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  دهیچک

است.  یو محور مسائل و مباحث عرفان نظر دیشکل توح نیتر یعال، وجود وحدت

ق  هفتم ی سدهدر  یبن عرب نیالد یبه شکل مدوّن و منسجم از زمان مح یعرفان نظر

هم به منظور اثبات و هم به منظور ، یاریبس ی شکل گرفت. از آن زمان تا کنون عده

 نیکه در ا یاز افراد یکیاند.  هنگاشت ییها ها و کتاب رساله، د کردن وحدت وجودر

اصل  نیو اشکاالت وارده به ا راداتیرابطه دست به قلم برده و در صدد اثبات و رد ا

از  یمحمد انصار نیمحمد بن نظام الد یعبدالعل، بر آمده است یعرفان نظر یاساس

از  یرویبه پ . وياست ق دوازدهم ی سدهدر  مذهب هند یطراز اول حنف دانشوران

آمده بر آن ناتیکثرات و تع هیوحدت وجود و توج نییتب پیدر  یبابن عر های انگاره

قیاسي  ی به تصحیح آن به شیوه، سالهاین ر ی این نوشتار ضمن بیان درون مایه است.

ترین  لیديبه ویژه یکي از مهمترین و ک مرجعي در عرفان، از رهگذر آنتا  پرداخته

  و پژوهشگران حوزه عرفان قرار گیرد.  پیشکش، مباحث آن یعني وحدت وجود

  

ی  رساله، یثان نیتع، اول نیتع، عتیشر، وحدت وجود، عبدالعلي انصاري   :ها واژه دیکل

  .وحدت وجود

                                                        

 ی کارشناسی ارشد. برگرفته از پایان نامه .1

 :کارشناسي ارشد رشته فلسفه و کالم اسـالمي دانشـگاه تهـران    ی دانش آموختهی مسؤول،  نویسنده. 2

ahmadrezatehrani@yahoo.com 
 اسالمي دانشگاه تهران. کالمگروه فلسفه و  استادیار. 3
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  مقدمه

ـ  بـاً یتقر یعنـ ی ق دوازدهـم  ی سدهدر  یانصار یعبدالعل پـس از   سـده  کیـ از  شیب

بـا  ، آثار مالصدرا در هند مطرح بوده اسـت  یبرخ، است. در آن زمان ستهیز یمالصدرا م

وابسته ، را داشته باشد مالصدرا یباشد و مشرب فلسف لسوفیاز آنکه ف شیاو ب، حال نیا

پس از هفتاد سـال   باًیروست که در هند تقر ناز آ نیاست. ا یابن عرب یبه مکتب عرفان

 ی) بـرا یانصـار  ی(پـدر عبـدالعل   یلکهنـو  نیبـه نـام نظـام الـد     یفرد، صدرامالاز  پس

ـ  نیکرد که ا هیته یا برنامه سنتاهـل  ینیطالبان علوم د التیتحص از دو  شیبرنامه تا ب

 نیاز مهمتـر  یکـ ی، یبرنامه درسـ  نیهند واقع شد. در ا یها حوزه یدرس ی برنامه، قرن

کتاب در  نیا تی. اهم)102-101، (ثبوت مالصدرا بود ةالحکم ةیشرح هداکتاب ، هاباکت

 نیـ بـر ا  هاي نگاشـته شـده   قهیو تعل ها هیحاش شماراست که  یا هند تا اندازه یها حوزه

بر آن نوشته  رانیاست که در ا یقاتیها و تعل شرح شماربرابر  20از  شیب، رساله در هند

 یاشراق های انگارهصدرا از پرداختن به ، شرح نیدر ا، گرید سوی. از (همانجا) شده است

 وهیمتناسـب بـا مـتن و بـه شـ      یکرده و صرفاً شـرح  یپوش خود چشم ینیو د یفانو عر

 یبتوان حدس زد که چرا افراد دیشا، مقدمه کوتاه نینگاشته است. با ا یمشائ مانیحک

، یفلسف یاهتداللصرف و به دور از اس یعرفان ی وهیهمچنان به ش یانصار یمثل عبدالعل

ـ اند. چرا که با تک وحدت وجود پرداخته ی به بحث درباره ، یفلسـفه مشـائ   یبـر مبـان   هی

مطـرح   لیبتوان دو دل دیشد. پس شا کیوحدت وجود نزد ی هیتوان به نظر ینم چگاهیه

به وجود آمد و منجر  رانیمالصدرا در ا روانیپ انیکه در م یانیجر، کرد که به خاطر آنها

کردن مباحث عرفان  ادیپ یفلسف ی و صبغه انیرانیا انیدر م هیمتعالحکمت  تیبه حاکم

ـ ، و اخالفـش شـد   هـا  یا همچـون آقـا محمدرضـا قمشـه     یو ظهور افـراد  ینظر در  یول

 یعالمان هند ییعدم آشنا -1داشت:  انیب نیرا چن فتادین یاتفاق نیهند چن یها حوزه

هنـد. در   یها یسن هو متعصبان دیشد یشهایگرا -2. هیحکمت متعال یاصل های نوشتهبا 

 یها و نشانه یو عرفان یاشراق یشهایگرا هیگفت: در حکمت متعال دیبا ریمورد اخ حیتوض

 لهیهنـد بـه وسـ    یحـوزه هـا   یهـم برنامـه هـا   ، ییوجود دارد. از سو اریبس یگر یعیش

بـود و   بیگان عصر اورنگ ز و دانش آموخته افتگانیشد که از پرورش  ختهیر یتیشخص

در همـان  ، محـل بـود   یفرنگـ ، دیگرد یبرنامه در آن عمل نیکه ا هم یا حوزه نینخست

) یانصـار  نی(پدر نظام الـد  یانصار نیقطب الد ی به خانواده بیکه اورنگ ز یساختمان

بوده است.  یعیو ضد ش ریگ بس متعصب و سخت یفرد بیکه اورنگ ز میدان می. دیبخش
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بـه   یزیچ هیمتعال تحکم یاصل های نوشتهاز وجود  یا برنامه نیپس بجاست که در چن

بـه وجـود    ینـ یطالبان د انیدر م یگر یعیو ش یاشراق یشهاید تا چنان گراچشم نخور

  .(همانجا) دیاین

و چـه از لحـاظ    یچه از لحاظ روشـ  یانصار یهمچون عبدالعل یافراد، وجود نیبا ا

در مورد ، رای نمونهاند. ب شده و از آن سود جسته کیبه مالصدرا نزد یتا حدود ییمحتوا

 کیـ نزد اریمالصدرا بسـ  دگاهی) و عرفان به دعتی(شر نقل عقل و انیم ییتعارض و جدا

  شدند.

  

  نویسندهشرح حال 

، یلکهنـو  یانصـار  نیالـد  محمد بن قطب نیمحمد بن نظام الد یعبدالعل اشیّابوالع

مذهبِ هند در قرن دوازدهم است. پدرش  یبزرگ حنف از دانشوران، ملقب به بحرالعلوم

بود. نسب  2»یدرسِ نظام« گذار هیلکهنو و پا 1»محلِ یگفرن« یها از خانواده نیالد مال نظام

، یانصـار  وبیـ خواجـه بـه ابـو ا    قیو از طر، رسانند یم یانصاررا به خواجه عبداللّه  یو

از بازماندگان خواجه از هرات به هنـد آمـده و    یکی. رسند ی(ص) مبزرگ رسول یصحاب

آنها در عهـد   ی ه. خانواددندیزاقامت گ، لکهنو یکیدر نزد، ینسل بعد از او در شهر سِهال

و  ی) جد عبدالعلق1103د( نیالد ب. مال قطمحل نقل مکان کردند یبه فرنگ بیاورنگ ز

 ی آوازهدنـد کـه موجـب    بو یدو از عالمـان نامـدار   ) هـر ق1161د( نیالـد  پدرش نظـام 

انـد:   خاندان برخاستند که گفتـه  نیاز ا دانشمندخود در هند شدند و چندان  ی هخانواد

 دباشـ  ـ  جـد  عـن  ابـاً  ـ  یخاندان که در آن علم موروث نیچن نیهندوستان ا یر تمامد«

  ». شود ینم افتی

 یکرد و در هفده سالگ لی. نزد پدرش تحصزاده شددر لکهنو  ق1144در  یعبدالعل

پدر با چنـد   ی استادانش از راه زنجیرهبرد.  انیرا نزد او به پا یاسالم التِیتحص ی دوره

نـزد  ، رسد. پـس از مـرگ پـدر    می رانیا دانشوران گریو د یدوان نیالد لبه جال میانجی

                                                        

 یلحاظ به فرنگـ  نیدر لکهنو بنا کرد (و بد فرانسوی ـ یبازرگان فرنگ کیبا شکوه بود که  ینام کاخ. 1

پـدر  ( یانصـار  نیالـد  آن را به فرزندان قطب، امپراتور مغول بیشده) و محمد اورنگ ز دهیمحل نام

   .دی) بخشیو جد عبدالعل یانصار نیالد نظام

 بیشـتر اهـل سـنت هنـد اسـت؛ کـه       ینـ دی ــ  یعلم یحوزه ها یبرا یلیتحص ی برنامهترین  با دوام. 2

بـار در   نیبرنامه نخسـت  نیاند. ا افتهی میبرنامه تعل نیگذشته مطابق ا ی سدههند در سه  دانشمندان

  محل لکهنو به اجرا درآمد. یحوزه فرنگ
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 یادامه داد و مدت آموختنبه ، شاگرد پدرش، )ق1175د( یفتحپور یِسَهالَو نیالد کمال

  را در لکهنو آغاز کرد.  آموزگاری و نویسندگیبعد کار 

ا تـرک  لکهنـو ر ، اوده شـد  انیعیکه منجر به رنجش ش یو سوء تفاهم رخداد یپ در

سپس به رامپـور رفـت و   ، دیسال در آنجا اقامت گز ستیکرد و به شاهجهانپور رفت و ب

از او دعوت کرد که به  یبَردوان نیصدرالد یمنش، سال هم در آنجا ماند. پس از آن چهار

 یخـان کَرْنـاتَک   ی(بنگال) برود و سپس به دعـوت نـوّاب واالجـاه محمـدعل     بهار همدرس

» مَلک العلما«به مَدْرس رفت. نواب لقب ، »رجال علم«تن از  600به همراه ، )ق1210د(

مقرر  فهیاو و همراهان و شاگردانش وظ یساخت و برا یا مدرسه شی؛ برابخشیدرا به او 

، در مدرس سیانگل ی هسلط ستقرارو ا انیحکومت واالجاه انیتا پا، نواب نانیکرد. جانش

ـ  داشتند و  می مبذول یرا درحق و تیهمان عنا مدرّسـان و   گـر یاو و د ی هحقـوق ماهان

در مـدرس   ق1225رجـب   12پرداختنـد. بحرالعلـوم در    مـی  طالّب مدرسه را همچنان

  مدفون شد.، انیکنار مسجد واالجاه، همانجا درگذشت و در

و عرفان را به او  ینیدر فقه و اصول و حکمت متخصص بود. پدرش علوم د بحرالعلوم

منشـعب از شـاه عبـدالرزاق    ، هیـ قادر ی هقـ یاز طر یا شـاخه  آموخته بود و عمالً او را بـه 

 انـات یوابسـته بـود و بـه ب    یابن عرب یوارد کرده بود. بحرالعلوم به مکتب عرفان، یبانْسَو

کامل داشت. در واقـع هـدفش از    مانیا، آمده است وحاتفتو  فصوصچنانکه در ، خیش

ـ   یتو آرادر پر یاسرار مثنو حیتوض، یروم یمولو یمثنوشرح  نوشتن اسـت.   یابـن عرب

  ) نوشته است. »یالفصّ النُّوح« یعنی( فصوصاز  یبر بخش زین یشرح، نیبرا افزون

 بیـنش دانش و  گستردگیگذراند و به سبب  نوشتنو  آموزشعمرش را به  بیشتر او

گذاشت تا آنجا  یبه جا ژرفی ریتأث شانیو در ا افتی یمعاصران برتر ی ههم بر، یانتقاد

 نیهم«به گفته دکتر ثبوت  زیاند و ن شمردهبر ق دوازدهم ی سدهرا از نوابغ  او یکه برخ

حـوزه   نیـ است کـه ا  یفردترین  ت او دارد و ظاهراً عالمیاز اهم یلقب (بحرالعلوم) حاک

همسـنگ ابـن خلـدون    ، ودخـ  یو محققـان هنـد او را بـرا    دهیمحل) به خود د ی(فرنگ

  .همانجا)، (ثبوت »اند شمرده

  

  فاتیو تأل آثار

 یاست. به سبب گسـتردگ  گرید یمتون علما ی هیشرح و تحش، شتریآثار بحرالعلوم ب

  :میده می او در علوم مختلف آن را در چهار طبقه قرار ها نوشته
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  فقه و اصول فقه:  -1

 یاست از محب هللا بهار یکتاب مسلم الثبوت: فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ـ

کتـاب   نیتر کتاب معروف نیآن را شرح کرده است. ا یصاران یدر اصول فقه که عبدالعل

  بحرالعلوم است.

  است در اصول فقه. ینسف نیالد حافظ مناراالنوار: شرح کتاب المنار ریتنو ـ

  .یاست در فقه حنف ی): کتابرسائل االرکان( ةالعباد یف ةاالرکان االربع ةرسال ـ

  کالم:   -2

  یجیعضد ا یقاض مواقفر ب یجرجان فیشر دیس ریبر شرح م هیحاش ـ

  یدوان شرح العقائدبر  هیحاش ـ

  یبه فارس یالمتق یللصوف ةیالکاف دیالتوح ةرسال ـ

  فلسفه و منطق:  -3

  در منطق یاست از محب هللا بهار یکتاب سلّم العلوم: شرح سلّم العلوم ـ

در ( یابهر ةالحکم ةیهدااست بر شرح مالصدرا بر  یا هی: حاشالصدرا یعل ةیالحاش ـ

  ).شود یگرفته م یکی) یابهر ةالحکم ةیهدابر  هینام صدرا با نام کتاب او (حاش، هند

 یزاهد هرو ریم هیاست بر حاش یا هی: حاشةیالجالل ةیالزاهد ةیالحاش یعل ةیالحاش ـ

  در منطق. یتفتازان المنطق بیتهذبر  یدوان نیالد به شرح جالل

زاهـد بـر    ریـ م هیاست بـر حاشـ   یا هیحاش: ةیالقطب ةیالزاهد ةیالحاش یعل ةیالحاش ـ

  .قیدر تصور و تصد یراز نیالد رساله قطب

  ردامادیم نیاالفق المباست بر کتاب  یا هیقی: تعلنیاالفق المب یعل قاتیتعل ـ

  عرفان: -4

در پرتو آراء  یمولو یمعنو یمثنوبر  یاست عرفان ی: شرحروم یمولو یشرح مثنو ـ

  .یابن عرب

  یابن عرب فصوص الحکمتاب از ک یشرح فص نوح ـ

  : میرآقاسی)  نک حاضر ی (رساله رساله در باب وحدت وجود ـ

  

  رساله یمحتوا گزارش

در خواست  لینگاشته است؛ اما به دل یدر باب وحدت وجود به عرب یا رساله نویسنده

باب بـه زبـان    نیدر هم یا رساله ردیگ می میتصم، خان بهادر نیانورالد وبه نام اب یفرد
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و مصـداق وجـود    ان مفهـوم ینهادن م زی. رساله با تماحاضر) ی (رساله بنگارد نیز یرسفا

اسـت و کثـرات    آننفس وجـود و مصـداق   ، ذات واجب که دارد یم انیو ب شود یآغاز م

 انیکثـرات نـه سـر    نیاست در ا یوجود سار نیونات آن وجودند؛ و اؤمظاهر و ش، عالَم

  واحد در اعداد. انیسرمانند  یانیبلکه سر یو حلول یاتحاد

ذات را ، . به گفته ويپردازد یمتعالي واجب در انواع کمال  انیدر ادامه به ب نویسنده

 ؛یکمال اسـمائ  یگریاز عالَم است و د نیاز بیکه در آن  یکمال ذات یکی :دو کمال است

که  دارد یم انیب حیتوض نیعالَم. با ا انیمگر بعد از ثبوت اع ستیکمال متصور ن نیکه ا

شـوند؛   یگـر یتواننـد د  ینم چکدامیفرق است و ه دیو مق طلقو م، واجب و ممکن انیم

  شود. تواند یواجب نم، شود و ممکن یممکن نم، واجب یعنی

اکبـر بـه ضـرورت جمـع      خیاز ش یاتیدر ادامه رساله با توجه به اب یانصار یعبدالعل

 هیـ تنز ایـ کـه   یکسان دیگو یم یاز ابن عرب یو با نقل قول پردازد یم هیو تنز هیتشب انیم

 یمَثَـل کسـ  ، شـان یمَثَل ا«که  اند هیآ نیمصداق ا، محض را هیتشب ایاند و  صرف را گرفته

 نیچنـ  هیدر ضـرورت تشـب   نیهمچنـ ». و کفر کند به بعض بعضآرد به  مانیاست که ا

در اخبـار   شانیو صدق ا، به ثبوت و رسالت مرسل کند یحکم م عقل«: کند یاستدالل م

که  دبای یپس م ه؛تشبی صفات ثبوت به اند سبب داللت معجزه؛ و رسل کرام خبر داده به

  .»بر عقل دآی یالزم م هیصادق باشد؛ پس ثبوت تشب زیاخبارات ن نیا

اسـتدالل   پیـامبران برضـرورت بعثـت   ، ادراک عقـل  تیسپس با اشاره به محـدود  او

بـه عـدم تعـارض    ، حکم وهم حکم عقل و انیبا فرق نهادن م، انیم نیو در هم کند یم

  .کند یو کتاب و سنت اشاره م حیحکم عقل با کشف صح انیم

ـ و روا اتیـ در مـورد آ  التشـان یبه متکلمـان و تاو  دیسپس با انتقاد شد او ـ ب، اتی  انی

 نییو برداشت متکلمان از کتاب و سنت فرق است. سپس به تب عتیشر انیکه م کند یم

ـ . به عنوان نمونه آپردازد یوجود است م وحدت دیّکه مو یاتیو روا اتیآ یبرخ هـو  « اتی

 تیـ روا ایـ و  »االرض یالسّماوات و ف یهو هللا ف«و  »اله ضاالر یالسّماء اله و ف یف یالذّ

  . شیبا کفار قر (ص)اکرم غمبریو برخورد پ »االهللا الاله« دیمربوط به کلمه توح

 پرسـتش ، وجـود  وحـدت  ی یـه اپبـر   ایـ آ نکـه یبـر ا  یمبنـ  یپرسشسپس با طرح  او

است؟ بـه   نکوهیدهممنوع و  یعبادت نیچن ایحق است و  پرستش نیع، گریموجودات د

و احکـام آن را   عتیبودن شرع و شر زانیراه ضرورت م نیو از هم پردازد یطرح پاسخ م

  .کند یز اشاره مین پاداش و کیفر ییدارد؛ و به چرا می انیدر اعمال ب
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بخـش او بـه    نیـ به مراتب عالَم دارد. در ا ی بارهدر یرساله هم بحث مفصل انیپا در

 پردازد یاول م نیتع نییو تب حیپرداخته و پس از آن به توض »یوبیالغ بیغ«مرتبه  نییتب

. سپس به دارد یم انیاول ب نیو فرق آن را با تع کند یرا مطرح م یثان نیو پس از آن تع

و  پـردازد  یمثال و عالَم شهادت م عالَم عقول و عالَم یعنی لفعوالم مخت حیو توض نییتب

را که مخصوص عـالَم   یو مقام خالفت اله کند یعالَم انسان (کامل) را مطرح م انیدر پا

  . دهد یانسان است شرح م

  

  حیتصح ی وهیو ش ها هنسخ یمعرف

موجود  ی نسخه یکی. است دو نسخه یدارا یخط هایبافهرست کت حاضر در ی رساله

مربـوط بـه کتابخانـه نـوربخش      ی نسـخه  یگـر یو د یس رضوآستان قد ی در کتابخانه

 داناستبا کمک گرفتن از ا یش فراوان و حتکوشبا  ریاخ ی ). نسخهی(خانقاه نعمت الله

مربـوط بـه    ی رساله تنها با اسـتفاده از نسـخه   ببس نی. بددر دسترس قرار نگرفت، فن

 حیتصـح «را  حیتصـح  ی وهیشـ ، یرو نیـ شده اسـت. از ا  حیکتابخانه آستان قدس تصح

  . میرساله زد نیا حیروش دست به تصح نیو بر اساس ا میقرار داد »یاسیق

مربوط به کتابخانه آستان قدس است؛  650نسخه به شماره ، مورد استفاده ی نسخه

رضـا   رزایـ نسـخه را م  نینوشته است. ا یخط 16و  15در صفحات  قیکه با خط نستعل

  متـر   یسـانت  24×15کـه ابعـاد اوراق آن    وقف آسـتان قـدس کـرده اسـت؛     ینیخان نائ

   .باشد یم

  

 

  ی وحدت وجود رساله

  عبدالعلی انصاری

  سم هللا الرّحمن الرّحیمب

فی الکائنـات   ما یتوهّمو تقدّس عن کل ، هللا الذّی تنزه عن کل نقص و تقیّدسبحان 

اال  ن ال الـه أشهد أالمحمود فی کل مظهر و هو المعبود فی کل مسجد و  فهو، من تجدد

و علـی آلـه و    ]علیـه [ هللا و سالمه رسوله و عبده صلوات مظهره االتمّ ]اً[دنّ محمّأهللا و 

فیقـول الفقیـر إلـی هللا الـرّحمن الـرّحیم       .و اهل بیته و اصحابه و سلّم اجمعین زواجهأ

 ةی کنت صـنفت رسـال  نّإ نصاریعبدالعلی ابن واقف علی اسرار هللا نظام الدّین محمد األ
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شـهود الحـق    ]و[، وحدت الوجود ةالکرام و اولیاء العظام من مسئل ةوفیعلیه الص ما ]فی[

طفین فیهـا للحـقّ   صفیها ظهور و العباد الم تموجود مع بیان التّنزالت الّتی للذا فی کلّ

ـ  ةالمسـئل  فی تبیـان تلـک   ةفارسیّ ةرر رسالحا 1نأمرنی بأثمّ  ؛شهود ـ مَ طـاع و  رُه مُن اَمْ

 ةالجود حلیـ  و النوال و اللبس من رج فی قالب السَّخاءحأاع الذّی ه عنه الیستطتالمخالف

النواب امیـر ابـن   ، لق الکریم و جعل مورد العنایات الرّحیمالکمال و اَعطاهُ هللا تعالی الخُ

[و]  مرفامتثلت األ هللا تعالی باحسانٍ هُخان بهادر عاجل الدّینجاه بهادر ابی انوراالمیر واال

 دٍبتلکلّ طالب م ةجعلها تبصراللّهم ا .2ختامها باالختتام إلیها و فص جهت عنان التحریرو

  .شرعأنا أفها  ةٍهتکل منل ةو تذکر

بدان که ذات واجب سبحانه تعالی عبارت است از وجود و وجود عـین حقیقـت وی   

چه ایـن معنـی    بودن است وجود مصدری که مفهومِ، ین وجودا سبحانه و مراد نیست از

  که حقیقتی از است عبارت وجود بلکه ؛عینه المعنی هذا یکون نأ عن عالیت ،است انتزاعی

پس ذات حق  ؛مصداق وجود مصدری است و به نفس ذات خود کافی است در موجودیت

سـوی   و مـا ، شوب کثرتی ذات خود بری است از سبحانه نفس وجود است و در مرتبه

سبحانه  ست سبحانه تعالی؛ و اوونات و تعنیات و مظاهر اوئش، ر است به عالمبوی که مع

نه سریان حلولی و نه سریان اتحـادی؛ و  ، ونات و ساری است در آنئظاهر است درین ش

 ؛دات بـال زیـاده  حـ که اعداد عبارتست از و، سریان واحد است در اعداد، مَثَل این سریان

و  موجود[یعني] پس عین واحد ظاهر است در کثرت و این کثرت فی ذاتها وجود ندارد. 

بلکه وجود وی سبحانه ظاهر  ؛که عین وجود است ظاهر است به وجود ذات وی سبحانه

؛ 4.»شـرکون هللا عمّا یُ بحانَسُ« 3.»نُو الباطِ رُاهِو الظّ رُو اآلخِ لُوّاال هوَ«است درین کثرت 

از قید اطـالق نیـز مطلـق     5سبحانه وجود مطلق است از هر قیود حتی پس ذات واجب

ثیر و ده و نه کیذات خود نیست کلّی و نه جزوی و نه واحد به وحدت زااست و در مرتبه 

دات در مرتبه ذات س است از تقیّه و مقدّمنزّ سبحانه نه هیچ وصفی زاید از اوصاف؛ و او

واجـب   سـبحانه تعـالی  خود. واحد است به معنی که نیست شریک وی اصـالً. و اوسـت   

                                                        

 اصل: بأنّ. .1

  . اصل: بااالختتام.2

 .3آیه ، حدید ی سوره .3

 .23/حشر ؛43/طور .4

 . اصل: + که.5
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که وجـود مطلـق   ، ونات این ذاتئنات و شیتعو عالم عبارت است از  بذات خود؛، الوجود

  .منزه است در حد ذات خود و اوست مشبّه در مظاهر کونیّه، است. پس سبحانه حقّ

که او سبحانه کامـل اسـت بـه     یکی کمال ذاتی :اند لی را دو کمالو ذات سبحانه تعا

بلکه عین وجود است و حاضر است به ذات ، واجب الوجود است به ذات خود، ذات خود

از مـا سـوی از    1کـه عبـارت اسـت    و غنی است درین کمال از عالَم، ود نزد ذات خودخ

و کمال دیگر کمال اسمائی است که عبارت است از متصف شدن ذات به صفات  ؛تعنیات

عبارت است ، ءسمااذات و به صفات افعال و به صفات فعلیه و انفعالیه. و موسوم بودن به 

چـه  ، به این صفات ممکن نیست مگر بعد ثبوت اعیاناز ذات مقیده به صفتی. و اتصاف 

ین قیاس. ا مخلوق هم بر مقدور و نه خلق بیعلم به معلوم متصّور نیست و نه قدرت بی

 پس علم به آن اعیان متعلق شد؛، وجود عینی و اعیان چون ثبوت علمی یافتند پیش از

م تابع معلوم است و این چه عل ؛م گردانیدندسبحانه تعالی را عالِ حق، پس این معلومات

علم به آنها متعلق شد به وجهی که ، ات خود تقرر ثبوتی یافتند]اد[استعده اعیان چون ب

 ؛مقدور و مراد شدند و قدرت و ارادت به آنها تعلق گرفـت ، و همچنین این اعیان ؛بودند

غنا ین قیاس دیگر صفات. پس در کمال اسمائی ا پس حق را قادر و مرید گردانیدند و بر

ه وجهی پس ظهور آن ب، هیه یا تشبیهیاز این اعیان نیست. اما اسماء حسنی خواه تنزیه

پـس ظهـور آن اسـماء بـه      و مظاهر ممکـن نیسـت؛   بی مجالی که احکام آن ظاهر شود

ی متصوّر نیست مگر بعد ئموقوف بر وجود مظاهر است در خارج؛ پس کمال اسما، احکام

  وجود عالم.

 خود گردانید تا اسماء و عالم را موجود ساخت و مظهر اسماءِاعیان  سبحانهپس حق 

حاصل آید. پس در ظهور اسماء غنـا   2ی بر وجهیئام اسماء ظهور یابد و کمال اسمااحک

حـافظ   4هکـ چنان ی کمال ذاتی؛عالم و نیست غنا مگر در مرتبه 3ينیست از وجود خارجِ

  فرماید:می شیراز

  
  شد پرتو معشوق گر افتاد بر عاشق چه

  

  5بود مشتاق ما به او بودیم محتاج بدو ما  
  

                                                        

 .. اصل: + که1

 .. + کمال2

 . اصل: خارج.3

 اصل: چنانچه. .4

 (سایه معشوق گر افتاد بر عاشق چه شد...). 206غزل شماره ، . دیوان حافظ5
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 1أن تُبـ بَحأکنزاً مخفیّـاً ف  تُکن«این حدیث قدسی ، ه گفته شدکو شاهد است به آن

که بودم من گنج مخفی در غیب و دوست داشتم کـه   :هللا تعالی 2».لقالخَ قتُلَخَف فَاُعرَ

اسـماء مـن شـوند. و ایـن      تا مظـاهر ، پس پیدا کردم خلق را، معروف شوم و ظاهر گردم

لیکن صحیح است نزد اهل کشف که  3دنکنحدیث اگرچه محدثان حکم به ضعف آن می

  . علیه و آله و سلّمصلی هللا  عالمیح کردند از جناب سید حصت

اسـت و حقـایق   سبحانه وجـود مطلـق   م ظاهر شد که حقیقت واجب ینچه گفتو از آ

واجـب  ، نـد شـد و ممکـن   توامکن نمـی م، س واجبپ ؛ات اوستممکنات شئونات و تعین

، و محال است کـه مطلـق  ، ن را امکانیّو مطلق را وجوب الزم است و متع تواند شد؛نمی

و نیز محـال   ؛مطلق باطل شود د و اطالقِبه وجهی که اصالً تغایر نمان رددن گعین متعیّ

طـل و زایـل   بان ن از متعیّکه تعیّزیرا  الن تغایر؛عین مطلق گردد به بط نْتعیّماست که 

ن سالک در مرتبه فنا چنانکه چو ؛شود در شهوداگرچه زایل می شود اصالً در واقع؛نمی

ن از واقع تعیّ اشود امن خود میاو غافل از تعیّ باشد؛نمین مشهود وی تعیّ، فی هللا رسد

  گردد. مرتفع نمی

رچـه در  اگ ؛سبحانه در کمال اسـمائی غنـی از عـالَم نیسـت     و نیز ظاهر شد که حقّ

ه است در مرتبه منزَّ سبحانه تعالی کمال ذاتی خود مستغنی است. و نیز ظاهر شد که او

ه و نیسـت منـزَّ   امع میـان تشـبیه و تنزیـه؛   پس اوست ج، ه در مظاهرذات و اوست مشبَّ

چـه   گوینـد؛ اشعریه می 4هکچنان، محض به وجهی که قابل اوصاف به تشبیه نباشد اصالً

گویند که این مجسمیّه می 5هکه محض چناند است. و نیست مشبَّقیَّم، تنزیه به این وجه

ه اسـت در  مشبَّ سبحانهدید. او حه است از تقید و تتعالی منزَّو هللا  .دید استحت، تشبیه

چـه اغیـار    ؛ه اسـت در عـین تشـبیه   عین تنزیه. که اوست با تنزیه خود در مظاهر و منزَّ

  ت موجود. و اوس اند هالک
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از  انـد  و در قرآن شریف نصـوص دالّـه بـر تشـبیه اکثـر      ه چه چیز باشد؟ه بپس مشبَّ

و نص تنزیه را برآن  اندین نصوص کمر بر تأویل بستها درو اشعریه  نصوص دالّه بر تنزیه؛

  اند. قرینه گردانیده

مَثَل کسی است کـه  ، مَثَل ایشان«اند که ه فرمودهرُّسِ سَدِّو شیح محی الدّین عربی قُ

بـه   سـبحانه اتصاف او ، گویند که عقلو نیز می 1»د به بعض و کفر کند به بعض.ایمان آر

شـیخ   رینه است بر تأویل به نصـوص تشـبیه. و  قداند. پس عقل اوصاف تشبیه محال می

ق ایشان در اخبـار  و صد، لرسَو رسالت مُکند به ثبوت عقل حکم می فرماید کهاکبر می

باید که پس می اند به ثبوت صفات تشبیه؛بر دادهخل کرام سُو رُ ه؛به سبب داللت معجز

با آوردن از . پس باز ا2ِآید بر عقلپس ثبوت تشبیه الزم می ؛این اخبارات نیز صادق باشد

عقل نشـاید کـرد. و شـیخ     ءباپس اعتماد بر اِ از اغالط عقل است؛، شبیهتاحکام نصوص 

   فرماید در بیان تشبیه و تنزیه:میه سرُّ سَدِّقُ اکبر

  
  کُنـتَ مقیِّـداً   3فان قُلـتَ بالتَّنزیـه  

  

  5کُنتَ مُحَدِّداً 4و إن قُلتَ بالتَّشبیه  
  

  
یعنـی  ، شوی قیـد کننـده مـر هللا را در غیـب    ، یعنی پس اگر تو گویی به تنزیه فقط

خود را وصف کرده اسـت بـه بـودن وی     تعالی با وجود آنکه هللا شویاو می منکر ظهور

ه تعـالی جسـم مشـبَّ   گویند که هللا می 7سمیّهجم 6هکشبیه چنانظاهر. و گر تو گویی به ت

نـدارد. بـاز    که هللا تعالی حـدّ  کننده مر هللا تعالی را با وجودی حدّ شویپس می، است

  فرماید: می

  
  کُنتَ مُسدِّداً 8و إن قُلتَ باألَمرین

  

  9و کُنتَ إماماً فی المعارفِ سـیّداً   
  

                                                        

 .70ص، فصوص، . ابن عربي1
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 .70ص، المتن، . فصوص الحکم9



 1391 پاییز وزمستان، مدوشماره ، مپنجسال چهل و ، دیان و عرفانمجله ا   74

 

ه نـزَّ م سبحانه تعالیبه بودن حق  ـ  ز تنزیه و تشبیهاـ شوی به هر دو   لئیعنی اگر قا

د در معرفت الهیه و شوی تو امـام و  شوی تو مسدِّ ؛ه در عین تنزیهدر عین تشبیه و مشبَّ

  فرماید: باز می سرور در معارف الهیه.

  

  کان مُشرکاً 1فمن کانَ باإلشفاعِ
  

  3کان مُوحّداً 2و من قال باإلفرادِ  
  

  

 ـ  4 متعدد و متبـاین  یعنی وجوداتـ یعنی شفع بودن وجود  ، عپس کسی که به اشفا

، پس او مشرک است و شریک، ]داند[ حده حده و ممکن را وجود علی حق را وجود علی

دن و فـرد  را گردانید. و این شرک خفی است. و کسی که بگوید بـه واحـد بـو    هللا تعالی

مظاهر او منافی وحدت و کثرت واحد است  ؛که وجود نفس ذات حق استـ  بودن وجود

  فرماید: باز می .پس هست آن شخص موحّد ـ نیست

  

  فایّاکَ و التَّشبیه إن کنـتَ ثانیـاً  
  

  5و ایّاکَ و التنزیه إن کنتَ مفرِداً  
  

  

 و یا به معنی دویمی اسـت؛  به معنی ثنا کننده ؛صیغه اسم فاعل است 6هب، لفظ ثانی

یا اگر هسـتی   حق را؛ گر هستی تو ثنا کنندهْا، از تشبیه مفرد را یعنی باز دار نفس خود

که خود را یک موجـود  ، تشبیه به این طریق مشو ]به[ل ؛ یعنی قائحق در وجود تو دومِ

ـ بلکه باید کـه قا ، همشبِّ از خودِ بایندانی و حق را موجود دوم  ل شـوی بـه تشـبیه در    ئ

یعنـی جـدا کننـده مـر     ، 7درِّرا از تنزیه اگر باشی تو مفه. و بازدار نفس خود مظاهر مشبَّ

ل شوی به تشبیه در عین تنزیـه و بـه تنزیـه در    ئجمله باید که قالتنزیه را از تشبیه. و با

  فرماید: عین تشبیه. باز می
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  فی تراهُ و هوَ انتَ بَل، هوَ انتَ فما
  

  1عــینِ األمُــورِ مُســرَّحاً و مُقیَّــداً  
  

  

ـ  چه حق وجود مطلق ، یعنی پس نیستی تو عین آن حق ن د و متعـیَّ است و تـو مقیَّ

، لکه تو عین حق هستی بـه حسـب حقیقـت   ب ن چگونه عین مطلق باشد؛و متعیَّ، هستی

از  خـالص  ؛حرَّمس، بینی حق را در عین موجوداتمیو  تو؛ن شده است در که حق متعیِّ

ال هللا. و ا و ال الـهَ  ن فال موجـودَ ین متعیَّا یعنی ظاهر در ن؛د به قید تعیُّن و مقیَّقید تعیُّ

  فرماید: میه رُّسِ سَدِقُ مولوی جالل الدّین رومی

  

ــت     ــتن اس ــور گف ــا مص ــور ی ــا مص   ن
  

  اسـت  رسـتن  صـورت  ز پـی  آید باطل  
  

ــت    ــیش اوس ــور پ ــا مص ــور ی ــا مص   ن
  

  2پوست ز شد بیرون و است مغز همه کو  
  

  

 باطـل آمـده و   ـ  یعنی منزه گفتن توـ نامصور و بی صورت گفتن تو   تعالییعنی هللا 

و نیسـت   باطل آمد پی خالص شـدن از صـورت؛   ]تو[ همچنین مصور و به صورت گفتن

قول باطل است که این تنزیه ، یعنی تنزیه محجوب، این گفتن تو از صورت خالص شدن

به بودن وی بر صـورت و  ، [است] بلکه تشبیه به مجردات و تقیدات ؛حقیقت[به]  نیست

قول باطل ، در وجود. و همچنین تشبیه محجوب اجسام ران مر بایِ، تعین مجرد از امکان

ه گفتن ه و مشبَّیعنی منزَّ ؛ن اجسام نامصور یا مصوّروجود در تعیُّه د است بقیُّت که، است

یعنی فـانی فـی هللا   ، ست از پوستبیرون شدن ا، پیش آن کس است که همه مغز است

کـه او تنزیـه    ،به بقای حق؛ و حقیقـت امـور بـر وی مکشـوف شـده      3گشته و باقی شده

  در ابیات سابقه فرموده:  4هچنانک ؛گوید در همین تشبیه و تشبیه در همین تنزیه می

  
  از تو ای بی نقش با چندین صور

  

  5هم مشبه هم موحد خیـره سـر    
  

                                                        

 . همان.1

 ، دفتر دوم، سرآغاز ی معنویمثنو. 2

ــت   ــور گفتن ــا مص ــور ی ــا مص   (ن
  

  رفتنـت)  صـورت  ز بی آمد باطل  
   

 . اصل: + و.3

 . اصل: چنانچه.4

  اصل: .5
  

  از تویی فی نفس با چنـدین صـور  
  

  هم مشـبّه هـم منـزه خیـر و شـر،        
  

 ، سرآغازدفتر دوم، مثنوی معنوی
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کنند که آنچه گفته گاهی ابطال آن به این وجه می، و منکران از متکلمین و فالسفه

ظهـور واحـد در    1کند بـه اسـتحاله  عقل حکم می ةًشده است مخالف عقل است؛ و بدیه

  شود. کند و نمیکثیر؛ پس وحدت وجود راست نمی

[که]  ـ  به معنی ریاضت کشیدهـ بلی عقل متوسط مرتاض  ، و جواب آن این است که

 وحدت وجود و ظهـور واحـد در کثیـر   ، عقلیه استدالالت بهتاض است به کسب علوم مر

اسـتدالالت ایـن عقـل خـالی از     این عقل اعتبار ندارد و  داند؛ لیکن حکممحال می ]را[

  نیست.  اغالیط

  
ــود  ــای اســتداللیان چــوبین ب   پ

  

  2بود تمکین بی سخت چوبین پای  
  

  
بـه سـوی    حاجت، از استدالل خود یافتی ]را[ی امور اگر عقل حقیقت واقعی همه و

شـد کـه   معلـوم   ،بعثت انبیا و رسل شد[به] و چون حاجت  ارسال رسل و انبیاء نشدی؛

ویـل و  ععقل استداللی قاصر است از درک اسرار الهیّه؛ پس حکم عقل استداللی الیـق ت 

از غلبـه  م بلکه حکم وه ؛حکم عقل نیست، مذکوره 3اعتماد نیست و این حکم به بداهت

عقـل اسـتداللی    نمایـد؛ لهـذا  که او حکم باطل را حکم بدیهی می اضالل شیطان است؛

کنـد و گـاهی   گاهی به بطالن ظهور واحد در کثیر حکـم مـی   مشوش است درین حکم؛

کـه آن   ـ  کند به وجود ماهیت واحدهحکم می، بینی که این عقلکند. نمیتجویز آن می

اسـتحاله ظهـور    4هتار اشخاص کثیره. پس کجـا مانـد بـد   د ـ  نامندرا کلی طبیعی می

و تـابع رسـل کـرام اسـت      در کثیر؛ و اما عقل کامل که منوّر به نور الهی است و ]واحد[

کات رسـل و  و علـوم را از مشـ   ؛ی تأویـل ب آورده است، ایمان به آنچه اخبار کردند رسل

 واین عقل واجب االتباع است و  ردگیبه کتاب و سنت می به کشف صحیح معاضد، انبیاء

ند و این کبلکه او مشاهده این ظهور می داند؛ر واحد را در کثیر محال نمیاین عقل ظهو

   داند.ا ثابت و واقع میر
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وحـدت وجـود و ظهـور حـق در      گویند در ابطال کهکلمان خاصه میو منکران از مت

و جوابش  کند.بطالن آن میو شریعت حکم به ، است مخالف شریعت عزّ، کثرت ممکنات

اگر مخالف  ؛اندست که شریعت آن نیست که متکلمان از آراء خود استخراج آن کردها آن

دارد؛ بلکه شریعت آن است که هللا تعالی خبر داده است بر پس ضرر نمی، شدآراء بااین 

و و آن کتاب و سـنت اسـت؛ و ایـن وحـدت وجـود       سلّمله و آصلی علیه و  دلسان محمّ

مخالف کتاب و سنت نیست؛ و نیست مخالف مگر تأویالت متکلمان ، ظهور واحد در کثیر

 انـد کـه  جنید بغدادی قدس سرّه فرمـوده  ،و سید الطایفه .تسرا که مر کتاب و سنت را

از کشـف  کـه   3ـ  انـد که قوم صـوفیه  ـیعنی علم ما  2»1ةمقید بالکتاب و السنّ، علمنا هذا«

و تأیید کتاب و  ؛مؤید اوست[و کتاب و سنت]  مقید است به کتاب و سنّتْ، حاصل است

متبـادر بـال    ه معنیچ ؛4»االهللا الاله«ی توحید است کلمه، از آن جمله .سنّت ظاهر است

از آن الزم است هر چیز کـه  ، آن است که هیچ الهی موجود نیست مگر هللا؛ پس، تأویل

عبارت اسـت از  و اله عبارت از معبود است و معبود در لغت ؛ 5]باشد[عین هللا ، اله است

 للت موجودی که پـیش وی موجـود آخـر متـذ    شود و نیس للآنکه پیش وی کسی متذ

پس معبود در هـر   ؛د که هر موجود عین هللا باشد به حسب حقیقتپس الزم آم ؛نیست

   اگرچه عابد از راه حماقت نداند.، اله در حقیقت هللا است که در وی ظاهر است

کنند به این وجه که نیست اله حق که شـرع  ی توحید تأویل میو متکلّمان در کلمه

س اگـر الـه باطـل کـه شـرع      مگر هللا؛ پـ ، ت آن معبود موجودداجازت داده باشد به عبا

اند که این تأویل مضایقه ندارد؛ و نفهمیده، اجازت به عبادت آن نداده باشد موجود باشد

و نیز چون سید  .خطاب در دید عبارت بر آن داللت ندارد خصوصاً [و] بعید محض است

که  ار قریش که یک کلمه استکف 6فرمود به هللا علیه و اله و اصحابه و سلّمعالم صلوات 

گفـت: آیـا کلمـه     پس ابوجهل شوید؛بگویید مالک عرب و عجم می ایان به صدقماگر ش

فرمـود: بلـی کلمـه واحـد اسـت؛ پـس        هللا علیه 7صلوات؟ حضرت سید عالم واحد است
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ه ده کـ بل، کنـیم ابوجهل و دیگر حاضران از کفار قریش گفتند: کلمه واحد را قبـول مـی  

پس کفار مـذکورین   ؛.»االّهللا الاله«سّالم فرمودند: علیه ال حضرت سید عالم پس ؛کلمه را

یعنی چگونـه  ، »؟عُ الخلق اله واحدکیف یَس« دند و در تعجب ماندند و گفتند کهمتنفر ش

-که خلق کثیر و اله واحد است و واحد وسعت نمی، وسعت خواهد کرد خلق را یک هللا

 نَّإ د[اً]الهـا واحـ   ةلهـ اآل عَلَاَجَ«و نیز گفتند:  ؛کند که تعینات کثیره در وی حاصل شود

صلّی هللا علیـه و الـه و سـلّم الـه     ست محمّد ایعنی آیا گردانیده ، 1.»عجاب ءشیل ]ا[هذ

ما سمعنا بهذا «عجیب است؛ و بعضی از آن کافران گفتند:  ءو این شی، کثیر را اله واحد

باشـد در ملّـت   واحـد  الـه  ، اینکه اله کثیـره ، ایانمایم یعنی نشنیده، 2.»ةخراآل ةفی المل

، ی توحیـد که مخاطبان از کلمـه ، نصافبه عین اقصه در این  4. پس باید نگریست3دیگر

آیـد  و در فهم ایشان مـی  ؛و در تعجب ماندند اند اند که اله کثیره عین هللاهمین فهمیده

شـد و  پـس تعجـب چگونـه از آنهـا صـادر مـی       عین هللا است نه اله باطـل؛ ، اله حقکه 

؛ و سیّد عالم صلی هللا ن استوچه فهمیدند معنی لفظ هماهل لسان بودند هر، مخاطبانْ

یـن  ا ؛ و ازاله حق است، و نفرمودند که مراد از کلمه انکار آن فهم نفرمودندعلیه و سلّم 

نفی جنس ، پس معلوم شد که معنی کلمه توحید ؛آیداله واحد الزم نمی، جعل اله کثیره

   .تعالی اله است مگر هللا

بتان را و غیره معبودهـای خـود را   «و نیز روز قیامت وقتی که کافران خواهند گفت: 

آن معبـودان خواهنـد گفـت:    ، .»5میدپرستیمی ـ  اند که من دون هللارا ـ ها   که مایان این

پس حکم به کذب ایشان نیست مگر به جهـت آنکـه ایـن     ».درین قول اند ایشان کاذب«

 ؛حق از من بود که درین مجلی و تعین ظاهر بود بادتع در حقیقتْ، عبادت و پرستیدن

و عبادت این متعینات نبود؛ پس قول این کافران که مایان این متعنیـات را کـه سـوای    

   کذب و بهتان است.، 6میپرستیدمی اند هللا

عـین  ، و از آنچه گفته شد معلوم شد که ظهور حق واحد در تعنیات و مظاهر کثیـره 

از نوح و شعیب و  هللا علیهم ةصلوو رسل  مخالف شریعت باشد؛ شریعت است؛ حاشا که

                                                        

  .5. ص/1

 .7. ص/2
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 1هکچنان وی هللا که ظاهر است در هر مظاهر؛همه دعوت نکردند مگر به س، صالح و هود

الـه  هللا مـا لکـم مـن     ااعبدو«های خود گفتند: فرماید که این رسل به قوممی تعالی هللا

هی مر شما را غیر وی. تعـین هـر الهـی کـه     نیست ال، یعنی عبادت کنید هللا را، 2.»غیره

ر مجلی ن معبود است در هوو هم، کنید عین وی استایان الوهیت در آن گمان میمش

کس بکنید که ظاهر است در آن ات را بگذارید و عبادت آن و در هر تعین؛ پس این تعین

الهی غیر نص است که هیچ  و آن هللا است و عبادت مظهر بگذارید؛ و این آیه ات؛متعین

که در شرع  حق است اله، اله 3خود کمر بندند که مراد ازو متکلمان بر تأویل  وی نیست.

در اول  هللا ةصـلو آید که همه رسـل  اند که الزم میو نفهمیده عبادت وی ممنوع نباشد؛

گـاهی کـالم صـریح در مطلـب     ، بکنند و هیچ یک از ایشان ولأمدعوت خطاب به کالم 

من لم یجعل «و این ظاهر است؛ لیکن ، ف العقلؤدارد مگر مجایز نمی نفرمایند و این را

  .4»هللا له نوراً فما له من نور

یعنـی همـون هللا در    5.»االرضفـی  هو هللا فی السّماوات و «فرموده:  و نیز هللا تعالی

اوات و ظاهر است در سم تعالیو این آیه نص است در آنکه هللا  ؛ها و زمین استآسمان

بـه   گویند که لفظ هللا در آیـه رانند و میش تأویل میو متکلمان رخ ر هر مظهر؛ارض د

و نفهمیدنـد کـه    ؛وات و ارضایعنی اوست عبادت کرده شده در سم ؛معنی معبود است

، و با وجود ایـن  نیست؛روا ، در غیر معنی وی م ذات واجب الوجود و اطالقْلَعَ، لفظ هللا

پس الزم آید که هر چـه  ، وات و ارضامعبود در سمکه به معنی آن شد که اوست  چون

مگر آنکـه بـاز    عین هللا باشد؛ و این مؤیّد مطلوب است؛، اوات و ارضمسدر  معبود است

کـالم الهـی از جملـه الفـاظ      پس در این صورت ود را مقید به عبادت شرعیه نکنند؛معب

   میگردد.

یعنـی هللا آن   6.»و فی االرض الـه له االذّی فی السّماء  هو«فرماید: می و نیز هللا تعالی

ص است در آن که هللا و این آیه ن ؛اله است و در ارض اله است 7ءکس است که در سما

                                                        

 . اصل: چنانچه.1
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و متکلمـین در تأویـل خـود کمـر      ؛انـد  الهی است که در آسمان و زمـین  تعالی عین هر

   .التفات به آن نباید کرد، اند بسته

یبـایعون هللا یـد هللا فـوق     یبایعونـک انّمـا   ان الـذّین «فرمایـد:  مـی  و نیز هللا تعـالی 

ر هللا را؛ پس معلوم شد کـه  بیعت نکردند مگ، یعنی کسانی که بیعت تو کردند 1.»ایدیهم

هللا بودند  ؛ و صحابه در وقت این بیعت مشاهدصلّی هللا علیه و سلّم عین هللا بودرسول 

این معنـی را و فرمـود کـه     یتعالدر رسول هللا که مظهر وی است. باز تأکید فرمود هللا 

ل هللا صلّی هللا علیه و صحابه متابعین؛ و آن جا نبود مگر دست رسو هللا بر دستِ دستِ

صـلّی هللا علیـه و آلـه و     ابعین؛ پس معلوم شد که رسـول هللا به دست آن متآله و سلّم 

علیـه و  صلّی هللا پس دست رسول هللا  ی صحابه متابعین؛ بود در مشاهدهسلّم عین هللا

 مؤیّد این معنی است، بسیار ین مشاهده؛ و آیات و حدیثِا دست هللا است درآله و سلّم 

لهذا ، [است] سوی تطویل 3دّیؤذکر آن م 2لکن که حق ظاهر است درین مظاهر ممکنه؛

  ترک کرده شد. 

مظـاهر  ، و غیر آن از موجودات سی گوید که چون این محسوسات مرئیهسؤال: اگر ک

ذموم و ممنوع نباشد که ایـن  ها مپس عبادت این، و با حق اتحاد دارند اند و مجالی حق

   .عین عبادت حق است، عبادت

ین مجالی و مظاهر بر دو گونه است: یکی عبادت عبادت ا گویم در جواب کهپس می

پس این عبادت شرک است و ظلـم عظـیم اسـت و    ، که متعین است انّه این متعین بما

بما انـه  ـ که از این شرک باز دارند؛ و عابد این متعین    اند آن مبعوث انبیاء و رسل برای

ا شـئونات  ی، هللا داند از جهل خود، خواه متعین را به این حقیقت ـ  که این متعین است

و خواه ایـن متعـین را الـه     ؛لیکن در نیّت وی عبادت این متعین خاص باشد، وی بداند

همه حال مشرک است و ظالم  ]در[، حقیقی داند و خواه مقرّب به سوی اله 4داندحقیقی 

نخواهـد شـد؛ و دیگـر     6فورمغ 5در نار است و هرگز از این شرکو مخلّد ، به ظلم عظیم

چنانکه سجده  ؛وجه عبادت آن است که عبادت کند هللا را که ظاهر است در این مجالی

                                                        

 .10آیه، فتح ی . سوره1
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ه مظهـر و  نـه سـجد  ، هللا ظـاهر  وی باشـد سـجده   ]منظور [کند به سوی این متعنیات 

، ند؛ پس باید دید که اگر شرع شـریف دپس این مظاهر قبله عبادت وی تعالی ش ممکن؛

پس عبادت به این وجه رواست بلکـه  ، قبله ساختن آن محلّی را تجویز کرده چون کعبه

عبادت به این وجه حرام است پس ، غیر آن و صنمو اگر شرع اجازت نداده چون  ؛واجب

د اسـت  حق واح، و سرّ در آن است که اگرچه ظاهر ده حق؛و مبعد است از حق و مشاه

هـر تعـین   و  ؛لی دیگر نیسـت است که در مج 1یلی تعیندر این مجالی لیکن در هر مج

که عبـادت  ، قبله عبادت باشد 2بعضی تعینات آید پس الزم الزمه و عارضه دارد؛، خاص

و  3شـود ندت سـاخته  و از لوازم بعضی آن است که قبله عبـا  حق ظاهر کرده آید در آن؛

مسـتحق عـذاب باشـد و    ، ی عبادت کنـد اگر کسی آن را قبله و ؛اندعبادت در آن نکرده

از لوازم بعضی اعمال و تعین ، اند و همچنین هر اعمال مکلّف اگرچه از شئونات حق ؛طرد

 و ؛رب إلی هللا باشـد مستحق ثواب و رضای حق و قُ، آن است که عمل به آن اعمال، آنها

ن عد عَمستحق عذاب و غضب و بُ، عامل به آن اعمال، بعضی آخر و تعین آنها آنکهلوازم 

در پـس شـرع را میـزان     به وجه اتم بیان فرمـوده؛  یل آنهللا باشد؛ و شریعت وجه تفص

جـه مـذکور بـدون    و چون تفصیل خواص اعمال به و اعمال گرفتن ضروری و الزم است؛

مال و ارسال رسل و رسایل نموده تا نفع اع، متهللا تعالی از رح، شرع ممکن نبود ابانت

الحـال  ؛ و این کالم که گفته شد در اثنای مقصود واقع شد فرمایند؛ضرر اعمال بیان می

   یم به آنچه در صدد بیان آن بودیم.گردباز می

و  ؛معراست از جمیع اوصاف عارضه، که ذات هللا سبحانه وجود محض است پس بدان

بلکه او سـبحانه  ، »ام به الموجود الوجودما ق«به معنی  ود موجودنیست در مرتبه ذات خ

نه بـه عـروض وجـود کـه وصـف       ؛نفس وجود است و موجود بنفسه، در مرتبه ذات خود

اهر است بلکه او واجب الوجود و این ظ ؛ و نیست در مرتبه ذات خود معدوم؛انتزاعی است

وجود است و هیچ  ت آن که خودِبه جه که قابلیت عدم ندارد؛، در مرتبه ذات خوداست 

، قیت و غیر آن در مرتبه ذات نیسـت صفتی از صفات چون علم و قدرت و خالقیت و راز

در ایـن   و اوو حاضر اسـت ذات او نـزد او    ؛مطلق است نفس وجودِ بلکه ذات او سبحانه

اک و ادر ؛ و در این مرتبه غنی از عالم؛مرتبه با کمال ذاتی خود است از وجوب و استغنا

                                                        

 .اصل: تعین .1
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و آنچه حافظ شیرازی  ؛رسد و هر شی هالک است در این مرتبهاحدی به این مرتبه نمی

   به این مرتبه. اشاره است 1»چین.عنقا شکار کس نشود دام باز«فرماید: می

دراک العجز عـن درک اال «فرماید: و جناب ابی بکر صدیق رضوان هللا تعالی علیه می

ادراک اسـت؛  ، ی ذات هللا سبحانهادراک به مرتبهبودن از رسیدن  زیعنی عاج 2.»ادراک

همین ادراک ، پس اعتراف به عجز محال است؛، یعنی به ذات وی سبحانه ادراک رسیدن

للـه   انّ« ؛ و در حـدیث شـریف واقـع اسـت کـه     است و کمال معرفت مقتضی عجز است

از نور و  4 جاب استیعنی ذات هللا تعالی را ح 3.»ةحجاباً من نور و ظلمسبعین سبحانه 

اوصاف جاللیّه و اوصاف اند و از ظلمت اوصاف جمالیّه و اوصاف فعلیه، مراد از نور ؛ظلمت

فات ر صتمستور در س، یعنی ذات او سبحانه که عین مطلق است و وجود مطلق انفعالیّه؛

نـه پـیش انسـان و نـه     ، شودهرگز ظاهر نمی ]و[ است و محجوب به حجاب نعوت است

   .نپیش مالیک مقربیّ

  

  برتر از خیال و قیاس و گمان و وهم ای
  

  5ایم اند شنیدیم و خوانده وز هرچه گفته  
  

  

ذاتی خود است و در پرده غیب اسـت  و این ذات را که وجود مطلق است و با کمال 

شود مر ک و مشهود میمدرَ ؛ و این ذات را ظهور است در مجالی؛خوانند »غیب الغیوب«

 انـد؛ غیر متناهیـه  ]که[اند تعینات و شئونات ذات، و این مجالیعارفان را در آن مجالی؛ 

تعـدد   تلیکن دو مرتبه از آنها که تعین اول و ثانی اس ؛اندلیکن کلیّات این مراتب شش

در تحت آن دو مرتبه است ، شودراه نیست و هر تعینی که مفروض می، را در این هر دو

انواع [را]  هر چهار، ب تحت آنی چهار مراترا در این دو مرتبه راه نیست و باق تکو شر
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ت بـرای اتصـاف بـه    یناو ظهور ذات در این مراتب و تع، ارشماند بیو اجناس و اشخاص

   کمال اسمائی است.

و آن عبارت است از ذات حق که متعقل است ذات خود را  ـ ی اول و تعین اولمرتبه

و صالح است مر ظهـور   ؛آن ذات هت بمتحد اس ـبما انّه که عالم  و عالم را علی االجمال 

تمامها علی ب«ارد و متصف است به نعوت و اسما عالم را و هیچ امتیاز و انحیاز از ذات ند

 ةو ایـن ذات احدیـ   ؛به وجهی که سمیع از قدیر مـثالً ممتـاز و منحـاز نباشـد     »االجمال

 همــه ممکنــات ؛تکثیــر را در آن راه نیســت نــه اعتبــاری و نــه حقیقــی ؛محــض اســت

ایـن مرتبـه را    1؛ وانـد  مضمحل و مندمج ءدر این مرتبه و همه نعوت و اسما اند مستهلک

 ؛در این مرتبه ظهور کرده است اوالً »غیب الغیب«ی چه ذات از مرتبه ؛نامندغیب اول می

انـد بـه کشـف    کـه رسـیده  ، به تأیید الهـی  یدؤقاده مو او غیب است مگر از دو بصیرت و

  نامند. می ءتبه را عماو بعضی این مر ؛حقایق

جمیع صفات و  مر تعین ثانی است و آن عبارت است از ذات مستجمعْ، ی ثانیمرتبه

به وجهی که متمیز شود هر اسمی از دیگـر؛ پـس   ، اسماء کلیّه و جزئیّه را علی التفصیل

و  ؛و در این مرتبه کثرت اعتباریـه پیـدا شـد    ؛شود از قدیر و قدیر از علیم سمیع متمیز

؛ و این اسما اگرچه سمایی هویدا شداو کمال ، به صفتی عبارت است از ذات متّصفه اسم

تواند شـد و  تعبیر از ذات می، کن چونکه عین واحد است هر اسمیال، اندد و ممتازمتعد

 توصیف هر اسمی به دیگری صـحیح اسـت؛  تواند شد و هر اسمی تعبیری از دیگری می

در این مرتبه  .2»حمن الرّحیم الملک القدوس إلی آخرههو هللا الرّ«شود: چنانکه گفته می

 ؛حاصل است مر ذات هللا تعالی را اعیان ممکنات علی التفصیل و التمیز علم تفصیلی به

، ی علم ثبوت دارنـد بهو این اعیان که در مرت ؛و اعیان ممکنات ثبوت علمی پیدا کردند

م را مطـابق  م است که هللا تعالی این عالَاق عالَو این علم خلّ ؛نامیده شوند »ةاعیان ثابت«

کـه   نیسـت. [از عدم] طریق ایجاد [و به] ، اعیان بر استعدادِ ؛آن علم پیدا نمود در خارج

آن عـین را مخاطـب سـاخته    ، یعنـی از اعیـان  ، گرددچون اراده هللا سبحانه متعلق می

ثـال  تمین اپـس آن عـ   ـ  به کالمی که آن منزه است از حرف و صـوت  ـ 3»کن«گوید  می

استعداد ، عینی را از اعیان[هر] و  ؛عقب این قول بال تراخی، گرددنماید و متکون می می
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یعنـی هـر عـین را     ؛خاص است به وجود وی در زمان متعین و اتصاف به اوصاف خاصـه 

 1هکچنان ؛متصف به آن اوصاف خاصه باشد امکان وجود نیست به نظر ذات وی مگر آنکه

از  و هر عینی از اعیان مظهر اسمی اسـت  .یست مگر اتصاف به کفرصالح ن، عین ابوجهل

است و هللا تعالی چون که جواد مطلق اسـت افاضـه    2»ینربّ الع«اسماء الهیه و آن اسم 

پـس شـقاوت کـه در بعضـی      به حسب قابلیت و استعداد هـر عـین؛   کند مگروجود نمی

که صالحیت وجـود   ]ستا[صور در عین وی ق[و] ، ویمت استعداد آاشخاص است از ش

 .صور مفاض علیه استبلکه ق ؛قصور در مفیض نیستو این  ؛ندارد مگر اتصاف به شقاوت

؛ چـه  گشت . و در این مرتبه واجب از ممکن متمیزاین است سرّ قدر گفته علی االجمال

ثبوت علمی دارند  ] اینو[ اند صفات کمالیّه واجب است و اعیان که ثابت 3ذات متصفه به

یکی ذات موصوفه ، شدند متمیزو در این مرتبه دو حقیقت  ؛اند ممکن، رت علمیهدر حض

صفات کونیّه؛ حقیقت اولین واجـب اسـت و    4هکمالیّه و دیگر حقیقت متصفه ببه صفات 

و این به خالف مرتبه تعـین اول کـه در    ؛و حقیقت دویمی ممکن و عابد است ؛اله است

است و جمیع  ءونیه است و احدیت جمیع اسماصاف الهیه و کجمع او احدیت، آن مرتبه

اصالً تکثر را راه نیست در آن  .اند و اوصاف الهیّه و کونیّه در مرتبه تعین اول واحد ءاسما

و این تعین ثانی را ، لهذا تعین اول به احدیت نام نهند .بلکه احدیت محض است ؛مرتبه

د جمیع اعیـان اسـت   مِه و سلّم مُو عین ثابت رسول هللا صلّی هللا علیه و آل ؛به واحدیت

تحـت ایـن     انـد و مـا   و مرتبه تعین اول و تعین ثانی هر دو مرتبه الهیّـه  .در ایصال فیض

   .اند مراتب ممکنه و کونیّه، مرتبه

مقرر گشته و آن حقیقتی اسـت کـه صـالح اسـت مـر       ءاین تعین ثانی مظهر عما 5و

شـوند در ایـن   ات ظـاهر و موجـود مـی   ی ممکنات و کاینو همه ؛ظهور حقایق امکانیه را

 و رحمت نمود بر آن کائناتْ و چون اسم رحمان متوجه شد به سوی اعیان کائناتْ ؛ءعما

عین نفث رحمانی است و این  ءپس این عما ؛متحقق شد ءاین عما، نمود »نفث بی کیف«

ؤال و یک اعرابی عالم به اسـرار سـ   .ءمظهر ربّ است که ظاهر شد رب در این عما ءعما

أن  نـا قبـلَ  أیـن کـان ربُّ  «کرد از سید عالم صلوات هللا و سالمه علیه و آله و اصحابه که 
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زمـین  هـا و  یعنی کجا بود ربّ ما پیش از پیدا کردن آسـمان ، »و االرضَ السّمواتِ یخلقَ

ما فوقـه هـواء و ال تحتـه     ءفی عما کانَ«سیّد عالم فرمود:  یعنی قبل از پیدا کردن عالم؛

و مـراد از   آن؛ چنین که نیست فوق آن هوا و نه تحت، ءیعنی بود رب ما در عما 1.»ءهوا

بود که فوق او ممکـن نبـود و نـه تحـت او      ءیعنی در مظهر عما، ]است[م امکان هوا عالَ

 3یقرق سحاب 2تلغدر اصل  ءچه عما ؛و در تعبیر هوا از ممکن ترشیح است .ممکن بود

و امام احمد بن حنبل قدس هللا سـرّه   .ه گفته شدرا گویند و اینجا مراد مظهری است ک

یعنی بود هللا تعـالی در   4».شیکان هللا و لم یکن معه  : «اندحدیث فرمودهدر شرح این 

و شیخ االسالم عبدهللا انصاری گفته کـه ایـن    .و هیچ از ممکنات با وی نبود ءمظهر عما

  جامع است مر اسرار را. ، کلمه امام احمد

از  از مواد و عـوارض اجسـامْ  ـ مظهر ارواح است که تعین مجرد است   ، هی ثالثمرتبه

یّه به ذات خود و اغیار خود است و قابل اشارت حسو قابل ادراک خود  ـ  الوان و اشکال

قسمی که به ابدان تعلق ندارند و تعلق تدبیر و تصرّف  :اند و این ارواح به دو قسم ؛نیست

اند  اند که هایم دارند چنین تعلق و از قسم اول قسمی و قسمی دیگراند که به ابدان تعلق

منفرداند در مشاهده جمال  د و نه از دیگری؛از خود خبر ندارن در مشاهده حق سبحانه؛

و این قسم را تعبیر در کتـاب و سـنّت بـه     ؛اند در بحر مشاهده حق و غرق، حق سبحانه

و اینها مـأمور بـه سـجود آدم     .5همهیمنشوند به مالئکه و نامیده می ]کنند[ مالء االعلی

چه تکلیف فرع شعور است و چون اینها شعور ندارند مکلف به سـجود چگونـه    ؛اندنشده

کند به سوی اینکه گفته شد این آیه که در خطاب ابلیس وقـت  ه اشاره میکچنان ؟شوند

 قـتُ بیـدیَّ  لما خَلَ ما منعک اَن تَسجُدَ«که ابلیس ابا آورد از سجود آدم علیه السّالم آمد 

یعنی چه چیز منع کرده است از این که سجده کنی آن  6»العالین نَم کنتَ مِستکبرتَ اَأَ

ـ     ؟شخص را که پیدا کردم به دو دست خود ک آیا تکبر کردی تو یـا آنکـه بـودی از مالئ
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ـ   رَکَذَ«و در حدیث قدسی واقع است آن  عالیه که مأمور به سجود نیستند؟  ءٍالَنـی فـی مَ

پـس یـاد کـنم مـن آن     ، یعنی اگر یاد کند بنده مرا در مالء 1»مهمن یرٍخَ ءٍالَفی مَه تُذکر

بنده در آن مالء. بدان کـه   است از آن مالء که یاد کرده است بنده را در مالئی که بهتر

و  ؛گفته شدکه را  2شید اوالً در عما این مالئکه مهیمنههللا تعالی پیدا ساخت و وجود بخ

لک علم هر چیزی لکی را و مکنون ساخت در آن مَالئکه پیدا نمود مَدر صف اخیر این م

و نام  ؛تا دخول اهل جنت در جنت و اهل نار در نار و مذبوح شدن موت ؛کاین شود ]که[

و در لسان اهل شرع نام وی  ؛فاهل تصو در لسان 3 عقل اول و عقل کل استمَلک این 

است که در آن افاضـه مـر تفصـیل ایـن     لک دیگر مَ، لکو تحت این مَ ؛است »قلم اعلی«

 و در لسـان شـرعْ  ، نامند اهل تصوفانی را نفس کل میلک تحتکنند و این مَعلوم را می

و ، ست در این لـوح محفـوظ اسـت   ا چه شدنی؛ و هرلاست از تغیر و تبد» لوح محفوظ«

دری از ق آنها را علمِ، و مالئک دیگران هم .که عقل کل است اثبات آن قلمْه ثابت است ب

 4ما هـ آنهـ  ؛چون علم کاینات بکسال، و در آنها مکنون ساخته شده [ه]کاینات داده شد

 .اند الواح 5انسان است و این مالئکد مالئک دیگر که تحت نکناند افاضه می مالیک اقالم

کنند و مدت آن افتد که یک حکمی در لوح از این الواح ثبت میو گاهی چنین اتفاق می

بعـد از آن  ، شود که این حکم باقی استبه حسب ظاهر معلوم می؛ نندکحکم ثبت نمی

 ؛شودشود و ضد وی ثبت کرده میشد باز آن حکم محو کرده میمنقضی ت چون آن مد

 چون حکم موقت باشد بـا توقیـتْ   ؛و اما در لوح محفوظ این تغییر و تبدیل را راه نیست

و  ما یشاءُ و هللاُِمحُیَ کتابٌ لٍجَأَ لکلِّ« :فرمایدهللا تعالی می .محفوظ است در لوح محفوظ

یعنی بر مدت را یک کتابی است که آن مدت در وی مکتوب ، 6.»الکتابِ مُّأُ هُو عندَ بتُثیُ

نماید چیزی را در مدت خواهد و ثابت میکند هللا تعالی چیزی را که میمحو می ؛است

از محو و اثبـات جدیـد؛ و    وظ استمحف، هللا تعالی ام الکتاب است و آن لوح 7نزد و وی
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و  ؛آن محـل محـو نیسـت    مراد از ام الکتاب نفس کل است که آن لوح محفوظ است [و]

و عقـل و   2این مالئک مهیمنـه  1تلوو . محل محو و اثبات الواح دیگراند چنانکه گفته شد

 ءجـوهر عمـا  در ایـن   ؛هااند در مراتب خود مالئک دیگراند صف به صف واقف، نفس کل

 ]می کنـد [یت چنانکه هللا تعالی حکا ؛اند سبحانه ل اوامر حقمورند به خدمات و متمثمأ

نیست یکی از مـا مگـر آنکـه او را مقـام     و  ]یعنی[ 3»علومٌمَ قامٌمَ لهُ الّإ نّاو ما مِ«ئکه از مال

   .که تجاوز از آن ممکن نیست ]است[ معلوم

 .چون جبرئیل و میکائیل ؛ندا مالئک مقربان، و در صف اعلی بعد عقل کل و نفس کل

صیان امر عاز  آبی استاین مالئک  ةی مالئک منتظر امرند تا امتثال ورزند و نشاءو همه

ه از اند به عالم اجسام علویّ مالئکه طبعیّه هستند که موکل، ءحق؛ بعد آنها در جوهر عما

، نند امر حق راکو این مالئک هم عصیان نمی .از ما تحت و ما فیها و اجسام سفلیه ءسما

و اینهـا مـدبر عـالم علـوی و      ؛انـد بـر آن خـدمات    به خدماتی کـه مـأمور   ]اند[و مشتغل

دیگر امورات که تعلق دارد  تولید و تغذیه و 4برای  ]از آنها[و در انسان بعضی  ؛اند سفلی

اند  ماند و اینها کرا حاو اینها از جمله اقالم و الو ؛و بعضی برای کتاب اعمال ؛بدن انسان از

عنایت الهی ، نویسندو عصیان که اینها می ؛محل محو و اثبات است و این الواحْ ؛5به نص

، لـک از مالئکـه مـذکوره   کنند انسـان را؛ و هـر مَ  به خیر  و بعض آخر امر ؛سازدمحو می

و ایشان را به اسـماء تشـبیه خبـر نیسـت      ؛هیمسبّح مر هللا تعالی راست به اسماء تنزیه

و این مالئکـه طبعیّـه اگرچـه     .کنند به اسمی که مظهر اوستتسبیح می هر واحد ؛اصالً

لیکن به سبب لطافت و قرب ایشان از عالم جبروت که ، وجود آنها بعد عالم شهادت است

   .کثرت تعین ثانی است در مرتبه ثالثه شمرده شد

ه و س حیوانـات و نفـوس شـیطانیّ   و نفـو  اند فلکیهنفوس ، و از ارواح متعلقه به ابدان

کنند و کمربنـد  آنها تسبیح به این اسم می ؛اند و نفوس شیطانیّه مظهر اسم مضل جنیه؛

روح ، و از ارواح متعلقـه بـه ابـدان    .آنها همین است ةاند که مقتضی نشاء اضالل خلقدر 

که علم همـه اشـیاء در آن مکنـون    ، است از لطایف الهیّه ]ای[انسانیّه است و این لطیفه

 امّـا ، و مشابه است به عقـل کـل   ؛و مظهر تعین ثانی بر وجه کمال ؛استو بالفعل  ؛است
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و  د اموری که واقع شوند تـا روز حشـر؛  ان که در عقل کل مکنون افضل است از عقل کل؛

و ایـن روح   ؛بـود  1جی که در تعـین ثـانی   در روح انسانی مکنون است همه اشیاء بر نهْ

، اتو ایـن متعینـ   ات کثیـره شود به تعینلیکن متعین می، انسانی اگرچه امر واحد است

و  ؛روح حیوانی سـاری اسـت   انسان یک یکِ فردِ ارواح حیوانیّه است که در هر یک یکِ

 جسم لطیف است بر شکل بدن انسان و ساری است به تمامه در بـدنْ ، این روح حیوانی

روح و از است هر جز 2تحدبلکه م ؛نطبق است بر هر جزو بدنوجهی که هر چیز وی م هب

نوعی از اتحاد که مجهول الکنـه اسـت؛ چنانکـه حضـرت     به ، و از بدنحیوانی در هر جز

متلذذ  »نانا ارواحُنا اجسادُنا اجسادُارواحُ«اند: قدس سرّه فرموده 3شیخ محبّ هللا اله بادی

ا روح انسانی با قطـع نظـر از ایـن    همین روح حیوانی است که متعین است و امّ لمأو مت

ه نص سرُّ سَدِّبر قُلم؛ چنانکه شیخ اکأت و ه است از لذّی وحدت خود منزّبهن در مرتتعیّ

اند مر روح قرار داده برکَمَ، و این روح حیوانی را که متعین خاص است اند بر آن.فرموده

که این مطلـق را وجـود و    به جهت این ؛انسانی را که مجرد از تعین است و مطلق است

ه اسـت  سرُّ سَدِّمراد مولوی رومی قُ، و آنچه که گفته شد .دظهور نیست مگر در این مقی

  از قول وی:

  

  تفرقه در روح حیـوانی بـود  
  

  4نفس واحد روح انسانی بود  
  

  

و اما روح انسانی در  ؛در این روح حیوانی است که متعین است، یعنی تفرقه و امتیاز

کثـرت را در آن راه   ]هک[نفس واحد است  ی ذات خود با قطع نظر از این تعیناتْمرتبه

بعـد مـوت معـدوم     جوهر لطیف اسـت و ابـدی؛  ، و این روح حیوانی که گفته شد .نیست

بلکه موت عبارت از تفریق اخیر است که این روح از بـدن   عدم؛ و نیست موتْ ؛شودنمی

گـردد و در قبـر   مـی  5لرتی از صور مثال منفصـ شود و مصور به صوخارج می، جدا شده

، حـق  چنانکـه شـریعتِ   ؛منکر و نکیر اسـت ، اند که نام و سائل دو ملک ؛شودمسئول می

                                                        

 .اصل: + است .1

 . اصل: مسجز.2

باشد که تفسیری است  می القرآن ةترجمق است که صاحب 1058شاهیر علمای صوفیه و متوفای . از م3

 عرفانی به روش توحید وجودی و مبتنی بر آراء ابن عربی.

 دای تعالی در ایجاد خلق.حکایت مشورت کردن خ، دفتر دوم، مثنوی معنوی. 4
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اری بخـ جسـم  ، ؛ و امّا آنکه فالسفه گویند که روح حیـوانی اند به تفصیلبیان آن فرموده

اری دیگرست و آن روح حیوانی بخپس این جسم  ؛شود وقت موتمعدوم می ]که[است 

 ؛تان به جهت تفاضل در این روح اسنسو تفاضل در افراد ا .نیست که کالم ما در اوست

نفسـانیه و در شـهود وی ایـن     1اتذپس انسان کامل این روح را باز داشته است از تلـذّ 

ـ عـالِ ، الهیّه است مشهود ساختند ]ی[ که لطیفه[را] تعیّن فانی گشته و حقیقت آن  ه م ب

ه که ارواح سرُّ سَدِّو آنچه منقول است از شیخ صدرالدین قونوی قُ ؛و اطالق شدند تکلی

لـیکن در   ؛اند مبه کلیت ارواح واقف و عالِ ءش آن است که اولیایپس معن ؛اندکلیه، اولیاء

آنهـا را   ]کـه [ 2یمعرفتـ  ]و[ اند به حسب مراتب خـود مختلف اولیاءْ، معرفت لطیفه الهیه

، و سرّ درین آن است که این روح اگرچه واحد است فی ذاته و کامل اسـت  .حاصل است

ات در ؛ پس در بعضـی تعینـ  اند که تعین دیگر را نیستند و لوازم تعین را خواصلکن هر 

ات به علیّین ؛ و در بعضی تعینگرددگرفتار جهل می افتد و آن متعینْاسفل السافلین می

یـن متعینـات در علـم و معرفـت     لـیکن ا  شـود؛ الهیّـه مـی   ترسد و کامـل در معرفـ  می

 بعضـی در کمـالِ   ؛از تعین حاصل است آنها راخود که  3اند به حسب استعدادات مختلف

و هم برین قیاس کامل و  ؛و بعضی کم از این دونان، صوراند و بعضی در کمال دون آنق

 و به شرط تعین .کن در این متعیناتلی ؛روح انسانی است 4ناناقص و متلذذ و متألّم هم

اعظـم در هـر مـوطن    روح ، و روح سیّد عالم محمّد مصطفی صلی هللا علیه و آله و سلّم

بـه سـوی    ]اسـت [مبعوث شـده   نبی، م ارواحو این روح در عالَ. متّصف به علم اَتم است

خـواه ارواح ناقصـان؛ همـه ارواح ایمـان     ، خواه ارواح اولیـاء ، خواه ارواح انبیاء، ارواح آخر

از  یو روح محمّـد ، اند به نبوت روح محمّدی و اقرار بـه آن کردنـد در عـالم ارواح   آورده

کردند همه ارواح  5تتبعی، آمدن در عناصر[از] ی ارواح عهد و میثاق گرفت که بعد همه

نبیّاً  کنتُ«و این است معنی قول صلّی هللا علیه و آله و سلّم:  ؛ندمیثاق دادبه آن عهد و 

                                                        

  .. اصل: تلذات1
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 االّکـان موسـی ابـن عمـران حیّـاً لمـا وسـعه         لو«و حدیث  1.»و الجسدِ الرّوحِ بینَ و آدَمُ

شدی او را مگر نه وسعت ، بن عمران زنده بودی در این زمانهیعنی اگر موسی ا 2»اتباعی

لم صلی هللا علیه و آله و سلّم نبـی  انیز به جهت آن است که سیّد ع آنکه اتباع من کند؛

ه کـ چنان شد مر سیّد عالم را؛می 3بعاالبته تمالقات [از] پس بعد  .مبعوث به سوی او بود

و بـه همـین    .چه او علیه السّالم از عصـیان معصـوم اسـت    .ه بودشد 4بعادر عالم ارواح ت

 ]عـالم [سبب که سیّد عالم صلوت هللا علیه و اله نبی مبعوث بود از وقت ظهـور وی در  

انبیاء در روز قیامت زیر لوای وی صلّی هللا علیه و  ی همه، ارواح و همه از امّت وی بودند

  آله و سلم خواهند بود. 

عـالم ارواح و عـالم    5بینالم مثال است و آن عالمی است لطیـف بینـ  عا، مرتبه رابعه

تد بودن عالم ارواح است و به جهت مم 6ابهو این عالم به سبب لطافت خود مش ؛شهادت

پس این عالم برزخ است میان ارواح و  ؛عالم شهادت است 7ابهمش ـ  مثل امتداد اجسامـ 

ل قوت مخیّلـه شـرط   مّتع، ادراک آن یکی آنکه در شهادت و این عالم بر دو قسم است:

. قسم ثانی را مثال است و دیگر آنکه در ادراک آن قوّت مخیّله و تعمّل وی شرط نیست

تأمّل و اختراع؛ و در این عـالم متجسّـد   ل نامند و این عالم لطیف است موجود بیمنفص

بر سیّد  8یکلب شد به صورت دحیهکه جبرئیل نازل می و درین عالم بود .شوند ارواحمی

                                                        

 ؛18/278 ،16/402، مجلسـی  ؛1/474، شـرح ، شـیرازی  ؛110، حافظ برسی ؛1/214، ابن شهر آشوب .1

 ؛3/276، حقـــی ؛4/132، آلوســی  ؛329، 156، 1/114، میبــدی  ؛32/311 ،6/525، تفســیر ، رازی

 .1/396، تفسیر، ابن عربی ؛268-1/267، آملی ؛3/168، گنابادی
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شود خضر و غیـر وی از انبیـاء   و در این عالم مرئی می ؛عالم صلّی هللا علیه و آله و سلّم

بـر کسـی کـه    شوند به جسد مثالی شده ظاهر می 1ورو اولیاء متص ؛علیه و علیهم السّالم

در این عالم ، شودو عزرائیل که میّت را وقت موت مشهود می خواهند ظهور خود بر وی؛

و  ؛شـود  شود در این عالم متجسّـد مـی   میت چون روح از بدن جدا وم[از] بعد  و ؛است

شود در  قبر حاصل میکه در  ؛ و راحت و تلذذاتسؤال منکر و نکیر نیز در این عالم است

قـال هللا تعـالی:    ؛در این عـالم اسـت  منه بر عیاذاً بالله قهمچنین عذاب  این عالم است؛

انّهـا   صالحاً فیمـا ترکـت کـالّ    اعمل ارجعون لعلی ال ربِّحدهم الموت قأَ جاء ذاإی حتّ«

یعنی وقتی که آید یکی از این کفار ، 2.»قائلها و من ورائهم برزخ إلی یوم یبعثون کلمه هو

 3خواهد، نددآورو آن وقت رسد که بیند جای خود از نار و از جنت اگر ایمان می، را موت

ا سوی حیات دنیا شاید که عمل کنم صالح که ای ربّ رجوع کن مر، گفت آن کافر میّت

ای است  این کلمه، چگونه رجوع این خواهد شد .ام عمل صالح در آن چیز که ترک کرده

اهـد شـد و   مجـاب نخو ، فایـده اسـت   یعنی کلمـه بـی   ؛ل آن کلمه استئکه این میّت قا

د است ی دیگر شاه چنانکه آیه ؛4»صالحاً لُعمألعلی «گوید:  مشتمل بر کذب است که می

هر آینه عود ، یعنی اگر مردود شوند به سوی دنیا، 5»لعادوا لما نهوا عنه وادو لو رُ« :بر آن

ایشان صالح نیسـت مگـر    6ءةیعنی نشا ؛که نهی کرده شدند از آنخواهند کرد چیزی را 

برزخی است که در آن ، یعنی و پیش آن موت، »هم برزخمن ورائ«و قوله تعالی  .عصیان را

همـین  ، و مراد از بـرزخ  وقتی که مبعوث شوند در قیامت؛[تا] افر د شد بر کعذاب خواه

همین بدن عنصـری  ، قیامت چون حشر اجساد شود[از] و بعد  .عالم مثال منفصل است

در این عالم اهـل جنـت متلـذذ     .لطیف گردد و بدن مثالی شود محشور شود و این بدنْ

و تحقیقش آن است کـه   .ور اعمال خوداهل نار معذّب به ص شوند به صور اعمال خود و

مانـد   جواهر شده باقی می، لیکن حقایق آن، در این عالم اند اعمال مکلفین اگرچه عرض

مانـد و اعمـال    پس اعمال حسنه جان و حور و قصور شـده بـاقی مـی    نفصل؛در مثال م

                                                        

 .اصل: متضور .1
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لیکن حقیقـتش نـار محـرق و    ، ذات در این عالماگرچه عرض است و تلذ امثل زن 1ئهسیّ

و این جهـل   ؛نماید ماس در غواشی به دنیا تلذد میغو به سبب ان ؛تألّم است در آن عالم

هللا  .اسـت  3مؤلّمحـرّق و مـ   2، سـت و اا و در آن عالم که حیات حقیقی در .مرکب است

نخواهنـد   5داده یعنی جزا 4.»ونهل یجزون االّ ما کانوا یعمل« :مر کفار را فرمایدتعالی می

و قسم اول کـه   ؛و این نص است بر آنکه عمل عین جزاست ؛کندمیشد مگر آنچه عمل 

شود از تعمّل قوت مخیّلـه در آن  پس موجود می، قوت مخیّله شرط است در ادراک ویْ

پـس ایـن صـور گـاهی      شـود؛ چنانکه صور در خواب دیده مـی  گردد؛م و مشهود میعال

بلکه هرچه  ؛6ستاا معتبر باشد و این رویباشد و مطابق آن میمناسب حقایق موجود می

آمـد بـر   اول چیزی که ابتداء وحی می :گفت و عایشه ؛شودواقع می 7نامشهود شده هم

پس نبود آن حضرت کـه   و سلّم رویای صادقه بود در خواب؛ رسول صلّی هللا علیه و آله

 8نادید همیعنی آنچه می، آید مانند روشنایی فجرر آنکه میدید در خواب چیزی را مگ

لّم بـود پـیش از رسـالت و    و این حال آن حضرت صلّی هللا علیه و آله و سـ  ؛شدقع میوا

و گاهی این صور اگرچه مناسب حقایق موجودنـد الکـن مطـابق بـه حسـب       نزول ملک؛

مشهود آن چیزی است که آن ، باشد و این رویا معتبر است و در حقیقترأی نمی بادی

چنانکه حضرت سید عالم صلوه هللا علیه  یه؛الکن مصوّر است به صورت مرئ، تعبیر است

اری روایت کرد که حضـرت  بخچنانکه امام  ؛و آله و سلّم علم را به صورت لبن دیده بود

در خواب شیر آورده شد و نوشـیدم تـا   «هللا علیه و آله و سلّم فرمود که سیّد عالم صلوه 

این چیست؟ سیّد عـالم  حاضران پرسیدند که تعبیر  .آنکه سیر شدم و باقی به عمر دادم

و چنانکه حضرت سیّد عـالم   .9»وه هللا علیه و آله و سلّم فرمود که تعبیر آن علم استصل
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اری روایت بخامام  [و]یمان را به صورت قمیص دیده بودند؛ صلی هللا علیه و آله و سلّم ا

ن در خـواب بـر مـ   «کرد که حضرت سیّد عالم صلی هللا علیه و آله و سلّم فرمودنـد کـه   

و بعضی تا  دیّثُّبعضی قمیص داشت تا ، بودها  عرض کرده شد مردمان که بر آنها قمیص

حاضران عرض کردند که تعبیر آن چیست؟ سیّد عـالم صـلی هللا   ، کمر و بعضی تا ساق

رویای حضرت ، و از این رویای معبّره .1»لّم فرمود که تعبیر آن ایمان استعلیه و آله و س

 ـ  بر قول مکشـوف اولیـاء  ـ ن خود را که اسحق است  که دیده بود اب اهیم علیه السّالمابر

  به صورت اسحق نمودار شده بود. ]که[ کبشکنم و تعبیر آن بود ذبح ذبح می

بود عقل کـل و   ءعالم شهادت و این عالم اجسام است و در جوهر عما، مرتبه خامس

ثر در اجسـام بـه اذن   و هبا ماده اجسام و طبیعت مـؤ  .هبا پیدا شد و طبیعت، نفس کل

و ایـن هبـا اوالً    .مطابق آنچه در نفس کل ثابت شده از افاضه عقل کل، شعور بی، خالق 

و آن کُـره اسـت کـه     ؛ظـاهر شـد  ، ی شدهامتداد جوهری عرش کرده و ممتد کروقبول 

چهـار مالیـک    ءو در عمـا  ؛و این عرش عظـیم اسـت   محیط است به عالم اجسام بتمامه

و  .خواهند شد و به روز قیامت هشت ملک حامل عرش اند ل عرشموجود شدند که حام

؛ چنانکه هللا تعالی فرمـوده:  رحمن بر او ظاهر است ]و[مستوی رحمن است ، این عرش

م و هیچ نـوع از  م است به جمیع عالَ؛ لهذا رحمت وی عا2.»ویالرحمن علی العرش است«

 چه در غضبْ ؛3استمت و در غضب هم رح .انواع خالی نیست که مشمول رحمت نیست

از حقایق رحمت  4و این الم هم حقیقتی ]می شود[ رحمت و الم عارض به مغضوب علیه

 ؛و نیز رحمت است بر مغضوب علیه، وجود آید از رحمتپس الم در  ؛5هبه آن متعلق شد

، کـه رنـگ گنـاه در وی زایـل شـود      ]است[ برای آن، رسدکه عاصی را می، مثالً الم نار

مثـل  ، و مَثَـل آن  ؛گـردد از رنگ صـاف مـی   ]تا[ 6دناندازسیاه را در آتش میچنانکه زر 

لـیکن چـون معطـی صـحت اسـت عـین        ستا اگرچه نیش احتجام مولّم ؛احتجام است

                                                        

، 12جـزء ، عمـر  بـاب مناقـب  ، /22حدیث، 38ص، 1جزء، االعمالباب تفاضل اهل االیمان فی ، . بخاری1

باب جر القمـیص فـی   ، 6491حدیث، 369ص، 21جزء، نامباب القمیص فی الم، 3415حدیث، 24ص

 (قال الدین). 6492 حدیث، 371ص، 21جزء، المنام
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اگرچـه مـولّم    ؛و همچنین اقامت حـدود اسـت  ، همچنین الم عاصی در نار .رحمت است

عظـیم جسـمی    شرو در جـوف عـ   .ه است عین رحمت استاست لیکن چون مزیّل گنا

و بر این کرسی میدان اسـت و   ؛و این کرسی کریم است دیگر است مجوف به این شکل

ضـب و  ؛ و از ایـن کرسـی غ  بارت است از انوار رحمت خالصه و غضکه عب، زمین رحمن

خدمت اینهـا ایصـال    ؛اند مالیکو در این کرسی  ؛شودرحمت خالصه متعلق به عباد می

ه دیگر است کـه فلـک   کُر، و در جوف این کرسی شود.یمرحمت است و عذاب به عباد 

شود از اسمی که م واقع مییر در عالغیاین ت 1 [است] راتغیمت ؛ و این عرشاطلس است

و در  .ر استغیخدمت آنها تربیت عالم ت، اند و مناسب آن مالئکه .مظهر اوست این عرش

آن هم مالئک هسـتند  ثوابت است و این کرسی دیگر است و در  فلکِ جوف فلک اطلسْ

اینکه ذکر کرده شد موافق آن است که مکشوف بر شیخ اکبـر شـیخ محـی     ؛مناسب آن

عرش عظیم اسـت و  ، همین فلک اطلس، و در مشهور .الدّین ابن عربی است قدس سرّه

 .ستنیست بلکه در میان خلوّو فلک ثوابت قماش فلک اطلس  .کرسی کریم، فلک ثوابت

سـطح  ، اطلس است و زمین جنـت  2کسطح فل، جنتسقف  .مخلوق است جنّتدر آن 

؛ ]شـد [ و زمین پیدا شده است و از هوا نار متکوّن 3هبعد آن ما .ب فلک ثوابت استمحدّ

، دخان متکوّن شد و مرتفع شد و منجمـد گشـته  ، و زمین تبخیر شده 4هما دربعد از آن 

دوزخ  5و زیر زمـین ؛ مشتغل خدمات اند و در هر آسمان مالیک .سبع سموات پیدا شدند

  مخلوق گشته است. 

؛ و این انسان مظهری است جامع مر هر مظـاهر را  ؛مرتبه انسان است، مرتبه سادسه

و تعین ثانی با هر چیـزی کـه    ؛ظاهر شده است در تعین ثانی، ما فیه ن اول معهچه تعیّ

یـع  و انسـان جـامع مـر جم    ؛ثه ظاهر شده در انسـان الاز عوالم ثظاهر شده است در آن 

ظاهر  ـ ا جمیع صفات اکوان و مظاهری ـو حق با جمیع اسما و صفات خود  .عوالم راست

و انسان نامیده شـده   .است در انسان و انسان جامع است همه موجودات را از ازل تا ابد

و فیض حق  .هللا است و متصرف در همه عالم ةخلیف و انسان کاملْ ؛است به عالم صغیر

ی باطن انسان کامـل و لهـذا   واسطه چ چیز از اجزاء عالم مگر بهبه هی رسدسبحانه نمی
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امـا بـه بـاطن و    ، اگرچه در خلق عنصری آخر است و انسان کامل .مسجود مالئک گشته

و هللا  .و او بود مقصـود از خلـق عـالم    ؛ن اول استاول است و مضاهی تعیّ حقیقت خودْ

اوصاف جاللیّـه و جمالیّـه و   ، دراد از یَو م ؛د خود پیدا کردهتعالی انسان کامل را به دو یَ

 و باقی عالم را به یَد ]است[اسماء فعلیه و انفعالیّه و اسماء قدیمه و صفات و اسماء کونیه 

 ]کـه [را  کنی کسـی آیا پیدا می« که و این دقایق را مالیک نفهمیدند ؛واحد پیدا ساخته

و ندانسـتند کـه    1»ح هستیمما مسبّ، دما خواهد کرد سَفکعناد در زمین خواهد کرد و 

و حـال آنکـه هللا   ، تسبیح آنها به اسم خاص است که آن مالیک مظهـر آن اسـم بودنـد   

و هللا تعالی آدم را یعنی انسان کامل  ؛نبود اءاند که مالئکه را خبر آن اسمءتعالی را اسما

ر جمیع مظهر ذات جامعه م، چه آدم یعنی انسان کامل ؛تمام اسماء خود تعلیم فرمود، را

پس تسبیح انسان کامل اکمل است  ؛است ءو انسان کامل مسبّح همه اسما ؛راست ءاسما

تمام کاینات را معروض کـرد و گفـت کـه خبـر     ، و هللا تعالی بر مالئکه .از تسبیح مالئکه

کنند و ی که این کاینات تسبیح به آن اسماء میئیعنی اسما ؛دهید از اسماء این کاینات

اعتـراف بـه عجـز خـود     ، منزّه از تکبّر بودندپس مالئکه چونکه ، دستنه ءمظهر آن اسما

پس ظاهر شـد فضـل    ؛کرد ءو آدم انباء اسما 2.»ال علمَ لنا االّ ما علّمتنا« :کردند و گفتند

  .شد و سبب مسجود شدن انسان کامل معلوم ؛نزد مالئکه ـ یعنی انسان کاملـ آدم 

ه نی من نار و خلقتَمنه خلقتَ نا خیرٌأ« :و گفتابا آورد از سجود آدم و اما ابلیس پس 

پیدا کردی تو مرا از آتش و آدم را ، بهترم از آدم که انسان کامل است یعنی، 3.»من طین

و ابلیس آدم را طین  ؛وج است به آبن عبارت است از اجزاء زمین که ممزو طی .از طین

صفات و جمیع حقایق عالم  [و]با جمیع اسماء  دید و ندانست که ظاهر است در وی ذاتْ

و تکبّر ورزید بر مظهری که نشاید تکبّر بر او و لهذا ملعون  ؛که از آن جمله نار هم هست

که از او صادر شود  و ابلیس مظهر اسم مضل است و ممکن نیست .و مطرود ازلی گردید

ر مگر به اسم مضل و آنچه قریـب د ، کند به حقو او تسبیح نمی ؛4دیگرانسوای اضالل 

عزت تـو اسـت   [به]  یعنی قسمْ 5.»جمعینأهم غوینَّفبعزتک ألُ: «لهذا گفت ؛]است[ معنی

و او . یعنـی بـر آن کمربنـد هسـتم    ، ه خواهم کرد افراد نوع انسـان را البته گمرا، ای رب
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 1استفززو: «لهذا هللا تعالی او را فرمود ؛خدمت اضالل اختیار نمود تا اسم مضل ظهور یابد

ک و شـارکهم فـی االمـوال و    یلک و رجلـ بصوتک و اَجلب علیهم بخ تطعت منهممن اس

کسی را که استطاعت  هدیعنی خیش ب 3.»الشیطان اال غروراً 2عدهماالوالد و عدهم و ما ی

و حیله بساز بر آنها بـه  ، تا فریفته آواز شده در ضاللت افتد، بر اضالل داری به آواز خود

را در اموال و اوالد تا از جهت اموال و اوالد در سواران و پیادگان خود و شرکت کن آنها 

و وعـده   ؛ریـب یافتـه در ضـاللت افتنـد    فاز وعـده   بده تا}[ ضاللت افتند و وعده به آنها

از این گفته هللا تعالی معلوم شد که هللا تعالی شیطان  .کرد شیطان مگر فریب 4دنخواه

پـس   ظـاهر شـود؛   تا اسم مضلّ ،را مقرر نمود برای اضالل و اغوا به هر طریقی که باشد

حقیقت خود جـامع   ]به[نظر  5با و انسان کامل اگرچه .تاس ابلیس هم موکل به خدمت

ظاهر است؛  6اوست که اسم مضل ر حقیقت خیست و ابلیس را هم مدد از ء اجمیع اسما

و  ؛انسان کامل به جز هدایت نیاید ]از[ پس ؛ی استدها مظهر اسمدر دنیا و در آخرت 

از  7نلهذا کامال ؛ی عملی صادر نشود مگر آنکه اثری از اثر هدایت و اسم هادی استاز و

 ]و[از انسان کامل  اند و اولیاء محفوظ ؛بهند بی شُا معصوم اند که رسل و انبیا، انسان کامل

اگر معصیتی بر سبیل ندرت از ایشان صادر شود مقارن توبه و استغفار شود و این اثـری  

  و عفو و غفور است. 8موجب ظهور مآبیت و است از آثار هدا

دانست جمیع اسماء حسـنی  بدانکه حق سبحانه تعالی اگرچه در ازل عالم بود و می

کـه یـک    ]خواست[لیکن  ؛اندء مظاهر آن اسما که خود را در ذات خود و در ذات کونیه

، اند نکه از احصاء بیرو[را]  ـ  کلی و جزئیـ مظهری سازد که در آن اسماء حسنی خود  

ن اول باشد که جامع است در مضاهی و مماثل تعیّ، مشاهده کند و آن مظهر در جامعیت

پـس پیـدا    ؛را مجتمع دفعتاً ءرویت جمیع اسما ؛ و آن مظهر مرآت باشد مرمراتب الهیّه

و  ءپس دید همـه اسـما  ، ساخت انسان کامل را که جامع همه اسماء و همه مظاهر است
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 پس انسان کامل به منزله پس رحم کرد بر کاینات عالم؛، انسانی کاینات را در آن همه

و هر کاین مظهر اسمی بـود از   .تعالی را در رویت اسماء و کایناتدیده است مر سبحانه 

دانست که کمال  می ؛ و هر مظهراو را خبر نبود به اسم دیگر که مظهر آن نیست ؛اسماء

   .خواهدهمین است که اسم ظاهر در وی می

پس در مظـاهر آن اسـماء    ؛چه منتقم مثالً مقابل غفور است ؛تقابل است ءر اسماو د

پـس   اند؛ تضاد واقعی است و هر مظهری خواهد که دیگری نباشد و با هم منازع، متقابله

در همـه   ـ  از فساد و سفک دما که عین نـزاع اسـت  ـ که مالیک اظهار آن کردند   عیبی

پـس   ؛یعنی انسان کامل بر ایجاد آدم 1که نزاع گردید  و در مالئکه بود .م بودکاینات عالَ

لهذا شرع شریف نهی فرمود از دیدن  ؛تندشافتادند در آن عیب و شعور به این افتادن ندا

به نظـر اصـل    چون تضاد و تخالف در کاینات دیگران و تزکیه کردن نفس خود را؛ عیب

لکـن هللا   ؛خواهدگری نمیبقای دی، پس هر حقیقت این کاینات حقیقت آنها واقع است؛

، و هیچ یکـی از ایـن کاینـات    .دارد تا اسماء وی ظاهر باشندتعالی به این تضاد باقی می

و چـون   ؛تواند کـرد مضاد نمیتربیب چه به حسب حقیقت خود ، قابلیت خالفت نداشت

او را به حسب حقیقـت وی مضـاده و مخـالف بـا کسـی      ، انسان کامل جامع جمیع است

اگرچه صورت وی کـه مظهـر هـادی     ؛2انداجزا و قوی وی، ءلم و همه اسماچه عا ؛نیست

لهـذا هللا تعـالی ابلـیس را عـدوی آدم      ؛دارداست ضدیّت و مخالفت با مظهر مضـل مـی  

  د:فرمو

  

  چونکه بی رنگی اسیر رنگ شـد 
  

  موسی با موسـی در جنـگ شـد     
  

  داشتی کان رسی رنگی بی به چون
  

  3موسی و فرعـون دارنـد آشـتی     
  

  

م را همـه کاینـات عـالَ   ، الجرم انسان کامل را خلیفه خود نمود تا با مداد باطن خود

؛ و ایـن  رسـاند  4 به آنها ]آن هستند[ باقی دارد و هر کمال و نقصی را که کاینات مستعد

بلکه حال و مبقی و  ؛چه این کفر است ؛انسان کامل است، حقیقتمراد نیست که مبقی 
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و انسان کامل وسـیله اسـت در اتصـال فـیض او سـبحانه       ذات او است سبحانه؛، معطی

   .تعالی

پس مادام که این ختم  ؛این عالم م ساخت بر خیرو هللا تعالی این انسان کامل را خت

و چون یک فرد از انسان کامل وفات  ؛تواند رسیددر خیر این عالم خللی نمی، باقی است

ر ان کامل در دار دنیا علـی التعاقـب د  یابد دیگری قایم مقام وی گردد تا بقای این انسا

و خاتم والیت مطلقه که عیسی ، و چون انسان باقی نماند در دنیا ؛باقی خواهد ماند، دنیا

تضاد عظیم واقع شود و آسمان ، خلیفه حق و ختم وی بماند، وفات بیابد اند علیه السّالم

ی کامـل  لیفـه و خ، متصـل بـه دار آخـرت    و عمـارتِ  ؛منشق گردد و قیامت قـایم شـود  

سـیّد عـالم بـه     ءیجو قبل م .اند سیّد عالم محمد مصطفی صلی هللا علیه و آله، حقیقت

و بعد وفات  ؛نایب سیّد عالم بودند و خلیفه حق بودند بر عالم، انبیاء و رسل، عالم دنیوی

 .قطب االقطاب نایب اوست صلی هللا علیـه و سـلّم  ، آن سرور صلی هللا علیه و آله و سلّم

 و او امام اولیا و خلفاء حق {است}؛ و ختم است بر عالم االقطاب خلیفه حق است قطب

ی و تحقیق امامتش آن است که قطب االقطاب در بعضی عوالم بر کرسی نشیند و همـه 

ـ صـف بـه صـف پـیش وی       کـه از دایـره قطـب بیـرون آیـد      1یسـوای افـراد  ـ اولیـاء   

و در  .به یمین بنشیند و یکـی بـه یسـار   کی ی، اند لی از وزرای ویوو دو  .شوند حاضرمی

قطب ، و رسول سیّد عالم ؛گوینداصطالح صوفیه مقام وزارت قطب االقطاب را امامت می

و االولیاء افضل الصّدیق امیرالمؤمنین ابوبکر صـدیق   ةوزیران او حضرت قدو ؛اند االقطاب

و قطب االقطاب  .چنین فرمودند شیخ اکبر در فتوحات حضرت امیرالمؤمنین عمر بودند؛

کند تا کاینات امر می ـ که اوتاد و ابدال و غیر آنها هستندـ به وزیران خود و اولیاء دیگر 

کاینات به لسـان اسـتعدادات طلـب    و ، را برسانند آنچه در استعدادات آن کاینات است

  نسب سیادت شرط نیست. ، ن قطب االقطابو ای .2ندنک می

  

  آن امام حی و قایم آن ولی است
  

  3است علی از خواه عمر نسل از خواه  
  

  

                                                        

 . اصل: افراد.1

 کند. می . اصل:2

مالمت کردن مردم شخصی را کی مادرش را کشت به تهمـت (پـس امـام    ، دفتر دوم، مثنوی معنوی. 3

 حی قایم آن ولی است...).
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افضـل اولیـاء   ، این قطب االقطـاب «که  فرمایدمی فتوحاتبر قدس سرّه در و شیخ اک

و در بعضی این خالفت باطنه را با خالفت  ؛زمان خود است و خلیفه است به باطن خود

 مفـارق از ، و در بعضی فقـط خالفـت باطنـه اسـت    ، ظاهره در بعضی اقطاب جامع است

و در اقطـاب نیـز تفاضـل     انتهی. 1.»و این اکثر است ؛خالفت ظاهر چون بایزید بسطامی

، بـود  افضل اقطـاب  2و شیخ محی الدّین عبدالقادر جیالنی ؛بعضی افضل از بعضی، باشد

   احوال انسان کامل {بود}. قدم وی بر رقاب هر ولی بود؛ اینکه گفته شد همه

سـاجد و منقـاد   وی [را] معیـت دارد و مالیـک   ج[ی] اگرچه نـوع  و اما انسان ناقصْ

چه شیطان وی ساجد نیست و غالب است ، ود به آلبرالکن این سجود و انقیاد ، هستند

و ایـن   .آردکند او به جا میچه در او هرچه شیطان امر می ؛]است[ او و منقاد شیطان بر

الئکـه چـون   شیطان امداد کنـد و م ، ]کند[چون خواست ارتکاب معصیت ، انسان ناقص

و چون خواست که حسـنه کننـد    ؛توانند کردمعارضه او نمی اند ساجد و منقاد آن انسان

کند معارضه وی می، لیکن چون شیطان وی ساجد نیست، به آن اند اگرچه مالیک راضی

کند و از حسنه قول وی قبول می، و چون او منقاد شیطان است ؛و او را باز دارد از حسنه

و  رسـاند نوبت به شـرک مـی  ، اتباع شیطان ورزیده ا اینکه منغمض شهواتْت ؛ماندباز می

 ؛شـود و این انسان ناقص باسفل السّافلین مـی  ؛4ذلک[من] ا هللا ناذاع 3گردد میمشرک 

کاالنعـام  اال هم ان «تر است  صورت انسانی باقی ماند و حکم بهایم دارد بلکه از وی دون

 :حال انسان کامل و انسان ناقص در این آیه بیان فرمودو هللا تعالی  5»اضلّ سبیالًهم بل 

افلین االّ الـذّین آمنـوا و عملـو    فی احسن تقویم ثمّ رددناه اسفل سـ لقد خلقنا االنسان «

، یعنی هر آینه پیدا کردم انسـان را در احسـن تقـویم    6.»الصالحات فلهم اجرٌ غیر ممنون

از تقـویم هـر    ]اسـت [ ل و احسـن افضـ  هفی ذات و این تقویم ؛چه تقویم وی جامع است

که از انعام ، به اسفل السافلین انسان در مرتبه و منزلتْ {شد} بعد از آن مردود مخلوق؛

آنها مطرود به اسـفل  ، ان که ایمان آوردند و عمل صالح کردندر آن انسایمگ ؛ندبدتر شد

صـالح کـرد   در احسن تقویم باقی ماندند. و انسانی که ایمان آورد و عمـل  نساختم بلکه 

                                                        

 .2/6، الفتوحات، ابن عربی .1

 ق در بغداد درگذشت. 561ریقه قادریه است. او در . عبدالقادر جیالنی از بزرگان صوفیه و موسس ط2

 . اصل: گردد.3

 . اصل: اعاذاً بالله ذلک.4

 (آ: فهم کاالنعام بل اضل سبیال). 44آیه/. فرقان5

 (آ: اسفل السافلین) 6-4/. تین6
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و نیـز بایـد دانسـت کـه هللا تعـالی امانـت را        ؛وی ناقص 1ای؛ و ما عدانسان کامل است

آنهـا   3أةهمه ابا آوردنـد کـه نشـ   ، انیعنی بر ما سوی انس، کرد بر سموات و ارض 2هعرض

به جهت آنکه دانستند حق ادا نتوانستند  ؛صالح آن نبود و بترسیدند از داشتن بار امانت

رنج  و عاقبتِ ؛وی قابل ادای حق آن بود أةاین بار امانت را برداشت که نشو انسان  ؛کرد

  فرماید: چنانکه حافظ شیرازی می .ل بار امانتمالحظه ننمود و مبادرت نمود در حمآن 

  

  آسمان بار امانت نتوانست کشید
  

  4قرعه فال به نام من دیوانه زدند  
  

  

صوفی حکیم است و حکمت «اند که فرموده فتوحاتو آنچه شیخ اکبر قدس سرّه در 

و صـوفی   قابل قلت نیست اصالً؛ و آنچه موصوف به کثرت است ؛5خیر کثیر است به نص

و هللا  ؛کند چه حکمت الهی ساری است در جمیع موجوداتدر جمیع موجودات نظر می

پس گردانیده است مر انسان را نظر و شـفقت  ، تعالی انسان را حامل امانت ساخته است

و عطا کرده است انسان را تصرف در جمیـع موجـودات بـه طریـق      ؛جمیع موجوداتبر 

تا که ادا کند حق هر ذی حق را چنانچه هللا تعالی عطا فرموده است هر شـی را   ؛امانت

اسـتعداد امـری بـود بـه     ، ءبه جهت آنکه در اعیان هر شـی  ؛6خلق وی که حق وی است

پس  ؛مستعد آن امر بود به وی عطا فرمودحسب آن استعداد خلق فرمود و آن امر را که 

پس انسان امـین   ؛دیگری مخلوق را خلیفه نگردانید، گردانید هللا تعالی انسان را خلیفه

و  ؛تواند در حق خلق خدای از سنت هللا کـه جـاری اسـت   پس... نمی ؛است بر خلق هللا

امانت هللا ، پس خلق هللا ؛رساند به نهجی که هللا تعالی خواسته استحق هر مخلوق می

پس  ؛که چنین امانت معروض کرده شده بر انسان پس آن را برداشت، است در ید انسان

اگر ادای آن امانت کند بر طبق حکم الهیّه حکیم است و گر ادای آن امانت او نکرد پس 

پـس آنکـه امانـت ادا نکـرد      ؛و حکمت منافی جهل و ظلم اسـت ، او ظلوم و جهول است

                                                        

 . اصل: با عدای.1

 . اصل: عرض.2

 . اصل: نشاه.3

 مالیک در میخانه زدند...(قرعه کار...).با مطلع: دوش دیدم که  184غزل شماره، دیوان حافظ. 4

 از سوره مبارکه بقره. 269. اشاره به آیه 5

 از سوره مبارکه طه. 50. اشاره به آیه6
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پس از این کالم واضـح   ؛1»است ن تصوفاخلق باخالق هللا تعالی همپس ت ؛حکیم نباشد

رسـاند چنانکـه هللا   هر ذی حق را از خلق هللا حق می، شد که صوفی انسان کامل است

بـه  پس  ؛مستعد است، چیزی است که عین وی، و مراد از حق ذی حق ؛رساندتعالی می

اه در شـرع آن ظـالم بـا حـق     خو، رساند آنچه که عین وی مستعد آن بودهر مخلوق می

و معاصـی و  پس حق ابوجهل آن بود که عین وی مسـتعد آن بـود از کفـر     ؛شرعی باشد

انسان ، پس هرچه که اعیان کاینات در مرتبه ثبوت مستعد آن است ؛اسباب خلود در نار

چنانکه سنت هللا جاری است بـه آنکـه آنچـه کـه اعیـان کاینـات        ؛رساند به اوکامل می

و این تخلق است به اخـالق   ؛رسانداست هللا تعالی بر طبق استعداد به او میمستعد آن 

نظـر اسـتعداد وی   حـق هـر کـاین بـه     ، و اینکه گفته شد که صوفی ؛هللا و حکمت است

حق هر کاین را به مقتضـی  ، که به باطنامل است همه به نظر باطن انسان ک، رساند می

   .شتاذرساند علم استعداد می

در آن صـورت  ، کامل که صوفی است به صـورتی کـه ظـاهر شـده اسـت      و اما انسان

کنـد بـه قـدر    مظهرها وی است عنایت کرده شده است و مکارم اخالق خود صـرف مـی  

صـوفیه آن  ، در موضع آخر فتوحات به این وجـه کـه   اند و شیخ اکبر بیان فرموده .ممکن

و صوفیه دانستند  ؛یر صوفیهاند نه غمکارم اخالق به اخالق هللا کرده 2تکسانند که حیاز

چه یک چیز موجب رضـای یکـی   ـ  ه های هللاکه کسی قادر نیست بر ارضای جمیع بند

و چون مکارم اخالق با هـر   ـ  باشدو ناخوش دیگر می سخطن چیز موجب اهم، باشدمی

پس اختیار کردند مکارم اخالق با کسی که اولی است به معامله مکارم ، کسی محال بود

د الیق معامله نیافتن؛ پس التفات نکردند به سوی آنکس که در آن ساخط باشد و ؛اخالق

پـس الزم   رسل و انبیـاء و اولیـاء را؛   به مکارم اخالق مگر هللا تعالی را و مالئکه و از بشرْ

بعد از آن صرف کردند مکارم اخالق با حیوانات و  با انسان؛ ]را[ گرفتند این مکارم اخالق

ر ثقلین مکارم اخالق نکردند مگر چیزی که هللا تعـالی مبـاح گردانیـد    و به اشرا ؛نباتات

و اگر این قوم حاکم و قاضـی   ؛هللا تعالی کردند او این همه مکارم اخالق ب ؛خلق به اینها

  .خلق با هللا تعالی همین است که حق وی وفا کند باشند در اقامت حدود حق هللا تعالی

باید کـه بـه اخـالق    می اند وفیه که انسان کاملمعلوم شد که ص [شد] گفتهدر آنچه 

؛ و تصـرف در همـه اشـیاء و مخلوقـات بکننـد     ، حمیده شرعیّه متّصف باشند و از بـاطن 

                                                        

 .267ص، 2ج، . الفتوحات المکیه1

 . اصل: حیازه.2
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کنـد و او  الکن او ادای امانت نمـی  ؛ل امانتناقص هم شریک کامل است در حم 1انسان

به امانت در تخلق الهیّه و ادای  ءو امانت عبارت است از اسرار اسما ؛و جهول است 2ظلوم

حق وی که مقتضی آن اسم است که آن ذی حق مظهر ، اسماء الهیّه و اعطا هر ذی حق

  اوست. 

  و اصحابه اجمعین  علی رسوله محمّد و آله ةو الحمد لله رب العالمین و الصلو

 ةمنتقله إلی الجنات و اجعل اخالقـه المظلمـ   مذنبلعبد الا هذا 3اللّهم اجعل سیئات

   .ةمکارم المنوّرله بالمعدَّ

  هجری.  1231 لتاریخ یازدهم ماه ربیع االول سنهفی ا، تمام شد رساله ملک العلما
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