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ْالـِبسْ  ـَِنْالرَِّحيـِمْاّللِه ْمِْـرَّْح 
 گاهیگریزگاِه بی

 (6) در شرحِ فُصوِص شیخِ طایی

 2012 -04 -05؛ 1391 -01 -17؛ 1433 -05 -13شنبه پنج

I. توضیحات 

ست به صادف اچون امروز م مورد عنایت خاص خود به اهل البیت رسول هللا علیهم السالم: دردیدگاه شیخ اکبر ابن عربی  .1

ست، و راجع به مذهب شیخ اخوانده شده  -لیهاسالم هللا ع -یکی از ایّامی که سال روز شهادت صدّیقه کبری، فاطمه زهراء

ه مقام براجع  اکبر ابن عربی نیز مجادالت فراوانی بوده و هست، در اینجا ترجمه برخی از سخنان شیخ در فتوحات مّکیه

(، 227- 233 ، ص3جلد، )ت عثمان یحیینماییم. شیخ در فتوحات ا مالحظه میر -لیه و علیهم الّسالمع -اهل بیت رسول هللا

 فرماید:چنین می

 لصادق،فر بن محمد احدیث جعاند از ت کردهیاروبدان ای که خدایت تایید کناد! ما را  :جمیع أكواناز تحرر یا تجرید  هإراد

 سول هللاراز  على بن أبى طالب، از پدرش حسین بن على، از پدرش  ،على بن الحسیناز پدرش محمد بن على، از پدرش 

ته!" و "أهل القرآن هم أهل هللا و خاص( نقل کرده است، ص) رسول هللاز ا. ترمذي -"مولى القوم منهم"!( که فرمود: ص)

اإلسراء( )تو بر  17:65" )طان  َس َلَك َعَلي ِهم  ُسل  ِإنَّ ِعباِدي لَي  " ش، ]خطاب به ابلیس[ فرمود،حق مختصین عباددر تعالى خدای 

 شتعبودیود از و کاسته شمخلوقین، ی از حقّ بر اوست  ی،أحد کند به توجهایی که  عبد إلهىبندگان سطله نداری!( پس، هر 

 یعبدباشد نپس ، ا آن حقّ بدارد سلطان  او علیهآن شخص ، و ش راحقّ او  می کند از مخلوق طلبزیرا آن  حقآن قدر ه ب

 .برای خدا محض خالص

 و  ،بیابان ها و ،سیاحاتپرداختنشان به ، و را خلقشان از منقطعین إلى هللا، انقطاعان دارد نزد رجحاین همان است که 

 تجماعز اینها اکردم ت اقالو م .را می جویند أكوان جمیع ت از حریآنها ملك حیوان. از ناس، و خروج از سواحل، و فرار 

 بپوشم ی نداشتم کهکه پیراهنأصال. بل ی نبودملك حیوانامقام، مشد برای من این صل احی که زماناز . مأیام سیاحت ازی رثیك

چیزی لك امی که . زماندر آن داده بودتصرف که به من اجازه  شخص معینه از عاریزیرا من نمی پوشم پیراهنی را مگر 

این  ها نمودش.رش یا با رها کردنش، اگر از جمله اموری بود که می شد یا با بخشوقت، می شدم از آن در آن رج ا، خبودم

 .برای خدا رااختصاص  تعبودیه تحقق به نمودم داأرشد برای ما چون صل اح

اشد بر بدا ]حجتی خگفتم، " و نه برای  ". ت نداشته باشدحجآن برای تو درست نگردد تا انکه احدی بر تو "به من گفته شد، 

 ینمنكرقط بر ت ها ف"حجگفتم، ؟" تی نداشته باشدحجچگونه می شود که خدا بر تو  "وبه من گفته شد، هللا!"إن شاء من[ 

ی حقّ د مرا نه نه بر کسی که می گویظوظ، حأهل دعاوي و نیز ]حجت اقامه می شود[ بر  معترفین، ونه بر ، اقامه می شود

 !"یحظّ  نهو  است

 ، وی نیکوتطهیرش را و أهل بیتساخت او را  هراط خدا، بود محض یعبد( ص) رسول هللاچون  انشان:أهل البیت و موالی

زد عرب ن "الرجس" آن هر چیزی است که برای آنها عیب باشد زیرا و )زدود از آنها رجس را(،  "أذهب عنهم الرجس"

ا يُريُد اَّللَُّ می فرماید، " تعالىخدای  .چنین گفته است ، فراء)نجاست( باشد قذر ِهَب عَ ِإَّنَّ سَ  ن ُكمُ لُِيذ  َل ال َبي ِت وَ  الر ِج  رَُكم  َتط هريا  أَه  "   يَُطهِ 

است  به آنها چیزیمضاف باشد زیرا  باید که چنینو است،  مطهر شود به آنها مگر آنچهه نمیضافاألحزاب(، پس ا 33:33)

 ينباین گواهی  پس، .داشته باشد و تقدیس تحكم طهارپس، اضافه نمی کنند به خودشان مگر کسی را که . که شبیه آنها باشد

( فرمود، ص) رسول هللاچون  در مورد او  تإلهي و عصم و حفظ  تطهاره باست سلمان فارسي ( است  برای ص)

از س رجدوده شدن زو  شانتطهیره بت داد برای آنها داشهخدا و )سلمان از ما اهل البیت است!(،  اهل البیت!" ،"سلمان منا

ه ]به اضافن ایمجرد ه ب هالهی تعنایشده است برای او صل امطهر مقدس و حه نمی شود جز ضافکه به آنها ا حال. ایشان 

ن آیه ای! ی باشندم تطهارکه، آنها خوِد بلهستند  مطهرونآنها خود  !اهل البیت؟اهل البیت[، پس چه فکر می کنی راجع خود 

َم ِمن ت َ  َما ِفَر َلَك اَّللَُّ لَِيغ  ، "تعالى یخدا قول( در ص)رسول هللا را با أهل البیت ساخته است ك یشر لت دارد بر اینکه خدادال َقدَّ
افت و ینده باشد!( کدامین کثالفتح( )تا خدا مشمول غفران سازد گناهان گذشته ترا و آنچه را در آ 48:2)  "َذنِبَك َوَما ََتَخَّرَ 

ت به نسب آنچه ت پاک ساخت، و مغفر با ( راصی خود )سبحان نبخدای  پس، !؟نجاستی  کثیف تر و نجس تر از گناه است

ه ناو نرسد  هبزیرا به سبب آن سرزنشی  معنىنه در ، ت گناه باشدصور(، فقط در صگردد از او ) قعاوما گناه است، اگر 

صدق دیگر  وناه است، همراهش می بود سرزنشی که همراه گ، گناه می بودكم آن ح  حكماگر شرعا. نه از ما  و از خدا، 

َل ال َبي ِت َو يَُطه ِ خدای تعالی که فرمود، " قولبود نمی َس أَه  ِهَب َعن ُكُم الر ِج   األحزاب( 33:33" )ريا  رَُكم  َتط هِ لُِيذ 

در ، تقیامدر روز  مثل سلمان الفارسيباشد  "أهل البیت"،هر کسی که از و اشان، همه ، ه"الشرفاء"، أوالد فاطمباشند  خلاد

و  (ص)شرف محمد به خاطر ، ه ایشانبت ]او[ ، و عنایخدا اختصاص باشند به مطهرونحکم غفران این آیه. پس، آنها 



2 

 

. می گردند روحشم مغفورت هنگامی که آنها دار آخرمگر در  شرف أهل البیتاین حكم نمی گردد هر ا. ظاو بهت خدا عنای

ری را که در شرع بر آن حدی مقرر شده است[، آن حد بر او جاری می هر کس ]از آنها که مرتکب شود امدنیا، در أما 

بر  حداو،  أمررسیده باشد به  حاكم، که زنا، سرقت، و یا شرب خمر نموده باشد، اگر تائبشود با وجود تحقق مغفرت مانند 

 .سرزنش او ایزنباشدو ج ن،آ و أمثال یز باشدعزهمانگونه که ، او اقامه می شود با وجود آنکه ]خدا او را[ بخشیده است

 [شود از اهل البیتدراصآنچه را جمیع خدا بخشیده است  ]

 د،ه می فرمایش کقولرا در تعالى کند خدای  قیصدساخته است باید که ت زلانآنچه خدا  و ه خدا،، مؤمن بانمسلمهر شخص 

رَُكم  " َل ال َبي ِت َو يَُطهِ  َس أَه  ِهَب َعن ُكُم الر ِج  را  أهل البیتمی شود از در اصآنچه جمیع باشد که  عتقداألحزاب( و م 33:33" )َتط ِهريا  لُِيذ 

ا نی را که خدکساعراض أ خدشه دار نماید ، وت آنها بگرداندمذمانی نباید زبان به مسلمو هیج  ! خدا قبال از آنها بخشیده است

ی که تقدیم رخیخاطر بنه و که انجام داده اند،  یعملاز آنها نموده است، نه بخاطر رجس  زدودنو  شانتطهیره بت داشه

خبر اگر  و (الجمعة 62:4)" ِظيمِ ض ِل ال عَ و ال فَ ذُ ذِلَك َفض ُل هللا يُ ؤ تِيِه من َيشاُء َو هللا "، خدا به ایشان تعنای هسابق که بخاطربل داشته اند،

شد که در  مرتکب امری میسلمان پس، اگر ، استه ای درجاو را نیز چنین ، صحیح باشد سلمان فارسيشده در حّق وارد 

ده بود از او زدوده نش رجسمی شد کسی که أهل البیت به مضاف می شود،  عامل تمذمعیب می بود و موجب  ظاهر شرع

طهرون مکه آنها ه شده بود به ایشان حال آنفاأضآنچه  قدره ، باز آن أهل البیت]و این خالف فرض است[، مضاف می شد به 

وندم به باشم و بپی على و سلمانمن نیز امید دارم که به دنبال  شك.از انهاست بدون سلمان ]قرآن کریم[، و  نصه باشند می ب

 رحمة هللاکه  چرا ، و موالى أهل البیتشانحسن و حسین و عقب أوالد چنانچه پیوستند ]به ایشان[ ، تعنایایشان در این 

 واسعة!

 دت می بخشفاشرنزد خدا به این درجه است که  مخلوق تمنزلهنگامی که ! ای دوست من: !می باشند أهل البیت أقطاب عالم

ف زید زیور شراست، که آنها را برگتعالى از خدای  ، وشان از خودشان نیسترفآنها در حالی که ش شرفه بآنها را مضاف 

هو ان که هم؟ اوست و ذاتی خود او براحمد و مجد و شرف ه به کسی که فاأضچگونه است، ای دوست ، ، بر آنها پوشاند

انی سکآنها همان و  او هستند، عبادآنها همان ، می باشند به او از میان بندگانشمضاف پس،  آنها  سبحانه و تعالى! ،المجید

باد من( عبر  ا" )همانيِإنَّ ِعبادِ "می فرماید،  إبلیسبه تعالى خدای . تآخره ندارد در سلطمی باشند که هیچ مخلوقی بر آنها 

به خدای  قرآن عباد مضافدر  و!( )تو سلطه ای نداری اإلسراء( 17:65)" لَي َس َلَك َعَلي ِهم  ُسل طان  ه نمود آنها به خودش، "أضاف

 می العباد""ه صورت ب ایشان، غیررا در مورد  لفظاین  ه می باشند،خاص تداسعیافت نمی شود مگر آنکه از اهل  سبحان

 !؟گمان داری او، چه مراسم نزد، واقف شان می باشند حدود سیده قائم بکه ، از آنهاحفوظین و مصومین، معپس، در. آورد

بیت رف مقام أهل السلمان شبرد رث اأقطاب و از این  .می باشند مقاماین أقطاب  انهمآنها و تر است،  ماو ت برتر آنها شرف

 وها، ردم بر آنش، حقوقی که برای خودشان است و برای معبادآگاه ترین مردم بود به حقوق خدا بر رضي هللا عنه را. او 

مردانی  باشد،ریا ثه یمان ب، فرمود، "اگر ارسول صلى هللا علیه وسلمدر مورد او  وء آن حقوق، أدای ترین مردم بود بر قو

واكب ك، نه ثریا ذكر ،نبي صلى هللا علیه وسلمتخصیص . در سيسلمان فار ه نمود بهشارو ا به آن نایل می شوند"، فارس از 

 رّ سو در " ا!رکن مطلب  فهمپس،  می باشند. كوكبهفتگانه زیرا آنها هفت صفات دارندگان  ی است بهبدیع هإشار، را دیگر

 ی استفقه ش،اء كتابتأدز اعطاء نمود به او ا نبي صلى هللا علیه وسلم ، ]و[ آنچه أهل البیته ب ساخت حقکه او را مل "سلمان

را فرا  همه اشیاء او رحمت و  هستند،حقّ  مواليهمه  و ،ومولى القوم منهمبود، صلى هللا علیه وسلم  ، او آزاد شده اوعجیب

 یش را.موالرا و   شعبدگرفته است، 

(، 139 ص، 4د ، جلچهار جلدیالفتوحات )هم چنین شیخ در موضع دیگر از فتوحات  نقلی دیگر از شیخ اکبر ابن عربی:

 فرماید:چنین می

رسول هللا  توسط آن را باآداب تعامل  و آن در اموری است که خدا (،ص)رسول هللا  ت می کند بهانیخت کسی که أما خیان 

ش را أمانتاء نکرده باشی أدنورزی با او،  أدب(. پس، اگر صء ]امانت[ است به او )معاملة عین أدااین  و ( داده است،ص)

رسول هللا تو به  خیانتاز ]دیگر[ و ترا خدا امین ساخته بود بر آن.  ( در آنچه ص)رسول هللا کرده باشی به  تیانخو، به ا

ش در مودت ما نسبت به و أهل بیتش از تو درخواست نمود زیرا او و أهل بیت تی است که در حّق خویشان خودمود( در ص)

( یکی صزیرا او ) ت داشته باشد، از او )ص( کراهت داردهاكرش أهل بیتآنها با یکدیگر فرقی ندارند. پس، هرکس که از 

نه ]فقط[ به شخص یکی از آنها. أهل ندارد مگر به  حب تعلقتبعیض بردار نیست زیرا حب أهل البیت  واست، أهل البیت از 

 ت نموده باشد بهانیخ ،أهل البیتت کند به انیخ. هر کس که قدر أهل البیتمعرفت پیدا کن نسبت به و  پس، نیک اندیشه کن و

 در (صت کرده باشد به او )انیخ( سنت قرار داده است، ص)رسول هللا ت کند به آنچه انیخکسی که و  (،ص)رسول هللا 

ه انجام می دادند مكّ در شرفاء از آنچه  ت داشتمهاكر من ه و گفت:مكّ خبر داد مرا شخصی که مورد اعتماد بود در  ش.سنت

کردم، و  مسال( در حالی که روی از من می گرداند، پس، به او ص)فاطمة بنت رسول هللا نسبت به مردم. در خواب دیدم 
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آیا نمی بینی با مردم چه می کنند؟ گفت:  گفتم: ای سرورم می کنی. شرفاءعلت روی گرداندش را جویا شدم. گفت: سرزنش 

 آیا آنها فرزندان من نیستند؟! گفتم: از هم  اینک! و توبه کردم. آنگاه، رویش را به من کرد و بیدار شدم. 

 فأهل البیت هم أهل السیادة  اـفال تعدل بأهل البیت خلق       

 م عبادةــــي و حبهــقـیـحق  فبغضهم من اإلنسان خسر       

 که اهل البیت تنهــا باشند اهـــل سیادت   معادل مساز احدی را با اهل البیت)

 تباهی حقیقی، و محبتشان است عبادت(  دشمنــی با ایشــــان آدمـــی راسـت

م أمان أمت من "أهل بیتر شرح حدیث، د (145-150، ص 13ان یحیی، ج عثم -ت) فتوحات مّکیهشیخ هم چنین در 

 أهل بیت أمانِ فرماید که خنانی بلند دارد، و از جمله میس -لیه و علیهم الّسالمع -اهل بیت رسول هللاأن علّو ش، در "هستند

 .مخالفاتدر وقوع از  هستند أزواج رسول هللا

هرا سالم زحضرت  مرحوم آشتیانی که خود از اوالد جلیل القدر نظر مرحوم سیّد جالل الدین آشتیانی در مورد دیدگاه شیخ:

 هللا علیها بودند در ارتباط به سخن شیخ چنین می فرمایند:

سب ها را به حد و آنالعالم، دار اوالد فاطمه علیها سالم هللا الملكمحقق جندي به تبع شیخ أكبر، ابن عربى عقیده خاصى در 

 استته پنداش داند و عاصیان از اوالد زهرا را گناهكار صورى، طیب و طاهر و پاك مىطینت، به واسطه قرابت رسول هللا

 موده كهنشیخ أكبر، ابن عربى صاحب فصوص الحكم در فتوحات مكیه، مفصل در این مسأله سخن گفته است و تصریح ... 

خرت ه عذاب آبطینت پاك و طاهرند، چون به حسب اصل  اهل عصیان از سادات و شرفاى اوالد زهرا علیها سالم هللا تعالى

فا از فوس شرن ،بنا براین...  شوند، اگر چه در دنیا به واسطه اظهار معاصى حدود شرعیه بر آنها جارى شود.مبتال نمى

بدل شود، مى نجیّ اوالد فاطمه زهرا، اگر در عصیان و تمّرد از فرامین الهیه اصرار ورزند و طینت اصلیه آنان به طینت س

ن از ار حرماماده عذاب در باطن آنان پرورش یافته و بعد از مرگ كه نفوس مستكفى بالذات شوند، عذاب الهى و نقهرا 

علیهما  -سبت آنان با جدّه آنان فاطمه و جدّ آنان علىن -علیه السالم -ور گردد و مانند فرزند نوحرحمت در باطن آنان شعله

ران ود مانند دیگفسق و فجور و العیاذ باّلّل كفر در باطن، آنان، طبیعت اولیه شماده عذاب و صورت  قطع شود و اگر -الّسالم

 )پایان نقل( .مخلّد در نار و عذاب خواهند بود

یه و صلی هللا عل -( به سند خویش از رسول هللا279 خود )صأمالي ر د -رحمه هللا -طوسی شیخحدیثی از رسول هللا )ص(: 

 اید:فرمچنین روایت می -آله و سلّم

نَاِد، قَاَل: قَاَل النَّبِي   سإ ِ ُ عَ  -َو بَِهذَا اإلإ ِل بَ ي ِِت، َو  يَ و مَ  َشِفيع   ََلُم   َعة  أَنَ أَر ب َ :  -لَیإِه َو آِلهِ َصلَّى َّللاَّ ل ُمَواِل ََلُم  َو ال ُمَعاِدي ِفيِهم ، َو اال ِقَياَمِة: ال ُمِحبُّ ِِلَه 
 . َو السَّاِعي ََلُم  ِفيَما يَ ُنوُُبُم  ِمن  أُُمورِِهم   ال َقاِضي ََلُم  َحَواِئَجُهم ،
 چند بیت از حافظ:

 بدرقه رهت شود همت شحنه نجف  حافظ اگر قدم زني در ره خاندان به صدق

 

  زان که با زاغ و زغن شهپر دولت نبود   او سایهدولت از مرغ همایون طلب و 

  ما گفت که در صومعه همت نبودشیخ    گر مدد خواستم از پیر مغان عیب مکن

  نبود خیر در آن خانه که عصمت نبود   چون طهارت نبود کعبه و بتخانه یکیست

  هر که را نیست ادب الیق صحبت نبود   حافظا علم و ادب ورز که در مجلس شاه

 

  این در به آفتاب رود سایهکسی ز    گدایی در جانان به سلطنت مفروش

 

  شهان بی کمر و خسروان بی کلهند   را کاین قوم عشقمبین حقیر گدایان 

  نه آن گروه که ازرق لباس و دل سیهند   غالم همت دردی کشان یک رنگم

  که سالکان درش محرمان پادشهند   قدم منه به خرابات جز به شرط ادب

  ندهند همتان به خودکه عاشقان ره بی   بلند است همتی حافظ عشقجناب 

II. شرح فصوص الحکم 

 خطبه کتاب:  حشر .1

ْالـِبسْ  ْالرَِّحيـِمْاّللِه ـَِن ْمْ ْمِْـرَّْح  فْللْالختالحلْوْاملِْمْوْإنْاختلفتْالنهِْمْمنْاملقامْاألقدطريقْاألمَْةْاللْاحِلَكمْعلىْقلوبْالَكِلمْأبحديَّنزْهاحلمدّْللَّ
 لم.سلهْوْاهلمم،ْمنْخزائنْاجلودْوْالكرم،ْوْابلقيلْاألقوم،ْحممدْوْعلىْآْاألمم.ْوْصلىْهللاْعلىُْم ِدهِْ
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ِحیـِم ّللّاِ الـبِس  ) 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 تّدِ همّ ُممِ درود خدا بر و ها، تاختالف أمّ به خاطر  هاتو ملّ  هاهنحلداشته باشند  فاختالهرچند  مقام أقدمراه نزدیک از 

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

 .راه نزدیک تأحدیَّ ا ب :أبحديَّةْالطريقْاألَمم .1
 گوید: چنین میحدیّت راه نزدیک" أشرح "( در 97-101ین جندی در شرح فصوص خود )ص مؤیّد الدّ 

، است دد أنفاس خالئقعه ب –چنانچه گفته شده است  -هللاهای سوی راه: گویدچنین می –تأیید کناد  را که خدا او -عبداین 

 -تیحقیقهیچ  ، چهقائقحاز سالكین و سائرین و طائرین و صائرین است از  ره روان و ره پویانحسب ه بها تنها راه تكثر

عموم ه اشاره بدان است کآن است، ص وخصکه م یو نهج خاصّ  یطریقبر  است سالكنیست مگر آن که  -ربّانيیا كیاني 

و راه طریقی واضح از شما قرار دادیم  ک،براى هر ی( )المائدة 5:48" )ِلُكل ٍّ َجَعل نا ِمن ُكم  ِشر َعة  َو ِمن هاجا  " ،-تعالى -او قول

ه هرچند چنان باشند ک -هاقیطر و، او كمال خصوصيرساند او را به آن می، و آیداز آن می همان است کهآن و  (،روشنى

تا  ناهيمتعدد أنفاس غیر ه بند، ندارتناهى  هایی کهقیطربر  باشندمی مشتمل که طریق كلّيگردند به دو باز می -یاد کردیم

 .دأب

 تاقلم تا عقل ز هستند امراتب وجود در  ی که، و وسائطشودنامیده می یبترت هتحقیق طریق سلسلرف عُ یکی از آن دو در 

 همرتبتا و أركان و مولّدات ها زمینو ها آسمانعرش و كرسّي و فلك و تا جسم تا  )گرد و غبار( هباء ت تاطبیع تالوح 

 .است آخر أنواع ، که إنسان

 ایهواسطبرای  یمدخلدر آن ، و شودنیز نامیده می طریق سرّ  قوم، واین عرف شود در نامیده میخاّص وجه طریق دوم و 

، هواسط تطاوس ، بدونذاتي یارتباطز آن، با ا -تعالى -حقّ ه ب یموجودباشد هر میرتبط ی است که موجهنیست، چه أصال 

 .کندنمی ل انفكاكوقب ی کهارتباطبا  ربّ  تحقیقه باست  مربوب مرتبط تحقیقچه 

 ،یث عین ثابتحاز  ی، و ارتباطاست ترتیب هطریق سلسلآن حیث وجود عاّم، و  ی ازارتباطاست.  وجهنیز بر دو و ارتباط 

عین، آوردش که نزدیک می، و است جا قرب إلهي جه ذاتياز این وعبد برای ، و تجلّیات حاصل ی استموجودبرای هر  که

 و ش،أهل ه برایجذبطریق است  از این. و ک راچرو کدورت عبد عین بخشد از صفا می، و دارد از میان جدایی رابر میو 

 .)راه نزدیک کوتاه است( أممأقرب طریق  مانه آن

یه لصلّى هللا ع -رسول هللاه فرمود شاربدان إ ، کهو عقبات، و وسائط هاباحجکه در آن است  ،است و طریق أّول طریق عامّ 

اش به نوار چهرهکه اگر برگیرد آنها را ا، ت داردنور و ظلماز حجاب فتاد هزار ه -تعالى -َّللاَّ  اخود، "همان قولا ب -و سلّم

 اش بر آن افتد."آتش کشد هرچه را دیده

ها این ، واست نوريأرواح نوري مراتب عالم  هایبا، و حجآنهاست أجسام و وسائطظلماني مراتب عوالم  هاباحجپس، 

ی او با سوالكین بین حق و بین س بودن خلقي یوسائط و أسباب ز جهتشان را اأصولهستند، که یاد کردیم  كیاني خلقيمراتب 

أرواح و  مجّرد عقلي وجواهر از معنوي معقول و محسوس صوري، و عوالم روحاني مسافات مقامات و طّي منازل و قطع 

صل وا، انگذرد از آنه  درحقّ سوی ك الکه تا س، هایی هستندبامراتب حجها این ینباشند. بنابرامی بین عبد و حق ی کهنفوس

)و خدا از ورای آنها  البروج( 85:20" )َورائِِهم  ُمُِيط   ِمن   َو اَّللَُّ فرماید، "می -تعالى -اوچنانچه  تعالى خدایچه  ،حقّ نگردد به 

بسیار اندک  ان آنه، واصالباشندهرچند بسیار میطریق از این ن او قاصد .است طریق أبعداین همان و محیط است(، 

ه از او کوچ کرد کی طلب حقّ در رجوع باشد به اج یحتإم ، و بعد حصول وصول متوهَّ دست دهد وصول تندره ، و بباشندمی

 :ان ]آن حال[ گفته استترجمم یبعضچنانچه ، نشناختو ندانستش منزل أّول و در 

 بینده میباشد به آنچهل اجآشکار شود برایش و ببیند و   نگردمی تحقیقچه بسیار کسی که سوی 

ُتم   َو ُهوَ ه هر چیزی "باست محیط  حقّ چرا که   هرجا که باشید(.  الحدید( )او با شماست 57:4" )َمَعُكم  أَي َن ما ُكن  

 نیعی -أقصد طریقآن جذبات و أهل برای تجلّي شود میصل احآن است که از آن  ،وجه خاصّ  تجهاز و أّما طریق سّر 

 .هاتمّ اکسی که قصد آن کند از  کننده صلاو)کوتاه( قّصد، و أمم است برای  -أقرب

 ترینملاشو ترینعیسوخود در عبد أكمل را سوی طریق أّول پوید می و حقّ  .خلقیا   استحقّ ، یا طریقبر این دو و سالك 

 ذاتي با علم تحضراست از تجلّي نفسي رحماني أحدي جمعي ا ببر آن  ودي، و سلوك حقّ جفیض تجلّي وجودي و  فضاء با

 عین.سوی ن أّول تعیّ 

سپس ، شددان إشاره که هم اینک به، فلك إشاردر  ه هستندأرواح مهّیمقلم أعلى و آن و  است، عقل أّول هو أّول منازل كونی

سپس ، دش ذكرچنانچه أنواع آخر تا جسم كّل سپس ، تصورسپس ، است هیولى، هباءسپس ، است لوح محفوظ، که نفس كلي

 .همگیجمع جمیع كماالت  تأحدیّ که برای اوست إنسان كامل، 

حصول ا إنسان كامل بسوی ن أّول تعیّ رود از میوجودي إلهّي ، و تجلّي است همگی جمع جمع حقائق تأولى أحدیّ  همرتبو 

ای همرتب ای بعدهرتبمشود در مین تعیّ مو کند در آن میل ظاهر تنزّ  هطریق، و حكم عامّ  ت اینغایدر كمال جالء و استجالء 
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در آنجا  ناسالكإنسان الكامل، و آن را تا به رسد به  حكم یّتفیكگیرد به خود میو  ش،محلّ  تكیفیّ آید به رنگ در میو  دیگر

 أسماء.حسب حضرات ه باست مترتّب آن طریق، و های خود بر این معارجکنند در كوالهوت سلقدس و  تحضربه سوی 

ی است جههمان و آن، و شد ذكرچنانچه أصال،  ای نیستهواسطتی برای لادخاست که در آن طریق وجه خاّص نوع دوم و 

حق چشم عبد د. سپس باشاو می روحاني یو قوااو،  و جوارحدیده او، و شنوایی او، و  ،عبدچشم  شسلوكدر حق ا آن بکه 

 . سپس باشد برای اوقتحقیدو بین نماید برای او جمع او. سپس،  پایو دست او، و زبان او، و دیده او، و شنوایی او، و باشد، 

 جمع و إطالق.المقام جمع 

و  دور است،و ن دشوار آگرچه مرشد كامل، و را با رهبری مقامات و منازل پیماید میطریق أّول بر هللا سوی سالك عبد و 

 یكاملباشد  ]طریق[، برسد به خدا در آن ، وشود صلاوچون كن ی، و لشماری استبیو مجاهدات  هاباعقبات و حجدر آن 

د د اندک باشنچن، و اشدبی نداشته و حدّ در نیآید  رآنچه به شمامعارف و فوائد و منافع در آن باشد از ، و او به اء شودقتدکه إ

ئق جمیع حقاه تحقّق بدارد به ج ایحتإسالك آن بدان خاطر است که و .بر آن انسالكو گان در آن آنها با وجود بسیاری فرورفته

چنانچه خدای ، است راجطریق معآن و  البروج(، 85:20" )َورائِِهم  ُمُِيط   ِمن  "، که او هللا تحضرعبور از آنها سوی وسائط و 

، که در غیبنی در شب ود را شبی(، یعخاإلسراء( )پاکا آن که ببرد بنده  17:1" )ِبَعب ِدِه لَي ل   ُسب حاَن الَِّذي َأس رىفرمود، " تعالى

َرامِ  ِمن  " ی هستعبدهر سّر  ِجِد اْل  ست آن را گردانده ا مارحکه خدا  است، قلب عبد كاملآن همان و " )از مسجد حرام(، ال َمس 

ِجِد اِل َ ِإََل ا پر کرده است آن را، "حقّ به خاطر آن که كامل قلب عبد در غیر برای  یموضعو نیست ، خود غیربر  " ق َصىل َمس 

 " )تا نشانمن آايتِنا لُِنرِيَهُ ت، "صور تسرایا حقائق بدر ساري  تألوهیّ نه ، باشد ذاتي تألوه تحضر)تا مسجد دورترین(، که 

ِإنَُّه " ،هاآن ابط و آثارب أسماء و روسَ ها و رقائق نِ آن و صور هستند حقائق عوالم و وسائطآنها و دهیم به او از آیات خود(، 
كمال استعداد ه ب" )بیناست( ال َبِصريُ " یات وآشود به او از این میوحي آنچه را  خود عبده ب )همانا او شنواست( "ُهَو السَِّميعُ 

 حقّ حالی که عین در ، وستا و بصر سمع حقّ و او ، ش راآیاتبیند میطریق و ش را در خطابشنود توسّط او میبه ی که عبد

 .ی است برای او در همه آنسمع و بصر

رفع  تهجاز  هطریق جذبیا تکی بر و  یجمعبه نحو  ش راعبدببرد حق یا ، را حق طریقعبد بپیماید به توسّط چون و 

آن  و مغارب شارقم"جمع گردید برایم زمین، و دیدم ، -سلّم صلّى هللا علیه و -او -ه فرمود بدانشارچنانچه إ -وسائط و حجب

ع وطل ه از آنجاآن را، ک مشارقدر نتیجه، دیدم عالم إمكان و حجابیات وسائط أكوان، قبض گردید برایم زمین عنى را".، ی

در د عببرای تجلّى حّق کن!  فهم. پس، وجهيانوار ات یّ تجلّ کند میب وغرآن را، که در آنجا  أنوار أسمائي، و مغاربکند می

ر فرماید ب اء، و استورا عین تحجابیه آتش کشد ب، و چون بدرخشد انوار رخسارش از او بر او، است عین عبداز وجه این 

باشد  حقّ اید( ز -)سویسلوك عبد در ، و ش سوی اوسلوكدر حق  ی باشد برایسلوك عین عبد طریقدر این عرش. و عرش 

و لكین ، و ساآن حث طریق و أقساممباکن در آن است  فهمرود بر آن. پس، پای او که با آن راه میعین طریق و عین سالك و 

 ، و هللا الموفّق.آن، و غیر شاناختالف طبقات

َق َصىدر باال " تكمله: .2 ِجد اِل   ا کالمتر این معنت. برای توضیح بیشألوهیّ نه ، معّرفی فرمود ذاتي تألوه تحضر" را َمس 

 آوریم:را در اینجا می "نفحة الروح و تحفة الفتوح"ؤیّدالدّین جندی در م

 [الهّیت]اندر باب الوهت،الوهیّت و 

 ىو در عرف كشف الهیّت. سوم: الوهیّت، دوم: الوهت، یكى: سه لفظ وارد است. در این مرتبه كه به اسم َّللّا مخصوص است،

 ت كذلك،بهء عبد اسعبودت كه مرت همچون اّما الوهت عین مرتبهء االه است بال اعتبار زائد نعتبره. ایشان هست. فروق میان

 لهیّتو ا مالوه، ظهور اثر آلهى دربها و كونه منعوتا و موصوفا بها فى ذاته بى باشد به اعتبار قیامهو الوهیّت مرتبهء َّللّا 

 اعتبار ظهور اتر االه است در مالوه.

 گوید:چنین می (101-102ین جندی در شرح فصوص خود )ص مؤیّد الدّ  از مقام أقدم.: منْاملقامْاألقدم .3

ر به خاطنه ، ست از دیگریاأقدم . یکی از آن دو مقاماز دو  -شد ذكرچنانچه  -است جهدو وبر : إنزال حكم گویدمی عبداین 

 .ذاتو  هتقدّم مرتب کهعلماء رسوم، بل است برای معلومکه قدم زمان، 

تعدّدات  حسبه بباشد مقام تفصیلي متعدّد این حیث از ، و إنزال حكم ت استو ربوبی تألوهی تواحد: مقام حضر مقام

ست با اتباین م آنها اللطیف، و الجمیل، و المحسن، و العطوف، و الرؤوف، و أخوات تحضر تحكمپس ، هإلهی حضرات

 القاهر، و الجلیل، و الشدید العقاب، و المعذّب، و المنتقم، المتكبّر. حضرات تحكم

 تكثرن آاست از نتفي م که واحد تی استمقام حكماین حیث از ، و إنزال حكم است أحدي ذاتي تحضردوم همان و مقام 

 ، یعني طریق وجه خاّص."أممق طری تأحدیه بفرمود، " -رضي هللا عنه -برای همین او وجودي أسمائي. و 

قلوب  بهتیب و وسائط تر هسلسل هطریقبر  -أسماءحضرات از  هبرتدر  است أخیرآن و  -مقام مذكور أّوالآن از این  و إنزال

 ها.دانبسازد آنها را می قیّدی است که ماختصاصدانها ب تخصیصهستند در ها آن مظاهر ، کهأنبیاء و أولیاء
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جمع جمیع  تأحدیکه  است، هيإلذاتي  تمقام حضرکه ، هرتباست در مقام أقدم همان و  -ذكردر  مدومقام از  آن و إنزال

از لوب كلم قبه سوی أمم  طریق تأحدیه ب –بر آنها و از آنها ثاني إلهي جمع أحدي ه و متجّلي باست، أسمائي حضرات 

 .خاصّ  محمدي جمعي أحدي كمالي ختمي تحضر

 

 موالنا جالل الدین محمد بلخی در دفتر سوم مثنوی:

 خواه دانا خواه نادان یا خسی  قهر را از لطف داند هر کسی

 یا که قهری در دل لطف آمده  لیک لطفی قهر در پنهان شده

 محک جانیی کش بود در دل  کم کسی داند مگر ربانیی

 پرندسوی النٔه خود به یک پر می  برندباقیان زین دو گمانی می

 
 

 

 

 


