بِسْـ ِم هِ
ْالرِحيـ ِْم ْ
ْاّللْالـ َّرْحـَ ِن َّ

گریزگا ِه بیگاهی
در شرحِ فُ
صوص شیخِ طایی ()9
ِ
پنجشنبه 1433 -06 -04؛ 1391 -02 -07؛ 2012 -04 -26
 .Iشرح فصوص الحکم
 .1ادامه شرح کالم شیخ ابن عربی :آن گاه شیخ ابن عربی میفرماید:
 )1وْبيدهْ-صلیْهللاْعليهْوْسلهمْْ-كتابْ،فقالْيلْ :...در حالی که در دست او -ص -كتابی بود ،و مرا گفت...
مؤیّدالدّین جندی در شرح فصوص خود (ص  )125-126در شرح این جمله چنین فرموده استْ :
او  -رضي هللا عنه -گفت" ،وْبيدهْ-صلیْهللاْعليهْوْسلهمْْ-كتابْ،فقالْيلْ"هذاْكتابْفصوصْاحلكمْ،خذهْوْاخرجْبهْاىلْالنهاسْينتفعونْ
به!"".
این عبد میگوید" :ید" (دست) مظهر عطاء و منع ،و قبض و بسط ،و أعمال صالح است ،و آن صورت قدرت است .و به
دست او -صلی هللا علیه و آله و سلّم -بودن کتاب إشاره است بدان که این علوم و حكمتها -که در ضمن این كتاب است از
ي جامع و
خصوص أذواق ك ّمل أنبیاء -صلّى هللا علیه و سلّم -به دست او و در قبضه اوست از أحدیت جمع جمع ختمي نبو ّ
محیط بودنش بر همه آنها به نحو تخصیص.
و "كتاب"[ ،بر وزن] "فعال" -به كسر فاء -یعني مكتوب (نوشته شده) از كتابها ،و آن جمع است برای آن که هر كتابی
جامع بین جمل و فصول ،و فروع و أصول ،و معانی و عبارات ،و سور و آیات ،و حروف و كلمات ،و حقائق و دقائق و
إشارات است.
ّ
ّ
و قول او  -صلى هللا علیه و سلم" ،:-هذا كتاب فصوص الحكم" (این کتاب فصوص الحکم است) که نازل شونده است بر
ك ّمالن مذكور ،و در آن إجمال مضمون كتاب است برای کسی که تعقّل کند از هللا ،و آن این است که "فصوص" داللت دارد
صه ،مانند فصوص محلهای نقشها و عالمتهای اسميای که بدان ُمهر میزنند بر
برای معانی و حقائق معلوم برای خا ّ
ّ
گنجینهها بودن ،و نقشهایی که در این فصوص است همان نقشهای حكمتهای إلهي كلي كمالي أحدي جمعي ختمي محمدي
است که تفصیل یابنده میباشند در قابلیّتهای قلوب أنبیاء ك ّمل مذكور در این كتاب .پس ،اگرچه این نقشهای حكمي بر
قلبهای آنها نازل میشود از حضرات إلهیه أسمائیه به حسب استعداداتشان که مخصوص هر حضرتی از آنهاست و لیكن
أحدیت جمع این حكمتها و نقوش از أصل و منشاء در قبضه خاتم رسل -صلّى هللا علیه و سلّم -است ،و تفصیل و تبیین و
خاص است به خاطر آن که این حكمتها از وراثت
خاص
توصیل (وصل کردن) و تعیّن آنها بر دستان خاتم أولیاء محمدي
ّ
ّ
ي گرفته میشوند ،و او (شیخ) -رضي هللا عنه -وارث او -صلّى هللا علیه و سلّم -است در ختمیّت
ّ
خاص محمدي ختم ّ
ّ
صل در جمیع أنبیاء و أولیاء لیكن این وراثت ختمي
خصوصي هرچند همه كامالن ورثه او هستند در مقامات كلي محمدي متف ّ
خاص است ،از شناخته میشود أذواق جمیع أنبیاء و أولیاء ،ولی [آن] شناخته نمیشود
اص است ،برای آن ذوق
ّ
وارثت خ ّ
ذوق هیچ یک از آنها و نه از أذواق همه آنها ،و یافت میشود در ذوق او أسرار بیشتری و حكمتهای دیگری عالوه بر
أذواق أهل مقامات ،میشناسد آنچه را إشاره کردم بدان [کسی که] محیط است به أذواق و مشارب آنها ّأوال[ ،و] جامع زوائد
آنچه آورده است این خاتم -رضي هللا عنه -ثانیا ،و هللا الموفّق.
" )2خذهْوْاخرجْبهْاىلْالنهاسْينتفعونْبه!" :بگیر آن را و ببر آن را سوی مردم تا سود برند از آن!
مؤیّدالدّین جندی در شرح فصوص خود (ص  )127در شرح این جمله چنین فرموده استْ :
شیخ -رضي هللا عنه -فرمود" ،خذهْوْاخرجْبهْاىلْالنهاسْينتفعونْبه!".
این عبد میگوید :أمر فرمودن او -علیه السّالم -به گرفتن این كتاب إشاره است به این که او -رضي هللا عنه -خاتم مخصوص
به ختمیّت است ،و سبب آن که آن خصوص است ،و آن بدان خاطر است که حكمتهایی که در ضمن "فصوص الحكم"-
است مخصوص است به مقامات ختمي محمدي متعیّن در هر مقامی از مقامات كماالت مخصوص حضرات أسمائي إلهيایی
که برای این أنبیاء مذكور در آن است  -همه تجلّیات و علوم و أحكامشان .پس ،أمر خاتم أنبیاء به بردن این حكمتهای ختمي
واجب است که باشد برای وارث أكمل او در ختمیّت جمعي زیرا حقائق ختمي و علومشان نباشند مگر برای [کسی که]
متحقّق است به ختمیّت .پس ،فهم کن إشارت را ،که آن لطیف است ،و آن مثل قول خدای تعالى به موسى بن عمران است،
ٍ
َح َسنِها" ( 7:145األعراف) (پس [گفتیم] آن را با توانمندى بستان و به قوم خود فرمان ده تا
"فَ ُخ ْذها بِ ُق َّوة َو أ ُْم ْر قَ ْوَم َ
ك ََيْ ُخ ُذوا ِِب ْ
نیكوترین آن را برگزینند) ،یعني به گمان خودشان و در علمشان ،وگرنه هرچه در آن است نیکوست ،و از آن بر میخیزند
محامد و محاسن.
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و قول او" ،أخرجْبهْاىلْالنهاسْينتفعونْبه!" إشارتی است به این که این حكمتهای أحدي جمعي كمالي محمدي ختمي را فقط خدا
توس ّ
ط او و بر دست و زبان او -صلّى هللا علیه و سلّم -ظاهر مینماید .و در ظاهر سیاق كالم إقتضای آن را دارد که قول او،
"ینتفعون به" مجزوم باشد با إسقاط نون "ینتفعون" برای آن که جواب أمر است ،و این ظاهر است ،و لیكن او -صلّى هللا
علیه و سلّم -بشارت فرمود شیخ -رضي هللا عنه -را به این که ناس -یعنی متحقّقین به إنسانیّت تا روز قیامت -نفع خواهند برد
[از آن] ،عالوه بر این ،میرساند که آن جواب أمر نیست ،و لیكن إخبار ابتدائي است از او -صلّى هللا علیه و سلّم -بدان،
یعنی به صورت حال که جاري است ،برای إعالم و بشارت بیشتر ،و آن جواب سؤالی است مقدّر ،که اگر از او  -صلّى هللا
علیه و سلّم -پرسیده شود که این حكمتها باالتر و برتر از فهم ناس حیواني است[ ،جواب داده شود] به این که در میان آنها
ناسی باشند شایسته كمال ،که نفع میبرند از آن.
ِ
مع ْوْال ْطهاعةُ َّ
ّْلل ْوْلرسولهْوْأويلْاألمرْمنهاْكماْأُمران" :گفتم" ،شنیدن و اطاعت برای خدا و رسول او و صاحبان أمر
الس ُ
 )3فقلت "ْ،ه
ماست همان گونه که فرمان یافتهایم!"
مؤیّدالدّین جندی در شرح فصوص خود (ص  )127-128در شرح این جمله چنین فرموده استْ :
معْوْالطهاعةُ َّ
ّْللْوْلرسولهْوْأويلْاألمرْمنهاْكماْأ ُِمران"
الس ُ
شیخ -رضي هللا عنه -فرمود " ،ه
مفهوم ظاهر آن ظاهر است ،و آن امتثال أمر هللا و رسول او و أولي األمر بعد رسوالن از مؤمنین و خلفاء و أئمهای هستند
سرش .او  -رضي هللا عنه -أشاره فرمود به همه آن به طاعت هللا ،که ظاهر متجلّي
که عهده داران أمر میشوند و باطن و ّ
ي ،و نیز طاعت او از حیثی که او رسول هللا است ،سپس از حیثی که او -صلّى هللا علیه و سلّم-
است در مظهر محمدي أكمل ّ
ي أمر است بر جمیع ك ّمالن ،و  -نیز فهمیده میشود که طاعت او -رضي هللا عنه  -در همه این وجوه سهگانه برای هللا
ول ّ
ّ
است در أكمل مظاهرش -که رسول هللا -باشد از [حیث] سه حسنه كلیه .پس ،فهم کن!
 .2ادامه شرح کالم شیخ ابن عربی :آن گاه شیخ ابن عربی میفرماید:
ازْهذاْالكتابْكماْحد ْهُْيلْرسولُْْهللاْ-صلیْهللاْعليهْوْسلهمْ-منْغريْزايدةْوْالْ
َّْ
وْاهلم ْةَْاىلْإبر
ةْوْجَّْر ُْ
قتْا ْألُمنيةْوْأخلصتْالنْيَّ َْ
فحق ُْ
َّْ
دتْال َْقص َْدْ ه
ان ْوْ
صينْيفْمجيعْماْيَـرقُ ُمهُْبَْـْنَ ِ ْ
يطانْعليهمْسلطانْ،وْأنْيُ َّْ
َْ
ش
نقصانْوْسألتْهللاْتعاىلْأنْجيعلينْفيهْوْيفْمجيعْأحوايلْمنْعبادهْالذينْليسْلل ه
ْابلتأييدْاالعتصاميْ،حّت ْأكونْمرتمجاْالْمتح هكماْ،
النفسي
وع ْ
الر ِْ
وحي ْيفْ ْ
ثْ ْ
وحيْ،وْالْنَّف ِْ
َْ
نط ُْق ْْبِِْه ْلسانْوْيَـنطَ ِوي ْ
ْيَ ِْ
ه
ه
الر ه
عليهْجنانْابإللقاءْالسْْبُ ه
هْمنْمقامْالتقديسْاملنزهْعنْاألغراضْالنفسيةْاليتْيدخلهاْالتلبيسْ.وْأرجوْأنْيكونْ
ِْ
عليهْمنْأهل ْهللا ْ
ِْ
فْ
ليَتَ َح َّق َق ْمن ْيَِق ُْ
َّْ
أصحابْالقلوبْ،أنه
وْالْرسولْوْ
يْ
وْلستْبنبْ
هيْ
عليْ
يفْهذاْاملسطورْإالْماْيـُنَ هِزلُْْبِ ِهْ َّْ
يْإيلْ،وْ َالْأُن ِزلُْْ
لق َّْ
ْماْيُ ِْ
احل هْقْ-تعاىلْ ْ-ملَّاْمسعْدعائيْقدْأجابْندائى؛ْفماْأُل ِقيْ هإال ْ
ه
لكينْوارثْوْآلخريتْحارث.
ِهْ
قتْا ْألُمنيةْوْأخلصتْالنْيَّة :پس تحقّق بخشیدم خواسته را و خالص گرداندم نیّت راْ .
فحق ُْ
َّْ
)4
مؤیّدالدّین جندی در شرح فصوص خود (ص  )128 - 132در شرح این جمله چنین فرموده استْ :
قتْا ْألُمنيةْوْأخلصتْالنْيَّة".
فحق ُْ
شیخ -رضي هللا عنه -فرمودَّْ " ،
این عبد میگوید :تحقیق هر چیزی إدراك حقیقت آن است ،و رسیدن به حقّیّت آن ،و إظهار حقیقت و ح ّقیّت آن نزد غیر و
برای او .و گاه به معنى آن باشد که آن را ّ
حق قرار دهد ،چنانچه خدای تعالى از یوسف -علیه السّالم -حکایت فرمود" ،هذا
ايي ِم ْن قَ ْب ُل قَ ْد َج َعلَها َرِِّب َحقًّا" ( 12:100یوسف) (این تأویل رویای پیشین من است ،که پروردگارم آن را ّ
حق گرداند)،
ويل ُرْء َ
ََتْ ُ
حس در حال بیداری قرار داد .و حقّیّت هر رؤیا و
یعنی رؤیا مشهود بود در حضرت خیال ،و پروردگارم آن را موجود در ّ
قتْا ْألُمنية" ،یعنی ظاهر
فحق ُْ
حس تحقّق یابد .پس ،قول اوَّْ " ،
صورت تمثّل یافتهای آن است که در [عالم] عین یافت شود و در ّ
حس... .
نمودم آن را در ّ
وْاهلم ْةَ ْاىلْإبرازْهذاْالكتاب" (و تجرید كردم قصد و ه ّمت را براى إبراز این
وْجَّْر ُْ
او  -رضي هللا عنه -فرمودَْ " ،
دت ْال َْقص َْد ْ ه
كتاب)
ي باشد تو ّجه و عزیمت در آنچه ه ّمت بدان گماشته است و نیّت کرده
این عبد میگوید :تجرید قصد و ه ّمت آن است که أحد ّ
است ،بدون آن که امری خلّلی در آن وارد سازد.
كماْحد ْهُْيلْرسولُْْهللاْ-صلیْهللاْعليهْوْسلهمْ-منْغريْزايدةْوْالْنقصان" (چنان که رسول هللا– صلی هللا علیه
َّْ
او -رضي هللا گفت" ،
و آله و سلّم -معیّن فرموده بود ،بدون زیاده و نقصانی) ،به خاطر آن که إمتثال أمر او فرموده باشد بر آنچه أمر فرموده است،
و بر وجهی که او  -صلّى هللا علیه و سلّم -خواسته است ،و بر حدّی که معیّن فرموده است و ترسیم ،چه مقام أمانت تحمل
زیاده و نقصان نمیکند.
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صينْ
يطانْعليهمْسلطانْ،وْأنْيُ َّْ
َْ
ش
او  -رضي هللا عنه -فرمود" ،وْسألتْهللاْتعاىلْأنْجيعلينْفيهْوْيفْمجيعْأحوايلْمنْعبادهْالذينْليسْلل ه
النفسيْابلتأييدْاالعتصامي" (و از هللا
وعْ
ْيفْالر ِْ
وحي ْ
ثْ ْ
وحيْ،وْالْنَّف ِْ
َْ
نط ُْقْْبِِْهْلسانْوْيَـنطَ ِويْ
ْوْيَ ِْ
ان ْ
يفْمجيعْماْيَـرقُ ُمهُْبَْـْنَ ِ ْ
ه
الر ه
عليهْجنانْابإللقاءْالسْْبُ ه
تعالی خواستم تا )...
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ب إِالَّ إِذا ََتَََّّن أَلْ َقى الشَّْيطا ُن يف أ ُْمنيَّته فَيَْن َس ُخ َّ
او  -رضي هللا عنه -اشاره دارد به قول خدا تعالىَ " ،و ما أ َْر َسلْنا م ْن قَ ْبل َ
اَّللُ
ك م ْن َر ُسول َو ال نَ ٍِ
كيم" ( 22:52الح ّج) (پیش از تو رسولى یا پیغمبرى نفرستادیم مگر آنكه وقتى كتاب
اَّللُ آايتِِه َو َّ
ما يُلْ ِقي الشَّْيطا ُن ُُثَّ ُُيْ ِك ُم َّ
ليم َح ٌ
اَّللُ َع ٌ
ما را قرائت كرد شیطان در قرائت وى مداخله كرد خدا چیزى را كه شیطان القاء كرده باطل مىكند و سپس آیههاى خویش
استوار مىسازد كه خدا دانا و حكیم است) ،مراد او  -رضي هللا عنه -آن است که چون خواستم آنچه را رسول هللا -صلّى هللا
علیه و سلّم -از من خواست ،از خدا امید دارم که شیطان را بر من سلطانی نباشد.
و قول او" ،أرجو" (امید دارم) ،لسان أدب است با هللا ،چه او یقین دارد از کسانی است که خدای تعالی در موردشان گفته
َّ ِ
ِ
ين َآمنُوا َو َعلى َرِّبِِ ْم يَتَ َوَّكلُو َن" ( 16:99النّحل) (به درستى ،نیست او را تسلّطى بر آنان كه ایمان
س لَهُ ُسلْطا ٌن َعلَى الذ َ
است" ،إنَّهُ لَْي َ
آوردند و بر پروردگارشان تو ّكل میکنند) ،به خاطر آن که او  -رضي هللا عنه -مستكمل درجات إیمان است ،و از آن رسیده
است به حقیقت شهود و إحسان ،متحقّق است بر مقامات تو ّكل از روی إیقان و إتقان .پس ،و قول او" ،أرجو" (امید دارم)،
مثل آن است که او گفته باشد در حقیقت درجهای است واحد ،که شایسته نیست آن مگر برای مردی واحد ،و من امید دارم که
آن مرد باشم ،چه محقّق است نزد محقّقین که او  -صلّى هللا علیه و سلّم -آن مرد است بر وجه تعیین ،و لیكن أدب با هللا
مقربین است .و به خاطر آن که مواضع إلقاء شیاطین -که جمیع پناه برندگان
برترین مقامات مح ّققین ،و أكمل درجات ك ّملین ّ
پناه به هللا میبرند از آنها -تنها در نطق هنگام تالوت ،یا حال كتابت إلقاء هللا و وحي اوست به أهل وحي او ،یا در خاطر و
هاجس (خواطر دل) ،و آن در جنان (دل) است ،و آن مح ّل ضمائر (رازها) است از قلب در ظاهرش ،برای همین ،او -
رضي هللا عنه -فرمود" ،يف مجيع ما ي رقُمه ب نَ ِان" (در جمیع آنچه انگشتانم مینگارد) ،یعني هنگام كتابت" ،و ي ِ
نط ُق بِِه لسان" (و
َ
َْ ُ ُ َ
زبانم بدان سخن میگوید) در كالم" ،و يَْنطَ ِوي عليه َجنان" (و دلم در برمیگیردش) حتى فراگرفته باشد مواضع إلقاء به طور
کامل ،و ترك نکرده باشد محلّی را خالى که نفوذ کند از راه شیطان ،و لیكن این لسان أدب عموم نیز میباشد از أهل إلقاءات،
وگرنه كاملی که از سوی خدا إلقاء میشود به او ،هللا فرامیگیرد قلبش را ،و آن فرا میگیرد او را ،سرشار میگرداندش ،و
در نتیجه ،برای غیر او در آن موضع محل طمعی نخواهد بود.
و "هواجس" خطور میکنند از ظاهریت قلب از کسی که مط ّهر نساخته است مح ّل إلقاء را ،و لیكن او -رضي هللا عنه-
ي،
محفوظ معصوم بود در برترین درجات حفظ و عصمت از مبدأ أمر و فتحش ،باقي ماند هفت ماه بدون خاطری كون ّ
[خواطر نفسانی] خطور نکردند بر او در این مدّت مدید -و دیده نشده است از غیر او از متقدّمین و متأ ّخرین مثل آن – بر
خواص ،و آن این است که چون كامل به
سری است برای
ّ
آنچه به زودی خوانده خواهد شد بر تو در موضعش ،و لیكن این ّ
حیثی است چیزی نیست مگر این که او نسبتی با آن دارد ،و رقیقتی از او رابطه است در جمیع عوالم ،و از آن رقیقت
میرسد به آن مادّه از فیض إلهي ،وگرنه آن چیز منعدم میشد ،و شیطنت مرتبهای است كلّي عا ّم برای مظاهر اسم
"المض ّل" ،پس باید نسبت و رقیقتی با آن باشد که بیآورد حقائقشان در وجودشان ،پس شیخ  -رضي هللا عنه -طرد کرد آنها
را به أمر هللا ،که وارد نشود آن مواضع إلقاء هللا ،که بر شیطان در آنها مدخل است .برای همین ،و بدان خاطر که در صدد
نوشتن آن چیزی بر آمد که هللا إلقاء میکند سوی قلبش ،تا سخن گوید بدان و بنویسد آن را ،از هللا -تعالى -خواست تا
إختصاص دهد او را در همه به إلقاء سبّوحي ،یعنی از حضرت طهارت و نزاهت ،چه إلقاء از جمیع حضرات أسمائي
میباشد ،پس درخواست کرد تا خدا إختصاص دهد او را در همه آن به إلقاءیی که از حضرت سبّوح است ،و خالص برای
َ
ّللا است ،طاهر مقدّس از هر آمیختگی.
و أ ّما "ّن ْفث" إرسال (رها کردن و فرستادن) نفس با جمعیت باطن و عزیمت ظاهر هنگام دعوات ،و در اینجا همان صورت
كالم روحاني است ،ظاهر میشود در باطن نفس از أرواح كلّي عالي ،بدان إشاره فرمود رسول هللا -صلّى هللا علیه و سلّم،-
ث ِيف ر ِ
وعي أ ََّن نَ ْفساً لَن َتَُوت ح ََّّت تَستَك ِ
ِ
ْم َل ِرْزقَ َها" (همانا ،روح القدس در دمید در روحم که هیچ کس نمیمیرد تا آن
ْ َ َ ْ
وح الْ ُق ُد ِس نَ َف َ ُ
"إ َن ُر َ
که به کمال بگیرد رزقش را) .و گاه وحي و إلقاء و نفث از أرواح خبیث شیطاني باشند در نفوس آلوده به أغراض نفسي ،و
استعاذه فرمود از آن... ،
ِ
ِ
ّ
ِ
ف عليه من أهل هللا أصحاب القلوب" (تا مترجم باشم نه متحكم،
َّق من يَق ُ
او  -رضي هللا عنه -فرمودِ " ،
حَّت أكون مرتمجا ال متح ِكما ،ليَتَ َحق َ
به تحقیق دریابد آن که از اهل هللا اصحاب قلوب است) مراد او  -رضي هللا عنه -مترجم بودن از مقامات است به موجب
نص قرآن ،نه متح ّكم از مأخذ آن ،رسول ،با زیاده یا
شهود و عیان ،یا از رسول هللا -صلّى هللا علیه و سلّم -به مقتضاى ّ
نقصان ،زیرا اگر بیافزاید یا بکاهد بر آن ،متح ّكم باشد از ناحیه نفس خود یا با إلقاء رأي و حدس خود ،و وفاء نکرده باشد به
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ّ
ي خود در آوردن این حكمتها از غیب به شهادت ،و او ترجمان
حق مقام وراثت در حالی که او وارث است ،فرمانبر أمر نب ّ
رسول هللا ،خاتم النبیّین ،است" ،من أهل هللا أصحاب القلوب".
این عبد میگوید :مرادش از أهل هللا ،کسی است که مشرب كمال أحدي جمعي إلهي دارد ،نه متقدّرین به مشارب و أذواق
جزئي تقییدي أسمائي ،پس کسی که قلب دارد منقلب میشود با ّ
حق هرگونه که تجلّى کند ،و فرا میگیرد آن را ،و إنكار
تنوعات ظهورش با شؤونش ،و پشت نمیکند.
نمیکند آن را و إعراض نمیکند از آن در ّ
 .IIفص حکمت إلهیه در کلمه آدمیه
فص حكمة إلهیة في كلمة آدمیّة" :فأول ما ألقاه المالك على العبد من ذلك فص حكمة إلهیة في كلمة آدمیّة
" ّ
اول چیزى كه مالك بر این بنده از آن كتاب القا فرمود فص حكمت الهیّه درباره كلمه آدمیت است.
فص آدمی را چنین افتتاح میفرمایند:
 .1گفتاری از ممد الهمم :استاد عارف ،آیة هللا حسن زاده آملی ،شرح ّ
از كماندار بیند اهل خرد
گر چه تیر از كمان همى گذرد
فص نگین انگشتر است كه نام خود را بر آن حك مىكردند و گنجینهها و خزاینشان را به آن مهر مىزدند لذا قلب كلمه تامه
ّ
فص حلقه دو قوس نزولى و صعودى است و مجمع نقوش معارف و حقایق كه خالصه و زبده هر چیز در او منتقش
را كه ّ
فص كرده است و چون نگین زینت است آن گاه قلب انسان مزیّن مىشود كه نقوش معارف در آن منتقش شود.
است تعبیر به ّ
حكمت علم به حقایق أش یاء آن چنان كه هستند و عمل به مقتضاى آن است .اینكه تعبیر به الهیه كرد براى این است كه هللا
جامع جمیع صفات كمالیه از جاللي و جمالى است و آدم مظهر این اسم كه كلمه الهیه است مىباشد .همین طور هر كلمهاى
به اقتضاى اسمى كه بر آن غالب است مخزن علوم و مظهر اسمائى است .این مطلب در مباحث بعد به تفصیل بیان مىشود.
اینكه فرمودند « :حكمت ،علم به حقایق أشیاء آن چنان كه هستند و عمل به مقتضاى آن مىباشد» ،براى این است كه در
حقیقت آن چه براى انسان نافع است عمل به مقتضاى علم است .عمل است كه در همه جا با اوست بلكه خود اوست اما علمى
كه دانستنى است دنیایى است ،اثرش تا این نشئه است .یكى از وصیتهاى افالطون به أرسطو همین بود كه تن به عمل در ده
تا حكیم شوى .در قصیدهاى گفتم:
و ان عملى توشه عقباستى
حكمت قولى همه دنیاوى است
ّ
الحق سبحانه من حیث أسماؤه الحسنى.
ل ّما شاء
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
ى.
اعتبار شده ،چون وصف قدرت ،علم ،حیات ،اگر آن اسم با این معانى اعتبار شود به آن صفت گویند مثل قادر ،عالم ،ح ّ
اما در اصطالح عرفا هر گاه ذات وجود را با صفت معینى كه تجلىیى از تجلیات وجود است اعتبار كنیم آن را اسم نامند
مثل رحمان و رحیم ،و آن صفاتى كه در ذات به اعتبار شأنى از شئون و تجلّىیى از تجلیاتش اعتبار شود ،مثل رحمت و علم
آن را وصف مىگویند و صفت نامند .پس آن را كه حكیم وصف مىگفت در نزد اینها اسم است»1«.
اسماء اعیان خارجى هستند و ألفاظ اسماء اسماء.
التي ال یبلغها اإلحصاء اسماء الهیه غیر متناهى هستند و اینكه گفت احصا نمىشود براى این است كه كلمات (اسماء عینى
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
مات َرِِّب (كهف )109 :اشاره
خارجى) را پایان نیست و آیه شریفه قرآن :قُ ْل لَ ْو كا َن الْبَ ْحُر مداداً ل َكلمات َرِِّب لَنَف َد الْبَ ْحُر قَ ْب َل أَ ْن تَ ْن َف َد َكل ُ
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
مستولى است و تمام تعیّنات در او مستهلكند .این را فیض اقدس گویند یعنى اقدس از قید و بند و چون این فیض را با تعیّنات
و حدود اعتبار كنیم كه همان اسماء هللا تفصیلى مىشود به آن فیض مقدس گویند .در غزلى گفتم:
لیك آن دل كه بود قابل دیدار كجاست
فیض اقدس به مقدس رسد از عالم غیب
ّ
سره الیه:
أن یرى أعیانها و إن شئت قلت أن یرى عینه في كون جامع یحصر األمر كله لكونه متصفا بالوجود ،و یظهر به ّ
فإن رؤیة الشيء نفسه بنفسه ما هي مثل رؤیته نفسه في أمر آخر یكون له كالمرآة ،فإنّه تظهر له نفسه في صورة یعطیها المحل
المنظور فیه مما لم یكن یظهر له من غیر وجود هذا المحل و ال تجلّیه له.
چون حق سبحانه خواست از حیث اسماء حسنایش كه آنها را احصا نمىتوان كرد اعیان [آدم را آفرید] آنها را ببیند ،و اگر
خواهى بگو عین خود را در مخلوق جامعى كه همه را در بر دارد بنگرد زیرا آن كون جامع یعنى مخلوق كامل كه انسان
سر حق براى حق ظاهر مىشود یعنى اسرار الهى در مظهر هویدا مىگردد و حق
است به وجود متصف مىباشد و به او ّ
اسماء خود را در مظهر مىبیند .چون رؤیت چیزى خودش را به خودش ،مانند رؤیت خودش در چیز دیگر نیست.
مثال رؤیت انسان خودش را و رؤیت خودش در آینه .كه آن اهتزاز و التذاذ كه از مشاهده در مرآت حاصل است در غیر آن
نیست.
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