و نفْ این عناوین را(یعنی: عقل کُ

                                                             
   )138را جبرئیل گفته است.(ر.ك: جامع: » خیال«در زبان شریعت را اسرافیل و » جد«. ناصرخسرو در جاي دیگر در همین کتاب، نام  1
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شاید بتوان به ، ر اینده است؛ بنا بنامی )138(ص ) و موجودات ابداعی109(ص در عالَم علوي، انوار ازلیِ اولیخیال) 
ت نمود دارد: ساحت عالَم صغیر(مردم) و ساحت عالَم اَمر، تعبیر دیگر مراتب عالَم  .چنین فهمید که دین در دو ساح

ت و داعی همان مراتب دعوت، دین در قلمروِ عالَم صغیر جو امام و ح و مراتب عالَم دین در قلمرو ، اَند: رسول و وصی
د و فتح و خیال هستندعقل کُ، عالَم اَمر لّی و ج موازنۀ اجزاء ، در واقع، اي که در اینجا تصویر شده و موازنه .لّی و نفْس کُ

   .و مراتب عالَم دین در دو قلمرو است: قلمروِ عالَم صغیر و قلمروِ اَمر
  میزانِ هفت

رخسرو پاسخ این پرسش را از ) ناص112ـ107ك: جامع:  .(ر .پرسش از هفت نور است، در بیت نهم قصیدة ابوالهیثم
این  غیر از، بر پایۀ اعتقاد به وجود عوالمی، شرح مسألۀ هفت نور .دیدگاه حکماي فالسفه و اهل تأویل بیان کرده است

میان حکماي فالسفه و اهل تأویل مشترك است و بنا ، فرض این پیش .عالَم جسمیِ محسوس و کائنات نهاده شده است
انتظار این است که حکماي فالسفه و اهل تأویل ـ هر دو گروه ـ میان این عوالم ، در ابتداي امر، یبر همین اصلِ اشتراک

ه اینگونه نیست، هایی را بیابند و از تطابقات آن عوالم سخن بگویند موازنه حکماي فالسفه در عین اعتقاد به دو  .که البتّ
اي میان این عوالم برقرار  اند و موازنه والم را با هم تطبیق ندادهاجزاء این ع، عالَم عالی و عالَم جسمی(باال ـ پایین)

م ، همۀ سخن ایشان این است که عالَم عالی .اند نکرده لطیف و نورانی است و هرچه از لطافت و نور در این عالَ
رون از این افالك است عالَم عالی بی، به اعتقاد حکماي فالسفه .از آن عالَم است، کنیم جسمی(عالَم اُمهات) مالحظه می

ناصرخسرو توضیح بیشتري از این عالَم بیان نکرده و از اجزاء و ارکان آن چیزي نگفته است  .و منبع نور و لطافت است
از اجرام آسمانی و هفت ، این است که همۀ انوار و لطافتی که در ظاهر، توان دریافت اما آنچه از توضیحات بعدي او می

ر افالك ب دب هات و موجودات این عالَم جسمی میستارة ماز همان عالَم عالی است و هفت ستارة ، رسد ر اُم در حقیقت
ر افالك دب رسانند به این عالَم جسمی می، یعنی عالَم عالی، اَند که آن نور و لطافت را از منبع آن هایی همچون روزن، م. 

   .لَم عالی و عالَم اُمهات هستندواسطه و میانجی عا، عالَم افالك و اجرام آسمانی، در واقع
در بخش مربوط به پرسش بیت نهم قصیدة ابوالهیثم از هفت  .اي دیگر است داستان از گونه، اما از دیدگاه اهل تأویل

ناصرخسرو مبتنی بر  .ناصرخسرو دیدگاه اهل تأویل دربارة عوالم متعدد را با تفصیل بیشتري توضح داده است، نور
  ....عالَم دین و، عالَم صغیر، عالَم جسمی، از چند عالَم یاد کرده است: عالَم علوي، اعتقاد اهل تأویل

جزء با هم تطبیق داده و از مشارکت و مجانست و مقارنت و مواصلت میان آن اجزاء  این عوالم را جزءبه، اهل تأویل
گیري چند موازنۀ جامع بر  پایۀ شکل، ) و همین پیوند میان اجزاء این عوالم276، 111ك: جامع: .(ر .اند سخن گفته

ی در اجزاء این عوالم، میزان هفت در همۀ این عوالم .مبناي هفت جزء شده است  .ها قرار گرفته است پایۀ تطبیق، حتّ
قارنِ خود در عالَم دیگر مجانست و مشارکت و مواصلت دارد، هر یک از این عوالم هفت جزء اصلی دارند که هر یک با م.   

  عالَم صغیر، عالَم کبیر، زنۀ عالَم علويالف) موا
، مجموع عقل، جوهر عقل، وجود دارند(ابداع، اند هفت نور ازلیِ اولی که به منزلۀ کواکب عقالنی، در عالَم علوي

د، نفْس به واسطۀ هفت ، آن لطافت .رسد خیال) که نور و لطافت از آنها به هفت ستاره در عالَم جسمی می، فتح، ج
یعنی ، عالَم صغیر .رسد به همۀ موجودات عالَم جسمی می، ك در عالَم جسمی(که خود انسان کبیر است)ستارة افال
ق به عالَم علوي، جسم مردم لی متعلّ ت موجود  آثاري پذیرفته ، نیز از آن انوار ازلیِ او است و در عالَم صغیر نیز هفت قو

  نسبت دارند؛ بدین شرح: ، )287تارة افالك(انسان کبیر)(جامع:است که با آن انوار در عالَم علوي و نیز با آن هفت س
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در عالَم علوي(کواکب ، انوار ازلیِ اولی

  عقالنی)
نجوم هفتگانۀ افالك(انسان کبیر) در 

  عالَمِ جسمی
آثار انوار ازلیِ اولی در عالَم 

  صغیر (مردم)
  حیات  شمس  ابداع .1
  علم  قمر  جوهر عقل .2
  قدرت  زحل  معقول)، عاقل ،مجموع عقل (عقل .3
  ادراك  مشتري  نفس (منبعث از عقل) .4
د (در ظاهر شریعت: جبرئیل) .5 فعل  مریخ  ج  
  ارادت  زهره  فتح(در ظاهر شریعت: میکائیل) .6
  بقا  عطارد  خیال(در ظاهر شریعت:اسرافیل) .7

  موازنۀ عالَم علوي و عالَم کبیر(افالك) و عالَم صغیر
  

، علم، هفت نیرو(حیات، در عالَم صغیر(بدن انسان) .اند اء سه عالَم در میزان هفت قرار گرفتهاجز، در این موازنه
کبیر  که آن انسانِ«بقا) در موازنۀ هفت نور ازلیِ اولی(در عالَم علوي) و هفت ستارة افالك، ارادت، فعل، ادراك، قدرت
صلت در کارکرد و نقش عملکردي و مفهوم هر یک موا مقارنت و قرار دارد که مجانست و مشارکت و )287جامع:»(است

لم در یک مرتبت ابداع و آفتاب و حیات در یک مرتبت .شود به روشنی دریافت می اَند؛ مجموع  اَند؛ جوهر عقل و ماه و ع
شتري و ادراك در یک مرتبت معقول) و زحل و قدرت در یک مرتبت، عاقل، عقل(عقل جبرئیل اَند؛ نفْس و م)د و اَند؛ ج (

هره و ارادت در یک مرتبت مریخ و فعل در یک مرتبت اَند و خیال(اسرافیل) و عطارد و بقا در یک  اَند؛ فتح(میکائیل) و ز
ی و در ذیل آن است .اَند مرتبت عالَمی مستقل ، اما به سبب شرف و منزلت او، وجود مردم اگرچه در دل عالَم حس خود

ناصرخسرو ترتیب  ظاهراً، در شرح این موازنه .و افالك و عالَم علوي تصویر شده استدر ردیف و در موازنۀ با عالَم حسی 
   .اجزاء عوالم را در نظر داشته است

ه اینکه در اینجا  عالَم علوي است و نور و لطافت از عالَم علوي به هفت ، منبع و سرچشمۀ همۀ انوار و آثار، قابل توج
 .نهد اثر می، یعنی بدن انسان، آن نور و لطافت در عالَم صغیر، آن هفت ستاره رسد و به واسطۀ ستارة عالَم افالك می

میانجی انوار عالَم علوي و اجزاء عالَم صغیر ، )287جامع:»(کبیر است که آن انسانِ«عالَم افالك و ستارگان عالَم کبیر
   .است
بطلمیوسی در جهان اسالم و اعتقاد  بر پایۀ هیئت، رسد شناخته بودن هفت ستارة رونده در هفت فلک به نظر می 

اسماعیلیان ـ و به تعبیر ناصرخسرو: اهل تأویل ـ را بر آن داشته است که هفت نیرو از ، منجمان اسالمی به آن اصل
نیروهاي بدن آدمی را در موازنۀ با آن ستارگان و افالك ببینند و در عالَم علوي نیز انوار را در هفت متوقف و منحصر 

دور نیست که اگر هیئت آن  .همین امر است، گیريِ این موازنه بر پایۀ هفت پایه و اساس شکل، به اعتقاد نگارنده .بدانند
ه می، روزگار ه می، شناخت تعداد ستارگان را هشت یا نُ ، هر یک، بود( مثالً عاقل و معقول انوار ازلیِ اولی نیز هشت یا نُ

ۀ موازنه میزان شود نسان نیز یک یا دو نیرو افزوده میشد) و به نیروهاي بدن ا یک نور تلقّی می در اینجا  .شد تا کفّ
  در نحوة تحلیل مؤمن از امور متافیزیکی مؤثر افتاده است: رخنۀ فیزیک در متافیزیک!، معرفت به یک پدیدة فیزیکی
  عالَم دین، عالَم کبیر، ب) موازنۀ عالَم علوي

اَند و در موازنۀ با آن تعریف  الَم کبیر را ـ که خود اثري از انوار عالَم علوياجزاء ع، اهل تأویل، اي دیگر در موازنه
می از عوالم است با ، در حکمت اسماعیلی، دین .اند شوند ـ با اجزاء یکی از عوالم در موازنه دیده می خود در حکم عالَ
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، یعنی در عالَم جسمی و عالَم کبیر، ر افالكهمچنان که د .اجزاء و ارکانِ ویژه که در موازنۀ با عوالم دیگر قرار دارد
م قرآن در آسمان عالَم دین نیز هفت ستارة مشهور هست که هر یک با اَ، هفت ستارة نورانی هست خود در آن عالَ

  )160جامع:»( .نهاد دنیاست دین بر مثالِ نهاد «، به قول ناصرخسرو .مشارکت و مواصلت و مجانست دارند
 
  

در عالَم ، انوار ازلیِ اولی
  علوي(کواکب عقالنی)

نجوم هفتگانه در عالَمِ 
  جسمی

  (عالَم کبیر)

هفت نور در 
  آسمانِ عالَم دین

  آدم  شمس  ابداع .1
  نوح  قمر  جوهر عقل .2
، مجموع عقل (عقل .3
  ابراهیم  زحل  معقول)، عاقل

  موسی  مشتري  نفس (منبعث از عقل) .4
د (در ظاهر شریعت:  .5 ج

  یسیع  مریخ  جبرئیل)

فتح(در ظاهر شریعت:  .6
  محمد  زهره  میکائیل)

خیال(در ظاهر  .7
  خداوند قیامت  عطارد  شریعت:اسرافیل)

  موازنۀ عالَم علوي و عالَم کبیر و عالَم دین
 

م علوي که به مثابۀ کواکب عقالنی یعنی با ، شود از پایین به باال اثبات می، اَند وجود هفت نور ازلیِ اولی در عالَ
م جسمی)مشاهد فهمیم که در  می، یعنی هفت ستارة رونده در افالك، ة موجودات نورانی در چیزهاي مولودي(در عالَ

یک اصلْ ، چرا که از قبل، اند عالَم علوي قاعدتاً باید هفت نور ازلیِ اولی باشد که این انوار از آنها سرچشمه گرفته
ی موجود استهرچِ در عالَ«پذیرفته انگاشته شده و آن این است که  م علوي موجود ، م حس آنْ اثري است از آنچِ اندر عالَ

وجود اثرگذار نتیجه گرفته شده است؛ از همین جاست که ناصرخسرو ، پس در اینجا از وجود اثر، )109جامع:»( .است
ی هفت ستاره است که چیزهاي مولودي همی از آن نور و لطا چو همی«گفته است:  فت گیردبینیم که اندر عالَم حس ،

ات دلیل است بر آنکاین موجودات نورانی  لیِ ازلی است که آن ازلیت، اندر عالَم علوي هفت نور او هااَند مر این انوار  علّ
ات را رهانی منطقیست به «شود:  ) اینجاست که مفهوم جملۀ پایانیِ این بخش روشن می109جامع:»( .جسمانی و این ب
لقی لفی[مقدمات خَ لقاز مشاهدة تجلّیات و آثار انوار ازلیِ اولی در عالَم  1، )112جامع:»( ]و نه خُ وجود انوار آسمان ، خَ

   .شود عالَم دین نتیجه گرفته می

                                                             
لقی« 1. صور این که ناصرخسرو به برهان خُلف در منطق اشاره دارد، آن را نوشته شده و مصححان به ت» حلقی«متن چاپی، در نسخۀ خطی، » خَ
لفی«به  لقی«)، در اینجا، این واژه را 1331اند، اما همچنانکه مرحوم دکتر زریاب خویی یادآوري کرده(زریاب  تغییر داده» خُ   باید خواند.» خَ
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د) به ، عیسی، موسی، ابراهیم، نوح، هفت ستارة آسمان عالَم دین ـ یعنی شش پیامبر(آدم، اي دیگر در موازنه محم
در این موازنه ترتیب  .ستارة عالَم دنیا و هفت نور ازلیِ اولی عالَم علوي قرار دارند عالوة خداوند قیامت ـ در موازنۀ هفت

در موازنۀ ، هاي دیگر هست ـ مطابقت ندارد و به طور کلّی از هفت ستارة آسمان عالَم دین اجزاء ـ آنچنان که در موازنه
توان تلقّی  نوح و ماه را در یک مرتبت نمیو ، هفت نور مشهور آسمان دنیا سخن گفته شده است؛ یعنی آدم و آفتاب

اي دیگر ـ که ذکر آن خواهد آمد ـ آفتاب و نبی  در موازنه، الحکمتین جامعچرا که در همین کتاب ، کرد
) و 203ـ199ك: جامع: .) را در یک مرتبت نهاده و به تفصیل توضیح داده(ر(ع)) و ماه و وصیِّ او(علی(ص)اسالم(محمد

   .ین بار در کتاب تکرار کرده استاین تطبیق را چند
  متعلّقات عالَم دین، متعلّقات عالَم کبیر، عالَم کبیر، ج) موازنۀ عالَم علوي

م دین م صغیر و عالَ م علوي و عالَم کبیر و عالَ دو موازنه میان ، ناصرخسرو در ذیل شرح میزان هفت در موازنۀ عالَ
قات عالَم کبیر از ی قات عالَم دین و متعلّ هفت گوهر جسمیِ  .ک سو و عالَم علوي و عالَم کبیر برقرار کرده استمتعلّ

م کبیر هستند، سرب، ارزیز، مس، آهن، سیم، کانی(زر قات و فروع عالَ ی و از متعلّ م حس به نسبت ، سیماب) که از عالَ
ت، امام، وصی، ولدر موازنۀ با هفت اصل و فرع عالَم دین(رس، بنا بر این، اَند هفت مرتبت، مندي از انوار بهره جداعی، ح ،
م  .مستجیب) و هفت نور ازلیِ اولی و هفت ستارة عالَم کبیر قرار دارند، مأذون مردمان در طی مراحل و درجات در عالَ
ك:  .(ر .اَند خود در هفت مرتبت، مندي از انوار به تناسب بهره، اهل دعوت هادي .همه در یک مرتبت نیستند، دین

  توان در جدول زیر نشان داد: موازنه را می) این 110جامع:
  

در ، انوار ازلیِ اولی
عالَم علوي(کواکب 

  عقالنی)

نجوم 
درعالَمِ  هفتگانه

جسمی(عالَم 
  کبیر)

هفت گوهرِ 
جسمیِ کانی از 
متعلّقات عالَم 

  کبیر

مراتب 
  دعوت

  در عالَم دین

  رسول  زر  شمس  ابداع .1
  وصی  سیم  قمر  جوهر عقل .2
 مجموع عقل .3
  امام  آهن  زحل  معقول)، عاقل، (عقل

نفس (منبعث از  .4
  حجت  مس  مشتري  عقل)

د (در ظاهر  .5 ج
  داعی  ارزیز  مریخ  شریعت: جبرئیل)

فتح(در ظاهر  .6
  مأذون  سرب  زهره  شریعت: میکائیل)

خیال(در ظاهر  .7
  مستجیب  سیماب  عطارد  شریعت:اسرافیل)

  مراتب عالَم دین، عالَم کبیر متعلّقات، عالَم کبیر، موازنۀ عالَم علوي
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  عالَم دین، عالَم صغیر، د) موازنۀ عالَم کبیر
هاي آفتاب و ماه و دیگر  (در پاسخ به پرسش ابوالهیثم دربارة خانهالحکمتین جامعناصرخسرو در جایی دیگر از 

م کبیر قصیده) موازنه 65و64ستارگان در فلک: ابیات  و عالَم دین بیان ، لَم صغیرعا، اي بر پایۀ میزان هفت میان عالَ
  )292ـ274ك: جامع: .(ر .کرده است

هفت ستارة افالك ، هاي دیگر که پیش از این شرح آن گذشت همچون موازنه، اجزاء عالَم کبیر، در این موازنه
فرمانده تن)  پنج حس ادراکی+ دل و مغز(دو، آنچه در اینجا دستمایۀ موازنۀ عالَم صغیر با عالَم کبیر قرار گرفته .هستند
  توان نشان داد: این موازنه را در جدولی به شرح زیر می .اجزاء عالَم دین نیز در اینجا مراتب هفتگانۀ دعوت است .است

  
  در عالَم کبیر/ انسان کبیر

  ها در فلک و طبع آنها خانه
در عالَم صغیر/ ترکیب 

    در عالَم دین  مردم

  آفتاب                  اسد: آتشی .1

(عامل زندگی)گرم و دل
خشک/ معدن حرارت غریزي/ 
رکب روح/ در میانۀ جسد  م

  است

 رسول:منزلت
او:تألیف کتاب و 

  بی تأویل، شریعت
  

  ماه                    سرطان: آبی .2
الح)سرد و  مغز(عامل نظام و ص

تر/ جاي نفس ناطقه/ جاي 
  تخیل و حفظ و ذکر و تمیز

 منزلت:وصی
او:تأویل کتاب و 

  بی تنزیل، شریعت
  

زحل      دلو: بادي/ جدي:  .3
 2هر یک ، در عالَم دین  امام  چشم) 2بینایی(   خاکی

  منزلت دارند:

مشتري   حوت: آبی/ قوس:  .4
  آتشی

  باب  گوش) 2شنوایی( 
داشت ظاهر  نگاه .1

کتاب و شریعت و کار 
  کردن

مریخ     حمل: آتشی/ عقرب:  .5
  آبی

طلب کردن تأویل و  .2  جتح  سوراخ بینی)2بویایی( 
  شناخت آن

ج)، عضوِ زبان 2چشایی(   زهره     ثور: خاکی/ میزان: بادي .6 رْ     داعی  فَ
عطارد   جوزا: بادي/ سنبله:  .7

    مأذون  دست)2بساوندي(   خاکی

  عالَم دین، عالَم صغیر، موازنۀ عالَم کبیر
 

ه یک برشمرده و جایگاه و پایۀ هریک از اجزاء این ناصرخسرو اجزاء این عوالم را یک ب، شود چنانکه مالحظه می
عوالم را در عالَم خود توضیح داده و آنگاه قرینِ هر جزء در یک عالَم را در عالَم دیگر بیان کرده و مشارکت و مواصلت و 

هنده است و سلطان روز است و نورد، مقارنت و مجانست کارکرد و نقش آنها را توضیح داده است؛ مثالً همچنانکه آفتاب
آفتاب در فلک چهارم ، در فلک یک خانه دارد و طبع آن آتشی است و در دلِ افالك است(بر پایۀ نجوم بطلمیوسی

در موازنۀ آفتاب است و طبع آن گرم و خشک است و معدن حرارت غریزي در بدن » دل«در عالَم صغیر نیز ، است)
رکَب روح است و در میانۀ جسد قرار گرفته ا آفتاب در عالَم کبیر ، همچنین در عالَم دین .ستاست و م رسولْ در منزلت
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یعنی تنها مأمور دریافت و ابالغ تنزیل ، سویه است یک، و دل در عالَم صغیر است و همچون قرینانِ خود در عوالم دیگر
   .بدون تأویل، کتاب و شریعت است

گیرد و به دیگر  نور را از آفتاب می، و در شب و نبود آفتاباز خود نور ندارد ، و یا مثالً همچنانکه ماه در عالَم کبیر
که عامل » مغز«در عالَم صغیر نیز ، دهد و طبع آن آبی است و سلطان شب است و در فلک یک خانه دارد موجودات می

س ناطقه است و تخیل و حفظ و ذکر و تمیز در آن ر است و جايِ نفْ الح تن است و طبع آن سرد و تَ است؛ در  نظام و ص
م کبیر) و مغز(در عالَم صغیر) قرار گرفته است که همچون قرینانِ خود در ، عالَم دین نیز وصیِّ رسول منزلت ماه(در عالَ

   .بدون تنزیل، سویه است و تنها مأمور بیان تأویل کتاب و شریعت است یک، عوالم دیگر
هره، مریخ، مشتري، دیگر ستارگان فلک(زحل، در عالَم کبیر م ، ز عطارد) نیز در فلک هر یک دو خانه دارند و در عالَ

عمل ادراك را ، چشایی و بساوندي) هر یک با دو عضو، بویایی، شنوایی، صغیر نیز هریک از حواس ادراکی تن( بینایی
م دین .رسانند به انجام می ت، باب، هر یک از پنج مرتبۀ دیگرِ دعوت(امام، همچنین در عالَ جب) داراي مستجی، داعی، ح
   .طلب کردن تأویل و شناخت آن، و دیگر، داشت ظاهر کتاب و شریعت و کار کردن است اَند: یکی نگاه دو منزلت

با کارکرد و ، گیرد و همۀ اجزاء و ارکان این دو عالَم در موازنۀ عالَم صغیر قرار می، اینگونه است که تمام عالَم کبیر
در عالَم دین نیز مراتب ، از سوي دیگر .و مجانست و مقارنت و مواصلت دارندبا هم مشارکت ، نقش خود در این عوالم

در ، دقیقاً از نظر جایگاه و پایه و نقش و کارکرد و اوصاف و خواص اجزاء، ترین مرتبه دعوت از باالترین درجه تا پایین
   .موازنۀ با آن دو عالَم(عالَم کبیر و عالَم صغیر) قرار گرفته است

م نکتۀ قابل  یادآوري این که: ناصرخسرو مراتب دعوت در عالَم دین را در موازنۀ پیشین که میان عالَم علوي و عالَ
م دین برقرار شد و پیش از این شرح آن گذشت ت و داعی و مأذون و مستجیب ، کبیر و عالَ جو امام و ح رسول و وصی

است و مستجیب را جزء مراتب دعوت محسوب نکرده  »باب«، مرتبۀ پس از امام، اما در این موازنه، بیان کرده است
   .است

توازن میان دو اصل و پنج فرع عالَم دین با اجزاء عالَم کبیر و عالَم صغیر برقرار ، اي که از آن سخن رفت در موازنه
با دو اصل  یعنی رسول و وصی، اختصاصاً از موازنۀ دو اصل عالَم دین، الحکمتین جامعاما در جایی دیگر از ، شده است

هایی از  قصیده پرسش 39ـ37ابوالهیثم در ابیات  .به تفصیل سخن گفته شده است، یعنی آفتاب و ماه، عالَم افالك
لوي و نورانی است .1او دربارة ماه و کسوف آفتاب پرسیده:  .مسائل طبیعی کرده است هنگام ، چرا ماه که جرمی ع

 .(ر .تر است گذرد؟ با این که ماه از آبگینه صافی مثل آبگینه نمی، از ماهچرا نور آفتاب  .2شود؟  سیاه دیده می، کسوف
تأویلی از ، تأییداز قول اهل ، ) ناصرخسرو از زبان فالسفه و علماي طبیعی پاسخ سؤاالت را داده و سپس191ك: جامع:

اند: مردم را  اهل تأیید گفته .است اي روایت کرده جا میان عالَم طبیعت و عالَم دین موازنه و همین  این پدیده بیان کرده
، بینایی باطن(بصیرت) که به یاري علم .2بیند  محسوسات را می، بیناییِ(بصر) ظاهر که به یاري نور .1دو بینایی است: 

آفتاب ، نور مثَل است بر علم و همچنان که چشمۀ نورِ ظاهر، بیند؛ بنابراین هاي مستور را می چیزهاي معقول و معنی
آفتاب عالَم دین است و وصی او یعنی ، پس رسول .رسول است، کند که آن جهان را روشن می، شمۀ نور باطنچ، است

پذیرد و  وصی ـ ماه عالم دین ـ ظاهر کتاب را از رسول ـ آفتاب عالَم دین ـ می .ماه عالَم دین است، خداوند تأویل کتاب
بهت نیفتندپ کند و می آن مثَلِ خشک را تر می، به نَمِ معنی ها و  مثَل، وصی .یراید تا خردمندان آن را بپذیرند و در شُ

تأویل کسوف نیز این است که چون  .کند تا خردمندان بپذیرند رمزهاي تفصیل ظاهر کتاب را معنی و تأویل و بیان می
ت نمی، وصی(ماه عالَم دین) پیوسته پیش رسول(آفتاب عالَم دین) است درس معنی تنزیل به اُم. ثلِ ، نفْسِ وصیبی م

ت، از بهر تأویل کتاب به او ندهد تأییدوصی را نصب نکند و نصیب از ، تا رسول .گزار نیست معنی، تنزیلِ رسول علم ، اُم
رم او بود و آبگینه که نور آفتاب ، همچنان که ماه که نور آفتاب را پذیرفت .بیند رسول را روشن و بامعنی نمی از شرف جِ

 .اند ماه و آبگینۀ عالَم دین نیز چنین، که از خساست جوهر او بود، نه از صفوت، ت و نور آفتاب را نپذیرفتاز او گذش
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، مثل است بر امامی که مردمان به پاي کردند به اختیار خویش پس از رسول [اشاره به واقعۀ سقیفه است] و ماه، آبگینه
ل است و به فرمان خدا به پاي کرده شد به جاي رسول براي مثل است بر وصی که از جوهر رسو، چنانکه گفته شد

  )203ـ199ك: جامع: .(ر .است» تأیید«و این بیانِ  .تأویل کتاب
پیش از ناصرخسرو در ، یعنی بدن انسان، با عالَم صغیر، یعنی عالَم کواکب و افالك، تر موازنۀ عالَم کبیر شکل کامل
فا دیده می رسائل إخوان ترین ارکان و اجزاء در موازنه ـ یا به تعبیر خود ایشان  این دو عالَم را در جزئیإخوان  .شود الص

فا  به رسائل إخوان، هاي این دو عالَم که شرح آن گذشت تردید در تصویر موازنه ناصرخسرو بی .اند در مماثله ـ دیده الص
ترجمۀ آزاد ، ه کار برده و در برخی مواردعین الفاظ إخوان را ب، الحکمتین جامعهایی از  او در بخش .نظر داشته است

ه طبقۀ فلک که تودرتوي هم قرار گرفته .آورده است الحکمتین جامعهایی از متن رسائل را در  بخش اند با  إخوان میان نُ
ه گوهر در بدن انسان مماثلت دیده رج در فلک با  12یا میان ، اند نُ یا هفت سیاره در فلک با هفت، روزنه در بدن 12ب 
حرف  28منزل قمر با  28یا ، هاي سیارات در فلک با آالت قواي ادراکی یا خانه، نیروي جسمانی و هفت نیروي روحانی

: اعلم أن الباري تعالى جعل فی ترکیب جسد اإلنسان أمثلۀ و  فصل فی اعتبار أحوال االنسان بأحوال الفلک: « ...الفبا و
و اختالف ، و جعل سریان قوى النفس فی مفاصل جسده، سماوات و أطباقهاإشارات إلى ترکیب األفالك و أبراجها و ال

فی أعلى علیین ، أعضائه کسریان قوى أجناس المالئکۀ و قبائل الجن و اإلنس و الشیاطین فی أطباق السماوات و األرض
   .إلى أسفل السافلین

طبقات مرکّبۀ بعضها  )9تسع(األفالك  و أما مماثلۀ ترکیب جسد اإلنسان بترکیب األفالك؛ و ذلک أنه لما کانت
ات علیها مماثلۀ لها، جواهر بعضها جوف بعض )9تسع(کذلک وجد فی ترکیب جسد اإلنسان  ...،جوف بعض و هی ، ملتفّ

فر فجعل المخّ فی جوف العظام مخزونا لوقت ، العظام و المخّ و اللحم و العروق و الدم و العصب و الجلد و الشعر و الظّ
و مد فی خلل ، و حشا خلل ذلک باللحم صیانۀ لها، و لف العصب على مفاصله کیما یمسکها فال ینفصل، هالحاجۀ إلی

و أنبت الشعر و الظفر من ، و کسا الکل بالجلد سترا لها و جماال لها، اللحم العروق و األوردة الضاربۀ لحفظها و صالحها
، و هذه تسع جواهر، ألنها تسع طبقات، بالکمیۀ و الکیفیۀ جمیعا فصار مماثال لترکیب األفالك، فضل تلک المادة لمأربها
   .و هذه مثال ذلک، و تلک بعضها جوف بعض

و ، و هی العینان، ثقباً مماثالً له )12اثنا عشر(وجد فی بنیۀ الجسد ، برجاً )12اثنى عشر(و لما کان الفلک مقسوماً 
رّ، و الفم، و الثدیان، و المنخران، األذنان و ستۀ منها شمالیۀ، و لما کانت األبراج ستۀ منها جنوبیۀ .و السبیالن، ةو الس ،

   .و ست فی الجانب الشمال مماثلۀ لها بالکمیۀ و الکیفیۀ جمیعا، کذلک وجدت ست ثقب فی الجسد فی الجانب الیمین
ارة بها تجري أحکام الفلک و الکائنات )7سبعۀ(و لما کان فی الفلک  سبع قوى فی الجسد  کذلک وجد، کواکب سی

الۀ بها یکون صالح الجسد و أفعال ، فی األجسام جسمانیۀلها أفعال ، و لما کانت هذه الکواکب ذوات نفوس و أجسام .فع
و هی القوى الجاذبۀ و الماسکۀ و الهاضمۀ و الدافعۀ ، کذلک وجدت فی الجسد سبع قوى جسمانیۀ، فی النفوس روحانیۀ

رة؛ و سبع قوى أخرى روحانیۀو الغاذیۀ و النامیۀ و المص و ، و الذائقۀ، و السامعۀ، أعنی الباصرة، و هی القوى الحساسۀ، و
ۀ و القوة الناطقۀ مناسبۀ ، و القوة الحساسۀ مناسبۀ للخمسۀ المتحیرة .و القوة العاقلۀ، و الالمسۀ؛ و القوة الناطقۀ، الشام
ز ، احد من الکواکب الخمسۀ بیتین فی الفلکو القوة العاقلۀ مناسبۀ للشمس؛ و ذلک أن لکل و، للقمر أحدهما فی حی

ز القمر کذلک وجد فی بنیۀ الجسد لکل واحد من القوى  ...،و النّیران لکل واحد منهما بیت، الشمس و الثانی فی حی
و القوة ، نفالقوة الباصرة مجراها فی العینی .و اآلخر فی الجانب األیسر، أحدهما فی الجانب األیمن، الحساسۀ مجریان

ۀ مجراها فی المنخرین، السامعۀ مجراها فی األذنین و القوة الذائقۀ ، و القوة الالمسۀ مجراها فی الیدین، و القوة الشام
و أما القوة الناطقۀ فمجراها الحلقوم إلى  .و الفرج بالجانب األیسر أشبه، الشهوانیۀ مجراها فی الفم بالجانب األیمن أشبه

   .و نسبۀ القوة الناطقۀ إلى القوة العاقلۀ کنسبۀ القمر إلى الشمس، لعاقلۀ فمجراها وسط الدماغو القوة ا، اللسان
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و ذلک أن القوة ، )28الثمانیۀ و العشرین(و ذلک أن القمر یأخذ نوره من الشمس فی جریانه من منازل القمر 
ر عنها ، الناطقۀ من العقل تأخذ معانى ألفاظه بجریانه فی الحلقوم و نسبۀ ثمانیۀ و  .حرفا )28ثمانیۀ و عشرین(بفیعب

، و هما الراقص و الذنب )2(و لما کان فی الفلک عقدتان .عشرین حرفا للقوة الناطقۀ کنسبۀ ثمانیۀ و عشرین منزال للقمر
ا الذات خفیان للذات )2(کذلک وجد فی الجسد أمران، بهما سعادات الکواکب و نحوساتها، األفعال ظاهراً، و هما خفی ،

و ذلک أنه إذا صح مزاج  .و هما صحۀ المزاج و سوء المزاج، بهما صالح بنیۀ الجسد و صحۀ األفعال للنفس، األفعال ظاهراً
و إذا فسد المزاج اضطربت البنیۀ و  .صحت أعضاؤه و استقامت أفعال النفس و جرت على األمر الطبیعی، أخالط الجسد

داد رین ،عیقت أفعال النفس عن جریها على الس ألنها أوکد األسباب فی ، و أضرّ ما یکون نحوسۀ العقدتین على النی
   .ألنه یعوقهما من أفعالهما أکثر و أشد، و کذلک أضرّ ما یکون سوء المزاج على القوة الناطقۀ و القوة العاقلۀ، کسوفهما

و ، بتان لبیتی عطارد فی الفلکو األذنان فی الجسد مناس، و العینان فی الجسد مناسبتان لبیتی المشتري فی الفلک
هرة دیان مناسبتان فی الجسد لبیتی الزّ ة ، و الفم لبیت الشمس، و السبیالن لبیتی زحل، المنخران فی الجسد و الثّ رّ و الس

ة کانت باب الغذاء فی الرّحم قبل الوالدة .لبیت القمر رّ کتقابل و السبیالن مقابالن لهما ، و الفم باب الغذاء فی الدنیا، و الس
رین کذلک للجسد ، و کما أن فی الفلک بروجاً فیها حدود و وجوه و درجات لها أوصاف مختلفۀ .بیتی زحل لبیتی النی

 .و قد ترکنا ذکر ذلک، أعضاء و مفاصل و عروق و أعصاب و عظام مختلفۀ یطول شرحها و مناسبتها بحدود الفلک
ترین شکل در اینجا به نمایش  دو عالَم کبیر و صغیر به کامل) موازنه و مماثلۀ 465ـ 2/463: 1412اخوان الصفا»(

بلکه حاصل تأثیرات ، صرفاً تشبیه میان اجزاء دو عالَم نیست، در اینجا تصریح شده است که این مماثله .درآمده است
زتاب آن در جزء با، هر خصوصیتی که در جزئی از عالَم کبیر باشد یا ایجاد شود .مستقیم عالَم کبیر در عالَم صغیر است

   .شود مقارن معادل آن در عالَم صغیر نمایان می
***  

  تأویل
نقل از  -(فرهنگ نظام  »برگرداندن به چیزى«غات) و (غیاث اللّ» .بازگشت کردن از چیزى«در لغت یعنى  تأویل 

تأویل از جهت  معنیِین ) ا116جامع:(»ل اوبازبردن سخن باشد به او، تأویل«، ) و به قول ناصرخسرو .لغت نامه دهخدا
بازگرداندن لفظ از معنى ، در شرع«:ستا  تأویل را در اصطالح این گونه تعریف کرده، تعریفاتجرجانی در اما ، لغت بود

ت بیابند یخرج "مانند قول خداى تعالى: ، ظاهر به معنى احتمالى آن است به شرط آنکه محتمل را موافق کتاب و سنّ
ت من المی مؤمن از کافر یا  اگر بدان اخراجِ و، تفسیر خوانند، بدان بیرون آوردن پرنده از بیضه اراده شوداگر  " .الحى

492: 1369کوب (زرین 1» .تأویل است، م از جاهل اراده شودعال(  
، به تأویل و عدول از ظاهر الفاظ کتاب نیاز باشد، یکى از عواملى که باعث شد در استفاده از کتاب و شریعت الهى

م دینى خلل سلّدر توحید یا دیگر ارکان م، است که اگر ظاهر الفاظ را مالك قرار دهیمقرآن د الفاظ و آیاتى در وجو
در  .و تعابیرى از این دست در قرآن »استوى برعرش«مثالً  .ایجاد شود و مثالً باعث تشبیه ذات خداوند به حادثات گردد

به قول جرجانی در  ك: لغت نامه دهخدا) و .ر، األطباء ست(ناظمآیاتى هست که معنى و حقیقت آن معلوم نی، قرآن
 .قرار داردقرآن هاى   مانند مقطعاتى که در اوائل سوره، که از لفظ آن پى به معنى برده نشود«کلماتى، تعریفات

  .گویند »آیات متشابه«، در اصطالح، (دهخدا) به این گونه آیات»

                                                             
الکتاب والسنّۀ. راه موافقاً بِذى یل الّحتمذا کان المإلى معنى یخطّه إاهر عناه الظّن مع فظاللّ رفص ،رعالشّ  رجیع و فىتأویل: فى األصل التّ. « 1

تی"مثل قوله تعالى:  من المی بِن اَإ. "خرج الحى إه رادیرَالطّ خراج نْ اَإکان تفسیراً و  ،ن البیضۀم إرادالمؤمنَ خراج ن الکافرِم و العالن م م
  »کان تأویالً ،الجاهلِ
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و  نّ أم الکتابِحکمات همنه آیات م لیک الکتابذى أنزل عهوالّ«شده است:  به ابهام آیات متشابه اشارهقرآن در  
ا الّر ماُخَ فأم ذین فى قلوبهم زیغٌ فیتبعونَتشابهات إه منه ما تشاببتغاء تأویله و مای ا اللَّه علم تأویلَالفتنۀ و ابتغاء ه إلّ

ا به کلٌّ من عند رب ا اولوااأللبابوالرّاسخون فى العلم یقولون آمنّ ر الّ  )7 :( آل عمران» .نا و ما یذکّ
اشعرى و شیعه از جهت التزام به قول شرع ، کالم اسماعیلى با معتزلى«مرحوم دکتر شهیدي هم گفته است: 

هاى  و حدیثقرآن الفاظ  ظاهرِ، شرع، مان اسالمىاز نظر متکلّ .ولى در مفهوم شرع با آنان یکى نیست، مشترك است
معنى حقیقى هر لفظ آن است که به ذهن عموم  .معنى حقیقى و مجازى است محتملِ، هر لفظ .استقرآن موافق با 

اینجاست  .اى برخالف آن یافت شود مگر آنکه قرینه، معنى حقیقى آن است، معنى از لفظ ةاصل در اراد .متبادر گردد
از ن، چه، شود مان اسالمى جدا مىمتکلّ ۀکه ناصر و باطنیان از عامظر آنان ظواهر الفاظ حت ندارد و باید تأویل شودجی. 

قائل قرآن متشابهات  ةدربار ]فقط[نظیر آنچه شیعه امامیه (اند دانند و یا کسانى که از آنان فراگرفته علم تأویل را ائمه مى
که اجتماع مسلمانان آن آن ضوابطى قائلند  لیکن بر، الجمله با تأویل آیات مخالفتى ندارند مان اسالمى فىمتکلّ ...)است

  ) 327و  326 :1355شهیدي ( .«د نیستها مقی پذیرند اما در نظر باطنیان تأویل به چنان قید و شرط ضوابط را مى
از جمله کتاب خدا و ، هر ظاهري را باطنی است، دانیم که در نظر اهل تأویل و اسماعیلیان و ناصرخسرو می
از تأویل و ضرورت آن و دارندگان تأویل و نسبت آن با ظاهر ، در همه جاي کتاب تقریباً، الحکمتین جامعاو در  1.شریعت

 .همگی ناظر به تأویل در پیوند با توازن و تطابق میان عوالم بود، آنچه تا کنون گفتیم .کتاب و شریعت سخن گفته است
دانسته و آن را همان علم دین حقّ ناصرخسرو تأویل را باطن کتاب شریعت باید اشاره کنیم که ، عالوه بر آنچه گفتیم

) و در جاي 17و16جامع:»( ...حفظ داشتمه ب >است<کتاب شریعت  لم دین حقّ را که آن تأویل و باطنِع«نامیده:
به چند مسألۀ مهم دربارة تأویل اشاره کرده است؛ اینکه در فهم متشابهات آیات کتاب خدا ناگزیر از تأویل ، دیگر

ه آشکار کنندة اصلی ، خدا و راسخان در علم دین هستند، و دانندة تأویل، شود آشکار می و حق با تأویل، هستیم و البتّ
تأویلْ باز بردن سخن به اول آن است که با ، تر و از همه مهم، سخن خداست و سخن خدا همان انبیا هستند، تأویل

تر  و بزرگ، ست که اشتباه بدو زایل شودا قال آنع نزدیکه و حقّ ب«یابد:  ابداع ـ که اولِ همۀ موجودات است ـ پیوند می
تأویل برنخیزده که آن جز ب، ستا تشابهات کتاباشتباهى اندر م ،چنانک خداى تعالى سپس از آنک تشابهات کتاب را م

م و "بدین آیت: قوله ، دین کسى نداند لمِردگان اندر عگفت: تأویل جز خداى و بزرگان و پنجه فروب، یاد کرد لَ ع ما ی
لْمِ ع ونَ فی الْ ه و الرَّاسخُ ا اللَّ ه إِلَّ ، و چو چنین است .تأویل زایل شوده ست که اشتباه به ااندر این قول گفته شد " .تَأْوِیلَ

و باطل بدو همى باطل شود از ، حقّ بدو همى حقّ شود و پدید آید از بهر آنک، تأویل است خداوند ست که حقْا ظاهر
اتتشابهم ،ونَ"خداى گفت: قوله  چنانک رِم جالْم ه رِ و کَ قَّ و یبطلَ الْباطلَ و لَ قَّ الْح حیو دلیل بر ، ستا تأویل و حقْ " .ل

که حکایت کرد از یوسف النّبىا تأویل است قول خداي حقْ آنک ه الم ـ ست سبحانَ کو مر یعقوب را گفت  ـ علیه الس
ت هذا "بدین آیت: قوله  "و خداى مر آن را حقّ کرد، ش دیدمنَست که ما خواب مناین تأویل از ، اى پدر" قالَ یا أَب و

                                                             
نیز بر لزوم تأویل ظاهر شریعت تأکید کرده و ظاهر بى تأویل و بدون معناى باطنى را بیهوده خوانده  وجه دیندر کتاب . ناصرخسرو  1

تر است و هر که باطن او نداند او از دین به چیزى نیست و رسول از او بیزار است به قول خداى  رسول به باطن کتاب و شریعت شریف«است:
تر از آن کس نباشد که کارى همى کند که معنى آن را نداند، پس درست  نَّ من الجاهلین. همى گوید از جاهالن مباشید، و نادانتعالى: فالتکونَ

س که او باطن است مر جسد را بدان منزلت است که پیوندد بدانچه دانا شود... نفْ )ص(شد که به دانستن باطن شریعت، مؤمن بر رسول مصطفى
ناصر  )67و66: 1384ناصرخسرو(»س اندر باطن کتاب و شریعت است.ست و مر شریعت را تأویل است، پس رستگارى نفْمر قول را معنى ا

شمارد، چنانکه در  داند، رها کردن ظاهر و ترك ظواهر آداب و احکام شریعت را جایز نمى خسرو با اینکه باطن معانى کتاب و شریعت را اصل مى
ه از اهل تأویل گفتند که مر ظاهر را باطن واجب است نگاه داشتن و گفتند که باطن را بباید دانستن و بر و دیگر گرو«گفت:  زادالمسافرین

ظاهر شریعت،  س باطن، و گفتند که هر که بر باطن محض ایستد بىدانسته کار باید کردن، که مردم دو چیز است، یکى جسم ظاهر و دیگر نفْ
  ) 422: 1341ناصرخسرو«.(باطن، و این گروه متابعان خاندان رسولند بىمانند کسى باشد که بر ظاهر محض ایستد 
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نْ قَبلُ م یايءاً، تَأْوِیلُ ر قّ ی حبلَها ر ع ج د خداى  حقّ سخنانِ ةو ظاهر کنند، ى هستا و مر این حقّ را ظاهر کننده " .قَ
ه است رِینَو ی"گوید: قوله  چنانک، سبحانَ رَ الْکاف قْطَع دابِ ی و ه ماتل قَّ بِکَ قَّ الْح حنْ ی ه أَ  واجب آید که خداوند " .رِید اللَّ

الم ـ عیسى چنانک، نداَ فرمان او  سخنان خداىه تأویل و گزارندگان تأویل ب سخنى بود از سخنان خداى ـ  علیه الس
لىإِنَّ"گوید: قوله  همى >که<حکم این آیت ه تعالى ب قاها إِ ه أَلْ لمتُ ه و کَ ولُ اللَّ سر م رْی نُ م ى ابیسع یحس ا الْم م   وحر و می رْ م

ه الم ـ مصطفى را و همچنین مر رسولِ " .منْ خویش گفت بدین آیت قوله:  خداى تعالى کتابِ ـ علیه الس"تابناهذا ک 
قِّ الْح قُ علیکم بِ نْطی". >ه است وصىِّ یلْتأو علمِ >خداوند قان دعوت استخراجى کردهو م، رسول اللّ ین سه نام: ا اند از دقّ

و سه، و دیگر حقّ، یکى على ه ب ـ"حقّ"و گفتند: حساب دو حرف  .دیگر وصىلحساب جبا هر دو حرف برابر است  ـ م
حرف<و حساب سه  .تأویل با حساب نام خداوند< "با هر سه حرف و با نام نیز  "وصىبرابر است با حساب  نام خداوند 

 ۀپس نتیج .اشتباه بدو زایل شود آنگاه تأویل است آنچِ، حقّ استه اشتباه ب و چو زوالِ .ستا لطیف رّو این س، تأویل
مها رهانى ازبستا حقّ آن آید که تأویلْ، ین دو مقد. لِه اَسخن باشد ب ردنِو تأویل باز بلِاَو ، او وۀهم و بداعموجودات ا 
ست که سخن ا حقّ واجب آید دانستن که ابداع >پس< .ستا عقل رسوالنْ ۀد همؤیِّو م، ستا تّحدم عقلْه ست کو با
الم ـ نبیااَ توسطه ست به اتأویل از عقل پذرفته ب تأویل با ابداع در ، بینیم که در اینجا ) می116و115جامع:»( .علیهم الس

رَد تأویل به عالَم ابداع راه می، ابداع است و در نهایت، یزپیوند است و اینکه اولِ همه چ پاي  جا می در همین .ب توان رد
   .مبانیِ نظري پیوند موازنۀ عوالم و تأویل را مشاهده نمود

دان مسلمان رَق اسالمی و موح ویژه در مورد صفات خدا در آیات متضمن  شیعیان به تأویل معتقدند به، از میان ف
 خاندانِ شیعت دیگر گروه و سه«قائل به تأویل آن آیات هستند:، تی که در مخلوق هم هست به خداوندانتساب صفا

 مخلوق را از خالق نفى کنیم و میانِ عقلى گویند صفات تأویلِه اما ب، ند که گویند: مر کتاب خداى را تأویل استاَ رسول
ادقو خبر آر، ستا منزلتى است که توحید ما بر آن ـ گویند ـ تشبیه و تعطیل الم ند از امام جعفر الص که از  علیه الس

) بنا بر آنچه در 33(جامع:» .ینتَلَنزِالم ینَب لۀٌنزِم: تعطیل است یا تشبیه؟  او گفت، وى پرسیدند که حقّ
لَ«آل عمران که گفته است:  7در آیۀ ، اهل ظاهر و تقلید، آمده الحکمتین جامع زَلَ ع و الَّذي أَنْ ه آیات ه یک الْکتاب منْ

ا الَّذینَ فی فَأَم شابِهات رُ متَ کتابِ و أُخَ نَّ أُم الْ ه کَماتحم   و ه تَأْویل غاء تاب ۀِ و تْنَ ف غاء الْ تاب ه ه منْ شاب ونَ ما تَ ع م زیغٌ فَیتَّبِ وبِهِ لُ قُ
ه إِالَّ  لَم تَأْویلَ ع ما یه لْبابِو الرَّا اللَّ وا الْأَ رُ إِالَّ أُولُ کَّ د ربنا و ما یذَّ نْ عنْ کُلٌّ م ه ا بِ ونَ آمنَّ ولُ قُ لْمِ ی ع ونَ فی الْ » اهللا«پس از ، »سخُ

ه با ایشان ـ ندیک گروه اهل تقلیداَ«دانند: منحصر می» اهللا«علم تأویل را به ، کنند و بنا بر این وقف می و  ـ ستا و عام
ه مر خویشتن را گفته است اندر کتاب  >را<اند و گویند: خداى  ستادهب ابر ظاهر کتا بدان صفات گوییم که او سبحانَ

آن خداى   را ندانیم و نگوییم و تأویلِ ما آن ـ و آن صفت اندر کتاب اوست ـ خویش؛ و هر صفتى که آن سزاى او نیست
لَم تَأْوِیلَ" :گوید: قوله همى چنانک، داند ع ما ی وه ا اللَّ اهل ، اما در مقابل )33و32جامع:»( .ین نیز نیفزایندا و بر " .ه إِلَّ

خداى «خدا و راسخان در علم دین هستند: ، دارندة تأویل، و بنا بر این، دهند قرار می» علم«محل وقف را پس از ، تأویل
تعالى سپس از آنک گفت: تأویل جز خداى و بزرگ، تشابهات کتاب را یاد کردمدین  لمِان و پنجه فرو بردگان اندر ع

لْمِ: قوله، بدین آیت، کسى نداند ع ونَ فی الْ ه و الرَّاسخُ ا اللَّ ه إِلَّ لَم تَأْوِیلَ ع ما ی 115(جامع:» .و(  
ت الزام به تأویل از دید اهل تأویل مهم  تنها راه گریز از، در این صورت .بروز تناقض در ظاهرِ آیات است، ترین علّ
ه شَی«تأویل است: ، تناقض ل مثْ صیرُ لَیس کَ الْب یعمالس و ه و گوید که  چنین باشد که همى ؛ء"نیست و او  نوهیچ چیز چ

، نو هیچ چیز نیستگوید چ آیت را که همى گوید او شنوا و بیناست مر اولِ این آیت که همى پس آخرِ " .شنوا و بیناست
ه بمردم نیز بینا و شنواست همچ نکاز بهر آ، همى نقض کند  .و قول خدا متناقض نباشد، قول اهل تقلیده نو سبحانَ

کتاب خداى  تشبیه اندر تأویلِ بى دلیل بر آن که توحید «و )35و34(جامع: .تأویل حاجت استه پس مر این آیت را ب
ها مختلف  و روا باشد که ظاهر قول .فاق نیایداتّه ندر کتاب است بااختالف و اشتباه که  تأویلْه ست که جز با آن، است

ناصرخسرو با برشمردن تعدادي از آیات ، ) و در ادامه62جامع:»( .باشد و لکن روا نباشد که قول خداى متناقض باشد
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بهات و رافع تناقضِ ظاهر را تأویل معرفی کرده است: ، متشابه بر اگر اینها را که توحید بدان تباه شود همه «زدایندة شُ
و ا ها بدان از بهتتأویل تا شُ قال را هدایتى است سوى طلبِو اندر این که یاد کردیم ع، شمردیمى کتاب دراز گشتى

و این «ها و رموز و متشابهات کتاب را نورِ تأویل دانسته:  ) و تنها راه بیرون آمدن از ظلمات مثل63(جامع: .زایل شود
منزلت مر خداوند ست از امثال و رموز و متشابها اندر کتاب و بایست کردن از هرچِا لق را استخبار ازکه خ، دتأویل را بو ،

  )80جامع:»( .تأویل بیرون آیند نورِه ها ب لثَلمات متا از ظُ
 خبر«را خداوند تأویل کتاب و شریعت خوانده است: (ع)طالب صراحتاً علی بن ابی، ناصرخسرو در جاي دیگر از کتاب

الم ـ  ست از رسولا إ" ...گفت:، که روزى با یاران نشسته بود ـ علیه السنکم لَنّ ممقاتلکُن یکما  الکتابِ لى تأویلِم ع
ه من آن " .هنزیللى تَم علتکُقاتَ ر مپس ع .کس هستم که این جنگ کنم؟ رسول گفت: نه پس ابوبکر گفت: اى رسول اللّ

ه من هستم آن ه؟ گفت: نه، س عثمان گفت: من هستمپ .گفت: نه کس؟ گفت: یا رسول اللّ پس  گفتند: .یا رسول اللّ
علیه السالم   بر تأویل کتاب جنگ کند؟ رسول گفت کیست آنک» :ذاك خاصست که همى ا کس گفت: آن»  .علالنَّ ف

ه عنه ـ على بن ابى طالب، بنگرستند .ددوز نعل  -دوخت بر همىو نعلین پیغام، دیگر نشسته بود ۀفصه ب، بود ـ رضى اللّ
حقّ  و توحید .اوست  کتاب و شریعت تأویلِ آنگه دانستند که خداوند .همى اندرکشید >و< -که شراکش گسسته بود

تاُ تاریک کتاب و شریعت است نه اندر بطنِ اندر تأویلِ 61جامع:»( ...م(  
اي بسیار اساسی  سخن گفته و به نکته از نقش و کارکرد تأویل، در دو جا، بر پایۀ موازنۀ عوالم، الحکمتین در جامع

، خلق .باطناست بی  ظاهرکند ـ  و آن این که: تنزیل و شریعت ـ که رسول آن را به خلق عرضه می، اشاره کرده است
باطن آن تنزیل را  .تنها تواناییِ فهم و ادراك آن ظاهر را دارد و از فهم و دریافت و پذیرش باطن آن عاجز و ناتوان است

چیزي ـ جز ، از ظاهر شریعت، بدون عملِ تأویل .شود با تأویل آشکار می، این باطن .کند سول به خلق عرضه میوصی ر
م دین(یعنی  .شود پوست حقیقت ـ به مؤمن عرضه نمی م کبیر(یعنی آفتاب و ماه) با دو اصل عالَ در موازنۀ دو اصل عالَ

(ا جواب اهلِ« مؤمنان چنین اشاره شده است: به محدودیت توان درك، از قول اهل تأیید، رسول و وصی تأیید مر  و ام
 لم او نورِو ع، دین است مِعالَ آفتابِ، تعالى يخدا پس پیغامبرِ....لمل است بر عثَنور م ست که گفتند:ا آن این سؤال را

صایر استب ،که آن از آفتابِ، صایر اندر کتاب خداى استو نور ب يِها بصیرت آفتابِ چو رسولْ گفتند: ...،ستا نور  ملع 
، دین مِعالَ و ماه ـ دنیاست که دین بر مثالِ ـ گواهى آفرینش دنیاه مر این آفتاب را ماهى همى الزم است ب، لق استخَ

که ، آفرینش گواهىِه منطقى ب دین شرحِپس درست شد بِ....کتاب و شریعت است وصى رسول است که خداوند تأویلِ
که آن گرم و  ـ چو نور آفتاب و چنانک، م دنیا و دینماه است از آفتاب بر عالَ منزلته م دین بلَوصى رسول اندر عا

 ـ رنگ و بوى از نبات و حیوان ژه و بىم خام و بى يِتا چیزها، تر گرداند ماه مر آن را سرد و، ماه رسده ب ـ خشک است
و مر ، را بتوانند خوردن که مردمان مر آن، نگ و بوى گیردژه و رخته شود و مدان پبِ ـ اجساد مردم است يکه آن غذا

رسده و همچنین چو ظاهر کتاب از رسول ب .دایشان را بگوار ـ و آن همه مثال و رمز باشد ـ وصى ـ و وصى که او ماه 
ش و ندر کُتَ هد وم دشک را نَخُ معنى مر آن مثالِ مِنَه و ب، دبگردانَ فعلْ، را از آن حال مر آن ـ است >دین<م عالَ

ز ه او همچنان ک .بهت نیفتندو از آن اندر شُ، را بشنوند بتوانند پذیرفتن ش که چو خردمندان مر آنندبپیراید و چنان کُ
و رنگ و ، خته نشده باشدنور ماه پ نور آفتاب و میان سردى و ترىِ ژه که آن میان گرمى و خشکىِم خام بى يها میوه

د کند مردمان، اشدژه نگرفته ببوى و م که اندر کتاب و شریعت  ـ تفصیل يها و رمزها لثَاز م، را بیمارى جسمانى تولّ
 و چو مر آن سخنانِ، نفسانى پدید آید بیمارىِ نیز را آن شنوندگانِ، ژه استم خام و بى يها و آن بر مثال میوه ـ است

و  .....درا بگوار ردمندانمر خ، بیان بدهد تأویل و بوىِ رنگمعنى و  ةژم ـ دین است مِعالَ که ماه ـ خام را وصى رسول
نورِ بى، ماه چنانک سِنفْ، نورانى نیست آفتاب نیز بى وصى گزار نیست معنى رسولْ تنزیلِ لِثَم ،رم ماه از تا جِ و همچنانک

وصى را نصب نکند و  تا رسولْ ،مردمان نور آفتاب را نتوانند دیدن، دو ندهدآفتاب جدا نشود و آفتاب نور خویش بِ
ت مر عاُ، دو ندهدنصیب از تأیید از بهر تأویل کتاب بِ اهل تأیید  ـ پس گفتند ...رسول را روشن و بامعنى نبیند؛ لمِم
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الم ـ انسانى است کو مصنوعِ ـ که آبگینه ـ علیهم الس خویش  اختیارِه پاى کردند به ل است بر امامى کو را مردمان بثَم
ه  ه ازل است بر وصى کثَم، ستا آفتاب جوهرِ از و، ست الهىا عیبدجوهر مه و ماه که ب، از رسولسپس  جوهر رسول اللّ
روا یا بِاعتَفَ .تأیید است و این بیانِ، هر تأویل کتاب راجاى رسول از به پاى کرده شد به تعالى ب يفرمان خداه است و ب

  )202ـ199(جامع:» .بصارولى األأ
س ، زنۀ دیگري که پیش از این از آن سخن رفتدر موا ناصرخسرو از پدر و مادر نفسانی سخن گفت و در آنجا که نفْ

، پدري و مادري دارد، اشاره کرده است که همچنان که جسد ظاهر انسان، ناطقه و نفْس بهیمی را در توازن دیده بود
کند تا  در غذايِ آوردة پدر را به شیرِ لطیف تبدیل میهمچنان که ما .پدر و مادر نفسانی انسان نیز رسول و وصی است

ستاند و  وصی(مادر نفسانی خلق) نیز تنزیل را از رسول(پدر نفسانی خلق) می، طفل ضعیف آن را بتواند بخورد و بگوارد
ت ضعیف نوعهد هاي لطیف بیان می چنان به عبارت، ها و رمزهاي آن را به تأویل مثل بشنود و بپذیردبتواند ، کند که اُم. 
ترسول بگوید از تنزیل مر اُ نیز آنچِ): «210ـ203ك: جامع: .(ر نشایدـ که ضعیف است  ـ نوعهد را م ، تا نخست وصى
نوعهد مر آن را بتواند  لطیف که آن ضعیف يها عبارته دش بو چنان ساز، تأویل جدا کنده ها و رمزها ب لثَرا از آن م آن

سبب ه ها کنند ب و وثیقتا نیز مر مستجیب را عهد گیرند و بر، مر آن کودك را ببندند نانکهمچ، شنودن و پذیرفتن
و تنزیل و تأویل ، هیمى راستب سِناطقه را هم بدان منزلت است که دهان مر نفْ سِو گوش مر نفْ، مر او را بشنوانند آنچِ

ه تأویلى ب يها لمعه سانى بنفْ پرورش مادرِه تجیب نیز بسم....طعام و شراب است مر جسد را منزلته ناطقه را ب سِمر نفْ
، بینیم که در این موازنه می) 210و209جامع:»( .ستا مانند یکدیگر که آن هر دو ترتیب، بدى رسداَ يها نعمت آخرِ

ك همچون آن کود، خلق .ضعف ادراك و فهم خلق است، کند چیزي که وجود وصی و تأویلِ ظاهر تنزیل را الزام می
ت او جز به حضور تأویل ممکن نیست، ناتوان است که رفع محدودیت ظرفیت و قو.    
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