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ْالـِبسْ  ـَِنْالرَِّحيـِمْاّللِه ْمِْـرَّْح 
 گاهیگریزگاِه بی

 (7) در شرحِ فُصوِص شیخِ طایی

 2012 -04 -12؛ 1391 -01 -24؛ 1433 -05 -20شنبه پنج

I. شرح فصوص الحکم 

 خطبه کتاب:  حشر .1

ْالـِبسْ  ْالرَِّحيـِمْاّللِه ـَِن ْمْ ْمِْـرَّْح  للْالختالفْحلْوْاملِْأبحديَّةْالطريقْاألَممْمنْاملقامْاألقدمْوْإنْاختلفتْالنهِْلْاحِلَكمْعلىْقلوبْالَكِلمْنزْهاحلمدّْللَّ
ْ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

و  هاهنحلداشته باشند  فاختالهرچند  ترین مقام()قدیمی از مقام أقدم: للْالختالفْاألممحلْوْاملِْوْإنْاختلفتْالنهِْْاملقامْاألقدممنْ (1

چنین در شرح این جمله ( 102-104. مؤی د الد ین جندی در شرح فصوص خود )ص هاتاختالف أم  به خاطر  هاتمل  

 گوید:می

 و حضرات أسمائي، إن شاء هللا تعالى. تمقام واحدی  را بر  تتقد م مقام أحدی  فهم کن! بفهم پس، ... 

كن شرائع و یو ل ترین راهنزدیک تأحدی  ا كمالي ب هایهقلوب كلمبر  شوندمی زلاإلهي أحدي جمعي ن هایتكمح  هر چند و 

داشته باشند  فاختالهرچند  فرمود، " -عنهرضي هللا  -شیخچنانچه ، باشندمی مختلفجد ی ای به گونهمذاهب و أدیان و ملل 

مختلف  هاتأم  یعت مداران از و شرداران دین آن بدان خاطر است که و ، "هاتاختالف أمه به خاطر  هاتو مله  هاهنحل

در نتیجه ، شانو معتقدات نظر)محل گرفتن( و مآخذ  شان،و عادات ،رفو ع   ،و مراتب ،و أحوال ها،جامزباشند در می

 تحكمدر حالی که  است فراوان این چنین ]های[هكلم فراوان در هایتحكمبه  هكلم )در ن( واحد و تحكمشده است لف ختم

به  شاندعوت -شانكثرتبا وجود  -، و أنبیاءاست ، و دین واحداست واحد ه، و كلماست واحد خودش حقیقت أحديدر 

َشرََع َلُكْم من الد ِّينِّ ما َوصَّى به نُوحًا َو الَّذِّي أَْوَحْينا فرماید، "می -تعالى -هللا ،داشتند واحدآنها بر معبودی ، و است واحدپروردگاری 
ت آئین نهاد براى شما از دین آنچه وصی  الشوری( ) 42:13" )َأْن أَقِّيُموا الد ِّيَن َو ال تَ تَ َفرَُّقوا فِّيهِّ  َو عِّيسى إِّلَْيَك َو ما َوصَّْينا به إِّْبراهِّيَم َو ُموسى

آن ابراهیم و موسى و عیسى كه بر پاى دارید دین را و ه كرد بآن نوح را و آنچه وحى كردیم بتو و آنچه وصی ت كردیم ب

از و نهي  ه گرفتن آنو أمر ببوده است، دین واحد  هإقامت همه به دعوفرمود به این که ح یصر(، پس تجدایى مكنید در آن

آن بدان خاطر است و  خواهد بود، حسب كثیره ب كثیردر سر  واحد این كن ظهور یل، و است سر  توحیدآن ، و اختالف در آن

 ی کهأمورا و اعتقادات ب ،و عادات ،رفو ع   ،و أخالق ،و علوم ،و أعمال ،أحوالباشند در می ختص  م یعصرهرأهل که 

كن یو ل ی دیگرأمورد در دارناشتراك  -یبعضی با بعض -شانأكثری دیگر. هرچند أهل عصرنیستند در آنها با ك یرش

ي استعدادات اقتضإحسب ه عصر بآن قلب كامل شده سوی  زلاإلهي ن تدین واحد إلهي و حكمکه  اء دارندقتضإخصوصیات 

ت و أحوال مناسب إصالح دنیا  یحكمدرخواست  شده، زلان تحكماز آن ، و شان تعی ن یابدو اعتقادات ،و علوم ،و عادات ،أم 

اتی است که برای آنها حاصل است به خارق عاد ی است کهفضائلا ب شكامل و كراماتآن و معجزات  دارند،ت خود را و آخر

ا بجادوگران زمان در معجزات موسى چنانچه ، بزرگان آنها غیر اوإدراك  هقو  از  است خارجو كماالت و فضائل، صورت 

از  آورد، که بیرون بود -على نبی نا و علیه السالم -ىموسآنها بود در آنچه  رفو ع  جادوگران خارق عادات  ی بود کهأمر

و کنند میو عمل دانند آن چیزی است که آنها میقبیل رسید که از با وجود آن که چنان به نظر می، آنها رك و علومد

أطب اء و  زمان حكماء ودر  -علیه الس الم -معجزات عیسىچنانچه ، هادر پیش دیدهم تصریف ]و[ تكوین شناسند از علمی

 ...،او بود جالینوس و غیرمانند  هفالسفاز طبیعی ین 

اختالف به خاطر و نحل  ،و ملل ،و أدیان ،و مفهومات ،و أذواق ،و علوم ها،تو حكم ،و آیات ،كلماتپس، بسیار شدند 

 کن! فهمپس  .و اعتقادات ،و علوم ،و عادات ،رفو ع   ،و مدارك ،و ذوات ،و صفات ،و أحوال ،مختلف و أشخاصهای تأم  

 33:4" )َو هللا يَ ُقوُل اْلَْقَّ َو ُهَو يَ ْهدِّي السَّبِّيلَ ه بدان پرداختم، "خطببیشتری است از آنچه در این علوم و مباحث ، بحثدر این 

 .(دهدگوید و اوست كه راه را نشان مىت كه حق  مىسو خدااألحزاب( )

)علم  "اْلعِّْلُم نُ ْقَطٌة َكثََّرَها اْْلَاهُِّلونَ "چنین نقل شده است ،-علیه الس الم -حضرت علیدر برخی جوامع روایی از  شاهدی روایی: (2

 . بعضی از شارحان حدیث چنین گفته است:(بسیار نمودندود، نادانان آن را ای بنقطه



2 

 

 حدوا تحقیقدر وجود چه ، مربوباز  و رب   ،معبوداز عابد یابد مییز اتمکه بدان ، است تمیزي نقطه، از نقطه در اینجامراد 

 گویند، "توحید اسقاطیبرای همین، مقید إمكان. و ه سبب إضافات به ، باست تقیید و تنزل اسمائىهنگام ر و تعد د ، و تكث  است

 .غیر آن گرددیضمحل ممو  ،وجود محضماند چیزی مگر نمیقى اب ه،زیتمی   است"، چرا که هنگام اسقاط نقطه إضافات

کنند، ه میرا مالحظت إضافاا آن (، زیرا آنهنادانان آن را بسیار نمودند" )َكثََّرَها اْْلَاهُِّلونَ "خود،  قولا بفرمود بدان ه شارإو 

 متعد د، حتى جزئیاتاست بر صادق  دانند، کهقرار می أمور كليتا آنجا که آن را از ، ت آن دارندتعد د وجود و كثر به داعتقإ

، ت استالأهل تحقیق جهاین نزد ، و )دارای مراتب( مشكك است یا )یک سان در صدق( متواطئالف دارند در اینکه اخت

ی عد د أمرو ت آن است ذاتیاتاز ذاتى  توحدآن زیرا  ذاتي هو الزم است، ى وجودامقتض ی است کهنافى توحیدچرا که م

 نداشتهد اعتقإ، آن استتمییز و تعد د بداند که سبب و  آن نقطه،تا علم  تحقیقه بکند نظر بر آن. پس، کسی که عارض  است

معنى این است . رودنمی جهلکه سوی  یمعال  ماند قى اوحدت صرف ذاتي، باز  شخروجنه به و  ه،وجود البت تكثره بباشد 

 .هلجأهل باشند از آن می فلاغی است که علم تحقیقدان و تحق ق ب آن نقطه تیعني معرف "،اْلعِّْلُم نُ ْقَطةٌ او، " قول

ْاهلمم (3 د   هم  درود خدا بر و  :وْصلىْهللاْعلىُْم ِدِه م  ( در شرح این 105-108ص خود )ص مؤی د الد ین جندی در شرح فصوها. تم 

 گوید:جمله چنین می

د   هم  درود خدا بر و " )لى ممد  الهممو صل ى هللا عفرمود، " -رضي هللا عنه -شیخ م   .(هاتم 

، و بین د إضافي رابط تی استرف تحقیق حقیقع  در ، ]و[ است دعاء و ذكرت لغ" درصالة": گویدعبد میاین  اعي و مدعو 

.  ترحم ،حقز سوی او آن  ی،اعتباره هللا بآن به  إضافهاست  ایز، و جیاعتباره عبد ببه  آن إضافه است زایو ج عبد و رب 

خضوع،  دعاء و ،خلقاز سوی و إحسان، و غفران و رضوان، و  تو لطف و امتنان، و عطف و رأف ی، و تجل  است و حنان

و غبت با ر تشو مناجا او قرب]رفتن[ سوی و  اوست، و مرضي وب اوستمحبپیروی آنچه و خشوع، و ت( )ذل تو استكان

 .بیم

و  -دانندآن را معتبر می حروفدر علم ن امحق ق که -1اعتبار اشتقاق كبیره ب، حقائق ارتباطشود میم یظنت آن،حروف از و 

ت حقائق حقائق ارتباط و جمع و مناسب اینو صال. و  ت،، و وصل، و وصال، و صوله، و صلتوصلآنها عبارتند از 

 .است و توحید ی تجمع و تقریب و تبع ،تراكیبدر این ، و معنى مشترك جامع معتبر باشندمی

ا وصل  از است إیصال عطاء مرغوب مطلوب ه،بعد انفصال. و صل است مت صلدو مجتمع و اجتماع دو امر ات صال ت، أم 

ورزد ت میصولاست از کسی که قهري استیصالي  تات صال إیصال حركت )پرخاش، حمله(، معطى له. و صولبه معطي 

ی برا –که همان پشت است  -ها()ستون مهره صالشود حني است که منن ، آ. و صلوشودسوی کسی که بر او حمله برده می

 .شودشود از کسی که خوانده میچیزی است که در آن )دعاء( خواسته میطلب وصول  ،خشوع. و دعاء

ل و تدل يخود با  عبد كامله ب حق   تو وصل هر(،و حنا ت،رحماز روی  )نزدیک شدن( تجل ي و تنز  و  ،عامو إن ت،عمو ن ن )م 

ای برای هخلیف را دهد اوقرار می، و را به خودعبد كامل سازد میصل او او صالتدر ، و است و امتنان ،و إحسان ،إفضال

 تو مظهری او صورته ور بظهدر  ه بر گزیده استفیخلکه  ،تابع حق  یعنی مصل ي،  دهد او را[]قرار می و ت،خلیقبر  خود

 ختصاصي ذاتي واتجلی ات  بابه او تعالى  ایخد صلهچنین باشد و إنباء. و از او و إخبار  ،ذات و صفات و أسماءدر كامل 

تاز حقائق اصطفاء و اجتباء، و برای تجلیات أسمائي  تی صالاین است دشمنان.  بر تصولبخشد او را می خود، حول و قو 

 .ن آن هستیمصدد بیادر  ما که
ا صال ه ب آن عي، و ربطنشأه إنسانی ة كمالي كلي  أحدي جم تحقیقبه است از خود إیصال  ،تعالىنسبت به خدای عبد  تو أم 

 و ت،ی شده اسشاو ناز آن آشکار گردیده است ، و آن است حامل صورت شده است در حالی که هراظتی که از آن حضر

 .جودوو  هرتب آنهاست از حیث جمع تأحدی، که او حسب حضرات خمس إلهيه ب باشند می كليپنج حقیقت  آنها

شان، که از أصول در حق  را به  حقائقکه واصل گرداند این  –ای از خدا هفریضبه عنوان  -یإنساناست بر هر و واجب .... 

 حق   آن همانو  -اوست شأهغائي وجود و ن تعل  که  ش،سر  سازد برای صل احو  اند،بر انگیخته شدهو  اندیافته تعی نآنها 

و  تعباد با لوبمحبوب مط حق  به  تی باشدوصلتا  -شقلب ت )میل(حن   واو  )دل( نانج   تجن  که پوشیده شده است در  اوست

 آن خاص  کاری که آشو تجل یات  ،و طی بات ،تحی ات بابرای او و  سوی اوتعالى ای باشد از خدای ه، و صلت برای اوصال

كل یات  تكمحسر  و برای این و  او.بر هللا  تصاله توسط  ب -تعالى -برای ّللاَ عبد  تصال هنشأیام داشته باشد قهستند. پس، 

ها انآن است زیرا یک مثلده تا  ایهحسنبه خاطر آن که پاداش هر إلهي باشند در پاداش آنها پنجاه میو پنج است،  هاصالت

، و باشندصدگان می )توان دو(، عیفاتضدر مرتبه ، و باشندگان میده -ه پادش استمرتبکه همان  -عددي تابعدوم  همرتبدر 

ٌع َعلِّيمٌ  َو هللا ُيضاعُِّف لَِّمْن َيشاُء َو هللاُ ، هزارگان، "غایات و كمال همرتبدر  گرداند برای و خداى دو چندان لبقرة( )ا 2:261" )واسِّ

 .إن شاء هللا تعالىی است که یاد خواهیم کرد أسراردر این جا و  (،ستاسع علیم اآن كه خواهد، و خداى و

                                                 
حمد و و  ،گویند، مانند جذب و جبذ "اشتقاق كبیر"د، آن را ونشرعایت ترتیب ولی ، مشتق مشتمل بر حروف مشتق منه باشد هاواژه اگر در اشتقاق - 1

 .مدح
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همین گونه حضرات، و همه جمع جمع  تأحدی   تحضرخود از عبد كامل بر  فرستدوات میصل -تعالى -هللاسپس بدان که 

ه ب که اختصاص ی استحضراتاز مؤمنین  جمهوربر ، و صلوات هللا هإلهی تحضرفرستند سوی صلوات میجمیع حضرات 

 ...،آنها دارد مظهری ات

إمداد بخشد به او ]مقام[ میجمع جمع و إطالق  تأحدی   تحضرخود از  عبد كاملبر هللا  تصالگوییم گردیم میسپس باز می

چنانچه أنبیاء و أولیاء، یعنی  ،قیوداز و خروج  )ورود( أسرار ولوجدریافت کنندگان عروج، سوی اوج مترق ي  هایتهم  

 .هاست"تممد  هم   فرمود، "او -رضي هللا عنه -شیخ

 (109- 110 صفرماید )چنین می رقيقابل تهای هم چنین در ارتباط با امداد هم ت

کند ل وقب تا جمیع حضراترساندش از د میمد خود، جمع و برزخی ت تأحدی  ا ب همحمدی   تحقیقآن بدان خاطر است که و 

لي بآماده سازدشان برای ، و را هاآن أسرار صور از كل ي جامع نبوي  هایهقلوب كلمبر  هاتحكمساندن آن را تجل ي تنز 

 محمدي. ۀل نشأتفصی

 است.  وجهبر دو  هاتو إمداد هم  

دان دارند. پس، آشکار تعل ق ب ی که، و كمالبدان دارند تخل ق ی که، و حالهاتهم  آن به  دارند عشق ی استترتیب مقامه بیکی 

مقام و ه آن تقی د بی را که در و فساد هستند در آن،واقع  ی را کهو نقص بر آن رامستعد ین وجوه نقض وارد برای  نمایدمی

تاز ریشه برکند  است تا حاله آن تعش ق ب و  تغای]آشکار نماید[ دوری ، و آن بهگردیده است  قی داز آنچه م ش راتعل ق هم 

  .ت رانهای

آن شناساندن ، و دوموجه  مرشد بادرمان کند او را ، آن بهورزید میعشق شود از آنچه نقطع مو پس، چون ریشه کن کند 

تر ملاو ش تر،معاو ج تر،ملاو ك یزتر،عزتی است که مقامات، و بیان حالبرتر است از و  ترفیو شرت باالتر چیزی اس

ل، و ه باو علم از  تر استفعاو ن تر،معاو ج تر،ماو ع تر،میعظ و تر است،م  اتی که ، و تعلیم علمشلحالت أو   است از مقام أو 

ت  .است كالم و لسان مقام بیان، و إرشاد بااین در ، و آن به و ات صافه آن ات صال ببا  شترقي هم 

ا إمداد  تحضراز   ]أعلی[ألسر  م  ا ب است محمدي كمالي ساري تحقیق تهم  چه  ت،هم   با -صل ى هللا علیه و سل م -او و أم 

، آنچه رهاست جمیع كماالته متعل ق ب هایتجمیع هم  در د، ابآسي رحماني أبد ف  مداد ن  هایجمع جمع و عدد، و نون مد   تأحدی

د، ابآأبد  ماند تاباقی میو شود آنچه ایجاد می، و دارد تحد دو  دتجد  و  است تعد دمتكث ر و آنچه م، و است قی دآنچه مو  از آنها

آن و ، او مرتبه أزلي أبدي شود ]از[می تعی نمو رسد میإمداد آن بدان خاطر است که و  ،سرمد تو غایسرآمد وقت، ى امنته

و است برای همیشه بین غیب ذاتي باطن  او جمع ت، و أحدی  است و تعیین ذاتيذاتی بین إطالق  اوست، ى جامعابرزخی ت كبر

ل محیط ب متعی ن با تبین شهاد  نات وجودي و ذاتي شهودي.جمیع تعی  ه تعی ن أو 

 (112-113فرماید )ص و نیز در ارتباط با "همم"، چنین می

 طلبي های()انگیزش بواعث همان "همم"قصد. و " هنگامی که روان شود در هم  ت" است، از "هم  "جمع آن و ": هممدر "

شاخه جاللي، و یا مطالب كمالي و مقاصد غائي  جمالي به دنبال  -نفوس و أرواحباشند از می )بر انگیخته( منبعثکه  -هستند

ع أهله ختلف بمهمم و شوند شاخه می و  ،و درجات ،و مراتب ،و علوم ،و اختالف مدارك شان،و اختالف شانحسب تنو 

 شان.طبقات

ات دنیاويه بورزند میم امتهإو  گمارندمیتهم  از آنها باشند کسانی که  همم و كماالت دنیاوي این و غایات متعل قات  ،مهم 

و جاه دنیاوي، و علو   ،و أموالفرزندان، و  ها،حاو نكها، نوشیدنیو  ها،خوراکو ها، است در پوشاکمنحصر  شانأحوال

و فرزندانش، و  ش،مالبدانها. پس هر که بیشتر باشد و تفاخر )انباشتن( آنچه برشمرده شد است، تكاثر ه ب شأهلنزد همم این 

تش در آنچه آن را کمال ، شلكو م   ش،جاه  .کرده است توه مبرتر باشد هم 

تاز آنها باشند کسانی که و  فرمود،  تعالىچنانچه خدای ، شكماالت روحاني أخراوي مترت ب بین أهله باست  ل قمتع شانهم 

يًل " َرُة َأْكََبُ َدَرجاٍت َو َأْكََبُ تَ ْفضِّ تر است در بزرگدرجات و تر است در بزرگآخرت گمان، بیو اإلسراء( ) 17:21" )َو َلْْلخِّ

ت أهل دنیا و أهل آخرایشان بودند از  قبلاینان و کسانی . و ترش فزونو تفصیل ش بیشتركماالتبه خاطر آن که ، (برتری

 .باشندمی

یلت این مردان در فض، و تفاوت است هللادانچه نزد هللا و به بگرفته است تعل ق هایشان از آنها باشند کسانی که هم تو 

ل صنفدو بین بود با وجود کثرت ها[ دو چندان آن چیزی است که پیشتر از آنها آن ]بهرههللا، و هایشان است از بهره َو . "أو 
ْثلِّ هذا فَ ْلَيْعَملِّ و "، (باید مسابقه دهندگان مسابقه دهندچنین چیزى بر سر و المطففین( ) 83:26" )يف ذلَِّك فَ ْلَيَتناَفسِّ اْلُمَتنافُِّسونَ  لِّمِّ

افات( ) 37:61" )اْلعامُِّلونَ   ، وباشندمی هللااز أهل حظوظ  انمه اناینو (، كنندگانعمل كنند عمل باید  ،براى مثل اینالص 

و  ،و قربات ،و تجل ي ،و شهود ،و كشف ت،و معرف ،علمباشند از هایشان میتحسب علو  متعل قات هم  ه بصاحبان قرب او 

 .تو درجات أكملی   ،و كمال ت،و خالف ت،و رسال ت،و نبو   ت،والی مانند و مراتب كمالي اختصاصي ،مقامات
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ت گیرد تعل قنان هر که از ایو  ت تو غای او، غایتسوی آن است و  او، مطلب غائيهمان باشد ، ی از آنهاأمره ب شهم  ش هم 

 .سوی آن باشدو در آن سالك گرنه او ، وبدانوصول شده باشد برایش  قد رم اگر

تاز آنان کسی است که و أكمل  ی از آنچه یاد أمربه عشقي  ینظر و التفاتبدون صرف خالص  غیر حق  ه ب ندارد تعل ق شهم 

 .باشند فقطمیأهل هللا آنها همان هللا، و ه بهایشان مگر تهم   ی نداردتعل قبه آنچه یاد شد از آنانی هستند که ن . و واصالشد

من َعطاءِّ َرب َِّك َو  ُكلا ُنِّدُّ هُؤالءِّ َو َهُؤالءِّ فرمود، " -تعالى -هللاچنانچه ، است محمدي كمالي كل ي تحضراز  هاتهم  این و إمداد جمیع 
طاى پروردگارت، و عطاى از ع ،اینان و آنان را کنیم،را مدد می هر دو ]دسته:[اإلسراء( ) 17:20" )ما كاَن َعطاُء َرب َِّك ََمُْظوراً 

ه بمورز و تعش ق  هستی.صنف که از کدام  ت بگیربرعو تدب ر، و  کن فهم (. پس،[ منع نشده استپروردگارت ]از كسى

 ، و هللا الموف ق.برای صاحبان آنهاستفوق حظوظ متعی ن  ، که غیر حق مطلقبه  ،متعی ن یأمر

آوریم در مورد "برزخ" و "برزخی ت برای فهم بهتر آنچه گفته شد، در اینجا توضیحاتی را میگفتاری در برزخیهت کبری:  (4

د  له و سل م.صلی هللا علیه و آ -کبری"، و ارتباط آن با امداد همم توسط  حضرت محم 

 فرماید:( در تعریف برزخ حقیقی چنین می518، ص 3 ، جلدچهار جلدیفتوحات )شیخ ابن عربی در 

لی آن طور که وبکار می برند  زیادیرا مردم به معانی  برزخاست زیرا منزل برزخ حقیقي همان منزل پس، بدان که این 

خود در مورد دو دریا، که  قولدر  شكتابگمان می کنند نیست، ]بلکه[ آن گونه است که خدا ما را با آن آشنا ساخت در 

حمن( ) 55:20" )بَ ْيَنُهما بَ ْرزٌَخ ال يَ ْبغِّيانِّ " ن آبرزخ ت حقیق(. پس، كند!میان آن دو برزخى است كه یكى بر دیگرى غلبه نمىالر 

خودش تالقی دهد آن دو چیزی را که بین آنهاست زیرا اگر تالقی کند یکی  ذات ابآنی باشد که  و نباشد، برزخ است که در آن

ی باشد برزخکه بین آن دو وجه نیز در خودش د ا دیگری، بایبمی کند قى ی که با آن تالوجهاز آن  غیر یوجها باز آن دو را 

ی که با آن تالقی می کند وجهآن عین را تا تالقی نکنند. در آن صورت، برزخ نمی باشد.  پس، اگر  وجهکه جدا سازد آن دو 

ا باست  برزخ حقیقيمی کند با دیگری، آن  قي الی است که با آن توجههمان عین با یکی از دو امری که بین آندو است، 

)یک چیز( است.  و فاصل واحد العین ،بین أشیاءی( می گردد فصل )جدایهر اظا آن. پس ب کند از هرچه تالقی خودش ذات

 ...  

 فرماید:شیخ ابن عربی هم چنین می

ه تصف بگردد، مل یمااشمخ است. اگر مقام آن و  است برزخدر كمال :  ... كماله باست تصف نمی گردد کسی که مل یما 

حمن( ) 55:  19-20")بَ ْرزٌَخ ال يَ ْبغِّيانِّ َمرََج اْلَبْحَرْينِّ يَ ْلَتقِّيانِّ بَ ْيَنُهما نباشد، چه "اعتدال  میان ، حال تماسبه هم راه داد به را  دو دریاالر 

یان نموده باشد، طغورزد بغي کسی که  است، طغیانبه معنای بغي ( از كند!آن دو برزخى است كه یكى بر دیگرى غلبه نمى

" اْعُبْد َربََّك َحَّتَّ ََيْتَِّيَك اْلَيقِّيُ از مدت مدیدی باشد پس، " خداست نصرت او هر چند بعدکه بر او بغی ورزیده شده باشد بر کسی 

 المرسالت(  ... 77:32های بزرگ )هایی چون کوشکبا شرارهباغي ت بیاید، رانده شود نصرالحجر( هنگامی که  15:99)

 فرماید:چنین میدر موقف "مطلع" کتاب "المواقف" خود  ريفَّ النِ  بن الحسن ارد بن عبد الجبه مَّ حَ مُ شیخ 

 غیب.ببینی مرا وراء  ورا آشکار ببینی، حد  کنی )بنگری(، عوطلمرا گفت: هرجا  و[ 15:1]

آن را که شاهد گردانده باشم بر آن دو، غلبه نکند بر تو  ورا،  ضدمرا گفت: هنگامی که نزد من باشی، ببینی دو  و[ 15:2]

 .حق  جدا نشود از تو  و ،باطل

 یتراعهایشان، مانند تیری که به برد آنها در جایلی بکار نمیوها را گیرد زبانیت میراباطل عمرا گفت:  و[ 15:3]

 .هدف نزنی بهلی با آن وبگیری 

 .گیردخود را عاریت نمی غیرزبان  حق  مرا گفت:  و[ 15:4]

 .ظاهر شده باشند تحقیق هایتعالم ت آشکار گردد،غیر هایتعالممرا گفت: هنگامی  و[ 15:5]

 ت آشکار گردد، پنهان مشو!غیرمرا گفت: هنگامی که  و[ 15:6]

علم ت، اگر معرفبنگر به  وآن )علم( است.  تنوری  آن )معرفت(  بینی،ت را میمعرف، اگر علممرا گفت: بنگر به  و[ 15:7]

 .آن )معرفت( است تنوری   بینی، آن )علم(را می

 حذربینی، را نمی علماگر  ت،معرفبنگر به  و کن از آن! حذربینی، ت را نمیمعرفاگر  ،علممرا گفت: بنگر به  و[ 15:8]

 کن از آن!

 .که هر آن را دید نخوابید من است، طلع مشكاتم  مرا گفت:  و[ 15:9]

د، ب موج   تمطلع رؤیمرا گفت:  و[ 15:10]  .است مراد تب رؤیموج  در مطلع  وب و 

 نفهری چنین آورده است:عفیف الدهین تلمسانی در شرح خود بر کالم 

علم ت، اگر معرفبنگر به  وآن )علم( است.  تنوریه آن )معرفت(  بینی،ت را میمعرف، اگر علممرا گفت: بنگر به  و[ 15:7]

 .آن )معرفت( است تنوریه  بینی، آن )علم(را می
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گویم این همان "، میم( است. ...آن )عل تنوریه آن )معرفت(  بینی،ت را میمعرف، اگر علممرا گفت: بنگر به  و قول او، "

نماید آن آنچه برای تو  هراظکه  ی باشدشهود ت دارند. پس، اگر نزدتي غیری  اقتضإعلوم این آن است که و  ،است تحقیق

که در مورد آن گفته  ی است،وسط]حد [ شهود آن و  ،علومبرای آن نور را مانند معارف بیآبی  ت،عین معرفاست در 

ش آن است که منکشف شود و عالمتشود، "به خاطر آن که آن چنین است"، شود "به خاطر آن که" هنگامی که گفته میمی

را علوم و در نتیجه، بیآبی  گردد، نعكسمشهود و شود طرد  ،نور إلهي گردد نزدت قوي سپس، اگر. جزئیات كلیاتبرای او 

 نقلایشان است که  قولاین همان و  ،است طناهر و باظ فارق بین حد  است، که  د مطلعشهو تضروراین و  معارف،در 

در  است كتاب مسطور تی کهحضر که خود در مان استهاین و  ،یو مطلع یو حد   ی،طناو ب ی داردهرارآن ظاند که قکرده

 .باشدمی منشور ق  ر  

 حذربینی، را نمی علماگر  ت،معرفبنگر به  و کن از آن! حذربینی، ت را نمیمعرفاگر  ،علممرا گفت: بنگر به  و[ 15:8]

 کن از آن!

را که همان  ظاهرگویم یعنی اگر نبینی "، میکن از آن! ... حذربینی، ت را نمیمعرفاگر  ،علممرا گفت: بنگر به  وقول او، "

یا چون  ،ی در آن نیستروحی شود که جسمچون و  ت،معرفجدا گردد از علم  ت است،معرفرا که همان  و باطن است، علم

هر یک از آن دو با دیگری شناخته  هستند که متضایفت، چه آن دو دو معرفباشد در عكس ه و ب ،ی نداردباطنی که ظاهر

که هر و  ،ی بدان نداشته باشدعلمدر آن را، وسط ]حد [  نکند دوشهلی و را علماز  ای همسألکند ر تصو  هر که و  ،شودمی

 .ش، نشناخته باشدعلمآن را در مرتبه  نکند دوشه لیو ی راكمح   بشناسد

 .که هر آن را دید نخوابید من است، طلع مشكاتمَ مرا گفت:  و[ 15:9]

شود به خاطر " نامیده میطلعم  " "طلعم  گویم ""، میکه هر آن را دید نخوابید من است، طلع مشكاتمَ مرا گفت:  وقول او، "

 یموجودآن دو، که به توسط  آنها  حدود بینیا  باشند، معارف، که بواطنبر و  ،باشند علوم ، کهظواهربر  آن ازاط الع 

آن، دیده  مصباحا بکه  تی )چراغدانی( است،ه مشكایشباز آن اطالع شوند. پس، در آن صورت، می ظاهر و باطناز  مجموع  

 .یش روشن استعنا"، منخوابیداو، " و أما قولدارد آنها را. می خفيت هستند، که مظلمیی که در أشیاء شوند می

 


