بِسْـ ِم هِ
ْالرِحيـ ِْم ْ
ْاّللْالـ َّرْحـَ ِن َّ

گریزگا ِه بیگاهی
در شرحِ فُ
صوص شیخِ طایی ()5
ِ
پنجشنبه 1433 -05 -06؛ 1391 -01 -10؛ 2012 -03 -29
 .Iتوضیحات
 .1انکار اهل جمود :از دیرباز ،اهل تقوا از علماء مسلمان نسبت به تکفیر اهل قبله هشدار دادهاند و آن را حرام و از شنیعترین
گستاخیها نسبت به ا ّمت رسول هللا -صلی هللا علیه و آله و سلّم -دانستهاند .با این وصف ،کسانی از اهل جهل و جمود نا
تقرب به صاحبان زر و زور بدون رعایت عدل و انصاف
آگاهانه ،و برخی از اصحاب مکر و فریب برای ریاست دنیایی و ّ
پیوسته این و آن را به دالئلی واهی و با سخنانی پر طمطراق تهی تکفیر نمودهاند ،و در این میان شیخ صاحب فصوص بیش
از هر کس دیگر آماج نقدهای غیر عالمانه و هتّاکیهای جاهالنه بوده است تا آنجا که برخی او را تکفیر نمودهاند و کافر
خواندهاند .برای مثال ،به تازگی نویسندهای سنّی مذهب چند صفحهای را در نقد شیخ ابن عربی نوشته است ،و حکم کرده
است به کفر شیخ ابن عربی به خاطر اعتقاد به وحدت وجود .وی هم چنین چند قول از شیخ را که با ظاهر باورهای رسمی
مذهبی او سازگار نیست نقل کرده است ،و به زعم خود آنها را معنا کرده است ،و نتیجه گرفته است که این سخنان کفر است.
در اینجا بخشی از تکفیرات این شخص را مالحظه میکنیم....
 .2ضرورت تعلیم حقایق إلهی :تحمیقها و تکفیرها و تهدیدهای اهل قشر و حجاب و اصحاب عناد و لجاج ،که گستاخانه و
جاهالنه به هتک حرمت اهل ّ
حق و معرفت میپردازند ،موجب شده که جمع بسیاری از مردم در تاریکی جهل و ظلمات ظلم
ّ
محبوس شوند ،و محروم مانند از معارف الهی و تعلیمات نورانی رسول هللا -صلی هللا و علیه و آله و سلم -و امامان معصوم
از اهل بیت او -علیه و علیهم السّالم .در اینجا عباراتی را از عارف واصل ،فقیه مجاهد ،و کامل مکمل ،امام خمینی-
صالة (ص  ،)284-286که شکایتی است دردمندانه از دشمنان کینهتوز
رضوان هللا تعالی علیه -میآوریم از کتاب آداب ال ّ
اهل هللا.
فائدة
ّ
"عبادت" را اهل لغت به معناى غایت خضوع ،و تذلل دانستهاند ،و گفتهاند چون عبادت اعلى مراتب خضوع است ،پس الیق
نیست مگر براى كسى كه اعلى مراتب وجود و كمال و اعظم مراتب نعم و احسان را دارد ،و از این جهت عبادت غیر حق
شرك است .و شاید "عبادت"  -كه در فارسى به معناى "پرستش" و "بندگى" است  -در حقیقتش بیش از این معنى كه گفتهاند
مأخوذ باشد ،و آن عبارت است از خضوع براى خالق و خداوند .و از این جهت ،این طور از خضوع مالزم است با اتّخاذ
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 اما
مطلق خضوع بدون این اعتقاد یا ّ
تجزم به این معنى  -و لو تكلّفا  -و لو به غایت خضوع برسد اسباب كفر و شرك نمىشود،
گرچه بعضى انواع آن حرام باشد ،مثل پیشانى به خاك گذاشتن براى خضوع .و این گرچه عبادت و پرستش نیست ،ولى
ممنوع است شرعا على الظاهر .پس احتراماتى كه صاحبان مذاهب از بزرگان مذهب خود مىكنند با اعتقاد به آن كه آنها
بندگانى هستند كه در همه چیز محتاج به حق تعالى هستند  -در اصل وجود و كمال آن  -و عباد صالحى هستند كه با آن كه
مقرب درگاه و مورد عنایات حق تعالى و وسیله عطیّات
مالك نفع و
ضر و موت و حیوة خود نیستند ،به واسطه عبودیّت ّ
ّ
اویند ،به هیچ وجه شائبه شرك و كفر در آن نیست ،و احترام خاصان خدا احترام او و "حبّ خاصان خدا حبّ خداست" .و در
باّلل و كفى به شهیدا طایفهاى كه به بركت اهل بیت وحى و عصمت و ّ
خزان علم و حكمت از جمیع طوایف
بین طوایف اشهد ّ
عائله بشرى د ر توحید و تقدیس و تنزیه حق تعالى ممتازند ،طایفه شیعه اثنى عشرى است ،كه كتب اصول عقاید آنها  -مثل
ّللا علیه  -و خطب و ادعیه ائ ّمه معصومین آنها ،كه در
كتاب شریف اصول كافى و كتاب شریف توحید شیخ صدوق رضوان ّ
توحید و تقدیس حق ج ّل و عال از آن معادن وحى و تنزیل صادر شده ،شهادت بر آن مىدهد كه چنین علومى در بشر سابقه
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.
ّ
معذلك كه شیعه در جمیع امصار و اعصار از چنین ائ ّمه هداى معصومین منزهین مو ّحدین ،تبعیّت نمودند و به برهانهاى
روشن آنها حق را شناخته و تنزیه و توحید نمودند ،بعضى از طوایف ،كه الحاد آنها از عقاید و كتب آنها معلوم است ،باب
طعن و لعن را بر اینها مفتوح و به واسطه نصب باطنى كه داشتهاند تابعین اهل بیت عصمت را به شرك و كفر منسوب
نمودند.
و این در بازار معرفت و حكمت گر چه ارزشى ندارد ولى چون مفسدهاش این است كه مردم ناقص و عوام جاهل بى خبر را
از معادن علم دور و به جهل و شقاوت سوق مىدهد ،جنایت بزرگى است به نوع بشر كه جبران آن به هیچ وجه ممكن
نیست .و از این جهت است كه به حسب موازین عقلیّه و شرعیّه جنایت و گناه این جمعیّت قاصر جاهل بیچاره به گردن آن
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بى انصاف هایى است كه براى منافع خیالى چند روزه مانع از نشر معارف و احكام الهیّه شدند و باعث شقاوت و بدبختى
نوع بشر گردیدند ،و جمیع زحمات حضرت خیر البشر را ضایع و باطل نمودند ،و باب خاندان وحى و تنزیل را به روى
مردم بستند .اللّه ّم ألعنهم لعنا وبیال و عذّبهم عذابا ألیما.
 .IIشرح فصوص الحکم
 .1شرح خطبه کتاب:
بِسْـ ِم هِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
حلْوْاملللْالختالفْ
ْ
احلمدّْلل ْمْ هْنزلْاحل َكمْعلىْقلوبْال َكلمْأبحديَّةْالطر
ْالرِحيـ ِْم ْ
ْاّلل ْالـ َّرْحـَ ِن َّ
يقْاألممْمنْاملقامْاألقدمْوْإنْاختلفتْالْنه
َ
األممْ.وْصلىْهللاْعلىُْمِ هِدْاهلممْ،منْخزائنْاجلودْوْالكرمْ،وْابلقيلْاألقومْ،حممدْوْعلىْآلهْوْسلم.
ّللا است ،که نازل گرداننده است به تدریج ِحكمتها را بر قلبهای كلمهها با أحدیَّت
الر ِحیـ ِم حمد از آن َّ
ّللاِ الـ َّرحمـ َ ِن َّ
(بِسـ ِم ه
راه نزدیک از مقام أقدم هرچند اختالف داشته باشند نحلهها و ملهتها به خاطر اختالف أ همتها ،و درود خدا بر ُم ِم ِ هد ه همتها
از خزائن جود و كرم ،و با گفتار أقوم ،محمد و على آله و سلهم).
 .1علىْقلوبْال َكلِم :بر قلبهای کلمهها .یعنی نازل میفرماید و درخور میسازد حکمتها را در حدّ قلبهای کلمههاْ .
مؤیّدالدّین َجندی در ادامه سخن خود در کتاب "نفحة الروح و تحفة الفتوح" در مورد "قلب و اسرار آن" چنین میفرماید:
 ...پس حقیقت دل نه روح تنهاست و نه نفس تنها ،و نه آن مضغهء صنوبرى است كه عرفا دل مىخوانند ،بل كه احدیّت جمع
جمیع قابلیّات و خصوصیّات روحانى و جسمانى و الهى و ذاتى است .فافهم هذا السّر ان كان لك قلب أو ألق السّمع ،یَ ْرزقك
ّللا االیمان ثم األحسان و الشهود و أنت شهید.
ّ
اوال و حرف الحروف و
الحقائق
حقیقة
هو
و
اخیرا،
است
ل
او
ن
ی
تع
مظهر
حقیقت
این
كه
بدان
دانستى،
دل
حقیقت
چون
و
ه
ه ه
نقطة الدوائر و الخطوط ،و مركز المحیط الحقیقى .و روح قلب كمال قابلیهت و حسن مواتات [(موافقت ،سازگاری ،سازش)]
ق است كه مستولى است بر عرش دل .و صورت دل عرفا مضغهء صنوبرى است ،و آن
سر قلب ح ه
و قبول تام است ،و ه
جسمانیّت دل است ،و صورت دل شخص انسان كامل است كشفا و تحقیقا ،و آن مضغه صنوبرى است كه از یك تجویف او
روح طبیعى در جملهء عروق وریدى روان است ،و از تجویف دیگر روح حیوانى در جملهء شراین [شرایین (رگهای
جهنده)] علوا و سفال سارى و جارى شود ،و به صالح او ،صالح جسد ،و به فساد او ،فساد جسد تماما منوط است .قال
اْلس ُدَ ُكلَُّهَ،وَإِذاَفسدتَفسدَا جْلس ُدَ ُكلُّهَأَلَو ِ
َهيَالجق جلبَ" [همان
ّللا علیه و سلّم" -إِنََِ َ
ّللا -صلّى ّ
رسول ّ
تَصلُحَ ج
فَ ج
اْلس ِدَل ُم ج
ج
ضغةًَإِذاَصلُح ج
ُ
ُ
در جسد گوشتپارهای است که چون إصالح شود ،همه جسد إصالح شود ،و چون فاسد گردد ،همه جسد فاسد گردد ،آگاه
باشید که آن همان قلب است] ،و جملهء اعمال كه موزع و مقسم بر همه اعضا و جوارح است در ص ّحت و سقم تبع دل است.
صلوة و السّلمَ "،يَد ُاوُدَ
چون دل را اصالح كنى ،خانهء حقیقى خداوند را پاك گردانیده باشى .قال ّ
ّللا [ -تعالى ]-لداود ،علیه ال ّ
ف ِر جغ َِِل َب جيتاًَأ جس ُك جَن َفِ َِيه" اى خلیفه براى من خانهاى پرداز كه در آن ساكن شوم .یعنى دل كه از نقوش حجابیّت منقلب به حقیقت
حق شود.
دل من كعبهء حقیقى دان صورت كعبه سنگ بر سنگ است رسول خداى تعالى از خداوند خبر مىدهد كه ّ
حق مىفرماید كه:
در آسمان و زمین نگنجیدم ،و لیكن در دل بنده مؤمن پرهیزگار گنجیدم.
پاكى دل آن است كه قطعا در دل ،غیر ّ
حق را جاى نباشد ،و پرهیز از اغیار و صور غیریّت كند .كما قال:
فصادف قلبا خالیا فتمكنّا
خلوت و اجلیت السوى عن مكانه
پس قلبی را خالی یافت ،و در آن جای گرفت)]
[(خالی گرداندم و بیرون راندم غیر از مکان او
چون نفوس كثرت كونى كه ظاهراند ،باطن شوند ،و از باطن گم گردند ،وحدت باطن ظاهر شود ،ففنى من لم یكن و بقى من
لم یزل .و كما قلنا ایضا:
ح ّل التجلّى من جمیع جهاته
ل ّما تخلّى عن سواه حقیقة
جای گرفت تجلّی از جمیع جهات آن)]
[(چون خالی شد از غیر او به حقیقت
ّ
سب نیست .كما قال -صلى
دل را اعمال أضعاف اعمال تمامت ع ّمال جوارح است زیرا كه هیچ عملى بىنیّت محسوب و محت َ
ات" .پس نیّت در هر عملى كه عاملى از جوارح َع ّماله و قوى خواهد كردن عمل دل ،و هى
الَ ِِبلنِيم َِ
ّ
ّللا علیه و سلّم" -إِمَّن ج
اَاْل جعم ُ
ِ
ِ
ّللا ،تعالى" ،و َقد جمنٰاَإِ ٰىل َ ٰماَعملُواَ
النیّة با آن همراه باشد .چنان كه اگر نیّت اخالص دل مقارن آن عمل نباشد ،اعتبار نكنند .قال ّ
ذره در هوا
ِم جن َعم ٍل َفجعلجنٰاهُ َه ٰباءً َمنجثُورَاً" ( 25:23الفرقان) [(و متو ّجه شدیم بسوى آنچه كردند از كردار پس گردانیدیم او را ّ
پراكنده)] .
قوتى را از قواى
هر
كذلك
و
است،
مخصوص
عمل
را
عضوى
هر
كه
چنان
و
است،
دل
عمل
اصل
عملى
هر
پس در
ّ
ّ
ّ
روحانى و جسمانى عمل مخصوص چند دارد ،و كذلك انسان را من حیث كلیّته عمل كلى باشد به همگى اعمال .همچون نماز
مثال كه بعد از شروع در آن هیچ عملى را سوغان نباشد ،و كذلك روح را هم عملى كلّى هست كه به نسبت با او به جاى نماز
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سر را كه ّ
حق متعیّن است در مظهریّت دل نمازى است مخصوص
است ،و آن تو ّجه و طلب مواصلت است با اصل .و كذلك ّ
ّ
توجهى كلى هست
با او ،و آن دوام مشاهده و اتصال است به حق مطلق كه حقیقت و اصل عین حقیقت اوست ،و عقل را هم ّ
جهت قبول و تعقّل فیض قدسى و تجلّى انسى كه مستعلى است بر تجلّى نفسى .و دل را هم عملى كلّى است مخصوص كه
نماز اوست ،و آن توجهى است احدى جمعى به احدیّت جمع آلهى كه در آن تو ّجه جمله اعمال و َع ّمال گم باشند.
و حقیقت قلب به موجب حقیقت ّ
حق متقلّب گردد بقبوله تجلیّات الذات و االسمأ و الصفات ،و اطالق كنه غیب الذات بمطلق
ّ
الحق كما اراد و علم و علّم .و این پنج تو ّجه كلّى از این پنج حقیقت كه انسان احدیّت جمع آن است
حقیقته القابله الكلیّه فیسع
سر فردیّت و
حقایق پنج نماز است ،و ششم ابداءغیبى است ،و آن صالت حقیقت انسانیّت است ،و مواصلت او به حق به ّ
صلوة من كتاب الفقه مفرد نوشته آید به موجب و
وتریت .و صور مناسبات میان این تو ّجهات و میان پنج نماز در كتاب ال ّ
ّللا یوفق و یویّد بنصره ینصرون و هو العلیم الحكیم.
ّللا تعالى و ّ
مقتضاى ذوق كشف و شهود .ان شاء ّ
وصل متمم:
[اندر احوال جوارح]
چون دل احدیّت جمع جمع دارد مادام كه تفرقه و كثرت را در او حكمى و اثرى مانده باشد ،او را دل نخوانیم ،جهت انتفاى
احدیّت .چون جمله تفرقههاى او جمع پذیرد ،و جمع او احدى شود و الیق و قابل احدیّت جمع تجلّى ذاتى و الهى و اسمائى
باشد حینئذ قلب حقیقى و دل كلّى و عرش الهوت باشد .و طریق تحقّق به آن آنست كه همه غمها را و مه ّمات را به یك مهم
ّللا و تو ّجه كلّى به همگى خود كند به حق،
اه ّم باز آورد ،و از همه اعراض كند ،و عزم جزم و نیّت صادق به ترك ما سوى ّ
سبحانه و تعالى ،فلعلّه عن قریب بجود على جوده السابق الحقا .و در این نیّت و ترك ،اهل ّ
حق بر اقسام و مراتباند:
قسم ّاول را باعث بر آن رغبت باشد .و قسم ثانى را رهبت باعث باشد .و قسم ثالث را باعث محبت بحت و عشق محض
[باشد] و نسبت و مناسبت خالص ال غیر و هر قسمى از این اقسام بر اصناف [باشند( ].پایان نقل)
مؤیّدالدّین َجندی درباره س ّر كَلم در شرح فصوص خود (ص  )95-96چنین میفرماید:
و آن جمع كلمه است ،و كلمه درعرف تحقیق هیئت اجتماعي حرفي است ازحروف نفس رحماني .و "كلم" در این بحث ما
عبارت است از أرواح إنساني كمالي أحدي جمعي متعیّن از تجلّیات نفَسي رحماني به أحدیّات جمعیات حرفي كمالي إلهي،
ِ
ب" ( 35:10فاطر) (کلمهها پاكیزه به سوى او باال مىرود) ،یعنی أرواح طاهره ،یا با
صع ُد َالجكلِ ُم َالطميِ َُ
قال هللا -تعالى" -إِلجيه َي ج
َاْلنج ُفسَ"
معارج و انسالخ از قانون طریقت
اَّللَُي تو مَّف ج
ّ
خاص به خالصه خا ّ
صه أولیاء ،یا بر نردبان عا ّمه در مرگ یا خواب " م
ت" (ّ 39:42
(ّ 39:42
الزمر) (هنگام
الزمر) (هللا دریافت میکند نفسها را) یعنی أرواح ناطق را " ِحني َم جوِِتا َو َالمِِت ََلج ََتُ جَ
مرگشان ،و آن را که نمرده است) دریافت میکند در خوابش ،و خدای تعالى در مورد مسیح -علیه السّالم -فرمود که او
"كلمه"ای ( 4:171النّساء) بود به خاطر روح هللا بودنش.
و چون محلهای ّ
تنزالت حكمتهای إلهي أحدیّت جمع قابلیت كلمههایی است که جامع بین حروف عالم طبیعت و بین حروف
عالم أرواح میباشند ،إنزال حكمتها را بر قلوب كلمهها قرار داد ،به خاطر آن که كلمه در عرف عربي سه چیزی است که
صحیح است إطالق آن بر آنها[ ،اسم ،فعل ،حرف]....
و حكمتها نازل نمیشوند و تعیّن نمییابند مگر در أحدیت جمعي كمالي ،و ظاهر نمیشوند مگر با آن و در آن ،نه بر مفرد
مفرد از حیث لفظ و معنى ،پس ،فهم کن! برای همین ،إضافه فرمود إنزال حكمتها را و إسناد داد آنها را به قلبهای
كلمهها ،نه بر [خود] كلمهها ،به خاطر آنچه در قلبهاست از أحدیت جمعي إلهي قابل حكمتهای جمعي كمالي أحدي به
َهو َي جه ِديَال مسبِيلَ" ( 33:4األحزاب) (و
ول ج
خاطر اختصاص این كتاب به ذكر خصوص مشارب أهل الكمال" ،و َهللاَي ُق ُ
َاْل مق َو ُ
خداوند است كه ّ
حق مىگوید و اوست كه راه را نشان مىدهد).
خالصۀ شرح :پس ،حمد خدای تعالی راست که به تدریج نازل فرمود حکمتها را بر قلوب کلمهها .بلکه حمد خود همین
است که متناسب با احوال قلب ،که دائم در تقلّب و دگرگونی است ،حکمتی را بر آن نازل میفرماید ،چه حکمت قرار دادن
هر چیزی است در موضعی که برای آن است.
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