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ْالـِبسْ  ـَِنْالرَِّحيـِمْاّللِه ْمِْـرَّْح 
 گاهیگریزگاِه بی

 (3) در شرحِ فُصوِص شیخِ طایی

 2012 -03 -15؛ 1390 -12 -25؛ 1433 -04 -22شنبه پنج

I. شرح فصوص الحکم 

 خطبه کتاب:  حشر .1

ْالـِبسْ  ْالرَِّحيـِمْاّللِه ـَِن ْمْ ْمِْـرَّْح  ْللْالختالفحلْوْاملِْوْإنْاختلفتْالنهِْْمْمنْاملقامْاألقدمريقْاألمَْةْالطأبحديَّلْاحِلَكمْعلىْقلوبْالَكِلمْنزْهاحلمدّْللَّ
ْاهلمم،ْمنْخزائنْاجلودْوْالكرم،ْوْابلقيلْاألقوم،ْحممدْوْعلىْآ  لم.سلهْوْاألمم.ْوْصلىْهللاْعلىُْم ِدِه

ِ الـبِس  ) ِحیـِم ّللاه مـَِن الرَّ ح   تأحدیَّ ا ب هاهملك هایقلببر را ها تمكحِ است به تدریج گرداننده زل انکه  است، از آن ّللاَّ حمد  مِ ـرَّ

ها ت همه ُمِمدهِ درود خدا بر و ها، تمه أاختالف به خاطر  هاتو مله  هاهنحلداشته باشند  فاختالهرچند  مقام أقدمراه نزدیک از 

 (.مأقوم، محمد و على آله و سله گفتار  خزائن جود و كرم، و با از

ـِمْ (1 ـَِنْالرَِّحيـمِِْبس  ْالـرَّْح  -134، ص 2جلدیحیی،  )ت، عثمان تفتوحا . شیخ درپیروی فرمود از قرآن کریم در افتتاح کالم خود :اّللِه

 فرماید: چنین می "َبْسَمَلة" ( در سر  133

 ه[ فاتح هفاتح]

لین و  ه است،فاتح ه"بسم هللا" فاتح و إلهي  أسماءم که پیشتر گفتی آنچه ... بنا برکاُکل،، و یا مالزم آن مانند آن است ۀآیآن او 

 رمضم   ییتداءخبر ابما  " نزدرَّْْحِن الرَِّحيمِ ِبْسِم هللا البرای همین "و مؤثر، باشند بر آن می طمسل  نها آ، و هستند سبب وجود عالم

ا بنی، یع -است "رَّْْحِن الرَِّحيمِ ِبْسِم هللا ال"همان ظهور عالم گوید گویی خدای تعالی می. ش استعالم و ظهورابتداء آن و  است،

باشند. چنین می قحقائکه است به خاطر آن  سم إلهيسه إ هب" َبْسَمَلة"اص عالم. و اختص شد هراظ ،"رحیم رحمنه  هللاه "اسم 

 تحمر)ن ا آبکه ، ت استآخررحمن دنیا و او و عام،  ی استتصف" حمنالر  "و است،  أسماءهمه جامع اسم " هللاپس، "

 نیا.ددر عالم نموده است بر هر چیزی از رحم  [هللا]، (هعام

 کنیم." سخن بسیار گفته شده است، و ما به همین مقدار در اینجا بسنده میَبْسَمَلة"در شرح و تفسیر 

ّْللَِّْ  (2 "، و لؤمآنها، "ذم "، ""مدح" و "حمد"، و "ُشکر" الفاظی هستند با معنایی نزدیک به هم، چنانچه الفاظ مقابل  :احلمد

سن است به قصد تعظیم و "کفران" نیز معنایی قریب به یکدیگر دارند. حمد، در لغت، به معنی ستایش کمال، و زیبایی، و حُ 

 1بزرگداشت. 

اند واندهخ مال محمودکحمد را إظهار  " إشارتی است به این که حامد و محمود "هللا" است، واْْلَْمُد لِلَّ اند که "اهل وحدت گفته

 اند، قولی، فعلی، حالی.و آن را سه نوع دانسته

ن از ویایی که در آن عثمار" با اشاره به اْْلَْمُد لِلَِّ در سر  " (188-193، ص 2جلد)ت، عثمان یحیی،  فتوحاتشیخ خود در 

 -باال رود به اجازه رسول هللا فتن بر منبرکند که برای سخن گه او امر میب -صلی هللا علیه و آله و سل م –طرف رسول هللا

 : گوید، چنین می-صلی هللا علیه و آله و سل م

و نازل  قطف" ْمُد لِلَِّ اْلَْ " لفظبسنده نمودن بر  باسرافراز عالي محمدي بر رفتم بر آن از اجازه و درخشان منبر نزدیک شد و 

 :گفت َبْسَمَلهو  اءو ثناز سرود عبد، بعد پس این . نشسته بودمنبر ر سمت راست ب -ص! -رسول هللاالی که حدر تأیید شد 

اْْلَْمُد "یعنی )آن أزلي. و ذات به  تیإشاربه عنوان  )برای هللا است(، "لِلَِّ " ،است همقدس منز  عبد که همان  ،"حمد"ت حقیق
[، " )معبود(هلإ"وجود است از ( مقام انفصال وجود عبد "لِلَِّ   وجودا ب[ او حادث]وجود از  گرداند او را یباغ سپس ]حق 

)کسره  خافضکه "هللا"، او  قولبر  داخله  "المه ، و ""لِلَِّ "خود. پس، ]این بنده[ گفت  به گرداند او را صلا، و وخود أزلى

 است، حروف معاني ی ازحرفآن و  باشد،می ،تباب تواضع و ذل  در ، )شایسته پرستش( مألوه تقیقح مان، هآن است دهنده(

ت و اهمی ت بخشیدن به فاشربرای ، خودشسم آن )حمد( را مقد م داشت بر ا -سبحانه! -سپس، خدا . )الفبا( حروف هجاءنه از 
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"من عرف نفسه او،  قولدر  آن )نفس( را -ص! - تصدیق تقدیم نبيبرای ، و خودش نفسه ب شمعرفت تنزیه برای و آن،

 رب. تمعرفرا بر نفس  تمعرفداشت م قد  . پس، م2عرف ربه"

م مقاچون در و  مقام.بر  شنو تمك   ،اتصالتحقیق برای  هللا"" اسمدر  نمود )مجرور گرداند و تاثیر کرد( عمل [المپس، ]

 تركحبه پیروی از  نمود )تواضع ورزید( خفضعبد  پس -،" استالم""حمد" غیر بسا پنداشته شود که ، ت استوصل

 .خوانده شد -دالخفض ه ب -"لِلَِّ  اْْلَْمدِ "و ، "الم"

 "حمدباشند. پس، "می واحد یعیندر حالی که هر دو برای ، چیزی به جای چیزیبدل  است، "حمد" بدل "الم" فظلپس، 

عین یرا آن ز است "هللا" ت باصلوُ مقام در ، "حمد" هستندشیئ و چون یک . "حمد" مانه "الم"، و " استالم"وجود  مانه

 .است و معنى فظ" لالم" که همان سان، است هللا( معنىبا  تصلوُ مقام در  حمده " است. بنابراین، )الم"

[  ت است.( إثبات عبودی"المدر ")در آن خفض  تحقیقسپس،   ،كلي ییفنابه  ش،نفسنماید آن را از میني افسپس، گاهی ]حق 

ع رفه " بُد لِلَِّ اْْلَمْ "گوید یو م ت،آخریش را درحقیقتفرماید اء میبقت. سپس، إلی  أو  برتر در  یمقامبه  ت بخشد او رارفعتا 

ت که آن همان اس، و " استمال" مانه "مدکند که "حمید این از جمله اموری است که تأییدال. و  تحركبه پیروی از ، "الم"

 جمع تراقه محل صفات و افچرا که آن ، تعبیر می شود )لباس( "ثوب"و  )چادر، سرپوش، دوش انداز( "داءره ه "باز آن 

 هی،[، یا ]اگر خوا"همه آن باشد "و حق وراء -یابد، صلتوُ یابد به او اگر ل اتصاست که إن آعباد  تمعرف تغایاست. پس، 

 !همه آن است [ باو حق  بگو ]

عبد  تغایو ،"الحمد"او قول مان"هلل" هاو،  ، و قولاست "هلل"او،  قولمان حمد" هال"که  كالماین مضمون شد از رج اخ...  

پدید آورد  [حقپس، ]. نیست حمل قدیم تطاقزیرا محد ث )پدیده( را ، در آینه دید خود را، که نفسگوید حمد است که ن آ

هنگامی که دید ذات را و ذات، در آینه مثل  تصوری کرد تجل  و چون . آینه شدد ، و موجه ت" ]خود[صوربر "را  "مثل"

الحمد هلل"! و گفت " خود را، نفسگفت حمد پس ، کسی را که دیدی!" ویگ حمد"،ش، بدو گفتنفسیافت ز یتما ه کرد وعطس

 ت گرفتسبقو "، ")یا آدم، پرورگارت رحمت کناد تو را!( برای همین آفریدم تو را" !ََي آَدم َربُّكَ  يَ ْرَْحُكَ پس به او گفت، "

"، پس مقد م داشت رحمت الرَّْْحَِن الرَِّحيمِ ""، فرمود، َلِميَ اْْلَْمُد لِلَِّ َربِ  اْلَعابرای همین، پس از قول خود، " .3"شغضببر  شرحمت

 ،أول افتتاح وجوددر غضب  ت بررحمگرفت سبقت و  ش را،غضبافکند ر یخ، پس تأ"َغْْيِ اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهمْ " ،را، آن گاه، فرمود

 .آنبعد شد رحم سپس ، خوردن از درختبر  تآدم قبل عقوب ت بررحمگرفت سبقت و 

، دندزند زیرا دو همانند بودر هم آمی خواستند کهمی رحمتو آن دو . یغضببود  ن دوآ بین آمدند در حالی که رحمتپس، دو 

واریی ن آن دو دشی از ایشان گفته است در دو آسانی که بیبعضچنانچه ، آن دو غضب بینو نابود شد ، پس پیوست این به این

 :است

 لم نشرحففكر في أ   اق بك األمرـإذا ض

 رحـــرته فافـإذا ذك  ن یسیرینـفعسر بی

 أ لم نشرحتفک ر کن در   )چون تنگ گردد بر تو امر

  چون یاد کنی آن را، بنما شادمانی(  یک سختی بین دو آسانی 

 است،ه" نفس أمار  " ،المغضوب علیه"" و "،مطلوبشود به "میر یعب"، که از آن تلموجود أو  " ت است ازعبار ترحمپس، 

را چگردد،  هینزت کهاست از آن ه منز  زیرا آفریدگار ، ه[نفس أمار  مغضوب است آن ] ی کهما دام" عالم تركیب" الضالون"" و

به خاطر  ،"آینه برادرش است"مؤمن ه فرمود أشاربه   -ص! -برای همین، رسول هللا. و مگر او ی نیستو موجود یغیرکه 

 داجاگر ]خدای تعالی[ إی، و گرداننده است صلاوآن ، و ت استمحل معرفچه آن )صورت( ، شلكمابر  توجود صور

همانان که ، ه خودب نه اعارفنهاد بر  تمن  خدای راست، که حمد پس،  -.بودمی جماد ت،صورآن غیر فرموده بود او را بر 

 أبد! تاأزل از ، تمواد عنایا ، ببا او باشندمی واقف

 طریق أسراراز  "حمد باهلل"و  "حمد هلل" :تنبیه

"العلماء لي، و گفت،  أبو العباس ابن العریفبرای همین، . و دارد آن رانگه می قياب "باءولی " را رسمگرداند مینى اف "الم"

"و ش گفت، كالم"، چه او در المبرتر را برای "مقام کرد ت اثبتوسط  من(، إن ا، و عارفبرای منندعلماء ) العارفون بى"

و  آن، ی را برتنبیهسپس، افزود ". همه آن است"و حق وراء " گفت، الم"حق ، سپس در "ها باشندتهم  ه توسط  ن باعارف

                                                 
َمْن ها این گونه نیز روایت شده است، ""، ولی در برخی نقلفَ َقْد َعَرَف رَبَّهِ  نَ ْفَسهُ  َعَرفَ  َمنْ در متون روایی اکثر چنین آمده است، " - 2

 "َعَرَف نَ ْفَسُه َعَرَف رَبَّه
صلی هللا علیه و آله  -مضمون بخشی از روایتی است که در جوامع روایی شیعی به تفصیل آمده است در منزلت امامان معصوم اهل بیت رسول هللا - 3

 و سل م.
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 علماء الميدر مورد . و است ن بائياعارفبرای  ت". و هم  است وصول ها برایتو هم  بسنده نفرمود تنها به این، و گفت، "

 فناء رسم. [مقام]، است مقام الم ن همانای". و گرددآشکار می اضمحالل رسم  تنها هنگامو حق  "گفت، 

پس، چون . گرداند تو رامی نياف" اْْلَْمُد لِلَِّ " ، ودارد تو رامی قياب "لِلَِّ اباْْلَْمُد "، چه "لِلَِّ اباْْلَْمُد "برتر است از " اْْلَْمُد لِلَِّ "پس، 

ه عام   لیوی هم نباشد غیر او، محمودتر آن است که ، و شایسته!نیست جز او برای هللاحامد  عنیی"، اْْلَْمُد لِلَِّ "گوید،  عالم

 ه(عالم و عام  ) یافتند آن دو كااشترپس، . باشندمی حامددر حالی که آنها  هللا!ی نیست مگر محمود عنیی"، اْْلَْمُد لِلَِّ "گویند، می

فقط  گردانندی میناف هعام   لی، وراق[ وان ]مخلخلوق و محمودمن احامدگردانند می یناعلماء فپس، لفظ.  تصوردر 

بقاء به خاطر ، "لِلَِّ اباْْلَْمُد "شان ، و مقامهمثل عام  " مگر اْْلَْمُد لِلَِّ "توانند بگویند نمی ،ناارفع. و أما رالق از خن امحمود

 .استت معرف)مغزهای بدون قشر( باب لُ را، چه آن از فصل دریاب این ق تحق  پس، به  .نزد خود شانوسنف

رسد کالم شیخ ابن عربی در فرق بین حمد عالهم و حمد عارف نیاز به توضیح بیشتری دارد. به نظر می توضیح و تکمیل: (3

مراد از "عالهم" در اینجا کسی باشد که به مقام فناء رسیده است، و عارف هنوز در مقاماتی قبل از فناء است. در این 

است، چه در کالم خود شیخ و دیگر اهل هللا بسیار تصریح شده است به اینکه در صورت، برتری عالهم بر عارف قابل توجیه 

 تر و برتر است از فناء فی هللا. بقاء بعد فناء، قیام عبد باهلل است، و آن شریف

داند، مقام عارف می، که مقام عارف را فوق مقام عالهم، و مقام واقف را فوق ريف  النه  ارد بن عبد الجب  م  ح  مُ عالوه بر این، شیخ 

 در کتاب المواقف چنین آورده است:

کند او کند او را، فقط راهنمایی میکند بر من، و هر دلیلی راهنمایی می[ و مرا گفت: عاِلم إستدالل )طلب دلیل( می13:11]

 کند به توسطه من.را بر نفس خودش، نه بر من، ولی عارف استدالل )طلب دلیل( می

 تلمسانی در شرح چنین گفته است:عفیف الد ین 

لفظ گویم این عین " می... ،کند او راکند بر من، و هر دلیلی راهنمایی میو مرا گفت: عاِلم إستدالل )طلب دلیل( میاو، " قول

بر  کندل میستدالإعالم اوست که " قول آنو  ،آورده است "محاسن المجالسه "ب است قبمل  خود که رساله در ابن عریف را 

چیزی نیست که  هأدل. و در و عارف واجد ،است عالم فاقدش آن است که تفسیرکند به توسط  من". می لستدالإو عارف  من،

 لتدال ،لشكل أو  از ل أو  در نوع و كلي  باشند، لمامقدمات برهان س، به خاطر آن که چون لا أو  أم  . تعالى حق   لت کند بردال

ه داشته باشد به راشو إ ،إیجاباست که گفته شود هر یک یکی است در ن آمعنى كلي که  توضیحش آنو  -تعالى -نکند بر او

قیام به موجودات همه و  مجاز،از روی  " مگر موجودشود بر او "نمی قالطإو است، تعالى وجود  حق  ولی موجودات 

"، کند او را بر نفس خودشراهنمایی میفقط او، " و قول وجود.دارد، نه بر  موجودبر  لتدالتنها برهان دارند. پس،  وجود

 اوو  ،تعالىتوسط  خدای به  کندل میستدالإ ،عارف و أما .توجودی  نه از  ت،موجودی   اوست از تو  عنی بر آنچه در قی

 .شرحمته بکند بر خودش هر که را خواهد راهنمایی می

محاسن "ه ق( چنانچه در نسخه چاپی  536 )متوف ی أبو العباس بن العریف الصنهاجي األندلسيشیخ هم چنین عبارت 

 آمده است، چنین است:"المجالس

ت )راه راست( من است،  ت من. پس، عالهم استدالل میمعرفت محج  ( و عارف استدالل کند به سوی من )إلي  و علم حج 

آویزند عب اد به أعمال، و مریدان ( باشند، و عارفان به توسط  من )بي(، در کند توسط  من )بي(. پس، علماء برای من )لي  می

عباد نسبتی مگر عنایت، و سببی مگر ُحکم، و  اء همه آن است، نیست بین او و بینبه احوال، و عارفان به همم، و حق  ور

وقتی مگر ازل، و آنچه باقی است کوری است و تلبیس. پس، أعمال برای جزاء باشند، و احوال برای کرامات، و همم برای 

 گردد.حق  تنها هنگام إضمحالل رسم آشکار میوصول، و 

ی ندارد.  در نسخه خطی اندکی تفاوت و جا به جایی است، ولی معنا فرق معم 

ه به متن کالم ابن عریف در  که تنها توجیهی که برای  ، باید گفتو شرح تلمسانیسخن شیخ نف ری "، محاسن المجالس"با توج 

توان یافت، آن است که عارف را قبل از مقام فناء بدانیم، د عالهم بر حمد عارف میدر فتوحات مبنی بر برتری حم کالم شیخ

 و عالهم در حال فناء هرچند خالف ظاهر کالم اوست. 

اند: قولی، فعلی، حالی،  از جمله داود قیصری، حمد را سه مرتبه دانسته گفتیم شارحان فصوص حمد قولی و فعلی و حالی: .1

 امام، صشرح فصوص قیصرى، حواشى)فرماید در تعلیقه خود بر فصوص چنین می -تعالی علیه رضوان هللا -امام خمینی

 (:، ترجمه290

برای أعمال انجام  )قیصری( گفته است نیست، چه شارح فاضل، چنانچه . و أما فعلى و حالياست ولى ظاهر]معنای حمد[ ق

که اعتبار دان عبادات و خیرات بپس، عمل.  محمود باهار كمال اظاز  ت استفعلى عبارحمد  که، بلنیست حمدرضای خدا 

در  باشندمی نها مختلفجز این که آ، باشندمی تعالىخدای حمد  باشنداو می و صفات ءذات و أسمابر ثناء و  او إظهار كمال

حسب مقام جامع و اسم ه ثناء هللا بو ، باشد و لطفي و قهري ،جالليیا جمالي أسماء ثناء  تیعباد. پس، چه بسا باب حمد و ثناء

ت در عباداص یافت به اختصبرای همین، و  .فناءدر آن است هر سه ، و ت استمقام جامعیمانند نماز که دارای ، او أعظم
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 -جبرئیلچنانچه از ، بودن برخودش -تعالى -ثناء هللاه باص یافت ، و اختصاست مقام قرب أحمدى أحدى محمدي، معراجشب 

، بنابراین ."[گزارد ]بر توگفت، "پروردگارت نماز می -صلى هللا علیه و آله -سول هللاوارد شده است که به ر -المعلیه الس  

 اعتبار إظهار محامد هللا حمده ب هفاضلملكات همه  که، بلباشندمی اعتبار إظهار محامد حمده عبادات و خیرات بهمه 

 .گویدمی شارحنه چنانچه ، راحالي حمد  بر این، قیاس کن. و باشندمی

 گوید:در این ارتباط چنین می -رحمه هللا–مرحوم آشتیانی 

 خدای حمدگردند به بر میب جمیع أعمال مقر  تر است، چه هیمؤاخذات لفظي شبه بیاد فرمود إمام عارف آنچه را : گویممی

ش عبداست که خدا از زبان  حدیث صحیحدر و . است حامدنیز و عبد  است حامد لسان العبد، و حق  ه مقام فرق بدر تعالى 

 .) ج("الحمیدء اوست "أسمااز ، و ی استامدهر حلسان ه باست حامد او . و "سمع َّللا  لمن حمدهفرماید، "می

 فرماید:( چنین می2- 4ممد الهمم، صدر شرح فصوص خود ) -استاد عارف، حسن زاده آملی

 به حسب روح و قلب است.: حمد حالى

 خرند و بس             بازار خود فروشى از آن سوى دیگر استدر كوى ما شكسته دلى مى         

 اى كه انسان خودش حمد بشود. وجودش دار الحمد باشد كه از عالم عقول است.به گونه 

ى مت صف شود. سر  انسان فرشته شود. با این حمد حالى كه به حسب روح و عقل است. جان انسان به كماالت علمى و عمل

انسان متخل ق شود به اخالق الهى تا كماالت براى نفسش ملكه شود و بماند. حقیقت او بشود حمد. به عدل و جود و رحمت و 

 ...  حكمت و دیگر اوصاف الهى متصف شود.

 شود، آن وقت اگر زبان با این دل مطابق باشد و آن زبان بگوید:جان تو دار الحمد مى 

ه  ْمدُ لِله  ین  شیرین است. جناب كلینى در این باره بابى از زبان ائمه )ع( عنوان كرد كه بگذارید ذكر را اول دل اْلح  ه اْلعال مه ب   ر 

 شما بگوید. سعى كنید جان شما از عالم ذكر و مالئكه شود. همان حمد حق تعالى است و باید حفظ مراتب شود.

 اشگانهحمد خالق به اقسام سه

ه آن است كه خداوند خودش را در قرآن از زبان پیغمبر و از زبان دیگر انبیاء ستود. اینكه مى: حمد قولى حق ْمدُ لِله  فرماید: اْلح 

يُّ اْلق یُّوُم، هللا نُوُر الس ماواته و  اأْل ْرضه این را كى و به كى مى ، هللا ال إهله  إهال  ُهو  اْلح  ین  ه اْلعال مه ب  دیگر  گوید. آیة الكرسي ور 

 گوید. چه خوب است كه انسان به همان زبان كه خداوند خودش را ستود او را بستاید.آیات از این قبیل را چه كسى مى

از باطن به ظاهر و از علم به عین  اظهار كماالت جمالى و جاللي اوست كه آنها را از غیب به شهادت و: حمد فعلى حق

 آورد.

اش. پس دار وجود یك پارچه دار الحمد است. زیرا دار وجود یا قول اوست نور ازلى تجلیات اوست و ظهور: حمد حالى خدا

یا فعل او یا تجلیات او. پس او حمد و حامد و محمود است و هر بنده كه حامد است و هر مخلوق كه محمود است و هر جا كه 

 شود درباره همه و همه باید گفت:حمدى مشاهده مى

 داند كه متاع ما كجاییست           آن كس كه زكوى آشناییست  

 باز در این مقام حرف هست. گر چه به امهات آن اشارتى رفت ولى بعد از این مطالبى وابسته به آن پیش خواهد آمد. 

 خالصه شرح: 

شده  پس، فصوص الحکم با حمد خدای تعالی افتتاح شد تا اشارتی باشد بر اینکه این کتاب حمد هللا است، چه در آن ظاهر

 در صورت کتاب خود. یصاحب آن. پس، او حمد گفت خود را با تجل  است صورت کمالی او بر قدر 

كمگرداننده تدریجی زل ان :م نزهلْاحِلَكم .2 " اسم فاعل است از "تنزیل"، و آن نزول و فروفرستادن تدریجی است. م نزهلها. "تحه

 " جمع "حکمة" است. حِلَكم"ا

، و نهدحكیم كسى است كه أشیاء را در مواضعشان مىفرماید، "شرح اسم الحکیم چنین می شیخ در پایان فص  عیسوی در

 "ند. پس حكیم همان علیم به ترتیب است.نكمىطلب صفاتشان  توسط   شانحقایقاز آن چه کند یعدول نم

 ( چنین گفته است:83 صمؤی دالد ین جندی در شرح فصوص خود )

ه خصوص مرتبپس آن ، باشند در آنمی مترت ب ،که حقائق مراتب و ترتیب معلوماته علم بت است از عبار ت"حكم"و 

دذوات و  خصوص علم با ـت"معرفچنانچه "علم، است در د آنها حق ی تت جه است از حقائق مجر  لوازم و از  شانو تجر 

و  و عوارض لوازمبا ، هستآن سان که معلوم  تحقیقه ب هإحاط ت است ازعبار "علم"، و آن غیر ، نهو لواحق ،عوارض

حسب به  آنها مراتب وجودي أزلي  بدياست در ترتیب حقائق ه علم خاص  ب تحكمدانسته شد که  ش. پس،لواحق و مراتب

  کن! فهمآنهاست. پس  الئق ی کهمواضعدر ، و وضع أشیاء آنها أعیان مراتب علمي أزليدر  شانتعی ن

اشارتی دارد به ارتباط حکمت با علم ذوقی، که در فهم معنای حکمت و و ابوالعالء عفیفی در تعلیقه خود بر فص لقمانی 

 تدریجی بودن نزول آن بسیار مفید خواهد بود:
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 تحقیقه ب است ذوقي تمعرف هصوفیآن نزد ، و شانحقائقه أشیاء ب تو معرف شانموضعاست در أشیاء وضع  تحكمو 

از اینجا آشکار . و است وجود تذوقي وحد تمعرفآن ابن عربي نزد ل(، و تعلیق أو  ل، أو  فص شود به ع وجروجود )

 لقمان.را به إحساني  تحكم ت دادنسب ی که به خاطر آنو سبب ،و إحسان تحكمگردد ارتباط بین می

ممد فرماید )خطبه کتاب فصوص، این چنین میدر شرح این بخش از  -حفظه هللا تعالی -استاد عارف، آیة هللا حسن زاده آملی

 (:4-5 الهمم، ص

َلِة اْلَقْدرِ فرماید: تنزیل تدریجى و انزال دفعى است. قرآن مى اى ارشاد و هدایت نهفته است. و در این عبارت نحوه ِإَّنَّ أَنْ زَْلناُه يف لَي ْ

كنیم وقتى گفتیم كسى پشت به این شهر كرد و خیال مى دارى و اندك اندك از عالم اله گرفتن. مامثال امر به سكوت و خویشتن

شود خیلى چیزهاست كه اگر یك باره بر دل فرود آید و یابد. خیر نمىرو به شهر دیگر )عالم اله( همه چیز را یك باره درمى

شب و روز آنا فآنا روى كند و انسان به آن برسد نتواند آن را هضم كند و از هم بپاشد. این نشئه، نشئه تدریج است زمان 

 گذرد.مى

گیریم. هر كنیم پله پله فیض مىیك هسته باید بتدریج رشد كند ولى از آن طرف تدریج نیست به آن اندازه كه استعداد پیدا مى

گیرد. تا چه اندازه مراقب باشد كه این نهال را سرما نزند، گرما نزند، آب به كس و هر موجود به قدر قابلیت خود فیض مى

شود مگر در صراط مستقیم باشد و انسان به مقام شامخ اى درخت نمىقع به آن برسد مرب ى باالى سرش باشد. هیچ هستهمو

رسد مگر در صراط مستقیم باشد. باید در تمام كارهاى درونى و برونى، بدنى و روحى، در صراط مستقیم باشیم. یك نمى

اندازه این است. صراط مستقیم این است. از آن طرف بخل نیست كه امساك خواهیم كه به ما بگوید حد این است، كسى را مى

گردد به اینكه جان بخشد. ما یشاء و من یشاء، برمىشود. حق تعالى علم را مىكند به اندازه استعداد این طرف علم داده مى

 چه كسى قابل به راه افتادن است.

َو ما آییم. در هر موطنى همه كاره اوست. رار گرفتیم تدریجا پله پله باال مىآید چون در این نشئه قاینجاست كه قابلیت پیش مى
اق اوست. بنده به جایى مى . بخشندهَتشاُؤَن ِإَّلَّ أَْن َيشاَء هللا  رسد كه ببیند فعل همه از اوست.اوست، وهاب اوست، رز 

ة اال  بالِل  و همچنین است تمام صف گردد به یك ها. همه برمىات، تمام خیرات و تمام خوبىنور همه از اوست. ال حول و ال قو 

حقیقت. توحید در صفات نیست مگر همان یكى دیدن، یك قدرت، یك علم و ... اینجا مقام توحید در صفات است كه ال اله اال  

 هللا. این همه آوازها از شه بود.

 شناسمقد  رعنا مىپوش             كه من آن به هر رنگى كه خواهى جامه مى         

 كند. به قول حاجى سبزوارى:یك ذات است كه در دار وجود حكومت مى 

 انداز كران أزلي تا به كران ابدى             درج در كسوت یك پیرهنش ساخته         

نازل و مجارى تا بینند كثرات مقهور آن وحدتند. مراتب و مكنند در حالى كه كثرتند وحدت مىاینجا همه طورى نگاه مى 

 " النفس في وحدتها كل القوى" مرتبه نازل آن هر یك مقامى دارند.

. كه توحید افعال است. آمد و شدن و پیر و جوان   تا به توحید ذاتى برسد: یا هو من ال هو اال هو. و ال حول و ال قوة اال  بالِل 

 شدن، أطوار گوناگون یافتن مربوط به عالم ماده است.

ل الح كم حكمت بهشت است. بهره را آن كس برد كه حكمت نصیبش شد. علم خود انسان است و بنا به اتحاد عاقل و منز 

كند، بیند، اسماء و صفات الهى را مشاهده مىمعقول وقتى انسان دانش یافت، با دانش و علم كه چشم جان است و عالم را مى

خود باشیم و به آداب شریعت خود را حفظ كنیم، هللا هللا گفتنها، لبیك  خواند. وقتى كه مواظبكتاب تدوینى و تكویني او را مى

گذارند. سعادتمند دارد. همه رنگ مىشنیدن است. یك حبه خردل، یك سر مو از نی ت و فعل و گفتار آدم از او دست برنمى

ا كرد. چنین فردى هم در میان كسى است كه جان را به ملكوت این عالم متوجه كرد. از اسرار و حكم این عالم آگاهى پید

اجتماع است و هم نیست، المؤمن غریب خوشا به حال این غریبها كه مثل لقمان حكیمند. او حكیم بود دل او منزل حكمت بود 

براى ما  -نشست. كارى نداشت فقط تماشاچى بودآمد خدمت حضرت داوود پیامبر مىاش حكیمانه. روزها مىو مشاهده

امیریم نه وزیر نه كسى كارى به ما دارد. شكر خدا كه مقام و منصب نداریم كه دست و بال ما بند شود.  توفیقي است كه نه

 حكمت بهشت است خوشا به حال دلى كه منزل حكمت است.

 

 


