
 پژوهشنامه عرفان
دوفصلنامه علمی، سال یازدهم، شماره 

 یکم،وبیست
 ،1397پاییز و زمستان 

 145-168صفحات 

 تأخیر و دیرهنگامی قدوم أزل در مقایسه با ِقدم

 )تأمّلی دیگر بر بیتی از سنایی(
 مالمیر محمدابراهیم

 **زهرا منصوری

در جهت طرح  شریعة الطریقة و حدیقة الحقیقةاهتمام سنایی غزنوی در  چکیده:

مسائل عرفانی، اخالقی و حکمی است. این مسئله، سخنش را گاه سرشار از رموزی 

 ها مستلزم پژوهش در منابع علوم عقلی و عرفانی است. کرده که درک آن

دربردارندة توجّهات دقیق « با وجودش أزل پریر آمد/ پگه آمد ولیک دیر آمد»بیتِ 

کنایه از قدمت در وجود « پریر آمدن»و مراتب آن است؛ اینکه « أزل»سنایی به مسئلة 

بودن « قدیم مطلق»است؛ امّا أزل با این قدمت، نسبت به قدم الهی متأخّر است؛ لذا از 

بودن « احدیّت العین»و « غیب مطلق»ن و در تطابق با عالم خداوند در سلسلة بطون زما

 او در مراتب وجود، حکایت دارد. 

و « مراتب عالم»که در انطباق با « بطون زمان»پژوهش به تبیین دقیق سلسلة این در 

قرار دارد، پرداخته شده است. نتیجة این کاوش نشان داد که نظر به « مراتب وجود»

ها به تناسب طولیة صعودی متعدّد زمان و وجوه برزخی آنذوبطون بودن و سلسلة 

عوالم و حضرات کلّیّه وجودیه، نسبت أزلی بودن به خداوند، نسبتی نارواست؛ زیرا 

 از مرتبة أزل و درحقیقت، خالق آن است.خداوندکه قدیم مطلق است، بسیار فراتر 

 راتب وجودن زمان؛ مراتب عوالم؛ مسنایی غزنوی؛ أزل؛ بطو: هاکلیدواژه

                                                 
 نویسنده مسئول( انشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه رازی، کرمانشاهد( 

e- mail:dr.maalmir@gmail.com 

 e-mail:zahra.mansouri@yahoo.com                              کرمانشاه ،آموخته دکتری دانشگاه رازیدانش**

 26/12/1396پذیرش:  ؛29/9/1396: پژوهشی است. تاریخ دریافت –مقاله علمی 
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 مهمقد

بیان روشنی از حکمت الهی از طریق آمیختن برهان با تمثیل است که سنایی آن را  حدیقة الحقیقة

مبنایی جهت سلوک اخالقی ارائه داده است؛ اما ابیاتی که محل بحث و تأمّل باشد در آن کم 

چرا که گاهی در ابیاتی از  (؛249 :1385کوب، )زرّینرو نیاز به شرح و بسط محقّقانه دارد نیست و ازین

گیرد و خواننده سریع و راحت آسانی صورت نمیآن، زبان شعر دیریاب و پیچیده است و فهمش به

: 1368)سنایی، یابد، مگر آنکه به معارف اسالمی و اصطالحات علوم واقف باشد معانی آن را درنمی

اند بیشتر ما در این پژوهش قرار گرفته عبارتبر این باور ابیاتی که موضوع بازنگری و تأمّل  (؛3ـ4

 از:

 با وجــودش أزل پـریـر آمد

 در أزل بسته کی بود عملش

 از ابد دور دار وهـم و گمـان

 

 پـــگه آمـد ولیک دیــر آمد 

 زاد أزلشیک غالم است خانه

 که ابــد از أزل گرفت نشـــان

 ( 65: 1368)سنایی،                            

آمدن؛ مجازاً به معنی زودآمدن است: پریر آمدن: دیرآمدن و پگه»اند: در شرح بیت اول آورده

)طغیانی، «ها پای به عرصة وجود نهاد؛ اما وجود خداوند بر آن سابق استأزل، زودتر از سایر پدیده

نکرده است که ای به مراتب آن سبقت، ندارد؛ و بیان این نظر پذیرفتنی است؛ امّا اشاره (.62: 1386

 .وجود خداوند با توجّه به بطون زمان، در کدام جایگاه قرار دارد

اند، بلکه گاه ای از مراتب زمان ننگریستهلة أزل به عنوان مرتبهتنها به مسئدر کل، شارحان نه

 : گویداند، نه برتر از آن! برای مثال، آنجا که سنایی در ستایش عقل میخداوند را أزلی معرّفی کرده

 چون درآمد به بارگاه أزل
 

 شد بدو راست کار علم و عمل 

 (295: 1368 )سنایی،                            

 «آغاز استبارگاه أزل، یعنی بارگاه خدا، خدایی که ازلی و بی»اند: آوردهاین بیت در شرح     

 گوید: می )ص(وصف پیامبر اکرمجالب اینکه در شرح بیتی دیگر از سنایی که در (. 99: 1388راستگو، )

 ستقدمــش در أزل نفرسوده

 

 ستندمــش در ابــــد نیــــاسوده 
 

 (190: 1368)سنایی،                             
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پیش از أزل بوده و قدم وی  )ص(بیت آن است که حضرت محمّد مفهوم: »انددر شرح آن آورده

بنابراین، وقتی سنایی  (؛41: 1369)رنجبر،  «در وادی أزل فرسوده نشده و اثرش هم در ابد آرام نگرفته!

پیش از أزل بوده و بر آن سابق است! پس هرگز )ص( معتقد است که وجود حضرت رسول اکرم

ت نبوده و شارحان مسئله چندان مورد دقواهد بود که خداوند ازلی است! اما این معتقد به این امر نخ

اند؛ اینجاست که نظر موارد، ابیات را نه با دیدی تطبیقی بلکه مجرّد از سایر ابیات نگریسته بیشتر در

 هی واقع گردیده است. توجوص عقیدة اصلی شاعر، مورد بیخصبه مراتب زمان و به

آمد/ پگه آمد ولیک دیر آمد  با وجودش ازل پریر :در این پژوهش، سخن اصلی بر سر بیت

حکمی و کالمی، عقاید بزرگان این  گوناگون عرفانی، هایبابا مطالعة کت( است. 65: 1368سنایی، )

و با روشی  دهالم و نیز مراتب وجود را بررسی کرعلوم در رابطه با سلسلة بطون زمان و مراتب ع

ایم تا به تبیین پرداخته سلة بطون زماناستداللی به ترسیم سلسلة مراتب عالم، مراتب وجود و سل

 . برسیمبیت سنایی  و دقیق علمی

، نکاتی را در شرح بیت مورد نظر حدیقهپیرامون تبیین ماهیّت أزل در بیتی از سنایی، شارحان 

ایم؛ امّا شرح این بیت با نظر به مراتب ها را نقد و بررسی نمودهطور مختصر آنهاند که ببیان کرده

تطبیق این مراتب با مراتب وجود و سلسله مراتب عالم، از طریق تحلیل و اثبات مسائل حکمی  ازل و

های پیرامونی این مقاله نیز مانند: بحث برخی بحث بارةپیشینه است. درو عرفانی، موضوعی کامالً بی

ه به و توج« لأز»طور مستقل به مسئلة پژوهشی به از مراتب عالم، مراتب وجود و تبیین مراتب زمان،

( اشاره نمود که در آن، همسو با 13۷4توان به مقالة کدیور)ا مینیافتیم؛ امن در سلسلة بطون زمان آ

رفته رشد، بداهت وجود زمان، مورد تأیید قرارگنظرات ابوالبرکات بغدادى، محقّق طوسى و ابن

پرتو نگاه وحدت شناختی صدرالمتألهین در نظام هستی ( نیز تالش کرده1391است. رضایی)

( نیز سلسلة 138۷وجودی او به هستی و کثرات موجود در آن را تحلیل و بررسی نماید. کربالیی)

( نیز 1394) مراتب هستی را براساس دیدگاه صدرالدین قونوی ترسیم نموده است. کهنسال و عارفی

ها د و زمان و نسبت آندر مقالة خود، نظرات میرداماد، فخر رازی و ابوالبرکات را دربارة دهر، سرم

اند؛ پژوهش ایشان به این نتیجه منجر گردیده که دهر همان سرمد مورد بررسی قرار داده را با هم

طور مجزا، هرکدام، به عنوان یکی از است! این درحالی است که در پژوهش حاضر، دهر و سرمد به
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از این انواع نیز دقیقاً در انطباق با ند و هریک ااند که خود دارای انواع و مراتببطون زمان مطرح

 گردد.یکی از مراتب وجود و سلسله مراتب عالم واقع می

 تبیین دیرهنگامی تأخیری أزل در مقایسه با قِدم

 گوید:بیت حکیمانه سنایی که در آن می

 با وجودش ازل پریر آمد
 

 پگه آمد ولیک دیر آمد 
 

توان با تأخیر أزل در مقایسه با قدم است که می دربردارندة نکاتی نغز پیرامون دیرهنگامی و

ها پرداخت. درزمرة این نکات قابل تأمّل، اعتقاد عرفانی و حکمی به اثبات آن هایباتفحّص در کت

به این امر است که زمان دارای بطونی است و در یک سیر نزولی عالمی یا صعودی حضرتی، 

له، وضیح بیشتر مسئاست. به منظور ت« قِدَم»ای متأخر از هدر این میان، در مرتب« أزل»مراتبی دارد که 

رساند، آنچه به تشریح موضوع یاری می و از مراتب زمان، امری بایسته است تبیین جایگاه هر یک

به  روازاینتبع آن مراتبِ وجود است که در ارتباط با مراتب زمان قرار دارند. بیان مراتبِ عالَم و به

تا درنهایت جایگاه هریک از  ایمرا بیان کردهها گانه و برازخ هریک از آناختصار، عوالم شش

عوالم در یک سیر صعودی یا نزولی معیّن گردد و سرانجام به بررسی و تحلیل بطون یا سلسله 

  .ایمپرداختهمراتب زمان 

 مراتب عالم و مراتب وجود

گردد: دستة عالم فرودین و برین منقسم میبه دو ترین تقسیم مراتب عالم نزد علما، ین و سادهنخست

عالم فرودین یا ارکان، یعنى عالم کون و فساد و عالم برین، یعنى عالم افالک و عقول و نفوس و 

همچنین در نظر قدما و مستفاد از قرآن کریم  (.146: 1، جق1412الصّفا، )اخوان  اجرامى که در آن است

عَالِمُ الْغَیْبِ »فرماید: و بارها در وصف خداوند می (54 :اعراف)« وَ الْأَمْرأَال لَهُ الْخَلْقُ »فرماید: که می

شود و عالم امر، عالم ملکوت )شهادت( تقسیم می عالم، به امر)غیب( و خلق ؛(۷3 :)انعام «وَ الشَّهادَةِ

، عالمى است مانند: عقول و نفوس؛ و عالم خلق است است که بدون مدّت و مادّت به وجود آمده

: 3، ج13۷5، )سهروردی گانهکه با مادّه و مدّت آفریده شده است؛ مانند: افالک و عناصر و موالید سه

162.) 
 : نسفی معتقد است  
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عالم در قسمت اوّل بر دو قسم است: مُلک و ملکوت، یعنى عالم محسوس و معقول، 
اند: مُلک و اضافات و اعتبارات، به اسامى مختلفه ذکر کرده امّا این دو عالم را به

و امر، شهادت و غیب، ظلمانى و نورانى، محسوس و معقول، و ... و  ملکوت، خلق
)نسفی،  مراد، ازین جمله همین دو عالم بیش نیست، یعنى عالم مُلک و عالم ملکوت

1386 :196-195.) 

 نفس شد جهان خلق و امر از یک

 
 

 شد پس هم آن دم که آمد بازکه  
 

 (6۷: 1368)شبستری،                           

اوّل عالم ذات که آن را الهوت و  :عوالم کلّیّه پنج است»اند: گفته در تقسیمی دیگرهمچنین 

 یةو غا« أو ادنی»الحقایق و مقام  حقیقةهویّت غیبیّه و غیب مجهول و غیب الغیوب و عین الجمع و 

دوّم عالم صفات است که جبروت و برزخ البرازخ و  ؛گویندالنهایات و احدیّت می یةالغایات و نها

سوّم عالم  ؛خوانندبرزخیّت اولی و مجمع البحرین و قاب قوسین و محیط االعیان و واحدیّت می

لک که چهارم عالم مُ ؛خوانندملکوت که عالم ارواح و افعال و امر و ربوبیّت و غیب و باطن می

پنجم عالم ناسوت که کَون جامع و علّت  ؛اندعالم شهادت و ظاهر و آثار و خلق و محسوس گفته

اند؛ زیرا اند. از این پنج عالم، سه عالم اوّل، داخل غیبغائیّه و آخر التنزّالت و مجلی الکل نامیده

 «ندابه حواس ند؛ چون محسوساند و دو عالم آخر، داخل شهادتاکه از ادراک حواس بیرون
 (. 114-115: 13۷1)الهیجی، 

نخستین نقد بر تقسیم فوق، آن است که در سیر نزولی عوالم، عالم مُلک، همان جهان جسمانی 

و اجسام صرف بدون ارواح است؛ امّا ناسوت، جایگاه اجسام است به عبارتی، عالم اشیااست و به

، قائل به تفکیک میان عوالم مُلک و ناسوت ه فرضاگر ب روازاینارواحشان؛ ها با اعتبار معیّت آن

ای ورای مُلک قرار اعتبار اینکه عالم جامعیّت اجسام و ارواح است، در مرتبهباشیم، ناسوت به

رد مو« ناسوت»و « مُلک»خواهد گرفت. این نکتة مهمّی است که در بسیاری از توجّهات به عالم 

مراد از عالم مُلک، »اند: دیگری نیز از عالم مُلک آورده ا در تعریفدقّتی واقع گردیده است! امبی

طور مطلق و کلّى اراده شود و در ، جهان وجود بهعالم شهادت و طبیعت است و گاه از عالم مُلک

عالم شهادت و ناسوت است که جهان جسمانى و عالم اجسام و  هر حال، معنى خاص عالم مُلک،

 :4، جم1981 )صدرالمتألّهین، «باشدم ملکوت و ظل و پرتوى از آن مىو مادّیات باشد و مقابل عالماده 
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اند که چندان دقیق نیست! یکی در اینجا نیز، یک جایگاه برای عالم مُلک و ناسوت قائل شده (.132

هایی که باید عالم مُلک و ناسوت را در دو جایگاه مختلف قرار داد، این است که اگر عالم از علّت

ملکوت، عالم ارواح بدون اجسام است، باید عالم مُلک، عالم اجسام بدون ارواح باشد، ولو به 

افزونصورت انتزاعی! با این حساب، عالم ناسوت، عالم مرکب از مُلک و ملکوت خواهد بود. 

شود: یکی عالم علوی که عالم افالک است و اجسام به دو قسمت تقسیم می آنکه عالم براین،

نجام آنچه ق است. سرای است که عالم ارکان و اجناس خالیجایگاه ستارگان و دیگری عالم سفل

یگر مراتب عوالم است. ترین عالم از میان دله است که عالم مُلک، نازلنماید، این مسئواضح می

باشند و اسامی دیگری نیز داشته باشد؛ همچنین از حیث مراتب  قائلتقسیماتی برای آن  هرچند که

 وجود نیز برابر مرتبة عالم شهادت و طبع و حس واقع است.

تر جایگاه هریک از عوالم در تقسیمات عوالم، برازخی نیز وجود دارند که به منظور تعیین دقیق

های سلسله بطون زمان نیز داشته باشد، ذکری از برزخ که ارتباط درست و منطقی با مراتب وجود و

 .نمایدعوالم ضروری می

عالم »است. جیلی در این خصوص آورده است: « خیال»در ورای عالم ملک، عالم برزخی 

هایشان، قرار دارند تا روز خیال، همانند عالم برزخی است که در آن ارواح، بعد از مفارقت از جسم

نسبت به  خیال، عالم»، پس (.30: تا)جیلی، بی «در دنیا و نه در آخرت قرار دارندقیامت؛ چرا که نه 

 خیال زاید و عالمتر است؛ زیرا جملة مصوّرات از خیال مىعالم مصوّرات و محسوسات، فراخ

در سلسله  (.215: 1386 )مولوی، «شود، هم تنگ استنسبت به آن عالمى که خیال ازو هست مى

س و عالم خیال و نیز بیان این وجود، عالم خیال، مرتبة نفوس است؛ در شرح ارتباط میان نفومراتب 

 اند: له که عالم خیال اوّلین برزخ میان ملک و ناسوت است، آوردهمسئ
خیال، در عالم صغیر و کبیر، اوّلین مرحلة عبور از خطّة دنیاى حسى محسوب است. و 

شود و آنچه خیال دارد، بین حس و عقل برزخ مى از آن جمله، آنچه خیال متّصل نام
شود، برزخ بین عالم اجسام کثیفه و ارواح مجرّده است و درواقع منفصل خوانده مى

دارد. در همین مفهوم است که مرتبة اطالق آن، عالم مُلک را از عالم ملکوت جدا مى
الم اجسام مجرّد نیز عالم مثال نام دارد و آن را حکما، عالم اشباح مثالى و همچنین ع

شود و البته به عالم مُلک و خوانده مى خیال خوانند؛ امّا مرتبة تقیّد آن، مطلقاً عالممى
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 اندطبع، اقرب است و کائنات آن با وجود تجرّد از ماده، از بعد و شکل مجرّد نگشته
  (.562: 1، ج138۷کوب، )زرّین

ت که برزخ میان ناسوت و ملکوت است و به آن، باالتر از عالم خیال و ناسوت، عالم مثال اس

 اند:آورده تعریف آنو در  (.158: 1388)طباطبایی،  «عالم مثل معلّقه گویند»
عالم مثال را خیال منفصل نیز خوانند و او همچون جدولى است از خیال مطلق عمائى 

اآلخرة و غیر و خیال هر انسان و حیوان، جدولى از وى، بلکه جملة برازخ بین الدنیا و 
اى از این عالم مثال مذکور است. و پیدا شدن جملة أرواح در عالم حس، فی آن حصّه

المنامات و غیرها، بلکه جمله مرئیّات در حال خواب، حتى حق ـ تعالى و تقدّس ـ در 
 (. 14۷: 13۷9)فرغانی،  این عالم و صور مثالى این عالم است

و غیرمجرّده را مثالى هست که به حواسّ باطن،  در عالم مثال، هر موجودى از موجودات مجرّده

و در تعریفی  (.989: 13۷9)خوارزمی،  و کشف ارباب کشوف در آن عالم استادراک آن توان کرد 

عالمى  ا مادّه ندارد. اینهاى آن شکل دارد، اممى که پدیده، یعنى عالمثال عالم»دیگر آمده است: 

توان عالم برمبنای این تعاریف می (.4۷: 13۷0)جامی، «است میانة عالم محسوسات و عالم مجرّدات

 مثال را دوّمین برزخ میان مُلک و ملکوت دانست که عالم عقول کلیّه و مُثُل معلّقه است.

 اند:که گفتهدر یک سیر صعودی، پس از مُلک و ناسوت، عالم ملکوت واقع است؛ چنان

ایز است که ملکوت، که غیرمتناهى است، محیط باشد بر دورات عالم مُلک. و همچنین عالم ج»

؛ پس هر سافل، نسبت به عالى، متناهى و ملکوت نسبت به جبروت، و جبروت نسبت به الهوت

  (.414- 415: 1383)اسفراینی،  نسبت به اسفل از خود، غیر متناهى باشد

)کاشانی،  لقول هستند که ملکوت، مرتبة ارواح مجرّده استادر تعریف این عالم، همه متّفق

 (.494: ق1426
توان به دو برزخ قائل گردید: نخست عالم رحموت در حدّ فاصل عالم ملکوت و جبروت می

لِوَحْدَةِ الذَّاتِ فِى وَ الْأَظْهَرُ أَنَّهَا حُرُوفٌ تشِیرُ لِلْعَوَالِمِ الثَّلَاثَةِ: فَالْأَلِفُ »اند: گفته« الم»است و در تفسیر 

الَمِ عَالَمِ الْجَبَرُوتِ، وَ اللَّامُ لِظُهُورِ أَسْرَارِهَا فِى عَالَمِ الْمَلَكُوتِ، وَ الْمِیمُ لِسَرَیَانِ أَمْدَادِهَا فِى عَ

 جمالیّه واقع است.  حموت در مرتبة وجودی اسمایعالم ر (.۷2: 1: جق1419)حسنی،  «الرَّحَمُوتِ

 (. 80: 13۷6خمینی، امام ) و جاللیّه جمالیّه ند از اسمااالهیّه عبارت یی، اسماکلطورهتوضیح آنکه ب
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هر اسمى على االطالق، مقتضى اظهار خواص و آثار مخصوص به خود است؛ اسماء 
منشأ آثار  جاللیّه، على االطالق، طالب اظهار و اعمال سلطنت خود و اسماء جمالیّه،

ذات متّحدند، تنازع واقع  ها با آنکه در غیباً بین آنباشند، و قهرخاص خود مى
 (. 1۷9: 1381)قیصری، شود مى

ند، ولیکن عرفاء کاملین، ااهل حجب از درک این لطیفه غافل»آشتیانی نیز معتقد است که 

رو ازاین (؛38: 13۷0)آشتیانی،  «نمایندتجلّى حق را در جمیع نفوس، به اسماء جمالیّه و جاللیّه شهود مى

مراتب وجودی دانست که هریک با  را ازجملة« اسماء جاللیّه»و « یّهاسماء جمال»توان مراتب می

از  جمالیّه و جاللیّه را یکی د؛ چنانکه جیلی نیز هریک از اسمامراتبی از عوالم در ارتباط هستن

مراتب وجود و اینکه نظر به  ا باو ام (.19-22تا: جیلی، بیرک: ) مراتب وجودی معرّفی کرده است

« عالم رهبوت»توان جاللیّه نیز با یکی از عوالم برزخی در ارتباط است، این عالم را می اسمای

 دانست:

 ظاهر األكـــــوان باطنها
 

 عینه رغبــــوت رهبـــوت 
 

 (550: 3جتا، عربی، بی)ابن                

 به اصطالحِ عالم رهبوت، متوجّه است: دیوان شمسمولوی نیز در 

 اىرفته رهبــوت اى دراز رحمـوت گشته

 

 تا دم مهر نشنوى تا سوى دوســـــت ننگرى 
 

 (921: 1384)مولوی،                                            

امور عالم عظمت است که نزد اکثر، عالم اوسط و آن محیط به تمام »ا عالم جبروت، و ام

 :دیگرعبارتبه (.261 :ق1426؛ کاشانی، 569: 1، ج1421 نیز؛ 58: 1، جتاعربی، بی)ابن«است
عالم جبروت و آن به اصطالح اصح، اوّل وجود مقیّد و عالم علم و عالم عقول مجرّد 
 از ماده و صورت و مدّت است و به اصطالح دیگر، مجموع عالم ملکوت و ملک

ملک و ملکوت است و عالم ملکوت از جبروت پیدا آمدند است. عالم جبروت مبدأ 
و ملکوت ظاهر شد  و هر چیز که در عالم جبروت پوشیده و مجمل بود، در عالم ملک

 (. 158: ق1414)محمود غراب،  و مفصّل گشت

 عبارت از ماهیّات اشیاء»در مراتب وجود نیز، عالم جبروت، مرتبة اعیان ثابته است؛ اعیان ثابته 

، صور علمیّه خداوند ثابته اعیان»همچنین  (.119و  183: 1358)جامی،  «و مظاهر و آثار اسماء الهیّه است

در ارتباط میان عالم جبروت و مرتبة (. 104: 13۷1؛ الهیجی، 154: 1383)سبزواری، «اندبه حقایق ممکنات
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، و بعضى ثابته را بعضى اعیانجبروت نام عالم ماهیّات است؛ و ماهیّات »اعیان ثابته نیز آمده است: 

 (.198: 1386)نسفی، «اندحقایق ثابته گفته

از ملکوت »اند: که آوردهدر برزخ عالم جبروت و الهوت نیز، عالم عظموت واقع است؛ چنان

 (؛16تا: )جیلی، بی «رسد ترقّى کند، به جبروت رسد و از جبروت که ترقّى کند، به عظموت که

و صفات فعلیّه دانست که  توان عالم عظموت را مرتبة اسمایه مراتب وجود، مدر سلسل روازاین

)فیض کاشانی، «و اضافیّه اطالق شده است فعلیّه و صفات به صفات متجلّى در مظاهر، اسما» درواقع

13۷5 :242.) 
د. الهوت، در مسیر صعودی عوالم، جایگاه فراتر از عالم جبروت به عالم الهوت اختصاص دار

و الهوت  مرتبة روحیّه همان مقام واحدیّت»و صفات ذاتیّه است؛ چرا که  رتبة واحدیّت یا اسمام

 اند:در تبیین این مرتبه آورده (.163: 13۷6خمینی، امام ) «است

حقیقت ذات در مقام تجلّى و تنزّل از مقام احدیّت، به جمیع صفات و اسماء کلّیّه و 
اسماء و صفات از مظاهر خلقیّه از ناحیة تجلّى در کسوت جزئیّة متشأن و صور کلّیّة 

اسماء از مقام غیب و از مرتبه کمون، به فیض اقدس در عرصة علم ظاهر و حتى در 
این موطن، کلّیّة شئون کلّیّه و جزئیّه و صور خلقیّه، اعم از حقایق ملکوتیّه و برزخیّه و 

نماید. این همان مرتبة شهود مى المجمل مفصالً یةصور حقایق عالم شهادت را به رؤ

باشد، و در این مقام نیز است که ظل و صورت و تفصیل مقام احدیّت مى واحدیّت
کثرت وجودیّه منتفى است؛ با این فرق که در احدیّت از کثرت نسبیّه عین و اثرى 
نیست و در حضرت علم و مقام الهیّه یا الوهیّت، کثرت نسبیّه که ریشه و اساس کثرت 

 (.56: 1381)قیصری،  داردارجیّه است، تحقّق خ

ثابت است؛ چون علم ذاتى که از شئون  مقام اسما و صفات ذاتیّه در حضرت واحدیّت» :و اینکه

 (.46: 13۷5خمینی، امام ؛ 15تا: )جیلی، بی «و تجلّیات ذاتیّه است؛ و قدرت و اراده ذاتیّه و دیگر شئون ذاتیّه

ای است که اعلى مرتبه هاهوت،»الهوت نیز مختص عالم هاهوت است. جایگاه بلندتر از عالم 

و عالمی است که در مرتبة احدیّت  (.993: 2، ج138۷کوب، )زرین«مراتب وجود در لسان عرفاست

 گیرد. مرتبة احدیّت الجمعالجمع از مراتب وجود قرار می
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دیّت و وجود مطلق تعبیر ابتدای تنزّالت ذاتیّه است و از آن به مرتبة تجلّی اوّل، اح
شود. این مرتبه از مراتب وجود، رابطة بین بطون و ظهور است و این عبارت از می

 (.14-15تا: )جیلی، بی ها و اضافاتاحدیّت جمع است به اسقاط جمیع اعتبارات و نسبت

عوالم، عالم اوّل از »اند: فراتر از هاهوت، عالم غیب مطلق است. در بیان جایگاه این عالم آورده

است که شامل غیوب کلّیّة عوالم است و احدیّت مطلقه، و حقیقت الحقائق نیز  مطلق هویّت غیب

اوّل، حضرت ذات است که در آن بروز حقّ است به »و اینکه  (.35: 13۷9)خوارزمی،  «شودنامیده مى

 «مَعَُه شَيءٌ يَكُن لمكَانَ اللَُّه وَ »اند: ذات خود بر خود. و در این حضرت اعیان بالکلیّه منتفى

کس حکایت نتواند کرد؛ زیرا گویند که از آن هیچ مطلق و آن را غیب (154: 1، جق1418)حرعاملی، 

احدیّت »این عالم در مرتبة وجودی  (.450: 13۷0؛ آشتیانی، 13تا: )جیلی، بی که آنجا اسم و رسم نگنجد

غیب »، «ال اسم و ال رسم له»وجود بحت بسیط است که  لعین،واقع است. مرتبة احدیّت ا« العین

ذات بحت خداوند، مافوق تمام مراتب وجود و  .(614: 1383)سبزواری،  است« غیب مطلق»و « الغیوب

 .است مراتب عالم و محیط بر کل مراتب زمان

مراتبی  پس از تبیین مراتب عالم و به منظور آشکار گردیدن این حقیقت که زمان نیز دارای

اش، یعنی خالق و پدیدآورندة آن، ذات خداوند است، الزم است به تبیین بطون است که سرسلسله

زمان پرداخته شود. براساس تحقیقات عمیقی که صورت گرفته است، سلسله بطون زمان و برازخ 

 توان عبارت دانست از: ها را میآن

دهر ایمن اسفل؛ دهر ایمن اعلی؛ سرمد؛ زمان که همان دهر ایسر اسفل است؛ دهر ایسر اعلی؛ 

أزل؛ أزل أزل؛ أزل اآلزال و سرانجام، قدیم مطلق که مختص ذات الهی است. ما در این بخش، ابتدا 

اند، به بیان این امر خواهیم دهکربا نظر به آنچه بزرگان در تعریف هریک از حقایق مذکور نقل 

زوایایی به بحث پیرامون زمان و مراتب آن  پرداخت که عالمان علوم فلسفی و عرفانی، از چه

ها به ترتیبی درست و منطقی از نمودار اند؛ پس از آن، با تکیه بر منابع موجود و استناد به آنپرداخته

مراتب زمان، دست خواهیم یافت؛ نموداری که درستی و صحّت آن را ارتباط استوار میان آن و 

 نماید.میسلسله مراتب عالم و مراتب وجود تصدیق 
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 زمان
بایست آن را از سه جنبه تری از بطون زمان، میبندی دقیقبرای شناخت زمان و دست یافتن به دسته

 بررسی نماییم: ماهیّت زمان؛ بحث از وعاء یا ظرف زمان؛ بحث از انواع زمان. 

؛ 19: ق1401)میرداماد،  زمان در کتب عرفانی، حکمی و کالمی، مقدار حرکت فلک جسم است

 و موجودی زنده، قائم به نفس و مستقل است.(. 119: 3، جم1981صدرالمتألهین، 

قسم سوّم، وعاء زمان است که »اند: که گفتهاز جنبة دوم، زمان، ظرفی برای متغیّرات است؛ چنان

تر و وعاء سیّاالت و متغیّرات است. حوادث عالم زمان، مادون همة عوالم و موجودات آن ضعیف

 (.156و  ۷4 :ق1401، میرداماد) «از همة موجودات عوالم دیگر استتر ناقص

توان به تعریفی که از زمان مطلق و مقیّد در برخی کتب فلسفی موجود م، میاما از جنبة سو

 است، استناد نمود، اینکه: 
است  نامند و همینرا مدّت و دهر مى مطلق و مقیّد؛ زمان زمان بر دو قسم است: مطلق

اگرچه امر  یم است؛ ولى زمان مقیّد و محصور با حرکات فلک مالزمت دارد؛که قد
و  کت دهرى و زمان مطلق، قابل انقضاشود، ولى حرعالم با گذشت زمان منقضى مى

 (. 12 :1381)ابوحاتم رازی،  فنا نیستدثور و 

زمان  برابرمراد از زمان مطلق، دهر است در»زکریای رازی درخصوص زمان مطلق آورده است: 

مقیّد و مضاف که مقدار حرکت فلک است و یا مقدار حرکت فلک اعظم و یا مقدار مطلق حرکت 

، در سلسله بطون زمان، زمان مقیّد، همان دهر ایسر اسفل است که در پس (.241: م1939)رازی،  «است

نیز « دهر»که آن را فراتر از آن، زمان مطلق قرار دارد  گیرد و در مرتبةن جایگاه قرار میترینازل

 نامند.می

 دهر
)فی الزمان( وجود « در زمان»اند. موجودات حوزة زمان نامیده« دهر»بطن دیگری از بطون زمان را 

در نگرش به دهر،  .)مع الزمان( هستند« با زمان»آنکه موجودات متعلّق به حوزة دهر،  دارند، حال

، ف حکمیبایست به سه جنبه پرداخت: نخست تعریفی است که از ماهیّت دهر در منابع مختلمی

مالحظة امور که دهر، مقدار هستی و مدّت و امتداد پایندگی ذوات است، بی فلسفی و عرفانی آمده
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، )صدرالمتألهین«ق استمطل ملحوظ است. دهر، زمان درنگ و بقایکه در زمان، متغیّرة حادثه، چنان

 (.22: 1، جم1981

جنبة دیگر در بررسی دهر، پژوهش در آن است که دهر، ظرف وجود چه اموری است؛ چرا 

إنَّ الدَّهْرَ ظَرْفٌ لِوُجُودِ الْأُمُورِ »دهند: که دهر را به عنوان وعائی برای امور خاص خود قرار می

این امور دهرّیه،  (.۷98: ق1415)قمی،  «كَذَلِكَ بِالْقِیَاسِ إِلَى الْأَشیَاءِ الزَّمَانِيِّ.الدَّهرِیَّةِ كَمَا إِنَّ الزَّمَانَ 

 (. 168: 1383)اسفراینی،  اندنامیدهاند، نیز دهر را وعاء مجرّدات و عقول مجرّدات صرفه عقلیّه

دهر موجود است م در ارتباط با وعاء دهر، پرداختن به انواع یا تقسیماتی است که برای جنبة سو

آنچه »اند: ها را به اسفل و اعلی تقسیم کردهو آن اینکه دهر را به دهر ایمن و ایسر و هر یک از آن

و یا « ایسر اعلى»، یا در دهر «ایمن اسفل»است، یا در دهر « ایمن اعلى»در وعاء دهر است، یا در دهر 

 (. 22۷: 1383)سبزواری، « ایسر اسفل»در دهر 

 :1302لهین، )صدرالمتادهرسبت متغیّر به متغیّر، زمان است و نسبت متغیّر به امور ثابت، طورکلی، نبه

دهر، زمانى است ناگذرنده، و زمان، دهرى است  (.910: 1، جم1996؛ تهانوی، 183: 3، جم1981 نیز؛ 305

، ق141۷)زمخشری،  «فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْرُلَا تَسُبُّوا الدَّهْرَ فَإِنَّ الدَّهْرَ هُوَ اللَّهُ »: )ص(گذرنده و سخن پیغامبر

 (.1۷9: 13۷9، سهروردی) کنندتأویل بر این معنى مىرا  (198: ۷ج

 سرمد

تر از دهر ایمن اعلی دانست. در توان آن را بلندتر و وسیعسرمد از دیگر بطون زمان است که می

 .(۷2:)قصص «یَوْمِ الْقِیامَةِ اللَّهُ عَلَیْكُمُ النَّهارَ سَرْمَداً إِلىقُلْ أَ رَأَیْتُمْ إِنْ جَعَلَ »قرآن کریم آمده است: 

ای است که میان زمان و دهر و سرمد برقرار است؛ درواقع، ترتیبی که بر لة مهم، نسبت و رابطهمسئ

 دهد؛ به عبارت دیگر،این رابطه حاکم است، دهر را باطن زمان و سرمد را باطن دهر نشان می

موجودات عالم دهر، مبادى و علل موجودات زمان و زمانى هستند و موجودات سرمدی، مبادی و »

 (. 984: 1360، ؛ همایی۷: 1365)حسن زاده آملی،  «علل موجودات دهری

توان به یک سیر صعودی در این رابطه قائل شد؛ اینکه عالم سرمد، ورای با این توصیفات، می

وراى عالم زمان؛ پس، آنچه در عالم زمان متفرّق است، در عالم دهر، عالم دهر، »عالم دهر است و 

جمع است. در عالم زمان، حال و گذشته و آینده معنا دارد و موجودات امروز و دیروز و فردا با هم 

ها با هم جمع شوند و عالم متفرّقات است؛ ولى در عالم دهر که روح زمان است، همة اینجمع نمى
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کلّی، نسبت ثابت به ثابت و ال زمان به طوربه (.181: 13۷5؛ فیض کاشانی، 166: 1388ینی، خمامام ) «هستند

 (.910: 1، جم1996؛ تهانوی، 183: 3، جم1981؛ صدرالمتألهین، 42: ق1400سینا، )ابن ال زمان را سرمد گویند

: 13۷9)قمی،  دانندبعضی به اعتباری، سرمد را مثال عقلی و جوهر نورانی دهر در عالم الوهیت می

ها و باطنی دارد؛ برزخ های آن را پس سرمد، باطن دهر است و در سلسلة طولیة زمان نیز برزخ (.365

)نِفَری،  «سرمد السّرمدین»که جنبه رهبوتی سرمد است و  (12: ق1423)جندی،  «سرمد السرمد»توان می

 .دانست «أزل»جبروتی سرمد است، و باطن آن را  که جنبة (282: م200۷

 زلا
ازل، به عنوان باطن و روح سرمد، استمرار و دوام وجود در جهت گذشته است؛ درواقع، تعریفی که 

منابع بر آن اتّفاق نظر هست، این است که: ازل، استمرار وجود است در ازمنة مقدّرة متوالیة  بیشتردر 

در ازمنة متوالیة متمادیة غیرمتناهیه که ابد، استمرار وجود گذشته، چنان ةمتمادیة غیرمتناهیه از ناحی

ا در کنار این تعریف، برخی تعاریف ام (.۷: 13۷0؛ جرجانی،25: 2، ج1325ایجی، ) در طرف آینده است

 آغازدیگر نیز برای أزل مطرح شده است که چندان دقیق و صحیح نیست! مانند: أزل، یعنی زمان بی

)مستملی بخاری،  ؛ ابتداى وقت(504: 13۷4)قشیری،  ابتدا نباشد زمانی که آن را .(؛859: 3، ج136۷)فروزانفر، 

أزل، عبارت است از نفی اولویّت از کسی » ؛(42: م1986)رازی،  غیریا نفی مسبوقیّت به  (؛38: 1، ج1363

، 136۷عربی، )ابن «که بدان متّصف است و این وصفی است برای خداوند از آن جهت که اله است

 . (189: 1، جتابی ،نیز؛ 8: 1ج

دانند و یا قائل به عدم مسبوقیّت به غیر، دربارة ابتدا میآغاز و بیاین تعاریف که أزل را زمان بی

پندارند، کمی نادرست و غیرعمیق است؛ چرا که هرچند، أزل، یکی از آن هستند و نفی اوّلیّتش می

است. « أزلِ أزل»ی دارد و آن بطون زمان و از حیث رتبه، مقدّم بر سرمد است؛ امّا خود نیز روح

ها دانست! درواقع، ازل، مسبوق به توان آن را اوّل اوّلبرآن، أزل، مخلوق خداوند است و نمیعالوه

و ازلِ ازل و آن نیز مسبوق به ازل اآلزال است و در این صورت، هم آغاز دارد و هم مسبوق است 

 .ل شدتوان برای آن اوّلیتی قائهم می

  الهیجی گوید:

و آن  ازل، دیگر است و ازل آزال، دیگر. ازل آزال، عبارت از بقاء وجود است مطلقاً
مسبوق به عدم نیست و افتتاح آن از عدم نی. ازل، عبارت است از اوّلیتی که افتتاح آن 
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از عدم اضافی باشد. پس هر فردی از افراد موجودات را ازلیّتی و ابدیّتی باشد که 
اعتبار وجود ین ثابت اوست که در علم حق است و ابدیّت او بهازلیّت او به اعتبار ع

 (.106: 13۷1)الهیجی،  عینی که وجود خارجی مواد است

بر همین اساس است که به عقیدة سنایی در ابیات شاهد، أزل هرچند قدمت داشته باشد و نسبت 

 است، متأخّر و دیر آمده است.برابر خداوند که قدیم مطلق ، واالتر باشد و دیرینه، دردیگر مراتببه 

 أزلِ أزل

أزل: عبارت است از اند: أزلِ نام دارد و در تعریف آن آورده« أزلِ أزل»ازل، دارای روحی است که 

: 1352)نسفی،  «بدایت ظهور جوهر اوّل است که روح اضافی است»؛ (263: 2، جق1405)مرتضی،  أوّلیّت

از اشکال نیستند!  کدام خالیکه هیچ( 618: 13۷4)بقلی شیرازی،  «وجود حق است، بی رسمِ رسم»؛ (2۷9

چرا که اگر ازلِ ازل، اوّلیت است، پس ازل اآلزال چه خواهد بود؟ و بدایت ظهور جوهر اوّل، یعنی 

تواند باشد، چه، بدایت آن یا صورت علمیّه است که در عالم اعیان خواهد بود روح اضافی نیز نمی

ت که صورتی ملکوتی و دهری است! همچنین وجود ذات بالذات حق در مقام و یا ظهور ربوبی اس

فوق ازل اآلزال است، نه ال رسم و ال اسم ، ذات بحت، ورای هاهوت است که قدمِ قدم می باشد و 

 ازلِ ازل.

ای حدّ واسط وجود داشته مرتبه« أزل اآلزال»و « أزل»کند که میان اما به اعتقاد ما منطق حکم می

عالم هاهوت است؛ زیرا با نظر به سلسله مراتب عالم، أزل مطابق با عالم برزخی به که مربوط  باشد

 ، آن؛ پسهاهوتعظموت است و أزل أزل، مطابق با عالم الهوت و نیز أزل اآلزال دربرابر عالم 

مرتبه از مراتب زمان که در جایگاه مقام واحدیّت، در سلسله مراتب وجود و در جایگاه عالم 

 گیرد، أزلِ أزل نام دارد.هوت در مراتب عوالم قرار میال

 أزل اآلزال

و آن مسبوق به عدم نیست و  وجود است مطلقاً  اند که عبارت از بقایسبق دانسته أزل اآلزال را سبقِ

اند که همان قدم است، یعنی وجود مطلق و گفته (106: 13۷1)الهیجی،  افتتاح آن از عدم نیست

این رتبه که آن را که مبدأ تعیّنات و شئونات غیبیه  (.11: م2008؛ بقلی شیرازی، 632: 1380)کاشانی، حق

است که مرتبة  مرتبة ذات بحت، ماوراى رتبت أزل»دانند، باالتر از أزلِ أزل است؛ چرا که یقیناً می

آغاز و انجام است. پس این، ذات حق است که اوّلیّتی بی (.34: 1388 ،شناسنا)«صفات فعلیّه است
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؛ همان (48: ق1422)قشیری،  «آزَالالْ یَاءِ فِي أَزَلِ أَشْحَقّ هُوَ أَوَّلُ الْالْ أَحَدِیَّةُ أَيْالذَّاتُ الْ»قشیری گوید: 

 حَقّ مِنْالْ  دِيَّةِ، َأيْأَحَيشَارُ بِهِ إِلَى الذَّاِت الْ»که کاشانی هم در بیان وجه اصطالحی االلف گوید: 

خداوند متعال در أزل اآلزال فرد و  (.11: ب1426)کاشانی،  «آزَالالْ يَاءِ فِي أَزَلِأَشْثُ هُوَ َأوَّلُ الْحَيْ

 (.2۷3: 4، ج1382)استرآبادی،  یکتاست؛ لذا از کیفیّت این مقام احدی جز او مطّلع نیست

گردد، مربوط به مراتب وجود است؛ منابع، وارد مینقدی که بر توصیف مرتبة أزل اآلزال در 

از مراتب عالم، قرار دارد، در مرتبة « غیب مطلق»اینکه ذات حق که قدیم مطلق است و در مرتبة 

احدیّت العین از مراتب وجود است، این در حالی است که أزل اآلزال در اصل، در مرتبة احدیّت 

بأحكام  اآلزال توحّد في أزل»اند: مان که گفتهالجمع است که جایگاه عالم هاهوت است؛ ه

پس این احدیت منطبق با ازل اآلزال، همان احدیت عین، یعنی  (؛4۷: م1986)پالسی شیرازی،  «األحدیّة

است که حضرت اوّل در تعینات ذاتیه است و واحدیت، حضرت ثانی « هو»احدیت ذاتیه مشار علیه 

 (.209-210: 1380 )کاشانی،باشدبعد از همین احدیت می

ص خواهد شد که ذات بحت خداوند که درستی مشخبنابراین، با تفکیک مراتب احدیّت، به

الحمد للّه الذى لم یزل »اند: که گفتهآغاز و انجام است، فراتر از أزل اآلزال است. چناناوّلیّتی بی

 ،)بقلی شیرازی است!بلکه ازل اآلزال در اوّلیت او متالشی  (19: 1381)بقلی شیرازی،  «اآلزال الها قبل ازل

 -تعالى  -در ذات است؛ زیرا که ما سواى واحد، متجزّى است و اللَّه  تعالی قدیمباری  (89: ق1428

واحد است و متجزّى نیست و متوهّم به قلّت و کثرت نگردد؛ چه، همه متجزّى و متوهّم به قلّت و 

: 13۷5)فیض کاشانی،  داللت دارد بر وجود خالق که او را ایجاد نموده باشدکثرت، مخلوق است که 

منحصر  -الذي هو عبارة عن الموجود غیر المسبوق بالعدم المطلق -القدیم»اند: که آوردهچنان (.203

 (.48: 2، ج1382)استرآبادی،  «في الواجب تعالى
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  و ازل او عین ابد اوست.وجود خداوند برتر از أزل 

؛ اوّل و آخری ذات اقدس اله در نظام (3 :حدید) «هُوَ الْأوَّلُ وَ اآلخِرُ» :خوانیمدر قرآن کریم می

: 136۷)شبستری،  «در این دور اوّل آمد عین آخر»مطرح است؛ که  «انّا هلل و انّا الیه راجعون»ای دایره

أزل او همان ابد او و قدم او همان »اند: نسبت ازل و ابد با خدا، عموماً گفته ؛ لذا درخصوص(6۷

  (.461: 1، جم2008؛ بقلی شیرازی، 19۷و  45: 13۷4)قشیری،  «سرمد اوست

دیگر، أزلی خواندن خداوند عبارتبه .وجود خداوند برتر و واالتر از آن است که در أزل باشد

ب و بطون زمان است و خداوند خالق زمان؛ او فوقِ فوقِ فوق صحیح نیست؛ چرا که أزل از مرات

أزل است و محیط بر کلّ مراتب زمان. پس أزلی دانستن خداوند، ایجاد محدودیّت برای اوست و 

 درواقع خداوند خارج از زمان و مکان است.

 ء هالك غیر وجههو قل كلّ شي

 في كلّ رتبة اآلزال أزل له
 

 وحي قرآن كما جاء عنه القول في 

 له أبد اآلباد من غیر أزمان
 (565: ق1421)نابلسی،                           

 گوید: ازلیّت و ابدیّت حق و یکی بودن می دربارةهمدانی  تعین القضا

حق این است که خدای، موجود بود و با او چیزی نبود و االن نیز موجود است و با او 
دون اینکه با او چیزی باشد؛ پس ازلیّت او حاضر چیزی نیست و موجود خواهد بود ب

است با ابدیّتش، بدون هیچ فرقی و هرکجا که پادشاهی او باشد، موجودی جز او 
توان وجودی جز او تصوّر کرد. پس وجود حق در وعاء زمان نگنجد و به نیست؛ نمی

پس بدان که  «ءٌشَي كَانَ اللَّهُ وَ لَم یَكُن مَعَهُ»عبارت دیگر زمانی نیست که گفته شود 

هر کس ظن برد که ازلیّت چیزی است گذشته، خطای فاحشی نموده است و این 
وهمی است که اکثر و اغلب، دچار آن هستند؛ چه، آنجا که ازلیّت هست، نه 

طور که ای؛ چه او محیط به زمان گذشته است؛ همانای وجود دارد و نه آیندهگذشته
تر از زمان ما نیست! باشد. زمان آدم ابوالبشر به ازلیّت نزدیکمیمحیط به زمان آینده 

فرقی  بلکه نسبت ازمنه و ازلیّت، یکی است. چون این دانستی بدان که در معنا اصالً
بین ازلیّت و ابدیّت نیست و اختالف این دو لفظ به اختالف نسبت است نه حقیقت و 

 (.31: 13۷9، عین القضات) معنی واقعی

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

rf
an

m
ag

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                            16 / 24

https://erfanmag.ir/article-1-1043-fa.html


 161             تأخیر و دیرهنگامی قدوم أزل در مقایسه با قِدم                                                                                 
 

اند، خداوند نه ازلی ابراز داشته (،189: ق1422 )ترجمان، متفکّرانالقضات و دیگر آنچه عینبنابر 

مثل اموری که به جهت  -است و نه ابدی! بلکه او خالق زمان است. اگر خداوند ازلی و ابدی باشد

آید تا پس برای اینکه جهت و مکان در ازل موجود باشد، الزم می -و مکان اختصاص دارند 

که این امری محال است. چرا که خداوند نه در زمان و یمی غیر از خداوند اثبات گردد؛ درحالیقد

 هاست. نه در مکان، بلکه محیط بر آن

 ء معه من قبل أن یخلق اللیس شي

 فافهم اآلزال ال زمان ال مكان أزل
 

 داخل أو خارج أو ذو اتصال أو نفوذ 

 الرّقودال فالن كان في و انتبه من ذا 
 (184: ق1421)نابلسی،                                  

ها بتوان در وجوب وسیلة آندانند که بهبرخی نیز أزل و ابد را تنها دو صفت برای خداوند می

 زلی دانستن خداوند، امری محال است؛ زیراا. (1/156: م1996)تهانوی،  خداوند اندیشید

اگر بگوییم خداوند أزلی است، گویی که أزل، چیزی است که ذات خداوند در آن 
مفتقر و محتاج به  -نعوذ باهلل  -حاصل شده و این باطل است؛ زیرا گویی ذات خداوند 

  (.111: 1، ج1420)رازی،  استامر دیگری است و این محال 

 :زیرا ندات مخلوقاتات خداوند نیستند؛ بلکه صفاپس أزل و أبد، صف
 -تعالى  -جز ابتداى وجود خلق نیست و ابد، جز انتهاى فناى خلق نیست. و حق  ازل،

نه، و باشد و ابد نه. محال باشد که آنچه صفت خلق باشد، اشارت به حق  بود و ازل
 (. 659: 1، ج1363)مستملی بخاری،  تعالى دارد

به اعتبار نسبت آن به حق و دیگری به  برخی معتقدند که باید أزل را به دو اعتبار نگریست، یکی

خلق؛ لذا أزلِ خلق، نتیجة امر تکوینی خداوند است؛ پس حادث است به فعل امر اعتبار نسبت آن به 

یک از موجودات در آن مشارکتی ندارند. پس أزلِ الهی؛ امّا أزلِ مطلق، مختص به حق است و هیچ

 .(189: 1422ترجمان، ) حق، أزل اآلزال است که قدیم است به قدم الهی

در حضور و ظهور، »توان گفت که در حضرت الهیه، أزل و أبد با هم هستند و با این تفاسیر؛ می

 - ةواحد فعةبد -و ابد، هیچ تفاوت نیست، و تمامت وقایع و حوادث در آن حضرت  میان ازل

هویداست؛ آنجا که فیض له نیز این مسئ« أوّل و آخر»در صفت (. 48: 13۷1الهیجی، ) «حاضرند

الْأَوَّلُ لَا عَنْ أَوَّلٍ قَبْلَهُ وَ لَا عَنْ بَدْءٍ سَبَقَهُ وَ الْآخِرُ لَا عَنْ »که:  )ع(کاشانی در شرح سخن امام صادق
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لَا بَدْءٍ وَ لَا نِهَايَةٍ لَا يَقَعُ نِهَايَةٍ كَمَا يُعْقَلُ مِنْ صِفَةِ الْمَخْلُوقِينَ وَ لَكِنْ قَدِيمٌ َأوَّلٌ آخِرٌ لَمْ يَزَلْ َو لَا يَزُولُ بِ

می( 116: 1، ج1381کلینی، («)102:)انعام «ءٍخالِقُ كُلِّ شَيْ » عَلَيْهِ الْحُدُوثُ وَ لَا يَحُولُ مِنْ حَالٍ إِلَى حَالٍ

 گوید: 

لِیدُلَّ عَلَى أَنَّ كَوْنَهُ قَدِیماً بِدُونِ الْعَطفِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ أَوَّلِیَّتَهُ عَنْ آخِرِیَّتِهِ « اوَّلُ آخِرُ»

وَ لَیْسَ بِمَعْنِى الْقِدَمِ الزَّمَانِىّ أَيْ اإلِمْتِدَاد الْكَمِىّ بِلَا نِهَایَة إِذْ وُجُودُهُ لَیْسَ بِزَمَاِنىٍّ بَلْ هُ

أَبَدِىٌّ وَ بِمَا هََو  هُوَ بِمَا هُوَ أَزَلِيٌّفَوْقُ الزَّمَانِ وَ الدَّهرُ، نِسْبَتُهُ إِلَى الْأَزَلِ كَنِسْبَتِهِ إِلَى الْأَبَدِ فَ

تَغَیَّرُ أَبَدِىٌّ أَزَلِيٌ، فَهُوَ وَ إِنْ كَانَ مَعَ الْأَزَلِ وَ الْأَبَدِ لَكِن لَیْسَ فِي الْأَزَلِ وَ لَا فِي الْأَبَدِ حَتَّى یَ

  (.4۷2: 1، جق1406)فیض کاشانی،  ذَاتُهُ

 وجودمراتب  مراتب عالم بطون زمان

 احدیّت العین غیب مطلق قدیم مطلق

 احدیّت الجمع هاهوت أزل اآلزال

 الهوت أزل أزل
واحدیت / اسماء و صفات 

 ذاتیّه

 اسماء و صفات فعلیّه عظموت أزل

 اعیان ثابته جبروت سرمد السرمدین

 اسماء جاللیّه رهبوت سرمد السرمد

 اسماء جمالیّه رحموت سرمد

 ارواح مجرّده ملکوت دهر ایمن اعلی

 دهر ایمن اسفل

 عقول کلیّه مثال منفصل )برزخ نزولی(

مثال متصل )برزخ 

 صعودی(
 نفوس کلیّه 

 دهر ایسر اعلی
 مثل معلّقه  خیال منفصل

 نفوس سماویّه خیال متصل
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 ناسوت دهر ایسر اسفل
عالم شهادت / مرتبة طبع و 

 حس

 اجسام بدون ارواح مُلک  زمان مقیّد

 :نتیجه
با نظر به اهتمام سنایی غزنوی در طرح مسائل کالمی، اخالقی، حکمی و عرفانی، برخی سخنانش 

، روانی ظاهر عباراتدیریاب، مبهم و یا نیازمند تفسیر بیشتر است. گاهی ابیات با وجود سادگی و 

زمرة ر، دبا وجودش أزل پریر آمد/ پگه آمد ولیک دیر آمد :معانی عمیقی را دربرگرفته است؛ بیتِ

گونه ابیات است. در این بیت، وجود خداوند در مقایسه با أزل، سابق است؛ یعنی خداوند که این

چرا که  ؛أزلی خواندن او امری شایسته نیسترو ازاینباشد؛ قدیم مطلق است، بسیار فراتر از أزل می

تبیین بیتی از به منظور  ،این پژوهشاست. در  -تبارک و تعالی  -درواقع محدود ساختن وجودش

سنایی، با بررسی کتب عرفانی، کالمی و حکمی به تحقیقی پیرامون أزل و مراتب آن پرداختیم. 

برای اثبات مراتب أزل نیز با استناد به کتب مذکور، مراتب زمان، مراتب عالم و نیز مراتب وجود را 

 گرفتیم. نظر در یک سیر صعودی در

ند از: زمان/ دهر ایسر اسفل، دهر ایسر اعلی، دهر ایمن ااین مراتب یا سلسله بطون زمان عبارت 

اسفل، دهر ایمن اعلی، سرمد، سرمد السرمد، سرمد السرمدین، أزل، أزل أزل، أزل اآلزال و 

ند از: ملک اهاست که عبارتدرنهایت قدیم مطلق. در موازات آن، سلسله مراتب عالم و برازخ آن

رحموت، رهبوت، جبروت، عظموت، الهوت، هاهوت، غیب )ناسوت(، خیال، مثال، ملکوت، 

ند از: عالم شهادت که مرتبة طبع و حس امطلق. همچنین است سلسله مراتب وجود که عبارت

است، مرتبة نفوس سماویّه، عقول کلیّه و مثل معلّقه، ارواح مجرّده، اسماء جمالیّه، اسماء جاللیّه، 

 حدیّت / اسماء و صفات ذاتیّه، احدیّت الجمع، احدیّت العین.اعیان ثابته، اسماء و صفات فعلیّه، وا

و هر یک از مراتب زمان، مراتب عالم و مراتب وجود، در ارتباط دقیق با هم قرار دارند 

، خالق کل عالم و مراتب وجود و محیط بر کل بطون زمان است؛ او برتر و واالتر از أزل خداوند

 أزل است:است؛ أزلی نیست! بلکه فوق فوق فوق 
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 نامه:کتاب
، چاپ سوّم، تهران: شرح مقدّمه قیصرى بر فصوص الحکم(، 13۷0) الدین.، جاللآشتیانى –

 امیرکبیر.
 ، تهران: وزارت فرهنگ و آموزش عالى.تمهید القواعد(، 1360) الدین على.ابن ترکه، صائن –
 : بیدار.قم، رسائل ابن سینا(، ق1400سینا، شیخ الرئیس أبى على بن سینا.)ابن –

بیروت: دار احیاء  ،کتاب األزل )مجموعه رسائل ابن عربی((، 136۷) عربی، محیی الدین.ابن –

 التراث.

 البیضاء.لمحجة ، بیروت: دارامجموعه رسائل ابن عربی(، ق1421) .ـــــــــــــــــــــــــ –
 صادر.بیروت: دار  ،الفتوحات المکیّهتا(، )بی ـ .ــــــــــــــــــــــــ –
، تقدیم و تعلیق صالح صاوی و غالمرضا اعوانی، چاپ دوم، ةاعالم النبو، (1381) .ابوحاتم رازی –

  موسسه حکمت و فلسفه.

 .، بیروت: الدار االسالمیّهرسائل اخوان الصفاء و خالن الوفاء(، ق1412) اخوان الصفاء. –
، قم: مکتب طعةفی شرح تجرید العقائد السا طعةالبراهین القا(، 1382) استرآبادى، محمّدجعفر. –

 .األعالم اإلسالمی

 .، قم: دفتر تبلیغات اسالمىأنوار العرفان(، 1383) مال اسماعیل.، اسفراینى –

 ، تصحیح بدرالدین نعسانی، قم: شریف الرضی.شرح المواقف(، 1325) میرسیّد شریف. -ایجی  –

 م، تهران: طهورى.چاپ سو، شرح شطحیات(، 13۷4) بقلى شیرازى، روزبهان. –

 .تصحیح جواد نوربخش، چاپ دوّم، تهران: یلدا قلم، القدس لةرسا(، 1381.)ـــــــــــــــــــــــــ  –
، تصحیح: عاصم ابراهیم بعث األرواح شفةالمصباح فى مکا (،ق1428) .ـــــــــــــــــــــــــ  –

 .: دار الکتب العلمیهیالى، بیروتالک

، بیروت: دارالکتب تفسیر عرائس البیان فى حقائق القرآن(، م2008)ـــــــــــــــــــــــــــــ .  –

 .العلمیه
، تصحیح: صالح و الفکر الروحى الحكمة المتعالیةرسالتان فى (، م1986) حسن.پالسى شیرازى،  –

 نا.س: بیپاری، عضیمة

حربى ، تصحیح عربى و الجیلىالوجود بین ابن ةنظریة وحد(، ق1422) عبد الباعث. سهیلة، ترجمان –

  .خزعلى مكتبة: عباس عطیتو، بیروت
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 لبنان ناشرون.  ، بیروت: مکتبهکشاف اصطالحات الفنون و العلوم(، م1996) تهانوى، محمّدعلی. –

به اهتمام نیکوالهیر و على  ،ى تحقیق مذهب الصوفیهف الفاخره ةالدر(، 1358) عبدالرحمن.جامى،  –

 ، تهران: مؤسسه مطالعات اسالمى.موسوى بهبهانى

 الدین آشتیانى،، تصحیح جاللنقد النصوص فى شرح نقش الفصوص(، 13۷0).ــــــــــــــــــــــ  –

 چاپ دوّم، تهران: وزارت ارشاد اسالمى.

 لبنان.مكتبة ، چاپ چهارم، بیروت: کتاب التعریفات(، 13۷0) .جرجانى، میرسیّد شریف –

، چاپ دوم، الدین آشتیانى، تصحیح: جاللشرح فصوص الحکم(، ق1423مؤیدالدین.)جندى،  –

 .قم: بوستان کتاب
عة ، قاهره: دارالطباکل موجود حقیقةمراتب الوجود و تا(، )بی جیلی، عبدالکریم بن ابراهیم. –

 .المحمّدیه

، قم: مؤسسة معارف إسالمی إمام ئمةفی أصول األالمهمة الفصول (، ق1418) حر عاملی، محمد. –

 رضا )ع(.
 ، چاپ پنجم، تهران: مرکز نشر فرهنگی رجاء.و یک نکته هزار(، 1365زاده آملی، حسن. )حسن –
تصحیح احمد عبداهلل  ،البحر المدید فى تفسیر القرآن المجید(، ق1419) حسنى، احمد بن عجیبه. –

 حسن عباس زکى.قاهره: قرشى رسالن، 
 ، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى.تفسیر سوره حمد(، 13۷5خمینی، روح اهلل.) ]امام[   –
، الدین آشتیانى، تصحیح جاللیةو الوال فةإلى الخال یةمصباح الهدا(، 13۷6) .ـــــــــــــــــــــــ  –

 .خمینىمؤسسه تنظیم و نشر آثار امام چاپ سوّم، تهران: 
، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام ترجمه و شرح دعای سحر(، 1388) .ـــــــــــــــــــــــ  –

 خمینی.

زاده آملى، چاپ دوّم، قم: تصحیح حسن ،شرح فصوص الحکم(، 13۷9خوارزمى، حسین.) –

 بوستان کتاب .

 .یةالکلیات االزهر مكتبة، قاهره: اربعین فی اصول دین(، م1986رازی، فخرالدین. ) –

 تفسیر مفاتیح الغیب، چاپ سوم، بیروت: دارالکتاب. (،1420ـــــــــــــــــــــــ . ) –

 .یةاالزهرالکلیات  مكتبة، قاهره: فلسفیة رسائل، (م1939محمد بن زکریا. )رازی،  –

 ، چاپ دوّم، تهران: سمت.گزینش و گزارش از حدیقه سنایی(، 1388) راستگو، محمّد. –
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حکمت عرفانی،  ، مجله«هستی و مراتب آن در فلسفة صدرالمتألهین»(، 1391) مرتضی. رضایی، –

 .81ـ103م، سال اوّل، شماره سو

 ، تهران: امیرکبیرگزیده اشعار حدیقه سنایی غزنوی  (،1369) .احمدرنجبر،  –
 ، چاپ هفتم، تهران: امیر کبیر.جستجو در تصوّف ایران(، 1385) کوب، عبدالحسین.زرّین –

 .، تهران: علمى، چاپ هفتمنى  سرّ(، 138۷) ـــــــــــــــــــــــ . –

 .دار الکتب العلمیه ،، بیروتالفایق فی غریب الحدیث(، ق141۷) زمخشری، جار اهلل. –

 .مطبوعات دینىقم: تصحیح کریم فیضى،  ،اسرار الحکم(، 1383) سبزوارى، مالهادی. –
، تصحیح مدرّس حدیقة الحقیقة و شریعة الطّریقة(، 1368) سنایی غزنوی، مجدود بن آدم. –

 رضوی، چاپ سوّم، تهران: دانشگاه تهران.

، چاپ دوم، تهران: مؤسسه مطالعت و رسائل شیخ اشراق(، 13۷5) سهروردی، شهاب الدین. –

 تحقیقات فرهنگی.

 ، تصحیح صمد موحّد، تهران: کتابخانة طهوری.گلشن راز (،136۷) محمود.شیخ شبسترى،  –

، چاپ سوّم، المتعالیه فی االسفار العقلیه االربعه الحكمة(، م1981) صدرالمتألهین، محمد شیرازی. –

 بیروت: دار احیاء التراث.
 نا.، تهران: بیعة الرسائل التسعة(، مجمو1302. )ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  –

 بوستان کتاب.م، قم: ، چاپ دورسائل توحیدى(، 1388) طباطبایى، محمّدحسین. –
 ، چاپ چهارم، اصفهان: دانشگاه اصفهان.شرح مشکالت حدیقة سنایی(، 1386) طغیانی، اسحاق. –
تهران: مهدی تدیّن،  هتصحیح عفیف عسیران، ترجم ،الحقایق ةزبد، (13۷9) .القضات همدانىعین –

 .مرکز نشر دانشگاهی

الدین جالل ، تصحیح سیّدفارضمشارق الدرارى شرح تائیه ابن (، 13۷9) فرغانى، سعیدالدین. –

 چاپ دوّم، قم: دفتر تبلیغات اسالمى. آشتیانى،
  ، شرح مثنوی شریف، چاپ هفتم، تهران: زوار.(136۷) الزمان.بدیع فروزانفر، –
، چاپ سوّم، الدین آشتیانى، تصحیح جاللأصول المعارف(، 13۷5) .فیض کاشانی، محمّد محسن –

 دفتر تبلیغات اسالمى.قم: 

 .، اصفهان: کتابخانه امام أمیر المؤمنین على علیه السالمالوافی (،ق1406) .ــــــــــــــــــــــــــــــ  –

 قرآن کریم. –
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، تصحیح عبدالرئوف سعید و سعد حسن شرح أسماء اهلل الحسنى(، ق1422) ، ابوالقاسم.قشیرى –

 .: دار الحرم للتراثه، قاهرمحمّد على
، تصحیح محمود عبدالحلیم و محمود بن شریف، قم: الرسالة القشیریه(، 13۷4.)ـــــــــــــــــــ  –

 بیدار.

 ، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.شرح توحید الصدوق(، ق1415) قمى، قاضى سعید. –

 ، چاپ دوّم، تهران:الدین آشتیانى، تصحیح سیّدجاللرسائل قیصرى(، 1381قیصرى، داود.) –

 .موسسة پژوهشى حکمت و فلسفه ایران
، زاده، تصحیح مجید هادىمجموعه رسائل و مصنفات کاشانى(، 1380) کاشانی، عبدالرزاق. –

 .م، تهران: میراث مکتوبچاپ دو
 فةالثقاقاهره: مکتب ، لطائف األعالم فى إشارات أهل اإللهام(، الف1426) .ـــــــــــــــــــــــــ  –

 . الدینیه

، تصحیح عاصم ابراهیم الکیالی، بیروت: دارالکتب رشح الزالل(، ب1426) .ـــــــــــــــــــــــــ  –

  العلمیّه.

 .65ـ90، 2، شمارة مفید هنام مجله، «تحلیل و نقد نظریة وجود زمان»(، 13۷4) کدیور، محسن. –

دیدگاه صدرالدین عربی: براساس سلسله مراتب هستی در مکتب ابن» (،138۷) کربالیی، مرتضی. –

 .119ـ 143، 40 شماره ،هفت آسمان همجل  ،«قونوی

، «چیستی دهر و سرمد و نسبت آن دو با زمان»(، 1394).عارفیمعصومه  -، علیرضاکهنسال –

 .125ـ148، 1۷ ، شمارههای فلسلفة اسالمیآموزه

 اکبر غفاری، تهران: صدوق.، تصحیح علیاألصول من الکافی، (1381محمد.)کلینى،  –

، تصحیح محمدرضا برزگر خالقی مفاتیح االعجاز فی شرح گلشن راز(، 13۷1) الهیجی، محمّد. –

 ت کرباسی، تهران: زوّار.و عف
، چاپ دوّم، دمشق: اإلنسان الکامل من کالم الشیخ االکبر(، ق1414) محمود الغراب، محمود. –

 دارالکتاب العربی.

 دار القرآن کریم.، قم: رسائل الشریف المرتضى(، ق1405) .مرتضى، شریف –

 ،د روشنتصحیح محمّ ،شرح التعرف لمذهب التصوف ،(1363) .اسماعیل، مستملى بخارى –

 تهران: اساطیر.
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الزمان فروزانفر، چاپ ، تصحیح بدیعدیوان کبیر شمس(، 1384) الدین محمد.مولوی، جالل –

 .چهارم، تهران: طالیه

 .نگاهتصحیح بدیع الزمان فروزانفر، تهران:  ،فیه ما فیه، (1386) .ــــــــــــــــــــــــــــــ  –
 ، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.مصنفات میرداماد(، م1401) میر داماد، محمّدباقر. –

، ، تصحیح: محمد عبدالخالق الزناتىدیوان الحقائق و مجموع الرقائق(، م1421) نابلسى، عبدالغنى. –

 .بیروت: دار الکتب العلمیه
، تصحیح مرضیه سلیمانى، تهران: علمى صوفیان مرآت عشاق اصطالحات(، 1388ناشناس. ) –

 .فرهنگى
 .طهورىتصحیح ماریژان موله، چاپ هشتم، تهران:  ،اإلنسان الکامل (،1386ن.)عزیزالدی، نسفى –

 مقصد اقصی، تهران: گنجینه.(، 1352. )ـــــــــــــــــــــ  –

 بغداد: منشورات الجمل.، تصحیح: سعید الغانمى، هاالعمال الصوفی(، م200۷محمد.)نِفَرى،  –

 تهران: آگاه. ،نامهمولوى(، 1360).همایى، جالل الدین –
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