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چنین میفرماید:
إراده تجرید یا تحرر از جمیع أكوان :بدان ای که خدایت تایید کناد! ما را روایت کردهاند از حدیث جعفر بن محمد الصادق،
از پدرش محمد بن على ،از پدرش على بن الحسین ،از پدرش حسین بن على ،از پدرش على بن أبى طالب ،از رسول هللا
(ص) که فرمود" :مولى القوم منهم"! .-ترمذي از رسول هللا (ص) نقل کرده است" ،أهل القرآن هم أهل هللا و خاصته!" و
ِ َّ ِ ِ
ك َعلَي ِهم ُسلطان" ( 65:17اإلسراء) (تو بر
س لَ َ
خدای تعالى در حق مختصین عبادش[ ،خطاب به ابلیس] فرمود" ،إن عبادي لَي َ
بندگان سطله نداری!) پس ،هر عبد إلهى ایی که توجه کند به أحدی ،بر اوست حقّی از مخلوقین ،و کاسته شود از عبودیتش
به قدر آن حق زیرا آن مخلوق طلب می کند از او حقّش را ،و آن شخص علیه او سلطان دارد با آن ّ
حق ،پس نباشد عبدی
محض خالص برای خدا.
این همان است که رجحان دارد نزد منقطعین إلى هللا ،انقطاعشان از خلق را ،و پرداختنشان به سیاحات ،و بیابان ها ،و
سواحل ،و فرار از ناس ،و خروج از ملك حیوان .آنها حریت از جمیع أكوان را می جویند .و مالقات کردم از اینها جماعت
كثیری از أیام سیاحتم .از زمانی که حاصل شد برای من این مقام ،مالك حیوانی نبودم أصال .بلکه پیراهنی نداشتم که بپوشم
زیرا من نمی پوشم پیراهنی را مگر عاریه از شخص معین که به من اجازه تصرف در آن داده بود .زمانی که مالك چیزی
بودم ،خارج می شدم از آن در آن وقت ،یا با بخشش یا با رها کردنش ،اگر از جمله اموری بود که می شد رها نمودش .این
حاصل شد برای ما چون أراده نمودم تحقق به عبودیت اختصاص برای خدا را.
به من گفته شد" ،آن برای تو درست نگردد تا انکه احدی بر تو حجت نداشته باشد" .گفتم " ،و نه برای خدا [حجتی باشد بر
من] إن شاء هللا!" به من گفته شد"،و چگونه می شود که خدا بر تو حجتی نداشته باشد؟" گفتم" ،حجت ها فقط بر منكرین
اقامه می شود ،نه بر معترفین ،و نیز [حجت اقامه می شود] بر أهل دعاوي و حظوظ ،نه بر کسی که می گوید مرا نه حقّی
است و نه ح ّ
ظی!"
أهل البیت و موالیانشان :چون رسول هللا (ص) عبدی محض بود ،خدا طاهر ساخت او را و أهل بیتش را تطهیری نیکو ،و
"أذهب عنهم الرجس" (زدود از آنها رجس را) ،و آن هر چیزی است که برای آنها عیب باشد زیرا "الرجس" نزد عرب
يد َّ ِ ِ
الرجس أَهل البي ِ
ت َو يُطَ ِهَرُكم تَطهريا "
قذر (نجاست) باشد ،فراء چنین گفته است .خدای تعالى می فرماید" ،إََِّّنا يُر ُ
ب َعن ُك ُم ِ َ َ َ
اَّللُ ليُذه َ
( 33:33األحزاب) ،پس اضافه نمیشود به آنها مگر آنچه مطهر است ،و باید که چنین باشد زیرا مضاف به آنها چیزی است
که شبیه آنها باشد .پس ،اضافه نمی کنند به خودشان مگر کسی را که حكم طهارت و تقدیس داشته باشد .پس ،این گواهی نبي
(ص) است برای سلمان فارسي است به طهارت و حفظ إلهي و عصمت چون در مورد او رسول هللا (ص) فرمود،
"سلمان منا ،اهل البیت!" (سلمان از ما اهل البیت است!) ،و خدا شهادت داد برای آنها به تطهیرشان و زدوده شدن رجس از
ایشان  .حال که به آنها اضافه نمی شود جز مطهر مقدس و حاصل شده است برای او عنایت الهیه به مجرد این اضافه [به
اهل البیت] ،پس چه فکر می کنی راجع خود اهل البیت؟! آنها خود مطهرون هستند بلکه ،آنها خو ِد طهارت می باشند! این آیه
ِ ِ
َّم ِمن
ك َّ
داللت دارد بر اینکه خدا شریك ساخته است أهل البیت را با رسول هللا (ص) در قول خدای تعالى" ،ليَغفَر لَ َ
اَّللُ َما تَ َقد َ
َخَر" ( 48:2الفتح) (تا خدا مشمول غفران سازد گناهان گذشته ترا و آنچه را در آینده باشد!) کدامین کثافت و
ك َوَما ََت َّ
َذنبِ َ
نجاستی کثیف تر و نجس تر از گناه است؟! پس ،خدای سبحان نبی خود (ص) را با مغفرت پاک ساخت ،و آنچه نسبت به
ما گناه است ،اگر واقع گردد از او (ص) ،فقط در صورت گناه باشد ،نه در معنى زیرا به سبب آن سرزنشی به او نرسد نه
از خدا ،و نه از ما شرعا .اگر حكم آن حكم گناه می بود ،همراهش می بود سرزنشی که همراه گناه است ،و دیگر صدق
ِ ِ
الرجس أَهل البي ِ
ت َو يُطَ ِهَرُكم تَط ِهريا" ( 33:33األحزاب)
ب َعن ُك ُم ِ َ َ َ
نمیبود قول خدای تعالی که فرمود" ،ليُذه َ
داخل باشند "الشرفاء" ،أوالد فاطمه ،همهاشان ،و هر کسی که از "أهل البیت" ،باشد مثل سلمان الفارسي در روز قیامت ،در
حکم غفران این آیه .پس ،آنها مطهرون باشند به اختصاص خدا ،و عنایت [او] به ایشان ،به خاطر شرف محمد (ص) و
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عنایت خدا به او .ظاهر نمی گردد حكم این شرف أهل البیت مگر در دار آخرت هنگامی که آنها مغفور محشور می گردند.
أما در دنیا ،هر کس [از آنها که مرتکب شود امری را که در شرع بر آن حدی مقرر شده است] ،آن حد بر او جاری می
شود با وجود تحقق مغفرت مانند تائب ،که زنا ،سرقت ،و یا شرب خمر نموده باشد ،اگر حاكم رسیده باشد به أمر او ،حد بر
او اقامه می شود با وجود آنکه [خدا او را] بخشیده است ،همانگونه که عزیز باشد و أمثال آن ،و جایزنباشد سرزنش او.
[ خدا بخشیده است جمیع آنچه را صادرشود از اهل البیت]
هر شخص مسلمان ،مؤمن به خدا ،و آنچه خدا نازل ساخته است باید که تصدیق کند خدای تعالى را در قولش که می فرماید،
ِ ِ
الرجس أَهل البي ِ
ت َو يُطَ ِهَرُكم تَط ِهريا" ( 33:33األحزاب) و معتقد باشد که جمیع آنچه صادر می شود از أهل البیت را
ب َعن ُك ُم ِ َ َ َ
"ليُذه َ
خدا قبال از آنها بخشیده است! و هیج مسلمانی نباید زبان به مذمت آنها بگرداند ،و خدشه دار نماید أعراض کسانی را که خدا
شهادت به تطهیرشان و زدودن رجس از آنها نموده است ،نه بخاطر عملی که انجام داده اند ،و نه بخاطر خیری که تقدیم
ِ
ك فَض ُل هللا يُؤتِ ِيه من يَشاءُ َو هللا ذُو ال َفض ِل ال َع ِظي ِم" ( 62:4الجمعة) و اگر خبر
داشته اند ،بلکه بخاطر سابقه عنایت خدا به ایشان" ،ذل َ
وارد شده در ّ
حق سلمان فارسي صحیح باشد ،او را نیز چنین درجه ای است ،پس ،اگر سلمان مرتکب امری می شد که در
ظاهر شرع عیب می بود و موجب مذمت عامل می شود ،مضاف به أهل البیت می شد کسی که رجس از او زدوده نشده بود
[و این خالف فرض است] ،مضاف می شد به أهل البیت از آن ،به قدر آنچه أضافه شده بود به ایشان حال آنکه آنها مطهرون
می باشند به نص [قرآن کریم] ،و سلمان از انهاست بدون شك .من نیز امید دارم که به دنبال على و سلمان باشم و بپیوندم به
ایشان در این عنایت ،چنانچه پیوستند [به ایشان] أوالد حسن و حسین و عقبشان ،و موالى أهل البیت چرا که رحمة هللا
واسعة!
أهل البیت أقطاب عالم می باشند! :ای دوست من! هنگامی که منزلت مخلوق نزد خدا به این درجه است که شرافت می بخشد
مضاف آنها را به شرف آنها در حالی که شرفشان از خودشان نیست ،و از خدای تعالى است ،که آنها را برگزید زیور شرف
بر آنها پوشاند ،چگونه است ،ای دوست  ،أضافه به کسی که حمد و مجد و شرف برای خود او و ذات اوست؟ همان که هو
المجید ،سبحانه و تعالى! پس ،آنها مضاف می باشند به او از میان بندگانش ،آنها همان عباد او هستند ،و آنها همان کسانی
می باشند که هیچ مخلوقی بر آنها سلطه ندارد در آخرت .خدای تعالى به إبلیس می فرماید" ،إِ َّن ِع ِ
بادي" (همانا بر عباد من)
ك َعلَي ِهم ُسلطان" ( 17:65اإلسراء) (تو سلطه ای نداری!) و در قرآن عباد مضاف به خدای
س لَ َ
أضافه نمود آنها به خودش" ،لَي َ
سبحان یافت نمی شود مگر آنکه از اهل سعادت خاصه می باشند ،این لفظ را در مورد غیر ایشان ،به صورت "العباد" می
آورد .پس ،درمعصومین ،و محفوظین از آنها ،که قائم به حدود سید شان می باشند ،واقف نزد مراسم او ،چه گمان داری؟!
شرف آنها برتر و تام تر است ،و آنها همان أقطاب این مقام می باشند .و از این أقطاب ارث برد سلمان شرف مقام أهل البیت
را .او رضي هللا عنه آگاه ترین مردم بود به حقوق خدا بر عبادش ،حقوقی که برای خودشان است و برای مردم بر آنها ،و
قوی ترین مردم بود بر أداء آن حقوق ،و در مورد او رسول صلى هللا علیه وسلم ،فرمود" ،اگر ایمان به ثریا باشد ،مردانی
از فارس به آن نایل می شوند" ،و اشاره نمود به سلمان فارسي .در تخصیص نبي صلى هللا علیه وسلم ،ذكر ثریا ،نه كواكب
دیگر را ،إشاره بدیعی است به دارندگان صفات هفتگانه زیرا آنها هفت كوكب می باشند .پس ،فهم کن مطلب را! و در "س ّر
سلمان" که او را ملحق ساخت به أهل البیت[ ،و] آنچه نبي صلى هللا علیه وسلم اعطاء نمود به او از أداء كتابتش ،فقهی است
عجیب ،او آزاد شده او صلى هللا علیه وسلم بود ،ومولى القوم منهم ،و همه موالي ّ
حق هستند ،و رحمت او همه اشیاء را فرا
گرفته است ،عبدش را و موالیش را.
نقلی دیگر از شیخ اکبر ابن عربی :هم چنین شیخ در موضع دیگر از فتوحات (الفتوحات چهار جلدی ،جلد  ،4ص ،)139
چنین میفرماید:
أما خیانت کسی که خیانت می کند به رسول هللا (ص) ،و آن در اموری است که خدا آداب تعامل توسط آن را با رسول هللا
(ص) داده است ،و این معاملة عین أداء [امانت] است به او (ص) .پس ،اگر أدب نورزی با او ،أداء نکرده باشی أمانتش را
به او ،خیانت کرده باشی به رسول هللا (ص) در آنچه ترا خدا امین ساخته بود بر آن .و از [دیگر] خیانت تو به رسول هللا
(ص) در مودتی است که در ّ
حق خویشان خود و أهل بیتش از تو درخواست نمود زیرا او و أهل بیتش در مودت ما نسبت به
آنها با یکدیگر فرقی ندارند .پس ،هرکس که از أهل بیتش كراهت داشته باشد ،از او (ص) کراهت دارد زیرا او (ص) یکی
از أهل البیت است ،و حب أهل البیت تبعیض بردار نیست زیرا حب تعلق ندارد مگر به أهل نه [فقط] به شخص یکی از آنها.
پس ،نیک اندیشه کن و و معرفت پیدا کن نسبت به قدر أهل البیت .هر کس که خیانت کند به أهل البیت ،خیانت نموده باشد به
رسول هللا (ص) ،و کسی که خیانت کند به آنچه رسول هللا (ص) سنت قرار داده است ،خیانت کرده باشد به او (ص) در
سنتش .خبر داد مرا شخصی که مورد اعتماد بود در م ّكه و گفت :من كراهت داشتم از آنچه شرفاء در م ّكه انجام می دادند
نسبت به مردم .در خواب دیدم فاطمة بنت رسول هللا (ص) در حالی که روی از من می گرداند ،پس ،به او سالم کردم ،و
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علت روی گرداندش را جویا شدم .گفت :سرزنش شرفاء می کنی .گفتم :ای سرورم آیا نمی بینی با مردم چه می کنند؟ گفت:
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
فال تعدل بأهل البیت خلقـا
حقـیـقــي و حبهــــم عبادة
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
شیخ هم چنین در فتوحات م ّکیه (ت -عثمان یحیی ،ج  ،13ص  )145-150در شرح حدیث" ،أهل بیت من أمان أمتم
أمان
علو شأن اهل بیت رسول هللا -علیه و علیهم السّالم -سخنانی بلند دارد ،و از جمله میفرماید که أهل بیت
هستند" ،در ّ
ِ
أزواج رسول هللا هستند از وقوع در مخالفات.
نظر مرحوم سیّد جالل الدین آشتیانی در مورد دیدگاه شیخ :مرحوم آشتیانی که خود از اوالد جلیل القدر حضرت زهرا سالم
هللا علیها بودند در ارتباط به سخن شیخ چنین می فرمایند:
محقق جندي به تبع شیخ أكبر ،ابن عربى عقیده خاصى در اوالد فاطمه علیها سالم هللا الملك العالم ،دارد و آنها را به حسب
طینت ،به واسطه قرابت رسول هللا ،طیب و طاهر و پاك مىداند و عاصیان از اوالد زهرا را گناهكار صورى پنداشته است
 ...شیخ أكبر ،ابن عربى صاحب فصوص الحكم در فتوحات مكیه ،مفصل در این مسأله سخن گفته است و تصریح نموده كه
اهل عصیان از سادات و شرفاى اوالد زهرا علیها سالم هللا تعالى چون به حسب اصل طینت پاك و طاهرند ،به عذاب آخرت
مبتال نمى شوند ،اگر چه در دنیا به واسطه اظهار معاصى حدود شرعیه بر آنها جارى شود ... .بنا براین ،نفوس شرفا از
تمرد از فرامین الهیه اصرار ورزند و طینت اصلیه آنان به طینت سجیّنى مبدل شود،
اوالد فاطمه زهرا ،اگر در عصیان و ّ
قهرا ماده عذاب در باطن آنان پرورش یافته و بعد از مرگ كه نفوس مستكفى بالذات شوند ،عذاب الهى و نار حرمان از
رحمت در باطن آنان شعلهور گردد و مانند فرزند نوح -علیه السالم -نسبت آنان با جدّه آنان فاطمه و جدّ آنان على -علیهما
باّلل كفر در باطن ،آنان ،طبیعت اولیه شود مانند دیگران
السّالم -قطع شود و اگر ماده عذاب و صورت فسق و فجور و العیاذ ّ
مخلّد در نار و عذاب خواهند بود( .پایان نقل)
حدیثی از رسول هللا (ص) :شیخ طوسی -رحمه هللا -در أمالي خود (ص  )279به سند خویش از رسول هللا -صلی هللا علیه و
آله و سلّم -چنین روایت میفرماید:
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
َ
صلى َّ
ب ِلَه ِل بَي ِِتَ ،و ال ُم َو ِاِل ََلُم َو ال ُم َعادي فيهمَ ،و
اإل إسنَادِ ،قَالَ :قَا َل النَّبِيَ -
َّللاُ َعل إی ِه َو آ ِل ِه :-أَربَ َعة أ ََن ََلُم َشفيع يَوَم القيَ َامة :ال ُمح ُّ
َو بِ َهذَا إ ِ
ِ
اضي ََلم حوائِجهم ،و َّ ِ
ال َق ِ
وُبُم ِمن أ ُُموِرِهم .
يما يَنُ ُ
الساعي ََلُم ف َ
ُ ََ َ ُ َ
چند بیت از حافظ:
بدرقه رهت شود همت شحنه نجف
حافظ اگر قدم زني در ره خاندان به صدق
دولت از مرغ همایون طلب و سایه او
گر مدد خواستم از پیر مغان عیب مکن
چون طهارت نبود کعبه و بتخانه یکیست
حافظا علم و ادب ورز که در مجلس شاه
گدایی در جانان به سلطنت مفروش

زان که با زاغ و زغن شهپر دولت نبود
شیخ ما گفت که در صومعه همت نبود
نبود خیر در آن خانه که عصمت نبود
هر که را نیست ادب الیق صحبت نبود
کسی ز سایه این در به آفتاب رود
شهان بی کمر و خسروان بی کلهند
نه آن گروه که ازرق لباس و دل سیهند
که سالکان درش محرمان پادشهند
که عاشقان ره بیهمتان به خود ندهند

مبین حقیر گدایان عشق را کاین قوم
غالم همت دردی کشان یک رنگم
قدم منه به خرابات جز به شرط ادب
جناب عشق بلند است همتی حافظ
 .IIشرح فصوص الحکم
 .1شرح خطبه کتاب:
بِسْـ ِم هِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
حلْوْاملللْالختالفْ
ْ
َْ
احلمدّْلل ْمْ هْنزلْاحل َكمْعلىْقلوبْال َكلمْأبحدْيَّةْالطر
ْالرِحيـ ِْم ْ
ْاّلل ْالـ َّرْحـَ ِن َّ
يقْاألممْمنْاملقامْاألقدمْوْإنْاختلفتْالْنه
األممْ.وْصلىْهللاْعلىُْمِ هِْدْاهلممْ،منْخزائنْاجلودْوْالكرمْ،وْابلقيلْاألقومْ،حممدْوْعلىْآلهْوْسلم.
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ّ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 َّ
( ِبسـ ِم ّ
ّ
راه نزدیک از مقام أقدم هرچند اختالف داشته باشند نحلهها و ملتها به خاطر اختالف أ ّمتها ،و درود خدا بر ُم ِم ِ ّد ه ّمتها
از خزائن جود و كرم ،و با گفتار أقوم ،محمد و على آله و سلّم).
يقْاألمم :با أحدیَّت راه نزدیک.
 .1أبحديَّةْالطر
َ
مؤیّد الدّین جندی در شرح فصوص خود (ص  )97-101در شرح "أحدیّت راه نزدیک" چنین میگوید:
این عبد -که خدا او را تأیید کناد – چنین میگوید :راههای سوی هللا -چنانچه گفته شده است – به عدد أنفاس خالئق است،
كثرت راهها تنها به حسب ره روان و ره پویان است از سالكین و سائرین و طائرین و صائرین از حقائق ،چه هیچ حقیقتی-
خاص و نهجی که مخصوص آن است ،که اشاره بدان است عموم
كیاني یا ربّاني -نیست مگر آن که سالك است بر طریقی
ّ
قول او -تعالى" ،-لِ ُك ٍّل َج َعلنا ِمن ُكم ِشر َعة َو ِمنهاجا" ( 5:48المائدة) (براى هر یک ،قرار دادیم از شما طریقی واضح و راه
روشنى) ،و آن همان است که از آن میآید ،و آن میرساند او را به كمال خصوصي او ،و طریقها -هرچند چنان باشند که
یاد کردیم -باز میگردند به دو طریق كلّي که مشتمل میباشند بر طریقهایی که تناهى ندارند ،به عدد أنفاس غیر متناهي تا
أبد.
عرف تحقیق طریق سلسله ترتیب نامیده میشود ،و وسائطی که در مراتب وجود هستند از عقل تا قلم تا
یکی از آن دو در ُ
ي و فلك و آسمانها و زمینها و أركان و مولّدات تا مرتبه
كرس
و
عرش
تا
جسم
تا
غبار)
و
(گرد
هباء
لوح تا طبیعت تا
ّ
إنسان ،که آخر أنواع است.
سر نیز نامیده میشود ،و در آن مدخلی برای واسطهای
و دوم طریق وجه
ّ
خاص نامیده میشود در عرف این قوم ،و طریق ّ
ّ
أصال نیست ،چه وجهی است که مرتبط میباشد هر موجودی به حق -تعالى -از آن ،با ارتباطی ذاتي ،بدون وساطت واسطه،
چه حقیقت مربوب مرتبط است به حقیقت ربّ با ارتباطی که قبول انفكاك نمیکند.
و ارتباط نیز بر دو وجه است .ارتباطی از حیث وجود عا ّم ،و آن طریق سلسله ترتیب است ،و ارتباطی از حیث عین ثابت،
که برای هر موجودی است ،و تجلّیات حاصل برای عبد از این وجه ذاتي إلهي قرب جا است ،و که نزدیک میآوردش عین،
و بر میدارد از میان جدایی را ،و صفا میبخشد از عین عبد کدورت و چرک را .و از این طریق است جذبه برای أهلش ،و
آن همان طریق أقرب أمم (راه نزدیک کوتاه است).
و طریق ّأول طریق عا ّم است ،که در آن است حجابها و عقبات ،و وسائط ،که بدان إشاره فرمود رسول هللا -صلّى هللا علیه
و سلّم -با قول خود" ،همانا َّ
َّللا -تعالى -هفتاد هزار حجاب از نور و ظلمت دارد ،که اگر برگیرد آنها را انوار چهرهاش به
آتش کشد هرچه را دیدهاش بر آن افتد".
پس ،حجابها ظلماني مراتب عوالم أجسام و وسائط آنهاست ،و حجابهای نوري مراتب عالم أرواح نوري است ،و اینها
مراتب خلقي كیاني هستند ،که یاد کردیم أصولشان را از جهت وسائط و أسبابی خلقي بودن بین حق و بین سالكین سوی او با
مجرد عقلي و أرواح و
ي منازل و مسافات معنوي معقول و محسوس صوري ،و عوالم روحاني از جواهر
ّ
قطع مقامات و ط ّ
نفوسی که بین عبد و حق میباشند .بنابراین اینها مراتب حجابهایی هستند ،که تا سالك سوی ّ
حق در نگذرد از آنها ،واصل
نگردد به ّ
اَّللُ ِمن َورائِ ِهم ُُِميط" ( 85:20البروج) (و خدا از ورای آنها
حق ،چه خدای تعالى چنانچه او -تعالى -میفرمایدَ " ،و َّ
محیط است) ،و این همان طریق أبعد است .و قاصدان از این طریق هرچند بسیار میباشند ،واصالن آنها بسیار اندک
میباشند ،و به ندرت وصول دست دهد ،و بعد حصول وصول متو َّهم إحتیاج باشد به رجوع در طلب حقّی که از او کوچ کرد
در منزل ّأول و ندانستش و نشناخت ،چنانچه بعضی مترجمان [آن حال] گفته است:
آشکار شود برایش و ببیند و جاهل باشد به آنچه میبیند
چه بسیار کسی که سوی حقیقت مینگرد
چرا که ّ
حق محیط است به هر چیزی " َو ُه َو َم َع ُكم أَي َن ما ُكن تُم" ( 57:4الحدید) (او با شماست هرجا که باشید).
خاص ،آن است که از آن حاصل میشود تجلّي برای أهل جذبات و آن طریق أقصد -یعنی
سر از جهت وجه
ّ
و أ ّما طریق ّ
صد ،و أمم (کوتاه) واصل کننده کسی که قصد آن کند از ا ّمتها.
أقرب -است برای ق ّ
حق است یا خلق .و ّ
و سالك بر این دو طریق ،یا ّ
حق میپوید طریق ّأول را سوی عبد أكمل خود در وسیعترین وشاملترین
فضاء با تجلّي وجودي و فیض جودي ،و سلوك ّ
حق بر آن با تجلّي نفسي رحماني أحدي جمعي است از حضرت علم ذاتي با
تعیّن ّأول سوی عین.
و ّأول منازل كونیه عقل ّأول است ،و آن قلم أعلى و أرواح مهیّمه هستند در فلك إشاره ،که هم اینک بدان إشاره شد ،سپس
نفس كلي ،که لوح محفوظ است ،سپس هباء ،هیولى است ،سپس صورت ،سپس جسم ك ّل تا آخر أنواع چنانچه ذكر شد ،سپس
إنسان كامل ،که برای اوست أحدیّت جمع جمیع كماالت همگی.
ي وجودي میرود از تعیّن ّأول سوی إنسان كامل با حصول
و مرتبه أولى أحدیّت جمع جمع حقائق است همگی ،و تجلّي إله ّ
كمال جالء و استجالء در غایت این طریق ،و حكم عا ّمه ظاهر ّ
تنزل میکند در آن و متعیّن میشود در مرتبهای بعد مرتبهای
4

دیگر و در میآید به رنگ كیف ّیت محلّش ،و به خود میگیرد كیفیّت حكم آن را تا به رسد به إنسان الكامل ،و سالكان در آنجا
به سوی حضرت قدس و الهوت سلوك کنند درمعارجهای خود بر این طریق ،و آن مترتّب است به حسب حضرات أسماء.
خاص است که در آن دخالتی برای واسطهای نیست أصال ،چنانچه ذكر شد ،و آن همان وجهی است
و نوع دوم طریق وجه
ّ
که با آن حق در سلوكش چشم عبد ،و شنوایی او ،و دیده او ،و جوارح او ،و قوای روحاني او میباشد .سپس عبد چشم حق
باشد ،و شنوایی او ،و دیده او ،و زبان او ،و دست او ،و پای او .سپس ،جمع نماید برای او بین دو تحقیق .سپس باشد برای او
مقام جمع الجمع و إطالق.
و عبد سالك سوی هللا بر طریق ّأول میپیماید مقامات و منازل را با رهبری مرشد كامل ،و گرچه آن دشوار و دور است ،و
در آن عقبات و حجابها و مجاهدات بیشماری است ،و لیكن چون واصل شود ،و برسد به خدا در آن [طریق] ،باشد كاملی
که إقتداء شود به او ،و در آن باشد از معارف و فوائد و منافع آنچه به شمار در نیآید و حدّی نداشته باشد ،و چند اندک باشند
آنها با وجود بسیاری فرورفتهگان در آن و سالكان بر آن .وآن بدان خاطر است که سالك إحتیاج دارد به تحقّق به حقائق جمیع
وسائط و عبور از آنها سوی حضرت هللا ،که او " ِمن َورائِ ِهم ُُِميط" ( 85:20البروج) ،و آن طریق معراج است ،چنانچه خدای
تعالى فرمودُ " ،سبحا َن الَّ ِذي أَسرى بِ َعب ِدهِ لَيل" ( 17:1اإلسراء) (پاکا آن که ببرد بنده خود را شبی) ،یعنی در شب غیب ،که در
سر هر عبدی هست " ِمن ال َمس ِج ِد اْلَرِام" (از مسجد حرام) ،و آن همان قلب عبد كامل است ،که خدا حرام گردانده است آن را
ّ
ِِ
بر غیر خود ،و نیست موضعی برای غیر در قلب عبد كامل به خاطر آن که ّ
صى"
حق پر کرده است آن را" ،إِ ََل ال َمسجد اِلَق َ
(تا مسجد دورترین) ،که حضرت ألوهت ذاتي باشد ،نه ألوهیّت ساري در حقائق با سرایت صورت" ،لِنُ ِريَهُ من آايتِنا" (تا نشان
دهیم به او از آیات خود) ،و آنها حقائق عوالم و وسائط هستند و صور آنها و رقائق ِن َ
سب أسماء و روابط و آثار آنها" ،إِنَّهُ
الس ِميع" (همانا او شنواست) به عبد خود آنچه را وحي میشود به او از این آیات و "الب ِ
صريُ" (بیناست) به كمال استعداد
َ
ُه َو َّ ُ
ّ
حق و بصر اوست ،در عین حالی که ّ
عبدی که به توسط او میشنود خطابش را در طریق و میبیند آیاتش را ،و او سمع ّ
حق
سمع و بصری است برای او در همه آن.
و چون عبد بپیماید به توس ّ
ط حق طریق را ،یا حق ببرد عبدش را به نحو جمعی و یا تکی بر طریق جذبه از جهت رفع
وسائط و حجب -چنانچه إشاره فرمود بدان -او -صلّى هللا علیه و سلّم" ،-جمع گردید برایم زمین ،و دیدم مشارق و مغارب آن
را" ،.یعنى قبض گردید برایم زمین عالم إمكان و حجابیات وسائط أكوان ،در نتیجه ،دیدم مشارق آن را ،که از آنجا طلوع
میکند أنوار أسمائي ،و مغارب آن را ،که در آنجا غروب میکند تجلّیّات انوار وجهي .پس ،فهم کن! تجلّى ّ
حق برای عبد در
این وجه از عین عبد است ،و چون بدرخشد انوار رخسارش از او بر او ،به آتش کشد حجابیت عین را ،و استواء فرماید بر
عرش عرش .و در این سلوك عین عبد طریقی باشد برای حق در سلوكش سوی او ،و در سلوك عبد (سوی -زاید) ّ
حق باشد
عین طریق و عین سالك و پای او که با آن راه میرود بر آن .پس ،فهم کن در آن است مباحث طریق و أقسام آن ،و سالكین و
اختالف طبقاتشان ،و غیر آن ،و هللا الموفّق.
ِ
معرفی فرمود ،نه ألوهیّت .برای توضیح بیشتر این معنا کالم
صى" را حضرت ألوهت ذاتي
ّ
 .2تكمله :در باال " َمسجد اِلَق َ
مؤیّدالدّین جندی در "نفحة الروح و تحفة الفتوح" را در اینجا میآوریم:
[اندر باب الوهت،الوهیّت و الهیّت]
َّللا مخصوص است ،سه لفظ وارد است .یكى :الوهت ،دوم :الوهیّت ،سوم :الهیّت .و در عرف كشفى
در این مرتبه كه به اسم ّ
فروق میان ایشان هست .ا ّما الوهت عین مرتبهء االه است بال اعتبار زائد نعتبره .همچون عبودت كه مرتبهء عبد است كذلك،
َّللا باشد به اعتبار قیامه بها و كونه منعوتا و موصوفا بها فى ذاته بىظهور اثر آلهى در مالوه ،و الهیّت
و الوهیّت مرتبهء ّ
اعتبار ظهور اتر االه است در مالوه.
 .3منْاملقامْاألقدم :از مقام أقدم .مؤیّد الدّین جندی در شرح فصوص خود (ص  )101-102چنین میگوید:
این عبد میگوید :إنزال حكم بر دو وجه است -چنانچه ذكر شد -از دو مقام .یکی از آن دو أقدم است از دیگری ،نه به خاطر
قدم زمان ،که معلوم است برای علماء رسوم ،بلکه تقدّم مرتبه و ذات.
مقام واحد :مقام حضرت ألوهیت و ربوبیت است ،و إنزال حكم از حیث این مقام تفصیلي متعدّد باشد به حسب تعدّدات
حضرات إلهیه ،پس حكمت حضرت اللطیف ،و الجمیل ،و المحسن ،و العطوف ،و الرؤوف ،و أخوات آنها متباین است با
حكمت حضرات القاهر ،و الجلیل ،و الشدید العقاب ،و المعذّب ،و المنتقم ،المتكبّر.
و مقام دوم همان حضرت أحدي ذاتي است ،و إنزال حكم از حیث این مقام حكمتی است واحد که منتفي است از آن كثرت
خاص.
وجودي أسمائي .و برای همین او  -رضي هللا عنه -فرمود" ،به أحدیت طریق أمم" ،یعني طریق وجه
ّ
و إنزال آن از این مقام مذكور ّأوال -و آن أخیر است در رتبه از حضرات أسماء -بر طریقه سلسله ترتیب و وسائط به قلوب
أنبیاء و أولیاء ،که مظاهر آنها هستند در خصیصت بدانها اختصاصی است که مقیّد میسازد آنها را بدانها.
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و إنزال آن از مقام دوم در ذكر -و همان مقام أقدم است در رتبه ،که مقام حضرت ذاتي إلهي است ،که أحدیت جمع جمیع
حضرات أسمائي است ،و متج ّلي به أحدي جمع ثاني إلهي از آنها و بر آنها – به أحدیت طریق أمم به سوی قلوب كلم از
خاص.
حضرت محمدي جمعي أحدي كمالي ختمي
ّ
موالنا جالل الدین محمد بلخی در دفتر سوم مثنوی:
قهر را از لطف داند هر کسی
لیک لطفی قهر در پنهان شده
کم کسی داند مگر ربانیی
باقیان زین دو گمانی میبرند
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خواه دانا خواه نادان یا خسی
یا که قهری در دل لطف آمده
کش بود در دل محک جانیی
سوی النهٔ خود به یک پر میپرند

