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ْالـِبسْ  ـَِنْالرَِّحيـِمْاّللِه ْمِْـرَّْح 
 گاهیگریزگاِه بی

 (5) در شرحِ فُصوِص شیخِ طایی

 2012 -03 -29؛ 1391 -01 -10؛ 1433 -05 -06شنبه پنج

I. توضیحات 

ترین اند و آن را حرام و از شنیعاز علماء مسلمان نسبت به تکفیر اهل قبله هشدار داده تقوااز دیرباز، اهل انکار اهل جمود:  .1

نا  مودکسانی از اهل جهل و ج اند. با این وصف،دانسته -صلی هللا علیه و آله و سلّم -ها نسبت به اّمت رسول هللاگستاخی

رعایت عدل و انصاف ب به صاحبان زر و زور بدون آگاهانه، و برخی از اصحاب مکر و فریب برای ریاست دنیایی و تقرّ 

اند، و در این میان شیخ صاحب فصوص بیش پیوسته این و آن را به دالئلی واهی و با سخنانی پر طمطراق تهی تکفیر نموده

ند و کافر اتا آنجا که برخی او را تکفیر نموده های جاهالنه بوده استاز هر کس دیگر آماج نقدهای غیر عالمانه و هتّاکی

نوشته است، و حکم کرده  ای را در نقد شیخ ابن عربیای سنّی مذهب چند صفحهاند. برای مثال، به تازگی نویسندهخوانده

رسمی را که با ظاهر باورهای از شیخ فر شیخ ابن عربی به خاطر اعتقاد به وحدت وجود. وی هم چنین چند قول است به ک

است، و به زعم خود آنها را معنا کرده است، و نتیجه گرفته است که این سخنان کفر است. مذهبی او سازگار نیست نقل کرده 

 کنیم....در اینجا بخشی از تکفیرات این شخص را مالحظه می

 گستاخانه وکه  ،ها و تکفیرها و تهدیدهای اهل قشر و حجاب و اصحاب عناد و لجاجتحمیق ضرورت تعلیم حقایق إلهی: .2

و ظلمات ظلم  تاریکی جهلدر مردم پردازند، موجب شده که جمع بسیاری از رمت اهل حّق و معرفت میجاهالنه به هتک ح

و امامان معصوم  -صلی هللا و علیه و آله و سلّم -محبوس شوند، و محروم مانند از معارف الهی و تعلیمات نورانی رسول هللا

 -را از عارف واصل، فقیه مجاهد، و کامل مکمل، امام خمینیعلیه و علیهم الّسالم. در اینجا عباراتی  -از اهل بیت او

توز ، که شکایتی است دردمندانه از دشمنان کینه(284-286از کتاب آداب الّصالة )ص  آوریممی -رضوان هللا تعالی علیه

 اهل هللا.

 فائدة

دت اعلى مراتب خضوع است، پس الیق اند چون عبااند، و گفتهرا اهل لغت به معناى غایت خضوع، و تذلّل دانسته "عبادت"

ت عبادت غیر حق نیست مگر براى كسى كه اعلى مراتب وجود و كمال و اعظم مراتب نعم و احسان را دارد، و از این جه

اند در حقیقتش بیش از این معنى كه گفته -است  "بندگى"و  "پرستش"كه در فارسى به معناى  - "عبادت"شرك است. و شاید 

مأخوذ باشد، و آن عبارت است از خضوع براى خالق و خداوند. و از این جهت، این طور از خضوع مالزم است با اتّخاذ 

ما معبود را اله و خداوند، یا نظیر و شبیه و مظهر او، مثال، و از این جهت، عبادت غیر حق تعالى شرك و كفر است. و ا

شود، و لو به غایت خضوع برسد اسباب كفر و شرك نمى -و لو تكلّفا  -مطلق خضوع بدون این اعتقاد یا تجّزم به این معنى 

گرچه بعضى انواع آن حرام باشد، مثل پیشانى به خاك گذاشتن براى خضوع. و این گرچه عبادت و پرستش نیست، ولى 

كنند با اعتقاد به آن كه آنها ه صاحبان مذاهب از بزرگان مذهب خود مىممنوع است شرعا على الظاهر. پس احتراماتى ك

و عباد صالحى هستند كه با آن كه  -در اصل وجود و كمال آن  -بندگانى هستند كه در همه چیز محتاج به حق تعالى هستند 

ت حق تعالى و وسیله عطیّات مالك نفع و ضّر و موت و حیوة خود نیستند، به واسطه عبودّیت مقّرب درگاه و مورد عنایا

. و در "حّب خاصان خدا حّب خداست"اویند، به هیچ وجه شائبه شرك و كفر در آن نیست، و احترام خاصان خدا احترام او و 

اى كه به بركت اهل بیت وحى و عصمت و خّزان علم و حكمت از جمیع طوایف بین طوایف اشهد باّلّل و كفى به شهیدا طایفه

مثل  -ر توحید و تقدیس و تنزیه حق تعالى ممتازند، طایفه شیعه اثنى عشرى است، كه كتب اصول عقاید آنها عائله بشرى د

و خطب و ادعیه ائّمه معصومین آنها، كه در  -كتاب شریف اصول كافى و كتاب شریف توحید شیخ صدوق رضوان ّللّا علیه 

دهد كه چنین علومى در بشر سابقه در شده، شهادت بر آن مىتوحید و تقدیس حق جّل و عال از آن معادن وحى و تنزیل صا

نداشته و حق تعالى را هیچ كس مثل آنها تقدیس و تنزیه ننموده پس از كتاب مقدس وحى الهى و قرآن شریف كه به ید قدرت 

 نگاشته شده. 

هاى تبعیّت نمودند و به برهان ذلك كه شیعه در جمیع امصار و اعصار از چنین ائّمه هداى معصومین منّزهین موّحدین،مع

روشن آنها حق را شناخته و تنزیه و توحید نمودند، بعضى از طوایف، كه الحاد آنها از عقاید و كتب آنها معلوم است، باب 

اند تابعین اهل بیت عصمت را به شرك و كفر منسوب ها مفتوح و به واسطه نصب باطنى كه داشتهطعن و لعن را بر این

 نمودند. 

اش این است كه مردم ناقص و عوام جاهل بى خبر را و این در بازار معرفت و حكمت گر چه ارزشى ندارد ولى چون مفسده

دهد، جنایت بزرگى است به نوع بشر كه جبران آن به هیچ وجه ممكن از معادن علم دور و به جهل و شقاوت سوق مى

شرعیّه جنایت و گناه این جمعیّت قاصر جاهل بیچاره به گردن آن نیست. و از این جهت است كه به حسب موازین عقلیّه و 
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هایى است كه براى منافع خیالى چند روزه مانع از نشر معارف و احكام الهیّه شدند و باعث شقاوت و بدبختى  بى انصاف

را به روى  یلنوع بشر گردیدند، و جمیع زحمات حضرت خیر البشر را ضایع و باطل نمودند، و باب خاندان وحى و تنز

 لیما. أعنهم لعنا وبیال و عذّبهم عذابا لأمردم بستند. اللّهّم 

II. شرح فصوص الحکم 

 شرح خطبه کتاب:  .1

ْالـِبسْ  ْالرَِّحيـِمْاّللِه ـَِن ْمْ ْمِْـرَّْح  للْالختالفْحلْوْاملِْلْاحِلَكمْعلىْقلوبْالَكِلمْأبحديَّةْالطريقْاألَممْمنْاملقامْاألقدمْوْإنْاختلفتْالنهِْنزْهاحلمدّْللَّ
ْاهلمم،ْمنْخزائنْاجلودْوْالكرم،ْوْابلقيلْاألقوم،ْحممدْوْعلىْآلهْوْسلم.  األمم.ْوْصلىْهللاْعلىُْم ِدِه

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

ها تُمِمدهِ همه درود خدا بر و ها، تاختالف أمه 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

ْها. های کلمهها را در حدّ قلبتمکحسازد فرماید و درخور میازل میها. یعنی نهای کلمهبر قلب :علىْقلوبْالَكِلم .1
 فرماید:آن" چنین می قلب و اسرار"مورد " در نفحة الروح و تحفة الفتوحدر کتاب "ادامه سخن خود در  َجندیمؤیّدالدّین 

جمع بل كه احدیّت  خوانند،دل مى رفا  صنوبرى است كه ع   و نه آن مضغهء پس حقیقت دل نه روح تنهاست و نه نفس تنها،... 

ق ك ،و ألق الّسمعألك قلب  فافهم هذا الّسر ان كان و خصوصیّات روحانى و جسمانى و الهى و ذاتى است. جمیع قابلیّات  یَْرز 

 نت شهید.أحسان و الشهود و االیمان ثم األ ّللّا  

ل و چون حقیقت دل دانستى، ال و حرف الحروف و  و هو حقیقة الحقائق است اخیرا، بدان كه این حقیقت مظهر تعیهن اوه اوه

([ سازش ،سازگاری ،موافقت])مواتات  و روح قلب كمال قابلیهت و حسن و مركز المحیط الحقیقى. ،و الخطوط نقطة الدوائر

و آن  مضغهء صنوبرى است، ع رفا  و صورت دل  .دل و سره قلب حقه است كه مستولى است بر عرش و قبول تام است،

صنوبرى است كه از یك تجویف او  و آن مضغه دل شخص انسان كامل است كشفا و تحقیقا،و صورت  است، جسمانّیت دل

های رگ]شرایین ) و از تجویف دیگر روح حیوانى در جملهء شراین ،روان است روح طبیعى در جملهء عروق وریدى

قال  جسد تماما منوط است. فساد ،و به فساد او صالح جسد، ،و به صالح او و سفال سارى و جارى شود، علوا ([جهنده

َص ُلح ََِفََِإنَ " -صلّى ّللّا علیه و سلّم -رسول ّللاّ  َُكلُّهَُاْلج س ِدَل ُمضجغ ًةَِإذ اَص ُلح تج َالجق لجبََ،اْلج س ُد َِهي  َو  َُكلُُّهَأ َل  ُد َاْلج س  َف س د  َِإذ اَف س د تج ]همان  "و 

سد إصالح شود، و چون فاسد گردد، همه جسد فاسد گردد، آگاه ای است که چون إصالح شود، همه جپارهدر جسد گوشت

 تبع دل است. قمم بر همه اعضا و جوارح است در صّحت و س  ع و مقس  و جملهء اعمال كه موز  باشید که آن همان قلب است[، 

َد اُوُدَ "علیه الّصلوة و الّسلم، لداود، [-تعالى -] قال ّللاّ  گردانیده باشى. خانهء حقیقى خداوند را پاك كنى، چون دل را اصالح  َي 
ُكنَج َِلَب  يجتًاَأ سج دل كه از نقوش حجابیّت منقلب به حقیقت  یعنى اى پرداز كه در آن ساكن شوم.اى خلیفه براى من خانه "ِفيهََِف  ر ِغج

 حق شود.

 فرماید كه:دهد كه حّق مىر مىاز خداوند خب تعالى رسول خداى صورت كعبه سنگ بر سنگ است دل من كعبهء حقیقى دان

 مؤمن پرهیزگار گنجیدم. و لیكن در دل بنده آسمان و زمین نگنجیدم، در

 كما قال: و پرهیز از اغیار و صور غیریّت كند. غیر حّق را جاى نباشد، پاكى دل آن است كه قطعا در دل،

  فصادف قلبا خالیا فتمكنّا   خلوت و اجلیت السوى عن مكانه

 پس قلبی را خالی یافت، و در آن جای گرفت([  گرداندم و بیرون راندم غیر از مکان او])خالی 

ففنى من لم یكن و بقى من ، وحدت باطن ظاهر شود و از باطن گم گردند، باطن شوند، چون نفوس كثرت كونى كه ظاهراند،

 و كما قلنا ایضا: لم یزل.

 جهاتهحّل التجلّى من جمیع   لّما تخلّى عن سواه حقیقة

 جای گرفت تجلّی از جمیع جهات آن([  ])چون خالی شد از غیر او به حقیقت  

صلّى  -قال كما ب نیست.نّیت محسوب و محتسَ زیرا كه هیچ عملى بى جوارح است المّ تمامت ع   اعمال   ضعاف  أدل را اعمال  

اُلَِِبلنِ يماتَِ" -ّللّا علیه و سلّم و هى  ّماله و قوى خواهد كردن عمل دل،عاملى از جوارح عَ  هر عملى كهپس نّیت در  ."ِإَّنم اَاْلج عجم 

ٰناَِإىٰلَٰماَع ِمُلواَ" تعالى، قال ّللّا، اعتبار نكنند. چنان كه اگر نیّت اخالص دل مقارن آن عمل نباشد، آن همراه باشد. با النیّة َق ِدمج و 
َم نجُثوراًَ ٰباًء َه  َف ج ع لجٰناُه َع م ٍل و متوّجه شدیم بسوى آنچه كردند از كردار پس گردانیدیم او را ذّره در هوا الفرقان( ]) 25:23) "ِمنج

 . ([پراكنده

و كذلك هر قّوتى را از قواى  مخصوص است، و چنان كه هر عضوى را عمل پس در هر عملى اصل عمل دل است،

همچون نماز  همگى اعمال. كلّیّته عمل كلّى باشد بهو كذلك انسان را من حیث  مخصوص چند دارد، روحانى و جسمانى عمل

جاى نماز  و كذلك روح را هم عملى كلّى هست كه به نسبت با او به سوغان نباشد، مثال كه بعد از شروع در آن هیچ عملى را
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ت مخصوص كه حّق متعیّن است در مظهریّت دل نمازى اس را و كذلك سرّ  و آن توّجه و طلب مواصلت است با اصل. است،

 و عقل را هم توّجهى كلّى هست اوست، دوام مشاهده و اتصال است به حق مطلق كه حقیقت و اصل عین حقیقت و آن با او،

كلّى است مخصوص كه  و دل را هم عملى قدسى و تجلّى انسى كه مستعلى است بر تجلّى نفسى. جهت قبول و تعقّل فیض

 ّمال گم باشند.احدیّت جمع آلهى كه در آن توّجه جمله اعمال و عَ  بهو آن توجهى است احدى جمعى  نماز اوست،

و اطالق كنه غیب الذات بمطلق  الذات و االسمأ و الصفات، بقبوله تجلیّات و حقیقت قلب به موجب حقیقت حّق متقلّب گردد

این پنج حقیقت كه انسان احدیّت جمع آن است  زو این پنج توّجه كلّى ا القابله الكلیّه فیسع الحّق كما اراد و علم و علّم. حقیقته

او به حق به سّر فردیّت و  و مواصلت و آن صالت حقیقت انسانّیت است، و ششم ابداءغیبى است، حقایق پنج نماز است،

 و پنج نماز در كتاب الّصلوة من كتاب الفقه مفرد نوشته آید به موجب میان صور مناسبات میان این توّجهات و و وتریت.

 بنصره ینصرون و هو العلیم الحكیم. ان شاء ّللّا تعالى و ّللّا یوفق و یویّد مقتضاى ذوق كشف و شهود.

  وصل متمم:

 []اندر احوال جوارح

جهت انتفاى  او را دل نخوانیم، حكمى و اثرى مانده باشد، چون دل احدیّت جمع جمع دارد مادام كه تفرقه و كثرت را در او

احدیّت جمع تجلّى ذاتى و الهى و اسمائى  و جمع او احدى شود و الیق و قابل هاى او جمع پذیرد،جمله تفرقه چون احدیّت.

مهّمات را به یك مهم  ها را وو طریق تحقّق به آن آنست كه همه غم كلّى و عرش الهوت باشد. باشد حینئذ قلب حقیقى و دل

 نیّت صادق به ترك ما سوى ّللّا و توّجه كلّى به همگى خود كند به حق، و و عزم جزم و از همه اعراض كند، اهّم باز آورد،

 اند:اهل حّق بر اقسام و مراتب نّیت و ترك، و در این فلعلّه عن قریب بجود على جوده السابق الحقا. سبحانه و تعالى،

 ا باعث محبت بحت و عشق محضو قسم ثالث ر و قسم ثانى را رهبت باعث باشد. قسم اّول را باعث بر آن رغبت باشد.

 )پایان نقل( ]باشند.[ و هر قسمى از این اقسام بر اصناف و مناسبت خالص ال غیر و نسبت ]باشد[

ّر  َجندیمؤیّدالدّین   فرماید:چنین می (95-96در شرح فصوص خود )ص  َكل مدرباره س 

در این بحث ما  "كلم"حروف نفس رحماني. و از است اجتماعي حرفي تعرف تحقیق هیئدر ه، و كلمه استجمع كلمآن  و

أحدیّات جمعیات حرفي كمالي إلهي، ه سي رحماني بتجلّیات نفَ از ن أرواح إنساني كمالي أحدي جمعي متعیّ از  ت استعبار

َالطميِ بَُ" -تعالى -قال هللا ِلُم َالجك  َي صجع ُد  بایا ، هأرواح طاهر عنیی(، دروپاكیزه به سوى او باال مى هافاطر( )کلمه 35:10" )إِل يجِه

َاْلج ن جُفسَ در مرگ یا خواب " هعامّ یا بر نردبان أولیاء،  هخاصّ  هخالصه خاّص ب تقانون طریقاز معارج و انسالخ  " اَّللمَُي  ت و َّفم

ََت ُتَج" را أرواح ناطقیعنی  ها را(کند نفسالّزمر( )هللا دریافت می 39:42) ََل ج َالمِِت َو  َم وجِِتا الّزمر( )هنگام  39:42" )ِحني 

فرمود که او  -علیه الّسالم -سیحدر مورد متعالى خدای و  ش،کند در خوابنمرده است( دریافت میشان، و آن را که مرگ

 .بودنش روح هللاالنّساء( بود به خاطر  4:171ای )ه"كلم"

و بین حروف  تجامع بین حروف عالم طبیع هایی است کههكلم تجمع قابلی تإلهي أحدیّ  هایتتنّزالت حكم هایمحل چونو 

سه چیزی است که عرف عربي در  هكلمبه خاطر آن که ، ها قرار دادهقلوب كلم ها را برت، إنزال حكمباشندمی عالم أرواح

 آن بر آنها، ]اسم، فعل، حرف[....  إطالقیح است صح

مفرد نه بر ، در آنو ا آن بشوند مگر نمیهر امالي، و ظجمعي ك تأحدییابند مگر در نمیو تعّین شوند نمیزل ان هاتو حكم

 هایقلبداد آنها را به  داسنإو را  هاتإنزال حكمه فرمود ضافکن! برای همین، إ فهم، پس، لفظ و معنىاز حیث مفرد 

به جمعي كمالي أحدي  هایتجمعي إلهي قابل حكم تأحدیاز  هاستقلببه خاطر آنچه در  ها،هكلمنه بر ]خود[  ها،هكلم

ِبيلَ "ذكر خصوص مشارب أهل الكمال، ه كتاب باین اختصاص خاطر  ِديَالسم َي  هج َُهو  َو  َاْلج قم َهللاَي  ُقوُل و األحزاب( ) 33:4" )و 

 .(دهدگوید و اوست كه راه را نشان مىخداوند است كه حّق مى

 

 ها. بلکه حمد خود همینها را بر قلوب کلمهود حکمتپس، حمد خدای تعالی راست که به تدریج نازل فرم شرح: ۀخالص

چه حکمت قرار دادن  فرماید،حکمتی را بر آن نازل میاحوال قلب، که دائم در تقلّب و دگرگونی است،  است که متناسب با

  .موضعی که برای آن استدر هر چیزی است 

 


