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ْالـِبسْ  ـَِنْالرَِّحيـِمْاّللِه ْمِْـرَّْح 
 گاهیگریزگاِه بی

 (9) در شرحِ فُصوِص شیخِ طایی

 2012 -04 -26؛ 1391 -02 -07؛ 1433 -06 -04شنبه پنج

I. شرح فصوص الحکم 

 فرماید:آن گاه شیخ ابن عربی می ادامه شرح کالم شیخ ابن عربی: .1

 ی بود، و مرا گفت...كتاب -ص -در حالی که در دست او :...ْفقالْيل،ْكتابْْ-صلیْهللاْعليهْوْسلهمْ-وْبيده (1
ْ( در شرح این جمله چنین فرموده است:125-126مؤیّدالدّین جندی در شرح فصوص خود )ص 

ْكتابْفصوصْاحلكم،ْخذهْوْاخرجْبهْاىلْالنهاسْينتفعونْكتاب،ْفقالْيلْْ-صلیْهللاْعليهْوْسلهمْ-وْبيدهگفت، " -رضي هللا عنه -او  ْ"هذا
 ."به!"

به . و ت استقدر تصورآن ، و است أعمال صالحو  ،و قبض و بسط ،مظهر عطاء و منع " )دست(ید": گویدمی عبداین 

است از كتاب که در ضمن این  -هاتعلوم و حكمبدان که این  ه استإشارب بودن کتا -صلی هللا علیه و آله و سلّم -دست او

و  جامع نبويّ  جمع جمع ختمي تأحدیاوست از قبضه در و ه دست او ب -ه و سلّمصلّى هللا علی -خصوص أذواق كّمل أنبیاء

 تخصیص.بودنش بر همه آنها به نحو  محیط

 یكتاببرای آن که هر  است جمعآن و  ها،باكتاز  )نوشته شده( یعني مكتوب -كسر فاءه ب -"عالف  " "، ]بر وزن[كتاب"و 

و عبارات، و سور و آیات، و حروف و كلمات، و حقائق و دقائق و  یجامع بین جمل و فصول، و فروع و أصول، و معان

 .است إشارات

بر  شونده است زلانکه  " )این کتاب فصوص الحکم است(ب فصوص الحكمهذا كتا، ":-صلّى هللا علیه و سّلم -او  و قول

 لت دارددال "فصوصآن این است که "و  ،هللاکند از ل قّ تعکه برای کسی  است ابإجمال مضمون كتدر آن مذكور، و  نكّمال

زنند بر بدان ُمهر می ای کهاسمي هایو عالمت هانقش هایفصوص محلمانند ، هخاصّ برای و حقائق معلوم  یمعانبرای 

 كمالي أحدي جمعي ختمي محمدي كلّيإلهي  هایتحكم هاینقش است همانفصوص در این  هایی کهقشن، و ها بودنگنجینه

بر مي ك  ح   هاینقشپس، اگرچه این  .كتابدر این  مذكوركّمل قلوب أنبیاء  هایتقابلیّ  باشند دریابنده می لیتفص است که

كن یو ل تی از آنهاستحضرهر  صوخصکه م شانحسب استعداداته ب هأسمائی هحضرات إلهی شود ازهای آنها نازل میقلب

و  ، و تفصیل و تبییناست -صلّى هللا علیه و سلّم -خاتم رسل هقبضدر  نشاءأصل و ماز و نقوش  هاتحكماین جمع  تأحدی

 توراثاز  هاتحكمبه خاطر آن که این  است خاتم أولیاء محمدي خاّص خاصّ آنها بر دستان  و تعیّن )وصل کردن( توصیل

 تختمیّ است در  -صلّى هللا علیه و سلّم -او وارث -عنه رضي هللا -او )شیخ(، و شوندگرفته می خاّص محمدي ختميّ 

 ختمي توراثاین كن یجمیع أنبیاء و أولیاء لدر مقامات كلّي محمدي متفّصل او هستند در ن ورثه الكامهرچند همه  خصوصي

شود خته نمیشنا لی ]آن[أنبیاء و أولیاء، وأذواق جمیع شود از شناخته می، است ذوق خاصّ برای آن ، است اصّ خ توارث

بر  وهعال های دیگریتو حكم بیشتری أسرار او ذوقشود در یافت می، و همه آنهاأذواق نه از و هیچ یک از آنها ذوق 

جامع زوائد ]و[ أّوال،  آنها أذواق و مشاربه باست محیط ]کسی که[  ه کردم بدانراشإ را شناسد آنچهمیأذواق أهل مقامات، 

 ثانیا، و هللا الموفّق. -رضي هللا عنه -خاتمآنچه آورده است این 

 بگیر آن را و ببر آن را سوی مردم تا سود برند از آن! : "خذهْوْاخرجْبهْاىلْالنهاسْينتفعونْبه!" (2

ْ( در شرح این جمله چنین فرموده است:127مؤیّدالدّین جندی در شرح فصوص خود )ص 
 ."ينتفعونْبه!خذهْوْاخرجْبهْاىلْالنهاسْ"فرمود،  -رضي هللا عنه -شیخ

خاتم مخصوص  -رضي هللا عنه -ه است به این که اوكتاب إشاربه گرفتن این  -علیه الّسالم -او فرمودن : أمرگویدمی عبداین 

 -"فصوص الحكم"ضمن هایی که در تحكمآن بدان خاطر است که و  است، خصوصآن سبب آن که  و  است، تختمیّ ه ب

ایی ص حضرات أسمائي إلهيوخصممقامات كماالت  ی ازمقامدر هر متعیّن  محمدي مقامات ختميه ب است مخصوصاست 

ختمي  هایتحكمبه بردن این أمر خاتم أنبیاء شان. پس، تجلّیات و علوم و أحكامهمه  -در آن است  أنبیاء مذكورکه برای این 

نباشند مگر برای ]کسی که[  شانمختمي و علوحقائق زیرا جمعي  تختمیّ  او در وارث أكملاست که باشد برای جب وا

است،  موسى بن عمران به تعالىخدای  مثل قولآن ، و است لطیفآن  ت را، کهإشارکن فهم ت. پس، ختمیّ ه باست متحقّق 

قوم خود فرمان ده تا  آن را با توانمندى بستان و به [گفتیم]پس األعراف( ) 7:145" )َفُخْذها ِبُقوٍَّة َو ْأُمْر قَ ْوَمَك ََيُْخُذوا ِبَِْحَسِنها"

خیزند بر میآن  از گرنه هرچه در آن است نیکوست، و، وشانعلمبه گمان خودشان و در یعني (، نیكوترین آن را برگزینند

 حامد و محاسن.م
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را فقط خدا أحدي جمعي كمالي محمدي ختمي  هایتحكمتی است به این که این إشار" خرجْبهْاىلْالنهاسْينتفعونْبه!او، "أ و قول

او،  قولای آن را دارد که قتضإظاهر سیاق كالم در و  .نمایدظاهر می -صلّى هللا علیه و سلّم -و زبان اوتوسّط او و بر دست 

صلّى هللا  -او كنی، و لاست ظاهراین ، و است جواب أمر " برای آن کهینتفعون"إسقاط نون ا ب باشد مجزوم "ینتفعون به"

خواهند برد  نفع -تقیامتا روز  تإنسانیّ ه متحقّقین ب عنیی -ناسه این که برا  -رضي هللا عنه -شیخ رمودف ترابش -علیه و سلّم

 دان،ب -صلّى هللا علیه و سلّم -است از اوكن إخبار ابتدائي ی، و لنیست جواب أمرکه آن رساند ، میبر این وهالع ،]از آن[

صلّى هللا  -، که اگر از او مقدّر ی استجواب سؤالو آن ، ت بیشترإعالم و بشار است، برای جاريکه حال  تصوره ب عنیی

است، ]جواب داده شود[ به این که در میان آنها  حیوانيناس فهم باالتر و برتر از  هاتحكمپرسیده شود که این  -علیه و سلّم

 .برند از آنمی نفع ، کهكمالشایسته  ی باشندناس

ْكماُْأِمرانالسهمُعْوْالطْه"فقلت،ْ (3 ْوْلرسولهْوْأويلْاألمرْمنها گفتم، "شنیدن و اطاعت برای خدا و رسول او و صاحبان أمر  ":اعُةّْللَّ

 ایم!"ماست همان گونه که فرمان یافته
ْ( در شرح این جمله چنین فرموده است:127-128مؤیّدالدّین جندی در شرح فصوص خود )ص 

ْكماُْأِمرانالسهمُعْوْ"فرمود،  -رضي هللا عنه -شیخ ْوْلرسولهْوْأويلْاألمرْمنها  "الطهاعُةّْللَّ

ای هستند همؤمنین و خلفاء و أئماز  نالوو أولي األمر بعد رس او امتثال أمر هللا و رسولآن ، و است ظاهر آن مفهوم ظاهر

ظاهر متجلّي  ، کههللا تطاعه فرمود به همه آن به أشار -رضي هللا عنه -او  .شو باطن و سرّ شوند می أمرعهده داران  که

 -صلّى هللا علیه و سلّم -سپس از حیثی که او، است رسول هللای که او حیثاو از طاعت نیز  مظهر محمدي أكملّي، واست در 

گانه برای هللا سهوجوه در همه این  - رضي هللا عنه -او طاعتشود که فهمیده می نیز -و ، نجمیع كّمالاست بر أمر ولّي 

 کن! فهمه. پس، كلّی هحسنباشد از ]حیث[ سه  -رسول هللاکه  -شل مظاهرأكمست در ا

 فرماید:آن گاه شیخ ابن عربی می ادامه شرح کالم شیخ ابن عربی: .2

منْغريْزايدةْوْالْْ-لیْهللاْعليهْوْسلهمصْ-هللاْيلْرسولُْْهُْاىلْإبرازْهذاْالكتابْكماْحدَّْْوْاهلمهةَْْصدَْالقَْْدتُْرَّةْوْجَْمنيةْوْأخلصتْالنيَّاألُْْقتُْفحقَّْ
ْوْاِنْنَْبَـْيـَر ُقُمُهْينْيفْمجيعْماْصَّْنقصانْوْسألتْهللاْتعاىلْأنْجيعلينْفيهْوْيفْمجيعْأحوايلْمنْعبادهْالذينْليسْللشهيطانْعليهمْسلطان،ْوْأنْيَُْ

ْالسْ عليهْجَْْيـَن َطِويلسانْوْْهِِْبْْقُْنطِْيَْ ْوْبُْنانْابإللقاء ، ْيفْالرْ ْف ثِْالنَّوحيه ْالْْوعِْالرْ وحيه ْأكونْمرتمجا ْابلتأييدْاالعتصامي،ْحّته متحكهما،ْالنفسيه
ْالتلبيس.ْوْأرجوْأنْيكونْ،ْأنههْمنْمقامْالتقديسْاملنزَّأصحابْالقلوبِْْهللاْعليهْمنْأهلِْْيَِقفُْْمنَيَتَحقََّقْل هْعنْاألغراضْالنفسيةْاليتْيدخلها

ْماْيُْْأُل ِقيْفما؛ْاْمسعْدعائيْقدْأجابْندائىملَّْ-تعاىلْ-احلقْه ْماْْاَلْأُن ِزلُْْ،ْويْإيلَّْلقِْإاله وْْوْالْرسولْيْوْلستْبنبهْيْعليَِّْبِهْْيـَُنزِهلُْيفْهذاْاملسطورْإاله
 ْوارثْوْآلخريتْحارث.لكينِهْ

ْاندم نیّت را. دگرو خالص تحقّق بخشیدم خواسته را پس  :ةمنيةْوْأخلصتْالنيَّاألُْْقتُْفحقَّْ (4
ْ( در شرح این جمله چنین فرموده است:128 - 132 فصوص خود )صمؤیّدالدّین جندی در شرح 

 ".ةمنيةْوْأخلصتْالنيَّاألُْْقتُْفحقَّْفرمود، " -رضي هللا عنه -شیخ
 غیر ونزد  آن ، و إظهار حقیقت و حّقیّتآن حقّیّترسیدن به ، و آن است إدراك حقیقتهر چیزی : تحقیق گویدمی عبداین 

هذا حکایت فرمود، " -علیه الّسالم -یوسفاز تعالى چنانچه خدای ، قرار دهد حقّ باشد که آن را ن آمعنى ه بگاه . و او برای
یوسف( )این تأویل رویای پیشین من است، که پروردگارم آن را حّق گرداند(،  12:100" )ََتْويُل ُرْءايَي ِمْن قَ ْبُل َقْد َجَعَلها َرّبِِ َحقًّا

رؤیا و هر  ت. و حقّیّ در حال بیداری قرار دادحّس  در موجودو پروردگارم آن را  خیال، تحضربود در  رؤیا مشهود عنیی

 هراظ"، یعنی منيةاألُْْقتُْفحقَّْاو، " قولپس، . یابدتحقّق حّس در و یافت شود عین ای آن است که در ]عال م[ یافته مثّلت تصور

 ... حّس.نمودم آن را در

ْالكتابْوْاهلمهةَْْصدَْالقَْْدتُْرَّوْجَْفرمود، " -رضي هللا عنه -او  براى إبراز این  را تجرید كردم قصد و هّمت" )و اىلْإبرازْهذا

 ( كتاب

یّت کرده و ن ت بدان گماشته استهمّ در آنچه  تتوّجه و عزیمباشد أحدّي  که آن است ت: تجرید قصد و همّ گویدمی عبداین 

 .ی در آن وارد سازدخلّلاست، بدون آن که امری 

صلی هللا علیه  –" )چنان که رسول هللامنْغريْزايدةْوْالْنقصانْ-لیْهللاْعليهْوْسلهمصْ-هللاْيلْرسولُْْهُْكماْحدَّْگفت، "رضي هللا  -او

، فرموده است أمراو فرموده باشد بر آنچه  أمرخاطر آن که إمتثال  ، به(نقصانیو زیاده معیّن فرموده بود، بدون  -و آله و سلّم

ل حم  ت تمقام أمانچه ، میرست فرموده است و یّنمع ی کهحدّ خواسته است، و بر  -صلّى هللا علیه و سلّم -که او  یوجهبر و 

 .کندنمی و نقصان هزیاد
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ْينصَّْوْسألتْهللاْتعاىلْأنْجيعلينْفيهْوْيفْمجيعْأحوايلْمنْعبادهْالذينْليسْللشهيطانْعليهمْسلطان،ْوْأنْيَُْفرمود، " -رضي هللا عنه -او 
،ْوْالنَّبُْنانْابإللقاءْالسْ عليهْجَْْيـَن َطِويلسانْوْْهِِْبْْقُْنطِْْوْيَْاِنْنَْبَـْيـَر ُقُمُهْيفْمجيعْماْ ْابلتأييدْاالعتصاميْوعِْوحيهْيفْالرْ الرْ ْف ثِْوحيه " )و از هللا النفسيه

 تعالی خواستم تا ...( 

ْيطاُن يفَو ما ، "تعالىخدا  قولاشاره دارد به  -رضي هللا عنه -او  ُ  أَْرَسْلنا ِمْن قَ ْبِلَك ِمْن َرُسوٍل َو ال َنِبٍِ ِإالَّ ِإذا ََتَّنَّ أَْلَقى الشَّ أُْمِنيَِّتِه فَ َيْنَسُخ اَّللَّ
ْيطاُن ُُثَّ ُُيِْكُم اَّللَُّ آايتِِه َو اَّللَُّ َعليٌم حَ  تادیم مگر آنكه وقتى كتاب پیش از تو رسولى یا پیغمبرى نفرس( )الحجّ  22:52" )كيمٌ ما يُ ْلِقي الشَّ

هاى خویش كند و سپس آیهما را قرائت كرد شیطان در قرائت وى مداخله كرد خدا چیزى را كه شیطان القاء كرده باطل مى

صلّى هللا  -رسول هللاآن است که چون خواستم آنچه را  -رضي هللا عنه -مراد او  ،(سازد كه خدا دانا و حكیم استاستوار مى

 .ی نباشدسلطانرا بر من شیطان از من خواست، از خدا امید دارم که  -علیه و سلّم

دارد از کسانی است که خدای تعالی در موردشان گفته یقین ، چه او هللااست با لسان أدب  " )امید دارم(،أرجواو، " و قول

ُلونَ   آَمُنوا َو َعلىِإنَُّه لَْيَس َلُه ُسْلطاٌن َعَلى الَِّذينَ است، " ایمان نیست او را تسلّطى بر آنان كه  ،درستىه بالنّحل( ) 16:99" )َرّبِِِْم يَ َتوَكَّ

و از آن رسیده ، است مستكمل درجات إیمان -رضي هللا عنه -به خاطر آن که او  کنند(،میو بر پروردگارشان توّكل آوردند 

" )امید دارم(، أرجواو، " و قول . پس، إتقانإیقان و از روی مقامات توّكل ر است ب إحسان، متحقّقشهود و  تحقیقاست به 

من امید دارم که واحد، و شایسته نیست آن مگر برای مردی  ، کهواحد ای استهدرج تحقیقمثل آن است که او گفته باشد در 

هللا با كن أدب یتعیین، و لآن مرد است بر وجه  -صلّى هللا علیه و سلّم -که او محقّقین است نزد محقّق آن مرد باشم، چه 

پناه برندگان جمیع که  -شیاطینمواضع إلقاء به خاطر آن که و  است. مقّربین ینكّملمحّققین، و أكمل درجات مقامات برترین 

خاطر و یا در ، او يأهل وحاوست به  إلقاء هللا و وحي تحال كتابیا ، تتالوهنگام نطق تنها در  -برند از آنهامیهللا ه بپناه 

 -برای همین، او ، شظاهردر قلب )رازها( است از ضمائر  محلّ آن و  )دل( است، نانج  آن در ، و )خواطر دل( هاجس

" )و لسان هِ بِ  قُ نطِ و يَ ت، "كتابهنگام یعني ، نگارد(آنچه انگشتانم میجمیع )در " اِن نَ ب َ يَ ْرُقُمُه يف مجيع ما فرمود، " -رضي هللا عنه

به طور مواضع إلقاء فراگرفته باشد حتى گیردش( " )و دلم در برمینانعليه جَ  يَ ْنَطِويو ، "كالمدر  گوید(زبانم بدان سخن می

إلقاءات، أهل از  باشدنیز می لسان أدب عموماین كن یو ل ،شیطانکه نفوذ کند از راه لى اخرا  یمحلّ نکرده باشد ترك و ، کامل

و ، گرداندشسرشار می گیرد او را،آن فرا میو  ش را،قلبگیرد فرامیهللا شود به او، خدا إلقاء می ی که از سویكاملگرنه و

 .ی نخواهد بودطمعمحل موضع او در آن  یردر نتیجه، برای غ

 -رضي هللا عنه -او كنی، و لرا محّل إلقاءنساخته است طّهر از کسی که مقلب  تظاهریکنند از خطور می "هواجس"و 

كونّي،  یخاطرماند هفت ماه بدون قي اب ش،مبدأ أمر و فتحت از درجات حفظ و عصمبود در برترین محفوظ معصوم 

بر  –آن متقدّمین و متأّخرین مثل او از  غیردیده نشده است از و  -مدید تمدّ نکردند بر او در این ر وخط]خواطر نفسانی[ 

ه كامل بآن این است که چون خواّص، و  ی است برایسرّ این كن ی، و لشموضعبر تو در آنچه به زودی خوانده خواهد شد 

 ترقیقاز آن جمیع عوالم، و  ه است دررابط تی از اوو رقیق تی با آن دارد،نسب چیزی نیست مگر این که او ی استحیث

مظاهر اسم برای كلّي عاّم  استای همرتب ت، و شیطنشدمینعدم آن چیز م گرنهفیض إلهي، واز  همادّ رسد به آن می

طرد کرد آنها  -رضي هللا عنه -پس شیخ ، شانوجوددر  شانحقائقا آن باشد که بیآورد ب تیو رقیق تنسبپس باید ، "لمضلّ "ا

بدان خاطر که در صدد و برای همین، . است مدخلدر آنها شیطان بر  ، کهمواضع إلقاء هللا، که وارد نشود آن أمر هللارا به 

خواست تا  -تعالى -هللااز ، بنویسد آن راو  دانبسخن گوید  تا ش،قلبکند سوی إلقاء میهللا تن آن چیزی بر آمد که نوش

 جمیع حضرات أسمائياز إلقاء  ت، چهو نزاه تطهار تحضراز  عنیإلقاء سبّوحي، یدهد او را در همه به  اصصتخإ

برای لص اخو ، است سبّوح تحضریی که از إلقاءاص دهد او را در همه آن به صتخپس درخواست کرد تا خدا إ، باشدمی

 .از هر آمیختگیطاهر مقدّس  است، ّللاَ 

 تصور در اینجا هماندعوات، و هنگام ظاهر  تباطن و عزیم تجمعیا نفس ب )رها کردن و فرستادن( إرسال "ْفثن "ّو أّما 

، -و سلّم صلّى هللا علیه -سول هللابدان إشاره فرمود رأرواح كلّي عالي، از باطن نفس شود در میهر اظ است، كالم روحاني

میرد تا آن در دمید در روحم که هیچ کس نمیروح القدس  " )همانا،َأنَّ نَ ْفساً َلْن ََتُوَت َحَّتَّ َتْسَتْكِمَل رِْزقَ َها ُروِعي يف  نَ َفثَ  اْلُقُدسِ  ُروحَ  ِإنَ "

أغراض نفسي، و آلوده به نفوس  باشند در أرواح خبیث شیطانياز وحي و إلقاء و نفث گاه و  را(. شرزق که به کمال بگیرد

 ه فرمود از آن، ... استعاذ

 ،متحّكمباشم نه مترجم " )تا هللا أصحاب القلوبِ  عليه من أهلِ  يَِقفُ  منَيَتَحقََّق حَِّت أكون مرتمجا ال متحِكما، لفرمود، " -رضي هللا عنه -او 

موجب ه باست مقامات بودن از  مترجم -رضي هللا عنه -است( مراد او اهل هللا اصحاب قلوب به تحقیق دریابد آن که از 

یا  هزیاد با ،رسولآن،  مأخذاز متحّكم نه رآن، قى نّص امقتضه ب -صلّى هللا علیه و سلّم -رسول هللا یا ازشهود و عیان، 

اء نکرده باشد به ، و وفخود إلقاء رأي و حدسا بیا  خود نفسباشد از ناحیه  ، متحّكمآن بکاهد بر ، زیرا اگر بیافزاید یانقصان
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ترجمان و او ، تشهادبه غیب از  هاتحكمدر آوردن این   خودأمر نبيّ است، فرمانبر وارث در حالی که او  تحّق مقام وراث

 .ب القلوب"من أهل هللا أصحا" ، است،رسول هللا، خاتم النبیّین

 مشارب و أذواقه متقدّرین بنه ، دارد مشرب كمال أحدي جمعي إلهي، کسی است که أهل هللامرادش از : گویدمی عبداین 

 رانكو إ، گیرد آن رافرا می، و کند تجلّىهرگونه که حّق شود با مینقلب دارد مقلب پس کسی که جزئي تقییدي أسمائي، 

 .کندپشت نمی، و ششؤونا ب شات ظهورتنّوعکند از آن در نمیض اعرکند آن را و إنمی

II. فص  حکمت إلهیه  در کلمه آدمیه 

  فأول ما ألقاه المالك على العبد من ذلك فص حكمة إلهیة في كلمة آدمیّة": فّص حكمة إلهیة في كلمة آدمیّة"

 اول چیزى كه مالك بر این بنده از آن كتاب القا فرمود فص حكمت الهیّه درباره كلمه آدمیت است.

 فرمایند:استاد عارف، آیة هللا حسن زاده آملی، شرح فّص آدمی را چنین افتتاح می گفتاری از ممد الهمم: .1

 گر چه تیر از كمان همى گذرد             از كماندار بیند اهل خرد         

زدند لذا قلب كلمه تامه ر مىها و خزاینشان را به آن مهكردند و گنجینهفّص نگین انگشتر است كه نام خود را بر آن حك مى 

را كه فّص حلقه دو قوس نزولى و صعودى است و مجمع نقوش معارف و حقایق كه خالصه و زبده هر چیز در او منتقش 

 شود كه نقوش معارف در آن منتقش شود.است تعبیر به فّص كرده است و چون نگین زینت است آن گاه قلب انسان مزیّن مى

یاء آن چنان كه هستند و عمل به مقتضاى آن است. اینكه تعبیر به الهیه كرد براى این است كه هللا حكمت علم به حقایق أش

اى باشد. همین طور هر كلمهجامع جمیع صفات كمالیه از جاللي و جمالى است و آدم مظهر این اسم كه كلمه الهیه است مى

 شود.است. این مطلب در مباحث بعد به تفصیل بیان مى به اقتضاى اسمى كه بر آن غالب است مخزن علوم و مظهر اسمائى

، براى این است كه در «باشدحكمت، علم به حقایق أشیاء آن چنان كه هستند و عمل به مقتضاى آن مى»اینكه فرمودند: 

ا علمى حقیقت آن چه براى انسان نافع است عمل به مقتضاى علم است. عمل است كه در همه جا با اوست بلكه خود اوست ام

كه دانستنى است دنیایى است، اثرش تا این نشئه است. یكى از وصیتهاى افالطون به أرسطو همین بود كه تن به عمل در ده 

 اى گفتم:تا حكیم شوى. در قصیده

 حكمت قولى همه دنیاوى است             و ان عملى توشه عقباستى         

 سنى.لّما شاء الحّق سبحانه من حیث أسماؤه الح

 اسم در اصطالح حكما و در اصطالح عرفا

موجودى را كه در آن وصف معتبر نیست اسم گویند. چون زید، عمرو، بكر، حجر، شجر و غیره و آن را كه با وصف 

 اعتبار شده، چون وصف قدرت، علم، حیات، اگر آن اسم با این معانى اعتبار شود به آن صفت گویند مثل قادر، عالم، حّى.

یى از تجلیات وجود است اعتبار كنیم آن را اسم نامند اصطالح عرفا هر گاه ذات وجود را با صفت معینى كه تجلىاما در 

یى از تجلیاتش اعتبار شود، مثل رحمت و علم مثل رحمان و رحیم، و آن صفاتى كه در ذات به اعتبار شأنى از شئون و تجلّى

 «1»گفت در نزد اینها اسم است.حكیم وصف مى گویند و صفت نامند. پس آن را كهآن را وصف مى

 اسماء اعیان خارجى هستند و ألفاظ اسماء اسماء.

شود براى این است كه كلمات )اسماء عینى التي ال یبلغها اإلحصاء اسماء الهیه غیر متناهى هستند و اینكه گفت احصا نمى

( اشاره 109)كهف:  ْحُر ِمداداً ِلَكِلماِت َرّبِِ لََنِفَد اْلَبْحُر قَ ْبَل أَْن تَ ْنَفَد َكِلماُت َرّبِِ ُقْل َلْو كاَن اْلبَ خارجى( را پایان نیست و آیه شریفه قرآن: 

 به این معنى است.

 فیض اقدس و فیض مقدس

عرفا دو فیض دارند. فیض اقدس یعنى هویت ساریه در سراسر اعیان دار وجود كه به نحو احدیت جمع بر همه محیط و 

و تمام تعیّنات در او مستهلكند. این را فیض اقدس گویند یعنى اقدس از قید و بند و چون این فیض را با تعیّنات مستولى است 

 شود به آن فیض مقدس گویند. در غزلى گفتم:و حدود اعتبار كنیم كه همان اسماء هللا تفصیلى مى

 كه بود قابل دیدار كجاستفیض اقدس به مقدس رسد از عالم غیب             لیك آن دل          

أن یرى أعیانها و إن شئت قلت أن یرى عینه في كون جامع یحصر األمر كلّه لكونه متصفا بالوجود، و یظهر به سّره الیه:  

في أمر آخر یكون له كالمرآة، فإنّه تظهر له نفسه في صورة یعطیها المحل  ء نفسه بنفسه ما هي مثل رؤیته نفسهفإن رؤیة الشي

 نظور فیه مما لم یكن یظهر له من غیر وجود هذا المحل و ال تجلّیه له.الم

توان كرد اعیان ]آدم را آفرید[ آنها را ببیند، و اگر چون حق سبحانه خواست از حیث اسماء حسنایش كه آنها را احصا نمى

یعنى مخلوق كامل كه انسان  خواهى بگو عین خود را در مخلوق جامعى كه همه را در بر دارد بنگرد زیرا آن كون جامع

گردد و حق شود یعنى اسرار الهى در مظهر هویدا مىباشد و به او سّر حق براى حق ظاهر مىاست به وجود متصف مى

 بیند. چون رؤیت چیزى خودش را به خودش، مانند رؤیت خودش در چیز دیگر نیست.اسماء خود را در مظهر مى

خودش در آینه. كه آن اهتزاز و التذاذ كه از مشاهده در مرآت حاصل است در غیر آن مثال رؤیت انسان خودش را و رؤیت 

  نیست.


